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 علم نفس التسول عند البيت األبيض
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
31/8/2001 

يبدو أن األنظمة العربية ال تتعلم من تجاربها حتى البسيطة منها، أو باألحرى ال تريد أن                
على الرغم من تكرار التجارب مع اإلدارة األمريكية ما زالت أنظمة عربية كثيرة تحـاول               . تتعلم

وفـود  .  األمل في اإلدارة األمريكية قائم وال بد أن يعطي أكال في يـوم مـا               أن توهم العربي بأن   
. عربية تؤم العاصمة األمريكية وتكرر على المسامع والعيون مقوالت ومشاهد تخلو من الجديـد             

تطغى قضية فلسطين على النشاط الديبلوماسي العربي الذي يتركز على تنشيط دور أمريكي قـد               
ظ في اآلونة األخيرة نشاط عربي واسع في واشنطون مـن أجـل تـدخل        ويالح." متوازنا"يصبح  

 . أمريكي فيما يتعلق بوقف ما يوصف بالعنف المتبادل في فلسطين واستئناف العملية السلمية
إنه من المعروف ضمن العالقات اإلنسانية على المستوى الفردي أو الجماعي أن الطلـب              

ستجداء، وتكرار االستجداء يتحول إلى مهانة، والمهانة إلى        الذي يتكرر وال تتم تلبيته يتحول إلى ا       
يتحول المستجدي الذليل إلى ثقل وهم على المسـتجدى منـه           . إذالل واحتقار، ومن ثم إلى تشتيت     

بمعنى أن المستجدي ينتحر معنويـا      . أو تزييف إرضائه بوسائل متعددة    " زحلقته"الذي يعمل على    
ال هو قادر على اسـترجاع      . مادية وينزوي في حالة من الشلل     أمام المستجدى منه ويفقد حركته ال     

إنه عبارة عن مهزلة أمام نفسه وأضحوكة يتسلى        . نفسه أو احترام ذاته وال دمعه له من الشافعين        
إنه يصر على االستمرار في االستهتار الذاتي وتمريغ النفس مما يجعله أكثر ضعفا             . بها اآلخرون 

 . من الستدرار العطف والشفقةأمام سيده وأقل جذبا مع الز
العمل " ألف باء "لم يتعلم العرب عبر السنوات الطويلة أن من أوليات السياسة الدولية ومن             

الديبلوماسي الحرص على احترام الذات واإلثبات لألطراف المعنية أن البدائل متـوفرة أو علـى               
 وتفهم أن في الجعبة أكثر من       إنه من الحيوي أن تعرف األطراف     . األقل يمكن العمل على توفيرها    

صنع االنطباعـات   . خيار وأن الطرق المؤدية إلى تحقيق الهدف متعددة والوسائل كثيرة ومتنوعة          
الحقيقية منها والموِهمة أساسي وهام في تشكيل حسابات اآلخرين وتوجيه سياساتهم والتأثير علـى             

ال يترك الطرف المقابل حرا غير مقيـد        من الحنكة السياسية أ   . مداوالتهم وكيفية اتخاذهم للقرارات   
بحسابات واحتياطات وظنون وشكوك، ومن الغباء عدم عمل شيء بحيث يبقى اآلخر مطمئنا إلى              

هذه قاعدة ليست صحيحة    . أن الوضع محسوم لصالحه وال ضرورة هناك لالنشغال بمن ال يعملون          
 .امة وعلى مستوى األفرادفقط على مستوى الدول وإنما ذات تطبيقات عملية في الحياة الع

تحول العرب عبر السنوات إلى مادة عالمية للتندر بسبب قدرتهم الفائقة على تحمل العجز              
ال يكاد المراقب للوضع العربي يصدق ما يرى من هوان عربي وطاقـة             . وتلقي ضربات اإلذالل  

ء العـالمي أن    وللمـر . كبيرة على تجرع اإلحباط وابتالع المهانة الموجهة من قبل أطراف عـدة           
يتساءل فعال عن همة هذا الجسد المترامي األطراف والمالك لكل هذه الثروات، وعن سبب تكالب               

لإلنسان طاقة محدودة علـى تحمـل       . أمم عليه دون أن يقوم برد فعل متناسب مع ما يتعرض له           
 بقوة  اإلهانات والهزائم وعلى الصبر على ضيق الحال والعجز، وإذا وصل درجة اإلشباع تحرك            

