
مجلة الدرا�سات الفل�سطينية �ستاء 092852011

)*(  �سحافية فل�سطينية.

تعبر 
باب الخليل كي تجد نف�سك اأمام واحد 

من اأهم محاور ال�سراع الفل�سطيني ــ 

الإ�سرائيلي في مدينة القد�س، وت�ستوقفك اأعمال 

الحفر الإ�سرائيلية في ميدان عمر بن الخطاب 

بذريعة تح�سين البنى التحتية في المنطقة، ويلفت 

انتباهك فندقا الإمبريال والبتراء حيث الحرب على 

اأ�سدها لل�سيطرة على طول الطريق حتى حارة اليهود. 

وتمر بمركز �سرطة الم�سكوبية لتجد نف�سك اأمام حارة 

الأرمن، ح�سن اآخر ي�سعى الإ�سرائيليون لل�سيطرة 

عليه في الطريق الموؤدي اإلى �ساحة البراق، اأو ما 

عرف عند اليهود بحائط المبكى.
ُ
ي

في ال�سابق كان اليهود ي�ستخدمون بوابة النبي 

ا 
ّ
داود لدخول البلدة القديمة نحو الحي اليهودي، اأم

اليوم فقد تبدلت الحال، و�سار باب الخليل ممراً 

اأ�سا�سيًا لهم، وفي الأعياد يكاد ال�سكان الآخرون في 

المنطقة ل يتمكنون من اإيجاد موطئ قدم لهم.

اإلى ي�سارك ي�سترعي انتباهك تلك البوابة الكبيرة 

التي ُكتب عليها باللغات الثالث: العربية والفرن�سية 

والأرمنية: ''دير الأرمن مار يعقوب''، وما زالت تلك 

البوابة ُتغلق عند العا�سرة لياًل وُتفتح في الخام�سة 

من كل �سباح. اإن اأول ما تقع عيناك عليه عندما 

تعبر البوابة هو النق�س العربي على الحائط في 

مواجهتك، والذي يعود اإلى عهد ال�سلطان المملوكي 

الملك الظاهر اأبي �سعيد محمد في �سنة 1434، وهذا 

النق�س، كما يف�سره الأرمن، ينظر اإليه كفرمان ي�سمن 

لهم الحماية والإعفاء من دفع ال�سرائب. فقبل ذلك 

بع�سرات العقود ما زال الأرمن يتذكرون حين وقف 

اأحد مطارنتهم في ا�ستقبال الخليفة عمر بن الخطاب 

عندما دخل القد�س في �سنة 637، وكيف قابل 

الخليفة البطريرك �سفرونيو�س ومنحه العهدة، وقدم 

لبطريرك الأرمن اأبراهام ميثاق عهد واأمان ي�سمن 

حقوق البطريركية وامتيازاتها كما ي�سمن الحماية 

وال�سالمة لالأرمن واأمالكهم في القد�س، ك�سائر 

الم�سيحيين في المدينة.

ولم يكن الدير حتى بداية القرن الما�سي اإّل 

مكانًا دينيًا ي�سم مجموعة من الكنائ�س اأهمها 

كني�سة دير مار يعقوب، التي بنيت في القرن 

الخام�س الميالدي، وهي تحتوي راأ�س القدي�س 

يعقوب. وكان الدير مق�سداً للحجاج الأرمن الذين 

ياأتون اإلى الأرا�سي الفل�سطينية فيم�سون فيه اأيامًا 

اأو اأ�سابيع. ت�سير في �سوارعه ال�سيقة، لت�سل اإلى عدد 

ل بع�سها اإلى نواٍد اأو �سالت 
ّ
من الأبنية التي تحو

طعام، وهذه الأبنية ذاتها كانت ُت�ستخدم للنوم اأو 

اإ�سطبالت.

وفي الدير اأي�سًا مكتبتان تعد اإحداهما بين اأهم 

المكتبات في العالم كم�سدر للمخطوطات الم�سيحية. 

