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منها ما يطالـب    . تعليقات عربية كثيرة حول الموقف األمريكي من االنتفاضة الفلسطينية تتردد باستمرار          
الواليات المتحدة بموقف حازم من الكيان الصهيوني، وبعضها يريد منها إقامة ميزان العـدل، وأخـرى تطالـب                  

وفي مجملها، تحمل التعليقات والمطالبات في طياتها نوعا من الثقة القائمة فـي  . ت حيوية ونشاط، الخ   بمبادرات ذا 
دعوة الواليات المتحدة للعمل النشط لدى مختلف أطراف النزاع من أجل           . الواليات المتحدة أو الثقة الكامنة الممكنة     

نوع ما على الـرغم مـن اخـتالف درجتهـا           تحصيل الحقوق العربية عامة والفلسطينية خاصة تتضمن ثقة من          
لكنها ثقة متولدة من فراغ إال بالنسبة للذين يؤمنـون بحتميـة وجـود إسـرائيل أو                 . واتساعها من كاتب إلى آخر    

يسمي هذا النوع مـن الكتـاب هـذا التعامـل           . (ضرورة بقائها وما على العرب إال التعامل باستسالم مع واقعهم         
علما أن الواقعية عبارة عن دراسة الواقع وفهمه من أجل القفز به إلـى واقـع                ) لواقعبالواقعية وليس االستسالم ل   

 .أفضل
األمريكية -تدور ثقة كتاب كثيرين في الواليات المتحدة في فراغ ألن التاريخ المعاصر للعالقات العربية             

المباشر أو غير المباشر، أي ال      فحتى تكون ثقة ال بد من تبلورها تدريجيا من خالل التعامل            . ال يؤيدها وال يسندها   
الحكم بالثقة ليس عمال رومانسيا أو نابعا       . بد من استنادها على عوامل أو إجراءات أو أحداث أو خبرات ملموسة           

فهـل فـي تجـارب     . من رغبات أو تمنيات وإنما يقوم على حيثيات وأدلة ساطعة، وإال يكون الحكم خداعا للذات              
 يات المتحدة أهال للثقة أو قاضيا يحكم في مسألة جوهرية كالقضية الفلسطينية؟العرب ما يدفعهم إلى جعل الوال

بدون الخوض في التفاصيل والتي يعرفها القاصي والداني من العرب، تجاربنا مـع الواليـات المتحـدة            
 المتحـدة   خالل هذه االنتفاضة زودت الواليات    . مريرة وقاسية ومليئة بالتحيز ضدنا وبالكراهية للعرب والمسلمين       

إسرائيل بطائرات حديثة وأمدتها بأموال دون أدنى احترام للعرب، وأعلنت أنها تفعل ذلك تأكيدا على حرصها على                 
حتى في حربها ضـد     . وعلى هذا نقيس  . أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري الذي ال يمكن إحراز سالم بدونه          

والمعنـى أن   . ن وإنما مع مصـالحها ومصـلحة إسـرائيل        العراق لم تقف الواليات المتحدة مع الكويت والكويتيي       
التجارب تعلمنا أن ال ثقة في الواليات المتحدة وال فائدة من االعتماد عليها وأن علينا أن نفكر بما يجب أن نفعـل،       
ليس من أجل وضع ثقة الواليات المتحدة موضع االختبار ولكن من أجل حشر خيارات الواليات المتحدة في زاوية                  

 .    ترى فيها أن مصالحها ستتحقق إال من خالل االستجابة للمصالح العربيةال 
ومن الواضح أيضا أن العديد من التعليقات العربية تقلص كثيرا من آفاق السياسة الدولية إلى درجة أنهـا         

ج كل صاحب   تترك القارئ تحت انطباع مفاده أن الواليات المتحدة هي الالعب الوحيد في العالم وال مفر من ولو                
صحيح أن الواليات المتحدة العب قوي وكبير وصاحب سطوة وبطش لكنه بالتأكيد            . مشكلة إلى الخيمة األمريكية   

