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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة
في ذكرى حرب تموز

سقوط أسطورة التفوق العسكري اإلسرائيلي

شن الكيان الصهيوني يف  12متوز /يوليو  ،2006عدواناً
عسكرياً واسع النطاق على لبنان ،واستمر  33يوماً ،وأطلق
عليها حرب  33يوماً (حرب متوز).
وشن اجليش اإلسرائيلي احلرب بعد أسر جنديني من
جنوده .ويبدو أن اجليش الصهيوني حياول استعادة هيبته
املفقودة منذ عام  2000بفراره الفاضح من جنوب لبنان،
معترباً احلرب فرصة لالنتقام من حزب اهلل اللبناني .وقد
أعلن الكيان الصهيوني أهدافه علناً منذ بدء احلرب على
لبنان ،وهي كما يلي:
 -1تدمري حزب اهلل ونزع سالحه ،إن حتقيق هذا اهلدف
سرييح إسرائيل من تهديد صواريخ حزب اهلل .واخلطوة
التالية هي القضاء على حزب اهلل ووضع لبنان يف أيدي
األمريكيني ،وهو هدف كانوا يعملون به منذ سنوات.
 -2إطالق سراح اجلنود الصهاينة الذين أسرهم حزب
اهلل اللبناني.
 -3تنفيذ ال �ق��رار  1559ال ��ذي ينص على نقل ق��وات
اجليش اللبناني إىل ح��دود فلسطني احملتلة والتخلص
من خطر املقاومة.
ولكن الكيان الصهيوني ك��ان يسعى أيضا لتحقيق
أهداف غري مباشرة أخرى من هذه احلرب:
 -1إعادة هيبة اجليش اإلسرائيلي بعد هزميته عام .2000
 -2إتاحة الفرصة للواليات املتحدة للعب دور يف خلق
شرق أوسط جديد.
كانت النتائج اليت توقعها الكيان الصهيوني والواليات
املتحدة من غزو لبنان ،إضافة إىل تدمري وجود املقاومة
يف ه��ذا البلد ،هي كسر سلسلة املقاومة ل��دول املنطقة
واليت تتكون من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان
وفلسطني ون�ق��اط امل�ق��اوم��ة األخ ��رى يف املنطقة .وبهذا
ستفرض الواليات املتحدة بسهولة نظامها العاملي اجلديد
على املنطقة وتسيطر دون قيد او شرط على منابع الطاقة
املهمة يف ال�ش��رق األوس ��ط وتطمئن على أم��ن إسرائيل.
ولكن خالل وبعد حرب الـ  33يوماً ،أدرك القادة الصهاينة
أن حتقيق هذا اهلدف ليس ميسورا.
● ●هزمية ثقيلة للصهاينة وهروب املستوطنني من
فلسطني احملتلة
كانت هذه احل��رب يف الواقع احل��رب السادسة للكيان
الصهيوني مع ال��دول العربية ،ولكن على عكس احلروب
السابقة اليت متكنت فيها من هزمية العرب يف وقت قصري،
فقد اصطدمت هذه املرة بإرادة قوية وقوة قتالية ال مثيل
هلا وإدارة حرب متكاملة من حزب اهلل ،ويف املقابل كانت
إس��رائ�ي��ل ق��د تتمتع حب��داث��ة امل�ع��دات العسكرية مقارنة

باحلروب السابقة ضد حركة املقاومة اإلسالمية ولكنها
وجدت نفسها يف حرب استنزاف ال تستطيع حتملها ،ويف
النهاية مت انقاذها بوساطة ق��رار األم��م املتحدة ،حيث
استطاعت اخلروج من املستنقع الذي كانت عالقة فيه.
أدت اهلزمية الفادحة للصهاينة يف هذه احلرب إىل إضعاف
الروح املعنوية للمستوطنني وسكان األراضي الفلسطينية
احملتلة ،حتى أن العديد منهم هاجروا إىل أج��زاء أخرى
من العامل ومل يستطع قادة الكيان الصهيوني ترميم هذا
الضعف االساسي لرأيهم العام .ولعل أهم إجناز للمقاومة
يف ح��رب ال�ـ  33يوماً غري املتكافئة ،هو تعزيز مشوخهم
أمام العدو الصهيوني أكثر مما كان عليه يف املاضي.
