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 ورشة كبيرة تعيشها الواليات المتحدة

 بني اخللل العقلي والتعبئة السياسية املتعصبة حاول غاريد لي لوفنر قتل 
عضوة الكونغرس غابريلال غيفوردز، ويرتكب آخرون جرائم عديدة واملجتمع 
األميركي يعاني من تصاعد معدالت اجلرمية، لكن من جهة أخرى تتنبه املؤسسات 
السياسية واالجتماعية والتربوية الى مخاطرها وتنكب على معاجلتها للحفاظ 
على األمن االجتماعي، من يسبق من: املجرم أم املرشد االجتماعي أو النفسي؟ 
والى أين يســـهل دخول التحريض السياسي؟ وكيف حتصن املختل والسوي 

معا ملواجهة التحريض؟ ورشة كبيرة تعيشها الواليات املتحدة. 

 أكثر اعمال التحريض إثارة للجدل كان 
الالئحة التي وضعتها بالني على شـــبكة 
االنترنت، تضم ٢٠ عضوا دميوقراطيا في 
الكونغرس من الذين صوتوا عام ٢٠٠٨ على 
االصالحات في القطاع الصحي ومن بينهم 
غابريلال غيفوردز في اريزونا وخارطة تظهر 
واليات هؤالء االعضاء وعبارة «آن األوان 
ألن نتخذ موقفا. هيا لنستعد العشرين كلها 

(اي العشرين مقعدا في الكونغرس).
  ونشـــرت صحيفة نيويورك تاميز أن 
بالني انتقدت غيفوردز بشدة وانها كتبت 
على صفحتها في موقع فيس بوك بعد ان 
صدق الكونغرس علـــى القانون املذكور: 
«ال تتراجعوا، اســـتمروا، أعيدوا حشـــو 
مسدساتكم»، ووضعت صورة غيفوردز 
وكأنها لوحة تدريب على إطالق النار من 
املسدســـات، وعرفت الواليات املتحدة في 
تاريخها مواجهات عنصرية متفرقة ومنذ 
احلرب األهلية في أواخر القرن التاسع عشر 
التي أفضت إلى انتصار الشمال مبفاهيمه 
املناهضة للعنصرية والعبودية، لم تشهد 
هذه البالد اصطفافات سياسية او عقائدية 
حادة فاخلالفـــات الفكرية بـــني احلزبني 
اجلمهوري والدميوقراطي ال تتعدى قضايا 
بني الليبرالية والنزعة احملافظة وفي احيان 
كثيـــرة كان يقترب بعض الدميوقراطيني 
احملافظني من اجلمهوريني والعكس، ولم 
يكن هناك انضباط تام في التصويت على 
مشاريع القوانني في الكونغرس، حيث في 
حاالت عديدة صوت جمهوريون الى جانب 
الدميوقراطيني وبالعكس.ان النزعة اليمينية 
احلادة التي جتتاح الواليات املتحدة حاليا 
والتي يشكل احلزب اجلمهوري احلاضنة 
السياســـية لها تهدد بإحداث اصطفافات 
جديدة وجدية وخطيرة في املجتمع األميركي 
خصوصا عندمـــا تترافق مع اعمال عنف 
وحتريض. كما ادى استمرار األزمة املالية 
واالقتصادية وتزايد عدد العاطلني عن العمل 
وتقليص برامج الرعاية االجتماعية الى خلق 
جيل من الشباب التائه الذي يجد ضالته 
في التنظيمات السياسية املتطرفة، متاما 
كما كان الفقراء وقود احلروب األهلية في 

كثير من دول العالم.

