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يف هذا العدد

�سيا�سية جديدة  بد�أت مالمح  بيروت  �إلى  بغد�د  فمن  �ل�سعبية،  باالنتفا�سات  تلتهب  �لمنطقة 

بالت�سكل، وهي مالمح تبدو كاأنها خارج �ل�سر�ع �الإير�ني - �ل�سعودي �لذي �سّل �لمنطقة و�أغرقها 

�سًا �ل�سر�ع مع �الحتالل �ال�سرئيلي.
ِّ
في �سياع ��ستر�تيجي، مهم

تعي�ش �لمنطقة منذ �نطالق �نتفا�سات ''�لربيع �لعربي''، مخا�سات �سعبة، و�أنظمة �ال�ستبد�د 

�ل�سر�ب  بد�أ هذ�  �الأو�ساع لم�سلحتها، لم يكن �سعورها �سوى �سر�ب. وقد  �أنها ح�سمت  �لتي ظنت 

يتبدد في �ل�سود�ن و�لجز�ئر، ثم �نتقل �إلى �لم�سرق �لعربي في لبنان و�لعر�ق، كاأن �لتاريخ يمكر 

ويخبىء مفاجاآته.

�الإ�سر�ئيلي  �ال�ستيطان  تعاظم  عبر  جديدة  �أ�سكااًل  فتتخذ  �لم�ستمرة  �لفل�سطينية  �لنكبة  ا 
ّ
�أم

تعي�ش على  �لفل�سطينية �سارت  �ل�سيا�سية  كاأن  �لغربية،  �ل�سفة  �أنحاء  �لقد�ش وبقية  �لز�حف في 

ر�سيف �لال�سيء عبر �نتظارها لالنتخابات �الإ�سر�ئيلية �لتي ال َتِعد �سوى بال�سم و�لمحو و�لقمع 

و�الحتالل.

�لتي  فاإ�سر�ئيل  �إ�سر�ئيلية.  مفاجاأة  �آخر  �إ�سعار  حتى  هي  فل�سطين  في  �ل�سيا�سية  �لمفاجاأة 

خرجت من عمليتين �نتخابيتين متالحقتين تبدو على �سفير �نتخابات ثالثة، و�لنِّ�ساب �ل�سيا�سي 

�لمتهم  �لحكومة  رئي�ش  م�سير  ح�سم  على  �النتخابات  قدرة  عدم  عبر  تو�زنه  فقد  �الإ�سر�ئيلي 

ل بنيامين نتنياهو �إلى ظاهرة �إ�سر�ئيلية ال �سابق لها، و�سار ي�سبه �أي ديكتاتور 
ّ
بالف�ساد. لقد تحو

ثه بال�سلطة باعتبارها حبل نجاة من �الإد�نة في �لمحكمة.
ّ
في �لعالم �لثالث عبر ت�سب

عده 
ُ
ب وتعطيه  �الحتالل  ت�سرعن  �لعن�سرية  و�لعن�سرية.  �الحتالل  ��سمان:  له  �إ�سر�ئيل  مر�ش 

�لديني و�لقيامي �الأ�سطوري، و�الحتالل يعيد �سوغ �لعن�سرية بالعنف و�لع�سف.

و�لالفت �أن �لقوى �ل�سيا�سية �لرئي�سية في �إ�سر�ئيل، �أي �ليمين ويمين �لو�سط، �أخرجت مو�سوع 

�الحتالل من بر�مجها �النتخابية، كاأن �الحتالل �سار جزء�ً ع�سويًا من �لو�قع �ل�سيا�سي، وبهذ� 

�لم�ستقلة.  �لفل�سطينية  �لدولة  �أو�سلو، و�ألغى �حتمال  �ل�سيا�سي �الإ�سر�ئيلي قد دفن  يكون �الإجماع 

نظام  وعلى  �ليهود،  ديمقر�طية  وعلى  �ل�سلطة،  �سكل  على  �سر�ع  يدور  �الإجماع  هذ�  د�خل 

�الأبارتهايد �لذي �سار خيار�ً �إ�سر�ئيليًا ز�حفًا.

