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رأي

ــورية بيضاء
م ــاس ــات ـش ــوس ـت ــس مل ـن ــاه ـض ــة ال ـع ـب ــودي ــة»
فــي عــام  ،١٨٤٤سيتتالى على رئــاســة هذه
ال ـج ـم ـهــوريــة األن ـغ ـل ـوـ ســاك ـســون ـيــة عـشــرة
رؤس ـ ــاء جـمـيـعـهــم ب ــا اس ـت ـث ـنــاء ك ــان ــوا من
مــاك العبيد إمــا أثـنــاء رئاستهم أو قبلها
(م ــن واش ـن ـطــن  ١٧٨٩ـ  ١٧٩٧حـتــى غــرانــت
 ١٨٦٩ـ  .)١٨٧٧ح ـتــى ال ــرئ ـي ــس «امل ـ ـحـ ـ ِـرر»،
أبــراهــام لنكولن ال ــذي أص ــدر وثـيـقــة إلـغــاء
الـعـبــوديــة ،لــم يكن مختلفًا .فهو كــان على
استعداد إلبقاء العبودية قانونية لو كان
ذلك سيحافظ على وحدة البالد التي كانت
همه األول واألخ ـيــر .أمــا وودرو ويلسون،
الــرئـيــس الـلـيـبــرالــي ال ــذي اسـتـبـشــر الـعــالــم
ب ــه وب ـم ـبــادئــه ال ـتــي أعـلـنـهــا ف ــي الـسـيــاســة
الدولية ،فلم يكتف بكيل املديح على أكثر
األف ــام الـتــي أنتجتها هــولـيــوود عنصرية
على اإلطالق ،بل إن فيلم «والدة امة» الذي
يقتبس ويلسون مادحًا التنظيم العنصري
 KKKكـ ــان أول األفـ ـ ــام ال ـت ــي ع ــرض ــت في
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق .ب ـعــد هــذه
املرحلة التأسيسية أصبحت كل التعديالت
الدستورية وحتى ق ــرارات املحكمة العليا
الحقًا غير قابلة للتطبيق كليًا.
ل ـك ــن أحـ ـف ــاد ت ـل ــك ال ـن ـخ ـبــة ال ـب ـي ـض ــاء ال ـتــي
اع ـت ـب ــرت ف ــي امل ـ ـ ــادة االول ـ ـ ــى م ــن ال ــدس ـت ــور
حينها ،وألسباب انتخابية بحتة لضمان
تمثيل نيابي مؤثر للواليات الجنوبية ،أن
األس ــود ي ـعــادل ثــاثــة أخ ـمــاس إن ـســان (مــن
دون ح ــق الـتـصــويــت ط ـب ـعــا) ،سيتمتعون
بوقاحة أجــدادهــم الـشــديــدة ونفاقهم الفظ
فيرفعون شعار تحرير املرأة واألقليات في
أربع جهات األرض لتبرير غزوهم البربري
لـشـعــوب الـجـنــوب وتـعــزيــز هيمنتهم على
العالم.

كيف انتصر الجنوب األميركي في حرب
هزم فيها؟
ف ـ ــي م ــاحـ ـظ ــة ت ـ ـنـ ـ ّـم ع ـ ــن ذك ـ ـ ـ ــاء وع ـب ـق ــري ــة
الفـ ـت ــة الح ـ ــظ م ــال ـك ــول ــم إك ـ ــس فـ ــي خ ـطــابــه
الشهير «ورق ــة االق ـتــراع أو الــرصــاصــة» أن
تــركـيـبــة مـجـلــس الـ ـن ــواب وال ـتــأث ـيــر الكبير
ملـمـثـلــي ال ـج ـن ــوب م ــن ال ــذي ــن ي ـع ــرف ــون بــال ـ
«ديـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــرات ــس» (نـ ـ ـ ــواب دي ـم ـق ــراط ـي ــون

جنوبيون يدعمون حقوق الواليات مقابل
الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة وي ـنــاصــرون الفصل
ال ـع ـن ـصــري ومـ ــا عـ ــرف ب ـق ــوان ــن ج ـيــم كــرو
العنصرية) تتناقض تمامًا مــع حقيقة أن
ال ـج ـنــوب ق ــد خ ـســر ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .خسر
الـجـنــوب ال ـحــرب عـسـكــريــا فـقــط ،لـكـنــه ربــح
الحقًا معركة ما سمي بعد الحرب بـ «إعادة
البناء» واستطاع فرض نظام «عبودية من
دون عبيد» ،كما سمى املفكر األس ــود الفذ
وليام دو بويس ما عرف الحقًا بـ «القوانني
 »lackالـتــي
ال ـخــاصــة بــال ـســود» «َ َ CodesB
أصدرتها الواليات الجنوبية وف َرض ْت على
السود مكانة ال تختلف بجوهرها ،كعالقة
