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في نقد الثورة

ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية/السلطة الفلسطينية
صوب الشعب الفلسطيني وحده.
ي�ت�ب��ع ت�ح��ال��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا
وال� �س� �ع ��ودي ��ة وإس ��رائ� �ي ��ل ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ي��وم
االستراتيجيات نفسها التي اتبعها في أواخر
ً
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات وأوائ � ��ل ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،م��واص�ل�ا
أي�ض��ًا اس �ت �خ��دام اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي اتبعها
م��ع منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية ،ف��ي أوائ��ل
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات .ي�ق��وم ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف م��ن جديد
اليوم بسحق ما يمكن سحقه من االنتفاضات،
واح� �ت ��واء ت �ل��ك ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن ه��زي�م�ت�ه��ا .وق��د
قطعت الجهود املبذولة الحتواء االنتفاضتني
كبيرة في األشهر
التونسية واملصرية أشواطًا
ّ
القليلة املاضية ،على الرغم من أنها لم تنجح
في إسكات أو تسريح الشعبني املعبأين .وعلى
الجانب اآلخ��ر ،كانت االنتفاضة في البحرين
أول انتفاضة يسحقها التحالف ،فيما يواصل
دون ه � � � ��وادة ج � �ه� ��وده ال �ح �ث �ي �ث��ة ف� ��ي س�ب�ي��ل
سحق انتفاضة الشعب اليمني .أم��ا اختطاف
االن �ت �ف��اض��ات وال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ك �ل �ي��ًا ،ف�ك��ان
م��ن نصيب االن�ت�ف��اض�ت�ين ف��ي ليبيا وس��وري��ا.
ف �ب �ي �ن �م��ا ي ��واص ��ل ال � �س� ��وري� ��ون ،ش��أن �ه��م ش��أن
الليبيني من قبلهم ،انتفاضتهم الباسلة ضد
نظام قمعي وحشي مطالبني بالديموقراطية
ّ
وال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف ��إن ن�ض��ال�ه��م ق��د ب��ات
ُ
محسومًا بغير ما تشتهي سفنهم ،وحكم عليه
بالفشل ،وهو ما ال يمكن تداركه إال إذا تمكنوا
من إخراج محور الواليات املتحدة وبريطانيا
وال �س �ع��ودي��ة وق �ط��ر ال� ��ذي ن �ص��ب ن�ف�س��ه ق��ائ �دًا
لثورتهم ،وهو أمر بات بعيد املنال.

الفلسطينيون
ويحملنا ه��ذا إل��ى ال�س��اح��ة الفلسطينية .فقد
ك��ان��ت االن�ت�ف��اض��ة الفلسطينية ف��ي  ١٩٨٧أول
ان�ت�ف��اض��ة شعبية م��دن�ي��ة وغ �ي��ر مسلحة منذ
ع �ق��ود .وق ��د ق ��ررت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة اح �ت��واء
االن�ت�ف��اض��ة عقب س�ق��وط االت �ح��اد السوفياتي
والغزو األميركي األول للخليج ،من خالل منح
مزايا سياسية ومالية لطبقة البيروقراطيني
املتنفذة داخ��ل منظمة التحرير الفلسطينية
ال �ت ��ي س �ت �م �ض��ي ب��امل �ق��اب��ل ق ��دم ��ًا ف ��ي ال�ت�خ�ل��ي
ع ��ن ال �ن �ض��ال ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .وب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ه��ذه
ال �ت��رت �ي �ب��ات ال �ج��دي��دة ،ق ��ام ع��رف��ات ب�ت�ق��وي��ض
االنتفاضة الفلسطينية في أوسلو في ،١٩٩٣
وب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ش �ع �ب��ه ال ي � ��زال ي �ع �ي��ش م �ش��ردًا
أو ي ��رزح ت�ح��ت االح �ت�ل�ال ك ��ان ه��و ي �ش��ارك في
السهرات االحتفالية وحفالت العشاء مع قادة
إسرائيل والواليات املتحدةّ .
