
الجمعیات العربیة في الوالیات المتحدة  

د. جورج یونان  
الثامن والعشرین من شھر آب الماضي والواحد والثالثین منھ، انعقد في العاصمة االمیركیة  بین

واشنطن، المؤتمر الوطني التاسع عشر للجمعیة الطبیة العربیة االمیركیة. وحضر المؤتمر ممثلون 
ن عن فروع الجمعیة المتوزعین على أكثر من خمسة وعشرین والیة أمیركیة. كان للمؤتمر برنامجا

أحدھما علمي، وموضوعھ: "مستجدات في الطب والجراحة"، تضّمن محاضرات عن الوسائل التقنیة 
یة، ودراسات حول الحدیثة لتشخیص ومعالجة العقم الجنسي، وأبحاث في بعض األمراض الھضم

نسداد الشرایین السباتیة، باالضافة الى ج عن ضیق أو إمرض نقص الترویة في خالیا الدماغ النات
عراض الوسائل الجدیدة لمعالجة الجلطة الدماغیة، التي تعتمد على حقن المریض بالمواد المبددة است

للتخثر، والتي القت نجاحاً في الحاالت الطارئة من الجلطة القلبیة في العشر سنوات الماضیة، كما 
رطان. وأبدى تضمن البرنامج العلمي أبحاثاً في األمراض الساریة، واألمراض القلبیة، وأمراض الس

المؤتمر عنایة خاصة بالوجھ اآلخر للطب الذي بدأ یتم شیئاً فشیئاً في السنین األخیرة في الوالیات 
وھو الوجھ االقتصادي من حیث أن الطب مھنة لكسب العیش كأي مھنة أخرى، وكي تستمر المتحدة، 

الكلفة وتوازنھا بعوامل وكأي عمل مھني آخر عوامل  المھنة وتتطور، علیھا أن تأخذ في االعتبار،
الربح واالنتاج.  

أما البرنامج اآلخر للجمعیة فقد شمل النشاطات الخیریة والثقافیة واالجتماعیة. وتمثلت النشاطات 
الخیریة للجمعیة بآلیة توزیع مخصصات لجنة الوقف، أما الثقافیة فتركزت على وسائل تطویر "مجلة 

التركیز على مستوى المادة المنشورة، ومن حیث دور  الحكیم"، من حیث تحسین االخراج ومن حیث
ھذه المجلة في تلبیة بعض حاجات الجالیة من الثقافة الصحیة، باالعتماد على كتابات بعض 

–التي وفرھا الفرع المستضیف األكادیمیین من أعضائھا، أما النشاطات االجتماعیة فتمثّلت باللقاءات   
–فرع واشنطن  واللقاءات التي نظمتھا لجنة السیدات المساندة.   

أما اللجنة العربیة االمیركیة  لمكافحة العنصریة، فقد عقدت مؤتمرھا السنوي في واشنطن، ما بین 
. وكان ھذا المؤتمر، في السنین الماضیة، یعقد 1997الثاني عشر والخامس عشر من حزیران عام 

مجلس امناء اللجنة، الذي لي شرف عضویتھ، ارتأى ھذه السنة  بین اواخر آذار وأوائل نیسان. إال أن
وفي السنین القادمة عقد المؤتمر في منتصف حزیران إلفساح المجال أمام طالب المدارس الثانویة 

والجامعیة لحضوره. وبالفعل فقد حضر المؤتمر جمھور كبیر من أفراد الجالیة جاوز األلف شخص، 
الجیال الجدیدة بارزاً. وقد أثمر المجھود الذي بذلتھ لجنة تنظیم وھو رقم قیاسي، وكان حضور ا

المؤتمر، باإلضافة الى الدینامیكیة التي تحلت بھا قیادة السیدتین نائلة عسلي وھالة مقصود، فجاء 
المؤتمر بحد ذاتھ ناجحاً، محققاً ألھدافھ.  



ة مقدمیھا، وبحضور كثیف زت بجودتھا وبكفاءومع أن المواضیع التي بُحثت خالل المؤتمر تمیّ 
ة في مناقشة المحاضرین، إال أنھ ال بد من االعتراف بأن للجمھور في قاعات المؤتمر، ومشاركتھ الحیّ 

ھذه التجمعات السنویة، قد توفر لبعض االحتكاك والتعارف بین أفراد الجالیة، وقد تبرز بعض القضایا 
التي یعاني منھا ھذا المواطن،  ة الكبت واإلحباطفس كثیراً من حالللمواطن العربي االمیركي، وقد تن

ال ولمنحھا ولكن اقتصار النشاط على ھذه التجمعات السنویة لیس كافیاً لجلب االنتباه الى قضایانا، 
الزخم الذي تحتاجھ، ناھیك عن تحقیق الغایة القصوى، وھي بناء مواقع على الساحة السیاسیة 

لة في تحقیق نوعاً من التوازن في سیاسة الوالیات المتحدة تجاه االمیركیة، یُؤمل منھا أن تكون فعا
العالم العربي.  

