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�ا بشعة جدا يف نظر العامل الثالـث حيـث يشـكو النـاس إالناس تفتقد الوضوح والثبات ... صورة األمريكي يف خيال    
مـــن ضـــيق ذات اليـــد يف الوقـــت الـــذي يشـــهدون فيـــه كيـــف ينفـــق األمريكـــي األمـــوال الـــيت يســـتخرجها مـــن صـــناعته ومـــن 

 اخلامات اليت يقع عليها يف بلدان العامل الثالث ... 

ا وآسيا وأمريكا الالتينية أبن الكـالب األمريكيـة تتمتـع إ�ا صورة بشعة دون ريب حني يتسامع املاليني من أبناء أفريقي   
وهــي صــورة بشــعة أيضــا ألن األمريكــي مبســتوى مــن العــيش ال يبلغــه يف العــامل الثالــث غــري أصــحاب احلظــوظ الســعيدة. 

النوويـة  يقدم نفسه إىل العامل وقد أحاطت بـه األسـاطيل البحريـة يف كـل حبـار العـامل واألسـاطيل اجلويـة الـيت حتمـل القنابـل
 واملصانع العمالقة اليت تزود هذه األساطيل بكل ما حتتاج إليه من املؤن والذخائر .. 

مث تـــزداد صـــورته بشـــاعة حـــني تكتشـــف األجيـــال اجلديـــدة يف العـــامل الثالـــث أبن ثرواهتـــا مرهونـــة يف مصـــارف أمريكـــا      
 تشرف على حركة الصناعة العمالقة يف تلك القارة. وأسهم الشركات اليت 

وال ننسى الوجـه األمريكـي البشـع الـذي متتـد يـده عـرب أكـرب احمليطـات وجتتـاح خطواتـه كـل ميـاه الكـرة األرضـية     

بينمـا تقـف ماليـني النـاس يف العـامل  ،حىت لكأنه يعايش كل شـعب ويراقـب كـل حركـة مـن حركـات الـدنيا مـن حولـه

تنظر إىل مشـال القـارة األمريكيـة نظـرة العـاجز الـذي تقصـر يـده عـن أن تبلـغ هـذه القـارة وتعجـز قدمـه الثالث وهي 

 عن الوصول إليها. 

  ************ 
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س نــه القضــية املســلمة يف كــل وســط مــن األوســاط .. كــل النــاإم علــى بشــاعة الوجــه األمريكــي ... اإلمجــاع قــائ    

ف هـــؤالء النـــاس يف اختـــاذ املواقـــف الـــيت ترتتـــب علـــى رؤيـــتهم هلـــا. ن اختلـــإمتفقـــون علـــى وجـــود هـــذه البشـــاعة و 

 املتعاونون مع األمريكيني �خذون ابلرأي القائل : " اليد اليت ال تستطيع عضها خذها وقبلها ". 

واملعارضـون للوجـود األمريكــي ينقسـمون إىل فئـات عديــدة .. فئـة تكــره الوجـود األمريكـي ولكنهــا ال تفعـل شــيئا    

مقابــل هــذه الكراهيــة . وفئــة تكــره الوجــود األمريكــي ولكنهــا ترمتــي بــني يــدي الوجــود الســوفيايت. وفئــة اثلثــة تكــره 

فكأ�ـا تريـد أن تعـزل نفسـها عـن عـامل األحيـاء وعـن  الوجود األمريكي مث تتوجه حنو املاضي وختفي نفسها يف طياتـه

ال أن اجلـــامع املشـــرتك بينهـــا وبـــني إفئـــات أخـــرى ولكـــل منهـــا موقـــف خـــاص . جيـــل القـــرن العشـــرين. مث تتعاقـــب 

 الفئات اليت ذكر�ها هو اجرتار الكراهية وحسب. 

