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بوا�سطة الرجل الأبي�ض ،وهذا �أي�ضا م�ؤ�شر خطري �آخر.
ما يثري االنتباه �أن الكاتب ب��ول كيفيل يعطي بيانات كافية
لإث��ب��ات الآث����ار امل�ستمرة للعن�صرية البي�ضاء ،يف التوظيف
والتعليم والإ���س��ك��ان�... ،إل���خ .وين�صب تركيزه الرئي�سي على
ديناميكيات العن�صرية امل�ؤ�س�سية ،وب�سبب ه��ذه التحديات،
ي�شك العديد من ال�سود يف دخول م�ساحات الطبقة الأخرى،
وي���ت���رددون يف اال���س��ت��ث��م��ار يف ع�لاق��ات��ه��م م���ع ال��ب��ي�����ض ال��ت��ي
يجدونها ه��ن��اك� ،إذ �إن �إي��ج��اد مثل ه��ذه ال��ع�لاق��ات �إ�شكالية
للغاية ،متيل �إىل فك االرتباط مع النا�س البي�ض يف الأماكن
العامة واخلا�صة ،مما يجعل هذه العالقات �سطحية �إىل حد
م��ا .وبالنظر �إىل ال��ف��روق ال�صارمة ب�ين ال�سود والبي�ض ،ال
يعرف ال�سود �سوى القليل عن كيفية عي�ش البي�ض يف الواقع،
والعك�س �صحيح.
ي��ق��وم ك��ي��ف��ي��ل ب��ع��م��ل ج��ي��د يف ت�����س��ل��ي��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى امل�����ش��اك��ل
اخلطرية التي يجب مواجهتها يف جماالت خمتلفة ،مثل العمل
الإيجابي والعمل والتعليم وال�شرطة ونظام العدالة اجلنائية،
ويف الق�سم اخل��ا���ص بال�شرطة ،وعلى �سبيل امل��ث��ال ،يقول لنا
«�إن الإجابة لي�ست جمرد وعي ،و�إمن��ا �أن تكون �أكرث من ذلك
بالن�سبة لرجال ال�شرطة ،وال�سا�سة الكبار ككل ،ونحن بحاجة
�إىل جعل ال�شرطة خا�ضعة للم�ساءلة �أمام املجتمع ب�أكمله ،ويف
الوقت نف�سه� ،إن حتدي العن�صرية يف جمتمعنا الذي ي�ستمر
يف ا�ستخدام ال�شرطة لإنفاذ الالم�ساواة والظلم .وكما نعلم
جميعا الأح���داث التي وقعت م�ؤخرا يف ال��والي��ات املتحدة بني
اجلانبني ،و�أدت �إىل موت الكثري من الأبرياء وتخريب املرافق
العامة ،كان �سببها رجال ال�شرطة� ،إذ قاموا باالعتداء بوح�شية
كبرية على �أحد ال�سود ،وقتله يف نهاية الأمر ،دون مربر يذكر،
وهو ما �أ�شعل فتيل الغ�ضب يف �أو�ساط جمتمعات ال�سود ،وهذا
ما حر�ص عليه الكاتب ب�أن يكون رجال ال�شرطة حتت م�ساءلة
املجتمع ،دون رج��ال ال�سا�سة فقط ،الذين لوحظ تهاونهم يف
اتخاذ الإجراءات الالزمة حول هذا املو�ضوع.
�إ ّن التعددية الثقافية املناه�ضة للعن�صرية ي�شدد عليها كيفيل
م��ن ح��ي��ث احل��اج��ة �إىل جت����اوز ال��ت��ك��ام��ل وال���زي���وت ال��رم��زي��ة،
وحت��دي االفرتا�ض ال�سائد غري املعلن ب���أ ّن القيم واملمار�سات
والإج�����راءات البي�ضاء وال��ذك��وري��ة وامل�سيحية متثل «االجت��اه
ال�سائد» للجميع .وهناك �أمر �آخر حول مفهوم القوة واالمتياز،
وهو التوزيع غري املتكافئ للرثوة� ،إذ يعترب هو حجر الزاوية
للعن�صرية.
