السبت  14تشرين األول  2017العدد 3298

رأي

ــلي»ّ
وضخ حياة جديدة فيه».8
أمـ ــا االس ـت ـع ـم ــار األمـ ـي ــرك ــي لـلـفـيـلـيـبــن فــي
آخـ ــر الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ف ـك ــان ذا مهمة
مـمــاثـلــة .حـمــل ه ــذا االسـتـعـمــار عـلــى كاهله
م ـه ـ ّـم ــة ت ـح ــوي ــل «شـ ـع ــب ب ــاس ـت ـي ـك ــي» إل ــى
ّ
جمهوريات .والرئيس ولسون ،الــذي ارتبط
اسمه فــي بــادنــا بحق تقرير املصير ،أثنى
على مساعدة «الشعوب غير النامية ،الذين
ال ي ــزال ــون ف ــي ط ـفــولــة ن ـمـ ّـوهــم ال ـس ـيــاســي».
وال يختلف الـخـطــاب األمـيــركــي عــن الشعب
الكوبي أو الفيليبيني عن الخطاب األميركي
فــي ال ـقــرن ال ــواحــد والـعـشــريــن عــن الشعوب
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة واإلس ــام ـ ّـي ــة وعـ ــن ن ـشــر ال ـح ـ ّ
ـري ــة.
الــرئـيــس ث ـيــودور روزف ـلــت وصــف استعمار
كــوبــا بــأنــه حملة «مــن أجــل تحرير البرابرة
مــن ق ـيــودهــم» وأن «تـحـطـيــم ال ـبــربـ ّ
ـريــة» هو
ضــرورة (لـهــم) .أمــا عن استعمار الفيليبني،
فقد وصفه روزفـلــت (بعدما أصبح رئيسًا)
ب ــأن ــه «ان ـت ـص ــار ل ـل ـح ـضــارة ع ـلــى ال ـفــوضــى
ّ
ّ
والبربرية».9
للوحشية
السوداء
ّ
ّ
وال ـع ــاق ــة ب ــن إخ ـض ــاع ال ـس ــك ــان األص ـلــيــن
فــي أميركا وبـ ًـن نشر االستعمار األميركي
كــانــت مـتــرابـطــة .وال ـج ـنــراالت الــذيــن حكموا
وس ــادوا وأخـضـعــوا شعب الفيليبني كانوا
ف ــي أك ـث ــره ــم م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـغــربـ ّـيــة وذوي
ّ
ّ
األصليني.
خبرة في إخضاع قبائل السكان
ّ
األميركيون بسرعة حججًا وذرائــع
وابتدع
فـ ــي دع ـ ــم ن ـش ــر االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار األمـ ـي ــرك ــي فــي
الفيليبني والصني وكوبا بعناوين مختلفة:
من فوائد جمع الشعب األميركي (أي البيض
ال ــذك ــور الــذيــن عــانــوا مــن الـفــرقــة بـعــد حــرب
أهلية ّ
ّ
ّ
العاملية أمام
مدمرة) إلى فتح األسواق
ّ
البضائع األميركية إلى حماية األمن القومي
األم ـي ــرك ــي (وح ـ ّـج ــة ح ـمــايــة األم ـ ــن ال ـقــومــي
األم ـيــركــي سـتـكـ ّـرر عـلــى م ــدى ح ــروب الـقــرن
العشرين والواحد والعشرين ،خصوصًا في
مرحلة «ال ـحــرب على اإلرهـ ــاب» (وحـتــى في
مرحلة «الحرب ضد البرابرة» كان الدفاع عن
ّ
ّ
حق ّ
الحجة
األميركية
حرية التجارة للسفن
ّ
الرسمية ،مع أن جيفرسون استعان بخطاب
ل ــوم ال ـق ــرآن إذ أن ــه روى أن سـفـيــر طــرابـلــس
ال ـ ـغـ ــرب شـ ـ ــرح أس ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـن ـ ــزاع مـ ــع ال ـس ـفــن
ّ
األميركية بالقول إنه «مكتوب في القرآن أن
ّ
بنبوة محمد هي
كــل البلدان التي ال تؤمن
واقعة في الخطيئة».10

العالقة بين ّإخضاع
ّ
األصليين ونشر
السكان
االستعمار كانت مترابطة

ّ
األميركية
واستعمار الفيليبني زعــزع الثقة
ّ
ّ
ّ
ّ
واإللهية.
