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موقع فلسطني يف الحراك الشعبي العريب
يحيى يخلف
يف وصف أحوال ما سميناه الربيع العريب ,نقف وقفة تأمل ونبحث عن حصاد عامني فأكرث ,فال نجد
ما يرس البال أو ما يدعو اىل االعجاب واالطمئنان .الجامهري التي كرست حاجز الخوف وصنعت
الثورة بحناجرها وسواعدها وصدورها العارية وانترصت عىل الديكتاتور ومنظومته األمنية,
رسمت يف فضاء العامل أحالمها واشواقها وحنينها وانينها ورصخت رصخة حرية دوت آفاقها حتى
آخر املدى ،وصنعت ثورة ألنها متردت عىل واقع فاسد ،فاستحقت ان يطلق عىل فعلها ربيع.
لكن هذه الثورات التي اندلعت يف دول عربية ذات تأثري رسعان ما ركبت موجتها قوى سياسية
منظمة وذات تاريخ يف املعارضة تنتمي اىل اإلسالم السيايس ,وقوى أخرى وطنية ليربالية محدودة
التأثري وال متتلك امتدادا جامهرييا .وهكذا ع ّبأ اإلسالميون الفراغ الناجم عن غياب قوى قومية أو
يسارية أو ليربالية متتلك الخربة أو الحاضنة الجامهريية الواسعة ،وهيمنوا عىل السلطة واستفردوا
بها ،وأقصوا األحزاب والتنظيامت األخرى ،متسلحني بدميقراطية صندوق االقرتاع التي جعلت من
أحزابها أحزاب اغلبية ،من خالل فهم أحادي قارص وانتقايئ يستبعد ما يف الدميقراطية من مضامني
أخرى كالتعددية والحريات العامة والدولة املدنية ورعاية األغلبية لرأي األقلية ،خاصة يف قضايا
سيادية كالدستور مثال ..فعاد الشباب اىل امليادين والشوارع من جديد يف غياب االستقرار واألمن,
ويف غياب فعل منظم يحتج ويحاور ,ما أحدث الفوىض ,واحدث هزة يف السلم األهيل ,واطال
مسافة الوصول اىل تحقيق األهداف ،وتصحيح املسار ،واستكامل بناء الدولة الحديثة.
وزاد الطني بلة ازدياد التيارات االسالمية السياسية من سلفية وجهادية وتكفريية ،خصوصا يف
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سورية حيث برزت مجموعات مسلحة ينتمي بعضها لتنظيم االخوان ،وبعضها اآلخر اىل تنظيم
القاعدة (جبهة النرصة) ،ما يهدد مبصري مجهول لدولة كربى ،هي دولة املركز يف بالد الشام.
يتعينّ عىل األحزاب اإلسالمية التي حازت عىل أغلبية يف صناديق االقرتاع أن تراعي مطالب األقلية،
وأن تقلع عن االستئثار والهيمنة عىل السلطة ،وان تعي أ ّن الثورة صنعتها الجامهري ،وانها وصلت اىل
الحكم بفضل هذه الجامهري التي رفعت شعار الوحدة الوطنية اىل جانب شعار إسقاط الديكتاتور،
ما يلزمها باملحافظة عىل هذه الوحدة التي تعني وحدة الشعب بكل مكوناته وتياراته ،وبناء دولة
تكون دولة كل مواطنيها ،أي دولة مدنية دميقراطية تقوم عىل التعددية والتداول السلمي للسلطة.
يحتار املتأمل للمشهد يف وصف الوضع الراهن للثورات العربية ويتساءل :هل ينساق اىل تبني
وصف البعض للمشهد بالخريف ال الربيع؟
وهل يسلّم باألمر الواقع ويفقد األمل ويعترب أ ّن قدر هذه األ ّمة أن تنتقل من ديكتاتورية الظلم
والفساد اىل ديكتاتورية الشموليني التي ال تقل رهبة عن ديكتاتوريات أخرى كديكتاتورية
الربوليتاريا؟
وهل متر املنطقة العربية مبرحلة شبيهة مبرحلة عصور االنحطاط حيث انعدام الوزن ،وتجاذب
القوى االقليمية والدولية ،وسيادة القوى االقليمية واالحالف االستعامرية ،وهيمنة تركيا وايران
وارسائيل عىل انقسام وتراجع العرب ،واستبدال املصطلح من وطن عريب اىل رشق أوسط؟
وهل ينكفئ املفكرون واملثقفون ويستسلمون لالحباط وتضيع جهودهم التنويرية وجهود تراث
تنويري نهضوي سطره مئات املفكرين عىل امتداد القرن املايض ،من حداثة رفاعة الطهطاوي ,اىل
االصالحيني كمحمد عبده ورشيد رضا والكواكبي واألفغاين ,اىل الليرباليني والعقالنيني كطه حسني
وسالمة موىس ,وغريهم العرشات يف العقود االخرية من القرن العرشين؟
وهل نحلم بالتغيري ،وتكون العالقة بني التيارات اإلسالمية والقومية والليربالية والعلامنية عالقة
حوار وتوافق ،أم تغلق األبواب وتظل العالقة عالقة تصادم واستنزاف وتهديد للسلم األهيل؟
اسئلة مرشوعة وقد تبدو يف ظاهرها مخيفة ومرعبة ،وقد تبدو سوداوية ومبالغاً بها ،وال تسترشف
املستقبل ،لكنها اسئلة تحفزنا لحث الكتاب واملفكرين عىل القيام بدورهم واعادة االعتبار لقيم
الحوار والفكر التنويري وفرض وجودهم يف املشهد ،وتأكيد قوة الثقافة يف السياسة .حان الوقت
لربوز ظاهرة املفكرين كصناع للرأي العام وصناع لثقافة الحوار ،فنحن امام مفرتق طرق :إما
أن نكون أمة لها موقعها تحت شمس العرص ،أو ال نكون ،إما أن نكون عىل ابواب نهضة فكرية
ومعرفية ،أو ان تتسع فجوتنا الفكرية وتخلفنا املعريف ..إما أن ننجز استقاللنا السيايس واالقتصادي
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والثقايف واالجتامعي ،أو ان تتجرأ التدخالت الخارجية عىل امليض قدما يف محاوالت الهيمنة
واالحتواء والتهميش.
