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أسعد أبو خليل *
خبر ع ـ ٌّ
مـ َّـر ٌ
ـادي قبل ّأي ــام فــي صحف العالم:
ّ
ّ
أميركية في دولة النيجر في إفريقيا
«قوات
ّ
ّ
تعرضت لكمني أدى إلــى مقتل ثالثة جنود
ّ
أميركيني» .لم يكترث الــرأي العام األميركي
لـلـخـبــر ،ول ــم يـكـتــرث اإلعـ ــام ل ـشــرح طبيعة
امل ـهـ ّـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة األم ـي ــرك ـ ّـيــة ف ــي الـنـيـجــر.
ّ
باتت الـقـ ّـوات األميركية منتشرة فــي معظم
ّ
أنحاء أفريقيا ،وقد أنشات ّ
القوات املسلحة
ّ
ّ
األفريقية» في عام ٢٠٠٧
األميركية «القيادة
ّ
األميركية في قــارة لم تقع
لتعزيز السيطرة
بالكامل تحت نفوذها كما قارات أخرى .قبل
ذل ــك كــانــت الـعـمـلـ ّـيــات الـعـسـكـ ّ
ـريــة األمـيــركـ ّـيــة
فــي إفريقيا منوطة بـقـيــادات مناطق أخــرى
ف ــي الـ ـع ــال ــمَ .واإلعـ ـ ـ ــان ع ــن إنـ ـش ــاء ال ـق ـي ــادة
املذكورة ترافق ،كالعادة ،بكالم معسول عن
ّ
ّ
منظمة
اإلنسانية» ،كما حظيت
«املساعدات
ّ
«الشباب» الصومالية بعناية خاصة كهدف
ُ
مــن أه ــداف الـقــوى األمـيــركـ ّـيــة .وعـمــل «قيادة
ّ
ّ
أفــري ـق ـيــا» ف ــي الـ ـق ـ ّـوات امل ـســل ـحــة األم ـيــركــيــة
ّ
ّ
األفريقية ،باستثناء مصر
يغطي كل الــدول
ّ
ّ
ألن عمل الـقــوات األميركية فيها يقع ضمن
اخـتـصــاص الـقـيــادة «الــوسـطــى» .وقــد اتسع
نطاق عمل ّ
ّ
األميركية في إفريقيا ،كما
القوات
«فايس» في
كشفت وثيقة حصل عليها موقع
ّ
أيار  .٢٠١٧وبينما كانت التقديرات املتحفظة
السرية ّ
ّ
ّ
ّ
للقوات
العسكرية
العمليات
عن عدد
ّ
ّ
األميركية الخاصة — على أنواعها — حول
ّ
العالم بـ  ١١٦عملية في أي لحظة من اليوم،
ف ــإن تـقــديــر ع ــدد الـعـمـلـ ّـيــات الـسـ ّ
ـريــة لـلـقـ ّـوات
ّ
ّ
الخاصة في أفريقيا وحدها هو
األميركية
ّ
 ١٠٠عملية فــي أي لحظة مــن الـيــوم .وكانت
نـسـبــة ع ــدد قـ ـ ّـوات ال ـكــومــانــدوس األمـيــركـ ّـيــة
في إفريقيا تصل في عام  ٢٠٠٦إلى  ٪١فقط
م ــن مـجـمــل قـ ـ ّـوات ال ـكــومــانــدوس األمـيــركـ ّـيــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وزادت ال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أك ـث ــر مــن
 ٪١٧ال ـيــوم .وي ـقــول املــوقــع املــذكــور إن عــدد
ق ـ ّـوات الـكــومــانــدوس األمـيــركـ ّـيــة فــي إفريقيا
ّ
ه ــو األكـ ـب ــر م ـق ــارن ــة ب ـك ــل امل ـن ــاط ــق األخـ ــرى
ف ــي ال ـعــالــم — بــاسـتـثـنــاء ال ـش ــرق األوسـ ــط،
ّ
ّ
ّ
حيث ّ
األميركية
العسكرية
العمليات
تتركز
ّ
ّ
الـسـ ّ
ـريــة (والـعـلـنــيــة على حــد س ــواء) .وليس
مــن امل ـفــارقــات ّأن تـنــامــي الـعـمـلـ ّـيــات الـسـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
األميركية ،أو الحروب عبر التحكم عن بعد،
ّ
ازداد فــي إفــريـقـيــا فــي عـهــد أول رئ ـيــس ذي
ّ
إفريقية .كان هو من أنصار هذا النوع
أصول
ّ
من الحروب ألنه ذو كلفة سياسية أقل (ولو
بشرية كبيرة لألعداء ّ
ّ
امللونني).