هكذا كان شأن العبيد عبر التاريخ وحال الفئات والطبقـات          . ليدافع عن نفسه وليستبدل ضعفه قوة     
هناك درجة إشباع في الذل والهزيمـة، وهـي مشـابهة           . التي لحق بها الظلم واستقر في وعيها      

 بمعنى  .لدرجات إشباع طبيعية يتحول األمر بعدها إلى نوع من االنفجار أو الغليان وما شابه ذلك              
أن اإلنسان على المستويين الفردي والجماعي ينفجر في النهاية طبيعيا بمعزل عن الوعي اإلنساني              
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فـإذا لـم يهـب الـوعي        . الفاعل لصالح الطاقة اإلنسانية الكامنة التي تعمل في النهاية باستقاللية         
مزيد من التحقيـر    اإلنساني لنجدة المرء نفسه فإن طاقاته  الطبيعية تصبح عاجزة عن استيعاب ال            

يهرب القط بسهولة أمام مالحقة اإلنسان، لكنه سرعان ما يستأسد إذا وجـد نفسـه               . فتنطلق تلقائيا 
وكم من دابة عملت على إيذاء صاحبها بعدما طفح الكيل وبلغ السيل            . محشورا بدون منفذ للهرب   

 .الزبى
 اآلخـرين وال    ربما يقول البعض بسبب شعورهم باليأس أن العرب يختلفون عن النـاس           

هذا قول خارج عـن المنطـق       . تنطبق عليهم قوانين الطبيعة أو أسس صياغة العالقات اإلنسانية        
تاريخيا تحرك العرب دفاعا عن أنفسهم وصـنعوا        . العلمي وال يؤيده التاريخ أو الشرائع السماوية      

أخرى، وال يوجـد    ومن الناحية الدينية خاطبهم اهللا سبحانه وتعالى كما خاطب أمما           . عظمة ومجدا 
يتأثر العرب كغيـرهم مـن      . من الناحية الخلْقية ما يدعو إلى تحويل االمتعاض إلى حقائق علمية          

الشعوب واألمم بالمحيط وعوامله ويحاولون التأثير فيها، وما ينطبق على األمم من السـير فـي                
 .ركب التغيير ينطبق عليهم

 هل تدرك األنظمة العربية التي ما زالت تجري وراء اإلدارة األمريكية من أجـل حـل                
المشاكل العربية أن كثرة السؤال والوقوف على األبواب تورث الهم والتحقير؟ إنها تـدرك ذلـك                
بالتأكيد وذلك ألن التجارب العربية مع اإلدارة األمريكية كثيرة ومريرة وهي كفيلة بأن تُفهم مـن                

. تخيلوا قطا يتوجه إلى صاحب منزل بالمواء من أجل الطعام وال يحصل على شيء             . ال يفهم وما  
ولم تعجز التجارب العلمية   . إنه يستجدي عدة مرات ثم يتوقف ويقرر أن يبحث عن طعامه بمخالبه           

. التي أجريت على الفئران والقردة وغيرها من الحيوانات عن الوصول إلى مثـل هـذه النتيجـة                
وهنا أضرب هـذه    . حيوانات إلى توفر ما يحفز لديها الدوافع، وهي تتوقف عندما ال تجد           تحتاج ال 

األمثلة ليس بهدف التحقير أو اإلساءة وإنما بهدف إبراز حقائق علمية ساعدت العلماء على فهـم                
فهل حقا تتصرف أنظمة عربية بنوع من األمل بعد تجارب امتدت على مـدى              . السلوك اإلنساني 

  ونيف؟خمسين عاما
ربما يجادل أحدهم أن اإلدارة األمريكية وقفت مع الكويت وفي هذا مصداقية لسياستها في              

هذا مردود البتة ألن الواليات المتحدة ال تحترم سيادة الدول ما أمكنها ولم تكن حريصـة      . المنطقة
صة لما رفعت   أبدا ال على الكويت وال على الشعب الكويتي، ولو لم تتعلق المسألة بمصالحها الخا             

