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يف هذا العدد
صباح األربعاء يف  10كانون األول  /ديسمبر  ،2014سقط زياد أبو عين شهيد ًا وهو
ترمسعيا املهددة باملصادرة .اختنق
يحمل شتالت الزيتون كي يزرعها يف أراضي قرية
ّ
الوزير الفلسطيني الذي يقود نضال املقاومة الشعبية السلمي ضد اجلدار واالستيطان
الوحشي بغاز االحتالل ،وبيد جندي إسرائيلي امتدت إىل عنقه.
أعلن استشهاد أبو عين أن االحتالل ال يريد فقط إسقاط غصن الزيتون من اليد التي
لوحت به من على منبر األمم املتحدة يف سنة  ،1974بل يريد االنتقام من الزيتون ومن
ّ
الذين يزرعونه أيض ًا ،وهو ماضٍ يف سياسة تهويد األرض احملتلة ،وتأبيد االحتالل.
ال
الهبات الشعبية الفلسطينية يف القدس التي اتخذت أشكا ً
توج استشهاد زياد أبو عين ّ
ّ
وحقه يف تقرير
الوطني
حترره
أجل
من
ال
نضا
يخوض
الفلسطيني
فالشعب
متعددة.
ّ
ً
املصير ،والقدس هي جزء ال يتجزأ من هذا السياق النضايل .وهذا ما أشارت إليه مقالة
نظمي اجلعبة يف باب "مداخل"" :استيطان القدس :تنفيذ خطط قديمة " ،وفيه قراءة دقيقة
للمشاريع االستيطانية الهادفة إىل إحلاق املدينة نهائي ًا بالدولة الصهيونية .نظمي اجلعبة
عبر بحثه العلمي يكشف ما مل يعد خافي ًا يف السياسة الكولونيالية اإلسرائيلية ،ويدعونا
إىل وعي أبعاد املشروع اإلسرائيلي يف القدس بهدف مقاومته وإحباطه .وهذه املقاومة
هبة شعبية بال قيادة" ،ليصل إىل استنتاج
يصفها حتقيق عبد الرؤوف أرناؤوط" :القدسّ :
هبة القدس املستمرة منذ اختطاف الفتى حممد أبو خضير
واضح هو غياب القيادة عن ّ
حي ًا يف أحراج دير ياسين ،يف  2تموز  /يوليو .2014
الذي أ ُحرق ّ
احلمى التي أثارها مشروع "قانون أساس :إسرائيل ـ
وتأتي قراءة وقائع القدس يف
ّ
جمال عبر تقديم قراءة سياسية
الدولة القومية للشعب اليهودي" ،الذي يعاجله الباحث أمل ّ
وقانونية لهذا القانون العنصري الذي يؤسس لقوننة واقع التمييز العنصري يف الدولة
العبرية.
ويف سياق متصل يعالج عصام عابدين يف مقالته" :االختصاص الزمني للمحكمة
اجلنائية الدولية يف احلالة الفلسطينية " ،احتماالت انضمام فلسطين إىل احملكمة اجلنائية
الدولية من النواحي القانونية ،مقدم ًا قراءة تمهيدية ضرورية تساعد يف تسريع آليات
هذا االنضمام الذي طال انتظارهّ .أما ليلى فرسخ فتعرض يف دراستها" :ماهية التنمية
االقتصادية الفلسطينية :نقالت نوعية يف فهم االقتصاد الفلسطيني" ،وقائع اقتصاد حتت
االحتالل ،حمللة بعمق مشكالت التنمية االقتصادية يف ظل شروط سياسية غير مالئمة.
نصه الرائع" :سبع خواطر وحاشية:
شماس ،يأخذنا يف ّ
مؤلف رواية "أرابيسك" أنطون ّ
اللغات والكتب ممتلكة ومفقودة ومترجمة " ،يف رحلة مدهشة إىل العامل الفلسطيني الداخلي
نصه هذا جزء ًا من سيرته الذاتية ،واضع ًا ّإياها
من خالل لعبة اللغة والترجمة ،مستعيد ًا يف ّ
يف سياق ثقايف شامل ،وداخل آفاق املنفى الفلسطيني املفتوح على احتماالت شتى.
فلسطين ليست جزيرة معزولة عن املنطقة ،والعاصفة السلفية اجلهادية التي جتتاح
العراق وسورية باتت تشكل تهديد ًا للمنطقة بأسرها ،وخصوص ًا بعد تشكيل حتالف دويل