يتحدث كتاب أحيانا عن    . والمسألة هنا ليست في عدد الالعبين وإنما في نفي الذات الكامن في الجدلية            . ليس الوحيد 
وقد الحظت هـذا    .  لكن قاموسهم يخلو من الالعب األهم وهو نحن        العبين مثل روسيا والدول األوروبية واليابان،     

أيضا في المقابالت الصحافية واإلعالمية إذ غالبا ما يسأل اإلعالمي عن أدوار الدول المختلفة ومدى قدرتها على                 
اسـيين  وال غرابة حقيقة في   أن الديبلوماسـيين والسي         . التأثير في األحداث وعلى مساعدتنا في نيل بعض حقوقنا        

أين . إنهم يجوبون العالم سعيا وراء دعم سياسي أو حل لما هم فيه           . العرب هم أكثر الناس طيرانا وتحليقا في الجو       
 .يبدو أن نحن عبارة عن شيء هامشي وظيفته التلقي وليس الفعل. في كل هذا" نحن"دور 

 عليها من فعل، ومن زاويـة       مقاالت وتعليقات كثيرة تنفي الذات العربية وما كان من الممكن أن يترتب           
هذا أشـبه مـا     . التحليل النفسي ال بد للمرء أن يلجأ للبحث عن بطل بديل يقوم بالبطوالت التي عليه أن يقوم بها                 

يكون بعقلية الغول أو العفريت الذي يجعله العقل اإلنساني المشلول صانعا لكل األحداث وبطلها، وأنـه إذا ُأريـد                   
. دم اإلنسان فال بد من االستجارة بالغول أو العفريت أو أي قوى أخرى غيـر خالقـة                لألحداث أن تأخذ مسارا يخ    

حسب تصوير العديد من الكتاب خاصة أولئك الملتصقين بأصحاب النفوذ السياسي والمالي، نحن عجـزة وبطلنـا                 
 .الواليات المتحدة، الذي هو عبارة عن بطل ليس وهميا فقط وإنما معاديا أيضا

استنجدنا بالواليات المتحدة فجعلت إسرائيل أكثر قوة عسكريا واقتصاديا، وتقدمت لنا بمبـادرة ميتشـيل               
نحن ننفي أنفسنا والالشيء ال يسـتحق أكثـر مـن           . لم تتقدم الواليات المتحدة لنا إال بما نستحق       . ومشروع تينيت 

 يحصل المرء على أكثر مما يحـرص علـى          ال. وهذه قاعدة ليست جديدة في تاريخ التعامل بين الناس        . الالشيء



الحصول عليه، وال يتوقع احتراما أكثر من االحترام الذي يكنه لنفسه، وال يوهم نفسـه أن اآلخـرين سـيخدمونه                    
 .بصورة أكثر فاعلية وأمانة مما يخدم نفسه

لذات كافيـة   ربما ال ينفي العرب ذاتهم أو، إن شئت، ذواتهم بصورة مطلقة لكن الدرجة القائمة من نفي ا                
وال يمكن  . ليس للتعرض لالستهتار األمريكي فحسب وإنما الستهتار الكثير من الحكومات والشعوب والمجتمعات           

. أن تغير الدول وباألخص الواليات المتحدة سياساتها تجاه العرب وإسرائيل بسبب شـفقة أو عطـف أو رحمـة                  
ولهـذا مـن   .  وال تعير انتباها لالستجداء والبكاء والعويلموازين السياسة والعالقات الدولية ال تعمل بمثل أخالقية     

. المفروض أن يوفر العرب أقالمهم للكتابة في مواضيع قد يكون لها أثر في النفوس فتتحفز إلى تغيير ما نحن فيه                   
ا العرب بحاجة إلى تلمس الذات وبنائها على أسس علمية ومنهجية عل في ذلك ما يقود إلى تحقيق الذات فاحترامه                  

