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الكارثة التي حلت
بالواليات المتحدة وال�سعودية
جراء خف�ض �أ�سعار النفط
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نظرة فاح�صة على ت� ّأ�صل نزعات العن�صرية والفا�شية

} حميدي العبدالله
عندما هبطت أسعار النفط في العام الماضي وواصلت هبوطا ً في العام
الحالي ،ذه��ب كثير م��ن المحللين إل��ى االستنتاج ب��أنّ هبوط األس��ع��ار هو
م��ؤام��رة تقف وراءه���ا السعودية وال��والي��ات المتحدة ،هدفها الضغط على
روسيا وإيران اللتين يعتمد اقتصادهما كثيرا ً على الطاقة.
وت ّم االستدالل على هذه الخالصة بالقول إنّ أوبك وقفت موقفا ً متف ّرجا ً ولم
تلجأ إلى خفض اإلنتاج للحفاظ على األسعار ،علما ً أنّ إيران وفنزويال والجزائر
من بين أعضاء أوب��ك الذين ت��ض�� ّرروا وك��ان في مقدورهم أن ي��ق��ودوا حملة
معارضة ض ّد سياسة السعودية النفطية ،ولكنهم لم يقوموا بذلك ووافقوا على
إبقاء مستوى اإلنتاج عند حدوده التي كانت قائمة قبل خفض األسعار.
لكن من المعروف أنّ التحليل الذي يقول إنّ الواليات المتحدة والسعودية،
وبدعم من الحكومات الغربية ،هما اللتان قادتا حملة خفض أسعار النفط
يتجاهل الحقائق اآلتية:
أوالً ،السعودية ه��ي أكبر منتج للنفط ،وت��ت��راوح مساهمتها ف��ي تغذية
األسواق بين  8و 10مليون برميل يومياً ،وبديهي أنّ خسارتها ال تق ّل عن
خسارة روسيا وتفوق إضعافا ً خسارة إيران جراء انخفاض السعر النفط،
ألنّ هذا االنخفاض غير محصور بالنفط اإليراني والروسي ،بل يشمل ك ّل
الدول المنتجة.
ثانياً ،الدول الغربية الخاسر الثاني ،وبقوة تفوق خسارة روسيا وإيران،
ألنّ غالبية الشركات العاملة في حقل الطاقة هي شركات غربية على امتداد
الكرة األرضية ،وبالتالي انخفاض أسعار النفط أثر كثيرا ً على أرباحها ،كما
أثر سلبا ً على عائدات الخزينة في الدول الغربية جراء تراجع نسبة الضرائب
المستوفاة من أرباح هذه الشركات.
ثالثاً ،في فترة صعود أسعار النفط اعتمدت الحكومات الغربية وشركات
الطاقة سياسات جديدة قائمة على توظيف مليارات ال��دوالرات في الطاقة
البديلة ،وال سيما ف��ي النفط الصخري ،وت��ح��دي��دا ً ف��ي ال��والي��ات المتحدة،
ومعروف أنّ خفض أسعار النفط سوف يلحق أذى كبيرا ً بهذه االستثمارات،
سواء كانت استثمارات حكومية أو استثمارات خاصة.
اآلن بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على تراجع أسعار النفط بدأت
تظهر الكوارث الناجمة عنه والتي حلت بالدول التي اتهمت بأنها تقف وراء
خفض األسعار ،وتحديدا ً السعودية والواليات المتحدة ،فالدول الخليجية
وبينها السعودية سجلت موازناتها عجزا ً حا ّدا ً جراء انخفاض أسعار النفط،
أما في الواليات المتحدة فقد كشفت المعطيات الرقمية هول الكارثة التي
أل ّمت بها .فقد كشفت وكالة «بلومبيرغ» األميركية أزمة الديون التي تواجهها
شركات النفط الصخري في الواليات المتحدة ،والتي على أثرها بدأ بعضها
في إعالن إفالسه .وحسب «بلومبيرغ» فإنّ االقتراض وإص��دار السندات،
التوسع
هي األدوات المالية التي استخدمتها شركات النفط الصخري في
ّ
وزيادة إنتاجها في السنوات الثالث الماضية ،هي نفسها األدوات التي باتت
اليوم تهدّد استقرارها ووجودها .وق��دّرت «بلومبيرغ» حجم الديون على
شركات النفط الصخري بنحو ربع تريليون دوالر بنهاية الربع األول من
العام الجاري.
فهل ه��ذه النتائج الكارثية ت��ب�� ّرر س��ل��وك اإلدارة األميركية والحكومة
السعودية لخفض أسعار النفط نكاية بإيران وروسيا؟ أم أنّ الحقيقة في
مكان آخر؟

