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ال تفقدوا األمل
يحيى يخلف
ع��ام مىض وعام قادم ،عام قاس خل��ف وراءه فوىض ،وصقيعا دوليا ناجام عن نظام دويل غري عادل،
وتغي�يرات يف املناخ أس��فرت عن أعتى الكوارث الطبيعية ،وأزم��ات اقتصادية ومالية عاملية ،رافقتها
أزمات غذاء وغالء ،ودق ناقوس خطر الجوع والفقرواألوبئة يف الدول الفقرية ،وش��هد نزوال للشباب
الذين فقدوا األمل والعدالة عىل امتداد العامل إىل الشوارع وامليادين.
ونحن يف العامل العريب جزء من هذا العامل نتأثر بسياساته ومناخاته وأزماته وكوارثه ،ولسنا يف جزيرة
معزولة ،فالعامل كام يقال أصبح قرية كونية واحدة ،لكن وإن كنا يف املايض نس��تقبل وال نرس��ل فإن
العام الذي مىض وضعنا يف قلب املش��هد الدويل ومحط أنظار واهتامم العامل بس��بب رصخة الحرية
التي أطلقتها الجامهري العربية بعد عقود طويلة من أنظمة االس��تبداد والتبعية ،وتردد صدى هذه
الرصخة يف كل اآلفاق ،وألول مرة رصنا نتأثر ونؤثر يف مسار األحداث ومسار السياسات الدولية.
وهكذا اخرتع العامل مصطلحا ملا يجري يف منطقتنا العربية بوصفه بالربيع العريب وباعتباره جاء بعد
شتاء طويل من صقيع قاس غيّب موقعها ومكانتها بني األمم ،وغيّب فيام غيّب الحرية والدميوقراطية
والعدالة األجتامعية عن ش��عوبها ،بل وغ ّيب تاريخها وثقافتها وهويتها الحضارية واإلنسانية .وعىل
الرغ��م م��ن الجدل الذي يجري يف عاملنا العريب حول هذه الثورات التي جرت يف مرص وتونس وليبيا
واليمن وسورية ،والتساؤل إن كانت ربيعا أم شتاء أم خريفا بسبب الفوىض والرصاع وعدم االستقرار
والتدخ�لات الخارجية يف ش��ئونها ،فإن غالبية عظمى ترى أن ه��ذه الثورات وإن مل تحقق األهداف
ماضية يف س�يرورتها ،وما هذا الحراك والرصاع الذي يشهده الشارع العريب بني قوى اإلسالم السيايس
والق��وى املدنية الليربالية إال دليل صحة يف س��ياق مخاض ورصاع يس��عى لتحديد الخيارات ومييض

