قراءة للواقع الداخلي األمريكي
مؤشرات ودالئل االنتقال احلضاري

د .باسم خفاجي
(نائب رئيس حترير التقرير االسرتاتيجي).

ملخص البحث
ال ي���زال اهتم���ام األم���ة العربية واإلس�ل�امية بفهم الغ���رب ،س���واء كان ذلك فيم���ا يتعلق بالوالي���ات املتح���دة األمريكية،
وقاص���را ،وال يتواكب م���ع تطور العالق���ة وأثرها على مس���تقبل
أو أوروب���ا الغربي���ة ،أو غريه���ا م���ن دول الغ���رب حم���دو ًدا
ً
الش���عوب العربي���ة واإلس�ل�امية ،لي���س عل���ى املس���توى السياس���ي والعس���كري واألم�ن�ي فق���ط ،وإمن���ا عل���ى املس���تويات
االجتماعية والفكرية والثقافية والتقنية ً
أيضا.
ته���دف ه���ذه الدراس���ة إىل املس���اهمة يف تغطي���ة النق���ص املتعل���ق مبعرف���ة وفه���م الواق���ع الداخل���ي للوالي���ات املتح���دة
األمريكي���ة ،يف مطل���ع الق���رن احل���ادي والعش���رين ،م���ن خ�ل�ال دراس���ة أه���م املؤش���رات االجتماعي���ة ال�ت�ي تؤك���د أن
أمري���كا تتج���ه حن���و الرتاج���ع من س���احات التأث�ي�ر الدول���ي ،وأن مش���روع اهليمن���ة عل���ى الع���امل ال تواجهه فق���ط عقبات
وصعوب���ات خارجي���ة ودولي���ة ،وإمن���ا قد تتس���بب العوام���ل الداخلية ً
أيض���ا يف عرقل���ة الطموح���ات السياس���ية والرأمسالية
لتلك التيارات الفكرية األمريكية اليت حتلم بالسيطرة على البشرية وسيادة العامل.
يؤك���د البح���ث يف بدايت���ه عل���ى أهمي���ة فه���م الواق���ع االجتماع���ي الغرب���ي ،واألمريك���ي حتدي���دًا ،وأن معرف���ة النظ���رة
العام���ة للش���عوب جت���اه القضايا واألح���داث تُعني عل���ى فهم السياس���ات اخلارجي���ة اليت تنطلق م���ن دول تلك الش���عوب،
وأن أهمي���ة معرف���ة واق���ع الش���عوب م���ن الداخ���ل م���ن النواح���ي االجتماعي���ة واالقتصادي���ة ،ال تتناف���ى أو تتع���ارض مع
إدراك الدور الذي تقوم به النخب السياسية احلاكمة ً
أيضا يف توجيه السياسات الداخلية واخلارجية للدول.
ث���م ينتق���ل البح���ث إىل دراس���ة فكرة الرتاج���ع األمريك���ي ،ومت���ى ب���دأ ،والعوامل ال�ت�ي تس���اهم يف تس���ارعه ،وارتباط
ذل���ك بالتاري���خ األمريك���ي .ويق���دم الباح���ث مراجع���ة خمتص���رة أله���م املؤش���رات االجتماعي���ة ال�ت�ي ت���دل عل���ى ه���ذا
الرتاج���ع يف جم���االت الفق���ر ،واجلرمي���ة ،واالحن�ل�ال اخللق���ي ،وتناق���ص املوالي���د وازدي���اد اهلج���رة ،وتنام���ي الظواه���ر
العنصرية داخل اجملتمع ،وكذلك تهميش الدين ،أو حماولة استخدامه لألغراض السياسية.
ث���م يق���دم البح���ث رؤي���ة ح���ول تأث�ي�ر العوام���ل الداخلي���ة عل���ى السياس���ة اخلارجي���ة األمريكي���ة ،وض���رورة فه���م تلك
العالقة املتشابكة .وينتهي البحث بتقديم رؤية حول مستقبل الرتاجع األمريكي ،ومؤشراته.

أفكار ومقتطفات
•

أصب���ح احلدي���ث عن اإلس�ل�ام حديثًا ش���ائ ًعا ب�ي�ن املثقف�ي�ن يف الغ���رب ،وأظهرت اس���تطالعات ال���رأي أن فهم
العامل العربي ،ومظاهره اإلعالمية والثقافية ،قد ظهر بقوة ضمن اهتمامات املواطن الغربي بالعموم.

•

وخصوص���ا م���ع أو يف مواجه���ة الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة يف األع���وام األخ�ي�رة
العالق���ة م���ع الغ���رب،
ً
تس���اهم بش���كل رئي���س يف تش���كيل مس���تقبل املنطق���ة العربي���ة ،وتؤث���ر عل���ى صياغ���ة العق���ل العرب���ي على
املستوى الثقايف واالجتماعي من خالل اإلعالم ،والضغط السياسي والفكري واالقتصادي ً
أيضا.

•

ع���دم معرف���ة ،أو فه���م واق���ع الغ���رب الداخلي بوض���وح ودقة ق���د أصبح ً
مرض���ا يعصف مبجم���وع العامل
ين���ج من���ه الكث�ي�ر م���ن مثقف���ي ومفك���ري األم���ة ،س���واء م���ن تي���ار الوس���ط ال���ذي ميثل
اإلس�ل�امي ،ومل ُ
أغلبيته���ا ،أو ب�ي�ن أصح���اب التي���ارات االنعزالي���ة ،أو حت���ى أصح���اب تي���ار التقلي���د واالقت���داء بالغرب يف
كل مناحي احلياة.

•

ب���دون فه���م صحي���ح ومتج���دد لواقع الغ���رب ،لن جُني���د التعامل مع���ه ،ولن نحُ س���ن فهم أس���باب تراجعه
الوش���يكة ،أو كي���ف ميك���ن االس���تفادة م���ن ذل���ك الرتاج���ع .إنن���ا يف ع���امل حت���اول أمري���كا بأش���كال
متعددة إفساده من ناحية ،وتأخري إدراكه لرتاجعها من ناحية أخرى.

•

هن���اك م���ن ي���رى أن الوالي���ات املتحدة ق���د انقس���مت فعليًّ���ا إىل أمريكيت�ي�ن :األوىل هي بلد الع���امل األول
ال���ذي يرف���ل يف ث���وب الرفاهية ،أما البل���د الثاني���ة فإنها تلك ال�ت�ي تنتمي إىل الع���امل الثالث؛ حي���ث املعاناة
ُ
ْرية اليت تتوارى عن أعني وأقالم الصحفيني.
من شظف العيش واألوضاع املز ِ

•

اكتش���ف الكث�ي�ر م���ن املفكري���ن يف الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة يف األع���وام األخ�ي�رة ،وعق���ب
الكث�ي�ر م���ن احل���وادث والك���وارث الطبيعي���ة م���دى هشاش���ة وضع���ف البني���ة االجتماعي���ة األمريكي���ة،
أي مشروع حضاري حقيقي َّ
تد ِعي الواليات املتحدة زعامته.
وهو ما يعيق بقوة ّ

•

تنب���أ العدي���د م���ن املفكري���ن الغربي�ي�ن ب���زوال احلض���ارة الغربي���ة ،وأرجع���وا ذل���ك يف املق���ام األول ألمور
مرتبط���ة بالواق���ع الداخل���ي األمريك���ي والغرب���ي ،ولي���س لق���وى خارجي���ة أو هزائ���م عس���كرية ،رغ���م
وجود هذه العوامل ً
أيضا.

•

ميي���ل املفك���رون األمريكي���ون إىل أن املهاج���ر جي���ب أن «ي���ذوب يف هوي���ة اجملتم���ع األمريك���ي» ،وأن
الوالي���ات املتح���دة ه���ي بوتق���ة كب�ي�رة تندمج فيه���ا أف���كار املهاجري���ن ،وت���ذوب يف النهاية ضم���ن فعاليات
اجملتم���ع .وق���د يك���ون هل���ذه اهلوي���ة تأث�ي�ر حمدود عل���ى ه���ذا اجملتم���ع ،ولك���ن املهاج���ر علي���ه أن يتخلى يف
النهاية عن هويته األصلية؛ لكي يعتنق اهلوية األمريكية.

•

يف إحصائي���ة مجعه���ا كت���اب املؤل���ف األمريك���ي جامي���س باترس���ون« ،ي���وم أن اعرتف���ت أمري���كا
باحلقيق���ة» ،يذك���ر املؤل���ف أن  %74م���ن األمريكي�ي�ن ال ميانع���ون م���ن الس���رقة ،إن كان���ت الفرص���ة
ع���رض حياة الغ�ي�ر للخطر،
س���احنة ،وأن  %64منه���م ال ي���رون يف الك���ذب مش���كلة م���ا دام مناس���بًا ،وال يُ ِّ
وأن  %53من الرجال والنساء ميكن أن خيونوا أزواجهم ،إن سنحت هلم الفرصة.
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•

نس���بة األمي�ي�ن البيض ،ب�ي�ن إمجالي ع���دد األمي�ي�ن يف الوالي���ات املتحدة ،أكرب من نس���بتها بني الس���ود،
وه���و م���ا خيال���ف الص���ورة الذهني���ة الش���ائعة ،وال�ت�ي ت���رى أن البي���ض أكث���ر تعل ًم���ا وذكا ًء م���ن الس���ود
يف أمري���كا ،وه���ي نت���اج العنصري���ة األمريكي���ة ،ال�ت�ي يت���م تصديره���ا إعالميًّ���ا وفكريًّ���ا بأش���كال
خمتلفة إىل كل أحناء األرض.

•

رغ���م أن���ه ألول م���رة يف تاري���خ أمري���كا يتقدم أمريك���ي أس���ود ،كمنافس قوي لرئاس���ة البي���ت األبيض،
وه���و ب���اراك أوبام���ا ،لكن ه���ذا التط���ور يف وض���ع األمري���كان م���ن ذوي األص���ول اإلفريقية قابله تش���اؤم
يف نظرة املواطن األمريكي -اإلفريقي حول حتسن وضعه االقتصادي واالجتماعي.

•

أظه���رت أح���داث س���بتمرب أن الدميقراطي���ة ميك���ن التضحي���ة به���ا م���ن أجل م���ا سمُ ِّ ���ي باألم���ن القومي،
وحمارب���ة اإلره���اب ،فق���د قام���ت الوالي���ات املتح���دة ألول م���رة يف تارخيه���ا عقب تل���ك األحداث بإنش���اء
وزارة داخلي���ة عل���ى من���ط وزارات داخلي���ة دول الع���امل الثال���ث ،وب���دأت يف إج���راءات أمني���ة متش���ددة،
وقام���ت بتغي�ي�ر القوان�ي�ن؛ لك���ي تس���مح بالكث�ي�ر م���ن اإلج���راءات األمني���ة ،ال�ت�ي كان يُ َ
نظ���ر هل���ا يف
الس���ابق عل���ى أنه���ا م���ن عالم���ات الدكتاتوري���ات يف الش���رق ،ويف الكي���ان الش���يوعي قبل س���قوطه ،وإذا
بها مجي ًعا تُطبَّق ،وبسرعة ،عندما تعرضت أمريكا للخطر.

•

إن أح���د املش���كالت الرئيس���ة اليت تواج���ه دول الع���امل عندم���ا تتعامل مع الوالي���ات املتح���دة األمريكية،
ه���و تل���ك القناع���ة املتج���ذرة يف العقل اجلمع���ي األمريك���ي أن الوالي���ات املتحدة «اس���تثناء» تارخي���ي ،وأن
الع���امل ال غن���ى ل���ه عنه���ا .وق���د ترس���خت ه���ذه العقلي���ة بش���كل داخل���ي ً
أوال ،ولك���ن جي���ري تصديرها
عل���ى ألس���نة الساس���ة واملفكري���ن واإلع�ل�ام ،رغ���م أن الواق���ع احلال���ي يش�ي�ر إىل الرتاج���ع أكث���ر بكث�ي�ر
مما يشري إىل النهضة أو التقدم.

•

ال ب����د للع����امل أن يتكات����ف م����ن أج����ل إس����قاط أكذوب����ة «اإلمرباطوري����ة اخل�ِّي�رِّ ة» ،ال��ت�ي حاول����ت الوالي����ات
�ب�رر بها مش����روعات النهب والس����يطرة والع����دوان على
املتح����دة أن تفرضه����ا على خميلة ش����عوب الع����امل؛ كي تُ� ِّ
الغري.
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مقدمة
تش���ابكت العالق���ة ب�ي�ن الع���امل العربي واإلس�ل�امي ،وب�ي�ن الغ���رب بالعم���وم والواليات املتح���دة األمريكية بش���كل
خ���اص ومتزاي���د م���ع مطلع الق���رن احلادي والعش���رين ،وأصبح���ت تل���ك العالقة هي احمل���رك الرئيس واألساس���ي يف
سياس���ات الع���امل أمج���ع ،ولي���س السياس���ات املتعلق���ة باملنطقت�ي�ن فحس���ب .وقد ارتب���ط ذل���ك التش���ابك يف العالقة
باهتم���ام غ�ي�ر مس���بوق م���ن الغ���رب مبعرف���ة الع���امل العرب���ي واإلس�ل�امي ،لي���س فق���ط عل���ى املس���توى السياس���ي
والفكري ،وإمنا ً
أيضا من ِقبل املثقفني واملفكرين والعامة يف اجملتمعات الغربية.
لق����د أصب����ح احلدي����ث ع����ن اإلس��ل�ام حديثً����ا ش����ائ ًعا ب��ي�ن املثقف��ي�ن يف الغ����رب ،وأظه����رت اس����تطالعات ال����رأي أن فهم

الع����امل العرب����ي ،ومظاه����ره اإلعالمي����ة والثقافي����ة ،قد ظه����ر بقوة ضم����ن اهتمام����ات املواطن الغرب����ي بالعم����وم .فال حاجة
الي����وم لتعري����ف املواط����ن األمريك����ي بقن����اة اجلزي����رة مث��ل� ً
ا ،أو أي����ن تق����ع الع����راق أو أفغانس����تان عل����ى خريطة الع����امل ،أو
���اب ذل����ك االهتمام ش����يوع الص����ور النمطية اليت
حَُج����ون .ويف املقابل ش� َ
م����ا ه����و احلج����اب ،أو مل����اذا يصل����ي املس����لمون أو ي ُّ
وصاحبَه����ا ً
أيضا
يقدمه����ا اإلع��ل�ام الغرب����ي ع����ن األم����ة العربي����ة واإلس��ل�امية ،وه����ي ليس����ت ص����و ًرا إجيابي����ة يف اجملم����ل،
َ

تقصري من اإلعالم العربي واإلسالمي يف التعريف الصحيح باألمة ومواقفها.

