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لماذا تكرهنا أميركا؟
حيدر عيد *
«ف � �ج� ��أة» أدرك ب �ع��ض ال � �ق� ��ادة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
ّ
أخيرًا أن ال��والي��ات املتحدة منحازة إل��ى جانب
إس��رائ�ي��ل .فقد اختفى الحديث اللطيف املنمق
ال ��ذي ك ��ان ي�ن�ط��ق ب��ه ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب ��اراك
أوب��ام��ا ،وذه �ب��ت ال�ن�ش��وة ال �ت��ي أع�ق�ب��ت خطابه
«لتمهيد األرض �ي��ة» ف��ي جامعة ال�ق��اه��رة .ولكن
ه �ن��اك أي �ض��ًا م��ن «اك �ت �ش��ف» ف �ج��أة ،م� ّ�ن ال�ت�ي��ار
اإلس�لام��وي ،أهمية ال��دور األميركي وأن��ه ال ّ
بد
من التواصل مع اإلدارة األميركية وحتى لو عبر
ّ
موجهة للرئيس األميركي الذي يرفض
رسائل
قراءتها!
ب��اخ�ت�ص��ار ...اكتشفنا أن�ن��ا ق��د ع��دن��ا إل��ى املربع
األول.
ولكن يظل هناك العديد من األسئلة التي تحتاج
إل��ى إج��اب��ات شافية ،على األق��ل اح�ت��رام��ًا لدماء
الذين يسقطون بأسلحة أميركية ،فوسفورية
وغيرها :ملاذا تكرهنا أميركا نحن الفلسطينني؟
هل يؤمن الشعب األميركي حقًا بأنه ليس لنا
ح �ق ��وق ،ح �ت��ى ول ��و أن ه ��ذه ال �ح �ق��وق م�ت�ج��ذرة
عميقًا في القانون الدولي؟ هل يعتقد الرئيس
أوب��ام��ا ح�ق��ًا ب��أن�ن��ا م �ج��رد «م �ص��در ل�ل�إزع��اج؟»
وأننا «»irrelevant؟
تستند فلسفة الهيمنة السياسية األميركية إلى
إط�لاق الحكم على الفكرة انطالقًا من نتائجها
وليس مسبباتها .ويتركز االهتمام على الصلة
ب�ين ص ��واب ال�ت�ص��ري�ح��ات وإم�ك��ان�ي��ة تطبيقها
العملي بمعيار واح��د فقط :كيف ستعمل تلك
التصريحات لصالح أميركا؟ هذه ببساطة هي
النزعة البراغماتية األميركية .ويعني ه��ذا أن
الساسة األميركيني الليبراليني البيض (بمن
فيهم الرئيس أوباما!) يهتمون بوظيفة األفكار
وال �ت �ص��ري �ح��ات وآث ��اره ��ا ،أك �ث��ر م��ن اه�ت�م��ام�ه��م
بمصادرها وظروف إصدارها.
إن «إمكانية التطبيق العملي» ()Practicality
ه��ي األس��س ال�ت��ي يتم بها إم ��رار امل��واق��ف التي
تتخذها املؤسسة األميركية .ومع ذلك ،ال يأخذ
ذل��ك في الحسبان طبيعة الظروف التي تجعل
م��ن ت�ل��ك امل��واق��ف ممكنة التطبيق ،ال تاريخيًا
وال اجتماعيًا .وت�ك��ون الفكرة كما ي��أت��ي :إن ما
نريده «نحن» الليبراليني األميركيني البيض،
هو أمر مبرر ،وبالتالي مشروع ،بما أنه «قابل
للتطبيق» و«عملي» ،بغض النظر عن الوسائل
ال�ت��ي سيتحقق ب�ه��ا .وه �ك��ذا ،يمكن ألم��ور مثل
الفصل العنصري (األبارتهيد) ،والصهيونية،
ُ
واالح�ت�لال األميركي للعراق أن تبرر بسهولة،

وأن ت �ب��اع ل�ل�م��واط�ن�ين امل�ش�ب�ع�ين ح �ت��ى ال�ع�ظ��م
بدعاية محطات «سي إن إن» و«فوكس نيوز».
