
مجلة الدرا�سات الفل�سطينية خريف 056882011

I

كان 
من المفاجئ اأن تخرج كلمات اإلى 

ال�سارع العربي، من خالل اأ�سوات 

ال�سبان، كي تعلن ثورة لم تلتب�س على 

العالم ت�سميتها. فكلمات مثل ''الثورة 

العربية'' اأو ''الربيع العربي'' اأو ''ثورة الفاي�س 

بوك''، هي بين اأبرز الت�سميات التي اأ�سبحت 

متداولة في الخطاب الإعالمي ودوائر 

البحوث ال�ستراتيجية، المتخ�س�سة بدول 

المغرب والم�سرق العربيين. ثمة �سيء لم 

نعرف كيف بداأ على نحو جديد في الحياة 

ال�سيا�سية العربية: ال�ساب البوعزيزي ي�سرم 

النار في ج�سده، احتجاجًا على منعه من 

ك�سب الرزق بوا�سطة عربة م�سنوعة من 

قطع خ�سبية تكاد تكون مجمعة من بقايا 

ما ا�ستغنى عنه نجار. �سمعنا �سهادة اأم 

البوعزيزي عن اإقدامه على اإحراق نف�سه، اأو 

�سهادة اأ�سدقاء اأو مارة كانوا في المكان 

م�سادفة.

كان يمكن لهذه الحادثة اأن تكون 

م�سابهة لما يوؤول اإليه احتجاج عاطلين عن 

محمد بّني�س

ثورة الكلمات

العمل، من ذوي �سهادات جامعية عليا، في 

اأكثر من عا�سمة عربية، وي�سكون الجوع 

اء فقدان الأمل، لكن �سوت 
ّ
ويعانون جر

ل اإلى ن�سيد �سعري 
ّ
ال�سهيد البوعزيزي تحو

مكون من بيتين ل�ساعر الحرية التون�سي، 

اأبي القا�سم ال�سابي:

اإذا ال�سعب يومًا اأراد الحياة

فـال بـد اأن ي�ستجـيـب القـدر

بيت اأول يف�سي اإلى البيت الثاني، 

تفريعًا ل�سورة الجواب على ال�سرط ''اإذا''، 

وما حدث هو اأن خروج ال�سبان التون�سيين، 

في جماعات اأخذت تكبر �سيئًا ف�سيئًا ب�سكل 

ل بيت ال�سابي من �سيغة 
ّ
حلزوني، حو

ال�سرط، كنبوءة �ساعر، اإلى واقعة تتحقق 

على الأر�س، باإرادة ال�سعب. جموع ب�سرية 

نزلت اإلى ال�سوارع بلغة يعود عمرها اإلى 

ثالثينيات القرن الما�سي، ول ت�سيخ. لغة 

�سعرية. هي وحدها التي ا�ستطاعت اأن تنقل 

ال�سعب من الحذر والخوف وال�سمت اإلى 

الجراأة وال�سجاعة والكالم.

)*( �ساعر وناقد مغربي.

الثورات العربية والقيم اجلديدة
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اأ�سبحوا، يومًا بعد يوم، ل ي�ستعر�سون اأ�سكال 

الثورة وحدها، بل يبدعون في م�سمونها اأي�سًا، 

على نحو اأعطى م�سهداً لم نتعود عليه، في 

الكلمات وم�سمونها. ال�سم العربي بدًل من 

ال�سفة الإ�سالموية هو الأبرز في م�سهد الثورة. 

فالأول مرة، بعد اأعوام طويلة، عاد ال�سم العربي 

اإلى بالد و�سعوب، بعد اأن كانت خطابات 

عو�سته بال�سم الإ�سالموي، وتّدعي اأن 

اختيارها هو البديل الممكن.

