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نتحدث نحن العرب دائما عن الهزائم التي منينا بها في القرن العشرين، ونسهب بالشرح ونحاول 
أن نستخلص دروسا وعبرا، لكننا نغفل عن هزيمة قد تكون أكثر إيالما من الهزائم العسكرية وهي 

سر حروبا، لكنها ال تخسر نفسها إذا صمدت عند قد تخسر أمم معاركا، وقد تخ. هزيمة المفاهيم
، وهذا ما يوفر لها القدرة اقناعاتها، والتزمت بمبادئها وبقيت وفية أمينة لحقوقها وعزتها وكبريائه

على التجديد ونفض غبار الهزيمة عن نفسها، ومن ثم إعادة الكرة لتستعيد ما فقدته من حقوق 
هزائم على الرغم من شدة وقعها وعظيم أثرها، لكنها تتفكك األمم ال تفككها ال. واحترام وكبرياء
 تختل المفاهيم االجتماعية واألخالقية والثقافية والفكرية، فيصبح المرء ضد مامن الداخل عند

 .نفسه، واألخ في مواجهة أخيه، وتغيب البوصلة وينطمس الهدف
عسكريا إن أحيانا  اقتصاديا، وهزمتنا إسرائيل مرارا، وهيمنت دول علينا مثل بريطانيا وأمريكا

دعت الضرورة، لكنها جميعها لم تكتف بذلك، وعملت بدأب وسهر وجد على إلحاق هزيمة 
مقاصدنا لنتبنى فهمهم عن مفاهيمية بنا بحيث نتحول عن فهمنا لألشياء ومجريات األمور و

نا وقناعاتنا حول لقد عملوا على التغلغل في ثقافتنا ومعايير انتمائنا وأسس تماسك. ومقاصدهم
حقوقنا من أجل أن نتشكك ونتردد ونتنازع ونتحول عما آمنا به عبر السنوات وتناقلناه جيال عن 

 .جيل، ووحد رؤيتنا وتطلعاتنا وآمالنا
 

 الهزيمة الثقافية
تعرف األمم بأشياء متعددة تأتي الثقافة على رأسها ألنها هي التي تميز األمم عن بعضها، وهي 

 أنها الرغم من صعوبة تعريف الثقافة إالعلى . لشخصية التي تعرف بها كل أمةالتي تضفي ا
تعبر عن حصيلة حضارية تربط الماضي بالحاضر وتؤسس للمستقبل، وتحدد مفاهيم السلوك 

تتميز كل ثقافة عن . ، وتؤصل ألخالقيات النشاط في مختلف المجاالتوالعالقات العامة والخاصة
 واألداء واالهتمامات، وكل واحدة منها تشكل كال متكامال قادرا بشكل األخرى من حيث المفاهيم

 .أو بآخر على االستقبال واإلرسال وإقامة الجسور مع مختلف الثقافات
لهذا وجدت دول قوية وامبراطوريات أن أفضل الوسائل في السيطرة على شعب أو أمة تتمثل في 

دول استعمارية كثيرة جربت . سكها الداخليتحويلها الثقافي بحيث تذوب شخصيتها ويتفكك تما
عين تحت االستعمار، االحتالل العسكري والهيمنة االقتصادية، لكنها في النهاية واجهت ثورة الواق

ن الدروس التاريخية أن استمرار االستعمار أو خضوع الشعوب يتأتى فقط من وأصبح واضحا م
ية إلى شيء من الماضي الذي ال قيمة له أمام خالل االستحواذ الثقافي الذي يحول الثقافة األصل
 .ثقافة جديدة تتم صناعتها من قبل الدولة المهيمنة

هذا بالضبط ما تركز عليه العولمة من حيث أنها آلية لقهر الثقافات لصالح ثقافة واحدة تحول 
 فكرة وهذا أيضا جوهر. الناس عما نشأوا عليه وميزهم ومنحهم الشخصية اإلبداعية واألخالقية

