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فرنسا شهدت الشوارع الفرنسية ،أول من أمــسّ ،
تحركًا
مزدوجًا لـ«السترات الصفر» ومناهضي التغير المناخي،
احتجاجًا على سـيــاســات إيـمــانــويــل مــاكــرون المناخية
واالجتماعية واالقتصاديةّ .وعلى الرغم من التركيز
اإلعالمي على العنف الــذي اتسم به بعض التحركات،
إال أن ذلك ال يلغي واقــع أن «السترات الصفر» استعادت
زخمهاّ ،
ّ
متوعدة
وسجلت تزايدًا في أعداد المشاركين،
باستقطاب المزيد من المحتجين في التحركات الالحقة

عقل القاتل :بيان «اإلرهاب األبيض»
عامر محسن
«إلــى األتــراك :سوف نأتي من أجل القسطنطينية ،سوف
ّ
ّ
كنيسة
تتحرر
ومئذنة في املدينة .سوف
مسجد
ندمر كل
ٍ
ٍ
ّ ً
القديسة ً صوفيا من املآذن وستعود القسطنطينية ملكية
ّ
مسيحية من جديد»
ّ
«سيتم نسياني بسرعة .هــذا ال يزعجني .أنــا ،في نهاية
ٌ
األم ـ ــر ،إن ـس ــان ت ـهـ ّـمــه ال ـخ ـصــوص ـيــة ،وان ـط ــوائ ــي عـمــومــا.
ّ
ّ
ول ـكــن ال ـهــزات االرت ــدادي ــة الـتــي سـتــولــدهــا أفـعــالــي ســوف
ّ
لسنوات قادمة ،وتوجه الخطاب السياسي
تفعل فعلها
ٍ
الالزم»
والتغيير
الخوف
مناخ
وتخلق
واالجتماعي،
ّ
ّ
ّ
«عـلـيــك أن تـتــوقــع املـ ــوت ،أن ت ّـتــوقــع ال ـن ـضــال ،أن تـتــوقــع
ً
تنساها أبدًا .ال تتوقع أن تنجو ،الشيء الوحيد
خسارة لن
ّ
ٌ
حرب حقيقية ،وأن تموت ميتة
الذي يجب أن تتوقعه هو
ّ
ّ
حقيقي».
جندي
َ
من «مانيفستو» برنتون تارنت

«السترات الصفر» تستعيد زخمها:

نحو تصعيد التحركات
رفضًا لـ«التجاهل»

عادت «السترات الصفر» إلى الشارع،
أول من أمــس ،بالزخم الــذي كانت قد
حملته خالل األشهر السابقةُ ،معلنة
بذلك عدم الرضوخ لتجاهل الحكومة
ال ـفــرن ـس ـيــة ملـطــالـبـهــا والحـتـجــاجـهــا
على سياساتها االجتماعية ،بعدما
كانت تحركاتها قد شهدت انخفاضًا
فــي وتيرتها خــال األسابيع القليلة
امل ــاض ـي ــة ،األمـ ــر الـ ــذي ع ـ ّـدت ــه وســائــل
إع ــام فــرنـسـيــة «هـبــوطــا فــي شعبية
الـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرات الـ ـصـ ـف ــر واتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــا إل ــى
زوال ـ ـهـ ــا» .إال أن ت ـح ــرك ال ـس ـبــت عــاد
ل ـي ــرس ــم املـ ـشـ ـه ــد ،ول ـي ـض ــع ال ــرئ ـي ــس
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون أم ـ ــام واق ـ ــع كــان
ّ
اع ـت ـق ــد أن ـ ــه تـ ـخ ــط ــاه ،خ ـص ــوص ــا أن
الـتـحــرك األخـيــر شهد مــوجــة جديدة
مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف ،تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا عــن
م ـنــاه ـضــة إص ــاح ــات ــه االق ـت ـصــادي ــة
املــؤيــدة لقطاع األعـمــال .وقــد تزامنت
هــذه التحركات مــع تـظــاهــرات كبيرة
ل ــآالف م ــن الـنــاشـطــن ض ــد سياسة
باريس املرتبطة بـ«التغير املناخي»،
ما دفع ماكرون إلى قطع رحلة تزلج
ف ــي ج ـب ــال ال ـبــري ـن ـيــه ،وال ـ ـعـ ــودة إلــى
الـقـصــر الــرئــاســي .اعـتـبــر الــرئـيــس أن
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ي ـس ـع ــون إل ـ ــى «تــدم ـيــر
الـجـمـهــوريــة» الفرنسية ،وكـتــب على
صفحته على موقع «تويتر» أن «ما
حــدث الـيــوم فــي جــادة الشانزيليزيه

