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هذا العدد

التـي تؤمن بمسـاعدة الـرب على إنشـاء دولة إسـرائيل 
وبنـاء الهيكل كشـرط لقيـام القيامة األرضيـة واأللف 
ألهـم  الباحـث  ويتطـرق  األرض.  علـى  السـعيدة  عـام 
المجموعات الرسـمية وغير الرسـمية التـي عملت وما 
زالـت تهـدف إلـى هدم المسـاجد فـي الحرم القدسـي 

»الهيـكل«. وبنـاء  الشـريف 
فـي الدراسـات الفلسـطينية يقـدم بـالل محمـد 
تأسـيس  حـول  واسـعة  دراسـة  مـن  األولـى  الحلقـة 
وانتشـار جماعـة اإلخـوان المسـلمين فـي مـدن وقـرى 
لتأسـيس  الحلقـة  هـذه  فـي  ويعـرض  فلسـطين، 
الجماعـة عشـرات الجمعيـات والنـوادي بعـد سـنوات 
الحـرب العالميـة الثانيـة. ويعتمـد الباحث فـي تأريخه 
لتجربـة الجماعـة فـي فلسـطين على مصـادر محلية، 
وتحديـداً على اسـتقصاء دقيق ألخبارها فـي صحيفتي 
»الدفـاع« و»فلسـطين.« وألخبار وتحليالت نشـرت عنها 
فـي الجريـدة الصهيونيـة البالسـتاين بوسـت الصادرة 

القدس.  فـي 
وفي دراسـة رابعـة يقـدم الباحث زخاري ج. فوسـتر 
تحليـاًل لنهايـة الحكـم العثمانـي فـي فلسـطين مـن 
خـالل يوميـات الجنـدي العثمانـي التركي سـامي ينغن 
التـي كتبهـا بشـكل يومـي تقريبـاً خـالل عاميـن مـن 
أعـوام الحـرب العالميـة األولـى )1917-1918م(، وتتطرق 
اليوميـات ألحـوال الجيـش العثمانـي فـي سـوريا خالل 
هذيـن العاميـن، حيث تتنـاول ظروف الجنـود والحصص 
الغذائيـة التي كانـوا يتناولوها يوميـاً، والصعوبات التي 
واجهتهـم فـي الحصـول علـى مـاٍء وطعـاٍم كافييـن، 
وتحـركات القـوات التـي كانـت تتـم غالبـاً سـيراُ علـى 
األقـدام، ومـا سـببه ذلـك مـن إرهـاق ومتاعـب للجنود، 
خاضهـا  التـي  المعـارك  لبعـض  اليوميـات  وتعـرض 
الجيـش العثمانـي ضـد القـوات اإلنجليزيـة، وخصوصاً 
فـي غـّزة. كما تعـرض ألفكار ينغيـن ومخاوفـه ورغباته، 
الدقيـق  بالتفصيـل  ل  تسـجِّ أّنهـا  إلـى  باإلضافـة 

لالنسـحاب العثمانـي مـن سـوريا.
وفـي دراسـة خامسـة يقـدم عونـي فارس القسـم 
الفلسـطيني  للمناضـل  الكفـاح  روايـة  مـن  الثانـي 
الثـورة  صفـوف  فـي  قاتـل  الـذي  زكريـا،  الرائـد  أبـو 
الفلسـطينية، ويسـتعرض هـذا الجـزء األحـداث التـي 
خـروج  بعـد  الفلسـطيني  المسـلح  بالكفـاح  ألَّمـت 
المنظمـة مـن لبنـان عـام 1982م، ومـا تبـع ذلـك مـن 

