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يف هذا العدد

اأ�صئلة الم�صير الفل�صطيني، و�صط التبا�صات الم�صير العربي،  يتمحور هذا العدد حول 

 العوا�صف ال�صيا�صية التي تجتاح الم�صرق العربي. ففل�صطين التي كانت محور 
ّ
وفي خ�صم

اإحدى  اإلى  اليوم محاوالت جدية لتحويلها  االأول، تجري  المنطقة وعنوانه  ال�صراع في 

فيها  يختلط  التي  القرن''  ''�صفقة  ى 
ّ
ي�صم ما  مفترق  على  تنتظرنا  التي  الهاوية  اأدوات 

اال�صتبداد بالجريمة.

والت�صرذم  االنق�صام  واقع  من  تبداأ  فهي  ومت�صعبة،  كبيرة  الفل�صطيني  الم�صير  اأ�صئلة 

اإعالن تحالفه مع دولة  اإلى واقع عربي ال يتورع عن  لتمتد  الوطني،  الم�صروع  وغياب 

االحتالل، و�صواًل اإلى زمن الجريمة الذي �صار عنوان حياتنا العربية.

هذه االأ�صئلة �صت�صكل محاور عملنا في اأعدادنا المقبلة.

نطّل في هذا العدد على بع�ض هذه االأ�صئلة، من �صوؤال م�صاألة تهجير الفل�صطينيين من 

لبنان، اإلى حرب غزة الق�صيرة، ومن قانون القومية اإلى دالالت االعتداء على مقبرة باب 

الرحمة في القد�ض.

يك�صف تحقيق منير عطاللـه: ''تهجير الفل�صطينيين من لبنان''، اأن هجرة الفل�صطينيين 

ا�صتطعنا  وعلني  منظم  تهجير  اإلى  تكون  ما  اأقرب  هي  بل  طوعية،  لي�صت  لبنان  من 

اإلى  االأُخرى ال تزال غام�صة وبحاجة  اللبناني، لكن خيوطه  اإلى طرف خيطه  الو�صول 

متقاطعة،  وخارجية  داخلية  بخطوط  مو�صولة  التهجير  �صبكة  اأن  الوا�صح  ومن  ك�صف. 

�صبه  �صوى هدفها  االآن  لم يظهر منها حتى  التي  القرن''  ''�صفقة  اإطار   في 
ّ
وكلها ت�صب

االإبادة  واإنجاز  والعالمية،  العربية  الخريطتين  من  الفل�صطينية  الق�صية  بمحو  المعلن 

ال�صيا�صية لل�صعب الفل�صطيني.

جنود  من  مجموعة  ت�صللت  عندما  ا�صتعلت  كيف  نعلم  التي  الخاطفة  غزة  حرب 

''الكوماندو�ض'' االإ�صرائيليين اإلى القطاع، وال نعلم كيف انتهت؛ هذه الحرب التي اأثارت 

عا�صفة �صيا�صية في اإ�صرائيل كانت مقدمة لق�صية االأنفاق في لبنان، خ�ص�صنا لها باب 

مداخل، فكتب عدنان اأبو عامر: ''المواجهة االأخيرة في غزة... دالالت الميدان وموؤ�صرات 

الجميع''،  يتقاذفها  التي  النار  كرة  القرن:  ''غزة في �صفقة  وتي�صير محي�صن:  ال�صيا�صة''، 

واأنطوان �صلحت: ''مع�صلة غزة وماهية الموقف االإ�صرائيلي''.

فيه:  �صارك  خا�ض  محور  عبر  القومية،  قانون  دالالت  قراءة  العدد  هذا  في  ونتابع 

المعنى والمغزى''، و�صلمى  اليهودي:  القومية لل�صعب  الدولة  ''قانون  اأني�ض فوزي قا�صم: 
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في  العربية  اللغة  عن  الر�صمية  ال�صفة  نزع  ومحاولة  القومية  ''قانون  بيكر:  ــ  اف 
ّ
عر

واأبعاده  جذوره  القومية:  اأ�صا�ض  قانون  ب�صارة:  و�صهاد  ارين 
ّ
جب وح�صن  اإ�صرائيل''، 

ال�صيا�صية الجديدة''.

المقد�صي  الباحث  مقالة  عنوان  هو  القد�ض  في  الرحمة  باب  مقبرة  على  االعتداءات 

نظمي الجعبة الذي يتابع قراءته للمخاطر التي تتعر�ض لها مدينة القد�ض. وعالوة على 

هذه المقالة، يت�صمن باب مقاالت مداخلتين: االأولى لخالد الحروب بعنوان: ''بريطانيا 

اإلى  ''مدخل  بعنوان  خوري  الإليا�ض  والثانية  االنتدابية''،  اأو�صلو  ت�صنيع  اال�صتعمارية: 

عن  �صدر  جماعي  لكتاب  كمدخل  الن�ض  هذا  ُكتب  وقد  والنكبة''،  الهولوك�صت  قراءة 

ره ب�صير ب�صير وعامو�ض غولدبرغ.
ّ
من�صورات جامعة كولومبيا في نيويورك، وحر

في  والهزيمة  ''الحرية  غانم:  لهنيدة  االأولى  م�صاهمتين:  نن�صر  درا�صات  باب  وفي 

المجتمع  الِجْفِتِلك:  ''قرية  حنيطي:  الأحمد  والثانية  الفل�صطيني''،  الوطني  الم�صروع 

واالقت�صاد تحت اال�صتعمار اال�صتيطاني''.

واإلى جانب التحقيق الذي تناول تهجير الفل�صطينيين من لبنان، نن�صر تحقيقًا اأنجزته 

�صما ح�صن، بعنوان: ''مبتورو االأطراف... مبتورو الحياة في غزة''.

وفي باب ف�صحة نحتفي بنيل �صحر خليفة جائزة ''لي هو ت�صول تونغ اإيلو'' لالآداب في 

في  ال�صالح  المنزوعة  زي  اإم  دي  منطقة  في  اأيلول/�صبتمبر 2018،   14 في  اأُقيم  حفل 

مدينة باجو في كوريا الجنوبية، عبر ن�صر مداخلتين ل�صونغ كيونغ �صوك و�صحر خليفة.

''يوميات  هالل:  جميل  كتاب  فار�ض  عوني  فيراجع  قراءات،  بباب  العدد  ونختتم 

ح�صار بيروت �صيف 1982: الرحيل من الخيمة االأخيرة''، وتقراأ منى عو�ض اللـه الكتاب 

الذي اأعّده معين الطاهر: ''يوميات عدنان اأبو عودة''.

كما نن�صر تتمة ق�صيرة لملف ''العودة المتخيلة'' الذي كان محور العدد الما�صي من 

ين: االأول ل�صفيق الغبرا: ''عدة وجوه لحّق العودة الفل�صطيني''، والثاني لمايا اأبو 
ّ

خالل ن�ص

ات: ''الطريق رقم 6''.  
ّ
الحي

هيئة التحرير


