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في هذا العدد

النكبة والم�صالحة والحرية

اإح��دى مفارق��ات المجل��ة الف�سلية، اأنه��ا ال ت�ستطيع اأن تعالج الح��دث ال�ساخن لحظة وقوع��ه، وبذا تجد 

نف�سه��ا عاج��زة ع��ن مواكبة التط��ورات المت�سارعة ف��ي فل�سطين والعال��م العربي، وخ�سو�س��ًا في لحظة 

الحرية المغم�سة بدم ال�سحايا، والتي نعي�سها و�سط عا�سفة الثورات الديمقراطية العربية.

غي��ر اأن ه��ذا العج��ز ربم��ا يحم��ل فائ��دة من نوع م��ا، الأنه ي�سم��ح للباحثي��ن بالتمعن ف��ي معنى 

التحوالت، ومحاولة اكتناه دالالتها، والغو�ص في تحليل وجوهها المتعددة. 

هذا ما حاولناه في العدد الما�سي من المجلة، و�سنحاوله في عددنا المقبل.

غير اأن هناك ظاهرتين كبريين ال يمكن تجاهلهما:

الظاه��رة االأول��ى ه��ي الم�سالح��ة الفل�سطيني��ة الت��ي ط��ال انتظارها. فنح��ن نقراأ ما بي��ن �سطور 

الم�سالح��ة بي��ن حركَتي ''فتح'' و''حما���ص''، العديد من النقاط الملتب�سة التي نخ�سى اأن تجعل منها مجرد 

اإج��راء ال يم���ص الحي��اة ال�سيا�سي��ة الفل�سطيني��ة اإاّل من حيث ال�سكل، غي��ر اأن فعل الم�سالح��ة بين ال�سفة 

الغربي��ة وغ��زة، يتجاوز في تقديرن��ا القوتي��ن ال�سيا�سيتين المهيمنتي��ن على الحي��اة الفل�سطينية، وذلك 

ل�سببين:

االأول ه��و اأن الم�سالح��ة تم��ت تح��ت اإلح��اح التغي��رات الكب��رى الت��ي تج��ري في العال��م العربي، 

فالث��ورات العربي��ة بما تحمله من احتماالت الحرية، بداأت تنعك�ص على الواقع الفل�سطيني المثقل بالتعب 

م��ن المراوح��ة وفق��دان البو�سل��ة. لق��د كان التغيي��ر الم�س��ري حا�سم��ًا ف��ي اإتم��ام الم�سالح��ة، كما اأن 

التح��ركات ال�سعبي��ة الفل�سطيني��ة الداعي��ة اإل��ى اإ�سقاط االنق�س��ام، و�سعت الق��وى ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية 

المهيمنة اأمام خيار واحد ا�سمه الم�سالحة التي ال مفر منها.

 ف��ي الجمعية العامة 
ّ
الثان��ي، ه��و اال�ستعداد ال�ستحقاق اأيلول/�سبتمب��ر في مجل�ص االأمن، ومن ثم

لالأمم المتحدة، كممر الإعالن الدولة الفل�سطينية. لقد ك�سفت عملية ال�سالم عن ان�سدادها، اإذ لم يكن هناك 

�س��الم، واإنم��ا عملي��ة �سيا�سية جوهرها اإعالمي، وهدفها ت�سكين االأل��م الفل�سطيني بالوهم. ومن هنا فاإن 

اأيلول/�سبتمب��ر يج��ب اأاّل يكون مجرد تظاهرة �سيا�سية اإعالمية نع��ود بعدها اإلى حلقة المفاو�سات التي 

ال م�سمون لها، واإنما يجب اأن يكون محطة لر�سم ا�ستراتيجيا فل�سطينية جديدة، تجعل من فل�سطين قبلة 

الثورات العربية، واالأر�ص التي تعطي التجربة الديمقراطية العربية الوليدة معناها الوطني والتاريخي.

ل��ذا ال م��كان لعودة االنق�سام. وحتى ل��و كانت وحدة الف�سائل ه�سة و�سريع��ة العطب، فاإن الوحدة 

ال�سعبية ت�ستطيع تجاوز اأي انق�سام جديد محتمل.