وعالوة على ما كنا نالحظه من تنازل عن 

ال�ستقاللية لدى فئة وا�سعة من المثقفين الذين 

كانوا، من قبل، �سوت المعار�سة، كان هناك 

اأي�سًا التهافت على تطويع الثقافة كي تتالءم 

ومتطلبات خطاب الدعاية لال�ستبداد وتبريره، 

بحجة مواجهة الإ�سالمويين. وكان �سوت هذه 

الفئة من المثقفين اأ�سد تعنيفًا بمبادئ 

الديمقراطية والحرية )ومنها حرية الراأي 

والتعبير( عندما قدم تاأويالت فا�سدة واأعلن 

الحرب، با�سم الوطنية اأو القومية اأو حتى 

الحداثة، على كل متم�سك بوعي نقدي، الأمر 

الذي جعل المثقفين النقديين الذين لم ي�ست�سلموا 

لإغراءات ال�سلطة ولم يت�سابقوا نحو الندم على 

ما كانوا عليه من اإيمان بقيم ومبادئ، 

ي�سبحون في ظرفية عولمة القت�ساد والإعالم، 

عاجزين عن الدفاع عن الثورة.

II

م�سهد مفاجئ، لأن ما كنا نعانيه وتعاني 

اءه ال�سعوب العربية، هو �سيادة خطاب 
ّ
جر

اإ�سالموي عمل على اإلغاء الفكرة العربية التي 

يعود تاريخها اإلى القرن التا�سع ع�سر، وعلى 

تكفير الديمقراطية والحداثة وحرية التعبير 

والإبداع. لن اأعود اإلى تف�سيل ذلك الخطاب 

الإ�سالموي، فما كان يثير في الوقائع اليومية 

هو اأن نظام الحكم العربي كان م�ستريحًا لوجود 

اإ�سالمويين بف�سلهم تفرد بال�سلطة والمال 

والإعالم. لم يعد ثمة مجال لفكر نقدي، ول 

لحركة ديمقراطية، ول لحقوق مدنية اأو �سيا�سية 

اأو ثقافية. مجرد اإعالنات �سياحية اأو دعاية ل 

فارق فيهما بين تمجيد نظام وتمجيد �سلعة، ولك 

بعد ذلك ما ت�ساء. نظام يفتح اأبوابه اأمام عولمة 

المال والإعالم، وعولمة تغلق عيونها عن نظام 

يظلم وينهب ويقمع ويعمم الجهل في بالد عربية. 

عالم ما بعد �سقوط جدار برلين وحرب الخليج.

هو م�سهد جديد. تلك النقالبات التي �سرقت 

ا�سم الثورة، كانت من فعل نخبة ع�سكرية. 

تاريخنا الحديث مملوء بانقالبات كانت 

ال�سعوب تهتف ل�سكلها، ثم ت�سبح، بعد ذلك، 

حبي�سة م�سمونها ال�سلطوي، الم�ساد للحرية. 

ثورة ال�سبان جاءت من ال�سعب نف�سه، من كتلة 

ب�سرية فيها ال�سوت الجماعي مت�سل بين بلد 

واآخر، بين جيل واآخر. م�سهد ال�سبان الذين 

ثورة في بالد عربية اأتت من حيث ل ندري. 

ن كان يتخيل اأن 
َ
هي الده�سة وهي الغبطة. م

النظام الم�سري يمكن اأن ين�سحب من مقا�سير 

ال�سلطة و�ساحاتها؟ فاأو�ساع الأحزاب ال�سيا�سية 

الم�سرية اأو تحالفات النظام الم�سري، جهويًا 

ودوليًا، لم تكن تترك خيطًا من ال�سك يت�سرب 

اإلى نفو�س المم�سكين بكرا�سي الحكم، فهم هناك 

III

باقون. ل اأحد من خارج م�سر كان يمكن اأن 

يت�سور ما بعد النتخابات الرئا�سية من خارج 

المحيط المحدد �سلفًا من طرف اأ�سحاب 

الم�سلحة في اإدامة ال�سيطرة على الحكم.