مجل�س التعاون الداع�شي...
} سعد الله الخليل
في أحدث محطاته ومن بعد السعودية والكويت تنظيم «داعش» اإلرهابي يطلق
جديده من القيادات وأمراء الدم المتمثلة بشخص المدعو تركي البنعلي متوعدا ً بالده
البحرين بأنّ العملية اإلرهابية المقبلة بعد تفجير مسجد الكويت ستكون من نصيب
مملكة البحرين ،ومع ظهور البنعلي المعروف بأعماله اإلرهابية تدخل مملكة آل
خليفة إلى نادي الداعشية من أبوابه الواسعة لتنض ّم إلى مملكة آل سعود وإمارة آل
الصباح مرورا ً بليبيا والعراق وسورية.
بعيدا ً عن استعراض خريطة تمدّد التنظيم الداعشي في نسخته الخاصة بالعقد
الثاني من األلفية الجديدة والمتط ّورة عن إصدار مطلع القرن الحادي والعشرين
والمتمثلة بتنظيم «القاعدة» الذي أحيل إلى التقاعد ،وخبا نجمه أمام هوليودية تنظيم
«داعش» ،ليلقى مصير إصدارات مايكروسوفت المهترئة أمام أخواتها من النسخ
الحديثة والمتطورة.
بعيدا ً عن ك ّل ذلك يبدو واضحا ً أنّ منابع الداعشية والقاعدية الفكرية والمادية
واللوجستية واحدة ال تتعدّى حدود شبه جزيرة العرب وما تف ّرع عنها من ممالك
وإمارات.
رغم امتداد تنظيم «داعش» ومن قبله «القاعدة» على مساحات شاسعة في
الجغرافيا تجاوزت الحدود اإلقليمية لتصل إلى قارات العالم السبع إال أنّ الجذور
والنشأة والقيادة واحدة والمنبع الفكري واحد ،ففكر «القاعدة» في الواليات المتحدة
لم يحمل بصمات أميركية ومنهل «القاعدة» في الصين لم يكن يوما ً فكرا ً صينياً،
وتمويل «داعش» و«النصرة» في سورية والعراق لم يأت من تجار دمشق وبغداد،
بل من خزائن بيت مال آل سعود حول العالم واستثماراتهم المنتشرة في أصقاع
األرض ،في مسعى للعب أدوار تكتيكية إقليمية وعالمية مرتبطة مباشرة بالمشروع
االستراتيجي األميركي ،الكبير لتغدو تلك التنظيمات ودول الخليج حصان طروادة
في معركة «الشرق األوسط الجديد» لرسم خريطة المنطقة في القرن الحادي
المضحي بجنوده وأمواله ليخلص المنطقة
والعشرين ،وليظهر المنقذ األميركي
ّ
من «القاعدة» في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق و«القاعدة» في اليمن
و«داعش» في سورية والعراق.
ليس بغريب أن تصل «القاعدة» و«داعش» إلى دول الخليج مع فشل نظرية
السعودية والواليات المتحدة بإمكانية التعايش والنوم مع الشيطان واتقاء ش ّره
وضمان عدم الطعن في الظهر.
كما صادر ملوك آل سعود قرار ممالك ومشيخات الخليج لعقود واحتمت برايتها
لمواجهة شعبها وجيرانها ها هي تتلقى منتجات المملكة من إرهاب معاد تصنيعه
حول العالم بفكر وهابي صهيوني فأغلب قادة «داعش» وج ّل االنتحاريين حول
العالم سعوديو الجنسية.
دورة الحياة والطبيعة لطالما وضعت األمور في سياقها الطبيعي وأعادت األمور
إلى مجاريها ،وكما تعود الطيور المهاجرة إلى أوطانها حيث نشأت وترعرعت
يعود اإلرهاب إلى منشئه فال هناء إلرهابي إال في بيئته ووطنه وأرضه ،وبعد دورة
«القاعدة» و«داعش» حول العالم ،يأتي دور دول الخليج ليختم اإلرهاب دورته حول
العالم ويدمغ اتحاد التعاون الداعشي بختمه وبصمته الوهابية السعودية.

