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كاتبة وناشطة نسوية ،فلسطينية الجنسية ،تقيم في هولندا.

غدير ملكة
نعــم فعلهــا الجمهــور العربــي ،وثــار ضــد أنظمــة حكــم اســتبدادية ودكتاتوريــة ،وقبــل أن نحاكــم نتائــج
ثوراتــه تلــك ،ونبــدأ بالحكــم عليهــا مــن حيــث كونهــا صحيحــة أو خاطئــة ،علينــا ً
أول أن ننفتــح علــى مــا
تعنيــه تلــك الثــورات ،لنــرى كل مــا تحملــه مــن بــذور خيــر ،وأمــل يبعــث علــى التفــاؤل بإمكانــه تحقيــق
المزيــد مــن الحريــة والعدالــة .مــا أود تســليط الضــوء عليــه هــو أن القيــام بتلــك الثــورات فــي حــد ذاتــه،
بغــض النظــر عــن النتيجــة -مؤق ًتــا ،-يـ ّ
ـدل علــى أن اإلنســان العربــي ،انتقــل مــن مرحلــة الخضوع والســتكانة
ألنظمــة الحكــم إلــى مرحلــة إدراك ضــرورة تغييــر تلــك األنظمــة ،وهــذا وحــده مؤشــر علــى تغ ّيــر مهــم فــي
وعــي اإلنســان العربــي.

بالنظــر إلــى نتائــج تلــك الثــورات ،التــي تبــدو وكأنهــا أفســدت الواقــع أكثــر ممــا أصلحتــه ،يســتاء معظــم
مــن يظــن أن النتيجــة يجــب أن تكــون حاليــة وســريعة ،لكــن ذلــك ل يمكــن أن يحــدث ،ألن كل تطــور وتقــدم
علــى أي صعيــد ل بــدّ أن يأخــذ وقتــه ،ل بــدّ أن يكــون مصحو ًبــا بــرؤى نقديــة ،تتابــع نتائجــه والمســارات
التــي يتخذهــا .ونتيجــة لذلــك يصبــح فــي اإلمــكان تجنــب مــا ارتُكــب مــن أفعــال أ ّثــرت ســل ًبا فــي ذلــك
ـواه .هــذا تما ًمــا مــا يمكننــا أن نفعلــه لالرتقــاء
التطــور ،وتعزيــز التقنيــات واألســلوب الــذي نهــض بــه ،وقـ ّ
بتلــك الثــورة التــي تفجــرت كفتيــل غضــب لــم تكــن محاصرتــه ســهل ًة فــي تلــك المرحلــة التــي اشــتعل بهــا.
وإن لــم يكــن اإلنســان العربــي مــدركًا لتلــك الحقيقــة ،فســوف يبقــى عال ًقــا فــي يأســه ممــا حــدث كلــه،
ويبقــى متخب ًطــا بيــن الخيــارات التــي تأتــي كــر ّد فعــل انتقامــي وانهزامــي أمامــه.
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الثــورة إ ًذا حــرب عميقــة ،حــرب بيــن أنظمــة دكتاتوريــة مســتبدّ ة وجماهيــر وصلــت إلــى مرحلــة وعــي
أدركــت مــن خاللهــا أن التغييــر مطلــوب فــي هــذه المرحلــة .ومــا يمكــن فعلــه لتنتصــر ثــورة الجماهيــر
التــي ظلــت راســخة لزمــن تحــت وطــأة الســتبداد هــو الوعــي الكامــل مــن طــرف متنــوري هــذه الشــعوب،
بأنــه ينبغــي لهــم أن يكونــوا قيــادة تعمــل علــى توعيــة الشــعوب وتثقيفهــا بمــا يخــدم حيــاة اإلنســان الكريمــة
والحــرة ،وليــس مــن خــالل برمجتهــم ،كمــا اعتدنــا.

تلــك التوعيــة هــي مــا ســيقود إلــى تغييــر جــذري وحقيقــي فــي جميــع المعطيــات التــي تنتهــك الثــورة
ومنقســما بيــن هتافــات وأجنــدة جميــع
واإلنســان ،وإل ســيبقى المواطــن كمــا كان مــن قبــل ،مشــتتًا
ً
العصابــات التــي تحــاول الســيطرة علــى عقلــه ،والتــي غال ًبــا مــا تنجــح إحداهــا بتغييبــه لدرجــة اإليمــان
المطلــق ببرنامجهــا السياسي/العســكري .مــن هنــا تبــرز أهميــة قيــام ثــورة وحــدة روحيــة وفكريــة لــدى
المتنوريــن ً
أول ،مــن دون أي خضــوع إلغــراءات الســلطة ،انطال ًقــا مــن وعــي كامــل أن الوعــي الفــردي أحــد
أهــم مــا ُيحــدث تغييــرات حقيقــة.
وح ِقــن
مــا نحتــاج إليــه فــي الحقيقــة هــو قيــادة تنويريــة فكريــة تعــي كيــف ُبرمــج العقــل العربــيُ ،
ِ
وأوهــم بمعتقــدات فكريــة ونفســية حطمــت الــروح اإلبداعيــة الخالقــة فــي داخلــه ،فأصبــح
بمخــدرات،
متطر ًفــا بعقليــة دينيــة ترفــض المعرفــة والحريــة ،وتتغــذى علــى تشــوه الهويــة الــذي ُيقنــع بالتعصــب الدينــي
والقومــي أحيا ًنــا ،و ُيخفــي أبعــاد ذلــك التعصــب ومــا يحملــه فــي داخلــه مــن ظلمــة فكريــة تحجــب الرتقــاء
والتطــور علــى كافــة األصعــدة.

إن فتيــل ثــورات الربيــع العربــي هــو األرضيــة الخصبــة فــي الوقــت الراهــن لقيــادة واعيــة ومتنــورة تــدرك
أن تلــك الهــزة التــي زلزلــت الكيانــات الدكتاتوريــة فــي إمكانهــا اآلن أن تأخــذ بعــدً ا آخــر يتعامــل بحكمــة
مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة التــي تقــوم علــى أســاس تنويــري واع .نعــم هــذا مــا تحتــاج إليــه الثــورات،
تحتــاج إلــى قيــادات تنويريــة واعيــة ،ل قيــادات تعمــل وفــق أجنــدات سياســية وعســكرية ضيقــة أو تابعــة.
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