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ثقافة الحرية والتنوير خيارنا
بقلم :يحيى يخلف
بصدور هذا العدد تبدأ (أوراق فلسطينية) سنتها الثانية مواصلة نرش وتعميم املعرفة وثقافة
التنوير ،وتعظيم ثقافة الحرية والدميقراطية والكرامة والقيم اإلنسانية وتعميق محتواها من
خالل دراسات جادة ملفكرين فلسطينيني وعرب حازت عىل التقدير واإلعجاب من ق ّراء ونخب
ومؤسسات،ووجدت املجلة تقديرا من مراكز ثقافية مرموقة اذ احتفى بها معهد العامل العريب
يف باريس ،واحتفى بها أيضا معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته األخرية يف كانون الثاين/
يناير املايض ،ومثل ذلك نجاحا ملؤسسة يارس عرفات ،واضافة نوعية لجهودها وانجازاتها األخرى
يف رعاية اإلبداع (جائزة اإلنجاز) ،وتأسيس املتحف ،وتوثيق تراث وأرشيف الزعيم والرمز يارس
عرفات ،و تراث وتاريخ الثورة الفلسطينية.
ويف عام جديد نواكب مستجدات وتحديات سياسية تواجه القضية الفلسطينية ،وتواجه املحيط
القومي واإلقليم وتواجه تغيرّ ا يف سامت الوضع الدويل.
القضية الفلسطينية عالقة بني براثن السياسة الدولية ،وبالتحديد براثن الواليات املتحدة التي
رعت املفاوضات الفلسطينية منذ اكرث من تسعة عرش عاما دون تحقيق نتائج بسبب التعنت
اإلرسائييل وانحياز الواليات املتحدة التي مل تكن راعيا أمينا،وها هي محاولتها البائسة يف اآلونة
األخرية لوضع خطة اطار ملفاوضات الحل النهايئ فيام يعرف بخطة وزير الخارجية(جون كريي)،
لتفرضها عىل الطرفني ،وما يرشح من ترسيبات ومعلومات تؤكد انحيازا ً امريكياً اىل األطامع
اإلستيطانية اإلرسائيلية الرامية اىل ادامة اإلحتالل واإلستيطان وتهويد القدس واألغوار والسيطرة
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عىل املعابر وتصفية حقوق الالجئني ،وحرمان الفلسطينيني من حقوقهم املائية وارغامهم عىل
اإلعرتاف بيهودية الدولة ،وتحويل فكرة الدولة اىل معازل غري مرتبطة جغرافيا ،اي فرض اتفاقية
اذعان ،اتفاقية استسالم لن يقبل بها الشعب الفلسطيني ولن تقبل بها قيادته ،وعندها تح ّمل
امريكا مسؤولية الفشل عىل الجانب الفلسطيني،وتسلط العقوبات عىل السلطة الفلسطينية .يحدث
ذلك يف غياب دعم عريب ف ّعال بسبب انشغال الدول العربية بقضاياها الداخلية ،وال يعني ذلك ان
الشعب الفلسطيني قد فقد األمل فام زال هناك مجتمع دويل واخالقيات انسانية يف العامل تدعمه
وتدين السياسات العنرصية اإلرسائيلية ،وتدين املستوطنات وتقاطع منتجاتها وبضائعها وكل من
يتعامل معها من مؤسسات ارسائيلية وتسلط عليها العقوبات ،ويتمثل ذلك بقرار اإلتحاد األورويب
الذي وضع موضع التنفيذ منذ كانون الثاين/يناير  ،2014وكذلك اتحاد جمعية األكادمييني األمريكية
التي اتخذت قرارا مبقاطعة املؤسسات األكادميية االرسائيلية واتهمتها بتنفيذ سياسات عنرصية
والعديد من الجمعيات األهلية املنترشة يف مختلف دول العامل .ومن املفارقة املؤملة ان يقابل هذا
التطوروالدعم والتضامن بصمت عريب ،ومبواصلة تعطيل سالح املقاطعة العربية مع ارسائيل والذي
كانت له مكاتب يف اطار الجامعة العربية ذات يوم.
