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هذا العدد

عن محيطها، ويفصل بقية مناطق الضفة الغربية عن 
المناطق المصادرة وبقية فلسطين التاريخية. كما وأن 

هناك وثيقتين تاريخيتين، للتذكير بأن السياسات الحالية 
لها جذورها التاريخية: األولى، من رئيس المجلس 

اإلسالمي األعلى في القدس، وتعود لعام 1931. والثانية، 
من حاكم القدس العسكري األردني عبد الله التل من عام 

1949 حول أحوال القدس بعد النكبة.
كما وننشر في هذا العدد ذكريات المؤرخة بيان 

نويهض الحوت حول بيتها في القدس الغربية، وآخر 
لحظاتها والعائلة في البيت. وقد تم نشر النص في ملحق 
فلسطين الصادر عن جريدة السفير البيروتية، ووسعتها 

الكاتبة خصوصاً لنشرها في هذا العدد.
ويحتوي هذا العدد أيضاً على عدد من الدراسات 

الهامة بقلم عدد من الباحثين الفلسطينيين، منهم: عصام 
الخالدي، الذي يدرس تاريخ الحركة الرياضية في فترة 

االنتداب البريطاني على فلسطين، استناداً إلى جريدة 
الدفاع. وأكرم مسلّم، الذي يعقب على أوراق ومذكرات 
ويوميات خليل السكاكيني منذ عام 1907 وحتى عام 

1952. أما سميح حمودة، فيدرس مذكرات المعلم 
المقدسي فؤاد أبو السعود، التي نشرت بشكل محدود 

عام 1976. كما وننشر نص محاضرة قيمة عن القدس 
قدمها المؤرخ رشيد الخالدي، في أبو ظبي في أيار من 

هذا العام، ضمن فعاليات لنشاط تناول السياسة األمريكية 
تجاه القدس في مركز الدراسات والبحوث في أبو ظبي. 

وفي العدد أيضا مراجعة لعوني فارس حول دراسة 
للمعهد النرويجي فافو عن األسلمة في نظام التعليم في 

المناطق الفلسطينية الخاضعة للسلطة.

يأتي صدور هذا العدد من "حوليات القدس"، والمدينة 
تعاني من الهجمة االستيطانية وحمالت المستوطنين 

المسعورة في ضاحية الشيخ جراح متزامنة مع تضييق 
الخناق على سكانها الفلسطينيين، واستمرار منع بقية 

الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية من دخول 
المدينة، ناهيك عن منع سكان غزة من الوصول إليها، أو 
حتى الخروج من القطاع المحاصر. تأتي هذه اإلجراءات 

في ظل تعنت الحكومة اإلسرائيلية المستمر، واستمرار 
التوسع واالستيطان في محيط القدس وداخل البلدة 

القديمة، برغم الضغط األمريكي لتجميد االستيطان ولو 
لعدة أشهر. وفي هذا السياق، تأتي خطة بلدية القدس 
اإلسرائيلية الهيكلية للمدينة حتى عام 2020 والهادفة 
إلى زيادة الوجود اليهودي في المدينة ليصل إلى %70 

من السكان، وتوسيع حدود البلدية وخاصة في األراضي 
المحتلة عام 1967. وضمن المخطط الهيكلي، نجد 

إجراءات تهدف إلى خلق إطار شامل يسمح بتغيير معالم 
المدينة، وتهويدها وتطويرها كعاصمة إلسرائيل. بما 

في ذلك تغيير المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية 
وتحويلها لموروث ثقافي يهودي يستثني تاريخها 

المسيحي واإلسالمي والعربي عموماً، واستمرار عزلها من 
محيطها الطبيعي واالجتماعي العربي.

في هذا السياق، ننشر في هذا العدد وضمن زاوية 
الوثائق: موقف دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير 
الفلسطينية على الخطة الهيكلية، ووثيقة أصدرتها ست 

عشرة شخصية مسيحية فلسطينية حول الممارسات 
اإلسرائيلية في المدينة،  ودراسة للباحث جمال جمعة 

حول جدار التمييز العنصري، الذي يفصل القدس 


