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مة المقدِّ

لصحافينّي  واملرتجمة،  املختارة،  املقاالت  من  مجموعة  التقرير  هذا  يتضّمن 

أمريكا  يف  يعيشون  وازنني  مثقفني  أو  بالخصوص،  أمريكينّي  غربيّني،  ومفّكرين 

والغرب، وتتناوُل موضوع »العنرصيَّة« يف الواليات املتّحدة، راهًنا وماضيًا.

ولَِئ كان البعض يتساءل عن مدى جّديّة التهديد الوجودّي الذي متثّله العنرصيَّة 

عىل وجود الواليات املتّحدة كدولة- أّمة، إاّل أّن هؤالء الكتّاب، وغريهم، يقرعون 

ناقوس الخطر، ويحّذرون من أّن أفول أمريكا، بصيغتها الراهنة، هو مسألة وقت، 

مقابل من يرون أّن الوقت مل ينفد بعد لتصويب الوضع.

العنرصيَّة يف الواليات املتّحدة مركّبة، هي عنرصيَّة ملّونة، طبقيَّة، عرقيَّة، دينيّة، 

جغرافيّة، تحيل حياة األقليّات يف هذا البلد إىل بؤس، وتعرّضهم لإلقصاء والتهميش 

والقهر واإلذالل والقتل. عنرصيَّة يحميها جهاز رشطة »مؤرسل« األساليب والعقيدة، 

يختزُن كلَّ حقد حقبة العبوديّة وقسوتها، جهاٌز أُنشئ لحامية النظام الراهن بأقىس 

األساليب الوحشيّة. 

ياُلحظ أّن مثّة، يف هذا التقرير، حضوًرا الفتًا للرئيس األمرييك دونالد ترامب، يف 

الواقع ليس الغرض من ذلك الرتكيز عىل شخصيّة هذا الرئيس اإلشكايّل، لكن وجدنا 

أْن ال مناص من إيراد عّدة مقاالت تعالُج قضيّة العنرصيَّة من منظور هذا الرجل، 

وهو ما يتجىّل يف ترصّفاته وترصيحاته وعناده مسكونًا بهاجِس الفوز بوالية رئاسيّة 

ثانية، يف سباق انتخايّب محموم سيطيح بأمريكا، كام يرى املحلّلون، يف أتون الفوىض 

أيًّا كانت نتائجه.

مركز املعارف للدراسات الثقافيَّة
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ذي نيويوركر  .1
هل أميركا خرافة؟)))

قات عميقة، 
ّ

ة من تشق يكيَّ  تعاني األّمة األمر
رّبما أكثر بكثير من القدرة على إصالحها!

الواليات  أّن  املخرضمة،  األمريكيَّة  الصحافيَّة  رايت،  روبن  املقالة،  كاتبُة  ترى 

أو   ، سامٍّ انتخابات  موسم  بسبب  فقط  ليس  تتفّكك؛  أّمة  وكأنّها  تشعر  املتّحدة 

أزمٍة وطنية عىل خلفيّة الِعرْق والبطالة والجوع يف أرض الُفرَص، أو جائحة تقتل 

عرشات اآلالف كّل شهر، بل ألّن األساسات التي تقوم عليها األّمة األمريكيَّة تعاين 

من تشّققات عميقة، رّبا أكرث بكثري من القدرة عىل إصالحها يف أّي وقٍت قريب، 

أو يف أي وقت عىل اإلطالق. بحسب رايت، يستهلك الغضب الكثري من األمريكيني، 

وقد يصبح أسوأ بعد االنتخابات، وعىل مدى السنوات 

تصّدعاتنا  ألّن  الفائز،  عن  النظر  بغّض  املقبلة،  األربع 

شكوكًا  ولّدت  قد  لرايت،  والكالم  والثقافيَّة،  السياسيَّة 

طويلة،  لفرتة  نفَسه،  اعترَب  بلٍد  استقرار  حول  متزايدة 

مالًذا، وأمنوذًجا واستثناًء بالنسبة إىل بقيَّة العامل.

تنقل رايت، يف هذا السياق، عن »كولني وودوارد« 

صاحب كتاب »االتّحاد: النضال من أجل صياغة قصة أّمة الواليات املتّحدة«، قولَه 

لها بأّن »فكرة أّن ألمريكا ماٍض مشرتك يعود إىل الفرتة االستعامريَّة، هي خرافة«، 

(1) The New Yorker, Is America a Myth?,Robin Wright, September 8, 2020.

ــب الــكــثــيــر  ــض ــغ يــســتــهــلــك ال
يصبح  ــد  وق األمريكيين،  مــن 
ــات،  ــابـ ــخـ ــتـ أســــــوأ بـــعـــد االنـ
وعــلــى مــدى الــســنــوات األربــع 
الفائز عن  النظر   

ّ
بغض المقبلة، 



ة: هل أميركا خرافة؟«10 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

وأضاف، »نحن أكرث من أمريكا مختلفة، لكّل منها قصص عن األصل، ومجموعة قيَم، 

كثري منها غري متوافق، ما أّدى إىل اندالِع حرٍب أهليّة يف املايض، ومن املحتمل أن 

تكون قوَّة حارقة يف املستقبل«.

األّمة  تاريخ  تعكس  أمريكا  بها  متّر  التي  الراهنة  »األزمة  بأّن  وودوراد  يكمل 

األمريكيَّة، الذي مل يتغرّي كثريًا كام يتّضح. فقد استوطنت البالد ثقافاٌت متنّوعة: 

»أم  نيويورك،  مدينة  حول  والهولنديّون  إنغلند،  نيو-  يف  نزلوا  فالتطهرييّون 

من  اإلنكليز  العبيد  وأمراء  اإليرلنديّة،   - األسكتلنديّة  الغالبية  ذات  األباالشيا«، 

أعامق  يف  فسكنوا  الغربيّة  الهند  وجزر  باربادوس 

وبحسب  أخصاًما«.  كانوا  ما  غالبًا  وهؤالء  الجنوب، 

»صدفة  كانت  املتّحدة  الواليات  »فــإّن  وودوارد: 

تاريخيّة« إىل حدٍّ كبري، ألّن الثقافات املتميّزة تشاركت 

تهديًدا خارجيًّا مثّله  الربيطانيّون، وبعد ما يقرب من 

مائتني وخمسني عاًما، يزعم بلد يصل حجمه إىل ستة 

»أمريكيَّة« ونظام سيايس  ثقافٌة  فيها  انصهرت  بوتقة  أنّه  األصيل  أضعاف حجمه 

من  كثريٍ  يف  لكن  السعادة«،  لتحقيق  والسعي  والحريَّة  »الحياة  بتوفري  يتعّهد 

األحيان، مل يحدث ذلك.

الوفاء  يتّم  ومل  عميقة،  الثقافيَّة  والتشّققات  االنقسامات  تزال  ال  قرون،  بعد 

بالوعد األمرييك للعديد من السود، اليهود، الالتينيّني، األمريكيّني اآلسيوينّي، وعدد ال 

يُحىص من مجموعات املهاجرين، بل حتى لبعض البيض. جرائم الكراهيّة - أعامل 

العنف ضّد األشخاص أو املمتلكات عىل أساس العرق أو الدين أو اإلعاقة أو التوّجه 

الجنيس أو اإلتنيّة - تعّد مشكلة متناميّة. وقد حّذرت مجموعة مكّونة من الحزبيّني 

يف مجلس النواب، يف آب املايض بأّن »الكراهية تنطلق يف ظّل تزايد عدم اليقني«.

ــة  رت مــجــمــوعــة مــكــّون
ّ
حــــــذ

مجلس  فـــي  ــيــن  الــحــزبــّي مـــن 
ــمــاضــي  ال آب  ــي  فـ ــواب،  ــ ــن ــ ال
ــة تــنــطــلــق في  ــكــراهــي  ال

ّ
بــــأن

ــدم الــيــقــيــن ــ ــد عـ ــ ــزاي ــ  ت
ّ

ــل ــ ظـ
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تقول رايت، عندما خاضت أثينا وإسبارطة الحرب يف القرن الخامس قبل امليالد، 

الحظ الجرنال واملؤرِّخ اليوناين ثوسيديدس أن »اإلغريق مل يعودوا يفهمون بعضهم 

البعض، عىل الرغم من أنهم يتحّدثون اللغة نفسها«، ويف القرن الواحد والعرشين، 

يحصل األمر ذاته بني األمريكينّي. وتنقل رايت عن ريتشارد كريترن، يف كتابه املنشور 

أخريًا: »فّككوه: االنفصال واالنقسام والتاريخ الرّسي التّحاد أمريكا غري الكامل« قوله 

ا  بأّن خطابن االسيايس تحّوَل إىل »حرب أهليَّة بوسائل أخرى. نبدو كأنّنا ال نريد حقًّ

االستمرار يف أن نكون أعضاء يف بلد واحد«، يف أوقات مختلفة من تاريخ أمريكا، كان 

بقاء االتّحاد ناتًجا من »الحّظ والصدفة«، بقدر ما نتج من التلويح باألعالم واإلرادة 

السياسيَّة. »يف كّل خطوة تقريبًا، تطلّب األمر تنازالٍت ال ميكن الدفاع عنها أخالقيًّا، 

أّدت فقط إىل تأجيل املشاكل إىل املستقبل«.

ترى رايت، أّن محاولة تصفية الحساب مع املايض أنتجت املزيد من األسئلة، 

األسبوع  أوصت  واشنطن،  العاصمة  يف  مستقبلنا.  بشأن  الجديدة،  واالنقسامات 

يطلب  بأن  تقرير،  باورس، يف  موريل  املدينة،  عمدة  من  مكلّفة  املايض مجموعة 

مكتبها من الحكومة الفيدراليّة »إزالة أو نقل« نصب واشنطن التذكارّي ونصب 

بنيامني فرانكلني وكريستوفر كولومبوس، من بني أمور أخرى.  جيفرسون ومتاثيل 

ووضعت اللجنة قامئة باألشخاص الذين ال ينبغي تسميُة أعامل عاّمة بأسامئهم، 

واملخرتع  ويلسون،  وودرو  جاكسون،  أندرو  مونرو،  جيمس  الرؤساء  ذلك  يف  با 

بعد  الوطني.  النشيد  كتب  الذي  يك  سكوت  وفرانسيس  بيل،  غراهام  ألكسندر 

موجة من االنتقادات، قالت باورس، يوم الجمعة، إنّه جرى تحريف التقرير، وإّن 

املدينة لن تُقِدم عىل أّي فعٍل يف ما يتعلّق باآلثار والنصب التذكاريّة. ولكن يبقى 

هناك سؤال، ليس فقط ألنّنا نعيش يف عرص »حياة السود مهّمة«: ما هي أمريكا 

اليوم؟ وهل تختلف عن ماضيها املُعيب بشّدة؟



ة: هل أميركا خرافة؟«12 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

بسلسلة  الـ1830،  أعوام  منذ  مرّت،  املتّحدة  الواليات  أّن  رايت  روبن  تروي 

امللتزمة  الثوريّة  الجمهوريّة  بدأت فكرة  التي هّددت متاسَكها. فقد  األزمات  من 

االختالفات  ظهور  مع  بالتآكل،  فقط)  البيض  للرجال  الوقت،  ذلك  (يف  باملساواة 

مراًرا  األقاليم،  أو  الواليات  ضغطت  الثّوار.  من  األّول  الجيل  وتاليش  اإلقليميّة 

وتكراًرا، باتجاه االستقالل، لكن االنقسامات الواسعة هّددت، مرّة أخرى، بالتسبّب 

يف تفّكك األّمة يف الثالثينيات والستينيات من القرن املايض، »ومرة أخرى؟«، عىل 

ما تنقل رايت عن املؤّرخ يف جامعة »ييل«، ديفيد باليت، متتىلء أمريكا بالحركات 

االنفصاليَّة، ويف انعكاس لـ»بريكست« - خروج بريطانيا 

من االتّحاد األورويب - يطالبون بـ»تكست« (تكساس)، 

»كاليكسيت« (كاليفورنيا)، و»فرييكست« (فريمونت). 

ومخاطُر  الداخليَّة  التجارة  إىل  الحاجُة  ساعدِت 

التهديدات الخارجيَّة يف متاسك أمريكا. تَجّمعت الفصائل 

الربيطاين  االعتداء  مواجهة  أجل  البالد من  املتباينة يف 

العرشين؛  القرن  يف  واليابانيني  واألملان  عرش؛  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  يف 

و»القاعدة« بعد هجامت 11 أيلول/ سبتمرب يف القرن الـ21. ولكن اآلن، من دون 

لسنا  بالتأكيد  »نحن  نفسها.  متزايد عىل  بشكل  األّمة  تنقلب  تهديدات خارجية، 

موّحدين«، كام يقول باليت، » فهل نحن عىل حافة انفصال من نوٍع ما؟ ال، ليس 

باملعنى الحريف. ولكن يف داخل عقولنا ومجتمعاتنا، نحن بالفعل يف فرتة انفصال 

بطيء التطّور، الواليات املتّحدة اليوم هي بيت منقسم حول ما يبقيه واقًفا«.

الذي يجادل فيه »بأنّه، مع سياساتها  تعود رايت إىل ريتشارد كريترن وكتابه، 

املتحطِّمة بشكل كبري، فإن وقت أمريكا ينفد. واحتامل وقوع انفصال جسدي أو 

سيايس هو اآلن حقيقي، عىل الرغم من أن االستقطاب يف أمريكا ليست له حدود 

مة 
ِّ
المتحط ســيــاســاتــهــا  ــع  م

ــإن وقـــت  ــ ــل كـــبـــيـــر، فـ ــك ــش ب
ــا يـــنـــفـــد. واحـــتـــمـــال  ــركـ ــيـ أمـ
ــال جــســدي أو  ــص ــف وقــــوع ان
حقيقي اآلن  هـــو  ســيــاســي 
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بالكامل،  كذلك  هي  حمراء  والية  ال  دقيقة:  جغرافية 

القرن  بالكامل، لكن يشهد  وال والية زرقاء هي زرقاء 

مغادرة  لفكرة  فيها  لبس  ال  عودًة  والعرشون  الحادي 

من  متنّوعة  »مجموعة  تفكيكها.  أو  املتّحدة  الواليات 

الحركات االنفصاليّة التي شّكلتها رصاعات وانقسامات 

املايض تجلّت بطرق جديدة، وقد تكون مزعِزعة لالستقرار«، يكتب كريترن. عىل 

عكس املايض، فقد ظهرت الدوافع االنفصاليّة الحالية يف أماكن متعّددة يف الوقت 

ذاته. وبحسب كريترن، كام تنقل رايت، »غالبًا ما تُرفض فكرة االنفصال عىل اعتبار 

واالنفصاليّة  الكونفدراليّة  عن  الحديث  عودة  أّن  إاّل  خياليّة،  أو  جاّدة  غري  أنّها 

الجديدة تكشف انقسامات يف الحياة األمريكيَّة، ربا ال تقّل صعوبة عن تلك التي 

أّدت إىل الحرب األهليّة األوىل«.

تختم رايت مقالتها بالقول: »يف السنوات املقبلة، من املرّجح أن تزداد جاذبيّة 

الفيدرالية.  السلطة  لفكرة  املخلصني  املؤمنني  بني  األمريكيَّة، حتى  التجربة  إيقاف 

وتنقل مجّدًدا عن كريترن قوله إنّه: »يف حال جرى حّل االتّحاد مجدًدا، فإن ذلك 

التي  النواحي، ستكون االنتخابات  سيكون يف كّل مكان، ومرّة واحدة«. يف بعض 

تفصلنا عنها مثانية أسابيع فقط بثابة إسعاٍف مؤقّت، عىل األقّل إلنهاء حالة عدم 

اليقني الحالية املؤملة، لكنها ستلعب جزًءا من الدور فقط يف تقرير ما سيحدث يف 

النهاية ألّمتنا. 

»هل نحن خرافة؟ حسًنا، نعم، باملعنى العميق للكلمة. لطاملا كّنا كذلك«، قال 

باليت. ومن أجل البقاء، يجب عىل أمريكا أن تتجاوز الخرافة.

ــرن الــــحــــادي  ــ ــقـ ــ ــد الـ يـــشـــهـ
لبس  ال   

ً
عـــــودة ــرون  ــشـ ــعـ والـ

الواليات  مغادرة  لفكرة  فيها 
تــفــكــيــكــهــا أو  ـــحـــدة 

ّ
الـــمـــت



ة: هل أميركا خرافة؟«14 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

غلوبال بوليسي جورنال  .2

ة يَّ  تشومسكي: مقتل جورج فلويد ووباء العنصر
 وكالب ترامب المتوحشة)))

أهم  من  واحد  مع  مقابلة  بإجراء  پوليترشونيو  يس.جي  السيايس  املفكر  قام 

املفكرين يف الواليات املتّحدة ويف العامل، نعوم تشومسيك، ليسأله عن كل القضايا 

 »Truth out«  نرُِشَت عىل موقع املقابلة  املتّحدة.  الواليات  بها  التي متّر  امللّحة 

ترجمها بترصّف »حسن مصاروة« يف صحيفة »االتحاد« اليسارية الفلسطينية. 

انسيابيتها وحرًصا  الصحيفة، حفاظًا عىل  املقابلة كام وردت عىل موقع  ننقل 

اليهودّي  اللغوّي  هو  املتحّدث  لكون  والتلخيص،  الحذف  يف  االجتهاد  عدم  عىل 

اليسارّي ذائع الصيت نعوم تشومسيك:

پوليترشونيو: سيّد تشومسيك البعض يقول تعليًقا عىل مقتل جورج فلويد 	 

إن العنرصيَّة وباء أمرييك، وأنّنا خالل 400 عام مل نجد لها لقاًحا، ملاذا تبدو 

العنرصيَّة يف الواليات املتّحدة راسخة ومستعصية إىل هذا الحد؟

لقد 	  هذه.  سنة  الـ400  خالل  حدث  فيام  موجودة  اإلجابة  تشومسيك: 

أنظمة  أكرث  املتّحدة  الواليات  عمر  من  األوىل  الـ250  السنوات  صنعت 

العبوديّة رشاسة يف تاريخ اإلنسانيّة، وذلك بجرّد أن حصلت املستعمرات 

عىل حريّتها. لقد كان هذا النظام العبوديُّ فريًدا ال بقسوته البشعة، لكن 

أيًضا لكونه كان نظاًما استند إىل لون البرشة، ولهذا كان ال ميكن استئصاله، 

بل تحّول إىل لعنة امتّدت إىل األجيال املستقبليّة. وقد عوملت أقليّات أخرى 

بقسوة، وحتى حرمت من املكوث يف الدولة بواسطة قوانني عنرصيَّة، مثل 

(1) Global policy, Noam Chomsky: Amid Protests and Pandemic, Trump’s Priority Is Protecting Profits, 

C. J. Polychroniou, 11 June 2020.

تمَّ ترجمة هذا النص من ِقبل حسن مصاروة من صحيفة االتحاد الفلسطينيَّة.
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الّسود،  عكس  عىل  لكن  واإليطاليّني.  اليهود 

فإن »وصمة العار« مل تلتصق بهم بشكل دائم، 

وتحويلهم  النهاية  املمكن ضّمهم يف  كان من 

إىل مجتمعات أكرث قبواًل.

شّدتها.  يف  األمريكيَّة  العنرصيَّة  فريدة  هي  كم 

التي بقيت يف  األعراق  أّن قوانني عدم اختالط  حيث 

املدنية يف  الحقوق  حركة  انبثاق  حتى  القوانني  كتب 

يف  النازيني  أّن  لدرجة  جًدا  شديدة  كانت  الستينات، 

أملانيا رفضوها حينام كانوا يبحثون عن مناذج لقوانني 

نورمبريغ العنرصيَّة.

انتهت العبوديّة رسميًّا يف الواليات املتّحدة قي عام 1865، وُمِنَح السود يومها 

عقًدا كاماًل من إعادة التأسيس، وقد استغلّوا هذه السنوات بصورة مثرية لإلعجاب 

حتى  لكن،  يحملونَه.  كانوا  الذي  الرعب  مرياث  إىل  بالنظر  وتأثريها،  فعاليّتها  يف 

هذا انتهى، ألنّه تّم التوصل إىل اتفاقيّة بني الشامل والجنوب سمحت للعنرصين 

من  بالّسخرة(1)  عمل  قّوة  إىل  الّسود  يحولوا  وأن  ويقمعوا  يقتلوا  أن  الجنوب  يف 

الثورة الصناعيّة الجنوبيّة، وكل ذلك تّم من خالل »تجريم« السود  أجِل تحريك 

وسجنهم بشكل جامعي وسلبهم حقوقهم.

تقريبًا،  الثانية  العاملية  الحرب  األمرييك دامت حتى  التاريخ  الوصمة يف  هذه 

حينام احتاجت صناعة الحرب إىل العاملة الحرّة، أتذكر، والكالم لتشومسيك، كيف 

أّن الخدم السود اختفوا من منازل الطبقة الوسطى يف تلك الفرتة. ثّم أتيحت، أثناء 

 Incidents »(1) من أهم الروايات التي تصف تلك الحقبة وفظاعتها رواية »أحداث في حياة فتاة ُمستَعبَدة
in the Life of a SlaveGirl, وهي سيرة ذاتيَّة كتبتها هاريت جيكوبس، ونُشرت عام 1861. 

ــة  كـــم هـــي فـــريـــدة الــعــنــصــريَّ
حيث  شّدتها.  في  ة  األمريكيَّ
ــاط  ــت اخ ــدم  ــ ع قـــوانـــيـــن   

ّ
أن

كتب  في  بقيت  التي  األعــراق 
حركة  انبثاق  حتى  القوانين 
الحقوق المدنية في الستينات، 
 

ّ
أن لدرجة  جــًدا  شديدة  كانت 
رفضوها  ألمانيا  في  النازيين 
حينما كانوا يبحثون عن نماذج 
ة العنصريَّ نورمبيرغ  لقوانين 



ة: هل أميركا خرافة؟«16 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

النمو الكبري الذي حصل بعد الحرب، بعُض الفرص للّسود األمريكيني، إاّل أّن عراقيل 

عن  منعت  الحرب،  بعد  ُمنَحت  التي  التعليميّة  الفرص  موجودة.  بقيت  جّديّة 

املواطنني السود بواسطة قوانني معينة؛ ملكيَّة املنازل، أساس الرثوة ملعظم الناس، 

الوقت الذي سحبت فيه  الفدراليَّة، ويف  القوانني  الّسود منها بواسطة  تّم حرمان 

هذه القوانني العنرصيَّة تحت ضغط نضال حركة الحقوق املدنيّة يف الستينيات، 

كانت الفرصة قد ضاعت عىل الكثري من املواطنني السود. 

النيوليربالية  ت  انقضَّ وعندها  السبعينيات  فرتة  يف  الكساد  من  االقتصاد  عاىن 

الفقراء  املواطنني  إلبقاء  باألساس  َمت  ُصمِّ التي  وهي  االقتصاد،  عىل  وسيطرت 

والعامل يف مكانهم، وكالعادة فاملجتمعات السوداء كانت األكرث تأُثرًا بشكل وحيش 

الجديدة من  املوجة  الذي جاء مجتمًعا مع  االقتصادي،  النيوليربايل  العدوان  بهذا 

تجريم السود بواسطة إدارة ريغان العنرصيَّة، وهي السياسة التي ُعززت بواسطة 

بيل كلينتون تحت عباءة »أنا واحد منكم«، وحتى جورج فلويد اليوم.

ليس من الّصعب إًذا اإلجابة عن السؤال، عىل األقل عىل مستوى واحد. أما عىل 

مستوى أعمق فيمكن أن نسأل ملاذا يصعب علينا معالجة هذا املرض؟

فقط،  املتّحدة  للواليات  مميِّزًا  أمرًا  ليس  العنرصيَّة  أن  بالذكر  الجدير  من 

العنرصيَّة تواجدت دامئًا بشكل أو بآخر، لكن فقط بعد عرص التنوير واالستعامر 

اإلمربيايل اكتسبت »خبثها« املعارص.

 لرناها عىل حقيقتها يف أوروبا، ما علينا إاّل أن نشاهد الجهود الجبارة ألوروبا 

»املتحرّضة« حتى تبقي ضحايا قرون من اإلرهاب والذبح األورويب بعيًدا عن شواطئها. 

نذكر كيف فضلت أوروبا أن تشاهد آالف الليبيني يغرقون يف البحر هربًا، يف مشهد 

اإلبادة الجامعيّة الذي قام به االستعامر اإليطايل الفايش يف ليبيا بعد الحرب العاملية 

الثانية، هذا مشهد نستطيع أن نتذكر كم كان محموًدا يف الدميقراطيّات الليربالية 
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وهو  »لليربتارية«،  الروحي  األستاذ  وحتى  الغرب.  يف 

مذهب مؤيّد للحريّة الفردية، »لودفيج فون ميزس« 

أّن  ننكر  أن  ميكن  »ال  أنه   1927 عام  يف  كتب  الذي 

ديكتاتوريتها،  عن  رغاًم  املشابهة،  والحركات  الفاشيّة 

تحمل أفضل النوايا، وأّن تدّخلَها يف هذه اللحظة قد 

استحّقته  الذي  الفضَل  إّن  األوروبية،  الحضارة  أنقذ 

الفاشية بجدارة سيخلُّد يف التاريخ«.

پوليترشونيو: شاهدنا يف عرِص الكورونا عودة 	 

مفاجئة إىل التفكري االقتصادي املوجه، وبشكل فضفاض، بواسطة األفكار 

تنشيط  بهدف  الرضائب،  وتخفيض  الحكومة  إنفاق  زيادة  أي  الكينزية، 

االقتصاد، والحفاظ عىل دولة رفاه صلبة. هل هذه إشارة إىل أّن النيوليرباليّة 

بعد  »العادي«  الوضع  إىل  عودة  سنشهد  أنّنا  أم  نهايتها؟  إىل  الطريق  يف 

انتهاء األزمة الصحية بخاصة يف الواليات املتّحدة حيث يوجد مقاومة كبرية 

للدميقراطية-االجتامعية؟

الحايل، 	  االقتصادي-االجتامعي  النظام  َصَنَعْت  التي  القوى  إّن  تشومسيك: 

ومن ضمنه الوباء والسباق من أجل التدمري الذايت، ال تضيّع لحظة واحدة 

عودتها  وبالطبع  النيو-ليربالية،  الكارثة  بقاء  ضامن  أجل  من  تفانيها  يف 

بصيغة أرشس، مع وسائل معقدة للمراقبة والسيطرة. وستنجح بذلك إال 

إذا قامت الجامهري الشعبية بسحب تأييدها لها، وقامت باستخدام تلك 

القوة املوجودة بني أيادي املحكومني وتنظيم نفسها لخلق عامل أكرث إنسانية 

وعداًل- يف الحقيقة، عامل قادر عىل البقاء.