اجتماعية ،عن مكانة العبيد .ورغم أن فكرة
«إعـ ـ ــادة ال ـب ـن ــاء» ب ـحــد ذات ـه ــا ك ــان ــت إدراكـ ــا
لخلل بنيوي عميق في أساس الجمهورية
يتوجب إصــاحــه ،لكن الـظــروف الـتــي تلت
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة مـكـنــت الـنـخـبــة الجنوبية
التي حــاربــت دولــة الــوحــدة مــن الـعــودة إلى
موقع الـقــرار والنفوذ مباشرة تقريبًا بعد
الـ ـح ــرب (س ـي ـط ــال ــب دو ب ــوي ــس الح ـق ــا فــي
ك ـتــاب فــذ بـ ــ»إع ــادة ب ـنــاء ل ـل ـســود») .انتهت
الحرب ولم تتغير العالقات االجتماعية في
الـجــوهــر ،واسـتـبــدلــت الـعـبــوديــة املتوحشة
بـ ـنـ ـظ ــام فـ ـص ــل عـ ـنـ ـص ــري قـ ـ ــذر (بـ ـسـ ـب ــب ال
أخــاقـيــة مـقــارنــة نـظــام فـصــل عـنـصــري مع
آخ ــر مــن نــاحـيــة ال ـس ــوء ،فكلها قـبـيـحــة ،لن
أعمد للمقارنة ،لكن شعار «مــن فيرغسون
إلى فلسطني :العدو واحد والصراع واحد»
يفسر الكثير من القرب الذين نشعر به تجاه
اخوتنا السود هنا حني نشاهد إريك غارنر
يخنق حتى املوت أمام العالم ليرى ويخاف
مــن سـطــوة رس ــل الـحـضــارة الـغــربـيــة .ربما
لهذا السبب استفز صحيفة «ذي تلغراف»
أن ي ـق ــوم ش ـب ــاب فـلـسـطـيـنـيــون بــالـتـغــريــد
الخوتهم السود في فيرغسون حول طريقة
الـتـعــامــل مــع ال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع فنقلت
ال ـخ ـبــر وك ــأن ــه م ــؤام ــرة ول ـي ــس إدراك ـ ـ ــا من
الطرفني أن «الـعــدو واحــد والـصــراع واحــد»
ً
فعال).
طبعًا ،لم تكن الحرب األهلية األميركية ،كما
هو شائع بالخطأ ،من أجل إنهاء العبودية،
ب ــل كــانــت نـتـيـجــة مـنـطـقـيــة لـلـتــوتــر الـقــائــم

حـيـنـهــا ب ــن ن ـظــامــن اق ـت ـصــاديــن (زراعـ ــي
في الجنوب وصناعي في الشمال) أصبح
وج ــوده ـم ــا م ـعــا مـعـيـقــا ل ـتــراكــم رأس امل ــال
فــي الشمال ومعيقًا لـلــدور العاملي املرتقب
للجمهورية الـتــي ستحكم الـعــالــم .لننتبه
للزمان واملكان والحدث لنفهم القصة جيدًا
ولـنـخـلــع ع ـنــا أي أوه ـ ــام ع ــن ق ـصــة امل ـحــرر
العظيم أبــراهــام لنكولن :الـحــرب ب ــدأت في
 ١٢نـيـســان  ١٨٦١وب ـم ـب ــادرة م ــن ال ــوالي ــات
ال ـج ـنــوب ـيــة (ال م ــن ال ـش ـم ــال) ال ـت ــي أعـلـنــت
انفصالها وهاجمت قاعدة عسكرية تابعة
لـلـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة فــي والي ــة كــارولـيـنــا
الجنوبية .أما إصدار «وثيقة تحرير العبيد»
فجاء في األول من كانون الثاني  ١٨٦٣بعد
عامني تقريبًا من بداية الحرب وكان أثرها

األوروبيون قتلوا ثمانية
من أول تسعة قابلوهم من
السكان األصليين
روزفلت أقام معسكرات
اعتقال ألكثر من  ١٢٠ألف أميركي
من أصول يابانية
األه ــم حينها هــو فــي تعديل مــوازيــن قوى
الحرب (انضم إلــى جيش الــوحــدة أكثر من
 ١٩٠أل ــف ج ـنــدي أس ـ ــود) .ه ــذا يــؤكــد أيضًا
أن العبودية لم تكن حتى السبب الــذي قاد
بعض الواليات الجنوبية إلعالن االنفصال
واملشاركة في املجهود الحربي .وطبعًا لم
تعن الحرب مطلقًا ،كما هو شائع أيضًا ،أن
الشمال كان حينها جنة املساواة والتسامح
الـعــرقــي ،فأكثر املــواجـهــات العرقية دموية
ً
ف ــي ال ـت ــاري ــخ األم ـي ــرك ــي ح ــدث ــت أص ـ ــا في
الواليات الشمالية.