7

ال تفقدوا األمل

بالثورات لتحقيق أهدافها ..وإذا ما ك ّنا نتخوف ونقلق من املشاهد التي تبثها الفضائيات وما يوحي
بخطر االنفالت والفوىض ،فان الحقيقة التي ال جدال فيها تؤكد أن مسرية النهوض ماضية يف طريقها
وأنها س��تحقق أهدافها إن آجال أم عاجال .وإذا كانت ثورات ش��عبية يف التاريخ القديم واملعارص قد
أطلقت رس��التها ومنها الثورة الفرنس��ية التي أطلقت مدونة حقوق اإلنس��ان ،فإن الثورات العربية
أطلق��ت مدونة الحرية التي قرأتها كل األخالقيات الثقافية واإلنس��انية عىل امتداد هذا العامل ،ولن
يعود الزمن إىل الخلف.
يف هذا املناخ واملش��هد العريب والعاملي مل يكن املش��هد يف فلس��طني س��اكنا ،بل تفاعل مع محيطه
العريب ..تفاعل مع الثورات وتأثر بها ،وكان هناك حراك ش��بايب يف ش��وراع املدن ،ورفع هذا الحراك
ش��عارين رئيسني :إنهاء االحتالل وإنهاء االنقس��ام .وعىل الرغم من انشغال الدول العربية بقضاياها
الداخلية فإن القضية الفلس��طينية التي وصلت يف موض��وع املفاوضات مع الحكومة اإلرسائيلية إىل
طرق مس��دودة نظرا لعدم وجود راع محايد لعملية السالم ،فإن القيادة الفلسطينية نقلت القضية
إىل مكانها الطبيعي وهو األمم املتحدة ،ونجحت يف مقاومة الضغوط اإلرسائيلية واألمريكية وحققت
نجاحات كربى حني حصلت عىل العضوية الكاملة يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونس��كو) ،وحني توجهت إىل األمم املتح��دة وحققت انتصارا تاريخيا وحصلت عىل عضوية دولة
(مراقب) يؤهلها إىل املش��اركة يف جميع مؤسس��ات املنظمة الدولية ويف مقدمتها محكمة الجنايات
الدولي��ة ،وفضال ع��ن ذلك أعلنت القيادات الفلس��طينية أ ّن الخطوة التالية بع��د االعرتاف بالدولة
س��تكون يف العمل عىل تحقيق املصالحة .مل يثمر الربي��ع العريب بعد عن توطيد مكانة العامل العريب
ليأخذ دورا مؤثّرا يف املش��اركة بقوة يف رس��م سياس��ات إقليمية ودولية منصفة تحقق الدعم ألعدل
قضية يف هذا العرص وهي القضية الفلسطينية ،ومع ذلك فإن الشعب الفلسطيني ما زال يتطلع إىل
بعده العريب القومي الذي يشهد تحوالت تاريخية ،ويتطلع إىل أن تحقق ثوراته أهدافها وتنخرط يف
جهد ف ّعال لنرصتة؛ ويف هذا الصدد فإن مؤسس��ة الشهيد والقائد والرمز الخالد للشعب الفلسطيني
ي��ارس عرفات ،وإميانا منه��ا بوحدة املصري القومي ،تطلق مبادرتها الفكري��ة لتعميق الصلة مع هذا
الح��راك العريب ونخبه السياس��ية والثقافية والفكرية ،وتعميق الح��وار حول ما طرحته الثورات من
قضايا مث��ل :الحرية ،والدميوقراطية ،والدولة املدنية ،والدس��تور ،والعدالة ،واملواطنة وغريها ،وهي
قضايا تناولها مفكرو فكر النهضة من رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده والكواكبي واألفغاين إىل سالمة
موىس وطه حس�ين وجالل أمني ومئات املفكرين يف مرشق الوطن العريب ومغربه .تأيت هذه املبادرة
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من خالل إصدار هذه املجلة الفصلية (أوراق فلس��طينية) لتكون منربا للفكر التنويري ،ترافق جدل
الخيارات حول النظام العريب الجديد ،وما تطرحه التجربة من فكر جديد وثقافة جديدة ،فكر الحرية
والحداث��ة ،وثقاف��ة التغيري والتنوير .تفت��ح املجلة صفحاتها لكل الكت��اب واملفكرين مهام اختلفت
آراؤهم أو اجتهاداتهم مس��اهمة منا يف تعظيم الحوار ،ووضع العقل يف املكان العايل الذي يستحق.
وإنن��ا إذ نب��دأ إصدارنا يف عام جديد م�ليء بالتحديات واألزمات العاملي��ة ،وإذ نبدأ إصدارنا يف عام
جديد يظلل أوضاعنا العربية بظالل القلق واالنتظار ،فإننا ال نفقد التفاؤل واألمل مبس��تقبل القضايا
العربية ،وال نفقد التفاؤل واألمل مبس��تقبل القضية الفلسطينية .ونرى بالنسبة للحراك العريب أ ّن ما
بني االنتقال من الديكتاتورية إىل الدميوقراطية مرحلة ملتبس��ة ،ونرى بالنس��بة للقضية الفلسطينية
أن هناك ش��عبا عظيام متمسكا بحقوقه يف العودة وتقرير املصري وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها
الق��دس ،وتحظى قضيته العادلة بدعم الغالبية العظمى م��ن دول العامل وتحظى بدعم األخالقيات
العاملية .لذا نقول إننا نقف مع شعوبنا وأمتنا وكل رشفاء العامل يف جبهة األمل.
ويص��در عددنا األول والش��عب الفلس��طيني يحتف��ل بالذك��رى الثامنة واألربع�ين النطالقة الثورة
الفلسطينية ،هذه الثورة املسلحة التي أعادت االعتبار للهوية وللشخصية الوطنية ووضعت القضية
الفلسطينية يف عمق املشهد الدويل ،ولعله من حسن الطالع أن تصدر مجلتنا يف هذه املناسبة التي
هي عيد وطني للفلسطينيني .مرة أخرى نرحب بكم ونفرش لكم بساط املحبة ،ونحلم معكم باأليام
الجميلة التي مل تأت بعد ،ونقول بكل ما منلك من ثقة :تفاءلوا وال تفقدوا األمل.
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