 الثورة. تون�س التي كانت عالمة 
ُ
تون�س رحم

على ازدهار اقت�سادي وا�ستقرار �سيا�سي كثيراً 

ما ا�ستدعيا من الخارج ت�سامنًا مع نظام قائم 
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ا 
ّ
تون�س، اأو ''�ساحة التحرير'' في القاهرة. اأم

درجة الفارق في الثورة بين هذا البلد اأو ذاك، 

فالنظام ال�سيا�سي في الأ�سا�س هو نف�سه الذي 

نها. فالرد باإطالق الر�سا�س على 
ّ
كان يعي

المتظاهرين تختلف فيه درجة التعبير عن 

ا يوؤدي اإليه عدم م�سادرة الحراك 
ّ
الثورة عم

الجماعي. بالد ي�ستد فيها الغ�سب ال�سعبي 

وت�سلب اإرادة الحياة في وجه اإجرام حكام 

متغطر�سين، وفي وجه اأ�سلحتهم التي اأ�سبحت 

موجهة اإلى قمع ال�سعب: قتاًل واإحراقًا وتدميراً 

وتخريبًا. وبالد اأُخرى ت�سير فيها تظاهرات 

لإعالن المطالب، تعبر ال�سوارع، فتتكون حلقات 

النقا�س، ويتبلور جدل باأ�سوات اأجيال وميول.

ومن عالمات الجديد في هذه الثورة اإبطال 

نظرية فاعلية التعامل الأمني في ف�س 

العت�سامات وتفريق المتظاهرين. للم�سهد ما 

يفاجئ دائمًا. �سعب في حالة من الح�سرة 

ال�سوفية: وهب ج�سده لأجل الفرح بما يريد. 

لأول مرة يخرج جيل من ال�سبان، ي�سرخ، يغني، 

يرفع العلم، يرق�س، يزين الأكف والجباه 

والخدود بو�سوم م�ستمدة من بالغة الثورة. �سعب 

ي�ستلذ كلمات تدل على ما يريد. اإرادة الحياة. 

عالمات في �سكل �سور مركزة ذات اإطار 

م�سبوط ومفتوح بع�سها على بع�س، حيث 

حرية الج�سد، حرية الخيال، حرية التعبير، حرية 

الختيار، تدو�س ثقافة الخوف وتنهي عهد 

الخ�سوع للم�ستبد الطاغية.

ت 
ّ
على قوات الأمن. اإنها الحالة نف�سها التي عم

بالداً عربية اأُخرى: من المغرب اإلى الجزائر، اإلى 

الأردن، اإلى البحرين، ف�ساًل عن لبنان 

وفل�سطين. تظاهرات تحت�سد فيها مطالب 

ال�سبان. جبال و�سهول اليمن تحولت اإلى نهر 

ب�سري. وفي ليبيا و�سورية، �سعب اأزاح عن كتفيه 

قول ''نعم'' للطاغية. هي الحرية التي يريد. كلمة 

واحدة تخت�سر قامو�س مبادئ الإيمان ومبادئ 

الحياة، قالها النا�س كما لو كانوا في �سالة.

