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تكون األمم عادات وتقاليد عبر الزمن نتيجة تكرار السلوك أو الطقوس أو حيثيـات الفعـل ورد                 
ال نشذ نحن العرب عن هذه القاعدة وكونا عبر الزمن شبكة مترابطة مـن التقاليـد التـي                  . الفعل

د والجماعات والتي تميز ما يمكن أن يطلـق عليـه الـبعض مالمـح               تفرض نفسها على األفرا   
طبعا ال تُستنزف إمكانية تطوير تقاليد جديدة ذلك ألن النشاط العـام مسـتمر              . الشخصية العربية 

ومن خالل تتبع السلوك السياسـي لألنظمـة        . وإمكانية تكرار طقوسه في الحاالت المشابهة واردة      
ن سنة األخيرة من الممكن أن يستخلص الدارس نتيجة مفادهـا أن            العربية والجماهير عبر الخمسي   

العرب قد طوروا تقاليد للهزيمة نظرا لتكرار الهزائم التي لحقت لهم وما يرافقها من أقوال وأفعال                
 .وردود أفعال

 
للهزيمة العربية مالمح أساسية قد تختلف في بعض تفاصيلها من هزيمة إلى أخرى، لكنها تشـكل                

 :أذكر منها ما يلي. ن التكهن بحدوثها سواء من قبل األنظمة أو الجماهيرمعالم يمك
تبدأ األزمة التي نواجهها بغض النظر عـن        .  األفواه الكبيرة التي ال تتسع للكلمات المنطوقة       :أوال

القطر العربي المعني مباشرة بها بالتأكيد على الحق العربي فـي مواجهـة التحـديات وأطمـاع                 
ومن ثم تنطلق التصريحات الرنانـة      . رار على التصدي والصمود وعدم التنازل     الطامعين وباإلص 

والخطابات الحماسية الرنانة التي نشيد بقدراتنا وإرادتنا الصلبة التي ال تكل وال تمل وال تعجز وال               
وال ننسى أن نستنجد بالتاريخ العظيم لألمة الذي ما زلنا نهتدي بهدي أبطالـه ورمـوزه                . تنحني
 . في عقولنا ونفوسنااألحياء
 ظهور المسؤولين العرب في وسائل اإلعالم وكأنهم فرسان حرب وأحيانا ببزات عسـكرية              :ثانيا

يظهـرون  . تحمل رتبا عسكرية عالية وأوسمة كثيرة تشير إلى إنجازات عسكرية كبيرة وهامـة            
.  عقولهـا  بروح من التحدي واإلصرار وبطريقة تستقطب أفئدة الجماهير وقلوبها وتستحوذ علـى           

وفجأة يتحول هؤالء المسؤولون الذين كانوا ممقوتين باألمس إلى أبطال سيجلبون لألمـة النصـر               
 .الذي طال انتظاره

 يستنفر اإلعالميون العرب بخاصة الذين يعملون بوسائل اإلعالم الرسمية وتنبري أقالمهـم             :ثالثا
صرار على المحافظة على الحقـوق      وتقاريرهم لشرح أبعاد األزمة والمواقف الرسمية الصلبة واإل       

وهنا يتخطى أغلب اإلعالميين األسس العلمية والمهنية للعمل اإلعالمي ويركزون علـى            . العربية
شرح المواقف الظاهرة دون الولوج إلى السير التاريخية للقادة العرب وقدراتهم علـى الصـمود               

 .والتمسك بالحقوق
 الشعبي وتتأجج العواطف وتتعـزز قـيم التقـارب           تلتهب المشاعر العربية على المستوى     :رابعا

 .والتعاون بين الناس وترتفع األعناق انتظارا للنصر القريب
تنشط الجهود الديبلوماسية من أجل احتواء األزمة وتكثر الوفود اآلتية والمغادرة، وتـدلي             : خامسا

 .لترحيب والرفضالدول المختلفة ببياناتها التي تولد ردود فعل عربية رسمية تتراوح بين ا
 يظهر األمين العام لألمم المتحدة على الشاشة داعيا األطراف إلى ضبط الـنفس وعـدم                :سادسا

 .اللجوء إلى القوة لحل النزاعات
 . يؤكد العرب الرسميون التزامهم بميثاق األمم المتحدة وحبهم للسالم والتعاون بين األمم:سابعا



رسميين العرب وأطراف دولية متعددة بمن فيها الطـرف   تقوم اتصاالت سرية مكثفة بين ال      :ثامنا
هذه اتصاالت ال تعلم عنها الجماهير العربيـة وال تشـارك           . الذي يفرض علينا األزمة أو التحدي     

 .فيها وعادة تفاجأ بأنها كانت قائمة بعد ظهور نتائجها
أريتيريا لم تتردد   . بتتم هزيمتنا إن اخترنا الحر    . قد نختار الحرب وقد نكتفي باالتصاالت     : تاسعا