«توب نيوز»

حادثة اغتيال  9أفراد من السود اقترفها شاب أبيض البشرة ،في
مدينة شارلستون ،جدّدت التوترات العنصرية الكامنة في المجتمع
األميركي ،وأضحت الشغل الشاغل لكافة الوسائل اإلعالمية ،المقروءة
والمرئية؛ ونالت اهتمام أعلى قمة السلطة السياسية بش ّد الرئيس أوباما
الرحال على رأس وفد يمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية للمشاركة
في تشييع الضحايا .وشدّد في خطابه على ضرورة إنزال علم
االنفصال الجنوبي من على الدوائر الحكومية المحلية ،أسوة بمطالب
قيادات سياسية وشعبية أخرى.
سيتناول موضوع التحليل مسألة تجدّد الصراع على خلفية
عنصرية في المجتمع األميركي ،الذي بذلت نخبه السياسية جهودا ً
ملموسة لطمسه تحت عباءة «مساواة الحقوق المدنية» بين كافة أفراد
المجتمع .استنادا ً إلى معطيات الطبيعة العنصرية للمجتمع األميركي،
من غير المرجح أن نشهد انحسارا ً سريعا ً لموجة العنصرية التي
يتغ ّذى عليها قادة سياسيون من الحزبين ،ال سيما أولئك الراكضين
لتب ّوؤ مناصب رسمية.

«داعش»

استعرض معهد أبحاث السياسة الخارجية األوضاع المالية
لتنظيم «الدولة اإلسالمية ـ داعش» ،معتبرا ً أنه ال يمكنه االستمرار
على حاله «دون فتوحات جديدة »...عاقدا ً مقارنة بين أوضاعه
الراهنة وبين كبار مالك األراضي و«العبيد» في الجنوب األميركي
«قبل الحرب األهلية» .وأوضح «أنّ زراعة التبغ آنذاك كانت تد ّر
أرباحا ً كبيرة ،وبعد انقضاء بضع سنوات متتالية انخفض مستوى
خصوبة األرض وانهارت تجارة التبغ» .وأوضح أنه في ظ ّل تلك
أراض
الظروف عمد كبار المالك إلى نقل «مستم ّر للرقيق والعمل في
ٍ
جديدة» ،وهكذا دواليك .وأردف «أنّ مداخيل داعش الكبيرة من المدن
والمناطق التي احتلها سرعان ما تشهد تراجعاً ...وتشكل نقطة
ضعف حرجة للتنظيم».

منذ قرار التدخل األطلسي إلسقاط الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي كان واضحا ًأنّ قوة الكوماندوس المعتمدة من األطلسي هي تنظيم «القاعدة» ،وأنّ الحزب السياسي
الحليف هو «اإلخوان المسلمون».
ت ّمت التفاهمات وج��يء بالمقاتلين وبعضهم من «غوانتانامو» ومن السجونالسعودية ،للمسارعة في حسم المعارك ،وت ّم تخريب ليبيا وتدميرها وتفكيكها.
خالل عامين تح ّولت ليبيا تحت جنح الظالم والتعتيم اإلعالمي إلى مركز تجميع لك ّلقادة وكوادر «القاعدة» ،بينما الضوء على سورية والعراق.
الفكر الوهابي و«اإلخوان المسلمون» يتصالحان في شخص أيمن الظواهري.منذ القضاء على بن الدن ت ّمت المصالحة «اإلخوانية» ـ «القاعدية».«القاعدة» و«داعش» كالجيش والكوماندوس ،الخالف بينهما تنافس على التف ّوقوالتباهي وليس على المشروع.
قاعديو شمال أفريقيا كانوا األس��اس في حرب أفغانستان وهم األفغان العرب،والجزائر شهدت حراكا ً آلالف المقاتلين بعد نهاية حرب أفغانستان وليست سورية وال
العراق.
في ليبيا تنشأ البنية األش ّد خطراً.عبثا ً ك ّل الحروب بال تفويض الجزائر ومصر بحسم ليبيا ودعمهما بك ّل الطرقلتنظيف ليبيا وإقامة حكم ال مكان فيه لـ«اإلخوان».

التعليق السياسي

واصل مركز الدراسات االستراتيجية والدولية حملة انتقاده
لإلدارة األميركية في ما يخص سياستها في سورية والعراق،
قائالً إنها «تجد صعوبة كبيرة في توصيف استراتيجيتها لمكافحة
اإلرهاب في العراق وسورية» ،بل فشل ك ّل من وزير الدفاع
ورئيس هيئة األركان في تحديد معالم االستراتيجية أمام لجنة
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ؛ مشاطرا ً أعضاء الكونغرس
مطالباتهم اإلدارة «إصدار وثيقة تحدّد ماهية االستراتيجية
األميركية ،ومب ّرراتها ،وبعض التدابير الف ّعالة».

