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الدول العظمى :الر�سالة ال�سامية وامل�صالح الفا�سدة
فاطمة نا�صر

الكاتب �ألك�سندر فلور�س يف مقاله مبجلة الت�سامح عبارة هيجل «روح العامل على جواد» ،والتي �أطلقها حني ر�أى نابليون بونابرت عائدا على َ�صهْوة جواده
ُيقارب
ُ
ال�صورة لبو�ش االبن وهو ُيعلن انت�صار �أمريكا وحترير العراق من على منت حاملة طائرات� .أيت�شابه امل�شهدان مع اختالف الأزمنة� ،أم �أ َّن
مُنت�صرا عام  ،1806وتلك ُّ
بونابرت وطموحات فرن�سا العظمى ،يختلفان عن بو�ش االبن وطموحات �أمريكا؟
ُّ
ي�ستهل الكاتب حتليله بالبدء يف حتديد الذرائع ل�شن احلرب
تغيت مُ�س ِّببات احلرب ،وكيف
على العراق ،وي�ستعر�ض كيف َّ
ُو ِّجهت يف البداية للق�ضاء على �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي
مي��ت��ل��ك��ه��ا ���ص��دام ح�����س�ين ،و���ص��ل��ت��ه ب���الإره���اب�ي�ن ،ح��ت��ى و�صلنا
�إىل رغبة �أمريكا يف ن�شر الدميقراطية .يبدو �أ َّن ال�سيا�سة
��غ�يرت بعد
الأم��ري��ك��ي��ة يف التعامل م��ع ال�����ش��رق الأو���س��ط ق��د ت َّ
ذلك؛ فقد كانت �أمريكا لوقت طويل ِّ
ُّ
التدخل الع�سكري
تف�ضل
املبا�شر� ،إن حادت �أيٌّ من ال��دول العربية عن ال��درب ،وبادرت
بفر�ض قوتها .متاماً ،كالذي حدث حني غزت العراق الكويت،
ق��ام��ت �أم��ري��ك��ا با�ستخدام ال��ت ُّ
��دخ��ل الع�سكري املبا�شر فقط،
حيث ا�ستطاعت �أم��ري��ك��ا بف�ضل ه��ذه ال�سيا�سة امل�ساملة التي
كانت تغ�ض الطرف عن كافة التجاوزات الإن�سانية وغريها يف
ت�ضرب بيدٍ من حديد �إنْ بادرت �إحدى
هذه الأنظمة ،ولكنها
ُ
هذه الدول بفر�ض قوتها ،من �أن ت�ستفيد من الرثوة النفطية
بهذه ال��دول ،و�إن تو َّفر ج ٌّو من احلماية لإ�سرائيل يف الوقت
تغيتْ
نف�سه .وهذا كان الأهم يف حينها� .إال �أ َّن هذه ال�سيا�سة َّ
ب��ا���س��ت��ح��داث خ��ط��ة ج��دي��دة لل�شرق الأو����س���ط .خ��ط��ة �أ�سا�سها
حتويل الأنظمة الدكتاتورية �إىل �أنظمة دميقراطية .وهذا
التغيري ي�شمل ملفات كثرية ،وكلها عليلة للأ�سف يف ال�شرق
ُ
فحقوق الإن�سان بكافة �أ�شكالها ُتنتهك دون رقيب �أو
الأو�سط.
ح�سيب .فاالنتهاكات الإن�سانية موجودة يف كافة دول ال�شرق
الأو�سط ،مع اختالف الن�سبة فقط.
