املنظور األمرييك لفلسطني (األرض املقدسة)
 ...أبرياء يف الخارج
شذى يحيى*
يف مايو 2009م ،وبعد أشهر فقط ،من تويل أول رئيس أسود مقاليد الحكم يف الواليات املتحدة
األمريكية قام رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتانياهو بزيارته األوىل لساكن البيت األبيض الجديد،
والذي حظي بشعبية كبرية لدى الشارع العريب املتفائل بالرجل الذي كانوا يرون فيه مدافعاً عن
حقوق املظلومني يف العامل ،ووسط شائعات مألت األجواء بأنه غري راض عن السياسات القمعية التي
تنتهجها إرسائيل ضد الفلسطينيني ،وبأنه سيسعى لتغيري سياسات بالده املنحازة دامئاً وأبدا ً للصهاينة،
ذهب نتانياهو واصطحب معه هدية للرئيس املنتخب ،هدية مل يوافق عليها غالبية مستشاريه ،ومل
تكن هذه الهدية املختلف عليها ،أكرث من كتاب رحالت كتبه الروايئ األمرييك األشهر مارك توين عن
مشاهداته خالل رحلته إىل أوروبا يف منتصف القرن التاسع عرش ،وصدر يف العام1869م بعنوان
"أبرياء يف الخارج" ،وكان رس إعرتاض مستشاري نتانياهو أن الكتاب حفل مبشاهد وآراء عنرصية
عن املسلمني وامللونني ،وهو ما قد يثري حفيظة أوباما ،ويخلق أزمة دبلوماسية قد تيسء للعالقات
بني الحليفني ،ولكن نتانياهو كان مرصا ُ عىل الهدية ،وكان يعي جيدا ً أن أوباما سيفهم دالالتها،
وللحقيقة فإن داللة هذا الكتاب والذي يعد أكرث كتب الرحالت مبيعاً يف تاريخ األدب األمرييك،
وشكل جزءا ً كبريا ً من رؤية وعقلية املواطنني األمريكيني تجاه العرب ،وما يجري يف منطقتهم بعد
الكتاب املقدس ،وكتاب ألف ليلة وليلة ،أو ما يعرف باسم الليايل العربية ،وهو أيضاً "ابرياء يف
الخارج" درة ما يعرف بإسم أدب اإلمربيالية الثقافية وواحد من أهم نتاجاتها الكثرية ،هدية أراد
* كاتبة وباحثة من مرص
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نتانياهو بها أن يذكر أوباما بأن الرشاكة بني الواليات املتحدة وإرسائيل ،هي رشاكة فكرية وليست
مجرد رشاكة تقوم عىل املصالح ،وأنها رشاكة تتعدى حدود أفكار األشخاص ،ألنها تقوم عىل بنيان
الدول ،وعىل منظومة بدأت منذ بداية القرن التاسع عرش عندما طرح بونابارت فكرة الدولة
اليهودية للمرة األوىل ،وما تال ذلك من بزوغ ثقافة االسترشاق التي حدد فيها الغرب هوية قياساً
بالرشق ،كام قال إدوارد سعيد يف كتابه الشهري "اإلسترشاق" وكذلك ح ّمى األرض املقدسة والتبشري،
التي اجتاحت أمريكا بعد نهاية الحرب األهلية ،وارتباط صعود الدولة األمريكية مبملكة الله عىل
األرض يف ذهن املواطن األمرييك العادي ،هذه الروابط الثقافية هي ما أراد نتانياهو أن يذكر به
أوباما بهذه الهدية ،بل ويضغط بها عليه أيضاً فلم تكن الثقافة يوماً قوة ناعمة كام يحلو للبعض أن
يطلق عليها ،بل هي دوماً القوة الضاربة الحقيقية وراء الجيوش والحروب بل وحتى مفهوم الرفاه
االقتصادي ،فقوة السيطرة عىل العقل هي القوة التي تحرك الحروب الجرارة ،وهي أيضاً القوة
التي تلحم بنيان الدول ،لذلك كان الهدف األساس لإلمربيالية الثقافية السيطرة عىل عقول الشعوب
الغازية وإعطائها شعورا ً بأنها تحمل مشعل الحضارة واملدنية ،وأن لها أهدافاً نبيلة تتمثل يف الخري
والسالم والرخاء لإلنسانية جمعاء.