لماذا لم یستطع العمل العربي في الوالیات المتحدة أن یكون فعاالً؟. للجواب على ھذا السؤال ال بد من 
جھة إلقاء نظرة، على استراتیجیة القوى المعادیة المھیمنة على المجتمع االمیركي، من جھة، ومن 

ثانیة، على استراتیجیة العمل العربي في الوالیات المتحدة، إذا انوجدت ھذه االستراتیجیة.  

استراتیجیة المنظمات الصھیونیة في الوالیات المتحدة تعتمد على أربع عوامل:  

1( قوتھا التنظیمیة، واحتكارھا للواجھة واللعبة السیاسیتین. فالمنظمات الصھیونیة جیدة التنظیم،  
في أھدافھا ومرامیھا. وھي ال تكتفي بقوتھا الذاتیة، بل انخرطت في تحالفات مع  وموحدة

القوى السیاسیة األخرى، وتعاقدت معھا على برامج سیاسیة مشتركة.  

2( والھدف ابتزاز السلطة الحاكمة، بإغراقھا في المرحلة األولى في فضائح ال یقبلھا الرأي العام،  
فكلتاھما حالتان ال تصبان في استراتیجیتھا، إنما اضعافھا لیس اصالحھا وال االجھاز علیھا، 

والعودة في المرحلة الثانیة الى مساومتھا على بعض المكاسب السیاسیة والمادیة والمعنویة 
التي تصب في خدمة الصھیونیة وبرامجھا. ان الدرس الذي تعلمتھ الصھیونیة من رئاسة 

لى السویس ھو أنھ لیس من مصلحتھا أن یحكم ایزنھاور، وموقفھ أثناء العدوان الثالثي ع
الوالیات المتحدة رئیس قوي یحظى باحترام الناخب االمیركي، ویكون مستقالً ومتحرراً في 

قراراتھ، ال وال أن تكون ھناك حكومة فیدرالیة قویة... لھذا تعمد الوسائل االعالمیة، الخاضعة 
فدرالیة في مستنقع من الفضائح كلما للصھیونیة، الى إغراق البیت األبیض والحكومة ال

ظھرت رغبة أو حتى إشارة توحي بسیاسة مخالفة لمخططات الصھیونیة. وذلك لتعجیزھا 
ومنعھا من اتخاذ أیة قرارات مھمة.  

3( إلھاء المواطن االمیركي العادي، كما سنرى، بقضایاه المحلیة (المتعلقة بالحي أو على أقصى  
، وطرقات، وجرائم السرقة واالغتصاب والقتل، وصرف حد بالمدینة) من ضرائب، ومدارس

مجتمع اھتمامھ عن القضایا الدولیة. وطبیعة المواطن االمیركي التي تولدت من أحكام ال
أن ھذه الذھنیة لن تكون الذھنیة الغالبة.الرأسمالي، تسمح بأن نقول ب  

4( التي تجعلھ یتجنب  التغذیة المستمرة للشعور بالذنب عند المواطن األمریكي غیر السامي، 
التعرض للصھیونیة مخافة أن یتھم بالعداء للسامیة، "ھذا المصطلح الذي (حسب قول الدكتور 

حلیم بركات) أصبح یشكل أداة للدفاع عن الذات ضد أي نقد مھما كان صحیحاً أو منصفاً، 



آب  9غائب... وھي أداة دفاع عن الذات ال تملكھا أیة فئات أخرى". _الحیاة. االنسان: البعد ال
) والحقیقة أن فئات آخرى (كاالمریكیین األفریقیین أو السود) تملك مثل ھذه االداة، 1997

ولكن ال تستغلھا بقدر ما الصھیونیة تستغلھا.  

والذي ساعد على كل ھذا، سیطرة كاملة على وسائل اإلعالم والترفیھ، من صحافة، ورادیو، 
وتلفزة، ومسرح، وسینما.  

