مقدمة
خمتارات إرسائيلية تستأذن ىف “االنرصاف“
بعد ما يقرب من ربع قرن ،تطلب “خمتارات إرسائيلية“ اإلذن من قرائها األعزاء للتوقف عن الصدور .أربعة وعرشون
عاما تقريبا ،منذ صدر العدد األول يف يناير  ،1995حاولت خالهلا “خمتارات إرسائيلية“ أن تكون منصة حقيقية ملعرفة واقعية
بام يدور داخل إرسائيل .وكام كتبت يف بداية ترشيف برئاسة حترير املجلة يف يوليو  ،2014فإن خمتارات إرسائيلية مل تكن عمال
أكاديميا فحسب ،بل كانت عمال وطنيا بامتياز أتاح للمرصيني والعرب نافذة للتعرف عىل إرسائيل من داخلها ،إذ ال يمكن
تصور أن ختوض رصاعا برشاسة الرصاع مع إرسائيل ،بينام ال تعرف عنها ما جيب أن تعرفه.

وعرب  283عددا قدمت خمتارات إرسائيلية ترمجة لكل ما رأت أنه يعطي صورة حقيقية للتفاعالت التي جتري داخل
إرسائيل ،وقدمت معها املئات ،بل اآلالف من التحليالت السياسية املتخصصة للسياسات اإلرسائيلية ،سواء ما يتعلق منها
بداخل إرسائيل ،أو ما يتعلق بعالقاهتا مع الفلسطينيني ودول املنطقة .كانت خمتارات إرسائيلية فكرة ملهمة بكل ما تعنيه الكلمة
من معنى ،وكانت تعبريا حقيقيا عن اهتامم وختصص مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية يف الشأن اإلرسائييل.
فاملركز الذي حيتفل هذا العام بيوبيله الذهبي نشأت نواته األوىل يف عام  1968لدراسة إرسائيل ،بل إن اسمه كان مركز
الدراسات الفلسطينية والصهيونية ،قبل أن يتخذ األستاذ الكبري حممد حسنني هيكل قراره ،بعد أربع سنوات من إنشائه ،بتغيري
اسمه ليصبح عىل ما هو عليه اآلن .وقد حتمل مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام برئاسة أستاذي الفاضل
الدكتور عبد املنعم سعيد ،ومعه بالطبع خرباء املركز يف الشأن اإلرسائييل ،خاصة الدكتور عبد العليم حممد ،والدكتور عامد جاد
رئيسى حترير املجلة السابقني ،وكذلك مؤسسة األهرام ،تلك املسئولية غري عابئني باملامحكات والسجاالت العقيمة عام إذا كان
ذلك تطبيعا مع إرسائيل من عدمه.
“انرصاف“ خمتارات إرسائيلية ال يعني بكل تأكيد “انرصافا“ للمركز عن الشأن اإلرسائييل أو ختليا عن املسئولية التي اضطلع
هبا املركز عرب نصف قرن من الزمان .فاملركز بصدد إصدار دورية فصلية جديدة هي “قضايا إقليمية“ تعنى بشئون املنطقة ،ويف
مقدمتها ما يدور يف كل من إرسائيل ،وإيران ،وتركيا ،يسعى من خالهلا لفتح نافذة جديدة عىل ما يدور يف اإلقليم ،ليقدم متابعة
وحتليالت أكثر عمقا ملا جيري داخل تلك الدول ،تاركا مهمة ترمجة ما ينرش بالصحف اليومية ملؤسسات ومراكز أخرى كثرية
كانت قد حذت حذو “خمتارات إرسائيلية“ ،وباتت قادرة عىل أداء تلك املهمة ،دون أن يعني ذلك أيضا غياب الرتمجات عن
الدورية اجلديدة ،ولكنها ستكون ترمجة لدراسات وحتليالت اسرتاتيجية لكتاب ومفكرين إرسائيليني ممن يصح وصفهم بأهنم
مؤثرون بكتاباهتم تلك يف مسار السياسة اإلرسائيلية.
وإذا كانت خمتارات إرسائيلية تتوقف اآلن ،فإهنا ِ
تعد قراءها بأن ما سيقدمه املركز يف دوريته اجلديدة سيزودهم بام يطمحون
إليه لفهم أفضل للشأن اإلرسائييل .فخربة مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،وسجل إسهاماته خلدمة القراء
واملهتمني تؤهله دائام ليظل يف صدارة مراكز البحوث يف املنطقة ،مؤمنا بأن تلك الصدارة تظل حممولة عىل ثقة ودعم قراء
إصداراته ومتابعيه األعزاء يف مرص وخارجها.
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