  ************* 

ه؟ وهـــل هـــو مـــن البشـــاعة كمـــا يعتقـــد النـــاس يف العـــامل ولننتقـــل اآلن إىل األمريكـــي ذي الصـــورة البشـــعة. كيـــف جيـــد نفســـ
 اخلارجي؟ 

أول ما يلفت النظـر أن األمريكـي قـد سـجل خـالل مائـة عـام ثالثـة انتصـارات .. منهـا انتصـاران عسـكر�ن أوهلمـا يف    
شــأ� فهــو انتصــارها  احلــرب العامليــة األوىل واثنيهمــا يف احلــرب العامليــة الثانيــة. أمــا االنتصــار الثالــث وهــو أمههــا واخطرهــا

لقـــد اســـتطاع االمريكـــي أن يفـــوز يف احلـــربني العـــامليتني ألن االقتصـــادي الشـــامل يف ميـــادين الصـــناعة والزراعـــة والتجـــارة. 
ظــروف القتــال قــد جنبــت ترابــه الــوطين أخطــار احلــربني .. وألن اقتصــاده كــان مــن القــوة والــوفرة حبيــث اســتطاع أن يــزود 

 جون إليه من السالح واملؤن للقضاء على األملان وحلفائهم يف احلربني معاً. احللفاء بكل ما كانوا حيتا

  ************* 

بعــد احلــرب العامليــة األوىل شــعر األمريكــي أن دول أورواب وال ســيما بريطانيـــا وفرنســا هــي مــن القــوة حبيــث لــن متنحـــه    
ابلنقـاط األربعـة عشـر الـيت جـاء هبـا الـرئيس األمريكـي فرصة للتحرك يف العامل ولذلك مل يلبث حـىت أحـرج هـاتني الـدولتني 

 م. ١٩١٩ضني يف فرساي عام توماس ويلسن وطرحها على املتفاو 
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وابلرغم من فشل هذا العرض فقد استطاع األمريكي أن يقدم نفسه إىل دنيا ما بعد احلـرب العامليـة األوىل علـى صـورة    
دميقراطيــة واالنعتــاق. وقــد وقــف مــن هــذه الــدنيا يف شــخص الـــرئيس املــالك الــذي حيمــل إىل الشــعوب رســالة احلريــة وال

مث عـاد األمريكـي إىل عزلتـه  .وكأنه يقول ملن حيب أن يسمع : " وماذا أفعل لكم ؟! العني بصرية واليـد قصـرية " ويلسون
 يقته اخلاصة. ينتظر الفرصة املالئمة ليخرج إىل الدنيا مرة أخرى ، وهو أقوة قوة وأقدر على صنع السالم على طر 

ســتعمار الفرنســي االجنليــزي كــانوا يتمنــون لــو حيــل األمريكــي وال ســيما �س الشــعوب اخلاضــعة لال والواقــع أن النــاس،   
 حمل الفرنسي والربيطاين ويتعاملون معه . 

  ************* 

ــ    يت وضــعها الفــوهرر أدولــف هتلــر مث جــاءت الفرصــة الثانيــة بفضــل الطمــوح األملــاين الغــيب .. واالســرتاتيجية اخلياليــة ال
 واليت كان يسانده فيها املهرج الكبري موسوليين. 

ت الـدوالرات الـيت ال طائراتـه ودابابتـه وسـفنه احلربيـة ومليـاراألمريكي نفسه سيدها وأيقن أنـه لـو وانتهت احلرب فوجد ا   
 وزعها على احللفاء مؤ� وذخائر ملا كان يف وسع حكام العامل التقليديني أن حيتفظوا مبواقع أقدامهم... 

صــحيح أن االجنليــز والفرنســيني قــد هزمــوا األملــان واإليطــاليني لكــن الصــحيح أيضــا أ�ــم كــانوا مــن االمريكيــني يف هــذا    
 دم من قريبه الغين. النصر كما يكون القريب الفقري املع

كـان انتصـارهم العسـكري تقابلـه هزميـة اقتصـادية مل تلبـث أمرباطــور�هتم معهـا حـىت تنهـار جـزءا وراء جـزء وخطـوة بعــد    
 خطوة. 

وفجأة وجد األمريكي نفسه جالسا فوق القمة يعطي من يشاء ومينع من يشاء مل يتمـرد عليـه غـري املـواطن السـوفيايت .   
هبــا احلجــم مكــا�ت الــيت يتمتــع هبــا كــل منهمــا. ومهــا ابلطبــع أن عينــا حــدود كــل منهمــا يف ضــوء اإلن فلــم يلبــث الطرفــا

 املادي والسياسي والعسكري لكل منهما. 