وم���ن ناحي���ة أخرى ظ���ل اهتمام األم���ة العربية واإلس�ل�امية بفه���م الغرب ،س���واء كان ذل���ك فيما يتعل���ق بالواليات
وقاص���را ،وال يتواك���ب م���ع تط���ور
املتح���دة األمريكي���ة ،أو أوروب���ا الغربي���ة أو غريه���ا م���ن دول الغ���رب حم���دو ًدا
ً

العالق���ة وأثره���ا عل���ى مس���تقبل الش���عوب العربية واإلس�ل�امية ،ليس على املس���توى السياس���ي والعس���كري واألمين
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فقط ،وإمنا على املستويات االجتماعية والفكرية والثقافية والتقنية ً
أيضا.
ته���دف ه���ذه الدراس���ة إىل املس���اهمة يف تغطي���ة النق���ص املتعل���ق مبعرفة وفه���م الواق���ع الداخل���ي للوالي���ات املتحدة
األمريكي���ة ،يف مطل���ع الق���رن احل���ادي والعش���رين ،ودراس���ة أه���م املؤش���رات االجتماعي���ة ال�ت�ي تؤك���د أن
أمري���كا تتج���ه حن���و الرتاج���ع م���ن س���احات التأث�ي�ر الدول���ي ،وأن مش���روع اهليمن���ة عل���ى الع���امل ال تواجه���ه فقط
عقب���ات وصعوب���ات خارجي���ة ودولي���ة ،وإمن���ا قد تتس���بب العوام���ل الداخلية ً
أيض���ا يف عرقل���ة الطموحات السياس���ية
والرأمسالية لتلك التيارات الفكرية األمريكية اليت حتلم بالسيطرة على البشرية وسيادة العامل.
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أهمية فهم واقع الواليات املتحدة
األمريكية:
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ع���ن فه���م خلفياته���ا الفكري���ة والعقدي���ة ،ق���د س���بَّبا
ً
ختبط���ا عمليًّ���ا يف عاملن���ا العرب���ي واإلس�ل�امي يف أس���لوب
التعام���ل م���ع اجملتم���ع األمريك���ي ،واالنتق���ال احل���ا ّد بني
موقف�ي�ن كالهم���ا غ�ي�ر ناف���ع لألم���ة ،وهم���ا إم���ا الدعوة
إىل االنع���زال غ�ي�ر الواقع���ي ،والرف���ض الكام���ل ل���كل
م���ا ج���اء ب���ه الغ���رب ،أو االنكف���اء الت���ام يف مس���تنقع
وتص���ور
التبعي���ة والتقلي���د وفق���دان الثق���ة يف ال���ذات،
ُّ
أن الطري���ق الوحي���د لنج���اة األم���ة ه���و يف فق���دان هويتها
مقاب���ل قب���ول كل م���ا ج���اء ب���ه الغ���رب م���ن فك���ر وثقافة
وأسلوب حياة.

التقرير االرتيادي
( االسرتاتيجي) اخلامس

وخصوصا م���ع /أو يف مواجهة
إن العالق���ة م���ع الغ���رب،
ً
الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة يف األعوام األخرية تس���اهم
بش���كل رئي���س يف تش���كيل مس���تقبل املنطق���ة العربي���ة،
وتؤث���ر على صياغ���ة العقل العرب���ي على املس���توى الثقايف
واالجتماع���ي ،م���ن خ�ل�ال اإلع�ل�ام والضغط السياس���ي
والفك���ري واالقتص���ادي ً
أيض���ا .لذل���ك فإن دراس���ة وفهم
واق���ع الغ���رب لي���س تر ًف���ا فكريًّ���ا ،وإمن���ا ض���رورة ملحة
ت���زداد احلاج���ة إليها يو ًم���ا بعد ي���وم ،إضاف���ة إىل أنها متثل
وم���ن الالف���ت للنظ���ر أن ع���دم معرف���ة
تط���و ًرا طبيعيًّ���ا للتواص���ل ب�ي�ن الش���عوب يف
أو فه���م واقع الغ���رب الداخل���ي بوضوح
ظ���ل التقني���ات احلديث���ة ،ووس���ائل اإلعالم دراس���ة وفه���م واق���ع الغ���رب
ودق���ة ،ق���د أصب���ح ً
مرض���ا يعص���ف
اإللكرتوني���ة ،وقن���وات التلف���از الفضائي���ة
لي���س تر ًف���ا فكريًّ���ا ،وإمن���ا
ين���ج
ومل
اإلس�ل�امي،
الع���امل
مبجم���وع
ُ
ال�ت�ي أصبح���ت عاب���رة للح���دود والقوميات
ض���رورة ملح���ة ت���زداد احلاجة من���ه الكث�ي�ر م���ن مثقف���ي ومفك���ري
والثقافات والقارات ً
أيضا.
األم���ة ،س���واء م���ن تي���ار الوس���ط الذي
هلا يو ًما عن يوم.
وق���د اهت���م املس���لمون من���ذ بداي���ة الدع���وة
ميث���ل أغلبيته���ا ،أو ب�ي�ن أصح���اب
مبعرف���ة الغ���رب ،وأحوال���ه وصف���ات أهل���ه
التي���ارات االنعزالي���ة ،أو حت���ى أصحاب
وواقعه���م ،فه���ذه كتب الس�ي�رة ت���روي عن
تي���ار التقلي���د واالقت���داء بالغ���رب يف
املس���تورد القرش���ي -رض���ي اهلل عن���ه ،-عن
كل مناح���ي احلي���اة .إن جت���اوز األزم���ة احلالي���ة يف فه���م
عم���رو بن الع���اص -رض���ي اهلل تع���اىل عنه ،-أن���ه قال:
الغ���رب يس���تلزم العديد من الدراس���ات ،ال�ت�ي تهدف إىل
«مسع���ت رس���ول اهلل -صل���ى اهلل علي���ه وس���لم -يقول:
التعري���ف بالواق���ع الداخلي هل���ذا الغ���رب ،وحماولة فهمه
«تق���وم الس���اعة وال���روم أكثر الن���اس» ،فقال ل���ه عمرو:
صحيح���ا قبل حتدي���د آلي���ات ووس���ائل التعامل معه
فه ًم���ا
ً
أَبْ ِص���ر ما تق���ول .قال :أق���ول ما مسعت من رس���ول اهلل،
فكريًّا وحضاريًّا ودعويًّا ً
أيضا.
قل���ت ذلك؛
صل���ى اهلل علي���ه وس���لم .فقال عم���رو :لئن َ
إن معرف���ة النظ���رة العام���ة للش���عوب جت���اه القضاي���ا
إن فيه���م خلص���ا ً
ال أرب���ع :إنهم ألحل���م الناس عن���د فتنة،
واألح���داث تُع�ي�ن عل���ى فه���م السياس���ات اخلارجي���ة
���رة بع���د
وأس���رعهم إفاق���ة بع���د مصيب���ة ،وأوش���كهم َك َّ
ال�ت�ي تنطل���ق م���ن دول تل���ك الش���عوب ،وق���د ذك���ر
���رة ،وخريه���م ملس���كني ويتي���م وضعي���ف ،وخامس��� ٌة
َف َّ
الباح���ث األمريك���ي روب���رت كيج���ان يف كتاب���ه «ع���ن
حس���ن ٌة مجيل��� ٌة وأَ ْمنَ ُع ُهم م���ن ظلم املل���وك» .أخرجه اإلمام
الف���ردوس والقوة» م���ا يؤكد ذل���ك عندما ق���ال« :يفضل
مس���لم .ويتض���ح م���ن كالم الصحاب���ي الكري���م حرص���ه
األمريكي���ون عمو ًم���ا اعتم���اد سياس���ات القس���ر
عل���ى معرف���ة أح���وال ال���روم ،وس���بب وج���ود دولتهم،
ب���د ً
ال م���ن اإلقن���اعُ ،م َغ ِّلب�ي�ن العقوبات الزاج���رة على
وعوام���ل اس���تقرارها االجتماع���ي ،وه���و م���ا حنت���اج إليه
أش���كال اإلغ���واء بس���لوك أف���ضل ،ومرجح�ي�ن كف���ة
يف ه���ذا الزم���ان؛ اقت���داء بفع���ل خ�ي�ر الق���رون ،رضوان
العص���ا الغليظ���ة عل���ى كف���ة اجل���زرة .ميي���ل األمريكي���ون
اهلل تعاىل عليهم أمجعني.
إىل توخ���ي احلس���م النهائي يف الش���ئون الدولي���ة :يريدون
إن اس���تمرار اجله���ل بالواق���ع الداخل���ي هل���ذه الثقاف���ة
رؤي���ة املش���كالت حملول���ة ،ومناب���ع التهدي���د جمفف���ة.
األمريكي���ة ،ال�ت�ي تس���عى إىل تصدي���ر منتجاته���ا
وبالطب���ع ف���إن األمريكي�ي�ن يتس���ارع حتوهل���م حن���و تب�ن�ي
الفكري���ة واإلعالمي���ة املؤث���رة ل���كل الع���امل ،واالنع���زال
النزع���ة األحادي���ة يف الش���ئون الدولي���ة .إنه���م أق���ل ً
مي�ل�ا

د.باسم خفاجي
إىل العم���ل ع�ب�ر املؤسس���ات الدولي���ة الش���بيهة باألم���م
املتح���دة ،وأق���ل اس���تعدا ًدا للعم���ل بالتع���اون م���ع الدول
األخ���رى لتحقي���ق أه���داف مش�ت�ركة ،وأكث���ر ارتيابً���ا
م���ن القان���ون الدولي ،وأكث���ر اس���تعدا ًدا للتح���رك خارج
ش���باك ه���ذا القان���ون ،عندما جي���دون ذل���ك ضروريًّا ،أو
حتى مفيدًا وحسب»)1(.

(« )1عن الفردوس والقوة»« ،أمريكا وأوروبا يف النظام العاملي اجلديد»،
روبرت كيجان ،احلوار الثقايف2004 ،م ،ص.9

املاس���ة إىل دراس���ة
يؤك���د كل م���ا س���بق حاجتن���ا ّ
الغ���رب ،والواليات املتح���دة حتديدًا؛ به���دف فهم مجيع
الق���وى املؤثرة عل���ى قراراته���ا السياس���ية املتعلق���ة بأمتنا،
وأفكاره���ا ومدّه���ا الثق���ايف ،ال���ذي حي���اول التأث�ي�ر
عل���ى جمتمعاتن���ا وهويتن���ا ،وكذل���ك اقتصاده���ا ال���ذي
يس���عى للس���يطرة والنه���ب ،واس���تغالل م���وارد الع���امل
فهم صحي���ح ومتجدد لواق���ع الغرب ،لن
أمجع .وب���دون ٍ
نحُ
جُني���د التعام���ل مع���ه ،ولن س���ن فه���م أس���باب تراجعه
الوش���يكة ،أو كي���ف ميك���ن االس���تفادة م���ن ذل���ك
الرتاج���ع .إنن���ا يف ع���امل حت���اول أمري���كا بأش���كال
متع���ددة إفس���ا َده م���ن ناحي���ة ،وتأخ�ي�ر إدراك���ه لرتاجعها
من ناحية أخرى.
ولنتتب���ع تسلس���ل املنط���ق هل���ذه اخلط���ة ،كم���ا ع�َّب�رَّ عنه
املفك���ر فيج���اي براش���اد ،لن���رى م���دى عم���ق ت���ورط
الوالي���ات املتح���دة يف إفس���اد الع���امل ،وم���دى ُّ
تدخ���ل
العوام���ل الداخلي���ة االجتماعي���ة واالقتصادي���ة بالقرارات
الدولي���ة اخلارجي���ة ،ال�ت�ي حت���اول أمري���كا فرضه���ا على
الع���امل .يق���ول فيجاي براش���اد« :مي���ول دافع���و الضرائب
يف���وض البنتاج���ون مقاول�ي�ن
األمريكي���ون اجلي���ش ،ث���م ِّ
لبي���ع أس���لحة للع���راق يف الثمانينيات ،وبع���د ذلك توحي
س���فرية ب���وش ،مبس���اندة م���ن البنتاج���ون ،إىل ص���دام أن
لدي���ه ض���و ًءا أخض���ر لغ���زو الكويت،ث���م يهاج���م ب���وش
ميول
الع���راق ،وتوج���د حالة حرب مس���تمرة .وبع���د ذلك ِّ
داف���ع الضرائب املس���كني ،م���رة أخرى ،ح���رب اخلليج،
ُ
ونش���ر الق���وات اهلائ���ل ال���ذي م���ا فت���ئ خيل���ق اختنا ًق���ا
يف اجلزي���رة العربي���ة وحميطه���ا .وتضط���ر الكوي���ت
لالس���تجابة هل���ذا ب���أن متن���ح جائ���زة الطاقة ،لي���س لدافع
الضرائ���ب األمريك���ي ،ب���ل للش���ركات اخلاص���ة غ�ي�ر
القومي���ة .وبعده���ا يتحم���ل دافع���و الضرائ���ب نفق���ات
احلرب ،وجتين الشركات اخلاصة األرباح»()3
وسياس���ة اإلفس���اد الدول���ي ه���ذه ليس���ت جدي���دة ،وإمنا
ورئيس���ا م���ن السياس���ات
مكونً���ا
كان���ت دائ ًم���ا ج���ز ًءا ِّ
ً
( )2اإلمرباطورية األمريكية ،الصراع ضد اهليمنة األمريكية ،السيد يسني،
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع2004 ،م ،ص.71
( )3القطط السمان والكالب الالهثة ،فيجاي براشاد ،ترمجة :د .فاطمة
نصر ،سطور2003 ،م ،ص.87
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ورغ���م أهمي���ة معرف���ة واقع الش���عوب م���ن الداخل ،من
النواح���ي االجتماعي���ة واالقتصادي���ة ،ف�ل�ا ينف���ي هذا أو
يتع���ارض مع أهمي���ة إدراك الدور ال���ذي تقوم ب���ه الن َ
ُّخب
السياس���ية احلاكم���ةً ،
أيض���ا ،يف توجي���ه السياس���ات
الداخلي���ة واخلارجي���ة لل���دول .ويذك���ر أح���د املفكري���ن
ً
قائ�ل�ا« :إن الش���عوب
الع���رب م���ا يؤك���د ه���ذا املعن���ى
ليس���ت ه���ي ال�ت�ي تتخ���ذ الق���رارات ،ولكنه���ا النخ���ب
السياس���ية احلاكم���ة .وه���ذه النخ���ب ،حبك���م مص���ادر
الق���وة املتع���ددة ال�ت�ي متتلكه���ا ،تس���مح هل���ا باخت���اذ
ق���رارات يف الس���لم واحل���رب ،مض���ا ّدة متا ًم���ا ملص���احل
ش���عوبها؛ حتقي ًق���ا ملصاحله���ا الطبقي���ة ،أو للمصلح���ة
االس�ت�راتيجية للدول���ة كم���ا تتبل���ور يف إدراك ه���ذه
النخب���ة يف حلظ���ة تارخيي��� ٍة م���ا ،وق���د يك���ون ه���ذا س���وء
إدراك ،ولي���س إدرا ًكا موضوعيًّ���ا لت���وازن الق���وى يف
حلظ��� ٍة م���ا ...ول���و نظرنا مليًّ���ا إىل حال���ة الوالي���ات املتحدة
األمريكي���ة لوجدن���ا اإلدارات األمريكي���ة املختلف���ة،
مجهوري���ة كان���ت أو دميقراطي���ة ،يف جم���ال السياس���ة
الداخلي���ة ختض���ع لتأث�ي�ر مجاع���ات الضغ���ط ومجاع���ات
املص���احل ،وتُص���در تش���ريعات ملصلح���ة األقلية م���ن كبار
رج���ال األعم���ال ،الذي���ن ميثل���ون الش���ركات العمالق���ة،
مم���ا م���ن ش���أنه أن يض���ر ض���ر ًرا بلي ًغ���ا مبص���احل اجلماه�ي�ر
العريض���ة ..ول���و ولين���ا وجهن���ا إىل الق���رارات يف جم���ال
احل���رب لوجدن���ا أن اإلدارة األمريكي���ة س���بق أن
خط�ي�را أدى إىل ت���ورط الوالي���ات املتحدة
اخت���ذت ق���را ًرا
ً
يف ح���رب فيتن���ام ،بزع���م مكافح���ة الش���يوعية واحل��� ّد
م���ن توس���عها ،مم���ا أدى يف النهاي���ة إىل ث���ورة اجلماه�ي�ر
األمريكي���ة ض���د احل���رب ،بع���د م���ا تس���اقط اآلالف م���ن
اجلن���ود األمريكي�ي�ن ،وظه���رت اهلزمي���ة األمريكي���ة
الس���احقة يف احل���رب للعي���ان ...أي���ن كان���ت اجلماه�ي�ر