إصالح األجهزة األمنية

ذ ّكر معهد كارنيغي بضرورة مواصلة الجهود إلدخال
«إصالحات على أجهزة األمن في ك ّل من اليمن وليبيا ...وتعاظم
الحاجة إلى ذلك في أعقاب االنتفاضات الشعبية لعام .»2011
وأوضح أنّ استبدال الطواقم السابقة في وزارات الداخلية
وتوابعها األخرى «ينطوي على تغيير في مفاهيم خدمة العامة
واحترام الحقوق اإلنسانية ،وإعالء سلطة القانون» على ك ّل ما
عداها من اعتبارات .كما لفت النظر الى ضرورة إعادة االعتبار
«لضحايا النظامين ...طيلة عقود من اضطهاد أجهزة الدولة» ،األمر
الذي يتطلب «إحداث توازن بين آلية حكم مركزية ورديفتها غير
المركزية في ما يخص استحقاقات األمن وتطبيق القانون».

ليبيا

أعرب معهد الدراسات الحربية عن اعتقاده بتراجع سيطرة
«الدولة اإلسالمية» على أه ّم معقل لها في شرق ليبيا ،مدينة درنة،
التي «تض ّم أه ّم وأقوى الشبكات اإلرهابية ،بعضها له ارتباطات
بتنظيم داعش» .وأوضح انّ محتويات الوثائق التي ت ّم االستيالء

إيران

حذر المجلس األميركي للسياسة الخارجية الوفد األميركي
المفاوض من «استمرار إيران في جهودها لتطويع الطاقة النووية
ألغراض عسكرية» ،مطالبا ً بضرورة التحقق من «كافة الجهود
اإليرانية في هذا المضمار» سابقا ً وحاليا ً «كمقدّمة ضرورية
للتوقف عند حقيقة المدى الذي ال يزال أمام إيران خوضه للتوصل
الى النضوج النووي» .وأضاف انّ القادة االيرانيين «استثنوا
مطالب الغرب بمنح فرق التفتيش الدولية حق العمل دون عوائق...
بدالً من عرض نموذج تفتيش منظم يتيح للمفتشين الوصول الى
منشآت ومواقع محدّدة يت ّم االتفاق بشأنها».

تركيا

أعاد معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى التذكير بما ينتظر
الرئيس رجب أردوغان من عقبات لتشكيل حكومة تحالف تتويجا ً
لنتائج االنتخابات األخيرة ،مؤكدا ً التزام «أردوغان بنظرته بعيدة
المدى للظفر بمركز رئاسة قوي» .وأعرب عن اعتقاده بعدم
صدقية أردوغان للدخول في تحالف مع غريمه حزب الشعب
الجمهوري ،إذ يرمي بتشكيل «تحالف مبكر ألوانه الى انهيار
العالقة وما ستسفر عنه من خسارة شعبية لحزب الشعب،
وتعزيز موقع حزب العدالة والتنمية في انتخابات مبكرة ،يخرج
منها بأغلبية أكبر تخ ّوله تعديل الدستور» النتخاب رئيس البالد
مباشرة من الشعب.

«مناطق حرة إلطالق النار»

ظاهرة الفاشية والعنصرية ،قديما ً وحديثاً ،يربطها
حبل القتل الجماعي ال��س � ّري .أينما حلت القوات
األميركية ،المباشرة وغير المباشرة (مجموعات
مرتزقة بالك ووتر) ،رافقتها مجازر جماعية :فيتنام،
كمبوديا ،العراق ،ليبيا ،سورية ،اليمن  ...والحبل
على الجرار .حجر رحى الفاشية نشط مجددا ً بإطالق
البيض النار عن سبق إصرار وتصميم ض ّد السود في
الداخل األميركي ،بعضها سجلتها الكاميرات لتنقل
بشاعة الجرم وانتهاك الحقوق اإلنسانية األساسية.
الفاشية ،كعقيدة وم��م��ارس��ة ،ليست مقصورة
على مجموعة أو جنسية معينة أو أحزاب سياسية
بعينها – كما يبلغنا طبيب النفس الشهير ويلهلم
رايش .ويقول في كتابه «السيكولوجية الجماهيرية
للفاشية» ،انّ الظاهرة العنصرية هي «امتداد لوعي
ال��ح��ال��ة النفسية للحضارة ومفهومها الغامض
الميكانيكي للحياة» ،وكان يقصد الفاشية النازية
واالستعمار االوروبي.
ما يميّز الفاشية األميركية «الجديدة» هي نظرة
االستعالء والعظمة وف��رادة القيم ،والتي عبّر عنها
الرئيس أوب��ام��ا حديثا ً بقوله «أن��ا أؤم��ن بالسمو
واالستثناء األميركي الفريد بك ّل عرق في جسدي».
ناهيك عن ثبات دعم المؤسسة األميركية لالنقالبات
الفاشية في اسبانيا ،واليونان ،وتركيا ،والباكستان
والبرازيل ،ومعظم دول أميركا الالتينية؛ ودعم انقالب
فاشستي في اوكرانيا باعتماد  5مليارات دوالر ض ّد
الحكومة الشرعية عام .2014
كريستوفر كولومبس ،عند وصوله وسفنه الى جزر
الباهاما عام  ،1493أرسل رسالته األولى الى ملك
اسبانيا فرديناند والملكة إيزابيال االولى ،يبشرهما
«باسم الحضارة والدين الغربيين لنبدأ باستقدام
أكبر عدد من العبيد» (كما جاء في األص��ل)؛ مدشنا ً
بذلك تجارة ال� ّ
�رق واستعباد البشر «غير البيض»
لبناء صرح «الحضارة األميركية» بميزتها اإلساسية
اإلبادة الجماعية للسكان األصليين.

