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، وهو اخلامس عشر Middle East Contemporary Surveyمن  هذا اجمللد  
، ويتسم بالعودة إىل الصيغة املعتادة التي كانت قد عُدِّلت تعديالً ١٩٩١يتناول سنة 

من ذلك أن املقاالت . ١٩٩٠سنة  يتطفيفاً انسجاماً مع مأساة الغزو العراقي للكو
التي يكتبها حمللون مشهورون والتي صدِّر بها العدد السابق قد أوليت أهمية أقل هذه 

نظرة إىل  –األول : املرة، كما أن حمرري السلسلة عادوا إىل البنية الراسخة األسس
ايا الشرق األوسط والقض"؛ "نظرة إىل الشرق األوسط"القضايا اآلنية حتت عناوين 

قضايا الشرق األوسط "؛ "القضايا الفلسطينية"؛ "القضايا اإلقليمية"؛ "العاملية
ويشتمل الثاين على ثماين عشرة دراسة حالة لبعض ". االقتصادية والديموغرافية

  .صفحة ٢٨البالد، ويلي ذلك فهرس يقع يف 
، لكن يبدو أن ١٩٩٠ربما كانت هذه كبوة بعد اإلصدار القوي اخلاص بسنة   

ثمة نزعة انتصارية متنامية . انحدر قليالً من حيث اللهجة واملضمون ١٩٩١دد سنة ع
يف تغطية حرب اخلليج تتبدى، مثالً، يف عدم ذكر التفصيالت أو التعليق النقدي على 
. أداء أسلحة احللفاء، الذي اشتدت التساؤالت حول معظمه يف الدوائر العسكرية الغربية

تعتبر عادة مصدراً للمعلومات واملراجع املترابطة بحسب أما دراسة احلاالت، التي 
املوضوعات، فقد انزلقت يف بعض احلاالت إىل مستوى التعبير عن آراء الكتاب 

ومن دواعي السف أيضاً انعدام الزيادة الطفيفة يف عدد . وأحكامهم على األشياء
ررين مل يروا من كما أن احمل. ١٩٩٠الكتّاب غير اإلسرائيليين التي شهدها إصدار سنة 

املالئم التركيز بمزيد من التفصيالت على املواقف اإلسرائيلية حيال اجليران العرب 
على اختالفهم، أو حيال قضايا األرض والسالم، أو حيال الدفاع وغير ذلك من أوجه 

 Middle Eastربما كان . العسكري، والتصنيع، وانتشار أسلحة الدمار الشامل التطور
Contemporary Survey  ومل يزل، أفضل احلوليات من نوعها يف الوقت احلاضر

 .وأكثرها موضوعية، لكن ثمة جمال ملزيد من الضبط للحفاظ على هذه املكانة



 

 
 

  

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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