 24العالم

األربعاء  18آب  2010العدد 1195

زيادة التطرف تجاه المهاجرين والمسلمين
يتهم المذيع لو
دوبس المهاجرين
بسرقة وظائف
األميركيين

ّ
ُ
الفاشية األميركية تطل برؤوس كثيرة مقنعة .بعضها
يأخذ شكل معاداة بناء املساجد في ّ
حي منهاتان وسط
ً
نيويورك ،فضال عن العديد من املدن والواليات األخرى.
ّوبعضها اآلخر يعادي وجود الالتينيني والصينيني ،بحجة
أنهم يسرقون الوظائف .يكاد هذا الوضع يكون األكثر
تعبيرًا عن الشحن الفاشي الذي تحركه شاشات التلفزة

ً
ّ
ّ
املوجهة ،لكنه ليس ّمعزوال عن الصورة العامة ،حيث
الفاشية تتسع لتشمل كل الجاليات ،وتنذر بنشوب نزاعات
بني األقليات املتنوعة مع تصاعد العداوات جراء سوق
الوظائف الضامرة .أما الحلول الرسمية فكرست ظاهرة
أخطر ،هي الشراكة بني الدولة والشركات العمالقة .وضع
ّ
شبهه خبراء كبار بما وقع في أوروبا عند نشوء الفاشية

الواليات المتحدة
مقبلة على موجات
عنف في منتهى
الخطورة

ّ
ّ
الفاشية األميركية خطر يتهدد األميركيني

نيويورك ــ نزار عبود
ي � �ش� � ّ�ب ��ه ب � �ع� ��ض امل� �ث� �ق� �ف�ي�ن املكسيكيني
األميركيني املذيع التلفزيوني واإلذاعي
ل ��و دوب � ��س ب��امل �ل��ك ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ليوبولد
ال �ث��ان��ي ،ال ��ذي ق�ض��ى ع�ل��ى ن�ص��ف سكان
الكونغو ف��ي ال�ق��رن ال�ت��اس��ع ع�ش��ر ،وبنى
العاصمة ليوبولدفيل لتخليد اسمه على
كل تلك الجماجم .ال يفوت لو دوبس في
برنامجه اإلذاعي مناسبة من دون تسعير
العداء ملاليني املهاجرين الذين «يسرقون
وظ��ائ��ف األم�ي��رك�ي�ين» .ي�ج��ري التحريض
ال� �ع� �ل� �ن ��ي ع� �ل ��ى «ل� � �ص � ��وص الوظائف»
ليذكر بالفاشية اإليطالية قبيل الحرب
ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ال �ت ��ي ح �م �ل��ت بنيتو
موسوليني إلى السلطة .وفي زمن األزمة
االق�ت�ص��ادي��ة األم�ي��رك�ي��ة املتفاقمة تتخذ
حمالته ،وحمالت املنظمات الصهيونية
املعادية لإلسالم ،بعدًا خطيرًا على األمن
االج �ت �م��اع��ي األم �ي��رك��ي .أم ��ر خ�ل��ص إليه
رئ �ي��س م�ع�ه��د أب �ح��اث «ت ��رن ��دز» جيرالد
سيالنتي ،الذي كان على رأس من توقعوا
األزمة املالية التي لم ّ تنته فصولها بعد.
ي�ع�ت�ق��د س�ي�لان�ت��ي أن ال ��والي ��ات املتحدة
م�ق�ب�ل��ة ع �ل��ى ّ م ��وج ��ات ع �ن��ف ف ��ي منتهى
تمارس الفاشية في
الخطورة ،وأن الدولة
ّ
معالجاتها لألزمة املالية .إنها ال تعالج
أزمة الفقراء وترفع الضرائب على األغنياء
لكي تحل مشاكل الضعفاء في املجتمع،
ب ��ل ض �خ��ت ت��ري �ل �ي��ون��ات ال � � � ��دوالرات في
جيوب األغنياء ،وفي مقدمتها املصارف
وصناعة السيارات والصناعة العسكرية،
ملواصلة سيطرتها على الجميع .وحذر
ف ��ي ك �ت��اب��ات��ه األخ� �ي ��رة م ��ن م �خ��اط��ر هذا
األسلوب على مستقبل العالم انطالقًا من
الواليات املتحدة ّنفسها.
وق��ال سيالنتي إن أخطر أم��ر يحدث هو
ال �ت �ص��اه��ر ب�ي�ن ّ ال ��دول ��ة وال� �ش ��رك ��ات .في
البداية ،قالوا إن شركة التأمني «أي��ه .آي.
ج��ي» أك�ب��ر م��ن أن يسمح لها بالسقوط.
وب �ع��ده��ا ت �ك��ررت األق � ��وال ن�ف�س�ه��ا بشأن
ك� �ب ��رى امل � �ص � ��ارف وش � ��رك � ��ات التسليف
العقاري ،وشركات قطع غيار السيارات ،ثم
شركات التقنية العالية .مظاهر للشراكة
بني الدولة واألث��ري��اء .شراكة شبهها في
لقاء تلفزيوني بزعماء املافيا وعائالتها،
«عائلتا بوش وكلينتون تمارسان الحكم
منذ ربع قرن ،فيما أحضر الرئيس باراك
أوب��ام��ا خ �ب��راءه وم �س��اع��دوه م��ن النظام
القديم ،زاعمًا التغيير».
وبذلك ،ضخت حكومة أوباما في جيوب
ال �ش��رك��ات ال �ع �م�لاق��ة امل �ت �ع �ث��رة م �ن��ذ آذار
 2009ما يعادل  13تريليون دوالر حتى
منتصف العام الحالي على حساب بقية
امل��واط �ن�ين .ه��ذه امل �ص��ارف تعيد إقراض
األم � � � ��وال امل� �ق ��دم ��ة ب �ت �س �ه �ي�ل�ات خيالية
ب��زي��ادة ت�ص��ل إل��ى  300ف��ي امل�ئ��ة أو أكثر
ّ
مما يكلفها.
س�ي�لان�ت��ي ت��وق��ع ق �ب��ل ع��ام�ين أن يتطور
ال� ��وض� ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي امل� � �ت � ��ردي بسبب
امل � �ع � ��ال � �ج� ��ات ال � �ف� ��اش � �ي� ��ة ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة إلى
ان �ت �ف��اض��ات ش �ع �ب �ي��ة ت �ب ��دأ ب ��رف ��ض دفع
الضرائب للحكومة بعد فقدان الوظائف
وأم��وال صناديق التقاعد واالستثمارات
العملة التي
وحتى مخاطر ف�ق��دان قيمة ّ
ي�ح�م�ل��ون�ه��ا ،ال � ��دوالر .وق ��ال إن القوانني
األخيرة إلصالح املصارف تسمح بفرض