هذه القفزة يف قوة املقاومة يف كل من لبنان واملنطقة،
جعلت الصهاينة خيشون من وج��ود مقاومة يف احل��روب
والتطورات اإلقليمية .من اإلجنازات األخرى حلرب الـ33
يوماً للمقاومة هو جتهزها بأحدث األسلحة الدفاعية،
واحل �ص ��ول ع�ل��ى ال ��وح ��دات األك �ث��ر ت �ق��دم �اً وخت�ص�ص�اً
يف العمليات اهل�ج��وم�ي��ة ،وزي� ��ادة كمية ون��وع�ي��ة القوة
الصاروخية ،واالستخبارات ،سواء يف البحر اوالرب او اجلو،
إىل جانب .بعد احل��رب  ،اع�ترف مسؤولو الكيان رمسياً
بأن حزب اهلل كان عدواً داهية .خالل حرب الـ  33يوماً،
شاهدت العديد من الشعوب العربية ،احملبطة من هزائمها
ال�ت��ارخي�ي��ة أم ��ام اجل�ي��ش الصهيوني ،امل�ق��اوم��ة الشرسة
ملقاتلي حزب اهلل ضد املعتدين ،وعربوا عن سعادتهم بأن
 60عاما م��ن امل�ف��اوض��ات والتسويات م��ع ه��ذا الكيان مل
تسفر عن أي نتائج ،والطريقة الوحيدة لتحقيق احلق هي
القتال واملقاومة ضده .فرحت الدول العربية يف املنطقة
برؤية إصابة سفينة حربية إسرائيلية قبالة سواحل لبنان،
وأدركت أن املقاومة هي السبيل الوحيد ملواجهة املعتدين.
بأيد ممدودة
● ●أجرب الصهاينة على إنهاء املعركة ٍ
بعد انتهاء حرب الـ  33يوماً ،أصبح واضحاً أن الصهاينة
مل حيققوا إجن��ازات مهمة ،وق��د اضطروا هم أنفسهم إىل
إن�ه��اء ه��ذه امل�ع��رك��ة .بالنظر إىل األه ��داف احمل ��ددة سلفاً
للواليات املتحدة والكيان الصهيوني لبدء احلرب ضد لبنان
عام  ،2006ميكن استنتاج أن حزب اهلل يف لبنان ،إىل جانب
عناصر أخرى من املقاومة ،كان قادراً على املقاومة ألكثر
من  33يوماً من احلرب الصهيونية األمريكية اخلطرية.
● ●ض��رب ف��رق��اط��ة س��اع��ر وت��دم�ير دب��اب��ة مريكافا
حدثان اسرتاتيجيان يف حرب  33يوماً
كما ت��رك ح��زب اهلل اللبناني العديد من التذكارات
للكيان الصهيوني يف ه��ذه احل ��رب ال�تي ك�س��رت عظمة

اجل�ي��ش الصهيوني يف املنطقة ألول م ��رة .ك��ان إصابة
الفرقاطة ساعر التابعة للجيش اإلسرائيلي وتدمري دبابات
م�يرك��اف��ا امل�ت�ق��دم��ة ،جم��رد مثالني على ه��ذه األح ��داث
االسرتاتيجية واملهمة خالل حرب  33يوماً .تكمن أهمية
حزب اهلل من وجهة نظر القوى اإلقليمية والعاملية يف أنه
عابر للحدود وجزء من حمور قوي غريب عن االنقسام وال
احتمال خلروقات أمنية ،واألهم من ذلك أن قادته لديهم
السلطة املطلقة لتقرير احل��رب وإدارة األزم��ات الداخلية
واإلقليمية حبنكة ك�ب�يرة وم��ن خ�لال مؤسسات وخنب
متقدمة للغاية تعمل بهدوء .إنها ليست مسألة امتالك
أسلحة ،ألن العديد من احلكومات وال��دول العربية تنفق