املتعلمة األمريكية حني اتخُّ ِ َذ قرار احلرب؟»()2

قراءة للواقع الداخلي األمريكي
األمريكي���ة حن���و الع���امل .فقبي���ل ح���رب كوري���ا يف ع���ام
1950م ،أب���رز التقري���ر ال���ذي ح���دَّد اخل���ط السياس���ي
للوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ه���ذه الني���ة يف اإلفس���اد،
م���ن خ�ل�ال املذك���رة السياس���ية جملل���س األم���ن القوم���ي
احمل���رر م���ن ِقبل ب���ول نيت���ز ،والذي خلف
(َّ ،)68 NSC
أح���د أه���م الش���خصيات السياس���ية يف احلي���اة األمريكي���ة
وه���و ج���ورج كين���ان ال���ذي ت���رأس إدارة الدول���ة لفري���ق
التخطي���ط .وق���د اس���تُبعد ج���ورج كينان ه���ذا؛ ألن���ه ُع َّد
ش���غو ًفا أكث���ر مم���ا جي���ب بالس���لطة ،وألن���ه ق���د كت���ب يف
ع���ام 1948م« :حنن منلك حوالي  %50م���ن ثروة العامل،
غ�ي�ر أنن���ا منث���ل  %6.3م���ن س���كانه فق���ط ..ويف مث���ل هذا
الوض���ع ،ال ميك���ن جتن���ب أن نك���ون هد ًف���ا للضغين���ة
والغ�ي�رة .فمهمتن���ا احلقيقي���ة ،يف الف�ت�رة القادم���ة ،ه���ي
تطوي���ر نظ���ام للعالق���ات يس���مح لن���ا باحلف���اظ عل���ى هذه
املكان���ة ،دون تعري���ض أمنن���ا القوم���ي للخط���ر .ولتحقيق
أي عاطف���ة ،وأن نَ ُك ّ
���ف
ه���ذا؛ علين���ا أن نتخل���ص م���ن ّ
ع���ن احلل���م ،وأن نبق���ى متيقظ�ي�ن .ويتع�ي�ن أن يك���ون
ْصبًّ���ا عل���ى أهدافن���ا القومي���ة املباش���رة
كل تركيزن���ا ُمن َ
والفوري���ة ،وأال يصيبن���ا الغ���رور .وال ميك���ن أن نس���مح
ألنفس���نا الي���وم باتب���اع رفاهي���ة ح���ب الغ�ي�ر واخل�ي�ر على
الصعي���د العامل���ي .وينبغ���ي أن نتوق���ف ع���ن احلدي���ث عن
أه���داف كب�ي�رة غ�ي�ر حم���ددة ،فيم���ا خي���ص الش���رق
األقص���ى ،فه���و غ�ي�ر قاب���ل للتنفي���ذ ،وكذل���ك حق���وق
اإلنس���ان ،ورفع مس���توى املعيش���ة ،وإرس���اء الدميقراطية.
ول���ن يك���ون بعي���دًا الي���وم ال���ذي س���يكون علين���ا في���ه
استخدام القوة»)4(.
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وم���ع كل م���ا س���بق ،ف���إن حم���اوالت اإلفس���اد والتدخل
يف ش���ئون العامل ،والس���عي إىل نهب���ه ،والس���يطرة عليه،
ت���ؤد يف جمموعه���ا إال إىل انتق���ال تدرجي���ي بط���يء
مل ِّ
حن���و تراج���ع الق���درة عل���ى الس���يطرة خارجيًّ���ا ،وب���روز
مع���امل االنهي���ار االجتماع���ي الداخل���ي تدرجييًّ���ا ً
أيض���ا،
ث���م ظه���ور ضع���ف اآلل���ة العس���كرية اهلائلة ع���ن حتقيق
انتص���ارات اس�ت�راجتية ،رغ���م التف���وق العس���كري،
وأخ�ي�را حت���ول االقتص���اد األمريك���ي م���ن اقتص���اد
ً
مس���تقل ق���وي يق���ود الع���امل إىل اقتص���اد اس���تهالكي
تاب���ع يس���تغل العامل م���ن أج���ل امل���وارد ،وحيتاج���ه ً
أيضا
(« )4دراسات سياسة التخطيط  P.P.S :لـ 23فرباير 1948م».

م���ن أج���ل أن يبيع له م���ا ينتج���ه ،وقد اجتمع���ت كل هذه
الدالئ���ل واملؤش���رات م ًع���ا؛ لتش�ي�ر إىل حالة م���ن الرتاجع
الدائم للقوة األمريكية يف عامل الغد.

متى بدأ الرتاجع األمريكي؟
ب���دأت مظاه���ر الرتاج���ع األمريك���ي يف الظه���ور عل���ى
مبك���را،
املس���توى االجتماع���ي واألخالق���ي والفك���ري
ً
وقب���ل ظه���ور الرتاج���ع االقتص���ادي والعس���كري بفرتات
طويل���ة .لق���د ب���دأ ال�ت�ردي األخالق���ي واالجتماع���ي يف
الوالي���ات املتح���دة األمريكية من���ذ عقود طويل���ة ،ولذلك
فم���ن امله���م أن نتفهم أث���ر ذلك ال�ت�ردي على السياس���ات
اخلارجي���ة األمريكي���ة ،وعالق���ة ذل���ك بالع���امل العرب���ي
واإلس�ل�امي .لق���د ذك���ر داعي���ة حق���وق اإلنس���ان
األمريك���ي الش���هري مارت���ن لوث���ر كين���ج العب���ارة التالية،
ال�ت�ي تلخص واق���ع الواليات املتح���دة األمريكي���ة ،الذي
ب���دأ يف التده���ور األخالق���ي من���ذ عق���ود طويل���ة ،عندما
حت���دث ع���ن «أخالقي���ات منتصف اللي���ل» ،كم���ا أمساها
يف ع���ام 1963م ً
قائ�ل�ا« :إن منتص���ف الليل هي الس���اعة
ال�ت�ي يس���عى فيه���ا رج���ال أمري���كا بهم���ة إىل العم���ل
بالوصي���ة احلادي���ة عش���رة  ..وه���ي «ل���ن ت ْ
متلبس���ا».
ُضبَط ً
إن اخلطيئ���ة الك�ب�رى -وف���ق أخالقي���ات منتص���ف
متلبس���ا ،ويف املقاب���ل ف���إن
اللي���ل -ه���ي أن تُضب���ط ً
الفضيل���ة العظم���ى ه���ي اإلفالت .الك���ذب مس���تباح ،إال
أن علي���ك أن تك���ذب بلباق���ة وحرفي���ة ..لقد حلت فلس���فة
البق���اء لألكث���ر ده���اء حم���ل مفه���وم داروي���ن ع���ن البق���اء
لألصل���ح .وق���د عملت ه���ذه العقلية عل���ى انهي���ار املعايري
األخالقية ،وازدياد عمق االحنالل األخالقي».
إن األح���داث ال�ت�ي م���رت به���ا أمري���كا خالل الس���نوات
املاضي���ة أظه���رت اخلل���ل الكب�ي�ر والكارث���ي ال���ذي مي���ر
ب���ه اجملتم���ع األمريك���ي .ويع�ِّب�رِّ ع���ن ذل���ك أح���د الكتاب
ً
قائ�ل�ا« :هن���اك مجي���ع أن���واع املس���اومات
األمريكي�ي�ن
ال�ت�ي يتباح���ث حوهل���ا األغني���اء ،أو ذوو النف���وذ يف أي
جمتم���ع م���ع الفق���راء ..م���ن خ�ل�ال اخلب���ز أو الس�ي�رك أو
الصدق���ة ،أو الوع���د ب���أن اجلمي���ع س���ينجون .الصفق���ة
ه���ي :ال تس���بِّبوا لن���ا أي���ة مش���اكل ،وس���نعتين بك���م.
ولك���ن تنه���ار اإلمرباطوري���ات عندم���ا يصب���ح الع���رض
خاويً���ا ،وكأنه يق���ول :لن نعت�ن�ي بكم ،أو :ال نس���تطيع

د.باسم خفاجي
أن نعت�ن�ي بك���م  ..أو :حن���ن مل نع���د حباج���ة لك���م ،ومل
نع ْد خنشاكم .وقد بلغنا هذه النقطة هنا»)5(.
ُ
هن���اك م���ن ي���رى أن الوالي���ات املتح���دة ق���د انقس���مت
فعليًّ���ا إىل أمريكيت�ي�ن :األوىل ه���ي بل���د الع���امل األول
ال���ذي يرف���ل يف ث���وب الرفاهي���ة ،أم���ا البل���د الثاني���ة فإنها
تل���ك اليت تنتم���ي إىل الع���امل الثال���ث؛ حي���ث املعاناة من
ش���ظف العي���ش واألوضاع املُ ْز ِري���ة اليت تت���وارى عن أعني
وأق�ل�ام الصحفي�ي�ن .وتبق���ى احلقيق���ة أن ّ
غ���ض الط���رف
ع���ن الواق���ع ال يع�ن�ي مطل ًق���ا أنه غ�ي�ر موج���ود ،وإهمال
املشكلة ليس مراد ًفا حللها)6(.
لق���د اكتش���ف كث�ي�ر م���ن املفكري���ن يف الوالي���ات
املتح���دة األمريكي���ة يف األع���وام األخ�ي�رة ،وعق���ب
الكث�ي�ر م���ن احل���وادث والك���وارث الطبيعي���ة ،م���دى
هشاش���ة وضعف البني���ة االجتماعي���ة األمريكي���ة ،وهو ما
أي مش���روع حض���اري حقيقي تدِّع���ي الواليات
يعيق بقوة ّ
املتح���دة زعامت���ه .يع�ب�ر فيلي���ب كينيك���وت -وه���و ناق���د
ثق���ايف يف الواش���نطن بوس���ت -ع���ن حقيق���ة تلك املأس���اة
ً
أي ش���يء جديد،
قائ�ل�ا« :إن الك���وارث ال تعلمن���ا أب���دًا ّ
ب���ل ه���ي جم���رد دروس قدمي���ة يت���م تقليبه���ا .إنن���ا ضعفاء..
وعاملن���ا ه���و اتف���اق أو تس���وية مربم���ة م���ع ق���وة ميكنها أن
متزق���ه م���ن وق���ت آلخ���ر .تكش���ف الكارث���ة ع���ن الطبيعة
البش���رية .ولذل���ك فإنه���ا غالبً���ا ما ت ْ
ُظه���ر الص���احل والطاحل
يف الطبيعة البشرية اليت تكون مستورة»)7(.
وتنب���أ العدي���د م���ن املفكري���ن الغربي�ي�ن ب���زوال احلضارة
الغربي���ة ،وأرجع���وا ذل���ك يف املق���ام األول ألم���ور مرتبطة
بالواق���ع الداخل���ي األمريك���ي والغرب���ي ،ولي���س لق��� ًوى
خارجي���ة أو هزائ���م عس���كرية ،رغم وجود ه���ذه العوامل
ً
أيض���ا .وم���ن ب�ي�ن ه���ؤالء املفك���ر األمريك���ي اجلمه���وري
احملاف���ظ «ب���ات بيوكان���ن» ،وال���ذي كت���ب كتابً���ا
أمس���اه «م���وت الغ���رب» ،ذك���ر في���ه مؤش���رات هام���ة

وهن���اك ً
أيض���ا م���ن ينتم���ي إىل مدرس���ة الدميقراطي�ي�ن
الليربالي�ي�ن ،ولكن���ه ي���رى نف���س املس���تقبل م���ن ناحي���ة
الرتاج���ع األمريك���ي ،ومث���ال ذل���ك املفك���ر األمريك���ي
«ب���ول كني���دي» ال���ذي ق���دَّم يف كتاب���ه ،صع���ود وهب���وط
ً
لتك���ون
حتلي�ل�ا علميًّ���ا تارخييًّ���ا
ال���دول الك�ب�رى،
ُّ
اإلمرباطوري���ة ،وتنب���أ بانهي���ار اإلمربيالي���ة األمريكي���ة
بفع���ل االمت���داد اجلغ���رايف املف���رط مبناط���ق س���يطرتها،
وعج���ز امل���وارد االقتصادي���ة األمريكي���ة ع���ن س��� ّد
متطلبات محاية هذه اإلمرباطورية)8(.
أم���ا مانوي���ل فارلش���تاين ،الباح���ث يف جامع���ة يي���ل
األمريكي���ة ،ومؤل���ف كت���اب «نهاي���ة الع���امل كم���ا
نعرف���ه :الس�ل�ام األمريك���ي انته���ى» ،فيق���ول يف مق���ال
ل���ه« :إن توجه���ات الصق���ور احملافظ�ي�ن األمريكي�ي�ن
الراهن���ة؛ لف���رض اهليمن���ة األمريكي���ة بالق���وة ،ستفش���ل
ألس���باب عس���كرية واقتصادي���ة وأيديولوجي���ة،
فأمري���كا ل���ن تس���تطيع حتم���ل اخلس���ائر البش���رية
واملادي���ة الباهظ���ة ألدواره���ا العس���كرية» ،ويضي���ف:
«الس���ؤال اآلن ه���و :هل ختب���و الواليات املتح���دة بهدوء،
وحيول���ون
أم س���يقاوم احملافظ���ون األمريكي���ون ذل���كِّ ،
االحندار التدرجيي إىل سقوط خطر وسريع؟»(.)9
كم���ا يعتق���د املفك���ر موري���س بريم���ان يف كتاب���ه
«غ���روب الثقاف���ة األمريكي���ة » أن م���وارد أمري���كا
الثقافي���ة مجُْ َه���دَة ،أو مت اس���تهالكها ،وم���ا ه���ذا
االزده���ار للوح���دة الثقافي���ة يف أعق���اب احلادي عش���ر من
س���بتمرب إال ش���هقة النف���س األخ�ي�رة ،رمب���ا ش���هقة جمتمع
مستن َفد يتشظى تشظيًّا متسار ًعا ،على حد قوله.
(« )8م���ا ب��ع��د اإلم�ب�راط���وري���ة»« ،دراس����ة يف تفكك ال��ن��ظ��ام األم��ري��ك��ي» ،إميانويل
تود ،دار الساقي2003 ،م ،ص.13
( )9جملة فورن بوليسي ،Foreign Policy ،عدد يوليو – أغسطس 2002م.
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( )5م��ن «م��ي��ت��ش» إىل «ك��ات��ري��ن��ا» ال��ك��س��ن��در ك��وك��ب�يرن« ،ق�����راءات غ��رب��ي��ة» ،نشرة
عدد 1426/8/8هـ ،.الواليات املتحدة األمريكية.
( )6ك���ارث���ة ك��ات��ري��ن��ا ت��ع��ي��د ال���ف���ق���راء األم��ري��ك��ي�ين ل��ل�أض����واء ،روزا ب��روك��س،
«ق����راءات غ��رب��ي��ة» ن��ش��رة ع��دد 1426/6/8ه������ـ ،ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية.
( )7م�ل�اذن���ا اآلم����ن حت��ط��م ك��م��ا ي��ت��ح��ط��م ال����زج����اج ،ف��ي��ل��ي��ب ك��ي��ن��ي��ك��وت ،ناقد
ث��ق��ايف يف ال��واش��ن��ط��ن ب��وس��ت .خ��دم��ة (ل���وس أجن��ل��وس ت��امي��ز -واش��ن��ط��ن بوست)
1426/7/30هـ.

