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إذا سئل عربي عن أسباب دعم الواليات المتحدة إلسرائيل في صراعها مع العرب يجيب غالبا بأن النفوذ                  

مـا  ورب. الصهيوني في الواليات المتحدة قوي جدا ويصعب على اإلدارة األمريكية اإلفالت منه أو التغلب عليـه               

األقلية اليهوديـة   . يضيف المجيب بأنه سيكون بإمكان العرب استقطاب الدعم األمريكي في حال تراخي الصهاينة            

ذات مال وفير وتنظيم جيد وتملك طاقة مالية كبيرة وقدرة على النفير وحشد النشطاء القادرين على التأثير علـى                   

شبيهة بالتبرير القائل بأن إسرائيل تهزم العرب ألنهـا         هذه إجابة سخيفة وساذجة وهي      . رجال السياسة األمريكيين  

 . أقوى منهم ولو لم تكن كذلك للقنها العرب الدروس القاسية

هذا المنحى في تفسير الظاهرة السياسية ال يقتصر على الحكام ومعاونيهم ووسائل إعالمهم وإنما يمتـد                 

اصيل النفوذ الذي تتمتع بـه المنظمـات الصـهيونية          إلى العديد من المثقفين والكتاب العرب الذين يسهبون في تف         

والجمعيات اليهودية في العالم وباألخص في الواليات المتحدة األمريكية، وفي تصوير األخطبوط المالي الصهيوني              

هناك تركيز كبير علـى     . الذي يستعمل لحشد التأييد السياسي إلسرائيل ودعم اقتصادها وقدراتها التقنية والعسكرية          

عات الضغط الصهيونية ودقة تنظيمها وأدائها إلى درجة أنها تحولت إلى كابوس يحيق بالعرب ويمنع عنهم                مجمو

وقد تغلغل هذا المنحى إلى صفوف الناس بحيث يثير النفوذ الصهيوني لدى العامة التعجب              . ورود المياه األمريكية  

 . والحيرة والشعور بنوع من اليأس

ل من عجزه أمرا حتميا ال مفر منه وال يمكن التخلص منه مهما حـاول،               العاجز يصنع القوى التي تجع     

إنه يصنع في ذهنه قوى قهره لتكون لـه         . وعليه أال يحاول ألن تلك القوى هي التي تقرر مصيره وال راد لحكمها            

 .مبررا أمام اآلخرين خاصة الذين ينتظرون منه القيام بمجهود نحو الخالص من مأزق أو تحد أو حيرة

لكن المسـألة   . يصعب على المرء االعتراف بضعفه، وقد يكون األمر صحيحا بالنسبة للجماعات والدول            

في كل دولة عربية محصورة بشخص واحد ألن كل دولة يحكمها شخص وغالبا ما تنطبق عليه التحليالت النفسية                  

ل تعـديل األوضـاع أو      تظهر هذه الصعوبة خاصة لدى العاجز الذي ال يحـاو         . كما تنطبق على أي شخص آخر     

إنه ال يحـاول    . التأثير عليها أو تغييرها ويكتفي بالتمنيات واألدعية ويضع أمله في فنجان الحظ أو أبراج الصحف              

تغيير واقعه بيديه ألنه ال يثق بنفسه وال بالقدرات اإلنسانية المتوفرة لديه وألن نفسه أضعف من أن تضـعه فـي                     

لزخم والحيوية والمنافسة والتحدي والعطاء وتفضل البقاء في أسر التردد والجبن           مواجهة العالم الخارجي المليء با    

وربما تفضل النفس هذه االستغراق في الشهوات ومتع الحياة الـدنيا          .  واالنسحاب بعيدا عن الحياة النشطة المبدعة     

ية توحي بأنهـا تبـذل      على حساب الذات واآلخرين ضاربة بعرض الحائط القضايا العامة ومكتفية باهتمامات شكل           

وبدل أن تضع الشخصية من هذا القبيل األمور في نصـاب علمـي وتقـويم               . جهدا حقيقيا نحو اإلنجاز الجوهري    

