االفتتاحية

كيف ترسق الثورات ؟
يحيى يخلف
يف ذروة العرص الذهبي للكفاح الفلسطيني املسلح ،كان الرئيس عرفات يقول لنا :حافظوا عىل
وحدة ثورتكم وشعبكم ،وعىل قراركم الوطني املستقل لكيال ترسق ثورتكم ..وكان يقول :ميكن
للثورة أن تتعرض اىل السطو مثلام تتعرض املنازل والرشكات والبنوك ،فهناك جرمية جنائية منظّمة،
وهناك جرائم سياسية أكرث تنظيام ،فاحذروا أن ترسق ثورتكم.
كانت الثورة الفلسطينية آنذاك تواجه محاوالت من انظمة عربية للهيمنة عليها واالستيالء عىل
قرارها الوطني ،وتوظيفها كورقة ،أو منازعتها يف حق وحدانية التمثيل ،أو تنفيذ مخططات للنيل
منها ومحارصتها  ،بل ورضبها وتصفيتها.
يارس عرفات دافع ودافع معه رفاقه واخوانه وجنوده وقدموا الشهداء دفاعا عن الثورة ووجودها
وقرارها الوطني ،وكان ومعه رفاقه من جيل العاملقة يحرصون عىل تحصني البيت الداخيل
الفلسطيني ،وتعزيز وحدته وتنوعه ،ومل يكن يقيص أحدا من ألوان الطيف السيايس ،ألنه كان
يعتقد أيضا أ ّن القالع تغزا من داخلها.
انها خالصة واستنتاج لقائد محنك علّمته التجارب واملحن ،فاستطاع ان يحافظ عىل جوهر الحركة
الوطنية الفلسطينية بأبعادها القومية واإلنسانية ،وهي خالصة ما أحوجنا اليها يف هذه األحداث
والوقائع التي يشهدها الوطن العريب واملستهدف بها اإلنسان العريب وحريته وكرامته وخياراته،
وحرية وطنه وسالمة دولته ،وحضورها بكل عنارص قوتها يف السياسات اإلقليمية والدولية.
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يف هذا العدد حاولنا مقاربة موضوع التدخالت الخارجية الرامية اىل رسقة الثورات العربية،
والسطو عىل أحالم الجامهري العربية ،والسعى للسيطرة عىل الحراك الشعبي الذي صنع ثورات
عربية ،ومتكني تيار بعينه من رسقة الثورة للتامهي مع اآلخر ومع مصالحه ومع أمن ارسائيل،
وهي تدخالت تعمل لحسابها قوى اقليمية تختلف أو تأتلف يف مساحة لعبة الرصاع عىل الهيمنة
والنفوذ ،وتجند لحملتها أمواال ،وأعالما ومحطات فضائية ،وسلطة دينية تطلق الفتاوى ،وتوظف
الدين لخدمة أجندات اقليمية (قطر منوذجا وذراعها اإلعالمي :الجزيرة ،والديني :الشيخ القرضاوي،
وال يخلو األمر ايضا من مفكر عريب كبري).
وعندما كانت املجلة ماثلة للطبع ،جاءت معطيات جديدة ايجابية متثلت يف املتغريات غري املسبوقة
يف املشهد املرصي،اذ أسفر الحراك الشبايب الهائل (حركة مترد) وانحياز القوات املسلحة الوطنية اىل
هذا الحراك ،وانهاء حكم اإلخوان ،جاءت هذه املعطيات لتقلب املوازين ،وتحدث التغيري ،وتعيد
الروح اىل ثورة  25يناير ،واىل أهدافها يف الحرية والدميقراطية والكرامة اإلنسانية.
فشل اإلخوان املسلمون يف مرص يف امتحان الدميقراطية ،اذ اختاروا من الدميقراطية مبدأ صندوق
االقرتاع ،ون ّحوا جانبا مبادئها األخرى كالتعددية ،والحريات العامة ،والتنوع البرشي ،والدستور
الذي ميثل كل مكونات الشعب ،والحريات العامة وخصوصا حرية اإلعالم ،وامليض قدما يف أخونة
الدولة  ،وإحداث انقسام ورشخ يف الوحدة الوطنية والنسيج اإلجتامعي ،بتواطؤ وتحالف مع
الواليات املتحدة التي كانت تحرص عىل ترسيخ نفوذها وحامية اتفاقيات كامب ديفيد ،وبالتايل
حامية أمن ارسائيل.
