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مقدمة: 

تتنــاول هــذه الورقــة الثقافــة باعتبارهــا إفــرازا 
موضحــة  باألســاس،  اقتصــادي  مــادي  لواقــع 
تكريــس  فــي  ودورهــا  ومظاهرهــا  أشــكالها 
عبوديــة اإلنســان أو تحــرره وذلــك مــن خــال التعرض 
ألشــكال مختلفــة مــن الثقافــة، ابتــداء مــن ثقافــة 
ــدور الغــزو  ــة مــرورا ب االســتهاك والثقافــة الرجعي
الثقافــي والحــرب الناعمــة، وانتهــاء بــدور االحتــال 
والســلطة الحاكمــة وكذلــك تتعــرض لثقافــة التحرر. 

هيمنــة الســوق بهــدف الربــح المســتمر بــا حــدود، 
أقليــة  بأيــدي  واحتــكاره  المــال  رأس  ومراكمــة 
تتحكــم مــن أجلــه ومــن خالــه بالعالــم، واتســاع 
ــن  ــة، وبي ــن جه ــراء م ــاء والفق ــن األغني ــوة بي الفج
ــمال  ــوب والش ــز أو الجن ــط ودول المرك دول المحي
مــن جهــة أخــرى، هــي الســمات األبــرز لإلمبرياليــة 

هــذا  ظــل  وفــي  الجديــد.  العالمــي  والنظــام 
ســلعة  إلــى  شــيء  كل  تحــول  فقــد  النظــام 

معروضــة للبيــع.

رأســها  وعلــى  العالميــة،  اإلمبرياليــة  تتعامــل 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع دول الجنــوب، 
باعتبارهــا مصــدرا للمــواد الخــام الرخيصــة، وســوقا 
ــيطرة  ــب الس ــا يتطل ــو م ــتهاك، وه ــعا لاس واس
علــى مقــدرات وســيادة وقــرار هــذه الــدول التــي 
وســوقا  الخــام  للمــواد  مصــدرا  تظــل  أن  يجــب 
ــود لمنتوجــات وســلع دول المركــز. ــا قي مفتوحــا ب

بالتالــي، ال بــد مــن أن تكــون أنظمــة الحكــم فيهــا 
أي فــي دول المحيــط تابعــة، وأن يكون اســتقالها 
ــي  ــم الذات ــات الحك ــدى صاحي ــقوفا أو ال يتع مس
وهمــا  متداخليــن  لهدفيــن  وأالمنــي،  اإلداري 
الحفــاظ علــى هــذه االنظمــة بهــدف الحفــاظ علــى 
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دورهــا المســتجيب والراعــي للمصالــح االمبرياليــة. 
والســلع  المفتــوح  الســوق  موجــزة  وبعبــارة 
والهيمنــة مــن قبــل االمبرياليــة والتبعيــة مــن قبــل 
الــدول االخــرى تعبيــر عــن جوهــر النظــام العالمــي 

ــد . الجدي

إن هــذا الواقــع المــادي الملمــوس ال بــد لــه من أن 
يفــرز الثقافــة المائمــة لــه، والتــي تســهم بشــكل 

كبيــر فــي المحافظــة عليــه، واســتمراره.

زرع  تتطلــب  الواقــع  لهــذا  المائمــه  فالثقافــة   
ــيتم  ــي س ــتهاك والت ــة االس ــت ثقاف ــر وتثبي ونش
ــة  ــة، إضاف ــذه الورق ــي ه ــع ف ــا بتوس ــرق له التط
التبعيــة  و  الهيمنــة  ثقافــة  وتعزيــز  تبريــر  إلــى 
مــن قبــل األنظمــة الحاكمــة، وســيترافق ذلــك 
ــى  ــة عل ــة، للمحافظ ــة الرجعي ــار الثقاف ــع انتش م

اســتمرار وجودهــا لضمــان اســتمرار دورهــا.

والتبعيــة  والهيمنــة  االســتهاك  ثقافــة  بتعزيــز 
والظلــم  االضطهــاد  هــذا  وبمقابــل  والرجعيــة، 
ــد وأن تفــرز  ــر بالشــعوب ونهــب خيراتهــا ال ب والتجب
ثقافــة نقيضــة لهــا أساســها التمــرد والتحــرر، 
أيضــا فــي هــذه  لهــا  التطــرق  والتــي ســيتم 
ــح  ــي توضي ــكل وصف ــا وبش ــاول أيض ــة. ونح الورق
بأيــة ثقافــة أو ثقافــات متأثــرا أســلوب التفكيــر 
ــطيني  ــا الفلس ــي مجتمعن ــان ف ــلوك لإلنس والس
خاصــة والعربــي عامــة، هادفــة إلــى المســاهمة 
المتواضعــة فــي رســم صــورة لواقــع ودور الثقافة 
المؤثــرة أو المتأثــر بهــا مجتمعنــا وأيــن موقــع 
ــراء  ــة إج ــدف محاول ــا. به ــات منه ــرد والجماع الف

تأمــل ذاتــي لــكل فــرد ليكتشــف ذاتــه ويحــدد دوره.

مفهوم الثقافة وأهميتها :

وهــذا  مفهــوم  ألي  التعريفــات  تتعــدد  عــادة 
أنــه  خاصــة  الثقافــة  مفهــوم  يطــال  بالتأكيــد 
فــي  حصــره  الصعــب  مــن  مطــاط  مفهــوم 
ــرون  ــن ي ــم الباحثي ــة، إال أن معظ ــات معين مصطلح
ــرد  ــاص ينف ــاني خ ــيء إنس ــي ش ــة ه ــأن الثقاف ب
ــرى،  ــاس األخ ــن دون األجن ــري م ــس البش ــه الجن ب
ــي  ــة الت ــياء المادي ــلوك واألش ــمل الس ــي تش وه
تصاحــب الســلوك والتــراث وتشــمل اللغــة واألفــكار 
والمؤسســات  والرمــوز  والعــادات  والمعتقــدات 
االجتماعيــة واألدوات الماديــة والتقنيــات واألعمــال 
الفنيــة والطقــوس واالحتفــاالت باإلضافــة إلــى 

أشــياء أخــرى، بحســب كتــاب تأويــل الثقافــات.

إن االهتمــام بالثقافــة والتســاؤالت حولهــا أصبحــت 
تحتــل مواقــع جديــدة وواســعة فــي ظــل العولمــة 
ألن تأثيرهــا كبيــر، وكان موضــوع الثقافــة واالهتمام 
بهــا علــى رأس أجنــدة اليونســكو حيــث اعتبــرت أن 
قضيــة الثقافــة أكثــر أهميــة بمــا ال يقــاس مــن أن 

تتــرك للتجــار فحســب.

ــادة  ــن الق ــد م ــى العدي ــياق أول ــذا الس ــي ه وف
والكتــاب والمثقفيــن والفاســفة أهميــة للثقافــة 

ــرر. ــيطرة والتح ــي الس ــا ف ودوره

ففــي إحــدى تصريحــات الحكيــم )جــورج حبــش( 
القضيــة  حمايــة  فــي  ودورهــا  الثقافــة  حــول 
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الفلســطينية، اعتبــر أن الثقافــة والجبهــة الثقافيــة 
الوجــود  لمعركــة  األخيــر  األمــان  صمــام  هــي 
ــة  ــران المعرك ــا بخس ــى أنن ــد عل ــطيني، وأك الفلس
الثقافيــة يخســر الشــعب الفلســطيني كل شــيء. 
الثقافــة  كتابــه  بحســب  إدوراد ســعيد  واعتبرهــا 
ــعب  ــي للش ــي والحام ــور الواق ــة، الس والمقاوم
ــي  ــا ف ــا وأهميته ــرز دوره ــا يب ــان، وهن ــن الذوب م

معركــة الوجــود مــع الكيــان الصهيونــي.