وبينما ك��ان الفلسطينيون يقضون مضاجع
األنظمة العربية بعد  ،١٩٦٨خشية أن يلهموا
وي �س��اع��دوا إخ��وان �ه��م ال �ع��رب ف��ي ال �ث��ورة على
طغاتهم ،فقد باتت السلطة الفلسطينية ،اليوم،
هي من يشعر بالقلق من أن تلهم االنتفاضات
العربية فلسطينيي الضفة الغربية بالثورة
ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال� �ت ��ي ت��واص��ل

التعاون األمني املكثف مع االحتالل اإلسرائيلي
وراع �ي �ه��ا األم �ي��رك��ي .وف �ي �م��ا أخ �ف �ق��ت ال�ج�ه��ود
اإلسرائيلية ،في أواخر السبعينيات ،في إنشاء
هيئة سياسية م��ن امل�ت�ع��اون�ين الفلسطينيني
ّ
م��ن خ�ل�ال «رواب � ��ط ال �ق ��رى» س�ي�ئ��ة ال ��ذك ��ر ،ف��إن
ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ي��وم ل�ي�س��ت «رواب� ��ط
امل��دن» كما سماها العديد م��ن الفلسطينيني،
بل هي بمثابة «الرابطة الوطنية» للمتعاونني
الفلسطينيني م��ع االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ،في
ح �ض��ر وري � ��ف وب � � ��وادي ف �ل �س �ط�ين ب��أج�م�ع�ه��ا.
ّ
إن م �ح��اول��ة ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية ف��ي اآلون ��ة
االخ �ي��رة ان �ت��زاع االع �ت��راف بها ك��دول��ة م��ن قبل
األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو ليست سوى
محاولة للخروج من حالة الركود الحالي في
«عملية السالم» املتوقفة واملفاوضات العقيمة
م��ع اإلسرائيليني قبل أن يثور الفلسطينيون
عليها ،ال سيما مع تناقص املزايا التي تمنحها
عملية أوسلو للمستفيدين منها.
ك ��ان أم ��ام ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية ف��ي م��واج�ه��ة
ان �ه �ي��ار م��ا ي�س�م��ى«ع�م�ل�ي��ة ال� �س�ل�ام» ط��ري �ق��ان:
إم ��ا أن ت �ق��وم ب�ح��ل نفسها وت �ت��وق��ف ع��ن لعب
دور وك �ي��ل االح �ت�ل�ال ،أو أن ت��واص��ل ال�ت�ع��اون
م��ع االح �ت�لال م��ن خ�ل�ال ت��رس�ي��خ نفسها أك�ث��ر،
عبر انتزاع اعترافات دولية ستساعدها على
الحفاظ على السلطة وم��زاي��اه��ا .وق��د اختارت
ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �خ �ي��ار ال �ث��ان��ي تحت
ذريعة «دعم االستقالل الوطني الفلسطيني».
وال ن �ع��رف إل��ى اآلن م��دى ن �ج��اح أو ف�ش��ل تلك
ّ
امل �ح��اول��ة ،ل�ك��ن م��ا ن�ع��رف��ه ه��و أن ن�ج��اح�ه��ا أو
ف�ش�ل�ه��ا س �ي �ك��ون ك��ارث �ي��ًا ب��امل �ق��دار ن�ف�س��ه على
الشعب الفلسطيني ال��ذي لن يحقق استقالله
وي�ه��زم االس�ت�ع�م��ار االستيطاني اإلس��رائ�ي�ل��ي،
طاملا بقيت السلطة الفلسطينية تقوده.
ك� �م ��ا س� �ب ��ق وع � ��رض � ��ت ف � ��ي م� � �ق � ��االت س ��اب �ق ��ة،
ّ
ف � ��إن ال� �خ�ل�اف ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة من
ج�ه��ة وإس��رائ �ي��ل وال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن جهة
أخ � ��رى ،ه��و ح ��ول ش� ��روط وم �س��اح��ة األراض� ��ي
امل �ت �ن��اث��رة ال �ت��ي س �ت �ح� ّ�ول إل ��ى ب��ان�ت��وس�ت��ان��ات
ُ
وت�ع�ط��ى للسلطة الفلسطينية ،وك��ذل��ك ح��ول
طبيعة وك�م�ي��ة األس�ل�ح��ة وح�ج��م ق��وة الشرطة
ال �ت��ي س�ي�ك��ون ب �م �ق��دور ال�س�ل�ط��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا
ّ
لقمع الشعب الفلسطيني ،م��ع ضمان أن هذه
األسلحة لن تقع بأيدي من سيتستخدمونها
ض��د إس��رائ �ي��ل .ف ��إن أظ �ه��رت إس��رائ �ي��ل بعض
االعتراف
املرونة في هذا الشأن ،عندئذ سيتم
ّ
ب��ال�ب��ان�ت��وس�ت��ان��ات ف��ي أس ��رع وق ��ت ع�ل��ى أن�ه��ا
«دول� � � ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ذات س� � �ي � ��ادة» ،دون أن
ي �ض �ط��ر أي م �س �ت��وط��ن ي� �ه ��ودي غ �ي��ر ش��رع��ي
التخلي عن أي شبر من األراضي املسروقة من
الفلسطينيني والعودة إلى بروكلني ،بلد املنشأ
للكثير م��ن املستوطنني اليهود املستعمرين.
