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يف هذا العدد

الذكرى اخلمسين لتأسيس مؤسسة  العدد اخلاص من اجمللة، الذي نصدره يف  يشّكل هذا 

الفلسطيني،  بالهّم  تنبض  علمية  دورية  لتقديم  طموحنا،  من  جزءًا  الفلسطينية،  الدراسات 

حياة  إرادة  إىل  املستمرة،  النكبة  مزقته  شعب  شتات  حّولت  التي  اإلبداعية  القدرات  وتعكس 

ومقاومة وجتدد.

على الرغم من جميع الصعوبات، وعلى الرغم من هذا املنحدر السياسي العربي والفلسطيني، 

الذي ُيغرق املنطقة العربية بالدم، ويحاصر القضية الفلسطينية باإلحباط والتمزق، فإن املكان 

الذي جنح بعد حرب النكبة يف سنة 1948، يف استعادة االسم الفلسطيني من وحل التاريخ، 

اليوم القدرة على استعادة املوضوع الفلسطيني من االنحطاط  هو املكان نفسه الذي يمتلك 

الذي يحاصره.

بعد حرب النكبة جنح الفلسطينيون يف بناء هويتهم من جديد انطالقًا من املعجزة الثقافية 

التي صنعها رّواد األدب الفلسطيني املعاصر. واليوم ونحن نكتشف أصواتًا جديدة يف األدب 

الفلسطيني، فإننا نرى يف األفق فلسطين جديدة توشك أن تولد، وعلينا أن نكون فيها ومعها 

وإىل جانبها، يف رحلة اخلروج من املتاهة التي تكاد القضية تضيع فيها بعد أوسلو.

اخترنا أن يكون عددنا خمصصًا لإلبداع الثقايف والفكري والعلمي، وألن هذا اإلبداع حقل 

شاسع بحجم احلياة نفسها، فقد أجبرنا مراعاة احلجم، أن نقتصر على بابين فقط، هما األدب 

والتاريخ. علمًا بأننا سنتابع بحثنا االستقصائي املتعدد يف أعداد الحقة يف جماالت الفنون 

البصرية، والسينما واملسرح، ويف جماالت العلوم اإلنسانية اخملتلفة: األنثروبولوجيا والفلسفة 

والدراسات النسوية وعلم االجتماع وعلم النفس...

وألن اإلبداع ال يميز بين األجيال، فقد قررنا نشر ثالث دراسات للمؤرخ الفلسطيني وليد 

دراساته  أدت  الذي  اخلالدي  إىل  حتية  ملف  ضمن  بالعربية،  ُنشرت  أن  يسبق  مل  اخلالدي، 

التاريخية، دورًا تأسيسيًا يف فهم النكبة وتوثيقها وحتطيم األساطير الصهيونية التي ُنسجت 

حولها، كما نشرنا يف هذا امللف دراستين ملؤرَخين فلسطينيين متميزين: بيان نويهض احلوت 

وبشير موسى نافع، يقدمان قراءة حتليلية لنتاج اخلالدي التأريخي.

أربع مقاالت  فننشر  العدد،  األكبر من هذا  القسم  له  الذي خصصنا  األدبي  أّما يف احلقل 

ُباّلطة وفخري صالح والياس خوري. وبينما يقرأ صالح يف مقالته  ألنطون شّماس وكمال 

الفلسطيني  الفنان  يقدم  احلديثة،  الفلسطينية  القصصية  واجملموعات  الروايات  من  جمموعة 

كمال ُباّلطة رؤيته التشكيلية من خالل "قياس القدس"، ويقرأ أنطون شّماس ببراعة وحساسية 

جتربة الشاعر طه حممد علي ويقارنها بالتجربة الدرويشية، أّما الياس خوري فيستعيد رائد 

واملألى  املأسوية  احلاضر، ويف جتربته  غيابه  راشد حسين، يف  املقاوم،  الفلسطيني  الشعر 

بالدالالت التي جتسدها باقة من أشعاره ننشرها هنا.