ولعل أبرز ظاهرة وطنية تستحق التقدير يف املشهد الذي أعاد الروح اىل ثورة يناير وأفىض اىل
استمراريتها ،ظاهرة القرار الوطني املستقل للقوات املسلحة املرصية التي مل تخضع للضغوط
األمريكية ،ومل تعبأ بتهديداتها ،مام أكد الثقة بهذا الجيش الوطني الذي حمى الثورة ،والذي صمد
وبقي القوة العربية الوحيدة املتامسكة يف دول ما أطلق عليها دول الربيع العريب.
ولعله من املبكر قراءة األحداث وتطوراتها وسريورتها يف املشهد والحراك الشبايب املرصي ،لكن ما
ميكن التأكد منه هو أن حكم اإلخوان فشل ،وفشلت معه منظومة اقليمية ودولية ،ومنظومة قناة
الجزيرة غري املهنية ،وذات البعد الواحد ،ومنظومة فتاوى القرضاوي التي توظف الدين لخدمة
السياسة.
َشل اإلخوانِ يف الحكم سيكون منوذجا لفشل فروع اإلخوان وقوى اإلسالم السيايس يف عموم
وف ُ
املنطقة.
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وهذا يعني أن مبدأ فصل الدين عن السياسة ،أصبح رضورة إلقامة الدولة املدنية ،وأن اإلسالم
الشعبي الذي ميثله األزهر الرشيف ،وليس اإلسالم السيايس سيكون سمة وهوية هذه الدولة
املدنية التي ستكون دولة كل مواطنيها يف كنف التعددية ،والتنوع البرشي الخالّق.
وما يحدث يف مرص من تصحيح ملسار الثورة سينعكس ايجابا عىل مسارات الثورات العربية،
وسيكون النموذج واإلمثولة ..لذا فإن عىل الكتاب واملفكرين والنخب السياسية مهمة اإلسناد
الفكري لقضايا الحرية ،والدميقراطية ،والعدالة اإلنتقالية ،ودستور الدولة املدنية ،ومبادئ املواطنة،
والتنوع ،وتعظيم الحوار ،وتعزيز الهوية ومنظومة القيم العليا وحقوق اإلنسان.
وال شك ا ّن نجاح الثورة يف مرص وتحقق أهدافها ،سيعيد اىل هذا البلد دوره املركزي كقوة فاعلة،
وكالعب قوي يف الرشق األوسط والعامل العريب ،وذلك بعد غياب عريب عن مشهد إقليمي كان
الالعبون فيه ايران وتركيا وارسائيل .وال شك أن عودة مرص لدورها اإلقليمي والدويل سيشكل
دعام استثنائيا للقضية الفلسطينية التي تأثرت سلبا بانشغال الدول العربية بقضاياها الداخلية .وال
شك أيضا أن انحسار دور اإلخوان يف مرص ،سيدفع حركة حامس إىل استخالص الدروس ،والعودة
اىل البيت الفلسطيني والكف عن السري يف طريق مل يجلب ملن سار عليها االّ الفشل الذريع.
* * *
وتواصل مجلتنا (أوراق فلسطينية) يف عددها الثالث رسالتها الفكرية التنويرية منحازة اىل مطالب
صدى لهذه الرسالة يف اهتامم
واهداف الجامهري العربية ،بوسائل فكرية جادة ورصينة ،وتجد
ً
القارئ العريب أوال ،واهتامم الكتاب واملفكرين العرب الذين نتواصل معهم ثانيا ،ويف اهتامم
جامعات ومؤسسات ومراكز ثقافية ذات شهرة عاملية ثالثا ..ومن ذلك استضافة معهد العامل العريب
يف باريس للمجلة يف مطلع شهر نيسان (ابريل) املايض واقامة حفل خاص يف مكتبة املعهد لتقدميها
والتعريف بها بحضور جمهور من كبار املثقفني واملهتمني العرب واألجانب ،واهتامم وسائل اإلعالم
وخصوصا اذاعة مونتي كارلو الدولية ،وقناة فرانس  24وتغطيتها للحدث.
ان ما حظيت به املجلة من اهتامم واقبال واعجاب مبضمونها يؤكد عىل نبل الرسالة التي نحملها
انتصارا للمستقبل العريب ،ودعام لوحدة املصري القومي ،وابراز مكانة القضية الفلسطينية يف هذا
النهوض العريب الفريد.
ويف هذا السياق فإننا نؤكد مرة أخرى عىل دعوة الكتاب واملفكرين العرب إىل املشاركة يف الكتابة
عىل صفحات هذه املجلة ،واملساهمة يف تعميم ثقافة التغيري والتجديد ،ثقافة الحرية ،ثقافة
االنحياز اىل قضية اإلنسان.
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