
 النظرة إلى التاريخ

مصدر  واألفكار القديمة، ما يجعله  والديانات  واملجتمعات  وامللوك  سجل ألحداث املاض ي وسيرة الدول  التاريخ  

وعبره. إضافة إلى ذلك،    وأخطائه  املاض ي  يساعدنا على فهم إنجازاتما حدث في املاض ي، و بُيخبرنا    هاممعرفة  

،  ممن ظلم وقهر وانتهاك لحقوقه  الناس  ه بعضا، وما عانالجماعات والشعوب يحكي لنا التاريخ قصص معظم  

املساملة،  استعمار استهدفت السيطرة على الشعوب  و   عمليات قتل ونهب  وشعوب أخرى من  دول وما قامت به  

من ناحية ثانية،  .  واالستكانة في نفوسها  وتكريس التخلف على أرضهاالفقيرة والضعيفة، واستغالل ثرواتها  خاصة  

ملعتبر  يُ  بالنسبة  ما حققته    واعتزازالشعوب مصدر فخر    عظمالتاريخ  املاض ي  املعنية  الشعوببسبب  من    في 

   .من أمور   غير ذلكالقوة أو  العلم أو الفكر أو االقتصاد أو  مجاالت  تفوق  مكنتها من النجازات  إ

إليها كل شعب تقريبا  من   التي يرجع  التاريخ وما يشمله من تركة تراثية أهم املصادر  ثانية، يعتبر  ناحية 

لتحديد هويته الوطنية، وبلورة تلك الهوية في صورة منظومة ثقافية وإنجازات مادية ومعنوية في مجاالت العلم  

والفن والسياسة  واالقتصاد  التقليديوالفكر  واملأكوالت  الشعبية  على  ون  والرجال  للنساء  بالنسبة  واألزياء  ة 

وفي الواقع، هناك مصدرين أساسيين للهوية، إما التاريخ وتركته الحضارية، أو إيديولوجية حديثة أو  السواء.  

، . وعلى سبيل املثالمن إيديولوجية قائمة  يقوم الشعب الذي ال تاريخ له يوحده باختراعها أو اقتراضها  قديمة

خالل تاريخه  كل شعب    من أعرق شعوب العالم، إذ استطاعتعتبر    وفلسطين والصينواملغرب    ب مصرو شع

وطنية تتمحور حول ثقافات مميزة وإنجازات ماضوية كثيرة. أما شعوب باكستان   ةتشكيل هويعلى أرضه    الطويل

باكستان وبوب تاريخ مشترك يوحدها، وذلك إلن  لها  اية الحرب  نجالدش كانتا، وحتى نهنجالدش وأمريكا فليس 

الذين قامت بإبادتهم    لبالد األصليينسكان ال  على أنقاض  قد قامت   أمريكاأما    .جزءا من الهند  ،العاملية الثانية

ا، واستيراد  وروبأاليين املهاجرين من مختلف دول العالم خاصة من  وفتح املجال مل  ،ومصادرة حقوق من بقي منهم

نجالدش لتبني اإلسالم كهوية، فيما ولقد تسبب هذا األمر في دفع كل من باكستان وبماليين العبيد من إفريقيا.  

 هوية تقول باالستثناء األمريكي.  ختراع  اقام حكام أمريكا ب

تعود جذور هوية كل أمة إما لتاريخها أو لعقيدة تبنتها وآمنت بها، إذ ال يمكن ألمة أن تستحوذ على  إذن،  

ضوء عدم وجود تاريخ ألمريكا قبل  تؤمن بها. وفييديولوجية  إهوية خاصة إال من خالل الرجوع إلى تاريخها أو إلى  



يديولوجية ذات بعد عقائدي. وملا أتأسيس الواليات املتحدة في القرن الثامن عشر، فإن جذور هويتها أصبحت  

من وتقلص قدراته على التفكير، فقد أصبح من املحتم االدعاء  كانت العقائد تقوم على مبادئ ثابتة تحد حرية املؤ 

إلى قيم االنفتاح أبأن   أتباعها،  في تاريخ اإلنسانية، فجذورها تعود، كما يدعي  يديولوجية أمريكا تمثل استثناء 

التي    والحرية والديمقراطية والفردية. وهذا جعل دعاة االستثناء يغمضون عيونهم عن الجرائم الكثيرة والشنيعة

بينها تجارة الرقيق التي شملت نحو   فريقي تم خطفهم  أمليون    12ارتكبتها أمريكا خالل تاريخها القصير، ومن 

وشحنهم على سفن كما تشحن األغنام إلى العالم الجديد بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ضمن عملية  

في دخول املجتمع األمريكي في حرب أهلية بين تسببت في موت نسبة كبيرة منهم؛ كما أن تجارة الرقيق تسببت  

غاء مؤسسة العبودية ونظامها  إلالقوى التي دافعت عن مؤسسة االستعباد وملكية العبيد، والقوى التي طالبت ب

 الذي لم يعترف بإنسانية اإلنسان األسود.  

