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افتتاحية العدد 50 :ملج ةل نظرية ونقد
إيتان بار يوسيف

"نظرية ونقد هي دورية للتفكري النقدي باملجتمع والثقافة يف إرسائيل" – هذا هو الترصيح االستهاليل الذي ظهر عىل رأس
العدد األول الصادر يف صيف 1991؛ هو نص ميتد عىل طول صفحة واحدة ،بال توقيع ،وظهرت إىل جانبه عبارة "افتتاحية"
بصورة عمودية .ويف العدد الثاين فقط ،الصادر يف السنة الالحقة يف صيف  ،1992ظهرت "االفتتاحية" بتوقيع عادي أوفري ،املح ّرر
(خصوصا يف
املؤسس للدورية .ومنذ ذلك الحني ،تح ّولت االفتتاحية إىل أحد العالمات التعريفية الواضحة لدورية نظرية ونقد
ً
ّ
ضوء حقيقة أن أكرثية الدوريات الشبيهة يف العامل ،مثل دورية  ،Critical Inquiryال تفتتح كل عدد من أعدادها بافتتاحية
تقص علينا حكاية
بقلم مح ّررها) .حني نقرأ جميع األعداد بصورة متتالية ،نجد أن  46االفتتاحيات املنشورة عىل مدار السنني ّ
بالغة الرتكيب 1:هذه هي حكاية نظرية ونقد ويف ذات الوقت فهي حكاية املكان السيايس ،والتاريخي ،واالجتامعي ،واملهني
والنفيس الذي نعمل بني ظهرانيه ،وهو ذات "املكان" الذي تسعى الدورية وال تزال تسعى إىل تعريفه "بصورة واسعة ومنفتحة"
رصح النص القصري الذي بدأ بالظهور عىل رأس الغالف الخلفي منذ العدد  ،16وهو العدد األول بتحرير
بالقدر املمكن (كام ي ّ
2
يهودا شنهاف).
خاصا مبوضوع محدّد ،تقوم االفتتاحية
هدفت االفتتاحية بالدرجة األوىل إىل عرض مقاالت العدد (ويف حال كون العدد ً
كذلك بتحليل املوضوع والتوقّف عند أهميته كذلك) 3.ولكن إىل جانب تلخيص املقاالت املنشورة – الطرح واملنهجية واألهمية

1
2
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العدد ( 13–12املشهور بعنوان 50لـ )48والعدد  39–38كانا عددان مضاعفان وكل واحد منهام تض ّمن افتتاحية واحدة فقط ،لهذا فإن عدد
االفتتاحيات أقل من عدد األعداد املنشورة.
ال تحمل افتتاحية العدد األول أي تعامل مع إمكانية التعريف "بصورة واسعة ومنفتحة" ملسألة "املكان" .بل تؤكّد الفقرة األخرية للترصيح
(بأسف معني) عىل أن "نظرية ونقد هي دورية إرسائيلية ،ألن إرسائيل – مكان ومجتمع وثقافة – هي السياق الذي منه ينمو الفكر ،الذي
املنصة هي إرسائيلية ،ألن العمل الفكري ،الذي تأيت هذه الدورية
إليه يتو ّجه النقد ،ولكن أيضً ا األفق الذي يح ّد التفكري .إضافة إىل ذلك ،فإن ّ
لتشكّل حلبة وإطا ًرا له ،هو السبيل لالشرتاك يف لعبة الحياة املركّبة والقمعية يف إرسائيل".
خالفًا للدوريات األخرى الصادرة يف إرسائيل ،مل تضم دورية نظرية ونقد ملخّصات منفصلة باللغة العربية أبدًا .فقد تض ّمنت ملخّصات إىل
جانب املحتوى باإلنجليزية منذ العدد األول ،وترجمت االفتتاحية إىل اإلنجليزية منذ العدد ( 29أحيانًا إىل جانب امللخّصات باإلنجليزية ،ويف
هذه الحالة نرشت صيغتان مختلفتان لتلخيص املقاالت املنشورة يف العدد) .واعتمدت اللغة العربية يف الدورية بد ًءا من العدد  ،27بداية
عرب ترجمة امللخّصات إىل العربية (مع توقّف منذ العدد  30وحتى العدد  ،)37واعتمد ترجمة االفتتاحية منذ العدد  .30أما بشأن املحتوى،
فقد اعتمد ترجمته منذ العدد  46فقط .ومنذ انطالقة موقع الدورية نظرية ونقد اعتمد نرش امللخّصات بالعربية أيضً ا – ولكنها مل تنرش
ضمن األعداد املطبوعة .العتبارات تكلفة الطباعة ،تق ّرر منذ العدد  ،46نرش االفتتاحية باإلنجليزية والعربية (إىل جانب امللخّصات باللغتني)
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والتجديد – فقد ساهمت االفتتاحية أحيانًا يف توضيح منطق ترتيب املقاالت ،وأشارت إىل العالقة بني املقاالت الطويلة والقصرية
املنشورة يف العدد وبني التو ّجهات والتط ّورات الطارئة عىل النظرية النقدية يف العامل؛ وأحيانًا موقعة االفتتاحية والنصوص ضمن
سياقات التح ّوالت السياسية واالجتامعية يف إرسائيل والعامل .وعليه ،فإن قراءة متجدّدة الفتتاحيات األعداد بعد مرور سنني عىل
نرشها من شأنها تحديد الحركات التكتونية التي بلورت املشهد النظري-النقدي يف العقود األخرية ،إضافة إىل استحداث تسلسل
زمني (علينا االعرتاف بأنه متقطّع بصورة كبرية) ألعامل العنف والحامقات والكوارث واملآيس التي حلّت بكثافة عىل هذا املكان
منذ مطلع تسعينيات القرن العرشين .ونن ّوه يف الهامش إىل أن قراءة االفتتاحيات توفّر لنا نافذة ملالمسة التح ّوالت املهنية يف
وتول مح ّرر آخر مكانه ،توديع سكرترية هيئة التحرير ،تقديم كلمة شكر لرئيس
الدورية ويف معهد فان لري :انتهاء عمل مح ّرر ّ
املعهد املنتهية واليته .كام وميكننا أحيانًا تل ّمس اإلشارة الضمنية – ويف أحايني أخرى نادرة إشارة رصيحة – للمشاكل التي تعيق
4
عمل الدورية أو للمعضالت التي تشغل بال مح ّرريها.
