بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
االحتجاجات الواسعة اليت جتتاح أمريكا وأتثريها على سياستها اخلارجية
السؤال :جتتاح الوالايت املتحدة منذ قرابة األسبوعني احتجاجات تبدو كبرية يف بعض املناطق ،وقد ختللتها أعمال عنف ،وهنب

للمحال التجارية ،وحرق مراكز للشرطة ،فهل مقتل رجل أسود يف أمريكا يشعل هكذا احتجاجات؟ فقد حصل هذا كثريا يف السنوات
القليلة املاضية ومل حتصل مثل هذه االحتجاجات! وهل من تداعيات هلذه االحتجاجات األمريكية على سياسة أمريكا اخلارجية؟
اجلواب :لكي تتضح أجوبة التساؤالت أعاله نستعرض ما يلي:
 -1قتلت الشرطة األمريكية رجلا من أصول أفريقية ،هو جورج فلويد يف مدينة مينيابوليس بوالية مينيسوات األمريكية
 ،2020/5/25وكانت جرمية شنيعة ،قام خالهلا الشرطي بتطبيق التدريبات اليت تلقاها يف سلك الشرطة ،ابلتثبيت عن طريق الضغط
على الشراين السبايت يف الرقبة ،واستمرت اجلرمية تسع دقائق كان خالهلا فلويد يصرخ "ال أستطيع التنفس" حىت فارق احلياة ،وقد
شاهد هذه اجلرمية البشعة مجيع األمريكيني ،ورأوا أبم عينهم وحشية الشرطة األمريكية ضد السود ،واندلعت املظاهرات يف املدينة مباشرة
يف اليوم التايل ،تنديدا هبذه الدرجة من التوحش يف التعامل مع اآلدميني ،مث أخذت املظاهرات متتد إىل مدن أمريكية أخرى ،مع تداول
عمت املظاهرات ما يزيد عن  80مدينة أمريكية يف والايت
واسع لفيديو اخلنق املؤمل ،عرب مواقع التواصل (االجتماعي) ،حىت ّ
متعددة ...مث أعلنت السلطات حظر التجوال ملنع املظاهرات اليت صاحب الكثري منها أعمال عنف ،وقتل ،وهنب ،وإحراق للمحال
التجارية ومراكز الشرطة ،وجلأت الشرطة األمريكية إىل التعامل بقسوة مع املتظاهرين ،فاعتقلت ما يزيد عن  4آالف شخص يف خمتلف
املدن ،وأعلن عن مقتل بضعة أشخاص ،ومت استدعاء احلرس الوطين لفرض األمن والسيطرة على الشارع ،بل ومت استدعاء اجليش
األمريكي يف سابقة مل حتدث قبل ذلك يف أمريكا لفرض األمن يف العاصمة واشنطن ،ومت هتريب الرئيس ترامب إىل خمبأ آمن حتت
األرض خوفا من اقتحام املتظاهرين للبيت األبيض.
 -2عصفت مشاهد االحتجاجات األمريكية بصورة االستقرار الداخلي الذي كانت تتباهى به احلكومات األمريكية املتعاقبة،

