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 .1مالحظة بشأن تاريخ العنرصية
فُتحت بعد مقتل جورج فلويد ،يف  25أيار /مايو  ،2020أبواب امليادين عىل مرصاعيها لالحتجاج عىل العنرصية

جثَم رشطي عىل رقبة فلويد حواىل
ضد األمريكيني  -األفارقة بعد أن بثت وسائل اإلعالم عملية القتل كاملة؛ إذ َ

ودت حرشجته األخرية «ال أستطيع التنفس» املناهضني للعنف العنرصي
تسع دقائق حتى قىض خنقًا .وز ّ

املنترش يف صفوف األجهزة األمنية مبجا ٍز واستعار ٍ
ة لغوي ٍ
يعبان حرف ًيا عن الشعور الدفني والرتاكمي
ة
ّ
باالختناق وشعا ٍر يتصدّر املسريات يف الواليات املتحدة األمريكية وبعض دول أوروبا الغربية.

للعنرصية تاريخ طويل تقاطع يف املايض مع االستعامر والعبودية ،وقد تفاعلت منذ نشأتها مع النزوع القديم
صفات وراثية عىل الفوارق الطبقية بني العائالت األرستقراطية وعامة الناس يف الدول املستع ِ
ٍ
مرة.
إىل إضفاء

مست لتطبيق االكتشافات العلمية يف العلوم الطبيعية عىل
وشهد القرن التاسع عرش نزعة علموية تح ّ
اإلنسان واملجتمع ،بإسقاط مناهج مواضيع مثل البيولوجيا بتفرعاتها املختلفة عىل العالقة بني البنية الجسدية
ما .ومثّلها يف
ملجموعات برشية وصفات أفرادها الشخصية وقدارتهم العقلية وأخالقهم وثقافتهم عمو ً

أمريكا الشاملية الطبيب األمرييك صامويل جورج مورتون ( ،)Samuel George Morton 1799-1851الذي تخصص
ب مؤسس «املدرسة األمريكية» لوصف األعراق البرشية (اإلثنوغرافيا
يف «علم» قياسات حجم الجمجمة ،واعتُ ِ َ

الوصفية) ،وقام بجمع جامجم برشية من مناطق مختلفة من العامل وتصنيفها بنا ًء عىل حجم التجويف موضع
سمه) متفوقٌ عىل غريه من حيث القدرات العقلية
الدماغ .وافرتض مورتون أن العرق األبيض (القفقازي كام
ّ
استنادًا إىل تجويفات الجمجمة يف الدماغ ،وص ّنف األفارقة السود يف أدىن مرتبة ،ووضع الهنود ومن

يشبههم يف الوسط .وقرر عىل أساس تحليله لجمجمة مومياء فرعونية ،أن الفراعنة كانوا من العرق األبيض؛
شق عليه ،كام يبدو ،تصور أن من أنشأ كل هذا املعامر كانوا أفارقة سود البرشة .وقد سبقه إىل تطوير
فقد
ّ

هذه العلوم املزعومة علامء وأطباء أوروبيون ،وتلقّت أشباه العلوم هذه دفعة من الداروينية ،والحقًا من

الداروينية االجتامعية .وميكن القول يف هذا السياق إن نشأة اإلثنوغرافيا ،كاختصاص وعلم ،كانت متأثرة تأث ًرا
رشا بتلك العلموية الزائفة لتربير العنرصية والسيطرة عىل اآلخر ،ومل تتحرر من هذه النزعة إال مع الثورة
مبا ً
العلمية النقدية يف موضوعها بعد تخصيبه بعلوم التاريخ واالجتامع.

ومع أن تسمية العنرصية  Racismحديثة ،وتعود إىل فكرة األعراق  Racesالعلمية الزائفة Pseudo-

 ،scientificفإنها ليست مصدر العنرصية الثقايف واالجتامعي .فقد كان املوقف السلبي الذي يتضمن آراء

مسبقة عن جامعات برشية كاملة قامئًا يف ثقافة املستع ِ
مرين ،ليس فقط قبل التنوير والثورة العلمية،

جس
بل حتى قبل اكتشاف أمريكا .كام عرفت الحضارات القدمية الخوف من اآلخر املختلف الذي تراوح بني التو ّ
وق التنظيمي والتقني العسكري
منه والشك فيه وبني شيطنته .وإذا ما ترافق التو ّ
جس من اآلخر مع التف ّ

إىل درجة إخضاعه ،نشأ النزوع إىل تربير عملية اإلخضاع بالتفوق من جهة ،تقابلها الدونية من جهة أخرى،
وكذلك ربط التفوق والدونية باالختالفات املرئية يف املظهر الخارجي ،أو بالفوارق الثقافية أو الدينية.
والعبودية ذاتها ،وال سيام عبودية املهزوم للمنترص يف الحرب ،أقدم بكثري من العنرصية الحديثة
املرتبطة بفكرة وجود أعراق أكرث وأقل تطو ًرا من األخرى .لقد كان مث ّة عبيد سود وبيض ،وارتبطت العبودية

تحضا ومدنية منها بعد أن
بالهزمية .وحصل يف املايض أن استعبدت شعوب وقبائل مقاتلة شعوبًا أكرث
ًّ
هزمتها يف الحرب.

تأسيسا لأليديولوجيات العنرصية يف عرص العلمنة والعقالنية يف صورة
لقد قدم التربير العلمي الزائف
ً
ريا يف التاريخ الحديث .وال
نظرية قابلة بيرس للتحول إىل أيديولوجيا أو اعتقاد ،وأدت هذه األيديولوجيا دو ًرا خط ً
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شك يف أنها أث ّرت يف القيادات السياسية والعسكرية واملستوطنني يف مرحلة االكتشافات الجغرافية

واالستعامر .لكن مل تنشأ مواقف قطاعات واسعة من الناس من «آخرية اآلخر» (حب االستطالع واالستعداد
وصول إىل الشيطنة بدرجات مختلفة) نتيج ً
ة
ً
للتواصل والتعايش معه يف مقابل التوجس يف الحد األدىن
لهذه التنظريات شبه العلمية ،سواء أتجىل الداعي إىل املوقف املسبق يف لون الجلد أم اللغة أم

الدين أم مجرد كون اآلخر «غريبًا» .فهذه الدرجات من املواقف تجاه املختلف جسديًا أو دينيًا أو إثنيًّا أو

حتى قبليًّا كانت قامئة لدى قطاعات واسعة من الناس قبل رواج هذه النظريات وظلت قامئة بعدها

وبغض النظر عنها ،وهي تجعلهم مع ّرضني يف العرص الحديث أيضً ا لتق ّبل األيديولوجيات التي تستخدم

نظريات شبه علمية أو تستند إليها.

تقبّلت الطبقات العليا يف البلدان املستع ِ
وق
وق عىل املستع َ
مرين؛ إذ كان اإلميان بالتف ّ
مرة فكرة التف ّ

رشا يف أوساطها التي عدّتهم عاجزين وجهلة بالوراثة ،بحيث يك ّرس
عىل العامة من سكان بالدها منت ً
ما مختلفًا
التكاثر بالتزاوج فيام بينهم تلك الصفات الوراثية .أما األرستقراطية األوروبية فكانت واثقة بأن د ً
رسى يف عروق أفرادها ،وأن نسب األرستقراطي يؤهله جين ًيا للسلطة والرثوة .من جهة أخرى ،تق ّبل
مرين أدىن مرتبة منهم بسبب املوقف
مرات فكرة أن املستع َ
عوام املجندين للقتال يف املستع َ

مرين مينحهم امتياز التفوق ،واالنتامء
املوصوف أعاله من اآلخر عمو ً
ما ،وألن نزع اإلنسانية عن املستع َ

بهذه الصفة إىل قوم املستع ِ
مرين .كل هذا قبل أن تنشأ األيديولوجيات القومية وفكرة انتامء الطبقات
كلها إىل األمة ذاتها ،وحلول التأكيد عىل الفرق بينها وبني األمم األخرى بطبقاتها املختلفة محل

«الفوارق الجوهرية» الثابتة بني نبالئها وعامتها.

رشب أفكا ًرا مسبقة عن اآلخر بافرتاض صفات فيه من دون سابق
مث ّة مصادر مختلفة لقابلية اإلنسان أن يت ّ
أصل عىل افرتاض وجود «جوهر» أو «نوعية» ثاوية يف
ً
معرفة .وجميعها مشتقة من تعميامت قامئة
جامعة برشية معينة ،سواء أكانت هذه الجامعة مؤلفة من أصحاب البرشة السوداء ،أو من أتباع ديانة
ما تحت عنوان «الجوهرانية»
مختلفة ،أو من إثنية /قومية مختلفة أو غريها .ميكن جمع هذه النزعات عمو ً
فتَض يجمع
م َ
 Essentialismالتي تشتق ما ال حدود له من صفات أفراد منتمني إىل جامعة ما من جوهر ُ
بينهم ،وكأن صفاتهم متولّدة منه بالرضورة.
وقد برر جون لوك ( ،)John Locke 1632-1704أحد أهم فالسفة التنوير األورويب ومن آباء الليربالية،
العبودية بأن املستعبدين ال يعرفون كيف يستغلون أرضهم بشكل مالئم وال يفلحونها ويفشلون يف
إنتاج امللكية الخاصة ،كام أنهم خرسوا يف «حرب عادلة»؛ فحل استعبادهم بدلً من قتلهم ،ما بدا له
مقايضة عادلة((( .ويبدو أنه قبل ذلك مبدة طويلة ساد االعتقاد يف اليونان القدمية أن بعض الناس

