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رئي�س التحرير

الفتتاحيــــة

للمقــَد�س وجهـــان

اإى  بالغطر�شة،  بتعنت مزوج  القد�س،  اإ�شرائيل، منذ عدة عق�د، ته�يد مدينة  دولة  حاول 
ا�شتئ�شال ما ه� غر يه�دي كما ل� كانت القد�س جزءاً من التاريخ اليه�دي وحده.

تف�صح هذه ال�صيا�صة امتواترة عن اأهداف عّدة: 
تزوير تاريخ امدينة، الذي يقفز بخفة م�صتطرة عن 
�صامي الطويل، واإجاز تطهر  تاريخها العربي – الإ

اإن تهويد امدينة يق�صي باإق�صاء �صكانها  اإذ  عرقي، 
ن ي التهويد ما يتعار�ض مع هوية  من غر اليهود. ولأ
ال�صماوية  الديانات  احت�صنت  التي  امقد�صة  امدينة 
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الفل�صطيني  بال�صعب  اعراف  عدم  فيه  فاإن  جميعا 
وحقوقه، وفل�صطينية القد�ض وعروبتها، وباأنها مكّون 

اأ�صا�صي من هوية الفل�صطينين.
حول  العميق  جوهره  ي  ال�صوؤال  هذا  يدور 
التع�صب العرقي الديني الذي يعرف بحقوق اليهود 
امن�صود  الت�صامح  وحول  بحقوق غرهم،  يعرف  ول 
اأهل  مار�صه  والذي  مقد�صة  مدينة  به  تق�صي  الذي 

امدينة من ام�صلمن ي حقٍب تاريخية متوا�صلة.

م ي�صدر هذا الت�صامح طويل العهد عن طبيعة 
�صامي،  امدينة فقط، اإما �صدر عن تعاليم الدين الإ
على  وطبقوه  ام�صلمون  العرب  القادة  به  اأخذ  الذي 
�صامي  �صكان امدينة من غر ام�صلمن، منذ الفتح الإ
و�صح ي هذا امجال  اإى هزمة ال�صليبين. وامثال الأ
اأكر من خليفة عبا�صي؛  بها  اأخذ  التي  ال�صيا�صة  هو 
مفتوحة  مدينة  القد�ض  من  العبا�صّيون  جعل  فقد 
غر  فيها  ويعر  وغرهم،  ام�صلمون  فيها  يتعاي�ض 

ام�صلم على ما ي�صاء من حقوق العي�ض والعبادة. 

الذي  الر�صيد  هارون  �صيا�صة  ي  ذلك  جلى 
مراطور  لاإ و�صمح  القد�ض،  ن�صارى  حقوق  حفظ 
�صارمان برميم الكنائ�ض، واأقام معه عاقة اإن�صانية 
رحبة بعيدة عن التع�صب والنغاق، بل اإن اخليفة 
عند  ام�صيحين  احجاج  بحماية  تعهد  العبا�صي 
ديني  ُنْزٍل  بناء  على  يعر�ض  وم  للمدينة  زيارتهم 
م�صرحًا  فخمة،  ومكتبة  جديدة  كني�صة  وت�صييد 
ن�صانية الر�صيدة  منظور مت�صامح، يتفق مع القيم الإ
بن  ت�صاوي  التي  ال�صمحة  �صام  الإ روح  عن  ويعر 

الديانات ال�صماوية.

جاوؤوا  الذين  واخلفاء  الر�صيد  هارون  و�صع 
بعده العتبارات الدنيوية جانبًا واطماأنوا اإى رمزية 
امقد�ض التي تنهى عن التع�صب والتمييز العن�صرين 

والدينين مبتعدين عّما مكن ت�صميته اأيديولوجيات 
�صلمة التي تنق�ض كليًا ما جاءت به دولة اإ�صرائيل  الأ

حت �صعار »اأيديولوجيا التهويد«.

بن  اماأمون  الاحق  العبا�صي  اخليفة  يغر  م 
اهتمامه  فوا�صل  اأبيه،  �صيا�صة  من  الر�صيد  هارون 
يحق  كان  الذين  ام�صلمن،  غر  من  امدينة  ب�صكان 
غر  من  وخارجها  بامدينة  احر  التجوال  لهم 
عوائق وترهيب. وتعبرًا منه عن تقدير امدينة قام 
ق�صى، بعد اأن  بزيارتها، وقام باإعادة بناء ام�صجد الأ
اأحقت به الزلزل اأ�صرارًا كثرة. وبداهة فاإن ت�صامح 
اخليفة العبا�صي م يكن جرد تطبيق نزيٍه لتعاليم 
القوية  الدولة  �صيا�صة  ت�صمن  بل  �صامي  الإ الدين 
م�صتقرة،  اآنذاك مدينة  القد�ض  كانت  فقد  القادرة، 
دوات والو�صائل  �صامية من الأ وكان لدى اخافة الإ
واأبيه  اماأمون  ت�صامح  كان  عنها.  بالدفاع  ي�صمح  ما 
ترجمة للقوة امت�صاحة اأو لذلك النوع من الت�صامح 
الذي يكون قادرًا على التمييز بن الت�صامح من جهة 
عزل  الأ فامقَد�ض  اأخرى.  امجاي من جهة  والتنازل 
الذي تنق�صه القوة ل ي�صكل حماية ي حد ذاته، اإذ 
هو يغري غره به ويحر�صه على انتهاكه واغت�صابه 
الإمان  اإن  وزمان.  اآن  كل  ي  م�صتهدفًا  ويجعله  بل 
خال  من  اإل  �صريحًا  َيْظهر  ل  بامقَد�ض  احقيقي 
والقتال  للت�صحية  م�صتعدًا  يكون  ومن  به  يوؤمن  من 

ن ي �صبيله.  امُْخِل�صَ

حّول القوة العارية امقَد�ض ومدنها امقد�صة اإى 
ال�صعيف  الطرف  مقَد�ض  من  يجعل  ما  ن�صبي  اأمر 
ختلفًا عن مقَد�ض الطرف القوي. ذلك اأن القدا�صة 
القوة،  وهو  األ  امقد�ض  عن  بعيدًا  مفهومًا  ت�صتدعي 
بدًل  الغا�صمة  القوة  باإحال  »اإ�صرائيل«  قامت  حيث 
ورما  وال�صرائع.  والدين  والقانون  احّق  قوة  من 
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يتجلى  ما  هي  بالقوة  الن�صبي  امقد�ض  عاقة  تكون 
تهويد  اإى  الرامية  �صرائيلية  الإ الغطر�صة  اأ�صا�صًا ي 
القد�ض. بل اإن عاقة امقَد�ض بالقوة هي التي �صاغت 
تاريخ احروب ال�صليبية ي عاقتها بالقد�ض خا�صة 
ي  ام�صلمون  �صعف  فعندما  عامًة.  ام�صرق  وببلدان 
زمن الدولة ال�صلجوقية تقدمت احملة ال�صليبية عام 
1190م مقررًة الو�صول اإى القد�ض وفر�ض ال�صيطرة 

ال�صدد،  هذا  ي  ثر،  الأ ابن  اموؤرخ  يقول  عليها، 
ال�صاطن  »اختلف  بالقوة:  امقَد�ض  عاقة  �صاردًا 
القد�ض  �صقوط  يكن  م  الباد«.  من  الفرج  فتمكن 
اآنذاك اإل ح�صلة لتداٍع عربي �صامل، فاإ�صافة اإى 
تفكك الدولة ال�صلجوقية، كانت احمات الغربية ي 
ندل�ض ُت�صّيق اخناق على العرب كي تدفع بهم اإى  الأ

.¢ùdóf C’G êQÉN

ل غرابة اأن يحتفي ال�صليبيون باحتال القد�ض 
عمر  زمن  باحتالها  وام�صلمون  العرب  احتفى  كما 
امدينة  العرب  احتل  رئي�صي:  فارق  مع  اخطاب  بن 
فقد  ال�صليبيون  اأما  �صكانها،  بحقوق  واعرفوا 
يثر  وجودهم.  وباإلغاء  بالكراهية  ال�صكان  واجهوا 
نا  »الأ بعاقة  اليوم  يدعى  ما  اموقفن  اختاف 
باأهل  م�صبقا  اعرافا  ام�صلمون  مار�ض  لقد  خر«.  بالآ
خلطوا  الذين  لل�صليبين  خافًا  ال�صماوية  الديانات 
خر ورموزه. لقد مار�ض  بن النهب وامقَد�ض واإلغاء الآ
العراف  على  القائمة  ال�صام  �صيا�صة  ام�صلمون 
ق�صاء  الإ مبداأ  عند  ال�صليبيون  وتوقف  امتبادل، 
ال�صامل اإى درجة دفعتهم اإى اإنكار حقوق ام�صلمن 
واليهود ي العي�ض ي امدينة. وما �صيا�صة تهويد القد�ض 
الدارجة اليوم اإل �صورة اأخرى تذكر تاريخيًا موقف 
بنية  اإن�صاء  تزيد عليه  اإنها  بل  بامقَد�ض،  ال�صليبين 
حتية �صلبة فوق اأر�ض امقد�ض، اعتقادًا اأنها �صر�صخ 
حقًا وهميًا لهم ي ال�صيطرة. وامعروف اأن اإ�صرائيل 

امقد�صة  ر�ض  الأ فوق  م�صتوطنات  ن�صر  من  انطلقت 
لت�صد فراغًا ف�صل ال�صليبيون ي اعتقادهم ي ملئه 
ر�ض امقد�صة. وتوجه اإ�صرائيل نقدًا  عندما احتلوا الأ
ي  اأقدامهم  يثّبتوا  م  نهم  لأ ال�صليبين  اإى  �صديدًا 
ي  جذورهم  تغر�ض  اأر�صية  باإن�صاء  امقد�صة  ر�ض  الأ
بقيامهم  يفتخرون  اإنهم  بل  امقَد�ض،  الراب  اأعماق 
الهيمنة  واجب  من  ال�صليبيون  به  يقم  م  ما 
ر�ض امقد�صة. فتهويد امدينة هو  والغطر�صة على الأ
خ�صارة اأبعادها الدينية والثقافية امتعددة واختزالها 
اإى بعد واحد يتما�صى مع العتقاد الديني بـ »�صعب 
اه امختار«، وهذا ما يجعل اإ�صرائيل ت�صّيق على ما 
تبقى من الفل�صطينين ي امدينة ومنعهم من ترميم 
�صرائيلية  الإ دارة  الإ كانت  لو  كما  القدمة  بيوتهم 

بداية تاريخ جديد م ي�صبق له مثيل ي التاريخ.

بن  مقارنة  نعقد  اأن  امجدي  من  يكون  ورما 
�صرائيلية واإلغاء القد�ض  تهويد القد�ض على الطريقة الإ
ال�صليبيون  طرد  فقد  ال�صليبية.  الطريقة  على 
ام�صلمن من القد�ض مامًا وحّرموا عليهم دخولها، 
و�صادروا اأماكن عبادتهم وت�صرفوا بها كما ي�صاوؤون 
ال�صليبين  اإن  بل  دينية.  دينية وغر  غرا�ٍض  لأ وفقًا 
اإمانًا  امدينة  من  امحلين  ام�صيحين  بطرد  قاموا 
معهم،  ويتعاطفون  ام�صلمن  ينا�صرون  باأنهم  منهم 
الدين  رجال  من  ال�صرقين  الكهنة  طردوا  كما 
معهم.  وتعاي�صوا  العرب  مع  عا�صوا  الذين  ام�صيحي 
وقد ترجمت هذه ال�صيا�صة �صواء ما انت�صب منها اإى 
امقَد�ض اأم غر ذلك ت�صورًا غر ديني قوامه القوة 
عن�صري  ت�صور  مرجعه  خ�صاع،  والإ والغلبة  العارية 
ام�صيحي  وي�صع  ال�صرق  فوق  الغرب  ي�صع  للعام 
مر ي جوهره  الغربي فوق ام�صيحي ال�صرقي. وكاأن الأ
بعيدًا البعد كله عن الدين، والتوق اإى امكان امقد�ض 
بقدر ما هو ج�صيد ل�صيا�صة ا�صتعمارية خال�صة جعل 
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من �صعب مهزوم عبدًا ل�صعب اآخر منت�صر. وما تقوم 
امفتعلة هو  الدينية  الرطانة  اليوم رغم  اإ�صرائيل  به 
ا�صتعادة ل�صيا�صة ا�صتعمارية قدمة ي �صكل تاريخي 
العرب  بحقوق  تعبث  باأن  �صرائيل  لإ ي�صمح  جديد 
القوة  اأن  مرهنة  التاريخ،  ومعطيات  الفل�صطينين 

هي اموؤرخ الوحيد الذي ينطق باحقيقة.

بالقد�ض  عاقته  ي  يوبي  الأ الدين  �صاح  عّر 
ول  وحريرها من ال�صليبين عن اأمرين رئي�صين: الأ
�صامي الذي اأخذ به عمر بن  ا�صتئناف الت�صامح الإ
اخطاب واتبعه اخلفاء العبا�صّيون من بعده، والثاي 
ترجمة موذجية ل�صكل العاقة بن امقَد�ض والقوة، 
اإذ اأو�صح معنى امقَد�ض لدى طرف اإن�صاي يوؤمن به 
حقيقة. ولهذا م ينكل بغر ام�صلمن حن دخل القد�ض 
بل �صمح لل�صليبين باخروج �صامن مع متلكاتهم، 
تاأكيد القد�ض  كما مكنت القوة اموؤمنة بامقَد�ض من 
مدينة لل�صام، تتعاي�ض فيها ديانات �صماوية متعددة 

من دون تنازع واقتتال.

دخل �صاح الدين مدينة مقد�صة وتزود بالقيم 
تاريخ  كان  لو  كما  يدخلها  من  على  مليها  التي 
امدينة قد اأنطقه با�صمه، ليوؤكد اأن الدفاع عن امكان 
امقَد�ض يتجلى اأوًل بالفكر واممار�صة واأ�صكال القتال 
يك�صف  وهذا  دللته،  عن  وتعر  بامقَد�ض  تليق  التي 
وبينما  الدين.  و�صاح  ال�صليبين  بن  الفرق  عن 
بالكراهية  حّملن  القد�ض  اإى  ال�صليبيون  انت�صب 
والتدمر، طرق �صاح  الدمار  اإى  والنزوع  والعنف 
التي  امدينة  روح  توائم  جديدة  بقيم  اأبوابها  الدين 
هذه  �صرائيلين  الإ اأن  الوا�صح  ومن  عنها.  دافع 
يام ينهجون نهج ال�صليبين قبل قرون، موحدين  الأ
من  منطلقن  امفتوح،  والعنف  الديني  الهو�ض  بن 

�صام،  الإ فوق  اليهودية  ي�صع  لهوتي  ت�صورين؛ 
�صرائيلين فوق العرب وام�صلمن،  وعن�صري يجعل الإ
ديان والب�صر  وي�صع ال�صراتيجية ال�صهيونية فوق الأ

جميعًا.

ي�صتلزم الدفاع عن القد�ض العودة اإى تاريخها 
حن فتحها ام�صلمون واحتلها ال�صليبيون، وا�صتعادها 
التي  اإ�صرائيل  اإى  و�صوًل  اأخرى،  مرة  ام�صلمون 
ول  الأ الفتح  جمع  فقد  جديد.  من  امدينة  احتلت 
الإمان  الثاي  الفتح  وجمع  والقوة،  الإمان  بن 
والعن�صر  الع�صكرية.  وامهارة  وال�صتعداد  رادة  والإ
هو  الكبرين  التاريخين  احدثن  بن  ام�صرك 
القوة امادية، اإذ اإن الإمان وحده ل يكفي، مثلما اأن 
يعطي  ل  وامعرفة  العلم  اإى  يفتقر  الذي  ال�صتعداد 
هو:  هذه  واحال  هنا  يرز  الذي  وال�صوؤال  الكثر. 
وكيف  القد�ض،  احتال  من  ال�صليبيون  مكن  ماذا 
�صرائيليون احتالها من جديد؟ مثل هذا  ا�صتطاع الإ
الفئوية  ام�صالح  لتغليب  التفرقة  على  يحيل  ال�صوؤال 
على الغايات اجماعية وعلى الباغة اجوفاء التي 
كما  حقًا.  اإمكانياته  تعرف  ول  العدو  عن  تتحدث 
والتفرقة  والتخلف  التجزئة  على  يحيل  ال�صوؤال  اأن 

العربية ي ظرف تاريخٍي ختلف.

يحيل الدفاع عن القد�ض اإى تاأمل موا�صيع كثرة 
ذات �صلة باما�صي البعيد واحا�صر اأي�صًا: كيف يعر 
ن�صان اموؤمن بق�صية امقد�صات عن ارتباطه بها؟  الإ
هل  التاريخية؟  والتحولت  الإمان  بن  العاقة  ما 
امنطقي  اأن  اأم  امفقود،  امطلوب احديث عن احق 
هو احديث عن ال�صبل امادية والو�صائل الفعلية التي 
ت�صتعيد حقًا اأو تركه خذوًل، حتى لو م ترغب ي 

uذلك؟
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فـــيـــــ�صــــــــــــــــــل دّراج
حـــــمـــــود درويـــــ�ـــــض
ـــور ـــف حـــــمـــــد عـــ�ـــص
ــــــم خــلــيــل  ــــــراهــــــي اإب
�ـــــــــــــــصـــــــــــــــهـــــــــــــــادات
ـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر ـــــئ ـــــي ه
ـــي ـــاب ـــه ـــص ـــ� عـــــا�ـــــصـــــم ال
عـــــد الــــرحــــمــــن مــنــيــف
ــــــــــــــــــــاروق يـــــو�ـــــصـــــف ف
ــــــــد �ــــــصــــــاهــــــن حــــــــم
ـــو�ـــصـــف عـــبـــد الـــعـــزيـــز ي
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ما معنى القد�س اليوم؟
قراءة ي اأح�ال مدينة مقد�شة مقيدة

في�شل دّراج

ذلك عن  ذاته، جاء  فيه  الذي يرى  الرمز  تاريخي، عن  له عمق  الذي  ال�شعب،  ينف�شل وعي  ل 
إرادة اأو اأتت به �شدفة تاريخية �شّرته عرفاً. ول ينتقل ال�شعب من وعي اإى اآخر اإل بانف�شال  ت�شميم وا
جزيرة  من  ينقله  الذي  البحر  ي  رمزه  يرى  جليزي  فالإ جديد.  رمز  وا�شتقدام  القدم  الرمز  عن 
ماي يرتاح اإى رمز الغابة، التي تتمتع بالق�ة وال�شتمرار والتجدد.  �شغرة اإى اأرجاء العام كله، والأ
خ�شيب،  بتاأويل  يقبلن  الطبيعة،  عنا�شر  من  عن�شرين  على  يحيل  ما  الرمزين  هذين  ي  كان  إذا  وا
خ�ة، التي اأقامت حداً  فاإن الفرن�شي ي�شتمد رمزه من الث�رة الفرن�شية، القائلة باحرية وام�شاواة والأ
زمنة احديثة. ولكن ما علقة هذا التقدم مدينة القد�س ومكانها  فا�شًل بن الع�ش�ر ال��شطى والأ

ي ال�عي ال�طني الفل�شطيني؟
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هادئة  �صعوب  بن  التمييز  ال�صوؤال  يفر�ض 
م�صتقرة، حتفظ برموزها هادئة من دون ا�صطراب، 
اأر�صه  اغت�صبت  الذي  الفل�صطيني،  ال�صعب  وبن 
ومدنه وقراه، واغت�صبت مدينته امقد�صة اأي�صًا، اأي 
عامًا  يتعاظم  الذي  الغت�صاب،  هذا  ولعل  القد�ض. 
رمز  مدينة-  اإى  القد�ض  يحول  الذي  هو  عام،  بعد 
ب�صيغة  رمزًا  كانت مدينة-  اأن  بعد  ب�صيغة اجمع، 
رمزًا  القد�ض  الفل�صطينيون  عرف  فقد  امفرد. 
مقد�صًا، قبل احتال فل�صطن عام 1948، واحتفظت 
برمزها امقد�ض وغدت رمزًا ل�صتقال من�صود، بعد 
م�صتقلة  فل�صطينية  بدولة  التحرير  منظمة  قالت  اأن 
الرمز  الثنائية  امدينة  واأ�صبحت  القد�ض،  عا�صمتها 
عام  منذ  دخلت،  اأن  بعد  متميزًا،  وطنيًا  هاج�صًا 
1967 حتى اليوم، ي مرحلة تهويد �صافرة، تكاد اأن 

»تقّو�ض« الرمزين معًا.

عرفت امدينة امقد�صة ي هذا التحّول اماأ�صاوي 
اأطوارًا متعددة: مّثلت ي البداية رمزًا دينيًا، فر�صه 
لحقًا  و�صارت  بالقدا�صة،  يلتب�ض  بها  خا�ض  تاريخ 
ق�صى  الأ ام�صجد  مدينة  فهي  وطنيًا،  دينيًا-  رمزًا 
التهويد  بعد  وحّولت،  امرغوبة  الدولة  وعا�صمة 
امو�ّصع، اإى �صبكة من الرموز، تلبي متخيًا جماعيًا 
واحا�صر  اما�صي  فيه  يتمازج  العنا�صر،  متعدد 
واممكن وامحتمل وامرغوب. غر اأن كل هذا ل يلغي 
القد�ض  كانت  اإذا  التاي:  هو  ومرتبكًا  مربكًا  �صوؤاًل 
الفرق،  هو  فما  امحتلة  فل�صطن  من  جزءًا  امحتلة 
من وجهة نظر الحتال وامقاومة، بن القد�ض واأية 
بقعة فل�صطينية، طاما اأن الحتال، كما الرد عليه، 
ي�صاوي بن البقاع الفل�صطينية كلها؟ يق�صي ال�صوؤال، 
اإن كان �صحيحًا، التوقف اأمام و�صع امدينة امقد�صة، 

قبل اقراح جواب جزوء، اأو �صبه جزوء.

مّيزت القد�ض عن غرها من مدن باد ال�صام، 

منذ »الفتح العمري« حن حظيت من اخليفة الثاي 
باهتمام خا�ض، فعمل على تنظيمها اإداريًا، اإعانًا عن 
رت عنه، ي ذاك الزمان،  دورها ال�صيا�صي الذي ق�صّ
بزيارتها  وقام  واإيران،  وم�صر  والعراق  ال�صام  مدن 
وعقد �صلحًا مع اأهلها. اأراد عمر بن اخطاب، الذي 
عامل القد�ض معاملة م يحظ بها غرها، اأن يرهن 
بحقوق  تعرف  التي  �صامية،  الإ الر�صالة  كونية  عن 
مطابقًا  موقعًا  القد�ض  من  متخذًا  جميعًا،  الب�صر 
ن�صانية.  الإ وبقيمه  �صامي  الإ الدين  بت�صامح  ي�صرح 
اأن بع�ض اموؤرخن، الذي تعوزه النزاهة، يف�ّصر  ومع 
�صلوك اخليفة العادل ب�صروط قال بها »ام�صيحيون« 
بغر  تقول  التاريخية  الوقائع  فاإن  امدينة،  اأهل  من 
اإى  كان  الذي  الع�صكري،  القوى  ميزان  ن  لأ ذلك، 
اأو  قا�صية  ب�صروط  ي�صمح  ل  ام�صلمن،  العرب  جانب 
مر اأن زيارة اخليفة اإى امدينة، كما  لّينة. وواقع الأ
ال�صروع ببناء ام�صجد الذي عرف با�صمه، كانت قوام 
والهدف،  الغاية  جلية  �صيا�صية  دينية-  ا�صراتيجية 
للدين  الكوي  البعد  تكري�ض  اجاهن:  على  تتّوزع 
التي  ال�صماوية  الديانات  اأكمل  الذي  �صامي،  الإ
جاءت قبله، وتقدمه دينًا يتّوج ي ت�صاحه وتكامل 
قيمه تلك الديانات. اأراد عمر، وهو يتوّجه بحزم اإى 
�صام  الإ �صورة  اأن  يرهن  اأن  ام�صلمن،  الفاحن 
قادرون  ام�صلمن  واأن  اإليه،  امنت�صبن  �صورة  من 
حت�صن  كونية،  مدينة  ي  كونية  قيم  مار�صة  على 

الديانات ال�صماوية جميعًا.

�صعى اخليفة الرا�صدي اإى ما �صعى اإليه بو�صوح 
م�صلمًا  امقد�صة  امدينة  دخل  فقد  فيه:  نق�صان  ل 
واأمرًا للموؤمنن ي اآن، حاطًا بجي�ض يفوق تعداده 
اأربعة اآلف جندي. عّر ي اإرادته عن وحدة الإمان 
والقوة، وعن بداية عهد اإن�صاي جديد، بعد اأن هزم 
هذا  معنى  ما  معًا.  والروم  الفر�ض  ام�صلمون  العرب 
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اليوم؟  الفل�صطيني  �صامي  الإ العربي-  امتخّيل  ي 
بعدين:  هذه،  واحال  اجماعي،  امتخّيل  يحتقب 
»الفتح  بـ  الفل�صطيني  يربط  خال�صًا،  دينيًا  بعدًا 
العمري« وم�صجد عمر وي�صع ي الروح الفل�صطينية، 
جوهره  وبعدًا  طياف،  والأ الذكريات  من  جملة  اأوًل، 
»القوة«، ذلك اأن اخليفة الثاي م ياأِت اإى امدينة 
ول ما يطلق  »حاجًا« بل فاحًا. واإذا كان ي البعد الأ
ي ال�صدر اأمواجًا من احنن، فاإن ي البعد الثاي 
حباط. تنو�ض رمزية القد�ض، ي  ما يثقل ال�صدر بالإ
ال�صروط الراهنة، بن حنن اإى زمن ل مكن الرجوع 
اإليه واإحباط ي زمن ل مكن ال�صيطرة عليه. ت�صبح 
حباط اأي�صًا،  القد�ض، ي رمزيتها امتعددة، رمزًا لاإ
تدافع عنها الذاكرة، ول ي�صتطيع �صاحب الذاكرة اأن 

يدافع عنها.

امحتلة،  امدينة  به  تبعث  الذي  حباط،  الإ يبلغ 
مرحلة جديدة، حن يتاأمل الفل�صطيني »مكر التاريخ« 
بلغة معينة، اأو جلّيات القوة، بلغة اأخرى. فبعد »الفتح 
العمري« ياأتي، بعد قرون عدة، »تهويد امدينة« وبعد 
كونية امقد�صة تاأتي، بعد عقود عدة »يهودية امدينة«، 
�صامي القدم خارجًا، وتفر�ض  التي تطرد الت�صامح الإ
غطر�صة »العقيدة الواحدة« كما لو كانت القد�ض قد 
حق  لليهود  وكان  زل،  الأ منذ  يهودية  مدينة  ولدت 
ملّكها اح�صري با اأطراف »خارجية«. ظهر ذلك 
وا�صحًا ي اإعان »اأور�صليم 3000« الذي رافقته حملة 
الإعان  هذا  اأراد  الو�صائل.  متعددة  هائلة  اإعامية 
اأن يذيع، على العام اأجمع »حقائق« جديدة- قدمة 
ال�صريح  التعبر  هي  القد�ض  اأن  البداهة:  �صكل  لها 
عن الدين اليهودي وتراثه، وعا�صمة ملكة اإ�صرائيل 
امدينة  »ام�صتعادة« وهي  اإ�صرائيل  القدمة وعا�صمة 
ب�صكل غر  وازدهرت  األقها  ا�صتعادت  التي  اموّحدة« 
كما  القدمة،  للمدينة  احي  والتج�صيد  م�صبوق، 

يريدها امتخّيل اليهودي وام�صيحي الغربي معًا، واأن 
لها تاريخًا واحدًا، يبداأ بال�صعب اليهودي وينتهي به. 
ل غرابة اأن يت�صمن الإعان تاريخ خرائطي للمدينة، 
ثاثة  قبل  له  عا�صمة  داود  املك  اتخذها  اأن  منذ 
اليهودي  »احي  �صواء على  الأ ترّكز  واأن  اآلف عام، 
كاملة  القد�ض  وقوع  بعد  بناوؤه  اأعيد  الذي  القدم« 
�صرائيلية، عقب عام 1967. يقول  حت ال�صيطرة الإ
ي  الحتال،  بعد  القد�ض  حافظ  كوليك،  تيدي 
اأكيدة من قبلنا، تدفعها  هذا امجال: »هنالك رغبة 
الذاكرة  اإى  ي�صتعيد  مناخ  خلق  عاطفية،  اأ�صباب 
الوحيد  امركز  كان  عندما  عليه  كان  الذي  الو�صع 

للحياة اليهودية«.

م�ض  مزدوجًا،  تعليقًا  خرة  الأ اجملة  ت�صتثر 
الوجه  ويحيل  ال�صهيونية،  الباغة  ول  الأ وجهه 
اإعان  من  الفل�صطينية  الذاكرة  موقف  على  الثاي 
ي  ال�صهيونية  الباغة  تتجلى   .»3000 »اأور�صليم 
�صلطة الكام التي هي من �صلطة امتكّلم التي ترجم 
الهدم  يقت�صي  الذي  الفل�صطينية،  ر�ض  الأ نهب 
من  بلغة  اأو  جمالية،  بلغة  وال�صتئ�صال،  والتدمر 
علم اجمال تزّور امرئي وجّمل العدواي وتزخرف 
جرامي، كما لو كانت الكلمات تخلق الواقع ومّده  الإ
لغوي  قناع  كيدة  الأ فالرغبة  امطابقة:  بال�صرعية 
العاطفية  �صباب  والأ العربية،  امدينة  تهويد  ل�صيا�صة 
�صطورة، وخلق  الأ بادعاءات  التاريخي  للمعطى  حو 
لـ  فيه  مكان  ل  خال�ض  يهودي  ف�صاء  توليد  امناخ 
التي  داود  مدينة  هي  ام�صتعادة  والذاكرة  غيار«  »الأ
للحياة«  الوحيد  »امركز  و  العمري،  ام�صجد  �صبقت 
هو مركز ال�صعب الوحيد الذي امتلك القد�ض قدمًا 
وحديثًا. حتقب الباغة ال�صهيونية العنا�صر الثاثة 
اأرواح  ترهن  عن�صري:  ت�صور  كل  حايث  التي 
محو  خرعة  ذاكرة  تخرعهم  الذين  جداد  الأ
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ام�صافة بن احا�صر واما�صي، وتخليق بداية مطلقة 
واحتكارها تنتهي، لزومًا، اإى نهاية مطلقة ما يجعل 
يهوديتن،  ونهاية  بداية  ونهايتها  القد�ض  بداية  من 
واإلغاء احدود بن لغة ال�صيا�صة ولغة علم اجمال، ل 
�صغفًا بعلم اجمال بل حجب حقيقة �صيا�صية قائمة 
اآثار عمر بن  القوة«. هكذا محو داود  على »حقيقة 

اخطاب، ومحو دولة اإ�صرائيل القد�ض العربية.

ي   »3000 »اأور�صليم  باغة  تثره  الذي  ما 
وهو  موقفه  وما  اليوم؟  الفل�صطيني  ن�صان  الإ وجدان 
ي�صتخرج  امغتبطة؟  الواثقة  كوليك  تيدي  لغة  يتاأمل 
ي  عليه  ويرد  حظة،  ي  ال�صهيوي  اموقف  دللة 
الذي  ال�صهيوي،  اخطاب  يقّرر  لحقة:  حظة 
يخرع ما�صيًا يلتب�ض باحا�صر، اأن الفل�صطيني ل حق 
نها »امركز الوحيد للحياة  قامة ي القد�ض لأ له ي الإ
اإ�صرائيل  دولة  داود وعا�صمة  واأن عا�صمة  اليهودية« 
اليهودية  الذاكرة  واأن  عربية،  مدينة  اأبدًا  تكن  م 
حق  وقدمها  قدمها  من  �صدقها  ن  لأ غرها،  تهزم 
منّزه عن »التزوير«. و�صواء كان اخطاب ال�صهيوي 
ه�صة  اأو حقيقة  احقيقة،  معنى  تغت�صب  عارية  قوة 
للفل�صطيني  فاإن  القوة،  باذخ  �صياق ظام  تتكئ على 
هناك  وامقاومة:  الوقوف  على  ي�صعفه  الذي  خطابه 
امقد�ض،  برمزية  اموّطد  اجماعي  امتخيل  اأوًل 
وقبة  عمر  وم�صجد  وامعراج  �صراء  الإ يت�صمن  الذي 
ال�صخرة، وهناك ثانيًا فجائعية التاريخ الفل�صطيني 
حياء اإزاء  ي القرن الع�صرين، التي تقول م�صوؤولية الأ
حياء،  الأ ن�صرة  ي  امعنوي  موات  الأ وبدور  موات  الأ
ونرى ثالثًا اأقدار الفل�صطيني اماأ�صاوي، الذي هويته 
ن�صان حتل ل يلجاأ  من دفاعه عن حقه، فا هوية لإ
الذي يخرق  امبداأ  اأخرًا ذلك  امقاومة، وجد  اإى 
الذي  وال�صتجابة،  التحدي  امخلوقات جميعًا:  حياة 
معاير  اإى  الحتكام  دون  متواترة،  قاعدة  ي�صتمر 

الن�صر والهزمة.

الفل�صطينية،  اللغة  ي  اليوم،  القد�ض  تاأخذ 
دللتن، تتطابقان اأو تتوازيان: فهي لدى الفل�صطيني 
ثرة، وهي ي  العادي، حّزب اأم م يتحّزب، مدينته الأ
اللغة ال�صيا�صية الفل�صطينية الر�صمية، عا�صمة دولة 
كان  اإذا  تي:  الآ هو  ن  الآ وال�صوؤال  القادمة.  فل�صطن 
الفل�صطيني العادي يلت�صق مدينته امقد�صة متو�صًا 
فكيف  الوطنية،  والهوية  الدينية  والربية  الذاكرة 
عا�صمتها  تنتزع  اأن  الفل�صطينية  ال�صلطة  ت�صتطيع 
اأبدية  عا�صمة  القد�ض  يرى ي  اإ�صرائيلي  من طرف 
القد�ض  تبقى من  ما  اأكر من ذلك: هل  �صرائيل؟  لإ
التي هّودت وي�صتكمل تهويدها، ي�صمح فعًا اأن يكون 
هدف  اإى  النت�صاب  معنى  وما  فل�صطينية؟  عا�صمة 
�صيا�صة  اإى  منت�صبًا  الفل�صطيني  ام�صوؤول  يكن  اإن م 

مت�صقة مقاتلة قادرة على حقيقه؟

تتوزع  عدة  موا�صيع  ال�صابقة  �صئلة  الأ ت�صتدعي 
معًا.  والفل�صطينية  �صرائيلية  الإ ال�صيا�صتن  على 
القد�ض،  مو�صوع  عاقتها  ي  وى،  الأ ال�صيا�صة  اأما 
اأم  وت�صر  بهدوء  تريده  ما  اأجزت  ثابتة،  فوا�صحة 
اأجزته ي و�صح النهار دون اأن تلتفت اإى اأحد. فمنذ 
عام 1967 واإ�صرائيل ما�صية ي تغير معام القد�ض 
غر  اأو  ذلك،  مّررة  وامعمارية  ال�صكانية  وبنيتها 
امدينة  وبتحديث  ال�صكاي  بالتو�صع  بالترير،  اآبهة 
م  الأ بقرارات  تعنى  اأن  دون  اآثارها  عن  وبالك�صف 
امتحدة امتعددة، التي حذرت اإ�صرائيل من الت�صّرف 
باأحوال امدينة. فما اأرادته اإ�صرائيل، ول تزال م�صك 
الثقافات  متعددة  مدينة  من  القد�ض  حويل  هو  به، 
ومتعددة الطوائف اإى مدينة يهودية امامح والقرار، 
التعدد  مثل  الذي  التاريخي،  امدينة  جوهر  خالفة 
الثقاي والديني. واإذا كانت اإ�صرائيل قد �صعت اإى ما 
تريد ب�صيا�صة م�صمرة مثابرة، فقد انتقلت منذ اأوائل 
العلن،  اإى  �صمار  الإ من  اما�صي  القرن  ثمانينات 
موكلة اإى حافظ امدينة تيدي كوليك �صيا�صة تهويد 
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مر الذي جعله يعد باأل يتبقى من القد�ض  امدينة، الأ
ما  وهو   .%10 من  اأكر  لفية،  الأ مطلع  ي  العربية، 
 z3000 احتفل به، على اأية حال، ي اإعان »اأور�صليم
كما  عام،  اآلف  ثاثة  مرور  منا�صبة   ،1996 عام 
يقال، على اإن�صاء عا�صمة داود. والعودة ال�صريعة اإى 
ا�صراتيجية  عن  تك�صف  التاريخية  امعطيات  بع�ض 
 ¢û«©j ¿Éc 1967 التهويد من دون عناء كبر. ففي عام
ي القد�ض ال�صرقية وما يجاورها حواي 70000 من 
الغربية  القد�ض  ي  يعي�ض  كان  بينما  الفل�صطينن، 
حواي 200000 من اليهود. وبعد اأن احُتلت امدينة 
كوليك  وقام  لغية  البلدية  امدينة  حدود  اعترت 
باإعادة »توزيع امدينة« مو�صعًا ام�صاحة التي يقطنها 
اليهود ومقتطعًا من اأر�ض العرب ما ي�صاء. وهذا ما 
متلكون  ال�صرقية  القد�ض  يهود  من   160000 جعل 
ا�صتبقيت   %10 مقابل  ال�صكنية،  امناطق  90% من 

اليهود  مناطق  مددت  اأن  اإى  العرب.  ل�صكانها 
اأرباعها  ثاثة  تقوم  مربعًا،  كيلومرًا   1250 اإى 
امدينة  ا�صتباحة  اإى  واإ�صافة  الغربية.  ال�صفة  ي 
جغرافيًا، اأكملت اإ�صرائيل مقا�صدها حن تعاملت مع 
عرب القد�ض العربية: »مقيمن اأجانب« ل يحق لهم 
النتخاب، با�صتثناء ام�صاركة ي النتخابات البلدية، 
وحن منعتهم من ام�صاركة ي موؤمر مدريد )نهاية 
عام 1991(، على اعتبار اأنهم لي�صوا اإ�صرائيلين ول 
نهم، بامعنى الب�صيط، »�صكان« ل حقوق لهم.  عربًا لأ
وي احالت جميعًا طبقت اإ�صرائيل، منذ عام 1967 
»ال�صيطرة على كل ما هو  اليوم، قاعدة تقول:  حتى 
عربي وم�صلم«، كي ت�صبح القد�ض مدينة »�صعب اه 
اأنه  اإل  غره،  حقوق  تفوق  حقوق  له  الذي  امختار«، 

الوحيد الذي يحدد معنى احق واحقوق.

اخا�صة  �صرائيلية  الإ ال�صراتيجية  لي�صت 
ال�صراتيجية  عن  �صورة  اإل  القد�ض  مدينة 

كانت  واإن  كلها،  الفل�صطينية  ر�ض  الأ ي  ال�صهيونية 
اأكر �صفورًا و�صراحة. ل �صعوبة تذكر ي قراءة ثوابت 
ال�صراتيجية الثانية، اأو قراءة ال�صراتيجيتن معًا، 
اأربع:  مقولت  ي  تلعثم،  با  ذاتها،  ترجم  التي 
فوق  تعي�ض  �صكانية  كتلة  الفل�صطينين  اعتبار  اأولها 
اإ�صرائيل، ل تاريخ لها ول جغرافيا ول ثقافة،  اأر�ض 
ن هذه العنا�صر من ن�صيب �صعب تاريخي له هوية  لأ
وتاريخ دولة. وتقول ثاي امقولت: العمل على ح�صر 
)عازلة(  حدودة  منطقة  ي  ال�صكانية  الكتلة  هذه 
اقت�صادية  م�صاعب  اح�صر  وتوطيد  ر�ض،  الأ من 
وعقوبات متاحقة تف�صي، لحقًا، اإى هجرة طوعية 
اأو اإى تهجر ق�صري جديد، اإن توفرت ال�صروط. فبعد 
ر�ض يجري اغت�صاب احق ي احياة.  اغت�صاب الأ
الذي ياأكل الكتلة ال�صكانية، اأو يجعلها تاأكل بع�صها، 
لن  ولهذا  خارجًا.  رمادها  ورمي  حرقها  انتظار  ي 
وهنا  �صرائيلي،  الإ امنظور  ي  الذاتي  احكم  يكون 
القوة الثالثة، اأو ال�صلطة الوطنية، باللغة الفل�صطينية، 
اإى  الفل�صطيني  ال�صعب  يدفع  جديدًا  خترًا  اإل 
فل�صطينية- باأدوات  اأو  فل�صطينية  باأدوات  التاآكل 
واحال  الفل�صطينيون،  ي�صر  اآن.  ي  اإ�صرائيلية 
لتعاليم  ان�صياعًا  لي�ض  ق�صيتهم،  تاآكل  اإى  هذه، 
اإ�صرائيل  هند�صة  ب�صبب  بل  بال�صرورة،  اإ�صرائيلية 
الختناق  تت�صمن  التي  الفل�صطينية،  �صكال احياة  لأ
والت�صادم و »ا�صطياد« الفل�صطينين بع�صهم بع�صًا. 
الزمن،  الرهان على  فتتمثل ي  الرابعة،  امقولة  اأما 
�صرائيليون،  حيث »امفاو�صات« جري كما ي�صاء لها الإ
اإى  اقراح  من  ومنتقلة  اآخر  اإى  عام  من  متدة 
غره، وحيث »تهويد« فل�صطن كلها يجري كما ت�صاء 
يجري  اأن  �صرائيلية  الإ ال�صيا�صية  ال�صراتيجية  له 
�صرائيلين، بعد  اأي�صًا. ولهذا قال بع�ض ام�صوؤولن الإ
ام�صتقلة  الفل�صطينين  دولة  اإن   ،1991 اأو�صلو  اتفاق 
م�صوؤول  اإليها  اأ�صاف  ثم  القرن  نهاية  ي  مكنة 
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»ليرمان«  اأن �صّرح  اإى  اأخرى.  �صنوات  اآخر خم�ض 
موؤخرًا، اإن ال�صام مع الفل�صطينين لن يتحقق قبل 
2025. �صياأتي ال�صام بعد عقد ون�صف ي امنظور 

ال�صهيوي، معنى وحيد: اإنهاء الق�صية الفل�صطينية 
ب�صكل ل يتبقى فيه ما هو جدير بامفاو�صات، يحقق 
»يهودية اأر�ض اإ�صرائيل«، التي تتمتع بعا�صمة يهودية 

ال�صكل وام�صمون هي: القد�ض.

من  خرعًا  تفاوؤًل  ي�صتق  البع�ض  كان  واإذا 
بال�صام  العرب  رغبة  عن  متحدثًا  الراهن  الوقت 
وبقرارات ال�صرعية الدولية، فاإن العودة اإى التاريخ 
تريح من مقاي�صات �صحفية - وعظية كثرة. م تقم 
ال�صرعية،  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  على  اإ�صرائيل  دولة 
»الغرب«  اأ�صافها  التي  ام�صلحة  القوة  على  قامت 
اأول  ي  ومددت  وتو�صعت  ال�صهيونية،  امطامع  اإى 
ول من عام 1918، حن �صاأل رئي�ض الوزراء  كانون الأ
جورج:  لويد  الريطاي  الوزير  كليمان�صو  الفرن�صي 
خر:  الأ اأجاب  و�صط؟  الأ ال�صرق  من  تريدون  ماذا 
امو�صل، م�صرًا اإى برول العراق، و�صاأله من جديد: 
اأربع  بعد  فل�صطن.  فاأجاب:  اآخر  �صيئًا  تريدون  األ 
�صنوات جاء النتداب الريطاي واأعطى ال�صهاينة 
وحدة  اأ�صبح  الذي  فل�صطن،  من  الغربي  اجزء 
وبعد  القد�ض.  عا�صمتها  حددة  �صيا�صية  جغرافية 
فل�صطن  كل  اإ�صرائيل  �صتحتل  تقريبًا  �صنة  خم�صن 
�صيعلن  تقريبًا  اأخرى  �صنة  ع�صرين  وبعد   .1967

�صنة  ع�صرين  وبعد  القد�ض،  تهويد  م�صروع  كوليك 
اأخرى �صي�صتمر تهويد القد�ض وفل�صطن، انطاقًا من 

مبداأ ا�صتعماري اأول، ي�صاوي بن القوة واحقيقة.

تعرف  �صهيونية-اإ�صرائيلية  �صيا�صة  مقابل  ي 
الازمة  وامادية  امعنوية  الو�صائل  وتوؤمن  تريد،  ما 
موا�صفات  لها  فل�صطينية  �صيا�صة  تقف  لتحقيقه، 
�صنوات  وي  اأو�صلو،  اإى  الو�صول  فقبل  مغايرة، 

مغتبطًا،  فيها  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  الوعي  كان 
كثرة،  �صعارات  بن  الفل�صطينيون  الر�صميون  تنقل 
العلمانية  الراب،الدولة  كامل  حرير  عن:  حدثت 
القومية،ال�صلطة  الثنائية  الدولة  الدمقراطية، 
ي  تراكم  عن  النتقال  هذا  جاء  �صواء  الوطنية،... 
اخرة، اأو عن تفاوؤل �صعيد معطوب اخر، فقد عّر 
اأن جاءت  عن ا�صطراب ي امقدمات والنتائج. وما 
 ” »àdG ,1987 النتفا�صة الفل�صطينية الكرى عام 
تبديد درو�صها على اأية حال، حتى ظن الوعي امتفائل 
بال�صليقة اأنه ذاهب اإى فل�صطن ل حالة م�صتب�صرًا 
هذه امرة، بلقاءات كثرة ي عوا�صم متعددة: اأو�صلو، 
خرة التي �صهدت »�صام  ومدريد ووا�صنطن، هذه الأ
بتفاوؤل  امزّنر  ال�صجاع«  »ال�صام  اأن  بيد  ال�صجعان«. 
لغة  يتقرى  اأن  دون  معّقد  اتفاق  على  وافق  غريزي، 
بالتفا�صيل،  زاهدًا  التفاق  بنوايا  مكتفيًا  التفاق، 
التي يعر ال�صيطان فيها على مكان مريح، كما يقال. 
منطق  ي�صتبدلون  الذي  الفل�صطينيون،  وجد  ولهذا 
تقود  التي  اح�صنة،  النوايا  منطق  ال�صيا�صي  العمل 
اإى جهنم غالبًا، واجهوا خريطة معقدة من �صباب 
منتهن، وهم الطرف ال�صعيف، اإى خيارين: ال�صر 
من تنازل اإى اآخر يحرمهم من »ال�صلطة«، وامراهنة 
التنازلت  حا�صر  التي  قناع«  الإ على  »القدرة  على 
�صرائيلي باأمان م�صتدم«. ح�صدت  وتعد »ال�صعب الإ
الغريب:  �صعارها  ثمار  الفل�صطينية«  »الدبلوما�صية 
خالفة  امفاو�صات،  اإى  الذهاب  ثم  امبادئ  اإقرار 
مر  امنطق ال�صليم الذي يقول بالعك�ض مامًا. وزاد الأ
ال�صلطوي«،  »القف�ض  القيادة  دخلت  اأن  بعد  بوؤ�صًا، 
�صرورة  بن  توّحد  التي  �صرائيلية  الإ لل�صيا�صة  تلبية 
م  لتحقيقها.  القمع  وا�صتعمال  امفتوحة  التنازلت 
بل  ال�صام،  اإى  اأو�صلو،  بعد  الفل�صطينيون،  ي�صل 
اإى قمع يكاثر التنازلت، واإى تنازلت جديدة توؤ�ص�ض 
لن�صقاق ال�صعب الفل�صطيني. اأكر من ذلك: م تاأِت 
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اتفاقية اأو�صلو، التي اعترها �صيمون بري�ض الن�صر 
بدولة  ول  بال�صام   ،1948 بعد  الثاي  �صرائيلي  الإ
وق�صم  ر�ض  الأ بقية  �صّظى  بل جاءت ما  فل�صطينية، 
معطيًا  ق�صمن،  اإى  �صيا�صيًا،  الفل�صطيني،  ال�صعب 
اإ�صرائيل حجة جديدة، ل حتاج اإليها على اأية حال، 
تقول: ل مكن التفاو�ض مع �صعب فل�صطيني يفتقر اإى 
مر اأن يتك�ّصف، ماأ�صاويًا،  قيادة موّحدة. وباإمكان الأ
ي اجاه اآخر، كاأن يقول ال�صعب الفل�صطيني: ل مكن 
خرى، واأن  اللتفاف وراء قيادتن، تقاتل كل منهما الأ
يقول اموؤّرخون: قاتل الفل�صطينيون، قبل اتفاق اأو�صلو، 
بع�صهم  التفاقية،  بعد  وقاتلوا،  ال�صهيوي  عدوهم 
اأن  ي�صتطيع  ل  ماأ�صاوي،  و�صع  اإى  منتهن  بع�صًا، 
الكبر،  والوطني  الديني  الرمز  ذلك  للقد�ض،  يفعل 
العربي  اجاهيها  ي  تعقيدًا  ال�صورة  وتزداد  �صيئًا. 
�صامي: فاإذا كانت القد�ض عربية، حال فل�صطن  والإ
الدفاع  ختلفة،  باأقدار  العرب،  واجب  فمن  كلها، 
عنها، واإذا كانت م�صلمة فعلى ام�صلمن اأن يهّبوا اإى 

جدتها. والواقع ل يقول بهذا ول بذاك.

به  ا�صتهل  الذي  اماأ�صاوي،  ال�صوؤال  يعود 
اليوم،  القد�ض  واقع  معنى  ما  اأخرى:  مرة  امقال، 
واجواب  الفل�صطيني؟  الوجدان  ي  معناها  وما 
اإى  تهويد  من  و�صائرة  تتهّود  اليوم  القد�ض  ب�صيط: 
واقع  �صبابية،  الفل�صطيني  الوجدان  وقد�ض  اآخر، 
بعيد،  اأندل�ض  اإى  ت�صر  وحنن،  وموروث  واحتمال 
على  حيل  ق�صيتها،  بقد�صية  اإمان  واإى  حينًا، 
اأخرى  نقطة  بامدينة.  التم�صك  واجب  خرة  اأرواح 
با�صطراب،  اأو  بعجالة،  ال�صابقة  ال�صطور  م�صتها 
امحتلة  القد�ض  عن  الدفاع  واجب  كان  اإذا  تقول: 
على  يقع  حتلة،  اأر�ض  من  متمّيز  جزء  هي  التي 
اأوًل، ومن ينا�صرهم ي امقام الثاي،  الفل�صطينين 

امدينة امقد�صة عن غرها من  يتبقى ما مّيز  فهل 
امناطق الفل�صطينية امحتلة؟ ياأتي اجواب، عقانيًا، 
ن مار�صات الحتال ل تف�صل بن امواقع  بالنفي لأ
امقد�صة وغرها. ولعل هذا الواقع، الذي ي�صاوي فيه 
الحتال بن اأجزاء فل�صطن جميعها، هو الذي اأملى 
قل،  دبي على الأ على الوعي الفل�صطيني، ي �صكله الأ
دنيوي  اآخر، معرًا عن وعي  اإى  ينتقل من رمز  اأن 
جديد قوامه: الحتال وامقاومة. ولهذا كتب حمود 
اجليل«،  من  »عا�صق  عنوانه:  �صعريًا  ديوانًا  دروي�ض 
موؤكدًا اجليل رمزًا فل�صطينيًا، وكتب غ�صان كنفاي 
برمز جديد، وحدث  قائًا  اإى حيفا،  عائد  روايته 
عز الدين امنا�صرة عن » يا عنب اخليل« و »جفرا«... 
رواح ال�صعيدة برمز  زمنة الهادئة تقنع الأ اإن كانت الأ
وحيد، فقد فر�صت اماأ�صاة على الفل�صطينين تعددية 
فل�صطن  وترافد مقرة  وتتعّدد  تتنوع  التي  الرموز، 

كر، الذي يحت�صن كل الرموز. التي هي الرمز الأ

من  �صاء  ما  الفل�صطيني  الدنيوي  الوعي  ي�صتق 
فوق  حلق  التي  القد�ض،  برمزية  يزهد  ول  الرموز 
�صراء وامعراج، وامدينة  الرموز جميعًا: فهي موقع الإ
تعرف  م  الذي  اخطاب،  بن  عمر  اأقنعت  التي 
الب�صرية نظرًا لعدله كما يقول طه ح�صن، باأن يقوم 
التي  امدينة  وهي  حكمه،  خال  من  واحدة  برحلة 
يوبي، وهي عا�صمة فل�صطن  حّررها �صاح الدين الأ

بدية، على م�صتوى الرغبة واحلم. الأ

اإن كانت الذاكرة ت�صكل قوة فاعلة، فاإن دمومة 
من  اممتدة  حملها،  التي  الذاكرة  من  القد�ض 
اإى طفل  خرة،  الأ اأنفا�صه  يلفظ،  فل�صطيني عجوز 
اخطاب  بن  عمر  �صفات  معلّمه  له  ي�صرح  عربي 

uومزاياه الفريدة
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تقا�صيم على �صورة القد�س

حم�د دروي�س

الي�م، علقت على خ�شبة... من علقتنا على احنن.

الي�م تبك�ن على القد�س، والقد�س ل تبكي على اأحد.

وحن ترتبط الدم�ع بعقارب �شاعة، ت�شبح القد�س زماناً، وامكان ه� عي�ننا، كل �شيء خارجنا-
نبياء، لقد  امدن، الدم�ع، ام�شاء الذي ل ينتهي. وي داخلنا ت�شتقر امدافع ام�شادة للطائرات وحنن الأ
�شماء التي ل تلئمها. واأعلّنا جدارتنا بها بال��شائل التي ل تلئمنا: بالل�حة،  �شمينا القد�س كل الأ
وي  �ش�ارعها  ي  يتج�ل  واحد  »ارميا«  منا  يخرج  م  وام�ت.  واخيانة،  من،  الأ وجل�س  والق�شيدة، 

عي�بنا... يلعننا ويرثينا.
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وحن ل تلحقنا اللعنة فلن ن�صل اإى ال�صواب
واإذا م تبلغنا امراثي فلن نذوق النعمى.

التي ت�صبه دموع  اليوم  لت�صكت... لت�صكت دموع 
.¢ùe C’G

لنا  فلي�ض  الغد.  لدموع  اآخر  لون  عن  ولنبحث 
فيها حائط. والقد�ض عا�صمة اخيام البعيدة، وروؤو�ض 
لت�صكت...  البعيدين.  وال�صهداء  البعيدة،  موال  الأ
لت�صكت دموع اليوم حتى ت�صبح القد�ض عا�صمة اللون 

ردن. حمر امنحوت من مياه نهر الأ الأ
من  خائفًا  بال�صجاعة،  ختبئًا  دخلتها 

ال�صجاعة.
التاريخ  راأيت  اأن  حياتي  ي  واحدة  مرة  حدث 
الزيتون  واأغ�صان  �صلحة  الأ هذه  بكل  مدججًا 
ال�صر�صة، م يحدث اأن حول اإن�صان اإى �صخرة وم 

يحدث اأي�صًا اأن حولت �صخرة اإى جندي.
ال�صخرة  اأنا  وكنت  القد�ض.  ي  ذلك  حدث 

ن�صان واجندي. والإ
اجنة  �صارت  اللحظة  هذه  منذ  ن..  الآ ومنذ 
نها لي�صت جميلة  اأقرب. �صاأ�صتبدل القد�ض باجنة، لأ

نها وعد م يظهر خيانته. وذليلة اإى هذا احد. ولأ
القد�ض  علم  ومن  ال�صمت؟  هذا  علمني  من 

مرافقة هذا ام�صاء الذي ل ينتهي؟
من علمني كل هذه ال�صجاعة؟ ومن علم القد�ض 

كل هذه ال�صخرية؟
ول  ال�صجرة،  اإى  الظل  انتماء  الوطن  لي�ض  ل. 
عاقة  الوطن  لي�ض  كًا  الغمد،  اإى  الن�صل  انتماء 

قربى ودم. لي�ض الوطن دينًا، ول اإلهًا.
الغراب...  هذا  الغراب...  هذا  هو  الوطن 

هذا الغراب الذي يفر�صك ي القد�ض.

ومن هنا، ت�صبح اجنة اأقرب.
م يكن لقاء، وم يكن وداعًا.

اللحظة الفا�صلة بن اللقاء والوداع، بن اللحم 
والعظم، هي هذه احالة التي تقابل فيها القد�ض.

وباعة  ثار  الآ وبقايا  ال�صحف  باعة  على  تهجم 
الفافل واخ�صار الطازجة وامعلبات ام�صتوردة، وقد 
عليهم ي  تهجم  واحدة..  ليلة  الغزاة ي  لغة  تعلموا 
ن�صوة انتحار. تاأخذ اأ�صياءهم، وت�صيح ت�صيح باأعلى 
تاريخي  وظهر  تاريخي  �صدر  ي�صري  من  �صمت: 
تبت�صم  ثم  واحدة؟  انت�صار  بلحظة  تاريخي  وعورة 

للغزاة.
العرب  كان  اأيام  عربية  كقو�ض  ظهرك.  ينحني 
وتتاأهب  ذاعة،  والإ النفط  يعرفوا  م  واأيام  فر�صانًا 
الكلمة!  اأم كانت  الفعل  البدء كان  لفعل غام�ض. ي 

تردد.
ليت ظهرك معدن كي ل ينك�صر

وليت �صمتك معدن كي ي�صدر �صوتًا اأو رنينًا
من  امدينة:  مداخل  اإى  احلم  ياأخذك  ثم 
الزينة..  اأجل  من  انت�صار  بلحظة  تاريخك  ي�صري 
من اأجل الزينة. واأنت اأمر اموؤمنن باأن اجهاد حق، 

واموت حق.
بائع  اأنا  يام.  الأ من  يوم  القد�ض ي ي  تكن  م 
القد�ض  واأ�صحاب  ولغة...  زمان  كل  ي  ال�صحف 
يبيعونني وي�صتقبلون الفاحن ويتكلمون ي اح�صارة 
يام.  جنا�ض. م تكن القد�ض ي ي يوم من الأ وعلم الأ
اأعرف  ي ل  اأخرى، لأ واأنباء  اأخرى  اأعطوي �صحفًا 

القراءة.
)هكذا قال بائع ال�صحف(
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-ل تطل نوافذها على �صيء.
اأيام  ُح�صى  ل  التي  اله�صاب  تاأتيها  مفتوحة 
تاأتيها  اموتى.  اإل  ُيح�صى  ل  احرب  اأيام  احرب. 
اله�صاب، وال�صم�ض، وبنادق الغزاة التي كتبوا عليها: 

»يا اأور�صليم من ذهب«.
من  خارجًا  راأيتني  �صغر،  حلم  مرمى  وعلى 
التي حجبت عني �صكل احرب، هل  الكرمل  زنزانة 
اأعود  لن  له؟  اأعتذر  لكي  القد�ض  ي  واأنا  اأحد  راآي 

ن نوافذها ل تطّل على �صيء يعنيني. اإليها، لأ
قنبلتي  عن  و�صاألتني  �صغرة  جندية  اأوقفتني 
و�صاتي. اعتذرت لوجهي. وقلت للجندية ال�صغرة: 

اأنا ل اأحارب ول اأ�صلي.
قالت اجندية ال�صغرة: ماذا جئت اإى القد�ض 

اإذن؟
القنبلة وال�صاة، على ذراعي  عر بن  قلت: لأ
رّب،  اآثار  الي�صرى  ذراعي  وعلى  حرب،  اآثار  اليمنى 

لكنني ل اأحارب ول اأ�صلي.
قالت اجندية: وماذا تكون؟

قلت: ورقة يان�صيب بن القنبلة وال�صاة.
لو  بك  تفعل  ماذا  بها..  تفعل  ماذا  قالت: 

ربحت؟
قلت: اأ�صري لونًا لعيني حبيبتي.

ح�صبتي اجندية �صاعرًا، فاأخلت �صبيلي.
وت�صاءلت: ماذا جئت اإى القد�ض اإذن؟

)امتكلم- حمود دروي�ض(
-كنز من ال�صخر، والهزمة، وال�صجر النادر.

ن معي لتنازلت عن حنجرتي،  لو كانت مدينتي الآ

و�صربت اماء امثلج من جدول ي�صكن جبًا.
كل  عن  لعتذرت  معي  ن  الآ مدينتي  كانت  لو 
وكنت  حددتها  التي  اموت  مواعيد  حتى  مواعيدي، 

اأذهب اإليها، عادة، قبل الوقت بخم�ض دقائق.
علبة من ال�صخر، وال�صم�ض الكثرة، والهزمة 

اموحية.
ي  الكلمة.  تكن  وم  الفعل،  يكن  م  البدء  ي 

البدء كانت.. الهزمة.
من  لرحلت.  حقائبي  ي  ن  الآ مدينتي  كانت  لو 
ن مدينتي جميلة ت�صبه حبيبًا  راآي خا�صمني وقتلني لأ

ن. وام�صاء دائمًا بطيء وبرتقاي. م يولد حتى الآ
لوحة من ال�صخر معلقة على �صبعة تال، وثاثة 
خنجر،  ماين  واأربعة  نبيًا،  وخم�صن  �صنة،  اآلف 
م امتحدة، ومليون  و�صجرة، وخم�صة قرارات من الأ

قتيل اأو اأكر.
يدي متد اإليها ول ت�صل...

اأحد  على  فرنحت  يدي  قبل  يومًا،  و�صلت، 
يدي،  قبل  و�صلت  ي  لأ ب�صيء  اأم�صك  م  رقام.  الأ

وقلبي ل يخرج من �صدري.
واأحذية،  وتواريخ،  وعيونًا،  دمًا،  رقام  الأ تنهمر 
تنهمر  واأ�صعارًا...  وم�صامر،  وعرو�صًا،  ومراثي، 
واأ�صماء  والع�صاق  القتلى  لتزيد  وتقتلني  رقام  الأ
اأيها  ويا  وبرتقاي.  بطيء  دائمًا  وام�صاء  القد�ض. 
هذه  القد�ض  لي�صت  عليكم.  اأكذب  كنت  ال�صادة 

امدينة. هذه امدينة لي�صت القد�ض.
دائرة  ي  تعمل  عاطفية  فتاة  قالت  )هكذا 

u)ال�صياحة

.(474-469 ¢U) ,3 عمال الكاملة حمود دروي�ض، الأ
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ُثَرّياٌت ُمَتلِحَقٌة، ا�ْشِتْمراٌر ِلُنج�ِم ال�َشماِء:

إبراهيم جرا والقد�س جرا ا

يقول جرا ي م�صتهِل مقالٍة جميلٍة عن القد�ض ن�صرها ي جَلة ح�ار ي �صنة 1965:
ب��ش�ح  ُترى  اأن  مكن  ل  فهي  اأي�شا.  زمان  إنها  ا مكان:  د  جّرّ لي�شت  القد�س  »مدينة 
إنها يجب اأن ُترى ي  نها حينئٍذ لن ُتفهم. ا �شمن نطاقها اجغراي امحدود وح�شب، لأ
– اجتمع ي  اأربعة اآلف من ال�شنن  – تاريخ  منظ�رها التاريخي، وُترى كاأن التاريخ 
ينطق  التاريخ حّي،  امدينة  فيها. ي هذه  امرء  يراها  التي  اللحظة  واحدة، هي  حظٍة 
مدينة  تاريخ  اأي�شاً  ولكنه  بالفجيعة.  مليٌء  بالتناق�س،  مليٌء  تاريخ  إنه  ا حجر.  كُل  به 
وطن  حجر  من  مكانية  مدينة  جَرد  ي�ماً  تكن  م  نها  لأ جمعاء،  الب�شرية  ع�شقتها 
وجارة و�شيا�شة. لقد كانت دوماً مدينة احلم والت�ق وتطُلع النف�س الب�شرية اإى اه. 
لقد وقفت �شاخة على جبل، تنظر اإى البحر من جهة واإى البادية من جهة اأخرى. 
وبن جدرانها جمعت بن معاي البحر ومعاي البادية: قَ�تن ح�شارَيتن ي تفاعل 

اأبدي. وي هذا التفاعل �شُر ماأ�شاتها و�شُر عظمتها1.«

حمد ع�شف�ر
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ت�شُم هذه الفقرة ماَدة امقالة بكاملها على 
حيث  من  بها  كاتبها  ارتباط  اإى  تلِمح  مرَكز:  نحو 
اإنها مكان له فيه ذكريات خا�صة، واإى مُعن الكاتب 
البحر  ح�صارتي  بن  ما  اأفقّيًا  متُد  الذي  بتاريخها 

ر�ض وال�صماء. والبادية، وعمودّيا ما بن الأ

�صكلن:  امكان  بالقد�ض  جرا  ارتباط  ويَتخذ 
مَثل  وقد  مو�صوعّي.  خر  والآ �صخ�صٌي  اأحدهما 
الرتباط ال�صخ�صُي ي اأب�صط اأ�صكاله بحادثة انتقال 
عائلة جرا من بيت حم للعي�ض ي القد�ض ي غرفة 
واحدة ي »جورة العّناب«، حيث ا�صطَر ال�صبي جرا 
للعمل ي اأحد الدكاكن باأجٍر مقداره قر�صان ون�صف 
قادرًا  يعد  الوالد م  ن  لأ يومّيًا ي عطلتن �صيفيتن 
التلميذ  التحق  وحيث  الفرة،  تلك  ي  العمل  على 
النجيب فيما بعد بالكِلية العربية، وكان من بن نخبة 
يتبارون ي  الذين كانوا  امِرزين  من طلبة فل�صطن 
كادمي،  الأ التح�صيل  ي  والتناف�ض  الدرو�ض  حفظ 
على  جيله  واأعن  عيناه  وتفَتحت  اأحَب،  وحيث 
وبن  العَزل من جهة  الفل�صطينين  �صراع مرير بن 

ام�صتعمرين الإجليز وال�صهاينة من جهة اأخرى. 

واأما الرتباط امو�صوعي فيتمَثل ي رغبة جرا 
حَقها  يعطيها  و�صفًا  هذه  ثرة  الأ مدينته  و�صف  ي 
مليئًا  تاريخًا  يروي  فيها  حجٍر  كُل  مدينًة  بو�صفها 
ن�صانية وال�صراع ام�صتمر. ولذا فاإن جرا  بالكثافة الإ
ظَلت  وكما  عرفها  كما  القد�ض  �صورة  ر�صم  يحاول 
كما  اأو  فيها  العي�ض  اأثناء  ي  �صواء  خِيلته  ي  حَيًة 
اأو من  بال�صّيارة  القادم من عّمان  ال�صائح  قد يراها 
قلندية  مطار  ي  تهبط  كانت  التي  بالطائرة  بروت 
اآنذاك. وهنا ير�صم جرا مدينة تعُج بالنا�ض والباعة 
والتجار واحرفين، ولكنه يرِكز على اجانب الديني 
»مدينة  القد�ض  ن  لأ جُنبه  مكن  ل  تركيزًا  فيها 

اإنها  احلم والتوق وتطلُع النف�ض الب�صرية اإى اه«. 
ديانات  وهي  الثاث،  ال�صماوية  الديانات  مدينة 
تتعاي�ض  ا�صتقرارًا يجعلها  بينها  العاقات  ت�صتقّر  م 
اأخرى.  اأحياٍن  وعلني ي  اأحيانًا  توُتر خفي  من غر 
ح�صارتي  �صراع  اإى  جرا  اإ�صارة  اأن  الظِن  واأغلب 
البحر والبادية تلِمح اإى الغزو ال�صليبي ي الع�صور 
الو�صطى. وهو غزٌو اَتخذ اأجلى اأ�صكاله ي ما يرويه 
ال�صخرة  قَبة  اإقامة هيكل م�صيحي داخل  جرا عن 
قبل ا�صتعادة القد�ض على يد �صاح الدين. ولعَل اأبلغ 
اإ�صارة �صخ�صية لرتباط جرا بالقد�ض امكان قوُله: 
»اإنني اأذكر القد�ض اجديدة، القد�ض ال�صليبة، كاآدم 
U) záæ÷G ôcòj¢8(، وهو قوٌل يرِدده كُل فل�صطيني 

اأخرج من جَنته.

فالزمان  ختلف.  فاأمرها  الزمان  القد�ض  اأما 
مدينة  مثل  مدينة  التاأريخ  وم�صاكل  التاريخ،  يعني 
اأخرى.  مدينة  ِي  لأ التاأريخ  م�صاكل  تفوق  القد�ض 
فاإن  ولذا  جمعاء«،  الب�صرية  ع�صقتها  »مدينة  فهي 
التاأريخ لها باأِي قْدٍر من امو�صوعية �صعٌب اإن م يكن 
من  ليتمَكن  حرفًا  موؤِرخا  لي�ض  وجرا  م�صتحيًا. 
اإى  للتو�ُصل  احفرّيات  ي  والتمُعن  الوثائق  قراءة 
�صرٍد مو�صوعٍي قريٍب من احقيقة. واأنا اأرى اأن اأكر 
هي  القد�ض  مدينة  التاأريخ  يريد  من  تواجه  م�صكلٍة 
كيفية التعامل مع العهد القدم من الكتاب امقَد�ض: 
فئة  تزال  ل  اإذ  دين؟  كتاب  اأم  تاريخ  كتاب  هو  هل 
ي  ورد  ما  كَل  تعتر  ام�صيحين2  من  حتى  كبرة 
يديه  بن  من  الباطل  ياأتيه  ل  تاريخًا  القدم  العهد 
خر  اأو من خلفه، ولذا فاإن ظهور يهوه بن احن والآ
ِلَيَعَدُه  اإ�صرائيل  بني  اأنبياء  من  ذاك  اأو  النبي  لهذا 
– ح�صبما يرد ي العهد القدم - باأن »اأر�ض اميعاد« 
تاريخية  حقيقة  عندهم  يعّد  اإ�صرائيل  لبني  �صتكون 
عليها  اح�صول  ي  اليهود  رغبة  عن  تعبرًا  ولي�ض 
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النظر عَمن  يهوه )بغ�ِض  الرغبة على  واإ�صقاط هذه 
يكون يهوه هذا(3. وقد بلغ من قبول الكتاب امقَد�ض 
على اأنه التاريخ احقيقي لليهود اأن �صانعي اخرائط 
ام�صيحين ي الع�صور الو�صطى ظّلوا يرف�صون النظر 
ر�ض وير�صمون ما يرد  اإى ما هو موجود فعًا على الأ
التفاٍت  دون  واأ�صماء  اأماكن  من  امقَد�ض  الكتاب  ي 

اإى اأي �صيٍء اآخر4.

امقَد�ض كتابًا ي  الكتاب  ويرَدد جرا ي قبول 
الكّتاب  اأعمله  ما  اإى  ناحية  ي�صر من  فهو  التاريخ. 
)�ض9),  حريف  من  التوراة  ي  القدامى  اليهود 
من  امتوارثة  الروايات  يقبل  اأخرى  اأمور  ي  ولكنه 
مراطور  غر ترُدد. خذ مثًا ما يورده عّما فعله الإ
التي  اليهود على احامية الرومانية  بالثّوار  هدريان 
اأقيمت ي القد�ض ي �صنة 132 ميادية. يقول: »فقد 
امّرة  هذه  الثوار  هدريان  مراطور  الإ قّواُت  �َصَحَقت 
ها َحْرثًا،  وَدَمَرت امدينة تدمرًا كامًا، وَحَرَثت اأر�صَ
النتيجة  وكانت  قا�صيًا،  طردًا  منها  اليهود  وَطَرَدت 
اأْن ‘َت�َصَتَت’ اليهود منذ ذلك اليوم، وزالت عن القد�ض 
�صليمان  هيكل  وحَطم  الظاهرة،  اليهودية  ال�صبغة 
خرة« )�ض10(. لكنه يعود فيقول ي )�ض  للمَرة الأ
16( اإن قَبة ال�صخرة اقرنت »معراج النبي، وفيها 

اأ�صرى وحَط عليها،  ليلة  اأثُر قدم النبي  اإنه  اأثٌر قيل 
 ¿Éc Éª«a – رابطًا ح�صانه الراق على مقربة منها
اأن  يروى  التي  ال�صخرة  اأي�صًا  وهي  ‘مبكى’ اليهود. 
اإبراهيم اخليل اأراد اأن ي�صّحي بابنه اإ�صحق عليها، 
كما اأنها تقع �صمن امنطقة التي اأقام �صليمان عليها 
قَبة  وقوع  بدعوى  جرا  قبول  ناحظ  وهنا  هيكله«. 
عليها  �صليمان  اأقام  التي  امنطقة  »�صمن  ال�صخرة 
هيكله« بينما كان قد قال لنا اإن الهيكل قد اأزيل على 
ُبَعْيَد �صنة 132 ميادية، اأي قبل حواي  يد هدريان 
عرف  فكيف  حرثًا.  حرثت  اأر�صه  واأن  قرون  خم�صة 

الهيكل؟  بالذات هي مكان  البقعة  اأن هذه  ام�صلمون 
ر�ض قد حرثت  واأين كان حائط »امبكى« اإن كانت الأ
حرثًا؟ اإن هذا �صبيه ما يرد عند الباحث اأولغ غرابار 
ي الف�صل الثامن من امجَلد الرابع من كتاب تاريخ 
�صنة  ي  اليون�صكو  منظمة  اأ�صدرته  الذي  الب�شرية 
ر�ض  2000. فهو اأي�صًا يقول اإن الهيكل قد �ُصِوي بالأ

ي تلك احادثة، ولكنه يعود ليقول اإن قَبة ال�صخرة 
�ُصِيدت ي امكان الذي كان يحتلُه الهيكل5.

اأراد  الذي  البن  اأن  اإى  جرا  اإ�صارة  اأما 
اإ�صماعيل  ولي�ض  اإ�صحاق  هو  به  الت�صحية  اإبراهيم 
فم�صاألة مكن تف�صرها بالقول اإن هذا هو ما تعَلمه 
اإ�صامه م ير�ِصخ ي ذهنه  واإن  الكتاب امقَد�ض  من 
التي  ال�صخرة  اأن  [اأما  للحادثة.  �صامية  الإ الرواية 
التي  ال�صخرة  هي  فوقها  ابنه  ذبح  اإبراهيم  اأراد 
باأي  اإثباته  ي�صعُب  فاأمٌر  ال�صخرة  قَبة  فوقها  بنيت 
�صيء �صوى العتقاد الذي ل مكن اإخ�صاعه متطَلبات 

دَلة التاريخية.] الأ

ام�صادر  بع�ض  اإى  رجع  جرا  اأن  ي  ريب  ل 
مثًا  ي�صر  )فهو  امقالة  من  اجزء  هذا  لكتابة 
واإى  توينبي،  رنولد  لآ التاريخ  ي  درا�شة  كتاب  اإى 
ي  �شلمي  الإ امعمار  كتابه  ي  كري�صويل  �صتاذ  »الأ
َول«(، ولكنه ل ين�صب الروايات اإى قائليها  عهده الأ
نه م يكن يكتب تاريخًا  ول القتبا�صات اإى كاتبيها لأ
ي  ما  اأجمل  فاإن  ولذلك  للكلمة.  الدقيق  بامعنى 
التي  �صطورة  والأ التاريخ  بن  امراوحة  تلك  امقالة 
ي�صف  اأن  فبعد  اموؤِرخ.  م�صوؤوليات  من  ديب  الأ ُل  ُحِ
لم  كني�صة القيامة والطقو�ض التي جري ي اأ�صبوع الآ

وعيد الف�صح يقول:

ام�صيح  قيامة  بعيد  الحتفال  اأن  اأح�صب  ل�صت 
فالقد�ض،  تاريخية.  �صدفة  جَرد  الربيع  اأوائل  ي 
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ال�صنة  من  امو�صم  هذا  مثل  ي  كلها،  فل�صطن  بل 
التي  الِرية  زهار  الأ تتفَجر وديانها وتالها ماين 
�صواء،  حٍد  على  وال�صخر  الراب  تك�صو  كاأنها  تبدو 
واأجملها  زهار  الأ اأبرز هذه  ولعَل  العن.  وقعت  اأينما 
ر�ض امحيطة  ع الأ �صقائق النعمان احمراء التي تر�صِ
كالب�صاط  وتتاأَلق  فتلتهب   – جانب  كِل  من  بامدينة 
ال�صقائق،  تكون  اأن  فلي�ض عجيبًا  الب�صر.  على مدى 
عودته  ورمز  القتيل،  له  الإ رمز  زمان،  الأ اأقدم  منذ 
ر�ض  بالتاي رمزًا لاأ اإى احياة من جديد، فتكون 

امقَد�صة )�ض18).

ام�صيحي  الحتفال  هذا  بن  جرا  يربط  ثم 
على  مو�صى  النبي  قر  بزيارة  ام�صلمن  واحتفال 
امِيت  البحر  من  كيلومرات  ع�صرة  حواي  مبعدة 
بعيد  ام�صيحين  احتفالت  وقت قريب من موعد  ي 
الف�صح ويعِلق على موكب اأهل اخليل الذي ياأتي بعد 

موكب اأهل نابل�ض بقوله:

قَوة  فيه  تتجّلى  رجال،  حفل  حّقًا  احفل  وكان 
ذلك  ي  التاأُمل  امرء  يعيد  واإذ  والباأ�ض.  ال�صكيمة 
اموكب امجلجل الرائع، باأزيائه، باأ�صواته، باإيقاعاته، 
مو�صيقاه  امكان  ماأ  بق�صبتيه  العربي  وامزمار 
البدائية امثرة، يكاد يجزم اأن احفل ل بَد يعود ي 
اأ�صوله اإى مرا�صيم الربيع القدمة – القدمة قدم 

وى )�ض19). القد�ض – منذ العهود الكنعانية الأ

قبول  نقبلها  اأ�صطورة  اإى  التاريخ  يتحَول  هنا 
عن  ن�صاي  الإ التعبر  من  مط  اأنه  على  ال�صعر 
وى من مقالته  الرغبة، عّما دعاه جرا ي الفقرة الأ
»باحلم والتوق وتطلُع النف�ض الب�صرية اإى اه«. ومن 
هنا اأ�صتطيع القول اإن جرا يكون اأ�صَد اإقناعًا وتاأثرًا 
عندما يكتب ب�صفته فّنانًا ي�صتعمل اماَدة نف�صها دون 
اأن يلزم نف�صه بالوثائق والقتبا�صات وامراجع. وهنا 

ر�صطية التي ترى  اأ�صتعيد امقولة الأ اأن  اإل  ل ي�صعني 
ن التاريخ مرتبط ما  اأن ال�صعر اأ�صدق من التاريخ لأ
من  قْدر  باأِي  ا�صتعادته  من  مكّنا  اإذا  )هذا  حدث 
اأن يحدث6.  ال�صحة( بينما يتناول ال�صعر ما مكن 
ولذا فاإنني �صاأركز ي بقية هذا البحث على ما كتبه 

جرا من �صعر ورواية ما له عاقة بالقد�ض.

يقارن جميل فّران ي بداية الف�صل الثاي من 
الرُقب  �صعور  بن  �شِيق  �شارع  ي  �شيادون  رواية 
والهتياج العاطفي الذي يثور ي نف�ض ام�صافر القادم 
اإى مدينة كبرة م يكن قد راآها من قبل وبن �صعوره 
َول  الأ اليوم  ذلك  »ي  بها  حَل  عندما  بغداد  ي  هو 
طويًا  تفِكر  »لن   :«1948 عام  َول  الأ ت�صرين  من 
ن ال�صوارع ت�صت�صرخك  بالفندق الذي �صتنزل فيه لأ
نف�صها  تزِين  كاأنها...  ت�صعر...  فيها...  م�صي  لكي 
امباي  اأبهج من م�صاهد  ما هو  ثَمة  لتلقاك... وهل 
15(. لكن جميل،  امجهولة والوجوه الغريبة؟« )�ض 
الذي هو ا�صٌم اآخر جرا ي هذا اجزء من الرواية 
قّل )كما نَبهنا جرا نف�صه ي ت�صدير ق�صر  على الأ
للرواية(، لي�ض ي و�صٍع نف�صي مِكنه من ال�صتمتاع 

بهذه امباي والوجوه:

اأما اأنا فقليلة هي البهجة التي �صعرت بها واأقّل 
حن  اليوم...  ذلك  ي  انتابتني  التي  ثارة  الإ منها 
لندن  راأيت  اأنني  ال�صبب  يكن  م  بغداد.  اإى  و�صلت 
وباري�ض والقاهرة ودم�صق. لقد ن�صيت اأ�صفاري، وما 
العام  اأية مدينة ي  اأذكر مامح  اأن  اأ�صتطيع  عدت 
�صوى مدينة واحدة. مدينة واحدة اأذكرها، اأذكرها 
حت  مدفونًا  حياتي  من  جزءًا  تركت  الوقت.  طيلة 
اأنقا�صها، حت اأ�صجارها امجَرحة و�صقوفها امهَدمة. 
بها  تت�صَبثان  زالتا  ما  وعيناي  بغداد  اإى  اأتيت  وقد 

.(15-16 )�ض  – القد�ض« 
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اأنك  ت�صعر  مدينة  من  بالقتاع  ال�صعور  هذا 
تركت جزءًا من حياتك مدفونًا حت اأنقا�صها �صعوٌر 
وق�صى  بغداد  اأحَب  جرا  اأن  ومع  حوه.  ي�صعب 
كر من حياته فيها و�صار جزءًا مهّمًا من  اجزء الأ
حياتها الثقافية فاإن عينيه ظَلتا »تت�صَبثان« بالقد�ض. 
وظَلت القد�ض ي خَيلته مدينة يتحَدث عنها بحرقة 
عن  اأبعد  الذي  العا�صق  ولوعة  اجَنة  من  الطريد 

حبوبته بالقَوة:

األعينيِك اأغّني؟ اأجل،
ولع�ّصاق الُدنى اجتمعوا

ي حجريك وي
غاي حجريك الأ

لودياي
ي فل�صطن و�صطاآنها.

األ�صُت اأنا قاطف الزيتون
ي وادي اجمل،

�صماك ي يافا �صائد الأ
بل الظاعنات حادَي الإ

ي متاهات النقب؟

من حاجر القد�ض اقتلعُت
حجارتي

نحت طوطمي – لأ
اأجل، لعينيك يا وجه بادي

لعينيك اأبكي واأغّني7.
»امحاجر«.  هي  هنا  ت�صتوقفنا  التي  والكلمة 
فهي  مق�صودة.  اأنها  الوا�صح  من  تورية  ت�صُم  فهي 
اأي  احبيبة،  حجري  اإى  معنييها  اأحد  ي  ت�صر 

الق�صيدة،  عنوان  ي  يذكرهما  اللتن  عينيها  اإى 
وت�صر ي امعنى الثاي اإى امحاجر التي تقتلع منها 
الفل�صطينية.  البيوت  لبناء  ت�صتخدم  التي  احجارة 
دب العربي  َول يفر�صه تراث الغزل ي الأ وامعنى الأ
الذي يجعل العينن اأَول ما يراه ال�صاعر ي حبوبته 
النمرُة  »هذه  ال�صحر«،  �صاعَة  نخيٍل  غابتا  )»عيناك 
فر�صته  فقد  الثاي  امعنى  اأما  جمرتان«(.  عيناها 
)»قَبة  بال�صخر  القد�ض  ارتباط  منها  عديدة  اأموٌر 
رمزًا  لل�صخر  الطبيعي  وال�صتخدام  ال�صخرة«( 
بعد(. ول ملك  فيما  وال�صابة )وللمقاومة  للثبات 
لفظتي  تكرار  ياحظ  اأن  اإل  جرا  اأعمال  يقراأ  من 
التلُب�ض.  اإى  اأقرب  تكرارًا  »ال�صخر«  و  »احجر« 
خذ مثًا ق�صيدة »بيت من حجر« ي ديوان ّم�ز ي 
احا�صر  الوقت  ي  م�صهد  الق�صيدة  تبداأ  امدينة. 
يلغي  خلوٍة  ي  وامراأة  – رجًا  نقِدر  – فيما  يجمع 
وجوُد امراأة ام�صتجيبة لرغبة الرجل فيها كَل ذكرى 
ل  الرجل  ولكن  العادة.  ي  الراهنة  اللحظة  خارج 
تنح�صر  التي  »الذكرى  يلغي من ذاكرته  اأن  ي�صتطيع 
عنها كُل م�صة / لبيٍت من حجر / على درجاته البي�ض 
»الركبة  اأن  رغم  اجرانيوم«  زهرات   / ا�صتفاقت 
ح�ٍض،  كَل  تهدهد   / وال�صفتن  لليد  ناعمة  ال�صمراء 
عن  ي�صرد  ذهنه  فاإن  ولذلك  ذكرى«.  كَل  تبل�صم 

�صاحبته ويعود اإى البيت امبنِي من حجر:

)اأما يزال على التِل رافعًا

اأقوا�صه الثاث، اأم اأنه

ركاٌم من خرائَب، للُجَرِذ والعناكب، 

واأخ�صِر الُقَري�ضِ مكاَن اجرانيوم؟(

�شيادون  رواية  نف�ُصها جدها ي  ال�صورة  هذه 
عن  التعبر  بعد  فّران  جميل  يقول  �شِيق.  �شارع  ي 

ن ي بغداد: ت�صُبث عينيه بالقد�ض رغم اأنه الآ
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كنا  �صهرًا  ع�صر  ثمانية  بحواي  ذلك  »قبل 
جبل  على  حديثًا  بنيناه  الذي  بيتنا  اإى  انتقلنا  قد 
حقيقًا  البيت  كان  اجديدة.  القد�ض  ي  القطمون 
والتوفر.  الكِد  من  كاملة  حياة  وح�صيلة  اأبي  حلم 
العامية  احرب  بعد  اإنكلرة  من  عدُت  وعندما 
من  يطُل  مرتفٍع  فوق  بنف�صي  امكان  اخرت  الثانية 
اأحد اجوانب على التال التي هي اأَول الريف، ومن 
خر على الطريق اجميل الذي يتلّوى حتى  اجانب الآ
على  اأي�صًا  يطُل  كان  البيت  لكن  امدينة.  قلب  ي�صل 
احِي اليهودي رحافيا، حيث كنت كثرًا ما اأرى من 
اإى  ي�صعدون  والفتيات  الفتيان  من  اأزواجًا  ال�صرفة 
اجذبوا  اإنهم  يقولون  كانوا  اجر�ض.  ويدّقون  بابنا 
بقنطرة امدخل، واأزهار اجرانيوم التي تك�صو الدرج 
بي�ض، والنوافذ العالية باأعمدتها الثاثية  احجري الأ
ال�صم�ض  تعك�ض  حن  كانت  التي  الثاي،  الطابق  ي 

z.8»تت�صاعد كال�صعلة املتهبة فوق الوادي

اإل  تكتمل  ل  احبيبة  للمدينة  ال�صورة  وهذه 
نثى  بالأ ودم،  حم  من  حبيبة  اآخر،  نوٍع  من  بحبيبة 
باحب  امرتبط  ال�صم  باختياره  جرا  اأح�صن  التي 
القاطن  ال�صاب  فهذا  ليلى.  لها:  العربي  الراث  ي 
على جبل القطمون �صرعان ما يقع ي حِب ليلى، بنت 
اجران، وتقع هي ي حِبه، وتبداأ ق�صة احب امعتادة 
التي يفر�ض اأن تنتهي بالزواج. والهدف الفّني لهذه 
ة هو امزاوجة بن م�صر ليلى وم�صر القد�ض:  الق�صَ
يقابله  البيت  تدمر  ي�صِببه  الذي  النف�صي  فال�صغط 
وي�صاعفه ال�صغط النف�صي الذي ي�صِببه قتل ليلى على 
يد ال�صهاينة، ويخِلف ي ذهن البطل �صورة مرَكبة 
عن الدمار الذي ل تنف�صل فيه �صورة احبيبة عن 
�صورة امدينة. اإذ يهجم ال�صهاينة على احي الذي 
يقع فيه بيت اآل �صاهن، اأهل ليلى، وين�صفون البيت 
يجده  البيت  لتفُقد  جميل  يذهب  وعندما  فيه،  من 

امقطوعة  ليلى  يد  على  ويعر  فيه  فيبحث  ركامًا، 
»وخام اخطبة يحيط باإ�صبع اخن�صر« )�ض 19).

واحبيبة  امدَمر  احي  �صورة  ال�صورة،  هذه 
ول  بغداد  اإى  معه  فّران  جميل  ياأخذها  القتيلة، 
تفارق ذهنه. ويت�صَبب الُبعد اجغراي بالرتفاع بها 
م�صتوى  اإى  امبا�صرة  املمو�صة  الذكرى  م�صتوى  من 
فاطمة  معه  اأجرتها  مقابلة  ي  جرا  يقول  الرمز. 
عن  فيها  و�صاألته  الكويتية  نباء  الأ ي  ن�صرت  الفقيه 

ر�ض وكيف يراها ويح�ُض بها ي رواياته: الأ

و�صخورها  ر�ض  الأ ت�صبيهي  تعرفن  »لعَلك 
وت�صاري�صها ومنخف�صاتها بج�صد امراأة ي بع�ض ما 

كتبت.

لفكرة  ثم  للحبيبة،  ثم  مه،  لأ الطفل  وعي  يبداأ 
ر�ض كوطن ما فيها من حجارة، واأ�صجار زيتون،  الأ
اأنا  وتّفاح امجانن الذي يكر ي اأر�صنا بفل�صطن.. 
خرة  الأ اللحظات  ي  م�صعود  وليد  جعلُت  الواقع  ي 
التي نراه فيها وهو ي�صِجل ال�صريط يدمج �صتيتًا من 
جاربه ي وحدة مليئة باجزئّيات ولكن ي�صعب فرز 
خرى  نها تتداخل، وتعك�ض الواحدة الأ هذه اجزئيات لأ
بحيث ل مكن القول اأين ينتهي القدم من التجربة، 
واأين يبداأ اجديد؟...كثرًا ما مُر ي تلك اللحظات 
الوّهاجة التي ت�صبح فيها جاربنا كلُها، مهما طالت 
زمنًا، وكاأنها جربة واحدة تتوَقد كاللهيب، وتتطاير 
من  نتٌف  اإل  هي  ما  التي  اجزئية  ال�صرارات  منها 

z9...التجربة الاهبة الكبرة ام�صتمَرة

ولكن  امعنى،  ي  ي�صبهه  ما  يرد  الكام  وهذا 
بكلمات اأخرى، ي امقالة اخا�صة بالقد�ض. يقول:

»اأين تنتهي الذات ويبداأ امو�صوع؟ �صارع بكى فيه 
ا�صمها  فتاة ل يعرف  الولد، وجاع، و�صحك، وع�صق 
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امطر،  ورك�ض ي  ق�صد،  له من غر  ابت�صمت  نها  لأ
ي الظام، مع اإخوته، مع والديه، مع الع�صرات من 
اأ�صواتهم  ذهنه  ي  ي�صمع  زال  ما  الذين  اأ�صدقائه 
هل  ال�صارع  هذا  مثل  ال�صارع:  مباي  بن  امتجاوبة 
امتدادًا هند�صّيًا مو�صوعّيًا جَردًا؟  يبقى  اأن  مكن 

« )8 ¢U)

 وقد عَر جرا عن حُول الذكرى اإى رمز ي 
»زماننا  ق�صيدة  هي  ق�صائده  اأجمل  من  ق�صيدة 

وامدينة« التي تت�صَدر ديوانه ل�عة ال�شم�س:

جيل اماأ�صاة نحن، وعن وعي نقبلها:
ه كَل دورات الزمن جيل عا�صرت اأر�صُ

فوعى الع�صور كَلها،
عرف الزمان م�صاعفًا

�صاربًا عمقًا وُعُلّوًا،
عا�صه عا�صقًا، متمّردًا

ويعي�صه كل يوم �صارخًا، متحّديًا.
فلتكن اماأ�صاة زماننا،

زمان احبيبِة اأرادوا منعها عّنا،
ولكن لن نعي�ض اإّل زمانها – 
زمان مدينة الطور والزيتوِن

مدينة امعراج واجلجلة:
ر�ض لنا اأر�ٌض، هي وحَدها ي الأ

وهي وحدها ي ال�صماء لنا �صماء.10
الفل�صطينية  للتجربة  تكثيٌف  الق�صيدة  وهذه 
من  اماآ�صي  هذه  رافق  وما  ماآ�صيها  بكِل  بكاملها 
ت�صميٍم ومعرفة باأن الثمن الذي �صيتعَن دفعه باهظ. 
وقد كنُت قد ربطُت ي درا�صة اأخرى هذه الق�صيدة 

بفكرة الكينونة الكبرة التي عَر عنها جرا ي رواية 
البحث عن وليد م�شع�د11 التي اأ�صار لها جرا نف�صه 
ي القتبا�ض الذي اأخذته عنه قبل قليل، ولكن اأو�صح 
التي  جرا  كتابات  وبن  الق�صيدة  هذه  بن  ارتباط 
تعِر عن تعلُقه بالقد�ض يرد ي رواية ال�شفينة. وهنا 
اأجدي م�صطّرًا لا�صتعانة بجزء من درا�صة للرواية 
مكن للقارئ اأن يجدها كاملة ي كتابي الذي اأ�صرت 

له منذ حظة.

