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في هذا العدد
�أيام فل�سطينية وعربية تاريخية
م��ع �أن الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة تبقى جوهر ر�سالتن��ا واهتمامنا الدائم في ه��ذه المجلة وغيرها من
من�ش��ورات م�ؤ�س�س��ة الدرا�س��ات الفل�سطينية� ،إ ّال �إنه ن�ش�أت منذ �أ�شهر قليل��ة� ،أحداث تاريخية عربية فر�ضت
نف�سه��ا �أولوي�� ًة عل��ى جدول االهتم��ام والمتابع��ة اليوميين لجمي��ع دول العالم كبيره��ا و�صغيرها على
ال�سواء.
وكان يفتر���ض �أن يحتفل العالم في ه��ذا ال�شهر (�أيلول�/سبتمبر) بقدرته على �إحقاق الحق والجهر
بالع��دل م��ن عل��ى �أعلى مناب��ره وتطبيق ًا لأرق��ى �شرائعه ،لكن الوالي��ات المتحدة توا�ص��ل �إجها�ض حلم
العدال��ة الدولي��ة ،كم��ا فعلت دائم ًا ف��ي فل�سطين ،وب�سطت جبروته��ا مظلة لحماية العدواني��ة الإ�سرائيلية
الفظ��ة وال�ساف��رة م��ن دون �أن تعي��ر �إرادة الأكثري��ة ال�ساحق��ة م��ن دول العال��م �أي اكت��راث .وبذلك ي�ؤكد
مجتم��ع ال��دول عج��زه �أم��ام �سط��وة القوة حتى ل��و كان��ت معتدي��ة وغا�شم��ة ومتغطر�سة ،ت��ارك ًا الدول
المظلوم��ة �أم��ام م�صيره��ا :ف� ّإما �أن تقب��ل لنف�سها باالن�سح��اق ،و� ّإم��ا �أن تلج�أ �إلى جمي��ع الو�سائل التي
تم ّكنها من انتزاع حقها.
وال�شع��ب الفل�سطيني ال��ذي حمل ق�ضيته وحقوقه الم�شروعة طوال ق��رن ونيف ،تجاوز عبر كفاحه
الطوي��ل تح��دي االنقرا���ض والزوال ،وفر���ض ب�صبره و�إ�صراره وب��دم �أجيال من �أبنائ��ه ،على جميع دول
العالم ,بما فيه عدوه وحليفه القوي ،االعتراف با�ستحقاقه الدولة الحرة الم�ستقلة .وهذا ال�شعب لن يقف
مكت��وف الأي��دي ،و�إنما �سيجعل مبادرة الأم��م المتحدة� ،أي ًا تكن نتائجها ،بداي��ة انطالقة جديدة ،مفعمة
هذه المرة بالأمل والثقة ب�أن الليل مهما يطل ''ال بد �أن ينجلي'' .و�إذا امت�شق بع�ض �إخوته اليوم النه�ضة،
ورف��ع ''�إرادة الحي��اة'' ف��ي وجه اال�ستب��داد والت�سل��ط والإذالل والإفقار ،ف�إن المجتمع ال��ذي ي�شرع ه�ؤالء
الإخ��وة ف��ي بنائ��ه يره�ص بعودة العرب ''�ش��ركاء'' في ق�ضية �شكلت على مدى �أكث��ر من ن�صف قرن رمزاً
لكرامته��م وحريته��م الم�سلوب��ة م��ن الم�ستعم��ر ومن الحاك��م الم�ستب��د على ال�س��واء ،وعنوان�� ًا لتحررهم
وتقدمهم ،وانتزاع ًا لموقع مرموق ت�ستحقه �شخ�صيتهم القومية الم�ستقلة في مجتمع الدول.
والتزام ًا بانتمائنا �إلى �أمتنا وانت�صاراً للت�صميم الذي ال ُيقهر ل�شعوب ''�أرادت الحياة'' فـ ''ا�ستجاب
الق��در'' و''انك�س��ر القي��د'' �إل��ى غي��ر رجعة ،نخ�ص�ص ف��ي هذا الع��دد محوراً للث��ورات العربي��ة ،يعكف فيه
مفك��رون و�أدب��اء ومثقف��ون على �سب��ر �أغوار الأح��داث العظيمة التي ت��دور على �أر�ض منطقتن��ا العربية،
ويحلل��ون تطوراته��ا وم�ساراته��ا ،وي�ستك�شفون ــ بقدر ما تتيح اللحظة ـ��ـ م�ستقبل الأمة وحقها في تقرير
م�صيرها ،في عالم ت�ضطرب فيه الأهواء وتت�صارع الإرادات وي�شتد التناف�س.
ويعنين��ا ف��ي هذا العدد ب�صورة خا�صة ،وهو ما ا�ستجاب له ك ّتاب محور الثورات العربية �إجما ًال ــ
التركي��ز عل��ى القي��م الت��ي التزمتها هذه الث��ورات ،وارتباطه��ا الوثيق بالقي��م التي تقوم عليه��ا الق�ضية
الفل�سطيني��ة :الح��ق؛ العدل ،حرية الفرد وال�شعب؛ ال�شرعية؛ المجتم��ع المدني؛ مفهوم الدولة؛ نبذ التع�صب
والعن�صرية.
