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  امللف

  القدس: الوضع الراهن
  وصفحات من املاضي

ملف هذا العدد من "جملة الدراســـــــــات الفلســـــــــطينية" خمصـــــــــص للقدس؛ املســـــــــاهمة 
األوىل فيــه، بقلم وليــد اخلــالــدي، تلقي ضـــــــــــوءاً كــاشـــــــــــفــاً على املوقع املرتقــب للســـــــــــفــارة 
األميركية يف القدس، وتكتســـب أهمية إضـــافية بســـبب تهديد الرئيس كلينتون بالشـــروع 
يف اإلعداد لنقل السفارة األميركية يف إسرائيل من تل أبيب إىل القدس قبل نهاية السنة 

  احلالية، إذا أقدمت السلطة الفلسطينية على إعالن الدولة من دون اتفاق مع إسرائيل.
ته التي اســـــــــــتغرق إعدادها ســـــــــــتة أعوام، أن األرض التي يثبت اخلالدي، يف دراســـــــــــ

 99ســتقوم عليها مباين الســفارة، وأجّرتها إســرائيل للواليات املتحدة بدوالر واحد ملدة 
عاماً، تعود ملكيتها إىل األوقاف اإلسالمية وإىل أفراد فلسطينيين، يحمل كثيرون منهم 

يحق إلســـــــــرائيل تأجير املوقع، وأن يف  اجلنســـــــــية األميركية. وهذا يعني، قانونياً، أنه ال
وسـع املواطنين األميركيين من أصـل فلسـطيني رفع دعاوى قضـائية لنقض صـحة عقد 

اخلــالــدي النظر إىل أن نقــل الواليــات املتحــدة ســـــــــــفــارتهــا إىل القــدس اإليجــار. كمــا يلفــت 
وبناءها على أرض يملكها الجئون فلســـــــــطينيون أمر ينتهك أربع مســـــــــائل رئيســـــــــية يف 

قف األميركي ادعاء إســـــــــرائيل الســـــــــيادة ، إذ يدعم املوالقدساوضـــــــــات احلل النهائي: مف
، التي يشــــــــرّع املوقف األميركي ما أقامته املســـــــتعمراتعلى القدس الغربية والشــــــــرقية؛ 

، إذ مســـــــاحة الكيان الفلســـــــطيني، إذ يدعم مصـــــــادرة أمالكهم؛ الالجئونإســـــــرائيل منها؛ 
  د اتساعاً يف اخملططات اإلسرائيلية.ينزع منها مدينة القدس التي تزدا

أمّا املساهمة الثانية، التي ترجمها عن العبرية وأعدها للنشر الياس شوفاين، فهي 
مقتطفات من ســـــلســـــلة مقاالت بقلم الصـــــحايف اإلســـــرائيلي نداف شـــــراغائي، نُشـــــرت يف 

 يف مقاالته هذه نموّ وتطور االســـــتيطان اليهوديصـــــحيفة "هآرتس". ويتتبع شـــــراغائي 
يف القدس الشـــــــــــرقية، ويصـــــــــــف التغيرات الديموغرافية التي طرأت عليها، ويقارن بين 

اليهود وأحوال الســـــــكان العرب فيها، ويحلل ســـــــياســـــــات احلكومات أحوال املســـــــتعمرين 
اإلســــــــرائيلية املتعاقبة على اختالف ألوانها. وتشــــــــتمل املقاالت، يف جمموعها، على كم 

التغيرات الديموغرافية واألوضـــــــاع املعيشـــــــية يف ووافر من املعلومات عن االســـــــتيطان 
القدس الشـــــــرقية، وتتكشـــــــف من خاللها مالمح احلرب الشـــــــرســـــــة التي شـــــــنتها ســـــــلطات 

  االحتالل على املواطنين العرب يف القدس لدفعهم إىل النزوح عن املدينة.
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ا املســـــــــــــاهمـــة الثـــالثـــة، بقلم بيـــان نويهض احلوت، فهي عن احلي األرمني يف  وأمـــّ
لقديمة. وهو موضــــوع تندر الكتابات عنه، واجتهت األنظار إليه يف إثر االقتراح القدس ا

األميركي يف قمة كامب ديفيد الثانية منح الســـــــيادة عليه إلســـــــرائيل، إضـــــــافة إىل احلي 
اليهودي، تشـــــير الكاتبة إىل أن الوجود األرمني يف القدس مل ينقطع تواصـــــله منذ القرن 

حلي األرمني يشـــــــــــغـــل نحو خُمس املـــدينـــة الواقع داخـــل الرابع امليالدي، وتســـــــــــجـــل أن ا
األســــــــــوار، وتصــــــــــف أحوال األرمن املزدهرة يف فترة االنتداب البريطاين وما قبلها، وما 

وبعد قيام  1948اشــــتهروا به من صــــفات حميدة ومهن، وما آلت إليه أمورهم يف حرب 
االنتداب إىل نحو يف فترة فلسطين أرمني يف  10.000إسرائيل، إذ انخفض عددهم من 

يقطنون حــاليــاً يف احلي األرمني القــديم يف القــدس. وتالحظ الكــاتبــة أن األرمن  1000
أتقنوا اللغة العربية وتكلموها بلكنة حمببة، وأنهم مل يشـــعروا أو يتصـــرفوا كأقلية وإنما 
اندجموا مع إخوانهم العرب يف كل مناحي احلياة يف القدس العربية، وعاشـــــــــــوا بينهم 

 من وفلسطينيين"."كأر



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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