لم يعد ُيعتبر مظهرًا من التعبير عن
الرأي .هؤالء أشخاص يريدون تدمير
الجمهورية .كل من شارك هناك».
إال أن ك ــام م ــاك ــرون ل ــم ي ـلـ ِـغ حقيقة
أن «السترات الصفر» استعادت ،في
أسبوعها الـ ،18قوتها ،في ظل ارتفاع
عــدد املـشــاركــن فيها عـ ّـمــا كــان عليه
ف ــي األس ـب ــوع ال ـس ــاب ــق .وق ــد أش ــارت
تقديرات وزارة الداخلية إلى مشاركة
ع ـشــرة آالف شـخــص ف ــي االحـتـجــاج
فــي بــاريــس ،مقارنة بمشاركة ثالثة
آالف الـسـبــت امل ــا ُض ــي .وف ــي مناطق
أخرى من فرنسا ،ق ّدر عدد املحتجني
بنحو  32300محتج مـقــارنــة بنحو
 28600ف ــي األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،فــي
حــن ّ
تعهد املحتجون بـجــذب أعــداد
أكبر من املتظاهرين بمناسبة دخول
االحتجاجات شهرها الرابع.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة،
كريستوف كاستانير ،إلى أنه «على
ال ــرغ ــم م ــن أن االح ـت ـج ــاج ــات تعتبر
صغيرة نسبيًا ،فإنه كان هناك أكثر
ّ
من  1500شخص يتسمون بالعنف
الـ ـش ــدي ــد ي ـت ـج ـ ّـول ــون بـ ـغ ــرض إث ـ ــارة
الـشـغــب واالض ـط ــراب ــات» .ولـفــت إلــى
أن أكـثــر مــن  1400مــن أف ــراد الشرطة
نشروا ملواجهة أعمال العنف.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت وزارة
الداخلية عــدد املـشــاركــن فــي مسيرة

شهد بعض
التحركات
مواجهات بين
المتظاهرين
والشرطة
(أ ف ب)

أخـ ـ ــرى مـنـفـصـلــة م ـنــاه ـضــة لـلـتـغـيــر
املناخي بستة وثالثني ألفًا في باريس،
و 145ألــف شخص فــي تظاهرات في
ّ
كل أنحاء فرنسا .وقد تظاهر عشرات
آالف االش ـخ ــاص ف ــي أن ـح ــاء فــرنـســا،
تـحــت ش ـعــار «نـهــايــة الـعــالــم ونـهــايــة
الشهر ،معركة واح ــدة» ،فــي إطــار ما
أطلق عليه «مسيرة القرن» ،للتنديد

رفع المحتجون ضد ّ
التغير
المناخي الفتات هاجموا
فيها سياسات ماكرون
ب ــ«عــدم ت ـحــرك» الـحـكــومــة الفرنسية
ملواجهة التغيرات املناخية ،وأيضًا
لــدعــم املـطــالــب االجـتـمــاعـيــة لحركات
«السترات الصفر».
ولكن ،بحسب تعداد الئتالف وسائل
إع ــام ،فـقــد ش ــارك فــي الـتـظــاهــرة في

باريس  45ألــف شخص ،بينما أفاد
منظمو التظاهرة بأنهم كــانــوا 107
ّ
آالف .وأعـلــن منظمو الـتـظــاهــرة ،في
 350ألــف شخص
بيان ،أن «أكثر من
ُ ّ
شاركوا في مسيرات نظمت في 220
مــدي ـنــة ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء فــرنـســا،
ل ـل ـت ـن ــدي ــد ب ـ ـعـ ــدم ت ـ ـحـ ــرك ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـفــر ّن ـس ـيــة ل ـل ـت ـصــدي ألزم ـ ــة امل ـن ــاخ،
وتعنتها إزاء األزمة االجتماعية».
وفي نهار مشمس في باريس ،سارت
حـ ـش ــود ك ـب ـي ــرة مـ ــن س ــاح ــة األوب ـ ــرا
إلـ ــى س ــاح ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة .وش ـه ــدت
التظاهرة مشاركة كثيفة من الشباب
فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ،حـ ـي ــث رف ــع
ُ
املحتجون الفتات كتب عليها« :كفى
لغوًا ال ّ
بد من أفعال في مجال املناخ»،
و«نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــال ــم ونـ ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر،
املجرمون أنفسهم واملعركة نفسها»،
وانـ ـتـ ـق ــدت الف ـ ـتـ ــات أخ ـ ـ ــرى ال ــرئ ـي ــس
إيمانويل ماكرون ،مطالبة الحكومة
الفرنسية بالتصدي للتغير املناخي.

و ّف ــي كــانــون األول /ديـسـمـبــر ،2015
وق ـعــت  190دول ــة عـلــى ات ـفــاق املـنــاخ
امل ـبــرم فــي ب ــاري ــس ،مـتـعـ ّـهــدة بحصر
ّ
االح ـت ــرار املـنــاخــي بــأقــل مــن درجـتــن
مئويتني نسبة إلى مستويات العصر
ما قبل الصناعي .لكن بعد أشهر من
وص ــول ــه إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،أعـلــن
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
انسحاب الواليات املتحدة من اتفاق
ّ
ليوجه سهامه
باريس .ثم عاد ،أمس،
إل ــى فــرن ـســا ،مــوحـيــا ب ــأن سياستها
حـيــال امل ـنــاخ مـســؤولــة عـ ّـمــا يحصل.
وس ــأل ت ــرام ــب عـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :م ــاذا
حـ ـق ــق ات ـ ـفـ ــاق بـ ــاريـ ــس حـ ـ ــول املـ ـن ــاخ
لفرنسا؟» .وكتب مجيبًا عــن سؤاله:
«بـعــد  18أسبوعًا مــن أعـمــال الشغب
التي يقوم بها املحتجون من السترات
الصفر ،ال أعتقد أنه حقق أمورًا جيدة!
فــي األث ـنــاء ،ارتـقــت الــواليــات املتحدة
إلى رأس جميع القوائم حول البيئة».
(األخبار ،أ ف ب)

