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منذ أن وضعت احلرب الباردة أوزارها ،وأمريكا ماضية يف تعبيد الطريق إىل مصاحلها عرب
حريات وحقوق ! ..إهنا ختاطب العامل مبنطق عجيب
العامل ،على حساب ما لآلخرين من ّ
يقولَّ :
إن ألمريكا أن تشق الطريق إىل مصاحلها حيثما وجدت ،وكل نضال يصدر من الذين
تتعارض حقوقهم وحرياهتم مع مصاحلها ،إرهاب جتب مقاومته والقضاء عليه !..
إن منظور رعاية املصاحل من طرف واحد ،ليست إال ترمجة واحدة ،هي أن املصلحة
واحلق ال توجدان إال حيث توجد القوة ،ومن مث حيث يوجد اإلرهاب.
ويف غمار هذا الواقع الذي تفرضه سياسة القوة ،ختتلط األوراق ،فيسمى اإلرهاب
والعنف املتطرف نظاماً ونضاالً ،ويسمى النضال والنظام اللذان يرعيان احلقوق إرهاباً وعنفاً.
لذا ،فإن الواليات املتحدة األمريكية ،كانت متلك باسم النضال والنظام اجملنَّدين
ملصاحلها أن متضي يف حصارها لكوبا إىل ما ال هناية  ..وأن ال يكون لدفاع كوبا عن نفسها
وحريتها إال اسم واحد ،هو التطرف واإلرهاب.
ومصاحلها ّ
ولذا ،فإن الواليات املتحدة كانت حمقة يوم سددت غلى الربازيل الضربة القاضية ،عندما
تتبّي أهنا تسري يف طريق االنتعاش واالزدهار ،إذ أن ازدهار اآلخرين ،ال سيما على أرض
ّ
أمريكا ،هو عّي اإلرهاب املهدد ملصاحلها .وما الدور اإلجرامي الذي لعبه كيسنجر يف
انتخابات الرئاسة يف الربازيل آنذاك عن األذهان ببعيد !..
ولذا ،فإن الواليات املتحدة حم ّقة عندما سددت باألمس الضربة ذاهتا إىل منور آسيا  ..مل
تكن تلك الضربة يف منطلقها إال ممارسة ملا يقتضيه النظام يف سبيل املصاحل ،ولكن أي نظام
وأي مصاحل ؟ إهنا ليست إال مصاحلها هي ،وليس النظام إال ذاك الذي خيدم تلك املصاحل
! ..ولذا فإن ازدهار تلك املناطق ،كسائر املناطق األخرى ،عنف إرهايب جتب حماربته.
والواليات املتحدة ،انطالقاً من قناعتها العدوانية هذه ،مل تكن تفعل إال ما يقتضيه
النظام العاملي احلر ،عندما كانت حتشو جوار السودان من سائر اإلجتاه بأسلحة الدمار،
وتلهب تلك الساحة الواسعة بلظى احلرب كلما خبت نارها وبرد أوارها ،ألن ازدهار
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السودان باخلري القدمي على أرضها وبالذخر اجلديد يف باطنها ،مع النهج الذي اختارته
حريتها ،إرهاب خطري يهدد مصاحلها !..
مبحض ّ
ولقد كانت حمقة أيضاً ،عندما مضت توغر قلب الصديق يف اخلليج على قلب صديقه
الويل
اجلار ،مث راحت تغري الواحد منهما باآلخر ،مث تفرض من نفسها احلكم العدل و ّ
الشفوق ،فتحشو ساحة ما بّي األخوة واجلريان باألسلحة املدمرة املتنوعة ،وحتملهم أوقاراً من
أمثاهنا الباهظة ،مشفوعة مبا يتبعها من ضريبة الغرية على األمن وحرارة السهر على احلقوق
!..
والواليات املتحدة ،ليست إال حامي أمن ورسول سالم ،عندما تفصل إلسرائيل ،ومن
ورائها الصهيونية ،ثوباً سابغاً لإلسالم يف هذه املنطقة على قدر مصاحل هذا الثنائي (وال
تدري أيهما التابع وأيهما املتبوع) .فإن شكى الطرف العريب صاحب األرض أن هذا الثوب
ال تبقى منه أي فضلة لتغطية شيء من حقوقه هو اآلخر ،وناشد رسول السالم رعاية
العدل ،سجل امسه على الفور يف قائمة دول اإلرهاب ،ووجهت إليه هتمة الوقوف يف وجه
عملية السالم!..
تلك هي صورة مصغرة عن سياسة األمر الواقع الذي تفرضه أمريكا سعياً وراء اهليمنة
على العامل ،مستعلنة لذلك بسالح الظلم واإلرهاب.
