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ــاب  ــر وإعج ــى بتقدي ــذي يحظ ــة ال ــة املرموق ــر العائل ــل، أمي ــل: البط ــذي قت »ال
ــا  ــن وإم ــا نح ــاب إم ــزج كت ــا« )31(. مي ــالد وخارجه ــي الب ــا ف ــة هن ــر العربي اجلماهي
ــذه  ــداً ه ــيني، مجس ــادر احلس ــد الق ــخصية عب ــطيني بش ــخ الفلس ــم.. التاري ه
الشــخصية املقدســية فــي مجمــل مراحــل النضــال الوطنــي بســردية قصصيــة 
متقنــة إلــى حــد بعيــد، منــذ بدايــة ملعــان اســم عبــد القــادر فــي ثــورة 1936م حتى 
حلظــة استشــهاده ومــا تبعهــا مــن هزميــة للفلســطينيني فــي حــرب عــام 1948م. 
هــذا الكتــاب ســطره الصحافــي اإلســرائيلي اخملتــص فــي الشــؤون الفلســطينية 

.)danny rubinstein( ــتاين ــي روبنش دان

ملاذا القسطل؟

ينطلــق روبنشــتاين فــي قراءتــه، التــي امتــدت علــى أربعــة عشــر فصــالً، ملعركــة 
القســطل، مــن قاعــدة أن تلــك املعركــة كانــت احلاســمة فــي حــرب العــام 1948 
لصالــح الييشــوف اليهــودي، والتــي أفضــت إلــى هزميــة الفلســطينيني، حتــى قبــل 

دخــول اجليــوش العربيــة احلــرب. 

يبــدأ روبنشــتاين فــي تقــدمي القســطل وفــق رؤيتــه اخلاصــة، ويعنــون فصــول كتابــه 
ــو  ــى النح ــول عل ــن الفص ــاءت عناوي ــي، فج ــي اجتماع ــي سياس ــازج تاريخ بتم
ــورة، خصومــة األشــقاء، مــن الشــيخ علــي حتــى  ــي: هجــوم عنــد الفجــر، ث التال
ــندان، آذار  ــة والس ــني املطرق ــم«، ب ــا ه ــن وإم ــا نح ــاون، »إم ــتات، متع ــدس، ش الق
ــة  ــراً راي ــل، إرث املعركــة، وأخي ــى اجلب ــة، عل ــة النهاي الرهيــب، حصــار، دمشــق بداي

ســودا.

بعــد أن أوضــح الكاتــب بشــكل ســريع الطريقــة التــي استشــهد فيهــا عبــد القادر 
احلســيني، والتــي اختلفــت عليهــا الروايــات، فــي 8 نيســان )أبريــل( 1948، يخــوض 
فــي ثــورة 1936 واإلضــراب الــذي عــم البــالد وتشــكيل اللجــان؛ تلــك املرحلــة التــي 
ازدحمــت بأحــداث وّحــدت الصــف الفلســطيني وأذابــت الهويــات العائليــة املتمثلــة 
فــي )احلســيني والنشاشــيبي(، واألهــم هــو ظهــور عبــد القــادر كقائــد جملموعــات 
الشــباب فــي القــدس وجوارهــا، هــذا الظهــور الــذي اســتمر علــى طــول ســنوات 
النضــال الفلســطيني، إذ يصفــه الكاتــب بأنــه »ليــس كأبنــاء العائــالت املقدســية 
ــى دراســة الطــب  ــن كان معظمهــم يتجــه إل ــدن األخــرى األرســتقراطية الذي وامل

والهندســة، فهــو اختــار حيــاة اجلبــال متجــوالً بصحبــة أبنــاء الفالحــني«. 

