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فصول في دليل االستمالك 

الصهيوني للقدس وفلسطني

توطئــة
موضوع  مقاربة  ل��دى  ال��ذه��ن،  إل��ى  تتبادر  مالحظة  أول  إن   )*(
لتخدم  جاءت  والتي  عموًما،  وفلسطني  القدس  إلى  اليهودية  النظرة 
غاية استمالكهما صهيونًيا، وذلك من خالل القراءة في مجموعة من 
املصادر اإلسرائيلية املعاصرة- وهذه الورقة تستند بصورة رئيسة إلى 
هذه  تبدي  الذي  الوقت  في  التالية:  املالحظة  هي  القراءة-  هذه  مثل 
اليهودية  الرابطة  إب��راز  على  كبيًرا"  "حرًصا  معظمها،  في  املصادر، 
التاريخية، الدينية والقومية، مبدينة القدس وفلسطني فإنها "حترص" 
أهمية وقيمة  التقليل من  أكبر، على  ذل��ك، ورمب��ا بصورة  م��وازاة  في 
الرابطة اإلسالمية- العربية التاريخية، الدينية والقومية، باملدينة والبلد.
وقبل الدخول في التفصيالت املطلوبة، ال ُبّد من اإلشارة إلى ما يلي:

أنطـوان شلحـت  )*(

أواًل- إن هذا "احلرص" يعكس مسعى مؤدجًلا بالفكر الصهيوني، 
ومحاولة لتبرير املمارسات امليدانية، التي جرى تطبيقها لترسيخ أقدام 

هذا الفكر؛
وفلسطني  القدس  عروبة  إزاء  الصهيوني  الفكر  مقاربة  إن  ثانًيا- 
ثابت، هو  تزال على مبدأ  تاريخهما اإلسالمي تأسست وال  وإزاء 
على  أش��ّدد  وعندما  والفلسطينية.  العربية  التاريخية  الرواية  جتاهل 
جتاهل، فعن وعي كامل بالفارق الكبير واجلوهري بني دالالت هذا 
املصطلح وبني الدالالت، التي ينطوي عليها مصطلح آخر لتوصيف 
هذه املقاربة، عادة ما يتم استعماله من طرف الباحثني اإلسرائيليني 
مبن فيهم معظم الباحثني النقديني، وهو مصطلح اجلهل. ففي إطار 
هذه املصطلح األخير جرى حترير محاوالت كثيرة الختزال املقاربة 
الصهيونية العامة إزاء فلسطني والقدس بالقول إنها جنمت عن مجّرد 
فلسطني،  ف��ي  عربي  شعب  وج��ود  واق��ع  الصهيونية  احل��رك��ة  جهل 

وخصوًصا عندما قررت أن تقيم "وطًنا قومًيا لليهود" فيه؛
)*( محّرر "املشهد اإلسرائيلي" في مركز مدار. هذا املقال هو نّص ورقة جرى تقدميها 
إلى املؤمتر الدولي للقدس الذي عقد بدعوة من وزارة الثقافة األردنية- عمان، 
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احلركة  ط��رف  م��ن  وفلسطني،  ال��ق��دس  ع��روب��ة  إن جتاهل  ث��ال��ًث��ا- 
ماضيهما  جتاهل  إل��ى  آخ��ر  ش��يء  أي  م��ن  أكثر  استند  الصهيونية، 
اإلسالمي. وفي هذا ما يفّسر عمليات الهدم والتدمير الواسعة، التي 
قامت بها القوات الصهيونية في العام 1948 وما بعدها بحق املساجد 
الدينية واألثرية اإلسالمية على نحو خاص، وذلك سعًيا  واملواقع 
وراء إخفاء املعالم التي من شأنها أن تفضح هذا التجاهل أو حتّجمه.

دالالت تدمير املساجد
لقد عمل ديفيد بن غوريون، وهو القائد األقوى نفوًذا في احلركة 
رئيس  وأول  الفائت،  العشرين  القرن  أربعينيات  منذ  الصهيونية 
منهجية،  بصورة  وبعده،  العام 1948  في  اإلسرائيلية،  للحكومة 
على محو كل ما كان قائًما في فلسطني من شواهد عربية، وأساًسا 

عمل على محو املاضي اإلسالم�ي.
ف���ي مت����وز 2007 ظ��ه��ر حت��ق��ي��ق ص��ح��اف��ي ف���ي ج���ري���دة ه��آرت��س 
اإلسرائيلية)1( أشير في سياقه إلى أن قيادة اجليش اإلسرائيلي اتبعت 
"سياسة مقصودة كانت تهدف إلى تدمير املساجد"، وذلك في نطاق 
سياسة محو القرى والبلدات العربية، التي بقيت فارغة في إثر نكبة 
العام 1948 وما رافقها من عمليات تطهير عرقية. وبناء على ذلك 
فإنه من بني مائة وستني مسجًدا كانت قائمة في القرى الفلسطينية، 
التي شملها اتفاق الهدنة وبقيت حتت سيطرة إسرائيل، لم يظل سوى 
أقل من أربعني مسجًدا، وفًقا الدعاء هذا التقرير، علًما بأن األرقام 
احلقيقية للمساجد التي مّت تدميرها أكبر كثيًرا. غير أن األمر األهم 
من هذه األرقام، على أهميتها الفائقة، بالنسبة ملا نحاول سبر غوره، 
هو أن ذلك كله ترافق مع انعدام أي توثيق إسرائيلي لعمليات التدمير 
الواسعة هذه، اللهم باستثناء توثيق يتيم لعملية تفجير طاولت "مشهد 
النبّي حسني" في مدينة املجدل، التي تقع بالقرب من مدينة إسرائيلية 
تنفيذها  جرى  عملية  وهي  احلالي،  الوقت  في  "أشكلون"  تسمى 
في متوز 1950. ويؤكد هذا التوثيق اإلسرائيلّي أن تفجير "املشهد 
املقّدس" كان عبارة عن عمل مقصود، وجزًءا من عملية أوسع في 
تلك املنطقة على وجه التحديد، شملت تدمير مسجدين آخرين على 
األقل، واحد في يبنا واآلخر في اسدود. كما يتبني أن املسؤول املباشر 
عن عمليات التدمير هذه هو موشيه دايان، الذي كان يشغل منصب 

قائد اجلبهة العسكرية اإلسرائيلية اجلنوبية في ذلك الوقت.
في واقع األمر، فإن هذا التوثيق شّكل انحراًفا عن النهج اإلسرائيلي 
صادرة  صارمة  لتعليمات  وفًقا  الوقت  ذلك  في  اتبع  ال��ذي  العام، 

تبادل  عملية  عن  )التوثيق(  جنم  وقد  اإلسرائيلي.  اجليش  قيادة  من 
ملا  أول صيغة  اآلثار اإلسرائيلية"، وهي  رسائل بني رئيس "دائ��رة 
يسمى حالًيا ب� "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"، ويدعى شموئيل يافني، 
كونه  من  أكثر  علم"  "رج��ل  بأنه  الصحافي  التحقيق  يصفه  ال��ذي 
"نصيًرا حلقوق العرب"، وبني قيادة اجليش اإلسرائيلي بشأن مصير 
في  حدث  مبا  متعلقة  الرسائل  هذه  إح��دى  وكانت  املذكور.  املوقع 
املجدل على وجه التحديد، وتضمنت احتجاًجا إدارًيا على تفجير 
املوقع املقّدس، وأرسلت إلى رئيس دائرة املهمات اخلاصة في وزارة 
األرك��ان  هيئة  رئيس  إلى  عنها  نسخ  وأرسلت  اإلسرائيلية،  الدفاع 
العامة حينذاك، يغئال يادين، وإلى عدد من كبار القادة العسكريني 

اإلسرائيليني.
ويظهر من املراجعة التي أجراها كاتب التحقيق في أرشيف اجليش 
اإلسرائيلي أن يادين، الذي غدا الحقًا كبير علماء اآلثار في إسرائيل، 
لم يتأثر من الرسالة قّط. كما أن دايان نفسه لم يتأثر بها. ففي رسالته 
اجلوابية التي بعث بها إلى ديوان رئيس هيئة األركان العامة، في العاشر 
من آب 1950 كما يبدو )ألن التاريخ غير واضح(، وحتت عنوان 
الرّد  أطلب  إنني  يلي: "1�  ما  داي��ان  "ه��دم مكان مقدس"، كتب 
على هذه الرسالة شفويًا لرئيس هيئة األركان العامة. 2� التفجير مّت 
على يدي لواء الساحل وبناء على أوامري". والكلمات في النقطة 
الثانية مشطوبة بخط، لكن رسالة أخرى أرسلت بتاريخ 30 آب من 
العام نفسه تبّدد أي شّك في هذا الشأن، فقد رّد دايان فيها على رسالة 
تتعلق ب� "املّس باآلثار في منطقة أشكلون" بالقول: "لقد توجه رئيس 
هيئة األركان العامة في هذا اخلصوص إلّي، وأبلغته شروحي.. إن 

العملية متت وفًقا ألوامر مني".
 ومع أن قضية تدمير املساجد ال تشغل حيًزا خاًصا في الكتاب الذي 
أعده راز كليت�ر، وهو عالم آثار إسرائيلي عمل في سلطة اآلثار على 
مدار عشرين عاًما متواصلة، بعنوان "هل هو ماض فقط؟ تكّون علم 
اآلثار اإلسرائيلي"، والذي صدر في بريطانيا العام 2006 )2(، إال 
إن جوهر تاريخ علم اآلثار اإلسرائيلي يظهر في كتابه على أنه تاريخ 
لثقافة  تدمير  وق��رى،  األس��اس ملدن  تدمير من  التدمير:  متصل من 
كاملة، تدمير حلاضرها وماضيها. ويتبني من الشهادات املقتبسة في 
الكتاب أن هذا التدمير قد مت، في جزء بسيط جدًا منه، في خضم 
املعارك العسكرية، غير أن اجلزء األكبر منه مت في وقت الحق، أي 
عقب انتهاء املعارك العسكرية، وحتى بعد توقيع اتفاقيات الهدنة في 
العام 1949، وذلك ألن بقايا املاضي العربي كانت "مصدر إزعاج" 
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إزاء املشهد اجلديد، وتعيد التذكير بالواقع احلقيقي الذي كان اجلميع 
يحاول طمسه. وقد كتب موظف إسرائيلي رفيع املستوى، اسمه  أ. 
دوتان، وهو من دائرة اإلعالم في وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، في 
آب 1957، في رسالة مقتبسة في كتاب كليتر بأن "خرائب القرى 
القريبة واألحياء العربية، أو كتل املباني املهجورة منذ العام 1948، 
األع��وام  وخ��الل  كبير.  سياسي  بضرر  وتتسبب  صعبة  مشاعر  تثير 
ما  أن  اخل��رائ��ب... غير  الكثير من هذه  إخ��الء  التسعة األخيرة مت 
تبقى منها برز بشكل أوضح مغايًرا للمشهد اجلديد. ولذا يجدر بنا 
إخالء هذه اخلرائب التي ال ميكن إصالحها والتي تفتقر إلى أية قيمة 
أركيولوجية". ونّوه دوتان بأن الرسالة كتبت "بحسب أوامر وزيرة 