  من المتهم؟

  يعتبر لوفنر (٢٢ عاما) مرتكب جرمية 
تاكسونـ  اريزونا مثال على هؤالء الشباب، 
هو ابن وحيد لعائلة متوسطة الدخل يعيش 
في حي على بعد ٥ أميال من مكان ارتكاب 
اجلرمية، غالبية ساكنيه من املهاجرين من 
املكسيك الذين يتكلمون اللغة اإلسبانية، 
انشـــغل الرأي العام في واليـــة اريزونا 
بالقانون املتشدد الذي أقرته حول الهجرة 
ووضع قيود شديدة على املهاجرين غير 
الشرعيني وتقع هذه الوالية في اجلنوب 
على حدود املكســـيك حيث حتصل بشكل 
دائم اعمال تسلل لعدد كبير من املكسيكيني 
الى داخلها ويستقر قسم منهم فيها ويتوزع 
الباقي على سائر الواليات. كانت الضحية 
ـ الهدف عضو الكونغـــرس غيفوردز قد 
عارضت هذا القانون بشدة وهي فازت في 
االنتخابات التشريعية األخيرة بأغلبية ٥ 
آالف صوت فقط مقابل منافســـها مرشح 
حزب الشاي الذي طالب باعادة عد االصوات. 
كان لوفنـــر يعيش هـــذه األزمة، أي أزمة 
املهاجريـــن والقانون اجلديد، وعرف عنه 
وعن ذويه عدم اختالطهم مع سكان احلي 
وبدا انه تأثر باجلو السائد من اخلطابات 
السياسية حول مسألة املهاجرين، فقد ربطت 
تقارير إعالمية أميركية بني اجلرمية واملناخ 
السياسي الذي خلقه حزب الشاي اليميني 
في جميع أنحاء البـــالد. وقالت صحيفة 
واشنطن بوســـت: «يتساءل كثيرون عما 
إذا كان املناخ السياســـي في البالد، الذي 
صـــار متوترا ومســـتقطبا، قد لعب دورا 
غير مباشر في احلادث». وكتبت صحيفة 
نيويورك بوست «ان حزب الشاي ميثل سببا 
غير مباشر ملا حدث، ألنه ينشر التطرف 
والتوتر». وعلى اثر كثرة التشريعات التي 
قدمها اوباما الـــى الكونغرس التي تتخذ 
طابعا يساريا مثل الرعاية الصحي، نقلت 
صحيفة االندبندنت البريطانية عن شارون 
أجنل، املرشح اجلمهوري اليميني املدعوم 
من حركة الشاي عن والية نيفادا ملجلس 
الشـــيوخ، انه «اذا استمر الكونغرس في 
السير في طريقه احلالي، فسيبحث الناس 

بات من الصعب إخفاء الدوافع السياسية 
للجرمية، فقد تعرضت ســـارة بالني الى 
انتقادات وهجمات اعالمية بسبب حمالتها 
على الدميوقراطيني التي اعتبرها البعض 
من اسباب استهداف غيفوردز. وردت بالني 
على منتقديهـــا ومنتقدي اليمني املتطرف 
والهجمـــات الكالمية ضد الدميوقراطيني. 
واستخدمت في كالمها عبارة «سكب الدم» 
وهي عبارة استخدمت سابقا التهام اليهود 
بقتل املسيحيني، لتشير الى التهم واألدلة 
الكاذبـــة املوجهة ضدها. وأثار ذلك ضجة 
كبيرة ألن غيفوردز أميركية يهودية فأشعلت 
بالني نارا جديـــدة بدال من ان تطفئ النار 

املشتعلة اصال.
  أين كانت الدولـــة االميركية إزاء هذه 
األجواء املشـــحونة بالتوتر والتي أرخت 
بظاللهـــا علـــى الوضع األمنـــي ألعضاء 
الكونغـــرس وللناشـــطني السياســـيني 
املســـتهدفني؟ لـــم تكن األجهـــزة األمنية 
والـــوزارات املختصة غائبـــة عما يجري 
وتنبهت جميعها للمخاطر احملتملة. وزارة 
األمن الداخلي التي استحدثت بعد احداث ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ أصدرت تقريرا أعدته دائرة 
الراديكالية والتطرف في فرقة ابحاث حتليل 
التهديدات عنوانه: تطرف اجلناح اليميني: 
املناخ السياسي واالقتصادي الراهن يساعد 
املتمردين في استمالة العناصر وتوجيههم 
نحو الراديكالية. عمم التقرير على اجهزة 
الشرطة احمللية وشرطة الواليات وأجهزة 