تتيح النظرة إىل الخلف ،بعد مرور السنني ،الفرصة للتفكّر من جديد مبا بدا يف حينه مفهو ًما ضمنيًا ،والكشف عن ثغرات
وعيوب أو اإلشارة إىل اتجاهات عمل مستقبلية .ظهرت مثل هذه الفرصة يف سنة  ،2010يف مساء احتفايل أقيم يف معهد فان
بتول ليئورا بيلسيك ،املح ّررة الثالثة للدورية ،منصب
لري عىل رشف مرور عقدين من الزمان عىل دورية نظرية ونقد واالحتفاء ّ
تحرير الدورية .استغل املتحدّثون يف هذا املساء – وخاصة يهودا شنهاف وحنان حيرب وميخال بن نفتايل – الفرصة لرسم مالمح
وطبيعة وتاريخ الدورية ،ولكن للنظر إىل األمام ،نحو األفق النقدي أيضً ا 5.وقد م ّرت حال ًيا مثاين سنني وصدرت من األعداد اثنى
عرش :ومع صدور العدد الخمسني من دورية نظرية ونقد ،نسعى مج ّددًا إىل عرض مثل هذه النظرة االرتدادية ،ولكنها نظرة
أوسع وأكرث منهجية.
إن صدور عدد اليوبيل الذهبي الحايل ليس باألمر املفهوم ضم ًنا .خالل قراءة افتتاحيات األعداد السابقة ،والتح ّول من
افتتاحية ألخرى ،ميكن أن نغفل بسهولة مدى هشاشة صدور دورية أكادميية يف إرسائيل ،حتى وإن كانت دورية مرموقة جدًا.
كتب عادي أوفري يف افتتاحيته للعدد  ،15وهو العدد األخري الذي أرشف عىل تحريره ،أن "صدور كل عدد جديد ،الذي ظهر
املؤسس بصورة مطلقة
بداية كفعل معجز تقريبًا ،تح ّول الحقًا إىل فعل روتيني .يف املشهد الثقايف اإلرسائييل السائد حاليًاَّ ،
تقريبًا عىل اعتبارات الربحية والتصنيف التجاري ولغة التلفاز ووتريته ،تصبح روتينية صدور الدورية هي بذاتها الفعل املعجز
حقًا" .لقد كتب أوفري هذه الجملة يف سنة 1999؛ ويف املشهد الثقايف اإلرسائييل السائد حال ًيا ،يف نهاية سنة  ،2018فإن الروتينية
تبدو أكرث إعجازًا.
ال يدور الحديث حول الثقافة السياسية لسلطة تدوس عىل األصوات النقدية والتي تش ّجع االنكفاء واإلخراس؛ أو ثقافة
أكادميية يف إرسائيل تقدّس النرش باللغة اإلنجليزية وترى يف النرش بالعربية "مضيعة للوقت" فحسب؛ وإمنا يدور الحديث حول
تح ّوالت طرأت عىل مدار سنني عىل مكانة وطبيعة الدورية .ال شك يف أن مرشوع نظرية ونقد – الهادف إىل تشجيع "الكتابة
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يف موقع الدورية فقط ،وال زال املحتوى يُنرش باللغات الثالث يف النسخة املطبوعة للدورية .وكذلك ،فقد كانت مكانة املقاالت القصرية
املنشورة عرب السنني يف الدورية مختلفة عىل هذا الصعيد عن مكانة املقاالت الطويلة :فقد حازت عىل وصف قصري ضمن االفتتاحية ،ومل
تنرش ملخصاتها باإلنجليزية والعربية .إن سلسلة التغريات هذه – التي تكشف عن العالقات املركّبة بني السياسة اللغوية ،رغبات وهواجس
األكادمييا اإلرسائيلية ،واقتصاد النرش وسلم األولويات ،إضافة إىل رقمنة النرش – تستحق أن نتوقّف عندها بصورة منفصلة.
املثال الشاذ هو افتتاحية يهودا شنهاف للعدد ( 31الذي يحمل العنوان 40لـ .)67كشف شنهاف يف افتتاحية هذا العدد بصورة رصيحة،
ويجب القول إنها كانت شجاعة منه – اإلشارة إىل األزمة العميقة التي أملت به عند تحرير هذا العدد والذي ض ّم مقاالت يف قضايا سياسية
وقضائية وذاتية.
نرشت محارضة ميخال بن نفتايل كمقالة قصرية يف العدد ( 37صيف  .)2010نرشت محارضتا يهودا شنهاف وحنان حيرب ضمن كتاب أربع
محارضات حول النظرية النقدية (إصدار معهد فان لري والكيبوتس املو ّحد( )2012 ،بالعربية) ،إىل جانب محارضيت عادي أوفري وليئورا بيلسيك،
وتقديم مع ّد الكتاب جيل أيال ،وردود جربائيل موتسكني ،رئيس املعهد يف حينه.
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ما بني املجاالت ومتعدّدة املجاالت انطالقًا من نقد دائم عىل مجاميع املعرفة الرئيسة املعتمدة" (كام يظهر عىل ظهر الغالف
الخلفي) – لقد ترك آثا ًرا مركزية وعميقة عىل األكادمييا يف إرسائيل .إن النظريات والتو ّجهات التي نُظر إليها فيام مىض عىل
أنها راديكالية وفوضوية قد وجدت طريقها إىل املركز ،ولكن يف هذه األثناء متأسس النقد؛ وتح ّول التفكّر النقدي مبساهمة
منظومات متثيل الواقع واستنساخه إىل استنساخ نفسه؛ بينام أضحى تحدّي املنظومة األكادميية ،يف حاالت معينة ،عقيدة
جديدة.
وعليه ،فمن عجيب املفارقات أن النجاح املبهر للدورية يكمن يف مناوئتها ،ألنها حدّت من اللهيب والشغف اللذان كانا
مح ّركا املرشوع منذ بدايته .بينام كانت فئة الباحثني والطالب الذين تج ّمعوا حولها فئة صغرية يف البداية ولكنها ملتزمة ،تح ّولت
مع مرور السنني إىل فئة غري واضحة املعامل وفقدت مشاعر الوحدة التي م ّيزتها سابقًا .يتذكّر شاؤول سرت ،من خالل مقالته
القصرية املنشورة يف العدد الحايل ،بكيفية نهمه كشاب صغري أعداد دورية نظرية ونقد:
كانت النظرية النقدية يف تلك األيام ،نهاية التسعينات وبداية القرن الواحد والعرشين ،يف ذروة قوتها الفكرية ،وكانت رغبة جامحة للمرور
عرب أبوابها ،والدخول إىل بستانها ،فقد كانت عظيمة ]…[ :مل أعرف يف حينه بعد أن سريورة التنشئة هذه سوف تنقطع ،وأن مساراتها سوف
تتباعد وتذوب وعودها؛ وأن الشغف (اإليروس) يف التسعينات سيهون ويتبدّد – مع أوسلو ،والكوير ،واليسار ما بعد الشيوعية – وسوف
ينكب هذا الشغف عىل كتابة املقاالت املحكّمة باللغة املقدسة ،أال وهي اللغة اإلنجليزية األكادميية؛ وأن عملية تحويل النقد إىل إطار
منهج من شأنه أن يجعله حقالً خصبًا جدًا ولكنها عملية محبطة جدًا أيضً ا.

