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 الشعوب واستعمارالقوة الناعمة .. واستحمار 

 2016نوفمبر  6نشر في جريدة أخبار الخليج في 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

نشعر بأننا أمام « القوة الناعمة»ألول وهلة عندما نسمع مصطلح 
ثعبان ناعم الملمس، ينسل إلى فراش المرء وهو نائم أو في مرحلة 

تلك اللحظة فإّن اإلنسان يكون عديم ما بين النوم واليقظة، في 
القدرة على المقاومة، فالمخ في مرحلة الخمول نوعًا ما، عندئذ يلتف 
الثعبان حول الضحية بكل سهولة ويسر، فيعصره ويكسر عظامه، 

 .وبالتالي يبتلعه
سالح مؤثر »القوة الناعمة هي كما يقول مبتدعها جوزيف س. ناي: 

« ية بدالً من اإلرغام أو دفع األمواليحقق األهداف عن طريق الجاذب
.. وسيلة النجاح في  وفي مكان آخر من كتابه المعنون )القوة الناعمة

أي -السياسة الدولية( يشير إلى أنه بإمكان الدول العظمي 
أن تتحكم في شعوب العالم من غير أن تطلق  -االستعمارية

 رصاصة أو قذيفة، فهي تستطيع أن تتحكم في رقاب الشعوب
باستخدام بعض األساليب البسيطة، مثل تفشي بعض أفالم 
الكرتون وبعض البرامج التلفزيونية واألفالم السينمائية وما إلى 
ذلك، على أن تقوم هذه الوسائل بخلق بيئة في الدول المستهدفة 
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تهدف إلى المحافظة على مصالح الدول االستعمارية حتى تتحكم 
 .في تلك الشعوب

لك يضرب الكتاب مثالً، حين يقول على لسان كولن وباإلضافة إلى ذ
ال أستطيع أن أفكر في رصيد »باول وزير الخارجية األمريكي السابق 

لبلدنا أثمن من صداقة قادة عالم المستقبل الذين تلقوا تعليمهم 
هنا؛ ذلك أن الطلبة الدوليين يعودون إلى أوطانهم في العادة بتقدير 

ريكية، وكما هو وارد في تقرير أكبر للقيم والمؤسسات األم
لمجموعة تعليمية دولية فإنّ ماليين الناس الذين درسوا في 
الواليات المتحدة على مدى سنوات يشكلون خزانًا رائعًا للنوايا 
الحسنة تجاه بلدنا، وكثير من هؤالء الطلبة السابقين ينتهي بهم 

ى نتائج األمر إلى احتالل مراكز يستطيعون من خاللها التأثير عل
 .«السياسة التي هي مهمة لألمريكيين

 .كالم خطير وواضح إلى حد أنه كالسيف المسلط على الرقاب
ذات مرة وفي واحدة من سفراتي جلس بقربي في الطائرة شابان من 
دولة عربية أو من المفروض أن تكون من منظومة الدول العربية، وبدآ 

الموضوع، فقلت لهما يتحدثان باللغة اإلنجليزية، واستفزني هذا 
 .«؟ ؟ ألستما عرًبا لماذا ال تتكلمان العربية»

وبعد حوار طويل تبين أنهما فعالً من دولة عربية، ولكن تعلما في 
مدارس أجنبية، وجامعات أجنبية، وكانوا وأهلهما يتكلمون في 
المنزل وباستمرار اللغة اإلنجليزية، عندئذ بدأت أتساءل بيني وبين 
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شابا مثل هذين الشابين موجودين في مجتمعنا،  نفسي، ترى كم
؟ ماذا فعلنا بأنفسنا  يعيشون بين ظهرانينا، يحملون هموم أمتنا

 ؟ ؟ وأي مستقبل تنتظر أمتنا من هؤالء الشباب وبأبنائنا
تذكرت وأنا في الطائرة كم كان االتحاد السوفيتي حريصًا كل 

البعثات الدراسية الحرص على منح الطالب العرب والمسلمين المنح و
للدراسة في جامعة الصداقة بموسكو، ومن الطبيعي فإنّ كل طالب 
عربي هناك ال يتخرج إال وزوجته الروسية بين ذراعيه، وعندما يعود 
إلى وطنه فإنه يعود بكل األفكار اليسارية الحمراء، ليسهم مع 
زمالئه الذين سبقوه في نشر الفكر الماركسي بين شعوب العالم 

