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ال تخافوا على القد�س
�إمعان ًا في �إذالل الأذ ّالء وت�سفيه ال�سفهاء ،قرر الرئي�س الأميركي دونالد ترامب نقل ال�سفارة
الأميركية في �إ�سرائيل �إلى القد�س في � 14أيار/مايو  ،2018ع�شية الذكرى ال�سبعين للنكبة
الفل�سطينية.
داللة هذا القرار المتغطر�س ،هي �أنه يك�شف ا�ستهتار الواليات المتحدة بالعالم العربي من
جهة ،ومدى التماهي الذي و�صل �إليه اليمين الأميركي بتلويناته العن�صرية والدينية في
تورطه مع اليمين اال�ستيطاني العن�صري الإ�سرائيلي الذي يت�صرف ك�أن فر�صته البتالع
فل�سطين ب�أ�سرها و�إعالن فر�ض نظام التمييز العن�صري عليها ،قد حانت بف�ضل االنهيار
ال�شامل الذي تعي�شه المنطقة العربية ،من جهة ثانية.
من الوا�ضح �أن اليمي َنين الإ�سرائيلي والأميركي ي�سعيان لت�أبيد االحتالل ،فابتالع القد�س
يعني ابتالع كل فل�سطين ،ذلك ب�أن القد�س هي فل�سطين ،وهذا ما ي�ؤكده اليمين الإ�سرائيلي
الحاكم الذي يقوم بمرا�سم دفن الق�ضية الفل�سطينية تحت �ضجيج ما ُي�سمى �صفقة القرن
الأميركية.
تقف فل�سطين اليوم �أمام امتحان تاريخي كبير ،فنحن في مواجهة محنة �سيا�سية ت�أتي
نتيجة مبا�شرة لقانون القومية الإ�سرائيلي الذي ي�ستعد الكني�ست لإ�صداره ،وبذا تتم قوننة
نظام الأبارتهايد في فل�سطين كلها .فالم�شروع الإ�سرائيلي ــ الأميركي ال لب�س فيه ،وهو قائم
على التمييز العن�صري الذي يعني �أن و�ضعية فل�سطينيي  1948الدونية �ستت�أكد قانوني ًا ،كما
�سيتم بناء دولة �إ�سرائيلية كبرى بثالثة �أنظمة :نظام للإ�سرائيليين اليهود� ،سواء �أقاموا داخل
الخط الأخ�ضر� ،أو في ال�ضفة الغربية ب�صفتهم م�ستوطنين ومواطنين؛ نظام لل�ضفة الغربية
�س ُتطلق عليه ''�صفقة القرن'' ا�سم دولة فل�سطينية ،لكنها �ستكون تابعة لالحتالل ،ومنتهكة
�سيبقي القطاع �سجن ًا ،بل
ب�شكل دائم وال �سيادة لها؛ نظام لغزة ال تزال مالمحه غام�ضة لكنه ُ
�أكبر �سجن في التاريخ في الهواء الطلق.
القد�س هي اال�سم وفل�سطين هي الم�سمى ،فاليمين الإ�سرائيلي يعتقد �أن الوقت حان كي
يك�شف عن وجهه القبيح� ،ضارب ًا عر�ض الحائط بحقوق الإن�سان وبحق ال�شعب الفل�سطيني في
تقرير م�صيره على �أر�ضه.
تعبر اليوم عن الم�صير الفل�سطيني ،نن�شر في هذا العدد �أربع مقاالت تحت
ولأن القد�س ّ
�أبواب متنوعة عن المدينة المحتلة ،فيكتب �شفيق الم�صري'' :القد�س في القانون الدولي''،
وي�أخذنا نظمي الجعبة �إلى عين العا�صفة التي تجتاح القد�س ،مقدم ًا في مقالته ر�ؤية �إلى
تقريري مهند عبد
م�ستقبل المدينة عبر قراءة ن�ضال �أهلها و�صمودهم ومقاومتهم .وفي
َ
الحميد'' :القد�س 'تحيا' في المتحف الفل�سطيني'' ،وعبد الر�ؤوف �أرنا�ؤوط'' :ت�صعيد �إ�سرائيلي
على م�سارات متزامنة في القد�س بعد قرار ترامب'' ،نبقى في �أجواء المدينة ب�صفتها �صوراً فنية
من جهة ،ومدينة تواجه �آلة قمع وتهويد �إ�سرائيلية م�ستمرة ،من جهة ثانية.