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ان ـت ـص ــر ال ـج ـن ــوب ف ــي ح ــرب
خسرها ألنه لم يدفع ثمن خسارته الحرب
عسكريًا ،ولــم ُيجبر على تغيير العالقات
االج ـت ـمــاع ـيــة ج ــذري ــا ك ـمــا ب ــدا حـيـنـهــا أنــه
ه ــدف ال ـح ــرب .بـعــد فـتــرة قـصـيــرة عــرفــت بـ
«إع ــادة الـبـنــاء» ولــم تتجاوز عشر سنوات
حـ ـصـ ـل ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــردة وتـ ـ ــأسـ ـ ــس نـ ـ ـظ ـ ــام ف ـص ــل
ع ـن ـصــري سـ ـي ــدوم أك ـث ــر م ــن ث ـمــانــن عــامــا
ـ وع ـم ـل ـيــة «إع ـ ــادة ال ـب ـن ــاء» ه ــذه ت ـش ـبــه مــا
يردده ببغاوات الثورات املضادة عندنا عن
«عملية االنتقال الديمقراطي» ،ولــو كانت
ً
ال ـثــورات تـقــوم فـعــا عـلــى مــراحــل انتقالية
ولـ ـ ـ ــم تـ ـ ـه ـ ــدف الج ـ ـت ـ ـثـ ــاث كـ ـ ــل املـ ـنـ ـظ ــوم ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واسـتـبــدالـهــا ،ملــا سـمــوهــا كــذلــك .لـكــن مــاذا
تفعل بـ «مفكرين» مزورين دأبوا على رجم
ال ـنــاس يــومـيــا بـمـصـطـلـحــات نـبـشــوهــا من
أدب ـيــات املــؤسـســات االسـتـعـمــاريــة الغربية
وال تشير َإال إلى تفاهتهم .يستثنى من هذا
َّ
طبعًا من نظ َر للمرحلة االنتقالية من موقع
مثقفي الثورة املضادة ،فهذه وظيفتهم.

االستعمار الداخلي:
فقر خطاب الحقوق المدنية
ب ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن خ ـم ـســن ع ــام ــا م ــن ص ــدور
قــانــون الـحـقــوق املــدنـيــة فــي أمـيــركــا ال يــزال
باستطاعة شــرطــي أبـيــض أن يـقــوم بخنق
رجـ ــل أس ـ ــود ح ـتــى امل ـ ــوت أم ـ ــام ال ـكــام ـيــرات
وعـلــى م ــرأى مــن الـعــالــم .ورغ ــم ذلــك ال تجد
«هـيـئــة املـحـلـفــن ال ـك ـبــرى» أي سـبــب يدعو
ملـحــاسـبــة ه ــذا الـشــرطــي وال تـجــد مؤسسة
العدالة البيضاء غضاضة حتى من االنتقام
مــن الشخص ال ــذي قــام بتصوير الجريمة
ووضـ ـع ــه ف ــي ال ـس ـجــن ب ـح ـجــة اخـ ـ ــرى .هــذا
يعني أن مجرد إلغاء القوانني ال يفعل شيئًا،
وأن صفة «مــواطــن» و»دول ــة املــواطـنــن» ال
تـعـنـيــان شـيـئــا طــاملــا ك ــان الـتـمـيـيــز بنيويًا
وطاملا كانت العالقات االجتماعية مؤسسة
على العنصرية والــا ّم ـســاواة ـ لكن بعض
فــاسـفــة ال ـعــرب ال يـكــفــون عــن الـحــديــث عن