يتضّمـن هـذا العـدد مـن حوليـات القـدس عـدداً مـن 
الدراسـات المهمـة حـول القـدس وفلسـطين، منهـا 
تهويدهـا،  ومحـاوالت  المدينـة  واقـع  حـول  دراسـتان 
»القـدس:  بعنـوان  الجعبـة  لنظمـي  األولـى  الدراسـة 
األبعـاد  والتهميـش،  القهـر  مـن  عقـود  خمسـة 
االقتصاديـة واالجتماعيـة للحـراك المقدسـي،« وفيها 
فـي  دار  مـا  لجـذور  وعرضـاً  تفسـيراً  الكاتـب  م  يقـدِّ
القـدس خـالل األشـهر األخيـرة، خصوصـاً فـي أعقـاب 
جريمـة القتـل الشـنيعة للطفـل محمـد أبـو خضيـر. 
ويبحـث الكاتـب فـي السـياق االجتماعـي واالقتصـادي 
للحـراك الفلسـطيني االحتجاجـي فـي القـدس والذي 
يأتـي مكمـاًل للسـياق السياسـي الوطنـي، والمتصـل 
بالبعـد الدينـي الـذي يتحـول تدريجيـا إلى بعـد مركزي 
فـي الصـراع، وخصوصـا في حالـة القـدس المحتضنة 
للمسـجد األقصـى، ويـرى الجعبـة أّن هـذا الحـراك ال 
ينفصـل عـن السـياق العـام للقضيـة الفلسـطينية: 
غـزة، فشـل  علـى  الحـرب  األفـق،  انسـداد  مـن  حالـة 
المصالحـة الوطنيـة بيـن فتـح وحمـاس، اإلرهاصـات 
االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسـطيني، عالوة 
علـى ما يدور بشـأن فلسـطين مـن تطـورات متالحقة. 
ويسـتنتج الجعبـة بـأّن القيادة اإلسـرائيلية مسـكونة 
بالنظـرة  القـدس  فـي  للفلسـطينيين  فهمهـا  فـي 
االستشـراقية التـي ال تسـتطيع فهم العـرب وواقعهم 
السياسـات  عـن  الناتجـة  فعلهـم  ردود  واسـتيعاب 

العنصريـة ضّدهـم وضـّد وجودهـم وحقوقهـم.
“الرؤيـة  دراسـته  فـي  الهنـدي  عليـان  ـز  يركِّ
المسـتقبلية اإلسـرائيلية للحـرم القدسـي الشـريف 
التـي  اليهوديـة  الدينيـة  الروايـة  علـى  ومحيطـه،” 
حيـن  إلـى  الشـريف  القدسـي  الحـرم  دخـول  حرَّمـت 
حـدوث المعجـزة الربانية بهدمـه وبناء الهيـكل وقدوم 
ودولـة  الصهيونيـة  الحركـة  لروايـة  ثـّم  »المسـيح،” 
إسـرائيل التـي اسـتغلت وفسـرت المعتقـدات الدينية 
اليهوديـة والمسـيحية وفـق أهوائهـا، خاصـة الروايـة 
حركـة  بعـد  الغربيـة  المسـيحية  فـي  نشـأت  التـي 
مارتـن لوثـر اإلصالحيـة )المذهـب البروتسـتانتي( فـي 
عـودة  اعتبـرت  التـي  عشـر،  الخامـس  القـرن  بدايـة 
اليهـود لفلسـطين، وإقامـة دولة إسـرائيل، وإعـادة بناء 
الهيـكل، شـروطاً مسـبقة للعـودة الثانيـة للمسـيح. 
واسـتعرض الباحـث موقـف »الصهيونية المسـيحية« 
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الفصائـل  بيـن  وخالفـات  ونقاشـات  ومعـارك  أحـداث 
الفلسـطينية، وأخـرى داخلهـا، بسـبب تحـوُّل القيـادة 

السـلمية. التسـوية  نحـو  الفلسـطينية 
م فيهـا محمد عقل  أما الدراسـة السادسـة فيقـدِّ
عرضـاً لحياة وجهاد عبـد الرحيم الحـاج محمد، القائد 
مرحلتهـا  فـي  الكبـرى  الفلسـطينية  للثـورة  العـام 
الثانية )1937-1939م(، ويسـتند الباحـث لمعلومات من 
األرشـيفات الصهيونيـة تتعلق بالمعـارك التي خاضها 
عبـد الرحيم ضـد القـوات البريطانية، ويسـرد العقبات 
التـي واجههـا هـذا القائد، ويـروي تفاصيل استشـهاده 
علـى أرض سـهل صانور، قضـاء جنين، فـي آذار من العام 

1939م.

ويتضمـن العـدد عرضـاً كتبـه أحمـد عـزم لكتـاب 
أحمـد قريع الرواية الفلسـطينية الكاملـة للمفاوضات 
أنابوليـس،  )4( مفاوضـات  أنابوليـس:  إلـى  أوسـلو  مـن 
الـذي نشـرته مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية فـي 
العـام 2014، وهـو الكتـاب األخيـر فـي سلسـلة روايـة 
قريـع للمفاوضـات الفلسـطينية - اإلسـرائيلية؛ كمـا 
يتضمـن العـدد ملحقـاً وثائقيـاً أعـّده سـميح حّمـودة 
يافـا سـنة 1947م،  يضـم وثيقـة نشـرت فـي مدينـة 
ضمـن سلسـلة دراسـات قوميـة، وتتحـدث عـن أوضاع 
التعليـم في البـالد منذ االحتالل البريطاني لها وتشـرح 
السياسـة الحكوميـة الهادفـة إلضعـاف التعليم عند 

العـرب، وتشـجيعه عنـد اليهود.
المحرر


