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على الرغم من أن الصـــــراع بشـــــأن فلســـــطين متعدد األوجه، فإن قضـــــية القدس هي 
وغرابــة، وبطرق ال تؤخــذ على األغلــب يف احلســـــــــــبــان من قبــل أكثر هــذه الوجوه تعقيــداً 

أولئك الذين يحملون تصـــــــوراً ملســـــــتقبل املدينة الســـــــياســـــــي. إن واقع كون القدس مدينة 
مقدسة لألديان الثالثة يجعلها فضاء رمزياً، لكنه يحجب يف الوقت نفسه كونها مكاناً 

املقيمين بها حياة حقيقية  تاريخياً ذا حياة اجتماعية أيضــــــــــــاً. وللقدس بالنســـــــــــبة إىل
ومــاديــة يــدور يف شـــــــــــــأنهــا نزاع: ثمــة جمموعتــان وطنيتــان تقطنــان فيهــا، وكــل منهمــا 
تدّعي أنها عاصـــــــــــمتها. وقد أدت مكانتها، كمدينة دينية مقدســـــــــــة، إىل إنشـــــــــــاء عدد من 
التصـــورات التاريخية للمدينة، وإىل ترســـخها يف عقول أتباع هذه الديانات. ومن خالل 

معاين خمتلفة.  "مقدَّس"	ورات املســــتقلة واملنفصــــلة، جرى إعطاء مفهوم الـــــــــــــــهذه التصــــ
فهناك إىل حد ما أكثر من قدس تتعايش جنباً إىل جنب وبعضـــــــــــها فوق بعض، حيث ال 
يرى كل جمتمع إالّ قدســــــه، ويتجاهل يف أثناء ذلك رؤية اآلخرين، بل حتى وجودهم يف 

خــــل كــــل منهــــا، يوجــــد عــــدة صـــــــــــراعــــات املــــدينــــة. وبين بيوت هــــذه القــــدس أو تلــــك، ودا
وتناقضــــــــات وتنافســــــــات بشــــــــأن مســــــــائل متعددة تتعلق بالروحاين واملادي يف الوقت 
نفســـــــــــــه. إن التنــافس فيمــا يتعلق بمن يمتلــك موقعــاً تــاريخيــاً ودينيــاً جزء ال يتجزأ من 
احلياة يف القدس. ويف الوقت نفســــه، غالباً ما تصــــطبغ الصــــراعات يف شــــأن الســــياســــة 

بعناصـــــــــــر التصـــــــــــورات الدينية. وتوجد اليوم مدينة القدس القديمة يف قلب كل الوطنية 
هذه التنافســـــــــات، على الرغم من أنها ال تشـــــــــكل ســـــــــوى جزء صـــــــــغير من القدس احلديثة 

  اليوم.
يعي مــايكــل دمبر هــذه الصـــــــــــعوبــات كلهــا، ويتفحص يف كتــابــه أدوار اجملتمعــات 

ن التغيرات الديموغرافية التي أحدثها الدينية الثالثة داخل املدينة القديمة، فضـــــــــــالً ع
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االحتالل اإلســــــرائيلي وســــــياســــــة الضــــــم. ففي حين ازداد عدد اليهود يف املدينة القديمة 
ازدياداً كبيراً، بموازاة تعاظم الســـــــــــيطرة اليهودية على شـــــــــــؤونها، أخذ الدوران املســـــــــــلم 

ة رقية ســـــنواملســـــيحي يف شـــــؤون املدينة يتراجعان منذ أن احتلت إســـــرائيل القدس الشـــــ
1967.  

يوضـــــــح دمبر كيف ســـــــاهمت أحداث، مثل تدمير حارة املغاربة يف املدينة القديمة 
وتوســــيع حارة اليهود، يف تراجع املوقع اإلســــالمي يف املدينة. فالســــيطرة اإلســــرائيلية 

، 1967املباشـرة على املواقع الدينية التي كانت خاضــعة إلشـراف املســلمين حتى ســنة 
األثرية حتت احلرم الشــريف وحوله، يمثالن حماوالت لتغيير طابع واســتمرار احلفريات 

املدينة باعتبارها مدينة عربية وإســـــــالمية. ومع ذلك، وجد اجملتمع املســـــــلم يف املدينة 
القديمة طرقاً ملقاومة ســـــياســـــات إســـــرائيل، وال ســـــيما من خالل أنشـــــطة ســـــلطات الوقف 