لبداي���ة النهاي���ة يف الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة والغرب
بش���كل ع���ام ،وأرجعها إىل اخنف���اض مع���دالت املواليد،
وذوب���ان العائل���ة ،واندثاره���ا كوح���دة اجتماعي���ة،
وعزوف النس���اء ع���ن احلي���اة الطبيعي���ة التقليدي���ة؛ مثل:
ال���زواج ،وإجناب األطف���ال ورعايتهم ،وعزوف الش���باب
ع���ن مؤسس���ة ال���زواج ،وش���يوع اجلن���س ،والش���ذوذ،
واحلماية القانونية هلذه النَّ َز َعات غري السوية.

قراءة للواقع الداخلي األمريكي

املعامل الداخلية للرتاجع األمريكي:
املواليد واهلجرة:
ي���رى املفك���ر األمريك���ي «ب���ات بيوكان���ن» أن أك�ب�ر
خطري���ن يه���ددان الغ���رب عمو ًم���ا يتلخص���ان يف نقطتني:
اخنف���اض مع���دالت املواليد ،وموج���ات اهلج���رة .ويؤكد
كم���ا ينق���ل عن���ه الدكت���ور عب���داهلل النفيس���ي يف ق���راءةرج���ع اخنف���اض
مفصل���ة لكتاب���ه «م���وت الغ���رب» -أن���ه يُ ِ
مع���دالت املوالي���د يف الغ���رب إىل رؤي���ة اجتماعية ش���ائعة
هن���اك؛ ب���أن هدف احلي���اة ه���و (الل���ذة  )Pleasureبكل
أش���كاهلا ،وأن مؤسس���ة ال���زواج والعائل���ة بات���ت عبئًا ال
داع���ي له طامل���ا أن الش���يوعية اجلنس���ية هناك تل�ب�ي حاجة
الل���ذة .لذل���ك يق���ول بوكان���ان س���نالحظ أن مع���دالت
املوالي���د يف اخنف���اض مس���تمر ،وأن الوع���اء الس���كاني
الغرب���ي يف انكم���اش مس���تمر .كم���ا أصبح���ت امل���رأة
الغربي���ة -كم���ا يؤك���د بوكان���ان -مرك���ز ه���ذه املوج���ة
تع���زز ه���ذا االجت���اه يف
وإكس�ي�رها؛ حبي���ث أصبح���ت ِّ
اجملتمع���ات الغربي���ة م���ن خ�ل�ال ص���ورة (امل���رأة العامل���ة
 )Career womanغ�ي�ر املعنِيَّة بش���ئون البي���ت والزوج
واألطفال.
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وم���ن جهة أخ���رى -يق���ول بوكانان -هن���اك موجات من
اهلج���رة الضخم���ة  mass immigrationالقادم���ة من
الع���امل الثال���ث ،وخاصة العربي واإلس�ل�امي لالس���تقرار
يف دي���ار الغ���رب ،حامل���ة معه���ا أنس���اق منوه���ا العددي،
وارتف���اع نس���بة املوالي���د لديه���ا ،وكينونته���ا الثقافي���ة
املنفصل���ة س���يكولوجيًّا ع���ن الغ���رب .ويذك���ر إحصائي���ة
هام���ة ،وه���ي أن���ه يف س���نة 1960م كان العنص���ر
األبي���ض يف الع���امل ِّ
يش���كل رب���ع س���كان الع���امل ،ويف
س���نة 2000م أصبح���وا س���دس الع���امل ،وأم���ا يف س���نة
2050م فل���ن يتع���دوا ُعش���ر س���كان الع���امل ،وأن ه���ذا
األم���ر ُبر َّمت���ه يش�ي�ر إىل ما أمس���اه «انتح���ار الغ���رب» ،أو
املوت البطيء له.

التقرير االرتيادي
( االسرتاتيجي) اخلامس

وق���د أظه���ر اس���تطالع أجرت���ه مؤسس���ة (بي���و) لألحباث
يف نهاي���ة ع���ام 2007م ضع ًف���ا للرتاب���ط ب�ي�ن ال���زواج
والرغب���ة يف إجن���اب األطف���ال؛ إذ أك���د  %41فق���ط
م���ن املش���اركني يف االس���تطالع عل���ى أهمي���ة األطف���ال

بالنس���بة للحي���اة الزوجي���ة ،مقارن���ة بتل���ك النس���بة ال�ت�ي
كان���ت  %65يف ع���ام 1990م ،كم���ا أن وج���ود األطف���ال
كس���بب للحي���اة الزوجي���ة الناجح���ة ق���د تراج���ع إىل
املرتب���ة الثامن���ة ب�ي�ن قائم���ة أس���باب الزجي���ة الناجح���ة،
حس���ب نف���س االس���تطالع .إن���ه انتح���ار حقيق���ي وبطيء
للمجتمع األمريكي.
هن���اك م���ن ينظ���ر إىل نف���س األمر م���ن زاوي���ة خمتلفة ترى
أن الوالي���ات املتح���دة ال تعان���ي م���ن الش���يخوخة ،وإن
كان هن���اك تراج���ع يف مع���دالت املوالي���د ،ولكن���ه ال
ين���ذر باخلط���ر؛ وف ًق���ا للتقاري���ر األمريكي���ة الس���كانية.
فق���د أص���در املرك���ز القوم���ي األمريك���ي إلحص���اءات
تقري���را يب�ي�ن اخنف���اض ع���دد ح���االت احلم���ل
الصح���ة
ً
ع���ام 1999م ،بنس���بة  %7ع���ن ُذ ْر َوت���ه ع���ام 1990م.
كم���ا اخنف���ض مع���دل املوالي���د  %9خ�ل�ال تل���ك الف�ت�رة
يف الوالي���ات املتح���دة .وأن اهلج���رة إىل أمري���كا تنب���ع،
يف الغال���ب ،م���ن دول أمري���كا اجلنوبي���ة وأمري���كا
الالتيني���ة ،وليس من الش���رق األوس���ط ،وه���ذه اهلجرات
تأت���ي م���ن جمتمع���ات تدي���ن بنف���س الدي���ن الس���ائد يف
الق���ارة ،وه���و املس���يحية .فق���د وص���ل ع���دد املهاجري���ن
إىل أمري���كا يف الع���ام إىل قراب���ة  1.2ملي���ون مهاج���ر،
معظمه���م م���ن أمري���كا الالتيني���ة ،مقاب���ل أقل م���ن 200
ألف مهاجر سنة 1970م.
وميي���ل املفك���رون األمريكي���ون إىل أن املهاج���ر
جي���ب أن «ي���ذوب يف هوي���ة اجملتم���ع األمريك���ي»،
وأن الوالي���ات املتح���دة ه���ي بوتق���ة كب�ي�رة تندم���ج فيه���ا
أف���كار املهاجري���ن ،وت���ذوب يف النهاي���ة ضم���ن فعاليات
اجملتم���ع .وق���د يك���ون هل���ذه اهلوي���ة تأث�ي�ر حم���دود عل���ى
ه���ذا اجملتم���ع ،ولك���ن املهاج���ر علي���ه أن يتخل���ى يف
النهاي���ة ع���ن هويت���ه األصلي���ة؛ لك���ي يعتن���ق اهلوي���ة
األمريكي���ة .ولذل���ك فم���ن املتوق���ع م���ن املهاج���ر أن يقبل
بالذوبان ضم���ن اهلوية القومي���ة للدولة .وق���د تنامت حدة
ه���ذه املطالب���ة م���ن اجلالي���ة املس���لمة حتدي���دًا بع���د أحداث
سبتمرب.
وق���د أج���رت األكادميي���ة املعروف���ة إيف���ون ح���داد
 Yvonne Haddadدراس���ة ع���ن مواق���ف املهاجري���ن
املس���لمني يف أمري���كا م���ن مس���ألة العالق���ة ب�ي�ن الرج���ل
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وامل���رأة خ���ارج إط���ار الزوجي���ة  ،Datingفوج���دت
أن اجلي���ل األول م���ن املهاجري���ن يرفضه���ا متا ًم���ا،
ً
اعرتاض���ا فكريًّ���ا
بينم���ا يع�ت�رض عليه���ا اجلي���ل الثان���ي
ودينيًّ���ا ،ولكن���ه يتفهمه���ا واقعيًّ���ا .أم���ا اجلي���ل الثال���ث
م���ن املهاجري���ن فيغل���ب عليه ممارس���ة ه���ذا األم���ر ،رغم
خمالفت���ه لتقالي���د ودي���ن األقلي���ة املس���لمة .اس���تخلصت
الباحث���ة م���ن ذل���ك أن تذوي���ب املس���لمني يف اجملتم���ع
األمريك���ي حيت���اج إىل ثالث���ة أجي���ال ،ولكن���ه يت���م يف
نهاية األمر.

تأثري اهلجرة على الدميقراطية األمريكية:

أم���ا أنص���ار املدرس���ة الفكري���ة اجلدي���دة؛ ف���إن التجرب���ة
الدميقراطي���ة متي���ل يف تعريفه���م إىل أنه���ا «املش���اركة يف
الس���لطة ب�ي�ن جمموع���ات ِع ْرقي���ة تتك���ون م���ن مواطن�ي�ن
ومهاجري���ن» .فرغ���م أن املهاج���ر ال ميلك بالض���رورة حق
التصوي���ت واختي���ار املرش���حني؛ ألن���ه لي���س مواطنً���ا يف
الدول���ة ،إال أن ق���وة األقلي���ات املكون���ة م���ن مهاجري���ن
ومواطن�ي�ن ق���د أصبح���ت أح���د احمل���اور اهلام���ة ال�ت�ي
ّ
تش���كل العملي���ة االنتخابي���ة ،وتتحك���م يف توجه���ات
املرش���حني وأفكاره���م .وبالتال���ي فه���ي تؤث���ر عل���ى
التجرب���ة الدميقراطي���ة بص���ورة مباش���رة تتج���اوز صنادي���ق
االقرتاع إىل فكر املرشحني وبراجمهم العملية.
ً
ملحوظا
وأصب���ح كث�ي�ر م���ن املرش���حني يُبْ���دُون اهتما ًم���ا
يف براجمه���م االنتخابي���ة بالتق���رب إىل املهاجري���ن ،م���ن
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ال تزي���د نس���بة م���ن ُول���دوا خ���ارج أمري���كا م���ن ب�ي�ن
مواطينه���ا الي���وم ع���ن  .%10كم���ا أن تي���ار اهلج���رة إىل
الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ق���د اخنف���ض بش���كل
ملح���وظ بع���د أحداث س���بتمرب .فق���د أعلن���ت إدارة مراقبة
احل���دود األمريكي���ة أنه���ا كان���ت تنف���ذ م���ا يق���ارب
م���ن مليون���ي س���اعة عم���ل يف الع���ام يف مراقب���ة احل���دود
مؤخ���را ليصب���ح
األمريكي���ة ،وارتف���ع ه���ذا الرق���م
ً
مخس���ة مالي�ي�ن س���اعة س���نويًّا .وس���اهم ذلك بدرج��� ٍة ما
يف تقلي���ل ع���دد املتس���للني ع�ب�ر احل���دود ،ومن ثَ���م تقليل
نس���بة اهلج���رة غ�ي�ر القانوني���ة إىل الوالي���ات املتح���دة.

والطري���ف يف مش���كلة التعام���ل م���ع املهاجري���ن بِبُ ْع َد ْي َها:
الفك���ري ،والعمل���ي ،أنه���ا تُعي���د صياغ���ة جترب���ة
الدميقراطي���ة يف الغ���رب .فق���د اس���تقر الفك���ر الغرب���ي
يف الس���ابق عل���ى أن الدميقراطي���ة ه���ي «حك���م األغلبي���ة
ب�ي�ن مواطن�ي�ن متس���اوين يف احلق���وق» ،وه���و التعري���ف
الش���ائع للدميقراطي���ة الليربالي���ة ،ال���ذي يعت�ب�ر املواطن���ة
ً
شرطا ضروريًّا للمشاركة السياسية.

قراءة للواقع الداخلي األمريكي
خ�ل�ال بع���ض الربام���ج االجتماعي���ة ،ال�ت�ي ته���دف إىل
تصحي���ح أوضاعه���م القانوني���ة ،ومس���اعدتهم عل���ى
احلف���اظ عل���ى حقوقه���م املدني���ة .ولذل���ك فق���د كت���ب
أح���د املفكري���ن األمريكي�ي�ن البارزي���ن ،وه���و جامي���س
بالنك���س  James Blanksيف ع���ام 1994م ع���ن ه���ذا
التح���ول ً
قائ�ل�ا« :لكي ننج���ح يف إقام���ة جترب���ة دميقراطية
حقيقي���ة؛ ذات س���لطة أخالقي���ة ،وقب���ول قانون���ي ،ف���إن
األعراق املختلفة ال بد أن تتبادل وتتقاسم السلطة».

مس���لحة أك�ب�ر م���ن أية دول���ة أخرى عل���ى الكوك���ب(.)10
ويف ع���ام 1994م ،قال الكاتب ليربودي�ل�ا بيانو« :يتحرك
جمتمعنا باجتاه الوصول إىل مرحلة ال يوجد بها سوى طبقتني
اجتماعيتني :الس���جناء والش���رطة» .وكان موريس ثيجن،
مدي���ر املعهد القومي إلص�ل�اح املنحرفني أكثر تف���اؤ ً
ال بهذا
الش���أن؛ إذ ق���ال« :يتندر الناس بالقول :إننا يف س���بيلنا إىل
اليوم الذي يصبح فيه مجيع األفراد إما س���جناء ،أو يقومون
على إصالح املنحرفني».

وه���ذه الرؤي���ة س���تؤدي ،يف الغال���ب ،إىل املزي���د م���ن
الرتاج���ع األمريك���ي الدول���ي؛ ألن اهتمام���ات املهاجرين
يف أغلبه���ا حملي���ة ،وترتب���ط بالواق���ع الداخل���ي ،كم���ا
أن معظ���م املهاجري���ن ليس���وا من أنص���ار مش���روع اهليمنة
األمريكي.