بمــا  خطاباتــه  إحــدى  فــي  الخامنائــي  ويؤكــد 
ــه  ــوة ثقافت ــن ق ــي م ــعب ه ــوة الش ــاه أن ق معن
والثقافــة بالنســبة لفكــر وســلوك اإلنســان كالهواء 
الــذي يتنفســه، والــذي يــؤدي انعدامــه للمــوت، 
ــون إذا كان  ــا، ويمرض ــاء إذا كان نقي ــون أصح ويكون

ــدا. فاس

واعتبــر البعــض أن النــاس ال يســكنون علــى كوكــب 
بحســب  ألهميتهــا  تأكيــدا  ثقافــة  يســكنون  بــل 

ــو. ــيل فوك ميش

شــيء؛  لــكل  التغييــر  مفتــاح  الثقافــة  وتعتبــر 
والحمايــة  والتنميــة  والديمقراطيــة  التحــرر 
ــال مــن خــال  والتقــدم والتخلــف واإلرهــاب واالقتت
اســتخدامها للتأثيــر علــى األفــكار وأســلوب التفكير 
والســلوك بحســب كتــاب تأويــل الثقافــات، وتوضــح 
ــر أن  ــث تعتب ــرد )حي ــى الف ــة عل ــر الثقاف ــوة تأثي ق
ســيطرة الثقافــة تبلــغ مــن القــوة حــدا يجعلــه 
ينصــاع ألوامرهــا ونواهيهــا حتــى مــا يعاكــس 

الفطريــة(. نوازعــه 

هــي  باألفــكار  الثقافــة  عاقــة  فــإن  وبالتالــي 
كعاقــة البــذرة بــاألرض، فــا تنمــو البــذرة إال بــاألرض 
المائمــة لهــا، وكذلــك األفــكار يحتــاج نجاحهــا 

وتطبيقهــا توفــر الثقافــة المائمــة لهــا.

وأخيــرا نؤكــد أن العالــم العربــي خاصــة ودول العالم 
ــة تتجــاوز  الثالــث عامــة تعيــش حالــة هيمنــة ثقافي
لذلــك فــي  التعــرض  الســلطة وســيتم  هيمنــة 
الجــزء الخــاص بالغــزو الثقافــي والحــرب الناعمــة.

الثقافات المؤثرة بمجتمعنا:

أوال: ثقافة االستهالك واالستهالكوية

»نحــن لســنا محكومــون فقــط مــن طــرف الطغــاة 
وإنمــا أيضــا مــن طــرف األشــياء، مــات اإلنســان 

ــياء«. ــا األش لتحي

زيجمونت باومان -

بهذه العبارة تم اختصار معنى االستهاك .

نحــاول  هنــا وبشــكل مختصــر اإلجابة علــى مجموعة 
مــن األســئلة حــول ماهيــة ثقافــة االســتهاك؟ 
ولمــاذا تنتشــر وتتوســع وتتعــزز وتثبــت وكيــف يتــم 
ذلــك؟ ومــا هــو دورهــا وتأثيرهــا علــى تفكيرنــا 
وســلوكنا اليومــي؟ هــل نحــن حقيقــة عبيــد لهــا أم 

نتحكــم بهــا؟

ــدا  ــح مع ــلعة وأصب ــى س ــيء إل ــول كل ش ــد تح لق
وجاهــزا للبيــع، إن هــذا بحاجــة إلــى ســوق هاضــم 
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لــكل هــذه الســلع بالتالــي كمــا أســلفنا ال بــد مــن 
أن يرافــق ذلــك ميــاد ثقافــة مائمــة قــادرة علــى 
الســلوك  وإدارة  والتحكــم  الســيطرة  ممارســة 
الســلع  ويقبــل هــذه  يســتوعب  حتــى  لإلنســان 

ــا. ــع به ــتريها ويول ويش

علــى  التركيــز  األول  همهــا  االســتهاك  ثقافــة 
ــدة  ــات جدي ــق رغب ــاس والعمــل علــى خل ــات الن رغب
إن  لهــم.  الضروريــة  االحتياجــات  علــى  وليــس 
الفقــراء  وخاصــة  عــام  بشــكل  النــاس  إمكانــات 
ــة  ــكلون األغلبي ــن يش ــطة والذي ــرائح المتوس والش
الســاحقة فــي العالــم ال تتعــدى إمكانيــة الحصــول 
ــود  ــن وج ــم م ــة. وبالرغ ــات الضروري ــى االحتياج عل
الفجــوة بيــن اإلمكانــات واالحتياجــات الضروريــة، إال 
ــح  ــع لتصب ــتهاك تتوس ــم االس ــل عال ــي ظ ــا ف أنه
بيــن اإلمكانــات والرغبــات وهنــا يغــدو النــاس عبيــدا 

ــياء. لألش

وبالرغــم مــن وجــود الفجــوة، واإلدراك أنــه ال حــدود 
ــتهاك  ــة االس ــدم ثقاف ــان، تق ــد اإلنس ــات عن للرغب
وعــدا مزيفــا بإمكانيــة إشــباع تلــك الرغبــات بحســب 
كتــاب الحيــاة الســائلة . ليصبــح تحقيــق الرغبــات 
ــى  ــول عل ــث وراءه دون الحص ــري والله ــرابا للج س

شــيء.

تكريــس الرغبــة بعيــدة المنــال وليــس الحاجــة هــي 
والمجتمــع.  الفــرد  لســلوك  والمســير  الموجــه 
ــع  ــال واق ــة انتق ــة، عملي ــا الواضح ــن ظواهره وم
حالــة  مــن  والــدول  الجماعــات  وحتــى  األفــراد 

ــة  ــر واالدخــار إلــى ثقافــة المديوني وثقافــة التوفي
ــة مــن  ــراض. فمــن الصعــب جــدا أن تجــد دول واالقت
الديــون، وأن  دول المحيــط ليســت غارقــة فــي 
ــراض وليــس مقتــرض  تجــد فــردا قــادرا علــى االقت
ومــن الواضــح أن معظــم األفــراد وخاصــة الشــرائح 
المتوســطة تتوجــه إلــى البنــوك لاقتــراض. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن مديونيــة النــاس فــي الضفــة 
ــار  ــاوز 4.5 ملي ــطينية تتج ــوك الفلس ــاع للبن والقط
ــاج  ــث االنت ــدر بثل ــزي 11(. وتق ــاء المرك دوالر )االحص
القومــي، وهــذه شــبه حالــة عالميــة. لــذا فــإن 
ــر واإلســراف تشــجع باتجــاه شــراء  ســلوكيات التبذي

ــات. ــك الرغب ــق تل ــلع و تحقي الس

ــاوم  ــة وتق ــة الفردي ــذه الثقاف ــزز ه ــا، تع ــن هن م
فــرد  كل  وتجعــل  الجماعــي  والعمــل  الجماعيــة 
ألن  ورغباتــه،  وديونــه  همومــه  فــي  غارقــا 
متطلباتــه غــدت أكثــر مــن إمكاناتــه، لــذا فالقناعــة 
ــر  ــي تفت ــي والتعاون ــي والجماع ــل التطوع بالعم
وتضمــر، ويصيــر الفــرد يلهــث وراء األشــياء فاقــدا 
لســمات الصبــر والتضحيــة واالخــاص وتصبــح هــذه 

مــن ســمات الماضــي المتخلــف.

