قبل البداية..

العلة �أم
املعلول...؟
فاديا جربيل

ت�شهد املنطقة العربية حراك ًا �شعبي ًا �ضاغط ًا �ضد �أنظمة ديكتاتورية لطاملا كانت ت�شكل
ر�صا�ص ًا يف بنادق الغرب املوجهة �إىل �صدور �شعوب تلك املنطقة.
حراك رفع �شعارات احلرية والدميقراطية وحت�سني الأمور املعي�شية ،ويف ذلك كل احلق �أن
يحيا املواطن العربي بكرامة وحرية ،ك ٌل يف وطنه.
على �أن �أكرث ما يلفت االنتباه �أن ال �شعارات تطالب بانتفاء �أ�صل العلّة التي �أو�صلت املجتمعات
العربية �إىل هذا الدرك اخلطري من الفقر والتهمي�ش والالكرامة وفقدان الهوية.
ولو �شئنا �أن نُخ�ضع ما يحدث اليوم من حتوالت �سيا�سية ملعادلة العلة واملعلول ،لأدركنا �أن
ال�شباب العربي بوعيه املتنامي اقتلع املعلول وبقيت العلة كما كانت.
ف�أ�صل العلّة –كما نعرف جميعاً -يكمن بوجود ما عُ ��رف ب�أنظمة االع �ت��دال العربي
اال�ستبدادية والتي مار�ست الفتك ب�شعوبها وفق ًا لإ�سرتاتيجية خارجية وا�ضحة وبغطاء
دويل تام ،حتى بات الإذالل خبز املواطن اليومي� ،إ�سرتاتيجية من �أهم بنودها تغييب ر�أي
ال�شارع عن ق�ضاياه امل�صريية وخلق ديكتاتوريات �أوىل مهامها حماية امل�صالح الغربية التي
ال يعنيها �إن عا�شت تلك ال�شعوب �أو فنيت.
ما يدفعنا لالعتقاد �أن ما يحدث يف العامل العربي ما هو �إال نوتة مو�سيقية �صاخبة للحن
احلرية ،يجري �ضبط �إيقاعها جيداً ،متواكبة بحملة �إعالمية �ضاغطة تعرف متام ًا الهدف
احلقيقي من وراء ما يحدث �ضمن ما يقال :حق يراد به باطل ،هو عدم وجود �أ�صوات
تنادي بانتفاء �أ�صل العلّة ،وا�ستئ�صال الأ�سباب احلقيقية لهذا التدهور يف الواقع العربي
�أال وهي التبعية الكلية للغرب.
يف خ�ضم هذا احلراك مل ن�سمع �شعارات تقول :ال ل�صفقة الغاز امل�صري �إىل �إ�سرائيل،
ال لأمريكا �صاحبة الفيتو الدائم �ضد ق�ضايا العرب العادلة ،ال لكامب ديفيد الذي جعل
من م�صر عبئ ًا حتى على نف�سها ،ال للقواعد الأمريكية يف البحرين وقطر ،ال للزواج غري
ال�شرعي بني اال�ستخبارات الأمريكية والنظام اليمني ،ال للتطبيع الذي متار�سه خل�سة دول
املغرب العربي..
وحتى ي�ستحق احل��راك ال�شعبي �صفة الثورة ،يجب �أن ير�سي نهج ًا جديد ًا ويلغي �آخر
مرفو�ضاً ،ففي العرف ال�سيا�سي ال وجود لأن�صاف ثورات يف التاريخ� ،إما ثورة �أو ال ثورة..
فالثورة كما ي�صفها غيفارا كالعجلة �إن تباط�أت �أو توقفت تقع ،وهذا ما بد�أت تلوح مالحمه
يف كل من تون�س وم�صر.
ح�سن ًا فعلت تلك ال�شعوب عندما �أطاحت بر�أ�سي النظام يف تون�س وم�صر ،ولكن يف لغة
الإ�سرتاتيجية ومفهوم الثورات ال ميكن �أن ي�شكل ذلك نهاية لنظام و�ضعت �أركانه بعناية
فائقة ،فبدل مبارك يوجد �ألف مبارك وبدل زين العابدين يوجد الكثري.
وحتى تتك�سر ع�صا املاي�سرتو ...على ال�شعوب �أن ترفع ال�صوت وتنادي با�ستئ�صال �أ�صل
العلة واملعلول معاً ،لأن ما يجري العمل عليه الآن هو ا�ستبدال �إطار �صورة جديدة للمنطقة،
كانت قد ر�سمت وفق ًا للم�صالح الغربية ،فلي�س من عاقل ي�ؤمن �أن يفرح الغرب �أو ي�سمح
بقيام دول عربية غنية ،حرة ،قوية وذات �سيادة.
�إن ما يرتتب على عاتق قادة احلراك ال�شعبي �أن ير�سوا نهج ًا �إ�سرتاتيجي ًا جديداً� ،أي مبعنى
�آخر ثورة حقيقية تعي حا�ضرها وم�ستقبلها وت�ستفيد من �أخطاء ما�ضيها ،فالفر�صة قائمة
يف والدة �شرق �أو�سط جديد كما نريد ال كما تريده الإدارة الأمريكية ..و�إال فالعودة للمربع
الأول قاب قو�سني �أو �أدنى..

3
�آذار | 2011