وهذا يتطلب عىل أقل تقدير، دولة اجتامعية بالحدود الدنيا. ونستطيع أن 

التي  الــقــوى   
ّ

إن تشومسكي: 
االقــتــصــادي- النظام   

ْ
ــَعــت

َ
َصــن

ــن  االجــتــمــاعــي الـــحـــالـــي، وم
ــاق من  ــب ــس ضــمــنــه الـــوبـــاء وال
تضّيع  ال  الذاتي،  التدمير  أجل 
من  تفانيها  في  واحدة  لحظة 
النيو- الكارثة  بقاء  ضمان  أجل 

عودتها  وبــالــطــبــع  لــيــبــرالــيــة، 
وسائل  مــع  أشـــرس،  بصيغة 
والسيطرة للمراقبة  معقدة 



ة: هل أميركا خرافة؟«18 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

نعي كم هي صعبة حتى هذه الخطوة البسيطة، من معاينة التعليقات الليربالية 

عىل حملة بريين ساندرز: »أفكار جيدة، لكن الشعب األمرييك ليس جاهزًا لها«، 

وهذا اتّهام ال يصدق للمجتمع األمرييك، الذي وفًقا لهذا الحكم، ليس قادًرا أن 

يصعد إىل مصاف ما هو عادي يف أي مكان آخر: رعاية صحية للجميع، وتعليم 

عايل مجاين...

تقدميّة  لحركة  األدىن  الهدف  يكون  أن  يجب  العامل  باقي  إىل  االنضامم  لكن 

شعبيّة. ملاذا عىل القرارات املتعلّقة بحيواتنا أن تنتقل من ممثلني منتخبني، الذين 

قابلة  أيادي »خاّصة« غري  إىل  األقل،  عليهم عىل  السيطرة  بعًضا من  الناس  ميلك 

للمحاسبة كام تحّدد العقيدة النيوليرباليّة. ولنقول أكرث من ذلك، ملاذا عىل الناس 

مل  متطرف  بشكل  وسيطرة  آليات ضبط  تحت  الواعية  حياتهم  معظم  أن ميضوا 

يحلم بها حتى ستالني؟ إّن العمل تحت هذه األوامر واإلرشاف الخارجي هو عدوان 

مبارش عىل الحقوق والكرامة اإلنسانية األساسية. ذلك اإلرشاف الخارجي والسيطرة 

التي اعتربت محتقرة منذ اليونان وروما القدمية حتى القرن الـ19، والتي استهجنت 

بشدة من قبل الناس يف بدايات الثورة الصناعيَّة. هذه مجرد بداية، عامل مختلف 

ممكن أن يكون، عاملًا مختلًفا جًدا.

پوليترشونيو: يف الـ40 عاًما املاضية، شهدنا يف الواليات املتّحدة تحلاًّل لدولة 	 

الرفاه وصعوًدا أليديولوجيا السوق املتطرّفة، حتى وصلنا إىل الحال حيث ال 

تستطيع الدولة أن تتعامل مع أزمة صحيّة هائلة، باإلضافة إىل إشكاليات 

ماثلة منذ زمن مثل الفقر عىل نطاق ضخم، وال -مساواة اقتصادية هائلة، 

وعنرصيَّة ووحشيّة الرشطة. لكن مع كل هذا مل يرتّدد دونالد ترامب من أن 

يقول يف غمرة االحتجاجات عىل مقتل جورج فلويد إن »الواليات املتّحدة 

هي أعظم دولة يف العامل« يف الوقت الذي يبدو أنّه يسعى إلشعال حرب 
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أهلية يف هذه البالد عن طريق اتّباع تكتيكات االستقطاب املتطرّف. هل 

ميكنك التعليق عىل ما متّر به البالد اليوم؟

تشومسيك: ال أظن أن ترامب يريد حربًا أهليّة. بل أعتقد، كام يرصح هو، 	 

أنه يريد »الهيمنة« بواسطة العنف وأن يُرعب كل معارضة محتملة. هذا 

سيناتور  تجرأت  حينام  غضبه  انفجار  إىل  فقط  انظر  الطبيعي.  فعله  رد 

جمهوريّة مثل »ليسا موركاوسيك« عىل أن تخرق االنضباط الحزيب املقدس 

بفصل  قيامه  أو  امللكيّة«.  الشكوك حول »روعة جاللته  بعض  تظهر  وأن 

العامل املسؤول عن تطوير اللقاح حينام طرح شكوكًا حول واحد من األدوية 

الجدليّة التي يرّوج لها ترامب، أو قيامه بتحييد املفتش العام الذي كان من 

املمكن أن يقود تحقيقات يف طبيعة املستنقع الننت الذي ينشئه ترامب يف 

واشنطن. إنّه وضع فاسد، وترامب ظاهرة جديدة بشكل جذري يف التاريخ 

السيايس األمرييك.

ردة فعل أخرى لرتامب هي تهديده بـ«الكالب األكرث رشاسة، واألسلحة األكرث 

البيت  التي رأيتها يف حيايت«، حينام أحاط املحتجون السلميون مسكنه يف  شؤًما 

البالد، حينام ظهرت  الرعب يف هذه  إّن جملة »كالب رشسة« تستحرض  األبيض. 

صور الكالب املتوحشة وهي تهاجم املحتجني السود عىل الصفحات األوىل للجرائد 

أثناء حركة الحقوق املدنيّة. استعامل ترامب لهذه الجملة بالذات، إّما أنّه ينبع من 

نيّة مبيّتة لديه إلثارة العنف العنرصي، أو هي رّد فعل انعكايس نابع من أعمق 

مشاعره. سأترك لآلخرين الحكم أيهام أسوأ، وما يخربه كل من االحتاملني عن هذا 

»الرش الخبيث« الذي يقبع اآلن يف مركز القّوة العاملية.

وال تضارب هنا، إّن اّدعاءه أّن الواليات املتّحدة هي أعظم دولة يف العامل، يف 

الهيمنة من جهة أخرى. تنبع كالهام  الخاص، من جهة، ودعوته من أجل  حسه 



ة: هل أميركا خرافة؟«20 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

من عقيدته األساسية »األنا«، والنتيجة املبارشة لهذه 

العقيدة هي أنّه يجب عليه أن يُشبع متطلبات حيتان 

املال وسلطة الرشكات، الذين يتحملون »غرائبه«، طاملا 

أنّه يخدم مصالحهم بوضاعة. هذا ما يفعله بالضبط 

كام  التنفيذيّة.  وقرارته  الترشيعيّة  برامجه  خالل  من 

قراره األخري بالنسبة لوكالة حامية البيئة الذي سيزيد 

تلوث البيئة ملصلحة الرشكات الصناعيّة، غري مهتم أنّه 

األعىل  والنسبة  املوت،  لخطر  اآلالف  بذلك  سيُعرِّض 

دام  ما  التقارير،  تشري  كام  بالذات،  السود  بني  منهم 

املقابل هو زيادة الثورة ألولئك الذين »يهمونه«.

يف  املقامة  الكربى  املرسحيّة  يف  يناير،  يف  بوضوح  ظهر  ترامب  تكتيكات  نجاح 

سنوي،  بشكل  عليهم،  يطلق  كام  الكون«  »أسياد  يلتقي  حيث  »دافوس«،  منتجع 

ليهنئ أحدهم اآلخر، إاّل أّن اجتامع هذا العام يف دافوس كان مختلًفا عن العادة. كان 

هناك قلق حول تعرض »سمعتهم« للخطر، كان هناك نوع من اإلدراك أّن »الفالحني 

قادمون يحملون املذاري ويحوطون قالعهم« غضبًا، لذلك كانت نربتهم هذه املرة 

أن  تستطيعون  نتغرّي،  لكننا  األخطاء،  من  بالعديد  قمنا  أننا  نعلم  نحن  غرار:  عىل 

تثقوا بنا، سوف نتحّول إىل »رشكات لديها روح وعطف«. والكلمة الرئيسيّة يف املؤمتر 

ُسلِّمت بالطبع إىل ترامب، األب الروحي. الشخصيّات األنيقة املجتمعة هناك ال تحّب 

ترامب. بذاءته وبهيميته بشكل عام ترّض بصورتهم التي يفّضلون أن يعكسوها عن 

أنفسهم، مثّقفون إنسانيّون وُمتنوِّرون. لكنهم مع ذلك منحوه بعد خطابه تصفيًقا 

حامسيًّا. لنضع »غرائبه« جانبًا، الرجل جعل األمر واضًحا أنه يفهم األمر األسايس: أّي 

جيوٍب يجب أن تُحىش بسخاٍء بزيٍد من الدوالرات.

ــط حـــامـــلـــي  ــ ــق ــ ــن ف ـ ــمَّ ــضـ ــتـ تـ
ة  العرقيَّ العلوية  أيديولوجيا 
ــا 

ً
الــبــيــضــاء لــكــن آخـــريـــن أيــض

الخوف  قبضة  فــي  ــون  ــع واق
ــم« 

ُ
ــه

ْ
ـــم«. هـــؤالء »ال

ُ
ـــه

ْ
مــن »ال

المرير  الــقــمــع  بسبب  ــن  ــذي ال
فيبث  الجريمة-   إلى  يلجؤون 
»جــرائــم«  مــن  الــخــوف  ثقافة 
الخوف  ال  ة  الجزئيَّ الضعفاء 
الشاملة األقــويــاء  جــرائــم  مــن 
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الرجل  ترامب هذا  لعقيدة  أخرى  ونتيجة مبارشة 

املحتال الذي ميسك بسدة الحكم اليوم يريد أن يحافظ 

معظمهم  يطعن  الذي  الوقت  يف  ناخبيه  قاعدة  عىل 

بالظهر بربامجه الفعليّة من ترشيع وقرارات تنفيذيّة 

استطاع  صعبة  مهّمة  وهذه  املال.  حيتان  ملصلحة 

ن فقط حاميل أيديولوجيا  أن يديرها إىل حد اآلن بهارة. قاعدة ترامب ال تتضمَّ

العلوية العرقيَّة البيضاء لكن آخرين أيًضا واقعون يف قبضة الخوف من »الُْهم«. 

هؤالء »الُْهم« الذين بسبب القمع املرير يلجؤون إىل الجرمية-  فيبث ثقافة الخوف 

من »جرائم« الضعفاء الجزئيَّة ال الخوف من جرائم األقوياء الشاملة.

أمريكا  الرشكات،  وسلطة  املال  حيتان  األساسيّني،  ترامب  داعمي  إىل  بالنسبة 

بالطبع أعظم دولة يف العامل. لكن كيف لشخص أن يخدع بلًدا يسيطر فيها 0,1 

باملئة من السكان عىل 20 باملئة من الرثوة يف حني أّن الغالبيَّة ال تستطيع أن تصمد 

يف الحياة بعاشها الشهري ويحصل مدراء الرشكات عىل تعويضات أكرث من العامل 

بـ 278 مرّة؟ هو يدعو للهيمنة بالعنف بواسطة »كالب رشسة« لرُييض نسبة كبرية 

من قاعدته االنتخابية، األمر يجري بهذه الطريقة.

ميدل إيست آي  .3
على العالم أن يفهَم ما هو الخطأ بخصوص أميركا)))

الطريق لفهم بواعث العنصريَّة األميركيَّة في الداخل والخارج

دبايش  حميد  بنيويورك  كولومبيا  جامعة  يف  األمرييك-اإليراين  الباحث  يعتقد 

قراءة  إعادة  إىل  ملّحة  حاجة  يف  بات  األمريكيَّة  والدراسات  البحث  مجال  أن 

(1) The Middle East Eye, The world needs to understand what is wrong with America, 
Hamid Dabashi,26 June 2020. 

ــبــحــث والـــدراســـات  مــجــال ال
ــة بـــات فـــي حــاجــة  ــيَّ ــرك ــي األم
ملّحة إلى إعادة قراءة »جذرية«



ة: هل أميركا خرافة؟«22 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

»جذرية«. يرى دبايش، يف مقال له عىل موقع »ميدل إيست آي« الربيطاين- أّن 

العامل  األقوى يف  الدولة  بات شعب  أن  بعد  ة  بخاصَّ نفسه،  يفرض  املطلب  هذا 

حيث  حديثة،  استطالعات  ذلك  تؤكد  كام  قرن  نصف  منذ  حاالته  »أتعس«  يف 

يعيش األمريكيّون خالل فرتة الرئيس دونالد ترامب عىل وقع أزمات متتالية جراء 

إجراءات  عن  الناجم  اليأس  حاالت  تفاقم  إىل  إضافة  كورونا،  جائحة  تداعيات 

ووحشيّة  العنرصيَّة  ضّد  الواسعة  واالحتجاجات  االجتامعي  والتباعد  اإلغالق 

الرشطة.

يؤكِّد دبايش أن مقتل جورج فلويد وماتاله من حراك اجتامع يتجاوز الحدود، 

ن مرحلة جديدة وغري مسبوقة يف تاريخ  وصدح بشعار »حياة السود مهمة«، ودشَّ

أمريكا الحديث، ليس من السهل التنبؤ بنتائجها ومآالتها، وقد سعى أمريكيّون كرث 

الستيعاب وفهم عمق الكارثة التي باتوا يواجهونها ونقلوها من غري قصد ربا إىل 

أقطار أخرى ما وراء البحار، لكن بال جدوى.

الواليات  يحدث يف  ما  فإّن  مختلّة«،  الجمهورّي إلمرباطوريَّة  »املركز  وبصفتها 

املتّحدة امتّدت آثاره وتداعياته لباقي العامل. لذلك يرى دبايش أن »نظرة نقديَّة« 

من خارج أمريكا باتت مسألة جوهريَّة لفهم ما يجري يف الداخل، وهو أمر يطرح 

-برأيه- فرًصا وتحديات »إبستمولوجيَّة« ذات طبيعة خاصة.

االستشراق والهيمنة

يقول دبايش، إّن العاملَ بقي ألكرث من قرنني تحت رحمة »النظرة الغربيَّة«، حيث 

تم النظر إليه وفحصه وبحث إثنياته وأمناطه االجتامعيّة، وقياس جامجم سّكانه 

ووضعها يف متاحف أو حدائق للحيوانات لدراستها من قبل »السادة البيض« الذي 

»االسترشاق«  بكتاب  دبايش  ويستشهد  واستعمروها.  البلدان  وغزوا  العامل  طافوا 

سعيد  إدوارد  الفلسطيني  األمرييك  املفكر  خالله  سلّط  الذي   ،1978 عام  الصادر 
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الضوء بشكل خاص عىل فصل من فصول هذا النمط من إنتاج املعرفة االستعامريّة، 

رَت لخدمة »الهيمنة الكولونياليَّة«، مدّشًنا بذلك حقاًل كاماًل من الدراسات  التي ُسخِّ

التي سعت لعكس هذه النظرة.

لكن أمناط إنتاج املعرفة املركّزة عىل اإلنسان األبيض األورويب بقيت -بحسب 

من  تخّصصات  واستمرّت  »االسترشاق«،  كتاب  صدور  بعد  حتى  حارضة  دبايش- 

إىل  العنرصيَّة  املوغلة يف  املعرفيَّة  مقارباتها  نطاق  توسيع  األنرثوبولوجيا يف  قبيل 

أقايص األرض. وبقي مجال الدراسات األمريكيَّة بشكل كبري حكرًا عىل األمريكيّني 

األصليني ومن  السكان  أمريكيّون من  بدأ  عندما  قريب، وذلك  البيض حتى وقت 

أصول أفريقيّة والتينية وبعض من أبناء الجاليات املهاجرة األخرى يف عكس هذه 

النظرة الداخليّة وتغيري الطريقة التي باتت تُقَرأ بها أمريكا.

ة  لكن هذا املجال ما زال يحتاج اليوم إىل »انقالب« أكرث َقوة وجذريّة، بخاصَّ

من خالل مشاركة أكرب لغري األمريكيني وللمنحدرين من أقطار طالتها ويالت البطش 

العسكري األمرييك  (العراق وأفغانستان مثاًل). ومن األسايس أيًضا -بحسب دبايش- 

خلق جيل جديد من الباحثني األمريكيّني لربط القوى التقدميَّة يف صفوف سكان 

واملفكرين  الباحثني  مع  والالتينيَّة  األفريقية  األصول  ذوي  ومن  األصليني  أمريكا 

والفّنانني وُصنَّاع السينام وغريهم من غري األمريكيني.

العنف األميركي

يرى دبايش أّن »عوملة اإلمرباطوريَّة األمريكيَّة« حّملت باقي العامل رضيبة العنف 

األمرييك، وكام أن األمريكيني من أصول أفريقية والجامعات العرقيَّة األخرى داخل 

أقطار  باقي  فإّن  »عنرصي«  رشطة  جهاز  رحمة  تحت  واقعون  املتّحدة  الواليات 

العامل واقعة تحت رحمة الجيش األمرييك.

األبيض«  »الرجل  أمريكا جذورها من موقف  السود يف  العنرصيَّة ضد  تُستمّد 



ة: هل أميركا خرافة؟«24 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

دول  كامل  إزاء  لكن  فقط،  تجاههم  ليس  املتعايل، 

القارة السمراء التي وصفها يوًما الرئيس دونالد ترامب 

بـ«دول القذارة«، وبالتايل ينطبق هذا الوصف آليًّا عىل 

غريها من الدول، يف آسيا وأمريكا الالتينيَّة.

لذلك، فإنَّ إثارة انتباه العامل إىل البنية »املتوطنة 

هي  دبايش-  -بحسب  األمريكيَّة  للعنرصيَّة  والدامئة« 

للدراسات  بناء حقل جديد  نحو  إطار عمل محوري 

للمؤّسسات  االنتامء  حرج  من  متحّرر  األمريكيَّة 

يف  الغارق  النقدي  التفكري  ومن  األمريكيَّة  البحثيَّة 

السياسة  إيقاع  تضبط  التي  العقيمة  الجمهورينّي«  ضدَّ  »الدميقراطيّني  ثنائيَّة 

األمريكيَّة.

واشنطن بوست   .4
ة))) يخ باعتباره آخر رئيس للكونفدراليَّ ترامب قد يدخل التار

كتب يوجني روبنسون يف صحيفة »واشنطن بوست« مقالًة قال فيها إّن ترامب 

الكونفدراليَّة  والواليات  للكونفدراليَّة«.  رئيس  آخر  باعتباره  التاريخ  يدخل  »قد 

األمريكيَّة (1861-1865) هو االسم الذي اختارته ست واليات جنوبيَّة من الواليات 

املتّحدة لالتّحاد يف ما بينها بسبب قرار الرئيس األمرييك أبراهام لنكولن منح الحريّة 

للعبيد. وقد انسحبت هذه الواليات من حكومة الواليات املتّحدةاألمريكيَّة ونظّمت 

حكومتها يف مونتغمري، أالباما يف شباط/فرباير عام 1861، ألنّها خشيت أن يؤّدي 

(1) The Washington Post, Trump might go down in history as the last president of the 
Confederacy, Eugene Robinson, 11June 2020.

السود  ضد  ة  العنصريَّ ستمّد 
ُ
ت

في أميركا جذورها من موقف 
المتعالي،  ــض«  ــي األب ــل  ــرج »ال
ــط، لكن  ــق تــجــاهــهــم ف لــيــس 
السمراء  القارة  دول  كامل  إزاء 
الرئيس  ــا  يــوًم وصــفــهــا  الــتــي 
القذارة«،  بـ«دول  ترامب  دونالد 
الوصف  هذا  ينطبق  وبالتالي 
الـــدول،  مــن  غيرها  على  ــا  ــّيً آل
ة الاتينيَّ وأمــيــركــا  آســيــا  فــي 
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انتخاب لنكولن، وهو رئيس جمهوري، إىل تقييد حّقهم 

يف فعل ما يشاؤون فيام يتعلّق بسألة الرق.

ذلك  يحدث  أن  ينبغي  »كان  روبنسون:  يقول 

يل«(1)  إي  »روبــرت  استسلم  عندما  عاًما،   155 قبل 

ولكن  أبوماتوكس،  يف  غرانت«(2)  إس  لـ»أوليسيس 

ربا فقط انتهت الحرب األهليَّة أخريًا. وربا سيدخل 

التاريخ  يف  ديفيس،  جيفرسون  وليس  ترامب،  دونالد 

باعتباره آخر رئيس للكونفدراليَّة«.

قضيّة  رمز  يل،  إي  روبــرت  أي  الضائعة«  »القضيّة  رمز  أّن  الكاتب  ورأى 

يتعلّق ببساطة وبشكل  الحرب األهليَّة األمريكيَّة نفسها،  الكونفدراليَّة، عىل غرار 

كامل بالتفوق األبيض، وأّن ذلك ال عالقة له بـ »الرتاث« أو »التقليد« أو أي هراء 

شاذ من هذا القبيل. فلم يكن لحشد »تحرير ميشيغان« املدّججني بالسالح الذين 

غزوا مبنى الوالية يف النسينغ، وبدافع من الرئيس دونالد ترامب، أي سبب تاريخي 

للتلويح بالعلم الكونفدرايل. ميثل العلم الكونفدرايل الركبة التي بقيت عىل أعناق 

األمريكيني األفارقة ليس فقط ملدة مثاين دقائق و46 ثانية، وهو الوقت الذي قىض 

فيه ديريك تشوفني يف سحق حياة جورج فلويد، ولكن ملدة 401 عام.

التعامل مع  تبدأ حتى يف  األّمة مل  ينِه شيئًا، ألّن  استسالم »روبرت يل« مل  إنَّ 

املصالحة  تتّم محاولة  اإلعامر يف مهدها، ومل  إعادة  ُخِنَقت  فقد  األبيض،  التفّوق 

الجنوبيَّة خالل  الكونفدراليَّة  يتم نصب متثال رئيس  الحقيقية حتى، ومل  العرقيَّة 

(1) قائد عسكري كبير توفي 1870م، قاد جيش القوات الكونفدراليَّة في الحرب األهليَّة األمريكيَّة، وهو 
ة األمريكيَّة. واحد من مشاهير »أبطال« األمَّ

(2) قائد عسكري، وصار الحًقا الرئيس الثامن عشر للواليات المتحدة األمريكيَّة في الفترة من 1869إلى 
.1877

ــكــونــفــدرالــي  ــعــلــم ال يــمــثــل ال
أعناق  على  بقيت  التي  الركبة 
ليس  ــة  ــارقـ األفـ األمــيــركــيــيــن 
ــق  ــائ ــي دق ــان ــم ــط لـــمـــدة ث ــق ف
الذي  الوقت  وهــو  ثانية،  و46 
تشوفين  ديــريــك  فيه  قضى 
ــاة جــــورج  ــ ــي ــ ــق ح ــحـ فــــي سـ
عام  401 لمدة  ولكن  فلويد، 
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ريتشموند،  يف  ديفيس  جيفرسون  األهليَّة،  الحرب 

مثّل  الذي  األربعاء،  ليلة  املتظاهرون  أسقطه  الذي 

حتى عام 1907 كلَّ آثار القضيَّة املفقودة تقريبًا، تم 

بناء هذا التمثال خالل الحقبة االنتقاميَّة، عندما كان 

البيض الجنوبيّون يحتفلون بهيمنتهم املستعادة عىل 

القمعيَّة  كرو»  »جيم  قوانني  عرب  األفارقة  األمريكينّي 

وإرهاب حركة »كو كلوكس كالن« اليمينية املتطرفة.

والية  يف  الكونفدرايل  العلم  أّن  الكثريون  يتذكر 

كارولينا الجنوبيَّة قد أُزيل يف عام 2015 بعد مذبحة 

أبيض  متعّصب  قبل  من  أفريقّي  أصل  من  األمريكينّي  املصلني  من  تسعة  بحق 

مقّر  تثبيته يف  تم  قد  العنرصّي  العلم  أن  يدركون  قلّة  تشارلستون.  كنيسة يف  يف 

الدولة ليس يف عام 1861 ولكن بعد ذلك بقرن، يف عام 1961، عندما كان السود 

الكارولينيّون يثورون من أجل حق التصويت.

أثار مقتل فلويد لحظة وطنيَّة يف الحساب مع عنف الرشطة والتفوق األبيض. 

لكن موقف إدارة ترامب هو أّن العنرصيَّة النظاميَّة ال وجود لها حتى، فمشاكلنا 

»حاالت  إىل  خفضها  يتم  جميًعا  معالجتها  تتم  مل  والتي  املفحوصة  غري  العرقيَّة 

فاسدة« قليلة هنا وهناك ربا يف محاولة لكسب ميزة سياسيَّة. وربا، كام يشري 

الكثري من األدلّة، ألّن هذا ما يعتقده حًقا، استخدم ترامب هذه اللحظة إىل جانب 

التفّوق األبيض يف »القضيّة الضائعة« تبدو تغريداته مثل جورج واالس عندما كان 

حاكم والية أالباما. ويذكّرين مطلبه برّد عسكري عىل االحتجاجات بـ»وول كونور«، 

مفوض برمنغهام للسالمة العاّمة الذي هاجم املتظاهرين الحقوقيّني غري العنيفني 

بخراطيم املياه والكالب الرشيرة.

السود  ضد  ة  العنصريَّ ستمّد 
ُ
ت

في أميركا جذورها من موقف 
المتعالي،  ــض«  ــي األب ــل  ــرج »ال
ــط، لكن  ــق تــجــاهــهــم ف لــيــس 
السمراء  القارة  دول  كامل  إزاء 
الرئيس  ــا  يــوًم وصــفــهــا  الــتــي 
القذارة«،  بـ«دول  ترامب  دونالد 
الوصف  هذا  ينطبق  وبالتالي 
الـــدول،  مــن  غيرها  على  ــا  ــّيً آل
ة الاتينيَّ وأمــيــركــا  آســيــا  فــي 
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وعندما تّم اإلبالغ عن أّن مسؤويل الجيش رفيعي املستوى منفتحون عىل تجريد 

أسامء الجرناالت الكونفدراليّني من املواقع العسكرية، رّد ترامب عىل الفور وغرّد 

أنّه »لن يفكر حتّى يف إعادة تسمية هذه املنشآت العسكرية الرائعة واألسطوريّة«. 

أنَّ هذه األسامء هي إىل حد ما جزء من  للسخرية،  ترامب، بشكل مثري  واّدعى 

»تاريخ االنتصار والنرص والحريَّة«.

قد يكون ترامب جاهاًل تاريخيًّا با يكفي لعدم معرفة أن الجرناالت املعنيّني 

كانوا خونة مشهورين باملعارك التي خرسوها مثل أّي من انتصاراتهم. فاالنتصار 

حرمان  هو  التمرّد  من  الهدف  وكان  الكونفدراليَّة؛  وليس  لالتّحاد،  كان  النهايئ 

األمريكينّي األفارقة من الحريَّة، أو قد يعرف هذه الحقائق ولكنه يعتقد أن قاعدته 

السياسيَّة ال تعرف.

ذي نيويوركر  .5

أميركا على شفا الوقوع في حرب أهلية
تاب يؤكدون نشوبها بشكل جديد..

ُ
مؤرخون وخبراء وك

ل  تتصَّ وهي   .2017 آب   20 يف  رايت«  »روبن  الصحافية  كتبتها  مقالة  هذه 

التي وقعت يف والية فرجينيا، وغريها من الواليات، يف ذلك  باألحداث العنرصيَّة 

العام، وهي أحداث تأيت يف سياق ما يجري اليوم يف الواليات املتّحدة. 

