قبل البداية..

منطق جديد..
فاديا جربيل

للتاريخ �أهمية كربى يف وعي وعقل الإن�سان العربي ،فهو حا�ض ٌر يف تفكريه
ووجدانه ،ولأن الأمة العربية مل تكن كما هي اليوم ،فاقد ٌة للإرادة ،منفعل ٌة
ولي�ست فاعلة ،جمرد ٌة من �أي و�سيلة للدفاع عن كرامتها ،مغلوبٌ على �أمرها،
نرى املواطن العربي يبحث وينقّب يف التاريخ عن �شخ�صيات "�أمثولة" حفظت
كرامة الأمة يف مراحل زمنية معينة ليتخذها رمزاً و�أمنوذجاً للن�ضال...
ورمب��ا ه��ذا م��ا يف�سّ ر ح��ال��ة القدا�سة ال�ت��ي يحيط بها العربي �أب�ط��ال��ه من
التاريخ ،ال بل �أكرث من ذلك ،فهو يحارب يف تلك العودة للتاريخ عقدة نق�ص
ت��و ّل��دت ج��راء مراحل عديدة من االح�ت�لال الطويل املبا�شر وغ�ير املبا�شر
وامل�ستمر حتى الآن ،حتى بعد نيل اال�ستقالل الر�سمي والأ��ص��ح �أن نقول
"اال�سمي"!!...
ولطاملا �ألهبت �صفات ال�شجاعة والبطولة والإرادة احلرة القوية يف حفظ
احلقوق و�صون احل��دود ،م�شاعر املواطن العربي وغزت روحه ،ليكت�شف �أن
ال �ضرورة للعودة �إىل املا�ضي البعيد ،ويكفيه النظر �إىل احلا�ضر لريى قائداً
يحمل كل هذه ال�صفات ،م�ضافاً �إليها �صفات هي من متطلبات هذا الع�صر،
ومن مفرداته املنهجية والعلمية يف التفكري و�إدارة ال�صراع ،م�ؤمن مبقدرات
�أر�ضه و�شعبه ،قائد كان ر�أ�س حربة �ضد حرب عاملية خا�ضتها �أعتى دولة يف
العامل مع حلفاء ي�صعب احت�ساب عددهم وعديدهم ،ومل ت�ستطع دول ت�صنف
"كربى" �إال �أن تنحني ب�شكل �أو ب�آخر �أمامها!!..
�سنوات م�ضت وعيون العامل �شاخ�صة باجتاه �سورية وقائدها ،ودوائر قرار
و�أبحاث �إ�سرتاتيجية عاملية تدر�س الظاهرة ال�سورية ،لتت�ساءل :كيف لدولة
مثل �سورية �أن جت��ر�ؤ على اتخاذ ق��رار ال�صمود؟ و�إن �صمدت �إىل متى...؟
واجتهد كثريون حينذاك يف حتديد �ساعة ال�سقوط ،و�سط مناخ طغت فيه
ثقافة القطب الأوح��د املهيمن على العامل وال منا�ص �إال بالر�ضوخ �أمامه،
لأن �ألف باء التفكري العلمي ينطق مبنطق موازين القوى ،مما يعني �أن �أمر
ال�سقوط حم�سوم.
�أما الآن وبعد �سل�سلة من الإجراءات وال�سيا�سات التي قام بها ال�سيد الرئي�س
ب�شار الأ�سد بد�أنا نلم�س ويلم�س العامل كله نتائجها ،وما �أكرثها ،ليعرتف
اجلميع �أنه فر�ض منطقاً جديداً و�أمراً واقعاً ال �سبيل �إال للتعامل معه على
ق��اع��دة االح�ت�رام الكامل ل�سيادة ال��دول ،منطق جديد وغ��ري��ب على عاملنا
العربي ي�ضع امل�صالح الوطنية فوق كل اعتبار ،منطق يعي متاماً �أن ال�صراع
كان منذ فجر التاريخ �صراع �إرادات وما زال ،ف ��إرادة الأ�سد وخلفه ال�شعب
الذي اختاره قائداً �أ�صبحت مدر�سة يف الن�ضال واالنت�صار للحقوق ،ما و�ضع
�سورية يف م�صاف الدول الأكرث نفوذاً ،وجعل منها ممراً �إجبارياً �إما لل�سالم
�أو للحرب ولكالهما منهجه ومفرداته اخلا�صة.
وال�س�ؤال الأهم :بعد كل ذلك لو مل يحقق الأ�سد �سوى هذا اخلرق النف�سي
يف جدار اخلوف العاملي الذي لفّ عقول و�سيا�سات ال��دول� ،ألي�س هذا �سبباً
كافياً لرييحنا من عناء البحث يف كتب التاريخ عن �أمنوذج ورمز للن�ضال؟..
فالتاريخ واحلا�ضر ماثل �أمامنا.
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