م�ئ��ات امل�ل�ي��ارات م��ن ال� ��دوالرات ل�ش��راء مقاتالت وم�ع��دات
عسكرية ح��دي�ث��ة م��ن ال �غ��رب ،لكنها مل تنجح يف ح��رب
واحدة .بل إن األمر يتعلق باحلصول على اإلرادة وكيفية
استخدام هذا السالح الذي سيؤدي يف النهاية إىل النصر،
وكل هذا جتسد يف حرب الـ  33يوماً .حزب اهلل اليوم أقوى
بكثري من حرب الـ  33يوماً ،بـ  150ألف صاروخ وطائرات
من دون طيار وخ�برة ميدانية مم�ت��ازة ،وإال ملا مت حترير
جنوب لبنان وملا كان الكيان الصهيوني قد ترك كل ثروة
لبنان من النفط والغاز يف البحر املتوسط .بعبارة أخرى،
كان ميزان القوى خمتلفاً متاماً .من ناحية أخرى ،يشعر
الصهاينة بقلق بالغ إزاء الوضع على جبهتهم الداخلية،
رغم أنهم حاولوا ممارسة حرب حمتملة مع حزب اهلل من
خالل مناورة وخصصوا مبالغ كبرية جليشهم حلمايته
من القصف الصاروخي من غزة او الشمال ومن صواريخ
ح��زب اهلل ،لكن م��ا ت ��زال اجلبهة الداخلية هل��ذا الكيان
قلقة للغاية .ويف سياق متصل ،حذر عاموس جالد رئيس
مركز البحوث االسرتاتيجية والسياسية والرئيس السابق
للجنة السياسية واألمنية ،من مشهد الصراع العسكري
ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ،واص �ف��ا ال�ت�ه��دي��د ع�ل��ى اجلبهة
الداخلية ببالغ اخلطورة ،معتربا أن املقاومة يف الشمال
ستستهدف بصوارخيها ك��ل إس��رائ�ي��ل ،مب��ا يف ذل��ك تل
أبيب ،األم��ر ال��ذي يتطلب من اجليش واألجهزة األمنية
االستعداد التام .رغم كل اجلهود اليت يبذهلا مسؤولو
الكيان الصهيوني لطمأنة جبهتهم الداخلية بشأن احلرب
املقبلة مع حزب اهلل ،فإن اإلع�لام الصهيوني يعرتف بأن
اإلسرائيليني ال يثقون يف أنظمتهم الدفاعية.
● ●عدم كفاءة القوات الربية للكيان الصهيوني
نقطة أخ ��رى ه��ي ع��دم فاعلية ال �ق��وات ال�بري��ة جليش
ال �ك �ي��ان ،وال�ت�ي مل ت�ك��ن عملياً ف��اع�ل��ة يف احل� ��روب ال�تي
خ��اض�ت�ه��ا ت��ل أب �ي��ب ض��د اجل �ي��وش ال �ع��رب �ي��ة ،وك��ذل��ك
احل��روب مع ح��زب اهلل يف لبنان ومح��اس ،ولذلك جلأت
تل أبيب دائما إىل سالحها اجل��وي ،وه��و ما يعرتفون به
أنفسهم .اجليش الصهيوني خياف من املهمات احلربية
وه��ذه املهمات هي بالنسبة هلم كابوس ،ككابوس فرار
ج�ن��ود ال�ك�ي��ان م��ن اخل��دم��ة العسكرية .م��ن ال��واض��ح أن
إسرائيل تواجه مأزقاً بسبب ضعفها يف مواجهة ق��درات
املقاومة .على صعيد آخر ،فإن سكان حيفا مرعوبون من
اهلجوم املدمر على مستودعات األمونيا يف املنطقة ،واليت
حتتوي على أكثر من  15ألف طن من الغاز واليت يؤدي
انفجارها إىل مقتل اآلالف من سكان حيفا.
