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في هذا العدد

حين يت�صالح العرب مع التاريخ

كل �س��يء ب��داأ ف��ي تون�ض، ثم ا�ستعل له��ب الحرية في اأر�ض العرب. كان يكفي ل�س��اب تون�سي يعمل بائعًا 

جوااًل اأن يحترق في �سيدي بوزيد كي تنتقل النار اإلى م�سر. في تون�ض كنا كلنا محمد البوعزيزي، وفي 

م�س��ر �سرن��ا كلن��ا خالد �سعي��د. من مي��دان التحرير اإلى ليبي��ا، ومن اليم��ن اإلى البحرين، وم��ن الجزائر 

والمغ��رب اإل��ى �سوري��ة، نظام كامل يتهاوى، و�سع��وب تت�سالح مع نف�سها وم��ع التاريخ. وحين يت�سالح 

العرب مع اأنف�سهم ومع التاريخ تكون فل�سطين، وتكون حريتها الم�ستهاة.

الثورات العربية الم�ستمرة منذ اأكثر من ثالثة اأ�سهر، تحمل مجموعة من الدالالت، وت�سير اإلى اآفاق 

الحرية واحتماالتها المتعددة.

ت�سي��ر اأواًل اإل��ى اأن العروبة لي�ست وهمًا اأو مجرد اأيديولوجيا فارغة من الم�سامين. العروبة حقيقة 

تعلن نف�سها على �سكل ثورات مختلفة �سمن اأفق واحد. يقظة العرب الجديدة هي يقظات متتابعة تهدف 

اإل��ى بن��اء االأوط��ان على اأ�س���ض ديمقراطية جديدة، كمقدم��ة �سرورية الإعادة بناء االأف��ق العربي ب�سفته 

اأفقًا ثقافيًا و�سيا�سيًا واقت�ساديًا.

ث��ورة واح��دة متعددة ال�سوت، اأو ثورات تت�سكل كمتوالية واح��دة تت�سع الإيقاعات مختلفة. هذا هو 

المعن��ى الجدي��د للعروب��ة، اإنه��ا فكرة ديمقراطي��ة تت�سع للتعدد، وتبن��ي وحدة المنطقة م��ن دون تع�سب 

قومي اأو انغالق ثقافي.

وت�سي��ر ثاني��ًا اإل��ى اأن ال�سعار الواحد ال��ذي انطلق في تون�ض: »ال�سعب يري��د اإ�سقاط النظام«، والذي 

�س��ار �سع��ار الث��ورات العربية كلها، ال يحمل دالل��ة العدوى االإيجابية فح�سب، ب��ل يحدد الهدف بو�سوح 

ومن دون مراوغة اأي�سًا. اإن اإ�سقاط النظام يعني تغييراً جذريًا لي�ض في البنية ال�سيا�سية وحدها، بل في 

الم�ستويي��ن االأخالق��ي والثقاف��ي اأي�سًا. فالنظام الذي يج��ب اأن ي�سقط هو نظام قائم عل��ى �سلب الكرامة 

رة بال�سجون والقمع 
ّ
الفردي��ة والجماعية، وعلى مافي��ات عائلية ال تحترف �سوى النهب، وعلى بالد م�سو

وانتهاك حقوق االإن�سان.

لت اإل��ى مافيات واأدوات 
ّ
لق��د فق��دت االأنظمة العربي��ة �سرعيتها ال�سيا�سي��ة واالأخالقية منذ اأن تحو

قم��ع وع�س��ف، ومن��ذ اأن تخل��ت عن مهماته��ا كحامية لال�ستق��الل الوطن��ي، وتمادت في االنحن��اء اأمام 

االحتالل االإ�سرائيلي وجرائمه.

ث��ورة اأخالقي��ة وثقافي��ة ترف���ض اال�ستبداد وامته��ان الكرام��ة، وتوؤ�س�ض ل�سرعية جدي��دة ي�سنعها 

ال�سعب ب�سفته الم�سدر الوحيد لل�سلطة.