عبيد بطبيعتهم ،وبعضهم أسياد بطبيعتهم ،كام ورد عند أرسطو يف كتابه السياسة .كانت العبودية
قامئة يف كثري من بلدان العامل ،يف الحضارات القدمية ،وكذلك يف العرص الوسيط ،مبا يف ذلك البلدان
العربية واملسلمة .فقد عاىن العبيد فيها أيضً ا حتى مراحل متأخرة .وكان مث ّة جانب آخر للعبودية يف
الحالة العربية واملسلمة بأن العديد منهم جلب يف مرحلة متأخرة من الخالفة العباسية لغرض الخدمة
العسكرية ووصلوا إىل مراتب عليا ،وانتزعوا السلطة السياسية لعهود طويلة .كام اندمجوا يف أعىل
رتب الجيش واإلدارة يف السلطنة العثامنية منذ بناء جيش االنكشارية وتأليف حرس السلطان وإداراته من
أطفال من البلقان وغريها من البلدان .أما ما ميّز العبودية الحديثة يف أمريكا
ً
العبيد البيض الذين ُجلبوا
فهو عالقتها باالستعامر االستيطاين ،وتكريسها مع استرياد الفكر العنرصي وفكرة العرق األدىن.
)1 John Locke, “The Second Treatise of Government,” in: John Locke, Two Treatise of Government and a Letter Concerning Toleration, Ian Shapiro (ed.
(New Haven, CT/ London: Yale University Press), pp. 110 - 116.
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يف بداية عرص النهضة علمنت العنرصية املوقف الديني السلبي من اآلخر بسبب االختالف يف العقيدة
الدينية ،بتحويله إىل موقف معلل بصفات ثابتة فيه ال تتغري بتغيري العقيدة والدين .كان الدافع إىل ذلك تربير
املوقف التشكييك باليهود واملسلمني الذين تحولوا إىل املسيحية بعد طرد أبناء ملتهم من شبه الجزيرة
األيبريية بعد «حرب االسرتداد»  ،Reconquistaوالتمسك بهذا املوقف لعدّة أجيال خوفًا من أن يصل أفراد من
نسلهم إىل مناصب عليا يف الدولة أو الكنيسة .ال بد إذًا من افرتاض وجود عنارص وراثية ثابتة فيهم ال تتغري
بتغيري العقيدة .هذا كله قبل أن تنشأ النظريات العنرصية العلموية التي وصلت إىل حد طلب شهادات بياض
اللون ( )Whitenessيف أمريكا بعد أجيال من احتاللها .لقد عرفت إسبانيا والربتغال طلب شهادة نقاء الدم من
العنارص اليهودية واملسلمة قبل ذلك(((.
وأدى «اكتشاف أمريكا» يف الفرتة نفسها ومفاجأة /صدمة وجود شعوب يف هذا العامل مل يذكرها سفر
ما ،إىل تبني فكرة وجود كائنات  sub-humanت ُشبه البرش لكنها ليست
التكوين ،ومل يرد ذكرها يف التوراة عمو ً
م ميكن معاملتهم مثل الطرائد الربية األخرى .ووجد بعض املستع ِ
مرين ضالتهم يف «نظرية»
رشا ،ومن ث ّ
ب ً
الفيلسوف الربوتستانتي الكالفني الفرنيس ،إسحق دي البريير ( ،)Isaac la Peyrère 1596-1676حول ما قبل
البرش  ،pre-Adamitesوالتي تفيد أن التوراة روت قصة اليهود ومل تر ِ
و قصة البرش الذين عاشوا قبل آدم
وحواء؛ أي الذين عاشوا حالة طبيعية بهيمية.
ونشأ يف أمريكا الجنوبية والوسطى الصدام الشهري بني رهبان الدومينيكان من جهة ،واملحتلني العنرصيني

الذين أنكروا برشية السكان األصليني من جهة أخرى .واشتهرت املساجلة العلنية بني الراهب الكاثولييك
بارتيلومي دي الس كازاس ( )Bartolomé de Las Casas 1566-1484الذي أكد إنسانية السكان األصليني ،ومن
مثل) مثل بقية البرش ،وبني خوان سيبولفيدا (Juan
ثم رضورة تبشريهم باملسيحية (وليس احرتام معتقداتهم ً

رشا هم عبيد
 )Sepulveda 1489-1573يف عام  1550الذي استند إىل رأي أرسطو القديم املتمثل بأن مث ّة ب ً

وق أن يستخدمهم كعبيد(((.
بالطبيعة ألنهم غري قادرين إلّ عىل استخدام أجسادهم ،ومن ث ّ
م ،من حق املتف ّ

وكان سيبولفيدا قد ح ّرر أفضل طبعات أرسطو من كتاب السياسة ،ورمبا كانت آراؤه هذه سبب ولعه بأرسطو.

عا أوروبيًا يف الشؤون األمريكية يف القرن
ريا ومرج ً
وبعد ذلك بقرنني ،عاد إىل املوقف ذاته عامل اعتُرب خب ً

الثامن عرش (من دون أن يزور أمريكا) هو الفيلسوف الهولندي الربوتستانتي كورنيلوس دي باو (Cornelius

رشا مثل بقية
)de Pauw 1799-1739؛ إذ انتقد محاولة الكنيسة الكاثوليكية تبشري الهنود الحمر بوصفهم ب ً
أصل((( .إنهم أدىن عرقيًّا من سكان
ً
رشا
البرش ،واعترب أن السكان األصليني ليسوا أرشا ًرا وال أخيا ًرا ،ألنهم ليسوا ب ً

عا عن الخري
أوروبا؛ بسبب تراكم تأثري املناخ والجغرافيا((( .هنا جرى تلبيس االستعباد
لباسا «علميًا» مبا بدا ترف ً
ً

والرش باستخدام معايري علمية وتج ّنب األحكام القيمية .لقد اعتقد من قام ببعض أفظع ما عرفه العامل من

ن ما يقومون به ال يصنف كخري أو رش ،إما ألنهم اعتقدوا أن عملهم مجرد وظيفة وتنفيذ أوامر ،وأنهم
جرائم أ ّ

ليسوا أصحاب قرار بشأن طبيعة العمل األخالقية ،وإما ألنهم يقومون بأعامل تبدو لهم منطقية وال دخل
لألخالق يف املوضوع ،وإما ألن أفعالهم موجهة إىل من يعدّونهم من غري البرش ،فال تنسحب عىل أعاملهم

املعايري األخالقية وقيم الرش والخري!

)2 Richard Popkin, “The Philosophical Basis of Racism,” in: Richard Popkin, The High Road to Pyrrhonism, Richard A. Watson & James E. Force (eds.
(IndianaPolis, IN: Hackett, 1993), pp. 79 - 80.
3 Angel Losada, “The Controversy between Sepuvelda and Las Casas in the Junta of Valldolid,” in: Bartolimé de las Casas in History: Toward an Understanding
of the Man and his Work, Juan Friede & Benjamin Keen (eds.) (Dekalb, IL: Northern Illinois University Press, 1971), pp. 279 - 309.
4 Henry Steele Commager & Elmo Giordanetti, Was America a Mistake? An Eighteenth-Century Controversy (New York: Harper & Row, 1967), p. 90.
 5وليست األحكام "العقالنية" حول العالقة بني الصفات الجسدية وتأثريها يف العقل والنفس والتضاريس الطبيعية واملناخ جديدة؛ إذ نجدها عند مونتسكيو وغريه
من مفكري التنوير مثلام نجدها عند رحالة مسلمني ربطوا بني صفات الناس وبيئتهم الطبيعية واملناخية.
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وبعد عيش األوروبيني يف مناخ املستعمرات قرونًا طويلة من دون أن تتأثر بنيتهم الجسدية والعقلية بها،

ثار نقاش يشكك بهذه النظريات ،وصاغ يف حينه أحد أشهر علامء عرصه ،أستاذ الطب وعلم النبات يف جامعة

أوبساال كارل فون ليناس ( ،)Carl Linnaeus 1778-1707نظرية حول العالقة بني اللون ومالمح الوجه ونوع الشعر
قسمه إىل عصايب
ولون العينني من جهة ،والقدرة عىل تنظيم املجتمع وأيضً ا املزاج من جهة أخرى؛ إذ
ّ
ومعتدل وخامل ،ووضع أصنافًا من القردة يف مرتبة قريبة من اإلنسان قبل أن يفعل ذلك داروين .وبعد هذه

«النظريات» العلمية الزائفة التي سخّرت أدوات العلوم الطبيعية ،جاءت فلسفة التاريخ لتص ّنف الشعوب مبوجب
ن مث ّة شعوبًا من دون تاريخ؛ فروح التاريخ
سلّم التقدم والتأخر التي وجدت نسقها األكمل عند هيغل الذي رأى أ ّ
ُ

عنده تتعطل يف أفريقيا وبني الهنود الحمر وسكان القطب الشاميل ،ألنها ال تعيش يف املناطق الشديدة
الحرارة واملناطق الشديدة الربودة ،لذلك بقيت هذه الجامعات البرشية سجينة الرضورات الطبيعية ،ومل تشارك
يف مسرية تقدم اإلنسان يف التاريخ((( .وقد ترسبت تاريخانية فلسفة التاريخ إىل سائر العلوم االجتامعية يف

القرن التاسع عرش لتستبدل روح التاريخ بروح الشعب أو روح األمة أو روح الطبقة أو روح النخبة أو روح العرق قبل

أن تحررها الثورة اإلبيستمولوجية من تلك العقيدة التي بدت علمية ألنها تنسجم ضمن نسق فلسفي متامسك.

اعتقد العلامء الذين حاولوا اشتقاق الشخصية ،مبا فيها مستوى الذكاء ودرجة العنف ومدى القرب من
البهيمية واإلنسانية ،من حجم الجمجمة أو اتساع األنف وعظمة الفك وغريها من القياسات ،أنهم يقومون
باكتشافات علمية مبوجب منهج علمي صارم وليس مبوجب أحكام أخالقية .لكنهم يف الحقيقة كانوا يشتقون

صفات نفسية وثقافية وأخالقية مام اعتربوه جوه ًرا ثابتًا .رمبا ما زال البعض يصدق مثل هذه الخرافات أو
ما قد نبذ ذلك؛ وباتت هذه
يأخذها بجدية معتقدًا أنها علمية ،ولكن ميكن القول إن املجتمع العلمي عمو ً

«النظريات» محرجة ملن صدقها ،وال سيّام بعد استغاللها الكاريث يف أيديولوجيّة األعراق النازية بعد أن
انتقلت نظريات غوبينو ( )Joseph Arthur de Gobineau 1816-1882العنرصية يف التفاوت العرقي إىل املنظّر

النازي ألفريد روزنبريغ ( )Alfred Rosenberg 1893-1946يف كتابه عام  1930أسطورة القرن العرشين ،وإىل
غريه من منظري النازية .وكان قادة الحزب النازي وهتلر نفسه مؤيدين ،بل دعاة معلنني أليديولوجية تراتبية
األعراق التي تضع األفارقة السود يف املرتبة األدىن ،وترفع العرق اآلري إىل رأس القامئة فهو األرقى،
م فهم يلوثون أوروبا؛ وتعترب
وتعترب أن اليهود هم الحالة األسوأ ألنهم يُشكّلون خليطًا من األعراق ومن ث ّ
السالفيني من عرق متدين ،ومن ثم يجب أن يكون دورهم يف سلم الرتاتبية العرقية مبنزلة املستعبدين
التوسع النازية .وبطبيعة الحال ،اعتربوا أن كل حضارة قدمية مثرية لإلعجاب،
للعرق اآلري؛ ما يربر سياسات
ّ
سواء يف مرص القدمية أو بالد فارس ،أسستها مجتمعات قريبة من العرق اآلري وأن انهيارها كان نتيجة
وث عرقهم النقي .وأصبح ضامن نقاء العرق هدفًا من
الختالط هذه املجتمعات اآلرية بالسكان املحليني وتل ّ
أهداف الهندسة االجتامعية يف الدولة النازية .لكنهم أبدوا مرونة براغامتية فكانوا مستعدين لتعديل تراتبية
األعراق مبوجب التحالفات ،فمن تحالف معهم من السالفيني اعترب أرقى من غريه .وقد انهار هذا كله انهيا ًرا

مدويًّا مع نهاية الحرب العاملية الثانية ،ومل يعد الترصيح به مقبولً يف الجامعات أو يف صالونات النخب
األوروبية واألمريكية .ولكن هذا مل يعنِ موت العنرصية.

