005

وباءان و�أكرث
يذكرنا بالأوبئة الما�ضية ،وبعالقة الإن�سان به�شا�شته
وباء ''كوفيد  ''19الذي �ضرب العالم ّ
وقدرته ،على الرغم من هذه اله�شا�شة ،على مقاومة الموت.
ع�شنا وال نزال نعي�ش �أيام ًا �صعبة ،مزجنا فيها مخاوفنا من الوباء بخوفنا من المجهول،
واكت�شفنا جوانب غام�ضة من �أرواحنا ،واختبرنا بالتجربة الملمو�سة كيف يتقاطع الوباء مع
مجموعة من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ويدفعنا �إلى �إعادة طرح الأ�سئلة
الفكرية والفل�سفية وال�سيا�سية ،التي ت�ستعاد مع كل جيل.
هذا العدد من ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' مخ�ص�ص لزمن الأوبئة ،وفيه نقر�أ مقاربات
فل�سفية وتاريخية و�أدبية للأوبئة التي �ضربت منطقتنا في الما�ضي .وفي هذه اال�ستعادات
المختلفة ،ن�ضع وباء كوفيد  ،19الذي فتك وال يزال يفتك بالعالم في �إطاره ،كجزء من تاريخ
�ساهم في �صنع تاريخنا بعدة �أ�شكال.
غير �أن ما ن�شعر به اليوم هو �أن عالمنا لي�س محا�صراً فقط بفيرو�س ن�ستطيع �أن ننت�صر عليه،
بوباءين يهددان وجودنا ،وهما �أكثر فتك ًا من
�أو نتعاي�ش معه على الأقل ،بل �إنه محا�صر �أي�ض ًا
َ
جميع الأوبئة ذات الم�صادر البيولوجية.
وباءان يحا�صران العرب ،ويتج�سدان ب�أ�شكال متعددة ،وقد تكون فل�سطين هي مركز �أحدهما
الوباءين العن�صري والكولونيالي اللذين ينت�شران في العالم.
�أو كليهما .وهما لي�سا منف�صلين عن
َ
وباء العن�صرية الذي يتج�سد اليوم في العن�صرية ال�صهيونية ،يجد في الواليات المتحدة
نموذج ًا �صارخ ًا لعن�صرية م�ستمرة منذ قرون؛ عن�صرية امتزجت بكولونيالية ا�ستيطانية متوح�شة،
وا�ستعباد للإن�سان الأ�سمر لم ينت ِه على الرغم من �إلغائه قانوني ًا.
حتى الآن ،جاء وباء كورونا �إلى المنطقة ب�صيغة مخففة ،مقارنة بمراكز الوباء في �أوروبا
و�أميركا ،لكنه �أدى هنا �أي�ض ًا دوره القمعي ،عبر تحوله �إلى �أداة لت�شديد القمع ،و�إلى مبرر لإقامة
حكومة الوحدة اليمينية في �إ�سرائيل ،والتي �ستكون ،بح�سب نتنياهو ،حكومة ت�أ�سي�س �إ�سرائيل
ودق الم�سمار الأخير في نع�ش م�شروع الدولة
الثانية عبر �ضم �أجزاء وا�سعة من ال�ضفة الغربيةّ ،
م�شوه ًا وعاجزاً عن الحياة.
الفل�سطينية الذي ولد ّ
الوباءان اللذان ي�ضربان الم�شرق العربي ،هما �أكثر خطراً من الطواعين التي اجتاحت هذه
وباءين ال �شفاء منهما.
البالد في الما�ضي ،لأنهما يقدمان نف�سيهما ب�صفتهما َ
الوباء الأول هو االحتالل ،وهو وباء بد�أ منذ اثنين و�سبعين عام ًا ،حين كان الم�شرق العربي في
اال�ستعمارين البريطاني والفرن�سي .وجاء االحتالل الإ�سرائيلي
المراحل الأخيرة من �صراعه مع
َ
ليعلن �أن المعركة ال تزال في بداياتها ،و�أن الم�شرق العربي مهدد باحتالل دائم ،و�أن عدو اليوم هو
�صيغة جديدة �أكثر ل�ؤم ًا ووح�شية من عدو الأم�س� .إن معالجة هذا الوباء ف�شلت وتداعت في هزيمة
الخام�س من حزيران/يونيو ،فالم�صاب بوباء اال�ستبداد والف�ساد ال ي�ستطيع مقاومة وباء االحتالل.
