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الفقر والمقاومة في الواليات المتحدة األميركية

ُ
ب ـح ــاج ــة ألفـ ـك ــار ج ــدي ــدة َ ت ـع ـط ــي تـســويـغــا
للدور الذي يجب أن ُيسند إليها في قيادة
مـ ـش ــروع ال ـت ـن ـم ـيــة .ل ــم ي ـن ـت ـب ـهــوا إلـ ــى أنـهــا
بـحــاجــة مل ـشــروع يـتـنــاول إصــاحـهــا بكافة
قطاعاتها ،لجهة كيفية االنـتـســاب إليها،
وإ ّع ـ ــادة تـعــريــف دورهـ ــا لـكــي تـصـبــح أكـثــر
تدخلية.
ل ــم ي ـن ــاق ـش ــوا ف ــي إمـ ـك ــان أن ي ـك ــون لـبـنــان
دولــة صناعية وشــروط ذلــك .أي في كيفية
ُ
الـعـمــل مــن أج ــل أن ت ـشـ ِّـرع الــدولــة سـيــرورة
ّ
«تعلم تكنولوجي» ،يكون القطاع الخاص
ّ
محركها ،تحت إشراف اإلدارة الحكومية .لم
يقدم ممثلو التيار في الحكم فكرة واحدة
جديدة حول التغيير املطلوب للبنان.
ّ
انتقد هؤالء املمثلون الفساد ،وركزوا عليه
كـقـضـيــة ،وأص ـ ـ ــدروا «اإلب ـ ـ ــراء املـسـتـحـيــل».
ّ
عامية لتقريبه
ارتــأى أحدهم كتابته بلغة
إلى لغة «العامة».
 .4أظ ـهــر ال ـعــون ـيــون مـنــذ «م ـش ــروع قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ــات األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي» ،أن ـه ــم بـ ــدأوا
يـلـجــأون إلــى التعبئة عـلــى أس ــاس الهوية
الطائفية ،لتعويض إفالسهم البرنامجي
واإلصالحي .انكفأوا إلى شعارات «حماية
حقوق املسيحيني» ،إليجاد ّ
مبرر ملعاركهم
وحضورهم في وســط الساحة السياسية.
بـ ــاتـ ــوا يـ ـص ــول ــون وي ـ ـجـ ــولـ ــون تـ ـح ــت ه ــذا
الشعار الــذي ال يملكون غيره .وهــو شعار
ّ
م ـف ـيــد م ــن ج ــوان ــب ع ـ ـ ّـدة ،ل ـي ــس أق ــل ـه ــا أن ــه
ّ
يمكنهم من توزيع ترضيات ومغانم.
كـ ـ ــان ي ـص ــل إلـ ـ ــى امل ـ ــواط ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ،الـ ــذي
اعتمد على هؤالء الجتراح مستقبل جديد
ل ـل ـب ـن ــان ،أنـ ـه ــم ي ـخ ــوض ــون أسـ ـ ــوأ املـ ـع ـّـارك
ويـ ــدخ ـ ـلـ ــون أس ـ ـ ــوأ ال ـ ـس ـ ـجـ ــاالت وي ـت ـب ــن ــون
الخطاب األكثر إحباطًا لهم ،من أجل ضمان
نجاحات انتخابية .شعر الناس بأنهم إذا
ّ
تـحــقـقــت لـهــم ن ـجــاحــات ،فـلــن يـعــرفــوا كيف
ي ـس ـت ـث ـمــرون ـهــا م ــن أجـ ــل م ـس ـت ـق ـبــل أف ـضــل
للبنان.
كان يصل إلى املواطن العادي ،أنهم غارقون
في تناتش فرص الكسب من املوارد العامة،
وأنـ ـه ــم ي ـس ـت ـخــدمــون ان ـت ـم ــاء ه ــم املــذه ـبــي
لـلـتـغـ ّـول عـلــى ه ــذه امل ـ ــوارد .وق ــد استحقوا
الوصف بأنهم «املحرومون الجدد».