 24.... التلفزیون... وفقدان الدقة" نشرتھ "الحیاة" في في مقال للدكتور إدوارد سعید بعنوان "سلطة 
ً ، استعرض الكاتب ما یعرضھ التلفزیون األمریكي على شاشاتھ، 1997فبرایر  1شباط  ، من یومیا

، ومسلسالت برنامج. وقد صنفھا في ثالثة انواع: صنف التسلیة: من أفالم سینمائیة قدیمة وجدیدة
شعبیة، وبرامج ریاضیة، وصور كرتونیة، وأشرطة وثائقیة. وصنف المقابالت، الحافل "بالتافھ 

المضجرة والغبیة". واخیراً صنف البرامج الدینیة، "والغالبیة الكبرى ھي برامج عن العبادات وفرق 
شعوذة. أما ما تبقى فیتوزع دینیة بالغة الغرابة". ومستعملوا العالج الطبي "اإلیماني" الذي یستعمل لل

ما بین اخبار الجرائم السرقة والقتل واالغتصاب، والحرائق والكوارث الطبیعیة. "وألن نسبة القضایا 
الدولیة الى المجموع في البرامج األخباریة ال تتجاوز ثالثة أو اربعة في المئة، ویغطیھا التلفزیون في 

ل الدكتور سعید الى قناعة بأن "التلفزیون االمیركي، العادة عندما تتطور القضیة الى ازمة". ویص
الذي یجري تصدیره الى انحاء العالم اآلن، ھو من منظور شخص متوسط التعلیم مصدر سيء تماماً 

لألخبار او حتى للتسلیة والترفیھ بالمعنى الحقیقي. ومن االسباب لذلك انھ نظراً لغزارة برامجھ 
وعاً من اإلتكالیة والسلبیة..". وھذا االدمان على التلفزیون لعب وسھولة توفره، یفرض على الذھن ن

دوراً كبیراً في تغییب الفكر النقدي. وشیئاً فشیئاً یصبح ذلك السیل من الصور والكالم المتدفق من 
التلفزیون بدیالً عن العمل الذھني، وتضمر شیئاً فشیئاً القدرة على التفكیر، التي كان التعلیم بناھا بجھد 
وتأن في االنسان... وبھذا الشكل، ومنذ سنوات، تّم اختزال صورة العربي والمسلم الى "جوھر بسیط" 

أو معنى واحد، ھو "اإلرھابي".  

ً فكر  vacuumوبالخالصة فالحالة تمثل مواطن امریكي یعاني فراغاً  بالتسلیة التافھة، ویتعرض  دَّ سُ  یا
وقد نبالغ اذا قلنا بأن ھذه الحالة ھي من  .من حولھ لتعتیم مقصود أو غیر مقصود على االخبار الدولیة

صنع القوى المعادیة لنا، ولكنھا حتماً مناسبة لھا، وتغذیتھا تخدم أھدافھا البعیدة.  

ھ لیس ھناك استراتیجیة عربیة امریكیة تجاه استراتیجیة القوى المعادیة، یمكن القول وبكل أسف بأن
واالسباب كثیرة:  

1( ان العمل المؤسساتي مفقود، وال یزال العمل العربي ھنا یتصف باالنفعالیة واالعتباطیة  
والتشنج. والمبادرات الفردیة والجماعیة لم تؤدي الى أي نوع من االستمراریة ولم تتبلور في 

لمنظمتین العربیتین المذكورتین آنفاً، فإن أغلب خلق أي نظاٍم مؤسساتي. وإذا استثنینا ا
المنظمات العربیة لیس فیھا لجان عاملة، وإن تواجدت فھي مجرد اسماء أشخاص منثورة على 

صفحات من الورق یكاد الواحد منھا یتحدث الى الثاني على طول السنة بكاملھا. وإذا 
ومنذ أواخر القرن الماضي، من استعرضنا تاریخ المنظمات السیاسیة العربیة في المھجر، 

الجمعیة العربیة الفتاة، الى جمعیة العھد الى المنتدى العربي، الى حلقة العروة الوثقى، مروراً 



بالجمعیات الموجودة اآلن في أمریكا الشمالیة، لرأینا أن العمل السیاسي قد راوح مكانھ، ولم 
بعد جیل. یتطور الى عمل مؤسساتي تتلقطھ األجیال القادة ، جیالً   

المثقفون العرب والغرب" فیقول بأن العمل یورد الدكتور ھشام شرابي في ھذه الناحیة، في كتابھ "
السیاسي اتخذ شكل "الحلقة" التقلیدي لعدد من التالمیذ حول قائد بارز، كحلقة جمال الدین األفغاني، 

رى من "المثقفین جموعة أخوحلقة محمد عبده، وحلقة الشیخ طاھر الجزائري، أو أنھا تألفت من م
ثرین بالغرب والعاملین في الصحف والمجالت...".العلمانیین المتأ  

وقد تطورت البعض منھا الى جمعیات أو أندیة أدبیة، ثم الى جمعیات سیاسیة سریة. وما عدا 
الجمعیات التي شكلت قاعدة النطالق بعض األحزاب السیاسیة فإن أغلبھا بقیت "منظمات ھیكلیة" 

تالشت مع الزمن، وحالة المجتمعات العربیة ال تختلف عن حالة الجمعیات العربیة في المھجر.  