موضوعي تهرب إلى التبرير القائم على تحميل المسؤولية لآلخرين وتلجأ إلى تفسيرات غيبية تتزاحم فيها األوهام،                



فبدل أن تقوم بخطوات عملية نحـو مواجهـة العـدو أو            . مضمونوإلى شعارات مليئة بالضجيج دون محتوى أو        

 .التحدي تركز على الخطابات والكالم الساخن والتصريحات النارية

ال يشكل الضعف أو االعتراف به أزمة نفسية بالنسبة للشخص الذي يعمل على تغيير واقعه ألنه يحاول                 

قوة العوامل الخارجية التي تعيقه أو تسيطر عليه، وليس         إنه يدرك قوة العالم خارج نفسه أو        . الخروج مما هو فيه   

هذا شخص يحترم نفسه ويحتـرم      . لديه االستعداد لالستكانة أو االستسالم لها ويحشد طاقاته من أجل التغلب عليها           

ل وهو القادر على اإلنجاز وتحقيق اآلمـا      . اإلنسان في داخله ويعي المدى البعيد الذي يمكن أن توصله إليه طاقاته           

 . والطموحات، وعلى التغلب على الصعاب ودحر عدوه وكسب احترامه في نفس الوقت

تتمثل مأساة الخنوع اإلنساني في ذلك الذي يعمل دائما على صنع أوهام العجز وإسـقاط عيوبـه علـى                    

ا، يعي عجزه   إنه ال يواجه الحقائق بل يهرب منه      . اآلخرين أو اللجوء إلى تفسيرات يجعلها خُمرا تعمي عنه العيون         

إنـه  . ويهرب من مواجهة نفسه واآلخرين به، يحاول إيهام نفسه والناس بأنه صاحب عقل وتدبير وصولة وجولة               

العظيم الذي لوال المعيقات لصنع المعجزات، والقادر الذي لوال المتآمرين لسحق األعداء، والحكـيم الـذي لـوال                  

يس درب خيال، فمن يستمع إلى وسـائل اإلعـالم العربيـة            هذا ل . المتربصين لنهض باألمة حتى ال يطاولها أحد      

تزدحم بالدنا بالحكمـاء والمعلمـين األوائـل والعقـالء          . الرسمية يجد أن أغلبها تنطق باسم الحاكم بهذا المنطق        

 .   وأصحاب الحصافة والرأي السديد الذين لم يتركوا معركة ضد عدو أو نحو التقدم إال هزموا فيها

ع الدول المعادية أو تلك التي نأمل منها الوقوف معنا ولو جزئيـا وبـاألخص الواليـات            في مثل حالنا م    

ففي تفسير قدرات إسرائيل على النيـل مـن         . المتحدة كأننا نطلب من العدو أن يقيد نفسه ليفسح لنا المجال للعمل           

جندت العمالء ويطالبهـا  فلسطينيين يقف مسؤول فلسطيني على سبيل المثال مبررا أن إسرائيل استغلت الظروف و    

بينما عليه أن يعترف بالتقصير الفلسطيني في إعـداد النـاس لمواجهـة مخططـات األعـداء        . بوقف االغتياالت 

في التبريـر يحـاول المسـؤول أن يهـرب مـن            . وبالتقصير في وضع برنامج يتم تنفيذه عمليا لمالحقة األعداء        

إنه تفكير عقيم ال يورث إال      . لتي تتالءم حسب تقديره مع مصالحه     مسؤولياته وأن يلوم العدو ألنه يقوم بالسياسات ا       

 .الهزائم وال يثير إال السخرية

على مدى عقود والعرب ينتظرون الرئيس األمريكي راجين منه اإلنصاف في قضاياهم وعلـى رأسـها                

نبالج، لكن اللعنات   يأتي رئيس ويذهب رئيس ويبقى الرجاء خائبا وال تجد الدعوات طريقا نحو اال            . قضية فلسطين 

