قبل البداية..

املجتمع العربي
والقفز يف الفراغ
فاديا جربيل

يبدو جمتمعنا العربي يف حالة ارتباك ،وك�أننا نعي�ش حالة
انتقالية من مرحلة �إىل �أخ��رى ..ول�ست �أدري ما املرحلة
التي تخبو وماهي املرحلة اجلديدة القادمة �إلينا؟.
هل يعقل ما ن ��راه...؟! �إن حقيقة امل�شهد ال��ذي نعي�شه
اليوم تظهرمبا ال يقبل ال�شك �أننا يف حالة �ضياع وتخبط،
�ساعدت على ذلك عوامل عديدة ،ولعل الأبرزفيها �أننا
ع�شنا يف عامل فقد خ�صو�صيته نتيجة لقرون طويلة من
االحتالالت املتعاقبة ،مع ما يحمله كل منها من م�شاريع
ثقافية و�أخالقية وح�ضارية متناق�ضة مع جمتمعنا ،وخري
مثالٍ على ذلك االحتالل العثماين الذي دام �أربعة قرون.
ل�ست يف �صدد احلديث عن امل��ؤام��رة اخلارجية ،ولكني
�أ�شري �إىل حمالت غزو ثقايف مربجمة يرافقها تواط�ؤ عربي
داخلي وت�سليم مطلق بالأمر الواقع ،مما يجعل جمتمعنا
العربي يعاين �إح�سا�س ًا بالتخبط الفكري والنف�سي ،خا�صة
مع الإقرار بعدم وجود ماكينة �إعالمية موازية �أو جمابهة
–ال�سمح اهلل -مما ي�سهم بتخفيف ال�ضغط عنه.
�إن ما فعلته الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
املعقدة باملجتمع العربي ،جعلت منه تربة خ�صبة لأفكار
ون �ظ��ري��ات وجت� ��ارب م �� �س �ت��وردة ،ف�ن�رى ف �ك��رة اخل�ضوع
لالحتالل تلقى م��ن ي��روّج لها وحتى التطرف الديني،
ك�إحدى الأفكار امل�ستوردة التي ا�ستقدمت �إىل جمتمعنا من
خمتربات الواليات املتحدة ملحاربة ال�شيوعية ،ولوال ح�ضن
القر�آن للغة العربية لكانت ا�ستبدلت كلمة عرب مب�صطلح
�آخر م�ستورد.
�إن ه��ذا ال��واق��ع امل���ش��رذم م��ا ه��و �إال دليل على الطفولة
ال�سيا�سية ،التي الي��زال يعي�شها امل��واط��ن العربي ،ومن
ورائ��ه النظام الر�سمي العربي الذي وُلد ك�أحد �إفرازات
االحتالالت .بدا هذا النظام غري م�ؤهل حلماية اال�ستقالالت
التي متت �أي�ض ًا نتيجة ت��وازن��ات دولية يف حينها ،وغري
قادر �أي�ض ًا على رعاية العقول العربية والعمل على تن�شئة
الدولة ،وبعبارة �أخرى �أتى النظام الر�سمي العربي كخيار
الأمر الواقع للدول اال�ستعمارية ولي�س نتيجة حركة طبيعية
لتطور الأمة العربية ،كل هذا يعني �أننا نعي�ش فراغ ًا ثقافي ًا
و�سيا�سي ًا يتم مل�ؤه مبفاهيم ثقافية جديدة تخدم نوع ًا
جديد ًا من االحتالل.
فمتى نحلم مبجتمع �صلب قادر على �صد كل ما يحاك له،
جمتمع منيع يواجه كل املحاوالت املتكررة لطم�س �أي معلم
من معامل احل�ضارة فيه؟؟.
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