نيوزيلندا

قاتل «كرايستشيرش» يمثل أمام القضاء :سعي رسمي المتصاص الغضب
بدا من الواضح ،خالل
اليومين الماضيين ،أن
مذبحة المسجدين التي
أودت بحياة  51شخصًا،
وفق حصيلة جديدة،
تركت أثرًا عميقًا في
النيوزيلنديين ،عمومًا،
ّ
في التقارير
وهو ما تبدى ّ
اإلعالمية التي ركزت على
السعي إلى استيعاب
الصدمة ،في وقت
عمدت فيه رئيسة الوزراء
إلى امتصاص الغضبّ ،عبر
وربما
زيارة عائالت الضحاياّ .
جاء المثول السريع لمنفذ
الهجوم ،األسترالي برينتون
تارانت ،أمام المحكمة،
ليخدم الهدف ذاته

ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ال تـ ــزال ف ـيــه م ـجــزرة
امل ـس ـ ّج ــدي ــن ف ــي ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا ت ـت ـفــاعــل،
وتتكش ّف في شأنها حقائق متتالية،
مثل منفذ الهجوم الــذي أودى بحياة
 51مـصـلـيــا (وف ـ ــق حـصـيـلــة ج ــدي ــدة)،
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،األسـ ـت ــرال ــي
ب ــري ـن ـت ــون ت ـ ــاران ـ ــت ( 28عـ ــامـ ــا) أمـ ــام
املحكمة الجزائية في كرايستشيرش،
ّ
مكبل اليدين ومرتديًا مالبس السجن
ّ
البيضاء ،في ما يمكن أن يعد مؤشرًا
عـلــى الـسـعــي الــرس ـمــي إل ــى التخفيف
م ــن ح ـ ّـدة االح ـت ـقــان ال ــذي ظ ـهــر ،خــال
ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــن ،بـ ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
الـنـيــوزيـلـنــديــن .وم ــن امل ـق ـ ّـرر أن يمثل
ثــانـيــة أم ــام املـحـكـمــة فــي الـخــامــس من
نيسان /أبريل املقبل.
رئ ـي ـســة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،جــاس ـي ـنــدا أرديـ ـ ــرن،
ع ـم ـل ــت مـ ــن ج ـه ـت ـهــا ع ـل ــى ام ـت ـص ــاص
ـارب ضـحــايــا
ال ـغ ـضــب ،عـبــر تـعــزيــة أق ـ ـ ّ
ال ـح ــادث اإلره ــاب ــي ،ال ــذي مــثــل واحـ ـدًا
ّ
املتطرف في
من أفظع هجمات اليمني
الـسـنــوات األخ ـي ــرة .وأك ــدت أرديـ ــرن أن
تــارانــت سيحاكم فــي نيوزيلندا ،ولن
ي ـتــم تـسـلـيـمــه ل ـب ـل ــده .ك ــذل ــك ،ت ـعـ ّـهــدت
ّ
بتحمل كلفة دفــن الـضـحــايــا ،وتوفير
الدعم املالي ألسرهم ،بغض النظر عن
وضعهم القانوني كمهاجرين .أرديرن
أعـلـنــت ،أي ـضــا ،أن ـهــا سـتــراجــع قــوانــن
حـيــازة الـســاح ،مـشـ ّـددة على أن «هــذه
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ال ـقــوانــن يـجــب أن تـتـغـ ّـيــر ،وسنبحث
القوانني الجدية لحيازة السالح».
تـجــاوب أردي ــرن السريع مــع الجريمة،
وإصرارها على تقديم العزاء بنفسها،
ك ــان لـهـمــا أثــره ـمــا ف ــي تـخـفـيــف حــالــة
االح ـ ـت ـ ـقـ ــان ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـص ـ ــدرت امل ـش ـه ــد،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي
أدل ـ ـ ــى ب ـه ــا ال ـس ـي ـن ــات ــور األس ـ ـتـ ــرالـ ــي،
ف ــري ــزر أن ـي ـن ــغ ،الـ ـ ــذي اتـ ـه ــم املـسـلـمــن
ّ ً
محمال
بأنهم «سبب التطرف األول»،

ّ
تعهدت رئيسة الوزراء
ّ
بتحمل كلفة دفن الضحايا
وتوفير الدعم المالي ألسرهم
الضحايا املسؤولية غير املباشرة عما
ح ــدث .وق ــد أثـ ــارت ه ــذه الـتـصــريـحــات
م ــوج ــة مـ ــن الـ ـغـ ـض ــب ،دفـ ـع ــت رئ ـي ــس
الــوزراء األسترالي ،سكوت موريسون،
ً
إلى الــرد بنفسه ،قائال إن «إلقاء اللوم
فــي مــا شـهــدتــه نـيــوزيـلـنــدا ال ـيــوم على
ّ
الهجرة ،أمر مقزز» .من جهتها ،وصفت
أرديرن هذا املوقف بأنه «قمة العار».
أخرى ،اعترفت رئيسة الوزراء
من جهة
ّ
بأن مكتبها تلقى يوم الحادث «بيانًا»
ّ
مــن امل ـســلــح ،قـبــل دقــائــق مــن حصول
االع ـ ـت ـ ــداء .وأوض ـ ـحـ ــت لـلـصـحــافـيــن

