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Dis-United States

الشرخ الداخلي وتسارع االنحدار
وليد شرارة
بـ ــدأ س ـي ــاس ـي ــون ،وخـ ـب ــراء لـصـيـقــون
ب ـم ــراك ــز ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ودول غ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى،
يـ ـفـ ـصـ ـح ــون عـ ـ ــن م ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــم حـ ـي ــال
ت ــداع ـي ــات س ـيــاســات دون ــال ــد تــرامــب
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـل ــى مــوقــع
بــاده املهيمن على املستوى الدولي.
كثرت مثل هذه التحذيرات منذ توليه
لـلـسـلـطــة ،لـكـنـهــا ان ـح ـصــرت بــالـشــأن
الـخــارجــي بشكل ع ــام .الـجــديــد اليوم
هـ ــو ت ـن ــاول ـه ــا ل ـس ـيــاس ـتــه ال ــداخ ـل ـي ــة
ومــا تعتبره تعميقًا متعمدًا للشرخ
بــن األمـيــركـيــن ،سـيـسـ ّـرع مــع عوامل
ب ـن ـي ــوي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،امل ـ ـسـ ــار ال ـت ــاري ـخ ــي
لـتــراجــع سـيـطــرة ال ـغــرب عـلــى الـعــالــم.
لـ ــم ي ـ ـتـ ــردد وزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ــي
الـســابــق ،جايمس ماتيس ،فــي اتهام
الرئيس بالسعي لتقسيم األميركيني،
وحتى بعدم التظاهر بالحرص على
وحدتهم ،على عكس جميع الرؤساء
األمـيــركـيــن الـســابـقــن .لــم ي ـعــرف عن
م ــاتـ ـي ــس ّش ـ ـعـ ــور ان ـ ـسـ ــانـ ــي م ــره ــف،
وه ـ ــو املـ ـل ــق ــب بـ ــ«الـ ـكـ ـل ــب املـ ـجـ ـن ــون»،
وال تـ ـع ــاط ــف م ـ ــع ضـ ـح ــاي ــا ال ـع ـن ــف

العنصري املؤسسي ،املزمن في بالد
ال ـع ــم س ـ ــام .أخ ـش ــى م ــا ي ـخ ـش ــاه ،هــو
وجميع املذعورين من تعاظم الشرخ
األميركي ،هو انعكاساته السلبية جدًا
على دورها اإلمبراطوري ،خاصة في
ظــل التحدي املتمثل فــي صعود دور
ال ـقــوى غـيــر الـغــربـيــة ،وف ــي مقدمتها
الصني .االنقسام الداخلي والعالقات
املـ ـت ــوت ــرة م ــع ال ـح ـل ـف ــاء ال ـتــاري ـخ ـيــن
هما بال ريب تهديد لهذا الــدور .ومن
ال ــواض ــح أن ج ـم ـيــع امل ـمـت ـعـضــن من
سياسات ترامب ،في الواليات املتحدة
والغرب ،يجدون في الظروف الحالية،
وف ــي اق ـتــراب االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة،
فرصة سانحة لتشديد الهجوم عليه.
االن ـق ـس ــام ال ــداخ ـل ــي األم ـي ــرك ــي ليس
مـ ــن ص ـن ــع ت ـ ــرام ـ ــب ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أنـ ــه ي ــزي ــده حـ ــدة م ـن ــذ ان ـت ـخ ــاب ــه .مــن
املـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق الـ ـع ــام
ال ـج ـيــوس ـيــاســي وال ـج ـيــواق ـت ـصــادي،
ال ـن ــاج ــم ع ــن الـ ـتـ ـح ــوالت االج ـم ــال ـي ــة،
الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة ول ـ ـكـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،فــي
مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ال ــدولـ ـي ــة ،ه ــو ال ــذي
أنـ ـت ــج هـ ـ ــذا االن ـ ـق ـ ـسـ ــام .ف ـك ـم ــا يـ ــؤدي
الـتــوســع ال ـخــارجــي ومــأسـســة النهب
عبر الـتــاريــخ إلــى ترسيخ االسـتـقــرار

الداخلي و«السلم األهلي» في املراكز
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة ،يـ ـفـ ـض ــي انـ ـحـ ـس ــار
س ـي ـطــرت ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة إل ـ ــى تــأجـيــج
تناقضاتها الداخلية ،وتقويض هذا
ال ـس ـلــم ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـب ـع ـيــد .ل ــن يشذ
مآل اإلمبراطورية األميركية عن هذه
القاعدة التي انطبقت على جميع تلك
ال ـت ــي سـبـقـتـهــا .ه ــذا ه ــو االس ـت ـن ـتــاج
ً
الـ ــذي ت ـ ّ
ـا امل ـ ـ ّ
ـؤرخ بــول
ـوص ــل إل ـيــه م ـثـ
كـ ـيـ ـنـ ـي ــدي ،مـ ـن ــذ  ،1988ف ـ ــي م ــؤل ـف ــه
امل ــرج ـع ــي «صـ ـع ــود وان ـ ـحـ ــدار ال ـقــوى
ال ـع ـظ ـم ــى» ،وفـ ــي ك ـتــابــه امل ـه ــم اآلخ ــر
(« )1992االس ـت ـع ــداد لـلـقــرن ال ـحــادي
وال ـع ـش ــري ــن» ،وال ـع ــدي ــد م ــن املـفـكــريــن
الـ ـب ــارزي ــن ك ــإي ـم ــان ــوي ــل فــالــرش ـتــايــن
وجـيــوفــانــي أري ـغــي وإيـمــانــويــل تــود.
لــم تنجح ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي منع
ص ـ ـعـ ــود «مـ ـن ــافـ ـس ــن م ـ ــن املـ ـسـ ـت ــوى
نـفـســه» كـمــا أوصـ ــى ب ــول ولـفــوفـيـتــز،
في تقرير حمل اسمه أعـ ّـده بطلب من
البنتاغون عام  ،1992وال في الحؤول
ّ
دون تمكن «آخرين» ،كالصني والهند،
م ــن تــوظ ـيــف ال ـع ــومل ــة ،ال ـت ــي انـطـلـقــت
كـمـســار بــإشــرافـهــا ،ملصلحتهم ،وهــا
هي تحصد اليوم النتائج املـ ّـرة لذلك.
نوستالجيا املاضي املجيد ،وهي من