من الأح�سن اأّل نت�ساءل عن معنى ما يرّد به 

هوؤلء الحكام على �سعوبهم، بعد اأن كانوا دائمًا 

حري�سين على ترديد �سعارات تزدحم بعبارات 

مواجهة الموؤامرة ال�ستعمارية والإمبريالية. لم 

يغادر حاكم ق�سره لي�ساهد، عن كثب، هذا الذي 

يحدث، واإنما كان يكتفي بروايات وتقارير 

يقدمها مخبرون. وهو، حين ي�ساهد التلفزيون، 

يتوقف عند وثائق م�سجلة عن الحتفال 

باأمجاده. هذه مراآة حقيقتك يا حكمي، يوؤكد 

لنف�سه. وغير بعيد عن ق�سر الحاكم، �سوارع لم 

تعد تنام. نامت من قبل اأكثر مما ي�ستوجبه 

النوم. ثم هي في يقظة ل تهداأ �سرختها ليل 

نهار. ون�سرات الأخبار التي لم تتوقف عن 

متابعة الأحداث، �سمحت لنا بم�ساهدة جوانب 

من هذا ال�سهر الذي يطول، تعبيراً عن اإرادة 

ال�سعب. ح�سود تتظاهر وتعت�سم ب�سكل �سلمي 

م. تحافظ على الحياة العامة، تحمي  ومنظَّ

الأمالك، تن�سئ ف�ساءها الخا�س، في اأمكنة 

رمزية، مثلما اأ�سبح عليه الأمر في ''الق�سبة'' في 

IV

ل �سك في اأن خ�سو�سية هذه الثورة تكمن 

في اأنها اأتت بما يفاجئ ل في الفعل فقط، بل 

في الخطاب اأي�سًا، من حيث ح�سور ال�سعر 

وال�سورة والغناء والر�سم والتعبير الم�سرحي، 

ف�ساًل عن النكتة والمثل. هي خطابات اإبداعية 

ت�ساعف من قدرة الج�سد الثائر على المقاومة، 

وعلى اإنتاج المقاومة المتعددة. خطابات كانت 

مكبوتة من طرف النظام الحاكم، وهي تنتمي 

اإلى ثقافة يجهلها الإ�سالمويون، وفي غالب 

مونها. ثقافة حديثة، م�ستقاة من 
ّ
الأحيان يحر

تاريخ ثقافي عربي )عاِلم و�سعبي، ل يلغي 

الثقافات غير العربية في البلد الواحد، اأكانت 
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نظريات الثورة التي اأنتجتها الع�سور ال�سابقة، 

ول اأن ينقاد وراء تف�سيرات تغري بالعتقاد 

بحتمية عامل تكنولوجيا التوا�سل، الفاي�س 

بوك، في حدوث الثورة. قناعات ومبادئ 

واختيارات في الحياة، اعتماد الحوا�س، مالحظة 

طبيعة اللغة التي خرجت اإلى ال�سوارع وفعلها 

في المتخيل العام، معارف تاريخية وفكرية، 

هي اأول ما يعين حدود الخطاب الذي يمكن اأن 

اأكتبه. لم يخطر على يدي، مثاًل، اأن تكتب 

ق�سيدة. ج�سدي لم يح�س بثورة ال�سبان من 

خالل كلمات منغمة لها ن�سق ت�سويري، اأو حتى 

ما هو اأبعد من حيث التعامل مع قوانين اللغة. 

اأت�ساءل: لماذا لم يحدث اأي �سيء من هذا؟ اأجيب 

نف�سي باأن زمن الكتابة هو نف�سه يتدخل في 

الكتابة. لو كنت اأعي�س هذه الثورة في 

ال�سبعينيات اأو الثمانينيات من القرن الما�سي، 

لكان من المحتمل اأن تكون الق�سيدة جاهزة في 

غ�سون اأيام من بداية الثورة، وربما كانت 

الق�سيدة �ستكون قابلة لأن تتحول اإلى ديوان. 

ما اأعني هو اأن الخطابات كلها، المعرفية اأو 

الأدبية اأو الفنية، تحتاج اإلى عدم التخلي عن 

زمنها، مثلما تحتاج اإلى عدم اختزال قراءتها 

اإلى الخطاب الإعالمي، احتماء اأو ا�ستنجاداً به، 

لأنها، في هذه الحالة، �ستفقد �سرورتها، ومن 

ثم �ستعمل على اإفقار دللة الثورة بدًل من 

اإغنائها.