وفي مقال تحت عنوان "االنسان": البعد الغائب في وسائل االعالم االمیركیة والعربیة نشرتھ "الحیاة" 
–عالج الدكتور حلیم بركات  1997آب  9في عددھا الصادر  –ري وھو عربي أمریكي من أصل سو   

حالة السلبیة ھذه التي یتسم بھا الموقفین العربي واالمریكي، وقارن الصورتین المتبادلتین ما بینھما، 
تناول الصور المتبادلة ھذه ونتأملھا في أصولھا ومعانیھا ومدلوالتھا، نجد أنھا في فقال: "وحین ن

رفة دقیقة بطبیعة اآلخر جوھرھا مبنیة لیس في الوقائع الحیادیة المجردة بدافع التوصل الى مع
وشؤونھ، والعمل على حل المشكالت العالقة. ما نجده، وھذا ما توصلت إلیھ بعد ربع قرن من متابعة 

ما تنشره كل وسائل االعالم االمیركیة والعربیة، ان الصورة المتبادلة، وھي سلبیة في مضامینھا 
زء من عملیة الھیمنة، وتأتي عند وأشكالھا، تصدر في الغرب عن عمل مقصود لتشویھ الحقائق كج

العرب كردة فعل غاضبة وكتعبیر عن تصادم األمور.. أجد أن الصور التي ترسمھا وسائل االعالم 
االمریكي عن العرب ھي صور مشوھة، وكثیراً ما یأتي التشویھ مقصوداً باعتباره وسیلة من وسائل 

لعرب، ووراء عملیة التشویھ ھذه حركتان على اتلك الحرب الظاھرة والخفي لفرض الھیمنة الغربیة 
تاریخیتان منظمتان، ھما الحركة االستشراقیة والحركة الصھیونیة".  

ومن المسلمات التي یؤمن بھا المجتمع االمریكي، والتي ساھمت في استقراره، وتوازنھ وتقدمھ، بأن 
لفة ممكنة، وفي أقصر وقت اإللحاح في األحوال الطارئة، یقتضي تكثیف العمل واإلجادة فیھ، وبأقل ك

ممكن. وھذا ال یتحقق إال بتقریب عملیات االنتاج من بعضھا، ال بل توحیدھا. بمعنى أن التجربة 
المجتمعیة تؤدي الى مسلمات في المنھج والعمل یقبلھا الكل، وال تكون عرضة لآلراء الشخصیة 

المجھود. وفي الوقت نفسھ ) توفر الوقت وstandardizationوالھدف ھو خلق معاییر للمجتمع (
تؤمن عملیة التعلیم  والتثقیف ینقل ھذه المعاییر والمسلمات من جیل الى جیل، ان كثیراً من 

المجتمعات المتحضرة، والعریقة في دیمقراطیتھا، والحریصة علیھا، أصبح عندھا مسلمات ال تقبل 
الفرد في حریة االرادة والتعبیر الجدل وھي في الوقت نفسھ ال تتعارض مع دیمقراطیتھا. ومن حقوق 

والتفكیر، إنھا بدیھیات أثبتتھا تجربة مجتمعیة. بینما تتعرض منظماتنا ھنا لخالفات فردیة منھجیة 
تافھة، ال تخرج منھا إال مففكة، ومحطمة. القاعدة والنخبة، مما تستحوذھما النظریة وطوباویتھا، ففي 

األخالق العملیة"، حسب قول الدكتور حسن حنفي. فمع مجتمعاتنا تظل "األخالق النظریة أعلى من 
أن االلتزام بأھداف معینة ضروري للحمة العمل النضالي، إال أن األرضیة النضالیة تفرض واقعیتھا 

على االسلوب والمنھج من أجل الوصول الى الغایة والھدف، إال أن عملیة ابداء الرأي في جالیتنا تتسم 
بالنتیجة تتوغل في سفسطائیة عمیقة، الى أن تنقلب بكاملھا الى عملیة بدوغما مصدرھا الفردیة، و



إعجاز. ھناك مسلمات اساسیة یتطلبھا كل عمل مؤسساتي. ھذه المسلمات ھي اإلیمان بالعمل الجدي 
المنتج "وبتقدیر الكفاءات الفردیة ودورھا في ترسیخ المؤسسات، وبفھم دور ھذه المؤسسات واحترام 

سلطتھا.  