«نحن الشعب»
نيويورك ــ منى شحادي
«ن ـحــن ال ـش ـع ــب» ،ت ـلــك الـجـمـلــة الـتــي
ُ
افـ ــتـ ـ ِـت ـ ـحـ ــت بـ ـه ــا مـ ـق ــدم ــة ال ــدسـ ـت ــور
االميركي ،تراها منقوشة على مقعد
فــي مـكـتـبــة ،أو مـحـفــورة عـلــى عمود
أثـ ــري ف ــي حــديـقــة أو مـطـبــوعــة على
كنزة أو كوب قهوة ُيباع للسياح في

مانهاتن ،كأنها من عالم التذكارات
ال ـتــي تــأخــذهــا مـعــك ألصـحــابــك بعد
زي ــارت ــك ألم ـيــركــا .وه ــذا أم ــر لطيف،
فــأنــت كــزائــر مــن الـجـمـيــل أن تلتقط
ص ـ ـ ـ ــورًا هـ ـن ــا وت ـ ـب ـ ـتـ ــاع «حـ ــرات ـ ـيـ ــق»
لـتـتـبــاهــى ب ـهــا أن ــك وطـ ــأت ي ــوم ــا ما
ارض هذه البالد .وال لوم عليك ،فعناء
ال ـح ـصــول عـلــى تــأش ـيــرة دخ ــول إلــى

أميركا وتكاليف الرحلة واالنتظار
في املطارات ثم الجلوس على كرسي
ضيق ألكثر مــن اثنتي عشرة ساعة
لـتـقـطــع املـحـيــط االط ـل ـســي ،وامل ـكــوث
ب ـع ــد ذل ـ ــك ك ـ ــذا س ــاع ــة اض ــافـ ـي ــة فــي
دائ ــرة الهجرة فــي املـطــار والتعرض
ل ــاسـ ـتـ ـج ــواب وم ـ ــن ب ـع ــده ــا ت ـحـ ّـمــل
زح ـم ــة ال ـس ـيــر واك ـت ـظ ــاظ امل ـش ــي في

نحن ذاتنا الشعب من يراد إرضاء خاطرنا قبيل االنتخابات أو الحربُ ،نصبح «أنتم الشعب» ُ
ويعتدى علينا من قبل أسالك النظام (أ ف ب)

مــؤشــرات إدراك النخب وال ــرأي العام
لتراجع موقع بلدهم الدولي كما رأينا
ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـ ــدول االسـتـعـمــاريــة
األوروب ـيــة الـهــرمــة ،تنتشر حاليًا في
أوسـ ـ ـ ــاط أم ـي ــرك ـي ــة عـ ــديـ ــدة ،ون ـش ـهــد
ً
مـثــا ،على موقع «فــوريــن بوليسي»،
ت ـبــاك ـيــا ع ـل ــى أيـ ـ ــام ه ـن ــري كـيـسـنـجــر
وسياسته الخارجيه «الواقعية» .يرى
ّ
املعنيني
قـطــاع متعاظم مــن الـخـبــراء
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـل ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وب ـع ـض ـه ــم وثـ ـي ــق ال ـص ـلــة
بمراكز القرار و/أو بالدولة العميقة،
ك ــريـ ـتـ ـش ــارد هـ ـ ــاس ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،أب ـ ــرز مـنـتــدى
لهؤالء ،أن التطورات الداخلية األخيرة
فـ ــي ب ـ ــاده ـ ــم ،ك ـج ــائ ـح ــة «ك ـ ــورون ـ ــا»
وتداعياتها ،واالحتجاجات الشعبية
ع ـل ــى ق ـت ــل ج ـ ـ ــورج فـ ـل ــوي ــد ،س ـي ـكــون
لـهــا «وق ــع عـمـيــق وطــويــل األم ــد على
ن ـف ــوذه ــا الـ ــدولـ ــي» .وي ـض ـيــف ه ــاس،
ف ــي م ـق ــال ف ــي «ف ــوري ــن أفـ ـي ــرز» نشر
ف ــي  5ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو ،أن «ال ـس ــؤال
ّ
األبــرز يتعلق بالقدرات التي ما زالت
ً
مـتــوفــرة فـعــا لـلــواليــات املـتـحــدة .هل
بــاس ـت ـطــاعــة دولـ ــة لــدي ـهــا  42مـلـيــون
عـ ــاطـ ــل م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ون ـ ــات ـ ــج م ـح ـلــي