كان ذا كلفة
لكن الخبر العادي املذكور أعــاه عن الكمني
تعرضت له ّ
ّ
الذي ّ
األميركية في دولة
القوات
ّ
ّ
ّ
يتضمن معلومة مهمة :إن القوات
النيجر،
تلك كانت مــن «ذوي القبعات الـخـضــر» ،أي
ّ
ّ
العسكرية
العمليات
تلك التي تقوم بمهام
ال ـس ـ ّ
ـري ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ال ـب ـيــان
ّ
ال ــرس ـم ــي لـ ــ«قـ ـي ــادة أف ــري ـق ـي ــا» ي ـت ـح ــدث عن
وج ــود ال ـقـ ّـوات األمـيــركـ ّـيــة فــي إفريقيا تحت
ّ
األميركية في
العنوان املعهود :بــأن الـقـ ّـوات
النيجر مــوجــودة مــن أجــل «توفير التدريب
ّ
واملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة األمـ ـ ـن ـ ـ ّـي ـ ــة» لـ ـلـ ـق ــوات امل ـس ــل ـح ــة
ّ
ّ
األميركية نحو
النيجرية .وتحصي الحكومة
ّ
ّ
ّ
 50منظمة إرهابية تتولى هي ،بالنيابة عن
ّ
ّ
اإللهية ،محاربتها في
اإلنسانية وعن اإلرادة
ّ
أكثر من  ٢٣دولة إفريقية.
ّ
تتغير أميركا بالرغم من النظرة املثالية
لم
الـتــي ينظر إلـيـهــا الـكـثـيــر مــن ال ـعــرب .كانت
ّ
ّ
الرسمية وغير
العربية في أميركا،
املحاججة
ّ
ّ
تتحدث دومًا عن ضرورة التناسق
الرسمية،
ّ
ّ
بني السياسة الداخلية األميركية والسياسة
ّ
ّ
ّ
مبنية
الداخلية
الخارجية .أي أن السياسة
ّ
— ح ـســب ال ـن ـظــرة ال ـعــربــيــة — ع ـلــى ال ـعــدل
ّ
الخارجية
والــديـمــوقــراطـ ّـيــة فيما السياسة
مبنية على ْ
ّ
الجور والقهر .وال ينسى العربي،
ّ
عندما كانت هناك مناشدة عربية من أجل
تـحـقـيــق م ــا ُس ـ ِّـم ــي ذات يـ ــوم ب ــالـ ـت ــوازن في
الـسـيــاســة األمـيــركـ ّـيــة نـحــو ال ـصــراع العربي
ِّ
 اإلســرائـيـلــي ،بــأن يــذكــر بموقف أيــزنـهــاورف ــي ال ـ ـعـ ــدوان ال ـث ــاث ــي ع ـلــى م ـصــر ف ــي عــام
 ١٩٥٦عندما أجـبــر ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي على
ّ
ّ
االن ـس ـحــاب مــن األراضـ ــي امل ـصــريــة املـحـتــلــة.
ِّ
حتى اإلعالم الناصري كان يذكر بذلك رغبة
في عودة أميركا إلى صوابها .لكن حسابات
ّ
أيزنهاور كانت غير ما سجلها العرب له.
