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يف هذا العدد
ال ،أو هذا ما توحي به الوقائع السياسية يف املشرق العربي،
يبدو السؤال الفلسطيني مؤج ً
ّ
التي نطلق عليها يف العادة تسمية مستلة من القاموس الكولونيايل هي الشرق األوسط.
من االتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى يف جنيف ،إىل االستعدادات احلثيثة لعقد
مؤتمر جنيف  2بشأن سورية ،تقول ظواهر األمور إن فلسطين موضوعة على الرف ،يف انتظار
رسم مالمح التوازنات اجلديدة يف املنطقة.
لكن ظاهر األمور ربما يبدو خمادع ًا ،وهذا ما قد تشير إليه املفاوضات الغامضة املالمح
مهد التفاق
بين السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل اإلسرائيلي؛ هل نحن أمام مدريد  2الذي ّ
أوسلو على إيقاع "عاصفة الصحراء" وغبارها الكثيف ،أم نحن أمام احتمال حل انتقايل آخر
لن يكون سوى جزء من مأزق ما أُطلق عليه اسم عملية السالم؟
يف احلالتين فالقضية الفلسطينية تقف أمام ضرورة مراجعة شاملة لواقعها وبناها
السياسية والفكرية والتنظيمية ،بعد مرور عقدين على اتفاق أوسلو الذي فتح الباب أمام بداية
ُّ
التشكل املنهجي لواقع يحمل كثير ًا من مالمح التمييز العنصري.
انطالق ًا من هذه الضرورة يكتب نديم روحانا مقالته" :املشروع الوطني الفلسطيني:
نحو استعادة اإلطار الكولونيايل االستيطاين" ،وفيه مالمح مراجعة لألطر الفكرية التي شكلت
يقدم نقد ًا جذري ًا ملسار
ترسيمات أو براديغمات احلركة الوطنية الفلسطينية املعاصرة ،كما ّ
هذه احلركة ،مقترح ًا الدمج بين النضالين الوطني واملعادي للكولونيالية .وال شك يف أن هذه
وغني عن القول أننا يف "جملة
املقالة بما حتمله من أفكار جريئة ستفتح واسع ًا باب النقاش.
ّ
الدراسات الفلسطينية " ال نرحب فقط بالردود عليها ،بل ننتظرها أيض ًا.
إىل جانب هذه املراجعة يكتب ريتشارد فولك يف "إعادة النظر يف مشكلة فلسطين" ،قراءة
لواقع القضية الفلسطينية ومستقبلها على ضوء انسداد أُفق ّ
حل الدولتين ،وهو بذلك يقدم وجهة
نظر خبير عايش القضية يف خمتلف مراحلها.
تكتمل هاتان املقالتان من خالل قراءتين للسياسات الدولية يف املنطقة :األوىل كتبها
اللباد:
عمر تاشبينار" :أوباما والديناميات املتفجرة يف الشرق األوسط " ،والثانية مصطفى ّ
"اخلفي يف 'اتفاق جنيف’ بين إيران والدول الست الكبرى" ،وفيهما إطاللة على منعطف السياسة
األميركية يف املنطقة والعامل عبر ربطه باالتفاق النووي وآفاق الدور اإلقليمي اإليراين.
تلخصها السياسات الدولية واإلقليمية ،وإنما هي قضية كفاح شعب مل
لكن فلسطين ال ّ
يتوقف عن تقديم التضحيات .ويف هذا السياق ال بد من اإلشارة إىل األهمية الكبرى التي
يحتلها إسقاط مشروع برافر ـ بيغن لتهويد النقب .ذلك أن التراجع عن هذا املشروع كان ثمرة
أوىل لنضال شباب فلسطين وشاباتها ،الذين أعلنوا بإصرارهم وصمودهم أنهم يستطيعون
حتدي جحيم القمع اإلسرائيلي .وتأتي دراسة ليندا طبر وعالء العزة" :املقاومة الشعبية
بعد االنتفاضة الثانية" ،التي حتلل بعين نقدية واقع املقاومة الشعبية وآفاقها والعوائق التي
أعده ربيع عيد" :حق العودة يف املمارسة ،إقرت ،كفر
تواجهها ،لتتكامل مع التحقيق الذي ّ
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اللجون ،معلول ،الغابسية" ،وهذا التحقيق يشهد على نمو براعم حق
ُبرعم ،ميعار ،صفّ وريةّ ،
العودة ،الذي يحوله أهل هذه القرى إىل حقيقة ملموسة ُتبنى بالعرق والنضال.
يستعيد فاروق مردم بك يف مقالته" :إيالن هاليفي :يهودي فلسطيني ومواطن من العامل"،
شخصية املناضل األممي الراحل ،الذي اختار فلسطين أرض ًا للدفاع عن احلرية ،واختارته
فلسطين كأحد أكثر الناطقين باسمها بالغة ،كما يكتب الياس خوري عن املثقف الفلسطيني
الراحل فوزي األسمر ،يف رحلته املأسوية من مسقطه يف اللد حتت االحتالل ،حيث عاش
طفولته وشبابه ،إىل منفاه األميركي.
ومن جهة أُخرى ،يقرأ آدم شاتز جتربة كلود النزمان صاحب فيلم "شواه" يف التباساتها
الوجودية وصهيونيتها املعلنة.
الشيقة" :النبي روبين يف يافا :من موسم
يف باب الدراسات نقرأ حممود يزبك يف دراسته ّ
ديني إىل مصيف" ،وفيها نذهب يف رحلة ممتعة إىل مدينة العطر وموسمها الصيفي الذي اندثر
مع اندثار املدينة بعد احتاللها ،ونتابع مع عبد الرحيم الشيخ مسارات "حتوالت البطولة يف
اخلطاب الثقايف الفلسطيني" ،عبر قراءة إلشكاليات الثقافة الراهنة يف فلسطين.
مأساة النازحين الفلسطينيين يف سورية ،والتي هي جزء من التراجيديا الكبرى التي
يعيشها الشعب السوريّ ،
تطل من خالل حتقيق نبيل حممود السهلي بحقائقها املؤملة التي
تشير إىل حقيقة فلسطينية يتجاهلها اجلميع هي ظاهرة جلوء ما بعد اللجوء ،وهي ظاهرة
عامة يف حياة الالجئين الفلسطينيين ،ليس يف سورية وحدها.
ويف باب القراءات مراجعتان لكتابين :األول هو كتاب خليل عثامنة " :القدس واإلسالم،
دراسة يف قداستها من املنظور اإلسالمي" بقلم ماهر الشريف ،والثاين هو اجمللد الرابع من
كتاب هنري لورنس" :مسألة فلسطين" ،بقلم داود تلحمي.
ويف باب فصليات يحضر التقريران :الفلسطيني بقلم خليل شاهين واإلسرائيلي بقلم
أنطوان شلحت ،لكن التقرير الثقايف يغيب ألسباب حتريرية نأمل بأن نتجاوزها يف العدد
املقبل.
هيئة التحرير

