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طــــوال معظــــم عقــــدي الســــبعينات والثمانينــــات، ركــــزت األدبيــــات األكاديميــــة التــــي 
ومل يكـن يسـيراً . اإلسـرائيلي علـى الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة - تناولت الصراع العربي

بحــاث فقــد نزعــت األ. اإلشــارة إىل دراســة أكاديميــة واحــدة عــن القــدس خــالل هــذه الفتــرة
وقضــــية حقــــوق اإلنســــان، وتطبيــــق إىل التركيــــز علــــى انتشــــار املســــتعمرات اإلســــرائيلية، 

القــانون الــدويل، وحمــاوالت إســرائيل إيجــاد أو انتقــاء النخــب الفلســطينية، وكــذلك طبعــاً 
وإذا وضــــعنا جانبــــاً الكتــــب الســــياحية، والصــــور . انــــدالع االنتفاضــــة وتطورهــــاأســــباب 

تيــة الشــائعة، جنــد أن عــدد األعمــال الرصــينة عــن القــدس، منــذ التذكاريــة، والكتــب التورا
وتعكــس هــذه النــدرة، إىل حــدّ مــا، افتقــاراً . ، ال يتجــاوز أصــابع اليــد الواحــدة١٩٦٧ســنة 

فمســألة القــدس، بــدءاً بغيــاب املناقشــات يف . عامــاً إىل االهتمــام السياســي بهــذه املدينــة
مواقـــــــف إســـــــرائيل ومنظمـــــــة التحريـــــــر األمم املتحـــــــدة، وصـــــــوالً إىل انعـــــــدام التحـــــــرك يف 

ويف أي حــال، فقــد تــدفق . الفلســطينية والعــرب جتــاه مســتقبل املدينــة، مل جتــر مقاربتهــا
القـدس إىل " قضـية" سيل املنشورات عقـب مـؤتمر مدريـد واتفـاقي أوسـلو عنـدما ارتُقـي بــ

إذ مل يكد يمضي ثمانيـة عشـر شـهراً حتـى ظهـر نحـو . مستوى مفاوضات الوضع النهائي
  .اثني عشر كتاباً جديداً عن القدس

ويف ضــــوء السياســــة احلاليــــة للحكومــــة اإلســــرائيلية الســــتباق نتيجــــة املفاوضــــات 
املتعلقـــة بالوضـــع النهـــائي مـــن خـــالل مصـــادرة األراضـــي، واعتمـــاد برنـــامج ذي وتيـــرة 

املستعمرات، ومنع الفلسـطينيين مـن اإلقامـة بالقـدس أو الوصـول إليهـا، متسارعة لبناء 
ويف الواقـع، إنهـا ." معركـة القـدس: "فإن الـديناميات القائمـة اكتسـبت تعبيـراً يُطلـق عليـه

حمتمــل إلطــالق النــار إذ تنــاور األطــراف املتعارضــة يائســةً معركــة حتتــدم عشــية وقــف 
ـــز واليـــد للحصـــول، علـــى نحـــو جمـــازي وواقعـــي، علـــى أك بـــر قـــدر ممكـــن مـــن املوقـــع املميّ

إنّ االطـــــالع علـــــى هـــــذه الكتـــــب يف هـــــذا الســـــياق احملمـــــوم . الطـــــوىل قبـــــل توقـــــف احلـــــرب
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واالنفعايل قد ال يتعدى كونه مقاربة من زاوية ضيقة، وتوقّع تفسيرات وأفكـار مل يعمـد 
ذي حــثّ ويف الوقــت نفســه، فــإن هــذا الســياق هــو الــ. الكتّــاب قــط إىل تضــمينها مؤلفــاتهم

ــاب أنفســهم فكــرة أن تُقــرأ أعمــالهم وتقــوَّم  علــى هــذه الكتابــات، كمــا يجــب أن يتقبــل الكتّ
  .وفقاً لهذه اخللفية