تقول رايت بعد يوٍم من االشتباكات والوحشية العنرصيَّة وحاالت الوفاة يف والية 

فرجينيا األمريكيَّة، تساءل حاكم الوالية تريي ماكوليف: »كيف وصلنا إىل هذا الحد؟«. 

يكمن السؤال األكرث أهميًة بعد أحداث مدينة تشارلوتسفيل األمريكيَّة، وغريها من 

األحداث القاتلة يف مدن فريغسون، وتشارلستون، وداالس، وسانت بول، وبالتيمور، 

وباتون روغ، واإلسكندرية األمريكيَّة، يف املصري الذي تُساق إليه الواليات املتّحدة.
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مدى  عن  مقالتها،  يف  األمريكيَّة،  الكاتبة  تتساءل 

هشاشة الواليات املتّحدة، ذلك البلد الذي لطاملا اعترُِب 

األخطار  حيث  العامل!  يف  استقراراً  األكرث  الدميقراطية 

عنف.  حوادث  مجموعة  مجرّد  من  أكرب  اآلن  صارت 

أّن  الجنويب  الحاجة  قانون  مركز  عن  رايت  وتنقل 

املجال  دخول  يف  نجاحاٍت  حّقق  املُتطرِّف  »اليمني 

عىل  قه  حقَّ مام  أكرث  واحدة  سنة  يف  العام  السيايس 

مدار نصف قرن«. وقد وثِّق املركز بروز أكرث من 900 

مجموعة كراهيَّة يف الواليات املتّحدة.

يف  الذي خدم  ماينز  أمريكا.  اضطرابات  عن  ماينز«  »كيث  مع  رايت  تحّدثت 

القوات الخاّصة التابعة للجيش األمرييك، وعمل يف منظّمة األمم املتّحدة، ويف وزارة 

بلدان  أهليَّة حصلت يف  أبحاٍث عن حروٍب  الخارجيَّة، أمىض جّل وقته يف إجراء 

التي كان يراها تؤجج  أخرى، وعاد إىل واشنطن بعد 16 عاًما ليجد أنَّ الظروف 

النزاعاٍت يف الدول األخرى ظاهرٌة اآلن يف وطنه، وصار هذا هاجًسا يطارده«.

وتضيف الكاتبة األمريكيَّة »يف مارس/آذار املايض كان ماينز واحًدا من عدة خرباٍء 

يف األمن الوطني الذين طلبت منهم مجلة فورين بولييس األمريكيَّة تقييم مخاطر 

ماينز  ليستنتَج  املئويَّة.  بالنسب  املتّحدة-  الواليات  يف  ثانية  أهليَّة  حرٍب  نشوب 

أنَّ الواليات املتّحدة تواجه خطر نشوب حرب أهلية بنسبة %60 يف غضون فرتٍة 

ترتاوح بني األعوام العرشة والخمس عرشة املقبلة. وتراوحت توقّعات خرباٍء آخرين 

بني %5 و%95. وبلغت نسبة اإلجامع الواقعي %35؛ وكان ذلك قبل 5 أشهٍر من 

حادثة تشارلوتسفيل«.

تواجه  حدة 
ّ

المت الــواليــات   
َّ

أن
ــرب أهــلــيــة  ــ خــطــر نــشــوب ح
فترٍة  غضون  في   60% بنسبة 
العشرة  ــوام  األعـ بين  تــتــراوح 
ــس عــشــرة الــمــقــبــلــة.  ــم ــخ وال
ــراٍء  ــب ــات خ ــع

ّ
ــوق وتـــراوحـــت ت

آخرين بين %5 و%95. وبلغت 
%35؛  الواقعي  اإلجماع  نسبة 
ــٍر  ــه ــل 5 أش ــب ــك ق ــ ــان ذل ــ وكـ
تشارلوتسفيل ــة  ــادث ح ــن  م



29

؟«
فة

خرا
كا 

مير
ل أ

ه
ة: 

َّ كي
مير

األ
ة 

حد
مّت

ت ال
اليا

لو
ي ا

 ف
َّة صري

عن
»ال

 

حروب أهلّية من نوع جديد

َر يف جميع  تقول رايت إّن من الجديِر بالذكر أنَّ منط النزاعات األهليَّة قد تطوَّ

أنحاء العامل عىل مدار الستني عاًما املاضية. ففي العرص الحايل، صار عدٌد قليل 

ن معارك ُمنظَّمة بني مجموعاٍت ُمرابطة يف الخنادق  من الحروب األهلية يتضمَّ

اشتباكاٍت  منها  الكثري  وأصبح  الربية،  الجغرافية  الجبهة  خطوط  طول  عىل 

منخفضة الحدة مع أحداث عنٍف عرضية يف املناطق املتأججة باستمرار. وتنقل 

رفض  ن  يتضمَّ النطاق  واسع  »عنٌف  بأنَّها  األهلية  الحرب  تعريفه  ماينز  عن 

التقليدية، ويقتيض تعامل الحرس الوطني معه«، وكان ماينز  السلطة السياسيَّة 

كتب يف مجلة فورين بولييس األمريكيَّة أنَّ الرئيس األمرييك ترامب »جعل العنف 

وسيلًة منوذجية إلحراز انتصارات سياسيَّة، وأجاز البلطجة أثناء حملته االنتخابية 

وبعدها. وانطالقاً من األحداث األخرية، صار اليسار جزءاً ال يتجزأ من ذلك«.

مؤرِّخني  مع  رايت  الكاتبة  تواصلت  ماينز،  تقدير  صّحة  مدى  والختبار 

حقبة  بجلة  املُحرِّرة  جيزبرغ،  جوديث  أخربتها  األهلية.  للحرب  بارزين 

الحرب األهلية Journal of the Civil War Era واملؤرِّخة بجامعة فيالنوفا: 

والزرقاء  الحمراء  الواليات  لخريطة  نظرِت  »إذا 

الرتتيب) وقارنِتها  (الجمهوريني والدميقراطيني عىل 

أّي  مع  تحالف  َمن  أي   - األهلية  الحرب  بخريطة 

جانب يف الحرب األهلية - ستجدين أنَّ القليل قد 

تغريَّ منذ ذلك الوقت حتى اآلن«.

الحرب  نتيجة  عىل  قط  نتَّفق  مل  »نحن  وأضافت: 

األهلية األمريكيَّة واالتجاه الذي وجب أن تتَّخذه البالد 

الحرب  إبان  الدستورية  التعديالت  كانت  إذ  حينئٍذ. 

الــواليــات  لخريطة  نــظــرِت  إذا 
)الجمهوريين  والزرقاء  الحمراء 
الترتيب(  على  والديمقراطيين 
ــهــا بــخــريــطــة الــحــرب  ــِت وقــارن
مع  تحالف  ــن  َم أي   - األهلية 
األهلية  الحرب  في  جانب  أّي 
ر  تغيَّ القليل قد   

َّ
أن - ستجدين 

ــوقــت حــتــى اآلن مــنــذ ذلـــك ال
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محل خالٍف شديد - خاصًة التعديل الدستوري الرابع 

مظلَّة  تحت  متساوية  حامية  يضمن  الــذي  عرش، 

القانون - وما زال الخالف عليها قامئاً حتى يومنا هذا. 

ما معنى أن مننح حق التصويت لغري البيض؟ ال نعلم 

حتى اآلن«.

ق واحتامل  وتوضح الكاتبة رايت أنَّ قلق العامة تجاه الشقاق اآلخذ يف التعمُّ

نشوب نزاٍع جديد يجد ُمتَنَفًسا له يف الثقافة الجمعيَّة، ففي أبريل/نيسان (2017) 

اختار موقع أمازون للتسوُّق اإللكرتوين رواية الدستوبياAmerican War (1) التي 

تدور أحداثها حول قياِم حرٍب أهلية ثانية، كأحد أفضل الكتب املعروضة للبيع يف 

ذلك الشهر.

تشارلز:  رون  كتب  األمريكيَّة،  بوست  واشنطن  صحيفة  يف  للرواية  عرٍض  ويف 

»عرب صفحات هذه الرواية املألى بالندوب تندلع اشتباكاٌت يتوقَّع الكثريون بيننا 

بها  وتُغرِّ متضاربة،  أيديولوجياٌت  مُتزِّقها  أّمُة  ترامب،  عهد  يف  جّم  بقلٍق  حدوثها 

شكوٌك راسخة.. إنَّها روايٌة ُمؤثِّرة وُمرِعبة يف الوقت ذاته«.

وَورََد يف عرِض للكتاب يف صحيفة نيويورك تاميز: »إنّه عمٌل من نسج الخيال. 

عىل األقل هو كذلك يف الوقت الحايل«.

بجامعة  مؤرٌِّخ  وهو  باليت،  ديفيد  كان  تشارلوتسفيل،  أحداث  وقوع  وقبل 

ييل األمريكيَّة، يُخطِّط إلقامة مؤمتٍر يف نوفمرب/ترشين الثاين املقبل عن »االنفصال 

األمرييك، سابقاً واآلن«، يقول باليت: »إنَّ النظائر واملتشابهات خطرية دوًما، لكنَّ 

لدينا بالفعل مؤسساٍت ضعيفة، وأحزابًا ليست فقط ُمستقطَبة بل تخاطر بتفكيك 

الدستوبيا (عكس اليوتوبيا): نوع روائّي يتخيَّل واقعاً بدياًل أكثر قتامة وفوضى.  (1)

والــمــتــشــابــهــات  الــنــظــائــر   
َّ

إن
خطيرة دوًما، لكنَّ لدينا بالفعل 
وأحــزاًبــا  ضعيفة،  مؤسساٍت 
بل  بة 

َ
ُمستقط فقط  ليست 

المجتمع بــتــفــكــيــك  تــخــاطــر 
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عاًما،  مدار 15  التاسع عرش. عىل  القرن  ما حدث يف خمسينيات  املجتمع، وهو 

رَت حزب اليمني حزب  مزَّقَت قضية العبودية أكرب حزبنَي سياسيَّني بالبالد. إذ دمَّ

مت الحزب الدميقراطي  ويغ Whig Party الذي حلَّ محله الحزب الجمهوري، وقسَّ

إىل قسمني: شاميل وجنويب«.

وأوضح باليت أنَّه بخالف ما كان عليه الرأي العام يف ستينيات القرن املايض، فقد 

َدفََع إضعاف املؤسسات السياسيَّة األمريكيني لتبديل آرائهم عن أّي املؤسسات هَي 

اآلن ذات مصداقية. وقال: »فيَمن نضع ثقتنا اليوم؟ ربا، عىل نحٍو مثري للسخرية، 

نثق بكتب التحقيقات الفيدرايل. ففي ظل وجود كُل هؤالء الرجال العسكريني 

الرئيس. وليس  يف إدارة ترامب، نضع ثقتنا باإلف يب آي الستخدام املنطق. ليس 

الكونغرس، فهو كياٌن مختلٌّ وظيفياً بشكٍل كيّل ويديره رجاٌل قضوا أعواًما يحاولون 

ألنّها  العليا،  املحكمة  حتى  وليس  السلطة،  عىل  قبضتهم  إلحكام  بيننا  التفرقة 

أصبحت ُمسيَّسة«.

بوليتزر  جائزة  عىل  والحاصل  كولومبيا،  بجامعة  املُؤرِّخ  فونر،  إريك  ويشكِّك 

والعبودية  لينكون  أبراهام  النارية:  املحاكمة  كتابه  عن   2011 عام  للصحافة 

األمريكيَّة«، مثله مثل غريه من الباحثني مّمن تحدثت الكاتبة األمريكيَّة رايت معهم، 

بأنَّ أّي نزاٍع مستقبيّل سيشبه الحرب األمريكيَّة األهلية األخرية.

يقول فونر يف حديثه لصاحبة املقال: »من الواضح أنّنا نشهد انقساماٍت عميقة 

إن  ما  لكن  مدينيّة،  مواجهة  وقروية يف  وأيديولوجية،  عرقيَّة،  عىل جبهاٍت عدة: 

كانت تلك ستؤدي إىل حرٍب أهلية، أشك يف ذلك. إذ لدينا قوى جاذبة مؤثرة توازن 

تأثري ما نراه يحدث اليوم«.
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ناشيونال ريفيو  .6

ة في جوهرها)))!
ّ

ة هش الحضارة األميركيَّ
 ال مفر من اندالع ثورة مضادة ألن الواليات المّتحدة 

لن تصمد من دون ثورة مماثلة.

يهاجم كاتب املقالة فيكتور ديفيس هانسون اليساريني، الذين يصفهم بالعصابة 

اليسارية املختلّة والحاقدة، ومن يسميهم الرعاع الذين يحطّمون متاثيل كل من 

ميثّل تاريخ أمريكا. ويقول إّن مدينة نيويورك كانت، منذ تسعة أشهر، مدينة عاملية 

اثنني من  املتفاوت آلخر  األداء  تتكل عىل  كانت  فيها.  الحكم  مزدهرة رغم سوء 

أصبحت  لكن  والرساميل.  للامل  عاملي  كمعقل  التقليدي  ودورها  بلديتها  رؤساء 

هذه املدينة اليوم أشبه بفيلٍم عن نهاية العامل يف زمن ما بعد الحقبة املعارصة، 

وكأنها خرجت للتو من انفجار قنبلة نيوترونية. الوضع، بحسب الكاتب، مشابه 

يف مدن مينيابوليس وبورتالند وسياتل وسان فرانسيسكو، ولو بدرجات متفاوتة. 

يتقبلون  املتسامحون  األمريكيون  كان   ،2019 العام  إنّه خالل  يقول هالنسون 

بدرجة معيّنة الفكرة القائلة إن متاثيل األبطال جزء من التاريخ حتى لو كانوا غري 

ُملِهمني أو محقني بنظر البعض. لكن تعمد مجموعة طائشة من الرعاع، بتغطية 

التي تحاول اسرتضاءها، إىل تدمري  غري مبارشة من املؤسسات السياسيَّة املرعوبة 

أكرب عدد ممكن من رموز التاريخ األمرييك بطريقة منهجية ومن دون حسيب أو 

رقيب. ظن األغبياء يف النخبة الحاكمة من املعسكَرين الجمهوري والدميوقراطي 

لكنها  ومدروسة.  ومنطقية  انتقائية  كانت  التامثيل  تحطيم  حملة  أن  البداية  يف 

أصحاب  ذنوب  عىل  الضوء  بتسليط  يوماً  يتعلق  الهدف  يكن  مل  كذلك.  ليست 

العبيد القدامى، أو األورويب الذي اكتشف الواليات املتّحدة، أو كاتب رواية »دون 

(1) National Review, The Thin Veneer of American Civilization, Victor Davis Hanson, 
11August 2020.
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إىل إسقاط األرشار واستبدالهم بسؤولني  كيشوت«، ومل تهدف تلك الحملة أيضاً 

صالحني، بل أرادت تدمري وتشويه معظم الشخصيات التي متثّل الواليات املتّحدة، 

وأبطال  لينكولن  إىل  فريدريك دوغالس ويوليسيس إس. غرانت وصوالً  من  بدءاً 

الحرب العاملية الثانية من أمثال ترششل.

إذا  اليوم بسهولة  أعداء  استهداف  اليساريني، ميكن  اسرتاتيجية معسكر   وفق 

متكنوا من شن الحرب عىل التامثيل الربونزية والحجرية العائدة إىل شخصيات املايض 

من دون مواجهة أي عواقب يف ظل تصاعد مظاهر الخوف والرعب بني الناس. كل 

من يحرق الكتب، با يف ذلك الكتاب املقدس، أو يخرّب النصب التذكارية أو يشّوه 

املباين الحكومية أو يُسِقط التامثيل ليالً من دون التعرض للمحاسبة لن يتواىن عن 

تطبيق هذا النوع من أعامل العنف ضد أشخاص حقيقيني يف الزمن الحارض.

الوسطى  الطبقة  أبناء  إذ يحاول   تشّكل مدينة بورتالند خري مثال عىل ذلك، 

املدللون هناك إشعال مركز للرشطة كل ليلة إلحراق الضباط املحّصنني يف الداخل. 

ويف شيكاغو أيضاً، يستهدف اللصوص متاجر راقية ويطلقون شعارات عن العدالة 

االجتامعية.

املرتكبني  سجن  تستدعي  فدرالية  محكمة  إشعال  محاولة  كانت  املايض،  يف 

لكّن  املدينة.  وسط  من  واسعة  مساحة  باحتالل  ليفكر  أحد  كان  وما  لسنوات 

الناس إىل السجن إذا أعادوا  الراهن، قد يدخل  اليوم. يف الوقت  الوضع مختلف 

التباعد  إجراءات  وتطبيق  األقنعة  استعامل  تتطلب  التي  الرياضية  النوادي  فتح 

تجتمع  التي  الحشود  تُسَجن  لن  لكن  باملُطّهرات.  الدائم  والتنظيف  االجتامعي 

للقيام بأعامل شغب من دون وضع أي أقنعة وتستخدم بطانات موقّتة ومظالت 

وجوه  عىل  الرذاذ  ويرّش  يرصخ  أن  كان  أيٌّ  ويستطيع  نفسها.  لحامية  وخوذات 

الضباط واللصوص ومثريي الشغب اآلخرين.
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تشبه  صعبة  مرحلة  التطورات  هــذه  تعكس 

نعرف  ال  لكننا  الثورية،  اليعاقبة«  »حركة  بأحداثها 

بعد كامل نطاق الثورة املضادة التي تستطيع إضعاف 

أعامل العنف يف الشوارع وزيادة األعباء عىل كل طرف 

ساهم يف تقويتها. ال مفر من اندالع ثورة مضادة ألن الواليات املتّحدة لن تصمد 

من دون ثورة مامثلة.

 من املعروف أن 250 مليون شخص تقريباً يحبون الواليات املتّحدة بالوضع 

الذي كانت عليه قبل 1 آذار وهم لن يتخلوا عنها بسهولة مهام زادت املصاعب 

يسارية  عصابة  إىل  لينكولن  ورمزية  واشنطن  تنتمي  ال  النهاية،  يف  املطروحة. 

يعارض  نفسها.  من  غاضبة  أنها  ملجرّد  املتّحدة  الواليات  عىل  وحاقدة  مختلّة 

وقف  من  بدءاً  اليعاقبة«،  »حركة  من  املستوحاة  التكتيكات  معظم  الشعب 

متويل الرشطة وصوالً إىل االعتداءات العنيفة عىل أمالك الدولة. هم ال يعتذرون 

عن ماضيهم وال حارضهم.

فيختار  عليها،  اعتاد  التي  بالطريقة  يترصّف  الستينات  جيل  أن  الواضح  من 

أسلوباً فظاً وصاخباً وجباناً ويعمد إىل تدمري املؤسسات التي استغلها بكل أنانية 

ملصلحته الخاصة يوماً. إذا أردنا أن نعرف ما يجعل قرشة الحضارة األمريكيَّة رقيقة 

جداً (لقد ُخِدشت بسهولة خالل هذه السنة وكشفت عن همجية كامنة)، يكفي 

الرياضة  وعامل  اإلعالم  ووسائل  الجامعات  يف  املهندسني  من  جيٍل  إىل  ننظر  أن 

الثقافيَّة منذ وقٍت طويل،  والسياسة واملؤسسات: كان هؤالء يحرّضون أسلحتهم 

الوقت  يف  يشعرون  لكنهم  أخرياً،  استعاملها  يف  نجحوا  ألنهم  اآلن  يرتنحون  وهم 

نفسه بالرعب ألن صدى تفجرياتهم يقرتب منهم يوماً بعد يوم.

ثورة مضادة  انــدالع  ال مفر من 
لن  ــحــدة 

ّ
ــمــت ال الـــواليـــات  ألن 

مماثلة ثــورة  دون  من  تصمد 
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»بروجكت  مع  بالتعاون  االستراتيجّية«  للسياسة  األوسترالّي  »المعهد   .7

سنديكيت«

ة)))؟ أميركا والعالم: ما هي المخاطر العالمّية لالنتخابات األميركيَّ

افتتح وزير الخارجيّة األملايّن السابق زيغامر غابريال مقاله الذي نرشه »املعهد 

األوسرتايّل للسياسة االسرتاتيجيّة« بالتعاون مع موقع »بروجكت سنديكيت« عرب 

املقارنة بني رواية جول فرين »حول العامل يف مثانني يوماً« من جهة، واأليام الثامنني ( 

(منذ تاريخ كتابة املقال يف 2020/8/20) التي تفصل العامل عن االنتخابات الرئاسيّة 

األمريكيَّة من جهة أخرى.

يرى غابريال أنّه بعكس رواية الكاتب الفرنيّس، ستكون رحلة العامل خالل األيّام 

ذروتها يف حدث  ستبلغ  لكّنها  مغامرة.  إىل  منها  مشّقة  إىل  أقرب  اآلتية  الثامنني 

التاسعة  الرئاسيّة  انتخاباتها  املتّحدة  الواليات  ستُجري  وتاريخّي.  عاملّي  تأثري  ذي 

منافَسني  أبرز  من  وعسكريّاً  اقتصاديّاً  أقوى  املتّحدة  الواليات  وألّن  والخمسني، 

ما تكون انتخاباتها مهّمة عىل املستوى العاملّي.  مجتمَعني (روسيا والصني)، دامئاً 

لكن مل يسبق قط أن فرضت انتخابات رئاسيّة تهديداً حاّداً كهذا عىل سائر دول 

العامل، وفقاً لغابريال.

ال شّك بالنسبة إىل الكاتب يف أّن إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب ستفرض 

تؤّدي  أن  من  للخوف  كثرية  أسباب  هنالك  والعامل.  املتّحدة  الواليات  عىل  خطراً 

انتخابات متقاربة إىل دفع الواليات املتّحدة باتّجاه أزمة دستوريّة عميقة ومطّولة 

ورّبا باتّجاه عنف أهيّل، فإذا ما أّمن ترامب فقط انتصاراً يف املجمع االنتخايّب وخرس 

يف التصويت الشعبي، كام حصل سنة 2016، فمن غري املرّجح أن يقبل منافسه 

جو بايدن أو غالبيّة األمريكيّني نتيجة االنتخابات كام فعلت هيالري كلينتون منذ 

(1) Project Syndicate Logo, The Global Risks of the US Elections, Sigram Gabriel, 26August 2020.
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أربع سنوات أو كام فعل آل غور سنة 2000. وإذا تدّخلت املحكمة العليا مجّدداً 

الختيار الفائز مثلام فعلت منذ عرشين عاًما حني اختارت جورج بوش االبن عوضاً 

عن آل غور، فإّن اندالع تظاهرات وطنيّة شاملة يبدو شبه مؤكّد. رّداً عىل ذلك، 

سيكون شبه مؤكّد أيضاً إطالق ترامب قوات إنفاذ القانون كام سبق أن فعل يف 

بورتالند ومدن أخرى.

تابع غابريال كاتباً أنّه وبسبب تقّدم بايدن املستمّر عىل ترامب يف استطالعات 

الرأي، ميكن أن يحاول الرئيس الحايل استخدام جائحة كوفيد19- كحّجة لتأجيل 

االنتخابات أو إفسادها. لقد أمىض ترامب الصيف محاوالً تشويه عمليّة التصويت 

عرب الربيد يف جهد لنزع الرشعيّة مسبقاً عن انتخابات الثالث من ترشين الثاين.

عىل الرغم من أّن هذه التحرّكات قوبلت بقاومة قويّة، ميّهد ترامب األرضيّة 

لتعبئة منارصيه والتمّسك بالبقاء يف البيت األبيض بغّض النظر عن نتيجة االنتخابات. 

أضاف غابريال أّن أعامل الشغب والنهب من النوع الذي شهدته بورتالند وشيكاغو 

ستساعد ترامب عىل املستوى السيايس وهو يف طور تنفيذ هذه االسرتاتيجية. لقد 

كان مستعّداً لنرش قّوات وزارة األمن الداخيّل إلخافة مجموعات صغرية نسبياً من 

املتظاهرين وغالبيّتهم محتّجون سلميّون. النتيجة املتوقّعة ورّبا املقصودة كانت 

توّسَع التظاهرات وتصعيد العنف. رسالة ترامب إىل الطبقة الوسطى من سكان 

الضواحي البيض واضحة: هنا رئيس يحافظ عىل القانون والنظام.

أشار غابريال إىل أّن استخدام املوارد الفيديراليّة إلخافة السكان يغّذي رسديّة 

ترامب بأنّه ال ميكن تنظيم انتخابات نزيهة وهادئة من دون أن يتّم التالعب بها 

من قبل خصومه. إّن صوراً مليليشيات ميينيّة مسلّحة بشّدة تظهر وسط تظاهرات 

سلميّة هي نذير ملا ينتظر البالد.
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هذه النسخة من الواليات املتّحدة، والتي امتّدت 

سياستها  إىل  متزايد  بشكل  الداخليّة  انقساماتها 

العامل  يواجه  أمنّي  تهديد  أعظم  رّبا  هي  الخارجيّة، 

املخاطر  تزداد  وقت  يف  غابريال.  إىل  بالنسبة  اليوم، 

العامليّة، بدءاً من الجائحة والتغرّي املناخّي وصوالً إىل 

انهياراً  إّن  النووّي والتجّرؤ الصينّي والرويّس،  االنتشار 

املطاف  نهاية  يف  يكون  قد  املتّحدة  للواليات  سياسيّاً 

عامالً مضاعفاً للتهديد. فأمريكا هي ببساطة أهّم اقتصاديّاً وسياسيّاً وعسكريّاً من 

النزاعات  به يف  التنبّؤ  ال ميكن  أو أسوأ، من أن تصبح مفسداً  تأخذ اسرتاحة،  أن 

الدوليّة، بسبب حاجة حكومتها إىل حرص اهتامماتها بجمهور انتخايّب ضيّق.

أِمل غابريال أن تُظهر النتيجة فوزاً حاسامً عىل مستوى املجمع االنتخايّب والعدد 

النهائيّة  النتيجة  فرز  يستغرق  قد  الحالة،  لكن حتى يف هذه  لألصوات.  اإلجاميّل 

الزيادة الكبرية املتوقعة يف التصويت عرب الربيد. كّل بطاقة  بعض الوقت بسبب 

اقرتاع مختومة يف أو قبل 2 أو 3 ترشين الثاين (بحسب كّل والية) ستُعترب صالحة، 

وهذا يعني أّن النتيجة النهائيّة لن تصدر قبل اليوم التايل عىل االنتخابات. خالل 

هذه النافذة من الاليقني، ستحاول واحدة أو كلتا الحملتني إعالن االنتصار بناء عىل 

الفرز الجاري لألصوات.