اخلارجية"، والتي كانت في ذلك الوقت غولدا مائير.
ويكشف كليتر في كتابه حقائق أخرى تتعلق برئيس "دائرة اآلثار 
فحواها  اآلث���ار،  وح��دة  وب��رج��ال  ي��اف��ني،  شموئيل  اإلسرائيلية"، 
أنهم حاولوا مرة تلو مرة إيقاف عمليات التدمير هذه. غير أن هذه 
احملاوالت لم تكن بصورة دائمة، كما أنها لم ُتبذل ال بشكل مثابر، 
وال ألسباب أخالقية أو ألسباب أخرى حتيل إلى منطلق احترام بني 
القرى  هذه  في  األع��وام  مئات  ط��وال  عاشوا  الذين  )العرب(  البشر 
علمية  اعتبارات  مبنزلة  أصحابها  اعتبارات  كانت  وإمنا  األحياء،  أو 
محض، وكليتر مقتنع بأن هذه املقاربة كانت نابعة مما يسميه "خلفياتهم 
اآلثار  لم يكن عالم  إن "يافني  الصدد  يقول في هذا  املهنية". وهو 
األكبر في العالم، لكنه كان يتحلى باستقامة شخصية، والتي تعتبر 
أن  بيد  األه��م.  امليزة  هي  بريطانيا  من  اكتسبها  التي  معاييره  بحسب 
املتطرفة اإلسرائيلية  القومية  النزعة  يتوافق مع  لم  املهني  امليراث  هذا 
قائًما،  ك��ان  م��ا  ك��ل  محو  أراد  غ��وري��ون  ب��ن  ألن  اخلمسينيات،  ف��ي 
وخصوًصا أراد محو املاضي اإلسالمي". وفي نظر بن غوريون، فإن 
كل ما كان موجوًدا قبل "جتديد" أو "بعث" االستيطان اليهودي هو 
أرض قاحلة، وهذا هو ما عناه عندما قال في مؤمتر ألبحاث أرض 
إسرائيل عقد في العام 1950 إن "محتلني أجانب قد جعلوا من بلدنا 
صحراء"!. ومن هنا ميكن فهم الفشل الذي مني به يافني ورجال من 
أمثاله في محاولة احملافظة على شيء، ولو يسير، من هذا املاضي. 
وميكن بوضوح تكوين االنطباع من كتاب كليتر هذا بأن التدمير لم 
فالبرنامج  احلقيقي.  مغزاه  يعي  كان  نفذه  الذي  وأن  عرضًيا،  يكن 
الفكري لهذا التدمير كان مفصاًل في رسالة وزارة اخلارجية في آب 
1957 بناء على طلب غولدا مائير، واملذكورة آنًفا. فبعد أن طلب 
املسؤول في هذه الوزارة، أ. دوتان ذاته، من املدير العام لوزارة العمل 

"إخالء اخلرائب"، قام بتصنيفها إلى "أربعة أنواع" من "اخلرائب" 
وفق التبريرات التالية: 

"أواًل يجب التخلص من اخلرائب وسط املستوطنات اليهودية، 
في املراكز املهمة أو على طرق املواصالت املركزية؛ املعاجلة السريعة 
خلرائب القرى التي بقي سكانها في البلد...؛ املناطق التي جتري 
فيها عمليات تطوير كما هي احلال على طول خط سكة احلديد من 
القدس إلى بار- غيورا، فلدينا انطباع محبط بأن أرض الثقافة تتنفس؛ 
كذلك يجب االنتباه إلى اخلرائب في مناطق السياحة الواضحة... 
وبناء عليه فمن املطلوب أن تتولى وزارة العمل أمر إخالء الدمار... 
ويجدر األخذ باحلسبان أن التعاون مع جهات غير حكومية يتطلب 
إبداء احلذر، ألنه من الناحية السياسية يفضل إمتام ذلك من دون أن 

يقف أحد على أهميته السياسية". 
بقدر معني  ولكن  التدمير،  باكتشاف حجم  فوجئ  إنه  كليتر  ويقول 
فإنه يتفهم رغبة القائمني على التدمير. ومع ذلك، فإنه يعترف أن كتابه 
يعد  ولم  هنا  يكون  أن  ميكن  كان  عما  اخلسارة،  عن  "كتاب  أيًضا  هو 
فيها،  يستمر  تقاليد علمية ولم  بدأ مع  آثار  لعلم  إنه خسارة  موجوًدا. 
خسارة معلومات تاريخية هائلة، خسارة مشهد القرى". ويضيف: "أنا 
ال أعتقد أن مشهد القرى ذاك يعود لنا، بل هو يعود إلى أناس أقاموا هنا، 
ومع ذلك ثمة توق إلى املشهد الضائع هذا. ليس في إمكاننا استعادته، 
ولكن على األقل يجدر بنا أن نقر باحلقيقة وأن ال نكذب على أنفسنا" )3(.

داللة التدمير الثقافي
إن تدمير املاضي العربي اإلسالمي لفلسطني لم يقتصر على اجلانب 
املادّي فحسب، وإمنا شمل أيًضا اجلانب الثقافي )كي تكف األرض 

القدس في صدارة االستهداف التهويدي
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عن تنفس الثقافة، كما مُلّح أعاله( وذلك في إطار أوسع هو سعي 
هوية  هي  التي  الفلسطينية،  الهوية  اغتيال  إل��ى  الصهيونية  احلركة 

ثقافية أساًسا. 
وفي هذا الصدد من اجلدير اإلشارة إلى أن باحًثا إسرائيلًيا يدعى غيش 
عميت، يتمّيز بالتوجه النقدي، قام مؤخًرا بنشر مقالة أعرب فيها عن 
بعض الهواجس التي انتابته في سياق إعداده بحًثا لنيل شهادة الدكتوراه 
السبع،  بئر  في  غ��وري��ون"  بن  "جامعة  في  العبري  األدب  قسم  في 
ويتمحور حول عملية النهب املبرمجة لكتب الفلسطينيني ومكتباتهم 
العامرة في العام 1948 وما تاله، وحول داللة "تأثيث" بعض أجنحة 

"املكتبة القومية الصهيونية" ب� "غنائم" عملية النهب هذه )4(. 
ومما كتبه في هذا املجال أنه في األعوام القليلة الفائتة كتبت في إسرائيل 
دراسات نقدية ليست قليلة عن النتائج الهّدامة، على األقل بالنسبة ل� 
"املهزومني"، املترتبة على حرب العام 1948. وهكذا بات كثيرون 
يعرفون، اآلن، مزيدا من املعلومات عن الالجئني )الفلسطينيني( وعن 
الكيفية التي منعت إسرائيل بواسطتها، عمًدا ومبنهجية بالغة، عودتهم 
إلى بيوتهم. كما بات هؤالء يعرفون أن الصيغة الشعبية- األخالقية- 
البطولية ل� "حرب االستقالل" )وهو االسم الرسمي لنكبة 1948 في 
القاموس اإلسرائيلي(، حسبما غدت ثابتة في عمق الروح الصهيونية، 
هي صيغة مزيفة ومحّرفة في أقل تعديل. بل ويعرفون بعض األشياء عن 
نطاق ملكية الالجئني وعن نهب األمالك واألراضي واملصانع، وعن 
مصادرتها وبيعها، بدايًة للجيش اإلسرائيلي، ومن ثّم لكل من يدفع 
أكثر. مع ذلك فقد بقي اإلسرائيليون أميني تقريًبا فيما يتعلق بالكارثة 

التي أحلقتها تلك احلرب بالثقافة الفلسطينية )5(.
وقد نشر الباحث، في إطار مقالته األولية هذه، عدًدا من الوثائق املتعلقة 

بنهب الكتب واملكتبات العائدة إلى الفلسطينيني في القدس الغربية.
ومن هذه الوثائق رسالة، يؤكد الباحث عدم معرفة هوية كاتبها، 
الوطنية  ال��ك��ت��ب  م��دي��ر "دار  ك���ورت وورم�����ان،  د.  إل���ى  أرس��ل��ت 
اإلسرائيلية"، في 26 متوز 1948، بعد ثالثة أشهر من احتالل حّي 
القطمون في القدس، وبعد بضعة أسابيع من تعيني دوف يوسيف 

حاكًما عسكرًيا ل� "مدينة القدس الغربية". 
ومما ورد في هذه الرسالة:

"بحسب تقديري فقد مّت حتى اآلن جمع حوالي اثني عشر ألف كتاب، 
ورمبا أكثر. قسم كبير من مكتبات الكتاب واملتعلمني العرب موجود اآلن 
املخطوطات  من  أكياس  بضعة  حيازتنا  في  توجد  كما  آمن.  مكان  في 
القطمون،  الكتب مصدرها من  إن غالبية  بعد.  قيمتها  تتضح  لم  التي 

ولكن أيًضا وصلنا إلى حّي األملانية والبقعة واملصرارة. لقد وجدنا بضع 
مكتبات عربية فاخرة في املصرارة. وأخرجنا من املصرارة أيًضا قسًما من 
مكتبة املدرسة السويدية. لم تهدأ النفوس بعد في ذلك احمليط، لكن 
آمل بأن يكون في وسعنا مواصلة العمل هناك في غضون األيام القريبة 
القادمة... قبل عدة أيام وضعت اجلامعة )املقصود اجلامعة العبرية في 
القدس( حتت تصّرف هذه العملية 2- 3 عمال من مستخدميها. وقد 
أدى هذا إلى حتسن كبير في العمل الذي اقتصر عدد املشتغلني فيه خالل 
الفترة األخيرة على ثالثة أشخاص فقط، هم غولدمان، إلياهو وأنا. 

وهؤالء لم يعملوا فيه يومّيا وإمنا على فترات متقطعة".
ثمانية  العام 1949 مت جمع  أوائ��ل  أنه حتى  إلى  الباحث  ويشير 
عشر ألف كتاب آخر، وبذلك فقد تسلمت "دار الكتب الوطنّية" 
املذكورة حوالي ثالثني ألف كتاب من العرب سكان القدس الغربية 
فقط، هذا من دون حساب عدد الكتب التي جرى نهبها في مناطق 

أخرى، وأساًسا في املدن الفلسطينية الكبرى مثل حيفا ويافا.
معرض  في  اإلش��ارة،  يستحقان  أمرين  ثمة  أن  يؤكد  ذلك  وبعد 

توضيح كنه مغزى هذا النهب:
)*( أواًل- إن هذا النهب يجعل املطلعني عليه شهوًدا على حلظة 
ثقافة  رماد  من  ما  ثقافة  فيه  تنبثق  الذي  الشكل  بامللموس،  جتّسد، 
الثقافة  تخريب  حلظة  فإن  أبيها.  بكرة  عن  تبيدها  أن  بعد  أخ��رى، 
الفلسطينية هي اللحظة نفسها مليالد وعي إسرائيلي جديد، مؤّسس 
ليس فقط على محو وجود العرب، وإمنا مؤسس أيًضا على تدمير 
ثقافتهم. وبعد تخريب الثقافة ميكن إعادة إنتاج اإلدعاء الذي نقول 
مبوجبه إن هذه الثقافة لم تكن قائمة هنا مطلًقا. وبطبيعة احلال ليس 

في وسع أي شيء أن يناقض هذا املفهوم أو يفّنده.
)*( ثانًيا- إن عملية السيطرة هذه تؤشر إلى سيرورة مسخ ثقافة 
حّية وديناميكية، كانت مزدهرة في الوسط احلميم لبني البشر، إلى 
غرض متحفّي. وذلك بأنه لن مير وقت طويل حتى جتد غالبية الكتب 
العربية )املنهوبة( مكانها في محراب الكتب اإلسرائيلي، محنطة فوق 
يشي  ما  إلى  أو  للحياة  فاقدة  لكنها  األي��دي،  متناول  وفي  الرفوف 

للحياة، بصورة مطلقة.
بتزامن معني مع نشر  إلى مذكرة نشرها،  الباحث  يتطّرق  كذلك 
الرسالة السالفة، د. شتراوس، وهو مدير قسم العلوم الشرقية في 
املناطق  العربية من  الوطنية"، عنوانها "إعداد الكتب  "دار الكتب 
احملتلة". وقد كان شتراوس هذا، بحكم وظيفته، املسؤول املباشر 
عن تلقي الكتب املنهوبة وأرشفتها وحفظها. وتدل مذكرته تلك، 
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ضمن أمور أخرى، على تأثره من تدفق الكتب على أبواب مكتبته، 
وكذلك تدّل على قدر من البلبلة والضائقة في إحكام السيطرة على 
هذا الكم الكبير، ما حدا به إلى توجيه نداء من أجل تلقي مساعدة 