اإن ال�صخ�صية امركزية ي الرواية هي من غر 
�صك �صخ�صية وديع ع�ّصاف. وهذه ال�صخ�صية �صيغة 
ع�صرية من �صخ�صية يول�صيز اأو ال�صندباد. وقد تكون 
رحلُته قد بداأت من الكويت اأو من بروت اأو اأي مكان 
�صطوري بداأت  اآخر، ولكنها على ام�صتوى الرمزي اأو الأ
من اجنة )فل�صطن(، ول بَد اأن تنتهي بالعودة اإليها 
بعد الطرد منها وامرور ي رحلة العذاب التي ُمَتَحن 
يريد  يول�صيز  كان  وقد  امتحانًا ع�صرًا.  البطل  فيها 
حرب  من  النتهاء  بعد  )جَنته(  ملكته  اإى  العودة 
طروادة. ولكن رحلته م تكن �صهلة، بل ت�صَمنت من 
هوال ما ل يقل عن اأهوال احرب نف�صها، ت�صَمنت  الأ
هوال التي مُر بها ال�صندباد ي عودته  اأهواًل ت�صبه الأ
ي  البطل  اأما  الب�صرة.  اإى  امتكِررة  رحاته  من 
قتاَل  تت�صَمن  باأهواٍل  يعد مّر  فلم  الع�صر احديث 
التّنينات اأو العمالقة، اأو الُر�ُصَو على اجزر امتحِركة، 
وفقدان  وامهانة  الذِل  من  نف�صية  حالت  ي  مُر  بل 

ق�صاء. يقول وديع: اللهجة والهوية والإ

ال�صدق  قلنا  كندرتك!  على  احقيقة؟  هي  »ما 
خيام.  ي  لجئن  واأ�صحينا  حناجرنا،  ُبَحت  حّتى 
�صحية  نحن  واإذا  العام،  اأم  ي  ال�صدق  توَهمنا 
كاأفراد،  كاأمة، وعرفناه  �صذاجتنا. وقد عرفنا ذلك 
ولذلك فاإنني، كفرد، ما عدُت اأكرث ما يقوله اأحد...
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ي الليل تنتابني ذكريات األيمة، األيمة جّدًا. وتنتابني 
رغبات األيمة اأي�صًا. كنت فيما م�صى اأجد متنَف�صًا ي 
تاأتيني  فكار، ي كتابة ال�صعر...اللياي قد  تدوين الأ
بذكريات من القد�ض فاأحزن، واأغ�صب، واأبكي. كنت 
هذه  مثل  فوجئت  عندما  ال�صام  ي  فندق  ي  مَرًة 
الذكريات فبكيت، وراآي رجل اأعرفه، فجاء ي�صاألني 
واإخوتي،  واأمي،  اأبي،  على  اأبكي  اخر...فقلت  ما 
بداعية  الإ حاولتنا  اخجل...  اأعرف  عدُت  وما 
البكاء.... من  نوع  هي  موؤقتة.  م�صِكنات  اإل  لي�صت 
ثقيل،  كبٍر  بُخٍف  اأراه  ما  كِل  على  الزمن  دا�ض  لقد 
وطم�ض الريق والفتنة. ولو كنت ر�ّصامًا لر�صمُت ذلك 
– اأتدري كيف؟ بلطخة �صوداء عري�صة قد اأبِقعها ي 

z.(22-21حمر« )�ض مكانن اأو ثاثة ب�صيء من الأ

ال�صوداء  اللوحة  خرة، �صورة  الأ ال�صورة  وهذه 
الرواية  ي  تتكّرر  �صورة  حمر،  الأ من  ب�صيء  امبَقعة 
الفل�صطينية  اماأ�صاة  يلِخ�ض  موتيف  �صكل  على 
يخاطب  ما  بقْدر  العقل  يخاطب  ل  بليغًا  تلخي�صًا 
باللونن  امرتبطة  امعاي  من  ن�صاي  الإ امخزون 
من  اجزء  هذا  وديع  وينهي  حمر12.  والأ �صود  الأ

كامه الذي ي�صِجله ع�صام ال�صلمان بقوله:

»الزمن هو العدّو. ع�ض، ابَق ي قيد الوجود ما 
�صوداء  لطخة  ذلك.  غر  لك  يكون  ولن  ا�صتطعت، 
 – هناك  ونقطة  هنا  نقطة  مع  العمر،  قما�صة  ماأ 
اأن  دون  ولكن  منك،  اإرادة  دون  لك  تعر�ض  طفائف 
حظى بتلك التجربة العنيدة التي هي نتيجة اخيار 

رادة« )�ض22)13. والإ

»اخيار  على  الفقرة  اآخر  ي  التاأكيد  وهذا 
رادة« هو الذي مِهد للفعل بدًل من تلّقي الفعل:  والإ
العودة  م�صروع  لكَن  العودة.  لرحلة  مِهد  الذي  هو 
اإى  يبقى عند وديع ع�ّصاف رومان�صَي الطابع يفتقر 

اإى  العملي، بينما مِهد عند وليد م�صعود  الرنامج 
ام�صَلح �صمن  العمل  تتمَثل ي  التي  الكبرة  الكينونة 

برنامج مدرو�ض.

رمز  بن  وثيقة  �صلة  اإى  اأ�صر  اأن  ن  الآ واأوُد 
تن�صئها  ال�صلة  وهذه  القْد�ض.  ومدينة  ال�صفينة، 
اأن  بنا  يح�صن  الرواية  ي  اأ�صا�صية  �صعرية  ا�صتعارة 

ن�صعها ي �صياقها الكامل:

وغر  حقيقي.  غر  امقمر  الرائق  البحر  »هذا 
الليل  وهذا  الن�صياب  وهذا  الزرقة  هذه  حقيقية 
ال�صيء  اإما  الولهان.  كالعا�صق  الدنيا  على  احاي 
اأنغام  هي  مواج  الأ له...وهذه  ذكراي  هو  احقيقي 
والقّدي�صن،  وامائكة  باه  امرتبطة  �صى  والأ الفرح 
العنيفة اخفية.  وامتعات  اأنغام احب  فيها  وتندمج 
– ي  اإيقاعًا  – واأ�صد  وقعًا  اأ�صد  مياه،  ذكرى  فيها 
وم  بحرًا،  ح�صبتها  مياه  الف�صيحة،  النف�ض  حجرات 
ال�صتاء  اأمطار  مياه  فيها  تتجَمع  بركة  من  اأكر  تكن 
على  اأقف  ال�صلطان«.  »بركة   – القد�ض  �صور  خارج 
�صخرة فيها انح�صر اماء عنها، واأنظر اإى امويجات 
امياه اخ�صراء، فاأرى  التي تخِلفها الريح حولها ي 
امياه  هذه  �صفينتنا  مخر  كما  فيها  مخر  ال�صخرة 
وكّلي  ع�صرة،  الرابعة  ي  كنت  الزرقاء.  امتو�صطية 
بيتنا  من  اأهرب  ام�صتحيل،  اإى  البعيد،  اإى  حُرق 
على  قف  لأ ال�صلطان«  »بركة  اإى  الكثار  واآدمّييه 

ال�صخرة امحِلقة عر حيطات اخيال« )�ض24).

ال�صلطان« حقيقَيًة ي  »بركة  الفقرة جعُل  هذه 
بي�ض امتو�ِصط  ذهن وديع ع�ّصاف اأكر من البحر الأ
ال�صخرَيَة  ال�صفينَة  وجعل  ن،  الآ عبابه  مخر  الذي 
ي  اأبقى  ال�صلطان«  »بركة  ي  فوقها  يبحر  كان  التي 
ن، وُترِدد كلمة  ذاكرته من ال�صفينة التي هو عليها الآ
»ال�صخرة« ثاث مّرات ي اإ�صارة وا�صحة اإى مركزية 
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ي  والر�صوخ  للثبات،  رمٌز  فال�صخرة  الرمز.  هذا 
رادة14، ولكن هذا الثبات ل منع  امكان، و�صابة الإ
بحار. وال�صخرة رمٌز اإ�صامي مهٌم اأي�صًا  احركة والإ
لرتباط ال�صخرة برحلٍة من الرحات التي تتحَدث 
عنها الرواية حديثًا مبا�صرًا اأحيانًا وغر مبا�صر ي 
ن قَبة ال�صخرة اأ�صبحت رمزًا ثابتًا  اأحيان اأخرى، ولأ
ة ولفل�صطن بعاَمة.  ي امخيلة ال�صعبية للقد�ض بخا�صَ
رمٌز  ال�صخرة  ن  لأ مهٌم  م�صيحٌي  رمٌز  اأخرًا  وهي 

للكني�صة. يقول وديع:

فيما  نتقا�صمه  �صّرًا  »ال�صخر«  من  جعلنا  »لقد 
بيننا. قلنا اإن ال�صخر يرمز اإى القد�ض: �صكلها �صكل 
وال�صخر  ال�صخر.  ت�صاري�ض  ت�صاري�صها  ال�صخر، 
راأينا  ذهبنا  اأينما  امدينة.  ي  طريق  كِل  حافة  على 
اأنا�صًا يك�صرون ال�صخر – لر�صف الطريق، اأو للبناء. 
مقالع ال�صخر حول امدينة. فل�صطن �صخرة، تبنى 
اجذور،  عميقة  �صلدة،  نها  لأ اح�صارات،  عليها 
كال�صخر  ي�صمدون  والذين  ر�ض.  الأ مركز  تت�صل 
من  وام�صيح،  كلها.  فل�صطن  يبنون  القد�ض،  يبنون 
اختار من النا�ض ليكون خليفة له؟ �صمعان ال�صخرة. 
ابتنى  ما  اأجمل  من  ليكون  ابتنوه  الذي  ما  والعرب، 

ن�صان من عمارة؟ قَبة ال�صخرة«. )�ض60-61). الإ

ربطًا  وال�صخر  وديع  بن  الرواية  تربط  كذلك 
مبا�صرًا ي و�صِف ع�صام له باأنه يبدو »كاأنه ُقَد من 
كجوهرتن«  الع�صلَيتان  العينان  فيه  تلتمع  ال�صخر، 

)اأي كحجرين كرمن، �ض104(. يقول ع�صام:

ي  و�صبابه  �صباه  ق�صى  من  على  ال�صهل  »من 
كما  اأو،   – ر�ض  الأ وبن  اه  بن  يوِحد  اأن  القد�ض 
اأي�صًا  يوِحد  ولكنه  ال�صخر.  وبن  ام�صيح  بن  يقول، 
احتَل  فاإذا  معًا.  وال�صخر  ام�صيح  وبن  نف�صه  بن 
نف�صه،  احتلوا  لقد  اإلهه:  احتّلوا  ر�ض، فقد  الأ اليهود 

يعيد  اأن  وعليه  ن كمدينته م�صطور، منف�صم،  الآ هو 
اإى النف�ض وحدتها: ل بَد من ا�صتعادة الثالوث باأكمله 

.(105 )�ض  – بالدّم« 

الديني  تاحم  اإى  �صارة  الإ من  بَد  ل  وهنا 
�صيئًا  ن�صمع  وهو و�صف  الو�صف،  وال�صيا�صي ي هذا 

�صبيهًا به من وديع ع�ّصاف نف�صه:

»اأنا، اإن كانت لدّي عاطفة حقيقية، فهي عاطفة 
دينية. �صوفية اإن �صئت. عواطفي تتحَرك مو�صيقى 
حان التي تت�صاعد األيمة جريحة من  الكني�صة. فالأ
رغن الهادر ي ال�صقوف  حناجر امرّتلن، واأحان الأ
اإى  اخا�صعة  ال�صارعة  �صارات  الإ وهذه  ال�صاهقة، 
رباب وملكوت ال�صماء وَحَمِل اِه احامِل  اه ورِب الأ
باأحا�صي�ض  تغمري  كلُها  هذه   –15 العام  خطايا 
– اأمَزق  عندها  اأمَزق  اأن  اأريد  فاأنا  كاله�صتريا. 
 – حزين  اجمال  ن  لأ وحزنًا.  واأ�صى  وطربًا،  فرحًا 

اأجمل ما ي احياة حزين كبادي...«)�ض23).

ما  كِل  ي  وال�صيا�صي  الديني  بن  امزج  وهذا 
ت�صاركها  ل  وحدها  بالقد�ض  خا�ٌض  بالقد�ض  يتعَلق 
فيه مدينة اأخرى. ولو كان امتحِدث ي هذه القطعة 
ي  ال�صاة  عقب  الدينية  جربته  ي�صف  م�صلمًا 
فيه  تختلف  م�صابه  بكام  جاء  ق�صى  الأ ام�صجد 
حديث  واأُي  الدينية.  العاطفة  وتت�صابه  ام�صطلحات 
من اأِي جهة من هذه اجهات الثاث لن يكون حديثًا 
بها.  مُر  التي  التاريخية  الظروف  ي  خال�صًا  دينّيًا 
ولذا فاإن احديث عن القد�ض ي هذه الرواية �صرعان 

ر�ض، عن الوطن: ما يتحَول اإى احديث عن الأ

والَقَطمون،  الطالبَية،  زيتونات  يا  اه  »لك 
اماحة...حتك  اإى  ام�صر�صل  والوادي  وام�صَلبة، 
تركنا جزءًا من حياتنا، هبًة، وُعْربونًا للعودة. تخرج 
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والب�صاتن  البوا�صق،  �صجار  الأ وترى  العام،  اإى 
امنَمقة، والغابات املتَفة، ولكنها كَلها ل ت�صاوي غ�صنًا 
�صجار الغراء امتباعدة، ي  ُمْعَوّجًا واحدًا من تلك الأ
قدميك  تلَقت  التي  احمراء  ال�صخرية  ر�ض  الأ تلك 
اإذ  كقبات عا�صق، وبانت كاأنها تنت�صر حت جنبك 
ت�صطجع عليها كاأرائك اجنة. لعنٌة واحدة هي اأوجع 

اللعنات: لعنُة الغربة عن اأر�صك« )�ض 27).

ر�ض ي هذا ال�صياق �صبيهة  ولعنة الغربة عن الأ
مام ال�صبه – بلغة الرواية - بلعنة اخروج من اجنة 
وى. والفّاح هو اأعَرُف النا�ض معنى الغربة عن  الأ
يذُكُر جُرَح قدميه على  الذي  الفّاح  »�صل  ر�ض:  الأ
كاأنه  الوحيدة،  حياِته  لَذَة  يذُكُر  كاأنه  ر�ض  الأ تلك 
عادت  ما  اأر�صه،  عن  ْبِعَد  اأُ اأن  بعد  حياته،  اإن  يقول 

حياة« )�ض27).

ُيقَبل  الذي  مر  بالأ لي�ض  ر�ض  الأ من  خراج  والإ
بالر�صا�ض  القد�ض  من  اإخراجي  اأقبل  »م  ب�صهولة: 
بن  بدمه  يت�صَرج  فايز  روؤية  اأقبل  م  والديناميت. 
بن  مزج  اه  عطا  فايز  وق�صة   .)49¢U)  z…ój
الديني وال�صيا�صي مزجًا يوؤِكد تاحم الطرفن على 
حدهما  لأ فكاك  ل  تقريبًا  متطابقن  يجعلهما  نحو 
ا�صمه  حقيقي  �صخ�ض  عطااه  وفايز  خر.  الآ عن 
مقتله  عن  جرا  كتب  عطااه.  ت  اأْلِرْ هو  �صلي  الأ
On the De-«عنوانها الإجليزية  باللغة  bق�صيدة 
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تاريخها 1948/6/8، وورد ِذْكُره غَر مَرٍة ي كتابات 
ي  األرت(  )اأو  فايز  يوؤّديها  التي  والوظيفة  جرا. 
بن  الوثيق  التاحم  ج�صيد  هي  ال�صفينة  رواية 
�صا�صية ي الرواية وتازم العامن: الديني  الرموز الأ
وال�صيا�صي. فالرواية تربط �صخ�صية فايز ب�صخ�صية 
اإنه ولد ي قرية عن  يوحّنا امعمدان الذي يقال لنا 
الذي  وبال�صخر  )�ض61(،  القد�ض  قرى  من  كارم 

يعانقه وديع وفايز ي عِن قريِة �صلوان، وباماء الذي 
ي�صتحّمان به ي جٍو اأ�صبه بطقو�ض التعميد، وبالنار التي 
»ي داخله ي تاأُجج دائم« )�ض 64(. وعندما موت 
ِثرًا بجراحه تبقى »عيناه حِدقان ي اأ�صوار  فايز متاأ
ويت�صاءل   ،)71¢U) لئن«16  متاأ كحجرين  القد�ض 
وديع: »هل انطفاأت النار ي قلبه، وم يبَق ي اإل اأن 
اأ�صيل اج�صد امن�صهر واأو�ِصد راأ�صه على عنقي؟...
�صًا، اأو قاتًا،  اأق�صمُت اأنني �صاأعود...غازيًا، اأو متل�صِ
�صاأعود. حتى ولو قتيًا على �صخرة« )�ض75(. وموت 
ي�صتحُم  التي  العن  ي  اماء  معمودية  ا�صتكمال  فايز 
وهو  تقتله  التي  النار  �صلوان معمودية  عاريًا ي  بها 
يدافع عن القد�ض. وهو مثاٌل نا�صع الو�صوح على اأن 
ل  جمعًا  وال�صيا�صَي  الدينَي  جمع  ال�صهيد  �صخ�صية 
مر بفل�صطن. ولذلك فاإن  انف�صام له عندما يتعَلق الأ
الدنيا  ي  مدينة  اأجمل  »القد�ض  مثل  عبارة  مدلول 
الكلية  طلبة  و�صف  مثل  اأو  )�ض21(  الإطاق«  على 
فوق  من  اإليها  ينظرون  وهم  القد�ض  مدينة  العربية 
جبل امكِر باأنها »ثرّيات متاحقة، ا�صتمرار لنجوم 
ال�صتطيقية  ال�صتجابة  ي  ينح�صر  ل  ال�صماء«17 
جمال مدينة القد�ض، بل هو تعبر �صيا�صي اأي�صًا عن 
التعلُق بها تعلُقًا يجعل التفريط بها اأو ن�صيانها �صربًا 
العبارة  هذه  على  وديع  ينِوع  وعندما  ام�صتحيل.  من 
ويقول اإن بيوتها »كاأنها جواهر منثورة على ثوب اه« 
(U¢22( فاإنه مزج ال�صيا�صة بالدين مزجًا ل مكن 
التعبر عنه بغر هذا النوع من َحْجِب امعنى باإظهار 
ر�ض  ال�صورة. ومّا كان خيال وديع م�صغوًل بفكرة الأ
ملَونًة  مور  الأ روؤية  من  الفكاك  ي�صتطيع  ول  والوطن 
ما يتلَب�صه هو من اأفكار فاإننا ل ن�صتغرب حن ُي�صِقط 
لوان على عاقة ع�صام ال�صلمان وُمى ويقول  هذه الأ

عندما يعرف له ع�صام باأنه هارب من ُمى:

ر�ض هي ال�صّر ي حياتك. مع مى اأو  ر�ض. الأ »الأ
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ر�ض عودة اإليها من جديد مهما  بغر مى. �صتجُرك الأ
اماء.  الزرع،  الراب،  هي  مى  ذهبت.  اأينما  فعلت، 
م�صاك  ر�ض مهما ت�صَورت. مهما ف�صلت ي الإ اإنها الأ

بها بيديك«)�ض88).

ر�ض ل مكن اأن ت�صَح  وهذه امطابقة بن ُمى والأ
كّلّها.  الرواية  يتخَلل  الذي  ال�صعري  امنظور  عر  اإل 
ن يجمع »الفل�ض على الفل�ض«  والقّوة التي تدفع وديع لأ
لي�صت هي  ر�ض«  الأ – اأعني  منها  »الزواج  اأجل  من 
لفعل  ُمى  والفيل�صوفة  ع�صام  امهند�ض  تدفع  التي 
نهما  لأ اجن�صية  العاقات  خارج  حَدد  �صيء  اأي 
الرواية(  زمن  )ي  يح�ّصان  – ل  عروبتهما  –رغم 
الذي  التعاطف  كل  رغم  اأر�ض  ق�صية  ق�صيتهما  باأن 
اإنه متفِرٌج معجٌب  يبديه ع�صام نحو وديع وق�صيته. 
عجاب. ولذلك فاإن رَد ع�صام على  ب�صخ�صيٍة تثر الإ

ر�ض هو:  اأفكار وديع امتعِلقة بالأ

األ  مكرهًا،  عنها  نزحَت  نك  لأ ر�ض...تهُمك  الأ
ترى يا وديع، اأن حرمانك لي�ض جن�صّيًا بل »اأر�صّيا«18. 

عنها.  احديث  عن  يكّفون  ل  امراأة  من  امحرومون 
ر�ض« )�ض88). واأنت حروم من الأ

ابن  كان  لقد  عنها؟  احديث  عن  يكُف  كيف 
م�صابهة  حالة  عن  التعبر  ي  �صبقه  قد  حمدي�ض 

عندما قال: 

فاإن كنُت اأُْخِرْجُت من جَنة
فاإي اأحِدث اأخبارها

نبيل مطر ي خامة مقالٍة روى فيها  وقد كتب 
مدينة  النا�صرة،  مدينة  اإى  بها  قام  زيارًة  ة  ق�صَ
اأهله، م�صتذكرًا ما يرد ي الكتاب امقَد�ض ي �صياٍق 

له مغزاه للفل�صطينين واأعدائهم من ال�صهاينة:
zIf I forget thee Nazareth, let my right hand 

wither, let my tongue cleave to palate if I do 

not remember you«.19.

هذا  ي�صتذكر  كان  جرا  اأن  ي  عندي  �صَك  ول 
 uالكام نف�صه ي كِل ما كتب عن القد�ض وفل�صطن

حـــــــــــــــــــــــالت الإ

1- جرا اإبراهيم جرا: »القد�ض«، ح�ار, U ,(1965 ,ôHƒàcCG-ÈªàÑ°S) 18 Oó©dG¢5. و�صاأ�صر فيما بعد اإى اأرقام ال�صفحات التي 
اأقتب�ض منها من هذه امقالة ي امن.

2- يو�صف هوؤلء باأنهم  fundamentalists وهو م�صطلح يعني اموؤمنن بحرفية الكتاب امقّد�ض. وقد اأخذ هذا ام�صطلح يطلق مع 
�صولين« التي ل عاقة لها بامو�صوع. �صف على ام�صلمن ويرجم بكلمة »الأ الأ

�ض ي تنفيذ رغبات هذه القبيلة اأو جموعة القبائل التي ت�صّكل منها بنو اإ�صرائيل،  ن يهوه يبدو اأنه اإله قبلي يتخ�صّ 3- اأقول هذا لأ
م. ول تعنيه بقية الأ

ن ي جامعة مني�صوتا بالوليات امتحدة بحثًا متعًا عن هذا امو�صوع اأطلعني عليه قبل  4- كتب ال�صديق نبيل مطر الذي يعمل الآ
ن�صره قبل �صنوات.
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5- The Dome of the Rock, completed in 691-2 by order of the Umayyad Caliph ‘Abd al-Malik, «is lcated 

on the holy area of the ancient Jewish Temple, lattened by the Roman army in the second century AD. 

«see History of Humanity: From the Seventh to the Sixteenth Century, ed. M. A. Bakhit et al. (London: 

Routledge, 2000), pp. 148-9.

ر�صطية اأ�صاعها ال�صر فلب �صدي ي دفاعه ال�صهر عن ال�صعر. انظر:  6- هذه ال�صيغة من الفكرة الأ
  Sir Philip Sidney, «The Defence of Poesy,» in Prose of the English Renaissanc, ed. J. William Hebel 

et al. (New York: Appleton-Century-Croft, 1952), p. 276.

7- جرا اإبراهيم جرا: »اآلعينيك اأغني«، من ديوان موز ي امدينة )بروت: دار جلة �صعر، U ,(1959¢13-14. ال�صيغة امن�صورة 
�صف جعلت اآخر اأربعة اأ�صطر  ي امجموعات ال�صعربية الكاملة )لندن: ريا�ض الرّي�ض للكتب والن�صر، 1990( م�صطربة مع الأ

ت باألفاظي«( ال�صابقة. من الق�صيدة جزءًا من ق�صيدة »فاحًا ماأ
.16¢U ,(1988 ،داب 8- جرا اإبراهيم جرا: �صيادون ي �صارع �صّيق، ترجمة حمد ع�صفور، ط3 )بروت: دار الآ

.166¢U ,(1992 ،9- جرا اإبراهيم جرا: اأقنعة احقيقة واأقنعة اخيال، )بروت: اموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر
.9¢U ,(1981 ،10- جرا اإبراهيم جرا: لوعة ال�صم�ض، )بروت: اموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر

والن�صر،  للدرا�صات  العربية  اموؤ�ص�صة  بداعية، )بروت:  الإ اإبراهيم جرا  لكتابات  جرا  درا�صة  وامرايا:  نرج�ض  كتابي  انظر   -11

.95-71¢U ,(2009

�صارات اإى هذه ال�صورة �صورة الدم الذي ي�صيل من �صاق اأحد امتظاهرين ي القد�ض: »وقع اأحد زمائنا اأر�صًا،  12- من اأجمل الإ

جروحًا ي �صاقه، ودمه ي�صيل اإى حذائه، وير�صم فرا�صات حمراء على ال�صفلت« )�ض61(: لوحة �صوداء مبقعة ب�صيء من 
حمر! الأ

13- لحظ اأن هذه الكلمات تلّخ�ض ي �صياق النر ما تقوله ق�صيدة زماننا وامدينة ي �صياق ال�صعر.

14- ل ملك امرء اإل اأن ياحظ اأن الرواية ا�صتبقت الهالة اخا�صة التي اكت�صبها ال�صخر واأحيطت بها احجارة ي اأواخر الثمانينات 

بعقدين من الزمان.
خرة مقتب�صة من ق�صيدة جرا جعل لها عنوانًا لتينيًا هو Agnus Dei )حمل اه( ي ديوان امدارامغلق.  15- الكلمات اخم�ض الأ

وهذا القتبا�ض اإ�صارة خفّية اإى ماهي �صخ�صية اموؤلف مع �صخ�صية البطل الروائي، الذي ينقل كامًا عن اموؤلف وكاأنه من 
و�صعه هو.

16- قارن ت�صبيه عيني وديع بجوهرتن ي �ض 104.

17- »القد�ض«، �ض8.

18- هكذا وردت الكلمة ي الن�ض، واأح�صب اأن ال�صواب رفُعها.

.60 ¢U ぃ(2008) 72 19- انظر امجلة الثقافية العدد

كان نبيل يحّور ما يرد ي امزمور 137 الذي يقول )برجمة كتاب احياة(: »اإن ن�صيتك يا اأور�صليم، فلتن�ض ميني مهارتها. ليلت�صق 
لك على ذروة اأفراحي«. ل�صاي بحنكي اإن م اأذكرك وم اأف�صّ
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اأمن �صّنار
فق اجديد امقد�صية´ والأ

إبراهيم خليل ا

من اللفت اأَن الكثرين من يتحدث�ن عن القد�س، منا�شبة اختيارها عا�شمة للثقافة العربية 
فذاذ، فه� كاتٌب، و�شاعٌر،  للعام 2009, يتجاوزون علماً من اأعلمها الكبار، ورائداً تن�يرّياً من روادها الأ
دب  فق اجديد امقد�شّية، التي كان لها ما لها ي النه��س بالأ ومفكٌر، وقا�ٌس، و�شحفّي، ارتبط ا�شمه بـ الأ
ديُب الراحل اأمن �شّنار الذي فقدناُه  إنه الأ ردن ي �شتينات القرن امن�شرم، ا بداعي ي فل�شطن والأ الإ

إْن عّددوا ماآثرها األ يتجاوزوُه. قبيل �شن�اٍت اأْربع، وحّق على من يحتف�ن بالقد�س األ ين�ش�ُه، وا
ُولد اأمن �صّنار ي بلدة البرة عام 1933 ودر�ض 
دبية  فيها وي رام اه. ومنذ البداية ظهرت ميوله الأ
فقر�ض ال�صعر، ونظمه، ون�صره ي ال�صحف امقد�صية، 
اأوى ق�صائده عام  ون�صرت  ال�شريح.  منها �صحيفة 

1949. وم يكن عمره قد جاوز ال�صتة ع�صر ربيعًاً. 

امنار  �صحيفة  �صدرت  وعندما  ق�صائده.  توالت  ثم 
وحمود  كامل  خوان  الأ القد�ض  ي  اأ�ص�صها  التي 
اأمن  فيها  عمل  حماد،  جمعة  و�صديقهما  ال�صريف 

فق اجديد ي خم�ض جلدات اأنيقة، وذلك منا�صبة  ´ل بد من التنويه هنا اإى اأن اموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر قامت باإعادة طباعة الأ
عمان عا�صمة الثقافة العربية 2001.
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اجديد  فق  الأ حرير  مدير  يكون  اأن  وتقرر  �صّنار، 
�صدرت  التي  ال�صهرية  ن�صف  دبية  الأ امجلة  وهي 
�صهر اأيلول/ �صبتمر)1961( باإ�صراف جمعة حماد.
حوله  وجمع  �صّنار،  اأمن  ا�صم  مع  امجلة  تلك  وي 
دباء وامثقفن من اأمثال: خليل  عدد من الكّتاب والأ
ال�صواحري وحمود �صقر، وحمد �صاهن، و�صبحي 
واآخرين  اأبو �صرار، وفايز �صّياغ،  �صحروري، وماجد 
لهذه  وكان  اأ�صمائهم.  لتعداد  هنا  مو�صع  ل  كثرين 
يزودونها  ودم�صق  ولبنان  م�صر  ي  مرا�صلون  امجلة 
ُويقدم من  الثقافية عما ي�صدر من كتب،  بالتقارير 
اأدبية،  مهرجانات  من  وينظم  م�صرحية،  عرو�ض 

و�صعرّية، على وجه اخ�صو�ض.

رئي�ض  �صّنار  اأمن  اأ�صبح  الع�صرين  العدد  وي 
هذه  عن  حماد  جمعة  تنحى  اأْن  بعد  فق  لاأ حرير 
اإى  �صهرية  ن�صف  من  امجلة  وحولت  الرئا�صة، 

�صهرّية.

ول ام�شعل  وكان اأمن �صّنار قد اأ�صدر ديوانه الأ
اخالد )1957)، الذي طبع ي القد�ض بعد اأْن اأذيعت 
ردنية الها�صمية ي رام  ق�صائده من اإذاعة امملكة الأ
اه. وي العام 1967 رحل مع من رحلوا اإى عمان، 
اح�صن  جبل  ي  اماأجورة  ال�صقق  اإحدى  من  واتخذ 
�صرته ال�صغرة. وفيها ظّل ي�صتقبل  دار اإقامة له، ولأ
وظّل  وامريدين.  �صدقاء،  الأ من  امتوا�صع  العدد 
يوا�صل الكتابة، فنظم اأ�صعارًا قليلة ن�صرْت ي بع�ض 
امجات ومنها ق�صيدة »فرح ل ينتهي« التي ن�صرت 
ي اأفكار. وق�صيدة »اأَوْي�ض« التي ن�صرت فيها كذلك، 
ردي (1982). وظّل  ثم ي ختارات من ال�شعر الأ
والدراما  وامقالة،  وام�صرحية،  الرواية،  ي  يكتب 

بداعي. التلفزيونية، وغرها من فنون التعبر الإ

احتال  من  حدث  الذي  وبعد   1967 �صنة  ي 
وى  الأ روايته  �صّنار  اأمن  كتب  الغربية،  لل�صفة 

ما  تاأثر  عن  وحادًا  عفويًا  تعبرًا  وكانت  الكاب��س. 
وفازت   1968 العام  مطلع  الرواية  ون�صرْت  حدث. 
رواية  مع  منا�صفة  اللبنانية   QÉ¡ædG جريدة  بجائزة 
وم  الي�م.  منذ  اأنت  بعنوان  امو�صومة  �صبول  تي�صر 
تكن الرواية - ي راأي اموؤلف - رواية متمّيزة، فقد 
ل�صحيفة  دبي  الأ امحرر  مع  اأجراه  لقاء  ي  �صّرح 
خليل  الناقد  القا�ض  الد�شت�ر(1976/2/20( 
ال�صواحري: باأّنها م تكن »اأكر من رَدة فعل �صاخبة 
الذي حمله،  الفكر  اأما  ما حدث ي حزيران.  اإزاء 
مواجهة  وامعا�صرة،  �صالة  الأ بن  للقاء  الدعوة  فْهَو 
التحِديات. اليوم اأرى ي تلك الرواية عمًا �صاَذَجًا، 
ْج  تن�صُ وم  النفعال،  رّدة  ي  رقة  ُحْ ن�صجْت  لقد 

على ناٍر هادئة«. 

الكتابة  جال  ي  �صّنار  اأمن  عمل  الرواية  بعد 
باب  »فندق  م�صل�صل  فكتب  والتلفزيون.  للم�صرح 
وم�صل�صل  القناديل«،  »هْم�ض  وم�صل�صل  العامود«، 
با�صم »�صبحان  »البحث عن مفقود«، وبرنامج ديني 
ام�صرح،  ي  اأما  ذاعي.  الإ »لفحات«  وبرنامج  اه«. 
فقد كتب: ó°ùdG، والليلة يطلع القمر، وقرية ال�شيخ 
موؤ�ص�صة  ح�صاب  خرة  الأ هذه  ت�صوير  وم  حماد، 
حمود  طلب   .1976 عام  ي  والتلفزيون.  ذاعة  الإ
ال�صريف من اأمن �صّنار عن طريق خليل ال�َصواحري 
اأن يلتزم بالكتابة يومّيًا ي �صحيفة الد�شت�ر فانتظم 
با�صم  وطورًا  ال�صريح،  با�صمه  تارة  الكتابة،  ي 
م�صتعار هو )جهينة(. وقد التزم ي الكتابة ي زوايا 
)حظات(،  با�صم  كانت  اإحداها  واأ�صبوعية  يومية 
والثانية با�صم )مع احياة والنا�ض( مدة ثاثن عامًا 

فا�صتهر بن كتاب امقالة الق�صرة.

من  )�صبتمر(  اأيلول-   18 ي  �صّنار  اأمن  توي 
العام 2005.

كاتب  اأمن  على  ال�صوء  نلقي  اأْن  هنا  نحاول 



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 342009

فق اجديد، التي ارتبطت  امقالة، امرتبط مجلة الأ
الكتاب  لدى  عرفت  حتى  بالقد�ض،   – بدورها   -

بامجلة امقد�صّية.

لنقْل،  اأو  امتميزة،  دبية  الأ مقالته  من  لأ كانت 
ي �صيء من التحفظ، النقدية. فقد كان يرى جودة 
فهو  امتنوعة،  واأبعادها  التجربة  بعمق  رهٌن  دب  الأ
دب  يكتب عن اأدب النكبة مقالة يوؤكد فيها اأن هذا الأ
واأعمق  اأعلى  هي  ظلت  بل  النكبة،  م�صتوى  يبلغ  م 
دباء  والأ الكتاب  من  الكثر  عنها، حيث  التعبر  من 
ي راأيه حّونوا حول التجربة، فجاء اأدبهم ناجًا عن 
خا�ض  نتيجة  ل  النكبة  عن  �صيء  كتابة  ي  الرغبة 
رفيع.  اإبداع  كِل  م�صدر  هي  التي  للتجربة  فكري 
وم  التجربة،  طم�صت  الكتاب  اأكر  عند  »فالفجيعة 
تنفخ فيها احياة، فاأخرجتها ثمرة فجة م يتْح لها 
النمو الطبيعي ال�صليم.« وقد رد اأمن �صّنار ذلك اإى: 
ا�صتعداد  وعدم  فيه،  نعي�ض  الذي  امنحرف  »الواقع 
امتلقي، وظروف امعي�صة التي تخنق الفنان امتاأرجح 
بن امُثل العليا ولقمة العي�ض، بن احرية والقيود.. « 
ولذا يدعو �صّنار ي مقالته تلك عن »اأدب النكبة« اإى: 
»اأدب جديد يتجاوز فيه ال�صعراء، والق�صا�صون، ما 
هو �صائد فيكتبون اأدبا« �صادرًا عن التجربة ذاتها، ل 
ا�صتح�صارا لفكرة اأو اأ�صلوب من خارج النف�ض، اأو من 

وراء الوجدان..«

اهتمامه  مقدار  يوؤكـُّد  الفكرة  هذه  وتكراُره 
وبلورة مبداأ  النكبة من جهة،  اأدب  راأيه ي  بتو�صيح 
كانت  اإْن  دبية  الأ عمال  الأ تقوم  اأ�صا�صه  على  نقدي 
الذي  اخا�ض  للعدد  تقدمه  ففي  نرًا.  اأْو  �صعرًا 
اأهمية  يوؤكد  النكبة  دب  لأ اجديد  فق  الأ خ�ص�صته 
دبي  الأ العمل  اأ�صا�ض  باعتباره  النفعاي،  التجريد 
التجربة بعيدًا  بداعي، وجوهره. فهو: »يعيُد خلق  الإ

عن َوَهجها، وي الغْور من اأعماقها، وعلى امتدادات 
�صيلة جميعا.. وذلك جوهٌر نزعم اأَن اأدب  اأبعادها الأ
دٍب جديٍد  نكبتنا م يعرفه« ولهذا يتبنى �صّنار الدعوة لأ
َيخل�ُض مْن: »َدوار النكبة، والرزوح حت �صخرتها، 
واللهاث وراء لفحها، فذلك هو الزمن ال�صائع، الذي 
الظّل.  ي  ام�صرخية  اأ�صابعنا  من  حظاته  تت�صَرُب 

وتتثاءُب كلماته اميتة هذيانًا وغثاًء واجرارًا.«

تاأثره  اأمن �صّنار تلك ُيدرك  يتاأمل كلمات  ومن 
objective co- امو�صوعي  امعادل  بنظرية  Gالافت 

الكتابة  يريُد  ل  فهو   ،Eliot اإليوت  لدى   rrelative

حت وطاأة النفعال، بل َبْعد التخل�ض منه، واللجوء 
اإى خلق عمل ُي�ْصتخرج مَن التجربة بجّل ما فيها مْن 

زخمٍ َوُعْنفوان.

فق اجديد والقد�س  الأ

فق اجديد  الأ ول من  الأ العدد  ينظْر ي  ومْن   
يجد   1961  ÈªàÑ°S  – اأيلول   20 ي  �صدر  الذي 
ومدير  ام�صئول،  امحرر  ا�صمْي  حت  »القد�ض«  ا�صم 
راأ�ض  ي  كله  وذلك  �صّنار.  اأمن  هو  الذي  التحرير، 
والعبارة  امجلة،  ا�صم  جانب  اإى  من  الأ ال�صفحة 
والثقافة  دب  الأ »جلة  اهتماماتها:  حدد  التي 
�صارة ل�صم القد�ض ي اموقع البارز  والفكر«. وهذه الإ
بقدر  ع�صوائية،  اإ�صارة  تكن  م  وى  الأ ال�صفحة  من 
الفكرية مكان  انت�صاب هذه امجلة  ما هي تعبٌر عن 
ٍ لطاما ُعرف باعتباره موئل علم، وفكر، واأدب، لذا 
وجوارها،  القد�ض،  اأبناء  من  عدد  م�صاهمة  جاءت 
ومنهم عي�صى باطة، وحمد البطراوي، وحمد اأبو 
�صلباية، ي العدد، تاأكيدًا لهذا امعنى، ومثيا لهذا 

امْنحى. 

وقد كتب اأمن �صّنار معّرًا عن حاجة النا�ض ي 
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فميادها  جديد،  فٍق  لأ القد�ض،  غر  وي  القد�ض، 
هذا  ي  حاجتنا  قدم  قدمة  حاجة  يلبي  »مياٌد 
البلد لينبوع م�صرق، ن�صُق باأيدينا طريقه، لكي ننهل 
مراآة  اإى  البلد  هذا  ي  حاجتنا  رحيقه.  باأرواحنا 
لكي  الفوؤاد،  ودم  الروح  ذوب  من  ن�صنعها  �صافية 
جلو �صورتنا بكل ما فيها من »ظلماٍت واأ�صعة«. من 
تزييف،  با  عارية  نفو�صنا  وترينا  وتْوق.  ذكرياتٍ  
اإى  ُمْبحرة  واليقن،  ال�صنا  اإى  ظامئة  اأقنعة.  وبا 

عوام اخر على �صراع الكلمة الطيبة« 1.

وزيادة  امجلة،  بتطور  الهتمام  اأَن  ويبدو 
على  طراأ  الذي  التعديل  �صبب  هو  للقد�ض،  انتمائها 
من  من  القد�ض  كلمة  انتقلْت  فقد  الثاي،  العدد 
امجلة  ا�صم  حت  امنت�صف،  اإى  وى  الأ ال�صفحة 
جلة  اأنها  عن  امعر  �صعارها  وحت  مبا�صرة. 
توجهها  وا�صلت  وقد  والفكر.  والثقافة،  دب،  الأ
ويقدم  معها،  يتوا�صل  لكي  عليه،  والإحاح  للقارئ، 
اأ�صرة امجلة تلقيها بالهتمام  اقراحاته التي ي�صعد 
»وهي  موؤكدًا:  امُحّرر  �صّنار  اأمن  وي�صيف  اجّدي، 
ي نظرنا �صراكة م�صاهمة ل يخت�ُض بها طرٌف دون 
ال�صامية،  للفكرة  الإخا�ض  راأ�صمالها  �صراكة  اآخر. 
دب«2. وقد  وو�صيلتها ت�صجيع الفكر احّر، ورعاية الأ
اأ�صبحت امجلة، مع �صدور العدد الثاي، حلقة و�صل 
اإربد  فمن  امدن،  من  وغرها  القد�ض  مثقفي  بن 
عبد  ورحمة  عوي�ض،  ومناور  التل،  ح�صن  لها  يكتب 
ال�صام، وحمود اأبو عبيد، ومن عمان حمد �صليم 
الر�صدان. ومن ال�صلط خالد ال�صاكت و�صليم دبابنة. 
امجلة  اأّن  ي  �صك  ول  علو�ض.  جميل  الكويت  ومن 
القراء،  من  عليها  تدفـَق  الر�صائل،  من  في�صًا  تلقت 
دباء، الطاحن لقراءة ما ي�صتهون، ما ا�صطر  والأ
اأمينًا لكتابة مقالة مطولة احتلت موقعها بعد الردود 

الق�صرة على الر�صائل بعنوان: » قارئي العزيز..«

ومن يقراأ امقالة يتوقـّع اأّن العنوان الكامل لها، 
هو: قارئي العزيز مهًا، اأو ُعذرًا. فهو يتحدث فيها 
عن ال�صعوبات التي تواجه �صدور امجلة ي موعدها 
من  �صواء  فيها،  العاملن  عدد  لقلة  وذلك  امحدد. 
ًا بقراءة الر�صائل والرد عليها، اأو  كان منهم خت�صّ
ومتابعتها  واإجازتها  امو�صوعات وحريرها  ت�صنيف 
خراج،  والإ والتبويب  التدقيق  حيث  من  الطبع  لدى 
تتلخ�ض  �صّنار  اأمن  التحرير  ما يجعل حياة مدير 
تية: »�صراٌخ، اأو اأوامُر، ول من جيب  ي الكلمات الآ
اإل ب�صمات اللياي ال�صاهرة على الوجوه ام�صّمرة ي 
فق اجديد التي ارتبطت  فق الغريب.«3 اأي اأّن الأ الأ
امنا�صب  الوقت  ي  �صدرْت  ومعنًى،  ا�صمًا،  بالقد�ض 
جعل  ما  كرى.  و�صرورية،  ما�صة،  حاجة  تلبية 
دباء يح�صون باأهمية الدور الذي توؤديه،  الوفرة من الأ
ياأتي: »قبل �صدور  وتنه�ض به. يقول عزت عمرو ما 
ي  كبر  بفراغ  ُيح�ُض  امواطن  كاَن  اجديد  فق  الأ
َن �صحافتنا اليومية ل  دب، وذلك لأ دنيا الثقافة والأ
ت�صاعدها اإمكاناتها على �صداد هذا النق�ض، ومن هنا 
جاَء �صدورها اأمرًا �صروريًا، ومن هنا لقيت ترحيبًا 
حارًا، وا�صتقبال رائعًا.. وهذا الرحيُب احاُر يجب 
األ ُين�صينا امجهود الكبر الذي يبذله ام�صئولوَن عن 

هذه امجلة.«4

القد�ض،  – ابتداًء- مو�صوع  امجلة  ُعنَيْت  لقد 
مقالت  �صل�صلة  فن�صرت  النكبة.  مو�صوع  مت�صا 
عبد  زيدان  للكاتب  نن�صى«  ل  »لكي  عنوان:  حت 
احليم اجياي، نوق�صْت فيها ادعاءات ال�صهيونية 
يفند  وفيها  فل�صطن.  ي  تاريخيا  حقًا  لليهود  باأّن 
الباحث ما ي�صمى وعد بلفور الذي ادعى لليهود مثل 
للموؤرخ الريطاي  هذا احق5. ون�صرت امجلة بحثا 
اآرنولد توينبي ترجمه عي�صى اأبو �صيخة عن م�صتقبل 
اليهودية ي البلدان الغربية6 وي �صل�صة ردود القراء 
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ن�صرت  النكبة«  »اأدب  التحرير حول  كلمة مدير  على 
دب  لأ احاجة  اأكرها  اأكد  ردودًا  اجديد  فق  الأ
ينطلق من التجربة ل من رد الفعل، بحيث يكون اأدبًا 
تابعت  وقد  تنميق7  اأو  زيف  با  عماق  الأ عن  معّرًا 

ذلك ي العدد ال�صاد�ض8.

لقد �صغلت القد�ض حيزًا كبرًا، وم�صاحة �صا�صعة 
حريرها  مدير  نقراأ  فنحن  امجلة،  اهتمامات  من 
اأمن �صّنار ي العدد الرابع ما يعني اأّن القد�ض حتل 
حجر الزاوية ي اأدب النكبة، بدليل اإ�صارته اإى بوابة 
حزان: »مندلبوم« يقول: »فوقفة يوم عيد على بوابة  الأ
على  ذّل  و�صمة  اإل  هي  ما  )مندلبوم(  ي  حزان  الأ
ثغر لجئة،  على  غار  �صَ ب�صمة  اأو  م�صرد،  جبن طفل 
اإ�صارته  ونظرة حنن ي عن �صيخ طريد«9 وتذكـّرنا 
بداعية  الإ عمال  الأ هذه - با ريب - بغر قليل من 
عبد  ق�صيدة  واأولها  البوابة،  تلك  من  ام�صتوحاة 
جرا�ض«  الأ تقرع  »من  بعنوان  امو�صومة  الرحيم عمر 
فق اجديد لحقًا، ثم ي  التي كتبها، ون�صرها ي الأ
خوة  ديوانه اأغنياٌت لل�شمت 1963 وقد اأهداها اإى الأ
الذين يعرون بوابة )مندلبوم( ي كل عيد مياد« 10 
»بوابة  بالعنوان  عزام  ل�صمرة  بق�صة  تذكرنا  مثلما 
ميل حبيبي بالعنوان نف�صه، وهي  مندلبوم«، وبق�صة لإ
�شدا�شية  للجدل  امثرة  جموعته  ق�ص�ض  اإحدى 
امختارة:  امجموعة  ق�ص�ض  واإحدى  ال�شتة،  يام  الأ

اأنط�ل�جيا الق�شة الفل�شطينية الق�شرة11. 

اموجزة  �صارة  الإ بتلك  يكتف  م  اأمينًا  اأَن  على 
مقالة  ن�صر  ال�صابع  العدد  ففي  )مندلبوم(  لبوابة 
راأى فيها  بزيارة  اأْن قام  بعد  البوابة  تلك  كتبها عن 
القد�ض  بن  �صرائيلي  الإ امعر  لدى  امكَد�صة  الوفود 
اجديدة امحتلة، والقد�ض القدمة اخا�صعة وقتئٍذ 
مثلما حُز  راآه  ما  نف�صه  فيحُز ي  ردنية،  الأ دارة  لاإ
ي  يحتفل  الذي  الغرب  »اإن  يقول:  العظم،  ال�صكن 

اإن  ال�صام،  عليه  ام�صيح  مياد  باأعياد  يام  الأ هذه 
بذكرى  يام  الأ هذه  خر  الآ هو  يحتفل  الذي  ال�صرق 
العام  اإَن  النبِين،  خامِ  حمد)�ض(  النبي  اإ�صراء 
باأ�صرِه ُمْدعٌو م�صاهدة اماأ�صاة الدامية التي م ي�صهْد 
التي مثل ف�صولها عامًا  اماأ�صاة  لها مثيا،  التاريخ 

بعد عام«12. 

ويتناول موؤرخ القد�ض، وفل�صطن، عارف العارف 
ي درا�صة له اآراء بع�ض اموؤرخن من اأمثال: غازر، 
وماير، بعروبة القد�ض. فلكل منهما اهتمامه العميق 
بتاريخ غزة، والقد�ض، فهما يوؤيدان الرواية التي تقول 
اإن العرب هم اأول من نزلوا وا�صتوطنوا فل�صطن، وقد 
�صبقوا ي ذلك العرانين بنحو 25 قرنًا من الزمن. 
اأما القد�ض حديدًا ففي راأي الروف�صور ماير مدينة 
على  وكانت  اليبو�صّيون،  بناها  وقد  �صل،  الأ عربية 
العرب  بطون  من  بطن  وهم  َيبو�ض.  تدعى  عهدهم 
وائل، الذين نزحوا من ال�صحراء بعد خراب �صِد  الأ
وى ي القد�ض  ماأرب، وهم اأول من و�صعوا اللبنة الأ
ƒëf 3000 �صنة قبل امياد. اأما الكنعانيون – وهم 

 – اأي�صا من قبائل العرب التي نزحت من اجزيرة 
فقد عّمروا، اإى جانب القد�ض التي �صموها اأور �صام 
اأي دار ال�صام اأو اأر�ض ال�صام، مدنًا جديدة كنابل�ض 
وبيتن،  ام�صتلم،  وتل  وبي�صان،  �صكيم،  �صموها  التي 
وتل اجزر، وع�صقان. ول تخالف ام�صادر العربية 
القدمة، ومنها كتاب: فت�ح البلدان للباذري هذه 

راء13. الآ

على  فعاوة  القد�ض،  بتاريخ  الهتمام  ويتكَرُر 
 ôjôëàd 800 ما ُذكر ن�صرت امجلة مقالة ي الذكرى
خلف  �صعيد  علي  كتب  فقد  ال�صليبين.  من  القد�ض 
درا�صة تتّبع فيها تاريخ القد�ض منذ دخول ال�صليبين 
مذابح،  من  ذلك  رافق  وما  م   1099 العام  ي  لها 
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حطن  معركة  حتى  حداث،  الأ جريات  ملخ�صا 
اعتمد  وقد   .583 الهجري  العام  ي  كانت  التي 
 The ي درا�صته على م�صادر اأجنبية منها كتاب
 Somerset De حرره   الذي   First Crusade

Chair اإى جانب امراجع العربية وي مقدمتها كتاب 

للقا�صي  الي��شفّية  وامَحا�ِشُن  ال�ّشلطانّية  الن�ادُر 
بهاء الدين بن �صداد، الذي �صبطه، وحققه، وقدم له 
جمال الدين ال�صيال، منتفعًا )اأي �صاحب امثال على 
�صعيد خلف(، ي الوقت نف�صه، ما ورد من اإ�صارات 
الق�ص�ض  بع�ض  ي  يوبي  الأ الدين  ل�صاح  موجزة 
الغربي، ومن ذلك رواية والر �صكوت Scott امعروفة 

بـ»الطل�صم«.

وي باب ال�صعر تكّرر ن�صر الق�صائد التي تتخذ 
من القد�ض مو�صوعًا لها وحورًا. ففي العدد ال�صاد�ض 
بوابة  اإى  ت�صر  عمر  الرحيم  عبد  ق�صيدة  نقراأ 
اإليه،  �صارة  الإ �صبقت  الذي  النحو  على  )مندلبوم( 
جرا�ض الكن�صية وهي  والتنبيه عليه، فهي ت�صر اإى الأ
وفيها  امياد،  باأعياد  الحتفالت  بدء  معلنة  تقرُع 
قارب  هل والأ ي�صمح لبع�ض العائات بالتوا�صل مع الأ
ي القد�ض القدمة وي ذلك ما فيه من تذكر م�صتمر 

معاناة الفل�صطينين:

جرا�ض وتقرُع الأ
وتبداأ احكاية اجديدة
وي�صعد الدعاء لل�صماء

مرنـّما ين�صاْب
فتنت�صي القباب

وماأ امدينة ال�صعيدة 
اأغنّية قدمة قدمة 

ظلت على �صفاهنا يتيمة 
ت�صيُع كام�صاء

»امجُد ي العاء«.14 

�صّنار  من  لأ نقراأ ق�صيدة  يليه  الذي  العدد  وي 
نف�صه بعنوان: »بْيُت امقد�ض«´. وهي ق�صيدة طويلة 
ي�صف على ل�صان امتكلم فيها جولة ابن امدينة حن 
يعود اإليها بعد غياب ق�صري، فيده�صه ما يخيم عليها 
من �صمت رهيب، و�صكينة مبهمة، فيح�ض كما لو اأنه 
زمن.  منذ  يرها  التي م  امدينة  وقلبه ي  هو  �صائح 
�صخو�ض  هيئة  ي  تارة  الذكرى  اأ�صباح  له  فتراءى 
ي  ت�صوع  عطرة  اأنفا�ض  ي  وطورًا  امكان،  تذَرُع 
وامجد  والبخور،  العطور،  روائح  تخالطها  �صواق،  الأ
الذي ينبثق �صارخًا من مقابر حفورة، مدوّيًا: اأين 

�صوار: ة احياة ثم يلتفت اإى الأ نْبَعَ

�صوار وها هنا الأ
مرفوعة الهامات ي اإ�صرار

بواب. م�صلوبة، مهزومة، جريحة الأ
ت�صائل القباْب

عن عودة الغّياب
تقول ي فجيعٍة: اأقامني �صلطان 

عاٍل عظيم ال�صان 
كْي اأحمل ال�صياَء، والنداء، كي اأكوْن 

�صّدًا بوجه الليل وامنوْن15

اأّن  يظنون  القراء  بع�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 
ا�صم )اأور�صليم( الذي يطلقه ال�صهاينة على القد�ض 
دبابنة ي�صّر على  �صليم  ال�صاعر  اأن  اإل  ا�صم عري، 
باأن  ليقينه  القد�ض  من  بدل  ال�صم  هذا  ا�صتخدام 
الكنعانية  �صام  اأور  لكلمة  حريف  اأور�صليم  كلمة 

´انظر ي هذا العدد اإ�صارتي اإى هذه الق�صيدة ي »مو�صم زيارتي للقد�ض وما حولها«.
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التي �صبق ذكرنا لها، فهو ي�صم ق�صيدته امن�صورة ي 
فق اجديد بعنوان: العودة  العدد الثاي ع�صر من الأ
مقاطع  تت�صّمن  طويلة  والق�صيدة  اأور�صليم16.  اإى 
عدة منح كل مقطع منها عنوانا م�صتقا، لكن امقطع 
ما  الق�صيدة،  دللت  يكثف  )اإليها(  وهو  خر  الأ
يجعله ذروتها وحورها الرئي�ض. وفيه يتنّبه ال�صاعر 
من  حَرَرْت  وقد  امقد�ض،  بيت  اإى  القريبة  لعودته 
�صنابل  من  حقول  فيها  احياة  فانتع�صت  عداء،  الأ
ال�صاطئ.  رمال  البكر  بالعبر  وتغ�صل  ودية،  الأ ماأ 
وبعيونهم  ال�صمر،  ب�صواعدهم  فيزهون  الرجال  اأما 
مدينة  على  ت�صطُع  العروبة  وب�صم�ض  الكبرة، 

ال�صام:

وغدًا اإذا ما عْدُت عاد بكِ  القطار 
فقفي هنا ي احقل بن �صنابلي

اإي اأراها ماأ الودياَن 
تغ�صل بالعبر البكر رمل ال�صاحلِ 

واأراهُم، �صمُر الزنود – وي العيون – عيوُنهم
علـَُم  زنودهم-  والزنود-  العروبة،  �صم�ض 

ال�صام 
وي القلوب حَبتي 

وتفاوؤي 
يحيون عْر�ض الُعْرب والتاريخ 

وِل17  ي عيد اح�صاد الأ
ويرى عبده بدوي ي ق�صيدة له »القد�ض جريحة« 
ي�صلون  فتئوا  ما  فيها  والنا�ض  غزيرًا،  دما  تنزف 
لتام�ض  م�صاجدها  تت�صاعد من  والراتيل  ويدعون 
فق امخ�صب بالدماء وهي ي طريقها نحو ال�صماء  الأ
متجمدين  يرجفون  ال�صجود  الركع  بع�ض  راح  فيما 
قرب ال�صماء والذل يبدو على جباههم التي ل تخلو 

من كرياء داثرة و�صموخ زائل18.

�صعريًا  الهتمام  بف�صل  القْد�ُض  حظيْت  ومثلما 
من  الت�صكيلي  الفن  م�صتوى  على  بذلك  حظيت 
�صّنار عنايته باحركة  اأمن  اأبدى  ر�صم ونحت. وقد 
الت�صكيلية ومعار�ض الر�صم التي نظمت ي امدينة، 
وما حققته من جاح جماهري. ففي العدد ال�صابع 
الذي  امعر�ض  عن  يكتب  جده  الثانية  ال�صنة  من 
الفنون  رعاية  رابطة  ي  اأ�صبوعا،  وا�صتمر  افتتح، 
 1963 اإبريل  ني�صان-  من  الثامن  ي  داب،  والآ
�صارك  الذي  امعر�ض  لهذا  العدد  كلمة  �صًا  خ�صِ
منه  جاعا  والر�صامات  الر�صامن  من  ثمانية  فيه 
امعا�صر.  امقد�صي  الفن  طريق  على  اأوى  خطوة 
وقد تنبه �صّنار اإى قيمة هذا الن�صاط، واأهميته، ي 
دب ح�صب،  الدللة على اأّن القد�ض لي�صت عا�صمة الأ
بل عا�صمة الفن. وهذا امعر�ض »الذي كان ناجحًا، 
والتجاوب معه كان عظيمًا، يب�صر بنه�صة فنية بداأت 
تتبلور ي هذا البلد، ومن مامح تلك النه�صة تاأ�صي�ض 
بغداد  جماعة  غرار  على  والنحت«  الر�صم  »ندوة 
تعبرًا  تعر  اأن  لهذه احركة  ويتوقع  للفن احديث. 
قويًا �صادقًا عن ماأ�صاة فل�صطن امخيمة، وعن فجر 
العودة امطّل«19. وقد اأبدى اأمن �صّنار حما�صة لهذا 
امنحى، يدُل على ذلك دعوة »ندوة الر�صم والنحت« 
لقاء حا�صرة عن الفن. ومن  فق لإ رئي�ض حرير الأ
العدد  ي  كاملة  ن�صرت  التي  امحا�صرة  تلك  يقراأ 
الثاي ع�صر )1963( ياحظ مدى اإمام اأمن �صّنار 
ول  متوقع،  غر  �صيٌء  وهو  وحا�صره.  الفن،  بتاريخ 
ففي  واأديب.  ومفكر،  و�صحفي،  �صاعر،  ماألوف، من 
امحا�صرة طاف امتكلم بتاريخ الفن، وتطرق مدار�صه 
وانطباعية،  وتعبرية،  ورومان�صية،  كا�صيكية،  من: 
و�صوريالية،  دادائية،  اإى  وجريدية،  وتكعيبية، 
امقام  هذا  ي  مت�صائا  الفنان،  دور  على  معّرجًا 
يج�صد  فٍن  ي  النكبة  ت�صوير  على  عملنا  هل  ترى   «
اأباه على جبل غداة الرحيل؟  ماأ�صاتنا ي طفل فقد 
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ي  )مندلبوم(  بوابة  عند  وحيدها  تنتظُر  امراأة  اأو 
القد�ض باكورة عيد؟ اأو حنن ملَون اإى �صفح الكرمل 
لقائنا  ت�صوير  على  عملنا  وهل  بفل�صطن؟  حيفا  ي 
وعمل،  خ�صب،  اإى  اإماءة  اخرة،  بادنا  بطبيعة 
�صئلة بطبيعة احال تومئ اإى  ون�صاط؟«20. وهذه الأ
»ندوة  من  ويرجوه،  التحرير،  رئي�ض  ياأمله  كان  ما 
من  فيه  ما  ذلك  وي  القد�ض.  ي  والنحت«  الر�صم 
امدينة  موقع  الهتمام،  وت�صويب  العناية،  توجيه 
الثقافية،  عن  ف�صا  الفنية،  احياة  ي  اخا�ض 

دبية.  والأ

خل�شة 
من �صّنار ف�صل الريادة  ن�صتخل�ض ما �صبق اأّن لأ
دب والفكر والفن، واأّن ريادته  ي الثقافة وال�صعر والأ
ل تقّل عن ريادة امفكرين التنويرين، فالدور الذي 
القد�ض،  �صعيد  على  فق،  الأ جلة  خال  من  لعبه 
تاه  فيما  تاأثره  له  كان  دوٌر  �صعدة،  الأ وغرها من 
احركة  �َصَدنة  اأ�صبحوا  امجلة  فكّتاُب  زمن،  من 
دبية وال�صعرية والق�ص�صية والنقدية. وقد اأفلح ي  الأ
بعث جيل من ال�صعراء، والكتاب، اأ�ْصهموا فيما بعد ي 

 uدبية، ي العام العربي اإغناء احياة الأ

حـــــــــــــــــــــــالت: الإ

.49¢U ,1 ¢S ,1961 ,ÈªàÑ°S – فق اجديد، ع1، اأيلول الأ  .1

.1¢U ,1¢S ,1961،)ول )اأكتوبر ال�صابق، ع ぃ2 ت�صرين الأ  .2
ال�صابق، �ض 47.  .3

 .40¢U ,1¢S  ぃ1961 ،)ت�صرين الثاي)نوفمر ぃ3 ال�صابق، ع  .4
.31 ¢U ぃ1961 ،)ول )دي�صمر ال�صابق، ع ぃ5 اخام�ض ع�صر من كانون الأ  .5

ال�صابق، �ض 37.  .6

ال�صابق، �ض 41.  .7
.45-44 ¢U ぃ1961 ،)ول)دي�صمر ال�صابق، ع6، كانون الأ  .8

ぃ45-44 ¢U ومن الكتاب الذين دعوا لتكثيف الهتمام باأدب النكبة ح�صن التل وحمد اأبو �صلباية، واأحمد اأبو عرقوب.   .9

.1 ¢U ,1¢S ぃ1961 ،)ت�صرين الثاي )نوفمر ぃ4 ال�صابق، ع  .10

.92 ¢U 1989 ,1عمال ال�شعرية الكاملة، مكتبة عمان، عمان، ط انظر: عبد الرحيم عمر: الأ  .11

.60-55 ¢U ,1990 ,1اإبراهيم خليل)مقدم(: ختارات الق�شة الفل�شطينية الق�شرة، دار الكرمل، عمان، ط  .12

.42 ¢U ,1962 ،)فق اجديد، ع 7، كانون الثاي )يناير الأ  .13

.4-2¢U ,1962 ،فق اجديد، ع 8، اخام�ض ع�صر من كانون الثاي الأ  .14

فق اجديد، ع 6، )مرجع �صابق(، �ض7. الأ  .15

.15¢U ,7 فق اجديد، ع الأ  .16

.23 ¢U ,1¢S ,1962 ،فق اجديد، ع 12، منت�صف اآذار الأ  .17

فق اجديد، ع 12، مرجع �صابق، �ض 24. الأ  .18

.40 ¢U ,3¢S ,1964 ،)فق اجديد، ع1، كانون الثاي)يناير الأ  .19

.34-33¢U ,2 ¢S ,1963 ,(ƒjÉe)QÉjCG ,7 فق اجديد، ع الأ  .20
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�صيمون بري�س
و�صــرقـــــة الـذاكـــرة

ل ي�شتقيم الدعاء الزائف اإل باأدّلة ت�شعفه على ال�ق�ف، حتاج بدورها اإى ظهر ينكر احقيقة. 
ولهذا تك�ن القد�س، ح�شب الروؤية ال�شهي�نية، يه�دية خال�شة منذ ثلثة اآلف عام، وتك�ن فل�شطن 
�شرائيلية« ذلك اأن »اأر�س اميعاد« التي  اأر�شاً ل اأهل لها، با�شتثناء »عرب يبحث�ن عن العمل ي احق�ل الإ

غيار، اأخذت مكانها حت ال�شم�س منذ »زمن �شحيق« كما يق�ل ام�ؤرخ�ن ال�شهاينة. ل تقبل بالأ

هيئة التحرير

ر�ض  ل غرابة، اإذن، اأن يخرع �صيمون بري�ض الأ
التي يريد، والطفولة التي ُيحّب، مّتخذًا من القد�ض 
مهدًا لذكريات طفولة منق�صية، كما جاء ي حديث 
الثالث  )العدد  �صبيجل  دير  مانية  الأ امجلة  مع  له 

�صت عددها عن القد�ض تاريخًا،  2009( التي خ�صّ

وحا�صرًا، وم�صتقبًا عر م�صادرات تاأويلية ُجحفة 
حقوق  وتنفي  امدينة،  ي  كاملة  حقوقًا  لليهود  تثبت 
العرب فيها. بل اإنها ذهبت اإى اأبعد من ذلك، عندما 



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 412009

ا�صتعر�صت تاريخ ال�صراع على امدينة حيث حّدثت 
وحرمان  واحتالها  احتكارها  العرب  حاولة  عن 

اليهود من حّقهم امقّد�ض فيها.

م�صاهمة  مّثل  �صبيجل  دير  عدد  فاإّن  وهكذا 
ولكّنها  العربية،  للثقافة  عا�صمة  القد�ض  م�صروع  ي 
م�صاهمة خا�صة تك�صف عن حجم �صيطرة ال�صهيونية 
ثر الذي ت�صعى  على و�صائل الإعام الغربية، وعن الأ

حداثه ي الراأي العام العامي. لإ

بيد اأن الزعيم ال�صهيوي، الذي حاز على جائزة 
نوبل لل�صام عام 1993، ين�صى اأن طفولته امفر�صة 
م تكن ي القد�ض، فقد ولد ي بولندا، واأن القد�ض 
متوالية  اأفواج  �صهد طفولة  الذي  امبارك  اموقع  هي 
ل ح�صر لها من الفل�صطينين. والوا�صح ي خطاب 
»الزعيم العماي« امتجول ي اأ�صواق �صيا�صية كثرة، 
اأمران: اخراع طفولة مقد�صية ل وجود لها، تو�صًا 
خر الفل�صطيني،  �صالة كاذبة، وعدم العراف بالآ لأ
الذي عا�ض ي القد�ض وم يخرع �صيئًا. يتماهى رئي�ض 
ويحذفه  بالفل�صطيني  ال�صابق  �صرائيلي  الإ الوزراء 
معًا  والكذب  القتل  متو�صًا  مكانه،  يغت�صب  حن 
�صوارع  تبدو  امكان  وتطهر  الفل�صطينين  قتل  فبعد 
الرطوبة  يهودية  ف�صيحة  وا�صعة  امقد�صة  امدينة 
كله  امكان  ن  لأ للفل�صطينين،  فيها  والهواء، ل مكان 
ليهودي بولندي، جاء اإى فل�صطن عام 1934، وهو 
من  ال�صكان  ن�صف  مع  عمره،  من  ع�صرة  الثالثة  ي 
حتفهم  ليلقوا  خر  الآ الن�صف  وراءه  خّلفًا  قريته، 

على يد النازية. 

جرامية،  الإ الهاغانا  ع�صابات  اإى  انت�صب 
ليتفرج  وقته  من  جزءًا  و»اقتطع«  ا�صتطاع  ما  وقتل 
الذي  الكذب،  ياأتي  القتل  بعد  القد�ض.  �صوارع  على 
يحجب القتل ويعطي القاتل طفولة عادية مقد�صية، 

�صرائيلي  وبعد الكذب القاتل تاأتي ذكريات الزعيم الإ
احائز على جائزة نوبل لل�صام.

يتذكر بري�ض طفولته ويتحدث عن ال�صام كما 
كانوا هناك  فلو  لهم،  الفل�صطينيون ل وجود  كان  لو 
لكانت لهم ذكريات مثله، اأو كما لو كانوا غرباء عن 
الوزراء  رئي�ض  ليعكروا ذكريات  اإليها  القد�ض جاوؤوا 
ال�صهيوّي  وهو  بري�ض،  اأن  مر  الأ وواقع  الزائفة. 
نهب  فبعد  امفتوحة،  النهب  �صيا�صة  يتابع  امت�صّلب، 
نهب  وبعد  وتراثه،  ال�صعب  ُينهب  بخراتها،  ر�ض  الأ
ل�صالح  الفل�صطينية  الذاكرة  ُتنهب  ر�ض  والأ ال�صعب 
ذاكرة يهودية بولندية، خلفت وار�صو وراءها وجاءت 
رواح  اإى فل�صطن كي مار�ض القتل والتزوير ونهب الأ

مكنة. والتاريخ والأ
ي حديث بري�ض عن ذكريات الطفولة ي القد�ض 
اأن  ي�صل العنف ال�صهيوي اإى ذروته امطلقة ذلك 
خافًا  حتها،  وما  ر�ض  الأ ي�صرقون  »امنت�صرين« 
لـ»النت�صار ال�صهيوي«، وهو حالة عدوانية خا�صة، 

ر�ض والروح والذاكرة. الذي ي�صرق الأ
ي مقابل ذاكرة م�صطنعة تختلق قد�صًا يهودية 
الذكريات، نقدم  لها ما �صاءت من  خال�صة وتختلق 
القد�ض  ي  عا�صوا  ب�صر  كتبها  التي  ال�صهادات،  هذه 
وعرفوا �صوارعها وعاداتها وعبقها، وعرف هذا العبق 
اآباوؤهم واأجدادهم. وهي جزء من ماين ال�صهادات 

امحفوظة ي ال�صدور وي القبور.
يكتب الفل�صطيني، كما يكتب العربي بعامة، عن 
�صقط  قد�ض  عن  ال�صهيوي  ويكتب  منه،  هي  قد�ض 
امت�صاحة  امدينة  دللة  عن  يعرف  ل  نه  ولأ عليها. 
الفل�صطيني  العربي  على  النار  يطلق  فهو  �صيئًا، 
ويفت�ض بيته وجيوبه، ومد اأ�صابعه اإى راأ�صه وي�صرق 
ذكرياته اأي�صًا كاأنه يريد اأْن ينتزع منه �صور  القد�ض 

u ورموزها
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القد�س
ي ذاكرة اإدوارد �صعيد

حدث اإدوارد �صعيد عن القد�ض اأكر من مرة: فعل ذلك وهو ي�صتذكر امدينة التي احت�صنته طفًا و�صبيًا 
�صرار ما يفوق اأ�صرار �صور ال�صن. جعلت  م�صتح�صرًا، على طريقته، قول الفرن�صي مالرو: اإن ي الطفولة من الأ
تعددية  عن  امدافع  الفل�صطيني  ام�صيحي  العربي  �صعيد:  �صخ�صية  طبقات  من  طبقة  القد�ض  من  �صرار  الأ هذه 
اأبعادًا  اإن�صاي مت�صامح، قبل اأن يقراأ فيها  الثقافات وام�صاواة بن الب�صر. ولذلك راأى ي امدينة حا�صنة حوار 

دينية عميقة اجذور.

خر من القرن اما�صي، ورغب بزيارة بيته القدم،  ومّر �صعيد على ذكر القد�ض، حن زارها ي مطلع العقد الأ
الذي م يعد بيته، معطيًا مثاًل م�صخ�صًا عن الظلم ال�صهيوي، الذي يطرد فل�صطينيًا، تاآلف مع مكان ولد فيه، 
موات، فقد  وي�صتقدم اإن�صانًا غريبًا عنه، يغت�صب البيت وذكرياته. ومع اأن �صعيد م يكن يوؤمن كثرًا باحوار مع الأ
حياء«، الذين �صاركوه، ذات مرة، العي�ض ي بيت ظل ماثًا ي ذاكرته. لذا كان دفاع  احت�صدت ذاكرته باأطياف »الأ

�صعيد عن القد�ض دفاعًا عن »هوية« راأت النور ي زوايا امدينة امقد�صة.

رقام  بالأ كا�صفًا  الزائف،  ال�صام  اأن�صار  ي�صاجل  وهو  القد�ض،  اإى  مرة،  من  اأكر  الفل�صطيني  امفّكر  عاد 
اإى م�صروع �صياحي  تارة، وتتحول  توراتية«  �صرائيلين »مدينة  الإ تتعّرف عند  التي  امدينة«  والوثائق عن »تهويد 
التي  �صرائيلية  الإ لل�صيا�صة  ينتهي، عنوانًا  امدفوع بج�صع �صهيوي ل  »التهويد«  �صعيد ي  راأى  اأخرى،  تارة  كبر، 
الفل�صطينين« ول تعرف بحقوقهم، وتدعو »القد�ض«  بـ»ال�صكان  اأ�ص�صه، وتعرف  تتحدث عن »ال�صام« وتقّو�ض 

مدينة العام وتطرد اأهلها بو�صائل ختلفة.

يقول �صيمون بري�ض: »القد�ض عا�صمة حياتنا« دير �شبيجل (U ,2009 ,3 Oó©dG¢22)، ويوؤكد اإدوارد �صعيد 
خر« ل يعرف الفرق بن اموت واحياة. �صرائيلي من موت الفل�صطيني، واأن من يدمر حياة »الآ اأن حياة الإ

اأو  اإميل حبيبي  اأو  اأو غ�صان كنفاي  اإبراهيم جرا  اأو جرا  اإدوارد �صعيد  هل كانت امجلة امذكورة �صتقابل 
حتى يا�صر عرفات لو كانوا على قيد احياة؟ من يقراأ حتويات امجلة، وهي اأحادية النظرة مت�صفًة باأيديولوجية 
منحازة، يدرك اجواب على الفور، بل ويزداد معرفة ما تقدم و�صائل الإعام امعادية للقارئ العربي من اأجندة 

تنتقي توجهاتها �صمن م�صروع الهيمنة. 

القد�ض عا�صمة الذين يحافظون على رموزها القدمة و�صردها التاريخي الذي ل ي�صادر حقوق الفل�صطينين 
uالعرب فيها

هيئة التحرير
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»على كل واحد مّنا اأن يروي ق�شته«

إدوارد �شعيد ا
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ل تغب طويًا عن القد�س

ول من اأكت�بر عام 1960، وقفت على �شرفة الطابق الثاي لدارنا،  ي �شباح ي�م ال�شبت الأ
اأُطّل على منظر خلب اأمامي، فدارنا كانت تقع ي اأول حي وادي اج�ز بالقد�س، ومطلة على 
جبل الزيت�ن، حيث ترى اأمامك على قمة اجبل م�شت�شفى اأوغي�شتا  فيكت�ريا الذي بناه القي�شر 
ماي ليك�ن  ماي وليام الثاي تكرما لزوجته عام 1910. وام�شت�شفى م بناوؤه ح�شب الطراز الأ الأ
مان اأثناء زيارتهم اإى القد�س، ولكنه ح�ل اإى م�شت�شفى منذ العام  قامتها وللحجاج الأ مقرا لإ
1949 ليقدم الرعاية ال�شحية للجئن الفل�شطينين و�شكان القد�س. وترى اأمامك اأي�شا بنايات 

قمة اجبل،  نف�س  على  واجاثمة  بي�س  الأ باحجر  امبنية  وم�شت�شفى هدا�شا  العبية  اجامعة 
وقد بداأ العمل فيها ر�شميا عام 1925.

»HÉ¡°ûdG º°UÉY

�شـــهــــــــــــــــادة

´تف�صيل من باب اخليل - القد�ض.

´
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وهذه البنايات تقع على اأرا�ٍض عربية �صادرتها 
�صلطة النتداب الريطاي على فل�صطن مبا�صرة بعد 
احتالها لفل�صطن عام 1918 وقدمتها هدية جمعية 
جامعة هدا�صا ال�صهيونية ي بريطانيا. وما يذكر 
موافقة  اأخذ  مرات  عدة  حاولوا  اليهود  اأثرياء  اأن 
جامعة  وبناء  اأر�ض  ل�صراء  احميد  عبد  ال�صلطان 
عرية ي القد�ض، ولكن ال�صلطان العثماي احري�ض 
من  اأكر  الطلب  رف�ض  الدينية  القد�ض  مكانة  على 
جبل  اأعاي  وعلى  اأي�صًا  عينيك  اأمام  وت�صاهد  مرة. 
ودارًا  ال�صهابي،  لعائلة  دور  ثاثة  الغربي،  الزيتون 
اجميل،  احجر  من  مبنية  العفيفي  لعائلة  رابعة 
وال�صنوبر  واللوز  والتن  الزيتون  باأ�صجار  وحاطة 
الزيتون  اأ�صجار  معظم  اأن  هل  الأ يذكر  القدمة.  
تعود اإى مئات ال�صنن، وكان اأحد دور العائلة يعرف 
بق�صر خور�صيد، وم بناوؤه من طابقن ي منت�صف 
القرن التا�صع ع�صر على قطعة اأر�ض تزيد م�صاحتها 
عن �صتة دومات، وقد �صودرت واأ�صبحت جزءًا من 
حرم اجامعة العرية. ومن امحزن اأن بيوت عائلتنا 
نهاية  فرة  خال  مرحلتن  على  دمرت  الثاثة 
الثمانينات وبداية الت�صعينات، بحجة اأن هذه امنطقة 
البناء  من  وخالية  خ�صراء  منطقة  تكون  اأن  يجب 
وال�صكن، كما جاء ي قرار ام�صادرة. وللعجب، فقد 
ر�ض ونقلها  م اقتاع اأ�صجار الزيتون القدمة من الأ
اأعرفه،  ل  الغربية  القد�ض  ي  اآخر  مكان  ي  لتزرع  
ال�صيخ  جدي  دار  مكان  لل�صيارات  موقف  اأقيم  كما 
حي الدين ي قمة اجبل. ومن هذا امكان امرتفع 
مدينة  عام  منظر  على  الإطال  ال�صخ�ض  ي�صتطيع 
القد�ض القدمة امحاطة ب�صور حجري بارتفاع اأربعن 
قدمًا وي�صم اأربعة وثاثن برج مراقبة. وقد م بناوؤه 
باأمر من ال�صلطان العثماي �صليمان القانوي ي �صنة 
1542. م�صاحة القد�ض القدمة داخل ال�صور تقارب 

كيلومرًا مربعًا، ولها �صبعة اأبواب من ختلف اجهات 

ياأخذ  رائعًا   منظرًا  اأمامه  ام�صاهد  يرى  ربع.   الأ
�صاحة احرم  القلوب. فهناك تظهر  وياأ�صر  لباب  الأ
وبجانبها  الذهبية  ال�صخرة  قبة  تتو�صطها  ال�صريف 
باأمر  بناوؤهما  م  وكلتاهما  ق�صى،  الأ م�صجد  قبة 
موي عبد املك بن مروان ي نهاية القرن  اخليفة الأ
القباب  ال�صابع اميادي. كما يرى ام�صاهد ع�صرات 
واأجرا�ض الكنائ�ض وماآذن ام�صاجد والدورامتا�صقة 
التي  القيامة  كني�صة  وتظهر  القد�ض،  اأ�صوار  داخل 
�صلب  التى  ال�صخرة  مكان  اأي  اجلجلة  فوق  بنيت 
عليها ال�صيد ام�صيح عليه ال�صام. وقد م النتهاء من 
خارج  ام�صاهد  يرى  كما  ميادية.   336 عام  بنائها 
ال�صور من جهة ال�صرق كني�صة اج�صمانية بهند�صتها 
م وحاطة  الرائعة، وهي تعرف اأي�صا بكني�صة كل الأ
على  امر�صومة  واللوحة  الكثيفة.  الزيتون  باأ�صجار 
القيامة( للر�صام  )يوم  لوحة  هي  الكني�صة  واجهة 
الطور  جبل  اأعلى  وي  دافن�صي.  ال�صهر  ليوناردو 
الفرن�صي�صكان  وكني�صة  الرو�صية  الكن�صية  ت�صاهد 
الزيتون.  جبل  وفندق  امقا�صد  وم�صت�صفى  وديرهم 
النوتردام  ت�صاهد عمارة  ال�صماي  الغرب  ومن جهة 
الباب  تقع مقابل  والتي  للفاتيكان  التابعة  ال�صخمة، 
اجديد بالقد�ض القدمة، بجانب �صارع يافا. وكانت 
ع�صكريا  مركزا   1967 �صنة  قبل  النوتردام  عمارة 
بن  الفا�صلة  الهدنة  على حدود  للمراقبة  اإ�صرائيليًا 
واإذا   .1948 عام  وامحتلة  العربية  القد�ض  جزئي 
تابعت النظر نحو ال�صمال الغربي، ف�صت�صاهد منطقة 
جراح  ال�صيخ  منطقة  وبجانبها  والطالبية  ماميا 
مب�صادور  امرتفعة على ه�صبة عالية، ت�صم فندق الأ
واأر�ض امفتي اح�صيني وجموعة دور جميلة لعائات 
بي�ض وم�صت�صفى  حمر والأ مقد�صية مبنية باحجر الأ
ومن  نكليز.  الإ ومقرة  اجديد  نكليزي  الإ العيون 
جهة الغرب اجنوبي ترى حي باب ال�صاهرة ومتحف 
حاليا  اأ�صبح  الذي  اجوز  ووادي  الفل�صطيني  ثار  الآ



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 462009

ل  العفيفي  عائلة  اأن  يذكر  وما  بال�صكان.  مكتظا 
تزال ت�صكن ي دارها بجبل الزيتون بجانب اجامعة 
غراءات  الإ العرية متحدية كل ال�صعاب، ورغم كل 

امالية التي قدمت لهم ل�صراء الدار.

تركت امنزل ي ال�صباح الباكر وكان الطق�ض ل 
تزال فيه ن�صمة باردة،  كما هو احال عادة ي �صهر 
الفل�صطيني.  ثار  الآ متحف  باجاه  وم�صيت  اأكتوبر، 
م�صيت    .1935 عام  ر�صميا  امتحف  افتتاح  م  وقد 
بجانب �صور حديقة امتحف اخلفية التي تبعد حواي 
مائتي مر عن دارنا، فو�صلت بعد دقائق اإى الباب 
الرئي�صي مدر�صة الر�صيدية الثانوية التي كنت ق�صيت 
فيها اآخر خم�ض �صنوات قبل اح�صول على ال�صهادة 
لقي نظرة وداع  الثانوية. وقفت اأمام باب امدر�صة لأ
الكعك  بائع  حمد  اأبو  يقف  كان  وبجانبي  عليها 
بال�صم�صم اأمام طبليته، وهو الذي اعتاد اأن يقف كل 
�صباح اأمام امدر�صة ليبيعنا الكعك والبي�ض والفافل 
باب  اأدخل  راآي م  وحاما  ال�صباح،  ا�صراحة  اأثناء 
امدر�صة، قال تاأخرت، التاميذ دخلوا اإى ال�صفوف 
ن الثامنة �صباحا، ف�صحكت،  قبل قليل، فال�صاعة الآ
فقط  ح�صرت  وقد  امدر�صة،  اأنهيت  باأنني  له  وقلت 
فاأنا  اخارج،  من  مدر�صتي  على  وداع  نظرة  لقاء  لإ
�صاأترك القد�ض غدا لل�صفر اإى اأمانيا للدرا�صة، فرد 
علي ما معناه، طق�ض القد�ض اأحلى من طق�ض اأمانيا 
الزمان  طال  مهما  هنا  اإى  للعي�ض  و�صتعود  البارد، 
لتاأكل الكعك والفافل، فا يوجد لهما مثيل ي اأمانيا. 
كان كام اأبو حمد بلهجة اأهل اخليل حازما، وم 
يرك ي جال �صوى اموافقة على ما يقول، فودعته، 
ووا�صلت ام�صي ب�صرعة قاطعا ال�صارع الذي يو�صلني 
اإى باب ال�صاهرة، ومنه دخلت اإى القد�ض القدمة 
وبعد اأقل من دقيقة و�صلت اإى زاوية الهنود الواقعة 
ول  الأ وهدي  ال�صاهرة،  باب  مقابل  مرتفع  موقع  ي 

ن�صاري  لقاء �صديق العمر وامدر�صة عبد احميد الأ
الذي كان يقيم بالزاوية لوداعه قبل ال�صفر. 

زماء  من  اآخر  وعدد  احميد  وعبد  كنت 
امدر�صة قد اأنهينا معا درا�صة عام اإ�صاي ي امدر�صة 
براهيمية للح�صول على �صهادة التوجيهية ام�صرية  الإ
ردنية التي مثل  بعد اأن ح�صلنا على �صهادة امرك الأ
حاليا �صهادة التوجيهي.  فاجامعات ام�صرية كانت 
ام�صرية  التوجيهي  �صهادة  على  اح�صول  ت�صرط 
جامعاتها.  ي  بالدرا�صة  العرب  للطاب  لل�صماح 
 ¿ƒ©°ùj ,1959 وكان معظم الذين تخرجوا معي �صنة
عبد  اأخرت  فيها.  للدرا�صة  م�صر  اإى  للذهاب 
احميد باأنني اأخرا قررت عدم الدرا�صة ل ي م�صر 
ول ي جامعة دم�صق، وكنت وقتها ح�صلت على قبول 
اإى  ال�صفر  �صنان فيها، واإما قررت  لدرا�صة طب الأ
الوقت  اإحدى جامعاتها. ي ذلك  للدرا�صة ي  اأمانيا 
م اأكن اأعرف ا�صم اأي جامعة اأمانية وم اأرا�صل اأي 
جامعة للح�صول على قبول منها للدرا�صة، واإما كنت 
اأ�صمع اأن درا�صة الكيمياء ي اأمانيا متازة، واأف�صل 
نني كنت مهتّمًا بدرا�صة  خرى، لأ من جميع البلدان الأ
دوية. وكنت اأعتقد  مو�صوع ي�صاعدي على ت�صنيع الأ
ن  اأول خطوة  ي هذا الجاه، لأ اأن درا�صة الكيمياء 
�صباغ من �صركة هوك�صت  والدي كان تاجرا ي�صتورد الأ
مانية  الأ �صباغ  الأ اإن  لزبائنه،  دائما  ويقول  مانية،  الأ
ف�صل.  وكنت قد �صمعت اأن الطالب ل يحتاج  هي الأ
ومكنه  اأمانيا،  ي  للجامعات  ر�صومًا عالية  يدفع  اأن 

مر.  اأن يعمل ويدر�ض اإذا لزم الأ

عبد  لل�صديق  النهائي  قراري  اأبلغت  وهكذا 
على  اأنه عازم  واأبلغني  نظري،  وجهة  فاأّيد  احميد، 
كان  اإذا  الهند، لرى  والديه ي  بلد  اإى  اأول  ال�صفر 
ي�صتطيع الدرا�صة فيها، واإذا م ي�صتطع ف�صيعود اإى 
القد�ض و�صي�صافر منها اإى م�صر، فهو يريد درا�صة 
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التاريخ. بعد حادثة ق�صرة مع عبد احميد ودعته، 
ال�صعدية  حارة  بداية  اإى  متجها  ام�صوار  واأكملت 
جمعه  ل  الذي  ن�صاري  الأ عا�صم  �صديقي  لوداع 
البيت،  اأمام  يقف  فوجدته  احميد،  عبد  مع  قرابة 
ال�صريف،  احرم  باب  حتى  مرافقتي  منه  فطلبت 
الواد،  باجاه طريق  معا  وم�صينا  وقتي حدود،  ن  لأ
النم�صاوي،  الهو�صبي�ض  م�صت�صفى  بجانب  ومررنا 
وقفنا  منت�صفه  وي  لم،  الآ طريق  عر  م�صينا  ومنه 
اأمام باب امدر�صة العمرية التي در�صنا فيها معا مدة 
�صت �صنوات ي امرحلة البتدائية، وامدر�صة العمرية 
بناية قدمة تطل على �صاحة احرم ال�صريف، وعلى 
ابن  ي�صكن  حيث  الغوامة  باب  يقع  منها  اأمتار  بعد 

عمي مدحت. 

الدار  باب  اأطرق  اأن  وهممت  الدرج   �صعدت 
لل�صوؤال عن مدحت، فاإذا بي اأرى الباب يفتح ويخرج 
يحمل  وهو  الرزاق  عبد  ال�صيخ  اجليل  والده  منه 
اإى  للدخول  ويدعونا  التحية  علينا  ويلقي  ع�صاه، 
البيت، ولكنه ي�صتدرك ويقول: اإن مدحت �صافر قبل 
قليل اإى عمان، فهو يريد اأن ياأخذ فيزا للذهاب اإى 
النم�صا والدرا�صة فيها. اأعلمت العم اجليل بقراري 
ال�صفر اإى اأمانيا، فقال ي ماذا ل تذهبان معًاُ اإى 
باأنني  اأجبته  مانية.  الأ يتكلم  البلدين  فكا  النم�صا، 
عا�صم  �صديقي  ودعت  كما  وودعته  مر،  بالأ �صاأفكر 
الذي اأعلمني اأنه قرر درا�صة احقوق ي م�صر، وهو 
حاليا حاٍم يقيم ي القد�ض، ومدحت طبيب ل يزال 

يعمل ي النم�صا.

احرم  �صاحة  اإى  الغوامة  باب  من   دخلت 
�صامي  ال�صريف وتابعت �صري باجاه باب امجل�ض الإ
ومن ثم باب احديد، حيث تقع دارة العائلة القدمة 
وكما  ال�صهابي.  حو�ض  با�صم  يعرف  ما  اأو  والكبرة 
اأعرف فاإن عائلة ال�صهابي ت�صكن بالدار منذ القرن 

العام  اإى  الدار  بناء  ويعود  اميادي،  ع�صر  الثالث 
وقف  والدار  التاريخية.  امراجع  ت�صر  كما  م   1294

فراد العائلة كما هو احال مع معظم اأماك  ذري لأ
العائات امقد�صية، ول يجوز اأن يباع الوقف، ويجب 
اأن يكون متاحا لل�صكن لكل فرد حتاج من العائلة، 
الدار  ببناء  رامل منهم. وقد قام  الأ الن�صاء  وخا�صة 
طرابل�ض،  حاكم  امن�صوري،  الدين  �صفي  مر  الأ
اخارج.  من  القادمن  القد�ض  حجاج  �صكنًا  لتكون 
ال�صريف،  احرم  جدار  ماما  ما�صقه  والدار 
وملت�صقة بباب احديد، ويرقد بجانب الباب جثمان 
كل من �صريف مكة اح�صن بن علي وال�صهيد القائد 
طابقن  اإى  الدار  وتق�صم  اح�صيني.  القادر  عبد 
رئي�صن وبينهما ف�صاء وا�صع، وت�صم حواي ع�صرين 
من  ال�صفلي  الدار  ومدخل  و�صغرة.   كبرة  غرفة 
درج  اأي�صا  وله  ما،  حد  معتم  احديد  باب  جهة 
مدخله  اأن  حاليا  اليهود  ويّدعي  اأكر،  معتم  داخلي 
�صبت  كل  فيح�صرون  الراق،  حائط  بقية  مثل 
مرة  ول  لأ امعتم  الدرج  ي�صعد  ومن  فيه.  لل�صاة 
يعرف  ل  نه  لأ اخوف،  وينتابه  امكان،  برهبة  ي�صعر 
اأين �صينتهي به الدرج، فبعد ثاثن درجة على  اإى 
ما اأذكر، يظهر �صوء النهار و�صاحة �صغرة فارغة، 
البيوت امتا�صقة ومر مر�صوف  اأبواب  كما تظهر 
الورد  �صجرات من  وتنت�صر عدة  بالباط احجري، 
واليا�صمن بن البيوت. والدار ل يزال ي�صكنها عدد 

من اأفراد العائلة. 

مررت ب�صاحة الدار، ودخلت اأول اإى بيت عمتي 
ريكة  )الدو�صك(  اأم جواد، فوجدتها مربعة على الأ
اإى  باكرا  ذهبوا  فاأولدها  وحدها،  القهوة  ت�صرب 
يديها  قبلت  العطارين.  ب�صوق  لهم  دكان  ي  العمل 
نني عزمت ال�صفر اإى  واأبلغتها اأنني جئت لوداعها، لأ
اأمانيا. نظرت اإّي ومعنت ي وجهي، وبعدها دمعت 
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عيناها وقالت - يعني �صتركنا وترك والدك وحيدًا 
-  يكفي اأن اأخوتك ي اخارج. فاأجبتها، ل اأريد اأن 
اأترككم، اأرغب فقط اأن اأدر�ض و�صاأعود بعد �صنوات 
قليلة اإى القد�ض.  نظرت ي مرة ثانية، وقالت ثاث 
مرات اه يوفقك، ول تغب عنا طويًا. ولكنني �صعرت 
ام�صي  تابعت  ال�صفر.  على  كليا  موافقة  تكن  م  اأنها 
عدة اأمتار اأخرى لل�صام على عمتي اأم ر�صيد ي بيتها 
والت�صعن  اخام�صة  جاوز  قد  عمرها  وكان  الكبر، 
عاما، ولكنها ي كامل قواها العقلية والبدنية، تعي�ض 
وهي  الوحيد.  وابنها  زوجها  مات  اأن  بعد  وحدها 
معها،  اأفطر  اأن   وحلفتني  بحرارة  بي  رحبت  اأي�صا 
اأن وقتي ق�صر، واأنا ح�صرت لوداعها  و�صرحت لها 
قبل ال�صفر. فكرت قليًا، و�صاألتني ماذا اأريد ال�صفر 
الدرا�صة ي  واأ�صافت، مكنك  فالغربة مرة،  بعيدا، 
ال�صام اأو م�صر، وتكون قريبًا منا. حاولت اأن اأقنعها 
باأن الدرا�صة اأف�صل ي اأمانيا، فوافقت، وقالت اأمانيا 
وال�صناعة،  العلم  ي  عظيمة  ولكنها  بعيدة  باد 
فتعجبت كيف عرفت عمتي بهذه امعلومة، وهي طوال 
اأي مكان. وي النهاية   حياتها م تغادر القد�ض اإى 
»فوالدك  القد�ض،  عن  طويا  اأغيب  ل  باأن  حلفتني 
لك  بحاجة  جميعا  ونحن  لك،  وبحاجة  ال�صن  كبر 
خوتك«. تركت احو�ض وي عيني دمعة، واأنا اأفكر  ولإ
بكام العّمتن، وقررت اأّل اأوا�صل وداع عمتي الثالثة 
عن  امزيد  اأ�صمع  اأن  اأريد  ل  نني  لأ خالتي،  وداع  ول 
لوعة الفراق، واأرى الدموع ي عينيهما بعد اأن و�صلتا 

اإى عمر ال�صيخوخة. 

�صامي  ي اما�صي قبل اإن�صاء موؤ�ص�صة الوقف الإ
ي القد�ض ي مطلع القرن الع�صرين، كانت العائات 
تتقا�صم  ال�صريف  ت�صكن حول احرم  التي  امقد�صية 
بداخله.  وام�صاجد  وخدمته  و�صيانته  احرم  حماية 
وكانت من وظائف عائلة  ال�صهابي ي اما�صي حرا�صة 

ذلك  يتبع  وما  الع�صر،  �صاه  واإمامة  احديد  باب 
من تقدم درو�ض دينية للم�صلن، كما كانت العائلة 
)�صلى  حمد  النبي  ب�صعرات  التّرك  ب�صعائر  تقوم 
اه عليه و�صلم( اموجودة ي زجاجة �صغرة مغلقة 
ويحتفظ  القما�ض،  من  بقطع  مرات  عدة  وملفوفة 
ومفتاح  ال�صخرة.  قبة  م�صجد  ي  خزانة  داخل  بها 
اخزانة موجود بيد اأحد كبار اأفراد العائلة يحتفظ 
به، ويفتح اخزانة مرة واحدة بال�صنة ي 27 رم�صان 
التّرك  ليتم  ب�صيط  احتفال  ي  الع�صر  �صاة  بعد 
بال�صعرات من قبل ام�صلن. وبامنا�صبة، ل توجد اأي 
معلومة تاريخية دقيقة تبن م�صدر ال�صعرات، وكيف 

م تكليف العائلة مهمة اإقامة احتفال التّرك بها.