توافد سكان كرايست تشيرش نحو مقر المسجدين لوضع الزهور تكريمًا للضحايا (أ ف ب)

أن الـ ـبـ ـي ــان «ل ـ ــم ي ـت ـض ـمــن ّ
أي مــوقــع
أو ت ـفــاص ـيــل م ـ ـحـ ــددة» ،مـضـيـفــة أنــه
جــرى إرساله إلــى أجهزة األمــن خالل
ّ
دقيقتني من تسلمه .وأضافت أرديرن
أنها قرأت «عناصر من البيان» الواقع
في  74صفحة ،والــذي ّ
برر فيه ُمطلق
الـنــار أسـبــاب امل ـجــزرة الـتــي ارتكبها،
معتبرة أن «وجــود بيان أيديولوجي
لوجهات النظر املتطرفة هو بالطبع
أمر مقلق للغاية».
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ت ـفــاعــل امل ــواط ـن ــون
النيوزيلنديون مع دعــوات التضامن
الـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــرة لـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــان ـ ــات ،إذ ارتـ ـفـ ـع ــت
التبرعات ل ــذوي الضحايا إلــى 6.22
م ـ ــاي ـ ــن دوالر .وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة

«نـيــوزيـلـنــد ه ـي ــرال ــد» ،عـلــى موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أنـ ــه جـ ــرى ج ـم ــع أك ـثــر
مــن  6.22مــايــن دوالر ،حـتــى مساء
األحـ ــد (أم ـ ــس) .ك ــذل ــك ،تـقــاطــر سـكــان
كرايستشيرش إلى َّ
مقري املسجدين
لوضع الزهور تكريمًا للضحايا.
ج ــاء ذل ــك فـيـمــا ش ـهــدت م ــدن عــديــدة
حول العالم تظاهرات منددة بمجزرة
املسجدين ،مــن بينها الــربــاط ،وبيت
لحم ،ورام الله ،وإسطنبول ،وأثينا،
وب ـ ــرل ـ ــن ،وروتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــة،
واس ـ ـتـ ــوك ـ ـهـ ــولـ ــم ،ول ـ ـ ـنـ ـ ــدن ،وف ـي ـي ـن ــا،
وال ـه ـنــد ،وبــاك ـس ـتــان ،وإنــدونـيـسـيــا،
ونيويورك.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