وي��رج��ع ب��ول كيفل م��رة �أخ���رى يف ف�صوله الأخ�ي�رة للحديث
عن بع�ض اال�ستك�شافات املثرية� ،إذ �أن العديد من الأ�شخا�ص
البي�ض يقولون �إذا �أردت احل�صول على العديد من االمتيازات
يجب �أن تكون من ذوي الب�شرة البي�ضاء ،ولو دققنا �أك�ثر يف
هذا الت�صريح ،ف�إنه يو�ضح يف نهاية املطاف الفجوة الكبرية
بني الطبقتني .كذلك احل��ال عند احلديث عن التمييز بني
الديانات واملعتقدات ،الكثري من النا�س تعاين يف هذا اجلانب،
خ�صو�صا �إذا كان �ضمن �أقلية ب�سيطة داخل جمتمع ذي ديانة �أو

معتقد �آخر ،الأمر الذي يدعو الكثري �إىل االنعزال عن املجتمع
ال��ذي يعي�ش فيه ،خوفا من اال�ضطهاد� ،أو التمييز الق�سري
م��ن الأف����راد الآخ���ري���ن ،وه��و م��ا حت��دث عنه كيفيل يف كتابه،
عندما �أعلن ب�أنه يهودي ،وكيف تغريت نظرات الآخرين من
حوله ،حتى �أ�صحاب الب�شرة البي�ضاء ،ب�سبب تاريخ املجتمعات
الأوروبية والأمريكية الطويل من التمييز �ضد اليهود.
ومت طرح �س�ؤال ذي مدلول كبري� ،أ�صاب بع�ض البي�ض ب�صدمة
ك��ب�يرة ،وه��و «ه��ل ب�إمكان النا�س البي�ض جتربة العن�صرية؟
ه��ذا ال�س�ؤال �أث��ار �سخط البي�ض كثريا وخ�صو�صا عندما مت
ط��رح��ه على و�سائل التوا�صل االج��ت��م��اع��ي ،ول��ق��ي ا�ستح�سان
البع�ض الآخر �إذ �أو�ضحوا ب�أنهم �ضد العن�صرية والتمييز بني
الب�شر من حيث �ألوانهم �أو دياناتهم ،و�أو�ضحوا ب���أ ّن لديهم
�أ�صدقاء من ال�سود ،وكذلك من الديانات الأخ��رى ،وي�سعون
�إىل مكافحة هذه العن�صرية ،عن طريق العديد من الو�سائل
املتاحة .و�أو�ضح الكاتب �أ ّنه من املرجح �أن ي�شعر بع�ض القراء
بالتهرب من ا�ستكمال ق��راءة الكتاب ملا يحتويه من حقائق ال
تنا�سب رغباتهم وميولهم اجتاه النوع الآخر من الب�شر.
وم���ن الأق������وال ال��ت��ي ���ش��دت��ن��ي يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ،ق���ول ال��ك��ات��ب:
«نحن �أن��ا���س ّ
مت ت�صنيفهم اجتماعيا ليعرفوا ب�أ ّنهم «بي�ض»
ونحن ن��درك �أ ّن هذه الهوية متجذرة يف تفوق الأبي�ض ،وقد
ا�ستخدمت ك����أداة للقمع مل��ئ��ات ال�سنني يف ال��والي��ات املتحدة.
ونحن ندرك �أي�ضا �أ ّنه يف حني �أ ّنه لدينا العديد من االمتيازات
االجتماعية واالقت�صادية ،ال توجد �أو متنح للطرف الآخر من
الق�ضية .لقد دفعنا ثمنا باهظا من خ�لال وج��ود الإن�سانية
التي نت�شاركها مع جميع النا�س».
لفرتة طويلة ،مل ي�سمع البي�ض عن العن�صرية �إال يف �سياق ما
ال يجب فعله ،ولكن نادراً ما ي�سمع النا�س البي�ض ،يف �أي وقت،
عن الكيفية التي ميكنهم بها ا�ستباق هذه الق�ضية ،ومن خالل
�أخذ قيادة الأ�شخا�ص امللونني يف احلوار الأو�سع حول الق�ضاء
على العن�صرية ،ميكن للبي�ض ات��خ��اذ خ��ط��وات ثابتة ،وحتى

ب�سيطة نحو �أن ي�صبحوا حلفاء يف الكفاح �ضد ع��دم امل�ساواة
العرقية.
وخل�����ص ك��ي��ف��ي��ل ك��ي��ف مي��ك��ن امل�����س��اه��م��ة يف وق���ف العن�صرية
امل��ق��ح��م��ة ،و�أ����ش���اد ب�����ض��رورة اال���س��ت��م��اع ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث النا�س
ال�سود عن العن�صرية اليومية ،عندما يتحدث �شخ�ص �أبي�ض
عن العن�صرية ،مييل البي�ض الآخ���رون �إىل الإ�صغاء بعناية
وب��اح�ترام ،حتى �إذا كانوا ال يوافقون .وم��ن خالله يجب �أن
يتحدث العاقلون واملثقفون عندما ي�سمعون ه��ذه احل��وارات
ل��وق��ف��ه��ا �أو حم��اول��ة تقليل خم��اط��ره��ا ع��ل��ى اجل��ن�����س الآخ���ر،
ولكن يف �أك�ثر الأح��ي��ان ،عندما يتكلم ال�سود والنا�س امللونون
عن العن�صرية ،ف���إن الغريزة هي القفز �إىل اال�ستنتاجات� ،أو
املقاطعة� ،أو االت�صال بهم� ،أو ا�ستجواب ذكائهم� ،أو االبتعاد عن
املحادثة متاما.