َ
أفلتت خالل
املدن االميركية ،هذا إذا
رح ـل ـت ــك ال ـش ـي ـق ــة ه ـ ــذه مـ ــن ت ـصــرف
عـنـصــري ي ـخ ـ ّـرب عـلـيــك مـتـعـتــك .من
الطبيعي بعد كــل هــذا أن ترغب في
العودة الى بلدك مع ذكــرى ايجابية
مــن كــل هــذه املـشـقــة ،كتمثال صغير
ل ـل ـح ــري ــة او ك ـل ـمــة «نـ ـح ــن ال ـش ـعــب»
مطبوعة على كوب.
ً
ن ـحــن املـقـيـمــن ف ــي ن ـي ــوي ــورك م ـثــا،
مـعـظــم االوق ـ ـ ــات ن ـعــي ت ـمــامــا ك ــل ما
م ـ ــررت ب ــه ل ـت ـصــل الـ ــى هـ ــذه ال ـب ــاد،
ومعظم االحـيــان ال نــريــد ان ننغص
ع ـل ـي ــك زي ـ ــارت ـ ــك .فـ ـنـ ـح ــاول ال ـت ـح ـلــي
ب ــالـ ـصـ ـب ــر وانـ ـ ـ ــت ت ـل ـت ـق ــط ال ـ ـصـ ــورة
املائة بعد االلــف لجسر بروكلني في
مـخـتـلــف أوقـ ــات ال ـن ـهــار وم ــن زاوي ــة
مختلفة كــل م ــرة ،ونـجـهــد لنحميك
كزائر في حــال تعرضت ملوقف مؤذ
فــي الـقـطــار او املـطـعــم .لسنا وحدنا
من نحاول عدم خدش براءتك اثناء
زيارتك ،فالشرطة أيضًا تتعامل معك
بلطف .باملناسبة ،انت لست بحاجة
ُ
إلـ ــى أن تـتـكـلــم ل ــت ـع ــرف انـ ــك ســائــح.
نحن نعرفك النك تمشي وانت تنظر
الــى االعـلــى .أهــل املدنية ال يكترثون
ملـبــانـيـهــا ال ـش ــاه ـق ــة ،ك ـمــا انـ ــك تــأكــل
البيتزا من دون ان تطويها كما يفعل
أهل نيويورك ،وغالبًا تبتسم كثيرًا
وت ـ ـحـ ـ ّـدق ب ـن ــا ن ـح ــن ال ــذي ــن ن ـت ـفــادى
النظر الى بعضنا كأننا اقترفنا كلنا
نفس الجريمة ونفضل عدم مواجهة
بعضنا بعضًا بالحقيقة .باختصار
«ن ـحــن ال ـش ـعــب» ن ـحــاول ان نمنحك
تجربة جيدة خالل اقامتك هنا .لكن
ما ال تعرفه عنا «نحن الشعب» اننا
لسنا بـهــذا الحبور دائـمــا ،وأن هذه
الجملة الـتــي تــأخــذهــا معك كتذكار
مــن هـنــا ليست س ــوى جملة وقعها
جميل على االذن ،وعلى االرجح أتت
بعد سهرة فكاهية لآلباء املؤسسني.

ُ
الحكومة حين تحبنا

لـكــل نـظــام بصمته فــي الـتـعــامــل مع
ش ـع ـب ــه .وقـ ــد ت ـت ـشــابــه االن ـظ ـم ــة فــي

عالم تعبر فيه الفيروسات والغازات
ال ــدفـ ـيـ ـئ ــة واملـ ـجـ ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
والهجمات السيبرانية الـحــدود بكل
سهولة».
ف ــي م ـقــابــل ه ــذه الـ ـق ــراءة امل ـقــدمــة من
ق ـب ــل أح ـ ــد رمـ ـ ــوز تـ ـي ــار وازن وع ــاب ــر
لـ ـلـ ـح ــزب ــن ب ـ ــن الـ ـنـ ـخ ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــة
املعنية بالسياسة الـخــارجـيــة ،يبرز
اقـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع ،خـ ــاصـ ــة ب ـ ــن م ـث ـق ـف ــن فــي
العالم العربي ،مفاده أن قــوة النظام
األميركي وحيويته تؤهالنه لتجاوز
األزمـ ــة الـحــالـيــة واالح ـت ـفــاظ بموقعه
ال ــدول ــي وكـ ــأن شـيـئــا ل ــم ي ـكــن .ي ـقــارن
ه ـ ـ ــؤالء بـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــراه ـن ــة
وب ـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي وقـ ـع ــت فـ ــي أواخ ـ ــر
الـسـتـيـنـيــات ،أي ف ــي أوج االع ـت ــراض
ع ـل ــى حـ ــرب ف ـي ـت ـنــام وت ـن ــام ــي حــركــة