يتك َّلم ال��ك��ات ُ��ب ع��ن َر ْغ��ب��ة �أم��ري��ك��ا يف ن�شر ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف
العامل العربي ،وه��ي اخلطة اجل��دي��دة ل�شرق �أو���س��ط جديد،
الكاتب مل يتع َّر�ض جلذور هذه الرغبة .و�أثناء ما كنت
�إال �أ َّن
َ
�أبحث حول هذا الأم��ر� ،صادفت � ً
أق��وال لبو�ش االبن وقياداته
عقب �أح��داث � 11سبتمرب؛ حيث قال �إ َّن دعم �أمريكا وغ�ضها
الطرف عن الأنظمة غري الدميقراطية ،قد �ساعد على ظهور
الإره��اب .ومقولة �أخ��رى مل�ست�شارة الأم��ن القومي كونداليزا
راي�����س ،ت��ق��ول فيها�« :إ َّن ِق َيمنا تعني لنا الكثري يف اخل���ارج،
ونحن لن نتوقف عن احلديث عن الأمور التي تهمنا :كحقوق
الإن�سان ،واحلرية الدينية...وغريها من القيم ،التي �سوف
َن ْ�سعى �إىل تطبيقها» ،وجن��د ق��وال م�شابها ل��وزي��ر اخلارجية
ال�سابق كولن ب��اول يقول فيه�« :إن��ن��ا منلك ر�ؤي���ة للمنطقة،
حيث ُتعلى فيها قيمة ال��ف��رد ،وحت�ترم فيها �سيادة القانون،

وت��زي��د فيها امل�شاركة ال�سيا�سة ي��وم��ا بعد ي���وم»؛ �إذن �أي��ك��ون
الإره��اب هو الباعث لتغيري ال�سيا�سة الأمريكية نحو ال�شرق
الأو���س��ط؟ وه��ل �صحيح �أ َّن���ه ب�سبب �سيا�سة �أم��ري��ك��ا ال�سابقة
يف ِّ
غ�ض ال��ط��رف ع��ن القمع وامل��م��ار���س��ات الالدميقراطية يف
ال�شرق الأو�سط ،ا�ستطاع الإرهاب �أن ينمو ويتمدَّد؟ ال يجيب
الكاتب عن هذا ال�س�ؤال ،فهو يتكلم عن رغبة �أمريكا بن�شر
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ق��ط ،دون ال��ب��ح��ث ع��ن ���س��ب��ب رغ��ب��ة �أم��ري��ك��ا
بن�شرها .يعر�ض الكاتب العراق كنموذج لكيفية تطبيق �أمريكا
الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط ،وقد كانت �أمريكا اختارت
العراق ك���أول بلد ُتط ِّبق عليه �سيا�ساتها اجل��دي��دةِّ .
ويلخ�ص
الكاتب �أح��داث ه��ذا التغيري بنقطتني �أ�سا�سيتني؛ �أوالهما:
تداخل امل�صالح الأمريكية االقت�صادية...وغريها ،برغبتها
ال�صادقة بن�شر الدميقراطية .وهنا �أت�ساءل كيف يفرت�ض
ال��ك��ات��ب ُح�����س��ن ن��ي��ة الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة بن�شر الدميقراطية
ً
ب�سيطا لهذه
ملمحا
يف ال��ع��راق ،دون �أن يعر�ض علينا ول��و
ً
النية ال�صادقة .عمل كهذا ال يُقا�س بالنيات و�صدقها ،و�إمنا
بالدالئل والقرائن ،التي ُتثبت ِ�ص ْدق هذه النية من عدمه.
ث��ان��ي��ا :ال��ت��ط ُّ��ورات امل��ع�� َّق��دة ال��ت��ي ظ��ه��رتْ �أث��ن��اء تطبيق ه��ذه
ال�سيا�سات؛ و�أهمها :عدم اال�ستقرار ،وا�شتعال فتيل النزاعات
الطائفية يف كافة مناطق ال��ع��راق ،وامل��ق��اوم��ة ال�شر�سة التي
�أظهرتها ه��ذه الف�صائل جت��اه ال��ط��رف الأم��ري��ك��ي ،ومطامع
�أمريكا يف ث��روات العراق التي مل تتو َّقف حتى �أثناء ن�شرها
للدميقراطية!