إن الفق���ر ال���ذي نتح���دث عن���ه يف واق���ع أمري���كا الي���وم
لي���س بس���بب نق���ص امل���وارد ،أو فق���ر الدول���ة ،وإمنا هو
بس���بب سياس���ات اقتصادي���ة ته���دف إىل تهمي���ش قط���اع
كب�ي�ر م���ن اجملتم���ع بش���كل بش���ع ومس���تمر .وكم���ا
يذك���ر أح���د الباحث�ي�ن األمريكي�ي�ن يف ه���ذا الش���أن؛
ف���إن «األم���ر مل يك���ن ه���و فش���ل م���ن بيده���م احلك���م
يف إدراك م���ا يُنزلون���ه بالبقي���ة يف الوالي���ات املتح���دة،
وبالع���امل .فف���ي  20يوني���و ع���ام 1997مَّ ،
خلص س���تيفن
روت���ش ،م���ن ش���ركة مورج���ان س���تانلي ،األم���ر مبهارة
أم���ام منت���دى جمموع���ة الس���بعة (أصبح���ت اآلن جمموع���ة
الثماني���ة) ،ال���ذي ُعق���د يف دنف���ر بالوالي���ات املتحدة ،يف
س���ياق زيادة الثروة ،ب�َّي�نَّ روتش« :أن العام���ل األمريكي
دف���ع فات���ورة ه���ذه النجاح���ات يف ش���كل املصاغ���رة
(اإلنت���اج حبج���م أصغ���ر) ،وضغ���ط األج���ور الفعلي���ة،
وتصاع���د ع���دم مس���اواة توزي���ع الدخ���ل ،واإلحس���اس
العميق بعدم األمان االقتصادي.

الفقر:
وص���ل ع���دد الذي���ن يس���كنون الش���وارع ب�ل�ا م���أوى
( )Homeless Peopleيف الوالي���ات املتح���دة
األمريكي���ة م���ا يق���رب م���ن عش���رين مليونً���ا م���ن أف���راد
الش���عب .ه���ذا يف الوقت ال���ذي ال تزال الوالي���ات املتحدة
تس���تقبل أع���دا ًدا ضخم���ة م���ن املهاجري���ن س���نويًّا م���ن
خمتلف أحناء العامل.
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يف  11أغس���طس ع���ام 1928م ،تنب���أ الرئي���س
األمريك���ي هرب���رت هوف���ر أن «البطال���ة كمحن���ة يف
س���بيلها للتالش���ي عل���ى نطاق واس���ع .ومضى ً
قائ�ل�ا :إننا
الي���وم يف أمري���كا ق���د اقرتبن���ا م���ن االنتص���ار النهائ���ي
عل���ى الفق���ر ،أكث���ر م���ن أي وق���ت مض���ى يف التاري���خ،
ويف أي بل���د آخ���ر .يتالش���ى وجود مالج���ئ الفق���راء بيننا.
مل نص���ل إىل اهل���دف بع���دُ ،إال أن���ه م���ع إتاح���ة الفرصة
للمض���ي ُقد ًم���ا يف سياس���ات الس���نوات الثمان���ي األخرية،
س���رعان ما س���نصبح عل���ى مرأى م���ن اليوم ال���ذي خيتفي
في���ه الفق���ر م���ن ه���ذا البل���د ،بع���ون اهلل»ً .
فع�ل�ا ،كان
هوف���ر ًّ
حمق���ا ،فق���د اختف���ى الفق���ر ،فه���م اآلن يعيش���ون
مبن���أى ع���ن األنظ���ار يف الس���جون ،أو يف أك���واخ أش���به
بالزرائ���ب يف املس���اكن الش���عبية املكدس���ة .تق���وم
الوالي���ات املتح���دة بوض���ع أع���داد كب�ي�رة م���ن س���كانها
خل���ف القضبان ،وتنف���ق املزيد م���ن األموال عل���ى قوات
الش���رطة ،ومكت���ب املباح���ث الفيدرالي���ة ،ولديه���ا قوات

يف نف���س ذل���ك الع���ام ق���دم «صن���دوق الدف���اع ع���ن
تقري���را؛ يرتدد في���ه أصداء تفاع�ل�ات وتغريات
األطف���ال»
ً
وض���ع الث���راء يف الوالي���ات املتح���دة ،ج���اء في���ه «احتمال
فق���ر األطف���ال يف أمري���كا ه���و ِض ْعف���ه يف بريطاني���ا،
وثالث���ة أمثال���ه يف فرنس���ا أو أملاني���ا ،وس���تة أضع���اف
احتم���ال فق���ر األطف���ال يف بلجي���كا ،أو الدامن���ارك أو
سويس���را» .ه���ذا باإلضاف���ة إىل «أن رات���ب اآلباء الش���بان
املتزوج�ي�ن اخنف���ض مبع���دل  %30فيما بني عام���ي 1973م
و1994م .وأخف���ى تنام���ي دخ���ول األمه���ات املتزوج���ات
من���ذ ع���ام 1994م ه���ذه اخلس���ائر جزئيًّ���ا يف إحصائي���ات
تع���وض عائ�ل�ات كث�ي�رة بعض م���ا تفقده
دخ���ل األس���رةِّ .
م���ن دخله���ا بالعم���ل س���اعات أط���ول .وعلى ح�ي�ن كان
( )10القطط السمان والكالب الالهثة ،فيجاي براشاد ،ترمجة :د .فاطمة
نصر ،سطور2003 ،م ،ص.278
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مع���دل ُ
األ َس���ر الش���ابة ال�ت�ي تعان���ي الفق���ر ع���ام 1973م
ه���و  ،%6أصب���ح ما يق���رب م���ن  %16منها يعان���ون الفقر
اآلن»)11(.
لق���د ازدادت يف الوالي���ات املتحدة نس���بة الذي���ن يعتقدون
باتس���اع الفج���وة يف اجملتم���ع ب�ي�ن األغني���اء والفق���راء؛
حي���ث يعتق���د حن���و  %73مم���ن ش���اركوا يف اس���تطالع
ملرك���ز (بي���و) أُج���ري يف نهاي���ة ع���ام 2007م ،وألول مرة
الغ�ن�ي ي���زداد غنً���ى ،بينم���ا ي���زداد
من���ذ  15عا ًم���ا ،أن
ّ
فقرا.
الفقري ً

اجلرمية:
اعرتف���ت ش���ركة إس .إن .هت���ون بارتكابه���ا 2000
جرمي���ة يف ع���ام 1985م ،وه���و رق���م رمب���ا ال يس���تطيعه
س���وى القل���ة م���ن اجملرم�ي�ن املنفردي���نُ ،حك���م عل���ى
الش���ركة بغرام���ة قيمته���ا مليون���ي دوالر فق���طً .
وأيض���ا
اعرتف���ت ش���ركة برودينش���يال س���يكوريتز أنه���ا
تدليس���ا يف بيعه���ا اس���تثمارات قيمته���ا 1.4
ارتكب���ت
ً
بلي���ون دوالر ،واحتال���ت على  120000ش���خص ،فلم
تدفع س���وى  375ملي���ون دوالر غرامة .يتس���اءل الصحفي
ك�ي�رت آيش���نوالد «كي���ف يف���وق احتم���ال س���جن م���ن
يس���رق خمزنً���ا للخم���ور ،احتم���ال س���جن م���ن حيت���ال
عل���ى م���ا يع���ادل نص���ف جمم���وع س���كان مدينة متوس���طة
احلج���م؟» ،ترج���ع اإلجاب���ة إىل طبيعة احتي���ال األعمال،
ومعاي�ي�ر األدل���ة املتش���ددة يف نظ���ام العدال���ة اجلنائي���ة.
لي���س الربه���ان عل���ى وج���ود ضحاي���ا كافيً���ا ،أو الربهان
ك���ون ث���روة م���ن معان���اة اآلخرين.
عل���ى أن البع���ض ق���د َّ
تقتض���ي أح���كام الدول���ة الربه���ان عل���ى عناص���ر كث�ي�رة
يف اجلرمي���ة ،تب���دو بعضه���ا ش���ديدة الش���به مبعاي�ي�ر
اجلودة الصناعية».

( )11القطط السمان والكالب الالهثة ،فيجاي براشاد ،ترمجة :د .فاطمة
نصر ،سطور ،2003 ،ص.126

اجلرمي���ة يف أمري���كا ق���د تك���ون مقنَّن���ة ً
أيض���ا م���ن
الناحي���ة الدس���تورية ،ولكنه���ا مدم���رة اجتماعيًّ���ا
وأخالقيًّ���ا وحضاريًّ���ا ً
أيض���ا .يذك���ر أح���د املفكري���ن
الغربي�ي�ن أن���ه مت يف أمري���كا وحده���ا أكث���ر م���ن أربع�ي�ن
ملي���ون عملي���ة إجه���اض ،من���ذ أن حكم���ت احملكم���ة
الدس���تورية هن���اك بأن اإلجه���اض (حق دس���توري للمرأة
األمريكي���ة) ،وه���ي جرمي���ة اجتماعي���ة يف نظ���ر املفك���ر
ستؤدي إىل انتحار الغرب وزوال أمريكا.

احنالل األخالق:
ً
نق�ل�ا ع���ن
يذك���ر الدكت���ور عب���د اهلل النفيس���ي،
الكاتب���ة الغربي���ة فال�ي�ري س���والنيس ،أنها ت���رى أن املرأة
تس���تطيع فنيًّ���ا  technicallyأن تس���تغين ع���ن الرجل يف
االحتياج���ات اجلنس���ية ،وحت���ى يف إجن���اب األطف���ال ،ال
ب���ل وإجن���اب البن���ات فق���ط ،ولذلك أسس���ت تل���ك املرأة
مجعي���ة مش���هرة وقانونية أمسته���ا «مجعية االس���تغناء عن
الرج���ل  ،»Society For Cutting up menوكتبت
يف تقدي���م ه���ذه اجلمعي���ة أن «الرج���ال خط���أ بيولوج���ي
حول���وا
جي���ب أن تصحح���ه امل���رأة ،وأن الذك���ور ق���د َّ
العامل إىل [كومة من القاذورات]».
ويف إحصائي���ة مجعه���ا كت���اب املؤل���ف األمريك���ي
جامي���س باترس���ون« ،ي���وم أن اعرتف���ت أمري���كا
باحلقيق���ة» ،يذك���ر املؤل���ف أن  %74م���ن األمريكي�ي�ن
ال ميانع���ون م���ن الس���رقة ،إن كان���ت الفرص���ة س���احنة،
وأن  %64منه���م ال ي���رون يف الك���ذب مش���كلة م���ا دام
ع���رض حي���اة الغ�ي�ر للخط���ر ،وأن %53
مناس���بًا ،وال يُ ِّ
م���ن الرج���ال والنس���اء ميك���ن أن خيون���وا أزواجه���م،
إن س���نحت هل���م الفرص���ة .أليس م���ن املخج���ل اجتماعيًّا
أن حيت���ل االغتص���اب املرتب���ة الثاني���ة يف خطورت���ه عل���ى
اجملتم���ع األمريك���ي ،وأن الطفول���ة املثالي���ة الربيئ���ة،
كم���ا يقول���ون ،مل يع���د هلا وج���ود يف ذلك اجملتم���ع؛ بناء
عل���ى الدراس���ات ال�ت�ي َّ
غط���ت معظ���م والي���ات أمريكا..
فكث�ي�ر م���ن الفتي���ات األمريكي���ات يفق���دن بكارته���ن
قب���ل س���ن الثالث���ة عش���رة! وإن مفه���وم ال���زواج مل يع���د
ميث���ل أهمي���ة ،ب���ل إن نس���بة الثلث م���ن الرجال والنس���اء
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وهن���اك تزاي���د يف نِ َس���ب العن���ف يتخل���ل النس���يج
االجتماع���ي م���ن عناص���ر أمريكي���ة ،ولي���س عناص���ر
دخيل���ة عليه���م ،وق���د انتش���رت يف األع���وام األخ�ي�رة
طال���ب ما بقت���ل أقارب���ه ،أو زمالء دراس���ته
ظواه���ر قي���ام
ٍ
ً
حمم�ل�ا باألس���لحة! ليقتل
يف املدرس���ة ،والذه���اب إليه���ا
ع���د ًدا منه���م دون أي س���بب حقيقي لذلك ،وهي ليس���ت

ح���وادث فردي���ة ،ولكنه���ا تتك���رر بش���كل واض���ح يف
األعوام األخرية.

قراءة للواقع الداخلي األمريكي
املتزوج�ي�ن ،الذي���ن مشلته���م عين���ة الدراس���ة ،اعرتف���وا
أنه���م كان���ت هل���م عالق���ات جنس���ية غ�ي�ر ش���رعية! وأن
هن���اك نس���بة كب�ي�رة م���ن األمريكي�ي�ن ال يهتم���ون
بوالديه���م عن���د كربه���م .وأن نس���بة واح���د م���ن كل
س�ل�احا؛ إما مع���ه ش���خصيًّا أو
س���بعة أش���خاص حيم���ل
ً
يف س���يارته ،كم���ا تذك���ر الدكت���ورة ن���ورة الس���عد يف
دراسة هلا.
لي���س ه���دف ه���ذا البح���ث جتري���م اجملتم���ع األمريك���ي
بأكمل���ه ،أو وصف���ه باالحن�ل�ال ،ولكن���ه بالتأكي���د
جمتم���ع َّ
تفش���ت في���ه مظاه���ر االحن�ل�ال األخالق���ي
بش���كل كب�ي�ر ،وأث���رت عل���ى تركيب���ة األس���رة
االجتماعي���ة ومتاس���كها ،وه���و م���ا يه���دد ه���ذا اجملتم���ع
بشكل كبري.

األمية واجلهل:
تع���رف األم���م املتح���دة األمي���ة بأنها ع���دم الق���درة على
ِّ
ق���راءة أو كتاب���ة مجل���ة بس���يطة بأي لغ���ة .وبن���اء على هذا
التعري���ف ،وبن���اء عل���ى دراس���ة أعده���ا املرك���ز القوم���ي
األمريك���ي لإلحص���اءات التعليمي���ة National
 Center for Education Statisticsعام 2003م،
ف���إن  %14م���ن املواطن�ي�ن األمريكي�ي�ن البالغ�ي�ن ال
جيي���دون الق���راءة والكتاب���ة ،وه���و م���ا يص���ل إىل 40
ملي���ون إنس���ان .وأن م���ا يزيد عل���ى نصف تلك النس���بة مل
حيصل على شهادة الثانوية العامة.
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ويذك���ر الكات���ب ب���اول ريف���ز  ،Paul Rivasوه���و
حماض���ر الدراس���ات احلضري���ة يف جامع���ة وسكونس���ن
اعتم���ا ًدا عل���ى دراس���ات وإحص���اءات الرابط���ة القوميةللتعلي���م -National Education Association
أن األمي���ة ال متث���ل مش���كلة فئ���ة أو ش���رحية واح���دة
يف اجملتم���ع األمريك���ي؛ حي���ث تنتش���ر ب�ي�ن البي���ض
والس���ود والالتيني�ي�ن بنس���ب متقارب���ة ،كم���ا أن نس���بة
األمي���ة يف امل���دن الك�ب�رى  %41تق�ت�رب م���ن النس���بة يف
الق���رى والبل���دات الصغ�ي�رة  .%51كم���ا أن األمي���ة ال
ترتب���ط جبي���ل كب���ار الس���ن فق���ط؛ حي���ث إن  %40مم���ن
ال يعرف���ون الكتاب���ة والق���راءة ه���م م���ن الش���باب الذي���ن

ترتاوح أعمارهم ما بني  20و 39عاما)12(.