ولت إحدى ھذه الجمعیات وھي جمعیة األطباء العرب األمریكیین، الخروج من ھذه الدوامة لقد حا
ببناء مؤسسة حقیقیة. إذ أن التشدید على أھمیة اللجان العاملة، أبرز البعض منھا، كلجان االرتباط 
شات بالوطن التي قامت بكثیر من المساعدات الخیریة، والتي بدأت في العامین الماضیین تنظیم ور

عمل في العالم العربي (ورشت األمراض القلبیة، وورشة أمراض السرطان بدمشق). ولجنة مجلة 
"الحكیم" التي تصدر فصلیة، ولجنة الثقافة والتراث التي استضافت مفكرین وشعراء من العالم العربي 

ان ھو ربط (نزار قباني، محمود درویش، عبد السالم العجیلي، إیفونا حداد)، وھدف ھاتان اللجنت
الجالیة بمصادر الفكر العربي. وأخیراً لجنة الوقف التي استطاعت ان تدخر ما یزید على الملیون 

دوالر توزع فوائدھا على شكل ھبات ومنح جامعیة، وتستثمر في تدریب بعض الممرضات 
 والممرضین على العنایة المشددة، وعلى تلبیة حاجات بعض المستوصفات في العالم العربي من

معدات وأدویة. كما أن ھذه الجمعیة، في الوقت الذي كرست الدیمقراطیة في صفوفھا، كانت قادرة 
على تربیة وإبراز الكثیر من الكفاءات القیادیة التي تقدم مشورتھا الى اللجنة التنفیذیة المنتخبة سنویاً، 

بطریقة خالیة من الوصایة.  

العنصریة، بقیادتھا الجدیدة ھذه السنة، تحذو نفس الحذو، وقد بدأت اللجنة العربیة األمریكیة لمكافحة 
بالتشدید على القاعدة، والتركیز على الجالیة العربیة ، واالبتعاد عن المحاور العربیة، دون إھمال 
القضایا القومیة. وألول مرة في تاریخھا تستقل اللجنة بمالیتھا، وتعتمد في میزانیتھا على مواردھا 

د أعضائھا وقیادتھا. إال أن أمام ھذه الجمعیة مھمة كبیرة وھي أن تكون مظلة الذاتیة، من مجھو
للجمعیات العربیة األخرى وللجالیة العربیة ككل.  

2( إن الجالیة العربیة ما زالت أسیرة ھاجس "الضحیة". والعالم ال یحب الضعفاء وال یحترمھم.  
ملك إمكانیات ھائلة. فھي، بین وال بد من الخروج من ھذا الھاجس، واإلیمان بأن الجالیة ت

الجالیات، وحسب االحصائیات، تملك أعلى نسبة من األطباء، والمھندسین، واألكادیمیین، 
)  بل welfareورجال األعمال. وھي الجالیة الوحیدة التي لم یلتجأ أفرادھا لنظام الحسنات (

ج من وضعیة االنفعال عملوا واكتسبوا معیشتھم بعرق جبینھم وبكفاءاتھم. فال بد من الخرو
السلبي، وحالة انعدام المبادرة وذھنیة عدم االلتزام وتجنب االنخراط في الجمعیات، والموقف 

المعادي لكل تخطیط مدروس، وال بد من التخلص من ھاجس الضحیة ومن حالة استجداء 
إن مكتب القوى المعادیة، والتركیز على العمل اإلیجابي وعلى االنتاج كسبیل لبناء القوة. 

اللجنة العربیة األمریكیة لمكافحة العنصریة یعج بالشكاوى التي تأتي من أفراد الجالیة عن 
المضایقات التي تحصل لھم من قوى عنصریة في المجتمع األمریكي، ومكتب اللجنة یتابع ھذه 

الشكاوى بجدیة ملحوظة، ویثیرھا مع الجھات المعنیة سواء على مستوى الصحافة، أو 
ع أو الحكومة، إال أن الجالیة واللجنة العربیة االمریكیة لم تستثمر ھذه الشحنة من المجتم

االحتجاج والغضب في عمل بناء مدروس یؤمن القوة السیاسیة الالزمة تمنع ھذه التجاوزات 
من أن تتكرر.  