وه ــم «امل ــواطـ ـن ــة» ووهـ ــم «دول ـ ــة املــواط ـنــة»
وكـ ـ ــأن هـ ــذه امل ــواطـ ـن ــة م ـع ـل ـقــة ف ــي فـ ـ ــراغ أو
كــأن مـجــرد كتابتها فــي نـصــوص قانونية
ً
سيحل املشكلة .في عام  ،١٩٥٤مثال ،أصدرت
املحكمة العليا حكمها في القضية الشهيرة
«براون  vs.مجلس التعليم» (Brown vs. the
 )Boardوالذي أنهت بموجبه
َ of Education
حكمًا سابقًا ُيــشـ ِّـر ُع الفصل العنصري في

املدارس ويؤسس لنظام فصل عنصري في
١٨٩٦
( .)Plessy vs. Fergusonلـكــن لــم يـمــض إال
وقــت قليل فقط لتكتشف األقـلـيــات بعدها
أن ح ـك ـمــا ق ـضــائ ـيــا م ــن أع ـل ــى مـحـكـمــة في
البالد غير كفيل بإنهاء الفصل العنصري
فــي التعليم وف ــي مــرافــق الـحـيــاة الـيــومـيــة،
ولتكتشف بعدها بسنوات أن نظام العدالة
وجـهــاز الـشــرطــة ليست إال أدوات إخضاع
وقهر وتقييد ،ولتكتشف أيضًا أن توصيف
فـ ــرانـ ــز فـ ــانـ ــون فـ ــي «مـ ـع ــذب ــو األرض» عــن
االسـتـعـمــار ال ـخــارجــي ينطبق تـمــامــا على
االس ـت ـع ـم ــار ال ــداخـ ـل ــي« :ال ـع ــال ــم املـسـتـعـمــر
مـنـقـســم إلـ ــى ع ــامل ــن ،والـ ـخ ــط ال ـف ــاص ــل ،أو
الحدود الفاصلة ،بينهما إنما هي لثكنات
ومراكز الشرطة».
لـكــن حــركــة ال ـح ـقــوق املــدن ـيــة غـفـلــت حقيقة
االختالف في التجربة التاريخية لألقليات
الـعــرقـيــة واإلث ـن ـيــة وخــدعـهــا وه ــم امل ـســاواة
الشكلية ووهم املواطنة .فالدراسات العرقية
واإلث ـن ـيــة تـمـيــز ب ــن األق ـل ـيــات املـسـتـعـمـ َـرة،
ُ
الـ ـت ــي اس ــت ـ ِـغ ـل ــت لـ ـق ــوة ع ـم ـل ـهــا ،ك ـم ــا ح ــدث
لــأفــريـقـيــي األص ــل ،أو ألرض ـهــم كـمــا حــدث
للسكان األصليني ،وبــن األقليات التي تم
ضمها فــي سياق التوسع غربًا فــي أعقاب
صفقة لويزيانا في  ١٨٠٣مثل التشيكانوز،
واألقـلـيــات املـهــاجــرة الـتــي ج ــاءت «بمحض
إرادتـ ـه ــا» .رب ـمــا تستطيع بـعــض األقـلـيــات
اإلثـنـيــة الـتــي هــاجــرت «ط ــوع ــا» ،كـمــا حــدث
ً
مع االيرلنديني مثال تحقيق بعض النجاح
واالن ـخ ــراط فــي الـتـيــار ال ـعــام ،أم ــا األقـلـيــات
املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرة ،فـ ــا ت ـ ـ ــزال وس ـت ـب ـق ــى ت ــواج ــه
مؤسسات ودولة ودستور وقوانني ُو ِج َد ْت
ً
أصال إلخضاعهم ومنع اندماجهم.