املحل ،ولكن تعترب هذه التغريات جز ًءا من سريورة متثّل انتكاسة أوسع طرأت يف
بالحقيقة ،فإن سرت يصف بداي ًة السياق ّ
العقدين األخريين يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف العامل الغريب :متأسس النظرية ،وتعب متزايد ،والشعور بفقدان البوصلة،
ومحاولة يائسة يف كثري من األحيان لتحديد الوعد النظري الجديد القادم.
*
ال يسمح يل الحجم الكبري للعدد الحايل أن أقوم بعرض مقاالتها بالتفصيل الالئق لها (وتظهر جميع ملخّصات املقاالت املنشورة
يف العدد الحايل يف موقع الدورية اإللكرتوين) .بدالً من ذلك ،سأوجز الخطوط العريضة للعدد ،وتقديم تلخيص مؤقت وأويل
لالتجاهات النظرية والبحثية التي ميّزت الدورية يف السنوات األخرية.
يضم العدد فئتني من املقاالت ،والتي تعكس محاولة طرح منظور يانوس املزدوج ،نظرة إىل الوراء ،ونظرة أخرى إىل األمام.
تطرح الفئة األوىل ،التي تحمل العنوان "قراءة متجدّدة" ،تفكّر شخيص-نقدي يف أعداد دورية نظرية ونقد .مع بداية العمل
عىل العدد الحايل ،قبل سنتني ،تو ّجهنا إىل الكتّاب الذين نرشوا مقاالتهم الطويلة والقصرية املثرية يف الدورية ،واقرتحنا عليهم
"العودة إىل النص ،وفحص مضامينه من جديد ،وشكل تق ّبله ،واألصداء التي أثارها ،وكذلك اإلشارة إىل أفكار جديدة أو نقد
ينطلق من منظور السنني التي مضت منذ ذلك الحني" .طلبنا منهم تذكّر األفكار األولية التي متخّض عنها النص األصيل األخري
وعملية متابعة النرش ونرشه يف النهاية؛ وتنا ُول السياق البحثي واألكادميي والذايت الذي ولد فيه النص؛ والعودة إىل ردود الفعل
عىل املقالة ،منذ البداية والحقًا ،والعودة كذلك إىل ردودهم عىل النقد؛ والتفكري بنظرة إىل الوراء مبا كان ميكنهم اإلضافة إىل
النص أو أماكن التصويب أو التغيري فيه .وقد أكّدنا عىل أن املطلوب ليس مقالة أكادميية فعليًا ،وإمنا نظرة نظرية مهنية إىل
الوراء ال تخلو كذلك من البعد الذايت بالطبع.
تولّد عن تو ّجهنا هذا حوار مركّب وأحيانًا معقّد مع الكتّاب .مل يدرك جميعهم منذ الوهلة األوىل طبيعة هذا التمرين
الفكري اإلبداعي؛ تخ ّبط بعضهم بخصوص النص األجدر العودة إليه ،كام أننا تخ ّبطنا بشأن الكتّاب األنسب التو ّجه إليهم ،ال
سيام بسبب محدوديات املكان .سعينا إىل دمج مجموعة متن ّوعة من الباحثني ،ينتمون إىل أطر منهجية مختلفة ،وإىل مختلف
الفئات العمرية؛ ورسم طريق التقدّم عرب الزمان ولو بخطوط عريضة؛ واختيار نصوص شكّلت معامل أساسية هامة يف تط ّور
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التفكري النقدي يف األكادمييا اإلرسائيلية؛ ولكن للعثور أيضً ا عىل طريق للتعامل مع اتجاهات أشمل ،والتي يعترب النص العيني
جز ًءا منها فقط.
نتج عن كل ذلك أن ض ّمت هذه الفئة ثالثة عرش من النصوص التي تعكس ثالثة أنواع من "القراءة املتجدّدة" .عاد سبعة
كتّاب إىل مقاالتهم الطويلة أو القصرية املنشورة يف دورية نظرية ونقد لفحصها من جديد :يعود أمنون راز-كراكوتسكني إىل
مقالته التأسيسية "منفى داخل السيادة" (نرش يف العددين )5–4؛ ميخال بن نفتايل يعود إىل مقالته "وهذا ال" (العدد )11؛
عدنة لومسيك-فيدر تعود إىل مقالتها "سري حياة جنود مح ّررين" (العدد )11؛ وتعود فنينا موتسايف-هالر إىل مقالتها "تتمتّعني
بصوت أصيل" (العدد )11؛ ويتناول حنان حيرب من جديد مقالته "أدب إرسائييل ترد عىل حرب ( "1967نرش يف العددين
)13–12؛ وعادت عامليا زيف إىل مقالتها "ما بني البضائع الجنسية والذوات الجنسية" (العدد )25؛ أما أوري رام فيتناول من
جديد مقالته "زمان الـ’ما بعد‘" (العدد .)26
تجدر اإلشارة إىل أننا مل نق ّرر بصورة واعية تكريس أهمية بالغة للعدد  .11ولكن بنظرة إىل الوراء ميكن رمبا أن نقول إن
هذا العدد ،املنشور يف شتاء  – 1997وض ّم ،إىل جانب املقاالت املذكورة أعاله ،عددًا من املقاالت الرائعة مبناسبة مرور مئة عام
عىل املؤمتر الصهيوين األول (كتبها دانيال بويارين ،وميخائيل جلوزمان ،ويوئاب فيلد ،وسارة حينسيك) – يشكّل نقطة محورية
خاصا ،وكذلك كان العدد الذي أعقبه مبناسبة
وذروة النشاط يف الدورية حتى ذلك الوقت ،بالذات ألنه كان عددًا عاديًا ،ال عددًا ً
مؤشات
اندمجت
ابني،
ر
واغتيال
أوسلو
وبعد
مرور خمسني سنة عىل عام  .1948بعد مرور ست سنني عىل صدور العدد األول،
ّ
التط ّورات السياسية واألطر املنهجية بشدّة وتولّد عن ذلك عدد ال يُنىس.
عرضنا عىل مح ّرري دورية نظرية ونقد عىل مدار السنني فرصة بديلة ،منفتحة ومرنة أكرث ،للقراءة املتجدّدة :العودة إىل
نص معني نرشوه يف الدورية؛ أو العودة إىل فحص أحد األعداد الذي قاموا بتحريره؛ أو تناول واسع لعمل التحرير والتغيريات
ّ
التي طرأت عىل مدار السنني عىل النظرية النقدية .يف ضوء االختالفات الجوهرية يف عمل وطابع كل منهم ،ال عجب أن
نكتشف أن كل واحد منهم اختار سبيالً مختلفًا .يعرض عادي أوفري شذرات تبحر "ما بني الذاكرة وتشكيلها املتأخّر" .افتتح
تأسست عىل
مقالته بوصف األسباب والظروف التي أفضت إىل تأسيس دورية نظرية ونقد :وقد جاء عنده أن الدورية قد ّ
قاعدة "إدراك شبه عفوي للنظرية والنقد" .ويضيف" ،لذلك ،مل نر رضورة للتساؤل بشأن النظرية أو النقد .إن حقيقة إحجامنا
عن هذه التساؤالت ،وبالتأكيد إحجامنا عن كل محاولة للوصول إىل أجوبة متّفق عليها ،قد أتاج لنا فرصة االنفتاح عىل التفكري
النقدي واملقاربات النظرية املتن ّوعة نسب ًيا" .تعترب مقالته املنشورة يف العدد الحايل محاولة للعودة إىل هذه التساؤالت ولو
عىل صورة شذرات.