الفلسطينية
والسيناريو الذي تحاول السلطة
ّ
إقناع إسرائيل والواليات املتحدة به ،هو أنه إن
ّ
لم يقوما بمساندتها في القريب العاجل ،فإن
فلسطينيي الضفة الغربية سيثورون عليها،
م�م��ا س�ي�ع��ود ب�ن�ت��ائ��ج وخ�ي�م��ة ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة .أم� ��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
وإسرائيل بدورهما ،فال تزاالن غير مقتنعتان
بحجج وتحذيرات السلطة.

ويستمر النضال

ّ
أم ��ا ف ��ي ال �س �ي��اق ال �ع��رب��ي األك� �ب ��ر ،ف� ��إن رع��اي��ة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وأوروب� ��ا ل�ل�ث��ورات امل�ض��ادة
الجارية في مختلف أنحاء العالم العربي اليوم
ه��ي اس �ت �م��رار للتقاليد االم�ب��ري��ال�ي��ة ال�ع��ري�ق��ة،
ّ
كما أن استمرار املقاومة العربية لإلمبريالية
واالستبداد املحلي هو أيضًا استمرار لتقاليد
املقاومة العربية العريقة .فال تزال االنتفاضات
التي بدأت من تونس في كانون أول/ديسمبر
 ٢٠١٠م�س�ت�م��رة ع �ل��ى ق ��دم وس� ��اق ع �ل��ى ال��رغ��م
ّ
جميعًا .وه��ذا ال
م��ن
نكسات ك�ب��رى ح��ل��ت بها ّ
ّ
يعني أن األم ��ور ل��م تتغير أو أن �ه��ا ل��م تتغير
ّ
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ،ب ��ل ي �ع �ن��ي أن ه� ��ذه ال �ت �غ �ي �ي��رات
ي�م�ك��ن إب�ط��ال�ه��ا وإع � ��ادة ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا إل ��ى ما
كانت عليه م��ن قبل ،وه��و بالفعل م��ا تقوم به
ال � �ث� ��ورات امل� �ض ��ادة ال �ت��ي ت �ع �م��ل ج ��اه ��دة على
ذل��ك .فعلى ال��ذي��ن يناضلون م��ن أج��ل التغيير
الديموقراطي والعدالة االجتماعية أن يكونوا
متيقظني ف��ي ت�ل��ك األوق � ��ات م��ن االض �ط��راب��ات
ّ
وال �ح �ش��د االم �ب��ري��ال��ي ال �ه��ائ��ل ،إذ إن ال�ي�ق�ظ��ة
ضرورية وأساسية لنجاح مساعيهم .قد يكون
املنتفضون ق��د خ �س��روا ب�ع��ض امل �ع��ارك املهمة
في العام املاضي ،ولكن حرب الشعوب العربية
ض��د اإلم�ب��ري��ال�ي��ة ،وف��ي سبيل ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
وال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال ت � ��زال م �س �ت �م��رة في
جميع أنحاء العالم العربي.
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة
كولومبيا في نيويورك

بدر اإلبراهيم*
ال �ح �م��اس��ة امل �ف��رط��ة ف ��ي ت��أي �ي��د ال � �ث� ��ورات ب��ات��ت
ب�ح��اج��ة إل ��ى وق �ف��ة ن �ق��دي��ة .ت�ل��ك ال �ح �م��اس��ة عند
أنصار الثورات على امتداد العالم العربي بادرة
ّ
إيجابية جدًا ،وهي تدل على تطلع كبير للتغيير
في كل دولة عربية ،لكن ــ وحرصًا على أن تؤتي
ه ��ذه ال �ح �م��اس��ة م�ف�ع��ول�ه��ا ع �ب��ر ال ��دف ��ع ب��ات�ج��اه
تغييرات حقيقية في البلدان العربية ،وخاصة
ت �ل��ك ال �ت��ي ل��م ت �ع��رف ال� �ث ��ورات ـ �ـ ي �ب��دو ال�ح��دي��ث
النقدي تجاهها مهمًا في إطار النقاش املفتوح
منذ بداية الربيع العربي حول الثورة وجدواها
وأهدافها واملرجو منها.
