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اإلنسان جزء . أكثر من ألفي عام أن الطبيعة تكره الفراغمنذ في بحر جدله السياسي قال أرسطو 
سان اإلن. من الطبيعة، وبالطبيعة هو دائم الحركة، وحركته ال تسمح بالفراغ ألنها جدليا ال تتوقف

في تفاعل مستمر مع محيطه بكافة مكوناته، وال يتوقف عن اإلبداع في أشكال وأساليب هذا 
يقود التفاعل إلى . التفاعل وفق تطوره الفكري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بطريقة فهمه لواقعه

مواجهة العقبات وإزاحة الموانع والسيطرة على المتغيرات، وإلى سد الثغرات أنى وجدت 
 .طالق نحو تحسين ظروف الحياة على مختلف أوجههاواالن

إنه يطور مصادر غذائه إذا كان الطعام . يسارع اإلنسان إلى مأل الفراغ حيثما وحينما يعيه
. المتوفر غير كاف، ويبني بيتا إذا كان ظل الشجر ال يفي بالغرض، ويطور سالحا إذا افتقد األمن

وفي . يرتقي في مستويات توفير الحاجات واالحتياجاتويعمل اإلنسان أيضا على تطوير ما لديه ل
ولهذا . كل األحوال، تبقى الحركة نقيض الثبات، وهي مالئة الفراغ وصانعة التغيير والتطوير

، ونقيضه هو القضاء عليه لصالح ثبات نقول أن الثبات نقيض الحركة، وبطبيعته يحمل نقيضه
جلة التاريخ بين قوة الحريص على ثباتها وقوة  وهكذا تبقى ع.آخر ال يلبث أن يتغير ويتحول

 .نافذة، وال يبقى على ما هو إال رب العالمينلكن الحتمية التاريخية ال بد . الراغب في دورانها
غ في كثير من اربتمثل هذا الف. غا تاريخيا كبيراينطبق هذا على األمة العربية التي تعيش فرا

النتشار، ينتشر الجوع في بقاع واسعة من األرض العربية، األمية ما زالت واسعة ا: نواحي الحياة
، التلقي من الغير يحل المساهمة في الحضارة العالمية واالكتشاف واالختراع تكاد تكون معدومة

لكن األهم أن األمة تعاني من الهزائم على مختلف الصعد، وثرواتها تُنهب . محل اإلبداع الذاتي
واقع األمة مرير ويتناقض مع طاقات اإلنسان اإلبداعية  .ونوأراضيها تنتهك وأبناؤها يذبح

وقدراته الخالقة، بل ينسجم مع التطويع الذاتي والخنوع واإلنهاك النفسي الذي يحول المرء إلى 
 .مجرد عبد أو مطية

يطور اإلنسان أو . لإلنسان واألمم طاقة محدودة على تحمل فقدان الذات المترافق مع الذل والظلم
وعيا نظريا بالواقع القائم، وال مفر من ترجمته في النهاية إلى عمل ينتقل بالجميع من واقع األمة 

مرير إلى تطلعات واعدة تنطلق من الجهد الذاتي وفق رؤية مستقلة متناسبة مع واقع جديد يتميز 
إلى الحد الذي ال الوعي هناك من بين أبناء األمة العربية من وصلت لديهم درجة . بالطموح

 عّل تغييرا محببا يأخذ مجراه، لكنهم رأوا أن التغيرات لقد انتظروا طويال. يستطيعون معه صبرا
وبالتالي تطورت لديهم الدافعية الكافية . والتغييرات ال تتجه صعودا، وإنما تكرس التيه والضياع

 .لحمل مستقبلهم بأيديهم بمعزل عن أصحاب السطوة والنفوذ والقرار
ات العربية لم تقم بالسياسات المتناسبة مع الطموح العربي البسيط القائل بأن من المعنى أن الحكوم

حقنا أن نكون محترمين بين األمم وأن نساهم ولو باليسير في هذه المسيرة العالمية التي تتميز 
ين ونهب األرض إسرائيل تمعن في قتلها للفلسطيني. بالسرعة والثورة العلمية والزخم التقني

 العرب، وأمريكا ال تتوقف عن االستهتار باألمة واستخدامها مطية ومسرحا أراضيوانتهاك 
تتوالى المناشدات للحكومات، . االتخلف ينخر عظامنا، والوهن يسري في أوصالن. لعملياتها

ينشط . تحدث الكتاب واألدباء عن الطموحات واآلمال التي سرعان ما تتحول إلى مجرد تمنياتوي
. المحللون على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد والمجالت ويتحدثون عما يجب أن يكون