ويفخر مطران الأرمن، اأري�س �سرفانيان، بمكتبة 

القدي�سة كاترينا التي ت�سم نحو 4000 مخطوطة عن 

التاريخ الأرمني والم�سيحي، منها مخطوطات ترجع 

اإلى القرن التا�سع، ونحو 50 مخطوطة تعود اإلى 

فترات تتراوح بين القرنين الثاني ع�سر والرابع ع�سر.

عرف 
ُ
وما زال الدير اإلى اليوم، يحتفظ بما ي

�شيرين �أبو عاقلة

�أرمن �لقد�س في قلب �ل�شر�ع

ملف �لقد�س
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لحفل زفافها حين �سقطت قنبلة في �ساحة بيتها 

اأودت بحياتها، وبما اأن اأهلها لم يتمكنوا من 

اء الق�سف، 
ّ
الو�سول اإلى المقبرة القريبة لدفنها جر

فقد ُدفنت داخل الدير. وفي �ساحة الدير ي�سير عدد 

من العاملين اإلى بع�س الثقوب في الجدران القديمة 

التي توؤرخ وت�سير اإلى �سنة النكبة، وفي هذا ال�سدد 

يقول جورج هنتليان: ''اإن الأديرة فتحت اأبوابها 

للمهاجرين، وقدمت موؤ�س�سات مثل الأونروا الم�ساعدة 

لالجئين في مجالت التعليم وتقديم الغذاء مما 

خفف عن النا�س معاناتهم. لكن عام 1948 لم ي�سهد 

اإّل بداية الهجرة اإلى خارج فل�سطين، فمع تردي 

الأو�ساع المعي�سية ا�ستمرت الهجرة من يافا وحيفا 

حيث كان قد بقي نحو 2000 اأرمني.''

ا في الأربعينيات، في�سير هنتليان اإلى اأن دوًل 
ّ
اأم

مثل الوليات المتحدة كانت اأبوابها مو�سدة اأمام اأي 

مهاجر، تغير حالها ب�سكل لفت بعد النكبة، فقد 

فتحت دول كالوليات المتحدة واأ�ستراليا وكندا 

 الهجرة اإليها.
َ

والدانمارك، اأبواب

ويبلغ عدد الأرمن في فل�سطين اليوم نحو 4000 

�سخ�س يقيمون في القد�س وباقي المدن الفل�سطينية.

�لو�شع �لمعي�شي

ربما كانت مهنة ال�سيراميك بين المهن المحدودة 

التي تمكن الأرمن من الحفاظ عليها على الرغم من 

مرور عقود من الزمن. فقد جاءت عائلة اأوهان�سيان 

في بداية القرن الما�سي بهذه المهنة من تركيا 

ونقلتها اإلى عائلَتي باليان وكرك�سيان. واإلى جانب 

ال�سيراميك برع الأرمن في الت�سوير والطباعة 

والخياطة و�سناعة الأحذية و�سوغ الذهب. ويقول 

الموؤرخ جورج هنتليان: ''اإن المذابح التي تعر�س لها 

الأرمن خّلفت اأعداداً كبيرة من اليتامى والأرامل فلم 

يكن منا�س اأمام اأولئك اإّل تعلم المهن لال�ستمرار في 

العي�س، لكن الو�سع تغير الآن.''

وكان الأرمن، حتى �سنة 1948، يملكون نحو 80 

دكانًا بين ما يقارب 300 دكان في المنطقة 

التجارية بين ماميال )ماأمن اللـه( وباب الخليل، 

بالكنز، وهو مجموعة من الأدوات الفنية التي 

اأح�سرها الحجاج اأو جاء بها ملوك واأثرياء واأمراء 

من اأنحاء العالم كهدايا له. ويقول الموؤرخ والكاتب 

الأرمني، جورج هنتليان، اإن اأول مطبعة اأن�سئت في 

القد�س هي تلك التي ل تزال موجودة في دير الأرمن 

ويعود تاأ�سي�سها اإلى �سنة 1833، وقد اأُح�سرت 

الآلت اآنذاك من النم�سا.