 .بي اإلسالميالعر
ونعود إلى الكتاب الذي يشير إلى أن القوة الناعمة تعتمد في التسلل 
إلى الشعوب بالعديد من األساليب، وخاصة نشر الثقافة الشعبية 
األمريكية واألجنبية بين الشعوب الفقيرة أو الشعوب التي تبحث 
عن الحريات أو الشعوب التي تبحث عن فكر وثقافة يمكن أن تعتمد 

 .ها في حياتها، وربما الشعوب التي تحتاج إلى كسرة خبزعلي

وأصبحت هوليوود اليوم من أكبر األسلحة التي تستخدمها الدول 
االستعمارية وبالتحديد أمريكا في غزو الشعوب، فيروي مثالً 
المخرج السينمائي التشيكي ميلوس فورمان أنه عندما سمحت 

)دزينة رجال غاضبين(  الحكومة الشيوعية بدخول الفيلم األمريكي
بسبب تصويره القاسي للمؤسسات األمريكية، استجاب المثقفون 
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إذا كان هذا البلد قادرًا على عمل هذا النوع من »التشيك بالتفكير 
األشياء واألفالم عن نفسه، فإنّ ذلك البلد ال بدَّ أن له كرامة يعتز بها 

 .« بد أنه حروقوة داخلية، وال بد أنه قوي بما فيه الكفاية، وال
ورغم أن االتحاد السوفيتي »وفي موقع آخر من الكتاب يقول الكاتب 

قد فرض قيودًا ورقابة على األفالم الغربية، فإنّ األفالم التي نفدت 
عبر مصفاة القيود والرقابة كانت مع ذلك قادرة على أن تحدث آثارًا 

ا، ولو سياسية مدمرة، وكانت بعض اآلثار السياسية مباشرة أحيانً
غير مقصودة. فقد علق صحفي سوفييتي بعد عرض مقيد لجمهور 

وكان -« الدكتور سترينجالف»و« على الشاطئ»محدود لفيلمين هما 
فقال:  -كالهما ينتقد سياسات أمريكا الخاصة باألسلحة النووية

لقد أصابانا بصدمة مطلقة.. إذ بدأنا ندرك أن الشيء نفسه الذي 
، وكانت هناك «حالة نشوب حرب نوويةحدث لهم سيحدث لنا في 

تأثيرات سياسية أخرى غير مقصودة انتقلت بشكل غير مباشر، 
ذلك أن المشاهدين السوفييت الذين كانوا يتفرجون على أفالم ذات 
مواضيع ال عالقة لها بالسياسة قد عرفوا منها مع ذلك أن الناس في 

لشراء  الغرب لم يكونوا مضطرين إلى الوقوف في صفوف طويلة
المواد الغذائية، ولم يكونوا يعيشون في شقق جماعية مشاعة، 
وكانوا يملكون سيارات خاصة، وأدى ذلك كله إلى إثبات عدم صحة 

 .«اآلراء السلبية التي كانت تذيعها أجهزة اإلعالم السوفيتية
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وبإلقاء نظرة سريعة على األفالم التي تنتجها هوليوود اليوم فإننا 
رى إال تمجيدا للعنصر البشري األبيض وبالتحديد بكل بساطة ال ن

األمريكي الذي عادة هو الذي ينقذ األرض، ويهزم اإلرهاب، ويسافر 
إلى أقاصي األرض لينقذها من كل ما هو مكروه، وفي النهاية يعود 
منتصرًا إلى وطنه ويحظى بحبيبته التي عاش معها قصة حب 

ما يتحدثون عن رومانسية جميلة، ليس ذلك فحسب وإنما عند
األسرة األمريكية نشاهد ونسمع العجب، فإننا أمام أسرة مثالية 
رائعة التركيب، فاألب يحب زوجته، واألبناء يعيشون في سعادة ال 
مثيل لها، أسرة رائعة يحملون الفكر والقيم األمريكية المتحررة من 

أخري القيود، تخرج البنت مع عشيقها ليالً، وكل الذي يقال لها )ال تت
عن العودة إلى المنزل(، يسمعون الموسيقى، مدارسهم راقية، 
مجتمع تسوده األلفة والمحبة، ويجب أن تكون الزوجة جميلة 
ومغرية، فال بد من مشاهد اإلغراء، إذ ال بد أن تظهر بعض المفاتن 

 .األنثوية، وكذلك البنت وبنت الجيران، وما إلى ذلك
كل هذه األفالم ُتنقل بطريقة أو بأخرى إلى العالم الثالث، حيث 
تعيش المجتمعات الفقيرة، حيث ال يجد أفرادها قوت يومهم، وال 
حتى الخبز الجاف إلطعام أطفالهم، مجتمعات محرومة من كل شيء، 
تُرى كيف تكون ردة فعلهم عندما ُيشاهدوا مثل تلك األفالم، وماذا 