 .إنهم يجترون أحاديثهم ومقوالتهم، لكنهم ال يجدون استجابة من صناع القرار



 أنها تحاول أن تدفع األذى عن األمة بنشاطات دبلوماسية ولقاءات تقول الحكومات العربية
ومؤتمرات على الساحة الدولية، ومن خالل العالقات الثنائية والصداقات مع دول مؤثرة مثل 

من الناحية التاريخية، هذه النشاطات ال تفيد وال تنفع إال إذا كنا كأمة . الواليات المتحدة األمريكية
ن أن قوة المنطق  بدون قوة، ال يمكننا أن نكون مقنعين، على الرغم م. وتأثيرأصحاب قوة وسطوة
يد الضعيف تبقى هي السفلى على الساحة الدولية، وما . نا، وقد يكون الحق لناقد تكون إلى جانب

 .يحصل عليه يبقى ضمن دائرة االستجداء وليس التفاهم أو االنتزاع
ة يدور ضمن الواقع القائم والذي يعتبر صنيعة الدول من ناحية أخرى، نشاط الحكومات العربي

 تثبيته إال من بعض التعديالتالكبرى القوية وإسرائيل، وهو الواقع الذي تحاول هذه القوى 
إنه واقع صنعته هذه القوى ألنه يتناسب مع مصالحها ورؤاها . التجميلية التي تساعد على الثبات

 بد من الحركة فإنها يجب أن تبقى داخله لتعزيزه وليس وتطلعاتها نحو المستقبل، وإذا كان ال
أي أن حركة . ينسحب هذا أيضا على األمم المتحدة التي يعكس ميثاقها مصالح واضعيه. لتغييره

الحكومات العربية، في أغلبها، تجري داخل الواقع أو النظام القائم والذي هو نفسه التجسيد 
 إنها ليست حركة أمامية وإنما حركة دورانية حول .اللهاالواقعي لهزائم األمة وإذاللها واستغ

 .المركز الذي هو سبب المأساة
لم تصل الحكومات العربية وصناع القرار حتى اآلن إلى تقدير أهمية الحركة من أجل تغيير 

منهم أصدقاء إلسرائيل والواليات المتحدة، ويساهمون في نهب ثروات /بل أن العديد منها . الواقع
 وتبديدها، وتطويع األمة للغير واإلبقاء على تخلفها في مختلف الميادين إال من ميداني األمة

وا أعمالهم بمقوالت الحكمة فوال ينس هؤالء أن يغل.  المظهريةاألجهزة األمنية والبهرجة
هكذا تركوا الفراغ قائما، وتركوا األبواب مفتوحة أمام الذين يرغبون بالتمرد على . والعقالنية

 .اقع ليصنعوا ما يرون مناسبا إن استطاعواالو
الحكومات ال تستمع وال تستقيل وتغيب، واألنظمة مستمرة بأساليبها التقليدية سواء على الصعيد 

وبالتالي عليها أال تفاجأ أو تغضب عندما ترى عربا قد حملوا السالح . الداخلي أو الخارجي
 مفر من ملئه، وإن لم تعمل الحكومات على هذا فراغ ال. يقاتلون ويفجرون فيهدمون ويقتلون
أبناء األمة مشبعون بالذل والشعور بالصغار، ولن يجدوا . سده، فسيظهر حتما من يحاول سده

وبما أن التحدي السلمي يقود إلى االعتقال والتعذيب واإلجراءات . أمامهم إال طريق التحدي
 .اتالقمعية من قبل الحكومات، فإن العنف يبقى سيد الخيار

ستتطور أعمال العنف مزيد من . تحليل يندرج تحت هذا اليجري في السعودية والجزائر ولبنانما 
هنا ال تفيد . اليوم في مصر، وغدا في الجزائر، وفي األردن بعد غد، وهكذا. في البلدان العربية

 هذه. كل األوصاف والنعوت التي تلصق بهذه األعمال مثل اإلرهاب واالنحراف واإلجرام
. أوصاف سياسية يبتكرها الحريص على استمرار الوضع القائم، ولن تغير من مسيرة التاريخ شيئا

اتفاقنا أو اختالفنا مع رد الفعل لن يغير . هناك فعل متمثل بالظلم وهناك شعور بالظلم يولد رد فعل
 . ومظلوم يريد أن ينهض،من األمر شيئا، وتبقى عجلة التاريخ بين محافظ مستفيد

  