ويغــدو نمــوذج البطــل أمــام الفــرد ليــس الشــهداء 
العظــام  القــادة  أو  المضحيــن  أو  المناضليــن  أو 
والتارخييــن، بــل النمــوذج والقــدوة هــو صاحــب 
الشــهرة وصاحــب المــال بالتالــي مــن الممكــن أن 
يشــكل )محمــد صــاح( العــب الكــرة المصــري أو 
ــن  ــر م ــر بكثي ــدوة أكث ــا للق ــهير، نموذج ــرب ش مط
ناجــي العلــي أو غســان كنفانــي أو حتــى مانديــا 
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ــا. ــارا أيض ــورة جيف ــت ص وتبه

ــاك  ــر لامت ــر االهتمــام والتقدي  هــذه الثقافــة تعي
عوضــا عــن الوجــود والحضــور بحســب كتــاب باومــان 
ــه  ــتمد قيمت ــانية س ــائلة، أي أن اإلنس ــاة الس الحي
االجتماعيــة مــن خــال مــا يملــك مــن األشــياء ونــوع 
ــه ان  ــتخدمها، وعلي ــا أو يس ــي يرتديه ــة الت المارك
ــا  ــن جودته ــر ع ــض النظ ــة بغ ــا للموض ــون تابع يك
أو جمالهــا أو قيمــة اســتعمالها أو حتــى مــدة 

ــتخدامها. اس

ونقصــد باالمتــاك مــا ندعــه فينــا ويعنــي االهتمام 
ــه  باألشــياء، أمــا الوجــود أو الحضــور هــو مــا نختزن
وعــدم  ودورنــا  تاثيرنــا  أي  فينــا  خبــرات  مــن 

هامشــيتنا. 

يعيــش  ال  الــذي  اإلنســان  فــإن  فــروم  وحســب 
ــاه  ــة وغن ــة الداخلي ــه الوجودي اعتمــادا علــى طاقات
ــون  ــراغ ويك ــا بالف ــعر داخلي ــي يش ــاني الذات اإلنس
بحاجــة إلــى مؤثــرات خارجيــة كــي يعيــش فــإذا لــم 

ــدم. ــيتمتع باله ــاة س ــع بالحي يتمت

ــاني  ــى اإلنس ــام بالغن ــز االهتم ــدل تعزي ــي ب بالتال
االهتمــام  يتــم  والتأثيــر  والوجــود  وبالحضــور 
باألشــياء، لــذا وفــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن 
ــر  ــتخدم الكثي ــر ويس ــيء الكثي ــان الش ــك اإلنس يمل
مــن  وبالمقابــل  القليــل،  إال  يســاوي  ال  ولكنــه 
ــل ولكــن  ــل وتســتخدم القلي ــك القلي ممكــن أن تمل
تســاوي الكثيــر ومثــال ذلــك للتوضيــح معظــم 

القــادة العظــام.

أي يصبــح رأســمال اإلنســان حياتــه، أي حياتــه عبارة 
عــن شــيئ فقــط، وهنــا قيــل مــات اإلنســان لتحيــا 

األشــياء.

ــى  ــرا عل ــان خط ــح اإلنس ــة يصب ــذه الحال ــي ه وف
الحــب  كتــاب  بحســب  اآلخريــن  وعلــى  نفســه 
ــة مــن االســتاب وهــي  الســائل، ويدخــل فــي حال
عمليــة تصعيــد اإلنســان حبــه نحــو قــوة فكــرة علــى 
شــيء خــارج ذاتــه ثــم يستلســم لهــذا الشــيء 
بحســب ماركــس، لتصبــح األشــياء هــي التعبيــر 
الفعلــي عــن قــدرة اإلنســان ولكــن هــي التــي 
تتحكــم بــه ليغــدو النــاس عبيــدا لألشــياء. وهنــا 
ــام دورا  ــي واإلع ــال االجتماع ــائل االتص ــب وس تلع
متناغمــا مــع هــذه التوجهــات وذلــك بتنويــم الناس 
مغناطيســيا ليعيشــوا واقعــا مصطنعــا بحســب 

نعــوم تشومســكي.

إضافــة الــى ذلــك تؤكــد ثقافــة االســتهاك علــى 
اإلهتمــام بعمــل العامــل ولكنهــا تحتقــر وضعــه 
وتزدريــه، وتقٌســم النــاس إلــى مراتــب وبشــكل 
الموضــة  تمللــك وحســب  مــا  عمــودي، حســب 
ــب  ــر، ال حس ــار آخ ــب أي معي ــس حس ــة ولي والمارك
أو  اإلنســاني  أو  القومــي  أو  الوطنــي  المعيــار 
التضحــوي أو الكرامــة أو الحريــة كل هــذه القيــم ال 
مــكان لهــا فــي ثقافــة االســتهالك، وفــي عالــم 
االســتهاك أيضــا تغيــب قيــم الصــدق لتحــل محلهــا 

ــداع. ــذب والخ ــش والك ــم الغ قي

أمــا موقــع المــرأة مــن ثقافــة االســتهاك، فإنهــا 
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ــر الرغبــات، حيــث تنظــر لهــا  ــز لتفجي تنظــر لهــا ككن
علــى أنهــا جســد يجــب إظهــاره واالهتمــام بــه 
إلــى أبعــد حــد، ليكــون ســلعة أوال وســوقا واســعا 

ــا. لهضــم الســلع ثاني

إن جميــع الســلع التــي تنتــج وتخــص المــرأة تهتــم 
ــة  ــه، بداي ــن أجل ــه وم ــرأة ل ــد الم ــى جس ــز عل وترك
مــن أدوات التجميــل والمابــس إلــى طريقــة األكل 
والشــرب وأســلوب التغذيــة ونوعيــة األكل إلــى 
أماكــن الرياضــة وأماكــن التجميــل وأكثــر الكتــب 
العاقــة  ذات  هــي  المــرأة  وتخــص  تبــاع  التــي 
يغــدو  ذلــك  أن  ذلــك  مــن  واألدهــى  بجســدها، 
ــها. ــرأة نفس ــل الم ــن قب ــه م ــوال ب ــا ومقب طبيعي

ومــن أجــل محاولــة تقديــر مــاذا يعنــي ذلــك تخيلــوا 
ــرأة.  ــد الم ــص جس ــي تخ ــلع الت ــدون الس ــوق ب الس
ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع الســلع وخاصــة التــي 
ــر،  ــتخدامي قصي ــا االس ــرأة عمره ــد الم ــص جس تخ
وال عاقــة لهــا بحاجتهــا أو جودتهــا أو إمكانيــة 
مرتبــط  عمرهــا  بــل  وصاحيتهــا،  اســتخدامها 
بشــيء آخــر اســمه الموضــة، ومــا هــي الموضــة؟ 
هــي بالمعنــى المــادي والملمــوس المطالبــة 
النظــر عــن  القديمــة، بغــض  بإتــاف كل الســلع 
النفايــات،  فــي  ورميهــا  لاســتعمال  صاحيتهــا 
ومــن ثــم التمســك بشــراء الســلع الجديــدة ألن 
ــت نفســك  ــح أن ــدة تصب عــدم شــرائك للســلع الجدي

ــم. ــن القدي ــيء م ش

ثانيا:الثقافة الرجعية )السلفية( .

