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وجهة نظر

كوابيس «أميركا البيضاء» :انحدار طبقات ورهاب الملونين
لينا كنوش
كان لألحداث التي وقعت أخيرًا في مدينة تشارلوتسفيل بوالية
فرجينيا اﻷميركية صدى إعالمي واسع ،فهذه الحلقة الجديدة من
العنف تعبر عن صراعات إيديولوجية وتفاقم التناقضات الداخلية
للمجتمع اﻷميركي.
توثق الصور الصادمة للفيلم الوثائقي «رايس أند تيرور» (العرق
والرعب) ،املنتج من طرف «فايس نيوز توداي» ،واملشاهد «ألكثر
من  20مليون مرة على فايسبوك ومليوني مرة على اليوتيوب»،
أهم اللقطات التي طبعت األيام الثالثة لهذه املواجهات بني مجموعات
صغيرة من اليمني املتطرف ومناضلني مناهضني للفاشية .وزيادة
على أثرها العاطفي ،فهي تلفت االنتباه إلى تطبيع الخطاب العنصري
على الساحة السياسية وزيادة تطرف التيار «الوطني اﻷبيض» في
الواليات املتحدة.
تاريخيًا ،كانت العنصرية منذ البداية تمثل البعد اإليديولوجي في البنية
السلطوية لألمة اﻷميركية ،حيث بنت الجماعة املهيمنة املشكلة من
البيض اﻷنكلو ـ ساكسون البروتستانت الذين كانوا رواد االستيطان
نظامًا قمعيًا موجهًا ضد السكان اﻷصليني واﻷميركيني من أصل
أفريقي ،وذلك باسم ّ
تفوق العرق اﻷبيض .ولكن الجديد في اﻷمر منذ
مطلع اﻷلفية الجديدة هو التجند السياسي واﻹيديولوجي للجماعات
اليمينية املتطرفة الصغيرة بهدف «الدفاع عن مصالح الشعب اﻷبيض
في أميركا» في سياق اﻷزمة التي يعيشها النظام الرأسمالي اﻷميركي.
ّ
تشكل هذه الوضعية أرضًا خصبة لزرع فكرة «الخطر الحضاري»
(خطر يزعم أن الجماعات اﻹثنية والثقافية «السفلى» تشكله على
حضارة «العرق املتفوق») لدى بعض شرائح الطبقة الوسطى التي
ً
تبقى الطبقة اﻷكثر تمثيال من حيث العدد لألميركيني ذوي البشرة
البيضاء والتي تعيش بدورها تبعات اﻷزمة االقتصادية الخانقة.
وينبني هذا الخطاب على نظرية «االستبدال الكبير للبيض» باألجانب،
والتي استطاعت الى حد ما أن تلقى رواجًا لدى بعض العمال والشرائح
البيضاء للطبقة املتوسطة.
ليست هذه اﻹيديولوجيا العنصرية إال صدى لنظريات أوجدتها
النخبة الفكرية اﻷميركية .في كتابه «من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية
اﻷميركية» ( ،)2004يحلل صامويل هانتينغتون ،وهو أحد أكبر
املنظرين للسياسة اﻷميركية ،اﻷسس التاريخية لنموذج الديموقراطية
الليبرالية اﻷميركية والتي ينسبها للثقافة الخارقة للعادة لألميركيني
البيض اﻷنكلو ـ ساكسون البروتستانت ،أي الثقافة املسيحية
البروتستانتية .ووفقًا لهّ ،إن ّ
تفوق النموذج السياسي اﻷميركي مهدد
بخطر الهجرة وقدوم سكان جدد ال يملكون أي ثقافة ديموقراطية