أما الهدف الثاين لإلمربيالية الثقافية فهو السيطرة عىل عقل الشعوب املحتلة ،عرب إنشاء نخبة
ثقافية تعتنق أفكار وقيم اإلحتالل ،أو تدجني النخبة الثقافية املوجودة بالعطايا املادية واملعنوية،
وإقناعها بأنها تساعد يف نرش قيم الحضارة والحرية واملدنية بني أفراد الشعب لتساعدها هذه
النخب يف قولبة أفكار العامة ،فتصبح أكرث رضوخاً لفكرة هيمنة املحتل ،وتقوية اإلحساس بأن
ثقافتهم أقل شأناً ،وأنهم بحاجة لآلخر املهيمن ليحققوا ازدهارهم وتقدمهم، ،هذا األسلوب مل
يكن حديثاً بل هو قديم قدم اإلمرباطوريتني اليونانية والرومانية ،لكن عرص الثورة الصناعية وتقدم
وسائل االتصال والتكنولوجيا جعله يتخذ منحى أكرث قوة ووضوحاً يف القرن التاسع عرش ،وتتعدد
وسائله بدءا ً من املسترشقني والرحالت السياحية واالستكشافية وكتيباتها اإلرشادية ،واألعامل
األدبية الروائية والشعرية والفوتوغرافيا ،واألعامل الفنية واملعارض العاملية ،وبعثات التبشري
وصوالً لليوم ،وبعد عصور العوملة وثورة اإلتصاالت باملذياع والتلفاز ووسائل التواصل االجتامعي
مثل تويرت وفيسبوك ويوتيوب ......إلخ.
وكان الهدف هنا ليس مجرد تعريف الغرب بالرشق ،وال حتى التواصل معه أو تحديد الهوية قياساً
به فقط ،بل كان الهدف األساس هو خلق بنية متكاملة من املعلومات والقوى التي تحدد مفهوم
الرشق ،وما هو رشقي من املنظور الغريب ،ثم تقدميها للغربيني رؤية تعتمد عىل فكر الغرب أكرث
مام تعتمد عىل حقيقة الرشق ،هذه الرؤية تعتمد عىل منظومة القيم واملعارف واأليدولوجيات
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الغربية يف إطار العالقة بني الرشق والغرب ،وطبقاً لهذا أصبحت الكتابات الغربية االسترشاقية
كاشفة للقيم الغربية تجاه الثقافات الرشقية ،وليست راصدة لهذه الثقافات ،وهي النظرية التي
تنطبق عىل الكتابات األدبية األمريكية عن الرشق مبقدار إنطباقها عىل الكتابات األوروبية ،وهو
ما مل تكن كتابات توين إستثناء عنه ،رغم أنها كتبت قبل أن يصبح الرشق األوسط محل اهتامم
إسرتاتيجي وإقتصادي للواليات املتحدة ،أو كام تقول الباحثة ميالين ماكاليسرت " أن الرشق األوسط
مل يكن يف البداية إهتامماً أمريكياً ،بل كان ينبغي أن يصنع منه إهتامماً أمريكياً عىل املستوى
الشعبي ،وهنا جاء دور املنتجات الثقافية التي ولدت لدى الرأي العام الشعور بوجوب االهتامم
الديني واإلسرتاتيجي بهذه املنطقة البعيدة من العامل ،والتي أدت بدورها ملناقشة عالقة الرشق
باملسيحية واليهودية ،والتباين والرصاعات التاريخية والثقافية والقيمية بني سكان الرشق الحاليني
والعامل الغريب عموماً ،وبهذا أصبح الرشق البعيد محل إهتامم القارئ األمرييك العادي من خالل
الخالف ،أي أن الرشق قُدم منذ البداية كثقافة معادية لقيم الحضارة الغربية ،وكان محل اهتامم
من خالل هذا املنطلق".