فرعاً معرفياً أكاديمياً جزئياً، إذ إنها تنطـوي إن دراسة القدس، واحلال هذه، ليست 
ــة تاري: علــى فــروع معرفيــة متداخلــة جتعــل يف اإلمكــان مقاربتهــا مــن زوايــا متعــددة خيّ

إن الكتـــب التـــي يف قيـــد املراجعـــة يتضـــمّن كـــل منهـــا . وأدبيـــة ودينيـــة وإداريـــة وسياســـية
. مقاربته اخلاصـة بـه، األمـر الـذي يجعـل أي مقابلـة بينهـا خرقـاء، وغيـر مالئمـة، أحيانـاً

ومهمــــا يكــــن، يمكــــن التمييــــز بــــين فئتــــين أساســــيتين منهــــا والقيــــام بمقارنــــات حمــــددة 
، وتشتمل على كتابي كارين آرمسـترونغ وأنـدرو سـنكلير؛ "سيةغير السيا"الكتب : بينهما

  .وتشتمل على العناوين اخلمسة األُخرى" السياسية"والكتب 
يقـــارب كـــل مـــن ســـنكلير وآرمســـترونغ املدينـــة مـــن خـــالل منظـــور مـــن املعطيـــات ال 

فســنكلير يعتمــد يف إبــداء مالحظاتــه علــى . تتعلــق مباشــرة بالقضــايا السياســية الراهنــة
وتاريخيــــة، بينمــــا تعتمــــد آرمســــترونغ، يف دراســــتها، علــــى غنــــى املــــادة أدبيــــة  مصــــادر

وبـــين االثنـــين، يُعتبـــر ســـنكلير األقـــلّ إرضـــاءً نظـــراً إىل غيـــاب . الدينيـــة املتعلقـــة باملدينـــة
فكـــــــرة رئيســـــــية واحـــــــدة يف الكتـــــــاب، إضـــــــافة إىل إشـــــــاراته املمجوجـــــــة إىل املفارقـــــــات 

أن تعليقاتــه علــى املشــهد الــدويل بعــد كمــا . ســخطوالتفســيرات اخللقيــة، علــى نحــو مثيــر لل
احلرب الباردة، تستند إىل كليشيهات من وسائل اإلعالم عن اخملاطر الناجمة عن جتدّد 

؛ واستنتاجه أنّ االحتفاالت اإلسرائيلية بمـرور ثالثـة آالف )٢٥٦ص (اإلسالمي اجلهاد 
املدينــة، أمـر ينطـوي علــى إلسـرائيل يف " احلـق األصــلي والثابـت"عـام علـى املدينــة تظهـر 

  .قراءة مبسطة للوضع املعاصر
يف املقابــــل، فــــإن كتــــاب آرمســــترونغ عمــــل بحثــــي رصــــين وحســــاس ويبعــــث علــــى 

إنه دراسة عن القدس ومعناها يف . كما يُعتبر، يف الوقت نفسه، مرجعياً وجذاباً. التأمل
انات ويف الكيفيـــة الــديانات اإلبراهيميــة الــثالث؛ لــذلك فهــي تُعتبــر دراســةً يف هــذه الــدي

التـــي أضـــفت هـــذه األخيـــرة، بفعـــل إحساســـها بالقداســـة، معنـــى علـــى األمكنـــة الدينيـــة يف 
باملرحلـة وأسوة بسنكلير، تعتمد آرمسترونغ على مقاربة تاريخية أساسية بدءاً . القدس

والصــــليبية،  مــــا قبــــل التوراتيــــة، مــــروراً باإلســــرائيلية واملســــيحية واإلســــالمية املبكّــــرة
يف أي حــــــال، وخالفــــــاً ملــــــؤرخين غــــــربيين . إىل املراحــــــل اإلســــــالمية املتــــــأخرةوصــــــوالً 