غزت أمريكا غرينادا وبنما، وأنزلت قواتها في لبنـان وهـددت           . إصبعا من أجل الشعب الكويتي    
 ولم تعبأ بعمل استفتاءات لتعرف مصالح الشعوب وما ترغب          1970بإنزال قوات في األردن عام      

ص وليس أدل على ذلك من عملها السريع على تطبيق قرارات مجلس األمن بخصو            . به وما تكره  
 .العراق وعدم اكتراثها بالتطبيق فيما يخص الكيان الصهيوني

تقـول األنظمـة    .    لكن المسألة متعلقة بأبعاد نفسية لها عالقة مباشرة بالسلوك اإلنساني         
وكمـا  . العربية التي تجري وراء أمريكا أنها تفعل ذلك من أجل مصلحة األمة ومصالح الشعوب             

ثبات ذلك وليس بإمكانها االدعاء بأنها تستطيع تحديد مصالح         هو معروف ال تستطيع هذا األنظمة إ      
إنها أنظمة غير منتخبة وفي أغلبها ممقوتة شعبيا وتشكل هما شديدا على الشـعوب التـي                . األمة

وعلى الرغم من عدم وجود مقاييس علمية قاطعة حول هذا األمر إال أنه من السـهل أن                 . تحكمها
 على الواليات المتحدة واألنظمة التي تدور في فلكها أو تصر           يلمس المراقب نقمة الشارع العربي    

 . على أن مشاكل األمة ال يمكن حلها إال في واشنطون
ال يوجد لدى الشعوب ما يؤيد وجود دوافع لديها لالستمرار في طرق الباب األمريكـي أو    

ارية ال يمكن أن    ومن حيث أن االستمر   . الوقوف عنده طلبا لشفقة، األمر الذي يتمشى مع الطبيعي        
من المنطـق العلمـي والتفسـير       . تبقى إال بسبب فإنه ال بد من وجود دوافع لدى األنظمة نفسها           
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السيكولوجي للسلوك أن يتم االفتراض، بل الجزم، بأنه لو لم تكن هناك دوافع لتوجهت الطاقـات                
قاء ضمن دائرة   وحيث أنها مصرة على الب    . العربية نحو أبواب أخرى أو بحثت لنفسها عن مخارج        

معينة مع معرفتها المسبقة بالنتائج فهذا يعني أن دافعها نحو االستمرار ليس المصلحة العربية التي               
وهذا يقودنا إلى التأكيد    . نفتها التجارب وإنما مصالح أخرى ال ترتقي إلى مستوى المصلحة العامة          

نها مفتاح حل المشـاكل لـيس       أن الهدف من مواصلة االتصال مع الواليات المتحدة على اعتبار أ          
ولو لم يكـن األمـر   . حقيقيا وإنما معلنا يخفي تحته مآرب أخرى يمكن التكهن بها صوابا أو خطأ     

كذلك لحررت األنظمة العربية نفسها بطريقة أو أخرى والتخذت خطوات جادة نحو وضع ضغط              
ي سياسات متناسبة مع هـذا      على الواليات المتحدة يدفعها نحو إدراك أهمية المصالح المتبادلة وتبن         

بمعنى آخر، هناك أبعاد قد تكون شخصية أو فئوية تدفع عددا من األنظمة العربية نحـو                . اإلدراك
البقاء على قارعة الطريق أمام الباب األمريكي، وهي تتناقض مع المصـلحة العربيـة بصـورة                

ياسات العربية منحى آخر أو     وما دامت هذه األبعاد قائمة فإنه من غير المتوقع أن تأخذ الس           . عامة
سيبقى عدد كبيـر مـن العـرب        . أن تغير الواليات المتحدة من سياساتها تجاه العرب أو إسرائيل         

 يؤمون البيت األبيض في ظاهرهم مستجدين، وستبقى الواليات المتحدة تصول وتجول في األرض 
 .العربية في ذات الوقت الذي تزود فيه إسرائيل عنوة بالسالح

ل هذا الوضع، ال يمكن أن تجدي كل المقاالت التي تتحدث عن العقالنية والفنون               وفي ظ 
فهذه قد تنفع لدى قادة يفكرون، لكنها مضيعة للوقت لدى          . والتوازن في العالقات والسياسة الدولية    

 . قادة تأخذ الدوافع الذاتية والفئوية منهم زمام القيادة
  