ً

كما تشري التقارير إىل أن نسبة األمية بني البيض مل تشهد زيادة
أو نقصان طوال العقدين األخريين ،وهي  %37من إمجالي
عدد األميني ،بينما َّقلت نسبة األمية بني السود خالل العقد
األخ�ي�ر إىل  %20من إمجالي عدد األميني .الالفت للنظر أن
نس���بة األميني البيض ،بني إمجالي عدد األميني يف الواليات
املتحدة ،أكرب من نسبتها بني السود ،وهو ما خيالف الصورة
الذهنية الش���ائعة ،واليت ترى أن البيض أكث���ر تعل ًما وذكا ًء
من الس���ود يف أمريكا ،وهي نت���اج العنصرية األمريكية اليت
يت���م تصديرها إعالميًّا وفكريًّا بأش���كال خمتلفة إىل كل أحناء
األرض.

العنصرية يف اجملتمع األمريكي:
ِّ
يش���كل التجان���س ال ِع ْرق���ي ،نتيج���ة اهلج���رة،
ق���د ال
مش���كلة حقيقي���ة يف اجملتم���ع األمريك���ي ،ال���ذي
يعان���ي م���ن مش���كلة أخ���رى ،وه���ي التميي���ز ب�ي�ن اجلنس
األبي���ض ،وب�ي�ن األقلي���ة الس���وداء ،وه���ى مش���كلة
تارخيي���ة ،ومل ترتب���ط باملهاجري���ن اجل���دد .ويذك���ر
املفك���ر الفرنس���ي ميش���ال بوغن���ون أن أمري���كا تق���وم
عل���ى فك���رة االس���تبعاد والعنصري���ة ،مهم���ا نف���ت ذلك
بش���دة .إن���ه اس���تبعاد اقتص���ادي بامتي���از ،م���ا دام���ت
الس���لطة الفعلي���ة تصادره���ا طبق���ة املالك�ي�ن؛ حت���ى وإن
ب���دا ممكنً���ا ح���راك اجتماع���ي م���ا ،ج���راء التمجي���د
ل���روح املقاول���ة ،ال�ت�ي س���تتاح أمامه���ا فرص���ة التجل���ي
الت���ام ،إب���ان التس���ابق إىل املناج���م الذهبي���ة وأراض���ي
الغ���رب .لك���ن االس���تبعاد لي���س اقتصاديًّ���ا وحس���ب.
فف���ي الذهني���ات تق���وم رؤي���ة مزدوج���ة القط���ب للواق���ع
يف���رق في���ه ب�ي�ن احلض���ارة (املس���يحية ،الغربي���ة)
ال���ذي َّ
م���ن جه���ة ،و«الوحش���ية» (اهلن���ود ثم الس���ود) م���ن جهة
أخ���رى .ويس���عى األمريكي���ون ،وه���م يعان���ون ض���رورة
تس���ويغ مول���د أمته���م ،إىل التمي���ز ق���در املس���تطاع ع���ن
األهال���ي املقيم�ي�ن معه���م يف اجمل���ال عين���ه ،لكنه���م ال
يكونُونه���ا عن أنفس���هم؛
يتطابق���ون م���ع الص���ورة ال�ت�ي ِّ
وع���ن األوروبي�ي�ن الذي���ن احن���دروا منه���م ،معلن�ي�ن أنهم
( 40 )12مليون أمريكي ال جي��ي��دون ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة ،ن��ق�ل ً
ا ع��ن م��وق��ع «تقرير
واش��ن��ط��ن» ع��ل��ى شبكة امل��ع��ل��وم��ات ،ج��ري��دة ال��س��ب��ي��ل األردن���ي���ة 7 ،نوفمرب
2006م.

د.باسم خفاجي
أعلى كعبا ،وأنهم جاءوا برسالة مقدسة)13(.

ً

ورغم أنه ألول مرة يف تاريخ أمريكا يتقدم أمريكي أس���ود،
كمنافس قوي لرئاس���ة البيت األبي���ض ،وهو باراك أوباما،
لكن ه���ذا التطور يف وض���ع األمريكان م���ن ذوي األصول
اإلفريقية قابله تش���اؤم يف نظرة املواطن األمريكي -اإلفريقي
حول حتس���ن وضعه االقتصادي واالجتماعي؛ حيث أشار
اس���تطالع أصدره مركز أحباث (بي���و) يف نهاية عام 2007م
إىل أن  %44م���ن األفارقة األمريكان ال يعتقدون أن وضعهم
سيتحسن يف املس���تقبل ،وكانت هذه النس���بة  %57يف العام
1986م ،ويش���عرون باتس���اع اهل���وة بني الطبقة الوس���طى
والفقراء منهم.

سياسيا ،وسقوط هيبة التدين
استغالل الدين
ًّ
اجتماعيا:
ًّ

ُ
«طل���ب م���ن اجلن���ود األمريكي�ي�ن الذي���ن يش���اركون يف
القت���ال ض���د الع���راق الدع���اء من أج���ل رئيس���هم جورج
ب���وش .و ُوزع���ت كتيب���ات عل���ى آالف م���ن رجال مش���اة
البحري���ة (املارين���ز) ،حتمل عن���وان (واجب املس���يحيني)،
وحتت���وي تل���ك الكتيب���ات عل���ى أدعي���ة ،كم���ا حتت���وي
عل���ى ج���زء يت���م نزع���ه م���ن الكتي���ب إلرس���اله بالربي���د
إىل البي���ت األبي���ض؛ ليثب���ت أن اجلن���دي ال���ذي أرس���له
كان يصل���ي م���ن أج���ل ب���وش .وطب ًق���ا ألح���د الصحفيني
املرافق�ي�ن لق���وات التحال���ف؛ ف���إن ه���ذا اجل���زء يق���ول:
(لقد صلي���ت من أجلك ،ومن أج���ل عائلتك وموظفيك،
وجنودن���ا يف ه���ذه األوق���ات ال�ت�ي تس���ودها حال���ة ع���دم
اليقني واالضطراب .ليكن سالم اهلل إليك).
يق���دم الكتي���ب ،كم���ا يذك���ر املفك���ر املص���ري
األس���تاذ الس���يد ياس�ي�ن ،وال���ذي وضعته مجاعة تس���مى
(آن كول�ي�ن تنيس�ت�ريز) صل���وات يومي���ة من أج���ل الرئيس
األمريك���ي ،املع���روف بأن���ه م���ن «املس���يحيني اجل���دد»،
وال���ذي يعم���د دائ ًم���ا إىل ذك���ر (اهلل) يف خطابات���ه .وتقول
ص�ل�اة ي���وم األح���د (أدع���و َم���ن أج���د أن يلج���أ الرئيس
ومستش���اره إىل اهلل وحكمت���ه كل ي���وم ،وال يعتم���دون
عل���ى فهمه���م اخل���اص) .أما ص�ل�اة االثنني فتق���ول (أدعو
أن يك���ون الرئي���س ومستش���اره أقوي���اء وش���جعانًا لعم���ل
بغض النظر عن النقاد))14(.
الصواب ّ

يس���تهل السياس���ي األمريك���ي ني���وت غينغريت���ش فصول
كتاب���ه «إع���ادة اكتش���اف (اهلل) يف أمري���كا» مبقدم���ة
بعن���وان «اخلال���ق وال���رأي الع���ام األمريك���ي» ً
قائ�ل�ا :إنه
خط���را
ال يوج���د هج���وم عل���ى الثقاف���ة األمريكي���ة أكث���ر
ً
وأش���د ً
فت���كا م���ن جه���ود اليس���ار األمريك���ي العلمان���ي؛
إلزاح���ة وإبع���اد (اهلل) م���ن حي���اة الش���عب األمريك���ي.
كم���ا أظه���ر املؤل���ف ً
أيض���ا ختوف���ه م���ن تقل���ص دور
ً
قائ�ل�ا« :إن
الدي���ن يف احلي���اة العام���ة األمريكي���ة،
احملكم���ة ،ال�ت�ي تُعت�ب�ر أح���د أض�ل�اع
وق���د اختت���م ني���وت غينغريت���ش كتاب���ه
مثل���ث الس���لطة يف الوالي���ات املتحدة،
إن املعرك���ة ح���ول الدي���ن بالتأكي���د عل���ى أن «اجله���ود الراهن���ة إلبع���اد
كث�ي�را ع���ن االع�ت�راف
ق���د ابتع���دت ً
يف أمري���كا تؤك���د حال���ة رؤي���ة اآلب���اء املؤسس�ي�ن ل���دور الدي���ن ع���ن
بال���دور املرك���زي للدي���ن يف حي���اة
االنقس���ام احل���اد داخ���ل احلي���اة العام���ة لألمريكي�ي�ن ،ه���ي املعرك���ة
األمريكي�ي�ن ،وض���رورة انعكاس���ه
ذل���ك اجملتم���ع ،وه���و م���ا ال�ت�ي جي���ب أن خيوضه���ا األمريكي���ون اآلن؛
يلق���ي بظالل���ه عل���ى احلي���اة
يف مؤسس���ات اجلمهوري���ة» .وي���رى
معت�ب�را أن قاع���ات احملاك���م والفص���ول
ً
األمريكية بأكملها.
خط���را
املؤل���ف أن أمري���كا تواج���ه
ً
الدراس���ية ه���ي مرك���ز وس���احة املعرك���ة؛
حقيقيًّ���ا لي���س فق���ط بس���بب حماول���ة
حي���ث إن هذي���ن املكان�ي�ن هم���ا اللذي���ن
تهمي���ش الدي���ن وإزالت���ه م���ن احلي���اة
ش���هدا التحول ال���ذي فرض���ه العلمانيون على
العام���ة ،وإمن���ا ً
أيض���ا بس���بب الس���عي
أغلبي���ة اجملتم���ع األمريك���ي» .إن املعرك���ة
إىل استثمار الدين سياسيًّا.
ح���ول الدي���ن يف أمري���كا تؤك���د حال���ة االنقس���ام احل���اد

(« )13أمريكا التوتاليتارية»« ،الواليات املتحدة والعامل :إىل أين؟» ،ميشال
بوغنون – موردان ،دار الساقي ،لبنان 2002م ،ص.33 :

( )14راجع جريدة احلياة ،الصادرة يف لندن ،بتاريخ  30مارس 2003م.

جملة البيان

ولتأكي���د ذل���ك ،فق���د ج���اء خ�ب�ر يف وكاالت األنب���اء
ي���وم األحد  30مارس م���ن عام 2003م ،مف���اده ما يلي:

داخ���ل ذل���ك اجملتم���ع ،وهو م���ا يلق���ي بظالله عل���ى احلياة
األمريكية بأكملها.
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عدم االهتمام بشئون العامل:
إن اس���تطالعات ال���رأي واضح���ة بش���أن موض���وع ال
مب���االة الش���عب األمريك���ي مب���ا حي���دث يف الع���امل.
وخصوص���ا ع���ن البلدان
فاهتم���ام األمريكي�ي�ن باألخب���ار،
ً
األجنبي���ة ،تض���اءل بع���د انته���اء احل���رب الب���اردة .فلي���س
هن���اك م���ن «املهتمني ج���دًّا» باألخب���ار عن البل���دان األخرى
س���وى  %29م���ن اجلمه���ور األمريك���ي .وهن���اك « %22ال
ي���كادون يعريونه���ا اهتما ًم���ا يُ ْذ َك���ر» .وعن���د ط���رح س���ؤال
ع���ن أكرب املش���اكل ال�ت�ي تواج���ه البلدَّ ،
ش���كلت السياس���ة
اخلارجي���ة أصغ���ر نس���بة مئوي���ة يف أجوب���ة اجلمه���ور ()%7
(أما عند القادة فكان الرقم .)%19.5
«يف ع���امل م���ا بع���د احل���رب الب���اردة ،م���ع ع���دم وجود
عقلي���ة «حن���ن  -ض���د – ه���م» بوض���وح حم���دد ،ف���إن
وضوح���ا لكث�ي�ر من
عالق���ة أح���داث الع���امل تب���دو أق���ل
ً
األمريكي�ي�ن» .وبع���ض الن���اس يصف���ون ه���ذه املواق���ف
بأنه���ا «نزع���ة انعزالي���ة طري���ة ناعم���ة» .ويس���ميها آخرون
«نزعة دولية أممية خمففة»)15(.
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لي���س م���ن املمك���ن توق���ع أن ترغ���ب دول���ة يف عالق���ات
طيب���ة م���ع عامل ال تع���رف عن���ه إال القليل ،وم���ن الالفت
للنظ���ر أن الرئي���س األمريك���ي ،رغ���م كل انش���غال
إدارت���ه األمريكي���ة بش���ئون الش���رق األوس���ط وهموم���ه،
إال أن���ه ق���د ق���ام بزيارت���ه األوىل يف حيات���ه لنف���س املنطقة
بعد س���بع س���نوات م���ن حكمه ،وش���اع يف أروق���ة اإلدارة
األمريكي���ة أن���ه حص���ل عل���ى ج���واز س���فر ألول م���رة يف
حيات���ه بع���د أن ب���دأ محلت���ه االنتخابي���ة لك���ي يصب���ح
رئيس���ا ألك�ب�ر دول���ة يف الع���امل ،أي أن���ه مل يس���افر إىل
ً
رئيس���ا
أي دول���ة يف الع���امل قب���ل أن يهت���م ب���أن يك���ون ً
للواليات املتحدة األمريكية.