ّ
تشكل سياسة السيد أوباما ووزي��ر خارجيته،
إع� � � ��ادة إن � �ت� ��اج ألف � �ك� ��ار ال� �ن ��زع ��ة ال �ب��راغ �م��ات �ي��ة
األم�ي��رك�ي��ة ال�ق��دي�م��ة ،وال �ت��ي أع �ي��دت صياغتها
النظرية بحيث تناسب توقعات ساسة الطبقة
ال��وس �ط��ى ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال��رأس �م��ال��ي
األميركي املتأخر – ولو أنها جاءت بقناع أسود
هذه املرة.
م �م��ا ال ش��ك ف �ي��ه أن ه ��ذه ال �ن��زع��ة ال�ب��راغ�م��ات�ي��ة
األم�ي��رك�ي��ة ت�ج��د ج��ذوره��ا ف��ي ال�ف�ه��م األوروب ��ي
املتمركز على ال��ذات للديموقراطية الليبرالية،
والتي تستغل فكرة امتالء الدول الديموقراطية
الغربية نفسها بالناس ال��ذي��ن يمكن إقناعهم
ب ��ال� �ت� �ص ��وي ��ت ،ب � �ط ��رق م� �ت� �ع ��ارض ��ة ت� �م ��ام ��ًا م��ع
م �ص��ال �ح �ه��م ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ال� �ب� �ع� �ي ��دة امل� � � ��دى ،إذا
ك ��ان ب��ال��وس��ع خ��داع �ه��م ،ب��اس �ت �خ��دام ال�خ�ط��اب��ة
ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة ،الخ�ت�ي��ار األه ��داف ال�ق�ص�ي��رة امل��دى.
وب�ع�ب��ارة أخ��رى ،ف��إن بالوسع استغالل الناس
وإغواءهم بأن يختاروا «بحرية» ،ما يتناقض
بكل وض��وح م��ع مصالحهم ال��ذات�ي��ة الحقيقية
ن�ف�س�ه��ا .وب�غ�ي��ر ذل ��ك ،م��ا ك ��ان ه�ت�ل��ر ليستطيع
أب� � � �دًا أن ي ��ؤس ��س ال � ��راي � ��خ ال � �ث� ��ال� ��ث ،وم� � ��ا ك ��ان
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون لينتخبوا نتنياهو وليبرمان
ل �ت��ول��ي ال �س �ل �ط��ة .وه �ك ��ذا ت �ت �ه��اج��ن ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة
ال�ب��ورج��وازي��ة والليبرالية ال�ج��دي��دة ،وتقومان
معًا بتهجني املجتمع بذرائع مختلطة ،في حني
تتجنبان النقد ال��رادي�ك��ال��ي األش�م��ل واملطلوب
لخلق مجتمع أصيل ،وبالتالي إنجاز التغيير
السياسي.