إن التاريــخ يتحــرك ويتطور بشــكل مســتمر وشــامل، 
ــرع  ــور أس ــة التط ــح حال ــي تصب ــدم الزمن ــع التق وم
ــخ بشــكل  ــر توســعا وشــمولية. ال يعــرف التاري وأكث
ــه  ــي حركت ــر ف ــث تؤث ــوراء حي ــى ال ــوع إل ــام الرج ع
تناقاضاتــه الداخليــة بعمليــة تراكــم كمــي متواصل، 
مؤديــة إلــى تغيــر نوعــي، محافظــا علــى إيجابيــات 
ــون  ــي يك ــلبياته، وبالتال ــن س ــا ع ــي متخلي الماض
ــو  ــات، وه ــل لإلجابي ــم هائ ــن تراك ــة م ــع حال الواق
الحقيقــي  المعنــى  هــو  وهــذا  دائمــا  متجــدد 
للتطــور ودور اإلنســان هنا هــو إدراك هــذه الحقيقة 
ــى  ــام بأقص ــى األم ــا إل ــا ودفعه ــم معه والتأقل
ســرعة ممكنــة وهــذا المعنــى الحقيقــي للحريــة.

ماهــي الثقافــة الرجعيــة ومــا ســماتها ولمــاذا 
تنتشــر ولمصلحــة مــن يتــم نبشــها وإحياؤهــا؟

االقتصــادي  للواقــع  نتــاج  أنهــا  أوال  نؤكــد 
اإلمبريالــي العالمــي، أي هــي انعــكاس للمرحلــة 
التاريخيــة الحاليــة وليســت متأصلــة فــي المجتمــع 
العربــي كمــا يحــاول أن يثبــت ذلــك البعــض، وادعــاء 
لخــروج  الحــل  هــو  بهــا  والتمســك  تعزيزهــا  أن 
المجتمــع العربــي مــن أزماتــه مــا هــو إال جــزء مــن 
خرافــة. أي إنهــا لــن تكــون الحــل، بــل وجودهــا في 

ــكلة. ــن المش ــزء م ــو ج ــع ه الواق

نؤكــد بدايــة أن هــذه الثقافــة منتشــرة فــي الــدول 
التابعــة أو مــا تســمى دول المحيــط والتــي هــي 
مفروضــة عليهــا ومطلــوب مــن حكوماتهــا أن توفر 
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المــواد الخــام وتفتــح الســوق للشــركات فــوق 
القوميــة، بالتالــي مــا يمكــن أن تســمى حكومــات 
عــن  تزيــد  ال  صاحيــات  ذكــر  كمــا  فقــط  تملــك 
صاحيــات الحكــم الذاتــي، وبذلــك هــذه الحكومــات 
بحاجــة إلــى أيديولوجيــا أو ثقافــة أو تبريــر لوجودها 
واســتمرارها واســتمرار دورهــا كحاكــم متســلط 
ــيادها،  ــع ألس ــادم وتاب ــعوبها و كخ ــاب ش ــى رق عل

ــلفية ــة الس ــي الثقاف ــياق تأت ــذا الس ــي ه وف

أو الرجعيــة لتخــدم هــؤالء وتعبــئ الفــراغ الفكــري 
تحقــق  حيــث  األنظمــة،  لهــذه  واأليدبولوجــي 
مجموعــة األهــداف. أوال تبــرر لهــؤالء الوجــود، و 
ــة، وبالتالــي  ــر منتجــه وعدمي ــا تعــزز ثقافــة غي ثاني
تصــرف الطاقــة الثقافيــة الفعالة أو تهدرهــا باتجاه 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــريع التبعي ــدف تش ــج به ــر منت غي
تعويضهــا عــن إفاســها الفكــري واأليديولوجــي.

مــن ميــزات هــذه الثقافــة ومظاهرهــا، مــا 
يلــي:

ــاع  ــرورة اتب ــا ض ــا وقناعته ــى رأس أجندته أوال وعل
وهــم  األســاس  يعتبــرون  والســابقون  الســلف، 
المعيــار والمقيــاس، مــا يوفــق الســلف صحيــح وما 
ــا  ــي حنينه ــواب، وبالتال ــن الص ــروج ع ــم خ يخالفه
عــال إلــى الماضــي، فالماضــي هو الجيــد  والحاضر 
هــو الســيء )واللــه يســترنا مــن المســتقبل(، 
األولــون هــم األفضــل وهــم األتقــى واألنقــى 
ــو  ــان األول ه ــاس، والزم ــر وأن ــدوة كبش ــم الق وه
الزمــان األمثــل واألفضــل، ونحــن نريــد أن نعــود 
إلــى ذاك الزمــن ومثــل هــؤالء البشــر. والحنيــن 

إلــى الماضــي قــوي ويصــل إلــى درجــة التهــوس 
)الهــوس( والتقديــس ورســم الصــورة المثاليــة لــه، 
ــو  ــده، وه ــه وتقلي ــتعادته ومحاكات ــن اس ــد م إذ ال ب
ــى  ــع إل ــن يرج ــيء وم ــكل ش ــي ل ــار المرجع اإلط
ــن  ــي زم ــدأت ف ــد ب ــا ق ــة نجده ــذه الثقاف ــخ ه تاري
الصــراع بيــن علــي ومعاويــة وأصبــح الجميــع يحــن 
ــدر  ــول، وبق ــن الرس ــو زم ــان وه ــل األزم ــى أفض إل
االبتعــاد عــن هــذا الزمــن يصبــح الواقــع أكثــر ســوادا 

ــوًءا.  ــر س وأكث

وتقبــل الجديــد يتــم بقــدر مــا هــو متناغــم أو يشــبه 
ــه، وأي  ــاف مع ــه أو االخت ــس نقيض ــي ولي الماض
ــة  ــة ضال ــة وكل بدع ــو بدع ــلف ه ــن الس ــروج ع خ
ــس  ــم  ولي ــب للقدي ــار. * تعص ــي الن ــة ف وكل ضال
بالعنــف  يقتــرن  تعصــب   * الجديــد،  مــع  تســامح 
ــي  ــي وع ــه. وف ــر وتصفيت ــض اآلخ ــاء ورف وباإلقص
النــاس يجــب أن يغيــب المســتقبل ألنــه يحمــل فــي 
طياتــه الخــروج عــن المألــوف، و ليــس مــن الضــرورة 
ــزز  ــر ويع ــب أن يحض ــا يج ــود م ــه أي وج ــون ل أن يك
حضــوره هــو الماضــي، ألنــه األفضــل والــذي يعلــو 

ــة. ــر بالرتب الحاض

إن األخطــر مــن ذلــك هــو تقبــل هــذا الثقافــة 
وهــذا الفكــر وهــذه الطريقــة فــي التفكيــر بإذعــان 
وطاعــة واســتجابة دون تســاؤل أو نقــاش، وأي 
ــى  ــل عل ــم العم ــر، ويت ــو الكف ــك ه ــن ذل ــروج ع خ
برمجــة اإلنســان حتــى يستســلم لقــوى أكبــر منــه، 
وإن كانــت تأتــي بصياغــات  مختلفــة ولكــن جوهرهــا 
الســلوكي هــو اإلذعــان للســلطة. وعلــى اإلنســان 
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أن يعيــش ويمــوت وهــو فــي داخــل دائــرة الطاعــة 
وهــذا هــو اإلنســان الطيــب والجيــد والمقبــول، هذا 
هــدف الســلطة وغايتهــا مــن تعزيــز هــذه الثقافــة. 
وإن عمليــة أو حالــة أو سياســة التكفيــر جاهــزة 
ــال  ــن خ ــا، وم ــم فيه ــدار الحك ــهل إص ــن الس وم
ــاب  ــع رق ــح قط ــي يصب ــن الماض ــص م ــتخدام ن اس

ــه يثمــن ويكافــئ. ــاس حــاال ومــن يقــوم ب الن

عمليــة  هــي  سياســية  معارضــة  أيــة  بالتالــي 
ثقافــة  فــإن  لــذا  الكفــر.  حالــة  إلــى  االنتقــال 
ــه  ــى قتل ــه وحت ــره ورفض ــه وتكفي ــاء وعدائ اإلقص
هــي ذات جــذور تاريخيــة  تــم تنميتهــا وإحيائهــا 
الحكــم  آنيــة ألنظمــة  أهدافــا سياســية  لتخــدم 

القائمــة.