أمريكا قوية اقتصاديا وعسكريا وترى أنها تستطيع . تطبيع عالقات العرب مع الكيان الصهيوني
أن تجعل الناس أمريكيين بالثقافة فيتقبلون منهج الحياة األمريكية دون أن يشعروا بأنهم 

ية  المواقف العربترى أن الوقت قد حان لتحويلمستعمرون؛ وإسرائيل حققت انتصارات متعددة، و
االنتصارات . حيالها بحيث تصبح مقبولة كجزء ال يتجزأ من المنطقة المسماة الشرق األوسط

 .ا التحول الثقافيم، لكن من المحتمل أن ينهيه والتحدي لوجود إسرائيلالعسكرية لم تنه الحروب



وال بد من المسألة ال تتم بين يوم وليلة، . ال يتأتى التحول الثقافي والفكري إال بتغيير المفاهيم
العمل الدؤوب عليها لكي تتخلى الثقافة عن مفاهيمها التقليدية لصالح مفاهيم جديدة مأخوذة مباشرة 

خلع األمة هويتها الثقافية وتستبدل مفاهيمها تأي من المطلوب أن . القوي ووفق إرادته هومن 
 .ت القويحول األشياء والعالقات والحقوق لتصبح ذات ثقافة جديدة منسجمة مع متطلبا

 
 نماذج من تغيير المفاهيم

المفاهيم التي خضعت للتغيير لصالح مفاهيم جديدة كثيرة جدا، وأحاول هنا أن أبرز بعض النماذج 
 :الهامة

 كان مفهوم الوحدة العربية طاغيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان :الوحدة العربية
يط إلى الخليج، وتركز الخطاب العربي الشعبي والفكري جزءا أساسيا من ثقافة الناس من المح

والسياسي حول هذا المفهوم ووسائل تطبيقه على األرض، وتم توظيف جهود كبيرة وطاقات هائلة 
األمور اختلفت اآلن بحيث أصبح الحديث عن الوحدة العربية . من أجل الوصول إلى هدف الوحدة

 كجزء من تفكيره وسلوكه  الشارع العربي مهتما بهادربا من دروب الخيال أو الوهم، ولم يعد
 ظهرت على أنقاض مفهوم الوحدة العربية مفاهيم جديدة مثل التضامن العربي والعمل .السياسي

 .العربي المشترك
حلت اآلن فكرة الوحدة الوطنية محل الوحدة العربية، وبات من المهم كيفية اإلبقاء على القطر 

قد وصلنا إلى مرحلة اقتنعنا فيها أن الطموح الكبير يجب أن يتراجع ل .العربي الواحد موحدا
لصالح حل المصائب اآلنية التي تعصف بنا، وأصبحت وحدة كل من لبنان وفلسطين والعراق 

 .والسودان والصومال والجزائر على المحك
ية أن يبدو أنه أصبح من العار أن يطالب المرء بتحرير فلسطين، ومن الوطن :تحرير فلسطين

يعترف المرء بإسرائيل، وأن يعتبر المطالبة بتحرير األرض المقدسة دربا من دروب الهلوسة 
أصبح يتوارى الشخص الذي يطالب بالتحرير ألن المطالبة عبارة عن . والتشنج وضيق األفق

 1967 استبدل العرب مسألة التحرير بعد عام .تهمة، وتعبر عن أفكار فيها البالدة والسطحية
ار إزالة آثار العدوان، ومن ثم تهاوى الشعار لمصلحة المفاوضات المباشرة، ومن ثم األمن بشع

 .اإلسرائيلي والتطبيع مع إسرائيل
 ساد شعار المقاطعة للعدو الصهيوني إلى درجة أن العرب :المقاطعة العربية للكيان الصهيوني

اآلن شعار التطبيع . رائيل المنصةكانوا يخرجون من قاعات األمم المتحدة عندما يعتلي مندوب إس
هو المرفوع من الناحية العملية، وهناك العديد من األنظمة العربية تطبع العالقات وتضغط 
. باتجاهها، وهناك فلسطينيون يطبعون ويجندون الشبان والشابات للتطبيع مع أجيالهم من الصهاينة