الكردية اأم الأمازيغية(، ومن تقاليد غربية 

تفاعلت معها الثقافة العربية الحديثة عبر 

مراحل من ن�سوء خطاب اأدبي وفني جديد عبر 

البالد العربية، اأو هي خطابات تتميز بكونها 

تتحرر من خطاب �سيا�سي كانت المعار�سة 

متعودة عليه في ا�ستهالك معجم و�سيغ 

واأ�ساليب هي مجرد عظام لغة ميتة. وهذه 

الخطابات، في الوقت نف�سه، خطابات توجه 

النقد نحو داخل البلد، بحدوده الجغرافية 

والثقافية، وباأو�ساعه ال�سيا�سية والجتماعية 

والحقوقية. ل توجد ن�سخة واحدة لهذه 

الخطابات ول لهذه الثورة العربية، مع اأنها 

ت�سدر عن كلمات م�ستركة.

ثورة ال�سعوب العربية وخطاباتها تتطلب 

قراءات متنوعة، ومن اأجل ذلك، ل بد لهذه 

القراءات من اأن تبتعد عن الإعالمي. فما تحتاج 

اإليه هذه الثورة هو قدرة النخبة المثقفة على 

تقديم قراءة تتحول بدورها اإلى بو�سلة توجه 

الفعل نحو الوعي بذاته. خطابات معرفية. وهي، 

في اعتقادي، �ستعيد النظر في م�سلماتها مثلما 

اأعادت الثورة النظر في م�سلمات المعار�سة 

التقليدية.

معنى ذلك اأنه لي�س من واجب خطابي هذا اأن 

ي�سرق خطاب �سبان الثورة، ول اأن ينتحل 

خطابات الآخرين، اأكانوا �سيا�سيين اأم قانونيين 

اأم موؤرخين اأم فال�سفة، ول اأن يتم�سك بحرفية 

نحن هنا، مع الثورة، اأمام ما يتجاوز 

بالتاأكيد مطالب ظرفية، كالبطالة، اأو محاربة 

الف�ساد. اأزمة البطالة، مثاًل، نافذة اقت�سادية 

واجتماعية تقدم �سورة عن ياأ�س ال�سبان، وعن 

حفرة الفقر التي ي�سقط فيها المجتمع. لكن هل 

هذه الو�سعية هي وحدها ما يرف�سه ال�سبان في 

حياتهم اليومية؟ قلياًل ما ترددت كلمة البطالة 

في خطاب الثورة، بخالف ما نالحظه في 

V

الغرب، من تحول التظاهر �سد البطالة اإلى 

رف�س �سيا�سات اقت�سادية، قبل اأي �سيء. عدم 

ا�ستحواذ البطالة على خطاب الثورة العربية 

يفيد اأن ال�سعب يعي اأنها تحجب وراءها اأو�ساعًا 

اأكثر تعقيداً مما يظن الخطاب الر�سمي. اإنه 

خطاب ي�ستعجل في تلخي�س ما يطالب به 

ال�سبان، وفي بلوغ نقطة الف�سل في حقيقة ما 

�سعوا له. ي�ستعجل فيخطئ عندما يقف عند عتبة 
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ال�سعب وفي الالفتات التي يرفعها. تلك هي 