حـق التصــرف ابألرض والنــاس الـذين يــدخلون يف منــاطق  آلخــرمــن العمالقــني إىل طرائـده وتــرك ل هكـذا انصــرف كـل   
 نفوذه. 
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دون االصطدام املسلح بني أنصار الطرفني بـني فـرتة وأخـرى يف اجملـر وتشيكوسـلوفاكيا ومـن  لكن هذا التقسيم مل حيل   
 قبلهما يف أملانيا الدميقراطية الشرقية . 

  ************* 

ومن الطبيعي أن يكون مصري الشرق األوسط مصريا أمريكيا ابعتبار أن بلدان هذه املنطقة كانـت اتبعـة حلليفـيت أمريكـا   
 العجوزتني فرنسا وبريطانيا. 

وكم كانت دهشة العـريب يف الشـرق األوسـط عنيفـة قاسـية حـني شـهد التنـافس األمريكـي السـوفيايت علـى زرع إسـرائيل    
 يف أرض فلسطني.. 

 شديدة ابلنسبة للوجه األمريكي الذي انتصر على الوجه السوفيايت يف معركة االنتماء الصهيوين .  تهوكم كانت خيب     

ربـــد ويتكـــدر .. مل يعـــد األمريكـــي يف نظـــر العـــريب متمـــثال يف شـــخص الـــرئيس ويلســـون مـــن هنـــا بـــدأ الوجـــه األمريكـــي ي   
 يف شــخص قرصــان يـنقض علــى السـفن املبحــرة أو الطــائرة أو صـاحب النقــاط األربعـة عشــرة املشــهورة بـل أصــبح متمـثال

 القوافل فوق اليابسة. 

  *********** 

والســـؤال الـــذي يـــرتدد اليـــوم : هـــل صـــحيح أن وجـــه األمريكـــي قـــد أصـــبح بشـــعا بعـــد أن كـــان مجـــيال مـــن قبـــل؟ أم أن    
ن البشـاعة قـد اخفـت نفسـها حـني كـان األمريكـي بعيـدا عـن أرض العـريب أشاعة ومهان من أوهـام العـريب؟ أم اجلمال والب

 مث ظهرت حقيقتها بعد أن جاءت إىل هذه األرض؟ 

 احلقيقة أن الوجه األمريكي مل يتغري .. لكن الناس يصنعون له الصورة اليت تتفق مع ميوهلم وأوضاعهم اخلاصة.   

ولــو أن العـــريب تصـــفح أي كتــاب مـــن كتـــب التـــاريخ األمريكــي لتبـــني لـــه أن قصـــة الــوال�ت املتحـــدة الـــيت بـــدأت أبول    
املهــــاجرين إىل القــــارة اجلديــــدة حافلــــة ابلــــدماء. يكفــــي أن شــــعبا قــــد أبيــــد كلــــه تقريبــــا واعتقلــــت البقيــــة الباقيــــة منــــه يف 

ورواب حيملــون معهــم أحقــاد اجملتمعــات األوروبيــة ومشــكالهتا معســكرات كبــرية مــن قبــل املهــاجرين البــيض الــذين غــادروا أ
 املعقدة. 
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 لكن العريب مل يفعل ..

ال يريـد أن يواجـه احلقيقـة ... فمواجهـة احلقيقـة كانـت نه مل حياول أن يقرأ التاريخ األمريكـي لسـبب بسـيط ذلـك ألنـه إ  
نميـة جمتمعـه . وملـا مل يكـن مسـتعدا هلـذه املواجهـة تفرض عليه أن يعتمد على نفسه يف مقاومـة االسـتعمار السـابقة ويف ت

 أصر على أن حيتفظ أبمجل السمات للوجه األمريكي . 

  ************ 

أمــا األمريكــي فلــم يكــن حيفــل لشــيء .. ومل يكــن يبــايل مــا يصــدر عــن العــريب . ولــذلك مل يــرتدد يف مســاندة الصــهاينة     
رض احلـائط بكـل األعـراف الدوليـة . فعـل هـذا ألنـه مل جيـد أمامـه قيـادات ويف فتح أبواب الشرق العريب أمامهم ضاراب عـ

 عربية مقاتلة .. بل وجد رجاال يتصرفون على طريقة األرانب حني �تيها اخلطر من اخلارج. 