وتخصيص موظفني آخرين للقيام بهذه املهمة.
عشرات  بأسماء  الئحة  من  جزئية  قائمة  الباحث  هذا  ي��ورد  كما 
أصحاب الكتب واألحياء التي كانوا يسكنون فيها، وهي تظهر في 
تقرير جرى رفعه إلى مديرية "دار الكتب الوطنّية" في آذار 1949 
ومت حفظه في أرشيف الدولة. وتضم قائمة الباحث األسماء التالية 
البقعة؛ حنا  نويهض-  العبري(: عجاج  في األصل  لنشرها  )طبًقا 
سويدة- القطمون؛ خليل بيدس- البقعة؛ جورج سعيد- البقعة؛ 
حكمت  ع��ارف  البقعة؛  سعد-  سليمان  البقعة؛  قطان-  ميخائيل 
النشاشيبي- شارع سانت بول؛ جورج خماس- القطمون؛ خليل 
صايغ-  احملامي  البقعة؛  قطان-  هنري  القطمون؛  السكاكيني- 
القطمون؛  الطيبي-  توفيق  القطمون؛  هيكل-  يوسف  املصرارة؛ 
أميليا  الطالبية؛  مليكيان-  هاغوب  امل��ص��رارة؛  خياط-  فرنسيس 
صالح- احلي األملاني؛ ص. ت. دجاني- حي السكة احلديد؛ س. 
أ. عواد- القطمون؛ فؤاد أبو رحمة- القطمون؛ ترجمان- شارع 

سانت بول؛ نيكوالس فرج- املصرارة؛ م. حنوش- الطالبية.

الصهيونية واملدينة الفلسطينية
ميكن القول إن هذا البحث، لدى استكماله، من شأنه أن يشكل 

دلياًل إسرائيلًيا مهًما آخر على حقيقة ليست جديدة. 
فعاًل  ك��ان  الفلسطينية  املدينة  غياب  أّن  هو  احلقيقة  ه��ذه  وم��ؤدى 

ناجًما، في األساس، عن عملية تغييب مخططة، منهجية ومدروسة، 
تعرضت لها هذه املدينة من طرف املشروع االستعماري الصهيوني. 
العام  نكبة  أن  جن��د  التاريخ  وق��ائ��ع  م��ن  بعًضا  استرجاعنا  ول��دى 
1948 أّدت، من ضمن بضعة أشياء، إلى تدمير القاعدة احلضرية/ 
بالرصد  تناولت  التي  الدراسات،  تزال  وال  للفلسطينيني.  املدينية 
والتحليل مواقف احلركة الصهيونية واستعمارها اإلحاللي إزاء املدينة 
الفلسطينية، قليلًة بعض الشيء. مع ذلك فنحن نعرف من خالل هذه 
الدراسات أنه عندما بدأ املشروع الصهيوني اإلحاللي كان الشعب 
العربي الفلسطيني في خضم عملية تبلوره كشعب حديث في وطنه. 
صحيح أن املجتمع الفلسطيني في غالبيته كان مجتمًعا زراعًيا، لكن 
أمناط االستثمار والتوظيف واملشاريع العامة، التي أدخلتها سلطات 
االنتداب البريطانية، ساهمت في تهيئة األوضاع للتمايز االجتماعي. 
كما أنها ساهمت في نشوء طبقات اجتماعية جديدة، على أساس 

منط العالقات الرأسمالية.
حتتضن  الفلسطينية  امل��دن  كانت  البريطاني  االن��ت��داب  ب��داي��ة  ف��ي 
حوالي  إلى  زادت  النسبة  وهذه  الفلسطينيني.  السكان  ربع  حوالي 
34 باملائة لدى انتهاء فترة االنتداب. وباملقارنة مع أقطار أخرى في 
الشرق األوسط، فإن نسبة التمدين في أوساط املجتمع الفلسطيني 
كانت مرتفعة بشكل خاص. وأيًضا من الناحية التكنولوجية كانت 
فلسطني تعّد من األقطار املتقدمة في الشرق األوسط )وهذا ما تدل 
وحيفا  )يافا  الكبرى  الفلسطينية  وامل��دن  أيًضا(.  اإلحصاءات  عليه 
للتجارة  فقط  ليس  ت��ط��وًرا  العامة  حركتها  شهدت  مثاًل(  وال��ق��دس 
وإمنا  النقابية،  واحلركة  واملواصالت  اخلفيفة  والصناعات  والبنوك 

 1948 العام  نكبة  أن  التاريخ جند  وقائع  من  بعًضا  استرجاعنا  ولــدى 
املدينية  احلضرية/  القاعدة  تدمير  إلــى  أشــيــاء،  بضعة  ضمن  مــن  أّدت، 
للفلسطينيني. وال تزال الدراسات، التي تناولت بالرصد والتحليل مواقف 
إزاء املدينة الفلسطينية، قليلًة  احلركة الصهيونية واستعمارها اإلحاللي 
بعض الشيء. مع ذلك فنحن نعرف من خالل هذه الدراسات أنه عندما بدأ 
املشروع الصهيوني اإلحاللي كان الشعب العربي الفلسطيني في خضم عملية 
تبلوره كشعب حديث في وطنه. صحيح أن املجتمع الفلسطيني في غالبيته 
كان مجتمًعا زراعًيا، لكن أمناط االستثمار والتوظيف واملشاريع العامة، التي 
أدخلتها سلطات االنتداب البريطانية، ساهمت في تهيئة األوضاع للتمايز 
االجتماعي. كما أنها ساهمت في نشوء طبقات اجتماعية جديدة، على أساس 

منط العالقات الرأسمالية.
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شهدت أيًضا تطوًرا ملحوًظا للحياة الثقافية واالجتماعية املتنوعة. 
وهذا ما متثل عليه مجموعة كبيرة من "املؤسسات الثقافية" الفاعلة، 

ومن بينها املسارح والفرق الفنية األخرى.
أن  نستطيع  أمامنا  الباردة"  "املعطيات  هذه  حتى  وضعنا  ما  وإذا 
ندرك أسباب عداء احلركة الصهيونية للمدينة الفلسطينية على وجه 
"حرب  في  نافذة  تعبيرات  إلى  ترجمته  مّتت  العداء  هذا  التحديد. 
التقسيم". فإّن املدن الفلسطينية احتلت وجرى "تطهيرها" قبل 15 
أيار 1948- التاريخ الرسمي الندالع حرب فلسطني. واجلماهير 
الفلسطينية املدينية طردت في نيسان 1948. وعند انتهاء املعارك بقي 
في جميع املدن الفلسطينية أقل من نسبة خمسة باملائة مما كان فيها من 

السكان. وهؤالء كان القسم األكبر منهم الجئني من قرى املنطقة.
هكذا تتراءى أمام ناظرنا الصورة املزدوجة التالية، املتصلة مبنًى 

ومعنًى:
الفلسطينية،  املدينة  أو اإلجهاز على  القضاء  من جهة واحدة مت 
بوصفها عاماًل مثوًرا ونهضوًيا متقدًما، من الناحية القومية والثقافية 

كذلك.
ومن جهة أخرى جرت عملية ترييف- باملفهوم الثقافي واالجتماعي- 
للمدن الفلسطينية الباقية داخل تخوم "اخلط األخضر" )وهذا ما ميّثل 

عليه، بشكل ساطع، منوذج مدينة الناصرة في الوقت الراهن(.
ومع هذين األمرين مّت فرض حكم عسكري مشّدد على املجتمع 
القهقرى  أعيد  والذي  إسرائيل،  دولة  الباقي في حدود  الفلسطيني 

عدة أجيال.
على  الفلسطينية،  املدينة  بإزاء  الصهيونية  السلطات  ارتكبته  وما 
مستوى الدالالت الثقافية، ارتكبته الحًقا سلطات الدولة اإلسرائيلية 
وفي   ،1967 ح��زي��ران  ع��دوان  بعد  الغربية  الضفة  في  امل��دن  ب��إزاء 

واحد  مثل  هي  القدس  )إن  للمدينة  احلضرية  البنية  تدمير  األس��اس 
على ما أقصد(.

بناء على ذلك فإن تغييب املدينة الفلسطينية أريد من ورائه تسديد 
طعنة جنالء إلى بدايات مشروع احلداثة الفلسطينية.

جتدر اإلشارة هنا إلى أن الباحثة الفلسطينية د. منار حسن أجنزت 
احلاضرة  املغيبات:  حضرة  "في  عنوانها  دكتوراه  أطروحة  مؤخًرا 

)املدينة( الفلسطينية ونساؤها واحلرب على الذاكرة". 
في  غيبت  قد  الفلسطينية  املدينة  أن  األط��روح��ة  ه��ذه  أكدته  ومم��ا 
بني  من  أنه  إلى  وأش��ارت  الذاكرة.  وحيز  اجلغرافي  احليز  حيزين: 
إحدى عشرة مدينة فلسطينية، بينها ثالث مدن مركزية، لم يبق في إثر 
نكبة 1948 إال مدينة واحدة )الناصرة(. وبعد تدمير املدن متت عملية 
الترييف، األمر الذي استأصل املدينة وأثر على النسيج االجتماعي. 
وفقط في العقد األخير من القرن العشرين الفائت، ونتيجة لتراكمات 
معينة، بدأت تظهر في داخل مناطق 1948 شرائح مدينية على هامش 
املدينة اليهودية، وأدت إلى حدوث  حتوالت اجتماعية، لكن هذه 
التحوالت ال تلغي احلالة الوجودية املترتبة على غياب املدينة، وهي 

تشكل حالة فريدة في التاريخ احلديث.
من ناحية أخرى أكدت األطروحة ذاتها أن املدينة هي عامل مهم 
في حدوث التغييرات، ففيها يتّم نشوء القومية، وفيها تبدأ حتوالت 
العالقات االجتماعية، فضاًل عن ازدهار ظواهر ثقافية أخرى كالفن 
التشكيلي والرواية. وخالل عرضها لبعض جوانب املدينة الفلسطينية 
التي  الصحف  مجمل  أن  إل��ى  مثال،  حسن،  أش��ارت   1948 قبل 
صدرت في فلسطني آنذاك كانت مائتني وست صحف، باإلضافة إلى 
دور السينما واملسارح والنوادي الثقافية، وداري إذاعة ومقاه ومراقص 
وحدائق عامة وكذلك نقابات عمالية وتنظيمات نسوية، وكل هذه 

ومما أكدته هذه األطروحة أن املدينة الفلسطينية قد غيبت في حيزين: 
احليز اجلغرافي وحيز الذاكرة. وأشارت إلى أنه من بني إحدى عشرة مدينة 
فلسطينية، بينها ثالث مدن مركزية، لم يبق في إثر نكبة 1948 إال مدينة واحدة 
)الناصرة(. وبعد تدمير املدن متت عملية الترييف، األمر الذي استأصل املدينة 
وأثر على النسيج االجتماعي. وفقط في العقد األخير من القرن العشرين 
الفائت، ونتيجة لتراكمات معينة، بدأت تظهر في داخل مناطق 1948 شرائح 
مدينية على هامش املدينة اليهودية، وأدت إلى حدوث  حتوالت اجتماعية، لكن 
هذه التحوالت ال تلغي احلالة الوجودية املترتبة على غياب املدينة، وهي تشكل 