فكانت احلرائق املندلعة ،واملتاجر املنهوبة ،ومراكز الشرطة املدمرة هبذا احلجم غري الصغري ،تنذر األمريكيني ابجلحيم الذي طاملا صنعته
حكوماهتم لغريها من الدول ،وهتدد أبن البطش والعربدة الذي درجت أمريكا على التعامل به مع العامل ،أيخذ طريقه للتعامل مع
الشعب األمريكي نفسه ،فكانت مشاهد صادمة بكل املقاييس :رئيس ينذر ويتوعد املتظاهرين السلميني ابلكالب املسعورة حول البيت
األبيض ،وابألسلحة األكثر فتكا يف العامل إن هم جترؤوا على اقتحام أسوار البيت األبيض الذي أحيط ابحلواجز السلكية واجلدر
اإلمسنتية ،ويطالب الرئيس حكام الوالايت ابلرد بقسوة على املتظاهرين يف والايهتم ،وفرض األمن ابلقوة ،ويعرض عليهم االستعانة
ابحلرس الوطين ،ووضع اجليش األمريكي يف حالة أتهب قصوى للتدخل خالل  4ساعات حيثما يلزم إن فشلت الشرطة واحلرس يف
فرض األمن ،وفعال مت نشر اجليش يف العاصمة واشنطن قبل أن يتم العدول عن هذه اخلطوة ،بعد انتقادات واسعة وجهت للرئيس على
خلفية الزج ابجليش األمريكي ضد الشعب .ومن زاوية أخرى مجوع غاضبة ال توقفها الشرطة وال احلرس وال خماطر فريوس كوروان ،جزء
منها سلمي الطابع ،يتظاهر للمطالبة ابحلقوق املدنية ،وحماسبة القتلة ،وإصالح جهاز الشرطة ،وقسم اثن يتقصد مهامجة املراكز
احلكومية ،خاصة الشرطة ،وحرقها وتدمريها ،ومن مث أعلن الرئيس ترامب أهنا "حركة أنتيفا" اليسارية شديدة املناهضة للرأمسالية! وقسم
اثلث يقوم ابلنهب ،والسرقة ،واألعمال التخريبية...

 -3إن واقع الشرطة األمريكية اليت يعترب العنصر األبيض عمادها قد اعتادت إهانة السكان السود ،ومت قتل العديد منهم على

يد رجال الشرطة ،وكان بعض تلك الوقائع موثقا ومصورا كما يف حادثة مقتل فلويد األخرية ،ومل تكن تلك احلوادث اندرة احلصول ،بل
كانت متكررة ،فالتمييز العنصري يف الوالايت املتحدة ظاهرة حمسوسة الفتة للنظر يف جمتمعاهتم...
لكن هناك أسبابا جعلت مقتل فلويد  2020/5/25يف مدينة مينيابوليس يوسع نطاق الغضب الشعيب ضد سياسة التمييز

العنصري اليت تنتهجها أجهزة الدولة يف أمريكا ضد السود خاصة ،وهذه األسباب بعضها قدمي وآخر جديد ،ومن هذه األسباب:

أ -فشل عملية االنصهار يف اجملتمع األمريكي :نشأ اجملتمع األمريكي احلايل نشأة عنصرية ابمتياز ،فقام املهاجرون اإلجنليز
خاصة ،واألوروبيون عامة ،ابستعمار أمريكا على جثث املاليني من اهلنود احلمر ،أصحاهبا األصليني ،وحلاجة املستعمرات اجلديدة
للعمل فقد مت استجالب الرقيق من أفريقيا ،فينظر األمريكيون إىل كل ذوي األصول األفريقية ابعتبارهم عبيدا ،وكان ذلك بشكل رمسي
ملدة قرون ،خيضع خالهلا هؤالء األفارقة للعزل العنصري ،والعمل ابلسخرة يف مزارع البيض وصناعاهتم ،وكان قانون التجنيس 1790م
مينح اجلنسية األمريكية للبيض فقط ،فيما يرفض االعرتاف ابلسود كمواطنني ،وعلى الرغم من نيل األفارقة بعض احلقوق كالتصويت يف
ستينات القرن التاسع عشر ،إال أن التمييز العنصري ظل سياسة رمسية يعمل هبا يف أمريكا حىت بعد انتهاء احلرب األهلية ،وبعد
منتصف القرن العشرين اندلعت حركة كبرية مسيت "احلقوق املدنية" واشتهر فيها مارتن لوثر كينغ كزعيم للسود يف أمريكا ،أسفرت عن
االعرتاف رمسيا حبقوقهم كاملة كمواطنني أمريكيني ...ومن مث ظن هؤالء األفارقة أبهنم قد انلوا احلقوق املدنية اليت افتقدها آابؤهم
وأجدادهم ،إال أن ذلك مل يغري كثريا من ذهنية األمريكيني البيض ،الذين استمرت نظرهتم الدونية جتاه هؤالء األفارقة ،واستمرت
املمارسات العنصرية ضدهم .فعلى الرغم من تشدق زعماء أمريكا ابنتهاء العنصرية ،إال أن خمتلف التقارير تتحدث عن أتصل النظرة
العنصرية يف أمريكا ضد ذوي األصول األفريقية ...ومن مظاهر العنصرية ضد السود يف أمريكا االرتفاع الواضح يف عدد املساجني السود
مقارنة ابألمريكيني البيض ،وارتفاع نسبة البطالة يف صفوفهم ،والفرق الكبري والواضح يف متوسط الدخل بني األسر األمريكية من أصول
أفريقية مقارنة ابألمريكيني البيض ،وكذلك النقصان احلاد يف اخلدمات الصحية ،وغريها من اخلدمات ،بني املناطق اليت يغلب عليها
املواطنون السود وتسمى أبحياء السود ،وبني املناطق اليت غالبا ما تعترب راقية ،تتوفر هبا اخلدمات الصحية بشكل الئق ،وترتفع فيها
أجور السكن اليت يقطنها األمريكيون البيض.
ب -جميء إدارة ترامب العنصرية وتبنيها للمنادين بتفوق العرق األبيض :تؤمن اجلماعات الداعمة للرئيس ترامب بتفوق العرق