الوباء الثاني هو اال�ستبداد الذي يتج�سد في �أنظمة �سيا�سية حولت مجتمعاتنا �إلى حطام،
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وقامت بما عجزت �إ�سرائيل عن القيام به ،وهو الت�أ�سي�س لنكبة عربية ثانية ،فتداخلت النكبتان،
ح�صارين :داخلي وخارجي.
و�صارتا عنوا َنين لواقع عربي يواجه
َ
واال�ستبداد ال�سيا�سي اتخذ في مجتمعاتنا �أ�شكا ًال متنوعة :ثقافية واجتماعية ودينية ،وهي
�أ�شكال توغلت في البنى االجتماعية :من الذكورية وقمع المر�أة� ،إلى انهيار التعليم وم�آ�سي
الالجئين ،ومن المافيات الحاكمة �إلى محترفي التعذيب في ال�سجون.
هذا العدد الذي �شارك فيه نخبة من الم�ؤرخين والدار�سين والنقاد العرب ،هو م�ساهمة في
ت� ّأمل تاريخ الأوبئة في بالدنا ،وتقديم قراءات مختلفة تاريخية وفكرية و�سيا�سية و�أدبية وفنية
ت�ضيء جزءاً من عتمة تاريخنا المن�سي:
نقر�أ في التاريخ مجموعة من المقاالت لخالد فهمي ،وناهد جعفر ،وفاروق مردم بك ،و�سليم
تماري ،وو�سام �سعادة ،و�سلمان �أبو �ستة ،وفي المقترب الفكري للوباء نقر�أ لرائف زريق وفواز
طرابل�سي وجاد تابت وفادي بردويل و�أني�س مح�سن وغ�سان �أبو �ستة ،وفي المجالين الأدبي والفني
نقر�أ ل�صبحي حديدي واليا�س خوري و�أحالم ب�شارات ،وفي �أثر الوباء في االقت�صاد الفل�سطيني نقر�أ
لطارق �صادق.
همت الزعبي'' :حيفا برلين و�س�ؤال المدن الثقافية'' ،وثالثة
عالوة على ذلك هناك �شهادة ّ
تقارير لوديع عواودة و�أيهم ال�سهلي ومهند عبد الحميد تر�صد وقائع الوباء في دير الأ�سد
ومخيمات لبنان وال�ضفة الغربية.
ونختتم العدد بباب ''في الذاكرة'' نوجه فيه التحية �إلى ثالثة كبار فقدناهم :مح�سن �إبراهيم
ورم�ضان عبداللـه �ش ّلح ورمزي ريحان.
وفي النهاية ف�إننا نعتذر من ك ّتابنا ال�ضطرارنا �إلى ت�أجيل العديد من المقاالت والدرا�سات
وتحول �إلى هذا العدد
الممتازة �إلى العدد المقبل ،لأن ''زمن الوباء'' الذي �أردناه ملف ًا في العدد كبر
ّ
الخا�ص.
هيئة التحرير

وداع ًا خالد عايد
فقدت ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' �سكرتير تحريرها ال�سابق
غيبه الموت في � ٢٧أيار/مايو الفائت.
الأ�ستاذ خالد عايد الذي ّ
نال خالد عايد �شهادة الدكتوراه في الإن�سانيات من الجامعة
الي�سوعية في بيروت ،وعمل  26عام ًا في ''م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية'' ،و�شغل من�صب �سكرتير تحرير ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''.
خالد عايد الباحث والمنا�ضل ،لم يغب عن مجلتنا ،و�إنما بقي
م�ساهم ًا رئي�سي ًا فيها ،مقدم ًا نموذج ًا للمثقف الذي تفانى في خدمة ق�ضية بلده ،وكان
مثا ًال للمثقف الم�ستقل الذي حافظ على كرامة الثقافة حتى الرمق الأخير.
تحية لخالد عايد.