األخالقية
بأحقية مهمتها
الذاتية
ّ
ف ـق ــراء الـفـيـلـيـبــن ع ـلــى ض ـعــف إمـكــانــيــاتـهــم
ّ
وم ـ ــوارده ـ ــم ،ش ــك ـل ــوا م ـق ــاوم ــة وط ـن ـ ّـي ــة ضد
ّ
األميركيني .واستعان الغزاة البيض
الغزاة
ب ـق ــام ــوس اس ـت ـب ـع ــاده ــم ل ـل ـس ــود ووصـ ـف ــوا
شعب الفيليبني بلقب التحقير نفسه الذي
أطلقوه على السود .لم يعترض الكونغرس
األمـ ـي ــرك ــي ي ــوم ـه ــا ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـت ـعــذيــب
والـ ــوح ـ ـشـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ل ـ ـجـ ــأت إلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـقـ ـ ّـوات
ّ
ّ
األميركية .مكمن االعتراض تركز على الكلفة
ّ
الباهظة (ماليًا) لالستعمار .بدأ االستعمار
األم ـيــركــي بــاسـتـعـمــال مـصـطـلـحــات نظيفة
ّ
وتقنية لالحتالل والقتل على نطاق واسع:
دخل مصطلح
اإلخـ ـ ـض ـ ــاع» إل ـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ــر ّسـ ـمـ ـي ــة ،ووسـ ــم
ّ
ّ
الحربية األميركية مذاك».11
األعمال
ّ
ّ
ك ــم ق ـتــل األمـ ـي ــرك ــي ــون م ــن الـفـيـلـيـبـيـنــيــن؟
ك ــالـ ـع ــادة ،ال ت ـع ـتــرف ال ـح ـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة
رسـمـ ّـيــا بـعــدد ضـحــايــاهــا .هــي تحتفظ ّسـ ّـرًا
ّ
عسكرية لعدد ضحاياها ،لكنها
بتقديرات
ال تـعـلـنـهــا ع ـلــى امل ـ ــأ .لــدي ـهــا أرقـ ـ ــام دقـيـقــة
ع ــن عـ ــدد ق ـت ــاه ــا ٤٢٣٤ :ج ـن ــدي ــا أم ـي ــرك ـ ّـي ــا.
لكن الـتـقــديــرات حــول الضحايا مــن الشعب
ّ
الفيليبيني تختلف كثيرًا .مــات على األقــل
ّ
 ٢٠,٠٠٠فيليبيني بالنيران األميركية ،كما أن
أكثر من  ٢٠٠,٠٠٠ماتوا جــراء املجاعة التي
ّ
تسببت بـهــا ال ـحــرب .لـكــن تـقــديــرات جــديــدة
ّ
تعتبر أن رقم الضحايا من الفيليبينيني هو

أعلى بكثير :ألن نحو ثالثة أرباع املليون من
شعب الفيليبني البالغ تعداده يومها سبعة
ماليني (أو ثمانية في تقديرات أخــرى) مات
بني سنوات  ١٨٩٩و ،١٩٠٣وهذه النسبة أعلى
ّ
ّ
العادية.12
الوفيات
بكثير من نسبة
كانت الحرب الستعمار الفيليبني تحضيرًا
ّ
ّ
الوحشية في فيتنام.