حــن تقرأ «الـبـيــان» الــذي كتبه القاتل األوسـتــرالــي برنتون تـ َـارنــت،
َ
قبيل ارتكاب جريمته (وقــد أرسله قبل دقائق من بــدء املقتلة الى
رئيسة وزراء نيوزيلندا ومسؤولني حكوميني ووسائل إعالمية)،
يقدمها القاتل في ّ
فإن األمر األكثر داللة هو ليس الحجج التي ّ
ّ
حد
ذاتها ،أو محاولة تحليل دوافعه وشخصيته وما ّ
حوله الى عنصريّ
ّ
عنيف .األكثر أهمية في ّ
النص هو أنه «يعكس» ثقافة القاتل :ما هي
مصادرها؟ أين اكتسبها؟ كيف بنى آراءه السياسية ،وبرفقة من؟
ً
فعال في جريمة برنتون َ
تارنت.
وهنا ،تحديدًا ،الجانب املقلق
ّ
مــا تكتشفه هــو ّأن تـ َـارنــت ال يشبه نـمــوذج املتطرف العنيف الــذي
ً
ّ
متطرفًا معزوال «معاديًا للمجتمع»،
يفاجئ العالم بإجرامه .هو ليس
ّ
بـنــى ثقافته وحـيـدًا فــي غــرفـتــه وتـبــنــى آراء الهامشيني ونـظــريــات
ّ
املؤامرة ،حتى أصبح مهووسًا يرى في العالم ما ال نراه .املشكلة هي
تارنت ينتمي ،في الحقيقة ،الى ّ
ّأن َ
«تيار عريض» وليس الى جماعة
ّ ّ
ٌ
ّ
هامشية .كل فكرة في بيانه منتشرة بني جماهير اليمني .هو يعدد،
ً
ّ
إضافة الى رموز العنصريني البيض مثل اندرس بريفيك ،مثقفني
ّ
وإعالميني بالغي االنتشار في صفوف اليمني أثــروا بــه .حتى لغة
َ
تارنت و«الــرمــوز» و«النكات» التي استخدمها في بيانه العنصري
تحيل ال ــى ثـقــافــة مـنـتــديــات اإلنـتــرنــت اليمينية الــواسـعــة االنـتـشــار
ـرج ،قد يكون مقصودًا من
(واملجرم قد أوقــع ّبعض النجوم في حـ ٍ
تحية الى «بيو دي باي» ،وهو شخصية على يوتيوب
جانبه ،كإرساله
ّ
يتابعها عشرات املاليني ويركز على نقاش ألعاب الكمبيوتر ،ويعتبر
ّ
شعبي بني جمهور «اليمني الجديد»).
البعض أنه
ّ
لغة «البيان» وأفكاره ركيكة ،وهو مليء باألخطاء النحوية ،ولكن هذا
ّ
ٌ
مكتوب
سيزيد من انتشاره وتأثيره في أوساط اليمني الغربي ،إذ إنه
شخصي ،يشبه الى ٍّ
ّ
حد بعيد سلسلة «بوستات»
بأسلوب بسيط،
مــن تلك التي يكتبونها ويقرأونها على اإلنـتــرنــت .بهذا املعنى ،لم
ّ
يكن برنتون َ
تارنت واهمًا أو كاذبًا حني زعم في بيانه أنــه ينتمي
ُ
الــى جماعة تقاسمه معتقداته األساسية وفـكــرة «القومية اإلثنية
البيضاء» و"أنها ّ
«تعد باملاليني» (أتابع ،منذ ما بعد  11أيلولّ ،
تطور
ألسباب
هذه الحركات ومواقعها على اإلنترنت وأدبياتها ،وذلك بدأ
ٍ
ّ
عملي ٍة بحت :كنت أقطن في الغرب ،ولم أكن أريد أن تفاجئني ـ ـ وأنا
ٌ
موت ّ
نازية تجوب الشوارع).
غافل في أمان الله ـ ـ فرق ٍ
حرب الديموغرافيا
ّ
نظرية
من البداية ،عنوان «البيان» («اإلح ــال العظيم») يحيل الــى
ّ
ّ
األوروب ـ ــي ،وهــي لــم تـظــل ـ ـ فــي بلدها
شهيرة فــي صـفــوف اليمني
ً
األصلي ،فرنسا ـ ـ محصورة في حلقات هامشية أو أكاديمية ،بل
ّ
ّ
ـات مختلفة ـ ـ مثقفون شهيرون ،مثل أريــك ّزمــور،
تبناها ـ ـ بــدرجـ ً ٍ
وأصبحت الزمــة في كالم اليمني عن املهاجرين في اإلعــام وعلى
املنتديات .هذه الفكرة وجدت حتى تجسيدًا ّ
أدبيًا ،في رواية ويلبيك
ً
الشهيرة «خ ـضــوع» (كتبت عنها مــراجـعــة فــي املــاضــي) ،ومنطق
الرواية فعليًا يماثل الى منطق املجرم في بيانه« :الوالدات ،الوالدات،
ال ـ ـ ــوالدات» .الـفـكــرة هـنــا بـسـيـطــة ،وه ــي ّأن مـنـســوب ال ـ ــوالدات لــدى
«البيض» في املجتمعات
املهاجرين «غير البيض» هو أعلى منه لدى
ً
ّ
الغربية ،والبيض األوروبـيــون ال يتوالدون كفاية لتعويض كتلتهم
ّ
السكانية ،فهم إذًا سيتناقصون ،فيما يتزايد املهاجرون (السمر
واملسلمون) في وسطهم حتى يصيروا ّ
أقلية وتنتهي «الحضارة
األوروبية».
ّ
باحث في الديموغرافيا سيشرح لك ّأن األمور ال تحدث هكذا ،وأنك
ّأي
ٍ
لقرن الى
ال يمكنك أن تمسك بأرقام الوالدات الحالية وتفترض ثباتها
ٍ ً
األمامّ ،
مجتمع ،أصال،
وأن السعي الى «الثبات الديموغرافي» في أي
ٍ
ّ
ّ
هو هدف واهــم .لكن هذه الفرضية أصبحت «صيحة الحرب» عند
ّ
العنصري ،واملسألة عند َ
تارنت ،والكثيرين غيره ،هي واضحة
اليمني