ونحن الفلسطينيني الرازحني تحت االحتالل نتأثر بكل ما يجري ,فانتصار الشعوب العربية يف
تحقيق حريتها وعدالتها وكرامتها ودولتها املدنية الدميقراطية الحديثة ،وانجاز استقاللها من التبعية
السياسية او االقتصادية او سواها ،امنا يشد أزرنا ,ويعزز صمودنا وال يرتكنا وحدنا عىل موائد اللئام،
فالقضية الفلسطينية هي القضية املركزية لألمة العربية ،وهي لب الرصاع يف الرشق األوسط،
وكفاح الشعب الفلسطيني هو جزء من كفاح الشعوب العربية ,ومن كفاح حركة التحرر العربية
من أجل الحرية والوحدة والتقدم ،واملرشوع الصهيوين االستيطاين الذي ميثل قاعدة عسكرية
ملصالح واسرتاتيجيات الواليات املتحدة وحلفائها يف الهيمنة عىل املنطقة يشكل خطرا عىل األمن
القومي العريب ،وعىل أمن مرص وبالد الشام والعراق بشكل خاص.
يف العامني املنرصمني ,انشغلت البلدان العربية بقضاياها الداخلية ،وتراجع اهتاممها بالقضية
الفلسطينية ،فاستغلت ارسائيل هذا الوضع لتتغول عىل الشعب الفلسطيني ،وتذهب بعيدا يف
عمليات االستيطان ،والقتل واالعتقال ،والقيام باجراءات تثبيت االمر الواقع لتهويد القدس ،وتغيري
طابعها الجغرايف والدميغرايف ،واملس مبقدساتها وتراثها الحضاري واالنساين ،وبذلك فا ّن املتغريات
والثورات العربية التي دخلت يف اشكاليات ورصاعات داخلية انعكست سلبا عىل االوضاع داخل
االرايض الفلسطينية املحتلة.
محصلة للوضع العريب ،بل هو صورة مصغّرة لسامت النهوض أو الكبوة،
ا ّن الوضع يف فلسطني هو ّ
للتضامن او االنقسام يف البلدان العربية ،وسامت القوة او الضعف يف العامل العريب ،ففلسطني كانت
وستظل تؤثر وتتأثر مبحيطها القومي ،فاذا قوي قويت واذا ضعف ضعفت ،ومهام قيل أو قد يقال
فان القضية الفلسطينية قضية العرب ،والشعب الفلسطيني هو رمح األمة يف كفاح طال ولن
يتوقف اىل أن يحقق اهدافه.
وانطالقا من اميان مؤسسة عرفات برسالة الحرية التي أطلقها عرفات يف الفاتح من يناير لعام
 ,1965وانطالقا من امياننا بوحدة املصري القومي ,فقد حملت مجلتنا (أوراق فلسطينية) رسالة
الحرية ..رسالة فلسطينية بآفاق عربية ,لذا التزمت املجلة بالقاء الضوء عىل مستجدات القضية
الفلسطينية ،ومواكبة املتغريات يف الدول العربية التي تشهد حراكا شعبيا وموقع فلسطني يف هذا
الحراك من خالل الدراسات الفكرية املع ّمقة ،واملتابعات الثقافية الجادة التزاما م ّنا بالدور الذي
يقوم به الفكر واملفكرون ،والثقافة واملثقفون ،امتدادا لدور قام به مفكرو عرص النهضة عىل مدى
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قرن من الزمن ..خصوصا ا ّن أحالم ذلك الرعيل يف الحرية والدميقراطية والدولة املدنية ذات
الدستور العرصي ،ونظام الحكم الرشيد ,واإلصالح الديني ،واملواطنة ،والوحدة الوطنية ،والعدالة
االجتامعية ،والكرامة االنسانية وسائر القيم واالهداف السامية ،خصوصا ان أحالمهم هذه تجد
اآلن فرصتها للتطبيق ،وتجد الجامهري الغفرية التي نزلت اىل الشوارع وامليادين فرصتها من أجل
تحويلها اىل واقع.
هذا هو عددنا الثاين من مجلتنا الفصلية (أوراق فلسطينية) ميثل خطوة تالية يف مسريتها عىل
درب الحرية ،وتواصل التزامها بقضايا الحرية لالنسان يف وطننا فلسطني الذي ال وطن لنا سواه،
وقضايا االنسان يف الوطن العريب ..وهيئة تحرير املجلة توجه دعوة للكتاب واملفكرين الفلسطينيني
والعرب اىل تعزيز وتعظيم ثقافة الحرية واملساهمة يف اثراء املضمون الكفاحي والدميقراطي عىل
صفحاتها.
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