رجاؤنا عند الرئيس األمريكي خائب حتى اآلن ولعناتنـا         . اليهودية تبقى مستمرة  ) اللوبي(على مجموعات الضغط    

ال مانع، سنستمر في المحاولة ما دام باب البيت األبيض ليس           . على الصهاينة لم تنفتح أمامها أبواب االستجابة بعد       

 .مغلقا، والرئيس ال يسمع من ساكت

الكالم وحده ال يكفي، إنه مجرد ذبـذبات تـذروها          . ليت العرب يبوحون بما قدموه حتى يستجاب الدعاء       

ربما ينفع المنطق والحجج الكالمية في جلسة حوار فكري أو تمرين ذهني لكنه             . الرياح مهما حمل من قوة المنطق     

المنطق جميل وقوته تسـحر األلبـاب       . من الصعب أن يأتي بمردود عندما يكون عنصرا خاليا من الواقع المادي           

لكنني لم أجد في تاريخ العالقات الدولية تراثا يستند على المنطق وحججه وقوته فقط، ولم أجد حتى فـي الفلسـفة                     

. السياسية المتعلقة بعالقات الدول ما يرى في قوة المنطق ما يأتي بالحقوق أو يقود إلى عدل أو قسط أو إنصـاف                    

حية التاريخية يخرجون عن النص التاريخي ويعيشون الالتاريخ الـذي يفقـدهم ارتبـاطهم              يبدو أن العرب من النا    



إنها حالة مغادرة الواقع لصالح أوهـام أو أحـالم أو           . بالواقع ويجعلهم يعيشون حالة أشبه ما يكون بأحالم اليقظة        

 .تخيالت يرغبون في أن تكون الحقيقة

زون أهميتها في نظرتهم للعالقة مـع الـدول الغربيـة           هناك قضايا رئيسة من الواضح أن العرب يتجاو       

يقع على رأس هذه القضايا     . بخاصة الواليات المتحدة وال يكترثون كثيرا في دورها في صياغة العالقات الخارجية           

 :ما يلي

تفكير التمني محكوم بانفصال عن الواقع ومرتبط بغيبيات خارجة         .  تفكير التمني والتفكير العملي    :أوال

إنه تفكير يوهم ممارسه بأن األمور ستتحسن فجـأة لسـبب غيـر             . عن الذات تماما دون أن تكون قناعات إيمانية       

تمتد جذور هـذا    .  ونصرة المظلومين  مفهوم ولكن له عالقة بقوة راعية غير مرئية تأخذ باعتبارها موازين العدالة           

إنه . التفكير إلى قرون خلت وتميزت بدرب ثقافي أقرب ما يكون إلى الشعوذة واالنفصال عن الذات وتوهم الحقيقة                

 . أشبه ما يكون بالتفكير السحري الذي يصر دائما على أن الحقيقة عبارة عن وهم وديدنها الباطل

مادية ملموسة وليس على أوهام أو رومانسيات، وهناك حقائق وقضـايا  تبنى العالقات الدولية على أسس    

ربما تنظر  . موضوعية تؤثر في السياسة األمريكية الخارجية وال شأن لها برجاء عربي أو عوامل إحباطه النفسية              

لسـد  الواليات المتحدة بنوع من األسف لحال جائع لكنها ليست مستعدة لتوفير أكثر من كسرات خبز أو لقيمـات                   

ولعل في  . وهذا ال ينطبق على أمريكا فقط وإنما ينطبق على الدول والشعوب األخرى مع فروقات هامشية              . رمقه

تعاني دول عربية مثل الصومال وموريتانيا والسودان من ضـيق الحـال ومـن              . السلوك العربي دليال على ذلك    

وإذا . ى الحد الذي تغلغلت من خاللـه إسـرائيل        المجاعات أحيانا ولكن المساعدات العربية تبقى قليلة وموسمية إل        

وال أقصـد   (قيس حجم التبذير العربي االستهالكي على ما ينفق في المواجهة ضـد إسـرائيل نجـد أن التبـذير                    

