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ر���م اأهمي���ة الرتكيز على ا�ستهداف �سفق���ة القرن الإ�سرائيلي���ة الأمريكية 
ملدينة القد�س وهويتها العربية الإ�سالمية، كما هو احلال بالن�سبة اإىل ق�سية 
فل�سطن هويًة وحقوقًا ووجودًا مبا ي�ستبدل احلقيقة الفل�سطينية بالأ�سطورة 
التوراتية، فاإن من الأهمية مبكان يف ل ت�سارع خطوات تنفيذ �سفقة القرن 
واقرتابها م���ن قلب املدينة املقد�سة، وهو احل���رم القد�سي ال�سريف، اإعالن 
ال�س���وت املحذر من خط���ورة تبعات ما ي�ستهدف احل���رم وامل�سجد الأق�سى 
املب���ار، وهو ما يتطلب العودة اإىل و�س هذا ال�ستهداف املبا�سر لالأق�سى 

يف اإطار ال�سفقة الديني وبنودها التف�سيلية ذات ال�سلة. 

اأن تعلن بنود ال�سفقة على امتداد �سفحاتها، وتتبنى، مفهوم وجود اإطارين 
لل�س���راع والق�سي���ة بو�سو �سدي���د ون�س �سري، حي���ث نق���راأ اأن "امل�ساألة 
معق���دة بوجود ت�سابك بن �سراع���ن منف�سلن" فاإنها تربز ذلك النف�سال 
بن ال�سراعن، كما تر، من خالل حتديد اأن اأحدهما هو نزاع على الأر�س 

ÌëÕ¯\;Åqâ∏\
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والأم���ن والالجئن ب���ن اإ�سرائيل والفل�سطينين، فيم���ا الخر نزاع ديني بن 
اإ�سرائيل والعا الإ�سالمي حول ال�سيطرة على بع�س الأماكن.. 

وهك���ذا فاإن لل�سراع اأ�سا�سًا ديني���ًا واإن ت�سوية هذا ال�سراع الديني م الدول 
العربي���ة والإ�سالمية لها م�ساره���ا امل�ستقل، واإن ت�سويت��� �ست�ساعد يف ت�سوية 
ال�س���راع الأول ب���ن اإ�سرائيل والفل�سطينين ولي�س العك����س، كما هو م�سمون 
مب���ادرة ال�س���الم العربية، لهذا ت�سمنت بنود ال�سفق���ة ن�سًا ا�سرتاطيًا يقول 
اإن��� اإذا ما  التطبي، ولي�س فق ت�سوية ال�سراع، واإا التطبي بن الدول 
العربي���ة والإ�سالمي���ة واإ�سرائي���ل، فاإن ذل���ك �سي�ساهم يف حتقي���ق حل عادل 

لل�سراع بن الفل�سطينين واإ�سرائيل.

ه���ذا احل���ل الذي يوجب عل���ى القي���ادة الفل�سطيني���ة اأوًل اأن تع���رتف م�سبقًا 
بيهودي���ة الدول���ة – اإ�سرائي���ل – من جمل���ة ا�سرتاطات اأخ���ر ن�ست عليها 
ال�سفقة باملعنى الذي يقيم الراب بن حتقيق طموحات الفل�سطينين حلكم 
اأنف�سهم وتقرير م�ستقبله���م ولي�س م�سريهم، وطمو اإ�سرائيل لكي تكون 

الوطن القومي لليهود.

ومت�س���ي بنود ال�سفقة قدمًا يف تقرير ه���ذا الراب، وا�سرتاطات العرتاف 
بيهودية الدولة، لي�سمل الدول العربية والإ�سالمية، من خالل ن�س ال�سفقة، 
حت���ت بند العرتاف املتبادل ب���ن الدول بقولها: اإن ه���ذا العرتاف املتبادل 
�سيوف���ر اتفاقًا امن���ًا لكل الأط���راف، اأي بدون ح�سول الع���رتاف لن يتوافر 

الأمن لالتفاق، وهذا ا�سرتاط جديد.

ويف �سي���اق الإطار الديني ت�س ال�سفق���ة يف جزء معترب من بنودها "القد�س 
واملقد�سات" اإىل جانب اأن القد�س املوحدة عا�سمة اإ�سرائيل. فهي تن�س على 
اأن دولة اإ�سرائيل كانت راعيًا جيدًا لالأماكن املقد�سة كما  يفعل ريها، يف 
اولة لطم�س واإخفاء حقائق ما تتعر�س ل املقد�سات امل�سيحية والإ�سالمية، 
م���ا يف القد�س ال�سريف، من حرق وح�س���ار وتدني�س وجمازر ما زالت  ول �سي
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م�ستم���رة، واإن كان ه���ذا الن�س �سه���ادة اأمريكية ودة الرعاي���ة الإ�سرائيلية 
املزعومة لالأماك���ن املقد�سة مبا ينكر النتهاكات ا�سيم���ة للقانون وقرارات 
 ال�سرعي���ة الدولية فاإن جمرد املوافقة على ال�سفقة يعن���ي اعتماد ما ت�سمنت
من �سهادة زائفة حل�سن الرعاية املزيفة لالأماكن املقد�سة من الدول والأديان 

.يف العا
حي���ث مي�سي الن�س يف هذا ال���ا ليوؤكد جمددًا يف بند القد�س اأن اإ�سرائيل 
ق���د حافت عل���ى الأماكن املقد�سة عل���ى عك�س القو الأخ���ر التي دمرتها، 
موؤك���دًا على حق الو�س���ول اإىل هذ الأماكن املقد�س���ة يف القد�س، املدينة التي 
 تراها ال�سفق���ة، اأنها كانت عرب التاريخ م�سار احل���روب والفتوحات – لح
م�سطل الفتوحات واأن القد�س موحدًة وري مق�سمة وعا�سمة دولة اإ�سرائيل، 
العا�سم���ة التاريخية لل�سعب اليهودي من���ذ ثالثة الف عام، يجب جعلها �سهلة 

الو�سول للجمي، ويق�سد الأديان الثالثة.
وذل���ك من خالل التنوي املبا�س���ر بفهم ال�سفقة لالأدي���ان ال�سماوية اليهودية 
وامل�سيحية والإ�سالمية، فهي اأي ال�سفقة م�ستمدة يف البعد اليهودي وامل�سيحي 
 ليكية امل�سيحي���ة اليهودية التي ترواأ�ساطري الأ م���ن روايات العهد الق���د
اأن الإ�س���الم تقت�سر عالقت م القد�س عل���ى اأن مد �س و�سل اإىل جبل 

الهيكل "احلرم ال�سريف" ثم �سعد اإىل ال�سماء.. 
وباملنا�سب���ة ف���اإن م�سطل جبل الهي���كل بات مالزمًا يف بن���ود ال�سفقة للحرم 
 ،الن�س ب�ساأن احلرم ذات القد�سي ال�سريف، والأخطر من كل ذلك ما ت�سّمن
 عن روؤية للو�س ���الراهن، اأف�س اإىل �س���رورة ا�ستمرار الو�س فبع���د اإ�سارت
الراهن، تختلف عن حقيقة الو�س الراهن، باملفهوم القانوين والتاريخي للحرم 
القد�س���ي املوؤكد للحقيقة التاريخية، ومبقت�س���ى قرارات ال�سرعية الدولية، اأي 
و�س اأن الأق�سى ملك للم�سلمن، وحق ال�سالة في ح�سري لهم دون �سواهم، 
و تك���ن يوم���ًا، اأي اأطم���اع اأو نوايا م�سيحية لل�سالة في���، بل هي املخططات 
الإ�سرائيلية الر�سمية املعلنة واملمنهجة، لتغيري هذا الو�س القائم والعمل على 
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" :تق�سيم احلرم، تثري ذلك حن ينتقل الن�س مبا�سرة ليقول

 ،"
هك���ذا ت�سب��� ال�سفقة مرجعية ال�س���الة يف الأق�سى الواق��� حتت ال�سيادة 
الإ�سرائيلي���ة، باعتبار جبل الهيكل هن���ا، ذروة التقاط بن ال�سفقة وقانون 
القومي���ة يف ما تعلق باحل���رم تق�سيمًا وتهديدًا وتهيئًة له���دم الأق�سى واإقامة 

املعبد القا�سم امل�سرت الأعم بن اليهودية وامل�سيحية ال�سهيونية.
هنا جوهر اخلطر الكامن يف ال�سفقة والذي  ي�سبق لأي م�سروع �سيا�سي اأو 
م�س���روع ت�سوية اأن ت�سّمن مبث���ل هذا التحدي ري امل�سبوق الذي مي�س جوهر 
 ،وامل�س بحرمت العقي���دة، من خالل تقنن تق�سيم احلرم القد�س���ي وتدني�س

 .و�ستان بن زيارة احلرم وال�سالة في
ق بال�سفقة، يف ما يتعلق بامل�سجد الأق�سى،  وهكذا فاإن حكومة الحتالل حتق
 منذ اليوم الأول لحت���الل القد�س حن اندف ���الذي حاولت حتقيق اله���دف
اي����س الإ�سرائيل���ي بقيادة مو�سي ديان اإىل قلب املدين���ة و�سوًل اإىل احلرم 
القد�س���ي وق���ام برف العل���م الإ�سرائيلي عل���ى امل�سجد قبل اأن يت���دار ديان 
خط���ورة املو�س���وع ويطلب اإنزال، لك���ن دون انقطاع املح���اولت واملخططات 

...ل�ستهداف الأق�سى املبار
ب���دءًا م���ن العمل على تغيري مع���ا واأ�س�س الو�س القائم من���ذ قرون، والذي 
التزم���ت �سلطات الحت���الل احرتام نريًا، وعملت عل���ى الإطاحة ب عمليًا 
 اأك وواقعيًا ب�سورة تدريجية، من حتت الأر�س ومن فوق الأر�س، وعلى مد
م���ن خم�سة عقود. رم الدفاع البطو لل�سع���ب الفل�سطيني عن اأق�سا بكل 
م���ا اأوتي من قوة وطاقة مت�سديًا ملحاولت اإحراق امل�سجد وم�سحيًا بع�سرات 
ال�سه���داء يف �سبيل��� يف اأك من موقعة وجمزرة و�س���وًل اإىل هّبة النفق حتت 
 ،الأق�س���ى، وانتفا�سة الأق�سى عام 2000 التي تلت اقتحام �سارون حلرمت
اإىل اأن متكن���ت �سلط���ة الحت���الل من ال�سيط���رة على باب املغارب���ة، وفتحت 
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اإمكاني���ة الدخول اإىل احلرم لغري امل�سلمن، رم���ًا عن اإدارة الأوقاف �ساحبة 
ال�س���اأن والولية يف كل ما تعلق باإدارة احل���رم، وذلك على �سبيل الزيارة، حتى 
اأف�س���ى الأمر اإىل بدء ت�سرب امل�ستوطنن واملتدين���ن اليهود باأعداد متزايدة، 
حتول���ت اإىل اقتحامات بالع�سرات ثم املئات، وه���ي القتحامات املنمة حتت 
حماي���ة اي�س وال�سرطة الإ�سرائيلية، ومتكينهم من ار�سة بع�س الطقو�س 

وال�سلوات التلمودية. 
وع���رب �سن���وات ال�س���دام واملواجهة الت���ي خا�سه���ا الفل�سطيني���ون دفاعًا عن 
الأق�س���ى وبتدخ���ل مبا�سر م���ن الإدارة الأمريكية يف عهد اأوبام���ا، واإثر جهود 
اأردنية حثيث���ة حلماية الأق�سى، من موق الو�ساي���ة الها�سمية على املقد�سات 
الإ�سالمي���ة وامل�سيحية اأثم���رت اهود الأردنية و اإر���ام �سلطات الحتالل 
عل���ى الع���رتاف باإدارة الأوق���اف الأردنية للحرم، و اإق���رار �سلطة الحتالل 
بع���دم تق�سيم واإقرار املب���داأ الأهم، وهو اأن احل���رم للم�سلمن فح�سب، ولي�س 

لغري امل�سلمن ال�سالة في واإن �سم لهم بالزيارة، والزيارة فح�سب.
وه���و الإقرار الر�سم���ي من �سلطة الحت���الل يف الراب والع�سري���ن من ت�سرين 
الأول 2015 املوثق يف بيان ر�سمي للخارجية الإ�سرائيلية، لتاأتي �سفقة القرن 
لت�س��� حدًا لهذا الإق���رار باإباحتها ال�سالة لغري امل�سلم���ن بالأق�سى، و�سمن 

ترتيب ميهد لتق�سيم احلرم.
وامل�ساأل���ة هن���ا على اأهميتها وخطورتها، لي�ست توقع���ًا اأو اجتهاداً، بقدر ما هي 

ن�س �سري يف ال�سفقة.
فه���ل يكون احلرم القد�س���ي ال�سريف كما يرون جبل الهيكل خطوًة على طريق 
م�سج���د بالل الذي اأ�سب��� براأيهم قبة راحي���ل اأو تقا�سمًا عل���ى طريق احلرم 

الإبراهيمي ال�سريف. 
األ قد بلغت... اللهم فا�سهد 





k
ˆ]

ŒŸ

9

من�ذ نش�وء القضية الفلس�طينية يف القرن التاس�ع عرش وحت�ى اليوم، متثل�ت تلك القضية 
ب�أن منش�أها ال يعود إىل ش�عبها، بل هي قضية ابتدعت هلذا الش�عب م�ن خارجه، لذا ال 
يوج�د يشء اس�مه املش�كلة الفلس�طينية، وإنام هنالك مش�كلة االس�تيطان االس�تعامري 
ال�ذي فرض عىل فلس�طني من خارجها، بدءًا باملس�توطنات االس�تعامرية التي أقامها كل 
من األفنجليكانيني األملان واألمريكان يف فلس�طني منذ بداية القرن التاس�ع عرش للتمهيد 
لالس�تيطان الصهيوين الالحق فيها. وقد خلق هذا االس�تيطان االستعامري منذ البداية ما 
أطلق عليه اسم «املشكلة العربية» التي حتول دون توسعه، ومنذ القرن التاسع عرش وحتى 
اليوم عالج هذه املش�كلة بأس�اليب االستئصال والرتحيل الداخيل واخلارجي، بام يف ذلك 
عمليت�ا الرتحي�ل الكبريتني عام 1948 و1967. وال تزال عمليات الرتحيل هذه مس�تمرة 
زم رغ�م كل ما تم تنفيذه من أعامل اقتالع وجمازر  حتى اليوم، ولكن الش�عب األصيل مل هيُ

وتطهري عرقي وتطهري مكاين.

ويف املشهد اإلرسائييل ملا يسمى بأحزاب اليمني اليوم، هنالك ثالثة توجهات بشأن مصري 
الش�عب الفلس�طيني، اثن�ان ال زاال يف وض�ع األقلي�ة ضمن معس�كر «اليم�ني» املذكور، 
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والثال�ث هو املهيم�ن. األول هو املوقف الداعي للقيام بعملية طرد جديدة للفلس�طينيني 
من بالدهم، والذي تدعو له أوس�اط من املستوطنني وأحزاهبم، كحزب تكوما العضو يف 
كتلة يمينا والذي يرأسه بتسلئيل سموتريتش، وأوساط من حزب البيت اليهودي العضو 
أيضًا يف كتلة يمينا والذي يقوده رايف برييتس، وحزب عوتس�ام هيوديت املنبثق عن حركة 
كاخ ويق�وده إيت�امر بن جف�ري، وحزب إرسائيل بيتن�ا بقيادة أفيغدور ليربم�ان الذي يدعو 
لطرد فلس�طينيي املثلث عرب تبادل لألرايض. هذا املوقف الداعي لالس�تحواذ املنفرد عىل 

فلسطني سنسميه هنا باسم املوقف االستيطاين االستعامري البحت.

يدع�و املوق�ف الث�اين إىل فرض اجلنس�ية اإلرسائيلي�ة عىل فلس�طينيي الضفة كلّي�ًا أو عىل 
املنطق�ة ج باحل�د األدنى )مع ترك غزة جانبًا(، وهو ما سنس�ميه باملوقف الداعي لالنتقال 
م�ن االس�تيطان االس�تعامري إىل األبارهتايد، نظ�رًا ألن اجلنس�ية التي يدع�و لفرضها لن 
ترتتب عنها حقوق مواطنة متساوية مع اليهود يف دولة إرسائيل، ويدعو هلذا املوقف الثاين 
أوس�اط أصبحت هامش�ية من الليك�ود، يمثلها رئي�س الدولة رؤوفني ريفل�ني والوزيرة 
تس�يبي حوتوفييل وآخرون، إضافة إىل أوس�اط من حزب يمينا، السيام قادة حزب اليمني 
اجلديد فيه نفتايل بينيت واييلت شاكيد، والعضو الصحفية يف جريدة اجلريوساليم بوست 
كارول�ني جليك الت�ي ألفت كتابًا عنونته باس�م «احل�ل اإلرسائييل: دولة واحدة للس�الم 
يف ال�رشق األوس�ط»، وه�و يدع�و لض�م كل الضف�ة وجتنيس كل فلس�طينييها باجلنس�ية 
اإلرسائيلي�ة، ك�ام يدع�و لنف�س الط�رح يوع�از هندل م�ن ح�زب «ديريخ أرت�س: طريق 
األرض» املنشق عن حزب تيليم الذي يرأسه وزير احلرب السابق موشيه يعلون، وكذلك 

احلاخام حاييم دروكامن.

املوقف الثالث، وهو املوقف املهيمن، يمثله الليكود وقيادته الرسمية التي يرأسها بنيامني 
نتنياهو، كام يدعو له حزب تيليم برئاس�ة موش�يه يعلون وأوساط من حزب ديريخ أرتس 
يقودها تسفي هاوزر، جنبًا إىل جنب مع األحزاب الدينية. يدعو هذا املوقف إىل استمرار 
االس�تحواذ عىل األرض، ولكن دون منح حقوق املواطنة واجلنس�ية لفلس�طينيي الضفة، 
ك�ام أن�ه يرفض منحهم حتى حق�وق اإلقامة الدائمة التي فرضت عىل فلس�طينيي القدس 
الرشقي�ة بعد حرب حزيران من عام 1967. وسنس�مي هذا املوقف باملوقف االس�تيطاين 
االس�تعامري املمزوج بمامرس�ات األبارهتايد، معرفة عىل أهنا تش�مل االستثناء السيايس، 



k
ˆ]

ŒŸ

11

والتهميش االجتامعي والتمييز القانوين.

املوقف�ان األول والث�اين واضح�ان، ويكش�فان عن أجندهتام بس�فور، أما املوق�ف الثالث 
املهيم�ن، فهو ي�راوغ ويبقي الوضع الفلس�طيني معلقًا دون حقوق ويف إطار «املس�كوت 

عنه» إىل حني ظهور ظروف ناضجة ملعاجلته.

املوق�ف األول والث�اين، ال يع�ريان التفات�ًا للمواق�ف اإلقليمي�ة والدولي�ة، أو عىل األقل 
يتعامالن معها عىل أهنا غري قادرة أو غري مستعدة لتحدي ما تفعله إرسائيل لتغيري مساره. 
كام أهنام ال يعريان اهتاممًا للديمغرافية الفلس�طينية. األول منهام يريد حّل هذه املش�كلة من 
خ�الل مزيج من أس�اليب الطرد الصام�ت، والطرد الذي يأيت حت�ت الضغط ولكنه يظهر 
ع�ىل أن�ه هجرة اختياري�ة، أو الطرد من خالل اإلبعاد الف�ردي واجلامعي يف فرتة حرب أو 
حت�ى من دوهنا. أم�ا الثاين فقد طّور خطاب�ًا ديمغرافّيًا جديدًا حياجج فيه أن نس�بة الزيادة 
الس�كانية يف إرسائيل بس�بب الوالدات الكثيفة يف صفوف احلريديم باتت أكرب من نس�بة 
الزيادة الس�كانية للفلس�طينيني، وهو ما س�يؤدي بالت�ايل إىل تكّون أغلبية س�كانية هيودية 

واضحة يف العقدين القادمني، وذلك رغم منح اجلنسية اإلرسائيلية لكل الفلسطينيني.

املوقف الثالث، ال يعري اهتاممًا كبريًا باملواقف الدولية، ولكنه مع ذلك يريد تنسيق خطواته 
قدر اإلمكان مع الدولة األم للدولة االس�تيطانية االستعامرية اإلرسائيلية، وهي الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة. واهلدف هنا ه�و أال يقف وحيدًا دون س�ند يقيه م�ن القضاء األممي. 
ع�ارض ه�ذا املوقف الثالث بع�ض مواقف الوالي�ات املتحدة يف عهود رؤس�اء أمريكان 
س�ابقني كب�اراك أوباما، ولكن حتى يف عه�د أوباما متّكن هذا املوق�ف الثالث من احلفاظ 
ع�ىل موقف أمريكي داعم يمنع تقدي�م إرسائيل واإلرسائيليني للمحاك�م الدولية. ويريد 
ه�ذا املوق�ف احلفاظ عىل هذا الدعم األمريكي ملنع ن�زع الرشعية عن إرسائيل، كام حصل 

مع النظام العنرصي السابق يف جنوب إفريقيا.

م�ن املثري مالحظ�ة كيفية تفاعل هذه املواقف الثالثة مع فك�رة ضم 30 باملئة من األرايض 
الفلس�طينية ضاّمً رس�مّيًا إىل إرسائيل، حس�ب القانون اإلرسائييل. املوقف الداعي للطرد 
الداخ�يل واخلارجي ومنع إقامة دولة فلس�طينية خاضعة للس�يادة اإلرسائيلية دعا لرفض 
صفقة القرن ألنه يريد أكثر منها، وهو ضم كل الضفة رس�مّيًا بعد أن تم ضم أجزاء كبرية 
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منه�ا فعلّي�ًا، وهذا ما ظهر يف حتركات الغالبية من جملس املس�توطنات )يش�ع( ضد صفقة 
الق�رن، وال�ذي ي�رى الضم الفع�يل الذي تم من�ذ زمن، ويطرح ترس�يم الض�م يف الضفة 
ومن�ع إقرار إنش�اء دولة فلس�طينية اآلن، والضغ�ط لصفقة أفضل مع أم�ريكا تتيح ذلك. 
أم�ا املوق�ف الثاين فهو يدعو أيضًا لضم كل الضفة، ولكنه ال يش�هر رفضه لصفقة القرن. 
وأخ�ريًا فإن املوق�ف الثالث، يوافق عىل ضم ما تتيح ل�ه اإلدارة األمريكية من أراض )مع 
الس�عي من خالل اللجنة األمريكية اإلرسائيلية املش�رتكة حول هذا املوضوع لزيادة نس�بة 
األرايض الت�ي يت�م ضمه�ا إىل ما فوق ال�� 30 باملئة(. وبع�د ذلك يريد ه�ذا املوقف إقناع 
الوالي�ات املتح�دة بمرحل�ة ضم أخرى ثانية، رب�ام تتلوها ثالثة وهكذا. ه�ذا كله مع ترك 

وضع «السكان الفلسطينيني» معلقًا إىل حني.

معن�ى م�ا تقدم، أن املوق�ف الثالث يريد حتقيق م�ا يريده املوقف األول بت�درج، ولكنه يف 
الوق�ت ذاته يرفض املوق�ف الثاين بمنح اجلنس�ية اإلرسائيلية للفلس�طينيني، مما يؤدي إىل 
االس�تنتاج أنه أقرب للموقف األول بشأهنم، أي طردهم من بالدهم حني تنضج ظروف 

مناسبة لذلك بالتفاهم مع الواليات املتحدة األمريكية.

االس�تثناء الظاه�ر من ه�ذا النقاش بني املواقف الثالث�ة املذكورة هو غزة، ولكنه اس�تثناء 
ش�كيل عندم�ا ينظ�ر لألمور بعم�ق، إذ يرف�ض املوقف الث�اين من�ح اجلنس�ية اإلرسائيلية 
لفلس�طينيي غ�زة، أم�ا املوقف األول ف�ريى بعض�ه رضورة طردهم خالل أق�رب فرصة 
حرب عىل غزة، كام أن املوقف الثالث يطرح التخلص التدرجيي منهم عرب ما ساّمه نتنياهو 
بالتهجري الطوعي هلم، ودعوته خالل زيارة ألوكرانيا يف آب 2019 إىل السعي لتوفري دولة 
أو دول تقبل رحيل فلسطينيي غزة إليها. يف إطار هذا اجلدل تطرح أحيانًا فكرة إنشاء كيان 
فلس�طيني يف غزة، ولكن طرحها ليس إال تكتيكًا سياسّيًا إرسائيلّيًا هيدف إلبقاء االنقسام 
الفلس�طيني الداخ�يل قائاًم عرب زرع أوه�ام لدى قيادة محاس يف غزة جتعلها غري متحمس�ة 

ملعاجلة هذا االنقسام. 

ه�ذه املواق�ف الثالث�ة حتظى بدعم م�ا ال يقل عن 64 عض�وًا يف الكنيس�ت اإلرسائيلية 
احلالي�ة. وال يعن�ي ذل�ك أن من هم خارج ه�ذه الكتلة يوافقون عىل ح�ق تقرير املصري 
والدولة الفلسطينية املستقلة، فحزبا أزرق أبيض، ويش عتيد، يطرحان ضم ما يسمونه 
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بالق�دس الك�ربى والكتل االس�تيطانية وغور األردن إىل إرسائيل، ع�ىل أن يقابل ذلك 
االنفص�ال عن الكتل الس�كانية الفلس�طينية يف ظ�ل غياب إمكانية حتقيق حل س�يايس 
وش�يك حس�ب ادعائهم. يتفق معهم يف ذلك حزب العمل بطبعت�ه احلالية. يعني ذلك 
وج�ود 102 عضو كنيس�ت يؤيدون ضم أج�زاء متفاوتة من الضف�ة إىل إرسائيل، وهو 
م�ا جيعل أي تس�وية سياس�ية مع اجلانب الفلس�طيني مس�تحيلة، حتى ل�و دعت بعض 
ه�ذه األط�راف الس�تمرار التفاوض م�ع اجلان�ب الفلس�طيني، وهو التف�اوض الذي 
ت�م جتريب�ه م�رات وم�رات يف املايض وفش�ل يف كل م�رة. ويمث�ل هؤالء ق�وام أعضاء 
األح�زاب املذك�ورة أعاله كلها يف الكنيس�ت اإلرسائييل. ويبق�ى «األلطف» بعد ذلك 
يف إط�ار احل�ركات الصهيوني�ة حرك�ة مريت�س بأعضائها الثالث�ة يف الكنيس�ت، والتي 
ت�رى أن الفرص�ة متاح�ة دائاًم إلجراء مفاوضات عىل أس�اس حل للدولتني يس�تند إىل 
صيغ لتقاس�م القدس الرشقية وتعدي�ل احلدود بني الطرفني الفلس�طيني واإلرسائييل، 
م�ع رف�ض عودة الالجئني الفلس�طينيني إىل إرسائي�ل. مواقف مريتس ه�ذه من قضايا 
الق�دس والالجئ�ني قد ال تؤدي إىل اتفاق مع اجلانب الفلس�طيني فيام لو قادت مريتس 
املفاوض�ات م�ن اجلانب اإلرسائييل، وهو ما ال يبدو ممكنًا يف ظل التآكل املّطرد يف قوهتا 
داخل إرسائيل. وتبقى بعد ذلك القائمة املش�رتكة بأعضائها ال� 15 هي الوحيدة خارج 

هذا اإلمجاع الصهيوين وتقف يف مواجهته.

لعل املش�رتك بني هذه املواقف اإلرسائيلية التي يمثلها 102 عضو كنيس�ت عىل األقل هو 
طرحها احلايل ملا تسميه بمرشوع «االنتصار التام عىل الفلسطينيني»، الذي تطرحه أوساط 
ما يس�مى باليمني اإلرسائييل منذ بداية العقد الثاين من القرن احلايل، وس�عيها لالستحواذ 
ع�ىل مزيد من األرايض الفلس�طينية يف ظ�ل القناعة بأن مقاومة الفلس�طينيني مل تعد فعالة 
بام يش�كل عثرة أم�ام ذلك، وأن العامل الع�ريب لن يتجاوز مواقف التندي�د إىل الفعل، وأن 
العامل األمريكي واألورويب املس�ؤول عن قيام إرسائيل حكومات وأفنجليكانيني س�يختار 
إم�ا التنديد لفظّيًا أو الصمت أو أنه س�يدعم خطوات إرسائيل، هذا يف وقت ليس هنالك 
أيضًا أية قوى هيودية جدية داخل إرسائيل تقف ضد ما جيري يف ضوء اس�تفادة الصهاينة 
يف إرسائي�ل عىل خمتلف تالوينهم من املرشوع الصهيوين وإن بدرجات متفاوتة. كل ذلك 
جيعل الفلسطينيني عرضة للمواقف الثالثة املرتاوحة بني االستيطان االستعامري البحت، 
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أو االنتقال منه إىل األبارهتايد، أو املزيج بني االستيطان االستعامري واألبارهتايد.

م�ا العم�ل جتاه ه�ذه الص�ورة، ومن أج�ل بقاء الش�عب الفلس�طيني عىل أرض�ه وحتقيق 
حترره؟ يبقى الكفاح الفلس�طيني من خارج املرشوع الصهيوين هو األداة الرئيسة للنضال 
الفلس�طيني، أما الس�عي لتغيري النظام الصهيوين من داخله فلن ينتج، كام أفادت التجربة 
منذ عام 1948 وحتى اليوم، حقوقًا سياس�ية مجاعية، وإنام س�يرتتب عليه حتقيق إنجازات 
يف قضاي�ا يومية، أو ضغط ملفاوضات بني أطراف غ�ري متامثلة كتجربة دعم حكومة رابني 

يف التسعينيات لتمرير اتفاق أوسلو والذي أدى تطبيقه إىل نتائج كارثية.
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عندم�ا جيت�اح الكون وباء خط�ري.. تتجمد اخلصومات، ويتحالف اجلميع بش�كل تلقائي 
طوعي يف مكافحة الوباء اخلارجي الذي ال يفرق بني الناس.

فهل انطبقت هذه القيم اإلنس�انية يف فلسطني ويف القدس -أرض األنبياء- مع االحتالل 
اإلرسائييل؟!

توطئة:

إن االحتالل اإلرسائييل عرب س�نواته الطويلة س�عى منذ البدء لتفريغ فلس�طني من أهلها؛ 
ليتس�نى ل�ه التمدد عىل أرضها بام يتف�ق مع الرواية الصهيونية املزورة عن تاريخ فلس�طني 
وتاريخ القدس، فقام بوضع اخلطط منذ مطلع القرن العرشين لتهويد القدس ليتمكن من 
اإلطباق عىل كل فلس�طني، ألنه كان يعلم بأن ال اس�تقرار له دون القدس وال نجاح حلل 

سيايس مع الفلسطينيني دون القدس عاصمة لفلسطني.

�ذ االحت�الل عملي�ات ه�دم منظم�ة يف ضواح�ي القدس من�ذ ح�رب النكبة عام  لق�د نفَّ
1948م، ث�م عمليات هتجري منظمة للمقدس�يني القاطنني غريب املدينة، ثم رس�م القوانني 
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واإلجراءات املتعلقة باألرايض والتنظيم واإلس�كان منذ احتالل عام 1967م ليجعل من 
الق�دس الرشقية جزءًا من بلدية قدس االحتالل التي تس�عى لتنظيم املدينة املوحدة بقرار 
احتاليل غري رشعي حس�ب القانون ال�دويل وخمالف لقرارات جمل�س األمن وهيئة األمم 
املتح�دة، ولك�ن س�لطة االحتالل فرضت�ه بقانون الق�وة وبدعم ال حمدود م�ن حكومات 

الواليات املتحدة، السيام حكومة ترامب.

هدم المساكن سياسة إستراتيجية لالحتالل اإلسرائيلي اإلحاللي
لق�د ه�دم االحت�الل اإلرسائي�يل من�ذ احتالل ح�رب حزي�ران ع�ام 1967م حت�ى اليوم 
)منتصف عام 2020م( حوايل )7240( مس�كنًا فلس�طينيًا، فضاًل عام هدمه خالل احلرب 
ذاهتا يف البلدة القديمة من القدس ويف قرى اللطرون شامل غريب القدس املطلة عىل طريق 
ر حوايل )45( ألف فلسطيني مقديس هتجريًا  القدس يافا. وبذلك يكون االحتالل قد هجَّ

داخليًا بحكم األمر الواقع خالل سنوات االحتالل البالغة حوايل )53( سنًة.

الهدم خالل جائحة كورونا:
رغ�م االرتب�اك الذي أصاب العامل بس�بب ه�ذه اجلائحة، فقد س�ارعت أجهزة االحتالل 
اإلرسائييل الس�تغالل حالة اإلغالق التي يعيش�ها الشعب الفلس�طيني )للحد من انتشار 
الوب�اء( من أج�ل تكثيف االعت�داءات واالنتهاكات هبدم مس�اكن فلس�طينية، خصوصًا 

املقدسية منها، وبصورة أشد من معدل هذا اهلدم يف نفس الفرتة من العام السابق!

وبصفته مركزًا فلس�طينيًا متخصص�ًا يف مراقبة االنتهاكات اإلرسائيلية للحق الفلس�طيني 
يف األرض والس�كن، تابع مرك�ز أبحاث األرايض/ مجعية الدراس�ات العربية رصد هذه 
االنته�اكات وإص�دار تقارير حالة عنها س�تصدر كل إحصائياهت�ا يف الكتاب اإلحصائي 

الذي يصدره املركز سنويًا.

ويف الرج�وع لقاعدة البيان�ات يف مركز أبحاث األرايض، تبني أن االحتالل اإلرسائييل قد 
هدم خالل األش�هر الس�تة األوىل من هذا العام 2020م )65( مس�كنًا فلس�طينيًا مقدس�يًا 
وهّجر حوايل )335( مواطنًا مقدس�يًا هتج�ريًا داخليًا خالل فرتة كانت التعليامت الصحية 
م�ن قب�ل االحت�الل ذاته تطال�ب الناس بااللت�زام بعدم مغ�ادرة املنازل للحد من انتش�ار 
الوباء! فأي تناقض سادي هذا، حيث هيدم االحتالل املنازل الفلسطينية ويلقي بأصحاهبا 
ع�ىل قارعة الطريق، يف الوقت الذي يطالبهم باملكوث فيها! ويتضح من اجلدولنيْ التاليني 
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باألرقام هدم املسـاكن يف القدس الرشقية خالل نصف السـنة األول للعام 2020م حسب 
الشهر وحسب احلي السكني:

 جدول (1): عدد املساكن املهدومة يف رشقي القدس املحتلة
(01/01 – 2020/06/30) حسب األشهر

الشهر
عدد 

املساكن 
املهدومة

املساحة 
منهم أطفالعدد األفرادعدد الغرفم2

7580195225كانون ثاين

121040335826شباط

973618308آذار

-----نيسان

538511187أيار

3227005217779حزيران

655441133335145املجموع

املص�در: بح�ث مي�داين مبارش – قس�م مراقب�ة االنته�اكات اإلرسائيلية – مرك�ز أبحاث 
األرايض.

جدول (2): عدد املساكن املهدومة يف رشقي القدس املحتلة 
(01/01 – 2020/06/30) حسب املوقع

 عدد املساكنالبلدة
 عدداملساحة م2املهدومة

الغرف
 عدد

األفراد
 منهم

 أطفال

2120094أبو ديس

1100386الثوري

7266123714السواحرة الرشقية

32107135 العيسوية
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 عدد املساكنالبلدة
 عدداملساحة م2املهدومة

الغرف
 عدد

األفراد
 منهم

 أطفال

1814194610048املكرب

432083610بيت حنينا

2200580حزما

23200106رأس شحادة

131140356934سلوان

31469124شعفاط

45008104خميم شعفاط

72-2200صور باهر

168-4500عناتا

655441133335145 املجموع

املصدر: بحث ميداين مبارش – قسم مراقبة االنتهاكات اإلرسائيلية – مركز أبحاث األرايض.

يالح�ظ م�ن خالل اجلدول�نيْ أعاله أن االحتالل قد تس�بب بتهجري ح�وايل )145( طفاًل 
مقدس�يًا، ال ذنب هلم س�وى أن أقدارهم قذفت هبم للعيش حتت احتالل يس�عى لتحطيم 
شعب من خالل تدمري مستقبل أجياله، هذا فضاًل عن العذاب الذي ستعيشه املرأة واألم 
الت�ي تتحمل عادة معظم أعباء التهجري من الس�كن يف خيم�ة يزودهم هبا الصليب األمحر 
إىل السكن اخلجول يف غرفة يف بيت أحد األقارب أو اهلجرة خارج القدس بكل ما يتهدد 
األرسة من سحب للهوية املقدسية لتفقد األرسة حقها يف أرضها ومسكنها وحق مواطنتها 

الذي يسلبه هذا االحتالل التوسعي.

فيام ييل رسـامن بيانيان يوضحان اهلدم حسـب الشهر واهلدم حسب املوقع أو احلي السكني 
يف القدس:
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ض يف ش�هر حزيران ما تأخر يف  يالحظ من الرس�منيْ البيانيني أعاله أن االحتالل قد عوَّ
تنفيذه خالل شهري نيسان وأيار وبصورة مضاعفة، كام يالحظ أن أكثر األحياء استهدافًا 
هبذا اهلدم كانت أحياء جبل املكرب وسلوان، دون أن تنجو بقية األحياء، وهذا يشري خلطط 

التوسع االستيطاين داخل مدينة القدس.
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مقارنة ال بد منها:
لتبيان تصاعد ش�هوة االحتالل يف فرض املزيد من احلقائق خالل فرتة وباء كورونا عقدنا 
مقارن�ة النتهاكات هدم املس�اكن يف القدس خالل نفس الفرتة من الس�نة املاضية 2019م 

والتي كانت حسب توثيق مركز أبحاث األرايض كام ييل:

جدول (3): يوضح اجلدول التايل انتهاك هدم املساكن يف القدس الرشقية خالل النصف األول 
من العام 2019م حسب الشهر:

الشهر
عدد املساكن 

املساحة م2املهدومة
عدد 

الغرف
عدد األفراد

منهم 
أطفال

9740244423كانون ثاين

13870335423شباط

5480142916آذار

171810548942نيسان

00000أيار

8880143510حزيران

524780139251114املجموع

املص�در: بح�ث مي�داين مبارش – قس�م مراقب�ة االنته�اكات اإلرسائيلية – مرك�ز أبحاث 
األرايض.

جدول (4): ويوضح اجلدول التايل انتهاكات هدم املساكن
للنصف األول من عام 2019م حسب احلي السكني:

البلدة
عدد املساكن 

املهدومة
املساحة م2

عدد 
الغرف

عدد 
األفراد

منهم 
أطفال 

21055126البلدة القديمة

22005103القبة

425042414بيت حنينا
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البلدة
عدد املساكن 

املهدومة
املساحة م2

عدد 
الغرف

عدد 
األفراد

منهم 
أطفال 

8820224123جبل املكرب

31708115رأس العامود

211855629547سلوان

1100352سلوان 

543013246صور باهر

1100362قلنديا

575014236خميم شعفاط

524780139251114املجموع 

املص�در: بح�ث مي�داين مبارش – قس�م مراقب�ة االنته�اكات اإلرسائيلية – مرك�ز أبحاث 
األرايض.

وتعكس الرسوم البيانية التالية أهم ما يف اجلدولني:
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نالحظ أن عدد املس�اكن املهدومة يف القدس الرشقية لنفس الفرتة من العام املايض -دون 
كورونا- كان )52( مس�كنًا، مما يعني ارتفاع وترية اهلدم يف عام 2020م بنس�بة 25 % عام 

كان عليه اهلدم يف العام الذي سبقه مبارشة! 

ه�ذا، وق�د كانت ترتك�ز أعامل اهلدم األوس�ع يف أحياء س�لوان واملكرب، وه�ذا يؤرش عىل 
تس�ارع بس�ط النفوذ االس�تيطاين التهويدي عىل كل أحياء رشقي الق�دس بالتتابع املتيس 

لالحتالل وأدواته االستيطانية.

خالصة:

يف املقاب�ل، وخ�الل فرتة االحتالل من�ذ عام 1967م وحت�ى اليوم، قام االحتالل بإنش�اء 
ح�وايل )67( مس�تعمرًة وب�ؤرة اس�تعامرية داخ�ل الق�دس ويف حميطه�ا، ليبل�غ جمم�وع 
املس�تعمرين اليهود الذين يس�كنون القدس الرشقية اليوم حوايل )310( آالف مس�تعمر، 

علاًم أن عددهم كان قبيل احتالل حرب حزيران 1967م يساوي صفرًا! 

أما الفلسطينيون املقدسيون فقد بلغ عدد املتبقي منهم بُعيد حرب حزيران حوايل 70 ألف 
نس�مة، ليصبح اليوم حوايل 415 ألف نس�مة. ولتصبح اليوم نس�بة املس�تعمرين مستعمرًا 

واحدًا مقابل 1٫3 مواطن فلسطيني.
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أم�ا بخصوص الس�يطرة عىل األرايض الفلس�طينية يف القدس، فقد س�يطر االحتالل عىل 
معظمها، حتى مل يتبقَ يف حوزة الفلسطينيني سوى 30 ألف دونم، يف حني أحكم االحتالل 

سيطرته عىل ما يقدر بحوايل 227 ألف دونم.

لتصب�ح مس�ألة حي�ازة األرض دوناًم واحدًا للفلس�طيني مقاب�ل )7٫5( دونامت خمصصة 
للمستعمر اإلرسائييل!

)أرقام مس�احات األرايض وحيازهتا الفلس�طينية واالحتاللية ختص كامل أرايض حمافظة 
الق�دس بالتقس�يم اجلغرايف الفلس�طيني، وهو يش�مل الق�دس الرشقية املضموم�ة لبلدية 

االحتالل(.

وتعتـرب هـذه األرقام مفزعة من حيـث نجاح أعـامل التهويد للقدس يف ظـل مواجهة غري 
متكافئة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني يف رصاع حمموم عىل األرض.

وال ش�ك يف أن الع�امل يع�رف أن االحت�الل اإلرسائييل خيال�ف الرشعة الدولي�ة ومبادئ 
احلق اإلنس�اين الدويل ومواثيقه، متامًا كام خيالف قرارات الرشعية الدولية يف جملس األمن 
واجلمعية العامة لألمم املتحدة، ورغم ذلك فإن العامل يكتفي بقول إن االستيطان اليهودي 
عىل األرايض الفلس�طينية املحتلة عام 1967م قد يعرقل حّل الدولتني، مما يؤثر س�لبًا عىل 

عملية السالم يف الرشق األوسط..!!!

وهذا موقف ضعيف ال يرقى ملستوى خطورة حتدي الرشعية الدولية.

وال شك أن التطبيع العريب مع دولة االحتالل يثري شهوته للمزيد من التوسع واالستهانة 
باحلقوق الفلس�طينية الثابتة يف التاريخ، هذه احلقوق لن تصمد دون وجود قوة وازنة جترب 

االحتالل عىل اإلذعان للحقوق الفلسطينية، وما ضاع حق وراءه مطالب.
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"الواقع أن الشخص الذي متكن من زيارة القدس، ومل يزر متحف األستاذ جوهرية، مثله 
مثل ذلك الشخص الذي يزور جماهل إفريقيا، ويرى فيها مجيع احليوانات إالّ الفيل".

ذل�ك م�ا قاله الكاتب واإلعالمي والقاص الفلس�طيني املعروف "نج�ايت صدقي".)1( أما 
العاّلم�ة اللبن�اين "ميخائي�ل نعيمة" فيكت�ب لواصف جوهري�ة حول متحف�ه، عندما زار 

القدس مرتني، يقول:

"ما أزال أذكر ساعات مّتعتني هبا يا أخي بعذوبة صوتك، ورعشات أوتار عودك، وكرم قلبك 
ونحافة ذوقك بام مجعته يف بيتك من مجيل الفن واآلثار، وها أنا، بعد سنوات تسع أشكر لك تلك 

املتعة، وأحيى تلك الساعات من جديد عندما مجعتنا الظروف للمّرة الثانية يف بيت القدس".)2(

انطباعات تركتها املجموعة األثرية اجلوهرية عند علمني من رّواد النهضة العربية احلديثة، 
من بني العرشات الذين زاروا بيت واصف جوهرية، وربطته هبم روابط الصداقة واملحبة 
واالفتخار، والذين كتبوا يف الس�جل الذهبي ع�ن انطباعاهتم وإعجاهبم بام رأوه من مجيل 
الفن واآلثار الرشقية التي مجعها بش�غف، وجعلها بداية مرحلة لتأس�يس املتحف الوطني 

الفلسطيني يف القدس.
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يف مذكرات واصف جوهرية "القدس االنتدابية يف املذكرات اجلوهرية 1918- 1948م" 
)طبع�ة اجلزائ�ر املعتمدة يف دراس�تنا(،)3( يروي لنا عن "مذكرات حول أناس ومؤسس�ات 
وعائالت وجمتمع، هي أقرب إىل وثيقة تبعث احلياة يف ذلك اجلسد املّيت الذي هو القدس، 
بع�رف املؤرخ�ني، الذين ال يرون س�وى البع�د الديني هبا، عرب وضع البرش وأحاسيس�هم 
ومواقفه�م وعاداهت�م ورؤياهم يف مركز احلدث. كتابة اجلوهري�ة وألبوماته املصّورة ودفرت 
تدوين املوسيقى اخلاص به، هي وثائق مهمة تعكس زمنًا بروحه، كام تدل عىل روح دعابة 
والتزام سيايس ودقة يف التدوين، هي أقرب إىل حكايات الناس التي تتناقلها األلسن".)4( ما 
أشار إليه الكاتب األمريكي "والرت بنيامني: "جتارب البرش التي تتناقلها األلسن هي املصدر 
الرئي�س ال�ذي يلهم كل رواة القصص، إن أعظم الذي�ن كتبوا هذه احلكايات هم الذين ال 

ختالف رواياهتم املكتوبة ذاك الكم اهلائل من احلكايات املنسوبة إىل رواة القصص")5(.

البيئة... والحلم
يق�ول واص�ف جوهري�ة حول ش�غفه يف اقتناء التح�ف الرشقية: "ب�أن البيئ�ة البيتية تزيد 
املوه�وب علاًم، فقد س�بق أن قل�ت إن املرحوم وال�دي كان له الفضل األك�رب يف تعليمي 
املوس�يقى والفن�ون، فكان يوجهن�ي إىل الطريق القديم من حيث الع�زف عىل آلة الطرب 
واألداء وجودة اللحن، وهكذا كنت أش�اهده مراًرا عندما كان يُطلع أصدقاءه عىل بعض 
وريق�ات م�ن املخطوطات الن�ادرة يف الصال�ون، وقد ورث�ت منه بعض ه�ذه الوريقات 
)دفات�ر مالحظات(، كام أن�ه كان عنده قطعتان من الصيني يتباهى هبام، فينقل هذه األواين 
عند مناس�بة األعي�اد يف الصالون من حمّلها األصيل ملحل آخ�ر، وكانت بالفعل جتلب نظر 
الزائرين بالنس�بة لقلتها، ثم املنقل النحايس اإلس�تانبويل، وبعض بكارج القهوة يعتز هبا، 
وكذلك بعض الرسوم لشخصيات هلا قيمتها يزّين هبا جدران الصالة وينقلها من حمل إىل 
آخ�ر، م�ا تزيد رونق البيت، كام أن�ه رمحه اهللا يعلق أفعى ذات رأس وفيه األس�نان بصورة 
غريبة، أس�نان أخرى يف س�قف حلق تل�ك األفعى، التي طوهل�ا يبلغ أربعة أمت�ار تقريًبا، 

وكانت موضع بحث الزائرين يف مناسبات عديدة".

"كن�ت أبحلق بنظري بام يعرض�ه والدي عىل الزائرين من أصدقائ�ه، ويرشح هلم عن كل 
منه�ا، وكنت أنظر وأس�مع بش�غف زائد، وهك�ذا عندما تزوجت يف أوائل س�نة 1924، 
أخ�ذت مجي�ع هذه التح�ف كذكرى م�ن الوال�د، ويف الوق�ت ذاته كن�ت أرت�اح لرؤيتها 

وعرضها يف الصالة، فكانت أساس املجموعة اجلوهرية". )ص297(
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ونجد يف مذكرات الكولونيل "رونالد س�تورز" )1881- 1955م( أول حاكم عسكري 
بريطاين للقدس، تعبرًيا واضًحا عن أيديولوجيا ليربالية رأت يف فلسطني مرتًعا للتخطيط 
الكولونيايل، مع إحاطة واس�عة ومثقفة بخلفية البالد العثامنية واإلس�المية، وتتقاطع هذه 
الرؤية بش�كل غني مع مذكرات "واصف جوهرية" الس�اخرة عن الفرتة نفسها من خالل 
التقاء االثنني يف مشاريع "مجعية حمّبي القدس"، وهي املؤسسة التي أنشأها ستورز للحفاظ 
ع�ىل ت�راث القدس املعامري واألثري، وتوّفر لنا خطابني متباينني بش�أن حداثة القدس يف 

الفرتة االنتدابية".)6(

ثّم�ة اعتق�اد س�ائد -وإن كان مغلوًط�ا فيه- أن العثامنيني مل يس�امهوا ب�يشء يذكر يف جمال 
التنظي�م احلرضي يف املرشق العريب، وم�ن بينه القدس، وأن الربيطانيني هم الذين أدخلوا 

مفاهيم التخطيط إىل فلسطني.)7(

وم�ع أن الكولونيل س�تورز كان صاحب فكرة اجلمعية، ف�إن التخطيط الكولونيايل املدين 
للقدس يف تلك الفرتة ارتكز عىل مسامهة أساسية من مهندسني رائدين يف القدس االنتدابية 
مه�ا "ولي�م ماكل�ني" و"تش�ارلز آش�بي" كان األول املخطط امل�دين ملدينتي اإلس�كندرية 
واخلرطوم يف مطلع القرن العرشين، استدعاه ستورز يف العام 1918م، لوضع أول خمطط 
هيكيل ملدينة القدس يف فرتة احلكم العسكري، واستطاع أن ينجز هذه املهمة يف شهرين ثم 

أكمل مالحمها املخطط املشهور "باتريك غيديز" يف العام 1922م)8(.

أم�ا املهن�دس الث�اين "تش�ارلز آش�بي" )1863- 1942م(، فكان من أكثر من س�اهم يف 
رس�م التصور العام ملس�تقبل القدس اجلديدة/ القديمة، وكان منصبه الرس�مي يف احلكم 
العس�كري هو "املستش�ار املدين" للحاكم، وهي وظيفة حافظ عليها حتى العام 1922م، 
واحت�ل منص�ب س�كرتري "مجعية حمّب�ي القدس" ث�م منصب املنس�ق العام هل�ا، وفيها ملع 
نجمه، إذ اس�تطاع -بناء عىل عالقته املتينة بس�تورز- أن يبلور حلواًل ل�"مشكالت املدينة 
العرصي�ة"، م�ن منظ�وره الكولوني�ايل، دون أن يتخىّل عن خمطط�ات املحافظة عىل الطابع 

املعامري للبلدة التارخيية، وعىل خصوصية األماكن املقدسة" )9(.

وش�اء الق�در أن يدخل عىل هذا املش�هد واصف جوهرية، حي�ث كان يعمل خالل الفرتة 
نفس�ها يف اجلهاز البريوقراطي للحكم العس�كري يف قس�م التحريرات، ولفت عزفه عىل 
"الع�ود" انتب�اه احلاكم الكولونيل س�تورز، الذي كان بدأ إملامه باملوس�يقى الرشقية خالل 
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إقامته بالقاهرة، فبادر ستورز إىل تكليف واصف بالعمل كمساعد لتشارلز آشبي يف بداية 
إنشاء جملس إدارة "مجعية حمبي القدس".)10(

ويش�ري واص�ف يف مذكرات�ه إىل ذل�ك بقوله "كان لس�تورز مي�ل خاص، يف اقتن�اء كل ما 
ه�و مجي�ل من صنع الرشق م�ن حتف عىل اخت�الف أنواعها، فكان بيت�ه يف القدس يقع يف 
األرض املعروف�ة بملك األملان )طلعة املش�فى اإليطايل(، وم�ا يقال إن هذا املوقع رضبت 
في�ه خي�ام إمرباطور أملانيا عندم�ا زار القدس يف العام 1898م، كان بيت س�تورز ش�بيًها 
بمتح�ف مس�تقل م�آلن بأفخ�ر أنواع الس�جاد العجم�ي التارخي�ي، وجمموع�ة رائعة من 
النحاس العجمي عىل اختالف أنواعها، وبعض األس�لحة األثرية العجمية واإلستانبولية 
الن�ادرة، واملخطوط�ات واخلزف وغريه، كام كان صديًقا محي�اًم للمرحوم "نرصي أوهان" 

بائع التحف النادرة املعروفة بالقدس". )ص 60 - 61(

ويقوهل�ا برصاح�ة "إن جمموعة س�تورز األثرية هذه ق�د أدخلت عىل ذهني الفك�رة التي كنت 
أحلم دائاًم هبا، فشّجعني عىل اقتناء ما أمتكن من اقتنائه من هذه اآلثار والتحف" )ص 61(.

وحول بناء س�اعة اخلليل، يقول جوهرية يف مذكراته: "أقامت بلدية القدس زمن الرئيس 
املرح�وم فييض أفن�دي العلمي بناًء نادًرا لس�اعة املدين�ة، وذلك عىل إحدى زوايا س�طح 
مدخ�ل ب�اب اخلليل، وكام قيل يل، هذا البناء من تربعات أهل املدينة بمناس�بة مرور مخس 
وعرشين س�نة عىل ملكية الس�لطان عب�د احلميد العثامين، أخذت ه�ذه دوًرا مهاًم بالقدس 
وإف�ادة كربى ملحافظ�ات األهلني عىل األوقاف. وكان موقعها س�امًيا ومرشًفا عىل املدينة 

من الداخل واخلارج حتى إّنك تراها من بيت حلم.

ولك�ن أبت مجعي�ة حمبي الق�دس أن تراها قائمة عىل س�ور املدينة، وق�ررت هدمها بوجه 
السعة عىل الرغم من دّقة عملها ونظافة حجارهتا وزركشتها.

ولفرط حبي املتفاين لكل ما يمت ملدينتي القدس بصلة، يقول واصف: "فقد عملت نصًبا 
تذكارًي�ا لتل�ك املنارة من اخلش�ب، نموذًجا طب�ق األصل عن املنارة وب�اب اخلليل بذات 

اللون الطبيعي لكل من السور القديم واملنارة املجددة واملقامة فوقه وبذلك:

1  .خّلدت مدخل املدينة كام كان عند االحتالل الربيطاين ملدينة القدس.
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2  .احتفظ�ت بمن�ارة لس�اعة رشقي�ة تتناس�ب وأث�اث بيت�ي الرشق�ي املعروف 
باملجموعة اجلوهرية". )ص 83(

ويب�دو أن ش�غف واص�ف جوهرية يف اقتن�اء التحف الرشقي�ة، قد بدا يتنام�ى يف داخله، 
فعندم�ا أصب�ح يف بحبوح�ة من العي�ش، قرر مع أخيه "خلي�ل" القيام ب�أول رحلة لزيارة 
لبن�ان وس�وريا، للتمتع بجامهلا وجباهل�ا ومياهها وأهلها، ورشاء بع�ض التحف الرشقية، 
فيقول: "ويف صيف 1922م )وكنت عىل وشك الزواج آنذاك ًرسا...( عزمت عىل رحلة 
لبالد لبنان وس�وريا عىل نفقتي اخلاصة.. وكان يف جيبي مائة ومخس وستون لرية مرصية، 
فس�افرت م�ع أخي خلي�ل... ويف حيفا اش�رتيت بعض اليشء من خمازهن�ا، كتحف نادرة 
لزين�ة بيتي يف املس�تقبل... وقد وقع نظري عىل زوج مزهريات م�ن إيطاليا تقليد الربونز، 
وكان ثمنه�ا تس�ع لريات مرصية، فأحببته�ا ووعدين صاحب املخزن بإبقائها عىل اس�مي 

عند رجوعي من لبنان". )ص 106(

ويف بريوت "اش�رتيت بع�ض التحف الفضية م�ن املخزن املعروف بالكف األمحر س�وق 
الطويلة، أحتفظ هبذا الطقم وهو للطتيل، وفيه الكرستال ليومنا هذا". )ص 106(

ويف دمش�ق يقول حوهلا: "ونزلنا يف فندق فيكتوريا، وذهلت طرًبا عندما دخلت دمش�ق، 
هذا البلد العريب الذي كان حمافًظا عىل عروبته حتى يف بنائه وأس�واقه وحياة أهله، وهناك 
يف س�وق احلميدية ال�ذي أقول رصاحة إنني عش�قتها من كل قلبي، فهذا م�ن يدق البوزا 
)الدندرما( العربية املمزوجة باملس�تكة دًقا، ومن حول�ه األواين الرشقية املؤلفة من أطباق 
وزبادي الصيني األصيل، والزخارف اخلش�بية صنع دمشق، وعىل األخص صنع الصدف 

عىل املقاعد والكومودات وإطارات الصور واملرايا، وهذا جّل ما أبغي وأحب".

ويضيف: "اش�رتيت من هذه السوق الرباويز اجلميلة الصنع، وعينت يف قرارة نفيس واحًدا 
لرس�م الوالد املرحوم، والثاين ملا أدعوه بوالدي الثاين حس�ن أفندي احلس�يني، وكان ذلك 

كام ابتغيت، وأصبحت هذه براويز معلقة يف صدر قاعة املجموعة اجلوهرية" )ص 107(

وعند انتهاء رحلتنا، غضب أخي وأخذ يلومني، عندما قفلنا الش�نطات ومحلنا الصناديق 
اململوءة من خشب دمشق واألواين والرباويز وطاولة اللعب وغريها. )ص 108(
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دار المجموعة الجوهرية.... مشروع المتحف الفلسطيني
يف الع�ام 1924م ت�زوج واصف جوهرية من فيكتوريا بنت صليبا س�عد، صاحب فندق 
اجللجال يف أرحيا، والتي تعّرف عليها قبل مخس س�نوات، واتفقا عىل الزواج ًرسا، إىل أن 

تنهي تعليمها، وتتحسن أحواله املادية.

وشاء القدر أن يتبنى البطريرك "ذميانوس" بطريرك الطائفة األرثوذكسية رعاية فيكتوريا 
واإلرشاف ع�ىل تعليمه�ا، وتبناه�ا رس�مًيا، وحظيت منه ع�ىل دار النيكورفي�ة، وهي من 

أمالك البطريركية.)11(

وكان�ت ه�ذه ال�دار املتواضع�ة قديم�ة البن�اء ع�ىل النم�ط الع�ريب؛ أي عقدها ب�ام يعرف 
بالصلي�ب، ورصف�ت عليها الكثري حتى أصبح�ت منزاًل حمرتًما يف كل م�ا يف هذه الكلمة 
م�ن معنى، ف�كان بناؤها وحالته�ا األثرية منارة يل ش�جعتني عىل اقتناء املفروش�ات التي 
تتناس�ب وهيكله�ا، فاش�رتيت مقاع�د الصالون م�ن صنع القاه�رة املزركش�ة بالصدف 
القليل، وبداخلها س�تائر صغرية خش�بية من صنع خمرطة اخلش�ب القديمة عىل الرجل... 
وقد ابتكرت س�تائر الش�بابيك والنوافذ بطريقة تتناس�ب أيًضا وبناء ال�دار، فقد وضعت 
ب�ارودة م�ن زمن إبراهي�م باش�ا، الطويل�ة ذات الصوف�ان والصوانة )عوًضا عن خش�بة 
الربدايات املعروفة اآلن(، ثم وضعت الزّنار العجمي معلًقا عىل طول هذه البندقية )بداًل 
م�ن الس�تائر احلريرية(.... فج�اءت يف منتهى الروعة واجلامل، وق�د زينت جدران القاعة 
برس�وم أثرية وأناس أعزاء عّيل، أمثال والدي، واملرحوم حس�ني أفندي احلسيني، والذي 
أعتربه كوالدي الثاين وغريهم ضمن إطارات رشقية من صنع دمش�ق، فزادت القاعة هباء 
تب عليها بيتان من الش�عر من تأليف أخي وصديقي  ومج�ااًل، وق�د وضعتها فوق قاعدة كُ
الشيخ نزار أبو السعود، تعّرب عام كابدته من جّد ومشقة خالل السنوات اخلمس السابقة:

كل له أمل يسعى ليدركه                       واحلمد هللا قد أدركت آمايل

واجلد خري صديق يف مساعديت                       والصرب قائد يل يف كل أحوايل

وهي بخط يد صديقي اخلطاط املعروف األستاذ عبد القادر الشهايب )ص 150(

ويق�ول ح�ول صديق�ه الش�يخ نزار أبو الس�عود )م�ن الق�دس(: "إن له فض�اًل كبرًيا عىل 
املجموعة اجلوهرية، فقد كان يس�اعدين كث�رًيا يف فك رموز املخطوطات العربية من كتب 
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وفرامانات ومستندات أثرية، وكان هو بنفسه جيلب يل ما أمكن من هذه األشكال بصورة 
فظيع�ة، وق�د أحرض يل م�ّرة منق�اًل أثرًيا من النحاس األصفر، ش�غل إس�تانبول، ش�كله 
بيض�اوي، محل�ه عىل كتفه، ومن ثقله جرح كتفه، وقال يل: إن هذا املنقل هو منقل املرحوم 

بدر أفندي اخلالدي". )ص 139(

زد ع�ىل ذلك -يقول جوهرية-، إنني أضف�ت بناء يف الطابق العلوي للنوم، وكان مدخله 
م�ن داخل الدار ش�بيًها بام يس�مونه ب�)الفي�ال(.... وقد أصبحت ليس داًرا فحس�ب؛ بل 
متحف يشار إليه بالبنان، وقد كونت فكرة املتحف عندما وقع نظري عىل الصليب العريب 
الذي يتناسب وهديف باقتناء كل ما هو رشقي فني... وإين أقوهلا برصاحة، رأيت وعائلتي 

اخلري، كل اخلري منذ وطئت قدماي عتبتها. )ص 155(

ويف ع�رس واص�ف وفكتوري�ا فيه�ا، قُّدمت إليهام م�ا يق�ارب األربعني هدي�ة، كّلها، أو 
غالبيته�ا يمكن اعتبارها حتًفا فنية، يذكره�ا يف مذكراته، ويذكر األصدقاء وأعيان القدس 

الذين قدموها )ص 151 -153(

ويضي�ف: "وقد اش�رتيت أول جه�از راديو.. وأدخل�ت هذا اجلهاز يف غ�الف كبري عال 
يش�به تاج حمل، وكتب عليه بالذهب "هنا القدس" وذلك لكي يتناسب وأثاث املجموعة 

الرشقية". )ص 185(

وم�ن أهم املراج�ع العلمية والتارخيية الت�ي كان يعتمد عليها واص�ف اجلوهرية يف توثيق 
آث�اره وخمطوطاته، هو العاّلمة املقديس الكبري خليل اخلالدي)12(. ابن إحدى أقدم وأرقى 
عائالت بيت املقدس من املسلمني، وحول عالقته به يقول: "قّدم يل العاّلمة خليل اخلالدي 
هدية عبارة عن قطعة نفيسة من إحدى رشفات األندلس املزركشة بامء الذهب. ومن هذه 
النافذة تطل عىل األس�ود املعروفة هناك واملصنوعة من الرخام واإلليسرت ومكتوب عليها 
"ال غال�ب إالّ اهللا"، وق�د رسرت جًدا هلذه اهلدية ذات القيمة التارخيية النفيس�ة وأدخلتها 
يف إط�ار أس�ود المع متليك يف ثغ�رة خاصة من ج�دار صالة املجموع�ة اجلوهرية، وهذا 
اإلط�ار يلي�ق هبا، واجلدير بالذكر أنني صورت رس�م الش�يخ خليل ه�ذا بعيًدا عن رشفة 
األندلس اهلدية... من اخللف، وس�ّلطت نور الكهرباء اخلاص يش�ع من هذه الرشفة عىل 
رس�م الش�يخ، وه�و مأخوذ يف ذات األندل�س يف إحدى رحالته هناك فج�اءت بدعة من 
الب�دع، وكان�ت تلفت أنظار الزائرين بصورة مدهش�ة، وقد ّرس ج�ًدا عندما رأى بأم عينه 
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ماذا عملت هبديته الثمينة، وقال "بارك اهللا فيك يا بني... إنك وال ش�ك تقّدر الفن ألنك 
فنان أصيل".

كان ي�زورين كثرًيا يف املجموع�ة اجلوهرية، وكنت -واحلق يقال- اكتس�بت من معلوماته 
وإرش�اداته القيم�ة يف كل مكان يصعب عيل فهمه وإدراكه، فمثاًل كنت أس�أله عن تاريخ 
كتاب�ة خمطوطة مل يكن مكتوًب�ا عليها تاريخ كتابتها، فكان رمح�ه اهللا جييبني يف احلال عندما 

يمسك الكتاب يف يده فيقول:

     "انتب�ه إذا تب�رصت يف غ�الف ه�ذه املخطوط�ة ت�رى أنه مصن�وع من اجلل�د الذي كان 
يصن�ع قدي�اًم يف فارس ممزوًجا بالذهب والزعفران و..و.. وهذا النوع من العمل كان منذ 
حوايل 350- 400 س�نة، فيمكنك كتابة ذلك يف داخله للمعرفة. ثم يف حالة عدم وجود 
اس�م اخلطاط فإنه يكون بال ش�ك ليس عربًيا؛ بل فاريس ألن العرب كانت ال تكتب شيًئا 
مطلًقا إالّ أن توقعه قائلة: أنا الفقري ابن الفقري ابن الفقري فالن فالن ثم يوقع اسمه أدناه... 
وهك�ذا أقوهل�ا رصاحة إن املرحوم الش�يخ خلي�ل كان صديًقا وفًيا ول�ه الفضل األكرب يف 
وج�ود املجموع�ة اجلوهرية من حيث املعلوم�ات القّيمة لكل ما هو خ�افٍ عنا، كان يثق 
بإخ�اليص ويعم�ل بام أقوله له بام يتعل�ق بأمالكه القّيمة خارج س�ور املدينة. )ص-279

)280

     وكذلك، كنت أس�مع الكثري منذ حداثتي، زمن املرحوم والدي وأصدقائه، عن خزينة 
القرب املقّدس، وعن قيمتها وآثارها وعظمتها إىل أن كربت وكنت أمتنى لو أتيح يل االطالع 
ع�ىل ه�ذه املجوهرات... فذهب إليها برفقة املندوب الس�امي الربيط�اين، ويقول: "وقفنا 
أم�ام اخلزينة فكانت حتتوي عىل ما هّب ودّب من أعظم وأميز املجوهرات الفريدة النادرة 
املرصعة عىل تيجان غبطة البطاركة األرثوذكس من قديم الزمان والعصور، عىل ما يعرف 
بالصوجلان، والصلبان، والسالسل املزركش�ة املذهبة، واألوسمة األخاذة ملجموعة دول 
العامل، والقناديل، ثم ألبس�ة البطاركة املزركش�ة بالفضة والذه�ب واللؤلؤ إىل ما ال هناية" 

)ص 264(

وه�و مبه�ور بام رآه من نفائس، يس�أل واصف نفس�ه: "إن هذه األثريات ل�و بيعت لكان 
باإلم�كان رشاء الق�دس كله�ا بثمنها، ملا فيها م�ن جواهر وحيل يصع�ب علينا وصفها". 
ويتابع: "وإين واثق بأن هذه النفائس؛ بل أقول أكثرها، خصوًصا الصلبان الكبرية الكنسية، 
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ث�م التيج�ان والصوجلانات، ال ش�ّك أهنا كانت ت�رد القدس هدايا من ملوك روس�يا قبل 
ثورهتا س�نة 1917م، فإنك ترى، عدا عن الربلنت واملاس، ترى حجارة الفريوز والرويب 
الرويس، وخصوًصا الزمّرد الذي يبهر عني الناظر بصورة كبرية ال يس�تطيع عّده من كثرة 

وجوده، احلجر بجانب أخيه، ومن احلجم الكبري". )ص 264( 

ويف العام 1933م، تعّرف واصف جوهرية عىل العاّلمة اللبناين ميخائيل نعيمة عن طريق 
صديق مشرتك "رفلة القرعه" فزاره يف بيته "املجموعة اجلوهرية" وزاره مّرة ثانية يف العام 
1941م، فكتب أثناء زيارته يف الكتاب الذهبي للمجموعة بخط يده، ما ذكرناه يف مقدمة 

هذه الدراسة. )ص 266(

وأرس�ل يل السينامئي واملوس�يقار العاملي "جوزي ماجيكا" اإلسباين، بعد أن زار املجموعة، 
 )With my admiration( صورة فنية نادرة، بعد أن كتب عليها بخط يده وتوقيعه باس�مي
ومل أزل أحتف�ظ هب�ا ضم�ن فناين املجموع�ة اجلوهرية، وذل�ك بعدما أدخلته�ا يف إطار فيض 

سميك يتناسب مع قيمة هذا الفنان وفنه وذلك من هوليود )ص 279(.

ويق�ول واص�ف حول جمموعت�ه: "آم�ل أن تكون وذخائره�ا مرجًع�ا فنًيا تارخيًي�ا، فمنذ 
حداثت�ي وأن�ا يل مي�ل فطري للموس�يقى، وإىل كل ما )يتامش�ى( مع املوس�يقى من فنون، 
فإين أعشق املوسيقى وأصبحت من املعروفني ذوي اخلربة الواسعة يف هذا املوضوع، وإين 
يف الوقت نفس�ه أتذوق الش�عر، وأنا لست بشاعر، وأنتقد الرس�م عند اللزوم، وأنا لست 
بالرس�ام، ولكن ال عجب فالفنون هي عائلة، وقد كتب يل األخ عمر احلس�يني يف الكتاب 
الذهبي التابع للمجموعة اجلوهرية هذه الكلمة: "إىل من يفتش عن الذوق الرفيع يف مجيع 

رضوب الفن فليقصد واصًفا، فإنه ال شك واجده". )ص297(

ومثل�ام كانت البيئة البيتية التي رافقت مس�رية واصف جوهرية الفني�ة، نرى ابنته الكربى 
"يسى")13( قد تأثرت بمس�رية والدها، إذ ذكرت يف كتاهبا "الفنون الش�عبية يف فلس�طني" 
فتقول: "يف بيت أثري يطّل عىل أسوار املدينة )القدس(، تربيت ونشأت، فكنت أنّى التفتُّ 
أرى فيه آلة موس�يقية، أو رساًم تارخيًيا أو صوًرا تبني مراحل تطور القضية الفلسطينية وما 
رافقها من أحداث تارخيية أو اجتامعية وسياس�ية وثقافية... كنت أشعر دائاًم بيشء غريب 
جيذبن�ي إىل غرفة املوس�يقى، فأقيض فيها س�اعات ط�وااًل دون أن أضج�ر أو أمل... كان 
هن�اك ع�ىل جدراهنا أربع وس�بعون آلة طرب، رّتبها والدي بش�كل ج�ذاب وعّلمني عىل 
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حبها وتقديسها... ويف إحدى زوايا الغرفة نموذج لتاج حمل يقبع فيه مذياع اختفت مجيع 
معامله، واعتلته مجلة "هنا القدس" ويف وس�ط الغرفة عىل ما أذكر نموذج آخر من احلجر 
األبيض للصخرة املرشفة بكل أعمدهتا وزخرفتها، ويف وسطه مكرب صوت صغري ينقل إىل 
مس�امعنا جتويد القرآن وترتيله... كيف أضجر من هذه الغرفة ويف زاويتها الثانية مخسامئة 
أسطوانة ترفعني إىل أجواء عابقة نادرة من موسيقى كبار املوسيقيني العرب. وعند حلول 
الظالم كان النور ينساب إلينا من عدة آالت موسيقية معلقة يف وسط الغرفة... من مزهر... 
ودربكة ونقارات وصنوج... حتى جدران تلك الغرفة كانت تنبض باملوسيقى... كيف ال 
وقد علقت عليها صورة باحلجم الكبري ألشهر املوسيقيني العرب، ملحمد عثامن، والشيخ 
س�المة حجازي، وعبده احلامويل، والشيخ يوسف املنيالوي، والسيد درويش وأبو العال 
حمم�د، كأن وال�دي أراد تكريم هؤالء العباقرة يف بيت املق�دس، فأنزهلم يف بيته... مل يكن 
يعلم أنه سيأيت يوم ينتزع البيت منه ويضطر إىل مغادرته دون أن يقّدم هلم عذره". )يسى 

اجلوهرية الفنون الشعبية يف فلسطني، ص10(.

