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 هناك خلل ما في خطاب عدد من العرب والمسلمین في الوالیات المتحدة فیما یتعلق بوضع األمیركیین من أصول أفریقیة.

وعادة تكُمُن المشكلة في قصوٍر ِلفهم الُبعد التاریخي والُبعد المؤسساتي لقضیة التهمیش، حیث إن معاناة المجتمع األفریقي-
األمیركي لم تقتصر على إنشاء اقتصاد متكامل على أكتاف أناس تحّولوا بین عشّیة وضحاها إلى عبید، ولكن أخذت أشكاًال

متعددة من الظلم المجتمعي للكثیر  من األمیركیین األفارقة.

 أخذت هذه المعاناة أشكاًال متعددة عبر التاریخ األمیركي، ابتداًء من ترسیخ تفِرقة مجتمعیة إثر حرب أهلیة دامیة (1861-
1865م) قّدمت مفهوم الفصل العنصري “مفصولین ولكن متساویین” كجزء ال یتجزأ من الثوابت األمیركیة. وبعد قرن من

الزمان بدا وكأّن حركة الحقوق المدنیة (1954-1968م) سُتحدث تغییًرا جذریا في النظام األمیركي القائم على تمجید
الِعرق األبیض، ولكن النتیجة كانت محِبطة؛ حیث لم یتم تقدیم أّیة تعویضات مادیة ألجیال من األمیركیین األفارقة الذین
توارثوا الفقر والظلم والتهمیش في حین توارث نظراؤهم من الِعرق األبیض الثروة والتعلیم والتمكین على أقّل تقدیر، بل
كان التغییر شكلًیا في الخطاب َقّدمت من خالله أمیركا، كبلد متعدد الثقافات والدیانات واللغات، تعدیالت طفیفة بما یتعلق

بالمحاصصة أو نظام الكوتا، في حین أن النظام القائم منذ ستینیات القرن الماضي ما زال مبنیا على خدمة الِعرق األبیض،
وهناك هامش ال بأس به للمهاجرین وأبناء األقلیات ممن اختاروا العمل بصمت واالبتعاد عن إثارة سخط السلطة.

من السهل النظر من بعید لنماذج من المجتمع األفریقي – األمیركي التي لم “تنجح”، ومن السهل – أیًضا – رفض تصدیق
أّن النظام برمته مبني على أحقّیة الرُجل األبیض في العیش الكریم والتدرج الوظیفي والمعاملة الحسنة في شتى مجاالت
الحیاة. ولكن مجرد النظر في اإلقصاء الممنهج للمكون األفریقي – األمیركي في التعلیم والسكن والحقوق المدنیة بما ال

یتفق مع إسهاماتهم في بناء أمیركا قد یساعد على فهم حجم المعاناة، حیث ال ُیمكن المقارنة بین تجربة هذه الفئة من
األمیركیین بفئات مهاجرین أخرى، حتى التي وفدت من دول أفریقیة مثل الصومال وأثیوبیا. یكفي ظاهرة عدم إحساس

الرجل األبیض بالخوف في تعامله مع أجهزة الشرطة إلدراك حجم هذه المعاناة.

م من المحزن في الموضوع أن هناك نبرة تعاٍل تخرج من أوساط مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة في الوالیات المتحدة ُتقزِّ
األمیركیین األفارقة وُتعاملهم وكأنهم كلهم في نفس التیار، وُتشّخصهم على أساس أنهم عالة وكسالى، وتنعتهم بأبشع

الصفات، كوصفهم بـ”العبید” مثًال. في حال أّن المطلوب هو التضامن الحقیقي معهم؛ كوننا في نفس الجانب من االضطهاد،
ولكن یتم اضطهادنا (وخاصة الیمنیین) بأشكال وأدوات مختلفة. حیث تعاملت الحكومات األمیركیة المتعاقبة مع األمیركیین

من أصول یمنیة وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة، فقد تم تعلیق العمل بروح الدستور األمیركي وتوقیع أقصى أنواع
االمتهان لهم، سواًء من خالل مصادرة جوازات بعضهم بُطرق ال تنسجم مع األعراف القانونیة األمیركیة، أم عدم توفیر

ُسبل الحمایة لهم من مخاطر الحرب في الیمن، أم شّل قدرتهم على استقدام عوائلهم بالطرق القانونیة، أم من خالل المراقبة
الدائمة لكثیر منهم واعتبارهم مصَدر قلق أمني دائم، حتى وصل ذلك االمتهان بكرامة الیمني األمیركي إلى قتل بعضهم بدٍم

بارد عبر طائرات بدون طیار لمجرد االشتباه بهم.