تحاول أميركا أن تفصل بني تاريخها وبني
حــاضــرهــا ،وبــن تــاريــخ االستعمار الغربي
الطويل .هي ترى نفسها في صــورة البراءة
الـ ـقـ ـص ــوى .وألن ال ـن ـخ ـب ــة ال ـح ــاك ـم ــة (ك ـب ــار

ُ
ّ
ستعبدين
والتجار املتحالفون مع امل
املــاك
ِ
األث ـ ــري ـ ــاء فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب) فـ ــي امل ـس ـت ـع ـمــرات
ّ
البريطانية السابقة فــي أمـيــركــا ث ــارت ضد
ّ
األميركية
االستعمار البريطاني ،فإن النظرة
ال ــذات ـ ّـي ــة ن ــزع ــت ع ــن حــروب ـه ــا وسـيــاســاتـهــا
ص ـفــة االس ـت ـع ـم ــار :وص ـف ــة اإلم ـب ــري ــال ـ ّـي ــة أو
اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة تـصـيــب األم ـي ــرك ــي بــالـنـفــور
ّ
الشديد .والحكومة األميركية في تعاطيها
مع العرب عبر العقود ّ
أصرت على أنها براء
مــن تــركــة االسـتـعـمــار األوروب ـ ــي فــي بــادنــا.
لـكــن ه ــذه الـنـظــرة تختلف مــع ال ــواق ــع ،ومــع
ت ــاري ــخ االس ـت ـع ـمــار األم ـي ــرك ــي — الــداخ ـلــي
والخارجي .تعامل املستعمرون البيض مع
ّ
الـســكــان األصـلـ ّـيــن كما تعامل املستعمرون
ّ
ّ
األوروب ـ ــي ـ ــون م ــع س ــك ــان إف ــري ـق ـي ــا وآسـ ـي ــا.
ّ
ت ـن ــاق ــص عـ ــدد الـ ـس ــك ــان األصـ ـل ـ ّـي ــن بـســرعــة
ّ
مـ ــذه ـ ـلـ ــة :بـ ـع ــض امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـس ــك ــان ـي ــة
والقبائل ف ُـقــدت  ٪٩٠مــن أبنائها وبناتها.
ّ
لــم يــوفــر املستعمرون طريقة وحـشـ ّـيــة :لكن
ّ
ّ
ت ـع ــري ــض الـ ـس ــك ــان األصـ ـل ــي ــن ل ـف ـيــروســات
ال ـج ــدري والـحـصـبــة وغ ـيــرهــا مــن األم ــراض
ّ
ّ
األصليني أيــة مناعة
والتي لم يكن للسكان
ّ
ضدها ،ساهمت بصورة كبيرة في تخفيض
ّ
ّ
عدد السكان األصليني .والذين لم تفتك بهم
األمــراض التي زرعها بينهم البيض ،ماتوا
بــامل ـجــازر والـتـجــويــع وال ـح ــرق .وامل ـ ّ
ـؤرخ ــون
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــون ي ـت ـس ــاه ـل ــون ك ـث ـي ـرًا ف ــي ت ـع ــداد
ْ
والصيني
النظامي السوفياتي
«ضحايا»
ّ
(املــاوي) ،لكنهم يعتمدون حسابات مخففة
وانـتـقــائـ ّـيــة فــي ت ـعــداد ضـحــايــا جــرائــم دول
الـ ـغ ــرب .يـنـجــو م ــن ال ـح ـســاب األم ـي ــرك ــي كل
َمـ ــن مـ ــات نـتـيـجــة ال ـح ـص ــار وال ـت ـج ــوي ــع في
ّ
اإلمبراطورية
حروب الرجل األبيض (تعمد
ّ
األميركية إلى التالعب نفسه بالحسابات في
تبرئة نفسها من قتل نحو مليون عراقي في
غزوة .)٢٠٠٣
ّ
ـف الـبـيــض بـقـتــل ال ـســكــان األصـلـ ّـيــن
لــم يـكـتـ ِ
ّ
املتطور ،بل هم اعتبروا
بامليكروبات والسالح
أن حرقهم (كـمــا جــرى فــي بـلــدة «بـيـكــو» في
عام  ،١٦٣٧عندما أحــرق املهاجمون البيض
ّ
كل سكان البلدة البالغ عددهم نحو  )٤٠٠في
«فرن الغضب (اإللهي)» هو إرادة ّ
إلهية.1
ّ
كانت ذرائ ــع الـحــروب والحمالت العسكرية
األمـيــركـ ّـيــة دوم ــا مــزيـجــا مــن لـغــو عــن الــديــن
ّ
الحرية (بالتعريف األميركي الخاص).
