
005

في هذا العدد

ت�ساف��رت ع��دة عوامل لتدفع قي��ادة منظمة التحرير الفل�سطينية )م.ت.ف.( نح��و التوجه اإلى الأمم 

المتح��دة م��ن اأجل الح�س��ول على اعتراف دولي بدولة فل�سطينية على ح��دود �سنة 1967. ولعل اأهم هذه 

العوام��ل قناع��ة القيادة الفل�سطينية بعدم جدوى العودة اإل��ى المفاو�سات الثنائية المبا�سرة مع اإ�سرائيل 

م��ن دون اإيج��اد الإطار الدولي الملزم ال��ذي يحدد الخطوط الأ�سا�سية للحل القائم عل��ى مبداأ ''الدولتين''، 

وال�سع��ور ال�سائ��د ل��دى اأو�س��اط ه��ذه القيادة ب��اأن الجان��ب الإ�سرائيل��ي ل يري��د )اأو ل ي�ستطي��ع( التقدم 

بال�سروط الأدنى للحل المقبول من وجهة النظر الفل�سطينية، عالوة على غياب الرافع الخارجي المتمثل 

ف��ي دور ''مت��وازن'' وفاعل لالإدارة الأميركية وتوابعها )مثل اللجنة الرباعية(، والموؤازرة العربية الموؤثرة 

في ظل الأو�ساع العربية والإقليمية الراهنة وتغيراتها الم�ستمرة.

وعلى الرغم من اأهمية الخطاب الذي اأدلى به الرئي�س الفل�سطيني اأمام الجمعية العامة، فاإنه يبدو 

اأن اأف��ق العم��ل الفل�سطين��ي على ال�ساحة الدولية وف��ي الأمم المتحدة بالذات، �سيبق��ى محدوداً في اأف�سل 

الأح��وال، كم��ا يبدو اأن الحمل��ة الفل�سطينية الهادفة اإل��ى ''اللتفاف'' حول المفاو�س��ات الثنائية اأو خلق 

الوقائع ال�سيا�سية �� الدبلوما�سية الجديدة �ستكون محدودة الأثر في نهاية المطاف، ولعلها لن تثمر اأكثر 

من بع�س الإنجازات المعنوية الرمزية ذات الطابع الجزئي والموقت.

وف��ي الواق��ع فاإنه يمكن الت�ساوؤل ع��ن جدوى ال�سعي وراء ال�سرعية الدولي��ة في ظل موازين القوى 

العالمي��ة الحالي��ة والمرئية، والتي تحدد م�سمون هذه ال�سرعية فيم��ا يخ�س الحق الفل�سطيني على وجه 

التحديد.

فالتجرب��ة الفل�سطيني��ة التاريخية مع ''ال�سرعي��ة الدولية'' كانت تجربة موؤلمة من��ذ بداية ال�سراع، 

وقّلم��ا نج��ح الفل�سطينيون في انتزاع العتراف الدولي بحقهم الأ�سا�سي ف��ي اأر�س فل�سطين، فعهد بلفور 

ع ل� ''وطن قوم��ي'' لليه��ود، اأ�سبح جزءاً م��ن ''ال�سرعية 
ّ
ال��ذي اأنك��ر الحق��وق الفل�سطيني��ة ال�سيا�سية و�س��ر

الدولي��ة'' بع��د اأن تبنت��ه ع�سب��ة الأم��م ف��ي �سن��ة 1923 واأدخلت��ه كبن��ٍد ملزم م��ن بنود �س��ك النتداب 

البريطان��ي عل��ى فل�سطين. عالوة على ذل��ك، فاإن قرار التق�سيم في �سنة 1947، والذي اأن�ساأ دولة اإ�سرائيل 

عل��ى الرغ��م من الإرادة العربية الجماعية، هو اأي�سًا من اإفرازات ''ال�سرعية الدولية'' بح�سب موازين القوى 

ع  ''حق اإ�سرائيل ف��ي الوجود والحدود 
ّ
ال�سائ��دة ف��ي حين��ه، كم��ا اأن قرار 242 ف��ي �سنة 1967 الذي �س��ر

الآمن��ة''، وال��ذي تجاه��ل الحقوق الوطني��ة ال�سيا�سية كليًا، ل ي��زال هو الآخر المرجعي��ة الوحيدة المتفق 

عليها لعملية ال�سالم الجارية/المتعثرة.

ا 
ّ
لي���س المق�س��ود اأبداً اأن يدخل الجان��ب الفل�سطيني في �سراع مع ال�سرعية الدولية، اأو المتناع مم

نت 
ّ

يمك��ن انتزاع��ه م��ن حقوق م��ن المجتم��ع الدولي، واإنما ل ب��د من العتراف ب��اأن ه��ذه ال�سرعية ح�س

اإ�سرائي��ل ول ت��زال، م��ن دون اأن ُتقر بالحقوق الفل�سطيني��ة الموازية والأكثر جدارة م��ن الأ�سا�س. وتبقى 

فر���س ا�ستمال��ة ال�سرعية الدولية نح��و مواقف اأكثر تقدمًا وعدالة مح��دودة براأينا من دون تغير جذري 

عل��ى اأر�سي��ة ال�سراع نف�سها، وبحيث ت�سطر ال�سرعية الدولية اإلى اأن تتعامل مع هذه التغيرات ولي�س مع 

دبلوما�سية تقوم اأ�سا�سًا على تعبئة العطف الدولي �� وهو اأمر ل بد منه �� لكنه لن يبدل من واقع ال�سراع 