ّ
ّ
وميكانيكية :املهاجرون وأبناؤهم (تحديدًا املسلمون) هم «محتلون»
ّ
ّ
بمجرد وجودهم البيولوجي واختالفهم العرقي ،وهم «أعداء» ألنهم
ّ
ّ
يتوالدون ،والحرب ضدهم هي حـ ٌ
ـرب من أجل البقاء ،تستدعي كل
ّ
ّ
ّ
ٍّ
مغربي تــراه في فرنسا وكــل تجم ٍع لألتراك
الوسائل وأعنفها .كل
ّ
ٌّ
فــي أملانيا ينظر إليه العنصري ،مــن هنا ،على أنــه تحقق للنبوءة،
ٌ
ّ
طفل أسمر في الغرب هو دليل على هذا «الغزو الديموغرافي»،
كل ٍ
ّ
ّ
«التحول»
رمز لثقاف ٍة غريبة هو من عالئم «االحتالل» ـ ـ لحظة
وأي ٍ
الشخصية في حياة القاتل ،بزعمه ،كانت حني زار متجرًا في بلد ٍة
ّ
فرنسية ،فوجد عدد املهاجرين فيه أكبر من عدد الفرنسيني البيض،
ّ
ّ
ليفر من املكان ساخطًا ،ثم ينهار بعد ذلك باكيًا أمام مقبر ٍة للجنود
الذين قضوا خالل الحرب العاملية ،ألن «تضحياتهم» لم تمنع «الغزو
تعرضت له ّ
اإلسالمي» الذي ّ
القارة بعد الحرب.
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى هجوم َ
تارنت على النخب الرأسمالية الغربية ،كونها سهلت
ّ
ّ
تسرب املهاجرين ليكونوا عمالة رخيصة في السوق ،ال يبعد ال
ً
خطوة عن تنظيرات ستيف بانون وعقيدة «اليمني الجديد» الداعم
لترامب فــي أميركا (ال ـفــارق هــو ّأن تـ َـارنــت يدعو الــى قتل الزعماء
الغربيني «الـخــونــة» ،فيما بــانــون يــريــد االن ـقــاب عليهم وإزاحـتـهــم
عبر االنتخابات) .أفكار َ
تارنت عن اإلســام واملسيحية و«القومية
ٌ
اإلثنية» ،وتعريفه لـ«الحضارة األوروبية» ،هي آراء عليها توافق واسع
ّ
ومعزولة»
«متطرفة
في صفوف اليمني الغربي الصاعد ،وليست
ٌ
ً
(م ـث ــا ،ع ــدم الـتــركـيــز عـلــى املـسـيـحـيــة بــاملـعـنــى الــدي ـنــي ه ــو نقطة
ّ
تكتيكية تتشارك فيها أغلب حركات اليمني العنصري؛ فالعقيدة
ّ
ّ
املسيحية تضم أكثري ٍة من «غير البيض» ،كما أن الغربيني البيض
مقسمون الى مذاهب وكنائس مختلفة ،فالخطاب العام لدى «اليمني
الـجــديــد» يعتمد املسيحية كــرمـ ٍـز تــاريـخــي و«قــومــي» لــأوروبـيــن،
ولكن من خارج إطار العقيدة الروحية) .ال تختلف منطلقات املجرم
األوسترالي إذًا ،في الكثير من جوانبها ،عن منطلقات ستيف بانون
أو مارين لوبان ـ ـ وجمهورهما الــواســع ـ ـ االخـتــاف هو ّأن َ
تارنت
ًّ
(وأمثاله) يؤمن باستحالة «الطريق الديموقراطي» حــا لـ«املسألة
الـعــرقـ ّـيــة» ،ويبني على هــذه الـخــاصــة (يكتب الـقــاتــل فــي بيانه ّأن
انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا كان الحدث الذي أقنعه بذلك).
تاريخ العنصرية وتاريخ «التسامح»
ـداث من هــذا النوع هو أن دوافــع الفاعلني،
األســاس في تفسير أحـ ٍ
ّ
ورؤيتهم الى العالم ،ال ّ
حدود معينة (قد يكون القاتل
تهم إال ضمن
ٍ
ـدث ما أو مظلومية حقيقية
استحال عنصريًا مجرمًا بسبب حـ ٍ
أو متخيلة ،أو بــدافــع أيديولوجي بحت ،أو ألنــه ال ّ
يحب مظهرنا،
ّ
كــل هــذا ال يـهـ ّـم ،وال رابــط بينه وبــن أن تقتل األبــريــاء وتــدعــو الى
ّ
املذابح ـ ـ وهذا ينطبق في بالدنا كما في الغرب) .لكل إنسان رؤية
ّ
الــى العالم وتبريرات ودوافــع ملا يفعله ،وفــي كــل الثقافات جوانب
ّ
ّ
متعصبون دينيون وأناس
استعالئية أو عنصرية ،وفي كل مكان
عنيفون .إن كنت ال تملك منهجية ما في النظر الى التاريخّ ،
فإن
ّ
من السهل أن يصبح العالم «مسطحًا» :عندنا عنصرية وعندهم
عنصرية ،هنا إرهــاب وهناك إرهــاب ،وطاملا ّأن هناك مشتركات
بني خطاب اليمني و«داعش» فهما إذًا الشيء نفسه .هذه الرؤية ال
عدمية أو إلى ّ
ّ
مثالية تبسيطية ،تعتبر
يمكن أن تقود إال الى نظر ٍة
ّ
ّ
التعصب والعنصرية (الخ) ،وأن نزيلها
أنه يكفي أن نحارب «آفات»
من رؤوس الناس عبر «تنويرهم» ،حتى يختفي العنف واإلرهاب
عن البسيطة .املقابلة بني «الشرق» و«الغرب» لها معنى مختلف في
ّ
ٌ
ومفهوم مثل «الحروب الصليبية» أو «صدام الحضارات»
كل زمن،
ٌ
ّ
موجود منذ ألــف عــام ،ولكن سياقه ومفاعيله في القرن الحادي
عشر تختلف تمامًا عنها في عصر اإلمبريالية.
ـداد كبير ٍة من «أبـنــاء الجنوب» في
مسألة املهاجرين ،ووجـ
ـود أع ـ ٍ
َ
املتروبول األوروب ــي ،لم تولد بالصدفة واقتفاء أثــر ما جــرى يبدأ
ّ
من هنا .يجب أن نتذكر دومــا ّأن املهاجرين في أوروب ــا لم يأتوا
إليها ّ
ألن األوروب ـيــن سمحون ويـحـ ّـبــون تقاسم خيراتهم (كما
ّ
يصور بعضنا األمر) .بعض املهاجرين وصلوا الى أوروبا بسبب
عالقات تاريخية استعمارية (مثل الهنود وأبناء جــزر الكاريبي
في بريطانيا ،أو األفارقة في البرتغال والجزائريني في فرنسا)،
والقسم األكبر هاجر خالل «االنتقال العظيم» للعمالة إثر الحرب
ّ
العاملية الثانية .هــذه العملية مـ ّـرت بمراحل مختلفة ،لكنها كلها
ّ
جــرت تحت الــضـغــط واالض ـط ــرار والـحــاجــة الــى يـ ٍـد عاملة ودمــاء
ً
شـ ّـابــة .بعد الحرب مباشرة ،كــان الخيار واضحًا أمــام املخططني
سنوات
في أوروبــا (هــل تريد أن تجرى إعــادة اإلعمار في عشر
ٍ
أو ثالثني سنة؟ وبأي كلفة؟) .وفي العقود األخيرة ،وجدت النخب
معادلة مشابهة :شعوبنا تشيخّ ،
فإما
األوروبية نفسها أيضًا أمام
ٍ
ّ
ّ
أن نستورد عــددًا معينًا من العمال والشباب كــل عــام ،أو يصبح
ً
أسلوب الحياة في أوروبــا مستحيال (وتفلس صناديق الضمان،
ّ
ويـتــوقــف الـنـمـ ّـو ،وتصبح العمالة فــي أوروب ــا ن ــادرة وغالية وغير
ّ
«املتنوع» كان نتاج
تنافسية ،الخ) .يجب أن نفهم إذًا ّأن هذا املجتمع