ويتوقّع غابريال أاّل يكون هنالك فرصة يف أن ينتظر ترامب داخل البيت األبيض 

بهدوء النتيجة االنتخابيّة طوال أيام أو أسابيع. خالل املقابالت أصدر ترصيحات 

غامضة تقرتح أنّه لن يغادر البيت األبيض يف حال الخسارة. إذا نّفذ هذه الخطوة، 

فستجد القّوة العظمى نفسها يف مواجهة أزمة دستورية طويلة املدى ورّبا معّقدة 

عىل الحل.

ــات  ــوالي ال ــن  م النسخة  هـــذه 
ــي امـــتـــّدت  ــتـ ـــحـــدة، والـ

ّ
الـــمـــت

بشكل  الداخلّية  انقساماتها 
متزايد إلى سياستها الخارجّية، 
ــم تــهــديــد  ــظـ ــا أعـ ــ ــم ــ ــي رّب ــ ه
ــه الــعــالــم الــيــوم ــواج ــّي ي ــن أم
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الدول  من  املكّون  الغريب  التحالف  بارتكاب  معرتفاً  مقاله  غابريال  وختم 

الصناعيّة العديد من األخطاء خالل السنوات األخرية والتي قّوضت سمعته الدولية. 

لكّن االنتخابات الحرّة والنزيهة هي أهّم مؤّسسة جوهريّة تضمن جاذبيّة الغرب 

الواسعة. إذا مل يعد الزعيم الفعيّل السابق للغرب قادراً عىل التمّسك حتى بهذا 

املبدأ، فهنالك احتامل جّدّي يف أن يعتمد سائر العامل أنظمة سياسيَّة أخرى.

ديويتشه فيلله  .8

 انقسام مجتمعي و»عسكرة« وبوادر حرب أهلية..
 أميركا على صفيح ساخن)))

رعب من سيناريو هزيمة ترامب

يقول موقع دويتشه فيلله األملاين املعروف إّن الكثريين يلقون باللوم عىل ترامب 

يف ما تشهده أمريكا من انقسام مجتمعي يكاد يصل إىل حافة الحرب األهلية، ويف 

لكن  كورونا..  أزمة  إدارة  يف  والفشل  املتظاهرين،  مع  للرشطة  العنيف  التعامل 

الغضب املتصاعد يف أمريكا له جذور أعمق من ذلك.

مثاين دقائق وست ثوان كانت هي املدة التي استغرقها الضابط ديريك تشوفني 

ليزهق روح املواطن األمرييك من أصول إفريقية جورج فلويد.. هذه الدقائق كانت 

كافية متاماً لتنقلب أمريكا رأساً عىل عقب، ويرى العامل مشاهد مل يكن يتصور أن 

يرى مثلها يف أحد أكرب معاقل الدميقراطية.

ِقرَصُ تلك الدقائق التي استغرقتها حياة فلويد لتزهق، وضخامة األحداث التي 

وقعت بعدها تؤكد عىل أمر واحد وهو وجود احتقان داخيل كبري تراكم عىل مدى 

(1) موقع دي دابيليو، انقسام مجتمعي و»عسكرة« وبوادر حرب أهلية.. أمريكا على صفيح ساخن، 6-4-
.2020
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عقود طويلة، يغذيه ميني متطرف ونظام عدالة ال يكفي إلحداث الردع الشامل عن 

ارتكاب جرائم العنرصيَّة.

وفيام يبدو من األحداث فإن هذه ليست »انتفاضة سود« وحسب، وإمنا هي 

أهمها  لعل  األمور  من  الكثري  عىل  األمريكيني  من  واسعة  قطاعات  من  اعرتاض 

الفشل الذريع لإلدارة الحالية يف التعامل مع جائحة كورونا، إىل جانب نسب بطالة 

مرتفعة مع احتجاج بلغ اوجه من تعامل الرشطة األمريكيَّة العنيف، وحاالت القتل 

التي تنتهي بفصل الضابط القاتل أو تغرميه وصوالً إىل األحكام القضائية املخففة.

انقسام مجتمعي

مل يكن وصول باراك أوباما كأول رئيس أمرييك من أصول إفريقية إىل الحكم 

يف الواليات املتّحدة أمراً جيداً لدى البعض ممن يكرهون اآلخر - غري األبيض/غري 

األمرييك/ املهاجر/ الخ.. - حتى وإن كان أوباما هو مجرد وجه أسمر ألفكار وقيم 

الرأساملية األمريكيَّة العتيدة التي أصبحت نهجاً رصيحاً لإلدارة السياسة عىل األقل 

منذ عهد رونالد ريغان، ليتعزز مع الوقت متايز حاد بني تيارين يف الواليات املتّحدة 

األمريكيَّة هام نفسيهام يعانيان من انقسامات داخلية: ميني متطرف ويسار يبدو 

يف طريقه إىل ذلك.

ومع انسحاب االشرتايك املخرضم بريين ساندرز من سباق االنتخابات بدا نجم 

الحركات اليسارية االحتجاجية يتصاعد يف مواجهة ميني متطرف، لتظهر عىل سطح 

األحداث األخرية التي أعقبت مقتل جورج فلويد حركة أنتيفا(1) يف مقابل ترصيحات 

المهّمشين  يستهدف  من  وكّل  والرأسماليَّة  المتطرّف  واليمين  للفاشيَّة  معادية  حركة   :ANITFA  (1)
ة دول  ست قبل الحرب العالميَّة الثانية مع بداية ظهور النازيَّة والفاشيَّة وانتشرت في عدَّ واألقليَّات، تأسَّ
حول العالم وال تؤمن بإصالح السياسات وإنَّما بالفعل المباشر والعنف لتعديل المسار. وترى الحركة 
أن أفكاًرا كالنازيَّة والفاشيَّة لم تكن لتظهر وتنتشر إال بسبب عدم وجود ردود فعل قويَّة وعنيفة بما 

يكفي لوقف انتشار مثل تلك األفكار



ة: هل أميركا خرافة؟«40 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

عىل شبكات التواصل االجتامعي ألنصار ترامب أبدى بعضهم خاللها استعداداً تاماً 

واضح  تهديد  يف  ساعة   24 خالل  االحتجاج  حركات  وإنهاء  الشوارع  إىل  للنزول 

باستخدام القوة، تهديد تلقاه الجميع بقلق شديد تزامن مع تصاعد نربة الحديث 

للتيار اليميني يف وسائل اإلعالم ،كام يظهر من ترصيحات جاريد تايلور محرر مجلة 

»النهضة األمريكيَّة« ذات التوجه العنرصي.

وبعد أن كانت أمريكا هي بوتقة انصهار الثقافات واملعارف املختلفة للمهاجرين، 

تضاءلت اللحمة االجتامعية وتعاظم االنقسام املجتمعي وأصبح العدو داخلياً مع 

تصاعد الخطاب العنرصي والذي يُتهم ترامب بشكل أسايس أنه املتسبب فيه، إىل 

جانب عوامل متعددة ساهمت يف تراجع تأثري الطبقة الوسطى املتعلمة التي كان 

يعول عليها أي مرشح للرئاسة يف مقابل تنامي التطرف اليميني.

العنف يف  برفع مستوى  األمريكيَّة  االتهامات للرشطة  تزامن ذلك مع تصاعد 

مواجهة االحتجاجات إىل مستويات غري مسبوقة أصابت حتى كبار السن واألطفال، 

يف  لزمالئهم  يحدث  با  البعض  قارنها  شديدة  النتهاكات  الصحفيون  تعرض  كام 

الرشق األوسط، انتهاكات مل يسلم منها حتى فريق دويتشه فيله.

تخلل االحتجاجات املتصاعدة جانب من العنف والرسقة واالعتداءات، اتهم 

ترامب حركة أنتيفا ANTIFA اليسارية بالضلوع يف القيام بها وتحريض الناس 

عىل ارتكاب مثل هذه الجرائم موجها االتهامات إليهاـ وإىل »اليسار الراديكايل« 

الحركة  بتصنيف  االحتجاجات«، ومهدداً  والوقوف خلف حركة  الفنت  إثارة  بــ« 

أن تهديد  إرهابية محلية«، ويخىش مراقبون من  للفاشية كــ»منظمة  املناهضة 

الواليات  ملكارثية(1) جديدة يف  قد ميهد  إرهابية«  انتيفا »جامعة  بإعالن  ترامب 

يكرهه  من  كل  تضم  ضخمة  اعتقاالت  حملة  إطالق  إثرها  عىل  يتم  املتّحدة 

(1) نسبًة إلى السيناتور الجمهوريّجوزيف مكارثي، وهي حقبة الخمسينات التي تّم خاللها مالحقة الخصوم 
السياسيّين بتهمة الشيوعيَّة حتّى من دون دليل. 



41

؟«
فة

خرا
كا 

مير
ل أ

ه
ة: 

َّ كي
مير

األ
ة 

حد
مّت

ت ال
اليا

لو
ي ا

 ف
َّة صري

عن
»ال

 

ترامب أويخشاه، لتتكرر كارثة املكارثية التي أخذ املجتمع األمرييك وقتاً طويالً 

ليتعاىف من تبعاتها.

فرص فوز ترامب، ورعب من سيناريو هزيمته!

يف ضوء كل ما سبق، تبدو احتامالت فوز ترامب باالنتخابات الرئاسية املقررة 

يف نوفمرب املقبل غري كبرية، فهناك أزمات اقتصادية وبطالة وفشل يف إدارة أزمة 

كورونا أودى بحياة اآلالف، عىل أن األخطر من كل ذلك هو مجتمع يشهد انقساماً 

كبريا ويبدو وكأنه عىل شفا حرب أهلية.

فهناك  بالخري،  املبرش  باألمر  أيضا  ترامب  تبدو خسارة  ال  اآلخر،  الجانب  عىل 

بهزميته  لالعرتاف  ترامب  رفض  من  تحذر  األمرييك  الداخل  يف  متصاعدة  أصوات 

يف االنتخابات، واإلدعاء بأنه تم تزويرها، حيث استبق ترامب األحداث وحذر من 

لجوء بعض حكام الواليات »الدميقراطيني« من اعتامد أسلوب التصويت عرب الربيد 

الذي قرره بعضهم للحد من انتشار فريوس كورونا.

من  فإنه  بوست،  واشنطن  صحيفة  يف  كالس  برايان  للكاتب  مقال  فبحسب 

الصعب تصور قبول ترامب للهزمية وتهنئته للفائز بنصب الرئيس، ويف الغالب 

يهدد  قد  ما  السياسيني،  الخصوم  رشعية  يف  التشكيك  اسرتاتيجية  سيعتمد  فإنه 

االنتقال النقل السلمي للسلطة والذي يقوم عليه أساس النظام السيايس األمرييك.

نيويورك تايمز  .9
»النموذج األمريكي«.. هل بدأ في التصدع؟)))

يرى كاتب املقالة تشارلز بلو، أن »فكرة« أمريكا التي تبناها معظم األمريكيني 

(1) The Salt Lake Tribune, America- the idea- is lost, Charles M. Blow, 28January 2020.
ترجمة صحيفة االتّحاد اإلماراتيَّة.
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لهم  يحق  الذين  مواطنيها  مع  ومتجاوبة  ومسؤولة  ناجحة  دميقراطية  فكرة   -

أبدا  توجد  مل  ربا  إنها  بل  ضاعت،  قد  متساوية،  أصواتهم  وتعترب  التصويت 

بتلك الطريقة، علامً أن االتجاهات يف املجتمع هي اآلن نحو األسوأ وليس نحو 

األحسن.

مؤّسيس  بأّن  ويذكّر  األوائل،  املتّحدة  الواليات  مؤسيس  زمن  إىل  بلو  يعود 

هذا البلد مل يكن يف نيتهم أبدا أن يصّوت الجميع، ومل يقوموا حتى بالتنصيص 

مسألة  تركوا  ذلك،  من  بدالً  إنّهم،  بل  الدستور،  يف  التصويت  يف  الحّق  عىل 

التصويت.  حق  أمام  بها  الخاصة  حواجزها  نصبت  التي  للواليات،  التصويت 

وهكذا، كان الحق يف التصويت يتوسع ويتقلّص مع الوقت.

األشخاَص  األرايض  مالك  البيض  الرجال  كان  عام،  وبشكل  البداية،  يف 

الوقت  مرور  مع  توسع  الحق  هذا  بالتصويت.  لهم  يسمح  الذين  الوحيدين 

ليشمل كل الرجال البيض والرجال السود والنساء. غري أنه بقيت هناك جهود 

السود  لألشخاص  بالنسبة  وخاصة  التصويت،  مكاتب  إىل  الوصول  لتقييد 

والسمر، وهي القيود التي يبدو أّن سببها كان انتخاب باراك أوباما، أول رئيس 

ألمريكا من أصل أفريقي، وهو ما يشري إليه »مركز 

برينان للعدالة«، الذي قال إن »مرّشعي الواليات 

العام  انتخابات  بدأوا منذ  األمرييك  الصعيد  عىل 

التي  القاسية  التدابري  من  املئات  بإدخال   2010

تجعل التصويت أكرث صعوبة«.

 25« فإن  بلو،  يضيف  املركز،  وثّق  ومثلام 

 - الحني  ذلك  منذ  جديداً  قيداً  وضعت  والية 

تتعلق  أكرث  مقيِّدة  قوانني  اآلن  لديها  والية   15

في  االنــتــخــابــيــة  العملية   
ّ

إن
ــت ســيــئــة  ــحـ ــبـ ــا أصـ ــ ــرك ــ ــي ــ أم
لمنع  يــســعــون  بــســيــاســيــيــن 
ــى  ــول إل ــ ــوص ــ ــن ال ــض مـ ــع ــب ال
ــاء  ــري مــكــاتــب الــتــصــويــت، وأث
يصوتون  من  لخداع  يسعون 
ــار  ص أن  ــد  ــع ب وتــضــلــيــلــهــم، 
في  مقبولة  خاصية  الفساد 
ل ضربة 

ّ
الجهاز التنفيذي، ما مث

الناخبين لثقة  أخــرى  ــرة  مــدمِّ
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بهوية الناخبني، من بينها ست واليات ذات رشوط 

لديها  والية  و12  الهوية،  صورة  بشأن  صارمة  جد 

املواطنني  عىل  أكرث  الصعب  من  تجعل  قوانني 

جعلت  واليات  و10  مسجلني)،  (والبقاء  التسجيل 

صعوبة،  أكرث  الغيايب  االقرتاع  أو  املبكر  التصويت 

صعوبة  من  تزيد  ــراءات  إج اتخذت  واليــات  و3 

إدانات قضائية بسبب جرائم سابقة لحقهم  الذين لديهم  اسرتجاع األشخاص 

يف التصويت«.

املرشحون  يجمعها  التي  التربعات  تلعبه  الذي  اليسء  الدور  بلو  ويكشف 

الرئاسيون يف التأثري يف مجريات العمليّة االنتخابية، فريى بأّن األموال الكبرية 

من الرشكات واملرشحني أنفسهم تُفسد العملية االنتخابية ومتارس تأثريًا كبريًا 

جًدا عىل اختيارات الناخبني.

بسياسيني  سيئة  أصبحت  أمريكا  يف  االنتخابية  العملية  إّن  بلودم،  يقول 

يسعون  وأثرياء  التصويت،  مكاتب  إىل  الوصول  من  البعض  ملنع  يسعون 

لخداع من يصوتون وتضليلهم، بعد أن صار الفساد خاصية مقبولة يف الجهاز 

رة أخرى لثقة الناخبني. التنفيذي، ما مثّل رضبة مدمِّ

برأي الكاتب، لقد كُرس كل يشء يف االنتخابات األمريكيَّة، انطالقاً ِمن َمن 

يستطيع التصويت، وكيف يصّوت، ومن يؤثر يف ذاك التصويت، ومن يُنتخب 

التصويت، ويخلص  يتم  أن  للمحاسبة بعد  التصويت، ومن يخضعون  يف ذاك 

بأّن مصطلح »األمرييك« كفكرة، وكدميقراطية متثيلية  القول  بلو من ذلك إىل 

من  للمحاسبة  وخاضعة  الشعب  من  املطاف  نهاية  يف  مستمدة  سلطة  ذات 

قبل الشعب، أخذت تتبدد وتختفي كالبخار.

كفكرة،  »األمــريــكــي«  مصطلح 
ذات  تمثيلية  وكديمقراطية 
نهاية  فــي  مستمدة  سلطة 
المطاف من الشعب وخاضعة 
الشعب،  قبل  من  للمحاسبة 
كالبخار وتختفي  تتبدد  أخذت 



ة: هل أميركا خرافة؟«44 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

10. األخبار
ة وجذورها: ثقافة التمييز))) قراءة في االحتجاجات األميركيَّ

يقول زياد حافظ(2)، الذي يقيم يف أمريكا ويدرّس يف جامعاتها منذ عقود طويلة، 

إّن أحداً ال يستطيع التكّهن با ستسفر عنه االحتجاجات املناهضة للعنرصيَّة التي 

املتّحدة دخلت مرحلة  الواليات  أن  الواضح  أّن من  األمريكيَّة، ويرى  املدن  عّمت 

جديدة مل تعرفها سابقاً رغم تشابه األحداث األخرية بأحداث مامثلة خالل الستني 

سنة املاضية. 

يجد حافظ أّن التحّوالت يف البنية السّكانية أّدت إىل تحّوالت يف موازين القّوة 

السياسيَّة بني الحزبني الحاكمني يف الواليات املتّحدة. والتحّوالت يف البنى السياسيَّة 

لتنتج  التحّوالت  هذه  وتفاعلت  االقتصادية.  البنية  يف  التحّوالت  ورافقت  أّدت 

التحّوالت  التي تغرّيت هي أيضاً. لكن رغم تلك  القيم  ثقافة جديدة يف منظومة 

هناك بعض »الثوابت« التي استمرّت، ومنها التمييز وثقافته. فالتمييز بشكل عام 

والعنرصيَّة بشكل خاص موجودان يف الحمض النووي لألمرييك.

عند  التمييز  أما  مختلفة.  بأشكال  كان  وإن  التمييز  متارس  املكّونات  جميع 

أكرث ظهوراً ورشاسة مام هو  فهو  االنغلو ساكسوين،  الربوتستنتي  األبيض  األمرييك 

لدى املكّونات األخرى بسبب القّوة التي ميتلكها منذ حقبة استعامر القارة. هذه 

الرشاسة يف التعامل مع اآلخر تعود إىل النظرة التوراتية التي أتت مع املتطّهرين 

»الشعب  أنفسهم  اعتربوا  فقد  عرش.  السابع  القرن  من  الثاين  الربع  يف  اإلنكليز 

املختار« املكلّف تحقيق »القدر املتجيّل« الذي يجعلهم استثناء عن سائر البرش. 

قراءتهم لألسفار يف العهد القديم بّررت قتل السكاّن األصليني الذين احتضنوهم 

(1) جريدة األخبار، قراءة في االحتجاجات األميركية وجذورها: ثقافة التمييز، زياد حافظ، 6 تموز 2020.
(2) كاتب وباحث اقتصادّي سياسي واألمين العام السابق للمؤتمر القومّي العربّي. عاش في أميركا، وال 

يزال، ودرس في جامعاتها عقوًدا طويلة.
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وعلّموهم زراعة الذرة التي كانوا يجهلونها. ولوال مساعدة السكاّن األصليني (أي ما 

سّموهم بالهنود الحمر) لفنيت تلك الجامعات املهاجرة بسبب الجوع. 

ويف حقبة التوّسع إىل الغرب استقدم املستعمرون العاّمل الصينيني لبناء السكك 

إذ  بالغرب  الرشق  أوصلت  التي  االتحادية  الدولة  قامت  ملا  لوالها  التي  الحديد 

تعامل املستعمرون مع العاّمل الصينيني كام تعاملوا مع السود بكل وحشية. لوال 

صرب الصينيني لتّمت إبادتهم أيضاً. أما يف ما يتعلّق بالجالية املنحدرة من أصول 

يابانية فتّم زّجهم بعتقالت خالل الحرب العاملية الثانية رغم أنهم كانوا مواطنني 

صالحني.

ألصحاب  والتحقريي  الجارح  بالكالم  مليئة  األمرييك  للمواطن  العامة  والثقافة 

البرشة السوداء والصفراء والسمراء. وأخرياً أُدرج العرب واملسلمون وباقي اآلسيويني 

عىل قامئة املضطهدين عنرصياً كام بات واضحاً من إجراءات اإلدارة األمريكيَّة برئاسة 

دونالد ترامب.

التمييز ليس محصوراً باألعراق، بل يتناول األديان والحالة االقتصادية واالجتامعية 

وحتى بعض الدول األوروبية غري االنغلوساكسونية. فتاريخ الواليات املتّحدة ميلء 

بعاداة املسيحيني الكاثوليك واليهود عىل حّد سواء. ويسخر االنغلوساكسونيون من 

املنحدرين من أصول إيطالية وأيرلندية وبولندية وأكرثيتهم من الكاثوليك. وحتى 

املسيحيني  الكاثوليكية من  الشعوب  تلك  االنغلوساكسونيون  يعترب  قريبة مل  فرتة 

اإليطاليني  تقرن  املتّحدة  الواليات  يف  العامة  الثقافة  روما!  البابا يف  أتباع  من  بل 

باملافيا، واأليرلنديني بالسكارى والبولنديني باألغبياء العنيدين! ويستطيع أي باحث 

عرب االنرتنت أن يكتشف صفحات عديدة من األلقاب التحقريية التي يستخدمها 

االنغلوساكسونيون تجاه كل من يختلف عنهم يف العرق والدين من األوروبيني غري 

الساكسونيني.
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ما  بني  متييز  أيضاً  فهناك  واالجتامعية  االقتصادية  بالحالة  يتعلّق  ما  يف  أما 

البيضاء«(white trash) أو كام وصفتهم هيالري كلنتون بـ  يسّمونهم بـ»الزبالة 

متعلّمني.  وغري  فقراء  لكنهم  بيض  مواطنون  وهم   ،(deplorables) »املنبوذين« 

هؤالء يشّكلون قاعدة ترامب االنتخابية الصلبة مع اإلنجيليني املتشّددين. والفرق 

الطبقي ميتّد إىل الطبقة الوسطى حيث سّكان الريف يُعتربون من املتخلّفني بينام 

سّكان املدن من املتمّدنني! بعنى آخر، يأخذ التمييز 

عند  للمجتمع  التوراتية  للنظرة  تبعاً  متعّددة  أشكاالً 

ورثة املتطّهرين الذين قرأوا اإلنجيل بشكل يبيح لهم 

اضطهاد وحتى قتل كل من هو مختلف عنهم بالشكل 

واملعتقد وحتى املنبت.

الطبقي  التمييز  أن  التمييز  ثقافة  مفارقات  من 

األمريكيني  عند  حتى  العنرصي  التمييز  عىل  يطغى 

ال  طبقية  هناك  أفريقية،  أصــول  من  املتحّدرين 

فالنخب  البيض.  عن  املوجودة  الطبقية  عن  تختلف 

السوداء، وخاصة يف عامل السياسة، ال تختلف عن نظريتها البيضاء. البعد الطبقي 

الرئاسية  التمهيدية  االنتخابية  الحملة  يف  ذلك  تجىّل  العرقي.  البعد  من  أهم 

 black) كوكس«  »بالك  واملساّمة  السود  السياسيَّة  النخب  2008 حيث  عام  يف 

caucus) دعمت هيالري كلينتون ضد املرشح »الطبيعي« باراك أوباما. استطاع 

املالية  الرشكات  فئة  إىل  انضّم  ما  أنه رسعان  إال  كلنتون،  يتفّوق عىل  أن  أوباما 

التي كانت تدعم كلنتون. كذلك عالج أوباما أزمة 2008 املالية بدعم املؤسسات 

املالية من دون أي محاسبة. ويف االنتخابات األولية الرئاسية سنة 2020 تدّخل 

االنتخابية  الحلبة  من  يخرج  الذي  بايدن  جوزيف  املرشح  لصالح  بثقله  أوباما 

من مفارقات ثقافة التمييز أن 
على  يطغى  الطبقي  التمييز 
عند  حتى  العنصري  التمييز 
من  المتحّدرين  األميركيين 
أصول أفريقية، هناك طبقية ال 
تختلف عن الطبقية الموجودة 
السوداء،  فالنخب  البيض.  عن 
ال  السياسة،  عالم  في  وخاصة 
البيضاء نظيرتها  عن  تختلف 
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الدميقراطي  الحزب  يف  السود  يديل  أن  يفرتض  كان  سندرز.  برين  تفّوق  بسبب 

أن  غري  السود،  تنصف  التي  التقدمية  املشاريع  سندرز صاحب  لربين  بأصواتهم 

االنتخابات  صعيد  عىل  أما  بايدن.  بجوزيف  التمّسك  فرضت  الطبقية  املصلحة 

انجيل ضد  اليوت  النائب  نيويورك ساندت  السوداء يف مدينة  فالنخب  النيابية، 

تدّل  التي  األمثلة  بعض  أفريقية. هذه  أصول  من  املتحّدر  بومان  املرّشح جامل 

عىل أن التمييز الطبقي أقوى من التمييز العنرصي يف الواليات املتّحدة. لذا نرى 

»تعاطف« اإلعالم الرشكايت املهيمن مع االحتجاجات ضد العنرصيَّة طاملا كانت 

القضايا االقتصادية واالجتامعية بعيدة عن املنتفضني!

يجري  ما  مقاربة  إىل  ينتقل حافظ  التمييز،  الرسيع ألشكال  العرض  بعد هذا 

يف الواليات املتّحدة. ففي املراحل األوىل حرّك الغضب حركة االعرتاض األوىل عىل 

قتل جورج فلويد، لكن تسارعت التطّورات وخاصة العنيفة وبدأت أعامل العنف 

تعّم التظاهرات. واليوم، من يقوم بهذه األعامل، هي مجموعات صغرية متطرّفة 

ومنظّمة جيّداً وممّولة بشكل الفت للنظر .ما حصل يف الواليات املتّحدة للحراك 

الشعبي حصل يف العديد من الدول، أي اختطاف الحراك لصالح أجندات مشبوهة 

وخارجة عن السبب األّويل لالحتجاجات.

هنا ال بد لنا من التوقف عند نقطة مهمة. إن االحتجاجات مل تأت من الفراغ بل 

كانت نتيجة تراكامت لشتّى أنواع الظلم تجاه رشائح واسعة من األمريكيني وليست 

محصورة بعرق أو فئة واحدة. تالقي التمييز العنرصي املرفوض أخالقياً أّوالً وقانونياً 

ثانياً، مع الظلم االقتصادي الذي يطاول الجميع وهو الوعاء للتحرّك الشعبي. النخب 

األمريكيَّة الحاكمة وخاصة الرشكات الكربى املستفيدة من واقع الحال االقتصادي 

والسيايس تخىش أن يتحّول الحراك إىل مراجعة يف النظام االقتصادي والتوزيع غري 

العادل للرثوة. لذا نرى ظاهرة فريدة من نوعها هي تبّني النخب الحاكمة ورقة 
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التمييز العنرصي والرتكيز عليه بدالً من الرتكيز عىل الواقع االقتصادي االجتامعي. 