الكلمات التي تخرج في ثورتها ول ين�ست اإليها 

الحاكم العربي بما يكفي من التوا�سع. لي�س 

الأمر، بالن�سبة اإلى ال�سبان، اأن يتم اإ�سالح ما 

اأف�سدته ال�سيا�سات، من ظلم اجتماعي، 

واختال�س اأموال، وا�ستغالل نفوذ، وتزوير 

انتخابات، وتحّكم في الإعالم، فلكل هذه 

المظاهر و�سائل للحد منها. النظام العربي 

مت�سامن في ال�سدائد. امنح النا�س وظائف، اأَْلِق 

بحفنة من الم�سوؤولين في الغياهب، اأخف�ْس 

اأثمان القوت اليومي لأغلبية النا�س، �ساعْف 

 من عدد الناجحين 
ْ
عدد القنوات المتلفزة، اأكثر

م ال�سهرات، ولك اأيها 
ّ
في المدار�س والمعاهد، عم

الطاغية اأن تهيئ من جديد م�سهد اإخ�ساع 

بح�سب ما يطيب لمكرك. لكنك مخطئ. ومخطئ 

ن ظن اأن ثورة ال�سبان جاءت في مواكب 
َ
م

�سحاذين. ل، اأبداً. هي ثورة في �سيغة قول ابن 

 وازهْد 
َ
 ما كتبت

ُ
 وامح

َ
 ما علمت

َ
عربي: ''ان�س

''.
َ
فيما جمعت

البطالة، وهو عديم الإح�سا�س بما اأ�سبح متداوًل 

من اأحاديث ل هنا والآن وحدهما، بل في اأكثر 

من مكان في العالم، وفي الم�ستقبل المتعدد 

على ال�سواء. بالد بعيدة جغرافيًا )وثقافيًا( عن 

العالم العربي اأ�سبحت تخ�سى انتقال الثورة 

 
َ
العربية اإليها. هي ال�سين، واإيران، وتركيا. وِلم

ل نقول اأوروبا التي اأكد فال�سفة ومفكرون، منذ 

اأكثر من عقدين، اأن الثورة لم تعد ممكنة في 

الغرب؟ ما اأخطاأ به الحاكم العربي هو اأن الق�سد 

من الثورة يتلخ�س في كلمة الم�ستقبل ومعناها. 

اإن اإبدال طبيعة النظام العربي هو ما يطالب به 

ال�سبان كي يكون م�ستقبل بالدهم و�سعوبهم في 

قطيعة مع الحا�سر. هذه هي الدللة التي تاأخر 

الحاكم العربي في فهمها. م�ستقبل ل مكان فيه 

لطغيان اأو ا�ستبداد. نقطة م�سعة في الأفق 

اأب�سرها اآخرون، من غير الطغاة والم�ستبدين 

العرب، في الغرب المالك �سلطة القرار الدولي 

الآن.

كلمة تتفاعل مع كلمات اأُخرى، على ل�سان 

اأول ما ورد في ذهني واأنا اأتتبع م�سهد 

الثورة التون�سية هو التمازج بين كتاب ''مقالة 

في العبودية الإرادية'' لإيتيين لبوي�سي، 

وديوان ''اأغاني الحياة'' لأبي القا�سم ال�سابي، 

فقد مات الثنان �سابين: لبوي�سي عن اثنين 

وثالثين عامًا )1530 ــ 1563( وال�سابي عن 

خم�سة وع�سرين عامًا. الأول فيل�سوف والثاني 

�ساعر. لي�ست الم�ساألة متعلقة بحد�س ما. كتاب 

لبوي�سي اخترق الحدود الفرن�سية لي�سل اإلى 

عدة اأقطار. وفكرته هاجرت اإلى الثقافة 

العربية الحديثة، عبر طرق ل ن�سبطها اليوم، 

من خالل اللغة التركية، ربما، ومنها اإلى 

كتابات عبد الرحمن الكواكبي في �سورية. 

والطرق بعد ذلك متي�سرة. افترا�س ل ي�ستلزم 

تاأكيداً. فنظرية ال�سعب والخ�سوع للعبودية 

VI

كانت بدورها منت�سرة عن طبيعة ال�ستبداد 

ا اإذا 
ّ
ال�سرقي. كان اإيتيين لبوي�سي يت�ساءل عم

كانت الحرية لي�ست من خ�سائ�س الطبيعة 

الب�سرية، ثم كتب مقالته للبحث في م�سير 

ال�سعوب: كيف اأن النا�س يف�سلون باإرادتهم 

ل العذاب الذي يت�سبب 
ّ
الخ�سوع لطاغية وتحم

به لهم بدًل من اأن يعتر�سوا عليه؟ وكان 

ال�سابي، من جهته، قارئًا ذكيًا وكان، في 

الوقت نف�سه، مالحظًا ل�سلوك النا�س في تون�س. 