المحزن في األمر أیًضا أن هناك عدًدا من أبناء المجتمع الیمني في أمیركا ممن اعتنق رؤیة الرجل األبیض فیما یتعلق
بالحلم األمیركي، والنظر إلى أمیركا وكأنها بلد العدل والمساواة والبلد الذي ما ینقص الفرد فیه فقط هو الجهد والتعب لیصل

إلى أعلى المراتب، في حال أّن كل ما یصل إلیه الیمنیون من نجاح وتفّوق مرهون بشكل دائم إلى قدرتهم في غض النظر
عن مواجهة نظام الظلم في أمیركا سواء في سیاساته الخارجیة التدمیریة تجاه دول مثل الیمن أم ضد أبناء الشعب األمیركي

من ذوي البشرة غیر البیضاء.

حتى أنني أكاد ال أصّدق نبرة التعالي التي تصدر من بعض العرب والمسلمین وهم یكیلون األوصاف السیئة للفئات التي
قررت أْن ُتحِدث حاالت شغب، أو حتى أْن تنهب المحالت التجاریة على أساس أن هذه األعمال همجیة وتؤذي الحراك
السلمي. هذه الرؤیة أصًال ال تمّت لمعاناة هذه الفئات بأّیة صلة، وإنما تنظر للواقع من بیئات لم تذق طعم األلم والخوف

والضیاع الذي یعاني منه البعض في المجتمع األفریقي – األمیركي. أرجو أال ُیفهم كالمي على أنه تبریر ألحداث العنف
والشغب أو تحریض على ذلك، فقد أحزنني كثیًرا كیف أّن أحداث العنف تلك طالت أعماًال تجاریة لبعض من أصدقائي
الیمنیین في والیة منسوتا. وإنما ما أرید قوله إنه ینبغي طرح سؤال مهم، وهو ماذا قّدم اآلخرون لهؤالء المخربین في

لم عوًضا عن االكتفاء باستنكار أعمالهم وقت الغضب؟، بمعنى آخر لقد طالت بعض هذه األعمال المجتمع في أوقات السِّ
ً
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التخریبیة محالت تجاریة لمهاجرین عرب ویمنیین مقربین مني في والیة منسوتا، وهو أمر محزن بال شك، فبدًال من
االكتفاء بوصف هؤالء المخربین بأبشع الصفات، یجب أیًضا التساؤل عّما قدمه القائمون على هذه المحالت من خدمات

مجتمعیة حقیقیة ألبناء المكون األفریقي – األمیركي.

كم أتمنى إدراك الدور الحقیقي الذي یقدمه 30% من المجتمع المسلم في أمیركا، والذي ینحدر من أصول أفریقیة لخدمه
اإلسالم، ووقوف كثیر من الناشطین الحقوقیین من أبناء المجتمع األفریقي – األمیركي مع قضیة فلسطین منذ ستینیات

القرن الماضي، ووقوفهم أیًضا ضد تهمیش العرب والمسلمین منذ أحداث 11 سبتمبر!، وكم أتمّنى أْن ُندرك – ولو متأخًرا
– أننا في المجتمعین (العربي واإلسالمي) في أمیركا قد خذلناهم مراًرا وتكراًرا عبر التاریخ. متى یتغیر الخطاب

اإلسالمي في الوالیات المتحدة مثُال لُیبادر بنشر الخیر والعطاء في أوساط المجتمع األفریقي – األمیركي، ال لمقابل هدایتهم
وإنما استشعاًرا منا بالمسؤولیة تجاه الجار، وإْن كان من ِدین أو ِعرق آخر..!

* أستاذ مساعد في جامعة أوكالهوما ومختص بتداخالت الثقافة والسياسة في العالقات
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