�أُخرى فاإن مر�ش فل�سطين يتج�سد في �سكلين: �النق�سام وغياب �أفق مقاوم. وهذ�ن  من جهة 

ر�ً �سلطويًا ي�سيب �ل�سلطتين �لفل�سطينيتين في 
ّ
�إلى تبلور ما يمكن ت�سميته تحج �ل�سكالن يقود�ن 

ر�م �للـه وغزة، كاأن �لبقاء في �ل�سلطة �لتي ال �سلطة لها �سار هو �لغاية.

�نعك�ش �لمر�ش �لفل�سطيني على �النتخابات �الإ�سر�ئيلية على �سكل غياب كامل، فعندما تغيب 

�أي تهديد فعلي  �لعجز عن ت�سكيل  �لفل�سطيني يتج�سد في  �لغياب  �إ�سر�ئيل. وهذ�  فل�سطين تح�سر 

لالحتالل، وعن تقديم �أي رد جّدي على �لممار�سات �ال�ستيطانية �الإ�سر�ئيلية، و�لعجز عن مو�جهة 

�لموقف �الأميركي �لذي يريد دفن �لق�سية �لفل�سطينية بيد حلفائه في �الأنظمة �لعربية.

وب�ساأن �النتخابات �الإ�سر�ئيلية و�حتماالتها، �أعّدت �لمجلة محورين:

فيد�ل وجميل هالل ومهند  ليفي وهنيدة غانم ودومينيك  �الأول: جدعون  �لمحور  �سارك في 
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�الإ�سر�ئيلية من عدة منظور�ت. جدعون ليفي  م�سطفى. ومقاالت هذ� �لمحور تعالج �النتخابات 

باال�ستيطان  �لبرزخ  هذ�  عالقة  تقر�أ  غانم  وهنيدة  �الإ�سر�ئيلي،  )�لليمبو(  �لبرزخ  �سورة  ير�سم 

 �الأر��سي �لمحتلة منذ 
ّ
وم�ساريع �ل�سم �لتي ت�ستغل �لبرزخ �إلى �أق�سى �لحدود من �أجل جعل �سم

�لموؤيد  �لدولي  و�لموقف  �لفل�سطيني  و�لغياب  �الإ�سر�ئيلي  �لبرزخ  وبين  و�قعًا.  �أمر�ً   1967 �سنة 

�أو �لعاجز عن �لت�سدي للـهياج �ل�سهيوني �الأميركي، نقر�أ في مقاالت دومينيك فيد�ل  الإ�سر�ئيل 

وجميل هالل ومهند م�سطفى معالجات متنوعة تاأخذنا �إلى �أبعد من �النتخابات �الإ�سر�ئيلية.

قدت في ر�م �للـه و�سارك 
ُ
ا �لمحور �لثاني فهو ن�سر وقائع ندوة خا�سة بمجلة �لدر��سات ع

ّ
�أم

لل�سالم  �لديمقر�طية  �لجبهة  عن  و�لنائب  �لم�ستركة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ش  عودة  �أيمن  فيها 

زريق  ر�ئف  على  عالوة  �لديمقر�طي،  �لوطني  �لتجمع  حزب  عن  �لنائب  يزبك  وهبة  و�لم�ساو�ة، 

ال. و�أد�ر �لندوة منير فخر �لدين، وحررها مهند عبد �لحميد.
ّ
وجورج جقمان و�أمل جم

�لم�ساألة �لتي عالجتها �لندوة هي و�قع �لقائمة �لم�ستركة ودورها في �النتخابات �الإ�سر�ئيلية 

جديدة  �أ�سئلة  �ستطرح  جديدة،  �إ�سر�ئيلية  �نتخابات  �إلى  تقود  �لتي  �لتطور�ت  �أن  ومع  وبعدها، 

وتحديات جديدة على فل�سطينيي 1948 وعالقتهم بم�سروع وطني فل�سطيني بات في حاجة �إلى 

ديمقر�طية  ماأ�س�سة  في  يتبلور  �أن  يجب  علني  بد�ية حو�ر  ت�سكل  �لندوة  فاإن  نظر جذرية،  �إعادة 

للقائمة، ولدور �لفل�سطينيين في مو�جهة �الأبارتهايد �الإ�سر�ئيلي.