3( سیطرة الھوس الفردي. إن معظم منظماتنا العربیة ھنا ھي فریسة أفراد ملوثة بالھوس  
الشخصي، ومأسورة بھاجس الوصول. فالممارسة في الصفوف الخلفیة، من أجل اكتساب 

الخبرة التنظیمیة، ومن أجل بناء الشخصیة القیادیة وترتیبھا وتثقیفھا، كلھا أمور تحتاج الى 
وقت، ولكن عضویة القاعدة بغالبیتھا تفتقد الصبر في ھذا المسعى، وفي معظم األحیان ترید 

فات وتختصر الزمن في سعیھا نحو المراكز القیادیة. ھذا المفھوم یؤدي الى أن تحرق المسا
إفراز قیادات، معدومة الخبرة، وتفتقد الى التجربة، في مجتمع تكثر فیھ المؤتمرات والدورات 
الدراسیة المخصصة لتثقیف الكوادر القیادیة المتخصصة في شتى المجاالت. وغالباً ما ینتھي 

ه عند آلیة الوصول، وھي عادة المعركة الوحیدة التي تخوضھا. فتبقى عملیة مجھود قیاداتنا ھذ
االنتاج بمفھومھا شیئاً ال یسمو الى اختصاصھا كقیادة، بل تنحدر مسؤولیتھ تقع على القاعدة. 

إنھ مفھوم السلطة المتكابرة والرعیة الخادمة.  

4( أصحاب األعمال، یقول الدكتور علة االرتزاق وعدم المباالة عند العناصر األكادیمیة، وعند  
– 9ھشام شرابي في كتابھ "المثقفون العرب والغرب" (ص  ): "الطاقة الفكریة والعلمیة 10 

متوفرة وبكثرة في عالمنا العربي المعاصر، لكنھا ال تعبأ وال تسستخدم إال بنسبة صغیرة 
ر في فراغ، إذ أن وبطریقة عفویة. ان حیاة المثقف وذي االختصاص عندنا حیاة مھدورة وتدو

انھماك ذوي الفكر واالختصاص ال یرتكز في العمل ألھداف اجتماعیة یغنى بھا المجتمع بل 
في السعي وراء الرزق والمصلحة الفردیة. ان نشاطنا العلمي والفكري مبعثر ألنھ یتألف من 

نشاطات فردیة. ذوات غایات خاصة ال یجمعھا رابط اجتماعي موحد". إنھا "عبودیة 
رتزاق" التي تعمي عن فائدة "االشتراك في عملیة التغییر والتحول االجتماعیین". فھذه اال

الحالة وصفھا أنطون سعاده أیضاً قائالً: "ان وجود المدارس والكلیات والجامعات في ھذه 
البالد، مدة تكاد تقارب القرن الكامل، كان یجب أن یؤول الى بناء المجتمع القومي على أسس 

ختصاص لیجاري مجتمعات العالم الراقي... ولكننا نلتفت حولنا، فنجد نتیجة الفن واال
المؤسسات العلمیة غیر ما ذكرناه، نجد أنھا خلقت في البالد طبقة جدیدة، مستثمرة غیر منتجة، 
ذات سلوكیة فردیة عقیمة، ال تحسس عندھا بحاجة المجتمع، وال إرادة واضحة لإلصالح، وال 

ییر شيء من فساد النظام القائم". (سعاده، مختارات في الشأن االقتصادي، ھمة تدفعھا الى تغ
تشرین اول  2107برامج التھذیب كیف یجب أن تتطور. عن جریدة النھضة البیروتیة. العدد 

) وحتى یكون االختصاص مفیداً یشترط سعاده علیھ أن یتحلى بالروحیة االجتماعیة أو 1937
الھ ھشام شرابي وما قالھ انطون سعاده ینطبق، الیوم أیضاً، على المثال األعلى القومي. وما ق

وضع االنسان العربي في المھجر، ویخاطب سعاده ھذا المنطق فیقول: "إن المعرفة التي ال 
تفید كالجھالة التي ال تضر".  

5( تغریب الجالیة العربیة عن المجتمع االمریكي، وتغریبھا عن القضایا القومیة: لقد ساھمت  
اھات السیاسیة من اصولیة وإقلیمیة في ھذه المھمة. فاألصولیة بشتى أنواعھا سواء كانت االتج

مسیحیة أو مسلمة أو حتى فردیة وقعت في فخ األصولیة الموسویة، من حیث أنھا تفترض بأن 
خطابھا السیاسي واالجتماعي یمثل موقفاً أخالقیاً، وھو بھذا ال یخضع لمستلزمات الحوار 

تي تتطلبھا دیمقراطیة المجتمع االمیركي، المجتمع الذي ال یبرز أیة أخالقیات والمناقشة ال
اح"  مقدسة، ویعتبرھا ال واقعیة وغیر عصریة. یقول المؤرخ السوري األستاذ فراس السوَّ