أحد  الذي صار  إميل حبيبي يف تشاؤله  استعادة  الفلسطيني من دون  األدب  وال يستقيم 

أسماء فلسطين، فننشر مقابلة قديمة معه، مل ُتنشر سابقًا، أجراها قبل عشرين عامًا حممود 
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شريح وحررها الزميل صقر أبو فخر.

ويف باب الدراسات ننشر ثالث دراسات لعبد الرحيم الشيخ: "حتوالت البطولة يف اخلطاب 

يف  واإلنشاء  "احملو  غانم:  وهنيدة  النص"،  "موت  ناشف:  وإسماعيل  الفلسطيني"،  الثقايف 

الفضاء  بدأ يحتل  الدراسات تنتمي إىل صوت جديد  الصهيوين". وهذه  املشروع االستعماري 

النقدي الفلسطيني، وتقدم مقتربات جديدة لقّراء أدب يتجدد ويصنع أفقه اخلاص.

ونصل أخيرًا إىل بيت القصيد، أي إىل األصوات األدبية الفلسطينية اجلديدة. وهنا ال بد من 

الفلسطيني عالء حليحل يف تعريفنا إىل  الكاتب والقاّص  الذي بذله  التنويه باجلهد اخلاص 

عدد من هذه األصوات اجلديدة، ويف كتابته استمارة األسئلة التي كانت أساس باب الشهادات 

املنشورة يف هذا العدد.

نقدم يف الشهادات إجابات أكرم مسّلم وأنس أبو رحمة وسمر عبد اجلابر وعاطف أبو سيف 

وعالء حليحل وسامر خير وراجي بطحيش وطارق الكرمي وعدنية شبلي ومايا أبو احلّيات. 

نّفاع وجنوان  وإسراء كلش وهشام  برغوثي  وإياد  عازم  ننشر نصوصًا جديدة البتسام  كما 

درويش ونصر جميل شعث وأنس أبو رحمة وطارق الكرمي وريم غنايم وعلي مواسي.

كما ننشر جمموعة من اللوحات تقّدم صورة بانورامية للفن التشكيلي الفلسطيني.

الوالدات يف  الذي يبشر بزمن  النبض اجلديد  الشهادات والنصوص فكرة عن  تعطي هذه 

فلسطين.

ومع أننا نقدم هنا عددًا خاصًا، إاّل إن األبواب الثابتة مل تغب عن اجمللة، بما تطرحه من 

تماّس باحلياة الراهنة يف فلسطين والعامل العربي. ففي باب مداخل يكتب نديم روحانا قراءته 

املشروع  أزمة  عن  تعبيرًا  بصفتها  حاليًا  تدور  التي  اإلسرائيلية  ـ  الفلسطينية  للمفاوضات 

الوطني، كما يطّل حممد شومان من خالل مقالته عن صعود وانهيار حكم اإلخوان املسلمين 

على الواقع السياسي املصري املتحرك. واإلطاللة املصرية هي أيضا موضوع التحقيق الذي 

د" يف مصر. أعده حسن شاهين عن حملة "تمرُّ

كما أن باب فصليات يضم التقريرين اإلسرائيلي والفلسطيني، ويغيب عنه التقرير الثقايف 

كون حمور العدد هو الثقافة، على أن يعود هذا التقرير يف أعدادنا الالحقة.

وننشر أيضًا ثالث قراءات لكتب صدرت حديثًا.

ويف النهاية فإننا نأمل بأن يالقي اجلهد الذي ُبذل من أجل إجناز هذا العدد صداه لدى القراء 

وأن يشكل حافزًا للباحثات والباحثين وكل العاملين يف حقل اإلبداع العربي والفلسطيني، كي 

يعتبروا هذه اجمللة جملتهم، ألنها لهم وال تستطيع أن تكون إاّل بهم.

هيئة التحرير