برغم حسهم الرأسمالي الكبير .وقد تم عرض القراءات املثيرة للجدل
لهذا الكاتب بشأن طبيعة النظام الديموقراطي في مؤلف بعنوان «أزمة
الديموقراطية» ،نشر سنة  1975وأصبح بمثابة بيان للهيئة الثالثية،
وهي مجموعة تفكير للنخبة الفكرية الدولية .إحدى اﻷفكار اﻷساسية
في هذا الكتاب هي ّأن الديموقراطية غير قابلة للتطبيق في كل البلدان،
ﻷن بعض الثقافات ليس لديها االستعداد الكافي لذلك .في باطن اﻷمر،
ليست هذه النظرة الثقافاتية إال وجهًا آخر لعنصرية كانت ّتدعي في
القرن التاسع عشر والنصف اﻷول من القرن العشرين وجود فوارق
بيولوجية تمنع بعض الشعوب من التحضر.
خالفًا للمظاهر الخادعة ،تشاطر النخبة وشرائح واسعة من املجتمع
اﻷميركي هذه اﻷفكار ،لكن التطبيع العلني للتعصب العنصري يرتبط
باستراتيجية املجموعات اليمينية املتطرفة التي ترمي الى االستفادة
من سياق اﻷزمة االقتصادية والظلم االجتماعي لكسب تعاطف الطبقة
املتوسطة .فهذه اﻷخيرة حساسة جدًا تجاه الخطاب العنصري لكون
األزمة االقتصادية أثرت بشكل كبير في مكانتها االجتماعية ،بل
وتهدد وجودها .وبالفعل ،ففي العشريات اﻷخيرة ،كان اﻷميركي
املتوسط هو الخاسر اﻷكبر في التحوالت التي عرفتها الرأسمالية
النيوليبرالية في بلده .فعمله الذي كان في املاضي يحتاج الى مؤهالت،
مهدد باملكننة وخروج املصانع بحثًا عن يد عاملة أرخص .وباإلضافة
الى ذلك ،صاحب هذا النزول االجتماعي للطبقة املتوسطة ذوبان
الثقافة اﻷميركية التقليدية في النموذج املتعدد الثقافات ،وهو ما
تراه اﻷوساط املحافظة كهزيمة ثقافية سوف تؤدي إلى فقدان القيم
املؤسسة لألمة اﻷميركية.
وتؤكد دراستان إحصائيتان كبيرتان ،نشرتا في أيار /مايو 2016
وآذار /مارس  ،2017هذا الواقع الجديد لألغلبية ذات البشرة البيضاء
في الواليات املتحدة .تظهر الدراسة اﻷولى (املنشورة من طرف «بيو
ريسورتش») حول « 229منطقة حضرية كبيرة» أنه في تسعة أعشار
ّ
هذه املناطق انخفضت نسبة السكان الحاصلني على مدخول يمكن
من تصنيفهم ضمن فئة «الطبقة الوسطى» ،بينما ارتفعت نسبتا
الطبقتني اﻷخريني ،الكادحة وامليسورة« .نسبة اﻷميركيني من الطبقة
الوسطى تكون قد مرت من  55في املئة سنة  2000إلى  51في املئة في
 ،2014بل وانخفضت بعشر نقاط منذ  …1971وإن الطبقة الوسطى
في الواليات املتحدة بصدد النزول تحت عتبة الـ  50في املئة" .أما
الدراسة الثانية لعلماء اقتصاد من «جامعة برينستون» بعنوان «املوت
من اليأس» ،فجاءت أكثر إنذارًا بالخطر وتظهر وجود زيادة نوعية
في نسبة الوفيات لدى األميركيني ذوي البشرة البيضاء املنتمني
إلى الطبقة املتوسطة ،بسبب الظروف االجتماعية والتدهور الكارثي
لوضعية «االقتصاد الحقيقي» في البالد.

