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؟"يكرهوننا"لماذا 
ابوس             ون من آ تفاق االميرآي ه            ٩،/١١قبل سنتين، حين اس ذا السؤال، والمقصود ب  طرح بعضهم ه

. لكن طارحي السؤال لم يأخذوه على محمل الجد        . او المسلمون الواليات المتحدة   /لماذا يكره العرب و   
ة   "يات المتحدة   واذ سعت االدارة االميرآية وقتئذ الى تفعيل ما يسمى في الوال           في  " الديبلوماسية العام

، سارعت مجموعة   "الحلم االميرآي"محاولة سطحية لتقريب المجتمعات العربية او بعض نخبها من          
ة المفترضة                    ك الكراهي ين تل من صّناع الرأي المتنّفذين في واشنطن الى اطالق احكام نهائية ربطت ب

ربط تسويغًا            وغياب الديموقراطية في المنطقة العربية، وما        ذا ال لبث الرئيس جورج بوش ان ترجم ه
ات         ه الهجم رت عن د عّب ت ق ذي آان د ال زون الحق ة مخ ى مفاقم ح ال ى االرج امرات افضت عل لمغ

.االرهابية على نيويورك وواشنطن
ة           "القاعدة"؟ بعد عامين على هجمات      "يكرهوننا"لماذا ال يزالون     ّدلت صيغة السؤال، لكن محاول ، تب

.ه ال تزال تفتقر الى الجديةاالجابة عن
آان يمكن ان يكون عنوان الدراسة التي اعّدتها بتكليف من الرئيس بوش         " لماذا ال يزالون يكرهوننا   "

ابق إد   فير الس ها الس ة يرأس ارية اميرآي ة استش ويم . مجموع ان لتق ع  "دجيرجي ل م ية التعام ديبلوماس
المي   ي واالس المين العرب ي الع ام ف رأي الع ر ا". ال ية  غي باب سياس ى اس ارت ال ة، وان اش ن الدراس

رة   ن دائ رج م ة"تخ ية العام ي     "الديبلوماس كلة ف ارب المش م تق د، ول د بعي ى ح ة ال ت تقني ا ظل ، فانه
. صميمها، بل عّبرت عن التباس مستمر يعوق فهم ازمة الثقة القائمة بين العرب والواليات المتحدة

دة، آ   ات المتح ين صورة الوالي و ب اس ه وة   االلتب دة آق ات المتح ة حضارية، وصورة الوالي منظوم
ة    . سياسية عظمى  ومع االقرار بأن شيوع الفكر االسالموي انعكس سلبًا على صورة الحضارة الغربي

اقض حضاري او     ود تن ى وج وص ال ى الخل ي، يبق الم العرب ي الع ة خصوصًا، ف ًا، واالميرآي عموم
يط ن التبس دة ضربًا م ات المتح ع الوالي افي م ن ب. ثق وحي العكس ال تحصى، م ي ت ة الت ل ان األمثل

رورًا                     وود، م الم هولي ى اف دائم عل ال ال استمرار اغراء الهجرة الى الواليات المتحدة وصوًال الى االقب
ة          ى        . بانتشار رموز االقتصاد االستهالآي االميرآي من مأآل وملبس وتقان ان الساطع عل ولعل البره

ر   " سوا "تحدة وسياستها، هو النجاح الذي القته اذاعة وجوب الفصل بين حضارة الواليات الم  في اآث
.من دولة عربية، وال سيما في الخليج وفي االردن

ة      ة العربي ين القومي ام المسّيس خطاب نضالي يجمع ب رأي الع ى ال ان حيث يغلب عل ي عم ثًال ف  فم
ار   ، يكاد المرء ال يسمع في سيارات االجرة غي            "القومية االسالمية "الملتهبة و  و  "ر نشرات اخب رادي

، ومن "روك"العربية والحان الـ  " الضربات"المقتضبة وبرامجها الموسيقية التي تمزج بين آخر        " سوا
.المستمع من آيل الشتائم الى السياسة االميرآية في العراق وفلسطين/دون ان يمنع ذلك السائق

ي  ه، يصبح البحث ف ات  "وعلي لمين عن الوالي ان العرب والمس ي اذه ة ف لبية المطبوع الصورة الس
د تكون               . في غير محله  " المتحدة ا ق فحيث تنطوي هذه الصورة السلبية على رفض ثقافي ألميرآا، آم

ن الحال في بعض فئات المجتمع السعودي وعند االسالمويين االآثر تشددًا في مصر او في غيرها، ل              
 ولن تجد. ، مهما قّدمت من المساعدات ووهبت من الكتب والمكتبات"الديبلوماسية العامة"تفيد 
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ويري                  الواليات المتحدة سبيًال الى التصدي لهذه القطاعات اال مع عودة الفكر العربي النهضوي والتن
ه، م                    ة في محاربت ة المتعاقب ذي ساهمت االدارات االميرآي ا     الى الواجهة، هذا الفكر ال ن خالل دعمه

ة ضدها           ك االنظم ا ان  . المزمن للحرآات واالنظمة االآثر ظالمية، قبل ان ترتد هذه الحرآات وتل ام
الزم في النصف                        ذي ت ويري ال ذا الفكر التن تسعى الواليات المتحدة، بعد طول جفاء، الى مصالحة ه

ة   ًا واالميرآي ة عموم ة الغربي ة السياس ع مقارع رين م رن العش ن الق اني م ًا الث ذا ايض  خصوصًا، فه
.يتطلب اآثر من التبشير بقَيم الديموقراطية او التعريف بآليات عمل المجتمع السياسي االميرآي

ا       ة لفهمه و اوًال مراجع ا، ه ة فيه ًا راغب دة حق ات المتح ت الوالي الحة، اذا آان ه المص ا تطلب وم
ة،          للديموقراطية العربية، المحصورة راهنًا، في العرف االميرآي، بتخ           ي العرب عن رابط العروب ل

ا                   آما تفيد االصداء اآلتية من دوائر االحتالل في العراق، وعن القضايا التي تحرك مشاعرهم، واوله
.قضية فلسطين

قد تكون للواليات المتحدة مصلحة عظمى، واعظم من اي اعتبار آخر، في دعم السياسة االسرائيلية،   
ة     ذه الحال، ال نف        . مهما تكن متطرف ام      وفي ه رأي الع ى           . ع لديبلوماسية ال د وصلت ال ا اذا آانت ق ام

ي،                    ام العرب رأي الع د ال ترتيب آخر ألولوياتها في الشرق االوسط، واستنتجت ان لها مصلحة في تحيي
ى فرض               : ان لم يكن في محاباته، فالوصفة بسيطة        ديًا عل ايز عن السياسة االسرائيلية والعمل ج التم

يس في مطاعم    " االميرآي البشع"آثرية العرب ان فعند ا. حل مقبول في فلسطين   اك  "هو هناك، ول م
 .او في اغاني مادونا" دونالدز
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