  .سرائيل يطوفون الوطن العربي اآلن، والبضاعة اإلسرائيلية تغزو األسواقمسؤولو إ
ينطبق هذا على مفردات ومفاهيم أخرى مثل الكيان الصهيوني الذي أصبح إسرائيل، والعدو 

أنا ككاتب أشعر أحيانا بالحرج من . الصهيوني الذي أصبح الجار أو األخ أو الطرف اآلخر
سبب توقعي أن بعض القراء لن يكملوا القراءة إذا لم يلمسوا وجود استعمال المفاهيم األصيلة ب

 . المفاهيم الجديدة
 تشهد الساحة العربية اآلن غلبة مفهوم اإلرهاب على مفهوم المقاومة، وأصبح من :المقاومة

االعتيادي أن يصف أشخاص في وسائل اإلعالم المقاومين باإلرهاب، ويحملونهم مسؤولية اآلالم 
وقد تطورت جدلية نسمعها أحيانا على ألسنة قادة . ميل االحتالل أو االستعماردال من تحبالعربية 

عرب مفادها أن المقاومين يتسببون برد عسكري مؤلم من قبل إسرائيل وأمريكا مما يوقع بالعرب 



الخسائر الجسيمة، وبما أننا لن ننتصر على هذه القوى فإن علينا عدم ممارسة اإلرهاب والجري 
 .اء طاولة المفاوضاتور

خيانة أصبح اآلن اعتداال، وما كان يعرف أنه  ما كان يعرف سابقا على الساحة العربية ب:االعتدال
االعتراف بإسرائيل اعتدال، والسير في طريق العولمة اعتدال، . باالعتدال أصبح اآلن تطرفا

غليب االستهالك على اإلنتاج، وكذلك فتح البالد أمام االستثمارات األجنبية بشروط ميسرة جدا، وت
 . واالعتماد على الغير بدل تطوير القدرات الذاتية

 في األصل أن إسرائيل عبارة عن كيان غاصب ودخيل، لكن هذا المصطلح يغزو :عرب إسرائيل
  أن  ألنه يعتبر48/العقول اآلن ويحمل بداخله موقفا معاديا للفلسطينيين في األرض المحتلة

 .الطارئينهم صل، والفلسطينيين األهم الصهاينة 
 إلى جانب تجاوز مفاهيم حيوية وأساسية في البناء العربي، ظهرت في اللغة :مفردات عادية

والتي تعني " أجندة"كثيرون هم الذين يستعملون اآلن كلمة مثال، . مفردات جديدة لها بدائل معروفة
أما كلمة سبتمبر التي .  نية االستعمال أو البرنامج، وذلك وفقالجدولة أو الروزنامة أو النتيجة

 .تعني أيلول فقد غزت أرض الشام والعراق التي تتعامل أصال مع األشهر السريانية العربية
 

 التيه القومي
رص الناس على  باللغة القومية، ويحاربما يالحظ الزائر لفرنسا أو ألمانيا أن هناك اعتزاز

وربما يالحظ األجنبي الزائر . تهم وهويتهم الثقافية جزء من كرامتهم وعزاستعمال لغتهم ألنها
لبالدنا أن الناس يحاولون مغازلته ببعض العبارات اإلنكليزية التي تعني كيف الحال، ومن أين 

في بالدنا، يحاول العديد من الناس الذين يعرفون بعض الكلمات األجنبية استعمالها إلظهار . أنت
د الحظت في بعض الفضائيات العربية محاولة إخضاع كلمات وق. بعض أزماتهم النفسية الدونية

رين، وتجمع بون او تثنى بون س(bon Soir)بون سوار . أجنبية للمثنى والجمع العربيين
 .سوارات

