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االفتتاحية

فلسطني وديناميات إقليمية جديدة 

فــي نيســان/ أبريــل 2021، اندلعــت هبــة كبــرى، انخــرط فيهــا الفلســطينيون فــي كل 
مــكان، جــاءت الشــيخ جــراح مركــزاً للهبــة، لكــن االنتشــار والفعــل والتفاعــل اتســم 
بالالمركزيــة، والفرديــة اخلالقــة، والتكامــل حتــت هــدف واضــح مرتبــط باحلريــة والتحــرر 

الوطنــي، دون تفاصيــل هنــا أو هنــاك. 

ــهر،  ــة أش ــن أربع ــل م ــد أق ــن وبع ــة، لك ــدأت الهب ــو 2021، ه ــار/ ماي ــة أي ــع نهاي وم
وبالتحديــد فــي 6 أيلــول/ ســبتمبر 2021، اســتيقظ العالــم علــى »الهــروب الكبيــر«، 
ــروب  ــق اله ــوع. خل ــجن جلب ــن س ــالت م ــق واإلف ــر نف ــرى بحف ــتة أس ــح س ــني جن ح
الكبيــر حالــة معنويــة متقدمــة فــي األرض احملتلــة، وفــرض التفافــاً وانتعاشــاً 

ــة.  ــة الالمركزي ــة الفردي للمقاوم

ــى  ــر 2022، شــهد النقــب تظاهــرات واســعة، احتجاجــاً عل ــي/ يناي ــون الثان وفــي كان
»تشــجير« واســع قــام بــه الصنــدوق القومــي اليهــودي ألراٍض فــي النقــب، كجــزء مــن 

سياســة االحتــالل التهجيريــة للفلســطينيني مــن النقــب. 

فــي يــوم اجلمعــة 15 نيســان/ أبريــل 2022، املوافــق 14 رمضــان، هاجمــت قــوات االحتالل 
ــي 500  ــل الغــاز، واعتقلــت حوال املســجد األقصــى، وأمطــرت املســجد القبلــي بقناب
مصــٍل، مــا قــاد لتوتــر شــامل عــم األرض احملتلــة، تزامــن مــع سلســلة مــن العمليــات 
الفرديــة وتكثيــف العتــداءات االحتــالل علــى مناطــق مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة، 

خاصــة فــي جنــني. 

وفــي صبــاح احلــادي عشــر مــن أيــار/ مايــو 2022، استشــهدت الصحفيــة شــيرين أبــو 
عاقلــة، برصاصــة قنــاص مــن جيــش االحتــالل، خــالل تغطيتهــا وعملهــا الصحفي في 
جنــني. شــكل استشــهاد أبــو عاقلــة حلظــة مفصليــة جديــدة فــي ســياق تراكميــة 
ــرة  ــى تظاه ــة إل ــو عاقل ــهيدة أب ــييع الش ــول تش ــتبكة، إذ حت ــة املش ــة الوطني احلال
وطنيــة امتــدت مــن جنــني إلــى القــدس، وخرجــت جنــازات عفويــة فــي جنــني ونابلــس 
ورام اهلل، قبــل أن تقــام جنازتــان رســميتان فــي رام اهلل والقــدس للشــهيدة. املهــم أن 
ــني احلــق الفلســطيني  ــة اشــتباك ب ــى حال ــت إل ــازة الشــهيدة فــي القــدس حتول جن

ّ
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ــن  ــانية ع ــزع لإلنس ــع ون ــن قم ــل م ــا يحم ــالل مب ــة، واالحت ــة والعدال ــار احلري ومس
الفلســطيني، وســط ردود فعــل دوليــة واســعة. تتوالــى األحــداث واعتــداءات االحتــالل 
دون توقــف، وفــي الوقــت الــذي ينجــز فيــه هــذا العــدد، يســتمر  االحتــالل فــي عدوانــه 

فــي قطــاع غــزة و نابلــس وجنــني.

جــاءت هــذه التفاعــالت فــي ظــل حتــوالت إقليميــة ودوليــة، أهمهــا األزمــة األوكرانيــة، 
ــي،  ــتقرار السياس ــدم االس ــة، وع ــي املنطق ــدن ف ــو باي ــي ج ــس األميرك ــة الرئي وجول
الــذي يبــدو أنــه أضحــى مســتداماً، فــي النظــام السياســي اإلســرائيلي، إلــى جانــب 

امللــف اإليرانــي.

يأتــي هــذا العــدد مــن شــؤون فلســطينية ملتابعــة قــراءة املشــهد املشــتبك، وفهــم 
التفاعــالت ذات الصلــة، وهــذا مــا يتطلــب أيضــاً، إلــى جانــب دراســة العاملــني الذاتــي 
ــة  ــى احلال ــر عل ــكل كبي ــني بش ــة، املؤثرت ــة والدولي ــني احمللي ــراءة البيئت ــي، ق واملوضوع

الفلســطينية. 

ــة،  ــم ربايع ــني، إلبراهي ــي جن ــتباك ف ــة واالش ــول الهب ــة ح ــدد بدراس ــذا الع ــدأ ه يب
ــراءة فــي حتــوالت النظــام السياســي اإلســرائيلي، فيمــا  ــي ق ــدون البرغوث ويقــدم خل
ــا  ــل رفعه ــي ظ ــا، ف ــة وحتوالته ــة كاخ اإلرهابي ــف حرك ــد اللطي ــة عب ــث ملك تبح
ــاد  ــا واالقتص ــي الكانتين ــث ف ــة، فتبح ــى غوش ــا مل ــاً، أم ــاب أميركي ــم اإلره ــن قوائ ع
ــبكة  ــة لش ــراءة تأطيري ــوب ق ــو عرق ــس أب ــدم أن ــالل، ويق ــجون االحت ــي لس السياس
الدعايــة اإلســرائيلية، كمــا تقــدم أمانــي القــرم قــراءة فــي سياســة الواليــات املتحــدة 

ــدن. ــب وباي ــني ترام ــطينية ب ــة الفلس ــاه القضي ــة جت األميركي

وفــي بــاب متابعــات، يقــرأ يحيــى قاعــود ســياقات وتفاعــالت وتداعيــات جولــة الرئيــس 
ــات  ــرط انعكاس ــرمي ق ــدرس ك ــا ي ــة، فيم ــي املنطق ــرة ف ــدن األخي ــو باي ــة ج األميركي

ــطينية.  ــة الفلس ــى القضي ــة عل ــة األوكراني األزم

أجــرت »شــؤون فلســطينية« مقابلــة هــذا العــدد مــع رئيســة االحتــاد الدولــي 
للصحفيــني »دونيــك بدالــي«، وركــزت علــى احلريــات وحمايــة الصحفيــني فــي الســياق 
ــو  ــة أب ــال الصحفي ــة اغتي ــي جلرمي ــاد الدول ــة االحت ــب متابع ــى جان ــطيني، إل الفلس

ــة.  عاقل

وفــي األبــواب الثابتــة، تقــدم »شــؤون فلســطينية« مراجعــات موســعة لعدد مــن أحدث 
اإلنتاجــات البحثيــة املتصلــة بالشــأن الفلســطيني، مــع مراجعــات قصيــرة إلنتاجــات 
ــؤون  ــر »ش ــر حتري ــن مدي ــث ع ــة للحدي ــورة القلمي ــت الص ــا خصص ــة. فيم ذات صل
فلســطينية« األســبق، الكاتــب فيصــل حورانــي، الــذي رحــل فــي 12 أيــار/ مايــو 2022. 
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