ولنا في النهاية في أنفسنا عبـرة فيمـا         . أكثر بكثير من المرصود لتحرير األرض العربية      ) االستهالك المحسوب 

 . لمتحدةنتوقعه من الواليات ا

لم يثبت العرب ال للواليات المتحدة وال لغيرها أنهم يحترمون أنفسهم وذلك لعـدة              . احترام الذات : ثانيا

 :أسباب منها

لم يعمل العرب على استغالل ثرواتهم وطاقاتهم وقدراتهم المختلفة من أجل تطوير أنفسهم              -1

ركز العرب علـى    .  بسهولة إنتاجيا وبنائيا بشكل فاعل على الرغم من إمكانية القيام بذلك         

أجهزة المخابرات الداخلية وما يترتب عليها من قمع        : التطوير الجدي والخالّق في ناحيتين    

تملك أمم أخرى مقدرات    . للمواطن والتحديث االستهالكي وما يترتب عليه من تبديد للثروة        

 .وإمكانات أقل لكنها قطعت أشواطا واسعة في التنمية والتحديث

عرب مواطنيهم ويحيطونهم باألجهزة األمنية التي تراقب كل صغيرة وكبيـرة           ال يحترم ال   -2

المواطن العربي عبارة عن مطية مهمشة ال قيمـة لهـا وال ثقـة بهـا،                . وتحاسب عليها 

 .والمثقف والمفكر مضطهدان إال إذا قبال أن يكونا أداتين بيد صاحب السلطان

يؤمن العربـي   . رروا بعد الثأر ألنفسهم   تعرض العرب للعديد من الهزائم العسكرية ولم يق        -3

إنه مستعد أن يقاتل    . بالثأر وال يقبل الدونية لكن ليس حيال الغرباء وإنما حيال أهل البيت           



ابن عمه أو جاره عشرات السنوات، لكنه أمام إسرائيل وغيرها من الدول المعتدية ال يجد               

األمـة فـي مواجهتهـا      . في جعبته سوى الشكوى لألمم المتحدة أو الواليـات المتحـدة          

للمتربصين أشبه ما يكون بطفل مغنج يرى أمنه دائما في االنكفاء إلى الذات أو في حضن                

 . أمه

لم تتحرك الشعوب العربية حتى اآلن لإلطاحة بجالديها مما أعطى انطباعا لـدى األمـم                -4

لـى  األخرى والحكومات أن العرب يعشقون الذل واإلهانة وأنهم يفضلون العيش بمذلة ع           

 .الحياة بإباء

لم يرتق العرب على كافة مستوياتهم الشعبية والثقافية والرسمية والفكرية حتى اآلن إلـى               -5

فضـل  . درجة التعاون القائم على أسس منهجية ومهنية على الرغم من إمكانية القيام بذلك           

 العرب البقاء مشتتين على الرغم من أن قوتهم بوحدتهم، وشوهوا فكرة التئـامهم بمنحـى              

ال يسلم الكتاب والمفكرون من هذه التهمة وهم الذين         . غير معرف اسمه التضامن العربي    

وفي ذلك ما يشير إلى أنهم      . يدعون صباح مساء إلى التغيير وإعادة ترتيب البيت العربي        

لم يصعدوا بما فيه الكفاية حتى اآلن نحو الوعي العملي الذي يترجم األفكار إلى نشاطات               

والتهمة تصل إلى الشعوب التي تئن من وطأة الظلم ولكنهـا اسـتجابت             . عتتبلور إلى واق  

لتأثيرات سياسات عربية من ضمنها بث مشاعر الكراهية والبغضاء غير المبـررة بـين              

 .الشعوب العربية

إذا عدنا إلى السـجالت التـي تنطـق         . يكثر العرب من الكالم ويقللون من العمل المفيد        -6

تهم وتهديداتهم نجدها تختلف إلى حد كبير جدا عمـا تـم            بتصريحات المسؤولين ووعودا  

وبهذا اشتهرنا في العالم أننا أصـحاب       . عمله على أرض الواقع ومختلفة تماما عن النتائج       