حالة فريدة في التاريخ احلديث.
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اختفت متاًما. كما أشارت إلى أن استحضار املدينة مهم ألن احليز 
املديني برأيها هو عامل مؤسس للعديد من الظواهر االجتماعية التي 
ال قبل للحيز الريفي بإنتاجها، وهذا ما يفسر كون وضع فلسطينيي 
1948 متدنيا أكثر من العالم العربي أو املناطق الفلسطينية التي احتلت 
العام 1967 ولم تهدم مدنها بالكامل. وقالت أيضا إنه بسبب غياب 
املدينة فإن جزًءا من فلسطينيي 1948 تبنى كثيرا من األساطير بشأن 

"متدنه" بفضل إسرائيل )6(.
وفيما يتعلق بالقدس، حتديًدا، فلعّل أول ما يطالعنا، لدى الغوص 
على السيرورة السوسيولوجية لهذه املدينة من ناحية تاريخية تتوسل 
ضمن أمور أخرى بالوقائع ذاتها، هو أنها في بداية القرن العشرين 
وحتى العقد الثالث منه تظهر لنا، كمدينة، في إطار مختلف متاًما 
احل��راك  عليها  يطغى  مدينة  لنا  تظهر  ال��ي��وم...  لنا  املعهود  لذلك 
تعيش  مدينة  الطائفية،  والتباينات  الثقافية  والتعددية  االجتماعي 
إلى  تشير  التي  العالئم  بعض  ظهور  مع  احلداثة  قبل  ما  عصر  نهاية 
بداية حبوها نحو احلداثة... مدينة حّية، متصارعة، تتمايز بأحيائها 
وحاراتها وطوائفها، وجتمع بني سكانها في النهاية "انتماءات مشتركة 
إلى املدينة الدنيوية"، وفًقا لتعريفات عالم االجتماع الفلسطيني د. 
املمارسات  بتأثير  للقدس،  الالحق  املصير  بينما   .)7( مت��اري  سليم 
الصهيونية، سرعان ما قسمها إلى مدينتني، شرقية وغربية، عربية 

ويهودية، منقسمة قومًيا وموحدة عسكرًيا.
وطغت على املدينة آنذاك ثقافة كوزموبوليتانية، ومثل هذه الثقافة 
الفكري للكاتب واملفكر  العالم  جندها، ال على سبيل احلصر، في 
املقدسي خليل السكاكيني. كما جندها في الكثير من الكتابات ملؤلفني 
عرب ويهود وإنكليز عايشوا حقبة االنتداب البريطانية أو استرجعوا 

طفولتهم فيها.

إن كل هذه األمور شّلها "اجلدل القومي"- الصهيوني حتديًدا- 
حول الهوية الدينية للمدينة وحول جغرافيتها املقدسة.

والتعبير الرائج اليوم حول "القدس الغربية" و"القدس الشرقية" 
هو تعبير إشكالي للغاية، إذ إنه يشير- حني يكون بالذات مخصوًصا 
لرسم  كنتيجة  فقط  تكّون  جغرافي  حّيز  إلى  الغربية"-  "القدس  ب� 
"خطوط الهدنة" في العام 1949. ولم يكن له وجود اجتماعي قبل 
ذلك. أما األحياء العربية، التي أنشئت غربي املدينة في العشرينيات 
إلى  بالنسبة  احل��ال  هي  كما  فإنها  الفائت،  القرن  من  والثالثينيات 
امتدادات قرى "عني كارم" و"لفتا" و"املاحلة"، لم تتبلور كجسم 
اجتماعي أو إداري مستقل خارج عالقتها اإلدارية بالبناء احلضري 
ربطت  التي  االقتصادية  العالقات  شبكة  وخ��ارج  ككل،  للمدينة 

القدس مبدينتي حيفا ويافا.
وهنا ينبغي االنتباه إلى أنه قبل تكوين "القدس الغربية"، عملت 

املؤسسات الصهيونية على تقطيع أوصال املدينة:
 )*( أواًل- كما حدث في مدن وقرى الساحل الفلسطيني قامت 
القوات اليهودية، في العام 1948، بإجالء كل السكان العرب عن 
اآلخر،  اجلانب  وفي  شرًقا.  وطردتهم  والقرى  الغربية  الضواحي 
مت  اليهود،  السكان  من  مئات  بضع  على  اقتصرت  عملية  وضمن 
إجالء القاطنني في احلي اليهودي إلى اجلانب اإلسرائيلي. بعد ذلك 
احلديث  التاريخ  في  األول��ى  وللمرة  الهدنة"،  "خطوط  أصبحت 
ملدينة القدس، هي احلدود الفاصلة بني التجمعات اإلثنية- حدود 

العرب واليهود.
ثانًيا- في صلب هذا الصراع اإلقليمي على القدس كانت   )*( 
فترة  في  البلدية  ح��دود  وترسيم  األراض��ي  تنظيم  قضية  دائًما  تقف 
االنتداب البريطاني. وبينما شكل الفلسطينيون العرب، من مسلمني 

هو  الشرقية"  و"القدس  الغربية"  "القدس  حول  اليوم  الرائج  والتعبير 
تعبير إشكالي للغاية، إذ إنه يشير- حني يكون بالذات مخصوًصا بـ "القدس 
الغربية"- إلى حّيز جغرافي تكّون فقط كنتيجة لرسم "خطوط الهدنة" في 
العام 1949. ولم يكن له وجود اجتماعي قبل ذلك. أما األحياء العربية، التي 
أنشئت غربي املدينة في العشرينيات والثالثينيات من القرن الفائت، فإنها كما 
هي احلال بالنسبة إلى امتدادات قرى "عني كارم" و"لفتا" و"املاحلة"، لم تتبلور 
بالبناء احلضري  اإلداريــة  إداري مستقل خارج عالقتها  أو  كجسم اجتماعي 
للمدينة ككل، وخارج شبكة العالقات االقتصادية التي ربطت القدس مبدينتي 

حيفا ويافا.
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ومسيحيني، أغلبية في لواء القدس كوحدة تشمل القرى والبلدات 
داخل  السكان  أغلبية  يصبحوا  أن  اليهود  استطاع  باملدينة،  احمليطة 
حدود البلدية )في العام 1947 بلغ عدد السكان: 4ر99 ألف يهودي 

في مقابل 1ر65 ألف عربي(.
األدبيات  راج��ع  دمبر(  )مايكل  البريطانيني  املؤرخني  أح��د  لكن 
التمايز في  إلى تفسيرين لهذا  لفترة االنتداب، وتوصل  الدميغرافية 

نسب السكان:
احتساب  اع��ت��ادت  االنتدابية  اإلح��ص��اءات  أن  األول-  التفسير 
ثم   1946 العام  قبل  القدس  إلى  وصلوا  الذين  اليهود،  املهاجرين 
انتقلوا بعدها إلى تل أبيب ومناطق أخرى، كأنهم باقون في القدس.

القدس  الثاني: أن هذه اإلحصاءات استثنت من سكان  التفسير 
الذين  بالقدس،  احمليطة  األري��اف  سكان  البلدية(  احل��دود  )داخ��ل 
يعملون في املدينة بينما احتسبت، في الوقت ذاته، السكان اليهود 
املدينة.  سكان  من  أنهم  على  البلدية  حدود  خارج  يسكنون  الذين 
الدميوغرافي  "اإلحصاء  دمبر  يسميها  مشوّهة  التفافية  عملية  وهي 

الهيكلي" )8(!
غير أن عملية الدمج واالستثناء االنتقائية لألحياء لم تكن العامل 
فترة  في  والعربية  اليهودية  احل��ارات  تنظيم  بني  التمييز  في  احلاسم 
االنتداب. والعنصر األهم جنده في طريقة تنظيم األحياء. فمؤسسات 
فترة  إب��ان  ف��ي  فلسطني  ف��ي  اليهودي  )املجتمع  اليهودي  الييشوف 
االنتداب( كانت حريصة على تنظيم األحياء اليهودية اجلديدة داخل 
حدود البلدية في املنطقة الغربية والشمالية الغربية للمدينة. وكانت 
تخطط لهذه األحياء مسبًقا عن طريق مخططات هيكلية مدروسة قبل 
تطبيقها، وهذا في مقابل أمناط البناء غير املنظم واملقام مببادرات فردية 

وعائلية في األحياء العربية احلديثة.

القدس في مرآة اليهودية والصهيونية
"املركز  أنها   )9( القدس  عن  اإلسرائيلية  الدراسات  أح��دث  ترى 
السياسي- الديني األهم للشعب اليهودي، على مّر التاريخ". وبناء 
على ذلك فإن اشتقاق اسم "احلركة الصهيونية" )التي تعني في قراءة 
هذه الدراسات "حركة جتديد االنبعاث القومي" لهذا الشعب( من 
صهيون، وهو اسم آخر للقدس في املراجع الدينية اليهودية، لم يكن 

من قبيل املصادفة.
وما ميكن استشفافه من هذه الدراسات ومن غيرها، فيما يتعلق ب� 

"األهمية الدينية اليهودية" للقدس، هو ما يلي:

ه��ذه  عليه  تطلق  وال����ذي  ال��ش��ري��ف،  ال��ق��دس��ي  احل���رم  أن  أواًل- 
الدراسات اسم "جبل الهيكل"، هو "املوقع اليهودي األكثر قداسة" 

في القدس؛
"جبل  على  مقتصرة  ليست  بالقدس  اليهودية  الصلة  أن  ثانًيا- 

الهيكل"، وإمنا تنسحب أيًضا على املدينة القدمي�ة برمتها.
من ناحية مقابلة، ومضادة، فإن هذه الدراسات حتاول أن تعزو 
"مدينة  باعتبارها  تتميز  القدس  إزاء  انتقائية"  "نظرة  اإلس��الم  إلى 
في  للقدس  اخل��اص��ة  املكانة  وب���أن  الدينية،  الناحية  م��ن  هامشية" 
الذين  والرسل  األنبياء  مع  بعالقتها  شيء،  أكثر  مرتبطة،  اإلس��الم 
سبقوا الدين اإلسالمي، وورد ذكرهم في القرآن الكرمي، مثل داود 

وسليمان وعيسى.
أّم���ا ال��ب��راه��ني األس��اس��ي��ة واألك���ث���ر ت�����داواًل، ال��ت��ي ت���ورده���ا ه��ذه 

الدراسات، إلثبات املكانة الهامشية للقدس في اإلسالم فهي:
أواًل- أن القيود الشديدة في الشريعة اإلسالمية، التي تنطبق على 
املقدسة، ال  تعتبر حرًما، على غرار األراض��ي احلجازية  أية منطقة 
تنطبق على القدس. ومن هذه القيود مثاًل أنه ال يجوز لغير املسلمني 
الصخرة  قبة  بزيارة مسجد  ُيسمح لهؤالء  املكرمة، لكن  زيارة مكة 

واملسجد األقصى في القدس؛
ثانًيا- أن ركن احلّج، باعتباره أحد األركان اخلمسة في اإلسالم، 
ينطبق على مكة املكرمة فقط وال ينطبق على القدس. أّما املصطلح 
فهو  الدينية  الشعائر  ألداء  القدس  إل��ى  بالذهاب  املتعلق  امل��ت��داول 

"الزيارة"؛
ثالًثا- أن الصلوات اإلسالمية اليومية ال تتضمن أي ذكر للقدس، 

كما أن صلوات العيد خالية من ذكر القدس.
)افتح هنا قوًسا كي أشير إلى أن الغاية الرئيسة لهذه الورقة هي إيراد 
االدعاءات اإلسرائيلية واإلحالة إلى دالالتها، أكثر من االستغراق 
في  ليس  وشريعته  اإلس��الم  في  تبحًرا  يستلزم  ال��ذي  تفنيده�ا،  في 

