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يف هذا العدد
المنطقة تلتهب باالنتفا�ضات ال�شعبية ،فمن بغداد �إلى بيروت بد�أت مالمح �سيا�سية جديدة
بالت�شكل ،وهي مالمح تبدو ك�أنها خارج ال�صراع الإيراني  -ال�سعودي الذي �ش ّل المنطقة و�أغرقها
مهم�ش ًا ال�صراع مع االحتالل اال�سرئيلي.
في �ضياع ا�ستراتيجيِّ ،
تعي�ش المنطقة منذ انطالق انتفا�ضات ''الربيع العربي'' ،مخا�ضات �صعبة ،و�أنظمة اال�ستبداد
التي ظنت �أنها ح�سمت الأو�ضاع لم�صلحتها ،لم يكن �شعورها �سوى �سراب .وقد بد�أ هذا ال�سراب
يتبدد في ال�سودان والجزائر ،ثم انتقل �إلى الم�شرق العربي في لبنان والعراق ،ك�أن التاريخ يمكر
ويخبىء مفاج�آته.
� ّأما النكبة الفل�سطينية الم�ستمرة فتتخذ �أ�شكا ًال جديدة عبر تعاظم اال�ستيطان الإ�سرائيلي
الزاحف في القد�س وبقية �أنحاء ال�ضفة الغربية ،ك�أن ال�سيا�سية الفل�سطينية �صارت تعي�ش على
ر�صيف الال�شيء عبر انتظارها لالنتخابات الإ�سرائيلية التي ال َت ِعد �سوى بال�ضم والمحو والقمع
واالحتالل.
المفاج�أة ال�سيا�سية في فل�سطين هي حتى �إ�شعار �آخر مفاج�أة �إ�سرائيلية .ف�إ�سرائيل التي
خرجت من عمليتين انتخابيتين متالحقتين تبدو على �شفير انتخابات ثالثة ،وال ِّن�صاب ال�سيا�سي
الإ�سرائيلي فقد توازنه عبر عدم قدرة االنتخابات على ح�سم م�صير رئي�س الحكومة المتهم
تحول بنيامين نتنياهو �إلى ظاهرة �إ�سرائيلية ال �سابق لها ،و�صار ي�شبه �أي ديكتاتور
بالف�ساد .لقد ّ
ت�شبثه بال�سلطة باعتبارها حبل نجاة من الإدانة في المحكمة.
في العالم الثالث عبر ّ
مر�ض �إ�سرائيل له ا�سمان :االحتالل والعن�صرية .العن�صرية ت�شرعن االحتالل وتعطيه ُبعده
الديني والقيامي الأ�سطوري ،واالحتالل يعيد �صوغ العن�صرية بالعنف والع�سف.
والالفت �أن القوى ال�سيا�سية الرئي�سية في �إ�سرائيل� ،أي اليمين ويمين الو�سط� ،أخرجت مو�ضوع
االحتالل من برامجها االنتخابية ،ك�أن االحتالل �صار جزءاً ع�ضوي ًا من الواقع ال�سيا�سي ،وبهذا
يكون الإجماع ال�سيا�سي الإ�سرائيلي قد دفن �أو�سلو ،و�ألغى احتمال الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة.
داخل هذا الإجماع يدور �صراع على �شكل ال�سلطة ،وعلى ديمقراطية اليهود ،وعلى نظام
الأبارتهايد الذي �صار خياراً �إ�سرائيلي ًا زاحف ًا.
من جهة �أُخرى ف�إن مر�ض فل�سطين يتج�سد في �شكلين :االنق�سام وغياب �أفق مقاوم .وهذان
تحجراً �سلطوي ًا ي�صيب ال�سلطتين الفل�سطينيتين في
ال�شكالن يقودان �إلى تبلور ما يمكن ت�سميته ّ
رام اللـه وغزة ،ك�أن البقاء في ال�سلطة التي ال �سلطة لها �صار هو الغاية.
انعك�س المر�ض الفل�سطيني على االنتخابات الإ�سرائيلية على �شكل غياب كامل ،فعندما تغيب
فل�سطين تح�ضر �إ�سرائيل .وهذا الغياب الفل�سطيني يتج�سد في العجز عن ت�شكيل �أي تهديد فعلي
جدي على الممار�سات اال�ستيطانية الإ�سرائيلية ،والعجز عن مواجهة
لالحتالل ،وعن تقديم �أي رد ّ
الموقف الأميركي الذي يريد دفن الق�ضية الفل�سطينية بيد حلفائه في الأنظمة العربية.