 ؟ قولهم وقلوبهميمكن أن يُزرع في ع
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التي اخترقت وهدمت  هي – يقول مؤلف الكتاب كما –القوة الناعمة 
، ذلك أن 1989جدار برلين قبل زمن طويل من سقوطه في عام 

المطارق والجرافات ما كانت لتنتج لوال انتقال الصور المبثوثة من 
ثقافة الغرب الشعبية على مدى سنوات طوال فاخترقت الجدار قبل 

 .أن يسقط
القوة الناعمة والثقافة الشعبية هي كل الموسيقى الغربية التي 
تبث من خالل األجهزة الحكومية والخاصة بأنواعها المختلفة، فما 
معنى مثالً أن تبث برامج إذاعية عربية من الدول العربية تتخللها بين 
الفينة واألخرى بعض األغاني الغربية؟ هي كل أفالم الكرتون 

حف النينجا وما إلى ذلك، هي كل برامج البحث عن والبكيمون وسال
المواهب والقدرات والرقص والغناء، كل تلك األزياء والموضة التي 
تخالف القيم والفكر اإلسالمي، وعدد من المحطات التلفزيونية 
العربية التي ما أنشئت وال تبث إال ما يحطم مقومات الدولة، 

ها، هي مباريات كرة وخاصة قيمها اإلسالمية وفكرها وشريعت
القدم المنقولة على الهواء مباشرة وتمجيد أبطالها الذين ال 
يتورعون عن السفر ودعم الدولة الصهيونية ونحن ببساطة نحمل 
شعاراتهم وصورهم وأشكالهم الغريبة، فماذا يعني كل ذلك إن لم 

 ؟ يكن ذلك تغريب للفكر العربي اإلسالمي
ومفكريه ال يتورعون عن نشر مثل والغريب في الموضوع أن الغرب 

هذا الكالم الخطير، فمثل هذا الكتاب وغيره الذي يتحدث فيه 
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مؤلفوه عن مثل هذه الموضوعات منتشرة في أرجاء الوطن العربي 
ومترجمة إلى اللغة العربية ولكننا قوم ال نقرأ، وإن قرأنا فإننا نشعر 

ا شعوب محصنة بأن الموضوع ال يهمنا من قريب أو من بعيد، وكأنن
من كل تلك المخططات االستعمارية التي تحيط بنا، وفي المقابل 

هي التي جعلت  -التي نتحدث عنها-فإننا نُفاجأ بأن القوة الناعمة 
الدراسة في الواليات المتحدة هي الخيار األول للشباب في العديد 
من الدول العربية واإلسالمية، وذلك من خالل استطالع للرأي أجراه 

طالب في تسع دول  5000المجلس الثقافي البريطاني ألكثر من 
 .إسالمية

وهي التي جعلت من أمريكا في نظر كثير من العرب المأسورين بها 
هي أرض المهجر، وأرض الحريات، ومركز العولمة والحضارات، 
وثقافتها هي أعرق الثقافات في جميع أرجاء العالم، فهي أرض 

ات، أرض الفرص االستثمارية واألموال، انفتاح الحضارات والثقاف
أرض االستفادة من العقول العبقرية، وهي التي تجتذب ما يقرب من 
ستة أضعاف المهاجرين األجانب مقارنة ببقية دول العالم، ويعمل 

ألف باحث أجنبي حتى عام  86في مؤسساتها التعليمية أكثر من 
2002. 

وقد يقول قائل، إن ما عرض يغول ويهول من هذا الموضوع كثيرًا، 
ويمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية منها الخوف والترقب وعدم القدرة 
على االنفتاح على الحضارة والثقافة الغربية، وفي الحقيقة ليس 
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ذلك هو هدفنا من هذا المقال، وإن كان كل ما قلناه حقيقة، 
ما تم ذكره هنا ما هو إال جزء مما ذكر في  والحقيقة تقول أيضًا إن

 .الكتاب

وإن كنا ال ندعو إلى االنغالق على أنفسنا وال ننظر إلى أبعد من أنوفنا 
وال أن نزرع فكرة نظرية المؤامرة في عقول وقلوب أطفالنا، إال أنه من 
المنطقي جدًا ونحن ننفتح على الثقافة والحياة العالمية أن نعرف ما 

وأن نعرف حجم المؤامرات التي تحيط بنا، وكيف استطاع يحيط بنا 
ذلك الثعبان الناعم الملمس أن يتسلل إلى مخادعنا من غير أن 

 .نشعر
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


