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وباء�ن و�أكرث

به�شا�شته  الإن�شان  الما�شية، وبعالقة  بالأوبئة  يذّكرنا  العالم  الذي �شرب  ''كوفيد 19''  وباء 

وقدرته، على الرغم من هذه اله�شا�شة، على مقاومة الموت.

المجهول،  من  بخوفنا  الوباء  من  فيها مخاوفنا  مزجنا  اأيامًا �شعبة،  نعي�ش  نزال  ول  ع�شنا 

مع  الوباء  يتقاطع  كيف  الملمو�شة  بالتجربة  واختبرنا  اأرواحنا،  من  غام�شة  جوانب  واكت�شفنا 

الأ�شئلة  طرح  اإعادة  اإلى  ويدفعنا  والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  العوامل  من  مجموعة 

الفكرية والفل�شفية وال�شيا�شية، التي ت�شتعاد مع كل جيل.

مقاربات  نقراأ  وفيه  الأوبئة،  لزمن  مخ�ش�ش  الفل�شطينية''  الدرا�شات  ''مجلة  من  العدد  هذا 

ال�شتعادات  هذه  وفي  الما�شي.  في  منطقتنا  �شربت  التي  لالأوبئة  واأدبية  وتاريخية  فل�شفية 

تاريخ  اإطاره، كجزء من  بالعالم في  يفتك  يزال  الذي فتك ول  المختلفة، ن�شع وباء كوفيد 19، 

�شاهم في �شنع تاريخنا بعدة اأ�شكال.

غير اأن ما ن�شعر به اليوم هو اأن عالمنا لي�ش محا�شراً فقط بفيرو�ش ن�شتطيع اأن ننت�شر عليه، 

ين يهددان وجودنا، وهما اأكثر فتكًا من 
َ
اأو نتعاي�ش معه على الأقل، بل اإنه محا�شر اأي�شًا بوباء

جميع الأوبئة ذات الم�شادر البيولوجية.

وباءان يحا�شران العرب، ويتج�شدان باأ�شكال متعددة، وقد تكون فل�شطين هي مركز اأحدهما 

ين العن�شري والكولونيالي اللذين ينت�شران في العالم.
َ
اأو كليهما. وهما لي�شا منف�شلين عن الوباء

المتحدة  الوليات  في  يجد  ال�شهيونية،  العن�شرية  في  اليوم  يتج�شد  الذي  العن�شرية  وباء 

نموذجًا �شارخًا لعن�شرية م�شتمرة منذ قرون؛ عن�شرية امتزجت بكولونيالية ا�شتيطانية متوح�شة، 

وا�شتعباد لالإن�شان الأ�شمر لم ينتِه على الرغم من اإلغائه قانونيًا.

اأوروبا  الوباء في  اإلى المنطقة ب�شيغة مخففة، مقارنة بمراكز  حتى الآن، جاء وباء كورونا 

واأميركا، لكنه اأدى هنا اأي�شًا دوره القمعي، عبر تحوله اإلى اأداة لت�شديد القمع، واإلى مبرر لإقامة 

اإ�شرائيل  تاأ�شي�ش  نتنياهو، حكومة  بح�شب  �شتكون،  والتي  اإ�شرائيل،  في  اليمينية  الوحدة  حكومة 

الثانية عبر �شم اأجزاء وا�شعة من ال�شفة الغربية، ودّق الم�شمار الأخير في نع�ش م�شروع الدولة 

هًا وعاجزاً عن الحياة.
ّ
الفل�شطينية الذي ولد م�شو

هذه  اجتاحت  التي  الطواعين  من  خطراً  اأكثر  هما  العربي،  الم�شرق  ي�شربان  اللذان  الوباءان 

ين ل �شفاء منهما.
َ
البالد في الما�شي، لأنهما يقدمان نف�شيهما ب�شفتهما وباء

الوباء الأول هو الحتالل، وهو وباء بداأ منذ اثنين و�شبعين عامًا، حين كان الم�شرق العربي في 

الإ�شرائيلي  الحتالل  وجاء  والفرن�شي.  البريطاني  ين 
َ
ال�شتعمار مع  �شراعه  من  الأخيرة  المراحل 

ليعلن اأن المعركة ل تزال في بداياتها، واأن الم�شرق العربي مهدد باحتالل دائم، واأن عدو اليوم هو 

�شيغة جديدة اأكثر لوؤمًا ووح�شية من عدو الأم�ش. اإن معالجة هذا الوباء ف�شلت وتداعت في هزيمة 

الخام�ش من حزيران/يونيو، فالم�شاب بوباء ال�شتبداد والف�شاد ل ي�شتطيع مقاومة وباء الحتالل.