هجرة تلو �لأُخرى

لم يتوقع اأحد من قبل اأن يتحول الدير اإلى حي 

�سكني يفتح بابه لالجئين الأرمن مرة بعد اأُخرى، 

فالأرمن الأوائل في فل�سطين كانوا ي�سكنون خارج 

الدير، وتعود هجرتهم اإلى فل�سطين اإلى القرن الرابع 

الميالدي، فقد بداأ اهتمامهم بالأرا�سي المقد�سة مع 

ن جاوؤوا كرهبان 
َ
اعتناق الأرمن الم�سيحية، ومنهم م

وا�ستقروا في البادية في منطقة الخان الأحمر على 

الطريق بين اأريحا والقد�س. لكن الأو�ساع اتخذت 

ر هوية الدير مع بدايات القرن 
ّ
منحى جديداً غي

الما�سي، فمنذ �سنة 1915 بداأت الهجرة التي 

يعزوها الأرمن اإلى المذابح في تركيا، ويقول 

الموؤرخ الأرمني هنتليان اإن عدد الالجئين الأرمن 

من تركيا اإلى فل�سطين يقدر بنحو 12.000 اأرمني 

ا�ستقروا في القد�س ويافا وحيفا، واأ�س�سوا مجتمعات 

خا�سة بهم. ولم يم�ِس وقت طويل حتى جاءت 

الهجرة الثانية، ففي �سنة 1948، وهذه المرة في 

فل�سطين، تكبد الأرمن �سربة موجعة جديدة، اإذ يقول 

المطران اأري�س: ''اإن عدد الأرمن في فل�سطين حتى 

ذاك الوقت كان يقدر بنحو 15.000 اإلى 20.000، 

وفي العام 1948 هاجر نحو 10.000 اأرمني من 

ان وبيروت. وفتح الدير اأبوابه 
ّ
يافا وحيفا اإلى عم

مرة اأُخرى لمزيد من الالجئين الذين خ�سروا بيوتهم 

واأرزاقهم.''

في تلك ال�سنة اأي�سًا لم ي�سلم الدير من الق�سف 

الذي اأوقع عدداً من ال�سحايا.

ا ليزا مينا�سيان الأرمنية المقد�سية فتقول اإن 
ّ
اأم

خالتها كانت في ال�سابعة ع�سرة من عمرها ت�ستعد 
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�لأرمن وجير�نهم �ليهود

على م�سافة اأمتار من حارة الأرمن تجد نف�سك في 

حارة اليهود، من دون اأن يكون هناك حدود 

تف�سلهما، بل اإن بع�س البيوت اليهودية يقع اليوم 

داخل حارة الأرمن. وهذا الو�سع لم يكن �سائداً قبل 

نحو ثالثين عامًا، فالأرمن يتذكرون اأن ما ل يقل 

عن 65 مبنى عربيًا كانت ت�سكل فا�ساًل بين حارة 

اليهود والحي الأرمني، لكنها جميعًا وقعت بيد 

اليهود خالل الفترة 1967 – 1980، الذين ا�ستولوا 

عليها بذرائع متعددة، فات�سعت حدود حارة اليهود 

حتى �سارت اليوم مال�سقة لهم. وبات�ساع رقعة 

الحي اليهودي زادت الحاجة اإلى ال�سيطرة على مزيد 

من الطرق اإلى الحي كباب الخليل، ويقول المطران 

اأري�س: ''اإن القرب الجغرافي لم ي�ستطع يومًا اأن يك�سر 

الحاجز النف�سي بين الأرمن واليهود.''

فالجيران اليهود هم في اأغلبيتهم من 

الأورثوذك�س المتدينين، وهم ي�سكلون نحو %97، 

بينما ل يزيد اليهود العلمانيون على 3%، لكن 

الو�سع كان معكو�سًا في فترة ال�ستينيات وحتى 

ال�سبعينيات، ففي حينها لم تتجاوز ن�سبة المتدينين 

اليهود %5.