واصف جوهرية والمعرض القومي في القدس
أصب�ح معروًف�ا يف الق�دس، أن م�ا مجعت�ه يف بيتي م�ن آثار وحت�ف أصبح حم�ّج اهلواة من 
املواطن�ني واألغ�راب الذين ي�زورون القدس. "وعندما تش�ّكلت جلن�ة خاصة من بعض 
موظفي حكومة االنتداب من الدرجة األوىل، وبعض ش�خصيات من األهايل جلمع مجيع 
ما يمت إىل فلس�طني يف املدن والقرى بصلة، لكي تبنّي للناظر حياة ومعيش�ة األهايل زمن 
احلكم العثامين، عينت عضو رشف يف هذه اللجنة". )ص294 - 296(. ورغاًم عن حالة 
البالد السيئة سياسًيا ما بني سنة 1936 إىل سنة 1939م. كنت أجتّول يف زوايا بيت املقدس 
داخل الس�ور وخارجه يف البيوت واملخازن، وأبتاع كل ما هو الزم يف نظري للعرض من 
أث�اث وفراش وأواين طهي وزراعة وآالت الصناعة وغريها، تظهر جلًيا احلياة والعادات 
القديمة يف البالد، وكنت أملس رضا مجيع أعضاء اجلمعية، فكانوا يثنون عىل ذوقي السليم 
ويفوضونن�ي باملزيد، واألس�عار التي أقبله�ا يقبلوهنا بكل رسور وش�كر، ويتعجبون من 
معرفتي باألهايل عىل اختالف أجناس�هم وأدياهنم وحمبتهم يل، ومن زوايا القدس القديمة 

ومن خمازهنا املهجورة كنت أبتاع ما أصبو إليه. )ص 295(

واجلدير بالذكر -يقول واصف- أننا كنا نتلقى كثرًيا من األش�ياء القديمة )برسم العرض 
فق�ط م�ن األهايل(، وإين أذكر أن األخ الكبري املريب الس�يد أمحد س�امح اخلال�دي)14( قّدم 
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فس�تان جّدته املزركش بالذهب املعروف "بالصومة" صنع إس�تانبول، فوضعته يف خزانة 
خاصة، وكتبت، وهو أمانة لألخ أمحد سامح اخلالدي. )ص 296(

وق�د س�ّجلت مجيع هذه التح�ف األثرية يف س�جل خاص منظ�م باللغة اإلنكليزي�ة، وعائد 
للجمعية... وما زلت أحتفظ هبذا السجل، يف بيتي ضمن املجموعة اجلوهرية. )ص 296(

وم�ن ناحية أخرى، يش�ري مّرة أخرى، إىل أنه اش�رتى أش�ياء كثرية م�ن املعرضني، األول 
والثاين يف القدس، ومل أزل أحتفظ هبا يف املجموعة؛ من أوانٍ رشقية وأقمش�ة صنع محص 
ومح�اة، وإطارات مرصية بالعاج، وخصوًصا "األرجيلة" بش�به قضيب الزنبق ذي أوراق 

طبيعية يف غاية اإلتقان )ص277(.

المتحف الفلسطيني: الدار الجوهرية في أيامه المزدهرة
كت�ب الدكت�ور ت.ف)15( )دكت�ور يف اآلث�ار يف اجلامع�ة العربية يف الق�دس( مقااًل حول 
"جمموعة اجلوهرية" نرشه يف جريدة "بلس�تاين بوس�ت" يف الشهر العارش 1945م، يقول 
جد مواطن معروف قد أخذته اهلواية احلق إىل أن يتوىل مجع ما يمت إىل  فيه: "حلسن احلظ وُ
مدينته العزيزة "القدس" بصلة: ومن يمكن أن يقوم هبذه املهمة اجلديرة بالتقدير س�وى: 

السيد واصف جوهرية وحده.

فام بيته ومكان س�كناه س�وى متح�ف أثري خاص، ت�رى جدرانه مغطاة ب�كل أثر ثمني، 
من ورائه تاريخ أجيال ثالثة مرت عىل هذه املدينة بني عش�ية وضحاها. نعم ثالثة أجيال 
مل تك�ن واضح�ة املعامل هبذه الصورة وه�ذا الوضوح لو مل يُعنَ الس�يد واصف بجمع هذه 

التحف النادرة.

فه�ذا بي�ت صغري مس�ّور يطالعك عن�د تركك عطفة ش�ارع فن�دق املل�ك داود )بجوار( 
القنصلي�ة الفرنس�ية، ويف هذا البيت الصغري جتد بعينك روائ�ع الفن واآلثار، حتى أصبح 
حمّج اهلواة من املواطنني، فدعي باس�م )املجموعة اجلوهرية( نس�بة الس�م عائلة صاحب 

هذا البيت ذي الذوق السليم.

وه�ذا الب�اب ذو الل�ون األخ�رض يقودك إىل س�احة تظّللها ج�ذوع الكرم�ة املورقة، وقد 
أقيم�ت يف منتصف هذه الس�احة نافورة ماء تصب يف ح�وض رخامي مزركش )من بقايا 

كنيسة صليبية منسية(.
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ولن�سْ إىل مدخ�ل البيت الذي يبهرك عند دخول قاعته مناظر اآلالت املوس�يقية الرشقية 
القديمة، التي احتلت القس�م األكرب من جدران القاعة، مزامحة بذلك صوًرا كثرية ألشهر 

موسيقيي العرب؛ أمثال عبده احلمويل، والشيخ سالمة، وحممد عثامن، والسيد درويش.

وها أنت ترى يف زاوية من زوايا القاعة نموذًجا "لتاج حمل" داخله جهاز السلكي "راديو" 
ثم هذا الفونوغراف قد احتل مركًزا س�حرًيا تارخيًيا جذاًبا، إذ وضع بصورة تنم عن ذوق 
سليم رفيع يف هيكل "باب اخلليل"... اسمع!! انظر!! فها هي املوسيقى السحرية تنساب 

إىل سمعك من جوانب هذا اهليكل املفتوحة.

وبني هاتني األعجوبتني عن يمينك وعن ش�املك ت�رى باًبا بني عىل النمط املراكيش، وقد 
زّي�ن ب�رؤوس الس�باع، يق�ودك إىل غرفة صغرية ال ش�بابيك هلا. غرف�ة وإن يكن حجمها 
صغ�رًيا فإهنا قائمة مس�تفيضة، كام جيب أن تكون يف املتحف األث�ري الذي أرشت إليه يف 

مستهل حديثي الذي جيب أن ينشأ يف فلسطني".

إن أول م�ا يس�تحوذ عىل برصنا لدى زيارتنا هلذا البي�ت تلك املجموعة املختارة من مئات 
الصور، فتكش�ف أنه حوايل 1900 عام مل يكن هناك بيت واحد يقوم عىل بنيان أو ش�جرة 
واحدة متثل ش�ًربا من األديم بني بركة مأمن من اهللا وس�ور املدين�ة املواجهة لباب اخلليل، 
إال بناء واحًدا خشبًيا كان يمثله طبيب األسنان. ويف صورة أخرى يمكنك أن ترى أشجار 
الزيتون وقد احتلت مس�احة األرض التي يقوم عليها بناء مجعية الشبان املسيحية، وفندق 

امللك داود.

وهن�اك قس�م آخر من الصور يوضح لنا احلوادث الب�ارزة يف ذلك العرص، كزيارة القيرص 
األملاين واألمري "أيتل فريدريك" ودخول اجلنرال اللنبي، وهنا صور أخرى تبنّي لنا كيفية 
االحتفاالت بثورة العام 1908، وكيف كانت اجلثث عىل أعواد املش�انق ترى كل صباح 

يف ساحة باب اخلليل زمن احلرب العظمى األوىل.

وم�ن رؤية الل�ون األصفر، يمكننا أن نس�تحيل بعض آي�ات قرآنية كتبت ع�ىل القطارات 
م�ن إس�تانبول كحرز ي�رد كيد الفدائيني من رج�ال لورنس، كام أنه يمكنن�ا أن نرى صور 

اجتامعات اهلالل األمحر الرتكية، واجتامعات جلنة السيدات".

ويف م�كان آخ�ر م�ن القاعة ن�رى جمموعة كب�رية م�ن ال�رباءات والفرامانات الس�لطانية 
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األصلي�ة... وب�ني ه�ذه ال�رباءات واألوامر الس�لطانية، نرى كث�رًيا من الكتاب�ات باخلط 
الع�ريب اجلميل خمتلف األنواع، وقد كتب به أوام�ر إدارية بطريقة رسية خمترصة واملعروفة 
"بالس�ياق" وق�د علم�ت أن يف خلي�ل الرمح�ن "آل طهب�وب" يف الوقت احل�ارض رجلني 

يمكنهام حل رموز هذا النوع من األوامر والرباءات.

كام أنه يمكننا أن نستعرض جمموعة فنية من أنواع اخلطوط العربية )آيات وكلامت مأثورة( 
كتبها خطاطو هذه البالد.

ويف ه�ذا املتحف املمتاز توج�د مصاحف مذهبة )خط يد( من التي كان اقتناؤها مقصوًرا 
عىل أرشاف القدس، ويرجع تارخيها إىل قرون مخسة خلت.

وبع�د أن ترى ذل�ك، يتطرق برصك إىل جمموع�ة ثمينة من اخلزف الصين�ي األصيل الذي 
كان يم�أل خزائ�ن وبيوت املرتفني يف املايض، والذي يظهر جلًي�ا قيمة الفن األصيل الذي 
كان ي�رد إىل الب�الد ع�ن "طري�ق احلري�ر". وعىل اجل�دار ال�ذي يقابلك ت�رى جمموعة من 
الس�يوف واخلناجر تبعث يف نفس�ك الرهبة، وتعود بك إىل الفرتات املتتابعة التي كان يفد 
فيها املتطوعون من الثوار النمس�اويني يف العام 1849م إىل البالد، كام أنه يمكنك أن ترى 

سالًحا من أسلحة الرأس "ماكونني".

وه�ذه املجموعة الفاخ�رة مكونة من قطع أث�اث رشقي وس�جاجيد وأدوات أخرى كان 
حيوهيا الس�ادات املرتفون، وأما سلسلة اآلالت املوس�يقية، فإهنا تنتقل بني حقب العصور 

واألجيال منذ عرص مزمار داود حتى زمن فونوغراف أديسون.

وهن�اك عدد كب�ري من األث�اث واألدوات التي كانت يف ع�رص امللكة فيكتوري�ا التي تبني 
أن "النارجي�الت" وغريه�ا امللّونة ه�ي أول الصادرات األوروبية لالس�تيالء عىل الذوق 
الرتكي، وأعود وأقول أما جمموعة اآلالت املوس�يقية، فإهنا حتوي قطًعا رائعة من اآلالت 
الوتري�ة والنف�خ والطنب�ورات وغريها... وهبذه املناس�بة أود أن أذكر بأن للس�يد واصف 
جوهرية وعائلته ذوًقا موس�يقًيا رفيًعا، وإهنم من هواة املوس�يقى الكالسيكية التي تعرف 

باسم املوشحات، وجييدون العزف بمهارة عىل كثري من اآلالت املذكورة.

وإهنا للحظة س�حر أخاذة إذا أتيح لك أن تزور الس�يد واصف يف ليلة مقمرة، وجتلس بجوار 
النافورة الرخامية وتس�مع أحلاًنا موس�يقية عربية عذبة من موس�يقى القرن الس�ادس عرش، 



38

حينام هاجرت مجوع كثرية من املغاربة واليهود من غرناطة إىل القدس". )ص322- 326(

ويق�ول واص�ف اجلوهرية، إن الش�اعر اللبناين الدكت�ور قيرص خ�وري)16(، زار القدس، 
وتعرف�ت علي�ه من قب�ل جمموعة م�ن األصدق�اء، ودعوته لزي�ارة املجموع�ة اجلوهرية، 
وأردت أن أعّرف�ه عىل الضيافة الرشقية، وأذك�ر "أن مجيع ما قّدم يف هذه الضيافة القصرية 
من مأكل ومرشب كان ذا طابع رشقي، فقد عملنا اخلبز املحشو بالزبدة والدبس، وقّدمناه 
يف األطب�اق الصيني�ة األصيل�ة، كذلك املازة وأش�كاهلا، وأخرًيا القه�وة العربية قّدمت يف 
أوانٍ رشقي�ة نادرة، تناس�ب ما حوت�ه املجموعة اجلوهرية من حت�ف وأوانٍ وفراش، حتى 
ذهل الدكتور قيرص وقال: "وكأننا يف جمالس هارون الرش�يد"، وكتب يف الس�جل الذهبي 

هذه األبيات من شعره:

يا متحًفا يف دار واصف قد زها                     فكأنه سفر من األزمان

فيه من اآلثار كل فريدة                     ومن اجلواهر واحليل زوجان

فشعاعه الصايف أنار سناؤه                     صفحات هذا الكون واألكوان

وسمعت بلبله الشجي مغّرًدا                     سحًرا عىل األغصان يف البستان

وجتمعت يف ساحته نخبة                     من خرية األصحاب واخلاّلن

حيوا به "الصايف" ويسى ليلة                     فالفن واإلنشاد جمتمعان

وكانت هذه السهرة يف 16 متوز سنة 1945م، وبتوقيع الدكتور قيرص اخلوري )ص 326 - 327(.

أسباب وجيهة لترك المتحف
تل�ك املجموع�ة )املتحف( التي أخ�ذت اجلزء األكرب م�ن تفكري واص�ف واجتهاده؛ ال 
بل جهاده، مّدة ثالثني س�نة، جعلته يفكر وعائلته يف ترك البيت، حمدًدا األس�باب التالية 
لذلك: موقع البيت الذي جرت من مجيع جهاته عمليات مواجهة بني الطرفني، وأصبح 
مقر نس�ف عامرات وألغام منذ نس�ف فندق امللك داود من قبل منظمة صهيونية متطرفة، 
فأصب�ح ب�ني عرشات الع�امرات يف املركز التج�اري اليهودي، ودخول�ه يف املنطقة الثانية 
املحصنة باألس�الك الشائكة وإقامة قاعدة عسكرية بريطانية يف الطرف الرشقي من سور 
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البي�ت، وال جي�وز ألح�د وال حتى الطبي�ب بدخوهلا إالّ ب�إذن رس�مي. باإلضافة إىل أن 
البناي�ات أصبح�ت خاوية ومهدومة ومق�ًرا ملن يصدرون أصواًتا وحش�ية تنذر اجلميع، 
وكانت املنطقة تعيش يف ظالم إثر انقطاع الكهرباء عن املنطقة. إزاء كل ذلك ذقنا -يقول 
واص�ف- ألوان العذاب والقلق واخلوف، خاصة أن جس�مي أصبح مرهًفا لدرجة أنني 
مل أمتكن من حتّمل هذه املصاعب وس�اءت صحتي... وأش�ار إّيل الطبيب بالبعد عن هذه 

املنطقة والرحيل إىل حمل مريح نوًعا ما حتى يقيض اهللا أمًرا كان مفعواًل )ص 354(.

أضف إىل ذلك، أن فرق اهلاغاناه حاولت أن تقتحم الدار وحتتلها ومتلك ما فيها وحتّولت 
الدار إىل قاعدة عسكرية ملوقعها اإلسرتاتيجي يف تلك املنطقة. )ص 355(

وألجل الصدف، يتابع واصف، قد جاءين جارنا سعادة قنصل فرنسا اجلنرال "نوفيل" كان 
صديًق�ا لنا وهو بذات الوقت هاوٍ للتح�ف الرشقية التارخيية، قال يل: "إن عامرة القنصلية 
الفرنس�ية بجانبن�ا مألى من ضي�وف عائالت فرنس�ية ومعظمهم جاء بأثاث�ه وخصوًصا 
الثم�ني منه وخب�أه عندنا يف القنصلية حتى أصبحت ع�امرة القنصلية عاجزة عن إيواء أي 
شخص أو أثاث". ثم أضاف قائاًل: إن قّوة من جند املغاربة الفرنسيني سيحرضون قريًبا، 
وبموج�ب أوامر احلكومة الفرنس�ية للمحافظة عىل القنصلي�ة عند انتهاء االنتداب يف 15 
أي�ار س�نة 1948 ورج�اين بأن يضع هذه القوة يف فناء بيتنا، رشيطة أن يس�تلم هو رس�مًيا 
البيت بأكمله ويتعهد بأن يسّلمني البيت وما حواه من فرش وأثاث وحتف عندما يستتب 

األمن وجيلو املوقف بمشكلة فلسطني" )ص355(.

وافق جوهرية عىل هذا االقرتاح، وطلب توقيع كتابني: األول من اللجنة القومية العربية، 
والث�اين م�ن الوكال�ة اليهودي�ة بموافقتهام عىل هذه الفك�رة، فأحرضمها القنص�ل يف اليوم 

الثاين.

كانت أيام وليالٍ طويلة، يقول واصف، وأنا وأفراد عائلتي وعائلتان من أهايل مدينة اخلليل 
الذين يس�كنون خارج بيتنا داخل س�ور البيت نعمل متكاتفني ننّظم ونخبئ ونحفظ مجيع 
ما أمكن حفظه وترتيبه من حتف املجموعة اجلوهرية يف خمابئ مناس�بة وخزائن وصناديق 
حديدي�ة وخش�بية، وكذلك قمنا عىل قدر املس�تطاع بحفظ األث�اث الباقي حتى ثياب كل 

واحد منا يف حمله املناسب وعزمنا عىل الرحيل ولسان حالنا يقول:
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فز بنفسك إذ رأيت ضياًم                     واترك الدار تنعي من بناها

كان ذلك يف صباح اليوم 18 نيس�ان س�نة 1948 فرتكنا الدار حزينني والدموع جتري من 
عيونن�ا... وندع�و إىل اهللا ع�ز وجل أن يبقي هذا البيت وما فيه م�ن متاع ال تقّدر بثمن من 
س�وء ورش وأيدٍ رشي�رة وعني حاس�دة... وأن يرجعنا اليوم مع أوالدنا س�املني بإذن اهللا. 

)ص 356(



CÏ
Ëfi

Ë�
â

÷ 
’\;Ï

l\Å
¢

\;Ö
q

…Â
;ã

ÅŒ
’\D

;‡
\Ê

fi¬
d;Ä

Å¬
’\;À

÷Ÿ

41

المصادر والهوامش
1 . نج�ايت صدق�ي )1905 - 1979م(: ول�د يف الق�دس، ودرس يف املدرس�ة الصاحلي�ة والرش�يدية 
واملأموني�ة واملكت�ب الس�لطاين يف القدس، وهو من أبرز م�ن قّدم الروائع األدبي�ة إىل اللغة العربية، وهو 
الفارس املجّيل يف جمال التفس�ري املادي لألدب، ومن أملع قادة مدرسته، وهو كاتب متعدد األفق، وله من 
القصص: األخوات احلزينات، والشيوعي املليونري، ومن أكثر الكّتاب غزارة يف اإلنتاج بشكل يدعو إىل 
اإلعجاب، فهو مرتجم، ومؤلف، وناقد، وصحفي، وقاص، ومفكر، واقتصادي، وإداري كبري. س�اهم 
مس�امهة فعالة يف تش�ييد رصح األدب العريب الفلس�طيني، ناضل من أجل قضية شعبه بالقلم، وبالتنظيم 
السي النضايل، فس�جن عىل يد االنت�داب الربيطاين وهاجر إىل القاهرة، وع�اد ليواصل نضاله بني أبناء 
ش�عبه، ش�ارك كمراس�ل صحفي يف احلرب األهلي�ة اإلس�بانية، وعاد بتجربت�ه إىل وطنه، قاب�ل الزعامء 
السياس�يني فحاوره�م بج�دارة املطّلع عىل جمريات األم�ور... املتتبع ملآثر نجايت صدقي، جيد نفس�ه أمام 

قامة باسقة، كرست حياهتا لكل ما هو جليل ومدهش ومتعدد املواهب تويف يف العام 1979م.
)مقدمة كتايب: نجايت صدقي: رائد املدرس�ة الواقعية االشرتاكية )من موسوعة الرّواد املقدسون يف احلياة 

الفكرية واألدبية يف فلسطني( إصدار االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني– رام اهللا 2010م.
2. ميخائي�ل نعيم�ة )1889 - 1988م(: ش�اعر وأدي�ب ومفّكر لبن�اين، ولد يف مدينة بس�كنتا يف جبل 
صنني، ودرس يف مدرس�ة اجلمعية األرثوذكس�ية الفلس�طينية، ثم أكمل دراس�ته يف أوكرانيا، واّطلع عىل 
اللغ�ة الروس�ية وأصب�ح متعمًق�ا يف األدب الرويس، ث�م التحق ودرس احلق�وق يف الوالي�ات املتحدة، 
وحصل عىل اجلنس�ية األمريكية، وانضم إىل الرابطة القلمية التي أسس�ها أدباء عرب املهجر، التي أسسها 
جربان خليل جربان، وأصبح نعيمة نائًبا له، عاد إىل مس�قط رأس�ه واتسع نشاطه األديب، ولقب "بناسك 
الش�خروب" وزار فلس�طني والقدس مرتني وتعرف عىل أدبائها ومفكرهيا، وله من املؤلفات: القصص: 
س�نتها اجلديدة، العاقر، م�رداد، أبو بطة، أكابر، ورواية "مذكرات األرق�ش، ومسحية "اآلباء والبنون" 
و"أيوب" وله جمموعة ش�عرية واح�دة بعنوان "مهس اجلفون" وله من الدراس�ات والنقد: الغربال، كان 
يا مكان، املراحل، دروب، جربان خليل جربان )ترمجة( زاد املعاد، البيادر، كرم عىل درب، صوت العامل، 
النور والدجيور، يف مهب الريح، أبعد من موسكو ومن واشنطن، هواش، يف الغربال اجلديد، رسائل من 

وحي املسيح، ومضات، سبعون... تويف يف قرية الشخروب يف لبنان.
3. الق�دس االنتدابي�ة يف املذك�رات اجلوهري�ة )الكتاب الثاين م�ن مذكرات املوس�يقي واصف جوهرية 
)1918 - 1948(، حتري�ر وتقديم س�ليم متاري وعصام نصار، إص�دار وزارة الثقافة اجلزائرية، اجلزائر 

2009م.
وكان هذا الكتاب قد صدر يف طبعته الثانية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت 2005م. وصدر 

يف طبعته األوىل عن مؤسسة الدراسات املقدسية، القدس 2005م.
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4. عص�ام نص�ار: املذك�رات، احلكاي�ات التارخيي�ة، واأللبوم�ات الفوتوغرافية )دراس�ة يف هناية كتاب 
.396 1948م( ص   - 1918 الثاين  "القدس يف املذكرات اجلوهرية- الكتاب 

5. والرت بنيامني:
Walter Bewnjamin: The Storyteller,inlllumination: Essays and Reflections, edited by 

Hannad Arendt (new York: Schocken 1968).

6. س�ليم مت�اري: الرؤي�ة اجلوهري�ة يف تاري�خ الق�دس االنتدابي�ة، مقّدمة كت�اب: الق�دس االنتدابية يف 
املذكرات اجلوهرية )ص 6(.

7. املصدر نفسه: ص 7.

8. املصدر نفسه: ص 8.
9. املصدر نفسه.

10. املصدر نفسه: ص9.
11. يذكر واصف جوهرية قصة حياة البطريرك "ذميانوس" وأس�باب تبنيه لفكتوريا ورشائها الدار، يف 

قصة مؤثرة، انظر ص 146 - 148.
12. خلي�ل اخلال�دي: العاّلمة املقديس الكبري، ابن إحدى أق�دم وأرقى عائالت القدس، ولد يف القدس 
يف العام 1863م، من أبرز فقهاء احلنفية يف العرص احلديث، اش�تهر بشغفه باملخطوطات واآلثار العلمية 
والفكري�ة التي خلفه�ا األدباء واألج�داد، درس االبتدائية يف القدس والتحق باألزه�ر الرشيف، ثم إىل 
األس�تانة والتحق بمدرس�ة القضاء الرشعي، وّيلَ قضاء حلب يف الفرتة 1901 - 1903، قام برحلة إىل 
املغرب العريب واألندلس، فطاف مكتباهتا وأحرض الكتب النادرة، وقام بعّدة رحالت إىل بالد الشام، ثم 

عاد إىل القاهرة وتويف فيها.
خلق جمموعة من املؤلفات: االختبارات اخلالدية يف األدب )قرابة ثالثني كراًسا(، وحدود أصول الفقه، 

ورحلتي إىل بالد املغرب واألندلس، ومعجم الشيوخ يف قرابة مخسني جزًءا.
املعلوم�ات: جه�اد أمحد صالح: الش�يخ خلي�ل اخلال�دي )1863 - 1941م( العالمة الثق�ة يف الرتاث 
واملعلومات، رّواد النهضة الفكرية واألدبية وأعالمها يف فلس�طني )اجلزء األول( دائرة الثقافة واإلعالم 

الشارقة 2016م. 
13. ي�سى جوهري�ة عرنيطه )وهي ابنة واصف جوهرية الكربى، وزوجة املوس�يقار املقديس، عرنيطه 

الذي عرف يف لبنان: الفنون الشعبية يف فلسطني، مركز األبحاث الفلسطيني بريوت 1968م.
14. أمحد س�امح اخلالدي هو ابن الش�يخ راغب اخلالدي من أرسة مقدس�ية مشهورة، ولد يف القدس يف 
العام 1896م، تلقى دراس�ته االبتدائية يف مدرسة األمريكان، والثانوية يف مدرسة املطران يف القدس، ثم 
التح�ق بقس�م الصيدلة يف اجلامع�ة األمريكية يف بريوت، وحصل منها عىل درج�ة البكالوريوس، كام نال 
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البكالوريوس يف االقتصاد السيايس، وواصل تعليمه حتى نال املاجستري يف الرتبية من اجلامعة األمريكية، 
ك�ام ن�ال درجة أس�تاذ يف العلوم يف اجلامعة األمريكية س�نة 1917، عنّي مفتًش�ا يف إدارة املع�ارف العامة 
لل�واءي ياف�ا وغزة، ثم عنّي مس�اعًدا ملدير املعارف الع�ام يف القدس، وعنّي مديًرا ل�دار املعلمني، حيث 
خت�رج فيها عدد كبري من الش�باب الذي�ن اختذوا التدريس مهن�ة هلم، وأصبح غالبيتهم أس�امء المعة بعد 
ذل�ك، كام قام برئاس�ة جلنة اليتي�م العريب، وبعد النكبة اخت�ار البقاء يف لبنان بلد زوجت�ه عنربة اخلالدي. 
تراوح�ت جه�وده العلمية التي أغنت املكتبة العربية بني التأليف والرتمجة والتحقيق، فإىل جانب مؤلفاته 
الرتبوي�ة والتعليمية، ألّف آثاًرا من الكتب التارخيية والعلمية واألدبية بني مطبوع وخمطوط منها: ترغيب 
أهل اإلس�الم يف سكنى الش�ام، مثري الغرام بفضائل القدس والشام، األعالم بفضائل الشام، أهل العلم 
ب�ني مرص وفلس�طني. أهل احلكم والعلم يف ريف فلس�طني، رحالت يف ديار الش�ام، املعاهد املرصية يف 
بي�ت املقدس، املعاهد العلمية يف اإلس�الم، األردن يف التاريخ اإلس�المي، تاريخ بي�ت املقدس، العرب 
واحلضارة احلديثة، رجال احلكم واإلدارة يف فلسطني يف عهد اخللفاء الراشدين، تويف يف العام 1951م.   
15. الدكتور ت. ف هو: دكتور يف علم اآلثار يف اجلامعة العربية يف القدس، تعّرف عىل واصف جوهرية 
عن طريق الدكتور األملاين "خلامن" أستاذ املوسيقى، وقد ربطته صداقة مع واصف وأرسته، وزار املتحف 
عّدة مرات، وكان أول من نرش عرب الصحافة يف فلس�طني مقااًل موس�ًعا حول هذا املتحف، والدار، وما 

حيتويه من آثار.
16. الشاعر اللبناين قيرص خوري، ولد يف قرية الرببارة يف لبنان، ودرس التعليم االبتدائي فيها، ثم التحق 
بمدرس�ة الفنون يف صيدا وخترج فيها، اش�تغل معلاًم يف مدارس األمريكان يف لبنان، ثم هاجر لسان باولو 
يف الربازي�ل وعم�ل يف حمل جت�اري، وكان عضًوا يف العصبة األندلس�ية، وهو أخ الش�اعر القروي، التزم 
يف ش�عره بأوزان وقوايف اخلليل بن أمحد، وكانت قصائده متوس�طة الطول وله ديوان واحد هو "الش�اعر 

املدين" منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1966م، تويف يف العام 1977م، يف سان باولو يف الربازيل. 
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مقدمة

يعّد القرن التَّاس�ع عرش امليالدّي، وحتَّى اخلم�س األول من القرن العرشين، مفصاًل مهاّمً 
يف تاريخ األمَّتني العربيَّة واإلسالمية؛ ألنَّه جاء ختامًا لستَّة قرون متواصلة من نمط حكم 
�ة العثامنيَّ�ة وقاده�ا )1300م- 1924م(، قلَّام يش�هد له  عائ�ّيل وراثّي س�اسَ اإلمرباطوريَّ
التاريخ مثياًل من حيث التَّتابع يف اس�تالم احلكم داخل نفس العائلة، والثَّبات يف الّسياس�ة 
ا ش�هدت العديد من احلروب واألحداث الكربى، كان  ولة، أضف إىل ذلك أهنَّ العليا للدَّ
آخره�ا احلرب العامليَّة العظمى الَّتي اندحرت فيها اإلمرباطوريَّة العثامنيَّة بعد أن جتاوزت 

مساحتها، يف أوج قّوهتا، أربعة عرش مليون كيلو مرت مربع. 

أما عىل مس�توى الوطن الفلس�طينّي، فقد شهد القرن األخري )التاسع عرش( ظهور رشحية 
من املثّقفني، كانوا رّواد هذه احلقبة، وهم األكثر تعرضًا للمتغريات املفاجئة من قبل دولة 
ونظ�ام حكم يرتنح�ان حتت وطأة ضغ�ط األعداء اإلس�رتاتيجيني، الذي�ن يرتبَّصون هبم 
الدوائر، وحيّرضون أنفس�هم القتس�ام كعكتها الَّتي أخذت تنضج ش�يئًا فش�يئًا منذ أواخر 
ل�ت يف حالة االهنيار، مثل: ضغ�ط الفقر والفاقة  الق�رن الثَّامن ع�رش. وهناك عوامل عجَّ
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واحلاجة، وإغراءات وهتديدات االس�تعامر الغرّيب القادم إىل املنطقة بنيَّة اس�تغالل موقعها 
اإلس�رتاتيجي، والس�يطرة ع�ىل ثرواهتا، والعمل ع�ىل تفتيتها؛ لضامن ع�دم إمكانيَّة إعادة 

التحامها.

اد النهضة  اعتمد الباحث الفلسطيني «جهاد أمحد صالح»، يف موسوعة أصدرها حول «روّ
�ارقة بني عامّي  ة واألدبيَّة وأعالمها يف فلسـطني» عن دائرة الثقافة واإلعالم يف الشَّ الفكريَّ
2016م و2019م، أن النهضة انطلقت عىل يد مواليد عام 1829م؛ أي إن من كانوا أطفاالً 

حت�ت احلكم امل�رصيِّ يف عهد حممد عيل باش�ا )1831م-1839م(. وق�د أنجز صالح منها 
س�تة جمّل�دات –حتى تارخيه- تضم مائ�ة وأحد عرش رائدًا يف املج�االت الفكريَّة واألدبيَّة 
املختلف�ة، توزع�ت عىل )4885( صفحة من القطع الكبري، وقد تم ترتيبهم حس�ب تاريخ 

امليالد.

وق�د قمتُ يف ه�ذه الّدراس�ة بتجزئة املوس�وعة إىل جزءين رئيس�يَّني، مه�ا: مواليد القرن 
التاسع عرش بني العام خالل الفرتة )1829- 1900(، والتي شملت )50( رائدًا ورائدة(1)، 
هم عىل )2122( صفحة؛ تش�كل حواىل )43 %( من حجم املوس�وعة الَّتي  �ريَ توزعت سِ
ب�ني أيدينا، ممن واجهوا ش�ظف العيش؛ م�ن حلظة الوالدة )يف ظل الفق�ر واجلوع وجهل 
املجتمع( حتى آخر العمر، حيث توزعوا بني من عاش وعايش انفراط عقد اإلمرباطوريَّة 
ت�ي ول�دوا يف ظالهلا، وم�ن انتقل م�ن واقع الدول�ة العثامنيَّة البائ�س إىل واقع  العثامنيَّ�ة الَّ
االحت�الل- االنت�داب الربيط�اين ذي الطاب�ع التَّجهيّيل واألكثر بؤس�ًا وأملًا. كـام يتبنيَّ أن 
، من  واد؛ مولداً ونشـأة وتعليامً القدس هي املدينة الَّتي احتشـد فيها أكرب عدد من هؤالء الرُّ

هنا تضمن العنوان قيادة املقدسيني لرواد النهضة الفلسطينيني. 

ريَ ومسريات مخسني رائدًا ورائدة، الذين متتد تواريخ ميالدهم عىل مدى  بقراءة متمّعنة لِسِ
ة ملجموعة من املبدعني  سبعني عامًا )حتَّى عام 1900م(، وجدتني أمام قاعدة بيانات مهمَّ
اد الفك�ر احلّر والتَّح�ّررّي، تكمن خلفهم جمموعة م�ن احلقائق الَّتي ال بد  والعباق�رة وروَّ
م�ن التوق�ف عندها بالق�راءة والتحليل، وأدع�و الباحثني، من خمتل�ف التخصصات، إىل 

ار، والشيخ حمي الدين  (1) من بينهم ثامنيَّة رّواد من أصل لبناين، هم: املعّلم نخلة زريق، ونجيب نصَّ
امل�اّلح، وعب�د اهللا خملص، وأمحد حلمي عبد الباقي باش�ا، ووديع البس�تاين، وج�ورج أنطونيوس، 

وعجاج نوهيض.
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تس�ليط الض�وء عليها؛ ملا فيه�ا من خمزون فكرّي ومعلوماّيت، يش�ّكل إض�اءات مهمة ملن 
يس�عى إىل التخطي�ط ملس�تقبل حيقق لألمة هنضة وحض�ورًا بني أم�م األرض الَّتي ترى يف 
علامئها ومفّكرهيا بيارق تش�ّكل لألمة هويتها الَّتي متيزها عن غريها من األمم. وقد توّزع 
ئيس�ة املبينة يف  رواد النهضة يف القرن التاس�ع عرش عىل مدى )70( عامًا وفق الّس�امت الرَّ

امللحق)1(.

اد النهضة من مكنونات روَّ
تم تصميم جدول خاص هبذه املوسوعة؛ من أجل إحصاء القضايا والتقاطعات والسامت 
اد وخيتلفون، وذلك من خالل رصد تلك القضايا أثناء  واخلصائ�ص، الَّتي يتفق فيه�ا الروَّ

اد، كل عىل حدة، فظهرت البيانات والبّينات التالية: ريَ الروَّ مطالعة سِ

ات:  - ندرة المدارس العامة وأثر مدارس اإلرساليَّ
ً
أوال

تبني من تواريخ ميالد رواد النهضة أنه حتى منتصف القرن التاس�ع عرش مل يوجد س�وى 
اثن�نيْ من مواليد تلك احلقبة، وجدا الفرصة للتَّعلم والنبوغ، مها: يوس�ف ضياء اخلالدي 
)1829- 1906( )تعلم االبتدائيَّة يف مدرسة إنكليزيَّة ثم أكمل تعليمه يف األستانة(، وبعده 
لِدَ يوسف النبهاين )1849- 1932( )قرأ القرآن عىل يد والده ثم أرسله إىل  بعرشين عامًا وُ
األزهر إلكامل تعليمه(. وهكذا كان حال من تبعهام؛ فإما األزهر أو األسـتانة، أو االكتفاء 

بمستو االبتدائي أو الثانوي يف أحسن تقدير.

ويتب�نيَّ أن النصف الثاين من القرن التاس�ع عرش محل مالم�ح إحصائيَّة تلفت النظر، لعل 
اد، حيث إن الف�رتة )1950م-  أمهه�ا أن هن�اك تقارب�ًا مّطردًا يف أع�داد املوالي�د من ال�روَّ
1975م( منه يش�هد عىل ميالد )10( رواد، من املس�لمني واملس�يحّيني، م�ن الذكور فقط، 

اد –خاصة  يش�كل املس�يحيون 60 % منه�م. وبمرور الزمن تب�دأ أعداد املواليد من ال�روَّ
املس�لمني- بالتزاي�د، فتش�هد الف�رتة )1876م- 1900م( ع�ىل مولد )38( رائ�دًا ورائدًة، 

يشكل املسيحيون حواىل )32 %(؛ من بينهم مسيحيتان مقابل وال مسلمة.

ال يمك�ن تفس�ري تلك األع�داد بمعزل عن واق�ع التعليم يف تلك احلقب�ة، وألن املجال ال 
يتس�ع هنا للخ�وض يف هذا املجال بيشء م�ن التفصيل، فإّنه يُكتفى باإلش�ارة إىل احلقائق 

التالية:
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1( قبل النصف الثاين من القرن التاسع عرش كانت معاهد التعليم من نوع «الكتاتيب»؛ 

لتعليم الدين والقرآن، وكان هناك بعض املدارس اخلاصة بالكبار تعّلم العلوم الدينيَّة 
والرشعيَّ�ة وما حتت�اج إليه تلك العلوم من مواد أخرى، وكان�ت أغلبيَّة هذه املدارس، 

بنوعيها، ملحقة باملساجد واجلوامع العامة(1).

2( ش�هد النصف الثاين من القرن التاس�ع عرش إصالحات عىل املس�تويات املختلفة، 

ن�ال التعلي�م منها نصيبًا وافرًا. ففي العام )1847م( تعّين�ت أول جلنة للمعارف ملراقبة 
امل�دارس يف الب�الد العثامني�ة، ويف ع�ام )1848م( فُتح�ت يف األس�تانة دار املعلم�ني؛ 
لتدريس معلمني للمدارس الثانوية، ويف العام )1951م( تأسس�ت مجعيَّة لنرش الكتب 

العلمّية. 

3( ك�ام تذكر النرشة الّرس�ميَّة لوزارة املعارف العثامنيَّة يف الس�نة الدراس�يَّة 1914/1913 

ة القدس ونابلس  –أي السنة الَّتي سبقت نشوب احلرب العامليَّة األوىل-، بخصوص ألويَ
وعّكا، أن نحو )10 %( فقط من جمموع األطفال الذين يف س�ّن التعليم اإللزامي هم عىل 

مقاعد الّدراسة.

4( م�ن اجلدير ذكره أن لغة التعليم يف املدارس الرس�ميَّة –طلبتها من املس�لمني- هي 

اللغة الرتكّية، وكان التدريس باللغة العربيَّة يف مدارس الطوائف غري املسلمة، وخمتلف 
اللغات األوروبيَّة يف أكثر املدارس األجنبية. 

اد املسيحيني مقارنة مع وضعهم الديمغرايّف، فإنه يمكننا  5( لتفس�ري ارتفاع نسب الروَّ

تي تقول إنه عندما كان عدد الطلبة يف أواخر القرن التاسع  إمعان النظر يف اإلحصائيَّة الَّ
عرش )15773( طالبًا وطالبًة، كان عدد الطلبة يف املدارس اخلاصة باملسلمني )8705( 

طالبًا وطالبًة.

أض�ف إىل ذلك أن يوس�ف ضياء اخلال�دي تعّلم يف مدرس�ة إنكليزية، وعندم�ا انتقل إىل 
ة أنشأها  األس�تانة متكن، وبمس�اعدة وايل س�وريا الرتكّي، من إنش�اء أول مدرسة رش�يديَّ

(1) ياغي، عبد الرمحن )2001(. حياة األدب الفلس�طيني احلديث- من اول النهضة حتى النكبة. وزارة 
الثقافة الفلسطينية. الطبعة الثانية. ص: 30، 69-67.
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اخلال�دي نفس�ه يف القدس يف العام 1867، فخاب ظنّه عندما ت�م تعيني تركي مديرًا هلا(1). 
، بل مبالغة، يف ترتيك اإلدارة وحرمان العرب من إدارة أنفسهم بأنفسهم،  ويف ذلك إمعانٌ

إىل جانب ترتيك التعليم وحرماهنم من التعلم بلغتهم األم. 

مجيع األرقام والنس�ب أعاله تؤكد عىل أن املجتمع العريب الفلس�طيني كان يتعّرض إىل عمليَّة 
جتهي�ل واضح�ة؛ من خالل عدم توف�ري الفرص جلميع األطفال للتعلُّ�م. يف حني أن املدارس 
ة كانت تأخذ جمدها يف صياغة طلبتها بالشكل الَّذي حيقق أهدافها  التابعة لإلرساليات التبشرييَّ
ت�ي وج�دت من أجله�ا، واملتمثّلة بالس�يطرة ع�ىل املنطقة وإعدادها إلنش�اء  اإلس�رتاتيجيَّة الَّ

ة كمرشوع استعامري يف املنطقة.  ولة العربيَّ تي انتهت بإقامة الدَّ مشاريعهم االستعامرية، الَّ

م�ن جان�بٍ آخر، يالح�ظ أن املدارس االبتدائيَّ�ة كانت منترشة يف امل�دن، ومل يكن للقرى 
س�وى فتات الكتاتيب –إن وجدت-. وبالنظر إىل اخلريطة الديمغرافيَّة للمجتمع العرّيب، 
نستطيع تفسري انتشار اجلهل واألميَّة والتخلف يف هذا املجتمع، فكان )70 %( منه قرويون 
مزارعون، و)20 %( حرضيون حرفيون، و)10 %( ذوات وأعيان وفقهاء وموظفون(2). 
أي إن التعلي�م يك�ون ق�د انح�رص، بالدرجة األوىل، يف ال��)10 %( من املجتم�ع العرّيب، 

رم منه ال�)70 %( من هذا املجتمع.  الذين كانوا حيظون بعالقة حسنة مع الدولة، وحُ

ويمك�ن إجي�از وض�ع التعليم يف العه�د العثامين بأن�ه، باإلضافة إىل سياس�ة الترتيك، كان 
املنهاج التعليمي ضعيفًا، وأساليب التدريس متدنية، وقد وصف أحد األساتذة املعارصين 

ة أيام العثامنيني أحوال التعليم بالءات ثالث(3): لألوضاع الرتبويَّ

- ال عّدة مدرسيَّة تستحق الذكر.

- ال منزل يصلح للسكن. 

- ال مدرس له من العلم أو التهذيب أدنى نصيب.

ة واألدبيَّة وأعالمها يف فلس�طني. ج1  (1) صال�ح، جه�اد أمحد )2016(. موس�وعة رواد النهض�ة الفكريَّ
)1828-1880(. الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم. ص: 38.

(2) ياغي )2001(. ص: 55. 

(3) احلوت، بيان )1991(. فلسطني )القضية- الشعب- احلضارة(: التاريخ السيايس من عهد الكنعانيني 
حتى القرن العرشين. دار االستقالل للدراسات والنرش. بريوت، لبنان. ط1. ص: 418.
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اد مل حيظوا عىل تلك املكانة -وحرمان نظرائهم  لتلك األسباب وغريها، نجد أن هؤالء الروَّ
نوا من إكامل تعليمهم يف األزهر الرشيف  م متكَّ من الفقراء والبائس�ني والقرويني- إاّل ألهنَّ
أو بريوت أو األستانة، وقّلة منهم تعّلم يف أوروبا وأمريكا. أي إنَّه مل يكن هناك مؤسسات 

تعليميَّة يف فلسطني تكافئ ما يتوفر يف البلدان املذكورة. 

- نفي واعتقاالت وأحكام باإلعدام:
ً
ثانيا

إن املتابع لسرية ومسرية رواد النهضة قيد الّدراسة يف هذه املوسوعة، جيد أن الكثري منهم 
كِم عليه باإلعدام من قب�ل احلكومة العثامنّية،  تع�رض للمالحقة والنف�ي، ومنهم من حُ
تي انعكس�ت عىل حياة الش�عب، عىل  عىل خلفيَّة مواقفهم من حالة الفس�اد يف احلكم الَّ
تي تعرضت لتلك املعاناة: يوس�ف ضي�اء اخلالدي،  خمتل�ف األصعدة. ومن األس�امء الَّ
وروحي اخلالدي، والش�يخ س�عيد الكرمّي، ونجيب نّصار، وعيس�ى العيسى، والشيخ 
س�ليامن التاج�ي الفاروق�ّي، وبولس ش�حادة، وع�ادل زعي�رت وعمر صال�ح الربغوثي 

وغريهم. 

ولعل أكثر الصور إيالمًا نجدها يف حالة العامل واملجمعّي املشهود له الشيخ سعيد الكرمّي، 
كم عليه باإلعدام إىل جانب عدد من رفاق له بتهمة توزيع بيان يدعو إىل االنتفاضة  الَّذي حُ
عىل الرتك، إال أنه الوحيد الَّذي بقي عىل قيد احلياة؛ نظرًا لتقدمه يف الّسن، فأبدل اإلعدام 
بالس�جن مدى احلياة، أمىض منه )31( ش�هرًا يف س�جن القلعة بدمشق، فأطلق عليه لقب 

«رائد السجون يف فلسطني»(1).

وكذلك بولس ش�حادة حكم عليه باإلعدام بس�بب خطبة لكنه هرب إىل مرص(2)، وعادل 
زعيرت الَّذي تعنّي ضابطًا يف اجليش العثامين يف العام 1916، ومّلا تبني له ظلم الرتك للعرب 
كم عليه باإلعدام غيابيًا عام (3)1917. أضف إىل ذلك  ه�رب وانضم إىل امللك فيصل؛ فحُ
عمر صالح الربغوثي الَّذي اعتقله األتراك لنش�اطه الس�يايّس، ثم نفوه إىل أنقرة، وعندما 
ح�اول االنضامم إىل اجليش الربيطاين أرسه األتراك، فأفلت�وه بحيلة منه، فحاول االنضامم 

(1) صالح )2016(. ج1. ص: 112.

(2) صالح )2016(. ج2. ص: 170-169.

(3) صالح )2016(. ج3. ص: 302.
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إىل الربيطاني�ني مرة أخرى فأصابه األتراك يف قدمه، وعندما ش�في من إصاباته ش�ارك يف 
الثورة عىل اإلنكليز، فتم نفيه إىل عكا(1). 

كام تعرض خليل الس�كاكيني لالعتقال واملهانة، فكّبلوا يديه بوثاق ش�ديد وس�اقوه حايف 
القدمني حارس الرأس إىل أرحيا، فالس�لط فعامن حيث أودع س�جنها، وبعد مس�رية أربعة 
أي�ام س�ريًا متواصاًل عىل قدمي�ه أركبه احلّراس القط�ار مكّباًل باحلديد، فأودع الس�جن يف 

دمشق(2). 

ة ومقاومة تمددها:  - تسليط الضوء على الصهيونيَّ
ً
ثالثا

ة مبّكرًا، منذ أواس�ط النصف الثاين  �ة أهدافها االس�تعامريَّ تب�دأ مقاوم�ة الصهيونيَّة وتعريَّ
من القرن التاس�ع عرش، عىل يد يوس�ف ضياء اخلالدي الَّذي كان من أوائل الذين تنبهوا 
إىل خط�ر الصهيونية، الَّذي واكبه وعايش�ه منذ بروزه كفك�رة إىل أن أصبح مرشوعًا قوميًا 
هيودي�ًا بعد املؤمتر الصهي�وين األول يف بازل عام 1897م(3). وتبع�ه روحي اخلالدي الَّذي 
أع�ّد خمطوط�ة عن الصهيونية، ف�رغ منها يف العام 1911م، ترك�ت أثرها عىل عدد كبري من 
األف�راد الذي�ن لعبوا في�ام بعد أدوارًا حساس�ة يف احلرك�ة الوطنيَّة الفلس�طينيَّة يف مواجهة 

الصهيونية(4). 

يف احلقبة نفس�ها، نجد أن نجيب نّص�ار )1865- 1948( يوّظف جريدته «الكرمل»، ويف 
كل عدد من أعدادها، للتنبيه من اخلطر الصهيوين املحدق بالبالد(5)، وكان يعّرف عن قوة 
هيود الدونمة يف اآلستانة، وتراخي البعض من كبار املسؤولني األتراك إزاء قوة هؤالء(6). 

(1) صالح )2016(. ج3. ص: 52.

(2) صالح )2016(. ج1. ص: 487.

(3) صالح )2016(. ج1. ص: 58.

(4) صالح )2016(. ج1. ص: 247.

(5) صالح )2016(. ج1. ص: 292. 
ة احلرب العامليَّة األوىل كان شعار نصار: ال تشرتوا من اليهود شيئًا إال األرض، بيعوا اليهود كل  حتى بدايَّ

يشء إال األرض )صالح )2016(. اجلزء األول. ص: 316(.

(6) صالح )2016(. ج1. ص: 301.
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ك�ام أن خليل الس�كاكيني )1878- 1953( نّب�ه من اخلطر الصهي�وين يف العام 1914، من 
خ�الل مقال، ج�اء فيه: وإذا كنت أكره احلركة الصهيونّية، ف�ال أكرهها إال ألهنا حتاول أن 
تبني وجودها واستقالهلا عىل أنقاض غريها، ولست أعجب إال من احلكومة العثامنيَّة الَّتي 
ت�رى ذلك وال تتالفاه، ومن احلكومات األوروبيَّة الَّتي حتاول أن تتخلص من اليهود عىل 
نفقة غريها(1). وأما عيس�ى العيس�ى الَّذي كان يُعترب فردًا من «عصابة السكاكيني ليمتد»، 
ف�إن جريدته «فلس�طني» هي أول صحيف�ة رفعت صوهتا يف وج�ه الصهيونيَّة قبل احلرب 

)األوىل( بأربعة أعوام(2). 

لق�د كان للمقاالت املنش�ورة يف صحيفة فلس�طني، واملرتمجة ع�ن «الربوغرام» الصهيوين 
الس�يايّس، األث�ر يف تنام�ي الوعي لدرج�ة كبرية ضد ه�ذا اخلطر الداهم، وق�ام عدد كبري 
من رجاالت فلس�طني باللقاءات والنقاش�ات ملواجهة هذا املرشوع؛ فظهر حزب سيايس 

هيدف إىل القضاء عىل الصهيونية، باسم «احلزب الوطني العثامين»(3).

كان الش�يخ س�ليامن التاجي الفاروقي، اكتش�ف تواطؤ بعض أقطاب الدولة العثامنيَّة مع 
احلركة الصهيونيَّة وزعامئها، من مؤّسيس هذا احلزب، فتم نفيه إىل أقايص األناضول، وهو 
م�ن كتب يف العام 1911 مقاالً أش�ار فيه إىل أن فلس�طني «تكاد تك�ون قد وقعت يف نطاق 

النفوذ الصهيوين بالفعل، وأن الصهيونيَّة يف فلسطني تشكل حكومة داخل حكومة(4).

إن ج�ّل من الحقته�م الدولة العثامنيَّ�ة واعتقلتهم وحكم�ت عليهم باإلع�دام، وقاوموا 
الصهيونيَّة بش�ّدة أيام الدولة العثامنّية، استمّروا يف مقاومتهم للمستعمر الربيطاين وحماربة 
احلركة الصهيونية، إذ تيّقنوا من صواب رأهيم يف حماربتها مبّكرًا. ومن اجلدير اإلشارة إليه 
أن اثنني فقط من رّواد النهضة اخلمسني توفيا قبل االحتالل الربيطاّين، مها: يوسف ضياء 
اخلال�دي وروح�ي اخلالدي. أم�ا اآلخرون فمنهم من ت�ويف عىل حافة احلقب�ة الربيطانية، 

(1) صالح )2016(. ج1. ص: 497. 
ة إىل فلس�طني )صالح  أبدى الس�كاكيني متلمله من مجاعة االحتاد والرتقي الذين يس�هلون اهلجرة اليهوديَّ

)2016(. اجلزء األول. ص: 499(.

(2) صالح )2016(. ج1. ص: 554-537. 

(3) صالح )2016(. ج2. ص: 10.

(4) صالح )2016(. ج2. ص: 11-9.
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مثل: الش�يخ عيل الرياموي )1860- 1919( ونخلة زريق )1861- 1921(. ونحو ثلثيهم 
شاهد النكبة يف العام 1948م واكتوى بنرياهنا، كان آخرهم مصطفى مراد الدباغ )1898- 

1989م( رمحهم اهللا مجيعًا.

: نمو الشعور القومي: األسباب والنتائج 
ً
رابعا

بمتابعة أدبّيات رّواد النهضة، قيد الّدراس�ة، الذي�ن ولدوا خالل النصف الثاين من القرن 
التاسع عرش، والذين يمتد أثرهم وتأثريهم حتى ثامنينيات القرن العرشين، نجد أن النزعة 
القوميَّ�ة لدهي�م مل تكن عدائيَّ�ة وال عدوانية، كام أهنا مل تكن من قبل املس�يحيني عىل خلفيَّة 
ديني�ة؛ وإن�ام جاءت من منطل�ق التفات ه�ؤالء املفّكرين إىل أن لغته�م أصبحت يف خطر 
حقيق�ّي، يف أج�واء «الترتي�ك» الَّذي حك�م التعليم الرس�مي العثامّين، الَّ�ذي أمهل اللغة 
ت�ي مل تكن لغة تدريس للعرب، يف حني مدارس الطوائف اخلارجة عن س�يطرة  العربيَّ�ة الَّ

الدولة العثامنيَّة حتيي اللغة العربيَّة وحتافظ عليها! 

ا إىل اس�تعادة األمة العربيَّة حضورها ووجودها،  اد الذين س�عوْ فيام يأيت نامذج لبعض الروَّ
ليس خضوعًا لش�هوة االنقسام وتفتيت وإضعاف الدولة العثامنية، وإنام لِلفت نظر النظام 

إىل أن هناك أّمة هلا تارخيها العريق وحضارهتا ولغتها الَّتي جيب أن يتعلم هبا أبناؤها:

أ) «نخلة زريق» وطلبته من حماة العربّية: 
نخلة زريق )1861- 1921( س�ورّي األصل، لبناّين املولد والنشأة والنبوغ والتعليم، جاء 
إىل القدس يف العام 1889م، بطلبٍ من املبرشين اإلنجيليني، فتسّلم إدارة خمزن بيع الكتب 
الدينيَّة التابع لإلرساليات اإلنكليزّية. وهو اللغوّي الشهري املعلم، الَّذي قامت النهضة يف 
أوىل مراحلها عليه، وهو مثل س�قراط؛ مل يؤلف الكتب، بل كانت كتبه احليَّة تتمثل يف أنه 
كان معّلاًم أكثر منه أديبًا، وكان حيث طلبته املسلمني واملسيحيني عىل االستشهاد من القرآن 

الكريم. 

كام كان يقول لطالبه وزائريه: «لقد ترك اهللا فينا -نحن العرب- معجزة ال تدانيها معجزة 
تي  وه�ي )القرآن الكريم(, لكنكم مل تصلوا بعد إىل مس�توى تقدير ه�ذه الثروة العظيمة الَّ

نفحنا اهللا هبا». وكان دائاًم حيض عىل التسامح الديني والرتفع عن صغائر األمور. 

وع�ىل ي�دي نخل�ة زريق خت�رج غالبيَّ�ة الرعيل األول م�ن املتعلم�ني الفلس�طينيني الذين 
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احتفت هبم حركة النهضة وازدهرت أجواؤها. ومن مش�اهري طالبه الفلسطينيني: خليل 
السكاكيني، وبولس ش�حادة، وخليل طوطح، وجريس خوري، وحبيب خوري، وفرج 

فرج اهللا، وجورج متى(1). فكان ذلك من أكرب العوامل يف إحياء اللغة العربيَّة(2).

ب) الشيخ سعيد الكرمي ودعاة الخالفة اإلسالمية: 
إن م�ا تع�رض له «س�عيد الكرم�ي» من الس�جن والتعذيب وحك�م اإلع�دام، مل تثنه عن 
ة ومطالعة الكتب والصحف، وعكفوا عىل  مواقفه، وإنام قاد السجناء نحو التحدث بحريَّ
الّدراس�ة والبحث العلمي، وتناوبوا عىل تعليم الس�جناء غري السياس�يني القراءة والكتابة 
والدروس األخرى. ووصف الكرمّي معاناته ومن معه من السجناء يف قصيدة «قصتي»، 

وما فيها من معاملة سيئة وحياة بائسة ال يتوافر فيها احلد األدنى من رشوط احلياة(3).

كان الكرمّي، إىل جانب أس�عد الش�قريّي، من التيار اإلس�المّي اإلصالحّي املتأثر بأفكار 
«مجال الدين األفغاّين وحممد عبده وحممد رش�يد رضا(4). وكان الكرمّي يطالب باس�تمرار 
اخلالف�ة اإلس�المية، ولكن بعيدًا عن س�يادة العنرص الرتكّي، وقد ترّكز نش�اطه يف إظهار 
مفاسد وطغيان احلكم الرتكّي من جهة، والدعوة للخالفة اإلسالميَّة يف شخص الرشيف 

احلسني بن عيل من جهة ثانية(5).

ويف هذا اجلانب، يظهر «الش�يخ يوس�ف النبه�اين» )1847- 1932( وهو يقف عىل رأس 
التي�ار اإلس�المّي املحاف�ظ، وكان من علامء الّدي�ن البارزين(6)، إال أن�ه فُصل من عمله يف 
العام 1909م، بعد أن مكث عرشين سنة يف رئاسة حمكمة احلقوق يف بريوت. ومن اجلدير 
اإلش�ارة إليه أن النبهاين مل يؤيد الث�ورة العربيَّة عىل الدولة العثامنية، وعند دخول اإلنكليز 
واحت�الل فلس�طني، التزم الصمت والعزل�ة يف قريته «إج�زم»، حتى وافت�ه املنيَّة يف العام 

(1) صالح )2016(. ج1. ص: 195.

(2) صالح )2016(. ج1. ص: 204-191.

(3) صالح )2016(. ج1. ص: 129.

(4) صالح )2016(. ج1. ص: 83.

(5) صالح )2016(. ج1. ص: 119-118.

(6) صالح )2016(. ج1. ص: 118- 119.
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1932. وهن�اك م�ن يرى بأن نأْي النبهاين عن العمل الس�يايّس يف أواخ�ر حياته، يعود إىل 

«عدم وجود موقف سيايّس واضح يؤيد فكره «اإلسالمّي املحافظ»(1). 

نستنتج مما سبق أن من اقتفى أثر «نخلة زريق» وسار عىل دربه من املسيحيني، مل يكن العامل 
الدينّي هو املحّرك هلم يف مقاومة العثامنيني. وأن الش�يخنيْ الكرمّي والنبهاين اإلس�المينيْ 
املتمس�كنيْ بدول�ة اخلالفة، ومن س�ار عىل درهبام من رّواد النهضة مل يك�ن العامل القومّي 
ئيس هلم يف مقاومة احلكم العثامّين. وإنام املش�رتك بني  الع�روّيب «املتعّص�ب» هو املحّرك الرَّ

هؤالء مجيعًا هو عدد من العوامل، منها:

1( حال�ة الفس�اد الظاهر والبائ�ن يف أروقة احلك�م، وعىل املس�تويات املختلفة، والتي 

ت�ي حققتها جهات معاديَة صهيونيَّة  جاء قس�م منها نتيجة االخرتاقات داخل النظام الَّ
وغريه�ا. وهن�اك من املناوئني من التفت إىل حماباة الدول�ة العثامنيَّة للحركة الصهيونيَّة 
عىل حس�اب احلقوق العربيَّة، كام فعل يوس�ف ضياء اخلالدّي الَّذي كان ينتقد احلكم، 
من منطلق إصالحّي، مقرونة بإخالصه الشديد جتاه الدستور واالنتامء العثامّين، عندما 

أصبح عضوًا يف جملس املبعوثني، منتقدًا انتهاك السلطان «عبد احلميد» للدستور(2). 

2( كان اإلط�ار اخلارج�ّي الَّ�ذي جيمع الع�رب واألتراك الوح�دة العثامنيَّ�ة واجلامعة 

اإلس�المية؛ أي اخلالفة والرابطة الدينية. إال أن النصف الثاين من القرن التاس�ع عرش 
تي  ش�هد إجراء الدول�ة العثامنيَّة لبع�ض اإلصالحات، اقتباس�ًا للنظم واألس�اليب الَّ
راجت يف الغرب. ورافق ذلك تطور األدب الرتكّي الَّذي أخذت أصداءه تقرع أسامع 
العرب، وتس�تثري يف نفوس�هم عوامل التحرر الوطنّي، وإجياد مقّومات خاصة تضمن 
للش�عوب العربيَّ�ة س�يادهتا القوميَّ�ة والسياس�يَّة واالقتصادي�ة(3). أض�ف إىل ذلك أن 
التعليم يف الوطن العرّيب كان يف احلضيض، وكانت اجلامعة الوحيدة يف بالد السالطني 

يف اسطنبول(4).

(1) صالح )2016(. ج1. ص: 74- 75.

(2) صالح )2016(. ج1. ص: 56.

(3) ياغي )2001(. ص: 54-53. 

(4) صالح )2016(. ج2. ص: 662.
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وأما نتائج ذلك كله، فتتلخص يف أنه بعد هزيمة الدولة العثامنية، بسط الغرب االستعامرّي 
يده عىل املنطقة بأكملها، وتقاس�م اإلنكليز والفرنس�يني منطقة الرشق األوس�ط بأكملها، 
تي  وبع�د أن انتهى دور ما أطلق علي�ه الثورة العربيَّة الكربى، أدار الغرب ظهره للوعود الَّ
وعدوها لقائد تلك الثورة «احلسني بن عيل»، ومل يكتفوا بذلك بل أقصوه عن عرشه ونفي 
إىل قربص، وترك بال رعاية؛ حتى إنه عجز عن دفع أجرة بيته فرفعت عليه قضيَّة وكذلك 

جرى مع سفريه يف لندن(1).

فدخل�ت ش�عوب املنطق�ة يف مرحل�ة جديدة من ال�رصاع، ولكن ه�ذه املّرة م�ع اإلنكليز 
ة وإيران،  الذي�ن كانوا يبس�طون س�يطرهتم عىل فلس�طني، والع�راق، وم�رص والس�عوديَّ
والفرنس�يني الذين يبس�طون س�يطرهتم عىل س�وريا ولبنان ودول املغ�رب العرّيب «تونس 
واجلزائر واملغرب». وكان نصيب فلس�طني وش�عبها أن بريطاني�ا أخذت حتث اخلطا نحو 
ة عىل أرض فلس�طني، وه�ذا ما تم بعد أن قدم  تنفي�ذ ترصي�ح بلفور بإقامة الدولة اليهوديَّ
الش�عب الفلس�طينّي عرشات اآلالف من خرية أبنائه شهداء، وخس )78 %( من أرضه، 

وتم ترشيد نحو مليون فلسطينّي يف أصقاع املعمورة. 

- رواد النهضة يشتتون ظلمة المكان:
ً
خامسا

شهدت احلقبة قيد الّدراسة التحليل عىل حالة من اجلهل واألّميَّة والتخلف، والتي تتعمق 
–زمنّيًا- حتى مئات الس�نني الس�ابقة هلا؛ أّي إهنا مل تكن طارئة. وبالتايل، فإن الفرد املتعلم 

يف ذلك الزمن يكون ومضة واضحة املعامل يف ذلك الظالم الدامس. 

إن أدب�اء وباحث�ي تل�ك احلقبة، وإن كان�وا بأعداد قليلة، انقس�موا إىل ثالثة أقس�ام، هي: 
األول، أدب�اء امت�ازوا باجلم�ود، فاندفع فريق ثـانٍ يناوئهم فينق�ض كالمهم ويرى عكس 
آرائهم، متهّورًا ال يصطنع أناة وال حتدوه روّية، داعون إىل الفوىض، مسفون يف متّس�كهم 
بالقش�ور دون اللب�اب، فصار خطره ال يق�ل عن خطر اجلامدين. فان�ربى فريق ثالث من 
أحرار املفّكرين مّتزين العقول، درس�وا األدب ودرس�وا إىل جانبه احلياة، فعرفوا ما يتطّلبه 
عرصهم من مقتضيات البالغة، ودرس�وا مناهج البحث دراسة مستفيضة منتجة، ويقف 

(1) اخلال�دي، حس�ني فخ�ري )2014(. وم�ىض عهد املجام�الت... مذك�رات –ب�ريوت 1949-. دار 
الرشوق للنرش والتوزيع، عامن، األردن. املجلد األول. ط1. ص: 124-123.
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عىل رأس هذه الفئة املفّكر واألديب املرصّي طه حسني )1889- 1973((1).

تي أب�دع فيها كل رائد ع�ىل حدة، نجد أن غالبيتهم موس�وعيون؛  بالنظ�ر إىل املج�االت الَّ
حي�ث يتق�ن الواحد منه�م أكثر م�ن ختصص يف آنٍ مع�ًا، كالسياس�ة والفك�ر والصحافة 
والشعر والرتمجة والقضاء واملحاماة. إال أنه مل يالحظ وجود التخصصات العلمية، سوى 
يف القلة القليلة املتمثلة يف عبد اهللا خملص )1878- 1947( رائد التحقيق العلمّي اآلثاري، 

وتوفيق كنعان )1882- 1964( املتخصص يف علم اجلراثيم. 

الخاتمة 
اد، الَّذين هم أش�به ما يكونون بأشجار خرضاء يانعة ظهرت يف  ونحن نحتفي هبؤالء الروَّ
صحراء قاحلة ماحلة الرتبة، ال بد لنا أن نندب حظَّنا يف أولئك العباقرة من الفقراء من أبناء 
الوطن األصليني الذين أمهلتهم دولتهم وقذفت هبم «عنوة» يف دياجري اجلهل والتخلف، 
ويقاب�ل ذل�ك أن نظراءه�م من أعداء الوطن تنعم�وا بالفرص الكافيَ�ة التي جعلت منهم 
علامء ومفّكرين وعس�كريني ركبوا قطار العلم واملعرفة الذي أوصلهم إىل إقامة دولة هلم 

عىل أرض فلسطني.

اد أسس�وا ملن ج�اء بعدهم من العل�امء واملفكرين،  ولك�ن يبق�ى عزاؤن�ا يف أن هؤالء الروَّ
فأخ�ذت أعدادهم تت�واىل وتتزاح�م األقدام. فيالحظ أن مخس�ني رائدًا ول�دوا عىل مدى 
س�بعني عامًا يف القرن التاس�ع ع�رش، يف حني أن العدد نفس�ه ولد خ�الل أول )16( عامًا 
اد األث�ر البالغ يف مقاومة  م�ن الق�رن العرشين. وكان لذلك النم�و والتطور يف أعداد الروَّ

املستعمرين األوروبيني، وحترير األوطان العربيَّة منهم، تباعًا، خالل القرن العرشين.

وقب�ل أن نغادر، أجد رضورة التوجه إىل صانعي القرار، لرتكيز اجلهود يف دراس�ة وحتليل 
اد؛ س�واء القلميَّة أو غ�ري القلمية. م�ع رضورة اقتفاء آثارهم  �ة هل�ؤالء الروَّ اآلث�ار الفكريَّ
املكتوب�ة، املنش�ورة وغري املنش�ورة؛ إذ إن هناك منهم من ترك ب�ني أيدينا خمطوطات مل تتم 
طباعته�ا وال نرشه�ا حتى تارخي�ه. ولعّله من املهم للغاية إنش�اء متحف خ�اص بأبحاث 
اد، والرتمجات من اللغات األخرى، الَّتي ش�كلت إضافة نوعيَّة إىل  وكتاب�ات هؤالء ال�روَّ

(1) صالح )2016(. ج1. ص: 389- 390.
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املكتب�ة العربيَّ�ة وغري ذلك، يُعرض فيه كتبه�م وخمطوطاهتم، باعتبارها ج�زءًا من الرتاث 
احلّي لألمة، الَّذي ال بد من تواصل األجيال معه.

