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م��ل��خ��ص

األمريكان  املفكرين  أه��م  م��ن  واح���ًدا  ال��دراس��ة  ه��ذه  يف  نتناول 
والناقد  واألدي����ب  الفيلسوف  وه��و  امل��رم��وق��ني،  اليساريني  األف��ارق��ة 
 Cornel Ronald وي��س��ت«  رون���ال���د  »ك���ورن���ل  وامل���غ���يّن  وامل��م��ث��ل 
أستاُذه  وَصَفُه  والذي  للفلسفة«  األمرييك  »الغزو  صاحب   West
ٌر »وطين« و»متدين«  »ريتشارد روريت« Richard Rorty بأنه مفكِّ

و»رومانيس«.

ًَة عن فلسفته وهي: وتعرض الدراسة ثالثة محاور نراها معربِّ

أواًل: الرباجماتية الرسولية.

ثانًيا: مفهوم الفيلسوف للديمقراطية.

والتطور  السوداء«  و»العدمية  العنرصي  التمييز  مشكلة  ثالثًا: 
األخري الذي طرأ عىل فلسفته.

ال��ك��ل��م��ات ال��دال��ة

 - العنرصي  التمييز   - الديمقراطية   - الالهوت   - الرباجماتية   
العدمية.
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Abstract

     In this study we deal with one of the most 
prominent left-wing African American thinkers, who 
is the philosopher, writer, critic, actor, and singer 
“Cornel Ronald West,” the author of the “American 
invasion of philosophy” and described by his pro-
fessor, “Richard Rorty,” as a “patriotic” and “reli-
gious” thinker. And romantic.

The study presents three levels that we see ex-
pressing his philosophy:

First: prophetic pragmatism.

Second: The philosopher’s concept of demo-
cracy.

Third: the problem of racial discrimination, 
“black nihilism,” and the recent development of his 
philosophy.

Keywords: Pragmatism - Theology - Democracy - 
Racial Discrimination - Nihilism.
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»تحتاج أمريكا اليوم إىل مواطنني يعشقونها بما يكفي إلعادة 
تخيُِّلها وإعادة بنائها من جديد…«

كورنل ويست

م��ق��دم��ة

ال��ت��ع��ري��ف  ال���ب���داي���ة،  ����زَم، يف  يَ����لْ ال���دراس���ة  مل���ح���اور  ت��ن��اولِ��ن��ا  ق��ب��ل 
 1953 ع��ام  يونيو  من  الثاين  يف  »وي��س��ت«  ُولِ���َد  فقد  بالفيلسوف؛ 
يف  انخرط  وقد   ،Oklahoma أوكالهوما   ،Tulsa »تولسا«  يف 
مدرسته  يف  يُوجد  بأن  وطالََب  املدنية  الحقوق  جماعات  يف  شبابه 
وقد كتب  ود.  بالسُّ تتعلَّق  دراسات  يكون موضوعها  مقررات  العليا 
»ويست« أنه كان يف فرتة الشباب معجًبا بالروح القتالية املخلصة 
السوداء اليت كان يتمتع بها »مالكوم« Malcom X، كما أُْعِجَب 

.James Cone »بالالهويت األسود »جيمس كون

التحاِقِه بهارفارد يف السادسة  َم كورنل »ويست« عند  وقد صمَّ
لخدمة  العقلية  وتقاليدها  الجامعة  دف��ع  ع��ىل  ع��م��ره  م��ن  ع��رشة 
التعليمية  أج��ن��دت��ه��ا  ه��ي  ت��ف��رض  يَ��َدْع��ه��ا  ول���م  السياسية  أج��ن��دت��ه 
السوداء يف  عليه: »فبفضل عائليت وكنيسيت والحركات االجتماعية 
الستينّيات، فقد وَصلُْت إىل هارفارد غري شاعرٍ بخجٍل من تصورايت 
اإلفريقية واملسيحية وأيًضا التحرر الجريء من العبودية. فقد أعلَْنُت 
والقيم  نظري  ووجهات  وطُرُقي  السوداء  أسالييب  قوة  عىل  وأكَّ��ْدُت 
املسيحية اليت تستهدف مدَّ يَِد العون للمحتاجني واملقهورين والحب 
والتواضع والنضال وإحسايس املناهض لالستعباد والذي يعين حقَّ 

تقرير املصري للشعوب واألمم املُستعبدة واملقهورة يف العالم)1(«.

»وي��س��ت«؛  مات يف شخصية  السِّ ه��ذه  ع��ىل  وال���داه  ���َد  أكَّ وق��د 
والثقافية،  املدنية  الجماعة  هذه  ويف  الكنيسة  يف  عضًوا  فباعتباره 
الكنيسة  به  تقوم  أن  ينبغي  بما  تتعلق  قويًة  اعتقاداٍت  أظهر  قد 
منها  يُ��ع��اين  ال��يت  االجتماعية  األم���راض  ع��ىل  القضاء  يف  واملجتمع 
شبابه  قّط خالل  يضعف  ولم  للغاية،  عنيًدا  كان  فقد  مجتمعنا. 
يف االعرتاف بهذه القضايا واملشكالت)2(. ويؤكد »كورنل ويست« هذا 
أعلم  وكنت  ذايت،  أك��وَن  أن  دوًم��ا  استهدفُت  »لقد  بقولِهِ:  املعىن 

بالطبع أن هذه مهمة متصلة ومستمرة بال توقُّف)3(«.