ول يخفي اليهودي اليوم امتعا�سه من جاره 

الأرمني الم�سيحي، وهنا يقول المطران: ''اإن حوادث 

الب�سق التي يتعر�س لها الأرمن تتكرر با�ستمرار، 

يب�سقون على ال�سليب ويديرون ظهورهم لنا، وتزداد 

حوادث العتداء اأيام الآحاد خالل الم�سيرات الدينية 

من كني�سة القيامة اإلى الدير.'' ومع اأن تلك الم�سيرات 

يرافقها في العادة ثالثة من اأفراد ال�سرطة 

الإ�سرائيلية كاإجراء بروتوكولي، اإّل اإن الحوادث لم 

تتوقف وازدادت وتيرتها اأيام ال�سبت. ويتابع 

المطران اأري�س: ''تقدمنا بالعديد من ال�سكاوى اإلى 

ال�سرطة الإ�سرائيلية التي حققت مع عدة اأ�سخا�س، 

وفي كل مرة كانت تخلي �سبيلهم بعد �ساعات.'' 

واليوم يقول العديد من الأرمن في الحي اإن ال�سرطة 

الإ�سرائيلية ما عادت تتكبد عناء اعتقال اأحد.

وفي اأحيان اأُخرى تتطور الأمور، ففي المعهد 

الديني التابع للدير يدر�س الطلبة الالهوت ا�ستعداداً 

لكنها اأُغلقت اأو ُدمرت جميعًا. وكان الأرمن في اأوائل 

عدون من نخبة 
ُ
القرن الما�سي وحتى اأوا�سطه ي

ا الآن فباتوا من الطبقة 
ّ
المجتمع الفل�سطيني، اأم

الو�سطى المتدنية، وباتت م�سكلة البطالة همهم 

الأول؛ فمعظم المهن القديمة لم يتمكن من ال�سمود 

في وجه التطور التكنولوجي، واأُغلقت عدة م�ساغل 

ودكاكين تحت وطاأة ال�سرائب الباهظة التي 

فر�ستها اإ�سرائيل، وتحول كثيرون من ال�سبان من 

الجيل الجديد اإلى عمال في ال�سوق الإ�سرائيلية.

�لأرمن وجير�نهم �لعرب

قبل هجرة الأرمن من تركيا كان يعي�س في 

فل�سطين نحو 1500 اأرمني، وهوؤلء كانوا جزءاً ل 

يتجزاأ من ن�سيج المجتمع الفل�سطيني، فقد اأتقنوا 

اللغة العربية وتحدثوا بها حتى في بيوتهم، ومنهم 

من عا�س في القد�س، واآخرون �سكنوا في بيت لحم 

حيث ما زال يقيم اليوم نحو 300 اأرمني. واإحدى 

تلك العائالت هي عائلة ن�سار التي ل يعرف اأغلبية 

الفل�سطينيين اأن جذورها اأرمنية، واأنه ل يمكن 

تمييزها من اأي عائلة فل�سطينية اأُخرى.

يتابع هنتليان: ''عندما هرب الأرمن من تركيا لم 

تتمكن كثير من العائالت من التفاهم لأن الأرمن في 

فل�سطين تحدثوا العربية في حين كانت اللغة التركية 

هي لغة القادمين من هناك، ومن هنا ظهرت 

الحاجة اأكبر لإتقان اللغة الأرمنية، ومعها الحاجة 

لحماية الذات بعد ما تعر�س له الأرمن من مذابح 

ا اليوم، فيتقن غالبية الأرمن اللغة 
ّ
على يد الأتراك. اأم

العربية، واإن كانت اللكنة في الحديث ل تزال 

وا�سحة عند البع�س خا�سة من كبار ال�سن الذين 

جاوؤوا اإلى فل�سطين مهاجرين.'' وفي القد�س يرتبط 

الأرمن بجيرانهم العرب بعالقات طيبة، وفي بع�س 

الأحيان كانوا يميلون اإلى رف�س التزاوج مع العرب 

الم�سيحيين محافظة على هويتهم، لكن هذا الحاجز 

زال، واختلط الم�سيحيون الفل�سطينيون والأرمن في 

كثير من حالت الزواج.
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عمره يدعى روبرت، اأرمني ولد في القد�س، عا�س 