ع ـلــى امل ـنــاف ـســة ف ــي ت ـحــد ب ــن ال ـقــوى
الـعـظـمــى» ،ب ــأن ال ـشــرخ الــداخ ـلــي هو
عــامــل ضـعــف كبير ألي ط ــرف دول ــي،
وبــأنــه ك ــان ،خ ــال ح ــرب فـيـتـنــام ،بني
األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى ال ـه ــزي ـم ــة
األميركية فيها.
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــات ت ـع ـم ـيــق
االن ـق ـس ــام ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ع ـمــد تــرامــب
إل ـ ــى ت ـس ـع ـيــر الـ ـخ ــاف ــات مـ ــع ح ـل ـفــاء
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن.
ي ــرف ــع قـ ـس ــم م ـن ـه ــم الـ ـ ـص ـ ــوت ،ب ــاس ــم
ضــرورة االتحاد في مقابل «التهديد
الصيني» ملحاولة حمله على تعديل
س ـيــاس ـتــه ح ـي ــال ـه ــم .روالن ب ــاري ــس،
الزميل املـشــارك في «شــاتــام هــاوس»،
أي امل ـع ـهــد امل ـل ـكــي ل ـل ـشــؤون الــدول ـيــة
ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،رأى ف ــي م ـق ــال عـلــى
م ــوق ــع األخ ـ ـيـ ــر أن «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات
املـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــة ال ت ـس ـت ـط ـي ــع م ــواجـ ـه ــة
ال ـت ـح ــدي ال ـص ـي ـنــي» .وب ـع ــد أن أعـلــن
ّ
تتضمن
عــن الئـحــة اتـهــامــات للصني
الـ ـسـ ـع ــي ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـه ـي ـئ ــات
ال ــدولـ ـي ــة وال ـه ـي ـم ـن ــة ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا امل ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ،خ ــاص ــة
ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي والـتـكـنــولــوجـيــا
الـحـيــويــة ،وال ـتــرويــج لـنـمــوذجـهــا من
«الرأسمالية السلطوية» واستخدام
أدواتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة
كــراف ـعــة للتحكم سـيــاسـيــا فــي بـلــدان
عــديــدة ،دعــا بــاريــس «الديمقراطيات
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» إلـ ــى تـ ـج ــاوز خــافــاتـهــا
ً
امل ـت ـفــاق ـمــة ،وال ـنــاج ـمــة ّأوال وأســاســا
ع ــن طــري ـقــة ت ـعــامــل ت ــرام ــب م ــع بقية
الحلفاء ،للتفاهم على خطة مواجهة
مــائ ـمــة .سـيـنـتـهــز أط ـ ــراف ع ــدي ــدون،
في أوروب ــا والــواليــات املتحدة ،مأزق
ترامب الداخلي للعمل على إضعاف
حظوظ إعــادة انتخابه عبر املشاركة
في تهشيم صدقيته .غير أن الشروخ
التي أسهم في تعميقها ،مهما كانت
نتائج االنتخابات الرئاسية القادمة،
ّ
ستسرع االنـحــدار األميركي في عالم
تعتمل فيه ّ
تغيرات كبرى.

الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،مـ ـتـ ـظ ــاه ــري «وول
سـتــريــت» ع ــام  ،٢٠١١وك ـيــف ان ــه لم
يستطع عـلــى م ــدى ثـمــانــي سـنــوات
م ــن ال ـح ـكــم إحـ ـ ــداث أي إص ـ ــاح فــي
شبكة ال ـ «بــول ـيــس» الـتــي كــانــت وال
تـ ــزال ت ـم ــارس الـتـنـمـيــط الـعـنـصــري
فــي تعاملها معنا «نـحــن الشعب».
ثــم اخـبــروه عــن ايــريــك غارنير الــذي
قـ ـت ــل خـ ـنـ ـق ــا ع ـ ـ ــام  ٢٠١٤ب ـ ــن ي ــدي
ش ــرط ــي وه ـ ــو يـ ـق ــول «ال أس ـت ـط ـيــع
ال ـت ـن ـفــس» .جــريـمـتــه أن ــه ك ــان يبيع
ب ـع ــض الـ ـسـ ـج ــائ ــر ،وذلـ ـ ــك فـ ــي عـهــد
ع ـمــدة ن ـيــويــورك الــدي ـم ـقــراطــي بيل
دي بــازيــو .ثــم أخ ـبــروه عــن جــورج
فلويد الذي مات تحت ركبة شرطي
ابـ ـي ــض فـ ــي ع ـه ــد ج ــايـ ـك ــوب ،فـ ــراي
ال ـع ـمــدة الــدي ـم ـقــراطــي ،م ــن اج ــل ٢٠
دوالرًا.
وهنا نتساءل مع كل هذا العنف :ملاذا
االص ــرار على التظاهرات السلمية؟
كـيــف ي ـكــون امل ــرء صــادقــا حــن يقف
امام انعدام العدالة وال يغضب؟ ملاذا
االص ـ ـ ــرار ع ـلــى ال ــرك ــوع ب ـص ـمــت في

