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في هذا العدد

تمثل ق�س��ية القد�س نقطة التقاطع بين ال�سيا�س��ة والدين في ال�س��راع مع اإ�س��رائيل، كما اأن حدود القد�س 

الحالية والم�ستقبلية تر�سم الحد الفا�سل بين فر�س التعاي�س واالنفتاح واحتماالت المواجهة واالنغالق. 

فالقد�س الفريدة برموزها لي�ست ك�سائر مدن الكون: المبكى والبراق، ال�سخرة والقيامة، االأق�سى وطريق 

االآالم. والقد�س مثقلة بتاريخها من دمار الهيكل حتى الغزو ال�س��ليبي، من الفتح االأيوبي حتى االنهيار 

العثماني، من الهروب البريطاني حتى االحتالل االإ�سرائيلي.

والقد���س الي��وم كما في االأم�س، هي في �س��لب النزاع، فم��ن دون القد�س العربية كعا�س��مة للدولة 

الفل�س��طينية المفتر�س��ة، ال دول��ة وال ح��ل وال �س��الم، وم��ن دون القد���س كمثال للت�س��امح والتقا�س��م )ال 

التق�س��يم(، ال مجال للتفاهم واال�س��تقرار، ومن دون القد�س اأي�س��ًا ال معنى الأي توقيع اأو �س��لح اأو اتفاق. 

غير اأن م�ستقبل القد�س يبدو محاطًا بجدار من عدم اليقين، فالمدينة ال تزال �سحية الزحف اال�ستيطاني 

والتهوي��د االإ�س��رائيليين م��ن جهة، والتراجع الدائم في م�س��يرة ال�س��الم وتبعثر فر�س الت�س��وية من جهة 

اأُخ��رى. وبع��د 43 عام��ًا، ال يزال �س��كانها العرب يعانون العجز العربي/االإ�س��المي/الدولي نف�س��ه، وفقر 

اءها منذ اأول اأيام االحتالل.
ّ
الموارد و�سعف اأدوات المقاومة التي عانوا جر

وفي ظل هذا الواقع المعقد واالأليم، تخ�س���س ''مجلة الدرا�س��ات الفل�س��طينية'' هذا العدد لم�س��األة/

ماأ�ساة القد�س كمدينة وق�سية وبوؤرة للنزاع، م�ساهمًة منا، ولو بنقطة، في بحر الجهد المطلوب من اأجل 

التعبئة والتوعية دفاعًا عن الحق العربي و�سمانًا لم�ستقبل المدينة وال�سالم على حد �سواء.

ولعل اأبرز ما في هذه المادة مقالة اإدوارد �س��عيد التي تنفرد المجلة بن�س��رها، والتي كتبها قبل خم�سة 

ع�س��ر عام��ًا ول��م ُتن�س��ر حتى الي��وم. والالف��ت اأن الزمن اأثبت �س��حة نظرة �س��عيد الثاقبة اإلى واق��ع المدينة 

اء الحملة اال�س��تيطانية/الدعائية ال�س��هيونية، والتلكوؤ العربي في الت�س��دي لها. 
ّ
والمخاطر المحدقة بها جر

وكم��ا يق��ول ر�س��يد الخالدي ف��ي تقديمه للمقال��ة فاإن غي��اب الروؤية العربية الوا�س��حة الموحدة لم�س��تقبل 

المدينة ما زال يمثل اإخفاقًا خطراً للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، ولالأنظمة العربية كافة، على حد �سواء.

وم��ن الم��ادة الثمينة اأي�س��ًا، مقالة نظم��ي الجعبي عن ''القد���س القديمة ومحيطه��ا: االنقالب على 

الم�س��هد الثقاف��ي وتهوي��ده''، والتي تبرز بو�س��وح ال�س��راع المت�س��اعد ب�س��اأن رموز المدين��ة وتاريخها 

وا�س��تخدام اإ�س��رائيل الحفريات االأثرية والرواية التوراتية من اأجل ح�س��م م�س��تقبل القد�س وطم�س واقعها 

وما�سيها العربيين. ويقّدم لنا عماد الخطيب م�سحًا ميدانيًا وافيًا لحجم التحديات ال�سيا�سية والقانونية 

واالإدارية التي تواجه المقد�س��يين عامة، وفئة االأكاديميين المقد�س��يين خا�س��ة، بما في ذلك �س��بل دعم 

هذه الفئة و�سمان �سمودها.