ث��وار مي��دان التحري��ر في م�سر الذي��ن تبنوا ال�سعار التون�س��ي، كانوا يعرف��ون اأن النظام هنا لي�ض 

مطابق��ًا للنظ��ام هن��اك، لكنهم فهم��وا اأن �سق��وط ذاك ال يكتمل اإاّل ب�سق��وط هذا. ومن هنا، ف��اإن الثورات 

العربية تعرف اأن م�سيرها واحد، واأن الزمن الديمقراطي يجب اأن يكون زمنًا عربيًا موحداً.

وت�سير ثالثًا، اإلى قرار ال�سعوب العربية دخول حلبة التاريخ بعدما طردها اال�ستبداد من حقها في 
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تقري��ر م�سائره��ا. والتغيير ال يعني �سوى �سريان قانون الزمن، وانت�سار الحركة على الجمود. لقد ا�ستند 

النظ��ام العرب��ي بعدم��ا فقد �سرعيت��ه اإلى القوى الخارجية ك��ي ي�ستمّد منها �سرعي��ة وهمية. وتجلت قمة 

البوؤ�ض في ذلك االفترا�ض الم�ستند اإلى بقايا اال�ست�سراق، والذي يمثله برنارد لوي�ض وبع�ض تالمذته من 

الع��رب غي��ر النجب��اء، من اأن الع��رب ال عالقة لهم بالديمقراطي��ة، واأن عليهم اأن يخت��اروا بين ديكتاتور 

قدي��م وديكتاتوري��ات جديدة لن تكون �سوى اأ�سولي��ات دينية. لقد �ساهمت هذه االأفكار في اإخافة العالم 

م��ن الع��رب، واإخافة العرب من اأنف�سهم، وق��ادت في بع�ض االأحيان اإلى خيانات ثقافية متمادية حاولت 

توظيف التنوير في خدمة اال�ستبداد!

وت�سي��ر رابع��ًا اإل��ى دخول العال��م العربي في القرن الح��ادي والع�سرين. بل ربم��ا كان هذا الدخول 

ال��ذي تاأخ��ر ع�سرة اأعوام، مقدم��ة تعيد العرب اإلى خريطة العالم، لي�ض ب�سفته��م منتجين للنفط فقط، وال 

الأن بالده��م ال�سا�سع��ة عق��دة جغرافية على المفترق االآ�سي��وي �� االإف�ريقي �� االأوروب��ي فح�سب، بل الأنهم 

بات��وا اأ�سي��اد م�سيره��م، ويح��ق له��م اأن يكون��وا �س��ركاء ف��ي عالم الي��وم ال��ذي ي�سهد ث��ورة االت�ساالت 

والمعلومات وتداعي الحدود اأي�سًا.

��ا تحمله من قيم الحرية والم�ساواة والعدالة، هي ال�سبيل الوحيد 
ّ
اإن الث��ورة الديمقراطية، ف�ساًل عم

كي ت�ستعيد ال�سعوب العربية حقها في اأر�سها، وو�سعيتها ك�سريك في العالم، ولي�ض مجرد تابع.

وت�سي��ر خام�س��ًا اإلى مفت��رق تحرري جديد، ولعل الموق��ف االإ�سرائيلي الم�س��اب بالهلع من �سقوط 

اأنظم��ة القم��ع والنهب، يقدم لنا موؤ�س��راً اإ�سافيًا اإلى معنى هذا المفترق العرب��ي. وقد الحظ المراقبون اأن 

�سع��ارات الث��ورات العربي��ة تقت�سر عل��ى ق�سايا الحري��ة والديمقراطي��ة، واأن ال�سعوب الت��ي تجمعت في 

ر عن روح 
ّ
ميادي��ن التحري��ر ل��م ترفع �سعاراً قومي��ًا واحداً، با�ستثناء بع���ض �سعارات ال�سخرية الت��ي تعب

النكت��ة الم�سري��ة، حين رفع المتظاه��رون �سعار »ارحل« باللغة العبرية تخوفًا م��ن اأن يكون الديكتاتور 

الم�س��ري ن�س��ي لغته االأم، وتبّنى العبرية في �سياق عالقاته اال�ستراتيجية مع اإ�سرائيل! لكن المتظاهرين 

َعن بحيث �سار 
ْ
اأنف�سه��م كتب��وا ال�سعار ذاته باالأحرف الهيروغليفي��ة، اعتقاداً منهم اأن الرئي�ض االأبدي تَفَر

من ال�سروري مخاطبته بلغة الفراعنة!