انتهــت الثــورة بعــد »فشــل ذريــع« باالســتمرار، وفــق الكاتب، بســبب الفوضــى التي 
عمــت البــالد باالنقســام العائلــي/ السياســي، ومــا تــال ذلــك مــن أضــرار اقتصاديــة 

مراجعة كتاب : إما نحن وإما هم، معركة القسطل: الساعات األربع والعشرون الحاسمة
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وصــدور قــرار التقســيم، وطــورِدَ القــادة مــن قبــل اإلجنليــز؛ مــا أدى إلــى خروجهــم 
وعبــد القــادر مــن فلســطني إلــى بيــروت ودمشــق فالعــراق، وصــوالً للقاهــرة، احملطة 
األخيــرة التــي عمــل فيهــا علــى جمــع األســلحة ووضــع حجــر األســاس لتشــكيل 
اجلهــاد املقــدس حتــى صــدور قــرار التقســيم، الــذي كان حاســماً فــي عودتــه إلــى 
ــن  ــه م ــاً بصدمت ــة، مدفوع ــدات اليهودي ــى البل ــوم عل ــروع بالهج ــدس والش الق
التحــوالت اجلذريــة فــي مالمــح املنطقــة العمرانيــة والدميوغرافيــة، تلــك الهجمــات 

التــي بــاءت بالفشــل، كمــا حــدث فــي غــوش عتصيــون. 

وبنــاًء علــى ذلــك، جلــأ القائــد إلــى إســتراتيجية احلصــار وبــث اخلــوف والرعــب وقطع 
املواصــالت، وهــي مرتكــزات حــرب العصابــات، إذ رأى أن الهجــوم املباشــر الطويــل ال 
يجــدي نفعــاً فــي ظــل التكويــن والبنيــة العســكرية للعــدو، مــا أدى إلــى »فــرض 
حصــار كامــل وتــام علــى القــدس اليهوديــة وعلــى ســكانها الـــ 100 ألــف، إضافــة 
ــر أن كل  ــر بالذك ــدواء« )178(. جدي ــذاء وال ــرة بالغ ــة احملاص ــد املدين ــع تزوي ــى من إل
ذلــك مرتكــز علــى ســيطرة احلســيني علــى القســطل، النقطــة املركزيــة فــي هــذه 
اإلســتراتيجية العســكرية، التــي كان ســقوطها يعنــي ســقوط املدينــة ومحيطها 

كامــالً. 

احتلــت وحــدة بلمــاح القســطل فــي 3 نيســان )أبريــل( بالتزامــن مــع ســفر عبــد 
القــادر إلــى دمشــق لطلــب الســالح والذخيــرة مــن أجــل احلفــاظ علــى الســيطرة 
ــلوك  ــي الس ــوالً ف ــطل حت ــاح للقس ــالل بلم ــكل احت ــطل، وش ــة القس ــى قم عل
العســكري امليدانــي للعصابــات الصهيونيــة، إذ كانــت القريــة األولــى فــي محيــط 
القــدس التــي حتتلهــا العصابــات وتســتحكم فيهــا، بعــد أن كانــت تتبــع أســلوب 
حــرب العصابــات والهجمــات اخلاطفــة. »احتلــوا القســطل.. يــا للعــار يــا للعــار« 
ــة،  ــك املعرك ــي تل ــك. ف ــال ذل ــديد حي ــه الش ــن قلق ــراً ع ــادر تعبي ــد الق ــال عب ق
ــف  ــتراتيجي الكاش ــع اإلس ــل ذي املوق ــة اجلب ــى قم ــوادي إل ــن ال ــود م ــل اليه انتق
ــيطرة  ــتراتيجي للس ــكام إس ــن إح ــك م ــه ذل ــا يعني ــة، وم ــق احمليط ــع املناط جلمي
والتغلغــل فــي القــدس. يقــول روبنشــتاين »باإلمــكان تبــني مــدى أهميــة الســيطرة 
ــل  ــفوح اجلب ــد س ــر عن ــذي مي ــي ال ــارع الرئيس ــكان. كان الش ــى امل ــكرية عل العس
يشــكل الطريــق الرئيســي الــذي يربــط القــدس بالتجمعــات الســكانية اليهوديــة 

وميكــن الســيطرة عليــه، بصــورة مطلقــة، مــن قمــة القســطل« )69(.