األبيض على غريه ،وهي مجاعات مت اإلعالء من قدرها بعد جميء ترامب للبيت األبيض ،وقد وجد هؤالء يف شخص ترامب قائدا قوميا
هلم ،وخيتلط هؤالء ابملسيحيني اإلجنيليني الذي يضيفون مسحة دينية هلذا التفوق ،ومبجاهرة الرئيس ترامب ضد املسلمني ،ومنع بعضهم
من احلصول على أتشريات لدخول أمريكا ،وتصرحياته املناهضة للمكسيكيني ،وخططه اليت نفذ جزءا منها ببناء جدار على حدود
املكسيك ،وحبربه التجارية ضد الصني ،وتسميته لفريوس كوروان ابلفريوس الصيين ،ونشوء موجة عداء للصينيني داخل أمريكا ،وتساحمه
مع مظاهرات النازيني اجلدد يف والية فريجينيا  ،2017واللغة اليت ال ختلو من إهانة ،اليت يتحدث هبا عن األقليات ،وكذلك تعليقاته
على مقتل فلويد "األسود" وضرورة قمع احلركة االحتجاجية الداعمة حلقوق "السود" يف أمريكا ...ونتيجة لكل ذلك فقد أصبح الرئيس
ترامب أحد أكرب العوامل احملرضة على التمييز العنصري يف أمريكا ،لذلك ارتفعت وترية األعمال العدائية ضد السود ،واملسلمني،
واملكسيكيني ،والصينيني يف أمريكا خالل فرتة حكمه ،وأصبح ينظر إليهم أكثر من ذي قبل أبهنم متطفلون جاءوا لسلب األمريكيني
فرص عملهم ،وهنب ثروات أمريكا ،ومن مث أصبح التمييز العنصري ابرزا يف قطاعات كثرية من اجملتمع األمريكي...
ج -تداعيات فريوس كوروان داخل اجملتمع األمريكي :ومن األسباب اليت زادت من هليب االحتجاجات على مقتل فلويد يف

أمريكا ،أهنا قد تزامنت مع انتشار فريوس كوروان ،وما صاحب ذلك من حجر صحي ،سبب ضيقا لألمريكيني من انحية ،ومن انحية