مثال في االستيالء على جزر حنيش اليمنية دون أي اكتراث بالعرب، ولـم يتـردد شـاه إيـران                   
باحتالل الجزر اإلماراتية في الخليج، وال تتردد إسرائيل في إلحاق اإلذالل العسكري بنـا وقتمـا                

ر، وأن من   من المعروف عالميا أن العرب مطية لمن أراد أن ينتص         . تشاء إال من الجنوب اللبناني    
 .لم يذق طعم النصر له أن يحارب العرب

 تتم هزيمتنا إن اخترنا الطريق الديبلوماسي ذلك ألننا ال نملـك أدوات الضـغط علـى                 :عاشرا
العديد من قادتنا عبارة عـن مـوظفين لـدى          . اآلخرين بينما يملك اآلخرون أدوات الضغط علينا      
 .ومي إن امتنعت أمريكا عن تمويلهالواليات المتحدة، وعدد منهم ال يجد مصروفه الي

قد يدين مجلس األمن الطرف المقابـل وقـد ال          .  نلجأ عادة إلى األمم المتحدة لنجدتنا      :أحد عشر 
وقد نلجأ إلى الجمعية العامة الستصدار قرار يحتل        . يدين، وفي كلتا الحالتين لن نحصل على شيء       

 .مساحة إضافية في السجالت
طابا توجهات عربية نحو التحكيم الدولي، لكننا نبقى معلقين برغبة           بدأت منذ مشكلة     :ثاني عشر 

 .الطرف اآلخر بقبول الفكرة
 نخرج في النهاية منتصرين وال يتردد القادة ومن معهم من اإلعالميين في اإلسهاب              :ثالث عشر 

جرت عادة العرب على أن كـل هـزائمهم مظفـرة           . في تفاصيل النصر المؤزر الذي تم تحقيقه      
 . عيدا سنويا مفعما بالخطابات وأهازيج النصر المبينتستحق

 . تنطوي صفحة تغم على قلوب الناس وتذكرهم بأنهم ليسوا بخير األمم:رابع عشر
 

أصر المغرب على أن العودة إلى عهد قد مضى لم تعد           . معركتنا من أجل ليلى كانت آخر هزائمنا      
استنفر المسـؤولون   . ر اإلسباني قد بدأت   واردة وأن معركته من أجل تحرير أراضيه من االستعما        
لكنهم كانوا أكثر حكمة من زعماء عرب       . المغاربة قواهم والتزموا بأغلب الخطوات الواردة أعاله      

لماذا التصـلب الـذي يقطـع       . آخرين خاضوا تجارب مشابهة ذلك في أنهم فضلوا هزيمة سريعة         
اقف المعلنة؟ االختصار فضيلة ألنه يوفر      الظهر، ولماذا الصمود إذا كانت النهاية التخلي عن المو        
وليلى، على أية حال، قد ال تستحق أكثر        . الجهد والمال وال يستنزف الكثير من عواطف الجماهير       
 .من األيام التي انشغل بها المغرب ومعه باقي أمة العرب

 
ة كانـت   مهما يكن، صنعت المغرب معروفا مع جماهير األمة العربية في أنها أطلعتها على حقيق             

حقيقة االستعمار اإلسباني ألراض عربية معروفة فقط لدى أوساط محدودة من السياسيين            . مجهولة
وقد رأيت الدهشة على وجوه العديد من النـاس         . والمثقفين، لكنها غائبة على المستوى الجماهيري     

 وبأن المغرب في    العاديين لدى معرفتهم بالمدن المغربية المحتلة على البر المغربي من قبل إسبانيا           
كان من الصعب جدا على عربي ضـمن المحـيط الـذي            . عدد من المواقع ال تملك مياها إقليمية      

أتواجد فيه أن يصدق أن ليلى تبعد فقط عن البر المغربي حوالي مائتي متر وأن المغرب لم يفعل                  
 تحـرك الـدم     وأنه كل أشعار العرب حول ليلى وجمالها األخاذ لم        . شيئا عبر هذا الزمن الطويل    

 .العربي دفاعا عن ِعرض طالما اعتبروه مقدسا
 



هناك خفايـا ال    . يكتشف العربي مع انبثاق األحداث أن حال األمة العربية أسوأ بكثير مما يتصور            
تطفو على السطح إال بعد حين، وهناك أراض عربية كثيرة ما زالت محتلة مـن قبـل اآلخـرين         

وتبقى المشـكلة أن  . مة وإنما أجراء عليها لحساب اآلخرين وهناك قادة كثر ال يعملون من أجل األ       
الجماهير لم تكتسب القناعة العملية بعد بأنها لن تحقق نصرا إال إذا هي قررت أن تنتزع حريتهـا                  

ما زالت الجماهير تخشى أجهزة المخابرات أكثر ممـا         . وتصبح هي سيدة نفسها في اتخاذ القرار      
 . ا يبدو عليها من تدينتخشى رب العالمين على الرغم مم

 