حطام،  اإلى  مجتمعاتنا  حولت  �شيا�شية  اأنظمة  في  يتج�شد  الذي  ال�شتبداد  هو  الثاني  الوباء 
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وقامت بما عجزت اإ�شرائيل عن القيام به، وهو التاأ�شي�ش لنكبة عربية ثانية، فتداخلت النكبتان، 

ين: داخلي وخارجي.
َ
و�شارتا عنواَنين لواقع عربي يواجه ح�شار

ثقافية واجتماعية ودينية، وهي  اأ�شكاًل متنوعة:  اتخذ في مجتمعاتنا  ال�شيا�شي  وال�شتبداد 

وماآ�شي  التعليم  انهيار  اإلى  المراأة،  وقمع  الذكورية  من  الجتماعية:  البنى  في  توغلت  اأ�شكال 

الالجئين، ومن المافيات الحاكمة اإلى محترفي التعذيب في ال�شجون.

في  م�شاهمة  هو  العرب،  والنقاد  والدار�شين  الموؤرخين  من  نخبة  فيه  �شارك  الذي  العدد  هذا 

ل تاريخ الأوبئة في بالدنا، وتقديم قراءات مختلفة تاريخية وفكرية و�شيا�شية واأدبية وفنية 
ّ
تاأم

ت�شيء جزءاً من عتمة تاريخنا المن�شي:

نقراأ في التاريخ مجموعة من المقالت لخالد فهمي، وناهد جعفر، وفاروق مردم بك، و�شليم 

وفواز  زريق  لرائف  نقراأ  للوباء  الفكري  المقترب  وفي  �شتة،  اأبو  و�شلمان  �شعادة،  وو�شام  تماري، 

طرابل�شي وجاد تابت وفادي بردويل واأني�ش مح�شن وغ�شان اأبو �شتة، وفي المجالين الأدبي والفني 

نقراأ ل�شبحي حديدي واليا�ش خوري واأحالم ب�شارات، وفي اأثر الوباء في القت�شاد الفل�شطيني نقراأ 

لطارق �شادق.

وثالثة  الثقافية''،  المدن  و�شوؤال  برلين  ''حيفا  الزعبي:  ت 
ّ
هم �شهادة  هناك  ذلك  على  عالوة 

الأ�شد  دير  في  الوباء  وقائع  تر�شد  الحميد  عبد  ومهند  ال�شهلي  واأيهم  عواودة  لوديع  تقارير 

ومخيمات لبنان وال�شفة الغربية.

ونختتم العدد بباب ''في الذاكرة'' نوجه فيه التحية اإلى ثالثة كبار فقدناهم: مح�شن اإبراهيم 

ورم�شان عبداللـه �شّلح ورمزي ريحان.

اإلى تاأجيل العديد من المقالت والدرا�شات  وفي النهاية فاإننا نعتذر من كّتابنا ل�شطرارنا 

ل اإلى هذا العدد 
ّ
الممتازة اإلى العدد المقبل، لأن ''زمن الوباء'' الذي اأردناه ملفًا في العدد كبر وتحو

الخا�ش.

هيئة �لتحرير

ود�عًا خالد عايد

ال�شابق  تحريرها  �شكرتير  الفل�شطينية''  الدرا�شات  ''مجلة  فقدت 

به الموت في ٢٧ اأيار/مايو الفائت.
ّ
الأ�شتاذ خالد عايد الذي غي

الجامعة  من  الإن�شانيات  في  الدكتوراه  �شهادة  عايد  خالد  نال 

الدرا�شات  ''موؤ�ش�شة  في  عامًا   ٢6 وعمل  بيروت،  في  الي�شوعية 

الفل�شطينية''، و�شغل من�شب �شكرتير تحرير ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''.

خالد عايد الباحث والمنا�شل، لم يغب عن مجلتنا، واإنما بقي 

م�شاهمًا رئي�شيًا فيها، مقدمًا نموذجًا للمثقف الذي تفانى في خدمة ق�شية بلده، وكان 

مثاًل للمثقف الم�شتقل الذي حافظ على كرامة الثقافة حتى الرمق الأخير.

تحية لخالد عايد.