مة عن اأث��ر االحتالل في الحيز، والبي��ت، والمكان �� 
ّ
وتكت��ب نادرة �س��لهوب ���� كيفوركيان مقالة قي

الزم��ان، والج�س��د، وفي ن�س��يج العالقات االجتماعية واالقت�س��ادية والنف�س��ية، فتعر�س لنا ال�سيا�س��ات 

االإ�سرائيلية اليومية ووقعها على احتماالت المقاومة وال�سمود. وتفكك كيفوركيان اآليات االأيديولوجيا 

ال�س��هيونية الكولونيالي��ة، كما تنقل ''اأ�س��وات حية'' للمقد�س��يين الرازحين تحت نظم االحتالل، وتر�س��م 

�س��ورة موؤثرة لالأ�س��اليب المقاومة المقد�س��ية التلقائية والمدرو�س��ة، وكيفية انتقال المقاومة من الحيز 

الفردي اإلى الحيز الجماعي.
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ع��الوة عل��ى ه��ذه المادة الغنية، ي�س��تمل هذا الع��دد على مجموعة م��ن التحقيق��ات الميدانية التي 

تتناول الزحف اال�س��تيطاني داخل االأحياء العربية، وال�س��راع �س��د جدار الف�س��ل العن�سري، ومحاوالت 

التهويد الم�س��تمرة في البلدة القديمة، ومع�س��لة االأرمن الفل�س��طينيين، والقرى الفل�س��طينية �سبه المن�سية 

ح و�سع المدينة اليوم. �سمالي القد�س، ف�ساًل عن خرائط و�سور وبيانات تو�سّ

بع��د هذا المحور المكثف المخ�س���س لق�س��ية القد���س، نلفت القارئ الكريم اإل��ى بع�س اأبرز ما جاء 

ف��ي االأب��واب االأُخ��رى م��ن المجل��ة مث��ل باب ''وج��وه'' ال��ذي يتن��اول تجرب��ة المنا�س��لة االإ�س��رائيلية �� 

الفل�س��طينية ''ياعي��ل ليري��ر''، وباب ''�س��فحة من التاريخ'' ال��ذي يحيي ذكرى عبد القادر اأب��و الفحم، اأول 

�سهداء الحركة االأ�سيرة الفل�سطينية، وقراءة يا�سين الحاج �سالح الخا�سة لكتاب وزير الخارجية التركي 

اأحم��د داود اأوغلو، والتي ُتلقي كثيراً من ال�س��وء على خلفيات �س��عود ال��دور التركي، وعلى مفاهيم داود 

اأوغلو العلمية �� ال�سيا�سية ب�سورة خا�سة.

وتج��در االإ�س��ارة اأي�س��ًا اإلى باب ''ف�س��ليات'' الذي يعال��ج اأهم التطورات خالل الف�س��ل االأخير على 

ال�س��عيدين الفل�س��طيني واالإ�س��رائيلي وفي المجال الثقافي، واإلى باب ''مناق�س��ات'' الذي ناأمل باأن يكون 

منبراً مفتوحًا للنقا�س الجدي والحر، كما في رّد جلبير اأ�س��قر على مراجعة يا�س��ين الحاج �س��الح لكتابه 

عن ''العرب والمحرقة النازية''، والتي وردت في العدد االأخير )العدد 84( من المجلة.

اأخيراً، اإننا، وبكل توا�س��ع، ن�س��ع هذه المادة الوفيرة بين يدي القارئ العربي، اإقراراً منا باأن هذا 

لي�س اإاّل جزءاً �س��ئياًل من م�س��وؤوليتنا تجاه �س��عبنا وق�س��يتنا االأولى، واإدراكًا منا اأن المطلوب كان، وال 

يزال، اأكثر بكثير.>

اأحمد �سامح الخالدي

رحيل اأبو ماهر اليماني

اأراح اأب��و ماه��ر اليماني ركابه اأخيراً ثم اأناخ راحلته وغادرنا اإل��ى رقاده االأبدي. وجاء الوداع الموؤلم بينما 

كان هذا العدد من المجلة في مراحله االأخيرة قبيل ال�س��دور. واأبو ماهر اليماني كان دائمًا �س��ديق المجلة 

وقارئه��ا الممي��ز، وال�س��ائل دوم��ًا ع��ن كل عدد جدي��د لينهمك ف��ي قراءته، ولي�س��ع مالحظات��ه على بع�س 

مقاالت��ه. وظ��ل، حت��ى اآخر رم��ق فيه تقريب��ًا، مواظبًا عل��ى زيارة موؤ�س�س��ة الدرا�س��ات الفل�س��طينية، مقتنيًا 

من�س��وراتها، منقبًا عن التاريخ القريب لفل�س��طين، وجامعًا االأنا�س��يد الفل�س��طينية ليعيد تعميمها على فتيان 

اليوم خوفًا من اندثارها، اأو انقطاع التوا�س��ل بين االأجيال التي عا�س��ت ماأ�س��اة النكبة واآالم اللجوء، وبين 

االأجي��ال الت��ي تعي���س ف��ي كل يوم اأمل الع��ودة، وهي االأجي��ال التي عّلمها اأب��و ماهر معن��ى النكبة ومعنى 

العودة معًا. كان اأبو ماهر اليماني طرازاً نادراً من المنا�س��لين الذين اأفنوا حياتهم في �س��بيل المبادئ التي 

اآم��ن به��ا، ومث��ااًل فري��داً للمكافح ال�س��لب والنزي��ه. و''مجلة الدرا�س��ات الفل�س��طينية'' التي اآلمه��ا غياب هذا 

ا ي�ستحقه.
ّ
المنا�سل ال�سديق �ستفرد له في العدد المقبل �سفحات هي، في جميع االأحوال، اأقل كثيراً مم