مكافحة اإلرهاب الفيدرالية.
  وأكد التقرير انه ال يتوافر للوزارة اي 
معلومات محددة عن هجمات يحضر لها 
العناصر املتطرفون لكن تبني ان انضمام 
اعضاء جدد اليهم يزداد عن طريق اللعب 
على املخـــاوف من املشـــاكل االقتصادية 
الطارئة. أورد التقرير ان تهديدات جماعات 
العنصريني البيض واملناهضني للحكومة 
اقتصرت على الكالم احلاد من دون اي دليل 
على قيامهم بالتحضير ألعمال عنف. ومع 
ذلك ادت سلسلة التراجعات االقتصادية من 
االفالس العقاري وارتفاع معدالت البطالة 
وتعذر احلصول على ديون، الى خلق بيئة 
خصبة النضمام عناصر جدد الى املنظمات 
املتطرفة والى احتمال حدوث مواجهات مع 
السلطات احلكومية.كما ان اليمني العنصري 
املتطرف استغل انتخاب اول رئيس اسود 
لتركيـــز جهوده على تطويـــع املزيد من 
العناصـــر وتعبئة املناصرين وتوجيههم 
ببث الدعايات التحريضية من دون العثور 

على اي دليل على حتضير هجمات.
  أشار التقرير الى ان احتمال إقرار قانون 
يفرض قيودا على انتشار األسلحة النارية 
أدى الى إقبال املتطرفني على االنضمام الى 
التنظيمات اليمينية التي قامت بعمليات 
واسعة لشراء أســـلحة وذخائر مستبقة 

إقرار القانون.
  وشـــكل قدامى احملاربني العائدين من 
افغانســـتان والعراق إغـــراء للتنظيمات 
اليمينية من اجل ضمهم اليها نظرا لتمتعهم 

عن عالجات أخرى، عالجات اســـتنادا الى 
املادة الثانية في الدستور» وذلك في اشارة 

الى حق األميركيني في حمل السالح.
  رئيس شرطة الوالية كالرانس دوبنيك 
وصف األجواء الســـائدة في الوالية بانها 
تعج بالتعصب والتحيز. مع ان دوبنيك لم 
يحدد دوافع اجلرمية اال انه قال: «ال يوجد 
لدي ســـبب العتقد ان اجلاني كان مصابا 
بخلل عقلي» وأجاب عن سؤال خالل مؤمتر 
صحافي حول ما اذا كان اجلاني يعاني من 

عدم االستقرار، انه يؤيد هذا الكالم.
  كان للوفنر صفحة خاصة به على موقع 
ماي سبيس وســـجل على شريط ڤيديو 
رســـالة قال فيها: «وداعا يا أصدقاء. من 
فضلكم ال تغضبوا مني». وقد نشرت قبل 
ساعات من احلادث. وكتب في صفحته أيضا 
أنه يحب القراءة، وانتقد الذين ال يعرفون 
الكتابة والقـــراءة، وخصوصا املهاجرين 
في احلي الذي يعيش فيـــه، وقال زميله 
في املدرســـة الثانوية، لوكالة أسوشيتد 
بـــرس انه لم يهتم بالديـــن، وأنه لم يكن 
حريصـــا في االمور الدينية. «أنا ال أعرف 
إذا كان من الذيـــن ال يهتمون باحلياة، أو 
أن هناك أشياء في داخله». وكان يتحدث 
كثيرا عن تعاطيه املخدرات وقد اعتقل مرة 
بتهمة حيازة مخدرات لكن التهمة اسقطت 
عنه بعد ان اكمل برنامجا اصالحيا. وأشار 
أصدقاؤه إلى انه كان يشـــكك في اهداف 
احلكومة ويعتقد ان اإلدارة األميركية كانت 
وراء هجمات ١١ سبتمبر وكتب لوفنر على 
«اليوتيوب» ان أفضـــل الكتب لديه هي: 
«مزرعة احليوانات» و«عالم جديد شجاع» 
وكتاب «كفاحي»و«البيان الشيوعي» وعثر 
احملققون على مظروف في مقر إقامته يحتوي 
على كتابة بخط اليد تقول «خططت مسبقا» 
و«اغتيالي» واسم «غيفوردز» الى جانب 
اوراق حتمل على ما يبدو توقيع لوفنر. وفي 
سلسلة لقطات مصورة على موقع يوتيوب 
شكا لوفنر من سيطرة احلكومة على العقل 
االنساني وعلى القوانني املتعلقة باخليانة 
وعلى العملة األميركية، وكتب في إحدى 
اللقطات املصورة التي تتضمن بثا موسيقيا 
مع نص كتابات باللون األبيض على خلفية 
ســـوداء «احلكومة تضمن السيطرة على 
العقل وتقوم بعمل غســـيل ادمغة الناس 
عن طريق قواعد سيطرة»، وقال: «ال أنا لن 
أدفع دينا بعملة ال يدعمها الذهب والفضة. 