وال أعتق�د باملبالغ�ة إن قل�ت إن هناك حاجة إلنش�اء مركز أبح�اث متخصص يف البحث 
والتدقي�ق يف اإلنتاج الفكرّي لكل رائ�د عىل حدة، والبناء عىل األفكار الواردة فيها، مثل: 
حمم�د ع�زة دروزة )1888م- 1984م(، وخليل الس�كاكينّي )1878م-1953م(، وخليل 
طوط�ح )1887م- 1955م(، وتوفيق كنع�ان )1882م- 1964م( وأمحد س�امح اخلالدّي 
اد م�ن أبدع أدبًا  )1895م- 1951م( وغريه�م. وم�ن اجلدير ذك�ره أن من بني هؤالء الروَّ
خاّصًا بالس�جون، ال بد من إعادة حتليله وس�رب غوره، ملا يتضمنه من نامذج حيَّة ألساليب 
ل مدرسة  املواجهة والصمود، تضاف إىل إبداعات أرسانا التي ترتاكم يومًا بعد يوم، لتُشكِّ
عامليَّ�ة حتم�ل مالمح الش�عب الفلس�طينّي ال�ذي س�ّطر أروع مالم�ح التضحيَّ�ة والفداء 

واإلبداع رغم القيد ورغم ظلمة السجن احلالكة. 
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 الرقم 
االسم

تاريخ 
امليالد

مكان 
الوالدة

تاريخ 
الوفاة

مكان 
الوفاة

العمر
الديانه

ّراسة مكان الد
عمل يف 
التعليم

ب
كات

ف
مؤل

يس
سيا

شاعر
صحفي

مرتجم
رجل 

دين

1
ف 

يوس
ضياء 

اخلالدي
1842

س
القد

1906
س

القد
64

مسلم
يف مدرسة 

َّة ثم  إنكليزي
أكمل تعليمه 

يف األستانة
 

1
 

1
 

 
1

 

2
الشيخ 
ف 

يوس
النبهاين

1849
حيفا

1932
حيفا

83
مسلم

قرأ القرآن 
عىل يد والده 
ثم أرسله إىل 

األزهر إلكامل 
تعليمه

 
1

1
1

1
 

 
1

3
الشيخ 
سعيد 
الكرمي

1852
طولكرم

1935
 

83
مسلم

س يف قريته 
در

ثم أرسله والده 
إىل األزهر 

ف
رشي

ال
 

 
 

 
1

1
1

1
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4
الشيخ عيل 
 ّ الرياموي

1860
رام اهللا

1919
 

59
مسلم

تلقى تعليمه 
ّ عىل يد  األويل

والده، ثم انتقل 
إلكامل تعليمه 

 ّ االبتدائي
س 

يف القد
يف قريته ثم 

أرسله والده 
إىل األزهر 

ف
رشي

ال

1
 

 
 

1
1

 
1

5
املعلم 
نخلة 
زريق

1861
ت

بريو
1921

س
القد

60
مسيحي

 
1

 
 

 
 

 
 

 

6
س 

الق
أسعد 

صور 
من

1862
شفا 
عمرو

1941
رام اهللا

79
مسيحي

 
 

1
 

 
 

 
 

1

7
الشيخ 
خليل 

اخلالدي
1863

س
القد

1941
القاهرة

78
مسلم

 
 

 
 

1
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8
روحي 
اخلالدي

1864
س

القد
1912

 
48

مسلم
 

 
1

 
1

 
 

1
 

9
ب 

نجي
صار

ن
1865

لبنان
1948

 
83

مسيحي
 

 
1

1
1

 
1

 
 

10
بنديل 
صليبا 
اجلوزي

1871
س

القد
1942

 
71

مسيحي
 

 
1

1
 

 
 

 
 

11
سليم 
ني

قبع
1870

رصة
النا

1951
القاهرة

81
مسيحي

 
 

 
1

 
 

1
1

 

12
خليل 
س

بيد
1874

رصة
النا

1949
 

75
مسيحي

 
1

1
1

1
 

1
1

 

13
الشيخ 

حميي الدين 
ح

املالّ
1876

لبنان
1952

غزة
76

مسلم
 

1
1

1
 

1
 

 
1
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14
خليل 

السكاكيني
1878

س
القد

1953
رص

م
75

مسيحي
 

1
 

 
1

1
1

 
 

15
عيسى 
العيسى

1878
يافا

1950
ت

بريو
72

مسيحي

س 
مدار

يافا والفرير 
واجلامعة 
َّة  األمريكي

ت
بريو

1
 

 
1

1
1

 
 

16
عبد اهللا 
ص

خمل
1878

ب
حل

1947
 

69
مسلم

ب 
املكت

ّ يف  الرشيدي
حيفا

 
1

1
 

 
 

1
 

17
ب 

حبي
اخلوري

1879
عكا

1968
السلط

89
مسيحي

يف مدرسة 
عكا، ثم إىل 

س فتتلمذ 
القد

عىل يد نخلة 
زريق

1
1

1
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18

الشيخ 
سليم أبو 
اإلقبال 
اليعقويب

1880
اللد

1946
مكة 

املكرمة 
66

مسلم
يف مدرسة 

اللد، ثم إىل 
األزهر

 
1

1
1

1
 

 
1

19
الشيخ 

عبد القادر 
ر املظفّ

1880
س

القد
1949

عامن
69

مسلم
س، ثم 

يف القد
إىل األزهر

 
 

 
 

 
 

 
1

20
إبراهيم 

الدباغ
1880

يافا
1946

القاهرة
66

مسلم

س يف 
در

ب يافا، 
كتاتي

ثم التحق 
باألزهر 
ف

رشي
ال

 
 

 
1

1
 

 
 

21
الشيخ 
سليامن 
التاجي 
الفاروقي

1882
الرملة

1958
 

76
مسلم

س عىل يد 
در

ف 
الشيخ يوس

ّ، ثم  اخلريي
إىل األزهر 

ف، ثم 
رشي

ال
س احلقوق 

در
يف األستانة

 
 

 
1

1
1
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22

امحد 
حلمي 

عبد الباقي 
باشا

1882
صيدا

1963
تويف يف 
لبنان 

ودفن يف 
س

القد
81

مسلم

س الدين 
در

عىل يد الشيخ 
سليامن 

 ،ّ العابودي
َّة  واللغة العربي
عىل يد الشيخ 
سعيد الكرمي

 
 

 
 

1
 

 
 

23
حممد 

ف 
إسعا

النشاشيبي
1882

س
القد

1948
القاهرة

66
مسلم

َّة  س االبتدائي
در

س، ثم 
يف القد

إىل املدرسة 
َّة يف  البطريركي

ت
بريو

1
1

1
1

1
 

 
 

24
س 

بول
شحادة

1882
رام اهللا

1943
 

61
مسيحي

صل عىل 
ح

َّة من  الثانوي
مدرسة 

صهيون، ثم 
َّة  التحق بكلي
ب يف 

الشبا
س

القد

1
1

 
1

1
1
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25
توفيق 
كنعان

1882
ت 

بي
حلم

1964
س

القد
82

مسيحي

َّة يف  االبتدائي
ت جاال، 

بي
ر يف  ثم شنلّ
س ثم 

القد
َّة  األمريكي

ت
ببريو

 
1

1
1

 
 

1
 

26
الشيخ 
عثامن 
ّاع الطب

1882
غزة

1950
68

مسلم
أتم دراسته 
َّة يف  االبتدائي
غزة ثم إىل 

األزهر
 

1
1

 
1

 
 

 

27
عادل جرب

1885
يافا

1953
 

68
مسلم

س يف يافا 
در

َّة يف  وأتم الثانوي
َّة  الفرير الفرنسي

بيافا ثم إىل 
اسطنبول 
ف 

فجني

 
1

 
1

 
1

 
 

28
ّ زيادة مي

1886
رصة

النا
1941

القاهرة
55

مسيحية

َّة يف  االبتدائي
ت 

الراهبا
ت 

اليوسفيا
ثم استكامل 
تعليمها يف 

ت
بريو

 
1

1
 

1
 

1
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29
خليل 
طوطح

1887
رام اهللا

1955
 

68
مسلم

َّة  س االبتدائي
در

يف رام اهللا 
َّة  والثانوي
يف برمانا 

َّة  االنجليزي
بلبنان 

والدكتوراه من 
أمريكا

1
1

1
 

 
 

 
 

30
حممد عزة 

دروزة
1888

س
نابل

1984
 

96
مسلم

َّة  س االبتدائي
در

س ثم 
يف نابل

إىل املدرسة 
َّة يف  الرشيدي

س
نابل

1
1

1
1

 
 

1
 

31
وديع 

البستاين
1888

لبنان
1954

لبنان
66

 ّ مسيحي
ماروين

َّة  س االبتدائي
در

ف 
يف الشو

بلبنان، 
س 

والبكالوريو
َّة  من األمريكي

1
 

 
 

1
 

1
 

32
محدي 

احلسيني
1897

غزة
1988

 
91

 
 املدرسة 

َّة بغزة الرشيدي
 

1
 

1
 

1
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33
إسكندر 
اخلوري 
البيتجايل

1890
ني 

ع
كارم

1973
83

مسيحي

تلقى تعليمه 
ّ يف  االبتدائي

مدرسة الروم 
س 

األرثوذك
ت جاال، ثم 

ببي
َّة يف  إىل الروسي
رصة، ثم إىل 

النا
لبنان 

 
1

1
 

1
1

 
 

34
شكري 
شعشاعة

1890
غزة

1963
 

73
 

أتم دراسته 
َّة يف  االبتدائي
غزة ثم إىل 
س لنيل 

نابل
الثانوية

 
1

1
1

1
1

 
1

35
ف 

عار
ف

العار
1892

س
القد

1973
 

81
 

أتم دراسته 
َّة يف  االبتدائي

س، ثم إىل 
القد

اسطنبول
 

1
1

1
 

1
1
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36
كلثوم 
عودة

1892
رصة

النا
1969

 
77

مسيحية

ت تعليمها 
تلق

 ّ االبتدائي
رصة، 

يف النا
ت 

ثم التحق
ت 

بدار املعلام
َّة يف  الروسي
ت جاال 

بي
ت عىل 

فتخرج
يد السكاكيني

 
 

 
 

 
 

 
 

37
جورج 

س
أنطونيو

1892
لبنان

1942
 

50
مسيحي

 
 

1
1

1
 

 
 

 

38
مجال 

احلسيني
1892

س
القد

1982
 

90
 

س 
 در

َّة  االبتدائي
س، 

يف القد
َّة من  والثانوي

مدرسة املطران 
صهيون 

)
( سابقاً

 
1

 
1

1
 

 
 

39
أمحد شاكر 

الكرمي
1894

طولكرم
1927

 
33

مسلم
َّة  س االبتدائي

در
يف طولكرم ثم 

إىل األزهر
 

1
1

 
 

1
1
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40
عمر 

صالح 
ال

الربغوثي
1894

دير 
غسانة

1965
س

القد
71

مسلم

تلقى دروسه 
يف مدرسة 

ب القرية، 
كتاتي

س 
ثم در

يف مدرسة 
س 

«األليان
اليهودية» ثم يف 
َّة  الفرير الفرنسي

ب 
ثم مكت

ت 
سلطاين بريو

إلكامل دراسته 
ثم إىل األزهر

1
1

1
1

 
 

 
 

41
ف 

عار
العزوين

1896
يافا

1961
س

نابل
65

مسلم
تلقى تعليمه 

َّة الفرير  يف كلي
َّة ثم  الفرنسي

َّة يف لبنان الثانوي
1

1
 

 
 

1
 

 

42
حممد عيل 

الطاهر
1896

س
نابل

1974
ت

بريو
78

مسلم
تلقى تعليمه يف 
س

س نابل
مدار

 
1

1
1

 
1
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43
أمحد 

سامح 
اخلالدي

1895
س

القد
1951

ت 
بي

مري يف 
لبنان

56
مسلم

تلقى تعليمه 
يف مدرسة 
األمريكان، 
َّة  والثانوي

من املطران 
س 

والبكالوريو
واملاجستري 

َّة  من األمريكي
ت

ببريو

1
1

1
1
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مجيل 

البحري
1896

حيفا
1930

حيفا
34

مسيحي

تلقى تعليمه 
 ّ االبتدائي

س 
يف مدار

ج 
ّ حيفا وختر

من املدرسة 
َّة للروم  األسقفي
ك فيها

الكاثولي

 
1

1
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عجاج 
ض

نوهي
1897

لبنان
1982

 
85

مسلم
تلقى تعليمه 

 ّ االبتدائي
ّ يف  والثانوي

لبنان
 

1
1

1
 

1
1
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46
عادل 
زعيرت

1897
س

نابل
1957

س
نابل

60
مسلم

تلقى تعليمه 
 ّ االبتدائي
س 

يف نابل
 ّ والثانوي

والعليا يف لبنان

 
1

1
1

 
 

1
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حميي الدين 

احلاج 
عيسى 

صفدي
ال

1900
صفد

1974
 

74
مسلم

تلقى تعليمه 
 ّ االبتدائي
صفد 

يف 
ّ يف  واإلعدادي
 ّ عكا والثانوي

يف دمشق

 
1

1
 

1
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ف 

ص
وا

جوهرية
1897

س
القد

1973
 

76
مسيحي

تلقى تعليمه 
ّ يف  االبتدائي

ّاغة  مدرسة الدب
س 

يف القد
ّة)، ثم  (أملاني

التحق باملطران

 
1

1
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49
صطفى 

م
مراد 
الدباغ

1898
يافا

1989
 

91
مسلم

تلقى تعليمه 
 ّ االبتدائي

يف املدرسة 
َّة يف  األمريي

َّة  يافا، ثم الثانوي
َّة  من سلطاني

ت
بريو

1
1

1
1

 
 

 
 

50
ش 

دروي
البغدادي

1898
طولكرم

1961
ت

بريو
63

مسلم

تلقى تعليمه 
ّ يف  االبتدائي
طولكرم، 

َّة  واإلعدادي
َّة يف  والثانوي
ت، ثم 

بريو
العليا من 
َّة  األمريكي

ت
ببريو

1
1

1
1

 
 

 
 

ت حلم، العبيدية، 18/ 04 /2020 م
ني، بي

فلسط
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مة:  مقدِّ

لُ حماوالت كثري من الباحثني، وكذلك األفراد، يف حفظ الّرواية الفلس�طينيَّة خالل  تش�كِّ
العقود الثالثة األخرية، جهدًا حقيقّيًا الكتشاف حقيقة جمتمع دُفن حتت أنقاض االحتالل 
�فوّي الفلس�طينّي حتى  وح�ورص ب�ني إن�كار وهزيم�ة. مل تبدأ عمليَّ�ة حف�ظ التاريخ الشَّ
س�نوات الس�بعينيات من القرن العرشين، كام يؤكد املؤرخ الفلسطيني نور مصاحلة، فلقد 
«ب�دأ بعرض صورة األحداث من وجهة نظ�ر الالجئني العادّيني الذين عانوا من احلرمان 
والتش�تت»(1). مصاحل�ة يؤك�د كذلك، أن ه�ذا «كان قب�ل افتتاح املحفوظ�ات احلكوميَّة 

واملؤسسات اإلرسائيليَّة يف أواخر السبعينيات حتى منتصف الثامنينيات.

منذ االحتالل اإلرسائيّيل عام )1948(، انشغل الفلسطينيون برصاع يومّي من أجلِ البقاء. 
لقد تّم تش�ويه الذاكرة الفلس�طينيَّة وسط كل الكوارث واهلزائم التي عاشها الفلسطينيون 

 The Palestine Nakba: Decolonizing History, Narrating the  .)2012( ن�ور  مصاحل�ة،   (1)
Subaltern, Reclaiming Memory. ص.215. 
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عىل املستوى الشخيص والشعبي. 

إّن الذاك�رة اجلامعيَّ�ة يف وق�ت الكوارث تصبح ش�خصيَّة ع�ىل ما يبدو. حي�ث يتم إخفاء 
الذكريات بدهاء أو مسحها متامًا يف بعض احلاالت. ليست مصادفة أنّ الرواية الفلسطينيَّة 
مت بسبب  ليس�ت جمّمعة أو تتّم روايتها بنفس الوتريةِ أو بشكلٍ جّيد. إنَّ سنوات من الصَّ

اهلزيمة والعجز أّدت إىل سكوت غري حمكّي ملا أصبح الحقًا الّصوت الفلسطيني.

ذل�ك الرّصاع اليومّي نجح يف طمس الكثري من الذكري�ات املتعّلقة بالتاريخ الفعّيل. 
والتي أصبحت مع الزمن حمّددة بأشخاص بعينِهم، وأسامء وأحداث تم إقصاء املرأة 
جت األولويات ليتصدرها البقاء الذي يواجه هنجًا إمربيالّيًا  منها تدرجيّيًا. حيث تدرَّ
اس�تعامرّيًا؛ مل يتوق�ف يوم�ًا ع�ن حماول�ة التَّخلص املمنهج من الش�عب الفلس�طيني 
باألش�كال كاّف�ة. وعليه، يمكن القياس أي�ن يمكن أن تؤول امل�رأة يف مكاهنا ضمن 

األولويات. 

ي�أيت إقصاء امل�رأة كذلك كنتيجة حتميَّة من التَّحّيز التارخي�ّي ضد تواجد املرأة يف مناصب 
علي�ا باألعامل والّسياس�ة واملكان�ة، وصوالً إىل الفكر اإلس�المّي املحّدث م�ن املتعّصب 

اعّيش( الذي يرى املرأة كتابعٍ للرجل.  )اإلخواين والوهايب والدَّ

ة الس�ائدة يف  باإلضاف�ة إىل ذل�ك، خضوع امل�رأة الفلس�طينيَّة هليمنة الثقاف�ة العربيَّة األبويَّ
�ة والريفيَّ�ة، ك�ام يف معظ�م املجتمع�ات العربيَّة املج�اورة. وبالت�ايل، كام  املناط�ق احلرضيَّ
يصف د.نور مصاحلة: «االس�تمرار يف اس�تبعادهن، حتى بداخل السد األكثر ديمقراطيَّة 
د يف التاريخ  نس�بّيًا م�ع اإلع�الم العاملي اجلدي�د»(1). ومن جانب آخ�ر، ويف أبحاث ال�سَّ
ض اخلطاب  الفلس�طينّي، كثريًا ما يتم إس�كات ذاكرة املرأة ألنَّه يتم النظر هلا عىل أّهنا تقوِّ
 ، ة يف التصدي هلا بشكلٍ كافٍ القومّي الفلس�طينّي. وهذه قضيَّة، فشلت الدراسات الثانويَّ
عىل الرغم من إجراء املقابالت مع النس�اء وتس�جيل أصواهتن، إال أنه يتم عرض الرجال 

يف األدوار األساسيَّة(2).

(1) املرجع السابق. ص 226 - 228.

(2) نفسه.
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الفرتة السابقة لالحتالل اإلرسائييل )الفرتة بني احلربني العامليتني: األوىل والثانية(، مل تكن 
ة  أقل يف حتّدياهتا؛ إذ ختلَّلها أكثر من عقدين عىل االنتداب الربيطاين، وس�ط تغرّيات جذريَّ
ح�ددت أقطاب الق�وى العامليَّة اجلدي�دة، وأهنت مئ�ات األعوام من احلك�م العثامين عىل 
ة؛ امتدت يف أرجائها إىل أواس�ط أوروبا. ولكن مع هذا،  املرشق العريب واهنيار إمرباطوريَّ
كانت احلداثة تأخذ ش�كل العامل اجلديد، ومل تس�تثن من هذا املجتمع الفلس�طينّي، برجاله 

ونسائه، وتركيبته املجتمعيَّة املختلفة.

لدت بني  يقول إدوارد س�عيد يف مقّدمته لس�رية س�ريين حس�يني: «بالنس�بة لفتاة عربيَّة وُ
حرب�ني عاملّيت�ني، فإن التعلي�م كان حمدودًا )حيث درس�ت يف مدرس�ة الفرن�دز برام اهللا، 
ج�ت م�ن اجلامعة األمريكيَّ�ة ببريوت(. فالتَّعليم ع�ىل هذا النحو مل يك�ن مألوفًا، إاّل  وخترَّ
أّن�ه يمكنن�ا أن ن�رى يف ذلك إش�ارة تنّبه إىل تلك الطاق�ة الفائقة التي دفعت الفلس�طينيني 
وخاصة النساء، ليثوروا ضدَّ اخلضوع بقبول دور املشاهد الكسول أو السلبّي. هذه الطاقة 
دفعتهم نحو املسامهة يف محالت تعاونيَّة يف التنمية واملقاومة اجلامعيَّة. هذا الوضع انعكس 
ايت النَّاجم عن  ع�ىل الكثري من الفلس�طينيني، ودفعهم نحو التعليم وتعلم االس�تقالل ال�ذَّ
الّسياسة واإلعاقات اجلغرافيَّة كام يف حال سريين. هذا، وبعد نصف قرن، أصبحت هذه، 
واحدة من صفات االنتفاضة: تشكيل جبهة موحدة من املدنيني، رجاال، ونساًء وأطفاالً. 
وتوحيد يف وئام ضد القوات اإلرسائيليَّة يف األرايض املحتلة، نتيجة لتنظيمهم، وتفكريهم 

اإلبداعي، الذكاء واإلرادة والتفاؤل»(1). 

ك�ام يف العديد من األحداث والّذكريات املبعثرة يف الّرواية الفلس�طينيَّة املتالش�ية، كذلك 
اك�رة، إالَّ بام حت�ّدده لنا الّظ�روف املعيش�يَّة اجلديدة  نصي�ب اجل�زء اخل�اص باملرأة م�ن الذَّ
ر هلا  بقواه�ا السياس�يَّة واالجتامعيَّة. كان دور املرأة كذلك جزءًا م�ن الذاكرة اجلامعيَّة املقدَّ
«التنايس»، لقس�وة العقود املصاحبة لنهاية الفرتة العثامنيَّة التي انتهت إىل مسحٍ كاملٍ ألّي 
إنجاز إجي�اّيب لتلك احلقبة. عندما يتذّكر الناس قصصًا عن الّتجنيد اإلجباري والعقوبات 
اجلامعيَّة واملجازر، والفقر واألمراض. ال يبقى إاّل جانب س�لبّي هييمن عىل نواحي احلياة 

كاّفة يف تلك الفرتة. 

(1) حس�يني، س�ريين )2009(. مذكرات من القدس. ترمجة حممد براده. مطبع�ة الرشوق. عامن. مقدمة 
ادوارد سعيد. ص: 17.
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ش�ّق احلراك النس�ائّي الفلسطيني طريقه وسط حراك نس�ائّي عرّيب وعاملّي ناشئ. تأّثر بال 
ش�ك بالتمّدن والّتعليم والّتغيري الّسيايس، مما ساعد عىل صعود احلركة النسائيَّة إىل جانب 
ة( التي حّددت وشّكلت  ة )األبويَّ احلركة السياسيَّة املهيمن عليها من قبل القوميَّة الذكوريَّ

التطور الطبيعي للحركة النسائيَّة.

مل تكن تلك الفرتة خمتلفة عاّم آل إليه مصري الفلسطينيني، فقد تكّللت بمواجهة الّتحديات 
والنضال من أجل الّتحّرر. وتأّثر احلراك النس�ائي بالنزاعات السياس�يَّة واإلمجاع القومّي، 
ة اجتامعيَّة فاعلة. قد يُفهم صعود احلراك النس�ائي عىل  وأّثر بالتايل عىل تطّور أجندة نس�ويَّ
أنَّ�ه ج�زء من تفعي�ل الطبقة الوس�طى و/أو النخبة كنت�اج التطور الطبيع�ي للمرحلة، بام 
يش�مله ذلك التعليم والنَّش�اط الّس�يايّس. أو أنه كان كذلك، وعيًا مجاعّي�ًا داخل املجتمع 

بطبقاته كافة. 

وتبق�ى مواضيع احلداثة واالس�تعامر وما بعد االس�تعامر تش�ّكل تس�اؤالً للجدل اخلاص 
باحلراكِ النّسائّي وتطّوره عىل الصعيد االجتامعّي والسيايّس. 

ر الحراك النسائي الفلسطيني بالحراك العربي في نشأته
ّ
تأث

ة يف الغرب بتشكيل نفسها يف بدايات العقود األوىل من القرن  عندما بدأت احلركة النسويَّ
العرشي�ن، حتركت النس�اء العربيَّات معها بمّد ب�ذور هذا احلراك يف امل�رشق العرّيب. فبدأ 
احلراك بمرص، ورعته الس�يدة هدى الشعراوي )1897 - 1947(، أوىل قياديَّات احلركة 
ة يف الع�امل الع�رّيب. ليمتد احل�راك وينترش يف م�دن عربيَّة أخ�رى، وكانت القدس  النس�ويَّ

ة.  وبريوت ودمشق مراكزه املهمَّ

كانت هدى الش�عراوي قد عادت من رحلة ملؤمتر نس�وّي يف أوروبا عام )1923(، عندما 
خرجت من القطار وخلعت نقاهبا.

كان املش�هد العلن�ي خلل�ع النقاب، ال�ذي كانت ترتدي�ه حينها النس�اء املنتمي�ات للطبقة 
ة.  األرستقراطيَّة، بمثابة أول عصيان علني للقيود التقليديَّ

يف ذل�ك العام )1929(، س�امهت الش�عراوي يف إقام�ة احتاد املرأة الذي ش�غلت منصب 
رئيس�ته ملدة 24 عام�ًا. متحورت أهداف هدى الش�عراوي نحو التش�بيك والتواصل بني 
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ت إىل رابطة النس�اء يف أوروبا، من جهة. وقامت  ة يف مرص والعامل، وانضمَّ احلركة النس�ويَّ
بحمالت عديدة للدعوة إىل حتس�ني حياة املرأة بام يف ذلك رفع س�ّن الزواج للبنات لعمر  

16عامًا، وزيادة فرص التعليم للبنات، وحتسني الوضع الصحّي، من جهة أخرى. 

ة  وعليه، قادت الش�عراوي البعثات النس�ائيَّة للمؤمترات الدوليَّة، ونظمت لقاءات نس�ويَّ
عربيَّة. وتم تأسيس أول مدرسة ثانوية للبنات بمرص عام )1927(. 

ع�م النس�ائّي هلذا احل�راك، وكرس�ت املفكرة  ويف البل�دان العربيَّ�ة املج�اورة، تضاف�ر الدَّ
واألديب�ة الفلس�طينيَّة/ اللبنانيَّة م�ي زيادة، التي كانت تقيم يف مرص آن�ذاك، قلمها لتعزيز 
ة وفتح آفاق املس�اواة واملطالبة باحلقوق من خالل مقاالت باجلرائد وكتب  الرؤية النّس�ويَّ

ة. كذلك كانت عنربة سالم وماتيل مغنم يف بريوت والقدس.  مهمَّ

ب�ني عام�ّي )1943 و 1945( ب�دأت اس�تعدادات ه�دى الش�عراوي لتأس�يس فدراليَّة 
احت�ادات املرأة العربيَّة، بعد جوالت إىل س�وريا، لبنان، فلس�طني واألردن عىل رأس وفد 
نس�وّي مرصّي للرتتيب إلنشاء فدراليَّة احتادات املرأة العربيَّة. وذلك انطالقًا من التزامها 
بالقوميَّة العربيَّة وقضايا األمة التي كانت القضيَّة الفلس�طينيَّة، قد بدا جتّيل املؤامرة عليها. 

فأوقفت عالقتها مع الرابطة العامليَّة لرفضها دعم القضيَّة الفلسطينيَّة(1). 

انعق�د املؤمتر النّس�وّي العرّيب يف القاه�رة أواخر عام )1944(، وتم تأس�يس فدراليَّة 
ة العربيَّة- مع  احت�ادات امل�رأة العربيَّة -والتي يش�ار إليها كذل�ك بالفدراليَّ�ة النس�ويَّ
حل�ول ع�ام )1945(. لتك�ون هذه اخلط�وة بمثابة إط�الق جهد عرّيب قومّي، س�بق 
تأس�يس جامعة الدول العربيَّ�ة، متبنية جدول أعامل طموح هي�دف إىل تعزيز القوميَّة 
ة العربيَّة  العربيَّ�ة، خصوصًا حق�وق الفلس�طينيني العرب. وتبن�ت الفدراليَّة النس�ويَّ
ة األوروبيَّ�ة برفض النّظام الّذك�ورّي، ودعت إىل إصالح يف  أف�كار الفدراليَّة النس�ويَّ

قانون األحوال الشخصيَّة(2).

اإلع�الن ع�ن ه�ذا احل�دث الكبري، س�بقه زي�ارات عدي�دة للوفد امل�رصي بقي�ادة هدى 

(1) http://www.distinguishedwomen.com/biographies/Sha’rawi.html

(2) تلحمي، غادة. ص: 36.
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الشعراوي إىل القدس خالل السنوات السابقة. تعّمدت هدى الشعراوي أن يكون املؤمتر 
األول بالقدس. 

ة  أقي�م املؤمت�ر األول ع�ام )1929( يف بيت الس�يدة ط�رب عبد اهل�ادي، املدي�رة التنفيذيَّ
للجنة املؤمتر يف القدس، بمش�اركة العرشات من سّيدات الطبقة الراقية يف القدس آنذاك. 
�يدات؛  ِرات من السَّ ع�ىل الرغم من اخلالفات واالنقس�امات التي حصل�ت فيام بني املؤمتَ
وذلك للخالفات السياسيَّة التي كانت تشوب القيادة الفلسطينيَّة املتمثلة بأقطاب النُّخب 
ل حجر أس�اس للحركة النسائية يف تفعيل  الفلس�طينيَّة املقدس�يَّة، إالَّ أنَّ ذلك املؤمتر ش�كَّ

دورها القيادي مستقباًل. 

أثن�اء املؤمت�ر، حدثت مظاه�رات واحتجاج�ات، أدت إىل مقتل )67( ش�خصًا، كان من 
ضمنه�م نس�اء، يذكر منه�ن: صبحة حافظ نس�يبة، بينيار مليجي�ان، ربيحة حممد عصيب 
ضت نس�اء أخريات  )من القدس( وس�عاد العيل، أمينة احلاج ياس�ني )من قباطية(. وتعرَّ
طالِب وتقديمها فورًا  جلروح بالغة(1). وعليه، قررت السيدات املجتمعات كتابة عريضة مَ

إىل املندوب الّسامّي. 

خ�رج املؤمتر أثن�اء انعقاده بمجموعة من التوصيات، وعليه قامت جمموعة من الس�يدات 
بتقدي�م االحتجاج�ات واملطالب�ات أم�ام املن�دوب الس�امي. والت�ي تضمن�ت فعالي�ات 
احتج�اج عىل وعد بلفور، العقاب اجلامعي، إس�اءة معامل�ة األرسى العرب، والتربعات 
لالجئني اليهود بال تكريس تربعات لالجئني العرب. يف ذلك االجتامع، أرادت السيدات 
تقدي�م مطالبه�ن للحكوم�ة الربيطانيَّ�ة بش�كل مبارش، وكان هل�ن مطالبات حمددة بش�أن 
إطالق رساح األرسى. عندما انتهى االجتامع، رفضت الس�يدات تناول القهوة، كإش�ارة 
لالحتج�اج تعبريًا عن مرارة احلك�م الربيطاين. ورجعت الس�يدات للمؤمتر الذي كان ال 

يزال قيد االنعقاد(2). 

(1) نجار.عايدة. يف ذكرى النكبة - مقال:
http://www.addustour.com/15025/+%3في+ذكرى+النكبةA+نضال+المرأة+الفلسطينية+كان+قبل+أكثر+من+سنّي+النكبة.html

(2) املرجع السابق.
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أظهر املؤمتر الس�يدات العربيات أمام س�لطة االنتداب الربيطاين، بصورة أخرى عن تلك 
التي أرادت س�لطة االنتداب تكريس�ها وإظهارها عن املرأة العربيَّة. فحتى تلك اللحظة، 

كان ظهور السيدات مرتبطًا بأزواجهّن.

الباحث�ة األمريكيَّ�ة إلني فليش�امن ذك�رت يف كتاهبا ع�ن تطور احلركة النس�ائيَّة م�ا جاء يف 
ة بالربيطانيني من  تقرير املندوب الّس�امّي، والذي يفّس النوايا واملش�اكل احلقيقيَّ�ة اخلاصَّ
حي�ث تفكريهم وخططهم التكتيكيَّة من أجل املحافظة عىل الوضع القائم. احلقيقة املهمة 
والصارخة كانت يف نيَّة املندوب السامي الذي حاول هتديد الّسيدات، وتبديد جهودهّن، 
ة التي كان الربيطانيون أنفسهم ينتقدوهنا  وإس�كاهتّن من خالل استخدام التقاليد الذكوريَّ
وام. تضّمن تقرير املندوب الّس�امّي عىل ما ييل: «لقد متت حماوالت إلقناع القيادة  عىل الدَّ
املسلمة ليمنعوا النساء من التظاهر. يف البداية رفضوا التدخل، ولكن عندما تم الرشح هلم 
بأنه سيتم منع املظاهرات بالقوة إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك، وإهنم لن جيدوا أحدًا للومه 
إالَّ أنفس�هم إذا ما دخلت النساء يف صدامٍ مع الرشطة، تم تغيري اإلجراءات. فتم الرتتيب 
عىل أس�اس قيادة املؤمتر األس�ايس من االجتامع إىل املس�جد األقىص، حيث يكون أعضاء 

الوفد بانتظارهم. تم تنفيذ اإلجراء عىل حسب االتفاق»(1).

ترت�ب عىل ذلك االجتامع الكثري م�ن التغطية اإلعالميَّة. فنرشت جريدة صوت الش�عب 
يف عددها الصادر يف )30 ترشين األول 1929( أس�امء الس�يدات املشاركات وأثنت عىل 

شجاعتهّن وإرصارهّن(2).

عت األقالم  هذا السطوع اإلعالمي، قّرب املرأة الفلسطينيَّة أكثر من قرينتها العربيَّة، وشجَّ
العربيَّة األخرى عىل الكتابة والبحث والرتكيز عىل املرأة الفلس�طينيَّة ضمن رصاعها حتت 

االنتداب الكولونياّيل ومواجهتها للنظام الذكورّي املتحّكم. 

(1) فليشامن، إلني. احلركة النسائية يف القدس )1920 - 1930(. ص.25 - 26.
 مراس�لة رسية بتاريخ 1928/10/31 من الس�ري جون تشانسلر للورد باس�فلد وير املستعمرات. أوراق 

خاصة للسري جون روبرت تشانسلر، رودس هاوس وأكسفورد.

(2) نفسه.
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تأثيــر الوضع السياســي (بين الفتــرة ١٩٢٠ - ١٩٤٨) على نشــأة تطور 

ة في القدس ة، نشأة النخبة السياسيَّ ة الفلسطينيَّ الحركة النسائيَّ

�ة العثامنيَّة حتقيقه يف الش�ام،  اس�تفادت فلس�طني م�ن التقدم ال�ذي حاول�ت اإلمرباطوريَّ
خصوص�ًا بع�د االحت�الل امل�رصي يف الف�رتة م�ا ب�ني األع�وام )1830 - 1840(. هذا 
ة، من ضمنها:  التَّح�دي أّدى إىل تزويد خدمات تنظيميَّة يف خمتلف الواليات لإلمرباطوريَّ
ة. يصف كامل عسيل يف كتابه «القدس بالتاريخ» أن القدس  أصبحت القدس مدينة مركزيَّ
«حتّولت من مقاطعة هامش�يَّة صغرية إىل أكرب املدن الفلس�طينيَّة واملركز الثقايف والس�يايس 

للدولة»(1).

طري�ف خالدي، يس�مي الفرتة الواقعة بني األع�وام )1900 و1948(، أهنا بداية «الفرتة 
الثاني�ة للتاريخ الفكرّي»، قائاًل: «ش�هدت الفرتة التي س�بقت النهض�ة العربيَّة األوىل، أو 
ة املتقّزم�ة»(2). يعتقد  النهض�ة الثقافيَّ�ة، وعود االنت�داب كواحدة م�ن التط�ورات الفكريَّ
�ة للثقافة العربيَّة. حيث «يس�تطيع املرء أن  اخلال�دي أن�ه كان يف تلك الف�رتة صورة تقليديَّ
يكس�ب وعيًا أكثر تعاطفّيًا لتس�اوي البعد الثق�ايف جلميع األجيال القادم�ة مما يفرتض أن 
ة حلقبة  يش�ّكل مثاليَّة، تأّلقًا أو انحطاطًا. مل تعد هذه توصيفات مناسبة للمسامهات الفكريَّ
ما باملقارنة مع أخرى. املايض العرّيب يتكّلم معنا بالعديد من األصوات بدالً من التسلسل 

بالتناوب مع البالغة والتفاهة، النهضة والرتاجع»(3).

لوا تدرجيّيًا مع  تش�ّكلت القي�ادة الفلس�طينيَّة م�ن أعي�ان عائ�الت حم�ّددة، والذي�ن ش�كَّ
األحزاب السياس�يَّة العربيَّة الفلسطينيَّة )احلزب العريب الفلسطيني، حزب الدفاع القومّي 
الفلس�طينّي، وح�زب االس�تقالل( اخلي�وط األوىل للتط�ور الديمقراط�ّي، والت�ي بقيت 

(1) عسيل، كامل )1999(. القدس يف التاريخ. مطبعة أوليف برانش، بروكلني. ص: 233.

(2) خالدي، طريف Palestinian Historiography: 1900 - 194 ص: 59 - 76.

(3) نفسه. 
 أيض�ًا: يس�تدعي اخل�وض يف ه�ذه الفك�رة تعمق�ًا يف أع�امل املفك�ر الفلس�طيني إدوارد س�عيد باحلداثة 

واالسترشاق. 
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ة داخل تلك العائالت(1). الدكتور  كظاهرة من مظاهر النقاش املس�تمر بمنافس�ات تقليديَّ
ة القدس يف الثالثينيات م�ن القرن العرشين، أعرب  حس�ني فخري اخلال�دي، رئيس بلديَّ
رصاح�ة عن ختّوفه من االنقس�ام والتناحر الدائر بني العائلتني )احلس�يني والنشاش�يبي(، 
والت�ي تعّدت خالفاهتم مصلحة األّمة. وغالبًا م�ا أّدى هذا التنافس والعداء إىل التآمر مع 

العدو من أجل إيذاء الطَّرف اآلخر. 

�ة يف آب )1929(، والتي  تصاع�دت املخ�اوف الفلس�طينيَّة مع إنش�اء «الوكال�ة اليهوديَّ
�ة عامليَّة معروف�ة يف عضويته�ا. كانت ه�ذه أّول املخاوف التي  ضّم�ت ش�خصيات هيوديَّ
أثارت نفوس الفلسطينيني بتصاعد التَّأثري الصهيوّين عىل الربيطانيني. احلدث اآلخر الذي 
ش�ّكل حجر زاوي�ة يف تلك الفرتة، كان يف املظاهرات الّسياس�يَّة غري املس�بوقة أمام حائط 
ال�رباق، عندما قام�ت جمموعات من املجنّدي�ن اليمينّيني العلامنينّي م�ن حزب التصحيح 
الصهيوين، بدعوة االنتداب الربيطاين إىل مراجعة خمططاته لتش�مل استعامرًا قسّيًا لرشق 
األردن مع فلسطني. أّدى ذلك إىل اشتباكات مع الفلسطينيني، ليكون دلياًل عىل أن اهلجرة 

ة مل تكن بريئة، ولكن ضمن رؤية مستقبليَّة للغزو القادم(2). اليهوديَّ

كان هناك توافق عام يف اآلراء عىل أن اجلهود السياس�يَّة والدبلوماس�يَّة مل تكن جمدية، وأن 
ف للربيطانيني لن يسفر عن نتائج كبرية. التمرد املسّلح املستهدِ

 يف كان�ون الث�اين )1935(، أخلف الربيطانّيون تعّهدهم بتش�كيل جمل�س ترشيعّي حمّيل، 
وذل�ك بضغ�ط وهتدي�د األعض�اء املؤّيدي�ن للصهيونيَّ�ة. ليؤك�د للفلس�طينّيني أّن دورَ 

الربيطانيني أبعد ما يكون عن كونه عادالً(3). 

ش�هد ش�هر أيار من ع�ام )1936( مت�ّردًا مفتوحًا من قبل الفلس�طينيني. وعليه، ش�ّكلت 

(1) قعوار، أمل. ص. 6 - 7.

(2) خالدي، وليد. ص: 86.
أيض�ًا: م�ع حلول ع�ام 1933، وصل عدد املهاجري�ن اليهود إىل 30،000. ع�ام 1934 وصل عددهم إىل 
42،000، ويف ع�ام 1935، وص�ل العدد إىل 61،000. تصاعد األعداد أدى إىل ختوف الفلس�طينيني وزاد 

من يأسهم. مما أدى إىل تشكيل مخسة أحزاب سياسية يف الفرتة ما بني 1932 و 1935.

(3) خالدي، وليد. ص: 87.
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األح�زاب السياس�يَّة «اللجنة العربيَّ�ة العليا» حتت قي�اده احلاج أمني احلس�يني، وعقدت 
مؤمت�رًا دعا إىل العصيان املدّين واإلرضاب العام احتجاجًا عىل الّسياس�ة الربيطانيَّة املوالية 

للصهيونيَّة. استمر اإلرضاب لثالث سنوات(1).

تفاعل الحراك النسائي مع الوضع السياسي وتأثيره 

انش�غال الفلس�طينيني «بالبقاء» عىل مدار العقود، دثر الكثري من املعلومات، مما أّدى إىل 
تضارهب�ا يف كث�ري من األحيان. وعليه، تش�ري البحوث إىل العديد من أس�امء اجلمعيات 
التي تش�كلت يف سنوات التأسيس العرشين األوىل، التي تفيض للوهلة األوىل بكثرهتا، 
ليتب�ني م�ع البحث أن احلديث ي�دور عن اجلمعيَّة نفس�ها، ولكن باخت�الف يف موضع 
الكلامت أحيانًا، والتس�مية أحيانًا أخرى. وما زاد األمر اختالطًا، هو اخلالف الّسيايّس 
ال�ذي نش�أ بني العائلت�ني املتصدرتنيْ للقي�ادة الّسياس�يَّة، الذي أثر بال ش�ك عىل تبعيَّة 
الس�يدات الفاعالت يف احلراك النس�ائي. حسب الباحثة فليشامن، كان هناك تداخاًل يف 
أسامء النّساء يف اجلمعيات املختلفة واملؤّسسات، أّدى إىل اخلروج بمعلومات غري دقيقة. 
هذا التداخل يؤرش إىل االنقس�ام الذي حصل بني العائالت األرس�تقراطيَّة الرئيس�ة يف 
الق�دس يف نزاعهم حول الس�يادة. «يف ع�ام )1938 أو 1939(، حصل هناك انفصال 
بني النساء عىل هنج خط النزاع بني عائلتَي احلسيني والنشاشيبي»(2). ترّجح فليشامن أّن 
السيدات، عىل الرغم من إنكارهن هلذا التأثر، إالَّ أّن احلقيقة كانت عكس ذلك. حيث 
إن احلص�ول عىل املعلوم�ات البحثيَّة املتوفرة جاء من خالل أش�خاص آخرين. إّما من 
خالل أقارهبن أو أشخاص عارصوا تلك الفرتة، حيث مل تكن أّي من السيدات موضع 
الدراس�ة عىل قيد احلياة عند إجراء البحث. وتضيف: «يمكن االس�تنتاج، أّن النس�اء مل 
تكن «فوق» السياس�ة، وكام س�نرى، إّن معظم نش�اطاهتن كانت متأّثرة بالّسياسة، حتى 
ة. بعد انفصال العائلتني )احلس�يني والنشاش�يبي(، صار  عند اش�تغاهلن باألعامل اخلرييَّ

(1) املرجع السابق. ص: 189.
أيض�ًا: ت�م حل اللجنة العربية العليا يف األول من ترشي�ن أول، عام 1937، عندما تم إبعاد أربعة من قادة 
األح�زاب إىل جزي�رة سيش�يل يف املحيط اهلندي. )حس�ني خالدي يعقوب الغصني أمح�د حلمي، وفؤاد 

سابا(، فيام هرب كل من احلاج أمني احلسيني وآخرون لدول عربية متفرقة.

(2) فليشامن، إلني. احلركة النسائية يف القدس )1920 - 1930(. ص: 28.
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هناك جمموعتان: احتاد النساء العريب ومجعيَّة السيدات العرب»(1).

تؤكد فليش�امن كذلك عىل: «إّن وفرة األس�امء يف املصادر املختلفة، تشّتت حماوالت إعادة 
بناء تاريخ احلركة النسائيَّة يف تلك الفرتة، حتديدًا، عندما حياول املرء تتبع أصول وتأثريات 
االنفص�ال يف كلت�ا املنظمتني»(2). عىل س�بيل املث�ال، إن الكثري من املراج�ع املكتوبة تؤرش 
إىل مجعي�ات يب�دو أهنا كانت هي نف�س اجلمعيَّة أو املجموعة املقص�ودة. مثل: «جلنة املرأة 
العربيَّة»، «جلنة السيدات العرب»، «مجعيَّة سيدات العرب» و»مجعيَّة السيدات العربيات»، 
كّله�ا تش�ري إىل جمموعة واح�دة. لقد كان هناك إش�ارة كذل�ك يف اإلعالم لذك�ر «اللجنة 
ة للس�يدات». إن «اللجنة النس�ائيَّة العربيَّة  ة للس�يدات العرب» و»اللجنة التنفيذيَّ التنفيذيَّ
بالق�دس»، حس�ب إف�ادة ماتيل مغنّم، اس�تبدلت «جلنة س�يدات الع�رب»(3). ومصطلح 

االحتاد النسائي مل يتم استخدامه إال بعد عام )1938(»(4). 

يمكن االس�تنتاج مما س�بق، أّنه كان هناك مجعيَّة رئيس�يَّة يف القدس «عملت حتت كل هذه 
األسامء املختلفة»(5). 

ة وتطّورها تشكيل النواة األولى للحركة النسائيَّ

ة للمرأة مع هدى الش�عراوي عام )1929( هي النّواة األوىل هلذه  كانت اللجنة التحضرييَّ
احلرك�ة، وحتّولت فيام بعد إىل مجعيَّة واس�عة اس�تمّرت الس�يطرة عليها م�ن قبل عضوات 

بارزات يف اللجنة التنفيذيَّة(6). 

«أنش�ئت اجلمعيَّة النسائيَّة العربيَّة عام )1929(، كاجلمعيَّة األوىل التي مجعت النساء معًا، 

(1) املرجع السابق. ص: 28. 

(2) نفسه.

(3) نفسه.

(4) نفسه.

(5) املرجع السابق. ص: 29.

(6) نفسه.
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ع�ىل خلفيَّ�ة تظاهرات الرباق يف العام نفس�ه. خرجت اجلمعيَّة النس�ائيَّة العربيَّة من مؤمتر 
النس�اء الفلس�طينيات األول املنعق�د يف 29 ترشي�ن األول )1929(، ضم�ن جمموعة من 

األهداف الطموحة التي خرجت ضمن نظام املؤمتر»(7).

نش�طت اجلمعيَّة بالطعون االحتجاجيَّة يف الثالثينيات ع�ىل خلفيَّة موجات متصاعدة من 
االعتق�االت والتَّوقيف. فرتّكز االهت�امم عىل كتابة املناش�دات واالحتجاجات للحكومة 
االنتدابيَّ�ة. تضّمنت الطعون )املناش�دات( من بالغات مطّولة تتعام�ل مع الوضع القائم 
واألم�ور امللّح�ة. أرس�لت الس�يدات كذلك، مناش�دات بش�أن التعلي�م، العنرصيَّة ضدَّ 

املوظفني العرب يف اخلدمة املدنيَّة، الرضائب، واإلغاثة للفالحني.

متّخض عن إرضاب ال�عام )1936(، الكثري من الطعون واالحتجاجات املكتوبة املكّثفة. 
ونش�طت احلرك�ة يف أعامل اإلغاثة، ودعم املعتقلني وعائالهت�م، من خالل مجع التربعات 
وجتني�د املس�اعدات الغذائيَّة واملالبس لألرسى واجلرحى وعائالهت�م. وتطّور احلراك إىل 

سيايّس مع ازدياد ترّدي الوضع. وأخذت بعدًا عسكريًا فيام بعد. 

حاول�ت احلكومة الربيطانيَّة إيقاف احلراك النس�ائي املتمثل باالحتجاجات والنش�اطات 
ج�ال. فحاولوا  املختلف�ة من خ�الل وضع نف�س «القي�م التقليديَّة» كضغوط�اتٍ عىل الرِّ
تكريس احليل ذاهتا التي اس�تخدموها يف االحتجاجات الس�ابقة يف حماولة منع النِّساء من 
ة من  يَّ �لَة رسِّ اخلروج لالحتجاج بالش�وارع عن طريق الضغط والتهديد. وكش�فت مراسَ
املندوب الّسامّي إىل وزير اخلارجيَّة بتاريخ )23 ترشين األول 1933(، أعرب من خالهلا 
املن�دوب الس�امي عن قلق�ه من تنامي احلراك النّس�ائّي: «هناك ظاه�رة جديدة وال يمكن 
ر  هتدئته�ا بمظاه�رات القدس، حيث خرجت نس�اء م�ن العائالت اجلي�دة وغريها». تذمَّ
الرشط�ة من إزعاج النس�اء وصياحهن ورضهبن عىل أبواب مكات�ب احلكومة، والتلويح 
باملنادي�ل. يف تل�ك املناس�بة، مل تقترص مش�اركة النس�اء فق�ط بتظاهرات الق�دس، ولكن 

سافرت ليافا للمشاركة بمظاهرة األسبوع التايل(8).

(7) تلحمي، غادة. ص: 36 - 37.

(8) فليشامن، إلني. احلركة النسائية يف القدس )1920 - 1930(. ص: 30 - 31.
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النش�اطات التي قامت هبا النس�اء الفلس�طينّيات خالل ثورة عام )1936( أخذت جمرى 
مش�اهبًا ملا قام�ت به الفلس�طينيات يف مواجه�ة االحت�الل اإلرسائي�ّيل باالنتفاضة األوىل 
)1987 - 1993(؛ إذ قام�ت امل�رأة ب�أدوار حم�ّددة ومب�ارشة بالث�ورة، تضمن�ت العمل 
العسكري واملش�اركة باملظاهرات. وبسبب املس�توى العلمّي والثقايّف، استطاعت النساء 

ياسيني الربيطانيني، وسامهن يف كتابة االعرتاضات.  املشاركة يف اجتامعات مع السِّ

وع�ىل األرض، ش�اركت النس�اء بحملة املقاطع�ة ضد البضائ�ع غري الوطنيَّ�ة، وفرضت 
ار. جنّدت النّس�اء املوارد جلمع األموال من أجل رشاء األس�لحة، من  املقاطع�ة عىل التُّجَّ
خالل بيع جموهراهتن، ويف بعض األحيان تربعن بممتلكاهتن اخلاصة. يف بعض املدارس، 
انضم�ت الفتي�ات إىل فرق الكش�افة للتدري�ب عىل القت�ال، عصام محدي احلس�يني التي 
عاش�ت يف يافا، النارصة وغزة، كانت من ضمن الناش�طات الاليت عملن يف مدارس غزة 
ة كوضع  عىل تدريب املخيامت الكش�فيَّة(1). كام شاركت بعض الطالبات يف نشاطات ثوريَّ

ب إطارات السيارات العسكريَّة. املسامري بالطرقات لثَقْ

يف الق�رى، وع�ىل جبه�ات القتال، كانت مس�امهة املرأة تتضم�ن تزويد املقاتل�ني بالطعام 
اتٍ للمقاوم�ني. وبعضهن  خ�ربِ وهتري�ب األس�لحة واملع�ّدات. بعض النس�اء عملْ�ن كمُ

شاركن يف القتال الفعّيل مستخدمات األسلحة. 

اكرة الفلس�طينيَّة كان�ت صبحة العيل،  م�ن األس�امء التي اش�تهرت وأخذت مكان�ًا يف الذَّ
التي اش�تهرت برب�ط الرصاص عىل صدره�ا وظهرها وحول خرصه�ا يف انتفاضة العام 

 .)1936(

من ضمن القصص املاجدة، كانت تلك اخلاصة بمجموعة من النس�اء أطْلِق عليهّن اس�م 
«رفيق�ات القس�ام» يف الثالثينيات. كان هناك أيضًا جمموعة تس�ّمى «بالكفوف الس�وداء» 

ادة» العسكري. وجمموعة «الفتّوات». شاركت كذلك النساء يف حزب «النجَّ

ة أخرى كانت «زهرة األقحوان»، التي تش�ّكلت يف ش�باط )1947( يف   جمموعة عس�كريَّ
ياف�ا. ب�دأت احلركة كحركة تغيري اجتامع�ي متعدد الّديانات، وحتّول�ت فيام بعد إىل حركة 

(1) املرجع السابق. ص: 69 - 94.
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ف�ت ضد الفلس�طينيني. من  كف�اح مس�لّح بع�د التعّدي�ات الصهيونيَّة واملذاب�ح التي اقرتُ
املحاربات يف «زهرة األقحوان» كانت األخوات مهيبة وناريامن خورش�يد، وعبلة فطاير، 

ويسى طوقان، وفاطمة أبو اهلدى، ويسى الرببري.

رفت باس�م «منظم�ة األرض» حتت قي�ادة كل من: نجالء   كان هن�اك كذل�ك جمموع�ة عُ
األسمر وجولييت زكا(1).

شكلت سنوات الثالثينيات تطّور احلراك النسائي من كونه فلسطينّيًا حمّلّيًا إىل حراكٍ عرّيب 
إقليمّي. الدعم والوحدة، سواء بالكالم أو بالعمل، ساعد عىل توحيد مركز النساء وتقوية 
ة يف تلك الفرتة الكثري من االهتامم اإلعالمّي يف  أدوارهّن. حيث أفرزت النشاطات الثوريَّ
ة العربيَّة،  اإلقليم. أدَّى ذلك إىل مشاركة النساء الناشطات يف العديد من املؤمترات النسويَّ

يف كّل من: بغداد، بريوت، سوريا ومرص.

 املؤمتر الرئيس كان ذلك الذي أقيم يف القاهرة لدعم فلس�طني بتاريخ )15 - 18 ترشين 
األول 1938( حتت رئاس�ة هدى الش�عراوي. ش�ارك الوفد الفلس�طيني ب��)12( امرأة، 

باإلضافة إىل سّيدات من العراق، األردن، لبنان، سوريا، ومرص. 

انفصل�ت اجلمعيَّ�ة العربيَّ�ة رس�مّيًا بع�د اإلنج�ازات الواضحة الت�ي حققه�ا املؤمتر، إىل 
. الش�ّق الّس�يايّس الذي نتج ع�ن هذا االنفصال، حيث حتالف االحتاد النس�ائي  جمموعتنيْ

العريب مع فرع احلسيني. واجلمعيَّة العربيَّة النسائيَّة التي حتالفت مع فرع النشاشيبي. 

التناف�س بني زليخة ش�هايب وزهيَّة النشاش�يبي فيام بع�د، من أجل رئاس�ة اجلمعيَّة العربيَّة 
النس�ائيَّة س�اهم باالنفصال. فرع الق�دس من اجلمعيَّة العربيَّة النس�ائيَّة أبقى عىل اس�مه، 
وعم�ل إىل جانب احتادات نس�ائيَّة أخرى كانت قد تش�ّكلت نتيج�ة االنفصال يف اجلمعيَّة 
العربيَّة النس�ائيَّة. أصبح احتاد املرأة العريب أكثر سياس�ّيًا بقيادة زليخة ش�هايب، بينام رّكزت 

اجلمعيات األخرى أكثر عىل األعامل اخلرييَّة(2).

(1) عبد اهلادي، فيحاء. أدوار املرأة الفلسطينية يف الثالثينيات. ص: 96 - 94. 

(2) فليشامن، إلني. احلركة النسائية يف القدس )1920 - 1930(. ص: 33. 
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م�ن ضم�ن اجلمعي�ات التي ب�دأت يف بداي�ة األربعينيَّ�ات وأصبح�ت أكثر تواج�دًا بعد 
النكب�ة، كان�ت مجعيَّ�ة التضام�ن االجتامعي. من غري املع�روف متى ب�دأت وأين. أعطت 
النس�اء ال�اليت متت مقابلتهن يف موس�وعة فيحاء عبد اهل�ادي «أدوار املرأة الفلس�طينيَّة يف 
األربعينيَّات واخلمس�ينيَّات»، ش�هادات خمتلفة عن إنشاء هذه اجلمعيَّة. املؤكد هو أنه كان 
للجمعيَّ�ة ع�دة فروع، وكانت النس�اء عىل دراي�ة بالفرع التي قدمت من�ه. األخوات جار 
اهللا، وسارة، وسامية، ورفقة بدأن اجلمعيَّة يف يافا بالبداية. كان املكتب الرئيس يف القدس 
ة شفيق من مرص، والتي كانت يف ريادة العمل املجتمعي  ّريَّ وارتبط عملهّن مع الدكتورة دُ
وإح�دى قيادات احلركة النس�ائيَّة يف مرص. عمل�ت اجلمعيَّة عىل تعزيز ق�درات املرأة عن 
طري�ق املحارضات وورش العمل التي ركزت عىل التوعي�ة وتطوير املهارات. من ضمن 
�ة رصاص، التي  النس�اء الاليت ترأس�ن اجلمعيَّة كان�ت لولو أبو اهل�دى من القدس، ونديَّ
ة ش�فيق  ّريَّ كان�ت معلمة، عملت كذلك عىل جتنيد املعلامت لالنضامم للجمعيَّة. وكانت دُ

ة من الفاعالت مع النساء يف فلسطني.  إحدى القياديات يف احلركة النسائيَّة املرصيَّ

ة  ة وارتباطها بالحركة النسائيَّ الجمعيات الخيريَّ

ة يف تش�كيل احلركات النس�ائيَّة، ومس�امهتها يف بناء  ال يمكن جتاوز أمهيَّة اجلمعيات اخلرييَّ
تدرجيّي قوّي للنشاطات التي عملت عىل تلبية االحتياجات املختلفة للمجتمع الفلسطينّي 
م�ع تركيز عىل النس�اء. إنَّ الوعي الحتياجات املرأة تطّلب كذل�ك وعي املجتمع يف ذلك 
الوقت، مما ساعد عىل خلق توّجه قوي يف القيادة النسائيَّة التي كانت تنمو نتيجة نشاطات 

كهذه، مع تقّلب الوضع الّسيايس والتغيريات اإلقليميَّة والعامليَّة. 

يف فلس�طني، كان احل�راك النس�ائي ق�د تقاطع ربام مع ظه�ور اجلمعيات النس�ائيَّة األوىل. 
ولك�ن ال يمك�ن حتدي�د هذا وتأكي�ده. فكانت هن�اك مجعيات ق�د اتفق عليه�ا مثل مجعيَّة 
س�يدات األرثوذوكس�يات يف ياف�ا، والتي تأّسس�ت ع�ام )1910(. س�امهت أديل عازر 
بإنش�اء اجلمعيَّة هبدف مس�اعدة األيتام واملحتاجني من البنات وتعليمهن. ترأس�ت أديل 

اجلمعيَّة، وكانت كذلك مديرة مدرسة األرثوذوكسيَّة للبنات. 

م�ن اجلمعيات غري الربحيَّة التي بدأت نش�اطاهتا أوائل الق�رن العرشين، كانت «اجلمعيَّة 
ستها نبيهة منيس، وقدمت خدمات إنسانيَّة.  األرثوذوكسيَّة إلغاثة الفقراء» يف عكا التي أسَّ
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قدم�ت مجعي�ة س�يدات األرثوذوكس�يات )1910( يف ياف�ا املس�اعدة للفتي�ات اليتيامت 
وأرسلتهن للتعليم يف اجلامعة األمريكيَّة يف بريوت. من املؤسسني كان هناك رجال ونساء 
فاعل�ون يف املجتم�ع تم ذكره�م: روجينا يعق�وب غندور، م�اري جورج دب�اس، عفيفة 
إبراهي�م ق�ديس، جوليا صليبا س�ليم، فكتوري�ا روفائيل ظريفة، زهيَّة س�معان العيس�ى، 
فدوى الياس برتكش، ملفينا موسى حكيم، فدوى قديس وسعدا سليم متاري التي كانت 

رئيسة اجلمعيَّة. 

يف القدس تأسست «مجعية هتذيب الفتاه األرثوذكسيَّة» عام )1918(، حتت رئاسة كاثرين 
ش�كري ديب لغاي�ة عام )1947(. ش�جعت هذه اجلمعيَّ�ة عىل تعليم البنات وإرس�اهلّن 
ة. كاثرين س�امهت كذلك يف تأسيس احتاد  ملدارس ثانوية مثل ش�ميدت والكليَّة اإلنكليزيَّ

املرأة وشاركت يف جملس املرأة املنعقد يف القاهرة ب�)1938 و1944(. 

كاثري�ن سكس�ك كانت كذل�ك من ضم�ن الناش�طات يف «مجعية بن�ات األرثوذوكس»، 
وعمل�ت يف «مجعية إغاث�ة الفقراء واملرىض»، قبل أن تكرس نفس�ها خلدمة األطفال ذوي 
ة، حيث أنشأت «مجعية لذوي اإلعاقات» ببيت جاال، وأسست كذلك  اإلعاقات اجلس�ديَّ
ملجًأ )بيت أمومة( باسم «مريم العذراء». توّسع عملها بطريقة ملفتة وترأست العديد من 
�ّميت مجيعًا حتت مظلة: «اجلمعيَّة العربيَّة األرثوذوكس�يَّة  اجلمعيات يف هذا املجال حتى سُ

للمرىض وذوي اإلعاقة».

كث�رت هذه اجلمعيات بالقدس ويف أرجاء الدول�ة يف العرشينيات من القرن املايض، كان 
م�ن ضم�ن اجلمعيات: «مجعية س�انتا تريي�ز»، والتي كان هل�ا فروع بالن�ارصة حيفا ويافا. 
ترأس�ت اجلمعيَّ�ة راهبة من الن�ارصة وأصبحت فيام بعد رئيس�ة الراهب�ات الكاثوليك يف 

القدس وتوفيت عام )1929(. 

س�لمى محيص س�المة أسس�ت «مجعية حامالت الطيب» عام )1926(. احتوت اجلمعيَّة 
عىل عيادة، وساعدت الفقراء والالجئني إبَّان النكبة. بديعة خوري سالمة أسست كذلك 



CÏ
Ëfi

Ë�
â

÷ 
’\;Ï

l\Å
¢

\;Ö
q

…Â
;ã

ÅŒ
’\D

;‡
\Ê

fi¬
d;Ä

Å¬
’\;À

÷Ÿ

89

«مجعي�ة النهضة النس�ائيَّة» ع�ام )1923( والتي كان هدفه�ا حماربة األّميَّة. س�نة 1929، 
أسس�ت نعمت�ي العلمي مجعية «النس�اء العرب» بع�د مظاهرات الرباق. ش�اركت الكثري 
من النس�اء يف اجلمعيَّة وكانت بداية لتش�كيل احتادات النساء بعد عام )1938(. انترشت 
مشاركات النساء يف أرجاء املدن الفلسطينيَّة املختلفة وبدأت فروعها يف مناطق خمتلفة مثل 
رام اهللا وياف�ا، نابل�س، عكا، حيفا، وغزة. كانت من ضمن النس�اء الناش�طات: عندليب 
العم�د م�ن نابلس، أدي�ل عازر، وجيه�ة توفيق دج�اين من ياف�ا، زليخة ش�هايب، كاثرين 

سكسك، ميليا سكاكيني من القدس. ليديا أعرج من بيت حلم. 

حاف�ظ فرع القدس عىل االس�م واس�تمّر العمل مع احتاد املرأة. ع�ىل الرغم من توّقفه عن 
العمل إبَّان النكبة، ولكن أعيد تشكيله عام )1965( وترّأسته زهيَّة نشاشيبي(1). 

ة يف القدس خمتلفة. بدأ الرتكي�ز عىل متكني املرأة من خالل  مل تك�ن جترب�ة اجلمعيات اخلرييَّ
تعلي�م األّمهات الصغريات ع�ىل مبادئ األمومة، والتدريب عىل الكفاية الذاتيَّة وحتس�ني 
البي�وت. ديان�ا س�عيد كان�ت إحدى املدرب�ات التي خترجت م�ن كلية البن�ات يف بريوت 
باألربعينيَّات(2). ويف عام )1919( تأسس�ت مجعّية الس�ّيدات العربّيات. وتبعها تأس�يس 

االحتاد النسائّي عام )1921((3).

من املرّجح، أّن تأس�يس االحتاد النسائّي مل يكن مصادفة، حيث كان إنشاء االحتاد النسائي 
العرّيب يف مرص من قبل هدى الش�عراوي عام )1919(. املش�اعر اإلقليميَّة جتاه االحتالل 
الربيط�اّين كان�ت نفس�ها، وكانت النّس�اء تواجه نف�س الّصعوب�ات والتَّحّدي�ات. ولكن 
م�ن املرج�ح كذلك، أن تكون جرأة النس�اء يف م�رص وإقدامهن، حّثت عىل توس�يع رقعة 

الشجاعة والتحدي لدى النساء الفلسطينيَّات.

عندما أس�س االحتاد النس�ائي العريب يف القدس عام )1929(، مل تكن اجلمعيَّة مثل أختها 

(1) النجار، عايدة. القدس والبنت الشلبية. السلوى للدراسات والنرش. عامن.2010. ص: 203 - 207.

(2) النجار، عايدة. ص: 123.
 http://www.passia.org/jerusalem/publications/J_wom_org_british_man_txt.htm

(3) http://www.passia.org/jerusalem/publications/J_wom_org_british_man_txt.htm
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ة وتعليميَّة فقط. كانت أهدافها سياسيَّة تتضمن الرصاع  السابقة التي أقيمت ألهداف خرييَّ
القائ�م. احت�وى جدول أع�امل هذه اهليئات ع�ىل الرتكيز ع�ىل األهداف الوطنيَّ�ة أكثر من 
الرتكيز عىل الطبقات االجتامعيَّة. ومع هذا، فإن القائامت عىل هذه اجلمعيات كّن متعلامت 
وانتمني بالغالب إىل الطبقة االجتامعيَّة العليا من العائالت التي كان أفرادها يف قيادة احلركة 
الوطنيَّة. باإلضافة، إىل انضامم نساء من الطبقة العاملة هلذه اجلمعيات. كان الرتكيز موّجهًا 

نحو االعرتاض عىل السياسات االنتدابيَّة الربيطانيَّة ودخول الصهيونيَّة واملستعمرات. 

نِيَّة. تصف مت�ارا ماير يف كتاهبا:  بالطب�ع، إّن النس�اء يف تل�ك اجلمعيات جئن من طبق�ة مدَ
النس�اء واالحتالل اإلرسائيّيل: سياس�ة التغيري: «بسبب أّن النّساء القروّيات كّن أكثر تأّثرًا 
ة أكثر من النساء من الطبقة  باالستعامر الربيطاين وسياساته االستيطانيَّة واهلجرات اليهوديَّ
املتوس�طة بامل�دن، حي�ث إّن قدرهتن ع�ىل الوص�ول إىل أراضيهن وبالت�ايل الزراعة كانت 

مهّددة، فإّن مشاركتهن بالرصاع الوطني كانت خمتلفة»(1).

ة، شاركت  تضيف ماير: «بينام شاركت املرأة يف املدينة من خالل ما يزيد عىل مائتي مجعيَّة خرييَّ
�ة»(2). الوضع عىل األرض جلب النس�اء الريفيات  امل�رأة الريفيَّة باملظاه�رات احليَّة والدمويَّ
ة، من قب�ل الربيطانيني واليهود، وس�هلت  ة، جس�ديَّ بطبيع�ة احل�ال إىل «مواجهات عس�كريَّ
ة التي سامهت من خالهلا  تدخل املرأة يف املدينة بالرصاع، بينام تزامن عمل النش�اطات اخلرييَّ
امل�رأة يف املدينة عىل الرتكيز عىل االهت�امم باأليتام من ضحايا املتظاهرين الفالحني، العميان، 
املعاقني، وعىل تعليم النس�اء يف املناطق الريفيَّة بالغالب. «وعليه، ظلت النساء الفلسطينيات 
مّتح�دات بالرغم م�ن اختالف أهدافهّن املبارشة(3). يف هذا الص�دد، حصل تناغم يف توزيع 
املس�امهات عىل املستوى الّسيايّس واالجتامعّي فيام بني أجزاء املجتمع املدّين والريفّي. بسبب 
الوضع الّس�يايّس، بقي حتّدي النّس�اء األس�ايّس هو الرصاع الوطنّي. أدى هذا بطريقة ما، إىل 
إذابة املواضيع االجتامعيَّة، خصوصًا تلك التي تشّكل الرتتيب الّذكورّي للمجتمع. مل تشكل 
ة باملجتمع، حيث ارتبط جدول أعامل  كذلك النساء يف أعامهلن تلك ما يؤرق السيادة الذكوريَّ

(1) متار، ماير. املرأة واالحتالل اإلرسائييل. سياسة التغيري. ص: 65.

(2) نفسه. 

(3) نفسه. 
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ه�ذه اجلمعيات بالرصاع الوطنّي. إالَّ أنَّ هذه النش�اطات، أبرزت املرأة، وتم وصول صوهتا 
ومالحظتها: «أخرجت املرأة الفلس�طينيَّة من عزلة البيت، العائلة، واملجتمع وكذلك العزلة 

اإلقليميَّة. وجعلتها جزءًا من الرصاع الوطنّي األكرب»(1).

ة ة أْم نسويَّ حركة نسائيَّ

ة يف فلس�طني مرتبط�ة بالظهور األّول للجمعيات النّس�ويَّة حول  قد تكون احلركة النّس�ويَّ
الع�امل. إال أّن�ه من غ�ري املمكن تأكيد ذل�ك. ولكن يف الوقت نفس�ه، إذا م�ا كان احلديث 
ة، هو م�ا يعني بإع�ادة تعريف حقوق املرأة، ما يش�مل اللب�اس واألدوار فيام  ع�ن النس�ويَّ
ة للرجال والنس�اء  وراء العائل�ة. وإذا م�ا كانت -حس�ب تأكيد أبو اللغد- مواضيع حيويَّ
املهتمني باإلصالح االجتامعي(2). تتساءل أبو اللغد عاّم جرى. وحتاول فيام بعد أن تبحث 
يف «اللحظ�ة التارخييَّة عندم�ا بدأ الرجال والنس�اء احلديث عن إعادة صناعة النس�اء»(3). 
ة يف  ة، والنّس�ويَّ إّن اتص�ال احلركات النس�ائيَّة ال يمك�ن مراجعتها دون الربط مع النّس�ويَّ
فلس�طني مصاحب�ة لتاري�خ معّقد، كام يف ال�ّدول العربيَّ�ة، وغريها من ال�دول كاهلند التي 
ب�دأت احلركات النّس�ائيَّة فيها مع احلراك القومّي ومش�ت باجتاه االهت�امم بفرتات ما بعد 
االس�تقالل، حي�ث كان الرتكيز ع�ىل الفقر(4). م�ن املمكن مالحظ�ة أن احلركة النس�ائيَّة 
الفلس�طينيَّة أخذت هذا االجتاه. من املهم االنتباه كذلك عند احلديث عن احلركة النس�ائيَّة 
الفلس�طينيَّة إىل ع�دم إمهال حقيق�ة إّنه «أينام تواج�دت املس�تعمرات األوروبيَّة والبعثات 
املس�يحيَّة، وأين�ام كان هن�اك ح�ركات قوميَّ�ة حتاول تش�كيل األم�م اجلدي�دة، كان هناك 

عالمات للمثاليَّات واالحتامليَّات اجلندريَّة»(5).

من جهة أخرى، تضع ماير نقطة مهمة عندما تناقش األجندة الوطنيَّة الفلسطينيَّة يف رصاع 

(1) نفسه. 

(2) أبو لغد، ليىل .ص: 4.

(3) نفسه.

(4) نفسه.

(5) نفسه.
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النساء. إّن غياب رؤيا واضحة للدولة، عند انتهاء االنتداب الربيطاين واحلراك الصهيوين، 
أدَّى إىل نفس املس�تقبل غري الواضح للحركة النس�ائيَّة. تقول ماير: «بقي مس�تقبل النس�اء 
موضوعًا بالقالب التقليدي عىل الرغم من تدخل النس�اء يف الرصاع الوطني الذي جعلهن 
أكثر بروزًا بالدائرة العامة. يف الواقع، كانت مش�اركاهتن تبدو وكأهنا أكثر أش�كال النشاط 
العام طبيعيَّة، حيث استمرت مشاركاهتن فيام بعد عام )1967( يف الضفة الغربيَّة وغزة»(1).

ك�ام ال يتوج�ب التقليل من أمهيَّة دور املرأة يف ظهور حركتها يف ذلك الوقت، جيب أاّل يتم 
زيادة الرتكيز عىل تلك األمهيَّة وتأثريها. 

إّن مش�اركة امل�رأة يف احتجاج�ات ع�ام )1929(، قادهت�ا بال ش�ك إىل تص�ّدر الصفوف 
األماميَّة بعناوين األخبار عىل املس�تويني العرّيب والفلسطينّي، وكذلك الدويل. كان حدث 
مؤمتر نس�اء فلس�طني العربي�ات األول يف )26 ترشي�ن األول 1929(، يعت�رب بمثابة املّرة 
�احة الّسياس�يَّة. عّربت النّس�اء املش�اركات بصوت عالٍ  األوىل التي تدخل املرأة فيها السَّ
ع�ن مطالبهّن بدور س�يايّس حمّدد بلباقة ونضوج. اس�تقبل اإلعالم أمهيَّة واس�تثنائيَّة هذه 
النشاطات بإعجاب كبري. كان صوت النّساء الفلسطينّيات هو الّصوت األول املتدافع إىل 

ة. احة العامَّ ل مدخاًل للمرأة يف السَّ العامل العريب نداء إلهناء االضطهاد، مما شكَّ

�ة، إاّل أّن ما قامت به   جي�ب أال ننس�ى بطبيع�ة احلال، أن احل�راك بدأ يف احتاد امل�رأة املرصيَّ
املرأة الفلس�طينيَّة كان أكثر ش�مولّيًة وإقليمّيًا. من املؤّكد أّن احلراك كان موّجهًا للمجتمع 
الفلس�طيني، إالَّ أنَّ�ه ويف الوقت نفس�ه كانت تل�ك القضايا ختّص كذلك امل�رأة يف املنطقة 
كإقليم، مما قرع أجراس الظلم الواقع عىل املرأة والشعوب املضطهدة. كان صدى املؤمتر، 

من جهة أخرى، حمدودًا بالتأثر السابق لربوز احلركة النسائيَّة يف فلسطني. 

ة، أعطى النس�اء إحساسًا أكثر واقعيَّة باالحتياجات  إّن العمل اجلاد يف اجلمعيَّات اخلرييَّ
وخلق اتصاالً أفضل مع املجتمع فيام بني الطبقات املجتمعيَّة املختلفة. إنَّ النساء الاليت 
رات الكامنة بالنس�اء أنفسهن، مما جعل من اجلمعيات  دِ ن هذه اجلمعيات، عرفْن املقْ قدْ
أكثر مالءمة نحو خطا احلراك النّس�ائي الذي تناس�ب مع مقاييس احلركات الصاعدة. 

(1) املرجع السابق. ص 67.
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م�ع وجود وضع س�يايّس ترك املجتم�ع بال خي�ارات، ولكن اس�تمّر يف حالة اخلضوع 
الحت�الل ويأس. كانت النس�اء يف تلك املراكز قد وجدت لدوره�ا أكثر معنى ومنفعة 
للحاج�ة املجتمعيَّ�ة العامة، يف وجه املجه�ول من األجندات السياس�يَّة التي كانت قيْد 

التحضري. 

وكنتيجة، من بداية تش�كيل وتطوير احلركات النس�ائيَّة، قررت النس�اء املطالبة بحقوقهن 
، ملا س�يبقى مش�ّكاًل ملحاولة الفلس�طينيني للتح�رر، متقّدمني نحو  بخّط�ني غري منفصلنيْ
حداث�ة مع زي�ادة بالتعليم وانفتاح عىل املنطقة والعامل. بالت�وازي مع املحافظة عىل الّرتاث 
وع�ادات املجتمع وتقاليده. وربْط أنفس�هن مع األجندة الوطنيَّة السياس�يَّة، والتي أثبتت 
جل  ة، ولكن اس�تمّرت بربْط نفس�ها م�ع فعاليَّات الرَّ أن مش�اركتهن كان�ت إجيابيَّة ومهمَّ

الّسياسيَّة. 

�ري نحو احلداثة، س�واء كان ذلك  إنَّ فت�حَ املج�ال للتعليم، س�مح بظه�ور جمتمع بدأ بالسَّ
الحة، بدأ  الح�ة. فبني نخبة جمتمعيَّ�ة وتلك التي تنتم�ي إىل الفِ باحلي�اة املدنيَّ�ة أو حياة الفِ
ظهور طبقة وسطى يف املجتمع. وكان هذا جلّيًا بظهور مهن جديدة، كام بدأت اجلمعيات 

ة بالظهور بقيادات نسائيَّة، وعليه كانت احلركة النسائيَّة قد بدأت بالتشكل.  اخلرييَّ

بين األمس واليوم

إذا ما فكرنا بتغيري الوضع أو عدم تغيريه يف احلركة النسائيَّة الفلسطينيَّة، وبالتايل خمرجاهتا، 
سأتفق باملطلق مع نقطة ماير بالنسبة ملا ذكرته يف كتاهبا السابق الذكر: «ألّن تدّخلهم القومّي 
ب�دأ ع�ىل أرض مل يتحّدوا هبا املبنى الس�كاين االجتامعي- بحمالت تعليميَّة ومس�اعدات 
للمحتاج�ني، يف وضع الطبقة الوس�طى. ويف حالة الفاّلحات من النس�اء، مع مظاهرات 
ضد «اخلارجيني»� اس�تطاعت املرأة الفلس�طينيَّة أن خترج إىل الش�ارع وتتحرك من املجال 

اخلاص إىل املجال العام بطرق كانت مقبولة بالنسبة لرشكائهم الرجال يف املقابل»(1).