كان غا�سبًا على ال�سعب التون�سي الم�ستكين 

لال�ستعمار )''النبي المجهول''، ''اإلى ال�سعب''(، 

وفي ر�سالة ذات نفحة نبوية جاءت ق�سيدته 

''اإرادة الحياة''.

لقد تداخل ما ورد في ذهني مع تاريخ 

�سعري عربي حديث. فهذا ال�سعر كان اأ�سد نقداً 



061 الملف ثورة الكلمات

ومفكرين كانت تطرح واقع ال�ستبداد 

وال�ستعمار والتخلف والتحديث. هذا الجانب 

ال�سعري والفكري ا�ستح�سر تاريخ حركات 

التحرر في العالم العربي، باأ�سماء واأزمنة 

متباينة.

للواقع من �سواه من الخطابات: ق�سائد، مقاطع، 

اأبيات. وماآل �سعراء في المغرب والم�سرق على 

ال�سواء كان ماأ�ساويًا ب�سبب هذا الوعي الحاد 

ن 
َ
ب�سرورة الحرية. ومع هذا التراث ال�سعري )م

يتذكره اليوم؟( اأدبيات فكرية لموؤرخين 

واقع جديد ين�ساأ في مقابل ذاكرة مت�سدعة، 

م�سو�سة، اأو منبوذة. هي ذاكرة راح البع�س 

يبحث عنها في الدهاليز، وبين المهمالت في 

غرف باردة. نريد اأن نفهم هذا الذي يحدث بال 

موعد ومن دون انتظار. التاريخ العربي الحديث 

ن لم يبال 
َ
برمته بات مرغوبًا فيه، اأو هناك م

بكل ذلك. ما يحدث جديد.

للكلمات واقعها اأي�سًا. فالتاأويل الذي اكتفى 

بمنطق الظرفية في المطالب كان با�ستمرار 

ي�سطدم بما هو اأكبر من الظرفية. كلمات تتبدل 

بين حين واآخر، وت�سطف كاأبراج على �سفحات 

الإنترنت، وتم�سي مع المتظاهرين في ال�سوارع، 

وتك�سف عن عائلتها المعتقلة اأو المحا�سرة. تلك 

الكلمات الأولى عن الحق في العمل، اأو في 

التظاهر، تحولت بفعل عنف ال�سلطة واإجرامها 

اإلى كلمات عن الكرامة، عن الحرية، عن العدل. 

لكنها في لمح من الب�سر اأ�سبحت تطرح اختيار 

حياة. كلمات وعبارات للدللة على مطلب 

التغيير ال�سامل للنظام. اإ�سقاط النظام. كلمات 

كونت جملة، ومن الجملة خطابًا اأ�سبح خطاب 

ال�سعب. ''ال�سعب. يريد. اإ�سقاط النظام.'' بهذه 

العبارة المنطوقة بنغمية، انتهت المطالب 

الظرفية وعاد كل �سيء اإلى �سوؤاله البدئي، عن 

الحكم وال�سعب والحرية.