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وت�أتي مداخلة رائف زريق لتقدم ر�ؤية �شاملة تلخ�ص االنعطافة الإ�سرائيلية نحو م�أ�س�سة
نظام ''الأبارتهايد'' ،وهي م�أ�س�سة مرتبطة بفكرة ''�أر�ض �إ�سرائيل'' التي تت�سع حدودها لت�ضم
ال�ضفة والقد�س.
و�ضع فل�سطين في محيطها الدولي والإقليمي ،وطرح الأ�سئلة ال�سيا�سية والفكرية عن
واقعها وم�ستقبلها ،هما ما يحاوله هذا العدد :وليد نويه�ض يناق�ش م�س�ألة عودة رو�سيا �إلى
ال�ساحة الدولية ،ومي�شال نوفل ي�س�أل ماذا تغير في ال�شرق الأو�سط ،وعلي الجرباوي يطرح
�أ�سئلته عن معنى الحكم الذاتي ،و�أحمد �أمارة ي�أخذنا �إلى �أم الحيران وتهجير عرب النقب.
من جهة ُ�أخرى نخ�ص�ص ملف ًا هو بمثابة تحية للروائي والناقد وال�شاعر ح�سين البرغوثي
أعده �أكرم م�س ّلم ،و�شارك فيه غ�سان زقطان وعبدالرحيم ال�شيخ ورجاء غانم وعي�سى بول�ص
� ّ
و�أ�شرف الزغل وطارق خمي�س ،وفي هذه التحية ن�ؤكد ح�ضور هذه القامة الثقافية الفل�سطينية
الكبيرة.
وفي باب �شهادات نقر�أ ن�سب �أديب ح�سين وهي تروي لنا تجربة هند الح�سيني مع �أطفال
دير يا�سين ،والفنان كمال ب ّالطة الذي يتذكر يوم نام في بيتهم الأمين العام ال�سابق للحزب
ال�شيوعي الأردني الراحل يعقوب زيادين.
وفي باب درا�سات نن�شر بحث و�سام رفيدي'' :ال�سريان الفل�سطينيون وازدواجية الهوية''،
وفيه نطل على ناحية من واقعنا ال تزال بحاجة �إلى درا�سة.
ر�سالة القد�س كما �صاغتها هذه المقاالت وا�ضحة ،فهي تقول لنا ال تخافوا على القد�س،
مق�صرين وعاجزين عن االلتحام ب�صمود
لأن القد�س تقاوم ،بل خافوا على �أنف�سكم لأن بقاءكم ّ
القد�س والمناطق المحتلة ،خطيئة ال ُتمحى.

اليا�س خوري

غالف هذا العدد لوحة للفنان الفل�سطيني عبد الرحمن قطناني ،وهي
واحدة من  75لوحة وعم ًال فني ًا تبرعت بها مجموعة كبيرة من الفنانات
والفنانين العرب والفل�سطينيين وجامعي الأعمال الفنية دعم ًا لم�ؤ�س�سة
زينت الع�شاء الخيري الكبير الذي
الدرا�سات الفل�سطينية .وهذه اللوحات ّ
�أقامته الم�ؤ�س�سة م�ساء الجمعة في � 2آذار/مار�س  ،2018وكان منا�سبة
لإعالن التفاف وا�سع حول العمل البحثي والتوثيقي الذي تقوم به م�ؤ�س�سة
عربية م�ستقلة خدمة لق�ضية فل�سطين و�شعبها.
تحية �إلى جميع الفنانات والفنانين الذين �أكدوا دور الإبداع في �إنتاج
المعرفة.