  عربي واإلسالمي.اإلسالمي التي تسعى للحفاظ على طابع املدينة ال
وبطريقة مماثلة، يكشــف دمبر أن مســيحيي القدس رأوا أيضــاً أن دورهم يف شــؤون 

، 1948املدينة أخذ يضعف بشكل كبير. بل إن حجم اجملتمع املسيحي تراجع منذ سنة 
فقط. وقــد ســـــــــــعــت الســـــــــــيــاســـــــــــــات  %3من نحو خُمس إجمــايل الســـــــــــكــان يف املــدينــة إىل 

التعاون بين املسلمين واملسيحيين، فضالً عن تعميق ملنع  1967اإلسرائيلية منذ سنة 
الصراعات القائمة فعالً بين خمتلف املذاهب املسيحية. وزاد األمر سوءاً خضوع أمالك 

  الكنيسة للحيازة اليهودية بطرق شتى، كاملصادرة واالستئجار والشراء.
 إلســـرائيليوبأخذ هذه التغيرات يف احلســـبان، يخلص دمبر إىل أن أعوام االحتالل ا

الطويلة، مع كل التغيرات التي أحدثها مثل هذه الســـــــــــيطرة، جعلت العودة إىل الوضـــــــــــع 
. ويرى يف الوقت نفســــه أن خطط إســــرائيل  1967الذي كان قائماً قبل ســــنة  أمراً صــــعباً

لتوحيد املدينة وتهويدها منيت بالفشـــل إىل حد كبير. فاجملتمع املســـلم يف املدينة أخذ 
نتعاش واالعتداد بالنفس، كما أصـــــــــــبحت قيادة الكنيســـــــــــة أكثر جزمًا يُظهر عالمات اال

  بشأن سخطها على التصور اإلسرائيلي للقدس.
وفيما يتعلق بمسألة القدس القديمة وعملية السالم، يقدم دمبر رؤية ثاقبة للوضع 

. وعن 2000املعقد فيها، تفســـــــر إىل حد ما ســـــــبب فشـــــــل مفاوضـــــــات كامب ديفيد ســـــــنة 
ضـــــية األماكن املقدســـــة للفحص القانوين، يشـــــرح املؤلف كيف تمكنت طريق إخضـــــاع ق

القوانين املتعـــددة القـــائمـــة اليوم من احلفـــاظ على الوضـــــــــــع الراهن من جهـــة، وتغييره 
بحيث مل يعد من املمكن تمييزه من جهة أُخرى. ومن القوانين املثيرة لالهتمام بشــــــــكل 

القوانين ال تتعارض فحســـــــــب مع  خاص قانون املراســـــــــيم القانونية اإلســـــــــرائيلي. فهذه
كثير من القوانين الســـــابقة املتعلقة بوضـــــع املدينة (مثل الوضـــــع القائم العثماين لســـــنة 

)، بل تخرق أيضــــــاً االلتزامات التي 1922من صــــــك االنتداب لســــــنة  14، والفقرة 1856
ت حقدمت للفلســـــطينيين يف أثناء عملية الســـــالم. كما أن القوانين اإلســـــرائيلية التي ســـــم
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للمستعمرين اليهود باالنتقال إىل املدينة القديمة يف عدة مناسبات، كانت مسؤولة عن 
.   إعادة تعريف الصراع بشأن املدينة وإشعاله أحياناً

هذا الكتاب غير عادي يف موضـــــــــــوعه وجماله، لكنه ليس غير مألوف. إنه يتحدث 
ل، فضـــــالً عن جانب عن التصـــــور املقدس، وكيف يشـــــرَّع ويُتفاوض يف شـــــأنه وماذا يمثّ

من املفاوضات السياسية يف الصراع املتواصل يف الشرق األوسط. لقد تمكن دمبر من 
كتابة رواية شــــاملة ومتماســــكة جتمع بين موضــــوعات يتم البحث فيها بشــــكل منفصــــل 
عادة. إنها دراســــــــــة ســــــــــياســــــــــية وتاريخية جيدة التوثيق يجب أن يقرأها دارســــــــــو تاريخ 

  سيون من كل األطراف.القدس والباحثون والسيا
  عصام نصار
  مدير مشارك،
  مؤسسة الدراسات املقدسية، القدس
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