من األولى أن تبتعد األقالم والخطابات والندوات والمحاضرات        . فتأكيدها فاتخاذ اإلجراءات التي تجسد هذا التأكيد      
وبرامج التثقيف عن األنماط التسولية اإلستجدائية وتتبنى مناحي أخرى من شأنها أن تعزز لدى العربي القناعة بأن                 

 يتعلم العربي أن التاريخ تصنعه األيـدي القويـة ذات العزيمـة             من األفضل أن  . جلده لن يهنأ بحكة إال من ظفره      
 .  وليست تلك الممدودة لتكون هي السفلى

بدأ بعضهم يتحدث عن اتفاق التعاون الجديد بين روسيا والصين ويبني عليه اآلمال في انفالت العالم من                 
سين وضع العرب على الساحة الدولية      ومنذ اللحظة األولى أعرب هؤالء عن تفاؤلهم في تح        . هيمنة القطب الواحد  

ال يخرج هـذا التفـاؤل      . ألنه من المتوقع أن يقف القطب الجديد في طور التكوين مع الفلسطينيين والعرب عموما             
أيضا عن االستهتار بالذات وعن عقلية البطل الخارجي، وهو يكرس فكرة االتكالية وأن على العرب أال يقومـوا                  

العجز يالحق هؤالء الكتـاب الـذين يسـاهمون         . ءة يختفون تحتها أو يحتمون بها     بأي عمل سوى البحث عن عبا     
إنساني ورجعي، وال يقود إال إلى      -فكر العجز عبارة عن فكر متخلف وال      . بكتاباتهم في فرض عجزهم على األمة     

 . ترسيخ قيم بالية أبقت األمة عاهة تتمرغ في الساحات الدولية طلبا للنجدة
أي عمل استجدائي وأصر على القتال حتى قررت إسرائيل أن ال مفر من الخروج من               حزب اهللا لم يقم ب    

لم . وبالتأكيد سيطرد حزب اهللا إسرائيل من باقي جنوب لبنان وسيالحقها إلى بقية األرض المحتلة             . الجنوب اللبناني 
ل من أجل التسريع فـي      يسع حزب اهللا ال عند أمريكا وال غيرها، وبالرغم من ذلك عملت دول كثيرة لدى إسرائي               

ببساطة، ظنت الواليات المتحدة أن خروج إسرائيل من الجنوب سيساهم في بناء االستقرار             . االنسحاب من الجنوب  
لقد أوقع حزب اهللا في المصالح األمريكية وهددها من خـالل مقاومتـه             . في المنطقة والذي هو مصلحة أمريكية     

زب اهللا حلوال، بل أرغم األعداء على استجداء هدوئـه والقبـول         لم يستجد ح  . مصالح أخرى بصورة غير مباشرة    
وبالرغم من كراهية أمريكا وإسرائيل الشديدة لحزب اهللا إال أنهما ال تستطيعان            . باالنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب   

لعمل فدان  أكد حزب اهللا ذاته واعتمد على نفسه وسار في سياسة ندية مدعومة با            . إال احترامه وأخذ مطالبه بجدية    
 .له عدوه

الكتاب المراهقون فكريا يشكلون عناصر كـبح وتخلـف         . الكتاب أحد أعمدة التغيير في كل المجتمعات      
. ويجرون قراءهم إلى دروب من التفاهة الفكرية تبعدهم عن الحلول العلمية التي تتطلب جهودا وطاقـات متعـددة             

نهم لن يوصلوا للناس سوى رسـائل التواكـل والتميـع           وإذا بقي الكتاب ضمن دائرة أصحاب السلطان والحكم فإ        
وضعنا العربي والفلسطيني ال يحتمل كتابة تدور في فراغ تاريخي أو سياسي أو فكري، وال مفر مـن                  . والخذالن

 .       أن ترتقي الطروحات حتى ترتقي معها الشعوب فتصبح صاحبة يد طولى ال تنتظر رحمة من غير اهللا عز وجل
  


