قبل البداية..

هذا ما فعلت
يداك!..
فاديا جربيل

تثري ال�ث��ورة ال�شعبية التي جتتاح ال�شارع امل�صري وتقودها جموع ال�شباب الغا�ضبني
�أ�سئلة البد من الوقوف عندها ،ذلك �أن هذه الثورة التي ا�شتعلت وعمّدتها دماء ال�شباب
وت�ضحياتهم ،كانت يف جتلياتها و�أزمنتها املختلفة نتاج تراكم كبري ،امتد منذ حتييد م�صر
عن دوره��ا القومي والعروبي �إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد ،وت�سليم مفاتيح القاهرة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا لل�سيد الأمريكي الذي اخت�صر الدور امل�صري مب�ساعدات اقت�صادية
�أذلّت النظام احلاكم وقيّدته وجعلت منه تابع ًا �صغري ًا ينفذ �أجنداتها يف تفتيت ال�صف
العربي وزيادته انق�سام ًا وت�شرذماً.
ولعلّ يف طالع هذه الأ�سئلة :هل عرّت الثورة التي مازلنا نعي�ش تفاعالتها حتى اللحظة،
وع� رّّب�ت �شئنا �أم �أبينا عن �إرادة جماهريية عارمة م�شبعة باحلياة واحلرية �إىل حدّها
الأق���ص��ى ،النظام اال�ستبدادي وك�شفت ه�شا�شته وق��د تخلى عنه حلفا�ؤه الأمريكان
وال�صهاينة ،مثلما تن�صلوا قب ًال من ا�ستقبال الرئي�س التون�سي املخلوع زين العابدين بن
علي ،بل و�أغلقوا حتى جماالتهم اجلوية يف وجهه؟.
�أما ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه �أكرث يف هذه املرحلة احلرجة فهو :هل اتعظت واقتنعت
الأنظمة التي ارت�ضت �أن تكون تابعة للغري �أن حبل "العمالة" ق�صري جد ًا جداً ،و�أن االبتعاد
عن امل�صلحة الوطنية والقومية ،واحل ّد من حرية ال�شعب ،وقمع تطلعات ال�شباب وممار�سة
كل �أ�شكال القهر والإلغاء لهم ولدورهم احليوي يف تقرير م�صري بالدهم� ،سيودي بهم �إىل
"مزبلة" التاريخ؟.
�إن ما نراه اليوم هو االحتقان ذاته الذي اعرتى ال�شارع العربي من املحيط �إىل اخلليج ،يوم
�سكتت هذه الأنظمة اخلانعة امل�ستبدة عن العدوان الإ�سرائيلي على لبنان عام  2006وعلى
غزة املحا�صرة عام  ،2008وعن احتالل العراق وتق�سيمه �إىل كانتونات طائفية وعرقية ،يف
حني �أن دو ًال بعينها �أعلنت �أن املقاومة هي الرد الطبيعي ملواجهة العدوان وال�سبيل الوحيد
ال�سرتجاع الكرامة ،و�أن وحدة ال�صف العربي ومنح ال�شعب كل الإمكانات للتعبري عن ر�أيه
يف رف�ض كل �أ�شكال التبعية هي من يج�سر الهوة بني النظام ال�سيا�سي و�آمال جماهريه التي
ال تتوقف بالت�أكيد عند لقمة اخلبز �أو فر�صة العمل.
ولنتذكر جميع ًا كيف ق�سّ مت الواليات املتحدة العامل العربي يومها �إىل مع�سكرين واحد
معتدل لأنه ر�ضي بالذل والهوان ،والآخر ممانع لأنه يرف�ض �سيا�ستها املنحازة لإ�سرائيل.
لقد �أع��ادت ث��ورة اليا�سمني يف تون�س اخل�ضراء ،كما �سمّاها بع�ض ال�سا�سة واملحللني
ال�سيا�سيني ،وانتفا�ضة ال�شعب امل�صري �إىل الأذهان النظرية التي تعاين وتناق�ش بكثري
من اجلدل ال�سيا�سي العالقة بني احلاكم واملحكوم ،م�ؤكدة �أن النظام ال�سيا�سي مهما بلغ
من الإخال�ص "للدميقراطية" والدعوة لها �سيتحوّل حتت هذه اليافطة �إىل نظام ديكتاتوري
ما مل يتح�سّ �س عن قرب �آالم الطبقة املحكومة ويلبي تطلعاتها امل�شروعة� ،إذ �أن التحوالت
ال�سيا�سية واملعادالت الدولية قد �أوقعت بع�ض �أ�صحاب ال�سلطة يف غوايتها ،فما عادوا
يفرقون بني امل�صلحة الوطنية العليا ،وبني حتقيق مكانة دولية زائفة لهذا النظام �أو ذاك
الذي لن حتميه كل �صنوف التبعية من االنهيار والتهاوي حتت �أقدام اجلموع الغا�ضبة.
لكل نظام عميل م�ستبد نهاية تقول :هذا رد اجلماهري وهذه �صرخة احلرية على ما فعلت
يداك.