اثنية أوجد بطالة بنسب كبرية فزاد من قلق األمريكيني على مستقبلهم ،ومن انحية اثلثة رأى األمريكيون فشال ذريعا لتعامل حكومتهم
مع انتشار الوابء يف أمريكا ،حيث النقص الكبري يف املستلزمات واألجهزة الطبية ،وفشل االستعداد للفريوس ،رغم أن أمريكا قد ضربتها
موجة الفريوس بعد أورواب والصني مبا كان يوفر هلا فرصة جيدة لالستعداد مل يتم استغالهلا ،وكذلك ختبط اإلدارة األمريكية يف التعامل
مع الوابء وما نتج عن ذلك من سبب آخر لالنقسام يف الوسط السياسي األمريكي ،خبصوص طريقة تعامل إدارة ترامب مع أزمة
الوابء ...ومن املسائل الداخلية العميقة واملهمة ،أن اجملتمع األمريكي قد تعاظم شعوره بسوء النظام الرأمسايل ،فعملية توزيع الثروة يف
أمريكا تتفاقم بتسارع خميف ،لصاحل فئة صغرية للغاية من الرأمساليني ،أصحاب لوبيات التأثري على السياسة ،تلك السياسة اليت تسري
ابجتاه املزيد من إعفائهم من الضرائب ،يف وقت يتكفل فيه ذوو الدخل املتوسط واحملدود ابلقدر األكرب من الضرائب املهلكة ،وقد
أبرزت هذه االحتجاجات األمريكية القوة املتصاعدة للحركة املناهضة للرأمسالية يف أمريكا "أنتيفا" ،واليت طالب الرئيس ترامب بتصنيفها
إرهابية ،وهي تلك احلركة اليت اندت ابحتالل أسواق األسهم يف "وول سرتيت" كرمز كبري للرأمسالية بعد األزمة املالية  ،2008فتزيد
هذه احلركة من أتباعها وتتجذر أكثر يف اجملتمع األمريكي ،وتنادي ابلعنف ضد الرأمسالية ،وهي املتهمة اليوم بتوجيه املتظاهرين إلحراق
وتدمري املرافق احلكومية كمراكز الشرطة...
 -4لقد كان لكل ذلك تداعيات على سياسة أمريكا اخلارجية ،وهي تداعيات مؤثرة لألسباب التالية:
أ -حالة االنقسام يف أمريكا :أظهرت إدارة ترامب منذ  2017أن أمريكا ليست على قلب رجل واحد ،وتكثر السياسات اليت

ينقسم حوهلا األمريكيون مثل احلروب ،واملساعدات الدولية اليت تقدمها أمريكا لعمالئها حول العامل ،ومثل سياسة الضرائب ،والتعامل
مع األقليات ،واهلجرة ،وغريها كثري من السياسات ،لكن مبجيء الرئيس ترامب فقد أصبح هو نفسه من أبرز أسباب االنقسام يف
أمريكا ،وقد ساعدت شخصيته مبا لديه من ميزات العنجهية الزائدة ،والتعلق ابلسلطة ،وحب الظهور الزائد عن احلد ،وقلة احلكمة،
وامليل خلوض الصراعات الداخلية ،وإظهار النشوة بكسر اخلصوم ،كل ذلك قد جعل أمريكا منقسمة فعال حول الرئيس ترامب ،معه أو
ضده ،وقد زادت اإلقاالت واالستقاالت يف أركان إدارته ،بشكل مل حيصل أبدا مع أي رئيس أمريكي سابق هبذا احلجم ،وقد أظهرت
أزمة فريوس كوروان ،واملالسنات بني الرئيس وحكام بعض الوالايت ،تفاقما يف حدة االنقسام األمريكي ،وهذا االنقسام يضرب ابلوسط
السياسي واملايل األمريكي ،فينعكس على اجملتمع برمته .وطريقة تعامل الرئيس وإدارته مع أزمة االحتجاجات الشعبية ،هي األخرى قد
أصبحت سببا دمسا لتغذية االنقسام ،فرتامب يعارض احلركة االحتجاجية بعد مقتل فلويد ،ويريد بسط األمن ابلقوة ،يعارضه يف ذلك
احلزب الدميقراطي وحكام والايت ،بل ووزير دفاعه الذي اعتذر عن مشاركة الرئيس يف زايرة لكنيسة جماورة للبيت األبيض ،بعد إبعاد
رجال األمن للمحتجني من حوهلا ،واعتربت دعاية سياسية لرتامب ...ومن أحدث األمثلة على هذه الصراعات وح ّدهتا( ،اهتم وزراء
دفاع أمريكيون سابقون وعشرات من املسؤولني العسكريني  -يف رسالة مشرتكة  -الرئيس ترامب خبيانة القسم والدستور ،لتفكريه يف
إنزال اجليش ملواجهة احملتجني؛ وكان من بني املوقعني وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس .اجلزيرة نت2020/6/7 ،م) ...ومل تنحصر
املسألة بوزراء الدفاع السابقون ،بل ومشلت احلايل وبشكل حاد ،فوفق املصدر السابق نفسه (نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول يف
وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" ،قوله إن الرئيس دوانلد ترامب طلب نشر عشرة آالف جندي يف العاصمة واشنطن ومدن أمريكية
أخرى ،ملواجهة احتجاجات األسبوع املاضي ،وإن وزير الدفاع مارك إسرب ،ورئيس هيئة األركان املشرتكة مارك ميلي ،رفضا هذا الطلب،
وذلك على وقع مظاهرات حاشدة يف واشنطن ،ومدن أمريكية وأوروبية أخرى ضد العنصرية وعنف الشرطة .وكانت جملة نيويوركر قد
ذكرت أهنا علمت ،من مصادر يف البيت األبيض ،بوقوع مشادة كالمية بني الرئيس ترامب واجلنرال مارك ميلي .ونقلت اجمللة أن
اجلنرال ميلي رفع صوته يف وجه الرئيس اعرتاضا على طلبه إنزال اجليش لشوارع املدن األمريكية إلهناء االحتجاجات ،حيث يرى ميلي
أن نزول اجليش للشارع خمالف للقانون).