نعم مل يكن الرشق األوسط محل إهتامم كبري رمبا حتى لفرتة ما بعد الحربني العاملية األوىل والثانية،
ومل يكن معروفاً جدا ً قبل منتصف القرن التاسع عرش بالنسبة لألمريكيني ،لكنه مل يكن مجهوالً
بالكلية أيضاً فاإلتصاالت األمريكية الرشق أوسطية كانت موجودة منذ مرحلة ما قبل إستقالل
الواليات املتحدة عن اإلستعامر الربيطاين ،كام شكلت ما يعرف بالحروب الرببرية يف الفرتة
من1801م إىل 1805م عامالً مهامً يف خلق الهوية األمريكية التي كانت نواة إلتحاد الواليات فيام
بعد ،وذلك يف أول تجربة عندما شكلت الواليات أسطوالً موحدا ً للحرب عىل شامل إفريقيا ،ورمبا
كان هذا أول مراحل النظر إىل الرشق كثقافة معادية يف وجدان األمريكيني األوائل ،أيضاً كان الرشق
األوسط هو األرض املقدسة التي يحفظ األمريكيون املتدينون تضاريسها من خالل الكتاب املقدس،
ورغم حظر السفر إىل األرض املقدسة يف أوائل القرن التاسع عرش؛ كانت كتابات وأدبيات املبرشين
واإلرساليات الربوتستانتية مصدرا ً للمعلومات واملعرفة لدى املواطن األمرييك باألرايض املقدسة،
وقاطنيها من العرب واألتراك ،ووسيلة لخلق مفهوم معني عن هذه األرض عضدته رؤية مارك
توين يف كتابه "أبرياء يف الخارج" أحياناً ،وخالفته يف أحيان أخرى كثرية ،ومل تقترص املعرفة األمريكية
بالرشق عىل هذه املصادر ،بل عززتها أيضاً إعادة طبع منشورات وكتب ألوروبيني عن املنطقة،
كذلك مشاهدات ومذكرات ملهاجرين جدد شاركوا يف حروب بالدهم القدمية ضد العرب واألتراك،
باإلضافة إىل إضطرار رؤساء الجمهورية املستنرية املتحرضة األوائل يف نهايات القرن الثامن عرش
وبدايات القرن التاسع عرش لدفع الجزية لوالة الهمج كام أطلقوا عليهم يف الجزائر وطرابلس
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وتونس ،مام عده األمريكيون وصمة عار لطخت رؤسائهم العظام مثل جون آدم وتوماس جيفرسون،
وبهذا كان املوقف األمرييك األول تجاه الرشق األوسط موقفاً عدائياً ألسباب إقتصادية وسياسية يف
املقام األول ،وعقدة بالتفوق كدولة متحرضة أمام كيانات همجية بغض النظر عن النشاط األمرييك
يف إختطاف البرش من مناطق السواحل األفريقية وبيعهم كعبيد يف الواليات املتحدة! ،لقد آمن
األمريكيون األوائل أنهم ميثلون قمة الحضارة الغربية التي هي قمة الحضارة والحداثة والتقدم يف
العامل ،ورأوا أن العرب ال يضاهوهم يف تقدمهم وال دميقراطيتهم وال حتى ثقافتهم ،وكرسوا يف
أذهانهم التفوق الثقايف واملعريف والقيمي الغريب أمام الدونية والجهل والطفولية الرشقية ،ومل تفلح
اتفاقية التبادل الحر للمالحة والتجارة بني الواليات املتحدة واإلمرباطورية العثامنية يف تغيري هذا
املفهوم ،بل عىل العكس عضد اإلحتكاك التجاري املبارش من الفكرة املسبقة ،وقواها ألن الذاهبني
إىل الرشق كانوا يطبقون فكرهم املقولب مسبقاً عىل كل ما فيه ،عىل العكس منا اآلن يف الوعي
األمرييك أن اإلسالم دين معاد لقيم التقدم الغربية األمريكية ،فمعاملة العثامنيني وفكرهم وقوانينهم
صورت يف الذهن األمرييك املتأثر بأفكار مفكرين جمهوريني كدوجالس ليتل ،مل ي َر يف محمد إال غا ٍز
أجرب أهل الجزيرة العربية واألفارقة عىل إعتناق منظومة من األفكار امللتوية بحد السيف ،وان
هذه األفكار هي السبب الرئيس يف تخلف الرشق ،كام وجد األمريكيون يف كتابات فالسفة أوروبيني
مثل جان بودين ودينس ديدرو ومونتسكيو ما يعضد هذه الفكرة ،وهكذا دخل الدين مع السياسة