ي ـت ـحـ ّـول أي م ـشــروع تـعـيـيـنــات فــي اإلدارة
العامة لــدى هــؤالء إلــى مـشــروع مماحكات
تطبق على صــدور املسيحيني وتزيد على
يأسهم يأسًا.
وجـ ـ ــد بـ ـع ــض م ـم ـث ـل ــي هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـي ــار خ ــال
ال ـف ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة ،أن ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي

تـ ـحـ ـم ــل مـ ـضـ ـم ــون ــا س ـل ـب ـي ــا أو ع ـن ـص ــري ــة
أو ع ــدائ ـي ــة ت ـج ــاه اآلخ ـ ــر ه ــي األكـ ـث ــر لـفـتــا
لــان ـت ـبــاه ،ف ـص ــاروا ُي ـك ـثــرون مـنـهــاُ .يطلب
م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن أن يـ ـع ـ ّـوض ح ـض ــور ه ــذا
يسكت
ال ـنــوع مــن امل ـســؤولــن قـهــرهــم ،وأن
ِ
الهواجس التي تنتابهم بشأن مستقبلهم
كجماعة.
 .5مـ ــا أشـ ـب ــه ال ـ ـيـ ــوم ب ـح ـق ـبــة امل ـت ـص ــرف ـي ــة!
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـرت الـ ـنـ ـخـ ـب ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة
بالزعماء التقليديني ،ورثــة املقاطعجيني،
وبالوافدين الجدد إلى النخبة في املناكفات
م ــع الـسـلـطـنــة الـعـثـمــانـيــة ،ح ــول الـضــرائــب
والرسوم التافهة التي كانت ُت َ
فرض ،وحول
ّ
أم ــور أخ ــرى أق ــل أهـمـيــة ،فيما كــان شعبها
يذوب من أمامها بالهجرة بوتيرة مذهلة.
عـ ّـبــرت عــن قـصــور وغ ـبــاء وع ــدم مسؤولية
ّ
قــل نظيرها .وحــن جــاءت الـحــرب العاملية
ّ
األول ــى والـحـصــار ال ـبــري والـبـحــري ،كانت
األغلبية الساحقة من شباب املتصرفية قد
هــاجــرت ،ولــم يعد باستطاعة مــن بـقــوا أن
يــواجـهــوا املـجــا ّعــة .وهــي ك ــادت أن تبيدهم
عــن آخــرهــم .تمثل هــذه النخبة نسخة عن
ال ـن ـخ ـبــة ال ـق ــاص ــرة أي ـ ــام امل ـت ـصــرف ـيــة ال ـتــي
ّ
يتبدد بالهجرة ،ألن ال فكر
تركت شعبها
لديها وال مـشــروع ،وال قــدرة على املـبــادرة
في التنمية.
 .6ت ـش ـت ــد حـ ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه
امل ـس ـي ـح ـيــون ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص عـلــى
أن ـف ـس ـهــم ،م ــا ال ـع ـمــل؟ م ــا ال ـع ـمــل لـلـتـصــدي
ل ـن ــزف ال ـه ـج ــرة .ت ـج ـعــل ال ـه ـج ــرة مستقبل
الـ ـجـ ـم ــاع ــة ه ــاجـ ـس ــا لـ ـك ــل م ـن ـه ــم ال ي ـم ـكــن
الـخــروج من أســره .وقــد ورثــوا هــذا الوطن،
ويكتشفون كل يوم كم هو استثنائي وكم
هو ثمني بالنسبة إليهم .وكل منهم يعرف
ّ
وتحولهم إلى
أن انهيارهم الديموغرافي
أقلية صغيرة ،سينهي وجودهم بالكامل،
ألن عددهم املتناقص سيحولهم إلى نكرة
ف ــي ال ـق ـضــايــا ال ـتــي ت ـت ـنــاول ال ـش ــأن ال ـعــام،
فيزول لديهم ما يربطهم بأرض أجدادهم.