هـ ـ ـن ـ ــاك .و«نـ ـ ـح ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ،ك ـ ــل مــا
نعتقد اننا نملكه هو حق التظاهر
والتصويت ،وقد ُسلب االول منا في
األيام األخيرة ،وال ندري اذا ُ
سيسمح
لنا باالحتفاظ باآلخر.
«نـحــن الشعب» مــن ُيسحق بعضنا
فــي ال ـطــرقــات ال ـيــوم ن ـعــرف أن ــه بعد
أش ـه ــر ع ــدي ــدة ،ح ــن ي ـق ـتــرب مــوعــد
ميالنيا ترامب
االنتخابات ،ستأتي
ّ ً
متقربة منهم،
ألطفالنا
لتقرأ قصة
َ
ُ
وقـ ـ ــد تـ ـجـ ـل ــس اب ـ ـنـ ــة ج ـ ـ ــورج ف ـلــويــد
نفسها على ركبتها للتعطف عليها
ام ـ ــام ال ـج ـمــاه ـيــر .ونـ ـع ــرف ان جيل
بــايــدن التي لــم نسمع لها تصريحًا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـن ــذ ب ـ ـ ــدء االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات،
ُ
ست ِطل علينا لتخبرنا عن أحقيتنا
ف ــي االج ـه ــاض واملـثـلـيــة وال ـحــريــات
واملساواة والعدالة .نعرف أن النظام
بشقيه ،الــديـمـقــراطــي والـجـمـهــوري،
تلذذ بقمعنا بكل الـطــرق القانونية
امل ـت ــاح ــة وه ــي ك ـث ـي ــرة .ه ــذا دس ـتــور
كالحرباء ،يأخذ أي لــون يــريــد .لكن
صار واضحًا أن هذا النظام العظيم
لم يستطع النجاح في إدارة ازمتنا
ال ـص ـح ـيــة اثـ ـن ــاء م ـح ـنــة الـ ـك ــورون ــا،
كما انــه فشل فــي حماية أمننا عبر
الـ ـت ــوفـ ـي ــق ب ـ ــن أحـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـن ـ ــاس فــي
ال ـت ـظــاهــر وح ـم ــاي ــة االمـ ـ ــاك ال ـعــامــة
وال ـخــاصــة م ــن امل ـخــربــن ،فـلـجــأ الــى
ق ـمــع ال ـش ـعــب واالع ـ ـ ــام وامل ـن ـظ ـمــات
ُ
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـت ــي ه ـ ـ ـ ِّـدد بـعـضـهــا
ب ــاإلدراج على الئحة االرهــاب ملجرد
أن ـهــا اعـتــرضــت عـلــى ن ـظــام الـشــرطــة
العنصري.
«نحن الـشـعــب» ،فــي الــواقــع شعوب،
وامـيــركــا لــم تكن منقسمة يومًا كما
هـ ــي م ـن ـق ـس ـمــة اآلن .تـ ـت ــأك ــد الح ـق ــا
أن «ن ـح ــن ال ـش ـع ــب» ،ال ـع ـب ــارة الـتــي
«تـتــرأس» أول صفحة من الدستور،
هـ ــي مـ ـج ــرد ع ـ ـبـ ــارة مـ ـحـ ـف ــورة عـلــى
مقعد في مكتبة أو عمود في متحف
او مـطـبــوعــة ع ـلــى الص ـقــة ممغنطة
يضعها سائح على براد في مطبخه
بلد ما ،مزهوًا بها.
في ٍ

كان الشرخ الداخلي ،خالل
حرب فيتنام ،بين األسباب
التي أدت إلى الهزيمة

يفضي انحسار السيطرة الخارجية لمراكز اإلمبراطورية إلى تأجيج تناقضاتها الداخلية (أ ف ب)

إجـمــالــي م ـتــراجــع ،ومـصــانــع مغلقة،
ّ
تتحول
واحتجاجات واسعة النطاق
أح ـيــانــا إل ــى أع ـم ــال ش ـغــب ،وانـقـســام
داخـلــي عميق ،أن تـكــون العـبــا مؤثرًا
على املستوى الدولي؟ االجابة عن هذا
ال ـســؤال ليست سهلة الـبـتــة .الـقــدرات

املـ ـت ــوف ــرة ال ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى األدوات
ال ـع ـس ـك ــري ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،بـ ــل هــي
تعني أيضًا االستعداد الستخدامها...
املـ ـي ــل إلـ ـ ــى االن ـ ـ ـطـ ـ ــواء نـ ـح ــو ال ــداخ ــل
واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن ال ـع ــال ــم ن ـم ــا ب ــاط ــراد
ب ـعــد ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـع ــراق

وأفغانستان .تشهد البالد اآلن شرخًا
داخـ ـلـ ـي ــا م ـت ـع ــاظ ـم ــا ،س ـي ـق ـضــي عـلــى
األغ ـل ــب ع ـلــى م ــا تـبـقــى م ــن اس ـت ـعــداد
لـ ـلـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،م ـه ـم ــا ك ــان ــت
م ـبــرراتــه الـظــرفـيــة .بـعــض املنتحبني
بسبب األخطاء األميركية في العقدين

امل ــاضـ ـي ــن س ـي ــرح ـب ــون ب ــاالسـ ـت ــدارة
نـحــو ال ــداخ ــل .لـكــن االنـ ـط ــواء الـكــامــل
ال ي ـق ــل خ ـ ـطـ ــورة عـ ــن ن ــزع ــة ال ـتــدخــل
ال ـجــام ـحــة ،ألن ــه ي ـحــرم واش ـن ـطــن من
إمكانية حماية مصالحها .لن يكون
بــاسـتـطــاعـتـهــا أن ت ـع ــزل نـفـسـهــا عن