فــإذا كان العلــم والتعلــم وبالتالــي التقــدم يقومان 
ــؤال،  ــه الس ــث أساس ــث والبح ــات البح ــى عملي عل
ــر  وهــذه الثقافــة معاديــة للســؤال ولحريــة التفكي
ــى  ــل إل ــل حاص ــؤدي كتحصي ــك ي ــإن ذل ــداع ف واإلب
ــوب واحتجــاز  تكريــس التخلــف. وهــذا مــا هــو مطل
التقــدم وإعاقتــه، وهنــا يأتــي دورهــا منســجما 
ــي  ــم الذات ــة الحك ــن أنظم ــوب م ــدور المطل ــع ال م
التابعــة، ويبــرر لهــا وجودهــا وبالتالــي ضــرورة 

ــا. ــى ذاته ــظ عل ــة لتحاف ــا كثقاف اعتماده

هــي  كلــه  تاريخنــا  روايــة  تصبــح  أيضــا  وهنــا   
ــه أنظمــة  ــن اإليمــان والكفــر الــذي تفصل صــراع بي
الحكــم علــى مقاســها، الــذات والــروح والحيــاة 
هــي هديــة مــن اللــه لإلنســان وبالتالــي عليــه 

ــد  ــكر وحم ــي ش ــده وبالتال ــكره وحم ــخيرها لش تس
ــعار  ــك، ش ــو المل ــى األرض وه ــه عل ــة ممثل وطاع
اللــه  الســلطان  الوطــن  ليــس صدفــة، وليــس 
ــوم أو  ــم ومظل ــن ظال ــات أو بي ــن الطبق ــا بي صراع
ــا  ــس قومي ــراع لي ــتعمر والص ــتعمر ومس ــن مس بي
وال وطنيــا بــل صــراع  أفــكار، مــن معــي جيــد ومــن 
ضــدي يســتحق القتــل. ال تعتــرف بحــق االختــاف أو 
ــة  ــة. وال بحري ــن بالتعددي ــر، ال تؤم ــل اآلخ ــدأ تقب بمب
ــا. ــكان عنده ــة م ــوم الحري ــس لمفه ــر، ولي التعبي

ــع  ــى الوض ــاظ عل ــر والحف ــر ال التثوي ــا التبري دوره
ــل  ــن جي ــه م ــال ب ــر واالنتق ــره، التبري ــم ال تغيي القائ
ــع  ــا تطبي ــن غايته ــى زم ــن إل ــن زم ــل وم ــى جي إل

ــف.  التخل

أمــا موقفهــا مــن المــرأة فالثقافــة مبنيــة على أن 
المــرأة جســد وهــذا الجســد يجــب إخفائــه ألن دوره 
الرئيســي الغوايــة، وصــورة المــرأة مقترنــة بالشــر 
ناقصــة عقــل وديــن  والمكائــد وهــي  والفتنــة 
ــي  ــة ف ــاس الغواي ــيطان وأس ــة الش ــي حليف وه
ــو  ــل وه ــو العاق ــل ه ــببها، والرج ــخ كان بس التاري
المتــزن وهــو الحكيــم أمــا المــرأة فهــي العاطفيــة 

ــا. ــان له ــورة وال أم ــة والغي ــة الحكم وقليل

ثالثا :الغزو الثقافي والحرب الناعمة:

ــا  ــدة حديث ــة الجدي ــا واإلمبريالي إن االســتعمار تاريخي
بحاجــة إلــى نشــر وترســيخ ثقافــة تؤثــر بهــا ليــس 
ــل  ــا، ب ــة له ــة التابع ــة الحاكم ــى األنظم ــط عل فق
ــتمرارية  ــان اس ــدف ضم ــعوب به ــى الش ــا عل أيض
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أشــكال  مــن  شــكل  أي  ومواجهــة  التبعيــة 
ناهــب  مــن  صورتــه  تغييــر  محــاوال  المقاومــة، 
وســارق للمقــدرات البشــرية والطبيعيــة إلــى منقذ 
ونمــوذج يقتــدى بــه. والغــزو الثقافي هــو محاولة 
التغلغــل فــي ثقافــة المســتعمر أو المحتــل بهــدف 
أن يــرى الواقــع والعالــم بمنظــور الغــازي بحســب 
باولــو فريــري، وبالتالــي ليصبــح جــزًء مــن مكونــات 
وهــو  لمصالحــه،  ومســتجيبًا  لــه  تابعــًا  الغــازي 
وســيلة ونتيجــة للســيطرة وبهــدف اســتمرارها 

ــزو. ــواع الغ ــر أن ــو أخط وه

ــي أن  ــي ه ــزو الثقاف ــي الغ ــة ف ــة البداي إن نقط
يقتنــع المغــزو بأنــه أدنــى مرتبــة من الغــازي وهذه 
ــه.  ــازي وأهداف ــر الغ ــاب لفك ــي الب ــح مصراع تفت
فبمجــرد االقتنــاع بأنــه هــو األفضــل والمتقــدم 
ــدو  ــس الع ــوذج ولي ــدوة والنم ــح الق ــا يصب حضاري
ــح  ــه يصب ــداء ب ــده واالقت ــه وتقلي ــازي، واتباع والغ
المطلــوب. هنــا تضعــف ثقافــة النديــة والمقاومــة 
والمواجهــة، ويصبــح االقتــداء بــه الســبيل لحــل 
ــة، ونســتطيع القــول  ــة والجماعي المشــاكل الفردي
ــق  ــي تحقي ــح ف ــا نج ــا وواقعي ــتعمار تاريخي إن االس
ذلــك. لقــد ركــز بشــكل رئيــس علــى محاربــة فكــرة 
العمــل الجماعــي، وذلــك بتعزيــز ثقافــة األنــا بــكل 
أشــكالها، بتعزيــز االهتمــام بالمصلحــة الفرديــة 
العامــة،  المصلحــة  أهميــة  وتبهيــت  الضيقــة، 
وكذلــك عمــل دائمــا علــى محاولــة شــراء المثقفين 
ــم  ــخ ورس ــويه التاري ــى تش ــل عل ــوتهم. وعم ورش
لنــا التاريــخ علــى أنــه ســيرة أفــراد وحــكام بهــدف 

ــه. ــزاز ب ــدال مــن االعت احتقــاره ب

أما الحرب الناعمة:

»الحــرب  المصطلــح  هــذا  اســتخدم  مــن  أول  إن 
الناعمــة« هــو الكاتــب االمريكــي جوزيــف نــاي 
)القــدرة  أنهــا  علــى  عرفهــا  حيــث   1990 ســنة 
علــى الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الجاذبيــة 
وليــس اإلرغــام، والقيــام بعمليــة التأثيــر باآلخــر 
دون تــرك أيــة بصمــات، باســتخدام كل الوســائل 
المتاحــة للتأثيــر باآلخريــن باســتثناء اســتخدام القــوة 
ــن  ــرا م ــر كثي ــورا وأخط ــر تط ــا  اكث ــرة(، إنه المباش
الغــزو الثقافــي، وذلــك ألن الغــزو الثقافــي محــور 
تركيــزه علــى تغييــر األفــكار، ولكــن الحــرب الناعمــة 
فتأثيرهــا يتعــدى األفــكار ليؤثــر وبشــكل رئيــس 
علــى طريقــة التفكيــر مســتثمرة التقــدم العالمــي 

ــي. ــل االجتماع ــائل التواص ــي وس ــور ف والتط

ــل  ــن التدخ ــتعمر م ــل المس ــة  تنق ــرب الناعم إن الح
المباشــر المكلــف بشــؤون الــدول والمجتمعــات 
إلــى التدخــل غيــر المباشــر وغيــر المكلــف. وإن 
هدفهــا أيضــا كمــا فــي الغــزو الثقافــي هــو 
ــي  ــذ والحام ــه المنق ــى أن ــتعمر عل ــار المس إظه
الناهــب  أو  والراعــي والمطــور وليــس المجــرم 
ثمــن  يدفــع  أن  مــن يســتعمر  للخيــرات، وعلــى 
بوجــود  تطالــب  أن  الــدول  وعلــى  الحمايــة، 
المحافظــة  أرادت  إذا  الميــم،  بكســر  المســتعمر 
ــتتخدم  ــا س ــا. كم ــا ومصالحه ــا وأمنه ــى ذاته عل
ــان. ــوق اإلنس ــة وحق ــة كالديمقراطي ــعارات جذاب ش

تســعى وتعمــل علــى التبهيــت مــن دور الجماهيــر 
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وتعمــل علــى تهميشــها مــن خــال وضعهــا فــي 
ــز  ــى التميي ــدرة عل ــدم الق ــان، وع ــن التوه ــة م حال
األحــزاب  إفــراغ  علــى  وتعمــل  المتغيــرات.  بيــن 
والتنظيمــات وإضعافهــا مــن خــال تخريــب ورشــوة 
ــى  ــل عل ــا وتعم ــة. كم ــة المكلف ــميه النخب ــا تس م
إضعــاف النســيج االجتماعــي واالهتمــام بالصراعات 
الجانبيــة والثانويــة، والتركيــز علــى اســتنزاف الجهد 
ــخ  ــية. وترس ــس الرئيس ــة ولي ــا الثانوي ــي القضاي ف
وتشــجع ثقافــة االســتهاك وتضعــف االهتمــام 
فــي موضــوع االنتــاج، وتعمــل علــى تبهيــت القيــم 
المقدســة بالمجتمــع وأبرزهــا حاليــا الهجــوم علــى 
قيمــة الشــهيد كأقــدس قيمــة اجتماعيــة، وتعمــل 
علــى اعطــاء الشــرعية لاســتعمار )ثقافــة شــرعية 
المحتــل( واألخطــر هــو أن يقتنــع المســتعمر أو 

ــل بذلــك. المحت

ويعتمــد أســلوب عملهــا علــى تعزيــز الفوضــى 
ــة  ــكار كمقدم ــات واألف ــى المعلوم ــة فوض وخاص
لخلــق حالــة التوهــان عنــد الشــعوب، وهــذا يــؤدي 
المعاييــر واالنجــرار وراء  القيــم وضــرب  الختــراق 
قيــادات وشــعارات مضللــة، وتعمــل علــى محاولــة 
ــل  ــع. وتعم ــات المجتم ــن مكون ــن بي ــة م ــزع الثق ن
ــدة  ــف والوح ــى ضع ــوة إل ــاط الق ــل نق ــى تحوي عل
إلــى انقســام والجماعــة إلــى أفــراد والفــرص 
ــق. ــب الحقائ ــال قل ــن خ ــك م ــدات وذل ــى تهدي إل

رابعا: االحتالل ودوره الثقافي:

القومــي  األمــن  دراســات  مركــز  فــي  الباحــث 
الصهيونــي )ميخائيل ميلشــتاين( يقــول: »إن تفوق 

ــتنزافية  ــورة اس ــة صب ــى معرك ــاج إل ــرائيل يحت إس
ــدة الســنين ال ترتكــز فقــط علــى كســر القــوة  مدي
العســكرية لقــوى المقاومــة وإنمــا تســعى أيضــا 
لتقويــض المراكــز التــي تتبلــور فيهــا األفــكار و 
تنغــرس فــي وعــي الجمهــور. وفــي هــذا اإلطــار 
يبــرز علــى وجــه الخصــوص دور أجهــزة اإلعــام 
ــط  ــه فق ــدو أن ــة ويب ــة المقاوم ــي بيئ ــم ف والتعلي
ــل األجــل  ــر الجوهــري والطوي بعــد أن نحــدث التغيي
ــات  ــدارس والجامع ــذه الم ــل ه ــاط عمــ ــي أنمـ ف
ووســائل اإلعــام يمكــن أن نلغــي فكــرة المقاومــة 
مــن الوعــي أو نهزمهــا«. أي نســتطيع بعدهــا 
ــة. ــام والهزيم ــم واالستس ــة التأقل ــم ثقاف تعمي

العــدو  واهتمــام  إدراك  تؤكــد  الكلمــات  هــذه 
ــره. ــره وتأثي ــي وأث ــوع الثقاف ــي للموض الصهيون

وبالتالــي، يتــم وضــع الخطــط اآلنيــة واالســتراتيجية 
لشــن الحــرب الثقافيــة على الشــعب الفلســطيني، 
ومامحهــا  أهدافهــا  إلــى  نتعــرض  وســوف 
ــاء  ــو إلغ ــال ه ــدة االحت ــى رأس أجن ــية. فعل الرئيس
الروايــة الفلســطينية برمتهــا وذلــك بهــدف تأكيــد 
وإثبــات شــعار أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض. 
ــخ وال  ــن وال تاري ــعب وال وط ــد ش ــم وال يوج ــا ل فهن
هويــة وال يحــق لهــم دولــة وال تقريــر مصيــر، هــم 
عــبء علــى هــذه األرض يجــب التخلــص منهــم. 
هــذه الرؤيــا التــي تبنــى عليهــا الثقافــة والروايــة 

الصهيونيــة.

بالمناهــج  اهتمامهــم  أوال  يأتــي  هنــا  مــن 
الفلســطينية، وحتــى اإلقليميــة والعالميــة بهــدف 
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ــى  ــد أو حت ــارة تؤك ــة أو عب ــكل جمل ــم ل مقاومته
تخالــف  أو  الفلسطســنية  الروايــة  إلــى  تشــير 

الصهيونيــة. الروايــة 

إضافــة إلــى ذلــك تحــاول تعزيــز ثقافــة اليــأس 
المقاومــة،  دور  وتبهيــت  والعجــز  والهزيمــة 
وإظهارهــا علــى أنهــا عمــل عبثــي، وأن التضحيــات 
والشــهداء والنضــال مــا هــو إال عمــل ال طائــل مــن 

ورائــه إال الخســارة والشــقاء.