 غادرت احو�ض وتابعت م�صواري اإى طريق باب 
ال�صل�صلة حيث ي�صكن �صديق امدر�صة جمال اأبو ليلى، 
ليح�صل  عمان  اإى  �صافر  اأنه  وعرفت  اأجده،  فلم 
كان  �صل  الأ ي  فهو  اأمانيا،  اإى  لل�صفر  فيزا  على 
بالفعل  وهذا  اأمانيا.  ي  الهند�صة  درا�صة  ي  يرغب 
يعمل  كان  بينما  �صنوات  عدة  قبل  وتوي  له،  م  ما 
ي اأمانيا. وبعد ذلك تابعت ام�صي نحو متجر والدي 
ي نهاية �صارع البيزار، وهو تاجر عطارات واأ�صباغ 
امكتب  وراء  يجل�ض  َوَجْدُته  والده.  عن  التجارة  ورث 
اأكملت  هل  وقال  ي  نظر  اأمامه.  ورقة  ي  ويكتب 
التح�صر لل�صفر غدًا، قلت له نعم، ولكنني اأريد اأن 
اأغر مكان درا�صتي واأ�صافر اإى اأمانيا للدرا�صة فيها 
ا�صرح  واأنا  ب�صمت،  ي  والدي  ا�صتمع  دم�صق.  بدل 
فيها  الدرا�صة  وباأن  اأمانيا،  ي  الدرا�صة  ح�صنات  له 
لزم  اإذا  واأدر�ض  اأعمل  اأن  تكلف كثرًا، ومكنني  لن 
مانية هي  مر، وذكرته كيف اأنه يعتر الب�صاعة الأ الأ
ح�صن ي العام. �صمت والدي وم يرد علي بكلمة  الأ
واحدة، وتابع الكتابة، وعندها اأخذت اجريدة التي 
مر،  اأمامه، وبداأت القراءة فيها، وتركته يفكر ي الأ



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 492009

واأنا اأنظر من بعيد اإى ق�صمات وجهه وعينيه، لعلني 
اأقراأ فيهما حقيقة ما يفكر، وهل �صيوافق على م�صروع 
�صفري اإى اأمانيا اأم ل. ولكن اإح�صا�صي الداخلي كان 
يقول ي، اإنه �صيوافق على �صفري، فوالدي كان بعيد 
النظر ويعرف جيدا ماذا يدور ي العام، وكان يثق 
بي دائما. وم م�ض �صوى دقائق معدودة حتى نظر 
ب�صوت  وقال:  و�صفه،  مكن  ل  بحنان  نحوي  والدي 
حتاج  كم  فقط،  واأ�صاف  يوفقك،  اه  خافت، 
مئة  وبجيبي  الوالد  حل  تركت  لل�صفر؟   فلو�ض  من 
وخم�صون دينارًا ح�صب طلبي. وكان هذا امبلغ ح�صب 
امعلومات امتوافرة ي �صيكفي اأجرة ال�صفر اإى اأمانيا 
بوا�صطة قطار ال�صرق الذي ينطلق من ا�صطنبول اإى 
ي  والعي�ض  قامة  الإ تكاليف  ولدفع  بالنم�صا،  فينا 
اأمانيا مدة �صتة اأ�صهر، وهذا ما تاأكد ي �صحته فيما 
بعد.  قمت بوداع جران والدي من اأ�صحاب امحات 
الذين كنت دائمًا على عاقة �صداقة معهم مع اأنني 
كنت اأ�صغرهم عمرًا.  وتابعت ام�صي عر �صوق حارة 
الن�صارى ومنه اإى �صوق خان الزيت وباب العامود، 
وا�صريت ي طريقي بع�ض ما يلزم لل�صفر، وكّا من 
فقد  ام�صريتن،  اخر  و�صباح  اليو�صف  روز  جلة 
كنت مواظبًا على قراءتهما كل اأ�صبوع، كما ا�صريت 
نني عزمت اأن اأحفظ ما اأقدر  قامو�صًا عربيًا اأمانيًا، لأ
مانية التي ل اأعرف كلمة  عليه من معاي الكلمات الأ

منها. 

و�صلت بيتنا عند الظهر، فوجدت والدتي ح�صر 
�صفرة الطعام، ففاجاأتها برغبتي ي ال�صفر اإى اأمانيا 
للدرا�صة فيها، فتعجبت ما اأقول، وقالت ما دهاك 
اأن  لها  وذكرت  �صباب،  الأ لها  ف�صرحت  عا�صم؟  يا 
مر،  والدي قد وافق على �صفري، فلم تتعجب من الأ
فوافقت بدورها با تردد، فعادتها ل حب امناق�صة.  
باأن  اأو�صيك  اأن  اأريد  الوالدة:  قالت ي  الغداء،  بعد 

ل تغيب عنا طويا، ادر�ض ب�صرعة وُعد اإى القد�ض، 
وامهم اأن ل تتزوج هناك، فاأنا اأعرف اأن معظم الذين 
ي  منهم،  اأكر  بنات  يتزوجون  اخارج  ي  يدر�صون 
ولد ويرحلون اإى بادهم.   النهاية تاأخذ الزوجات الأ
كيف  اه،  �صبحان  لنف�صي:  وقلت  تكرمي!  لها  قلت 

يطلب اجميع مني اأّل اأغيب طويًا.  

من  اآخرين  ثاثة  مع  التقيت  اليوم،  م�صاء  ي 
القد�ض  مغادرة  يرغبون  الذين  امدر�صة  زماء 
للدرا�صة ي اخارج، وقمنا معا بجولة وداع ي �صوارع 
كل  م�صوار  نقوم  كنا  فقد  ال�صور،  خارج  القد�ض 
م�صاء مدة �صاعة اإى �صاعتن، م�صي ي عدة �صوارع 
بعد  نعرف  نكن  وم  وامناق�صة،  واحديث  للفرجة 
نها بنظرنا كانت لكبار  عادة اجلو�ض ي امقاهي، لأ
يجل�ض  القد�ض  ي  �صابا  ترى  كنت  ما  ونادرًا  ال�صن، 
باجاه   اأول  م�صينا  الفرة.  تلك  امقاهي ي  اأحد  ي 
�صارع الزهراء ومنه اإى �صارع �صاح الدين، وتابعنا 
بحجز  هناك  وقمت  ال�صاهرة،  باب  باجاه  ام�صوار 
ت�صافر  التي  البراء  �صفريات  �صيارات  باأحد  مقعد 
�صياراتها يوميًا وتقريبًا ب�صورة منتظمة كل �صاعة من 
القد�ض وعمان. بعدها تابعنا الطريق اموؤدية اإى باب 
نابل�ض مرورًا بكلية �صميت  اإى �صارع  العامود ومنها 
الفرن�صية  ثار  والآ الفرن�صي�صكان  ومدر�صة  مانية  الأ
مدخل  اإى  و�صلنا  حتى  ا�صتيفان  �صنت  وكني�صة 
الفل�صطيني  اخزف  م�صنع  بجانب  العبد  اأبي  بيت 
اأمتارًا  تبعد  التي كانت  مريكية  الأ القن�صلية  ومقابل 
عن بوابة مندلبوم. هذه البوابة كانت امعر الوحيد 
الذي كان يف�صل القد�ض العربية عن القد�ض امحتلة 
القد�ض  �صطري  بن  يوجد  كان   .1948  áæ°S  òæe
والبيوت  ال�صائكة  �صاك  بالأ مغلقة  حرام  منطقة 
امدمرة تبداأ من اأ�صوار القد�ض الغربية وباب العمود 
�صعفاط  حي  �صواحي  اإى  الطريق  طول  على  ومتد 
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اأن  اأحد  ي�صتطيع  ول  الغربية،  ال�صفة  اأرا�صي  وعر 
يخرقها، فقد كانت امنطقة ملغمة ويطلق الر�صا�ض 
وبامنا�صبة  منها.  القراب  يحاول  �صخ�ض  اأي  على 
يقعان ي  وم�صت�صفى هدا�صا  العرية  كانت اجامعة 
منطقة القد�ض العربية حتى عام 1967، وكان ي�صمح 
كل  مر  اأن  واحرا�ض  التموين  �صيارات  من  لقافلة 
�صطر  من  امتحدة  م  الأ قوات  وبرعاية  اأربعاء  يوم 
القد�ض امحتل اإى منطقة اجامعة العرية والتي ل 
تبعد اأكر من ثاثة كيلو مرات. كان اأبو العبد يبداأ 
ال�صاعة  بن  ما  بيته  من  الفافل  �صندوت�صات  ببيع 
اخام�صة والثامنة م�صاء كل يوم ما عدا يوم اجمعة. 
ونحن  واأكلناها  ال�صهية،  ال�صندوت�صات  منه  ا�صرينا 
�صينما  و�صارع  امطران  باجاه مدر�صة  ام�صوار  نكمل 
اماأمونية  وامدر�صة  العربي  الطفل  ودار  النزهة 
واأمام  الزهراء،  �صارع  اإى  و�صلنا  ومنها  ناث،  لاإ
اأبقى  اأن  اأمل  �صدقاء على  الأ الوطني ودعت  الفندق 

على ات�صال معهم ي ام�صتقبل.

لل�صفر، ولكني  ا�صتعدادًا  اأنام مبكرًا  اأن  حاولت 
حد الثاي  م اأ�صتطع النوم الكاي، وي �صباح يوم الأ
من اأكتوبر، ودعني والدي الذي اعتاد اأن يرك البيت 
بقوله ي فقط: ل تغب عنا  ال�صابعة مامًا،  ال�صاعة 
واأخرًا، جاءت  لنا.  واكتب  طويًا، وكان اه معك، 

لتاأخذي  �صباحًا  الثامنة  ال�صاعة  بيتنا  اإى  ال�صيارة 
اإى عمان، فودعت الوالدة وعمتي التي كانت تعي�ض 
معنا واآخر �صقيقتن �صغرتن ي ي البيت، ولحظت 
حقيبة  بحمل  فاأ�صرعت  جميعًا،  عيونهم  ي  الدموع 
ال�صفر ونزلت اإى ال�صيارة دون اأن األتفت خلفي، فقد 
كنت متاأكدًا اأن عيونهم تاحقني، واأنا ل اأطيق اأن اأرى 
يزال يازمني  ل  ال�صعور  وهذا  لوداعي،  يبكي  اأحدًا 
ن. جل�صت بالكر�صي بجانب ال�صائق، وعندما  حتى الآ
و�صلت ال�صيارة طلعة راأ�ض العامود امطلة على القد�ض 
خرة، و�صعرت وقتها  القدمة، نظرت خلفي للمرة الأ
و�صعرت  القد�ض،  اأغادر  بداأت  باأنني  وقلق  بحزن 
نني اأ�صافر اإى بلد ل اأعرف  باخوف من ام�صتقبل، لأ
اأعرف ما يخبئ ي الزمان من مفاجاآت؟  لغته، ول 
وهل اأ�صتطيع درا�صة الكيمياء كما اأريد؟ ومتى �صاأعود 
�صدقاء  والأ هل  الأ قال ي  ما  وتذكرت  القد�ض؟  اإى 
اأزال  اأي اتفاق بينهم: ل تغب عنا طويًا.  ل  وبدون 
الطريق،  طوال  الذهن  �صارد  كنت  اأي  مامًا  اأذكر 
ر�ض  اأنظر من خال �صباك ال�صيارة، واأمعن منظر الأ
اأن  دون  اأمامي  م�صرعة  التي مر  والنا�ض  �صجار  والأ
الركاب.  بقية  مع  اأو  ال�صائق  مع  واحدة  كلمة  اأتكلم 
على  �صرودي  من  تقريبًا  �صاعة  بعد  فجاأة  و�صحوت 
�صوت ال�صائق وهو يقول- احمد اه على ال�صامة، 

 uو�صلنا عمان
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عبد الرحمن منيف
ي�صتعيد حدثان النكبة

ن كل ي�م يحمل جديداً،  لقد كانت الفرة التي �شبقت 15 اأيار 1948 �شديدة ال�شطراب، ثقيلة، لأ
اأحد رم�زها  وهذا اجديد لي�س �شاّراً ي معظم احالت، فالرهان على احرب غر النظامية، وكان 
ي معركة  نف�شه �شريعاً  اح�شيني  �شقط  فجاأة ويراجع حن  ينك�شر  اح�شيني،  القادر  عبد  ام�شيئة 
امتدي من  بالدربيل  �شكل جرال ي جي�س نظامي،  اإى  اآخر  بعد  ي�ماً  القاوقجي يتح�ل  الق�شطل. 
رقبته والنيا�شن التي ملأ �شدره! طه الها�شمي ل يعرف اإن كان ل يزال وزير دفاع للجي�س العراقي 

اأم م�ش�ؤوًل عن قيادة �شعبية مهمتها اإعداد النا�س للمقاومة.

عبد الرحمن منيف

�شـــهــــــــــــــــادة
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رفعوه  الذي  احياد  ادعاء  رغم  والإجليز، 
نيتهم  ل�صيا�صتهم ي فل�صطن، والإعان عن  ك�صعار 
لليهود  م�صاندتهم  اأن  اإل  اأيار،   15 ي  بالن�صحاب 
ي�صهلون  اأخذوا  اإذ  وت�صبح علنية ومف�صوحة،  تزداد 
�صكانها  واإجبار  العربية،  القرى  على  ال�صتياء  لهم 
من  عدد  بح�صار  لهم  �صمحوا  كما  الهجرة،  على 
�صلحة الكثرة وامتطورة  امدن، وغ�صوا  النظر عن الأ
الذي  احياد  جعل  الذي  مر  الأ اإليهم،  ت�صل  التي 
ال�صكوت  مكن  ل  ورياء  اإ�صافيًا  ا�صتفزازًا  يدعونه 
العقوبات  اإن  بل  فقط،  ذلك  لي�ض  تريره.  اأو  عليه 
التي توقع على العربي الذي يحمل �صاحًا للدفاع عن 
جّردت  درجة  اإى  والردع  ال�صدة  من  كانت  النف�ض، 
مر ي  اأي �صاح، وجعلتهم عزًل. وبلغ الأ النا�ض من 
الإجليز  فتح  اأن  الن�صحاب  قبل  خرة،  الأ امرحلة 
ام�صلحة  اليهودية  امنظمات  اأمام  اأ�صلحتهم  خازن 
�صلحة  لتاأخذ منها ما ت�صاء، ما ي ذلك الطائرات والأ
�صلحة فعًا  الثقيلة، وقد ا�صتعملت هذه الطائرات والأ

اأثناء فرة النتداب ثم بعد ذلك.

النظامية  اجيو�ض  تكون  اأن  تقرر  حن  لذلك، 
�صا�صية اأو الوحيدة، م جد اأحدًا  �صيغة امواجهة الأ

يعر�ض، اأو يطالب موقف ختلف.

ومن اأجل اجيو�ض، وي �صبيل احرب والتحرير، 
�صوات، واأن متثل اجميع، وهذا  ل بد اأن ت�صمت الأ
رغبة ي  اأو  من طاقة  تبقى  ما  اأما  فعًا،  ما ح�صل 
ن�صاي،  الن�صال عند اجماهر فتحول اإى العمل الإ
اأخذوا  الذين  الاجئن  م�صاعدة  جال  ي  خا�صة 

بالتدفق، وي جال الطبابة والتمري�ض.

اإ�صافة  بالثغرات،  ومليء  متكافئ،  غر  و�صع 
كُل  ح�صد  الذي  الوقت  ففي  والرتباك،  العجز  اإى 
خر،  الآ الطرف  ي  ال�صاح  حمل  على  القادرين 

للحركة  منظمة  �صيغة  لهم  وهيئت  ودربوا،  و�صلحوا 
والت�صال والقتال، فاإن الطرف العربي كان يتخبط 

ومنع ويحرم من اأب�صط و�صائل الدفاع عن النف�ض.

اإى  ت�صل  العراقية  القوات  طائع  بداأت  حن 
ت�صتقبل  كانت  فل�صطن،  اإى  طريقها  ي  عمان، 
اإذ  والدللة،  الوّد  بالغة  احتفالية  وبطريقة  بحرارة 
النا�ض جميعًا، فقد  الفرح الذي غمر  اإى  �صافة  بالإ
حاول الكثرون ترجمة هذا الفرح على �صكل دعوات 
واإى  وال�صوارع،  وامقاهي  البيوت  ي  وا�صتقبالت 
اأو  اجنود،  ي�صريها  التي  لل�صلع  مقابل  تلقي  رف�ض 
نر  عن  عدا  هذا  رمزي،  مقابل  تلقي  على  اموافقة 
الرز والقمح والزهور على الوحدات اأينما كانت مر. 
من  كثر  ي  بالدموع  متزج  البت�صامات  كانت  كما 
بهذه  وابتهاجًا  والتفاوؤل،  مل  الأ عن  تعبرًا  احالت 

اللحظات التي انتظرها النا�ض طويًا.

يام فخورة  اأكر من ذلك بدت اجَدة ي تلك الأ
قارب �صمن  اأقرب اإى الزهو خا�صة حن جاء اأحد الأ

هذه القوات، وقام بزيارتها.

اأحد ي  الزيارة حافًا، بحيث م يبق  كان يوم 
اهتمام  نظرة  اجدة  اإى  ونظر  وعرف،  اإل  احي 
بالفخر  غرقت  التي  واجدة  والتقدير،  بالوّد  حافلة 
قناع هذا القريب اأن  والرتباك بذلت جهدًا كبرًا لإ
قامة  يرك فورًا »ام�صافر خانة« ويحمل اأغرا�صه لاإ
تتعدى  ل  جازة ق�صرة،  الإ ن  لأ اعتذر،  معها، وحن 
ال�صاعات. اأحت عليه اأن ياأتي ي اليوم التاي للغداء، 

قالت باإ�صرار:

-زين.. اإذًا ما تقدر تبات عندنا، يابا اإ�صماعيل، 
باچر جي وجيب َربعك وياك.

ويبت�صم وا�صعًا يده حول فمه، فتتابع اجدة قبل 
اأن ت�صمع اعتذاره:
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مر واترخ�ض منه. واآي اأروح لاآ  -

فرد اإ�صماعيل، وهو يداري حرته وخجله:

�صوكت  ندري  ما  نا  لأ ي�صر،  ما  بيبي   -
م�صي...

فمه،  عن  يده  يرفع  ل  لكن  بقهقهة  ي�صحك 
ويتابع:

هّدونا،  اإذ  لكن  بيبي،  اأواعدكم،  اأقدر  ما   -
اإذا انطونا اإجازة، ما ت�صوفوي اإل واأنا طاب عليكم!

اأرّكب،  اأريد  هذا،  حجي،  يابا...�صلون  ل   -
اأريد اأ�صوي لك دومة، تب�صي...

يتغر �صوتها وهي ت�صاأل:

الزاد  ما حطيتوا  اأيام  لكم  علم اه �صار   -
بحلقكم، موها ال�صكل؟

ناكل  نوبات  ثاث  بيبي،  ي�صر،  �صلون   -
باليوم، واأكلنا هواية زين.

لعد لي�ض تبن �صعفان ووجهك خطوف؟  -

من ال�صفر وال�صمو�ض- بيبي!  -

زين.. زين، باچر جي وتتغدى ويانا.  -

وبعد قليل: 

-مثل ما قلت لك، عيني اإ�صماعيل، جي وجيب 
ربعك وياك، �صمعت؟

- بالقرعان ما اقدر بيبي، وعليك اه ل تلحي، 
خليها على اه!

�صئلة عن بغداد  الأ بعد مناق�صة طويلة، تخللتها 
هل، وعن راحته واأكله، مرة اأخرى طلبت منه اأن  والأ

ياأتي ماب�صه لكي تقوم بغ�صلها.

وهو ي�صرب ال�صاي الذي �صنعته اجدة باهتمام، 
واأثناء تقدم الكاأ�ض الثانية، قال وهو يبت�صم:

كل �صي زين بهذي الديرة اإل ال�صاي..  -

فاأ�صاف  با�صتغراب،  اجدة  اإليه  تطلعت 
:kÉë°Vƒe

يخدرون  �صلون  يعرفون  ما  اأبدًا  بالقهاوي   -
يقدمونه   - فوقها  هال�صكل،  ب�ض  مو  ال�صاي، 

بالكا�صات!

ثم  وقهقه  جديد،  من  فمه  على  يده  و�صع 
اأ�صاف:

لنا  ما جابوا  البارحة واحد من جماعتنا،   -
عندك  ما  يابا  ال�صايجي:  �صاأل  بالكا�صات،  ال�صاي 

ليفة و�صابونة؟

اأما  اجدة،  و�صحكت  قبل،  من  اأكر  �صحك 
الذين حوله فقد فهموا وم يفهموا، لكنهم �صحكوا... 

اأي�صًا.

الغداء،  وعد  على  موافقة  منه  اجدة  تنتزع  م 
كل ما قاله اإنه �صيحاول امرور اإذا م تتحرك قطعته، 

واإذا ح�صل على اإجازة.

مع  والغروب،  الع�صر  بن  التاي  اليوم  ي  جاء 
عن  حتى  واعتذر  مودعًا،  جاء  زمائه.  من  اثنن 
تناول ال�صاي، ل�صيق الوقت. ويبدو اأن اجدة قدرت 
»خبز  من  كمية  له  هياأت  لذلك  هذا،  مثل  احتماًل 
ومودعًا،  م�صلمًا  يده  مد  كاد  وما  والكليجا«،  عروق 

حتى جاءته بالزوادة.

قالت وهي مرر يدها على راأ�صه وتتمتم:
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-ح�صنن بالرحمان، واه ومائكته حميكم 
وتن�صركم...

وتغرت لهجتها:
حتى  رو�صنا،  ارفعوا  ولدي،  �صباع  �صروا   -

نفاخر بيكم كل النا�ض...
وبعد قليل وبلهجة ختلفة:

واحموا  اأرواحكم  احموا  ولدي،  زين،  وتقيدوا 
بع�صكم.

حوال  الأ ي  القليلة  اجدة  زيارات  اأن  ومع 
اأن تقوم بعدد  العادية، فقد حر�صت ي هذه الفرة 
منها، خا�صة واأن الف�صول الذي تولد لدى اأهل احي 
حن راأوا اجنود العراقين يزورونها و�صاألوها عنهم، 
اأ�صياء كثرة، قالت  باإ�صهاب عن  ن تتحدث  دفعها لأ
وى،  الأ الدفعات  الطائع.  جرد  القوات  هذه  اأن 
و�صتلحقها قوات اأخرى كثرة هكذا اأ�صّر لها القريب. 
واأكدت اأن اأقرباء اآخرين له �صي�صلون اإ�صافة اإى عدد 
خرى، كما اأكدت اأن  من اأبناء امحلة، ومن امحات الأ
هوؤلء اجنود اأ�صداء �صجعان واأنهم »ُيخّوفون اموت«، 

كما قالت.

م تكتف بذلك، فقد زارت عددًا من معارفها، 
تتوقع، كانت  واأفا�صت ي احديث عما تعرف وعما 
وهي تتحدث تفعل ذلك بنوع من امباهاة مع اإ�صارات 
مور �صرية اأو ل يعرف بها  ل تخفى، اإن بع�ض هذه الأ

الكثرون وما كانت لتبوح بها لول الثقة!

وزيادة ي تاأكيد الدور اجديد اأخذت تنزل اإى 
ال�صوق اأكر ما تفعل عادة، ول تردد ي �صوؤال بع�ض 
اجنود ما اإذا كانوا يعرفون قريبها اإ�صماعيل، الذي 
ن اأغلب الذين ت�صاألهم  هو واحد من هذه القوات ولأ
ن توؤكد لهم  ل يعرفونه، فقد كانت الفر�صة مواتية لأ
ي  وتتب�صط  معهم،  قريبًا  لها  واأن  بغداد،  من  اأنها 

ال�صماء  اإى  يديها  ترفع  تركهم  اأن  وقبل  احديث 
طالبة من اه اأن ين�صرهم.

واأن  واقعًا،  ت�صبح  اأن  اجدة  لرغبات  ُقِدر  لو 
م�صارًا  مور  الأ خذت  لأ اأوامر  اإى  اأمنياتها  تتحول 

ختلفًا.

اإذ بعد اأن حل اخام�ض ع�صر من اأيار، وبدل اأن 
احرب،  جبهات  اإى  بقوة  العربية  اجيو�ض  تندفع 
ي  غرقت  فقد  وا�صح،  وهدف  حددة  خطة  �صمن 

وحول ال�صيا�صة، وي متاهات ال�صيا�صين.

فل�صطن،  اإى  غادر  الذي  العراقي  فاجي�ض 
احدود  عند  طويلة  فرة  منه  كر  الأ الق�صم  توقف 
التي  الطائع  اأما  وي�صتعد!  ي�صريح  لكي  العراقية 
كما  كبرة،  قوات  تتبعها  اأن  يفر�ض  وكان  و�صلت، 
ي  ُن�صرت  فقد  للكثرين،  للجارات،  اجدة  اأ�صّرت 
مر الذي جعلها عاجزة عن الهجوم  م�صاحة وا�صعة الأ
را�صي  اأو الدفاع، ما ا�صطرها للعودة جددًا اإى الأ
لزيارة  اأخرى  مرة  اإ�صماعيل  جاء  وحن  ردنية،  الأ

اجدة، فقد كان بالغ التاأثر:

نعرف  وما  وراحوا،  باجول  هدونا  بيبي،   -
...…ƒ°ùf ƒæ°T

يهز راأ�صه بحزن وي�صيف:
لكن  مر،  الأ يجي  ه�ّصا  مر،  الأ يجي  ه�ّصا   -

..óHCG

وتغرت لهجته، اأ�صبحت غا�صبة:

قواويد... اأدب �صيزيه وين خرايطكم، وين   -
خططكم، و�صراح ت�صووا؟ �صمرونا، وقالوا: �صت�صلكم 
وامر، ونحن ما ندري: يلزم نكون ي حالة هجوم؟  الأ
ن�صيل  راح  اأو  ونتح�صن،  نتخندق  دفاع؟  حالة  ي 

وم�صي!



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 552009

هداأ قليًا ثم تابع:  -
وامر  الأ ما تهجولنا هنا..هنا، جاءت  بعد   -
درب  اليهود من  على  نخ�ض  راح  قالوا:  بالن�صحاب. 

ثاي، وه�ّصا ما يندرى �صراح ن�صوي، و�صراح ي�صر!
قالت اجدة ي حاولة للتخفيف عنه:  -

وهاي  تنحمق،  ل  اإ�صماعيل..  عيني   -
مور ما ترهم وت�صر  اخرابيط منها هواية، وكل الأ

!¢TGƒj ¢TGƒj ’EG

يعني بعد ما موت موتة كاب؟  -
بعيد عنك، عيني، ل تفاول!  -

التار�صن  الر�صية  هذول  وينهم  لعاد   -
�صدورهم نيا�صن وقالوا: فل�صطن نحررها بيومن؟

ال�صر زين عيني، طول بالك  -
بيبي، اآي ما احچي هذا احچي لغرك،   -

اأريد اأبرد فوؤادي.
كل  وي  اإ�صماعيل  لف  لأ ذاته  ال�صيء  ح�صل 
اجبهات، مع اختاف ب�صيط ي التفا�صيل، وخال 
اإى  اأيار  امتدت من اخام�ض ع�صر من  التي  الفرة 
وى  احادي ع�صر من حزيران تاريخ اإعان الهدنة الأ
لف. وكان  لف وت�صرد مئات الآ �صقطت مدن، وقتل الآ

كل ذلك يرى بو�صوح ي عمان.

فهذه امدينة التي ا�صتقبلت اآلف الاجئن خال 
ال�صهور اما�صية، م تكن م�صطربة اأو خائفة، بل كان 
اأيار  منت�صف  حلول  تنتظر  وكانت  يزداد،  حقدها 
بلهفة، موعد ان�صحاب القوات الريطانية من جهة، 
وموعد دخول اجيو�ض العربية من جهة ثانية. كانت 
تع�ض على اآلمها وجروحها وتنتظر، وكان الاجئون 
اأنف�صهم، رغم التعب وامعاناة ملوئن ثقة وتفاوؤًل، 
ن، وبعد اأن حل، وحمل  انتظارًا لذلك التاريخ، اأما الآ
معه امزيد من اخ�صائر والفواجع، اإذ �صقطت مدن، 

من  كبرة  اأعداد  وتدفقت  وا�صعة،  اأرا�ض  واحتلت 
الاجئن اجدد، فقد خيمت حالة من التعا�صة و�صوء 

الظن وال�صكوك.

باجروح  مليئة  الربيع  نهاية  ي  عمان  بدت 
ي  حرمة  كانت  التي  �صئلة  الأ اأن  كما  وامرارة، 
ل�صنة، ووحدها  ال�صابق اأ�صبحت وحدها على جميع الأ

التي يتداولها النا�ض.

اإن هول ال�صدمة وق�صوتها م يركا �صيئًا كما كان 
من قبل، ل اأحد ي�صدق ما ح�صل، احياة اأقرب اإى 
اإن�صان ي حالة من الغ�صب، ال�صتياء  الكابو�ض، كل 

اأقرب اإى ال�صيولة والرخاوة واجنون.

كبرة،  �صدمة  بذاته  كان  الهدنة  قبول  حتى 
وفر�صها،  طلبها  الذي  خر،  الآ الطرف  واأن  خا�صة 
م يتقيد بها من ناحية، اإذ ا�صتمر بخرقها واحتال 
اأنه اأخذ ي�صتعد اإى اأق�صى  را�صي كما  امزيد من الأ
درجة للجولة اجديدة، من ناحية ثانية، كانت تتواى 
خبار عن الطائرات التي ت�صل، والكميات الهائلة  الأ
ام�صتعمرات، هذا عدا  اإى  التي حمل  �صلحة  الأ من 
تبدو  الذي  الوقت  ي  والتهديد.  القتل  عمليات  عن 
اآخر  اإل  مكان  من  تنتقل  حائرة،  العربية  القوات 
خال  ات�صحت  وقد  رخوة،  وباإرادة  زائغة،  بعيون 
الع�صكرين  بن  الفروق  قبل  من  اأكر  الفرة،  هذه 
وال�صيا�صين، وبداأت تروى ق�ص�ض كثرة حول ذلك.

ح�صن �صامة الذي كان ماثل اح�صيني، وكان 
القادة  عن  وختلفًا  عنيدًا،  �صعبيًا  حاربًا  يزال  ل 
وقد راهن  �صيئًا،  يفعلون  ول  الذين ي�صرخون كثرًا 
عبد  قبله  هوى  كما  كالنجم  يهوي  الكثرون  عليه 
اأما  النا�ض،  قلوب  داخل  ي  �صيء  وينك�صر  القادر، 
عبد الرحيم حمود فقد اأ�صبح رمزًا مقاومة با�صلة 
قال  فقد  نعيه،  جاء  وحن  الوقت،  نف�ض  ي  ويائ�صة 
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مثل  بالوعد،  ووفى  الطيب  اأبو  »�صدق  الكثرون: 
�صميه اأبو الطيب امتنبي. وال�صجرة التي ارتوت بدمه 

يام بيننا!« ل مكن اأن موت اأو تنتهي... والأ

والطلبة الذين غرقوا ي ال�صتعداد لمتحانات 
�صابقة،  فرة  اأية  من  اأكر  الزيف  اكت�صفوا  مبكرة، 
ير�صدهم،  امبكر  اموت  ن  لأ داخلي  بوجع  واأح�صوا 
اأكر  اأ�صبحوا  ولذلك  روؤو�صهم  فوق  يحوم  والذي 
الرف�ض  عن  تنم  حركات  منهم  وبدرت  ع�صبية، 

والتحدي.

واللتحاق  بالتجنيد  جديد  من  يطالبون  بدوؤوا 
اأ�صبحت  الذي  اليهود  بال�صباب  اأ�صوة  بامحاربن، 

ق�ص�ض جنيدهم وم�صاركتهم على كل ل�صان.

�صامية ذلك اليوم الربيعي  يتذكر طلبة الكلية الإ
لختيار  نوار  اأبو  معن  ال�صابط  جاء  حن  امتاأخر 

امنا�صبن للتجنيد، بعد اأن تزايدت امطالبة بذلك.

ارت�صم  الذي  احزم  ورغم  �صابًا،  �صابطًا  كان 
على وجهه وت�صرفاته، م يكن معاديًا، حتى ما طلب 
اأن  بعد  خطوة،  يتقدموا  اأن  بالتجنيد  الراغبن  من 
من  يتاأكد  لكي  هوؤلء  على  مر  فقد  الطابور  انتظم 
�صاحيتهم، كان بع�صاه الع�صكرية الق�صرة يطلب 
اأما  اأن يبقوا متقدمن خطوة،  قوياء،  الأ الكبار،  من 
الذين تقدموا من ال�صغار اأو اأولئك الذين ل يتمتعون 
باللياقة اج�صدية فكان ينقر على �صدورهم بع�صاه 
اأ�صماء  �ُصجلت  اأن  وبعد  ذلك،  فعل  يراجعوا.  لكي 

امقبولن، غادر.

كبارًا،  ح�صادًا  كانوا  اختيارهم  يتم  م  الذين 
اأي�صًا، لو كانوا �صمن  اأنهم اختروا  كانوا يتمنون لو 
ن، ل يحتمل اأي  قل الآ مر على الأ هذه الكوكبة لكن الأ

ا�صتئناف ول يقبل اأية مناق�صة.

خرين  والآ اختيارهم  م  الذين  دارة  الإ اأبلغت 
تنتهي  وحاما  لامتحان،  ن  الآ ي�صتعدوا  اأن  اأي�صًا، 

ال�صنة الدرا�صية �صتبداأ مرحلة جديدة!

الختيار،  جاوزهم  والذين  اختروا،  الذين 
والغ�صب جعلت اجميع  النفعال  كانوا ي حالة من 

يلجوؤون اإى التظاهر.

الهدنتن  بن  الطلبة  بها  قام  التي  امظاهرة 
فارغًا،  نع�صًا  الطلبة  حمل  فقد  نوعها:  من  فريدة 
لفوه بال�صواد، وظل النع�ض يدور وينتقل، تعبرًا عن 
�صاحة  ي  النا�ض  تلقاه  اأن  اإى  والحتجاج  احزن 
حالة  رمزًا  النع�ض  هذا  فاأ�صبح  اح�صيني  اجامع 
التقاع�ض  حالة  الوقت،  نف�ض  ي  عليها  واحتجاجًا 

وال�صلل، وامطالبة بتجاوزها.

يام  الأ لتلك  الكاملة  التفا�صيل  تدوين  اإن 
ق�صى حد، فمن خالها نكت�صف  احزينة �صروري لأ
كيف  ونعرف  واخراب،  وال�صعف  اخلل  نقاط 
هزمنا، وماذا، وهذا التدوين لي�ض بق�صد جلد النف�ض 
اأعمق  وفهم  للتجاوز  حاولة  واإما  م،  بالأ والتلذذ 

خر ي نف�ض الوقت. للنف�ض والظروف ولاآ

نفا�ض  فاإذا كانت الهدنة، اأية هدنة، التقاطًا لاأ
احالت  معاجة  واأي�صًا  النق�ض،  لتاي  وحاولة 
كبرة  خديعة  كانت   1948  áfóg  ¿EÉa  ,á«fÉ°ùf E’G
ت�صاف اإى جموع اخدع التي انطلت على العرب، 
واأدت بهم، بالتاي، اإى امزيد من ال�صعف والرتباك، 

واأخرًا اإى اخ�صارة.

وتتالت بعد ذلك الهزائم، �صقطت اللد والرملة، 
وم احتال مناطق تتجاوز بكثر ما كان »مقررًا« ي 
قرار التق�صيم، واأ�صبح الو�صع العربي مك�صوفًا فباتت 

فيه الثغرات والندوب والعلل.
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التفوق  ثبات  ولإ والتحدي  هانة  الإ ي  وزيادة 
غارة على عمان. قامت طائرة بالإ

جرت الغارة ي اأواخر الليل، ومثلما كان النا�ض 
ماكن امك�صوفة ي لياي  �صطحة والأ يخرجون اإى الأ
معهم  وخرجت  اأي�صًا،  امرة  هذه  خرجوا  اخ�صوف، 
من  كبرة  كمية  اأطلقت  امخبئة،  القدمة  �صلحة  الأ
م  لكن  �صوتها،  �صمع  التي  الطائرة  على  الر�صا�ض 
األقت  الذي  امكان  حول  النا�ض  واختلف  اأحد،  يرها 
التي  واخ�صائر  �صرار  الأ مدى  وحول  قنابلها،  عليه 

خّلفتها.

يام التالية ن�صبت بع�ض امدافع ام�صادة  خال الأ
ال�صغر قرب  املعب  اأماكن عند  للطائرات ي عدة 
الا�صلكي، وغر بعيد عن احاووز الكبر وعلى بع�ض 

التال امحيطة بعمان، لكن الغارات م تتكرر!

لكن  احرب  وجددت  وى  الأ الهدنة  وانتهت 
الثانية.  الهدنة  وبداأت  يتغر،  م  العربي  اموقف 
اغتاله  الدوي.  الو�صيط  برنادوت،  الكونت  واغتيل 
نهم اعتروا القراحات التي قدمها  اليهود جهارًا، لأ
بالدولة  والنقب  القد�ض  اإحاق  فيها  ما  للت�صوية، 
م  الفل�صطينية غر مقبولة، وم ت�صتطع الأ العربية 

امتحدة اأن تفعل �صيئًا اأكر من الحتجاج!

وى،  الأ �صرائيلية  العربية-الإ احرب  وتوقفت 
ذلك  ومنذ  عمان.  ي  النازحن  معظم  »وا�صتقر« 
الوقت اأ�صبحت امدينة �صيئًا ختلفًا مزاجها، بعدد 
القلق  بحجم  واأي�صًا  وات�صاعها،  بامتدادها  �صكانها 
ن هناك اأحداثًا حن  واخوف الذي �صيطر عليها، لأ
فرة  خال  يهرمون،  بل  يكرون،  النا�ض  جعل  تقع 
بعد  ال�صغار  الفتيان  حتى  قيا�صية،  ورما  ق�صرة، 
الهموم  تثقلهم  رجاًل  غدوا  حداث  الأ تلك  وقعت  اأن 

العن  ملء  كانوا  الذين  الكبار  �صئلة،  الأ وملوؤهم 
والقلب، حولوا فجاأة اإى اأنا�ض حائرين.

لقد خلقت هذه اماأ�صاة جروحًا عميقة، واإذا كان 
بع�ض هذه اجروح قابًا لل�صفاء مرور الوقت، فاإن 
جروح الروح ل تندمل اأبدًا. قد تختفي لبع�ض الوقت، 
نزفها،  تواي  عماق،  الأ ي  هناك،  لكنها  تن�صى  قد 
والروح،  اج�صد  ي  لوعة  وتولد  كاويًا،  وجعًا  فتولد 
الظلم و�صححت  اإذا زال  اإل  اأن يزول  لهما  ل مكن 
وامنطق  العدل  اإى  العاقات  وخ�صعت  خطاء  الأ

جيال القادمة. وم�صلحة الأ

جيل،  من  واأكر  اأر�ض،  من  اأكر  ففل�صطن 
جي�ض  فينت�صر  تت�صادم  جيو�ض  جرد  من  واأبعد 
ر�ض  ويهزم اأخر، اإنها ل تعني الذين ي�صكنون هذه الأ
اأو  من؟  يهزم  من  حدود  عند  تتوقف  ول  وحدهم، 
البعيدين،  خرين  اأن الآ َمْن؟ كما  ِمْن  اأكر مكرًا  من 
حداث م�صارًا  قوياء، مكن اأن يتدخلوا ليعطوا لاأ ٌ الأ
القوي  البعيد  خر  الآ لكن هذا  وقات،  الأ ي وقت من 
اإى  قويًا  يبقى  اأن  اأو  امقرر،  اأن يظل  ن، ل مكن  الآ
خرين، اأو عن حركة احياة،  بد، اأو اأن ينوب عن الآ الأ
م�صتحيل  ذلك  اإن  اجغرافيا،  وعتو  التاريخ  وقوة 
مامًا كا�صتحالة من يحاول التحكم بال�صم�ض اأو بامد 
اأن يغر اجاه الرياح وحركة  اأو كمن يريد  واجزر، 

مواج ومواعيد الليل والنهار. الأ

اأن  التوراة،  على  اعتمادًا  اليهود،  ا�صتطاع  فاإذا 
التقدم  من  م�صتفيدين  ويفر�صوه  و�صعًا  »يخلقوا« 
فيها،  �صكنوا  التي  ماكن  الأ ي  عليه  ح�صلوا  الذين 
وم�صتغلن  خرين«  »الآ مع  لهم  التي  العاقات  ومن 
هذا  فاإن  ال�صراع،  هذا  ي  خر  الآ الطرف  �صعف 
عليه  يثقل  الذي  امذهول،  ن،  الآ ال�صعيف  الطرف 
بد،  نظمة، لن يبقى �صعيفًا اإى الأ التخلف وق�صوة الأ
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ولن يظل م�صت�صلمًا اإى ما ل نهاية، ولن يقوى احكام 
ي�صاوؤون،  ما  يفر�صوا  اأن  اأو  ي�صتمروا هكذا،  اأن  على 
حقائق  على  يعتمد  العربي  الطرف  اأن  اإى  اإ�صافة 
وراق القدمة واللفائف، كما لن يخ�صع اأو  تتجاوز الأ
الواقع  مر  الأ عند  اأو  ن،  الآ ام�صيطرة  للقوة  ي�صت�صلم 

امفرو�ض نتيجة هذه القوة.

حمله  قد  العا�صفة  قلب  ي  ولد  الذي  اجيل 
رياحها ي الختيار لهذا الجاه اأو ذاك، وقد تطرح 
كان  ما  يفطن  م  باء  الآ جيل  واأن  خا�صة  فيتيه،  به 
واجيل  يليه،  الذي  اجيل  لكن  ي�صتعد،  وم  يدبر، 
وي�صتفيد  ويراجع  يتوقف  اأن  بد  ل  �صيعقبه،  الذي 
اأي�صًا، لكي  الذين �صبقوه، ومن حقدهم  اأخطاء  من 
يغر امعادلت وي�صحح ام�صارات، وقد ي�صعل حروبًا 
اأكر من  اأكر من مكان، وي  كبرة، كما ح�صل ي 
وبالتاي  هانة،  والإ والظلم  الق�صوة  نتيجة  ع�صر، 
ن تدفع ثمن اأخطاء  جيال القادمة م�صطرة لأ تكون الأ
القانون  الدم  ي�صبح  وبذلك  �صبقتها،  التي  جيال  الأ

زمان كثرة قادمة. الذي يحكم امنطقة لأ

الغا�صمة  القوة  اإى  ام�صتند  الواقع  مر  الأ اإن 
ل  كما  اأزليًا،  اأو  ريا�صيًا،  قانونًا  ي�صكل  ل  وحدها 
مكن اأن يقا�ض ام�صتقبل واحتمالته على �صوء الواقع 
احياة:  قوانن  ن  لأ له،  نتيجة  اأو  وحده،  الراهن 
التبدل، والتغر با�صتمرار ودون توقف، وهذا التبدل 
ح�صن، اإذ  والتغر ل يعني بال�صرورة، وفورًا، نحو الأ
قد يكون امخا�ض طويًا وقا�صيًا، ولكن ل بد من ولدة 

جديدة، ول بد من �صيغة ختلفة.

لكن   ،1948 اأحداث  اأيام كثرة على  لقد مرت 
من  اأكر  تن�صى،  اأن  مكن  ل  خلفتها  التي  ثار  الآ
الو�صول  يتم  اأن  اإى  وتوؤثر  تتفاعل  �صتبقى  ذلك، 
عن  وبعيدة  والع�صف،  الفر�ض  عن  بعيدة  حلول  اإى 

ن�صان،  الإ ن  التزوير و�صفقات الظام وال�صم�صرة، لأ
اجغرافيا  تغير  ي�صتطيع  اأن  من  اأعجز  اإن�صان،  اأي 
مر  الأ تدم  اأن  مكن  ل  وحدها  والقوة  والتاريخ، 
اجهة  لنف�ض  تدوم  ل  ذاتها  القوة  اأن  كما  الواقع، 

وبنف�ض امقدار.

م�صتندًا  ا�صتنتاجًا  اأو  قيمة  حكم  هذا  يكون  قد 
اإى القيم امعنوية وال�صعور بالظلم، وبالتاي ترحيل 

جيال القادمة. الق�صايا من اجيل احاي اإى الأ

اإى  اخ�صوع  اأو  النوع،  هذا  من  ا�صتنتاجًا  اإن 
فعل  دون  نتيجة  اإى  يوؤدي  ل  والتكرار  لية  الآ منطق 
مع  من�صجمًا  الفعل  هذا  يكون  اأن  �صرط  ن�صان،  الإ

�صياء وقوانينها الفاعلة. احركة الكلية لاأ

دللت الوقائع اأن اأحد اأهم التحديات، والتي توؤدي 
كلية،  حقيقة  اجزئية  احقيقة  اعتبار  مقتل،  اإى 
والعتماد  للزمن،  تلخي�صًا  واعتبار حظة مفردها 
على عن�صر واحد ي قراءة التطور اأو حديد اجاهه 
مر الذي يوؤدي اإى �صيادة اجزئي  وحركته الكلية، الأ
اإى  الو�صول  ل  ام�صكلة،  وتاأجيل  والعار�ض،  واموؤقت 

حلول حقيقية ودائمة لها.

وهي  الثبات،  اأو  التوقف  تعرف  ل  احياة  ن  ولأ
�صديدة احركة والتغر والتنوع، فاإن الهموم وام�صاكل 
اإ�صافة  الرغبات،  واأي�صًا  والطموحات،  والتحديات 
حام، تظل تفعل وحرك وتغر، كا تظل تدفع  اإى الأ
اإى البحث للو�صول اإى �صيغة اأكر قوة وعدًل وتلبية 
للوقائع واحقائق امادية، و�صوًل اإى اخت�صار جزء 

uلم الكامنة ي ال�صيغة الراهنة من الآ

(243-233¢U)  شرة مدينة�
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القـــد�س
مـدينـة التيـه التي ل ُتوؤ�صـر

فاروق ي��شف

لهية: امادة  القد�س امدينة امكان لي�شت �ش�ى واحدة من ال�ش�ر التي ت�شي بتجليات الفكرة الإ
التي تخرج حية من الروح »يخرج احي من اميت ويخرج اميت من احي«. هذا التبادل النقي وامت�شامي 
خر ه� ما يهب القد�س �شفة الب�ابة التي ترج با�شتمرار  ما بن عامن ل مت اأحدهما ب�شلة اإى الآ
ر�س، بل هي تقع  الأ املئكة. هي ذي مدينة ل تقع على  اأجنحة  اأ�ش�ات  الذي حركه  اله�اء  بتاأثر 
اأحيانا على طريق النب�ءة التي ل حكمها ال�شدفة. القرار الغام�س الذي يلحقها بلغز فطرتها امنغم 
ر�س مكنها اأن تتحمل هذا التقاطع الك�ي بن بروق النب�ات  مثل حجر م�شيء. ما من مدينة على الأ
ت�شغلهم  بعيدا عنها وم  ولدوا  الذين  اأولئك  نبياء، حتى  الأ بها  اأن مر  القد�س. قدرها  فعلت  مثلما 
الباق على �شخرتها  اأجنحة  به  إليها ومن حطت  ا اأقدامه  به  اأو مراثيها. من و�شلت  �شكانها  اأح�ال 
نبياء لكي تك�ن النب�ة  عمى. �شيء من عطرها لبد اأن يعلق باأف�اه الأ ومن عاد بندم اأخ�ته اإى اأبيه الأ
إليها« كان من احكمة اأن نتلهف �ش�قا لروؤية ذلك البعر  كاملة. »لي�س من بعر �شائع اإل ي الطريق ا

ال�شائع. 

�شـــهــــــــــــــــادة
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نوع من امزاج الثقاي ال�صاحر اأحكم الطوق على 
النرة �صاهدًا على �صدق  التيه لكي تكون تلك  نرة 
معابدها  اإى  امخل�ض  يذهب  اأم  املتب�ض.  امعنى 
عباراتها  م�صتلهمًا  يقوله  ما  لديه  كان  م�صتفهمًا؟ 
ليت  اأباطرتها.  وذهول  حنوها،  مو�صيقى  ال�صامتة، 
اآخر، لكي تخل�ض القد�ض  الق�صوة عرت على مكان 
اإى معدنها: اإيلياء التي فتحت اأبوابها للجميع؛ غزاة 
حائرة  اأقدامًا  ومت�صولن،  روؤى  اأ�صحاب  وفاحن، 

وعقوًل تبحث عن اخر. 

• • •

احكاية  ي  اأدخلت  هل  هناك؟  كانت  اأحقا 
عنوة لكي تكون موجودة ي ال�صام؟ »وحيتهم فيها 
تكون  اأن  قبل  ال�صام ح�صرًا عليها من  كان  �صام« 
بال�صام  اخت�صتا  مدينتن  اأن  ي�صدق  من  احرب. 
ما  والعزلة  والوح�صة  واليتم  اخراب  من  بهما  حق 
م يلحق ب�صواهما من امدن. لن تكون بغداد نوعًا من 
اإل ي م�صرها. ملكة اجهات الثاث ترى  القد�ض 
فاعي. �صورة  اإى عر�صها امحاط باماء وقد غزته الأ
محى  ل  مقد�ض،  كتاب  اأنها  لو  كما  كاملة  امنفى 
حرها  امحيطات.  مياه  اأغرقت  لو  حتى  �صطوره 
تهذيب  امياه  حاولت  كلما  هذيانه  ي  يطعن  ال�صري 
باماء  دروبها  غ�ْصل  ي  ت�صر�صل  املكة  �صعائره. 
واخمر والع�صل واللن لكي ل يلوث �صيء من غبارها 
نبياء القادمن فجاأة. كانت هناك دائما ي  اأقدام الأ
�صفتها حاجة للمائكة قبل الب�صر. لن يخرع امرء 
�صفة مكان هو ي حقيقته نوع من امتخيل الذي تلوذ 
به امائكة ي ام�صافة التي تف�صل بن غيابن. ذلك 
ن�صان امقد�صي كيف مكنه اأن ي�صنف نف�صه، ب�صرا  الإ
يكاد  مر  الأ ذلك.  ي  نبياء  لاأ م�صكلة  ل  ماكًا؟  اأم 
يكون ح�صومًا بعناية اإلهية. ولكن األ يحق لنا جميعًا 

بن  ق�صى  الأ ذهب  ازدهر  وقد  مقد�صين  نكون  اأن 
اماك  اأفكار  اإى  امقد�صي  يحتاج  حناجرنا؟  اأوتار 
ن�صان عن  عن ح�صوره لكي يكون اإن�صيًا واإى اأفكار الإ
ن�صان حوار  غيابه لكي يكون مائكيًا. بن اماك والإ

م ينته بعد. 

• • •

ردن  قيل ي هي ذي اأ�صواء القد�ض. من غور الأ
تلك  لول  اأمامي  �صيء  كل  اأرى  كنت  �صاٍف  ليل  ي 
�صارت  ال�صعف.  بدموع  عيني  ت  ماأ التي  اجملة 
بال�صوارع(.  )مريت  راأ�صي  ي  تدور  �صطوانة  الإ
تخطئ  ل  التي  امدينة  اإذن؟  مكانًا  تكون  اأن  مكنها 
على  قدمك  ت�صع  نبياء.  الأ خطوات  اإى  طريقها 
عليه.  قدمه  نبياء  الأ اأحد  و�صع  الذي  عينه  اموقع 
�صار  التاريخ  عر  العدوى؟  اإليك  تنتقل  ل  كيف 
لهام موهبة �صبت نرانها بثياب امقد�صين. اأروقة  الإ
من  نوع  هي  التي  الباد  اإى  توؤدي  العتيقة  القد�ض 
�صغف  قليًا.  رحمتها  امقد�صة  الكتب  ليت  احكاية: 
نبيًا  تكون  اأن  قلب احقيقة.  و�صعها ي  بها  نبياء  الأ
ذلك  يعني  األ  مقد�صيًا.  وجودك  ترجم  اأن  معناه 
نبياء  الأ اأرى  �صرت  مقد�صي؟  لكل  امتاح  النبوة  حق 
وهم يزهدون باحقيقة طمعًا ما يلحق بها. القد�ض 
هي حقيقة احقائق. ما قبلها وما بعدها لي�صا �صوى 
ظاًل لفتنتها. ي اللحظة ذاتها حن نظرت بعينن 
التي  اللحظة  وديعة  القد�ض  كانت  بال�صباب  مليئتن 
ي�صتبك اخالق فيها بفكرته عن خائقه. كنت اأ�صعى 
الذي  ال�صبب  بذلك  يت�صبه  للبكاء  عذر  اخراع  اإى 
التي مكنتني  الدرجة  اإى  وحيدًا  ي�صّوغ اخلق. كنت 
الفانن.  ب�صره  يخلق  اأن  قبل  له  الإ وحدة  تخيل  من 
بوحدة  امرء  ت�صعر  اأن  اإمكانها  ي  القد�ض  وحدها 
من هذا النوع. امدينة التي ل ُم�ض. امن�صية كما لو 
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ال�صغب كله وال�صغف كله. ترابها  ُتخلق بعد.  اأنها م 
يخبئ  الذي  والرماد  امائكة.  باأ�صوات  يعج  الذي 
خرة التي تندلع منها  جمرة وحيدة، هي اجمرة الأ
نار القيامة. يعنيني اأن اأ�صدق كل �صيء اإل اأن تكون 
القد�ض مكانًا غر متاح. ما الذي يحدث لو اأن اأحد 
نبياء فكر ي العودة اإليها؟ اأم ين�ض فيها اأحدهم  الأ

�صيئًا ما؟ جواز �صفره اإى ال�صماء ال�صابعة مثًا. 

• • •

مّر اجميع  اأن يرجم.  اأكر من  القد�ض  خيال 
اأ�صقف  على  امدنية  لغاتهم  تنبت  اأن  غر  من  بها 
اأن  كنائ�صها. امدينة التي ل عقل لها م يكن يعنيها 
تنتفع باأحد. كان �صمرها يحيط بح�صارة هي اأ�صبه 
برة التي يخرق معانها الوجود. كوكب ل يعرف  بالإ
الب�صر  لدراية  امتحانًا  كانت  اأخاقه.  بنزاهة  اإل 
رهم وبربريتهم،  م�صتوى اإن�صانيتهم ودربتهم، ح�صّ
الكلمة  وانحطاطهم.  علوهم  وف�صادهم،  نزاهتهم 
التي  تف�صر اجملة  التي مكن من خالها  خرى  الأ
هو  ول  قبله  ما  تف�صرا  القد�ض  خيال  لي�ض  �صبقتها. 
عذر ما يلحق به. اإنه ال�صوت الذي يتحقق من اأ�صالة 
قوانينها،  تفر�ض  الطبيعة  عزلته.  خال  من  روؤاه 
القد�ض مدينة عزلها قدرها النبوئي عن العام. هي 
مدينة اأخرى دائما. ع�صية الت�صنيف. كانت كذلك 
ينت�صر  اأن  خيالها  اإمكان  ي  دائما.  كذلك  و�صتبقى 
على كل مزحة ثقيلة. يحّج اإليها العام كله من غر 
خرين  الآ م�صاعر  بالواجب. خفتها حمي  ت�صعره  اأن 
من الندم. لقد ارتكبت الب�صرية اآثاما بحق القد�ض لو 
امدينة  تلك  لطلبت  اأخرى  مدينة  بحق  ارتكبت  اأنها 
عن  تعبرا  زاحفة  اإليها  تاأتي  اأن  كلها  الب�صرية  من 
�صعورها بالذنب، ولكن القد�ض لي�صت مدينة، اإنها يد 

الرب وقد ملئت رحمة. 

»اأدعوكم اإي، كلكم من غر ا�صتثناء«. �صاأ�صر 
م�صي بن اجموع. اخراف ل تكذب. النايات  قليا لأ
خرى ل تكذب. ولكن الب�صر وحدهم يكذبون.  هي الأ
اللغة نف�صها حتمي ما  اللغة ماما.  لي�ض  اللغة  ظل 
اأزقتها مثلما  نبياء م�صون بن  الأ يثر �صهوتها. كان 
يفعل جانن كل ع�صر ذهبي. ي ذلك الزمن م يكن 
وكانت  وحده.  لهام  لاإ القوة  كانت  جانن.  هناك 
حن  يلهم.  الذي  الكام  وليدة  هي  وحيدة.  القد�ض 
اإبراهيم  اأمرها.  من  حرة  ي  تكون  الوحي  ي�صمت 
ال�صومري وحمد العربي اكتملت نبوتهما بها. ولكن 
بد. هي امدينة التي لن  كيف؟ القد�ض هي عا�صمة الأ
اإليها  اهتدى  جلجام�ض  اأن  لو  الزوال.  منها  يتمكن 
اإى اه  الطريق  لكف عن بحثه عن ع�صبة اخلود. 
�صالكة من خالها. هذا ما اأكدته جربة النبي العربي 
نبياء ي تيهه، لذلك  لحقا. املك ال�صومري �صبق الأ
م يهتد اإى القد�ض بالرغم من اأنه كان ي�صعى قريبا 
نبياء ذهب اإليها وي �صدره �صيء منها،  منها. اأبو الأ
�صيء ي�صي بها ويقربه منها. كانت خارطة نبوته نوعا 
من التاأ�صي�ض م�صيئة قدر ا�صتثنائي ي ا�صتب�صاله: هي 
وكانت  للعقائد.  م�صدرا  �صتكون  التي  امنطقة  ذي 
القد�ض هي قلب ذلك الكنز. »هل جئنا متاأخرين؟« 
ل اأظن اأن اأحدا م ي�صاأل نف�صه هذا ال�صوؤال وهو يرى 
مدينة تقرح الكمال جزءًا من اأجندة وجودها. هي 
لن  ال�صوؤال.  قلب  ي  موجودًا  امرء  يكون  لكي  دعوة 
يكون القلق با معنى. احج اإى القد�ض هو نوع من 
مرون  كانوا  العراقين  حجيجنا  اأن  اأتذكر  ال�صوؤال. 
بالقد�ض قبل اأن يتوجهوا اإى مكة. م يكن احج اإى 
ن�صيها  �صعرة  بالقد�ض.  امرور  ليكتمل من غر  مكة 
الكثرون ي هذا الزمن الع�صيب. �صوء احظ وحده 
بداهة ختلفة. وهو ما يجعلنا  نعي�ض ع�صر  يجعلنا 
نكت�صف اأن القد�ض مدينة حتلة. وهو ما ل مكن اأن 
اأن  لها  قدر  التي  امدينة  وجودها.  ومعادلة  ي�صتقيم 

تكون ميزانا. الب�صرية اإذا ي خطر. 
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خرة لها. لي�صت لها �صورة واحدة. هي  الكلمة الأ
جموعة �صورها الفرا�صية التي تخرق الع�صور. 
ما  واأق�صى  رمزا  جعلتها  وال�صا�صعة  اموجعة  �صرتها 
مكن اأن تو�صف به مدينة اأنها رمز، فامدن كلها حلم 
باأن تكون مكانا رحيما للعي�ض اليومي. رمزية القد�ض 
مفتوحة  مائدة  تكون  اأن  على  قدرتها  من  م�صتلهمة 
ختلفن.  يكونوا  اأن  لهم  قدر  ب�صر  حولها  يجل�ض 
الرحمة  بعينها:  لهبة  نداء  باب هو  كل  اأبوابها،  مثل 
لم يلهم كل  وال�صكينة والتوبة والراق. مثل طريق الآ
دروبها غبطة العي�ض على احافات. مثل قبابها التي 
اأعماق  اإى  بها  تذهب  ب�صرية  حفريات  العن  تلهم 
منجم التعبر عن ذات مطلقة. كانت ول تزال على مر 
الع�صور عنوانا للخلق. مثل براريها التي تهب ال�صماء 
الندى  يقتفي  التي  وديانها  الري. مثل  لون زعرها 
م�صراتها.  اإى  العابرين  الغرباء  خطوات  اآثار  فيها 
يقونية ي اإمكانها  القد�ض ل هيئة لها، كل ال�صور الأ
اأن ترجل �صيئا منها، �صيئا يكون على �صلة معناها 

يوما  تكن  م  اجميع  ينتظرها  التي  امدينة  اموؤجل. 
اإليها لتب�صر ي  ديان زحفت  ما تنتظر اأحدا. كل الأ
الفياي  عروا  نبياء  الأ كل  نقائها.  من  �صيئا  مراآتها 
كل  ل�صانها.  ف�صاحة  من  �صيئا  كلماتهم  لتهب  اإليها 
امحاربن ا�صتب�صلوا من اأجل الو�صول اإليها ليتطهروا 
خرة  الأ الكلمة  اأن  لول  اآثامهم.  من  اآبارها  مياه 
لها لكانت القيامة قد �صبقتنا اإى العر�ض. لن تكون 
بثيابها  العذراء  تلك  ترى  حتى  م�صرورة  امائكة 
ا�صتعدي  اأن  لل�صماء  بهم�ٍض  اأوماأت  وقد  البي�صاء 
ل�صتقبال  اأ�صتعدي  اأن  ر�ض  ولاأ مانة  الأ ل�صتقبال 
�صوات التي تثمر اأجنحة ت�صيل برقة الع�صل. حينها  الأ
من  جذع  على  الوحيدة  امراأة  وتتكئ  امحبة،  تفي�ض 
النخل وهي ت�صعر بالطمئنان. �صيعود ابنها ملكًا. لن 
يكون هناك هتاف اإل من اأجل الرحمن الذي ا�صتعاد 
كله  العام  اإليه.  اأحد  ي�صيء  لن  امرة  هذه  مدينته. 

uملك يديه ما دامت مدينته حررة
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مــو�صــــــم زيارتي للقد�س
ومــا حولهـا

وى للقد�س. ا�شطحبت �شائق  ي الثالثة ع�شرة تقريباً عندما تي�شرت ي �شبل الزيارة الأ كنت 
�شاحنة تنقل العنب من م�شقط راأ�شي حلح�ل اإى القد�س. فامعروف اأن ما يرزق اه حلح�ل من عنب 
ي م��شم ال�شيف يفي�س عن حاجة جبل اخليل باأكمله. ويبقى ت�ش�يقه حاجة ملحة تتطلبها �شرورات 
ول�ية. ا�شتطعت اأن اأقنع اأبا عزمي، �شائق  العي�س. وكانت اأ�ش�اق القد�س )تليها اأ�ش�اق عمان( �شاحبة الأ
ال�شاحنة التي تنقل الب�شاعة ي �شناديق خ�شبية، اأن ينقلني معه وكاأي جزًء من الب�شاعة امحم�لة 
�شاألني عن  ل�  ل�الدك  اأق�ل  ال�شاحنة. ماذا  اأجل�س ي مقدمة  اأنني  الفرق فقط  ال�شاحنة.  على ظهر 
ام��ش�ع؟ �شاألني اأب� عزمي مبدياً حفظه على �شفري معه. اأنت اأدرى، قل له ما �شئت، كانت اإجابتي. 
مر، و�شعدت �شلم ال�شاحنة امع�ج وت�جهنا عب طريق وادي النار الذي كان امنفذ ال�حيد  وانتهى الأ
اإى القد�س بعد حرب 1948 مبا�شرة، ثم تغر بعدها اإى طريق اأق�شر قليًل ي منت�شف اخم�شينات، 
اأي اأن الطريقن كانا بديلن للطريق الق�شرة جداً من بيت حم اإى القد�س والتي اأ�شبحت ي قب�شة 

الحتلل.

حمد �شاهن

�شـــهــــــــــــــــادة

´امدخل الرئي�صي لدار امعلمن الريفية - بيت حنينا- القد�ض.

´
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تركت  ال�صم�ض.  مغيب  قبيل  القد�ض  و�صلنا 
تفرغ حمولتها ي اح�صبة )�صوق اخ�صار  ال�صاحنة 
اأقرب معلم ي  اأجّول ي امدينة.  والفواكه( وبداأت 
التي  ال�صيقة  زقة  الأ ال�صاهرة، م�صيت ي  باب  كان 
تقوم على جوانبها بيوت قدمة ر�صيقة، اآثر اأ�صحابها 
احفاظ على ا�صتمرار احياة فيها وكاأن عبق التاريخ 
ا�صت�صعارها  مكن  التي  حياتهم  �صرورة  اأ�صبح 
امارة من داخل هذه  اآذان  الذي ي�صل  من احديث 
ت�صكل  ل  للبيوت  مامًا  اما�صقة  زقة  فالأ البيوت. 
حاجزًا يحرم قاطنيها من حريتهم ي احديث عن 

حيان. اأي مو�صوع ولو ب�صوت مرتفع ي بع�ض الأ

ق�صى وقبة  فجاأة وجدت نف�صي ي بهو ام�صجد الأ
لوجه  وجهًا  نف�صي  اأجد  اأن  كبرة  فرحة  ال�صخرة. 
البتدائية.  ال�صفوف  ي  عنهما  قراأت  معلمن  اأمام 
الكثر  ومنيت  ودعوت  الركعات  من  عددًا  �صليت 
خرة وجدت  الكثر. فر�صة لن تعّو�ض. ي الركعة الأ
اأحد«.  ي�صدقني  »لن  اأحد«  اه  هو  »قل  اأقراأ  نف�صي 
بعد  فيما  اأدركت  لكني  الفور.  على  اخطاأ  تداركت 
اإى  قادي  �صرود ذهٍن  اأن م�صدر اخطاأ جم عن 
لهم  اأروي  ي�صدقوي عندما  لن  النا�ض  اأن  العتقاد 

اأنني و�صلت هذا امكان.

منه  جئت  الذي  للطريق  مغايرًا  طريقًا  �صلكت 
امدينة.  معام  من  امزيد  على  التعرف  ي  اأمًا 
ال�صياع  واأن  امدينة تهدي زائريها  اأن  ملكني �صعور 
اإى  النهاية  ي  توؤدي  الطرق  كل  واأن  م�صتحيل  فيها 
اأبواب  اإى  منه  وتتفرع  وال�صخرة  ق�صى  الأ ام�صجد 
ي  تعلمتها  التي  بالعبارة  ت�صلحت  امختلفة.  امدينة 
امدر�صة ورغبت ي تطويرها: من �صار على دربك يا 

Sób¢ و�صل.

و�صلت باب العامود بقليل من ام�صقة. ا�صتقبلني 
مرد  وكاأنه  الزائرين  ي�صتقبل  الذي  الرطب  هواوؤه 

ال�صور. جنود اجي�ض  اأعلى  اإى  هواء رباي. نظرت 
ت�صلق  منع  اأنه  علمت  حرا�صة.  حالة  ي  العربي 
قنابل احرب  اأ�صابتها  ال�صور. نظرت غربًا. عمارة 
من  لفظها  اأ�صتطع  )م  نوتردام  تدعى   1948 عام 
العدو قامت  اأن معركة مع  ت�صهد على  وى(  الأ امرة 
يف�صلنا  الذي  اله�ّض  ال�صور  محاذاة  م�صيت  هنا. 
اإليها  الو�صول  منع  حرام  منطقة  خلفه  خر.  الآ عن 
منذ حطت احرب اأوزارها. وا�صلت ال�صر محاذاة 
اأن و�صلت ما ي�صمى  ذلك احاجز بيننا وبينهم اإى 
م�صرعة  ت�صر  البا�صات  كانت  مندلبوم.  بوابة 
محاذاة ال�صور متوجهة �صماًل اإى رام اه ونابل�ض. 
ال�صيخ  بالقرميد ي بداية  ام�صقوفة  البيوت اجميلة 
مياه  اأن  اعتقدت  اإنني  اإذ  ده�صتي  تثر  كانت  جراح 
القرميد  بطبيعة  مني  وذلك جهل  تخرقها  ال�صتاء 
واحد ي اخليل  بيت  يكن هنالك  فلم  وا�صتخدامه، 

و�صواحيها ي�صتخدم القرميد اآنذاك!

قد  الليل  وكان  اح�صبة،  اإى  امقر،  اإى  عدت 
بداأ يرخي �صدوله. بحثت عن بع�ض �صناديق اخ�صب 
وعملت  ي�صمونه،  كما  احا�صل،  عمق  ي  الفارغة 
اأبو  اإليه بع�ض �صاعات الليل، وكان  منها �صريرًا اآوي 
ك�صافات  اأ�صواء  كانت  بطانية.  اأعاري  قد  عزمي 
بيني  حول  قبل  من  عليها  اأعتد  م  التي  الكهرباء 
وال�صرخاء.  عيني  باإغما�ض  واكتفيت  النوم،  وبن 
يبداأ العمل اجاد ي ال�صوق بعيد �صاة ال�صبح، اإذ 
يح�صر التجار معاينة الب�صاعة ويجري حديث طويل 
اأو ق�صر مع �صاحب احا�صل حول �صعر ال�صناديق 
اأمام امحل، وتتم ال�صفقة، وبقدرة قادر  امرا�صفة 
تختفي اأكوام ال�صناديق من باب امحل بعد اأن ياأخذ 
اأن  وقبل  الب�صاعة.  من  ن�صيبه  ن�صيب  �صاحب  كل 
ياأتي بعد  مر منتهيًا.  ت�صطع �صم�ض ال�صحى يكون الأ
ال�صم�صم  كعك  طبليات  يحملون  الزوادة  باعة  ذلك 
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اأجهلها،  كنت  التي  والكّبة  والزعر  والبي�ض  واخبز 
اأبا  ا�صتاأذنت  ثم  تي�صر،  ما  تزودت  ذلك.  اإى  وما 
عيد  لأ �صاعة  بع�ض  اأو  �صاعة  عنه  اأغيب  اأن  عزمي 
م�صيت  بالعودة.  �صروعنا  قبل  امدينة  ي  التجوال 
اأده�صني  غربًا.  العامود  باب  اإى  ال�صاهرة  باب  من 
ازدحام امدينة �صباحًا واأيقنت اأنها مدينة اأخرى ي 
و�صح النهار. اأطياف اآدمية ختلفة ي لبا�صها )حتى 
اآدمي  متحف  ولغتها.  و�صكلها  ولونها  الدين(  رجال 
متحرك يجوب امدينة. حتى الباحة اخارجية لباب 
واخ�صار  الفواكه  ب�صال  مفرو�صة  وجدتها  العامود 
�صواحي  من  القرويات  بها  قدمت  التي  الطازجة 
القد�ض وكاأن الباحة حولت اإى �صوق م�صغر لل�صوق 
يرى  وهو  بعيد  من  الناظر  ي�صر  منظره  الكبر. 
له.  نهاية  ل  �صباحي  معر�ض  وكاأنه  مب�صوطًا  اخر 
من  امدينة  داخل  اإى  ب�صوق  يندفعون  النا�ض  وترى 
التاريخ  باب العمود ويخرجون منه منت�صن بركات 

وقد�صية امدينة.

عدت، كما قدمت، ي معية اأبي عزمي، حمًا 
عنها  التعبر  على  قدرتي  عدم  يوؤرقني  بده�صة 
ي  مكّبًا  فاتنًا  �صاكنًا  اإح�صا�صًا  كانت  بكلمات. 
على  قدرة  دون  اأحيانًا  ال�صطح  على  يطفو  عماق،  الأ
توفرت  وعندما  بعد  فيما  اأدركت  لكني  النطاق. 
اأثر  لها  القد�ض هذه كان  زيارة  اأن  التعبر  لدي قوة 
بالنك�صار  ال�صعور  من  جزء  امت�صا�ض  ي  وا�صح 
الذي تكّون لدي ولدى بقية اخلق ي ال�صنوات التي 
وى  تلت احرب مبا�صرة. اإذ انق�صت اأيام �صباي الأ
واأنا اأ�صتمع اإى ق�ص�ض من �صهود عيان تتحدث عن 
مهزلة النكبة اأكر من ماأ�صاتها. بع�ض هوؤلء ال�صهود 
روى كيف اأن قذائف امدفعية ام�صرية كانت ت�صيب 
الطائرة دون اأن تلحق بها اأذى ي معركة الفالوجة. 
اآخرون رووا كيف اأن الر�صا�ض يتحول ي يدي امدافع 

اإطاق  بعد  مبا�صرة  النار  من  لهب  اإى  ام�صري 
ي  اأوامر«  »ماكو  عن  احديث  اأما  قليلة.  عيارات 
معركة جنن فكنت اأ�صمعه كثرًا، دون اأن اأعي معنى 
موجعة  ق�ص�ض  من  ذلك  اآخر  اإى  وى!  الأ الكلمة 

�صاع من خالها الوطن.

النار،  جبل  طريق  ن�صعد  ونحن  ت�صاءلت 
وال�صاحنة ت�صر مثل ال�صلحفاة، لو ا�صتطعت اأن اأنقل 
مكان اأن يخفف  لوالدي م�صاعري الكامنة هل كان بالإ
عني العقوبة – عقوبة زيارتي للقد�ض دون اإذن م�صبق 
اأن اأعذب  منه؟ تركت اجواب معلقًا ي الهواء دون 
نف�صي بالبحث عن جواب يقطع ال�صك اموؤرق بيقن 

وهمي.

قابلته  عندما  والدي  وجه  جهم  يفاجئني  م 
قوي من  توبيخ  ل�صتقبال  م�صت�صلمًا  وكنت  ام�صاء  ي 
احديث  ي�صتبق  اأن  عادته  من  كان  الذرب.  ل�صانه 
ال�صائع  الوقت  فر�صة  اغتنمت  ق�صر.  ب�صمت 
وبادرت بالقول: هل تعلم يا والدي اأن القد�ض تختلف 
م  اخفيفة  ابت�صامته  العام؟  وعن  بل  اخليل  عن 
مدينة  اإنها  قائًا:  فا�صتطردت  مان  بالأ ت�صعري 
عظيمة جميلة ترحب بالزائر من كل مكان ومن كل 
�صن، وقبل اأن اأقول اأكر قاطعني وقال: هل تريد يا 
اأن  القد�ض؟ لقد عرفتها قبل  اأن تعرفني على  ولدي 
العينن دون  واأنا مغم�ض  اأجوبها  اأن  اأ�صتطيع  تخلق. 
لكرة  حفيتا  قدمّي  اأن  تعلم  األ  الطريق.  اأ�صّل  اأن 
اجّمالة  اأقود  واأنا  طويلة  �صنوات  فيها.  م�صيت  ما 
)جمع جّمال( وجمالهم حمل الب�صاعة وتنقلها اإى 
�صارة هنا اإى والده، جّدي( اأول  القد�ض. نحن )والإ
وكانت  فل�صطن.  ي  )الطماطم(  البندورة  زرع  من 
طياف  ب�صاعتنا تلقى ا�صتقباًل منقطع النظر من الأ
ت�صتغرق  الرحلة  كانت  القد�ض.  تقطن  التي  امختلفة 
اآنذاك.  معّبدة  الطريق  تكن  وم  يوم  بع�ض  اأو  يومًا 
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فل�صطن  كانت  جميلة.  اأيامًا  ولدي  يا  كانت  لكنها 
اليهود قد اتخذت هذا  كلها لنا، م تكن ق�صتنا مع 
بامتياز  قا�صًا  )وكان  والدي  علي  ق�ّض  امنحدر. 
ع�صت واأنا اأح�صر على اأنني م اأمتلك �صيئًا من تلك 
وعي  على  كنت  لو  الق�ص�ض،  من  الكثر  القدرة( 
بتلك  الحتفاظ  على  لعملت  اآنذاك  امو�صوع  بقيمة 
قل، لكني كنت مهتمًا ي  الق�ص�ض اأو ببع�صها على الأ
تلك اللحظة باأّل ت�صيع ق�صة زيارتي ي ق�ص�صه واأل 

تعود ق�صية!

كما اأنني جنبت مقاطعته رغم كل ما كان لدي 
ال�صاحر  ال�صحر على  ا�صتف�صارات، كي ل ينقلب  من 
ذابت  وبالفعل  ق�صتي.  اإى  ق�ص�صه  عن  ويتحول 
معام ق�صتي ي ق�ص�صه التي كان يرويها بنو�صتاجيا 
خرى من التبغ امحلي  موؤمة. م�صعًا ال�صيجارة تلو الأ
)الهي�صي( ذي الرائحة امنفرة. وبعد �صاعات انفك 
الرتباط بن الراوي وامروي عليه وان�صرف كل اإى 
�صاأنه يحلم بالقد�ض على طريقته اخا�صة. اأيقنت اأن 

ق�صى قد حقق مفعوله! الدعاء ي ام�صجد الأ

اأما الق�صة التي ما زالت ت�صتوقفني والتي ل�صوء 
ذكر  ال�صاعة.  ق�صة  فهي  �صحتها  اأحّر  م  احظ 
ن�صمع  التي  بن  بيغ  �صاعة  اأن  مرة  من  اأكر  والدي 
�صل  الأ ي  هي  الريطانية  ذاعة  الإ هيئة  ي  دقاتها 
اإحدى  تراك من مكان ما، رما من  الأ �صاعة جلبها 
جورة  اأو  البقعة،  ي  وو�صعوها  ال�صرقية  اأوروبا  دول 
ة، ل اأذكر مامًا، من اأحياء القد�ض  العّناب اأو الب�صّ
فل�صطن.  دخولهم  بعيد  الإجليز  و�صرقها  الغربية 
�صمع  كلما  الق�صة  هذه  يذكر  اأن  لوالدي  يحلو  كان 

دقات بيغ بن!

مدر�صة  اإى  انتقلت  عامن  من  يقرب  ما  بعد 
كانت  وكم  علي-  بن  –اح�صن  الثانوية  اخليل 

تغريني امقارنة بن القد�ض واخليل، لي�ض من قبيل 
التف�صيل، بل من قبيل الختاف، جرد الختاف، 
�صياء ي القد�ض ي حالة حركة، وهي ي اخليل ي  الأ
حالة �صكون، تخيلت اأن �صيدنا اإبراهيم عليه ال�صام 
ما  اآخر  نها  لأ اخليل  ي  �صريحه  يكون  اأن  اختار 
اأمر بال�صهلة، مقرة امدينة  واأنا  عّمر اه. وتخيلت 
حياء  الأ يلتقي  حيث  اح�صر  بيوم  العباد  تذكر  اأنها 
ال�صحي  امركز  الكرنتينة،  اأما  مكان.  ي  موات  والأ
حدًا  اأظنه  فكنت  ال�صهلة،  على  يطل  الذي  للمدينة، 
ل حد وراءه. كذلك بدا ي �صوق احال اأو اجمعة 
يلّم  الذي  امكان  اأنه  ال�صلطان،  بركة  بعد  يقع  الذي 
خر  �صمل الب�صر واحيوان ولو ليوم واحد وكاأنه هو الآ
يذكر بيوم اح�صر. لكن هذا ال�صكون يتبدد ي ف�صل 
ال�صيف من خال امو�صم الزراعي، اإذ تدّب احياة ي 
اأهل امدينة وقراها، وتتحول اخليل اإى قرية كبرة 
جمع قراها وما حولها. ورغم اختاف اللهجة مثًا 
اإل اأنها ت�صاطر القرى امجاورة، )وخ�صو�صًا حلحول 
اجنوب(،  جهة  من  لها  جغرافيًا  امتدادًا  تعّد  التي 

وى. حبها واعتمادها على الزراعة ي الدرجة الأ

الكرمة  �صجرة  جد  العام  ي  مكان  يوجد  ل 
اأما  وحلحول،  اخليل  ي  جده  ما  اأكر  عّزها  فيه 
متميز.  اإنه  �صهادة.  اإى  يحتاج  فا  ثمارها  مذاق 
اه  رام  من  عودته  عند  يقول  دروي�ض  حمود  كان 
اأنه  اإجازاته  اأهم  اإن  ال�صيف  مو�صم  ي  عمان  اإى 
اأهم طق�ض من  اأن  �صبع من عنب اخليل. وامعروف 
من  ال�صيف  مو�صم  ي  النتقال  هو  اخليل  طقو�ض 
النا�ض  العنب، حيث يق�صي  اإى حقول  امدينة  بيوت 
النا�ض  يبنيها  التي  الُعرو�ض  ي  ال�صيف  اأيام  اأغلب 
اأ�صبحت  ق�صة  هنالك  الكرمة.  اأ�صجار  جذوع  من 
ل�صوء  وهي  وخارجها،  اخليل  منطقة  ي  متداولة 
احقيقي.  مغزاها  كامل  وعي  بدون  تروى  احظ 
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مزارع  مروا  �صرائيلين  الإ من  نفرًا  اأن  هي  الق�صة 
بحل�ض«  »جورة  من  بالقرب  ر�ض  الأ يحرث  خليلي 
بعد  اجديد  بالو�صع  �صعوره  عن  و�صاألوه  اخليل  ي 
فيه  ترونني  كما  الو�صع  فاأجاب:   1967 الحتال 
قبلي  ر�ض،  الأ اأحرث  ن  الآ اأنا  ذلك؟  وكيف  ن.  الآ
حرثها اأبي اأثناء وحدة ال�صفتن، وقبلها حرثها جدي 
الريطاي،  النتداب  حت  فل�صطن  كانت  عندما 
تراك  الأ حكم  اأثناء  جدي  جد  حرثها  ذلك  وقبل 
وبقي ي�صر ي هذا الت�صل�صل اإى اأن توقف عند اجد 
�صعار  معرفته.  ح�صب  ر�ض  الأ حارثي  من  العا�صر 
امعروفة  خرى  الأ الق�صة  اأما  اأوًل.  ر�ض  الأ اخليلي 
فهي اأن البابا ي ال�صتينات اما�صية )ورما كان البابا 
)ن�صبة  هندية  عمارة  �صاحب  على  واجهة(عر�ض 
القد�ض(  ي  يقيم  خليلي  وهو  هندّية  �صاحبها  اإى 
وذلك  ل�صرائها،  خياليًا  مبلغًا  العامود  لباب  امقابلة 
بعد زيارته القد�ض مبا�صرة. اأجاب هندية اأنها لي�صت 
للبيع حتى لو وزن حجارتها ذهبًا. ليت موقف �صاحب 
مرج بن عامر كان كذلك! اخليلي رغم كل ما ي�صوب 
حياته من �صكون وحافظة �صخ�ض ي�صعرك اأنه مّثل 
اأر�صه. اخليلي ي  الفل�صطيني الذي ينبت من ثرى 
ر�ض  »الأ جرا:  عند  الراوي  بكلمات  يذكرنا  اأر�صه 
ر�ض اإليها  ر�ض هي ال�صّر ي حياتك... �صتجّرك الأ الأ

من جديد مهما فعلت، اأينما ذهبت...« .

كانت اآثار النك�صار واأنا ي مدر�صة اح�صن، ما 
زالت عالقة ي نف�صي. ذات �صباح اأفقت وقد ملكني 
�صعور باأن اأمورًا كثرة مت�صاوية ي احياة، واأ�صبحت 
ل اأجد فرقًا بن اأن اأكون ي امدر�صة اأو خارجها، اأن 
ي  اأكون  اأن  اأو  �صعبان  علي  جارنا  مثل  راعيًا  اأكون 
ي  عظم  الأ ال�صواد  مثل  مزارعًا  اأكون  اأن  امدر�صة، 
اأخي  اأوافق  اأكون ي امدر�صة. وكنت ل  اأن  اأو  القرية 
كر وهو يحثني على الهتمام بامدر�صة قائًا انظر  الأ

اإى م�صطفى احوراي جارنا الذي يعمل مدر�صًا ي 
مدر�صة القرية فلول اأنه حا�صل على �صهادة امرك ما 
تي�صرت له �صبل العي�ض. م ي�صتطع اأن يحمل اأر�صه ي 
ام�صمية اإى هنا عند اللجوء، اأما ال�صهادة فقد حملها 
ي  البيارات  اأ�صحاب  مع  ح�صل  ما  وهذا  جيبه.  ي 
خر، م يقنعني كامه  يافا، األي�ض كذلك؟ ل�صبب اأو لآ
اإنني  لها  قلت  عندما  �صعقت  فقد  والدتي  اأما  اأبدًا. 
غر ذاهب اإى امدر�صة منذ هذا اليوم – وكان يوم 
ت �صنطتي  الن�صاط الريا�صي. قامت على الفور وماأ
بالكتب التي انت�صرت ي اأنحاء الغرفة مع اأنني ل�صت 
بحاجة اإى اأي كتاب ي ذلك اليوم، ثم اأح�صرت ما 
ا�صتطاعت اإح�صاره من زّوادة اأتزود بها ي ذلك اليوم 
وا�صطحبتني اإى امدر�صة. كنت ل اأع�صي لها اأمرًا. 
الفقرة  كانت  امدر�صة.  �صور  خارج  تنتظري  بقيت 
الِقَرب  مو�صيقى  الريا�صي  اليوم  برنامج  ي  وى  الأ
ردي.  ال�صكوتلندية عزفتها فرقة اجي�ض العربي الأ
طربت اأما طرب. ل اأذكر منا�صبة اأدخلت على قلبي 
ال�صرور مثل تلك امنا�صبة. ردة الفعل عندي كانت اأن 
امدر�صة جيدة. لو م اأكن ي امدر�صة، قلت ي نف�صي، 
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انتهى اليوم الريا�صي. اأخرت والدتي التي كانت 
تنتظري طيلة هذه امدة اأنني لن اأترك امدر�صة اأبدًا 
وم اأجد حاجة للدخول ي التفا�صيل التي ل تعنيها. 
مو�صيقى  �صكرًا  بالت�صوية.  فرحن  البيت  اإى  وعدنا 

القرب وعازفيها.

كان �صرورنا: اأنا ووالدتي ووالدي عظيمًا عندما 
الربية  وزارة  اختارتهم  من  بن  من  اأنني  علمنا 
والتعليم لالتحاق بدار امعلمن الريفية ي بيت حنينا 
بقيت  الذي  ال�صمال  اإى  القد�ض. مو�صم هجرتي  ي 

اأحلم به منذ تلك الزيارة قد ابتداأ ياأخذ طريقه.
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ا�صطحبني والدي اإى دار امعلمن الريفية وكاأنه 
اأن يكافئني على ح�صوي على ما كان ي�صمى  اختار 
بعثة داخلية ي امعاهد العليا ي امملكة. بل اإنه زاد 
على ذلك عندما اختار اأن تكون و�صيلة النقل مركبة 
تك�صو  اأن  الطبيعي  من  كان  القد�ض.  و�صلنا  تك�صي. 
الكاآبة وجه والدي. القد�ض التي كنت اأمنى اأن نراها 
اإليها  �صوار. كنا ن�صل  الأ اأ�صرة خلف  تقبع  يا ولدي 
الغربية  اجنوبية  اجهة  ي  اخليل  باب  طريق  عن 
ة.  والب�صّ وام�صرارة  البقعة  اإى  لن�صل  ال�صور  من 
ووا�صلنا  بامتياز(  غيظ  كاظم  )وهو  غيظه  كظم 
اأنيق جدًا من طابقن  بيت حنينا. مبنى  اإى  ال�صر 
على �صكل قباب بناه عبد احميد �صومان ليكون �صبه 
بديل للكلية العربية ي جبل امكر، التي اأ�صحت حت 
امبنى  من  الغرب  اإى   .1948 حرب  بعد  الحتال 
يتطلب من  الذي  الداخلي  لل�صكن  اأعد  منزل �صخم 
كل طالب اأن يقيم فيه على مدى العامن الدرا�صين. 
اأودع والدي ولده ي امبنى وعاد من حيث اأتى را�صيًا 
ي  الدرا�صة  برنامج  يهدف  عليه.  م�صر�صيًا  عنه 
التخرج  بعد  ينه�ض  ريفي  معلم  اإعداد  اإى  الدار 
اآخر  اإى  اجتماعي  زراعي،  مر�صد  تنموية:  مهمات 
�صافة اإى مهمته الرئي�صية كمعلم. وامنهج  ذلك، بالإ
الليان  �صر�ض  ي  �صا�صية  الأ الربية  مركز  امتداد 
م�صر. يتم اختيار الطاب فيها من ختلف مدار�ض 
ناحية  من  فريدة  وهي جربة  وقراها،  امملكة  مدن 
اجتماعية قومية ت�صرعي النتباه. كان تدريبنا يتم 
ي القرى امجاورة: حزما، جبع، عناتا، الرام وعدد 

اآخر من القرى امجاورة. 

كثرة هي الذكريات التي خلفتها تلك التجربة. 
راأيت  ليلة  امثال. ذات  اثنتن منها على �صبيل  اأذكر 
نيابة  اأ�صلي  اأن  لوالدي تطالبني  اأن جدتي  امنام  ي 
ظننت  كيف  اأدري  ل�صت  ق�صى.  الأ ام�صجد  ي  عنها 

مر عاجل، ول يحتمل النتظار اإى يوم اجمعة.  اأن الأ
�صواحة  �صامي  امقربن:  رفاقي  من  اثنن  جّندت 
اإى القد�ض، وكان ي ذلك  ويو�صف احايك. ذهبنا 
ي  الطاب  يتعدى  األ  ينبغي  الذي  للنظام  خالفة 
فقط  الوا�صعة.  الدار  م�صاحة  حدود  العادية  يام  الأ

يوم اجمعة يطلق �صراح اجميع ي احركة احرة.

القد�ض توقفنا عند حلويات جعفر، من بن  ي 
مار�صتها  الدار  لطاب  يحلو  كان  التي  الطقو�ض 
ذهبنا  ثم  احر،  اليوم  اجمعة،  يوم  فقط  ولكن 
من  عددًا  عجل  على  �صليت  ق�صى.  الأ ام�صجد  اإى 
يعلم مخالفتنا  األ  اآملن  الركعات. وعدنا م�صرعن 
اأحد. غر اأننا و�صلنا وقد خرج الطاب من القاعة 
اه  ندعو  اأن  ن�صينا  لقد  الع�صاء.  لتناول  امعدة 
اموعد، هكذا  نتاأخر عن  اأّل  العبادة  ونحن ي مكان 
ي  اأ�صبحنا  اأننا  اأدرك  عندما  احايك  يو�صف  عّلق 
الع�صاء  بعد  عادة  الطاب  يقوم  اأمرنا!  من  حرة 
وقبل  للدرو�ض.  لا�صتعداد  معدة  قاعة  باجلو�ض ي 
الدار،  مدير  القاعة  اإى  ح�صر  اأماكننا  ناأخذ  اأن 
حامد عطاري، اأول مدير للدار وكان ُيعرف ب�صدته، 
والربية  التقليدية  الربية  بن  اجمع  حاوًل 
احديثة التي تعلمها ي الكلية العربية. وقفنا اأمامه 
مذعورين، فقد كنا على علم بهول ما ح�صل لغرنا 
خ�صو�صًا  الع�صاء،  عن  عذر  بغر  وتاأخر  �صبق  من 
بداأت  الق�صرة ق�صره.  راأيناه يحمل ع�صاه  عندما 
ا�صتف�صاراته تنهال علينا مثل عيارات نارية. قاطعه 
اإن  اأ�صتاذنا،  ويو�صف:  اأنا  افتقدتها  بجراأة  �صامي 
عن  فيه  لنا  حدثت  الذي  اأم�ض  الربية  ي  در�صك 
�صاتذة اأحمد  الكلية العربية وعن اأ�صتاذك واأ�صتاذ الأ
فيها  نرى  طريقة  ي  نفكر  جعلنا  اخالدي  �صامح 
اإى  العربية ولو من بعد. م ن�صتطع النتظار  الكلية 
ال�صر  ووا�صلنا  القد�ض  اإى  ذهبنا  اجمعة،  يوم 
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القراآنية(،  ية  الآ �صامي  اأمامنا  )�صّمع  الطور  اإى 
العام  على  تطل  العربية  الكلية  راأينا  هناك  ومن 
وت�صتنجد به، بناء من احجر النا�صع البيا�ض حيط 
اأن  اأكملت الو�صف بعد  اأ�صجار ال�صرو اخ�صراء.  به 
اكت�صبت ما اكت�صبته من �صجاعة �صامي: كعرو�ض تلب�ض 
يغطيها  اأخ�صر  و�صاحًا  كتفيها  على  وت�صع  بي�ض  الأ
وقاعات  امكتبة  راأيتم  هل  القدمن.  اأخم�ض  اإى 
امدخل.  خلف  تقع  ت�صورناها  امدير  �صاأل  الدر�ض؟ 
اأنه يكبح جماح نف�صه  نعم هي كذلك. وكان وا�صحًا 
من قول امزيد لكي ل تنتق�ض هيبته التي طلع علينا 
بها، فاأمرنا بالن�صراف اإى قاعة ال�صتعداد متوعدًا 
عقابًا �صديدًا لو تكرر خرق النظام. وطلب من فار�ض 
مراقب الن�صاط ام�صائي )�صخ�ض قميء ل يتقن غر 
اأن  بجانبه  يقف  كان  والذي  دارة(،  لاإ خبار  الأ نقل 
كانت  �صلفًا.  جهزها  التي  الثاثة  نذارات  الإ مزق 
حدق  ولو  اخوف،  �صدة  من  ترتعدان  يو�صف  �صفتا 
حلويات  نعمة  اآثار  لحظ  لرما  جيدًا  فيهما  امدير 
جعفر عليهما. وبقدر ما كان �صامي يت�صم بال�صجاعة 
التي خلفها النك�صار ي  بالوداعة  يت�صم  كان يو�صف 
مامية )هكذا كان ي�صار  حياته وحياة اأبناء قريته الأ

اإى القرى احدودية(.

ذكرى ثانية، وهي مباراة كرة القدم بن فريق 
بطولكرم.  الزراعية  خ�صوري  مدر�صة  وفريق  الدار 
ل�صت  البارزين.  غر  الفريق  اأع�صاء  اأحد  كنت 
اإ�صابة  ف�صجلت  بالكرة  قدماي  عبثت  كيف  اأدري 
كانت هي الوحيدة التي فاز بها فريق الدار. حملني 
بن  بي  وطافوا  كتاف  الأ على  الفريق  اأع�صاء  بع�ض 
اللعب  على  نتدرب  كنا  بينما  احم�صيات.  اأ�صجار 
قام  الدار،  ملعب  ي  الثاي  اليوم  ي  القدم  كرة  ي 
�صوف- من  خري�ض  اأحمد  الفريق  اأع�صاء  اأحد 
من  اليمنى  يدي  ي  َك�ْصٌر  وحقني  فعرقلني  جر�ض، 

حي  ي  اللفتاوي  غر  مالك  ي  قيل  الر�صغ.  جهة 
ال�صيخ جراح. حملت لوازم التجبر من بي�ض ودقيق 
و�صا�ض وطفقت اأبحث عنه. عرت عليه اإذ كان يقيم 
ملعب  مقربة من  على  الفرن�صية،  بالتّلة  يعرف  فيما 
متجاورة  متوا�صعة  بيوت  القدم.  لكرة  ال�صيخ جراح 
)ن�صبة  اللفاتوة  ي�صكنها  �صمنتي  الإ الطوب  بنيت من 
موؤقتة  حطة  اتخذوها  نزوحهم،  منذ  لفتا(  لقرية 
ي انتظار العودة. حاولت اأن اأنقده �صيئًا بعد اأن قام 
بواجبه خر قيام فاأبى. م اأتقا�َض قر�صًا واحدًا اأجرًا 
اأي �صخ�ض، قال ي، ول والدي الذي كان يقوم  من 
خر  عمل  هذا  لفتا.  ي  كنا  عندما  الواجب  بنف�ض 
يره. ع�صى اه  مثقال ذرة خرًا  يعمل  ابني: من  يا 

يعيدنا اإى بيوتنا واأر�صنا.

اأثناء  مرة  من  اأكر  اللفتاوي  امجّراتي  زرت 
الزيارات قال ي:  اإحدى  بيت حنينا. ي  اإقامتي ي 
القرب  هذا  كل  قريبة  لفتا  اأن  ابني  يا  ي�صدق  من 
اأن ندخلها. اختارت عائلتنا هذا امكان  ول ن�صتطيع 
كي ل نكون بعيدين عن لفتا اإى اأن نرجع اإليها يومًا 
قدام. كلما مرت من اأمامنا هنا القافلة  م�صيًا على الأ
والقادمة  هادا�صا  اإى  امتجهة  اليهودية  �صبوعية  الأ
بامثل  قافلة  توجد  ل  ماذا  اأقول  مندلبوم  بوابة  عر 
حرا�صة  حت  امعاك�ض  الجاه  ي  لفتا  اإى  تنقلنا 
اأو  القافلة،  هذه  مع  احال  هي  كما  امتحدة  م  الأ

حت اأي حرا�صة!

تخرجت ي دار امعلمن الريفية وعملت مدر�صًا 
بعدها  عدادية.  الإ فجار  بيت  مدر�صة  ي  عام  مدة 
اخرت اأن اأغر م�صاري التعليمي فالتحقت بجامعة 
عن �صم�ض بالقاهرة. وبعد اأن ح�صلت على اللي�صان�ض 
مدر�صة  ي  مدر�صًا  عينت  الإجليزي  دب  الأ ي 
الها�صمية الثانوية بجوار مدر�صة الفرندز، التي تقع 
على بعد اأمتار من امنارة-رام اه، كان من الطبيعي 
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بيت  واأن  خ�صو�صًا  الذكريات،  با�صرجاع  اأنعم  اأن 
ورام  القد�ض  بن  الطريق  منت�صف  ي  تقع  حنينا 

اه.