اإلســـالميتين علـــى نحـــو كامـــل، إذ وإســـرائيليين كثيـــرين، تعـــالج آرمســـترونغ املـــرحلتين 
وهــي ال تقــارب الــدين علــى قاعــدة أنــه . إنهــا تُفــرد لهمــا أربعــة فصــول كاملــة، علــى األقــل

ـــر تـــابع" اإلنســـاين ذلـــك ســـاً علـــى عقـــب لتجعـــل مـــن األداء ، وإنمـــا تقلـــب املعادلـــة رأ"متغيّ
املتغيّــر التــابع لإليمــان؛ ومــن شــأن مقاربــة كهــذه أن تضــفي انتباهــاً وأهميــة مالئمــين 
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وال تخشــــى . علــــى دور األســــطورة والرمــــز واإليمــــان يف فهــــم التطــــور السياســــي للمدينــــة
وهــــي إذ يف اجتــــاه الوضــــع السياســــي الــــراهن؛ " منطقتهــــا"آرمســــترونغ املغــــامرة خــــارج 

  .تفعل ذلك فباطّالع وثقة
بشـأن اخلمسة من خالل ما تضيفه إىل فهمنا " السياسية"ويمكن احلكم على الكتب 

واألقـــــل إفـــــادةً، علـــــى هـــــذا الصـــــعيد، هـــــو كتـــــاب إيـــــرا . املـــــأزق الـــــذي يخـــــيّم علـــــى القـــــدس
أعمــــق هـــــوة، يف ؛ وهــــذا أمـــــر خمجــــل جـــــداً إذ إن Governing Jerusalemشارانســــكي 

فالبلديــة اإلســرائيلية . القــدس تتمثــل يف الكيفيــة التــي حُكمــت بهــا املدينــةاألدبيــات عــن 
األمـــور املتعلقـــة بطبيعـــة أعمالهمـــا ومكتـــب احملـــافظ همـــا أشـــهر مـــن أن يُعرّفـــا، غيـــر أن 

وجبايتهمــــــا املــــــوارد، ومســــــؤولياتهما علــــــى صــــــعيد التخطــــــيط، ونوعيــــــة العالقــــــة التــــــي 
. كثيـراً إىل مزيـد مـن االستقصـاءات املفصـلةتربطهما باحلكومة املركزية، ال تزال تفتقر 

وال ينطــــــوي هــــــذا الكتــــــاب، يف حقيقــــــة األمــــــر، علــــــى دراســــــة، فهــــــو مملــــــوء باملالحظــــــات 
واالستطرادات الذاتية التـي تفتقـر إىل االكتمـال واإلثبـات، إضـافة إىل اختالطـه بعبـارات 

  .حمكمٍ بينها النفي والتكرار؛ فهو يبدو كقطع متناثرة جُمع فيما بينها من دون رابط
هــو مــن تــأليف مــؤرخ معنــيّ  Jerusalem in the Twentieth Centuryكتــاب 

ومــــع ذلــــك، فــــإن أي . بــــاحلربين العــــامليتين األوىل والثانيــــة وبالتــــاريخ اليهــــودي أيضــــاً
اإلســرائيلي، بطريقــة موضــوعية، يســتطيع أن  - شــخص يســعى لتــدريس الصــراع العربــي
 - بــــه األطلســــان اللــــذان أعــــدهما مؤلــــف الكتــــاب يشــــهد علــــى األذى الفــــادح الــــذي تســــبّب

ويُــــذكر أن . بشــــأن الصــــراع، جلهــــة االنتقائيــــة املنحــــازة إىل إســــرائيل - مــــارتن غيلبــــرت
اس فــــإن صــــفحات األســــويف . كاتــــب هــــذه الســــطور تــــوخّى، يف مقاربتــــه، منحــــى حــــذراً

صـرة والستين تشـتمل علـى سلسـلة متواصـلة مـن الصـيغ اخملتالكتاب الثالثمئة والثالث 
التي تعطي رواية مهتزة وغير متماسكة مل يكـن ممكنـاً قـط تبـيّن وجهتهـا وموضـوعاتها 