التصدي يكون بخيارات ال أحد يقترحها،
وال ال ـت ـي ــار ف ــي م ــوق ــع ت ــدارسـ ـه ــا وت ـب ـيــان
تـفــاصـيـلـهــا .بــل إن ه ــذا ال ـت ـيــار ب ــات يلعب
دور ن ــزع ـ ـ تعبئة فــي مــا يـخــص اإلص ــاح.
انـتـظــر الـنــاس سـنــة بـعــد سـنــة ،وعـقـدًا بعد
عقد .يصح االستنتاج أن مجموعة كهذه ال
عما ّ
يمكن الــركــون إليها في البحث ّ
يؤمن
مستقبل املسيحيني ،وأنه ال يجدر التعويل
عليها في أمر كهذا.
* أستاذ جامعي

ح ـتــى اس ـت ـي ـعــاب م ــا تـعـنـيــه خ ـط ــوة ك ـهــذه.
يمتلكون ال ـقــدرة عـلــى «اإله ــان ــة» وتوجيه
«الشتائم» ملعارضيهم بسرعةٍ بالغة ضمن
منطق ليس هـنــاك أي «حـ ــدود» ،هنا نحن
ّ
«كليو ال ـقــدرة»؛ وهــذا
« ،»Untouchablesأو
األم ــر أثبتت م ــرارًا أنــه غير حقيقي (ســواء
لتعرض هؤالء للمالحقة القانونية ،أو حتى
الـتـعــرض ل ــإي ــذاء الـجـســدي عـلــى األرض).
ّ
رغم هذا كله نجح هؤالء في تكوين «طبقةٍ »
حقيقية من املؤثرين العرب الذين بات حتى
اإلعـ ـ ــام ال ـكــاس ـي ـكــي م ـح ـتــاجــا لـظـهــورهــم
ودعمهم لــه :إذ يحكي أحــد «املــؤثــريــن» أنه
َّ
سنوات مع بداية شهرته  -أن
فوجئ ـ قبل
ٍ
كثيرًا من مشاهير بالده يرسلون له رسائل
ً
«تشجيع» و«محبة» و«طلب الدعم» فضال
عن روابط إلكترونية لحلقاتهم أو برامجهم
لنشرها أكثر ،أو لتوسيع دائرة مشاهديها.
كان من الطبيعي أن «يجن» هؤالء املؤثرون
بسرعةٍ بالغة.
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هنا ،لم
ٍ
لخطر مــن أي نــوع ،كانت املجتمعات التي
ٍ
دخلها «التواصل االجتماعي» تعطيها ما
وأكـثــر .فــأن تصبح أهمية املواضيع
تريده ً
مــرت ـب ـطــة ب ـمــا يـحـكـيــه ه ـ ــؤالء «املـ ــؤثـ ــرون»:
يحصل «ت ـصــريـ ٌـح عـنـصــري ملـغـنـيــةٍ عــاديــة
لــم يكن أح ـ ٌـد يعرفها مــن قبل خ ــارج حــدود
منطقتها الـضـيـقــة» عـلــى األهـمـيــة الـكـبــرى
ـراع
في وقــت تغرق املنطقة بأكملها في صـ ٍ
عسكري /ثقافي لــم يحدث مثيله مــن قبل.
انصرف املـغــردون /الالئكون وبكل ّ
قوتهم
للتعقيب والتعليق على «تصريح» املغنية

في الوقت الذي كانت واحــدة من أقدم املدن
العربية (دمشق) تتعرض للقصف من قبل
ـات تكفيرية .هنا كــان تشتيت الوعي
حــركـ ٍ
وتجهيله يعمل بكل ّ
قوته.