اأول ذكرى راودتني عندما كنت ي طريقي من 
القد�ض اإى رام اه لالتحاق بعملي اجديد وكنت قد 
محت مبنى الدار الذي يقع على حاذاة الطريق اإى 
الغرب، هو ما نظمه طاب ال�صنتن ذات �صباح والذي 
كان ي نطاق موجة الحتجاج على حلف بغداد. كيف 
من  يت�صللوا  اأن  طالبًا  �صبعن  من  يقرب  ما  ا�صتطاع 
امنزل بكل خفة وي�صلكوا طريقًا وعرًا متد من بيت 
حنينا اإى دار امعلمات ي رام اه ليلحقوا بطالبات 
رام  �صوارع  بعدها ي م�صرة جوب  الدار ويخرجوا 
اه اأثناء منع التجول. ل اأذكر كيف م الرتيب. كل 
امقيمن  التدري�صية  والهيئة  امدير  اأن  اأتذكره هو  ما 
ي امنزل ده�صوا عندما م يجدوا طالبًا واحدًا. قال 
�صاتذة اموؤ�ص�صن للدار: هل تبخر  �صمر �صمور اأحد الأ
اإى دار  ع�صية و�صحاها؟ ح�صر امدير   ÚH ÜÓ£dG

ي اأين انتهت بنا امغامرة.  امعلمات بعد اأن علم بعد لأ
كان ب�صو�صًا وودودًا تنازل عن كل �صدته امعهودة بل 
وطلب من اإدارة الدار اأن جهز لنا فطورًا متوا�صعًا. 
عند  اإدارته  من  اأذى  اأي  منا  اأحدًا  يلحق  م  امهم 

عودتنا اإى الدار.

توا�صلت مع اأ�صاتذتي ي الدار خال العام الذي 
للغداء  اأدعى  وكنت  الها�صمية  امدر�صة  ي  ق�صيته 

لقاء بع�ض الدرو�ض على طلبة الدار. ولإ

باأمن  التقيت  الدرا�صي  العام  ذلك  بداية  ي 
�صنار الذي ح�صر ذات �صباح اإى ا�صراحة امدر�صة 
عن  كثرًا  تبعد  ل  والتي  الرئي�صي  لل�صارع  امحاذية 
وقلما.  دفرًا  معه  حامًا  البرة،  ي  اأمن  بيت 
فق  الأ جلة  باإن�صاء  م�صروعه  اجال�صن  على  اأعلن 

ا�صتجبنا  احا�صرين.  م�صاهمة  طالبًا  اجديد، 
)خليل ال�صواحري واأنا( اإى الطلب ووعدنا اأمن اأن 
فق اجديد كل ما ي ا�صتطاعتنا وهذا  نقدم له ولاأ

ما ح�صل فعًا.

فق اجديد، كما هو معروف، من رحم  ولدت الأ
هو  بعد  فيما  لها  عنوانًا  اتخذت  التي  امنار   áØ«ë°U

الد�شت�ر.  ن  الآ عليه  هو  ما  على  ا�صتقر  ثم  اجهاد 
اأمن  احميم  �صديقه  اإى  ال�صريف  حمود  عهد 
متوا�صعة  وباإمكانيات  امجلة  على  �صراف  بالإ �صنار 
جدًا: مكتب يتكون من غرفة محاذاة الدرج ال�صفلي 
للعمارة ب�صارع �صاح الدين. طاولٍة وكر�صي وماعون 
اأقام  من  وعدٍد  جدًا،  الرخي�ض  النوع  من  ورق 
الر�صا�ض. وكثرًا ما كان اأمن يقول ي عند زيارته: 
فق. يغيب  اجل�ض على هذا الكر�صي واكتب ما تي�صر لاأ
بع�ض الوقت ويعود بطبق حم�ض وجبة الظهرة التي 

تتحول اإى غداء عمل.

العام،  ذلك  ي  امنار  مكتب  على  كثرًا  ترددت 
وعندما كنت ل اأجد اأمن ي مكتبه كنت اأذهب اإى 
من  بالقرب  �صفهاي  الأ �صارع  ي  القائمة  امطبعة 
لفافات  يحمل  وهو  اأمن  األقى  حيث  الريد،  مبنى 
الروفات التي كانت تطبع من خال �صّف احروف 
اإحدى  ي  معروف(.  هو  كما  جدًا،  امملة  )العملية 
امرات نق�صت امادة امطلوبة للعدد. ا�صتاأذننا اأمن 
للذهاب اإى غرفة اأبو �صلباية )مدر�ض لغة عربية ي 
ليكتب  من(  لأ حميم  و�صديق  براهيمية  الإ امدر�صة 
الوقت  من  قليل  بعد  اإلينا  عاد  العدد.  تكمل  مادة 
ي  ذكرها  يرد  التي  امقد�ض«  »بيت  ق�صيدة  يحمل 
فق  الأ وجلة  �صّنار  »اأمن  عنوان  حت  العدد  ملف 
اأمن م يرجل الق�صيدة،  اأن  مر  اجديد«. واقع الأ
تختزن  كانت  التي  الذاكرة  من  ا�صتح�صرها  اإنه  بل 
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الكثر. وبهذه امنا�صبة اأود اأن اأك�صف هنا عن معلومة 
ول مرة، وم تذكر من قبل ي اأي �صجل يتعلق باأمن  لأ
�صنار. اأّن ما و�صلنا من اأمن من اإنتاج فكري ما هو 
الذاكرة، فهو م  اأمن يحفظه ي  اإل جزء ما كان 
واأ�صعاره  اأفكاره  بتدوين  يهتم  الذي  النوع  من  يكن 
الفكرة  بتابيب  م�صك  باأن  يكتفي  ورق.  على  ونره 

�صعرًا اأو نرًا ويحاكيها منفردًا. عازفًا منفردًا كان.

جولت مع اأمن كثرًا ي �صوارع القد�ض واأزقتها 
يتوقف عن احديث اجاد عن كل  ل  القدمة. كان 
دب،  الأ مع  التاريخ  يتقاطع  به. ي حديثه  َمْعَلٍم مر 
لو  عناء.  دون  والفل�صفة  الدين  مع  الثنان  ويتقاطع 
طلبت منه اأن ير�صم لك خارطة تاريخية تبن حرك 
ام�صجد  باحة  وي  لفعل.  القد�ض  ي  الدين  �صاح 
وامعمارين  امهند�صن  تاريخ  عليك  ي�صرد  ق�صى  الأ
اأمامنا،  اماثل  امعمار  ي  �صاركوا  الذين  واموؤازرين 
ويعقبه بو�صف دقيق للروح التي كانت تكمن وراء كل 
خارجة  الو�صف  باغة  اأن  ت�صعر  ليجعلك  م�صاهمة، 
عن الن�ض اماألوف، واأن امعمار اماثل اأمامك ما هو 
اإل جرد �صاهد على مرجعية تتخطى ظاهره مكانًا 
وزمانًا. كل جملة كان ي�صوغها كانت تبداأ بالقد�ض اأو 
تنتهي بها اأو حيل اإليها. ل اأعرف مثل اأمن �صنار من 
حتويه القد�ض �صورًا واأبوابًا وتاريخًا وقد�صية دينية 
ودنيوية. ي �صياق احديث عن اأمن �صنار علق حمود 
إن  دروي�ض على م�صمعنا )في�صل دّراج واأنا( بالقول، ا
وان، ما من �صك  اأمن �شنار م�هبة انتحرت قبل الأ
اأن ح�صا�صية اأمن �صنار امفرطة هي ما جعلت حمود 
دروي�ض ينعاه اأو ينعته بهذا الو�صف. غر اأن ظروفًا 
انتحار  ي  خرى  الأ هي  �صاهمت  اأعرفها  جدًا  عامة 

موهبته ول داعي للك�صف عنها هنا.

�صافرت ي بعثة للح�صول على درجة اماج�صتر 
من جامعة كلورادو باأمريكا وذلك بعد انق�صاء ال�صنة 

عودتي  بعد  تعينت  الها�صمية.  مدر�صة  ي  الدرا�صية 
والعْود  اإليها  عدت  الريفية.  امعلمن  دار  ي  مدر�صًا 
اأحمد. اأول ما لفت نظري عند دخوي ذلك ال�صارع 
نيقة هو ذلك  الأ قوا�ض  الأ اإى مبنى  اموؤدي  ال�صغر 
ثاث: كرا�صي طاولت كنبايات اإى اآخر  الركام من الأ
ذلك من اأثاث لقي حتفه ي تلك البقعة الواقعة اإى 
اجهة الغربية من ال�صارع اأثناء حرب 1948 والذي 
ثاث هو اأول ما ا�صرعى  ما زال هناك وكان نف�ض الأ
ول مرة ي �صحبة  انتباهي عندما قدمت اإى الدار لأ
من  اأنه  هو  ثاث  الأ ق�صة  عن  اأعرفه  ما  كل  والدي. 
اأثاث الكلية العربية. كيف و�صل اإى الدار وماذا ُرّحل 
ي غر�ض، م اأجد من يعرف �صيئًا  من جبل امكر ولأ
عن امو�صوع. رما حامد العطاري الوحيد الذي كان 
يعرف عن ذلك. كنت اأحد اأربعة معلمن يقيمون ي 
امنزل الداخلي، وكان علينا جميعًا اأن نقوم مناوبة 
ليلية نرعى �صوؤون الطاب امقيمن ي امنزل. وهكذا 
ينام ي غرفة  اأ�صبحت بن ع�صية و�صحاها م�صرفًا 
م�صتقلة بدًل من النوم ي ردهة ت�صم ما ل يقل عن 

ثاثن �صريرًا.

جمعنا  غرفة  ي  �صاهرين  نظل  اأن  علينا  كان 
اأن الطاب جميعًا قد  نتاأكد  اإى �صاعة متاأخرة كي 
)ل  ماطرة  ليلة  ي  م�صاكل.  دون  النوم  اإى  خلدوا 
اأذكر اإن كانت ي �صهر كانون ثاي اأو �صباط من عام 
1965( تاأخر مراقب امنزل اأحمد )ح( وهو موظف 

له  عاقة  )ول  امنزي  النظام  �صبط  ي  يعاوننا 
الثانوية(  اإذ توقف ح�صيله عند امرحلة  بالتدري�ض 
ليطلعنا  ليلة  كل  الغرفة  تلك  ي  اإلينا  يح�صر  وكان 
مور. قلقنا اأ�صد قلق وبقينا ننتظر عودته  على �صر الأ
اإى �صاعة متاأخرة. اأخرًا ح�صر اأحمد يت�صبب عرقًا 

ومطرًا ويبدو عليه ال�صطراب وا�صحًا.

�صاأق�ض عليكم ق�صتي، قال اأحمد ب�صوت خافت 



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 722009

واحدة  كلمة  تخرج  األ  اأرجو  لكني  عادته.  غر  على 
خطرة.  كبرة  مهمة  ي  كنت  الغرفة.  هذه  خارج 
عمق  ي  عملية  العا�صفة  ي  رفاقي  مع  اأنفذ  كنت 
را�صي امحتلة وهي العملية الرابعة التي نقوم بها  الأ
ربعة، م ن�صدق  ي هذا ال�صهر. امهم اأننا، الرفاق الأ
كلمة واحدة ما �صمعناه. اأكر من ذلك اأننا اعترنا 
ومن  منه  و�صخرنا  طوعًا.  اختلقها  فانتازيا  ق�صته 
ق�صته بعد م�صي �صنوات قليلة اأدركنا اأن اأحمد كان 
�صادقًا واأننا كنا عاجزين عن اأخذه على حمل اجد 

خر. ل�صبب اأو لآ

برمتها  الق�صة  تكن  م  �صخ�صيًا  ي  بالن�صبة 
يرد ي خاطري. ي  تاأخره م  �صبب  اأن  جديدة مع 
من  الغرب  اإى  واأنا(  )اأحمد  م�صينا  العام  بداية 
كنا  جنوبًا  ونظرنا  اإك�صا  بيت  و�صلنا  وعندما  الدار 
�صرائيلية ت�صر ذهابًا واإيابًا ي  ن�صاهد ال�صيارات الإ
اجديدة  بالقد�ض  اأبيب  تل  يربط  الذي  يافا  �صارع 
كما  يبعد  �صريط حدودي �صيق  يف�صلنا عنه  والذي 

يقولون مقرط الع�صا.

قال ي اأحمد: هل تعلم اأنني قطعت ذلك ال�صارع 
را�صي  الأ عمق  اإى  طريقي  ي  واأنا  مرة  من  اأكر 
اعترت  اأفهمه.  وم  اأكذبه  وم  اأ�صدقه  م  امحتلة؟ 
قوله �صربًا من �صروب حلم اليقظة والو�صع بطبيعته 
اأكر  كنت  رما  احلم.  من  النوع  هذا  مثل  يغري 
من زمائي حر�صًا على م�صاعر اأحمد دون اأن اأدعه 
�صهادة  على  ح�صوله  عدم  ب�صبب  بالدونية  ي�صعر 
مر تك�صف بعد حرب  جامعية مثلنا. امهم اأي�صًا اأن الأ
حزيران وبعد اأن اأعلنت العا�صفة عن نف�صها، م يبق 

اإل العراف حتى لو جاء متاأخرًا.

• • •

اأتيحت  العام  هذا  من  اما�صي  موز  �صهر  ي 

ي فر�صة لزيارة ما تبقى من الوطن ي يد ال�صلطة 
عقود.  اأربعة  من  يقرب  ما  م�صي  بعد  الفل�صطينية 
عن  يتم  ال�صفة  مدن  وبقية  اه  رام  اإى  الو�صول 
ي  قال  نحن؟  اأين  ال�صائق  �صاألت  التفاي.  طريق 
جبع. هذه لي�صت جبع التي اأعرفها والتي كنت اأزورها 
كجزء من الرنامج التدريبي عندما كنت طالبًا ي 
اإى  يوؤدي  جبل  حاذيًا  طريقًا  كانت  امعلمن.  دار 
واد �صغر ثم ي�صعد اإى تلة تقوم عليها جبع. بعدها 
بامثل م  فاأجاب: نحن ي حزما.  اأين نحن؟  �صاألته 
تكن حزما التي كانت �صيارة الدار مر بها للو�صول 
اإى جبع. اأما بيت حنينا والرام وبيت اك�صا و�صعفاط 
اللتفاي  الطريق  اختفت جميعها خلف  فقد  وعناتا 
وخلف جدار الف�صل العن�صري. لن اأحدث هنا عن 
�صعرت  لكني  الرحلة،  طيلة  لزمني  الذي  الكابو�ض 
وكاأن اإ�صرائيل مزقت طوبوغرافية امنطقة اإربًا اإربا 
واألقت بها ي مهب الريح تتناثر هنا وهناك بطريقة 
وجودها  اأ�صحابها  ذاكرة  من  لتمحو  ع�صوائية 
الطبيعي الذي كان اأ�صبه بالف�صيف�صاء. اقتلعت اأحجار 
الف�صيف�صاء ونرتها ي جهات ختلفة لتغيب وحدتها 

بد. امرا�صة اإى الأ

ذهبت لزيارة م�صقط راأ�صي، نف�ض طريق وادي 
النار امعهودة. قبل الو�صول اإى البلدة ما يقرب من 
ال�صيارة  اتخذت  اأّمر  بيت  بعد حدود  اأي  كيلومرين 
جامع  اأمام  نف�صي  وجدت  فجاأة  التفافيًا.  طريقًا 
ي  النبي يون�ض، اَمْعَلم معروف، واعرتني الده�صة لأ
عن  اأحفظها  كنت  التي  غر  طريق  عن  اإليه  و�صلت 
دفن حيًا  ظهر قلب. �صعرت وكاأي �صقطت من نع�ض لأ
اأو ميتًا ي امقرة التي ت�صم اأحبابي واأهلي والتي تقع 
جانب  على  الواقفن  اأحد  �صاألت  اجامع.  حرم  ي 
الطريق عن منطقة ا�صمها النقطة )ت�صمية النتداب 
الريطاي( التي يقع بيتي قريبًا منها. وفجاأة اأي�صًا 
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وجدت نف�صي اأمامها اإذ كنت اأقدر اأن الو�صول اإليها 
ي�صتغرق زمنًا اأطول ح�صب وعي �صابق ي بام�صافات. 
ورغم اأنني كنت اأبعد اأمتارًا عن بيتي اإل اأنني �صللت 
وجدت  عندما  بال�صدفة  اإل  اإليه  اأهتِد  وم  الطريق 
اأمام  اأو كثرًا  اأن همت على وجهي قليًا  نف�صي بعد 
بنيته  الذي  البيت  نف�ض  ال�صور،  نف�ض  البوابة،  نف�ض 
من حجر الّطبزة ي منت�صف ال�صتينات، واأقمت فيه 
اأ�صهرًا قبل اخام�ض من حزيران 1967، نف�ض اأ�صجار 
العنب والتفاح واخوخ. وتذكرت والدتي وهي تزحف 
تلك  حتاجه  ما  بنف�صها  لتقوم  �صجار  الأ تلك  حول 
�صجار من عناية ي حدود اإمكانيات عجوز ت�صارف  الأ
تتوقف  اأن  منها  اأطلب  كنت  مرة  كل  وي  امئة،  على 
ترّد علي  اإعياء  يلحقها  اأن  نف�صها خ�صية  اإجهاد  عن 
جهاد هو  اإن ما تقوم به من جهد حتى لو و�صل حد الإ
ما ي�صاعدها �صحيًا ونف�صيًا على ال�صتمرار معافاة، 

وتتهمني باإنني اأجهل فوائد مثل تلك الريا�صة.

توؤثر  والدتي  كانت  التي  ال�صرفة  ي  جل�صت 
اجلو�ض فيها خ�صو�صًا ي ف�صل ال�صيف. التقطت 
تاأثر  الذي  توازي  بع�صًا من  ا�صتعدت  الثمار.  بع�ض 
اأجل�ض ي  واأنا  البيت. �صعرت  راأيت قبل و�صوي  ما 
اأن  منذ  توقفت  قد  ال�صاعة  عقارب  كاأن  ال�صرفة 
من  الثاي  ال�صبت  اليوم  ذلك  �صباح  البيت  غادرت 
حزيران اأي قبل يومن من ن�صوب تلك احرب، اإى 
ردنية. اآه لو تتوقف عقارب  مقر عملي ي اجامعة الأ

ال�صاعة فعًا واأبقى جال�صًا ي مكاي!
دي�ض. هاتفت  اأبو  كانت  زيارتي  اآخر حطة ي 
بينما  بيته،  موقع  عن  م�صتف�صرًا  �صديقي  عمران 
كنت اأ�صر ي ال�صارع الرئي�صي الذي كان ي يوم من 
توا�صل  اأن  عليك  اأجاب:  اإىالقد�ض.  يوؤدي  يام  الأ
منيع  �صد  يواجهك  اأن  اإى  ال�صارع  ذلك  ي  ال�صر 
ب�صع وي�صبح ال�صارع عندها طريق غر نافذ، البيت 

اآخر منفذ  من من  على تلة �صغرة على اجانب الأ
البيت.  خارج  ينتظري  عمران  وجدت  ال�صارع.  ي 
ن، قال عمران، هل ت�صدق ما كنت اأقوله لك عن  والآ
اجدار، واأنه تخطى حتى قوانن التهوية امعمول بها 
ي العام امتح�صر؟ يقوم اجدار على حافة البيت. 
حتى �صجرة التن التي كان ثمرها يطعم احارة ذوت 
وبدت كاأنها مقلوعة من جذورها مع اأن جذورها ما 
ر�ض. منع اجدار عنها ما كانت  زالت �صاربة ي الأ

حتاجه من هواء اجهة الغربية. 

هم  حول  احديث  اأطراف  نتجاذب  جل�صنا 
فكرة  جاءت  اأين  من  عمران،  قال  دخلك،  العمر. 
اجدار؟ عجبت كيف ا�صتطاع عمران اأن ي�صوغ هذا 
البيان من ال�صهل اممتنع، واأيقنت اأن عمران ا�صتطاع 
ال�صنوات  عر  عماق  الأ ي  اموقف  ب�صاعة  يدفن  اأن 
ميكانيكية  رما  اجدار،  بناء  على  انق�صت  التي 
�صوؤال  ي  اأوحى  وقد  العي�ض.  ي  ال�صتمرار  تتطلب 
يف�ّصل  اأن  ا�صتطاع  اأنه  باأخرى  اأو  بطريقة  عمران 
اأن  التي ل ح�صى، وهي  اأهداف اجدار  بع�صًا من 
العي�ض بجوار اجدار �صيكون م�صتحيًا، اإذ اإنه منغ�ض 
للجرة  طاردة  بيئة  الزمن  مع  ي�صكل  ن  لأ يكفي 
واجوار. لكن عمران ازداد ت�صبثًا بالبيت وبكل �صر 
تبقى  ما  الفائقة  عنايته  من  يبدو  كما  البيت  حول 
على قيد احياة من �صجر وحجر خلف اجدار. كنت 
اآخر  اأن اأحق موعد  اأمري ول بد من  ي عجلة من 
ي رام اه. هل تريدي اأن اأحمل ر�صالة اإى �صقيقك 
حاليًا  وهو  و�صديقي  )زميلي  عمان،  ي  اأحمد  اأبي 
واأن  انتظاره  اأننا ي  اأبلغه  اأهلية( نعم  رئي�ض جامعة 
�صرته.  ن معٌد له ولأ هذا الطابق الذي جل�ض فيه الآ
فاجميع منهم يحمل بطاقة م ال�صمل وما عليهم اإل 

بد! اأن يقطعوا اج�صر وي�صتقروا هنا اإى الأ

ملوؤها  بده�صة  ا�صتقبلته  كما  عمران  غادرت 
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اجدار  يثرها  التي  والهمجية  بالقبح  �صعور 
العن�صري. تذكرت ما قاله �صمعون بريز ي مقابلته 
e™ دير �شبيجل من اأن القد�ض تعّز عليه لي�ض فقط 
نها تذكره بطفولة عزيزة، بل ما فيها من جاذبية  لأ
روحية طبيعية ل توجد ي مكان اآخر. فهي، كما يقول 
بريز، لي�صت عا�صمة يجملها نهر اأو بحر اأو م�صدر 
ثروة كبقية العوا�صم ي العام بل اإنها تنفرد بجمال 
لون تربتها واأ�صكال حجارتها وما اإى ذلك من طبيعة 
�صيء  »هناك  بري�ض:  يقول  لها.  اه  وهبها  فريدة 
ك�صور  الت�صاري�ض  األوان  امنطقة،  هذه  ي  غام�ض 
فنية اإلهية. )�ض22(«. وال�صوؤال هو اأين موقع اجدار 
اجاثم على قلب الطبيعة ال�صاحرة من غزل بري�ض؟ 
كيف ا�صتطاع بري�ض اأن يتخيل، بقدرة قادر، جمال 
الذي  اجدار  قبح  عن  معزوًل  امدينة  ي  الطبيعة 
ما  وما حولها!  امدينة  امفر�ض على  كالوح�ض  يجثم 
يبدو وهب  اأن اه على ما  تاأويل هو  يتوفر لدي من 
�صائر  من  غره  دون  انتقائيًا  خطابًا  امختار  �صعبه 
الب�صر فاإذا هم متلكون حقًا يتيح لهم م�صادرة ما 

خلقه اه.

ما  طبعًا  لدي  عمران.  �صوؤال  اأحمل  واأنا  عدت 
ليت�صع  يكن  م  امجال  لكن  فكرةاجدار،  عن  اأقوله 
حديث طويل، كان علي اأن اأقدمه اأمام عمران. لكن 
التي  �صوؤال عمران ذّكري بق�صيدة حمود دروي�ض 
كام  ي  »عابرون  وهي:  يومًا  الكني�صت  حنق  اأثارت 
عابر«. �صوؤال عمران يوحي ب�صيغة قريبة من عنوان 

الق�صيدة: »عابرون ي جدار عابر«.

�صردت اأخبار زيارتي م�صقط راأ�صي على بلقي�ض 
بقدومك؟.  قريتك  اأهل  علم  وهل  �صاألتني  الكركي. 
واحد  بيوم  و�صوي  قبل  بلقي�ض  يا  اأختي  ي  ذكرت 
وعندما  الديار،  ي  اأنني  تعلم  باأكملها  القرية  اأن 
و�صوي  عن  علم  قد  باأكمله  احو�ض  كان  و�صلت 

ي  �صخ�صًا  قابلت  وكلما  الزمان،  من  �صاعة  خال 
الطريق كان يقول ي اإنه �صياأتي عند ام�صاء لل�صام 
علي. وامعروف اأن ال�صام على الغائب اأو العائد اإى 
اأن  ت�صعر  اإذ  عفوية،  بكل  يتم  را�صخ  واجب  القرية 
اأن  �صعرت  مواطن.  اأي  عودة  تنتظر  باأكملها  القرية 
الذي  ال�صوق  مثل  تعانقني  زقة  والأ وال�صجر  احجر 
كما  وهي،  يومها  اأم�صت  اأختي  جوانحي.  ي  يتاأجج 
اأبنائها، ت�صرب من دموعها. وا�صتقبلتني  علمت من 
ال�صغر  الكمبيوتر  وهي حمل جهاز  بناتها  من  كل 
التي  الإعام  و�صائل  التقطتها  التي  �صورتي  وعليه 
وقبل  القرية.  و�صوي  قبل  اخر  ن�صرت  قد  كانت 
الفرق بن  ما  بلقي�ض  ال�صرد قاطعتني  اأ�صتمر ي  اأن 
الغريب  وبن  واأر�صه  واأهله  وطنه  اإى  يعود  مواطن 
مرة  ول  لأ ويراه  وطنه  لي�ض  بلد  على  ي�صقط  الذي 
الرو�صي  اليهودي  يلقى  فهل  اأهله؟  لي�صوا  اأهل  وعلى 
مريكي اأو اأي يهودي اآخر ا�صتقبال  وكراي اأو الأ اأو الأ
ن�صان العائد اإى اأهله ووطنه -كما ا�صتقبلك اأهل  الإ
حلحول- عندما ي�صل اإى اأي قرية اأو مدينة اأو حتى 
اليهودي  ذلك  اإن  لها  قلت  اإ�صرائيل؟  ي  م�صتوطنة 
ي�صل اإى اإ�صرائيل وكل ما لديه من �صفات امواطنة 
الع�صور  ي  الغفران  ب�صّك  تذكرنا  وثيقة  وحقوقها 
امن�صاأ  بلد  درجته  حدد  فندق  اإى  ي�صل  الو�صطى. 
اأو اأمريكا  الذي ياأتي منه، فاإن جاء مثًا من اأوروبا 
ن ينزل ي فندق خم�ض جوم واإن كان  فاإنه موؤهل لأ
األ  عليه.  كثر  جوم  ثاث  ففندق  �صرقيًا  يهوديًا 
يحق لنا اأن نت�صور اإ�صرائيل جموعة فنادق ملكها 
الوكالة اليهودية وم�صادة على اأر�ض مغت�صبة؟ �صعار 
اأن  العزيز  الوافد  اأيها  لك  هو:  اليهودية  الوكالة 
مور اأن هذا ال�صعار  ت�صكن ول ملك، ومن غرائب الأ
اإذ  ام�صاع  العربية  را�صي  الأ اإى  متد  القانون  اأو 
قطاع  تعطي اإ�صرائيل احق بتملكها. اإذ اأنها عقلية الإ
لهي. امهم ي ماحظة بلقي�ض اأنها  �صاحب احق الإ
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امواطنة  حقيقة  وم�صتمر  دائم  ا�صتذكار  اإى  توحي 
اأن  خ�صية  خر  الآ عند  حقيقتها  مع   مقارنة  لدينا 
امعروفة،  حقيقةاموقف  على  امزيف  الواقع  ي�صيطر 
فكما اأن الربية اليهودية ا�صطنعت وطنًا من خال 
ر�ض اموعودة �صباح م�صاء اإى اأن  تذكر الن�ضء بالأ
حولت اميثولوجيا اإي واقع ملمو�ض، علينا، بامقابل، 
ي  حتي  ملل  اأو  كلل  دون  مواطنتنا  حقيقة  ا�صتذكار 
كثرًا  احقيقة  اأن  امعروف  ومن  الظروف.  اأب�صط 
ل  تقّبل  من  بدافع  وامعا�ض  اماألوف  وراء  تختفي  ما 
ب�صبب  نتقبله  يجعلنا  حياة  كنمط  للماألوف  �صعوري 
حدوثه امتكرر ام�صتمر الذي ي�صكل مع الزمن غطاء 
كثيفًا يحول بيننا وبن روؤية احقيقة ودون وعي منا 

بالتظاهر اليومي امخادع.

�صرة  من  بع�صًا  ا�صتذكرت  ال�صياق  هذا   ي 
كيف  اأعرف  ل  يون�ض«،  »عبوده  حلحول،  ي  امجنون 
مكن و�صف جنونه علميًا لكنه كان من نوع الفانتازيا. 
م يكن دمويًا ول موؤذيًا، بل كان فيه رقة دون كيخوته 
وكان  اأبنائه،  تربية  وتوى  اأخوه  توي  وح�صا�صيته. 
ما  كل  لهم،  الرحيم  ب  الأ اأنه  النا�ض  اأمام  يفتخر 
يطلبه من النا�ض اأن يعرفوا به اأنه »اأبو الباد« )دون 
نف�صه،  ي�صمي  اأن  له  يحلو  كما  الباد(  لتلك  حديد 
خاتر  با�صتثناء  عبودة«  بـ»عم  النا�ض  يناديه  واأن 
القرية. كم روت ي والدتي ق�ص�صه ام�صحكة. كان 
ف�صل  فيق�صي  الغنم  �صحبة  ي  وقته  جل  يق�صي 
القرية  تبعد عن  والربيع واخريف ي خربة  ال�صتاء 
نوبا  قريَتْي  حدود  على  اأميال  ع�صرة  من  يقرب  ما 

وخارا�ض وحيط بتلك اخربة امراعي امطلوبة.

بينما كان يرعى الغنم ي اخربة داهمته دورية 
اإ�صرائيلية وطلبت منه اأن يرز هويته، م يفهم عبودة 
نه م يحمل ي حياته ورقة واحدة  مر الطلب لأ بادئ الأ
وبا�صتثناء قيد امياد ل يوجد له قيد اآخر. وقد طلب 

منه اأهله حفاظًا على بقائه مواطنًا ي حلحول )طبقًا 
لقوانن الحتال( اأن يعمل هوية كبقية اخلق، لكنه 
رف�ض الطلب بكل اإباء و�صمم معتقدًا اأن »اأبو الباد« 
لي�ض بحاجة اإى هوية. وعندما فهم عبودة امطلوب 
�صحك  يرافقه  كان  الذي  اأخيه  ابن  م�صاعدة  منه 
وتوجه اإى اجندي قائًا: »اإنت اإنت وين هويتك م�ض 
ل  ورما  اموقف غر عادي  اأن  اأدرك اجندي  اأنا!!« 
تنفع ال�صدة. اأجاب اجندي: �صو بدك ي هويتي. رد 
عليه عبودة: بدي اأعرف من اأي جهنم �صقطتم علينا! 
طلب منه اجندي اأن ي�صعد ي ال�صيارة لياأخذه اإى 
لينال  �صرائيلية  الإ القيادة  مقر  اخليل  ي  العمارة- 
عقابه. وكلما توقفت الدورية عند جماعة ي طريق 
عليه  القب�ض  ملقى  عبودة  راأى  من  �صحك  القرية 
�صيارة اجيب.  معه خلف  يجل�صان  يحر�صه جنديان 
اموقف  هذا  مثل  الدورية  حتمل  وم  ام�صهد  تكرر 
الغريب وغر العادي وكان عبودة طيلة الوقت يغني 
موال عتابا على طريقته اخا�صة. اخت�صرت الدورية 
ال�صارع  و�صط  ال�صيارة  خارج  بعبودة  وقذفت  ال�صر 
اأن  امختار  من  تاأكدت  اأن  بعد  مبا�صرة  الرئي�صي، 
عبودة �صخ�ض غر عادي ول فائدة من اإلقاء القب�ض 
عليه بهوية اأو بدون هوية. وجمع القرية اأنه منذ تلك 
الليلة رجع عبودة اإى ر�صده وعا�ض كبقية النا�ض ي 

القرية اإن�صانًا عاقًا ولكن بدون هوية.
غر اأن »عبودة« م يتخّل عن موقفه. ا�صتوقفته 
يومًا �صيارة مدنية فيها �صياح كانوا ي طريقهم اإى 
ال�صارع  ي  ي�صر  كان  عندما  براهيمي،  الإ احرم 
الرئي�صي ومعه ع�صاه التي كان يه�ض بها على غنمه. 
وكانوا  يون�ض  النبي  �صريح  اإى  الطريق  عن  �صاألوه 
على مقربة منه. اأجاب عبودة: هو انتو خليتو النبي 
يون�ض وال النبي عي�صى من �صركم-النبي يون�ض �صّرق 
من جور الحتال ورئي�ض البلدية يعمل له م �صمل. 

اإن �صاء اه امرة اجاية بيكون راجع!
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البلدية تقيم �صاهدًا على قر  اأن  لو  كم منيت 
عبودة يون�ض تكتب عليه: »هنا �صريح العم عبودة.، 

اأبو  الباد، عا�ض ومات بدون هوية اإ�صرائيلية.«
ي هذا ال�صياق اأعدت قراءة ما ن�صرته جلة دير 
�شبيجل من حديث بري�ض ما م يلفت انتباهي من 
قبل: ي�صف بري�ض �صعوره عندما زار القد�ض مدينة 
اليوم  اإن  فيقول  و»عا�صمة حياتنا«  »اأحام طفولته« 
الذي ق�صاه ي القد�ض متجوًل ي �صوارعها ل مثيل له 
ي حياته وكم منى لو كانت الظروف امادية اآنذاك 
ت�صعفه لق�صاء ليلة فيها. يعني اأنه م يكن با�صتطاعته 
اأن يوفر اأجرة ليلة ي الفندق. قد يبدو هذا الكام 
 ¿CG  ôe C’G  ™bGƒa ذلك.  غر  لكنه  عاديًا  اأو  عار�صًا 
بري�ض غريب حل على مدينة غريبة عنه اإذ م يجد 
ي القد�ض القدمة ول ي القد�ض اجديدة يهوديًا 
واحدًا ي�صت�صيفه ليلة واحدة، مع اأن ن�صبة اليهود ي 
تقل عن  ل  كانت ي ذلك احن  القد�ض اجديدة 

35 % من جموع ال�صكان!

ي اآخر لقاء لنا )في�صل دّراج واأنا( مع حمود 
نحن  ماذا  التاي:  ال�صوؤال  طرح  عمان  ي  دروي�ض 
حمود  فاأجاب  ق�صيتنا؟  عن  الدفاع  ي  مق�صرون 
ننا دائمًا متاأكدون اأن احق لنا ومعنا وي هذه  نف�صه: لأ
ثبات ما هو ثابت وكاأننا نردد  احالة ل نرى �صرورة لإ
اأن احق اأبلج. حمود هنا ي�صف حالة لكنه طبعًا ل 
يوافق على اموقف منها، من هنا جاء اإحاح اإدوارد 
�صعيد على ام�صي قدمًا ي حمل خطابنا روائيًا: على 
خرى ام�صهورة  كل منا اأن يروي ق�صته. اأما العبارة الأ
 .(write back( عليهم  ردك  اكتب  فهي:  دوارد  لإ
ال�صيا�صة  يلخ�ض  اأن  دروي�ض  حمود  من  طلبت 

�صرائيلية بعبارة اأو كلمة لي�صت متداولة كالعدوانية  الإ
والقمعية وما اإى ذلك. فاأجاب: اإنها �صيا�صة تطاول. 
وما يقوله بري�ض يو�صح مامًا هذا القول واإل كيف 
يجروؤ على القول اإن القراآن الكرم ل عاقة له بالقد�ض 
اإذ م ترد القد�ض، ح�صب اإدعائه، ولو مرة واحدة ي 
كل  ي  عديدة  مرات  ذكرت  اأنها  مع  الكرم  القراآن 
القول:  وي�صتطرد ي  القدم واجديد،  العهدين  من 
اأو زمانًا. عاقته  بالقد�ض مكانًا  �صام  لاإ ل عاقة 
فجة  وب�صخرية  فيها.  ولد  التي  العربية  باجزيرة 
�صوقية جدًا يقول اإن عاقة القراآن الكرم بالقد�ض ل 
تزيد عن حلم حمد بزيارتها ليًا! مثل هذا التطاول 
الذي ين�صج »حقيقة« من الزور والبهتان ويحولها اإى 
حقيقة خا�صة به هو الذي رما يجعلنا نتقاع�ض عن 
وراء  ال�صعي  اأحيانًا من  نقرف(  )اأو  وناأنف  بل  الرد 

مور ي ن�صابها. خطاب معاك�ض ي�صع الأ
في�صل  �صديقي  على  �صبق  ما  �صردت  وعندما 
 ÉeóæY .RÉ«àeÉH دّراج عّلق قائًا امحتل �صرير �صر�ض
اأي �صعب  ب�صعب،  الفناء  يلحق  اأن  اأنه ل مكن  اأيقن 
ومهما  �صعبه  من  قتل  ومهما  اأر�صه  من  �صرق  مهما 
�صجن من منا�صليه، ظن اأن ا�صراتيجية جديدة هو 
رائدها مكن اأن تنجح، األ وهي اغتيال الذاكرة التي 
ينجح؟  وهل  بوطنه.  ال�صعب  ارتباط  تفك  اأن  مكن 
�صاألت في�صل. الذاكرة كائن حي يعي�ض خارج الزمان 
�صطورة اجميلة التي تتحدى قوى  وامكان، اأ�صبه بالأ
وزمانًا.  مكانًا  امادي  �صاأنها  عظم  مهما  الغتيال 
ذاكرتنا يا �صيد بري�ض لي�صت قابلة لاغتيال ي اأي 
نها �صتظل البنة ال�صرعية للمكان مهما طال  زمان، لأ
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على كتف القد�س:
حكايـات قـريـة اأ�صطـوريــة

ي��شف عبد العزيز

حت �شماء هرمة، ين�ُح اما�شي تاركاً دروعه ورماَحه مقذوفًة ي العراء، وخّلفاً ي الّبية 
نت وجنتاه وتثّلم �ش�ُتُه، وتعَكرت ي عينيه �ش�رة العام. اأخراً يجل�س ابن  ابَنه ال�ّشريد وقد تغ�شّ
اما�شي وحيداً ي غرفٍة �شغرٍة م�شاءٍة بالني�ن، ومطلٍة على طريق ل ت�ؤدي اإى الكروم، طريق ل 
وى، واإى ذلك القمر احليبي امختبئ خلف الغي�م كعن  ول ومدر�شته الأ ت�ؤدي اإى عتبة بيته الأ
�شجار، فيبدو امكان ي الليل  تها على البي�ت والأ مفت�حة تتل�ش�س على النا�س، وتنر رماد ف�شَ

كما ل� كان مطحنة قمٍح كبرة.

´اللوحة للفنان اإ�صماعيل �صموط - فل�صطن.

�شـــهــــــــــــــــادة

´
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يد امزاج:

فعى امائية ال�صخمة امتعرجة  قريبًا من تلك الأ
�صجار والراك�صة باجاه الغرب، جَمعت تلك  بن الأ
البيوت ب�صقوفها امحدودبة، كما لو كانت ح�صدًا من 
�صاحف �صخمة. بيوت مرا�صة تارًة ومتباعدة تارًة 
�صح نرتها على  اأخرى كاأن يدًا ما رَتَبتها اأو على الأ
جانبي الوادي. اإنها يد امزاج اخفية تلك التي تتحَكم 
الواقعة  النا�ض. ي قرية »قطنة«  بالطبيعة وم�صائر 
على كتف القد�ض والتي تقوم بن جبلن عظيمن، اأو 
ال�صماء  لنقل بن وتدين ُخرافَين مدقوقن ي حم 

كانت احياة تتحَرك مثل �صريط اأ�صاطر:

اح(  ال�صّ )ال�صيخ  ال�صاحن  �صاف  الأ اأحد 
فكَلما  القرية.  بحماية  با�صتمرار،  يتعَهد،  كان  مثًا 
اقرب غزاٌة من حدودها كان ُي�صِعل نارًا هائلًة ت�صل 
اإى  مر كّنا نذهب  الأ ال�صماء! ي واقع  اأطراف  حتى 
كان  اأّنه  يبدو  قرًا!  اأو  مقامًا  جد  فا  )ال�صاح( 
عن  عبارًة  كان  نراه  كّنا  ما  فكّل  برية،  روح  جَرد 
�صخر �صخم ينقطع فجاأة ليطَل من اأ�صفله ح�صد من 
تلك  )ال�صاح(.  بنات  هي  التي  الغريبة  �صجار  الأ
منها.  القراب  على  ليجروؤ  اأحد  يكن  م  �صجار  الأ
مت،  بال�صّ ونكتفي  نقف  كّنا  امكان  ذلك  كتف  على 

بيهّن امبارك. وبعبارات الثناء القليلة لأ

قريبًا من )ال�صاح( بجانب امقرة كان يقيم 
حار�ض اأرواح اموتى )ال�صيخ رم�صان(، ي مكان هو 
عبارة عن كهف متّد حت اجبل، تتو�صطه �صجرة 
اأوراق.  اأية  دون  ولكن  وقوية،  مفتولة  بفروع  غريبة 
حت تلك ال�صجرة التي رما تكون روح ال�صيخ كما كان 
�صاحي والّنذور، وكان الكهف  يقال، كان يتم تقدم الأ
ُي�صاء ب�صراج زيت الزيتون. ن�صاء القرية كن يتناوبن 
الزيت ي كل �صباح، وكنا مددن  على جديد ذلك 

اأيديهن ب�صراعة اإى ال�صيخ )رم�صان( ويتو�صلنه اأن 
يحفظ اأرواح ذويهّن ي امقرة امجاورة.

ثمة  كان  القرية  و�صط  الواقعة  احارة  ي 
يبدو  كان  حيان.  الأ اأغلب  وُيَهمِهم  يتجّول  )حيوان( 
غا�صبًا وحانقًا على كل �صيء. ذلك احيوان م يكن 
هبل(، ب�صحنته الغريبة التي تبدو مثل  �صوى )خليل الأ
غيمة �صوداء وقامته ال�صخمة مثل جبل �صغر. كان 
م�صي فتهتز الطريق حت قدميه، وكان و�صط حالة 
قليلة  �صيحات  ي�صيح  كان  بال�صياح.  ياأخذ  الغ�صب 
ن جعل احجارة ي  ومتقطعة ولكّنها كانت كافية لأ
ومّد  يتوّقف،  كان  اأحيانًا.  امجاورة جفل  ال�صنا�صل 
نحو ال�صماء راحتن كبرتن �صبيهتن بلوَحي �صر. 
تتنزل  واأن  القرية،  اأعداء  محق  اأن  اه  يدعو  كان 

ال�صماء عليهم بِطٍن من اح�صرات!

ي احي ال�صرقي من القرية، كانت تظهر )اأم 
العبد( كاأخت له ي اجنون. كانت رحاتها ي اأزقة 
ال�صباب.  من  كاملة  م�صاوير  عن  عبارة  احي  ذلك 
اأحدًا  ترى  ل  كاأنها  م�صي  كانت  �صاهمتن  بعينن 
كرمها  ي  اأعدائها.  األَد  كانت  �صجار  الأ اأمامها. 
رحمة،  دون  �صجار  الأ تلك  على  تنهال  كانت  العاي 
كانت ت�صربها بع�صا غليظة، ظاّنة اأنها ت�صكل �صرة 
عداء كانت ت�صرب وت�صرب حتى ت�صقط ي  واقية لاأ

ر�ض وتفقد وعيها. مر �صريعة على الأ اآخر الأ

ي اأحد ال�صباحات، وبعد اأن كان )احاج عبد 
اه( قد رقد ي �صاحة بيته وزاغت عيناه، وقد اأو�صك 
�صدقاء ي  هل والأ على اموت، وبعد اأن التّف حوله الأ
حاولة منهم لتوديعه، هَبت زوبعة قوية على �صاحة 
البيت واأخذت احاج.... نعم لقد طار )احاج عبد 
بعد  القرية.  اأثرًا ي  له  ي�صاهد  اأحد  يعد  اه(، وم 
خبار عنه  �صنوات من تلك احادثة تواردت بع�ض الأ



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 792009

من اأمكنة بعيدة: اأحدهم قال اإنه �صاهده ي م�صر، 
اآخر قال اإنه هبط من طرانه ي اأق�صى باد امغرب 

واأنه ما زال حيًا يرزق حتى يومنا هذا.

ت�صِكل  ل  اأ�صردها  التي  احكايات  هذه  مثل  اإن 
اأّن  غر  متدّفق،  غرائبي  ينبوع  من  �صئيًا  �صيئًا  اإل 
حريته  له  �صيء  كل  مزاجه.  يتحرك  هنا  �صيء  كل 
�صجار  ي الطران والتحليق، اأو ي اجنون، حتى الأ
مكن لها اأن تقف ي الهواء ب�صكل مقلوب، جذورها 
�صفل كما �صاهدها اأكر  على واأغ�صانها اإى الأ ي الأ

من �صخ�ض انفتحت عليه ليلة القدر!

اأفاٍع وديعة:

ول. وقد كان يقوم  )البّد( كان بيت الطفولة الأ
ر�ض. طوله يقارب الثاثن  على م�صاحة كبرة من الأ
مرًا وعر�صه الع�صرين. اأّما ارتفاعه فكان يزيد على 
الثمانية اأمتار. مكان ف�صيح باأروقة عديدة، كّنا ن�صرح 
فيه ومرح كما لو كّنا ي ملعب كرة قدم. ذلك البيت 
مر مع�صرة زيتون قدمة اأقامت فيها  كان ي واقع الأ
ال�ّصنوات التي تلت  اأخرى ي  اأ�صر  اأ�صرتنا مع خم�ض 
الّنكبة، بعد اأن كان العدو قد دّمر بيوتها. كان )البّد( 
طينية  بجدران  ال�ِصّت  العائات  هذه  بن  مق�َصمًا 
مفتوحة على ال�صقف... كنا نعي�ض فيه حياة جماعية 
حقيقية. �صنة وراء �صنة اأخذت تلك العائات تغادر 
امكان. كانت كل عائلة تبني بيتًا جديدًا لها ي منطقة 
بـ  تفَردت  امطاف  نهاية  ي  اأ�صرتنا  القرية.  من  ما 
ودجاج  واأبقار  خراف  ثمة  كان  جانبنا  اإى  )البّد(. 
وحمام وع�صافر. اأحيانًا كانت تهبط ي فناء )البّد( 
ذي  بطر  اأم�صكنا  يام  الأ اأحد  ي  غام�صة....  طيور 
اأن  واأردنا  احجم،  متو�صط  ومنقار  طويلتن  �صاقن 
نذبحه ون�صويه، لكّن اأمي نهرتنا ب�صوت �صارم وطلبت 
مّنا اأن نطلق �صراحه. اأحيانًا كانت هناك كاب �صالة 

اأم�صكه  اأن  وبعد  الثعالب  هذه  اأحد  تدخل.  وثعالب 
اأبي كان ينظر نحونا بنظرات متو�ّصلة. اأمي تدخلت 
تلك  �صراحه.  اإطاق  على  اأبي  واأجرت  اأخرى  مّرة 
الكائنات جا�صرت فيما بعد على الدخول واخروج 
الزائدة  اللطف  حالة  اأن  ويبدو  تامة.  �صبه  بحرية 
زيارتنا ي  الكائنات على  قبلنا قد �صجعت هذه  من 
وقات التي تراها منا�صبة. ولكن ينبغي العراف  الأ
والتهذيب،  الوداعة  الكائنات كانت ي غاية  تلك  اأن 
اإذ م يح�صل اأبدًا اأن قام اأحد هذه الثعالب بافرا�ض 
العدو  بذلك  تذكرنا  دائمًا  كانت  الدجاجات.  اإحدى 
الراب�ض على احدود، والذي كان يت�صلل ليًا عندما 

ي�صاء ويعيث ف�صادًا ي القرية كيفما ي�صاء.

ي  فاعي:  الأ كانت  وداعة  الكائنات  هذه  اأكر 
من  كاملة  عائلة  روؤو�صنا  فوق  تعي�ض  كانت  ال�صقف 
فاعي. ونحن كثرًا ما كنا ن�صتمع اإى اأ�صواتها وهي  الأ
تزحف هنا وهناك بن البو�ض. لكننا حن كنا ننظر 
باجاه ال�صوت م نكن لنب�صر �صيئاأ. ويبدو اأن تلك 
البيت  ي  وجودنا  العتبار  بعن  اأخذت  قد  فاعي  الأ
مكان امحافظة على امودة القائمة  فحاولت بقدر الإ
مع اجران الذين هم نحن. ي فرات متباعدة كنا 
فاعي الكبرة،  نحظى باإحدى الزيارات من اإحدى الأ
م. م�صاًء وعلى �صوء ال�صراج  فعى الأ ويبدو اأنها كانت الأ
فعى تهبط من ال�صقف، كانت تاأخذ وقتًا  كانت تلك الأ
مامي... ي تلك  ي م�صيها وانزلقها على احائط الأ
ت�صل  اإن  وما  ل�صتقبالها.  واقفة  اأمي  تكون  ثناء  الأ
حتى ترفع راأ�صها وحِيي اأّمي ثم تاأخذ بتاأُملنا وكاأنها 
ي  نحن  اأحوالنا.  عن  وت�صاأل  واحدًا  واحدًا  تتفقدنا 
اللحاف  حت  ومن  الفرا�ض،  ي  نكون  الوقت  ذلك 
نتاأمل تلك الزائرة الغريبة ون�صتمع بده�صة اإى كام 
عند  مباركة«  يا  ال�صامة  »مع  فعى:  الأ تلك  مع  اأمي 
فعى تكتفي بالزيارة ثم تعود اإى  ذلك فقط كانت الأ

مكانها ي ال�صقف.
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حلقات لطم:

)�صعيد  جثة  و�صلت  طويل،  انتظار  وبعد  اأخرًا 
عند  الرجال  من  جموعة  ت�صّلَمتها  فقد  الوح�ض(، 
الظهر ي بوابة مندلبوم التي تقع على احّد الفا�صل 
يحتّلها  التي  الغربية  والقد�ض  ال�ّصرقية  القد�ض  بن 
التي حمل  العربة  1948، وها هي  اليهود منذ عام 
ر�ض. كان كّل �صيء  اجثة تتقَدم ببطء وت�صق كبد الأ
التي  النا�ض  حدقات  حتى  وذهول،  ب�صمت  يجري 
اأطَلت على ام�صهد من خال ال�صرفات والنوافذ بقيت 
�صكون  اأجفان،  دون  وكاأّنها  الوقت  لبع�ض  جاحظة 
والهواء  مكانها،  غر  ي  القرية  كانت  لو  كما  تام 
�صجار كامعطف الثقيل. العربة و�صلت  ملقى على الأ
عن  فيها  الذين  الرجال  وتلكاأ  الوحيد،  القرية  دّوار 
النزول، مف�صحن امجال لو�صول اح�صد الذي هبط 
�صريعًا من جانبي الوادي كما تهبط حبات القمح من 
كي�ض مثقوب. فقد انتهت الطريق امعبدة، ول بد من 
كتاف، فيما اح�صد يتدافع خلفها  حمل اجثة فوق الأ
وى للجنازة هتف اأحدهم  ويزحف، ومع اخطوات الأ
ب�صوت  يردد  الكل  اندفع  ذلك  عند  هللوا«  نا�ض  »يا 

واحد عظيم »ل اإله اإل اه«.

بيت  الغربي حيث  اجنازة احي  و�صلت  اإن  ما 
لنواح جماعي،  ال�صماء �صدى  ارتفع ي  القتيل حتى 
كان كل �صيء يئن وين�صج. كانت القرية تبدو مثل قدر 
اجبال  حواف  على  وتفي�ض  تغلي  �صوات  لأ �صخمة 
امحيطة. وعلى اإيقاع مو�صيقى خفية حركت اأج�صاد 
الن�صاء وتلَوت، ي هذه اللحظة جمع الرجال اأنف�صهم 

وان�صلوا اإى احو�ض.

بال�صواد  املّفعات  الن�صاء  �صكلت  اخارج  ي 
جل�صن  البداية  ي  اخا�صة.  احلقات  من  جموعة 
�صارت  ثم  ويبكن.  يولولن  واأخذن  ر�ض  الأ على 
مددن  بع�صبية  وي�صارًا،  مينًا  تتحرك  جذوعهن 

�صربن  متتابعة  وبر�صقات  الراب،  وخبطن  اأيديهن 
�صبه  ي  وترجلت  ج�صاد  الأ ماجت  ثم  خدودهن، 
الطران.  كاأنها خفيفة حاول  اأو  ترنح  كاأنها  وقفة 
ج�صاد تهتز وتتقو�ض تت�صنج  ثم به�صتريا انطلقت الأ
تارة وترّف تارة اأخرى رفات �صريعة ومتاحقة كاأنها 

جوقة ن�صور.

يدي  ج�صاد ترق�ض فيما ا�صتمرت الأ ا�صتمرت الأ
اندفعت  ثناء  الأ هذه  ي  واخدود.  ال�صدور  ب�صرب 
واحدة من الن�صاء داخل احلقة واأخذت ب�صق الثوب 
الهائجة  النار  األ�صنة  ّرر  ُحَ اأن  تريد  كاأنها  ومزيقه 

حته، وعلى الفور تبعتها واحدة فاأخرى فاأخرى.

الن�صاء  من  تقّدمت  تلك  الهياج  حالة  و�صط 
جموعة من الرجال ال�صامتن الذين كانوا يحملون 
العباءات بن اأيديهم، فيفردونها ثم بحركات �صريعة 

ج�صاد امجنونة العارية. ي�صمون بها تلك الأ

ح�س قما�س:

اأو  اما�صي،  القرن  من  ال�ّصتينّيات  منت�صف  ي 
قبل ذلك بقليل، كان علينا اأن ننتقل اإى بيت حديث، 
بالقرو�ض القليلة التي جمعها اأبي من عمله ي ور�صات 
فقات ي  البناء، قام اأبي باإبرام واحدة من اأهّم ال�صّ
حياته، كانت مع اإحدى الك�ّصارات امتنّقلة التي جاءت 
العام  ال�ّصارع  بجانب  رحالها  وحّطت  القرية،  اإى 

بجوار �صجرتي الكينا العماقتن.

الك�ّصارة  اإى  احجارة  بنقل  بداأنا  منه  باإ�صارٍة 
مهيدًا لطحنها، وما هي اإل �صاعات قليلة حتى تكّون 
من  واآخر  اح�صى،  من  واحد  كبران،  تان  لدينا 

بي�ض. الرمل احجري الأ

قارب م�صاعدتنا ي بناء البيت،  بعد ذلك هّب الأ
فيه.  قامة  لاإ �صريعًا  وانتقلنا  اجدران،  فارتفعت 
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راأ�صها  على  كان  البيت،  تنق�ض  كانت  كثرة  اأ�صياء 
مر مع الباب،  الباب وال�ّصبابيك. اأخرًا اأبي تدّبر الأ
التي  اخ�صب  األواح  من  بدائّي  ب�صكل  �صنعه  وقد 
بقيت  التي  ال�ّصائكة  ام�صكلة  البناء.  ي  ا�صُتخِدَمت 
اأن  عليه  �صهًا  يكن  م  النوافذ.  م�صكلة  هي  اأمامه 
تلك  بها  ي�صّد  اأن  اأجل  من  اُتِفق  كيفما  األواحًا  ُيدِبج 
الفتحات الكبرة امروكة ي اجدران، م تكن لديه 
الفلو�ض الكافية، اأو على وجه الّدّقة م تكن لديه فلو�ض 
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ي م�صاء ذلك اليوم غاب اأبي، وما اأن ا�صتيقظنا 
من الّنوم ي �صباح اليوم الّتاي حتى جاء اأبي وعلى 
اأّمي  فتحت  اأّمي.  يدي  بن  األقاه  �صخم  كي�ض  كتفه 
كانت  وكم  حتوياته.  اأمامنا  تفرد  واأخذت  الكي�ض 
القما�ض  راأينا قطعًا هائلة من  ده�صتنا �صديدة حن 
كر  والأ طويلة،  زرقاء  بخطوط  م�صّطرًة  بي�ض  الأ
تنت�صر  كانت  التي  ال�ّصدا�صّية  الّنجوم  تلك  ذلك  من 

و�صطها!

على عجل حاكت اأّمي قطع القما�ض، وما اإن حّلت 
مامًا  ُغّطيت  وقد  ال�ّصبابيك  وجدنا  حتى  الظهرة 
ال�ّصبابيك،  م�صكلة  انتهت  الغريب!  القما�ض  بذلك 
كان  فما  القما�ض،  من  فائ�صًا  لديها  اأّمي  ووجدت 
الّنوم،  امخّدات وحف  وجوه  به  اأن جّددت  اإل  منها 
طفال فلم نكن مرتاحن لكّل ما حدث،  اأّما نحن الأ
فقد كّنا ن�صطدم با�صتمرار بتلك الّنجوم ال�ّصدا�صّية 
الواقفة على ال�ّصبابيك! وحن ننام كّنا ن�صطر لو�صع 
روؤو�صنا على تلك الّنجوم فت�صّبب لنا الكوابي�ض! كّنا 
دفع  الذي  وما  حدث؟  الذي  ما  ُترى  اأنف�صنا:  ن�صاأل 
عداء؟ فيما بعد  اأبي ليزّين �صبابيك البيت باأعام الأ
عام  اأبي تلك الأ عرفنا بع�ض الّتفا�صيل، لقد �صرق 

هيوي! من مع�صكر للجي�ض ال�صّ

نواجه  اأن  وقّررنا  اجتماع،  تلو  اجتماعًا  عقدنا 

طويل  ترّدد  بعد  الّنكراء.  فعلته  بخ�صو�ض  ب  الأ
فاجاأناه بال�ّصوؤال، غر اأّنه م يرتبك كما كّنا نتوّقع، 
هذه  وقال:  حك،  ال�صّ من  عارمة  نوبة  ي  غرق  بل 

لي�صت اأعامًا يا اأحّبائي، اإّنها ح�ض قما�ض!

اح�شان احائر:

 á©HQCG  ,1948 عام  اأيار  من  ع�صر  اخام�ض  ي 
يبللهم دمعهم خرجوا من بيتهم اخا�ض اإى اجحيم: 
ال�صهاينة  هاجم  ح�صان.  و...  وطفل  وامراأة  رجل 
القرية، واألقت طائرة بقنابلها على النا�ض. لقد اأقنع 
قائًا  وعدهم  لقد  باخروج.  وطفله  زوجته  الرجل 
اإنه �صيعود بهم اإى القرية بعد يوم اأو يومن. ام�صكلة 
م تكن مع الزوجة ول مع الطفل. ام�صكلة كانت مع 
كّلما  وكان  غزير،  بدمع  ين�صج  اأخذ  الذي  اح�صان 
مام عاد خطوتن اإى اخلف. كان  م�صى خطوًة اإى الأ
ل بّد من ابتكار حيلة ما كي ير�صى اح�صان ويطيع 
فهي  ذلك  وفوق  ومرهقة،  طويلة  فالطريق  وامر،  الأ
خطار. هنا اأخذ الرجل بتدليل  غام�صة وحفوفة بالأ
ح�صانه، ول يعرف اأحد ماذا اأ�صّر له من كام اأو ما 

وعده. فقد خّف بكاء اح�صان، وم�صى.

منطقة  وي  ام�صي،  من  �صاعة  ن�صف  بعد 
بجانب  ب�صبب وجود جرف عظيم  �صديدة اخطورة 
الطريق قرر اح�صان نق�ض التفاق. لقد مَرد على 
ماميتن  الأ قائمتيه  ورفع  عنقه  فمَد  الرجل،  اأوامر 
هذه  ي  ا�صتدارة.  ن�صف  وا�صتدار  الف�صاء،  ي 
مور و�صلت اإى نهاياتها،  اللحظة اأدرك الرجل اأن الأ
واحدة،  خطوة  معهم  ي�صر  لن  جهة  من  فاح�صان 
ومن جهة اأخرى فاإن عودة اح�صان �صت�صكل كارثة. 
ي هذه اللحظة الغام�صة امفتوحة على الوعي امطلق 
واندفع  قواه  كّل  الرجل  ا�صتجمع  اجنون،  ورما 
�صربة  �صاعقة،  ب�صربة  ليعاجه  اح�صان،  باجاه 

جعلته يرنح لكنه اأبى اأن ي�صقط ي اجرف.
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رماد البيت:

ي �صيف عام 1998، اأي بعد خم�صن عامًا من 
اإى  مكوكية  برحلة  نف�صه  الكبر  اأخي  قام  اخروج 
البيت. كان قد ذهب اإى ال�صفة من خال ت�صريح 
يام القليلة امتبقية له ي الت�صريح  زيارة، واغتنم الأ
اح�صان  طريق  متتبعًا  البيت  اإى  اأدراجه  ليعود 
على حّد زعمه. وقد اعرف قائًا: »ذاكرتي م تكن 
لت�صعفني، فخم�صون عامًا م تكن جَرة قلم لتجعلني 
لقد  الطفولة.  التي قطعناها ي  الطريق  تلك  اأتذّكر 
تغَرت مامح الطبيعة، وي ظل حالة الوح�صة التي 
ر�ض هاج كّل �صيء فيها وما ب�صكل جنوي،  تعي�صها الأ
واممرات  الطرق  �صواك  والأ ع�صاب  الأ ا�صتعادت  لقد 
ا�صتعنت  �صباب  الأ لهذه  وحتها.  قائمة  كانت  التي 
 باأحد �صيوخ القرية ليكون مرافقي ودليلي اإى البيت.

قرية  تقوم  حيث  اللد  نواحي  اإى  القد�ض  كتف  من 
قدام، تارة كنت  البويرة قطعنا الطريق م�صيًا على الأ
مكنة،  بالأ يعّرفني  الذي كان  ال�صيخ،  اأ�صتعن بخرة 
وتارة اأخرى كنت اأندفع بن�صاط حركني حدو�ض خفية 
ر�ض الكثرة التي بقيت تعي�ض  كواحد من كائنات الأ
�صنة  خم�صون  الطويلة.  امدة  هذه  طوال  هواها  على 
هي عمر هذه النكبة ذابت دفعة واحدة، وحن و�صلنا 
اح�صان،  حكاية  فيها  وقعت  التي  اجرف  منطقة 
البارحة.  حدثت  كاأنها  تفا�صيلها  اأ�صتعيد  وجدتني 
القرية.  ي  نحن  بحما�صة:  ال�صيخ  بي  �صاح  فجاأًة 
ولكنني م اأ�صاهد بيوتًا، كل ما كان هناك كان عبارة 
عماقة  اأ�صجار  اخ�صرة،  من  هائلة  �صحابة  عن 
ا�صتبكت اأغ�صانها، و�صكلت ما ي�صبه امظّلة العظيمة. 
نباتات واأزهار برية م�صَو�صة اأطلت بدروعها اخ�صراء 
هتفت  العبا�ض  اأبي  خروبة  اأين  العزلة.  تبارز  كاأنها 
بال�صيخ! اأين بيتنا! اأين بيت جدي! اأين بيت عمي! م 
�صرة.  يجب ال�صيخ، وانخرطنا ي نوبة من احرة الآ
ل اأعرف كيف قادتني قدماي اإى البيت. بال�صدفة 

�صيئًا.  منه  اأتبن  وم  اأطاله،  على  واقفًا  وجدتني 
ري�ض  لها  ونبت  ر�ض  بالأ �ُصّويت  قد  حجارته  كانت 
اأنا،  كان  منه  امتبقي  الوحيد  احجر  اأخ�صر.  كثيف 
احجر الوحيد الذي م م�ص�صه �صوء وم�ّصه كل خراب 
الدنيا كان اأنا. رحت اأ�صرب ي امكان على غر هدى 
�صياء، وال�صرخات القدمة، وعلى  واأت�صمم روائح الأ
حن غرة ح�ص�صت ندبة ي جبيني، وتذكرت �صقوطي 
اإلهي،  يا  بيتنا.  بجوار  التي  العبا�ض  اأبي  خروبة  عن 
هتفت، اأين م�صت حياتي! لقد �صارت مرتع خيبات، 
بدي  »�صو  اأيام مزقة.  كومة  ورائي  اأخّلفها  اأنا  وها 
ولد. اه يخلي الباد«، رحت اأحّرف كام فروز  بالأ
ربع!  واأدندن حن اأغنيتها. هذا هو بيتنا بحجراته الأ
حماقة  فاأي  واأ�صحو!  اأنام  األعب  اأعي�ض،  كنت  هنا 
ن�صانية  الإ اقرفتها  جرمة  اأي  التاريخ؟  ارتكبها 
وفقدان  الاجدوى  من  النقطة  هذه  عند  بحقي!«. 
اليقن اأنهى ع�صر الذي هو اأخي الكبر �صرد ف�صول 
رحلته الغرائبية اإى البيت. ولكن اجانب امثر من 
احكاية م ينته بعد، خ�صو�صًا اأنني دخلت من حيث 

ل اأدري ي خ�صّم تلك احكاية امرّوعة.

معه  اأح�صر  قد  كان  عمان  اإى  اأخي  عاد  حن 
هذه  ي  قال  زرته  وحن  بالزعر،  ملوءًا  كي�صًا 
ّرة  �صُ عن  عبارة  الهدية  كانت  فخذها.  هديتك  هي 
لقد  الق�صيد:  بيت  وهنا  قال  الزعر.  من  �صغرة 
قطفت هذا الزعر الذي بن يديك من بن حجارة 
البيت. عندها اأ�صابتني رّجة عظيمة وكدت اأ�صقط. 
يت�صَمم  كمن  اأت�صممها  ورحت  الزعر  �صرة  اأخذت 
روائح اجنة. عند ذلك تذَكرت بع�ض احكايات التي 
اأيام احرب العامية الثانية، واخا�صة  كانت حدث 
باأُ�صر امفقودين التي تتلقى تباعًا طرودًا بريديًة هي 
اأَُجن  كدت  لقد  امغدورين.  اأبنائها  رماد  عن  عبارة 

uواأنا اأح�ص�ض ال�صرة التي فيها رماد البيت
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ي القد�س 
حم�د دروي�س

ي القد�ض، اأعني داخل ال�ّصور القدِم،

اأ�صُر من زمٍن اإى زمٍن با ذكرى

نبياَء هناك يقت�صمون ُت�صّوُبني. فاإن الأ

تاريَخ امقّد�ض... ي�صعدون اإى ال�صماء

ويرجعون اأقّل اإحباطًا وحزنًا، فامحّبُة

وال�صاُم مقّد�َصان وقادمان اإى امدينة.

كنُت اأم�صي فوق منحدٍر واأهج�ُض: كيف

يختلف الّرواُة على كام ال�صوء ي حجٍر؟

اأمْن حجٍر �صحيح ال�صوء تندلع احروب؟

´اللوحة للفنانة جمانة اح�صيني - فل�صطن.

´
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اأ�صر ي نومي. اأحملق ي منامي. ل

اأرى اأحدًا ورائي. ل اأرى اأحدًا اأمامي.

كّل هذا ال�صوء ي. اأم�صي. اأخُف. اأطُر

ثم اأ�صر غري ي التجِلي. تنبُت

ع�صاب من فم اأ�صعيا الكلماُت كالأ

الّنبوّي: »اإن م ُتوؤمنوا لن َتاأمنوا«.

اأم�صي كاأي واحٌد غري. وُجرحي وردٌة

بي�صاُء اإجيليٌة. ويداي مثل حمامتن

ر�َض. على ال�صليب ُحّلقان وحمان الأ

ل اأم�صي، اأطُر، اأ�صُر غري ي

الّتجّلي. ل مكاَن ول زماَن. فمن اأنا؟

اأنا ل اأنا ي ح�صرة امعراج. لكني

اأفّكُر: وحده، كان النبُي حَمٌد

يتكلم العربية الف�صحى. »وماذا بعد؟«

ماذا بعد؟ �صاحت فجاأة جنديٌة:

هو اأنت ثانية؟ اأم اأقتَلك؟

قلت: قتلتني.. ون�صيُت، مثلك، اأن اأموت.

من ديوان ل تعتذر عّما فعلت، �س48-47.
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�ْصبوِع اما�صي َجَرْرنا الَغ�ّصا�َض ي الأُ

َنُه كاَن يُغ�ُض َزْيَت الَزْيتون، من َقَدَمْيِه – لأ

ل اأدري ماذا، ولكَنه �َصَمَم

اأَحَد َع�َصَر ي كوِخنا، با�صتثناء

ْلَب الُعود. اأحمد الذي كاَن �صَ

عمر باوند
نقلها اإى العربية: بكر عبا�س

ع�ْصَكرٌ ِعْنَد اُجْمُجَمة1

´اللوحة للفنان برهان كركوتلي - فل�صطن.
لب ام�صيح )امرجم(. 1- حيث �صُ

´
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»هذا هو اَخَطُر ِبَعْيِنه ي َراأيي«.

طفال اأبدًا خطرة: �صياُء التي ل ين�صاها الأ الأ

�َض الُزهور، ُجنوٌد َيقِلبوَن اأُ�صُ

َي�ْصِرقوَن اِمْلَح، يخِلطوَن الُفْلُفَل

بالَقْهَوة،

ْعَرِج َيْنَتزعون من اْبِن َعِمَي الأَ

َوَطنه لْلَحَط ِمْن كراَمتِه؛

ْرَبَعَة َع�َصَر َبْيتًا وُي�َصّووَن باَجّرافاِت اأ

ِلَيْدفنوا ِمْقاَع اأخي،

وَيْقُتلوَن الِقَطة.

ْنقا�س2 َ َنع�ا الأ مْن عي�ننا �شَ

حتى ِقَطَع احلوى اْغَت�صبوها ِمْن عاِئ�َصة

َن َزْوجان( كانْت ي ال�صاِد�َصة )َنْحُن الآ  

وكانْت عائَدًة ِمْن َجناَزِة َجَدِتها

ِخاَل �صتَن عامًا طاما َحَكْت

َية �صِ عِن الذي اأَخَذ ِمْنها جائزَة الَرْ  

  ولكْن ْم َتُقْل َمَرًة ماذا

مات اأبو اأّمي

وهو َيُعُب

الغاز امُ�صيَل للُدموِع )غُر قاتل(

ول، ال�صطر 400، وهي ي  2- هذه العبارة تلمح اإى اأغنية اأربيل ال�صهرة ي م�صرحية »العا�صفة« ل�صك�صبر، ام�صهد الثاي من الف�صل الأ
�صل Of his bones are coral made، اأي: اأن امرجان ي�صنع من عظامه )امرجم(. الأ
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هذه اِحجارُة كاَنْت َعْيَنْيِه3

بعيداً عن ِفلَ�ْشطن4

َرَوْيُت هذِه اِحكاَيَة

يح�صُبها النا�ُض مهزلًة ُمَلَفَقًة

وكما هو احاُل ي احروب

ُف ال�ُصروُر الكبرُة ُتْقَرَ

للتغّلِب على �َصروٍر اأْهَوَن منها

لكْن قليٌل من العقائِد

مود َتقوى على ال�صُ

هذه كانْت عيوْنهم

وِحجاَرُتنا ِذْكَريات

 Those are pearls ر�س اليباب 3- هذه العبارة تلمح اإى اأغنية اأربيل ال�صهرة نف�صها، وهي ترد اأي�صًا ي البيت 125 من ق�صيدة اإليوت الأ
that were his eyes )امرجم(.

�صارة هنا اإى برن�صتون حيث يقيم ال�صاعر عمر باوند جل ال�صاعر الكبر اإزرا باوند. 4- الإ
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�صم�س ِل�َصَدَنِة ال�صباح

اإى ابن حمدة الكنعانية: حمد القي�شي

إدري�س عي�شى ا

´اللوحة للفنان خالد حجازي - فل�صطن.

´

تن�يٌع على رايٍة فل�شطينّية

رايٌة ي �صماِء امخيم تعلو وتفتُح للفجر درَب ال�صماْء

رايٌة فوق نع�ٍض ي�صْر

رايٌة ي اأكٍف تطْر
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رايٌة حول ج�صِم الولْد

هي َتْلَب�ُصه كوكًبا وهو َيْلَب�ُصها َكْرمًة فتقوُد ُخطاه

حْد رايٌة ي ان�صطاِر �صماِء الأ

حيث يرُك طفُل القيامِة م�صماَر كَفيه ي اَخ�صَبْه

ثم ينزُل، ي�صلُم غيمَة ج�صِمه ثانيًة للُغَزاْه

رايٌة فوق حبِل الغناْء

رايٌة.. رايٌة..

اح�صوُد... عذاُب القروِن ا�صتحاَل ن�صيًدا ف�صارْت

َبْه. فجاُج اجهاِت له َق�صَ

فل�شطُن

اأْن تقوَل فل�صطَن؛ �صو�صنَة الروِح َمعناُه

اأْن ُتوقَف ال�صم�َض ي �َصِم اإْبَرْه

وجل�َض ي ال�َصم�ِض،

َب اموا�صَم فَق خابيًة فت�صُ بـَُل الأ اأْن َجْ

حِو قلُبَك ُثَم فيها وت�صكَر حتى يطَر اإى ِذروِة ال�صّ

ْحِوَك، هذا الظاُم القدُم وريَده، يحَز، ل�صَ

وَت�صبَك من َمْعِدِن الوقِت �َصيفًا ُم�صيئًا

تعلُقه فوَق خ�صِر الق�صيدْه،

ر�َض واَه والنا�َض ي قلِب َزْهَرْه. وَي الأ واأْن ُتوؤْ
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الفل�شطيني

تائهًا عن وجهه َم�صي اإَلْيْه

ل َمرايا َت�ْصتطيُع اليوَم اأن ت�صَمَله ي مائها:

»ها اأنذا، ي قف�ضِ اماِء َحَب�ْصُت الطائَر امَُر

الذي خاَط جناحاُه امناي و�صمواِت ال�صتاِت«

تائهًا، ي عزلة الُيْتم، يرى ي ذاِته ذاَتُه َعينًا

ولذا ُيْفِلُت من كل اللُغاِت

ويناُم �صاهرًا بن َيَدْيه.

�شهيدة

رك�صْت،

رك�صْت خلفها �صجره

ظلُها؟! اأم �صدى ِج�ْصِمها ي الثاثَن من َجده؟!

َعَرَ الرُق مفرَق الرئتن وكان الهواْء

ّوَج ي ُظْلَمٍة، طائرًا من لهيٍب َمَ

َتِبَعْتُه، واأغَفْت ُهدوءًا على ِمفر�ِض الَدم ي خيمٍة من �صياْء

حينما اأخذوا �صكَلها فوَق موجِة �ِصْعٍر اإى اَمقرْه

كانت ال�صجرْه

تتقّفى ُخطاُهْم...
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مديح

للذين َطَووا ج�صَمُهم رايًة ُثَم َغابوا

�صاأفتُح باَب امديْح

ْرِثَيُهْم  م موتوا فاأَ

ُد اَخراُب َفُهُم ال�ّصم�ُض ُت�ْصرُق حَن َمُ

ر�ِض �ُصلطاَنُه وَيُهُز َدهاِقَنُة اموِت اأعاَمه ال�ُصوَد ي ُكّل ريْح. على الأ

كتابة

ياْم اإذ نذرُت ال�صّ

عاليُك نبياُء ِبه وال�صّ واأقمُت مراآِة ُحزي، لعبُت ما يلَعُب الأ

خلَف ُحدو�ِض ع�صائِرهم، وكتبُت عن اُحّب

عن �صدرِة الّتيه، عن طرقاٍت اإى عر�ِض ملكٍة اأو ُغباٍر ُيَكِفُنني

َن فل�صطَن اأُّمي كانت توؤِجُل َمْهِدي فاأ

وت�صرُب ي َموعدًا حَت نخلِتها ي براري الكاْم.

َن فل�صطَن كانت هي الفعُل �ِصعرًا فما كان ي اأْن ولأ

اأ�ِصَر اإى ُبْرِد ناري واألَب�َصُه؛

يكتب ال�ّصعُر بال�صعِر حن يكوُن امداُد َدمًا

عُنِ ُرُق من ده�صِة الأ والكاُم احِراقًا وتغُدو احقيقُة َطْرًا من الَناِر َمْ

ل�صُت اأكتُب �صعرًا هنا

بل فل�صطُن تكتُبني.

138-135¢U ,43 Oó©dG ,جلة الكرمل
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مدينة لي�س كمثلها �صيء

مدينة 

اأدخلها ي ال�صباح، وهي منطوية على نف�صها داخل �صورها العتيق. اأم�صى ي اأ�صواقها، اأ�صواق مكتظة بالنا�ض 
عمار، وثمة جنود هنا وهناك.  وفيها رطوبة منع�صة. وثمة رجال ون�صاء من ختلف الأ

اأجل�ض ي مقهى باب العامود، ومن ف�صحة امقهى امطلة على ال�صوق. اأتاأمل حجارة ال�صور ال�صخمة، يعروها 
اأ�صرب �صايًا،  اأ�صرارًا وحكايات.  اأمام ناظري، نوافذ تخفي وراءها  اأراقب نوافذ البيوت التي متد  ا�صفرار ما. 
فيه  وتقراأ  يديها،  بن  كتاب  �صفحات  تقّلب  مهل،  على  قهوتها  ت�صرب  �صقراء،  نحيلة  اأجنبية  امراأة  نحو  واأنظر 

باهتمام.

اأن�صر اأوراقي اأمامي. تن�صرف امراأة، واأبقى ي امقهى حتى ام�صاء، ونوافذ البيوت على حالها ل تبوح باأي 
كام. 

حم�د �شقر

كحل - فل�صطن. ´اللوحة للفنانة مام الأ

´
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ي�م اجمعة

نف�صه.  ال�صيء  تفعل  زوجته  ظهره.  خلف  الدنيا  �صهوات  يرمي  اجمعة.  يوم  لل�صاة  يذهب  �صماك  الأ بائع 
يخرجان من بيتهما، وم�صيان. اأ�صمهان، ابنتهما التي دخلت عامها الثالث ع�صر، تبقى ي البيت. البنت الكرى 
كر غادر الباد منذ عامن،  تقول اإنها �صتذهب اإى بيت �صديقتها لكي تراجع معها درو�ض اجامعة. وابنهما الأ

بحثًا عن امراأة اأحبها. 

ق�صى. يتذكران ابنهما الذي م القب�ض عليه هنا، وهو يقذف احجارة على اجنود.  ي�صان �صاحة ام�صجد الأ
ن اإدارة ال�صجن حجزته ي الزنزانة، لعتدائه على �صرطي احرا�صة. منذ �صهرين م يتمكنا من زيارته، لأ

يفرقان، خديجة اإى الركن الذي ت�صلي فيه الن�صاء، وعبد الرزاق اإى الركن الذي ي�صلي فيه الرجال. 

ن عر هاتفها النّقال، وهي ذاهبة اإى اموعد الذي رتبته على الهاتف مع زميلها ي اجامعة،  رباب، تتحدث الآ
م�صاء الثاثاء. 

حى ط�يلة 

حيان ملتحون اآخرون  يظهرون ي ال�صرفة كل �صباح. اإنهم خم�صة ولهم حى طويلة. يظهر معهم ي بع�ض الأ
ون�صاء. ينظرون نحو البيوت امجاورة بعيون ل تب�صر باطمئنان. وي الليل يعربدون ويطلقون ر�صا�صًا ي الف�صاء. 
وحول البيت الذي ا�صتولوا عليه ثمة �صبك من اأ�صاك، واأ�صواء كا�صفة. �صوزان يزعجها ا�صتمرار ال�صجيج واإطاق 
الر�صا�ض، وما يعقب ذلك من عربدة وهياج. خديجة تطل من �صباك غرفتها وترفع �صوتها ي احتجاج. وعبد 

الرزاق يرجوها اأن تخف�ض �صوتها. يقول لها: ل تف�صحينا يا بنت النا�ض. 

ي�صع حيته حت  الطويلة،  اللحى  ذوي  واحدًا من  عدا  ما  وينام اجميع  الليل،  منت�صف  بعد  يهداأ احي   
الغطاء فا يعجبه احال، ي�صعها فوق الغطاء، فا يعجبه احال، يظل من�صغًا بلحيته حتى ال�صباح. 

ƒd

ن، لو اأنه يعرف رقم هاتفه اأو رقم �صندوق الريد، لو اأنه يعرف ي اأية مدينة يقيم،  لو اأنه يعرف اأين هو الآ
جرى ات�صاًل �صريعًا معه. �صيعر�ض عليه اأن يعود اإى البيت. �صيحدثه عن �صوزان التي ت�صتاأجر غرفة من غرف  لأ
البيت. �صي�صف له جمالها وح�صن اأخاقها. �صيقول له كم حب الفل�صطينين هذه الفتاة! �صيحاوره مثل �صديق: 
جنبيات اإى هذا احد، فما عليك اإل اأن تعود وتتعرف اإى هذه الفتاة. قد تهبك قلبها، وتكون  اإن كنَت مغرمًا بالأ
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عونًا لك على ال�صقاء ي هذه الدنيا التي لي�ض لها اأمان.

ن؟  لو اأنه يعرف اأين هو الآ

قطرة ماء

�صدقاء )اأهلها  �صرة مبعر على نحو ما. ولد ي طّيات امجهول. ولد ي ال�صجن. بنت ي الرحلة مع الأ �صمل الأ
ن. �صّدقوا اأنها عند زميلتها التي تدر�ض معها ي اجامعة(، وهي م تعد اإى البيت حتى الآ

من  ثمة  ولي�ض  زوجته  ينادي  ما،  ل�صبب  مهموم  الزوج  التلفاز.  اأخبار  يتابع  وزوجها  القراآن  تقراأ  خديجة   
جيب. اأ�صمهان توا�صل اللعب على احا�صوب، وي امطبخ حنفية تنـّز منها كل دقيقة قطرة ماء، ت�صقط ي امجلى 

ولها �صجيج خافت رتيب، رما مجرد العبث اأو لتذكر اأهل البيت باأمر ما. 

انتهاك 

بواب تغلق بعد ام�صاء، خوفًا من غارة مفاجئة.  تظل اأبوابها مفتوحة ي الليل وي النهار. ي ال�صابق، كانت الأ
واآنذاك، كان اأهلها ينامون داخل �صورها العماق وهم ي�صت�صعرون الطماأنينة اإى حد ما.

بواب. ن، امدينة مك�صوفة مامًا. حتى لو اأغلقت اأبوابها، فما نفع الأ الآ

�صماك، انتف�ض وهو جال�ض ي حانوته، �صعر اأن امدينة تتعر�ض لنتهاك. م يرقه احال، قال كامًا  بائع الأ
قا�صيًا ثم �صكت. 

 

حف

وم�صابح من  وكنائ�ض  م�صاجد  �صرقية، وج�صمات  لل�صياح حفًا  يبيع  الذي  جل�صت عند �صديقي ي حانوته 
خرز واأخرى من �صدف، وكوفيات، وبلوزات عليها �صور مقد�صات دينية، ومنحوتات من خ�صب وم�صاهد من امدينة 
مر�صومة على مربعات من خزف. جل�صت وتاأملت امارة، وكان ال�صوق رطبًا حُف به بنايات مرا�صة. وامدينة ي 

كامل يقظتها، والن�صاء يعرن اأ�صواقها للت�صوق وللتخفف قليًا من �صغوط احياة.
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لم. تتقدمهم جموعة من حاملي امباخر وبع�ض اآلت مو�صيقية.  راأيت موكب ام�صلن وهم يعرون درب الآ
اأ�صواتهم ترم براتيل �صجية. اأ�صغيت للراتيل وللمو�صيقى التي ماأ ف�صاء ال�صوق. �صعرت كما لو اأن امدينة 
تغط�ض ي حالة من خدر ونعا�ض، ثم راأيتها م�صي ي اآخر اموكب. فوجئ �صديقي وهو يراي اأنه�ض. ا�صتوقفني 

م�صتف�صرًا، وم اأجبه اإل بتمتمة غام�صة.

اقربت من اموكب، واأنا م�صمم على البوح لها ما ي�صنيني منذ �صنوات. دققت النظر وم اأجدها هناك. 

نارجيلة

ولزوجتي. جل�ض  امف�صل ي  امكان  ال�صرفة هي  كانت  بيتنا.  �صرفة  قادرين على اجلو�ض ي  نعد  قال: م 
التي  العباءة  البيجامة وفوقها  واأنا ي  الع�صاء،  النوم الذي ترتديه بعد تناولنا لطعام  متقاربن، هي ي قمي�ض 
�صدقاء. واأمامي النارجيلة التي تقرقر ي هداأة الليل، وزوجتي ت�صع راأ�صها على كتفي،  جاءتني هدية من اأحد الأ
الن�صاء جذب  و�صائل  من  و�صيلة  اإما هي  تنع�ض،  زوجتي م  باأن  موقن  واأنا  النعا�ض.  قرقرتها جلب  اإن  وتقول 

النتباه.

غر اأننا م نعد قادرين على اجلو�ض ي �صرفة بيتنا بعدما جاء هوؤلء اخم�صة )اأحيانًا يزيد عددهم عن 
تغادر  زوجتي  جواء.  الأ يعكر  اأمامنا  ظهورهم  جرد  عليه،  ا�صتولوا  الذي  البيت  �صرفة  ي  يظهرون  ع�صرين(. 

ال�صرفة واأنا اأتبعها بعد حظات، تاركًا النارجيلة وحدها هناك. 

رك�س

ولد يلعبون ي �صاحة احّي. جمهروا حوله  تذكرت جحا واأنا اأ�صعر بامرارة. جحا مّر بح�صد من البنات والأ
لكي يحكي لهم حكاية. م يكن مزاجه �صافيًا. قال لهم: اتركوي ي حاي. فلم يركوه.

ولد والبنات. نظر نحو احّي امجاور وقال: هل ترون ماذا يجري هناك؟ هناك  فّكر ي حيلة ي�صرف بها الأ
ولد و�صدقته البنات. واجميع رك�صوا نحو اجهة التي اأ�صار اإليها. عر�ض، ماذا تفعلون هنا؟ �صّدقه الأ

حينما راآهم يرك�صون، قال لنف�صه: يبدو اأن هناك عر�صًا بالفعل. 

ولد، واأنا رك�صت، رك�صت ل�صبب ختلف، ختلف مامًا، ول يحتمل امزاح.  انطلق راك�صًا خلف البنات والأ
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البن ال�شغر

نه  قال: ابننا ال�صغر، عبد الرحمن، خرج من ال�صجن وعاد اإى البيت. فرحت اأّمه واأختاه، وفرحت اأنا لأ
خرى، وام�صتوطنون وقفوا ي ال�صرفة امقابلة وهم يتابعون  عاد. اأّمه وقفت ي �صرفة بيتنا واأطلقت الزغرودة تلو الأ

ام�صهد ي عدم ارتياح.

نه يظلع قليًا من مر�ض قدم.  ابننا عبد الرحمن خرج من ال�صجن بلحية طويلة وم�صبحة، واأنا اأ�صفق عليه لأ
قلت ي �صري: اللهم اجعله خرًا، اأنا ل اأحب التع�صب وامتع�صبن )فريد الدين العطار اعتر امتع�صب جاهًا(. 

اأّمه رفعت راية بي�صاء على �صطح البيت ابتهاجًا بعودة البن ال�صجن. 

واأختاه  العمر،  مقتبل  ي  �صابة  مثل  رق�صت  اأّمه  احّي.  ن�صاء  وجاءت  للتهنئة،  بيتنا  اإى  احّي  رجال  جاء 
رق�صتا. والن�صاء رق�صن وغنن، وم يتوقفن عن ذلك اإل حينما انت�صف الليل.

ي هداأة الليل، بكى عبد الرحمن وهو ي�صتغفر اه، وم يف�صح عن �صبب البكاء، واأنا و�صعت يدي على قلبي، 
وقلت ب�صوت م�صموع: اللهم اجعله خرًا يا اه. 

زيارة

تراك. متد الرحلة من برلن اإى القد�ض  ياأتي المراطور ومعه زوجته لزيارة القد�ض بدعوة من اأ�صدقائه الأ
ي  خ�صي�صًا  فتحت  ثغرة  من  المراطور  دخلها  امدينة.  �صور  من  واقرب  اموكب  و�صل  اأخرًا  اأ�صابيع.  ب�صعة 
البيوت واحوانيت و�صعرها ين�صدل على عينيها مثل ن�صاء  تتاأمل  ال�صور )تلك كانت رغبة المراطور(. زوجته 

احكايات.

بعد الطواف ي امدينة توجه اموكب اإى الق�صر الذي بني خ�صي�صًا لامراطور وزوجته على جبل الطور. 
الق�صر حمل ا�صم الزوجة لكي يظل ا�صمها حفورًا ي ذاكرة امدينة.

الزوجة وقفت ي اإحدى �صرفات الق�صر، واألقت نظرة على امدينة فاأعجبها ام�صهد، حركت م�صاعرها على 
نحو م تعهده من قبل. احتدمت ي داخلها رغبة جاحة. بحثت عن زوجها المراطور فلم تعر عليه. رما كان 
ي اجتماع �صري له عاقة م�صتقبل هذه امدينة، التي تتناف�ض على النفوذ فيها دول وجماعات. بحثت عنه فلم 

يدلها عليه اأحد.

�صوهدت اأوغ�صتا فكتوريا وهي ترك�ض ي اأنحاء الق�صر مثل نحلة ل يقّر لها قرار. قيلت ي تف�صر هذا الرك�ض 
اأقوال كثرة، ون�صجت حكايات. 
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زحف

حمر على احيطان،  قال: راأيتهم ي ال�صباح امبكر وهم يتلم�صون حيطان البيت. ي�صعون اإ�صارات باحر الأ
ثم يتلم�صون باأيديهم �صعر حاهم. قلت لهم: ابتعدوا عن بيتنا. قال اأحدهم: هذا بيتنا، معنا اأوراق تثبت ذلك.

�صارات. خديجة قذفت نحوهم واحدًا من اأ�ص�ض الورد. اأحدهم  قلت لهم: اأوراقكم مزورة. وا�صلوا و�صع الإ
اأطلق من بندقيته طلقة ي الف�صاء.

جمهر النا�ض. جاء �صحافيو حطات التلفزة وم�صّوروها. اأنا وخديجة ما زلنا ي ماب�ض النوم. عبد الرحمن 
كان م�صتاء ما يرى. رباب واأ�صمهان كانتا مرعوبتن. و�صوزان تقف معنا وهي ل ت�صدق ما تراه. 

جاء الع�صكر. اأمروا النا�ض بالتفرق. اأنا وزوجتي �صعدنا الدرج ووقفنا خلف �صباك غرفتنا.

عبد الرحمن جل�ض ي غرفته يقراأ القراآن. �صوزان ذهبت اإى وظيفتها. والع�صكر ظلوا مرابطن قرب بيتنا 
حتى ام�صاء. 

 بعد �شاعة

جاء اإى البيت امهدد بالإخاء لكي يكتب تقريرًا لل�صحيفة. رحب به عبد الرزاق، وم حتجب عنه الن�صاء. 
بالباب وي يدها  اأ�صمهان وقفت  الفاكهة.  اأح�صرت �صحن  وى. رباب  اللحظة الأ القهوة منذ  له  خديجة قدمت 
كر ي مكان ما ي هذا العام، وعبد الرحمن خارج البيت،  كتاب، ثم اختارت اأقرب مقعد لها وجل�صت )البن الأ

بدى تذمرًا من جلو�ض اأّمه واأختيه ي ح�صرة �صخ�ض غريب(.  ولو كان هنا لأ

كان الوقت م�صاء وي اخارج مطر. الكاتب يحفزه طق�ض امطر على الكتابة. وعبد الرزاق منهمك ي �صرد 
وراق. يرمي نظرة عجلى نحو خديجة  خر يرفع راأ�صه عن الأ الوقائع. والكاتب يدّون ما ي�صمعه، وبن احن والآ
اجال�صة اإى جوار زوجها، ول يندر اأن ت�صيف بع�ض معلومات ن�صيها الزوج، ويرمي نظرة نحو رباب اجال�صة ي 
حالة اإ�صغاء. تلتقي عيناها بعينيه. عينا الكاتب وا�صعتان ع�صليتان، وعينا رباب وا�صعتان ع�صليتان. واأ�صمهان جل�ض 

ي الركن البعيد وي يدها الكتاب.

وهو بعد �صاعة من التدوين، بدا اأكر اهتمامًا باأمر البيت امهدد بالإخاء، بدا اأكر اهتمامًا برباب. 
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 لقاء

لكي  ق�صائدها،  فيها  تكتب  التي  اأوراقها  معها  اأح�صرت  فيه.  اجلو�ض  اعتاد  الذي  امقهى  ي  التقته  رباب 
يقراأها ويقدم لها ما يراه منا�صبًا من ماحظات. رباب اأبدت اإعجابًا به منذ جاء اإى بيت اأبيها، ليكتب تقريرًا 

عن البيت امهدد بالإخاء. 

الذين  ال�صباب اخفيفن  يتوافر ي  ورباب وجدت فيه غمو�صًا حببًا ل  �صنة،  بع�صرين  اأكر من رباب  هو 
يدر�صون معها ي اجامعة. ثمة فرق كبر بن مزاج الكاتب الذي قراأ كتبًا كثرة، وكتَب مئات ال�صفحات، وبن 

ولد ي اجامعة ل يتقن كتابة �صفحة واحدة.

هو يقراأ ق�صيدة من ق�صائد رباب وم يلبث اأن اأبدى اإعجابه قائًا: ياه! رباب ت�صرب القهوة وقلبها ينب�ض 
بت�صارع حموم. قلب الكاتب اأي�صًا ينب�ض بالت�صارع اإياه. 

ابتهال

قال: تو�صاأت وخديجة تو�صاأت، وابتهلنا اإى اه لعله يعيده اإلينا. قال: اأخذته الغربة منا وم ير�صل لنا ر�صالة 
واحدة، م يحدد لنف�صه عنوانًا لكي نطمئن عليه. وقفت بن يدي اه ووقفت خديجة خلفي ا�صتعدادًا لل�صاة. 
قلنا له ونحن بن يدي اه، اإن بيتنا مهدد بالإخاء فماذا نفعل؟ قل لنا يا ابننا احبيب الذي تركنا وم�صى نحو 

امجهول. ناجيناه: عد اإلينا، اإن اأجرونا على اإخاء البيت، فنحن معر�صون ماأ�صاة. 

اأثناء  اأ�صافت اإى الكام دموعًا �صاخنة حّدرت من عينيها  اأّمه   قلنا له هذا الكام ونحن بن يدي اه. 
ال�صاة وبعدها. . 