ال لن أثق في الرب».
  مييل املعلقون في الواليات املتحدة الى 
تبرير معظم اجلرائم بان مرتكبيها يعانون 
من اضطرابات عقلية ويحاولون قدر االمكان 
إبعاد الدوافع السياسية والعنصرية بهدف 
عـــدم إثارة ردود فعل داخـــل املجموعات 
السياسية والعنصرية قد تفضي الى سلسلة 
من االنتقامات وحتدث اضطرابا في املجتمع 
االميركي. ولقد أمكن لهذا التبرير ان ينجح 
في حاالت عديدة لم تتوســـع فيها حدود 
ردود الفعـــل على اجلرائم. لكن مع حزب 
الشاي وخطابه املتشدد والواسع االنتشار 

بخبرات عسكرية ومهارات قتالية. وأعطى 
التقرير مثال على عنف هؤالء، حادثة قتل 
٣ عناصر شـــرطة في مدينة بيتســـبرغـ  
بنسلفانيا وظهور دعوات معادية للسامية 
تعيد اسباب خسارة الوظائف واألزمة املالية 

الى مؤامرة من النخب املالية اليهودية.
اليمينية  التنظيمات  التقرير    ووصف 
املتطرفة بأنهـــا معادية لإلدارة االميركية 
احلالية وملواقفها من مســـائل عديدة من 
بينها الهجرة واجلنســـية وتعميم برامج 
الرعاية االجتماعية على األقليات والقيود 
النارية واستعمالها  اقتناء األسلحة  على 
وأبدى خشيته من حدوث اعمال إرهابية 
كبيرة مثل تفجير اوكالهوما ســـيتي عام 

.١٩٩٥

  إلى أين تتجه الواليات المتحدة؟

  علـــى عكـــس العديد مـــن دول العالم 
الثالث ـ وضمنا الدول العربية ـ تكشـــف 
التقارير الصادرة حول املشـــاكل الطارئة 
في الواليات املتحدة وطرق معاجلتها عن 
شفافية وصراحة تامة في عرض كل مشكلة 
بهدف الدقة في إيجاد احللول املالئمة، وال 
تتضمن هذه التقارير إخفاء ألي شائبة مهما 
كانت محرجة، وفي الغالب تكون الصراحة 
والواقعية جارحة ملشـــاعر الكثير إال ان 
الثقافة األميركية ال تعير اهتماما للمشاعر 
على حساب إيجاد احللول الناجعة وهذا ما 
اكسب املجتمع األميركي حيوية نادرة في 
جتنب األزمات او جتاوزها عند حدوثها.ان 
ما تضمنه التقرير املذكور، إضافة الى تقارير 
صادرة عن اجهزة اخرى، يصف املشكلة 
احلاضرة بالتفصيل ويعرض الحتماالت 
حلها من قبل القوى األمنية املختصة. وال 
توجد في قاموس هذه القوى تعابير مثل 
«ال شيء» او «األمور ممسوكة» او «ال داعي 
للقلق» والتي تخفي عادة وجود شوائب 
ازمات ومشاكل سرعان  كثيرة ومشاريع 
مـــا تنفجر وتفاجئ الذين يفترض بهم أال 
يفاجأوا وهذا ما يحدث كثيرا في دول العالم 
الثالث (اندالع قتال عنصري او ديني في 
افريقيا او آســـيا...). تضمنـــت التقارير 
صراحة انتخاب رئيس اسود، وكالما عن 
العنصرية، وعن اخلطاب اليميني املتشدد، 
وغالبا ال يشار الى مثل هذه االمور في دول 
العالم الثالث التي تتغنى تقاريرها بالوحدة 