تاريخي ّ
ّ
محدد .ومنظومة
هذا الشكل من الرأسمالية ،في سياق
ٍّ
«التنوع» التي تسود في أوروبا
«التعددية الثقافية» وأيديولوجيا
ّ
ّ
لتسير هذا املجتمع («التعددية الثقافية» ،التي
الغربية قد جــاءت
نضال شعبي أو مطالبات
تأت نتيجة
يعاديها اليمني
العنصري ،لم ّ ِ
ً
ٍ ّ
أبناء املستعمرات ،مثال ،بل مثلت «توافقًا» بني النخب الحاكمة).
ّ
يجب أن نـتــذكــر أيـضــا ّأن هـجــرة العمالة الــى الـغــرب كــانــت الوجه
اآلخر لسياسات الغزو والحرب والهيمنة في الجنوب العاملي خالل
ٌ
قانون واحد للتراكم
الفترة ذاتها .كما يقول علي القادري ،هناك
الرأسمالي حول العالم ،والعرب الذين هاجروا الى أوروبــا ّ
يؤدون،
ببساطة ،دورًا مختلفًا عن دورهم في «املستعمرات»؛ ّ
والرخاء في
أوروبا ـ ـ مثل الفقر والخراب في بالد الجنوب ـ ـ هو نتاج العمليتني
ّ
معًا (والكثير من العرب ،الذين جاء حظهم أن يصلوا الى الغرب،
ّ
يـفــضـلــون بــالـطـبــع مــوقـعـهــم ه ــذا عـلــى الـبــديــل فــي أوطــان ـهــم ،وقــد
يشعرون باالمتنان والشكر للنظام الذي استقبلهم ،ويصبحون
مخلصني له أكثر من مواطنيه األصليني).
ّ
لهذا السبب ،نجد التناقض الظاهر بني أيديولوجيا غربية حاكمة
تدعو الى «التسامح» في بالدها ،وتنبذ العنصرية وترفض الهجمات
ّ
على املسلمني ضمن أراضيها ،لكنها تلعب بحياتهم القمار ـ ـ جماعيًا
ّ
ّ
دول وحصار أخرى وتجويعها
ـ ـ في مواطنهم األصلية ،ويتم تدمير ٍ
من قبل أنظمة «ليبرالية» تؤمن بـ«التعددية الثقافية» .باملعنى ذاته،
ـإن رفــض «اإلرهــاب األبيض» في الغرب ليس مـ ّ
فـ ّ
ـرده حـ ّـب املسلمني
والخوف عليهم ،بل ّإن هذا النمط من العنف ّ
يوجه الى ّالداخل ،وهو
ٌ
كفيل بأن يشعل الحرب األهلية عندهم وأن ّ
يهدد نظامهم االقتصادي
ّ
والسياسي واالجتماعي على كــل املستويات (ال يدعو تـ َـارنــت في
ميركل
بيانه الى قتل املهاجرين فحسب ،بل أيضًا الى قتل أنجيال
ًّ
وصــادق خان ـ ـ عمدة لندن املسلم ـ ـ و«الخونة» ،وهو يعرض خطة
ـرب أهلية في أميركا عبر جريمته) .هذا العنف
ساذجة إلشعال حـ ٍ
تجاه الشعوب األخرى ،والكراهية والخوف من ّ
«السمر» ،والعنصرية
ّ
ّ
تصرف كلها في الخارج ،على أرض
واألحقاد التاريخية ،يجب أن
ّ
هـ ــؤالء «اآلخـ ــريـ ــن» .بـمـعـنــى آخـ ــر ،فـ ــإن ال ـش ـعــار الـضـمـنــي للجيش
األميركي اليوم هو «إن أردت أن تقتل ّ
عربيًا ،فال تهاجم منزل جارك،
ّ
انضم ببساطة الى الجيش» .وهــذا الهدف ـ ـ أن تقتل مسلمني ـ ـ
بل
ّ
ّ
بشكل رهيب في شهادات الجنود األميركيني الذين تطوعوا
ر
يتكر
ٍ
في السنوات املاضية وقاتلوا في العراق وأفغانستان .هل علينا أن
ً