أشكال عديدة ،وبهذا املعنى مل تولد العنرصية باملعنى الواسع للكلمة مع
ً
اتخذ التمييز ضد اآلخر املختلف
م فهي مل تنته بنهايتها .واحتلت
نظرية األعراق العلمية الزائفة ،إذ كانت قامئة من دون نظريات ،ومن ث ّ

«جواهر»  Essencesأخرى غري بيولوجية محل العرق يف أصناف التمييز السلبي الجديدة التي ظلت تحمل

تسمية العنرصية ،لكن من دون «العنارص» أي من دون فكرة العرق .وإذا أصبح ذكر األعراق غري مقبولٍ ،فإن

 6سبق أن تطرقت إىل املوضوع أعاله وأسميته علمنة العنرصية ،واإلحاالت عن املعلومات الواردة حول تطور التفكري العنرصي ترد يف :عزمي بشارة ،الدين
والعلامنية يف سياق تاريخي ،ج  ،2مج  :1العلامنية والعلمنة :الصريورة الفكرية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .489 - 478
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ظل مقبول ،وظل يف 
ً
الحديث عن الثقافات  والديانات  و»العقليات»  و»الذهنيات»  بوصفها جواهر ثابتة 

اإلمكان اتخاذ موقف من الجامعات  وفق دياناتها وثقافتها و»عقليتها» املفرتضة ،وتوقّع صفات الفرد 
وأخالقه ومزاجه وكفاءته الوظيفية من انتامئه إليها .وصار بوسع صاحب املواقف العنرصية ضد أصحاب

البرشة السوداء أن يزعم أن أفكاره التنميطية املسبقة ال تعود إىل لون برشتهم ،بل إىل عنفهم أو كسلهم
وبدل من
ً
وعدم رغبتهم يف العمل ،وغريها من التعميامت التي تفرتض وجود جوهر آخر حل محل لون البرشة.

االتكاء عىل السامت الخلقية ،يبدأ يف االستناد إىل األرقام واإلحصاءات التي تؤكد عىل تدين دافع املبادرة
أو اإلنجاز أو الرغبة يف التقدم أو التعليم مقارنة بفئات أخرى يف املجتمعات .وعادة ما تسقط وجهات النظر

هذه عىل املفاضلة بني الفرد واآلخر ،وكأن أحدهام أقل عقالنية يف فعله من اآلخر بسبب انتامئه إىل جامعة
معينة ،من دون أخذ عوامل اجتامعية يف االعتبار مثل الفوارق يف انطالقتهام االجتامعية ،ويف ما هو متاح

لهم من خيارات يف بيئتهام.

وميكن للعنرصي أن يدّعي أنه ليس عنرصيًّا؛ إذ إنه يعرتف بوجود استثناءات من األكفاء السود ،وأنه يعمل
مع بعضهم .ولكن بعضهم تم تعيينه ،من دون استحقاق ،فقط ألن برشته سوداء يف إطار التمييز اإليجايب
ما كام
الذي فرضته الدولة لتصحيح بعض الغنب القديم ،والذي ال يقبل به .فهو يدّعي أنه ضد أي متييز .متا ً

رفع عنرصيون بيض شعار «كل حياة مهمة» يف مواجهة شعار «حياة السود مهمة» يف مظاهرات ما بعد

مقتل فلويد ،وهم يف الحقيقة يقصدون القول إن حياة السود غري مهمة؛ إذ ال يجوز الرتكيز عليها وحدها
حتى إذا كان السود وحدهم هم الذين يقتلون عىل أيدي الرشطة ألنهم سود .كام كان البعض يسخر (ومنهم

مناضلون ويساريون) من أي نضال من أجل مساواة املرأة بالرجل بحجة أنه ال يجوز تفضيل موضوع حقوق

أصل يف
ً
املرأة ،حتى حني يكون التمييز قيد البحث هو التمييز ضد املرأة لكونها امرأة ،وذلك ألنه ال مساواة

هذه املجتمعات بني الرجال.

 .2النضال ضد العنرصية
مثلام للعنرصية تاريخ ،فإن للكفاح ضدها تاريخًا أيضً ا ،وقد التقى مع النضال ضد االستعامر يف أنحاء العامل

كافة ،وضد أنواع أخرى من التمييز عىل أساس الهوية ،وما زالت القضية عىل األجندة يف العديد من البلدان.

منفصل مدة طويلة عن الكفاح لتوسيع حق االقرتاع ومساواة
ً
ويف الواليات املتحدة ،ظل النضال ضد العنرصية
املرأة بالرجل ،وغريها من النضاالت داخل املجتمع األبيض قبل أن تلتقي هذه النضاالت يف إطار املواطنة.

ملك العبيد التغيري مدة
خاصة دامت فيها عبودية األفارقة مدة طويلة وعاند فيها ّ
فالواليات املتحدة حالة
ّ

عم عدّوه أمالكهم الخاصة وللحفاظ عىل «منط حياتهم» ،كام ظلت العنرصية قامئة
عا
طويلة ،وحاربوا دفا ً
ّ
يف املؤسسات فرتة طويلة ،وكذلك يف ثقافة أوساط واسعة من الناس.

وتختلف العبودية عن بقية أشكال التمييز العنرصي؛ ألنها بكل بساطة تنفي أن الطرف اآلخر إنسان ،إنها تنزع

من اإلنسان إنسانيته بتحويله إىل سلعة ت ُباع وتشرتى وت ُسخَّر ألعامل مختلفة يف الحقل واملنزل.

ما ميّز االستيطان األبيض يف أمريكا الشاملية والجنوبية هو االستعانة بأعداد ضخمة من العبيد يف العمل

الزراعي يف املزارع الشاسعة التي تحتاج إىل أيد عاملة كثرية وعمل شاق الستصالحها واستثامرها وقطف
مثارها .ومل تكن الربجوزاية الصناعية يف أوروبا الغربية وشامل أمريكا بريئة من هذا النظام ،فقد استفادت

من املحاصيل التي أنتجها العبيد يف هذه املزارع يف صناعة النسيج وغريها من الصناعات .ولكن يف النهاية
وقع التناقض السيايس واالقتصادي واألخالقي مع هذه املنظومة داخل النظام الدميقراطي بفرض سلطة

5

مهم دوسلا ةايح« ةضافتنا قايس يف تاظحالم

الدولة عىل الواليات الجنوبية بالقوة بعد حرب أهلية دامية .لكن األمر مل ينته بانتهاء العبودية رسميًّا .فتغيري

ن القوانني .كام أنه ال يُنجز بتغيري
نظام العبودية يبدأ بحظره قانونيًا ،ولكن القضاء عىل العنرصية ال يُنجز بس ّ

موقف أو فكرة ،وال حتى بصدمة حضارية .لقد ظلت العبودية يف مناطق من الواليات املتحدة منط حياة

عا ،بل بتفاعل
استمر قرونًا .ونشأت عليها ومنها ثقافة كاملة احتاج تفكيكها إىل وقت طويل .وهي ال تزول طو ً
بني رضورات الحياة الحديثة وقيم املساواة واملواطنة والحريات التي تقوم عليها الدميقراطية الليربالية

والنضال من أجل تحقيق املساواة والحقوق السياسية.

فعل طوال قرن كامل بعد التحرر من العبودية؛ إذ صمد نوع من األبارتهايد القانوين و /أو
ً
وهذا ما حصل

االجتامعي املفروض عىل السود يف أنحاء من الواليات املتحدة ،وال سيام يف الجنوب ،يف ظل مبدأ برره
حتى القضاء ،ويقوم عىل مبدأ« :منفصلون لكن متساوون» .كام أنهم ظلوا يعانون لفرتة طويلة آثار الفقر
والتهميش املتوارث .وقُدِّمت تضحيات ال حرص لها يف النضال ضد العنرصية بعد زوال العبودية .وال شك يف أن

الدأب الفردي ونضال مواطنني أفراد لنيل حقوقهم باستخدام األدوات املتاحة لهم يف اإلطار الدميقراطي،
وحركة الحقوق املدنية بقيادة القس مارتن لوثر كينع  ،)1968-Martin Luther King Jr. ( 1929الذي كان يرفض

العنف وأشكاله ودوافعه كاف ً
ة رفضً ا مطلقًا ،وأيضً ا الحركات األكرث راديكالية التي ال تعد اإلشادة مبساهمتها
املهمة مرغوبة حاليًا ،وتضامن جمعيات ومؤسسات ومواطنني بيض ،قد أنجز الكثري يف هذه األثناء .كام

أسهمت الكنائس املعمدانية يف النضال من أجل املساواة ،حني مل يجد السود من ملجأ لهم سوى يف

كنائسهم بعد أن فقدوا ثقافتهم ودياناتهم األصلية ولغاتهم ،وأصبح املشرتك بينهم وبني البيض الذي
مثل يف
ً
مل
بإمكانهم التمسك به عند الحديث عن املساواة هو تعاليم املسيحية قبل الدستور األمرييك .تأ ّ

ما ملارتن لوثر!
الخطاب الديني متا ً

ومع تقدّم املساواة أمام القانون نشأت طبقة وسطى من بينهم قادرة عىل االستفادة منها ومن حظر

وصول إىل بعض التمييز اإليجايب لدى التعيني يف بعض
ً
التمييز يف التوظيف وغريه عىل أساس العرق
املؤسسات التي ينخفض فيها «متثيل» السود.

وبعد تحقيق املساواة القانونية ،مل تتحقق املساواة يف الفرص التي تدافع عنها الليربالية يف مقابل

و ِ
جدَت فجوة هائلة بني نقاط انطالق األفراد االجتامعية االقتصادية 
املساواة االجتامعية االشرتاكية ،طاملا ُ
(مبا يف ذلك أوضاعهم التعليمية والصحية) منذ الوالدة .فاملساواة القانونية من دون سياسات اجتامعية 

عا لتنظريات ال 
لصالح الفئات املستضعفة تاريخ ًيا ،تكرس الفجوة االجتامعية وال تردمها .وهو ما أصبح موضو ً

حرص لها بشأن كيفية تحقيق العدالة داخل النظام الدميقراطي الليربايل ،والتي فهمت خطأ كأنها نظريات 
عامة يف العدالة(((.

وظلت فئات واسعة من األمريكيني من أصول أفريقية تعاين اآلثار االجتامعية واالقتصادية للتمييز العنرصي
يف مجاالت مثل معدل الدخل املنخفض والفقر ،والبطالة ،وتردي األوضاع الصحية ،وارتفاع معدالت الجرمية،
وعنف أجهزة األمن .فالتغلب عىل إرث طويل من التمييز العنرصي يتطلب إضافة إىل حظره قانون ًّيا تدخل الدولة
فعل.
ً
يف تحديد سبل الوصول إىل مساواة يف قاعدة انطالق األفراد االجتامعية يك يتحقق تكافؤ الفرص
ولكن الواليات املتحدة ليست دولة رعاية تط ّبق خططًا من هذا النوع ،بل دولة ليربالية اقتصاديًّا ،والثقافة
السائدة فيها ثقافة عمل وتنافس ومتجيد النجاح الفردي واعتبار اإلنجاز الفردي قيم ً
ة عليا ،وت ُع ُّد مبوجبها
رعاية الدولة «وجبات مجانية» ،ما يكرس وضع األمريكيني األفارقة يف درجة اقتصادية  -اجتامعية أدىن.
 7كام يف حالة جون رولز  )2002-John Rawls (1921ورونالد دووركني  )2013-Ronald Dworkin (1931وغريهام ممن فكروا يف مناذج لتحقيق العدالة يف إطار
دميقراطي ليربايل وليس التنظري لعدالة فلسفية كونية.
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إن طريق التطور متع ّرج وأحيانًا حلزوين ،وما يبدو هبوطًا يكون يف الحقيقة يف حالة صعود ،فالخط البياين

ما هو يف اتجاه تحرير مجاالت أكرث فأكرث من التمييز ضد السود واقتحام مبدأ املساواة مجاالت أخرى ما
عمو ً

زالت العنرصية فيها مسكوت ًا عنها .لقد انخرط األمريكيون السود تدريج ًيا يف املؤسسات وقطاعات الحياة
كافة ،من الرياضة والفنون وحتى الجامعة والجيش والقضاء والربملان .وللمعاناة يف كل منها قصص
ورسديات ورموز وأبطال.