على الأر�س �سيئًا.
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وهك��ذا، ف��اإن م�ساأل��ة ''ال�سرعية الدولي��ة'' لي�ست مرتبطة بالو�س��ع الفل�سطيني الراه��ن واحتمالته 

فح�س��ب، ب��ل بج��ذور هذه الق�سي��ة وامتداداتها التاريخية عب��ر اأكثر من قرن من المواجه��ة مع الم�سروع 

ال�سهيون��ي اأي�س��ًا. وفي هذا ال�سياق ياأتي هذا العدد من ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' كي يعالج الم�ساألة 

م��ن وجهتين: الوجهة الأولى تن�سرف اإل��ى اأهمية واأبعاد ''تجربة اأيلول''، والوجهة الثانية تعود بالقارئ 

اإلى روؤى جديدة لنكبة الفل�سطينيين، تلك المرحلة الحا�سمة التي ما زلنا نعي�س في ظاللها حتى اليوم.

مة في ب��اب ''مداخل'' اإل��ى التناق�س الظاهر م��ا بين نجاح 
ّ
ويتط��رق ندي��م روحان��ا في مقال��ة قي

الهوي��ة الفل�سطيني��ة ف��ي الحفاظ على معاناته��ا، وف�سل ال�سيا�س��ة الفل�سطينية الحالية ف��ي الو�سول اإلى 

الح��ل المط��روح، ويدع��و اإلى حل توافق��ي لهذه المع�سلة ي�سم��ن بذور م�سروع �سيا�س��ي فل�سطيني جامع 

جدي��د، بينم��ا يعالج جميل هالل، وب�سكل معمق، ماأزق اأيلول/�سبتمب��ر، والتناق�س الآخر ما بين التاأييد 

ال�سعب��ي ال��ذي يحظ��ى به ال�س��رد التاريخي الوارد ف��ي خطاب الرئي���س الفل�سطيني ف��ي الجمعية العامة، 

وغي��اب ه��ذا ال�سرد عن جوه��ر المطالب الفل�سطيني��ة ال�سيا�سية الت��ي ُقدمت اإلى الأم��م المتحدة، وحاجة 

ا 
ّ
الحرك��ة ال�سيا�سي��ة الفل�سطيني��ة اإلى روؤي��ة وا�ستراتيجي��ا موحدتين من اأج��ل تعظيم فعله��ا الوطني. اأم

ج��ورج جقمان فيتطرق ببع�س التف�سيل اإلى دوافع القي��ادة الفل�سطينية وال�سغوطات التي واجهتها في 

حملته��ا الدولي��ة، ومحدودية المكا�سب الفل�سطينية ال�سيا�سية التي ربم��ا تعيد القيادة الفل�سطينية اإلى ما 

كانت عليه قبل الذهاب اإلى الأمم المتحدة.

ا الركن الأ�سا�سي الثاني في هذا العدد من المجلة، فهو الملف الخا�س بحرب 1948 وتاريخها. 
ّ
اأم

عداً ثقافيًا على ''النكبة الم�ستمرة'' في معالجة ثاقبة ل�سورة العربي في الرواية 
ُ
وي�سف��ي اليا���س خوري ب

الإ�سرائيلي��ة والرم��وز المخف�ي��ة �� اأح�يانًا �� ف��ي الأدب الفل�سطيني النقي�س، ف��الأدب، براأيه، لي�س مرجعًا 

تاريخي��ًا بق��در م��ا هو م��راآة تعك�س اتجاهات ف��ي الم�سهد الأيديولوج��ي للطرفين. ويخل���س الكاتب اإلى 

الحدي��ث ع��ن عالقت��ه الخا�سة بالنكب��ة عبر روايات��ه، واإ�سراره على ع��دم توخي النكف��اء العدمي على 

الرغم من األم النكبة الم�ستمر.

مة ب�ساأن الموؤرخي��ن الفل�سطينيين والتاأريخ الفل�سطيني 
ّ
وي�ستم��ل ملف ح��رب 1948 على مقالة قي

بقل��م بي��ان نويه���س الح��وت، وه��ي تنظ��ر باإ�سهاب اإل��ى م�ساهم��ة كل من محم��د ع��زة دروزة، وعارف 

العارف، وم�سطفى مراد الدباغ، ووليد الخالدي، في �سوغهم الرواية التاريخية الفل�سطينية حفاظًا على 

الحق والحقيقة بعد �سياع الأر�س.

وف��ي المقاب��ل تن�س��ر المجل��ة مجموعة م��ن الدرا�س��ات الحديث��ة ال�سادرة ع��ن كّت��اب اإ�سرائيليين 

يعالج��ون فيه��ا تف�سيالت ل��م ُتك�سف من قبل ب�ساأن ال�س��راع الإ�سرائيلي الداخلي فيم��ا يتعلق بذكريات 

الحرب، ودور منظمة ''ماحال'' في طرد الفل�سطينيين من اأر�سهم.

ق��د يب��دو التالزم ما بين الحدي��ث عن ''تجربة اأيلول'' وملفنا عن ح��رب 1948 مجرد م�سادفة، اإّل 

اإن��ه يوؤك��د في الواقع م��دى الترابط ما بين اليوم والأم�س، وما بين الم�ستقب��ل الفل�سطيني وما�سيه، وهذا 

هو حالنا في ''النكبة الم�ستمرة''.

وب��دءاً م��ن هذا الع��دد �سيتم ن�سر باب ''وثائق'' ف��ي الموقع الإلكتروني للموؤ�س�س��ة على اأن نن�سر في 

المجلة قائمة بمحتوياته.
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