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 تضامني مع حركة "حياة السود ُمهّمة" بيان 

 2020حزيران،  21

"ال أستطيع التَنفُّس،" هذا ما لفظه جورج فلويد وهو يلفظ أنفاسه األخيرة أثناء قتله. صحيح أننا فقدناه، لكننا  

الشهداء قبله في النضال  لم نَفقد الحقيقة الخالدة في كلماته البليغة هذه. وكما هو الحال مع َعدٍد ال يحصى من  

الُمستمر ألجل العدالة، فإن كلمات الشهيد جورج شاهدة حال. إنها شاهدةٌ على النضال ألجل احترام حياة  

 الّسود احتراما تاما، دائًما وفي كل مكان.

نفُّس.  نحن في إنسانيّات، رابطة األنثروبولوجيين الفلسطينيين، نَقّر بشهادة جورج. نحن أيًضا ال نستطيع التَ 

ال نستطيع وال نقبل أن نتنفس سموم القمع العنصري. ال نستطيع وال نقبل أن نتنفس إحالتنا من قِبَل الدولة  

البيض أكثر   التي تجعل من حياة  الَهيمنة  نتنفس  الفقر واألمراض والسجون. ال نستطيع وال نقبل أن  إلى 

ن حياة الالتينيين والُمهاجرين. تُعلِّمنا الحركة أهميّة من حياة السود، ومن حياة األمريكيين األصالنيين وم

ألجل حياة السود بأنَّه يجب أن نَصّر على تَنفُّس العدالة، بحرمتها وكمالها، تجاه جميع األرواح في الواليات  

الرجال  حق  تهزم  ال  اإلمبريالي  والدمار  االستعباد  من  قرونًا  بأنَّ  علينا اإلصرار  العالم.  المتحدة وحول 

 ء واألطفال السود في العيش واالزدهار في كل مكان وفي جميع األوقات بمساواة وكرامة كاملة. والنسا

ر أنظمته العرقية بعض األرواح أكثر من غيرها، وتأَسى على بعض الوفيّات أكثر   نَعيش معًا في عالم تُقَدِّ

ّكرنا حادثة قتْل جورج، وهو  من غيرها، كما وتَحمي بعض سُبل العَيش في الوقت الذي تَهدُم فيه أخرى. تُذَ 

تذكير أثبَت لألسف ضرورته، أن قّصة العدالة هي قصة غير قابلة للتجزئة. فاالعتداءات التي تلحق بكل 

تتشابك   ونيويورك،  أنجلوس،  لوس  كليفالند، جورجيا،  تاالهاسي،  لويسفيل،  مينيابولس،  ميسيسيبي،  من 

سوريا، الصومال، اليمن، ميانمار، كاشمير، أفغانستان،    حتًما مع االعتداءات التي تلحق بكل من فلسطين،

البرازيل والعراق. وال شك، في أي مكان آخر، يمد إليه المجمع اإلجرامي الصناعي العسكري األمريكي  

 سُلطته للحفاظ على النظام الرأسمالي العالمي. 

نفُّس. نأمل أن يَنتَفض العالم اليوم  الذي يجب أن يُحَرم من التَ   -وليست حياة السود    - إنه مجمع العنصرية هذا  

لقطع كل األوكسجين عن تَنِّين رأس المال العالمي اإلجرامي. فالسُلطات التي تفتك بأجساد السود وبأرواحهم  

يجب أاّل تكون مجددا أكبر من نضالنا المشترك لحماية جميع أجسادنا وحيواتنا وصياغة ُمستقباًل ُمشترًكا  

 عاداًل. 

نِّين إال إذا أدركنا ولوج االضطهادات بعضها ببعض والضرورة المترتبة على ذلك في تضافر لن نَهزَم التَ 

نِضاالتنا. دعونا نستمع حقًا إلى الِقصص ونرى الوجوه، حتى نَتمكََّن من البدء في فهم الِقوام والتكتيكات  

منا التاريخ بأن القمع يبدأ بالزوال في  الُمَحدَدة لعنف الدولة في الواليات المتحدة وفلسطين وحول العالم. يُعَلِّ 

اللحظة التي يرفض فيها المقموعون السماح الضطرابات القامع وقالقله بهزيمتهم، عندما يتّحدون إلطالق  

 العنان لقوتهم. 
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 فيما يلي بعض الموارد لدعم النضال: 

 إلدراك خطر عسكرة الشرطة وعنف الدولة.  "التبادل الُمميتحمله " •

فلسطين • أجل  االعت السود من  الالإنسانية للسجون وأساليب  التأثيرات  إلى  قال والترهيب  لإلشارة 

التي تضر بالمجتمعات السوداء والفلسطينية، مطروحة ضمن إطار نقد متين للرأسمالية، االستعمار 

 والعنصرية.

 " يطرح إمكانيه تضافر هذه الِحراكات مع بعضها لجعلها أقوى. معًا ننهض المنهاج الدراسي لـ" •

للجمعية األمريكية   تبرعات لكفالة اخالء السبيل • التابع  السوداء  )قائمة أعدّها قسم األنثروبولوجيا 

 لألنثروبولوجيا( تساعد في إطالق سراح المتظاهرين والمتظاهرات في االنتفاضة الحالية. 
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