إمكاني أن أزعم�ه(.
من ناحية أخرى فإن بعض هذه الدراسات )دراسة دوري غولد 
مثاًل( تذهب أبعد من ذلك، وتؤكد أن مكانة القدس الدينية اخلاصة 
أو املركزية في اإلسالم كان مصدرها مرجعيات إسالمية قريبة منها 
جغرافًيا وحسب. ومن هذه املرجعيات، على سبيل املثال، اخلالفة 
األموية، التي اتخذت من دمشق مركًزا لها، وأولت القدس اهتماًما 
دينًيا خاًصا بسبب املنافسة التي كانت قائمة بينها وبني مكة، بل إن 
بعض اخللفاء األمويني اعتبر القدس مبثابة محّج رئيسي بالتزامن مع 
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اخلالفة  لرغبة  خالًفا  للمسلمني،  خليفة  الزبير  بن  الله  عبد  اختيار 
وتشير هذه  م.  في سنة 683  مكة  بالسيطرة على  وقيامه  األموية، 
الدراسات إلى أنه من الناحية العملية فإن اخلليفة األموي عبد امللك 
ال��ذي شّيد، في سنة 691 م، قبة  بن م��روان )685- 705 م( هو 
أن  غير  مكة،  في  املشّرفة  الكعبة  من  بديل  أنها  وأعلن  الصخرة، 
إعالنه هذا ألغي بعد عام واحد في إثر سيطرة األمويني على مكة. 
كما أن الكاتب نفسه يدعي أن القدس لم تكن في صلب الوعي الديني 
اإلسالمي على نحو دائم، وخصوًصا في فترة اخلالفة العباسية، التي 
اتخذت من بغداد مركًزا لها، والتي حلت محل اخلالفة األموية، بدًءا 
من سنة 750 م. فضاًل عن ذلك فإن اخلليفة العباسّي األشهر هارون 
الرشيد، الذي درج على احلّج إلى مكة مرة كل عامني، لم يقم بزيارة 
القدس مطلًقا، على الرغم من وصوله إلى سورية خلوض حروب 
مع البيزنطيني. كذلك فإن خليفته املأمون وسائر اخللفاء العباسيني 

لم يزوروا القدس على اإلطالق )10(. 
أّما الرواية التاريخية بشأن القدس منذ نشوء "احلركة الصهيونية" 
وحتى اآلن، فإنها تبدأ في هذه الدراسات، كما سبق التنويه بذلك، 
من إيالء أهمية كبيرة إلى تسمية تلك احلركة بأحد أسماء القدس- 

صهيون، وتستمر على النحو التالي:
حتى قيام دولة إسرائيل أقامت في القدس مجموعة سكانية يهودية 
أدباء  فيها  ونشط  العبرية  واجلامعة  قومية  مؤسسات  فيها  وأقيمت 
القدس  في  تعيش  كانت   1947 العام  وفي  كثيرون.  فكر  ورج��ال 
أعقاب ضغوط  نسمة. وفي  ألف  مائة  نحو  تعدادها  يهودية  أكثرية 
اليهودية،  الدولة  إنشاء  تسريع  في  الرغبة  وكذلك  دولية  سياسية 

الذي  التقسيم  مشروع  على  املوافقة  الصهيونية  احلركة  قيادة  قررت 
طرحته األمم املتحدة )القرار رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني 
1947(، على الرغم من أن هذا القرار أبقى القدس خارج حدود 
الدولة اليهودية، وهيأها لتكون كيانا منفصال حتت إشراف دولي. غير 
أن احلرب التي بدأ الفلسطينيون والدول العربية بشنها، والتي كانت 
تهدف من وجهة نظر الصهيونية إلى منع تطبيق قرار التقسيم، وصلت 
حتى القدس. وقد احتل اجليش األردني الشطر الشرقي فيما احتلت 
القوات اليهودية الشطر الغربي. وفي اخلامس من كانون األول 1949 
قرر الكنيست اإلسرائيلي، رغم االنتقادات الدولية الكثيرة، أن تكون 
القدس عاصمة إسرائيل. وانتقلت مكاتب احلكومة والكنيست نفسه 
إلى القدس، التي كانت في حينه مدينة حدودية. وقال أول رئيس 
حلكومة إسرائيل دافيد بن غوريون في خطاب اإلعالن عن القدس 

عاصمة إلسرائيل:
اليهودية هي جزء عضوي  "نرى لزاًما علينا أن نعلن أن القدس 
التاريخ  وال يتجزأ من دولة إسرائيل- مثلما هي جزء ال يتجزأ من 
اإلسرائيلي، ومن إميان إسرائيل ومن روح شعبنا. إن القدس هي 
قلب دولة إسرائيل. إننا فخورون بأن القدس مقدسة لدى الديانات 
الترتيبات  جميع  سنضمن  فإننا  ع��ازم��ة  ونفس  وبرغبة  األخ���رى، 
والتسهيالت الالزمة ليتمكن جميع أبناء الديانات األخرى من التزود 
باحتياجاتهم الدينية في القدس، وسنقدم من جانبنا كل املساعدة إلى 

األمم املتحدة لضمان هذه الترتيبات".
وبعد تسعة عشر عاما، كانت القدس خاللها مقسمة بني اململكة 
خالل  اإلسرائيلي،  اجليش  احتل  وإس��رائ��ي��ل،  الهاشمية  األردن��ي��ة 

الــدراســات )دراســة دوري غولد مثاًل(  من ناحية أخــرى فــإن بعض هــذه 
تذهب أبعد من ذلك، وتؤكد أن مكانة القدس الدينية اخلاصة أو املركزية في 
اإلسالم كان مصدرها مرجعيات إسالمية قريبة منها جغرافًيا وحسب. ومن 
هذه املرجعيات، على سبيل املثال، اخلالفة األموية، التي اتخذت من دمشق 
كانت  التي  املنافسة  بسبب  خاًصا  دينًيا  اهتماًما  القدس  وأولــت  لها،  مركًزا 
قائمة بينها وبني مكة، بل إن بعض اخللفاء األمويني اعتبر القدس مبثابة 
محّج رئيسي بالتزامن مع اختيار عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمني، خالًفا 
لرغبة اخلالفة األموية، وقيامه بالسيطرة على مكة في سنة 683 م. وتشير 
هذه الدراسات إلى أنه من الناحية العملية فإن اخلليفة األموي عبد امللك بن 
مروان )685- 705 م( هو الذي شّيد، في سنة 691 م، قبة الصخرة، وأعلن أنها 
بديل من الكعبة املشّرفة في مكة، غير أن إعالنه هذا ألغي بعد عام واحد في 

إثر سيطرة األمويني على مكة. 
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العربية  القدس   )1967 حزيران   10  -  5( الستة"  األي��ام  "ح��رب 
يوم  وبعد  الغربية.  الضفة  مناطق  بقية  مع  سوية   ،)1967/6/6(
مبدئيا  اإلسرائيلية  احلكومة  ق��ررت  احل��رب  تلك  انتهاء  م��ن  واح��د 
الفعلي لذلك هو ضم  املعنى  املدينة مع غربها. وكان  توحيد شرق 
القدس الشرقية إلى دولة إسرائيل. وفي 18 حزيران أقرت احلكومة 
احلدود اجلديدة في شمال املدينة وجنوبها وشرقها، ووسعت مبوجب 
أمر خاص سريان مفعول القانون اإلسرائيلي ليشمل شرق املدينة. 
وفي 27 حزيران صادقت الهيئة العامة للكنيست على توسيع حدود 

املدينة. وفي 28 حزيران مّتت إزالة احلواجز بني شطري املدينة. 
وقد امتدت مساحة القدس حتى ذلك احلني على ثمانية وثالثني 
كيلومتًرا مربًعا. وبعد توحيدها، متت إضافة حوالي ستة كيلومترات 
مربعة شكلت مساحة القدس الشرقية، باإلضافة إلى أربعة وستني 
نشأت  وهكذا  القدس.  حتّد  وق��رى  بلدات  شملت  مربًعا  كيلومتًرا 
منطقة النفوذ املوسعة للقدس. وفي ذلك الوقت اعتبر معظم مواطني 
إسرائيل اليهود أن توحيد شطري املدينة هو "عملية طبيعية وعادلة".

تسويغات  واحلسية  والدينية  التاريخية  التسويغات  إلى  وأضيفت 
استندت إلى القانون الدولي؛ بداية، ادعت إسرائيل أن "السيطرة 
هو  وكما  قانوني.  أساس  إلى  تفتقر  كانت  القدس  على  األردنية" 
مذكور أعاله، فإنه مبوجب قرار األمم املتحدة من شهر تشرين الثاني 
1947 كان يفترض أن تكون القدس مدينة حتت إشراف األمم املتحدة 
اليهود والعرب وأبناء جميع الديانات.  يعيش فيها جنبا إلى جنب 
اجليش  يحتل  أن  إلى  أدى   1948 العام  في  العربي  العدوان  وفقط 
اإلسرائيلي قسما من القدس وأن يحتل األردن القسم اآلخر. هذا 
أيًضا- لم يجعل اجلانب  العدوان- الذي شارك فيه عرب فلسطني 
أخرى، حسبما  القدس. من جهة  في  قانونية  يتمتع مبكانة  العربي 

يضيف االدعاء اإلسرائيلي، فقد ألغى العدوان العربي سريان مفعول 
قرار األمم املتحدة بإنشاء نظام دولي خاضع لها في القدس، وهو 
أصال كان توصية فحسب، ولم ينفذ املجتمع الدولي أية خطوة لتطبيق 
القرار. بكلمات أخرى: السيطرة األردنية على املنطقة لم تكن قانونية 
ولم يعترف املجتمع الدولي بها، وفقد األردن مكانته في هذه املنطقة 

بفعل االحتالل في 1948، وذلك من جراء عدوانيته في 1967.
الكنس في  ادعاء إسرائيلي آخر، هو أن األردن هدم جميع  ثمة 
القدس القدمية وطرد اليهود الذي عاشوا في املدينة )كما أن اجلالية 
النصف خ��الل احلكم  م��ن  أق��ل  إل��ى  تقلصت  ال��ق��دس  ف��ي  املسيحية 
القدرة وال  أن "املسلمني ال ميلكون  يثبت  ال��ذي  األم��ر  األردن���ي(، 
املقدسة". من جهة أخرى  املدينة  يكونوا حكاما على  أن  احلق في 
املسيحيني  للسكان  ال��ع��ب��ادة  حرية  متنح  أنها  على  إس��رائ��ي��ل  أك��دت 
واملسلمني في املدينة، وحتافظ على أماكنهم املقدسة. ومتثل االستنتاج 
اإلسرائيلي من كل ما قيل أعاله في "أن إسرائيل هي الوحيدة القادرة 
واملستعدة للحفاظ على القدس كمدينة مفتوحة من الناحيتني الدينية 

والثقافية"!.
امل��وح��دة عاصمة  ال��ق��دس  ي��رى ف��ي  ال���ذي  امل��ف��ه��وم السياسي  أّم���ا 
إلسرائيل فقد مت إرساؤه في القانون، الذي سّنه الكنيست في العام 
1980، عندما كان مناحيم بيغن رئيسا للحكومة اإلسرائيلية، وهو 
على  القانون  لهذا  األول  البند  وينص  القدس".  أس��اس:  "قانون 
أن "القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة إسرائيل". وينص البند 
في  تكون  للدولة  التابعة  احلكم  مؤسسات  أن  على  للقانون  الثاني 
املدينة. ويعود البند الثالث ليشّدد على حرية التوجه وحرية العبادة 
ألبناء جميع الديانات في القدس. ويقضي بند خاص أضيف إلى 
بأنه ال يجوز نقل صالحيات سلطوية في  العام 2000  القانون في 