وربما كان يف هذا التقويم ظلـم كبيـر . الرئيسية لوال عناوين الفصول التي تندرج حتتها
ملــارتن غيلبــرت، لكــن كتابــه يــوحي بأنــه لــيس أكثــر مــن بطاقــات وضــعها املؤلــف وفقــاً 

وأكثــر مـــن . التـــي جمعهــا عــن القــدس، ثـــم قــدمها إىل الناشــرلفهرســته الشخصــية للمــادة 
ذلــك، فــإن مــا يبعــث علــى الدهشــة أن يختــار مــؤرخ تــأليف كتــاب تــاريخي بأســلوب يبــدو 

، مـــع حماولـــة حمـــدودة العتمـــاد نظـــرة أشـــمل، أو مســـاءلة "التسلســـل الزمنـــي"عليـــه طـــابع 
ائــــد للتــــأثير التوجهــــات األساســــية، أو وضــــع الصــــراع بشــــأن القــــدس وســــط التجــــاذب الع

للقــراء أن يبتســموا بســخرية عنــدما يــبلغهم غيلبــرت يف وربمــا جــاز . الغربــي يف املنطقــة
ص " (مبـادرة مـن يتسـحاق شـمير"الكتاب أن عملية السالم التـي بـدأت يف مدريـد، كانـت 

٣٤٩ - ٣٤٨.(  
، فهـو يعـالج، علـى نحـو أوسـع، City of Stoneأمّـا ميـرون بنفنيسـتي، مؤلـف كتـاب 
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يبني املؤلف كتابه على عـدد مـن املوضـوعات املركزيـة . واقع املدينة يف الوقت الراهن
وكـــــون . الــــدين؛ السياســـــتان البلديــــة واإلداريـــــة؛ قضــــايا التخطـــــيط؛ الــــديموغرافيا: منهــــا

اء كمــا أن حمــاوالت الكاتــب إلضــف. الكتــاب عمــالً بحثيــاً، فهــو ال يتــوخى إثــارة العواطــف
مقنعــة كونهــا شخصــية ، ال تبــدو )١٧٧، ١٣٢، ١٣١الصــفحات (إطــار حتليلــي علــى عملــه 

يُشــار، كــذلك، إىل أن األســلوب . وال تســتند إىل أي تقاليــد علميــة سوســيولوجية أو سياســية
الــذي يطغــى علــى الكتــاب، مثيــر للســخط، كمــا هــي احلــال بالنســبة إىل انعــدام االعتبــاطي 

ص (علــق األمــر بجــدال مــا مــع باحــث مــن دون ذكــر اســمه املراجــع، وخصوصــاً عنــدما يت
ويف أي حـــال، فـــإن أقســـى مـــا يمكـــن توجيهـــه مـــن نقـــد إىل الكتـــاب هـــو ذلـــك الـــذي ). ١٧٤

يطال، على قدم املساواة، حمرري الكتاب الذين تغـافلوا عـن التكـرار املسـتمر والقفـز مـن 
حرفيــاً يف الصــفحتين إن مســألة النــزوح املســيحي، مــثالً، تكــاد تتكــرر . موضــوع إىل آخــر

، وكذلك املعلومات عن املدافن املسيحية التي تَـرِدُ مكـررةً يف الفصـل نفسـه ٢٥٥و ١٨٥
أنظـر (، والشـيء نفسـه يقـال يف إقصـاء الفلسـطينيين عـن املدينـة )٢٥٦و ٢٣٨أنظر ص (

  .الذي هو جمرد تكرار ملا ورد يف الفصل عن التخطيط) ٢٢٦ - ٢٢٥ص 
إن إحـــدى األفكـــار . قـــادات، فـــإن الكتـــاب يلفـــت االنتبـــاهوعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه االنت