الرعب والدعاية هما �سالح الديكتاتوريات، 

كما كتبت حنا اآرنت. والم�ستبدون العرب 

VII

يتوارثون الديكتاتورية بما هي طبيعة تالزم 

الحاكم العربي، مثلما ال�سعوب تقبل باإرادة منها 

بال�ستبداد وتخ�سع له، تبعًا لمنطق ال�سعوب 

ال�سرقية. وعندما ا�ستفاق الديكتاتور العربي 

على �سوت ال�سارع توهم باأن ما يطلبه ال�سعب 

هو ما كان مطلوبًا في القرن التا�سع ع�سر من 

اأن ي�سبح الم�ستبد عادًل. لم يفعل الحاكم �سوى 

اأن ا�ستنفر الرعب والدعاية. في م�سر وليبيا 

واليمن و�سورية والبحرين، انت�سر ال�سالح �سد 

المتظاهرين وت�ساعدت اأ�سكال الدعاية. �سحايا 

على الأر�س تقول عنهم الدعاية اإنهم مجرمون 

اأو اإرهابيون اأو ماأجورون لأهداف عدائية. ثم 

تقول: انظروا اإلى ال�سعب المتباهي في ال�ساحات 

بقائده. ولم يفطن الحاكم اإلى اأن ما يحدث ل 

نعرف بعد ل كيف عدم تف�سيره، ول كيف فهمه. 

واقع جديد، حتى الإ�سالمويون لم يعد لهم قول 

فيه. المراأة في ال�سارع، في ال�ساحات العامة، 

اإلى جانب الرجل. ال�سبان يتقدمون ال�سفوف، 

والكهول والعجائز يت�سامنون. ال�ساحات تمتلئ 

طوال الأيام. ''ال�سعب. يريد. اإ�سقاط النظام.'' 

انتهى ما كان لغة المعار�سة المنظمة، الحزبية. 

انتهى كالم كان يقدم نف�سه ال�سادق الأمين. 

انتهت �سورة �سعب كان يريد العبودية. كان 

يخ�سى. كان يدعو بال�سالمة. ل: كلمات تخرج 

في ثورتها.
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يبدو اأن الغربيين ا�ستوعبوا، بعد �سفعة 

تون�س، ما تريده �سعوب العالم العربي. فمن دون 

مواربة اأ�سبحوا واعين تمامًا اأن ما يحدث لي�س 

له مثيل في تاريخ العرب الحديث، من المغرب 

اإلى الم�سرق. كلمات. نعم. لكنها نف�سها التي 

تعلمها الغربيون في ثوراتهم من اأجل كتابة 

عقد جديد بين ال�سعب والحاكم، اأ�سا�سه احترام 

ر في ال�ساحة العامة، وفي 
ّ
اإرادة ال�سعب حين يعب

�سندوق القتراع، عن راأيه واختياراته. كلمات 

الحرية والعدل والديمقراطية والكرامة هي التي 

�سدرت، عبر التاريخ، عن النخبة المفكرة، 

المبدعة، العالمية، المنا�سلة، لبناء زمن جديد. 

ا�ستوعب الغربيون اأن كلمات الثورة العربية هي 

كلماتهم اأي�سًا، وهم م�سوؤولون عنها في بالد 

عربية، بدًل من ال�ستمرار في م�ساندة طغاة.

كلمات ثقافة جديدة في الحياة ال�سيا�سية 

VIII

العربية، ومن ال�سوارع اإلى الد�ساتير. ذلك ما 

اأ�سبح في قيد التنفيذ في اأكثر من بلد عربي. 

اإعادة كتابة الد�ساتير بلغة ت�ستجيب لم�ستقبل 

الحرية والعدالة والم�ساواة. كلمات تفتح مغاليق 

المعنى في خطاب يقتحم الممكن بحجم الثورة 

ذاتها. قيم ومبادئ كونية يريد ال�سعب اأن تكون 

في ملكيته، يخاطب النا�س بها بع�سهم بع�سًا، 

ويخاطبون غيرهم في العالم. ح�سود الجهل 

والكراهية والتكفير توارت خلف ح�سود الحرية 

والن�سيد والإبداع. اإنه ما لي�س له مثيل في 

تاريخنا الحديث. وهو ل يزال في بداياته. اإبدال 

في منظور تاريخي وفي روؤية لالإن�ساني على 

ال�سواء. ولن تعود البالد العربية، على الرغم من 

التهديدات المتفجرة بين حين واآخر، اإلى ما 

كانت عليه من ذلك الخوف، اأو الخ�سوع. كلمات 

n .للحرية، نعم، لم�ستقبل هو الحرية
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