غري أن هلذه الصورة تتمة ال يتسىن العثور عليها إال من خالل معرفة التقارير اخلفية اليت
تتسرب من جملس األمن القومي األمريكي ،أو من خزانات ال "سي.آي.إي" أو من خالل
أقنية الدميقراطية اخلفية والسارية حصراً بّي الكونغرس والبيت األبيض.
إن هذه اجلهات تعلم أن إضفاء صفة اإلرهاب على كل ما ميكن أن يقف يف وجه
املصاحل األمريكية يف أي مكان يف العامل ،ال سيما منطقة الشرق األوسط ،ال بد أن يثري
حفيظته الناس الذين تتبدد حقوقهم يف هذا السبيل .وتعلم أن النتيجة الطبيعية لذلك ،هي
أن يطالب هؤالء الناس حبقوقهم .فإن مل جيدوا آذاناً صاغية تلتفت إليهم بالتقدير
ٍ
عندئذ إال املقاومة اليت هي شرعة سائر املظلومّي.
واإلنصاف ،فال بديل
فهذه النتائج املتوقعة كانت وال تزال حمل دراسة واهتمام للمحافل السرية اخلاصة يف
الواليات املتحدة األمريكية .واخلطة املرسومة لص ّد هذه النتائج ،وإبعادها عن اإلساءة
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للمصاحل األمريكية ،هي العمل بكل الوسائل املمكنة على أن تتفجر هذه هذه املقاومة فيما
بّي اهلائجّي أنفسهم .وبذلك يتنفس الضغط ويهدأ الغليان.
نشرت جملة  foreign affairsالشؤون اخلارجية ،لسان حال اخلارجية األمريكية
مقاالً ضافياً يف تشرين الثاين لعام  1992عن خطر اإلسالم وبيان أفضل الطرق لتفاديه
والقضاء عليه ،وأفضل الطرق لذلك فيما انتهى إليه املقال ،تقطيع جسور التضامن والتعاون
بّي الدول العربية اليت هي املصدر األول للخطر اإلسالمي ،والعمل على إجياد أكرب قدر من
التشاكس والتناقض بّي شعوب املنطقة وحكامها ،حبيث يسودها القلق واالضطراب ،وتنأى
عن اهلدوء واالستقرار.
إذن ،فإن هذه التناقضات اليت تقدح زناد البغضاء والكيد والعنف داخل جمتمعاتنا العربية
اإلسالمية من صنع اخلطط األمريكية ،وليست هذه املتناقضات إال من قبيل التغطية
واإليهام.
وبعد ذلك فإن مصيبة األمة العربية واإلسالمية ،ال تكمن يف اإلرهاب املقنع الذي تغزو
به أمريكا هذه األمة ،يف كل مكان من العامل ،وإمنا تكمن يف أمرين متمازجّي ،مها ضمور
الوعي السياسي ،والتفكك األخالقي اللذان ميسك الغرب منهما بأغلى ورقتّي يلعب هبما.
إن يف اإلسالميّي اليوم من تعزهم الرييا السياسية الثاقبة ،على الرغم من أهنم يأبون إال
أن خيوضوا غمار العمل السياسي ..ويعوزهم اإلخالص لوجه اهلل عز وجل يف أنشطتهم
اإلسالمية على الرغم من أهنم باسم اإلسالم يتحركون ويف سبيله يعملون ،ومن هنا
يستدرجون إىل التطرف والعنف يف التعامل مع أبناء دينهم وجلدهتم باسم اجلهاد اإلسالمي
املقدس ،بدالً من أن يتوجهوا جبهادهم املقدس إىل ذلك الذي ميعن يف اغتصاب حقوقهم
واستالب ثرواهتم.
بقي أن جنيب عن سؤال يقول :فإذا تناثرت االجتاهات ،وتسابقت مشاعر األثرة بدالً
من اإليثار إىل النفوس ،وإذا تبددت القلوب بّي األهواء املتناقضة ،وأن يعيد القلوب إىل
املفرقة؟
املعّي الواحد ،بعيداً عن السواقي ّ
إن اجلواب معروف ،واحلديث عنه ذو شجون .ولكن اخلوض فيه يقصينا عما حنن
نلمح إليه من خالل اإلصغاء إىل قوله تعاىل:
بصدده وحسبنا أن ّ
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ت اللّه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أ َْع َداء فَأَلَّ َ
(و ْاعتَص ُمواْ حبَْب ِل اللّه َمجيعاً َوالَ تَ َفَّرقُواْ َواذْ ُك ُرواْ ن ْع َم َ
َ
ِ
ك
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َواناً َوُكنتُ ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْفَرةٍ ِّم َن النَّا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِّمْن َها َك َذل َ
بَ ْ َ
ّي قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ّي اللّهُ لَ ُك ْم آيَاتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن)
يُبَ ِّ ُ
من كتاب :قضايا ساخنة

4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

