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يف هذا العدد

ما هي األجوبة الفلسطينية املمكنة عن االنسداد السياسي الذي جنم عن انهيار مفاوضات 

االستيطاين يف  الديني  القومي  اليمين  نحو  اجلنوح  إضايف، وسط  وقت ضائع  تكن سوى  مل 

بعد  حتمية  مرحلة  وهي  والالقرار،  الالقيادة  وفوضى  العربية  التفكك  حلظة  ويف  إسرائيل؟ 

أبواب  وجهها  يف  ُيقفل  كي  واخلراب  بالدم  االستبداد  يحاصرها  التي  الشعبية  االنتفاضات 

املستقبل.

هل املصاحلة بين "فتح" و"حماس"، بما فيها من أسئلة معلقة، هي اجلواب؟

القضية من االختناق يف  ُتخرج  استراتيجية وغير تقليدية  أن نبحث عن أجوبة  أم علينا 

"عملية سالم" طال احتضارها؟

وليد اخلالدي يف نصه االفتتاحي، مغتنمًا مناسبة ذكرى مرور خمسين عامًا على تأسيس 

 ،)1963( الفلسطينية  الدراسات  إنشاء مؤسسة  مع  الفلسطينية  للقضية  األكاديمية  الدراسات 

يقرأ التجربة الفلسطينية يف حمطتين كبريين: وعد بلفور وهزيمة اخلامس من حزيران / يونيو 

وقرار جملس األمن 242، مقدمًا رؤية شمولية للواقع السياسي الفلسطيني وصواًل إىل منعطفه 

احلايل، عبر مناقشة بشأن اخليارات املطروحة من فكرة الدولتين أو الدولة الواحدة، إىل قضية 

الوحدة الوطنية الفلسطينية، وصواًل إىل املقاطعة وما تطرحه من أسئلة واحتماالت.

قد تكون حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )BDS( هي أحد األجوبة 

األساسية التي يجب تطويرها ودعمها، باعتبارها جزءًا من املقاومة الشعبية التي يخوضها 

الشعب الفلسطيني يف خمتلف مناطق وجوده. وهذا هو حمور مقالة الباحث والناشط الفلسطيني 

عمر البرغوثي: "حركة مقاطعة إسرائيل )BDS( "، الذي يقدم تعريفًا شاماًل للحركة وأهدافها 

ووسائلها ودورها املتنامي على الصعيد الدويل بصورة خاصة.

املقاطعة ليست ردًا على انسداد املفاوضات، وإنما هي حركة جتد جذورها يف املقاومة 

الشعبية الفلسطينية املستمرة منذ مئة عام. املقاطعة هي أحد أشكال مقاومة نظام األبارتهايد 

مشروعًا  وتقدم  الفلسطيني،  للنضال  األخالقي  البعد  تؤكد  املعنى  بهذا  وهي  فلسطين،  يف 

ملموسًا لربط هذا النضال بأفقه العربي والدويل.

"مداخل" مقالتين تقدمان حتلياًل ألزمة املفاوضات  إىل جانب مقالة البرغوثي ننشر يف 

الفلسطيني:  "املأزق  فيها  ويقرأ  األوىل كتبها علي اجلرباوي  إىل طريق مسدود:  التي وصلت 

ابتعاد الهدف وانغالق املسارات"، والثانية لغسان اخلطيب: "جديد املفاوضات ومأزقها ".

يف باب مقاالت ننشر مقالتين: األوىل لروز ماري صايغ: "استبعاد النكبة من دراسات 'نوع 

النكبة  الدراسات اإلنسانية، وأسباب استبعاد  "، وفيها معاجلة حلقل دخل يف إطار  الصدمة' 

وعال  عزم  جميل  ألحمد  والثانية  النكبة.  لدراسات  جديدًا  أفقًا  تفتح  وبذلك  منه،  الفلسطينية 

الباحثان صفحة منسية من تاريخ  "، وفيها يستعيد  "عملية وادي احلرامية 2002  التميمي: 

الوثائق املكتوبة  للعملية يستخدم  الثانية، عبر استقصاء حتليلي  املقاومة خالل االنتفاضة 

واملقابالت. ويؤشر الكاتبان يف املقالة إىل ضرورة جمع ودراسة التجربة الفلسطينية خالل 

إحدى أكثر مراحلها صعوبة، فاالنتفاضة الثانية، كواقع يومي، ال تزال بحاجة إىل دراسات 
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تفصيلية، كي تدخل يف الذاكرة الفلسطينية كتجربة كبرى حتتاج دروسها إىل استخالصات.

ملف العدد خمصص لقضية مواجهة تهويد األرض الفلسطينية، وفيه يكتب أنيس حمسن 

النقب،  وتهويد  براِفر  خملطط  قراءات  مواسي  وحسن  ناصر  يوسف  وقيس  راس  أبو  وثابت 

املثلث  السكان يف  وتبادل  بالتهويد،  الديموغرافيا  وكسر  التهويد،  وحقيقة  اجلديدة  والبلدات 

ووادي عارة واجلليل.

سكانها  من  وتطهيرها  وتهويدها  األرض  على  االستيالء  خطر  أن  إىل  امللف  هذا  يشير 

التاريخية  فلسطين  أرض  يشمل  اخلطر  وهذا  الفلسطينية،  النكبة  بداية  منذ  األصليين مستمر 

بأسرها، ألنه جوهر املشروع الكولونيايل اإلسرائيلي.

حكومة  أعمال  جدول  يف  أولوية   )1967( واألغوار   )1948( واجلليل  النقب  تهويد  يشكل 

نتنياهو، ومقاومة هذه اخملططات تشّكل أولوية لكفاح الشعب الفلسطيني، كما يشّكل فضحها 

أولوية حلركة الدعم التي تواكب املقاومة.

وننشر يف باب دراسات دراستين: األوىل للمؤرخ الفلسطيني ماهر الشريف: "تاريخ فلسطين 

القديم يف الكتابة العربية: قراءة يف اإلشكاليات"، والثانية حلمزة احلاليبة: "حتليل جغرايف ـ 

ديموغرايف للمنطقة ج"، وهي املنطقة التي صار ضّمها إىل إسرائيل أحد بنود أجندة اليمين 

الديني اإلسرائيلي.

ويف باب حتقيقات يقدم حسن شاهين حتقيقًا مثيرًا عن فلسطينيي مصر، وعن جزيرتهم 

"جزيرة فاضل" التي صارت جزءًا من واقعنا املنسي.

أّما واقع التحوالت التركية وأثرها يف املنطقة فيعاجلها ميشال نوفل يف نص ينقل وقائع 

عصف فكري جرى يف إستانبول وشارك فيه جمموعة من الباحثين األتراك حتت عنوان: "أزمة 

اإلسالم السياسي يف تركيا ".

وأخيرًا يتضمن باب قراءات مراجعة لكتابين: "البابليون اجلدد: تاريخ اليهود يف العراق 

"ذهابًا  هاليفي:  إيالن  كتاب  والثاين  شبالق،  عباس  وراجعه  باشكين،  ألوريت  احلديث"، 

وإيابًا "، وراجعه عفيف عثمان. ونختتم العدد بتقريرين فصليين، األول فلسطيني كتبه خليل 

شاهين، والثاين إسرائيلي ألنطوان شلحت.
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