ملصقات تدعو املهاجرين لالبالغ عن جرائم الكراهية تجاههم (سيث وينيغ ـ أ ب)

تسريب آالف
الوثائق من األسرار
من البنتاغون وغيره
تعبير أولي عن
«الرفض ملمارسات
الفاشية»

ّّ
الجنسية
تعدد
من شارع آلخر تتغير الصورة االجتماعية
ف��ي امل ��دن األم�ي��رك�ي��ة .إذا ك�ن��ت تقيم في
ح� ّ�ي فالشينغ ش��رق��ي ن�ي��وي��ورك ،فعليك
معرفة الصينية ،وإال يقتصر التعامل مع
السكان على األرق��ام املكتوبة .وإذا كنت
ف��ي أس�ت��وري��ا ،فربما تعني عليك معرفة
ال�ي��ون��ان�ي��ة أو إح ��دى ل�غ��ات ال�ب�ل�ق��ان .وفي
جنوب ح� ّ�ي بروكلني اللغة الروسية هي
ّ
السائدة .غير أن اإلسبانية مفيدة في كل
ّ
األحياء؛ ألن الناطقني بها باتوا يسيطرون
على معظم املناطق .وفي الدوائر الرسمية
والشركات تكاد تكون معرفة اإلسبانية
أهم ّمن معرفة اإلنكليزية .الناطقون بها
س�ي�م��ث�ل��ون ال�غ��ال�ب�ي��ة ف��ي ال�ن�ص��ف الثاني
م��ن ه��ذا ال�ق��رن ،حسب آخ��ر اإلحصاءات
ال��رس�م�ي��ة .وس�ي�ص�ب��ح ال �ع��رق القوقازي
األبيض األقلية في الواليات املتحدة نتيجة

ّ
تدني نسبة املواليد من جهة ،وألن الهجرة
األكبر إلى الواليات املتحدة ،التي يصعب
إي�ق��اف�ه��ا ك�م��ا ب� ّ�ي�ن��ت ال �ت �ج��ارب السابقة،
ت��أت��ي م ��ن ج �ن��وب ال� �ب�ل�اد ،م ��ن املكسيك
وجاراتها.

تفاهم الكونغرس
بطرفيه
الديموقراطي
والجمهوري على
طبخة مالية واحدة
إلنقاذ «أيه .آي.
جي»