عامي  اوب املكسيك خالل  على  بشن حرب  أمريكا  قامت  االستثناء،  نتائجها  كان    1848و    1846سم  من 

أمريكا على مساحات واسعة جدا من املكسيك بالقوة وضمها إليها. وتقول كتب التاريخ أن تلك الحرب    استيالء

يمان بأن هللا أعطى أمريكا الحق في التوسع على حساب جيرانها، وأن قدرها هو أن كانت أول نزاع يأتي نتيجة لل 

الهادئ. ولقد تسببت تلك الحرب في معاناة   تمد حدودها من البحر إلى البحر، أي من املحيط األطلس ي إلى املحيط

أعداد كبيرة من سكان املكسيك، وسكان البالد األصليين، واملواطنين األمريكيين على السواء، وانتهت باستيالء 

، وذلك بعد أن  أمريكا على ما يسمى اليوم واليات كاليفورنيا، ونيفادا، وأريزونا، ونيو مكسيكو، ويوتا وكولورادو

. قال فنان وكاتب مرموق من والية نيو مكسيكو في مقابلة تلفزيونية أنه حين ستولت على والية تكساس كانت قد ا

يتحدث عن نفسه ال يتحدث بوصفه "مكسيكي أمريكي" ألنه ُولد في أمريكا ولم يهاجر من املكسيك إليها كغيره،  

الحدود   تم نقل  ينتمون لدولة أخرى بعد أن  أنفسهم  إلى مكان  وإنما أجداده وجدوا  القديم  بالقوة من مكانها 

 جديد. 

في مذكراته إن الحرب األمريكية    Ulysses Grantالرئيس األمريكي يوليسس جرانت    قال من ناحية أخرى،  

املكسيكية كانت حربا ُمخزية، "لقد كانت واحدة من أقل الحروب عدال في التاريخ، شنها طرف قوي ضد طرف  

أيضا  ضعيف". ولقد جاءت مالحظة جرانت   الخارجية، وهي مالحظة تعكس  أمريكا  هذه ضمن نقده لسياسة 



وتعني عبارة االستثناء األمريكي أن التاريخ والقدر اإللهي اختارا موقفا سلبيا مبطنا من مقولة االستثناء األمريكي.  

ردد رئيس أمريكي  دولة أمريكا لتكون بمثابة مدينة فوق تلة تطل على العالم ككل وتقوده بنورها وفكرها. إذ حين ي

شعار االستثناء، يقول للعالم بطريقة غير مباشرة إن كون أمريكا استثناء تاريخيا وإلهيا يمنحها الحق في التصرف  

من    سن القوانين وتطبقها على الغيرأن ت  أمريكا  الخضوع للقوانين الدولية، أي أن من حقببحرية، وال يلزمها  

 ن وما قد يترتب عليها من مسؤوليات.  مع عدم االلتزام بتلك القوانيالدول،  

 كنز   في نظر األمة املعنية  األمم، تجعل التاريخض ي التي تشكل مصدر فخر واعتزاز ألمة من  إنجازات املا 
 
ال    ا

 طار إالجماعية، و   ذاكرتهايختزن    ا مقدسا أو شبه مقدس ، ومكانىيفن
 
موقفها من  هويتها و د  يحدا يسهم في تمرجعي  ا

. وهذا يجعل التراث قوة تشحذ الهمم وتستثير العواطف والشجون، الشعوب األخرى واملستقبل و الحياة  و   النفس

ضمن مجاالت  لكنها غالبا ما تحصر الفكر والتطلعات  الحركة الفكرية والتطلعات املستقبلية،    وتسهم في توجيه

 .، ألن تركة املاض ي ال تفارق خيالها أبداوهامضيقة تغلب عليها التخيالت واأل 

خ، وبغض النظر عن مصدره ومدى أمانة  يكن التجارب اإلنسانية والسجالت التاريخية تشير إلى أن التار ل

 املنتصرون  رتكبهايمن قام بتدوينه، يميل إلى املبالغة، واختالق األعذار للمهزومين أحيانا، وتبرير الجرائم التي  

تبتعد كثيرا أو قليال   يجابية أو سلبية،إوهذا يجعل الذاكرات الجماعية، سواء كانت    أحيانا أخرى.   مبحق غيره

الغزاة املنتصرون بتدوينها، وذلك بهدف تبرير   خية قام يمن سجالت تار ى اإلنسانية معظم ما لدعن الحقيقة؛ ف

الضحية  ليل من شأن  املبالغة في الحديث عن النصر، والتق. إن  خسارتهممسؤولية    ضحاياهمجرائمهم، وتحميل  

وبسبب تغير    .أحيانا  بعضهم  وتقديس  الفاتحون،  تمجيد القادة  تشجيعها علىتزييف وعي الشعوب و يخدم هدف  

أل  حضارة  من  املجتمعات  وانتقال  الحياة،  فإنخظروف  فهم    التاريخ  رى،  على  مجتمعا  ساعدت  قلما  وعبره 
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