خاتمة :أبطال وطواويس
ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســن ع ــام ــا ع ـل ــى ق ــان ــون
الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،رب ـ ـم ـ ــا سـ ـيـ ـظ ــن ج ـي ــل
مناضلي الحقوق املدنية من الخمسينيات
والستينيات من القرن املاضي الذين كانوا
ي ـه ـت ـفــون «كـ ــل ال ـع ــال ــم يـ ــراقـ ــب» ف ـي ـمــا ك ــاب
الـ ـش ــرط ــة (ال ـ ـكـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة) تـهــاجـمـهــم
وت ـن ـهــش لـحـمـهــم ،أن ـهــم أمـ ــام ك ــاب ــوس حني
يعلمون أن الـعــالــم ال ـيــوم ،فــي العقد الثاني
ً
مــن الـقــرن الـحــادي والعشرين ،يشاهد فعال
الرجل األســود ُيخنق أمــام الكاميرات حتى
امل ــوت فيما ال تـجــد هيئة املحلفني الكبرى
سببًا كافيًا ملحاكمة قاتله .لكن حــن يدعو
بعض أبنائهم اليوم إلــى اعتصام بعد آخر
« »Sit_Inل ـظ ـن ـهــم أن ال ـق ـض ـيــة ه ــي قـضـيــة
حقوق مدنية لــم تحقق أهــدافـهــا بعد ،فهذا
يعني أنهم لم يتعلموا ُ درس التاريخ جيدًا.
كان مالكولم اكس ُي َعلق على من يدعو إلى
اعتصام من هذا النوع بالقول« :لقد أضعنا
ً
وقتًا طويال في الجلوس .آن األوان للوقوف».
ل ـ ـكـ ــن لـ ــأق ـ ـل ـ ـيـ ــات املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــرة أبـ ـط ــالـ ـه ــا،
وطواويسها أيضًا .ربما لن تعرف أميركا
قــريـبــا مـفـكـرًا عـبـقــريــا م ــن ع ـيــار دو بــويــس
ون ــاش ـط ــا س ـيــاس ـيــا فـ ـذًا م ــن ن ــوع مــالـكــولــم
اك ــس ،وإرثـهـمــا سيظل يشكل تحديًا ليس
للجمهورية األنغلوـ ساكسونية البيضاء
ف ـق ــط ،ب ــل وأي ـض ــا ل ـل ـطــواويــس م ــن الـطـبـقــة
الوسطى من األميركيني من أصول أفريقية
وغ ـي ــره ــا م ــن األق ـل ـي ــات ال ـت ــي ت ـخ ــون أب ـنــاء
ج ـل ــدت ـه ــا فـ ــي س ـع ـي ـهــم ل ـل ـخ ــاص الـ ـف ــردي
والـ ـنـ ـج ــاة ب ـج ـل ــده ــم .كـ ــان ب ــوك ــر واش ـن ـطــن
ي ـطــالــب أه ـل ــه ب ـق ـبــول س ـي ــاس ــات تــوفـيـقـيــة
وال ـع ـمــل ب ـجــد لـنـيــل احـ ـت ــرام مضطهديهم
مـ ــن األنـ ـغـ ـلـ ـوـ س ــاكـ ـس ــون .ل ـك ــن دو بــويــس
ال ــذي أدرك األث ــر الـتــدمـيــري الكبير لـهــؤالء
ال ـطــواويــس ،أف ــرد لـهــم ،رب ـمــا ،أه ــم مــا كتبه
على اإلطالق« ،أرواح الناس السود» ،معلنًا
أن السياسات التوفيقية ال تفعل شيئًا إال
تعميق وتكريس سياسة االضـطـهــاد ،وأن
«ثمن الحرية دائمًا أقل من ثمن االضطهاد»،
كـمــا كـتــب فــي «إرث ج ــون ب ـ ــراون» .وه ــؤالء
ال ـطــواويــس مــن األق ـل ـيــات ،الــذيــن يـظـهــرون
ه ــذه األي ــام فــي اإلع ــام كـمــدافـعــن شرسني
عن نظام الجمهورية البيضاء ،هم أنفسهم
م ــن سـمــاهــم مــالـكــولــم اك ــس ســابـقــا «عبيد
ال ـب ـي ــت» ال ــذي ــن يـ ـب ــدون اسـ ـتـ ـع ــدادًا لـلـمــوت
إلخ ـم ــاد ال ـحــريــق ف ــي بـيــت «ال ـس ـي ــد» ،فيما
«عبيد الحقل» ،من أمثاله ،يجلسون هناك
في الحقل ،ينظرون إلى الحريق ،يتضرعون
لله ويصلون مــن أجــل قليل مــن الــريــح لعل
النار تلتهم البيت وسكانه.
* كاتب عربي
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