و�أ���ض��اف كيفيل ���ض��رورة تثقيف �أنف�سنا ع��ن العن�صرية قدر
امل�ستطاع قبل �أن تطلب من النا�س ال�سود امل�ساعدة ،ومن املهم
اال�ستماع والت�أين �إىل الأ�شخا�ص ذوي الألوان �أثناء املناق�شات
حول العن�صرية ،لكن علينا �أن نتذكر �أنهم �أي�ضا ب�شر لديهم
قيود على وقتهم ومواردهم ومدى اهتمامهم واحتياطياتهم
العاطفية ،ويف بع�ض الأح���ي���ان ،ق��د ال ت��ك��ون لديهم الطاقة
الالزمة لتوعية البي�ض بالعن�صرية لأنهم حتدثوا عنها كثريا
بالفعل ،وق��د ي����ؤدي �أي�����ض��ا �إىل امل��زي��د م��ن الأمل ،واال���س��ت��ي��اء،
واحلزن من التعامل مع الظلم.
�إ ّن زراعة قدر �أعظم من الكفاءة العرقية ،وفح�ص الطرق التي
نعمل بها بامتياز �أو بغري وعي على تفعيل متييزنا للبي�ض قد
يكون �صعبا ،وغ�ير م��ري��ح ،ومت ت�صميم اجتماعاتنا ال��دوري��ة
التي تقوم بها بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وبع�ض اجلمعيات
املهتمة بهذه الق�ضية ،حل�ضور النا�س ذوي الب�شرة البي�ضاء
فقط� ،إذ يعتقدون ب�أنهم �سيجدون النتائج واحللول ال�صحيحة
ع��ن طريق تواجدهم ه��م فقط ،لإن��ه��م �أك�ثر نقدا و�شخ�صية
واحلفر العميق يف امل�سببات ،ومل يتم ت�صميم هذه االجتماعات
للأ�شخا�ص ذوي الأل��وان الأخ��رى ،وهذه هي العن�صرية بحد
ذاتها؛ لإنه يجب �إ�شراك ال�سود يف هذه االجتماعات والت�شاورات
والآخذ ب�آرائهم� ،إذ �سي�سهل احل�صول على حلول لتجنب تفاقم
ه��ذه العن�صرية ،وجن��د �أن��ه غالبا ما يكون هناك ميل لو�ضع
عبء تثقيف النا�س البي�ض على �أ�شخا�ص ملونني يف الغرفة.
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اقتالع العنصرية :كيف يمكن للناس البيض العمل
من أجل العدالة العرقية المنقحة ..لبول كيفل
زينب الكلبانية *
يقدم هذا الكتاب إطارا لفهم العنصرية المؤسسية ،ويقدم اقتراحات عملية وأدوات وأمثلة ونصائح حول الكيفية التي يمكن بها للبيض التدخل في المواقف
الشخصية والتنظيمية ،للعمل كحلفاء من أجل العدالة العرقية .هنا نجد ثروة من المعلومات حول مجموعات ثقافية محددة مثل المسلمين ،واألشخاص ذوي
التراث المختلط ،واألميركيين األصليين ،واليهود ،والمهاجرين الجدد ،واألمريكيين اآلسيويين ،والالتينيين .وما يصفه الكاتب بول كيفل هو أن القاعدة في
هذه األيام لجعل القضايا العامة مسألة مشاعر شخصية ،وفصل المعتقدات عن سياقها االجتماعي ،والتركيز على المشاكل الفردية المستخلصة من القضايا
الحقيقية للسلطة واالمتياز .ومن السياق التاريخي ،صار من الممكن لمفاهيم سخيفة مثل “التمييز العكسي” أن تصبح موضوعا للمناقشة الجادة ،وهذا ما
جعل حتى هذه المحاوالت النصفية لخلق العدالة العرقية كإجراء إيجابي عرضة للهجوم .بول كيفل هو مؤلف حائز على جوائز عديدة ومدرب ومتحدث بارع،
ولقد كان ناشطا في العدالة االجتماعية ،ومعلما لمناهج متخصصة في العنصرية ،ومعترفا به وطنيا ودوليا ،وزعيما مبتكرا في مجال منع العنف ألكثر من
أربعين عاما.

