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 العددتقديم 

) يف 60/61( "جملة الدراســـــات الفلســـــطينية"يصـــــدر هذا العدد املزدوج من 
ظرف بالغ احلســـــــاســـــــية والدقة يف تاريخ الشـــــــعب الفلســـــــطيني، مودعاً زعيمًا 

ومســـتقبالً مرحلة جديدة ال تزال ومرحلة كاملة من مراحل الكفاح الفلســـطيني، 
  .غامضة املالمح، ومن الصعب جداً استشراف ما ستتمخض عنه

املرحلة الفائتة كان قائدها ورمزها ياســـر عرفات. وقد اســـتطاع هذا الرجل، 
، التنظيم الفلســـــــطيني األقوى واألكثر شـــــــعبيــة، "فتح"من خالل تزعمــه حلركــة 

ياســي الشــرعي اجلامع واملعترف به وملنظمة التحرير الفلســطينية، اإلطار الســ
عربيــاً ودوليــاً، أن يطبع إىل حــد كبير هــذه املرحلــة بطــابعــه، من حيــث طبيعــة 
القيادة ونهجها يف إدارة األمور، وأســاليب الكفاح، ونمط التحالفات والعالقات 

 هلهذ يســجل مما كبير جزء له يســجل أن يمكن وبالتايل العربية، -	الفلســطينية
جابيات وإجنازات، ويســجل عليه جزء كبير مما يســجل عليها من إي من املرحلة

سلبيات وإخفاقات، وذلك من دون أن ننسى، طبعاً، أدوار اآلخرين من مناضلين 
ممن شـــــــــــاركوا يف مســــــــيرة الثورة  "فتح"وقــــادة يف  ويف املنظمــــات األُخرى 

  .الفلسطينية على امتداد األعوام األربعين املاضية
، وكان العمل 2004يف خريف ســــــنة  60كان من املفروض أن يصــــــدر العدد 

عليه قد قطع شـــــوطاً بعيداً عندما تدهورت صـــــحة عرفات فجأة، وطال مرضـــــه، 
  .2004تشرين الثاين/نوفمبر  11إىل أن وافاه األجل يف 

ونظراً إىل أهميـة احلـدث وخطورتـه قررت هيئـة حترير اجمللـة إيقـاف العمـل 
) واســـــــتبدال اخملطط املقرر له بآخر موجهًا 2004خريف ســـــــنة ( 60يف العدد 

الســتيعاب احلدث وعواقبه، وعنى ذلك تأخيراً حتمياً يف إصــدار العدد اســتوجب 
، وكانت احلصيلة 2005دجمه مع العدد التايل له املقرر صدوره يف شتاء سنة 

 "فتح"العــدد املزدوج احلــايل، الــذي اهتم بتقويم شـــــــخصـــــــيــة عرفــات كقــائــد، و
كتنظيم، ومســـــــيرة الثورة الفلســـــــطينية خالل العقود األربعة املاضـــــــية. واهتم 
أيضـــاً بتفحص الوضـــع الفلســـطيني الراهن وحماولة اســـتجالء وجهة التطورات 

  .يف املستقبل القريب
ويتضـــــــمن العدد، إضـــــــافة إىل احملور عن عرفات، ملف القدس الدوري، بما 

فاً بمؤتمرات هيرتســليا الســنوية يشــتمل عليه من مادة متميزة وشــائقة، وتعري
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يف إسرائيل، التي باتت املنبر األهم يف دولة العدو إلعالن السياسات واملواقف 
ومناقشــــــــة االســـــــتراتيجيات، وخالصــــــــات ألهم ما طرح ونوقش يف املؤتمرات 

 اخلمسة التي عقدت حتى اآلن.



 

 
 

  

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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