ومث ّة أحداث مفصلية معروفة ت ُعتَرب عالمات رمزية يف ذاكرة النضال عىل طريق صعود الخط البياين مثل حالة

مواجهة عنف أجهزة األمن بعد مقتل فلويد؛ وقبل ذلك يف عام  1955حني رفضت امرأة سوداء ،روزا باركس،
أن ت ُخيل مقعدها لرجل أبيض البرشة يف الحافلة ألنها تجلس يف أماكن مخصصة للبيض ،وخطاب مارتن لوثر

يف مونتغمري يف والية ألباما يف  25آذار /مارس  ،1965وأول مدينة فُرِض عليها التعليم املختلط يف

وصول إىل تعيني أمرييك من أصل نصف أفريقي يف منصب رئيس أركان يف الجيش
ً
جنوب الواليات املتحدة،

األمرييك (كولن باول  ،)1989وانتخاب رئيس أمرييك من أصل نصف أفريقي أيضً ا .هذه كلها أحداث مفصل ّية
أصبحت رم ًزا القتحام املساواة املدنية مجاالت جديدة.

وغال ًبا ما تغلّب الرمز التمثييل عىل الواقع الذي يرجى متثيله .فوجود رجل أسود عىل رأس الجيش األمرييك

مل يلغ التمييز ضد السود ،ووجود رئيس أمرييك مل يلغه أيضً ا ،بل شعر هذا األخري كام يبدو بإحراج من التط ّرق
رئيسا لجميع األمريكيني .فهل كان وصول رئيس أسود البرشة إىل
«الزائد» إىل قضايا السود خشية أن ال يبدو
ً

الرئاسة األمريكية مفيدًا لحقوق السود ،مبا يتجاوز إنجاز انتخاب رئيس أسود البرشة بحد ذاته؟ ما زالت ترتدد
رصخة مغني البوب هاري بيالفونتي يف وجه كولن باول رئيس هيئة األركان املشرتكة ( )1998-1993ووزير

الخارجية األمرييك ( ،)2005-2001بأنه ال يزال عبدًا ،ويختلف عن العبد يف املزرعة يف كونه عبدًا يف املنزل

يلقى معاملة خاصة من قبل سيده األبيض.

من الواضح أن النزعة الحقوقية لألمريكيني من أصل أفريقي هي نزعة اندماجية يف األمة األمريكية .فهم

يُطالبون باملساواة الكاملة عىل أساس املواطنة ،وليس عىل أساس خصوصية إثنية أو دينية أو ثقافية أو

غريها .الحديث هنا ليس عن تعددية ثقافية ،وحقوق جامعية ،بل عن كونهم جز ًءا ال يتج ّزأ من األمة األمريكية.
فمطالبهم ال تشمل االعرتاف بلغة وثقافة ،وإمنا االعرتاف بتاريخ املعاناة واحرتامه ،واحرتام ذاكرتهم يف 
إطار الرغبة يف االندماج الكامل يف الحياة األمريكية.

من هنا اعتُرب تعيني أول رئيس أركان أسود وأول قاضية سوداء إنجازًا .هذا ال يعني أن العنرصية زالت من القضاء
مت قبل ذلك ،وأصبحت رموزًا للمساواة؛ إذ بقيت مثة زوايا مظلمة
أو من البيت األبيض أو املجاالت التي اقتُ ِح َ

كثرية مل تتع ّرض ألشعة املساواة يف املؤسسات والنفوس؛ لقد تج ّند السود للرشطة منذ مدة طويلة وأصبح

بعضهم ضباطًا كبا ًرا ورؤساء أقسام ومدعني عامني ورؤساء بلديات ،لكن عنرصية عنارص يف الرشطة ضد السود

بقيت من أبرز هذه الزوايا املظلمة .وتكتسب هذه العنرصية أهمية خاصة بسبب ارتفاع مستوى الجرمية عند
السود ألسباب اجتامعية  -اقتصادية يطول رشحها .ولكن العنرصيني يفرسون ارتفاع معدالت الجرمية بوصفه
ريا عن طباع ثابتة لدى السود ،حتى لو كان مصدرها بيئيًا اجتامعيًا وليس عضويًا .وهذا يعني أن كل شاب
تعب ً

ما .ومث ّة ميل ليس فقط إىل الشك فيه واعتقاله ،بل الستخدام درجة أكرب
أسود ممكن أن يكون جنائيًّا أو مجر ً

من العنف أثناء عملية االعتقال ،وأيضً ا إصدار عقوبات أكرث شدّة بحقه يف املحكمة .ولدى هذه البنية العنرصية

تتأسس عىل ما سبق املرونة الكافية الستقطاب سلوك عنيف وحاد وعنرصي يف جوهره من طرف ضباط
التي
ّ

ومدعني عامني سود يصبون جام غضبهم عىل السود الكساىل ،والذين ال يعملون ،أو عىل العنيفني بطبعهم.

7

مهم دوسلا ةايح« ةضافتنا قايس يف تاظحالم

كام أن نسبة الجرائم أعىل لدى السود ،فإن نسبة العنرصية لدى الرشطة أعىل من نسبتها لدى قطاعات 
اجتامعية ومهنية أخرى((( ،ليس فقط بسبب املستوى الثقايف والتعليمي للرشطة ،بل أيضً ا ألن الرشطة 

بطبيعتها متيل إىل التصنيف والتعميم وتقسيم الناس إىل فئات  ،Categorizationضمن وسائلها للرقابة 

تعسف يف 
ول هذا العنف إىل
ّ
والضبط والسيطرة ،إضافة إىل كونها ت ِّ
ُجسد العنف الرشعي للدولة .وقد يتح ّ

حالة الرشطي العنرصي أو الضعيف الشخصية الذي يُريد أن يثبت رجولته ،أو حتى الرشطي األسود الذي
يريد أن يُثبت أنه أكرث «بياضً ا» من البيض .ويصبح هذا التعسف مؤسسيًا يف حال غياب الرقابة عىل استخدام
الرشطة للقوة ،ورخاوة آليات املحاسبة تجاه أجهزة إنفاذ القانون بصفة عامة ،وعدم املتابعة القانونية
لقضايا سوء استخدام القوة ،وتضامن أفراد الرشطة املؤسيس أو شبه النقايب مع بعضهم لعدم محاسبة

زمالئهم الذين يسيئون استخدام العنف.

وحني نقوم بتوثيق جزيئ لحاالت قتل السود عىل أيدي الرشطة منذ ما بعد انتخاب باراك أوباما ،نبدأ يف 30

كانون األول /ديسمرب  ،2008حني أطلق رشطي أبيض يف تكساس النار عىل شاب أسود البرشة يدعى رويب
توالن  ،Robbie Tolanبعد أن حسبه خطأً يقود سيارة مرسوقة نتيجة عدم تسجيل الرشطي رقم السيارة بشكل

صحيح .ويف أيار /مايو  ،2010توصلت املحكمة إىل قرار بعدم إدانة الرشطي وقامت بتربئته(((.

ما ،يف األول من
وتال تلك الحادثة مقتل الشاب أوسكار غرانت  ،Oscar Grantالذي كان يبلغ من العمر  22عا ً

كانون الثاين /يناير 2009؛ فقد رماه رشطي بالرصاص يف ظهره رغم أن رشطيًا آخر ثبّته ليقيّده ،ورغم أنه

ال يحمل أي سالح .ومل تقم الرشطة بفتح تحقيق كامل بالحادث إال بعد انتشار رشيط فيديو بعد أسابيع يوث ّق

مقتل أوسكار .وعوقب الرشطي بسنتني سج ًنا فقط ألنه مل يقصد قتله .ووصفت هيئة املحلفني الحادث

باملأساوي .ويف عام  ،2019أي بعد عرش سنوات من الحادثة ،أظهرت التقارير التي صدرت مبوجب قانون

الشفافية أن ترصيح الرشطي عن الحادثة كان كاذبًا( .((1يف الحالتني أعاله ،مل يُدل أوباما ،الذي كان ال يزال
رئيسا منتخ ًبا ومل يستلم الرئاسة بعد ،بأي ترصيح(.((1
ً
 8عىل سبيل املثال ،وبحسب استطالع نُفّذ قبل شهر من مقتل جورج فلويد ،ت ُشري البيانات إىل أن أغلبية األمريكيني ( 78يف املئة) لديها ثقة بعنارص الرشطة،
عبوا عن ثقتهم بالرشطة ،وهذه النسبة أقل بني فئة الشباب من السود .كام أن النسب شبيهة عند تقييم املستجيبني
يف حني أن  56يف املئة فقط من السود ّ
ُبي
املعايري األخالقية للرشطة؛ إذ إن أغلبية األمريكيني ق ّيموها بنسب عالية ،يف حني أن نحو نصف السود فقط ق ّيموها بشكل عالٍ ،وكانت األقل بني الشباب السود .وت ّ
اإلحصاءات والبيانات املختلفة الفروقات يف تعامل الرشطة والنظام القضايئ مع األمريكيني السود مقارنة بالبيض .فعىل الرغم من أن عدد األمريكيني البيض الذي
قتيل) ،فإن معدل القتىل من
ً
قتيل) هو ضعف عدد القتىل من األمريكيني السود (1296
ً
قتلوا عىل أيدي الرشطة منذ عام  2015وحتى  12حزيران /يونيو 2473( 2020
قتيل لكل مليون من األمريكيني البيض ( 197مليون نسمة) مقابل 31
ً
نسبتهم يف املجتمع يختلف جذريًا؛ إذ تُ ثل نسبة القتىل البيض عىل أيدي الرشطة ما معدّله 13
يثلون نسبة عالية من املساجني أعىل بأضعاف من نسبتهم من مجموع سكان
ً
قتيل لكل مليون من األمريكيني السود ( 42مليون نسمة) .كام أن األمريكيني السود ُ
تبي أن  32.9يف املئة من السجناء هم من السود يف حني أن نسبتهم يف
الواليات املتحدة؛ فبحسب بيانات مكتب إحصاءات وزارة العدل األمريكية يف عام 2018
ّ
املجتمع األمرييك هي  12.3يف املئة .يف املقابل ،فإن نسبة املساجني البيض بلغت  30.4يف املئة عىل الرغم من أن نسبتهم من املجتمع األمرييك تتخطى 60
يف املئة .كام أن الرجال السود ممن ترتاوح أعامرهم بني  18و 19سنة هم أكرث عرضة للسجن بنحو  13ضعفًا مقارنة بأقرانهم من البيض ،ويف املجمل ،فإن الرجال
السود من جميع األعامر هم أكرث عرضة للسجن من أقرانهم البيض بحواىل  6أضعاف .هذا عدا عن عدم املساواة يف املعاملة التي يلقاها األمريكيون السود يف
النظام القضايئ؛ إذ من املرجح أن يتم توقيف األمريكيني السود بتهم تتعلق باملخدرات بدرجة أعىل بكثري من األمريكيني البيض ،عىل الرغم من أن نسب تعاطي
فضل عن أن احتاملية رفض اإلفراج عنهم بكفالة هي أعىل من املتهمني البيض ،وهم أكرث عرضة لتوجيه اتهامات وأحكام أكرث شدّة
ً
املخدرات فيام بينهام متقاربة.
من املتهمني البيض الذين ارتكبوا الجناية أو الجرم نفسه.
E. Ann Carson, “Prisoners in 2018,” U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, Bulletin (April 2020), p. 17, accessed
on 15/6/2020, at: https://bit.ly/2UMpG6w; “Report to the United Nations on Racial Disparities in the U.S. Criminal Justice System,” The Sentencing Project,
19/4/2018, accessed on 15/6/2020, at:
https://bit.ly/3frnQ2H; “Fatal Force: 1,027 People have been Shot and killed by Police in the Past Year,” The Washington Post, 15/6/2020, accessed on 15/6/2020,
at: https://wapo.st/3fsK3xk; Hannah Gilberstadt, “A Month before George Floyd’s Death, Black and White Americans Differed Sharply in confidence in the
Police,” Pew Research Center, Fact Tank, 5/6/2020, accessed on 15/6/2020, at: https://pewrsr.ch/2YBVrAm
9 Ed Lavandera, “Questions Surround Shooting of Baseballer's Son,” CNN, 8/1/2009, accessed on 14/6/2020, at: https://cnn.it/2Y0Eu3v; Cameron
;Langford, “Police Shooting Trial Ends with Surprise Settlement,” Courthouse News Service, 15/9/2015, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/2YBTeVs
James C. McKinley Jr., “Texas Officer Is Acquitted in Shooting,” The New York Times, 11/5/2010, accessed on 14/6/2020, at: https://nyti.ms/3e2M8Qt
10 Demian Bulwa, “BART's Shooting Probe Missteps,” San Francisco Gate, 30/1/2020, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/2AsXoHo; Sam Levin, “Officer
;Punched Oscar Grant and Lied about Facts in 2009 Killing, Records Show,” The Guardian, 2/5/2019, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/2UMBmpY
Dakin Andone & Marlena Baldacci, “Officer Instigated then Lied about Actions that Led to Shooting Death of Oscar Grant, Report Says,” CNN, 4/5/2019,
accessed on 14/6/2020, at: https://cnn.it/2MWicJP
11 Fredrick Harris, The Price of the Ticket: Barack Obama and Rise and Decline of Black Politics (Oxford, NY: Oxford University Press, 2012) p. 174.
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وقتل الشاب ترايفون مارتن  Trayvon Martinيف والية فلوريدا يف  26شباط /فرباير  ،2012بعد مشادّة كالمية

