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يف هذا العدد
يف الوقت الذي يضمر احلضور السياسي الفلسطيني ،مشير ًا إىل أزمة حقيقية تعيشها النخب
السياسية الفلسطينية ،تبقى فكرة فلسطين قادرة على التوهج يف أقالم مبدعيها الكبار .حين
شماس يف هذا العدد من "جملة
يحضر غسان كنفاين وحممود درويش وإدوارد سعيد وأنطون ّ
وحتولها إىل مقياس أخالقي
الدراسات الفلسطينية " ،فإنهم يفتحون األفق على عدالة القضية،
ّ
يتجاوز احلدود الضيقة ويخاطب يف اإلنسان إنسانيته التي تعاين التهميش أمام وحش انهيار
القيم الذي أنتجته السياسة الدولية يف زمن ما بعد احلرب الباردة.
يحضر كنفاين يف ذكراه األربعين يف مقالة الياس خوري بصفته شهادة على بدايات تبلور
اللغة والهوية الفلسطينيتين .كنفاين الكاتب والشهيد يلخص يف حياته وأعماله ،وعي النكبة
ووعي الذات ،ووعي احلدود العربية ،يف مقترب يولف ما بين الكناية والكتابة الواقعية ،ويف
معادال للحياة نفسها.
شهادة أدبية صارت
ً
مع كنفاين ال بد من وجود مؤسس آخر للوعي الفلسطيني ،كأن كنفاين وحممود درويش
ّ
شكال ثنائي الوعي الفلسطيني ،وخمتبر الذاكرة واحللم .لكن حضور درويش يف هذا العدد يحمل
نكهة خاصة .فبعد أربعة أعوام على غيابه ،يحتل شاعر فلسطين الكبير مكانة خاصة يف مشهد
الثورات العربية املستمرة من أجل احلرية .يف مقالة عمرو سعد الدين" :شعر حممود درويش يف
وخصوصا املناضلين يف سورية شعر
وجدان الثورات" نكتشف كيف يستعيد املناضلون العرب،
ً
درويش يف نضالهم اليومي .كلمات الشاعر تساهم يف بلورة لغة الثورات ،وتصير شعارات حائط،
والفتات ،ولغة يتخاطب بها العشاق يف شوارع احلرية والتضحية.
لكن درويش يحضر بصورة ثانية وهذه املرة إىل جانب املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد يف
دراسة أمنون راز ـ كراكوتسكين" :املنفى والثنائية القومية من شوليم وأرندت إىل سعيد ودرويش".
يف هذه الدراسة استعادة ملقترب الثنائية القومية ،وقراءة متميزة للمنفى الفلسطيني بصفته جزء ًا
من هوية فكرية صار الفلسطينيون اليوم ورثتها.
شماس:
وألن الشيء بالشيء يذكر ،كما قالت العرب ،فإن املنفى يحضر يف نص أنطون ّ
"فلسطين خارج اخلريطة :حكاية جواز السفر" .يأخذنا مؤلف "أرابيسك" إىل استكشاف املهمل
يف الهوية ،من خالل حكاية جواز سفر فلسطيني كان يملكه والده وصار اليوم أثر ًا وشاهد ًا على
ضياع الوطن ،وذلك يف مقترب حكائي وفلسفي ،يمزج سحر األسلوب بصور الذاكرة.
اكتشاف كنفاين للحدود اجلغرافية العربية التي حملت معنى املوت للفلسطينيين ،مل يكن
قبوال بهذه احلدود ،فقد كسرها الفلسطينيون ومعهم كثير من املناضلين العرب ،وهذا ما
يعني
ً
تشير إليه شهادة روال الركبي عن فيصل الركبي املناضل احلموي الذي التحق بجيش اإلنقاذ،
دائما بين قضية فلسطين وقضية احلرية يف
وكانت سيرته مثا ًال للمعنى األخالقي الذي ربط
ً
ا
حتقيق
اب
عن
صبا
املعمارية
العامل العربي .ويف سياق مواز تكتب
عمان
مدينة
عن
ا
علمي
ّ
ً
ً
ّ
بعنوان'" :املؤقتية الدائمة ' :هجران وسط املدينة حتى بالعودة إليه" ،ويف هذا التحقيق تنشبك
عمان بعيون جديدة.
العالقة بين العمارة
وعلمي االجتماع والسياسة ،ونرى ّ
َ
الدور التركي يف املشرق العربي ،الذي أدى دور ًا حاسم ًا يف التجربة الدموية ألسطول احلرية
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بهدف ّ
فك احلصار عن غزة ،ويحتل اليوم موقع ًا خاص ًا من خالل موقفه من الثورة السورية ،يقرأه
ميشال نوفل يف مقالة بعنوان" :تركيا يف العامل العربي :اإلطار املفهومي إلعادة توجيه السياسة
التركية ".
يحتل الواقع الفلسطيني حيز ًا خاص ًا يف هذا العدد من خالل مقالة ماجد كيايل' " :فتح'
وجتربة التيار اليساري الديمقراطي فيها " ،وهي مقالة تتوسل جتربة حدثت يف املاضي كي
تشير ،ولو بشكل غير مباشر ،إىل واقع األزمة احلالية التي يعيشها خمتلف الفصائل الفلسطينية،
ويف طليعتها حركة "فتح" .وننشر أيض ًا دراسة موسى البديري" :تأمالت يف تاريخ مكتوم :احلزب
الشيوعي الفلسطيني واألممية ".
إىل جانب ذلك يتضمن العدد دراسة بيدروس در ماتوسيان عن أرمن فلسطين خالل الفترة
 1918ـ  ،1948ودراسة ماري قرطام التي تقارن فيها بين الروابط االجتماعية يف خميم نهر
البارد وبين الروابط يف ضاحية سان دوين الباريسية.
هيئة التحرير

ورد يف العدد السابق خطأ تقني عند طباعة الفقرة التي تع ّرف بمقالة فادي بردويل:
"االنعطاف نحو الداخل :بروز إشكالية اجملتمع بعد هزيمة  1967وحتوالتها" ،إذ تصدرت

املقالة فقرة ال عالقة بها .نعتذر عن هذا اخلطأ وننشر هنا الفقرة األصلية:

"يف الذكرى اخلامسة واألربعين لهزيمة اخلامس من حزيران  /يونيو ،يقرأ الباحث

النتاج الفكري الذي تمخضت عنه الهزيمة من خالل العودة إىل نصوص لياسين احلافظ
وصادق جالل العظم وإدوارد سعيد وأدونيس وحسين مروة ووضاح شرارة ،قراءة نقدية

ملرحلة ثقافية ال تزال أسئلتها مطروحة على الفكر العربي ،وخصوص ًا يف زمن الثورات
التي جتتاح العامل العربي ،وتمهد لرسم خريطة ثقافية ـ فكرية جديدة".