ّ
الب��د م��ن ال�ق��ول إن عقلنة الفعل ال�ث��وري وامل��زاج
ّ
الثوري عملية غير ممكنة ،ببساطة ألن طبيعة
ال � �ث ��ورة ب �م��ا ه ��ي غ �ض��ب م �ت �ف �ج��ر ي �ه ��دم ال�ب�ن��ى
ال �ق��ائ �م��ة ،ال ت �ت��واف��ق ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي ��ان مع
التفكير بعقل بارد ،خاصة عندما تكون الثورة
ف ��ي م��واج �ه��ة ق �م��ع وح �ش��ي م �م �ن �ه��ج ،ال ي��راع��ي
خ�ط��ًا أح �م��ر ف��ي س�ب�ي��ل إج �ه��اض �ه��ا .ل�ك��ن ذل ��ك ال
ي �ع �ن��ي االن �س �ي ��اق وراء االن� �ف� �ع ��االت ب �م��ا يلغي
الهدف املنشود من الثورة وجانبها اآلخر األهم:
ال�ت��أس�ي��س ل�ح��ال��ة ج��دي��دة ت�ق��وم ع�ل��ى التناقض
م��ع الحالة االستبدادية القائمة ،وتخلق وطنًا
يحتضن الجميع ويمنحهم فرصة التعبير عن
ذواتهم.
م��ن ه �ن��ا ي�ص�ب��ح ال �ح��دي��ث ع��ن ال �ح��ال��ة ال�ن�ق��دي��ة
ّ
ل �ل �ث��ورات ،وم ��ا أف ��رزت ��ه ،ض ��روري ��ًا ،ت �ح��دي �دًا ألن
ذل��ك الحديث يجب أن ي�ك��ون أح��د أه��م منجزات
ال� � �ث � ��ورات ع �ب ��ر ف �ت �ح �ه��ا األب � � � ��واب أم� � ��ام ال �ن ��اس
لتتحدث بما تعتقده ،دون خ��وف .لكن الحالة

لم تكتمل صورة الثورات
بعد حتى يمكن نقدها بنحو
جاد وكامل
ال�ن�ق��دي��ة مل�س��ار ال �ث��ورات ل��م ت�ت�ب�ل��ور ب�ع��د بشكل
ن ��اض ��ج .ي �ع��ود ه� ��ذا ف ��ي ج� ��زء م �ن��ه إل� ��ى ان �ق�لاب
ّ
تلك ال �ث��ورات على ك��ل اللغة القديمة وأدوات �ه��ا،
مما يجعل استخدامها نقديًا غير ذي ج��دوى.
كذلك لم تكتمل ص��ورة تلك ال�ث��ورات بعد ،حتى
ّ
يمكن نقدها بنحو ج��اد وكامل .غير أن الحالة
النقدية غير املكتملة تظل ضرورية ،ال سيما إذا
كان األمر يتعلق باستحقاقات اللحظة واآلمال
مستقبل ت�س��وده ال�ح��ري��ة يحمل
امل�ع�ق��ودة على
ٍ
إمضاء هذه الثورات.
ّ
يالحظ أن ثالثة أنواع من النقد ظهرت مع ظهور
ال�ث��ورات .النوع األول ــ إن صحت تسميته نقدًا
ـ �ـ ان�ط�ل��ق ف��ي األس � ��اس م��ن أب � ��واق ال�س�ل�ط��ة على
ام �ت��داد ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ف��ي ّ
رد فعل س��ري��ع على
الحراك الشعبي املفاجئ .وتفنن ه��ؤالء في كيل
الشتائم واالتهامات للثوار ،وربطهم بأجندات
خارجية معبرين عن إف�لاس فكري .لكن األكثر
مدعاة للشفقة هو من ح��اول «فلسفة» التضاد
م��ع ال� �ث ��ورات ،ع�ب��ر ت�ص��وي��ره��ا ك�ف��وض��ى شاملة
ّ
ت �ه��دد ال�س�ل��م االج �ت �م��اع��ي واالق �ت �ص ��ادي ،وك ��أن

يمنية تصلي في ساحة التغيير في صنعاء (رويترز)

الحكومات التي يدافع عنها كانت تدير عملية
تنموية باهرة أو تحرص على تماسك النسيج
الوطني.