نفترض ّأن هؤالء يستحيلون فجأة ،حني يعبرون الحدود عودة الى
أميركا ،مواطنني صالحني ّ
يحبون جيرانهم املسلمني ،بعدما قضوا
بطائرات
بحبور في أفغانستان ،أو يصطادونهم
سنوات يقتلونهم
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
مسيرة من خلف شاشة حاسوب؟
خاتمة
ّ
ّ
«اإلرهـ ــاب األب ـيــض» ليس أول أو آخــر األه ــوال الـتــي تـتـعــرض لها
األقليات املهاجرة في الغربّ ،
ولكن هذا الشكل من العنف ـ ـ تحديدًا
ّ
ّ
ـ ـ لن ّ
الغربية،
يتحول الى ظاهر ٍة أو الى سياسة دولة هناك ،فالنخب
ّ
إن أردنا التبسيط ،قد اختارت ،وهم يفضلون الهيمنة العاملية على
فكرة ّ
ّ
العرقي؛ وهذا ال عالقة له بنظرتهم الى اإلسالم أو الى
الصفاء
ّ
ّ
العنصرية التي
الديموقراطية واملواطنة .املشكلة هي ّأن هذه األفكار
ّ
ّ
أصبحت «تيارًا عريضًا» مع اليمني الصاعد ،تتسرب الى السياسة
وال ـح ـكــام وال ـق ــوان ــن ف ــي ال ـغ ــرب وت ـ ـ ّ
ـؤدي ال ــى امل ــزي ــد م ــن التمييز
عنف أكبر بما ال
واإلقصاء والعدائية ضد املهاجرين هناك ـ ـ والى ٍ
ُيقاس ّ
ّ
األصلية .نحن ال نحتاج
ضد العرب واملسلمني في بالدهم
ّ
هنا ألن نذكر بأن ال «إرهاب أبيض» في الغرب يمكن أن ُيقارنّ ،
كمًا
أو نوعًا ،بـ«إرهاب الحكومات» ّ
ضد شعوب الجنوب ـ ـ كم في العالم
ّ
ّ
وصله ّأن عددًا ال يقل عن ضحايا مجزرة نيوزيلندا ،كلهم نساء
وأطفال ،قتلوا في غارة سعودية /أميركية واحدة في اليمن األسبوع
«املتطرف» مثل ً
ّ
تارنت يمكنه أن يؤذينا
املاضي؟ وال العنصري
ّ
ّ
ّ
«املحلية» الوحشية ،التي تخرج في بالدنا لتنهش
كالعنصريات
شعوبها (الخطاب الذي سمعناه على أرضنا في سنوات الجنون
ّ
الطائفي التي مـ ّـرت ،تبدو كلمات السفاح األوسترالي ـ ـ وأفعاله ـ ـ
ّ
العربية،
أمامها «معتدلة» ،وتفتقر الى الخيال .والكثير من النخب
ّ
ّ
مـفــكــريــن وإعــامـيــن ونـشـطــاء ،قــد ســايــروا ه ــذا الـخـطــاب الـقــتــال
القبيح ،وأصحابه الذين يحلمون باإلبادة ،حتى هزيمتهم النهائية؛
ّ
لكنهم اليوم يشعرون ّ
بالصدمة أمام مجزرة كرايستشيرش).
ّ
ـيء جــديــد ،أو تمثل بالفعل (كما أراد
قــد تكون املـجــزرة بــدايــة شـ ٍ
ّ
ّ
ّ
مرتكبها) حدثًا يحرف التاريخ في اتجاه معي .ولكن ما شاهدناه
بلد قام على
في كرايستشيرش ،املدينة
املحافظة العنصرية في ٍ
ّ
ّ
الكراهية.
االستيطان اإلحاللي ،لم يكن إل وجهًا واحـدًا من أوجه
ّ
ّ
ّ
الفاشي ـ ـ الالجئ األفغاني الذي
وأي من املصلني الذين هاجمهم
ّ
ّ
الفرار ،أو األب العراقي الذي حمى
انقض على السفاح وأجبره على
ٌ
ّ
وإنسانية أكثر
ابنيه من الطلقات بجسده ـ ـ فيه كرامة وحضارة
ّ
بمراحل من برنتون َ
تارنت ،ومن كل التاريخ الذي أنتجه.