وع لحراسة الحي ،وهو أمرييك من أصول التينية؛ ألن شكل
مع جورج زميرمان  ،George Zimmermanمتط ّ

ها مع أنه مل يكن يحمل أي سالح .ويف متّوز /يوليو  ،2013رأت هيئة املحلفني أن زميرمان
مارتن بدا له مشبو ً

غري مذنب .وأدى اإلعالن عن هذا الحكم إىل إشعال فتيل االحتجاجات ضد العنرصية ،ونشأت حركة «حياة السود

عا مع عدد من صناع القرار من الدميقراطيني والجمهوريني
مة»  .((1(Black Lives Matterعقد أوباما اجتام ً
مه ّ
ملناقشة أفضل الطرق لتحقيق إصالحات يف العدالة الجنائية .وأصدر بيانًا مكتوبًا يف  14متوز /يوليو  ،2013بعد

اإلعالن عن براءة زميرمان ،جاء فيه أننا «دولة قانون ،وأن هيئة املحلفني قد أدلت بحكمها» ،وناشد األمريكيني
ن كانوا قد بذلوا قصارى جهدهم لنرش التفاهم
الخلود إىل الهدوء ،ودعا إىل أن يسأل الجميع أنفسهم إ ْ
يف مجتمعاتهم ووقف موجة عنف األسلحة النارية اليومية ،وأنه يجب عىل جميع األفراد واملجتمعات سؤال

أنفسهم كيف ميكن منع تكرار هذه الحادثة املأساوية يف املستقبل(.((1

يف  17متوز /يوليو  ،2014قُتل إريك غارنر  ،Eric Garnerيف حادثة شبيهة جدًا بحادثة فلويد ،عند محاولة

الرشطي اعتقاله .مل يقاوم غارنر االعتقال ،إلّ أن الرشطي قام بوضع يديه حول عنقه ومن ثم طرحه أرضً ا وجثا

بركبته عىل رقبته ورصخ غارنر إحدى عرش مرة «ال أستطيع التنفس» إىل أن فارق الحياة .وانطلقت االحتجاجات

الغاضبة يف العديد من الواليات بعد مقتله وانتشار فيديو للحادثة ،ومجددًا بعد قرار املحكمة بعدم توجيه
التهم إىل الرشطي يف كانون األول /ديسمرب  ،((1(2014واكتفى أوباما يف حينها بقوله إن الواقعة ليست إال

مشكلة أمريكية ،وليست مشكلة السود فقط .وبعد االنتقادات الواسعة له ،برر أوباما موقفه بقوله« :لست
رئيسا ألمريكا السوداء .أنا رئيس أمريكا [ ]...ال ميكنني أن أصدر قوانني تق ّر بأين أساعد السود فقط»( .((1والغريب
ً

أن أوباما بترصيحه هذا مل يقم بالتصدي ملشكلة قال إنها أمريكية ،وكان بإمكانه التعامل معها بجدية ما

يؤدي إىل نتائج إيجابية عىل املجتمع األمرييك بصفة عامة والسود بصفة خاصة .ولكنه ،من ناحية أخرى ،رفع

غطاء حامية معنوي عن السود ،وهو غطاء الرئاسة.

ما ،يف
بعد حادثة غارنر بأسابيع ،تحديدًا يف  9آب /أغسطس  ،2014قُتل مايكل براون  Michael Brown، 18عا ً

مستسلم؛ إذ أطلق الرشطي ما مجموعه اثنتي عرشة رصاصة منها اثنتان عند
مدينة فريغسون بعد أن رفع يديه
ً

جرت احتجاجات عنيفة عقب وفاة براون ،وانترش شعار «األيدي مرفوعة ،ال تطلق
وقوع مشادة كالمية بينهام .تف ّ
النار»  .Hands up, don›t shootوحثّ أوباما املتظاهرين بلغة تعليمية وصائية عىل الهدوء وتحويل غضبهم

إىل فعل ب ّناء وأن األعامل االحتجاجية العنيفة ليست الحل .كام أكّد عىل رضورة تق ّبل جميع األمريكيني قرار تربئة

الرشطي من خالل قوله« :ألننا دولة تقوم عىل حكم القانون ،ويجب أن نقبل بأن هذا كان قرار الهيئة الخاصة»(.((1
 12تأسست هذه الحركة يف عام  2013يف الواليات املتحدة األمريكية بعد أن انترش هاشتاغ  BlackLivesMatter#يف وسائل التواصل االجتامعي عقب محاكمة
زميرمان وتربئته من تهمة قتل ترايفون مارتن.
13 Wesley Lowery, “Trayvon Martin was Shot and Killed Three Years Ago Today,” The Washington Post, 26/2/2015, accessed on 14/6/2020, at: https://wapo.
st/37tjfKC; Leo Benedictus, “How Skittles Became a Symbol of Trayvon Martin's Innocence,” The Guardian, 15/7/2013, accessed on 14/6/2020, at: https://
bit.ly/3hqA4KN; The White House, Office of the Press Secretary, “Statement by the President,” 14/7/2013, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/3fquzdc
14 Joseph Goldstein & Marc Santora, “Staten Island Man Died From Chokehold During Arrest, Autopsy Finds,” The New York Times, 1/8/2014, accessed
on 14/6/2020, at: https://nyti.ms/2Y1i4yS; Vivian Ho, Peter Fimrite & Kale Williams, “Oakland, S.F. Protesters Denounce Police Killing of Eric Garner,” San
Francisco Chronicle, 3/12/2014, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/3e4La62
 15عائشة البرصي" ،حني خذل أوباما األمريكيني السود" ،العريب الجديد ،2020/6/14 ،شوهد يف  ،2020/6/14يفhttps://bit.ly/37yt4XJ :؛
Tanya Somanader, “President Obama Delivers a Statement on the Grand Jury Decision in the Death of Eric Garner,” The White House, 3/12/2014, accessed
on 14/6/2020, at: https://bit.ly/30GPUej
16 Eliott C. McLaughlin, “Despite Discrepancies, Dorian Johnson Consistent in Accounts of Brown Shooting,” CNN, 16/12/2014, accessed on 14/6/2020, at:
https://cnn.it/3hpM7YS; Rachel Clarke & Mariano Castillo, “Michael Brown Shooting: What Darren Wilson Told the Ferguson Grand Jury,” CNN, 26/11/2014,
accessed on 14/6/2020, at: https://cnn.it/2UM1kK5; Jon Swaine, Paul Lewis & Dan Roberts, “Grand Jury Decline to Charge Darren Wilson for Killing Michael
Brown,” The Guardian, 25/11/2014, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/3dYDEd3
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ما ،يُدعى تامري رايس  Tamir Riceبرصاص رشطي
يف  22ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014قُتل صبي عمره  12عا ً

يف والية أوهايو .كان رايس يلعب يف حديقة عامة وبيده مسدس لعبة ،وعندما رفض أن يلقي املسدس،

أطلق الرشطي النار عليه وقتله .وقد انترش رشيط فيديو للحادثة ،لكن الرشطي بُ ِّرئَ من التهم بحجة أنه كان

من الصعب التمييز بني املسدس الحقيقي واللعبة .واكتفى ترصيح هيئة املحلفني بالقول إن الحادث كان خطأً

برشيًّا ،وإن األدلة مل ترش إىل أي سلوك إجرامي من قبل الرشطة(.((1

وأثار مقتل آلتون ستريلنغ  Alton Sterlingيف  5متوز /يوليو  ،2016يف والية لويزيانا ،الغضب بعد أن انترش
مقطع فيديو يوثق إطالق رشطيني النار عىل ستريلنغ بعد أن قام أحدهام باستخدام صاعق كهربايئ ضده،

د أحدهام من العمل إلدانته بخرق قواعد العمل املتعلقة باستخدام
قبل أن يطلقا عليه النار عدة مرات .وقد طُ ِر َ

القوة بينام أوقف اآلخر عن العمل ثالثة أيام .مجددًا ،وصف أوباما الحادثة بأنها مشكلة الواليات املتحدة،
ودعا الشعب إىل التعاون عىل حلها ،وأكّد ثقته بالنظام القضايئ األمرييك( .((1والحقًا ،أثارت حادثة إطالق

عنرصي أبيض النار يف كنيسة تشارلستون يف والية جنوب كارولينا ،يف  17حزيران /يونيو  ،2015عىل تسعة

من مرتادي الكنيسة من األمريكيني ذوي األصول األفريقية ردود فعل جامهريية واسعة(.((1

ويف عهد دونالد ترامب ،قتل منذ عام  ،2017حني وصل إىل البيت األبيض حتى عام  ،2019أكرث من  700شخص