الوطنية غير املوجودة.
  هذه الثقافة ظهرت عمليا في انهماك اإلدارة 
اوباما واملؤسسات  الرئيس  وعلى رأسها 
اإلعالمية والتربوية في تطويق مضاعفات 
هذه احلادثة اخلطيرة. الرئيس اوباما سارع 
الى التحرك لتهدئة اجلمهور والدعوة الى 
االحتـــاد، ضاربا على وتـــر التعاطف مع 
الضحايا واستنكار بشاعة اجلرمية فألقى 
خطابا أمام ٢٧ ألف شـــخص احتشدوا في 
ملعب جامعة أريزونا في تاكسون، شدد 
على التخفيف من اجلدل القائم حول حدة 
النقاش السياســـي في البـــالد الذي ازداد 
منذ وقوع اجلرمية وحث األميركيني على 

النقاش بطريقة «تعافى وال جترح» اآلخرين، 
بغض النظر عن اختالف اآلراء السياسية 
وقـــال: «وحده حوار أكثـــر اتزانا وصدقا 
ميكنه أن يساعدنا على مواجهة صعوباتنا 
كدولة»، وأضاف: «نحن أميركيون جميعا، 
ميكننا التباحث في أفكار اآلخرين من دون 
التشـــكيك في حبهم للوطن». و«علينا أن 
ندقق في جميع احلقائق الكامنة وراء هذه 
املأســـاة، ولكن ال ميكن أن نســـتغل هذه 
املأساة كفرصة لنواجه بعضنا البعض». 
وفي حركـــة دراماتيكية لقيت جتاوبا من 
اجلمهور بعدما علـــم ان غيفوردز فتحت 
عينيها، كرر عدة مرات «غابي فتحت عينيها، 
غابي فتحت عينيها»، حيث ضجت القاعة 
بالتصفيق. وأضاف: «غابي تعلم أننا هنا، 
غابي تعلم أننا نقف بقربها». واهتم البيت 
األبيض بهذا التطور، الذي وصفته عضو 
الكونغرس ديبي شـــولتز التي كانت في 
غرفة غيفوردز وشاهدتها وهي تفتح عينيها 
بأنه معجزة. وعمم البيت األبيض مقتطفات 
من تصريحات شـــولتز علـــى االعالم في 
تركيز على حتسن حالة غيفوردز الصحية 
بعد زيـــارة أوباما لها. لقي اخلطاب ردود 
فعل إيجابية جدا، حيث وصفته وســـائل 
إعالم أميركية عدة بأنه من أفضل خطاباته 
وجعلته يظهر قدرته على قيادة الواليات 
املتحدة في أصعب الظروف خصوصا أن 
شعبيته ارتفعت الى أعلى نسبة منذ أبريل 
املاضي وبلغت ٥٤٪، وفي استطالع للرأي 
أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة 
«أيه بي سي» األميركيتان ان «تعامل أوباما 
مع احلادثة لقي صدى ايجابيا في الوسط 
السياسي». ونال أوباما على أدائه في هذه 
القضية ٨ من أصل ١٠ نقاط، وقال ٧١٪ من 
اجلمهوريني انهم يؤيدون كيفية معاجلته 
للحادثة والتي شملت تأبني الضحايا.أما 
مجلة «رولينغ ستون» فاعتبرت أن اخلطاب 
هو «أكثر خطاب تأثيرا في تاريخ رئاسة 

أوباما».
  ومن جانبها، وصفت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون مرتكب حادث 
اطالق الرصاص بأنه «متطرف» وقالت ان 
على الناس في كل أنحاء العالم أن يرفضوا 
االيديولوجيات املتطرفة وأدلت كلينتون 
بهذا التصريح في اإلمارات العربية املتحدة 
ردا على سؤال بشأن هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
التي نفذها تنظيم القاعدة وقالت خالل لقاء 
مفتوح في اإلمارات: «لدينا متطرفون في 
بالدي. أطلق متطرف في بالدنا الرصاص 
مؤخرا على امرأة رائعة وشجاعة للغاية هي 

عضو الكونغرس غابريلال غيفوردز».