املجموعات  وخاصة  الشعبي  الحراك  يدعم  الرشكايت  املهيمن  اإلعالم  نرى  كذلك 

املتطرّفة كـ »بالك أليفز مرتز« أي »حياة السود مهّمة« ومجموعات تنتسب إىل 

حركة »انتيفا« املناهضة للفاشية والتي تقوم بأعامل العنف ضد املؤسسات.

الحالة  حول  واحداً  شعاراً  ترفع  مل  التحّركات  هذه  كل  أن  للنظر،  والالفت 

 40 من  أكرث  دخل  بينام  واالجتامعية  االقتصادية 

مليون مواطن أمرييك عامل البطالة، وغالبية الوظائف 

واملتوسطة.  الصغرية  الرشكات  إفالس  بسبب  تبّخرت 

الكورونا  جائحة  فاغتنمت  الكبرية  الرشكات  أما 

لتقليص عدد العاملني فيها عرب إلغاء وظائف مل تعد 

بحاجة إليها. وقد أّدت إجراءات مواجهة جائحة كورونا واالحتجاجات املناهضة 

التي تهّدد الكيان األمرييك.  للعنرصيَّة إىل تحويل األنظار عن القضايا الجوهرية 

النظام  هذا  أن  السبب  املغايرة.  االدعاءات  رغم  قادم  الطبقي  الرصاع  إن  لذا، 

لتزيد  أتت  كورونا  جائحة  أن  كام  للرثوة.  عادل  شبه  توزيع  عىل  قادراً  يعد  مل 

من ثروة األثرياء والرشكات الكربى عرب املساعدات املالية التي ضّخها االحتياط 

االتحادي بينام مل مينع تفاقم البطالة. املفارقة العجيبة الغريبة تكمن يف ارتفاع 

بورصة األسهم واألوراق املالية بينام العجلة االقتصادية شبه متوقفة. هذا يؤكّد 

االفرتايض  واالقتصاد  الفعيل  االقتصاد  بني  االنفصام  عن  نقوله  زلنا  وما  كّنا  ما 

ذلك  أرادت  تصميم  سابق  عن  املتّحدة  الواليات  يف  الحاكمة  فالنخب  الريعي. 

التحّول واالنفصام لكنها ستواجه النتائج الكارثية قريباً جّداً، هذا إن مل تكن هذه 

االحتجاجات بداية ملسار يصعب ضبط إيقاعه.

الـــصـــراع الــطــبــقــي قـــادم رغــم 
السبب  المغايرة.  ــاءات  ــ االدع
 
ً
قــادرا يعد  لم  النظام  هــذا  أن 
للثروة عــادل  شبه  توزيع  على 
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حتى اآلن، االحتجاجات ال تشّكل تهديداً للنظام القائم، لكن املنظومة السياسيَّة 

تبدو أنها مستهدفة وإن مل يتم طرح البديل. هناك مخاطر جّدية من االنزالق إىل 

الفوىض.

يف  الرشطة«  »إلغاء  شعار  رفع  هو  الفوىض  إىل  االنزالق  حول  القلق  يثري  ما 

العديد من املدن. كام أن الدعوات إللغاء أو تقليص موازنات الرشطة واستعامل 

األموال عىل »مشاريع اجتامعية« غري معروفة تشّكل منت الخطاب الشعبوي الذي 

يرّوجه املنتفضون عىل العنرصيَّة. وهناك احتامل كبري لتوريط املؤسسة العسكرية 

يف الرصاع الداخيل املتفاقم، غري أنه حتى الساعة استطاعت املؤسسة العسكرية 

أن تحيّد نفسها..

للحالة  وصفه  دوغني  ألكسندر  الرويس  واملفّكر  الكاتب  عن  حافظ  ينقل 

املحافظني  واملحلّلني  املفكرين  من  عدد  يفعل  وكذلك  جّداً،  بالخطرة  األمريكيَّة 

املثال  سبيل  عىل  بيوكانان«  »بات  و  جريالدي«  »فيليب  و  الفيل«  »بيرت  كـ 

وليس الحرص. ويف رأي حافظ فإّن ما يحصل يف الواليات املتّحدة يظهر بشكل 

كام  ديني  طابع  إىل  املستند  الرأساميل  النظام  بني  البنيوي  التناقض  واضح 

رشحه ماكس فيرب وبني النظام الدميقراطي الذي تتكلّم عنه النخب املثّقفة يف 

الرأساملية  بسبب  فحواه  فقد  الذي  ولكن  عموماً،  والغرب  املتّحدة  الواليات 

ومتركز املال يف يد القلّة عىل حساب ليس األكرثية بل الشعب أجمع. فعىل ما 

أقرب  والدميقراطية،  الرأساملية  عن  شومبيرت  جوزيف  كتابات  أصبحت  يبدو 

إىل الوهم من الواقع، وكذلك كتابات فريدريك فون هايك عن الحّرية املطلقة 

عن  أهمية  تقّل  ال  قضايا  هذه  بالدميقراطية.  ربطها  الليرباليون  حاول  التي 

التمييز. موضوع 
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AEON .11 )موقع أمريكي(
 قرن من وصول البروتستانت وبأعداد كبيرة)))

َ
جاء المسلمون إلى أميركا قبل

حرموا حريتهم وتم تنصيرهم بالقوة

كثريًا ما يتم تقديم تاريخ األمة األمريكيَّة الحديثة، باالستناد إىل رواية بروتستانتيّة 

تحرم الجامعات األخرى من أي اعرتاٍف بدورها يف إنشاء الواليات املتّحدة الحديثة، 

عرب صهر التاريخ األمرييك كلّه وتقدميه كحرب قامت بني الربوتستانت والكاثوليك 

ومن ثّم األمريكيني البيض والهنود، الذين يُزعُم أنهم كانوا أنفسهم أسياًدا للعبيد 

عىل  األفارقة  استعبدوا  أيضا  وأنهم  السّكر،  مزارع  يف 

األكرث  الناحية  أنَّ  غري  معهم،  وبالتنسيق  البيض  غرار 

ة يف هذا كله، أّن هؤالء العبيد كانوا يف غالبيتهم  ِجدَّ

مامرسة  وحريّة  حريّتهم،  ُحرِموا  وقد  املسلمني،  من 

شعائرهم، ويف بعض الحاالت نرُّصوا بالقّوة وحرموا من 

أي انتامء لإلسالم أو العروبة، وهم من كانوا متعلّمني 

وأطباء وأمراء يف بلدانهم األم.

وصلت الديانة اإلسالمية أمريكا عام 1492 للميالد 

لوثر  مارتن  قيام  عىل  عاًما   20 قبل  أّي  األرجح،  عىل 

بادئًا اإلصالح  ]الكنيسة[،  باب  بتثبيت أطروحِته عىل 

الربوتستانتي.

فتح املور - املسلمون أفارقًة وعربًا - معظم شبه 

مثانية  زهاء  دامت  إسالمية  لثقافة  مؤسسني  للميالد،   711 عام  اإليبرييَّة  الجزيرة 

قرون. مع بداية عام 1492 للميالد، اختتم امللوك اإلسبان فرديناند وإيزابيالَّ ]حروب[ 

(1) AEON, Muslims of early America, Brigid Hains, ترجمة فرح عصام.

ــون أمــيــركــا  ــم ــل ــس ــم وطــــئ ال
قيام  على  قــرٍن  من  أكثِر  قبل 
بتأسيس  فيرجينيا  شــركــة 
عام  جيمستاون  مستعمرة 
من  أكثر  وقبل  للمياد.   1607
البيوريتانيين  قيام  على  قــرٍن 
خليج  مستعمرة  بــتــأســيــس 
 1630 عــام  ماساتشوستس 
المسلمون  عاش  وقد  للمياد. 
ــا لـــيـــس قــبــل  ــ ــرك ــ ــي ــ ــي أم ــ فـ
البروتستانتيين فحسب، ولكن 
البروتستانتّية  توجد  أن  قبل 
الكاثوليكّية،  وبعد  نفسها. 
أكبر األديان  كان اإلسام ثاني 
التوحيدّية انتشارا في القارتين
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يكونكويستا (االسرتداد)، بهزمية آخر املاملك املسلمة، مملكة غرناطة. وبحلول  الرِّ

نهاية ذلك القرن، كانت محاكم التفتيش، التي بدأت قبل قرن واحد، قد أكرهت 

نحو 300.00 إىل 800.00 مسلم (ونحو 70.000 يهودي عىل األقل) عىل اعتناق 

املوريسكينّي  أولئك  اإلسبان يشتبهون بامرسة  الكاثوليك  ما كان  املسيحية. عادًة 

أو الكونفريسوس (املتحّولني) لإلسالم (أو اليهوديّة) رسًّا، فقامت محاكم التفتيش 

أبحر ضمن  قد  مؤكَّدة،  شبه  وبصورٍة  بعض هؤالء،  كان  ومحاكمتهم.  بالحقتهم 

طاقم كولومبوس، حاملني اإلسالم يف عقولهم وأفئدتهم.

بحلول عام 1503 للميالد، نعرف بأنَّ املسلمني أنفسهم، من غرب إفريقيا وطئوا 

نة، كتب الحاكم املليّك ألمريكا الوسطى إىل إيزابيال  أرض »العامل الجديد«. يف تلك السَّ

يطلب منها خفض األعداد املستوردة منهم، ذلك أنهم كانوا، كام أشار، »فضيحًة 

للهنود«. فقد كانوا، عىل حد تعبريه، كثريًا ما »يفّرون من مالكيهم«. ويف صبيحة 

نة من عام 1522 للميالد، اندلعت أوىل انتفاضات العبيد يف العامل الجديد،  رأس السَّ

عندما ثار 20 عبًدا من أمريكا الوسطى يف مزارع السّكر ورشعوا بقتل اإلسبان. وكان 

الثّوار، كام أشار الحاكم، يف غالبيّتهم من الولوفينّي، وُهم شعبٌّ سنغايّل غامبّي، بدأ 

املسلمني  الحادي عرش. وقد غلب عىل  القرن  باعتناق اإلسالم منذ  العديد منهم 

أكرث من غريهم إجادة القراءة والكتابة: وهي قدرة قلاّم نُظر إليها كأفضلية من 

قبل ُمالك املزارع. ويف العقود الخمسة التي تلت ثورة العبيد يف أمريكا الوسطى، 

أصدرت إسبانيا خمسة مراسيم تحظُر استرياد العبيد املسلمني.

بالتايل فقد وطئ املسلمون أمريكا قبل أكرثِ من قرٍن عىل قيام رشكة فريجينيا 

للميالد. وقبل أكرث من قرٍن عىل قيام  بتأسيس مستعمرة جيمستاون عام 1607 

وقد  للميالد.   1630 عام  ماساتشوستس  خليج  مستعمرة  بتأسيس  البيوريتانيني 

توجد  أن  قبل  الربوتستانتيني فحسب، ولكن  قبل  ليس  أمريكا  املسلمون يف  عاش 
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التوحيديّة  األديان  أكرب  ثاين  اإلسالم  كان  الكاثوليكيّة،  وبعد  نفسها.  الربوتستانتيّة 

انتشارا يف القارتني.

كان املسلمون جزًءا من أمريكا العظمى من البداية، با فيها تلك األجزاء التي 

أضحت تعرف بالواليات املتّحدة. يف عام 1527 للميالد، وصل مصطفى الزّموري، 

وهو مسلٌم عريب من الساحل املغريب، إىل فلوريدا كعبٍد يف بعثٍة إسبانيّة تعرَّضت 

للتدمري بقيادة بانفيلو دي نارفيز. عىل عكس كل االحتامالت، متكن الزّموري من 

النجاة وأسس لنفسه حياًة، مرتحال من سواحل خليج املكسيك إىل أنحاء ما يُعرف 

اآلن بجنوب غرب الواليات املتّحدة، باإلضافة إىل أمريكا الوسطى. وقد ناضل كعبٍد 

للسّكان األصليني قبل أن يؤسس لنفسه مهنة كطبيب معروف له احرتامه.  

الحالية،  املتّحدة  الواليات  يف  رأى  الزموري  إّن   ،AEON مركز  تقرير  يقول 

بأراضيها وأناسها، أكرث مام رأى أيٌّ من »اآلباء املؤسسني« للبالد - بل أكرثَ مام رأت 

العلمي كل هذا وأكرث يف روايتها »ما  أي مجموعٍة منهم مجتمعة. وتلتقط ليىل 

فيها  تتتبَّع  والتي   ،2014 عام  ادرة  الصَّ  (The Moor’s Account)« املغريب  رواه 

نهايته  ثمَّ  ومن  إسبانيا،  يف  واستعباده  املغرب،  يف  طفولته  خالل  الزَّموري  رحلة 

الغامضة يف الجنوب الغريب األمرييكّ. 

استفاد الفرنسيون، بني عامي 1719 و1731 للميالد، من الحرب األهلية يف غرب 

أفريقيا يف استعباد اآلالف، جالبني 6000 أفريقي رأًسا إىل لويزيانا. جاء معظمهم 

من فوتا تورو، وهي منطقة تقع قرب نهر السنغال وتُباعد بني ما تُعرفان حاليا 

عرش.  الحادي  القرن  يف  تورو  فوتا  اإلسالُم  دخل  وموريتانيا.  السنغال  أنهام  عىل 

ومنذ ذلك الحني، ُعرفت بكرثة مفّكريها، وجيوشها املجاهدة، وحكوماتها الدينيّة، 

با فيها »إمامة فوتا تورو»، وهي حكومة دينيّة قامت ما بني عامي 1776 و1861 

للميالد. كام أنَّ الرّصاعات األفريقية ما بني أواخر القرن الثامن عرش وبواكري القرن 
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بـ  اليوم  الَذهب« (ما يُعرف  التاسع عرش يف »ساحل 

غانا) وأرض الهوسا (ما يُشّكل يف غالبه نيجرييا اليوم) 

األُوىل متكن  ففي  أمريكا.  أصداؤها عىل  انعكست  قد 

ويف  األفارقة.  املسلمني  تحالف  هزمية  من  األشانتي 

النهاية لكّنهم فقدوا يف  الجهاديّون يف  انترص  األخرية، 

أثناء ذلك العديد من أبنائهم لصالح تجارة العبيد والغرب. 

كانت إعادة تسمية العبيد (أحيانًا بصفاٍت احتقاريّة أو تهريجيّة) أداًة مهّمة 

للسلطات الزراعية، ونادًرا ما تم إغفالها. غري أن األسامء العربية، عىل امتداد أمريكا 

جل التاريخي. فسجاّلت املحاكم يف لويزيانا للقرنني  الشاملية، ُحفظت كجزء من السِّ

الثامن عرش والتاسع عرش تُظهر إجراءات ترتبط بأشخاص يحملون أسامء املنصور، 

شومان، عامد، فاطمة، ياسني، موىس، بكري، معمري وآخرين. بينام تفّصل سجالت 

املحاكم من القرن التاسع عرش يف جورجيا إجراءات قانونيّة تتضمن أسامء سليم، 

بالل، فاطمة، إسامعيل، عليق، موىس وآخرين. وقىض نيوبل باكيت، عامل اجتامع 

من القرن العرشين، حياته يجمع مادة إثنوغرافيّة حول الحياة الثقافيَّة لألمريكيني 

 Black Names) »األفارقة. ويف كتابه »أسامء سوداء يف أمريكا: أصول واستخدامات

in America: Origins and Usage) يوثّق باكيت أكرث من 150 اساًم عربيا شائًعا 

يف أوساط أولئك املنحدرين من أصل إفريقي يف الجنوب األمرييك. 

كان لورينزو داو ترينر، باحث من منتصف القرن العرشين يف لغة الغاال (وهي 

قي األمرييك)  لغة محكيّة كريوليّة يف منطقة »يس آيالندز« عىل الساحل الجنويب الرشَّ

منطقة يس  يف  نسبيًا  شائعة  كانت  عربية«  أصول  ذات  اساًم   150 »نحو  وثَّق  قد 

آيالندز وحدها. وهي تتضمن: أكرب، عيل، أمينة، حامد، والعديد من األسامء األخرى. 

ويف مزارع تعود إىل بداية القرن التَّاسع عرش يف الكارولينيتني، كان مصطفى اساًم 

 150 مــن  أكــثــر  باكيت  ــق 
ّ
يــوث

أوساط  في  شائًعا  عربيا  اسًما 
أصل  مــن  المنحدرين  أولــئــك 
األمريكي الجنوب  في  إفريقي 
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رائجا. األسامء العربية ال تجعل املرء مسلاًم بالرضورة، عىل األقل ليس يف املغرب أو 

بالد الشام، حيث العرب مسيحيّون ويهوٌد أيضا. لكّنه كان انتشار اإلسالم الذي جلب 

األسامء العربيّة إىل غرب إفريقيا. لذا فقد كان هؤالء األفارقة أو األفارقة األمريكيني 

من أمينة وأكرب، أو عىل األقل آباءهم أو أجدادهم، من املسلمني بصورة شبه مؤكّدة.

من  املسلمني  العبيد  حظر  اإلسبانيّة  السلطات  حاولت  خوفها،  من  انطالقًا 

مستوطناتها األمريكيَّة املبّكرة. أما يف مجتمع العبيد األنجلو أمرييك األكرث متاسكا 

العديد من  تفضيل  كانوا محل  فقد  والتاسع عرش،  الثامن عرش  القرنني  وأمًنا يف 

املزارعني. إمنَّا يف الحالتني، كان االستخالص ذاته: لقد كان املسلمون متميّزين، فقد 

حازوا السلطة، ومارسوا التأثري. أحد املنشورات - »القواعد العمليّة لإلدارة واملعالجة 

الطبيّة للعبيد »الزنوج« يف مستعمرات السّكر« الّصادر عام 1813 للميالد، والذي 

ركّز عىل جزر الهند الغربية - أشار إىل أّن املسلمني »ممتازون يف االعتناء باملوايش 

األكرث  لألشغال  املؤهالت  من  القليل  »لديهم  لكن  اخليّة«  الدَّ والخدمة  والخيول، 

الحقول«. ويشري  أبًدا استعاملهم يف  ينبغي  السبب ال  الحقول، ولهذا  خشونة يف 

املؤلف إىل أنّه يف تلك املزارع: »الكثرُي منهم يتحادثون باستخدام اللغة العربية. 

و1900  بني1500  أمريكا  يف  عاشوا  الذين  املسلمني  عدد  عن  السؤال  ويطرح 

يّوف عن هذا السؤال يف كتابها »عباد الله«  للميالد؟  تجيب املؤرخة سيلفيان ضَّ

ادر عام 1998 فتقول: (Servants of Allah) الصًّ

أُرسلوا  الذين  األفارقة  من  استعبادُهم  تم  الذين  أزيد  أو  العرشة  املاليني  »من 

ذلك،  برغم  الربازيل.  أو  الكاريبي  إىل  باملئة   80 من  أكرث  ذهب  الجديد،  العامل  إىل 

كانت أعداد املسلمني الذين جاؤوا إىل أمريكا املبّكرة أكرب بكثري من أعداد الربيتونيّني 

الذروة  نقطة  شهدت  وقد  البيوريتاين.  االستعامر  ذروة  يف  جاؤوا  الذين  (اإلنكليز) 

إلىأمريكا  بريتوين   21.000 قدوم  للميالد،   1640 و   1620 عامّي  بني  االستيطان،  من 
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الشاملية. ورّبا جاء %25 من هؤالء كخدم وكان من الّصعب، بالتبعية، افرتاض وجود 

مشاعر وآراء بيوريتانيّة لديهم. وبحلول عام 1760 للميالد، كانت نيوانجلند موطًنا، 

عىل أحسن تقدير، لـ 70.000 من أتباع األبرشيّة (كنيسة البيوريتانيني يف نيوانجلند).

من  جامعة  إىل  التحّول  يف  البيوريتانيّون  نجح  نسبيًا،  الضئيلة  أعدادهم  برغم 

ُمختار،  شعب  أنهم  فدونوا  التاريخ،  كتابة  يف  يف  وبرعوا  لألمة،  واملربيّني  األساتذة 

شعب ال يتقاسم النسب مع الرب لكّنه يتبع الرّب. واختزلوا التاريخ، با فيها الحضور 

للتأثري  دميومة  األكرث  النتيجة  وكانت  أمريكا،  يف  واإلسالم  للمسلمني  املديد  الطويل 

البيوريتاين هي االلتزام املستمر بإنتاج ماٍض يصب تركيزه عىل كيف أدت اإلجراءات، 

التي عادًة ما تصّور عىل أنها جريئة وذات مبادئ، لألنجلو بروتستانت (التي غالبا 

ما بدأت يف نيوانجلند تشيسابيك) إىل قيام الواليات املتّحدة األمريكيَّة، بحكومتها 

ومؤسساتها. والحقيقة أن املسلمني كانوا أمريكيّني بقدر ما كان األنجلو بروتستانتيني 

أمريكيني بدورهم. وبالعديد من الطرق، فإنَّ املسلمني األوائل يف أمريكا مناذج يحتذى 

بها يف املامرسة واملثل الدينية املرشِّفة يف أمريكا. وأي ترصيٍح أو إشارة إىل النقيض، 

مهام كانت نواياها طيبة، ستكون مدفوعة إما بشوفينية متعمدة أو شوفينية كامنة.

12. بي بي سي

 المسلمون السود في الواليات المّتحدة:
ة))) يَّ  حين يتحالف الرهاب والعنصر

لماذا يعتنق السود اإلسالم؟

من  زميرمان  جورج  الرشطي  تربئة  بعد  مهّمة«  السود  »حياة  حركة  انطلقت 

(1) بي بي سي العربيَّة، المسلمون السود في الواليات المتحدة: حين يتحالف الرهاب والعنصرية، سناء 
خوري، 8 أيلول، 2020.
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مقتل الشاب األسود األعزل ترايفون مارتن (17 عاًما)، يف فلوريدا. وخالل سنوات 

تحّولت إىل تيار عاملي، رافض للعنرصيَّة. وخالل األشهر املاضية، تصاعد دورها بعد 

مقتل جورج فلويد.

بعد إطالق النار عىل جاكوب باليك أواخر أغسطس/ آب 2020، خرج والده 

للحديث إىل اإلعالم، وكان الفتاً أنّه اختار تالوة سورة الفاتحة، متمنياً لولده الشفاء. 

وعلّق اإلمام األمرييك عمر سليامن عىل ذلك بالقول: »ليس مهاّمً إن كان االبن أو 

األب مسلمني، فام حصل لعائالتهام دليل إضايف عىل العنف املمنهج غري اإلنساين«.

لألديان  عابرة  مهّمة«  السود  »حياة  أن  صحيح 

نضال  أّن  إال  ديني،  بعد  عىل  تقوم  وال  والطوائف، 

الكبري  باألثر  طبع  لطاملا  املتّحدة  الواليات  يف  السود 

الحاج  أو  أكس،  مالكوم  وأبرزها  مسلمة،  لشخصيات 

قادة  أبرز  أحد  نفسه،  يسّمي  كان  كام  الشبّاز  مالك 

حركة الحقوق املدنية، اعتنق اإلسالم يف السجن، حيث 

التقى بؤسس حركة »أمة اإلسالم« اياليجاه محمد.

البعد الديني أساسياً يف نضال السود  قد ال يكون 

ضد العنرصيَّة، لكنه حارض، خصوصاً يف الوقت الراهن، 

مع تصاعد خطاب اليمني املسيحي املتطرف يف الواليات 

املتّحدة. هذه املشكلة أشار إليها رئيس تحرير مجلّة »ذا نيوريوركر« مايكل ليو، يف 

مقال نرش قبل أيام، بعنوان »مشكلة فوقية العرق األبيض يف املسيحية األمريكيَّة«، 

تحّرى فيه سبب تغلغل العنرصيَّة يف خطاب املسيحيني البيض وأدائهم.

موىس  إبراهيم  األمرييك  اإلسالمي  املفكر  يرشح  يس«،  يب  »يب  مع  حديث  يف 

الخلفية التاريخية للعالقة بني نضال السود ضد العنرصيَّة واإلسالم بقوله: »تأسست 

يعانون  السود  المسلمين   
ّ

إن
»فمن  مــزدوجــة.  ة  عنصريَّ من 
للتمييز  يــتــعــرضــون  جــهــة، 
هي  ــذه  وهـ  ،

ً
ســــودا لكونهم 

عرف  فــي  األصــلــيــة  الخطيئة 
ولها  ــة،  األمــريــكــيَّ ة  العنصريَّ
حقبة  ــتــاريــخــيــة  ال ــا  ــذورهـ جـ
أخــرى،  جهة  ومــن  العبودية. 
كمسلمين،  للتمييز  يتعرضون 
ــة هــويــاتــيــة  ــ ــم ــ وهــــــي وص
بالشرق  األميركيون  يربطها 
الــذي يــرونــه كخصم األوســـط 
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أمة اإلسالم يف العام 1930 ونالت شهرة يف الخمسينيات، ليس فقط بسبب شعبية 

مؤسسها اياليجاه محمد كمقاوم لقمع البيض، لكن أيضاً ألن شخصيات مثل مالكوم 

أكس ومحمد عيل كالي أعطيا املجموعة وجهاً. كالهام افرتقا عن الجامعة واعتنقا 

اإلسالم الحقاً. ويف الوقت الراهن، فإّن الكثريين من األمريكيني السود الذين يعتنقون 

مقاومة  من  كشكل  ذاته،  الوقت  يف  ولكن  اميانية،  ألسباب  ذلك  يفعلون  اإلسالم، 

العنرصيَّة املسيحية البيضاء، إذ ميكننا القول إّن اإلسالم يعّد بالنسبة إليهم مقاومة«.

يقّدر معهد »بيو» لألبحاث، عدد املسلمني السود، بنحو 20 باملئة من مجمل 

املسلمني يف الواليات املتّحدة، وهم بذلك يشكلون 2 باملئة فقط من مجمل السود 

(أرقام العام 2017). ولكن، بحسب إحصاءات املعهد، فإّن السود يشكلون نسبة 

49 باملئة ممن يعتنقون اإلسالم حديثاً. وإن نظرنا إىل مجمل من يغرّيون دينهم يف 

الواليات املتّحدة، سنجد أّن نسبة الذين يعتنقون اإلسالم تبلغ 23 يف املئة، مقارنة 

مع 6 يف املئة ممن يعتنقون املسيحية.

محو المسلمين السود

تكتب الباحثة األمريكيَّة دونا أوستون عىل موقع »مربّع سابيلو»، »من السهل 

رسم أوجه تشابه بني اإلسالموفوبيا (رهاب اإلسالم) والعنرصيَّة ضد السود، بوصفهام 

مظهرين مختلفني لدافع واحد، لكن قد يبدو ذلك قفزة تحليلية. يف الخطاب العام، 

نستسهل الربط بني التمييز ضد املسلمني، والتمييز ضد العرب، ونعّدهام شأنني 

من  املتّحدة هم  الواليات  يف  املسلمني  ثلث  أّن  من  الرغم  ولكن، عىل  متامثلني. 