�اول ال� �ت ��راج ��ع الح �ق��ًا
�
�
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�
ت
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ك
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�ؤالء
�
�
ه
ب �ع��ض
ّ
ورك � ��وب م��وج��ة ال � �ث� ��ورات ،ل �ك��ن��ه ك ��ان م�ض�ح�ك��ًا،
وآخ��رون حاولوا مع تزايد ع��دد ال�ث��ورات انتقاء
بعضها وتأييده ما دام هو يتماشى مع املزاج
الحكومي في بلده .لكن املحصلة النهائية هي
ال�ت�ب��اع��د ال�ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ه ��ؤالء وال �ج �م �ه��ور امل��ؤي��د
ل�ل�ث��ورات ال��ذي لفظهم وأص��ر على وضعهم في
قوائم العار للتذكير بمواقفهم.
النوع الثاني من النقد ك��ان انتقائيًا ،ومنطلقه
ال�ح�س��اب��ات األي��دي��ول��وج�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة الضيقة.
وأصحابه تمكنوا من استثمار حالة االنقسام
املذهبي ح��ول ال�ث��ورت�ين ال�س��وري��ة والبحرينية،
ليصوبوا سهام نقدهم راكبني موجة الجمهور
وهؤالء يقدمون أحيانًا نقاطًا جديرة
املستنفر.
ّ
ب��ال�ن�ق��اش ،لكنهم ي��ري��دون ب�ه��ا ب��اط��ل التسعير
املذهبي وتشويه هذه الثورات وأهلها .لذلك كان
من الطبيعي أن يتعاطى معظم أنصار الثورات
مع حديثهم بسلبية ،فاملذهبية في تأييد ثورة
ورفض أخرى ال تتفق في األساس مع االنتصار
للثورة من املنطلق اإلنساني والقيمي.
أم��ا ال �ن��وع ال�ث��ال��ث وال ��ذي ل��م يظهر بنحو جيد
وق��وي حتى اآلن ،رغ��م ظ�ه��ور ب ��وادره ،فهو نقد
امل�س�ت�ق�ل�ين وأن� �ص ��ار ال� �ث ��ورات أن�ف�س�ه��م لبعض
امل �ظ��اه��ر وال �س �ل��وك �ي��ات وال� �ح ��االت ال �ث��وري��ة في
البلدان العربية .وهذا النوع من النقد هو حاجة
م�ل�ح��ة ل �ه��ذه ال� �ث ��ورات .ف�ه�ن��اك م�ظ��اه��ر ال يمكن
معها إال تفعيل الحس النقدي ،وهناك قضايا
ه��ي إش�ك��ال�ي��ة بطبيعتها وأخ � ��رى م �ض��رة ب��أي
ثورة البد من نقدها واإلشارة إليها.
ط �ل �ب��ات ال �ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي ف��ي ب �ل��دان م�ع�ي�ن��ة،
وظهور شعارات مذهبية أو دعوات صريحة إلى
العنف ،واس�ت�خ��دام لغة الشتائم م��ن معارضني
ب� �ح ��ق م� �ع ��ارض�ي�ن آخ � ��ري � ��ن ،وامل� � ��زاي� � ��دة ع�ل�ي�ه��م
ورش�ق�ه��م ب�م��ا ت�ي�س��ر ،وك ��ذب ب�ع��ض امل�ع��ارض�ين
ومبالغاتهم بشأن أح��داث معينة ،والخطابات
ال �خ��ارج��ة ع ��ن اإلج� �م ��اع ال��وط �ن��ي ال �ت��ي ت �ح��اول
ّ
احتكار الثورة أليديولوجيا معينة،كلها قضايا
عال ونقاش مستفيض
بحاجة إلى صوت نقدي ٍ
ح ��ول � �ه ��ا ،ل �ك ��ون �ن ��ا ج �م �ي �ع��ًا ف � ��ي إط � � ��ار م��رح �ل��ة
تأسيسية بحاجة إلى قواعد صلبة يبنى عليها
مستقبل منطقتنا.