اخل ��وف ال ��ذي يلف ت��ل أب�ي��ب ه��و ال �ق��درة الصاروخية
والقدرة على تقييم وحتليل الوضع يف املنطقة من قبل
األم�ي�ن ال�ع��ام حل��زب اهلل اللبناني سيد حسن نصر اهلل
والتجارب القيمة اليت اكتسبها مقاتلو املقاومة اللبنانية
خالل األزمة يف سوريا
املصدر :موقع الوقت

بعد تحريضه على إقتحام المسجد األقصى

هل ينجح بينيت في فرض واقع جديد على الفلسطينيني؟
املعروف عن رئيس ال��وزرء االسرائيلي احلالي
ن �ف �ت��ال��ي ب �ي �ن �ي��ت ،ان� ��ه م ��ن اك �ث ��ر ال�س�ي��اس�ي�ين
االسرائيليني ميينية وتطرفا منذ ان ك��ان يف
املعارضة ،اال ان��ه حي��اول االن ان يؤكد وبشكل
عملي هذا التطرف ،وان يثبت انه اكثر ميينية
من سلفه بنيامني نتنياهو ،من خالل تصرحيات
وم ��واق ��ف م�س�ت�ف��زة للفلسطينيني وللمقاومة
الفلسطينية.
بينيت ه ��ذا وم�ن��ذ ال �ي��وم االول اس�ت�خ��دم لغة
عنيفة ومتطرفة مع الفلسطينيني ،حيث اعلن
ان��ه سيتعامل م��ع ال�ب��ال��ون��ات احل��ارق��ة ال�تي يتم
اط�لاق�ه��ا م��ن غ ��زة ،معاملة ال �ص��واري��خ وسيقوم
بقصف اه��داف يف غ��زة ردا عليها ونفذ تهديده
على ارض الواقع وقام بقصف اهداف يف غزة.
واكثر تهديدات بينيت خطورة ،هي تهديده بانه قد جيتاح
قطاع غزة يف اي حرب قادمة ويف حال دعت احلاجة اىل ذلك،
وهي تهديدات مل يسبقه اليها سلفه الليكودي نتنياهو ،الذي
حصر اغلب ح��روب��ه على غ��زة يف اط��ار القصف الصاروخي
واملدفعي ،وحاول اال يتورط يف حرب برية مع غزة.
اليوم يكثف بينيت من تصرحياته اليت يتعمد من خالهلا
استفزاز الفلسطينيني ،وذلك عندما شجع املستوطنني على
اقتحام املسجد األقصى ،مبناسبة ما يسمى ذك��رى خراب
اهليكل امل��زع��وم ،وال��ذي ص��ادف ي��وم االح��د  18مت��وز /يوليو،

ودعا قوات الشرطة اىل توفري احلماية هلم وبشكل كامل.
مامت التخطيط له حصل  ،فقد اقتحم أكثر من 2000
مستوطن املسجد االق�ص��ى ي��وم االح ��د ،حت��ت محاية جنود
مدججني بالسالح وال�ع�ت��اد ،وق��ام��وا جب��والت استفزازية يف
ساحاته وباحاته .ويف املقابل قامت قوات االحتالل باالعتداء
على املصلني واملرابطني وإخالئهم بالقوة ،قبل أن تعتقل عددا
منهم ،وتغلق املصلى القبلي بالسالسل احلديدية وتطلق
قنابل الصوت باجتاه املصلني.
ردا على اس �ت �ف��زازت بينيت ومستوطنيه ،دع��ت االح ��زاب
الفلسطينية اىل احلج للمسجد األقصى والرباط فيه ملنع

االحتالل ومستوطنيه من تدنيسه ،كما حذرت حركتا
مح��اس واجل �ه��اد ،ال�ك�ي��ان االس��رائ�ي�ل��ي م��ن ال�ت�م��ادي يف
انتهاك املسجد األقصى واستفزاز الفلسطينيني.