األميركية
ّأوليًا للحرب
ّ
التوسع األميركي في الغرب األميركي فتح
شـهـ ّـيــة الــدولــة عـلــى االسـتـعـمــار .ال ـحــرب في
الـفـيـلـيـبــن كــانــت ُي ـف ـتــرض أن ت ـكــون سهلة
وس ـل ـســة .الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي أط ـل ــق عليها
اس ـم ــا رس ـم ـ ّـي ــا« :االن ـ ــدم ـ ــاج الـ ـخـ ـي ــري» .كــان
ّ
ّ
األميركية
التوسع األميركي خــارج الحدود
ّ
امتدادًا للتوسع األميركي الديموقراطي في
ال ـغــرب األمـيــركــي .وتـقـ ّـبــل الـشـعــب األمـيــركــي
ال ـحــرب تـلــك كـمــا تـقـ ّـبــل ح ــروب الـبـيــض ضد
ّ
ّ
األصليني .وحــروب االستعمار ،كما
السكان
ّ
ّ
األميركية ،كانا
االقتصادية
فرض السيطرة
ْ
متالزمي في التاريخ األميركي .االستعمار
الرسمي واالستعمار األميركي غير الرسمي
ّ
نتحدث عن الرسمي كما في حرب
— حتى ال
«االن ــدم ــاج ال ـخ ـيــري» — ه ــو نـمــط أمـيــركــي
ّ
ّ
تسوق
مميز من السيطرة التي تعرف كيف
تصبح سيطرتها عقيدة
لنفسها ،ال بل كيف
ُ
َ
ستعمرين .وكبار
معتنقة من قبل بعض امل
أصحاب املال في أميركا من الذين عارضوا
ّ
األميركية في مطلع القرن العشرين،
الحروب
ّ
ّ
مثل أندرو كارنيجي ،13نظروا لفكرة حتمية
وضـ ــع ال ـع ــال ــم ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ـقـ ــوة االق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة ومـ ـ ــن دون
الـحــاجــة «ألع ـبــاء ال ـغــزو الـعـسـكــري واإلدارة
ّ
االستعمارية».14
ّ
كانت أميركا تهدف مبكرًا لوراثة االستعمار
البريطاني ،وكانت هناك دعوات ّ
ملحة للبدء
بعملية بناء ّ
ّ
ّ
ّ
العاملية .رصد
العسكرية
القوة
ّ
الكونغرس األميركي املــال إلنـشــاء البحرية
ّ
ّ
ّ
وتأسست
العاملية في عام ،١٨٨٣
األميركية
ّ
ك ـل ـ ّـي ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ب ـع ــد ع ـ ــام مـ ــن ذل ـ ـ ــك .لـيــس
التاريخ األميركي على البراءة التي يقرأها
الكثير من العرب عنه .ولــم تكن السياسات
ّ
ّ
الخارجية منفصلة عن
األميركية
والحروب
حروب الداخل ّذات املنحى العرقي واإلثني،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـت ــوق ــف م ـنــذ إنـ ـش ــاء ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة
ناقشت في مؤتمرات التأسيس الدستوري
إذا كــان الـســود هــم بـشـ ٌـر أم ال ،قبل أن ّ
تقرر
ّ
ّ
رسميًا أن الواحد منهم ال يساوي إال ثالثة
أخـ ـ ـم ـ ــاس رجـ ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــض .وح ـ ـ ـ ــروب اإلبـ ـ ـ ــادة
ّ
ض ــد ال ـس ــك ــان األص ـل ـ ّـي ــن ّأس ـس ــت لــوحـشـ ّـيــة
ّ
«عادية» اتصفت بها كل الحروب والغزوات
ّ
األميركية .وتحقير العنصر اآلخر تالزم مع
ّ
األميركية عبر
هدير املدافع في كل الحروب
التاريخ .أما الحروب والنزاعات بني الواليات
املتحدة وبني العنصر األوروبــي في الحرب
الـعــاملـ ّـيــة األول ــى والـثــانـيــة فكانت جانبًا من
ّ
األرضية
اإلصرار األميركي على وراثة الكرة
ّ
ّ
الجلي»
أوروبيني .لكن «املصير
من منافسني
ّ
ّ
ّ
بديهية ُوأقــل حتمية في بالدنا.
