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الواليات املتحدة األمريكية يف الوعي العريب
هند احل�ضرم َّية

لقد ا�ستطاعتْ الواليات املتحدة الأمريكية ،منذ القرن الع�شرين� ،أن ُتثبت للعامل �أجمع �أنها الق َّوة العظمى ،القوة القادرة على �إيجاد احللول مل�شكالته
و�أزماته .ومنذ �أن ا�ضطلعت الواليات املتحدة بهذا الدور ،وتبني �سيا�ساتها فكرة الهيمنة على الدول الأخرى من خالل قواها الع�سكرية واالقت�صادية،
ربر لها ،و َب ْي ُمندِّد لها .وقد حتدث ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املعنون بـ»بع�ض
ظهرت �آراء خمتلفة حول هذه الإمربيالية الأمريكية بني منكِر لوجودها ،وم ِّ
التغي الذي طر�أ على الإدراك العربي نحو الواليات املتحدة.
الإدراكات العربية للعالقات مع الواليات املتحدة» -واملن�شور مبجلة «الت�سامح» -عن ذلك ُّ
َو َي � ��رى ر� �ض ��وان �أ َّن ه �ن��اك ث�ل�اث ط ��رق �أو م �ق��ارب��ات مت ِّكننا
م��ن ف�ه��م طبيعة ال�ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة خ�ل�ال العقود
اخل�م���س��ة امل��ا� �ض �ي��ة؛ �أول ه ��ذه ال� �ط ��رق :ال �ط��ري �ق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة
اجل�ي��و�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة؛ ف�ب��ال�ع��ودة �إىل ال��وق��ائ��ع ال�ت��اري�خ�ي��ة ،جند
الإدراك العربي ب�شكل ع��ام نحو ال��والي��ات املتحدة ب�أنها الدولة
الأع�ظ��م و�أر� ��ض الفر�ص والهجرة والغنى ال�سريع ،خا�صة بعد
احل��رب العاملية الثانية ،عندما ب��د�أت �أمريكا متار�س نفوذها يف
العامل ب�شكل ع��ام ويف ال�شرق الأو��س��ط ب�شكل خا�ص .والب��د هنا
من الإ�شارة �إىل الفرتة التي امتدَّت ما بني اخلم�سينيات و�أواخر
الثمانينيات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،واحل ��رب ال �ب��اردة ال�ت��ي ن�شبت
بني الواليات املتحدة واالحت��اد ال�سوفييتي ،فقد قامت يف بداية
ت�ل��ك ال �ف�ترة دول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل ع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطني ،و��ش�ه��دت يف
ْ
احلدثي كان هناك
نهايتها احلرب الأوىل على العراق ،وما بني
ا�صطفاف عربي وا�سالمي حتت مظلة القطبني املتنازعني؛ �إذ
ك�سب االحت ��اد بع�ض الأن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة ال�ث��وري��ة،
وك�سبت الواليات املتحدة �أنظمة �أخرى؛ من بينها :دول اجلزيرة
و�إيران وباك�ستان.
وقد كانت �أولوية �أمريكا يف تلك الفرتة هي حماربة ال�شيوعية
واالحت��اد ال�سوفييتي يف الفكر والع�سكر وال�سيا�سات ،وقد ب��د� ْأت
الكفة متيل ل�صاحلها بعد �أوا�سط ال�سبعينيات لعدة �أ�سباب؛ من
بينها� :أن معظم الدول العربية -حتى الأنظمة الثورية� -أقبلت
على �إقامة عالقات متوازنة مع كال الطرفني ،وبثقل �أك�بر مع
�أم��ري�ك��ا ،ل�شعور تلك الأن�ظ�م��ة بالعجز ع��ن م�صارعة �إ�سرائيل
واعتقادها ب ��أن �أمريكا لديها امل�ق��درة على الت�أثري على الكيان
ال�صهيوين� ،إ�ضافة �إىل ت��ردُّد ال�سيا�سات الرو�سية وا�ضطرابها
يف بع�ض الأح �ي��ان ،م��ع ا�ستمرار �صرامة ال�سيا�سات الأمريكية
وت�صارعها يف املنطقة ،خا�صة �صراع الطرفني على �أفغان�ستان.