ــل  ــدد قلي ــع ع ــال م ــاحة القت ــادر لس ــد الق ــب عب ــق، يذه ــن دمش ــه م ــد عودت بع
مــن املقاتلــني ويجاهــد حتــى استشــهاده فــي الثامــن مــن نيســان )أبريــل(، قــرب 
بيــت ســعيد منــر علــى أطــراف القريــة، ويقــدم الكاتــب استشــهاد احلســيني علــى 
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أنــه جــاء بـ»طريقــة غريبــة«، حيــث تزامــن وجــوده مــع شــاب مــن بلــدة عــني فجــار 
بلقائهمــا باثنــني مــن اليهــود، ظــن كل مــن الطرفــني أن اآلخــر جــزء مــن قــوة دعــم، 
ــد  ــع عب ــار، فوق ــق الن ــرب أطل ــه ع ــول أن مقابل ــر كرميي ــودي مئي ــد إدراك اليه وعن
ــييعه  ــى تش ــاس إل ــة الن ــهاده وهب ــهيداً. إن استش ــى ش ــم ارتق ــاً ث ــادر جريح الق
وتــرك القريــة فارغــة، إلــى جانــب مذبحــة ديــر ياســني، وفشــل جيــش اإلنقــاذ فــي 
عمليــة مشــمار هعيمــق؛ هــذه األحــداث الثالثــة أدت إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم. 
ــا  ــي ممراته ــار، ف ــت اخملت ــد بي ــة عن ــة وطني ــت حديق ــطل، فأصبح ــن القس ــا ع أم

يافطــات إرشــادية تتحــدث عــن ســير املعــارك.

 حكايــة وهويــة مقابــل مــا متيــز بــه الكتــاب مــن قــوة فــي تبنــي منهــج »شــريف 
كناعنــة للبحــث«، كمــا يصــف، إال أنــه أخفــق بــأن يكــون باحثــاً محايــداً كمــا كان 
د. كناعنــة فــي وصفــه »ذكرنــي بأنــه باحــث وال يهتــم لسياســة األطــراف اخملتلفــة« 
)15(. فــي جزئيــات مــا، لــم يســتطع روبنشــتاين أن يتمســك باحليــاد، وإمنــا كانــت 
صهيونيتــه تشــده، مــا جعلــه يكتــب مــن منطلقــه وكطــرف مــن أطــراف الصــراع، 
محــاوالً إنصــاف الدولــة اليهوديــة. جتلــى ذلــك فــي فصــل ]مــن الشــيخ علــي حتــى 
ــي  ــدو ف ــي: »يب ــطينية باآلت ــة الفلس ــن الهوي ــاً ع ــه خصوص ــي حديث ــدس[ وف الق
بعــض األحيــان، أن احلــدود السياســية ليســت ذات شــأن فــي نظــر أهالي القســطل، 
صوبــا، بيــت نقوبــا وأبــو غــوش. مــا يهمهــم أكثــر مــن أي شــيء آخــر، هــو الســؤال 
عمــا إذا كانــوا يقيمــون فــي منازلهــم علــى أراضيهــم األصليــة، حّقــاً، أيــة هويــة 
ــوص  ــن مخص ــب الوط ــا أن ح ــا طامل ــكيلها وبناؤه ــن تش ــي ميك ــك الت ــة تل وطني
لبيــت واحــد، قريــة واحــدة، ويجــري بدرجــة معينــة مــن الغربــة واالغتــراب، فصــل 

العربــي ابــن قريــة مــا عــن القــرى األخــرى، أو األحيــاء األخــرى« )112(. 

مــن هــذه الكلمــات، يتضــح تعريــف الكاتــب للصــراع الفلســطيني- اإلســرائيلي 
علــى أنــه صــراع حــدود، متعجبــاً مــن الفلســطيني الــذي هجــر مــن ديــر ياســني 
إلــى قريــة بيتــني -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر- وشــعوره بفقــدان جــزء مــن هويتــه 
ــى  ــم ينظــر روبنشــتاين إل ــه! ل ــي مكان ــه خــرج مــن أرضــه وحــل صهيون جملــرد أن
الصــراع مــن زاويــة الفلســطيني ذاك، الــذي يعتبــر قضيتــه مــع الصهيونــي قضيــة 
وجــود، وليســت قضيــة حــدود تعطــي أحقيــة لليهــود بأخــذ األرض جملــرد انتصارهــم 
ــة. إن تبنــي الكاتــب لهــذا التعريــف بأســطر قليلــة مــن  فــي حــرب ليســت عادل
الكتــاب يســقط عنــه صفــة احليــاد، ليذهــب إلــى محاولــة خلــق وعــي جديــد فيمــا 

يخــص الهويــة الفلســطينية.  
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من القسطل إلى اللد: آن للنكبة أال تستمر