لـ ــم تـ ـك ــن مـ ــراكـ ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات وم ـش ـغ ـلــوهــا
ّ
لتحصل نجاحًا أكـبــر مــن ه ــذا :فــأن تلتفت
ّ
الوقت
أللــوان جــواربــك وتأخذ بتأملها في
ّ
الذي يحترق أفراد عائلتك أمامك ،يعني أنك
ٌ
إمــا مـخـبــول /مجنون أو أنــك تكرههم بكل
ّ
ما أوتيت من قوة .بدا الجمهور العربي في
تـلــك الـلـحـظــة خ ــارج كــل ه ــذا ،خ ــارج هذين
التصنيفني حتى :بــدا أن لعبة األنظمة في
دفعه بعيدًا عن «السياسة» قد نجحت حتى
ول ــو لــم يـكــن لـهــا ي ـ ٌـد فــي ذل ــك الـبـتــة .أصبح
ـاب وأي ح ـســاب ،ال
الـعــربــي خ ــارج كــل ح ـسـ ٍ
تعنيه الـقـضــايــا الـحـ ًســاســة واملـصـيــريــة إال
بمقدار كونها موضة مرحلية « »Trendأو
وس ـمــا «»Hashtag؛ وب ـخ ــاف ذل ــك تصبح
ً
ن ـس ـي ــا م ـن ـس ـي ــا .األك ـ ـثـ ــر ج ـ ـمـ ــاال أنـ ـ ــه حـتــى
ّ
التغير لــدرجــة أنه
«املــوضــة» باتت سريعة
مجرد ّ
تغيبك افتراضيًا لساعات قد يجعلك
«خـ ــارج ال ـس ــرب /الـقـطـيــع» .نجحت مــواقــع
التواصل في ما حلمت به األنظمة القمعية
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـخ ـل ـي ـقــة :خ ـلــق ق ـط ـيـ ٍـع مـثــالــي
ّ
افتراضي ،يهز ذيله ،ورأسه ويثغو منتظرًا
السكني للذبح.
ـوام كتبت هذا
ـ
ع
أ
4
من
أكثر
(مالحظة :قبل
ٍ
املـقــال ألعــود لكتابة الـجــزء الثاني منه ألن
السبب الذي دفعني للكتابة في ّ
املرة األولى
ال يزال هو عينه)
* كاتب فلسطيني

إعادة إحياء «حملة الفقراء»
آدم بارنز *
الفقر في الواليات المتحدة
أك ـثــر م ــن  45مـلـيــون شـخــص يـعـيـشــون تـحــت خط
ال ـف ـقــر ال ــرس ـم ــي ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة.
ويــرتـفــع ه ــذا الــرقــم إل ــى  140مليونًا (أي مــا يـعــادل
 ٪43من عدد سكان البالد) إذا أضفنا الفئات ذات
«الدخل املنخفض» أو التي يبلغ مستواها املعيشي
ضعف خط الفقر .وفي الوقت عينه ،يبقى االقتصاد
األميركي األكثر إنتاجية في العالم ،إذ بلغ ّ
معدل ّ
نموه
 ٪75خالل السنوات الـ 50املاضية .وفي عام ،2017
كان ثالثة مواطنني أميركيني ذكور يستحوذون على
ثروة إجمالية تبلغ  248.5مليار دوالر أميركي ،أو ما
يعادل كامل الثروة التي تمتلكها الـ ٪50األكثر فقرًا
من األسر ،أو  160مليون شخص.
ويطال الفقر في الــواليــات املتحدة النساء واألطفال
والـ ـسـ ـك ــان غ ـي ــر ال ـب ـي ــض أك ـث ــر م ــن سـ ــواهـ ــم ،إذ إن
حوالى ثالثة أربــاع الذين يعيشون تحت خط الفقر
الــرسـمــي هــم مــن الـنـســاء واألط ـف ــال .كــذلــك ،فــإن ٪9
َّ
مــن األميركيني البيض ُيصنفون على أنـهــم فـقــراء،
في حني أن هــذه النسبة تبلغ  ٪19لــدى األميركيني
الالتينيني.