الرئيســـية املهمـــة، علـــى ســـبيل املثـــال، تتمثّـــل يف وصـــف بنفنيســـتي للقـــدس كأنهـــا مقلـــع 
ويُعتبــر الكتــاب، أيضــاً، عمــالً . جتُمــع فيــه احلجــارة للرشــق ولبنــاء األســاطير، ســواء بســواء
اً للحفيظــة يف تعريتــه النفــاق يتضــمن شــيئاً مــن التماســك اخللقــي؛ فالكاتــب ال يبــدو مثيــر

. واخلــداع املتعلقــين بالسياســات اإلســرائيلية لضــم القــدس الشــرقية إىل مثيلتهــا الغربيــة
يتضـمن معلومـات مـن الـداخل عـن عمليـات صـنع القـرار التـي تـؤثر ويتميّز الكتـاب كونـه 

ي ويبـدو بنفنيسـت. يف القدس، تفوق تلـك التـي تـزعم شارانسـكي أن كتابهـا يشـتمل عليهـا
كاتـــبَ مقـــال أكثـــر مـــن كونـــه أكاديميـــاً؛ كمـــا أن تعاطفـــه مـــع احملـــرومين، واطالعـــه علـــى 
تناقضات السياسة اإلسرائيلية، وإحساسه العميق بالتاريخ، وخياله اخلصب، أمـور مـن 

كـــذلك، فـــإن الفصـــل مـــا قبـــل األخيـــر يف . شـــأنها أن تعـــوِّض بســـهولة مـــن عيـــوب الكتـــاب
تلفة منذ بدايـة الصـراع، ال يخلـو مـن إفـادة ولـو كـان كتابه، بشأن مقترحات السالم اخمل

وال بـــأس يف اعتبــار الكتـــاب مؤلَّفــاً جيـــداً . يف هيئــة خالصــة وتقـــويم مــن النـــوع الســاخر
  .يمكن الشروع فيه بغية احلصول على صورة حية ومقنعة وتمهيدية عن القدس

، علـى من تأليف فريدالندر وهيخت؛ عمل مـؤثر ومفيـد To Rule Jerusalemكتاب 
واملؤلفـان علـى . يشـار، يف البدايـة، إىل كثـرة املراجـع والهـوامش يف الكتـاب. نحو مماثل

الــرغم مــن إقامتهمــا بكاليفورنيــا باملقلــب اآلخــر مــن العــامل، فهمــا علــى معرفــة باملدينــة 
" عوامل ضـمن عـوامل"إذ جنحا يف التقاط املعنى املتعلق بوجود . وشخصياتها األساسية

ثـرة الكثيـرة مـن اجلـوايل الدينيـة والسياسـية علـى طـريف اخلـط الفاصـل لدى وصـفهما الك
. بـــين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين، إضـــافة إىل وصـــفهما الـــدقيق لالنقســـامات الداخليـــة
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الكتاب، واحلال هـذه، مفعـم باملعلومـات؛ وتتكـون بنيتـه األساسـية مـن جـزأين يتنـاوالن 
اإلســرائيلية واليهوديــة، وجــزأين آخــرين  التطــورات السياســية والدينيــة داخــل اجلــاليتين

ويهدف الكتـاب إىل إظهـار مـدى مركزيـة القـدس يف . عن اجلوايل الفلسطينية واإلسالمية
الصـــــراع، وإىل أن مـــــن شـــــأن التوصـــــل إىل قـــــرار بشـــــأن مســـــتقبلها أن يخفّـــــف التـــــوتر يف 

  .جماالت أُخرى
ملعلومــــــــات وتوضــــــــيحاً لهــــــــذه النقــــــــاط، يعمــــــــد املؤلفــــــــان إىل تــــــــوفير خلفيــــــــة مــــــــن ا

التوضـــيحية املكثفـــة، مترافقـــة مـــع اســـتطرادات مطولـــة ومكـــررة بشـــأن تـــاريخ الصـــراع، 
وتطـــــــــور اإلســـــــــالم السياســـــــــي، وعـــــــــرض للمعتقـــــــــدات الدينيـــــــــة احلريديـــــــــة، ودور حركـــــــــة 