الجامعي ووحشية  والسجن  السود  العنرصيَّة ضد  قضايا  نقارب  ما  نادراً  السود، 

نأخذ  ما  نادراً  أننا  والسبب  الرشعية.  كاملة  »إسالمية«  قضايا  بوصفها  الرشطة 

املسلمني السود بعني االعتبار«.

وتضيف: »متيل الرسديات الشائعة يف اإلعالم والدراسات األكادميية إىل طمس 



ة: هل أميركا خرافة؟«58 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

السوداء  السود ووجودهم مرتني، حتى يف مرحلة تجد األجساد  املسلمني  صوت 

نفسها يف قلب املحنة. فاملسلمون السود ال يقفون من قضية (العنرصيَّة ووحشية 

ما  الرشطة) موقف املتفرجني أو الحلفاء، فحسب. وبالرغم من ذلك، فإننا غالباً 

أكرث  يجعل جامعاتنا  املحو)  (أو  الحذف  نضالنا. هذا  نحذفهم، حتى من رسدية 

عرضة لرهاب املسلمني من جهة، وللعنرصيَّة ضد السود (حتى يف أوساط املسلمني 

غري السود أنفسهم).

وصولهم  قبل  اإلسالم  كانت  وبيعوا  استعبدوا  الذين  األفارقة  ديانة  أّن  يُعتَقُد 

إىل الواليات املتّحدة، وكانت تلك رسدية »أمة اإلسالم« 

عند تأسيسها، العتبار أّن اإلسالم كان دين السود قبل 

العبودية.

موىس  إبراهيم  األمرييك  اإلسالمي  املفكر  يقول 

من  يعانون  السود  املسلمني  إّن  يس«،  يب  لـــ»يب 

للتمييز  يتعرضون  جهة،  »فمن  مزدوجة.  عنرصيَّة 

لكونهم سوداً، وهذه هي الخطيئة األصلية يف عرف 

حقبة  التاريخية  جذورها  ولها  األمريكيَّة،  العنرصيَّة 

العبودية. ومن جهة أخرى، يتعرضون للتمييز كمسلمني، وهي وصمة هوياتية 

يرونه كخصم«. الذي  األوسط  بالرشق  األمريكيون  يربطها 

يرى موىس أّن »الصورة العاملية عن اإلسالم كتهديد، وقعت عىل أجساد املسلمني 

السود مرتني. مرّة بسبب السواد ومرة بسبب اإلسالم. يف املقابل، هناك تصّور سائد 

عن كون املسلمني السود عانوا أقّل من تبعات 11 سبتمرب ألنهم يعتربون أمريكيني 

أقحاح، وليسوا مهاجرين مسلمني«.

تحويل السرديات

األميركيين  من  الكثيرين   
ّ

فإن
ــن يــعــتــنــقــون  ــ ــذي ــ ــود ال ــ ــس ــ ال
اإلسام، يفعلون ذلك ألسباب 
ــي الــوقــت  ــكــن ف ايــمــانــيــة، ول
ــه، كــشــكــل مـــن مــقــاومــة  ــ ذاتـ
البيضاء،  المسيحية  ة  العنصريَّ
اإلســام   

ّ
إن الــقــول  يمكننا  إذ 

مقاومة إليهم  بالنسبة  يعّد 
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ومل  املتّحدة،  الواليات  دخول  من  املسلمني  منع  ترامب  أعلن   ،2017 عام  يف 

يرتدد يف بعض خطاباته بوصف املسلمني األمريكيني باملتطرفني والتابعني لـ«تنظيم 

 »CAIR الدولة اإلسالمية«. ومنذ مّدة، يركز »مجلس التعاون اإلسالمي األمرييك

يف الكثري من أنشطته، عىل عنف الرشطة ضد السود، وأي شكل آخر من أشكال 

العنرصيَّة، خاصة يف الترصيحات الصادرة عن سياسيني أو يف وسائل اإلعالم.

تقول مارغاري عزيزة هيل إّن املسلمني من كل األعراق يتعرضون للتمييز، سواء 

من قبل الرشطة، أو من منظومة الهجرة، أو عىل مستوى القضاء الجنايئ. »تحاول 

الرشطة أن تزرع مخربين يف املساجد واملؤسسات املسلمة، لتعّقب املسلمني كأنهم 

باألساس قتلة أو إرهابيون، وهناك برامج ملحاربة التطرّف تستهدف فئات معينة، 

وخصوصاً يف صفوف السجناء. أن تكون مسلامً يضيف طبقة إضافية من التمييز، 

لكن الشباب املسلمني الذين يقتلون من قبل الرشطة، فذلك بسبب عرقهم أوالً. يف 

املقابل، إن كنت مسلامً يف السجن، فاحتامل بأن توضع يف العزل االنفرادي، أو أن 

تتعرض للتعنيف، أكرب. وأعرف كذلك الكثري من النساء املسلامت اللوايت تعرضن 

للسجن بسبب التظاهر، وأجربن عىل خلع الحجاب«..

13. موندو ويس
هل أصبحت الواليات المّتحدة منقسمة على ذاتها؟)))

قراءة يف املشهد املنقسم داخل الشارع األمرييك، ما بني انجراف الكيان الرشطي 

الشعب  عىل  »الفلسطيني«  النموذج  وفرض  »اإلرسائييل«،  العسكري  النهج  نحو 

األمرييك

(1) Mondoweiss, Israelizing the American police, Palestinianizing the American people, 
Jeff Halper,19 June 2020.

ترجمة إيناس الشوادفي، كاتبة ومترجمة، 8 تموز 2020.
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مل  إرسائيل  بأّن  هالرب«  »جيف  املقالة  كاتب  يرى 

تكتِف بتدريب قوات إنفاذ القانون يف أمريكا يك تكون 

أكرث عنفا فحسب، بل ساهمت بكل ما أوتيت من قوة 

أيضا يف فرض أمنوذج الدولة البوليسية األمريكيَّة. هذا 

العنف  تنتهج  األمريكيَّة  الدولة  كون  إطالقا  ينفي  ال 

منذ أكرث من قرن من الزمان قبل قيام دولة إرسائيل 

أصال، ولكن األمر املثري للجدل حقا هو أن إرسائيل قد 

السياسيَّة  للتحوالت  استجابة  األمريكيَّة  الرشطة  عسكرة  يف  جوهريا  دوراً  لعبت 

واالقتصادية يف املشهد بوجه عام فوق األرايض األمريكيَّة.

بدأت  قد  األمريكيَّة  الرشطة  أساليب«  أرسلة  »إرسائيلية/  بأن  القول  وميكننا 

فعليا منذ أحداث الحادي عرش من سبتمرب، ولعل بعض التطورات التي حدثت يف 

الواليات املتّحدة خالل السنوات األخرية هي التي دفعت املشهد يف هذا االتجاه. 

أوال، اآلثار املتهالكة لـ (الليربالية الحديثة) والتي بدأت منذ عهد الرئيس األمرييك 

كلينتون.  وبيل  بوش  جورج  من  كل  إدارة  خالل  أيضا  واستمرت  ريغان  رونالد 

والتي أدت إىل حدوث مفارقات اجتامعية وتفاوتات شديدة يف مستوى الدخل. 

فقد بدأت الدعوة نحو تطبيق (النظام والقانونLaw and Order) وشن حروب 

التطرف. كام  املخدرة ودعوات  املواد  الجرمية وتجار  أوكار  نطامية ممنهجة ضد 

املتوسطة  الطبقة  أبناء  من  املعارضة  األصوات  عىل  السيطرة  نحو  الدعوة  بدأت 

والفقراء وأولئك الذين يعانون من البطالة. ويف خالل جميع هذه الدعوات، كانت 

الرشطة هي أداة التطبيق الفعيل للنهج الرأساميل.

قانون  إصدار  أيضا،  سبتمرب  من  الحادي عرش  أحداث  عىل  املرتتبة  اآلثار  من 

باتريوت (Patriot Act) أو ما يعرف بقانون مكافحة اإلرهاب والذي مينح الرشطة 

هو  حقا  للجدل  المثير  األمـــر 
 
ً
دورا لعبت  قــد  إســرائــيــل  أن 

الشرطة  عسكرة  في  جوهريا 
للتحوالت  استجابة  ة  األمريكيَّ
ــة  ــادي ــص ــت ــة واالق ــيَّ ــاس ــي ــس ال
ــه عــام  ــوجـ ــد بـ ــه ــش ــم فـــي ال
ــة ــيَّ ــك ــري ــوق األراضــــــي األم ــ ف
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املمكنة  الوسائل  كافة  واستخدام  الالزمة  التحقيقات  إلجراء  الصالحيات  كافة 

ملكافحة اإلرهاب. والواقع أن هذا القانون يحد بصورة واضحة من الحقوق املدنية 

الصحيح. ومرة أخرى  النحو  القانونية عىل  اإلجراءات  تنفيذ  األمريكيَّة، وإمكانية 

يد  هي  القانون  هذا  بوجب  أصبحت  قد  األمريكيَّة  الرشطة  بأن  القول  ميكن 

السلطة يف تنفيذ املهمة شبه العسكرية واملعروفة بـ »الحفاظ عىل األمن القومي«.

ولكن  تامة،  إرسائيلية  صنيعة  ليست  البوليسية  األمريكيَّة  الدولة  أن  صحيح 

بالبحث يف أصول إرسائيل، سنجد أنها دولة اتخذت الطابع األمني منذ نشأتها يف 

عام 1948 بل ميكن القول أيضا بأن تلك الجذور العسكرية للدولة اإلرسائيلية ترجع 

إىل مطلع القرن العرشين. وارتكزت أهداف تلك الدولة الناشئة منذ بداية وجودها 

الفلسطيني  الشعب  يف  واملتمثل  لها  األول  العدو  قمع  عىل  العامل،  خارطة  عىل 

املوجود عىل األرض فعليا والالجئني الفلسطينيني يف دول أخرى. ولعل تلك العقيدة 

العسكرية هي ما جعلت إرسائيل منوذجا تسري عىل دربه اإلمرباطورية األمريكيَّة 

فيام بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب. فقد قدمت إرسائيل مناذج عسكرية 

وقوالب بوليسية جاهزة للرشطة والوكاالت األمنية األمريكيَّة، ولعل هذا ما كانت 

تحتاج إليه الواليات املتّحدة يف األساس لبناء الدولة العسكرية األمريكيَّة.

السياسات  تلك  تطبيق  يف  املتّحدة  الواليات  تنجح  مل  ملاذا  اآلن،  والسؤال 

العسكرية وإقامة أركان الدولة العسكرية األمنية، وبخاصة أن لديها اآلن ما يكفي 

من املربرات التي تقبع تحت مظلة »األمن القومي«! والجواب ببساطة يبدو أقرب 

إىل فكرة عمى األلوان.

عن  ألكسندر  ميشيل  تحدثت   »The New Jim Crow« الشهري  كتابها  يف 

القرن  من  والسبعينات  الستينات  يف  املتّحدة  الواليات  واجهتها  التي  املعضلة 

العبارات  تعد  مل  حيث  العنرصي،  القمع  قوانني  فرض  محاولتها  عند  املايض 
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الرصيحة الساذجة املعربة عن العنرصيَّة مقبولة يف املجتمع األمرييك. لقد قامت 

ولعل  عديدة،  مسميات  تحت  العنرصيَّة  أجندتها  تطبيق  يف  بالبدء  واشنطن 

أولها كان إعالن الحرب عىل املخدرات، تلك القضية التي جادل القليلون حولها 

املتّحدة  الواليات  واجهت  فقد  ثم  ومن  الشمس.  وضوح  واضحة  لكونها  نظرا 

الحريات  تقييد  من  ستتمكن  فكيف  أمنية،  دولة  إىل  االنتقال  كيفية  معضلة 

املدنية وإخضاعها للقبضة الرشطية، مع االستمرار يف الحفاظ عىل هيئتها العامة 

كواجهة حضارية دميقراطية!

التحديد  املتّحدة عىل وجه  الواليات  التي واجهت  املشكلة  بأن  القول  وميكن 

ترتبط ارتباطا كليا بـ »الجدار العازل« الذي أقامه القانون االتحادي الصادر يف عام 

The Posse Comitatus Act 1878 والذي يشبه إىل حد كبري يف فحواه عدد من 

القوانني والترشيعات األخرى السائدة يف أوروبا. ويفصل هذا القانون فصال تاما بني 

فكرة تنفيذ القوانني داخليا »األمن القومي«، ونرش قوات الجيش خارجيا »األمن 

الخارجي«. وهذا ال يعني عدم إمكانية نرش الجيش محليا، حيث يلعب الحرس 

الوطني األمرييك هذا الدور أحيانا. ولكن استدعاء فرق القوات املسلحة الفعلية 

كام كان ينوي ترامب فعله يف واشنطن يف ضوء قانون االنتفاضة الفيدرايل الصادر 

ذلك  البنتاجون  رفض  فقد  وبالفعل  عليه،  االحتجاج  يستلزم  أمركان   ،1807 عام 

املقرتح الرئايس.

وعىل الرغم من أن الرشكات األمريكيَّة لديها القدرة عىل إنتاج أسلحة عسكرية، 

إمكانية  عىل  القيود  من  الكثري  فهناك  الفاصل«  الجدار  »ترشيع  بوجب  ولكن 

تطوير األسلحة الرشطية عىل الطراز العسكري. ولعل هذا ما يجعل الفرصة سانحة 

السالح  صناعة  متكنت  فقد  واملدين.  العسكري  الصعيدين  كال  عىل  إرسائيل  أمام 

األمريكيَّة،  بنسلفانيا  بوالية  ميدلتاون  يف  لها  مقر  إنشاء  من   (IWI) اإلرسائيلية 
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حيث يقوم هذا املصنع بإنتاج العديد من األسلحة العسكرية املستخدمة يف إنفاذ 

القانون. وال ميكن أن ننىس أن إرسائيل تحتل املركز األول عامليا يف إنتاج الطائرات 

املسرية أو الدرونز، حيث تسيطر عىل نحو %60 من إنتاج السوق العاملية. ولكن 

»الجدار الفاصل« يشكل تحديا خطريا هنا، فالطائرات املسرية تم إنتاجها خصيصا 

ألعامل املراقبة، لكن تلك املسلحة منها الزالت ممنوع استخدامها من قبل الرشطة 

األمريكيَّة.

ونظرا ألن الشعوب التي عانت من االستعامر عادة ما تعكف عىل مقاومة كافة 

أشكال االضطهاد والتهجري، فالنتيجة الحتمية هنا هي أن املستوطنني ال ينعمون 

ولعل  العسكري.  الطابع  نحو  فشيئا  شيئا  الدولة  أركان  جميع  وتتحول  بالراحة 

املتّحدة، ترتبط يف األساس بعمليات  الواليات  الراهن يف  العنف الرشطي  مظاهر 

اإلبادة الجامعية للسكان األصليني لألرايض األمريكيَّة. فالجذور األمريكيَّة املستندة 

إىل القمع والقتل املمنهج هي األصل يف العنف الذي تشهده شوارع أمريكا حاليا.

حاول النظام األمرييك تهدئة النزعة العنرصيَّة األمريكيَّة خالل عقد السبعينات 

من القرن التاسع عرش يف محاولة منه إلقرار الدولة املدنية، وقد كان سن قانون 

(Posse Comitatus Act) بثابة إضفاء الطابع املدين للرشطة األمريكيَّة. أما يف 

إرسائيل، فال مجال للفصل بني الرشطة املدنية املنوط بها إنفاذ القانون، والقوات 

املسلحة العسكرية أو الجيش، بل إنها تزايد يف هذا األمر من خالل تصنيف كافة 

بني  الجمع  يتم  وبالتايل  إرهابية«  »أعامل  أنها  عىل  الفلسطينية  املقاومة  أشكال 

قوات الرشطة والجيش من خالل وحدات متنوعة شبه عسكرية تجمع بني االثنني، 

كام هو موضح يف الشكل التايل:

هذا هو النهج التي تحاول إرسائيل إعادة هيكلة الرشطة األمريكيَّة وفقا له، 

املوكلة  املدنية  القوات  من  نوعا  ما  يوما  تكن  مل  اإلرسائيلية  الرشطة  أن  والواقع 
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تعمل  منظمة شبه عسكرية  بل هي يف حقيقتها  النظام،  القانون وحفظ  بإنفاذ 

تحت مظلة وزارة األمن الداخيل وذلك يف ضوء قانون »حالة الطوارئ الدامئة«. 

بنفوذ كبري داخل  السابقة يف أن تحظى  السنوات  نجحت إرسائيل عىل مدار 

الكونجرس والبنتاجون والدوائر األمنية األمريكيَّة وذلك نظرًا لسمعتها األسطورية 

يف مجال التصدي لإلرهاب. لعل التنظيم الرشطي شبه العسكري يف إرسائيل يتامىش 

إىل حد كبري مع امليول العسكرية ألفراد الرشطة داخل أقسام الرشطة األمريكيَّة، 

حتى أنه يف منتصف الستينات من القرن املايض قامت كل من واليتي فيالدلفيا 

والتي تضم   SWAT teams بـ املعروفة  الخاصة  الفرق  بتشكيل  أنجلوس  ولوس 

مجموعة من املقاتلني األكفاء املدربني عىل التعامل مع أنواع عديدة من األسلحة 

وتنفيذ تكتيكات خاصة. واليوم نحو %80 من الرشطة األمريكيَّة لديها بالفعل فرق 

.SWAT خاصة أو

واآلن، دعونا نلقي نظرة رسيعة عن كيفية تعامل الرشطة األمريكيَّة مع مكافحة 

الحايل، قامت رشطة  القرن  النهج اإلرسائييل. يف مطلع  الداخيل يف ضوء  اإلرهاب 

تتوىل  بحيث  محددة،  دميغرافية  أسس  عىل  خاصة  رسية  فرقة  بإنشاء  نيويورك 

مهمة رسم املالمح والتضاريس العامة لألحياء التي يسكنها األقليات، والذين هم 

موطن االستهداف األسايس. وقد أفاد مصدر من داخل رشطة نيويورك بأن النهج 

املتبع هنا هو ذاته ما تقوم إرسائيل بتنفيذه يف بعض أحياء الضفة الغربية. وقد 

أطلق عىل ضباط تلك الفرقة الخاصة اسم »زواحف املساجد« حيث متثلت املهمة 

األساسية لهم يف مراقبة األنشطة التي تتم داخل املساجد. وتلك هي الخطوة األوىل 

فقط يف سلسلة مكافحة اإلرهاب املزعوم من وجهة النظر األمريكيَّة اإلرسائيلية، 

التصدي  »وحدة  تسمى  للرشطة  تابعة  أخرى  خاصة  وحدة  قيام  ذلك  تال  حيث 

لإلرهاب« بالتدخل وتتبع مسارات األشخاص املستهدفني، ثم جاء دور فرقة أخرى 
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أكرث خصوصية تسمى وحدة الخدمات الخاصة والتي تعمل يف رسية تامة، وترتكب 

بعض األعامل املنافية للقانون أيضا يف بعض األحيان.

واألكرث من ذلك، أنه يف عام 2012 قامت رشطة نيويورك بإنشاء مقر لها بدينة 

الرشطة  مع  والتكامل  التعاون  من  املزيد  لتحقيق  وذلك  إرسائيل،  يف  سافا  كفار 

اإلرسائيلية. وبحسب ما قاله مايكل دزيكانسيك أحد ضباط رشطة نيويورك الذي 

التحق بالخدمة يف إرسائيل، أنه إذا وقع هجوم انتحاري يف أحد أحياء القدس، فإن 

رشطة نيويورك تنتقل إىل موقع الحدث إلجراء التحقيقات والتعرف عىل خلفيات 

»التفجريات  بعنوان  كتاب  تأليف  يف  دزيكانسيك الحقا  شارك  وقد  التفجري.  ذلك 

الرد واملنع« والذي ما يعد سوى داللة واضحة عىل  اإلرهابية االنتحارية.. آليات 

كيفية اقتحام املامرسات اإلرسائيلية للعقيدة الرشطية األمريكيَّة يف إنفاذ القانون.

وإذا ما تحدثنا عن مفهوم »الحرب« بوجه خاص، سنجد أنه لطاملا كان فيام 

الطابع  األمريكيَّة  الرشطة  اكتسبت  وقد  واألقليات.  األعراق  مع  بالتعامل  يتعلق 

والتي  املخدرات«  عىل  »الحرب  أعلن  حينام  ريغان  رونالد  عهد  منذ  العسكري 

تحولت إىل حرب حقيقية يف مطلع عقد التسعينات تحت إدارة جورج بوش األب، 

والذي أصدر قرار يسمح بتوجيه الفائض من املعدات العسكرية إىل قوات الرشطة 

الستخدامها يف إنفاذ القانون ومكافحة املخدرات. أما إدارة كلينتون فقد زادت من 

عسكرة الرشطة حينام تم إطالق قانون »محاربة جرائم العنف وإنفاذ القانون« 

يف عام 1994 والذي قام جو بايدن بتأليف بنوده. وميكن القول بأن هذا القانون 

العنرصي  الطبقي  للنظلم  القانونية  املظلة  التحتية، ووضَع  البنية  ركائز  أرىس  قد 

يف أمريكا، والذي بوجبه تم اعتقال وحرمان ماليني املواطنني السود من حقوقهم 

املدنية. ويف عام 1997 صدر القرار 1033 والذي يسمح بانتقال املزيد من املعدات 

باتت بعض فرق الرشطة يف  القانون الرشطية، حتى  إنفاذ  العسكرية نحو قوات 
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نقل  عربات  ميتلكون  وغريها  وأالباما  أكسفور  مثل  األمريكيَّة  الواليات  من  عدد 

أفراد مصفحة.

الحادي عرش  أحداث  أعقاب  الحقيقية يف  الحرب يف هيئتها  ذلك  إىل  وأضف 

أصبح  حيث  اإلرهاب،  عىل  الحرب  املتّحدة  الواليات  أعلنت  حينام  سبتمرب،  من 

كل مواطن أمرييك بوجبه خاضًعا بصورة أو بأخرى للقبضة الرشطية العسكرية 

وضع  والذي  باتريوت  قانون  إقرار  بعد  وبخاصة  املدنية  الحقوق  من  والحرمان 

النهج الرشطي  أظهر  األمريكيَّة يف حالة طوارئ مستمرة. ولقد  املتّحدة  الواليات 

بني  القمعية  لألساليب  استخدامها  يف  أحيانًا  متيز  ال  الدولة  أن  الجديد  األمرييك 

الشباب البيض رافيض الليربالية الحديثة، واألقلية من السود.

ونتيجة لذلك، فإنه ميكن القول بأن رجال الرشطة الذين طاملا أظهروا استيائهم 

ميتلكون  أصبحوا  العنف،  نحو  ميولهم  إخفاء  محاولني  الفاصل«  »الجدار  حيال 

النهج القمعي الجديد. وبذلك  اآلن مربرات قانونية وأيدولوجية للميض قدما يف 

األمريكيَّة بثابة منوذج خاص  الرشطة  اعتبار مساهمة إرسائيل يف عسكرة  ميكن 

تعترب  التي  األمنية  للدولة  الحقيقية  الصورة  هي  وهذه  العسكرية،  للدميقراطية 

إعالن الحرب بصورة دامئة، أمر منطقي جدا، وان املفاهيم املتعلقة باألمن يجب أن 

تتفوق عىل كافة االعتبارات األخرى املتعلقة بالحامية الدميقراطية. ويوضح الرسم 

البياين التايل اإلطار العام للدولة األمنية:

النموذج  العاملية« وهو  كل هذا ميكن إدراجه تحت مسمى واحد »فلسطني 

الذي تسعى إرسائيل جاهدة نحو تعميمه عامليا، فال يجب أن نعتقد بأن التكتيات 

العسكرية الفائقة ، والتقنيات املتقدمة، واألسلحة املتطورة، وكل ذلك تم تصميمه 

من  أكرب  اللعبة  إن  بل  فحسب،  الفلسطينية  األرايض  عىل  للسيطرة  خصيصا 

الصناعية  املؤسسات  التام بني  التكامل  لتحقيق  فالدولة اإلرسائيلية تخطط  ذلك، 
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العسكرية واألمنية يف جميع أنحاء العامل، وهو ما تنفذه حثيثا يف الواليات املتّحدة 

األمريكيَّة.وأخريا، نستنتج من ذلك أنه عندما تصبح الرشطة األمريكيَّة »إرسائيلية« 

فإن الشعب األمرييك بدوره سيصبح »فلسطينيا«.

14. نون بوست
ة في أميركا: القانون ال يحمي الملونين!))) يَّ المحاصصة العنصر

ينقل كاتب املقالة عاّمر الحديثي عن دانييل سولومون، الرئيسة السابقة للجنة 

جانب:  من  متناقض،  كيان  »أمريكا  بأّن:  قولها  الوطني  لألمن  الفرعية  الكونغرس 

تتبنى مبادئها التأسيسية قيم الحرية واملساواة، ومن جانب آخر: أمة مبنية عىل 

االضطهاد املنهجي وقمع املجتمعات امللونة. منذ بداية تأسيسها، تم تصميم العديد 

رصيح  بشكل  متنع  التي  العوائق  بثابة  لتكون  العامة،  والسياسات  القوانني  من 

األشخاص امللونني من املشاركة الكاملة، عالوة عىل ذلك، هذه البنى القانونية ليست 

من بقايا ما قبل الحرب األهلية، بل جزء من نسيج صناعة السياسة األمريكيَّة«.

ممنوعون من التصويت.. حتى اآلن! 

الصينيني،  السود،  امللونني:  ضد   - املمنهجة  العنرصيَّة  عن  بحوث  سلسلة  يف 

األمريكيني األصليني - يف الدولة األمريكيَّة، نرشها معهد التقدم األمرييك للدراسات، 

خلص املركز إىل أن سبب هذه املنهجية يعود إىل أصل إنشاء الواليات املتّحدة نفسها 

التصويت  من  امللونني رصاحة  متنع  قوانني  إىل سن  الذين عمدوا  البيض  يد  عىل 

وحتى نيل الجنسية األمريكيَّة، يشري مكتب اإلحصاء الوطني األمرييك، أنه حتى 

العام 1860، كان %85 من السود ممنوعني من التصويت يف كل الواليات املتّحدة.

ورغم أن التعديل الـ14 و15 من الدستور األمرييك - بعد الحرب األهلية - منح 

(1) نون بوست، المحاصصة العنصرية في أمريكا: القانون ال يحمي الملونين!، عمار الحديثي، 2 تموز 2020.



ة: هل أميركا خرافة؟«68 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

السود حق امتالك العقارات والعمل، لكن هذه الفرتة مل تدم طوياًل، فمع إرصار 

قوانني  الجنوبية  الواليات  أقرت  كرو»  بـ«جيم  املعروفة  العنرصي  الفصل  قوانني 

واضحة لتجريم السود مع مطلع القرن العرشين، فمثاًل أصبح الترشد جرمية يعاقب 

التصويت الحًقا (إسرتاتيجية سيتم  القانون باإلدانة، ثم يُحرم أي مدان من  عليها 

طريق  عن  العبودية  لتطبيق  األمر  تطور   ،(2016 انتخابات  يف  الحًقا  استخدامها 

قانون »الرموز السوداء« الذي يتيح للواليات استعباد السجناء السود ألداء األعامل! 