رئاسة أوباما فاقمت العنصرية

ال يخفى لك ّل م��ن يرصد التغيّرات والتح ّوالت
ف��ي ال��داخ��ل األميركي تل ّمس انتعاش التعبيرات
والممارسات العنصرية المتجذرة أصالً في المجتمع
ض ّد السود من ذوي األصول األفريقية .أيضاً ،معظم
ال��دراس��ات االجتماعية واستطالعات ال���رأي ت� ّ
�دل
بوضوح على تنامي اإلضرابات االجتماعية بشكل
غير مسبوق منذ حركة المطالبة «بالحقوق المدنية»،
خاصة استعادة خطاب المطالبة بالفصل العنصري.
ّ
الرق القائم على األصول العرقية
تك ّرست سياسة
في معظم الواليات الجنوبية من الواليات المتحدة،
عبر ما عُ رف بقوانين «جيم كرو» العنصرية .أطلق
عليها ذاك االسم المشتق من أغنية من أغاني الريف
األم��ي��رك��ي عنوانها «اق��ف��ز ي��ا جيم ك���رو» .االغنية
تستحضر ص��ورة األس��ود من الرقيق بينما يمارس
«السادة» البيض إطالق األعيرة النارية بين قدميه
في ظ ّل صيحات يطلقونها «اقفز يا جيم كرو».
يُشار ال��ى انّ «آخ��ر» المعارك العنصرية التي
خاضها األوروب��ي��ون ض� ّد السكان األصليين كانت
قبيلة «س��و» ،عام  ،1890انتهت بارتكاب مجزرة
عُ رفت باسم موقعة المعركة «الركبة الجريحة» .عقب
تلك المجزرة أطلقت المؤسسة الحاكمة لعنان لقوانين
عنصرية ض � ّد السود التي عرفها العالم بالفصل
العنصري بين السود والبيض ،كأفضل تعبير عن
قوانين «جيم كرو» .نن ّوه هنا الى البعد االقتصادي
واالجتماعي لعنصرية البيض ،ال��ج��ذر الحقيقي
للصراع ،وبراعة المؤسسة الحاكمة في تغليفه بجملة
تشريعات وقوانين تبرز أولوية الحقوق المدنية على
حساب البعد األساس للتفرقة العنصرية والعبودية
الكامنة في صلب النظام االقتصادي.

ضحايا بالجملة

بال ح�سم ليبيا عبث ًا تحاولون

آفاق االستراتيجية األميركية

عليها عام  ،2007الخاصة بتنظيم «القاعدة» في العراق« ،أفادت أنّ
درنا وفرت أعلى نسبة من المنتسبين لتنظيم العراق من أي مدينة
أخرى ...بعض أبناء درنة الذين قاتلوا في سورية عادوا إلى ليبيا
عام  ،»2014وباشروا بإنشاء «مجلس شورى شباب اإلسالم»،
الذي سيطر على درنة الحقاً.