يف الرؤية األمريكية وجاءت الحرب اليونانية الرتكية يف العام1821م لرتسخ مفهوم الخالف الديني
أكرث فأكرث بني اإلسالم والواليات املتحدة ،خاصة مع الولع األمرييك مبا عرف بالفيليلينيزم
 Philhellenismوالخالفة األمريكية للدميقراطية اإلغريقية ،هذه الفكرة التي كانت إحدى محركات
حرب اإلستقالل عن بريطانيا ،وأصبحت حتى يومنا هذا محددا ً للرصاع بني الغرب (الدميقراطي)
والرشق األوسط الدكتاتوري ،وبني اإلسالم الرجعي واملسيحية املستنرية ،مع هذا مل يرفض
األمريكيون الرشق بالكلية رفضوا دينه وأناسه لكنهم مل يرفضوه كأرض ،فامزال الرشق هو موطن
الديانة وحلقة الوصل مع اإلله ،ولهذا كان الرشق املتخلف الجاهل مهامً ألسطورة إمرباطورية الله
األمريكية؛ التي جمعت أعظم ما صنعه اإلنسان ووضعه الله ،وبهذا اكتسب الرشق أهميته
اإلسرتاتيجية كونه رضورة إلبقاء دعائم اإلمرباطورية املتفوقة بتخلفه ،وكان البد أن يصبح للدولة
التي هي إرسائيل الجديدة ذلك الرابط مع إرسائيل القدمية التي متثلها األرايض املقدسة؛ فرأى
األمريكيون الربوتستانت البيوريتانيون أنه يجب أن تعكس إرسائيل القدمية الشكل الذي يحلمون
به إلرسائيلهم الجديدة ،لتكتمل أسطورة الحلم األمرييك بإمرباطورية الله عىل األرض ،وهكذا أصبح
معنى يرتبط بالوجود األمرييك نفسه
معنى جديدا ًً ،
للرحالت إىل األرض املقدسة يف الحياة األمريكية ً
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هذا املعنى هو الذي جعل الرأي العام األمرييك دامئاً متحمساً لتغيري الرشق الذي يرفضه لرشق أكرث
قبوالً من وجهة نظره ،وأكرث متاشياً مع أسطورة اإلمرباطورية األمريكية ،رشق يؤمن بقوة وقدرة
القيم األمريكية عىل حمل الكرامة اإلنسانية والعدالة عرب العامل ،وقد حملت اإلرساليات هذه القيم
قبل أية وسيلة أخرى ،فقد أسست أول إرسالية أمريكية يف األرايض املقدسة يف العام1821م تحت
رعاية ليفي بارسونز وبليني فيسك ،وكان ممنوعاً عليها مامرسة العمل مع املسلمني طبقاً للقوانني
العثامنية ،فاتجهت اإلرسالية ملامرسة نشاطها مع األرمن واملارون واألرثوذكس؛ عىل أمل أن يقنع
هؤالء مسلمي القدس بالتحول للمسيحية ،وبدأ إنشاء املدارس مثل مدرسة روبرت يف إسطنبول
والكلية السورية الربوتستانتية التي تحولت بعد ذلك إىل الجامعة األمريكية ويف غضون ثالثني عاماً
وبحلول العام1850م أصبح عدد الربوتستانتيني يف اإلمرباطورية العثامنية يعتد به ،مام دفع
السلطات الربيطانية وتحت ضغط أمرييك ألن تطلب من السلطان العثامين بأن يعرتف بالربوتستانت
كأحد مكونات الدولة ،هذا النجاح الهائل القى صدى كبريا ً يف الواليات املتحدة بسبب النرشات
التي كانت هذه اإلرساليات تصدرها يف الوطن األم لتبني للجمهور تطور مراحله ،مام دفع املواطنني
األمريكيني لتقديم الدعم املادي واملعنوي واإلميان بأنه ميكن إنقاذ العرب من تخلفهم ،ومن حكم
العثامنيني عن طريق هدايتهم لإلنجيل وتعاليمه ،حتى أن القس ويليام تومسون راعي واحدة من
أكرب هذه اإلرساليات كتب كتاباً صدر يف العام1859م بعنوان "األرض والكتاب" ،وارىس فيه أسس
هذه النظرية وباع مئتي ألف نسخة يف الواليات املتحدة يف وقتها ،وأعقب هذا الكتاب مئات من
الكتب املامثلة التي تحدثت عن نفس النظرية والقت رواجاً هائالً يف مختلف الواليات ،كان الهدف
الرئييس من هذا الكتاب ومن بقية الكتب إرساء العالقة الوثيقة بني األرض املقدسة والكتاب