حد ي�م الأ

زقة القدمة. ي يدها كتاب يروي تاريخ امدينة. عيناها على احيطان ومداخل البيوت. راقها  تتجول ي الأ
يوبي ي العمارة: زقاق معتم ثم ف�صحة م�صيئة قبل الو�صول اإى �صاحة البيت. توقفت غر مرة وهي  �صلوب الأ الأ
تدقق ي �صفحات الكتاب. جاء �صديقها الذي يعمل متدربًا ي مكتب للمحاماة. �صّلم عليها و�صارا معًا. ارتقيا 
يوم  اإنه  وات�صاق.  تناغم  الكنائ�ض ت�صدح ي  واأجرا�ض  واأ�صواق.  اأزقة  اأدراجًا ي  واأ�صواق. هبطا  اأزقة  اأدراجًا ي 
حد! وهي قالت  حد. و�صوزان مبتهجة هذا ال�صباح، م�صي اإى جوار �صديقها، و�صديقها قال: كم اأحب يوم الأ الأ

كامًا م�صابهًا، وظا م�صيان ي امدينة اإى ما بعد ام�صاء، حتى م يعد ي اأ�صواق امدينة اأحد. 
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�ش�ق العطارين

م�صت ي �صوق العّطارين وم�صيت معها. هياأُت لها الفر�صة لكي ت�صري ما تريد. ال�صوق هادئة تفوح منها 
اأخرى  واأ�صياء  النّد،  ع�صاب. ا�صرت قزحة وقرفة وفلفًا مطحونًا وزجبيًا وعود  التوابل والبهارات والأ روائح 
ن بحنان، واأنا اأقف اإى جوارها مثل طفل وديع تاأخذه اأّمه  جداد. وهي ترمقني الآ قراأْت عنها ي كتاب من كتب الأ

معها اإى ال�صوق.

يام ول�صهور. رباب تتحول ي الليل اإى �صهر زاد،  عدنا اإى البيت ل تفارقنا الروائح ام�صتهاة، ولن تفارقنا لأ
حرق البخور وت�صمعني اأحلى كام. 

كر�شّي

ثاث القدم. يعر على كر�صي من خ�صب عمره مئة عام، رما �صنعه جار ماهر  يذهب اإى حات بيع الأ
ل�صلطان تركي. يعر على خطوطة قدمة، ملعقة من نحا�ض واأخرى من ف�صة، وفناجن مزينة بر�صوم. يعر على 

لوان.  قطع من قما�ض مو�صاة بتطريز متعدد الأ

يعود اإى البيت وهو متحم�ض ما ا�صراه، ي�صاألها راأيها ي ما ا�صراه. تزّم �صفتيها ثم يتحاوران. يتو�صان اإى 
ن�صب ي البيت لو�صع  قناعة م�صركة حول بع�ض ما ا�صراه )امخطوطة القدمة مثًا(. ين�صغل ي اختيار امواقع الأ

امقتنيات، ولعر�صها بالطريقة التي جعلها حّط اإعجاب الزائرين.

ي ام�صاء، يجل�ض على الكر�صي اخ�صبي الذي له من العمر مائة عام، ويرى اأنه �صلطان غر متّوج، وبالقرب 
منه جل�ض رباب، كما لو اأنها �صلطانة هذا الزمان. 

م�طئ قدم 

الدين  لفريد  الطر«  »منطق  اأقراأ  واأنا  اأوني�صكو  ليوجن  اجديد«  »ال�صاكن  تقراأ  رباب  ال�صرير،  ي  ونحن 
العطار، توقفُت فجاأة عن القراءة و�صاألتها: هل قلِت موطئ قدم هذا النهار؟ توقفْت عن القراءة وقالت: نعم قلت. 
�صاألتني: ماذا �صاألت؟ قلت: هل تخ�صن األ يبقى لنا موطئ قدم ي البيت؟ قالت: نعم، ب�صبب ما ح�صره كل يوم 

من مقتنيات قدمة. 

�صاألتها: وامدينة، هذه امدينة، هل �صيبقى لنا موطئ قدم فيها كما تعتقدين؟ نظرت اإّي دون اأن جيب.
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نه�صْت من ال�صرير وقالت اإن الطق�ض حاّر. وقفت قرب ال�صباك وبدا ج�صدها جميًا وهي ي قمي�ض النوم. 
اإى  ووقفت  نه�صُت  اإنني خائفة!  قالت:  و�صماًل وجنوبًا.  �صرقًا  تتمدد  التي  ام�صتوطنة  اأ�صواء  نحو  اأر�صلْت نظرة 

جانبها وهي تتاأمل ام�صهد امريب وقلت لنف�صي: اأنا ال�صبب، اأنا ال�صبب. 

ج�لة �شباحية

تنه�ض من نومها، تغت�صل، وت�صرب قهوتها. ترتدي ماب�صها وتغادر بيتها للتم�صي ي اأ�صواق امدينة. تتم�صى ي 
�صواق وهي خا�صعة كما لو اأنها ي م�صجد اأو ي كني�صة. تتلم�ض حيطان البيوت، تت�صمم روائح احجارة، ت�صغي  الأ

اإى كام ال�صرفات. كام ل ي�صمعه ول يفهمه اأحد �صواها كما تعتقد. 

تتاأمل ال�صبابيك امفتوحة على هواء امدينة، ت�صاطرها انتعا�صها ولذة العي�ض ي ال�صباح.

دراج، ي امقاهي، ي امطاعم، ي  تتاأمل النا�ض ي احوانيت، خلف �صبابيك البيوت، ي ال�صاحات وعلى الأ
زقة وعلى ال�صرفات. الأ

ت، تعود اإى بيتها مثل امراأة حامل. هناك، ي مر�صمها تت�صكل على قما�ض  عند حظة معينة، ت�صعر باأنها امتاأ
�صى واخ�صارات.   اللوحة مدينة عامرة بالنا�ض، مثقلة ي الوقت نف�صه بالأ
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�صقف قبة ال�صخرة من الداخل. �صّيد عام )604هـ - 1227م(.
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مقدمة تاريخية

وروبي بفل�صطن الهتمام الأ
ر�س امقد�صة´ فتح الأ

وروبي ي تط�ر الزراعة والتجارة اخارجية وظروف ملكية  قبل اأن نبحث ي تاأثر التغلغل الأ
وروبية  الأ ام�شالح  ارتباطات  جماع  اأوًل  ندر�س  اأن  علينا  لفل�شطن،  التحتية  والبنية  وامدن  را�شي  الأ
ر�س  وروبية ي »الأ ال�شيا�شية ال�شراتيجية والدينية والثقافية والقت�شادية – اأن ندر�س امطامح الأ
للتفاهم  ع�شر  التا�شع  القرن  ي  و�شعت  التي  �ش�س  الأ اأي�شاً  ال�شدد  هذا  ي  نبز  و�ش�ف  امقد�شة«. 
دور  اأي  نبن  و�ش�ف  الع�شرين،  القرن  اأوائل  ي  إزاءها  ا وروبية  الأ ولل�شيا�شة  فل�شطن  ح�ل  وروبي  الأ
وروبي ي منطقة �شرقي البحر امت��شط. وبهذه  ر�س امقد�شة« ي �شياق الت��شع الأ حدد اأ�شند اإى »الأ
دنى بالنزاع ح�ل  الطريقة �ش�ف نعّري اجذور التاريخية لل�شتخفاف الذي اأثقلت به اأوروبا ال�شرق الأ

قليم نف�شه، واإما زرع فيه من اخارج. فل�شطن، وه� نزاع م ين�شاأ ي هذا الإ

الكزاندر �ش�ل�س
نقلها اإى العربية: كامل الع�شلي

´انظر ح�لت جذرية ي فل�شطن U¢ 81-86. اإذ ترد هذه امقدمة ي كتاب:

  Palästina im Umbruch 1856-1882 by Alexander Schölch(Stuttgart 1986)pp 59-80.
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وروبية  اإن ام�صاألة تتعلق اإذن ببيان تنوع امطامح الأ
ر�ض امقد�صة«  مر الذي جعل من »الأ ي فل�صطن، الأ
- كما كان مو�صع التاأكيد دائمًا حتى قيام النتداب 
دنى، ل ت�صمح  الريطاي –حالة خا�صة ي ال�صرق الأ
بال�صيطرة  مفردها  ت�صتاأثر  باأن  اأوروبية  دولة  ي  لأ
دوليًا  نظام حكم  دوليًا،  اإ�صرافًا  تتطلب  كانت  واإما 
مريالية  الخ. اأما احلف الذي ن�صاأ فيما بعد بن الإ
وروبين  الريطانية وال�صهيونية وخروج امناف�صن الأ
خا�صة  ظروف  اإى  في�صتند  اإزاحتهم  اأو  خرين  الآ
ب�صهولة  ت�صبح  اأن  مكن  التاريخ  كتابة  اإن  مامًا. 
الناجحة.  احركات  تاريخ  اأي  النجاح،  تاريخ  كتابة 
اأكثف  ب�صورة  »الفا�صلن«  تاريخ  �صنعالج  ولكننا هنا 
من  النجاح  يجّرد  وبذلك  العادة.  عليه  جرت  ما 

مظهر احتمية.

وروبية ي فل�صطن،  بناء على و�صف ام�صالح الأ
ن�صاأت ب�صورة خا�صة بعد حرب  التي  وهي ام�صالح 
القرم، اأ�صبح من الوا�صح اأي�صًا اأن احركة ال�صهيونية 
وروبية  م تكن اإل حركة واحدة من جملة احركات الأ
اإعادة  اإى  التا�صع ع�صر التي كانت تهدف  ي القرن 
ال�صتياء على فل�صطن وا�صتعمارها –بل اإنها جاءت 
ي �صكلها اموؤ�ص�صي متاأخرة ن�صبيًا عن �صواها- كما اأن 
انت�صار هذه احركة على ما عداها من امطامح التي 
�صكال حتى  كانت تناف�صها م يكن موؤكدًا ب�صكل من الأ
قيام النتداب الريطاي، وم يكن جاح ال�صهيونية 
لكرم  ول  ب�صعة من مثليها  نتيجة لراعة  ي ذلك 
عدد من ال�صا�صة الريطانين امنفردين، بل اإنه جاء 
نتيجة ل�صكل التجمعات الدولية التي اأوجدتها احرب 
مريالية  الإ م�صالح  ي  اجزئية  وللوحدة  العامية 

´خارطة تخطيطية من ر�صم  هرفورد، وت�صمى با�صمه. وهي ت�صّور تقليدي للعام ولتوزيع �صكانه ي القرن الثالث ع�صر. اإذ ينت�صر غالبية 

ر�صية. وم تت�صع هذه اخريطة ي منظورها لت�صمل خط ال�صتواء. وقد  ال�صكان ي العام كما تبّن اخارطة ي الن�صف ال�صماي من الكرة الأ
�صاعت مثل هذه اخريطة ي منت�صف القرن الثالث ع�صر حيث قام �صولر Psolter بعمل خريطة ماثلة ي لندن خال ال�صتينات من القرن 
اأنها قلب العام.  وروبي القد�ض على مدى قرون على  الثالث ع�صر. واأكر ما يلفت النظر ي مثل هذه اخرائط هو ت�صّور العام الغربي الأ

.(Additional MS. 28681, f.9 مكتبة امتحف الريطاي.. رقم امخطوطة(
هذه اخارطة من اإعداد امجلة الثقافية وهي لي�صت جزءًا من امقدمة، واإ�صافتها هنا بق�صد التو�صيح.

´
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الوحدة  وهي  ال�صهيونية،  واحركة  الريطانية 
الإجليز  ال�صهيونيون  فكريًا  الطريق  لها  مهد  التي 
القرن  ي   )Gentile Zionists( اليهود  غر  من 
لل�صهيونية  اليهود  غر  الرواد  وهم  ع�صر،  التا�صع 

وم�صجعوها.

ر�ض  اإن انطاقة البحث ينبغي اأن تكون فتح »الأ
والديني  ال�صيا�صي  اأوروبا  تغلغل  اأمام  امقد�صة« 
الثقاي خال احكم ام�صري على �صوريا اجغرافية 
اأكر  وبتحديد   ،)1840-1831( فل�صطن  فيها  ما 
فيها  القد�ض  ي  حل  التي  ال�صنة  وهي   ،1838  áæ°S

اأول قن�صل اأوروبي، األ وهو القن�صل الريطاي. اإن 
ربعة  وروبية ي فل�صطن خال العقود الأ ام�صالح الأ
التالية مكن اأن ت�صرح على م�صتوين: م�صتوى �صيا�صة 
وروبية، وي مقدمتها حكومات اإجلرا  احكومات الأ
ورو�صيا وفرن�صا وبرو�صيا اأو اأمانيا، وم�صتوى امطامح 
والتيارات واحركات الجتماعية غر التابعة للدول 
جاه  وروبية  الأ ال�صيا�صة  جوها  ي  ت�صكلت  والتي 

فل�صطن ي القرن التا�صع ع�صر.

اإى  خرة  الأ هذه  �صمن  خا�ض  ب�صكل  ونذكر 
التقليدي  واليهودي  ام�صيحي  الهتمام  جانب 
 Restoration of اليهود«  »اإعادة  فكرة  بفل�صطن، 
»احرب  وفكرة  لفية´،  الأ الجلكانية   the Jews

ي  رئي�صي  ب�صكل  انت�صرت  التي  ال�صلمية«  ال�صليبية 
ي  بها  امرتبطة  امطالب  وكذلك  وروبية،  الأ القارة 

حيان، واخا�صة با�صتعمار فل�صطن من  كثر من الأ
وروبين، وهي امطالب التي ربطت بها مطامح  قبل الأ
وروبين ال�صابقة لل�صهيونية ثم مطاحهم  اليهود الأ

مر.  ال�صهيونية اآخر الأ

ي  فل�صطن  ي  وروبي  الأ التغلغل  اأ�صا�ض  اإن 
القرن التا�صع ع�صر وعن�صر م�صالح الدول وام�صالح 
الجتماعية امرتبطة به هو احقيقة التي موؤداها اأن 
ر�ض امقد�صة« الذي يقت�صر على  �صراف على »الأ الإ
وروبية دون �صواها كان يبدو  دولة واحدة من الدول الأ
مور التي ل  وى من الأ حتى نهاية احرب العامية الأ
تعقل. ولكن كل دولة من هذه الدول كانت تطمع ي 
بطرق  وخا�صة  وتدعيمه،  فل�صطن  ي  وجودها  بناء 
الدينية،  قليات  الأ و»حماية«  الثقاي  الديني  التغلغل 
التب�صرية  الن�صاطات  بقوة  �صجعت  قد  فاإنها  ولهذا 

واخرية والثقافية التي كان يقوم بها رعاياها.

اأف�صل �صوف نوجز  ولكي نتفهم الو�صع ب�صورة 
الثاثينات  نهاية  منذ  ح�صل  الذي  التطور  اأي�صًا 
حتى حرب القرم. ي �صنة 1831 حّرك حاكم م�صر 
اإبراهيم  ابنه  بقيادة  ام�صري  اجي�ض  علي  حمد 
على  وا�صتوى  الق�صطنطينية،  �صلطان  �صيده  �صد 
�صوريا اجغرافية باأ�صرها، ما فيها فل�صطن. ولكي 
بريطانيا،  وخا�صة  وروبية،  الأ الدول  ر�صا  يك�صب 
امناطق  ي  جهته  من  اأزال  التو�صعية  �صيا�صته  على 
امفتتحة اأ�صكال التمييز الر�صمي �صد اأتباع الطوائف 

Chiliastisch

لفي ال�صعيد  ر�ض وقيام العهد الأ Chiliasm á«Ød )من الكلمة اليونانية خليا�ض معنى األف(: مذهب ديني �صوي يقول بعودة ام�صيح اإى الأ C’G
لم التي كان يعاي  الذي يحكم فيه ام�صيح األف عام ت�صودها العدالة وام�صاواة والركة واخر. انبثقت عقائد هذا امذهب من امظام والآ
قطاع وانت�صرت انت�صارًا وا�صعًا زمن ام�صيحية الباكرة ثم انبعثت على الدوام ي تعاليم ختلف ال�صيع واملل ي  منها العوام ي ع�صور الرق والإ

القرون الو�صطى -امرجم.

´
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�صامية. واأ�صبح هوؤلء يعاملون على  الدينية غر الإ
بل  اجديد،  احكم  رعايا  �صائر  مع  ام�صاواة  قدم 
حيان. ومن جهة  اإنهم ميزوا عن غرهم ي بع�ض الأ
وروبين التغلغل ال�صيا�صي  اأخرى �صهل حمد علي لاأ
ي  قن�صليات  بفتح  لهم  �صمح  باأن  الثقاي  والديني 
التب�صرية  الدينية  الن�صاطات  الباد وبتو�صيع  داخل 

والعراف موؤ�ص�صاتها.

حداث ي فل�صطن ي هذا امجال  وكان اأهم الأ
 .1838 �صنة  ي  القد�ض  ي  بريطاي  قن�صل  حلول 
يوا�صلوا  اأن  العثمانين  على  يرتب  كان  اأنه  وما 
ام�صرين  طرد  بعد  علي  حمد  �صيا�صة  ي  ال�صر 
دخول  ربعينات  الأ ي  القد�ض  �صهدت  فقد   )1840)

الدين.  رجال  وكبار  وروبين  الأ القنا�صل  من  امزيد 
ر�ض  وروبي بـ»الأ وبذلك اكت�صب اهتمام الراأي العام الأ
ب�صورة  فل�صطن  ووقعت  دفع �صخمة،  قوة  امقد�صة« 
الدول  بن  ام�صالح  ت�صارب  دّوامة  ي  مبا�صرة 
للقرن  ال�صرقية«  »ام�صاألة  اإطار  الكرى ي  وروبية  الأ
ر�ض  نظار م�صلطة على »الأ التا�صع ع�صر. واإذ كانت الأ
طماع،  الأ تيقظت  فقد  الوجه،  هذا  على  امقد�صة« 
كان  ما  التي  للروؤى،  العنان  واأطلق  اخطط  وحيكت 
لها اأن جد �صيا�صيًا طريقًا اإى التنفيذ على اأية حال، 
ا�صتطاعته  ي  يكن  م  ال�صلطان  اأن  من  الرغم  على 
اإق�صاء ام�صرين عن �صوريا وفل�صطن اإل م�صاعدة 

خ�ض(. اأوروبية )بريطانية وم�صاوية على الأ

اإرادة الدول ي  وروبي نابعًا من  كان التدخل الأ
العثمانية. فقد  الدولة  اأرا�صي  احفاظ على �صامة 
الهدف  �صا�صية  الأ الدولة  نواة  على  امحافظة  ظلت 
ول لل�صيا�صة الريطانية ي ال�صرق ب�صورة خا�صة.  الأ
اإمكانية  اأية  �صباب  نه م تكد تتوفر لهذه الأ ونظرًا لأ
احرب  قبل  الدولة،  لتق�صيم  اتفاق  اإى  للتو�صل 

وى، فقد كان على جميع الدول اأن تقبل،  العامية الأ
ل�صيا�صة  �صا�صية  الأ امقدمة  بهذه  مكرهة،  اأو  را�صية 
دنى. اإن »ام�صاألة  وروبية ي ال�صرق الأ الدول الكرى الأ
ال�صرقية« للقرن التا�صع ع�صر كانت ام�صكلة ال�صعبة 
التي تتمثل فيما يلي: اأي قدر من الدولة العثمانية كان 
ل بد من امحافظة عليه وباأي �صورة يتم ذلك ما يكفل 
وروبية.. اإن فل�صطن كانت على اأية  م�صلحة الدول الأ
التغلغل  فاإن  ولذا  �صا�صية،  الأ النواة  �صمن  من  حال 
قليمية،  وروبي فيها م يكن يدور حول ال�صيطرة الإ الأ
�صكال التي كان يطمح  بل حول النفوذ، ومن اأهم الأ
غر  قليات  الأ »حماية«  خالها  من  النفوذ  ب�صط  ي 
اأ�صبح  العامل  العثمانية. وهذا  الدولة  �صامية ي  الإ
ذا اأهمية حا�صمة لتطور فل�صطن امقبل حتى احرب 
ر�ض امقد�صة« كان  وى. واأي مكان غر »الأ العامية الأ
مكن لزيادة النفوذ فيه عر التغلغل الديني الثقاي 

وعر اإن�صاء »حمية دينية« اأن تعد بنجاح اأكر؟

جليزي والبو�شي تاأ�شي�س ال�ج�د الإ

»حماية«  طريق  عن  بالنفوذ  يتعلق  فيما 
»الدولتن  قليات، كان لرو�صيا وفرن�صا، بو�صفهما  الأ
ام�صيحين  من  لكل  التقليديتن  احاميتن«، 
الكاثوليك ي فل�صطن كما  رثوذك�ض، وام�صيحين  الأ
ل  �صبق  اإجلرا  نظر  ي  لهما  كان  كله،  ال�صرق  ي 
الروت�صتانتية،  الدول  لقد كان على  تداركه.  بد من 
اأن  اأو  اأوًل  جد  اأن  وبرو�صيا،  اإجلرا  مقدمتها  وي 
والروت�صتانت.  اليهود  بها:  يلوذون  حمين  تخلق 
ما ي  �صيئًا  ت�صع  اأن  عليها  اأن  بريطانيا  اأدركت  واإذ 
مواجهة القواعد »الطبيعية« لكل من رو�صيا وفرن�صا 
قدمها  تثبت  اأن  لها  كان  اإذا  امقد�صة«  ر�ض  »الأ ي 
ت�صير  ي  راأي  لها  يكون  واأن  الإطاق  على  هناك 
مور، فقد اأ�صفر ذلك عن تعين قن�صل بريطاي ي  الأ
القد�ض �صنة 1838. وكان مفرو�صًا ي هذا القن�صل 
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التو�صع  موازنة  قوة م�صادة  يكون  اأن  ول  الأ امقام  ي 
وى  الأ اخطوة  اإن  اأي  اجانب،  امخوف  الرو�صي 
وروبي امنتظم ي فل�صطن جاءت ي �صياق  للتغلغل الأ
وبقي هذا  ال�صرقية«.  »ام�صاألة  وروبي ي  الأ التناف�ض 

هم ي الفرة التي نعاجها هنا. التناف�ض العامل الأ

ومع هذا فلم يكن للروت�صتانتية بعد اأي قاعدة 
مزاحمة  من  مكنها  امقد�صة«  ر�ض  »الأ ي  موؤ�ص�صية 
رثوذك�ض والكاثوليك. وم خلق  اموؤ�ص�صات الدينية لاأ
برو�صية  اإجليزية  اأ�صقفية  بتاأ�صي�ض  القاعدة  هذه 
بروت�صتانتية  كاتدرائية  وببناء   )1841( القد�ض  ي 
�صنة  د�صنت   ،Christ Church-ام�صيح )كني�صة 
نتيجة  بروت�صتانتي  اأ�صقف  تن�صيب  وجاء   .)1849

)وعلى  الريطانية  التب�صرية  اجمعيات  لن�صاطات 
 The Church Missionary Society خ�ض  الأ
 The London وكذلك   ،1799 �صنة  اأ�ص�صت  التي 
 Society for Promoting Christianity among

نتيجة  جاء  1809(كما  �صنة  اموؤ�ص�صة   the Jews

ول�صيا�صة  الريطانية  للحكومة  ال�صيا�صية  للم�صالح 
فيلهلم  فريدر�ض  عهد  ي  الكني�صة  جاه  برو�صيا 

.™HGôdG

�صدد  ي  وهو  يهدف،  كان  الرو�صي  املك  اإن 
عليا  كني�صة  موحدة،  بروت�صتانتية  دولة  كني�صة  بناء 
تتخذ لها مثاًل اإجليزيًا حتذيه، اإى اأن ي�صنع لذلك 
اإجليكانية- اأ�صقفية  بتاأ�صي�ض  بالرمز  حافلة  بداية 
اإجيلية ي القد�ض. وكان مبتكر هذه الفكرة وامفو�ض 
اأجرى  الذي   Bunsen بنزن  امبعوث  هو  بتنفيذها 

امفاو�صات ي لندن �صنة 1841.

تعليماته  ي  الرابع  فيلهلم  فريدري�ض  كتب  وقد 
اموجهة اإى بنزن يقول:

من  الذي  الركية،  لل�صوؤون  احاي  الو�صع  اإن 

دون  اإليه  و�صل  ما  اإى  لي�صل  يكن  م  اأنه  الوا�صح 
ال�صيا�صي  اموقف  خ�ض  الأ وعلى  لهي،  الإ ر�صاد  الإ
اأتاح  قد  الو�صع،  هذا  من  وبرو�صيا  لإجلرا 
اأن تطالب مركز  وى  الأ للمرة  للم�صيحية الإجيلية 
ر�ض اموعودة وجنبًا اإى  لها ي مهد ام�صيحية وي الأ
وكني�صة  القدم  ي  العريقة  ال�صرق  كنائ�ض  مع  جنب 
العامة،  ام�صيح  كني�صة  ي  مت�صاو  وكع�صو  روما، 
وللذين يدينون  جيل كرازة حرة،  بحيث ت�صمن لاإ
بعقديتهم  احرة  امجاهرة  الإجيلية  باحقيقة 
حظة  هي  اللحظة  هذه  اإن  امت�صاوية.  واحماية 
اإليها  اللتفات  وبح�صب  العامي.  التاريخ  ي  مهمة 
وال�صتفادة منها اأو التنكر لها وال�صتهانة بها �صيكون 

حكم التاريخ وحكم اه على الكني�صة الإجيلية.

تكن  م  بروت�صتانتية  اأ�صقفية  اإن�صاء  فكرة  اإن 
ب�صكل  اإليها  دعا  وقد  اإجلرا.  ي  جديدة  فكرة 
جاء  ولذلك  النفوذ.  القوي  �صافت�صري  اإيرل  خا�ض 
اعرف  وقد  خ�صو�صًا  ب�صرعة  برو�صيا  مع  التفاق 
كر. واتفق على اأن  للكني�صة الجليكانية بالنفوذ الأ
�صاقفة  يقوم التاجان الإجليزي والرو�صي بتعين الأ
بالتناوب، لكن هوؤلء كانوا ير�صمون دائمًا من جانب 
رئي�ض اأ�صاقفة كانربري. وكان على برو�صيا واإجلرا 

اأن تتكفا بنفقاتهم على قدم ام�صاواة.

�صقف  الأ اختيار  ي  احا�صمة  مور  الأ من  وكان 
�صولومون  مايكل  امتن�صر  اليهودي  وهو  ول،  الأ
خلق  هدف  جانب  اإى  اآخر  عامل  وجود  الكزاندر، 
نواة تبلور بروت�صتانتية ي فل�صطن. وكان هذا العامل 
واإعادتهم  اليهود  تن�صر  اإى  الرامي  ام�صعى  هو 
ام�صعى  وهو   ،»The Restoration of the Jews«
كان  الذي  الريطانية،  الإجيلية  قلب  على  العزيز 
القد�ض.  من  حا�صمًا  دفعًا  يتلقى  اأن  امفرو�ض  من 
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وقبل تعين قن�صل بريطاي كان مب�صـرو »اجمعية 
 The London »اللندنية لن�صر ام�صيحية بن اليهود
 Society for Promoting Christianity among

ر�ض امقد�صة«.  the Jews اأهم مثلي بريطانيا ي »الأ

الكزاندر  �صقف  لاأ الرئي�صية  امهمة  فاإن  هذا  وعلى 
كانت تن�صر اليهود. وترتب على الكزاندر اأن يخلق 
اأوًل طائفة بروت�صتانتية من اليهود امتن�صرين. وكان 
اأي�صًا  هو  اأعاه  امذكورة  اللندنية  اجمعية  مثل 
áæ°S òæe CGóH …òdG 1839 ببناء كني�صة بروت�صتانتية 

فرمان  انتظار  يتعن  وكان  ال�صلطات.  من  اإذن  دون 
بالبناء،  النهائي  الرخي�ض  منح  الذي  ال�صلطان، 
مكان تد�صن الكني�صة  حتى عام 1845؛ واأ�صبح ي الإ

اأخرًا �صنة 1849.

تن�صر  ي  اإحرازها  م  التي  النجاحات  اإن 
دنى، وقد بدا اأن  اليهود م تتجاوز ي الواقع احد الأ
مقاومتهم ل مكن التغلب عليها. ولذلك فاإن خليفة 
الكزاندر، وهو �صاميول جوبات، الذي عينته برو�صيا 
وفقًا للدور امتفق عليه، والذي و�صل اإى القد�ض �صنة 
�صلي جانبًا ب�صورة تامة  1846، قد نّحى الهدف الأ

رثوذك�ض  ووجه حما�صته التب�صرية اإى ام�صيحين الأ
وى. وي موازاة هذا التحول  امحلين ي الدرجة الأ
�صقفية ي جال  ي التوجه ال�صيا�صي وي ن�صاطات الأ
حت  حال  اأية  على  فل�صطن  يهود  و�صع  الهداية 

احماية ال�صيا�صية امعززة لإجلرا.

يونغ  ول  الأ الريطاي  القن�صل  تلقى  اأن  وبعد 
لليهود،  العامة  باأن يعتر احماية  تعليمات   Young

امهمة  هذه  اأ�صبحت  وظيفته  مهام  من  هامًا  جزءًا 
قلب  على  للغاية  العزيزة  امهام  من  اأخرى  مرة 
�صنة  ربيع  ي  من�صبه  توى  )الذي   Finn فن  خلفه 
�صواء  اليهود،  جميع  ياأخذ  اأن  عليه  وكان   .)よ1846

جناح  حت  ل،  اأم  الريطانين  الرعايا  من  كانوا 
بعث  تقرير  ي  يونغ  كتب   1839 �صنة  وي  حمايته. 
ي  �صيطالبان  فريقان  هناك  يقول:  لندن  اإى  به 
اإبداء  ام�صتقبل با �صك باأن يكون لهما حق قوي ي 
الراأي ي �صوؤون فل�صطن: واأحد هذين الفريقن هم 
هذه  ملكية  �صل  الأ ي  اه  اأعطاهم  الذين  اليهود 
خر هم ام�صيحيون الروت�صتنت،  الباد، والفريق الآ
العظمى  وبريطانيا  ال�صرعيون.  )اليهود(  اأحفادهم 
هي احامي الطبيعي لكا الفريقن اللذين يريدان 

ن اأن يندرجا ي �صفوف الطاحن اإى فل�صطن. الآ

على   1850 �صنة  الروت�صتنت  ح�صل  اأن  وبعد 
الدول  ي  ر�صمية  دينية  كطائفة  بهم  العراف 
العثمانية و�صع اأ�صا�ض قوي ممار�صة وظيفة احماية 
اأ�صقفية  تاأ�صي�ض  م  برو�صيا  مع  فبال�صراك  هذه: 
اإجيلية.  »كاتدرائية«  للقد�ض  واأ�صبح  بروت�صتنتية، 
واأخذت اإجلرا على عاتقها حماية جميع اليهود ي 
فل�صطن، وخ�صو�صًا اأولئك الذين كانوا مغرمن بها. 
وامطامح  مال  الآ من  ذلك  كل من جاوز  على  وكان 

ماي. ذات الطبيعة ال�صيا�صية اأن يبقى ي عداد الأ

خال  ترز  كانت  اأوروبا  ي  مكان  كل  وي 
ربعينات،  زمات ال�صرقية« ي الثاثينات وبداية الأ »الأ
وروبية لل�صكان ي  وخا�صة فيما يتعلق بدعم الدول الأ
طرد ام�صرين من �صوريا، م�صروعات ومطالب ب�صاأن 

�صراف عليها. ر�ض امقد�صة« اأو الإ »امتاك« »الأ

وردًا على التما�ض اقرح فيه اإقامة دولة القد�ض 
ام�صيحية ام�صتقلة حت حماية الدول الكرى اأجاب 
فريدري�ض فيلهلم الرابع ي اأمر اإداري مجل�ض الوزراء 
»اإنني  ا�صت�صام:  ي  قائًا   ،31/8/1839 ي  موؤرخ 
اأ�صاطركم الراأي حقًا فيما اأف�صح عنه التما�صكم.. من 
رغبة ي رفع القد�ض اإى دولة م�صيحية. واأرجو اأن ل 
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تخطئوا بهذا ال�صدد ي تقدير ال�صعوبات التي تعر�ض 
�صهولة  حول  اأنف�صكم  تخدعوا  ل  واأن  الرغبة  هذه 
التنفيذ«. ومن اأو�صاط امب�صرين الإجليز انطلق �صنة 
1841 نداء يدعو اإى عدم ترك هذه اللحظة، التي ل 

مكن اأن تعود، تفوت دون اأن ت�صتغل، ي وقت يجري 
تراك  قاليم التابعة لـ»دولة الأ فيه التفاو�ض ب�صاأن الأ
امختلة النظام«. وعلى اأوروبا اأن تطالب الباب العاي 
بنقل ملكية فل�صطن للم�صيحية، لكي يت�صنى حويلها 
م�صيحي  اإقليم  اإى  ام�صيحين  اأوروبا  اأمراء  برعاية 
اأمر  عليها  و�صين�صب  بنف�صه.  نف�صه  يحكم  م�صتقل 
ب�صلطته  وتعرف  ام�صيحية،  م  الأ جميع  به  تر�صى 
ن  املكية اعرافًا تامًا. وال�صلطان �صيوافق با �صك لأ
مارة ام�صيحية �صتغدو بعدئذ جدارًا واقيًا �صد  هذه الإ

اأطماع حاكم م�صر التو�صعية.

اأن ت�صتغل.  ومع ذلك فاإن »الفر�صة« فاتت دون 
ال�صليبية  »احملة  دعاة  اأحد  كتب  ال�صاأن  هذا  وي 
ال�صلمية« فيما بعد يقول: »لو كنا اأف�صل اطاعًا على 
تراك  ر�ض اموعودة اإى ملكية الأ مور بعد اإرجاع الأ الأ
للدول  امعكو�صة  ال�صليبية  احملة  بف�صل   1840

اممتلكات  تنظيم  امفاو�صات حول  لكانت  ام�صيحية، 
برو�صيا،  ملك  اإن  اأهدافها.  حققت  قد  ام�صيحية 
فيلهلم  فريدري�ض  النزعة  ام�صيحي  امحتد  الكرم 
الرابع، هو وحده الذي �صعى اإى اإثارة اهتمام الدول 
امتحالفة خدمة لق�صية ام�صيحين ام�صركة، بيد اأنه 

م ي�صتطع اأن يجمع اأمرها على اتفاق«.

من  ال�صهيونيون  جاء  نف�صه  الوقت  ي  ولكن 
اإجلرا  ي   The Gentile Zionists اليهود  غر 
ال�صيا�صة  �صوؤون  اإى  اليهود  اإعادة  حول  باأفكارهم 
فكار اأخذت ت�صاغ على م�صتوى  اليومية، اأي اأن هذه الأ
�صافت�صري  اللورد  نفوذ  ال�صيا�صة اخارجية. وحت 
حاول بامر�صتون �صنة 1840 اأن يك�صب ال�صلطان اإى 

اأو  فل�صطن  اإى  »العودة«  على  اليهود  ت�صجيع  جانب 
�صينتفعان  والدولة  ال�صلطان  فاإن  فيها:  ال�صتيطان 
من جهة من الروة التي �صيهبها اإى فل�صطن »عدد 
اأخرى  جهة  ومن  ثرياء«،  الأ الراأ�صمالين  من  كبر 
�صي�صكل اليهود هناك حاجزًا �صد اأطماع حمد علي 
ي ام�صتقبل. اأما رجال الكلرو�ض وال�صا�صة، وموظفو 
ربعينات، فقد بّزوا اأولئك  ام�صتعمرات وال�صباط ي الأ
هوؤلء  طالب  لقد  مبا�صرة:  الهدف  اإى  التوجه  ي 
اأو  ذاك،  اأو  ال�صكل  بهذا  يهودية  م�صتعمرات  باإقامة 
حتى بدولة يهودية حت احماية الريطانية بهدف 
 zThe Restoration of the Jews اليهود  »اإعادة 
وحماية ام�صالح ال�صراتيجية والتجارية الريطانية 
بامتاك  امطالبات  ترتفع  وم  امنطقة.  هذه  ي 
امبا�صر  اإ�صرافها  اأو  لفل�صطن  امبا�صر  بريطانيا 
عليها، �صواء م�صلحتها هي اأو من اأجل اإعادة اليهود، 
زمة حواي  بهذا الزخم مرة اأخرى اإل ي �صنوات الأ

وى. 1882، ثم بعدئذ خال احرب العامية الأ

فرن�شا وفل�شطن

بتن�صيب  اإذن  افتتحتا  قد  وبرو�صيا  اإجلرا  اإن 
 (1842-1838 )�صنة  وبرو�صي  بريطاي  قن�صلن 
امناف�صات  حلبة  القد�ض  ي  بروت�صتنتي  واأ�صقف 
فل�صطن،  وروبية ي  الأ الدول  ال�صيا�صية بن  الدينية 
ن�صاء  جراءات حّدت الفرن�صين والرو�ض لإ ن هذه الإ لأ
موؤ�ص�صات جديدة تدعم الوجود الكاثوليكي الفرن�صي 
»التقليدي« حامي  الدور  اإن  الرو�صي.  رثوذك�صي  والأ
ن باأي �صكل من  م�صيحيي ال�صرق م ي�صتتبع حتى الآ
�صكال قيام نفوذ �صيا�صي خا�ض لرو�صيا وفرن�صا ي  الأ
ربعن،  الأ ن ي �صنوات  الآ بداأ  فل�صطن. ولذلك فقد 
 (1856-1853( القرم  حرب  بعد  اأ�صد  وب�صورة 
والوجود  وروبية  الأ المتيازات  تاأمن  اأجل  �صباق من 

وروبي. الديني والثقاي الأ
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اإحياء  تاه  الروت�صتنتية  �صقفية  الأ تاأ�صي�ض  اإن 
احروب  منذ  تيتمت  التي  الاتينية  البطريركية 
دخل   )1843( الفرن�صي  القن�صل  وبعد  ال�صليبية. 
يو�صف  هو  لتيني  بطريرك   1848 �صنة  ي  القد�ض 
فالرجا Joseph Valerge. واعترت فرن�صا تعزيز 
الوجود الكاثوليكي ي فل�صطن مهمتها امخ�صو�صة، 
ر�ض  كر اإحاحًا لل�صيا�صة الفرن�صية ي »الأ والواجب الأ

امقد�صة«.

وما يثر الده�صة حقًا تلك الغزارة الفائقة التي 
ر�صيف اخا�ض بفل�صطن ي القرن  تركز بها مواد الأ
التا�صع ع�صر، وكذلك امرا�صات بن القد�ض وباري�ض 
 Mémoires( ووثائق  مذكرات  العديدة  وامجلدات 
et Documents( وزارة اخارجية الفرن�صية، على 

حماية فرن�صا الدينية وعلى التغلغل الديني الثقاي، 
ماكن امقد�صة« وامتاكها، وعلى  وعلى م�صكات »الأ
القيامة  اإعادة ترميم قبة كني�صة  ق�صايا فردية مثل 
اإلخ. وكان ل بد من بذل جهود دبلوما�صية كبرة ل�صد 
اخطر الذي تعر�صت له حماية الكاثوليك ي ال�صرق 
اإيطاليا  اإدعاءات  جانب  من  فرن�صا  على  امق�صورة 
وكذلك  الدول،  هذه  اأرادت  وقد  والنم�صا.  واإ�صبانيا 
تتوى  اأن  احال  بطبيعة  بعد،  فيما  ماي  الأ الرايخ 
وكذلك  لها،  التابعن  الكاثوليك  »حماية«  بنف�صها 
اموؤ�ص�صات الكاثوليكية التي تع�صدها، وبحثت ف�صًا 
عن ذلك عن حمين م�صيحين اآخرين يلوذون بها.

وم تكن �صيا�صة احماية الفرن�صية �صاأنها �صاأن 
تتوافق  بريطانيا  وخا�صة  خرى  الأ الدول  �صيا�صات 
بال�صرورة مع مبادئ العاقات مع الدولة العثمانية. 
موؤرخة  الفرن�صية  اخارجية  لوزارة  مذكرة  وتقول 
العطف  اإن   1873 �صنة  )يناير(  ثاي  كانون  ي 
ال�صيا�صة  على  ي�صيطر  اأخذ  ام�صيحين  ال�صكان  على 
على  القرم  حرب  منذ  ال�صرق،  نحو  الفرن�صية 

خ�ض، وهذا بامنا�صبة هو تقليد متبع. بيد اأنه كان  الأ
ينبغي العمل ي الوقت نف�صه على منع انهيار الدولة 
وان. وهذا �صيء متناق�ض حقًا،  العثمانية قبل فوات الأ

لكن هذا التناق�ض كان من قبل اأي�صًا تقليدًا متبعًا.

نظار على  وي فل�صطن نف�صها م يبداأ تركيز الأ
امحمية الدينية ي الراخي اإل ي نهاية ال�صبعينات. 
اأخرى  اإمكانيات  اأظهر  ب�صكل  للعيان  تبّدت  فقد 
للتغلغل. وكان من دواعي فخر القن�صل الفرن�صي �صنة 
اأول تقرير حول حركة  اأن ير�صل  اأنه ا�صتطاع   1879

رجاًء  تقريره  و�صمن  باري�ض،  اإى  يافا  من  التجارة 
�صرية  ب�صورة  مر�صيليا  ي  التجارة  غرفة  باطاع 
القن�صلية  اأ�صهبت  اأ�صهر  بب�صعة  ذلك  وبعد  عليه. 
امال  راأ�ض  ت�صغيل  �صيحققها  التي  امزايا  و�صف  ي 
يافا  ميناء  من�صاآت  بناء  ي  فل�صطن،  ي  الفرن�صي 
مثًا: ولي�صت مر�صيليا وحدها هي التي �صت�صتفيد من 
ذلك، بل اإن النفوذ ال�صيا�صي لفرن�صا �صينمو اأي�صًا. 
ف�صوف يت�صنى لنا بالطرق ال�صلمية اأن ن�صمن »مركزًا 
البحر امتو�صط �صواء من  جديدًا وطيدًا« ي منطقة 
الناحية التجارية اأو الناحية ال�صراتيجية. وما على 
احكومة اإل اأن تدع هذا »ال�صتياء ال�صلمي« من قبل 
اإى  التمام،  حتى  جراه  ياأخذ  الفرن�صي  امال  راأ�ض 
بناء على  فيه، رما  تتو�صل  قد  الذي  اليوم  ياأتي  اأن 
الظروف، اإى ا�صتنتاج موؤّداه باأنه بات من م�صلحتها 

اأن توؤّمن ع�صكريًا النتائج التي تو�صلت اإليها.

القنا�صل  �صكاوى  تكد�صت  التالية  ال�صنوات  وي 
ي  الفرن�صي  امال  وراأ�ض  الفرن�صية  التجارة  اأن  من 
يدخا  م  خ�صو�صًا  فل�صطن  وي  عمومًا  ال�صرق 
اميدان  تركا  واأنهما  كافية  ب�صورة  عمال  الأ ميدان 
ينبغي  الدينية  فامحمية  مان.  ولاأ جليز  لاإ مامًا 
اأن ي�صاف اإليها التغلغل القت�صادي. وينبغي اأن يتم 
»ال�صتياء« �صلميًا على �صوريا وفل�صطن. ومن �صاأن 
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اأن  لفرن�صا  ي�صمن  اأن  امنا�صب  القت�صادي  الوجود 
 au jour( .اح�صاب ي�صّوى  يوم  اح�صبان  توؤخذ ي 

.(de l’échéance inale

تهيئ  الفرن�صية  احكومة  كانت  اليوم  ولهذا 
اأر�صلت  و1881   1880 �صنتي  ففي  �صك.  با  نف�صها 
بعثتن اإى �صوريا وفل�صطن ل�صتطاع الو�صع وجمع 
امعلومات حول الطرق ال�صراتيجية وخطوط ال�صكك 
احديدية واإمكانيات ا�صتثمار راأ�ض امال الخ. ويقول 
يجوز  فا  ذلك  ومع  وى:  الأ للبعثة  امف�صل  التقرير 
الفرن�صية  القوات  قبل  من  �صوريا  احتال  متد  اأن 
اإى اأبعد من اجليل جنوبًا لئا نتورط ي �صبكة من 

التعقيدات الدينية وال�صيا�صية العوي�صة.

�صا�صية ل�صيا�صة الدول  وبذلك اأعلنت امقدمة الأ
قد  ع�صر:  التا�صع  القرن  ي  فل�صطن  اإزاء  الكرى 
حاول دولة من الدول عن طريق »الحتال ال�صلمي« 
مكان واأن تتبادل امراكز مع  اأن تثبت قدمها قدر الإ
دول اأخرى بيد اأنه ما كان ي و�صع اأي منها اأن تفكر 
وى بحكم اأو اإ�صراف مق�صور  حتى احرب العامية الأ
�صيا�صة  فاإن  ذلك  وعلى  �صواها.  دون  وحدها  عليها 
جع. وما اأكده لمي  قليات بقيت الو�صيلة الأ حماية الأ
فرن�صا  مركز  اإى  بالن�صبة  القرن  نهاية  ي   Lamy

قل  ي �صرقي البحر امتو�صط باأجمعه ينطبق على الأ
و�صدارتنا  ال�صيا�صي  لتفوقنا  »خافًا  فل�صطن:  على 
توقعاتنا«.  تخيب  م  الدينية  حمايتنا  فاإن  التجارية 
يح�صن  زال  ما  فاإنه  بالفاتيكان،  يتعلق  فيما  واأما 
»الر�صالة  الكاملة ي  ثقته  و�صع  ا�صتمر ي  لو  �صنعًا 
جميع  بن  كاثوليكية  كر  – الأ لفرن�صا  الكاثوليكية« 

.· C’G

الدينية  احماية  حول  فرن�صا  فكرة  اأن  �صحيح 
تعر�صت لبع�ض الهتزاز منذ بداية القرن الع�صرين 

كلريكية  لاإ امعادية  الداخلية  ال�صيا�صة  )ب�صبب 
مع  الدبلوما�صية  العاقات  قطع  وب�صبب  فرن�صا،  ي 
امفرو�ض  التق�صيم  وب�صبب   ،1904 �صنة  الفاتيكان 
للحماية مع اإيطاليا(، اإل اأن مركز فرن�صا ي �صوريا 
ي  اإجلرا،  اإن  حتى  فيه  منازع  غر  ظل  باأ�صرها 
�صياق التخطيط ما بعد احرب اأثناء احرب العامية 
قبل،  من  احال  كانت  كما  نف�صها،  وجدت  وى،  الأ
اإزاء ادعاءات فرن�صية كثيفة ي فل�صطن. وعلى نقي�ض 
دول اأوروبية اأخرى، وخ�صو�صًا اإجلرا، فاإن فرن�صا 
بفل�صطن،  خا�صة  حددة.  �صيا�صة  اأبدًا  ت�صع  م 
اإطار  ي  تامة  وب�صورة  حرى  بالأ ن�صاأت  هذه  اإن  اإذ 
واإى  للكاثوليك.  وحمايتها  �صوريا  نحو  �صيا�صتها 
راأ�ض  ن�صاء  لإ تطلعات  فيه فرن�صا  الذي طورت  امدى 
ج�صر اإقليمي ي ال�صرق يكون مق�صورًا عليها فهي قد 
ا�صتهدفت لبنان اماروي، ا�صتهدفت عقد حلف بن 

رز والزنبق. الأ

رو�شيا وفل�شطن

الغربية  للدول  بالن�صبة  دور احماية  كان  بينما 
مفتاحًا واحدًا من عدة مفاتيح لب�صط ال�صيطرة على 
الدولة العثمانية، وهو دور اأثبت بالتاأكيد فعالية خا�صة 
اأي  رثوذك�ض،  الأ ام�صيحين  فاإن حماية  ي فل�صطن، 
يد  ي  هم  الأ داة  الأ كانت  الثقاي،  الديني  التغلغل 
ال�صيا�صة الرو�صية ي �صرقي البحر امتو�صط، بل اإنها 
�صا�ض. داة الوحيدة من حيث الأ كانت ي فل�صطن الأ

هذه  مرتكزات   Hopwood هوبوود  و�صف  اإن 
التغيرات  اإجراء جميع  اأي�صًا، بعد  ال�صيا�صة ينطبق 
خرى جاه فل�صطن:  ال�صرورية، على �صيا�صة الدول الأ
اإذا  الدين،  من  جعلوا  الرو�ض(  )ال�صا�صة  »معظم 
خادمًا  الإطاق،  على  اأهمية  اأية  عندهم  له  كانت 
م�صيحيي  على  ال�صادق  والقلق  لل�صيا�صة.  م�صخرًا 
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لل�صيا�صة  الرئي�صي  الدافع  كان  العثمانية  الدولة 
–وهم عادة  اآخرين  اأن �صا�صة  اإل  بالن�صبة لبع�صهم 
اإدارة  م�صوؤولية  يحملون  يكونوا  م  الذين  اأولئك 
ال�صيا�صة-كانوا يحلمون بتحرير الق�صطنطينية الذي 
على  كخطوة  ام�صلمن،  اأيدي  من  بواب  الأ على  بات 
خر جميع ام�صيحين العثمانين. طريق التحرير الأ

م  رو�صيا  باأن  نوؤكد  اأن  و�صعنا  ففي  ذلك،  ومع 
بناء على  اإل  توؤ�ص�ض وجودًا �صيا�صيًا لها ي فل�صطن 
حلم  اأن  هذا  معنى  ولي�ض  خرى.  الأ الدول  ن�صاطات 
ذهان من قبل. فكما اأن  احكم الرو�صي م يراود الأ
فردري�ض فيلهلم الرابع قد اأو�صح روؤاه ال�صخ�صية ي 
اأمر جل�ض الوزراء الذي اأثبتناه اأعاه فاإن القي�صر 
جابة  الإ ي   1833 �صنة  براأيه  اأف�صى  ول  الأ نقول 
ر�ض  على مذكرة طالبت باأن ت�صتوي رو�صيا على »الأ
امقد�صة«، قائًا: »لقد حزرم الرغبة التي هي مني 
ي ال�صميم، بيد اأنني اأعرف اأن حقيقها �صعب، واأنه 
�صي�صطدم بعقبات هامة.« اإن الرغبة كانت غر قابلة 
حري�صة  كانت  الرو�صية  ال�صيا�صة  اإن  بل  للتحقيق. 
من  ما  كل  تفادي  على  وى  الأ العامية  احرب  حتى 
�صاأنه اأن يتحدى الدول الغربية اإى القيام باإجراءات 
م�صادة ي فل�صطن. وحتى احماية ام�صركة للدول 
ام�صري م  نهاية احكم  بعد  فل�صطن  الكرى على 

ت�صادف لدى رو�صيا اأي هوى.

�صقف  وروبيون والأ ولكن عندما جاء القنا�صل الأ
الروت�صتنتي والبطريرك الاتيني، وبداأت ن�صاطات 
ر�صاليات الروت�صتنتية والكاثوليكية ت�صيق اخناق  الإ
العرب، عند ذلك فقط  رثوذك�ض  الأ ام�صيحين  على 
مكتوفة  تبقى  اأن  و�صعها  ي  يعد  م  اأنه  رو�صيا  راأت 
اليدين. وبناء على ذلك اأوفدت اإر�صالية رو�صية اإى 
فل�صطن برئا�صة الر�صمندريت بورفري اأو�صبن�صكي 

اأن  مهمتها  كانت  و1854-1848(،   1844-1843)

رثوذك�ض واأن  تتفح�ض الو�صع واأن ت�صد اأزر العرب الأ
كان  واإذا  الباد.  ي  لرو�صيا  متوا�صعًا  مركزًا  تقيم 
القن�صل الريطاي قد اأر�صل اإى القد�ض ل�صد ما كان 
يخ�صى من تو�صع رو�صي، فاإن الن�صاطات الإجليزية 
قد  الفرن�صين(  ن�صاطات  جانب  )اإى  الرو�صية 

ن راأ�صًا اإى اميدان. ا�صتدعت الرو�ض الآ

عقالها  من  انطلقت  التي  القرم،  حرب  وبعد 
�صباب كان من بينها كما هو معروف مطالبة رو�صيا  لأ
ال�صلطان  رعايا  جميع  على  بحمايتها  بالعراف 
رثوذك�ض، اجه الراأي اإى تاأ�صي�ض الوجود الرو�صي  الأ
 1857 �صنة  ففي  فعالية.  اأكر  ب�صورة  فل�صطن  ي 
كتبت وزارة اخارجية ي تقرير اإى القي�صر تقول: 
»ينبغي علينا اأن نبني وجودنا ي ال�صرق ل عن طريق 
ول  تراك  الأ فا  الكني�صة.  طريق  عن  بل  ال�صيا�صة، 
ي  واأ�صاقفتهم  بطاركتهم  لديهم  الذين  وروبيون،  الأ
اإن  ذلك...  منعونا  اأن  مقدورهم  امقد�صة،  امدينة 
القد�ض هي مركز العام. واإر�صاليتنا ينبغي اأن تكون 

هناك«.

�صركة  اأ�ص�صت  قد  كانت  بقليل  ذلك  وقبل 
من  كان  التي   )1856( الرو�صية  البخارية  اماحة 
الفرن�صية  امتو�صط  البحر  خطوط  تزاحم  اأن  �صاأنها 
والنم�صاوية واأن تنتزع منها ب�صكل خا�ض اأ�صغال نقل 
احجاج الرو�ض اإى فل�صطن. )كان احجاج الرو�ض 
ال�صنوي  احجاج  �صيل  ي  قوى  الأ الف�صيل  مثلون 
على  ر�ض امقد�صة«، وقد بلغ عددهم حده الأ اإى »الأ
11000( ولذلك فقد  اإى  1900، حينما و�صل   áæ°S
اإى القد�ض يجمع ي �صخ�صه  اإر�صال مبعوث  اقرح 
قن�صل  و�صفة  اماحة،  �صركة  مثل  �صفة  بن 
بحما�صة  ام�صروع  على  اأو�صبن�صكي  وعّلق  رو�صيا. 
النهاية.  رثوذك�ض �صوف ينت�صرون ي  الأ »اإن  قائًا: 
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لنا  يكون  اأن  ينبغي  لنا،  �صت�صبح  الق�صطنطينية  اإن 
اأن  ينبغي  العربي.  ام�صرق  ي  مكان  كل  ي  مثلون 
من  كبرة  ومبالغ  وقنا�صل  ماحة،  �صركة  لنا  يكون 
رثوذك�صية  الأ دعم  اأجل  من  �صروري  هذا  كل  امال. 
 1858 �صنة  القد�ض  اإى  و�صل  وهكذا  �صاأنها«.  ورفع 
وكيل  رو�صي/  وقن�صل  رو�صي  اأ�صقف  واحد  وقت  ي 
�صركة ماحة. وي ال�صنة نف�صها نقل بطريرك القد�ض 
رثوذك�صي اأي�صًا، الذي كان يقيم حتى ذلك الوقت  الأ

ي الق�صطنطينية، كر�صيه اإى »امدينة امقد�صة«.

بيد اأن الكلرو�ض اليوناي واممثلن الرو�ض م 
يعملوا يدًا بيد بالفعل. بل بالعك�ض. ففي رو�صيا كان 
هناك اقتناع باأن اليونانين م تكن لديهم ل القدرة 
رثوذك�ض  الأ العرب  ام�صيحين  حماية  ي  الرغبة  ول 
مور امتعلقة  خطار التي تتهددهم وي تدبر الأ من الأ
على  وترتب  والدينية.  الثقافية  احتياجاتهم  باإ�صباع 
ي�صمل  اأن  ذلك  على  بناء  اجديد  الرو�صي  �صقف  الأ
اأوجد  فقد  ولهذا  م�صاعدته.  خا�ض  بوجه  العرب 
رثوذك�ض  الأ ام�صيحين  من  زبائن  نف�صهم  لأ الرو�ض 

امحلين. متجاوزين بذلك اإكلرو�صهم اليوناي.

وبداأ ي ال�صنوات التالية ن�صاط رو�صي حموم. 
وروبين الغربين، فقد  �صاأن الرو�ض ي ذلك �صاأن الأ
را�صي وبنيت الكنائ�ض والنزل وامدار�ض  ا�صريت الأ
»امبنى  مهابة،  البنائية  امجمعات  اأكر  وكان  الخ. 
م  والذي  القد�ض  اأبواب  على  قام  الذي  الرو�صي«´ 
وروبية. وي  يكن له نظر ي �صائر م�صاريع البناء الأ
جديدة  دفعة  الرو�صية  الن�صاطات  تلقت   1882  áæ°S

رثوذك�صية  مرة اأخرى لدى تاأ�صي�ض جمعية فل�صطن الأ
مهام  ثاث  عينيها  ن�صب  و�صعت  التي  القي�صرية 
الن�صاطات  وت�صجيع  احجاج،  م�صاعدة  رئي�صية: 
 PEF فل�صطن  ا�صتك�صاف  ب�صندوق  اقتداء  العلمية 
Dut-( مانية:  الأ فل�صطن  جمعية  اأو  Gالريطاي 
�صاأن  ورفع   ،scher Palästina Verein)DPV

رثوذك�صية. الأ

واإذا كانت احكومة الرو�صية قد اتبعت اأي �صيء 
اإل �صيا�صة متنا�صقة  اللهم  نهاية اخم�صينيات،  منذ 
ر�ض  جاه فل�صطن، واإذا كانت ن�صاطات مثليها ي »الأ
النزاعات  ب�صبب  العراقيل  �صادفت  قد  امقد�صة« 
امختلفة  الت�صورات  حول  امتعددة  والنق�صامات 
للهدف، فاإن الهدف رغم ذلك قد حقق بالفعل ي 
بداية القرن الع�صرين: لقد م بناء وجود �صخم. وم 
يكن ي�صتطاع اأو يراد بلوغ اأكر من ذلك اأي�صًا. وبعد 
áæ°S 1905 اأخذ النفوذ الرو�صي ي فل�صطن يت�صاءل 

واخارجي.  الداخلي  رو�صيا  �صعف  ب�صبب  ب�صرعة، 
ومع جيء ثورة �صباط/ فراير م التخلي عن جميع 

امطالب والدعاءات.

 - فل�شطن  جاه  وروبية  الأ ال�شيا�شة 
نظرة اإى ال�راء

�صا�صي  الأ الو�صع  ي�صهد  م   1917 �صنة  حتى 
ي  الدينية  والطوائف  وروبية  الأ الدول  بن  للتناف�ض 
فل�صطن، فيما يتعلق ب�صيا�صة كل منها نحو ال�صرق، 
اأي تغرات مبدئية. وم يكن حكومة من احكومات 

́ وهو الذي يعرف عند اأهل القد�ض با�صم »ام�صكوبية«- امرجم.
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ر�ض امقد�صة«  اأن تفكر جديًا ي امطالبة باأن تكون »الأ
لها هي بالذات دون �صواها، مهما بلغت �صدة الدعاة 
بادها.  ي  بذلك  امطالبن  الدينين  وامتحم�صن 
التي  ال�صرقية«  لـ»ام�صاألة  اجديدة  امراحل  وحتى 
م  ال�صبعينات  نهاية  ي  ثم  القرم  بحرب  بداأت 
ي  وروبي  الأ الوجود  موذج  ي  اأ�صا�صي  بتبدل  تاأت 
ال�صرق  ي  وروبية  الأ ال�صيا�صة  اإن  حقًا  فل�صطن. 
�صق  الذي  القت�صادي  بالتغلغل  اكت�صبت  قد  دنى  الأ
طريقه بالقوة منذ بداية اخم�صينات نوعية جديدة، 
ولكن التغلغل الديني الثقاي الذي اأغّذ اخطى بعد 

áæ°S 1856 ظل اأهم من التغلغل القت�صادي.

القنا�صل  اإى  اموجهة  التعليمات  اأن  �صحيح 
وروبين منذ حرب القرم، باأن متنعوا ي مراكز  الأ
اإى احفاظ  ي�صيء  اأن  �صاأنه  ما من  كل  عملهم عن 
على وحدة اأرا�صي الدولة العثمانية واإى اجهود التي 
اأنه انت�صرت  اإل  حيائها ظلت �صارية امفعول،  تبذل لإ
الدعوة  اأخرى  جهة  من  بالذات  الوقت  هذا  ي 
ب�صورة مك�صوفة وب�صوت عال اإى »احملة ال�صليبية 
امقد�صة«.  ر�ض  لاأ الفعلي  »المتاك  واإى  ال�صلمية« 
امتو�صط  البحر  الكرى ي  اماحة  �صركات  واأخذت 
الفل�صطينية وجلب  اموانئ  على  بانتظام  ن  الآ تعرج 
وي  الباد.  اإى  وام�صافرين  احجاج  من  جماعات 
الذين ازدحمت  اأعداد احجاج  اأن  عياد بدا  اأيام الأ
امدينة  �صكان  عدد  يفوق  كان  القد�ض  اأزقة  بهم 
اأحيانًا. وقامت احادات وطنية ذات اأهداف مذهبية 
الديني والتوراتي  وعلمية و�صيا�صية بتغذية الهتمام 

هذه  من  كل  وكانت  امقد�صة«،  ر�ض  »الأ ي  ثاري  الآ
اأنتج  وقد  بها.  ن�صر خا�صة  اأجهزة  الحادات ملك 
فل�صطن«  �صوؤون  ي  و»الباحثون  واحجاج  امب�صرون 
دب حتى بات ي و�صع النا�ض ي  كمية ل تقدر من الأ
اأوروبا ي الن�صف الثاي من القرن التا�صع ع�صر اأن 
يجدوا من امعلومات امف�صلة عن فل�صطن، اأكر ما 
وحتى  اأوروبا،  خارج  اآخر  بلد  اأي  عن  يجدونه  كانوا 
امتاك«  بـ»حق  مقتنعًا  وروبي  الأ العام  الراأي  بات 
ر�ض امقد�صة« قبل اأي اأر�ض اأخرى خارج اأوروبا. »الأ

فل�صطن  ي  وروبي  الأ الوجود  بناء  بداية  منذ 
الدوام  على  الثقافية  الدينية  احما�صة  امتزجت 
اخا�صة  ال�صيا�صية  وامطالب  بالدعاءات 
بـ»ال�صرداد« اأو ال�صتعمار. واكت�صبت هذه العنا�صر 
م�صتقبل  حول  امن�صورة  التاأمات  منها  تاألفت  التي 
ال�صبعينيات  نهاية  ي  اأكر  وزنًا  امقد�صة«  ر�ض  »الأ
اأن  بعد  ع�صر  التا�صع  القرن  من  الثمانينيات  وبداية 
امنطقة،  داخل  اإى  امبا�صر  �صرها  اأوروبا  اأغّذت 
ال�صوابين/ال�صفابيـن´  الهيكلين  جاح  وبعد 
 (1868 òæe) (Die Schwäbischen Templer)

جعلت  لقد  ام�صتعمرات.  بناء  م�صروع  تثبيت  ي 
قليمية �صارية امفعول، وو�صعت حدودًا  الدعاءات الإ
حقيق  فاإن  ذلك  ومع  الهتمام.  مجالت  مفر�صة 
مكان ل ي الفرة التي تلت  مطالب كهذه م يكن ي الإ
الحتال  اأعقبت  التي  ال�صنوات  ي  ول  القرم  حرب 

الريطاي م�صر )�صنة 1882).

 ن�صبة اإى �صوابيا اأو �صفابيا وهو اإقليم ي جنوب غربي اأمانيا ي�صمل جنوب غربي بافاريا وبادن فورمرج وهوهن ت�صولرن.. وي�صم الغابة 
قليم دوقية ي الع�صور الو�صطى - وهو اليوم اأحد اأقاليم بافاريا عا�صمته اأوج�صرج Augsburg- امرجم. ال�صوداء. كان هذا الإ

´
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وحتى عندما تبدلت �صيا�صة اإجلرا جاه الدولة 
عليها  كان  ع�صر،  التا�صع  القرن  اأواخر  العثمانية ي 
للروت�صتنت  كحامية  بدورها  فل�صطن  ي  تقنع  اأن 
وكان  جارتها.  وبرويج  خا�صة  ب�صفة  واليهود 
الفعال  بالت�صجيع  القد�ض  ي  تكتفي  اأن  فرن�صا  على 
باحماية  ادعاءاتها  اإطار  ي  الكاثوليكية  للم�صالح 
الدينية جميع الكاثوليك ي ال�صرق وكذلك ي �صياق 
�صيا�صتها  فكانت  رو�صيا،  اأما  �صوريا،  �صيا�صتها جاه 
اأنها  اأي  حرى،  بالأ دفاعية  �صيا�صة  حال  اأية  على 
رثوذك�ض.  الأ مادة  على  امحافظة  نحو  موجهة  كانت 
فل�صطن  على  يركز  يكن  م  وي  الأ رو�صيا  واهتمام 
اأمانيا  اأما  ام�صايق.  وعلى  الق�صطنطينية  على  بل 
التجارية  العاقات  تنمية  على  جهودها  فق�صرت 
ماي عن طريق »عمل امحبة ام�صيحي«.  والوجود الأ
امقد�صة«  ر�ض  »الأ ي  مانية«  الأ »ام�صتعمرات  وحتى 
مان  الأ ام�صتعمرين  فحماية  ال�صيا�صة-  هذه  تغر  م 
ي  عدوانية  اأمانية  ل�صيا�صة  اأ�صا�صًا  مثًا  تكن  م 
لها  ي�صمح  يكن  م  كتلك  م�صروعات  ن  لأ فل�صطن، 
باأن تهدد مو العاقات مع الق�صطنطينية خ�صو�صًا 
ورثت  ماي  الأ الرايخ  دولة  اإن  بل  الثمانينيات.  منذ 
ول عن  اإجلرا معنى من امعاي بو�صفها امدافع الأ

وحدة اأرا�صي الدولة العثمانية.

الدول(  مواقف  الو�صع )اخا�ض برتيب  وهذا 
اإل بفعل احركة ال�صهيونية، وبحثها عن  م ينق�ض 
مكانيات  �صريك بن الدول الكرى، واإل من جراء الإ

وى ي هذا ال�صاأن. التي فتحتها احرب العامية الأ

والتيارات  امطامح  بو�صف  يلي  فيما  و�صنقوم 
جّوها  ي  تطورت  التي  الر�صمية  غر  وامطالب 
عملت  والتي  فل�صطن،  جاه  وروبية  الأ ال�صيا�صية 
اأخرى  جهة  من  وخدمت  جهة  من  امنبهات  عمل 

اإيديولوجية اإثبات ال�صرعية �صواء ب�صواء. بيد اأن هذه 
امطامح م تكن ذات طبيعة »�صلمية« اإل اإى حد ما. 
التا�صع ع�صر  القرن  ال�صرقية ي  زمات  الأ اأثناء  ففي 
بالحتال  عدوانية  مطالبة  اإى  مرات  عدة  حولت 
وروبي لفل�صطن وبحكمها. لكن هذا كان ل بد اأن  الأ
يظل با نتيجة فعلية طاما اأن بريطانيا م ت�صع وجود 
�صا�ض مو�صع الت�صاوؤل.  الدولة العثمانية من حيث الأ
التي جعلت حلوًل  العامية فقط هي  واأو�صاع احرب 

مكان. كهذه ي حيز الإ

اإعادة اليه�د
«The Restoration of the Jews»

لاهتمام  امحدد  الفكري  التاريخي  امركب  اإن 
chili-( لفية الأ الفكرة  Gالريطاي ي فل�صطن كان 
 Restoration of اليهود  اإعادة  حول   )astische

امنتظر  امخل�ض  عقيدة  طورتها  التي   ،the Jews

القرن  بداية  وي  الإجيلية.  والعقيدة  الإجليكانية 
التا�صع ع�صر كان هذا امذهب جاهزًا تام ال�صياغة، 
دب  الأ واحدة جديدة ي  اإليه فكرة  ت�صاف  تكد  وم 
امائة  ال�صنوات  ي  و�صع  الذي  طراف  الأ امرامي 
نهاية  حول  التنبوؤات  حقيق  فاإن  ولذلك  التالية. 
باإعادة  منه  فكاك  ل  ارتباطًا  مرتبطًا  كان  الزمان 
يتمتعون  التي  ر�ض  الأ تلك  اآبائهم،  اأر�ض  اإى  اليهود 

فيها بحق غر قابل للت�صرف.

عادة »Restoration« اج�صدية والدينية،  اإن الإ
اأي اإنهاء التبعر والتجميع ي فل�صطن وقبول الر�صالة 
من  جوهري  جزء  اأنها  على  تفهم  كانت  ام�صيحية، 
ملكة  حلول  و�صرط  لهية  الإ العام  خا�ض  خطة 
مفتوح  �صوؤال  ال�صدد  هذا  ي  بقي  اأنه  غر  ام�صيح. 
هو: هل الهداية )اإى ام�صيحية( يجب اأن تاأتي قبل 
عادة اأم اأنها لن تتحقق اإل ي فل�صطن؟ وقد اأدى  الإ
وتعلن  عادة«  »الإ تعلن  التي  ال�صاعة  عامات  تف�صر 
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خرى اإى »اأخطاء«  بذلك نهاية الزمان الفينة بعد الأ
والقرن  ع�صر  الثامن  القرن  وي  للت�صحيح.  قابلة 
التا�صع ع�صر ف�ّصرت كعامات من هذا النوع ي امقام 
�صارات التي تومئ اإى انهيار القوة البابوية  ول الإ الأ
�صامية )اأي الدولة العثمانية( وكان على النا�ض  والإ
بال�صرورة اأن يتو�صلوا اأي�صًا، ح�صب ت�صكيات )القوى 
م  ال�صيا�صية، اإى نتائج ختلفة حول اأي اأمة من الأ
لهية،  اأو اأي حاكم من احكام �صيختار اأداة للعناية الإ
عادة« على يديه. وعندما هبط نابليون اأر�ض  فتكون »الإ
اإى فل�صطن )17/1798)  بعد  م�صر ثم زحف من 
لهية؛ وي الوقت التاي  رادة الإ بدا وكاأنه هو منفذ الإ
اأخذ يت�صح باّطراد ي عيون مثلي امذهب اأن هذا 

الدور هو من ن�صيب اإجلرا.

التا�صع  القرن  ي  الإجيلية  اليقظة  حركة  ومع 
ال�صرق  اأزمة ي  فكار، وكل  الأ تاأثر هذه  ات�صع  ع�صر 
كانت تثر موجة من هذه امواعظ والن�صرات والكتب 
لفية: ي �صنوات  وام�صروعات وامطالب ال�صيا�صية الأ
النعطاف من القرن الثامن ع�صر اإى القرن التا�صع 
ربعينيات،  الأ وبداية  الثاثينات  نهاية  وي  ع�صر، 
وبداية  ال�صبعينيات  نهاية  وي  القرم،  حرب  وخال 
كانت  التي  الفعلية  وال�صتنتاجات  الثمانينيات 
ي  تتباين  كانت  �صا�صية  الأ امعرفة  من  ت�صتخل�ض 
ذلك، اأي اأنه كانت جري مواءمتها وظروف ال�صيا�صة 

اليومية ومتطلباتها.

ن�صرة خال  ورد ي  بريطانيا«، هكذا  يا  »هللي 
حرب القرم، »فقد اختارك القدر لتعيدي اأتباع جن�ض 
ديارهم  اإى  بعيد،  اأمد  منذ  ام�صتت  امهمل،  يهوذا 
اجميلة، واأن تطرحي عقبة اأخرى ي طريق الدخيل 
امهدد )اأي رو�صيا( بزرع م�صتعمرة ي وطنهم الذي 
ل مكن اأن يحوم اأي ارتياب حول ارتباطه بحماته«. 

اأما اأن هداية اليهود اإى ام�صيحية مثل حقيقة �صبق 
نبياء اأن اأعلنوها بوحي اإلهي، فهذا اأمر بديهي ل  لاأ
هذه  اأن  بيد  جديد.  من  يوؤكده  من  اإى  يحتاج  يكاد 
اإى  عادة  الإ قبل  حتمًا  تاأتي  اأن  ي�صرط  ل  الهداية 

ر�ض امقد�صة«. »الأ

ي  ال�صنوات  تلك  ي  عا�ض  موؤّلف  وهناك 
فل�صطن كان اأقل حما�صة منذ البداية: لقد ت�صاءل ي 
ارتياب: اأين هو رجل الدولة الذي ي�صتطيع اأن ينه�ض 
»ملكة  بتاأ�صي�ض  جديد،  من  اليهودية  مة  الأ ببعث 
ام�صيحية  وال�صوجانات  بال�صيوف  موؤيدة  متجددة« 
ن لراث كان ي �صالف  �صحاب ال�صرعين الآ �صد الأ
ما  نف�صه،  �صد  حقًا  موؤيدًا  القدا�صة؟  بالغ  الع�صور 
دامت القذارات التي اأوجدها قائمة دون تغير على 
اأية حال؟ ومع ذلك فهو يعّزي نف�صه باأن هذا �صياأتي 
مك�صوف  جّل  بفعل  لذلك،  مقدرًا  كان  موعد  »ي 

للقوة اخالقة«.

فا�ض الر�صمي للدولة العثمانية �صنة 1875  والإ
من  عامة  كذلك  هو  تلته  التي  زمة  الأ و�صنوات 
 Hoare »عامات ال�صاعة«، وبهذا ال�صاأن وعظ هور 
لنهيار  يهللوا  اأن  ام�صيحين...  جميع  »على  قائًا: 
ن �صقوط ام�صلمن هو اأمل اليهود،  الدولة العثمانية لأ
بالو�صول  ال�صعيد  الب�صر  �صتكون  اليهود  وعودة 
�صتتحرر  فل�صطن  اإن  امجيد«.  القد�ض  ملك  الظافر 
دارة الركية  من اأنفا�ض ال�صموم التي ينفثها �صوء الإ
ل�صوف ت�صلم اإى اأ�صحابها ال�صرعين، ن�صل اإبراهيم، 
مة التي اأعطاهم اإياها اه، لكي ت�صبح من جديد  الأ
البلد الذي يفي�ض لبنًا وع�صًا، بيد اأنها �صتكون بركة 
يرثى لها على )اأبناء( اإ�صرائيل لو اأنهم اأعيدوا اإى 
وطنهم دون اأن يعودوا اإى اه اأي�صًا. غر اأن الهداية 

لن جيء اإل بعد العودة.
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اإى  ت�صر  كانت  ال�صاعة«،  »عامات  اأن  اأما 
نيل  جيم�ض  اأي�صًا  اأكده  ما  فهذا  الو�صيكة  عادة«  »الإ
عامي  بن  فل�صطن  ي  عا�ض  الذي   James Neil

زيادة  اإى  خا�صة  ب�صفة  اأ�صار  وقد  و1874.   1871

العدد  جراء  من  الباد  ي  اليهود  ال�صكان  عدد 
نف�صه  الوقت  ي  حّذر  لكنه  لـ»العائدين«.  امتزايد 
واأن  اأمدها، خا�صة  ق�صر  امفرطة ي  التوقعات  من 
البابوية والكني�صة اليونانية قد �صربا بجرانهما ي 

فل�صطن، ولن يزيا مكانهما ب�صرعة.

اإن مذهب »اإعادة اليهود« م يعد بطبيعة احال 
العظمى،  بريطانيا  �صكان  لدى  عام  اعتقاد  مو�صع 
اأن فل�صطن  �صا�صي فيه وهو  الأ القول  ومع ذلك فاإن 
هي الوطن احقيقي الذي اأعطاه اه لليهود، والذي 
اآجًا، كان له تاأثر وا�صع.  اأم  اإليه عاجًا  �صيعودون 
Res- عادة  الإ فكرة  اأ�صبحت  امحدد  امعنى  ووبهذا 
هذه  وتخللت  اجميع.  عند  ماألوفًا  اأمرًا   toration

الثاي  الن�صف  الإجليزي ي  فل�صطن  اأدب  الفكرة 
من القرن التا�صع ع�صر، �صاأنها �صاأن البديهيات التي 
فعًا  نودي  اإنه  بل  التاأييد،  معر�ض  ي  اإل  تذكر  ل 
ا�صتنادًا  اليهود،  اأمام  الطريق  مهد  �صليبية  بحملة 
اإى »احملة ال�صليبية ال�صلمية« التي كان يوعظ بها 

وروبية ي ذلك احن. ي القارة الأ

كتب ووكر Walker بعد اإقامة ي فل�صطن يقول: 
»ل� كانت البلغة امقنعة م�هبة من ام�اهب التي 
خ�ش�شت بها لكنت قد دع�ت ي العام ام�شيحي كله 
وامنجل-  –للمحراث  جديدة  �شليبية  حملة  اإى 
تق�شي على كل اأثر ل�قع اح�افر الهدامة للنهابن 
اأن  بيد  امقد�شة«.  فل�شطن  اأر�س  من  ام�شلمن 
خ�ّشة، اجهلء، ن�شف امت�ح�شن،  ه�ؤلء »العرب الأ
اأن  مكن  ل  احقرة«  واأك�اخهم  القذرة  بقراهم 
ال�شرعين  وال�رثة  �شلين،  الأ »اخلفاء  يك�ن�ا 

ذكياء امهذبن، الراقن ي مدارج  ملين الرعايا الأ
اح�شارة، وامتمتعن باحكم ال�شالح، اأولئك الذين 
إ�شرائيل!«. ولو  حكمهم داود و�شليمان ي اأيام جد ا
قائمة  جديدة  �صليبية  حملة  اإى  ن  الآ دعا  امرء  اأن 
فقد  الكفار  اأيدي  من  فل�صطن  لنتزاع  القوة  على 
يت�صنى مامًا لهذه احملة اأن توؤدي اإى نتائج اأف�صل 
من تلك التي اأدت اإليها احروب امقد�صة ي الع�صور 
وقات م�صت، ول يجوز للمرء  الو�صطى. لكن تلك الأ
نه »اأ�صبح  ن، لأ اأبدًا اأن يلجاأ اإى هذه الو�صائل بعد الآ
م القوية والغنية  ن من الواجبات امعرف بها لاأ الآ
قامة نظام جديد  اأن تتدخل حماية ام�صطهدين ولإ
ي البلدان التي تقوم فيها حكومات رديئة، �صواء اأكان 
ذلك بالطرق الدبلوما�صية اأم بـ»ال�صغط اخارج عن 
مطلوب  غر  ذلك  من  واأكر  الدبلوما�صية«.  نطاق 
بالن�صبة اإى فل�صطن، ل اأكر ما يقّره الراأي العام 
ي العام ام�صيحي. اأما احق ال�صرعي ي فل�صطن، 
فهو لليهود ل غر. وعلى من يوطد النظام هناك اأن 
يفعل هذا من اأجل اإعداد الباد »لتو�صع من جديد 
مهمة  و�صتنتهي  ال�صرعين«.  اأ�صحابها  اأيدي  ي 
»الدولة التي توطد النظام« مجرد اأن ي�صبح اليهود 
باأنف�صهم.  بلدهم  مقاليد  ل�صتام  كاأمة  جاهزين 
وحتى ذلك احن �صيكون ي و�صع امرء اأن يح�صّرهم 
فكار  اإن هذه الأ م�صوؤوليات الوجود الوطني ام�صتقل. 
بواعث  بن  الربط  اإن  اإذ  متطرفة،  ب�صورة  �صيغت 
عادة« Restoration م  احملة ال�صليبية وفكرة »الإ
مر ال�صائع اليومي احدوث. ومع ذلك فلي�ض  يكن بالأ
ي�صرف  اأن  والنتداب  بلفور  وعد  �صوء  ي  للمرء 

النظر عنها ك�صخافة من ال�صخافات...

اأواخر ال�صبعينيات من القرن التا�صع ع�صر  وي 
تيار  فاأكر ي  اأكر   Restoration ال  انزلقت فكرة 
اأ�صكال ام�صروعات.  ال�صتعمار وباتت ترتبط بجميع 
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ال�صناعة  رجل  طالب   1879/1878  áæ°S  »Øa
 Edward Cazalet كازاليت  اإدوارد  الريطاي 
باإقامة حمية بريطانية ي فل�صطن يكون هدفها اإعادة 
واقرح  باإجلرا.  دائمة  ب�صورة  الباد  وربط  اليهود 
من  واحد  وهو   ،Charles Warren وارن  ت�صارلز 
الن�صطاء امعروفن ي »�صندوق ا�صتك�صاف فل�صطن«، 
الدولة  فا�ض  لإ نظرًا  امقد�صة«  ر�ض  »الأ ت�صلم  باأن 
غرار  على  �صركة  اإى  �صنة  ع�صرين  مدة  العثمانية، 
�صركة الهند ال�صرقية ت�صمن حكومة الق�صطنطينية 
ذلك  ي  فل�صطن  من  امتح�صلة  ال�صرائب  اإيرادات 
الوقت، وتدفع لدائنيها )اأي دائني الدولة العثمانية( 
جزءًا من الفوائد ام�صتحقة لهم. و�صتكون مهمة هذه 
تدريجية،  ب�صورة  الباد  ي  اليهود  توطن  ال�صركة 
وت�صبح  ملكيتهم  اإى  مر  الأ اآخر  الباد  توؤول  بحيث 
يرز  اأن  مكن  ال�صدد  هذا  وي  حكمهم.  حت 
يجيب  فل�صطن؟  لعرب  �صيحدث  وماذا  ال�صوؤال: 
وارن: »اأنا اأ�صاأل ي امقابل: اأين هم العرب؟« هذه كل 

م�صاهمته ي حل هذه ام�صكلة.

 Survey لـ  ال�صعبي  امدير   Conder  Qófƒc  ÉeCG
على  ما  نوعًا  عرف  فقد   of Western Palestine

قل اأن يبداأ ب�صكان الباد: ل اأحد اأن�صب ل�صتام  الأ
ال�صكان احالين ي  زمام جديد فل�صطن ولتوجيه 
اليهود  ال�صرعين،  اأ�صحابها  من  الزراعة  ميدان 
اإن  الذين هم بطبعهم جدون وجتهدون وفطناء. 
الفاحن امحلين هم بالفعل »جهاء جهًا مدمرًا 

وى« ومع  ومتع�صبون وكذابون مدمنون ي الدرجة الأ
ذلك فاإن لديهم �صفات »مكن اإذا طورت اأن جعل 

.OÓÑdG ÜÉë°U C’ Ú©aÉf– »منهم �صكانًا نافعن

واإذا ُعرّي مبداأ حق اليهود غر القابل للت�صرف 
ي فل�صطن، واإعادتهم اإليها، ودور الإجليز ي هذا 
زمة  لأ �صيغة  غدا  فقد  لفية  الأ ق�صرته  من  ال�صان 
متكررة ي اأدب فل�صطن الإجليزي وجزءًا ل يتجزاأ 
هداية  فكرة  اأما  لفل�صطن.  الريطاي  الفهم  من 
وبهذا  تدريجيًا.  �صاعت  فقد  ام�صيحية،  اإى  اليهود 
وى  الأ العامية  بداية احرب  امبداأ عند  كان  ال�صكل 
ما يزال فعاًل ب�صورة كاملة. وامتزج �صحر امبداأ، ي 
�صكله العلماي، اإن جاز التعبر، بالعتبارات احربية 
ال�صيا�صية وال�صراتيجية المريالية التي مخ�صت 
áæ°S 1817 عن وعد بلفور. وعندما اأعرب بلفور �صنة 

1919 عن اقتناعه باأن ال�صهيونية »لها اأهمية اأعمق 

بكثر« من »رغبات واأهواء 700000 عربي يقطنون 
ن الباد العريقة ي القدم )فل�صطن(«، فاإنه كان  الآ
اأعمق  من  الإجليزي  ال�صعب  اأكرية  اإى  يتحدث 
Restora-« اليهود  اإعادة  هدف  و�صع  لقد  Gاأعماقه. 
tion of the Jews« على قدم ام�صاواة، ب�صورة غر 

»امنادين  اأن  كما  ال�صهيونية،  اأهداف  مع  ملحوظة 
ي  اندجوا   »The Restorationists« عادة  بالإ
مع  مريالية  الإ ال�صيـا�صة  �صيــاق  ي  واحـــد  كل 

u
ال�صهيونين´

´ت�صكر امجلة الثقافية ورثة  امرحوم كامل الع�صلي لل�صماح لها باإعادة ن�صر هذه امقدمة من هذا الكتاب القّيم.
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القد�س عند ال�رب
يدي�ل�جيا من التاريخ اإى الإ

وى م�قع القد�س ي ال�عي ام�شيحي  تنط�ي هذه الدرا�شة على اأطروحتن اأ�شا�شيتن: تبّن الأ
إنتاجه  وروبي بعامة، وتظهر الثانية معنى القد�س كنم�ذج روحي ك�ي، ي�شعى ام�ؤمن�ن به اإى اإعادة ا الأ
القد�س احقيقية،  بديًل عن  بهم،  »قد�س« خا�شة  اإى خلق  بال�شرب  دفع  ما  باأ�شكال ختلفة، وهذا 

وروبين جميعاً. حامن باأن تاأخذ »قد�شهم« امفر�شة دللة »قد�شنا« لدى ام�شيحين الأ

رناوؤوط حمد الأ

مراطورية  الإ عام  ي  ام�صيحية  انت�صار  مع 
حّولت  )313م(  ميانو«  »مر�صوم  بعد  الرومانية 
القد�ض من مدينة ذات اأهمية �صئيلة للغاية بالن�صبة 
فقد  عظيمة.  اأهمية  ذات  مدينة  اإى  مراطورية  لاإ
اأخذت القد�ض تتحول اإى مركز ا�صتقطاب لهتمام 

البعيدة،  اأو  امجاورة  �صواء  وال�صعوب،  اجماعات 
قرون،  عدة  بعد  اأو  لتوها  ام�صيحية  اعتنقت  التي 
مفهوم جديد  اإى  ذلك احن  منذ  ترمز  واأ�صبحت 
ر�ض امقد�صة( وركن جديد ي ام�صيحية )احج  )الأ
اعتنقت  التي  ال�صعوب  ومن  امقد�صة(.  ماكن  الأ اإى 
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للمياد(،  التا�صع  )القرن  متاأخر  وقت  ام�صيحية ي 
والرتباط  الهتمام  هذا  كغرها  اكت�صبت  والتي 
اأن  ومع  ال�صرب.  لدينا  امقد�صة،  ر�ض  بفل�صطن/الأ
ال�صرب قد اعتنقوا ام�صيحية ي وقت واحد تقريبًا 
والكروات  كالبلغار  خرى  الأ ال�صافية  ال�صعوب  مع 
والرتباط  الهتمام  هذا  اأن  اإل  وغرهم،  والرو�ض 
لديهم  ذروته  اإى  و�صل  امقد�صة  ر�ض  بفل�صطن/الأ
القومي  –ال�صيا�صي-  الديني  التاريخ  مع  لتداخله 

اخا�ض بهم.

اجنوب  �صاف  مع  هبطوا  قد  ال�صرب  وكان 
ال�صاد�ض  القرن  نهاية  ي  البلقان  جزيرة  �صبه  اإى 
اميادي  ال�صابع  القرن  وا�صتقروا ي مطلع  اميادي 
)حواي 615( حيث كانت بيزنطة من�صغلة بحروبها 
البداية  ي  ال�صاف  هوؤلء  ا�صتهر  وقد  الفر�ض.  مع 
التي  الباد  اأ�صبحت  ثم  الكرى،  الع�صائر  باأ�صماء 
 Sclavonia ال�صاف«  »باد  ت�صمى  فيها  ا�صتقروا 
دون مييز. وفيما بعد، مع ظهور الدولة البلغارية ي 
�صرق البلقان )�صنة 681م(، اأخذ التمايز يتبلور ي 
غرب البلقان بن الع�صائر ال�صربية وتلك الكرواتية، 
التي كانت متداخلة ومنت�صرة ي طول امنطقة. وقد 
من  اممتدة  امنطقة  ي  ال�صربية  الع�صائر  مركزت 
Morava ي  مورافا  نهر  واأعاي   Ibar ايبار  حو�ض 
ال�صرق واإى اأعاي نهر درينا Drina ي الو�صط وحتى 
درياتيكي ي الغرب.  امرتفعات امطلة على البحر الأ
جل الدفاع  ونظرًا للعبء الع�صكري امتوا�صل، �صواء لأ
امحلية تركز  ال�صلطة  اأخذت  فقد  التو�صع،  جل  لأ اأو 
 Knjazi-Zupani ي يد قواد ع�صائرين-ع�صكرين
انت�صرت  التا�صع  القرن  ي  بينما  الثامن،  القرن  ي 
ال�صيا�صية  الكيانات  لديهم  وظهرت  بينهم  ام�صيحية 
وى ي خ�صم ال�صراع بن القوى الكرى على هذه  الأ
امنطقة. ومع اأن ا�صم ال�صرب Sorabos ظهر حينئذ 

الفرجية،  احوليات  ي  مرة  ول  لأ 822م(   áæ°S)
لتوحيد  نتيجة  ت�صكلت  التي  وى  الأ الكيانات  اأن  اإل 
اموجودة  نهار  الأ اأ�صماء  حملت  ال�صربية  الع�صائر 
ي امنطقة )اإمارة را�صكا Raska ي ال�صرق واإمارة 
Zeta ÉàjR ي الغرب(، بينما تاأخر ا�صتخدام ال�صم 
التوحيد  بعد  ما  اإى  )ال�صرب(  لل�صعب  اموحد 
 (Srpska Zemlja ال�صرب  )اأر�ض  ال�صيا�صي 
والديني )الكني�صة ال�صربية Srpska crkva( لهذه 

.Nemanja الع�صائر الذي اقرن ب�صالة نيمانيا

مر  الأ ب�صخ�صية  النعطاف  هذا  ارتبط  لقد 
وّحد  الذي   )1196-1168)  É«fÉª«f  ¿ÉØ«à°S
مارتن )را�صكا وزيتا( وحول اأولده واأحفاده اإى  الإ
با�صتمرار  ي�صتفيدون  كيف  عرفوا  واأباطرة  ملوك 
للتو�صع على ح�صاب بيزنطة  ام�صتجدة  من الظروف 
)انبعاث بلغــاريا من جديــد ي 1186، حالف �صربيا 
الق�صطنطينية  �صقوط  بيزنطة،  �صد  بلغــاريا  مع 
�صارة  الإ وجدر  الخ(.  1204م  ي  ال�صليبين  بيد 
مر  �صغر لاأ Rastko، البن الأ اأّن را�صتكو  اإى  هنا 
مور الدينية  اموؤ�ص�ض ل�صالة نيمانيا، اهتم حينئذ بالأ
جبل  اأديرة  اأحد  ي  بالتقـدير  يحظى  راهبًا  واأ�صبح 
باعتزال  والده  اإقناع  من  مكن  اأنه  حتى  اأثو�ض، 
لحقًا  حول  حيث  اأثو�ض  جبل  اإى  والقدوم  احكم 
خر  الآ البن  اأما  �صيمون.  القدي�ض  با�صم  قدي�ض  اإى 
نه  لأ ول  الأ امتوج  �صتيفان  با�صم  له فقد توى احكم 
よ1204. وي عهد  اأول من توج ملكًا على �صربيا ي 
�صافا  القدي�ض  اأو  را�صتكو،  اأخوه  مكن  املك  هذا 
مراطور  الإ اإقناع  من  يعرف،  اأ�صبح  كما   Sava

بتاأ�صي�ض كني�صة  البيزنطي وبطريرك الق�صطنطينية 
�صربية م�صتقلة ي 1219، حيث بقي على راأ�صها حتى 
1234. وهكذا فقد تداخل التاريخ ال�صيا�صي والديني 

والقومي لل�صرب على نحو فريد مع اآل نيمانيا، حيث 
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الكني�صة  البن  واأ�ص�ض  ال�صربية  الدولة  ب  الأ اأ�ص�ض 
ولد  ب والبن وعدد اآخر من الأ ال�صربية، وحول الأ
حفاد اإى ملوك وقدي�صن ي اآن واحد. وعلى راأ�ض  والأ
 Sveti هوؤلء القدي�صن ياأتي دون �صك القدي�ض �صافا
Sava )را�صتكو البن( الذي يحظى بتقدي�ض ديني-

قومي ي�صل اإى حد العبادة عند ال�صرب.

التاريخ  ي  امركزية  ال�صخ�صية  هذه  ومع 
مهم  اآخر  منعطف  يرتبط  لل�صرب  الديني-القومي 
ر�ض  يتمثل ي مد اج�صور مع ال�صرق، وبالتحديد مع الأ
طار قام القدي�ض �صافا بزيارتن  امقد�صة. وي هذا الإ
وم�صر(،  وفل�صطن  )�صوريا  امنطقة  اإى  طويلتن 
والقد�ض  )اأنطاكية  ال�صرق  ببطارقة  ات�صل  حيث 
بفل�صطن حيث  ب�صكل خا�ض  واهتم  �صكندرية(،  والإ
ال�صرب  لجتذاب  ال�صربية  ديرة  الأ بع�ض  اأّ�ص�ض 
ر�ض امقد�صة، وهكذا فقد حملت هاتان  اإى هذه الأ
الزيارتان موؤثرات فل�صطينية وا�صحة اإى �صربيا كما 

�صرى واأ�ص�صت �صات �صربية مبكرة مع فل�صطن.

ي  وردتا  الرحلتن  هاتن  اأخبار  اأن  ومع 
م�صدرين معا�صرين تقريبًا للقدي�ض �صافا اإل اأنه ل 
يوجد اتفاق حول وقت كل رحلة. ففيما يتعلق بالرحلة 
�صافا  القدي�ض  اأن  تفيد  واحدة  اإ�صارة  لدينا  وى  الأ
 .1230 اآذار  قبل  �صربيا  اإى  الرحلة  هذه  من  عاد 
وبال�صتناد اإى هذا يبدو لنا اأن هذه الرحلة مت ي 
يوبي املك الكامل  1229، اأي بعد اأن قام ال�صلطان الأ

بت�صليم القد�ض اإى الفرجة، وذلك ح�صب امعاهدة 
ي  الثاي  فريدريك  المراطور  مع  عقدها  التي 
وبينما  1228م.  �صباط   27/むﾚ626 الثاي  ربيع   18

قام القدي�ض �صافا بهذه الزيارة حن كان على راأ�ض 
الكني�صة ال�صربية جد اأنه قام بالزيارة الثانية بعد 
تقدمه ي ال�صن وتخليه عن رئا�صة الكني�صة لتلميذة 
هذا  جل  لأ بحر�ض  اأعّده  الذي   Arsennje اأر�صنيه 

احكم  وخال   1234 �صنة  ربيع  ي  اأي  امن�صب، 
1239-/むﾚ637-626( للقد�ض  خر  الأ الفرجي 

1229م(. 

م�صدران  لدينا  الزيارتن  لهاتن  وبالن�صبة 
معا�صران تقريبًا:

كتاب »حياة القدي�ض �صافا وحياة القدي�ض   -1
تلميذ   Domentijan دومنتيان  للراهب  �صيمون« 
رحلته  ي  رافقه  اأنه  يعتقد  الذي  �صافا،  القدي�ض 
ماكن امقد�صة. والذي انتهى من تاأليفه  الثانية اإى الأ

ي �صنة 1253.

للراهب  �صافا«  القدي�ض  »حياة  كتاب   -2
تاميذ  من  اأنه  يعتقد  الذي   Teodisija ثيودو�صيا 
الراهب دومنيتان، ويعود كتابه هذا اإى اأواخر القرن 
من  معروفة  ن�صخة  اأول  ن  لأ  14 القرن  اأوائل  اأو   13

خطوطته تعود اإى �صنة 1336.

جد  ام�صدرين  هذين  اإى  وبال�صتناد 
�صافا  للقدي�ض  وى  الأ بالزيارة  يتعلق  فيما 
املك  اأخيه  ابن  اأن  تفيد  دومنتيان  لدى  اإ�صارة 
 ¢VôY  ób  (Radoslav 1234-1228)رادو�صاف
عليه »الكثر من الذهب وكل ما يحتاجه«. وقد نزل 
القدي�ض �صافا حينئذ ي عكا، حيث اأو�صى ببناء دير 
يحمل ا�صم مارجرج�ض يكون نزًل للحجاج ال�صرب 
الذين �صيفدون للباد امقد�صة، قبل اأن يتابع طريقه 
اإى القد�ض حيث ا�صتقبل بحرارة من قبل بطريرك 
القد�ض. ويذكــر دومنتيـان هنا مدى اهتمام القدي�ض 
مــار  بدير  وخا�صة  واأديرتها،  القد�ض  بكنائ�ض  �صافا 
امنا�صبة  بهذه  وهبه  الذي  ا�صمه،  يحمل  الـذي  �صابا 
»الكثر من الذهب«. وي�صيف ثيودو�صيا هنا اأن زيارة 
القدي�ض �صافا لدير مار �صابا م تقت�صر على تبادل 
احديث ي امو�صوعات الدينية بل اأنه تعرف هناك 
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هم من هذا  والأ الدير.  وتنظيم  الرهبان  على حياة 
وذاك اأن ثيودو�صيا يذكر اأن القدي�ض �صافا قد ح�صل 
حينئذ من ديرمار افنتيمو�ض وبطريرك القد�ض على 

»مكان لبناء دير«.