ت�ك�ش��ف ال�ت�ح�ل�ي�لات االج�ت�م��اع�ي��ة _ ال�ت��اري�خ�ي��ة
ملثل ه��ذه املجتمعات عن أن األغنياء يتمتعون
ب ��ال� �ق ��وة ،وأن� �ه ��م ق ��د اب� �ت� �ك ��روا ط ��رق ��ًا ل �ج �ع��ل م��ا
يمتلكونه م�ش��روع��ًا ،وك�ي��ف أن�ه��م يستخدمون
ويستغلون ،بطريقة «ق��ان��ون�ي��ة» ،جهد الطبقة
العاملة والبلدان األفقر .وهم يضفون املشروعية
على مثل هذه املكاسب غير العادلة باستخدام
ق��وان�ين تحميها امل��ؤس�س��ات ،ق��وان�ين تتجاوب،
ظ ��اه ��ري ��ًا ،م ��ع ال �ص��ال��ح ال � �ع� ��ام ،وت �ق �ن��ع ق�ط��اع��ًا
كبيرًا م��ن املجتمع بالتصويت ض��د مصالحه
الخاصة .وقد جرى انتخاب بوش مرتني ،على
س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ج ��رائ ��م ال �ح��رب
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها إدارت��ه
ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان وال �ع ��راق .وك��ذل��ك ي�ق��ول بعض
املفكرين النقديني ،أم�ث��ال تشومسكي وسعيد
وبودلير ،فإن األصوات االنتخابية في املجتمع
الليبرالي امل�ع��اص��ر ال تمنح لكل ش�خ��ص ،كما

يفترض بها أن ت�ك��ون ،وإن�م��ا لكل دوالر ،وهو
م��ا يضمن ناتجًا غير دي�م��وق��راط��ي .ومل��زي��د من
اإلي� �ض ��اح ،ف ��إن ال �ت �ص��وي��ت ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال
يضمن ح��ري��ة ال�ف��رد ف��ي أن يختار ممثله وفقًا
مل�ص��ال�ح��ه ال �خ��اص��ة .وإن �م��ا أص �ب��ح ال�ت�ص��وي��ت،
ً
ب� ��دال م ��ن ذل� ��ك ،ج� ��زءًا م ��ن ن �ظ��ام ق� ��ررت ق��واع��ده
الطبقة البورجوازية القوية في إطار محاوالتها
استيعاب الطبقة املناقضة ،أي الطبقة العاملة.
لم يحدث أبدًا أن جرى توفير «الحق اإلنساني»
ف��ي االخ�ت�ي��ار ال�ح��ر للشعوب املستعمرة حتى

ت�خ�ت��ار ممثليها ف��ي ظ��ل ال�ن�ظ��ام الكولونيالي
«الليبرالي» .وق��د ش��ارك الكثيرون من الجنوب
أفارقة البيض «بحرية» في اختيار نظام قمعي
ع� �ن� �ص ��ري ،اس� �ت� �ط ��اع ك �س��ب ال �ش��رع �ي��ة ب�ف�ض��ل
م�ش��ارك��ة «ال�ل�ي�ب��رال�ي�ين» ف��ي ال �ب��رمل��ان .وينطبق
األم ��ر ن�ف�س��ه ع�ل��ى ن�ظ��ام ال�ف�ص��ل ال�ع�ن�ص��ري في
إسرائيل.
ث �م��ة س � ��ؤال م �ه��م ي �ظ �ه��ر ه �ن ��ا :ك �ي��ف ي�س�ت�ط�ي��ع
ك ��ل ف ��رد أن ي�م�ت�ل��ك م �ث��ل ه ��ذه ال �ح �ق��وق ع�ن��دم��ا
ت �ك��ون ك��ل امل �ك��اس��ب االج �ت �م��اع �ي��ة األس��اس �ي��ة _

ال حاجة إذن
إلى التعجب
من السبب في
أن السيد أوباما
وكل من يعمل
البيت
في ّ
األبيض يكنون
لنا الكراهية
(أ ف ب)

و«تورط» سلطة أوسلوستان
عرفات
اغتيال
ّ
زهير أندراوس *
ّ
العربي،