وعن

يعتمد ّ
خون حسابات
المؤر
ّ
ّ
وانتقائية في تعداد
مخففة
ضحايا جرائم دول الغرب
َ
وسهل على الرجل األبيض ،في أوروبــا كما
ُفي أميركا ،تسويغ االستعباد واالستعمار:
املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرون هـ ــم وح ـ ـ ـ ــوش .ح ــاك ــم واليـ ــة
ّ
جورجيا أكــد فــي الـقــرن التاسع عشر أن كل
ّ
ّ
مــا يملكه الـســكــان األصـلــيــون يحق للبيض
االستيالء عليه ألنهم جهالء ووحوش.2
لـكــن الــرئ ـيــس أنـ ــدرو جــاك ـســون (وه ــو املـثــل
ّ
التاريخيني عند دونالد
األعلى بني الرؤساء
ّ
وتتصدر صورته املكتب البيضاوي
ترامب
ّ
فــي ّ البيت األبـيــض فــي العهد الـجــديــد) عبر
ب ــدق ــة ع ــن م ــوق ــف ال ـب ـيــض م ــن ج ــرائ ــم طــرد
ّ
ّ
ّ
األصليني وقتلهم كلهم إن أمكن :إن
السكان
ّ
ّ
ّ
وحشية البيض ضد السكان األصليني هي
ّ
ّ
سخية».3
ليبرالية بل
«ليس فقط سياسة
ّ
ّ
ويمكن اإلشــارة إلى عدد السكان األصليني
في كاليفورنيا للتدليل على حجم الجرائم
ّ
نحو مئة
ضدهم :كان عددهم في عام َ ١٨٤٨
ألف .وبحلول القرن العشرين ،لم يبق منهم
ّ
يكتف البيض بــاإلبــادة :بل
إل  .١٥٠٠٠ولــم
ِ
ّ
كانوا يعقدون اتفاقيات سالم واحترام حدود
ّ
ّ
األصليني ،لكن كان يسهل عليهم
مع السكان
ّ
خرق اتفاقياتهم ونبذها عندما يريدون ،أو
كانوا يعمدون لتحكيم السلطات البيضاء
للفصل في النزاعات ،وكان التحكيم لصالح
ّ
الـبـيــض دومـ ــا .وحـ ــاول ال ـســكــان األص ـلـ ّـيــون
ّ
خارجية عبر التحالف
االستعانة بسياسة
ْ
مع بريطانيا أو فرنسا ،لكن الدولتي كانتا
تخذالنهم بسهولة .ال نعلم العدد بالتحديد،
لـكــن مــن األك ـيــد أن مــايــن منهم أب ـيــدوا من

ّ
األصليين بل اعتبروا أن حرقهم هو إرادة ّ
ّ
إلهية (أ ف ب)
يكتف البيض بقتل السكان
لم
ِ

قبل املستوطنني البيض .والتعامل األبيض
ً
ّ
مــع ال ـســكــان األص ـلـ ّـيــن ك ــان وال ي ــزال دلـيــا
ّ
للتعامل مــع الشعوب التي تعرضت للغزو
واالستعمار من قبل أميركا عبر التاريخ.
إن س ـيــاســة «امل ـص ـيــر ال ـج ـلـ ّـي » َ
(«مـ ِـنـ ِـف ـســت
ّ
باإلنكليزية) هو مقياس التعامل
دستيني»
ّ
األميركي مع الشعوب امللونة حــول األرض.