وميكن �أن نقول �إ ّن تاريخ الفكر الغربي قد توقف وقفة هادئة
من حيث التعلق باجلن�س الب�شري ومعناه ،وذل��ك يف جميع
حقول املعرفة الغربية م��ن فل�سفة وت��اري��خ ودرا���س��ات دينية،
واتخذ طريقا مغايرا بعد ن�شر دارون لكتابه «�أ�صل املخلوقات»
وقد كان ذلك يف عام 1856م.
ودع��ون��ا ن�سرتجع ذاكرتنا �إىل ال���وراء قبل ال��دخ��ول يف خبايا
الكتاب املو�ضوعية ،وذلك بهدف تو�ضيح ال�صورة ،ولكي نتمكن
جميعا من ا�ستنباط الأفكار بطريقة وا�ضحة ،ونفهم مقا�صد
الكاتب بدون �ضبابية �أو تداخل يف الأفكار ،وذلك عندما قال
فيليب كارتن� :إن ال�صورة التي طبعت يف �أذهان الأوربيني عن
�أفريقيا و�سكانها ،ب��د�أت تتبلور منذ الرحلة الأوىل التي قام
بها الرجل الأبي�ض �إىل �شواطئ غرب �أفريقيا ،وكان ذلك يف
القرن اخلام�س ع�شر .هذا وقد تر�سبت هذه ال�صورة ب�شكل
ثابت عندما بد�أت جتارة الرقيق يف القرن ال�سابع ع�شر ،وقد
تبع ذلك ا�ستغالل فكري وعقائدي واقت�صادي مار�سه الرجل
الأبي�ض على مر ال�سنني �إىل اليوم بدون انقطاع ،وقد �أخذ هذا
اال�ستغالل �أ�شكاال متعددة .ون�ستنتج من ذلك �أن العن�صرية
مل تكن �أب��دا وليدة اللحظة؛ و�إمن��ا هي مرتاكمة منذ قدمي
الزمن ،و�أي�ضا تنوعت �أ�شكالها ،ولكن مغزاها واحد.
وم��رة جند ه��ذه العن�صرية تطفو �إىل ال�سطح ب�شكل �سافر،
وبا�ستمرار يكون كامنا حتت م�سرح احلياة ،ويف �ضمري الرجل
الأبي�ض .وعادة ما يكون املحرك الفعلي لهذا اال�ستغالل ،هو
الرجل الأبي�ض نف�سه ،لذا ظهرت التفرقة العن�صرية ال�سافرة
يف الفكر ال��غ��رب��ي جميعه وب��الأخ�����ص يف الفكرين الفرن�سي
والربيطاين .ونظرا لأن الفكر الربيطاين له ق�صبة ال�سبق
ون�صيب الأ���س��د م��ن ه���ذا التع�صب العن�صري واال���ض��ط��ه��اد
ال��ب�����ش��ري ل��ل��رج��ل الأ����س���ود و�أن ال��ف��ك��ر الأم��ري��ك��ي ه��و ول��ي��ده
ال�شرعي ،وهذا ما حاول الكاتب بول كيفل تو�ضيحه يف كتابه
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�أي�ضا ،وما متخ�ض عنه هذا الفكر يف جميع جماالته ،وخا�صة
الفل�سفية والدينية والتاريخية والأنرثوبولوجية.
تقريبا كل �شخ�ص �أ�سود يف �أمريكا قد عانى من عدم االحرتام
على �أ�سا�س كونه �أ�سود ،هناك عدد كبري ،ولكن غري حمدد من
ال�سود الذين ي�شعرون بعدم احرتامهم ب�شكل كبري يف حياتهم
اليومية ،وهم يعتربونه متييزا دقيقا و�صريحا .يعرف النا�س
ال�سود العن�صرية اليومية التي يتم الت�أكيد عليها بقوة من
خالل �أح��داث عن�صرية م�شهورة مثل احلادثة يف �ستاربك�س،
�أو موجة القتل الأخ�يرة لرجال ال�شرطة ال�سود� ،أو ا�ستدعاء
ال�شرطة على طالبة �سوداء �أثناء القيلولة يف منطقة م�شرتكة
يف جامعة ييل ،وكل هذه الأحداث حدثت يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية.