كمــا وتعمــل بشــكل محمــوم علــى مواجهــة العمل 
الجماعــي مــن خــال تعزيــز الشــك ونــزع الثقــة مــن 
ــد أن  ــيط نج ــل بس ــات، وبتأم ــراد والجماع ــن األف بي
الثقــة بيــن مكونــات المجتمــع الفلســطيني أفــرادا 
وجماعــات أصبحــت هشــة. ونؤكــد أن هــذا موضــوع 
يحتــاج لمجلــدات للحديــث عنــه ولكــن فقــط حاولنــا 

التنويــه لــه لعاقتــه بالصــراع الثقافــي القائــم.

خامسا: ثقافة أنظمة الحكم:

كمــا ذكــر ســابقا فــإن هــذه األنظمــة التــي هــي 
باألســاس تابعــة وخادمــة، وبالتالــي هــي تتناغــم 
مــع تســويق ثقافــة االســتهاك خدمــة لمشــغليها، 
وتعــزز الثقافــة الرجعيــة خدمــة لهــا. إال أنهــا اضافة 
لذلــك تعــزز ثقافــة أن الــذات والــروح والحيــاة هــي 
هديــة مــن اللــه لإلنســان وبالتالــي عليــه تســخيرها 
ــا  ــد ممث ــكر والحم ــي الش ــده وبالتال ــكره وحم لش
علــى األرض بصــورة الحاكــم لــذا مــن يخــرج عــن 
طاعــة الحاكــم وينكــر خيــره أو يخالفــه هــو خــارج عن 
ــم  ــاول الحاك ــي يح ــورة الت ــذه الص ــه، ه ــة الل طاع

رســمها وتجســيدها وإن كانــت بطــرق وأســاليب 
مختلفــة.

الفئــة  التــي تعتمــد عليهــا ثقافــة  إن االســس 
ــتبعاد  ــرورة اس ــن ض ــق أوال م ــا تنطل ــة أيض الحاكم
الجماهيــر عــن الحلقــة االقتصاديــة، والديمقراطيــة 
الحقيقيــة،  للمارســة  وليــس  للمشــاهدة  فقــط 
وتنظــر إلــى الشــعب علــى أنــه وحــش هائــج يجــب 
ترويضــه بحســب هاملتــون، وتعــزز ثقافــة أن النــاس 
الذيــن يملكــون البلــد يجــب ان يحكمــوه بحســب 
جــون جــاي، وأن مســؤولية الحكومــة هــي حمايــة 

ــرة. ــة الفقي ــن األكثري ــة م ــة الثري األقلي

والتأقلــم  والخــوف  الطاعــة  ثقافــة  تعــزز  لــذا 
ــة  ــرر ثقاف ــام، وتب ــم أو النظ ــده الحاك ــا يري ــع م م
ثــم  حيادهــم  حتــى  ورفــض  المثقفيــن  شــراء 
ــوبية  ــاد والمحس ــاد واإلفس ــرعنة الفس ــة ش محاول
ــاء الزلــم« وتعزيــز  والواســطة وشــراء الذمــم و«بن
ــع كل  ــرد م ــم الف ــدف تأقل ــة، وبه ــة والفئوي التبعي
ــانيته  ــدان إنس ــرورة فق ــه وبالض ــاع علي ــذه األوض ه

وحريتــه الحقيقيــة بطواعيــة.

سادسا: الثقافة البديلة ثقافة التحرر:

نؤكــد اوال أن كل مــا ذكــر مــن ثقافــات مؤثــرة؛ 
ــرب  ــي والح ــزو الثقاف ــة والغ ــتهاك والرجعي االس
ــل  ــا تتكام ــم كله ــة الحك ــال وأنظم ــة واالحت الناعم
مظاهــر  او  أشــكال  فجميعهــا  بعضهــا،  مــع 
وحكــم  تســلط  هــو  واحــد  جوهــر  أو  لمضمــون 
العالميــة  باإلمبرياليــة  ممثلــة  الثريــة  األقليــة 
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لألكثريــة الفقيــرة ممثلــة بالشــعوب. وهنــا يبــرز 
ــراع  ــى الص ــؤدي إل ــذي ي ــي وال ــض الرئيس التناق

بيــن الطرفيــن.

حقوقــه  يصــادر  الــذي  لإلنســان  التغريــب  هــذا 
وحريتــه ويشــوه طبيعتــه ويجعــل منــه إنســانا ليــس 
ذاتــه، ويجعلــه محبطــا أحيانــا ويائســا أحيانــا أخــرى، 
وفوضويــا  ومهمومــا  ومتعبــا  وعبثيــا  مبــال  ال 
ــود  ــي موج ــرى. هامش ــا أخ ــا أحيان ــا وتدميري أحيان
وليــس حاضــرا أي ليــس لــه قيمــة أو تأثيــر، يلهــث 
وراء متطلبــات الحيــاة ويشــعر بالخــذالن، وبزيــف 
القيــم والمبــادئ، مهــزوز وغيــر واثــق، دون كرامــة 
وال حريــة ودون احتــرام مضلــل ال يعــرف الحقيقــة كل 

ــه إلــى ذلــك. ــؤدي ب هــذه الثقافــات ت

بالطبيعــة،  وإنســانيا  حــرا  وجــد  االنســان  لكــن 
ــى  ــن إل ــة، والحني ــت مكتمل ــه كان ــانيته وحريت وإنس
وبــدون  أوال  يتجلــى  وبداخلــه  بطبيعتــه  الحريــة 
وعــي وبشــكل عفــوي مــن خــال ســخطه وتأففــه 
ــدم  ــه وع ــكوى من ــع والش ــه للواق ــه ورفض وغضب

تقبلــه بحســب باولــو فريــري.

وفــي بدايــة الوعــي الحقيقــي لواقعــه يــدرك 
وإنســانيته  والمفقــودة  المنزوعــة  حريتــه  أن 
المغتصبــة ليــس ســببها فــرد بعينــه بــل جماعــة أو 
ــتعادة  ــتطيع اس ــن يس ــه ل ــا أن ــدرك أيض ــة، وي طبق
ــى  ــاء إل ــن االنتم ــه م ــد ل ــذا ال ب ــرده، ل ــه بمف حريت
جماعــة، وهنــا يــدرك أن باالنتمــاء إلــى جماعــة 
يوجــد مجازفــة ألن الســلطة الحاكمــة وأجهزتهــا 

الصــراع  مــن  حالــة  يعيــش  بالتالــي  بالمرصــاد، 
ــة  ــول الهزيم ــه وقب ــن ذات ــازل ع ــن التن ــي بي الداخل
والتشــوه ويبــدأ بالبحــث لنفســه عــن المبــررات، 
دفــع  ويتقبــل  بالجماعــة  بعاقتــه  يجــازف  أن  أو 
ــة  ــرب للمجازف ــو أق ــة ه ــذه الحال ــتحقاق، به االس
ــر والثقــة  ــه عنصــر األمــل بالتغيي شــرط أن يتوفــر ل

بالجماعــة.

