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  تقديم

ولبنان يخرج بالتدريج من حتت القصف اجلوي والبري " جملة الدراسات الفلسطينية"يصدر هذا العدد من 
ملدينة والبحري الذي طاول جميع أنحاء لبنان، وخصوصاً قرى ومدن اجلنوب والبقاع والضاحية اجلنوبية 

بيروت، ملحقاً خسائر بشرية ومادية كبيرة باملدنيين، وأضراراً جسيمة بالبنى التحتية واملنشآت احليوية، ودماراً 
ويف . هائالً يف األماكن املقصوفة، ومتسبباً بهجرة مئات األلوف من السكان إىل مناطق بعيدة عن القصف والدمار

ءة وبسالة نادرتين، فيلحقون بجنوده وآلياته خسائر كبيرة، ويحولون املقابل يواجه مقاتلو حزب الله العدو بكفا
دون توغل قواته بعيداً عن احلدود التي ظلت تشهد، بعد مضي شهر على القتال، اشتباكات تدل على عجز القوات 

ن، يقصف ورداً على استهداف العدو اإلسرائيلي املدنيين اللبنانيي. اإلسرائيلية عن السيطرة على األرض تماماً
مقاتلو حزب الله مدن شمال إسرائيل وبلداته، ملحقين بها خسائر بشرية وأضراراً مادية ال يستهان بها، أدت إىل 
إصابتها بالشلل، وأرغمت السكان على تمضية معظم وقتهم يف املالجئ، ودفعت بأعداد كبيرة منهم إىل الهجرة 

  .لى إخالء مدينة نهاريا ومستعمرة كريات شمونة من السكاننحو وسط إسرائيل، بل أرغمت احلكومة اإلسرائيلية ع
 

احلرب حتى حلظة كتابة هذه السطور ال تزال مستمرة، ويتفق جميع اخلبراء واحملللين تقريباً، العسكريون 
. ومنهم السياسيون، بمن فيهم اإلسرائيليون أيضاً، على أن إسرائيل فشلت فشالً ذريعاً يف حتقيق أهداف العدوان

اآلخرين، لكن بدالً من ذلك تضررت أكثر " األعداء"د أرادت استعادة قوة الردع التي تأكلت يف مواجهة حزب الله وفق
وأرادت إيقاف إطالق الصواريخ وتدمير اخملزون منها ومنصات إطالقها، . نتيجة فشلها العسكري يف ساحة القتال

وأرادت إبعاد مقاتلي حزب الله عن اجلنوب، وها هم . لوها هي الصواريخ ال تزال تنهمر يومياً على شمال إسرائي
كما أرادت من . ما زالوا يخوضون املعارك عند احلدود ويف الشريط الذي يدعي اجليش اإلسرائيلي أنه أجنز احتالله

وراء تدمير البنى التحتية واملنشآت واملشاريع احليوية، وتهجير مئات األلوف من السكان، إحداث شرخ سياسي 
تماعي يف الكيان اللبناين، وتوليد ضغط على احلكومة اللبنانية كي حتشر حزب الله يف الزاوية وتطلب منه واج

وأخيراً أرادت معاقبة السكان اجلنوبيين على تأييدهم . األميركية، فأخفقت يف ذلك/اخلضوع للمشيئة اإلسرائيلية
فكانت النتيجة ازدياد شعبية حزب الله وارتفاع  حزب الله، ودفعهم إىل االنفضاض عنه واالنصراف عن املقاومة،

  .مكانته لدى هؤالء السكان، وغيرهم، على الرغم من معاناتهم
 

يف أي حال، هذه احلرب وجمرياتها ونتائجها ستكون احملور األساسي يف العدد التايل من اجمللة، ألن احلرب 
طباعة، ومع ذلك اضطرت هيئة التحرير إىل تأجيل فاجأت هيئة التحرير واجمللة اكتملت تقريباً وباتت جاهزة لل

طباعة العدد نظراً إىل األوضاع السائدة وحالة احلصار املفروضة على لبنان، والتي حتول دون توزيع العدد، حتى 
وكي ال يتأخر صدور العدد أكثر من الالزم، قررت طباعة كمية حمدودة منه وتوزيعها حيث أمكن ريثما . لو طبع

إىل حل ملشكلة التوزيع، ويف هذه األثناء جرى وضع العدد بأكمله يف املوقع اإللكتروين ملؤسسة  يتم التوصل
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أمّا حمور العدد احلايل فيدور حول الوضع الفلسطيني قبيل بدء احلرب الهمجية اإلسرائيلية على لبنان، ويف 

والشعب الفلسطيني نتيجة احلصار السياسي واملايل، والعقوبات " حماس"واجهت حكومة  صلبه التحديات التي
املعيشية، واالعتداءات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني التي أقدمت عليها إسرائيل بدعم من الواليات املتحدة، وما 

الفلسطينية، وال سيما  –نية ويف صلبه أيضاً العالقات الفلسطي. يسمى اجملتمع الدويل، من أجل إسقاط احلكومة
، التي شهدت توترات واحتكاكات مسلحة نتيجة املصالح املتضاربة واالختالف يف وجهات "حماس"و" فتح"بين 

النظر بشأن كيفية مواجهة التحديات، وما هي االستراتيجيا األجنع للتعامل معها والتقدم نحو حتقيق األهداف 
الوقت نفسه حوارات متعددة حملاولة الوصول إىل تفاهمات تتيح اخلروج الوطنية الفلسطينية، والتي شهدت يف 
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وقد تمت . ، يمكن القول إنها توجت يف النهاية باتفاق على كثير من األمور"املأزق الفلسطيني"مما شاعت تسميته 
بيرين يف تغطية هذه األمور بمقال كتبه بالل احلسن، وبحوارين مطولين من وجهة نظر انتقادية مع مسؤولين ك

  .، هما موسى أبو مرزوق وعزام األحمد"فتح"حركتي 

  مدير التحرير
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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