006

جملة الدراسات الفلسطينية

100

خريف 2014

غامض املالمح واألهداف ،ويف ظل عجز اجملتمع الدويل عن إيجاد حل للمسألة السورية.
ويف هذا السياق ننشر يف هذا العدد مقالتين :األوىل لعوين فارس عن "السلفية اجلهادية يف
رمان بعنوان'" :السلفية اجلهادية' :داعش والنصرة من إدارة
فلسطين" ،والثانية حملمد أبو ّ
التوحش إىل فقه الدم".
يقدم عوين فارس يف مقالته مسح ًا أولي ًا لقوى السلفية اجلهادية يف غزة والضفة
ال فكر السلفية
رمان يف شرح الفوارق بين داعش والنصرة ،حمل ً
الغربية ،بينما يجتهد أبو ّ
كتابي أبي عبدالله املهاجر وأبي بكر ناجي.
اجلهادية املشتقة من تنظيم القاعدة ،من خالل َ
وهذا احملور الصغير هو بداية نأمل بأن ُتستكمل يف مقاالت ودراسات الحقة ،من أجل فهم
هذه الظاهرة السياسية  /العسكرية  /الفقهية ،التي باتت تشكل اليوم تهديد ًا حقيقي ًا ليس
الحتماالت التحول الديمقراطي يف املنطقة فحسب ،بل للثقافة العربية املعاصرة أيض ًا،
منذرة بسيادة عصر تمتزج فيه الظالمية باالستبداد.
يف باب مقابالت يفتح هذا العدد نافذة على التاريخ من خالل حوار مع املؤرخ
حمودة ومنير فخر الدين،
الفلسطيني الكبير بطرس أبو م ّنة أجراه سليم تماري وسميح ّ
شيقة إىل الزمن العثماين ملقي ًا أضواء جديدة على
وفيه يأخذنا املؤرخ الفلسطيني يف رحلة ّ
مرحلة تاريخية ال تزال يف حاجة إىل كثير من الدراسة.
ّأما معين الطاهر فيعود بنا يف شهادته إىل معركة قلعة الشقيف خالل حرب ،1982
مقدم ًا الروايتين :اإلسرائيلية والفلسطينية .الطاهر الذي كان خالل االجتياح اإلسرائيلي
للبنان قائد ًا لكتيبة اجلرمق يف حركة "فتح" ،يجعل من قراءته لواحدة من أهم املعارك
حية تكشف للمرة األوىل ،مناخات القتال والصمود
البطولية التي خاضها الفدائيون ،شهادة ّ
حولها الفدائيون إىل أحد معامل تضحياتهم الكبرى.
يف القلعة الصليبية التي ّ
كتابين ،فيكتب ماهر الشريف عن كتاب مصطفى كبها ووديع
يعالج باب قراءات
َ
واملعتقالت اإلسرائيلية األوىل 1948 ،ـ
عواودة" :أسرى بال حراب :املعتقلون الفلسطينيون
َ
 ،" 1949وعفيف عثمان عن كتاب هوبير فيدرين" :يف املعترك العاملي ( 2009ـ ." )2012
يضم العدد أيض ًا مقالة جلهاد نوفل" :تركيا نحو تشكيل سياسي جديد" ،ومشاهدة
للصحافية البريطانية جاكلين كارب" :متى ستأتين إىل إرتاح؟" عن رحلتها اىل فلسطين،
إضافة اىل حتقيق ألنيس حمسن" :شاتيال ...علي أبو طوق والذاكرة املستعادة" عن ترميم
مقبرة شهداء خميم شاتيال ،وتقرير لهشام عبدالله عن مؤتمر "املكانة اجليواستراتيجية
والسياسية لقطاع غزة" ،الذي نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع جامعة
ال عن التقريرين الفصليين :الفلسطيني
بير زيت ومركز امليزان حلقوق اإلنسان يف غزة ،فض ً
من إعداد خليل شاهين ،واإلسرائيلي من إعداد أنطون شلحت.
هيئة التحرير