ب -فرتة االنتخابت الرائسية :ومما زاد هذه املسألة سخونة ،أن هذه االحتجاجات قد اندلعت تزامنا مع احلمالت االنتخابية

لكال املرشحني الدميقراطي جو ابيدن ،واجلمهوري ترامب .وإذا كان الرئيس ترامب يشعر بقلق ابلغ على مستقبله كرئيس ،ويريد أن
يعاد انتخابه يف تشرين الثاين/نوفمرب من هذا العام ،بل إن هذه املسألة هي األولوية رقم  1له ،لكن مصدر القلق الرئيسي له هو
تداعيات فريوس كوروان ،وأتثريه يف االقتصاد األمريكي ،وفقدان ماليني األمريكان لفرص عملهم ،وما يقال عن سوء تعامله مع أزمة
الفريوس ،فإنه خيشى أن يكون ذلك عامال يستغله منافسه الدميقراطي ضده يف احلمالت االنتخابية ،مث أتيت اليوم موجة االحتجاجات
األخرية اليت أراد الرئيس ترامب فيها أن يربز شخصيته كرجل قوي قادر على ضبط األمن ،واحلفاظ على املمتلكات ،ما يزيد من فرصه
االنتخابية ...لكن منافسه جو ابيدن ،واحلزب الدميقراطي ،وقوى أخرى تعمل على تصوير ذلك بشكل خمالف ،فتربزه كرجل يعمل
على ترسيخ االنقسام يف أمريكا ،وغري قادر على مللمة اجلراح اليت أصيب هبا اجملتمع األمريكي بعد حادثة مقتل فلويد واملظاهرات،
وحيملونه املسؤولية عن طابع العنف والشغب يف املظاهرات ،بسبب تصرحياته النارية ضد املتظاهرين...
ج -قمع الدولة للحتجاجات :شاهدت دول العامل الطريقة املؤملة والوحشية اليت تتعامل هبا احلكومة األمريكية مع االحتجاجات
الشعبية ،وأحاديث الرئيس عن فرض األمن ابلقوة ،والكالب املسعورة ،واألسلحة األشد فتكا ،وشاهدت آالف املعتقلني ،واهلراوات،
والغاز املسيل للدموع يف أمريكا ،بعد أن كانت حمصنة عن مثل هذه املشاهد لعقود ،وهذا كله يفقد أمريكا حجة طاملا استخدمتها
ضد خصومها حول العامل حتت عناوين حقوق اإلنسان ،وحق التعبري عن الرأي ،ودعم املعارضة وغري ذلك ،وهذا له أتثري مباشر ،يفقد
السياسة اخلارجية األمريكية أحد أشهر مربراهتا الدولية ...وما يؤكد ذلك ما قالته املتحدثة ابسم اخلارجية الروسية ماراي زاخاروفا ،إنه
("اعتبارا من أواخر مايو وأوائل يونيو  2020تفقد الوالايت املتحدة أي حق يف توجيه أية مالحظات إىل أحد يف الكرة األرضية بشأن
قضااي حقوق اإلنسان" .وأضافت زاخاروفا ،تعليقا على تعامل السلطات األمريكية مع املتظاهرين ،املشاركني يف االحتجاجات ضد
العنصرية وعنف الشرطة يف الوالايت املتحدة" :انتهى! ،بدءا من هذه اللحظة ال يوجد لديهم هذا احلق" .اليوم السابع.)2020/6/2 ،
 -5وهكذا فإن التمييز العنصري مستوطن يف الوالايت املتحدة ،قد يصمت قليال ولكنه يتحرك كثريا ،فهو مرض فكري يف