  ************* 

لرعيـة لكنهـا بعد يوم النكبة أشبه ما يكـون بوجـه امللـك الـذي تشـتمه اوليس هذا وحسب . فقد بقي الوجه األمريكي   
احلاالت أن تنصـرف عنـه يف صـمت. وهـا حنـن اليـوم نعـود ال تلبث حني مير موكبه يف الشارع أن تصفق له. ويف أحسن 

 إىل التساؤل : 

 هل أن األمريكي حيس حقا ببشاعة وجهه؟ 

 عرتاف هبا.. مستعد لالالواقع أن األمريكي ما شعر يوما هبذه البشاعة. وهو غري 

 ظاهراتن نسبيتان ... فالبشاعة واجلمال

األمريكي ميكن أن يكتشف بشاعته حـني تسـاعده املقاومـة املسـلحة علـى حتقيـق هـذا االكتشـاف. وملـا مل تكـن هنـاك    
 .  سهنفمقاومة جادة للحضور األمريكي يف كل صورة فمن الطبيعي أن يكون األمريكي مجيال يف نظر 

اليـة ال تبلغـه شـكاوي الشـعوب يضحك له .. وهـو جـالس يف قمـة ع فالدنيا مقبلة على األمريكي ... كل شيء فيها   
وألوفـا مـن املتطــوعني الـذين يقـدمون هـذه الشـكاوي علـى أ�ـا صـراخ احلاقــدين ذا اتـيح لـه أن يسـمعها وجـد مئـات إ.. فـ

 .. وأ�نيات املتعصبني. 
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ال ضــعه االقتصــادي العســكري ن و إريكــي بشــاعة الوجــه الــذي حيملــه .. وستمضــي أ�م كثــرية قبــل أن يكتشــف األم   
 ال حبقه يف احلياة..إى شيئا غري مصلحته .. وأبن يشعر يسمح له أبن ير 

�م مل يبلغـوا مـا إقـوق الشـعوب املغلوبـة علـى أمرهـا فـوما دام أهل هذا العصر حيـاورون األمريكـي ابملوعظـة ويذكرونـه حب   
 يريدون بلوغه. 

ن يف ضـــجة إتتحـــدث هبـــا ألســـنة غبيـــة .. �ـــا لغـــة غريبـــة إرشـــاد .. الـــوعظ واإل ةفـــاألمريكي حبكـــم موقعـــه ال يفهـــم لغـــ   
 وصخب طائراته وهدير دروعه ما خيفي عنه كل األصوات اليت تنادي ببشاعته. مصانعه 

  *********** 

ل بــدأت ذا تــذكر� أن اســرائيإمريكــي يف بعــض ترابنــا الــوطين .. فــيكفــي أن نســتعرض اتريــخ الصــهيونية الــيت زرعهــا األ   
دولة عصاابت يف نظر� مث اختذت صفة الفريق القـانوين بشـروط بعـد حـرب اخلـامس مـن حزيـران ... مث أصـبحت اجلـارة 

أدركنــا مــن مث احلجــم احلقيقــي حلصــيلة املعــارك الــيت خضــناها   الصــديقة ألكــرب دولــة عربيــة تشــاركها يف بنــاء احلضــارة ..
عــن بشــاعة الوجــه األمريكــي هــو الســالح  يبــاقالن أخــوف مــا خنــاف أن يكــون احلــديث إ .حــىت اليــوم ضــد الصــهيونية

 الوحيد الذي نواجه به احلضور األمريكي الصهيوين يف املشرق العريب. 

العـريب  .. ويبـدو أن الوجـه األمريكـي الـذي الـيت حفلـت هبـا خيـاالت لقد زرعت دولـة الصـهاينة بفضـل األمـاين الكاذبـة 
مــا دام أننــا مل نقــرر بعــد أن نواجــه خطــر التحــدي وأن نتصــرف تصــرف الســادة نية ابق فــوق أرضــنا لــبس لبــوس الصــهيو 
 فوق ترابنا الوطين. 

   

 

 

 

 