ثمة ادعاء إسرائيلي آخر، هو أن األردن هدم جميع الكنس في القدس 
القدمية وطرد اليهود الذي عاشوا في املدينة )كما أن اجلالية املسيحية في 
القدس تقلصت إلى أقل من النصف خالل احلكم األردني(، األمر الذي يثبت 
أن "املسلمني ال ميلكون القدرة وال احلق في أن يكونوا حكاما على املدينة 
املقدسة". من جهة أخرى أكدت إسرائيل على أنها متنح حرية العبادة للسكان 
ومتثل  املقدسة.  أماكنهم  على  وحتافظ  املدينة،  في  واملسلمني  املسيحيني 
الوحيدة  إسرائيل هي  "أن  في  أعاله  قيل  ما  كل  اإلسرائيلي من  االستنتاج 
الناحيتني  من  مفتوحة  كمدينة  القدس  على  للحفاظ  واملستعدة  القادرة 

الدينية والثقافية"!.
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املدينة- بحدودها املوسعة التي مت رسمها بعد 1967 - إلى أي جهة 
أجنبية من دون أن يسن الكنيست قانونا جديدا. وكان الهدف من 
وراء هذه اإلضافة هو تقليص حّيز نشاط الطواقم اإلسرائيلية، التي 

تفاوضت في تلك الفترة مع الفلسطينيني. 
اجلدير بالذكر أنه في املرحلة األولى من املفاوضات بني إسرائيل 
والفلسطينيني، أي مرحلة اتفاقيات أوسلو )إعالن املبادئ، 1993(، 
مثلما  القدس،  مكانة  مسألة  في  البحث  إرج��اء  على  اجلانبان  اتفق 
حصل في مسائل جوهرية أخرى، إلى مرحلة املباحثات على احلل 
الدائم بني اجلانبني. وتقرر في هذه األثناء أال تكون للسلطة الفلسطينية 
أي صالحيات في القدس الشرقية، رغم أنه سيكون في إمكان سكان 
القدس الشرقية املشاركة في االنتخابات ملجلس السلطة الفلسطينية. 
ومنذ ذلك الوقت عملت اجلهات األمنية اإلسرائيلية ضد أي تدخل 
جلهات رسمية من السلطة الفلسطينية في املدينة، إذ إن هذا األمر كان 
منافيا لالتفاقيات. من جهة ثانية، فإن املصادر اإلسرائيلية تدعي أن 
موافقة إسرائيل على مشاركة سكان املدينة الفلسطينيني في االنتخابات 
البلدية تعتبر "دلياًل على أن إسرائيل تعي احلاجة إلى منح السكان 
تعترف  وأنها  الوطني،  السياسي-  للتعبير  منفًذا  املدينة  في  العرب 

بارتباطهم بالسلطة الفلسطينية"!. 
وفي ذروة انتفاضة األقصى، التي بدأت في خريف 2000، قررت 
اإلسرائيلية  األراض��ي  بني  فاصل  ج��دار  إقامة  اإلسرائيلية  احلكومة 
ومناطق الضفة الغربية اآلهلة بالفلسطينيني. ومت بناء القسم األكبر من 
اجلدار داخل مناطق الضفة الغربية وليس على طول اخلط األخضر. 
وهذا ما حدث في القدس أيضا؛ فقد مت بناء سور مرتفع داخل قسم 
من األحياء العربية )التي ُضمت في العام 1967(، أدى إلى عزل أبناء 
العائلة الواحدة بعضهم عن بعض، وإلى عزل املزارعني عن أراضيهم، 

وإلى وضع عراقيل كبيرة أمام عبور الفلسطينيني من املدينة وإليها. 
وبطبيعة احلال فإن هذه الدراسات كلها تتعاطى مع السؤال: هل 
ميكن التوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها بشأن مسألة القدس؟! 
كوهني  )هيلل  تسوية  إلى  التوصل  ميكن  بأنه  يعتقدون  الذين  إن 
اصطناعية،  ح��دود  هي  للقدس  احلالية  احل��دود  إن  يقولون  مثاًل( 
وعمليا ميكن تقليص منطقة نفوذ البلدية وإبقاء األحياء اليهودية فقط 
في يدي إسرائيل. وهذا التوجه شبيه من ناحية مبدئية باالقتراحات 
التي طرحها رئيس الواليات املتحدة األسبق، بيل كلينتون، خالل 
هذا  ويؤيد   .2000 العام  نهاية  في  ديفيد  كامب  في  املفاوضات 
"اخلطر  ب�  يوصف  ما  بسبب  اإلسرائيلي  اجلمهور  من  قسم  التوجه 

تقليص  إسرائيل  على  يتعني  بأنه  يعتقدون  فهؤالء  الدميغرافي"؛ 
السيطرة على السكان الفلسطينيني من أجل احلفاظ على أغلبية يهودية 
كبيرة في الدولة. وبحسب هذا املنطق، يجب على إسرائيل التنازل، 
إن كان ذلك في إطار مفاوضات أو حتى بصورة أحادية اجلانب، عن 
تلك املناطق في املدينة التي توجد فيها جتمعات سكانية عربية كبيرة، 
مثل مخيم الالجئني شعفاط وضاحية بيت حنينا في شمال املدينة، 

أو صور باهر وأم طوبا في جنوبها.
تتعلق  تسوية  إل��ى  التوصل  لو مت  أن��ه حتى  ي��ؤك��دون  ه��ؤالء  لكن 
القدمية  البلدة  قضية  ف��إن  املدينة،  ش��رق  في  العربية  األحياء  مبسألة 
ب� "احلوض  ستبقى ماثلة بقوة، أو على وجه الدقة قضية ما ُيسمى 
ب�  يسمى  ما  محيط  أيضا  يشمل  ال��ذي   )the holy basin( امل��ق��دس" 
فيها  تتجمع  املنطقة  هذه  الزيتون.  وجبل  )سلوان(  داود"  "مدينة 
األماكن املقدسة للديانات الثالث وتعارض أجزاء كبيرة من اجلمهور 
اليهودي التنازل عن سيادة إسرائيل فيها. وهناك معارضة مماثلة في 

اجلانب الفلسطيني.
ويعكف "معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية" منذ العام 1988 
على بحث ودراسة بدائل متنوعة حلل مسألة القدس. وقد عرضت 
البروفسور روت لبيدوت، وهي خبيرة في مجال القانون الدولي، 
وتقف على رأس طاقم باحثني، وثيقة اشتملت على سلسلة بدائل 
حللول في موضوع احلوض التاريخي للمدينة وعلى تقومي ألفضليات 
ونواقص كل واحد منها )في إطار "مؤمتر هرتسليا حول ميزان املناعة 
واألمن القومي اإلسرائيلي"، في كانون الثاني 2006(. ويستخدم 
ه��ذا ال��ط��اق��م مصطلح "احل���وض ال��ت��اري��خ��ي" ب���داًل م��ن "احل��وض 

املقدس" ألن املنطقة قيد البحث تشمل مواقع تاريخية أيضا. 
وهذه البدائل هي:

• أنحاء 	 ك��ل  كاملة على  ب��ص��ورة  س��ي��ادة وس��ي��ط��رة إلس��رائ��ي��ل 
احلوض التاريخي، مع إمكان منح حكم ذاتي في مجاالت 
معينة للسكان العرب، ومنح مكانة خاصة لألماكن املقدسة 
الفلسطينيني  بأن  االفتراض  وميكن  واملسيحية.  اإلسالمية 

واملجتمع الدولي لن يوافقا على هذا احلل.
• أنحاء 	 كل  على  كاملة  بصورة  للفلسطينيني  وسيطرة  سيادة 

احلوض التاريخي، مع إمكان منح حكم ذاتي في مجاالت 
مختلفة للسكان اليهود، ومنح مكانة خاصة لألماكن املقدسة 
اليهودية واملسيحية. وميكن االفتراض بأن إسرائيل سترفض 

هذا احلل.
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• من 	 دول��ي  وإش���راف  اجلانبني  ب��ني  للحوض  إقليمي  تقسيم 
جانب جهة ثالثة تساعد في مراقبة )monitoring( النزاعات 

وتسويتها.
• إدارة مشتركة، تقسيم الصالحيات بني اجلانبني ودعم دولي. 	

وإذا فشل اجلانبان في اإلدارة املشتركة، تنتقل اإلدارة إلى يدي 
هيئة دولية يتم تفويضها أيضا بتسوية النزاعات. 

• إدارة احلوض التاريخي من قبل هيئة دولية ومنح صالحيات 	
لكال اجلانبني في مجاالت معينة.

بني  من  واقعية  األكثر  هو  األخير  البديل  فإن  الباحثني  رأي  وفي 
الهيئة الدولية  البدائل، خصوصا إذا ما مت عرض فترة إدارة  جميع 
على أنها فترة مرحلية. وبهذه الطريقة ميكن للطرفني االدعاء بأنهما لم 
يتنازال عن سيادتهما على "جبل الهيكل" )احلرم القدسي الشريف( 
و"حائط املبكى" )حائط البراق( ويواصالن عمليا إدارة كال املوقعني 

وفقا للنظم التي تبلورت منذ العام 1967.

ما هو جوهر الفرضيات 
اإلسرائيلية وراء "اتفاق أوسلو"؟

في أيلول 2009 صادف مرور ستة عشر عاًما على توقيع اتفاق 
املناسبة  وبهذه  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بني  أوسلو 
اعترف الوزير وعضو الكنيست اإلسرائيلي السابق يوسي بيلني، الذي 
كان مبنزلة املهندس الرئيس لهذا االتفاق، في سياق مقابلة أدلى بها 
إلى إذاعة اجليش اإلسرائيلي، بأن هذا االتفاق قد غّير مجرى التاريخ 
في منطقة الشرق األوسط برمتها، وأتاح إمكان عقد اتفاقية السالم 
مع األردن، وأوجد عنواًنا جديًدا لتمثيل الشعب الفلسطيني )السلطة 
الوطنية الفلسطينية( بداًل من منظمة التحرير الفلسطينية، وأدى إلى 

الدولة  إسرائيل، وحّسن صورة  في  غير مسبوق  اقتصادي  ازده��ار 
العبرية داخل نادي األسرة الدولية، وفتح أمامها مجااًل كبيًرا إلقامة 
عالقات دبلوماسية مع دول كثيرة مبا فيها دول عربية، وأدى إلى نشوء 
خريطة سياسية- حزبية جديدة في إسرائيل )من أبرز مظاهرها تعّزز 
ما يسمى ب� "تيار الوسط"(، لكنه وعلى الرغم من ذلك كله أخفق 
فلسطيني  إسرائيلي-  سالم  إحراز  وهي  األصلية،  غايته  حتقيق  في 

دائم، على حّد تعبيره.
بيد أن اعتراف بيلني األهم في املقابلة نفسها يبقى من نصيب حقيقة 
أخرى ليست غائبة عن األذهان مطلًقا، هي توكيده أن اتفاق أوسلو 
لم يكن اتفاقية سالم إسرائيلية- فلسطينية على اإلطالق، وإمنا مجّرد 
اتفاق مبادئ عامة تتعلق بهذا السالم الدائم، وذلك في إثر بدء أول 
مفاوضات غير مباشرة بني اجلانبني استمرت أقل من سبعة أشهر )في 
إطار مفاوضات مؤمتر مدريد للسالم الذي عقد في خريف 1991( 
من دون أن تسفر عن أية نتائج حقيقية، وكان الهدف األساسي منه، 
على األقل من وجهة نظر إسرائيل، هو إجراء محادثات مباشرة من 
وراء الكواليس، كي يكون في إمكان عملية مدريد أن تستمر بعد 
أن وصلت إلى ما يشبه الطريق املسدودة. إن هذا االعتراف يعني، 
في أقل تعديل، أن إحراز السالم الدائم ظّل رهن احملادثات، التي 
استمرت عقب أوسلو، والتي ال تزال حتى اآلن عالقة وعاجزة عن 

حتقيق اختراق حقيقي تترتب عليه نتائج قوية تؤّسس لهذا السالم.
ومع أهمية هذا االعتراف، الذي ال ميكن إغفال صحت�ه، فإن هناك 
اعتراًفا آخر ال يقل أهمية انطوت تصريحات بيلني عليه، ويحيل إلى 
إسرائيل  بني  مباشر  اتفاق  مّهدت ألول  التي  اخلاصة"،  "الظروف 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. مهما تكن هذه الظروف فال ُبّد من أن 
نشير إلى سعي رئيس احلكومة اإلسرائيلية في ذلك الوقت، إسحق 
من  والفلسطينيني،  السوريني  مع  تفاهمات  ينجز  أن  إل��ى  راب��ني، 
شأنها أن تضمن حتييدهم�ا في سياق املواجهة مع العراق وإيران، عبر 
االستفادة القصوى من انهيار االحتاد السوفييتي واستفراد الواليات 
املتحدة بزعامة احللبة الدولية، ومن عزلة منظمة التحرير الفلسطينية 
ورئيسها ياسر عرفات في ضوء تأييدهما نظام صدام حسني خالل 

حرب اخلليج األولى في العام 1991.
وفضاًل عن ذلك يلمح بيلني إلى أن املظاهر االحتفالية، التي رافقت 
األميركي،  األبيض  البيت  حدائق  في  أوسلو،  اتفاق  على  التوقيع 
كّونت انطباًعا وهمًيا قوًيا بأنه اتفاقية سالم، بينما لم يكن أكثر من 

خطوة أولى بسيطة للغاية على طريق التوصل إلى اتفاقية كهذه.