ذل ــك ،لـكــن حــديـثـنــا هـنــا عــن امـيــركــا.
ً
عالقة النظام بالشعب مثيرة فعال،
فهي تتوطد وتصل الــى اعلى ذروة
الـ ــوئـ ــام فـ ــي ح ــالـ ـت ــن :ع ـن ــد اقـ ـت ــراب
موعد االنتخابات الرئاسية ،وإبــان
التحشيد للحرب .قبيل االنتخابات،
ترى املرشح يغوص في كل تفاصيل
ش ـع ـب ــه .تـ ـش ــاه ــده م ـل ـ ّـم ــا ب ـجــزئ ـيــات
كــل األعـ ــراق الـتــي تشكل نسيج هــذا
الـ ــوطـ ــن ،فـ ـت ــارة ي ـخ ــاط ــب م ـحــاض ـرًا
ع ــن ح ــاج ــات الـ ـس ــود ف ــي مـنــاطـقـهــم
امل ـه ـم ـش ــة ،وت ـ ـ ــارة اخـ ـ ــرى تـ ـ ــراه عـلــى
اطـ ــاع ت ــام ع ـلــى أح ـ ــوال اآلس ـيــويــن
في مختلف الواليات ،يكتب معلقات
ع ــن ال ـجــال ـيــات الـعــربـيــة والــاتـيـنـيــة
َ
ويـ ِـعــدهــم بـتـغـيـيــرات جــذريــة تحفظ
ح ـقــوق ـهــم وتـ ـس ــاوي ف ــي م ــا بـيـنـهــم.
يرتب جلسات تـبــادل ثقافي مــع من
ه ــم م ــن أصـ ـ ــول أف ــري ـق ـي ــة ،ويـ ـت ــذوق
م ـ ـ ــأك ـ ـ ــوالت ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــات ال ــات ـي ـن ـي ــة
والهندية واآلسيويةَ ،
ويعد بوظائف
وت ــأم ــن طـبــي لـلـجـمـيــع .يــدخــل دور
ع ـبــادة كــل املــؤمـنــن مــن كــل االدي ــان،
يرتدي «ألوسة» وياماكا وحجابًا إذا
اضـطــره األم ــر .يستمع إلــى الشعب،
يــركــع لـيــداعــب اط ـفــال الـشـعــب ،يقرأ
ّ
كنبي بينهم.
لهم القصصُ ،يصبح
ي ـن ـق ـصــه أن ي ـم ـســح ع ـل ــى رؤوس ـه ــم
ويشفيهم.
املالطفة األخرى التي يحصل عليها
ال ـش ـع ــب هـ ــي فـ ــي ح ــال ــة ال ـت ـح ـش ـيــد
ل ـ ـحـ ــرب .ه ـن ــا تـ ـع ــود ع ـ ـبـ ــارة «ن ـحــن
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ل ـت ـه ـي ـم ــن ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــاب
الرئيس ،وبعض تصريحات اعضاء
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،وم ـ ـقـ ــابـ ــات م ـم ـث ـلــي
الحكومة .يصبح الشعب هذا الطفل
املــدلــل ال ــذي تـجـهــد الـحـكــومــة لنيل
دع ـم ــه امل ـع ـن ــوي وإق ـن ــاع ــه ب ــأن هــذه
ُ
الحرب تخاض ألجله .إنه ترك بلده
األم وأتى الى هنا ألنه مؤمن بأنها
أرض الحضارة والحرية والعدالة،
الحرب هي التي ستحفظ له
وهــذه ُ
كــل ه ــذه امل ـثــل ال ـتــي هــاجــر ألجـلـهــا.
شـ ـه ـ ُ
ـدت ذل ـ ــك ج ـل ـيــا ّإب ـ ـ ــان الـتـعـبـئــة

لحرب الـعــراق الثانية .حينها كنت
م ــا زلـ ــت ط ــال ـب ــة ج ــام ـع ـي ــة .صـحـيــح
أن ب ـعــض االصـ ـ ــوات كــانــت ال تــريــد
ُّ
الـ ـح ــرب وات ـ ِـهـ ـم ــت ب ــال ـخ ـي ــان ــة ،لـكــن
ط ــاوالت الـتـطــوع فــي الجيش كانت
تمأل الـجــامـعــات والـثــانــويــات تحت
راية «نحن الشعب ،يجب أن نحمي
ّ
«انضم اآلن وادرس الحقًا».
بالدنا»،
نـعـ ّـبــر ،رفيقتي االيـطــالـيــة وأن ــا ،عن
كرهنا لغسل الــدمــاغ الــذي يمارس
عـلـيـنــا «ن ـح ــن ال ـش ـع ــب» ،م ـمــازحــن
انـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـجـ ـنـ ـي ــد
االج ـ ـبـ ــاري ع ـلــى أوالدن ـ ـ ــا ي ــوم ــا مــا،
فـسـنـضــع ط ــاول ــة مــواج ـهــة لـطــاولــة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ونـ ـتـ ـب ــرع ب ـق ـطــع
خناصر الشباب الذين بلغوا السن
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـت ـج ـن ـيــد .ف ــامل ـت ـع ــارف
عليه ان من لديه تشوه خلقي ُيعفى
من «الجندية» .ونجزم بأن االمهات
سيشكرننا وأن دور االنتظار جنب
طاولتنا سيكون أكثر ازدحــامــا من
دور طــاولــة التعبئة .فقد يستطيع
امل ــرء الـعـيــش مــن دون خـنـصــر ،لكن
االزم ــات النفسية الـتــي تسببها له
وي ــات ال ـحــرب والـقـتــل تـظــل تـطــارد
وجـ ـ ــدانـ ـ ــه ك ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر ...وف ـ ـ ــي ذل ــك
امثلة كثيرة عــن جنود انتحروا أو
أطلقوا الرصاص على جيرانهم أو
أقــدمــوا على مـجــزرة بحق ازواجـهــم
واوالدهـ ـ ــم بـسـبــب تــأث ـيــرات الـحــرب
النفسية عليهم.