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ال�سعارات من تون���ض اإلى م�سر اإلى البحرين اإلى اليم��ن اإلى �سورية بقيت في 

حدود الدعوة اإلى الديمقراطية، فاإن »الدولة الديمقراطية الوحيدة في ال�سرق االأو�سط« اأبدت تعاطفها مع 

الديكتاتور، بل مار�ست �سغوطًا جّدية من اأجل بقائه!

االأم��ر لي���ض �س��راً، فاإ�سرائيل ترتاح للتعامل مع اأنظم��ة ال تمتلك اأي �سرعية داخلي��ة، وبذا ت�ستطيع 

ر عن 
ّ
ابتزازه��ا والهيمن��ة عليه��ا. ومن هن��ا ياأتي خوفها م��ن الديمقراطية العربي��ة، الأن الديمقراطية تعب

ق��رار االأكثرية ال�سعبي��ة، واإ�سرائيل تعرف اأن ال�سعوب العربية في انتفا�ستها لكرامتها، لن ت�سمح للعربدة 

الدموية في االأرا�سي المحتلة باال�ستمرار اإلى ما ال نهاية.

��ا ف��ي فل�سطين ولبنان فاإن االأم��ور تتخذ م�ساراً اآخر يلتقي مع م�سارات الثورات العربية انطالقًا 
ّ
اأم

ين اللبناني والفل�سطيني.
َ
من خ�سو�سيات الو�سع

فف��ي لبن��ان ارتفع �سعار اإ�سقاط النظام الطائف��ي، الأن الطائفية هي �سبب علل هذا الوطن ال�سغير، 

و�سبب هيمنة اأمراء الحرب على م�سيره المعّلق على حافة الحروب االأهلية.

وف��ي فل�سطي��ن ارتفع �سعار اإ�سق��اط االنق�سام. فال�سع��ب الفل�سطيني يعل��م اأن االنق�سام بات الخطر 

االأكبر على وجوده وهويته الوطنية، و�سار �سالحًا في يد االحتالل من اأجل تر�سيخ اال�ستيطان الزاحف، 

وبن��اء نظ��ام اأبارتهاي��د متكام��ل المالم��ح. اإن اإ�سق��اط االنق�سام هو المقدم��ة ال�سروري��ة الإ�سقاط نظام 
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االحت��الل وكل م��ن الذ اأو يل��وذ به، كم��ا اأن بناء اإطار الإعادة تاأ�سي�ض اأف��ق فل�سطيني مقاوم جديد، ينهي 

زم��ن الفا�سدي��ن والمف�سدين والمت�سلطين من جهة، ويوؤ�س�ض لمقاومة �سعبية تعيد اإلى اللغة ن�سابها، عبر 

الن�سال من اأجل حرية االإن�سان واالأر�ض، من جهة اأُخرى.

*  *  *
يب��داأ ه��ذا الع��دد بملف ع��ن العالم العربي الجديد الذي ب��داأ يولد، وقد �سارك في��ه كّتاب من �سورية 

وفل�سطي��ن وتون���ض وم�سر والع��راق، ونحن ناأمل باأن يك��ون الملف بداية مناق�سة فكري��ة الأبعاد التغيير 

الذي يع�سف بالعالم العربي.

كم��ا يت�سم��ن الع��دد مجموع��ة م��ن المق��االت والدرا�س��ات والتقارير الت��ي تعالج ق�ساي��ا فكرية 

و�سيا�سية مرتبطة بق�سية فل�سطين، وهي في مجموعها، محاوالت لقراءة الواقع باأعين نقدية.

وهن��ا ن��ود اأن ن�سي��ر اإلى اأن تطوير مجلتنا بحي��ث تبقى مرجعًا فكريًا وثقافي��ًا فل�سطينيًا وعربيًا، 

مرتب��ط بالتفاف المثقفي��ن واالأكاديميين الفل�سطينيين والعرب حولها، كم�ساهمين ومبادرين، كي تكون 

n .مجلتنا مختبراً فكريًا و�سوتًا ينب�ض باحتماالت الحرية
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