وم�ن��ذ ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�سوفييتي مطلع الت�سعينيات وحتى
�أواخر  ،2009بزغت فرتة الهيمنة الأمريكية ،وبد�أت هذه الفرتة
باحلرب الأوىل على العراق وا�ستمرت حتى احلرب الثانية على
العراق ،واندالع احلرب امل�ستمرة على ما �أ�سمته الواليات املتحدة
بـ «الإرهاب الإ�سالمي» الذي م َّثلته القاعدة �أو ال�سلفية اجلهادية
ذات القيادة العربية.
ولفهم هذه املقاربة ،البد من التط ُّرق للمقاربة الثانية التي
ذكرها ر�ضوان؛ وهي ما �أ�سماه بـ»املحطات الفا�صلة» ،و�أوىل هذه

املحطات :قيام الدولة الإ�سرائيلية يف قلب الوطن العربي عام
 ،1948وك��ان ال ي��زال يف الإدراك العربي �أ َّن ال��والي��ات املتحدة ال
تتحمل امل�س�ؤولية الرئي�سية عن قيامها يف امل�شرق العربي� .أما
املحطة الثانية ،فهي :ازدياد هذا الإدراك �إيجابيا بعد حرب 1956
التي قامت يف م�صر والتي �شنتها بريطانيا وفرن�سا و�إ�سرائيل،
وتدخل الواليات املتحدة لإيقاف هذا الهجوم و�سحب اجليو�ش
م��ن م�صر .وجت� َّل��ت املحطة الثالثة يف حربي  1967و ،1973ويف
ه��ذه الفرتة دخ��ل يف الإدراك العربي -لأول م��رة� -أ َّن �أمريكا ال
تقف موقفا حمايدا ،وال ت�سعى للت�سوية العادلة للم�شكلة الأكرب
يف نظر العرب فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ووجود الكيان
ال�صهيوين ،وقد كانت هذه املحطة فا�صلة؛ لأ َّن اجليو�ش العربية
بعد  1973تنازلت عن زمام ال�صراع مع �إ�سرائيل وح َّيدت اجليو�ش
العربية نف�سها ،وقد ت�سلمت احلركات الثورية الفل�سطينية ِزمَام
الكفاح بقرار من اجلامعة العربية ،وال يزال هذا الأمر على هذا
النحو حتى اليوم!
حِ يَاد اجليو�ش العربية �أثر على ر�أي اجلمهور العربي ،الذي
ان ��دف ��ع ب ��اجت ��اه ت�ل��ك احل ��رك ��ات ،ك�م��ا �أث ��ر ع�ل��ى اح�ت�رام ��ه لتلك
الأنظمة ،وقد �أ ْدرَك اجلمهور العربي �أن احلل العادل للق�ضية
ال ي��أت��ي �إال م��ن تلك احل��رك��ات بعد �أن �أظ �ه��رت ال ��دول العربية
عجزها ،وبعد � ْأن �أعر�ض النظام ال��دويل -بزعامة �أمريكا -عن
تنفيذ القرارات املتعلقة بهذه الق�ضية.
�أ َّم��ا املحطة الرابعة ،والتي �أ َّث��رت �سلبا على الإدراك العربي
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،فهي احل��رب��ان على ال �ع��راق ،والأول��وي��ة التي
�أعطتها �أمريكا مل��ا ت�سميه ب��الإره��اب ،وميكن رب��ط ه��ذه املحطة
ب��امل�ق��ارب��ة التاريخية ال�ت��ي مت��ت الإ� �ش��ارة لها �آن �ف �اً ،ففي احل��رب
الباردة كانت �إ�سرائيل قطبا يف الأولوية التي اهتمت بها �أمريكا
وهي حماربة ال�شيوعية ،ويف حقبة الهيمنة الأمريكية �صار �أمن
�إ�سرائيل ج��زءا من �أم��ن الغرب و�أمريكا ،و�صار الإ��س�لام ولي�س
العرب فقط جماال للت�شكيك والهجوم.