حركة  ''ن�سوء  بعنو�ن:  �لدين  �سعد  لعمرو  �الأولى  در��ستين:  �لمجلة  تن�سر  در��سات  باب  في 

�لمقاطعة من خالل مر�آة �إ�سر�ئيلية''، وهي ف�سل من كتاب عن حركة �لمقاطعة �سي�سدر قريبًا عن 

�لتربية  ''مد�ر�ش  بعنو�ن:  مجادلة  وو�سام  �أمارة  لمحمد  و�لثانية  �لفل�سطينية.  �لدر��سات  موؤ�س�سة 

�لبديلة في �لمجتمع �لعربي �لفل�سطيني في �إ�سر�ئيل: �آفاق وفر�ش''.

�لتاريخ  في  �لو�ساية  مبد�أ  من  متعددة،  مو�سوعات  مروحة  وتعالج  متنوعة  �لعدد  مقاالت 

�الإ�سالمي على �لقد�ش، �إلى حكاية �ل�ساعرة د�رين طاطور في �أروقة �لمحكمة �الإ�سر�ئيلية، و�سواًل 

�إلى ق�سية مقاومة �لمر�أة للقتل و�لتحر�ش وعالقة ذلك بالتحرر �لوطني.

�سارك في هذ� �لعدد: �سليمان مر�د: ''مدينة �لقد�ش ومبد�أ �لو�ساية في �لتاريخ �الإ�سالمي''؛ يهود� 

عدن تعريف 
ُ
''�أر�ش بويتيكا في �أروقة �لعدل''؛ مهند عبد �لحميد: '' 'طالعات' ي �سنهاف – �سهرباني: 

�لتحرر �لوطني''؛ عامر �إبر�هيم: ''�لذ�كرة و�لمنفى في �الإنتاج �ل�سينمائي �لحديث في �لجوالن''؛ �سليم 

تماري: '' تاأريخ �لنكبة: �تجاهات بحثية جديدة''؛ �أكرم �ل�سور�ني: ''�سوؤ�ل �لخروج من �لماأزق''.

في باب �سهاد�ت نقر�أ ن�سًا لعبد �للـه �لبياري بعنو�ن: ''�لعودة �إلى يافا مجاز�ً ولونًا ومكانًا''.

بيفرق''،  لجوء  عن  ''لجوء  �ل�سهلي:  الأيمن  تحقيقًا  قر�ء�ت،  باب  على  عالوة  �لعدد،  ين�سر  كما 

يتابع فيه ق�سية هجرة �لالجئين �لفل�سطينيين من لبنان �إلى �أوروبا، وتقرير�ً لعدنان �أبو عامر: 

''�لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي على غزة: �لخلفيات و�لنتائج و�ال�ستخال�سات''، ووجهة نظر لم�سعب ب�سير: 

فّكك �ال�ستعمار: م�سروع م�سترك من دون تطبيع''.
ُ
''م

�للبنانية: موت  ''�النتفا�سة  �ليا�ش خوري مقالة بعنو�ن:  باب مد�خل يعالج م�ساألتين، فيكتب 

عن  مقالة  نويه�ش  وليد  يكتب  كما  �للبنانية،  �ل�سعبية  �النتفا�سة  فيه  يعالج  �لقديمة''،  �للغة 

�ال�ستر�تيجيا �الأميركية في �لمنطقة بعنو�ن: ''�أي ��ستر�تجيا الأميركا في ظل تر�جع موقعها؟''  

هيئة التحرير