منذ بداية ما كان ُيطلق عليه الربيع
ّ
القطرية استقطاب
حاولت فضائية «الجزيرة»
املشاهدين الناطقني بالضاد من جميع أصقاع
ّ
ال �ع��ال��م ون �ج �ح��ت ،وت �ح��ول��ت خ�ل�ال أش �ه��ر إل��ى
«سبونسر» (راع��ي أو وص� ّ�ي) ال �ـ«ث��ورات» في
ت��ون��س ،م�ص��ر ول�ي�ب�ي��ا ،وب��ات��ت الع �ب��ًا م��رك��زي��ًا
وم�ه�م��ًا وم�ف�ص�ل�ي��ًا ف��ي م��واك �ب��ة األح � ��داث على
م ��دار ال �س��اع��ة ،األم ��ر ال ��ذي رف� ُ�ع م��ن شعبيتها
ّ
ّ
العربي
ونسبة مشاهديها ،ذل��ك أن امل�ش��اه��د
ّ
امل �ت �ع��ط��ش ل� �ل ��رأي اآلخ � ��ر وج� ��د ف ��ي أخ �ب��اره��ا
ّ
وت�ق��اري��ره��ا ض��ال�ت��ه ،وأص�ب�ح��ت بالنسبة إليه
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تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
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مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج
رئيس التحرير ـ المدير المسؤول
إبراهيم األمين

ّ
مرجعية ص��ادق��ة وم��ؤث��رة ج �دًا .ول�ك��ن برنامج
«ك�ش��ف امل�س�ت��ور» ال��ذي ك��ان��ت تبثه الفضائية
عينها ،من ً الدوحة ،وهي عاصمة ُأكثر الدول
ّ
ديكتاتورية في العالم ،ال��ذي ك��ان ذخ�رًا وبات
كيد
عبئًا ،انقلب على نفسهّ ،وأم�س��ى بمثابة ٍ
مرتد على الفضائية .إذ إنه مع اندالع األحداث
ٍ
في ليبيا ،بدأ دور «الجزيرة» املشبوه ينكشف
شيئًا فشيئًا .وك��ان��ت ت�ق��اري��ره��ا تتجاهل عن
ّ
س �ب��ق اإلص� � ��رار وال �ت � ّ�رص ��د أن ط ��ائ ��رات حلف
ش�م��ال��ي األط�ل�س� ّ�ي (ال �ن��ات��و) ت�ق��وم بقتل مئات
آالف امل ��دن �ي�ي�ن ال �ل �ي �ب �ي�ي�ن ،ب �ع��د ح� �ص ��ول ه��ذا
الحلف ال �ع��دوان� ّ�ي على غ�ط��اء أو تفويض من
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب� ّ�ي��ة ،أو ج��ام �ع��ة ال �ن �ع��اج
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ّ
العربية ،التي سيطرت عليها إم��ارة قطرّ .أما
ّ
ب��داي��ة ان�ه�ي��ار ه��ذه اإلم �ب��راط��وري��ة اإلع�لام��ي��ة،
ف �ق��د ُس� ّ�ج �ل��ت م��ع ب ��دء امل ��ؤام ��رة ال �ك��ون� ّ�ي��ة ض� ّ�د
س��وري��ا امل �ق��اوم��ة وامل �م��ان �ع��ة ،ح �ي��ث ّأدت ه��ذه
ّ
الفضائية ،وال تزال ،دورًا مشبوهًا في شيطنة
ّ
ّ
ال��دول��ة ال �س��وري��ة ،ون �ظ��ام ال�ح�ك��م ،وت��دع��م بكل
ّ
م��ا أوت�ي��ت م��ن ق��وة م��ا ّ
السورية
يسمى ال�ث��ورة
ّ
السلمية .ووص��ل الصلف وال��وق��اح��ة بها إلى
ّ
ّ
ُ
حد ال يطاق ،فالجماعات التكفيرية اإلجرامية
ّ
قادر إلى تنظيمات تسعى
تحولت بقدرة غير
ٍ
ّ
إلى تحرير سوريا من «النظام االستبدادي».