املزيد من الضرائب على الفقراء وال ّ
تمس
جيوب املصارف وأرباحها الهائلة.
امل �ف �ك��ر األم� �ي ��رك ��ي ش � ّ�ب ��ه ك �ي �ف �ي��ة «سلق»
ق��ان��ون اإلص�ل�اح امل��ال��ي األخ�ي��ر بالحملة
ِّ
النفسية التي ُمهد لها قبل غزو العراق.
ِّ
إذ ُح��ذر آن��ذاك من مخاطر التغاضي عن
خطر الغازات السامة والقنابل النووية
ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ي�س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ع ��راق إذا
لم ُي َ
عمل ش��يء .بالطريقة نفسها زرعت
اإلدارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال� ��رع� ��ب ف� ��ي قلوب
ُاملواطنني من االنهيارات الكارثية إذا لم
َّ
ت�ق��دم امل�س��اع��دات املالية الهائلة .وكانت
النتيجة أن ت�ف��اه��م ال�ك��ون�غ��رس بطرفيه
الديموقراطي والجمهوري على طبخة
مالية واحدة إلنقاذ «أيه .آي .جي» وكان
ع �ل��ى رأس امل �ن �ق��ذي��ن م��ن خ� ��ارج مجلس
االحتياطي االتحادي واإلدارة األميركية
امل ��دي��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ج�م��وع��ة «غولدمان
س ��اك ��س» امل �ص��رف �ي��ة ،ل��وي��د بالنكفاين.
وج � � ��اءت إدارة أوب� ��ام� ��ا ب �ش �خ �ص �ي��ة من
«غولدمان س��اك��س» ،هو إد ليدي ليدير
شركة التأمني العمالقة املتعثرة «أيه .آي.
ج ��ي .».ك��ل ه��ذا ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تعرض
فيها «غولدمان ساكس» ألضخم فضيحة
استثمارية أخالقية باالحتيال والتالعب
على عمالئه .فضيحة خرج منها بأرباح
ق ��ارب ��ت  13م �ل �ي��ار دوالر ،ب �ي �ن �م��ا جرت
التسوية معه بقيمة  550مليونًا.
مّ ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،ي� �ح ��ذر س �ي�ل�ان �ت��ي من
أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف �ق��دت الحصانة
األخ�ل�اق� �ي ��ة ع �ل��ى ي ��د ق ��ادت� �ه ��ا ،م ��ا يهدد
ب��ان��دالع ث� ��ورات داخ �ل �ي��ة وأش �ك��ال تمرد
خ �ط �ي��رة .ف �ه��ي ال ت �ت ��ورع ع ��ن استخدام
ج �ن��وده��ا ف��ي ق�ت��ل ال �س �ك��ان األب ��ري ��اء في
كالعراق وأفغانستان
الدول التي تغزوها،
ّ
وباكستان ،بالرغم من أن الحرب قامت
املمارسات
ع� �ل ��ى ح� �ج ��ج ك � ��اذب � ��ة .ه � ��ذه
ّ
أف �ق��دت امل��واط��ن األم�ي��رك��ي ال�ش�ع��ور بأنه
ي �ق��دم ال �ط��اع��ة وي��دف��ع ال �ض��رائ��ب لنظام
يحمل م�ب��ادئ دي�م��وق��راط�ي��ة وي� ّ�داف��ع عن
ح�ق��وق اإلن �س��ان .وب��ال�ت��ال��ي ،ف ��إن ظواهر
م�ث��ل ت�س��ري��ب آالف ال��وث��ائ��ق م��ن األسرار
م��ن ال�ب�ن�ت��اغ��ون وغ �ي��ره (ك�م��ا ف�ع��ل موقع
ويكيليكس) ،ما هي إال تعبير أول��ي عن
«الرفض ملمارسات الفاشية».
ق ��د ت �ب��دو ال � �ث ��ورات ال �ت��ي ي �ت �ح��دث عنها
س�ي�لان��ي ب�ع�ي��دة ،أو ق��د ال ت��أت��ي إال بعد
ت�ف�ج� ّ�ر األزم� ��ة امل�ع�ي�ش�ي��ة .ل�ك��ن ال �غ�لاء بدأ
في
ي �ع ��ض ب��أن �ي��اب��ه ال �ط �ب �ق��ات ال �ف �ق �ي��رة ّ
األس ��اب �ي ��ع األخ� �ي ��رة ب��وج��ه خ � � ّ�اص .لكن
الحركات الفاشية العنصرية كشرت عن
أنيابها منذ فترة .فهنالك عشر منظمات
معادية للمهاجرينّ كانت وراء العديد من
التشريعات التي ُسنت في بعض الواليات
إلط�لاق يد الشرطة في مالحقة األجانب
ع�ل��ى ال�ش�ب�ه� ّ�ة وف��ي أي م �ك��ان .ت�ق��ول هذه
املنظمات بأن هناك تواطؤًا بني الحكومة
املكسيكية والجالية الناطقة باإلسبانية
ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل �ف �ص��ل الجنوب
عن الشمال .وتطالب «املنظمة األميركية
لتقييد الهجرة» في سان فرنسيسكو مع
ش��ري�ك��ات�ه��ا ب��ال�ت�ص��دي ل�ل�م��ؤام��رة بشتى
الوسائل .أما املنظمات اليهودية ،وعلى
رأس�ه��ا «آي �ب��اك» ،فتحريضها العنصري
ي�ت��رك��ز ع�ل��ى امل�س�ل�م�ين م��ن أي ب�ق�ع��ة أتوا
وي � �ق ��رن ��ون أي م� �ش ��اري ��ع ي� �ق ��وم ��ون بها
باإلرهاب.