شاب أبيض في مقتبل العمر يدخل كنيسة يؤ ّمها
السود ،في مدينة شارلستون ،ويطلق النار على
المصلين من السود يقتل  9منهم جملة واحدة ويلوذ
بالفرار .عقب إلقاء القبض عليه أوضح القاتل (ديالن
روف) لرجال الشرطة انه «ك��ان يرمي إلى إشعال
ح��رب عنصرية» .ل��م تشهد المدينة احتجاجات
صاخبة ض ّد عنصرية البيض ،كما كان متوقعاً ،بل
بادر أعيان المدينة ورجال الدين الى الدعوة للتظاهر
سلميا ً شارك فيها البيض والسود معا ً وق�دّر العدد
بعشرات اآلالف .يشار ال��ى انّ النائب في مجلس
الشيوخ عن والية ساوث كارولينا ،تيم سكوت ،أسود
البشرة.
استبشرت المؤسسة الحاكمة والقوى الليبرالية
خ��ي��را ً ل��ع��دم تفاقم ت��ظ��اه��رات م��ن شأنها تأجيج
العنصرية والعنصرية المضادّة .الخبير في علم
إحصاء السكان ،الديموغرافيا ،جول كوتكين ،افاد
ب��أنّ معظم ال��م��دن الرئيسة المفضلة للسود تقع
في الجنوب 13 ،من مجموع  15مدينة مرغوبة.
العامل االقتصادي يع ّد الدافع الرئيس وراء «هجرة
معاكسة» من الشمال الصناعي والثقافي لواليات
الجنوب .واضاف انّ هجرة السود المعاكسة بلغت

عدة ماليين خالل العقد الماضي؛ وال تزال الخريطة
السكانية هناك تعاني من اختالل التوازن ،اذ تقطن
غالبية السكان البيض في ضواحي المدن الكبرى
لرحابتها ،بينما يميل السود الى داخل المدن وبالقرب
من أماكن العبادة.
في المقابل ،أخفقت محاوالت رجال الدين وأعيان
المجتمع في مدينة بلتيمور للحيلولة دون اندالع
تظاهرات صاخبة ،األمر الذي يشير إلى وعي اجتماعي
أعمق بين السكان وارتباط ديني متواضع.
رسم الرئيس أوباما الحدود القصوى لردود الفعل
على المجزرة وم��ا ينبغي القيام ب��ه ،عبر التمسك
بالشكليات والمرور األدبي على تجليات العنصرية.
وأوضح في خطاب تأبين الضحايا انّ الجهود ينبغي
تنصب على التخلص من عَ لَم انفصال الجنوب رمز
ان
ّ
العنصرية .وقال انّ العلم يعبّر عن «القمع الممنهج
والقهر العنصري ...إنزال العلم (من الدوائر الرسمية)
يعني التعبير عن نعمة الله».
يشار ال��ى سرعة تجذر م��ن��اداة السياسيين من
مختلف المشارب واأله��واء للمطالبة ِبإنزال العلم،
نظرا ً للتقديس ال��ذي يحظى به بين أنصار الفصل
العنصري والقوى المتطرفة من البيض ،خاصة في
ال��والي��ات الجنوبية .وانض ّمت كبرى المتاجر الى
حملة إنهاء التعامل لبيع العلم ورموزه األخرى.
وندّد أوباما بفعلة القاتل الذي «اعت َقد انه سيح ّرض
(السود) على الخوف (والبيض) على ر ّد االتهامات...
وتعميق االنقسامات التي تعود جذورها الى الخطيئة
األصلية لبالدنا» .واستطرد بالقول إنّ الخالق ع ّز
وجل كانت له «افكار مغايرة» ،وأحبط الفتنة.

اميركا تجهد إللغاء
سمعة العنصرية

متأصلة في
م��ن البديهي ال��ق��ول انّ العنصرية
ّ
الواليات المتحدة ،منذ وطأ األوروبيون ارض قبائل
السكان األصليين؛ ومضى النظام السياسي الى
مديات بعيدة إلضفاء طابع «بوتقة انصهار» للداللة
على ان��خ��راط ومشاركة جميع األع���راق واألص��ول.
بيد انّ الممارسات العنصرية ال تغادر المجاالت
االقتصادية واالجتماعية ،والسياسية ايضاً ،والتي
ع ّمقت الهوة القائمة وال تزال.
ً
عنصرية ال��ب��ي��ض ت��م��ارس اي��ض �ا ض��� ّد االقلية
«البيضاء» من أصول اسبانية التي تقطن أعداد كبيرة
منها في واليات الجنوب الغربية المحاذية للحدود مع
المكسيك ،معلنة صراعا ً له أبعاد حضارية :الحضارة
األوروبية مقابل الحضارة والثقافة الالتينية .أفرزت
المواجهات المتعدّدة والدة حركة منظمة لألقلية
الالتينية عُ رفت باسم «ال رازا – العرق او الشعب».
المصطلح عرفته قديما ً اسبانيا خالل الحرب األهلية،
في عقد الثالثينيات من القرن الماضي ،خالل سعي
الجنرال الفاشستي فرانسيسكو فرانكو إحياء الهوية
االيبيرية .استنبط فرانكو مصطلح «ال رازا» لتعزيز
مفهومه بسيادة وتف ّوق الشعب االسباني.
تزايد هجرة األيدي العاملة من الجنوب الالتيني
ال��ى األراض���ي األميركية ،بوتيرة عالية منذ عقد
السبعينيات من القرن الماضي ،أدّى الى قلق السود
خاصة في المدن الرئيسة ،العتبارات مزاحمتهم
ال��ف��رص االق��ت��ص��ادي��ة الشحيحة أص� ً
ل�ا .وأضحت
الجالية الالتينية محط أنظار الساسة والمرشحين
لمراكز سياسية مسؤولة طلبا ً لدعمها ،وابتعاد
المرشحين في المقابل عن معاملة السود بالمثل.