يصبح أقل
ّ
ّ
اإللهية (املفترضة) خذلته.
لعل اإلرادة

املراجع
[ ]1راجــع كتاب مايكل هنت« ،الصعود األميركي:
ّ
العاملية» ،دار
كيف حازت أميركا وأشهرت السيطرة
ّ
الشمالية ،ص.١٥ .
نشر جامعة كارولينا
[ ]2املرجع نفسه.
[ ]3املرجع نفسه ،ص.١٦ .
[ُ ]4يـخـطــئ مــايـكــل هـنــت فــي كـتــابــه املــذكــور أعــاه
(ص )٣٤ .أن تاريخ املصطلح يعود لعام .١٨٣٩
ّ
الجلي» ،لشني ماونتجوي،
[ ]5راجع كتاب «املصير
ص.١٠ .
[ ]6راجع كتاب ريجنلد هورسمان« ،العرق واملصير
ّ
ّ
ّ
سكسونية».
العرقية لألنغلو
الجلي :األصول
[ ]7كتاب ماكيل هنت ،ص.٢٢ .
[ ]8املرجع نفسه ،ص.٥٠ .
نفسه ،ص.٥٠ .
[ ]9املرجع ّ
[ ]10راجع مجلة «أتالنتك منثلي» ،أكتوبر .١٨٧٢
ّ
العربية ألن
[ ]11الكلمة صعبة الترجمة إلــى اللغة
الكلمة تحمل معنى التهدئة ،أو إع ــادة الــوضــع إلى
السالم— بتعريف الغزاة.
[ ]12راجع بعض األرقام في كتاب هنت ،ص.٥٤ .
ـؤسـســة «وق ــف كــارن ـغــي» تـ ّ
[ ]13مـ ّ
ـأسـســت بتركة
أمواله.
[ ]14راجع الكتاب املرجع في هذا الصدد،
ستيوارت كراينت ميلر« ،االندماج الخيري :الفتح
األميركي للفيليبني ،»١٩٠٣-١٨٩٩ ،ص.٤ .
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ماذا عن مركزية
الدولة السورية
معتز حيسو*
ظاهريًا ،تكشف التحوالت امليدانية واملواقف
السياسية الدولية عن نجاح النظام في تجاوز
أزمته ،لكنها في اللحظة ذاتها ال تشير إلى
أنــه سيكون ق ــادرًا على إع ــادة إنـتــاج أدوات
وآليات السيطرة املركزية التي ّميزت حكمه
طــوال عقود ماضية .وي ــدرك حلفاء النظام
مكامن الضعف لديه ،لذلك فإنهم يلجأون إلى
إنـشــاء مناطق خفض التوتر واملصالحات
وال ـت ـس ــوي ــات والـ ـه ــدن ،عـلـمــا ب ــأن جميعها
وبشكل خاص املتعلقة منها بمناطق خفض
التوتر يكتنفها الهشاشة وعدم االستقرار،
إضافة إلى غموض مستقبلها .ويفاقم من
ذلــك اسـتـمــرار التباين بــن ال ــدول الضامنة،
وتمكني دورهــا ومناطق وجودها ً
بناء على
موقفها من النظام واملعارضة .وبالنظر إلى
أوض ــاع ال ـصــراع ال ـس ــوري ،يمكن أن تــؤدي
تلك اآللـيــات إلــى اعتماد سياسات توفيقية
تــؤســس لتهميش امل ـعــارضــات السياسية،
وتقليص سلطة الــدولــة املــركــزيــة ،علمًا بأنه
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك يـتــم تـحــويــل مـفــاوضــات
جنيف إلى ثقب أسود يبتلع جهود السوريني
وأهدافهم.