»هــذه األرض ال تتســع لهويتــني، إمــا نحــن وإمــا هــم«، تــرددت عبــارات عبــد القــادر 
احلســيني وعــادت إلــى الشــارع الفلســطيني مــع هبــة أيــار )مايــو( 2021، حتــى أن 
صداهــا عــم البــالد مــن البحــر إلــى النهــر؛ تلــك اللحظــات التــي تشــكل فيهــا 
ــع  ــة وصقلهــا ضمــن املرب ــف القضي وعــي جمعــي فلســطيني حــول إعــادة تعري
األول، بعــد أن تغيــرت مالمحهــا نتيجــة حــت وتعريــة الزمــن بأحداثــه وشــخصياته. 
ــطني،  ــي أودت بفلس ــطل الت ــداث القس ــني أح ــا ب ــنوات م ــزال الس ــن اخت ــد م ال ب
وبــني أحــداث هبــة أو رمبــا انتفاضــة الشــعب الفلســطيني أيــار )مايــو(؛ فــي ســبيل 
ــا  ــطينيني أينم ــة للفلس ــة اجلامع ــة الوطني ــوخ الهوي ــن رس ــي تبره ــة، الت املفارق

حلــوا. 

ترجمــت هبــة أيــار )مايــو( العديــد مــن الكلمــات واإلســتراتيجيات التــي كان يتبعها 
عبــد القــادر، تلــك األدوات التــي مــا زالــت حاضــرة فــي أذهان الشــعب الفلســطيني 
توضــع علــى الشــارع فــي أول مواجهــة مــع الصهاينــة. يذكــر الكاتــب أن »الفزعــة 
كانــت الطريقــة املعتمــدة لــدى عــرب البــالد خــالل كل ســنوات الصــراع الدامــي 
1936-1938 وخــالل حــرب 1948« )38(، ليعــود هــذا املفهــوم ويفــرض نفســه كأول 
أداة فــي الهبــة التــي صاحبــت اعتــداءات املســتوطنني علــى املســجد األقصــى وحي 
ــع أهــل القــدس ومــدن الداخــل احملتــل يتوجهــون  الشــيخ جــراح، حيــث كان جمي

مراجعة كتاب : إما نحن وإما هم، معركة القسطل: الساعات األربع والعشرون الحاسمة

242



ع ا

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

إلــى باحــات املســجد واحلــي وإثبــات تواجدهــم فيــه. لعــل املفارقــة بــني الزمانــني 
تكمــن فــي الطريقــة التــي تُطلــب فيهــا الفزعــة، ففــي زمــن عبــد القــادر، كانــت 
ــرى  ــي الق ــفاهة ف ــر ش ــة وتنتش ــرعة فائق ــا بس ــادث م ــن ح ــائعات ع ــري ش »تس
ــو(، فقــد جتلــت الفزعــة وتصــدرت اإلعــالم  ــار )ماي احمليطــة« )37(، أمــا فــي هبــة أي
ــداً إضافــة  الرقمــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي، مــا جعلهــا تأخــذ شــكالً جدي
إلــى الشــكل التقليــدي، جتلــى فــي التوســع ليصــل إلــى شــعوب العالــم أجمــع.

وفــي احلديــث عن إســتراتيجية عبــد القــادر »اضــرب واهــرب« )178(، التــي اتبعها في 
حصــار األحيــاء اليهوديــة، متمثلــة فــي إغــالق الطــرق وإزعــاج النــاس. ميكــن رؤيتهــا 
بوضــوح فــي شــوارع أم الفحــم علــى وجه اخلصــوص، إذ طبــق الشــبان بعفويــة أداة 
تراثيــة مقاِومــة أخــرى، جتســدت فــي إغــالق الطــرق، ومنــع املســتوطنني مــن املــرور، 
وإرجــاع مركباتهــم. كمــا متيــزت هبــة أيــار )مايــو( برفــع العلــم الفلســطيني فــي 
القــدس ومــدن الداخــل، األمــر الــذي أوصــل اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنني إلــى 
حــد اجلنــون، فالزمــن الواقــع مــا بــني القســطل -التــي رفــرف العلــم علــى قلعتهــا 
بعــد طــرد اليهــود منهــا- وعــام 2021، عملــت إســرائيل خاللــه علــى غســل أدمغــة 
ــة  ــر اجلرمي ــى نش ــة إل ــاء، باإلضاف ــات الزرق ــية والهوي ــة اجلنس ــطينيني َحَمل الفلس
والســالح واخملــدرات بينهــم كــي يبقــوا مغيبــني عــن قضيتهــم. ولكــن، رفــع العلــم 
ورفــع ذلــك الســالح فــي وجــه املســتوطن فــي هــذه املــدن أحــدث صدمــة كبيــرة 