تسلقت الجالية الالتينية السلم االجتماعي بوتيرة
سريعة ملحوظة مقابل تواضع صعود السود .تعبيرا ً
عن حالة اإلحباط بين السود ،أوض��ح رئيس «أمة
االس�لام» ،لويس فاراقان ،عقب مجزرة شارلستون
«نحن َم��ن أسهم في ازده���ار ال��ب�لاد ،وعليه عندما
أتيتم إلى أميركا ،بلغتم الحلم األميركي على انقاض
كوابيسنا».
التنافس االجتماعي واالقتصادي أيضا ً ينعكس
على السود مقابل الجاليات اآلسيوية التي تع ّد من
أسرع الجاليات لبلوغ االزدهار االقتصادي .العديد
من اآلسيويين يمتلك متاجر متواضعة داخل أحياء
السود مما يفاقم التوترات واستهداف تلك المصالح
عند أول نقطة ان��ع��ط��اف .ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،يعارض
المخصص
اآلس��ي��وي��ون ن��ظ��ام الحصص (ك��وت��ا)
ّ
للسود في المراكز التعليمية العتقادهم أنهم أجدر من
نظرائهم السود بفرص التعليم.

حركات قومية ام انفصالية

عمالً بقانون الطبيعة القائل إنّ ك ّل ظاهرة تحمل
ف��ي طياتها نقيضها ،فقد أف���رزت سياسة الفصل
العنصري تنظيمات وتج ّمعات متعدّدة بين السود
عنوانها تحقيق المساواة بين األعراق .المجموعات
العنصرية المتطرفة ،خاصة في الواليات الجنوبية،
حظيت ب��دع��م وح��م��اي��ة م��ن السلطات ف��ي معظم
األحيان.
حقبة الستينيات من القرن الماضي شهدت تنامي
الوعي لتحقيق مساواة اجتماعية وفرص اقتصادية
بين الفئات المه ّمشة عبّرت عنه بتنظيمات متعدّدة
أنشطها كان ذو طابع قومي لتنمية الهوية السوداء،
بعضها ن��ادى بإقامة دول��ة س��وداء خالصة داخل
ال��والي��ات المتحدة تزعّ مها رئيس «أم��ة االس�لام»
لويس فاراقان .وأوضح فاراقان في حديث إلى إحدى
شبكات التلفزة «إنْ لم نستطع العيش سويا ً بسالم
بعد عطائنا أميركا  400عام من خدمة عرقنا وجهدنا،
حينئذ يصبح االنفصال حالً لمشكلة العرق بالطبع».
وب��رزت أيضا ً تنظيمات شبابية أش ّد جذرية في
رؤيتها وبرامجها ،أه ّمها «ح��رك��ة الفهود السود
الجديدة» ،مطالبة بانفصال السود ،والتي شاركت
بقوة في االحتجاجات المتعدّدة التي اندلعت العام
الماضي في كبريات المدن األميركية بدافع التصدّي
«ل��م��ؤام��رة ال��ع��رق األب��ي��ض إح��ك��ام سيطرته على
السود».
انتقد عدد من الزعامات السوداء أسلوب التهدئة
الذي دعت إليه القيادات الدينية في شارلستون عقب
المجزرة .وأوض��ح المسؤول في منظمة «محامون
سود للعدالة» ،مالك شبّاز ،موبخا ً أولئك بالقول:
«هناك تعاون بين السلطات المسؤولة وشريحة
محدّدة من السود الذين رضوا التعاون من مراكز
ال��ق��وى ...ال سيما سيطرة قبضتها الحديدية على
رجاالت الدين في والية ساوث كارولينا والتي ينبغي
كسرها» .واتهم القيادات السوداء المحلية «الطاعة
لقوة البيض ...وعقد صفقة خسيسة مع الشيطان».
التنظيمات العنصرية البيضاء ال ت��زال تنشط
وبقوة في الواليات الجنوبية ،وبعض واليات جبال
الروكي ،لع ّل أبرزها «كو كالكس ك�لان» ،وفضلت
العمل بصمت دون ان تقلع عن ممارساتها العنصرية.
مؤخرا ً ظهر «مجلس المواطنين المحافظين» كراعي
وحاضن للقاتل المحتجز في شارلستون ،ديالن
رووف.
«نخبة» من العنصريين البيض انضووا تحت