محاضرة عبر سفاراتها في عواصم
العالم عن أحقية الشعوب في تقرير
م ـص ـيــرهــا ،ت ـقــف الـ ـي ــوم ع ـلــى رق ــاب
شعبها وتخنقه كما وقفت باالمس
عـ ـل ــى جـ ـث ــث ش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
استضعفتها .تتحول هــذه املالطفة
بني الشعب والنظام الى معركة بني
َ
واملستكبر .ويبدأ النظام
املستضعف
ِ
بممارسة كل خبراته في القمع التي
ابتكرها او تدرب عليها هنا وهناك،
ممزوجة بعنصرية وطبقية وفوقية.
ك ــأن الـنـظــام يــريــد ان يـقــول لـنــا أنتم
ش ـع ـبــي ،وج ـ ـنـ ــودي ،أدي ــرك ــم كيفما
شئت ،واذا قررتم االعتراض فسأفلت
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ورصـ ـ ــاص ـ ـ ـهـ ـ ــا املـ ـط ــاط ــي
وع ـبــواتــي ال ـغــازيــة وك ــاب ــي عليكم.
واذا ل ــم ت ــرت ــدع ــوا ،ف ـج ـيــش بــادكــم
سأصوبه عليكم.
تخيل ان تتطوع في الجيش لتحمي
ب ـل ــدك فـ ُـي ـب ـعــث ب ــك الـ ــى ال ـح ــي ال ــذي
ُ
تــرب ـيــت ف ـيــه ل ــت ــرع ــب أه ـل ــك ورف ــاق ــك
الن ـهــم يـطــالـبــون بــالـعــدالــة والـعـيــش
ّ
حياتك
تخيلي ان تمضي
املـحـتــرم.
ً
فــي ق ــراءة مــارتــن لوثر كينغ مؤمنة
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــح الرس ـ ـ ــاء
العدالة االجتماعية هو عبر التظاهر
الـسـلـمــي ،فيصبح لــديــك حـلــم شبيه
ب ـح ـل ــم كـ ـيـ ـن ــغ ،وت ـ ـنـ ــويـ ــن ت ـح ـق ـي ـقــه،
فتخرجني الــى الـشــارع بكل سلمية،
ف ـق ــط ل ـت ـس ـت ـي ـق ـظــي ع ـل ــى س ــري ــر فــي
مستشفى مع ارتجاجات في الدماغ،
ألن شرطيًا ما لديه حلم ايضًا ،لكن
م ــع ام ـكــان ـيــات اه ــم م ــن امـكــانـيــاتــك،
وقـ ـ ـ ـ ـ ــرر رم ـ ـ ـيـ ـ ــك ارضـ ـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة
عنجهيته عـلـيـ ِـك وانـ ــت تـتـظــاهــريــن
س ـل ـم ـيــا .أو أن ت ـك ــون ص ـحــاف ـيــا مع
خـ ــوذة م ـك ـتــوب عـلـيـهــا «ص ـحــافــي»،
وس ـتــرة مـكـتــوب عليها «صـحــافــة»،
وي ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر ال ـ ـشـ ــرطـ ــي جـ ـنـ ـب ــك م ـح ـط ـمــا
كاميرتك ومشبعًا إياك ضربًا مبرحًا
ألن ــه ال ي ــري ــدك نـقــل مـشـهــد هجومه
ورف ــاق ــه عـلــى املـتـظــاهــريــن حــن اراد
الرئيس ان يتمشى ويتصور جنب
«كنيسة الــرؤســاء» ،ليري العالم أنه