  االضطرابات النفسية والعقلية

  نشرت الصحف ووسائل اإلعالم مقاالت 
ودراســـات حول االضطرابات النفســـية 
والعقلية التي يعاني منها لوفنر وأدت الى 
طرده من املدرسة واقترح بعضها زيادة عدد 
املرشدين النفسيني واالجتماعيني في املدارس 
وتوسيع حاالت املعاجلة النفسية وركزت 
على إصابة لوفنر بخلل نفســـي واعتبار 
ذلك سببا أساسيا الرتكاب اجلرمية بعدما 
شرحت علميا ما ميكن ان يقوم به العقل 
املضطرب. كما توسع آخرون من الكتاب 
وأبرزهم مايكل غرونوالد الذي تساءل كيف 
انه من املستحيل ان حتمل زجاجة شامبو 
على منت طائرة وكيف من السهل ان تشتري 
بندقية نصف أوتوماتيكية تقتل بها الناس 
حسب القانون األميركي احلالي، داعيا إلى 
اإلسراع بتعديله وفرض قيود على انتشار 
األسلحة النارية بني األميركيني والنظر الى 

احلالة النفسية حلامل السالح.
  بني اخللل العقلي والتعبئة السياسية 
املتعصبة ارتكب لوفنر جرميته ويرتكب 
آخرون جرائم عديدة واملجتمع األميركي 
يعاني من تصاعد معدالت اجلرمية، لكن 
من جهة أخرى تتنبه املؤسسات السياسية 
واالجتماعيـــة والتربوية الـــى مخاطرها 
وتنكب على معاجلتها للحفاظ على األمن 
االجتماعي. من يسبق من؟ املجرم ام املرشد 
االجتماعي او النفســـي؟ والى اين يسهل 
دخول التحريض السياسي؟ وكيف حتصن 
املختل والسوي معا ملواجهة التحريض؟ 

ورشة كبيرة تعيشها الواليات املتحدة.

  * عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني 

 على نائبة أريزونا: 

 جريمة عنصرية أم خلل عقلي؟

 في ١٩ يناير ٢٠١١ ادانت هيئة احمللفني 
الفيدرالية في تاكسون اريزونا، غاريد لي لوفنر، 
بجرم محاولة قتل عضـو الكونغرس غابريلال 
غيفوردز وقتل اثنني من مساعديها رون باربر 
وبام ساميون، وهي اإلدانة االولى التي صدرت 
في حادث اطالق النار الـذي جرى في باحة 
سوبر ماركت سيفواي في تاكسون في ٨ يناير 
٢٠١١ وأدى الى مقتل ٦ اشخاص وجرح ١٣ 

شخصا.
  هزت هذه اجلرمية املجتمـع األميركي 
واإلدارة األميركية ايضا ألنها جرمية سياسية 
ناجتة عن جو من التحريض والتعصب السياسي 
اليميني الذي ساد الواليات املتحدة اثر االزمة 
املالية التـي عصفت بالبـالد، وارتفاع عدد 
العاطلني عن العمل وانهيار السوق العقاري، ثم 
اعقبها انتخاب باراك اوباما اول رئيس اسود في 
تاريخ الواليات املتحدة ليذكي شرارات احلقد 
اليميني بوقود عنصري وليظهر قوة سياسية 
محافظة متشددة داخل احلزب اجلمهوري 
هي حزب الشاي (نسبة الى حفلة شاي بوسطن 
التي كانت شـرارة انطالق حرب االستقالل 
عن بريطانيا). هذا احلزب عزا اسباب األزمة 
املالية االقتصادية الى السياسـات املتبعة، 
وأبرزهـا تراجع دور العرق االنغلوسكسـوني 
مؤسس الواليات املتحدة والتساهل في قوانني 
الهجرة ومواجهة االصالحات االشتراكية التي 
قامت بها اإلدارة الدميوقراطية احلالية وعدم 
حماية االنتاج االميركي، ودعا باالشتراك مع 
قوى اليمني املتشـدد الى اعتماد الفردانية 
املطلقة في النظم االقتصادية واالجتماعية. 
وهكذا تصاعد اخلطـاب التحريضي اليميني 
خالل االنتخابات التشريعية النصفية في أكتوبر 
٢٠١٠، وكان حزب الشاي وهو حركة داخل 
احلزب اجلمهوري يقود هذا اخلطاب. املرشحة 
ملنصب نائب الرئيس في االنتخابات الرئاسية 
األخيرة سـارة بالني كانت ابـرز احملرضني 

وكشفت عن عقيدة ميينية متطرفة.
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