فاقــت كل التوقعــات. 
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ــام  ــطل ع ــكان القس ــروج س ــتاين أن خ ــر روبنش ــد! يذك ــى الل ــطل إل ــن القس م
ــة وعــدم عودتهــم إليهــا كان ســابقة فــي التاريــخ الفلســطيني  1948 مــن القري
كمــا كان احلــال فــي ديــر ياســني؛ األمــر الــذي جعــل العصابــات الصهيونيــة حتتلهــا 
ــع  ــل لرف ــن الطوي ــذا الزم ــد ه ــد بع ــود الل ــحاب، لتع ــرب واالنس ــي بالض وال تكتف
العلــم الفلســطيني ورفــع شــعار »حتريــر اللــد« و»اللــد تنتقــم لنكبــة 1948« علــى 
كل لســان فلســطيني، 30 ألــف فلســطيني مقابــل أكثــر مــن 70 ألــف مســتوطن. 
فــي افتتاحيــة صحيفــة هآرتــس، قــال الكاتــب اإلســرائيلي آري شــبيت: »يبــدو أننــا 
اجتزنــا نقطــة الالعــودة، ويبــدو أنــه لــم يعــد باإلمــكان إنقــاذ الصهيونيــة وإنقــاذ 
الدميقراطيــة وتقســيم النــاس فــي هــذه الدولــة«. تعبــر هــذه األســطر عمــا فعلــه 
ــتى  ــم بش ــم وخنقه ــم تقييده ــة رغ ــن مقاوم ــدس م ــل والق ــطينيو الداخ فلس
الوســائل، إلــى جانــب الضغــط الشــعبي فــي شــوارع الضفــة الغربيــة ومقاومــة 

غــزة.

إن تلــك احملــاوالت املســتمرة مــن النكبــة حتــى اليــوم فــي طمــس الوعــي 
ــاءت بالفشــل، وحتولــت إلــى ســراب فــي ظــرف  الفلســطيني بهويتــه وقضيتــه ب
ــدو  ــة ع ــام مواجه ــطيني أم ــع الفلس ــه ويض ــد نفس ــخ يعي ــدودة، التاري ــام مع أي
إحاللــي بنفــس األدوات واألدوار، ولكــن املفارقــة هــذه املــرة تكمــن بــأن الشــعب هــو 
القائــد الــذي قــال كلمتــه بأنــه ملتحــم ال ميكــن تقســيمه -سياســياً وجغرافيــاً- 
وال ميكــن محــو هويتــه، إضافــة إلــى خلقــه رادعــاً يكشــف القــوة الكامنــة فيــه، 

ــت. ــا ومتوضع ــدأت منه ــي ب ــس األدوات الت ــتمر بنف ــة أال تس ــآن للنكب ف
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ــا، اســتثمر الكاتــب املبنــى التقليــدي للمجتمــع الفلســطيني فــي تقصــي  ختاًم
التاريــخ، ومــن هنــا تنطلــق أهميــة الكتــاب، إضافــة إلــى اللجــوء ملصــادر عربيــة 
كانــت خــارج حــدود البحــث مــن قبــل، كمــا أشــار الكاتــب فــي مقدمتــه، ومنهــا 
ــراءة  ــهلة الق ــة، س ــي سلس ــاب، فه ــة الكت ــن لغ ــا ع ــالت. أم ــيف واملقاب األرش
ــف،  ــد مضاع ــا دون جه ــارئ فهمه ــن للق ــداث ميك ــة لألح ــردية واضح ــة بس ممزوج
ــر  ــل احلــدث. جدي ــي اخلــوض بتفاصي ــى اســتخدام أســلوب التشــويق ف ــة إل إضاف
ــن  ــر م ــي بأكث ــس تاريخ ــا لب ــي فيه ــداث الت ــض األح ــروي بع ــب ي ــر أن الكات بالذك

ــرواة.  ــة علــى أكثــر مــن لســان، بذكــر أســماء ال رواي
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