التحول إىل دولة بوليسية:

التقرير االرتيادي
( االسرتاتيجي) اخلامس

أظه���رت أح���داث س���بتمرب أن الدميقراطي���ة ميك���ن
التضحي���ة به���ا م���ن أج���ل م���ا سمُ ِّ ���ي باألم���ن القوم���ي،
وحمارب���ة اإلره���اب ،فق���د قام���ت الوالي���ات املتح���دة
ألول م���رة يف تارخيه���ا عق���ب تل���ك األح���داث بإنش���اء
( )15مفارقة القوة األمريكية ،جوزيف س .ناي (االبن) ،مكتبة العبيكان،
2003م ،ص.242

وزارة داخلي���ة عل���ى من���ط وزارات داخلي���ة دول الع���امل
الثال���ث ،وب���دأت يف إج���راءات أمني���ة متش���ددة ،وقامت
بتغي�ي�ر القوان�ي�ن؛ لك���ي تس���مح بالكث�ي�ر من اإلج���راءات
األمني���ة ،ال�ت�ي كان يُ َ
نظ���ر هل���ا يف الس���ابق عل���ى أنها من
عالم���ات الدكتاتوري���ات يف الش���رق ،ويف الكي���ان
الش���يوعي قب���ل س���قوطه ،وإذا به���ا مجي ًع���ا تُطبَّ���ق،
وبسرعة ،عندما تعرضت أمريكا للخطر.
���ذر احت���اد ا ُ
ولق���د َح َّ
حلري���ات املدني���ة بنيوي���ورك ،م���ن
انتش���ار َ
الكام�ي�رات األمني���ة يف أَحن���اء املدني���ة مم���ا
يُش���كل تَهدي���دًا َعل���ى ا ُ
حلري���ات الش���خصية للمواط���ن
األمريك���ي ،وذك���ر االحت���اد يف تقري���ره أن َع���دد
َ
الكام�ي�رات األمريكي���ة زَاد مخ���س م���رات يف أَج���زاء
من مدين���ة «نيوي���ورك» ،وأَصبح���ت َذات تقني���ة و ُقدرات
َعالي���ة ،مم���ا يُه���دِّد ا ُ
وحري���ة التعب�ي�ر
خلصوصي���ة ُ
واالتص���الَ ،كم���ا أش���ار االحت���اد أن���ه َرغ���م انتش���ار
الكام�ي�رات بكث���رة ،إال أن���ه لمَ يمَ ن���ع تَراج���ع ا َ
َ
جلرمي���ة
يف «نيوي���ورك» ،فيم���ا َذك���ر التَقري���ر أن���ه َخ�ل�ال الع���ام
2005مَ ،كان ُهن���اك ( )4176آل���ة تَصوي���ر يف ثَالث���ة
َمناط���ق يف ح���ي «منهاتن» اجلنوب���ي ،ارتفا ًعا م���ن ()769
عام )16(.1998

تأثري الواقع الداخلي األمريكي على السياسات
اخلارجية:
إن أح���د املش���كالت الرئيس���ة ال�ت�ي تواج���ه دول الع���امل
عندم���ا تتعام���ل م���ع الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ،هو
تل���ك القناع���ة املتج���ذرة يف العق���ل اجلمع���ي األمريك���ي
أن الوالي���ات املتح���دة «اس���تثناء» تارخي���ي ،وأن الع���امل
ال غن���ى ل���ه عنه���ا .وق���د ترس���خت ه���ذه العقلية بش���كل
داخل���ي أو ً
ال ،ولك���ن جي���ري تصديره���ا عل���ى ألس���نة
الساس���ة واملفكري���ن واإلع�ل�ام ،رغ���م أن الواق���ع احلالي
يش�ي�ر إىل الرتاج���ع أكث���ر بكث�ي�ر مم���ا يش�ي�ر إىل النهض���ة
أو التقدم.
ويف عب���ارة بليغ���ة ،عش���ية الق���رن العش���رين ،يعرب جملس
الش���يوخ األمريك���ي ع���ن رؤيت���ه ل���دور أمري���كا الكون���ي
( )16عام  2006هو عام الرتاجع األمريكي ،غسان مصطفى الشامي ،شبكة
املعلومات السوية القومية االجتماعية 30 ،ديسمرب 2006م.

د.باسم خفاجي
يف مطل���ع الق���رن اجلديد مب���ا يلي« :عل���ى التج���ارة العاملية
أن تك���ون جتارتن���ا ،وس���تكون كذل���ك .فنح���ن س���نمأل
البح���ار بأس���اطيلنا التجاري���ة ،وس���نبين أس���طو ً
ال عل���ى
ق���در عظمتن���ا .وس���وف ترس���م مع���امل طرقاتن���ا التجارية
مس���توطنات كب�ي�رة ،حتك���م نفس���ها بنفس���ها ،وترف���ع
َع َلمن���ا وتعم���ل ألجلن���ا .أم���ا مؤسس���اتنا فس���وف تتاب���ع
علمن���ا عل���ى أجنح���ة جتارتن���ا .وس���وف يبل���غ القان���ون
األمريك���ي ،والنظ���ام األمريك���ي ،واحلض���ارة وال َع َل���م
األمريكي���ان ،الش���واطئ املرتامي���ة واملعزول���ة حت���ى
اآلن ،لكنها ستسطع قريبًا ،بنعمة اهلل».
مؤخ���را أح���د السياس���يني األمريكي�ي�ن
ون���رى كذل���ك
ً
يق���ول :إن «أمري���كا وحده���ا ه���ي الق���ادرة عل���ى قي���ادة
الع���امل .فه���ي تبق���ى يف الواق���ع احلض���ارة الواح���دة
الدولي���ة الكوني���ة يف تاري���خ البش���رية .فف���ي خ�ل�ال
 300س���نة مس���ح نظ���ام دميقراطيتن���ا الربملاني���ة احمل�ت�رم
حلق���وق املواط���ن وللحري���ات الفردي���ة والتب���ادل احل���ر،
بأك�ب�ر قف���زة اقتصادي���ة يف التاري���خِ .قيَ ُمن���ا يس���تعريها
حول���ت أمن���اط احلياة
الع���امل أمج���ع .تكنولوجيتن���ا ال�ت�ي َّ
كان���ت العنص���ر األول احمل���رك للعومل���ة .الي���وم قواتن���ا
العس���كرية متمرك���زة يف كل مناط���ق املعم���ورة؛ بن���اء
عل���ى طل���ب احلكوم���ات املضيف���ة ،لي���س إلخضاعه���ا
ولك���ن لتلبي���ة الرغب���ة باحلري���ة وبالدميقراطي���ة هل���ذه
احلكوم���ات ولش���عوبها .أي حض���ارة أخ���رى جنح���ت يف
هيمن���ة مماثل���ة عل���ى الع���امل ب���دون قم���ع؟ أمري���كا ه���ي
األم���ة الوحي���دة الك�ب�رى ...املتع���ددة األع���راق وال�ت�ي
تس���تخدم احلري���ة كدلي���ل ...إذا اختفين���ا غ���دًا فم���ن غ�ي�ر
الواض���ح أن يك���ون للياباني�ي�ن أو األمل���ان أو ال���روس،
كش���عوب ،اإلمكاني���ة أو الق���درة عل���ى إدارة املعم���ورة.
ب���دون حض���ارة أمريكي���ة حي���ة؛ ف���إن الرببري���ة والعن���ف
والديكتاتورية سوف تسيطر على األرض»)17(.

(« )17اإلم�براط��وري��ة األم��ري��ك��ي��ة»« ،ث�لاث��ي��ة ال���ث���روة ..ال��دي��ن ..ال��ق��وة ،م��ن احل��رب
األهلية إىل م��ا بعد  11سبتمرب» ،مس�ير م��رق��س ،مكتبة ال��ش��روق2003 ،م،
ص.66

إنن���ا يف الع���امل اإلس�ل�امي لس���نا وحدن���ا م���ن خيش���ى
م���ن محاق���ات وته���ور اإلدارات األمريكي���ة ال�ت�ي تعان���ي
م���ن ع���دم إدراك واق���ع الرتاج���ع األمريك���ي احلال���ي.
وكم���ا ق���ال أح���د احملرري���ن اإليطالي�ي�ن ،ف���إن «التخوف
اجلماع���ي م���ن الوالي���ات املتح���دة يب���دو الصم���غ الوحيد
ال���ذي يلصق األوروبي�ي�ن م ًع���ا .فالقصص املريرة القاس���ية
ع���ن عقوب���ة اإلع���دام يف الوالي���ات املتح���دة ،وإط�ل�اق
الن���ار يف مدارس���ها الثانوي���ة ،وس���وقها ال�ت�ي ال تتس���امح
م���ع أح���د ،وانع���دام الرفاهي���ة فيه���ا تنتش���ر بكث���رة يف
الصحافة األوروبية»)18(.
إن أمري���كا ت���رى أن سياس���اتها اخلارجي���ة ،ال�ت�ي
تنب���ع وتس���تمد قوتها م���ن واق���ع تفوقه���ا الداخلي ،جيب
أن تك���ون سياس���ة مهيمن���ة ،وال ب���أس أحيانً���ا م���ن أن
تكون سياسة عدوانية ً
أيضا.
والس���ند األخالق���ي والفك���ري ال���ذي تس���تند علي���ه
فك���رة اهليمن���ة واالعت���داء عل���ى الغ�ي�ر ه���و ببس���اطة
التمي���ز الداخل���ي األمريك���ي ،وقيم���ة اجملتم���ع
األمريك���ي .لذل���ك ف���إن إس���قاط ه���ذه األكذوب���ة ح���ول
متاس���ك وق���وة اجملتم���ع األمريك���ي س���يؤدي بش���كل
مباش���ر إىل تقل���ص الق���درة عل���ى اس���تخدام الزع���م ب���أن
ق���وة أمري���كا االجتماعي���ة واألخالقي���ة ،ميك���ن أن ت�ب�رر
أفعاهل���ا اإلجرامي���ة .ال ب���د للع���امل أن يتكات���ف م���ن أجل
إس���قاط أكذوب���ة «اإلمرباطوري���ة اخل�ِّي�رِّ ة» ،ال�ت�ي حاولت
الوالي���ات املتح���دة أن تفرضه���ا عل���ى خميل���ة ش���عوب
ُ�ب�رر به���ا مش���روعات النه���ب والس���يطرة
الع���امل؛ ك���ي ت ِّ
والعدوان على الغري.
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الواقع الداخلي  ..ونظرة إىل املستقبل األمريكي:
���رة ومقتنعة بأنه����ا القوة
إن الوالي����ات املتح����دة ال ت����زال مص� َّ
العظم����ى الوحي����دة ،وأن هل����ا حقو ًق����ا عاملي����ة بس����بب ذلك،
( )18مفارقة القوة األمريكية ،جوزيف س .ناي (االبن) ،مكتبة العبيكان،
2003م ،ص.78

جملة البيان

ويق���ول ب���ول وولفوفيت���ز نائ���ب وزي���ر الدفاع الس���ابق يف
نفس الس���ياق« :ينبغ���ي منع أية ق���وة معادية من الس���يطرة
عل���ى مناط���ق؛ ميك���ن لثرواته���ا أن جتع���ل م���ن ه���ذه
الق���وة ق���وة عظم���ى .كم���ا ينبغ���ي تثبي���ط عزمي���ة ال���دول

الصناعي���ة املتقدم���ة إزاء أي���ة حماول���ة منه���ا لتح���دي
زعامتن���ا ،أو لقل���ب النظ���ام السياس���ي واالقتص���ادي
القائ���م ،كم���ا علين���ا التنب���ه والتوق���ع ألي ب���روز حمتم���ل
ملنافس لنا على مستوى العامل».

قراءة للواقع الداخلي األمريكي
وأن ه����ذا األم����ر س����وف ميت����د إىل عق����ود قادم����ة ،وبأنه����ا
كدول����ة ق����ادرة عل����ى قي����ادة الع����امل ورس����م مص��ي�ره .ويف
املقاب����ل ف����إن هن����اك مؤش����رات عدي����دة ،كال��ت�ي ذكرناه����ا
يف ه����ذا البح����ث ،م����ن ش����أنها أن ت����ؤدي بالتفك��ي�ر إىل نتيجة
معاكس����ة متا ًم����ا ،مفاده����ا أن الوالي����ات املتح����دة ُم ْق ِد َم����ة
عل����ى س����يناريو االنهي����ار والتف����كك؛ بفع����ل تل����ك العوامل
اليت يبدو أن بعضها خارج نطاق السيطرة التامة.
إن القان���ون الع���ام ال���ذي أدى إىل س���قوط
اإلمرباطوري���ات ،كم���ا أك���د م���ن قب���ل ب���ول كين���دي
يف كتاب���ه «صع���ود وس���قوط الق���وى العظم���ى» ،ه���و
قان���ون بس���يط َّ
ومط���رد ،وه���و أن���ه إذا زادت االلتزام���ات
االس�ت�راتيجية لإلمرباطوري���ة ع���ن قدرته���ا االقتصادي���ة؛
صحيح���ا
فإنه���ا ال ب���د أن تس���قط .وق���د يك���ون ذل���ك
ً
متا ًم���ا م���ن النواح���ي العقلي���ة والفكري���ة واالقتصادي���ة.
ولك���ن هن���اك أس���بابًا أخ���رى ميك���ن أن تك���ون هام���ة
ومؤث���رة يف الرتاج���ع احلض���اري ،أو املدن���ي لدول���ة م���ا،
وه���ي أس���باب ترتب���ط بالقي���م األخالقي���ة للمجتمع���ات،
وم���ا ميك���ن أن يس���مى بالـ«احملت���وى ال ِقيَ ِم���ي واألخالق���ي
للحض���ارة» .وق���د جنح���ت أمري���كا يف تفري���غ احلض���ارة
الغربي���ة م���ن الكث�ي�ر م���ن قيمه���ا ال�ت�ي تطلعت هل���ا بعض
شعوب العامل يف العقود املاضية.
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مل تب���دأ ه���ذه التجاوزات م���ع إدارة جورج ب���وش ،أو مع
مق���دم احملافظ�ي�ن اجل���دد وحماولته���م توجي���ه السياس���ة
األمريكي���ة ،وإمن���ا ب���دأ األم���ر قب���ل ذل���ك بكث�ي�ر .ي���رى
املفك���ر الفرنس���ي ميش���ال بوغن���ون أن الب���ذور األوىل
للتج���اوزات األمريكي���ة الراهن���ة ،العدواني���ة يف نظ���ر
البع���ض ،غ�ي�ر القابل���ة للتحمل ل���دى الكثريي���ن ،املثرية يف
كل ح���ال للس���واد األعظ���م ،جنده���ا يف عقي���دة القادم�ي�ن
م���ن إجنل�ت�را وإيكوس���يا ،يف العق���ود األوىل م���ن الق���رن
الس���ابع عش���ر .إنه���ا «عقي���دة كالفيني���ة» تق���رر م���ا يل���ي:
لئ���ن كان اهلل ق���د مس���ح ب���أن جيتم���ع يف أرض أمريكي���ة
ش���عب م���ن رج���ال ونس���اء مميزين؛ فذل���ك ألنه من���ح هذا
الش���عب «رس���الة حك���م الع���امل» ذات ي���وم .هك���ذا ،بعد
تأس���يس األم���ة س���نة 1776م ،يفس���ر إمج���اع اخلطابات:
أمري���كا ،الدميقراطي���ة النموذجي���ة ،ال�ت�ي اختاره���ا
ال���رب ،ال ميكنه���ا إال أن تك���ون املرش���دة للطري���ق
ال���ذي جي���ب الس�ي�ر علي���ه ،والقائ���د ملوك���ب أم���م الكون.