إنَّ غي�اب اإلس�رتاتيجيَّة ل�دى القي�ادة يف ذل�ك الوق�ت، كام يف ه�ذا الوقت، تبق�ى عائقًا 
مه�اّمً أمام املرأة يف احلّيز الّس�يايّس، وتعري�ف دورها يف البناء املجتمع�ي. اختزلت احلركة 

(1) ماير. ص 45.
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ة اجتامعيَّة فاعلة. لقد ركز  لسياس�ات قوميَّة مّتفق عليها عىل حس�اب تطوير أجندة نس�ويَّ
الفلسطينيون خالل تارخيهم عىل حماربة املعتدي أو العدو. ولكن عىل ما يبدو مل يكن لدهيم 

أبدًا خطة ملا سيأيت الحقًا. 

يف تارخين�ا الواقع�ّي اليوم، لقد ت�ّم اإلعالن عن مرشوع التحرير عىل أّنه اهلدف األس�ايّس 
نِّب املرأة احلصول عىل وضعيَّ�ة أو الترصف بطريقة تليق  للفلس�طينّيني، مما جعل�ه عائقًا جيُ

بمقدراهتا احلقيقيَّة. 

عىل ما يبدو، إهنا ليس�ت مصادفة، إّن بروز احلركة النس�ائيَّة عىل املستوى السيايّس يف فرتة 
االنتداب تزامنت مع احلاجة ملش�اركة كهذه، كام حصل يف االنتفاضة األوىل يف الثامنينيات 
من القرن العرشين. إّن مشاركة املرأة بدأت تطوعيَّة وتلقائيَّة. وكان الدافع العام باملشاعر 
اجلامعيَّ�ة القوميَّ�ة لل�رصاع، حمّف�زًا بأن جتد امل�رأة نفس�ها يف اخلطوط األماميَّ�ة يف مواجهة 
�جنوا أو أُبعِدوا.  االضطه�اد والع�دوان من قبل املعتدي�ن، عندما استش�هد الرجال أو سُ

وجدت املرأة نفسها بال خيار متوّجهة نحو الّتصّدي للعدو. 

املش�اركة يف الرّصاع املنبثق واملس�تمر أّدى إىل توزيع أدوار يف املش�اركة يف وقت احلاجة يف 
الرصاع الفلسطيني. 

وعلي�ه، إنَّ احلدي�ث عن املجتمع الفلس�طيني وتركيبت�ه يبقى بنفس التعقي�دات املوجودة 
اليوم. 

ما هو مؤّكد يف هذه الرحلة من التغريبة الفلسطينيَّة، أّن الرجال والنساء محلوا عىل أكتافهم 
حلم حترير فلسطني. بينام استمر التهجري من نكبة إىل نكسة، أصبحت القضيَّة قتاالً من أجل 
إجياد مكانٍ للمقاومة، من األردن، لس�وريا، للبنان، حتى تونس. مع كل إغالق مأس�اوّي 
للوضع يف مدينة ما، كانت القضيَّة تأخذ شكاًل آخر. قوة أكثر ملبنى فتح يف منظمة التحرير 
الفلس�طينيَّة، وتقليص تدرجيي لفلس�طني باخلارطة والقلوب، حتى منتصف الثامنينيات، 
مل تعد القضيَّة متامس�كة فقط، بل ش�خصيَّة. كانت تلك اللحظة التي حتولت فيها القضيَّة 

لقضيَّة شخصانيَّة، وأصبحت كلها تنصب بشخص واحد. 

س�ّيًا أو حزبّيًا، فهذا ما يش�ّكل الوضع  س�واء كان هذا الش�خص ش�خصًا، أو جس�اًم مؤسَّ
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احل�ايل يف ش�أن الفلس�طينيني اليوم. االنت�امء مرتبط بعائل�ة أو فصيل أو ح�زب تنتهي إليه 
املصلحة العليا، ويتش�ّكل عىل أساسه شكل النضال وآليَّة التفاعل معه. وصّب دور املرأة 

يف مؤسساهتا وحراكها عىل هذا األساس من التبعيَّة. 
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مقدمة

تتن�وع األدوار الوظيفي�ة للمقاه�ي ب�ني الع�ام واخل�اص، وه�ي تعب�ري عن تط�ور احلياة 
، ولكوهنا باألس�اس  االجتامعية واالقتصادية، وتلعب املقاهي دورًا مهاًم يف تش�كيل وعيٍ
فضاًء اجتامعّيًا(1). حيث ش�كلت املقاهي حّيزًا عامًا، يس�اعد يف قراءة العالقة بني الس�لطة 
واملجتمع حسب هربماس، فاحليز العام -حسب هربماس- هو فضاء تتجمع فيه جمموعة 
من األفراد واملشاركني للتعبري عن آرائهم حول املسائل والقضايا التي هتمهم واحتياجاهتم 
من الدولة من خالل ما يعرف بتش�كيل الرأي العام. تس�عى هذه املقالة إىل تسليط الضوء 
عىل أمهية املقاهي كحيز عام، وكمكون أسايس يف حياة املقدسيني االقتصادية واالجتامعية 
والسياس�ية. وتس�عى املقالة كذلك إىل إب�راز بعض العوامل الت�ي أدت إىل صعود وأفول 
بعض املقاهي املقدس�ية التارخيية يف أواخر القرن التاس�ع عرش، وص�والً إىل العام 1948، 

والدور الذي اضطلعت به يف ظل بدايات املشاريع الكولونيالية املختلفة.
فمث�اًل ش�كلت املقاه�ي يف م�رص إب�ان ث�ورة الع�ام 1919، األس�اس ال�ذي انطلقت منه 

(1) انظر أيضًا إىل ياسني، النصري. 2000. فضاء املقهى والناس. جملة أبواب. ع16: ص185-161
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املظاه�رات واخلطاب�ات والربام�ج السياس�ية واالنتخابية. واس�تخدمت احلرك�ة الثورية 
اإليرلندية واملقاومة الفرنس�ية احلانات واملقاهي كملتقى لالجتامعات، واألنشطة املقنعة. 
يف حني، لعبت احلانات وعلّيات ميونخ «Beer Halls» يف أملانيا، يف عرشينيات وثالثينيات 
الق�رن املايض، دورًا مهاًم يف صع�ود هتلر والنازية، بالذات «حانة س�ترين كريباو»، حيث 
كان�ت بمثابة احلاضنة األوىل لكثري من احلركات السياس�ية، وفيه�ا تعرف هتلر عىل عّرابه 
الكات�ب ديرتيخ اي�كارت، املعادي لليهود، والذي حضن هتل�ر، وقدمه إىل جمتمع ميونخ 
املخم�يل. ويف أش�كال وظيفية أخرى هلذه املقاه�ي؛ كانت املكان الذي يلتق�ي فيه األدباء 

واملفكرون لالجتامع والتداول والتعارف(1).
ويوج�د يف ال�دول العربي�ة، العديد م�ن املقاهي التارخيية الت�ي لعبت دورًا مه�اًم يف احلياة 
االجتامعي�ة والثقافية من أمثال: مقهى احلرافيش ومقهى الفيش�اوي يف مرص، حيث كتب 
نجي�ب حمفوظ معظ�م رواياته، ومقهى «القزاز» يف األرشفية و»اهلورس ش�و» يف بريوت، 
حي�ث لعب�ا دورًا حيويًا يف احلركة الثقافي�ة البريوتية، ومقهى الزه�اوي يف بغداد، ومقهى 

الربازيل يف دمشق، والذي كان من أهم رواده املاغوط وبدر شاكر السياب. 
يف املقابل، ش�كلت املقاهي العربية قبل العام 1948 قبلة لرجال االس�تخبارات والكشافة 
التابع�ة للهاغان�اه. ففي دراس�ة بعن�وان «هكذا جتسس�ت اهلاغان�اه عىل مقاه�ي العرب» 
تتح�دث الباحثة أليش�ه باس�كني(2) عن عملية املس�ح التي قام هبا جوال�ة «الباملاح» ضمن 
م�رشوع ملف�ات الق�رى، والذي قامت به اهلاغاناه ملس�ح فلس�طني، حيث ش�مل املس�ح 
األرض والطبوغرافية؛ مس�ح احليز احلرضي؛ املس�اجد، أماكن التجمه�ر العام، النباتات 

والزراعة وما شابه ومن ضمنها املقاهي.
وق�د كان�ت الطرق التي يّتبعها اجلّوالة من أجل مجع املعلومات حس�ب الباحثة باس�كني، 
تش�مل التنك�ر ع�ىل هيئة متفرج�ني فضوليني أو التس�لل املم�ّوه إىل املناطق التي يس�كنها 
الفلس�طينيون، س�واء كان ذلك يف القرى أو املدن. ومن بني الوثائق التي تعرضها الباحثة 
وثائ�ق بعن�وان «املقاهي العربية يف حيف�ا وأصحاهبا 1941»، حيث تس�تعرض معلومات 

(1) متاري، سليم. 2003.مقهى الصعاليك وإمارة البطالة املقدسية. جملة الدراسات الفلسطينية. ع57: 
.132-117

(2) باسكن، اليشه. 2017. هكذا جتسست اهلاغاناه عىل مقاهي العرب. منشورات املكتبة الوطنية 
اإلرسائيلية. نسخة إلكرتونية بتاريخ 2020-5-20.



CÏ
Ëfi

Ë�
â

÷ 
’\;Ï

l\Å
¢

\;Ö
q

…Â
;ã

ÅŒ
’\D

;‡
\Ê

fi¬
d;Ä

Å¬
’\;À

÷Ÿ

101

ألكثر من س�بعني مقهى كانت موجودة يف مدينة حيف�ا وحدها. «وقد تم تصنيف املقاهي 
م�ن قبل عمالء وحدة املخابرات لثالثة أنواع: «الن�وع األول»- املقاهي التي يتجمع فيها 
نش�طاء م�ن املايض واحل�ارض، «النوع الث�اين» -املقاهي الت�ي يتجمع فيها النش�طاء، لكن 
بدرج�ة أقّل من «الن�وع األول»، و»النوع الثال�ث»- املقاهي التي يتجمع فيها أش�خاص 
كانوا نش�طاء خالل األحداث وس�وف يكونون نش�طاء يف حالة القالقل واالضطرابات، 

لكنهم يف الوقت احلايل غري نشيطني»(1).
ومن املهم اإلشارة هنا، إىل الكيفية التي نسج فيها املستكشفون واملسترشقون(2) واملصورون 
الفوتوغرافي�ون(3) خياهل�م حول هذا امل�كان، وكيف أن هذه اخلياالت أو املعرفة أسس�ت 
الحق�ًا لنصوص اس�ترشاقية، من بينه�ا نصوص حول احلداثة الفلس�طينية، حيث ربطت 
التطور يف وسائل املواصالت والتجارة والتعليم باحلقبة االستعامرية، واحلركة الصهيونية. 
حي�ث ركز ه�ؤالء الرحالة واملس�ترشقني يف تصويره�م ومؤلفاهتم عىل املواق�ع التوراتية 
واإلنجيلي�ة، دون أن يك�ون هناك أدنى اهت�امم باحلياة اليومية للس�كان وأنامط حياهتم إال 
ما ندر وبطريقة مش�وهة؛ لتبدو حداثة املدينة كأهنا نتيجة الهنيار الدولة العثامنية والتغلغل 

االقتصادي، واهلجرة اليهودية، ومشاريع التحديث اإلداري التي أحدثها اإلنكليز. 
لعب�ت املقاه�ي دورًا مهاًم يف احل�راك الثقايف واحلياة االجتامعية املقدس�ية، فاملقاهي مجعت 
العديد من األدباء والسياس�يني واملوس�يقيني الفلس�طينيني يف تلك الفرتة، كصالون كاثي 
انطونيوس، وكان�ت بمثابة صالونات للمثقفني مثل: مقهى الصعاليك، ومقهى صنصور 
يف الق�دس الغربية، وحانة جوهرية(4)، يف املقابل اس�تغل رجال الدين املؤسس�ات الدينية 
وخطباء اجلوامع هذه األماكن لتمرير براجمهم، ومنهم املفتي أمني احلسيني(5). «وقام خليل 

(1) باسكن، اليشه. مصدر سبق ذكره.

(2) انظ�ر أيض�ًا لألمهية فورزبورغ، يوحنا. 1997. وصف األرايض املقدس�ة يف فلس�طني. ترمجة س�عيد 
البيشاوي. دار الرشوق.

(3) نصار، عصام.  2005لقطات مغايرة: التصوير املحيل املبكر يف فلسطني 1850-1948. لندن. مؤسسة 
عبد املحسن القطان.

(4) متاري، سليم. 2004. ما بني األعيان واألوباش الرؤية اجلوهرية يف تاريخ القدس االنتدابية. جملة 
الدراسات الفلسطينية. ع60\61: 108- 132.

(5) محودة، سميح. 2009. ظهور زعامة مفتي القدس. حوليات القدس. ع7: 81-61.
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الس�كاكيني منذ عام 1918 بتأس�يس مقهى لألدباء عرف باسم مقهى الصعاليك لصاحبه 
عيس�ى أفن�دي الطبة، وكان منذ تأسيس�ه مقص�دًا لألدباء ون�دوة للش�عراء والصحافيني 
ورجال احلكومة وزعامء البالد، وكان من عادة السكاكيني إذا أتاه ضيف ال يأخذه إىل بيته 
ب�ل جي�ري به إىل مقهى الصعالي�ك فيجلس معه يف املقهى حول الربك�ة، ومن بني ضيوف 
الصعالي�ك أمحد زكي باش�ا وخليل مطران»(1). حيث ش�كلت هذه املقاه�ي حيزًا وفضاًء 
للحرك�ة الوطنية وللنخب، يف الوقت نفس�ه ش�كلت حي�زًا عامًا، يربز مع�امل احلداثة التي 

رسعان ما تبدد بناها بفعل النكبة وما تالها.

ال يوجد تاريخ دقيق لتأويل تاريخ املقاهي يف املدن العربية، وهناك دراس�ة مهمة للدكتور 

حمم�د األرن�اؤوط(2) يتح�دث فيها ع�ن بدايات دخول املقاه�ي العثامنية إىل امل�دن العربية 

بالذات إىل القدس(3). ويمكن القول إن هذه الظاهرة قد تطورت بش�كل رسمي مع بداية 

التنظي�امت العثامني�ة، الت�ي عربت عن نفس�ها من خالل الف�ن املع�امري(4)، وتنظيم طرق 

املواص�الت والنظ�ام اإلداري والقضائ�ي واإلصالحات يف االقتص�اد والتعليم واجليش 

والبن�ى التحتي�ة، وتنظيم املدن وبناء مرافق جديدة(5). يمكن القول إن أول مقهى تأس�س 

(1) ش�وميل، قس�طندي. 1990. االجتاه�ات األدبي�ة والنقدي�ة يف فلس�طني. ط1. الق�دس. دار الع�ودة 
للدراسات والنرش، ص 67. 

 انظ�ر كذل�ك إىل مت�اري، س�ليم. 2003. مقه�ى الصعاليك وإم�ارة البطالة املقدس�ية. جملة الدراس�ات 
الفلسطينية. ع57: 132-117.

(2) انظر لألمهية إىل األرناؤوط، حممد. 2018. من التاريخ احلرضي لبالد الشام خالل القرن األول 
للحكم العثامين. ص214

(3) انظر كذلك إىل بركات، بشري. 2012. مقاهي القدس العثامنية. حوليات القدس. ع13.

(4)  Howard Crane. 2009. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. 
Journal of Islamic Studies; 20: 274 - 277

(5) مسعود، مجال وآخرون. 1995. أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ: الدولة العثامنية. ج2. ط1. الوفاء 
للطباعة والنرش.

انظ�ر كذل�ك إىل متاري، س�ليم وآخ�رون. 2004. «حم�رر» القدس 1948. رام اهللا: مؤسس�ة الدراس�ات 
املقدسية ومركز بديل.
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يف مدينة القدس، حس�بام تورد بعض الدراسات كان يف حي القرمي يف القدس القديمة(1) 
يف العام 1578.

توج�د عوام�ل عديدة لتربي�ر صعود املقاه�ي يف القدس، لي�س لكوهنا مؤسس�ات اقتصادية 
فحس�ب، أو أماك�ن للبطال�ة ولتدخ�ني التنب�اك أو للع�ب النرد؛ ب�ل لكوهنا تعب�ريًا عن أحد 
مكون�ات احلداث�ة التي ش�هدهتا املدينة، بالذات يف أواخر القرن التاس�ع ع�رش. حيث حوت 
بني جدراهنا الكثري من املهاترات السياس�ية والفكرية واالجتاهات الفكرية املتعارضة، كذلك 
كانت املقاهي مكانًا للدعاية احلزبية ومكانًا للعروض املوسيقية(2)، واملسحيات والتمثيليات 

واخلطب وعروض الكراكوز واحلكوايت والفونوغراف واإلذاعة وما يعنيه ذلك.
 حيث ارتبط صعود وأفول بعض مقاهي املدينة بتاريخ املدينة السيايس والعسكري. وهنا 
جي�ب الرتكيز ع�ىل الدور الوظيف�ي للمقاهي وعالق�ة املقاهي باإلذاع�ة(3). حيث ظهرت 
اإلذاع�ة م�ع االنتداب الربيطاين يف الع�ام 1936 وجعلت مقرها الق�دس(4)، باإلضافة إىل 

إذاعة الرشق األدنى ودورها(5).
هن�اك عوام�ل عديدة أدت إىل صعود العديد من املقاهي املقدس�ية، لعل من أمهها احلداثة 
العثامنية(6) التي حدثت يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين، حيث أدت 
إىل إح�داث هنض�ة عمرانية وفكرية يف بعض املدن العربية، ومنها القدس، حيث ش�هدت 
تلك الفرتة طفرة عمرانية ش�ملت إدخال الكهرباء، والس�يارات والسينام والفونوغراف، 
وبن�اء أحي�اء جدي�دة خارج األس�وار، وبن�اء مؤسس�ات حيوية مث�ل املش�ايف واملدارس 
واملنش�آت االقتصادي�ة واملنش�آت الديني�ة، بالذات بعد تنش�يط الس�ياحة الدينية بس�بب 

االمتيازات األوروبية. 

(1) بركات، مصدر سبق ذكره، ص53

(2) انظر لألمهية إىل متاري ونصار، مصدر سبق ذكره، ص148

(3) بويد، دوغالس.2007. إذاعة الرشق األدنى/ صوت بريطانيا. حوليات القدس. ع8: 98-85.

(4) شوميل، مصدر سبق ذكره، ص 94

(5) بويد، مصدر سبق ذكره،ص98-85.

(6) سامل وليد وآخرون.2011. فكر احلداثة ف فلسطني. جامعة القدس ومركز القدس لتطوير 
املجتمع. القدس.
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شهدت تلك الفرتة كذلك عملية تطوير وتنظيم يف األسواق واملواصالت، حيث تم ربط 
العدي�د من املدن بش�بكة مواص�الت خصوصًا الس�كك احلديدية(1)، وت�م تطوير املوانئ 
م�ن خالل ازدياد عمليات التب�ادل التجاري بني الدولة العثامني�ة وأوروبا، خصوصًا بعد 
افتتاح وازدهار قناة السويس، وتأثري ذلك عىل أنامط التجارة وأنامط االستهالك والعمل. 
م�ن ال�رضوري هنا االلتفات إىل أمهي�ة دور االمتيازات األوروبية يف تط�ور املدينة خارج 
األس�وار، بالذات: إنكلرتا، روس�يا، فرنسا، إيطاليا وأملانيا، تم التعبري عن ذلك من خالل 
بناء الكثري من األديرة والكنائس واملش�ايف واملدارس التبش�ريية التي ستلعب دورًا مهام يف 
النهضة الفكرية ويف تاريخ املدينة. عىل سبيل املثال: خّرجت املدارس الروسية العديد من 
النخب الفكرية(2)، بينام لعب دير النوتردام، والسان سيمون، ودير اللطرون، واهلوسبيس، 
واألوغستا فيكتوريا دورًا حموريًا يف خارطة املعارك التي وقعت يف القدس يف العام 1948.
وم�ن املظاه�ر املهمة يف تل�ك الفرتة، تعزيز األم�ن، بالذات بعد محلة إبراهيم باش�ا وثورة 
نقيب األرشاف، حيث كانت البلدة القديمة تغلق أبواهبا عند الغروب؛ خوفًا من هجامت 
الب�دو وقطاع الطرق، واألمن مهم جدًا وحيوي يف تطور املدن واألس�واق واس�تقرارها، 
ع�ىل س�بيل املث�ال تعرضت ب�ريوت يف الع�ام 1822 إىل هجوم م�ن قبل بع�ض القراصنة 

اليونان الذين أحدثوا خرابًا ودمارًا.
يمكن اقتصار س�امت هذه احلداثة عىل مس�تويني مها: البنية الفوقية والبنية التحتية، حيث 
تعني البنية الفوقية للحداثة هنا النهضة العمرانية يف املباين واألحياء وأنامط احلياة ووسائل 
االتصال واملواصالت واملؤسس�ات اجلديدة. بينام تعني البنية التحتية، اهلويات والتيارات 
الفكرية املختلقة التي تولدت بفعل رحيل األتراك والثورة العربية أو حتى فرتة االنتداب، 

كذلك الوعي الذي قام ضد وعد بلفور ونمو احلركة الوطنية الفلسطينية والنخب(3).
مما س�بق، يمكن احلديث عن أبرز معامل البنية الفوقية، ومتثلت بتطوير األسواق بالذات يف 

(1) هوبزب�اوم، اري�ك.2008. ع�رص الثورة. ترمجة فاي�ز الصياغ. ط2، بريوت. مركز دراس�ات الوحدة 
العربية.

(2) حن�ا، أب�و حنا. )د،ت،ن(. طالئع النهضة يف فلس�طني. خرجيو املدارس الروس�ية. جملة الدراس�ات 
الفلسطينية. مج17، ع65: 107

(3) حوراين، فيصل. 2003. جذور الرفض الفلس�طيني 1918 -1948.ط1. رام اهللا: مواطن، املؤسس�ة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.
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ب�ريوت والق�دس، حيث تم تنظيم العديد من األس�واق من خ�الل وضع بعض القوانني 
ومن خالل توفري بنية حتتية جديدة هلا، كذلك باألبراج(1) والساعات احلميدية عىل مداخل 
امل�دن الكربى، وه�ذه األبراج موجودة يف مدن يافا والقدس س�ابقًا وب�ريوت وطرابلس 
ونابل�س. كذلك يف تطور ط�رق املواصالت واملوانئ التي ازده�رت، خصوصًا ميناء يافا 
وحيف�ا(2)، والبنى التحتية املخصصة للم�دن. كذلك بناء خط احلديد احلجازي الذي كان 
من املفرتض أن يربط مدن الشام باألستانة، وأمهية هذا املرشوع يف ربط الواليات العثامنية 
ببعضها(3)»، ويف العام 1892 أنش�ئ خط س�كة حديد ربط بني القدس وميناء يافا األقرب 
إليها واستخدم هذا اخلط يف األعوام األوىل بصورة واسعة لنقل احلجاج واملسافرين لكن 
رسعان ما اس�تغل لنقل البضائع، كام ربطت طرقات واس�عة مالئمة للعربات بني القدس 
م�ن جهة، وياف�ا ورام اهللا ونابل�س واخلليل عرب بيت حل�م وأرحيا من جه�ة أخرى، ومنذ 
سبعينيات القرن وصلت خطوط التلغراف مدينة القدس بمرص وبريوت وأوروبا، ومتتع 
الس�كان بخدم�ات بريدية متعددة عثامنية روس�ية وأملانية ونمس�اوية وفرنس�ية وإيطالية، 

لكنها مل تكن موحدة»(4).
ومن الرضوري التطرق هنا إىل اخلارطة الفكرية واحلزبية التي س�ادت فلس�طني قبل العام 
1948، وعالق�ة ذلك باملقاهي كحيز عام، وكمكان للدعاية احلزبية واإلذاعة. ففي أواخر 

العهد العثامين، برزت العديد من التأثريات الفكرية ومنها: االجتاهات التجديدية يف الفكر 
اإلس�المي من أمثال رفاعة الطهطاوي ومجال الدين األفغاين وحممد عبده والش�يخ حممد 
رش�يد رضا(5). واالجتاهات اإلصالحية مثل خري الدين التونيس وعبد الرمحن الكواكبي. 

(1) انظ�ر إىل جمموع�ة مؤلفني. 2000. عرص النهض�ة مقدمات ليربالية للحداثة. «حم�رر». ط1. بريوت. 
مؤسسة رينيه معوض واملركز الثقايف العريب ومؤسسة فريدريش ناومان، ص 108

(2) تطور ميناء حيفا بش�كل خاص بعد محلة إبراهيم باش�ا الذي قام بتوس�يع امليناء، كذلك بسبب تطور 
السفن البخارية.

(3) منصور، جوين. 2006. دور س�كة حديد احلجاز يف تطور مدينة حيفا. جملة الدراس�ات الفلس�طينية. 
ع65، ص: 59-44. 

(4) متاري وآخرون.2004. «حمرر» القدس 1948. رام اهللا: مؤسس�ة الدراس�ات املقدس�ية ومركز بديل، 
ص19

(5) من أبرز املثقفني الذين أيدوا دعوة اجلامعة اإلسالمية، روحي اخلالدي وأسعد الشقريي.
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واالجتاهات السياس�ية مثل: تيار اجلامعة اإلسالمية والرابطة العثامنية؛ والتيارات الوطنية 
اإلقليمي�ة، باإلضافة إىل التيار القومي والعرويب ذي التوجه�ات العلامنية، ولعل من أبرز 
منظرهيا يف تلك الفرتة س�اطع احلرصي وأنطون س�عادة وميشيل عفلق وشبيل الشميل(1). 
حيث لعبت هذه التيارات دورًا مهاّمً يف تأس�يس حركات أكثر تنظياًم وتأثريًا فيام بعد، مثل 
اإلخوان املس�لمني عىل يد حس�ن البنا، والتي متددت ليصبح هلا فروع يف فلسطني وسوريا 
واألردن والسودان واجلزائر واليمن، وحزب التحرير الحقًا الذي تأسس يف القدس عىل 

يد تقي الدين النبهاين يف العام 1952. 
يف ف�رتة االنت�داب الربيط�اين، ظه�ر دور اجلمعي�ات واألح�زاب بش�كل واض�ح، وكان 
اهل�دف األس�اس لتأس�يس ه�ذه األح�زاب حمارب�ة االنت�داب الربيط�اين، ومقاومة وعد 
بلف�ور، واهلج�رة اليهودية االس�تيطانية. فمثاًل قام�ت أحزاب ومجاع�ات ذات توجهات 
دينية، مثل اإلخوان املس�لمني، وأخرى ذات س�مة إقطاعية لتعرب ع�ن اخلالف والتنافس 
بني آل احلس�يني وآل النشاش�يبي، مثل حزب الدفاع واحلزب العريب وحزب االستقالل، 
وأخرى ذات توجهات وحدوية مثل اجلمعية اإلس�المية- املس�يحية الفلس�طينية، والتي 
تأسست يف يافا يف عام 1918 برئاسة احلاج راغب أبو السعود الدجاين. كذلك تم تأسيس 
ح�زب اإلص�الح العريب يف العام 1935 عىل يد عائلة اخلال�دي نتيجة التنافس بني عائلتي 
النشاشيبي «املتمثلة يف حزب الدفاع الوطني». وبرزت أحزاب صغرية مثل حزب الكتلة 
الوطني�ة يف نابلس عىل يد عبد اللطيف صالح. وبرزت يف الوقت نفس�ه تيارات ش�يوعية 
مثل احلزب الش�يوعي الفلس�طيني، «حيث تأس�س احلزب الش�يوعي عىل يد جمموعة من 
العامل الثوريني يف ترشين األول 1919 حتت اسم حزب العامل االشرتاكي يف فلسطني، يف 
1924 انضم احلزب الشيوعي الفلسطيني رسميًا إىل صفوف األممية الشيوعية بعد أن وافق 

عىل تعريب صفوفه واالنخراط بنش�اط يف النضال الوطن�ي التحرري املعادي لإلمربيالية 
والصهيونية»(2). ويبقى الس�ؤال األهم وهو: ما الذي جيعل مكانًا مثل فلس�طني يستقطب 

هذا القدر من التيارات؟

(1) حوراين ألربت. الفكر العريب يف عرص النهضة 1798-1939. ترمجة كريم عزقول. ط4. بريوت. دار 
النهار للنرش. ص292

(2) الكيايل، عبد الوهاب. 1990. تاريخ فلسطني احلديث. ط10.بريوت. املؤسسة العربية للدراسات والنرش.
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وم�ن األح�زاب األخرى التي برزت يف تلك الفرتة حزب االس�تقالل العريب.(1) وأسس�ه 
ع�وين عب�د اهلادي وع�زة دروزة، كذلك احل�زب الوطني العريب، والذي تأس�س يف العام 
1923 ع�ىل يد س�ليامن التاجي الفاروقي. وم�ن أبرز هذه األحزاب الت�ي مل تدم طوياًل يف 

فلس�طني احلزب السوري القومي والذي أسس�ه أنطون سعادة يف بريوت يف العام 1932، 
«حيث القى رواجًا حمدودًا يف فلسطني منذ سنة 1935 دعا إىل قومية حملية عىل بالد الشام 
«س�وريا الطبيعي�ة واعترب األمة الس�ورية هيئة اجتامعي�ة واحدة ونادى بفص�ل الدين عن 
الدولة وإلغاء اإلقطاع أس�س مقّرًا له يف حيفا وعنّي يوس�ف الصايغ مفوضًا عامًا(2). ومن 
احلركات املثرية لالنتباه يف تلك الفرتة حزب الزراع، والذي تأسس يف العام 1924، وتعود 
أس�باب نش�أته إىل ش�عور أهايل الريف والبدو بأن أهل املدن هلم نصيب األس�د يف ش�تى 
املجاالت السياسية واالقتصادية والرتبوية، ورضورة وجود حزب ينادي بمطالب هؤالء 
املزارع�ني والفالح�ني والبدو، ع�ىل أن يكون حزبًا ل�ه تأثري قوي عىل احلكوم�ة للمطالبة 

باحلقوق. وضم يف عضويته شخصيات مثل موسى هديب وعبد اهللا الغصني.
ه�ذه احلداثة أو النهضة توقفت واحلرب الكونية األوىل؛ وبس�بب االس�تعامر اإلنكليزي، 
رسعان ما تطورت باطراد؛ بفعل تزايد الطلب عىل النفط، وتطور املوانئ واملدن الساحلية 
وازدهار الطرق التجارية البحرية، ويف الوقت نفس�ه، أفرزت هذه التطورات االقتصادية 

بشكل خاص، نخبًا جديدة كومربادورية جتارية ومرصفية.
م�ن ناحية أخ�رى، لعبت اجلاليات دورًا مهاًم يف التطور االقتصادي الذي ش�هدته املدينة، 
وال�ذي انعكس عىل انتش�ار هذه املقاه�ي بالذات يف خارج البل�دة القديمة، حيث مجعت 
املدين�ة الواح�دة العديد من التيارات واألع�راق واجلاليات، ودلت ع�ىل مرحلة مهمة يف 
حياة املدينة، حيث مجعت هذه املقاهي معظم امللل واألديان حتت سقف واحد، وهذه ميزة 
املدن املختلطة. «ويرافق التقسيم اإلثني الطائفي عادة تقسيم جتمعات املدينة داخل السور 
يف أحياء املس�لمني والنصارى واألرمن واليهود. يف هذه الرؤية الضيقة نرى أربع حارات 
منغلق�ة تع�زز حدودها آليات التضام�ن الطائفي والتخصص املهني وامل�دارس والتكايا، 
والطق�وس واالحتفاالت الدينية، وفوق ذلك كله حتري�م الزواج والتصاهر خارج الدين 

(1) شبيب، سميح.1981. حزب االستقالل العريب يف فلسطني 1932-1933، بريوت، مركز األبحاث- 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

(2) الكيايل، عبد الوهاب. 1990. تاريخ فلسطني احلديث. ط10.بريوت. املؤسسة العربية للدراسات والنرش.
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والطائف�ة. ويف ه�ذا املنظار، فإن التعايش واحلراك االجتامع�ي املحدود بني هذه الطوائف 
بقي حمصورًا يف آليات الس�وق «التجارة» والتزاور االجتامعي الش�كيل حتى انتهاء احلقبة 

العثامنية»(1).
حي�ث لعب�ت اجلالي�ات دورًا مهام يف إح�داث هنضة عمراني�ة وفكرية، م�ن حيث إدخال 
واس�تعامل لغتهم وثقافتهم املحلية، واالحتكاك بالس�كان املحلي�ني والتفاعل معهم، ويف 
الوقت نفس�ه، من خالل إدخال العديد من والقيم وأنامط احلياة إىل املجتمع الفلس�طيني. 
ع�ىل وجه اخلصوص اجلاليات األملانية واليونانية واإليطالية واألمريكية واألرمن واليهود 
وغريه�م. باإلضاف�ة إىل احلج�اج الذين زاروا املنطق�ة بقصد احلج والزي�ارات الدينية(2)، 
وزيارات املسترشقني، لتشكل بمجملها لوحة من التفاعل واالنفتاح الذي عرفته القدس 
يف تل�ك الف�رتة. عىل س�بيل املث�ال كان يف مجعية اهل�الل األمحر يف العام 1915 مخس نس�اء 
س�انًا فاتنات من س�يدات اليهود  هيوديات «واجلدير بالذكر أن هذه اجلمعية كانت تضم حِ
أمث�ال امل�س تتنب�اوم واملس س�يام املغربية ومدموزيل ك�وب وغريه�ن، وكان هلن بدالت 
رسمية من اجليش ولباسه؛ يمثلن اهلالل األمحر ويتجولن يف االحتفاالت التي كانت تقام 
آنذاك بالقدس وجيمعون ويس�تلمون اإلعانات التي كانت ترد باس�م اهلالل األمحر ضمن 

صناديق مقفلة عىل جوانبهن»(3).
أضاف�ت هذه التنوعات اإلثنية واللغوية والدينية طابعًا خاصًا للمدينة. عىل الرغم من أن 
هذه اجلاليات قد نمت ألسباب متعددة، إال أن أبرزها كان ألسباب دينية مثلام فعل اليهود 
واألرم�ن وبع�ض الطوائف املس�يحية األخرى، بال�ذات الربوتس�تنتية(4)، ومنها من جاء 
ألسباب متعلقة باللجوء كام فعل اليهود بسبب موجات معاداة السامية واملجازر خصوصًا 
يف الع�ام 1882، واألرمن(5) بعد جمازر العام 1915. ومن هذه اجلاليات من جاء ألغراض 

(1) مت�اري، س�ليم وعصام نص�ار.2003. الق�دس العثامنية يف املذك�رات اجلوهري�ة 1904-1917. جملة 
الدراسات املقدسية 12.

(2) نصار، عصام.2004. احلياة اليومية كمصدر لدراسة التاريخ. حوليات القدس. ع2، ص: 55-49.

(3) متاري ونصار، مصدر سبق ذكره، ص 200.

(4) مسعد، جوزيف. 2020. مقدمة للنكبة: االستعامر الربوتستانتي األورويب لفلسطني. جملة كنعان 
اإللكرتونية. نسخة إلكرتونية استعيدت بتاريخ 16 أيار/مايو 2020.

(5) احلوت، بيان نوهيض.)د،ت،ن(. صفحات أرمنية يف تاريخ القدس. جملة الدراسات الفلسطينية. 
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اس�ترشاقية كولونيالي�ة، ومن هذه اجلاليات األمريكي�ة واألملانية والبولوني�ة واليونانية(1)، 
حيث تركت كل جالية بصامهتا الواضحة من حيث املباين واملقاهي واملؤسسات واملدارس 
الت�ي بنتها، باإلضافة إىل العديد من أنامط احلي�اة واحلرف اجلديدة مثل النجارة والتصوير 
والع�زف عىل بعض اآلالت املوس�يقية، والفن املعامري، ال�ذي انعكس عىل نمط البناء يف 
بعض األحياء. حيث ش�كلت ه�ذه بمجموعها حي�زًا عامًا للمدين�ة املفتوحة، وأضافت 
نكهة للتنوع الديني والثقايف. «وتش�ري مذكرات اجلوهرية إىل الكثري من وقائع املناس�بات 
االحتفالية التي أمضاها برفقة أبناء النخب االجتامعية وصديقاهتم، برفقة مطربني مسلمني 

ومسيحيني وهيود»(2).
عىل صعيد آخر، س�اعدت اهلجرة والتعليم يف اخلارج يف صعود املقاهي وتطوير حمتواها، 
وهن�اك نوعان م�ن اهلجرة املقصودة هنا، الن�وع األول هو اهلج�رة االقتصادية للكثري من 
أبن�اء الق�دس إىل املهجر وما تعني�ه هذه الظاهرة م�ن تب�دل يف األدوار االجتامعية، حيث 
تس�ارعت ه�ذه اهلجرة يف أواخر القرن التاس�ع ع�رش وبعد رحيل العثامنيني بس�بب حالة 
الفق�ر واملجاعة، متامًا كام كان عليه احلال يف لبن�ان. التغيري األهم الذي أحدثته اهلجرة هو 
تأثريه�ا عىل ملكية األرايض والزعامة املحلية(3)، كذلك يف حتريك عجلة االقتصاد. حيث 
س�تلعب ه�ذه اجلامعات املهاجرة دورًا ممي�زًا يف قلب األدوار االجتامعي�ة، خصوصًا لدى 
الفالح�ني، يف املقاب�ل تراجعت مكانة وملكي�ة الرشائح اإلقطاعي�ة التقليدية التي اكتفت 
برأسامهلا االجتامعي. ومن أمثلة هذا التأثري الدور الذي لعبه األخوان إبراهيم وبدر الما(4) 
يف تأسيس السينام املرصية، كذلك الدور الذي لعبته وديعة جرار وحليم الرومي يف تطوير 
ما يسمى بالفولكلور واملوسيقى اللبنانية. كذلك سامهت البعثات التعليمية إىل اخلارج يف 
اس�تحضار أفكار جديدة مثل الشيوعية، حيث تأثر الكثري من الطالب العرب ممن درسوا 
يف اخلارج بالثورات، بالذات الثورة البلشفية. العامل األهم يف اهلجرة والتعليم يف اخلارج 

مج 11. ع43: ص63.

(1) العارف عارف. 1992. املفصل يف تاريخ القدس. ط3. القدس. دار األندلس.

(2) متاري، نفس املصدر السابق، ص 23.

(3) صالح، عبد اجلواد. 2009. تأثري اهلجرة الفلسطينية يف ملكية األرايض والزعامة املحلية حالة مدينة 
البرية )1909 – 1948(. جملة الدراسات الفلسطينية. ع78، ص:98-81.

(4) جاء األخوان الما من تشييل إىل اإلسكندرية يف العام 1924.
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يكم�ن يف التأثر يف بعض التيارات الفكرية اجلديدة، مثل األفكار القومية واالش�رتاكية يف 
تل�ك الفرتة، والتأثر بأفكار اإلخوان املس�لمني يف األربعينيات. ومتتاز هذه اهلجرات بأهنا 

كانت ألسباب اقتصادية، ومل تكن هجرة قسية.
أم�ا الن�وع الث�اين من اهلجرة، فه�و اهلج�رة اليهودية وما تعني�ه هذه الظاه�رة، حيث تركز 
اليه�ود قب�ل الع�ام 1882 يف أرب�ع مناطق رئيس�ية هي الق�دس وصفد واخللي�ل وطربيا. 
وكانت اهلجرات اليهودية عىل ش�كل مخس موجات رئيس�ة، وكان هناك نوع من التبادل 
التج�اري؛ والعالق�ات بني العرب واليهود وصلت إىل ح�د املصاهرة؛ رسعان ما توترت 
هذه العالقات بس�بب اخلطر الذي ش�كلته اهلجرة اليهودية املس�تمرة، وال�دور الذي قام 
ب�ه االنت�داب اإلنكلي�زي، وعملي�ات مص�ادرة أو رشاء األرايض، واملزامح�ة واملنافس�ة 
االقتصادية، ومبدأ العمل العربي بالذات يف املس�توطنات األوىل. «تكش�ف اإلحصاءات 
االقتصادي�ة عن ش�كل العالقات العربي�ة اليهودية يف بع�ض القطاع�ات، ويذكر رومان 
أنه يف س�نة 1935 وهي س�نة قياس�ية فيام يتعلق بالبناء اليهودي يف القدس، ارتفعت نس�بة 
العرب املستخدمني يف القطاع اليهودي إىل 40 % من جمموع العاملني فيه، وحسب أرقام 
س�نة 1937 يف إحصاءات التجارة اليهودية كان لدى ثلث احلوانيت اليهودية تقريبًا زبائن 

عرب، و10 % منها تعتمد نصف حركتها عىل زبائن عرب»(1). 
يمكن االدعاء بأن صعود وجود املقاهي ارتبط كذلك بتطور احلياة االقتصادية واألسواق 
املوجودة يف املدن العربية، عىل سبيل املثال: عرفت األسواق التجارية يف بريوت مراحل مد 
وجزر من أواخر القرن الثامن عرش، حيث تغريت البنية اهلندسية واالقتصادية والوظيفية 
هلذه األس�واق، نظرًا للعامل الس�يايس، ولتطور طرق املواص�الت واملوانئ، بالذات بعد 
تطور املالحة البخارية وبعد محلة إبراهيم باش�ا، وبالذات بعد فتح طريق الشام- بريوت، 
حيث ازدادت أمهية هذه األسواق، وتم رصفها وتنظيمها يف أواخر العهد العثامين، ومتت 
إضافة قنوات للرصف الصحي والقناطر للحامية من املطر والش�مس. وتنوع انتش�ار هذه 
األسواق نظرًا للقرب من املرفأ، ومن بوابات بريوت القديمة مثل باب إدريس. ويف العام 
1958 ع�ىل س�بيل املث�ال ونتيجة للتوترات األمنية؛ انتقلت هذه األس�واق بش�كل مؤقت 

إىل غ�رب املدين�ة، بالذات إىل منطقة احلمرا ورأس ب�ريوت. ويف العام 1975 حتولت هذه 
األس�واق ب�ام فيه�ا من مقاهٍ، إىل س�احة حرب وإىل خ�ط متاس رئيس بني م�ا عرف حينها 

(1) متاري، وآخرون.2004.»حمرر» القدس 1948. رام اهللا: مؤسسة الدراسات املقدسية ومركز بديل.ص56
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ببريوت الرشقية وبريوت الغربية. حيث تعرضت هذه األس�واق إىل الدمار وتم هتجريها 
إىل مناطق متفرقة يف رشق وغرب بريوت حينها. وبعد اتفاق الطائف تم هدم معظم هذه 

األسواق وإعادة إنتاجها ضمن مرشوع «السوليدير».
أما يف القدس، فكانت األس�واق واملقاهي موجودة تارخييًا داخل البلدة القديمة، وارتبط 
تطورها مع تطور تاريخ املدينة الذي يعود آلالف الس�نني، وتطورت األس�واق واألحياء 
يف القدس اجلديدة خارج األس�وار، بالذات يف أواخر القرن التاسع عرش، مع تطور طرق 
املواصالت واألمن، والنهضة االقتصادية بعد احلرب العاملية األوىل «يف سنة 1863 صدر 
فرم�ان خ�اص بتألي�ف جملس بل�دي يف القدس وكان م�ن مجلة أعامله إنش�اء نظام رصف 
صحي يف س�بعينيات القرن التاس�ع عرش ويف التسعينيات جرى تنظيم مجع القاممة بصورة 
دوري�ة وعلق�ت مصابيح الكاز إلض�اءة املدينة،... ويف س�نة 1892 افتتحت حديقة عامة 
للجمهور يف القدس اجلديدة قبالة املس�كوبية، حيث كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف 
فيها يومي اجلمعة واألحد... ونوقشت خطط إلدخال احلافالت الكهربائية ونظام اهلاتف 
نحت بلدية القدس امتياز م�ن أجل تزويد املدينة بالكهرباء،  إىل املدين�ة، ويف س�نة 1914 مُ
وشملت التغيريات األخرى التي أحدثتها البلدية إنشاء قوة رشطة للمدينة يف سنة 1886، 

ودائرة إطفائية يف منتصف التسعينيات ومشفى تابع للبلدية...»(1).
حيث شهدت املدينة بناء أحياء جديدة لليهود والعرب مع اختالف السياق الذي تطورت 
فيه هذه األحياء مثل: املرصارة، املس�عودية، واد اجلوز، املونتيفيورية، الش�امعة، الطالبية، 
القطمون، الراتزبون، روميام، رحافيا، سنهدريا، مئة شعاريم، نحالوت شبعا، البقعة الفوقا 
والبقعة التحتا وغريها، عىل سبيل املثال: تم تعبيد شارع يافا يف العام 1861، وأصبح يربط 
ب�ني يافا والقدس، ونش�أت فيه العديد من املؤسس�ات التجارية، وانتقل�ت بلدية القدس 
إىل ش�ارع يافا يف العام 1908، وقام بنقلها حس�ني أفندي احلس�يني. كذلك أقيمت بعض 
األحياء املجاورة له مثل املجمع الرويس، حمناه هيودا، وحي «نحاالت ش�بعا» والذي كان 
ثالث أحياء القدس التي تبنى خارج اجلدار وبني يف العام 1860، وأسس�ته س�بع عائالت 

هيودية، ويعد اليوم قلب احلي التجاري يف القدس الغربية.
ويف عه�د االنت�داب، ت�م تطوير املنطقة ضمن اخلط�ة اهليكلية التي وضعه�ا اإلنكليز لتطوير 
األس�واق خارج املدينة القديمة، حي�ث قام اإلنكليز بإزالة وه�دم معظم املحالت املجاورة 

(1) متاري، وآخرون. 2004. «حمرر» القدس 1948. رام اهللا: مؤسسة الدراسات املقدسية ومركز بديل، ص19.
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لباب العمود وباب اخلليل واملالصقة لألس�وار؛ كوهنا تؤثر عىل املش�هد اخلاص لألس�وار، 
تزامن ذلك مع تأسيس العديد من املؤسسات املهمة يف شارع يافا، مثل القنصلية الرتكية، دار 
البلدية، دار احلكومة، الربيد، بنك األنجلو-بالستاين، وبنك باركيلز. وقد اقتضت اخلارطة 
اهليكلي�ة اإلنكليزي�ة لتطوير األس�واق يف اجتاهني األول: يف «مامي�ال» أو مأمن اهللا، املالصق 
لب�اب اخلليل، حيث وجدت العديد من املؤسس�ات التجارية واملقاه�ي. واالجتاه الثاين كان 
يف ش�ارع ياف�ا وهو ما س�مي حينها «باملثلث التج�اري» وضم كاّلً من ش�ارع امللك جورج، 
والذي بني يف العام 1924، وش�ارع بن هيودا الذي تأس�س يف العام 1922. وقد أقيمت هذه 
األس�واق اجلديدة عىل أراض اش�رتهتا الوكالة اليهودية من البطركية اليونانية األرثوذكس�ية 
بعد احلرب العاملية األوىل. يتقاطع مع هذه الشوارع حي «نحالوت شبعا» اليهودي، وساحة 
صهيون، وضمت هذه الش�وارع العديد من املتاجر واملقاهي ودور الس�ينام(1) لدرجة أن هذه 
املنطقة أصبحت بمثابة القلب الثقايف واالقتصادي للقدس الغربية، وس�اهم يف ذلك بش�كل 
كبري اليهود األملان، الذين حاولوا أن يربزوا النمط الغريب يف البناء واملش�هد اهلنديس(2)، عىل 
الرغم من وجود بعض املباين اليونانية، واألرمنية واإلنكليزية، والعربية املش�هورة فيها مثل: 
مبن�ى صنص�ور وال�ذي كان فيه أحد أش�هر املقاهي يف الق�دس الغربية وهو مقه�ى أوروبا. 
وقد تأسس�ت العديد من املقاهي يف ش�ارع يافا: مثل مقهى اجلوهرية الذي تأس�س يف العام 
(3)1918، ومقهى البيكادييل يف شارع ماميال، ومقهى وباركارنيك األرمني مقابل مقر حاكم 

القدس، ومقهى املعارف خارج بوابة اخلليل مبارشة(4).
وكان هن�اك العدي�د م�ن املقاهي اليهودية املش�هورة، مث�ل مقهى «أضن�ا»، ومقهى «فينا» 
املقاب�ل ملقهى أوروبا. ومل تك�ن املقاهي املوجودة يف األحياء اليهودي�ة مثل تلك املوجودة 
باألحياء العربية لعوامل ثقافية وربام إىل اليوم، حيث اشتهرت األسواق اليهودية باملقاهي 
ذات الطاب�ع األورويب، واملطاع�م واملتاج�ر الراقي�ة، واملكتبات وحم�الت الرصافة ودور 

السينام وغريها.

(1) كان يوجد يف تلك املنطقة حوايل 14 دار للسينام أشهرها سينام زيون وركس ورجيينت وغريها.

(2) من أشهر املهندسني يف ذلك املجال روبني رابينوفيتش الذي صمم ما يزيد عىل 15 مبنى فيتلك املنطقة.

(3) متاري، س�ليم، وعص�ام نصار. 2003. الق�دس العثامنية يف املذكرات اجلوهري�ة 1904-1917. جملة 
الدراسات املقدسية. ص 22.

(4) متاري، نفس املصدر السابق، ص 22.
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اختذت خريطة انتش�ار املقاهي خارج األس�وار نحو أربعة اجتاهات رئيسة، تقريبًا كل هذه 
املقاه�ي قد تم تدمريه أو هتجريه أو حتويله إىل اس�تخدام آخر، األول: خارج الس�ور نحو 
شارع يافا، وساحة صهيون وبن هيودا، مثل: «مقهى النزهة قرب عامرة باسكال»(1) مقهى 
اجلوهري�ة يف ع�امرة الروس، ومقه�ى أوروبا يف مبن�ى صنصور، مقهى فيين�ا مقابل عامرة 

صنصور، ومقهى كارنيك األرمني(2).
واجلهة الثانية التي انترشت هبا املقاهي كانت يف منطقة ماميال والش�امعة، ويف منطقة باب 
اخللي�ل كوهنا حمطة نقل رئيس�ة يف الطري�ق إىل بيت حلم واجلنوب، مث�ل: مقهى الليدو يف 
ميدان عمر(3)، «مقهى داوود األرمني ومقهى حنانيا الراهب»(4)، ومقهى املعارف، ومقهى 
البل�ور، مقهى البنك خارج باب اخلليل، ومقهى الصعاليك(5)، ومقهى النيكفورية(6). أما 
اجلهة الثالثة فكانت يف املنطقة املقابلة لباب العامود، واملرصارة وش�ارع السلطان سليامن، 
أش�هرها مقه�ى النابليس يف ع�امرة هندي�ة(7). اجلهة الرابع�ة وهي املقاهي األق�دم فكانت 
داخل البلدة القديمة والتي تأس�س معظمها أواخر القرن التاس�ع عرش، مثل مقهى خليل 
نجم، ومقهى صيام، ومقهى عليا زحيامن، ومقهى عارف زعرتة، مقهى حملة خان الزيت، 
ومقهى الباس�طي يف حملة الواد، ومقهى منى، مقهى اهلوس�بيس(8)، ومقهى علون يف باب 
حط�ة، والذي أغلق هنائيًا وحتول إىل من�زل، كذلك مقهى مغيبو(9)، ومجيع هذه املقاهي تم 

تغيري االستخدام فيها.

(1) بركات، نفس املصدر السابق، ص57.

(2) تم هتجريها مجيعًا.

(3) تم حتويل هذا املقهى إىل استخدام آخر وغري معروف للباحث تاريخ تأسيسه.

(4) بركات، مصدر سبق ذكره، ص56.

(5) تغري موقع املقهى األصيل إىل داخل ميدان عمر قرب فندق األمربيال حالّيًا.

(6) تم تدمريها مجيعًا.

(7) متاري ونصار، القدس العثامنية، مصدر سبق ذكره، ص 81

(8) متاري ونصار، القدس العثامنية، مصدر سبق ذكره، ص 45.

(9) متاري ونصار، القدس العثامنية، مصدر سبق ذكره، ص 42.
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الخاتمة

أثناء احلرب العربية اإلرسائيلية يف العام 1948 س�قطت معظم األحياء العربية واألسواق 
يف الق�دس الغربي�ة بي�د العصاب�ات اليهودي�ة، وقد نش�بت مع�ارك كثرية بني م�د وجزر 
للس�يطرة عىل البلدة القديمة وأحياء القدس الغربية والرشقية بالذات: معارك النوتردام، 
السان سيمون، احلي اليهودي، باب النبي داوود، باب اخلليل، واملسعودية وغريها؛ حيث 
تم تدمري وهتجري معظم األس�واق واملقاهي العربية يف القدس اجلديدة، بالذات املوجودة 
يف منطقة املرصارة، ومنطقة ماميال، وتلك املالصقة لباب اخلليل، ومنطقة الشامعة وشارع 
جوليان، وشارع يافا، كذلك دمرت معظم املباين املحاذية لتلك املناطق؛ كون معظمها كان 
عىل خطوط التامس بني القدس الرشقية والقدس والغربية، التي تشكلت بفعل اهلدنة التي 
وّقعه�ا كل من موش�يه ديان والقائد األردين عبد اهللا الت�ل. بينام حافظت املقاهي املوجودة 
داخل األسوار مؤقتًا عىل مكانتها التقليدية؛ إىل أن تم إغالق مجيعها تقريبًا(1) وحتويلها إىل 
متاجر لبيع الس�لع الرخيصة بعد أن كانت ش�اهدة عىل فرتة ازدهار وتنوع عاش�تها املدينة 

يومًا ما.

(1) هناك العديد من املقاهي التي تأسس�ت أواخر الس�تينيات والس�بعينيات ومازالت قائمة مثل: مقهى 
السنرتال يف حملة الواد، مقهى أبو الراجح، مقهى الروضة ومقهى جابر يف باب الساهرة.
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ف عـىل مدينتـه»؛ رواية لليافع�ني، صدرت ع�ن مكتب�ة كل يشء يف حيفا  «كنـان يتعـرّ
لألديب الّروائّي املقديّس مجيل الّس�لحوت. تقع الّرواية يف أكثر من مخس�ني صفحة من 
القطع املتوّسط، وشخصّيتها الرئيسة الفتى اليافع كنان من حّي جبل املكّرب يف القدس، 
ال�ذي ي�زور الق�دس يف رحلة مدرس�ّية يتع�ّرف فيها ه�و وزم�الؤه إىل أب�واب املدينة 
وس�ورها قبل أن يدخله�ا، ويّتجه من باب العمود عرب حّي الواد إىل املس�جد األقىص، 
فيتع�ّرف إىل أبواب�ه ومآذنه وقّبة الّصخرة، ثّم يقّرر كنان مع أحد أصحابه، بعد أن انبهرا 
باملدين�ة ومس�جدها، أن يتعّرف�ا إىل املزيد من معامل الق�دس الّتارخيّي�ة، فيزوراهنا مّرتني 
أخريني: إحدامها لكنيس�ة القيامة ومعها مس�جد عمر وكنائس أخرى، والّزيارة الّثانية 
كانت للمسجد األقىص، حيث تعّرفا عىل معامل أخرى من املسجد، منها املسجد املرواّين 
واملكتبة اخلتنّية... وبعد زيارة جلّده املريض يف مش�فى هداس�ا الواقع يف بلدة عني كارم 
غريب القدس، يرّص كنان عىل معرفة القرية اجلميلة فيزورها مع أبيه، ليتعّرف إىل تارخيها 

وبعض معاملها. 
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جاءت الّرواية لتؤّكد عىل أّمهّية تعريف أبنائنا بمدينة القدس بكّل الّتفاصيل املتعّلقة باملكان 
م�ن معامل تارخيّية ودينّية وآثار وغريه�ا، وكّل التفاصيل املتعّلقة بالّتاريخ، بل نحن بحاجة 
ماّسة وملّحة ملثل هذا األمر، يف وقت تتعّرض فيه املدينة حلمالت الّطمس والّتهويد، ويف 
وقت يعّم اجلهل هبا أجيالنا داخل فلس�طني وخارجها، فال تلقى املدينة االهتامم الكايف يف 
مناهجن�ا، أقصد كّل املناهج يف البالد العربّية واإلس�المّية، وقد حرم جدار الفصل واملنع 

الكثري من أبنائنا من زيارة املدينة والتعّرف إليها. 

م�ن هن�ا جاءت أّمهّي�ة هذا العمل الكب�ري اجلليل، وهذه تع�ّد مبادرة ثقافّي�ة أدبّية عظيمة، 
وفتح�ًا جدي�دًا عنوانه: اكتب�وا للقدس وعنها وفيه�ا، عّرفوا أبناءنا هبا. س�تتجاوز الكلمة 

والّرواية واألدب كّل اجلدران.

ج�اء عن�وان الّرواية «كن�ان يتعّرف عىل مدينت�ه» ملفتًا يف إضافة املدين�ة إىل الّضمري العائد 
ع�ىل كنان، فل�م يقل يتعّرف عىل مدينة القدس، وهذه إضافة ملكّية واختصاص. وكذلك 
استخدام الفعل املضارع يتعّرف عىل وزن يتفّعل والذي يفيد الّسعي إىل املعرفة وتقّصدها 
وبلوغه�ا، وابتدأ بكنان للف�ت النّظر ألّمهّية اليافع يف هذه املعرف�ة. والّرواية قّدمت وجبة 
دس�مة ومعلومات قّيمة بلغة بس�يطة تناس�ب الّس�ّن الذي وّجهت إليه، كانت املعلومات 
موّثقة بالّتواريخ. جاءت يف إطار الّس�ؤال واحلوار. وجاء املس�ار املكاّين دقيقًا وملفتًا، إذ مل 
يكتفِ الكاتب بتفاصيل بعض األمكنة، حّتى أش�ار إىل رحل�ة ثانية وثالثة لكنان وزمالئه 
خ�ارج نطاق الّرحلة املدرس�ّية، وهذا أمر ذو أّمهّية، وتوجي�ه لألبناء أال يعتمدوا يف معرفة 
املدين�ة ع�ىل اجلهود املدرس�ّية الّرس�مّية، فجعل الكاتب كنانًا وزمالءه يس�عون بأنفس�هم 

ملعرفة املدينة واستجالء معاملها. 

رب�ط الكات�ب بطريق�ة فائقة ب�ني املدينة وبع�ض أحيائه�ا، ذلك من مثل وص�ف طريقني 
يؤّدي�ان إىل املدين�ة من جب�ل املكّرب بلدة كن�ان، فكانت فيهام إش�ارة إىل األحي�اء التي تقع 
جن�وب املدين�ة، وتالصقه�ا متامًا، حيث يس�تطيع الفتي�ان أن يصلوا إىل املدينة س�ريًا عىل 
األق�دام. وتقّصد الكاتب الوق�وف عند بعض الّلحظات التارخيّية واملع�امل العمرانّية، من 
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مث�ل اإلش�ارة إىل قرص املندوب الّس�امّي، وذك�ر بيتني من قصيدة أيب س�لمى عبد الكريم 
الكرمّي الّشهرية فيه. 

لف�ت الكات�ب النّظ�ر إىل بع�ض املعلوم�ات اخلاطئ�ة أو اخلرافّية التي تس�ود ب�ني النّاس، 
وصّوهب�ا، منه�ا: أّن الّصخرة كانت تقف يف اهلواء، أو أّن تلك احلجارة الّضخمة يف س�ور 
املدين�ة م�ن صنع اجلّن. ومن املعلومات اخلطرية التي أش�ار إليه�ا بالّتصحيح أّن الّصخرة 

وقبتها هي جزء من املسجد وليست كّل املسجد، وهذا ما يلتبس عىل كثريين.

س�عى الكات�ب يف توجيه القّراء من اليافعني إىل قيم كثرية منه�ا، وجوب االلتفات إىل كّل 
املع�امل املكانّي�ة والعمرانّي�ة التي نمّر هب�ا ورضورة تأّملها والتفّكر فيه�ا. ووّجه القارئ إىل 
احرتام قدس�ّية امل�كان، واملحافظة عليه، واملب�ادرة بإنكار أّي حماولة للم�ّس به ولو كانت 
بكتابة أو خدش يف الّرخام أو بعض جدران املس�جد، كام حدث يف رحلة كنان املدرس�ّية. 
ولف�ت انتباهه�م إىل قيم�ة املحافظة عىل النّظافة، ب�ل إىل قيمة املب�ادرة والّتطّوع يف تنظيف 
إحدى س�احات املسجد األقىص، كام فعل كنان ورفاقه يوم اجلمعة. ولفت انتباههم أيضًا 
إىل قضّي�ة االعتامد ع�ىل النّفس يف البحث ع�ن املعلومة، وأّمهّية املطالع�ة يف تاريخ املدينة، 
وق�د تقّصد اإلش�ارة إىل املخطوط�ات يف مكتبة املس�جد األقىص، وج�اء بمعلومات عن 
املكتب�ة اخلتنّي�ة جيهلها كثريون. وم�ن تلك القيم الت�ي بّثها يف روايته، والتي تس�ود املدينة 
رتم النّصارى وحيافظ عىل مقّدساهتم التي  املقّدسة ومنها الّتسامح، فكنيسة القيامة تزار وحيُ
ه�ي ج�زء من املدينة، ويراع�ى االختالف العقائدّي، وقد أش�ار الكات�ب وبطريقة لطيفة 
أثناء جولة كنان ورفاقه يف كنيس�ة القيامة، إىل عقيدة اإلس�الم يف أّن املسيح عليه الّسالم مل 
يُصل�ب. واحل�ّق أّن هناك قياًم كثرية وجليلة بّثت يف ثنايا الّتعريف باملكان، فأعطت الّرواية 

بعدًا تربوّيًا كبريًا.

 ورأي�ت الكاتب، ومن طرف خفّي، ينتقد اآلب�اء واألمهات وأولياء األمور يف تقصريهم 
بتعري�ف أبنائه�م باملدين�ة ومعاملها. يق�ول كنان: «جئت م�ع أيب إىل هذا املس�جد أكثر من 

عرشين مّرة، كنّا نصّيل يف املسجد القبّيل ومل أدخل هذا املكان مطلقًا» )الرواية، ص46(.

جاء الكاتب يف الّصفحات األخرية عىل ذكر بلدة عني كارم، وجاءت زيارة كنان هلا عابرة، 



وذلك أثناء زيارته جلّده يف )مشفى هداسا( يف البلدة عينها. فأحببت لو أّن احلديث طال يف 
البلدة القديمة من القدس وجعلت عني كارم وغريها من القرى الغربّية يف رحلة خاّصة. 
وأحبب�ت أيضًا لو تكّررت الّزيارات ملواقع يف املدينة فيها تفصيالت كثرية يعرفها الكاتب 
مت�ام املعرفة. وهذا أمر لفت انتباهي إىل أّن كنان�ًا قد يكون رّحالة صغريًا، وجيوب القدس 
وقراها يف ش�طرهيا؛ القائم منه�ا واملهّدم واملهّجر أهلها. فأرى أّن أجيالنا وش�بابنا بحاجة 
ملثل هذا الّتوثيق الّلطيف من خالل جتوال وأحداث ملفتة تربط الّشخص باملكان، والذي 
يك�ون بعيدًا عن الّسد الّتارخيّي املدريّس املمّل. واحلّق أّن مثل هذا العمل حيتاجه كثريون 

ومن أعامر خمتلفة وال يقترص عىل اليافعني.
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بداية شهر آذار 2020 تدخل ندوة اليوم الّسابع الثقافية األسبوعية الدورية عامها الثالثني، 
وقد أصبحت معلاًم ثقافّيًا فلس�طينّيًا، ويتس�اءل كثريون عن بدايات ونش�وء واس�تمرارّية 
هذه النّدوة، التي تعقد جلساهتا يف املسح الوطني الفلسطيني يف القدس مساء كّل مخيس 
من�ذ آذار 1991 وحتى اآلن. وخصوصًا أّن هناك من يّدعون الّريادة يف هذه النّدوة، فكان 

ال بّد من الّتعريف هبا، وتسجيل يشء من تارخيها.

يف ش�هر آذار 1991م، وبمب�ادرة من مجيل الس�لحوت، التقى كّل من: مجيل الس�لحوت، 
ديم�ة مجعة الس�امن، إبراهيم جوه�ر، ربحي الش�ويكي ونبيل اجل�والين، ودعوا عرشات 
الكّتاب واملثّقفني الفلس�طينّيني لعقد ندوة ثقافّية دورّية أسبوعية سّموها «ندوة اخلميس» 
يف مرك�ز القدس للموس�يقى يف القدس الّرشيف، يتحاورون ويتبادلون يف الّش�أن الّثقايّف 
املحّيل والعرّيب والعاملّي، ثّم انتقلت من يوم اخلميس إىل يوم الّس�بت؛ كي ال تتعارض مع 
ن�دوة يعقدها احتاد الكّتاب يف الوقت نفس�ه، فحملت النّدوة املقدس�ّية اس�م «ندوة اليوم 
ـابع»، وعندما توّقفت ندوة احتاد الكّتاب عادت الندوة إىل مساء اخلميس، واحتفظت  السّ
باس�مها وال ت�زال «ندوة اليوم الس�ابع»، وبعد ح�وايل عامني انتقل�ت إىل املسح الوطنّي 
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الفلسطينّي، وال تزال النّدوة مستمّرة فيه حّتى يومنا هذا.

أهداف الندوة:
- احلفاظ عىل اهلوّية الوطنّية والّثقافّية يف القدس.

- عقد ندوات ولقاءات لفضح ممارسات االحتالل وسياساته التهويدّية للمدينة.

- مجع وتدوين الّرتاث الّشعبّي الفلسطينّي يف القدس.

- عمل دراسات وأبحاث عن األبنية الّتارخيّية واملساجد والكنائس واألديرة والّزوايا 
والّتكايا واملقابر الّتارخيّية يف القدس.

- عمل دراس�ات وأبحاث عن العائالت املقدسّية العريقة، وحياة «الّتمّدن» يف املدينة 
كنموذج للحياة املدينّية يف فلسطني.

- عمل دراسات وأبحاث عن الّشخصّيات املقدسّية والفلسطينّية والعربّية واإلسالمّية 
التي كان هلا دور يف القدس.

- طباعة النّتاجات األدبّية والّثقافّية واألبحاث ملبدعي القدس.

- تواص�ل املثّقف�ني والكّتاب الفلس�طينّيني مع بقّي�ة زمالئهم يف الّداخل الفلس�طينّي 
وبقّية أجزاء الّضّفة الغربّية.

وكبداي�ة -ضم�ن اإلمكانّي�ات املتاحة- اس�تقّر رأهيم أن يناقش�وا كتاب�ًا خيتارونه، وأن 
حي�ّددوا موعدًا ملناقش�ته، وتعطى األولوّية يف احلديث ملن كتب ع�ن الكتاب، ثم جيري 
نق�اش عام يش�ارك فيه من يري�د من احلضور، واش�رتاط الكتابة هنا من أجل تش�جيع 
احلركة النّقدية وحماولة تفعيلها، ومن أجل النّرش والّتوثيق يف الّصحافة املحلّية والعربّية 

واإللكرتونّية.

وقد صدر عن النّدوة حّتى اآلن ثالثة وعرشون كتابًا توثيقّيًا ملا جيري فيها وهي: )يبوس( 
و)إيلي�اء(، )قراءات يف ن�امذج ألدب األطفال(، )يف أدب الطف�ل(، )احلصاد املاتع لندوة 
اليوم الّس�ابع(، )أدب الّس�جون(، )أبو الفنون(، )حارس�ة نارنا املقّدسة(، )بيارق الكالم 
ملدينة الّس�الم(، )من نوافذ اإلبداع(، )نور الغس�ق(، )مدينة الودي�ان(، )مرايا األقالم يف 
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مدينة الّس�الم(، )العشق املسموح يف مدينة الّروح(، )أقالم ترسم الطريق(، )حياة أخرى 
هناك(، اليوبيل الفيض لندوة اليوم السابع، )بساتني احلياة(، عرصون وبّوابة السامء.

وتتعّدى فعاليات وجلس�ات النّدوة قراءة الكتب إىل حض�ور املسحّيات الّتي تعرض يف 
املسح الوطنّي، ومناقش�تها مع املخرج واملمّثلني والكتابة عنها، وكذلك بالنّس�بة لألفالم 

الّسينامئّية الوثائقّية.

وإذا كان أح�د أه�داف النّدوة هو جتميع الكّتاب واملثّقفني املقدس�ّيني م�ن أجل النّهوض 
بالّثقاف�ة العربّي�ة يف القدس، فإّن حضور النّ�دوة حتى هناي�ة آذار 1993م أّي بداية إغالق 
الق�دس وحمارصهت�ا وعزهل�ا ع�ن حميطه�ا الفلس�طينّي وامتداده�ا الع�رّيب، مل يقترص عىل 
املقدس�ّييني فقط، حيث كان حيرضها أدباء ومثّقفون من بقّية أجزاء الّضّفة الغربّية، منهم: 
الّش�اعرة الكبرية املرحومة فدوى طوقان، والّش�اعر الّدكتور املرحوم عبد اللطيف عقل، 
والّروائي املرحوم عّزت الغّزاوي، والّش�اعر املرحوم عب�د القادر العّزة، والّدكتور حممود 
العطش�ان، والّدكتور املرحوم عيس�ى أبو شمس�ية، والّروائي أمحد رفيق عوض، والّشاعر 
املت�وّكل طه، والّدكتور إبراهيم العلم وآخ�رون. وذات ندوة حرضها األديب خالد مجعة 

والّشاعر عثامن حسني من قطاع غزة، والّشاعر باسم النّربيص أيضًا.

ك�ام أّن ع�ددًا م�ن املبدعني الفلس�طينّيني يف الّداخ�ل الفلس�طينّي حرضوا النّ�دوة، ومتّت 
نقاشات بعض نتاجاهتم اإلبداعّية ومنهم: الّشاعر القاّص املرحوم طه حممد عيل، األديب 
سلامن ناطور، مفيد مهنا، رياض مصاروة، راجي بطحيش، رجاء بكرية، عرين مصاروة، 
أنوار رسحان، مرمر القاس�م، نزيه حّس�ون، كاملة بدارنة، وفاء عّيايش، سوس�ن غطاس، 
وعناق موايس، بل إّن األديبة الّش�ابة نس�ب أديب حس�ني ابنة الّرامة اجلليلّية تواظب عىل 

حضور النّدوة منذ حوايل ثامين سنوات.

ومن أهداف النّدوة أيضًا األخذ بأيدي املواهب اإلبداعّية الّشبابّية، حيث يستمع احلضور 
إلبداعاهتم ويقّيموهنا ويوّجهون أصحاهبا نحو الّرقّي اإلبداعّي.

ومن امللفت لالنتباه أّن النّدوة قد متأسست، وتكاد تكون النّدوة الّثقافّية املُمأسسة الوحيدة 
عىل الّس�احة الفلس�طينّية، بل عىل الّساحة العربّية، وهي النّشاط الّثقايف األبرز يف القدس، 
حيث إّهنا مس�تمرة منذ آذار/ مارس العام 1991م بش�كل أس�بوعّي دورّي دون انقطاع، 
وحيرص الكّتاب واملثّقفون املقدس�ّيون الفلس�طينّيون عىل حضوره�ا بدافع ذاّيت، إليامهنم 
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بأّن كّل فرد فيها سيس�تفيد بتنمية قدراته الّثقافّي�ة واإلبداعّية، حّتى إّن البعض يرتك عمله 
من أجل حضور النّدوة.

ويكفي النّدوة فخرًا أّهنا تقوم بالّتعريف عىل الكثري من النّتاجات الّثقافّية املحلّية والعربّية 
ف�ور صدورها، وكثري م�ن املخرجني املسحّيني يعرضون )بروفاهت�م( األخرية أمام رّواد 
النّ�دوة، ويس�تمعون إىل مالحظاهت�م وانتقاداهتم قب�ل أن يعرضوها أم�ام اجلمهور، وقد 

صدر عن النّدوة كتاب تسجيّيل توثيقي بذلك حتت اسم «أبو الفنون». 

وكث�ري م�ن الكّتاب واألدباء املقدس�ّيني يعرض�ون إبداعاهتم ع�ىل عدد م�ن رّواد النّدوة؛ 
ليعط�وا مالحظاهت�م عليها قبل نرشه�ا، ويعّدلون ويصّححون إبداعاهت�م بناء عىل ذلك، 
وسبق للنّدوة أن ناقشت عرشات كتب األطفال املحلّية واملرتمجة عن األدب االسكندنايف، 
والتي وّزعتها مؤّسس�ة دياكونّيا الّس�ويدّية عىل تالميذ املدارس يف فلسطني وبعض الّدول 

العربّية.

والنّ�دوة تعنى بمواهب الّش�باب اإلبداعّي�ة، فتأخذ بأيدهيم وتوجههم، وتس�تمع هلم من 
أج�ل صقل مواهبه�م وتنمية إبداعاهتم. وق�د انطلق من النّدوة «دواة عىل الس�ور» وهي 

نشاط ثقايّف شباّيب بادرت به رائدتا النّدوة نسب أديب حسني، ومروة الّسيوري.