وســـــط هـــــذه االســـــتطرادات، تغيـــــب مدينـــــة . إلـــــخ... املســـــتوطنين يف السياســـــة اإلســـــرائيلية
يان التأثير الذي تخلفه هذه العناوين العريضـة ومع ذلك، ينجح الكاتبان يف تب. القدس

يف سياســـــات القـــــدس املعاصـــــرة، فضـــــالً عـــــن أنهمـــــا أثبتـــــا أمانـــــة وشـــــمولية يف غربلـــــة 
املعلومــات؛ إذ جــرى الرجـــوع إىل معظــم املصـــادر املعنيــة واملتــوفرة، كمـــا تمــت مقابلـــة 

 حـد مـا، غيـر أن الكتـاب يشـكو، إىل. طائفة مثيـرة لإلعجـاب مـن األشـخاص ذوي العالقـة
اعتمــده الكاتبــان، ومــع ذلــك فقــد اجتهــدا يف جعــل عملهمــا مستســاغاً مــن األســلوب الــذي 

لكـــن يبقـــى القـــول إن كتابهمـــا هـــو أقـــرب إىل مقالـــة مطولـــة يف . مـــن قبـــل القـــارئ العـــادي
، مآلنـة بـاأللوان والقصـص، تنتشـر حولهـا مـادة الكتـاب National Geographicجملـة 

  .بجرعات يمكن هضمها
عبــارة عــن كتيّــب إذا توخينــا  Jerusalem: Final Status Issuesالكتــاب األخيــر 

الدقـــة، مـــن تـــأليف دور غولـــد؛ وهـــو جـــزء مـــن سلســـلة منشـــورات تصـــدر عـــن مركـــز يـــايف 
وتتعلــــق بقضــــايا مفاوضــــات الوضــــع النهــــائي، وقــــد وُضــــع للتــــأثير يف صــــنع السياســــة 

مستشـــــاراً لـــــرئيس احلكومـــــة،  وواقـــــع أن الكاتـــــب كـــــان، حتـــــى وقـــــت قريـــــب،. اإلســـــرائيلية
ويقــرّ غولــد، بشــجاعة، بــأن قضــية . بنيــامين نتنيــاهو، أمــر يجعــل الكتــاب جــديراً بــالقراءة

 - القـــدس ال يمكـــن أن حتُـــلّ بالتفـــاوض؛ وهـــو يـــرى أن اتفـــاقي أوســـلو ومراســـالت بيـــرس
. هولست املصاحبة لهما جعلـت إسـرائيل يف وضـع سـيئ يف املفاوضـات بشـأن السـيادة

ن احللـــول املمكنـــة، ســـواء الدينيـــة منهـــا أو البلديـــة أو مـــا يتعلـــق باألراضـــي، لـــن ويعتقـــد أ
مفـاده أنّ علــى إسـرائيل أن حتصــل علـى أقصــى وينتهـي إىل اســتنتاج . تقبـل إسـرائيل بهــا

وبالتــايل فهــو يقتــرح، بوضــوح، العمــل علــى . مزايــا ممكنــة لضــمان هيمنتهــا علــى القــدس
، ومـع ذلـك ١٩٩٥ويُذكر أن الكتاب صدر سـنة . خنق التطلعات الفلسطينية بشأن القدس

. ثمة ماي ثير الدهشة جتاه عدد من توصـياته التـي أصـبحت جـزءاً مـن سياسـة احلكومـة
  :ما يلي ٣٦فمثالً يقول غولد يف الصفحة 

إذا اقتصرت الدولة الفلسطينية على قطاع غزة، يف الوقـت الـذي تُعـدّ .. 
تركة، عندئـــذ فـــإن مدينـــة يف الضـــفة الغربيـــة ترتيبـــات للســـيطرة املشـــ
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لكـــــن إذا مـــــا أوجـــــد ... غـــــزة قـــــد تظهـــــر عاصـــــمة طبيعيـــــة للفلســـــطينيين
الفلسطينيون دولة يف الضفة الغربية، فإن من الطبيعي، واحلال هذه، 
أن يســعوا جلعــل أكبــر تمركــز بشــري لهــم، القــدس الشــرقية، عاصــمتهم 