لواء «المعهد القومي للسياسة» بغية إنشاء وتعزيز
«شريحة نخبوية من االنفصاليين البيض» ،تشرف
على إص��دار كتيّبات ونشرات تدّعي التزام األسس
العلمية ،أحدها كتاب بعنوان «ال��ف��وارق العرقية
في الذكاء» ،وآخر بعنوان «مخاطر التن ّوع» .مدير
المعهد ،ريتشارد سبنسر ،كان بالغ الوضوح في
مراميه بالقول« :هدفنا هو بلورة مجموعة نخبوية
فكرية محورها القومية االوروبية».

البعد السياسي
في العنصرية األميركية

درج الحزب الجمهوري ،ببرامجه ومرشحيه،
على تسخير القاعدة االنتخابية السوداء لصالحه
منذ نهاية الحرب األهلية ولغاية عقد الخمسينيات
المؤسسة الحاكمة
من القرن الماضي ،عندما تنبّهت
ّ
مبكرا ً لخطورة اندالع احتجاجات واسعة تشكل قاعد
لثورة اجتماعية ،وسارعت إلى إلهاء الفئات العرقية
المه ّمشة بسنّ قوانين «الحقوق المدنية» .وتح ّولت
القاعدة االنتخابية لتأييد الحزب الديمقراطي الذي
استغ ّل قضايا الفصل العنصري لتعزيز مكانته
السياسية .وأش��رف الحزب على حمالت «تسجيل
الناخبين السود» الذين ت ّم اقصاؤهم عنوة بفعل
قوانين «جيم كرو» وتشعّ باتها المتعدّدة.
شهدت االنتخابات الرئاسية ع��ام  2012أعلى
نسبة من الناخبين السود فاقت نسبة البيض ،وفق
بيانات «هيئة اإلحصاء» الفيدرالي لعام ،2013
بعضهم ص � ّوت للمرة األول��ى في تاريخه لصالح
المرشح أوباما مقابل خصمه الجمهوري ميت رومني.
وأوضحت بيانات الهيئة انّ نسبة المشاركين السود
بلغت  66ف��ي المئة م��ن المسجلين ف��ي القوائم
االنتخابية ،مقابل  64.1في المئة للناخبين البيض.
يشار الى انّ قائمة مرشحي الحزب الجمهوري
للجولة االنتخابية المقبلة تض ّم مرشح ْين من أصول
التينية ،بخالف تاريخه الذي ال يعير األقليات اهتماما ً
كبيراً ،ويستند الى قواعده االنتخابية الصرفة من
البيض والنخب االقتصادية.
ت� ّ
�دل البيانات الرسمية الى ارتفاع ملحوظ في
نسبة مشاركة األقليات العرقية والدينية على امتداد
خمس جوالت انتخابية رئاسية ،منذ عام  ،1996بلغ
معدّلها  2،5في المئة مقارنة بنسبة  1،6في المئة في
السابق.
نظرة سريعة الى تلك البيانات كافية للداللة على
فوز الرئيس أوباما بنسبة كبيرة :ص ّوت السود من
أص��ول افريقية ألوباما بنسبة  93في المئة؛ و71
في المئة من الجالية الالتينية؛ و 73في المئة من
الجالية اآلسيوية.
النمو االجتماعي لألقليات يمضي بوتيرة أعلى
من نمو البيض ،وهي ظاهرة ستبقى حاضرة في
ذهن قيادات الحزبين الستنباط إج��راءات مبتكرة
لجذب أكبر عدد منهم لتأييد مرشحيهم ،ال سيما بين
الجالية الالتينية التي بلغ تعداد ناخبيها المسجلين
 12،1مليون ناخب العام الماضي.
العامل العرقي الحاضر دوم���ا ً ف��ي التج ّمعات
االنتخابية لن يحيد في الجولة المقبلة عن استغالله
كعنصر استقطاب ،مما يؤشر على منافسة حامية
للفوز بأصوات األقليات المختلفة؛ مع اإلشارة الى
خطأ جسيم ارتكبه مؤخرا ً المرشح الجمهوري دونالد
ترامب ب��ازدرائ��ه المهاجرين من أص��ول مكسيكية.
ستتجسد ف��ي نسبة التأييد
المكافأة الحقيقية
ّ
المقبلة.