يعتقد  التي  الثانية،  بالزيارة  يتعلق  فيما  اأما 
اأنه قد رافقه فيها دومنتيان، فلدينا معطيات مهمة 
القدي�ض  نزل  فقد  وهكذا  وى.  الأ بالزيارة  ترتبط 
�صافا بعد و�صوله اإى عكا ي دير مارجرج�ض، الذي 
»كان قد ا�صراه �صابقًا، كما يدعي من الاتن وجعله 
اأي�صًا  بالقد�ض  يتعلق  وفيما  �صابا«.  مار  لدير  وقفا 
امرة ي  �صافا نزل هذه  القدي�ض  اأن  يذكر دومنتيان 
ديره، وبالتحديد ي دير مار يوحنا امعمدان »الذي 
كان قد ا�صراه، كما يدعي، با�صمه من ام�صلمن ي 
دومنتيان  ي�صيف  اأخرى  منا�صبة  وي  وى«،  الأ امرة 
اأي�صًا  امرة  هذه  ي  احتفى  قد  القد�ض  بطريرك  اأن 
)دار  داره  اإى  يدعوه  كان  اإنه  اإذ  �صافا،  بالقدي�ض 
البطريركية( لتناول الطعام، ثم كان يدعه يعود اإى 

دير ماريوحنا امعمدان »حيث كان ينزل«.

وبالنظر اإى هذه امعطيات ل يبدو من ام�صتغرب 
ال�صات  ي  منعطفًا  الزيارتان  هاتان  ت�صكل  اأن 
وثيودو�صيا  فدومنتيان  فل�صطن.  مع  ال�صربية 
�صافا ما �صاهده  القدي�ض  تاأثر  اإى  بو�صوح  ي�صران 
التي  ربعة  الأ ال�صنوات  اأن  ويذكران  فل�صطن،  ي 
وى  الأ زيارته  من  عودته  بعد  �صربيا  ي  ق�صاها 
(1230-1234( كانت فرة ن�صاط متوا�صل واإ�صاح 
وا�صح ي الكني�صة ال�صربية. وهكذا يذكر ثيودو�صيا 
ي  جول  القد�ض  من  عودته  بعد  �صافا  القدي�ض  اأن 
ليحدثهم  الرهبان  مع  مكان  كل  ي  واجتمع  �صربيا 
عن اأنظمة الرهبنة وتقاليدها كما راآهما ي فل�صطن 
واآ�صيا ال�صغرى لكي ياأخذوا بها. اأما دومنتيان فقد 
حدد بو�صوح اأن القدي�ض �صافا اأدخل »تعديل القد�ض« 

موجود  هو  ما  على   Jerusalemsko ispravlenje

يتعلق  مر  الأ اأن  الوا�صح  الكني�صة ال�صربية. ومن  ي 
بتعديل »نظام �صتوديت« الذي كان يعمل به ي جبل 
وى  الأ �صافا  القدي�ض  زيارة  حتى  و�صربيا  اآثو�ض 
»نظام  اإى  بال�صتناد  وذلك   ،)1229( لفل�صطن 
القد�ض،  بطريركية  به  تاأخذ  كانت  الذي  مار�صابا« 
ترجم  اأن  بعد  ال�صربية  الكني�صة  به  اأخذت  والذي 

ب�صكل كامل اإى اللغة ال�صربية ي 1229.

التي  ال�صامية  امكانة  العتبار  بعن  اأخذنا  واإذا 
يحظى بها القدي�ض �صافا و�صط ال�صرب، التي ت�صل 
يلهم  اأن  حينئذ  الطبيعي  فمن  العبادة،  حد  اإى 
اأي  با�صتمرار،  اأتباعه  امقد�صة  ماكن  بالأ اهتمامه 
بعد  وخا�صة  ماكن  الأ تلك  زيارة  على  ي�صجعهم  اأن 
اأديرة ينزلون فيها لكي تخفف  اأ�ص�ض لهم هناك  اأن 

عنهم م�صاق الطريق.

�صربيا  بن  احج«  »طريق  اأن  اموؤكد  ومن 
اأ�صبح  �صافا،  القدي�ض  با�صم  ارتبط  الذي  وفل�صطن 
مفتوحًا اأمـام انتقال اموؤثرات امختلفة وخا�صة باجاه 
ولز  ايغون  الباحث  يرى  وهكـذا  ال�صربي.  اجانب 
E.Wellesz الــذي فوجىء بتطابق امقامات الثمانية 

Oktoechos ي الكني�صة ال�صربية مع تلك ال�صورية، 

اإى  اموؤثرات  من  غره  مع  جاء  قد  التاأثر  هذا  اأن 
البلقان بوا�صطة »طريق احج«.

ويبدو لنا، بال�صتناد اإى امعطيات الاحقة، اأن 
حداث  هذا الطريق بن �صربيا وفل�صطن م يتاأثر بالأ
باد  ي  �صواء  امنطقة  على  طراأت  التي  الاحقة 
البلقان اأو ي باد ال�صام، بل اأن �صربيا »اقربت« من 
فل�صطن اأكر بعد اأن اأ�صبحت �صمن الدولة العثمانية 
ال�صام. وهكذا يبدو  اممتدة حينئذ حتى حدود باد 
خال  زاد  ورما  توا�صل  ال�صرب  احجاج  قدوم  اأن 
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القرن اخام�ض ع�صر اإى حد اأن ديرهم بالقد�ض قد 
ا�صتهر با�صمهم ك�صعب )دير ال�صرب(، بل حتى اأن 
دعى   )1496( الوقت  ذلك  ي  امدينة  اأبـواب  اأحد 
با�صمهم – بـاب دير ال�صرب. ومع القــرن ال�صاد�ض 
طار  ô°ûY (1516( ان�صوت باد ال�صام اأي�صًا ي الإ

العثماي، وهكذا اأ�صبح »طريق احج« من �صربيا اإى 
فل�صطن �صمن دولة واحدة بعد اأن كان يخرق اأكر 
من دولة، ما ي�صهل احركة اأكر على هذا الطريق. 
ول  تاأثر هذه امتغرات جد خال القرن الأ وحت 
امعطيات  بع�ض   )1616-1516( العثماي  للحكم 
فل�صطن  ي  لل�صرب  ن�صط  وجود  اإى  توؤ�صر  التي 
اأحكام �صلطانية لرميم ما لديهم من  )ا�صتح�صال 
اأديرة وبيوت، ووقف مزيد من البيوت على اأديرتهم 

الخ(.

وى للحكم العثماي لدينا،  وهكذا ي ال�صنوات الأ
كما تقول الوثائق، عقد بيع �صرعي موثق ي �صجات 
ذي   5 اإى  ال�صرعية بالقد�ض، يعود تاريخه  امحكمة 
قيام  ويت�صمن  1533م  حزيران  940هـ/18  احجة 
»دير ال�صرب« ب�صراء دار جاورة من اأحد ام�صلمن 
كتب  العقد  اأن هذا  ومع  امذكور.  الدير  على  لوقفها 
لنا عن عنا�صر  اأنه مع ذلك يك�صف  اإل  بخط رديء 
مهمة كا�صم البائع )تاج الدين عبد الوهاب( وا�صم 
ابن  )يواكيم  الوقت  ذلك  ي  ال�صرب«  دير  »رئي�ض 
هم من ذلك موقع هذه الدار »الكائنة  انطوي(، والأ
مدينة  ل�صور  امجاورة  الن�صارى،  بحارة  بالقد�ض 
القد�ض، وحدها من القبلة حاكورة... ومامه الدير، 
قباط ومامه الزقاق... ومن  ومن ال�صرق دار بيد الأ
الراعي... ومامه  ابن  ال�صمال حاكورة  الغرب ومن 
الدير امذكور«. وي احقيقة اأن هذا التحديد يكتنفه 
مدينة  ل�صور  »امجاورة  فتعبر  الغمو�ض.  بع�ض 
القد�ض« مكن اأن يعود على الدار اأو على امحلة، كما 

ربعة ي هذه الوثيقة ل ينطبق  اأن حديد احدود الأ
ر�ض اإذ اإنه ل مكن اأن يقع الدير امذكور ي  على الأ
الوقت نف�صه ي �صمال وي جنوب الدار ام�صار اإليها.

يعود  الذي  للقد�ض  امف�صل  الدفر  اإجاز  ومع 
الدير  لدينا  يرز  961هـ/1553-1554م،  �صنة  اإى 
خرى للقد�ض،  ديرة الأ امذكور )دير ال�صرب( مع الأ
 15( فيه  اموجودين  �صخا�ض  الأ عدد  معه  ويذكر 
بع�ض  بامقارنة مع  به  باأ�ض  ل  يبدو  الذي  �صخ�صًا(، 
خرى كـ»دير اليا�ض« )�صخ�ض واحد( و«دير  ديرة الأ الأ
خ�صر )�صخ�ض واحد( و»دير قمامة« )9 اأ�صخا�ض( 
الخ. وي هذا الدفر يرز اأي�صًا ا�صم دير اآخر يهمنا 
ي هذا امجال، األ وهو »دير ال�صيق« كما يرد هنا اأو 
»دير مار�صابا« كما يعرف اأكر الذي كان يوجد فيه 
�صارة هنا اإى اأن  حينئذ ع�صرون �صخ�صًا. وجدر الإ
يخ�ض  ال�صرب«  »دير  اأن  اإى  ي�صر  امف�صل  الدفر 
»طائفة الن�صارى والروم«، كما اأن »دير ال�صبق« يخ�ض 

رثوذك�ض. »طائفة الروم«، اأي الأ

ترز  )963هـ/1555م(  �صنتن  من  اأقل  وبعد 
امحكمة  �صجات  ي  موثقة  �صرعية  حجة  معنا 
ال�صرعية بالقد�ض تتعلق بال�صماح لل�صرب برميم ما 
اأن هذه احجة  لديهم من دور بالقد�ض. وي الواقع 
مهمة  معطيات  تت�صمن  مرة  ول  لأ هنا  تن�صر  التي 
بالن�صبة مو�صوعنا. فهي تفيدنا اأوًل با�صم رئي�ض »دير 
ال�صرب« ي ذلك احن األ وهو »اآخر �صطو رلوا ابن 
خر  با�صيلي الن�صراي ال�صربي«، وتذكر لنا ال�صم الآ
ام�صدر  �صيو�صحه  ميجالن(  )دير  حرف  ب�صكل 
بو�صوح  تذكر  الوثيقة  هذه  اأن  هنا  هم  والأ الاحق. 
ح�صول ال�صرب على حكم �صلطاي ي ذلك الوقت، 
وهو مام نعر عليه بعد، ي�صمح لهم برميم كني�صتهم 
رئي�ض  تقدم  احكم  هذا  اإى  وبال�صتناد  ودورهم. 
�صول اإى القا�صي ال�صرعي للح�صول  الدير ح�صب الأ
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للدير، والذي  التابع  الدار  على موافقته على ترميم 
يقع ي جواره. وحفل الوثيقة معطيات مثرة حول 
ماكن التي حتاج اإى الرميم  موقع الدار وو�صف الأ
بالك�صف  اخرة  ذوي  القا�صي  وتكليف  والتعمر، 
ماكن وقيا�صها ثم ال�صماح اأخرًا لرئي�ض  عن تلك الأ
القدم  البناء  واإعادة  والرميم  التعمر  »ي  الدير 

امنهدم«.

ن لدينا  وفيما يتعلق بالديرين امذكورين حتى الآ
معطيات اأخرى ترد بعد عدة �صنوات فقط )-1558
Pos- 15599( ي رحلة التاجر الرو�صي بو�صنياكوف

niakov الذي زار امنطقة ي ذلك الوقت. واأول ما 

ا�صم  يذكر  بو�صنياكوف  التاجر  اأن  هنا  النظر  يلفت 
)ام�صمى(  ال�صرب  »دير  وا�صح  ب�صكل  ول  الأ الدير 
Serbian Convent of St.Mic- ميخائيل«  eمار 
اإى  ال�صابقة  الوثيقة  ي  حّرف  كان  ما  وهو   ،hael

بو�صنياكوف  يك�صف  اأخرى  ناحية  ومن  »ميجالن«. 
خال زيارته للدير عن وجود رهبان »دير مار �صابا« 
نزلهم  تعر�ض  اأن  بعد  هنا  اإى  جوؤوا  حيث  هناك، 
للم�صادرة«.  ثم  تراك  الأ قبل  من  للهدم  مرتن 
بالن�صبة  مهمة  خرة  الأ �صارة  الإ هذه  اأن  الواقع  وي 

خرى التي �صرد لحقًا. للمعطيات الأ

يعود  الوقت)970هـ/1562م(  ذلك  واإى 
اأوقاف  يت�صمن  الذي   342 العثماي  الطابو  دفر 
حمد  د.  موؤخرًا  ن�صره  والذي  واأماكها،  القد�ض 
ثاث  وردت  الدفر  هذا  ففي  �صاحية.  عي�صى 
تعود  واحدة  منها  القد�ض،  ي  للم�صيحين  ملكيات 
اى »نواي بن بري الن�صراي رئي�ض دير ال�صرب«. 
وقد ت�صمنت هذه املكية »غرا�ض عنب وتن وزيتون 
يعرف قدما بكرم اأولد اأرغون واأولد اأخر�ض وغر 
ذلك من بع�ض اأر�ض ك�صف القائم اأ�صول بجوار خّلة 

الق�صب«، و»جميع الدار ي حلة الن�صارى ي نف�ض 
الراكب  ال�صرب  لدير  اما�صق  ال�صريف،  القد�ض 
ن وقف  بناوؤه على بناء طاحون اخراب، الذي هو الآ

.zÜô°ùdG ôjO

رم�صان   8( اأخرى  �صنة  ع�صرة  خم�ض  وبعد 
978هـ/4 �صباط 1571( جد وقفية مهمة لل�صرب 

اأن  موثقة ي امحكمة ال�صرعية بالقد�ض. وي الواقع 
�صجات  ي  عليها  عرنا  التي  الوقفية  هذه  اأهمية 
امحكمة ال�صرعية بالقد�ض تكمن اأوًل ي الك�صف عن 
»وجود« �صربي ي »قرية بيت حم«، اإذ اإنها تتحدث 
من  الن�صراي  حريز  الق�ض  ابن  »بغدان  قيام  عن 
القرية امذكورة »بوقف دار وا�صعة ي حارة الغوامة 
ت�صتمل على طابقن و�صاحة وعدة غرف  ببيت حم 
هذا  من  هم  والأ الخ«.  للدواب  وماأوى  التن  وخزن 
اإن هذا  يقول:  وا�صح  ب�صكل  الوقفية  ما ورد ي هذه 
الوقف خ�ص�ض لـ»رهبان طائفة الن�صارى ال�صرب 
ال�صريف،  القد�ض  مدينة  ال�صرب  بدير  القاطنن 
ال�صيق  بدير  اأي�صًا  وامقيمن  كني�صتهم  به  الكائن 
كني�صتهم  الكائن  ال�صريف  القد�ض  مدينة  ظاهر 
بالديرين  الكائنتن  كني�صتهم  لزيارة  والواردين 
امذكورين اأعاه«. وهكذا تو�صح هذه الوقفية ب�صكل 
مقرًا  اأ�صبح  قد  ال�صيق«  »دير  اأن  اللتبا�ض  يقبل  ل 
ما  وهو  اأي�صًا،  لكني�صتهم  ومقرًا  ال�صرب  للرهبان 

�صتوؤكده امعطيات الاحقة اأي�صًا. 

للحكم  ول  الأ القرن  نهاية  من  لدينا  واأخرًا 
مهم  �صلطاي  حكم  )1022هـ/1613(  العثماي 
مار�صابا  بدير  ومتعلق  القد�ض،  قا�صي  اإى  موجه 
تكمن ي  اأهمية هذا احكم  اأن  الواقع  وي  امذكور. 
امعروف  القدم  »الدير  اأن  وا�صح  ب�صكل  يذكر  اأنه 
�صرق  امهجور  امكان  ي  الكائن  مار�صابا،  با�صم 
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مدينة القد�ض، )يعود( لرهبان ال�صرب«. ومن ناحية 
اأخرى يرز هذا احكم اأهمية الدير ي ذلك »امكان 
»يقدمون  الرهبان  القد�ض« حيث كان  �صرق  امهجور 
اماء واخبز للمارين الذين يعرون تلك ال�صحراء«، 
يرموا  لكي  للرهبان  ذن  الأ اأعطي  فقد  ولذلك 
الدير بعد اأن اأ�صبح يتعر�ض اإى هجمات البدو. وي 
طيلة  م�صغولة  العثمانية  دارة  الإ كانت  لقد  احقيقة 
ول ي احد من هجمات البدو على الطرق  القرن الأ
فقد  ولذلك  امقفرة،  امناطق  تخرق  التي  امهمة 
دعمت مثل هذا الدير واأن�صاأت خانات اأخرى لتوفر 

احماية وال�صراحة للم�صافرين على تلك الطرق.

ر�ض  الأ اإى  ال�صربي  التوا�صل/احج  ولكن 
امقد�صة والقد�ض تاأثر خال القرن الاحق )ال�صابع 
ع�صر( بانقاب الو�صع ي البلقان بعد ف�صل اح�صار 
العثماي الثالث لفيينا ي 1668، حيث رحب ال�صرب 
لبان ام�صيحيون بالقوات النم�صاوية التي اخرقت  والأ
موطنهم  عن  التخلي  اإى  بع�صهم  وا�صطر  البلقان 
الن�صحاب  اإى  النم�صاوية  القوات  ا�صطرت  عندما 
بن  تف�صل  اأ�صبحت  التي  اجديدة  احدود  اإى 
الدولتن. ومع هذا التوجه نحو ال�صمال اأ�صبح بع�ض 
مراطورية  لاإ اجديدة  احدود  داخل  ال�صرب 
خر الباقي داخل  النم�صاوية، بينما ارتبط الق�صم الآ
حرره  لدعم  القي�صرية  برو�صيا  العثمانية  الدولة 
من  ال�صرب  ا�صتفاد  وقد  العثماي.  احكم  من 
لتعزيز  البلقان  على  الرو�صي  النم�صاوي  التناف�ض 
تطلعاتهم بالتحرر من احكم العثماي وبعث كيانهم 
ال�صيا�صي ام�صتقل، وهو ما تتوج بالنتفا�صة ال�صربية 
وى ي 1804 التي اأفرزت قيادة �صيا�صية جديدة  الأ
لل�صعب ال�صربي )�صالة كاراجورجفيت�ض ثم �صالة 

اأوبرنوفيت�ض(.

اموؤ�ص�صة  بقيت  ال�صربية  الكني�صة  ن  لأ ونظرا   

الدولة  غياب  ي  ال�صرب  توّحد  التي  الوحيدة 
القومية  الفكرة  برزت  فقد   ،1459 منذ  ال�صربية 
ال�صربية اجديدة م�صحونة بالدين ي نهاية القرن 
يديولوجيا  الأ اأخذت  وهكذا   .19 القرن  وبداية   18

»اأ�صطورة  اإى  بال�صتناد  تت�صكل  ال�صربية  القومية 
التي كانت قد تكونت ي   Kosovo myth  zƒaƒ°Sƒc
ال�صعبية.  غاي  الأ وانت�صرت من خال  ذلك  غ�صون 
قام  حيث  اأكر  انت�صرت  قد  غاي  الأ هذه  وكانت 
الراث  بجمع  كاراجيت�ض  فوك  ال�صربي  الباحث 
اللغة  اأبجدية  وتب�صيط  ون�صره  ال�صربي  ال�صعبي 
الذي قامت عليه  �صا�ض  الأ اأ�صبح  ما  ال�صربية، وهو 
اأن  هنا  وامهم  احديثة.  ال�صربية  القومية  الفكرة 
مفهومًا  ال�صرب  لدى  �صتولد  كو�صوفو«  »اأ�صطورة 

ر�ض امقد�صة« و»القد�ض«. جديدًا عن »الأ

ال�صربي  مر  الأ فاإن  �صطورة  الأ هذه  وح�صب 
العثمانين  ماقاة  خرج  الذي  اجي�ض  قائد  لزار 
ربه  اإى  توجه   1389 حزيران  ي  كو�صوفو  �صهل  ي 
ر�ض«  يطلب ام�صاعدة فاأعطاه اخيار بن »ملكة الأ
»ملكة  لزار  مر  الأ فاختار  ال�صماء«  و»ملكة 
مقولة  برزت  لهي«  الإ »الوعد  هذا  ومع  ال�صماء«. 
كاأ�صطورة   Heavenly Serbia ال�صماوية«  »�صربيا 
اإى  امعركة  هذه  ي  الهزمة  تن�صب  جديدة  قومية 
 Heavenly ال�صماوية«  »امملكة  بـ  ال�صرب  التزام 
�صطورة اإى »وعد  Kingdom. ومع الزمن حولت الأ

اإلهي« بانبعاث �صربيا من جديد كاإمراطورية اأر�صية 
كما كانت عليه ع�صية معركة كو�صوفو. وامهم هنا اأن 
القد�صية  يحمل  اأ�صبح  ال�صماوية«  »�صربيا  مفهوم 
ر�ض، وبذلك �صتتحول كو�صوفو فجاأة اإى  لل�صعب والأ
»القد�ض«  واإى   Sveta zemlja امقد�صة«  ر�ض  »الأ
على  وذلك  ا�صتعادتها،  من  بد  ل  التي   Jerusalem

�صلية )فل�صطن( والقد�ض  ر�ض امقد�صة« الأ ح�صاب »الأ
التي م يعد يفكر اأحد ي ا�صتعادتها اأو احج اإليها.
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ر�ض  وي الواقع اأن هذا النقاب ي مفهوم »الأ
عن  مامًا  ليعر  وقته  ي  جاء  و»القد�ض«  امقد�صة« 
اأيديولوجية  اإى  النا�صئة  ال�صربية  الدولة  حاجة 
وغرها(  )كو�صوفو  اجوار  ي  تو�صعها  ترر  قومية 
فقد  الكرى(.  )�صربيا  كرى  دولة  اإى  لتتحول 
حكم  ذات  كاإمارة  اأول  انبعثت  قد  �صربيا  كانت 
ول  ذاتي ي اإطار الدولة العثمانية خال الن�صف الأ
القي�صرية  رو�صيا  بدعم  تو�صعت  ثم  القرن19،  من 
دوي  باعراف  وحظيت   1878-1877 حرب  بعد 
اجديد  التو�صع  هذا  ومع   .1878 برلن  موؤمر  ي 
الغني  كو�صوفو  �صهل  على  تطل  �صربيا  اأ�صبحت 
تخدم  كو�صوفو«  »اأ�صطورة  اأ�صبحت  ولذلك  موارده، 
مامًا التطلعات التو�صعية للدولة ال�صربية اجديدة. 
وهكذا، كما يقول الباحث ال�صربي اإلك�صندر بروف، 
قومية،  اإى  دينية  من  �صطورة  الأ هذه  حولت  فقد 

و»اأ�صبحت كو�صوفو هي القد�ض اجديدة«.

وي هذا ال�صياق يعرف اموؤرخ ال�صربي ميودراغ 
التي  اجديدة  ال�صربية  النتلجن�صيا  باأن  بوبوفيت�ض 
هي  ع�صر  التا�صع  للقرن  الثاي  الن�صف  ي  برزت 
لهي بالثاأر  التي حولت »اأ�صطورة كو�صوفو« )الوعد الإ
نواة  اإى  ال�صربية(  مراطورية  الإ وبعث  للهزمة 
ال�صربية اجديدة. وي هذا  القومية  يديولوجية  لاأ
طار فقد حول اليوم الذي جرت فيه امعركة )15  الإ
و28 حزيران ح�صب  القدم  التقوم  حزيران ح�صب 
والقدي�ض  اآمو�ض  النبي  »يوم  من  اجديد(  التقوم 
فيد«  »يوم  اإى  والر�صمي  الكن�صي  التقوم  ي  لزار« 
يومًا  بذلك  اأ�صبح  الذي   ،1892 �صنة  من  ابتداء 
مقد�صًا ويومًا قوميًا. وامهم هنا اأن فيد Vid كان اإله 
ال�صم�ض واحرب عند ال�صرب القدماء قبل اعتناق 
غاي  الأ ي  وم�صتمرًا  حا�صرًا  بقي  ولكنه  ام�صيحية 
ال�صعبية حتى بعد اعتناق ال�صرب للم�صيحية بقرون. 

ومن الوا�صح هنا اأن انبعاث اإله احرب الوثني كان 
ينا�صب امرحلة اجديدة التي قررت فيها �صربيا خو�ض 
امقد�صة«  ر�ض  »الأ ل�صتعادة  تراك«  »الأ �صد  احرب 

)كو�صوفو( ي 1912.

لها  خططت  التي   1912 حرب  اأن  الواقع  وي 
بلغراد مع �صوفيا واأثينا ميزت ب�صحن ديني وقومي 
ر�ض امقد�صة«  للقوات ال�صربية التي اأر�صلت اإى »الأ
القومية  ال�صحافة  �صحنت  فقد  وهكذا  )كو�صوفو(. 
الباد  ي  ام�صاعر  ال�صلطة  من  امدعومة  ال�صربية 
لتاأييد »هذه امعركة امقد�صة«، التي »يذهب اجي�ض 

اليها مباركة الكني�صة«.

وكان ما يلفت النظر ي الدعاية ال�صربية للحرب 
تراك  الأ بن  مييز  )دون  تراك«  »الأ �صد  اجديدة 
الذي  الديني  بامفهوم  تراك  الأ ثني وبن  الأ بامفهوم 
كان ي�صمل كل ام�صلمن( اأنها اأخذت نف�صًا ا�صرداديًا 
ا�صتجابة  ال�صليبية  احرب  كانت  فكما  وا�صحًا. 
تراك«  »الأ من  القد�ض  ل�صرداد  البابا  لدعوة 
ال�صرب  اجنود  ت�صمل  ال�صربية  الدعاية  اأ�صبحت 
دون  امقد�صة«  ر�ض  »الأ لـ  ال�صردادية  الروح  بهذه 
 áæ°S  500 خال  فيها  تغر  ما  العتبار  بعن  خذ  الأ
وغر  )األبانية(  �صربية  غر  بغالبية  اأ�صبحت  واأنها 
م�صيحية )م�صلمة(. وب�صبب هذه الروح ال�صردادية 
رثوذك�ض«  الأ خوة  الأ »حرير  حرب  حولت  فقد 
غر  ال�صكان  �صد  ودينية  اأثنية  تطهر«  »حرب  اإى 

ر�ض امقد�صة«. ال�صرب وغر ام�صيحين ي »الأ

ام�صادفة  من  يكن  م  ذلك  اإى  وبال�صتناد 
فيد«  »يوم  ال�صربية  القومية  امنظمة  تختار  اأن 
النم�صا  عهد  وي  لغتيال   )1914 حزيران   28)
وى.  الأ العامية  احرب  اأ�صعل  الذي  �صراييفو،  ي 
الذي  التحالف  ي  ع�صوًا  كانت  �صربيا  ن  لأ ونظرًا 
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نواة  تكون  باأن  نهاية احرب فقد كوفئت  انت�صر ي 
ال�صرب  »ملكة  ا�صم  حملت  جديدة  مراطورية  لإ
اأن  ام�صادفة  من  يكن  وم  وال�صلوفن«.  والكروات 
يقر د�صتور هذه الدولة اجديدة التي مثلت الهيمنة 
 28( فيد«  »يوم  ي  ال�صرب  غر  على  ال�صربية 
»د�صتور  ا�صم  حمل  فقد  ولذلك   ،)1921 حزيران 
فيد« بكل ما يعنيه ذلك من تعزيز الهيمنة ال�صربية. 
امكدونية  الكرواتية  امعار�صة  قامت  عندما  ولذلك 
باغتيال املك الك�صندر ي 1934 اعترت ال�صحافة 
جل  لأ �صحية  ذهب   )1989 ي  )كما  اأنه  ال�صربية 

»�صربيا ال�صماوية«.

وبهذه الروح فقد اأحيا النظام ال�صربي امهيمن 
هذه  ت�صمى  اأ�صبحت  )كما  وى  الأ يوغ�صافيا  على 
»معرفة  لـ   550 الـ  الذكرى   )1928 منذ  الدولة 
كو�صوفو«. وقد كانت امعار�صة الي�صارية التي يقودها 
التي خرقت هذا  اليوغ�صاي هي  ال�صيوعي  احزب 

يديولوجيا. الحتفال ب�صعاراتها الفا�صحة لهذه الأ

على  اليوغ�صاي  ال�صيوعي  احزب  بروز  ومع 
راأ�ض »حزب التحرير ال�صعبية« خال احرب العامية 
يوغ�صافيا  اإى  دعت  التي   1945-1941 الثانية 
وو�صول  ال�صعوب،  بن  ام�صاواة  على  تقوم  جديدة 
يوغ�صافيا  ت�صكلت   1944 ي  احكم  اإى  احزب 
يديولوجيا  الأ مع  قطيعة  كانت مثل  التي  الفيدرالية 
الديني  اخطاب  تراجع  حيث  ال�صربية،  القومية 
ر�صي اجديد  ر�ض امقد�صة( ل�صالح النظام الأ )الأ
اأخرًا  كو�صوفو  فيه  اأ�صبحت  الذي  )الفيدراي( 
الوحدات  مع  ومت�صاوية  للفيدرالية  موؤ�ص�صة  وحدة 

خرى. الفيدرالية الأ

ال�صربية  القومية  امعار�صة  فاإن  هنا،  ومن 
قائدها  واأعدم   1944 ي  ال�صاح  بقوة  هزمت  التي 

دّراجا ميخائيلوفيت�ض ي بلغراد ي 1945 كان عليها 
اأن تنتظر موت تيتو ي 1980 لتعيد اإحياء اخطاب 
امقد�صة«  ر�ض  »الأ مفردات  وبعث  القومي  الديني 
و»القد�ض« ل�صحن ال�صرب من جديد �صد يوغ�صافيا 
اأن  بعد  ال�صرب  عدوة  تعتر  اأ�صبحت  التي  التيتوية 
جعلتهم يخ�صرون ال�صيطرة على كو�صوفو ي النظام 

الفدراي اجديد.

�صد  قامت  القومية  امعار�صة  هذه  ن  لأ ونظرًا 
»يوغ�صافيا التيتوية« فقد و�صلت ي معار�صتها اإى 
ميزت  والتي  تيتو  خطها  التي  اخارجية  ال�صيا�صة 
�صرائيلي  موقف موؤيد للعرب ومعار�ض لاحتال الإ
ذلك  ي  ما   1967 حرب  ي  العربية  را�صي  لاأ

القد�ض.

ال�صربي  الكاتب  فاجاأ  فقد  ال�صياق  هذا  وي 
»امن�صق« فوك درا�صكوفيت�ض، الذي طرد من احزب 
التي  اخنجر«   « روايته  ب�صبب   1982 ي  ال�صيوعي 
�صد  ال�صربية  والقومية  الدينية  ام�صاعر  فيها  اأثار 
حن  اليوغ�صاي  العام  البو�صنة،الراأي  ي  ام�صلمن 
ي  ا�صرائيل  كتاب  احاد  اى  مفتوحة  ر�صالة  وّجه 
17/12/1985 قال فيها اإن »كل �صر من كو�صوفو هو 

قد�ض)جرو�صام(«، واإن »مايربط اليهود وال�صرب 
هو امعاناة ام�صركة« الخ.

اخط  عن  الفردي  »الن�صقاق«  هذا  اأخذ  وقد 
الاحق  العام  انقابيا ي  بعدا  التيتوي  اليوغ�صاي 
(1986( بعد اأن و�صل ميلو�صيفيت�ض اى راأ�ض ال�صلطة 
احزبية ي �صربيا. فقد تولت اأكادمية العلوم والفنون 
ال�صربية و�صع تقرير عن حالة �صربيا وال�صرب ي 
يوغ�صافيا التيتوية اأحدث �صجة كبرة ي يوغ�صافيا 
نه  بعد اأن ت�صربت مقاطع منه اإى ال�صحافة نظرًا لأ
كان يدعو ب�صراحة اإى اإعادة هيكلة يوغ�صافيا ما 
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ال�صياق  لل�صرب »حقوقهم امهدورة«. وي هذا  يعيد 
فقد ا�صتخدم التقرير امفردات الدينية وامقاربة بن 
ال�صرب واليهود لينتهي اإى حق ال�صرب ي »اأر�صهم 
دولة  ي  اليهود  حق  عن  ليقل  )كو�صوفو(  اموعودة« 

ن »ال�صعبن كانا �صحية«. اإ�صرائيل لأ

خال  تاأ�ص�صت  ذلك  على  �صنة  من  اأقل  وبعد 
بدعم  اإ�صرائيلية  �صربية  �صداقة  جمعية  اأول   1987

الرويج  منها  الهدف  كان  حيث  ميلو�صيفت�ض،  من 
منهما  لكل  اللذين  ال�صعبن  بن  ام�صرك  للم�صر 
دبلوما�صية  عاقات  واإقامة  وقد�صه  اموعودة  اأر�صه 
فيه  كانت  الذي  الوقت  ي  واإ�صرائيل  �صربيا  بن 
بالنزاع  يتعلق  فيما  التيتوي  اخط  على  يوغ�صافيا 

�صرائيلي. العربي الإ

 ƒaƒ°Sƒc  ácô©Ÿ  600 الـ  الذكرى  اقراب  ومع 
اأخذت هذه النزعة القومية ال�صربية ال�صاعدة بقوة 
بعدا جديدا بالركيزعلى اأن �صربيا ي 1389م كانت 
ال�صامي«  »اخطر  اأمام  ام�صيحية  اأوربا  تدافع عن 
اأي�صا  1989 تدافع  اآنذاك(، كما انها ي  )العثماي 
عن يوغ�صافيا وعن اأوروبا اأمام »اخطر ال�صامي« 
ن(، وهو ما جعل للقد�ض تف�صرًا جديدًا. لبان الآ )الأ
رابطة  رئي�ض  بت�صكوفيت�ض  ماتيا  �صّرح  فقد  وهكذا 
لهذه  مركز  اى  اآنذاك  حولت  التي  �صربيا،  كتاب 
النزعة القومية ال�صربية ال�صاعدة، اإى اأن كو�صوفو 
»اأن  يجب   ) لبان  الأ من  ا�صتعادتها  بعد  اجديدة) 

تبدو كالقد�ض التي فيها لكل دولة اأوربية كنائ�صها«.

الحتفال  ع�صية  �صربيا  اإى  كو�صوفو  �صم  وبعد 
بالذكرى الـ 600 للمعركة، الذي احتفل به ميلو�صيفيت�ض 
مليون  )حواي  التاريخ  ي  �صربي  ح�صد  اأكر  اأمام 
�صخ�ض( بو�صفها »القلب الذي يدفىء ال�صرب« كما 
مر مع القد�ض لليهود، ازدادت كثرًا هذه امقاربة  هو الأ
اليهودية«  »القد�ض  وبن  ال�صربية«  »القد�ض  بن 
 QÈàd 1989-1999 الع�صر الاحقة  ال�صنوات  خال 
ما اأجزه ميلو�صيفيت�ض. وقد و�صلت هذه امقاربة اى 
ذروتها ي احرب الإعامية اموازية حرب 1999, 
التي اأدت اإى ان�صحاب القوات ال�صربية من كو�صوفو 
م�صره  ليقرر  كو�صوفو  �صعب  اأمام  الطريق  وفتح 

ويعلن ا�صتقاله لحقًا.

لدى  للقد�ض  اموؤدلج  امفهوم  هذا  اأن  وكما 
ي  القومية  يديولوجية  الإ ب�صعود  ارتبط  ال�صرب 
الغر�ض  وحقق  الع�صرين،  القرن  من  خر  الأ الربع 
ال�صلطة  ي  ميلو�صيفيت�ض  وجود  خال  منها 
(1986-2000(، فقد انح�صر ا�صتخدام هذا امفهوم 

ال�صربية  القومية  يديولوجية  الإ انح�صار  مع  اموؤدلج 
 2000 اأيلول  انتخابات  ي  ميلو�صيفيت�ض  هزمة  مع 
وت�صليمه اإى حكمة جرائم احرب ي لهاي خال 
ي  مكانها  ثانية  لت�صرد  القد�ض  وعادت   ،2002

قراءة  فاإّن  جميعًا،  احالت  وي  ال�صربي،  التاريخ 
القد�ض ي وجوهها ودللتها امختلفة �صرورة للدفاع 
u صامي� عنها كي تبقى خافقة اأبدًا ي الوجدان الإ



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 1302009

م�صـاألة حـائــط البــــراق
مـا قبـل ومـا بعــد

هري ل�ران�س
نقلها اإى العربية: ب�شر ال�شباعي

اأن  ماكن امقد�شة ي احرم ال�شريف. واحال  ول�ية ي عمله للأ اأوى احاج اأمن اح�شيني الأ
حائط الباق كان قد اأ�شبح، منذ عام 1918، رهاناً رئي�شياً ي العلقات بن اليه�د والعرب. وقد اأعادت 
�شلم  ح�ادث عام 1926 التذكر باأهميته. ومن ثَم فاإن احاج اأمن، يعّد نف�شه حار�س ثالث اأماكن الإ
امقد�شة، م يكن ب��شعه اأّل يتخذ م�قفاً حا�شماً جاه ام��ش�ع. فاحائط ينتمي اإى وقف »اأب� مدين« 
التيار  لهذا  وبالن�شبة  ع�شر.  الرابع  القرن  ي  مغربي  م�شلم  وّي  اأحفاد  اأحد  اأن�شاأه  الذي  �شلمي،  الإ
�شلمي، فاإن القد�س، اأوى القبلتن، ل بد لها اأن ت�شتعيد هذه امكانة ي اآخر الزمان اأو حتى  ال�ش�ي الإ
ببناياته  م�شتند،  وام�شجد  ق�شى.  الأ ام�شجد  الظه�ر ي  له من  بد  الزمان ل  اآخر  ذلك. فمهدّي  قبل 
اأن وثيقة تاأ�شي�س ال�قف  الثان�ية، اإى �ش�ر احرم. وقد تك�ن حي مغربي خارج هذا احرم. واحال 
حرى )يراوح  حظر ر�شمياً اأي نزع لهذه اممتلكات. وهناك درب ا�شمه درب امغاربة، وه� درب �شيق بالأ
ط�له بن 29 و 45 مراً بينما ي�شل عر�شه اإى 4.2مراً(، يف�شل �ش�ر احرم عن البنايات. ويبدو اأن 

كب. ويرى ل�ي�س ما�شيني�ن: هذا اجزء من احائط يرجع اإى زمن هرود الأ

´

´انظر اماحظة ي خامة الدرا�صة.



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 1312009

القبلة  وى و�صوف ي�صبح  القبلة الأ ق�صى كان  اأن الأ
»بعبده  اه  اأ�صرى  حيث  الليلي،  �صراء  فالإ خرة.  الأ
ق�صى«  الأ ام�صجد  اإى  احرام  ام�صجد  من  ليًا 
ية1] )والذي مّيزه عمر لدى دخوله  [ال�صورة 17، الآ
القد�ض:  اأن  الكفاية  فيه  ما  يثبت  اإما  القد�ض( 
وى  الأ القلبية«  القبلة   « هي  نبياء«،  الأ »مدينة 
اجواد  ذلك  )مرقاة  الراق«  »مربط  واأن  محمد، 
الدروز  والذي ماهيه  القراآن،  الذي ل يتحدث عنه 
ب�صلمان(، اأمام بوابة امغاربة، هو بتعبر اأدق »حط« 
الجذاب الروحي محمد، وهو »حط« يجابه ال�صور 
من  اأمتار  عدة  بعد  على  امزعوم،  للهيكل  الهرودي 

حائط الراق.

امتدينون  نقل  الو�صيط،  الع�صر  اأواخر  ومنذ 
القد�ض  ي  امميز  �صلواتهم  موقع  تدريجيًا  اليهود 
�صمحت  وقد  الراق.  حائط  اإى  الزيتون  جبل  من 
اأنها  بيد  هناك،  بال�صاة  الوقف  �صلطات  لهم 
وبح�صب  امكان.  اإى  اأ�صياء  اإح�صار  عليهم  حظرت 
ولو  تغير،  اأي  فاإن  القائم،  للو�صع  احقوقي  امبداأ 
يوؤدي  اإما  الدينية،  اممار�صات  ي  طفيفًا،  كان 
اأن  �صياء  لاأ دائم  وجود  �صاأن  ومن  حقوق.  خلق  اإى 
يهودي.  معبد  اإى  امكان  حويل  اإى  تدريجيًا  يجّر 
كر  الأ اجزء  خال  ام�صلمن،  اموؤمنن  اأن  ويبدو 
جيء  ي  خطر  اأي  يروا  م  العثماي،  الع�صر  من 
مور ي التغر مع حاولت  احجاج اليهود. وتبداأ الأ
ماكن  اإدمون دو روت�صايلد اح�صول على احائط والأ
تاأ�صي�ض الوقف  امحيطة به، وهو عمل حظره وثيقة 
حظرًا �صارمًا. وي�صبح �صكان احي يقظن. ويتعزز 
اإى  الرامية  ال�صهيونية  امحاولة  مع  النزعاج 
عوام التالية،  امتاك اموقع، ي عام 1918. وي الأ
ت�صر حوادث جديدة اإى اأن ام�صلمن يراقبون بانتباه 

اأفعال احجاج اليهود وت�صرفاتهم.

يوم  خال   ،1928 اأيلول  �صبتمر/   23 وي 
�صاترًا  حاجزًا  اأو  دريئة  امحتفلون  يح�صر  كيبور، 
ي�صارع  الفور،  وعلى  الن�صاء.  عن  الرجال  لف�صل 
�صكان احي اإى اإ�صعار ال�صلطات الدينية ام�صلمة ما 

يجري؟

اأن  له  واأو�صح  امدينة  حاكم  اإى  امفتي  ذهب 
وجود احاجز ال�صاتر اإما ي�صكل حويًا للزقاق اإى 
مر الذي يعّد انتهاكًا للو�صع القائم  معبد يهودي، الأ
ا�صتياء  ي�صبح  اأن  �صاأنه  من  امكان  على  وا�صتياء 
لغاء اإذا ما جرى ال�صكوت عنه ولو مرة  غر قابل لاإ
كانت  نف�صها  امناورة  هذه  اأن  اأ�صاف  وقد  واحدة. 
مطوية،  مقاعد  اإح�صار  عر  �صنتن  قبل  وقعت  قد 
وقد �صودرت هذه امقاعد من اح�صور بتدخل منه. 
وقام  ال�صاتر  احاجز  باإزالة  اأمرًا  احاكم  فاأ�صدر 
بحفظ  امكلفة  ال�صرطة  قائد  الإجليزي،  ال�صابط 
اإى  الحتفال  ح�صور  بدعوة  احائط،  قرب  النظام 
اإزالته باأنف�صهم؛ فرف�صوا ذلك، قائلن اإنهم ب�صدد 
اأداء �صاة ل يجب وقفها باأي ذريعة كانت. ومن ثم 
وجم  بنف�صها  العملية  بتنفيذ  ال�صرطة  قامت  فقد 
عن ذلك، ي هذا الزقاق ال�صيق، تدافع من ال�صهل 

تخيله.

حامية  احتجاجات  اإى  ال�صرطة  تدخل  ويوؤدي 
من جانب ال�صلطات ال�صهيونية. فهي تعرف باأنه قد 
حدث بالفعل »انحراف وا�صح عن العادات القدمة 
الدينية«،  للمرا�صيم  الحتفالية  بالرتيبات  امت�صلة 
ذلك  ي  كامل  تنا�صب  عدم  هناك  اأن  ترى  لكنها 
اليهود  امحتفلن  اإرباك �صاة  اإى  اأدى  الذي  الفعل 
قد�ض  قد�ض بالن�صبة لهم وي اللحظة الأ ي امكان الأ
ي العام. ومنذ غداة احدث، ُتطَرح م�صاألة الو�صعية 

احقوقية للحائط.
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و�صاط اليهودية حول هذا  دار حري�ض قوي ي الأ
احادث، الذي جرى ا�صتغاله ورما يكون قد جرى 
م�صاألة  اإى  العام  انتباه  �صّد  اإى  �صعيًا  له  التح�صر 
احائط وامطالبة مرة اأخرى بت�صليم اموقع للطائفة 
القائمة لهذه الطائفة قد  الهيئات  اليهودية. فجميع 
احتجاج  خطابات  على  باموافقة  و�صوتت  اجتمعت 
اإى  برقيات  اإر�صال  وجرى  احكومة،  اإى  موجهة 
اأبيب  األغيت دعوة كانت بلدية تل  لندن وجنيف وقد 

.Eagle قد وجهتها اإى �صباط حاملة الطائرات

ويت�صرف ام�صلمون، من جهتهم؛ ب�صكل ماثل:

»جنة  ام�صلمون  �صّكل  الهجوم،  هذا  على  ردًا 
�صامية  الدفاع عن الراق ال�صريف« وعن الفكرة الإ
بحائط  الرمزي  ال�صم  هذا  ربط  فيها  يتم   التي 
اإى  برقيات  باإر�صال  اللجنة  هذه  وقامت  الراق. 
وبعد  الخ.  وجنيف،  لندن  واإى  القد�ض  ي  القنا�صل 
على  غفر  ح�صد  تدفق  اأيلول،  �صبتمر/   30 ظهرة 
�صاحة م�صجد عمر؛ ويتاألف هذا اح�صد من وفود من 
جميع مدن فل�صطن جاءت لتاأكيد حقوق ام�صلمن ي 

اموقع حل النزاع.

اإما  القائم  الو�صع  انتهاك  اأن  الوا�صح  ومن 
اليهود.  امحتفلن  حداث، عن  الأ ت�صل�صل  ي�صدر، ي 
وقد ن�صرت �صحافة القد�ض اليهودية قبل اأيام قليلة 
الطريق  تو�صيع  �صرورة  حول  مقاًل  حداث  الأ من 
الكرى،  الدينية  عياد  الأ خال  احائط  اإى  اموؤدي 
وذلك بالنظر اإى تدّفق احجاج الذين ل مكنهم بعد 
الو�صول كلهم اإى موقع ال�صاة ب�صبب �صيق اممر. 
فهذا  وهدمها.  امغاربة  بيوت  ملك  اقراح  ويجري 
من �صاأنه اأن يدل على مدى �صر »خا�ض اإ�صرائيل« 
خال  منا�صبات  عدة  وي  ال�صحيح.  الدرب  على 
ع�صرينيات القرن الع�صرين، طلبت �صلطات النتداب 

باأي  امعهودة  اممار�صات  تغير  احاخامية عدم  من 
�صكل، انتظارًا للتو�صل اإى اتفاق مع ام�صلمن.

�صامية ب�صكل قانوي  وقد ت�صرفت ال�صلطات الإ
اأن  واحال  الريطانية.  ال�صرطة  بتدخل  مطالبة 
رد  ا�صتثارت  قد  احامية  ال�صهيونين  احتجاجات 
فعل ماثل من جانب ام�صلمن وكان احاج اأمن هو 
منظم رد الفعل هذا. ويرى ال�صهيونيون اأن احادث 
يطرح جمل م�صاألة و�صعية امقام القومي اليهودي. 
 ¿EÉa ,1922 بي�ض ال�صادر ي عام فبح�صب الكتاب الأ
ال�صعب اليهودي موجود ي فل�صطن »بحكم حق يتمتع 
به«. وي�صجب ال�صهيونيون انعدام عدالة هذا الو�صع 
اإى م�صادرة  ويطلبون من حكومة النتداب الجاه 
ويجب  عامة.  م�صلحة  جل  لأ امغربي،  احي  مباي 
�صامية  الإ ال�صلطات  ترغم  اأن  العامة  ال�صلطة  على 

على التنازل عن حي احائط.

ويرى ام�صلمون اأن احائط ل ينف�صل عن امحيط 
ق�صى. وهذا هو اموقف الذي  الذي �صاغه ام�صجد الأ

على: �صامي الأ اتخذه امجل�ض الإ

هي  امذكور،  اجدار  من  الناحية  هذه  اأّن   .1
حمد،  النبي  لراق  ن�صبة  ال�صريف،  الراق  مكان 
ام�صجد  من  �صراء  الإ ليلة  و�صلم،  عليه  اه  �صلى 
ق�صى، واإن ام�صلمن ي جميع  احرام اإى ام�صجد الأ
القراآن  ي  ن�صًا  جاء  الذي  �صراء  الإ يجلون  قطار  الأ

الكرم.

ق�صى  اأّن هذا اجدار هو جدار ام�صجد الأ  .2
ام�صلمن  عند  هو  الذي  ال�صريفن،  احرمن  ثالث 
امدينة  وحرم  ام�صرفة  مكة  حرم  منزلة  عامة 

امنورة.

اإّن كل جزء من احرم ال�صريف وكل جدار   .3
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عقيدة  ي  هو  الغربي  اجدار  هذا  فيه  ما  يحيطه 
ق�صى امبارك  ام�صلمن جزء ل يتجزاأ من ام�صجد الأ
اإى ف�صل  النبي، �صلى اه عليه و�صلم،  اأ�صار  الذي 
اأدنى  من  اإليه  الرحال  و�صد  فيه،  وال�صاة  زيارته 

اجهات واأق�صاها.

وكل  ق�صى  الأ ام�صجد  اأن  يعلم  كله  هذا  ومن 
القد�صي، وخ�صو�صًا هذه  ال�صريف  جزء من احرم 
الراق  مكان  هي  التي  الغربي  اجدار  من  الناحية 
ام�صلمن  عند  عظمى  مقد�صة  مكانة  له  ال�صريف، 
يتعلقون  واأنهم  ومغاربها،  ر�ض  الأ م�صارق  ي  عامة، 
بهذا ام�صجد امبارك امذكور ي القراآن الكرم تعلقًا 

دينيًا �صديدًا مقرونًا بالإجال والتعظيم.

تاريخ  ي  كهذه  ق�صية  ن�صاأت  اأن  قط  يحدث  م 
كانت  النزاعات  اأن  اموؤكد  ومن  امعذب.  القد�ض 
لكنها كانت من حيث اجوهر مواجهات  م�صتدمة، 
مقد�صة  اأماكن  ملكية  حول  ام�صيحين  �صفوف  بن 
الو�صع  قانون  ت�صكل  طار  الإ هذا  و�صمن  ختلفة. 
القائم. اأما هذه امرة، فاإننا باإزاء �صدامات مبا�صرة 
خلط،  وجود  مع  ختلفتن،  ديانتن  مثلي  بن 
القومي  وامقّد�ض  الديني  امقّد�ض  بن  البداية،  منذ 
�صكلها  التي  الدفاع  جنة  تو�صعت  ما  و�صرعان 
ام�صلمون للنظر ي هذه ام�صاألة. فهي ترى اأن الرغبة 
الغربي  احي  وم�صادرة  احائط  على  اح�صول  ي 
تهدف  اأو�صع  خطة  ي  وى  الأ امرحلة  �صوى  لي�صت 
وهدم  برمته  ال�صريف  احرم  على  ال�صتياء  اإى 
الفور،  وعلى  فيه.  الهيكل  بناء  اأجل  من  م�صاجده 
الوقف،  ي  باأعمال  �صامية  الإ ال�صلطات  ت�صطلع 
اإى  الداعي  ذان  الآ فيه  ويرتفع  م�صجدًا  فيه  فتن�صئ 
مر الذي ي�صتثر رد فعل عنيف من جانب  ال�صاة، الأ
ال�صلطات ال�صهيونية التي ت�صجب بدورها ما تعتره 

انتهاكًا للو�صع القائم.

بن  الرابطة  �صوغ  على  اأمن  احاج  عمل  وقد 
وي  لعمله.  �صامي  الإ واجانب  العربي  اجانب 
موؤمرًا  عقد  الثاي،  ت�صرين  نوفمر/  �صهر  م�صتهل 
قوميون  وا�صع  ب�صكل  ح�صره  القد�ض  ي  اإ�صاميًا 
نها  عرب من �صوريا. وكانت القرارات مهمة للغاية لأ
�صامية  ماكن الإ جعل الفل�صطينين اأو�صياء على الأ
وكان  ام�صلمة.  مة  الأ جمل  عن  �صالة  بالأ امقد�صة 
عزة دروزة هو امتحدث بل�صان الوفد امكلف باإحاطة 

حكومة فل�صطن علمًا بقرارات اموؤمر.

وي لندن، تنزعج وزارة ام�صتعمرات من الو�صع. 
عن  �صادرة  باحتجاجات  علمًا  اأحيطت  قد  وكانت 
ول.  كر منذ 3 اأكتوبر/ ت�صرين الأ حاخام اجلرا الأ
اإى  اللجوء  عزمهم  ال�صيهونيون  ام�صوؤولون  ويعلن 
جنة النتداب. وي 10 اكتوبر/ ت�صرين اأول، يطلب 
اللجنة  مثلي  من  ال�صامي  امندوب  باأعمال  القائم 
التنفيذية ال�صهيونية اإ�صدار ت�صريح يو�صحون عره 
اإ�صافية  نقا�صات  ي  اأطماع  اأي  لديهم  لي�صت  اأنهم 
نهاية  وي  نقا�ض.  كل  بالفعل  جاوز  مو�صوع  حول 
امطاف، ي نوفمر/ ت�صرين الثاي، تر�صخ امنظمة 
ماكن  الأ بحرمة  تعرف  اأنها  موؤكدة  ال�صهيونية 
�صامية امقد�صة. وهي حيط احكومة الريطانية  الإ
علمًا من طرف خفي باأن ت�صريحًا يرف�ض اأي طموح 
ن  لأ حرجًا  يكون  اأن  �صاأنه  من  باحرم  يتعلق  فيما 
فاإن  وبامثل،  اليهود.  يقبله جميع  ت�صريحًا كهذا لن 
العري�صة امقدمة اإى جنة النتداب لي�ض من �صاأنها 

تهدئة ام�صلمن.

حر�ض اللجنة التنفيذية على اأن ترف�ض ب�صدة 
ال�صائعات التي تعترها زائفة وت�صهرية والتي جرى 
اليهودي  ال�صعب  اأن  اإى  تذهب  والتي  ترويجها، 
مقد�ض  اإ�صامي  مكان  حرمة  تهديد  نية  تخامره 

ق�صى وم�صجد عمر. يحيط بام�صجد الأ
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يتمتع  اأن  هو  اليهودي  ال�صعب  به  يطالب  ما  اإن 
باحرية ي ال�صاة، ما يتما�صى مع �صعائره الدينية، 
دون تدخل من اخارج. وال�صاحة اممتدة اأمام احائط 
اإنهاء و�صع يجيز موؤ�ص�صة  موقع �صاة لليهود ويجب 
احالة،  هذه  ي  هي،  اأخرى-  جماعة  اإى  تنتمي 
على- التدخل ي الرتيبات التي  �صامي الأ اموؤمر الإ
يتخذها اليهود فيما يتعلق باأداء �صعائرهم الدينية ي 

كر اإجاًل بن اأماكنهم امقد�صة. امكان الأ

اللجنة  اأن  يعتقد  اليهودي  ال�صعب  فاإن  وبامثل، 
الدائمة لانتداب �صوف تعرف باأنه ل يتعار�ض مع 
الذي  اليهود  امتدينن  اإرغام  ه  ون�صّ النتداب  روح 
يوؤدون ال�صاة اأمام احائط على النح�صار ي زقاق 
ثاثة  وعر�صه  مرًا  وع�صرون  ثمانية  )طوله  �صيق 
على  توجد،  اأنه  بدعوى  �صنتيمرًا(   و�صتون  اأمتار 
لـ  ملكًا  تعد  التي  امخيمات  بع�ض  امتاخمة،  ال�صاحة 
»الوقف« )من�صاأة خرية دينية اإ�صامية(، لكن لي�صت 

لها اأي اأهمية من الناحية الدينية.

وتطالب اللجنة التنفيذية ال�صهيونية م�صادرة 
الوقف امغربي. اأما مذكرة احكومة الريطانية فهي 
تلقي بام�صوؤولية عن الو�صع على فعل من جانب واحد 
قام به امحتفلون اليهود، الذين م يخروا ال�صلطات 
عليه.  متعارف  ما هو  تغير على  اإدخال  باعتزامهم 
وهو  ام�صلمن  لدى  مقد�ض  مكان  نف�صه  واموقع 

يخ�صهم من الناحية احقوقية. ومن ثم فاإن:

اجالة  �صاحب  وحكومة  فل�صطن  حكومة 
ميثاق  من   13 امادة  لن�ض  وفقًا  اأنه  اإى  انتهتا  قد 
النتداب على فل�صطن، تعد هذه ام�صاألة واحدة من 
الو�صع  �صون  على  ب�صاأنها  حر�صان  التي  ام�صائل 
للجماعة  التاي:  النحو  على  ف�صرتاه  الذي  القائم 
داء  اليهودية احق ي الو�صول اإى الزقاق امذكور لأ
اإى احائط  اأن ح�صر  اأنها ل مكنها  اإل  �صلواتها، 
ي  بها  م�صرحًا  كان  التي  العبادة  م�صتلزمات  �صوى 

uظل النظام الركي

للرجمة،  القومي  امركز  من�صورات   ،»1922-1914 النتداب  حت  »فل�صطن  امقد�شة:  ر�س  الأ اخراع 
القاهرة، U ,2006¢ 242. نقل هذا الكتاب عن الفرن�صية ب�صر ال�صباعي �صمن م�صروع ترجمة الدرا�صة 
 La question de لوران�ض حت عنوان  امعروف هري  الفرن�صي  اموؤّرخ  بها  قام  التي  الهامة  التاريخية 

.Palestine, published in 1999, Fayard (Paris

قام امركز القومي للرجمة خال ال�صنوات اما�صية برجمة هذه الدرا�صة ي عّدة جلدات �صدر اآخرها 
ن على اإمام درا�صته ي جلد لحق �صيظهر عام 2010 بالفرن�صية، و�صُيرجم  هذا العام. ويعكف اموؤّرخ الآ

لحقًا اإى العربية.

)
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حوار مع
غازي عبد القادر اح�صينّي

اأجرى اح�ار: 
هيثم �شرحان

لعّل الكاتب تزفيتان ت�دوروف )Tzveton Todorov( اأّول من اأ�شار ي كتابه فتح اأمريكا ال�شادر 
ترافقها  خطابات  إنتاج  وا الك�ل�نيالية،  ال�شيا�شات  تدعيم  ي  ودورها  الكتابة  وظيفة  اإى   1974 عام 
ثار التي  إدوارد �شعيد مّكن من جاوزة هذا الت�شّ�ر اإى البحث ي اخطابات والآ اأّن ا وت�شّ�غها. بيد 
الرّد  من  ال�شتعمار  ويلت  من  عانت  التي  امجتمعات  مكن  اأجل  من  ال�شتعمارية  ام�شاريع  خّلفتها 

يَم بثقافاتها ال�طنية. بالكتابة على ام�شتعمرين الذين اأحق�ا ال�شّ

إ�شرائيل« حالة ا�شتثنائية ي م�شاريع الك�ل�نيالية وما بعدها فاإّن و�شائط  إن�شاء »ا إذا كان م�شروع ا وا
ي�شّ�غ  عّما  والعرب  الفل�شطينين  �شجّلت  تبحث ي  تزال  ل  الغربية  كادمية  الأ واخطابات  علم  الإ
حيَة اإى حالة اإجرامية  ر�شيف يحّ�ل القاتَل اإى قا�ٍس وال�شّ ملحقتهم وت�شفيتهم، ذلك اأّن امتلك الأ

اأبدّية.
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وي�ؤّكد هذا الت�شّ�ر ما ي�شدُر من خطابات 
غربية ُتدين احركات ال�طنية العربية التي م 
عدّوها  اإى  وجاأت  الك�ل�نيالية  للق�ى  ُتذعن 
بزعامة  النازية«  بـ»اأمانيا  امتمّثل  التقليدّي 

هتلر.   

يكتب جيفري هرف )Jeffrey Herf( اأ�شتاذ 
التاريخ ي جامعة مرلند كتاًبا عن�انه الدعاية 
النازية ي العام العربّي ي�شرح فيه ال�شيا�شات 
خلق  اإى  دفعت  التي  الثقافية  وامكّ�نات 
التي  واأمانيا،  اأوروبا  ي  الراديكالية  الجاهات 
الذي  ال�شامية  معاداة  م�شروع  ميلد  اإى  اأّدت 
اأ�شفر عن حالف احاج اأمن اح�شينّي ور�شيد 
يدي�ل�جيا  الكيلي مع هتلر من اأجل ن�شر الإ
ي  �شلمّي  والإ العربّي  العام  ي  النازية 
الثانية  العامية  احرب  ف�ش�ل  اأ�شّد  من  واحد 
زونتهامر  ميخائيل  ويكتب  ُرعًبا.    ومراحلها 
مقالة عن�انها »�شديق هتلر العربّي« ي ا�شتعارة 
إدانة الفل�شطينين  طباقّية ماكرة يحاول فيها ا
م�شروع  ي  والنازية  هتلر  مع  حالف�ا  الذين 
إبادة اليه�د و�شلبهم مدينة  ت�شف�ٍي يرمي اإى ا
اح�شينّي،  اأمن  احاج  يك�ن  و�ش�ف  القد�س. 
اأطاح  الذي  �شنّمار  حجر  زونتهامر،  ح�شب 
الفل�شطينين  وفر�س  الفل�شطيني،  بام�شروع 
اأن رف�س  إقامة دولة فل�شطينية، وذلك بعد  ا ي 
اليه�د  بحّق  اعرافه  وعدم  التق�شيم،  قرار 
خ�ش�م  مع  التحالف  ي  وم�شيه  فل�شطن  ي 

حك�مة النتداب واليه�د.

اأمن  احاج  �صخ�صية  جوانب  بع�ض  ومعرفة 
اأْن  ارتاأينا  هتلر،  مع  ومقابلته  اخافية  اح�صيني 
مراجعة  اح�صينّي  غازي  ال�صيد  مع  حوارًا  نفتح 

م�صروع احاج اأمن اح�صينّي واأفكاره ال�صيا�صية.

عدداً  اح�شيني  اأمن  احاج  �شخ�شية  تثر   v
�شكاليات. ما ال�شبب ي ذلك؟ كبراً من الإ

وحاولة  الفهم،  عدم  رئي�صيان؛  �صببان  هناك 
اأمن  فاحاج  ن�صاي،  الإ ام�صتوى  اأما  الت�صويه. 
�صيوفه،  يحرم  ودمث،  رقيق  �صخ�ض  اح�صينّي 
ظهره  يعطي  يكن  م  اأنه  واأذكر  حاوريه،  ويقّدر 
حن  ي  ومّتزنًا  ب�صو�صًا،  وكان  م�صيفيه،  اأو  ل�صيوفه 
اأبرز  ولعّل  ا�صتفزاز.  اإى  تعر�ض  ما  اإذا  اأنه ع�صبّي 
�صفات احاج اأمن اح�صينّي كونه معتدًل ي اأفكاره، 

وبعيدًا كّل البعد عن الندفاع.

واأذكر اأنه ح�صرت �صحافّية يهودية اإى بروت 
وقالت:  اح�صينّي  اأمن  احاج  مع  مقابلة  جراء  لإ
واأثناء  اليهودي،  ال�صعب  عدّو  مقابلة  ذاهبة  اإنها 
اإجراء احوار معه ُفوجئت اأنها بح�صرة رجل مهذب 
اأنها كانت  وا�صتذكرت  اأنها عادت  ثم  اأوهامها  خّيب 
ال�صباب  بع�ض  وكان  اليهودي.  ال�صعب  عدو  بح�صرة 
العرب، اأثناء �صعود حركة القومين العرب، يحاولون 
ال�صتهزاء به وال�صخرية منه عند مقابلته لكنه كان 
يتوا�صل معهم بكل حّب ودفء فيخرجون من عنده 

ُمكرين اأخاقه ونبله.

ي بداية �صبابه كان �صابطًا ي اجي�ض الركي 
وى، وكان بعيد النظر وحّذر  اأثناء احرب العامية الأ
من وجود اليهود ي فل�صطن وحّذر من خطرهم لي�ض 
على الفل�صطينين فح�صب، بل على العرب وامنطقة 

.á«Hô©dG

v هل كانت لك علقة مبا�شرة مع احاج اأمن 
اح�شينّي؟

على  اأطلعني  وقد  ميزة  كانت  به  عاقتي 
يام،  الأ قادم  ي  �صُيك�صف  امو�صوع  وهذا  اأفكاره 
اإّبان �صعود عبد النا�صر  اأّنه حّذر  اأ�صر مثًا  لكنني 
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من النق�صامات العربية واأن م�صروع الوحدة العربية 
�صُيف�صي اإى النق�صام والتجزئة.

v هل كان احاج اأمن اح�شيني ملك م�ؤهلت 
والقيادة  الزعامة  حقيق  من  مّكنه  �شخ�شية 
اح�شيني  عائلة  نف�ذ  بفعل  زعيماً  �شار  اأنه  اأم 
ب�شبب  اأم  كب«،  الأ فل�شطن  »مفتي  ومن�شب 
دعم حك�مة النتداب له قبل اأْن يدير لهم ظهر 

امِجن؟ 

اأْن  وهي  مهمة  م�صاألة  لك  ح  اأو�صّ دعني 
�صفوف  ي  انق�صام  اإحداث  ي  جحوا  الريطانين 
طريق  عن  و�صربها  الفل�صطينية  الوطنية  احركة 
�صامي  الإ وامجل�ض  القد�ض  بلدية  رئي�ض  من�صب 
فتاء  الإ موؤ�ص�صة  كانت  الركي  العهد  ومنذ  على،  الأ
حكرًا على عائلة اح�صينّي. كما اأّن هناك اجاهات 
فندية« ومّثله  داخل عائلة اح�صينّي فهناك اجاه »الأ
كان �صلبًا ي حاورة  الذي  مو�صى كاظم اح�صينّي 
حكومة النتداب حيث اإنه م يتقبل فكرة وجود اليهود 
ي فل�صطن وم يعرف بحكومة النتداب وت�صريعاتها 
�صيا�صية راف�صة  ت�صكيل حالة  و�صيا�صاتها، وجح ي 
للم�صروع الريطاي، وقد انتهج ي برناجه الوطنّي 
الع�صيان امدّي وكان اأْن توي نتيجة اإ�صابته بجروح 
اإثر قيادته ثورة مدنية اتخذت �صكل التظاهرة امدنية 
ي مدينة يافا �صنة 1934. وي امقابل هناك حمد 
كامل اح�صينّي )�صقيق احاج اأمن اح�صينّي( الذي 

كان مفتي القد�ض قبل احاج اأمن.

لقد كان اأمن اح�صيني اأكر ليونة وهدوءًا من 
باخيارين  يوؤمن  كان  لكنه  كاظم اح�صينّي،  مو�صى 
اأدرك  اأنه  اإّل  الثوري  والع�صكري  ال�صلمي،  ال�صيا�صي 
ل�صعف  الع�صكري  اخيار  يخو�ض  اأن  مكن  ل  اأنه 
مكانيات وعدم القدرة على جاح احل الع�صكري  الإ

ومواجهة بريطانيا ع�صكرّيًا.

اأجمع  فقد  اح�صينّي،  اأمن  احاج  اأما 
الفل�صطينيون على زعامته الوطنية بف�صل �صيا�صاته 
كان  فقد  النتداب.  حكومة  مع  التعامل  ي  وحنكته 
بالثوابت  احتفاظه  مع  كبرًا  ومناورًا  دبلوما�صّيًا 
اح�صينّي  اأمن  احاج  جح  وقد  والدينية،  الوطنية 
مع  مّكن  اأْن  بعد  �صامية  الإ الزعامة  حقيق  ي 
�صامّي بعد اأْن ت�صّلم  اإجاز �صات مع قادة العام الإ

عظم �صنة 1921.  من�صب امفتي الأ

مذّكراته:  ي  يق�ل  دروزة  عزة  حمد  لكّن   v
ا�شتغّل مركزه ي  اأمن اح�شينّي قد  إّن احاج  »ا
ن�شار وجنيد ام�ؤيدين وتق�ية  فتاء جذب الأ الإ

نف�ذ العائلة اح�شينية«؟ 

الكيدّي  ال�صياق  ي  يندرج  دروزة  حمد  كام 
حيث �صراع العائات الكرى ي فل�صطن التي كانت 
تت�صارع على مواقع مثل بلدية القد�ض، وقيادة احركة 
الريطانين،  مع  والتجاذبات  الفل�صطينية،  الوطنية 
الفل�صطينية  فامعار�صة  الفل�صطينين.  ومثيل 
اأّن امجل�ض  كانت تقبل العرو�ض الريطانية ي حن 

�صامي كان يرف�ض العرو�ض الريطانية. الإ

طبعًا ل مكن اأْن ننكر اأّن احاج اأمن اح�صيني 
لكّن  النا�ض،  ا�صتقطاب  ي  كبرة  قدرة  ملك  كان 
التنظيمات  اإن�صاء  اإى  يهدف  كان  ال�صتقطاب  هذا 
الجتماعية؛ فقد كان الوّعاظ واموظفون العاملون ي 
اأرجاء  جميع  ي  يتجّولون  على  الأ �صامّي  الإ امجل�ض 
فل�صطن؛ اأق�صية، واألوية، وقرى لوعظ الفل�صطينين 
لن�صر  مهيدًا  ودينّيًا  واجتماعّيًا  �صيا�صّيًا  وتثقيفهم 

اأفكار الثورة.

كما اأّن الهيئة العربية كانت بقيادة احاج اأمن 
وع�صوية ح�صن اأبو ال�صعود، و�صري عابدين، واإميل 
عبد  الدين  و�صعد  التميمي،  بيو�ض  الغوري، وحمد 
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اأّن  يعني  واآخرين، ما  اح�صيني،  ومنيف  اللطيف، 
والعائات  طياف  الأ ختلف  �صمت  الهيئة  قيادة 
عزة  حمد  راأي  على  رد  وهذا  وغرها  امقد�صية 

دروزة.

دعمت  البيطاّي  النتداب  حك�مة  لكّن   v
اأنه كان حليفاً  اأمن اح�شينّي ما يعني  احاج 
على  �شلمّي الأ لها حيث تفيد وثائق امجل�س الإ
اأّن احاج اأمن كان على علقة ودودة مع امندوب 

ال�شامّي. ما حقيقة هذه العلقة؟ 

تدّخلت  النتداب  فحكومة  ن�صبّيًا،  �صحيح  هذا 
على وتعين  �صامّي الأ ي نتائج انتخابات امجل�ض الإ
عظم( بعد  كر )اأو الأ احاج اأمن من�صب امفتي الأ
وال�صبب  امجل�ض،  رئا�صة  على  امر�صحن  بن  نزاع 
الذي دفع الريطانين اإى ترجيح كفته اأّن بريطانيا 
�صلطة  ملك  اح�صيني  اأمن  احاج  اأّن  تدرك  كانت 
ونفوذًا اأكر من مناف�صيه ومن ثم فاإَن تاأثره وح�صوره 
كانوا  فل�صطن  عرب  اأّن  كما  واأكر.  اأبرز  �صيكونان 
واحركة  لانتداب  امعادية  مواقفه  نظرًا  به  يثقون 
اأنه كان  اأما ح�صام الدين جار اه فرغم  اليهودية. 
مناف�صًا قويًا للحاج اأمن اح�صيني اإّل اأنه كان يفتقد 

النفوذ ال�صعبّي. 

لتمرير  اأمن  احاج  على  بريطانيا  راهنت  لقد 
م�صروعها ال�صيا�صّي فقد عر�صت عليه اأن يكون ملكًا 
ي ال�صفتن مقابل القبول بالدولة اليهودية والتعاون 
مكونة  حكومة  عليه  وعر�صت  النتداب،  حكومة  مع 
باأكرية  واإجليز  ويهود  وم�صيحين  م�صلمن  من 
نها تنتق�ض  عربية، ورف�ض اح�صيني هذه العرو�ض لأ
اأنه  على  عاوة  ال�صرعية،  الفل�صطينين  حقوق  من 
الكرى،  �صوريا  من  جزء  فل�صطن  باأن  يوؤمن  كان 
ولعله يح�صن القول اأن ختم الثورة الفل�صطينية �صنة 

جي�ض  العامة  )القيادة  عليه  ُنق�ض  قد  كان   ،1948

الثورة �صوريا اجنوبية(. 

v كيف حّ�لت علقة احاج اأمن مع حك�مة 
النتداب من اح�ار والدبل�ما�شية اإى ال�شراع 

وام�اجهة؟

على  الأ �صامي  الإ امجل�ض  رف�ض  عندما  وذلك 
العرو�ض  العربية(  )الهيئة  العليا  العربية  واللجنة 
الريطانية وبداأ ي التحري�ض على الثورة ي اأو�صاط 
اأّن  النتداب  حكومة  فاأدركت  الفل�صطينّي  امجتمع 
فقامت  عليها  خطرًا  اأ�صبح  اح�صيني  اأمن  احاج 
اأنه  اإّل  لعتقاله  ق�صى  الأ ام�صجد  ي  محا�صرته 
يقتحموا  وم  �صّرية،  اأنفاق  عر  الفرار  من  مكن 
َن ام�صاعر الدينية كانت متاأججة  ق�صى لأ ام�صجد الأ
مر الذي قد ُيثر نقمة ام�صلمن لي�ض ي فل�صطن  الأ

�صامي. واإما ي العام الإ

لقد اأرادت حكومة النتداب اأن يكون احاج اأمن 
وخططاتها  م�صاريعها  لتنفيذ  يدها  ي  طّيعة  اأداة 
اكت�صفت  حينما  ال�صاحر  على  انقلب  ال�صحر  لكن 
التمرد  ي  اأمن  احاج  �صلوع  النتداب  حكومة 
والتحري�ض على الثورة ي اخفاء. لقد اأ�صدر احاج 
�صراب العام ولكنه م  اأمن اح�صيني قرارًا باإنهاء الإ
عداد، وا�صتجابة  الإ َن هناك �صعفًا ي  الثورة؛ لأ ينه 
خاطبوه  الذين  العرب  والزعماء  املوك  لطلب 
ثقتهم  له  وموؤكدين  �صراب  الإ بوقف  اإياه  مطالبن 

بريطانيا ووعودها.

v هل كان احاج اأمن اح�شينّي �شاحب م�شروع 
�شيا�شّي اأم اأنه جّرد زعيم حلّي؟

اأفكار  جموعة  اح�صيني  اأمن  للحاج  كان 
مامح  مجموعها  ت�صكل  اأْن  مكن  مهمة  �صيا�صية 

م�صروعه ال�صيا�صّي:
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اإيقاف هجرات اليهود اإى فل�صطن.  .1
مرية لليهود. را�صي الأ عدم بيع الأ  .2

اأرا�صيهم  ببيع  وامّاك  الفاحون  يقوم  اأّل   .3
لليهود.

الداعم  الريطاّي  النتداب  من  التخّل�ض   .4
لليهود.

وحدة الباد العربية.  .5

را�صي  الأ ت�صليم  يرف�ض  اأمن  احاج  كان  لقد 
ن  لأ لليهود  العرب  من  ر�ض  الأ ملكية  ونقل  لليهود 
لذلك  اليهودية،  الدولة  لتاأ�صي�ض  مهيدًا  ذلك  ي 
البيع  بعمليات  وامتورطن  ال�صما�صرة  ماحقة  قام 
�صارة اإى اأّن جموع  و�صربهم بيد من نار. وجدر الإ
 1948/ƒjÉe/15 يوم  حتى  اليهود  ملكه  كان  ما 
قام   2.5% منها  فل�صطن  اأر�ض  من   7% ن�صبته  ما 
عن  والباقي  �صما�صرة  طريق  عن  ب�صرائه  اليهود 
اآخر  �صببًا  هناك  اأّن  كما  النتداب.  حكومة  طريق 
اح�صينّي  اأمن  للحاج  النتداب  حكومة  عداء  وراء 
اأّن  حن  ي  فل�صطن،  تق�صيم  قرار  رف�صه  وهو 
العرب كانوا مع قرار التق�صيم، واتهموا احاج اأمن 
اح�صيني باإ�صاعة الفر�صة التاريخية ي اإن�صاء دولة 
لقد  اليهودية.  الدولة  جانب  اإى  تعي�ض  فل�صطينية 
الفل�صطينية  را�صي  الأ عن  التنازل  اح�صيني  رف�ض 
اليهود  الت�صليم بحق  اأيامه يرف�ض  اأواخر  وظّل حتى 

ي فل�صطن. 

عن  يبحث  يكن  م  اح�صيني  اأمن  احاج  اإّن 
يتطلع  كان  اإنه  بل  ن  خا�صّ وجد  حلية  زعامة 
النتداب  و�صاية  من  وحّرة  موّحدة  عربية  باد  اإى 
وتبعيته. لذلك فاإّن مفاو�صاته مع هتلر �صنة 1941 م 
ردن و�صوريا  تقت�صر على فل�صطن بل �صملت �صرق الأ

ولبنان وم�صر وح�صرموت وامحميات.

اأمن  اأّن احاج  تاريخية تفيد  إ�شارات  ا هناك   v
اأطلقها  التي  الث�رة  اح�شيني كان �شّد م�شروع 
مع  وفاق  على  يكن  م  واأنه  الق�ّشام،  الدين  عز 
إليه  ا الطمئنان  مكن  الذي  الراأي  ما  الق�ّشام. 

ي هذه ام�شاألة؟

خارج  جّدًا  �صرّية  كانت  الرجلن  بن  العاقة 
على. وراأيي ال�صخ�صي اأَن  �صامي الأ نطاق امجل�ض الإ
احاج اأمن اح�صيني كان معار�صًا لعز الدين الق�ّصام 
فاخاف  وامعّدات  عدادات،  الإ لنق�ض  ثورته؛  ي 

كان على توقيت الثورة والتجهيز لها.

عز  ال�صيخ  مع  راء  الآ ن�صب خاف ي  هنا  ومن 
وي  الثورة  باإطاق  يوؤمن  كان  الذي  الق�ّصام  الدين 
اأمن  احاج  اأما  والت�صليح.  بالتدريب  يقوم  اأثنائها 
الثورة،  والت�صليح ثم  والتاأهيل  بالتدريب  يوؤمن  فكان 
ولذلك ُمنيت ثورة الق�ّصام بهزمة كرى اإذ اإنه �صقط 

ي اأول مواجهة �صنة 1935.

والوعي  اخرة  وتنق�صه  عجوًل  كان  الق�ّصام 
ال�صيا�صيان، وكان ذا روح حما�صّية وجهادّية وم يكن 
التخطيط  حيث  من  اإجازه  على  عازم  هو  ما  ُيعّد 
احاج  اأما  والت�صليح.  والتدريب  عداد  والإ والتجهيز 
الثورة  م�صروع  باإن�صاج  يوؤمن  فكان  اح�صيني  اأمن 
اأنه كان يبحث عن  ي قوى امجتمع الفل�صطيني كما 
للثورة �صيا�صّيًا وع�صكرّيًا ومالّيًا، ومن  جهات داعمة 
ثّم فقد كان اأكر ن�صوجًا من الناحية ال�صيا�صية من 
ال�صهيد عز الدين الق�صام. وهذا ما جعل احاج اأمن 
م�صروع  اإمانه  فرغم  والتكتيك؛  امناورة  اإى  ميل 
�صروطها  ملك  ل  نه  لأ يرجئها  ظل  اأنه  اإى  الثورة 
بالثورة  اح�صيني  اأمن  احاج  اآمن  لقد  امو�صوعية. 
بثقة  لها  عداد  والإ لها  التمهيد  اإى  و�صعى  ال�صاملة 
واقتدار ي حن اأن ثورة الق�صام كانت حلية و�صيقة 

جغرافّيًا.
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وما  اح�شينّي؟  القادر  عبد  ث�رة  عن  ماذا   v

�شياقها؟ وماذا تختلف عن ث�رة الق�ّشام؟ 

القادر  عبد  القائد  عاد  الق�ّصام  ثورة  عقب 
اجامعة  ي  تعليمه  اأّم  قد  كان  الذي  اح�صيني 
اأثناء  �صهادته  بتمزيق  وقام  القاهرة  ي  مريكية  الأ
تب�صرية  ا�صتعمارية  جامعة  هذه  وقال:  التخرج 
�صامي والر�صول )�ض( ي كثر من  اأهانت الدين الإ
�صارة اإى اأّن ما تعّلمه عبد  امحا�صرات. ول بّد من الإ
القادر اح�صيني كان نتيجة امجهود الذاتي ولي�ض من 
مريكية، وعندما عاد اإى القد�ض عمل ي  اجامعة الأ
اإن�صاء  ي  عمله  وا�صتغّل  وام�صاحة  را�صي  الأ دائرة 
تنظيم ي اأو�صاط القروين بعد اأن ا�صتمع اإى خطة 
احاج اأمن اح�صيني و�صرورة و�صع خطة والتح�صر 
اأن نخ�صر  اأمن: نحن ل نريد  للثورة وقال له احاج 

ق�صامًا جديدًا. 

ذهب عبد القادر اح�صيني اإى دم�صق واأح�صر 
�صابطًا �صورّيًا ا�صمه �صعيد العا�ض من �صباط اجي�ض 
ا�صت�صهد  حيث  امجاهدين،  بتدريب  ليقوم  ال�صوري 
معركة اخ�صر اإثر و�صاية اأحد العماء وي امعركة 
نف�صها اأُ�صيب عبد القادر اح�صيني. لقد كانت الثورة 
عند احاج اأمن اح�صيني تعني: )اأْن ننظم، وندرب، 

ون�صلح، ثم الثورة(.

القادر  عبد  ث�رة  جحت  هل  براأيك،   v
الدين  عز  ث�رة  جاح  من  اأكر  اح�شيني 

الق�شام؟ وما ال�شبب؟

نعم، ا�صتمرت ثورة 1936 مدة �صتة �صهور وُف�ّض 
واتفاق بن احكومات  العرب  �صراب ب�صغط من  الإ
الفل�صطينين  اإعطاء  على  ين�ّض  وبريطانيا  العربية 
الفل�صطينين  خاطبوا  فالعرب  الوطنية،  حقوقهم 
قائلن: اإّن بريطانيا العظمى �صتفي بوعودها لل�صعب 
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الفل�صطيني. ولعدم الوفاء بهذه الوعود عادت الثورة 
وا�صتمّرت حتى 1939. 

احاج  ت�جه  ح�ل  التاريخية  املب�شات  ما   v
اأمن اإى اأمانيا؟

قبل اأن يخرج احاج اأمن من فل�صطن كان يوؤمن 
اأن هناك قوى عامية غر بريطانيا. فقام مخاطبة 
اإى  اأمانيا  يهود  هجرات  منع  القد�ض،  من  مان،  الأ
فل�صطن عاوة على دعم ام�صالح الفل�صطينية لكنه 

�صباب كثرة. م ينجح لأ

بعد  العراق  اإى  اح�صيني  اأمن  احاج  جاأ 
ماحقته من حكومة النتداب وات�صل بقادة العراق 
الحتال  مقاومة  ي  ن�صائحه  لهم  وقدم  الوطنين 
با�صتثمار  قاموا  العراقين  اإّن  ثم  الريطاي، 
طالبن  مان  الأ مع  اح�صيني  اأمن  احاج  عاقات 
منهم م�صاعدتهم ي مقاومة الريطانين لكن امُده�ض 
اأمانيا النازية باليهود كانت، ي تلك  اأَن عاقة  حّقًا 
لليهود  قدمت  اأمانيا  اإَن  حيث  جّدًا  متمّيزة  امرحلة، 
وهناك  واحتكارية،  ولوج�صتية  جارية  ت�صهيات 
حيث  والنازية  اليهودية  الوكالة  بن  وطيدة  عاقة 

�صهلت اأمانيا هجرة اليهود.

v ما الذي دفع احاج اأمن اح�شيني اإى لقاء 
هتلر؟

جهٍة  وجود  لعدم  اأمانيا  اإى  اأمن  احاج  جاأ 
ياأوي اإليها ثّم اإّن اأمانيا كانت تخ�صى من قيام كيان 
اأ�صرارها  باإف�صائهم  اليهود بها؛  اأّن غدر  يهودي بعد 
عن  يبحث  اح�صينّي  فاأخذ  احلفاء.  مع  وحالفهم 
»عدّو  تقول  التي  احكمة  من  انطاقًا  اأماي  بديل 
ماي  الأ بالقن�صل  بالت�صال  وقام  �صديقي«  عدّوي 
اإعامي  اأماي  موقف  اإى  يدعوه   1937 القد�ض  ي 

�صريح �صد م�صروع تق�صيم فل�صطن وهجرة لليهود، 
وقد ُقّدم عر�ض للحاج اأمن اح�صيني يت�صّمن وقوف 
فكار الوطنية  اأمانيا اإى جانب العرب مقابل ن�صر الأ

�صامي. )النازية( ي العام العربي والإ

مان ل�صببن: توّجه احاج اأمن اح�صينّي اإى الأ

يد  واإطاقها  بوعودها  النتداب  حكومة  نكث   .1
اليهود ي م�صروع الدولة.

�صعف العرب وحالفهم مع بريطانيا.  .2

مر حو�صر  الأ النتداب  ك�صفت حكومة  اأْن  وبعد 
عليه  القب�ض  لقاء  وُعر�صت  ولوحق  اح�صينّي  اأمن 

جائزة مالية �صخمة.

v هل تعتقد اأن احاج اأمن اح�شيني قد م�شى 
مع  التماهي  درجة  اإى  مان  الأ مع  علقته  ي 

الفكر النازّي؟

اأن  يرى  كان  اح�صيني  اأمن  احاج  ل، 
اليهود  يقاوم  قوي  حليف  اإى  بحاجة  الفل�صطينين 
دولة  قيام  على  �صّجعوا  الذين  الإجليز  ويقاوم 
يهودية لذلك فعل كّل ما بو�صعه منع قيام دولة يهودية 
دول  بن  كانت هناك حرب  وما  بريطاي.  باإ�صراف 
امحور ودول احلفاء وكانت بوادر الن�صر ي �صالح 
التحالف مع دول امحور �صيكون  اأَن  دول امحور راأى 
ي �صالح ال�صعب الفل�صطيني فكان عليه اأن يت�صّرف 
ب�صرعة ليتحالف مع اجهة امنت�صرة ليتمكن لحقًا 
من انتزاع حقوق الفل�صطينين منه. كما التقى احاج 
كان  اأّنه  علمًا  الفا�صي  بـمو�صليني  اح�صيني  اأمن 
يعلم اأَن اإيطاليا متوّرطة ي ليبيا وي �صرب احركة 
دفعه  اإيطاليا لريطانيا  لكن عداء  الليبية،  الوطنية 
للقاء مو�صليني. وعر و�صاطة اإيطالية توجه اإى اأمانيا 
من روما بالقطار حيث وجد ي برلن جموعة كبرة 
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�صامي.  من معار�صي بريطانيا وُجّلهم من العام الإ
جاعًا  بـهتلر  اح�صيني  اأمن  احاج  التقى  وهناك 
واإلغاء  العربية  اأمانيا للحقوق  ن�صب عينيه منا�صرة 

وعد بلفور وا�صتقال الدول العربية. 

اأَن اليهود خطر �صامل على  لقد كان هتلر يرى 
يت�صّمن  كفاحه  واأَن  لهم،  �صيت�صّدى  واأنه  ن�صانية  الإ
الق�صاء على م�صروعهم باإقامة الدولة اليهودية. وما 
اأَن اليهود قد اأَلبوا الريطانين �صد العرب، فاإَن من 

مان �صد اليهود. حق العرب اأن يوؤلبوا الأ

v هل جح اح�شيني ي م�شروعه ال�شيا�شي؟

القد�ض  ق�صية  باأن  يوؤمن  اح�صيني  اأمن  كان 
ول عربية  فل�صطينية  لي�صت ق�صية  وفل�صطن عمومًا 
واإما ق�صية اإ�صامية لذلك قام بالتوا�صل مع العلماء 
ول  �صامي الأ ام�صلمن ي اأنحاء العام لعقد اموؤمر الإ
ام�صلمن،  وجدان  ي  ح�صورها  لر�صيخ  القد�ض  ي 
اأمن  احاج  افتتح  وفعا  اإ�صاميتها،  على  والتوكيد 
�صنة  ق�صى  الأ ام�صجد  رحاب  ي  اموؤمر  اح�صينّي 
وع�صرين  اثنتن  ام�صلمن من  1931 بح�صور علماء 

ق�صى  دولة و�صدد ي خطابه على قد�صية ام�صجد الأ
ماكن امجاورة له ما ي ذلك حائط الراق. ولول  والأ
فتاء ما جح من النفتاح على العلماء  من�صبه ي الإ
حا�صمًا  عامًا  كان  الدين  اأَن  على  عاوة  ام�صلمن 
لقد قام احاج اح�صيني  النا�ض.  ي توجيه م�صاعر 
ومولي  علي  بن  ح�صن  ال�صريف  بدفن  يعاز  بالإ
حمد علي ي القد�ض عاوة على قيادات من العام 
�صامي؛ لتعظيم مكانة القد�ض ي نفو�ض ام�صلمن  الإ
الق�صية  باإخراج  موؤمنًا  كان اح�صيني  لقد  والعرب. 
فق  الأ اإى  ام�صدود  العربي  فق  الأ من  الفل�صطينية 

�صامي الرحب. الإ

نعم، جح �صيا�صيًا لكن هزمة اأمانيا م حقق 

امطالب العربية ي حن اأَن العرب انت�صر حلفاوؤهم 
ع�صكرّيًا لكنهم خ�صروا �صيا�صّيًا ووطنيًا اإذ م يح�صلوا 

على ال�صتقال.

v هل كان احاج اأمن اح�شيني ذاتّياً واأنانّياً؟

كبر  عدد  مثل  اح�صيني  اأمن  احاج  كان  نعم 
مفرطًا  وكان  الذاتي  باح�صور  متلئًا  الزعماء  من 

ي �صلوكه الذاتي القيادي.

القوية  ب�صخ�صيته  اح�صيني  اأمن  احاج 
ام�صيطرة على جميع معاونيه كان قادرًا على اإخ�صاع 
امعار�صة  حاولت  ف�صلت  لذلك  لراأيه،  اجميع 
وتخّطيه.  اح�صيني  اأمن  جاوز  ي  الفل�صطينية 
واأذكر بهذا ال�صدد حكاية وقعت �صنة 1974 حينما 
من  ُدعيت  فقد  كرات�صي  ي  �صامي  الإ اموؤمر  عقد 
اإياد، خالد  اأبو  الفل�صطينية )اأبو عمار،  القيادة  قبل 
اح�صن، فاروق القدومي( وطلب مني خالد اح�صن 
توجيه  اأجل  من  اح�صيني  اأمن  احاج  مع  التوا�صل 
ر�صالة للملك في�صل يطلب فيها من ال�صعودية عدم 
ي  �صامي  الإ اموؤمر  ي   242 قرار  على  اموافقة 
واأبلغته  اح�صيني،  اأمن  للحاج  فتوجهت  كرات�صي. 
فاأبلغتهم  قادة فتح  القيادة فطلب مني مقابلة  قرار 
منت�صف  ي  موعد  على  فاتفقوا  اأمن  احاج  برغبة 
اإياد  اأبو عمار، وخالد اح�صن، واأبو  الليل حيث جاء 
طلبهم  عن  و�صاألهم  اح�صيني  اأمن  احاج  وقابلنا 
فاأجابوه. ف�صاألهم عن م�صروعهم ي الثورة وناق�صهم 
تف�صي  التي  العلمانية  ومبادئها  الثورة  منطلقات  ي 
اأبو عمار  فاأجاب  فل�صطن  اليهود ي  قرار بحق  اإى 
واإعامي  �صيا�صي  تكتيك  جرد  فكار  الأ هذه  باأَن 
احاج  فاأجابه  العامّي،  العام  الراأي  ل�صتقطاب 
عند  عقيدة  فكار  الأ هذه  ت�صبح  اأْن  اأخ�صى  اأمن: 
اجيل اجديد! فرّد عليه خالد اح�صن: نحن نقوم 
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بعقد جل�صات توعية لعنا�صرنا وكوادرنا حتى يعرفوا 
الثالثة فجرًا  انتهى ي  نقا�ض مطول  وبعد  احقيقة. 
قال احاج اأمن اح�صيني: اإّن الر�صالة لن تفيد نفعًا 
املك  قناع  لإ الريا�ض  اإى  �صخ�صيًا  �صاأتوجه  لذلك 
اإى كرات�صي من  اأن توّجه  في�صل بهذا الكام وبعد 
غر  �صامية  الإ الوفود  اإقناع  من  ومّكن  الريا�ض 

العربية برف�ض قرار 242 وم له ذلك.

الرحلة  هذه  من  اح�صيني  اأمن  احاج  وعاد 
متعبًا ومري�صًا فتوي بعد عودته باأ�صبوع.

v هل تعتقد اأن للحاج اأمن اح�شيني تاأثراً ي 
انطلق الث�رة الفل�شطينية امعا�شرة؟

اإى  تعليمات  اأ�صدر  قد  اأمن  احاج  اأّن  اأذكر 
ردن  الأ و�صرق  الغربية  ال�صفة  ي  موؤيديه  جميع 
للثورة  وام�صاعدة  العون  كل  بتقدم  ولبنان  و�صوريا 

الفل�صطينية امعا�صرة والن�صمام لها.

اح�شيني  احاج  بن  العلقة  طبيعة  ما   v
والرئي�س يا�شر عرفات؟

يعمل  كان  عرفات  والد  اإن  اإذ  قدمة  العاقة 
ا�صمها  ابنة  لهم  وكان  القد�ض  ال�صعود ي  اأبو  اآل  مع 
زهوة م تكن متزوجة فتو�صط احاج اأمن اح�صيني 
 1948 اأنه ي عام  لعرفات وتزوج منها. عاوة على 
ي  طالبًا  وكان  اآنذاك  ال�صاب  عرفات  يا�صر  ان�صم 
العربية  الهيئة  اإى  القاهرة  بجامعة  الهند�صة  كلية 

جهاز  م�صوؤول  وكان  ر�صد  عن�صر  بو�صفه  العليا 
الر�صد، ي ذلك الوقت، حيدر كامل اح�صيني )ابن 
�صقيق احاج اأمن وابن امفتي ال�صابق( وقد طلب منه 
عّدة مهام لتنفيذها ي القاهرة ومن اأبرزها الك�صف 
بو�صاطته  ير�صلون  اليهود  كان  اإر�صال  جهاز  عن 
ويبلغونهم  فل�صطن  ي  اليهودية  الوكالة  اإى  ر�صائل 
يا�صر  جح  وقد  ام�صرية  الع�صكرية  التحركات  عن 

عرفات ي ذلك.

v ماذا عن العلقة ال�شيا�شية بن الزعيمن؟

الزعيمن،  بن  كثرة  لقاءات  هناك  تكن  م 
يا�صر  كان  اإذ  طبيعتهما؛  اإى  ذلك  مرّد  ويرجع 
زعامة  اأي  عن  ب�صخ�صيته  ال�صتقال  يريد  عرفات 
اأخرى حيث اأخذ يبني لنف�صه م�صارًا فكريًا و�صيا�صيًا 
مقابلة  كل  اأمن اح�صيني ي  وكان احاج  م�صتقًا، 
التفريط  عدم  اإى  ويدعوه  الن�صائح  له  يوّجه  معه 
اأن  اأعتقد  اأر�ض فل�صطن ما يجعلني  باأي �صر من 
يا�صر عرفات اأدرك اأّن احاج اأمن يريد اأن مار�ض 
مر الذي اأّدى اإى نفور يا�صر  عليه و�صاية �صيا�صية الأ

عرفات وابتعاده عن احاج اأمن اح�صيني.

