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يصدر قريبا العدد  111جملة الدراسات الفلسطينية
يصدر قريبا العدد  111من "جملة الدراسات الفلسطينية" وفيه افتتاحية الياس خوري
بعنوان" :القدس يف زمن الثورة املضادة" ،التي تتناول خصوصا قرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب بشأن القدس ،والبيئة احمللية واإلقليمية التي رافقت القرار.
ويف باب مداخل ،خص أحمد سعدات ،األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
األسير يف معتقالت االحتالل مقالة بعنوان" :املصاحلة يف إطار برنامج وطني شامل" يختمها
بخارطة طريق يرى أنها ضرورية إلرساء مصاحلة مستدامة .وعن املصاحلة أيضا ،يكتب معين
الطاهر ،يف باب مداخل ،حتت عنوان" :مصاحلة متعثرة وانقسام طويل" ،وعن "حتديات نظام
عاملي متحول" يكتب ناصيف حتّي ،فيما يتناول جنكيز تشاندار املسألة الكردية يف مقالة بعنوان
"انكفاء مشروع الدولة الكردية".
وتعيد "جملة الدراسات الفلسطينية" نشر خمس مقاالت كتبها وليد اخلالدي يف صحيفتي

"بيروت" و"الديار" البيروتيتين اليوميتين بين سنتي  1491و .1491ويف باب مقاالت؛ يكتب
خليل الهندي عن "مقدمات لتفكير استراتيجي فلسطيني" ،كما يكتب زياد ماجد عن دخول السياسة
إىل عامل كرة القدم حتت عنوان" :كرة القدم أموال وسياسة :ميدان للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي".
وتقطف بيان نويهض احلوت باقة جميلة من ذكرياتها يف "'شميدت' زهرة املدارس على روابي
القدس" ،ويتناول غادي ألعادي "قضية الالجئين :بين نكبة  1491وحرب  ."1491وتستعيد أوالّ
موندينغر قرية يالو يف مقالة بعنوان" :جمال طاغٍ يف مكان بائس :القصة غير احملكية لقرية
يالو".
يف باب دراسات ،اثنتين" :لظلم البيئي ومشهد إنكار الوجود الفلسطيني" ،لسري مقدسي،
و"حُفاة يف مواجهة اجلِيبات العسكرية :االنتفاضة األوىل يف القرى" حلسين البرغوثي ،وهي نص
باالنكليزية ،ترجمه وقدم له عبد الرحيم الشيخ.

العدد  111يتضمن شهادتين :لكمال بُالطة ولدالل البزري .يف العدد أيضا رد عادل منّاع
على النقد الذي وجّه بني موريس إىل كتابه "نكبة وبقاء" وذلك يف باب مناقشات .وثالثة تقارير
هي" :باب العمود :أجمل أبواب القدس وموقع للمقاومة ومساعي التهويد" لعبد الرؤوف أرناؤوط،
و"مصاحلة "فتح" و"حماس" :الظروف واآلفاق" ملهند عبد احلميد ،و"'القدس الكبرى' كما تراها
إسرائيل" خلليل التفكجي .وأيضا قرائتين خاصتين" :عاموس عوز وسؤال اخليانة" لرائف زريق،
و"شقائق النعمان وجماز السنونو" لنسرين مغربي.
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