ّ
ما يحدث هنا بالتحديد أن لغة إقصائية تسود
بسبب االنفعال فتحجب كل رؤي��ة نقدية وتبدأ
ب��امل��زاي��دات ال �ت��ي ت�ص��ل أح�ي��ان��ًا الس �ت �خ��دام لغة
تخوينية معاكسة للغة األنظمة في التفاصيل
وش�ب�ي�ه��ة ب�ه��ا ف��ي امل �ب��دأ .وال ي�م�ك��ن ت�ف�ه��م األم��ر
عندما يصدر من نشطاء وسياسيني ومثقفني
ي�ت�ط�ل�ع��ون ل�ب�ن��اء دول دي �م��وق��راط �ي��ة وي��ري��دون
إنهاء االستبداد برموزه وقيمه.
ه��ذا االن �ف �ع��ال ق��د ي�ك��ون م�ف�ه��وم��ًا ب�ع��ض ال�ش��يء
مبرر) في ظل تصاعد األح��داث وضغط
(وغير ّ
القمع ،لكنه في حال تكريسه سيؤسس ملكارثية
جديدة تخلف سابقتها وال تختلف عنها .وفي
ال�ت��اري��خ ش��واه��د كثيرة مؤسفة على استخدام
«ال �ش��رع �ي��ة ال �ث��وري��ة» م��ن ق� ��ادة ث � ��ورات شعبية
وانقالبات عسكرية في تصفية الخصوم وقمع
الرؤيات واألفكار املختلفة مع الثوار ومن معهم،
مما ّ
حول هذه الحركات التغييرية إلى استمرار
ل �ل �ح��االت ال �ت��ي ت��م االن� �ق�ل�اب ع�ل�ي�ه��ا م��ع تغيير
املسميات.
ّ
ي �ج��در ب��أن �ص��ار ال � �ث ��ورات أن ي �ع��وا أن ال�ث�ق��اف��ة
الديموقراطية وال�ق��درة على تحمل ال��رأي اآلخر
وال �ق �ب��ول ب�م�ن��اق�ش�ت��ه ه ��و امل �ط �ل��ب ال��رئ �ي��س في
ه��ذه املرحلة لينجح التأسيس لديموقراطيات
حقيقية وراسخة .فال يمكن ّ
تخيل ديموقراطيات
ت�ق��وم إذا ل��م ت��وج��د طليعة م��ن الديموقراطيني
ال�ح�ق�ي�ق�ي�ين ت��رف��ض ك ��ل أش �ك ��ال ال �ق �م��ع وت��ؤم��ن
بالتعددية ،إيمانًا ال تشوبه شائبة.
ال يفهم م��ن ذل��ك اإلح �ج��ام ع��ن م�ج��اب�ه��ة رؤي��ات
نقدية متطرفة أو معتدلة بالحجة واملنطق ،لكن
هذا األم��ر الضروري والهام ال ينبغي أن يخرج
ّ
ليتحول إلى حفلة شتائم وتخوين،
عن مساره
ً
خ ��اص ��ة إذا ك ��ان ��ت ه � ��ذه ال �ح �ف �ل��ة ال ت ��دي ��ر ب ��اال
للفروقات بني أنواع النقد ومنطلقاته وخلفيات
الناقدين وتوجهاتهم املختلفة.
ّ
إن العقل النقدي ه��و أس��اس ك��ل عمل تغييري،
وقد وفر النقد للحالة االستبدادية القائمة ــ على
ع�لات��ه ون�ق�ص��ه ـ �ـ أرض �ي��ة ه��ام��ة ل�ل��وع��ي بأهمية
ال�ت�غ�ي�ي��ر .ل��ذل��ك ت�ح�ت��اج ال� �ث ��ورات ،وخ��اص��ة في
ُ
ه��ذه املرحلة ،لنقاشات مستفيضة تطرح فيها
م�خ�ت�ل��ف اآلراء ح ��ول امل�س�ت�ق�ب��ل ال� ��ذي ي �ج��ب أن
تصنعه .ال�ن�ق��د ه�ن��ا ي�ب��دو ح��اج��ة ملحة ال ترفًا
ف�ك��ري��ًا ،وه��و ف��ي ه��ذه اللحظة أه��م أل��ف م��رة من
ألف قصيدة مديح للثوار.
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