فــاملـعــارضــة السياسية ،وتـحــديـدًا مــن ركب
منها مــوجــة ال ـصــراع وتـمــاهــى مــع فصائل
إس ــام ـي ــة م ـقــات ـلــة ب ـه ــدف إس ـق ــاط ال ـن ـظــام،
ّ
التحول إلى ُّ
تجمع
أظهرت عجزًا واضحًا في
منسجم ومتماسك ،كما عجزت عن توليد
قـ ـي ــادات س ـيــاس ـيــة ق ـ ــادرة ع ـلــى اسـتـقـطــاب
ال ـس ــوري ــن املـعـنـيــن بــالـتـغـيـيــر الـسـيــاســي.
ومثلما بات واضحًا ،فإن التغيير السياسي
يحتاج إلى مشروع سياسي شامل وعميق،
وإل ـ ــى م ـن ـظــومــات ف ـكــريــة وآلـ ـي ــات اش ـت ـغــال
وتـفـكـيــر سـيــاسـيــة تختلف عـمــا هــو سائد
حاليًا .وهــذا مــا عجزت عــن إنـجــازه أطــراف
املعارضة السورية بأطيافها املتنوعة نتيجة
ِّ
املتبصرة
افتقادها القدرة التنظيمية والقيادة
وال ــرؤي ــة الـبــرنــامـجـيــة الـسـيــاسـيــة الـشــامـلــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ،وأيـضــا تشرذمها .وفاقم
من عجز تيارات املعارضة ومن تناقضاتها
البنيوية والبينية ،تعويلها على دعم غير دولة
تحمل مصالح وأهدافًا وخطابات متضاربة.
ذلك أسس إلى استبدال الشرعية املستمدة
م ــن ال ـســوريــن ب ــأخ ــرى خــارج ـيــة خاضعة
لتناقضات وتجاذبات املواقف الدولية.
أم ــا ف ــي م ــا ي ـخــص أوض ـ ــاع ال ـن ـظــام ،فـيـبــدو
أنـ ــه س ـي ــواج ــه ص ـع ــوب ــات ك ـث ـيــرة ت ـح ـ ّـد من
قــدرتــه عـلــى إعـ ــادة أوضـ ــاع املـجـتـمــع املــدنــي
والسياسي السوري إلى ما كانت عليه قبل
«الثورة السورية» .ورغبة إيران وروسيا في
إعـ ــادة إنـتــاجــه وتـمـكــن سلطته السياسية
وأدوات اشتغاله ،تخالف ميول غير دولة لها
مصالح مختلفة ،وأيضًا األوضاع واملتغيرات
الطارئة على املجتمع السوري بفعل عناصر
وحـيـثـيــات ال ـصــراع وآل ـيــاتــه ،وأخ ــرى تتعلق
بـتــراجــع قـ ــدرات الـنـظــام املــالـيــة والـعـسـكــريــة
والبشرية.
نصل إلى إعادة إعمار البنى التحتية املادية،
وأي ـضــا الـطــاقــات الـبـشــريــة .ه ــذا يـحـتــاج إلــى
إم ـك ــان ــات غ ـيــر م ـت ــواف ــرة لـلـنـظــام ال ـس ــوري،

وتتقاطع مع ذلــك هجرة الرساميل الوطنية
والكفاءات العلمية خــارج البالد ،إضافة إلى
األعباء االقتصادية املالية والعسكرية التي
ّ
تحملها حلفاء النظام .وجميعها عوامل تحول
ّ
دون ذلك .لكنها تفتح األبواب أمام الرساميل
وشركات االستثمار فوق الوطنية .هذا يعني
أن مـسـتـقـبــل س ــوري ــا وال ـس ــوري ــن سيبقى
رهينة تناقضات وتدخالت خارجية ،وأيضًا
يـحـمــل إمـكــانـيــة تـحــويــل ســوري ــا املنقسمة
على ذاتها إلــى مجاالت الستثمار شركات
كبرى ودول تتسابق لالستحواذ على عقود
إعــادة اإلعـمــار واستخراج الـثــروات واملــوارد
النفطية وال ـغــاز وغـيــر ذل ــك .ونشير إلــى أن
ذلك سوف يدفع إلى تقليص مركزية سلطة
الدولة وتراجع دورهــا االجتماعي ،ما يعني
ً
أننا سنشهد تحوال نيوليبراليًا سيكون فيه
لزعماء الحرب ومن اغتنى من النهب وغير
ذلك دور واضح وخطير.