ب ��ات واض �ح��ا ان االح �ت�لال اإلس��رائ �ي �ل��ي واجل�م��اع��ات
امل �ت �ط��رف��ة ي �س �ت �غ �ل��ون امل �ن��اس �ب��ات ال �ي �ه��ودي��ة لتكثيف
اقتحاماتهم للمسجد األقصى ،بهدف فرض واقع جديد
فيه ،وحماولة السيطرة الكاملة عليه ،وحرمان املسلمني
من الوصول للمسجد بالقوة.
يرى املراقبون للشأن الفلسطيين ،ان استفزازات بينيت،
لن يوقفها اال الفلسطينيني أنفسهم ،فالفلسطينيون ال
ميلكون من خيار اال الرد ،بعد ان تركهم العرب واملسلمون
وح��ده��م ،وبعد ان مت��ادي بينيت يف اس�ت�ف��زازات��ه ،وهي
استفزازات ال يرى فيها الفلسطينيون اي مظاهر للقوة ،
بل هي على العكس متاما ،استفزازات املراد منها ان يظهر
بينيت مبظهر القوي واالكثر تطرفا من نتنياهو ،لذلك
يعتقد انه لو ظهر مبظهر من ال يبالي باحلروب ،وانه على
استعداد خلوضها التفه االسباب  ،وانه قد جيتاح غزة اذا شعر
ان هناك حاجة لذلك ،كل ذلك سيجعل الفلسطينيني،
يرضخون للواقع اجلديد ال��ذي حي��اول فرضه عليهم ،وهو
واقع لن يرى النور ما دام الفلسطينيون ،متمسكني بقدسهم
ومقدساتهم ،وعلى اهبة االستعداد للتضحية من اجلها،
كما اثبتوا ذلك للعامل امجع يف معركة «سيف القدس».
فريوز بغدادي

مراجعة ومكاشفة

مل يتوقع أح��د أن يبدأ خطاب القسم ملرحلة
ق��ادم��ة ب��ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ك�ش��ف األس �ب��اب ال�تي
مكنت األع��داء من النفاذ إىل ما بني ظهرانينا
وامل �ص��ارح��ة ب��ال�ث�غ��رات ال�ت�ي ع��ان��ى منها ال��وع��ي
اجملتمعي وال� ��ذي جي��ب أن ي�ك��ون م�ع�ي��ار قوتنا
�أت
وأدات �ن��ا األس��اس�ي��ة يف حت��دي ال�ص�ع��اب .مل ي� ِ
السيد ال��رئ�ي��س يف ه��ذا ال�ص��دد ه��ذه امل ��رة على
م��ؤام��رات اخل ��ارج وتكاتف ق��وى ال�ش� ّر وال�ع��دوان
على س��وري��ة ب��ل ح��اول استخالص ال ��دروس من
األح��داث املتعلقة بواجبات املواطن جتاه وطنه
ومتسكه بثوابته رغم كل املتغريات والظروف.
وف� ّن��د خ�ط��ورة احل ��رب النفسية اإلع�لام�ي��ة اليت
شنها األع ��داء علينا خ�لال عشر س�ن��وات مؤكداً
أن االنتماء هو احلصن الذي حيمي الوطن مهما
عتت التحديات .ح��اول أن يفرز الغث من السمني
يف املفاهيم واملس ّلمات اليت تطرح على الساحة من
خارجها ك��ل ي��وم ،ورمب��ا ليست مصادفة أن��ه بدأ
بالتعبري عن إجالله للمعلمني ألنهم ص ّناع األجيال
وزارعو بذار املستقبل األفضل.
ق��د ت�ك��ون إح ��دى أه��م مشاكل ال �ع��رب أن�ه��م مل
يكتبوا أح ��داث ت��ارخي�ه��م ب��دق��ة ومل يعكفوا يوماً
على مراجعة ه��ذه األح��داث واستخالص ال��دروس
املستفادة كي تتعلم األجيال القادمة من األخطاء
وتتجنب الوقوع يف الثغرات وتعمل على تصحيح
املسار حيثما ك��ان ذلك
ممكناً .ولكن هذه املراجعة
عملية معقدة وحتتاج إىل
اجل � ��رأة وال �ث �ق��ة بالنفس
وال �ن �ظ��رة االس�ترات�ي�ج�ي��ة
املدى.