ونظرًا الستمرارّية النّدوة ومواظبتها وجّدّيتها، فقد أصبحت قراءاهتا وإصداراهتا املنشورة 
يف العدي�د م�ن الّصحف واملواق�ع اإللكرتونّية املتخصّص�ة مرجعًا للّطلبة والّدارس�ني يف 

الكثري من اجلامعات املحلّية والعربّية.

دواة على الّسور:
وقد انبثق عن النّدوة نش�اط ثقايّف ش�باّيب ش�هرّي هو: دواة عىل السور، أّسسته عام 2011 
الش�ابتان املبدعتان نسب أديب حسني ومروة السيوري، وتعقد نشاطاهتا شهرّيًا يف أماكن 
خمتلفة يف القدس وغريها من األرايض الفلس�طينّية، حيث جيري جتميع املواهب الّشابة يف 

خمتلف جماالت اإلبداع، واالستامع إليهم وتوجيههم، واألخذ بأيدهيم.

تاريخ:
ومن ذكريايت عن ندوة اليوم الّس�ابع، حرص الّش�اعرة الكبرية فدوى طوقان عىل حضور 
النّدوة بش�كل ش�به مس�تمّر، كانت تأيت غالبًا بصحبة الّش�اعر املرحوم عبد القادر العّزة، 
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الذي كان يستضيفها يف بيته يف بري نباال شامل القدس، وقد حّدثتنا عن لقائها بزعيم األّمة 
الّراحل مجال عبد النّارص، وكيف قال هلا إّنه عرض عليه االنسحاب من سيناء مقابل إهناء 
ة  ـعب الفلسـطينيّ يف األرايض املحتلّ حال�ة احلرب مع إرسائيل، وإّنه أجاب: «أوجاع الشّ

يّة عندي من رمال سيناء». أكثر أمهّ

ك�ام عزفت لنا ذات أمس�ية ع�ىل العود بعد إحل�اح منّا عليه�ا، عندما علمنا منه�ا أّهنا جتيد 
الع�زف عىل العود، لكنّها –كام قالت- مل متس�ك العود بيدهيا بع�د حرب حزيران 1967، 

ووقوع ما تبقى من فلسطني حتت االحتالل.

ويف النّ�دوة تش�ّجعت بع�ض األقالم عىل نرش نتاجه�ا األدّيب، بعد أن ش�اركوا يف النّدوة، 
واس�تمعوا إىل نصائ�ح بع�ض رّواده�ا، ومن ه�ؤالء املرحوم الّش�اعر عبد الق�ادر العّزة، 
الكاتب س�مري اجلندي صاحب دار اجلندي للنّرش والّتوزيع يف القدس، مروة الّس�يوري، 
الّش�اعر بكر زواهرة، الّروائي عيسى القواس�مي، الّروائي عبداهللا دعيس، الّشاعر رفعت 

زيتون، نعيم علّيان، رائدة أبو الصوّي، وغريهم.

وخّصص�ت الندوة العام 2005 جلس�اهتا ألدب األطفال، ورّكزت يف نقاش�اهتا عىل أدب 
األطف�ال االس�كندنايف املرتجم إىل اللغ�ة العربّية، والّص�ادر عن دار املنى يف س�توكهومل، 
وال�ذي وّزعت�ه مؤّسس�ة دياكونّي�ا الس�ويدية يف األرايض الفلس�طينية وال�ّدول العربّي�ة، 
وصدرت النّقاشات يف كتاب تسجيّيل «يف أدب األطفال» ومتّت ترمجته إىل اللغة السويدّية. 

ويف صي�ف ع�ام 2011، زارت الّس�ّيدة من�ى زريق�ات هينن�ج، وكات�ب أدب األطف�ال 
الّس�ويدّي أولف س�تارك النّدوة، واجتمعا مع عدد من أعضاء النّدوة، حيث رشحوا هلم 
ع�ن األوضاع يف األرايض الفلس�طينّية املحتلة، خصوصًا جدار الّتوّس�ع اإلرسائييل، وما 
يس�ّببه من معاناة للّش�عب الفلس�طينّي، وعن تاريخ ندوة اليوم الّس�ابع، وقد أشاد الّسّيد 
ستارك بالنّدوة ووصفها بأّهنا النّدوة األسبوعّية املؤسسة واملستمرة يف العامل مجيعه، وعندما 
ع�اد إىل بالده كتب بناء عىل تلك الّزيارة قّصة األطفال «الّصبّي والّصبّية واجلدار»، والتي 
صدرت يف العام نفس�ه باللغتني العربية والس�ويدّية مزّينة برس�ومات أّنا هيجلند عن دار 

املنى يف ستوكهومل.
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دور األوقاف الخيرّية اإلسالمية في الّرعاية االجتماعّية 

تتفاخ�ر ال�ّدول احلديثة، خاّص�ة املتقدمة منها، بمس�توى وتن�ّوع ما تقّدمه م�ن اخلدمات 
اإلنس�انّية ملواطنيها، عرب سلس�لة م�ن املؤّسس�ات االجتامعّية كدور إيواء املس�ننّي، ودور 
األيت�ام، ومراكز أصحاب االحتياجات اخلاصة، والنّوادي االجتامعية وغريها من املرافق 
كاحلدائق واملش�ايف ومراكز النّقاهة والّتأهيل. وهذه املؤّسس�ات اخلدماتّية، تش�ّكل معيارًا 
ومقياس�ًا ملس�توى رفاهّي�ة املجتم�ع وتقّدمه ومؤرشًا ملس�توى الّرقي الفك�رّي املرتجم إىل 

سلوك حيايت حيقق سعادة أفراد املجتمع كام تعكسه معتقداته وقيمه وأفكاره.

ويف املجتمع اإلس�المي تنوعت األعامل اخلريية الوقفية وتوس�عت؛ بفضل ما حّثت عليه 
الّرشيعة وما مارس�ه أفراد املجتمع من مش�اريع عمرانّية وقفّية هادفة، متّيزت بتحقيق مبدأ 
أس�ايس لنجاح املش�اريع، بأن ضمن نظام الوقف ورشوطه االستدامة واالستقاللّية، ألن 
أبرز مظاهر القوة، ألي مرشوع أو ظاهرة إنسانية هي االستمرارية، حتقيقًا لقول املصطفى 
ص�ىّل اهللا علي�ه وس�ّلم: «قليل دائم خري م�ن كثري منقط�ع». وعليه فقد انت�رش يف املجتمع 
اإلس�المي يف فرتات�ه املختلف�ة، خاّصة ف�رتة الّرخاء والعط�اء والبذل، جمموع�ة كبرية من 
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املؤّسس�ات االجتامعّي�ة الّرائدة، كامل�دارس والّزوايا الّصوفية والبيامرس�تانات «املش�ايف» 
واألس�بلة واملكاتب واألربطة. وس�يقف الكاتب يف هذه الّس�طور املقتضبة عىل الّربط أو 

األربطة كمدخل لعنوان البحث أعاله. 

تطور األربطة من المثاغرة إلى المجاورة(١): 
ورد يف القرآن الكريم، والسنة النبوية، ويف قواميس اللغة املتخصصة معانٍ متعددة للفظة 
ب�ط وأربطة ورباط�ات(2). وما هيّم هنا، ه�و املعنى الذي  ب�ط ورب�اط، والتي جتمع عىل رُ رَ
ارتبط به نوع من املباين يف العامرة اإلسالمية بمدارسها املتعددة. وهبذا املعنى يكون الرباط 
كمبنى يشري إىل احلصن أو الثغر أو موقع للحدود، تتمركز فيه جمموعة من املتفرغني للدفاع 
بط عبارة  عن�ه وم�ا تفرع عنه وتطور من وظائ�ف ومصطلحات معامرّية. فبداي�ة كانت الرُ
ع�ن موقع أو بناية عس�كرية تقام عىل احلدود حتم�ل الصفة الدفاعي�ة والّتعبدية يف الّتفّرغ 
للّدفاع والعبادة، حس�ب متطلبات كل منهام، وذلك مثل رباط سوس�ة ورباط املنس�تري يف 
شامل إفريقيا، وهذا النوع من الربط مل تعرفه القدس، لكن عرفته فلسطني نّصًا ال عامرة. 

فق�د أورد املق�ديس(3) يف كتابه «أحس�ن التقاس�يم» ما يفيد وجود سلس�لة م�ن األربطة أو 
مواقع الثغور عىل س�واحل فلس�طني، وال غرو يف ذلك، كون فلس�طني حازت عىل موقع 
حّس�اس يرشف عىل البح�ر ويّتصل بحضارات ودول يف البحر األبيض املتوس�ط، كانت 
العالق�ات بينها ليس�ت دائاًم وّدية، مما اس�تلزم اليقظ�ة واملرابطة. وخ�ّص املقديس(4) هذه 
الرباط�ات بوظائف حم�ددة، جعلها يف ف�داء األرسى واإلعالم بموعد الف�داء عن طريق 
إيق�اد الن�ار أو رضب الطبل. ومهام يكن من األمر، فل�اّم يصلنا من هذه األربطة -عىل حد 
عل�م كاتب هذه الس�طور- ع�ىل كثرهتا أي مبنى مع�امري منها، ولذا متت اإلش�ارة إىل أن 

فلسطني عرفتها نّصًا ال عامرة.

(1) تعني املس�لم الذي يرحتل من بلده ليقيم بأحد األماكن املقدس�ة، خاصة القدس واملدينة ومكة بقصد 
العبادة والتعلم أو التدريس )النتشة 2020، 204(.

(2) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
وانظر أيضًا: أمني حممد وابراهيم لييل 1990، 52؛ رزق 2000، 116.

.177 ،1877 (3)

.177 ،1877 (4)
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ثم الحقًا فقدت األربطة صفتها احلربية الدفاعية والتعبدية، وانتقلت من احلدود والثغور 
إىل داخ�ل امل�دن، وأصبحت فق�ط مقرات للعبادة من قب�ل الّصوفية والّزهاد، ممّن س�لك 
مس�الك جماه�دة النّفس. وهن�ا تقاطعت وتداخل�ت مهّمة األربط�ة مع الزواي�ا الّصوفية 
واخلوانق. وهذا النّوع من األربطة مل يش�ع يف عامرة القدس حتت مس�مى رباط، وإن ش�اع 
وج�ود الكث�ري من الزواي�ا واخلوانق الّصوفي�ة(1). واملرحلة الّثالثة يف تط�ّور وظيفة الّربط، 
خاصة بعد أن ضعفت اهلمم وأصبح االهتامم بالش�كل دون اجلوهر فيام يتعلق بالتصوف 
واملجاه�دة، وانتش�ار فك�رة املج�اور فأصبحت الّرب�ط واألربط�ة أماكن إلقام�ة الفقراء 
والغرب�اء واملجاورين والزوار. واش�تهر هذا الن�وع من العامرة يف مدين�ة القدس، خاّصة 
ل�زّوار املدينة باعتباره�ا مدينة دينّية هلا مكانة رفيعة يف العقيدة اإلس�المّية. فأنش�ئت فيها 
األربطة للزيارة واملجاورة واالنقطاع للعبادة. ومن هذه األربطة نذكر: رباط األمري عالء 
الدين البصري )666ه�/ 1267م(، ورباط الّسلطان املنصور قالوون )681ه�/ 1281م(، 
ورباط كرد املنصورّي )693ه�/ 1291م(، والّرباط املاردينّي )763ه�/ 1361م(، ورباط 
األم�ري حممد بن الزمن )881ه��/ 1477م(، وهذه كّلها من الف�رتة اململوكّية، ومن الفرتة 
العثامنّية، يوجد رباط أّسس�ه بايرام جاويش يف سنة )947ه�/ 1540م(. وكان يف املجتمع 
بط خصصت لألرامل والعجائز واملطلقات واملهجورات من النساء، والرباط  اإلسالمي رُ

موضوع البحث هو أحد أربطة النساء يف القدس.

رباط النساء في القدس لألمير تنكز الناصري
تاريخ الرباط: أوقف هذا الّرباط عام )730ه�/ 1330م( األمري اململوكي سيف الدين أيب 

سعيد تنكز بن عبد اهللا النّارصّي(2)؛ نائب السلطنة )اململوكية( يف الّشام.

االسم: عرف باسم وحيد هو رباط النّساء أو رباط األمري تنكز للنساء.

املوقع: يقع رباط النس�اء مقابل املدرسة التنكزّية؛ بالقرب من باب السلسلة -أحد أبواب 

(1) من خوان�ق القدس: اخلانقاه الصالحية، واخلانقاه اجلوهرية، واخلانقاه الدوادارية واخلانقاه الفخرية 
واخلانقاه املولوية، ومن زوايا القدس: زاوية أبو مدين، والزاوية البسطامية، والزاوية اجلراحية، والزاوية 
اخلتنية، وزاوية الشيخ يعقوب العجمي والزاوية القادرية، والزاوية اللؤلؤية والزاوية املحمدية والزاوية 

النقشبندية وزاوية اهلنود، والزاوية الوفائية. 

(2) ت 741ه�/1340م.
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املسجد األقىص املبارك-، خارج السور، عىل يسار الداخل إىل املسجد األقىص املبارك من 
هذا الباب. 

حـدود الربـاط والبيئة املحيطة به: يصف اجلعبة(1) موقع رباط النس�اء، إىل جانب غريه من 
املب�اين والعق�ارات املجاورة ل�ه بالقول: «وح�ني يقف الزائ�ر يف الرحبة املربع�ة الصغرية 
الواقع�ة أمام باب السلس�لة )باب احلرم(، يش�اهد جمموعة من املب�اين املحيطة: عىل اجلهة 
الّش�املية رباط النّس�اء الذي بناه تنكز النارصي كجزء من مرشوعاته املتكاملة يف القدس، 
وعىل اجلهة الغربّية س�بيل باب الّسلسلة اّلذي بناه الس�لطان سليامن القانوين، وعىل اجلهة 
الرشقية باب الّسلس�لة وباب الّس�كينة اللذان يقودان إىل املس�جد األق�ىص ويعتربان أكرب 
وأمجل بوابات املسجد التي ما زالت مستخدمة، وعىل اجلهة اجلنوبية املدرسة التنكزية، ممّا 

حيول هذه الساحة الصغرية إىل جممع من املباين التارخيّية». 

وظيفـة الربـاط األصلية واحلالية: بُني الرب�اط يف األصل ليكون مقّرًا وم�الذًا ملن تقطعت 
هبم الس�بل من النّس�اء العجائز واملطّلقات. وال يعرف عىل وجه الّدقة متى توقف الرباط 
عن هذه املهمة اإلنسانية اجلليلة، لكن يفرتض أن ذلك قد يكون تم يف هناية القرن التاسع 
عرش وأوائل القرن العرشين، حينام تبدلت أساليب احلياة من الطرق التقليدية القديمة إىل 
بع�ض احلداث�ة. وعرف يف الربع األخري م�ن القرن العرشين املايض أن أج�زاء من الّرباط 
كان�ت حانوت�ًا ومقّرًا ألس�توديو للّتصوي�ر الفوتوغرايف، ش�غله بعض األف�راد من عائلة 

رصاص املقدسّية.

، يقوم الّرباط بوظيفة ومهمة تش�به مهمته األصلي�ة من حيث املبدأ؛ أي اإليواء، إال  حاليّـاً
أن�ه لي�س للعجائز بل للزوار والس�ّواح، ممن يرغبون يف نزل ش�عبي يك�ون قريبًا جّدًا من 
املس�جد األقىص ويف قلب البلدة القديمة ملدينة القدس. وحيمل هذا النزل اس�م هوس�تل 
باب السلسلة )Chain Gate Hostel(، ويدير هذا النزل أحد األفراد من عائلة التوتنجي 

وبرتتيب قانوين؛ أي بعقد صادر من قبل دائرة األوقاف اإلسالمية املالكة هلذا العقار. 

نسبة الرباط اململوكية: مل ينل رباط النساء لتنكز النارصي اهتامم العديد من مؤّرخي العامرة 

(1) اجلعبة 2018، ص 420.
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يف القدس كغريه من العامئر اململوكية بوجه عام أو كبقية عامئر األمري تنكز بوجه خاص(1)، 
ويب�دو ذلك نظرًا لعدم احتواء النس�يج املع�امري للرباط عىل نقش كتايب، وكون النس�يج 
بس�يطًا متقش�فًا عىل النقيض من بعض املباين الباذخة املزخرفة التي قد تلفت النظر إليها، 
ويمك�ن أن يُع�زى هذا أيضًا إىل عدم ذكر الّرباط من قبل م�ؤرخ القدس جمري الدين، وإىل 
تأّخ�ر ن�رش وتداول املعلومات ال�واردة يف وقفية األمري تنكز التي تعترب املصدر األس�ايس 
ملعلوماتن�ا عن عامئ�ر تنكز، والتي منها الرباط، حيث حّدد فيه�ا وإن كان باقتضاب موقع 
ورشوط ومواصفات املقيمني فيه من النساء. هذا وتأّكدت نسبة الرباط ثانية بواسطة دفرت 

.(2)
تسجيل الطابو العثامين رقم 522 

التاريـخ الالحـق: قام بورغوين(3) بدراس�ة الرباط دراس�ة معامرّية مس�تفيضة كأحد 
مب�اين األمري تنك�ز النارصي، والحقًا أورد له بيربش�تاين وبلدهورن(4) قائمة مراجع 
متواضع�ة، وكان أحد األربطة الس�بعة الت�ي وردت يف مقال الزمي�ل بكريات(5) عن 

أربطة القدس.

باط: ما خصص من نفقات س�خية عىل الّرباط، لش�يخة الرباط والقّيمة  األوقـاف عىل الرّ
البواب�ة، واملقي�امت فيه والزائرات األفاقية(6) وملدة عرش ليال، من مصاريف ش�هرية وخبز 
يومي، كام يظهر أدناه، رشط الواقف أن تكون من ضمن مداخيل األوقاف التي خصصها 
للرصف عىل مدرس�ته وعىل املسجد األقىص املبارك، وهذا جيعل نفقات الّرباط من ضمن 

(1) من اجلدير باملالحظة أن الرباط مل يذكر يف مؤلف كامل العسيل )1982 معاهد العلم( وال يف )مفصل 
عارف العارف 1961(. 

(2) ابرشيل والتميمي 1982، 38، 178، رقم 49.

(3) Burgoyne 1987, 240243-, no. 19

(4) Bieberstein and Bloedhorn 1994, 2, 214

.124-122 ،2018 (5)

(6) نس�بة إىل األفاق وتعنى عدم االس�تقرار واالنتقال من مكان إىل آخر أو بمصطلح اليوم عىل س�فر أو 
مس�افر، وه�ذا أطلق عىل الصوفية أو الفق�راء املتنقلني من مكان إىل آخر ضم�ن الزوايا الصوفية اخلاصة 

بالطريقة التي يتبعوهنا.
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ما جيبى من ريع األوقاف من احلاّممات الثالثة )محام الش�فا، ومحام العني، ومس�تحم درح 
العني(، واخلان وسوق القطانني، وما أوقف من أماكن أخرى مثل ضيعة عني قينيا وغريها 

من األماكن التي حددت يف الوقفية(1).

: األول، ع�رف كأحد  وق�د ورد ذك�ر «رب�اط النس�اء» يف وقفية األم�ري تنك�ز يف موضعنيْ
العق�ارات التي أوقفها األمري تنكز، وتوصف تركيبته العمرانية بام نصه(2): «... ومنه مجيع 
الرباط بالقرب من املدرسة املذكورة املعد إلقامة النسا (النساء) االيت (اآليت) ذكرهن فيه». 
والثـاين، حي�دد م�ا يُرصف عىل ه�ذا الرباط بام يكفي حاج�ة املقيامت في�ه، إذ ورد (3): «... 
ويـرصف ناظر الوقف عىل شـيخة رباط النسـاء يف كل شـهر من الشـهور عرشين دراهم 
فضـة، ويف كل يوم مـن األيام نصف رطل من اخلبـز، وإىل القيّمة البوابـة بالرباط املذكور 
يف كل شـهر من الشـهور عرشة دراهم فضة، ويف كل يوم من األيام نصف رطل من اخلبز، 
وإىل كل واحـدة مـن الفقـريات العجايز الشـعرة يف كل شـهر من الشـهور سـبعة دراهم 
ونصف دراهم، ويف كل يوم من األيام ثلث رطل من اخلبز، وإىل كل واحدة من الفقريات 
الـواردات إىل الربـاط املذكور مدة عرشة أيام من حني ورودها يف كل يوم ربع درهم فضة، 
وثلث رطل من اخلبز، ويقترص يف ذلك عىل عرش من الواردات إىل الرباط من غري زيادة أو 
عددهـن ويقدم الواردات الفقـريات الغريبات عىل الفقريات من أهل القدس، وكذلك يف 

النساء املرتبات يف الرباط املذكور..»

لمحة عن سيرة المؤسس األمير تنكز:

لي�س هذا املقام لذكر س�رية ذاتية تليق بمكانة وأعامل تنك�ز يف العرص اململوكي أو يف 
القدس، فقد ترجم له الصفدي(4) مفصاًل، وباعتباره شاهد عيان لكثري من األحداث 

(1) العسيل )1983(. ص: 107-106.

(2) العسيل )1983(. ص: 111.

(3) العسيل )1983(. ص: 118.

(4) 2000، ج 10، 268-260.
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كون�ه كان كات�ب ديوان�ه. وعليه يُكتف�ى هنا باإلش�ارة إىل أنه كام يظه�ر يف احلولّيات 
التارخيية اخلاصة بالعرص اململوكّي(1)، فإن لألمري تنكز سرية ذاتية حافلة باإلنجازات، 
ولتقدي�ر س�رية تنكز، عىل املرء أن يتخّيل كيف أن عب�دًا رقيقًا بيع وتنقل ضمن ملكّية 
عدة أمراء وس�الطني ش�ّق حياته بجّد واجتهاد وتنّقل بني املناصب املتعّددة يف الّدولة 
اململوكّي�ة حّت�ى وص�ل إىل نائب س�لطان، إليه جيب أن يكت�ب بقية أمراء الّش�ام قبل 
خماطبته�م الّس�لطان. ولق�د قام تنكز بعّدة بمش�اريع عمرانّية يف عّدة أماكن يف الّش�ام 
وفلس�طني(2)، واش�تهر بحزمه وأعامل�ه العمرانّية ذات األبعاد اإلنس�انّية والّثقافّية، له 
مآثر عمرانّية كثرية يف القدس، منها: س�وق القّطانني، املدرس�ة التنكزّية، وتعمري قناة 
الس�بيل التي كانت ت�أيت باملاء من عني العّروب وبرك س�ليامن )728ه�/ 1328م((3). 
وأس�س رباطًا للنس�اء موضوع البحث، إضافة إىل ّمحامني أيضًا يف طريق الواد، وهذه 

كّلها عىل سبيل املثال ال احلرص(4).

لمحة موجزة عن مكونات الرباط المعمارية:

للرب�اط واجه�ة معامرية واحدة رئيس�ة )لوح�ة 1( تطّل جنوبًا عىل س�احة باب الّسلس�لة 
والواجه�ة تقاب�ل مدخل املدرس�ة التنكزّية، ويش�غل الواجه�ة مدخل الّرب�اط الذي فتح 
داخ�ل حنية مرتاجعة تنته�ي بعقد ثالثّي الفص�وص، ويعلو الواجه�ة وحييط هبا جمموعة 
من الّش�بابيك، بعضها فتح�ت يف طابق علوّي أضيف إىل مبنى الّرب�اط يف العهد العثامّين. 
والب�اب ال�ذي يوص�ل إىل داخل الرب�اط يعلوه عت�ب حجرّي مك�ون من كتل�ة واحدة. 
والواقع أن الواجهة متش�ّققة كام س�بق القول، وتعّرضت إىل تشوهيات  معامرية حديثة من 

وضع أجهزة الّتكييف والتمديدات الصحّية بعشوائّية. 

(1) انظر عىل سبيل املثال املقريزي 1987، ج2، 54.

(2) النتشة 2020، 123-122.

(3) العسيل1983، ج1، ص: 105؛ جمري الدين )1973(. ج2. ص: 35.

(4) عن هذه العامئر راجع:
 Burgoyne 1987, 233239-, no. 18; 273298-; no.24.
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لوحة 1 الواجهة اجلنوبية لرباط النساء

إن الّتخطي�ط الّداخيل العام للّرب�اط ال يتبع أي خمطط تقليدي خيص األربطة أو غريها من 
ل،  املباين املتش�اهبة مع األربطة كالزوايا أو اخلوانق. ألّن الّداخل يتكون من قس�مني: األوّ
شامّيل يتقّدمه ممّر أو دهليز مستطيل املسقط، يقوم عىل جهته الشاملية ست خالوي صغرية 
خمتلفة األحجام واألش�كال وأس�لوب تغطية األس�قف، فبعضها له قب�و برميّيل والبعض 
اآلخ�ر ل�ه قبو متقاط�ع، وفتح يف ثالثة خالوي ناف�ذة تطّل عىل املمّر، وتس�اعد يف إدخال 
الض�وء واهلواء إىل داخل اخلالوي. والقسـم الثاين، غرّيب يتكون م�ن ثالث قاعات كبرية 
ل  نسبّيًا مقارنة مع اخلالوي الصغرية سابقة الذكر، والقاعة الوسطى فيها فتحة سقف تُدخِ
النّ�ور واهل�واء إىل الداخل، وإىل ش�امهلا وجنوهبا تقوم القاعتان الش�املية واجلنوبية. وعليه 
فإن�ه اعت�امدًا عىل هذا التخطيط، فإنه يفهم أن اخل�الوي الصغرية كانت لإلقامة املفردة، يف 
حني أن القاعات كانت لإلقامة املش�رتكة بني النزيالت، وهبذا فإن اخلصوصية التي تنش�د 

اليوم يف احلياة االجتامعية مل تكن متاحة لكّل نزيالت الرباط.

وعىل صغر حجم هذا الرباط وبساطته املعامرّية وخلّوه من الزخارف والعنارص املعامرية، 
مقارن�ة بالرب�اط املنصوري يف القدس أو غريه من األربطة، فإن ختصيصه للنس�اء العجائز 
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واملعوزات ينّم عن وجود مش�كلة اجتامعية يف جمتمع القدس اململوكّي، وإّن هذه املشكلة 
قد تّم التصدي هلا بمس�ؤولية بواس�طة األوقاف وأعامل اخلري، وقد متت معاجلتها بطريقة 
تكف�ل الكرام�ة واالح�رتام لفئ�ة مهّم�ة يف املجتمع. وال ش�ك يف أن الّتكاف�ل االجتامعي 
األرسّي كان يف ذلك الوقت قّويًا، ومتامس�كًا لدرجة جعلت احلاجة إىل مثل هذه األربطة 
تقت�رص يف األغل�ب ع�ىل من ليس هلم أرسة أو أه�ل، وهم هبذا كانوا بحاج�ة إىل مثل هذه 

املؤّسسة العامة لتحميهم وتكفل هلم العيش الكريم.
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�ة الثقافيَّة والقوميَّة  تضاع�ف يف النصف الثَّ�اين من القرن العرشين االهتامم بمس�ألة اهلويَّ
واالجتامعيَّ�ة واجلنس�يَّة، وقد بدأت دوائ�ر العلوم االجتامعيَّة والّسياس�ية يف عدد كبري من 
اجلامعات يف خمتلف أنحاء العامل بمنح مس�اقات وإجراء أبحاث ودراس�ات تُعنى بشؤون 
ة الّسياسيَّة  وليَّة والنَّظريَّ اهلويَّة. وضمن العلوم السياس�يَّة والسياسة املقارنة والعالقات الدَّ
ة دورًا مركزّيًا ينط�وي عىل قضايا ترتبط بالعرق والن�وع االجتامعّي )اجلندر(  ت�ؤّدي اهلويَّ
واجلن�س وال�رصاع اإلثنّي والقوميَّة والثقاف�ة. ونظرًا للتأثري الفكرّي ال�ذي أحدثه املفكر 
ة  ة الثقافيَّة، أصبحت مسألة اهلويَّ الفرنّيس ميشيل فوكو وغزارة النقاش يف موضوع التعدديَّ

ثيمة أساسيَّة يف التاريخ االجتامعّي واألدب والدراسات الثقافيَّة.

ة، وقد قام مفّكرون كثريون مثل كارل  غري أنه من الصعب وضع تعريف حمدد ملعنى اهلويَّ
ماركس وفريديريك نيتش�ه وس�يجموند فرويد وجاك الكان وبول ريكور وفرديناند دي 
ة، عن طريق تس�ليط الض�وء عىل جوانبها  سوس�ري وميش�يل فوكو وغريهم بتعريف اهلويَّ

املختلفة، وارتباطها بالّسياقات التَّارخييَّة والثقافيَّة والنَّفسيَّة واللغويَّة.

 

Ï �ÁÊ6\Â;‡Ê �ËfiË�â÷ ’\



140

ة ة الفلسطينيَّ الهويَّ

ة الفلس�طينيَّة يف وقت ما بعد احلداثة؛ ألنَّنا ال نس�تطيع  ليس من الس�هل احلديث عن اهلويَّ
تي مّر هبا الشعب الفلسطيني، ومجيعها كان هلا  جتاهل املايض واملراحل التَّارخييَّة املختلفة الَّ
ة  ة الفلسطينيَّة وبنائها. يقول أسامة يوسف يف مقالة له بعنوان «اهلويَّ أثر كبري يف تطور اهلويَّ
الوطنيَّة الفلسطينيَّة... تراكامت التاريخ واالستعامر» نُرشت يف جملة «العرّيب اجلديد» بتاريخ 
ة الوطنيَّة الفلس�طينيَّة متيزت بس�امت خاصة اكتس�بتها تراكمّيًا يف  21 أيار 2017: «إن اهلويَّ

ة عند الفلسطينيني»  سياق تارخيّي طويل». ويف دراسة هلا بعنوان «مراحل تشكل وعي اهلويَّ
نُ�رشت يف النرشة اإللكرتونيَّ�ة ملركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلس�طينيَّة(1)، تقول 
ة الفلس�طينيَّة بس�بب األحداث  حليم�ة أب�و هنيَّة: «ربام ليس من الس�هل كتابة تاريخ اهلويَّ
ة من ناحية، أو حاولت طمسها من ناحية أخرى،  ة الَّتي س�امهت يف تشكل هذه اهلويَّ اجلمَّ
ة». أّما أمحد األشقر يف مقالة له نُرشت يف  وبس�بب تداخل املكّونات التي تش�كل هذه اهلويَّ
ن�رشة «كنع�ان» اإللكرتونيَّة )حزي�ران 2003(، فيوّجه نقدًا الذعًا إىل النّقاد الفلس�طينيني 
ة الفلس�طينيَّة التَّارخييَّة لعلامء  مّتهاًم إياهم باالفتقار إىل «فهم عميق للتاريخ... تاركني اهلويَّ
التوراة اليهود والصهاينة للتالعب هبا كيفام يشاؤون»، وهؤالء أصاًل ينكرون حق الشعب 
ة  الفلسطينّي بالوجود عىل أرض فلسطني. ويستشهد األشقر بكتاب رشيد اخلالدي «اهلويَّ

ة الفلسطينيَّة يف التاريخ. الفلسطينيَّة» )1997(؛ كي يؤكد عىل جتذر اهلويَّ

ة الوطنيَّة الفلسطينيَّة ونشأهتا  ة الفلسطينيَّة عىل اهلويَّ تكاد مجيع الدراسات ترّكز حول اهلويَّ
وتطّوره�ا ع�رب الّتاريخ، وعالقته�ا باملكان والزمان واألرض- فالش�عب الفلس�طينّي تّم 
اقتالع�ه من وطنه وط�رده من أرضه ويعيش الس�واد األعظم من املواطنني الفلس�طينيني 
ة  اآلن يف خمي�امت الالجئني ويف الش�تات. ولذلك بالنس�بة للمفكرين الفلس�طينيني فاهلويَّ
الفلس�طينيَّة حمتوم�ة تارخيّيًا، وتنطوي عىل أش�كال الرصاع واملقاوم�ة كافة من أجل عودة 
�ة الوطنيَّ�ة الفلس�طينيَّة إذًا هي حقيقة  الش�عب الفلس�طينّي إىل وطن�ه وبن�اء دولته. فاهلويَّ

(1) ال حتتوي النرشة عىل تاريخ نرش الدراسة. لالطالع عىل الدراسة كاملة يمكن الدخول إىل املوقع 
التايل: 

/https://www.prc.psمراحل-تشكل-وعي-اهلوية-عند-الفلسطينيني/
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�ة ختض�ع للتَّغيري والتَّط�ّور، وهي تع�ّج بالتناقضات التي يمكن إجي�اد احللول هلا،  جوهريَّ
كام أهنا تش�ّكل لباب وجود الش�عب الفلس�طيني. يكتب رجب حمم�د يف مقالة له بعنوان 
ة الفلس�طينيَّة تتضمن  ة الفلس�طينيَّة» )فلس�طني اليوم، أيلول 2007( بأن اهلويَّ «إحياء اهلويَّ
ة  ة الّس�كان األصلّيني يف أرض فلس�طني، وهي النَّقيض الطبيع�ّي واألخالقّي للهويَّ «هويَّ

الصهيونيَّة».

ة الفلس�طينيَّة هو النّظ�ر إىل الّطريقة التي  م�ن املفاتيح الرئيس�ة التي تس�اعدنا يف فهم اهلويَّ
ة حتاول النهوض  يس�تخدمُ هبا األدباء الفلسطينيون هذا املصطلح، عندما يتحدثون عن أمَّ
ة، ويف ظل ظ�روف تتس�م بالرصاع واحل�روب. ووفق�ًا إىل الكاتب  داخ�ل بيئ�ة اس�تعامريَّ
ة» )1997(، فإنه  األمريك�ّي جيي روثامن يف كتاب�ه «إجياد احللول للرصاع القائم ع�ىل اهلويَّ
ة وطبيعتها من ناحية املفه�وم، «تتحدد هّويتنا  ع�ىل الرغ�م من صعوبة تعريف معن�ى اهلويَّ

بالطريقة التي نروي هبا أو يروي اآلخرون هبا حياتنا».

ة في األدب الفلسطينّي الهويَّ

يمثل الكّتاب الفلس�طينيون، من روائيني وش�عراء ومسحيني، صوت ش�عبهم وأّمتهم، 
وبكلامت الشاعر اإلنكليزّي وليام وردزورث فإهنم «يتكلمون ويشعرون بروح ومشاعر» 
مجيع الفلس�طينيني. وهم ع�ىل درجة عالية من الوعي الس�يايّس، ويمك�ن اعتبار كتاباهتم 
ومؤلفاهت�م وثائق صادق�ة، تعّرب عن احلياة االجتامعيَّة والسياس�يَّة للش�عب الفلس�طينّي. 
�ات تتحدث عن  ا تراجيديَّ فيمك�ن عىل س�بيل املثال قراءة روايات غس�ان كنف�اين عىل أهنَّ
ل هويَّاهت�م ضمن بيئات  م�آيس الّش�خصيَّات الفلس�طينيَّة التي يصوره�ا، والذين تتش�كَّ
دة وخمتلف�ة ومتناقضة، يعيش�ون فيها رغ�اًم عنهم. فرواي�ات كنف�اين، خاصة رواية  متع�دَّ
«رج�ال يف الش�مس» )1963( وأيضًا رواية «عائ�د إىل حيف�ا» )1970(، عبارة عن بحث 
ة والقدر واالنتامء. فاملواجه�ة الدراماتيكيَّة يف هنائيَّة رواية «عائد  واعٍ ودؤوب ملعن�ى اهلويَّ
إىل حيفا» بني األب العجوز الذي حيافظ عىل هويته الفلسطينيَّة واالبن الذي يصبح هيودّيًا 
ة  ة الفلسطينيَّة. وبالنسبة لكنفاين اهلويَّ بية والتنشئة ما هي إال حماولة إلعادة إحياء اهلويَّ بالرتَّ
الفلس�طينيَّة ديناميكيَّة؛ فهي دائاًم تتش�كل ويعاد تش�كيلها بالتأثريات البيئيَّة، كام أهنا تتسم 
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بمرونة عالية كوهنا تستوعب ثقافات أخرى وتستوعبها الثقافات األخرى.

ة الفلسطينيَّة من االندثار وهبدف إدامتها يربط الكّتاب الفلسطينيون  بغية احلفاظ عىل اهلويَّ
ربنا حممد شحادة يف كتابه «ثقافة املواجهة» )1995( وهو حيتوي عىل  ة واألرض، خيُ بني اهلويَّ
دراستني يف األدب الفلسطينّي املعارص حتت االحتالل، بأن العالقة بني األرض واإلنسان 
متينة جّدًا يف الش�عر الفلس�طينّي. األرض هي الوجه اآلخر للش�خصيَّة الفلسطينيَّة وهي 

األنا الثانية للفرد الفلسطينّي. 

ترمز قصيدة «كفاين أظّل بحضنها» للش�اعرة فدوى طوقان إىل الوحدة مع األرض. تعّرب 
الش�اعرة يف قصيدهتا ع�ن رغبتها يف دفنها حتت تراب وطنه�ا عندما متوت: «كفاين أموت 
عىل أرضها// وأدفن فيها// وحتت ثراها أذوب وأفنى// وأبعث عشبًا عىل أرضها// 
وأبعث زهرة// تعبث هبا كف طفل نمته بالدي// ترابًا // وعشبًا// وزهرة». فالوحدة 
م�ع األرض مبع�ث للخل�ود؛ ألنَّ األرض أّم ال تكف ع�ن والدة األطفال الفلس�طينيني 
)«تعب�ث هب�ا كف طفل نمته ب�الدي»(. ويف قصيدته بعنوان «هنا باقون» خياطب الش�اعر 
توفي�ق زّي�اد املحتّلني اإلرسائيلّيني ويس�تأنس باألماكن اجلغرافيَّة؛ كي يس�ّلط الّضوء عىل 
العالقة بني الفلسطينيني واألرض والصمود فيقول: «يف اللد، والرملة، واجلليل// هنا.. 
ع�ىل صدوركم، باق�ون كاجلدار// ويف حلوقك�م// كقطعة الزج�اج، كالصبار// ويف 
ة  عيونك�م// زوبعة من نار». وهلذا يمكننا القول إنه ال يمكننا الفصل بني األرض واهلويَّ

الفلسطينيَّة؛ ألن الواحد منهام يغّذي اآلخر.

ة العربيَّة ضمن  ة الوطنيَّة يف عالقتها مع اهلويَّ يتحدث األدباء الفلس�طينيون أيضًا عن اهلويَّ
ة  ة» ينظ�ر إىل اهلويَّ ليم�ي. فن�رى مثاًل حمم�ود درويش يف قصيدت�ه «بطاقة هويَّ س�ياقها اإلقٌ
الفلس�طينيَّة ضمن إطار عرّيب أوسع وأكثر شموليَّة: «سجل// أنا عريب// ورقم بطاقتي 
مخس�ون ألفًا// وأطفايل ثامنية// وتاسعهم سيأيت بعد صيف». ويف قصيدة أخرى يدمج 
ة اجلمعيَّة العامليَّة مع احلفاظ عىل خصائصها املميزة فيغّرد  ة الفلسطينيَّة باهلويَّ درويش اهلويَّ
قائاًل: «كل الشعوب تزوجت أمي// وأّمي مل تكن إال أّمي». من الواضح أن درويش يف 
ة الفلسطينيَّة عىل الثَّقافات العامليَّة.  ة وانفتاح اهلويَّ ة الثقافيَّة للهويَّ هذه العبارة يقّر بالتعدديَّ
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ة والنوع االجتماعّي  الهويَّ

ش�هد النّصف الّثاين من القرن العرشين ظهور العديد من الكاتبات الفلس�طينيات اللوايت 
ونَ إىل املس�اواة  أّدي�ن دورًا نش�طًا ومهاّمً يف املقاومة الفلس�طينيَّة م�ن أجل التَّحرير، كام دعَ
االجتامعيَّ�ة واملس�اواة بني اجلنس�ني. تعرب الروائيَّة س�حر خليف�ة يف رواياهت�ا «الصبار» 
)1976( و»عباد الشمس» )1980( و»مذّكرات امرأة غري واقعيَّة» )1986( عن إيامهنا بأن 
وع�ي امل�رأة الفلس�طينيَّة متأصل يف الوعي الس�يايّس، لذلك فكفاح املرأة الفلس�طينيَّة من 
ة االجتامعيَّة هو جزء ال يتجزأ من الرصاع الفلس�طينّي العام من أجل التحرير  أج�ل احلريَّ

ة السياسيَّة واالستقالل. الوطنّي واحلريَّ

ة يف  ال تتوانى النس�اء الفلس�طينيات ع�ن الكفاح؛ لتحقي�ق هّويتهن االجتامعيَّ�ة واجلندريَّ
�ة املرأة عن طريق القرابة والروابط العائليَّة. ففي كلمة هلا حول  جمتم�ع ذكوري، حيّدد هويَّ
�ة امل�رأة الفلس�طينيَّة ودور النس�اء يف املجتمع الفلس�طينّي أثناء املؤمتر الدوّيل للنس�اء  هويَّ
العامالت يف املنظامت غري احلكوميَّة عام 1997 أعلنت الس�يدة س�ائدة نسيبة عضو جملس 
إدارة املس�اعدة الطبيَّة للفلس�طينيني، بأن النظرة إىل النس�اء الفلس�طينيَّات ق�د تبّدلت من 
خملوق�ات ضعيفة إىل عضوات نش�يطات ومثمرات يف املجتمع الفلس�طينّي، مضيفة: «إن 
ة كبرية وثقة بالنَّفس... لكنها يف الوقت نفسه مل  حركة املقاومة الفلسطينيَّة منحت املرأة قوَّ

ة االجتامعيَّة واملساواة». تفلح يف حتقيق مكاسب كثرية يف كفاحهن من أجل احلّريَّ

تقّدم الش�اعرة فدوى طوقان يف سريهتا الذاتيَّة «رحلة جبليَّة» )1990( وصفًا دقيقًا للنساء 
بوصفهن العبات أساس�يات يف النضال الوطنّي الفلس�طينّي من منظور نس�وّي. ويمكن 
ق�راءة النض�ال الوطنّي الفلس�طينّي جمازّيًا عىل أنه اس�تعارة لكفاح امل�رأة ضد االضطهاد 
�ة. ومنذ طفولتها كان�ت الراوية التي تتحدث  والقم�ع الذك�ورّي، وحتقيق هوّيتها األنثويَّ
بص�وت ف�دوى غري متأّك�دة من هوّيتها وغ�ري متصاحلة فكرّي�ًا ووجدانّيًا م�ع ذاهتا، ترّدد 
وتق�ول يف ق�رارة نفس�ها: «ثم أصب�ح أنا نفيس غريبة ع�ن نفيس، وأظل أك�ّرر يف تفكريي 
الصام�ت ه�ذا الّس�ؤال: من أن�ا؟ من أن�ا؟ وأرّدد اس�مي يف تفكريي عدة م�رات، ولكن 
اتيَّة  اس�مي كان يب�دو غريبًا عني، وال يدّل ع�ىل أّي يشء». ويف مكان آخر من س�ريهتا الذَّ
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ت�روي ف�دوى حادثة مع أّمها أش�عرهتا بأهن�ا ال يشء، وال مكان هلا يف أرسهت�ا التي تعيش 
معه�ا: «كثريًا ما س�معتُ أّمي تذكر طرائف ونوادر عن طفولة إخ�ويت ممّا كان يثرينا نحن 
الصغ�ار فنضح�ك، وكنت أنتظر دائاًم أن تروي ش�يئًا عن طفولتي، ن�ادرة مثاًل، أو حادثة 
طريف�ة طراف�ة احلوادث التي تروهيا عنه�م، ولكن دوري الذي كنت أنتظ�ره مل يكن ليأيت 
ق�ط. فأبادرها بالس�ؤال بلهفة طفوليَّة: احكِ لنا يا أّمي ش�يئًا عنّي، م�اذا كنت أفعل؟ ماذا 
، ولكنه�ا مل تكن لتبل غلييل، ولو بذكر طرف�ة تافهة، وأنكمش يف  كن�ت أق�ول؟ باهللا احكِ
داخ�يل، أح�ّس بال يشء: إنني ال يشء، ليس يل مكان يف ذاكرهتا…». فام س�رية فدوى إال 
إعالن مناهض الغرتاب النس�اء وإمهاهلن وحرماهنن من حتقيق ذواهتن، وفيها إش�ارة إىل 

أن النساء هلن شخصيتهن وأصواهتن يف النضال الوطنّي ويف بناء جمتمعهن.

ة  ة العربيَّ ة مقابل الهويَّ ة الفلسطينيَّ الهويَّ

ة الفلسطينيَّة» )1997( بأن الفلسطينيني مل حيققوا أّي  ّدثنا رش�يد اخلالدي يف كتابه «اهلويَّ حيُ
ش�كل من أشكال االستقالل يف وطنهم، ومنذ عام 1948 وقبله أُجرب الشعب الفلسطينّي 
عىل العيش يف الدول العربيَّة املجاورة ويف الش�تات كأقليات إثنيَّة، ومل يُس�مح هلم بالتأكيد 
عىل هويتهم قانونّيًا أو متثيلّيًا من خالل املؤسسات املدنيَّة التابعة لتلك الدول. عالوة عىل 
ذل�ك، تّم حرمان الفلس�طينيني من التعبري عن قضيتهم سياس�ّيًا، وهلذا الس�بب قد يكون 
ة الفلسطينيَّة  نظر إىل اهلويَّ ة فلسطينيَّة نقيَّة ربام مبالغًا فيه. ويف واقع األمر يُ احلديث عن هويَّ

مقابل اهلويات أو القوميات العربيَّة األخرى. 

نقل�ت إح�دى اجلرائ�د األملانيَّ�ة يف 31 آذار 1977 ع�ن زه�ري حمس�ن، وهو س�يايّس 
فلس�طينّي يعترب أحد أهم قادة حزب البعث العرّيب االشرتاكّي قائاًل: «ال يوجد فرق 
بني أردّين وفلس�طينّي وس�ورّي ولبناّين، فجميعنا جزء من وطن واحد. نحن نش�ّدد 
ة  عىل هويتنا الفلس�طينيَّة ألس�باب سياس�يَّة. فمن مصلحة العرب أن نشجع بناء هويَّ
ة الصهيونيَّة». ويفند الصحفّي العرّيب األمريكّي  فلسطينيَّة منفصلة تكون نقيضًا للهويَّ
جوزيف فرح )وهو من املحافظني املتطّرفني ومعروف بمعاداته للعرب واملس�لمني( 
أحّقيَّ�ة وج�ود أرض فلس�طينيَّة يف مقال�ة له بعنوان «أس�اطري من الرشق األوس�ط» 
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)2000( ويق�ول: «مل تكن فلس�طني موجودة م�ن قبل ككيان قائ�م بذاته، وال يوجد 
لغة اس�مها اللغة الفلسطينيَّة، كام ال يوجد ثقافة فلسطينيَّة مميزة، ومل يكن هناك أرض 
تُعرف باسم فلسطني وحيكمها فلسطينيون. فالفلسطينيون هم عرب ال خيتلفون عن 
األردني�ني )وهؤالء هم أيضًا اخرتاع حديث(، والس�وريون واللبنانيون والعراقيون 

وغريهم».

حس�ب رش�يد اخلالدي ليس واضحًا مت�ى وكيف وبأي طريقة أصبحت فلس�طني أمة يف 
عقول الشعب الذي يسّمي نفسه شعبًا فلسطينّيًا.

ة والدين الهويَّ

ة الدينيَّة إىل  ة الفلس�طينيَّة. وبعبارات عامة تش�ري اهلويَّ للدين دور مركزي يف تش�كيل اهلويَّ
إيامن شعب ما بدينٍ معنّي، ومدى ارتباطه بمعتقداته الدينيَّة، والطريقة التي يعرب فيها عن 

تلك املعتقدات يف حياته اليوميَّة.

يعّرف الفلس�طينيون أنفس�هم عىل أهنم مسلمون ومس�يحيون، ويعيش املس�يحّيون أقليَّة 
وا دورًا كبريًا يف النضال الوطنّي  ضمن أغلبيَّة مس�لمة. وعىل الرغم من أن الفلسطينيني أدَّ
الفلس�طينّي، فق�د ضع�ف دوره�م الس�يايّس والنضاّيل بش�كل ملح�وظ نظ�رًا النتعاش 
احلركات اإلس�الميَّة يف الرشق األوس�ط. لكن املسيحيني واملس�لمني يعيشون معًا بسالم 
ووئام عىل الرغم من املفاهيم اخلاطئة املس�تورة التي يضمروهنا عن بعضهم البعض. وإذا 
ة جانبا فس�نجد أن املس�يحيني واملس�لمني الفلس�طينيني  وضعنا املفاهيم الدينيَّة والعقائديَّ

موّحدون يف نضاهلم الوطنّي.

حتتوي الكتب الدينيَّة عىل رسديَّات كربى ونصوص غري قابلة للتشكيك، حتّدد كيف نعيش 
نشئان الواقع الذي  وكيف ننشئ الواقع الذي نعيش فيه. لكن الّدين والكتب املقّدسة ال يُ
نعيش فيه فحس�ب، بل يصبحان مها الواقع املعيّيش نفس�ه، وهبذه الصفة فهام يُمليان علينا 
س�لوكنا ويتحكامن به. عىل س�بيل املثال، تؤخ�ذ تعاليم القرآن الكري�م بخصوص اجلهاد 
حرفّيًا حتى أصبحت أنامطًا سلوكيَّة. ويف احلقيقة تسعى احلركات اإلسالميَّة بعزم صادق 
ة الوطنيَّة، وتستقي فلسفتها للنضال الوطنّي من القرآن الكريم، وبالنسبة هلا  لتحقيق احلريَّ



146

اجلهاد ضد االحتالل هو بمثابة حرب مقّدس�ة. يقول ابن خلدون مؤّس�س علم االجتامع 
إن املجتمع اإلس�المّي ينظر إىل احلرب املقّدس�ة عىل أهنا واجب دينّي ألن لإلسالم رسالة 
عامليَّ�ة وعىل املس�لمني واجب إقن�اع مجيع الب�رش باعتناق اإلس�الم. وهكذا فإنَّه بالنس�بة 
للح�ركات اإلس�الميَّة فإن النضال الوطن�ّي هو واجب ديني مق�ّدس، وعن طريق حتديد 
ة الوطنيَّة  مفهوم املقاومة ضد االحتالل فاحلركات اإلس�الميَّة يف فلس�طني تعي�د بناء اهلويَّ

والثقافيَّة الفلسطينيَّة عىل أساس اإلسالم الّسيايّس.

الخالصة

حيّدد الفلس�طينيون هويتهم القوميَّة والثقافيَّة من خالل عالقتهم مع األرض الفلسطينيَّة، 
ة الفلسطينيَّة مها: عامل اللجوء وعامل  وهناك عامالن أساسيَّان هلام أثر بالغ عىل نمو اهلويَّ
ة  ة العربيَّة الشاملة، وهي هويَّ ة الفلسطينيَّة عن طريق ربطها باهلويَّ تات. كام تتحّدد اهلويَّ الشَّ
تتس�م بالتَّعقيد وتعّدد األبعاد كام املراحل الّتارخييَّة والّسياس�يَّة املتالحقة التي مّر وما يزال 

يّمر هبا النضال الوطنّي الفلسطينّي.
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الملخص: (1)

هدفت الورقة البحثية إىل توضيح االجتاهات السياس�ية الرئيسية للمقدسيني جتاه التسوية 
الس�لمية والعالق�ة م�ع االحت�الل واجتاه�ات التصوي�ت لدهيم، وم�ن ثم حتدي�د درجة 
االختالف والتش�ابه هلذه االجتاهات السياس�ية الرئيس�ية بني املقدسيني وبني الفلسطينيني 
يف الضف�ة الغربي�ة وقط�اع غزة. ومن خ�الل املنهج الوصف�ي والكيفي، حي�ث تم جتميع 
بيانات 600 اس�تامرة رأي يف القدس الرشقية، قام بمس�حها املركز الفلسطيني للدراسات 
والبح�وث املس�حية خالل ثامنية اس�تطالعات رأي للف�رتة 2018 - 2019، كام تم إجراء 
س�بع مقابالت مع ع�دد متنوع من املبحوثني املقدس�يني، فقد وجدت الورق�ة البحثية أن 
املقدسيني أكثر إرصارًا من الفلسطينيني يف املناطق األخرى عىل احلل املفيض إىل انسحاب 
إرسائييل من األرايض املحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلس�طينية املس�تقلة، كام وجدت 

(1) يتوج�ه الباح�ث بالش�كر واالمتنان للمركز الفلس�طيني للبحوث السياس�ية واملس�حية، وعىل وجه 
اخلصوص األخ عالء حللوح واألستاذ وليد لدادوة، عىل تقديمه البيانات األساسية )اخلام( الستطالعات 

الرأي التي قام هبا خالل العامني املنرصمني ومعاجلته اإلحصائية هلذه البيانات.
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الورقة دالالت تشري إىل انخفاض نسبة املقدسيني املؤيدين للعودة إىل الكفاح املسلح عن 
املتوسط العام للفلسطينيني. وفيام يتعلق باالجتاهات السياسية للمقدسيني، وجدت الورقة 
أن املقدس�يني أكثر تأييدًا لفتح من محاس، إال أن هنالك دالالت مهمة تش�ري إىل انخفاض 
نس�بة تأييد املقدس�يني لكال احلزبني الكبريين، فتح ومحاس، مقارنة ببقية الفلس�طينيني يف 
الضف�ة الغربي�ة وغزة، وقد لوحظ ه�ذا االنخفاض يف التأييد يف الوق�ت الذي لوحظ فيه 
أيض�ًا االرتف�اع الكبري يف نس�ب املقدس�يني الذين مل حي�ددوا اجتاهاهتم التصويتي�ة مقارنة 
باملناط�ق األخرى. وقد أوص�ت الورقة البحثية عىل رضورة تعزيز صمود املقدس�يني من 
أجل تعطيل السياسات الرامية إىل هتويد املدينة وهتجري سكاهنا، كام أوصت بأمهية العمل 
ع�ىل كاف�ة األصع�دة عىل وقف صفق�ة الق�رن والتصدي هل�ا، باعتبارها تس�تهدف اهلوية 

املقدسية والفلسطينية وتنال من مكانة القدس كعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني.

تقديم:

تتعرض القدس منذ احتالهلا من قبل إرسائيل يف العام 1967، إىل سلسلة من أنامط التهويد 
املختلفة، والتي متثلت بسياسات االستيطان املمنهجة، ومنع فلسطينيي القدس من البناء، 
وهتوي�د األماك�ن التارخيية يف ه�ذه املدينة املقدس�ة، إضافة إىل الضغ�وط اإلرسائيلية عىل 
املقدسيني من أجل محلهم عىل ترك املدينة، وآخر هذه الضغوط السياسية ما تضمنته صفقة 
الق�رن باالعرتاف األمريكي بالقدس عاصم�ة موحدة لدولة إرسائيل. ونتيجة خلصوصية 
الق�دس يف املخطط�ات اإلرسائيلي�ة، ونتيج�ة لكوهنا حجر األس�اس يف الفكر الس�يايس 
الفلس�طيني املقاوم للمرشوع الصهيوين االس�تعامري، فإن هذه املقال�ة ترصد االجتاهات 
السياسية للمقدسيني العرب القاطنني يف هذه املدينة، بام يف ذلك نظرهتم للتسوية السياسية 

والعالقة مع االحتالل. 

خلفية عامة: 

وقع�ت مدينة الق�دس حتت االحتالل اإلرسائي�يل يف العام 1967 بعد ع�دوان عام 1967 
)ح�رب حزي�ران(، ومنذ ذل�ك الوقت تراهن إرسائيل يف سياس�اهتا جتاه املدينة وس�كاهنا 
الع�رب ع�ىل هتوي�د املدينة العربي�ة وإقامة اهليكل حتت املس�جد األقىص وض�م املدينة إىل 
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إرسائيل وإكساب عملية الضم هذه رشعية دولية. 

واعتب�ارًا من ع�ام 1980، طّبقت إرسائيل معظم القوان�ني اإلرسائيلية عىل مدينة القدس، 
واعتربهت�ا عاصم�ة للدول�ة اإلرسائيلي�ة وفقًا لقان�ون ضم الق�دس الذي ص�در كقانون 
أس�ايس من الكنيست اإلرسائيلية. وتبعًا لسياس�ة التهويد املتبعة من قبل قوات االحتالل 
اإلرسائيلية اتس�عت مدينة القدس ضمن مفهوم القدس الكربى لتتجاوز مس�احتها أكثر 

من 15 % من مساحة الضفة الغربية )األسطل، دت، ص 32-31(.

ويف إط�ار التن�وع يف سياس�ات التهوي�د املتبعة م�ن قبل االحت�الل اإلرسائييل جت�اه مدينة 
القدس املحتلة، فقد صاحبها جمموعة من سياسات إرسائيلية حكومية موازية، وسياسات 
ديموغرافية واقتصادية واجتامعية وأمنية، ومن أهم هذه السياس�ات إغالق مدينة القدس 
وبناء جدار الفصل العنرصي الذي حيارص الضفة الغربية والقدس، والذي تس�بب بعزل 
املدينة املقدسة عن حميطها العريب، كام تسببت هذه السياسات يف مصادرة آالف الدونامت 
العربي�ة يف املدين�ة )املدل�ل، 2007، ص 41(. وتتعام�ل إرسائي�ل مع آالف الفلس�طينيني 
القاطن�ني يف الق�دس عىل أهنم مقيمون أو مهاجرون غري مرغ�وب فيهم، كام تطّبق عليهم 
سياس�ات هت�دف يف جممله�ا إىل إبعاده�م ع�ن منازهلم وع�ن مدينتهم )مرك�ز املعلومات 

اإلرسائييل حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة «بتسيلم»، 2019(. 

ويف الواق�ع، ت�زداد االنته�اكات اإلرسائيلي�ة يف الق�دس الرشقي�ة يومًا بعد ي�وم، ويعاين 
املواطن�ون الفلس�طينيون م�ن ج�راء السياس�ات اإلرسائيلي�ة العنرصي�ة، وم�ن أهم هذه 
السياس�ات اقتحامات املس�توطنني املتطرفني املتكررة للمس�جد األقىص، والتي تتم حتت 
أعني وحراس�ة جنود االحتالل اإلرسائييل. وبالرغم من حدة وتصاعد هذه االنتهاكات، 
ف�إن املقدس�يني يناضلون من أجل احلفاظ ع�ىل هويتهم العربية والديني�ة، ولعل هّبة باب 
الرمح�ة املقدس�ية ضد االحتالل اإلرسائييل ش�اهد ح�ي عىل عدم انقط�اع أدوات الرفض 

املقديس لسياسات االحتالل والتهويد يف املدينة املقدسة )جندي، 2020(.

ويف اإلط�ار ذات�ه، قامت إرسائي�ل بعد احتالهلا للمدينة املقدس�ة ع�ام 1967 بمحاوالت 
عدة من أجل تدمري النظام التعليمي يف القدس الرشقية، ونتيجة لذلك، انخفض مستوى 
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التحصي�ل التعليمي، مع ارتفاع معدالت التسب من املدارس. وجاءت هذه املحاوالت 
املس�تمرة، الس�يام تلك املتعلقة بتغيري املناه�ج العربية، هبدف القضاء ع�ىل اهلوية الوطنية 
الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني الذي يتم تدريسه يف املدارس العربية، واستبداله بروايات 

.)Ramadan, 2017( صهيونية مزيفة عن القدس واملسجد األقىص وفلسطني

وق�د ضمت إرسائيل أكثر بكثري من املس�احة التارخيية للق�دس الرشقية )التي امتّدت عىل 
نحو 6,000 دونم فقط(، إذ اشتملت هذه املساحة املضمومة عىل ما يقارب 64,000 دونم، 
معظمها أراضٍ تتبع ل�28 قرية فلسطينية تقع غالبيتها يف الضفة الغربية؛ ومنها قرى كانت 
تتبع ملدينتي بيت حلم وبيت جاال، ويعيش اليوم يف املناطق املضمومة 461 ألف فلسطيني، 
منهم  حوايل 297 ألفًا يعيشون يف القدس)1((1) )جهاز اإلحصاء املركزي، 2020(، وقرابة 
209 آالف مس�توطن هي�ودي )مركز املعلوم�ات اإلرسائييل حلقوق اإلنس�ان يف األرايض 

املحتلة «بتسيلم»، 2019(. 

إرسائي�ل م�ن جانبه�ا، مل متنح خالل الفرتة م�ا بني 2008 إىل 2015 س�وى 91 رخصة بناء 
مقاب�ل 55 ق�رارًا هب�دم بيوت الفلس�طينيني مقاب�ل كل رخصة بناء من أص�ل 91 رخصة. 
يف املقاب�ل منحت إرسائيل 18472 رخصة بناء للمس�توطنني اليهود، وهذا يش�ري بش�كل 
واضح إىل أن هدف السياسة اإلرسائيلية االستيطانية يرمي إىل تفريغ األرض من سكاهنا، 
وإحالهلا باملس�توطنني اليهود. وبالرضورة منع قيام الدولة الفلس�طينية وتقطيع أوصاهلا، 
باإلضاف�ة إىل س�عيها -أي إرسائي�ل- إىل خل�ق حقائق جديدة ع�ىل األرض من الصعب 
جتاوزها يف أي مفاوضات هنائية، السيام فيام يتعلق باالستيطان يف القدس )عودة، 2020(. 

ميم» لعام 2017 )يف مرك�ز املعلومات اإلرسائييل حلقوق  وتفي�د تقديرات منظم�ة «عري عَ
اإلنسان يف األرايض املحتلة «بتسيلم»، 2019( أّن القدس الرشقية املحتلة ينقصها 2,557 
صّفًا دراسّيًا وأّن ثلث الطاّلب املقدسيني ال يتّمون 12 سنة تعليمّية فقط، كام أن ما يقارب 

يْخ  ة، شَ يَّ وِ يسَ اط، العِ فَ عْ اط، شُ فَ عْ يَّمْ شُ نِينا، خمَُ ب، بِيت حَ قَ ر عَ فْ (1) تشمل هذه املنطقة التجمعات التالية: كَ
�يَّاح،  س(، الشَ دِ س )بِيت املَقْ دْ تُون(، القُ يْ بَل الزَ انَة، الطُورْ )جَ وَّ ة، الصُ رَ �اهِ ز، بابْ السَ اح، وادي اجلَوْ رَّ جَ
ر، أمُّ  ورْ بَاهِ فَات، صُ َ اف�ا، رشَ فَ بِيَّة، بِيت صَ رْ ة الغَ رَ �واحِ ، السَ ربِّ بَلْ املُكَ ي، جَ رِ �لْوان، الثَوْ �ود، سِ امُ راس العَ

طُوبا. 
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ال�52 % من املقدسيني فقط موصولون بشبكة املياه بشكل منتظم يف خدمات املياه. 

يف ه�ذا اإلطار، جيادل أبحيص )يف جندي، 2020( بأن السياس�ات اإلرسائيلية العدوانية 
جت�اه الق�دس واملقدس�يني تتلخص يف أرب�ع جبهات؛ اجلبه�ة األوىل ترتك�ز يف اقتحامات 
املس�توطنني للمس�جد األقىص وحماولة الص�الة فيه، والثانية ترتكز ع�ىل إجهاض املقاومة 
الش�عبية النضالي�ة، والت�ي تظه�ر بوض�وح يف اإلجراءات التعس�فية التي تق�وم هبا قوات 
االحتالل يف مناطق كثرية من القدس الرشقية، السيام يف منطقة العيسوية، وتتلخص هذه 
اإلج�راءات باالعتقال وقم�ع املظاهرات واحلجز البيتي واالقتحام�ات املتكررة وتفتيش 
البي�وت. أم�ا اجلبهة الثالث�ة فترتكز عىل توس�يع حدود مدين�ة «القدس املوحدة» حس�ب 
التعب�ري اإلرسائي�يل من أجل أن متتد جنوب�ًا حتى ختوم مدينة أرحي�ا، وحاولت إرسائيل يف 
هذا الصدد هتجري الفلس�طينيني القاطنني يف قرية اخلان األمحر املقدس�ية من أجل تس�هيل 
سياس�ة التوس�ع والضم هذه، إال أن هذه السياسة فشلت حتى هذا الوقت بسبب املقاومة 
الش�عبية الرافض�ة للتهج�ري وبس�بب الرفض ال�دويل واألورويب بش�كل خاص لسياس�ة 
التطه�ري العرقي الت�ي تنتهجها إرسائيل بحق قرية اخلان األمحر. وبالنس�بة للجبهة الرابعة 
واألخرية فهي ترتكز يف رضب واقتالع رموز الوجود الفلس�طيني املؤسس�ية والثقافية يف 
القدس الرشقية، والتي تتمثل بإغالق املؤسسات الفلسطينية العاملة يف املدينة مثل مكتب 
وزارة الرتبي�ة والتعليم ومكتب فضائية فلس�طني ومالحقة حماف�ظ القدس ووزير القدس 
وكادر التنظي�م العام�ل يف املدينة. إضافة إىل ذلك، أكد تقري�ر مركز املعلومات اإلرسائييل 
حلق�وق اإلنس�ان يف األرايض املحتلة «بتس�يلم» )2019( أن بلدية الق�دس ال توّفر خلدمة 
األحياء الفلسطينية يف القدس الرشقية سوى سّت عيادات لرعاية األّمومة والطفل، رغم 
أّهنم يش�ّكلون نحو 40 % من جممل س�ّكان املدينة، يف املقابل توجد نحو 27 عيادة كهذه 
تعم�ل يف األحي�اء اليهودي�ة يف املدينة؛ كذلك ال توّفر البلدية س�وى أربعة مكاتب رفاه يف 
األحي�اء الفلس�طينية مقاب�ل 19 يف األحياء اليهودي�ة، رغم أّن 76 % من س�ّكان األحياء 
الفلسطينية و83٫4 % من األطفال الفلسطينيني يف تلك األحياء يعيشون دون خّط الفقر. 

ويف الوقت الذي اس�تمرت فيه املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية ألكثر من عقدين دون 
التوصل إىل س�الم حقيقي بني الطرفني، فإن قضية القدس تبقى القضية األكثر حساس�ية 
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م�ن قضاي�ا الوضع النهائ�ي بس�بب اخلصوصي�ة الدينية للمدين�ة املقدس�ة. وقد رفضت 
إرسائيل كل الصفقات السياس�ية التي تس�تثني «القدس املوحدة» من حدودها السياسية. 
وبالرغ�م من أن مدينة القدس هي مدينة فلس�طينية حمتلة وفقًا لقرارات الرشعية الدولية، 
ومن أمهها قرار جملس األمن 242 والذي اعترب أس�اس التسوية السياسية التفاق أوسلو، 
إال أن إرسائي�ل لطاملا اعت�ربت أن موضوع القدس خط أمحر ال جيوز التفاوض عليه. وقد 
 )Jamal, 2017( أك�د ع�ىل هذه اإلش�كالية يف فش�ل املفاوضات بني الطرف�ني أمل مج�ال
جمادالً بأن موضوعة القدس تعترب إش�كالية رئيس�ية من إشكاليات التوصل إىل سالم بني 
الفلس�طينيني واإلرسائيلي�ني، وبغ�ض النظر عن مس�ؤولية الطرفني يف فش�ل املفاوضات 
طويل�ة األم�د بني اجلانب�ني، إال أن اإلش�كالية احلقيقية يف عدم التوصل إىل اتفاق حس�ب 
وجهة نظره منبعها من جدلية االعرتاف الوجودي لكال الطرفني، فهذا االعرتاف املتطلب 

لنجاح املفاوضات يؤدي يف الواقع إىل نتائج عكسية لتقدم املسرية السلمية.

لق�د نجح�ت إرسائيل بعد ت�ويل الرئيس األمريكي احل�ايل دونالد ترام�ب -وهو من أكثر 
الرؤس�اء األمريكي�ني حتي�زًا إلرسائي�ل- يف الضغ�ط عىل ه�ذه اإلدارة باس�تصدار مبادرة 
أمريكي�ة جدي�دة للتس�وية الس�لمية يف املنطق�ة أطل�ق عليها «صفق�ة الق�رن» وأعلنت يف 
كان�ون الثاين/ يناير املايض للع�ام (1)2020. وقد جتاوزت هذه املبادرة وكست كل األطر 

(1) قدمت»صفق�ة الق�رن» ، التي صاغتها إدارة الرئيس االمريك�ي ترامب، كنموذج واطار جديد 

حلل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني، وهو اطار سيقوم باعادة تشكيل وبناء الرشق األوسط اجلديد 
حس�ب ما تطمح اليه اخلطة. تعرتف اخلطة بشكل عام بمتطلبات إرسائيل األمنية الواسعة، ومتّكن 
إرسائيل من فرض س�يادهتا عىل الكتل االس�تيطانية وغور األردن واملس�توطنات املعزولة؛ كام متنع 
اخلط�ة اقتالع وإخالء املس�توطنني اليهود؛ وحتافظ عىل القدس املوحدة حتت الس�يادة اإلرسائيلية. 
وبالنسبة للجانب الفلسطيني، حتدد اخلطة رشوط انشاء دولة غري متصلة مقسمة إىل ستة كانتونات 
س�تحيط هب�ا إرسائي�ل بالكامل، م�ع الس�يطرة اإلرسائيلي�ة الكاملة ع�ىل املنطقة املحيط�ة واملعابر 
احلدودي�ة. باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ال تتضم�ن اخلط�ة ع�ودة» الالجئ�ني الفلس�طينيني» إىل األرايض 
اإلرسائيلية. وبالرضورة، بالنس�بة للفلسطينيني، فإن املعنى العميل للخطة هو االستسالم، وبالتايل 

)Dekel. H, Anat. K and Noa.S, 2020( فقد رفضوها متامًا
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القانونية والرشعية لعملية التس�وية للرصاع الفلس�طيني اإلرسائي�يل وفقًا لقرارات األمم 
املتحدة وخاصة قرار 242. وجيادل سامل )2020( بأن هذه الصفقة هتدد احلقوق السياسية 
واملدنية ألكثر من 140 ألف مقديس يعيشون خارج جدار الفصل العنرصي، كام أهنا -أي 
الصفق�ة- ترشعن عملية الضم واعتبار القدس املوحدة عاصمة لدولة إرسائيل اليهودية، 
بين�ام متنح االتفاقية مدينة أبو ديس املحتلة -وهي إحدى قرى القدس الرشقية- كعاصمة 
للدولة الفلس�طينية املس�تقبلية، والتي هي عبارة عن كنتونات منفصلة ليس هلا أي س�يادة 

حقيقية وفقًا ملا جاء يف الصفقة. 

أهمية الدراسة: 

تنبع أمهية الدراس�ة من أمهية توضيح اجتاهات امل قدس�يني بخصوص التسوية السلمية، يف 
ظل الرتويج األمريكي واإلرسائييل لصفقة القرن وحماولة تضليل الرأي العام الدويل، بأن 

الفلسطينيني السيام املقدسيني منهم يمكن أن يقبلوا بصفقة القرن. 

أسئلة الدراسة:

1-  م�ا ه�ي أهم االجتاهات السياس�ية الرئيس�ية للمقدس�يني جتاه التس�وية الس�لمية 

والعالقة مع االحتالل؟

2-  إذا ما جرت انتخابات فلس�طينية قادمة إىل أي من األحزاب السياس�ية س�يصوت 

املقدسيون؟

3-  إىل أي درج�ة هنال�ك اختالف يف االجتاهات السياس�ية الرئيس�ية بني املقدس�يني 

والفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة؟ 

منهجية الدراسة:

اعتم�دت منهجي�ة الدراس�ة عىل نوع�ني م�ن املنهجي�ات؛ األوىل هي املنهج�ي الوصفي 
القائم عىل حتليل اس�تطالعات الرأي، وقد ش�ملت مس�وح الرأي العام املس�تخدمة عىل 
العين�ة العش�وائية متعددة املراحل، حيث ت�م االعتامد عىل 600 مقابل�ة أجريت يف حمافظة 
الق�دس ضمن جمموعة من االس�تطالعات )8( التي أجراها املركز الفلس�طيني للبحوث 
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السياس�ية واملسحية يف عامي 2018-2019. وجاءت النتائج بنسبة خطأ مقداره 4٫5 %. 
أما املنهجية الثانية فقد اعتمدت عىل املنهج الكيفي، حيث تم إجراء س�بع مقابالت لعدد 
متنوع من الناشطني والفاعلني املقدسيني تم اختيارهم من مهن وخلفيات ثقافية خمتلفة. 

نتائج الدراسة:

تبعًا للبيانات األولية التي تعاملت معها الدراس�ة حول اس�تطالعات الرأي للمقدسيني، 
فقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، نوجزها باآليت:

: الموقف من عملية السالم
ً
أوال

1-  يعت�رب نص�ف املقدس�يني )نح�و 49٫9 %( أن الغاي�ة األساس�ية األوىل هل�م ه�ي 

انسحاب إرسائيل من األرايض املحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة(1).

2-  يعترب نحو 33٫7 % من املقدسيني أن الغاية الوطنية الثانية هلم هي عودة الالجئني 

الفلسطينيني إىل قراهم التي هجروا منها بفعل االحتالل اإلرسائييل.