إذًا ،أصبحت هذه الطبقة «اليائسة» تدريجيًا الهدف املفضل
للمجموعات التي تركب موجة «أثننة» العالقات االجتماعية والتنديد
ً
بما تسميه «استبداال للبيض بالعمال اﻷجانب» .والساحة السياسية
اﻷميركية اليمينية املتطرفة مفتتة وغير متجانسة ،بحيث تجمع أكثر
من  200جماعة باختالف أحجامها ،وتعكس تنوعًا إيديولوجيا كبيرًا
يمتد من الفاشيني والنازيني الجدد الى «الرجعيني الجدد» ،مرورًا
بالوطنيني البيض التقليديني املمثلني بالبديل اليميني ،وهي منظمة
رأت النور في نهاية العشرية السابقة وتدعو الى دور أكبر للدولة في
املجال االقتصادي ،لكنها تستعمل نفس اإليديولوجيا العنصرية.
وانطالقًا من مبدأ ّ
سمو ما يسمى العرق اﻷبيض الذي تؤمن به ،فإن
ُ
هدف هذه املنظمة التي تعتبر من بني اﻷكثر تأثيرًا وحضورًا إعالميًا
بني الجماعات اليمينية املتطرفة هو إعادة تأسيس الدولة على أساس
إثني ،وهو ما يجب ،وفقها ،أن يسبقه «تطهير عرقي سلمي» يتم عن
طريق طرد املهاجرين .في أبجديات هذه الجماعةّ ،إن «أميركا ليست
أمة للمهاجرين ،بل نحن (أميركا) أمة مستوطنني ،اختاروا بعد ذلك
استقبال بعض املهاجرين ،ثم عدم استقبالهم ،وبإمكاننا اختيار فتح
أو غلق أبوابنا بكل سيادية».
بواسطة عملية إيديولوجية تقلب الحقائق ،فإن مثل هذه الجماعات
تخلط بني اﻷسباب والنتائج وتجعل املسألة العرقية وراء تدهور
وضعية الطبقة الوسطى البيضاء .تظهر هذه الحركات كالبديل
اليميني ،والتي تبدو كعارض من عوارض تدني وضعية اﻹنسان
اﻷبيض املتوسط ،تعلقًا شديدًا بأسطورة الحضارة البيضاء املسيحية
املهددة بوجود املهاجرين .رغم أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا ،فالتهديد
الحقيقي يجب البحث عنه في ميكانيزمات الرأسمالية التي فتحت
أبواب الهجرة واستغالل (وحتى استعباد) املهاجرين بأبشع الطرق،
بحثًا عن يد عاملة أرخص.
وقد أدى التغير العميق الذي شهده املجتمع اﻷميركي ،إضافة الى
اﻷزمة االقتصادية واالجتماعية ،إلى رد فعل كالسيكي :محاولة
تعويض االمتيازات املادية والوضع االجتماعي التي يفقدها العامل
ذو البشرة البيضاء بإعادة اعتبار ال يمكن أن تكون إال رمزية لتفوقه
املزعوم على زمالئه من أصول أخرى ،ﻷن التفوق الحقيقي بيد الطبقة
املهيمنة التي تستغله واﻵخرين على حد سواء.
تبقى املسألة الشائكة التي تطرح بنفسها بإلحاح اﻵن هي معرفة
ما إذا كان بمقدور النظام السياسي واالقتصادي معالجة النزعات
«العرقية» وإيجاد الحل املطلوب للفوضى السياسية التي بدأت
تظهر مالمح طول أمدها .هل بإمكان الرئيس دونالد ترامب
االستمرار في لعب بطاقة توظيف املسائل العرقية لزيادة شعبيته
وشرعيته؟

تقرير

ال تهدئة بين ألمانيا وتركيا« :برلين تنسخ كالم اليمين المتطرف»
بين اتهام الرئيس
التركي ألمانيا بإيواء
«االنقالبيين» ودعوته األتراك
ـ األلمان إلى عدم التصويت
ّلألحزاب «المعادية» لبالده،
يتخذ الخالف بين برلين
وأنقرة منحى تصاعديًا ،منذ
نشوبه بعد محاولة االنقالب
الفاشلة في تركيا العام
الماضي
بعدما أشـعــل الــرئـيــس الـتــركــي رجب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ال ـخ ــاف م ــع أملــانـيــا
بدعوته الناخبني األملان ـ األتراك إلى
تــوجـيــه «ص ـف ـعــة» لـلـتـحــالــف الـحــاكــم
في أملانيا ،يستمر وزراء حكومته في
ُ
السياسة نفسها ،فيما تـبـ ّـن بعض
التصريحات األملانية واألوروبـيــة أن
اللجوء إلى عقوبات ضد أنقرة قد ال
يكون أمرًا مستبعدًا.
وبـ ـع ــد أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،جـ ـ ــاء دور وزيـ ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـم ــر ج ـل ـيــك،
أمس ،بتوجيه االتهامات إلى برلني،
ردًا ع ـلــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ــي
سيغمار غابريال الــذي اتهم أنصار

ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ب ـت ـهــديــد زوج ـت ــه.
ورأى جـلـيــك أن غ ــاب ــري ــال يستعيد
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه «خ ـ ـطـ ــاب ال ـي ـمــن
امل ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـص ــري ــن» ،مـتــابـعــا
ع ـب ــر م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،ف ــي سـلـسـلــة
تـغــريــدات ،انـتـقــاد غــابــريــال ونظيره
النمساوي سيباستيان كورتز .وقال
إن «غــابــريــال ال يــدلــي بتصريحات
خ ــاص ــة ب ــه .إن ــه ي ـت ـحــدث ع ـبــر نسخ
كالم اليمني املتطرف والعنصريني».
وتابع جليك أن «هجمات العنصريني
والفاشيني وأع ــداء اإلســام ال تعني
ّ
شيئًا لتركيا» .في األثناء ،حث نواب
م ــن «حـ ــزب االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي
امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي» ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـتـ ـم ــي إلـ ـي ــه
املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنـغـيــا ميركل،
وآخ ـ ــرون م ــن «ح ــزب ال ـي ـس ــار» ،على
النظر في تجميد األصول الخارجية
ألردوغــان وأعضاء دائرته الداخلية.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن امل ــوق ــف امل ـت ـشــدد
الــذي تتخذه أنـقــرة تجاه األمل ــان ،إال
أن الـخــاف األخـيــر مــع أملــانـيــا أظهر
اخ ـت ــاف ــا ف ــي ال ـن ـب ــرة داخـ ـ ــل «ح ــزب
العدالة والتنمية» ،وفق ما كتب ذو
ال ـف ـقــار دوغ ـ ــان ف ــي «آل مــون ـي ـتــور».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا شـ ـ ـ ــدد أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وبـ ـع ــض
ال ـش ـخ ـص ـيــات امل ـق ـ ّـرب ــة م ـنــه الـلـهـجــة
تجاه األملــان ،عمل رئيس الــوزراء بن
علي يلديريم ،وبعض ال ــوزراء ،على
تخفيف التوتر عبر اعتماد خطاب

أقل حدة .وينبع ذلك من واقع أن كلفة
الـخــاف مــع أملانيا التي ّ
تعد شريكًا
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا م ـه ـم ــا ل ـت ــرك ـي ــا س ـت ـكــون
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــال فـ ــرضـ ــت ب ــرل ــن
عقوبات على أنقرة ،ال سيما أن إعالن
امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أن ـغ ـيــا مـيــركــل

يبرز اختالف في النبرة
بين أردوغان ورئيس
حكومته بشأن ألمانيا
عــدم نيتها تـجــديــد اتـفــاقـيــة االتـحــاد
الـجـمــركــي مــع األتـ ــراك أث ــار امتعاض
أنقرة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـتـ ـه ــم أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األملـ ـ ـ ــان
باستخدام انتقادهم لتركيا كعامل
جذب للناخبني قبل انتخابات أيلول،
رأى دوغ ـ ـ ــان أنـ ــه ف ــي م ـق ــاب ــل خـشـيــة
يلديريم من تنفيذ أملانيا لتهديداتها
بفرض عقوبات على بالده ،يستكمل
أردوغ ـ ـ ـ ــان س ـيــاس ـتــه ال ـع ـن ـي ـفــة ت ـجــاه
األوروبـيــن كاستراتيجية انتخابية
ليضمن فوزه في انتخابات عام 2019
الرئاسية.

ولـلـتـخـفـيــف م ــن آث ـ ــار امل ـش ـك ـلــة ،دعــا
يـ ـل ــدي ــري ــم ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات ي ـل ـع ــب دورًا
أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي الـ ـتـ ـه ــدئ ــة مـ ــع ب ــرل ــن،
عـشــرات الشركات األملانية إلــى قصر
ش ـن ـق ــاي ــا فـ ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ،ح ـي ــث رأى أن
«ال ـشــركــات األملــانـيــة تخضع النتقاد
غير عادل وتدفع ثمن» توتر العالقات
بني البلدين.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال ن ــائ ــب رئـيــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــرك ــي ،ب ـك ــر بـ ـ ـ ـ ــوزداغ ،إن
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ف ــي تــركـيــا
ستجري في موعدها عام  ،2019ولن
تكون هناك انتخابات مبكرة.
وبعدما كان أردوغان املرشح األوحد
للمنصب الــرئــاســي ،أعـلـنــت النائبة
السابقة في حزب «الحركة القومية»
ال ـت ــرك ــي ،م ـي ــرال أك ـش ـن ـيــر ،تــرشـحـهــا
لالنتخابات الرئاسية التي ستجري
في عام  2019عن حزب جديد ستطلقه
في تشرين األول املقبل ،وفق ما أعلن
نائب «الحركة القومية» ،كوراي أيدن،
أمس.
وأيـ ــدن هــو واح ــد مــن ع ــدد مــن نــواب
«الحركة القومية» الذين خرجوا عنه
بعد تحالفه مــع «الـعــدالــة والتنمية»
ق ـب ـيــل االس ـت ـف ـت ــاء ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات
الدستورية في نيسان املاضي ،والتي
منحت الــرئــاســة التركية صالحيات
تنفيذية واسعة.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

أعلنت النائبة السابقة في حزب «الحركة القومية» ،ميرال
أكشنير ،ترشحها لالنتخابات الرئاسية