كما أن ب�ن��اء املفاهيم
ال��وط �ن �ي��ة ال �ص��رف��ة يعين
ال �ت �خ �ل��ص م� ��ن امل �ن��اط��ق
ال��رم��ادي��ة ال�ت�ي ي�ت��م فيها
اخل � �ل� ��ط ب �ي��ن ال ��ث���واب���ت
ووج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ،وي�ع�ني
أي�ض�اً الشفافية واحلسم
يف امل� � �ف� � �ه � ��وم وال � �ع � �م� ��ل
والتخطيط .ه��ذه امل��راج�ع��ة ال�ي��وم تعين أن نفهم
بدقة اللغة واملفاهيم املصدَّرة لنا واليت تستهدفنا
أو ًال وأخ �ي�راً ،وأن نتخذ منها م��وق�ف�اً ونستبدهلا
مبفاهيمنا حن��ن ومرجعياتنا حن��ن دون وج��ل أو
تردد؛ وهذا يعين فيما يعنيه جتاوز الظروف الراهنة
مهما كانت صعبة أومتبدّلة واالخنراط يف الرؤية
ال��واض �ح��ة ال��واث �ق��ة ل�ن�ف��رز م��ن خ�لاهل��ا اخل�ط��وات
الضرورية لتغيري ه��ذا ال��واق��ع مبا حيقق الطموح
ويوجه دفة املستقبل.
ّ
يف ال �ث ��واب ��ت أن اخل �ي��ان��ة واالرمت � � ��اء يف ش�ب��اك
امل��خ ��اب ��رات األج �ن �ب �ي��ة ال جي� ��وز أن ت�ل�ب��س ل�ب��وس
املعارضة ،ألن املعارضة يف املبدأ جيب أال تقل وطنية
وح��رص�اً وان�ت�م��ا ًء ع ّمن يستلمون مقاليد األم��ور،
وأم��ا اخليانة فهي اجل��رمي��ة القصوى ال�تي ميكن
أن ترتكب حبق األوط��ان وعلينا أن نع ّريها ونفضح
آثامها يف كل زمان ومكان.
متى ميكن للمواطن أن ي�ك��ون واض �ح �اً وصلباً
يف مفاهيمه ومرجعياته وأع�م��ال��ه؟ فقط حينما
حيسم خياراته بأن الوطن أو ًال وثانياً وثالثاً وإىل
ما النهاية ،وأن الوطن يعلو وال يعلى عليه ،وأن
إرادة العمل ليست مرتبطة فقط بالنتائج اآلنية
بل مرتبطة بأن تبقى يف حلبة السباق ،وحتى وإن
مل ترحبه عليك االستمرار به ألنه الرهان الوحيد
الذي جينبك اخلذالن واخلنوع.
وينسحب مفهوم اإلرادة واالن�ت�م��اء ه��ذا على
م�ف�ه��وم االن �ت �م��اء ل�ل�ع��روب��ة رغ ��م ك��ل ال �ظ��روف
الصعبة ال�تي تعيشها البلدان العربية قاطبة،
ورغم االنهزامية اليت أصابت كثرياً من العرب
وان��ع ��دام ال�ث�ق��ة ل��دي�ه��م ب�ق��درات�ه��م واح�ت�م��االت
م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ،وم� ��ع ذل� ��ك ت �ب �ق��ى ال��ع ��روب ��ة هي
اخلالص احلقيقي للعرب مجيعاً ألنه ال ميكن
ألي بلد عربي أن ينهض مبفرده ،وكل الشعارات
املندسة بالنأي بالنفس أو الرتكيز على الذات
وإع� �ط ��اء األول� ��وي� ��ة ل �ل �ق �ط��ر ،وك� ��أن االم� �ت ��داد
العربي ع��بء ،فهي مفاهيم وخترصات األع��داء
مل�ن��ع ن �ه��وض ب�ل��دان�ن��ا واإلب��ق ��اء علينا يف دائ ��رة
العجز وانعدام احليلة .وإذا ما نظرنا وقار ّنا بني
املفاهيم اليت يصدّرها خصومنا لنا وبني تلك
اليت يعملون وفقها فإننا نلحظ قمة التناقض.