املقدس ،وجعلها مفهوماً واحدا ً ال ينفصل يف الذهنية الجمعية األمريكية ،هو مفهوم قواه أيضاً
املؤلف الذي كتبه الربوفيسور إدوارد ربينسون ،وهو أستاذ للدراسات العربية واليونانية عن رحلته
لألرايض املقدسة يف العام1838م ،عنونه باسم "أبحاث إنجيلية يف فلسطني وجبل سيناء" ،وصدر يف
ثالثة مجلدات يف العام1841م ،ضمنه دراسات تاريخية وجغرافية ونقدية ووصفية ،لتمنح القارئ
والحاج االمرييك رؤية أمريكية خالصة ،وخاصة به لألرض املقدسة ،لقد طابق روبنسون جغرافية
املشهد الفلسطيني عىل وصف الكتاب املقدس ،برؤية بروتستانتية خالصة ،ويف مؤلفه هذا أعطى
لبعض القرى العربية أسامء ومواقع ذكرت يف الكتاب املقدس ،بدون أي دليل بحثي عىل صحة ،هذا
وحدد بهذه الرؤية الجغرافية ما سوف يراه الحاج الربوتستانتي ،وما سيتوقعه يف الرحالت التالية،
خاصة أنه بنهاية الحرب األهلية األمريكية وانتشار استخدام السفن البخارية ،مل يعد السفر إىل
األرايض املقدسة مجرد حج وتبشري ديني ،بل أصبح أيضاً سياحة تدل عىل املكانة اإلجتامعية
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واإلنتامء للرشائح العليا من الطبقة املتوسطة ،والطبقات األعىل ،وبهذا أصبحت تجربة زيارة
األرض املقدسة لها جوانب اجتامعية ،وليس مجرد زيارة دينية ،فأصبحت تجربة ذات جوانب
عقلية وإستشفائية وبحثية ،باإلضافة إىل كونها تجربة تطهريية دينية وتواصل مع الجذور األوىل
للديانة ،كام أصبح السائح أكرث إهتامماً بالجوانب الثقافية للشعوب األخرى ،ويرى يف السياحة جانباً
تعليمياً ،وإثرا ًء معرفياً يرتبط بكون الشخص ينتمي لطبقة رفيعة ،هذه الطبقة كان جل إهتاممها
املادة والجوانب املادية للرحلة ،أي الحصول عىل أقىص استفادة من األموال التي دفعوها ،كذلك
كان اإلهتامم بإستعامل أكرب قدر من املخرتعات العلمية ،والوسائل الحديثة وقد أدى هذان
االهتاممان لكثري من التغريات يف األرض املقدسة ،فتم التوسع يف إنشاء الفنادق ووسائل الرتفيه
ومتطلبات السياحة الفارهة ،كام ظهرت مهنة املرشد السياحي الذي كان من أبناء البلد وحل محل
القس ،ولكن هذا مل يغري من حقيقة أن السائح كان مازال يبحث عن الصورة الذهنية املسبقة عىل
األرض ،ويسعى إلثبات ما قرأه من خالل املعايشة ،فأصبح البرش والطبيعة يف مخيلة السائح
كمعرض كبري ،يستعني لفهم معروضاته بالرشوحات والتجارب السابقة عليه ،أي أن التجربة
الرشقية يف عني األمرييك تغريت كثريا ً عن مجرد الحج ،ولكن املحصلة والنتيجة ظلت واحدة ،فقط
أضيف للبعدين السابقني لصورة الرشق األوسط يف الذهنية األمريكية البعد السيايس ،والبعد الديني
بعد جديد ،أال وهو البعد اإلقتصادي اإلجتامعي املتمثل فيام عرف بسياحة الحج كدليل عىل الرثاء
واملركز اإلجتامعي  ،وملواكبة السياحة كان البد من وجود نصوص تختلف عن القصص الديني،
والكتب التبشريية والليايل العربية لتتناسب مع الوافد الجديد للرشق األوسط ،رغم أن هذه
الكتابات األولية كانت مبثابة املحفز األويل للذهن األمرييك تجاه الرشق األوسط ،وهي أيضاً ما زود
العقل األمرييك باملفاهيم الثقافية الالزمة إلستيعاب كتاب "أبرياء يف الخارج" ،والذي كانت رشكات
السياحة األمريكية تويص مسافريها بالحصول عىل نسخة منه باإلضافة لكتب أخرى ،و للحصول
عىل فهم أعمق لفلسطني ،فام الذي جعل هذه األهمية لكتاب توين والتي جعلته محط األنظار
حتى يومنا هذا؟!