ق ــوي وم ـت ـمــاســك .ت ـصــور أن ــك شــاب
ت ــرت ــدي ك ـمــامــة وت ـخــاطــر بــامـكــانـيــة
االصـ ـ ــابـ ـ ــة بـ ــال ـ ـكـ ــورونـ ــا الن ـ ـ ــك ت ــري ــد
امل ـطــال ـبــة ب ــال ـع ــدال ــة ،ف ـيــأتــي شــرطــي
بكل بساطة يزيل الكمامة عن وجهك
ويــرش انفك وفمك بمسيل للدموع،
ألنك تصرخ من وراء كمامة «ال عدالة
ال س ـ ــام» .ت ـصــور أن تـنـشــر املــديـنــة
التي أنت فيها قناصني على اسطح
االبنية لتصيدك انــت واملتظاهرين
ب ــال ــرص ــاص امل ـط ــاط ــي وان تـقـتـحــم
صفوفكم سيارات الشرطة لتدهسكم.
ال داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــور .فـ ـبـ ـحـ ـس ــب
أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ـ ـ ــرس ،ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ــدد
االعتقاالت من جراء االحداث االخيرة
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـ ــى ٩٣٠٠
ش ـخ ــص .ه ــذا ك ـلــه واك ـث ــر ح ــدث في
أسـبــوع واح ــد ،امــام اعــن الكاميرات
والـتـلـفــونــات وال ـبــث ال ـحــي مــن دون
خجل او رأف ــة .هــذا النظام يتصرف
كمن ال يملك سوى مطرقة ،فيرى كل
مشكلة مسمارًا.
أم ــا ذاك ال ــذي يـخـبــركــم ب ــأن تــرامــب
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ه ــو ال ـس ـب ــب ،ف ــذك ــروه
بـقـمــع ال ـت ـظــاهــرات ال ــذي ج ــرى على
إثــر أح ــداث كاليفورنيا  ١٩٩٢التي
اش ـت ـع ـل ــت بـ ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــداء م ـج ـمــوعــة
شرطيني بيض على الشاب االسود
رودن ــي كينغ .وقـعــت هــذه الجريمة
الـ ـت ــي صـ ــورهـ ــا احـ ــدهـ ــم فـ ــي واليـ ــة
دي ـم ـقــراط ـيــة ت ـحــت اش ـ ــراف الـعـمــدة
توماس برادلي الديمقراطي االسود.
ِّ
ث ــم ذكـ ـ ـ ــروه ب ـح ــادث ــة ام ـ ـ ــادو دي ــال ــو
االسود عام  ١٩٩٩الذي اطلقت عليه
مجموعة مــن الـشــرطــة  ٤١رصاصة
أصــاب ـتــه  ١٩مـنـهــا جـنــب شـقـتــه في
ع ـهــد ب ـيــل ك ـل ـي ـن ـتــون الــدي ـم ـقــراطــي،
وذل ــك الن ــه أخ ــرج مـحـفـظـتــه ليظهر
هويته ،فانهال افــراد الشرطة عليه
بــالــرصــاص م ــن ك ــل ح ــدب وص ــوب،
م ـع ـت ـقــديــن أن ـه ــا مـ ـس ــدس .ان ـت ـشــرت
ح ـي ـن ـهــا اح ـت ـج ــاج ــات م ـ ـ ــرددة «ه ــي
ّ
مـحـفـظــة ولـيـســت م ـس ــدس» .ذك ــروه
بـ ـكـ ـي ــف س ـ ـحـ ــل اوبـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،ال ــرئـ ـي ــس

الواقع
نحن ذاتـنــا الشعب مــن ي ــراد إرضــاء
ُخاطرنا قبيل االنتخابات او الحرب،
ن ـص ـب ــح «انـ ـتـ ــم الـ ـشـ ـع ــب» ُ
وي ـع ـت ــدى
علينا من قبل اسالك النظام .نصبح
ه ــدف ــا ل ـلــرئ ـيــس وال ـح ــاك ــم وال ـع ـمــدة
واصـغــر «بوليسي» فــي الـنـظــام ،في
حــال قررنا ان نقول «نريد تغييرًا».
ومـ ــا ي ـج ــري اآلن ف ــي شـ ـ ــوراع امل ــدن
االمـ ـي ــركـ ـي ــة خ ـي ــر دلـ ـي ــل ع ـل ــى كـيــف
يعامل الشعب في حال انتفض .أجل
هــي ذات ـهــا ه ــذه األمـيــركــا الـتــي تقف
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الحقوق املدنية لألفارقة األميركيني،
ليخلصوا إلى أنها استطاعت البقاء
ق ــوة دول ـي ــة أولـ ــى رغ ـمــا ع ــن ذلـ ــك .هم
يـتـغــاضــون عــن أن ـهــا كــانــت فــي ذروة
ق ــوتـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـعـسـكــريــة فــي تـلــك الـحـقـبــة ،وأنـهــا
كانت تقود تحالفًا دوليًا ضخمًا في
مـقــابــل االت ـحــاد الـســوفـيــاتــيّ .
تغيرت
األوض ــاع كثيرًا الـيــوم ،على مستوى
ق ــدراتـ ـه ــا وت ـح ــال ـف ــات ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا هــي
تخوض غمار «تنافس استراتيجي»
مع الصني وروسيا وتتبع سياسات
عدوانية تجاه دول كإيران وفنزويال.
يــذكــر جـنــان غانيش ،املـحـ ّـرر املـشــارك
في يومية «فايننشال تايمز» ،الوثيقة
الصلة بأوساط األعمال في بريطانيا
والــواليــات املتحدة ،في مقال بعنوان
الف ــت« :أم ـيــركــا املـنـقـسـمــة غـيــر ق ــادرة

هذا النظام ّ
يتصرف كمن
ال يملك سوى مطرقة فيرى
كل مشكلة مسمارًا
الـســاحــات واالك ـت ـفــاء ب ـتــداول مجرد
ص ــورة س ــوداء للتعبير عــن الرفض
عـبــر وس ــائ ــل الـتـنـصــل االجـتـمــاعــي؟
لعل أبرز من تناول مسألة العنف هو
العظيم مالكوم اكــس حني قــال« :من
ُ
االجرام أن ال تعلم املرء كيفية الدفاع
عن نفسه عندما يكون هو الضحية
املستمرة للهجمات الوحشية».
املـســألــة ليست مـســألــة جـمـهــوري أو
دي ـم ـق ــراط ــي ،ف ـه ــذه م ـن ـظــومــة أثــريــة
ش ـ ـغـ ــالـ ــة ي ـ ــأت ـ ــي املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ل ـ ـيـ ــؤدي
دوره ف ـي ـه ــا .ال أح ـ ــد ي ــري ــد خ ــوض
غمار التغيير واملـخــاطــرة بوظيفته
وت ـق ــاع ــده م ــن اجـ ــل ض ـح ـيــة ه ـنــا او