فيها وحمل الهوية المقد�سية، ثم �سافر اإلى الوليات 

المتحدة، تزوج ثم تطلق وعاد اإلى مدينة القد�س. بعد 

�سنوات من عودته وتحديداً في العام 2008 قررت 

وزارة الداخلية �سحب هويته، وحتى اليوم لم ي�ستطع 

البطريرك اأن يفعل �سيئًا. اأُر�سلت ع�سرات الر�سائل اإلى 

الداخلية دون رد، وما زال الموظف يواجه قراراً 

بالطرد، ول ي�ستطيع اأن يغادر الدير.''

حرب �شامتة على �لأر�س

ا�ستولت اإ�سرائيل في �سنة 1967 على م�ساحة من 

الأرا�سي التابعة لالأرمن تقع بين كني�سة الروم 

الأورثوذك�س على جبل �سهيون وقلعة النبي داود 

قرب باب الخليل، و�سودرت تلك الأر�س، واليوم 

تدور حرب �سامتة بين الجانبين للحفاظ على اأمالك 

الأرمن واأرا�سيهم قرب الدير.

يقول اأحد الم�سوؤولين في الدير: ''البع�س ي�ستغرب 

اأننا قمنا ببناء المعهد الديني اأو 'ال�سمينار' في 

الأر�س الواقعة مقابل الدير وا�ستع�سنا بهذا المبنى 

عن المبنى القديم في داخله. كنا نعلم اأننا يمكن اأن 

نخ�سر الأر�س لو بقيت فارغة. حاولنا بعد ذلك البناء 

على قطعة من الأر�س التابعة لنا قربها، لم ُنمنح 

الترخي�س، قلنا ح�سنًا، �سنحولها اإلى موقف 

�سيارات.''

في �سنة 1973 بداأ البناء بكني�سة دير المخل�س 

عند باب النبي داود، وح�سل الدير على الترخي�س 

الالزم للبناء، لكن بعد اأعوام اأوقف بناء الكني�سة 

بحجة وقوع مخالفات. وفي �سنة 1985 ا�ستف�سر 

الدير من جديد عن اأ�سباب التوقيف فجاء الرد 

الإ�سرائيلي مع �سرط ل يبدو �سغيراً هو: ''ل باأ�س من 

متابعة البناء ولكننا نحتاج اإلى اأر�س بالمقابل. 

رف�س بطريرك الأرمن الطلب الإ�سرائيلي، ولم يكتمل 

البناء.''

وثمة �سهادات اأُخرى واإن كان اأ�سحابها يف�سلون 

عدم ذكر اأ�سمائهم، فبين حين واآخر يّدعي رجل 

ملكية اأر�س للدير، وبع�س تلك الأرا�سي يعود ملكيته 

للدخول في الكهنوت، واأغلبيتهم �سبان من اأرمينيا. 

وي�سير العديد من الأرمن اإلى حادثة وقعت مع اأحد 

اأولئك الطلبة حين قام فتى يهودي بالعتداء عليه 

ب�سورة متمادية عندما كان في طريقه اإلى كني�سة 

القيامة، وفي اأحد الأيام فقد هذا الطالب �سبره ورّد 

الإهانة اإلى ذاك الفتى اليهودي، فتم اعتقال ال�ساب 

الأرمني وتغريمه.