جماعــات  بيــن  هــو  الصــراع  بــأن  القناعــة  نتــاج 
وطبقــات وأن الحريــة واســتعادة إنســانية اإلنســان 
واكتمالهــا ال تتــم إال بوحــدة كل مصــادر إنســانيتهم، 
فهــذا البنــاء لهــذه الجماعــات يواجــه الكثيــر الكثيــر 
ــات  ــدة بالتضحي ــق معب ــي طري ــات وه ــن الصعوب م

ــم. واألل

إن بنــاء الجماعــات المناضلــة يترافــق أيضــا مــع 
ــى  ــز أوال عل ــة ترتك ــذه الثقاف ــا، وه ــز ثقافته تعزي
ــي  ــان والت ــية لإلنس ــكلة الرئيس ــأن المش ــي ب الوع
المتنوعــة  بأشــكاله  الظلــم  هــي  حلهــا  يجــب 
العبوديــة.  أشــكال  كل  مــن  تحــرره  والمطلــوب 
ــس  ــم ولي ــذا الظل ــن ه ــاص م ــا الخ ــون هدفه ويك
االنتقــام، ألنهــا تــرى أن الظالــم والمظلــوم همــا 
ــع  طرفــان يفتقــدان اإلنســانية وإن كان طــرف يتمت

ــا.  ــي منه ــرف يعان ــا وط به

فهدفــه األول هــو تحقيــق العدالــة االجتماعيــة 
والحريــة وتحقيــق الديمقراطيــة الحقيقيــة وليســت 
فقــط  وليــس  الفعليــة  الشــراكة  أي  المزيفــة، 
أن  بمعنــى  بالمســاواة  واإليمــان  المشــاهدة 



157 مقاالت: الثقافة ودورها في العبودية والتحرر                                 

ــاواة  ــك بالمس ــدم إيمان ــك ألن ع ــون أداة لنفس تك
ــق  ــروم، وتحقي ــب ف ــرك بحس ــك أداة لغي ــي أن تعن
ــتهاك  ــدل االس ــاج ب ــز االنت ــام  وتعزي ــتقال الت االس

والقيــام بتنميــة حقيقيــة.

إن هــذا يتطلــب تعزيــز ثقافــة العمــل الجماعــي 
والتضحــوي  والتعاونــي  التطوعــي  والعمــل 
ــاس  ــي باألس ــراع طبق ــأن الص ــي ب ــيخ الوع وترس
وهــو بيــن مــن يؤثــر مصلحــة الفــرد علــى الجماعــة 
وبيــن مــن يؤثــر مصلحــة الجماعــة علــى الفــرد 
ــة، وإدراك أن  ــة مــا بعــد الحداث بحســب فكــرة تربوي
الملكيــة الخاصــة جعلتنــا بلــداء دون احســاس باالخــر 
بحســب نعــوم تشومســكي. وأن التــوازن النفســي 
ــة  ــؤولية الفردي ــل المس ــب أن يتحم ــان يتطل لإلنس
علــى  الجماعيــة  والمســؤولية  وأســرته  لذاتــه 
ــن. ــة أو وط ــار أو جماع ــة أو إط ــتوى مؤسس مس

وتؤكــد علــى حضــور الفــرد وتأثيــره وأن يرفــض 
الهامشــية، مقتنعــا بــأن أكثــر النــاس ثــراء أكثرهــم 
إدراكا ووعيــا للعالــم ولــو امتلكــو القليــل، مناقضــا 
لثقافــة االســتهاك التــي بــه ممكــن أن تملــك 
ــر ولكــن ال تســاوي إال القليــل بحســب فــروم. الكثي

هــذه الثقافــة تتطلــب تعزيــز ثقافــة المقاومــة 
والتمــرد والنديــة والتغييــر بــدل الخضــوع والطاعــة 
ــه  ــس بتبعيت ــخ ولي ــزاز بالتاري ــت االعت ــر، وتثب والتبري
او تقليــده او إهمالــه وإحتقــاره ،تقــدس الشــهادة 
والشــهداء وتقــدر وتحتــرم النضــال والمناضليــن 

والمضحيــن.

تعــزز الثقافــة التقدميــة ومــن مظاهرهــا اكتشــاف 
وتطويــر وممارســة جميــع الجوانــب اإلنســانية فــي 
ــث يشــعر اإلنســان بالمســاواة عندمــا  اإلنســان، حي
يكتشــف نفســه بالكامــل ومــن مظاهــر الحريــة هي 
فهــم الــذات واكتشــافها وتحريكهــا وقيادتهــا كمــا 
تريــد وليــس كمــا يريــد اآلخــرون بحســب فــروم، 
ــان  ــاوز اإلنس ــرورة أن يتج ــة ض ــزز ثقاف ــي تع وبالتال
ــة  ــانية المناضل ــة اإلنس ــن الطبيع ــا ع ــه باحث مجتمع
تدميرهــا.  وليــس  وتفعيلهــا  وتطويرهــا  فيــه 
إدراكا بــأن الصــراع هــو أيضــا بيــن اكتمــال اإلنســان 
ــا  ــوره فردي ــوه وتط ــه بنم ــدة في ــانية الموج واإلنس

ــره. ــه وتدمي ــه وقتل ــن خنق ــا وبي وجماعي

الجــودة  نظريــة  مؤســس  وهــو  دمنــج  ويعتبــر 
اإلنســان  بــأن  بــاإلدارة؛  واإلنســانية  الشــاملة 
بطبيعتــه إنســاني، يؤثــر الجيــد ويحــب اإلتقــان 
ــا  ــدع. أم ــا يب ــدر م ــانيته بق ــق إنس ــا تتح ــدر م وبق
نعــوم تشومســكي فيــرى أن الثقافــة يجــب أن 
تقــوم علــى تفســير الواقــع بهــدف وأمــل تغييــره، 
ألن التفســير بــا أمــل بالتغييــر يصبــح بــا فائــدة 

والتغييــر بــا تفســير هــو أعمــى.

بالتالــي تــرى هــذه الثقافــة أن االلتــزام السياســي 
ــى  ــا عل ــا تطوعي ــس عم ــاني ولي ــب إنس ــو واج ه
ــو  ــي ه ــزام السياس ــم وإدراك أن االلت ــة فه أرضي
ــل  ــة تفعي ــو عملي ــي، وه ــذاء الروح ــن الغ ــزء م ج
ــي ال  ــرد والت ــي الف ــة ف ــى الكامن ــة العظم للطاق
ــذه  ــزز ه ــة. وتع ــود الجماع ــر إال بوج ــرك وال تؤث تتح
الثقافــة أن الــدور األساســي لألنــا هــو التحكــم 
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ــع  ــم الواق ــس تحك ــا ولي ــع ثاني ــذات أوال وبالواق بال
ــة  ــات ومقاوم ــل الرغب ــا تأجي ــا وظيفته ــا، وأيض به
ــا  ــدم أعداءه ــلوك يخ ــتهاك وأي س ــمات االس س

ــانيتها. ــاب إنس ــى حس عل

بــأن األفــراد أو الجماعــات ليســوا  ننــوه  وأخيــرا 
مقســمين حســب هــذه الثقافــات، بــل مــن الممكــن 
أن نجــد الفــرد يمــارس ســلوكيات أحيانــا اســتهاكية 
أو رجعيــة أو إذعــان وطاعــة وأحيانــا انبهــار بالغــرب، 
ــرر  ــرد وتح ــن تم ــر ع ــلوكيات تعب ــت س ــس الوق وبنف

ونديــة ورفــض الواقــع.

ــن  ــان أي ــي اإلنس ــو أن يع ــة ه ــذه الورق ــة ه وغاي
ــة  ــه بالنهاي ــدم ألن ــة تخ ــة جه ــلوكياته وأي ــع س تق
ال يوجــد ســلوك محايــد، إمــا مــع العبوديــة أو مــع 

ــرر. التح