ولـكــن يـتــم اسـتـغــال الـنــزعــات الـعـنـصــريــة والتمييز
ال ـج ـن ـســي وكـ ــره األج ــان ــب م ــن أج ــل ال ـت ــاع ــب بـهــذه
الـنـســب وإحـ ــداث االنـقـســامــات فــي صـفــوف الـفـقــراء
وتضخيمها .نتيجة لذلك ،يسود االعتقاد أن الفقر
شبه منعدم فــي الــواليــات املـتـحــدة ،وأنــه فــي األماكن
القليلة التي ينتشر فيها الفقر ،فهو ناجم عن الفشل
الشخصي أو يمكن ربطه باألصول العرقية للفرد أو
بلده األم.
ً
ّ
ويـشــكــل الــديــن أداة شــديــدة الفعالية لتفرقة الـنــاس
وإلخ ـف ــاء ظــاهــرة الـفـقــر فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وفــي
حني أن هذه األخيرة متنوعة دينيًا ،إال أنها متجذرة
فــي الـتــراث اليهودي  -املسيحي ،الــذي كــان لــه تأثير
مباشر فــي رؤي ــة اآلب ــاء املــؤسـســن وقــوانــن الـبــاد.
ويتم الرجوع حتى يومنا هــذا إلــى الخطاب واألمثلة
التوراتية لصياغة البعد األخالقي للقضايا السياسية
ف ــي امل ـج ـت ـمــع األمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ـمــا أنـ ــه جـ ــرى ال ـتــاعــب
ّ
بالتصور السائد حول الدين من أجل خدمة مصالح
أصـحــاب ال ـثــروة والـسـلـطــة .فالنظرة املنتشرة حول
الدين في ّ
الحيز العام إما تنزع عنه الشرعية وتفصله
عن السياسة أساسًا ،أو تشيع تفسيرًا للدين يلوم
ّ
الفقير لفقره ،ويحاجج بأن الفقر أمر محتم ،ويدعي
ّأن الخالص لن يأتي إال بعد املمات.
وهـنــاك ،بالطبع ،فهم أكثر تحررًا للدين في أوســاط
الفقراء ،وهو قد نشأ كثمرة لنضالهم من أجل العدالة،
ولكن هذا الفهم مخفي ومقموع كالفقراء أنفسهم.

توحيد الفقراء وإنهاء الفقر
في االنتخابات الرئاسية األخيرة ،فاز دونالد ترامب،
نجم تلفزيون الواقع ورجل األعمال الذي بنى ثروته
فــي الـقـطــاع ال ـع ـقــاري ،بــأصــوات  ٪26مــن الناخبني
ّ
يصوتوا إطالقًا في
ليس إال .فـ ٪43من الناخبني لم
هذه االنتخابات .والجدير بالذكر أن انعدام الثقة هذا
فــي العملية السياسية األميركية وقــادتـهــا ،املقرون
باالقتصاد املتهاوي وعقدين من الحروب املستمرة،

كـلـهــا عــوامــل قــد ّأدت إل ــى ص ـحــوة قــويــة فــي الــوعــي
السياسي وااللتزام االجتماعي في الواليات املتحدة،
ّ
توحي بأن الشعب األميركي بدأ ينظم جهوده للدفاع
عن نفسه.
وم ــن أبـ ــرز األم ـث ـلــة ع ــن ه ــذه امل ـق ــاوم ــة ال ـنــاش ـئــة في
الواليات املتحدة ُ «حملة الفقراء :دعوة وطنية لصحوة
أخــاقـيــة» الـتــي أطـلـقــت أخ ـي ـرًا .وتـهــدف هــذه الحملة،
املستوحاة من «حملة الفقراء» التي قادها الدكتور
مارتن لوثر كينغ عام  ،1968إلى تبديد االنقسامات
في صفوف الفقراء واملحرومني وتوحيدهم في كنف
حركة اجتماعية تسعى إلى تحقيق تغيير جوهري
في املجتمع األميركي.