ويروي المطران اأري�س حادثة اأُخرى، فيقول: ''في 

العام الما�سي �سدر قرار بترحيل اثنين من طلبة 

الدير باأمر �سخ�سي من قبل وزير الداخلية الإ�سرائيلي 

اإيلي ي�ساي، وال�سبب هو ذاته، لقد رّدا الإهانة لأحد 

اليهود الذي ب�سق عليهما. حاولنا اأن نبقي 

ين فترة من الزمن، ثم ن�سحنا محامينا اأن 
َ
المطلوب

يغادرا اإلى اأرمينيا ونتقدم لهما بتاأ�سيرات دخول 

جديدة اإلى القد�س، وما زلنا ننتظر.''

''نحن فل�شطينيون بوظيفة كاملة''

يقول هنتليان: ''�سحيح اأننا اأرمن من نواح اإثنية 

ولكن اأمام اإ�سرائيل اأنت فل�سطيني، فال فرق اإن كنت 

تتكلم الأرمنية اأو العربية، ففي الحالتين �ستحظى 

بالمعاملة ذاتها.''

وما وقع على القد�س ال�سرقية في �سنة 1967 بعد 

الحتالل الإ�سرائيلي هو ذاته الذي وقع على حارة 

الأرمن، فالأرمني في القد�س كالفل�سطيني يحمل 

الهوية المقد�سية ووثيقة �سفر اإ�سرائيلية وجواز �سفر 

اأردنيًا، با�ستثناء عدد قليل ح�سل على جواز ال�سفر 

الإ�سرائيلي. كما يعي�س الأرمني �سراعًا ب�ساأن هويته 

تمامًا كما المقد�سي الم�سلم اأو الم�سيحي.

ويقول بع�س العاملين في الدير: ''اإن الدير كغيره 

من الأديرة كان يتمتع بو�سع خا�س لدى ال�سلطات 

الإ�سرائيلية. وفي وقت من الأوقات، كان يكفي اأن 

يكتب البطريرك ر�سالة اإلى وزير الداخلية يطلب فيها 

 �سمل اأحد القادمين الجدد اأو اأحد الأزواج حتى 
ّ
لم

ت�ستجيب وزارة الداخلية، ]لكن[ ذلك الو�سع تغير 

منذ مجيء بيغن اإلى ال�سلطة في عام 1977. اأحد 

موظفي الدير هو رجل في الخام�سة والخم�سين من 
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قلق ب�شاأن م�شتقبل �لحي �لأرمني:

ت�سكل حارة الأرمن نحو ُخم�س البلدة القديمة 

بم�ساحة تبلغ نحو 150 دونمًا، والأرمن اليوم ل 

يخفون قلقهم اإزاء م�ستقبل اأي ت�سوية نهائية مع 

الفل�سطينيين، ومثار القلق الأ�سا�سي بالن�سبة اإليهم 

هو اأن يجدوا اأنف�سهم مف�سولين عن كني�سة القيامة. 

ر 
َ
يقول المطران اأري�س: ''لدينا هاج�س حقيقي اأن ُنجب

يومًا على الح�سول على ت�سريح للو�سول اإلى كني�سة 

القيامة اإذا ما تم �سمنا مع الجانب الإ�سرائيلي، 

وكانت الكني�سة مع الجانب الفل�سطيني.''

كذلك ل يف�سل الأرمن اأن يتم ف�سلهم عن حارة 

الن�سارى، امتدادهم الم�سيحي، الأمر الذي ربما 

يوؤدي اإلى اإ�سعافهم اأكثر.

في �سنة 2000 اأكدت م�سادر متعددة اأنه جرى 

تقديم ر�سالة من بطريركيات الأرمن والأورثوذك�س 

والالتين اإلى الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات تطالبه 

بعدم الف�سل في اأي ت�سوية نهائية بين حارة الن�سارى 

وحارة الأرمن. ويتابع المطران اأري�س مازحًا: ''منذ 

ذلك الوقت بداأ عرفات يلقب نف�سه عرفاتيان.''