خالل السنني التي م ّرت منذ استقالته من تحرير الدورية ،انهمك يهودا شنهاف شهرباين بشدّة بالعالقات املركّبة بني
العربية والعربية .يف ضوء هذا االنهامك املكثّف ،اختار شنهاف اقتناص الفرصة العتامد نظرة ارتدادية ذاتية بغية تخيّل عدد
مل يسعفه الوقت (أو مل يكن عىل دراية برغبته هذه) لتحريره .وبصورة أقرب إىل االستعراض البورخيسياين ،ينرش شنهاف يف
هذا العدد "افتتاحية" لعدد خاص يحمل عنوان "اللسان السيادية وسيادة اللسان" .متا ًما كام يليق باالفتتاحيات ،فهو يستعرض
املقاالت التي كان ميكن لها أن تنرش يف هذا العدد الخاص.
أما ليئورا بيلسيك فقد اختارت الرجوع إىل مقالتها القصرية "تفكري نقدي يف ظل القضاء" ،التي تستند إىل محارضتها
لالحتفاء بذكرى مرور عقدين عىل دورية نظرية ونقد .تسلّط القراءة املتجدّدة لهذه املقالة الضوء عىل سريورات "إعادة
التحديد" ( – )resignificationاالستيالء عىل مفاهيم نقدية وتفريغ النقد من محتواه .منت هذه القراءة من رحم حوار دار
بني بيلسيك وبني عفرا بلوخ ،باحثة شابة تدرس منظومات التمييز يف إرسائيل والواليات املتحدة .لذلك ،تنري مقالتهام املشرتكة
"سريورة االرتداد بذاتها حول الكتابة السابقة – سريورة هي بالحقيقة حوارية بجوهرها ،ال بني الكاتبة وبني ذاتها ،وإمنا بينها
وبني باحثني آخرين يقرتحون قراءات جديدة أيضً ا".
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إضافة إىل النصوص التي ذكرت أعاله ،تضم هذه الفئة ثالثة نصوص أخرى تطرح نو ًعا ثالثًا من "القراءة املتجدّدة" – قراءة
مشهدية أوسع لباحثني يتناولون أوجه مختلفة للدورية ونشاطاتها .تفحص يايل هشاش تط ّور الخطاب الرشقي يف الدورية.
تجادل الكاتبة أن التيار املركزي لهذا الخطاب يقرتح حاليًا عامل الدين ما بعد العلامين بوصفه بديالً للقومية العلامنية .ومع ذلك،
بينام يهدف هذا الخطاب إىل تقديم منوذج للراديكالية السياسية ،فإنه يستند بشكل خطري عمل ًيا إىل األطر النظرية املحافظة
واملخيلة الصوفية .يقوم شاؤول سرت بقراءة متجدّدة ملقاالت سارة حينسيك ( ،)2008–1952تلك املقاالت التي تح ّولت إىل مادة
تأسيسية ،واملنشورة يف دورية نظرية ونقد ،ويفحص "التط ّورات" التي طرأت عليها منذ ذلك الحني .عرب القراءة املتجدّدة،
يتوقّف سرت عند منط النقد املركزي املصاغ يف الدورية عىل مدار التسعينيات ويصف كيف تح ّول تدريجيًا إىل إطار منهجي
أكادميي .وختا ًما ،يفحص جلعاد رايخ مكانة القالب البرصي يف دورية نظرية ونقد منذ ظهوره .من بني عرشات ملفات األعامل
واملواد البرصية املنشورة يف الدورية ،قام رايخ بوضع "ملف ملفات األعامل" – دمج ملجموعة من الصور مصحوبة بنص
تفسريي ،يستعرض الدوافع واملفاهيم املختلفة التي شكّلت الجانب البرصي للدورية.
*
إذا كانت فئة املقاالت األوىل املنشورة يف العدد الحايل تعود إىل املايض وفحص نصوص نرشت يف الدورية استنادًا إىل نظرة إىل
الوراء ،فإن الفئة الثانية – التي تحمل العنوان "تل ّمس الطريق :نحو جدول عمل نظري-نقدي جديد" – تنظر إىل املستقبل.
وبطبيعة الحال ،فإن رضورة اإلشارة إىل اتجاهات جديدة للتفكري تعترب جز ًءا جوهريًا من العمل الدائم للدورية ،ولكن يجب أن
نعرتف بأن النشاط اليومي يف أحايني عديدة ،ذلك النشاط الذي ينطوي عىل معالجة املسودات املرسلة إلينا وتحريرها وتهذيبها،
ال يرتك وقتًا كافيًا لالنخراط بشكل منهجي بتل ّمس التحدّيات وآفاق اإلمكانيات .يوفّر العدد الخمسني كام ذكر آنفًا فرصة ممتازة
للنظر إىل األمام مبارشة؛ ومع ذلك ،من أجل تحديد التو ّجهات املستقبلية ،ينبغي أن نشري أوالً وقبل كل يشء إىل التو ّجهات
الرئيسة التي م ّيزت الدورية يف السنوات األخرية .قبل أن أتح ّول إىل وصف الجزء الثاين من العدد ،أتوقّف لصياغة محاسبة
للنفس ،ولو كانت قصرية وأولية ،حول طبيعة النقاش النظري والنقدي الذي كان يجري يف الدورية خالل فرتة واليتي كمح ّرر.
ظهر عىل مدار سنوات تحرير يهودا شنهاف نقاشان شديدان متشابكان بعضهام ببعض ،وهام ما بعد الكولونيالية
والخطاب الرشقي ،واستمرا بالهيمنة عىل دورية نظرية ونقد ،ولكن ت ّم توجيههام نحو آفاق جديدة .إن استخدام ما بعد
الكولونيالية لدراسة موازين القوى القومية والعرقية واإلثنية يف إرسائيل/فلسطني وصل إىل درجة معينة من اإلشباع ،واحتلت
مكان ذلك إمكانية توسيع نطاقها التاريخي والجغرايف والثقايف .انطالقًا من ذلك ،فقد نرشت الدورية يف السنوات األخرية
املخصص ملوضوع "الهند/إرسائيل")؛ ومقاالت
مقاالت تبحث يف الحالة اإلرسائيلية/الفلسطينية يف سياق مقارن (مثل العدد ّ 44
تقف عىل الحدود الفاصلة تتأرجح ما بني دراسات ما بعد الكولونيالية والتاريخ اإلمربيايل (مثل العدد  ،49الذي ض ّم فئة من
املخصصة ملناسبة مرور مئة عام عىل سنة )1917؛ أو مقاالت سعت إىل توسيع نطاق العالقة ما بني
املقاالت الطويلة والقصرية ّ
الصهيونية واإلمربيالية إىل ما بعد السياق املتعارف عليه (مثل مقالة رايف تسريقني-سدان املنشورة يف العدد  ،49والتي متوضع
الفكر االسترشاقي لجابوتنسيك يف مناطق األطراف يف اإلمربيالية الروسية).