إن تفعيل قرار املقاطعة يف الدول العربية ،يتامىش مع القانون الدويل فأوروبا سلّطت عقوبات
اقتصادية واكادميية ومرصفية عىل املستوطنات استنادا اىل قرارت الرشعية الدولية التي تعترب
اإلستيطان غري رشعي ويرقى اىل جرمية حرب ،وستلحق هذه العقوبات بارسائيل خسائر ق ّدرها
الخرباء بثامنية مليار دوالرسنويا،ومن هنا فإن تفعيل املقاطعة العربية ستكون قانونية ورشعية
امام املجتمع الدويل ،ومن غري املعقول ان ال يجد القرار األوريب صدى واستجابة يف الوطن العريب،
لذا فعىل النخب الفكرية أخذ زمام املبادرة لتأسيس جمعيات أهلية وشعبية تكرس جهودها
ملقاطعة اإلستيطان وتسليط العقوبات عىل ارسائيل ومستوطناتها،لسد فجوة التقصري الرسمي
العريب.
* *

*

ويشهد الوضع الدويل رصاع القوى الكربى يف سباق كسب املصالح ومناطق النفوذ ورصاع اإلرادات،
فاألزمات يف دول ما أسميناه الربيع العريب ص ّعدت من هذا الرصاع وفتحت األبواب أمام لعبة
األمم،ووسمت السياسات الدولية بسامت عودة الحرب الباردة ،األزمة السورية منوذجا ،فالرصاع
عىل سوريا من قبل الدول الكربى هو رصاع مصالح ،وما الحظناه يف مؤمتر جنيف أن التفاوض مل
يكن بني املعارضة والحكومة السورية بقدر ما كان بني الواليات املتحدة وروسيا،ووجدت روسيا
من األزمة السورية وسيلة للحفاظ عىل مصالحها والستعادة املكانة التي فقدتها بانهيار اإلتحاد
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السوفيايت،كام ان الواليات املتحدة ومعها حلفاؤها تدرك أهمية ومكانة وموقع سوريا االسرتايجي
يف اطار مصالحها وسياساتها،لذا فالرصاع عىل سوريا مل يعد خافيا عىل أحد ،وهو رصاع يدفع مثنه
الشعب السوري الشقيق دما وترويعا وتهجريا وقتال وتدمريا ومجازر ومذابح.
وال تتوقف التدخالت عند سوريا،فساحة الوطن العريب ميدان فسيح لهذه التدخالت والرصاع
عىل مناطق النفوذ واملصالح ،فتحالف الواليات املتحدة مع اإلخوان يف مرص كان يهدف اىل افراغ
ثورة يناير من مضمونها وأهدافها يف الحرية والكرامة والعدالة ،وحامية مصالحها ،وضامن أمن
ارسائيل،ولذلك اعتربت ثورة يونيو انقالبا عسكريا متجاهلة حركة الجامهري التي نزلت اىل الشوارع
نازعة الرشعية عن حكم اإلخوان.
وما محاولة الدولة املرصية التوجه اىل مصادر تسليح من روسيا االّ عمال سياسيا يهدف إىل إحداث
توازن يف عالقات مرص الدولية،وهذا يذكرنا بسياسة جامل عبد النارص الذي أقام عالقة ندية مع
اإلتحاد السوفيايت ،وأسس يف الوقت نفسه مع عاملقة عرصه (نهرو ،تيتو ،سوكارنو) كتلة عدم
اإلنحياز ،لكرس سطوة السياسات االستعامرية املناهضة للتحرر الوطني.
* * *
تتكاثر التحديات الخارجية ،وتزداد املعضالت واألزمات الداخلية يف املنطقة العربية  ،والطريق نحو
االستقرار والتنمية وتحقيق األهداف التي قامت من أجلها الثورات تبدو طويلة ويكتنفها الغموض
والوحشة والفوىض ،والرصاع اآلن يتحدد بني ثقافة التنوير والحرية وبني ثقافة التكفري واإلرهاب
والتدخالت الخارجية،الرصاع بني ثقافة الحياة وثقافة املوت،الرصاع اآلن عىل الوعي واملعرفة
والحداثة وبني تغييب الوعي وتزييف املعرفة وانتاج األصولية التي تستبطن السواد.
الرصاع بني ثقافة التحرر الوطني وثقافة االحتالل والعنرصية ،بني ثقافة التنوع البرشي الخالّق
وثقافة االنعزال والطائفية واملذهبية ..ويف هذا املشهد القلق واملرتبك ينبغي تعزيز ثقافة التنوير
والحرية والوعي واملعرفة والت ّنوع وثقافة الحياة ،وهذا ما ندعو اليه ،وهذه سياستنا الفكرية
والثقافية يف مجلتنا  ،وعىل هذه الطريق نسري.
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