من األمريكيني السود عىل أيدي الرشطة(.((2

ففي  29نيسان /أبريل  ،2017قُتل جوردان إدواردز  Jordan Edwardsبعد أن أطلق رشطي النار عىل رأسه
زاعم أن السيارة التي كان فيها إدواردز كانت تسري إىل الخلف باتجاه الضابط
يف مدينة داالس يف تكساس،
ً

جل للحادثة ،حيث إن الضابط أطلق
«بطريقة عدوانية» .لكن
تبي العكس بحسب ما أظهره رشيط الفيديو املس ّ
ّ

النار عندما كانت السيارة «تتحرك إىل األمام» وليس باتجاه الرشطي(.((2

ما) ،يف والية كاليفورنيا ،بعد إطالق
ويف  18آذار /مارس  ،2018قُتل ستيفون كالرك  Stephon Clark (22عا ً

الرشطة النار عليه عرشين طلقة يف الساحة الخلفية من منزل جدّته .ادّعى أحد الضباط أنهم كانوا يخشون عىل
حا؛ إال أنه كان يحمل هاتفًا محمولً فقط .أثار نرش رشيط فيديو للرشطة عن
حياتهم معتقدين أن كالرك كان مسل ً

الحادث احتجاجات كبرية وانترش شعار «ال تطلق النار ،إنه هاتف محمول»  .Don›t shoot, it›s a cell phoneويف
 2آذار /مارس  ،2019تم اإلعالن أنه لن توجه إىل الرشطيني اللذين قتال كالرك أي تهمة؛ ألن الحقائق ال تدل عىل

أنهام قاما بعمل إجرامي(.((2

17 Elahe Izadi and Peter Holley, “Video Shows Cleveland Officer Shooting 12-Year-Old Tamir Rice Within Seconds,” The Washington Post, 27/11/2014, accessed
on 15/6/2020, at: https://wapo.st/3d4S22b; Ashley Fantz, Steve Almasy & Catherine E. Shoichet, “Tamir Rice Shooting: No Charges for Officers,” CNN,
29/12/2015, accessed on 15/6/2020, at: https://cnn.it/2Y6OpEO
18 Ashley Cusick, Abigail Hauslohner & Sarah Larimer, “‘Murder, plain and Simple’: Grief in Baton Rouge Days after Alton Sterling Shooting,” The Washington
Post, 8/7/2016, accessed on 15/6/2020, at: https://wapo.st/2UOBJjF; Jason Hanna “No Charges Against Officers in Alton Sterling death; Other Videos are
Coming,” CNN, 27/3/2018 accessed on 15/6/2020, at: https://cnn.it/2Ba81ig; Nora Kelly Lee, “President Obama: ‘This is an American Issue that we Should All
Care about’,” The Atlantic, 7/7/2016, accessed on 15/6/2020, at: https://bit.ly/3d5noph
19 Nick Corasaniti, Richard Pérez-Peña and Lizette Alvarez, “Church Massacre Suspect Held as Charleston Grieves,” The New York Times, 18/6/2015, accessed
”on 15/6/2020, at: https://nyti.ms/3hski2b; Sarah Pulliam Bailey, “The Charleston Shooting is the Largest Mass Shooting in a House of Worship since 1991,
The Washington Post, 18/6/2015, accessed on 15/6/2020, at: https://wapo.st/3e5AyE5
20 “Fatal Force: 986 People were Shot and Killed by Police in 2017,” The Washington Post, accessed on 15/6/2020, at: https://wapo.st/3e7qbjc; “Fatal Force:
991 People were Shot and Killed by Police in 2018,” The Washington Post, 1/6/2020, accessed on 15/6/2020, at: https://wapo.st/3hz6ItZ; “Fatal Force: 1,002
People were Shot and Killed by Police in 2019,” The Washington Post, 13/6/2020, accessed on 15/6/2020, at: https://wapo.st/37w40Ri
21 Liam Stack & Christine Hauser, “Police Account Changes in Killing of Texas 15-Year-Old,” The New York Times, 1/5/2017, accessed on 15/6/2020, at:
https://nyti.ms/3d9WRaq
22 “Stephon Clark: Protests over Police Shooting Shut NBA Arena,” BBC, 23/3/2018, accessed on 15/6/2020, at: https://bbc.in/30MCNsi; Jose A. Del Real,
“No Charges in Sacramento Police Shooting of Stephon Clark,” The New York Times, 2/3/2019, accessed on 15/6/2020, at: https://nyti.ms/2YBoFiF

10

الاقم | 18وينوي /ناريزح 18  18

يف  28آذار /مارس  ،2019قُتل خافيري أمبلر  Javier Amblerأثناء مطاردة الرشطة له بالسيارة بسبب مخالفة

وبي
ور األمر ومطاردته.
مرورية طفيفة؛ إذ فشل أمبلر يف تعتيم املصابيح األمامية لسيارته ،ما أدى إىل تط ّ
ّ
فيديو من وثائق الرشطة نُرش مؤخ ًرا أن أمبلر مل يقاوم االمتثال ألوامر الرشطة ،وأخربهم أنه يعاين مشاكل

يف القلب ،إال أن عنارص الرشطة قامت بتقييده بالقوة واستخدام املسدسات الصاعقة أربع مرات ،ما أدى إىل

وفاته بعد أن أخربهم مبرضه ،وأنه ال يستطيع التنفس(.((2

ويف  13آذار /مارس  ،2020قُتلت بريونا تايلور  ،Breonna Taylorمسعفة طبية يف والية كنتايك ،بعد أن

اقتحمت الرشطة منزلها من دون سابق إنذار بنا ًء عىل أمر تفتيش يف إطار مذكرة بحث عن مشتبه فيه يف
قضية مخدرات يف املنطقة .وقد أُصيبت تايلور مبا ال يقل عن مثاين رصاصات .مل ت ِ
ُحدث قضية تايلور أي ضجة
أو احتجاجات إال مؤخ ًرا .ورشع مكتب التحقيقات الفيدرايل يف التحقيق يف القضية(.((2

ومؤخ ًرا بعد حادثة جورج فلويد ،قامت الرشطة ،يف  12حزيران /يونيو ،بقتل ريشارد بروكس Rayshard Brooks

بإطالق النار عليه يف موقف سيارات مطعم للوجبات الرسيعة؛ إذ استدعيت الرشطة بعد أن عطّل بروكس
السري ،حيث كان نامئًا يف سيارته ،وبعد أن فشل بالقيام بفحص كشف الثاملة ،حاول الهرب ،إال أن عنارص

الرشطة قامت مبالحقته وصعقه باملسدس الكهربايئ ،ثم أطلقت النار عليه .تظاهر عديد من الناس بعد

انتشار الفيديو الذي وث ّق الحادثة ،وقد أرضم بعض املحتجني النار يف مطعم الوجبات الرسيعة(.((2

املعركة عىل جبهة التمييز العنرصي هذه حقيقية ومصريية .وقد منحها فلويد رشارة من شأنها أن تُش ِ
عل

انتفاضة يف عرصنا الحديث إذا كانت عنارص نشوبها مكتملة ،وهي متمثلة برشيط فيديو مؤثر ودراماتييك .إن
ي ّيز فلويد من غريه من ضحايا الرشطة يف السنوات األخرية هو وجود فيلم كامل يوث ّق مقتله حتى لحظة
ما ُ

ِ
لفظه أنفاسه األخرية ،وبرودة أعصاب الرشطي الجاثم عىل رقبته الذي يفتقر إىل أي تعبري إنساين يتالءم

مع ما يقوم به ،وتفاقم عنف الرشطة ضد السود ،ووجود رئيس يرتاكم االحتقان ضد عنرصيته املعلنة مقارنة

برئيس سابق كان يهدّئ املترضرين مع أنه متضامن مع قضيتهم يف مسلك يعتربه كثريون انتهازيًا ،وأوضاع

اقتصادية صعبة بعد وباء كورونا (كوفيد .)-19لقد امتدح ترامب حركات العنرصيني البيض أكرث من مرة ودافع
عنها .وقد ازداد عددها يف فرتة رئاسة ترامب بنسبة  55يف املئة( ،((2واستخف بحياة السود ،ويبدو أنه يف

ماضيه «العريق» رفض هو ووالده تأجري شقق لسود يف أبنيتهم كمالك عقارات(( ((2هذا من دون التع ّرض
رب كثري).
لـ «ميزاته» األخرى التي أُسيل بشأنها ح ٌ
سوف تستمر هذه املعركة وتتخذ أبعادًا أوسع ،وال شك يف أن حركة «حياة السود مهمة» ،وغريها من حركات
وت الفرصة بفتح ملف العنف البولييس
الحقوق املدنية والحركات الدميقراطية يف الواليات املتحدة لن تف ّ

ضد األمريكيني من أصل أفريقي ،كام أنها ت ُلهِم املكافحني ضد العنرصية يف مناطق أخرى من العامل.

23 The Associated Press, “Body Camera: Dying Man Pleads ‘Save Me’ During Taser Arrest,” The New York Times, 9/6/2020, accessed on 15/6/2020, at:
https://nyti.ms/2YD8SjA
24 Richard A. Oppel Jr. & Derrick Bryson Taylor, “Here’s What You Need to Know About Breonna Taylor’s Death,” The New York Times, 5/6/2020, accessed
on 15/6/2020, at: https://nyti.ms/30NG9eC
25 Artemis Moshtaghian, et al., “Atlanta officer who fatally shot Rayshard Brooks has been terminated,” CNN, 5/6/2020, accessed on 15/6/2020, at:
https://cnn.it/2N0TVCp
26 Rosie Gray, “Trump Defends White-Nationalist Protesters: ‘Some very Fine People on Both Sides’,” The Atlantic, 15/8/2017, accessed on 15/6/2020, at:
https://bit.ly/3forLNG; Jason Wilson, “White Nationalist Hate Groups have Grown 55% in Trump Era, Report Finds,” The Guardian, 18/3/2020, accessed on
15/6/2020, at: https://bit.ly/37ycc3r
 27ينظر مقال توين شفارتس الذي كتب مع ترامب كتاب فن الصفقة :The Art of the Deal
Tony Schwartz, “The Psychopath in Chief,” Medium, 28/5/2020, accessed on 15/6/2020, at: https://bit.ly/2YG07VW
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 .3مالحظة بشأن الصواب السيايس
دول أخرى
ً
الالفت أن غالبية املسريات االحتجاجية خارج الواليات املتحدة تجري يف دول دميقراطية ،وأن

استبدادية ملوثة بالعنرصية ال تشهد مثل هذه الحركات االحتجاجية ،أو ال تسمح بها ،عدا عن أنها ال تعرتف
أصل .وبعض األنظمة االستبدادية الذي يقتل من دون حساب ،ويعذّب مواطنيه يف
ً
بوجود عنرصية فيها

ليبي مرة أخرى
ع قانوين ،ال يتو ّرع عن استخدام األحداث يف الواليات املتحدة
السجون من دون رقابة أو واز ٍ
ّ

ما يسميه «زيف ادعاءات الدميقراطية الغربية».