محاصرة القدس بالوقائع االستيطانية
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أوسلو  اتفاق  إزاء  اإلسرائيلية  النظر  وجهة  ف��إن  األم��ر  واق��ع  في 
ومسارات العملية السياسية التي أطلقها كانت محكومة بفرضيات 
اإلسرائيلية  املصالح  بدفع  آخ��ر،  ش��يء  أي  من  أكثر  ترتبط،  كثيرة 
اإلقليمية والعاملية قدًما. وقد بدأت مالمحها تتضح، رويًدا رويًدا، 
بدًءا  مع كل جولة مفاوضات بني اجلانبني جرت في وقت الحق، 
القاهرة في إثر عملية أوسلو مباشرة، وانتهاًء بآخر  من مفاوضات 
برئاسة  السابقة  اإلسرائيلية  احلكومة  بني  ُعقدت  مفاوضات  جولة 
السلطة  وب��ني   )2009 آذار   31 في  واليتها  )أنهت  أومل��رت  إيهود 
إثر  في  انطلقت  والتي  عباس،  محمود  برئاسة  الفلسطينية  الوطنية 
مؤمتر أنابوليس املنعقد في تشرين الثاني 2007، وتوقفت في أواخر 
العام 2008 بالتزامن مع شّن احلرب اإلسرائيلية العدوانية على غزة.

اثنتني  فرضيتني  الكثيرة  الفرضيات  ه��ذه  من  نستقطر  أن  وميكن 
تبدوان في حكم األبرز، وذلك استناًدا إلى رصد عمودي ملختلف 
املفاوضات  بسيرورة  املتعلقة  اإلسرائيلية  والتحليالت  التصريحات 

اإلسرائيلية- الفلسطينية، منذ اتفاق أوسلو وصواًل إلى اآلن:
• التي 	 الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أن  األول���ى-  الفرضية 

أصبحت العنوان اجلديد لتمثيل الشعب العربي الفلسطيني 
في ُعرف إسرائيل، كما ملّح بيلني أعاله، ستعمل على تطبيق 
حق تقرير املصير لهذا الشعب بواسطة إقامة دولة فلسطينية في 
املناطق التي احتلتها إسرائيل في إبان حرب حزيران 1967، 

أي الضفة الغربية وقطاع غزة، فقط.
• تلك 	 إلى  ستتطلع  الفلسطينية  السلطة  أن  الثانية-  الفرضية 

تسوية  إل��ى  للتوصل  األش��م��ل  االس��ت��ع��داد  نطاق  ف��ي  الغاية 
تاريخية، تشمل تسوية جغرافية )إقليمية(، مع دولة إسرائيل 

واحلركة الصهيونية.

وال شّك في أن مصطلح "تسوية تاريخية- جغرافية" هو مصطلح 
التي  العناصر،  إن  القول  ميكن  لكن  للغاية،  وإشكالّي  ضفاف  بال 
تعتبر موضع إجماع واسع من  القبيل  تشتمل عليها تسوية من هذا 
وجهة النظر اإلسرائيلية، تتمثل في ما يلي: إقامة دولة فلسطينية على 
مناطق تعادل نسبة 22 باملائة من مساحة فلسطني االنتدابية؛ تقسيم 
شرقي القدس؛ تسوية خاصة ملا يسمى ب� "منطقة احلوض املقّدس" 
في البلدة القدمية من القدس؛ حل قضية الالجئني الفلسطينيني مبنأى 
عن حق العودة. ويؤكد بيلني أن مثل هذه التسوية كانت مدرجة في 

جدول األعمال اإلسرائيلي منذ اتفاق أوسلو. 
إن ما نعنيه بقولنا إن مصطلح "تسوية تاريخية- جغرافية" إشكالّي 
مقبولة  الظاهر،  في  تبدو،  التي  السالفة  التسوية  أن  هو  للغاية، 
إسرائيلًيا ليست مقبولة فلسطينًيا بتاًتا، وهذا ما أثبتته، على األقل، 
جولتان من املفاوضات اعتبرتا حاسمتني: األولى في كامب ديفيد 
في صيف 2000، والتي أدى فشلها إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية 

الثانية، والثانية جولة املفاوضات التي أعقبت مؤمتر أنابوليس.
وال ُبّد من التوقف هنا عند الرواية، التي يتم تداولها في اإلعالم 
بالقضايا  املتعلقة  ال��دائ��م"  "االت��ف��اق  عناصر  بشأن  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
اجلوهرية للصراع )احلدود والقدس والالجئون(، والتي عرضها ايهود 
أوملرت على الرئيس الفلسطيني عباس خالل املفاوضات بينهما عندما 
شارفت والية األول على االنتهاء. وفي 22 حزيران 2009 عرض 
أوملرت بلسانه هذه العناصر، في سياق مقابلة أدلى بها إلى صحيفة 

"نيوزويك" األميركية، موضًحا أنها شملت ما يلي:
• استعداد إسرائيل لالنسحاب من 5ر93- 7ر93 باملائة من 	

الفلسطينية  السلطة  إل��ى  وتسليمها  الغربية  الضفة  أراض��ي 
ذلك  إل��ى  باإلضافة  إسرائيل(.  إل��ى  املتبقية  املنطقة  )وض��م 

في واقع األمر فإن وجهة النظر اإلسرائيلية إزاء اتفاق أوسلو ومسارات 
العملية السياسية التي أطلقها كانت محكومة بفرضيات كثيرة ترتبط، أكثر 
من أي شيء آخر، بدفع املصالح اإلسرائيلية اإلقليمية والعاملية قدًما. وقد بدأت 
مالمحها تتضح، رويًدا رويًدا، مع كل جولة مفاوضات بني اجلانبني جرت في 
وقت الحق، بدًءا من مفاوضات القاهرة في إثر عملية أوسلو مباشرة، وانتهاًء 
بآخر جولة مفاوضات ُعقدت بني احلكومة اإلسرائيلية السابقة برئاسة إيهود 
أوملرت )أنهت واليتها في 31 آذار 2009( وبني السلطة الوطنية الفلسطينية 
في  املنعقد  أنابوليس  إثر مؤمتر  في  انطلقت  والتي  برئاسة محمود عباس، 
تشرين الثاني 2007، وتوقفت في أواخر العام 2008 بالتزامن مع شّن احلرب 

اإلسرائيلية العدوانية على غزة.
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يحصل الفلسطينيون على نسبة 8ر5 باملائة من األراضي في 
إطار ما يسمى ب� "تبادل املناطق".

• يحصل الفلسطينيون على "ممر آمن" بني الضفة الغربية وقطاع 	
غزة. وقد جتنب أوملرت احلديث عن مسألة السيادة والسيطرة 

على هذا املمر.
• ترفض إسرائيل مبدأ حق العودة أساًسا حلل قضية الالجئني 	

الفلسطينيني. مع ذلك فهي تبدي استعدادها، في إطار تقدمي 
"مبادرة حسن نية إنسانية"، لعودة عدد من الالجئني )إلى 
تتعلق  تفصيالت  ب��أي  أومل��رت  ي��دل  ول��م  إسرائيل(.  تخوم 
بهذا العدد، لكنه حرص على تأكيد أنه عدد محدود للغاية.

• تخضع 	 ال  أن  أومل��رت  ع��رض  القدس  مبوضوع  يتعلق  فيما 
منطقة "احلوض املقّدس" إلى سيادة أي من اجلانبني، وأن 
ُتدار بصورة مشتركة من طرف إسرائيل واألردن والفلسطينيني 

والسعودية والواليات املتحدة.
هآرتس  لصحيفة  السياسي  احمللل  ب�ن،  أل��وف  يقوله  ملا  ووف��ًق��ا 
إل��ى "ت��دوي��ل احل��وض  ال��داع��ي  اق��ت��راح أومل���رت  ف��إن  اإلسرائيلية، 
ناحية  اقتراًحا غير مسبوق، من  يعتبر  القدمية  القدس  في  املقّدس" 
حائط  "على  اإلسرائيلية  السيادة  عن  التنازل  يعني  ألنه  إسرائيل، 
وجبل  القيامة  وكنيسة  الشريف  القدسي  واحل��رم  )ال��ب��راق(  املبكى 
زعيم  أي  أبدى  أن  يسبق  ولم  )سلوان(،  داود  مدينة  ورمبا  الزيتون 
إسرائيلي، قبله، استعداًدا لتدويل القدس أو جزء منها. وحتى في 
مبادرة جنيف، التي توصل إليها يوسي بيلني من اجلانب اإلسرائيلي، 
لم يتم احلديث على تسليمها إلى هيئة دولية وإمنا على تقاسم السيادة 

عليها بني إسرائيل والدولة الفلسطينية" التي ستقوم )11(.
اجلانب  بأن رفض  كبيرة  إسرائيلية  قناعة  ثمة  احلالي  الوقت  وفي 
الفلسطيني اقتراح أوملرت هذا يعني أنه غير معني ب� "تسوية تاريخية- 
جغرافية" مع إسرائيل، ما يسقط فرضية مهمة، إن لم تكن األهم، 

من الفرضيات التي وقفت وراء اتفاق أوسلو. 

حملة تهويد القدس في ذروتهـا
يبقى "حبًرا على ورق".  أومل��رت"  القول إن "اقتراح  نافل  من 
أمر مختلف متاًما،  أّما ما يجري ميدانًيا، في اآلونة األخيرة، فهو 
وال يتماشى مع هذا "االستعداد" اإلسرائيلي املعلن لتسوية املسائل 

اجلوهرية للصراع. 
وفيما يتعلق بالقدس، حتديًدا، فإن السكان الفلسطينيني يقبعون 

نتنياهو  بنيامني  تولي  ومنذ   .2000 العام  منذ  املشّدد  احلصار  حتت 
رئاسة احلكومة اإلسرائيلية )في نيسان 2009(، ومنذ انتخاب نير 
بركات رئيًسا لبلدية القدس )في تشرين الثاني 2008(، تفاقم الشعور 
املتطرف،  اليمني  أتباع  من  فكالهما  مضاعفة،  أضعاًفا  باحلصار 
وكالهما شريك في السياسات التي تؤدي إلى تطهير القدس عرقًيا.