أعدت المجلة محورين:
وب�ش�أن االنتخابات الإ�سرائيلية واحتماالتهاّ � ،
�شارك في المحور الأول :جدعون ليفي وهنيدة غانم ودومينيك فيدال وجميل هالل ومهند
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م�صطفى .ومقاالت هذا المحور تعالج االنتخابات الإ�سرائيلية من عدة منظورات .جدعون ليفي
ير�سم �صورة البرزخ (الليمبو) الإ�سرائيلي ،وهنيدة غانم تقر�أ عالقة هذا البرزخ باال�ستيطان
�ضم الأرا�ضي المحتلة منذ
وم�شاريع ال�ضم التي ت�ستغل البرزخ �إلى �أق�صى الحدود من �أجل جعل ّ
�سنة � 1967أمراً واقع ًا .وبين البرزخ الإ�سرائيلي والغياب الفل�سطيني والموقف الدولي الم�ؤيد
لإ�سرائيل �أو العاجز عن الت�صدي للـهياج ال�صهيوني الأميركي ،نقر�أ في مقاالت دومينيك فيدال
وجميل هالل ومهند م�صطفى معالجات متنوعة ت�أخذنا �إلى �أبعد من االنتخابات الإ�سرائيلية.
� ّأما المحور الثاني فهو ن�شر وقائع ندوة خا�صة بمجلة الدرا�سات ُعقدت في رام اللـه و�شارك
فيها �أيمن عودة رئي�س القائمة العربية الم�شتركة والنائب عن الجبهة الديمقراطية لل�سالم
والم�ساواة ،وهبة يزبك النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،عالوة على رائف زريق
جمال .و�أدار الندوة منير فخر الدين ،وحررها مهند عبد الحميد.
وجورج جقمان و�أمل ّ
الم�س�ألة التي عالجتها الندوة هي واقع القائمة الم�شتركة ودورها في االنتخابات الإ�سرائيلية
وبعدها ،ومع �أن التطورات التي تقود �إلى انتخابات �إ�سرائيلية جديدة� ،ستطرح �أ�سئلة جديدة
وتحديات جديدة على فل�سطينيي  1948وعالقتهم بم�شروع وطني فل�سطيني بات في حاجة �إلى
�إعادة نظر جذرية ،ف�إن الندوة ت�شكل بداية حوار علني يجب �أن يتبلور في م�أ�س�سة ديمقراطية
للقائمة ،ولدور الفل�سطينيين في مواجهة الأبارتهايد الإ�سرائيلي.
في باب درا�سات تن�شر المجلة درا�ستين :الأولى لعمرو �سعد الدين بعنوان'' :ن�شوء حركة
المقاطعة من خالل مر�آة �إ�سرائيلية'' ،وهي ف�صل من كتاب عن حركة المقاطعة �سي�صدر قريب ًا عن
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية .والثانية لمحمد �أمارة وو�سام مجادلة بعنوان'' :مدار�س التربية
البديلة في المجتمع العربي الفل�سطيني في �إ�سرائيل� :آفاق وفر�ص''.
مقاالت العدد متنوعة وتعالج مروحة مو�ضوعات متعددة ،من مبد�أ الو�صاية في التاريخ
الإ�سالمي على القد�س� ،إلى حكاية ال�شاعرة دارين طاطور في �أروقة المحكمة الإ�سرائيلية ،و�صو ًال
�إلى ق�ضية مقاومة المر�أة للقتل والتحر�ش وعالقة ذلك بالتحرر الوطني.
�شارك في هذا العدد� :سليمان مراد'' :مدينة القد�س ومبد�أ الو�صاية في التاريخ الإ�سالمي''؛ يهودا
�شنهاف – �شهرباني�'' :أر�س بويتيكا في �أروقة العدل''؛ مهند عبد الحميد' '' :طالعات' ُيعدن تعريف
التحرر الوطني''؛ عامر �إبراهيم'' :الذاكرة والمنفى في الإنتاج ال�سينمائي الحديث في الجوالن''؛ �سليم
تماري '' :ت�أريخ النكبة :اتجاهات بحثية جديدة''؛ �أكرم ال�صوراني�'' :س�ؤال الخروج من الم�أزق''.
في باب �شهادات نقر�أ ن�ص ًا لعبد اللـه البياري بعنوان'' :العودة �إلى يافا مجازاً ولون ًا ومكان ًا''.
كما ين�شر العدد ،عالوة على باب قراءات ،تحقيق ًا لأيمن ال�سهلي'' :لجوء عن لجوء بيفرق''،
يتابع فيه ق�ضية هجرة الالجئين الفل�سطينيين من لبنان �إلى �أوروبا ،وتقريراً لعدنان �أبو عامر:
''العدوان الإ�سرائيلي على غزة :الخلفيات والنتائج واال�ستخال�صات'' ،ووجهة نظر لم�صعب ب�شير:
''مف ّكك اال�ستعمار :م�شروع م�شترك من دون تطبيع''.
ُ
باب مداخل يعالج م�س�ألتين ،فيكتب اليا�س خوري مقالة بعنوان'' :االنتفا�ضة اللبنانية :موت
اللغة القديمة'' ،يعالج فيه االنتفا�ضة ال�شعبية اللبنانية ،كما يكتب وليد نويه�ض مقالة عن
اال�ستراتيجيا الأميركية في المنطقة بعنوان�'' :أي ا�ستراتجيا لأميركا في ظل تراجع موقعها؟''
هيئة التحرير