ّ
ام ،بدأ التقهقر في صدقية هذه
ومع
مرور األي ّ
ّ
ّ
الفضائية ،ال ألنها تغيرت في توجهاتها ،بل
ّ
ألن األح��داث املتسارعة على الساحة في بالد
الشام أسقطت القناع عنها وعن الكثيرين من
ّ
م�ن��ظ��ري ال �ث��ورة ،ال��ذي��ن ي�ت�خ��ذون م��ن ال��دوح��ة
م�ق�رًا لهم وملخططاتهم الخبيثة ض� ّ�د ّ
أي بلد
ً
ّ
الغربية ،التي
عربي قومي ،خدمة لألجندات
ُ
ت�م�ع��ن ف��ي إف �ق��ار ال �ع��رب وإذالل �ه��م وازدرائ �ه��م
ّ
ّ
وت�ح�ق�ي��ره��م م��ن م�ن�ط�ل��ق ال �ف��وق��ي��ة وال��دون��ي��ة،
ب� �ه ��دف م ��واص� �ل ��ة ال �س �ي �ط ��رة ع �ل �ي �ه��م ،ون �ه��ب
ث��روات�ه��م« .ال�ج��زي��رة» تقف ال�ي��وم على مفترق
ّ
ط��رق ص�ع��ب ل�ل�غ��اي��ة ،ذل��ك أن دراس ��ة نشرتها
مجلة «لو ماغ» هذا العام ّ
بينت تراجع نسبة
م�ش��اه��دة ال�ق�ن��اة ال�ق�ط��ري��ة م��ن  43م�ل�ي��ون��ًا إل��ى
 6م�ل�اي�ي�ن ف �ق��ط .وب �م��ا أن �ن��ي ش�خ�ص� ّي��ًا ع��زف��ت
ع��ن م�ت��اب�ع��ة ه��ذه ال�ف�ض��ائ� ّ�ي��ة ،م��ن ح��ق��ي ،ال بل
ً
ّ
األهمية:
من واجبي أن أط��رح س��ؤاال في غاية

ه ��ل ق��ام��ت ال �ج��زي��رة ب ��إع ��داد ت �ق��ري� ٍ�ر ع ��ن ق�ي��ام
ال��دول��ة ال �ع �ب� ّ
�ري��ة ،ط�ب�ع��ًا م��ن «دواف � ��ع إن�س��ان� ّ�ي��ة
ّ
بحتة» ،باستقبال جرحى «ال�ث��ورة» السورية
ومعالجتهم في مستشفياتها؟
■■■
ُس�ق�ن��ا ه ��ذه امل �ق� ّ�دم��ة ع�ل��ى وق ��ع إح �ي��اء ال��ذك��رى
ّ
الفلسطيني ياسر
ال�ت��اس�ع��ة ل��رح�ي��ل ال��رئ�ي��س
ع��رف��ات ( 11ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي /نوفمبر .)2004
ّ
ّ
القضية
التي تعلم وتدري أن هذه
«الجزيرة»ّ ،
ال ت� � � ��زال ت � �ق� ��ض م� �ض ��اج ��ع ال� �ش� �ع ��ب ال �ع ��رب ��ي
ّ
الفلسطيني ،وخصوصًا أن ع��رف��ات رح��ل إلى
ال�ع��ال��م اآلخ��ر ف��ي ّظ��روف ال ت��زال غير معروفة
ح �ت��ى ال � �ي� ��وم ،ان �ق ��ض ��ت ع �ل��ى ه� ��ذا امل ��وض ��وع،
ّ
ل�ع�ل�م�ه��ا ب� ��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ه��م ال �ي��وم ال��رق��م
ّ
ّ
الضعيف جدًا في املعادلة اإلقليمية والدولية،
ً
وأي�ض��ًا إلذك ��اء ال�خ�لاف ال�ق��ائ��م أص�ل�ا ب�ين فتح
وح� �م ��اس ال� � ��ذي ي� �ص � ّ�ب ف ��ي خ ��دم ��ة االح� �ت�ل�ال
وموبقاته وأدوات��ه .التحقيق الصحافي الذي
أجرته «الجزيرة» ،ووصلت تكاليفه إلى ماليني
ال� � � ��دوالرات ،ح ��ول ظ� ��روف وف� ��اة ع ��رف ��ات ،فتح
ّ
ّ
القطرية أرادت
والفضائية
الجرح من جديد،
م��ن وراء ذل ��ك اس �ت �ع��ادة ش ��يء م��ن صدقيتها
املفقودة ،والرقص ،كعادتها على الدم العربي.
إال ّأن السؤال ّ
األول الذي يتبادر إلى الذهن في
ّ
هذه ُ
وبصوت
العجالة يتعلق بالتوقيت :نسأل
ٍ
�ال :مل��اذا ان�ت�ظ��رت الفضائية س�ن��وات عديدة
ع� ٍ
ح�ت��ى أق��دم��ت ع�ل��ى إع ��داد ال�ت�ق��ري��ر؟ ن�م�ي��ل إل��ى
ّ
الترجيح ب��أن وراء األك�م��ة م��ا وراء ه� ��ا ،فاملثل