اجترح هــذا املصطلح الصحافي األميركي،
ّ
جـ ـ ــون أوسـ ـلـ ـيـ ـف ــون ،فـ ــي مـ ـق ــال ــة فـ ــي م ـجــلــة
دي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة كـ ــان يـ ـح ـ ّـرره ــا .4عـ ــام ،١٨٤٥
أص ـب ــح املـصـطـلــح اس ـم ــا لـعـقـيــدة الـسـيــاســة
الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـخــارجـ ّـيــة عـلــى حــد سـ ــواء .في
م ـق ــال ـت ــه ،اس ـت ـع ـم ـل ـهــا أوسـ ـلـ ـيـ ـف ــون ل ـتــأي ـيــد
السيطرة األمـيــركـ ّـيــة (الـبـيـضــاء) على واليــة
ت ـك ـس ــاس .واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى ت ـك ـســاس ك ــان
ّ
الجلي
عـنــد أوسـلـيـفــون «تحقيقًا ملـصـيــرنــا
لالنتشار بشكل واســع في الـقـ ّـارة املمنوحة
مـ ــن ال ـ ـقـ ــدر ل ـت ـن ـم ـيــة مــاي ـي ـن ـنــا امل ـت ـضــاع ـفــة
ّ
سنويًا».5
ّ
وع ــاد الـكــاتــب وك ــرر املصطلح نفسه لدعم
االستيالء على والية أوريغون ،وقال إن ذلك
م ــن ض ـ ــرورات «ال ـت ـجــربــة الـعـظـيـمــة لـلـحـ ّ
ـريــة
والحكم الذاتي ُامل َف َ
درل واملمنوح لنا» .وكان
ّ
تـعـبـيــر ال ـق ــدر («ب ــروف ــدن ــس» ،بــاإلنـكـلـيــزيــة،
ُيستعمل فــي إش ــارة لله فــي الـقــرنـ ْـن الثامن
والـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر) .وأصـ ـب ــح امل ـص ـط ـلــح ه ــذا
رس ـمـ ّـيــا بـعــدمــا اعـتـنـقــه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
جـيـمــس ب ــول ــك ،فــي األربـعـيـنـيــات م ــن الـقــرن
الـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع عـ ـ ـش ـ ــر .ولـ ـلـ ـمـ ـصـ ـطـ ـل ــح م ـض ـم ــون
ع ـن ـص ــري ال جـ ـ ــدال ف ـي ــه :أص ـب ـح ــت الـ ـ ــوالدة
ّ
األميركية بداية لتاريخ جديد ،وإعالنًا عن
عــرق «انكلوسكسوني» جــديــد ،كما وصفه
سام هيوسنت بعد معركة «استقالل» والية
ّ
الجلي» اكتسب
تكساس .ومفهوم «املصير
ّ
م ـب ــك ـرًا ص ـف ــة الـ ـتـ ـف ـ ّـوق ال ـع ـن ـص ــري ،ب ــزي ــادة
مـنـســوب الـثـقــة بــالـنـفــس ال ــذي طـبــع تجربة
ال ـب ـي ــض فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء صـ ـف ــاء ع ــرق ــي ان ـج ـلــو
سكسوني خاص.6
ل ــم ت ـك ــن ال ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ــداخ ـل ـ ّـيــة
ب ـع ـيــدة ع ــن ت ـقــريــر ال ـس ـي ــاس ــات ال ـخــارجـ ّـيــة
ومـ ـص ــائ ــر ش ـ ـعـ ــوب مـ ـل ـ ّـون ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم.
اإلي ـم ــان ب ــال ــدور ال ــري ــادي وال ـق ـيــادي الفريد
ّ
للجمهورية األمـيــركـ ّـيــة كــان عميقًا لــدى كل
أطــراف الحكم في التاريخ األميركي .أمــا ما
ّ
ُي ّ
االنعزالية» في السياسة
سمى بـ«النزعات
ّ
ّ
الـخــارجــيــة األمـيــركــيــة فـهــذه تـعـ ّـرضــت لسوء
فهم حول العالم ،خصوصًا في عاملنا العربي.
ّ
ّ
ّ
األميركية
الخارجية
االنعزالية في السياسة
ّ
تعن يومًا االنكفاء عن التدخل األميركي
لم
ِ
شؤون الدول األخرى ،أو عدم نشر ّ
قوات
في
ّ
أميركية في بقع مختلفة من العالم .كان لها
ّ
ّ
معنى مـحــدد يتعلق باالبتعاد عــن مشاكل
ال ـ ـقـ ــارة األوروبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة .تـ ــرك جـ ـ ــورج واش ـن ـطــن

تحذيرًا بهذا املعنى عندما أوصى بانتهاج
«ح ــال ــة ن ــأي واب ـت ـع ــاد» ع ــن م ـشــاكــل ال ـق ــارة.