�أ َّم��ا املقاربة الثالثة ،وال�ت��ي �أ��ش��ار �إليها ر��ض��وان ،فهي ال � ُّر�ؤى
والنظرات املتبادلة بني املثقفني على وج��ه التحديد ،وي��رى �أ َّن
الكثري من املثقفني العرب يف�صلون بني �أمريكا وبني ال�سيا�سات
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وال ي� ��زال ال �ك �ث�ي�رون ي� ��رون �أ َّن ال��دمي �ق��راط �ي��ة
الأمريكية ذات �أوج ��ه متعددة ولي�ست ذات وج��ه واح ��د ،و�أ َّن ��ه ال
يجوز اختزال �أمريكا ب�شعبها وحرياتها ودورها يف حا�ضر العامل

وم�ستقبله يف جمرد قوة ع�سكرية �أداة لل�سطوة الإ�سرائيلية يف
منطقتنا .ول�ك��ن ه��ذا م��ا ح��دث خ�لال ال�ع�ق��د الأول م��ن ال�ق��رن
ال��واح��د والع�شرين؛ لأن�ه��ا مل تفعل �إال هذين الأم��ري��ن ،وي��رى
ر�ضوان �أ َّن احل�ضو َر الأمريكي الطاغي وت�أثريه يف املنطقة كان له
دور يف هذه النظرة العربية املختزلة لأمريكا -ثقاف ًة وجمتمعاً
ونظاماً -فحرب �أمريكا على العراق وا�صطفاف ال�شعب الأمريكي
وراء جورج بو�ش ،تركا انطباعًا لدى الوعي العربي حول العالقة
بني الدولة الأمريكية واملجتمع من جهة والدولة والدين ،وحول
النظرة الأمريكية للعرب والإ�سالم وامل�سلمني.
ري من
ري من اجلدل والكث َ
وقد �أثارت احلربُ على العراق الكث َ
النقا�ش حول مو�ضوع «احلرب العادلة»؛ فكيف ت�ستطيع �أمريكا
�شن حرب على دولة �أخرى ما اعتدت عليها وال �أ�ضرت مب�صاحلها
امل�ب��ا��ش��رة؟ رغ��م م��ا ت��رت��ب على تلك احل ��رب م��ن خ�سائر ب�شرية
هائلة ،فمن يتح َّمل امل�س�ؤولية؟
ف ��إذا ك��ان ه�ن��اك ُم�ب ِّ�رر حل��رب �أم��ري�ك��ا على �أفغان�ستان ،و�أن�ه��ا
ج��اءت ك��ردة فعل �إزاء هجوم القاعدة؛ �أي �أنها «ح��رب دفاعية»؛
وبالتايل هي يف نظرهم عادلة باعتبارهم القاعدة معتدية ،رغم
�أ َّن ت�شوم�سكي يف هذا ال�ش�أن طرح ت�سا�ؤال مفاده :هل كان ُّ
التدخل
الع�سكري �ضروريًّا يف �أفغان�ستان؟ ُم � ْورِدا ر�أي القائد الأفغاين
امل ُ�ع��ار���ض لطالبان «ع�ب��داحل��ق» �أ َّن ال��والي��ات املتحدة رمب��ا كانت
«حتاول فقط �إظهار ع�ضالتها ،وت�سجيل انت�صا ٍر يخيف اجلميع
يف �أنحاء العامل ،بال اكرتاث ملعاناة الأفغان ،وكم منهم �سيموت»،
ثم ماذا عن العراق وفل�سطني؟!! بالت�أكيد الأمر خمتلف ،فلي�س
له مربر عادل �ألبتة.
كانت �أمريكا منذ ظهور د�ستورها متلك يف نظر نف�سها و�شعبها
ر�سالة جتاه الآخرين ،لكن كيف للعربي �أن ي�ؤمن بهذه الر�سالة
وه ��و ي ��رى نتائجها يف فل�سطني وال �ع ��راق وغ�يره��ا م��ن �شعوب
املنطقة بتدخالتها املختلفة؟! وهي تريد �أن ت�ضيف �إىل ف�ضائلها
�أنها تريد حمايتنا من �إيران!
ورمب ��ا ح ��ان ال ��وق ��ت ل�ك��ي ي �ج��دد امل�ث�ق�ف��ون دوره� ��م يف �إح �ق��اق
ال �ع��دال��ة ..وك�م��ا ق��ال ال��روائ��ي الإف��ري�ق��ي ك��وت��زي« :دور املثقف
الأخ�لاق��ي يكمُن يف حت�سني �أو��ض��اع عاملنا ،و�إي�ق��اف التدهور �إن
ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال» .ولع َّل يف الثورة الفرن�سية مثاال بارزا
على التغيري الذي ميكن �أن يحدثه املثقفون.
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