الثورة  اأن  عن  بالإعان  عرفات  قام  لذلك 
�صليلة  واأنها  عامية  ثورة  امعا�صرة  الفل�صطينية 
الثورة  �صاأن  امحلية كما هو  ولي�صت  الكرى  الثورات 

u 1948/1936 الفل�صطينية
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فنان من القد�س
رث�ذك�شي العربي بالقد�س يرعى احركة الفنية ي ل�اء القد�س  ما فتئ نادي الحاد الأ
منذ اأن �شمم على اإقامة معر�س للر�شم الفني ي �شهر اآب من كل عام. فقد اأقام امعر�س 
ول �شنة 1955، وا�شرك فيه عدد �شئيل من الفنانن. وما لبث اأن ازداد عدد ام�شركن  الأ
عندما ازدادت �شهرة امعر�س وح�شنت اأ�شاليب النادي ي العر�س والدع�ة للمعر�س، فبلغ 
الفل�شطيني  الفنان  اأبرزهم  وفنانة من  1957 خم�شة ع�شر فناناً  �شنة  ام�شركن ي  عدد 
اأنتج، بينها ل�حة بعن�ان  إ�شماعيل �شم�ط. فقد عر�س خم�س ل�حات زيتية من اآخر ما  ا
»متى تع�د«؟ مثل اإحدى اللجئات تنتظر ع�دة زوجها وهي حمل طفًل على ذراعها، 
طفال اللجئن يجل�س بج�ار كر�شي  واأخرى بعن�ان »هنا كان يجل�س اأبي« مثل اأحد الأ
�شغر ملطخ بالدم، وثالثة بعن�ان »ذكريات ونار« مثل �شيخاً لجئاً يجل�س ليًل ي خيمته 

اأمام النار ي�شطلي ويفكر، بينما تظهر اأ�شباح اأطفال نائمن من خلفه.

داب البروتية ي عددها 10/9 )عدد متاز(، 1958, �س  [قبل ن�شف قرن ونيف ن�شرت جلة الآ
105-106, ي زاوية الن�شاط الثقاي ي ال�طن العربي ما �شهده مرا�شلها ي القد�س، ليذكرنا اأن القد�س 

دب.] كانت ب�شكل اأو باآخر عا�شمة الثقافة العربية واأنها كانت على الدوام م�شرحاً للثقافة والفكر والأ

وثيقة )1)
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ول�صت معر�ض الكام عن اإ�صماعيل �صموط ول عن غره من الفنانن امعروفن الذين ا�صركوا ي 
امعر�ض ك�صبحي القطب وغره، ولكني اأود اليوم اأن اأحدث عن واحد من الفنانن ال�صغار الذين نالوا 

ول.  اإعجابًا كبرًا من الزوار والنقاد، ول �صيما من اأجل ما اأحرزوه من تقدم منذ امعر�ض الأ

الزوار  وكان  الثاثة،  النادي  معار�ض  ي  ا�صرك  فقد  ُبّاطة،  كمال  فهو  ال�صغر  الفنان  هذا  اأما 
لوان امائية. وي ال�صهر  يلم�صون تقدمه ي كل �صنة، بداأ الت�صوير بالفحم واحر ال�صيني ثم انتقل اإى الأ
لوان امائية معظمها من ال  اما�صي اأقام له النادي معر�صًا خا�صًا عر�ض له فيه خم�صًا وثاثن لوحة بالأ

»غوا�ض«.

وم�صحة الكاآبة والت�صاوؤم غالبة على هذا الفنان على الرغم من حداثة �صنه. واإذا ا�صتثنينا اللوحة 
اأحد  ي  القد�ض  مقرة  اختار  وقد  بهيج.  طبيعي  منظر  امعر�ض  ي  فلي�ض  لبنانية«  »ظال  بعنوان  التي 
مو�صوعاته ور�صم لها لوحة بعنوان »مدينة اموتى« بدا فيها �صور امدينة جهمًا وراء القبور وقد اأخفى مدينة 
لوان  نظار! وم ي�صتطع اأن ي�صور نف�صه اإل ي حال كئيبة، فغلبت على »�صورته الذاتية« الأ حياء عن الأ الأ

القامة!

كر من جهده. ومن هذه  جادة ي ر�صم ال�صخ�صيات التي اأخذت الن�صيب الأ ولعله اأجاد اأح�صن الإ
ال�صخ�صيات »جران« و»خليل مطران« و»خالد العظم« و»فان كوخ« اأما الوجوه التي يعر فيها عن حالت 
نف�صية فمن اأجودها لوحة بعنوان »�صيخوخة« واأخرى بعنوان »رجولة« وثالثة بعنوان »�صرا�صة« ورابعة بعنوان 

»�صخ�صية من برلن«، وكلها قوية اخطوط وا�صحة التعبر.

وقد امتازت بع�ض لوحاته بروح �صعبية حلية، منها لوحة بعنوان »قهوة« يظهر فيها البكرج والفناجن 
زقة ي مدينة  لأ بعنوان »حارتنا«. ومنها مناظر  اأخرى  ولوحة  اليد،  الن وكوب مك�صور  اأو  ال�صكر  وعلبة 
الب�صاطة ي  كلها  فيها  وتظهر  الروم.  دير  داخل  م�صهد  واأخرى  ال�صريف  بقرب احرم  القدمة  القد�ض 

التعبر والنجاح ي خلق اجو.

لكن ما هز و�صدم معظمهم عدد من ال�صور التي ر�صمها كمال باطة باأ�صلوب جديد يعر فيه عن 
اآخر. من ذلك  اأفكاره وعواطفه، فقد انتهج لنف�صه منهجًا ي�صر فيه مع الرمزية حينًا والتكعيبية حينًا 
لوحة بعنوان »الوحيد ي حزنه« ظهر فيها اإن�صان ذو راأ�ض كبر ل فم له وج�صم �صئيل، ي�صر وحيدًا ي 
طريق احياة املتوية وراءه. واأمامه �صجرة ل ورق عليها تظهر من خال اأغ�صانها العارية كرة ملتهبة 

بعيدة. وقد غلب على هذه اللوحة لون ليلكي قام وجو من الكاآبة غريب.

من مربوط ب�صل�صلة اإى  وي لوحة اأخرى بعنوان »عندما يحب امراهق« ظهر ي ال�صورة �صكان: الأ
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ي�صر مربوط بخيط واه اإى العمود نف�صه  عمود وكاأنه ي�صور �صخور الواقع وقيود التقاليد والعادات، والأ
هواء،  مام ويحتوي على اأ�صكال رمزية ي طليعتها قلب مندفع وراء العواطف والأ وقد بدا منطلقًا اإى الأ
ثم ر�صالة غرام وعن دامعة وغيوم وجوم لعلها خيالت امراهق واأحامه. وكاأي بالفنان ي�صبه امراهق 
ح�صان  ويتاأخر  واخيالت،  العواطف  ح�صان  وهو  الي�صار  ح�صان  منها  ينطلق  ح�صانن  ذات  مركبة 

اليمن وهو ح�صان الفكر والتعقل فيختل توازن حياته.

وي لوحة ثالثة بعنوان »امراهقة بن اخر وال�صر« يبدو راأ�ض امراهقة وقد تلون باألوان زاهية من 
اجهة اليمنى ولعلها جهة اخر حيث نرى حبًا راكعًا يرفع على كفه قلبًا ويقدم زهرة، وتلون من اجهة 
اأنياب مفر�صة وذئاب جائعة وي اأعلى اجهة اليمنى  الي�صرى باألوان قامة وكاأنها جهة ال�صر اأحاطتها 

ق�صا�صات من اجرائد مل�صوقة مو�صوعها احب واجن�ض.

ولن اأ�صتطيع اأن اأم�صي ي حليل �صور امعر�ض الباقية امماثلة، ومن اأبرزها »وادي ال�صقاء« و»امفكر« 
خرة هي الوحيدة ذات ام�صمون الوطني اجماعي اإذ مثل عودة الاجئن  و»راجعون«. وهذه اللوحة الأ
خرى فذات م�صمون فردي �صخ�صي جدًا ترز لنا هذا الفنان النا�صئ ذا  اإى فل�صطن. اأما اللوحات الأ

�صخ�صية متاأمة كئيبة منطوية على ذاتها.

لوان والظال، ونرجو له م�صتقبًا  اأن لهذا الفنان طاقة عظيمة على التعبر بالأ ونحن ل ن�صك ي 
.kÉª°SÉH
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ــــــ

ــــــ
نــــ

فــ

ـــــــــع الــــنــــا�ــــصــــري راف
ـــــات عــــــدنــــــان مـــــدان
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Almond Blossom and Beyond, Interlink 2009, p20.
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فيلم
آخر القد�س ي يوم ا

إ�شكالية احب و�شط الحتلل وا

عدنان مدانات

فاز  متن�عة  فل�شطينية  �شينمائية  م�شاركة   ،2002 لعام  ال�شينمائي  »كان«  مهرجان   ó¡°T
فيلم  وكان ثمة  التحكيم اخا�شة،  �شليمان بجائزة جنة  إيليا  ا للمخرج  اإلهية«  »يد  اأحدها وه� 
إنتاج وزارة الثقافة الفل�شطينية. الفيلم ه� »القد�س ي ي�م  ا فل�شطيني روائي ط�يل ه� باك�رة 
اآخر« وله عن�ان ثان ا�شتخدم ي الرجمة الفرن�شية ه� »عر�س رنا«، اأخرجه هاي اأب� اأ�شعد الذي 
ف�شل فيلم  و�شكار لأ ن« الذي ر�شح جائزة الأ ا�شتهر فيما بعد عامياً بعد اأن اأخرج فيلم »اجنة الآ

اأجنبي.

يوم  ي  القد�ض  رنا/  »عر�ض  الروائي  الفيلم  يلجاأ 
اآخر« اإى ذات الثنائية امتعار�صة اموجودة ي فيلم »عر�ض 
�صحر« الزواج والحتال. لكننا ي »عر�ض رنا« ل نتعامل 

بتقاليد  خا�صة  تفا�صيل  على  ت�صتغل  فلكلورية  مادة  مع 
تت�صدر  رئي�صية  واجهة  توجد  ل  اأي�صًا  هنا  الزواج. 

ال�صا�صة بل ثمة عر�ض متزامن متواز لطري الثنائية.
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امقدمة،  نوع  هو  مركب،  م�صهد  الفيلم  يبداأ 
ت�صتخدم فيه موؤثرات ب�صرية ل�صور اأ�صخا�ض ثابتة 
اأم،  �صور  الوجوه،  ترى  ل  حيث  اخلف  من  ملتقطة 
�صينمائية  لقطات  على  مل�صقة  واآخرين،  واأخ  واأب، 
�صّرة، م�صاحبة  ت�صورهم ي و�صع ال�صتلقاء على الأ
يتعامل  باأنه  يوحي  على حدة،  م�صهد  كل  على  تعليق 

مع حدث م�صى.

نهار  خال  ح�صل  ما  هو  م�صى  الذي  احدث 
الزواج من حبيبها  التي قررت  رنا  ال�صابة  واحد مع 

ي نف�ض النهار.

يبداأ احدث فجرًا، ت�صتيقظ رنا من نومها قلقة، 
امنزل  من  خارجة  تت�صلل  عجل،  على  ثيابها  ترتدي 
اأن تلقي نظرة �صريعة على والدها ام�صتغرق ي  بعد 
النوم. تعي�ض رنا مع والدها ي القد�ض، فيما يعي�ض 
اأخوتها ي القاهرة، وهو ل يريد اأن يرك ابنته تعي�ض 
وحيدة ي القد�ض. لهذا ا�صرط عليها اإما الزواج ي 
نف�ض اليوم وقبل اأن تبلغ ال�صاعة الرابعة بعد الظهر 
اأو م�صاحبته للعي�ض معه ي خارج الباد. كان الوالد 

للزواج،  حتملن  مر�صحن  باأ�صماء  قائمة  جهز  قد 
طلب  قد  منهم  كل  كان  موظفن،  اأطباء،  حامن، 
تختار  اأن  منها  يريد  ن  والآ برف�صها،  وجوبهوا  يدها 
على عجل اأحدهم. هكذا بات على رنا اأن تبحث فورًا 
عن حبيبها خليل، امخرج ام�صرحي، لكي تتزوج منه 
ب ي ال�صاعة الرابعة من  قبل امهلة التي حددها الأ
بعد الظهر. هذه هي العقدة التي تقوم عليها حكاية 
بلعبة  اأ�صبه  وم�صاراتها  والتي جعل من احكاية  رنا 

حمل ي طياتها قدرًا ما من ال�صخرية اأو امفارقة.

عن  بحثًا  واأحياءها  القد�ض  �صوارع  رنا  جوب 
فا  اخلوي  الهاتف  على  مرارًا  به  تت�صل  حبيبها، 
فيها  يتواجد  اأن  مكن  التي  امنازل  ي  تبحث  يرد، 
ي  ليلته  اأم�صى  اأنه  تعلم  اأن  اإى  عليه،  تعر  فا 
اإى  ليًا  عودته  ي  ن  لأ اه  رام  ي  ام�صرح  �صالة 
القد�ض مغامرة خطرة مليئة بالتوتر والقلق، ت�صطر 
فتقام  حبيبها  مع  وتعود  اه  رام  اإى  للذهاب  رنا 
مرا�صم الزواج. ينتهي الفيلم بزواج رنا من حبيبها 
من  تبعها  وما  الزواج  مرا�صم  لكن  حظة.  اآخر  ي 
و�صط  ال�صارع  ي  رنا  خاله  ترق�ض  ب�صيط  احتفال 
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امدعوين وال�صهود تتم ي الطريق قرب حاجز اجي�ض 
اأن  ن اماأذون م يتمكن من عبوره بعد  �صرائيلي لأ الإ

احتجز جنود احاجز هويته.

من حظة ا�صتيقاظ رنا فجرًا وحتى زواجها ي 
الرابعة من بعد الظهر، تعي�ض رنا مغامرة،  ال�صاعة 
خطوة  كل  وحواجز،  جنود  هناك  مكان  كل  ففي 
حتاج اإى ت�صاريح من الحتال وكل طلب ت�صريح 
خاطرة غر م�صمونة النتائج. الحتال واقع يومي 
ي�صمل كل نواحي احياة، ويبدو اأن النا�ض اأدمنوا على 

التعامل معه كظاهرة يومية.

تعاي�ض  على  يدلن  منف�صان  م�صهدان  هناك 
رنا  نرى  ول  الأ ام�صهد  ي  امت�صادة.  الثنائية  هذه 
نرى  �صرائيلي.  الإ للجي�ض  حاجز  قرب  واآخرين  مّر 
النا�ض يتوقفون ي انتظار نهاية امعركة اجارية بن 
طفال الذين يلقون عليهم  اجنود خلف احاجز والأ
اأن  اإى  قليًا  اأ�صًا  ام�صتعجلة  رنا  تنظر  احجارة، 
الطرفن  بن  والعبور  ام�صي  فتقرر  �صرها  يعيل 
ي  ت�صبح  اإذ  لكنها  واجنود.  طفال  الأ امتجابهن، 

نحو  به  تلقي  حجرًا  لتحمل  حظة  تتوقف  الو�صط 
اجنود ثم تتابع طريقها. ي ام�صهد الثاي ي�صطف 
حبيب رنا خلف طابور كبر من امراجعن يقف اأمام 
دارة الع�صكرية كل منهم يحتاج اإى �صهادة  مكتب لاإ
للح�صول  الوقت  ي�صابق  نه  ولأ ما.  اأو ت�صريح  موقعة 
على �صهادة باأنه غر متزوج، يحاول اأن يتجاوز دوره 
خرين ي مقدمة ال�صفوف و�صعه، لكن ما  �صارحًا لاآ
ن اجميع ي و�صع ا�صتثنائي  من اأحد ي�صتجيب له لأ
م�صتعجل، وهنا ل يتمكن من حقيق مراده اإل ب�صراء 
للمفارقة،  ويا  يبدو،  �صاب  من  للوقوف  قريب  مكان 

اأنه يتاجر مكان الوقوف.

تفا�صيل  عر�ض  ي  ي�صتغرق  رنا«  »عر�ض  فيلم 
وال�صوارع  زقة  والأ حياء  الأ تفا�صيل  القد�ض،  مدينة 
ي  ال�صياحية  الرحلة  ي�صبه  ما  وامنازل،  القدمة 
اأرجاء القد�ض حت الحتال واموازية بدورها لرحلة 
برع  التي  التفا�صيل  تلك  اإن  حبيبها.  عن  بحثًا  رنا 
امخرج وام�صور ي تقدمها جعل من الفيلم بدوره 

uوثيقة عن القد�ض ت�صتحق النتباه اإليها
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وثيقة )2)

[اأما زالت هذه الفتتاحية تنطق بل�صان احال؟]
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�صبيل ال�صلطان قايتباي، �صّيد عام 1482م

�ش�ر من القد�س



العدد ال�شاد�س وال�شبع�ن 1602009

ماأذنة الزاوية اخلوتية، �صّيدت بن عامي 1933-1932
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باب احديد
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منظر عام لقبة امدر�صة النحوية التي كانت تدر�ض علوم النحو وال�صريعة
ي القد�ض
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باطات مزجّجة من قبة ال�صخرة، من عهد �صليمان القانوي )الفرة العثمانية(

ت�صميم داخلي لقبة ال�صخرة
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اللوحة للفنان ن�صر عبد العزيز- فل�صطن.



ا�س
ــــو

ــــــ
أقــ ا ــــــن يــــــاغــــــي ــــــص حــــــ�

ــان ــي ــك فـــار�ـــصـــن اأغــاب
ــــد مـــبـــيـــ�ـــصـــن مــــهــــن
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ق�شة كتاب

قد�صنا: �صهادة على احدث واحقيقة

رما يك�ن ي عن�ان الكتاب Éæ°Sób ما ي�شي م�شم�نه، قبل القراءة، وما يف�شح عن ام�شم�ن، 
برثا  ابنتها  بتدوينها  قامت  مريكية،  الأ �شباف�رد  لعائلة  ذاتية  �شرة  والكتاب  القراءة.  بعد  �شريحاً، 
�شباف�رد ف�شر، جاءت اإى القد�س ي مطلع القرن اما�شي مدف�عة، رما، بعبق التاريخ، الذي يطلق 
طياف اأو منجذبة، رما اإى فكرة اخل�س، ذلك اأن ي غم��س القد�س  ي ذاكرة البع�س في�شاً من الأ

�شلي. وو�ش�حها، ما ي�شتقدم اأرواحاً تبحث عن الن�ر الأ

ح�شن ياغي

تعّرفت العائلة، ي اإقامتها الطويلة، على امدينة 
مهجورة  اآن:  ي  امهجورة  وغر  امهجورة  امقد�صة 
ن فيها ما كان يحتاج اإى ترميم واإعادة بناء،  هي، لأ
»غرباء«،  ت�صتقبل  كانت  نها  لأ اأبدًا،  مهجورة  وغر 
يبحثون فيها عن »جد قدم«، بقدر ما كانت تغري 
»حاكمًا تركيًا« باإطاق ا�صمه على جزء من اأجزائها. 

ختلفة،  مذاهب  امب�ّصرين  »الغرباء«،  تكاثر  ومع 
امدينة  ا�صتيقظت  �صيا�صية«  بـ»فتوحات  الطامعن  اأو 
بدءًا  هويتها،  يختل�ض  ما  على  ف�صيئًا  �صيئًا  القدمة، 
بريطانيون  �صا�صة  له  اأخل�ض  الذي  بلفور،  بوعد 
»�صهاينة«، و�صوًل اإى قادة �صهاينة، اأقنعهم هرتزل 

بدولة يهودية جديدة.
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عا�صت هذه العائلة ام�صيحية ي القد�ض، وعا�صت 
مع اأهل امدينة، م�صلمن كانوا اأو م�صيحين، اختلطت 
ن�صان« واختلطوا  الإ التخّفف من »عبء  بهم حاولة 
اأتاح لها هذا  ال�صجن.  بب�صاطة تثر  بها، م�صّرحن 
الختاط اأن تتعلم �صيئًا من العربية، واأن تتعّرف على 
»مطبخ ال�صرقين«، الذين فاتتهم احداثة وم تفتهم 
»�صلطان  اإى  مقّيدون  وهم  احداثة  فاتتهم  اآن:  ي 
وام�صت�صفيات،  امدار�ض  ببناء  يكرث  ل  عثماي« 
القيم،  باأ�صالة  احتفظوا  نهم  لأ تفتهم احداثة،  وم 
خر«  »الآ وا�صتقبال  والكرم  الت�صامح  عن  امحدثة 
اأملت  التي  هي  القيم  هذه  ولعل  به.  والعراف 
يزدري  ل  وا�صحًا،  ب�صيطًا  �صردًا   Éæ°Sób كاتبة  على 
الفل�صطينين ول ينّكل بهم. تعاملت �صاحبة الكتاب 
ب�صكل يومي مع »عّمال« ب�صطاء ل يرون ي »ام�صيحية 

مريكية« عدوًا. الأ

ت�صمن كتاب Éæ°Sób ما ي�صبه �صرة ذاتية جزوءة 
ل�صخ�صية مرموقة، التقت ب�صخ�صيات لعبت دورًا ي 
وب�صبب  الكتاب،  ي  فاإّن  و�صط«،  الأ »ال�صرق  م�صار 
الذاتية،  ال�صرة  عن  يفي�ض  ما  التاريخي،  ال�صياق 
ت�صامح  الذاتية:  ال�صرة  تخالط  وا�صحة  اأمور  ثاثة 
�صمح  الذي  الرمزي،  الديني  عمقها  كما  القد�ض، 
ماي  والأ اليوناي  اجن�صيات:  متعددي  ب�صر  بالتقاء 
مريكي و«اليهودي«. و�صواء  والرو�صي والإجليزي والأ
اأ�صارت هذه اجن�صيات امتعددة اإى التب�صر الديني 
اأو اإى اأطماع �صيا�صية، فاإن ي ح�صورها الكثيف ما 
يف�صح عن اأهمية امدينة، لي�ض فقط بامعنى الديني 

وحده، بل معان ختلفة.

امنظم  الت�صلل  ي  فيتك�صف  الثاي،  مر  الأ اأما 
لليهود اإى فل�صطن، كما اأ�صار الكتاب، الذي ا�صتمر 
اأن  منذ مطلع القرن الع�صرين، بوتائر متفاوتة، اإى 
الثانية  العامية  احرب  جيء  مع  عقاله  من  اأفلت 

على  احلفاء  انت�صار  بدا  حتى   ،1944-1939

»هتلر« انت�صارًا لل�صهيونية واإعانًا عن مياد دولة 
اإ�صرائيل. �صردت اموؤلفة هذا الت�صل�صل بعفوية كاملة، 
قبل اأن ت�صتفزها امجازر لحقًا، التي بلغت ذروتها مع 
لهي«  جيء »دولة ال�صتقال« التي �صّلحت »الوعد الإ

�صلحة و»العنف امقد�ض«. ما �صاءت من الأ

وم  طوعًا،  مدينتهم  القد�ض  اأهل  يغادر  م 
كما  ر�صمية«.  عربية  »نداءات  ملّبن  عنها  يرحلوا 
تدعي اإ�صرائيل فقد خرجوا منها، كما تقول الكاتبة، 
»دير  جزرة  فبعد  ال�صهيوي«  »اموت  من  هربًا 
فزرعوا  النموذج  تعميم  ال�صهاينة  اأراد  يا�صن« 
»وقف  كلها«.  الفل�صطينية  عمار  »الأ ي  اخوف 
وحن  مرجفًا،  ال�صاد�صة  من  يقرب  الذي  ال�صبي 
اأح�صرنا �صيئًا معاجته كان قد �صقط ميتًا«. ي فرة 
لحقة، تلت »الن�صوة ال�صهيونية«، عنوانها التق�صيم، 
ر�ض  فق�صم ال�صهاينة، كل ما مكن ق�صمته: ق�صموا الأ
قريتن  القرية  فغدت  �صخا�ض،  والأ والبيوت  والقرى 
والبيت الواحد بيتن، والدار دارين، واجتاح التق�صيم 

الطفل فاأ�صبح »طفلن« وا�صتقر حت الراب.

متعددة  نزيهة  وثيقة  Éæ°Sób على   ÜÉàc  …ƒ£æj

يجتذب  الذي  امهيب  غمو�صها  ي  القد�ض  الوجوه: 
ا�صت�صافت  التي  فل�صطن  اأر�ض  متعددة،  اأرواحًا 
رهاب  الإ �صلين،  الأ ال�صكان  طردت  يهودية«  »اأقلية 
وال�صيا�صة  والب�صر  ال�صجر  يقتل  الذي  ال�صهيوي، 
وكاذبة  »اليهود«  مع  �صادقة  كانت  التي  الريطانية 

الكذب كله مع العرب.

عملت الكاتبة برثا �صبافورد ف�صر وعا�صت ي 
القد�ض ما يقارب ال�صبعن عامًا قبل اأن تن�صر كتابها 
قد�صنا ي لندن عام 1948. وقد �صم الكتاب حكاية 
 ,1871 عام  الكبر  �صيكاغو  بحريق  بداأت  اأمريكية 
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�صطورة. اإن النار قد ا�صتعلت عندما قامت  وتقول الأ
بقرة ملكها ال�صيدة اأولري، والدة �صخ�صية �صيا�صية 
من  كومة  على  لي�صقط  م�صباح  بركل  �صيكاغو،  من 

الق�ض.

ي  كبرة  مكانة  تتمتع  �صبافورد  عائلة  كانت 
�صيكاغو، حيث كان والد برثا حاميًا ناجحًا يذهب 
به عمله اإى اأوروبا بن حن واآخر، وكانت له عقارات 
الكبر  احريق  اأن  الوطن غر  كبرة ي  ومتلكات 

اآتى على الكثر من متلكاته.

ال�صيدة  عرت  عندما  كر  الأ الكارثة  حّلت 
طل�صي  �صبافورد واأبناوؤها الثاثة ال�صغار امحيط الأ
غرقت  حيث  اإجلرا،  ي  الزوج  اإى  لان�صمام 
طفال الثاثة ي البحر. وكانت كلمتا  ال�صفينة وفقد الأ
اأر�صلتها  التي  الرقية  حتوى  هي  وحدي«  »جوت 
اأنقذتها �صفينة  اأن  ال�صيدة �صبافورد اإى زوجها بعد 
عابرة. وعندما التاأم �صمل الزوجن، �صرعا ي تاأمل 
اللتن حلتا بحياتهما: هل  التواأمن  مغزى الكارثتن 

كانت هذه هي اإرادة اه؟

واأفراد  �صبافورد،  اأفراد عائلة  النهاية غادر  ي 
عائلة كبرة تدعى عائلة »لر�صن« وبع�ض ال�صويدين-
مريكين �صيكاغو لي�صتقروا كلهم ي القد�ض، وفيما  الأ
بعد، قيل اأن هوؤلء قاموا بهذه اخطوة انتظارًا لعودة 

ام�صيح الثانية.

بعيد ذلك، ي حواي عام 1878، ان�صم اأقارب 
امدينة  ي  امجوعة  اإى  ال�صويد  من  لر�صن  عائلة 
»امحمية  با�صم  يعرفون  جميعًا  واأ�صبحوا  امقد�صة، 
تخلد  وقد   .The American Colony مريكية«  الأ
ال�صم ي البناية احجرية القدمة البهية التي كانت 
ذات مرة واحدة من اأماكن �صكنى امجموعة، والتي 
»فندق  من  الرئي�صي  اجزء  ن  الآ ت�صكل  اأ�صبحت 

مع  الفندق  هذا  اأ�صبح  وقد  مريكية«.  الأ ام�صتعمرة 
دارات واملتقى  �صافات واإعادة التاأثيث جمعًا لاإ الإ

لل�صحافة الدولية ي القد�ض ال�صرقية.

حذية،  الأ اأيديهم ي �صناعة  ام�صتوطنون  اأعمل 
ن�صانية التي اأثمرت،  عمال الإ والنجارة واميكانيك والأ
داخل  طفال  لاأ م�صت�صفى  تاأ�صي�ض  عن  بعد،  فيما 
جدران امدينة القدمة. وي الغ�صون، رزق الزوجان 

�صبافورد بطفلة اأخرى اأ�صمياها برثا.

ف�صر،  فريدريك  من  �صبافورد  برثا  تزوجت 
وقد  القد�ض.  ي  اأمانية  تب�صرية  لعائلة  ابن  وهو 
امكتب  اليوم  القدم  �صبافورد  عائلة  منزل  اأ�صبح 
العام  مريكي  الأ للقن�صل  قامة  الإ ومكان  الرئي�ض 
اإقامتها  �صنوات  وعر  اليهودية.  الغربية  القد�ض  ي 
كتابها  بعد ي  فيما  وكتبت  برثا  قابلت  القد�ض،  ي 
ال�صهرة  ذات  ال�صخ�صيات  من  العديد  عن  قد�صنا 
فيها. من بن  اأو عا�صوا  القد�ض  زاروا  العامية من 
�صهيوي  وهو  �صموئيل،  هربت  اللورد  كان  هوؤلء 
واجرال  لفل�صطن،  اأعلى  بريطاي  مفو�ض  واأول 
الريطاي اللورد األينبي، الذي قام جي�صه ي احرب 
تراك  الأ قب�صة  من  فل�صطن  بانتزاع  وى  الأ العامية 
قبيل عيد امياد عام 1917، وقابلت ال�صيدة كًا من 
ون�صتون ت�صر�صل الذي اأ�صبح فيما بعد رئي�صًا لوزراء 
بريطانيا، ورئي�ض اإ�صرائيل م�صتقبًا حاييم وايزمن، 
ولورن�ض  ثوما�ض،  لويل  البارز  مريكي  الأ وال�صحاي 
العرب الذي �صاعده ثوما�ض ب�صناعة �صهرة عامية، 
ردن، و جرترود بيل الكاتبة  واملك عبد اه ملك الأ
الريطانية،  امخابرات  و�صابط  وامكت�صفة  ال�صاعرة 
من  وعددًا  اح�صيني  اأمن  احاج  القد�ض  ومفتي 
وقات  خرى. كما و�صفت ي كتابها الأ ال�صخ�صيات الأ
مريكية«  الأ »امحمية  واجهتها  التي  الكثرة  ال�صعبة 
تلك  و�صمت  ا�صطرابًا.  فل�صطن  حقب  اأ�صّد  خال 
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ماي لاعتقال وال�صجن  وقات تعر�ض زوج برثا  الأ الأ
وى باعتباره غريبًا وعدوًا على  ي احرب العامية الأ

يد اجي�ض الريطاي القادم.

كانت  اأ�صرتها،  تاريخ  على  الظروف  تقلب  رغم 
اأولئك  من  واحدة  نف�صها  ف�صر  �صبافورد  ال�صيدة 
كل  متلكون  واأنهم  بدوا  الذين  النادرين  فراد  الأ
�صيء: جماًل متميزًا وذكاءًا حادًا والكثر من ال�صحر 
ال�صخ�صي، كانت قائدًا بالفطرة، وقد كانت اإرادتها 
هي  موال  والأ الترعات  جمع  ي  وموهبتها  ونزوعها 
معًا  متما�صكة  مريكية  الأ امحمية  على  اأبقت  التي 
مهاراتها  وكانت  زمات،  والأ الزدهار  فرات  خال 
احكاية  هذه  حفظت  التي  هي  الكتابة  ي  الغريزية 

.Éæ°Sób متعددة الثقافات للتاريخ ي كتابها

عندما قدمت م�صّودة كتابها اإى نا�صر بريطاي، 
وباأمانة  باإ�صهاب،  ي�صف  الكتاب  ف�صول  اأحد  كان 
�صرائيلية التي مور�صت �صد ال�صكان  تلك الوح�صية الإ
1947- عامي  ي  الدولة  اإقامة  لدى  الفل�صطينين 

.1948

من  ولين  الأ الن�صختن  برثا  ا�صتلمت  وعندما 
الكتاب من النا�صر، �صعقت لدى اكت�صاف اأن الف�صل 
الكتاب.  من  مامًا  حذف  قد  اإ�صرائيل  ينتقد  الذي 
اأن  لحقًا  علمت  حن  اأكر،  �صدمة  ذلك  واأعقبت 
كانت  الإطاق،  للجمهور على  متاحًا  يكن  كتابها م 
�صرائيلية ي لندن قد ابتاعت كافة الن�صخ  ال�صفارة الإ
كتابها  يظهر  وم  توزيعها.  دون  وحالت  امطبوعة 

للعلن اأبدًا.

�صبافورد  برثا  ا�صتطاعت   ،1960 عام  حواي 
ف�صر اإعادة طباعة كتابها، ما فيه الف�صل امحذوف 
اأن  يبن  نحو  وعلى  ذلك،  مع  اإ�صرائيل.  اإن�صاء  عن 
بينما  كر من عقد،  ولأ امنت�صرون«،  يكتبه  »التاريخ 

كان يجري ت�صكيل نظرة العام وت�صوره عن ال�صكان 
ي  وام�صلمن  ام�صيحين  من  ومناف�صيهم  اليهود 
�صرائيلية تدبر اأمر  فل�صطن، ا�صتطاعت احكومة الإ
�صاهدة  كتبتها  وم�صادرتها  متب�صرة  رواية  حذف 
ال�صاخن  الف�صل  هذا  عن  اأمريكية  م�صيحية  عيان 

�صرائيلي. واجدي من التاريخ الإ

ي الوقت الذي انتقل فيه كتابها اأخرًا اإى دائرة 
النت�صار، كانت ال�صورة النمطية لتكوين اإ�صرائيل قد 
ت�صكلت، لي�ض على يد ام�صاركن ي احدث، واإما على 
اأوري�ض. وهو كاتب اأفام  اأيدي ماأجورين، مثل ليون 
هوليود م يكن قريبًا من موقع احدث باأي �صكل عندما 
وقع، لكن اآلة الدعاية ال�صهيونية ي الوليات امتحدة 
 Exodus فو�صته بكتابة عمل روائي عنوانه اخروج
والذي اأ�صبح لحقًا من اأكر الكتب مبيعًا ي الوليات 
هذا  وحتى  �صينمائي.  فيلم  اإى  حول  ثم  امتحدة، 
حداث  لاأ اجانب  حادي  الأ ت�صويره  يزال  ما  اليوم 
مريكين، على  ي�صكل الن�صخة التي ي�صدقها معظم الأ
�صرائيلي- قل، للنزاع الإ ام�صتوى غر الواعي على الأ
خرى، تبقى رواية ال�صيدة  الفل�صطيني. من الناحية الأ
قابعة  باحدث  وام�صتبكة  ام�صتوى  الرفيعة  �صبافورد 
هذا  وي�صكل  اإليها.  الو�صول  وي�صعب  الهوام�ض  على 

النت�صار للدعاية ماأ�صاة وم�صادرة على احقيقة.

خر من الكتاب مقتطفات من الف�شل الأ

حن  �صعادتهم  اإخفاء  عن  ال�صهاينة  يتورع  م 
ي  والفلبن  وليبريا  كوبا  على  ال�صغوطات  مور�صت 
 1947 عام  الثاي  ت�صرين  من  والع�صرين  التا�صع 
فقد  فل�صطن؛  تق�صيم  قرار  ل�صالح  للت�صويت 
عروا عن �صعادتهم بالرق�ض ي ال�صوارع، وبالغناء 
وبنجمة  زرق  بالأ ال�صهيوي  العلم  وزينوا  والهتاف. 
الرئي�ض  اعراف  اأن  ن�صوا  لكنهم  البي�صاء.  داوود 
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الذي  ال�صعب  غ�صب  اأ�صاط  اإ�صرائيل  بدولة  ترومان 
رعن.  ي�صاطرهم الباد، واأغ�صبهم من هذا القرار الأ
بحق  جزرة  فارتكبوا  الفر�صة  ال�صهاينة  وانتهز 
منها  جاعلن  يا�صن  دير  قرية  ي  والن�صاء  طفال  الأ
وبعملهم  خرى.  الأ الفل�صطينية  القرى  ل�صكان  عرة 
هذا فقد كرروا ما فعله جو�صوا ب�صكان مدينة اأريحا 
و�صع  لقد  رهاب.  الإ فيها  فمار�ض  اجتاحها  حن 
اجيب  �صيارات  على  ال�صوت  مكرات  ال�صهاينة 
من  الغربي  اجزء  وجالوا  ام�صفحة،  وال�صيارات 
م�صابه  م�صر  من  ال�صكان  حذرين  القد�ض  مدينة 
فَر  وقد  بادهم.  يغادروا  م  اإْن  يا�صن  دير  م�صر 
كثٌر من ام�صلمن وام�صيحين حفاظًا على اأرواحهم. 
اأطفال دير يا�صن من  فاأْدَخلُت خم�صن طفًا من 
الذي  ام�صت�صفى  ي  �صنتن  من  اأقل  اأعمارهم  كانت 

نا.  يخ�صُ

طفال واأ�صتمع اإى  وبينما كنت اأ�صجل اأ�صماء الأ
�صهادات الن�صاء عن فظاعة ما حدث لهن، كان طفل 
ي ال�صاد�صة من عمره بجانبي، وحن اأدرك اأنني غُر 
عربية زعق �صائًا: »هل هي واحدة منهم؟« و�صقط 
ي  اماء  ح�صر  لأُ فُهرعت  وعيه.  فاقدًا  ر�ض  الأ على 
اأن  اأريد  ل  احياة.  فارق  لكنه  م�صاعدته  حاولٍة 

اأُطِنب هنا.

كر �صرا�صًة  لقد تبجح زعيُم ع�صابة �صترن، الأ
بن الع�صابات اخارجة على القانون التي كانت قد 
اأعلن  حن  لومي،  وي  اأورغون  ع�صابة  عن  ان�صقت 
وعن  داوود،  املك  فندق  تفجر  عن  م�صوؤوليته  عن 
و�صِع قنبلة ي مكتب ال�صتيطان الريطاي ي لندن، 
اجي�ض  ي  رقيب  برتبة  جندين  و�صنق  خنق  وعن 
جزرة  ي  والن�صاء  طفال  الأ قتل  وعن  الريطاي، 

.Ú°SÉj ôjO

الوليات  اإى  الع�صابة هذا  لحقًا، ذهب زعيُم 

النتخابية  حملته  اأجل  من  ترعات  جمع  امتحدة 
�صرائيلي، فكان ي ا�صتقباله  من�صب رئي�ض الوزراء الإ
وق�صاٍة  الكوجر�ض  ي  اأع�صاء  من  موؤلفٌة  جنٌة 
ر�صتقراطية  وحكاِم وليات وبع�ِض اأفراد العائات الأ

ي نيويورك.

بعنوان  عنه  مقالة  تامز  الني�ي�رك  وكتبت 
امجَد  وَك�َصَب  اإمراطورية  حدى  الذى  »الرجل 
�صرائيل«. ولكن عندما اكُت�ِصَفْت حقيقته خبا جده  لإ
وتا�صى. وقد تن�صلْت اإ�صرائيل من ع�صابَتي ال�صترن 
من�صقتن خارجتن  واعترتهما ع�صابتن  والرغون 
خر من �صهر حزيران  �صبوع الأ عن ال�صيطرة. وي الأ
ب��شت  اجرو�شاليم  جريدة  اأعلنت   1954 عام 
ال�صترن  ع�صابتي  باأن  لها  مقالة  ي  ال�صرائيلية 
»امحارب  لقب  اأع�صاوؤهما  وُمِنح  ُكوِفئتا  والرغون 
قائُد  هو  وها  التحرير«.  حرب  ي  ام�صارك  القدم 
الكني�صت  اأخذ مقعدًا ي  قد  امتطرف  الي�صار  حزب 

�صرائيلي. الإ

الريطاي  لانتداب  نتخيل  اأن  علينا  ُعَب  �صَ
ولكن  حتملة.  نهايته  اأن  ن�صدق  اأن  ُعَب  �صَ نهاية. 
كلما اقرب موعد اخام�ض ع�صر من �صهر اأيار عام 
اآخَر  هذه  تكون  باأْن  ُحُلُمنا  كابو�صًا  اأ�صبح   ،1948

خامًا  اإ�صبعي  ي  األب�ض  كنُت  ال�صليبية.  احروب 
من  عليه  منقو�صًا  وكان  زوجي.  ت�صميم  من  هديًة 
 ¿ƒfÉc 9 الداخل �صليٌب من احروب ال�صليبية وتاريُخ
ول 1917، تاريُخ اليوم الذي ا�صتوى اأِلْنبي فيه على  الأ
من  ع�صر  اخام�ض  ي  اإ�صبعي  من  فخلعته  القد�ض. 
قدار فاإن العرب  �صهر مايو عام 1948. ول�صخرية الأ
واليهود قبل واحد وثاثن عامًا بكوا فرحًا بتحررهم 
من احكم العثماي. يا لها من نهاية ماأ�صاوية لبداية 

!ábô°ûe

النار  اإطاق  بوقف  ال�صامي  امفو�ض  طالب 
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خال ان�صحاب ال�صلطة امدنية، وكان قد تبقى يومان 
لن�صحابها ي اخام�ض ع�صر من اأيار. وبعد منت�صف 
اإى  بام�صر  الهاجنا  بدقيقة قامت  الرابع ع�صر  ليل 
ال�صيدة  رقاد  )كني�صة  موقع  واحتلت  �صهيون  جبل 
العذراء (، ذلك اموقع الذي يخرنا التاريخ اأن فيه 
خر. فت�صدى اخوري  تناول ال�صيد ام�صيح الع�صاء الأ
لهم حاوًل منعهم من الدخول بحجة اأن اموقع دير 
ثم  الدير.  واحتلوا  تفلح  م  جهوده  اأن  اإل  مقد�ض، 
احكومي  ام�صت�صفى  واحتلوا  يافا،  باب  اكت�صحوا 
اجتاحوا  ثم  فيه.  واموظفن  امر�صى  كل  واأ�صروا 
�صرم.  ميا  اإى  �صماًل  وو�صلوا  فران�ض  دي  نوتردام 
الفيلق  كان  اإذ  منظمة.  مقاومة  لهم  تت�صَد  فلم 
العربي ما زال ي اأريحا، خال هذه امدة  دافع النا�ض 
والرقاع  بالقاع  القد�ض  من  العربية  حياء  الأ عن 
�صلحة تراوح ما بن البنادق  وا�صتخدموا اأنواعًا من الأ
�صلحة احديثة من م�صد�صات برن و �صتن. دافع  والأ
ولكن  وامجرم،  والكامل  الهامل  ابتداًء  القد�ض  عن 
فيما بعد اأ�صبح هناك ما ي�صبه التنظيم ي ال�صفوف 

غر النظامية للفل�صطينين العرب. 

تقع  طابقن  من  بنايًة  العربي  الفيلق  ا�صتخدم 
وكانوا  مريكية.  الأ امحمية  من  الغرب  اإى  مبا�صرة 
�صافة اإى الطريق اموؤدية  يحر�صون طريق نابل�ض بالإ
اأن  اإل  العرية،  واجامعة  هادا�صا  م�صت�صفى  اإى 
منطقتنا  احتال  على  العزم  تعقد  كانت  الهاجنا 
العزم  من  القدر  بنف�ض  العرب  وكان  ال�صراتيجية 
على الدفاع عنها، فا�صتب�صلوا حقًا. وا�صتمرت امعركة 
وى.ومع اأن  ليًا ونهارًا، وم تتوقف اإل بعد الهدنة الأ
حمر كان يرفرف فوق مبنى امحمية  علم ال�صليب الأ
ومدافع  الر�صا�ض  منع  م  ذلك  اأن  اإل  مريكية،  الأ
الهاون من اإ�صابته. لقد كانت الدكتورة )ماك ان�ض( 
اإن�ض( من كاثدرائية  زوجة رئي�ض ال�صمام�صة )ماك 

م�صاعدة  وحدة  ي  اجّراحة  هي  جورج  القدي�ض 
ام�صابن لدينا. وقد اأُ�صيَب بعيار ناري )ماك اإن�ض( 
وهو ي رفقة زوجته ي الطريق اإى وحدة م�صاعدة 
ام�صابن حن كان على مقربة من بوابة الوحدة، ما 
اأدى اإى ك�صٍر ي رجله ونزيف حاد. وما كانت لدينا 
خذ  لأ ا�صُتعِمَلت  وقد  فقط،  واحدة  مر�صى  حمالُة 
ال�صمام�صة  رئي�ض  رجال  �صتة  حمل  فقد  ميت،  رجل 
ُبعِد  ونقلوه اإى مبنى كاثدرائية القدي�ض جورج على 
�صقف )�صتيوارت(  حواي 500 قدم. عملت زوجة الأ
والدكتورة )ماك اإن�ض( واممر�صة التابعة لنا كل ما 
اإل اننا انتظرنا ع�صرين �صاعة  الُو�صِع م�صاعدته،  ي 
م�صفحٌة  �صيارة  حملت  ثم  طبيب.  ي�صَل  اأن  قبل 
ام�صت�صفى  اإى  ونقلته  وزوجته  هو  ال�صمام�صة  رئي�ض 
دون  الطبية  وحدتنا  ترك  اإى  اأدى  ما  الفرن�صي، 
ذلك  ومع  الوقت،  من  لفرة  اإن�ض(  )ماك  الطبيبة 

فقد ا�صتمررنا ي عملنا م�صاعدة اممر�صة فقط.

بعد اأيام قائل من تلك احادثة، احتلت الهاجنا 
ام�صت�صفى  الر�صمي  ال�صهيوي  اجي�ض  كانت  التي 
�صرة بجرحاهم، وو�صعوا رئي�ض  وا الأ الفرن�صي، وماأ
ال�صمام�صة ي اممر. لقد �صهرْت على زوجها الدكتورُة 
ول  متوا�صلة،  ليلة  ع�صرة  اثنتي  اإن�ض(  ماك  )جوي 
ح�صل على ق�صط من الراحة اإل عندما جل�ض على 
طباء  الأ ت�صاعد  فكانت  النهار،  خال  اأما  الكر�صي! 

الفرن�صين بالعتناء بام�صابن من اأفراد الهاجانا.

ال�صيد  زوجي،  �صقيق  اأُ�صيَب  التاي  اليوم  وي 
�صطحيًا،  جرحه  وكان  يهودي.  نار  بعيار  وايتنج، 
فقد  بها  مر  التي  النف�صية  ال�صغوط  ب�صبب  ولكن 
�صاعات  ويعملون  ِقَلًة  طباُء  الأ كان  كثرًا.  تاأذى 
مريكية  الأ امحمية  موقَع  طباُء  الأ يجد  اإْذ م  طويلة. 
رجالنا  اأحد  فجازف  فيه.  مرغوبًا  جراح  ال�صيخ  ي 
وايتنج.  ال�صيد  معاجة  البن�صلن  ح�صار  لإ بحياته 
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الذي  الذعر  من  خ�صيًة  التيفوئيد  ُطعَم  اأخذنا  وقد 
الكهربائية  اأ�صاكنا  ُقِطَعت  لقد  حينه.  ي  انت�صر 
با�صتطاعتنا اح�صول على  الهاتف وم يكن  وتعطل 
و�صعنا  فقد  ال�صعبة  الظروف  لهذه  ونظرًا  الثلج. 
اإى  وغمرناه  ط�صت  ي  التيفوئيد  وُطُعم  البن�صلن 
الن�صف ي �صهريج ماء ال�صرب للمحافظة عليه من 
الف�صاد. حدث ذات ليلة ي ال�صاعة الثانية والن�صف 
وتبَعه  انفجار  �صوت  �صمعنا  اأن  الليل  منت�صف  بعد 
�صوُت زجاج يتحطم. بدا ال�صوت قريبًا جدًا وَتِبَعْت 
البيت  اأن  تبن  ال�صباح  اأخرى. وي  انفجارات  ذلك 
مريكية على ُبعد ب�صعة اأقدام  الرئي�ض ي امحمية الأ
ام�صدر.  يهودية  اأُ�صيب بطلقة هاون  قد  من منامي 
لقد اأ�صاب امدفع زاوية ال�صاحة امفتوحة وانتقل منها 
البن�صلن  فاأخد ي طريقه  ال�صرب  ماء  اإى �صهريج 
امبنى  ي  يتبَق  م  للتيفوئيد.  ام�صادة  والتطعيمات 

لوٌح زجاجي واحٌد ي مكانه.

انقطعْت امياه التي تزودنا بها البلدية. و�صقطت 
على  فوقعْت  احطب،  كومة  على  اأخرى  هاون  طلقُة 
ال�صفيَح  احرارِة  �صدُة  وجعلْت  اأوًل  الزينكو  غطاء 
ينكم�ض. لكننا على الفور اأطفاأنا النار التي ا�صتعلت 
ي اخ�صب. ثاثون قنبلة انفجرت ي حميتنا. كان 
كاز الوقود قليًا جدًا، وكان ثاثون منا يجل�صون حول 

�صمعة واحدة ي ام�صاء لتناول طعام الع�صاء.

ُجِرَح ثاثٌة من م�صاعدينا وواحدٌة من مر�صاتنا 
قبل موعد الهدنة. وذات �صباح كنت اأُغِرُ ُلفافة ذراع 
اأحد ام�صابن من جنود الفيلق العربي، ف�صمع �صوت 
اإطاق نار، فاأ�صرع خارجًا، ووجد اأحد امحاربن غر 
لنا.  بيوت جران  النار من  ُيطلق  العرب  النظامين 
َن اأحَد اأفراد الهاجنا  كان ي�صوب على عمود �صك باأ
علم  اإى  امري�ُض  اجندُي  فاأ�صار  وراءه.  يختبئ 
حمر وقال للمحارب: »ل تطلق النار من  ال�صليب الأ

هنا. هذا العلم مثل رمزًا مقّد�صًا«. فعل ذلك، وعاد 
كِمَل ت�صميد جرحه.  اجندي امري�ض لأُ

بحقد  القتال  ا�صُتوؤنف  �صهرًا،  دامت  هدنة  بعد 
وقبة  امقد�ض  والقر  امقد�صة  امقامات  مكثف. 
ال�صخرة كلها م ت�صلم من الن�صف بالقنابل. ا�صتوى 
ي  اخ�صائر  كانت  القدمة  القد�ض  على  العرب 
رواح قليلة جدًا اإذ اأخا اليهود بيوتهم قبل احرب.  الأ
امحات  حيث  القد�ض،  من  الغربي  اجزء  اأما 
حياء ال�صكنية، فقد كانت هناك ثمانيُة  التجارية والأ
للفقراء  الطبية  العناية  توفر  تب�صرية  م�صت�صفيات 
من امر�صى. تلك امناطق كانت كلها حت ال�صيطرة 
مريكان  اليهودية. وقد قَدر اأحُد �صكان امنطقة من الأ
امنطقة  ي  وامدمرة  امنهوبة  العربية  البيوت  عدَد 

بعدة اآلف. 

بل  مطلقًا.  العرب  �صرائيليون  الإ ُيعِو�ض  م 
ا�صتوى ي وقتنا احاي )عام 1954( قِيُم »اممتلكات 
ومزارعهم  وبيوتهم  العرب  اأماك  على  امهملة« 
وم  لليهود،  وباعها  الزراعية،  واأرا�صيهم  وكرومهم 

يدفع اأبدًا اأية تعوي�صات مالكيها العرب.

مقتطفات من مفكرتي اخا�شة:

مريكي،  الأ قن�صلنا  »قتلْت   :1948  ,QÉjCG  23

اجمعة  يوَم  يهودية  نراٌن  وا�صون،  روبرت  ال�صيد 
وتوي اليوم”.

جوردن  جلجلة  على  قدم  لكنه  كبر  »مدفع 
دي  نوتردام  ي  للهاجنا  الرئي�صي  امركز  يق�صف 

 z¢ùfGôa

الليلة  1948: »اندلعْت معركة �صارية   ,QÉjG  26

عنف  الأ امعركة  لكن  الليل.  منت�صف  قبيل  اما�صية 
فقد  حميتنا.  م�صارف  على  تخا�ض  التي  تلك  هي 
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خم�صة  ا�صتطاع  وه�َصمها.  النوافذ  الر�صا�ُض  ثقب 
وع�صرون رجًا من الفيلق العربي يتمركزون ي بيت 
مريكية �صَد هجوم لع�صابة  الن�صيبي قبالَة امحمية الأ
ال�صترن. وا�صتيقظنا ال�صاعة الرابعة �صباحًا معاجة 
للعناية  مركزنا  اإى  اأح�صروا  الذين  ام�صابن 
اإذ  فورًا،  احياة  ام�صابن  اأحد  فارق  لقد  الطبية. 
خارج  ينُز  دماَغه  جاعلًة  راأ�َصه  ر�صا�صٌة  اخرقت 
راأ�صه ويغيب عن الوعي. وقد األقيت القنابل اليدوية 
على امحمية المريكية مبا�صرة. وي ال�صباح التاي 
اإْن كنُت راأيت  �صاألني ال�صابط ام�صوؤول عن حمايتنا 
ي حياتي اأمواتًا حبو. فقلت:«ل«. قال: »اأما اأنا فقد 
اما�صية،  الليلة  ال�صترن  ع�صابة  هجوم  بعد  راأيت. 
اأنهم  ُبَد  ل  احدود.  اإى  جرحاها  الع�صابة  �صحبْت 

ربطوا اأرجلهم بحبال قبل الهجوم”.

QÉjG 28, 1948: »هناك حظر جول ي امدينة 

احي  من  اليهود  جميَع  العرب  اأجلى  وقد  القدمة. 
اليهودي ي امدينة القدمة. وُيقاُل اإن العرَب اأ�صروا 
وكباَر  طفال  والأ الن�صاء  �صلموا  وقد  �صجينًا.   1249

حمر”.  ال�صن من الرجال لل�صليب الأ

طفال. فوجدُت الر�صا�ض  »ذهبُت اإى م�صت�صفى الأ
اأطلقته نوتردام قد ك�صر جميع نوافذ اجانب  الذي 
طفال الر�صع  الغربي من ام�صت�صفى. فنقلنا جميع الأ
اإى الطابق ال�صفلي. فيما بعد، �صمحت لنا »اإر�صاليُة 
طفال الر�صع اخم�صن الذين  �صدقاء« اأن ناأخذ الأ الأ
اأُنِقذوا من جزرة دير يا�صن اإى منزل الطلبة التابع 

مدر�صة الفرندز ي مدينة رام اه”. 

17 ايلول، 1948: »اغتيل الكونت برنادوت«.

دولًة.  اإ�صرائيل  اأ�صبحْت   :1948  QÉjCG  15 ي 
كيف  مولدها.  قبل  بها  يعرف  اأن  ترومان  واأو�صك 
فل�صطن  ي  نعي�ض  الذين  المريكين  نحن  ن�صتطيع 

ت�صويغ مثل هذا العمل؟ ن�صعر باخجل من العراف 
مريكين مكن اأن ي�صروا ي اأي  باأن رجال الدولة الأ

اجاه �صعيًا وراء اأ�صوات الناخبن.

رود�ض ي  بون�ض ي حقيق هدنة  الدكتور  اأفلح 
الهدنة فرجًا موؤقتًا. وكان  1949. فجلبت هذه  عام 
دائم.  حل  اإى  النهاية  ي  توؤدي  اأن  امفر�ض  من 
لكن ها قد مر على الهدنة خم�ض �صنوات وم يتغر 
�صيء منذ ذلك الوقت. وكانت احكمُة ي ر�صم خط 
الهدنة ذلك احن مثل حكمة ا�صتخدام خط العر�ض 
التا�صع والثاثن ي كوريا خَط هدنة. لهذا فقد اأدى 
مدها،  التي  اماء  وخطوط  القرى  بن  الف�صل  اإى 
ومقابرها.  الزراعية  واأرا�صيها  القرى  بن  وف�صلت 
بع�ض  ي  بل  ن�صفن،  اإى  الواحدة  القرية  وق�صمت 
مثُل  هل  ن�صفن!  اإى  الواحد  البيت  ق�صمت  القرى 
ي�صتطيع  هل  ال�صام؟  اإى  �صتو�صل  الظروف  هذه 
اأحٌد اأن يت�صور اأن عمليات التهريب لن ح�صل حت 
هذه الظروف؟ لهذا بال�صبط ما فتئت حوادث كثرة 

ح�صل على حدود خط الهدنة. 

 ,1953 ول عام  الأ ت�صرين  14/15 من  ليلة  وي 
وتوماتيكية وغرها من  �صلحة الأ ق�صفْت بالقنابل والأ
�صرائيليُة قريَة ِقبية التي  �صلحة القواُت ام�صلحُة الإ الأ
ردنية. وكان  تقع على م�صافة 11 كم داخل احدود الأ
ي  قوة  ول  لهم  حول  ل  ُحرا�ٍض  �صتُة  القريَة  يحر�ُض 
مواجهة قوة تتكون من مئات اجنود. فاأدى الق�صُف 
الكثُر من  بينهم  اثنن وخم�صن �صخ�صًا  اإى مقتل 

طفال. الأ

وى؛  الأ هي  �صرائيليُة  الإ امجزرُة  هذه  تكن  م 
القرى  من  الكثُر  عانت  اما�صيتن  ال�صنتن  فخال 
احدودية مثُل بيت جال، وفامية، و�صوريف، واإدنا، 
من  احدودية  القرى  من  وغُرها  فوكن،  ووادي 
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�صرائيلية.  اإعتداءات قوات ت�صيطر عليها احكومُة الإ
نتيجًة  ردنين  الأ ِمن  اأكُر  عدٌد  وُجِرَح  ُقِتَل  فقد 

�صرائيلية. للهجمات الإ

الدعاية  جيدًا  ت�صتغل  اأن  اإ�صرائيل  وا�صتطاعت 
العرب  يتعلم  م  بينما  متناولها  ي  التي  الإعامية 
الدعاءات  لدح�ض  اأو  م�صلحتهم  ذلك  ا�صتغال 

�صرائيلية.  الإ

عامًا  وثاثن  �صبعًة  المريكية  امحمية  اأم�صت 
ي القد�ض وهي تقدم ام�صاعدة للمحتاجن والفقراء 

دون مييز عرقي اأو ديني.

العامية  احرب  خال  القد�ض  ي  مكثنا  وقد 
مريكي ي حينه ن�صحنا باأن  وى مع اأن القن�صل الأ الأ
ننتقل اإى مكان اآمن. وكنا هنا خال احرب العامية 
العربية- احرب  خال  مكاننا  ي  ثابتَن  الثانية 
اليهودية. لقد عاجنا 15000 حالة ي وحدة معاجة 

اجرحى. 

حتى بعد اأن توقفت العتداءات م ينفك الفقراء 
على  عيادًة  ففتحنا  العاج.  لتلقي  اإلينا  امجيء  عن 
امحمية  فندق  مقابل  ال�صارع  من  خر  الآ الطرف 

مريكية. وعاجنا فيها 47000 مري�صًا خال اثني  الأ
ع�صر �صهرًا.

لقد ذكرُت ي مكان �صابق اأن ثمانية م�صت�صفيات 
الروت�صتانتيه  التب�صرية  للموؤ�ص�صات  تابعة 
القد�ض  الغربي من  تتخُذ اجزَء  كانت  والكاثوليكية 
ن.  الآ اإ�صرائيل  يقع ي  الذي  لها، ذلك اجزَء  مقرًا 
�صرائيليون ي�صتخدمون هذه ام�صت�صفيات ول  وكان الإ
وهو  هادا�صا،  م�صت�صفى  ا�صتخدام  للعرب  ي�صمحون 
ن فارغ وفيه حار�ض فقط، مع اأنه موجود ي اجزء  الآ

م امتحدة.  منزوع ال�صاح التابع ل�صيطرة الأ
طفال  لاأ ميموريال  �صبافورد  م�صت�صفى  يحتوي 
على خم�صن �صريرًا، وفيه اأق�صاٌم طبية وجراحية على 
ال�صواء. وقد عملت موؤ�ص�صُة فورد له تو�صعة جديدة. 
هذا ام�صت�صفى جميل وي�صتحق اأن ُيزار. فهو يقع بن 
امدينة،  �صور  على  هرودو�ض  وبوابة  دم�صق  بوابة 
القدمة  القد�ض  من  ُكٍل  على  خّابًة  اإطالًة  وُيِطُل 
القد�صن؛  بن  ترى  �صامتة  اإدانٍة  وي  واجديدة. 
ولئك،  ال�صرقية والغربية اأر�صًا خاليًة ل لهوؤلء ول لأ

ع�صاب مع اأنها طريق رئي�صية.  ملوؤها الأ
اأتباع  عند  مقد�صٌة  نوعها؛  من  فريدة  القد�ُض 

u ديانات التوحيد الثاثة

امرجـــــــــــــــــــــع:

Our Jerusalem: An American Family in the Holy Land by Bertha Spafford Vester, 

Middle  East Export Press, Lebanon, 1950, pp. 374-381.

هناك طبعات اأخرى لحقة للكتاب من دور ن�صر ختلفة.
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ال�صمت الدوي
يفتح الطريق لتهويد القد�س

حد ي الثاي من �شهر اآب 2009، داهمت �شرطة الحتلل ت�شعة منازل لعائلتي حن�ن  فجر الأ
والغاوي ي حي ال�شيخ جراح ي القد�س العربية واأخرجتهم من ديارهم ق�شرا، و�شردت ثلثة وخم�شن 
م�اطنا بينهم ع�شرون طفل بحجة اأن امنازل تع�د منذ زمن لعائلت يه�دية كانت تقيم ي القد�س 
ب�ثائق  للمنازل  ملكيتها  اأثبتت  الفل�شطينية  العائلت  اأن  ورغم  البيطاي،  النتداب  فرة  خلل 
عثمانية واأنها متلك امباي ال�شكنية اأباً عن جد وت�ارثتها منذ اأجيال بعيدة، اإل اأن �شرطة الحتلل 
مهيداً  الفل�شطيني  العربي  احي  قلب  ي  امنازل  على  ام�شت�طنن  با�شتيلء  ق�شائية  اأوامر  نفذت 

حياء اليه�دية ي القد�س الغربية. لل�شتيلء على ملكيات وا�شعة ي احي امجاور للأ

فار�شن اغابكيان´

مانة العامة - القد�ض عا�صمة الثقافة العربية، رام اه. ´الأ
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وامباغتة  امنظمة  ال�صتياء  عملية  تكن  م 
طارئا  اأمرا  والغاوي  حنون  عائلتي  اأماك  على 
وا�صتثنائيا بل قاعدة ك�صفت حجم اخطوة العدوانية 
اأجهزتها  جميع  الحتال  قوات  توظيف  وم�صتوى 
ا�صتخدام  ومدى  والت�صريعية  والق�صائية  منية  الأ
على  ال�صتياء  اأجل  من  واملتوية  امختلفة  اأذرعها 
بيت  تهويد  بهدف  الفل�صطينية  ماك  الأ من  امتاح 
م�صتوطنن  بهم  وت�صتبدل  مواطنيها  وطرد  امقد�ض 
الطابع  لتغير  وعنفًا  وتخطيطًا  وجهدا  مال  يبذلون 
العربي للمدينة امقد�صة، لكنهم لن يتمكنوا من بلوغ 
امدينة  مواطني  وال�صمود  امقاومة  بفعل  اأهدافهم 
الذين يدافعون عن هويتهم الفل�صطينية بكل �صجاعة 
ويرفعون عاليا �صرف امدينة وتاريخها ويحتفلون بها 
 »HôY  »Ñ©°T  ºYóH  2009 العربية  للثقافة  عا�صمة 

واإ�صامي.

غر  اإ�صرائيلية  جراءات  لإ القد�ض  تعر�صت 
قب�صة  ي  الغربي  اجزء  �صقوط  فبعد  م�صبوقة، 
ال�صرقي  اجزء  اأ�صبح   1948 نكبة  عقب  اإ�صرائيل 
التي  الوحدة  من  جزءًا  الغربية  ال�صفة  مع  للمدينة 
قامت بن ال�صفتن عام 1950، اإى اأن حّلت هزمة 
لاحتال  ول  الأ اليوم  ومنذ   ،1967 العام  حزيران 
تهجر مواطني  �صرائيلية على  الإ اأقدمت اجرافات 
حي ال�صرف امجاور حائط الراق وم�صحت منازله 
�صاحة  اإى  امكان  ر�ض، وحولت  الأ جميعها عن وجه 
�صوت  وقع  وعلى  الراق!!  حائط  على  تطل  وا�صعة 
وامر  الأ من  جموعة  الحتال  اأ�صدر  اجرافات 
وقيد  »الغائبن«  اأماك  على  بال�صتياء  الع�صكرية 
عمليات البناء ومنح الراخي�ض الازمة لذلك، ثم 
ذريعة  حت  للمنازل  وا�صعة  هدم  حملة  على  اأقدم 
اأمام  الطريق  فتح  حن  ي  امرخ�ض،  غر  البناء 
امقد�صة  امدينة  قلب  ال�صتيطاي ي  البناء  عمليات 

بهدف عزلها  البعيدة  اأطرافها وي �صواحيها  وعلى 
وتعميق ف�صلها عن ال�صفة الغربية.

نحو  امتلكوا  امقد�صين  اأن  الإح�صائيات  تفيد 
العام  ال�صرقية ي  القد�ض  األف وحدة �صكنية ي   12

ومع  واحٌد،  م�صكٌن  لليهود  يكن  م  حن  ي   1967

تزايد وترة ال�صتيطان على مدار اأربعن عامًا بات 
لليهود 64 األف وحدة �صكنية ي القد�ض وام�صتوطنات 
بناء  اما�صقة للمدينة مقابل 38 األف وحدة �صكنية لأ

ال�صعب الفل�صطيني.

العامة  �صيا�صتها  ي  اإ�صرائيل  ا�صتندت 
ام�صتوطنات  ت�صمن  على  ال�صراتيجية  وخططها 
من  كبرة  ب�صبكة  وزرعها  القد�ض  حول  وتو�صيعها 
التو�صعي  م�صروعها  اإطار  ي  ال�صتيطانية  ام�صاكن 
م�صاحة  ثلث  نحو  يلتهم  الذي  الكرى«  »القد�ض 
ال�صفة الغربية وي�صم نحو 18 م�صتوطنة تطوق عنق 
القد�ض من ال�صمال وال�صرق واجنوب. وبداأ م�صروع 
مائة  توطن  بهدف   1993 عام  الكرى«  »القد�ض 
النهائي  العدد  يبلغ  بحيث  عام  كل  م�صتوطن  األف 
2010 نحو ن�صف مليون م�صتوطن.  امقبل  العام  ي 
ويف�صل ام�صروع الذي يوفر له الحتال �صنويًا نحو 
مليارًا ون�صف امليار دولر �صمال ال�صفة الغربية عن 
دولة  اإقامة  على  الطريق  بامح�صلة  ويقطع  جنوبها 
ذلك  من  خطر  والأ جغرافيًا،  مرابطة  فل�صطينية 
ربط »القد�ض الكرى« بالكتل ال�صتيطانية ال�صخمة 
»ارئيل« امتاخمة مدينة نابل�ض ي �صمال ال�صفة وغو�ض 
ي  واخليل  حم  بيت  مدينة  امجاورة  عت�صيون 
اأريحا  اأدوميم امجاورة مدينة  اجنوب وكتلة معاليه 
القريب  ام�صتقبل  ي  متاحًا  يكون  بحيث  ال�صرق  ي 
ي  الثانية  اليهودية«  »دولتهم  اإعان  للم�صتوطنن 
ال�صفة الغربية التي يطلقون عليها يهودا وال�صامرة، 
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طراف فيما تربط الكانتونات  على اأن تكون مرتبطة الأ
الفل�صطينية ب�صبكة اأنفاق وطرق �صيقة.

ام�صتوى  هذا  عند  الحتال  �صيا�صة  تتوقف  م 
جدار  اإقامة  ي  خططها  وا�صلت  بل  العدوانية،  من 
احتلتها  التي  را�صي  الأ قلب  ي  العن�صري  الف�صل 
كليًا  القد�ض  عزل  حلقة  وا�صتكملت   ،1967 عام 
مقد�صي  مواطن  األف   125 عزل  من  مكنت  بحيث 
مرحلته  اجدار  بناء  دخل  وبالفعل  مدينتهم،  عن 
 670 نحو  ت�صييد  ي�صتكمل  بحيث  خرة  والأ الرابعة 
التي  ال�صائكة  �صاك  والأ �صمنت  الإ من  مرًا  كيلو 
وي�صتوي  جنوبها  اإى  �صمالها  من  ال�صفة  تخرق 
را�صي الزراعية ي غرب  على م�صاحة �صا�صعة من الأ
35 جمعا  نحو  النهائية  امح�صلة  ويعزل ي  ال�صفة 
الطوق  اأحكم  فيما  امجاورة،  مدنهم  عن  فل�صطينيًا 
كليا على مدينة قلقيلية ي ال�صمال وعزلها نهائيا عن 
باقي مدن ال�صفة وترك مواطنيها مرا يتيمًا للتنقل 

حت �صيطرة نقطة ع�صكرية ثابتة.

م يتوقف الحتال اأي�صا عند هذا ام�صتوى من 
ال�صلوك العن�صري، بل وا�صل �صيا�صة خنق مواطني 
اأنفاق  �صبكة  حفر  اجبهات:  جميع  على  القد�ض 
الطرق  �صبكة  تو�صيع  بع�صها،  ام�صتوطنات مع  تربط 
على  ا�صتخدامها  وحظر  بام�صتوطنن  اخا�صة 
ق�صى  امواطنن، ا�صتمرار احفريات حت ام�صجد الأ
امبارك بذريعة البحث عن هيكل �صليمان، وقد باتت 
تعزيز  بالنهيار،  فعليا  مهددة  �صامية  الإ امقد�صات 
�صحب  الفل�صطينية،  حياء  الأ قلب  ي  ال�صتيطان 
ق�صريًا  واإبعادهم  للمواطنن  ال�صخ�صية  البطاقات 
وهدم  البناء  عمليات  تقييد  الغربية،  ال�صفة  اإى 
امنازل بحجة عدم الرخي�ض، فر�ض �صرائب باهظة 
للمغادرة  امواطنن  ودفع  ال�صخ�صية  ماك  الأ على 
اموؤ�ص�صات  الباهظة على  ال�صرائب  الطوعية، فر�ض 

اموؤ�ص�صات  ودفع  والجتماعية  والثقافية  التجارية 
الوطنية مغادرة مواقعها ي امدينة امقد�صة.

�صيا�صته  ي  الزمن  ي�صابق  الحتال  اأن  وا�صح 
هويتها  ويهدد  القد�ض  يبتلع  واقع  تكري�ض  اأجل  من 
ويخرجها  الغربية  ال�صفة  من  ويقتطعها  فعليا 
اأبدية«  »عا�صمة  باعتبارها  التفاو�ض  دائرة  من 
كل  وت�صّب  جاوزه،  ي�صعب  اأحمر  وخطا  لاحتال 
ال�صكانية  امنظمة ي جهود احرب  ال�صيا�صات  هذه 
التي ت�صتهدف حتى العام 2020 �صمان ن�صبة يهودية 
�صامت  طرد  وتنفيذ  اموحدة«  »القد�ض  ي  كبرة 
مواطني القد�ض باجاه مدن ال�صفة الغربية وفر�ض 
�صرائيلية على امجموعة امتبقية، ي حن  اجن�صية الإ
يغلق م�صروع ال�صتياء على القد�ض و�صواحيها وربط 
وطني  كيان  قيام  اأمام  الطريق  معًا  م�صتوطناتها 

طراف جغرافيًا. فل�صطيني م�صتقل ومرابط الأ

قد يكون من حظ القد�ض اأن جل�ض وزراء الثقافة 
العرب اختارها لتكون عا�صمة الثقافة العربية 2009 
العدوانية  اممار�صات  بكل  التدقيق  اأجل  من  وذلك 
ال�صوء على مناحي احياة  وت�صليط  ت�صتهدفها  التي 
والقت�صادية،  وال�صيا�صية  والجتماعية  الثقافية 
واأي�صا من اأجل اأن تاأخذ امدينة فر�صة لتوفر الدعم 
الن�صاطات  وتعزيز  الثقافية  م�صروعاتها  العربي 
التحتية  البنى  ترميم  واإعادة  قلبها  ي  بداعية  الإ
الحتال  �صيا�صة  بفعل  امهملة  الوطنية  موؤ�ص�صاتها 

رغم اأنف الحتال.

امقد�ض  بيت  ي  الثقافية  الحتفالت  مر  م 
منية  الأ اأجهزتها  جند  اإ�صرائيل  وباتت  ب�صهولة، 
امختلفة ماحقة الن�صاطات الثقافية حتى اأنها بدت 
�صرطتها  جهزة  لأ جديد  جهاز  اإ�صافة  اإى  بحاجة 
الفل�صطينية  الثقافية  الن�صاطات  ماحقة  ي�صتهدف 
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ي القد�ض وحجبها واإغاق اموؤ�ص�صات الثقافية، وقد 
�صّر خوف  العام عن  يت�صاءل  اأن  امنطقي  يكون من 
امدينة  ي  وطني  ثقاي  ن�صاط  من  النووية  اإ�صرائيل 
امحتلة. هذا ال�صوؤال مطروح على جميع امثقفن ي 
ن�صاي باحق دفاعًا  العام الذين ي�صتعل �صمرهم الإ
الواجب  يقت�صي  وقد  امدنية،  احقوق  اأب�صط  عن 
خاقي زيارتهم الدائمة وامنتظمة للمدينة امحتلة  الأ
على  ردا  الثقافية  ن�صطة  الأ وتنظيم  واقعها  متابعة 

مار�صات الحتال.

الراهن  القد�ض  لو�صع  �صريع  عر�ض  خال  من 
يت�صح  اأجلها،  ومن  القد�ض  ي  الثقافية  والن�صاطات 
الر�صمي  األوانها  مختلف  الفل�صطينية  اموؤ�ص�صة  اأن 
هلي وال�صعبي م تقدم ما يكفي للمدينة امحا�صرة  والأ
وم تنجح ي فك اح�صار اخانق الذي ي�صتهدفها، 
�صامي بل والعام باأ�صره  فيما يغط العام العربي والإ
بيت  بحق  الحتال  مار�صات  جاه  عميق  نوم  ي 
امقد�ض، فبينما جد دوًل اأوروبية حتفل بهدم جدار 
برلن ر�صميًا و�صعبيًا جد هذه الدول تلتزم ال�صمت 

عن الف�صل العن�صري الذي ل مثيل له ي التاريخ.

كعا�صمة  بالقد�ض  الحتفاء  اأن  بو�صوح  نعرف 

اإعداده على  الذي م  الرنامج  العربية وفق  للثقافة 
2009 لن يحرر القد�ض، لكنه قد ينجح  مدار العام 
ي نف�ض الرماد عن امدينة ويك�صف الظروف القا�صية 
التي تعي�صها حت قب�صة الحتال ويفر�ض واقعا من 
وبات  الحتال.  عدوانية  مواجهة  العربي  التحدي 
العاقات  بوقف  العربي  القرار  على  معقودا  مل  الأ
نظمة واإ�صرائيل ي  الدبلوما�صية القائمة بن بع�ض الأ
حال موا�صلتها ا�صتهداف امدينة وتهويدها وموا�صلة 
حيطها  عن  وعزلها  العن�صري  الف�صل  جدار  بناء 
مر نه�صة  العربي والفل�صطيني، وي امقابل يتطلب الأ
�صامي مواجهة  �صعبية وا�صعة ي العامن العربي والإ
بال�صغط  العربية  القد�ض  ي  الحتال  مار�صات 
وا�صحة  قرارات  لتخاذ  الدولية  امنظومة  على 
له  يتعر�ض  الذي  العرقي  والتطهر  امذبحة  باإدانة 
�صعب فل�صطن، وذلك حتى ل تظل اإ�صرائيل توا�صل 
العتقاد باأنها دولة فوق امحا�صبة ول تخ�صع للم�صاءلة 
الدولية وبدون ذلك وي ظل ا�صتمرار ال�صمت القاتل 
الحتال  دولة  �صتوا�صل  العدوانية  اممار�صات  على 
وتعزيز  امقد�ض  بيت  تهويد  ي  وم�صاريعها  خططها 
والطرق  والتال  امياه  على  وال�صتياء  ال�صتيطان 
uبناء ال�صعب الفل�صطيني مهيدا لرحيل �صامت لأ
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القد�س
ي رحلة ابن عثمان امكنا�صي

مهند مبي�شن

حدودها  داخل  امتق�قعة  الق�مية  داب  الآ زمن  اأن  غ�ته  ماي  الأ الفي�شل�ف  قرر  حن 
كان  بذلك  فاإنه  والن�شر،  والت�شال  امحاكاة  جراء  انتهى  قد  وال�شيا�شية  والثقافية  اللغ�ية 
البيطاي  وال�شاعر  الكاتب   (Rudyard Kipling 1865-1936) كبلنغ  روديارد  يعار�س 
ولن  غرب،  والغرب  �شرق  ال�شرق  اأن  على  فيها  يرّكز  التي  والغرب،  ال�شرق  اأطروحة  �شاحب 

دعاتها. اأكب  من  ُيعُد  ا�شتعمارية  نظرة  من  انطلقاً  يلتقيا، 
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الت�صال  عملية  تخلقه  توا�صليًا  فعًا  ثمة  اإن 
بن الثقافات، ومن هنا ل مكن للباحث ي التاريخ 
الثقاي اإل اأن معن النظر خارج امدونات التاريخية 
التقليدية؛ ليكت�صف اأن ثمة فعًا كتابيًا اأنتجته حالة 
قدم  الذي  الرحات،  اأدب  عر  الثقاي  التوا�صل 
ختلفة  بعن  وال�صيا�صي  والعمراي  الثقاي  التاريخ 

عن عن اموؤرخن التقليدين.

دب الرحات على اأنه اأدب  �صعبي؛  وظل ُينظر لأ
واأعيادهم  وعاداتهم  ال�صعوب  تقاليد  ي�صف  نه  لأ
واأديانهم وعمارتهم، وي حالت خا�صة جد رحالة 
و�صفهما  ي  تعديا  جبر  وابن  بطوطة  ابن  اأمثال 

عادات اأهل الباد التي زاراها.

ثقافة  لهما  العرب  عند  الرحلة  اأو  وال�صفر 
اإى  بالرحلة  ارتقت  التي  و�صاياها  ولهما  اأنتجتها 
العربي  الراث  حفل  اإذ  الو�صف،  تتجاوز  م�صاف 
مثال حول  والأ واحكم  �صعار  والأ قوال  بالأ �صامي  الإ
�صديقًا  اأو�صى  اأن حكيما  والرحات، فروى  ال�صفر 
ول  تعرفه  ل  بلدًا  تدخل  »اإنك  فقال:  �صفرًا  اأراد  له 
ال�صامة:  لك  ُتكتب  بو�صيتي  فتم�َصك  اأهله،  يعرفك 
عليك بح�صن ال�صمائل؛ فاإنها تدل على احرية، ونقاء 
طراف؛ فاإنه ي�صهد بكرم امنبت وامحتد، ونظافة  الأ
وطيب  النعمة،  ي  الن�صاأة  عن  تنبئ  فاإنها  البزة؛ 
دب اجميل؛ فاإنه  الرائحة؛ فاإنها تظهر امروءة، والأ
يك�صب امحبة. وليكن عقلك دون دينك، وقولك دون 
لفة؛  والأ احياء  واألزم  قدرك.  دون  ولبا�صك  فعلك، 
فاإنك اإن ا�صتحييت من الفظاظة اجتنبت اخ�صا�صة، 
مرتبة«.  ي  نظر  يتقَدْمك  م  الغلبة  من  ِنْفَت  اأَ واإن 
تكن  م  اأحيانا  الرحلة  من  الغاية  اأن  يوؤكد  ما  وهذا 
كانت  ما  بقدر  الباد  اأو�صاف  وكتابة  ال�صفر  جرد 
تعر عن حالة معرفية لها جلياتها الجتماعية التي 

دب. ارتقت بها اإى م�صاف الأ

القول  مكن  فاإنه  امغاربة  الرحالة  حالة  وي 
كبر  ب�صكل  واخليل  بالقد�ض  ارتبطت  رحاتهم  اإن 
للمدن  التقليدية  و�صاف  الأ معطياتها  ي  وجاوزت 
كافة  ونقل  امجتمع،  معاي�صة  اإى  والعادات  والباد 
القد�ض  اإى  الرحلة  اأوا�صر  �صدتهم  اإذ  تفا�صيله، 
واخليل بقدر ما �صدتهم اإى احجاز ال�صريف، وكان 
جّل حجاجهم مرون بالقد�ض واخليل عند مقفلهم 

من احج لينعموا بروؤية م�صرى الر�صول الكرم.

جزء  هو  لل�صرق  الرحلة  على  امغاربة  وداأب 
�صحة  عدم  توؤكد  »�ص�صيوثقافية«،  وحالة  ثقافة  من 
ومغربية  م�صرقية  حظين  بن  الثقافية  القطيعة 
عرف  ما  فاأ�صهر  اجابري،  عابد  حمد  بها  قال 
اإنتاج  ي  امغاربة  وافلح  منهم،  العرب  الرحالة  من 
اأدب رحات عن الديار التي كانوا يزورونها، فمثلت 
البلدان  حال  و�صف  عن  معا�صرة  وثيقة  رحاتهم 
طلب  جل  لأ الرحلة  وعدوا  اإليها،  يفدون  كانوا  التي 
�صام. العلم تطبيقا لقاعدة من قواعد امعرفة ي الإ

امغاربة،  الرحالة  من  ويح�صى  يعد  ل  ما  وثمة 
واموؤرخن  دباء  والأ وامثقفن  احجاج  فمنهم 
ربه  عبد  بن  حمد  بن  احمد  ومنهم  وال�صفراء، 
البكري )447هـ/ اه  عبيد  واأبو  (328هـ/940م( 

البلن�صي  القرطبي  جبر  بن  وحمد  1094م( 

ام�صجد  الذي وقف  عند و�صف  (614هـ/1217م( 

امقد�ض  بيت  م�صجد  وطول  عنه:«  وقال  ق�صى  الأ
واأربع  اأربعمائة  و�صواريه  ذراعا  وخم�صون  اأربعمائة 
خم�صون  واأبوابه  خم�صمائة  وقناديله  �صارية  ع�صرة 

.z..ÉHÉH

الذي  العربي  مام عبد اه بن  الإ الرحالة  واأما 
رحل للقد�ض ي عهد الدولة امرابطية و�صحبه ولده 
�صفارة  ي  485هـ/1092م  �صنة  بكر  اأبو  القا�صي 
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للخليفة ام�صتظهر العبا�صي من قبل ال�صلطان يو�صف 
بن ت�صفن كما يروي العامة ابن خلدون ي تاريخه 
الكتاب  دار  �ض386،  ال�صاد�ض  )امجلد  ال�صهر 
اأبو  مام  الإ فيها  وكان  القد�ض  و�صل  فقد  اللبناي( 
علماء  كبار  من  يعد  الذي  الفهري  الطرطو�صي  بكر 
املوك  �صراج  كتاب  و�صاحب  ندل�ض  بالأ امالكية 
اأبي  �صيخنا  مع  ق�صى  الأ بام�صجد  تذاكرت  قائا:« 
بكر الفهري الطرطو�صي ي حديث اأبي ثعلبة اإن من 

ورائكم اأياما للعامل فيها اأجر خم�صن منكم« 

 وم�صي الرحالة امغاربة �صغوفن ببيت امقد�ض، 
وهو  )560هـ/1164م(  دري�صي  الإ ال�صريف  فهذا 
ام�شتاق  نزهة  رحلته  ي  اموحديه  الدولة  عهد  من 
م�صجد  ق�صى  الأ ام�صجد  يقارن  فاق  الآ اخراق  ي 
الكبرة  الكني�صة  عن  رحلته  ي  وحدث  قرطبة، 
امحجوج  الكني�صة  وهي  القيامة،  بكني�صة  ال�صهرة 
ال�صمال وينزل  اإليها من جميع باد الروم من جهة 
منه اإى اأ�صفل الكني�صة على ثاثن درجة وي�صمى هذا 
الباب باب »�صنت مرية« ...واإذا خرجت من الكني�صة 
امقد�ض... البيت  األفيت  �صرقا  وق�صدت  العظمى 
ام�صمى  ام�صجد  ام�صلمن وهو  فكان معظما ي ملك 
ر�ض م�صجد على  ق�صى اليوم ولي�ض ي الأ بام�صجد الأ
ندل�ض وي  قدره اإل اجامع الذي بقرطبة من ديار الأ
و�صط اجامع قبة عظيمة تعرف بقبة ال�صخرة وهذه 
عمال اح�صنة من  القبة مر�صعة بالف�ض امذهب والأ

بناء خلفاء ام�صلمن..«

التاريخ  امهمة ي  امغاربية  الرحات  ومن بن   
امكنا�صي  عمثان  ابن  رحلة  القد�ض  مدينة  الثقاي 
(1214هـ/1800م( ام�صماة اإحراز امعلى والرقيب 
ال�شريف  القد�س  وزيارة  احرام  اه  بيت  حج  ي 
ن�صرها  وقد  احبيب.  بقب  والتبك  واخليل 
وحققها امحقق العام امغربي عبد الوهاب التازي، 

امنظمة  عن   1997 العام  الوى  للمرة  ون�صرها 
عام  ي  وعاد  والثقافة،  والعلوم  للربية  �صامية  الإ
2005 ون�صرها ي طبعة مزيدة ومنقحة، وي�صتعر�ض 

من  ع�صرات  اأ�صماء  العمل  هذا  مقدمة  ي  التازي 
ومنهم  واخليل؛  امقد�ض  البيت  زيارة  على  عرجوا 
اه  عبد  اأبي  اأعاه  اإليهم  اأ�صرنا  من  جانب  اإى 
وابن  احيحي،  والعبدري  امكنا�صي،  حمد  حمد 
زرق الغرناكي امالقي،  بطوطة، وابن خلدون، وابن الأ
واأبي العبا�ض امقري �صاحب نفح الطيب، واأبي �صام 

.»°TÉ«©dG

الوهاب  عبد  بن  حمد  عثمان  ابن  عن  عرف 
امولود  ولد  اأنه  )1214هـ/1800م(،  امكنا�صي 
مكنا�صة الزيتون من امغرب، وكان العام 1193هـ/
عبداه  بن  حمد  امغرب  ل�صلطان   すわ┤┏┈ﾎ1779

الثالث، مكّلًفا  اإ�صبانيا كارلو�ض  )الثالث( لدى ملك 
تراك التابعن  فراج عن عدد كبر من الأ بال�صعي لاإ
لولية اجزائر وتون�ض وطرابل�ض و�صائر باد ام�صرق، 
ك�شر  ق ي م�صعاه، و�صّم، �صفارته تلك ي كتابه الإ َفُوِفّ

�شر. ي فكاك الأ

وجاءت �صفارته الثانية اإى مالطة ونابوي اأواخر 
حمله  الذي  نف�صه  للغر�ض  /1781م  1195هـ  العام 
البدر  كتابه  ي  �صفاراته  ووّثق  اإ�صبانيا،  زيارة  على 

�شارى من يد العدّو الكافر.  ال�شافر ي افتكاك الأ

اأّما رحلته الثالثة فكانت اأوائل العام  1200هـ/
よ1785 واجه بداية اإى ال�صتانة مكّلًفا مهمة اإباغ 

اأفندي،  اإ�صماعيل  ّن  باأ خان،  احميد  عبد  ال�صلطان 
امبعوث الركي لل�صلطان حمد بن عبد اه الثالث 
اإى  قدم  ال�صفر  هذا  ّن  لأ ذلك  فيه،  مرغوب  غر 
للجزائر،  التابعن  تراك  بالأ يتعلق  اأمر  ي  امغرب 
وت�صّرف ت�صّرًفا غر مقبول، فاأ�صدر ال�صلطان اأمًرا 
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منا�صك  اأداء  ال�صفارة  هذه  له  اأتاحت  وقد  بطرده. 
احج، ودّون رحلته ي كتابه: »اإحراز امعّلى والرقيب 
ال�صريف  القد�ض  وزيارة  احرام  اه  بيت  حج  ي 

والترك بقر احبيب.

اإن هذه الرحلة فيها عدة ميزات  القول  ومكن 
بها  قام  اأول  فهي  امغاربة،  رحات  من  غرها  على 
والرحات  ال�صفارات  ي  بتجربته  معروف  �صفر 
هماما  تاريخا  ت�صادف  ثانيا  وهي  الدقة،  وحري 
على  بداية  يعد  والذي  1202هـ/1788  العام  وهو 
ال�صراع والتناف�ض الغربي احديث على رعاية �صوؤون 
اأ�صبه بتقارير  قليات، وثالثا حوت احلة معلومات  الأ
عن �صلوك بع�ض اموظفن ي الغدارة العثمانية كما 
عن  دقيقة  معلومات  لنا  تقدي  امكنا�صية  احلة  اأن 
عدد ال�صكان واحياة الدينية ي القد�ض اإبان القرنن 

الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر.

وى قبل القد�ض مدينة عكا  حطة ابن عثمان الأ
اأجواء  لنا  وي�صف  حّمامها  دخل  كيف  يروي  وعنها 
احمام )�ض55( و»وما خرجت من احّمام وقعدت 
اأنه  ويبدو  بالقهوة«  اإّي  اأتي  م�صاطبه  اإحدى  ي 
اأعجب بقّيم احّمام وخادمه ما عر�ض عليه القهوة 

فان�صد يقول:

م اأن�ض عكة اإذ جعلتها ماأربي 

  يوم دخلت اإى حّمامها امعجب

اإذ قال ظبيبه: اأ�صقيك قهوتنا؟

فقلت:كا اإي ل�صت بال�صارب

فقال:اأو  ِمن �صراب حا؟ قلت: اإن

 كان ول بّد من ُماك �صارب

اأوقاف امغاربة  اإى  وعندما دخل القد�ض ي�صر 
فيها، وقال: »عن عليها وكيا ولها اأوقاف« وياحظ 
التازي اأن من بن م�صادر ابن عثمان عن ار�ض القد�ض 
بي ح�شن الهروي كما ل ي�صر اإى  ÜÉàc الزيارات لأ
اإن�صاءات العثمانين العمرانية ي القد�ض ويكتب عن 

تاريخ القد�ض واخليل باإ�صهاب كبر.

الرحلة،  ي  حا�صرا  الجتماعي  اجانب  ويبدو 
واأخاقهم  القد�ض  باأهل  ومعجبا  يبد  فامكنا�صي 
للعلم  وحبهم  للغريب  وموؤان�صتهم  واريحتهم 
ب�صكل  امدينة  عمران  يف  كما  بال�صيف  وعنايتهم 
دقيق« وللمدينة ال�صور اح�صن مبني من احجارة 
فعدد  الغلق  اح�صينة  بواب  والأ تقان  الإ غاية  ي 
اأوقافه  بواب �صتة..« ويذكر بتاريخ كل باب ويعدد  الأ
ق�صى وقبة  للم�صجد الأ ويقدم و�صفا دقيقا عقانيا 
اأن م يكن ي�صدق  ام�صرفة وياحظ عليه  ال�صخرة 
كل ما ي�صمع فيقول: »ثم �صعدنا امدارج التي انحدرنا 
مت  �صيئًا  متدًا  ال�صخرة  من  طرفًا  فاأرونا  منها 
واإما ذلك  له،  اأ�صل  ول  ال�صخرة  ل�صان  اإنه  يقولون 

من مو�صوعات امزورين«.

ام�صجد  وعن  القد�ض  عن  احديث  اأن  ويبدو 
دينيًا  بعدًا  امغاربة  الرحالة  عند  يتخذ  ق�صى  الأ
وا�صحًا، لهذا يجد امطالع لن�ض الرحلة باأن اموا�صع 
منها  ينفذ  خا�صة  دينية  باأهمية  حظى  امقد�صة 
اإى البعد الكوي للمدينة كما يرى الباحث اح�صن 
ابن  رحلة  ي  نراها  مزية  »وتلك  يقول:  اإذ  الغ�صتول 
عثمان امكنا�صي اإى القد�ض التي اختلفت عن رحلته 
اإى الق�صط كما فمن امحقق اأن ابن عثمان قد اعتمد 
ي روايته للقد�ض و�صفا خا�صا »يعك�ض البعد الروحَي 
الروحية  اموؤلف  ميول  لنا  يعك�ض  كما  امدينة،  لهذه 

 u»وتقواه ومعرفته الوا�صعة بالعلوم الدينية
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م�صاعل عربية
على دروب التنوير

وى عام  Qó°U كتاب م�شاعل عربية على دورب التن�ير عن م�ؤ�ش�شة �ش�مان ي طبعته الأ
2009م، وقد ارتاأت ام�ؤ�ش�شة اأن تذكرنا ب�شرة اأولئك الرّواد الذي نعّدهم فعًل م�شاعل عربية على 

درب التن�ير.

مراجعة وتقدم: خالد الكركي
النا�شر: ام�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر 2009, (389 �شفحة(

ي��شف بني يا�شن
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كتاب  مراجعة  ن�صان  الإ يقوم  اأن  �صهًا  لي�ض 
امرموقن  العرب  امفكرين  من  جموعة  به  اأ�صهم 
تنفذ  نقدية  مقدمة  الكركي  خالد  الدكتور  و�صّدره 
اإى اأعماق الفكر التنويري وما هذه امراجعة اإل عر�ض  

اإ�صاي لبع�ض التفا�صيل التي م تت�صع لها امقدمة.

بن  موزعة  درا�صة  ع�صر  �صتة  الكتاب  ي�صّم 
ثمانية ع�صر كاتبًا، بحثوا ي اأعمال ثمانية من رواد 
دب،  الفكر العربي مجالت �صتى جمعتها حاور الأ
والثقافة، وال�صر التاريخية التي يتداخل فيها الثقاي 
ذلك  كل  العام،  العمل  مع  بالقت�صادي  بال�صيا�صي 
على  نف�صها  فر�صت  عربية  قومية  مرجعية  اإطار  ي 

حاور عملهم جمعيًا.

باأوى  حفوظ  جيب  ديب  والأ الروائي  حظي 
وعالج  بدوي  حمود  الدكتور  بقلم  الدرا�صات  هذه 
فيها »احداثة ونقد احداثة ي اأدب جيب حفوظ« 
اأعماله باعتباره  ا�صتعر�ض مفهوم احداثة ي  حيث 
الذي  �صا�صي  الأ »ام�صكل  فهي  منها  موقفنا  مثاًل 
احداثة  مو�صوع  فقدم  العربي«،  العام  يواجهه 
�صن�صبح جزءًا من  �صوؤال �صروري:هل  انطاقًا من 

�صوار. �صياقاتها اأم �صنبقى حجوزين عنها خلف الأ

تعني  حفوظ  جيب  فهمها  كما  احداثة  اإن 
اأن  اأن نكت�صفه ومكن  كل جهول ي الطبيعة مكن 
ن�صيطر عليه، ومكن اأن ن�صعه ي خدمتنا ولي�ض ثمة 
امعيار  كان  هنا  ومن  امعرفة،  على  ي�صتع�صى  �صيء 
ولذلك  العقل،  هو  احداثة  يحاكم  الذي  �صا�صي  الأ
راأى بدوي اأن حفوظ فهم احداثة ما يقابل العقل 

والعلم.