التمسك بأصالة المفاهيم واللغة عموما يعبر عن الوعي بالذات القومية، وبالرغبة في دفع األمة إلى 
 االنغالق على الثقافات األخرى، وإنما يعني الحرص والحماية من هذا التمسك ال يعني. األمام

نحن يجب أن نوازن بين االنفتاح والحفاظ على األصالة، بحيث ال ننعزل . الذوبان وفقدان الذات
 .وال نتوه

 
 الغزو المفاهيمي أساليب 

 وال نستطيع حصرها ليب الدول الساعية إلى الهيمنة الثقافية والفكرية في الغزو الثقافي متعددةأسا
 :هنا، إنما هناك نقاط بارزة تترتب كالتالي

 عن ى نفسه ويتخل المرءإنزال الهزائم المتكررة بالطرف المستهدف من أجل أن يستصغر -1
 ، ويرى في المنتصرين مثله األعلى؛ذاته

للهادف ويستجديه ويقبل اإلفقار من الناحية االقتصادية حتى يبقى المستهدف بحاجة  -2
 يه وأساليبه بمعالجة األوضاع االقتصادية؛بمستشار

بث روح االحتقار الذاتي لدى المستهدفين لتتشكل لديهم عقد النقص التي تدفعهم بالنهاية  -3
من شأن هذا نزع الثقة بالذات وبالعلماء المحليين والخبراء وأصحاب الفكر . إلى التقليد
ة، لكن يندر أن نرتقي نحن نالحظ أن مفكرين عربا قد ظهروا خالل هذه الفتر. والرأي

نون أرفع والعرب بهم إلى مصاف المفكرين األجانب، علما أن مفكرينا وعلمائنا قد يك
 .مستوى من غيرهم



. استعمال المنجزات العلمية والتقنية ليس بهدف التعاون اإلنساني وإنما إلذهال اآلخرين -4
 ا؛وهنا يدخل التعامل الفوقي مع األمم المتخلفة أو األقل تقدم

تنصيب زعماء يلهثون وراء المصالح الشخصية والشهوات، وهم على استعداد دائم  -5
 .لتجيير األمة بمقدراتها وثقافتها لصالح اآلخرين

تطوير برامج تعليمية وتثقيفية في الدول المستهدفة بطريقة تتمشى مع الفكر والثقافة  -6
مة مراكز ومنظمات غير الغربيين، كما يحصل اآلن في الكثير من الدول العربية، وإقا

. حكومية تروج لمفاهيم الغير على حساب المفاهيم األصيلة المعبرة عن هموم الناس
لمال األجنبي تنتشر اآلن في أغلب البلدان االتي يقوم عليها عرب لقاء الغربية المراكز 
 .العربية

 
 ماذا نحن فاعلون

 العقالنية والودية لم تجد نفعا على الساحة ليس أمامنا إال اإلصرار على التغيير ألن كل المحاوالت
األنظمة العربية ال تستجيب لكل أفكار النهوض والبناء الذاتي، وتفضل أن يبقى زعماء . العربية

تجمع المثقفين العرب والمفكرين في كل األقطار العربية معا . العرب محتكرين للمعرفة والحقيقة
وإذا كان هذا غير . د الشعبي يشكل أحد المخارجلتشكيل قوة ضاغطة يمكن أن تؤثر على الحش

بد أن تظهر مجموعات تعمل بوسائل مختلفة  نعلم أن التاريخ يكره الفراغ، وال ممكن فإن علينا أن
 إذا سدت السبل أمام أصحاب العقول، فالساحة مفتوحة أمام .من أجل الحفاظ على الثقافة والهوية

 .بالقوةالعنف وسفك الدماء ومحاوالت التغيير 
وسائل اإلعالم العربية الحرة تلعب دورا حيويا في هذا المجال من حيث أنه بإمكانها تطوير 
برامج البحث عن الذات والوعي بالذات، وتسهيل عملية االتصال المتبادل بين المثقفين والمفكرين 

 .الجاهدين في البحث عن وسائل وأساليب التغيير