يتجسد هذا األمر، بادئ ذي بدء، في إقامة األحياء اليهودية في 
إسرائيل  إلى  املضمومة  الشرقية  القدس  في  العربية  األحياء  وسط 
بشكل منهجي. إن الذي يدير هذه احلملة هي جمعية استيطانية تابعة 
الثري  اليمني املتطرف باسم "عطيرت كوهانيم"، بتمويل من  إلى 
اليهودي األميركي إيروين موسكوفيتش. وبعد النجاح الكبير الذي 
حققوه في جتريد جبل أبو غنيم وإقامة حي كبير محصن مكانه )هار 
أحياء  في وسط  يهودية  أحياء  اآلن  يقيمون  أخذوا  فإنهم  حوماه(، 
الشيخ جراح، سلوان، راس العمود وأبو ديس، ناهيك عن احلي 
القدمية ذاتها. كما جتري محاولة منهجية،  البلدة  اإلسالمي داخل 
في الوقت ذاته، للبناء في ما يعرف ب� "منطقة إيه 1"، بهدف وصل 

القدس مع املستوطنة الضخمة معاليه أدوميم.
ويؤكد الصحافي اإلسرائيلي أوري أفنيري، رئيس "كتلة السالم" 
املناهضة لالحتالل اإلسرائيلي واملؤيدة لتسوية سياسية على أساس 
"دولتني لشعبني"، أن جميع هذه العمليات املتفرقة تبدو، للوهلة 
امل��ج��د ومن  ع��ن  باحثني  م��ل��ي��اردي��رات  م��ن  م��ب��ادرة  مبثابة  األول����ى، 
خداع  مجّرد  هو  هذا  ولكن  الثمالة.  حتى  القوة  أدمنوا  مستوطنني 
بصري، ألن الذي يقف من وراء هذه السيرورة هو مخطط حكومي 
اخلريطة  إل��ى  النظر  ويكفي  واضحة،  إستراتيجية  غاية  له  مبلور، 
كي يتم فهم غايته، وهي تطويق األحياء العربية وعزلها عن الضفة 
الغربية. واألكثر من ذلك، توسيع القدس نحو الشرق حتى مدخل 
يكون  بينما  جزأين،  إلى  الغربية  الضفة  جتزئة  يتم  وهكذا  أريحا، 
عن  معزوال  طولكرم(  جنني،  نابلس،  الله،  )رام  الشمالي  اجل��زء 
اجلزء اجلنوبي )اخلليل وبيت حلم(. وبطبيعة احلال، فإن هناك غاية 
أخرى هي حتويل حياة السكان العرب في القدس إلى جحيم، حتى 
يتركوا "مبحض إرادتهم" مدينة "القدس التي مت توحيدها في حرب 

حزيران، عاصمة إسرائيل إلى أبد اآلبدين" )12(.
وفي مجرى تنفيذ هذه اخلطة، فإن "علم اآلثار اليهودي" يؤدي 

دورا مميزا.
وكما هو معروف فإن علم اآلثار اليهودي يحاول منذ مائة عام، 
عبثا، إيجاد إثباتات على وجود "مملكة داود"، إلثبات حق اليهود 
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التاريخي على القدس بشكل نهائي. وحتى اآلن ال يوجد أي إثبات 
على أن امللك داود كان موجوًدا إطالقا، وأنه كان حاكم مملكة كبيرة 
من احلدود املصرية وحتى حماة في سورية. وليس هناك أي إثبات 
أي  أو  كنعان،  ب��الد  احتالل  وعلى  مصر،  من  اخل��روج  على  أيًضا 
إثبات على وجود امللك داود وابنه امللك سليمان. على العكس من 
ذلك، هناك العديد من اإلثباتات التي تدحض وجودهما، وخاصة 

في الوثائق املصرية )13(.
م��ن أج��ل هذا  أن��ه  إل��ى  ف��ي إس��رائ��ي��ل  ويشير بعض علماء اآلث���ار 
التفتيش البائس متت إزالة جميع طبقات تاريخ البلد خالل القرون 
املماليك  عهد  اإلسالمية،  الفتوحات  البيزنطيني،  حقبة   - السابقة 
وعهد العثمانيني )14(، كما أن الذي يتولى احلفريات في القدس في 
"إلع�اد"  تسمى  متطرفة  ميينية  استيطانية  جمعية  هو  األخيرة  اآلونة 
)األحرف األولى من عبارة "إلى مدينة داود" باللغة العبرية(. ومن 
بني االتهامات التي يوجهها هؤالء إلى احلفريات ميكن ذكر ما يلي: 
على  مهني  غير  بشكل  يعملون  احل��ف��ري��ات  منجزي  أن  أواًل- 
اإلطالق، فالعمل يجري بسرعة ليست علمية، وال يشمل الوقت 
الكافي من أجل فحص املوجودات بشكل دقيق، والهدف الوحيد منه 
هو الكشف في أسرع وقت ممكن عن مكتشفات تدعم امللكية اليهودية 
على "جبل الهيكل". وعادة يتم، من ناحية علمية، احلفر في امليدان 
ملدة شهرين في السنة وُتخصص العشرة أشهر الباقية للعمل املكتبي، 
بحيث يتم حتليل وتفسير املكتشفات األثرية، لكن في القدس جتري 

احلفريات على مدار أيام السنة؛
طريقة  ه��ي  العالم  ف��ي  مكان  ك��ل  ف��ي  املتبعة  احلفر  طريقة  ثانًيا- 
يتم  وغيرها  سلوان  في  لكن  أسفل،  إل��ى  أعلى  من  أي  عامودية، 

احلفر بطريقة أفقية؛
ثالًثا- تشترط جمعية "إلعاد" على الذين يعملون معها التركيز فقط 
في "الطبقات اليهودية التوراتية" وإزالة كل الطبقات التي تعود إلى 
فترات تاريخية متأخرة، وحتى أنه في حال أن مكتشفا ما لم يتالءم 
مع روايتها، فإنها تتجاهل ذلك في كل األحوال وتروي القصة التي 
تريدها، مثل االدعاء أن مكتشفا ما يعود إلى قصر داود واالدعاء أن 

هناك مدينة من فترة سليمان وغيرهما. 
راف��ي غرينبرغ،  د.  اآلث��ار  عالم  تقّدم يضيف  ما  إلى كل  رابًعا- 
األستاذ في جامعة تل أبيب، أن التوراة هي املرجع األساس جلمعية 
"إلعاد" في التفسيرات التي تقدمها بخصوص سلوان، وهذا يشكل 
عامل جذب بالنسبة للسياح والطالب، إال إن ذلك غير مهني بتاتًا. 

باإلمكان  أن  واالدع���اء  ال��ت��وراة  مع  التجول  السخف  من  إن��ه  وق��ال 
االستعانة بها كدليل لشرح موقع أثري، كما أن االعتماد عليها كدليل 
الذاتية  القدرات  تنازال عن  املكتشفات األثرية يعد  للحفر ولتحليل 
في التحليل وتنازال عن املجال األكادميي. وفي نفس السياق قال إنه 
"كلما رجعنا إلى الوراء من حيث الزمان فإن العالقة بني النصوص 
التوراتية وما يتم اكتشافه في احلفريات تضعف أكثر فأكثر، حتى نصل 
إلى نقطة ال يوجد فيها مكتشفات تدعم ما ورد في التوراة بخصوص 
مملكة إسرائيل، فتقريبًا ليس هناك أي مكتشف أثري يروي قصة هذه 
الفترة، وحتى أن املكتشفات القليلة جدًا املتوفرة ال تنطوي على قصة 
بالنصوص  االستعانة  يجري  الفراغ  هذا  ملء  يتم  كي  ولكن  ق��ّط، 
التوراتية". وتابع أنه يعتقد بأن عالم اآلثار الذي يتحلى بقدر، ولو 
ُبّد من أن يعترف أن هناك فجوة بني ما يتوقع  يسير، من النزاهة ال 
اكتشافه في احلفريات وفق وصف داود وسليمان وبني ما مت إيجاده  
بداود  يقيًنا  ربطها  ميكن  مكتشفات  هناك  فليست  امليدان،  في  فعاًل 
أي  هناك  وليس  اإلسرائيلية.  اململكة  من  احلقبة  بهذه  أو  وسليمان 
مكتشف يدل على أنه كانت هنا مدينة كبيرة وعاصمة ململكة مجيدة 
متتد على مساحات كبيرة جدًا كما وصف في النصوص التوراتية، 

وإمنا ما تظهره احلفريات هو فقط بلدة صغيرة جًدا )15(. 
احلملة  هذه  من  جزء  هو  األقصى  املسجد  بجوار  يجري  ما  وإن 

االستيطانية التهويدية. 
وطبًقا ملا يقوله هيلل كوهني فإن هدف إسرائيل األكبر في القدس 
كان وال يزال هو تغيير الطابع العربي للقدس الشرقية، وحتويل العرب 
إلى أقلية فيها. ويؤكد الكاتب أن املشروع االستيطاني الكبير للغاية 
في القدس الشرقية، والذي يتم تنفيذه على مراحل، يسعى إلى حتقيق 
ثالثة أهداف لم تكن خافية عن أنظار الفلسطينيني. وهذه األهداف 
هي "ضمان أكثرية يهودية ليس في القدس املوحدة فحسب وإمنا أيًضا 
في شرقي املدينة؛ تقطيع أوصال احلّيز العربي في املدينة؛ عزل األحياء 
العربية في املدينة عن القرى املجاورة لها الواقعة في أراضي الضفة 
الغربية". ولم تتوقف إسرائيل عن فرض وقائع على األرض لتحقيق 
هذه األهداف الثالثة حتى بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993. 
ضد  اإلسرائيلية  املخططات  سياق  ف��ي  أن��ه  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
الفلسطينيني في القدس وبهدف ترحيلهم عن املدينة، أقامت "دائرة 
أراضي إسرائيل"، في أواسط السبعينيات من القرن الفائت، وحدة 
أطلقت عليها اسم "إيغ�وم". ومت تكليفها بالعمل على تفكيك "النواة 
السكنية" اإلسالمية في البلدة القدمية وتشجيع "هجرة سكان" إلى 
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خارج مناطق املدينة وحتى إلى خارج البلد. وكتب كوهني في هذا 
الشأن: "على الرغم من أن نشاط إيغ�وم استمر لسنوات قليلة إال 
تفكيك  بعد  بشكل جوهري حتى  تتغير  لم  اإلسرائيلية  السياسة  إن 
هذه الوحدة". وتوجد اليوم الكثير من البؤر االستيطانية في احلي 
اإلسالمي في البلدة القدمية فيما نزح سكانه الفلسطينيون األصليون 
إلى السكن في ضواحي املدينة للحصول على شروط سكن أفضل. 
لكن يبدو أن لسيرورة احلياة طبيعتها التي يصعب قهرها أحيانا حتى 
من خالل املخططات الصهيونية. فقد أشار كوهني إلى أنه متت موازنة 
االستيطان اليهودي في البلدة القدمية بواسطة دخول عائالت فلسطينية 
فقيرة كثيرة للسكن في البلدة القدمية بسبب تكلفة السكن املنخفضة، 
من جهة، ومن أجل احلصول على "االمتيازات" اإلسرائيلية، املتمثلة 
في مخصصات الضمان االجتماعي التي يحصل عليها املقدسيون، 
يدعي  "عندما  أنه  إلى  السياق  هذا  في  ويخلص  أخ��رى.  جهة  من 
الفلسطينيون بأن إسرائيل حتاول ترحيلهم إلى خارج حدود املدينة، 

فإن ثمة أساًسا مكيًنا ميكن لهذا االدعاء االستناد إليه" )16(.
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