رضا بشدّة يف دورية نظرية ونقد ،إذ تو ّجه إىل آفاق
كذلك كان مصري النقاش حيال الهوية الرشقية ،والذي ال يزال حا ً
جديدة .شقّت باحثات – ومن بينهن كلنيت صالح (العدد  ،)46وريبي غيليس (العدد  ،)47ويايل هشاش (العدد  – )48سبالً
نظرية ومنهجية رائدة تربط بني الخطاب الرشقي حول الهوية الرشقية وقضايا طبقية – يف األكادمييا ،واملستوطنات ،أو يف دراسة
الفقر .تتشابك مقالة هشاش القصرية الرائدة ،التي طرحت إطار  White Trashاألمرييك بوصفه إطا ًرا اصطالحيًا لفهم مكانة
الرشقيّني يف الهيمنة الصهيونية اإلرسائيلية ،مع تو ّجه إضايف تع ّزز يف الدورية يف السنوات األخرية :تب ّني اصطالحات دراسات
البياض ودراسات االستعراض بغية الوقوف عند طبيعة منظومة االشتكناز (تب ّني الهوية اإلشكنازية وثقافتها) وبواسطتها زعزعة
اصة (يُنظر عىل سبيل املثال مقاالت أورنا ساسون-ليفي وآيب شوشانة يف
مفهوم اإلشكنازية بوصفها ماهية تتمتّع بوحدة مرت ّ
العدد 42؛ ومقالة أوري شفارتس يف العدد 43؛ ومقالة دانا غروسويرت قحطن يف العدد .)48
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هناك العديد من النصوص التي قامت بتطوير مناقشة مسائل جندرية ،وميكن هناك كذلك اإلشارة إىل اتجاهني مركزيّ ْي
من التفكري .االتجاه األول – معت َمد يف مقاالت ليمور معوديد دنون (املنشور يف العدد  )42وتسفي طريغر (املنشوران يف العددين
 44و  – )49يبحث يف عالقات القوة االجتامعية والجسدية الصادرة عن تقنيات جديدة للخصوبة (مثل ال َح ْمل البديل أو اإلنجاب
بعد املوت من سائل منوي لشخص ميت) ،أو من تجربة االستئناف عىل تقنيات طبية أقدم (مثل جراحات لتحديد نوع الجنس).
يتم دراسة هذه املسائل املركّبة يف سياقاتها املحلّية ،عىل خلفية األيديولوجيا الصهيونية و"القوة الحيوية" ( )Bio-Powerلدولة
إرسائيل .أما االتجاه الثاين ،فيتضح بصورة كبرية يف الدورية ،ويتمثّل يف تعزيز الفكر الكويري – مثل قراءة كويرية يف سفر روت
(مقالة روت فررس ،العدد )43؛ ومناقشة الهجرة الكويرية من إرسائيل بوصفها شذوذ عن املحور الزمني الوطني (مقالة هيال
عميت ،العدد )45؛ أو االنشغال يف تشكيل هوية كويرية يف مناطق األطراف يف إرسائيل (مقالة جييل هرطيل ،العدد .)49
عىل صعيد املواضيع ،ال زال االحتالل يقف يف صلب العديد من املقاالت الطويلة والقصرية املنشورة يف السنني األخرية
يف دورية نظرية ونقد .عرض العدد  ،47وهو عدد خاص بتحرير أرئيل هندل وإيرز مغور ،دراسات حديثة حول املستوطنات
يف الضفة الغربية بهدف تعزيز إطار تحلييل جديد يقف اصطالح "التطبيع" يف مركزه .وتناولت مقاالت أخرى موضوع فرض
القانون اإلرسائييل يف املحاكم العسكرية يف املناطق املحتلّة (مقالة سمدار بن-نتان ،العدد )43؛ وسريورات االستعامر االستيطاين
وفرض السلطة يف رشق القدس (مقاالن ألورن شلومو وهنيدة غانم يف العدد )48؛ وصور مدينة الروايب الفلسطينية يف الفنون
اإلرسائيلية (مقالة جلعاد رايخ ،العدد  .)48هذه هي قامئة جزئية بالطبع :إن االنشغال املكثّف يف دورية نظرية ونقد بالسيطرة
اإلرسائيلية عىل األرايض املحتلّة وعالقات اليهود والعرب يف إرسائيل/فلسطني نابع يف املقام األول من االلتزام السيايس واألخالقي،
ولكنه يعكس أيضً ا التزام الدورية بالنقاش متعدّد املجاالت وفيام بينها.
وختا ًما ،فقد قامت املقاالت املنشورة يف دورية نظرية ونقد يف السنوات األخرية بتطوير وتعميق النقاش حول األعامل
اإلبداعية اإلرسائيلية املعارصة :الفيلم السيناميئ صفر يف العالقات اإلنسانية (مقالة يويف تريوش ،العدد )43؛ والربنامج التلفزيوين
"والدة نجم" (مقالة أران ليفيو ،العدد )44؛ وأغاين الفرقة املوسيقية "هبيلوييم" (مقالة عوديد إيرز ،العدد )43؛ ومعارض
"التعدّدية الثقافية" يف املتاحف اإلرسائيلية (مقالة نوعه حزان ،العدد  .)49طرح مورئيل رام ،ضمن مقالته الرائدة واملثرية
بصورة خاصة التي تبحث يف صعود شخصية الزومبي (العدد  ،)43إطا ًرا اصطالحيًا جديدًا يربط بني الثقافة الشعبية وبني
سلسلة من االصطالحات واملجاالت املعرفية األخرى :ما-بعد-األنسنة ( ،)post-humanismوالسياسة الحيوية (،)Bio-Politics
وحاالت الطوارئ .وبرغم ذلك ،علينا االعرتاف بأن مقالة مورئيل رام هذه كانت شاذة بدرجة كبرية عىل صعيد زاوية تناولها
ملصطلح ما-بعد-األنسنة؛ زد عىل ذلك ،أن النقاش يف اإلبداعات املعارصة كذلك ال مي ّيز ،عىل سبيل املثال ،الدراسات األدبية
(القليلة أصالً) املنشورة يف دورية نظرية ونقد يف السنوات األخرية .وكام يجادل عمري هرتسوغ ويعيل شنكار يف مقالتهام
القصرية املنشورة يف العدد  ،45فإن الباحثني يف األدب ال زالوا يركّزون عىل األعامل األدبية العربية الكالسيكية السابقة (أمثال
أعامل برنر وفوغيل) ويولون القليل من االهتامم لألدب اإلرسائييل الجديد.