قبل توين كانت الكتابات غالباً ما تتحدث عن فقر العرب ،وتدهور أحوالهم كداللة عىل دونيتهم
وتختلط فيها تجارب السياح الشخصية مع حكايات سمعوها ،وقصص من الكتاب املقدس وأساطري
عن الحروب الصليبية ومغامرات فرسانها مع العرب الهمج ،فجاءت كتابات من كتبوها متطابقة
إىل حد كبري ألنها أتت من نفس الخلفية ،حتى أن توين كتب منتقدا ً هذه الكتب قائالً "بإمكاين
أن أذكر لك بالنص ما كتبوه عام رأوه يف طربية والنارصة وأريحا والقدس ،ألن لدي الكتب التي
استقوا أفكارهم منها" وهذه الكتب بالفعل شكلت القالب الذي وضعه السائح األمرييك يف مخيلته
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لألرض املقدسة ،ومل يكن املسافر ما بالك بالقارئ ليجرؤ عىل التفكري يف أن واقع الرشق قد يكون
مختلفاً عام كتبه هؤالء األوائل ،ولذلك فسواءعاين ذلك املسافر املظاهر الثقافية لألرايض املقدسة
عىل الطبيعة أو قرأ عنها يف الكتب ،فإنه يقوم بتحديدها طبقاً للكتابات والنظريات واآلراء املسبقة
التي وضعت ،ثم جاء توين ورفض هذه الكتابات التي نعتها بالرومانسية والخيالية وسخر منها،
ولكنه أيضاً ورغم هذه السخرية أعطى للقارئ األمرييك رؤية جديدة للعرب والرشقيني إتفقت
مع سابقاتها يف إظهار الرشقيني كجهلة وقذرين ومتخلفني ،وأختلفت معها يف إدعائه أنها قامئة
عىل الواقع دون مبالغة وال إسقاطات دينية عقائدية ،لكن الحقيقة أن واقعية توين كانت جاهلة
وإنطباعية ألنه زعم تقدميه لصورة حقيقية ألرض وثقافة وأناس مل يتواصل معهم ،ومل يكن يتكلم
لغتهم ورآهم من منطق كلمة ( بقشيش ) مجرد شحاذين فكانت واقعيته غري صادقة ألنها
اعتمدت عىل ترجمته هو ملا رآه ،وليس التوصل لحقيقة ما حوله ،فعىل سبيل املثال مل يخرج توين
عن الرأي األمرييك املعادي لإلسالم ،ولكنه أرجع هذه العداوة ألسباب إدعى فيها أن اإلسالم ضد
التقدم واملدنية ،وأنه عقيدة تدعو للقدرية وتكرس للرضا بالعبودية ،ونفى متاماً أن يكون العداء
بسبب إنحيازه للمسيحية ،وكان صادقاً يف هذه ألنه انتقد الكاثوليكية أيضاً لنفس األسباب ،ما
فهمه توين عن اإلسالم هو أنه دين يدعو إىل تحمل شظف العيش واإلساءة يف هذه الحياة ،عىل
أمل الحصول عىل الراحة والرفاهية بعد املوت ،لهذا رأى فيه ديناً يدعو إىل التأخر ومينع معتنقيه
من أن يكونوا أفرادا ً فاعلني يف هذا العامل ،ولكنه كان أكرث تسامحاً من معظم معارصيه عندما
دعا إىل تغيري ذلك من خالل إطالع الغربيني للمسلمني عىل أفكارهم ،ومحاولة تغيري منط حياتهم
ومعتقداتهم ليتناسبوا أكرث مع العامل املتقدم ،وهي الرؤية التي رمبا مازال الغرب يحاول تطبيقها
يف الرشق األوسط حتى يومنا هذا.