ومع كثرة الكالم وقلة العمل تطورت لدينا عقليـة   . أفواه كبيرة وعصي صغيرة إن وجدت     

ب باختالق الذرائع والحجج المغلف     التبرير والتي يمكن اختصارها بفن الكذب على الشعو       

هذا ما يعرفه العالم عنا وهذا ما تردده إسرائيل في وسائل إعالمها كلمـا              . بالكالم المنمق 

 .خرج مسؤول عربي بتصريح هادر

ال .  حزب اهللا هو الوحيد الذي شذ حتى اآلن عن السلوكيات العربية التقليدية ولهذا كسب احترام العدو والصـديق                 

ا االحترام بالمحبة والرغبة في التعاون، لكن له عالقة في تخطيط السياسات وتنفيذ القرارات لما تأتيـه                 عالقة لهذ 

 .لقد فرض الحزب نفسه فأخذه اآلخرون بالحسبان رغم أنوفهم. من ردود فعل فعالة من قبل الحزب

المجال مفتوح  .  الصهيوني ال تتناقض المصالح األمريكية في البالد العربية مع دعم أمريكا للكيان          : ثالثا 

عربيا أمام االستثمارات األمريكية ونهب الثروات، ومن الصعب أن تتم عرقلـة األمـريكيين علـى المسـتويات                  

على العكس، يحظى األمريكيون على كافة مستوياتهم باالحترام والتبجيل حيثما          . الرسمية والشخصية واالقتصادية  

جربتي، عبر لي أحد األمريكيين مرة عن الوضع بقوله أنه هـو مجـرد              من خالل ت  . ذهبوا في هذا الوطن الكبير    

وضائع في وطنه ومكانته ال تتعدى مكانة الجرذون، أما في الوطن العربي فهـو عبـارة عـن رئـيس                    " صائع"



جمهورية يتهافت الناس على التقرب منه وتوجيه الدعوات له، وأنه لو شاء أال ينفق درهما من جيبه على طعامـه                    

 .الته الستطاع ذلكوتنق

إنها تقـيم القواعـد وتجـري التـدريبات العسـكرية           . أمريكا تصول وتجول عسكريا في البالد العربية       

إنهـا تتعـاون مـع      . والمناورات المشتركة وتبيعنا كميات ضخمة من السالح من أجل أن نستعد لحروبنا الداخلية            

تطور لتبقى مهيمنة عسكريا على المنطقـة وتسـتنزف         إسرائيل عسكريا وعلميا وتزودها بما يلزم من السالح الم        

فماذا تبغي الواليات المتحـدة     . ال تناقض بين هذا وذاك وال عار وال تهديد للمصالح         . الطاقات العربية كيفما تشاء   

 أفضل من هذا الوضع؟

ـ                   ات بالرغم من كل هذا هناك من يحاول أن يلقي المسؤولية على ما يسمى باللوبي الصهيوني أو مجموع

العـالم أجمـع    . هذا هروب من الواقع ودفن للرأس في الرمال وعدم قدرة على مواجهة الحقيقة            . الضغط اليهودية 

يدرك تماما من نحن وما نحن فيه وعلى رأسه الواليات المتحدة التي تنخر مخابراتها صفوفنا وأجسادنا وبيوتنـا،                  

للوبي الصهيوني ليس قويا بل نحن الضعفاء، وأمريكـا         ا. وفقط نحن الذين نسعى دائما إلى تغطية الشمس بالغربال        

ليست في غي عن مصالحها بل نحن الذين نتغابى، والعالم من حولنا يدرك أننا نهين أنفسنا فيرى أن في احترامـه        

وفي النهاية يفرض المرء على اآلخرين الطريقة التي عليهم أن يعاملوه بها، وحصاده لن يختلف عـن     . لنا مضيعة 

 بالتأكيد يدرك هذا كل الساسة والمسؤولين، فهل من بادرة خير تجمع األمة حول أفق جديد؟  . زرعهجنس ما 