وبهذاَ ..ن َرى �أ َّن تطبيق ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة ،لي�س
بالأمر الهني ،و�أمريكا �أدركت هذا الأمر .كما �أنها تدرك �أن
املواجهة املبا�شرة مع دول �أخ��رى كم�صر وال�سعودية لي�ست
جمدية �أب���دا .وح��اول��ت التدخل يف دول �أخ���رى ،حيث دعمت
�إخراج �سوريا من لبنان بعد مقتل احلريري ،ولقد ح�صلت يف
البدء على جتاوب كبري من ال�شعب اللبناين وقياداته؛ الأمر
الذي مل ي�ستمر طويال؛ حيث عادتْ �صورة �أمريكا الداعمة
لإ���س��رائ��ي��ل وب����د�أت التحالفات بالتفكك عنها .ول��ك��ن ن�ش�أت
فرقتان :واحدة ت�ؤيد عودة النفوذ ال�سوري يف لبنان ،و�أخرى
معار�ضة له� .أ َّما م�صرُّ ،
فتدخل �أمريكا فيها كان �سطحياً.
ون�أتي �إىل الق�سم الأخري ،والذي يتناول فكرة �ضرورة تطبيق
الدميقراطية يف العامل العربي ،والبحث يف كيفية حتقيق
ه���ذا الأم�����ر .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب �إ َّن ال���دع���وات للتغيري وتطبيق
الدميقراطية وم��ب��ادئ العلمانية يف ال�شرق الأو���س��ط ب��د�أت
منذ  100ع��ام ،وناق�شها الكثري من املفكرين العرب� ،إال �أننا
وك��م��ا ن��ع��ل��م -مل ي��ك��ن للمفكرين ال��ع��رب ال��ل��ي�برال��ي�ين �أي��ة�سلطة �أو جماهريية يف �أي وقت من الأوق��ات .ومن �أبرزهم:
ال��ك��ات��ب العفيف الأخ�����ض��ر ،ال���ذي ك��ت��ب م��ق��االت ق�� ِّي��م��ة ح��ول
التغيري ،ولكن لذاعة بع�ض �آرائ��ه خ�صو�صا تلك التي تتكلم
ع��ن ت��دخ��ل الإ���س�لام بال�سيا�سية .و�أت��ف��ق م��ع الكاتب �أن َب ْ�ين
�ضرورة التغيري يف العامل العربي ،واالنق�سامات -الراديكالية
الدينية وال��رادي��ك��ال��ي��ة العلمانية -تغيب امل�صلحة العامة،
ال��داع��ي��ة �إىل نهو�ض ه��ذا اجل���زء م��ن ال��ع��امل ،امل��ت���أخ��ر كثريا
ع��ن رك���ب الأمم ،وال����ذي مل ي�ستفد م��ن ث��روات��ه يف الإن��ت��اج
امل��ع��ريف ،ومل ي�ستطع �أن ُي��ح��ارب حت��دي��ات ك��ث�يرة كالبطالة
وال���ف���ق���ر...وغ�ي�ره���م���ا .ك��م��ا �أ َّن�����ه م���ن َغ ْ��ي�ر احل��ك��م��ة حم��ارب��ة
امل�ساعي الأمريكية وامل�ساعي العربية الداعية للتغيري بهذه
ال�شرا�سة ،فهم -كما يقول الكاتب -باقون يف املنطقة لزمن
بجملة
طويل ،ولن جتدي مقاومتهم �شيئاً .ويختتم املقالُ ،
وردتْ يف التقرير الثالث للتنمية الإن�سانية العربية ،والتي
ت�شدِّد على �أ َّن درب التغيري الوحيد املتاح للعرب ينبغي �أن
ينبع منهم ،بالعمل اجلاد وقوة املعرفة ،التي �ستمكنهم من
ا�ست�شعار نقاط ال�ضعف ومطامع الآخرين.
f_wahaibi@hotmail.com