حتى العام 1965، حني تم إقرار قانون التصويت الوطني للسود بعد كفاح قاده 

مالكوم إكس ومارتن لوثر كنغ، كانت القوانني تضع العراقيل أمام السودـ  وتستثني 

منها البيض -، فمثاًل أقرت الواليات الجنوبية قوانني رضيبة االقرتاع واختبار محو 

األمية واإلجابة عن سلسلة ال نهائية من األسئلة يف الرتبية املدنية واملواطنة الصعبة 

تزامنها مع  السود، رغم  التصويت مستحياًل عىل  ما جعل  التصويت، وهو  ألجل 

استثناء البيض منها بحسب »بنود الجد« الذي يسمح لألحفاد البيض بتخطي هذه 

املراحل بسبب لونهم! 

خالل تلك الفرتة، استولت الواليات املتّحدة عىل عدة أقاليم خلف البحار وهي 

بورتريكو وغوام وجزر فريجن وجزر ماريانا الشاملية وساموا، ورغم نيل سكانها 

من  ممنوعني  امللونني  من  فيها  أمرييك  مليون   3.4 يزال  ال  األمريكيَّة،  الجنسية 

التصويت حتى يومنا هذا!

قانون  وتنفيذ  النضال  من  سنوات  فمع   ،2012 عام  حصل  ما  األغرب،  لكن 

التصويت الوطني »VRA« منذ الستينيات فاق عدد املصوتني السود عدد املصوتني 

أوباما عىل  باراك  التاريخ، وهو ما ساعد  انتخابات 2012 ألول مرة يف  البيض يف 

تخطي مات رومني يف واليته الثانية.

»شيلبي  باسم  املعروفة  القضية  يف  العليا  املحكمة  أقرت  االنتخابات  بعد 
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البند  عن  الحامية  يزيل  قانونًا  هولدر«  ضد  كاونتي 

الخامس من قانون التصويت الوطني، ما يعني إعطاء 

مع  تتعارض  قد  قوانني  لسن  للواليات  الصالحيات 

مبارشًة  ما حصل  االنتخاب، وهو  امللونني من  حقوق 

كارولينا  مثل  العنرصي  بتاريخها  معروفة  واليات  يف 

الشاملية وداكوتا الشاملية وواليات أخرى، حيث أُقرت 

يتيح  الذي  الوطنية  الهوية  قانون  مثل  قدمية  قوانني 

التصويت للهوية الوطنية التي حملها البيض دون تلك 

التي يحملها السود، وقانون العنوان السكني الصالح 

بجرائم  املدانني  مينع  الذي  اإلدانة  وقانون  للتصويت 

مكافحة  يف  امللونني  عىل  الرشطة  حمالت  بسبب  السود  من  أغلبهم   - فيدرالية 

املخدرات والجرمية - من التصويت. 

وبإضافة حرمان سكان العاصمة واشنطن - التي تُعرف باسم مقاطعة كولومبيا 

تاميز إن أغلب  نيويورك  أمر تقول صحيفة  الكونغرس، (وهو  التصويت يف  - من 

األمريكيني ال يعرفون بوجوده أصاًل) تكون التكتيكات القدمية املطورة قد نجحت 

بنع ماليني امللونني من التصويت. 

بحسب دراسة لجامعة هارفرد ومؤسسة روبت وود جونسون والردايو الوطني 

القوانني  إن  تقول  العرقيات«  عىل  التأثري  أمريكا:  يف  »االضطهاد  بعنوان:  األمرييك 

الجديدة بعد انتخابات 2012 حتى 2017 أثرت بنسبة 1:5 لصالح البيض، حيث 

كانت النسبة %19 ضد السود %10 ضد األمريكيني األصليني و%15 ضد األمريكيني 

البيض، ليصل  من أصل التيني و%7 من ذوي األصول اآلسيوية، مقابل %4 ضد 

العدد إىل9.5 مليون مواطن أمرييك أغلبيتهم الساحقة من امللونني، تم منعهم من 

أمريكي  مــواطــن  مليون   9.5
ــة من  ــق ــاح ــس ال أغــلــبــيــتــهــم 
من  منعهم  تــم  الــمــلــونــيــن، 
ــات  ــخــاب ــت ــت فـــي ان ــوي ــص ــت ال
تــرامــب  بــهــا  فـــاز  ــتــي  ال  2016
في  الناخبين  يفوق  عدد  وهو 
وفيرمونت  وايومنغ  واليـــات 
ــا  ــوتـ ــورث داكـ ــ ــ ــا ونـ ــ ــك ــ وأالس
داكوتا ودياوير ورود  وجنوب 
ونيو  وهــاواي  ومونتانا  آياند 
وإيــداهــو  ومــايــن  هامبشاير 
ذات السكان البيض مجتمعين!



ة: هل أميركا خرافة؟«70 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

التصويت يف انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب وهو عدد يفوق الناخبني يف واليات 

آيالند  ورود  وديالوير  داكوتا  داكوتا وجنوب  ونورث  وأالسكا  وايومنغ وفريمونت 

ومونتانا وهاواي ونيو هامبشاير وماين وإيداهو ذات السكان البيض مجتمعني!

حرمان  »قوانني  كاسرتو:  أبريل  املدنية  الحقوق  مجال  يف  الباحثة  بحسب 

التصويت هي نتيجة فشل املرشعني يف اقتالع العنرصيَّة الهيكلية الراسخة بشكل 

كامل، املواطنون الذين لديهم جناية سابقة ويقيمون 

أمريكيَّة  أقل  ليسو  األقاليم  أو  العاصمة  واشنطن  يف 

فليس  التمييزية،  للسياسات  نتيجة  لكن  غريهم،  من 

القيم  ذوي  من  مرشحني  اختيار  إمكانية  لديهم 

املشرتكة والتعايش، وبالتايل فإن هؤالء األمريكيني غري 

البيض يف الغالب يستمرون يف تحمل اإلقصاء والتمييز 

واالستغالل بعد أكرث من 150 عاًما من إلغاء الرق«. 

عنصريَّة في المساكن وأسعار اإليجار

ال تقترص املنهجية العنرصيَّة عىل حق التصويت فقط، إمنا تشمل نواحي أخرى 

منها إمكانية الحصول عىل عقار، تاريخيًا، تم بناء املدن األمريكيَّة بناًء عىل تفوق 

العرق األبيض، مع توقيع الرئيس األمرييك أندرو جاكسون قانون »اإلزالة الهندي« 

عام 1830، الذي سمح بنقل الهنود األصليني جنوب رشق البالد لفسح املجال أمام 

البيض، وقبل حلول القرن العرشين، أصدرت الحكومة قراًرا باستيالء الحكومة عىل 

أرايض القبائل وتوزيع 90 مليون فدان للسكان البيض فيام يُعرف بقانون »داوس«.

عدم  يف  عميًقا  أثرًا  استهدافهم  سياسات  تركت  السود،  ملجتمعات  بالنسبة 

االستقرار وانتشار الجرمية يف أوساطهم، يقول الباحث كونور ماكسويل، عضو اتحاد 

إنشاء  ستار  تحت  السود  اضطهاد  يتم سن سياسات  ما  »غالبًا  املدنية:  الحريات 

سياسات  ســن  يتم  مــا  غالًبا 
ستار  تحت  الــســود  اضطهاد 
أو  جديدة  عامة  أماكن  إنشاء 
أو  الــحــضــري  التخطيط  ــادة  إعـ
االقتصادية،  التنمية  تعزيز 
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االقتصادية،  التنمية  تعزيز  أو  الحرضي  التخطيط  إعادة  أو  جديدة  عامة  أماكن 

الرثوة  من  السوداء  املجتمعات  السياسات  هذه  جردت  الوقت،  مرور  مع  لكن 

التكلفة،  العقارات والسكن اإليجاري امليسور  املايل املوجود يف ملكية  واالستقرار 

عىل سبيل املثال، يف أوائل خمسينيات القرن التاسع عرش، استخدم املرشعون يف 

مدينة نيويورك منهجية بارزة لتدمري مجتمع أسود مزدهر يف مانهاتن، مام أدى إىل 

ترشيد آالف السكان من أجل إنشاء ساحة عامة تعرف اليوم باسم سنرتال بارك«.

ليس ببعيد عن تلك الفرتة، ويف الثالثينيات، بدأت سياسة تخطيط عمراين جديد 

يف عهد الرئيس فرانكلني روزفلت، لكن الغريب أن التخطيط تم بناًء عىل التقسميات 

الرهون   »HOLC« املنازل  ماليك  قروض  مؤسسة  وزعت  حيث  لألحياء،  العرقيَّة 

العقارية وفق معايري اعتمدت استثناء املناطق السوداء باعتبارها مناطق خطرية.

يقول الكاتب ريتشارد روثستني يف كتاب »لون القانون: كيف قسمت الحكومة 

أمريكا عرقيًا«: »بسبب ما يعرف قانونًا بـ»readlining« أو تحديد املناطق الخطرة، 

حصل السود عىل %2 فقط من القروض العقارية بني عامي 1934 و1962 التي 

بلغت قيمتها 120 مليار دوالر، ما يعادل اليوم  تريليون دوالر تقريبًا، وحتى اليوم، 

ال تزال %75 من املناطق التي تعتربها املؤسسة خطرة وغري مشمولة بالقروض من 

مناطق السود.

انخفاًضا يف  تعاين  تزال  ال  التي  املهن  أغلبية مفرطة يف عدد من  السود  ميثّل 

من  كان  القروض،  سياسة  وبسبب  العنرصي،  كرو  جيم  قانون  سن  منذ  الدخل 

الحامية  غياب  بسبب  السود  أمالك  عىل  الحصول  العقارات  محرتيف  السهل عىل 

القانونية لهم، إذ يضطر السود لرشاء املنازل بعقود تدفع بالتقسيط رشط استعادة 

املنزل بحال عدم تسديد أي دفعة من القسط، وهو أمر مل يكن يحصل مع البيض 

الحاصلني عىل حامية مؤسسة القروض الوطنية.



ة: هل أميركا خرافة؟«72 ة في الواليات المّتحدة األميركيَّ يَّ  »العنصر

 10 كل  من   8 السود  فقد  لذلك  عملية  ونتيجة 

تلك  خالل  شيكاغو  مدينة  يف  برشائها  قاموا  منازل 

مليارات   4 بقيمة  تراكمية  لخسائر  أدى  ما  الفرتة، 

دوالر، وكمحصلة نهائية لهذه السياسات وغريها، كان 

من الطبيعي مثاًل أن تنخفض نسبة السود يف العاصمة 

من %71 إىل %48 حتى العام 2015 وأن يزيد السكان 

البيض بنسبة %25، وأن يصل االضطهاد يف املنازل إىل 

حد غري مسبوق كام أوردت دراسة لجامعة هارفارد، إذ قال %45 من السود إنهم 

يعانون من اضطهاد عرقي عند استئجار العقار، مقابل %5 للبيض و%31 لذوي 

األصول الالتينية و%25 لألصول اآلسيوية.

يف الجانب االقتصادي، يبدو الحال أفظع بكثري من نظرييه السيايس والعقاري، 

يشري مكتب اإلحصاء األمرييك أن السود ميثلون أغلبية مفرطة يف عدد من املهن 

التي ال تزال تعاين انخفاًضا يف الدخل منذ سن قانون جيم كرو العنرصي! إذ ميثل 

امللونون %58 من املشتغلني بالزراعة و%70 من املشتغلني بخدمة البيوت وعامل 

النظافة و%74 من حاميل الحقائب والبوابني والكونرسج، ورغم أن متوسط األجر 

ال  فيها  األغلبية  امللونون  يشكل  التي  املهن  فإن  الساعة،  يف  دوالًرا   18 األمرييك 

تتعدى الـ14 دوالًرا كحد أقىص. 

وهكذا، أدت سياسات التمييز إىل تفاوت اقتصادي كبري بني البيض وامللونني، 

ففي دراسات متفرقة قام بها باحثون يف جامعة كامربيدج وجامعة هارفارد بشاركة 

مكتب االقتصاد الوطني عام 2017 وجدوا أنه - مع تساوي حاالت التحصيل الدرايس 

وهيكل األرسة - تبلغ نسبة البطالة بني السود ضعفها بني البيض، ويقل دخل األرس 

السوداء بنسبة 25-%45 عن األرس البيضاء، يف حني يبلغ متوسط الدخل 40300 

ــيــة لــهــذه  وكــمــحــصــلــة نــهــائ
من  كــان  وغيرها،  السياسات 
تنخفض  أن   

ً
مــثــا الطبيعي 

العاصمة  ــي  ف ــود  ــس ال نسبة 
حتى   48% إلــــى   71% مـــن 
ــد  ــزي ي وأن   2015 الــــعــــام 
25% بنسبة  البيض  السكان 
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دوالر لألرس السوداء مقابل 68000 دوالر لألرس البيضاء. 

بنسب  أفرادها  وترصفات  املجتمعات  جميع  يف  شك  بال  توجد  العنرصيَّة  إن 

متفاوتة، لكن املعضلة تكمن حني تكون مئات القوانني مبنية عىل دفع عنرصي أو 

تحقق غرًضا عنرصيًا يف روح القانون حتى لو غاب التعبري عن نصه، ويف حني أن 

هذا النوع من القوانني اكتسب شهرة إعالمية خالل فرتة الفصل العنرصي يف جنوب 

إفريقيا »األبرتهايد« إال أن اإلعالم ال يسلط الضوء عليه كثريًا بسبب قوة الدعاية 

األمريكيَّة التي تسوق البلد عىل أنه مركز الحريات واملساواة التي نالت استقاللها 

لتكون مقصد األحرار يف العامل يف حني أنها كانت تستعبد السود رسميًا حتى ظهرت 

اآللة.. فام أشبه اليوم بالبارحة!.

15. واشنطن بوست
ة؟))) يَّ »الملونون« يحتجون.. كيف تضامن غير البيض مع ضحايا العنصر

نرشت صحيفة »واشنطن بوست« مقااًل ألستاذ العلوم السياسيَّة وعلم النفس 

يف جامعة كاليفورنيا، إفرين برييز، تحدث فيه عن االحتجاجات املشتعلة يف أمريكا 

والتي يقود لواءها األشخاص امللونون، واندلعت يف أعقاب مقتل املواطن األمرييك 

من أصل أفريقي، جورج فلويد، عىل يد رجل رشطة أبيض يف مدينة مينيابوليس 

بوالية مينيسوتا.

العنرصيَّة  تتبدى جهود مكافحة  أنه يف حني  الكاتب  ويف مستهل مقاله، ذكر 

يف طول الواليات املتّحدة وعرضها، نرى األقليات العرقيَّة متضامنة مًعا. ولكن هل 

من  أمريكيني  بصفتهم  واالحتجاجات  املظاهرات  يف  األقليات  هذه  أفراد  يشارك 

(1) The Washington Post, ‘People of color’ are protesting. Here’s what you need to know 
about this new identity, Efrén Pérez, 2July 2020.
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بصفتهم  سياسيًّا  منخرطون  أنهم  أم  آسيويني،  وأمريكيني  والتينيني  أفريقي  أصل 

أعضاًء يف مجموعة مشرتكة؟

يشري البحث الذي أجراه الكاتب إىل أنه ربا يكون االحتامل الثاين هو الصحيح. 

البيض  غري  يعد  مل  الزيادة،  يف  آخذة  والنسبة  السكان،  من  تناهز 40%  وبنسبة 

يعدون من األقليات أو الرشائح املتنقلة بني مجموعات شتى. وكثري من غري البيض 

شة  ُمهمَّ بأن حياتهم  فكرة  أي  رافضون  ملونون«،  »أشخاص  بأنهم  يُعرَّفون  اليوم 

سياسيًّا.

األشخاص  سياسات  رصدُت  ألنني  ثقة  بكل  هذا  أقول  قائاًل:  الكاتب  ويؤكد 

واسعة  وتجارب  رأي  استطالعات  عرب  املاضية  الثالثة  السنوات  خالل  امللونني 

النطاق شملت ما يقرب من 15 ألف شخص، ويف الوقت نفسه أجريُت مقابالٍت 

شخصية متعمقة مع 25 شخًصا بالًغا من السود واآلسيويني والالتينيني املُختاِرين 

بعناية.

ويكشف هذا البحث عن أن تسمية »األشخاص امللونني« صاغها أمريكيون 

البيض  غري  من  عديد  هوية حشد  إىل  تطورت  ثم  ومن  عليهم،  لتطلق  أفارقة 

التفرقة  أن  تعتقد  هل  قائاًل:  الكاتب  ويتساءل  مشرتكة،  أهداف  نحو  سياسيًّا 

تزال  ما  الرشطة  أن  كيف  التالية  السطور  يف  ويوضح  انتهت؟  قد  العنرصيَّة 

متارسها.

ويشري الكاتب إىل أنه غالبًا ما تتجاهل املناقشات العامة حقيقة أن املجموعات 

»األشخاص  فهوية  هويات.  عدة  بني  من  االختيار  ميكنها  »أقليات«،  تسمى  التي 

امللونني« تعد عنرًصا جديًدا عىل صعيد األشخاص غري البيض، الذين ميكن تعريفهم 

يف املقام األول بأنهم سود، أو التينيون، أو آسيويون، أو مكسيكيون، أو جامايكيون، 

أو صينيون، أو كاثوليكيون، أو مسلمون. ويف ظل عديد من الظروف، يختارون اآلن 
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تعريف أنفسهم بأنهم »أشخاص ملونون«.

ويقول الكاتب: عند تحفيز هوية »األشخاص امللونني«، فإنها توجه االنتباه نحو 

يتضح  كام  توليدها،  يف  البيض  تفوق  ودور  الهيكلية،  وجذورها  العرقيَّة  الفوارق 

تسعى  االحتجاجات  أن  حني  الرشطة.ويف  وحشية  ضد  األخرية  االحتجاجات  من 

للفت االنتباه إىل األفراد السود والقضايا الخاصة بهم، فإنها تضم »أشخاًصا ملونني« 

آخرين اتفقوا (بوعي أو دون وعي) عىل أن التضامن، هو ما تتطلبه هذه اللحظة 

الراهنة، وأن قضية السود هي قضيتهم أيًضا، وأنه يف حني ميكن وضع مشكالت 

أخرى عىل جدول األعامل- عىل سبيل املثال، الحد من احتجاز األطفال املهاجرين 

- فقد حان الوقت اآلن للرتكيز عىل الوحشية ضد األشخاص السود.

ويضيف الكاتب قائاًل: أسمع أحيانًا شكاوى حول »األشخاص امللونني«، با يف 

ذلك التذمر من غري البيض أنفسهم. وسمع الباحث خالل املقابالت املتعمقة التي 

أجراها مع 25 شخًصا من »امللونني« يف عام 2019 تعليقات مثل: »ال يحب كل 

يتابع  التعقيدات«.  ط  و»يُبسِّ االختالفات«  يسطح  و»إنه  التصنيف«  هذا  الناس 

الفردية  التحديات  بأن  امللونون«  »األشخاص  أنه عندما يشعر  اكتشفُت  الكاتب: 

الخاصة بجموعتهم العرقيَّة يُنظر إليها بعني التجاهل، تنهار الوحدة التي تؤدي 

إىل متاسك فكرة »األشخاص امللونني«.

الحميمة  الصداقة  حول  طبيعي  يشء  يوجد  ال  قائاًل:  مقاله  الكاتب  ويختتم 

االختالف  نقطة  تتداخل  التشابه،  أوجه  لجميع  وبالنسبة  امللونني.  األشخاص  بني 

غري  من  وغريهم  واآلسيويني  الالتينيني  األمريكيني  من  عديًدا  لكن  الوحدة.  مع 

البيض الذين يقفون وراء األمريكيني من أصل أفريقي اليوم يقدمون دعاًم حقيقيًّا 

السياسة  بلعبة  لقضيتهم بصفتهم »أشخاًصا ملونني«. وكلهم مشرتكون ومتأثرون 

العرقيَّة اليوم.
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16. معهد الفن والفكر )لندن(
ة))) يَّ كيف أصبحت الفلسفه الغربية عنصر

ين غير الغربيين من التاريخ.  من كانط، محى الفالسفة الغربيون المفكر
ً
بدًءا

يقول لويد سرتيكالند(2)، افتح أي كتاب تقريبًا عن تاريخ الفلسفة تم نرشه عىل 

مدار الـ 150 عاًما املاضية وستجد عىل األرجح القصة نفسها تقريبًا: نشأت الفلسفة 

من فراغ يف اليونان القدمية منذ حوايل 2600 عام، عندما افرتض تاليس أن املاء هو 

املبدأ األسايس من الطبيعة، ثم طورها اليونانيون وبعد ذلك الرومان. عىل مدى 

السنوات 2000 املاضية، تقول القصة، لقد تم تطوير الفلسفة من قبل املفكرين 

األوروبيني اآلخرين، وعىل األخص أولئك من أملانيا وفرنسا وبريطانيا، مع مساهمة 

املفكرين األمريكيني أيًضا عىل مدى القرنني املاضيني. املعنى الواضح هو أن أي يشء 

جديرة بفلسفة حدث يف الغرب، وال سيام يف أوروبا الغربية وأمريكا لكنها مل تكن 

 1687 اإلنجليزية، نرش يف عام  باللغة  للفلسفة  تاريخ  أول  الطريقة.  بهذه  دامئًا 

من قبل توماس ستانيل، قدم مختلف الفلسفات القدمية من الرشق، با يف ذلك 

تلك Chaldeans والفرس Sabeans، والتي ادعى ستانيل أن الفلسفة اليونانية 

قد تطورت. يحتوي تاريخ الفلسفة باللغة الفرنسية الذي نرشه أندريه فرانسوا 

الفلسفة غري األوروبية، با  ديسالندز عام 1728 عىل أكرث من مائة صفحة من 

يف ذلك اإلثيوبيني واملرصيني والليبيني والعرب والصينيني، والتي تم تطويرها قبل 

اإلغريق. كام تضمنت ديسالندز فصالً طويالً عن الفلسفة اإلسالمية يف العصور 

الثامن  القرن  يف  األخرى  الفلسفة  تواريخ  كرست  املنوال،  نفس  عىل  الوسطى. 

عرش مساحة كبرية للفلسفات القدمية التي سبقت اإلغريق والفلسفة اليهودية 

(1) IAI NEWS, How Western Philosophy Became Racist, Lloyd Strickland, 10 JAN 2020.
(2) لويدستريكالند: أستاذ الفلسفة والتاريخ الفكرّي في جامعة مانشستر متروبوليتان، المملكة المتحدة.
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نهاية  بحلول  ولكن  الوسطى.  العصور  يف  واإلسالمية 

القرن الثامن عرش، بدأ هذا يتغري.

يف قلب هذه التغيري كان أحد الشخصيات املركزية 

يف الفلسفة األوروبية، إميانويل كانط (1804-1724). 

الفلسفة  تاريخ  كتابة  إعادة  إىل  كانط  تالميذ  سعى 

بشكل تدريجي لفلسفة كانط النقدية الخاصة، حيث 

كانت جميع  الذي  الهدف  أنه  ذلك عىل  مع  تعاملوا 

الفلسفة السابقة تتجه إليه طوال الوقت. وضع تالمذة كانط معايرَي مستمدة من 

أعامل كانط الخاصة ملا يُعترب فلسفة؛ ضمنت هذه املعايري أن كل الفكر غري الغريب 

تبعا لذلك،  أوروبيًا حرصيًا.  الفلسفة مرشوًعا  للفلسفة، مام جعل  مل يعد مؤهالً 

بدأ بعض الكانطيني يف تجريد األنظمة غري الغربية من تاريخهم يف الفلسفة، وعىل 

األخص وليم جوتيليب يف كتابه املؤلف من 11 مجلًدا (1798-1819). أولئك الذين 

استمروا يف تضمني الفكر غري الغريب مل يفعلوا ذلك إال من أجل إظهار أنه مل يكن 

مؤهالً كفلسفة حقيقية.

وافق كانط نفسه بشكل خاص عىل هذه املحاوالت إلعادة كتابة تاريخ الفلسفة. 

محارضاته  من  كجزء  الفلسفة  تاريخ  رسم  عندما  لنفسه  مامثالً  شيئًا  فعل  لقد 

املنطقية يف الثامنينيات من القرن التاسع عرش. يف هذه املحارضات ، حدد اإلغريق 

كمنشئني للفلسفة ورفض أنظمة الثقافات األخرى عىل أنها إما ليست فلسفية عىل 

اإلطالق أو مثل »لعب أطفال« باملقارنة مع اإلغريق. كام أظهر( بيرت ك. جيه بارك) 

يف كتابه أفريقيا وآسيا وتاريخ الفلسفة (كتاب مل تتم مراجعته من قبل أي تاريخ 

يف مجلة فلسفية)، فإن هذا يتشابك متاًما مع الفكر العنرصي الذي طوره كانط يف 

كتاباته األنرثوبولوجية. وفقا لكانط ، تم تقسيم األنواع البرشية إىل أربعة أجناس 

معاييَر  كــانــط  ــذة  ــام ت ــع  وضـ
مــســتــمــدة مـــن أعـــمـــال كــانــط 
فلسفة؛  ُيعتبر  لما  الــخــاصــة 
كل  أن  المعايير  هــذه  ضمنت 
الفكر غير الغربي لم يعد مؤهًا 
الفلسفة  جعل  مما  للفلسفة، 
ــا حــصــرًيــا ــ ــًي ــ مـــشـــروًعـــا أوروب
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متميزة ، من مستويات تنازلية من القدرة والقيمة:

(1) البيض، الذين لديهم جميع املواهب والقوى املحفزة،

املجردة  املفاهيم  يف  ليس  ولكن  تعليمهم  ميكن  الذين  اآلسيويون،   (2)

مطلوب للفلسفة،

(3) أفارقة، ميكن تعليمهم ولكن فقط كخادمني.

(4) أمريكيون أصليون، غري متعلمني عىل اإلطالق.

مام  الفلسفة،  عىل  قادرين  فقط  البيض  األوروبيون  سيكون  الصدد،  هذا  يف 

يجعل من غري املستغرب أن تنشأ الفلسفة يف أوروبا ويف أي مكان آخر. رسعان 

تاريخ  عن  أفكاره  يف  الفكرة  لهذه  تنويعاً  كاروس«  أوجست  »فريدريك  طور  ما 

الفلسفة (1809)، وهي أن اليونانيني ميتلكون »عبقرية خالقة« فطرية ال تشاركهم 

بها الشعوب األخرى، وهذا هو السبب يف ازدهار الفلسفة هناك وليس يف أي مكان 

آخر .