لكن إذا كان يجب علينا أن نشري ،بنظرة إىل الوراء ،إىل التحدّي األهم الذي تعاملنا معه ،فهو يتمثّل يف الفجوة الهامة
الفاصلة بني التن ّوع الغني للمواضيع واملصادر والحلبات التي تناولتها الدورية – إذ ميكن القول كل يشء عن الحيّز اإلرسائييل
سوى أنه ممل – وبني الشعور بأن النظرية النقدية ،األداة التي بواسطتها نبحث هذه املواضيع واملصادر ،ال زالت تتخ ّبط يف
مكانها .وكام أشار شاي اليف يف خامتة العدد الحايل ،فإن روتينية "البحث العادي" ،التي ال تثري صعوبات خاصة يف سياقات
أكادميية أخرى ،تتحدّى النظرية النقدية التي متثّل طريقة عملها ثورة دامئة عىل أدوات التفكري .ووفقًا له" ،فإن التفكري النقدي
الذي ال يتجدّد أشبه بالقمر االصطناعي الذي خرس من رسعته وحاد عن مداره ،ألنها تفقد اتجاهها وسم ّوها" .مثّل هذا اإلدراك
محور تركيز تجربتنا لتقديم "تل ّمس طريق" جديدة ،تقوم عىل عاتقي وتنطلق من القراءة املتك ّررة.
*
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كام هو الحال مع القسم األول من العدد الحايل ،قرارات صعبة رافقت عملية تحرير الجزء الثاين ،تتعلّق بشكل أساس
بالتساؤالت حول االتجاهات النظرية التي يجب الرتكيز عليها وإىل أي كتّاب نتو ّجه .أوضحنا يف معرض الرسالة املو ّجهة إىل
جمهور املؤلفني ،بأننا نسعى يف هذه الفئة إىل نرش مقاالت من شأنها تقديم تو ّجهات أصيلة وتخوض حقول معرفية جديدة يف
مجال األبحاث والنقد والنظرية ،مقاالت تضع عىل جدول األعامل اتجاهات نظرية جديدة وتكشف ق ّراء دورية نظرية ونقد
عىل التح ّوالت الطارئة يف السنوات األخرية يف إرسائيل والعامل :تطوير مناظري نظرية جديدة؛ وتشكيل اسرتاتيجيات منهجية
وفكرية؛ والتعامل مع مسائل سياسية وثقافية هامة ماثلة أمام باحثني ينتمون إىل حقول معرفية مختلفة .لقد طلبنا من
املؤلفني التفكري يف تحدي األطر املنهجية والنظرية التي يجب مواجهتها ،وتقديم األدوات التي تقرتحها التو ّجهات الجديدة،
تجل كل هذه األمور يف السياق اإلرسائييل.
والتفكّر بكيفية ّ
وكام جرى يف القسم األول ،مل تنضج جميع النصوص املقدّمة لنا إىل مستوى ميكن تحويلها إىل مقاالت .تلقينا يف النهاية
نصا ،ربطنا بعضها ببعض ،كام جرت العادة ،استنادًا إىل نقاط التامس فيام بينها .ومع ذلك ،فمن الواضح أنه كان
سبعة عرش ً
يفس حقيقة أن عرضهم هاهنا ال يعكس دو ًما
باإلمكان ترتيب املقاالت بصورة مختلفة متا ًما (وهذا هو السبب أيضً ا الذي ّ
ترتيبها كام تظهر يف العدد الحايل) .تقدّم بعض املقاالت مناقشات مستمرة منذ سنوات عىل صفحات دورية نظرية ونقد ،وتركّز
عىل التو ّجهات املعارصة والتحدّيات الجديدة؛ وتعرض بعضها أمام الق ّراء اتجاهات جديدة حظيت فيام مىض باهتامم محدود؛
بينام يتو ّجه البعض اآلخر إىل اتجاهات بحثية مل ينكشف الناطقون باللغة العربية عليها بعد .تتشابك بعض املقاالت املنشورة
هنا بطرق مركّبة ومتن ّوعة مع النصوص املنشورة يف القسم األول للعدد الحايل.
يظهر يف مقدمة قسم "تل ّمس الطريق" بعض املقاالت التي تتناول مسألة تعاطي النظرية النقدية مع التح ّوالت البيئية
والتكنولوجية والسياسية التي تزعزع عاملنا يف السنوات األخرية .تع ّرف كرمل فايسامن ،يف معرض مقالتها "ما بعد األنسنة:
بروميثيوس وانتقام التفكيكية" ،فكر ما بعد األنسنة بوصفه شكالً من القراءة الذي ال ميوضع اإلنسان يف املركز ،ويشكّك يف
فرضية التنوير بشأن مركزية اإلنسان يف النظام الكوين ،إىل جانب تقويض تعريف ما هو إنساين ومحاولة انتهاك حدود هذا
التعريف عىل أرض الواقع" .وهناك منظور آخر يرتبط مبركزية اإلنسان يف العامل ميكننا تل ّمسه يف مقالة دان متري ،والتي تستعرض
تحدّيات الفكر البيئي يف أيامنا وتركّز عىل العالقات املتبادلة فيام بني املجاالت ،بني البحث البيئي ضمن العلوم الطبيعية وبني
البحث ضمن العلوم االجتامعية واآلداب .تتوقّف مقالة نيتسان ليبوفيتش كذلك عند العالقات املتبادلة بني البعد "السيايس"
وتفس مسألة صلتها الشديدة
للحياة وبني البعد "البيولوجي" لها ،والتي تعرض الفرضيات األساس لنقد السياسة الحيويةّ ،
بفهمنا للسريورات السياسية الطارئة يف العقدين األخريين يف العامل الغريب ،بصورة عامة ،ويف إرسائيل ،بصورة خاصة.
تتخذ العالقة بني الحداثة والعوملة ،الحارضة بصورة واضحة يف ثالث مقاالت افتتاحية ،تعابري مختلفة – ولكنها هامة
جدًا – يف مقالة مريا بولبريغ ،التي تفحص تط ّور علم األديان بوصفه إطا ًرا منهجيًا مستقالً .ترشح بولبريغ غياب هذا اإلطار
املنهجي يف األكادمييا اإلرسائيلية حتى وقت قريب ،وتدعو التفكري من جديد باألطر االصطالحية "دين" وتديّن" وبهذا تحدّي
مفاهيم ماهية بشأن األديان والثقافات .أما تومر غاردي فيبحث يف التأثري البالغ لسريورات العوملة عىل األدب العربي ،ويصف
منو "أدب عاملي باللغة العربية" :أعامل أدبية كهذه ،املكتوبة يف إرسائيل ،ال تقرأ عىل يد جمهور ق ّراء عاملي فحسب ،بل هي
تستهدف جمهور ق ّراء كهذا وتستبطنه يف داخلها.
