امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية
من ال�ص��عب تقديم هذا الملف الذي ي�ض��م قراءات عربية مختلفة لفل�سطين في منظور
نخبة من المثقفين العرب.
فكرة هذا الملف ب�س��يطة ووا�ض��حة� .أردنا في ''مجلة الدرا�س��ات الفل�س��طينية'' ك�س��ر
الح�ص��ار الر�س��مي العربي الخانق على فل�سطين ،عبر ن�صو�ص تكتبها مثقفات ومثقفون
ع��رب ،يقيمون في هذه القارة العربية ال�شا�س��عة� ،أو �س��لكوا ط��رق المنافي ،لأن �أوطاننا
وبحريتنا.
�ضاقت بنا،
ّ
نعم ،ال�ش��عب الفل�س��طيني� ،س��واء ف��ي وطنه �أو المنافي �أو �س��جون االحت�لال والقمع،
يعي���ش ح�ص��اراً �ش��ام ًال ،و�أخط��ر ما في هذا الح�ص��ار ه��و جانبه المعنوي ،حيث ت�ش��عر
الفل�س��طينيات والفل�س��طينيون ب���أن العالم العرب��ي لم يعد موجوداً ف��ي قامو�س ما كان
ي�سمى ال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي.
ّ
ك�أنن��ا ع�ش��ية حرب نكب��ة 1948؛ الفرق �أن الجيو�ش العربية لن تحارب ولو �ش��كلي ًا،
لأنها م�ش��غولة بحرب تدميرية �أُخرى وب�ص��راع عبثي مع �إيران .ففي هذا الزمن العربي
المنقل��ب �ص��ارت �إ�س��رائيل حليف�� ًا لبع���ض �أنظمتنا ،وبد�أت م�س��يرة الكرا�س��ي في مقابل
ال�سالم ،والتي ت�ستبدل الأر�ض المحتلة ،بكر�سي الحكم فاقد ال�شرعية.
كيف نقاوم ت�شا�ؤم العقل بتفا�ؤل الإرادة والقلب؟
هل ت�س��تطيع الثقاف��ة العربية المهددة بالقمع والمنع والرقابة �أن تنقذ نف�س��ها ،عبر
ا�ستعادة نب�ضها الفل�سطيني؟
م�سيجة بالقلوب والكلمات ،وقادرة على ا�ستعادة مكانتها
حرية ّ
هل فل�سطين ق�ضية ّ
حرية الع��رب ومقاومتهم لزمن االنحط��اط المحمول على قرن
كج��زء ملهم ف��ي معركة ّ
�صفقة لي�ست �سوى اال�سم الآخر للنهاية؟
طرحنا على مجموعة كبيرة من المثقفات والمثقفين العرب �أ�س��ئلة فل�س��طين ،ونن�شر
الإجابات كما وردتنا.
طرحنا على �صديقاتنا و�أ�صدقائنا المثقفين هذه الأ�سئلة:
''كيف تقر�أ من مكانك وموقعك �صورة فل�سطين اليوم؟
''وكيف تت�صور عالقة فل�سطين بمجمل الأ�سئلة التي تطرحها تحديات الواقع العربي،
وق�ضايا الديمقراطية والعدالة االجتماعية والحرية؟
''كانت ق�ض��ية فل�س��طين مح��وراً �أ�سا�س��ي ًا في مبنى الثقاف��ة العربي��ة الحديثة :الفكر
ال�سيا�سي؛ ال�شعر؛ الرواية؛ الم�سرح؛ الفن الت�شكيلي؛ ال�سينما� .س�ؤالنا يتناول موقع فل�سطين
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الي��وم ف��ي عملك��م الثقاف��ي والإبداع��ي ،وما هي ف��ي ر�أيكم �آف��اق عالقة الثقاف��ة العربية
بالق�ضية الفل�سطينية؟''
يفتت��ح ه��ذا الملف �إدوارد �س��عيد بن�ص قديم يعود �إلى �س��نة  ،1987ولم ُين�ش��ر �إ ّال على
نطاق �ضيق ،وفيه يطرح �سعيد �أ�سئلته عن العالقة بين فل�سطين والعالم العربي ،في قراءة
ف ّذة لحرف ''الواو'' الذي يف�صل ،مع �أنه �أريد له �أن يربط بين فل�سطين والعالم العرب.
كما ن�شرنا في هذا العدد مجموعات من المل�صقات القديمة التي تج�سد العالقة العميقة
التي تربط فل�سطين بالثقافة العربية ،وا�ستعدنا مع ر�سام الكاريكاتير ال�سوري �سعد حاجو،
نكهة الأ�سئلة التي �صنعتها ري�شة ناجي العلي.
�إ .خ.
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