عىل الرغم من أن املؤلفني الالحقني لتاريخ الفلسفة مل يشاركوا وجهة النظر 

الكانتية بأن أجيال الفالسفة كانت تتحسس ببطء نحو فلسفته الخاصة، إال أنهم 

تاريخ  كتابة  عند  وتالميذه  كانط  استخدمها  التي  املبادئ  من  العديد  اعتمدوا 

الفلسفة. ومن ثم، رسعان ما أصبحت حقيقة مقبولة أن الفلسفة كانت يونانية 

يف األصل، وأنها تطورت من خالل عبقرية فطرية ال ميتلكها أي شعب آخر، وأن 

عىل  حقيقية  كفلسفة  مؤهلة  تكن  مل  الغرب  خارج  عليها  العثور  تم  أفكار  أي 

تاريخ  حول  هيجل  محارضات  يف  املجازات  هذه  كل  عىل  العثور  تم  اإلطالق. 

من  السابقة  اإلصدارات  يف   .1831 و   1805 عامي  بني  ألقيت  التي  الفلسفة، 

عىل  وأرص  أولية،  كمسألة  برصامة  »الرشقي«  التفكري  هيجل  عالج  محارضاته، 

من  الالحقة  اإلصدارات  يف  الصحيح.  الفلسفة  تاريخ  يف  مكانًا  يستحق  ال  أنه 
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أنها  عىل  يعاملها  يزال  ال  لكنه  وفكره،  للرشق  أكرب  مساحة  خصص  محارضاته، 

متهيدية لتاريخ الفلسفة وال يزال يرص ...

يف حني جادل البعض بأن رفض هيجل للفكر غري األورويب تأثر بكراهية األجانب 

الشائعة يف القرن التاسع عرش، زعم بارك أن هيجل كان مدفوًعا بنظرية عنرصيَّة 

ال تختلف عن نظرية كانط، مام يفرس سبب تقييد الفلسفة إىل (أبيض) الشعوب 

لبعض  املسبقة  األحكام  أن  الغربية. يف حني  أوروبا  يقطنون  الذين  »الجرمانية«، 

بعد  إال  تحديدها  ميكن  ال  الفلسفة  من  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني  مؤلفي 

تحليل املخاطر، مثل ذلك الذي أجراه بارك، ارتدى مؤلفون آخرون تحيزاتهم، عىل 

سبيل املثال، االدعاء املتكرر بأن اليونانيني (البيض) لديهم عبقرية خالقة فطرية. 

تم توضيح النغامت العنرصيَّة لهذا االدعاء رصاحة أخريًا يف عام 1882، عندما ادعى 

الفلسفة« أن »بعض األجناس أكرث قدرة عىل  (جول-إميل أالو) يف كتابه »تاريخ 

الفلسفة من غريها، متاًما مثلام توجد أجناس أكرث قدرة عىل الشعر أو الفن«. ومن 

ثم، يف عام 1939 يف مقدمة لتاريخ الفلسفة، اختتم جوزيف بورغس مسًحا موجزًا 

للغاية للفلسفة الهندية مع االدعاء بأن »الروح الغربية ... متيل إىل اعتبار أعامل 

السليمة  الفطرة  من  لرجل  املألوف  غري  املرتددين،  من  الكثري  بثابة  نريفانا هذه 

والحكم السليم«. وهذا يف كتاب الطالب!

مل يذهب معظم مؤلفي تواريخ الفلسفة إىل هذا املستوى من التطرف، وعادة 

الفلسفة  أن  الغريب عىل اإلطالق. يرصأتباع هيغل عىل  الفكر غري  ما تجنبوا ذكر 

الحقيقية يجب أن تكون مستقلة عن الدين، وهو اختبار يزعمون أنه فشل من 

قبل األنظمة القدمية املرصيون والكلدانيون والفينيقيون واإلثيوبيون إلخ. من خالل 

اشرتاط أن تكون الفلسفة الحقيقية متميزة عن الدين، متكن العديد من مؤلفي 

تاريخ الفلسفة من استبعاد من تاريخهم ليس فقط مختلف الفلسفات القدمية غري 
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الغربية ولكن أيًضا الفلسفة اليهودية واإلسالمية يف العصور الوسطى أيًضا. املثال 

األكرث تطرفا لهذا كان ألربت شويغلر ، الذي ادعى يف كتيبه لتاريخ الفلسفة (1848) 

أنه با أن فلسفة العصور الوسطى بأكملها كانت معنية باملذاهب الالهوتية، فلن 

يناقش أيًا منها.

الفلسفة اآلخرين مل يتخذوا خطوة جذرية لشطب  تاريخ  يف حني أن مؤلفي 

يف  املسيحية  الفلسفة  مناقشة  البعض  اختار  برمتها،  الوسطى  العصور  فلسفة 

لتقدم  الوسطى فقط. ومن ثم، مل يرش حساب جان فيليكس نوريسون  العصور 

الفكر البرشي من طاليس إىل هيجل (1858) إىل الفلسفة اليهودية أو اإلسالمية 

يف العصور الوسطى، وال كتيب ألربت ستوكل لتاريخ الفلسفة (1870). ورسعان ما 

اتبع املؤلفون الربيطانيون واألمريكيون حذوهم، إما بتجاهل الفلسفة اليهودية أو 

اإلسالمية يف العصور الوسطى متاًما، مثل أرشيبالد ألكسندر يف كتابه »تاريخ قصري 

 ›‹ الفلسفة  املبتدئني يف  »تاريخ  كتابه  وإرنست كوشامن يف   (1907)  ›‹ للفلسفة 

(1918-1920)، أو معاملتها بشكل عشوايئ. وهكذا يف تاريخ الطالب يف الفلسفة 

(1901)، خصص آرثر كينيون روجرز فقرة واحدة للفلسفة اإلسالمية يف العصور 

الوسطى، والتي كانت أكرث من جوزيف بريجيس، الذي خصص جملني كاملني لها 

ببساطة،  مرفوضة  األخرى  املعالجات  كانت   .(1939) الفلسفة  لتاريخ  مقدمة  يف 

وعىل األخص ادعاء برتراند راسل يف تاريخ الفلسفة الغربية (1945) بأن »الفلسفة 

العربية ليست مهمة مثل الفكر األصيل«. اختار مؤلفون آخرون مناقشة الفلسفة 

اليهودية واإلسالمية فقط ألهميتها لفهم تطور الفكر املدريس (املسيحي)، وليس 

ملصلحته الخاصة.

القرن  وحتى  عرش  الثامن  القرن  أواخر  منذ  أنه  هذا  لكل  النهائية  والنتيجة 

العرشين ، فإن مايض الفلسفة، كام هو معروض يف تواريخ مختلفة للفلسفة، تم 
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محوه متاًما. تم استبعاد معظم الفلسفات غري الغربية 

التي كانت تشكل جزًءا من كتب حول تاريخ الفلسفة 

بشكل متزايد ، يف حني تم التعامل مع تلك التي بقيت 

فقط  تضمينها  تم  أو  رفض،  أو  سطحي  بشكل  غالبًا 

عن  سواًء  الغربية.  األفكار  تطور  تفسري  يف  لقيمتها 

يتم رسمها يف  ما  غالبًا  التي  الصورة  فإن  ال،  أم  وعي 

الكتب املدرسية عن تاريخ الفلسفة هي أن الفلسفة 

كانت مصدر قلق غريب حرصيًا، مع أي أفكار ومذاهب 

تاريخ  يف  التسجيل  تستحق  وبالتايل   - قيمة  أي  من 

الفلسفة - تم تطويرها من قبل البيض. من املفارقات أن الفلسفات غري الغربية 

قد ُحرِمت من تاريخ الفلسفة يف نفس الوقت بالضبط عندما أصبحت معلومات 

أكرث عنها متاحة يف الغرب. ازداد نرش الكتب حول مختلف الفلسفات غري الغربية 

طوال القرن التاسع عرش وتسارع بشكل كبري يف القرن العرشين، مع توافر العديد 

من األعامل املتخصصة يف الفلسفة الصينية والهندية واإلسالمية واألفريقية. ومع 

يحفز  مل  الغرب  خارج  الفلسفي  النشاط  عىل  األدلة  من  الكثري  تراكم  فإن  ذلك، 

مؤلفي تاريخ الفلسفة عىل تغيري محتويات أعاملهم - فقد متسكوا بشدة بالرواية 

األوروبية املتمركزة يف بداية هذا املقال - ولكن فقط العناوين: من يف ثالثينيات 

الفلسفة  تاريخ  القرن املايض فصاعًدا، بدأ مؤلفو هذه األعامل يف تسمية كتبهم 

قبل  تقليديًا  استخدامه  تم  الذي  اللقب  وهو  الفلسفة،  تاريخ  من  بدالً  الغربية 

ذلك. من خالل اإلشارة إىل أنهم كانوا يكتبون تواريخ الفلسفة الغربية، كان هؤالء 

املؤلفون يعرتفون ضمنيًا عىل األقل بوجود فلسفات خارج الغرب، حتى لو اختاروا 

عدم مناقشتها يف عملهم.

فيليكس  جان  حساب  يشر  لم 
ــفــكــر  نـــوريـــســـون لـــتـــقـــدم ال
الـــبـــشـــري مـــن طــالــيــس إلــى 
الفلسفة  إلــى   )1858( هيجل 
اإلســامــيــة  أو  الـــيـــهـــوديـــة 
ــى، وال  ــط ــوس ــعــصــور ال فــي ال
لتاريخ  ستوكل  ألبرت  كتيب 
ما  وسرعان   .)1870( الفلسفة 
البريطانيون  المؤلفون  اتبع 
واألمــــريــــكــــيــــون حـــذوهـــم
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عىل مدى العقد املايض أو نحو ذلك، كانت هناك العديد من الدعوات للفلسفة 

لهذه  االستجابة  يف  بدأوا  الفلسفة  ومؤرخو  الراسخة،  عزلتها  عن  للتخيل  الغربية 

بجميع  للفلسفة  حقيقيًا  تاريًخا  منلك  ال  نزال  ال  أننا  من  الرغم  عىل  الدعوات. 

أشكالها، إال أن سلسلة بيرت آدمسون الطموحة متعددة املجلدات«سلسلة تاريخ 

الفلسفة من دون أية فجوات«  قد بدأت بداية إيجابية يف معالجة هذه الفجوة، 

بعيدة عن  السلسلة  تزال  وما  التأليف،  قيد  يزال  ما  املرشوع  أّن  الرغم من  عىل 

االكتامل. إىل ذلك، ميكننا اآلن أن نضيف جوليان باجيني »كيف يفكر العامل: تاريخ 

عاملي للفلسفة« (2018)، والذي يقدم رحلة مسلية (إن مل تكن محايدة متاًما) من 

خالل بعض الفلسفات املختلفة يف العامل. من الواضح أن الفلسفات غري الغربية 

ستظهر يف كتاب A. C. Graylingالقادم تاريخ الفلسفة (2019) أيًضا. سيستغرق 

األمر الكثري من الجهد املستمر إلبطال قرون من استبعاد وتهميش الفلسفات غري 

النهاية عىل  نكون يف  قد  أننا  تدل عىل  األقل عالمات  ولكن هناك عىل  الغربية، 

الطريق الصحيح.

17. المركز العربي لدراسة السياسات )مترجم عن الفرنسية(
ة العادية«))) يَّ يح العنصر كتاب »نوعان من البشر: تشر

نوعني  بني  للعامل  الغربية  النظرة  متيز  بلوندان،  دوين  الكتاب  مؤلف  بحسب 

الثالث  العامل  امللّونة،  الشعوب  أو  واآلخرون  األبيض،  الغرب  أي  نحن  البرش:  من 

والبدائيون. والفصل بني هذين النوعني جذري: الغرب األبيض هو التاريخ، بينام 

تكتسب الشعوب امللّونة طبيعة جغرافية.

(1) صدر عن سلسلة »ترجمان« في المركز العربّي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب نوعان من البشر: 
تشريح العنصريَّة العادية، وهو ترجمة عاطف المولى لكتاب دوني بلوندان بالفرنسيَّة.

 Les deux espèces humaines: Autopsie du racisme ordinaire
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عاملنا  إن  بلوندان  يقول  املغمور«،  الشريبا  »رجل  وعنوانه  األول  الفصل  يف 

الذهني ينبني حول تعارض بني نوعني إنسانيَني، »وتتلخص املسألة كلها يف معرفة 

رس إرصارنا عىل الجهر عاليًا بأننا ننتمي إىل إنسانية واحدة، ويف القول إن جميع 

البرش متساوون وميكنهم التمتع بالحقوق األساسية نفسها«.

املثال  اإلنسانيتني واضح، ويكفي عىل سبيل  الفصل بني  أن خط  املؤلف  يرى 

والجنوب؛  الشامل  بني  الحدود  عىل  ولدا  البرش  من  اثنني  قــَدَري  بني  املقارنة 

»فاملواطن األمرييك، بفعل مولده عىل أرض مباركة، يفخر بحمل جواز سفر أمرييك، 

يف  املولود  املكسييك،  املواطن  أن  امتيازات، يف حني  من  األمر  يحمله  ما  كل  مع 

األبد ضمن حدود  العاملية، سيجد نفسه محصوًرا إىل  القرية  املحاذي يف  الشارع 

مكانٍة من الدرجة الثانية«.

الكندية تنطلق  املدرسية يف مقاطعة كيبيك  الكتب  بنية  بأن  بلوندان  يضيف 

من الفصل بني النوعني اإلنسانيني: اإلنسانية التاريخية (نحن) واإلنسانية الجغرافية 

(اآلخرون). ويضيف أن الخطابات املعارصة عن البدائيني وإقصاءهم املنهجي عن 

الحياة اإلنسانية الحقيقية ال يبقيان محصورين يف الكتب املدرسية أو يف القصص 

مختلف  عىل  تُدرّس  كام  ذاته،  الغربية  الفلسفة  نسيج  تشكل  فهي  الخيالية، 

املستويات ويجري تعميمها ونرشها عرب املطبوعات الكثرية.

يطرح بلوندان، يف الفصل الثاين وعنوانه »لويس القردة«، إشكالية »جنس برشي 

أم عرق برشي«، فيقول إننا نّدعي اليوم أننا حققنا دمج اصناف عدة من البرش 

يف صنف وحيد، إال أن ذلك مستبعد إكامله؛ ألننا أعطينا هذا الصنف وضعية أنه 

االستخدامات  أنواع متاميزة يف  احتامل وجود  قبول  إىل  منطقيًّا  يؤدي  ما  جنس، 

عرق...  جنس،  نوع،  التصنيف:  مستويات  مختلف  بني  املنهجي  الخلط  الشائعة 

إلخ. يف العلوم البيولوجية، وحده مفهوم النوع كياٌن معرّف به ومحدد بوضوح؛ 
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التكاثر بعدها. وهذه هي حدود  التي يستحيل  النقطة  النوع هي  إذ إن حدود 

يكون  أن  وينبغي  اآلخرين.  عن  جينيًّا  معزواًل  كيانًا  يؤلف  النوع  ألن  الخصوبة، 

واضًحا أن البرش - باملعنى البيولوجي - يشكلون نوًعا واحًدا؛ إذ إن جميع سكان 

العامل اليوم متناسلون جوانيًّا يف ما بينهم، وعىل الرغم من إرصار ثقافتنا عىل أن 

تفصل ذهنيًّا البرش إىل أعراق، فإننا نشكِّل بالفعل نوًعا واحًدا. وحاولت القوانني 

العنرصيَّة العرقيَّة أن تحل محل القوانني البيولوجية، بأن متنع التصالب بني األنواع 

االجتامعية التي جرى تعريفها بأنها أعراق، إال أنها مل تنجح يف ذلك. وعىل الرغم من 

هذه البداهة، اخرتنا أن نعرّف أنفسنا أننا »الجنس البرشي« بالفرنسية، و»العرق 

البرشي« باإلنكليزية، كام لو كانت عبارات »عرق« و»نوع » و»جنس« شيئًا واحًدا.

يف الفصل الثالث، »انحراف القارات«، يرى بلوندان أن التجمعات البرشية ترُبز 

اختالفات جينية قليلة، تستضمن ترددات مختلفة لدى بعض الجينات، »لكن هذه 

االختالفات ال عالقة لها بعمل العقل. ويستند َوْهم وجود تواصٍل ما بني األعراق 

والثقافات إىل االرتباط املتبادل بني هاتني السلسلتني من االختالفات، لكن العادة 

العلمية يف االنتقال من االرتباطات املتبادلة إىل األسباب تقع هنا بشكل واضح يف 

موقع الخطأ. مع ذلك، فإن هذا االرتباط املتبادل تفرسه بسهولة حقيقة أن البرش 

بتعليمهم  يقوموا الحًقا  بأنفسهم عرب جيناتهم، يك  أطفالهم  معتادون عىل صنع 

والسالالت  الثقافيَّة  التقاليد  بني  التوازي  املعممة  العادة  هذه  ن  وتؤمِّ ثقافتهم. 

نغرّي  أن  الحقيقتني. ويكفي  دامئًا من دون صلة مبارشة بني هاتني  لكن  الجينية، 

العادة وأن نتبنى أطفااًل غرباء حتى نالحظ االنفصال التام (التخليع) لهذه األبعاد 

لدى األطفال ذوي العيون املغولية واللكنة الفرنسية أو الكيبيكية املمتازة«.

رئيسني:  انطالقًا من محورين  العرقي  التصور  بناء هذا  بلوندان جرى  رأي  يف 

محور زمني أو تاريخي مسمى »تطوُّر«، ومكرّس لتصورنا للـ »نحن«، ومحور مكاين 
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النظامني  إن  لآلخر.  تصوُّرنا  عىل  مطبَق  »التكيّف«،  مسمى  جغرايف  أو  (حيزي) 

نان بنية هذه الرؤية الكونية هام النشوئية التطورية والحتمية  النظريني اللذين يؤمِّ

البيئية، لكن هاتني النظريتني ال تتنازعان، بل تنبثقان من املصدر نفسه: الداروينية، 

وتشكالن املتحدرين املتعارضني للرؤية ذاتها، املنقسمة واملعكوسة، يك تطبَق عىل 

نحو متعارض عىل النوعني البرشيني.

يقول املؤلف، يف الفصل الرابع، »كورتيز واالٓزتك«، إننا حني نفصل يف أذهاننا 

بني النوعني البرشيني املشار إليهام أعاله، يتحوالن عىل نحو منتظم ومنهجي إىل 

الحقيقة  اعتباطيني هام يف  بناءين  نستخدم  السبيل،  بيولوجية. ويف هذا  كيانات 

وثيقا الصلة: »هناك من جهة أوىل اخرتاع تطور بيولوجي يحصل يف داخل النوع 

البرشي نفسه، وليس قبل ظهوره، وهناك من جهة أخرى اخرتاع كيانات بيولوجية 

أكرث مام هي  إيكولوجي)  أو  (بيولوجي  نتاج طبيعي  أنها  واعتبار  أعراقًا  نسميها 

حصيلة عالقات بني الحضارات اإلنسانية«.

يضيف أن هذين الركنني من أركان نظامنا املعريف »هام أصعب ما يكون عىل 

وألنهام  الحقيقة،  أو  البداهة  بطابع  بقوة  مطبوعني  يزاالن  ال  إنهام  إذ  التفكيك؛ 

مدعومان دامئًا بأغلبية كبرية من الناطقني باسم العلم. وقد تلّقى محور األصناف 

العرقيَّة رضبات قوية عىل أيدي علامء بيولوجيا فرنسيني مشهورين، إال أن محور 

التطورية مل ميسه يشء، ألن عدًدا قلياًل من العلامء هاجم أو ألن أعامل هؤالء مل 

تنتقل إىل ساحة السجاالت األيديولوجية. إن تحويل الكائنات البرشية إىل بيولوجية 

البعد األيديولوجي املحض  اللجوء إىل مونتاج آخر، ال يكون فيه  أيًضا  يستوجب 

مغطى إىل هذا الحد بخطاب ذي ادعاءات علمية: وهذه هي الفردانية«.

الئحة  أن  بلوندان  يجد  الوجهني«،  ذات  »النظريات  الخامس،  الفصل  يف 

بليغة،  ما هي  بقدر  طويلة  للعامل  الغربية  التصورات  نظام  داخل  يف  التناقضات 
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وال سيام يف ما يتعلق بتفسريات التطور والتخلف التي تبدو دامئًا مبنية عىل أنها 

نظريات ذات وجهني: واحدة »لنا« وواحدة »لآلخرين«.

ويف نظره، يجب التحديد أن هذه النظريات املتعارضة، مع بعض االستثناءات 

النادرة، ال يُنظر إليها عىل أنها تناقضات، بل مجرد تباينات بسيطة، بناًء عىل نظرة 

التطور  اعتبار  بغية  لكن  بعض.  من  بعضها  متميز  مشكالت  عىل  منطبقة  تراها 

املتعلقني  البرشينَي  النوعني  النظر إىل  أواًل  أال يجدر  والتخلف مسألتني متميزتني، 

بالرجوع  تفسريها  ميكن  ال  متميزة  حقائق  يشكِّالن  أنهام  عىل  املفهومني  بهذين 

إىل األسباب أو النامذج نفسها؟ فمن أجل اكتشاف نظام التناقضات بني الخطابني، 

أن  إال  نفسها.  الطبيعة  من  كائنات  واحدة،  حقيقة  البرش  مجمل  حسبان  يجب 

يشطره  بينام  معياري،  طابع  ذو  مفهوم  بالخصوص  هو  للبرشية  الغريب  املفهوم 

تحليله املعريف العقالين إىل مجموعتني متعارضتني عىل امتداد تشكيلة كاملة من 

املستويات، يتعامل معها عىل أنها كيانات بيولوجية.

ويؤكد املؤلف، يف الفصل السادس، »الرواية الرسمية«، أن لعبة التفسريات أو 

النظريات تبقى غري مفهومة من دون العودة إىل الرتكيبة األخالقية للخطابات، وأن 

وينبغي  والفكر،  العلم  بني  والعقل،  القلب  بني  باستمرار  يجري  هادئًا  مثة حواًرا 

اللعبة  تختبئ هذه  كيف  توضيح  أواًل  يجب  لكن  بعمق،  التبادالت  لعبة  دراسة 

تحت تركيبة من األفكار واملشاعر التي تعطينا رواية رسمية عن العامل.

يلخص بلوندان النسخة الغربية عن الكوزمولوجيا البرشية كام يأيت: »فلنؤكد 

بقوة أن ليس هناك سوى برشية واحدة وأن البرش كلهم متساوون، لكن يف الحقيقة 

نحن نعلم جيًدا أن األعراق البرشية مختلفة بطبيعتها، بقدر األنواع نفسها، أي إنها 

ليست موهوبة بشكل متساٍو لتحقيق التطور أو لحكم العامل، بفضل هذا الصوغ 

األكرث دبلوماسية، يوافق اآلخرون بشكل أسهل عىل اإلبحار يف إنسانيتنا«، مستعيًدا 
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تركيبة غوستاف لوبون: »استناًدا إىل معايري ترشيحية جلية مثل لون البرشة، شكل 

الجمجمة وحجمها، كان من املمكن تحديد أن جنس اإلنسان يتألف من أنواع عدة 

منفصلة متاًما وعىل األرجح ذات أصول مختلفة ]...[ وأن األنواع تسمى عىل األرجح 

أعراقًا يك ال نخدش الحساسية املسيحية التي تريد أن ينتمي جميع الناس إىل النوع 

نفسه«. ويعلق بلوندان: »هكذا ولد الخطاب ‘الالئق سياسيًّا’«.

من  »هل  املؤلف:  يسأل  ففيه  به«،  يشري  وما  »القلب  السابع،  الفصل  أما 

الرضوري الغرق يف هذيان تجريم الذات يك يكون عندنا تفسري أكرث متاسًكا عن 

الوضع الراهن للعامل؟ هل يجب علينا االختيار بني حكم أخالقي عىل أنفسنا ‘نحن’ 

- عىل مسؤوليتنا ‘نحن’ عن النظام العاملي الحايل وعن التخلف - وحكم واقعي 

عىل ‘اآلخرين’ - عىل دونيتهم الطبيعية؟ هل من الرضوري تبّني نظام رشوحات 

يقارب الشيزوفرينيا للحفاظ عىل توازن أخالقي معنّي، مع هذا النظام االجتامعي 

الحقائق  إلحياء  للكون  والزمنية  املكانية  األبعاد  بني  الفصل  خالل  من  الكوين، 

املنفصلة للنوع التاريخي والنوع الجغرايف؟ هل علينا االختيار بني النزاهة األخالقية 

والتامسك العقيل؟ هل العنرصيَّة خطأ أم أمر سيئ؟«.

ويف رأيه تقود محاولة علامء األحياء الفرنسيني املناهضني للعنرصيَّةإىل إعادة 

طرح وجود األعراق يف داخل النوع البرشي، وتبدو منحازة إىل أن العنرصيَّة خطأ. 

أو  العرق  ملقولة  االجتامعي  االستخدام  إلنهاء  تكفي  ال  العلمية  التجارب  لكن 

العنرصيَّة التي تبدو أكرث حقيقية من أي وقت مىض؛ فهي ميزة كل نظام فكري 

يف أن ينجح يف اإليقاع بني الفكر والوعي. إن علوم الكونيات االجتامعية أو أنظمة 

تصوراتنا هي دامئًا تجميعات ملفاهيم ومشاعر، با أن كل أيديولوجيا هي خليط 

طرح  تدعي  فالنظريات  العقيدة؛  من  والقليل  النظرية  من  القليل  مكّونني:  من 

بالتعيني  العقائد  تكتفي  بينام  بأعامل محددة،  القيام  تفسريات ممكنة من دون 
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واإللزام من دون تقديم تفسريات.

يف الفصل الثامن واألخري، »مبادئ أولية لصوِغ أنرثوبولوجيا االٕنسان العاقل«، 

يلغي  ال  وهذا  العاقل«،  اإلنسان  نوع  »كل  تعني  »نحن«  الـ  إن  املؤلف  يقول 

املتمركزة حول  العرقيَّة  إىل  اللجوء  كلها، وال  األخرى  الـ »نحن«  أشكال  استخدام 

الذات، والتي تسمح برتكيب العالقات بني البرش... لكنها تستلزم بناء أنرثوبولوجيا 

جديدة لإلنسان العاقل، ينبثق صوغها من انتقاد التصورات الغربية التقليدية عن 

يتعلق  خطاب  صوغ  إال  الجديدة  األنرثوبولوجيا  لهذه  األول  الهدف  وما  العامل. 

تحديًدا بنوعنا، اإلنسان العاقل، للخروج من مأزق النظريات ذات الوجهني، وإلنتاج 

تعميامت عن املجتمعات كلها والثقافات اإلنسانية كلها، وللعصور كلها.

يضيف بلوندان: »رأينا أن األفق الخاص باإلنسان العاقل ال يتناسب مع ‘التاريخ’ 

وال مع ‘ما قبل التاريخ’، إمنا مع ذلك الجزء من ‘ما قبل التاريخ’ الذي يتعلق بنوعنا 

فحسب، أي حوإىل خمسة وثالثني ألف سنة أو أربعني ألف سنة، منذ تأكيد وجود 

هذا الثديي (من الثدِييّات) املوهوب يف اجرتاح الفكر واللغة الرمزيني«.