بعد رحيل الرئي�س عرفات لم تجر ات�سالت 

مبا�سرة بالرئي�س محمود عبا�س ب�ساأن المو�سوع، 

لكن النطباع ال�سائد هو اأن عبا�س لن يحيد عن 

خطى �سلفه. فعبا�س ورئي�س الحكومة �سالم فيا�س 

كانا حري�سين على ح�سور قدا�س منت�سف ليلة عيد 

الميالد، الذي يحييه الأرمن في القد�س في 6 كانون 

الثاني/يناير من كل عام. وقد فهم الأرمن من 

ا الو�سع 
ّ
ح�سورهما اأنه التزام فل�سطيني تجاههم؛ اأم

الأمثل في نظر الأرمن فهو ذاك الذي يمنح مدينة 

القد�س والبلدة القديمة و�سعًا دوليًا خا�سًا.

اإن القلق يبقى موجوداً، يقول هنتليان: ''لكننا 

ن�ستيقظ �سباح كل يوم مع ت�سميم جديد رغم كل   

ما يواجهنا من �سعوبات لأن جذورنا تمتد هنا 

n ''.لقرون من الزمن

اإلى مئات الأعوام، وهنا ي�سير الدير مطالبًا باإثبات 

الملكية.

هذا الأمر هو اأقرب اإلى معركة ج�س النب�س، 

طالب باإثبات ملكيته، وهو اإذا 
ُ
ف�ساحب الأر�س م

امتلك الأوراق الالزمة ا�ستطاع اأن يحافظ على 

ا اإذا لم يكن لديه الأوراق الالزمة، يخ�سرها.
ّ
اأر�سه، اأم

وفي موازاة الأر�س ي�سعى اليهود لتملك البيوت 

العربية والأرمنية في القد�س، ويقول �ساهد على 

واحدة من عمليات ال�سراء: ''ياأتي م�ستٍر يهودي 

يعر�س على �ساحب البيت �سراءه، يطمئنه اأنه لي�س 

م�سطراً لمغادرة بيته اليوم، �سيح�سل على الثمن 

كاماًل، يودعه في اأي بنك يختاره في العالم، بعد 

عمر طويل يقول �ساحب العر�س عند الوفاة �ستتحول 

ملكية البيت لنا.''

اآخر م�سروع اإ�سكان ا�ستطاع اأن يبنيه الأرمن في 

القد�س يعود اإلى �سنة 1962، وهو مبنى مال�سق 

لحارة اليهود، والم�سكلة هنا لي�ست بطبيعة الحال في 

الأر�س، واإنما في تراخي�س البناء، اإذ اإن رّد اإ�سرائيل 

هو كالمعتاد: ل نريد مباني داخل �سور القد�س ت�سوه 

المنظر العام للبلدة القديمة. ومع ذلك يمكن اأن 

ت�ساهد مباني من خم�س طبقات في حارة اليهود 

بينما ل ي�ستطيع الأرمن بناء غرفة. لقد ُقدمت عدة 

طلبات لإقامة م�ساريع اإ�سكان على اأرا�ٍس تابعة 

ف�ست جميعًا. ومن الق�سايا 
ُ
لحارة الأرمن، لكنها ر

التي طراأت حديثًا مطالبة الأديرة بدفع ال�سرائب ول 

�سيما ''الأرنونا''، فالدير اليوم يت�سلم فواتير بمبالغ 

خيالية، وهو ل يدفعها، لكن الأزمة ربما تتفجر في 

اأي وقت، فهناك و�سع قائم منذ العهد الإنجليزي 

ولحقًا الأردني يعفي الأديرة من دفع ال�سرائب، وقد 

خ�سى اليوم من اأن تقدم اإ�سرائيل على تغييره. 
ُ
بات ي

يقول اأحد ال�سكان الأرمن: ''اليوم تدور المعركة حول 

ن 
َ
بلدة �سلوان في القد�س، وحي ال�سيخ جراح، وم

يدري اإلى اأين �ستنتقل غداً، قد يقررون اإقامة حديقة 

اأثرية على اأرا�سي الدير.''