الظاه��رة الثاني��ة هي ال�س��كل الذي اتخذته النكبة ف��ي ذكراها الثالثة وال�ستين. اإنه��ا المرة االأولى 

الت��ي يلتق��ي فيها الالجئون خ��ارج وطنهم بالالجئين في وطنهم: من م��ارون الرا�ص ومجدل �سم�ص اإلى 

القد�ص وغزة ومختلف مدن ال�سفة.

وال يمك��ن فه��م هذا ال�سكل الجديد م��ن الذكرى اإاّل اإذا و�سعناه في �سياق��ه العربي. فالنموذج الذي 

قدمت��ه الث��ورات العربية، واآف��اق الحرية التي اأطّل عليه��ا �سابات و�سباب العرب ف��ي اأوطانهم المتنوعة، 
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�سمح��ت للفل�سطينيي��ن با�ستعادة مناخ��ات انتفا�ستهم االأولى، واأعادت الثق��ة بال�سيا�سة ب�سفتها ن�سااًل 

اجتماعيًا وروؤية اأخالقية. هذه هي تبا�سير الربيع العربي، وهي تك�سر الحدود بين فل�سطين واأهلها.

ومهم��ا تك��ن دوافع البع�ص، فاإننا ال ن�ستطيع اأن نرى في التحام الجوالن بالجنوب اللبناني الأول 

م��رة، اأو ف��ي ك�س��ر الح��دود بين الداخ��ل والخارج، �س��وى نقطة �سوء تعي��د و�سل ما انقطع ف��ي التجربة 

الفل�سطينية.

ال ت�ستطيع فل�سطين اأن تكون اإاّل حيث الحرية، وال ي�ستطيع المنا�سلون الفل�سطينيون اإاّل اأن يكونوا 

حيث اأحرار العرب، وهم ينف�سون عنهم الذل، وي�سنعون حريتهم وحرية بالدهم.

يط��ل هذا العدد على الثورات العربي��ة من خالل مقالة اإبراهيم اإبرا�ص: ''الثورات العربية وفل�سطين: 

ا�ستع��ادة البع��د القوم��ي اأم تعزي��ز البع��د االإ�سالم��ي؟'' وه��و يعال��ج م��ن خالل مل��ف الحرك��ة ال�سيا�سية 

الفل�سطيني��ة، ال��ذي اأعده جميل هالل و�س��ارك فيه مهند عبد الحميد وحيدر عو���ص الل�ه ومحمد حجازي 

 القوى الفل�سطينية المتعددة واآف��اق العمل الوطني الفل�سطيني. كما 
َ
وماج��د كيال��ي و�سقر اأب��و فخر، واقع

تحت��ل ق�سي��ة الثقاف��ة والمثقفي��ن موقعه��ا من خ��الل مقالة فاروق م��ردم ب��ك: ''المثقف��ون الفرن�سيون 

والم�ساأل��ة الفل�سطيني��ة: الثواب��ت والمتب��دالت''، ودرا�سة عبد الرحي��م ال�سيخ: ''المثقف��ة اليهودية االأخيرة، 

جوديث بتلر: قارئة ل�سعيد ودروي�ص''.

ويعال��ج ه��ذا الع��دد من خ��الل درا�سة خليل عثامن��ة: ''الهج��رات االآ�سيوية اإلى فل�سطي��ن في القرن 

 مجهولة من تاريخ فل�سطين.
َ
الحادي ع�سر وما بعده: الهوية االإثنية والبنية الديموغرافية''، جوانب

وف��ي النهاي��ة، ن��ود اأن ن�سي��ر اإلى االأف��ق الذي تفتتح��ه الثورات العربي��ة، واإلى اأثره��ا المنتظر في 

الق�سي��ة الفل�سطيني��ة. اإن��ه اأفق يحتاج اإل��ى تجديد جذري ف��ي ثقافتنا، واإلى عمل جماع��ي يقراأ عالمات 

التغيي��ر ويكتن��ه معانيها ويدر�ص احتماالته��ا. اإنها دعوة مفتوحة اإلى اإعادة النظ��ر في جميع المفاهيم 

n .القديمة، من اأجل اإنتاج لغة الحا�سر الجديدة

اليا�س خوري
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