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  جملة دراسات الشرق األوسط
Review of Middle East Studies 

Essex, England: Scorpion Publishing Ltd., 1992, No. 5  
  

بين سنتي " جملة دراسات الشرق األوسط"صدرت األعداد الثالثة األوىل من   
وها . ١٩٨٨وبعد توقف دام عشر سنوات كاملة صدر العدد الرابع سنة  .١٩٧٨و ١٩٧٥

، يحاول أن ١٩٩٢يف إنكلترا سنة " دار سكوربيون"هو العدد اخلامس الذي أصدرته 
  .يؤسس بداية منتظمة لصدور اجمللة مرتين يف السنة

منبر نقدي راديكايل يُعنى بقضايا الشرق " جملة دراسات الشرق األوسط"و  
... وشؤونه، كاالقتصاد والتنمية ودور اجليش يف السياسة والنساء والعلمانيةاألوسط 

إلخ، وهو يحاول أن يضع حتت اجملهر املسائل املتعلقة بدول املنطقة، وخصوصاً تلك 
املنظومة من األفكار اإلسالمية التي راحت تقدم نفسها باعتبارها أجوبة نهائية على 

حترير اجمللة أن هناك نوعاً من التعايش  والحظت هيئة. مسائل شائكة ومعقدة
السياسي بين بعض املفكرين اإلسالميين، وتفكير اليمين احملافظ الذي تمكن من أن 

يفرض نفسه على دول الغرب بعد أن بدأ رحلة صعوده يف نهاية السبعينات وأوائل 
ن وتقدم اجمللة نفسها للباحثين يف شؤون الشرق األوسط، وللمهتمي. الثمانينات

بالدراسات الشرق األوسطية، وال سيما للفلسطينيين واإلسرائيليين، باعتبارها حقالً 
تتالقى فيه األفكار واملقترحات مثلما التقى أعضاء هيئة التحرير، وهم اآلتون من 

غلين بومان، آن عنايت، دنيز كانديوتي، : وأعضاء هيئة التحرير هم. مشارب خمتلفة
  .سامي زبيدةبيتر سلوغليت، روجر أوين، 

احتوى العدد اخلامس دراسة للكاتب زخاري لوكمان، وهو أستاذ مساعد يف   
اخلطاب : فتحنا عقول العرب: "تاريخ الشرق األوسط يف جامعة هارفارد، بعنوان

؛ وكتب جميل "١٩٢٩ – ١٩١٩الصهيوين العمايل وعمال سكك احلديد يف فلسطين 
ة وقطاع غزة حتت احلكمين األردين التكوين االجتماعي للضفة الغربي"هالل عن 
الفالح كما : روح األمة: "؛ وكتب سليم تماري مقاالً بعنوان"١٩٦٧ – ١٩٤٨واملصري 

الصهيونية ومعاداة "ديفيز دراسة عن  –؛ وكتبت نيرا يوفال "تراه األنتلجنسيا املدينية
بين "؛ كذلك كتب أحمد السعودي دراسة بعنوان "الصهيونية ونشوء اليهودية املعاصرة



  ١٨٩ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٢ 
 

الفلسطينيون يف إسرائيل ويف أبحاث العلوم : أيديولوجية الدولة وهوية األقلية الوطنية
 ".االجتماعية اإلسرائيلية



 

 
 

  

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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