ففي الوقت ال��ذي يبثون يف كل بلداننا ضرورة
التخلي عن قضايا العرب من فلسطني إىل ليبيا
وس��وري��ة وال�ي�م��ن وال �ع ��راق جن��د أن أع� ��داء ال�ع��رب
ي�ش�ك�ل��ون حت��ال �ف��ات م�س�ت�م��رة يف مج�ي��ع اجمل ��االت
ويستمدون قوتهم من التنسيق والتعاضد والتعاون
فيما بينهم ،بينما حياولون تقسيمنا إىل طوائف
وأع ��راق وقبائل ،ويف ال��وق��ت ال��ذي ينفقون الوقت
واملال واجلهد لدعم ما يسمونه «املعارضة السورية»
فال ميكن لنا أن نتخيل معارضة بريطانية تدعمها
روسيا مث ًال أو حتى أملانيا ،ألنهم يوصمون كل من
يتعاون مع قوة أجنبية ضد بلده باخليانة العظمى،
إال يف حالتنا حن��ن ف�ه��م ي��درج��ون ه ��ذه املفاهيم
وكأنها مفاهيم مقبولة ولكن مقبولة فقط لنا يف
نظرهم وليس هلم.

وعلى سبيل املثال أيضاً تكتب ال�ـ «ب��ي بي سي»
ع��ن أط �ف��ال ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة ال�ت�ي اخ�ترع��وه��ا،
وامل �س �ج��ون�ين يف خم�ي��م اهل� ��ول يف س��وري��ة دون أن
ي��ذك��روا أن ه��ؤالء األط�ف��ال ه��م نتاج اإلرهابيني
الذين صدّرتهم دوهلم لنا ليعيثوا فساداً يف أرضنا
ولريتكبوا أفظع اجلرائم حبق شعبنا.
هل ميكن لنا أن نصف املراجعة إذاً مبحاولة
ت�ن�ق�ي��ة ل�ل�م�ف��اه�ي��م م ��ن ك ��ل األف� �ك ��ار امل�غ��رض��ة
املندسة علينا من اخلارج وحماولة حتليل وفهم
األح��داث وفقاً للمرجعيات الوطنية احلصرية
ومل��ا خي��دم م�س�يرة ومستقبل ه��ذه األم ��ة؟ وهل
مي�ك��ن إذاً أن ن�ص��ف امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة مبرحلة
استخالص العرب وال��دروس والبناء عليها كي
ال يتمكن أحد من النفاذ إلينا مرة أخرى وكي
نبين املستقبل على أسس متينة بأفكار ومفاهيم
وأي� ٍد وطنية خالصة؟ أي هل نتحدث اليوم عن
حقبة االستقالل احلقيقي؛ االستقالل الذهين
والعاطفي واملفاهيمي عن األعداء الذين رحلوا
منذ عشرات السنني عن أرضنا ولكنهم تركوا
إرث��اً آم��ن ب��ه البعض وداف ��ع عنه فأثقل كاهل
اجلميع وش�ك��ل عقبة دائ�م��ة يف ط��ري��ق التحرر
احلقيقي من ربقة االستعمار واالستعباد.