ّ
التوسع
يعن يومًا احترام
هذا املبدأ لم ِ
لكن ّ
وال ـتــدخــل األوروبـ ـ ــي عـلــى ح ـســاب املـصــالــح
ّ
األميركية .وعقيدة «مونرو» ّ
(املسماة نسبة
ّ
لـلــرئـيــس جـيـمــس م ــون ــرو) تـتـعــلــق بـمــوقــف
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة م ــن ال ـح ــال ــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة
فــي أمـيــركــا الشمالية والـجـنــوبـ ّـيــة .للعقيدة
ت ـف ـس ـيــران م ـخ ـت ـل ـفــان :ال ـت ـف ـس ـيــر ال ـ ــذي درج
ّ
عبر
رسميًا (منذ عام )١٩٣٣
لجأ إلى الخداع ّ
ّ
الزعم أن الحكومة األميركية ترفض التدخل
ّ
األميركية ،وأنها
الخارجي في شؤون القارة
ّ
تــدعــم اسـتـقــال دول أمـيــركــا الــاتـيـنــيــة .لكن
ّ
األميركية
التفسير األصوب هو أن الحكومة
رفضت أن تحاول الــدول األوروبـ ّـيــة توسيع
ّ
ّ
األميركية
الشهية
نطاق نفوذها على حساب
ّ
ّ
ملد النفوذ والسيطرة في كل القارة األميركية.
إن ع ـق ـيــدة «مـ ــونـ ــرو» ه ــي ف ــي ج ــان ــب منها
تـفـسـيــر ّعـقـيــدة االن ـعــزالـ ّـيــة بــأنـهــا منفصلة
ّ
األميركية في شؤون
عن التدخل والهيمنة
ّ
ّ
الحكومة األميركية
اعتبرت
األميركية.
القارة
ّ
في عقيدة «مونرو» أن التدخل األوروبي في
ّ
الالتينية هو عمل «غير ودود» نحو
أميركا
أميركا.
لـكــن الـتـعــريــف األم ـيــركــي لـعـقـيــدة «مــونــرو»
ّ
ّ
األهلية
عسكرية بعد الحرب
اكتسب أبعادًا
ّ
ّ
ّ
األميركية عندما قــاومــت الـقــوات األميركية
ال ــوج ــود ال ـفــرن ـســي ف ــي امل ـك ـس ـيــك .وف ــي عــام
ّ
األميركية
 ،١٨٩٥بعدما عــارضــت الحكومة
م ــوق ــف ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن ن ـ ـ ــزاع حـ ـ ـ ــدودي فــي
ّ
الخارجية األميركي أنه
فنزويال ،أعلن وزير
ّ
«ابـتــداء من اليوم إن أميركا هي عمليًا ذات
سيادة في (كل) هذه القارة».7
وفي مطلع القرن العشرين ،تنامى اإلعجاب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي (بـ ـشـ ـخ ــص الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـك ـن ـل ــي)
ب ـت ـجــارب االس ـت ـع ـمــار األوروب ـ ـ ــي .وف ــي هــذه
الحقبة الـتــاريـخـ ّـيــة ،زاد االرت ـبــاط األميركي
ّ
منظمات الصداقة
الرسمي والشعبي (عبر
بـ ــن الـ ـشـ ـعـ ـب ـ ْـن ،م ـث ــل «الـ ــراب ـ ـطـ ــة األن ـج ـل ــو-
ّ
أميركية») مع بريطانيا وإرثها االستعماري
من الصني إلى ما بعد .لم تعد أميركا تتعامل
مع التاريخ البريطاني بنفور .على العكس،
أصـبــح ذلــك الـتــاريــخ بوصلة نحو مستقبل
أميركي فاعل واستعماري .وعبر السناتور
ألـبــرت بـفــردج عــن ذلــك التناغم بــن التاريخ
البريطاني وبني املستقبل األميركي عندما
قــال عــن أميركا إنـهــا «بريطانيا عظمى مع
ّ
توهجًا» .االستعمار األميركي
مصير أكثر
لكوبا كان التطبيق العملي لهذا االسترشاد
باالستعمار البريطاني .الـحــاكــم األميركي
ّ
ّ
التحضيرية
املهمة
للجزيرة قال يومها عن
ـرق لم
ـ
ع
ـ
ب
ـك
ـ
س
ـ
م
ـ
ي
«
ـه:
لــا ّسـتـعـمــار الـجــديــد إن ـ
ٍ
يتوقف عن االنحدار على مدى قرن من الزمن