3-  يؤيد 71٫4 % من املقدسيني محلة املقاطعة الدولية واملحلية ضد إرسائيل.

4-  يؤي�د 33٫4 % م�ن املقدس�يني الكفاح املس�لح ضد إرسائيل من أجل اس�رتجاع 

احلق�وق الوطني�ة املس�لوبة، بينام يعت�رب 24٫8 % منهم أنه مازال هنال�ك فرصة لعمل 
اتفاق سالم مع إرسائيل. ويفضل نحو 19٫7 % منهم بقاء الوضع الراهن. 

5-  لق�د أك�دت نتائ�ج غالبي�ة املقاب�الت م�ع املبحوثني عىل أن الفلس�طينيني املقدس�يني 

يؤيدون بش�دة االنس�حاب اإلرسائييل من األرايض الفلس�طينية التي تم احتالهلا من قبل 
إرسائيل عام 1967 بام فيها القدس الرشقية. ويثبت راس�م عبيدات(2)، الناش�ط الس�يايس 

(1) أش�ارت البيانات املجمعة لغايات املقدس�يني األوىل إىل أن الغاية األوىل للمقدس�يني هي انس�حاب 
إرسائيل من األرايض املحتلة عام 1967 بواقع 49٫9 %، أما الغاية الثانية هلم فتتمثل بحق العودة لالجئني 
الفلس�طينيني بنس�بة 33٫7 %، والغاية الثالثة هي إقامة نظام حكم ديمقراطي بنس�بة 11٫1 %، أما الغاية 

الرابعة واألخرية فتتمثل ببناء فرد صالح ملتزم بتعاليم الدين اإلسالمي بواقع 4٫8 % منهم. 

(2) راسم عبيدات. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية. 
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املق�ديس، ه�ذه النتيج�ة من خ�الل مقاطع�ة املقدس�يني النتخاب�ات البلدي�ة اإلرسائيلية 
األخرية يف القدس والتي كانت بنس�بة 98 %، وترى رتيبة النتش�ة(1) بأن «هّم املقدس�يني 
األول ه�و التخل�ص من االحتالل اإلرسائييل، ليس فقط م�ن أرايض عام 1967 وإنام من 
مجيع أرايض فلس�طني التارخيية». ويفس الدكتور حممد جاداهللا(2) هذه النتيجة بأن املقديس 
يعرف هويته أوالً وأخريًا بأنه فلسطيني وهلذا «يرفض 100 % من املقدسيني خمطط هتويد 
القدس املوحدة متمسكني باالنسحاب اإلرسائييل من القدس الرشقية». يف املقابل، جتادل 
الناش�طة املقدس�ية يف املجتمع املدين وف�اء عصفور(3) بأنه يف الوقت ال�ذي يتفق فيه غالبية 
املقدس�يني عىل رضورة االنس�حاب اإلرسائييل من مدينتهم، إال أن ذلك «ال يعني موافقة 
غالبيته�م عىل حل الدولتني» وعىل هذا األس�اس ترى الباحثة املقدس�ية ميس س�اليمة(4) 
أن «هنال�ك اجتاه متنامٍ بني املقدس�يني نحو ح�ل الدولة الواحدة». إال أن راس�م عبيدات 
ينف�ى ه�ذا االجت�اه(5)، ويرى أن سياس�ات الدول�ة اإلرسائيلي�ة العنرصية جتاه املقدس�يني 
متنعه�م باألس�اس من التفك�ري هبذا احلل «ألهن�م أكثر الفئات الفلس�طينية التي عايش�ت 
االحتالل وتدرك جيدًا أن سياساته تقوم أساسًا عىل العنرصية وإقصاء اآلخر، وما قانون 
القومية اليهودي إال دليل إضايف عىل هذه السياسات». فالدولة الواحدة وفقًا هلذه الرؤية 

«موضوع ليس مطروحًا يف الشارع املقديس» حسب تعبري الدكتور حممد جاداهللا(6). 

: اتجاهات التأييد والتصويت لألحزاب السياسية:
ً
ثانيا

1-  تتص�در حرك�ة فت�ح تأيي�د الش�ارع املقديس بواق�ع 15٫7 % ولكن لي�س بفارق 

كبري عن تأييد الش�ارع املقديس حلركة مح�اس والتي بلغت نحو 13٫5 %، وحصدت 

(1)  رتيبة النتشة. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(2) حممد جاد اهللا. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(3) وفاء عصفور. 15 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(4) ميس ساليمة. 15 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(5) راسم عبيدات. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(6) حممد جاد اهللا. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.
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األحزاب الوطنية واإلس�المية األخرى نس�ب تأييد ضئيلة ج�ّدًا ترتاوح بني 0٫4 % 
)حزب الش�عب( إىل 3٫2 % )مس�تقل وطني(، مرورًا باجلبهة الشعبية كربى أحزاب 

اليسار والتي بلغت نسبة التأييد هلا 1٫3 %.

2-  ترتفع جّدًا نسبة من مل حيددوا اجتاهاهتم السياسية عند املقدسيني، حيث بلغت هذه 

النسبة مستويات قياسية وصلت إىل 60 % من إمجايل املستطلعني. 

3-  يف حال مل يرش�ح الرئيس الفلس�طيني حممود عباس نفسه يف منصب الرئاسة، فإن 

املقدس�يني أكثر مياًل النتخاب ش�خصية فتحاوية، حيث أوضحت النتائج بأن 29 % 
من املقدس�يني س�يعطون صوهتم إىل م�روان الربغوثي، بينام لن حيصل إس�امعيل هنية 
رئيس املكتب الس�يايس حلركة محاس س�وى عىل 15٫6 % من أصوات املقدس�يني يف 
حال رش�ح نفس�ه للرئاس�ة. يف املقابل أوضح نح�و 38٫5 % من املس�تطلعني أهنم مل 

حيددوا بعد أّيًا من املرشحني املحتملني الذين سيمنحوهنم أصواهتم. 

4-  لق�د ذهب�ت نتائ�ج املقاب�الت إىل حتقيق نوع من التع�ادل يف ع�دد املقاعد بني كل 

م�ن فتح ومح�اس إذا ما ج�رت انتخاب�ات ترشيعي�ة يف الق�دس، وانقس�م املبحوثون 
فيمن س�تكون له األفضلية الطفيفة بني احلزبني، فالبعض منهم يرى أن األفضلية ربام 
ستكون حلامس بسبب زيادة االنتقادات من املقدسيني عىل السلطة الوطنية الفلسطينية، 
وتركزت ثانيًا يف ش�عور املقدس�يني بالتهميش النسبي من قبل السلطة الوطنية، بسبب 
عدم قدرة الس�لطة الوطنية الفلس�طينية عىل أن تقدم هلم خدماهتا املبارشة بسبب واقع 
االحتالل اإلرسائييل والذي يمنع الس�لطة الوطنية م�ن تقديم خدماهتا أو فتح أي من 
مكاتبه�ا يف املدين�ة املحتلة. ويتوقع الناش�ط املدين املق�ديس رامي نارص الدي�ن(1)، أنه 
بس�بب هذي�ن العاملني فإنه س�يتولد «اجتاه متن�امٍ للعزوف ع�ن التصويت لألحزاب 
السياس�ية، وهنالك حراكات مس�تقلة ربام ستنش�أ إذا ما جرت انتخاب�ات ترشيعية». 
ويؤكد الناشط املقديس إميل غوري(2)، عىل النهج التصويتي اجلديد للمقدسيني إذا ما 

(1) رامي نارص الدين. 15 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(2) إميل غوري. 15 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.
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جرت انتخابات ترشيعية بأنه سيكون موجهًا أكثر للربامج اخلدماتية أكثر منه للربامج 
التقليدية لألحزاب السياسية الفلسطينية.

: التباين والخصوصية للمقدسيين في الموقف السياسي
ً
ثالثا

يؤك�د غالبي�ة املبحوث�ني يف املقاب�الت ع�ىل أن املقدس�يني ه�م ج�زء أصيل من الش�عب 
الفلسطيني، وهم «يعتزون بمقدسيتهم» كام تقول وفاء عصفور(1)، ولكنهم نظرًا لوقوعهم 
املب�ارش حتت االحت�الل اإلرسائييل عك�س بقية املناطق الفلس�طينية التي تتمت�ع بنوع من 
احلك�م ال�ذايت وفقًا التفاق أوس�لو، ونظرًا لتنامي ش�عور املقدس�يني باخلط�ر اإلرسائييل 
«الط�ارد هل�م من بيوهتم» ك�ام يقول الدكتور جاداهللا(2)، فإن املقدس�يني يمت�ازون بنوع من 
اخلصوصي�ة نتيجة لواقعهم املعاش، الس�يام بعد صفقة القرن وتوس�ع سياس�ات التهويد 
ملدينتهم املحتلة، إال أن هذه اخلصوصية ال تنال من هويتهم الفلسطينية اخلالصة كام جيادل 
راس�م عبيدات(3). وبالرضورة، فإن هذه اخلصوصية ال تتعارض مع االجتاهات السياسية 
بش�كل عام للفلس�طينيني القابعني يف مناطق الضفة الغربية وغزة، إال أهنا تدفعهم بش�كل 
أك�رب  للحفاظ عىل هويتهم الفلس�طينية، حي�ث إن هذه اهلوية هي أكث�ر عرضة من غريها 

لسياسات التهويد والتشويه من قبل سلطات االحتالل.

وقد رصدت هذه الورقة نوعني من التباينات بني اجتاهات املقدس�يني السياس�ية من جهة 
وبني االجتاهات السياسية لعموم الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة. ومها: 

أوالً: التباين يف املوقف من عملية السالم

1-  تش�ري النتائ�ج الكمية إىل أن املقدس�يني أكثر إرصارًا من الفلس�طينيني يف املناطق 

األخ�رى ع�ىل احلل املف�يض إىل انس�حاب إرسائييل م�ن األرايض املحتلة ع�ام 1967 
وإقامة الدولة الفلس�طينية املس�تقلة، ففي الوقت الذي أش�ار فيه استطالع  رقم )74( 

(1) وفاء عصفور. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(2) حممد جاداهللا. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.

(3) راسم عبيدات. 14 نيسان/ أبريل، 2020، حمادثة هاتفية.
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إىل أن 44٫4 % من الفلس�طينيني يف الضفة الغربية والقطاع اعتربوا الغاية أعاله هي 
الغاية األوىل، فإننا نجد أن نس�بة تأييد هذه الغاية عن املقدس�يني اقرتبت من النصف 
تقريب�ًا )49٫9 %(. ويف الس�ياق نفس�ه، يرتفع تأييد املقدس�يني حل�ق العودة إىل نحو 
33٫7 % باعتباره�ا الغاي�ة الثانية بعد االس�تقالل، بينام وصلت نفس هذه النس�بة يف 

املتوسط لسكان الضفة والقطاع إىل 32٫7 % فقط.

2-  تقل نسبة املقدسيني املؤيدين للعودة إىل الكفاح املسلح -والتي بلغت 33٫4 %- 

عن املتوس�ط العام للفلس�طينيني والتي بلغت 38٫7 % حس�ب استطالع رقم )74(. 
واملقدس�يون أقل تفاؤالً من الفلسطينيني بش�أن التوصل إىل اتفاق سالم مع إرسائيل، 
حيث انخفضت نس�بة توقعاهتم باجتاه هذه االحتاملية إىل 24٫8 %، بينام ارتفعت هذه 

النسبة عند عموم الفلسطينيني إىل نحو 29٫0 %.

ثانياً: التباين يف اجتاهات التأييد والتصويت لألحزاب السياسية:

1-  تنخف�ض نس�بة تأيي�د املقدس�يني حلركة فتح باملجم�ل، فقد بلغت هذه النس�بة يف 

بياناتنا املعاجلة يف هذه الورقة 15٫7 %، بينام ترتفع هذه النس�بة يف الشارع الفلسطيني 
إىل نحو 31٫5 % حس�ب استطالع رقم )74(. وبالتوافق مع هذه املالحظة، وبالرغم 
من ارتفاع تأييد فتح يف الش�ارع الفلس�طيني بفارق متوس�ط عن محاس )نحو 8 نقاط( 
)31٫5 %، 23٫6 % ع�ىل الت�وايل( إال أن دراس�تنا أوضحت أن املقدس�يني هم أكثر 
تأييدًا لفتح من محاس )15٫7 %، 13٫5 % عىل التوايل(، ولكن بفارق ضئيل )حوايل 

2٫2 نقطة(.

2-  تش�ري بيانات الدراسة إىل ارتفاع كبري يف نسبة الذين مل حيددوا اجتاهاهتم التصويتية 

لألحزاب الوطنية واإلس�المية لدى املقدس�يني )60 %(، بينام تقل هذه النسبة بشكل 
كبري يف الشارع الفلسطيني )18 % فقط(. 

ملخص النتائج والنقاش: 

هنالك عدد من النتائج التي رشحت عن هذه الدراسة أمهها: 
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النتيجة األوىل: املقدسيون هم أكثر تأييدًا للحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني: وتتجىل 
هذه احلقوق أساسًا يف حل الدولتني مع انسحاب إرسائييل من األرايض التي احتلتها عام 
1967. فبالرغ�م م�ن املزاي�ا التي حيصل عليها املقدس�يون يف دولة االحت�الل اإلرسائييل، 

إال أن غالبية املقدس�يني هم مع حصول الفلس�طينيني عىل اس�تقالهلم يف دولتهم املس�تقلة 
وعاصمتها القدس(1). 

ويعود الس�بب وراء هذه اخلصوصية يف النظرة املقدسية لواقع التخلص من االحتالل، 
إىل معاناة املقدس�يني بشكل أكرب لسياس�ات التهويد والفصل العنرصي، وقد خلصت 
ف�رح )Farah, 2019, p.51-52( يف دراس�تها إىل نف�س النتيج�ة، حي�ث أك�دت عىل 
العالقة اجلدلية بني االحتالل اإلرسائييل غري الرشعي لألرايض الفلس�طينية وبني خلق 
«بيئ�ة قسية» ت�ؤدي إىل تقييد حركة الفلس�طينيني داخل األرايض الفلس�طينية املحتلة 
وخارجه�ا، حيث أجربت إرسائيل الفلس�طينيني بش�كل مبارش وغ�ري مبارش عىل اختاذ 
خي�ارات في�ام يتعلق بإقامته�م وعملهم ضمن قيود ش�ديدة فرضته�ا طبيعة االحتالل 
وإنشاء املس�توطنات واجلدار، وينطبق ذلك بشكل أكثر وضوحًا عىل القدس الرشقية، 
حيث يتم عزل الفلس�طينيني وف�رض قيود عىل تنقالهتم، ورشعن�ة عملية منح اإلقامة 
هلم يف املدينة ضمن قيود ش�ديدة. وهنا تس�تنتج الباحثة أن املقدس�يني خيضعون جلملة 
م�ن التوت�رات واالنته�اكات املتعلق�ة بتطبيق امل�رشوع الصهيوين يف بلدهت�م من جهة، 
وبني س�عيهم إلجياد س�بل للبقاء والعيش ضمن احلقائق االس�تعامرية القائمة من جهة 
ثانية. ويف الوقت الذي تأصلت فيه قيم التعددية لدى الفلس�طينيني بش�كل عام ولدى 
املقدس�يني بش�كل خ�اص، فإن�ه وبعد قيام دول�ة إرسائيل ع�ام 1948 واحتالهل�ا لبقية 
أرايض فلس�طني عام 1967، أصبحت األصولية الدينية الصهيونية أكثر وضوحًا. هذه 
األصولي�ة أوج�دت رواي�ة صهيونية أكثر حرصية قام�ت عىل نفي الرواية الفلس�طينية 
ع�ىل هذه األرض كاملة )Khoury, 2017(وه�و األمر الذي عّزز التوجه املقديس نحو 

(1) لقد أش�ار بولوك )2019( يف قراءته الس�تطالع رأي نفذه املركز الفلس�طيني الستطالع الرأي إىل أن 
نس�بة التأيي�د حل�ل الدولة الواحدة ما زال�ت منخفضة لدى الفلس�طينيني، حيث بلغت نس�بة التأييد بني 
املستطلعني 18 % من سكان الضفة و12 % من سكان غزة ونسبة مرتفعة بلغت 20 % يف القدس الرشقية.
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 Ja’bari,( التخلص من االحتالل. ومن جانب آخر، فقد الحظ اجلعربي وعبد املعطي
and Abdelmo’Ti, 2018( بأن اهلوية املقدسية العربية اإلسالمية قد ازدادت وتعززت 

خ�الل االنتفاضة الثانية وحتى اآلن، وذلك بس�بب التهديد املب�ارش املتزايد ضد اهلوية 
اإلسالمية الفلسطينية، حيث كان من الرضوري الدفاع عن اهلوية اإلسالمية املتمركزة 

عىل وجه اخلصوص يف مدينة القدس. 

وبالرضورة، يرفض املقدسيون أي حل من احللول التصفوية للقضية الفلسطينية، بام فيها 
صفق�ة الق�رن، وهذا ما أوضحه اس�تطالع رقم )74(، حيث بلغت نس�بة الرفض لصفقة 
القرن بني الفلس�طينيني أكثر من 80 %، كام أوضحته كل اس�تطالعات الرأي األخرى(1). 
ويف الواق�ع، ف�إن صفق�ة الق�رن بتضمنه�ا ض�م املس�توطنات االس�تعامرية إىل إرسائيل، 
فإهن�ا جتعل الس�يطرة ع�ىل القدس مدخ�اًل لتمزيق وح�دة الضف�ة الفلس�طينية اجلغرافية 
والديمغرافي�ة إرب�ًا، ومنع قيام دولة فلس�طينية متصلة جغرافيًا، وذلك من خالل توس�يع 
االستيطان االس�تعامري يف القدس حتت عنوان إنشاء مرشوع «القدس الكربى» املطروح 
يف إط�ار هذه الصفقة ليصل إىل البحر امليت رشق�ًا، وإىل مداخل اخلليل جنوبًا، وإىل حميط 

رام اهللا شامالً )سامل، 2020(. 

النتيجة الثانية: املقدسيون هم أكثر مياًل لفتح من محاس. وبالرغم من تقارب التأييد لكال 
احلزبني، إال أن ارتفاع نسب الذين مل حيددوا اجتاهات التأييد عندهم )60 %( يلقي بظالله 
عىل هذا االس�تنتاج، حيث إنه من املمكن أن خوف املقدس�يني من قمع االحتالل املبارش 
عليه�م، وع�دم ثقتهم بسية االس�تطالعات دفعه�م إىل رفض البوح ب�أي من األحزاب 
السياسية التي يؤيدوهنا، السيام إذا كانت هذه االجتاهات هي أقرب إىل محاس. وقد يعود 
السبب يف ارتفاع نسبة غري املحددين يف القدس إىل انعدام الثقة يف الفصائل الوطنية، وهي 

حالة عامة نجدها تتزايد يف األرايض الفلسطينية(2). 

(1) يف الواقع فإن غالبية الفلسطينيني يدعمون استعادة فلسطني التارخيية )66 % من املستطلعني( ، وحتى 
يف ظ�ل دعمه�م حلل الدولتني فإهنم يعتربون ذلك فقط عىل س�بيل التس�ويات التكتيكي�ة الرباغامتية وال 

يعتربون ذلك ختليًا عن كامل فلسطني التارخيية )بولوك، 2020(. 

(2) يف اس�تطالع س�ابق نف�ذه مرك�ز الق�دس لإلع�الم واالتص�االت )JMCC( بالرشاك�ة مع مؤسس�ة 
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التوصيات: 

تويص الدراسة بالتوصيات التالية:  

1-  رضورة تعزي�ز صم�ود املقدس�يني من أجل تعطيل السياس�ات الرامي�ة إىل هتويد 

املدينة وهتجري سكاهنا.

2-  العم�ل ع�ىل كل األصع�دة ع�ىل وق�ف صفق�ة الق�رن والتص�دي هل�ا باعتباره�ا 

تستهدف اهلوية املقدسية والفلسطينية وتنال من مكانة القدس كعاصمة أبدية للشعب 
الفلسطيني.

3-  تكثيف عملية إجراء اس�تطالعات الرأي يف مدينة القدس ويف أحيائها، وبش�كل 

دوري، من أجل استرشاف آراء املقدسيني السياسية واالجتامعية واالقتصادية ومتابعة 
تطور هذه االجتاهات.

«فريدري�ش إي�ربت يف ش�هر آب/ أغس�طس املايض. أظه�ر أن 34٫5% من املس�تطلعني أف�ادوا أهنم لن 
يصوت�وا ع�ىل اإلطالق. كام أش�ارت النتائ�ج إىل أن «44٫7% من املس�تطلعني أفادوا أهن�م ال يثقون بأي 

فصيل )أبو عامر، 2019(.
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يرتب�ط التطرف اإلرسائييل عادة باألصولية اليهودية، إذ لعبت اجلامعات الدينية املتش�ددة 
دورًا بالغ األمهية يف سياس�ة االس�تيطان، وترتيب أجندة احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة، 

وذلك عىل خلفية سيطرهتا عىل املجتمع اإلرسائييل ومؤسساته.

وعىل ضوء ذلك، باتت فتاوى كبار األصوليني اليهود حتتل مكانة رئيس�ة ضمن مكونات 
آليات التحكم والس�يطرة يف بلورة سياسات صانع القرار اإلرسائييل، ويف بعض األحيان 
تك�ون هي املحرك الرئيس ملوقف املجتمع جتاه بعض القضايا التي تتعلق أيضًا بالقرارات 
املصريي�ة الت�ي جي�ب ع�ىل القائمني يف احلك�م اختاذها بش�أن وضعي�ة الق�دس ضمن أي 

مفاوضات للسالم مع الفلسطينيني.

ولذل�ك قمن�ا بالرتكيز ع�ىل وضعي�ة القدس ومعتق�د «الوط�ن البديل» للفلس�طينيني يف 
اخلط�اب األص�ويل واإلعالم�ي اإلرسائي�يل وما طُ�رح به م�ن معاجلة ومغالط�ات هتدف 
الس�تبدال فلس�طني ب�»دولة فلس�طني اجلديدة»، إىل جانب وضع س�بل وآليات املواجهة 

إعالميًا عىل النحو التايل:
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باحثة م�سرية متخ�س�سة يف حتليل اخلطاب الإعالمي الإ�سرائيلي 
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- السالم ومعتقد الوطن البديل في خطاب األصوليين اليهود:
ً
أوال

هاّمً يف ازدياد س�لطة األصولية  ال ش�ك يف أن األح�زاب الديني�ة يف إرسائيل تلع�ب دورًا مُ
اليهودية وقدرهتا عىل توجيه السياس�ة اإلرسائيلية والزيادة يف تطرفها إزاء عملية الس�الم، 
فق�د أصب�ح للتي�ار الديني املتطرف قوة كبرية ال يس�تهان هبا يف التأثري الس�يايس، مما جيعل 
احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة تتامهى مع تطرف اجلامعات األصولية؛ لضامن اس�تمرارية 

بقائها يف سدة احلكم.

ونظ�رًا للتط�ورات الديني�ة والسياس�ية التي ط�رأت عىل إرسائي�ل بعد إقامتها، تش�كلت 
مواقف احلريديم من القضايا السياس�ية، وخاصة يف عالقتهم بالس�لطة السياس�ية القائمة 
يف الدول�ة، ولعل م�ن أهم الظواهر الت�ي أدت إىل ازدياد النفوذ الدين�ي، تبلور األصولية 

املتطرفة التي تنتهج سياسة العنف ضد العرب والفلسطينيني عىل وجه اخلصوص. 

فقد كانت حادثة اغتيال رئيس الوزراء األس�بق «يتس�حاق رابني» بمثابة مؤرش عىل خطر 
احلريديم عىل املجتمع اإلرسائييل نفسه؛ إىل حد أن بعض املحللني السياسيني يعدون هذه 
احلادث�ة فاصاًل بني عرصين يف التاريخ احل�ايل للمجتمع اإلرسائييل، حيث عمل احلريديم 
ع�ىل توظي�ف النصوص الدينية وإضفاء تفس�ريات جديدة عليها خلدم�ة أهداف التطرف 
الدين�ي ولتأصي�ل االجتاه إىل العنف واإلرهاب للحيلولة دون حتقيق أي اتفاق س�الم بني 

إرسائيل والفلسطينيني)1(.

ولذل�ك، فالنظري�ة الصهيوني�ة احلديث�ة ه�ي املس�ؤولة عن صياغ�ة «معتق�د» أن القدس 
مدين�ة هيودية تارخييًا وروحانيًا، وذلك تكمي�لٌ ملفهوم «أرض إرسائيل» من منطلق الفكر 

الصهيوين)2(.

وع�ىل ض�وء ما س�بق، عكف اخلط�اب احلريدي ع�ىل توظيف النص�وص الديني�ة لتربير 
االحتالل واالس�تيطان واإلبادة الشاملة للشعب الفلس�طيني من خالل التمسك بمعتقد 
الوع�د اإلهل�ي لبني إرسائيل بأرض إرسائيل )أرض فلس�طني(، وكذلك اعتبار أن معاداة 
األغي�ار )غ�ري اليهود( م�ن األعامل الت�ي يثاب عليها اليه�ود، إىل جان�ب تأصيل دعاوى 
اضطه�اد اليه�ود يف العامل، واس�تدرار عطف املجتم�ع الدويل إلخفاء أعامهل�م وتدابريهم 

بنرش العنف وتدمري اآلخرين.
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ولذلك وّظف األصوليون خطاهبم الديني؛ للتحفيز عىل الرصاع الدويل من خالل شيطنة 
اآلخر، وتربير اس�تخدام العنف وقتل األبرياء، حي�ث يصنف اآلخر عىل أنه عدو اهللا، مما 
يربر به األصوليون اس�تخدام العنف نحو غري اليهود كأداة رشعية، وهو ما يدخل ضمن 

إطار البعد الديني يف الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني)3(.

وع�ىل خلفي�ة تأثري األصولي�ة اليهودية عىل أجندة السياس�ة اخلارجية، فق�د أعلنها رئيس 
احلكوم�ة «بنيامني نتنياهو» رصاحة أثناء اللقاء التاس�ع الذي عقده يف منزله يف إطار دائرة 
الكت�اب املق�دس التقليدي بأنه ال مس�تقبل هيودي م�ن دون «التناخ» )الكت�اب اليهودي 

املقدس()4(.

ويف ض�وء حتليل املحتوى الضمن�ي للخطاب الديني األص�ويل يف إرسائيل جتاه أي اتفاق 
س�الم م�ع الفلس�طينيني، يتض�ح لنا م�دى التداخ�ل الفكري الواض�ح بني ال�رؤى التي 
يرّوجها كبار احلاخامات احلريديم وبني مرتكزات السياس�ة اإلرسائيلية جتاه قضية النزاع 
اإلرسائييل- الفلس�طيني والتي جتلت يف مسعى رصيح لتحريض قيادهتم عىل قتل وتدمري 
الفلس�طينيني، وهو ما يدحض أي تكهنات بش�أن إهناء الرصاع وإقامة دولة فلس�طينية يف 

ضوء أي حتركات أمريكية لتحقيق السالم بني اجلانبني.

فهن�اك اعتقاد يس�ود بأن انزي�اح املجتمع اإلرسائي�يل نحو اليمني له ارتب�اط وثيق بتعاظم 
ظاه�رة التدين وازدياد نس�بة املتدينني واملحافظني دينيًا يف إرسائي�ل، فقد وجهت «إيليت 
ش�اكيد» عضو الكنيس�ت عن حزب اليمني اجلدي�د ووزير احلرب احلايل الس�ابق «نفتايل 
بينت» يف وقت سابق دعوهتام للجيش اإلرسائييل للترصف بمنتهى القوة ضد الفلسطينيني، 

وذلك عىل خلفية األوضاع يف غزة)5(.

ك�ام قد س�بق أن امتدح عضو جمل�س احلاخامية الك�ربى وحاخام مدينة صفد «ش�موئيل 
إلياهو» يف أحد الدروس الدينية األس�بوعية الدعوة التي وجهها بينت وشاكيد وأثنى عىل 
مطلبه�ام باس�تخدام العنف املف�رط يف التعامل مع الفلس�طينيني، مؤكدًا أن�ه ال يتعني عىل 

اجلنود الترصف بجبن)6(. 

ويف ظ�ل حتك�م األصولية اليهودية يف دفع مس�ار الرصاع اإلرسائييل- الفلس�طيني، عمل 
خطاب األصوليني اليهود عىل ترسيخ استحالة إحالل السالم بني إرسائيل والفلسطينيني 
عىل أس�اس مبدأ حل الدولتني واس�تحالة التفاوض بش�أن القدس ضمن أي اتفاق سالم 
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مس�تقبيل مع الفلس�طينيني، معتربين أن أرض فلس�طني املحتلة هي أرض مقدسة أُعطيت 
لبن�ي إرسائي�ل بوعد إهلي، وهو ما س�بق أن ع�ّرب عنه احلاخام «نري بن أرتيس» أحد أش�هر 
املفت�ني يف إرسائي�ل يف خطبت�ه الديني�ة األس�بوعية التي نرشه�ا موقع «كيكار هش�ابات» 
اإلخب�اري احلريدي بتاري�خ 2015/12/4، قائاًل: تعمل الواليات املتحدة علنًا، تتحدث 
�رم عىل احلكومة  رم حمُ رم حمُ م�ع احلكوم�ة اإلرسائيلي�ة من أجل إقام�ة دولة فلس�طينية. حمُ

اإلرسائيلية إعطاء ولو سنتمرت من أرض إرسائيل، فال لالعتقاد هبذا السالم)7(.

فه�ذه الفت�وى املتطرفة للحاخام «بن أرتيس» نموذجًا، قد باتت حتول دون التزام الساس�ة 
اإلرسائيليني باستحالة تطبيق صفقة ترامب للسالم بكل ما حتمله من خرائط إلقامة دولة 

فلسطينية حتى عىل جيوب منعزلة، نظرًا لرفض األصوليني اليهود املبدأ من أساسه.

ويف الس�ياق ذات�ه، يس�عى اخلطاب األص�ويل إىل إنكار حق الش�عب الفلس�طيني يف إقامة 
دولت�ه املس�تقلة بتوطني الفلس�طينيني يف مع�ازل وجيوب، وصوالً إىل وط�ن بديل خارج 
األرايض الفلس�طينية املحتل�ة، ويف ض�وء االع�رتاف األمريكي بالس�يادة اإلرسائيلية عىل 
القدس، بات األصوليون اليهود يف إرسائيل عىل قناعة باس�تحالة حتقق احللم الفلس�طيني 
بأن تكون القدس الرشقية هي عاصمة الدولة الفلس�طينية املنش�ودة، وهو ما رّسخ بدوره 
معتقد األصوليني اليهود باستحالة تقسيم القدس وبقائها موحدة لتكون عاصمة العقيدة 

اليهودية والعاصمة األبدية إلرسائيل.

فهن�اك م�ن احلاخام�ات من يع�د «أرض إرسائي�ل» هي فق�ط أرض كنعان أو فلس�طني، 
وآخرون من األصوليني احلريديم يتمس�كون بام ورد يف التوراة وحتديدًا يف س�فر التكوين 
اإلصحاح 12:15 بشأن األرض التي وعد الرب بمنحها إىل سيدنا إبراهيم ولشعبه، حيث 
نْ  ، مِ ضَ هِ األَرْ طِي هذِ لِكَ أُعْ ائِاًل: «لِنَسْ يثَاقًا قَ امَ مِ رَ عَ أَبْ بُّ مَ مِ قَطَعَ الرَّ يَوْ ورد نصًا: يفِ ذلِكَ الْ

.)8( اتِ رَ فُ ْرِ الْ ، هنَ بِريِ كَ رِ الْ َ إىل النَّهْ رصْ ْرِ مِ هنَ

وحس�ب املصادر اليهودية أن حدود هذا الوعد اإلهلي، متتد بني النهرين الكبريين، وادي 
مرص، وهو ما يبدو أنه وادي العريش، وهنر الفرات يف أرض الرافدين، وحس�ب املصادر 

اليهودية أن هذا الوعد مل يتحقق بصورته املثىل إال يف عهدي داود وسليامن)9(.

فعندم�ا نع�ود بالتاري�خ إىل أواخر الس�بعينيات من القرن املايض يتكش�ف لن�ا مدى تأثري 
األصولية اليهودية عىل سياس�ة إرسائيل اخلارجية فيام يتعلق بالسالم، فقد كشف أرشيف 
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الدول�ة عن وثائ�ق قديمة، كان م�ن بينها خطابات للحاخام «ش�لومو جوري�ن» احلاخام 
العس�كري األول يف جي�ش االحت�الل، وثال�ث رئي�س حلاخام�ات اليهود األش�كناز يف 
إرسائي�ل م�ن 1973 إىل 1983، فهو من أفتى لرئيس الوزراء اإلرسائييل األس�بق «مناحيم 
بيغن» بأن س�يناء ليس�ت جزءًا من «أرض إرسائيل»، وهو ما دفع بيغن لتفكيك مستوطنة 

ياميت رغم معارضة األصولية اليهودية لذلك األمر.

ووفق ما ورد عن أرش�يف الدولة، فقد كان هناك تبادل خطابات مهمة متت بني «بيغن» 
واحلاخ�ام «جوري�ن» واحلاخام «تس�في هي�ودا هكوهني كوك» الذي وب�خ جورين عىل 
فت�واه ل�«بيغ�ن»، فبعد فرتة وجي�زة من تويل بيغن الس�لطة، ب�دأت املحادثات مع مرص 
تتط�ور إىل حمادثات س�الم، وبعدها وّقع البلدان عىل اتفاقية كام�ب ديفيد، التي أعادت 

سيناء كاملة إىل مرص)10(.

ويف ض�وء هذه اإلش�كالية، تنهال العديد من التس�اؤالت من قب�ل اإلرسائيليني عىل كبار 
احلاخام�ات احلريدي�م للفتوى ع�ام إذا كانت س�يناء بالفعل هي جزء م�ن أرض إرسائيل 
الكامل�ة أم ال، حي�ث أوض�ح احلاخ�ام اإلرسائي�يل املتط�رف ش�موئيل إلياه�و )حاخ�ام 
مدين�ة صف�د، وعضو جملس احلاخامية الكربى يف إرسائي�ل( يف فتوى نرشها موقع «كيبا» 
اإلخب�اري احلريدي بتاريخ 25 أيلول/ س�بتمرب 2005 أن هن�اك خالفات عام إذا كان هنر 
م�رص ه�و النيل، فإذا كان هنر مرص هو النيل، تعد س�يناء هي جزء م�ن األرض املوعودة، 

وإذا ما كان وادي العريش يكون فقط جزء من سيناء هي أرض إرسائيل)11(.

يف خضم هذه اإلش�كالية، أكد ش�لومو آفين�ر، أحد الزعامء الديني�ني يف إرسائيل وحاخام 
مس�توطنة بي�ت إيل يف فتوى نرشها موق�ع «رسوجيم» اإلخباري لش�ؤون القطاع الديني 
بتاريخ 2012/7/30 أنه بالرغم من أن س�يناء تقع ضمن أرض إرسائيل التوراتية إال أهنا 

ليست جزءًا من دولة إرسائيل وبالتايل حيظر التنزه فيها إىل جانب ما هبا من خماطر)12(.

ويف س�ياق إشكالية أن س�يناء ليس�ت جزءًا من دولة إرسائيل، يوظف األصوليون اليهود 
مرشوع إقامة الوطن البديل للفلس�طينيني يف س�يناء، حيث سبق وأن أفتى بذلك احلاخام 
«نري بن أرتيس» يف مس�تهل خطبته الدينية األس�بوعية التي نرشها موقع «كيكار هشابات» 
اإلخب�اري احلري�دي بتاري�خ 10/20/ 2017 والت�ي حتدث خالهلا عن فك�رة إقامة دولة 
فلس�طينية يف س�يناء، قائاًل: «الفلس�طينيون الذي�ن يزعمون أن ليس لدهي�م مكان للعيش 
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في�ه، الرب يقدم هل�م مرشوعًا، إلقامة دولة فلس�طينية من رفح املرصي�ة إىل البحر ومرص 
والعي�ش مثل امللوك. فإذا ما كانت عرشات املليارات التي يرميها العامل بس�بب الكوارث 
الطبيعية ستس�مح للفلس�طينيني بإنش�اء دولة يف صحراء س�يناء، فس�تكون هادئة بالنسبة 

لتلك البلدان»)13(.

هك�ذا ب�دا واضحًا مدى تأث�ري األصولية اليهودية ع�ىل آليات السياس�ة اخلارجية املتعلقة 
باحللول املس�تقبلية البديلة إلقامة دولة فلس�طينية عىل أساس حل الدولتني، حيث أصبح 
احلدي�ث بش�أهنا جمرد إضاع�ة للوقت وتبادل اهتام�ات بني التكتالت احلزبي�ة يف إرسائيل 
واس�تغالل شق الصف الفلس�طيني؛ خللق ذريعة حتول دون إجياد حل للقضية الفلسطينية 

لتبقى معلقة إىل أجل غري مسمى.

- القدس في الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي:
ً
ثانيا

يف ظ�ل م�ا تتع�رض ل�ه مدينة الق�دس من هجم�ة رشس�ة للس�يطرة عليها، حت�اول دولة 
االحت�الل عرب ترس�انتها اإلعالمية ترس�يخ تغيري اجلغرافي�ا كام حاولت حتري�ف التاريخ 
وتزوي�ره، مس�تغلة املنابر والفضائيات اإلرسائيلية لتأصيل معتق�د األصل اليهودي ملدينة 
الق�دس وأهن�ا العاصمة األبدية لليهودية، وإثبات احلق الدين�ي والتارخيي املزعوم لليهود 

فقط يف القدس، وفرض سياسة األمر الواقع عىل املدينة.

ولذل�ك بل�ور االحتالل سياس�ة إعالمية خاصة لش�كل املعاجلة اإلعالمي�ة لألحداث يف 
الق�دس من�ذ بداية الرصاع ع�ىل املدينة املقدس�ة، حيث وض�ع مبادئ أساس�ية يف تغطيته 
اإلعالمي�ة، تق�وم يف األس�اس عىل املرجعي�ة الديني�ة والتارخيية يف إس�رتاتيجيات اإلقناع 
للجمه�ور املتلقي وذلك إلضف�اء الطابع العقالين والوجداين عىل ارتب�اط اليهود باملدينة 

املقدسة، واالدعاء بوجود تراث ثقايف هيودي فيها.

وتعترب املؤسسة السياسية اإلرسائيلية أدوات اإلعالم املختلفة: املقروءة، املسموعة، املرئية، 
اإللكرتونية، جزءًا من حرهبا ضد املقدس�يني، حيث تش�ّن هجومًا عدائيًا مربجمًا يستهدف 
التأث�ري ع�ىل عقلياهتم ونفس�ياهتم، ليصيبهم الوه�ن واإلحباط والتف�كك واالضطراب، 

وهي عملية تتميز بأهنا رسيعة هادئة تعتمد عىل االستدراج البطيء.

ولذل�ك حتاول وس�ائل اإلع�الم اإلرسائيلية إدخال بع�ض املصطلح�ات واملفاهيم ذات 
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الطاب�ع الصهيوين واليهودي من أجل ترس�يخ املعتقدات والسياس�ات اإلرسائيلية، ومن 
هذه املصطلحات ما تطلقه وسائل إعالم إرسائيلية عىل حائط الرباق باسم «احلائط الغريب 
أو «هكوتل» بالعربية، وكأن هناك حّقًا هلم يف احلرم القديس الرشيف الذي تس�ميه «הר 

הבית جبل اهليكل»، والقدس «يروشاليم». 

كام تس�تخدم مصطلحات «احلوض املقدس»، وهو املرشوع التهويدي بحي الشيخ جراح 
ش�امالً، مرورًا بالبلدة القديمة ووصوالً إىل بلدة س�لوان وس�فح جبل املكرب هبدف إضفاء 
صبغ�ة هيودي�ة عىل مالمح املدينة، وكذلك املصطلح الصهي�وين «مدينة داود» الذي يطلق 
عىل بلدة سلوان )جنوب املسجد األقىص( من أجل هتويدها، حيث تم إطالق اسم مدينة 
امللك داود عليها، بعد أن فشلت كل حماوالت التنقيب يف العثور عىل أثر بارز فيها يشري إىل 
وجود مملكة داود مكاهنا، كام برزت غريها من املصطلحات الصهيونية الواردة يف اإلعالم 
اإلرسائييل؛ ملحاولة ترس�يخ املسميات اليهودية لألبواب واألحياء يف مدينة القدس، فهي 

باستخدام هذه األسلحة اإلعالمية تشارك يف حماولة التغيري والتزييف.

كام تس�عى وس�ائل اإلعالم اإلرسائيلية كذلك إىل تش�ويه احلقائق لتغيري التاريخ والواقع، 
والتسليم بمزاعم تارخيية وكأهنا حقائق، عرب املسامهة يف حماولة اإلقرار بالوجود اليهودي، 
وباحلق التارخيي يف فلس�طني، والقبول باألس�اس العقائدي الصهي�وين لدولة االحتالل، 
والتس�ليم بالقوانني واألمر الس�يايس املفروض، وتعرض مثاًل مسجد قبة الصخرة وكأنه 

املسجد األقىص، حتى لو اهنار ال جيد الصدى املطلوب لدى املسلمني.

كام تعرض وس�ائل اإلعالم اإلرسائيلية مدينة القدس وكأهنا مدينة موحدة، حيث تس�هم 
يف حماولة فرض وقائع سياسية عىل األرض، يتم ذلك عن طريق متابعة احلدث أوالً بأول، 

والتحيز لوجهة النظر االستيطانية والسياسية.

ويف ضوء اتباع سياسة التعتيم اإلعالمي ال تظهر وسائل اإلعالم اإلرسائيلية االعتداءات 
اليهودية عىل املصلني يف املس�جد األقىص، وال تعرض كذلك اهلجوم االس�تيطاين الشامل 

الرامي لتفريغ القدس من أهلها، وخمطط تغيري معامل القدس.

يف املقابل، ختصص وسائل اإلعالم اإلرسائيلية برامج يومية يف الفضائيات ووسائل اإلعالم 
ع�ىل تاريخ القدس «اليهودي»، وقيام املثقفني والباحث�ني بدورهم يف رصد وحتليل وتوثيق 

هذه املعامل التارخيية «املزعومة»، من خالل األبحاث والوثائق والوسائل اإلعالمية.
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انته�ج اإلعالم اإلرسائييل من�ذ بداية الرصاع عىل مدينة القدس، مبادئ أساس�ية يف 
حديث�ه وتغطيته ألحداثها، من أمهها اللمس�ة اإلنس�انية بام يضفي الطابع اإلنس�اين 
والش�خيص ع�ىل ارتباط اليه�ود باملدينة املقدس�ة، واالعرتاف بوج�ود ثقايف هيودي 

فيها.

- إستراتيجيات الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي نحو القدس:
ً
ثالثا

يتك�ون اإلط�ار اإلعالمي للخط�اب اإلرسائييل من عدد من املح�ددات التي ختضع عامة 
للخ�ط املس�موح به للنرش، وف�ق ما حت�دده الرقابة العس�كرية، خاصة فيام يتعلق بمس�ألة 
األم�ن، حيث كان وال يزال إعالمًا ذا مدلوالت أمنية، فهو مرتبط وموّجه، وحيتل العامل 

األمني مركز األمهية القصوى يف تعامل احلكومة وبلدية القدس معه.

ولذل�ك يعم�ل اإلع�الم ع�ىل ترس�يخ آراء خمتلفة ومشوش�ة يف نف�وس اجلمه�ور العريب 
الفلس�طيني يف ظ�ل ضع�ف اإلمكاني�ات لتوف�ر وس�ائل أخرى ق�ادرة عىل التص�دي له، 

ومقاومة هذا التأثري، السيام باجتاه تثبيت املزاعم اليهودية يف املدينة املقدسة.

وعىل ضوء ذلك، تبذل احلكومة اإلرسائيلية بمختلف وزاراهتا جهودًا حثيثة عىل املستوى 
اإلعالمي حتقيقًا ألهدافها السياس�ية، عرب سلسلة من اإلدارات املتخصصة، السيام وزارة 
اخلارجي�ة الت�ي تعترب بكاملها جهازًا إعالمّيًا متكامل النش�اطات، ب�ل هي ركيزة اإلعالم 
اإلرسائييل اخلارجي، املوجه لدول وشعوب العامل اخلارجي، الساعية للحصول عىل تأييد 
دويل عاملي فيام يتعلق بتثبيت اهلوية اليهودية للقدس، الس�يام عند احلديث عن االستيطان 

وتوسيع األحياء اليهودية.

ولذل�ك تُعن�ى مكاتب اإلع�الم احلكومية بالدرج�ة األوىل، بنرش املعلومات ع�ن البلدية 
ونش�اطاهتا، وأهدافه�ا ومنجزاهت�ا، وع�ىل وجه اخلص�وص كل ما يتصل برتس�يخ اهلوية 

اليهودية للمدينة بوجه خاص، وتعميق ارتباطها ووالئها للدولة.

كام تس�تقطب الدوائر اإلعالمية اإلرسائيلية كوادر إعالمي�ة من مجيع بلدان العامل، خاصة 
أمريكا وأوروبا، إلعداد تقارير صحفية عن القدس وهيوديتها وأحقيتهم هبا، والتعاقد مع 

رشكات كربى تعمل يف جمال الدعاية، وكسب الرأي العام.

ولذل�ك تق�وم الدوائر الرس�مية اإلرسائيلية بتس�فري إعالميني وصحفيني هي�ود للخارج، 
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لتعمي�م تل�ك الثقافة املطلوبة، ع�رب مطويات ونرشات ووس�ائل دعائي�ة تكلف املاليني، 
لنرشها وبثها عرب عواصم العامل.

هناك عدة مس�تويات يف التعامل مع القدس من قبل اإلعالم اإلرسائييل، القاس�م املشرتك 
بينها: إمجاعها عىل إنكار احلق الفلسطيني يف مدينة القدس بشكل عام، وهو ما يفس نجاح 
إرسائي�ل يف الوصول إىل الرأي العام العاملي، خاصة األمريكي، ونقل توجهاهتا ومواقفها 
فيام يتعلق بالقدس وغريها، ولذلك نرى حتيز وس�ائل اإلعالم األمريكية والغربية عمومًا 
إىل جان�ب إرسائيل، وتبنيها موقفها يف النظر للقدس باعتبارها «العاصمة األبدية املوحدة 
هل�ا»، ويف الوق�ت نفس�ه جتاهل وس�ائل اإلعالم ه�ذه، ما يعاني�ه أصحاب وأه�ل املدينة 

احلقيقيني بفعل االحتالل اإلرسائييل وممارساته)15(..

وعىل ضوء ذلك، سعت حكومة االحتالل عرب ترسانتها اإلعالمية املوجهة، ليس فحسب 
للجمهور اإلرسائييل باللغة العربية، بل أيضًا املوجهة إىل اجلمهور الفلسطيني والعريب عرب 
قنواهت�ا ومواقعه�ا اإلخبارية املوجهة بالعربية وكذلك للمجتم�ع األورويب بلغات أجنبية 
خمتلفة إىل إمالء سياس�ة األمر الواقع يف مدين�ة القدس؛ إلقناع العامل أمجع بأحقية إرسائيل 
واليه�ود وحده�م دون كل األدي�ان يف الق�دس باعتبارها وف�ق معتقداهت�م مدينة هيودية 
وعاصمة أبدية إلرسائيل، حيث يس�ري كل الساس�ة يف خطاهبم الس�يايس واإلعالمي عىل 
ما قاله ديفيد بن غوريون أول رئيس حلكومة االحتالل: «سنحتفظ بالقدس إىل األبد عىل 
الرغ�م من مجيع القرارات التي س�تتخذها األمم املتحدة، فالق�دس عاصمة إرسائيل عىل 

امتداد ثالثة آالف عام وستبقى كذلك يف املستقبل».

إىل جان�ب ذل�ك، غالب�ًا م�ا يعم�د اخلطاب اإلعالم�ي اإلرسائي�يل للتأكيد ع�ىل مصطلح 
«القدس املوحدة واألبدية» الذي يؤكد عليه الساسة يف خطاهبم اإلعالمي، فبعدما ضمت 
س�لطات االحتالل القس�م الرشقي من القدس إىل القس�م الغريب وتم قتل أكثر من ثالثة 
آالف مواط�ن وترشي�د 15 ألف نس�مة يف األي�ام األوىل من االحتالل ع�ام 1967، بدأت 
إرسائيل يف سياس�ة هتويد مدينة القدس عرب سلس�لة من اإلج�راءات لتغيري معاملها بعدما 

استوىل االحتالل عىل مساحات واسعة من األرايض الفلسطينية.

فقد عملت اآللة اإلعالمية آنذاك عىل رشعنة املرتكزات االستيطانية التي نفذهتا سلطات 
االحت�الل، حي�ث ب�ارشت مس�اندهتا لالنته�اكات اإلرسائيلي�ة بإحاط�ة مدين�ة القدس 
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بمجموعة من األطواق االستيطانية ملحارصهتا وعزهلا عن بقية الضفة الغربية. 

وقد اس�تطاع االحتالل من خالل األطواق االس�تيطانية حول مدين�ة القدس إقامة آالف 
الوحدات االس�تيطانية وإس�كان آالف املس�توطنني؛ مما أدى إىل عزل األحياء الفلسطينية 
وحتويلها إىل جمموعة من اجلزر املعزولة املقس�مة، حيث اليس�تطيع الفلس�طينيون التحرك 
بحري�ة داخ�ل األرايض املحتلة. كام جتىل دور اآللة اإلعالمي�ة يف إبراز نجاح االحتالل يف 
عزل األحياء الفلس�طينية وجعلها جزرًا معزولة مقس�مة، حيث اليس�تطيع الفلسطينيون 

التحرك بحرية داخل األرايض املحتلة)16(.

ولذلك يعمل اخلطاب اإلعالمي اإلرسائييل عىل إفراد مساحة كبرية من التغطية اإلعالمية 
لذكرى ما يُسمى يف املعتقدات الصهيونية ب�»يوم توحيد القدس»، وطبقًا للتقويم العربي 
حيتف�ل اإلرسائيليون هبذه املناس�بة يف ش�هر ماي�و/ أيار، فيام حييي الفلس�طينيون يف ش�هر 
حزي�ران/ يونيو ذكرى نكس�ة 1967 التي احتلت إرسائيل خالهل�ا الضفة الغربية، بام فيها 

القدس الرشقية، وقطاع غزة.

ع�ىل س�بيل املثال تعم�دت القن�وات اإلرسائيلي�ة يف معاجلة ح�دث الذكرى الس�نوية ال�53 
الحت�الل القدس الرشقي�ة لعام 2020، نقل بّث حي لوقائع االحتفال من خالل إبراز تنظيم 
املتش�ددين اإلرسائيليني ملس�ريات يف القدس الرشقية املحتلة وأجواء االحتفال االستفزازية 
باألعالم، والتي نظمت هذا العام بالس�يارات ومن خالل شاش�ات عرض كبرية عىل خلفية 
تف�يش وب�اء كورون�ا. كام حرصت كذل�ك الصحف واملواق�ع اإلخبارية ع�ىل تغطية احلدث 
بمصاحبة املواد اإلعالمية بالفيديوهات التي توثق املسريات التي انطلقت من القدس الغربية، 
مرورًا بالشوارع املالصقة ألسوار القدس القديمة وصوالً إىل حائط الرباق بتجمعات كبرية 
م�ن اإلرسائيليني. ويف ض�وء ذلك عملت صحيفة «يسائيل هي�وم» العربية الداعمة لرئيس 
حكوم�ة االحتالل والت�ي تعد من أكثر الصح�ف العربية توزيعًا للنس�خ املطبوعة عىل إبراز 
مشاركة األرس واألطفال يف احلدث)17(. وكأن يوم احتالل القدس الرشقية بالنسبة هلم بمثابة 

يوم توحيد اجلمهور اإلرسائييل حتت راية االحتالل لألرايض الفلسطينية.

ويف ه�ذا الصدد، عمد اخلطاب اإلعالمي اإلرسائييل التخديم عىل مصالح رئيس حكومة 
االحت�الل بنيامني نتنياه�و قبيل إجراء االنتخابات اإلرسائيلي�ة األخرية، وذلك يف حماولة 
من�ه لكس�ب أص�وات اليم�ني. ويف هذا الص�دد أب�رزت «يسائيل هي�وم» كلم�ة نتنياهو 
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لإلع�الن عن بناء آالف الوحدات الس�كنية يف القدس الرشقية يف ش�باط/ فرباير 2020، 
حيث بدأها بعبارة «برشى عظيمة» لقيامه بربط مجيع أنحاء القدس «املوحدة»، معلنًا إقامة 
حي «جبل حوما 5» )جبل أبو غنيم( والذي سيقام به 2200 وحدة سكنية جديدة، حيث 
تعمد نتنياهو التنويه إىل تأسيس�ه هلذا احلي عندما انتُخب ألول مرة رئيس�ًا للحكومة عام 
1997)18(. فيام جتاهلت الصحيفة اإلش�ارة إىل ردود األفعال الفلس�طينية التي اس�تنكرت 

إرصار نتنياه�و عىل بن�اء آالف الوحدات االس�تيطانية عىل «أرايض دولة فلس�طني متهيدًا 
لتنفي�ذ صفقة ترامب املخالفة لكل قرارات الرشعية الدولية والقانون الدويل، الذي يعترب 

االستيطان اإلرسائييل كله غري رشعي يف مجيع األرايض الفلسطينية».. 

وع�ىل جانب آخر، عند النظر إىل معاجلة اخلطاب الصحفي للمواقع اإلخبارية املحس�وبة 
ع�ىل اليس�ار اإلرسائي�يل ملوض�ع الق�دس يف صفقة ترام�ب للس�الم، فق�د رأت صحيفة 
«هآرت�س» يف معاجلتها اإلعالمية أن تقس�يم القدس مل يعد صاحل�ًا وبقاءها مدينة مفتوحة 
ب�ات أكثر واقعية، حيث اعتمدت يف حجاجية خطاهبا اإلعالمي عىل ما ورد عن واضعي 
اتفاقي�ة جني�ف الصادرة يف الع�ام 2003، حيث أعادوا النظ�ر يف توصياهتم، التي اقرتحوا 
فيها تقس�يم القدس وفق�ًا حلدود ما قبل عام 1967 مع بع�ض التعديالت، حيث خلصوا 
إىل أن فكرة تقس�يم مدينة القدس مل تعد صاحلة، واقرتحوا حل الدولتني، مع بقاء القدس 

مدينة مفتوحة، دون تقديم أي حل للمشكالت األمنية التي يستلزمها هذا اخليار)19(.

ومرورًا بتناول اخلطاب الصحفي اإلرسائييل لقضية القدس، فقد أجرت صحيفة «معاريف» 
العربية املحسوبة عىل اليمني مقابلة مع رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق إهيود باراك بتاريخ 
8 أي�ار/ مايو 2020، كش�ف خالهلا ع�ن بعض تفاصيل مفاوضاته مع الرئيس الفلس�طيني 
الراحل يارس عرفات يف كامب ديفيد بوساطة أمريكية عام 2000، حيث ّمحل باراك عرفات 
مسؤولية فشل املفاوضات بسبب رفضه تقديم أي تنازالت بشأن القدس)20(، وهو ما يؤكد 

التزام القيادات الفلسطينية باحلفاظ عىل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية املنشودة.

وم�رورًا باحلديث ع�ن معاجلة املواقع اإلخبارية املحس�وبة عىل تيار اليمني وس�ط لقضية 
الق�دس، نجد أهنا الختتلف يف نفس التوجه لنظائرها من املواقع اإلخبارية املحس�وبة عىل 
تيار اليمني املتش�دد، ويف ضوء ذلك أبرزت صحيفة معاريف يف تقرير آخر هلا بتاريخ 25 
أي�ار/ ماي�و 2020 جهود رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياه�و لتهويد القدس، حيث 
خص�ص مبل�غ 200 مليون ش�يكل لتطوير وتعزيز الق�دس، حيث نقلت ع�ن نتنياهو أن 
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هذه اخلطوة مهمة بالنس�بة إلرسائيل يف عرص كورونا ليميض يف تأكيد مزاعمه أن القدس 
ستبقى دائاًم يف أولويات حكومته)21(.

وعىل جانب آخر عند النظر إىل معاجلة اخلطاب اإلعالمي اإلرسائييل املوجه باللغة العربية 
للجمه�ور الفلس�طيني والعريب املس�تهدف لقضية الق�دس، نجد أنه س�عى لتبييض وجه 
قي�ادات االحتالل من أعامهلم اإلجرامية. عىل س�بيل املثال احلادثة األخرية ملقتل الش�اب 
املق�ديس إي�اد احل�الق )32 عامًا( م�ن ذوي االحتياج�ات اخلاصة برص�اص عنارص من 
الرشط�ة اإلرسائيلية، حي�ث تعمد اخلطاب اإلعالم�ي توظيف االس�تامالت العاطفية يف 
إس�رتاتيجيات اإلقناع مع توظيف اإلطار اإلنس�اين باعتباره إطارًا مرجعّيًا للخطاب. ويف 
ه�ذا الصدد نرشت قن�اة i24 News اإلرسائيلية الدولية تقريرًا إخباري�ًا بتاريخ 30 أيار/ 
مايو 2020 حتت عنوان «كيف رّدت إرسائيل عىل مقتل الش�اب ذي االحتياجات اخلاصة 
يف الق�دس؟»، أب�رزت خالله تنديد عدد من أعضاء الكنيس�ت بمقت�ل احلالق برصاص 
الرشط�ة اإلرسائيلي�ة يف مدينة القدس. فيام ب�رز اّتباع االحتالل سياس�ة الكيل بمكيالني، 
ففي الوقت الذي ش�اطر فيه الوزير املسؤول عن الرشطة عائلة احلالق األمل، رفض انتقاد 
عن�ارص الرشط�ة قائاًل: «لن نتسع بمحاكمة عنارص الرشطة قب�ل انتهاء التحقيق»، مربرًا 

، عىل حد زعمه)22(. بأهنم يطالبونه باختاذ قرارات مصريية يف ثوانٍ

وم�رورًا باملح�اوالت الصهيونية لوصل مس�توطنات الضف�ة الغربية بالق�دس، فقد أبرز 
خط�اب اإلعالم�ي اإلرسائي�يل مميزات البدء بتش�ييد م�رشوع «الطري�ق األمريكي» الذي 
يوص�ل مس�توطنات الضف�ة الغربية بالقدس، حيث س�ّوق مس�ؤول يف بلدي�ة القدس له 
إعالميًا يف س�ياق ترصحياته لوكالة رويرتز األمريكي�ة ليؤكد عىل أمهية املرشوع يف تقليص 
أوقات السفر يف القدس الرشقية، وقد وظف موقع تايمز أوف إرسائيل يف نسخته العربية 
اإلطارين اإلنس�اين واألمني يف معاجلته اإلعالمية، حيث أبرز املوقع تأكيدات مس�ؤولني 
يف البلدية للوكالة األمريكية بأن الطريق س�ريبط املس�توطنات باملدينة، إضافة إىل تقليص 
أوقات الس�فر ألحياء القدس الرشقية، حيث من املقرر االنتهاء منه يف صيف عام 2021. 
وع�ىل جانب آخر استش�هد املوقع اإلرسائييل يف س�ياق التناول برد الفعل الفلس�طيني يف 
آخ�ر التقرير املنش�ور بوصف�ه باملوقف املعارض، وه�و ما يتناىف مجلة وتفصياًل مع س�لب 
حق�وق الس�كان األصلي�ني يف أرضهم، حي�ث وصفت ترصحي�ات فادي اهلدم�ي، وزير 
ش�ؤون الق�دس الفلس�طيني، لوكالة األنب�اء رويرتز بأهن�ا ادعاءات، حيث أكد املس�ؤول 
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الفلس�طيني فيها أن املرشوع يعزل األحياء الفلس�طينية داخل املدينة عن بعضها البعض.. 
ويقوض إمكانية قيام دولة فلس�طينية عاصمتها القدس الرشقي�ة)23(. هكذا حتاول املواقع 
والصح�ف العربي�ة التخدي�م عىل سياس�ات االحت�الل واحلكومة اإلرسائيلي�ة بتقويض 
حقوق الفلسطينيني يف القدس وكأهنم غري موجودين بشكل فيه حتيز إعالمي مطلق يتناىف 
م�ع املهنية يف التغطية واملعاجلة اإلعالمية لقضية القدس، حيث مل ختتلف وس�ائل اإلعالم 
اإلرسائي�يل ع�ىل اختالف توجهاهت�ا يف التغطية اإلعالمي�ة الرامية عىل ترس�يخ املعتقدات 

الصهيونية بأن القدس هي العاصمة األبدية للعقيدة اليهودية.

- خالصة النتائج العامة:
ً
رابعا

مما سـبق، يمكن اسـتخالص عـدد من النتائـج يف ضوء الشـواهد املطروحة عـن وضعية 
القدس يف اخلطاب األصويل واإلعالمي اإلرسائييل يف النقاط التالية:

● بدا لنا يف ضوء حتليل اخلطاب األصويل للحاخامات اليهود مدى تأثريه عىل سياس�ة 
إرسائيل يف التعامل مع القضية الفلسطينية ورفضها املطلق لفكرة التنازل عن أي شرب 

من األرايض الفلسطينية املحتلة.
● أصبح املسؤولون اإلرسائيليون عىل قناعة تامة بأنه ال تفاوض مستقبيل بشأن مسألة 
تقس�يم القدس، وهو ما جتىّل لن�ا يف ضوء قراءتنا التحليلية للخط�اب اإلعالمي لقادة 
االحت�الل بش�أن القدس، معتربي�ن إياها بمثاب�ة عاصمة أبدية إلرسائي�ل ال تفاوض 

بشأن تقسيمها يف أي اتفاق مستقبيل مع اجلانب الفلسطيني.
● الرتكي�ز اإلعالم�ي الواض�ح عىل املدينة بش�ّقيها وع�دم احلديث عن ق�دس رشقية 

وأخرى غربية بل قدس موحدة، باتت حتتضن الفعاليات واملناسبات واالحتفاالت.
● عدم توقف املخططات الصهيونية أليقنة املصطلحات املتعلقة بأس�امء بلدات املدينة 

وفق خمطط التهويد وتغيري املعامل يف القدس.
● يف ظل ما تتعرض له القدس واملس�جد األقىص من هجمة إرسائيلية وحشية، تسعى 
دولة االحتالل جاهدة الس�تغالل الثورة اإلعالمية، واملنابر والفضائيات اإلرسائيلية 
لرتس�يخ وجوده�ا يف املدينة املقدس�ة، وإثبات احلق الديني والتارخي�ي املزعوم لليهود 

دون غريهم، وفرض األمر الواقع عىل املدينة.
● يتض�ح أن أداء اإلع�الم اإلرسائي�يل يف قضايا مهمة كالقدس، يدل�ل بام ال يدع جماالً 
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للش�ك أن وسائل اإلعالم تتجند لتسويغ السياس�ة احلكومية، وحتاول تسويق الرواية 
الرس�مية رغم تفاخ�ر اإلعالم اإلرسائييل باس�تقالليته وحريت�ه، إال أن طريقة تغطيته 
ومعاجلت�ه لقضي�ة القدس تثري تس�اؤالت عديدة، فهي تعتمد ع�ىل مرتكزات إعالمية 
حم�ددة لتحقيق غاياته، لإلس�هام يف توعي�ة اجلمهور اإلرسائييل -املس�تهدف األول- 

بالتاريخ، وبالقواسم املشرتكة، وحماولة صهر اإلرسائيليني يف بوتقة واحدة.

- سبل وآليات المواجهة:
ً
خامسا

بدا واضحًا يف ضوء اس�تعراض معاجلة اخلطاب اإلعالمي اإلرسائييل لقضية القدس عىل 
مدار األش�هر املاضي�ة، بدءًا من كانون الث�اين/ يناير وحتى حزي�ران/ يونيو 2020 كعينة 
زمني�ة للتحليل أنه ال فرق يف املوقف اإلعالمي بني املواقع والصحف املحس�وبة عىل تيار 

اليسار اإلرسائييل أو املحسوبة منها عىل تيار اليمني يف شكل املعاجلة جتاه مدينة القدس.
ويف ضـوء ذلـك، قمنا بوضع بعض التوصيات لسـبل مواجهة خطـاب الدعاية واإلعالم 

اإلرسائييل نحو قضية القدس، وذلك عىل النحو التايل:
- العم�ل ع�ىل االرتقاء باملس�توى املهني للخط�اب اإلعالمي الفلس�طيني يف نرشات 
األخبار والربامج السياسية، وكذلك يف الصحف واملواقع اإلخبارية وعدم الوقوع يف 

خطأ ترديد األسامء اليهودية ملالمح األحياء بالقدس.
- العم�ل عىل خماطبة املجتمع الدويل إعالميًا بلغات خمتلفة ملجاهبة اخلطاب اإلعالمي 
اإلرسائي�يل املوّج�ه لدول أوروبا لكس�ب تعاطفهم مع إرسائي�ل وإعطائها األحقية يف 

السيطرة عىل القدس بأكملها.
- ابتكار أس�اليب إعداد جديدة بوس�ائل مس�تحدثة لنقل رسالة الش�عب الفلسطيني 
بش�كل عام وقضايا االس�تيطان اإلرسائييل بشكل خاص، بام يف ذلك يف مدينة القدس 

للمجتمع الدويل لكسب مزيد من التعاطف.
- رضورة إجياد آلية تنس�يق بني خمتلف اجلهات التي تقوم بحمالت إعالمية للقدس، 

حتى ال تتضارب هذه احلمالت يف مضامينها وتوقيتاهتا، والفئة املستهدفة منها.
- حاجة املؤسسات العاملة من أجل القدس لالستفادة من األجواء اإلعالمية املناسبة 

التي ختلقها املؤسسات اإلعالمية جلمع الدعم املادي خلدمة املدينة املقدسة.
- تعميق اخلربات وتبادهلا، وتوحيد املصطلحات وتعميمها، واالستفادة من التجارب املختلفة.
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ملخص 

التحوالت احليزية والوظائفية والسكانية يف القدس سيتم حتليلها عرب املراحل الزمنية التي 
مرت هبا القدس، بداية مع املرشوع التخطيطي الكولونيايل بإقامة مس�توطنات يف القدس 
الرشقية ضمن التوافق الس�يايس لكل األح�زاب اإلرسائيلية لفرض هيمنة حيزية وحرص 
الوج�ود الفلس�طيني يف املدينة، فالسياس�ات التخطيطي�ة اإلرسائيلية يف الق�دس الرشقية 
تق�وم باألس�اس عىل اعتب�ارات ديمغرافية غري معلن�ة منعت بناء أحياء فلس�طينية جديدة 
منذ العام 1967، حيث مل تتم املصادقة عىل خمططات هيكلية تفصيلية لألحياء الفلسطينية 
حت�ى اليوم ومتت رشذمة القدس الفلس�طينية مكانّيًا ووظائفّيًا من خالل منظومة س�يطرة 
تش�مل الضم، االس�تيطان، البنية التحتية واجلدار، باإلضاف�ة إىل جمموعة من اإلجراءات 
اإلدارية والسياس�ية التي أهنت كون القدس حارضة فلس�طينية كام كان عليه الواقع حتى 
العام 1994 )توقيع اتفاق أوس�لو ب وحظر عمل الس�لطة الفلس�طينية يف القدس(, هذه 
الورقة س�تتناول األهداف اجليوسياسية التي س�عت إرسائيل إىل فرضها بعد االنتقال من 
ش�عار القدس املوح�دة ومنع إعادة تقس�يمها حت�ت أي عملية تس�وية، إىل تعريف جديد 

 القد�س
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إداري تنظيم�ي ووظائفي ملفهوم تعزز يف العقود الثالث�ة األخرية «مرتوبولني القدس» أو 
القدس الكربى اليهودية. 

البعد الديمغرايف باإلضافة إىل اهليمنة احليزية شّكال أساسًا للسياسات اإلرسائيلية منذ بداية 
االحت�الل حتى يومنا هذا، فالرواية اإلرسائيلي�ة كانت دومًا أن القدس مدينة ذات غالبية 
هيودي�ة منذ منتصف الق�رن 19 وأن العرب كانوا أقلية، واس�تخدم «البعب�ع الديمغرايف» 
كذريعة لتنفيذ السياس�ات التي تقيد التطوير، التوس�ع واحلياة املدنية الفلسطينية؛ رغم أن 
زيادة عدد السكان للفلسطينيني هو فقط نتيجة الزيادة الطبيعية املتناقصة ملجموعة سكانية 

مقيدة ال يسمح باهلجرة اإلجيابية إىل املدينة.

الورقة س�تتناول الفرص املتاحة للعمل عىل «املنعة الوطنية» وتثبيت الوجود الفلس�طيني 
ضم�ن مفهوم احلق باملدين�ة كبديل حلقوق املواطنة التي ترفضه�ا الغالبية وكأداة للحفاظ 

عىل احلقوق الوطنية الفلسطينية ومحاية هوية املدينة. 

كلامت مفتاح: الضم، اهليمنة احليزية، ختطيط حرضي، املنعة الوطنية. 

مقدمة 

تطوير احليز احلرضي يف واقع االحتالل اإلرسائييل اس�تند إىل دوافع عرقية وطنية تقوم 
عىل أس�اس التهويد، الرشذمة والفص�ل، )Yeftachel 2006, Yacobi 2009( الفصل 
 ،)S. Smith, 1989( االجتامع�ي، العرق�ي والقومي، هي ظاهرة متيي�ز املدينة احلديث�ة
الفص�ل احليزي عىل أس�س عرقية وطنية وثقافية اجتامعية ه�و نتاج جهود املجموعات 
القوي�ة للحف�اظ ع�ىل قوهت�ا السياس�ية وتلبي�ة احتياجاهت�ا االقتصادي�ة واالجتامعي�ة 

)Peach,1995(

األدبي�ات الت�ي تناولت الرصاع يف الق�دس، تركزت يف العقدي�ن األخريين عىل مفهوم 
«املدينة املقس�مة» كنتاج كولونيالية الدولة من خالل السياسات التخطيطية والعسكرية 
واإلجراءات اإلدارية. يف السنوات القليلة املاضية ظهرت أبحاث تقوم بتحليل الرصاع 
عىل أس�اس فهم الس�ريورات احلرضية كعملي�ة قاعدية أكثر منها سياس�ات فوقية لقوة 
الدول�ة وهيمنته�ا، وتضم ه�ذه العمليات العبني ج�ددًا من املنظ�امت واجلمعيات غري 
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احلكومي�ة، املنظامت الدينية، الق�وى اخلارجية صاحبة االهت�امم بالقدس واملجموعات 
.)Pullan et el. 2013, Dumper, 2014(.املهنية

وتش�كل القدس نموذجًا واضحًا ألثنوقراطية حرضية، تقوم عىل أس�اس اهليمنة العرقية 
الوطني�ة يف توزيع املوارد والقوة، وهتمش األقليات القومية وال تتعامل معها عىل أس�اس 
املواطن�ة. ويف الس�ياق احلرضي، األثنوقراطية تقوم عىل أس�اس مص�ادرة األرض بالقوة 
وتف�رض قوان�ني وأنظمة خلدمتها وحدها باألس�اس وتس�تحوذ باملطلق ع�ىل احليز العام 

)Yiftachel and Yacobi 2002( . والنسيج احلرضي بام فيها وسائل سيطرة غري مرئية

ه�ذا املق�ال س�يتناول البع�د احليزي ملدين�ة الق�دس والتح�والت التي طرأت ع�ىل احليز 
واس�تخداماته خالل 52 سنة من االحتالل اإلرسائييل للش�طر الرشقي يف املدينة وإعالنه 
مدين�ة موح�دة. التح�والت الديمغرافي�ة يف املدينة واملح�اوالت الدائمة إلعادة ترس�يم 
احل�دود الذهني�ة والفيزيائي�ة للمدين�ة مّي�زت العق�ود اخلمس�ة املاضية وأوج�دت واقعًا 

جيوسياسّيًا جديدًا يشكل حتدّيًا للوجود واحلق الوطني الفلسطيني يف القدس.

يف 11 حزي�ران 1967، ق�ام اجلن�رال حاييم هرتسغ احلاكم العس�كري للضفة الغربية 
بتأمني حافالت لنقل املقدس�يني إىل جس�ور األردن ملغادرة املدين�ة مقابل التوقيع عىل 
تعه�د بأهن�م غادروه�ا بمحض إرادهتم. حم�اوالت التهجري ه�ذه مل تلقَ اس�تجابة من 
ّجر الكث�ريون منهم عام 1948 من الش�طر الغريب للمدينة  قب�ل س�كان املدينة الذين هُ
)Benziman, Haaretz, 2017/5/17(. يف 28 حزي�ران 1967 ت�م ضم 64 كم2 من 
ق�رى حمي�ط القدس ومعظمه�ا أراضٍ فارغة، وتم اس�تثناء املناطق املبني�ة وجذر البلد 
لتل�ك القرى من عملية الضم وتش�مل ق�رى: أبو ديس، العيزرية، عرب الس�واحرة، 
حزم�ا، عناتا، بيت حنين�ا، قلنديا وكفر عقب باإلضافة إىل جزء من أرايض بيت جاال، 
م�ت أراضيه�ا وجذر البلد ش�ملت قرى  بي�ت س�احور وبيت حلم(، الق�رى التي ضُ

العيسوية، شعفاط، الطور، سلوان، صور باهر، رشفات، وبيت صفافا. 