أصل نشوء النظام األمريكي الرأمسايل ،بل ال خيلو منه أي نظام وضعي ،ألنه خاضع ألهواء البشر ورغباهتم اليت حتدد متييز األبيض على
األمسر ،واألمحر على األصفر ...حىت وإن أَحلق هذا التمييز كل الضرر بغريهم ،بل أبنفسهم فيما بعد!
إن اإلسلم هو فقط الذي أزال ،ويزيل ،هذا التمييز العنصري ،فال تفاضل فيه بني الناس بلون ،أو جاه ،أو ثروة ،بل كلهم
سواء ،ال يتفاضلون إال ابلتقوى .يقول هللا سبحانهَ ﴿ :اي أَيُّ َها النَّاس إِ َّان َخلَ ْقنَاك ْم ِم ْن ذَ َكر َوأنْ ثَى َو َج َعلْنَاك ْم شعوبا َوقَ بَائِ َل لِتَ َع َارفوا إِ َّن
أَ ْكرمكم ِع ْن َد َِّ
اّلل أَتْ َقاك ْم إِ َّن َّ
اّللَ َعلِيم َخبِري﴾ ،ويقول الرسول ﷺ يف ما أخرجه البيهقي (384هـ458-هـ) َعن أَِب نَضَرَةَ ،عن َجابِ ِر
ََ ْ
احد ،وإِ َّن أَبكم و ِ
هللا ﷺ ِيف وس ِط أَايِم التش ِر ِيق خطبةَ الود ِاع ،فَـ َق َال« :اي أَيُّها النَّاس ،إِ َّن ربَّكم و ِ
ول ِ
ب ِن عب ِد ِ
احد،
هللا قال َخطَبَـنَا َر ُس ُ
َ َ
ُ َ ََ
َ
َ َ َْ
َ َْ
ََ
َْحََر ،إِال ِبلتَّ ْق َوى ،إِ َّن أَ ْك َرَمك ْم
َس َو َد َعلَى أ ْ
ض َل لِ َع َرِ ِب َعلَى َع َج ِم ِيَ ،وال لِ َع َج ِم ِي َعلَى َع َرِ ِبَ ،وال أل ْ
أَال ال فَ ْ
َس َو َدَ ،وال أ ْ
َْحََر َعلَى أ ْ
ول ِ
ِع ْن َد ِ
ال« :فَ لْي ب لِِ ِغ َّ ِ
ِ
ب» ،وأخرج حنوه البوصريي (762هـ-
للا ،قَ َ
للا أَتْ َقاك ْم ،أَال َه ْل بَلَّغْت؟» ،قَالوا :بَلَى َاي َرس َ
َ
الشاهد الْغَائ َ
ِ
ِ
ض َعلَى أَ ْس َو َد».
ض َوَال ألَبْ يَ َ
840هـ) ،وكذلك أخرج حنوه الطرباين (260هـ360-هـ) وقال يف روايته « َوَال ألَ ْس َو َد َعلَى أَبْ يَ َ
فاإلسالم هو فقط الذي يقضي على التمييز العنصري ،فهو منزل من رب العاملني ،ويهدي إىل احلق ،وينشر اخلري يف ربوع العامل.
ِ
ف ََتْكمو َن﴾.
َح ُّق أَ ْن ي تَّبَ َع أ ََّم ْن ال يَ ِه ِِدي إِال أَ ْن ي ْه َدى فَ َما لَك ْم َك ْي َ
﴿أَفَ َم ْن يَ ْهدي إِ َل ا ْْلَِِق أ َ
يف العشرين من شوال 1441ه
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