يف دول الرشق األقىص تصل الشوفينية القومية إىل درجات عالية جدًا ،وسبق أن وصلت إليها نظرية األعراق،

عا للنضال يف املجال العام .وشهدت ميامنار أعامل قمع وتطهري منهجية ومنظمة عىل
لكنها ليست موضو ً
أساس عرقي /ديني ضد الروهينغا يف دولة ترأس حكومتها معارضة سابقة وحاصلة عىل جائزة نوبل للسالم
عا يف العنرصية ضد املسلمني.
وعىل جائزة ساخاروف لحرية الفكر وغريها من الجوائز .كام شهدت الهند ارتفا ً

أما مامرسات الصني يف حق املسلمني (األويغور) فتثار خارج الصني فقط .وقد رأينا بعضً ا من مشاهد طريقة

«استقبال» هنغاريا ودول أوروبية رشقية أخرى ،كانت سابقًا اشرتاكية ،لالجئني السوريني ،كام أن موضوع

التمييز املتبادل ضد األقليات اإلثنية يف دول أوروبا الرشقية أشبع نقاشً ا وبحثًا .وتشهد بلدان املرشق

العريب تحريضً ا دين ًيا ،أو طائف ًّيا /مذهب ًّيا ،كام ال يُفاجئك أن يصدح خطيب يف أحد املساجد بالتحريض عىل غري

املسلمني بشكل عام .وما زال التعامل بفوقية مع أصحاب البرشة السوداء قامئًا لدى بعض الفئات.

ترتكز املعركة ضد العنرصية  خارج الواليات املتحدة يف دول أوروبا الغربية ،ليس بسبب تاريخ األخرية 

ما .فابن املهاجر
االستعامري السابق فحسب ،وإمنا أيضً ا ألن التوقعات من النظام الدميقراطي مختلفة متا ً

يف دول أوروبا الغربية  يتوقع حقوقًا كاملة ،وإضافة  إىل ذلك يتوقع اعتذا ًرا  عن كيفية معاملة الدولة 
مر سابقًا ،ألنه نشأ وتعلّم يف ظل نظام قانوين وثقافة سياسية ومدنية سائدة 
لوالديه ولوطنهام امل ُستع َ
تدفعه إىل توقع املساواة من النظام الحاكم واملجتمع ،ومحاسبتهام عىل التناقض بني الواقع واملتوقع.

حصل تقدم كبري يف مجال الحقوق الفردية يف الغرب يف العقود الثالثة األخرية ،وتصدّرت املسرية قضية
حقوق املرأة وقضية العنرصية ضد السود يف الواليات املتحدة .وسارعت فئات ليربالية واسعة إىل تبني هذه
القضية يف الرصاع ضد القوى املحافظة .وما لبث جيل آخر من املحافظني أن تكيف مع املنجزات املدنية وانتقل
إىل مواقع جديدة؛ إذ تب ّنى سياسيوه تعميم الحقوق املدنية والسياسية عىل املواطنني واملواطنات.
وما لبث االعرتاف بحقوق املرأة والسود وغريهم أن أصبح يف أعينهم جز ًءا من الثقافة الليربالية الغربية،
ما كذلك .كام ظلوا مخلصني للحفاظ عىل قوة الواليات املتحدة ورسالتها التاريخية
والحقيقة أنه مل يكن يو ً
يف العامل (من هذه الناحية ال ينتمي ترامب إىل معسكر املحافظني الجدد ،وال إىل معسكر املحافظني،
فهو مييني شعبوي من نوع مختلف).
يختلف املحافظ املعارص عن املحافظ القديم يف أنه أكرث تقبّ ًل لفكرة الحقوق الفردية ورفض التمييز عىل

أساس الجنس والعرق وغريه .ولكنه يقبل باملساواة عىل أساس االندماج فحسب ،أي من دون فكرة التعددية
الثقافية واالعرتاف بالحقوق الجامعية التي أصبح قسم كبري من الليرباليني يتق ّبلونها بعد أن كانوا يرفضونها

ما .مبعنى أنه يف الوقت الذي تقدّم فيه املحافظون نحو قبول أفكار ليربالية باملساواة عىل أساس
رفضً ا تا ً

االندماج يف «الهوية القامئة للدولة وثقافتها» واحرتام «تاريخها القومي» ،فإن بعض الليرباليني أصبحوا

يتقبّلون فكرة الخصوصيات الثقافية أيضً ا ،مبا يف ذلك تقبّل ثقافات الجامعات الدينية املختلفة يف الواليات
املتحدة ،واملهاجرين يف دول أوروبا الغربية عىل نحو خاص.
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يف هذه املرحلة ذاتها تب ّنى املثقفون الليرباليون والحركات النسوية وحركات الحقوق املدنية خطاب

الصواب السيايس  political correctnessالذي يسعى إىل تنقية اللغة من تعابري ومصطلحات يعتربها أصحاب

هذا الخطاب متحجرات عنرصية رسبت يف اللغة ،وأن استخدامها يفرتض أن يحظر اجتامع ًيا .والحقيقة أن
األفكار النمطية املس ّبقة تركت بصامت كثرية عىل اللغة ،لكن تداول العديد من األلفاظ املشحونة باملعاين
السلبية ناجم عن االستخدام املديد .وبعض من يستخدمها ال يقصد معانيها األصلية .وعىل الرغم من أن

ا مهم ضمن املعركة  عىل العنرصية ،وآلية مهمة يف  كبح العنرصيني ودفع
الصواب السيايس كان جز ًء
ً

الفرد  والجامعات  إىل التفكري يف  بعض املفردات الرائجة  واألسس العنرصية التاريخية لهذه املفردات،

عا لذاتها يكاد ينفصل عن الهدف األسايس الذي ظهرت 
أو التعبريات ،فإنها تحولت تدريج ًيا لتصبح موضو ً

ول إىل نوع من الريبة والشك يف اإلنسان
من أجله .وثقافة الصواب السيايس حني تصبح هدفًا لذاتها تتح ّ

عا للوصاية الليربالية التي تخاطبه بنربة وصائية تعليمية ،وتكاد تؤنبه عىل لغته.
العادي الذي يصبح موضو ً

ح ّراسه واملنافحني
تراكم يف الدول الغربية يف العقد املايض نوع من الضيق من خطاب «الصواب السيايس» و ُ
عنه الذين بدوا كأنهم يحاسبون الناس عىل كالمهم ،ويق ّيدون «حرية التعبري» .وبهذا قلب اليمني املتطرف

حرية التعبري من عد ٍ
و لها ،إىل أداة يستخدمها ضد «أصحابها» الليرباليني .واستغل اليمني الشعبوي هذا

وله إىل أحد أهم مصادر التعبئة التي يقوم بها يف الغرب ضد األجانب
الضيق من خطاب الصواب السيايس وح ّ
واألقليات ،ويف «فضح» الليربالية التي تفرط ،من منظوره ،يف هوية البالد إذ تعرتف بالثقافات األخرى التي

ريا ،وال
تهدد الثقافة املحلية السائدة وهوية الوطن التي نشأ عليها ابن الطبقات العاملة الذي ال يسافر كث ً

يتداخل بالثقافات األخرى.

إن أحد مصادر انتخاب ترامب وصعود اليمني الشعبوي يف  أوروبا ضد الليربالية  هو  هذا االحتقان وتلك

كأنه سلب منهم لصالح األقليات والسود 
الدعوة الشعبوية للرجال البيض أن يسرتدوا وطنهم الذي يصور
ُ
مة ال التحركات 
واملهاجرين .ومن املهم ألي معرك ُ
مة ضد العنرصية  -وأتحدث هنا عن الحركات املنظّ َ
ة منظّ َ

العفوية - أن تنتبه أال تستدعي مثل رد الفعل هذا .مبعنى أن الحركة الحالية لحقوق السود ضد عنف الرشطة
ومن أجل املساواة أمام الجهاز القضايئ يجب أال تصل إىل حد اعتبار نفسها عملية تطهري تسرب أغوار نفس

«املواطن املتوسط» بحثًا عن أفكار تكونت يف خفاياه ،أو أطلت من الوعيه يف تعبريات لغوية أو ثقافية،

فيطلب منه االعرتاف بعنرصيته .كام ال ميكنها أن تفرض عليه مراجعة تاريخ بالده برمته دفعة واحدة ،فهذه
املراجعات تحتاج إىل وقت ،وال تجري استجابة للمطالب يف مظاهرات .يجب أال يصبح االهتامم بالصواب

السيايس مبنزلة موضوع لذاته كأنه هو األساس وليس مدى إسهامه ونجاعته يف التصدي للعنرصية.

ال شك يف أن تاريخ الدول الرأساملية الغنية التي كانت دولً استعامرية يشمل صفحات االستعامر املشينة.

جميعنا يعرف ذلك ،كام أنه يحتوي عىل اضطهاد العامل وتشغيل النساء واألطفال ،وحتى عىل العبودية
ور أيضً ا النظام الدميقراطي الليربايل وحقوق املواطن والحريات ،كام تدرجت
يف بعض املراحل .لكن فيه تط ّ

فيه عملية مراجعة متواصلة يف األكادمييات وحتى يف الثقافة الشعبية لصفحات من هذا التاريخ .ولكن

تاريخ شخصياته ليس بسيطًا أحادي البعد دامئًا ،بل تتداخل فيه جميع عنارص الحقبة التاريخية التي عاشوا

فيها .فواضعو الدستور األمرييك كانوا ميتلكون عبيدًا ،حني مل تقترص العبودية عىل الواليات الجنوبية ،كام

أنهم كانوا بال شك ذكوريني .مث ّة سياقات تاريخية للثقافة واأليديولوجية ،وإسقاط مقاييس العرص الراهن

فعل نقديًّا حقيقيًّا .الفعل النقدي الحقيقي يكون يف مراجعة مواضيع
ً
عليها يف إطار النضال املطلبي ليس

النقد يف سياقها التاريخي .فهل أن توماس جفرسون  ، )1826-Thomas Jefferson(1743وجون آدمز John

مون للثقافة السياسية األمريكية
 ، )1826-Adams (1735وجيمس ماديسون  )1836-James Madison (1751مه ّ
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منقوصا)؟ أم تكمن
بسبب وضعهم أول دستور دميقراطي ليربايل يف التاريخ اإلنساين (الذي يبدو لنا اليوم
ً
أهميتهم يف أنهم كانوا ميتلكون عبيدًا مثل غريهم؟ ما الذي ميّزهم بالضبط يف تلك املرحلة؟ إن دفع
املواطن األمرييك املتوسط إىل التساؤل حول هذا املوضوع سيؤدي إىل رد فعل رافض ،ويجعله معرضً ا

للتأثر بدعاية اليمني املتطرف .ومبقدار أهمية نزع الرومانسية واألسطرة عن الشخصيات التاريخية وتقييم
م أن حل القضايا الحالية
دورهم وإنجازهم يف سياقها التاريخي من دون تجميل ،فإنه من املهم أال ينشأ وه ٌ

يكون من خالل إعادة استحضارهم ملحاكمة أفعالهم ونوياهم .فهذا يف حد ذاته يرصف النظر عن معالجة

ما بعد عام.
جوهر املشكلة التي تعيد إنتاج ذاتها عا ً

يتقدم النضال املطلبي إىل األمام عرب تحقيق املطالب العينية املحددة يف كل مرحلة ويكمن التحدي يف
تطبيق القيمة األخالقية التي دفعت هذا النضال املطلبي إىل قضايا أخرى ملظلومني .أما تغيري الثقافة
فعملية طويلة ال تبدأ وال تنتهي بهدم متثال ،مع أنني أعتقد أنه ال يرض إزالة بعض التامثيل لشخصيات أبرز
ما فيها أنها كانت قد صنعت ثروتها من تجارة العبيد أو أظهرت «شجاعتها» يف مالحقة العبيد الهاربني يف
الجنوب ،أو لشخص أهم ما م ّيزه هو النزعة االستعامرية العنرصية مثل سيسل رودوس -Cecil Rhodes (1853

 .)1902إن رفض متجيد هؤالء وتخليد ذكراهم بوصفهم رموزًا وطنية هو أمر مفهوم .لكن مث ّة حاالت تختلط
فيها األمور لناحية رؤية املواطن املتوسط لتاريخ بلده ورموزه الوطنية ،وإن أكرب خطأ تقوم به هذه الحركات
هو تنفري املواطن املتوسط ودفعه إىل أحضان اليمني الدمياغوجي الشعبوي.