هل من املخجل أن نتحدث عن ضرورة االستقالل
الثقايف بعد ستني عاماً من االستقالل السياسي؟

أم أن ذل��ك أصبح ض ��رورة وأن املخجل أكثر هو
أن نستمر يف التغاضي ع��ن مشاكل جوهرية يف
جمتمعاتنا تتسبب بكارثة تلو أخ��رى وبنكسة تلو
النكسة ألننا ال نريد االعرتاف حبقيقة ما ين ّغص
عملنا ويقف عثرة حقيقية يف طريق تطورنا؟
منذ منتصف ال�ق��رن امل��اض��ي ح�ين ن��ال��ت معظم
ال ��دول العربية استقالهلا م��ن االستعمار الغربي
ومج �ي��ع ال �ع��رب م�س�ت�م��رون يف ال� � ��دوران يف فلك
النظم اليت استعمرتهم ،سواء أكانت الربيطانية
أم الفرنسية،
غري ق��ادري��ن أو غري راغبني بفك ع��رى الوشائج
ال�ت�ي ع �م��ل امل�س�ت�ع�م��ر ع �ل��ى إرس��ائ �ه��ا ل �ي��س فقط
يف النظم وال�ق��وان�ين واألع� ��راف وإمن ��ا يف العقول
والقلوب أيضاً حيث تكمن اخلطورة القصوى.
لقد نهضت الصني حني اختذت قراراً اسرتاتيجياً
واضحاً أنها سوف تعمل على شاكلتها متجاهلة
متاماً الدعوات إىل دميقراطية ليربالية غربية وإىل
تعددية حزبية؛ فتمسكت بنظامها االش�تراك��ي
وحبزبها الوطين ووضعت اخلطط وشحذت اهلمم
وانطلقت إىل اإلنتاج واإلجناز دون أن تعري اهتماماً
ملا ّ
يسطره اآلخ��رون عنها من تهم ومفاهيم حتاول
أن تضرب أسس الثقة بالنفس .وقد ازدادت عزمية
الصني وتصميمها على استقاللية مسارها بعد أن
شهدت كل األالع�ي��ب واالخ�تراع��ات الغربية اليت
ق��ادت إىل انهيار االحت��اد السوفياتي واملعاناة اليت
خلقها ه��ذا االن�ه�ي��ار لشعوب دول ��ه وال�ت�ي م��ازال��ت
ارتداداتها ختلق الصعاب هلم وتقف عقبة كأداء
يف طريق تقدمهم.
حني حسمت الصني خياراتها باستقالل حضاري
ث �ق ��ايف م �ف �ه��وم��ات��ي مت �ك �ن��ت م ��ن ال �ع �م��ل وال �ب �ن��اء
واإلنتاج والتقدم احلثيث؛ فهل هذا هو اليوم الذي
تستخلص فيه سورية الدروس كي تسري يف مسار
مشابه يرتجم االستقالل إىل رٍف��ض لكل مفاهيم
االرتهان اليت يصدّرها لنا اإلعالم الغربي الناطق
بالعربية وكل االخرتاقات اليت ال يك ّل األعداء من
دسها بني صفوفنا؟ وهل حتوّل سورية بهذا املسار
ّ
احمل�ن��ة إىل ف��رص��ة ك��ي ت�ق��دم أمن��وذج �اً يف اإلدارة
والعمل واالستقالل احلقيقي املؤسس ملرجعيات
وطنية عربية ال ختطئ اهلدف وال تف ّرط بذرة تراب
مهما طال الزمن وال تتخلى عن األخ��وة يف اللغة
والتاريخ واجلعرافيا ،وال عن احللفاء يف العقيدة
واألخالق واملبدأ واألهداف؟
مجيل أن ننتصر عسكرياً وأن حنرر أرضنا ،ومجيل
أيضاً أن نعمل على حترير النفوس من كل مفردات
التبعية ال�تي غرسها املستعمر الغربي كي مينع
علينا االنتصار يف معركة البناء والتطوير.
ب��ع ��د ال �ت �ض �ح �ي��ة ل �ك �س��ب احل� � ��رب ال �ت��ي ش�ن�ه��ا
املستعمرون الغربيون ،علينا أن نبدأ حنن وب��إرادة
صلبة ح��رب �اً على ك��ل ال�ث�غ��رات وامل�خ�ل�ف��ات اليت
مس �ح��ت هل ��م ب��ال �ن �ف��اذ إل �ي �ن��ا م ��ن ب ��واب ��ات أخ ��رى؛
فنغلقها بأيدينا ونعكف على تطوير أنفسنا وبناء
املستقبل األفضل ألجيالنا.
د .بثينة شعبان