ومل ي���ر اآلب���اء املؤسس���ون ،ث���م معظ���م النخب السياس���ية
والتجاري���ة والعلمي���ة والثقافي���ة يف كل العص���ور ،أن
األمور ميكنها أن تكون مغايرة لذلك االعتقاد)19(.
لق���د ب���دأت أمري���كا من���ذ الي���وم األول هل���ا كمش���روع
نفع���ي خال���ص .وكم���ا يؤك���د املفك���ر ش���وقي ج�ل�ال
يف كتاب���ه املتمي���ز «العق���ل األمريك���ي يفك���ر» ،ف���إن
تكون���ه ال يعرف
العق���ل اجلمع���ي األمريك���ي من���ذ بداي���ة ُّ
غ�ي�ر اثنت�ي�ن :اإلرادة والغاي���ة ...وإذا كان���ت اإلدارة ه���ي
ُكس���به
م�ب�رر الوج���ود؛ ف���إن الغاية ه���ي ع�ي�ن الوجود ،ت ِ
معن���اه ،وتُض ِف���ي علي���ه قيمت���ه .وحتق���ق الغاية ه���و حتقق
للوج���ود الذات���ي .وهك���ذا تغ���دو ال���ذات مصلح���ة أو
مش���رو ًعا ً
قاب�ل�ا للتحق���ق بفع���ل اإلرادة ،وبدون���ه ينتف���ي
الوج���ود ...ومل تك���ن أرض امليع���اد ه���ي املدين���ة الفاضلة
ال�ت�ي نس���جتها أح�ل�ام م���ن صن���ع اخلي���ال ،لتك���ون أ ّم
اجلمي���ع ،واجلمي���ع أبناؤه���ا .ب���ل حي���اة ص���راع أو تفاعل
قائ���م عل���ى الصراع .ص���راع مص���احل وغاي���ات ،أو صراع
وجود(.)20
إن العوام���ل االجتماعي���ة تس���اهم ب�ل�ا ش���ك يف الرتاجع
األمريك���ي الراه���ن ،ويش���غل موض���وع التغ�ي�رات
الس���كانية ب���ال الكث�ي�ر م���ن احمللل�ي�ن الغربي�ي�ن ،لي���س
فق���ط فيم���ا يتعل���ق مبس���تقبل الدول���ة ،وإمن���ا كذل���ك م���ا
يتعل���ق مبس���تقبل احلض���ارة الغربي���ة ذاته���ا .لق���د كت���ب
احملل���ل السياس���ي األمريك���ي ني���ل فريجس���ون ،وه���و
أس���تاذ التاري���خ االقتص���ادي والسياس���ي يف جامع���ة
نيوي���ورك ،يف دراس���ته ع���ن «م���ا ه���ي الق���وة؟» ً
قائ�ل�ا:
«أن���ت فق���ط حتت���اج أن تس���أل الفرنس���يني ،الذي���ن
ً
مرتبط���ا
كان احنداره���م وس���قوطهم كق���وة عظم���ى،
باخنف���اض مع���دل املوالي���د نس���بيًّا يف الق���رن التاس���ع
عش���ر ..فف���ي الق���رن الثام���ن عش���ر َ
ف���اق تعداده���م كل
القوى األوروبية األخرى ،باستثناء روسيا».
وم���ن املناس���ب أن نذك���ر هن���ا يف نهاي���ة ه���ذه الدراس���ة
عب���ارة هام���ة للمفك���ر الفرنس���ي «إميانوي���ل ت���ود» ال���ذي
يق���ول« :هنال���ك منط���ق خف���ي يف األس���لوب (املخمور)
(« )19أم��ري��ك��ا التوتاليتارية»« ،ال��والي��ات املتحدة وال��ع��امل :إىل أي���ن؟» ،ميشال
بوغنون – موردان ،دار الساقي ،لبنان 2002م ،ص.20،19 :
(« )20اإلم�براط��وري��ة األم��ري��ك��ي��ة»« ،ث�لاث��ي��ة ال���ث���روة ..ال��دي��ن ..ال��ق��وة ،م��ن احل��رب
األهلية إىل م��ا بعد  11سبتمرب» ،مس�ير م��رق��س ،مكتبة ال��ش��روق2003 ،م،
ص.48

د.باسم خفاجي
يف الظاه���ر ال���ذي تنتهج���ه الدبلوماس���ية األمريكي���ة،
فالوالي���ات املتح���دة احلقيقي���ة ه���ي من الضع���ف حبيث ال
تق���وى س���وى عل���ى جمابه���ة الق���وى العس���كرية الصغرية
اهلزيل���ة .وه���ي حت���اول باس���تفزازها مجي���ع الالعب�ي�ن
الثانوي�ي�ن ،أن تؤك���د دوره���ا العامل���ي .وتس���توجب
تبعيته���ا االقتصادي���ة للع���امل حضوره���ا العامل���ي بطريق���ة
أو بأخ���رى ،ويقوده���ا ع���دم كفاي���ة امل���وارد احلقيقي���ة إىل
أن ِّ
تضخ���م الصراع���ات الثانوي���ة وتحُ ِيله���ا إىل عملي���ات
هستريية مسرحية».

عالم���ات أخ���رى للرتاج���ع املأس���وي للق���درة االقتصادي���ة
والعس���كرية األمريكي���ة احلقيقي���ة ،وكذل���ك الرتاج���ع
العموم���ي يف أمري���كا ،فالوالي���ات املتح���دة تفق���د قدرته���ا
عل���ى الس���يطرة عل���ى الع���امل ،ولذل���ك فإنها تنف���ي وجود
هذا العامل املستقل وتنوع جمتمعاته)21(.
ال تتوف���ر للوالي���ات املتح���دة املتطلب���ات األساس���ية
لإلمرباطوري���ة؛ بس���بب ثغ���رات هام���ة يس���مح النظ���ر بها
بالتنب���ؤ بأن���ه ل���ن تك���ون هنال���ك إمرباطوري���ة أمريكي���ة
يف الع���ام 2050م .هنال���ك نوع���ان من الش���روط الرئيس���ة
لإلمربيالي���ة ال يتوف���ران ألمري���كا :أو ً
ال قدرته���ا
العس���كرية واالقتصادي���ة غ�ي�ر كافي���ة م���ن أج���ل
االحتف���اظ باملس���توى احلال���ي الس���تغالل الع���امل .ثانيًا :أن
عموميته���ا األيديولوجي���ة يف حالة تراجع ،وال تس���مح هلا
بع���د اآلن بأن تعامل األفراد والش���عوب باملس���اواة من أجل
أن تؤمن هلم السالم والرخاء ،ومن أجل استغالهلم.

أم���ا ع���ن اهلج���رة م���ن الع���امل اإلس�ل�امي فق���د كت���ب
ً
قائ�ل�ا« :ومم���ا يس���تحق املالحظة ً
أيض���ا؛ أن مع���دل النمو
الس���كاني يف الع���امل اإلس�ل�امي ،م���ا زال يتدف���ق عن���د
َ
ضع���ف املع���دل الصي�ن�ي .وإذا كن���ا
مع���دل ،يُق���ارب
نش���هد -كم���ا جي���ادل هنتنجت���ون« -صدام احلض���ارات»؛
س���تح ُّق االهتم���ام؛ ّ
أن حضارتهم
ف�ل�ا بد أن يك���ون مم���ا يَ ِ
من���وا باملعن���ى احل���ريف ،أكث���ر م���ن حضاراتن���ا.
تش���هد ًّ
وه���ي باإلضاف���ة إىل ذل���ك حض���ار ٌة أكثر
لق���د توق���ع الفيلس���وف األملان���ي اش���بنغل
ش���بابًا بكث�ي�ر ،مم���ا علي���ه ُ
ح���ال احلضارة
الزم���ن ال���ذي كان جيم���ع تده���ور وس���قوط الغ���رب؛ إذ ذك���ر يف
الغربي���ة ا َ
هل ِر َم���ة» .إن الغ���رب ال يتأم���ل
يف الوالي���ات املتح���دة الق���وة دراس���ة ل���ه ح���ول مس���تقبل الغ���رب« :أن
ويفك���ر يف التعام���ل م���ع األمة اإلس�ل�امية
والعس���كرية حض���ارة الغرب ج���اوزت مرحلة الش���باب
االقتصادي���ة
والعربي���ة م���ن املنظ���ور األم�ن�ي أو
والتس���امح الفك���ري والثق���ايف ،والق���وة ،ودخل���ت يف مرحل���ة التده���ور
االقتص���ادي فق���ط ،كم���ا حي���اول
والش���يخوخة» .وباملقاب���ل فق���د اهت���م ً
أيضا
البع���ض إقناعن���ا ،ولكن���ه ً
أيض���ا ي���درس
يبدو اآلن بعيدًا جدًّا.
بتأكي���د توقع���ه أن املس���لمون س���يبدءون يف
األم���ة ،وحي���ذر منه���ا م���ن اجلوان���ب
التوح���د مع نهاي���ة الق���رن العش���رين .وهنا
ً
أيض���ا .إنن���ا
الفكري���ة واحلضاري���ة
ال ب���د أن نتف���ق م���ع الفيلس���وف األملاني يف
باملقاب���ل حباج���ة إىل أن نفه���م الغ���رب
اجل���زء األول م���ن عبارت���ه ال�ت�ي يؤك���د
ًّ
حق���ا قب���ل أن حن���دد موقفن���ا م���ن
عل���ى ش���يخوخة الوالي���ات املتح���دة والغ���رب ،ونأمل أن
أطروحات���ه ،وم���ن مواقف���ه .الفهم س���يجعلنا أكث���ر دراية
حبج���م املواجه���ة احلضاري���ة ال�ت�ي تواجهه���ا األم���ة يف
تك���ون عبارت���ه الثاني���ة ح���ول توح���د األم���ة هي الرس���الة
عالقتها بالغرب.
ال�ت�ي حتمله���ا ه���ذه الدراس���ة كموق���ف لألم���ة يف مواجهة
ذلك الرتاجع األمريكي والغربي.
إن ذل���ك الزم���ن ال���ذي كان جيم���ع يف الوالي���ات املتح���دة

(« )21ما بعد اإلمرباطورية»« ،دراسة يف تفكك النظام األمريكي» ،إميانويل
تود ،دار الساقي2003 ،م ،ص.144

جملة البيان

الق���وة االقتصادي���ة والعس���كرية والتس���امح الفك���ري
والثق���ايف ،يب���دو اآلن بعي���دًا ج���دًّا .مل تع���د أمري���كا
الضعيف���ة وغ�ي�ر املنتج���ة لع���ام 2000م متس���احمة .إنها تزعم
أنه���ا جتس���د ً
مث�ل�ا إنس���انيًّا فري���دًا ،وأنه���ا متلك مفت���اح أي
جن���اح اقتص���ادي ،وتنت���ج األعم���ال الس���ينمائية الوحي���دة
املقبول���ة .ولي���س هذا االدع���اء احلديث باهليمن���ة االجتماعية
والثقافي���ة ،وعملي���ة التوس���ع األنان���ي ،س���وى عالم���ة بني
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معلومات إضافية
العنف ضد املرأة يف اجملتمع األمريكي

أظه���رت ع���دد م���ن الدراس���ات األمريكي���ة ،ال�ت�ي أُجري���ت خ�ل�ال الس���نوات األخ�ي�رة بش���أن العن���ف واجلرائم
ال�ت�ي تتع���رض هل���ا النس���اء يف الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ،أن حوال���ي  4.4مالي�ي�ن ام���رأة تعرض���ن لإلي���ذاء
يف الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة خ�ل�ال ع���ام 2005م .وأن واح���دة م���ن ب�ي�ن كل ث�ل�اث أمريكي���ات يتعرض���ن
للض���رب امل�ب�رح واالعتداء اجلس���دي ،وأن العن���ف داخل البي���وت األمريكي���ة قد أصبح وب���ا ًءا يهدد تل���ك البيوت
من الداخل ،بل ويهدد اجملتمع ككل.

وكان من أهم النتائج اليت خلصت إليها هذه الدراسات:

 قرابة  5745امرأة تعرضن للقتل العمد؛ كأحد نتائج العنف املنزلي ،فيما ق ّدر احملللون عدد النساءالالئي قتلن من ِقبل أزواجهن أو أصدقائهن بأكثر من  40000امرأة منذ بداية العقد املنصرم.
 ارتفاع نسبة العنف األسري ضد املرأة يف الواليات املتحدة؛ حيث ترتاوح نسبة النساء الالتي تعرضنلإليذاء من قبل شركائهن ،سواء كانوا أزواج أو (أصدقاء) ما بني  %20إىل  ،%40وأن حوالي
 %8.4من النساء مت إيذائهن خالل العام 2005م ،وأن هناك حوالي  %3.2تعرضن لإليذاء مرات
عديدة.
 نسبة االعتداء والعنف على النساء احلوامل ما بني  %8إىل .%16 تشري الدراسة إىل أن احلالة الصحية كانت سيئة بني النساء الالتي تعرضن إىل اإليذاء والعنفاألسري؛ حيث تبلغ نسبتهن  %20مقارنة حبوالي  %10من النساء الالتي مل يتعرضن إليذاء أو عنف.
– تقول أستاذة جبامعة «جون هوبكرت» :بأنه كل  15ثانية تتعرض امرأة يف الواليات املتحدة األمريكية
لنوع ما من االعتداء البدني أو اجلنسي أو العاطفي ،وأن هذا االعتداء غالبًا ما يكون أمام األبناء.
 َّقدرت الرابطة الطبية األمريكية يف أوائل التسعينيات أن اخلسائر النامجة عن العنف األسري تصل
إىل عشرة مليارات دوالر ،هي نفقات العالج الطيب والشرطة ،وإجراءات التقاضي ،وتوفري املأوى
والدعم والرعاية والتغيب عن العمل ونقص اإلنتاجية.
 بالنسبة ملوضوع االنتحار أو التفكري فيه؛ فإن النسبة بلغت بني السيدات الالتي تعرضن للعنف العائليواإليذاء حوالي  ،%40.5مقارنة حبوالي  %4.6من النساء العاديات ،حوالي  %29منهن احتجن إىل عالج
طيب ،فيما اضطر حنو  %33منهن إىل اللجوء إىل مساكن اإليواء اخلاصة بالنساء الالتي تعرضن
للعنف األسري ,وحوالي  %77منهن جلأن إىل مستشفيات أو عيادات نفسية.
 نسبة حوادث استخدام العنف ملمارسة اجلنس بني النساء األمريكيات هو حوالي  %14بينما يصلإىل حوالي  %40بني النساء الالتي يعشن يف منازل يسودها العنف .وبلغت هذه النسبة بني الطالبات يف
الكليات واجلامعات األمريكية حوالي  ،%7.6بينما بلغت النسبة يف مرحلة املراهقة بني الفتيات اليت
أُجربن بالقوة على ممارسة اجلنس إىل حوالي .%25
 ربع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن السادسة واخلمسني يف والييت واشنطن وإيداهو تعرضن خاللمراحل حياتهن للعنف اجلسدي أو اجلنسي أو النفسي.
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ووف ًقا هلذه الدراسة اليت نشرتها «ذي جريونتولوجست» ،ومشلت  370امرأة فإن:

  ٪26.5من هؤالء اشتكني من أن شركاءهم مارسوا العنف ضدهن خالل فرتة حياتهن.  ٪3.5منهن عُو ِملن بشكل عنيف خالل السنوات اخلمس املاضية.  ٪2.2منهن عُو ِملن بشكل عنيف يف السنة املاضية.  ٪18تعرضن لإلساءة اجلنسية واجلسدية.كن ضحايا سوء املعاملة النفسية ،ومن ضمن ذلك التهديد ،وخماطبتهن بكلمات نابية،
َّ ٪22والسيطرة الكاملة ألزواجهن عليهن.
  ٪70من النساء تعرضن لتهديدات شفهية كان بعضها خط ًرا ًّجدا.

املصادر:

 العنف ضد النساء يف اجملتمع األمريكي ،موقع مفكرة اإلسالم 22 ،فرباير 2006م. -جريدة القدس العربي 7 ،مارس 2007م.
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