يخطئ خطاب الصواب السيايس يف صيغته املتعصبة مرتني .1 :مرة بخلط التمثيل  representationبالواقع،

وإيالء تغيري املصطلحات أهمية أكرب من تغيري الواقع ،فيام تستمر العنرصية يف املامرسة( .((2كام يتجاوز

إحالل التمثيل محل الواقع حدود اللغة بنقله إىل فهم التطورات يف الواقع نفسه .فوصول امرأة أو أمرييك

دليل كافيًا عىل تحقيق إنجاز كبري جدًا ضد
ً
أفريقي إىل منصب إداري أو وظيفة عليا يعد من منظور «التمثيل»

العنرصية أو التمييز ضد املرأة .وميكن ألي وصويل أو وصولية أن يقدم تعيينه/ها يف منصب بوصفه إنجازًا
ما .ماذا نقول يف األمرييك من أصل أفريقي الذي يطالب بحقه يف أن يقود الرشطة
للسود أو للنساء عمو ً
نفسها التي متيّز ضد األمريكيني األفارقة يف مامرستها للعنف؟ لقد ثبت أنه لن يسهم أكرث من سلفه أو

خلفه األبيض يف محاربة التمييز العنرصي .ال دليل عىل ذلك .والتجربة يف هذا الشأن غري مشجعة .فحتى
رئيسا للواليات املتحدة مل يسهم أكرث من غريه يف مكافحة التمييز ضد السود .معركة املساواة ليست
أوباما
ً

مهم ملجال كان محظو ًرا عىل السود أو النساء أو
ما
ً
قضية متثيل ،مع أن التمثيل يف حد ذاته قد يكون اقتحا ً

ما وتوبيخهم أو
غريهم .2 .يخطئ التط ّرف يف خطاب الصواب السيايس بفرض الوصاية عىل لغة الناس عمو ً

إبداء االستغراب من «تخلفهم» .هذه املامرسات تولّد ردود فعل تضيق بها.

ومن أكرثها عبثية فرض الصواب السيايس عىل التاريخ نفسه .فإذا أصبح مطلوبًا حظر العنرصية يف الفضاء

الثقايف والسينام ،ومن ضمن ذلك مظاهر دونية املرأة أو األمرييك من أصل أفريقي ،فإن هذا ال يعني
أبطال يف أفالم رعاة البقر ليشاركوا مع
ً
إسقاط ذلك عىل التاريخ العنرصي نفسه بحيث يصبح السود والنساء

املستوطنني البيض يف قتل «الهنود» السكان األصليني .فهذا ،عدا إقصاء السكان األصليني ،تزييف للتاريخ
وتشويه له .هنا يصل «الصواب السيايس» إىل عكس هدفه؛ إذ ينقّي التاريخ من عنرصية كانت قامئة فيه.

ما بني التمثيل الرمزي والواقع الذي
عا ،وأنه يخلق واق ً
 28تع ّزز ذلك بنشوء تيارات فلسفية تعترب كون التمثيل واق ً
عا أيضً ا (وهذا صحيح عين ًيا) مرب ًرا للخلط عمو ً
ميثله.
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 .4استدراك فلسطيني
قُ ِت َل جورج فلويد يف مينابوليس يف  25أيار /مايو  ،2020وقُ ِت َل الفلسطيني إياد الحالق يف  30أيار /مايو

 2020يف القدس ملج ّرد كونه فلسطينيًا .ومل يكن مث ّة سبب العتقال الحالق؛ إذ مل تكن هناك شكوى يف

حا .وقد أطلقوا
حقه ،بل اشتبه الجنود اإلرسائيليون ،وفق روايتهم ،أنه يحمل
ً
مسدسا ،فتبني أنه مل يكن مسل ً

النار عليه ،كام يبدو ،وهو مستلقٍ عىل األرض .قام بذلك جنود إرسائيليون يف القدس العربية املحتلة ،ومل
ت ُِث الجرمية رد فعل احتجاجي حقيقي ،ال يف فلسطني وال يف العامل .ومع أن السلطات اإلرسائيلية اعرتفت
بأن ما جرى «خطأ مؤسف» ،فإنه مل يُعتَقل رشطي أو جندي واحد ،ومل يحاسب أحد عىل ذلك؛ فعنف أجهزة
كم وكيفًا ،أمر
األمن اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني الذي يتجاوز عنف الرشطة األمريكية ضد املواطنني السود ّ

فعل .وتاريخ ًّيا مل ينزل االحتالل اإلرسائييل عقابًا
ً
مسلَّم به كونهم واقعني تحت االحتالل وليسوا مواطنني
ُ
حقيق ًّيا بجنوده عىل قتل الفلسطينيني حتى إذا كان الفعل غري قانوين مبوجب قوانينه هو ،وذلك ليك ال
عا» .فام هو «مرشوع» يربر ما هو «غري مرشوع»
ً
يرتددوا
مستقبل يف القتل حني يكون «رضوريًا» و»مرشو ً
يف عرف االحتالل .وهذا يعني أنه ال معنى لكلامت مثل «قانون» و»رشعية» يف ظله.

من ناحية أخرى ،قد يُطرح السؤال :متى يقدح ارتكاب السلطات للقتل رشارة االحتجاجات ضدها؟ كان مقتل الطفل
حا لتأجيج انتفاضة كاملة كانت عواملها مكتملة .ومن ثم ،قد
محمد الدرة يف  30أيلول /سبتمرب  2000قاد ً

يستنتج البعض أن الفرق الحاسم هو أن الكامريات وثقت عملية قتل الدرة كاملة ،كام يف حالة فلويد ،يف حني

أنه يف حالة إياد الحالق مل يكن هناك من يصور الحدث .ال شك يف تأثري التسجيل بالصوت والصورة ،وقد كان
فعل .لكن عنارص االنتفاضة الفلسطينية الثانية كانت
ً
ومذهل
ً
ما
وقْع مشهد مقتل الدرة يف حضن والده صاد ً

مكتملة منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد ،وتاله استفزاز شارون باقتحام املسجد األقىص .مثلام كان االحتقان
قامئًا يف الواليات املتحدة بعد ثالث سنوات من حكم ترامب وثالثة أشهر من وباء كورونا .لقد جرى تصوير
عملية مقتل أفارقة أمريكيني آخرين عىل يد الرشطة وبثه من دون أن تطلق انتفاضة شعبية .وسابقًا أشعل
مقتل ستة عامل فلسطينيني االنتفاضة األوىل يف كانون األول /ديسمرب  1987ألن عواملها كانت قامئة .ومل
يصور أحد مقتل العامل يف حينه.

ما وليس ضد عنف األجهزة األمنية اإلرسائيلية فحسب .مل تكن
وكانت االنتفاضة موجهة ضد االحتالل عمو ً
نضال مطلبيًّا .وهذا هو الفرق الرئيس بني مقتل إياد الحالق وجورج فلويد .فشعب إياد الحالق ال
ً
االنتفاضة

م فهو ليس
يريد االندماج يف إرسائيل ،وليست لديه تطلعات ملواطنة كاملة يف إرسائيل دميقراطية ،ومن ث ّ

ما .إنه يريد رحيل أجهزة األمن اإلرسائيلية وليس تقليل عنفها املتجذّر بنيويًا يف االحتالل ذاته .ونضال
مصدو ً

الشعب الفلسطيني ضد عنف الرشطة اإلرسائيلية ليس مطل ًبا ضمن نضال من أجل تحقيق املساواة يف دولة
دميقراطية ،إمنا يعترب عنف الرشطة ومنظومة القضاء اإلرسائييل معها جز ًءا من منظومة االحتالل.

وحتى العرب الفلسطينيون داخل إرسائيل ،أولئك الذين يطالبون بحقوق املواطنة الكاملة يف نضالهم

املطلبي ،ال يريدونها مواطنة وطنية يف إطار ثقافة إرسائيلية جامعة ،فليس هناك من مطلب أن يكون

رئيس أركان عريب أو طيار عريب يف الجيش اإلرسائييل ،عىل الرغم من أن بعض األفراد قد يطمحون إىل
ذلك ،فالنضال برمته يتجه إىل تحقيق املواطنة يف إطار التاميز الثقايف والوطني لسكان البالد األصليني،

ريا عن الشعب
وليس االندماج يف دولة ال ترى نفسها دولة ملواطنيها ،وتجسيدًا سياديًا ألمة مواطنية ،بل تعب ً

اليهودي ،وتع ّرف نفسها ليس فقط بوصفها دولة يهودية ،بل أيضً ا دولة اليهود (وكثريون منهم ليسوا
مواطنني).
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ومع ذلك ،يتوقع العرب يف الداخل يف إطار مطالبهم باملساواة عنفًا أقل من األجهزة األمنية اإلرسائيلية
ويطالبون بالتحقيق يف تجاوزاتها ،ويقارنون أنفسهم باملواطنني اليهود؛ كام يتوقعون مساواة أمام

القضاء يف إطار املواطنة .وهذا الفرق بينهم وبني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف السلوك

السيايس والتوقعات ما زال قامئًا .ما زال سلوك الفلسطينيني السيايس يف الضفة الغربية وقطاع غزة
يتحدد مبرشوع الدولة واالستقالل عن إرسائيل ،وليس مبرشوع املواطنة واملساواة فيها .أما إرسائيل نفسها

فرتيد األرض وال تريد السكان ،وتنسف مقومات الدولة الفلسطينية املستقلة ،وتقيم نظام فصل عنرصي.

وهكذا ال يحظى الفلسطينيون مبزايا الدولة املستقلة وال مبزايا املواطنة املتساوية.

مع ذلك ،كان من املفرتض أن يثري مقتل إياد الحالق بدم بارد رد فعل احتجاج ًيا يندمج يف النضال العاملي

القائم حاليًا ضد العنرصية وينخرط فيه ،فال شك يف وجود بعد عنرصي يف قتله .لقد قتل ألنه فلسطيني ،ولو
حا (وليس فقط يشتبه افرتا ًء يف حمله) ملا قتل .كان من املفرتض أن يستدعي قتله من
كان يهوديًا يحمل سال ً

دون سبب االحتجاج ،إن مل يكن عىل مستوى املطالبة باملساواة أمام أجهزة األمن والقضاء اإلرسائييل ،فعىل

األقل للمطالبة بزوال االحتالل .لكن يبدو يل أن بوصلة الحركة الوطنية الفلسطينية تائهة يف هذه املرحلة.
أما يف املجتمع اإلرسائييل فال وجود لحركة حقوق مدنية حقيقية ذات قواعد اجتامعية ضد العنرصية.
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