مل ي َر توين يف عرب سوريا وفلسطني غري القذارة والجهل واملرض ،حتى حيواناتهم رآها قذرة
ومريضة ،ومقاهيهم وحامماتهم عفنة ،ووصف األحالم والقصص التي تروجها الكتب والكتيبات
السياحية بأنها خدعة كبرية ،وأن السياحة يف الرشق ماهي إال عملية نصب منظم عىل األمريكيني
املتقدمني العظامء فخر املدنية والنظافة والنظام يف العامل الحديث ،ولكنه عاد فأكد أن العرب أيضاً
جنس طيب يتميز بالذكاء والسامحة إن توفرت له ظروف التعليم املناسب والعيش بحرية وعدالة،
أما يف حالتهم هذه فهم أقرب للدواب منهم للبرش أو عىل حد قوله "إنهم ال يعرتضون عىل القذارة
وال األسامل والعبودية ،ولكنهم يحبون أن يكونوا أنقياء وأطهار أمام إلههم" وكان الحل من وجهة
نظره ملأساة العرب هذه؛ أن تقوم روسيا بغزو اإلمرباطورية العثامنية لتخلص العرب من معاناتهم
وهو رأي غريب من رجل كان من أهم دعاة الحركة املضادة لإلمربيالية ،وإن كان رأيه أن هذا ال
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يتعارض مع ذاك ،فال بأس من تدخل عسكري محدود لقوى كربى لتخليص الناس من معاناتهم،
وبهذا املنطق ساند توين أمريكا يف حربها مع أسبانيا عىل كوبا يف العام1898م  ،وبهذا الطرح مهد
توين للجمهور األمرييك اإلهتامم بحارض فلسطني ،ليس ملجرد كونها مزارا ً دينياً وموطناً لإلنجيل ،بل
لكونها أيضاً مسكناً ألناس بحاجة للحاق بركب التطور واملدنية حتى ولو بالقوة ،إن كانوا يريدون
تحقيق نبوءة مملكة الله فعالً فعليهم أن يكونوا فاعلني يف إلحاقها بركب املدنية والتطور ،وليس
مجرد الحج لها ومشاهدة معاملها أي أنه عندما هاجم الطرح الرومانيس لفكرة األرض املقدسة
لصالح طرح أكرث واقعية كام يقول ،مل يكن برفض الفكر الديني بل كان يريد أن تتم مامرسته بشكل
فاعل مواكب للعرص ،وهنا يظهر أن توين كان من األوائل الذين ساهموا يف توجيه إهتامم الرأي
العام األمرييك ملناطق كانت خارج إهتامماتهم العادية فعني املواطن العادي كانت دامئاً نحو ما
يجري يف أوروبا من منطلق املصالح املشرتكة مع األوطان األم ،لكن توين أعطاهم اآلن ما أطلقوا
عليه مثاالً ملنظور غريب رائد تجاه الرشق يدعم فكرة تفوقهم ،وما دعم هذه الفكرة أكرث وجعل لها
شعبية أكرب يف أوساط األمريكيني أنها مل تأت من أحد النخب أو األثرياء بل جاءت من صحايف ينتمي
للطبقة املتوسطة يف وسط أمريكا ميسوري بالتحديد وأنها جاءت واقعية تخلو من رومنسيات
النخبة واملتأثرين بأفكار مفكري القارة القدمية ،بالرغم من أن األفكار التي كتبها توين مل تختلف
يف مضمونها عن أفكار األمريكيني األوائل ،ومن أنه أخضع الرشق األوسط لنفس القالب الجاهز
الذي تشكل عرب عقود ،لهذا كان "أبرياء يف الخارج" هو الهدية املناسبة بكل املقاييس إلهدائها من
نتانياهو ألوباما فهو خالصة الفكر الثقايف األمرييك الخاطئ تجاه الرشق األوسط ،والذي تطور عرب
عقود من سوء الفهم واألحكام املنحازة للتفوق الغريب وللنظرية اإلستعامرية ،واليوم ويف نهاية
الفرتة الثانية واألخرية من حكم أوباما يبقى الوضع عىل ماهو عليه ،ويبقى شعار السياسة األمريكية
الخالد "نحن ملتزمون بامن إرسائيل" ،وتظل الخارجية األمريكية تردد جملتها الشهرية "من حق
إرسائيل أن تدافع عن نفسها" ألن الثقافة األمريكية بنيت عىل أن وجود إرسائيل رضورة ،وانها
سفرية أمريكا للمدنية والحرية والتقدم يف أرض مل تتغري منذ زيارة مارك توين لها.
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