  .السياسية
ائيلي علــــى االحتفــــاظ ويف خطــــوة مفاجئــــة، يكشــــف غولــــد كيــــف أن اإلصــــرار اإلســــر

بسـيطرة كاملـة علـى القـدس، يـدفع بسياسـات إسـرائيل الراهنـة يف اجتـاه الضـفة الغربيــة 
ال تــــتالءم مــــع " ترتيبــــات للســــيطرة املشــــتركة"والســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية، ويفــــرض 

ويف أي حــال، يُعتبــر كتــاب غولــد مفيــداً ملــن يرغــب يف فهــم الكيفيــة التــي . اتفــاقي أوســلو
  .يها إسرائيل املرحلة الراهنة يف معركتها من أجل القدستتوىلّ ف

كهـــــذه ال يمكـــــن أن تُختـــــتم مـــــن دون أن يُلفـــــت نظـــــر القـــــارئ إىل غيـــــاب إن مراجعـــــة 
ولهــــذا الغيــــاب مــــدلوالت سياســــية مهمــــة؛ . الدراســــات الفلســــطينية الرصــــينة عــــن القــــدس

مفاوضـــات الوضـــع والســـبب يف ذلـــك، أنـــه إذا أراد الفلســـطينيون أن يتجنبـــوا الـــذهاب إىل 
النهائي بشأن القدس وهم غير مستعدّين، إطالقـاً، ملهمـة كهـذه، فينبغـي لهـم، عندئـذ، أن 

ويُشـــار إىل أن اجلمعيـــة . يتـــزودوا قـــدراً كبيـــرًا مـــن األبحـــاث املطلوبـــة علـــى هـــذا الصـــعيد
للشــؤون الدوليــة وبيــت الشــرق يف القــدس دأبــا علــى بــذل جهــود الفلســطينية األكاديميــة 

لكـن يف . ولو متأخرة، يف دعم األبحـاث عـن القـدس مـن وجهـة نظـر فلسـطينية متناسقة،
مقابــل اجلهــود التــي ســبق أن بــذلها اجلانــب اإلســرائيلي علــى هــذا الصــعيد، فــإن اجلانــب 

ومـــن دون تـــوافر خمتلـــف أنـــواع . الفلســـطيني ال يـــزال يعـــاين نقصـــاً كبيـــراً يف االســـتعداد
ه يتعذر على اجلانب الفلسطيني أن يتوصـل إىل املعلومات املطلوبة يف هذا السياق، فإن
لذلك، يبدو البحث العلمي أمراً مطلوبـاً بإحلـاح؛ . حل عادل يف املفاوضات بشأن القدس

مـــــثالً، فيمـــــا يتعلـــــق باملمتلكـــــات الفلســـــطينية يف القـــــدس الغربيـــــة ويف احلـــــي اليهـــــودي 
التخطـــيط والتنظـــيم املوســع، واالجتاهـــات الديموغرافيــة يف املنـــاطق املتروبوليتانيــة، و

الهيكليــــين، واملؤسســــات املســــيحية واإلســــالمية وشــــبكاتها الدوليــــة، وهــــذه كلهــــا أمــــور 
دراسـات لتصـبح ذات جـدوى جوهرية يف املفاوضات النهائية؛ غير أنها تتطلب، اليـوم، 

لـــذلك، يبـــدو معيبـــاً، وربمـــا نـــذيراً، . بالنســـبة إىل املفاوضـــين الفلســـطينيين يف املســـتقبل
صــــين واحـــــد بشــــأن القــــدس كتبــــه فلســـــطيني ليصــــار إىل إيــــراده يف هـــــذه غيــــاب عمــــل ر
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