و�إذ �سنف��رد ف��ي عددنا المقبل م�ساحة وا�سعة لنتائ��ج المبادرة الفل�سطينية في الأمم المتحدة ،ف�إن
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ه��ذا الع��دد حفل بمتابعات لجوانب متع��ددة من تطورات الق�ضية الفل�سطينية :فق��د عالج هاني الم�صري
مو�ض��وع الم�صالحة بين حرك َتي ''فتح'' و''حما���س'' واالتفاقات التي ت�أ�س�ست عليها والم�آالت التي يمكن
�سم��ور درا�سة نقدية مهم��ة عن النيوليبرالي��ة والدولة
�أن تنته��ي �إليه��ا ،وكت��ب رج��ا الخال��دي و�صبحي ّ
الفل�سطيني��ة و�إع��ادة تكوي��ن الحرك��ة الوطني��ة وه��و التح��دي ال��ذي �ستواجه��ه حرك��ة التح��رر الوطني
الفل�سطيني في المرحلة المقبلة.
وف��ي الع��دد ع��ودة من جهة� ،إلى القرن ال�ساب��ع ع�شر ،في�ستعيد نبيل مطر الحي��اة في فل�سطين كما
رواه��ا فقي��ه مغرب��ي وتاجر �إنجلي��زي ،ومن جهة ُ�أخ��رى تحقيق الفت لرن��ا ح�سن عن ''خفاي��ا'' الق�ضية
الم�ستم��رة ف��ي مخيم نهر البارد ومعان��اة �أهله وبع�ض الت�صرفات ''العن�صري��ة'' النافرة ل�سلطات لبنانية
ر�سمية.
وطبع�� ًا ،هن��اك الأب��واب الدائم��ة ،من تقاري��ر ومناق�شات ووثائ��ق وغيرها ،وال بد للق��ارئ من �أن
يالح��ظ بداي��ة النقل��ة النوعي��ة في ب��اب القراءات ،وهي نقل��ة ال بد م��ن ا�ستكمالها كي يحت��ل هذا الباب
الموقع الذي ي�ستحقه بين �أبواب المجلةn .
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تحية �إلى �صقر �أبو فخر
مع هذا العدد يغادرنا �سكرتير تحرير ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' �صقر �أبو فخر ،الذي ترك ب�صمات
�إبداعه وجهده في كل �صفحة حررها .الأ�ستاذ �أبو فخر كان و�سيبقى زمي ًال عزيزاً ،و�ستبقى ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' مجلته.
عم��ل �صق��ر �أب��و فخر في م�ؤ�س�س��ة الدرا�سات الفل�سطينية نح��و ع�شرين عام ًا ،فكان بي��ن �سن َتي 1994
و 2004رئي�س�� ًا لق�س��م التوزي��ع ،ث��م انتقل في �سنة � 2005إل��ى العمل �سكرتيراً لتحرير المجل��ة وم�س�ؤو ًال عن
ق��دم نموذج ًا
الإع�لام ف��ي الم�ؤ�س�س��ة .وهو في ه��ذه المواقع المتع��ددة لم يتعامل مع عمل��ه كوظيفة ،و�إنما ّ
للمثقف الملتزم الذي ر�أى في م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية �إطاراً للن�ضال الفكري والثقافي.
وب�ص��رف النظ��ر ع��ن مواقعنا ،ف�إنن��ا كنا و�سنبقى ف��ي مع�سكر العادلي��ن ،ففل�سطين هي رم��ز العدالة
الإن�ساني��ة الم�ستباح��ة ف��ي عالمنا ،ومن �أجلها و�أجل �شعبها حملنا الأق�لام م�ؤمنين ب�أن دور المثقف هو �أن
يكون نقدي ًا ومنحازاً �إلى ال�ضمير والعدالة.
�صق��ر ال��ذي عرف��ه قراء ه��ذه المجلة من خالل عمل��ه ال��د�ؤوب والمتفاني ،هو واحد من ه��ذه الكوكبة
وظف معرفته العميقة
الفل�سطيني��ة والعربي��ة التي جعلت م��ن الدفاع عن الحقيقة الفل�سطينية ر�سالته��ا .فقد ّ
بالق�ضية الفل�سطينية من �أجل الم�ساهمة في بلورة وعي نقدي فل�سطيني ،وبناء ذاكرة ال�ضحية.
نتمن��ى للزمي��ل العزي��ز التوفي��ق والنجاح في موقع��ه الجديد ،وال نق��ول �شكراً ،لأن كلم��ة �شكراً لي�ست
مالئمة ،و�إنما نقول �أننا �سنبقى مع ًا� ،أينما نكن� ،شهوداً للمعرفة والحقيقة والحق.