وتأتي هذه الحملة نتيجة عقود من مراكمة الجهود
التنظيمية على املستوى الشعبي ،وهــي تجمع قادة
ّ
من مختلف أنحاء البالد ،بينهم :منظمون مدافعون
عن الحق في الرعاية الصحية ،وقــادة في الحركات
البيئية ،وجنود قدامى من الجيش انضموا إلى حركة
مناهضة الـحــرب ،وعـ ّـمــال مــن ذوي الــدخــل املـحــدود،
ّ
ومــزارعــون ،وعـ ّـمــال منزليون ،وط ــاب ،ومهاجرون،
وفقراء من البيض والسود والالتينيني واآلسيويني
والسكان األصليني ،وشباب وكبار في السن وسكان
املــدن واألري ــاف وأشـخــاص متدينون وغير متدينني
وغيرهم الكثير.
بدءًا من  14أيــار /مايو (تاريخ عيد األم في الواليات
امل ـت ـحــدة) ،سـيـلـتــزم آالف األش ـخ ــاص فــي  33واليــة
أميركية على األقــل بتنفيذ عصيان مدني العنفي
وم ـن ـ ّـس ــق ي ـس ـت ـمــر ل ـ ـ ــ 40ي ــوم ــا .وال ـ ـهـ ــدف م ــن ف ـتــرة
ّ
والتعلم هــذه هــي حـ ّـث ّ
األم ــة على
االحـتـجــاج والعمل
خوض نقاش جديد حول الفقر والرفاه في مجتمعنا.
أما الهدف البعيد املدى فهو إنتاج قادة لحقبة طويلة
مـتــوقـعــة م ــن ال ـن ـضــال االج ـت ـمــاعــي ملــواج ـهــة ش ــرور
املجتمع األميركي والقضاء عليها.

حركة عالمية
نحن ندرك أن النضال من أجل العدالة والكرامة يمتد
خ ــارج ح ــدود ال ــوالي ــات املـتـحــدة .فــالـقــوى الـتــي تنتج
هــذا الـكــم مــن الفقر وامل ــوت واالنـحـطــاط فــي املجتمع
األميركي ّ
تسبب ويالت مشابهة وأشد وطأة لشعوب
أخــرى حــول العالم .لــذا ،فالعدو املشترك بيننا وبني
هــذه الـشـعــوب هــو الـنـظــام ال ــذي يــدعــم مصالح أقلية
صغيرة عبر إفقار مليارات الناس.
وك ـج ــزء م ــن نـضــالـنــا ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،بــدأنــا
ببناء عالقات مع الكثير من األخــوة واألخــوات الذين
وال ـل ــوات ــي ي ـنــاض ـلــون وي ـنــاض ـلــن م ــن أج ــل ال ـكــرامــة
ّ
والعدالة من مختلف أنحاء العالم .ونحن نتطلع إلى
تعزيز هذه العالقات وترسيخها كي نعمل معًا لبناء
حركة عاملية نحتاج إليها جميعنا.
(لـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى امل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ح ــول
«حـمـلــة ال ـف ـق ــراء» وال ـن ـضــال إلن ـه ــاء الـفـقــر في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة www.kairoscenter.org :و
)www.poorpeoplescampaign.org
* مـ ـن ـ ّـس ــق ب ــرن ــام ــج الـ ـحـ ـق ــوق واألدي ـ ـ ـ ـ ــان فــي
«مــركــز كــايــروس لــأديــان والـحـقــوق والـعــدالــة
االجتماعية»

خالل مسيرة في مدينة رالي ،عاصمة والية كاروالينا الشمالية