وحتدث الكتاب ب�أ ّنه يف مواجهة هذه احلقائق ،يالحظ ال�سود
يف كل مكان ويديرون �أنف�سهم يف جمتمع يهيمن عليه البي�ض
ب�شكل كبري ،ويتعلمون ويتبادلون القواعد الفريدة ملجتمع
يهيمن عليه البي�ض ،وتتجلى فيه تعبريات العن�صرية البي�ضاء
ب�شكل متزايد .ويف عام  ،2016دعا الرئي�س املنتخب للواليات
املتحدة �آنذاك عالنية �إىل الف�صل ،والف�صل يكون على �أ�سا�س
العرق والدين ،ويف الوقت نف�سه ،ال تزال التفاوتات يف التعليم
والإ���س��ك��ان والرعاية ال�صحية و�سوق العمل هي ال�سائدة ،يف
حني �أدى تزايد انعدام الأمن واخلوف �إىل انت�شار وباء فظيع،
وم�ضايقة النا�س امللونني .وم��ع ذل��ك� ،أظ��ه��رت ا�ستطالعات
ال��ر�أي الأخ�يرة �أن واح��دا وثالثني يف املائة فقط من النا�س
ال��ب��ي�����ض ،يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ي��ع��ت��ق��دون �أن العن�صرية هي
م�شكلة جمتمعية رئي�سية يف نف�س الوقت ،و�أنه �ستكون هناك
مقاومة قوية من كال اجلانبني ،كما هو وا�ضح يف �صراعات
ال�شعوب الأ�صلية على الأر�ض ،وال�سيادة وحركة حياة ال�سود.
وي�صر الكاتب بول كيفل باحلديث عن مزاعم املجتمع التي

وجدها باملتناق�ضة ،حيث يزعم الغرب �أي�ضا �أنه جمتمع منفتح
ومتكافئ� ،أو ما ي�سمى بـ»تكاف�ؤ الفر�ص» ،ومثل هذه النتائج
اليومية ترتك ال�سود مو�ضع �شكوك عميقة .عالوة على ذلك،
ف���إن النا�س ال�سود مقتنعون عموما ب�أنه يجب عليهم العمل
مرتني ب�صعوبة احل�صول على ن�صف العمر يف احلياة ،وهذا
م�ؤ�شر خطري ج��دا .وم��ن بني ه���ؤالء ،ي�ؤكد ال�سود على هذه
الدرو�س املركزية ويعيدون ت�أكيدها ،ويحاولون من منطلق
الواجب ،متريرها �إىل الآخرين الذين يهتمون بهم ،وخا�صة
لأوالدهم.
يو�ضح ب��ول كيفل يف ه��ذا الكتاب �أ ّن العن�صرية ه��ي �إ�ضفاء
ال��ط��اب��ع امل�ؤ�س�سي على الظلم االج��ت��م��اع��ي ال��ق��ائ��م على لون
الب�شرة ،واخل�صائ�ص البدنية الأخ���رى ،وال��ف��وارق الثقافية
والدينية ،و�أ ّن العن�صرية البي�ضاء هي التوزيع غري املت�ساوي
والعادل لل�سلطة ،واالمتياز ،والأرا�ضي ،واملواد املادية ل�صالح
ه�ؤالء النا�س ذوي الب�شرة البي�ضاء .وعلى الرغم من �أ ّنه ميكن
�أن ت�صبح الأمور �أكرث ت�ساحما وفهما ،ف�إ ّن العدالة وحدها هي
التي ميكنها �إخماد نار العن�صرية ،ولكن يبقى ال�س�ؤال الذي
ي�تردد كثريا يف حالة انعدام العدالة يف امل�ساواة م��اذا �سيحل
بالب�شرية؟
وهناك منحدر �آخر حتدث عنه كتاب اقتالع العن�صرية وهو
ازدحام ال�سجون بالرجال ال�سود  -بن�سبة كبرية جدا  -مقارنة
بالبي�ض ،ويرجع ذلك نتيجة ي�أ�س الرجل الأ�سود من النظام
املحيط ب��ه ،وه��ذا الي�أ�س م�صدره الأث��ر الهدام وال�صادر من
ال��رج��ل الأب��ي�����ض .وي�سوق الكاتب يف معر�ض حديثه جتربة
�أجراها على بع�ض تالميذه من الطالب البي�ض حيث خريهم
يف �أمرين� :أن يكون مع الواحد منهم خم�سمائة دوالر فت�سلب
منه بوا�سطة رج��ل �أب��ي�����ض �أو �أن ت��ك��ون معه ع�����ش��رون دوالراً
فت�سلب منه بوا�سطة رج��ل �أ���س��ود ،وق��د اخ��ت��اروا �أن ي�سلبوا

