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يف هذا العدد
يحير اجلميع هو :كيف نفهم ما يجري يف املنطقة العربية اليوم؟
السؤال الذي ّ
هل صحيح أن فلسطين مل تعد قضية العرب؟ وإذا كان األمر كذلك فهل بقي للعرب
قضية؟
أين العرب من مصائر بالدهم التي تشتعل باحلرائق؟ وأين موقعهم يف خرائط التوازنات
اجلديدة التي تولد على إيقاع احلروب ويف خضم املفاوضات بشأن امللف النووي اإليراين؟
وأين إسرائيل يف املنطقة؟
أسئلة تتراكم فوق أسئلة ،مثلما تتراكم املآسي فوق املآسي.
يف باب مداخل يقرأ جميل مطر واقع النظام اإلقليمي العربي الذي تتداخل فيه األزمات،
ويبدو يف حلظة فقدان للوجهة والتوجه .ويف قلب هذه األزمات املتداخلة يتجلى عجز الفكر
عيني يساهم يف فتح كوة يف هذا األفق املسدود.
عن تقديم حتليل
ّ
والسؤال يكبر ليطاول جممل البنية الثقافية والفكرية العربية احلديثة :هل على الثقافة
العربية وهي حماصرة بين استبدادين أن تعود إىل نقطة الصفر؟ وهل ينسخ هذا الواقع
الذي يدفع املنطقة إىل حروب دينية وطائفية وقبلية ،جميع إجنازات الثقافة العربية
تبدل األزمنة وانطواء املراحل
احلديثة واملعاصرة ،أم إننا نعيش فجوة تاريخية تصاحب ّ
التبدل واالنطواء من مآسٍ كبرى؟
التاريخية ،بما يحمله هذان
ّ
املآسي تتراكم ،التهجير والتقتيل واالستباحة والتدمير صارت جزء ًا من احلياة اليومية
يف املشرق العربي .حروب تتناسل يف سورية والعراق وليبيا واليمن وعلى حدود لبنانّ ،أما
التغول العنصري واالستيطاين :أرضها تستباح ،وشعبها يف قبضة احتالل
فلسطين فتواجه
ّ
يشل وحدة الشعب من جهة أ ُخرى.
ال يرحم من جهة ،وانقسام كارثي ّ
املأساة السورية الكبرى التي تلقي بثقلها الدموي على الشعب السوري الذي يواجه
استبدادين يريدان وأد حلم احلرية ،حتولت بالنسبة إىل فلسطينيي سورية إىل كارثة كبرى
ضربت خميماتهم ،وشردتهم مثلما شردت أخواتهم وإخوتهم السوريين .مأساة الفلسطينيين
يف سورية ،والتي يجسدها واقع الدمار والتهجير واحلصار والتجويع يف خميم اليرموك،
عاصمة الشتات الفلسطيني ،تندرج ضمن ما يمكن أن نطلق عليه اسم شتات ما بعد الشتات،
وهو شتات بدأ مع تدمير تل الزعتر وشاتيال ونهر البارد يف لبنان ،وتصادى مع مآسي
فلسطينيي الكويت والعراق وليبيا .لكنه هنا يف دمشق يتخذ أبعاد ًا جديدة ،ويؤشر إىل
االرتباط الوثيق بين الكوارث التي جتتاح املنطقة والكارثة الفلسطينية .إن مأساة اليرموك
أكبر من أن تكون مأساة خميم ..إنها تلخيص مكثف للشتات الفلسطيني الذي أ ُخرج من
السياسة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ،وهو اليوم مهدد باخلروج من الواقع برمته.
حاولنا يف امللف األول يف هذا العدد أن نقرأ حكاية اخمليم بعيون َمن عاشوا ويعيشون
التجربة ،وبأقالم مبدعين ومثقفين عاشوا يف اخمليم ،على أمل بأن يكون هذا امللف حافز ًا
تبقى من اليرموك وشعبه ورمزيته.
لتحرك فلسطيني وعربي ودويل من أجل إنقاذ ما ّ
من زاوية ثانية يقدم امللف الثاين يف هذا العدد قراءة لنتائج االنتخابات اإلسرائيلية :ما
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هو تأثير نتائج االنتخابات وتشكيل احلكومة اليمينية الضيقة بزعامة نتنياهو ،يف احلياة
الفلسطينية حتت االحتالل؟ كيف نقرأ سياسات حكومة حتالف الليكود مع أحزاب املتدينين
واملستوطنين؟ وما هو األفق الذي يمكن أن تفتحه القائمة العربية املشتركة يف احلياة
السياسية والثقافية لفلسطينيي  ،1948بصفتهم جزء ًا من احلركة الوطنية الفلسطينية؟
صحيح أن االنتخابات اإلسرائيلية أعادت نتنياهو إىل السلطة ،لكن الصحيح أيضاً أن
هناك واقع ًا إسرائيلي ًا جديد ًا يجب فهمه من أجل مقاومة سياساته العنصرية واالستيطانية.
وهذا الفهم يجب أالّ يحجب واقع أن فقدان البوصلة الوطنية الفلسطينية وتشرذم احلركة
عاملين يف صوغ األفق السياسي لهذه االنتخابات.
الوطنية كانا
َ
إىل جانب هذين امللفين يتوقف العدد عند املنعطف السياسي الذي تمر به املنطقة
يف إطار بلورة االتفاق النووي االيراين ،فيقدم جمموعة من املقاالت التي حتلل احتماالت
والدة توازن جيوسياسي جديد يف املنطقة ،وقراءة الديناميات اإلقليمية يف ضوء إمكانات
حدوث هذا االتفاق.
غائبين كبيرين ،الصحايف والدبلوماسي واحمللل السياسي
ونتذكر يف هذا العدد
َ
الفرنسي أريك رولو ،واملثقف واملناضل الفلسطيني نصير عاروري ،كما ننشر حتقيق ًا عن
فضيحة دفن قتلى باريس ومقابر األرقام يف إسرائيل ،إىل جانب قراءة خاصة لكتاب
اخترعت 'أرض إسرائيل' من األرض املقدسة إىل
املؤرخ اإلسرائيلي شلومو ساند "كيف ُ
الوطن األم" ،والتقريرين الفصليين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وحمتويات باب وثائق الذي
ُينشر يف موقع اجمللة اإللكتروين.
هيئة التحرير
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