فــي الـسـيــاق ،نشير إلــى أن انــدفــاعــة الـقــوات
الـكــرديــة املــدعــومــة أميركيًا «قـســد» ،إضافة
إل ـ ــى ف ـص ــائ ــل أخـ ـ ــرى ي ـع ـت ـمــدهــا ال ـت ـحــالــف
الــدولــي كـ ــأدوات متنقلة ،وأي ـضــا مــا يجري
م ــن ت ـح ـض ـيــرات سـيــاسـيــة ملـسـتـقـبــل إدل ــب
والغوطة والجنوب الـســوري ،ســوف يساهم
ّ
ويحد من سلطة
في تقليص مركزية الدولة
ال ـن ـظــام ،ويـعـيــق اس ـت ـعــادتــه لـلـسـيـطــرة على
كــامــل الجغرافيا السياسية .ويـتــزامــن ذلك
م ــع اش ـت ـغــال غ ـيــر دولـ ــة لـضـبــط وتــوضـيــب
مستقبل سوريا واإلقليم ضمانًا لنفوذها
م ـث ــل «روسـ ـ ـي ـ ــا ،واشـ ـنـ ـط ــن ،إيـ ـ ـ ــران ،تــركـيــا
والــريــاض ،»...ما يدلل على إمكانية تكريس
أوضــاع جهوية وطائفية وفئوية ،علمًا بأن
ت ـجــاوز أس ـبــاب ال ـص ــراع يـحـتــاج إل ــى وضــع
خطط تغيير شاملة وعميقة تلحظ أوضاع
الـســوريــن ومصالحهم وتــراعــي تمايزاتهم
السياسية .ويحتاج أيضًا إلى اعتماد آليات
اش ـت ـغــال دي ـمــوقــراط ـيــة ت ـشــارك ـيــة ،وبــرامــج
محاسبة ومصالحة شاملة وعميقة .ويبدو
حتى اللحظة َّأن أطــراف الـصــراع ال يريدون
تحقيق ذلــك .ويفاقم مــن مخاطر األوضــاع
السورية وتداعياتها ،استمرار تأثير حركات
التشدد اإلسالمي ،العاجزة بداهة عن قيادة
امل ـج ـت ـمــع ال ـ ـسـ ــوري ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـن ــا س ــوف
نواجه إشكاليات متعددة؛ بعضها يتجاوز
ح ــدود األزم ــة السياسية للنظام ومكونات
املـعــارضــة ،إلــى أخــرى ثقافية تتعلق بالقيم
واملفاهيم التي يخضع لها اإلنسان السوري
ف ــي ت ـحــركــاتــه الـسـيــاسـيــة وآلـ ـي ــات تـفـكـيــره
النمطية السائدة.
إن غياب الجهود الحقيقية لتمكني مشاريع
سـيــاسـيــة ديـمــوقــراطـيــة وطـنـيــة ،سـيـكــون له
دور واضح في تمكني االنقسامات العمودية
اإلثـنـيــة والـطــائـفـيــة والـعـشــائــريــة ،مــا يفضي
ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ــاع وامل ـع ـط ـيــات ال ــراه ـن ــة إلــى
فــرض حكم توفيقي يحمل إمكانية نشوء
تحوالت إشكالية تساهم في تفاقم التناقض
والـتـبــايــن داخ ــل مـكــونــات املجتمع الـســوري
وبينها .ويزيد من خطورة التحوالت املذكورة
تراجع تأثير هيئات املجتمع املدني واألحزاب
السياسية الديموقراطية اليسارية والعلمانية.
* باحث وكاتب سوري