ه�ذه املس�احات من أرايض القرى ش�كلت باإلضاف�ة إىل البلدة القديمة وح�دود البلدية 
العربية خالل الفرتة األردنية )6٫4 كم2 أقل من نصفها حدود بلدية والباقي حدود تنظيم 

هيكيل( املدينة املوحدة وفق الرواية اإلرسائيلية.
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مب�دأ الض�م وباألح�رى أم�ر تطبيق القان�ون اإلرسائي�يل وفق بن�د 13 لتعليامت الس�لطة 
والقان�ون للع�ام 1948 )مل يذك�ر القدس رصاحة( اس�تند إىل معياريني: -1 أكرب مس�احة 
فارغ�ة (للبن�اء اليهودي وحتقي�ق اهليمنة احليزية( -2 أقل عدد من الس�كان الفلس�طينيني 

.)Benvenisti, 1976( العتبارات ديمغرافية

ويف الي�وم التايل لقرار الضم تم إلغاء احلكم العس�كري، ومتت املب�ارشة بمصادرة أراضٍ 
فلس�طينية خاصة لبناء مس�توطنات عليها، بداية لربط القدس الغربية مع األجزاء املحتلة 
اجلديدة، وذلك بعد أن حس�م رئيس الوزراء آنذاك ليفي أش�كول اجلدل الداخيل لصالح 
بناء استيطان جديد مقابل دعوة الوزير مناحيم بيغني )وزير بال حقيبة( لالستيطان داخل 
البل�دة القديم�ة واألحياء الفلس�طينية. أش�كول واس�تجابة لبيغ�ن )وزير األدي�ان زيرح 
فريهبتغ( أصدر تعليامت بإقامة رشكة ومهية؛ تسجيلها أجنبي، هدفها رشاء أراضٍ ومبانٍ 
م�ن الفلس�طينيني لصالح الدولة، إال أن هذه الرشكة فش�لت بس�بب الوعي الفلس�طيني 

.)Benziman, Haaretz, 2017/5/17( ألهدافها ورفضهم البيع للمحتل

البع�د الديمغ�رايف باإلضاف�ة إىل اهليمن�ة احليزي�ة ش�ّكال أساس�ًا للسياس�ات اإلرسائيلية 
من�ذ بداية االحت�الل حتى يومنا هذا، فالرواي�ة اإلرسائيلية كانت دوم�ًا أن القدس مدينة 
ذات غالبي�ة هيودي�ة من�ذ منتصف القرن 19 وأن الع�رب كانوا أقلية )ح�دود البلدية التي 
حددها االنتداب ش�ملت كل املستوطنات اليهودية باجتاه الغرب ومل تشمل أّيًا من القرى 

الفلسطينية املحاذية واملحيطة بالبلدة القديمة(.

السياسات الديمغرافية للحكومة اإلسرائيلية

«التفوق الديمغرايف اليهودي» كان وما زال هاجس املؤسس�ة الرس�مية اإلرسائيلية، فمع 
احت�الل الق�دس بتعريفها اجلديد رشعت إرسائيل بمص�ادرة 30 ألف دونم من األرايض 
الفلس�طينية اخلاصة لبناء مس�توطنات يف الش�طر املحتل وقامت بتسوية تسجيل األرايض 
لصالح الدولة لتس�هيل هذه العملية. املصادرات فعلّيًا س�عت أوالً إىل ربط جيب اجلامعة 
العربية وهداس�ا مع القدس الغربية من خالل تواصل حليزات املستوطنات، وثانيًا حتويل 
الق�دس من مدينة «حمارصة» بس�بب موقعه�ا اجلغرايف املحاط من ث�الث جهات يف قلب 
الضف�ة الغربي�ة، إىل مدينة ممتدة حيزّيًا ملس�احات واس�عة جتاوزت ح�دود بلدية الضم إىل 
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مستوطنات بدأ تطويرها كأطراف للمدينة مع هناية السبعينيات.

ديفيد بن غوريون رئيس احلكومة اإلرسائيلية األول حتدث بشكل واضح بأنه «جيب بكل 
ثم�ن إحضار اليهود إىل رشقي القدس، جيب توطينه�م هنالك خالل فرتة وجيزة، اليهود 
سيقبلون االستيطان يف رشقي القدس حتى يف براكسات )مبانٍ مؤقتة( جيب عدم االنتظار 

.)Benziman, 1973( «لبناء أحياء منظمة، األساس أن يكون هيود هنالك

يف أيلول 1973 أصدرت رئيسة احلكومة آنذاك غولدا مائري تعليامت بزيادة السكان اليهود 
يف القدس بنس�بة 3٫7 % س�نوّيًا حتى العام 1982، حس�ب هذا القرار كان عدد السكان 
املتوق�ع للق�دس 451 ألف�ًا، منه�م 337 ألفًا هي�ود )75 %( و114 ألفًا غ�ري هيود )25 %( 
وهو مصطلح دارج آنذاك وحتى منتصف التس�عينيات لإلشارة إىل الفلسطيني يف القدس 
الرشقي�ة. احلكوم�ة اإلرسائيلي�ة حددت ثالث�ة أهداف لزيادة الس�كان اليهود، اس�تيطان 
املهاجري�ن اجلدد، إنش�اء مش�اريع إس�كان حكومة وإنش�اء صناعات بمب�ادرة حكومية. 

)Ahimeir and Bar Siman Tov, 2007(

ويف العام نفس�ه، أوصت جلنة جفني )جلنة من وزارات حكومية لدراس�ة تطوير القدس( 
باحلف�اظ عىل نس�بة العرب لليه�ود وفق معطيات هناي�ة 1972 أي 73٫5 % هيود و25 % 

عرب.

التخطي�ط والبناء االس�تيطاين اليهودي املكثف بدأ فعلّيًا يف س�نوات 1968-1969 بإقامة 
مستوطنات رمات أشكول وجفعات مهفتار، ويف سنوات 1970-1971 إقامة مستوطنات 
التلة الفرنس�ية )جفعات ش�ابريا( معلوت دفناه وس�نهدريا، هذا التوسع االستيطاين كان 
هدفه األول إجياد تواصل عمراين هيودي بني اجلامعة العربية وهداسا )عىل جبل الزيتون( 
والق�دس الغربية، وفعلّيًا فإن هذا التواصل قطع تواصل أحياء ش�امل القدس الرشقية مع 

الشيخ جراح والبلدة القديمة. )انظر اخلارطة رقم 1(.

املرحلة الثالثة من البناء االس�تيطاين بدأت يف س�نوات 1972 وانتهت يف بداية الثامنينيات، 
وش�ملت مس�توطنات يف أطراف املناطق املضمومة من القدس الرشقية: جيلو باجلنوب، 
تلبي�وت رشق )أرم�ون هنتس�يف( يف اجلنوب الرشقي ومس�توطنة النبي يعقوب ش�امالً، 
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ورموت ألون )ش�امل غرب(. هذه املستوطنات توس�عت أضعافًا يف سنوات التسعينيات 
وحتى اليوم، فعىل س�بيل املثال كان عدد س�كان مستوطنة رموت ألون 20 ألفًا عام 1985 

وصل عددهم إىل 38 ألفًا عام 1992، 37 ألفًا عام 2000 و48 ألفًا عام 2018.

خ�الل عملي�ة الس�الم )أوس�لو( ت�م بناء مس�توطنة جدي�دة لليه�ود يف ش�عفاط يف منتصف 
التس�عينيات، وبلغ عدد س�كان هذه املستوطنة 11 ألفًا س�نة 2000 ووصل عددهم إىل 14٫7 
ألفًا عام 2018. مستوطنة أخرى شكلت عقبة رئيسة يف املواقف الفلسطينية الستمرار عملية 
التف�اوض ه�ي مس�توطنة جب�ل أبو غنيم )ه�ار حوم�اة( التي رشع�ت إرسائي�ل ببنائها هناية 
التسعينيات يف جنوب رشق املدينة لعزل القدس الرشقية عن بيت حلم؛ وبلغ عدد سكان هذه 
املس�توطنة عام 2006 مخس�ة آالف مس�توطن وصل عددهم إىل 23٫9 ألفًا هناية العام 2018.
)Ahimeir and Bar Siman Tov, 2007(, )Jerusalem Statistical yearbook, 
2020()Korach andChoshen, 2019(

عدد املستوطنني اليهود يف القدس الرشقية بلغ عام 1972 تسعة آالف مستوطن ارتفع إىل 
77 ألفًا عام 1983 و184 ألفًا عام 2000 ليصل إىل 220 ألفًا 2018، أي نس�بة املس�توطنني 

اليه�ود ارتفع�ت من 15 % ع�ام 1972 إىل 39 % عام 2018 من س�كان القدس الرشقية. 
)Korach andChoshen, 2019(

باإلضاف�ة إىل اهل�دف الديمغرايف ف�إن هذا التخطي�ط والبناء الكولوني�ايل حقق األهداف 
احليزية التالية:

1. رشذمة وتقطيع التواصل الفلسطيني لألحياء الفلسطينية داخل املدينة. 

2. حرص التوسع والتطوير الفلسطيني لألحياء بعد مصادرة األرايض للبناء االستيطاين 
التي تشكل احتياطي األرايض الوحيد لتوسعة وتطوير أحياء فلسطينية داخل املدينة، 
مع اإلش�ارة إىل أنه مل ينش�أ أي حي فلس�طيني جديد يف القدس الرشقية منذ االحتالل 
وأن التطور العمراين املحدود كان داخل احلدود التنظيمية اإلرسائيلية املقيدة للتوس�ع 

والتطور الفلسطيني.

3. الس�يطرة احليزية املطلقة وربط املس�توطنات بشبكة بنية حتتية وطرق رسيعة متصلة 
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مع القدس الغربية، وعادة ما تشكل حدودًا فيزيائية مقيدة لتطوير األحياء الفلسطينية 
وترابطها احليزي والوظائفي.

4. عزل أحياء القدس الفلس�طينية عن ضواحيها وأطرافها وباقي مناطق الضفة الغربية 
ومنع أي تواصل عمراين ومواصاليت، خاصة اجلنوب والشامل الغريب للقدس الرشقية.

 السياسات الديمغرافية التي تبلورت يف سنوات السبعينيات بقيت إىل اليوم حمورًا أساسّيًا 
يف املخط�ط والربامج التي أقرهتا احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة من خالل وزارة ش�ؤون 
الق�دس، اجلهاز التخطيطي احلكومي وتطبيق السياس�ات التخطيطي�ة واإلدارية من قبل 

بلدية القدس وأجهزهتا التنفيذية.

معطيات التطور السكاني: 
اجل�دول رق�م )1( يبني عدد الس�كان الفلس�طينيني واليهود يف القدس بش�طرهيا الرشقي 

والغريب من العام 1967 إىل العام 2018.

عدد السكان الفلسطينيني واليهود يف القدس )سنوات خمتارة( 1967 - 2018 )باأللف(

* هيودفلسطينيون السنة
نسبةعدد نسبةعدد

196768.6% 25.8198% 74.2
 1972**83.5% 26.6230% 73.4
1983**122.4% 28.6306% 71.4

1990146.31% 27.9378.2% 72.1
1995 181.8% 30.2420.9% 69.8
2000208.7% 31.7448.8% 68.3
2004237.1% 33.6469.3% 66.4

 2008**268.2% 35.3492.2% 64.7
2012300.2% 36.8515.1% 63.2
2016332.6% 37.7550.1% 62.3
2018349.6% 38569.9 % 62

*يشمل آخرين منذ العام 1998 ** وفق تعداد سكاين

 )Korach and Choshen, 2019( :املصدر
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يتبني يف هذا اجلدول أن عدد س�كان القدس الرشقية الفلس�طينيني عام 1967 كان 69 ألفًا 
ونسبتهم من إمجايل سكان املدينة 26 % مقابل 198 ألف هيودي بنسبة 74 %. 

نس�بة الس�كان الفلس�طينيني إىل اليهود وصلت عام 1995 إىل 70:30، وهذا ما تم اعتباره 
الت�وازن الديمغ�رايف الذي جي�ب عدم جتاوزه وف�ق التوصيات احلكومية آنذاك، وبش�كل 

مشابه لتوصيات سنة 1972.

نس�بة الس�كان الفلس�طينيني جتاوزت ع�ام 2010 نس�بة 36 % ووصل�ت إىل 38 % وفق 
اإلحصائي�ات لنهاي�ة الع�ام 2017. يف ح�ني انخفضت نس�بة الس�كان اليه�ود إىل 62 % 
م�ع هناية العام نفس�ه وف�ق التقديرات اإلرسائيلية، فإنه بحلول العام 2020 س�تبلغ نس�بة 
الفلس�طينيني 40 % مقابل 60 % نس�بة اليهود، وس�تكون النس�بة متس�اوية بحلول العام 

)Dellapergola, 2001( .2030

الرسم البياين رقم )1( يوضح أن الزيادة الطبيعية للسكان الفلسطينيني للقدس انخفضت 
باملتوس�ط من 4 % يف الفرتة -1967 1980 إىل 2٫5 % يف س�نوات -1980 1990 لتستقر 

بنسبة 3٫1 % منذ بدايات العام 2000 إىل 2010.

يف الس�نوات 2010-2017 كانت نس�بة الزيادة للسكان الفلس�طينيني 2٫5 %- 2٫7 % 
مقارنة بنسبة 0٫9 %- 2٫2 % لليهود. 

.)Korach and Choshen, 2019(
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من�ذ بداي�ة الس�بعينيات وحتى الع�ام 2018 ط�رأ انخفاض حاد عىل نس�بة ال�والدة لدى 
الفلس�طينيني، حيث انخفض من 42٫5 والدة لكل ألف نس�مة يف الفرتة 1973 - 1979 
إىل 34٫1 والدة ل�كل أل�ف نس�مة 1990 - 1999 وانخف�ض إىل 26٫6 والدة لكل ألف 
نس�مة يف س�نوات 2010 - 2018، ويعود ذلك إىل عملية التمدن التي متر هبا القرى التي 
شكلت أحياء املدينة، وارتفاع معدالت التعليم والدخل. يف املقابل فإن نسبة الوالدة لكل 
ألف نسمة وصلت يف الفرتة 2010 - 2018 إىل 28٫5 والدة يف أوساط اليهود يف القدس.

يف الع�ام 2018 الفئ�ة العمرية 0-14 عامًا كانت نس�بتها لدى الفلس�طينيني 36 % مقارنة 
ب�342 % لليهود عامة، ووصلت نس�بتها لدى اليهود املتدينني )احلريديم( بلغت نس�بتهم 
أكثر من 40 % وهذا يتوافق مع زيادة الوالدات لدى هذه املجموعة يف السنوات األخرية 

وتفوقها عىل الفلسطينيني.

التخطيط األداة الديمغرافية األولى

املخطط اهليكيل لسنة 1968 أوىص بتسيع الزيادة السكانية اليهودية، يف إشارة واضحة إىل 
مركزية التفوق الديمغرايف اليهودي عىل الوجود الفلس�طيني يف املدينة املحتلة؛ من خالل 
ف�رض وقائع اس�تيطانية ع�ىل األرض، هذا املخطط مل يتطرق بش�كل واض�ح إىل األحياء 
 ، )Kimhi, 2018( الفلس�طينية، رغم أن فرضية عمله هو أن القدس «موحدة» بش�طرهيا
ع�الوة عىل أن هلذا املخطط انعكاس�ات طويلة األمد عىل الفلس�طينيني يف القدس، حيث 
ش�مل هذا املخطط ختطيط ش�بكة الشوارع وخاصة ش�ارع رقم 1 بمحاذاة اخلط األخرض 
لريبط مركز القدس الغربية والبلدة القديمة مع املس�توطنات ش�امل املدينة؛ النبي يعقوب 
وبسغات زائف، إضافة إىل حمور رشق غرب الذي يربط اجلامعة العربية مع التلة الفرنسية 
ورمات أشكول ورموت ألون ليصلها بالقدس الغربية. حماور شبكة الطرق شامل جنوب 
ورشق غ�رب تتقاطع جنوب ش�عفاط وتش�كل عنق زجاجة يقطع التواصل الفلس�طيني 
يف ش�امل ورشق املدين�ة م�ع البل�دة القديم�ة وباق�ي أحيائها. ه�ذا املخطط اهلي�كيل حيدد 
أيضًا حدائق «وطنية» بمحيط أس�وار البلدة القديمة والس�فوح الرشقية جلبل الزيتون بني 
العيسوية والطور ومناطق تفصل القدس عن بيت حلم وقرى الوجلة وبتري جنوب املدينة. 

أول املخطط�ات الت�ي ت�م تطبيقه�ا ع�ىل الق�دس حلظر التط�ور والبن�اء هو خمط�ط ع م 9 
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للحوض املرئي للبلدة القديمة، حيث تم جتميد كل حقوق البناء يف أحياء س�لوان وجبل 
املكرب بادعاء احلفاظ عىل البلدة القديمة املشهد العام. هذا املخطط ضم أكثر من 10 آالف 
دون�م، معظمها داخ�ل األرايض املحتلة عام 1967 وتم إيداعه عام 1970 واملصادقة عليه 

 )Kimhi, 2018( .1977 للتنفيذ عام

مل يت�م إع�داد خمطط�ات هيكلي�ة ملعظ�م األحياء الفلس�طينية إال يف س�نوات التس�عينيات 
واشرتطت عملية اإلفراز ملناطق ختطيطية القتطاع حتى 40 % من مساحة األرض لصالح 
املرافق العامة، هذه املخططات التفصيلية تم بدء العمل عليها يف السنوات القليلة املاضية 
يف شامل املدينة بيت حنينا وشعفاط، إال أن باقي األحياء ما زالت دون خمططات تفصيلية 
مصدق�ة األم�ر الذي يعن�ي عدم حصول الفلس�طينيني عىل حق�وق بناء وإمكاني�ة التقدم 

)IPCC, 2018( .بطلبات تراخيص بناء

يسائل كمحي أحد املخططني والباحثني البارزين يف معهد القدس لدراسات السياسات 
يقول «رغم أن املس�توى الفني عىل األقل حاول أن يروج لتخطيط مناس�ب وتطوير البنية 
التحتية واملؤسس�ات العامة برشق القدس، رغم هذه اجلهود إال أنه عملّيًا مل يتم عمل أي 
يشء....» ويع�زو ذلك ألس�باب تتعلق «بنقص امليزانيات وعدم ق�درة البلدية عىل حتمل 
أعب�اء التطوي�ر املرتتبة عىل عملي�ة التخطيط، فحكوم�ة إرسائيل فضل�ت وضع جهودها 
 Kimhi,( «.عىل التطوير والبناء للوس�ط اليهودي وجتاهلت بش�كل كبري التطوير للعرب

)2018

الرس�م البياين رقم )2( يبني أن املناطق املبنية لألحياء الفلس�طينية يف القدس 9844 دوناًم، 
أي 14 % م�ن مس�احة الق�دس الرشقي�ة الت�ي ج�رى ضمه�ا ع�ام 1967 أو 7٫9 % من 
إمجايل مس�احة املدينة بش�طرهيا )مع أن نسبة السكان الفلسطينيني تقارب 40 % من إمجايل 
س�كان املدين�ة( ويف املقابل فإن مس�احة األرايض التي جرت عملي�ة مصادرهتا منذ العام 
1967 وصلت إىل 32٫8 ألف دونم تش�مل 6 آالف دونم يف حميط املس�توطنات تس�تخدم 

كاحتياط تطوير، أي إن املس�احة التي تشغلها املس�توطنات 46٫8 % من مساحة القدس 
الرشقية وإذا ما تم ضم املنطقة الصناعية عطروت شامل القدس واملقابر اليهودية عىل جبل 
الزيتون والبالغ مساحتها جمتمعة 8198 دونم فإن النسبة اإلمجالية للمساحة حتت السيطرة 
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اليهودية تصل إىل 58٫5 %. ويش�كل س�كان املس�توطنات يف القدس الرشقية 40 % من 
إمجايل سكان القدس اليهود بشطرهيا ونسبتهم نفسها من عدد سكان القدس الرشقية. 

أحد املعطيات التي تبني نتاج التخطيط اإلرسائييل املحارص للوجود الفلسطيني؛ ختصيص 
أكث�ر م�ن 10 آالف دونم كمناط�ق مفتوحة حيظر البن�اء عليها بام في�ه ختصيصها للصالح 
العام لألحياء الفلس�طينية، فنس�بة 2٫6 % من مس�احة القدس الرشقية فقط تم ختطيطها 
ملؤسس�ات عام�ة معظمها قائ�م، عل�اًم أن رشطًا أساس�ّيًا لعملي�ة اإلف�راز واملصادقة عىل 
خمططات تفصيلية يس�توجب اقتطاع 40 % من مس�احة األرايض اخلاصة لصالح البلدية 
وتُس�جل كأمالك عامة. البلدية ترفض اس�تخدام املناطق العامة املفتوحة كمناطق تطوير 
للمرافق واملؤسس�ات العامة رغم االحتياج الكبري وصعوبة اقتطاع مساحات صغرية من 

قطع خاصة داخل حدود املخططات اهليكلية. 

التخطيط يف القدس بني باألساس عىل اعتبارات جيوسياسية إسرتاتيجية هتدف إىل السيطرة 
عىل الديمغرافية، توسيع السيطرة عىل املدينة من خالل مصادرة األرض الفلسطينية وإقصاء 

)Jabareen, 2010( .سكان املدينة الفلسطينيني عن عملية التخطيط نفسها
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الرسم البياين رقم (2): استخدامات األرايض يف القدس الرشقية ملخططات مصدقة*



k
]à

Ñ;\
;ÄÂ

;o
]ú

^

193

)Margalit,2014) *

الهجرة من وإلى المدينة

غي�اب التخطي�ط لألحياء الفلس�طينية وتعقيدات التق�دم بطلب ترخيص بناء والرس�وم 
الباهظة، دفع باملقدسيني للبحث عن حلول إسكان خارج املدينة، فمع بدايات السبعينيات 
انتقلت بعض العائالت املقدس�ية إىل منطقة قرية الرام املحاذية للش�ارع الرئيس القدس- 
رام اهللا ويش�كل حم�ور مواصالت مركزّي�ًا. البناء العائيل الفردي رسع�ان ما حتول إىل بناء 
مكث�ف لتتح�ول الرام من قري�ة صغرية نائي�ة إىل ضاحية جدي�دة ملدينة الق�دس. املناطق 
املحاذية لبلدية الضم تتبع للحكم العس�كري اإلرسائييل الذي مل يفرض قيودًا عىل حركة 
البناء والعمران، وباإلضافة إىل عدم وجود قيود عىل التطوير والبناء فإن أس�عار األرايض 

املناسبة وتكلفة البناء املنخفضة سارعا يف تطوير الضواحي اجلديدة للقدس.

خ�الل الثامنينيات تطورت ظاهرة الضواحي لتمتد غرب الرام باجتاه برينباال، كام أن قرى 
العيزرية وأبو ديس رشق املدينة شهدت ظاهرة توسع عمراين شبيهة، فمع هناية الثامنينيات 
تش�ري التقديرات إىل أن 40 % عىل األقل من س�كان القدس الرشقية الفلس�طينيني انتقلوا 

)Nasrallah, 2006( .للسكن يف الضواحي اجلديدة

تس�ارعت عملي�ة تطوي�ر الضواحي م�ع قيام الس�لطة الفلس�طينية باعتباره�ا منطقة 
الوص�ل والرب�ط بني جن�وب الضفة وش�امهلا، حيث أقام�ت الس�لطة الوطنية بعض 
إداراهت�ا يف منطقة الرام وش�مل ذل�ك وزارات املالية، االقتص�اد، التخطيط والتعاون 
ال�دويل وغريها من مؤسس�ات الس�لطة، اهلدف الس�يايس املعلن لذل�ك هو قرهبا من 

مدينة القدس.

خ�الل االنتفاض�ة األوىل تط�ور النش�اط التج�اري يف ه�ذه املناطق، حيث ش�هدت هذه 



194

الضواحي نش�أة أسواق غري منظمة من بسطات تعمل خارج إطار الساعات الثالث التي 
سمح للمحاّل التجارية أن تفتح أبواهبا من قبل القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة وحتولت 
إىل وجهة للمقدسيني للتسوق بأسعار منخفضة، هذا النشاط التجاري غري الرسمي حتول 
إىل منش�آت وحماّل جتارية وحرفية بش�كل رسيع، وارتفعت قيمة إجيارات املحاّل التجارية 
بشكل كبري، خاصة بقدوم السلطة وإنشاء فروع لبنوك جتارية، كام شكلت تلك الضواحي 
أيضًا منطقة ربط بني القدس وباقي مناطق الضفة بس�بب صعوبة الدخول ملدينة القدس، 
حي�ث فرضت إرسائيل إغالقًا ش�اماًل عىل الضف�ة الغربية وعزلتها ع�ن القدس بحواجز 

عسكرية منذ العام 1993.

مع بداية العام 1996 طرأ حتول عىل السياسات اإلرسائيلية بالتساهل مع املقدسيني الذين 
انتقلوا إىل الضواحي املحيطة باملدينة، حيث إن قانون مركز احلياة الذي يس�توجب إثبات 
اإلقامة بالق�دس والعمل وتلقي اخلدمات ودفع رضائب باملدينة داخل حدود البلدية هو 
رشط أس�ايس لالحتفاظ بمكانة «مقيم دائم» التي منحت للفلسطينيني عام 1967. فحتى 
هناي�ة الع�ام 2016 خس 14595 فلس�طينّيًا حقهم يف اإلقامة بالقدس بس�بب مركز احلياة 

وانتقاهلم إىل خارج القدس أو خارج الوطن. 

هذه السياس�ة دفعت بالكثري من س�كان ضواح�ي القدس للبحث م�ن جديد عن حلول 
للسكن لضامن وضعهم القانوين وحق اإلقامة والتنقل يف املدينة، إحدى هذه املناطق التي 
ش�هدت تطورًا كبريًا يف عدد س�كاهنا هي خميم شعفاط وحميطه، وكون أن سكان املخيم ال 
يقومون بدفع رضيبة املس�قفات )األرنونا( بس�بب تبعيت�ه إلدارة وكالة الغوث لالجئني، 
كان من الس�هل احلصول عىل أوراق ثبوتية لعنوان الس�كن. عدد س�كان املخيم الالجئني 
كان قبل تطبيق هذه السياس�ات ثامنية آالف نس�مة رسعان ما تزايد إىل ثالثة أضعاف هذا 

.)Nasrallah, 2006( العدد عىل األقل

اهلج�رة العكس�ية باجتاه املدينة تزايدت م�ع إقامة اجلدار ع�ام 2002، حيث انتقل اآلالف 
للس�كن يف البلدة القديمة بعد أن تركوها يف س�نوات الثامنينيات بس�بب االكتظاظ وسوء 
ظروف السكن، فقد شهدت تلك الفرتة ترميم كل فراغ داخل البلدة القديمة واستخدامه 
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للس�كن وإضاف�ات بناء وطوابق ملب�انٍ قائمة، خاصة يف س�لوان، الث�وري، وادي اجلوز، 
الطور وغريها.

البن�اء دون ترخي�ص تط�ور الحقًا ليش�مل إقام�ة أبنية جدي�دة يف مناطق خ�رضاء خارج 
ح�دود التنظيم اهليكيل حيظ�ر البناء عليها، هذه الظاهرة ترك�زت يف حي بيت حنينا، جبل 
املك�رب، رأس العامود، الش�ياح، صور باهر. وفق التقدي�رات اإلرسائيلية، فإن هنالك 22 
ألف وحدة س�كنية أقيمت يف القدس الرشقية دون ترخيص تش�كل ما نس�بته ثلث املباين 
 .)Margalit, 2014( القائم�ة وفق التقدي�رات، يصل عدد أوامر اهلدم إىل 11,500 مبن�ى
فعلّي�ًا قامت س�لطات االحتالل هبدم ع�رشات املباين؛ يف العام 2018 ت�م هدم 193 مبنى 
 ،)Iramim, 2019( )منها 72 ش�قة والباقي مبانٍ غري سكنية )خمازن وحماّل جتارية وغريها
وحسب معطيات بتسلم هدمت سلطات االحتالل 769 وحدة سكنية بني األعوام 2004 
إىل ش�هر حزي�ران B’Tselem, 2018( 2018(، فيام جبت بلدي�ة القدس اإلرسائيلية أكثر 
من 220 مليون شيكل )63 مليون دوالر( كغرامات بناء دون رخص خالل الفرتة الواقعة 

.)Margalit,2014( 2010-2000 بني

حتولت الضواحي بعد إقامة اجلدار إىل مناطق فارغة من السكان بسبب انتقال مالكيها إىل 
داخل حدود البلدية، خاصة الرام وبري نباال التي عزهلا اجلدار عن املدينة.

ظاه�رة اهلجرة م�ن الضواحي، رغم كوهنا متش�اهبة يف كل املناط�ق، إال أن العيزرية- أبو 
ديس ش�هدت عودة بعض س�كاهنا من محلة هوية القدس بسبب سهولة الدخول للمدينة 
ع�رب احلواج�ز وقرهبا من املدينة. وش�هدت بعض الضواحي عودة بعض س�كاهنا بنس�بة 
ضئيل�ة ألس�باب تعود باألس�اس إىل غالء إجيارات الس�كن واملعيش�ة يف الق�دس ونظام 

الرضائب الباهظة التي ال تتناسب مع مستوى الدخل. 

جدار الفصل 

يف حزي�ران 2002 أق�رت احلكومة اإلرسائيلي�ة بناء جدار الفصل الدع�اءات أمنية، اإلغالق 
واحلواج�ز الت�ي أقامته�ا إرسائي�ل يف الع�ام 1993 قبل أي عمليات ضدها، ش�كلت أساس�ًا 
لسياس�ة الفصل التي عىل أساس�ها وّقعت إرسائيل اتفاق الس�الم أوس�لو. يبلغ طول اجلدار 
712ك�م، أي ضعفي ط�ول اخلط األخرض الفاصل ب�ني الضفة الغربي�ة وإرسائيل، تعرجات 
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اجلدار ومساره يف عمق الضفة الغربية هيدف باألساس إىل الضم الفعيل لكتل استيطانية، بام يف 
ذل�ك تلك الواقعة يف قلب الضفة مثل أرئيل بالقرب من نابلس ومس�توطنات معاليه أدوميم 
رشق مدينة القدس. وفق معطيات مكتب تنس�يق الش�ؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة من شهر أيلول 2017 تم االنتهاء من بناء 460كم )60 % من اجلدار املخطط(، 53كم 

)OCHA,2017( . حتت التنفيذ، إضافة إىل أن 200كم مل تتم املبارشة ببنائها بعد

اجلدار عزل بش�كل ت�ام القدس عن باقي مناط�ق الضفة الغربية، ورغم أن مس�ار اجلدار 
بش�كل ع�ام أتبع ح�دود بلدية الض�م، إال أنه يف مخس مناط�ق تم اس�تثناء أو ضم مناطق 
العتبارات ديمغرافية وحيزية وفق معايري مشاهبة لتلك التي عىل أساسها تم ترسيم حدود 
الضم عام 1967، أي ضم أكرب مساحات فارغة وأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيني 

.)BTSELEM,2017(

اجل�دار ح�ّول أحياء ش�امل املدينة )كفر عقب( ومنطقة خميم ش�عفاط وعنات�ا رشق املدينة 
إىل مناطق معزولة عن املدينة، وحس�ب التقديرات يبلغ عدد س�كان هذه األحياء الواقعة 
داخ�ل ح�دود بلدية الق�دس وخارج اجلدار قرابة 140 ألف فلس�طيني مم�ن حيملون حق 

اإلقامة الدائمة يف القدس.

ط�ول اجل�دار يف القدس يص�ل إىل 202 كيلومرت ويضم إىل املدينة مناطق مفتوحة تش�كل 
أرايض لتوسعة إضافية للمستوطنات يف القدس الرشقية وحميطها.

أثر اجلدار يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:

1. عزل 140 ألف فلسطيني يعيشون داخل أحياء بلدية الضم عن مدينتهم واخلدمات 
التعليمي�ة والصحية وغريها. اخلدمات التي توفره�ا البلدية يف هذه املناطق من خالل 

مقاولني ال تتعدى مجع النفايات وحلوالً جزئية للمجاري وتزويد مياه الرشب.

2. عزل ضواحي القدس التي تطورت يف الثامنينيات والتس�عينيات عن املدينة وإعادة 
ربطه�ا بش�بكة ش�وارع م�ع رام اهللا )مثل بري نب�اال( وبيت حل�م )العيزري�ة أبو ديس( 

وإغالق كل املنافذ التي كانت تربطها مع أحياء مدينة القدس املالصقة هلا.

3. الضم الفعيل للكتل االستيطانية الكربى املحيطة بالقدس والتي تشكل املرتوبولني 
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اليهودي، الذي بدأ بالتطور يف سنوات السبعينيات العتبارات سيطرة حيزية لتحويل 
القدس إىل مدينة قلب واعتبارات التفوق الديمغرايف اليهودي.

املواصالتي�ة، اخلدماتي�ة  الوظائفي�ة،  السياس�ية،  الق�دس  4. اجل�دار أهن�ى مركزي�ة 
واالقتصادية. فحتى إقامة اجلدار وإقامة الس�لطة الفلس�طينية ش�كلت القدس مركزًا 
حرضّي�ًا للضفة الغربية وقطاع غزة، يضم املؤسس�ات السياس�ية والثقافية واإلعالمية 
املركزي�ة عىل مس�توى الوط�ن، باإلضاف�ة إىل املؤسس�ات اخلدماتية، خاص�ة يف جمال 
الصحة والتعليم والثقافة واإلعالم، كام شكلت القدس مركزًا جتارّيًا مهاّمً عىل مستوى 

الضفة الغربية عامة واملدن املحيطة هبا، خاصة بيت حلم ورام اهللا.

5. ضعف الدور املؤسسايت واخلدمايت الفلسطيني بسبب عزهلا عن باقي مناطق الضفة 
الغربية ساهم إىل حد كبري يف زيادة االعتامد عىل اجلانب اإلرسائييل يف تلقي اخلدمات، 

خاصة الصحة والتعليم واخلدمات االجتامعية.

مسار اجلدار يف القدس أثار اهتامم الباحثني واألمنيني اإلرسائيليني، واعترب بعضهم اجلدار 
فرص�ة إلعادة ترس�يم حدود املدين�ة لصالح أغلبي�ة ديمغرافية هيودية، وب�دأت أصوات 
إرسائيلي�ة تدع�و إىل إص�الح اخلطأ التارخي�ي بضم قرى فلس�طينية إىل الق�دس الرشقية، 

خاصة صور باهر، جبل املكرب، أم طوبا والعيسوية.

بدائ�ل ديمغرافي�ة ملس�ار اجلدار ت�م طرحها من قبل مؤسس�ات بحثية مث�ل معهد القدس 
لدراسات السياسات )Kimhi, 2006( ويمكن تلخيص أثرها الديمغرايف بام ييل:

1. الواقع احلايل لعزل أحياء كفر عقب وخميم شعفاط )وتوسعته– رأس مخيس ورأس 
ش�حادة( وضاحي�ة الس�الم- عنات�ا. وفعلّي�ًا اجلدار يبق�ي 42 % من س�كان القدس 

الرشقية خارج املدينة، أي نسبة السكان الفلسطينيني ستنخفض إىل 25٫9 %.

2. ع�زل كل األحياء الفلس�طينية عن البلدة القديم�ة، أي احتفاظ إرسائيل «باحلوض 
املقدس» للمدينة، األمر الذي يعني أن نسبة السكان الفلسطينيني لن تتجاوز 7 % من 

إمجايل سكان املدينة )40 ألف فلسطيني فقط داخل قلب مدينة القدس(.



198

3. إخ�راج أحياء ش�امل املدينة بيت حنني أو ش�عفاط وجنوهبا، م�ع االحتفاظ بمركز 
املدينة واألحياء التي كانت جزءًا من البلدية األردنية، أي إن نسبة السكان الفلسطينيني 

ستصبح 15 % )100 ألف فلسطيني فقط يف املدينة. ضمن مساحة 6 كم²(.

حاضرة فلسطينية وإحالل متروبوليني يهودي

إقامة اجلدار ش�ّكلت احلدث األكثر تأثريًا عىل الق�دس الرشقية، وفعلّيًا أهنى دور القدس 
كحارضة فلس�طينية وظائفية شكلت مركزًا مؤسساتّيًا، ومركزًا مواصالتّيًا وقلبًا اقتصادّيًا 
، باإلضاف�ة إىل األمهي�ة الديني�ة والوطنية التي ارتبط�ت بوجود املؤسس�ات الوطنية  مه�اّمً
الفلس�طينية التي نش�طت خ�الل االنتفاض�ة األوىل والتابع�ة يف معظمها ملنظم�ة التحرير 

الفلسطينية.

بخ�الف احل�ارضة الفلس�طينية، فإن مفه�وم املرتوبول�ني اليه�ودي تطور فقط من�ذ هناية 
الس�بعينيات بإقامة كتل استيطانية كبرية يف معاليه أدوميم )رشق القدس( أفرات )جنوب 

بيت حلم( وبسغات زئيف شامل رشق القدس.

العتبارات سياس�ية مل يتم حتديد حدود املرتوبولني من قبل املخططني اإلرسائيليني، كون 
معظم مناطقه أرايض حمتلة، إال أنه تم حتديد حلقتني داخلية وخارجية حلدود وظائفية غري 
إداري�ة أو قانونية. فف�ي منتصف الثامنينيات قام معهد القدس لدراس�ات إرسائيل بوضع 
معاي�ري حدود املرتوبولني. حدود املرتوبولني امت�دت باحللقة اخلارجية من أرحيا رشقًا إىل 
بيت شيمش غربًا ومن مستوطنة شيلو شامل رام اهللا إىل مدينة اخلليل باجلنوب، فيام شملت 
احللق�ة الداخلي�ة م�دن رام اهللا، البرية، بيت حلم، بيت جاال، بيت س�احور ومس�توطنات 
معالي�ه أدومي�م وجفع�ات زئيف. خالل س�نوات الثامنيني�ات وبداية التس�عينيات كانت 
النظ�رة إىل املرتوبولني كمش�رتك )ثنائي القومية( يض�م مدنًا وقرًى فلس�طينية، باإلضافة 
إىل املس�توطنات التي ت�م بناؤها بمبادرة حكومية إرسائيلية، وهي كتل اس�تيطانية أقيمت 
عىل مس�احات شاس�عة من أرايض الضفة الغربية من اجلهة الرشقية. باإلضافة إىل الكتل 
االستيطانية يف األرايض املحتلة فإن املرتوبولني يضم حدود لواء القدس الواقع إىل الغرب 
م�ن القدس الغربية، وبع�ض تعريفات املرتوبول�ني تضم مدينة موديع�ني التي أقيمت يف 
التس�عينيات واس�تقطبت الطبقة املتوس�طة العلامنية الت�ي هجرت القدس، ويش�مل هذا 
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التعري�ف أيضًا كتل�ة موديعني عليت االس�تيطانية التي يعيش فيها املس�توطنون املتدينون 
.)Ahimeir and Bar Siman Tov, 2007( )حريديم(

اخلارط�ة رق�م )2( تب�ني أن اجلدار ض�م فعلّيًا الكتل االس�تيطانية وعزل البل�دات واملدن 
الفلس�طينية، األم�ر ال�ذي يعن�ي أن املرتوبول�ني اليه�ودي أُق�يص وحّل م�كان احلارضة 

الفلسطينية للقدس.

فعلّي�ًا حتول�ت رام اهللا والب�رية بعد الع�ام 2005 إىل مرك�ز اقتص�ادي وإداري مهم، دورة 
مش�اهبة من ناحي�ة وظائفية يف القدس الرشقية قبل اتفاقية أوس�لو وإقام�ة اجلدار، حدود 
اجل�دار تض�م أكثر من 160ك�م² مربع حلدود مرتوبول�ني «القدس اليه�ودي»، إضافة إىل 
مس�احة 70ك�م² تم ضمها ع�ام 1967، وإذا ما مت�ت إضافة الكتلة االس�تيطانية موديعني 
عليت ومساحتها 72كم²، فإن القدس الكربى ستصل مساحتها إىل أكثر من 300كم² من 

األرايض املحتلة.

يف الع�ام 2013 ق�ررت دائ�رة اإلحصاء املرك�زي اإلرسائيلي�ة تعري�ف مرتوبولني رابع- 
مرتوبولني القدس )إضافة إىل مرتوبولني تل أبيب، حيفا، بئر الس�بع(، ويبدو وألس�باب 
سياس�ية ك�ون املرتوبول�ني يف أغلب�ه أرايض حمتل�ة تض�م الع�رشات م�ن امل�دن والق�رى 
الفلس�طينية مل يتم ترس�يم حدود وتم حتديد أس�امء املس�توطنات كنقاط فقط لإلش�ارة إىل 

موقع املرتوبولني اليهودي )انظر اخلارطة رقم 3(.

يف العام 2016 بلغ عدد جتمعات مرتوبولني القدس اليهودي 86 مستوطنة وجتمعًا سكانّيًا 
بعدد س�كان يصل إىل 1,253,900 نس�مة، منها 882,700 يف املدينة )يشمل الفلسطينيني( 
178,100 يعيش�ون يف مس�توطنات أكربها بيت�ار عليت 51,600 معالي�ه أدوميم 37,700 

وجفعات زئيف 16,900 نسمة.

الدولة أجهزتها ووكالؤها- خصخصة التهويد

منذ منتصف الثامنينيات طرأ حتول عىل السياس�ات االس�تيطانية يف القدس الرشقية وطفا 
إىل السطح مرة أخرى موضوع االستيطان داخل األحياء الفلسطينية، أرئيل شارون وزير 
اإلس�كان آنذاك قام باالس�تيالء عىل أحد البيوت يف حي ال�واد بالبلدة القديمة من خالل 
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صفق�ة بيع م�ع أحد املس�تأجرين الذي اليمل�ك حق الت�رصف بالعقار، وأعلن ش�ارون 
بش�كل احتفايل عزمه االنتقال للس�كن هناك. وقامت وزارته بتسيب عقارات فلسطينية 
إىل منظ�امت اس�تيطانية يمينية متطرف�ة )صهيونية متدينة( يف البل�دة القديمة بادعاء أحقية 
اليهود بالس�كن فيه�ا، ومعظمها يقع يف حمي�ط احلرم الرشيف وحارة النص�ارى، وبعدها 
انتقلت هذه املنظامت إىل خارج األس�وار لالس�تيالء عىل بيوت يف سلوان والشيخ جراح، 
امل�رصارة ورأس العام�ود، بادعاء أن هيودًا كانوا يقطنون ه�ذه العقارات قبل العام 1984 

وأن ملكيتها عادت إىل اليهود.

اجلمعي�ات االس�تيطانية عطرت كوهنني التي تأسس�ت ع�ام 1978 هبدف معل�ن لتهويد 
البلدة القديمة واألحياء الفلس�طينية ومجعية العاد التي تأسس�ت عام 1986 هبدف ترويج 
اهلوي�ة اليهودية احلرصية للقدس والس�يطرة عىل احلوض املقدس للبل�دة القديمة، هاتان 
اجلمعيت�ان توّلت�ا إدارة املرشوع التهوي�دي واإلحاليل للبلدة القديم�ة وحميطها، وحظيت 
بدع�م حكوم�ي مبارش، حيث تع�اون حارس أم�الك الغائبني م�ع هذه اجلمعي�ات لنقل 
ملكي�ات تم االس�تيالء عليها م�ن أصحاهبا الفلس�طينيني بادع�اء أهنم غائب�ون، رغم أن 
بعضه�م مازال يقطن يف الق�دس ويمتلك حق اإلقامة فيه�ا. ويف معظم احلاالت رفضت 
املحاكم اإلرسائيلية االعرتاف بحقوق ملكيتهم حتى يف احلاالت التي تم إثبات أن إجراء 
.)Seidemann, 2017( إعالن العقار كغائبني كان عىل أساس معلومات وشهادات مزيفة

وفق معطيات األمم املتحدة، فإن 877 فلس�طينّيًا )منهم 391 طفاًل( يعيش�ون يف 69 عقار 
هم اليوم حتت خطر التهجري بس�بب نش�اطات اجلمعيات اليهودية االس�تيطانية يف البلدة 
القديم�ة، رأس العام�ود، الش�يخ ج�راح وس�لوان وأحياء أخ�رى ال تقع يف حمي�ط البلدة 
)Seideman,2017( )OCHA, 2019( القديمة مثل بيت حنينا، جبل املكرب وبيت صفافا

باإلضاف�ة إىل هتج�ري الفلس�طينيني، أخذت اجلمعيات االس�تيطانية اليميني�ة املتطرفة عىل 
عاتقه�ا مرشوع إع�ادة صياغة احليز؛ ليخ�دم الرواية اليهودية للمدينة بش�كل مطلق، من 
�ّميت  خ�الل تطوي�ر وإدارة «حدائ�ق وطني�ة» خاص�ة يف وادي حلوة بس�لوان، حيث سُ
مدينة داود «لتجس�د القدس اليهودية وبداية نش�أة املدينة» وف�ق الرواية التي يتم تروجيها 

وتستهدف املجتمع اإلرسائييل وليس فقط اجلامعات الدينية- الصهيونية.
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فف�ي الع�ام 1974 تم اإلعالن ع�ن حميط البلدة القديم�ة كحديقة وطنية تض�م 1100 دونم، 
معظمها يف الش�طر املحتل للمدينة، وتشمل حي وادي حلوة يف سلوان بالكامل بام فيها أكثر 
من 750 وحدة سكنية بعدد سكان يزيد عىل مخسة آالف نسمة، ورغم أن مسؤولية «احلدائق 
الوطنية» ختضع إىل س�لطة احلدائق الوطنية إال أهنا نقلت مس�ؤولية إدارهتا مبارشة إىل منظمة 
العاد االس�تيطانية، وخصصت الدولة ميزانية س�نوية إلدارة املوقع األثري وتروجيه «كمركز 
للم�وروث احلرضي اليهودي»، هذه املجموعة االس�تيطانية عملت جاهدة عىل هتويد احلي 
بالكامل من خالل تسيب العقارات بشكل غري مبارش عرب سامرسة ورشكات ومهية أجنبية 
وعربي�ة أو عق�د صفق�ات مع بع�ض الورثة أو أش�خاص اّدع�وا ملكية كام�ل العقار، رغم 
أن حصصه�م التعطيه�م «احلق» بعقد أي صفق�ة. وهنالك حاالت عديدة تبني األس�اليب 
امللتوية التي اتبعتها املنظمة االستيطانية لالستيالء عىل العقارات الفلسطينية، بام فيها التزوير 

.)Seideman,2017(, )IrAmim, 2018( وادعاءات باطلة عن املالكني وورثتهم

أصب�ح وادي حلوة نقطة جذب، طّور املس�توطنون -بدعم البلدية واحلكومة- مش�اريع 
خت�دم الرواية التارخيية اليهودية، مثل املبادرة إىل إنش�اء مركز زوار ومتحف خلدمة «مدينة 
داود» باس�م مركز كيدم، وتبلغ املس�احة املصدقة لبناء هذا املركز 16 ألف مرت مربع ويقع 
ع�ىل بع�د 20 مرتًا من س�ور املس�جد األقىص )عىل أنق�اض موقع أث�ري ومقاب�ر بيزنطية 
وعباس�ية(، ك�ام أن القص�ور األموية إىل اجلنوب من املس�جد األقىص أصبحت تس�تخدم 
للع�روض املفتوح�ة وهي عىل مقرب�ة من األرايض واملواق�ع التي اس�تولت عليها منظمة 

العاد.

كام عملت مجعية العاد االستيطانية بشكل مبارش مع سلطة اآلثار عىل أعامل احلفر وتنظيف 
ش�بكة أنفاق مياه أثرية لربط عني س�لوان التارخيية مع البلدة القديمة وحتديد مس�ار أنفاق 

حتت األرض ليصل إىل عمق البلدة القديمة.

باإلضاف�ة إىل م�رشوع هتويد س�لوان وتفريغه�ا من س�كاهنا الفلس�طينيني، خاصة وادي 
حل�وة وبطن اهل�وى وحميط البلدة القديمة، قامت مجعية العاد باملبادرة ملش�اريع س�ياحية؛ 
منها حتويل مركزها الس�ياحي املص�دق )كيدم( إىل حمطة للقطار اهلوائ�ي )تلفريك( لربط 
غرب القدس مع س�احة حائط الرباق )املبكى( بالبلدة القديمة وعني سلوان، وصوالً إىل 
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جب�ل الزيتون واملقربة اليهودية، وهو مرشوع بادرت ب�ه الدولة مبارشة. كام تدير اجلمعية 
مش�اريع مس�ارات ومراكز معلومات سياحية أصبحت تستهدف الس�ياح واإلرسائيليني 
لرتوي�ج الرواي�ة اليهودي�ة التارخيي�ة التي تق�يص الوجود الفلس�طيني العريب اإلس�المي 

واملسيحي وتستبدله برموز ومعامل هيودية ملشهد عام «نظيف من الفلسطينيني».

اخلارط�ة رق�م 4 تبني «احلدائ�ق الوطنية»، حيث إن تل�ك الواقعة بمحيط البل�دة القديمة 
تدار من قبل منظمة العاد وتس�تخدمها لصالح مش�اريعها الرتوجيية اليهودية والسياحية. 
وفعلّيًا تشكل هذه احلدائق الوطنية معازل لرتابط األحياء الفلسطينية عن ارتباطها بالبلدة 

القديمة.

خصخص�ة التهويد بدأت تتس�ارع وتريهتا يف الس�نوات األخ�رية، وارتبطت بمحاوالت 
الس�يطرة احليزي�ة والديمغرافي�ة عىل قلب األحياء الفلس�طينية، خاصة س�لوان والش�يخ 
ج�راح، وحتويل املش�هد العام إىل مدين�ة هيودية حرصّيًا؛ هيجر ويقيص النس�يج املجتمعي 
والعمراين الفلس�طيني بش�كل مرائ�ي من خالل اخلرائ�ط واملواد الدعائي�ة التي تروج هلا 

اجلمعيات اليهودية املتطرفة.

محاوالت إخضاع ديمغرافي لألسرلة؟
يف حزيران 2014 صادقت احلكومة اإلرسائيلية عىل خطة لتعزيز األمن الشخيص والتطوير 
االقتص�ادي واالجتامع�ي يف القدس الرشقية. هذا القرار احلكومي هو األول الذي يش�ري 
مبارشة إىل الفلس�طينيني يف القدس. تنفيذ هذا القرار اقترص باألس�اس عىل إقامة حمطات 
رشطة داخل األحياء الفلسطينية وتعيني رشطة مجاهريية ملعظم األحياء، مراقب الدولة يف 
تقريره للعام 2017 أش�ار إىل أن «تأثري الربنامج الذي ش�ملته اخلطة خالل ثالث سنوات 

تطبيقها يف أحياء رشقي القدس كان ضئياًل».

يف أي�ار 2018 أق�رت احلكوم�ة اإلرسائيلي�ة خط�ة معدلة عىل ض�وء الفش�ل بتنفيذ اخلطة 
الس�ابقة التي ركزت باألس�اس عىل فرض القانون والنظام وانتش�ار الرشطة اإلرسائيلية 
يف أحياء القدس الرشقية والبنية التحتية، اخلطة املعدلة خصصت 2 مليار ش�يكل )ما يزيد 
عىل نصف مليار دوالر( «لتحس�ني مس�توى احلياة والبنية التحتية لسكان األحياء العربية 
بالقدس وتقوية دمج سكان رشقي القدس باملجتمع واالقتصاد اإلرسائييل»، وفق ما أشار 
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إلي�ه ق�رار احلكومة هبذا اخلص�وص. أكثر من نصف ه�ذه امليزانية خمصص�ة لتطوير البنية 
التحتية يف القدس الرشقية.

اخلطة هذه وفق س�ّلم أولوياهتا تبدو أهنا أوالً «إعالن س�يادة عىل الس�كان الفلس�طينيني» 
يف الق�دس وترويج لعملية األرسلة هلم من خالل ف�رض املنهاج اإلرسائييل عىل املدارس 
الفلس�طينية )أكث�ر من 100 أل�ف طالب(، حيث تم ختصي�ص 123 مليون دوالر أمريكي 
نصفه�ا للتعلي�م غري الرس�مي وبرامج خاصة للم�دارس التي تدرس املنه�اج اإلرسائييل 
فق�ط، بام في�ه ميزانيات تفضيلية لتحس�ني الربامج التعليمي�ة والبيئية املدرس�ية. )النقص 
احلايل يف عدد صفوف التعليم يصل إىل 2550 صّفًا وفق تقرير منظمة عري عميم عن واقع 

التعليم يف القدس الرشقية لسنة 2017(. 

اخلطة تشمل ختصيص 75 مليون دوالر لتحسني سوق العاملة وتشجيع دمج الفلسطينيني 
يف أس�واق العمل اإلرسائيلي�ة، خاصة النس�اء )Elran,, Hadad ,Lavie, 2018(. اخلطة 
وألول مرة تش�مل تس�جيل األرايض اخلاصة الفلس�طينية يف القدس الرشقي�ة بعد جتميد 
أعامل التس�وية التي قام�ت هبا األردن قبل العام 1967، خاصة أحياء ش�امل القدس، هذا 
البند هو األكثر حساسية للتخوف الفلسطيني من إعالن عقارات وأراضٍ كأمالك غائبني 
ونق�ل ملكيتها إىل حارس أمالك الغائبني، الذي قام بدوره خالل ثالثة عقود ماضية بنقل 

.)Globes, 2018/2/9( ملكيتها للجمعيات االستيطانية املتطرفة

هذه اخلطة رغم األهداف االقتصادية واالجتامعية التي أبرزهتا، إال أن هدفها س�يايس 
باألس�اس، فاملس�ؤولية املدني�ة عن الس�كان الفلس�طينيني مل تكن باملطل�ق حمط اهتامم 
أصحاب القرار يف إرسائيل النش�غاهلم باالستيطان يف القدس وحميطها وإعادة تعريف 
احلي�ز عىل أس�س ديمغرافي�ة هيودية أقص�ت الفلس�طينيني، وأصبح تعريفه�م مرتبطًا 
«برشق�ي القدس» كتعريف ديمغرايف وليس جغرافّيًا، أي إن املس�توطنات اإلرسائيلية 
يف الق�دس ال تع�رف «كرشقي الق�دس» عند اإلش�ارة إىل «وحدة املدين�ة وخضوعها 

للسيادة اإلرسائيلية».

اخلط�ة اإلرسائيلي�ة مل يت�م إعداده�ا بالرشاكة مع أي جهة فلس�طينية، وال توجد مش�اركة 
ألي طرف، بام فيها تلك األصوات التي بدأت تتعاىل يف الس�نوات األخرية والتي تطالب 
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«باحلق�وق املدني�ة» وقبول دم�ج الفلس�طينيني يف التعليم واالقتصاد اإلرسائييل ألس�باب 
منفعية شخصية دون اخلوض بقضايا اهلوية واالنتامء.

هنال�ك تش�كيك بفرص نج�اح اخلط�ة العتب�ارات تتعلق بالفج�وة الكبرية ب�ني القدس 
الرشقي�ة والغربي�ة )Globes, 2018/2/9( وتركيزها عىل حتقيق أهداف سياس�ية تتعلق 
بف�رض املنهاج اإلرسائييل عىل كل امل�دارس وإخضاع االقتصاد والعق�ارات إىل األنظمة 
الرضائبية اإلرسائيلية والتخوف من عملية تس�وية األرايض وفرض قانون أمالك الغائبني 
ع�ىل محل�ة هوية الضف�ة الغربية والفلس�طينيني املغرتبني، خاص�ة يف األردن، حيث يعيش 
معظم ورثة مالكي العقارات واألرايض. عليه، فإن اخلطة قد تش�كل حتديًا مبارشًا للهوية 
واالنتامء الفلس�طيني بسبب اإلرصار اإلرسائييل عىل أرسلة اخلدمات وإخضاعها للجهاز 
اإلرسائي�يل، خاصة منه�اج التعليم. هذه اخلط�ة رغم نرشها من قب�ل اإلعالم اإلرسائييل 
واملحيل، إال أهنا غري معروفة وغري ملموس�ة عىل املس�توى احليايت اليومي ومل حتظَ باهتامم 

من قبل غالبية الفلسطينيني يف املدينة. 

استنتاجات

الواقع اجلديد الذي هو نتاج السياسة احليزية والديمغرافية اإلرسائيلية بوسائلها العسكرية، 
التخطيطي�ة، السياس�اتية، هو ترس�يم ح�دود فيزيائية جدي�دة ضمن تعري�ف املرتوبولني 
اليه�ودي )ت�م فصله حيزّيًا ووظائفّيًا عن احلارضة الفلس�طينية( يش�كل حت�والً كبريًا، من 
املتوقع أن تكون له انعكاس�ات مصريية عىل الوجود الفلس�طيني ومس�تقبل املدينة، فهذا 
الواقع ترى فيه إرسائيل «فرصة مواتية» لفرض س�يادة وظائفية عىل الفلس�طينيني، حيث 

امتنعت خلمسة عقود عن التعامل مع وجودهم.

السلطة الوطنية الفلسطينية المتلك األدوات للتعامل مع هذا الواقع اجلديد، وانحرص 
دورها عالوة عىل املوقف السيايس عىل تسيري أعامل ما تبقى من املؤسسات الفلسطينية 
يف القدس والعمل ضمن اهلامش املتاح، والذي يرتكز باألساس عىل خدمة الضواحي 
والق�رى املحيط�ة باملدينة ضمن تعريف املحافظة، وامتنعت الس�لطة ع�ن التعامل مع 
حالة الفراغ الذي أنتجه اجلدار بإخراج أحياء فلسطينية وفصلها عن املدينة العتبارات 
يبدو أهنا بس�بب حمددات أوس�لو وصالحيات الس�لطة، فأصبحت أحي�اء كفر عقب 
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وحميط خميم شعفاط مالذات س�كانية تؤّمن استمرارية حق اإلقامة والتأمني الصحي، 
فتحول�ت كف�ر عقب عىل س�بيل املثال إىل حي ش�ديد االكتظاظ، وتم تش�ييد أكثر من 
300 مبنى يتكون من عرشة طوابق يف فرتة زمنية قصرية لتس�توعب الطلب العايل عىل 

املدخ�ل الوحيد لضامن احلفاظ عىل البقاء يف املدين�ة، أي حق اإلقامة وتلقي اخلدمات 
الصحية واالجتامعية. التس�اهل اإلرسائييل يف السامح ببناء هذه الكثافات يبدو أنه نوع 
آخر من اهلندس�ة الديمغرافية إلحداث فوىض ختطيطية الستقطاب املقدسيني إىل هذه 
األحياء خارج اجلدار، والتي ارتفع عدد سكاهنا من 30 ألفًا إىل 140 ألفًا بأقل من عرش 

سنوات.

احلفاظ عىل الوجود الفردي هو عنوان املرحلة بالنس�بة للفلس�طينيني يف القدس، يف واقع 
تغي�ب عن�ه أي رؤية وسياس�ة فلس�طينية تعمل عىل تقوي�ة املنعة الوطني�ة اجلامعية وإنتاج 
أدوات جديدة قادرة عىل جتاوز املرحلة واحلفاظ عىل اهلوية واحلقوق الوطنية الفلسطينية.

تط�رف النظ�ام األثنوقراطي الذي طبقت�ه إرسائيل عىل القدس بأيديولوجيتها وسياس�تها 
اإلحاللية املبارشة أو عرب وكالء ومساعدهيم، يسري حتاًم باجتاه الفصل العنرصي احلرضي 
)أبرتايد حرضي( والذي هيدف بشكل ممنهج لضامن السيطرة عىل غالبية األرض واملصادر 
الطبيعية يف مرتوبولني القدس املس�تحدث وضبط الوجود الفلس�طيني يف معازل صغرية. 

 )Yiftachel and Yacobi, 2005(, )Feagin, 1998(, )Yacobi, 2016(

ق�د تش�كل الق�رارات اإلرسائيلية األخ�رية اجتاه الفلس�طينيني يف الق�دس بدجمهم ضمن 
قان�ون واح�د، حماولة جديدة ال نعرف مدى جديتها، إال أن ذلك لن يغري األس�س القائم 
عليها هذا القانون أصاًل باالستحواذ والتمييز لصالح اليهود فقط. األصوات الفلسطينية 
القليلة الداعية إىل حقوق مواطنة مل تتعلم الدروس والعرب من واقع الفلسطينيني يف مناطق 
1948، بل إن النموذج الذي يشار إليه مازال معرفة خفايا القانون واحلقوق املرتتبة عليه، 

كأن القضي�ة جمرد جه�ل وعدم دراية بالقان�ون واحلقوق املرتتبة علي�ه، ونمت جمموعات 
فطرية من الوس�طاء مع س�لطة االحتالل من مهنيني، رجال أعامل، مستش�ارين وإداريني 
«لتحصي�ل احلق�وق»، فاملنظومة التي كانت تدير القدس والتي اس�تندت باألس�اس عىل 
االس�تقاللية الوظائفي�ة كبدي�ل لالحتالل، اهن�ارت باملطلق وأصبح التوجه إىل املؤسس�ة 
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اإلرسائيلي�ة التنفيذي�ة والقضائية بكل م�ا يتعلق بمناحي احلي�اة أمرًا اعتيادّي�ًا وليس عيبًا 
وخيانة وطنية.

الس�ؤال الذي يبق�ى مفتوحًا؟ ما ه�ي األدوات التي يمكن تطويرها ملواجهة السياس�ات 
اإلرسائيلية؟ وهل س�نخس اإلنسان بعد أن خسنا األرض، بسبب قصور يف تطوير منعة 
وطنية قادرة عىل مساندة األفراد واجلامعات؟ هل احلق الفلسطيني يف املدينة قابل للتطبيق 
يف غياب حل س�يايس وس�لطة؟ ه�ل احلقوق احلياتية ضمن هام�ش االحتالل أو يف إطار 

بديل لالحتالل يتناىف مع احلقوق الوطنية؟ 

هذه املواضيع تتطلب نقاشًا ودراسة جادة للخروج من السد والوصف لفهم أعمق ألثر 
التح�والت احليزي�ة والوظائفية ع�ىل واقع املدينة وقدرة الفلس�طينيني ع�ىل إنتاج حيزات 

حتافظ عىل الوجود وتقويه. 
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عند احلديث عن القدس املحتلة يف برامج األحزاب اإلرسائيلية، جيد القارئ صعوبة بطرح 
هذه الربامج دون التطرق إىل القرارات احلكومية التي صدرت بخصوصها خالل األعوام 
الثالثة السابقة، خاصة قرار 3790، الذي تسعى من خالل تطبيقه إىل دمج األحياء العربية 
الواقعة داخل اجلدار من مدينة القدس الرشقية يف القس�م الغريب منها هبدف منع تقسيمها 

جمددًا يف أي حل هنائي مع الفلسطينيني. 

كذل�ك كان�ت القوانني املرشعة من قبل كنيس�ت االحت�الل، جزءًا م�ن برامج األحزاب 
اإلرسائيلي�ة مثل القانون ال�ذي يطالب باحلصول عىل 81 صوتًا من أعضاء الكنيس�ت أو 
إجراء اس�تفتاء عام عند التنازل عن مناطق ذات س�يادة إرسائيلي�ة داخل القدس الرشقية 

الواقعة داخل اجلدار. 

القدس- معطيات انتخابية

بلغ عدد أصحاب حق االقرتاع لبلدية القدس 638 ألف صوت، منها 38 % أصوات 
العرب الذين ش�ارك منهم يف االنتخابات البلدية التي جرت عام 2018 أقل من 1 % 
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باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية ومرتجم لغة عربية. رام ا  فل�سطن.
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)3000 صوت(، وهي أقل نسبة مشاركة فلسطينية يف انتخابات بلدية القدس املحتلة 
منذ عام 1969 والتي بلغت مشاركتهم حينها 20 %(1). 

بخص�وص االنتخاب�ات الترشيعي�ة العام�ة، بلغ عدد أص�وات الناخبني من املس�تعمرين 
اليهود يف مدينة القدس 416 ألف صوت، حصل فيها حزب هيدوت هتوراة املتزمت دينّيًا 
ع�ىل 25٫1 % م�ن جمموع األصوات، بينام حصل الليك�ود عىل 23٫6 % من األصوات، 
يف ح�ني حص�ل ح�زب أزرق- أبيض ع�ىل 11٫8 % من األص�وات، بين�ام حصلت بقية 

األحزاب عىل النسب املتبقية(2). 

يعود الس�بب يف تراجع مشاركة العرب الفلس�طينيني يف انتخابات البلدية، إىل عدم ثقتهم 
بمؤسسات احلكم االستعامري اإلرسائييل، والظلم املتواصل الذي متارسه بلدية االحتالل 
بحقهم عىل مدار العقود اخلمسة ونيف املاضية. وبخصوص عدم مشاركة سكان القدس 
يف االنتخابات الترشيعية، فيعود س�بب ذلك إىل عدم منح إرسائيل الفلس�طينيني القاطنني 
يف املدينة اجلنس�ية اإلرسائيلية، التي مل يس�عَ إليها أيضًا الفلس�طينيون أنفسهم، واعتبارهم 

سكانًا أم ساكنًا فقط. 

القدس في برامج األحزاب اإلسرائيلية(٣)

باس�تثناء القائمة العربية املش�رتكة، التي تضم يف صفوفها أربعة أحزاب عربية فلسطينية 
)اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية 
املوح�دة، والقائمة العربي�ة للتجديد( فقد ذكر برناجمها االنتخ�ايب أن: »القدس الرشقية 
مدينة حمتلة، وطالبت بإعادهتا ألصحاهبا األصليني )الش�عب الفلس�طيني( ليقيموا فيها 

(1) . كورح ميخائيل وماية حوشن، عىل أبوابك يا قدس، ص 20، مركز القدس للدراسات السياسية، 2020. 

(2) . حويل أدفه، انتخابات 2020 انطلقت، 415 ألف صوت أصحاب حق االقرتاع يف القدس، ملحق إلكرتوين 
 .2020/3/2 ،jerusalem.mynet.co.il يومي خاص يف جريدة يديعوت أحرونوت املختص بمدينة القدس

(3) . مل�ن نص�وت؟ كل برامج األحزاب، الربامج االنتخابية لألحزاب اإلرسائيلية تم اقتباس�ها من ملحق خاص صدر 
ع�ن صحيف�ة هآرت�س اإلرسائيلية يوضح فيه اس�م احل�زب وبرناجمه االنتخايب بخص�وص القضايا األساس�ية التي هتم 

 ،https://www.haaretz.co.il/news/elections ،املجتمع اإلرسائييل، ملحق خاص نرشته صحيفة هآرتس
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عاصمته�م، م�ع املحافظة ع�ىل ملكية األوقاف اإلس�المية وع�دم االعت�داء عليها(1)»، 
رفض�ت معظم األح�زاب الصهيونية م�ن اليمني إىل اليس�ار إعادة الق�دس ألصحاهبا، 
والتوص�ل حلل قائم عىل دولتني لش�عبني، تك�ون فيها القدس الرشقي�ة عاصمة للدولة 

الفلسطينية.

يف الس�ياق املذك�ور، ذك�ر ح�زب العم�ل -مريت�س- غي�رش يف برناجم�ه االنتخ�ايب 
أن: «مدين�ة الق�دس عاصمة إلرسائي�ل، وطالب بأن تك�ون مركزًا للس�الم واحلياة 
املشرتكة، ودعا إىل بحث مستقبل األحياء الفلسطينية البعيدة يف املفاوضات السلمية 

مع الفلسطينيني»(2). 

يف املقاب�ل، مل تنش�غل برام�ج أحزاب املتدينني املتزمتني بمس�ألة الق�دس ال من الناحية 
السياس�ية وال من الناحية الدينية، باس�تثناء حزب يميناه، ال�ذي يضم يف صفوفه أعتى 
املس�تعمرين اليه�ود وأحزاهب�م، خاص�ة ح�زب املف�دال، ال�ذي مل يق�دم برناجم�ًا معينًا 
بخص�وص القدس، مرّكزًا يف الوقت نفس�ه عىل نش�اطات املس�تعمرين اليهود يف هنب 
ممتل�كات املواطنني الفلس�طينيني يف مدينة الق�دس، خاصة يف البلدة القديمة وس�لوان 
والشيخ جراح وراس العامود وغريها من األحياء املقدسية، ويف تدنيس احلرم القديس 

الرشيف بشكل يومي.

لكن ال بد من اإلشارة إىل أن األحزاب املتزمتة دينّيًا مثل هيدوت هتوراة وشاس، تصوتان 
بش�كل عام لصالح برامج ومش�اريع احلكومة يف مدينة القدس، باستثناء موضوع الصالة 
يف احل�رم الق�ديس الرشيف ال�ذي صدرت فتاوى م�ن حاخاماهتم املركزي�ني بعدم جواز 
الص�الة أو الدخول إليه خش�ية «تدنيس» ما يس�مى بقدس األقداس ال�ذي مل حيدد مكانه 

داخل احلرم(3). 

لك�ن بقي�ة األحزاب، املس�امة باألح�زاب الصهيوين�ة، مثل ح�زب إرسائيل بيتنا ال�ذي اعترب 
الق�دس: «عاصمة أبدية إلرسائيل وهي تابع�ة لليهود، ولليهود فقط، ولن جتري بخصوصها 

(1) . نفس املصدر. 

(2) . نفس املصدر.

(3) . سيلع نطاع، ييتد نئامن، صحيفة املتدينني املتزمتني: عقاب ملن يذهب ل�«هار هبيت»، 15\5\2007. 
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أي مفاوضات وس�يتم بناؤها وربطها مع املس�تعمرات اإلرسائيلية املحيطة بمدينة بيت حلم، 
أو ما يسمى بكتلة غوش عتصيون من أجل حل املشاكل الديمغرافية فيها»(1).

يف ح�ني اعت�رب، حزب عوتس�امه هيوديت، وهو حزب املس�تعمرين اليه�ود املتزمتني 
دينّيًا ووطنّيًا، الذي يضم يف صفوفه غالة املس�توطنني واحلاخامات يف الضفة الغربية 
أن: «أرض إرسائي�ل ه�ي من النيل إىل الفرات، وأن عىل إرسائيل اس�تعادة الس�يادة 
ع�ىل احلرم القديس الرشيف -يس�ميه احلزب هار هبيت- الذي اش�رتاه داود امللك، 
وفيه بنى س�ليامن ما يس�مونه اهلي�كل األول، بينام بنى املهاج�رون إىل صهيون اهليكل 

الثاين(2)». 

أم�ا ح�زب أزرق- أبيض ال�ذي ض�م يف صفوفه ثالثة أح�زاب )أزرق أبيض برئاس�ة 
بنيامني غانتس ويش عتيد ويقوده يائري لبيد وتيلم ويرتأس�ه موش�يه يعلون( فقد اعترب: 
«القدس املوحدة عاصمة أبدية إلرسائيل، ووافق عىل نقل السفارة األمريكية من مدينة 
تل أبيب إىل القدس، وعىل إغالق القنصلية األمريكية يف القدس الرشقية املس�ؤولة عن 
التواصل مع القيادات الفلسطينية، وتقدم خدمات قنصلية للفلسطينيني محلة اجلنسيات 

األمريكية»(3). 

لكن الليكود الذي مل يقدم برناجمًا انتخابّيًا، ألنه ركز يف محلته االنتخابية عىل ش�عبية رئيس 
وزرائ�ه فق�ط بنيامني نتنياهو، فقد اس�تغل مدينة القدس يف محلت�ه االنتخابية جيدًا، عندما 
أقنع اإلدارة األمريكية باالعرتاف بمدينة القدس يف الفرتة التي سبقت االنتخابات األوىل، 
وهو املوضوع الذي استغله جيدًا، بنيامني نتنياهو، لتعزيز شعبيته املتهاوية عىل ضوء لوائح 

االهتام املتتالية بالفساد وتلّقي الرشاوى وخيانة األمانة.