روايات  ي  احداثة  من  حفوظ  موقف  ظهر 
لكن  اجديدة  والقاهرة  اخليلي  وخان  امدق  زقاق 

وانتقد  ثاثيته،  ي  احداثة  �صياغات  اأن�صع  تبقى 
ختم  ثم  ومرامار.  الكرنك  ي  احداثة  حفوظ 
ما حاول حفوظ  على  ال�صوء  باإلقاء  درا�صته  بدوي 
ن�صان مرتبطًا  قوله ي اأولد حارتنا اإذ قدم روؤية لاإ
فكرة  خارج  ن�صان  لاإ مفهوم  فا  الروح  بفكرة 

الروح.

اأما الدرا�صتان التاليتان ي امحور الثقاي، فقد 
تناولتا امفكر العربي الكبر اإدوار �صعيد، حيث تناول 
وى الباحث في�صل دّراج »اإدوارد �صعيد امثقف  ي الأ
اإى  كادمي  الأ بانتقال  بادئًا  ال�صلطة«  ال�صيا�صة 
دائرة امثقف ب�صفته �صاحب اأفكار ريادية ي تغير 
احقيقين  »امثقفن  بن  �صعيد  �صاوى  حتى  امجتمع 

نبياء«. والأ

�صعيد،  ثورية  م�صادر  على  جابة  الإ دّراج  حاول 
الذي  وما  ال�صهيونية  مواجهة  اإى  دعاه  الذي  وما 
دعاه كاأكادمي م�صيحي اأن يت�صدى محاولت ت�صويه 

�صام. الإ

جابات من خال تتبع م�صرة �صعيد، بعد  تاأتي الإ
اأن �صعر بالغربة ي ن�صاأته وتعرف اإى العام العربي 
よ1967، ثم تعرف اإى ثقافة ال�صت�صراق  بعد نك�صة 
على،  تركتها  التي  ثار  الآ جرد  »حاولة  كانت  التي 
اأنا الذات ال�صرقية، تلك الثقافة التي كانت �صيطرتها 

عامًا بالغ القوة ي حياة جميع ال�صرقين«.

اأبرزها  التي  امثقف  ل�صورة  دّراج  عر�ض  ثم 
واإذا بها �صور عديدة ومتنوعة، فبداأ بامثقف  �صعيد 
راف�صًا  احواري  وامثقف  امنفي،  وامثقف  النقدي، 
التقليدي  امهني،  الحراي،  امخت�ض  امثقف  مبداأ 
اموؤ�ص�صاتي حيث ت�صبح امعرفة �صلعة قابلة للمكافاأة 

والبيع.
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زي« الذي واجه الكذب  اأما �صعيد فهو »امثقف الأ
والختاق بامعرفة، اأنه يرف�ض ال�صمت وال�صتكانة، 
ولذلك  زلية  الأ القيم  لن�صرة  ال�صعفاء  عن  ودافع 
الر�صمية  كادمية  الأ و�صاط  الأ ي  مكروها  اأ�صبح 

الغربية.

�صعيد  اإدوارد  حول  الثانية  الدرا�صة  قدم  ثم 
متعاقبة  »هجرات  بعنوان  وجاءت  �صاهن،  حمد 
حيث  �صعيد  غربة  بت�صوير  بداأها  الن�ض«  عام  ي 
ول  مو�صيقاه،  امو�صيقى  ول  اأدبه،  دب  الأ يكن  م 
الثقافة ثقافته، مع اأن الثقافة »اأهم مكونات امجتمع 

.z…ô°ûÑdG

اإى   )1972( فر�صة  اأول  ي  رحاله  �صعيد  �صد 
بروت، ذلك امكان العابق بالراث العربي ليتعرف 
والتجنب  »التمنع  كتب  ما  اأول  فيها  وكتب  اإليه، 
والتعرف« مف�صحًا خالها اهتمامًا مبكرًا بالق�صايا 
كتاباته  غلب  لأ مدخًا  �صاهن  وعّدها  العربية، 

الاحقة.

فقدم  الراثية  بامادة  حمًا  ال�صرق  من  عاد 
البحث  ي  منهجيته  فيه  بّن  الذي  بدايات  كتابه 
ي  الراثية  اأطروحاته  بعدها  قدم  ثم  العلمي، 
طروحه التي خلقت م�صاحة من  ال�شت�شراق، وهي الأ

الردود امتبانية.

مار�صات  ال�شت�شراق  ي  �صعيد  ك�صف 
عن  م�صوهه  �صورة  خلق  ي  الثقافية  ام�صت�صرقن 
ي  اللثام  واأماط  عليه،  الهيمنة  اأجل  من  ال�صرق 
ال�صتعمار  ا�صتخدام  عن  والمبيالية  الثقافة 
الهيمنة،  هذه  ا�صتمرار  على  ي�صاعد  ح�صنًا  ثقافته 
نها  لأ دبية  الأ الغرب  روايات  على  ذلك  ي  معتمدًا 
قرب اإى واقع احياة، مقدمًا م�صروعًا تنويريًا ي  الأ
قراءة الثقافة الغربية التي تتخفى ال�صيا�صة وراءها.

للهيمنة  تكون  اإل  يجب  الثقافة  اأن  �صعيد  اأدرك 
ن  لأ تفعيلها،  خال  من  الهيمنة،  مقاومة  اإى  بل 
تفعيلها، يج�صد امقاومة، وعر�ض �صعيد عاقة الغرب 

�شلم. �صام من خال كتابة تغطية الإ بالإ

فقد  تاليًا  جاءت  التي  الثقافية  الندوة  اأما 
وعنونت  دروي�ض  حمود  الكبر  لل�صاعر  ُخ�ص�صت 
ياأبى  »قمر  فينا  دروي�ض  ا�صتمرارية  على  يدل  ما 
حاوروا  الكتاب  من  خم�صة  فيها  و�صارك  الرحيل« 
جربة حمود دروي�ض ال�صعرية كما بدت ي دواوينه 

وق�صائده.

قدم في�صل دّراج بحثًا بعنوان »حمود دروي�ض 
قبول  ي  تدرج  و  زمنة«  الأ جميع  ي  امقاومة  �صاعر 
دروي�ض للقب �صاعر امقاومة الفل�صطينية حتى اأ�صبح 
زمنة«، فاإن كان ارت�صى  »�صاعر امقاومة ي جميع الأ
ول ي دواوينه الوى حن عر بق�صيدة حري�صية  الأ
انتقل  الفل�صطينين، جده قد  فل�صطينية عن هموم 
للفل�صطيني  تت�صع  وتعقيدًا  ات�صاعًا  اأكر  اإى ق�صيدة 
ام�صَطهد وام�صَطهدين جميعًا، فكاأن دروي�ض ي فرة 
ن�صجه ال�صعري اأراد اأن يرهن اأن ال�صعر ل هوية له 

ول يختزله ال�صيا�صي اأو اجغراي.

يكون  ل  بداع  الإ اأن  دروي�ض  دراك  لإ عر�ض  ثم 
واأن  مقاومات،  امقاومة  اأن  فبن  امفرد،  ب�صيغة 
فقاوم  ال�صعرية،  امقاومة  غر  ام�صلحة  امقاومة 
خيبة اتفاق اأو�صلو، وكل �صياق له �صكل من امقاومة: 
مقاومة  الرديئة،  الكتابة  مقاومة  بال�صاح،  امقاومة 
مقاومة  اح�صار،  مقاومة  الياأ�ض،  مقاومة  اخيبة، 

احقد.

»ال�صعي  بعنوان  درا�صة  ال�صيخ  خليل  قّدم  ثم 
لمتاك امعنى« اأ�صاء فيها حظتي امياد والوفاة، 
ر�ض« و»ي  اإذ وقف دروي�ض اأمام امياد ي ق�صيدة »الأ
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اجوهرية  التحولت  وبن  بينها  رابطًا  غيمة«  يدي 
التي اأ�صابت وطنه.

اإذ  �صعره،  تفارق  ل  فتكاد  اموت  حظة  اأما 
وامثقفن  واأ�صدقاءه،  ال�صهداء،  موت  ير�صد  بقي 
فقد  ال�صخ�صي  اموت  اأما  وامنا�صلن،  وامفكرين 
برز ي »جداريته« حيث ُج�صد على ام�صتوى البنيوي 

م�صروعًا فنيًا �صخمًا.

اأ�صفار  ثاثة  اإى  دروي�ض  اأعمال  ال�صيخ  ق�صم 
ي  دروي�ض  مع  بداأ  الذي  التكوين  ب�صفر  مبتدئًا 
من  تنه�ض  »حبيبتي  اإى  اأجنحة«  با  »ع�صافر 
نومها« وهي ت�صكل مرحلة ال�صرد عن طريق الكتابة، 
ثم وقف اأمام �صفر اخروج الذي حاكى خروج دروي�ض 
من فل�صطن اإى مو�صكو والقاهرة وبروت وباري�ض، 

وهو خروج اأ�صبه بخروج اآدم من اجنة.

اأعاد دروي�ض النظر  ثم بعد خروجه من بروت 
ي جربته ال�صعرية فبداأ زمنًا �صعريًا جديدًا ي�صعى 
فيه لانفتاح على معارف وثقافات �صتى ا�صتوعب ي 
بنيته عنا�صر قادمة من ام�صرح وال�صينما وامو�صيقى 
و�صوًل اإى حداثة تعي لغة اموروث وتثور عليه لي�صتعيد 
تركيبها على نحو �صعري، يجمع بن الفعل والوجدان 

وا�صتبطان الذات ام�صظاة ووجدانها اجريح.

لها  اأرواح  »تلك  بعنوان  جاءت  فقد  ثالثها،  اأما 
الق�صيدة  قراأ  حيث  باروت  جمال  ومقامها«  �صكلها 
ر�ض ي �صعره،  التموزية لدى دروي�ض حول رمزية الأ
وحديدًا حول طبيعة الرمز الديناميكي التي تفتح ي 

اأفاقها تلك الرمزية.

اأبان باروت اأن الروؤية التموزية النبعاثية تتغلغل 
ي �صعر دروي�ض غر اأنه عينها ي �صكل ق�صيدة من 
خال حويله الرمز التموزي اإى مط اأ�صلي لقومه، 

ر�ض« التي حيل مرجعيًا  وب�صكل خا�ض ي »ق�صيدة الأ
ر�ض الفل�صطيني. اإى يوم الأ

الزعبي  لزياد  الرابعة فقد جاءت  الدرا�صة  اأما 
بعنوان »القب�ض على احياة ي ح�صرة اموت« ليدر�ض 
تازم ظاهرة اموت واحياة ي �صعر دروي�ض، ويطرق 
ن�صان ما عزم عليه  الإ ُيكمل  �صوؤاًل مهمًا مفاده، هل 

وبداأ به، ثم يجل�ض ينتظر اموت؟

اإن اقران اموت بالت�صبث باحياة عند دروي�ض 
اموت  �صور  ي  جلت  �صعره  ي  كبرة  ظاهرة  مثل 
ر�ض،  الأ من  القتاع  من  بدءًا  امتعددة  حالته  ي 
حتى  الذات  من  انبثقت  التي  العودة  ثم  امنفى،  ثم 

احدت بالذات اجمعية الفل�صطينية.

الذي  هو  اموت  كان  اإذا  عما  الزعبي  ت�صاءل 
جعل دروي�ض يعاين ذاته، وتاريخ �صعبه، ويقول »لعل 
اأمام  امرء  ت�صع  خرة  الأ دروي�ض  كتابات  ا�صتقراء 
هذه احالة امده�صة. لقد ا�صتعاد دروي�ض �صرته ي 
ر�ض وال�صعب الفل�صطيني ا�صتعادهما  �صياق �صرة الأ

مقرنن باموت ومت�صبثن باحياة«.

للموت  اخال�ض  الن�ض  »اجدارية«  مثل 
اخيال  ي  مده�ض  براء  يت�صم  نحو  على  وحاورته 
مر الذي منح اجدارية بنية  وامعرفة والبناء وهو الأ
التجارب  فيها  جتمع  بوؤرة  غدت  حتى  وفنية  فكريه 

ن�صانية امعرة عن جدلية اموت. عمال الإ والأ

الناقد فخري �صالح  بدرا�صة  الندوة  ثم ختمت 
الذي ر�صد فيها »حولت حمود دروي�ض« وقال: اإن 
احتكاكها  خال  من  تطورت  دروي�ض  حمود  جربة 
بالتجارب ال�صعرية العربية ي البدايات، وا�صتطاع اأن 
يتعرف على التطويرات ال�صكلية واخيارات التعبرية 
لهذه التجارب، ف�صاغها ما يخدم ق�صيدته وطموحه 

للتعبر عن ماأ�صاته الوطنية.
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ثم انعطفت التجربة لت�صبح الق�صيدة اأقل كثافة 
واأ�صبحت  كوي،  هو  ما  اإى  التفاتًا  واأكر  اختزاًل 
التجربة الفل�صطينية لديه وجهًا اآخر من وجوه عذاب 

ر�ض. الب�صر على هذه الأ

عامة  تطعيم  اإى  ي�صعى  دروي�ض  بداأ  ثم 
التجربة  تعد  فلم  كوي  طموح  ذات  �صعرية  مامح 
اأ�صبحت  بل  دروي�ض  �صعر  بوؤرة  حتل  الفل�صطينية 
لديه  �صاطر فح�صرت  الأ تتخايل عر  التجربة  هذه 
هذه  من  ال�صاعر  لي�صكل  اُحمر  والهنود  ندل�ض،  الأ
امادة التاريخية �صيغة للتعبر غر امبا�صر عن حكاية 

ندل�ض. الفل�صطينين اخارجن من الأ

اإى كتابة �صرة ذاتية مازجًا  ثم حول دروي�ض 
من عنا�صر عي�صه ال�صخ�صي مع عنا�صر من التاريخ 
ح�صا�ض العميق  الفل�صطيني اجماعي للتعبر عن الإ

بامنفى اجماعي وال�صخ�صي.

توقف �صالح اأمام »اجدارية« التي اأخذ ال�صاعر 
فيها قارئه نحو اأ�صقاع جديدة ي جربته ال�صعرية، 
الغياب الذي يعده  ي ح�شرة  اأمام كتابه  كما توقف 
ي�صتعر�ض  والنر،  ال�صعر  من  امنزلتن  بن  منزلة 
حداث  الأ مف�صًا  ال�صخ�صية  حكايته  دروي�ض  فيه 
وكاأنه  زمنة  والأ مكنة  والأ �صخا�ض  الأ وم�صتذكرًا 
ا�صتعادة للما�صي، وا�صت�صراف للم�صتقبل، وكاأنه كان 

يرثي نف�صه فيه منتظرًا ماقاة النهاية.

الباحث  الثقاي جاءت درا�صة  امحور  نف�ض  وي 
ي  �صرابي  ه�صام  »موقع  ي  ليبحث  دّراج  في�صل 
معنى  ببيان  بحثه  مقدمًا  الفل�صطينية«  الثقافة 
الثقافة الفل�صطينية التي غدت بعمومها تعني كل قلم 
يوؤمن بعروبة فل�صطن، ثم ثقافة بخ�صو�صها تعني ما 
اأنتجه امثقف الفل�صطيني الذي عا�ض جربه القتاع 

واللجوء وامعاناة.

الجتماعية  احداثة  جذور  الباحث  ا�صتعر�ض 
لدى امثقفن الفل�صطينين لبيان ما اإذا كان �صرابي 
بها  نادى  التي  احداثة  لتلك  امتدادًا  اأطروحاته  ي 
اخالدي  روحي  مثل  من  امفكرين  من  �صبقه  من 
بق�صايا  �صرابي  التزام  عن  واأبان  ن�صار،  وجيب 

احداثة الجتماعية.

ت�صاءل �صرابي ي اجمر والرماد عن امعيقات 
�صكله  ياأخذ  اأن  القومي  الوعي  منع  التي  امختلفة 
التاي  كتابه  ي  جوبة  الأ �صياغة  وحاول  ال�صحيح 
الغائب  الوعي  فيهما  نقد  البطريركية حيث  البنية 
الذي يعر عن ذات مقموعه غائبة، وهو ما دعاه اإى 
الذات  وق�صية  احرة،  امفردة  الذات  ق�صية  طرح 
ن�صان ل ي�صتطيع  القامعة امكتفية، ليخل�ض اإى اأن الإ
اإذا كان  اإل  ال�صحيح  الوطني  التحرر  يعي معنى  اأن 

قد تلقى تربية حررية �صحيحة.

ب  دعا �صرابي ي اأعماله تلك الذات القامعة بالأ
ال�صغر،  اموظف  ي  موجود  فهو  عاٌم،  جاٌز  وهو 
بوية  خ، اإن الربية الأ �صتاذ اجامعي، والزوج والأ والأ

هي اأ�صا�ض الوعي الذي انتقده �صرابي.

و�صل �صرابي ي بحثه عن اأ�صباب �صعف الوعي 
البنية  مفهوم  اإى  العربية  النه�صة  واإخفاق  القومي 
العقل  يعطل  خائفًا  اإن�صانًا  تنتج  التي  البطركية 

اجماعي وينتج التع�صب بكافة اأ�صكاله.

والغرب  العرب  امثقف�ن  كتابه  ي  �صرابي  نقد 
ال�صروط الجتماعية العربية التي حول دون تركيز 
اإنتاج معرفة مو�صوعية  الطاقة الفكرية والعلمية ي 
م�صاحهم  على  احري�صن  امثقفن  ونقد  مفيدة، 
اإى  الدعوة  ثاث:  غايات  اإى  ودعا  ال�صخ�صية، 
قواعد  على  الفكري  النقد  واإر�صاء  الناقد،  الفكر 

علمية، وتطبيق النقد العلمي على تاريخنا.
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ب�صكل  الكتاب  ي  التاريخية  الدرا�صات  بداأت 
وا�صح مع الدرا�صة ال�صتق�صائية التي قدمها حمد 
زعير  اأكرم  العربي  امفكر  حول  �صاحية  عي�صى 
فهي  م�صمونها  عن  عنوانها  واأبان   )1996-1909)
حياة  تناول  مكن  فا  رجل،  �شرة  ي  اأمة  تاريخ 
ولذا جاءت  وواقعهم،  بيئتهم  العظماء معزولن عن 
الدرا�صة خا�صة من جوانب بحياة اأكرم زعير وعامة 
من جوانب بتاريخ فل�صطن والق�صية الفل�صطينية، اإذ 
اأن اأكرم زعير م يكن جرد اإن�صان معا�صر وح�صب، 
وموؤثرًا  ق�صيته  ي  فاعًا  منا�صًا  اأي�صًا  كان  ولكنه 

فيها.

موؤلفات  قائمة  بتقدم  درا�صته  الباحث  ختم 
زعير امتنوعة الغزيرة، مع تقدم نبذه عن كل واحد 
اأغناها  الوطنية  احركة  عن  وثائقه  وتبقى  منها، 

واأهمها.

للباحث  الثانية  التاريخية  الدرا�صة  جاءت  ثم 
جودة عبد اخالق بهدف تعريف القارئ با�صماعيل 

ال�صيا�صي«  وامنا�صل  امو�صوعي  »امفكر  �صري 
بها  امتاز  التي  امحاور  خال  من  حياته  م�صتعر�صًا 
خر، وال�صعي لتطوير ذاته،  ابتداًء من انفتاحه على الآ

ثم امو�صوعية العارفة، واهتمامه بام�صتقبل.

واإما  تاريخيًا  عر�صًا  جودة  عر�ض  يكن  م 
�صياحة ي ف�صاءات اأفكار ا�صماعيل �صري التي بثها 
مة العربية، ام�شر  ي كتبه مبتدئًا بكتابه وحدة الأ
مة  الأ تاريخ  �صري  فيه  عر�ض  الذي  وام�شرة، 
اجامعة  ظهور  ثم  بالدولة،  ذلك  وعاقة  العربية 
العربية وخا�صة بنود الوحدة القت�صادية م�صتعر�صًا 

اآراءه القت�صادية.

خر ي م�اجهة  كذلك قدم جودة عر�صًا لكتابه الآ
طويلة  عربية  اإ�صراتيجية  �صمنه  الذي  إ�شرائيل  ا
جل ي مواجهة ال�صراتيجية ال�صهيونية وعر�ض  الأ
النظام  جديد،  عامي  نظام  نح�  الثالث  كتابه  ي 

uالقت�صادي اجديد اإى غرها من امو�صوعات
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ذكــريـات مـقـد�صـي لي�صت للن�صيان:
�صرة ذاتية

تاأليف: حازم ن�شيبة
النا�شر: رمال للن�شر، قب�س، 2009, (456 �شفحة(

حنن خرفان

وجدان  ي  �شاكنة  راأ�شه،  م�شقط  القد�س،  بقيت  ودبل�ما�شي،  ك�شيا�شي  الط�يل  تاريخه  خلل 
الدكت�ر حازم ن�شيبة، الرجل امقد�شي . يتحدث د. ن�شيبة ي كتابه ذكريات مقد�شية ي �شرة ذاتية عن 
عند  الفل�شطينين  اأ�شاب  الذي  م  الأ وا�شفاً  البيطاي  النتداب  حت  ال�اقعة  فل�شطن  ي  ن�شاأته 
إ�شرائيل، فاأهمية القد�س بالن�شبة له تكمن ي اأنها م�شقط راأ�شه ون�شاأته وتربيته وانتمائه،  اإعلن دولة ا
عندما كانت باأغلبيتها العربية امطلقة، حا�شرة فل�شطن امزدهرة، ومه�ى اأفئدة اأهل فل�شطن، ومقر 
الناجز  ال�شتقلل  ي  اآمالهم  وجمع  والريا�شية،  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  فعالياتهم 
�شنن  التي عا�س ي كنفها  الناه�شة اجامعة  ال�ش�رة  اأن ت�شيع تلك  والتقدم والزدهار. فخ�فاً من 
زلية منذ  �شبابه وزهرة عمره، بفعل احتلل اأجنبي بغي�س، ق�شى وما زال يق�شي على عروبة القد�س الأ

فجر التاريخ، اأقدم ن�شيبة على كتابة هذا الكتاب. 
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ويرى اأن العام ، ما ي ذلك �صعوب اأمتنا، قد 
كرى،  عربية  لقد�ض  ال�صاطعة  ال�صورة  تلك  ن�صي 
وثالث  ام�صجدين  وثاي  وى  الأ ام�صلمن  قبلة  هي 

احرمن ال�صريفن. 

على  تقت�صر  ل  ذاتية،  �صرة  الكتاب  هذا  اإن 
الذات والعائلة واإما ت�صمل امجتمع العربي الذي ن�صاأ 
انطباعات  مع  ومب�ّصط  �صرد �صادق  وهو  اأكنافه،  ي 
وتاأُمات ُم�صتوحاة من جربة حياٍة اإن�صانيٍة ق�صاها 
ِم اأحداث فل�صطن منذ ُنُعومة اأظفاره  الكاتب ي ِخ�صَ
وحتى يومنا هذا. كما يتناول ن�صيبة بالتف�صيل حياته 
الفل�صطيني  ال�صعب  خدمة  ي  كر�صها  التي  امهنية 
�صا�صية،  الأ لي�صاعدهم على اح�صول على حقوقهم 
حداث  لاأ و�صفًا  ن�صيبة  يقدم  و  العودة.  واأهمها حق 
�صا�صية ي التاريخ العربي والعامي. وينفرد الكتاب  الأ
الطفولة  �صن  من  بدءًا  كلها،  الفرات  عا�صر  باأنه 
من  اأكر  امتداد  وعلى  والوظيفة  والكلية  وامدر�صة 
اأن  ن�صيبة  ويرى  الطاهرة.  اأر�صها  على  قرن  ن�صف 
داب التي ل تاأخذ حظها ي  ال�ِصَر الذاتية فرع من الآ

بداع.  ثقافتنا مثل ال�صعر مثًا وبقية اأنواع الإ

يبداأ الكاتب حديثه عن ن�صاأته ي مدينة القد�ض؛ 
)عربًا  الفل�صطينين  جمع  كانت  التي  امدينة  تلك 
يعي�صون  كانوا  الذي  وم�صيحين(  م�صلمن  ويهودًا، 
النتداب  ظل  ي  وال�صام  ال�صداقة  من  جو  ي 
الريطاي. يقدم ن�صيبة و�صفًا للحياة ي تلك الفرة، 
�صواء احياة ال�صخ�صية اأو العامة، حيث ي�صف اأباه 
و�صائل  لنا  ي�صف  ثم  جميعًا،  عائلته  واأفراد  واأمه 
وي�صف  واإذاعة  �صحف  من  الفرة  تلك  ي  الإعام 
لنا امطبخ الفل�صطيني ومدى اللتزام بالدين ي تلك 
الفرة.كما ي�صف الفاحن وامجتمع القروي والثوب 
الفل�صطينية،  امراأة  ترتديه  كانت  الذي  التقليدي 

امجتمع  وي�صف  )الدبكة(.  الفل�صطيني  والرق�ض 
الفل�صطيني بالتجان�ض وال�صلم اإى اأبعد احدود.

عا�صها  التي  قد�صه  لنا  الكاتب  ي�صف  ثم 
ي�صف  حيث  بها  يتغزل  وكاأنه  فن�صعر  وعرفها، 
وي�صف  امنتظم  بامعتدل  ومناخها  بالنقي  هواءها 
جبالها ووديانها واأ�صجارها، كما ي�صف بيوت امدينة 
بن  رائعًا  تزاوجًا  ت�صور  التي  احجارة  من  امبنية 
القدم واحديث. ول ين�صى طبعًا ذكر امعام الدينية 
والتاريخية التي ت�صفي اأهمية كبرة على هذه امدينة 
الراق،  وحائط  القيامة  وكني�صة  ال�صخرة  قبة  مثل 
وى للم�صلمن وموطن معراج  فالقد�ض هي القبلة الأ
عن  ن�صيبة  ويحدثنا  و�صلم.  عليه  اه  �صلى  الر�صول 
امدينة،  تعي�صه  كانت  الذي  الرائع  الديني  الت�صامح 
اموؤذن  �صوت  على  ال�صباح  ي  ي�صتيقظ  كان  حيث 
و�صوت اأجرا�ض الكني�صة، وكان بيته قريبًا من احي 
اليهودي حيث كان ي�صمع �صوت البوق كل يوم جمعة 

ا�صتعدادًا ليوم ال�صبت.

عهد  منذ  اممتد  القد�ض  تاريخ  الكاتب  يتناول 
رامين،  فالآ فالعمورين،  يوبين،  فالأ الكنعانين 
وال�صريانين.  فالفل�صتينين  نباط،  فالأ فالفينيقين، 
مدينة  على  ال�صعوب  هذه  توالت  كيف  ويذكر 
ُقِطع  عندما   ،1948 عام  اإى  ي�صل  حتى  القد�ض، 
اأنحاء  الفل�صطينيون من جذورهم و�ُصِردوا ي جميع 
مفردات  بن  التناق�ض  الكاتب  وي�صتغرب  العام، 
الدمقراطية واح�صارة ي القرن الع�صرين ومررات 

ن! الحتال الواقع على الفل�صطينين حتى الآ

اإل اأن هذا ال�صام القائم بن العرب واليهود كان 
 CGóH  1939 عام  ففي  العا�صفة،  ي�صبق  الذي  الهدوء 
الفل�صطينيون يطالبون با�صتقالهم، اإل اأن احكومة 
لها.  مركزًا  فل�صطن  تبقى  باأن  طالبت  الريطانية 
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بتق�صيم  امتحدة  م  الأ قرار  جاء   ،1947 عام  وي 
يهودية،  واأخرى  عربية  دولة  دولتن:  اإى  فل�صطن 
مل التي اأح�ض بها ال�صعب  حيث ي�صف الكاتب خيبة الأ
كاملة  فل�صطن  عودة  ينتظر  كان  الذي  الفل�صطيني 
 ,British White Paper وغر مق�صمة كما جاء ي
اأن هذا التق�صيم قد �صلب  اأح�ض الفل�صطينيون  حيث 
عن  الكاتب  يخرنا  ثم  وروحها.  ج�صدها  فل�صطن 
التي  ال�صرقية  القد�ض  جزاأين؛  اإى  القد�ض  تق�صيم 
اغت�صبها  التي  الغربية  والقد�ض  حالها  على  بقيت 

امهاجرون اليهود.

يذكر الكاتب تفا�صيل حياته ال�صخ�صية متحدثًا 
يتناول  ثم  واأطفاله،  وزوجته  العائلية  حياته  عن 
الرو�صة  مدر�صة  من  بدءًا  درا�صته  عن  احديث 
ي  فكتوريا  كلية  اإى  القد�ض،  ي  يرتادها  كان  التي 
اأن  بعد  اإليها  الذهاب  اإى  ا�صطر  التي  �صكندرية  الإ
راأى والده اأن احياة ي القد�ض اأ�صبحت م�صتحيلة، 
مريكية ي بروت حيث ح�صل على  الأ اإى اجامعة 
ي  برن�صتون  جامعة  اإى  ثم  البكالوريو�ض،  �صهادة 
درجة  مريكية حيث ح�صل على  الأ امتحدة  الوليات 
اماج�صتر ي العاقات العامة و�صهادة الدكتوراه ي 
العلوم ال�صيا�صية وكان عنوان ر�صالته »اأفكار الوطنية 

العربية« والتي ن�صرت من قبل جامعة كورنل.

كما جد ي الكتاب اأي�صًا �صردًا لتاريخه امهني، 
و�صيا�صية  دبلوما�صية  منا�صب  ن�صيبة  تقلد  حيث 
ي  مريكية  الأ اجامعة  من  تخرجه  فبعد  كثرة. 
بروت بداأ ن�صيبة حياته امهنية ي الق�صم الإعامي 
الرامج  اإعداد  ي  وم�صاعدًا  فل�صطن  حكومة  ي 
الوظيفة  هذه  �صاعدته  وقد  فل�صطن،  اإذاعة  ي 
تقلد  كما  العامية.  حداث  الأ على  مطلعًا  بقائه  على 
ن�صيبة منا�صب دبلوما�صية حيث كان �صفرًا للمملكة 
ردنية الها�صمية ي م�صر وروما وتركيا وقد حدث  الأ

حداث ال�صيا�صية والتاريخية فيها  عن هذه الدول والأ
كما  منها.  كل  ي  �صفر  من�صب  توليه  فرة  خال 
عمار  لاإ وزيرًا  فكان  عدة  �صيا�صية  منا�صب  تقلد 
والتنمية، واأمن عام وزارة القت�صاد الوطني، ووزير 
ردن،  ال�صوؤون اخارجية )ال�صيا�صة اخارجية( ي الأ
ووزيرًا ل�صوؤون رئا�صة الوزراء، وكان ع�صوًا ي جل�ض 
م امتحدة  ردن الدائم ي الأ عيان وكان مندوب الأ الأ
ردن  ي نيويورك مدة �صبع �صنوات كما كان مثل الأ
ن�صيبة  تراأ�ض  كما  نروا.  لاأ ال�صت�صاري  امجل�ض  ي 
للملك  ومثًا  م�صت�صارًا  وكان  اللجان  من  العديد 
ردنية الها�صمية  اح�صن بن طال  ومثًا للمملكة الأ
ي منا�صبات عدة. وقد حاول اأن يكر�ض حياته امهنية 
وزيرًا  كان  عندما  فمثًا،  الفل�صطينين،  خدمة 
فل�صطن  حرير  خطط  اأعد  ردنية  الأ للخارجية 

ولوية للق�صية الفل�صطينية. بهدف اإعادة الأ

كتابه  ي  كامًا  ف�صًا  ن�صيبة  ويخ�ص�ض 
م  ردن ي الأ للحديث عن من�صبه كمندوب دائم لاأ
اأهم  من  هو  امن�صب  هذا  اأن  يعتقد  حيث  امتحدة، 
للمجتمع  مثيل  مثابة  نها  لأ تقلدها  التي  امنا�صب 
150 دولة  الدوي ككل، وقد كان عدد الدول اممثلة 
 192 ن اإى  ي ذلك الوقت وقد و�صل عدد الدول الآ
بفل�صطن  يعرف  م  الدوي  امجتمع  اأن  اإل  دولة. 
كدولة ذات �صيادة م�صتقلة. وقد كر�ض ن�صيبة للق�صية 
التي  ال�صبعة  ال�صنوات  من  كبرًا  جزءًا  الفل�صطينية 
وكع�صو ي جل�ض  امتحدة.  م  الأ اأروقة  ق�صاها ي 
العربية  للمجموعة  مثل  مثابة  ن�صيبة  كان  من،  الأ

ردن. �صيوية ولي�ض فقط لاأ وامجموعة الآ

وحدث الكاتب عن الإجازات والقرارات التي 
اتخذت خال فرة مثيله، كما حدث عن القرارات 
الفل�صطيني  ال�صعب  م�صلحة  اتخذت  التي  الكثرة 
الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  الدوي  امجتمع  من  وعيًا 
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�صرائيلين.  الإ امغت�صب على غر وجه حق من قبل 
العام  ي  من  الأ جل�ض  رئا�صة  ن�صيبة  ت�صلم  فعندما 
اللغة  اإقرار  تفعيل  اأجل  من  جاهدًا  عمل   ،1982

ي  خرى  الأ اللغات  اإى  اإ�صافة  ر�صمية  لغة  العربية 
اللغة  بهذه  العام  لعراف  مهيدًا  امتحدة  م  الأ

العريقة.

اأجندة  على  تطرح  كانت  التي  امو�صوعات  من 
طفال  الأ وحقوق  ال�صاح  نزع  ق�صايا  امتحدة  م  الأ
وحقوق امراأة والبيئة وغرها. اإل اأن اأهم امو�صوعات 
كانت تلك امتعلقة بالق�صية الفل�صطينية، فما بداأ ي 
وا�صحة  لفل�صطن مع حدود  تق�صيم  1947 من  عام 
ن�صاء دولة يهودية واأخرى عربية كان يتكاثر لي�صبح  لإ
م  الأ اأجندة  على  امكررة  الق�صايا  من  جموعة 
امتحدة. ي عام 1980 طالب �صفراء الدول العربية 
اإى عدد  الق�صايا  بتقلي�ض هذه  امتحدة  م  لدى الأ

وا�صح من الق�صايا منها:

ي  للتحقيق  متخ�ص�صة  جنة  ت�صكيل   .1
حقوق  انتهاكًا  تعتر  التي  �صرائيلية  الإ اممار�صات 

را�صي امحتلة. ن�صان ي الأ الإ

2. تطبيق معاهدة جنيفا ي جميع الدول العربية 
 1967 عام  منذ  �صرائيلي  الإ الحتال  الواقعة حت 

ما فيها القد�ض.

الكلي  بالن�صحاب  بالبدء  اإ�صرائيل  مطالبة   .3
منذ  امحتلة  العربية  را�صي  الأ وجميع  فل�صطن  من 

1967 ما فيها القد�ض.

وا�صتعادة  للفل�صطينين  العودة  حق  تاأكيد   .4
اأرا�صيهم  على  و�صيادتهم  الكامل  ا�صتقالهم 
مور  وغرها. اإن جميع هذه الق�صايا تكرار لنف�ض الأ
التي لطاما حدثوا عنها وهذا ناج عن عدم التطبيق 

للقرارات امراكمة فيما يتعلق بالحتال.

مور التي نادى بها ن�صيبة كان تاأ�صي�ض  ومن اأبرز الأ
اعرا�ض  مر  الأ هذا  لقى  وقد  القد�ض،  ي  جامعة 
مثل  اأخرى  جامعات  هناك  باأن  القائلن  اليهود 
جامعة برزيت وجامعة بيت حم، واعرا�ض العرب 
�صرائيلين،  لاإ �صتكون  باأن هذه اجامعة  ظنًا منهم 
وتقف هذه اجامعة �صاخة اليوم ي اأبو دي�ض وحوي 

7000 طالب من جميع اأنحاء فل�صطن.

كما اأ�صار ن�صيبة اإى الدور الفاعل الذي قام به 
ردن ي الق�صية الفل�صطينية، حيث كانت احكومة  الأ
ي  �صرائيلين  الإ توغل  عن  تقاريرًا  تر�صل  ردنية  الأ
على  بدوره  هو  يعمل  وكان  الفل�صطينية  را�صي  الأ
ر�صمية  كوثيقة  ع�صاء  الأ الدول  جميع  على  توزيعها 
يحدث  ما  اإزاء  الوعي  زيارة  بهدف  امتحدة  م  لاأ
اإى جل�صة مجل�ض  ن�صيبة  ودعا  امحتلة.  را�صي  الأ ي 
م  حيث  فل�صطن،  ي  الو�صع  بحث  بهدف  من  الأ
را�صي  الأ ي  الو�صع  حول  تقرير  لعمل  جنة  ت�صكيل 
اأدى  الذي  تقريرها  بتقدم  اللجنة  وقامت  امحتلة، 
اإى القرار 465 بتاريخ 1980/3/1 الذي ا�صتمل على 
بنود عدة اأبرزها قرار اعتبار اأعمال ال�صتيطان التي 

تقوم بها اإ�صرائيل لغية وغر �صرعية.

قامت  الذي  البارز  الدور  اإى  ن�صيبة  واأ�صار 
م  الأ ي  ن�صان  الإ حقوق  ق�صايا  دعم  ي  ردن  الأ به 
Falkla- امتحدة وبع�ض الق�صايا الدولية مثل ق�صيةG

�صرائيلي للبنان عام 1982. nd War، والغزو الإ

اأما خال توليه من�صب وزير اخارجية فقد قام 
وال�صعب  الفل�صطينية  الق�صية  تخدم  كثرة  باأعمال 
Whi- بـ  ي�صمى  ما  بتجهيز  قام  حيث  Gالفل�صطيني 
للحكومة  الر�صمية  ال�صيا�صة  مثل  والذي   te Paper

ردنية وي�صتمل هذا الكتاب على ثاثة فروع رئي�صية  الأ
وهي:
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الق�صية  جاه  �صا�صية  الأ ردن  الأ مواقف   .1
الفل�صطينية.

2. العاقات العربية ام�صركة.

3.  التوجهات الفكرية ي العام العربي وامتعلقة 
بالتغرات الجتماعية والقت�صادية.

مور التي ن�ض عليها الكتاب تاأ�صي�ض  ومن اأهم الأ
بالدولة  لاعراف  وذلك  امتحدة  فل�صطن  ملكة 
الفل�صطينية مع الحتفاظ بالوحدة بن �صفتي النهر، 
باأنه  الظن  ب�صبب  عور�ض  قد  الكتاب  هذا  اأن  اإل 
ردنين والفل�صطينين، فرزت احاجة  �صيفرق بن الأ
منظمة التحرير الفل�صطينية تلبية حاجة مهمة وهي 
حق تقرير ام�صر لل�صعب الفل�صطيني. وقد لقى هذا 
بند  ا�صتثناء  بعد  اإعانه  وا�صعًا عند  ترحيبًا  الكتاب 
اإن�صاء ملكة فل�صطن امتحدة من جميع التجمعات 

الفل�صطينية.

كما اأوى ن�صيبة خال هذه الفرة اأي�صًا اهتمامًا 
ي  امنت�صرين  الفل�صطينين  الاجئن  بق�صية  كبرًا 
هذه  اأثناء  �صهد  كما  ختلفة.  مواقع  ي  خيمات 
 ,1964 عام  العربية  القمة  موؤ�ص�صة  ولدة  الفرة 
اأول موؤمر قمة عربية  حيث رافق املك اح�صن ي 
عندما توى من�صب وزير الباط املكي وذلك لبحث 
مور امختلفة ذات العاقة بالدول العربية  ال�صوؤون والأ

ب�صكل عام.

ال�صخ�صية  اجوانب  هذه  عن  ن�صيبة  يتحدث 
اإياها  مقرنًا  حياته  ي  امهنية(  و  العائلية  )حياته 
اأثر  وا�صفًا  �صا�صية  الأ التاريخية  حداث  الأ مع 
وامقد�صين  وعائلته  نف�صه  على  حداث  الأ هذه 
اأو لقد�صي  والفل�صطينين، حيث ل مكن لفل�صطيني 
حياة  جرى  غرت  التي  حداث  الأ هذه  يف�صل  اأن 

ن هذا  �صعب باأكمله عن حياته ال�صخ�صية. ونظرًا لأ
اأ�صماء  من  العديد  يحوي  فاإنه  ذاتية،  �صرة  الكتاب 
�صخا�ض الذين كان الكاتب على ات�صال مبا�صٍر اأو  الأ
اأو  ال�صخ�صية  الناحية  من  �صواء  معهم  مبا�صر  غر 
الر�صمية، فرى اأ�صماء اأفراد عائلته واأ�صماء اأ�صخا�ض 
معروفن ي القد�ض من �صيا�صين واأ�صحاب منا�صب 
اأ�صماء  يذكر  كما  القد�ض،  تاريخ  ي  هامة  واأدوار 
ردنين الذين عمل معهم ي حكومات  �صخا�ض الأ الأ
من  قريب  اأنه  ي�صعر  القارئ  يجعل  ما  متعاقبة 

�صماء ماألوفة له ب�صكل اأو باآخر. ن هذه الأ الكاتب لأ

ال�صيا�صية  حداث  الأ من  العديد  ن�صيبة  وذكر 
خاله  من  بريطانيا  وعدت  الذي  بلفور  وعد  مثل 
حدث  كما  فل�صطن.  ي  لهم  وطن  باإقامة  اليهود 
عام  الغربية  للقد�ض  �صرائيلي  الإ الغت�صاب  عن 
ي  وال�صتيطاي  �صرائيلي  الإ والحتال   ،1948

القد�ض ال�صرقية عام 1967 وا�صفًا امعارك وامقاومة 
العائات  وا�صطرار  الفرة  تلك  ي  ح�صلت  التي 
اأو  فل�صطن  ي  بقائها  بن  تختار  اأن  الفل�صطينية 
هروبها جاًة باأرواحها من اأهوال الحتال حتى اأن 
للذهاب  ا�صطروا  واأطفال  ن�صاء  من  الكاتب  عائلة 
اأ�صبح اخطر يحدق بهم من كل  اأن  بعد  لبنان  اإى 
جانب. وذكر ا�صتياء اليهود على بيوت الفل�صطينين 
لم امادية والنف�صية الناجة عن هذا الغت�صاب،  والآ
وكيف هياأت بريطانيا لهذا ال�صتيطان عندما اأعلنت 
على  ح�صولها  انتقالية  مرحلة  ي  فل�صطن  اأن 
مثل  ارتكبوها  التي  امذابح  بع�ض  وذكر  ال�صتقال. 
مذبحة دير يا�صن. ونظرًا لعمله ي دول عديدة فقد 
التاريخية  حداث  والأ الدول  هذه  تاريخ  اأي�صًا  تناول 
اإنقاذ  عن  حدث  حيث  ردن،  والأ م�صر  مثل  فيها 
ردي للقد�ض ال�صرقية التي ت�صم امقد�صات  اجي�ض الأ

�صامية وام�صيحية عام 1948 ووحدة ال�صفتن. الإ
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للحديث  كامل  ف�صل  على  الكتاب  يحتوي  كما 
وعرفها  عا�صها  التي  قد�صه  الكاتب؛  قد�ض  عن 
عمره.  �صنن  طوال  قلبه  ي  عا�صت  والتي  وع�صقها 
والبيوت  الرائعة  حياء  الأ عن  يتحدث  الكاتب  فرى 
ي�صف  كما  لوان.  الأ الزاهية  احجارة  من  امبنية 
وامجمع  كالفنادق  القد�ض  ي  الرئي�صة  امباي  لنا 
الدينية  والزوايا  والكنائ�ض  وام�صاجد  الرو�صي 
ال�صباب  نادي  مثل  والنوادي  واحمامات  �صواق  والأ
ام�صيحين. ويتحدث الكاتب عن الوجود اليهودي ي 
خر من القرن التا�صع  القد�ض وتزايده ي اجزء الأ
ع�صر حتى �صار عدد اليهود ي القد�ض م�صاويًا لعدد 
حياء  الأ بع�ض  هدم  على  اليهود  عمل  حيث  العرب، 
كما  امبكى.  حائط  منطقة  تو�صيع  بهدف  العربية 
القد�ض  ي  ام�صيحي  العربي  الوجود  الكاتب  يذكر 
خوية التي جمعت ام�صلمن وام�صيحين  والعاقات الأ
عا�صت  التي  ام�صيحية  العائات  اأ�صماء  يعدد  حيث 
التدريجي  التطور  عن  ن�صيبة  ويتحدث  القد�ض.  ي 
ي مدينة القد�ض من حيث اموا�صات التي تطورت 
ي  البا�ض  اإدخال  اإى  والعربة  اخيل  ركوب  من 
الع�صرينات.  الهاتف ي  ا�صتخدام  وبدء  الثاثينات، 
�صرائيلين للجدار العازل الذي غر  كما يذكر بناء الإ
معام فل�صطن وف�صل بن اأفراد �صعبها والتهم مزيدًا 
الطبيعية  احياة  وجعل  الفل�صطينية  را�صي  الأ من 
ذكرياته  بع�ض  عن  ن�صيبة  يتحدث  كما  م�صتحيلة. 
)كما  امهمة  وغر  منها  الهامة  القد�ض  ي  اخا�صة 
كق�صة  واحزينة  منها  ال�صعيدة  الكاتب(،  يراها 
اإن�صانية لقد�صٍي ولد وعا�ض ي امدينة امقد�صة اإل اأن 

م�صره اأن يكمل حياته خارج ترابها امقد�ض.

�صا�صي: من  ينهي ن�صيبة كتابه ب�صوؤال الهوية الأ
اأنا؟ اإنه ال�صوؤال الذي ي�صاأله كل من ُقِطع من جذوره 
عن  بالت�صاوؤل  ن�صان  الإ يبداأ  حيث  اأر�صه  عن  واأبعد 

الق�صم  هذا  ي  الكاتب  ويتحدث  احقيقية.  هويته 
عن العاقة بن الغرب وال�صرق )العرب وام�صلمن(، 
حيث يتحدث عن الختافات بن )نحن( و )هم(. 
�صكلت هويته، وهي  التي  مور  الأ الكاتب عن  يتحدث 
هوية  ت�صكلت  وغربية.  �صرقية  ق�صمن:  اإى  مق�صمة 
ي  در�صه  وما  جتمعه  ي  تعلمه  ما  بداية  ن�صيبة 
واإ�صامية،  قراآنية  تعاليم  من  القد�ض  ي  مدر�صته 
و�صعر واأدب عربي، واأعمال مفكرين وفا�صفة عرب. 
دب  والأ لل�صعر  درا�صته  من  فجاء  الغربي  ثر  الأ اأما 
الغربين.  وامفكرين  الفا�صفة  واأعمال  الغربي 
ويعتر ن�صيبة اأن تاأثر اح�صارتن الغربية وال�صرقية 
على هويته مت�صاٍو. وهو يعتقد اأن اجذور الروحانية 
ويرى  واحدة،  واح�صارات  ال�صعوب  لدى  والثقافية 
خر( �صت�صبح  اأن م�صاألة اخاف بن )نحن( و )الآ
ذكرى من�صية نظرًا لعام العومة والت�صالت ال�صريعة 
ن�صان ويوؤثر بكل ما  الذي نعي�صه حاليًا حيث يتاأثر الإ
والختافات  الفروقات  تتناق�ض  بحيث  حوله  ومن 

بن اح�صارات.  

مع  ال�صخ�صي  للتاريخ  رواية  الن�ض  هذا  اإن 
الكاتب  ولد  التي  القد�ض  من  وذكريات  وم�صات 
وترعرع فيها وحيث تعلم ولعب. ل يعمد الكاتب اإى 
العودة اإى كتب التاريخ امتعلقة بالقد�ض حتى ل يكون 
�صابقة  كتب  ي  ذكره  م  ما  اإعادة  عن  عبارة  كتابه 
واإما يهدف الكاتب اإى اأن يكون الكتاب �صردًا جديدًا 
العفوية  والنطباعات  بالذكريات  مليئًا  وب�صيطًا 
م�صطلحات  الزمان  من  فرة  و�صف  من  ليتمكن 
الزمني  بالت�صل�صل  يتقيد  ل  فهو  ولذلك،  اإن�صانية، 
حداث تدفق  الأ حداث حتى ل يعر�ض ذكر هذه  لاأ
تداخل  اإى  توؤدي  قد  التي  والذكريات  ام�صاعر 

حداث مع بع�صها البع�ض. الأ

هو  للقد�ض  الكاتب  يتخيله  الذي  ام�صتقبل  اإن 
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واإ�صامها  عروبتها  عرين  اإى  عودتها  حتمية 
وجاء  ق�صر.  اأم  الزمن  طال  �صيلة،  الأ وم�صيحيتها 
الروحية  للعوامل  عميق  فهم  نتيجة  امنظور  هذا 
امدينة  هذه  بها  تت�صم  التي  والراثية  والتاريخية 
الب�صر  ماين  اآلف  حياة  ي  تعنيه  وما  امقّد�صة، 
يرى  و�صمائرهم.  ووجدانهم  باه  اموؤمنن  من 
اأن العرب وام�صلمن م يتحدوا ي تاريخهم  الكاتب 
الطويل مثلما احدوا للذود عن القد�ض اأو حريرها 
فام�صتقبل  الع�صور.  مِر  على  الغا�صبن  اأيدي  من 
القريب امنظور، كما يرى الكاتب، هو اإنهاء الحتال 
الغربية  ال�صفة  ي  الفل�صطينية  ر�ض  لاأ �صرائيلي  الإ

وقطاع غزة، وي قلبهما القد�ض ال�صريف، ول مكن 
دون  �صرائيلي  الإ العربي  للنزاع  ت�صوية  اأية  تتم  اأن 

عودة القد�ض اإى عرينها العربي.

وقد �صدر الكتاب باللغة الإجليزية – و�صي�صدر 
باللغة العربية قريبًا- حيث يهدف الكاتب اأن يجعل 
القارئ غر العربي يعرف عن ق�صيتنا �صيئًا بعد اأن 
اأغرقته اأجهزة الإعام ال�صهيونية بطوفان هائل من 
التزوير والتعتيم وقلب احقائق راأ�صًا على عقب. وقد 
�صادف اإ�صداره ي نف�ض العام الذي م فيه اإعان 

 uالقد�ض عا�صمة للثقافة العربية لهذا العام

اللوحة للفنان حمد الركوعي- فل�صطن.
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»ام�ؤرخن  اأفكار  �شرح  �شيچيف  ت�ما�س  �شرائيلي  الإ ام�ؤرخ  ي�شتاأنف  القد�س،  إلڤي�س ي  ا كتابه  ي 
�شرائيلين اجدد«، معتمداً على مادة عامية الت�ثيق واأ�شل�ب يجمع بن ام��ش�عية وامراوغة، يقرا  الإ
إ�شرائيل من دون تقدي�س، دون اأن ي�شكك ي وج�دها، اأو اأن ي�شتثر هذه النزوعات امت�شددة،  تاريخ دولة ا

التي تبداأ من مقد�س م�شطنع وتنتهي به.

تاأليف: ت�ما�س �شيچيف
ترجمة: حاييم وات�شمان

النا�شر: دار ميروب�ليتان، ني�ي�رك 2002, (168 �شفحة(
في�شل دّراج

إلڤي�س ي القد�س´ ا
إ�شرائيل ما بعد ال�شهي�نية واأمركة ا

´العنوان جازي، حيث م يدخل اإلڤي�ض بر�صلي القد�ض ي حياته.
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تقول:  رئي�صية  اأطروحة  حول  الكتاب  يتمحور 
الكا�صيكي،  �صكلها  ي  ال�صهيونية،  ق�صدت 
فل�صطن  ي  اليهودي  القومي  الوطن  اإن�صاء  اإى 
الذي  احلم  حقيق  ختلفة  باأدوات  وا�صتطاعت، 
لحقة  اأخرى  طروحة  الأ هذه  عن  ت�صدر  به،  قالت 
نظرًا  حققت،  قد  ال�صهيونية  كانت  اإذا  تقول: 
 Gòg  ¿EÉa  ,1948 عام  اإ�صرائيل  دولة  ي  وعمًا، 
التحقق ينقل ال�صهيونية اإى مرحلة جديدة عنوانها: 
داخل  جديدًا  اأفقًا  يفتح  الذي  ال�صهيونية،  بعد  ما 
الدولة وخارجها، ويوكل اإليها اأهدافًا جديدة، توائم 
»امرحلة اجديدة«، اأو عناوينها »العراف بال�صعب 
»ير�صي«  �صام  اإقامة  على  والعمل  الفل�صطيني«، 

�صرائيلين والفل�صطينين معًا. الإ

يقول  ثاثة  عنا�صر  خطابه  ي  اموؤرخ  يدرج 
لدولة  الروحي  ب  »الأ هرتزل،  حدث  لقد  اأولها: 
ليات  الآ يحدد  اأن  دون  الدولة،  فكرة  عن  اإ�صرائيل« 
طريقها  وجدت  الفكرة  اأن  وما  اإليها.  تف�صي  التي 
ليات كانت، ول تزال، اأمرًا مكن  اإى احياة، فاإن الآ
حولت  اإى  الثاي  العن�صر  ي�صر  به،  الت�صرف 
التي مهما  خرة،  الأ العقود  �صرائيلي، ي  الإ امجتمع 
كانت اجاهاتها، مينًا اأو ي�صارًا، ت�صهد على جتمع 
�صلحًا  عقد  الذي  بيغن،  مناحيم  اأعطى  متغر، 
»عملية  ي  دخل  الذي  رابن  اإ�صحاق  م�صر،  مع 
الثالث  العن�صر  يتك�صف  الفل�صطينين،  مع  ال�صام« 
ي احراك الفل�صطيني ام�صتمر، الذي ل يهدد وجود 
دولة اإ�صرائيل، واإن كان يق�صي معاجة جدية، تاأمر 
بها مرحلة: ما بعد ال�صهيونية. والوا�صح ي العنا�صر 
اأن »ال�صهيونية« من حيث هي، م�صروع بعيد  جميعًا 
اأحامه  »امتاك  عن  وبعيد  والتكل�ض،  اجمود  عن 
»الهولوك�صت«  ال�صهيونية م منع  اأن  ذلك  الكاملة« 

اأو »امحرقة« التي اأزهقت اأرواحًا يهودية كثرة.

ي  تطرح،  ال�صهيونية«  بعد  »ما  فكرة  اأن  غر 
»الوعي  م�ّصان  اأ�صا�صين  �صوؤالن  الراهن،  ال�صياق 
بعد  ما  فقبول  ديني:  غر  اأو  كان  دينيًا  اليهودي«، 
الراهنة،  اإ�صرائيل بحدودها  اكتفاء  اأي  ال�صهيونية، 
من  يجعل  الذي  اليهودي،  الديني  الت�صور  يعار�ض 
»اأر�ض اميعاد« كلها حقيقة يهودية )اإ�صرائيل الكرى( 
يعي�صون  الذين  بالفل�صطينين،  العراف  اأن  مثلما 
ويق�صي  اليهودية،  الهوية  م�ض  اإ�صرائيل  دولة  ي 
العقيدة  عليه  تن�ض  الذي  امفر�ض«  »النقاء  عنها 
�صيچيف،  يرى  وكما  مر،  الأ وواقع  �صرائيلية،  الإ
العلمانية  يعي�ض  دمقراطي،  جتمع  اإ�صرائيل  فاإن 
ن الدمقراطية ي ذاتها ل تعار�ض  باأق�صاط ختلفة، لأ
مريكي  الأ »النموذج  اإن  بل  كثر.  �صيء  ي  العلمانية 
ي  متغلغل  اأبيب،  تل  مدينة  ت�صهد  وكما  احياة«  ي 
مر الذي يحّول »يهودية  �صرائيلي الأ حياة امجتمع الإ
�صوؤال  اإى  امفر�صة،  النقية  هويته  كما  امجتمع«، 
معقد متعدد الوجوه، وعلى هذا، فاإن فكرة »ما بعد 
الت�صور  مع  كثرة  خيوطًا  تقطع  التي  ال�صهيونية« 
»هوية  اأمام  الطريق  تفتح  الكا�صيكي،  اليهودي 
والدمقراطي  العماي  مع  تتفق  جديدة«  اإ�صرائيلية 
التي ت�صع  التحولت  مريكية، وهذه  الأ ومط احياة 
مبداأ »اإ�صرائيل الكرى« جانبًا، ت�صكل عتبة ل�صيا�صة 
مع  والتعاي�ض  لل�صام  منظورًا  حتقب  اإ�صرائيلية 

خر. الآ

مع  نظريًا،  يقطع،  ال�صهيونية  بعد  ما  كان  اإذا 
رّوادها،  اإى  �صاءة  الإ دون  الكا�صيكية،  ال�صهيونية 
اإل مقدار ما يفر�صه »النقد امو�صوعي« فاإن القطع 
يق�صي منظور »�صهيوي« جديد، له مقولت خا�صة 
به، وله اقراحات تثر احوار وام�صاءلة. ولهذا لم�ض 
ت�صع  التي  الكنعانية،  فكرة  اجدد  اموؤرخن  بع�ض 
امطاف،  نهاية  ي  واحد  جانب  ي  واليهود  العرب 
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وفكرة »الوحدة ال�صامية« التي تنتهي اإى �صيء نظر 
اأن ي هاتن الفكرتن ما يطالب بقراءة جديدة  بل 
ل«قانون العودة«، اإن م ينته اإى جابهة ال�صهيونية 
بعيدة  »ملونة«  بو�صائل  تريد  ما  حققت  التي  ذاتها 
تطرحه هذه  الذي  ال�صروري  وال�صوؤال  الراءة.  عن 
فكار هو التاي: ما الفرق بن ال�صهيوي وما بعد  الأ
ال�صيا�صي؟  والفكر  امنظور  م�صتوى  على  ال�صهيوي 
ل  الكرى«  »اإ�صرائيل  التخلي عن  با�صتثناء  والفرق، 
فخور  التقليدي  ال�صهيوي  اأن  ذلك  وا�صحًا،  يبدو 
كيانًا  منها  جعلت  التي  امختلفة  والو�صائل  بالدولة 
فعليًا، ي حن اأن ما بعد ال�صهيوي ينتمي اإى الدولة 
فقط  مكتفيًا  ا�صتمرارها  على  ويعمل  حا�صرها،  ي 

بالتخفف من النت�صاب اإى التاريخ ال�صهيوي«.

اأ�صا�صية:  اأربعة مراجع  كتابه  �صيچيف ي  اأدرج 
بـ»ام�صكلة  م�صغوًل  كان  الذي  هرتزل،  ثيودور  اأولها 
ات�صل  اآخر،  مو�صوع  اأي  قبل  اأوروبا«،  ي  اليهودية 
مر  ر�ض امن�صودة« اأو بطرق بناء الدولة، الأ ذلك بـ»الأ
اأو  وان،  الأ قبل  �صهيوي«  بعد  »ما  منه  يجعل  الذي 
وروبية  يديولوجيات ال�صتعمارية الأ يعّينه امتدادًا لاإ
اأما  ع�صر،  التا�صع  القرن  ي  م�صيطرة  كانت  التي 
مريكي الراحل »اإلفي�ض  امرجع الثاي فيتمثل بامغني الأ
مريكية  الأ الثقافة  ح�صور  مدى  يعني  الذي  بر�صلي« 
�صرائيلي حيًا، لزومًا، على ال�صيا�صة  ي امجتمع الإ
مريكية التي اأعطت اإ�صرائيل اأهمية ا�صتثنائية ي  الأ
مو�صوع  الثالث  امرجع  يثر  الباردة،  احرب  زمن 
»ال�صهاينة  بن  �صرائيلي  الإ امجتمع  ي  اخاف 
امتدينن  »اليهود  بن  اأو  وغرهم،  امت�صددين« 
باأ�صكال  امتدينن م�صرًا،  رثوذك�ض« وغرهم من  الأ
امجتمع،  ي  وال�صيا�صة  الدين  تداخل  اإى  متعددة، 
بحقوق  يعرفون  ل  مت�صددين  يهودًا  يحتمل  الذي 
غرهم، و»يهودًا« اآخرين راأوا، ذات مرة، ي الفكرة 

وعنوانه  خر  الأ امرجع  دينيًا«.  »اإثمًا  ال�صهيونية 
»غادي ما نيلك«، اجندي الذي قتل ي حرب 1967, 
اإى  مدخل  جرد  فهو  تذكاري،  بن�صب  وحظي 
مو�صوع: الوحدة الوطنية التي ت�صتد اأو تراجع وفقًا 
طروحات التي  لل�صياق وامّررات. وبعد، كثرة هي الأ
يطلع علينا بها اموؤرخون اجدد واأمثالهم من �صفوة 
اأطروحات  وهي  �صرائيلي  الإ امجتمع  ي  امثقفن 
امرعب  الواقع  ترحيل  اإى  امطاف  نهاية  ي  تهدف 
تذوب  متخيل  واقع  اإى  اإ�صرائيل  عليه  قامت  الذي 
من�صيًا.  ن�صيًا  وت�صبح  �صا�صية  الأ الق�صية  معام  فيه 
فكلما تك�صفت ميثولوجيا ال�صهيونية، كلما طلع علينا 
اأهلها ميثولوجيا جديدة تبعث احياة من جديد ي 
اميثولوجيا القدمة تتم�صى مع روح الع�صر وتنا�صب 
ال�صوق ال�صتهاكي حليًا وعاميًا. تنوعت ميثولوجيا 

ال�صهيونية وال�صهيونية واحدة!

القد�ض  ي  اإلفي�ض  ي  �صيچيف  توما�ض  اأعطى 
فهي  ثاثة:  �صباب  لأ بالقراءة  جديرة  موثقة  درا�صة 
�صرائيلي على م�صتوى  تك�صف عن حولت امجتمع الإ
دولة  اأنتج  الذي  التاريخ  تناول  اأي  والكتابة،  القراءة 
ف�صيلته  وهنا  ذلك،  اإى  اإ�صافة  وهو  اإ�صرائيل، 
امركزية، يتحرر، باأ�صكال ختلفة، من ذلك اليقن 
احقيقة  بن  ي�صاوي  كان  الذي  القدم،  ال�صهيوي 
فكار  بالأ مثقل  ثالثا،  وهو،  ال�صهيونية،  وامطالب 
جابات،  �صئلة وتختزل الإ امتقاطعة، التي تخت�صر الأ
طرح  له  يتيح  حتمًا،  �صجاًل  يتوقع  كان  لو  كما 

اأفكاره مرة اأخرى.

اإ�صرائيلي  مثقف  على  ي�صهد  موثق،  كتاب  هذا 
له  ي�صمن  وما  »جتمعه«  م�صتقبل  م�صغول  لمع 
ال�صتمرار وال�صتقرار، ولعل حر�ض اموؤلف وامراوغة 
حر�ض  ولعل  اأي�صًا.  احقائق  اإن�صاف  وال�صجاعة، 
اموؤلف، كما اأمثاله، هو الذي يجعله ينظر اإى و�صوح 

اإدوارد �صعيد بعدم الراحة والر�صا.
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كتاب  عليها  يبعث  مها  بد  ل  اأخرة،  ماحظة 
�صيچيف: اإذا كان اموؤرخون ال�صهاينة قد كتبوا تاريخ 
يريدون،  كما   ،1948 عام  بعد  الفل�صطيني  ال�صعب 
رغم  اليوم،  يعملون  ال�صهاينة  بعد  ما  موؤرخي  فاإن 
ذلك  الفل�صطيني،  ال�صعب  تقرير  على  نواياهم، 
وجوده  و�صكل  خر«  »الآ يخرع  الذي  هو  »القوى«  اأن 
مر ي النهاية يحيل  زمنة امختلفة. والأ امحتمل ي الأ
على مو�صوع الذاكرة. فقد ادعى ابن غوريون، ذات 
لقاب الكبرة،  مرة، وحق به موؤرخون ل تنق�صهم الأ
من  اإ�صرائيل«  »اأر�ض  اإى  جاء  الفل�صطينين  باأن 

واأطياف  الفل�صطينين  ماحيًا  جاورة،  عربية  دول 
»امجازر  يكتبون  موؤرخون  اليوم  وياأتي  اأجدادهم، 
اأ�صابت الفل�صطينين« بالطريقة التي تقرحها  التي 
مناهج بعد ال�صهيونية، يبقى الفل�صطيني مع ذاكرته 
وحيدًا، ي انتظار �صياق جديد، يزّوده بالقوة، ويتيح 
الكتابة.  واأ�صلوب  الفعلي  تاريخه  بن  يوّحد  اأن  له 
كان حمود دروي�ض يقول: من متلك الكتابة متلك 
اإل  خر«  لـ»الآ الطرفن ل يرك  ر�ض، ومن متلك  الأ

uالدعوات وال�صفقة امجانية

اللوحة للفنان جون فليلوڤ- 1902.
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احماقة الكرى

إ�شرائيل  ل جد للرمزية اأثراً ي ال�شيا�شة الدولية مثلما جده ي م�شاألة القد�س. فال�شراع بن ا
لب هذا النزاع ه� ق�شية  اأ�شّد النزاعات واأمّرها واأط�لها ي الع�شر احديث، و�شُ والفل�شطينين من 
إذ ي�شرك التع�شب الديني لها مع الق�مية العلمانية فيجعلن القد�س من اأكر ق�شايا هذا  القد�س. ا
النزاع ح�شا�شيًة وا�شتع�شاًء على احل )اإن م تكن اأكر(. لهذا فقد حا�شت اتفاقية اأو�شل� التي اأخذت 
الفل�شطينين على طريق احكم الذاتي القد�َس وكَل الق�شايا ال�شعبة امتناَزع عليها مثل حق الع�دة 
را�شي  را�شي الفل�شطينية امحتلة وحدود الأ للجئي عام 1948 وم�شتقبل ام�شت�طنات اليه�دية ي الأ
الفل�شطينية. لقد تاأجلت هذه الق�شايا اإى حن مفاو�شات احل النهائي عند انتهاء الفرة النتقالية 
ي نهاية فرة ال�شن�ات اخم�س. وهي نف�شها التي ُو�شَعت على جدول اأعمال م�ؤمر كامب ديفد الذي 
إليه بيل كلنت�ن ي م�ز عام 2000. ولكن ق�شية القد�س هي التي اأدت ي نهاية امطاف اإى ف�شل  دعا ا

ام�ؤمر وتعطيل عملية اأو�شل� لل�شلم.

تاأليف: برنارد وا�شر�شتاين
النا�شر: جامعة ييل، اأمريكا 2001, (432 �شفحة(

اآي �شلم
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وال�صراع  امعاناة  على  جديدة  القد�ض  لي�صت 
التوحيد  باأديان  الروحي  فارتباطها  واجدل. 
�صبُب  هو  �صام،  والإ وام�صيحية  اليهودية  العظيمة، 
مع�صلتها  الذي جعل  وهو  ديان  الأ بن هذه  التناف�ض 
دموية  تاريخها  ازداد  وقد  احل.  على  ت�صتع�صي 
ال�صيا�صية.  الهيبة  جلب  عليها  ال�صيطرة  اأن  ب�صبب 
ال�صيا�صُة  القد�ض دون غرها من امدن تختلط  ففي 
بالدين، فُتنتج خلطًة �صهلة ال�صتعال. ُيقاُل اإن القد�ض 
احُتَلت 37 مرًة منذ تاأ�صي�صها حتى وقعت حت �صيطرة 
جدول  على  ن  الآ هي  وها   .1967 عام  �صرائيلين  الإ
لقد  ون�صف.  قرن  منذ  الدولية  الدبلوما�صية  اأعمال 
اأثناء حرب  القد�ض  اإى  اآرثر ك�صتلر حن ذهب  قال 
1948 وعاين اخ�صام وام�صاومة والو�صاطة الدولية: 

»ما من مدينة ي العام �صّببت هذا القدر من القتِل 
والغت�صاِب والبوؤ�ِض غِر امقَد�ِض قرنًا بعد قرن مثُل 
احالية  القد�ض  م�صاألة  اإن  امقد�صة«.  امدينة  هذه 
وو�صع  امدينة  على  ال�صيادة  اأمرين:  على  تنطوي 
قوميتان،  فتتنازعها  ال�صيادة  اأما  امقد�صة.  ماكن  الأ
َمن  اأن�صح  اأديان.  ثاثة  فتتنازعها  امقد�صات  واأما 
امتقَن  الكتاب  يقراأ  اأن  القد�ض  م�صاألة  بفهم  يرغب 
اأَلفه  الذي  حتوًى،  امو�صوعَي  ن�صًا،  اجميَل  بحثًا، 

برنارد وا�صر�صتاين حول هذا امو�صوع. 

القد�ض«  فاإن »مر�ض  النف�صي  امنطلق  حتى من 
معروف منذ اأمد. فهو ي�صيب زائري امدينة ل�صيما 
انتحال  اأعرا�صه  واأهم  ام�صيحين.  الغربين  ال�ُصواح 
وهاج�ُض  ال�صوفية  واممار�صات  توراتية  �صخ�صية 
ملُِك قوًى خارقة. لهذا ي�صف وا�صر�صتاين القد�ض 
ول من كتابه باأنها لي�صت مع�صلًة وح�صب  ي اجزء الأ
فيعرف  حديدًا.  دينية  عاطفة  عاطفة،  هي  بل 
وا�صر�صتاين اأن حب القد�ض لدى اليهود وام�صيحين 
وام�صلمن عميق، لكنه يرى اأن هذا احب ُيحِتم على 

اأن  دون  روحاي  ع�صق  اأنه  على  له  يوؤِرَخ  اأن  اموؤرخ 
البداية  هذه  من  وا�صر�صتاين  ينطلق  ثم  له.  ير�صخ 
امنطقية لي�صوغ فكرته باأن ال�صيا�صين ِمْن اأتباع هذه 
ديان تعمدوا ت�صخيم قيمة القد�ض الدينية لتحقيق  الأ

ماآربهم ال�صيا�صية.

عام  القد�ض  على  العثمانيون  �صيطر  عندما 
وكان  ومنعزلة،  ومتخلفة  مهمة  غَر  كانت   1515

تتحول  وم  ن�صمة.   15000 يتجاوز  ل  �صّكانها  عدد 
مركز  اإى  العثمانين  حكم  ربعة  الأ القرون  خال 
قليم  اإداري مهم، بل كانت جرد عا�صمة للواء تابع لإ
دم�صق. ُجّل ما فعله العثمانيون كان ي عهد �صليمان 
�صوار امحيطة بامدينة، والتي  القانوي عندما بنى الأ
ل تزال قائمة حتى يومنا هذا. وقد ترك العثمانيون 
اأمورهم  يتدبروا  اأن  الثاثة  الديانات  �صحاب  لأ
من  كبر  تدخل  دون  موؤ�ص�صاتهم  ويديروا  باأنف�صهم 
ابتداًء  القد�ض  م�صاألُة  فتكونْت  امركزية.  احكومة 
وما  ام�صيحية،  امقد�صات  حول  �صراع  �صكل  على 
البطيء  النهيار  جّراء  اإل  احديث  ب�صكلها  ت�صكلت 
�ُصلطُة  �صُعَفت  كلما  اإذ  العثمانية.  لامراطورية 
�صيطرتها  َب�صَط  العظمى  القوى  تعمدت  العثمانين، 
ماكن امقد�صة خ�صو�صًا وعلى امدينة عمومًا.  على الأ
 The« »وقد �صرح اأحُد ف�صول كتاب »حروب القنا�صل
اأ�صاليَب  نحو هازئ  Wars of the Consuls« على 

و�صمعتها  �صلطتها  تعزيز  ي  العظمى  القوى  هذه 
العاطفة  ا�صتغاُل  �صاليب  الأ هذه  فمن  القد�ض.  ي 
الدينية ودعُم حلفائها امحلين وبناُء موؤ�ص�صات تابعة 
يتام  ديرة وام�صت�صفيات ودور الأ لها مثل الكنائ�ض والأ

وامدار�ض والكليات.

امحزنة  الق�صة  وا�صر�صتاين  ي�صرد  اأن  بعد 
ل  التي  وال�صراعات  التافهة  والنزاعات  للتاآمرات 
اأن  فيذكر  حقه.  حق  ذي  كل  يعطي  فاإنه  لها،  نهاية 
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العنف  من  امتاأخر  العثماي  العهد  ي  خلت  القد�ض 
اجماعي. فعلى الرغم من اأن العاقات بن ام�صلمن 
واحقد  بامرارة  مفعمة  كانت  واليهود  وام�صيحين 
وال�صلم  القانون  حدود  ي  ظلت  اأنها  اإل  الطائفي 
امدي. لكن الذي دَللت عليه حروُب القنا�صل هو اأن 
ق�صية القد�ض قابلة لا�صتعال وتاأزم العاقات بن 
فاإن  الق�صية،  لقدا�صة  »ا�صتغاًل  امتناف�صة:  القوى 
ن�صار احروب من  ُحَجًة طِيَعًة لأ اأ�صبحت  القد�ض 
ي�صمرون اأهدافًا اأبعد منها«. وما يوؤ�َصُف له اأن مرور 

الزمن م ينل من خا�صية ال�صتعال هذه �صيئًا.

فقد حكمت بريطانيا القد�ض ي اإطار النتداب 
على فل�صطن من عام 1920 حتى عام 1948. وكانت 
النتداب  هيئة  اأمام  م�صوؤولًة  الظاهر  ي  بريطانيا 
ي  ولكنها  امتحدة،  م  الأ لع�صبة  التابعة  الدائمة 
الواقع حكمت فل�صطن كاأنها م�صتعمرة تابعة للعر�ض 
طبيعة  فقط  عقود  ثاثة  خال  فغَرت  الريطاي. 
هذه امدينة، ومهدت الطريق لتق�صيمها لحقًا. وكان 
حكُم الإجليز لها اأوَل اإدارٍة م�صيحيٍة لها منذ احروب 
ُحكُمها �صاحيات  اأعطى  فقد  ومع ذلك  ال�صليبية، 
ذات  وي  على  الأ �صامي  الإ للمجل�ض  م�صبوقة  غر 
الوقت رعى تاأ�صي�ض وطن قومي لليهود ي فل�صطن. 
الريطانيون  اأْوَى  قد  العثمانيون،  عمله  ما  وخافًا 
اإداريًا  مركزًا  جعلوها  حن  خا�صة  اأهمية  للقد�ض 
اأّدى اإى  ومقّرًا للمفّو�ض ال�صامي لفل�صطن، وهو ما 
تغير جذري ي عاقة القد�ض بفل�صطن. فاأ�صبحت 
وى ي التاريخ احديث. وقد عَزز  عا�صمتها للمرة الأ
ب�صبب  ويهود  م�صلمن  من  اأعيانها  مكانَة  مُر  الأ هذا 
الريطانين  اأن  �صك  ل  ال�صلطة.  مقر  من  قربهم 
لكنهم  باإن�صاف،  الطرفن  مع  يتعاملوا  اأن  حاولوا 
ف�صلوا ي التوفيق بن اّدعاءات احركتن القوميتن 
الوليدتن. فا�صتعُدوا العرب واليهود معًا. ومع مرور 

فثار  بريطانيا،  �صلطة  على  الطرفان  مّرد  الزمن 
ربعينات.  العرب ي الثاثينات وحقهم اليهود ي الأ
ومع نهاية النتداب ام�صوؤوم ي اأيار 1948، م تبَق ي 

قلوب العرب اأو اليهود جاه بريطانيا اأُي مودة.

ت�صرين   29 يوم  امتحدة  م  الأ اأ�صدرت  لقد 
دولتن  اإى  فل�صطن  تق�صيم  قرار   1947 الثاي 
خرى يهودية، واعتَرَ  م�صتقلتن، اإحداهما عربية والأ
ُيو�صع حت  اأن  كيانًا منف�صًا يجب  القد�َض  القراُر 
الو�صاية الدولية. وظلت بريطانيا ر�صميًا حايدة ي 
الواقع  ي  ولكن  واليهود،  العرب  بن  التناف�ض  �صاأن 
نها حتمًا �صتخ�صع  معاديًة لدولة فل�صطينية م�صتقلة لأ
حكم امفتي احاج اأمن اح�صيني الذي �صاند اأمانيا 
النازية خال احرب العامية الثانية. وما اأن اأو�صكت 
ق�صيًة  القد�ُض  عادت  حتى  النتهاء  على  احرُب 
عمال الدوي. وما فتئت معظم  ملتهبة على جدول الأ
م امتحدة توؤيد و�صع القد�ض  ع�صاء ي الأ الدول الأ
ردن واإ�صرائيل اللتن  حت الو�صاية الدولية، اإل اأن الأ
اأن تقت�صما  كانتا ت�صيطران على القد�ض فعًا �صاءتا 
حكمت  امدافع،  �صمتت  وعندما  امقد�صة.  امدينة 
الغربية  القد�َض  واإ�صرائيُل  ال�صرقية  القد�َض  ردُن  الأ
و�صط  يام ال�صّتة اأرجاء ال�صرق الأ حتى هّزت حرُب الأ

ي �صيف 1967.

الغربية  ال�صفة  ردن  الأ َفَقَد  احرب،  هذه  ي 
من  جزءًا  ذلك  قبل  كانت  التي  ال�صرقية  والقد�ض 
وحدة  قانون  موجب  الها�صمية  ردنية  الأ امملكة 
ردن  الأ م�صاركة  كانت  لقد   .1950 عام  ال�صفتن 
نتيجة  باهظًا  ثمنًا  دفع  اأنه  اإذ  ماأ�صاوية؛  ي احرب 
القد�ض  �صرائيلية  الإ القواُت  فاحتلْت  ام�صاركة.  هذه 
اجتياحها  �صمن   1967 حزيران   7 ي  ال�صرقية 
الكامل لل�صفة الغربية. وي ظهرة ذلك اليوم، ذهب 
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مو�صي ديان وزيُر الدفاع اإى احائط الغربي واأعلن 
القد�ض،  وّحدنا  »لقد  قائًا:  حررت  قد  القد�ض  اأن 
اأقد�ض  اإى  عدنا  قد  ها  امق�َصمة.  اإ�صرائيل  عا�صمَة 
اإ�صرائيل  لدى  يكن  م  اأبدًا«.  نركها  ولن  مقد�صاتنا 
الغربية  بال�صفة  لاحتفاظ  م�صبقة  نية  اأُي  ابتداًء 
العرب  معظُم  ظن  ما  خافًا  ال�صرقية،  بالقد�ض  اأو 
قوية  تّياراٍت  خلقت  النت�صار  ن�صوة  ولكن  حينها. 
قومية،  وعلمانيٍة  التوراتية  بالنبوءات  توؤمن  دينيٍة 
تياراٍت ل تقوى اأُي حكومة على اإخمادها اإن �صاءت. 
ال�صيهونية  احركة  موقف  احال  ي  اختفى  وبهذا 
ي  احياة  لبثت  وما  القد�ض.  بخ�صو�ض  امعتدل 
�صهيون  دون  م�صتحيلة  اأ�صبحت  اأن  اليهودية  الدولة 
�صماء التوراتية للقد�ض(. واأحدث الكني�صت  )اأحد الأ
ي 27 حزيران ت�صريعات لقت اإجماعًا وطنيًا تب�ُصُط 
�صرائيلية  الإ دارة  والإ وال�صلطة  �صرائيلي  الإ القانون 
على القد�ض الكرى ما فيها امدينة القدمة. وكان 
ي هذا العمل �صٌم بالفعل واإن م يكن بال�صم، وهذا 

ما فتح �صندوق باندورا واأف�صى ال�صر ي كل مكان.

خال ربع القرن التاي، كان رئي�ُض بلدية القد�ض 
بال�صيا�صة  يتعلق  فيما  �صخ�صية  اأهَم  كولك  تدي 
يجد  اأن  حاول  اإذ  �صرائيلية.  الإ بالقد�ض  اخا�صة 
حلوًل منطقية للم�صاكل اليومية امتعددة ي مدينتة، 
طياف.  الأ متعددة  طراف  الأ بن  يوائم  اأن  وحاول 
هو  اإخفاءه  اأبدًا  يحاول  الذي م  كر  الأ ولكن هدفه 
�صرائيل.  لإ اأبديًة  موحدًة  عا�صمًة  القد�َض  يجعل  اأن 
القد�ض  ي  العربية  را�صي  الأ ُم�صادرُة  فت�صارعْت 
ال�صرقية، ون�صاأْت حاراٌت يهودية جديدة مكاَنها على 
كان  الدوي.  للقانون  ا�صتباحٌة  ذلك  ي  ما  الرغم 
بعيُد  جيو�صيا�صي  هدٌف  امحموم  الن�صاط  هذا  وراء 
�صرقها،  و�صمال  القد�ض  �صمال  اإحاطة  وهو  امدى 
يهودية. وقد اعرف كولك �صراحًة  وجنوبها بحلقة 

ي مقابلة �صحفية عام 1968 بهدفه قائًا: »الهدف 
بد جزءًا من اإ�صرائيل.  هو �صمان بقاء القد�ض اإى الأ
اإن كانت هذه امدينة �صتكون عا�صمًة لنا، فيجب اأن 
اإى  نحتاج  ونحن  بلدنا.  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  ت�صبح 

م�صتوطنن يهود لتحقيق ذلك«.

ظل موقف القوى العظمى ثابتًا تقريبًا: رف�صت 
العراف بقانونية حاولت اإ�صرائيل اأو ب�صرعية �صم 
م امتحدة �صل�صلة  القد�ض ال�صرقية لها. فاأ�صدرت الأ
�صرائيلية ي  عمال الإ من القرارات التي تدين فيها الأ
ال�صغوطات  ف�صلت  لكن  امدينة.  من  العربي  اجزء 
خاقي  اخارجية ي الّنْيل من ثقة اإ�صرائيل بحقها الأ
ي ب�صط نفوذها على �صعب عربي مانع. وقد اأثارت 
ال�صكان  عند  ومردًا  حنقًا  �صرائيلية  الإ اممار�صات 
 ¿ƒfÉb 1980 العرب. كما اإن الكني�صت اأ�صدر ي موز
وموّحدًة  كاملًة  »القد�َض  اأن  على  ن�ّض  الذي  القد�ض 
الرمانيُة  بو�صوح  بّينت  اإ�صرائيل«. وقد  هي عا�صمُة 
قدمت  التي  الكني�صت  ع�صو  كوهن  غيئول  امتع�صبة 
م�صروَع هذا القرار اأن هدفها هو منع اأي حادثات 
ال�صابقة  الت�صريعات  لكل  وخافًا  امدينة.  ب�صاأن 
القانون  هذا  م�صوّدُة  لَقْت  فقد  بالقد�ض،  امتعلقة 
لعتباِر  نف�صها  اإ�صرائيل  داخل  من  كثرة  انتقادات 
اإنه  كما  وم�صّر.  بل  �صروري،  غُر  القانوَن  هذا  اأن 
العامية.  ال�صاحة  ي  دفاعي  و�صع  ي  اإ�صرائيل  جعل 
كما  الرئي�صة.  القوى  من  انتقادات  القانوُن  ولقى 
م امتحدة ي 20 اأغ�صط�ض  من بالأ اأ�صدر جل�ض الأ
قرارًا يوبخ اإ�صرائيل، وكان باأربعة ع�صر �صوتًا مقايل 
عن  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  وامتنعْت  �صيء،  ل 
هذا  تامز  نيويورك  جريدُة  �صّمْت  وقد  الت�صويت. 

القانون »احماقة الكرى«.

ي ال�صنوات التي تلت ارتكاب احماقة الكرى 
طياف ال�صيا�صية  �صرائيليون من كل الأ ردد القادة الإ
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هي  اموحدة  القد�َض  اأَن  تعويذَة  اإغريقيٍة  جوقٍة  ِمثَل 
الازمَةُ  وكانت  اإ�صرائيل.  لدولة  بدية  الأ العا�صمُة 
عليها.  تفاو�َض  ل  القد�ض  اأن  هي  خرى  الأ الدائمُة 
م�صممو  رَكَن  فقد  مر،  الأ هذا  ي  اخو�ض  ولتجنب 
�صرائيليون م�صاألَة القد�ض جانبًا ي  اتفاقية اأو�صلو الإ
امبادئ  اإعان  اأنف�صهم. وم يذكر  قيد فر�صوه على 
اأيلول   13 ي  بي�ض  الأ البيت  باحة  على  ُوِقَع  الذي 
يكون  األ  وتقرر  مر.  الأ هذا  عن  كثرًا   わ┕ﾜ┏ﾏ1993

على  �صلطًة  الفل�صطيني  النتقاي  الذاتي  للحكم 
القد�ض. وهكذا فقد ُتِرَكت حاُل القد�ض على ما كانت 
عليه حتى موعِد مفاو�صاِت احِل النهائِي التي كانت 
اأي  النتقالية.  الفرة  من  �صنوات  ثاث  بعد  �صتبداأ 
باأحامه  يت�صبث  اأن  حقه  من  كان  الطرفن  ِكا  اأَن 
احن.  ذلك  اإى  القد�ض  على  ال�صيادة  وبرمزية 
القول  حِد  اإى  متفائًا  كان  عرفات  يا�صر  اإن  حتى 
نحو  خطوة  جرد  كانت  النتقالية  التفاقية  اأن 
»الن�صحاب الكامل من اأر�صنا، من اأماكننا امقد�صة، 
�صرح  اإ�صرائيليًا  اإعاميًا  ناطقًا  لكن  قد�صنا«.  من 
موقَف  واأَن  التفاقية  من  جزءًا  لي�صت  »القد�َض  اأَن 

اإ�صرائيل منها م يتزحزح اأبدًا«. 

اكتمل اإطار اتفاقية احل النهائي بن اإ�صرائيل 
 31 ي  عليها  وَوَقع  الفل�صطينية،  التحرير  ومنظمة 
وزير  نائُب  بيلن  يو�صي  كٌل من   1995 ول  الأ ت�صرين 
امُقَرُب  عرفات  وم�صت�صاُر  �صرائيلي  الإ اخارجية 
حمود عبا�ض امعروف با�صمه احركي »اأبو مازن«. 
الق�صايا  حل  حاولة  اأوَل  الوثيقُة  هذه  كانت  لقد 
العالقة بن اإ�صرائيل والفل�صطينين. فطرحْت ت�صورًا 
لدولة فل�صطينية م�صتقلة وغر م�صّلحة تتكون من غّزة 
و%94 من ال�صفة الغربية وتكون عا�صمتها القد�ض. 
التفاقية  توقيع هذه  اأيام على  اأربعة  بعد مرور  لكن 
اغتيل اإ�صحق رابن، وخَلَفُه �صمعون بريز، فلم متلك 

من اُجراأة ما مِكنه من تبني هذه التفاقية، واأ�صباُب 
ُيتهم بتق�صيم  اأن  اأنه م ي�صاأ  اأهَمها  ذلك كثرة لكّن 
�صغر  بفارق  بريز  انهزم  فقد  ذلك  ومع  القد�ض. 
اأمام بنيامن نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني ي 
نتنياهو  بنيامن  جاء  اأن  وما   .1996 اأيار  انتخابات 
اإى احكم حتى عك�ض �صيا�صة ال�صام احذرة ل�صلفه 
حزب العمل ل�صيما تلك امتعلقة بالقد�ض. لقد كان 
�صّر اأو�صلو هو ترك القد�ض حتى نهاية عملية ال�صام، 
ما  وهذا  �صيا�صته،  لب  �صُ ي  و�صعها  نتنياهو  لكن 

خرى. عرقل التقدم ي جميع الق�صايا الأ

اأعمال  جدول  على  القد�ض  ق�صيُة  تِرد  م 
الدبلوما�صية الدولية حتى موؤمر القمة ي كامب ديفد 
اّلذي دعا اإليه بيل كلينتون ي موز 2000 ا�صتجابًة 
اإيهود  تفاو�ض  اموؤمر  واأثناء  باراك.  اإيهود  لرغبة 
باراك ويا�صر عرفات َظهرًا ِلَظهر ل َوجهًا ِلَوجه. وذلك 
ن كا الرئي�صن كان يواجه م�صاكل داخلية خطرة.  لأ
فكان تاآلف باراك احكومي اآيًا لل�صقوط حن ح�صر 
�صغٍط  حت  يرزخ  فكان  عرفات  اأّما  اموؤمر.  هذا 
�صرائيلي التام  َر على الن�صحاب الإ فل�صطيني باأن ُي�صِ
القد�ُض  كانت  وهكذا  العربية.  ال�صرقية  القد�ض  من 
الق�صيَة الرئي�صة ي موؤمر القمة وحجَر العرة اأمام 
اقراحات  تقدم  مريكان  الأ فحاول  �صامل.  اتفاق 
َج�صر الُهَوة بن الطرفن تقوُم ي اأ�صا�صها على خطة 
بيلن-اأبو مازن. ولكن م يح�صل اأُي اتفاق ي الراأي 
بن الوفدين، بل م جِر مفاو�صات حقيقية بينهما. 
ّرًا  وم يقدم عرفات اأي حلول بّناءة بديلة. وبقي ُم�صِ
على موقفه، ورف�ض تقدم اأي تنازلت ب�صاأن القد�ض 
بتاأجيل  كلينتون  اقراح  وحتى  امقد�صة.  ماكن  والأ
عرفات.  رف�صها  فقد  لحقة  مفاو�صات  الق�صية 
ي  جربته  كلينتون  �صّبَه  ح�صل،  الذي  من  حبطًا 

�صنان ل تخدير فيه«. هذا اموؤمر بـ »عاٍج لاأ
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ما اأن انهارت امحادثات حتى بات ظهور العنف 
فتيَلها ي  اأ�صعل  وقد  وقت.  م�صاألة  موجة جديدة  ي 
28 اأيلول 2000 رئي�ُض امعار�صة اآريل �صارون بزيارته 

ال�صتعرا�صية اإى جبل امعبد. وادعى �صارون وحوله 
من اأنه جاء ليو�صل »ر�صالة �صام«.  جمٌع من رجال الأ
عاليًة  خر  الآ اجانب  �صمعها  التي  الر�صالة  لكن 
واأ�صعلت هذه  �صرائيل«!  لإ »ال�صيادة  اأن  ووا�صحًة هي 
الزيارة فتيل ال�صغب ي باحات احرم ال�صريف الذي 
القد�ض  من  العربية  جزاء  الأ اإى  انت�صر  اأن  فتئ  ما 
ول مرة اإى بع�ض  واإى ال�صفة الغربية وغزة، وانتقل لأ
امناطق اماأهولة بالعرب ي اإ�صرائيل ذاتها. و�صرعان 
ما �صار ال�صغُب انتفا�صًة �صاملة عارمة. فو�صل عدد 
اإى  ق�صى  الأ بانتفا�صة  ُيعَرُف  اأ�صبح  فيما  القتلى 
فاإن  وهكذا  منها.  وى  الأ الع�صرة  يام  الأ خال  مائة 
اتفاقات اأو�صلو انغمرت بحمم بركان احقد اجمعي 

الذي رافق العودة اإى العنف. 

خر  كلينتون لآ بيل  القام حاول  ال�صياق  ي هذا 
بن  الهَوَة  يج�صر  اأن  بقليل  وليته  نهاية  قبل  مرة 
الطرفن امتحاربن. فقدم اأفكاره عن احل النهائي 
مثلي  بن  جمع  ول  الأ كانون   23 ي  اجتماع  ي 
اأن  وبدا  بي�ض.  الأ البيت  ي  والفل�صطينين  اإ�صرائيل 
فكار  بالأ ي�صفها  كان  التي  ديفد  كامب  ي  اأفكاره 
مريكية التوفيقية  امعيارية  التي مثلتها امقرحات الأ
مال الفل�صطينية. فاأ�صبح يرى  قد تغرت حقيقًا لاآ
ومن  غزة  من  مامًا  تن�صحب  اأن  اإ�صرائيل  على  اأن 
94-96 % من ال�صفة الغربية. واأ�صبح يرى �صرورًة 

لدولة فل�صطينية م�صتقلة ُمَقَيَدِة الت�صليح. كما راأى اأن 
حل م�صكلة الاجئن الفل�صطينين يجب اأن ي�صر�صد 
مبداأ اأن الدولة الفل�صطينية اجديدة يجب اأن تكون 
اأما  بالعودة«.  الراغبن  الفل�صطينين  هدِف  »بوؤرَة 

حياء  ب�صاأن القد�ض، »فيجب ال�صر�صاد مبداأ اأن الأ
هي  اليهودية  حياء  والأ فل�صطينية  هي  الفل�صطينية 
القدمة  امدينة  امبداأ على  اإ�صرائيلية. وينطبق هذا 

كذلك«.

وقد جرت امحادثات على اأ�صا�ض اأفكار كلينتون 
ي  حمر  الأ البحر  على  م�صري  منتجع  ي  امعيارية 
 .2001 الثاي  كانون  من  خر  الأ �صبوع  الأ ي  طابا 
العام  اإطارها  ي  مقرحاته  على  الطرفان  فوافق 
وي  التحّفظات.  من  طويلة  قائمة  اأ�صافا  ولكنهما 
�صاأن القد�ض كانت حّفظات اإ�صرائيل جوهرية اأكر 
ما كانت حفظاُت الفل�صطينين. فقد �صرح باراك 
على اماأ اأنه لن يتخلى عن ال�صيادة على جبل امعبد. 
وي هذا الوقت احرج، كما كان احال ي اما�صي، 
اأ�صبح ال�صام رهَن ال�صيا�صة الداخلية ي اإ�صرائيل. 
فاأجرْت انتخاباُت رئا�صة الوزراء امرجة لل�صاد�ض 
ب�صاأن  مت�صدٍد  موقٍف  اتخاذ  على  باراك  �صباط  من 
كل  من  الرغم  وعلى  امعبد.  وجبل  القدمة  امدينة 
من  اأكر  امفاو�صون  اقرب  فقد  ال�صعوبات،  هذه 
اأي وقت م�صى من التفاق على احل النهائي، لكن 
النتخابات  ي  �صارون  اآريل  ففاز  غَلَبت.  حداث  الأ
باأغلبية �صاحقة. وتن�صلت حكومُته على الفور من كل 
نها م توَثق ي وثيقة موقعة. وما زاد  تفاهمات طابا لأ
الطن ِبَلًة هو اأن اإدارة جورج واكر بو�ض اختارت عدم 
مقرحات  من  وتن�صلت  ال�صام  عملية  ي  التدخل 
فاإن  لهذا،  نتيجًة  ال�صابقة.  دارة  الإ ي  اأ�صافها 

اإجازات طابا تبخرت ي رمال ال�صحراء.

اموحدة  »العا�صمة  وا�صر�صتاين  برنارد  ي�صف 
الرائع  كتابه  مقدمة  ي  اإ�صرائيل  لدولة  بدية«  الأ
»امدينة امق�َصمة: ال�صراع من اأجل امدينة امقد�صة« 
باأنها اأكُر العوا�صم ُفرَقًة ي العام، فيقول: »يعي�ض 
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اأحياء ختلفة، ويتكّلمون  �صّكانها العرُب واليهوُد ي 
ختلفة،  مدار�ض  اإى  ويذهبون  ختلفة،  لغات 
ويقروؤون �صحفًا ختلفة، وي�صاهدون برامج تلفزيونية 
ختلفة، ويحتفلون باأعياد دينية ختلفة، وي�صجعون 
وما  ختلفة«.  حيوات  ويعي�صون  ختلفة،  قدٍم  فرَق 

على  ال�صراع  اأن  هو  فائقة  بباغة  الكتاب  يبّينه 
القد�ض لن ينتهي دون العراف بحقيقة �صخ�صيتها 
التعددية وب�صرعية هذه ال�صخ�صية. من امحزن حقًا 
اأي  ي  منه  اليوم  ا�صتحالًة  اأكُر  العراَف  هذا  اأن 

uوقت م�صى منذ توقيع اتفاقية اأو�صلو

اللوحة للفنان عبد الرحمن امزّين - فل�صطن.
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