تُعتبُر األخالُق في المجتمعات الزنجیة بأفریقیا السوداء شأناً من شؤون التنظیم اإلجتماعي، ال 



ن الدین...أما قواعد السلوك االجتماعي فتنصُّ علیھا المواضعات االجتماعیة شأناً من شؤو
المؤیدة بسلطة األسالف، الذین تسھر أرواحھم على دوام تطبیق األوامر والنواھي المتعاًرْف 

علیھا منذ القدم ." إذن النظم األخالقیة ھي حصیلة التجربة اإلنسانیة. إلى أن ھناك ما یشبھ 
یة لدى المجتمعات التقلیدیة، وبراي األستاذ السواح " التابو ھو مجموعة من األخالق الدین

التحریمات التي تسود لدى جماعة ما، وال یُعرف لھا مصدر، والبدائي یلتزم ھذه التحریمات 
دون أن یعرف غایتَھا األخالقیة ...إنني أفترض ببعِض الثقة، بأنھ عند مرحلٍة معینة من تطور 

مة، اتسعْت دائرة التابو لتستوعب تدریجیاً بعض القواعد األخالقیة التي كانت المجتمعات القدی
شأناً دنیویاً تنظمھ األعراف والعادات المتبعة، وذلك في الوقت الذي أخذت فیھ تحریمات التابو 

 220القدیمة تفقد سیطرتھا مع تغیر المفاھیم الدینیة".( كتاب: " األسطورة والمعنى" ص:
اح: " ترافق اإلرتباط التدریجي بین األخالق ). ویوضِّ 222و ح المؤرخ األستاذ فراس السوَّ

والدین مع نمو المجتمعات القرویة الصغیرة ودخولھا مرحلة ثقافة المدن. فعندما كانت 
ُل ، ألول مرة ،  وفي مناطق الھالل الخصیب، من نظام القریة إلى  المجتمعات البشریة تتحوَّ

ي المدن السومریة األولى السلطة السیاسیة والسلطة الدینیة في یٍد نظام المدینة، اجتمعت ف
واحدة ھي ید الملك الكاھن، وھذا ما سھََّل عملیة الربط بین النظام األخالقي والنظام الدیني -

َع إلى األبد بساطة القریة  للجماعة. فلقد شعر أوالئك الحّكام األوائل وھم یقودون مجتمعاً ودَّ
ماعیة المحدودة، وصار إلى حالة من التعقید وتشابك العالقات لم تُعرف من وعالقاتھا االجت

قبل، شعروا بضرورة ربط المؤیدات اإلجتماعیة للسلوك األخالقي بمؤیدات دینیة"( كتاب: 
ثم یختم األستاذ السواح قائالً: ال یجوُز ألیة دیانة أن تفاخر  227"األسطورة والمعنى".ص.
ة وتمیُِّزھا عن ما جاءت بھ األدیاُن األخرى. ال فرق في ذلك بین وثنیة بعلو منظومتھا األخالقی

وتوحید، بین ما یُدعى أدیاناً سماویة وما یُدعى أدیاناً وضعیة، فكما تختلُف اللغات في التعبیر 
عن ذات الدالالت، كذلك تختلُف األدیاُن شكالً وتلتقي مضموناً في دین واحد ھو دین اإلنسان". 

).243ألسطورة والمعنى. ص: ( كتاب: ا  

ومن ھذه المواقف األصولیة في الجالیات العربیة تولدت حالة عداء متبادل. وأصبح المجتمع االمیركي 
بالنسبة الى االصولیین مجتمعاً غربیاً، وحكموا على انفسھم فیھ بالتغرب، ومن الغرابة ان االصولیین 

فیھ الدین عن الدولة، تبنوا برامج ھي ذات أولویة (من أي دین كانوا)، وھم یعیشون في مجتمع فُصل 
طائفیة عوضاً عن ان یتبنوا برامج ذات أولویة قومیة. ھذا الواقع أدى الى تغریب االنسان العربي غیر 

األصولي، مسیحیاً كان أم مسلماً، عن العمل النضالي، وأصبحت غربتھ مضاعفة: غربة عن وطنھ 
وضع تراجعت األولویات القومیة، لتخلي الساحة للنزاعات وغربة عن جالیتھ. ومن ضمن ھذا ال

الطائفیة كي تترعرع. ھذا مع ان االسالم استعان بعمقھ العربي في دعم دعوتھ وبإمكان العروبة أن 
تستعید بعمقھا االسالمي في دعم قضایاھا.  