(1) . برنامج حزب إرسائيل بيتنا، ص 2، نرش الربنامج يف املوقع اإللكرتوين،
www.idi.org.il/media/6585/israel-beitenu-15.pdf.2019   

(2) . املوق�ع اإللك�رتوين حلزب عوتس�امه هيوديت الذي يقود املس�تعمر ايتامر بن غف�ري، برنامج احلزب، 
 .440.co.il املوقع اإللكرتوين

(3) . برنامج حزب أزرق أبيض، ص 2، نرش الربنامج يف املوقع اإللكرتوين،
www.idi.org.il/media/6585/israel-beitenu-15.pdf.2020 ،  
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وقبل االنتخابات األخرية، أقنع رئيس الوزراء اإلرسائييل اإلدارة األمريكية برضورة طرح 
مبادرة الس�الم، لعل وعس�ى تس�اعده يف حس�م نتيجة االنتخابات لصاحله، التي تش�مل 
فرض الس�يادة اإلرسائيلية عىل املس�تعمرات اإلرسائيلية املحيط�ة بمدينة القدس وربطها 
هبا، والس�امح بص�الة اليهود يف املس�جد األقىص كمقدم�ة لوجود هي�ودي ثابت يف احلرم 

القديس الرشيف، وإقامة العاصمة الفلسطينية يف قرى أبو ديس وعناتا وكفر عقب(1). 
لك�ن األهم بالنس�بة حل�زب الليك�ود، ليس يف الربام�ج التي مل يطرحها خ�الل احلمالت 
االنتخابي�ة الثالث، بخصوص مدينة القدس املحتلة، ب�ل بالقوانني والترشيعات التي تم 
سنّها يف الكنيست اإلرسائييل مثل بند رقم 3 يف قانون القومية الذي تم ترشيعه عام 2018، 
ال�ذي اعترب الق�دس املوحدة عاصمة أبدية إلرسائيل، وقانون عدم التنازل عن أي أراضٍ 
تم ضمها إلرسائيل، إال باس�تفتاء أو بموافقة 81 عضو كنيس�ت. وبالقرارات احلكومية، 
خاص�ة ق�رار 3790 الذي يعمل ع�ىل دمج القدس الرشقي�ة بالغربي�ة يف كل التفاصيل بام 
يف ذل�ك التعلي�م، وربط املس�تعمرات اإلرسائيلي�ة املحيطة بالقدس باملدين�ة، وغريها من 

اإلجراءات. 

قرار الحكومة اإلسرائيلية ٣٧٩٠ 

كانت الرتمجة احلقيقية لربام�ج األحزاب اإلرسائيلية، خاصة االئتالف احلكومي احلاكم، 
خ�الل االنتخاب�ات املاضية بخصوص الق�دس الرشقية املحتلة، تأيت عىل ش�كل قرارات 
وقوانني يف الكنيست وسياسات عىل األرض، حيث اختذ خالل األعوام السابقة عرشات 
القرارات املتعلقة باملدينة املحتلة، من قبل احلكومة اإلرسائيلية والوزارات املختلفة وبلدية 
الق�دس، لكن ق�رار احلكومة رقم 3790 الذي تم س�نّه ع�ام 2018 كان أهم وأخطر هذه 
القرارات عىل اإلطالق، الذي جاء ليس�تكمل ما مل يتضمنه قرار احلكومة اإلرسائيلية رقم 
1775 الصادر عام 2014، الذي ركز عىل تعزيز دور رشطة االحتالل اإلرسائييل يف املدينة 

وتعزي�ز البنى التحتي�ة، خاصة الطرق واملواص�الت لربطها مع املس�تعمرات اإلرسائيلية 
املحيط�ة يف القدس مثل معاليه أدوميم واملس�توطنات املقامة عىل أرايض الفلس�طينيني يف 

(1) . دولة فلس�طني، دائرة ش�ؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلس�طينية، ورقة مفاهيمية – صفقة 
القرن: صفقة بني نتنياهو وترامب لتصفية قضية وحقوق شعب فلسطني، 2020/2/11. 
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مدينة بيت حلم املسامة كتلة «غوش عتصيون»(1).

وتش�ري تفاصي�ل ق�رار 3790 إىل أنه قرار ش�امل وموس�ع، حيث هدف م�ن الناحية 
السياس�ية إىل إهن�اء أي ح�ل هنائ�ي يدع�و إىل تقس�يم املدين�ة املقدس�ة ب�ني الش�عب 
الفلس�طيني ودول�ة االحت�الل اإلرسائي�يل، من خالل دم�ج وربط ليس فق�ط البنى 
التحتية بني القس�مني الرشقي والغريب، التي اعتربها القرار رضورية وملحة لتوحيد 
املدين�ة مع املس�تعمرات اإلرسائيلية املحيطة بالقدس لتش�كيل الق�دس الكربى، بل 
استعداد لتحويلها مستقباًل ملرتوبولني القدس املحاذية خلمس مدن وعرشات القرى 

الفلسطينية وبالبحر امليت. 

وتضمن القرار بنود: التعليم والتعليم العايل واالقتصاد والتش�غيل واملواصالت وحتسني 
اخلدمات املدنية ورفع مس�توى اخلدمات والبنى التحتية من مياه وجمارٍ وخدمات الرتفيه، 

 . وصحة وتسجيل أراضٍ

وخصص القرار مبلغ وقدره 2٫1 مليار ش�يكل(2) لتهوي�د مدينة القدس وحميطها، منها 
585 ملي�ون ش�يكل للمواصالت اهلادف�ة إىل قطع األحياء العربية ع�ن بعضها البعض، 

ورب�ط املس�تعمرات اليهودية املتواجدة ع�ىل أرايض املواطنني يف مدين�ة بيت حلم وقرى 
العيزي�ة وأبو ديس والعيزري�ة واخلان األمحر ببعضها البعض، ومن ث�م بمدينة القدس. 
ك�ام خص�ص مبل�غ 720 مليون ش�يكل لتهوي�د التعليم األس�ايس واملتوس�ط والثانوي 
والع�ايل يف املدينة املحتلة، واس�تبدال املناهج الفلس�طينية، بمناهج تعلي�م إرسائيلية، ال 
تأخ�ذ بعني االعتبار الرواية الفلس�طينية، كام خصص 124 مليون ش�يكل للبنى التحتية 
وتس�جيل األرايض(3)، الت�ي ستس�تغل يف اإلع�الن ع�ن كثري م�ن أرايض الفلس�طينيني 
اخلاص�ة واألوقاف إن كانت إس�المية أم مس�يحية كأرايض دول�ة، وخصص بقية املبلغ 

لبقية التفاصيل املذكورة أعاله. 

(1) . ق�رار احلكوم�ة، تقليص الفوارق االجتامعية واالقتصادية وتطوي�ر اقتصادي لرشقي القدس، قرار 
رقم 3790، نرش من قبل سكرتارية احلكومة، 2018/5/13. 

(2) . نفس املصدر. 

(3) . نفس املصدر. 
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ومل ين�جُ احل�رم القديس الرشيف م�ن القرارات، حيث صدرت ق�رارات حكومية وأوامر 
م�ن وزير الرشطة اإلرسائيلية بتنفيذ مقرتح )قدمه أعضاء كنيس�ت من االئتالف احلاكم( 
باملس�اواة يف املكان�ة املدنية والدينية ب�ني اليهود والعرب يف احلرم الق�ديس الرشيف الذي 
يس�مونه «ه�ار هبيت»(1). حيث من�ع دخول املس�لمني أصحاب املكان املق�دس واليهود 
املدنس�ني املسجد األقىص لفرتة غري حمددة، بذريعة عدم السامح لليهود بالصالة والتظاهر 
يف املس�جد، رّدًا عىل إطالق النار عىل أحد زعامء اليمني املتطرف )هيودا غليك( أحد أهم 

املنظمني لعمليات تدنيس احلرم القديس الرشيف(2). 

ومتاش�يًا مع السياس�ة احلكومية ورغبات املتطرفني اليهود، صدر عن حمكمة العدل العليا 
ق�رار، ع�ام 2014، جييز صالة اليهود يف املس�جد األقىص، وفق قانون حري�ة العبادة، بعد 
أن كان�ت ترفض التدخل، وحتيل األمر للرشطة التي كانت متنع بش�كل أو بآخر الدخول 

االستفزازي، بحجة املحافظة عىل األمن العام. 

ورغب�ة م�ن احلكوم�ة بتعزيز س�يطرهتا عىل احل�رم الق�ديس الرشيف وتعميقه�ا، حاولت 
مؤسس�ات االحت�الل اإلرسائيلي�ة تركيب بواب�ات إلكرتوني�ة وكامريات مراقب�ة تفتيش 
للمصلني املس�لمني، مقابل محاية الرشطة القتحامات املس�تعمرين، يف حماولة منها لتثبيت 

وجود هيودي دائم يف املكان املقدس للمسلمني. 

ومل ينجُ من هذه اإلجراءات أمالك املس�يحيني وأماكنهم املقدس�ة، حني حاولت املؤسسة 
الرس�مية لالحتالل اإلرسائييل، فرض الرضيبة عىل ممتلكات كنيس�ة القيامة، ما دفعها إىل 

إغالق الكنيسة ألول مرة يف تارخيها منذ احتالل املدينة املقدسة عام 1967. 

تشريعات 

إضاف�ة إىل ق�رارات احلكومة اإلرسائيلية، مل تن�جُ مدينة القدس م�ن القوانني التي 
س�نّها الكنيس�ت اإلرسائييل، اهلادفة إىل دمج املس�تعمرات املحيط�ة بمدينة وقرى 

(1) . الكنيست التاسعة عرشة، مبادرة عضو الكنيست مريي ريغب )الليكود(، اقرتاح قانون مساواة يف 
املكانة املدنية والدينية بني اليهود والعرب ب�»هار هبيت»، 2014، نسخة أصلية نرشها املوقع اإللكرتوين 

  www.knesset.gov.il.ملركز أبحاث الكنيست اإلرسائييل

(2) . بيان صادر عن وزير األوقاف الفلسطيني، حصل الكاتب عليه من الوزارة، 2014/10/30. 
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حمافظ�ة بي�ت حلم، ويف الوقت نفس�ه التخيل عن األحياء العربي�ة التي ضمتها عام 
1967 ملدين�ة الق�دس، حي�ث كان قانون القومية أه�م هذه القوان�ني، الذي اعترب 

مدينة القدس املوحدة عاصم�ة أبدية إلرسائيل، واقرتاح «قانون القدس الكربى» 
الداع�ي مل�ّد قان�ون صالحيات بلدية الق�دس إىل أكثر من 25 مس�توطنة يف الضفة 
الغربي�ة، وآخره�ا كان إلغ�اء البندي�ن الفرعي�ني 1 و2 م�ن البند األس�ايس رقم 5 
وتعدي�ل البندي�ن 6 و7 من القانون األس�اس: القدس عاصم�ة إرسائيل الذي تم 

 .(1)
إقراره يف شهر متوز عام 2017 

وهدف اقرتاح تعديل القانون األس�اس: القدس عاصمة إرسائيل، وفق واضعيه إىل منح 
املدين�ة مكان�ة خاص�ة، وخلق صعوبات نق�ل صالحيات متعلق�ة باملدين�ة الواقعة داخل 
اجلدار إىل جهات أجنبية، عىل حد وصف القانون، وتوحيد التعريف بحدودها يف القانون 

األساس: القدس عاصمة إرسائيل. 

كام حتدث التعديل عن إلغاء البندين 1 و2 )بند 5( من القانون األساس القائل بأن حدود 
القدس هي تلك املنطقة التي تم ضمها وتوسيعها يف 28 حزيران عام 1967، التي صدرت 
وف�ق تعليامت أوام�ر البلديات، هبدف إخ�راج األحياء العربية الواقعة خ�ارج اجلدار من 

حدود مدينة القدس. 

وطال�ب القان�ون موافق�ة 81 عضو كنيس�ت ب�دالً من 61 عضو كنيس�ت، ك�ام هو احلال 
بالقوان�ني األساس�ية يف دولة االحتالل، أو االس�تفتاء يف حال اختذ ق�رار بالتنازل عن أي 

حي من أحياء القدس الرشقية داخل اجلدار يف املفاوضات مع الفلسطينيني. 

إمجاالً، يمكن القول إن القانون وتبعاته تعني التخيل عن ثلث س�كان القدس الرشقية 
يف األحياء الواقعة خلف اجلدار مثل: منطقة كفر عقب وسمرياميس وشعفاط وراس 
ش�حادة وراس مخي�س وضاحية الس�الم )ويبلغ جمموع س�كان هذه األحي�اء أكثر من 

(1) . تعديل اقرتاح قانون أس�اس: القدس عاصمة إرسائيل، تعليامت بخصوص مس�احة حدود القدس 
 26 ،www.knesset.gov.il ،واألغلبي�ة املطلوب�ة لتغيريه�ا، املوقع اإللك�رتوين للكنيس�ت اإلرسائي�يل

متوز/ يوليو 2017.
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120 أل�ف مق�ديس( وهي املناطق الت�ي اقرتحتها صفقة القرن إلقام�ة عاصمة الدولة 

الفلس�طينية املس�تقبلية. وتش�ري املعطيات إىل أن تطبيق القانون عىل األرض سيزيد من 
حدة املش�اكل االقتصادي�ة واالجتامعية يف الق�دس الرشقية والضواح�ي التي قطعت 

عنها. 

وال بد من اإلشارة يف املجال السيايس، إىل أن القانون يلغي بشكل هنائي أي حل مستقبيل 
يف املدينة، نتيجة اشرتاطه تصويت 81 عضو كنيست للتنازل عن أية منطقة بالقدس يف أي 

حل هنائي.

خالصة 

انس�جمت وتناغمت برام�ج األحزاب اإلرسائيلية، خاصة ح�زب الليكود احلاكم خالل 
العق�د األخ�ري، مع الق�رارات والقوانني واملش�اريع السياس�ية التي بدأت م�ع االعرتاف 
األمريك�ي ب�أن الق�دس عاصمة موح�دة إلرسائيل، ما دفعه�ا إىل اختاذ ق�رار 3790 الذي 
يعم�ل عىل دمج الق�دس الرشقية الواقعة داخ�ل اجلدار إىل دولة إرسائيل، وإىل اس�تكامل 
هتوي�د املدين�ة يف جم�االت التعليم واملواص�الت، وغريها م�ن اإلجراءات هب�دف معلن، 
وه�و عزهلا عن حميطها اجلغرايف والديموغرايف يف الضف�ة الغربية، والتخلص من األحياء 
الفلس�طينية )مث�ل العيزية وأبو ديس وكف�ر عقب والرام( الواقعة خ�ارج اجلدار، بذريعة 

حتويلها إىل ما يسمى بعاصمة الدولة الفلسطينية. 

ك�ام أن القوانني والترشيعات والقرارات املختلفة الداعية إىل حتويل القدس عاصمة أبدية 
ملا يس�مى بالش�عب اليهودي، دفع�ت عصابات املس�تعمرين اليهود املنترشي�ن يف املناطق 
الفلس�طينية م�ن الق�دس الرشقية إىل اس�تكامل املهام التي ال تس�تطيع حكوم�ة االحتالل 
القي�ام هب�ا، مث�ل رسقة وهن�ب العق�ارات الفلس�طينية وتدني�س احلرم الق�ديس الرشيف 
وممارس�ات أساليب العربدة واالعتداءات املتنوعة يف ش�وارع املدينة املقدسة، التي مل ينجُ 

منها الفلسطينيون أتباع الديانة املسيحية. 

الربامج االنتخابية واإلجراءات اإلرسائيلية، تش�ري بوضوح إىل ش�دة العدوان اإلرسائييل 
عىل مدينة القدس، ما يتطلب من الفلس�طينيني الوحدة يف مواجهة املصري املش�رتك، وهو 
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رشط أس�اس لتعزيز صمود ومقاومة املقدس�يني، والبحث وإجياد برامج تعزز من صمود 
الشعب الفلسطيني يف وطنه التارخيي، خاصة يف مدينة القدس، حلني توفر ظروف إقليمية 
ودولي�ة، متكنه�م من حتقيق مطاحمه�م بالتخلص من االحتالل وإقامة الدولة الفلس�طينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
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يف ي�وم االثنني بتاريخ 3 حزيران/ يوني�و 2019، عقدت اللجنة الوطنية اإلرسائيلية للبنية 
التحتية جلس�ة عامة يف وزارة املالية يف القدس ملناقش�ة مرشوع القطار اهلوائي يف القدس، 
تعدد املحطات،  والذي تم تقديمه عام 2013، ويتكون املرشوع املُقرتح من 1٫4 كيلومرت مُ
يبدأ من املحطة األوىل يف القدس الغربية، ويس�ري للمحطة الثانية يف حمطة «جبل صهيون» 
بارشًة إىل  وبعده�ا يمر فوق حي س�لوان يف القدس الرشقية والذي يوصل املس�تخدمني مُ
م�ا يُس�مى بمحطة «كيديم املركزي�ة» يف موقع «مدينة ديفيد» األثري خارج أس�وار البلدة 
القديم�ة. وتُق�ّدر تكلف�ة هذا امل�رشوع ب��55 ملي�ون دوالر، وأول ثالث حمط�ات )حمطة 
خ�ان، وحمطة جب�ل صهيون، وحمطة كيديم املركزية(، ومن املقرر االنتهاء من حمطة القطار 
اهلوائي يف أبو طور بحلول العام 2021. ووفقًا لبلدية القدس وسلطة تطوير القدس، فإن 
القطار اهلوائي مُصمم ملواجهة مشكلة وصول السياح واملقيمني إىل جنوب/ رشق البلدة 
القديمة، وهو جزء من نظام املواصالت يف املدينة، فهو يسهل الوصول إىل املواقع املحلية 
وتلك التي هلا مكانة مهمة لكل األديان. يف ش�هر آذار/ مارس 2019، أرس�ل العديد من 
املنظ�امت غري احلكومية والس�كان اعرتاضات عىل اخلطة، والتعبري عن قلقهم من دراس�ة 
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اجل�دوى املالية اخلاصة هبا، باإلضاف�ة إىل اإلرضار باملناطق التارخيية، واإلرضار باحلدائق 
وتأثرياهت�ا الس�لبية السياس�ية واالقتصادية عىل الفلس�طينيني يف البلدة القديم�ة وأحيائها 

املُحيطة يف القدس الرشقية.

وبع�د االط�الع ع�ىل االعرتاضات، أع�ّدت اللجن�ة الفرعية املس�ؤولة توصيات رس�مية 
لدراس�تها خالل اجتامع جلنة البني�ة التحتية املحلية اإلرسائيلية بتاري�خ 3 حزيران/ يونيو 
صادقة  2019، والت�ي توصل�ت إىل ق�رار باالس�تمرار يف م�رشوع القط�ار الكهربائ�ي للمُ

احلكومي�ة علي�ه وفق�ًا لقان�ون البن�اء والتخطي�ط لس�نة 76 )ج( واملمكن تعديل�ه وإبداء 
التوضيحات بشأنه.

افتتح رئي�س اللجنة اإلرسائيلية الوطنية للبنى التحتية )فاتال( «زئيف بيلس�كي» النقاش 
ال��86 باإلش�ارة إىل اجت�امع اللجنة اجلوهري. ق�ال إن «أمس كان ي�وم القدس»، و»نحن 
يف فات�ال قررن�ا أن نُعط�ي هدية للق�دس يف صورة القط�ار الكهربائي. إذًا اآلن س�نناقش 
توصي�ات اللجنة الفرعي�ة، وإن قررتم أن تعطوا هدية للقدس يف ص�ورة قطار كهربائي، 
فمن املناس�ب أن يكون يف «يوم القدس». إن الربط الرصيح الذي ربطه بيلسكي باملوافقة 
ع�ىل القطار الكهربائ�ي خالل «يوم القدس» يُعطي إش�ارات سياس�ية جوهرية. باعتباره 
معط�ى وطن�ي، فهو حيتف�ل بإعادة توحي�د القدس وض�م إرسائيل للق�دس الرشقية إّبان 
حرب األيام الستة عام 1967. يف السنوات األخرية، أصبحت اإلجازة الوطنية متثل زيادة 
توّهج حركة املس�توطنني الصهيونية وتأكيدهم عىل سيادة إرسائيل عىل القدس الرشقية- 
تلك التأكيدات )االدعاءات( التي نّدد هبا املُجتمع الدويل. بالنسبة للفلسطينيني من سكان 
الق�دس الرشقية، فإن هذا العيد الوطني )اإلجازة الوطنية( جتّس�د النضال ضد املُطالبات 
ب�«توحيد» القدس التي تس�تمر يف مُصادرة أرايض الفلس�طينيني وهتجري الفلسطينيني من 

بيوهتم من أجل خلق حقائق عىل األرض ترشعن ضم القدس الرشقية.

تدمج هذه الورقة اخلربات يف جمال التخطيط، وحتليل وثائق التخطيط البريوقراطية وحمارض 
االجتامعات، ونظريات سياسة التخطيط املكانية للمطالبة بأن املوافقة األخرية عىل القطار 
الكهربائي تس�ّخر ختطيط البنية التحتية احلرضية كأداة، يف انتهاكٍ للقانون الدويل، لرشعنة 
االستيطان االستعامري اإلرسائييل وطرد الفلسطينيني. إن هدف هذا املرشوع بضم غرب 
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ورشق القدس يس�تند عىل إقصاء أو استبعاد مكاين واجتامعي واقتصادي متزايد للسكان 
الفلس�طينيني يف س�لوان. وإن مثل هذا االستبعاد هو جزء من عملية أكرب لتقليص املناطق 
الفلس�طينية يف رشق القدس من خالل تطوير املستوطنات اليهودية، وهي عملية معروفة 
باس�م «التهويد». واألخطر أن مرشوع القطار الكهربائي هذا هو مرشوع وطني س�ياحي 
للبنى التحتية، يس�مح هلا بوضع إجراءات التخطيط عىل مستوى البلدية واحلي، وبالتايل، 
ف�إن هذه الورقة تتناول أيض�ًا تأثريات «البنية التحتية الوطني�ة» كالتخطيط البريوقراطي، 
ويف ضوء قانون الدولة القومية كإس�رتاتيجية لالنتقال أحادي اجلانب وهتويد القدس. إن 
ه�ذه العمليات تصعب وتعقد احتامالت التوصل إىل حل عادل س�يايس ملس�ألة القدس، 

ويف إرسائيل/ فلسطني بشكل أوسع.

سياسة التخطيط:

يف إرسائيل/ فلس�طني، كام يف الظروف االس�تعامرية األُخرى، يك�ون التخطيط احلرضي 
وتطوي�ر البن�ى التحتية أمرًا جوهرّيًا لتش�كيل اهليمنة عىل املس�احة الوطني�ة. خاصًة البنية 
دد «تدفق الس�لع  التحتي�ة للنق�ل، كالطرق والطرق السيع�ة والقطارات، فهو يُمّكن وحيُ
واألفراد واألفكار» وتبادهلا وفقًا للمساحة. يف القدس إن دولة إرسائيل نرشت السياسات 
التهويدي�ة لربط اليهود باملس�توطنات من خالل ش�بكة من الط�رق والطرق السيعة التي 
تُس�ّهل الرتابط بني املواطنني اليهود عىل جانب اخلط األخرض، بينام تضيق وتُغلق األحياء 

الفلسطينية.

نتج�ات للعقالنية  إن البن�ى التحتي�ة للمواص�الت ه�ي رموز قوي�ة للحداثة، وتُعت�رب كمُ
واخل�ربات التكنولوجي�ة، ووفق�ًا لوثائ�ق التخطيط، ف�إن القط�ار الكهربائ�ي يف القدس 
يُعترب كمرشوع تطوير س�ياحي عاملي أنه ليس فقط سيكش�ف الطرق داخل وحول البلدة 
القديمة، بل س�يدخل أيضًا يف إطار نظام النقل العام األش�مل يف بلدية القدس. وكام بنّي 
نول�ت ويعق�ويب يف عملهام ع�ىل قطار القدس اخلفي�ف، فإن النداء الوظيف�ي ملرشوع نقل 
كهذا يّدعي حتديث وتوحيد املدينة، فهو حيجب العمل األيديولوجي والتأثريات السياسية 

لبنيتها املادية.

بالفعل، فإن وثائق التخطيط البريوقراطي واخلرائط واملسارات والكابالت التي يضعوهنا 
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ايدة، ولكنه�ا تكنولوجيات للحوكم�ة تعمل كتمثيل واقع�ي. إن قيادة الدولة  ليس�ت حمُ
لعملية خلق «حقائق عىل األرض» يف القدس بدأت منذ عام 1967 بعد احتالل إرسائيل 
للقدس الرشقية خالل حرب األيام الس�تة. بعد أيام قليلة من احلرب، 135 بيتًا فلسطينّيًا 
يف مرب�ع املغارب�ة يف البلدة القديمة ت�م هدمها وإزالتها بالكامل، وتم إجبار س�كاهنا عىل 
نق�ل اإلقام�ة إىل خميم ش�عفاط لالجئني. اليوم خميم ش�عفاط لالجئني يق�ع داخل حدود 
بلدية القدس، وهو واحد من س�تة أحياء يف القدس الرشقية تقع عىل اجلانب الفلسطيني 
بارشًة بعد ضم القدس الرشقية، أعادت إرسائيل رس�م حدود  من جدار الفصل. أيضًا مُ
بلدية القدس ووّس�عتها باجتاه الش�امل نحو رام اهللا وجنوبًا نحو بيت حلم. يف س�نة 1968 
ربى هبدف واضح  وم�رة أُخرى عام 1978، وض�ع املُخططون خططًا جديدة للقدس الكُ
لتحقيق التوازن اهلنديس والديموغرايف بني الفلس�طينيني )30 %( واليهود اإلرسائيليني 
)70 %(. واألكث�ر م�ن ذل�ك، إن هذه اخلطط س�عت إىل تطوي�ر البنية التحتي�ة واملناطق 
احلرضي�ة اليهودي�ة، بين�ام فش�لت يف تقديم وس�ائل أُخرى للرب�ط أو التطوي�ر الصناعي 

واحلرضي يف املناطق الفلسطينية.

بالرغ�م من قرار جملس األم�ن التابع لألمم املتحدة رقم 242 وال�ذي تم تبنيه باإلمجاع يف 
ترشي�ن الث�اين/ نوفم�رب 1967 ودعا إرسائيل لالنس�حاب م�ن القدس الرشقي�ة والضفة 
الغربي�ة وغ�زة ومرتفعات اجلوالن، ذهبت إرسائيل باجتاه مترير قانون أس�ايس عام 1980 
يُعل�ن الق�دس «كاملة وموحدة» كعاصم�ة إرسائيل. بعيدًا عن كوهنا خط�وة رمزية، فهي 
مّكنت الدولة من أن تعمل عىل ختطيط وبناء بنى حتتية للمستوطنني لتأكيد تواجد إرسائيل 
يف الق�دس الرشقي�ة وزيادة وحدة املس�احة اليهودية وفق�ًا للقانون األس�ايس، يف احلقيقة 
ف�إن غرب ورشق الق�دس تبقيان منفصلتني عىل امتداد اخلط�وط الوطنية- العرقية، وهو 
الفصل الذي أصبح واضحًا ومرئيًا من خالل توزيع غري عادل للبنى التحتية األساس�ية، 
واخلدم�ات وم�وارد التخطي�ط. إن األوضاع املادي�ة احلرضية لألحياء الفلس�طينية داخل 
يط هبا،  القدس الرشقية ختتلف بش�كلٍ كبري مع أوضاع املس�توطنات غري الرشعية التي حتُ
كام يف عام 2013، فإن 15 مس�توطنة من أصل 121 مس�توطنة يف الضفة الغربية تقع داخل 

حدود بلدية القدس.

س�لوان، كام األحياء الفلس�طينية األخرى يف الضفة الغربية، تق�ع داخل اختصاص بلدية 
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الق�دس. بالرغم من أن س�كاهنا يدفعون الرضائ�ب البلدية، يُعاين احلي م�ن جتاهل البنية 
التحتي�ة، وقل�ة اخلدم�ات العامة كجم�ع النفايات، وال يوج�د م�دارس أو حضانات أو 
مس�احات خ�رضاء أو عي�ادات صحية. ألهن�ا تقع يف املنطقة املقدس�ة يف البل�دة القديمة، 
وتعاين س�لوان من حتديات كب�رية يف التخطيط كالتقييد عىل البناء م�ن أجل املُحافظة عىل 
الطابع التارخيي للمنطقة. موقع مدينة ديفيد األثري يقع يف وادي حلوة بحّي سلوان وهو 
املُعّرض بش�كلٍ كبري لتدمري البيوت وطرد املقيمني الفلسطينيني الذين احتُّلت بيوهتم بعد 
ذلك بواس�طة املستوطنني. إن مواقع التنقيب األثرية يف سلوان تتلقى متوياًل وانتباهًا، بينام 

رضة ملزيد من اإلمهال. البنى التحتية املحلية املُحيطة األكثر عُ

إن م�رشوع القط�ار الكهربائي هو أحد املُبادرات التي تُس�هم يف الض�م املكاين من خالل 
مكونات�ه املادي�ة، ومن خالل طُ�رق احلركة الت�ي يوفرها: حي�ث إن الركاب يس�تطيعون 
صعود القطار من حمطة «خان» يف القدس الغربية وسيصلون إىل مركز «كيديم» يف القدس 
بارشًة إىل اجلنوب من احلائ�ط الغريب وجنوب  الرشقي�ة وال�ذي يقع قرب باب املغارب�ة، مُ
غ�رب احلرم الرشيف. بني حمطات جبل صهيون ومركز كيديم، س�يمر القطار الكهربائي 
دد  تقريبًا أربعة أمتار فوق البيوت يف سلوان. مثل هذا القرب من مناطق السكان اخلاصة هيُ
بتحديد االستخدامات الشخصية ألسطح البيوت والتي ينرش فيها العائالت مالبسهم أو 
جيتمعون أو يلعب األطفال نتيجة لندرة املناطق اخلرضاء العامة. كام ستهدد كتل اإلسمنت 

وفقًا ملُعاريض هذا املرشوع املنازل هبدم األدوار العليا واملُصادرة التامة لألرض.

إن التخطي�ط احل�رضي، والناش�ط «عوفر لرين�ر» الذي يعم�ل يف اللجنة الرس�مية للبنى 
التحتي�ة الوطنية، وهو املُمثل الرس�مي ملنظمة تعمل ع�ىل قضايا الرخاء االجتامعي، تكلم 
باملُعارض�ة خ�الل اجتامع جلنة «فات�ال» الثالث بتاري�خ 3 حزيران/ يوني�و 2019 ردًا عىل 
حدي�ث أعض�اء آخرين بأن امل�رشوع كان حماولة قّيم�ة يف جمال الس�ياحة والنقل. كام كان 
«لرينر» العضو الوحيد احلارض يف االجتامع الذي أشار إىل سلوان، وقال إن «اخلطة تروج 
ددة جدًا عىل حساب سكان املدينة الذين يعيشون يف سلوان ويف وادي  ملصالح جمموعة حمُ
حل�وة. ويف ضوء ذلك، أضاف: «أصوت عىل الس�يطرة عىل اخلطة». وفقًا لنص االجتامع 

الرسمي فإن اقرتاحه بإلغاء املرشوع قوبل بالضحك.



226

تصور لُمستقبل القدس: 

إن مرك�ز «كيدي�م» املُزم�ع إقامته س�يكون مركزًا رئيس�يًا س�ياحيًا مملوكًا، ويُدار بواس�طة 
مؤسسة «اير ديفيد» املعروفة أيضًا ب�»إيالد». إن الدور الرئيس ل�«إيالد» يف مرشوع القطار 
بادرة س�ياحية وحل صديق للبيئة للطُرق. نعم، إنه ليس ببس�اطة  عّقده كونه مُ الكهربائي يُ
همة  أن الس�ياحة وتطوير وس�ائل النقل كوس�ائل لعرقلة هدف التهويد، بل إهنا عنارص مُ
لترشيع التهويد. يف عام 1986 تم تأسيس رؤية «إيالد» عىل أهنا «للحفاظ عىل مدينة ديفيد 
التوراتي�ة وضواحيه�ا وتطويرها. وتّدع�ي املُنظمة بأن هناك أربعة عنارص أساس�ية للقيام 
بمهامه�ا: وهي التنقي�ب األثري، التطوير الس�ياحي، ووضع الربامج التعليمية وحتس�ني 
اإلقامة، و»إيالد» هي العب رئيس يف عملية نزع ملكية الفلسطينيني واالستيطان اليهودي 
يف س�لوان، ووفقًا لعامل اآلثار «رفائيل جرين�ربغ» أهنا أصبحت «هيئة ختطيط بحكم األمر 
الواق�ع» يف وادي احللوة. منذ تأس�يس «إيالد» اعتمدت عىل قان�ون أمالك الغائبني الذي 
ص�در عام 1950 وعىل الصندوق القومي اليهودي يف س�لوان كوس�يلة رئيس�ية للحفاظ 
عىل األمالك حتى يس�كنها اليهود املس�توطنون. إن هدف االستيطان اليهودي يف القدس 
نفصلة، وهي بالفعل  الرشقية وهدف تطوير الس�ياحة والتنقيب بعيد عن كوهنام أنش�طة مُ

تصلة بشكلٍ وثيق. تشابكة ومُ مُ

تلف املواقع يف  هي�دف م�رشوع القط�ار الكهربائي إىل نقل 3000 راكب كل س�اعة ب�ني خمُ
املناطق املُقدسة، يف املحطة األخرية يف مركز كيديم. ووفقًا ملوقعه فإن آالف السياح سوف 
يتبادلون حمطة مركز كيديم لزيارة احلائط الغريب واحلرم الرشيف وأماكن أخرى يف البلدة 
القديم�ة. إن ال��16 دوناًم واملبنى املكون م�ن أربعة أدوار، وهو األكرب م�ن نوعه يف البلدة 
بارشة فوق «حديقة جفعايت» وهي أكرب موقع أثري وفقًا إليالد  القديمة، سوف يتم بناؤه مُ
يف القدس. ولربط احلائط الغريب بمحطة «كيديم» املركزية سيذهب السائحون من خالل 
مرك�ز كيديم الس�ياحي. مع الوضع يف االعتبار أن إيالد ب�دأت بالفعل بتنظيم زيارات يف 
مدين�ة ديفيد الت�ي هتدف إىل التعريف بالتخّي�ل التارخيي اإلرسائييل ال�ذي يظهر أن مركز 
كيديم سيس�تمر يف اس�تخدام التنقيب عن اآلثار والتاريخ القديم لنزع الرواية التي حتاول 

رشعنة استمرار االستيطان اليهودي يف القدس الرشقية.
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من مركز كيديم سيس�افر الركاب من خالل أنفاق إىل مركز «ديفيدسون» املُتاخم للحائط 
الغ�ريب بام يس�مح هلم بالتنقل بني غ�رب ورشق القدس دون احلاجة إىل الس�ري من خالل 
س�لوان عىل مس�توى األرض. إن كنا س�نأخذ باالدعاءات بأن مرشوع القطار اهلوائي هو 
ب�ادرة س�ياحية، فمن ال�رضوري التأكيد عىل أن الس�ياح الذين سيكتش�فون القدس من  مُ
خالل القطار اهلوائي س�وف يستكشفون كيف يتم جتاهل الفلسطينيني املُقيمني يف سلوان 
بش�كلٍ كب�ري. بالرغم من اّدع�اءات املرشوع بالربط ب�ني القدس الغربي�ة والرشقية، ففي 
صيغت�ه املطروحة حالي�ًا يقوم امل�رشوع بالقليل يف تس�هيل تنقل الفلس�طينيني ووصوهلم 
ورؤيتهم. املقيمون الفلس�طينيون يف سلوان غالبًا سيُحرمون من استخدام القطار اهلوائي 
للس�فر إىل القدس الغربية. بالنس�بة لبعض املُنتقدين للخطة فإن خط س�ري القطار اهلوائي 
س�ينقل أيضًا الس�ياح بش�كل إس�رتاتيجي إىل داخل وخ�ارج منطقة احلائ�ط الغريب دون 
الس�ري من خالل س�وق البلدة القديمة، باألحرى سيلغي التواجد الفلسطيني من التجربة 
الس�ياحية يف الق�دس. علاًم أن التطوير املُخطط له لألس�واق التجاري�ة يف مركز كيديم قد 

يعّرض النشاط التجاري يف السوق للتهديد.

ورمزيًا، فإن حمو الفلسطينيني من احلوار العام حول البنية التحتية يف القدس ليس جديدًا. 
إن دراس�ة نول�ت ويعقويب ح�ول التمثيل الع�ام يف القطار اخلفيف يف الق�دس أيضًا، يبني 
كي�ث أن امل�رشوع الذي تم إنجازه ع�ام 2011 كان مصحوبًا بحملة رشعنة عىل مس�توى 
كبري والتي اعتمدت عىل فكرة القدس املوحدة واحلديثة. إن احلملة جمّدت املرشوع لزيادة 
التنق�ل داخ�ل القدس دون توضيح أحي�اء القدس الرشقية العربية الت�ي ختدمها والواقعة 
حت�ت االحتالل، كام ال توض�ح األحياء اليهودية كام تم اإلش�ارة إليها يف احلمالت، وهي 

املُعروفة بأهنا مستوطنات غري رشعية وفقًا للقانون الدويل.

إن حمو الفلس�طينيني ه�و واضح كوضوح وثائ�ق ختطيط القطار اهلوائ�ي. اجتامع «فاتال» 
ووثائقه وبروتوكوالته ترشح مس�تقبل القدس التي يكون فيها احلائط الغريب أكثر سهولة 
يف الوص�ول إلي�ه، وتض�ع بالتفاصي�ل احلاج�ة لتأكيد محاي�ة مواقع الرتاث اهل�ّش كوادي 
«ب�ن هينوم»، وجب�ل صهيون ومدينة ديفيد وحديقة أس�وار البلدة القديمة. القلق بش�أن 
قترص بش�كلٍ كبري عىل احلفاظ ع�ىل مواقع معينة ذات  تأث�ري القط�ار اهلوائي عىل األرض مُ
طبيع�ة مهم�ة بالنس�بة للتاريخ اليه�ودي. والقليل م�ن االنتباه يوجه إىل تأث�ريه عىل احلياة 
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قيمني»، ونادرًا  اليومية لس�كان س�لوان الذين تتم اإلش�ارة إليهم يف وثائق التخطيط ك�»مُ
ّردهم من شخصياهتم  ك�»املُقيمني العرب/ الفلس�طينيني يف سلوان»، وهي لغة خطاب جتُ

واعرتاضاهتم عىل ظروفهم االجتامعية والسياسية.

س�تتم إقامة مركز كيديم أعىل س�احة جفعايت النتظار السيارات، بام خيفي موقع احلفريات 
حت�ت طبق�ات التطوي�ر الس�ياحي والتجاري، ب�ام يف ذلك س�احة انتظار الس�يارات حتت 
األرض، والت�ي من املُمكن أن تُضحي بس�المة املناطق األثرية واملن�ازل القريبة. إن تأثري 
يطها كمواقع تراثية متت اإلش�ارة إليه أيضًا  مرشوع القطار اهلوائي عىل البلدة القديمة وحمُ
يف اس�تقصاء بيئي تم إجراؤه كجزء من عملية التخطيط للمرشوع، باإلضافة إىل عدد من 
االعرتاض�ات تم رصدها ضد املرشوع. ووفق�ًا لالعرتاضات التي قدمها املجلس الديني 
األع�ىل للمس�لمني، فإن «أي تغي�ري بالقوة للوضع الراهن» يف األماك�ن التارخيية يف نطاق 
األماكن املُقدس�ة والبلدة القديمة والتي تعتربها اليونس�كو كمواق�ع للرتاث العاملي، «هلا 
�نافسة  رتبطة بأيديولوجيات مُ تأثريات سياس�ية ألن البنية التحتية التي ختدم هذه املناطق مُ
تصط�دم مع البيئ�ة اجلغرافية الضيقة». بني عام�ي 2013 و2016 جلنة اليونس�كو للرتاث 
العاملي أصدرت قراراهتا املُتعلقة بالبلدة القديمة وأسوارها وعّربت عن قلقها البالغ بشأن 
تل�ك اخلُطط مل�رشوع القطار اهلوائي، وم�رشوع كيديم، واحلفريات غ�ري القانونية، وبناء 

األنفاق واملرشوعات املُتشاهبة يف القدس الرشقية املُحتلة.

البنية التحتية الوطنية:

ت�م وصف مرشوع القطار اهلوائي بأنه مرشوع للبنية التحتية الوطنية، يس�مح هلا باملُ�تابعة 
م�ن خالل جملس التخطيط الوطني. بعد اجتامع واحد مع جلنة ختطيط القدس، متت ترقية 
املرشوع ورفعه لوضع مرشوع بنية حتتية وطنية ومتت إزالته من مس�توى احلي أو املس�توى 
املحيل. بينام هو حتت اختصاص وزارة املالية، فإن مش�اريع «تاتال» يُمكن أن تضم وزارة 

السياحة والنقل والطاقة والزراعة إىل جانب عدد من الوزارات األُخرى.

تُعّرف البنية التحتية الوطنية كام ييل:

نش�آت ومطارات وموانئ ومنشآت حتلية املياه ومنشآت املياه والرصف الصحي، بام يف  «مُ
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ذل�ك اخلزانات ومواقع معاجلة النفايات والتخلص منها ومنش�آت االتصاالت وحمطات 
الطاقة ومنش�آت ختزين الغاز والوقود أو الطرق، كل ذلك إذا أعلن رئيس جملس الوزراء 

ووزير املالية ووزير الداخلية يف شأن كل منهم أمهية وطنية.
يف ض�وء قان�ون الدول�ة القومية عام 2018، م�ن املهم توضيح املقص�ود ب�»القومي» وفقًا 
للفئ�ة البريوقراطية واملنطق�ي. وفقًا للامدة 7 من القانون، فإن دول�ة إرسائيل «ترى تطوير 
املس�توطنات اليهودية كقيمة وطنية وستعمل عىل تشجيع والرتويج لبنائها واستمرارها». 
إن مُصطل�ح «القيم�ة الوطنية» ك�ام تم وصفه يف القانون، يضع اخلط�وط العريضة ألفكار 
ددة بالنس�بة ملن يندرج يف نطاق حدودها، وبناًء عليه من هو خارج هذه احلدود. وهذا  حمُ
س�تقبل التخطيط احلرضي والبنى التحتية  األم�ر خيلق قلقًا كبريًا حول تأثري القانون عىل مُ
يف الق�دس الرشقي�ة املُحتلة. منذ تقديم هذا القانون ع�ام 1952 أكدت دولة إرسائيل عىل 
احلق�وق الوطنية للش�عب اليهودي بينام أنك�رت االعرتاف باحلقوق الوطني�ة للمواطنني 
م�ن غري اليهود. إن الس�يادة )التف�وق( للجنس�ية اليهودية أصبحت تقود قان�ون الدولة، 
ايدة. بعض  والسياس�ة واملُامرس�ة لعق�ود، غالبًا من خالل اس�تخدام لغ�ة إس�رتاتيجية حمُ
قنن  املُنتقدي�ن يعتق�دون بأن قان�ون الدولة القومية ال يُق�دم جديده للتمييز، بل ببس�اطة يُ
الوض�ع الراه�ن طويل األم�د املرتبط بوض�ع اليهود الس�يادي )الفوق�ي(. يوضح اخلبري 
القانوين حس�ن جبارين وسهاد بشارة أن قانون الدولة القومية يُشري إىل نقلة نوعية، حيث 
إنه ال يُرهق نفسه باإلبقاء عىل «مظهر من مظاهر احلياد» يُشّوش عىل «طبيعتها التمييزية». 

يف احلقيقة، إن املبدأ القانوين للمساواة هو اآلن تابع لسلطة قانون الدولة القومية.
إن االدع�اء بأن مرشوع القط�ار اهلوائي ب�»احلتمية الوطنية» يق�دم من جانب مرشوع بنية 
حتتي�ة عىل نطاق واس�ع يتضمن وكاالت عدي�دة تابعة للدولة وغري تابعة هلا، بل يكش�ف 
أيضًا كيف أن مُصادرة األرض لتطوير البنية التحتية يمكن أن يوضع يف إطار تفسري قانوين 
وهو القيمة الوطنية. إن مس�ار القطار اهلوائي كام ذُكر أعاله يقرتح إقامة أعمدة يف مناطق 
بارشًة، م�ا يضع بالرضورة  س�كنية يف س�لوان س�تدعم أيضًا طريقًا رسيعًا ف�وق البيوت مُ
قّدر ب�30 مرتًا، بام  املس�اكن يف خطر مُصادرة الدولة هلا. إن عرض هي�كل القطار اهلوائي يُ
يعن�ي أن أي قط�ع أرايض أو منازل تقع داخل هذه املنطقة ليس�ت معرضة خلطر املُصادرة 
فق�ط، بل هي أيضًا تقع ضمن اخلطة كمناطق س�يتم تطويره�ا وترقيتها. إن وثائق اجتامع 
«فاتال» تبنّي أن مبادئ التخطيط كانت هتدف بأكرب قدر ممكن للبقاء يف أماكن عامة لتقليل 
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لخص االعرتاضات بأن نطاق  املُصادرة واإلرضار باملناطق الس�كنية. لكن وكام كتب يف مُ
املُصادرة مصحوب بإبقاء املرشوع غامضًا.

إن األم�ر الوطن�ي املُل�ّح للمس�توطنات اليهودي�ة املدعوم دس�توريًا جعل م�ن املمكن يف 
قترصًا ع�ىل األرايض داخل  جزئي�ة من خ�الل تطوير البني�ة التحتية احلرضية، ه�و ليس مُ
اخل�ط األخ�رض، وه�و تفصيل ب�أن جبارين وبش�ارة يُركزان ع�ىل الرضورة املُح�ددة. إن 
قان�ون الدول�ة القومية يط�رح خماطر فيام خيص املس�توطنات اليهودي�ة يف القدس الرشقية 
واألرايض املُحتلة التي يُمكن تربيرها قانونيًا ومحايتها دستوريًا كأولوية وطنية. إن مرشوع 
القطار اهلوائي يف القدس يبني كيف يمكن للبنية التحتية كوس�يلة تطوير وأن املستوطنات 
بادرات  تستفيد من غموض احلدود الوطنية وسيادة الدولة التي تسمح إلرسائيل بطرح مُ

ملرشوعات يف األرايض املُحتلة يف القدس الرشقية والضفة الغربية.
بين�ام تعتم�د الدولة اآلن عىل هذا الغموض كأداة للتج�اوز، التطورات احلالية املُ�علقة 
ب�«تام�ا 1»، وه�ي خط�ة املُخطط الوطني، تكش�ف كي�ف أن آراء اليم�ني حول متديد 
السيادة اإلرسائيلية كان يتم نرشها إسرتاتيجيًا للدفع باجتاه االعرتاف الرسمي بالقدس 
الرشقي�ة والضف�ة الغربي�ة كمناطق داخ�ل اختصاص التخطي�ط والبن�اء اإلرسائييل. 
ستقبل تطوير البنية التحتية اإلرسائيلية، وبالرغم من أنه متت  توضح «تاما 1» خرائط مُ
املوافق�ة عليها بواس�طة س�لطة التخطيط الوطنية يف ش�هر حزي�ران/ يونيو 2019، إال 
ضعت عىل الرف بعد ضغط من املدير العام لوزارة الزراعة «ش�لومو بن إلياهو»  أهنا وُ
ووزير املواصالت «بيزاليل س�موتريش». إلياهو وس�موتريش عارضا اخلطة الوطنية 
املطروح�ة عىل أس�اس أهن�ا ال تض�م «كل أرايض إرسائيل»، ب�ام يعني الضف�ة الغربية 
ربى عىل أس�اس  ومرتفع�ات اجلوالن. إن ختطيط طريق القطار لسياس�ة التخطيط الكُ
أهنا تستبعد األرايض املُحتلة تقرتح أنه بالنسبة لصناع القرار اليمينيني، واخلطة الوطنية 
املطروح�ة للبني�ة التحتية يف إرسائيل ليس�ت كامل�ة حتى تُلبي التعهدات باالس�تيطان 

اليهودي يف أرض إرسائيل كام تم الدفاع عنه يف قانون الدولة القومية.
بالنس�بة ملوضوع القطار اهلوائي يف القدس، فإن اآلثار السياسية للبنية التحتية للسياحة 
ش�اركة «إي�الد» يف مرشوع التخطيط،  «الوطني�ة» تم وضعها بوضوح أكثر من خالل مُ
التنفي�ذ والتش�غيل. لقد اس�تثمرت «إي�الد» وقتًا ال ب�أس به ومصادر م�ن أجل إخالء 
املقيم�ني الفلس�طينيني يف س�لوان م�ن منازهل�م من أج�ل إع�ادة تس�كينهم بالعائالت 
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اليهودية، ومؤخرًا يف شهر متوز/ يوليو 2019 فازت «إيالد» يف معركة قانونية استمرت 
ل�25 سنة إلخالء عائلة صيام من شقتهم. وحماولة أُخرى ل� «إيالد» كانت إلدارة مركز 
ديفيدس�ون املحاذي للحائط الغريب، متت معارضته يف الس�ابق بواس�طة املحامي العام 
«هيودا وينش�تاين» عىل اعتبار أن الرشكة اخلاصة ال جيب أن تُدير منطقة هبذه احلساس�ية 
السياس�ية. ع�ام 2017، وافق املحامي الع�ام احلايل «أفيخاي ماندلبت» عىل الس�امح ل� 
«إيالد» بإدارة مركز ديفيدس�ون كجزء من العقد مع رشكة التطوير اليهودية بام يوس�ع 
من تواجد وحضور املُنظمة يف القدس الرشقية. إن دور إيالد يف مرشوع القطار اهلوائي 
يف القدس يُش�ري إىل أن املنظمة تزيد من مهامها يف جمال التطوير الس�ياحي واالس�تعامر 
اليه�ودي االس�تيطاين، وأن دول�ة إرسائي�ل تس�اعد يف تس�هيل املهم�ة، بالت�وازي م�ع 

مرشوعها الوطني.

الخالصة:
ل ويتم تشكيلها بواسطة العالقات االجتامعية  إن البنى التحتية هي أمور مادية منطقية، تُشكَّ
ووفق الظروف، من خالل وسائل احلركة والوصول التي تُسهلها، حتوهلا أو تعرقلها. ويف 
اي�دًا أيديولوجيًا  الوق�ت نفس�ه، فإن اإلنتاج االجتامعي يف املس�احة هو قائم لكي يظهر حمُ
دد. لقد اس�تمرت إرسائي�ل، يف انتهاكٍ للقان�ون الدويل، يف  م�ن خالل وس�ائط ومتثي�ل حمُ
ارس�اهتا يف السيطرة عىل القدس الرشقية بام يفرض تغيريات جوهرية عىل األرض  زيادة ممُ
والت�ي تُقدم غالبًا عىل أهن�ا تطوير لألحياء. فيام خيص مرشوع القط�ار اهلوائي يف القدس، 
فإن إعطاء األولوية للمس�توطنات اليهودية هو القوة األيديولوجية الرئيس�ية التي تس�ترت 
وراء جماالت تطوير الس�ياحة والنقل. وبنظرة ع�ن قرب عىل عمليات التخطيط والتمثيل 
للمرشوع وما يمكن أن يتم تضمينه وما ال يُمكن، يتكشف كيف أن رواية اهليمنة الوطنية 
تضع التصورات ملدينة القدس ومستقبلها. إن اخلطة تتخيل القدس «موحدة» حيث يكون 
املزيد من املس�توطنات اليهودية يف س�لوان والقدس الرشقية أوسع، وغياب الفلسطينيني 
يُصب�ح ش�يئًا طبيعيًا. واألكث�ر من ذلك أن اخلطة هتدف لتقديم الس�ياح وال�زوار للمدينة 
وفق رواية مدينة ديفيد والبلدة القديمة التي تضع األولوية للتاريخ اليهودي والدعاءات 
املساحة واملكان. إن احلقائق بشأن القدس الرشقية واحلقوق األساسية وأصوات املقيمني 
همش�ة عرب اهليكل امل�ادي وعملي�ات التخطيط التي تس�عى إلعطاء  الفلس�طينيني بأهن�ا مُ
الس�لطة للم�رشوع. يس�تلزم التعقب السيع عىل خط�ة القطار اهلوائ�ي يف القدس حتلياًل 
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نقدي�ًا للدعام�ة األيديولوجي�ة للبنى التحتي�ة الوطنية كفئ�ة بريوقراطي�ة، ويوضح حتليل 
الورق�ة ه�ذا أنه الس�يام يف أعقاب قان�ون الدول�ة القومية، ف�إن ال�رضورة األيديولوجية 
لالستيطان اليهودي عىل جانبي اخلط األخرض متجذرة بعمق يف كيفية وضع تصور للبنى 
التحتية األساس�ية ومش�اريع التخطيط احلرضي، واقرتاحها وتنفيذها. إن القطار اهلوائي 
يف القدس، يف حال اس�تكامله وفق املخططات احلالية، هو جمرد خطوة واحدة نحو اهلدف 

الوطني املتمثل يف «توحيد» القدس، وهي عملية تقوم عىل إقصاء الفلسطينيني.
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عقد صندوق ووقفية القدس اجتامع جملس إدارته وهيئته العامة العادي الس�ادس، إضافة 
لفعاليات احلفل السنوي حتت شعار «مخس سنوات من العطاء، ومرحلة جديدة من البناء 

واإلنجاز» يف حرم جامعة القدس وعرب التقنية املرئية.

وش�هد اجتامع اهليئة العامة واحلفل السنوي مشاركة عربية ودولية عرب التقنية املرئية، ممثلة 
بصاح�ب الس�مو األمري ترك�ي الفيصل ومعايل رئي�س جمموعة البنك اإلس�المي للتنمية 
د.بندر بن حممد بن محزة حجار ودولة رئيس الوزراء د.حممد اشتية وسامحة الشيخ عكرمة 
ص�ربي ونائب حمافظ القدس عب�د اهللا صيام والقنصل العام لدولة إيطاليا والقنصل العام 
لدولة فرنسا، إضافة ألعضاء جملس أمناء صندوق ووقفية القدس يف اخلارج ورئيس جملس 
إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رش�يد املرصي وأعضاء جملس اإلدارة وأ.د.عامد أبو 

كشك رئيس جامعة القدس وشخصيات وفلسطينية وممثيل املؤسسات.
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وبدأ االجتامع بانتخاب أ.د.عامد أبو كش�ك رئيسًا الجتامع اهليئة العامة والتأكد من اكتامل 
النص�اب القانوين، واس�تعرض الدكتور أبو كش�ك مس�رية صندوق ووقفي�ة القدس عرب 

السنوات اخلمس ورشاكاته وآفاقه املستقبلية.

ثم عرض رشيطني مصورين لتلخيص أهم مشاريع صندوق ووقفية القدس لعام 2019، 
وكذلك مسرية الصندوق يف مخس سنوات، ليقدم بعدها املدير التنفيذي لصندوق ووقفية 
الق�دس طاه�ر الدييس التقري�ر اإلداري. وحتدث الدي�يس عن نمو اإلي�رادات واإلنفاق 
الفع�يل ب�ام نس�بته 100 % عن عام 2018، وأض�اف الدييس أن الصندوق بمس�ريه اعتمد 
منهجية تنفيذ الربامج املستدامة؛ معددًا تدخالت الصندوق يف عام 2019 وفق القطاعات 

املعتمدة.

وأش�ار الدييس إىل برنامج التحول وضامن االستدامة الذي أقرته اهليئة العامة عام 2017، 
وال�ذي كان ين�ص ع�ىل حتويل صن�دوق ووقفية القدس من مؤسس�ة منفذة إىل مؤسس�ة 
مانح�ة، وضامن االس�تدامة من خالل تنويع مص�ادر التمويل واعتامد االس�تثامر الوقفي، 
وأعلن الدييس باس�م جمل�س اإلدارة إنجاز اخلطة ب�كل أبعادها وتوصياهت�ا، والنجاح يف 
تأس�يس صن�دوق ووقفية لدعم القدس برأس�امل مئ�ة مليون دوالر مس�جلة لدى البنك 
اإلس�المي للتنمية بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مع صندوق التضامن اإلس�المي 

للتنمية عام 2018 عىل هامش احلفل السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية يف تونس.

ثم قّدم األستاذ مجال ملحم التقرير املايل بصفته املدقق اخلارجي وممثاًل عن جمموعة طالل 
أبو غزالة، موضحًا انتظام عمليات احلسابات اخلاصة بالصندوق.

ليعلن بعدها أ.د.عامد أبو كش�ك بدء مراسم التوقيع اخلاصة باملسامهني بتأسيس صندوق 
متكني القدس وصندوق القدس لوقف اإلحسان، حيث كانت االتفاقية األوىل بني البنك 
اإلس�المي للتنمية ومؤسسة منيب وأنجال املرصي، واالتفاقية الثانية مع ميشيل الصايغ، 
واالتفاقي�ة الثالث�ة مع منري الكالويت، واالتفاقية الرابعة مع مؤسس�ة التع�اون ممثلة برئيس 

جملس األمناء برش جردانة، واالتفاقية اخلامسة مع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.

ث�م حتدث رئيس جملس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رش�يد املرصي، وبدأ حديثه 
قائاًل: «أبدأ بتهنئتي نفيس وهتنئتكم وهتنئة القدس وكل حمب باإلنجاز التارخيي الذي حتقق 
بتأس�يس واستكامل املس�امهات اخلاصة بوقفية لصالح القدس برأسامل مئة مليون دوالر، 
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ويرشفنا أن هندي هذا اإلنجاز لعاصمتنا األبدية، لشهدائنا األبرار وألرسانا البواسل، نعم 
هندي هذا اإلنجاز لألجيال الناشئة لتبقى عىل العهد والوعد مع القدس».

وأض�اف امل�رصي: «لقد بدأنا نقاش حتقيق هذا احللم خ�الل اجتامع جملس أمناء صندوق 
ووقفي�ة الق�دس الثالث يف مملكة البحرين باقرتاح مبارك م�ن أخي الدكتور وليد الوهيب 
مدير عام صندوق التضامن اإلس�المي للتنمية، ورسمنا اخلطوات األوىل نحو حتقيق هذا 
اهلدف من خالل مذكرة التفاهم التي وقعت برعاية معايل رئيس البنك اإلسالمي للتنمية 
أخ�ي الدكت�ور بندر ب�ن حممد احلجار ع�ىل هامش االجتامع الس�نوي للبنك اإلس�المي، 
والذي عقد يف تونس عام 2018. مع التأكيد أن هذه اجلهود تأيت اس�تكامالً ألصل الفكرة 
التي نش�أت يف رحاب مؤسس�ة التعاون قبل مخس�ة وعرشين عامًا والتي نتج عنها ترميم 

مئات املنازل وتنفيذ مئات املشاريع».

وش�كر امل�رصي صاحب الس�مو األمري ترك�ي الفيصل ومع�ايل رئيس البنك اإلس�المي 
للتنمي�ة الدكتور بندر احلجار، وكذلك أش�اد بجهود القيادة الفلس�طينية وثباهتا ونضاهلا، 

وعىل رأسها الرئيس حممود عباس ودولة الدكتور حممد اشتية.

وأش�اد املرصي بجه�ود مدير عام صندوق تثم�ري أوقاف العامل اإلس�المي الدكتور حممد 
الشطي، مؤكدًا عىل أمهية مذكرة التفاهم التي وقعت لتؤسس حمفظة تثمري أوقاف القدس 

الرشيف نقلة نوعية وخلق منهجية جديدة للمشاريع التنموية يف القدس.

وختم املرصي كالمه: «إن خدمة القدس الرشيف رشف وواجب نحمد اهللا عليه، فالقدس 
بالنسبة لنا عقيدة ووطن، عشق وهوى، هي وصية الرسول عليه الصالة والسالم، وأمانة 
الشهداء وحلم احلرية وعاصمة الدولة املستقلة، بدأنا مسريتنا يف صندوق ووقفية القدس 
قبل مخس سنوات، وخالل هذه املسرية وضعنا بصامت يُفتخر هبا، واليوم نتوج إنجازاتنا، 

مما يستحق توجيه الشكر ألرسة الصندوق إدارة وموظفني وهيئة عامة».

ثم حتدث معايل رئيس جمموعة البنك اإلس�المي للتنمية: «يطيب يل يف مس�تهل كلمتي أن 
أعّرب، باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن مؤسس�تكم البنك اإلس�المي للتنمية، عن الش�كر 
والعرفان للدور الرئيس الذي يلعبه صندوق ووقفية القدس يف متكني القدس واملقدسيني 
وتنمية القطاع�ات ذات الصلة للوصول إىل الديمومة يف دعمها، وذلك بتوحيد الطاقات 
وامل�ال واجله�ود من خ�الل الصناديق املانحة. وأود أن أعرب عن س�عاديت بمش�اركتكم 



236

توقي�ع اتفاقي�ات املس�امهني يف الصن�دوق االئتامين لتمك�ني القدس وإطالق�ه خلدمة أهل 
ومقّدرات هذه املدينة، عىل هامش اجتامع اهليئة العامة واحلفل الس�نوي لصندوق ووقفية 

القدس، وذلك تكلياًل للجهود احلثيثة التي يبذهلا هذا الصندوق املبارك».

وأضاف احلجار: «لقد رافق البنك اإلسالمي للتنمية منذ تأسيسه مسرية التنمية االقتصادية 
واالجتامعية للشعب الفلسطيني بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص. وجتدر اإلشارة 
إىل أن�ه منذ انطالق عمليات البن�ك يف عام 1975 وحتى اآلن بلغ حجم عمليات جمموعة 
البن�ك يف فلس�طني 342 مليون دوالر أمريك�ي لصالح 146 مرشوعًا يف جم�االت الزراعة 
والصناع�ة والتعدين والطاقة والصح�ة واملياه والرصف الصحي وقطاعات أخرى. وبلغ 
ع�دد املرشوع�ات التي ت�م إكامهلا 78 مرشوع�ًا، وال ي�زال 68 مرشوعًا قي�د التنفيذ، وتم 

رصف 86% من القروض املعتمدة هلذه املشاريع.

وأش�ار احلج�ار قائ�اًل: «أود أن أش�ري بالتقدي�ر والعرف�ان إىل مب�ادرات اململك�ة العربية 
الس�عودية يف إنش�اء بعض الصنادي�ق لدعم التنمي�ة االقتصادية واالجتامعية يف فلس�طني 
بوجه عام، ويف القدس بوجه خاص، وأسندت مهمة إدارهتا إىل البنك اإلسالمي للتنمية، 
ومن ذلك: إنش�اء صندوق األقىص وصندوق القدس ع�ام 2000م بموارد إمجالية قدرها 
مليار دوالر وأس�ندت إدارهتام إىل البنك اإلس�المي للتنمية، وقد ساهم صندوق األقىص 
يف إنش�اء وجتهيز 250 مدرس�ة وترميم 35 ألف منزل وإنش�اء وجتهيز 50 مش�فى ومركزًا 
صحّيًا ومتكني 24 ألف أرسة من العمل واستصالح 60 ألف دونم من األرايض الزراعية.

وبمب�ادرة م�ن اململك�ة العربية الس�عودية أيضًا، تم إنش�اء صندوق التضامن اإلس�المي 
ملكافحة الفقر وسامهت فيه اململكة بمليار دوالر، وهي أكرب مسامهة يف الصندوق والذي 

يساهم اليوم يف إنشاء صندوق إحسان القدس.

كام بادرت اململكة يف 2018 بإنشاء وقف لدعم مشاريع أوقاف القدس بمبلغ 150 مليون 
دوالر وأس�ندت إدارته إىل البنك اإلس�المي للتنمية، وقبل ش�هرين ت�م إطالق صندوق 
التمكني االقتصادي للش�عب الفلسطيني برأسامل أويل قدره 500 مليون دوالر يعمل مع 
الفقراء والش�باب العاطلني، ونتوقع أن يمّكن ربع مليون أرسة فلسطينية، ويساهم البنك 
اإلسالمي للتنمية ب� 100 مليون دوالر أمريكي وصندوق التضامن اإلسالمي، وهو ذراع 

البنك يف مكافحة الفقر، ب� 50 مليون دوالر أمريكي».
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وأردف احلج�ار: «م�ا نحن بص�دد إنجازه اليوم ي�أيت امتدادًا لتلك اجله�ود املتواصلة من 
جانب البنك إلتاحة الفرصة جلميع أبناء الشعب الفلسطيني لتوحيد الطاقات مع صندوق 
التضامن اإلس�المي للتنمية إلنش�اء صندوقني لصالح مدينة القدس: األول هو صندوق 
وق�ف اإلحس�ان للقدس، وهو صندوق اس�تثامري وقف�ي لتعبئة املوارد ل�كل من يرغب 
يف املس�امهة يف دف�ع عجلة التنمي�ة يف القدس، وقد س�اهم صندوق التضامن اإلس�المي 
للتنمي�ة في�ه بمبل�غ 20 ملي�ون دوالر أمريكي، والثاين ه�و صندوق متك�ني القدس، وهو 
صن�دوق ائتامين يتلقى الريع الس�نوي لصندوق وقف اإلحس�ان والتربع�ات املبارشة من 
املس�امهني لدعم برامج التنمية يف مدينة القدس، وهنا أود أن أعرب عن ش�كري وامتناين 
العميق لصندوق ووقفية القدس، ويف مقدمتهم س�مو األمري تركي الفيصل رئيس جملس 
األمن�اء للصندوق، والس�يد منيب املرصي رئي�س جملس اإلدارة، والس�يد طاهر الدييس 
املدي�ر العام، عىل جهوده�م احلثيثة وعىل رشاكتهم اإلس�رتاتيجية مع صن�دوق التضامن 
اإلس�المي للتنمي�ة يف إطالق مبادرة صندوق وقف اإلحس�ان للق�دس وصندوق متكني 
القدس، وحث املحسنني واملهتمني عىل املسامهة يف هذين الصندوقني. كام أخص بالشكر 
مؤسس�ة منيب وأنجال املرصي، والسيد ميشيل الصايغ، والسيد منري الكالويت، ومؤسسة 

التعاون عىل مسامهاهتم».

وحتدث دولة رئيس الوزراء د.حممد اشتية: «احتياجات مدينة القدس كبرية جّدًا وما يقدم 
للق�دس مهم، وّمهها عىل أكتاف األمة اإلس�المية مجيعها، فالق�دس هي توءم مكة، وهي 
عاصمة العواصم وس�تبقى عاصمة دولة فلس�طني، مهام قام االحتالل من هتويد وجتريف 

وبناء جدران حوهلا».

وأضاف رئيس الوزراء: «نقدم الش�كر للبنك اإلس�المي عىل ما قدمه كمسامهة لفلسطني 
يف مواجهة كورونا، ومن أجل وحدة األرايض الفلسطينية وغزة، وللفلسطينيني يف لبنان، 

ولكن يبقى التحدي يف القدس بسبب التهويد واإلجراءات واالحتياجات».

وتابع اش�تية: «كل ما قدمه البنك اإلس�المي واململكة العربية السعودية، والكويت وقطر 
واجلزائر، وكل الدول العربية التي قدمت الدعم لفلسطني، نشكرها ونقدرها عىل دعمها 

الذي عّزز صمودنا يف مواجهة احلروب التي نواجهها».

وأردف رئي�س الوزراء: «س�عداء جّدًا بمس�امهة القطاع الفلس�طيني يف صن�دوق ووقفية 
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القدس، وصندوق التمكني االقتصادي، فهذه اجلهود تقع يف صلب إسرتاتيجية احلكومة 
الفلسطينية للتنمية بالعناقيد، خاصة عنقود العاصمة القدس».

ث�م حتدث صاحب الس�مو األمري ترك�ي الفيصل بأن الع�امل بحالة اس�تثنائية، إال أن مجيع 
هذه االس�تثناءات ال تلغي ثابتًا بأننا نجتمع اليوم من أجل قضيتنا األوىل، قضية فلسطني، 
لندش�ن حدث�ًا عظياًم يتمث�ل يف توقيع اتفاقية تارخيية لتأس�يس وقفية للق�دس بمئة مليون 
دوالر مع البنك اإلس�المي للتنمية، هو حدث تارخيي يف مضمونه لكنه ال يش�كل س�ابقة 
يف مس�ار جتاه املواقف التارخيية الثابتة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا جتاه القضية 
الفلس�طينية التي ال زالت تنتظر حاّلً عادالً مل يعد خيص الش�عب الفلس�طيني ووضع حد 
ملعاناته وعذاباته فقط، بل يشمل التأثريات عىل منطقة الرشق األوسط واالستقرار العاملي.

وأردف األمري تركي الفيصل: «إن السعي اجلاد واملسؤول إلجياد حل شامل مستدام يعمل 
عىل إهناء احتالل إرسائيل لفلس�طني بات رضورة عاملية بعد أن كان مطلبًا إقليمّيًا، السيام 
م�ع انفجار األوضاع يف أكثر من بلد وإقليم وتف�يش النزاعات يف عدد من البلدان العربية 
واإلس�المية يف س�وريا والعراق ولبنان واليمن وأفغانس�تان، إضافة إىل معضلة اإلرهاب 

التي ألقت بأعبائها عىل مستقبل وأمن العامل بأرسه».

وأض�اف األم�ري تركي الفيصل: «وهبذه املناس�بة فإن�ه ملن املحتم الق�ول يف هذه الظروف 
التي تكثر فيها األوهام واألقاويل واملتاجرون بالقضية الفلسطينية، إننا يف اململكة العربية 
والس�عودية ال زلن�ا ع�ىل مواقفن�ا الثابت�ة، حيث كن�ا وال نزال وس�نظل داعم�ني للقضية 
الفلسطينية، كام هو احلال عرب التاريخ بمواقفنا التي أجلمت املتاجرين واملزايدين منذ عهد 

مؤسس هذه البالد امللك عبد العزيز طيب اهللا ثراه».

وأكمل سمو األمري: «إن املوقف الثابت لبالدنا من القضية الفلسطينية ورضورة إجياد حل 
عادل وشامل يستلهم السالم املستدام، ويعّرب عن سياسة ثابتة للمملكة العربية السعودية 
قي�ادة وش�عبًا ضمن مس�ار طويل ومتصل اجرتحت في�ه العديد من املب�ادرات واملواقف 
التارخيية والدعم واملس�اندة وكل أشكال التضامن التي متليها املشرتكات الدينية والقومية 

وثوابت االنتامء والتاريخ واملصري الواحد».

واختتم األمري تركي الفيصل: «ورغم ذلك املوقف الثابت الذي ال يتسع له املقام ذكرًا، كام 
أنه ليس خافيًا عليكم، نؤمن يف الوقت ذاته بأن الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدالتها ال 
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يتطلب دعاية إعالمية مش�حونة باألهداف املشبوهة واألغراض السياسية االنتهازية التي 
هي بعيدة كل البعد عن التضامن احلقيقي مع فلس�طني قضية وشعبًا، لكنه يستلزم حلوالً 
ختفف من معاناة الش�عب الفلس�طيني، فاملبادئ ليس�ت س�لعة تباع وتشرتى يف األسواق 
الس�وداء للسياس�ة ودهاليز املؤامرات واألحالف القائمة ع�ىل املصلحة النفعية، وإنام يتم 

تصديقها باألفعال، ومن تلك األفعال التي تفخر هبا السعودية باعتبارها واجبًا».



للن�شر يف جملة املقد�شية

 ُتغط���ي املجلة املو�سوع���ات والق�سايا اخلا�س���ة مبدينة القد����س يف كافة املجالت
 الروحي���ة والفكري���ة واحل�ساري���ة والعمراني���ة وال�سيا�سي���ة والثقافي���ة اإىل جان���ب

.املخططات وال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي ت�ستهدف القد�س ا�ستيطانًا وتهويدًا

 وُترح���ب املجل���ة مب�ساهمات املفكرين واملثقفن والباحث���ن يف خمتلف اأبوابها ويف
 احلدود املتعارف عليها �سواء كانت تهتم بق�سايا القد�س والنتهاكات الإ�سرائيلية
 وخمطط���ات التهويد فيها اأو مقالت وتقارير عن الن���دوات واملوؤمترات اأو عرو�س
 لكت���ب خا�س���ة مبدينة القد����س، واأّي م�ساهمات اأدبي���ة ُتعزز ج�س���ور التوا�سل بن

.الإن�سان العربي واملدينة املقد�سة

 كما ُترحب املجلة بتلقي اأّي مادة لإعادة الن�سر ح�سب تقييم هيئة التحرير وتقدير
 اأهمية اإعادة الن�سر اإل اإذا كانت درا�سات وبحوث ُيراد حتكيمها حيث تتحمل املجلة
 كلفة التحكيم ون�سر الأبح���اث يف ق�سم الدرا�سات والبحوث املخ�س�س للدرا�سات
 العلمي���ة املحكمة وفق املعايري املعتمدة عامة مبا يف ذلك يف جملة العلوم القانونية
 وال�سيا�سي���ة ال�س���ادرة عن كلية احلقوق بجامعة القد����س، وخا�سة اأن يكون موثقًا
 وي�سم���ل الإ�سارات املرجعية: ا�س���م املوؤلف، عنوان الكتاب، دار الن�سر، مكان و�سنة

.الن�سر، رقم ال�سفحة

 كذل���ك اأن تكون الدرا�س���ة اأو البحث مطبوعة على الكمبيوت���ر مبا ل يزيد عن 30
 �سفح���ة، ومرفق بها ال�سرية الذاتية للكات���ب، وُتر�سل اإىل املجلة عن طريق الربيد

.الإلكرتوين

 تلتزم املجلة بتقيي���م امل�ساركة، واإعالم الباحث بنتيجة التقييم خالل �سهرين من
.تاريخ ا�ستالمها، وامل�ساركات التي تعتذر املجلة عن ن�سرها ل ُترد اإىل الكاتب
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