املتغي ،والذي يشكّل عامل األدب (واألدب العاملي) من جديد ،قلب مقالة رونني ماندلكرين،
يحتل الواقع االقتصادي
ّ
التي تجادل أن الوجه األهم يف نهضة النيوليربالية من جديد ،بعد سنة  ،2008ليس هو الحفاظ عىل السياسة االقتصادية (التي
يتعي أن
م ّرت يف تح ّوالت كبرية) ،وإمنا يتمثّل يف تعزيز استحكام أنظمة النيوليربالية يف األنظمة الدميقراطية الرأساملية .لهذاّ ،
يقوم يف صلب النقد بُعد االستحكام تحديدًا .تقوم كاثرين روتنبريغ بتوجيه أسهم النقد باتجاه بُعد آخر للنيوليربالية ،واملتمثّل
يف النسوية النيوليربالية ،والذي ظهر يف العقدين األخريين يف الدول الغربية ،وفصله متا ًما عن مفاهيم مفتاحية يف الليربالية،
كاملساواة والعدالة والتح ّرر – مفاهيم ساهمت يف تشكّل حركات النساء والنسوية الليربالية منذ نشأتهام .إن رضورة طرح
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صياغة جديدة ملكانة ودور النقد النسوي يقع يف قلب عمل مريي روزمارين؛ ترسم مقالتها خريطة ذاتية سياسية نسوية
معارصة ،كام تتبلور يف النقاشات النظرية املركزية يف الفكر النسوي يف السنوات األخرية.
يصف الكثري من الكتّاب ،متا ًما كروزمارين ،محاوالت التعامل مع األزمة التي طالت النظرية النقدية .تعرض أييلت بن
يشاي عرضً ا ،األول من نوعه باللغة العربية ،بشأن التو ّجه الجديد يف البحث األديب :االبتعاد عن التو ّجه التأوييل-املتشكّك،
والنص
الساعي إىل تخليص ما يخفيه النص يف أعامقه ،وتطوير مامرسات "قراءة السطوح" التي تفضّ ل الحارض عىل الغائبّ ،
الرصيح عىل باطنه .يعرض متان شفريا أمام الناطقني باللغة العربية فكر عامل األنرثوبولوجيا الربازييل إدواردو فيفريوس دي
كاسرتو ،الذي يعتمد املنظورية ( ،)perspectivist approachوالتي تساعده عىل تحدّي الفرضية القائلة إن اإلنتاج املعريف
األكادميي ينطوي بالرضورة عىل الواجب األخالقي لتحرير الفئات السكانية املقموعة بشتّى أصناف القمع .تقع العالقة بني األنا
وبني اآلخر يف صلب مقالة عريان دورفامن وأبيتار كوفنهاغن اللذان يجادالن أن وضعية الفلسفة األوروبية املستنزفة نابعة من
خفوت التوت ّر القائم بني "الحياة" و"العامل" ،ويشريان إىل شخصية الشبيه" ،هو األنا وغري األنا ،أنا واآلخر سوية" ،كوسيلة للتخلّص
من الطريق املسدود التي وصلت إليه الفلسفة.
يتضمن العدد الحايل ثالث مقاالت تقرتح سبالً نظرية ونقدية جديدة ومتجدّدة لبحث االحتالل والعالقات اإلرسائيلية
الفلسطينية .تقدّم أريج صباغ-خوري عرضً ا منهجيًا إلطار االستعامر االستيطاين النظري ،وتؤكّد عىل صلته املحلّية لفهم املرشوع
الصهيوين ،وتحليل سوسيولوجيا اإلنتاج املعريف يف إرسائيل .تجادل الكاتبة أن الظهور املتجدّد لهذا اإلطار النظري يف السنوات
األخرية يكمن يف التح ّوالت الطارئة عىل السياسة الفلسطينية يف إرسائيل ،ومكانة األكادمي ّيني الفلسطين ّيني املركزية يف تطوير هذا
الخطاب .تبحث إفرات إينب تسور يف مساهمة أفكار مستمدّة من التحليل النفيس لنقد العنف السيايس ،وتركّز عىل املسألة
املركّبة املتمثّلة يف الصدمة النفسية وشهادة املعتدي بواسطة العنف عىل غريه .إن مناقشة هذه املسألة ،ال سيام يف السياق
اإلرسائييل ،تؤكّد عىل رضورة العثور عىل سبل للربط بني غرفة العالج والحيّز العام .تتناول مقالة رننا كيدار ورون دودايئ
توت ّ ًرا شبي ًها يف الحلبة القضائية :تناقش املقالة مسألة "العدالة االنتقالية" ( ،)transitional justiceأي قضية كيفية تعاطي
املجتمعات مع موروث الرصاع والتعدّي الجامعي عىل حقوق اإلنسان .يجادل الكاتبان أن السياق اإلرسائييل يعلّمنا أن مبادئ
وأساليب العدالة االنتقالية من شأنها أن تكون عملية حتى قبل وضع ح ّد لنهاية الرصاع – كحلبة السياسية والثقافية املعارضة
عىل سبيل املثال.
ويف الختام ،تعرض ثالث مقاالت تط ّورات مثرية يف بعض املجاالت البحثية التي مل تحظ دو ًما ،برغم مركزيتها ،بنقاش هام
عىل صفحات دورية نظرية ونقد :يتناول روين هولر مسألة ظهور دراسات اإلعاقة؛ وتناقش دفنا هريش مجال الطعام؛ بينام يعرض
درور هراري تط ّور دراسات االستعراض .تطرح هذه املقاالت الثالث توليفة مفيدة تجمع بني عرض املجال ،كام تشكّل يف العامل
يف العقود األخرية ،وبني التحدّيات العينية واالتجاهات الخاصة التي متيّز السياق اإلرسائييل – إن كان الحديث يدور حول الصورة
املثالية للجسد الصهيوين؛ أو يف مكانة الح ّمص والبمبا يف الثقافة اإلرسائيلية؛ أو زيارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب إلرسائيل.
كام ذكر ،يُختتم العدد الحايل بخامتة بقلم شاي اليف ،رئيس معهد فان لري ورئيس هيئة تحرير دورية نظرية ونقد .يستند
اليف إىل النصوص املختارة يف العدد الحايل بغية التوقّف عند طبيعة التح ّول املمكن يف دورية نظرية ونقد .من ناحية ،ليس هناك
محق يف مجادلته أن تجديد التفكري النقدي مرشوطًا ،من بني جملة األمور ،بتح ّول األنظار النقدية إىل الداخل،
شك يف أن اليف ّ
يجسد فكرة أن هناك أهمية بالغة لتطوير زوايا نظر
نحو النظرية النقدية نفسها .من ناحية أخرى ،أعتقد أن العدد الحايل ّ
جديدة تتّجه نحو الخارج أيضً ا ،إىل األسئلة والالعبني والحلبات التي مل تح ّظ باالهتامم املطلوب .ليس لدي شك يف أنه حتى من
دون االنعطاف الحاد والصارم مبكانة النظرية النقدية ،فإن الح ّيز اإلرسائييل – بتعقيداته ،ومشاكله ورصاعاته – سيواصل تقديم
الفرص الكافية لتعزيز "الكتابة ما بني املجاالت ومتعدّدة املجاالت انطالقًا من نقد دائم عىل مجاميع املعرفة الرئيسة املعتمدة".