6( حضر مؤتمر فشل قیادات الجالیة العربیة في بناء أي عالقة مع الجالیات األخرى. في كل عام ی 
اللجنة العربیة االمریكیة لمكافحة العنصریة وفد یمثل الجالیة العربیة في امریكا الالتینیة، 

وتعتبر الجالیة الالتینیة (سكان امریكا الجنوبیة الناطقین باالسبانیة او البرتغالیة)، من الجالیات 
الخیرین من القرن التي اكتسبت مواقع سیاسیة مھمة في الوالیات المتحدة، في العقدین ا

العشرین. ولقد كان من الممكن أن تستفید من القدرة السیاسیة لھذه الجالیة بفتح قنوات معھا 
لدعم قضایانا لو أننا جندنا لھذه الغایة بعض المفاتیح ذات الشأن في جالیتھا في أمریكا 



الجالیة االرمنیة، التي الجنوبیة. الجالیة الثانیة التي یمكن كسبھا الى جانب القضایا العربیة ھي 
تتمتع بنفوذ قوي في كالیفورنیا والساحل الغربي من الوالیات المتحدة. فھذه الجالیة قاست ما 

قاساه العرب من الظلم العثماني  واألھم من ھذا ھو أن ھذه الجالیة لم تنس فضل العرب علیھا. 
ألرمن ومنحوھم حق المواطنة، فأثناء محنتھم فتح السوریون واللبنانیون والعراقیون أبوابھم ل

فاستقروا في ھذه البلدان وعاشوا كبقیة المواطنین دون تفرقة، ال تزال جالیات كبیرة منھم 
تعیش في ھذه البلدان.  

والجالیة الثالثة التي ممكن إیجاد عالقات معھا ھي الجالیة االیرلندیة التي تتمتع بنفوذ في القسم 
حدة.الشمالي الشرقي من الوالیات المت  

ثم یجب أن ال ننسى الجالیة األفریقیة (األمریكیون السود) والجالیة الیونانیة التي ال یستھان 
بنفوذھا.  

الجالیة المھمة التي یجب ان ال ننساھا ھي تلك التي یمثلھا األمریكي العادي، فالصورة السائدة 
مخصصات ھنا، عن ھذا المواطن، وعند أغلب االتجاھات السیاسیة العربیة، تخدم 

الصھیونیة، باعتباره شخصاً معادیاً لنا وغیر جدیر باحترامنا، ولیس ھناك أي جھد مركز من 
قبل أیة جمعیة عربیة أمریكیة للوصول الى ھذا المواطن، وشرح قضایانا، وكسبھ الى جانبنا، 

نا تتسم فالجھد التثقیفي معدوم. القیادات مشغولة عنھ، والقاعدة ال تستوعبھ، ونظرتنا الى أنفس
بالتعالي المبالغ بھ، في الوقت الذي نبالغ في االستخفاف بالصورة التي نكونھا عن المواطن 

األمریكي. وفي ھذه الحالة فنحن، وبصورة ال شعوریة، نضع أنفسنا في موقع یدعو الى 
السخریة. فنحن ننسى أن ھذا المواطن ینتمي الى مجتمع كان قادراً بأن یضع إنساناً على 

، ویضع عربة على المریخ.القمر  

7( قصور مراكز العبادة عن لعب أي دور قومي جامع. كان للجوامع واألدیرة الفضل الكبیر في  
ي المھجر، ما عدا القلیل حفظ اللغة العربیة وتراثھا أثناء الحكم العثماني، ومراكز العبادة ف

القومیة، التي تربط أبناء  بتركیزھا على األولویات الدینیة والطائفیة، أھملت االولویاتمنھا، 
الجالیة ببعضھم والتي تشدھم الى الوطن األم، وبعملھا ھذا وبصورة غیر مقصودة ساھمت في 

إن الدستور األمریكي یدعو الى فصل الدین عن بعضھا.  بناء الحیطان التي تفصل الطوائف
ال تشمل الشؤون عن الدولة، ھذه الدعوة تنحصر في الشؤون اإلداریة والتشریعیة للمجتمع، و

القومیة، ال بل إن ھذه الدعوة وجدت لخدمة ھذه الشؤون. وللشؤون القومیة اولویة على كل 
شيء، إن أكثر النشاطات السیاسیة الصھیونیة، تتركز في دور العبادة.  

 

وفي الخالصة لكي یكون للجالیة العربیة شأن في المجتمع االمریكي، فال بد من خلق مؤسسات 
ومیة جامعة، تتجنب النوازع الفردیة والطائفیة واإلقلیمیة، وتكون قادرة على ان ذات قواسم ق

تتفاعل مع القوى الموجودة على الساحة السیاسیة األمریكیة، متسلحة بكفاءات تفھم الواقع 
األمیركي وواقع العصر.  
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