*
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إن أحد االتجاهات النظرية الهامة الذي يظهر يف بعض األحايني يف أعداد الدورية ،ولكن ال يتم تطويره بشكل مبارش ،يتمثّل
املخصص للعدد القادم (العدد  ،)51عدد خاص يقوم
يف مجال دراسة الحيوانات .يكمن السبب يف هذا اإلغفال يف أنه املوضوع ّ
عىل تحريره يوآب قيني ،والذي سيظهر يف صيف  .2019وميكن العثور عىل عناوين النصوص التي سرتد فيه ،كام هو الحال
دامئًا ،عىل الغالف الخلفي للعدد الحايل.
مع صدور العدد القادم (العدد  )51سوف أنهي عميل ،بعد أن أمضيت فيه ست سنني ونصف ،كمح ّرر لدورية نظرية
ونقد .واستغل هذه الفرصة لتقديم شكري لكل من م ّد يد العون خالل العمل :ألعضاء هيئة التحرير املصغّرة ومجلس الهيئة؛
ملؤلّفي املقاالت الطويلة والقصرية؛ لألصدقاء والزمالء الذين قدّموا يل يف أكرث من مناسبة النصيحة الجيدة (وشكر خاص
للربوفيسور يهودا شنهاف)؛ وال سيام ملجموعة املحكّمني الذين من دون عملهم الهام ،الذي يجري دو ًما من وراء الكواليس ،مل
يكن باإلمكان إصدار دورية بهذه الصورة ،تجول فيام بني املجاالت وتعدّدها.
كام وأتقدّم بالشكر للفريق الدؤوب يف معهد فان لري ،مهد الدورية منذ نشأتها :للدكتورة طال كوخايب ،مديرة النرش يف
املعهد ،عىل املساعدة واإلصغاء والفطنة السليمة؛ ليعيل شليف-فيغيرس ،عىل خمس سنوات من بذل الجهد كسكرترية هيئة
التحرير؛ ولساندا فوكس ،سكرترية هيئة التحرير الحالية ،التي ستنهي عملها يف هذه األيام ،عىل الدمج غري العادي بني الجدية
وحس الفكاهة اللطيف؛ ولسكرترية هيئة التحرير الجديدة عنات شليم وأمتنى لها النجاح والشعور باالكتفاء الذايت يف عملها.
ّ
عملت نعمة فنحايس-تسيبور عىل تدقيق مقاالت الدورية عىل مدار مثاين سنوات ،حتى سنة  .2017ال تحظى مدقّقات
اللغة عادة باالعرتاف بعملهن الهام ،وأنا مرسور عىل هذه الفرصة لتقديم الشكر لنعمة عىل إرصارها والتقيد بالهدف :تعلّمت
منها الكثري حول اللغة العربية والتعامل مع النصوص والعالقات اإلنسانية .وأتقدم بالشكر كذلك ملدقّقتا اللغة الرائعتان ضمن
فريق عمل املعهد ،رونيت طفريو وأييلت قامي ،عىل مساهامتهام يف مناسبات مختلفة؛ للمص ّممة نعمي موراغ؛ وكذلك لجميع
مدقّقي اللغة اآلخرين الذين كانوا لنا عونًا ،وللمرتجمني ،واملنقحني ،وللمسئولني عن تصفيف النصوص وطباعتها.
إضافة إىل املقاالت املنشورة يف الدورية ،تنرش الدورية بانتظام مقاالت قصرية ومراجعات كتب ال تخضع للتحكيم
األكادميي ،ولكن لهذا السبب بالتحديد ،تتطلّب مبادرة وبذل جهد كبري يف املرافقة والتحرير .أود أن أشكر مح ّرري قسم
"املقاالت القصرية والنقد" الذين عملوا يف فرتيت – يانيب رون-إيل وإيال غالس ومتان بورد – عىل إسهامهم الكبري يف الدورية،
وأمتنى لهم النجاح يف مواصلة حياتهم األكادميية.
أتوجه بالشكر إىل الربوفيسور جربائيل موتسكني ،الرئيس السابق للمعهد ،الذي منحني ثقته؛ والربوفيسور شاي اليف،
الرئيس الحايل للمعهد ،عىل كل الدعم واملساعدة .حتى حني اختلفنا ،عرفنا كيف نرتفّع عن الخالفات من أجل تعزيز عمل
الدورية .أنا مقتنع بأنه يعرف كيفية نقل دورية نظرية ونقد إىل آفاق جديدة.
يتول
عند ورود العدد إىل الطباعة جاءتنا البشارة أن د .شاؤول سرت انتخب عىل يد لجنة خاصة بالبحث عن شخص ّ
يجسد العدد الحايل بأشكال متن ّوعة – وكام
منصب املح ّرر القادم للدورية .إن التحدّيات التي تنطوي عليها الوظيفة ،كام ّ
يصف شاؤول نفسه يف مقالته القصرية الرائعة حول أعامل ساره حينسيك – لعظيمة ،وكذلك الطاقة واألهمية الكامنة فيها.
نيابة عن جمهور دورية نظرية ونقد أمتنى لشاؤول النجاح يف املهام املثرية والهامة التي أخذها عىل عاتقه .ال يراودين أدىن
شك بأنه سيفتح طرقًا جديدة لتعزيز النقد والنظرية؛ وأنتظر بشغف وتوق لقراءة افتتاحيته للعدد األول بتحريره لتنضم إىل
موروث عريق كام وصفناه أعاله.
ال أستطيع أن أتخيل عميل عىل م ّر السنني دون الخربة الواسعة للسيدة أورنا يولييل-بنفينستي ،نائبة رئيس التحرير،
ومكابدتها وصداقتها ،والتي عملت إىل جانبي .إن معرفتها بجميع جوانب عمل هيئة التحرير واستعدادها لتقديم املساعدة
يف جميع الحاالت ،كانت بالغة األهمية لقدرتنا عىل نرش عددين كبريين سنويًا؛ وليس لدي أدىن شك يف أن وجودها سيساعد
الدورية يف املستقبل أيضً ا .أشكرها من أعامق قلبي.
وأخ ًريا ،شكري ومحبتي لشريا زييتك ولبنايت متار وتاليا وروت عىل التف ّهم والصرب والدعم.
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