��اه��ا عن  ت��ل��قَّ ال���يت  ال��رتب��ي��ة  ���د »ك��ورن��ل وي��س��ت« ع��ىل أن  أكَّ ف��ق��د 
ت��ف��رّسان  الكنيسة،  ع��ن  تلّقاها  ال��يت  والتعاليم  املسيحية  عائلته 
التزاَمُه باإلنجيل املسيحي الرسويل. وتُشري إىل أن »التقليد األمرييك 
كاّلً  يستوعب  الذي  الالهويت  التفكري  وتنوُّع  بتعدُّد  يتميز  اإلفريقي 
ا  من التيار »الرسويل« والتيار »الكهنويت«؛ ولكنَُّه يُويل اهتماًما ُمِلًحّ

)1(  West, Cornel. Prophetic Reflections, Notes on Race and 
Class in America, vol.2 )Monroe, 1993( p. viii.
)2(  West, Cornel. West Reader ]Basic Civitas Books, 1999[, 
p. 19-20.
)3(  Yancy, George. Ibid p. 21

باملجال »الرسويل« ويؤكّد عىل أن األصل »الرسويل« يفرتض معيارين 
أخالقيني أساسيني وهما:

.individuality الفردية- 

.)4( Democracy الديمقراطية- 

اإلفريقي«؛ فالفردية، فيما  التفكري »األمرييك  ويعتربهما محور 
ينبغي  أنه  وتُِلحُّ عىل  املسيحي(،  )اإلنجيل  ويست هي محور  يؤكّد 
ُنُه من تحقيق وتجسيد  تمكِّ اليت  بالفرصة  يتمتع  أن  فرٍد  عىل كل 
قد  اإلفريقي«  »األمرييك  القهر  أنَّ  إىل  ويست  ويُشري  إمكانياته.  كل 
الذي  وال��دور  الفلسفة  إىل  نظرته  عىل  َّ��َر  أث كما  عىل شخصّيته  َّ��َر  أث
ْعي  للسَّ اجتماعيًة  فاعليًة  »باعتبارها  أع��ين  ب��ه.  تنهض  أن  ينبغي 
والقضايا  الثقافية  الهموم  وتناُول  توجيه  يتم  العقيل، عن طريقها 

السياسية)5(«.

ونَشَط  تشكََّل  ق��د  السيايس  وع��َي��ُه  ب��أن  ويست  ك��ورن��ل  وي��ع��رتف 
عن  للدفاع  األس��ود  الفهد  »حزب  مارَسُه  الذي  املاركيس  النقد  بفعل 
وما   .Black panther party for self defence ال��ذات« 
بعد  فيما  ُحِذَفت  الذات« قد  »الدفاع عن  أن كلمة  بالذِّكر  هو جديٌر 
اليت  الهيجيلية  للماركسية  بدراسته  وتأثََّر ويست  الحزب)6(.  من اسم 
َمها له »جورج لوكاتش« George Lukas، ومدرسة فرانكفورت  قدَّ
بنيامني،  وفالرت  أدورن��و،  وتيودور  هوركهايمر،  ماكس  لدى  »وخاصًة 
 Max Horkheimer, Theodor Adorno, »وهربرت ماركيوز
 Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Sidney
بلك«  »أرنست  بالفيلسوف  أيًضا  وتأثََّر   Hook, Ernest Block
و»ِسدين هوك« يف مرحلته املبكرة، و»فريدريك جاميسون«، و»ستانيل 
 Fredric Jameson, Stanley Aronowitz آرونوفيتش«، 
املاركيس  االجتماعي  »التحليل  بأنه  وَصَفُه  بما  التزامه  إىل  باإلضافة 
عىل  فهو   Political praxis)7( السيايس«  و»الرباكسيس  النقدي« 
قويًّا  سالًحا  تَُعدُّ  املاركيس،  باملذهب  مرتبطًة  »املسيحية،  بأن  قناعٍة 
ويست  ف��إن  ول��ذل��ك  واالس��ت��ع��ب��اد«،  القهر  ُق���َوى  مواجهة  يف  وف��ّع��ااًل 
عقولهم  »استخدام  عىل  الناس  يُحثُّ  وح��وارات��ه  كتاباته  معظم  يف 
لالشرتاكيني  رائ��ًدا  يَُعدُّ  أنه  كما  ومجتمعاتهم)8(«.  حياتهم  لتحسني 
الديمقراطيني يف أمريكا؛ فقد شغل منصب الرئيس الرشيف لجماعة 
 Democratic Socialists of الديمقراطيون«  أمريكا  »اشرتاكّيو 
االشرتاكية  »املنظمة  بأنها  وصفها  ال��يت  الجماعة  وه��ي   America
تَُعدُّ، وعىل  اليت  العنرص«، وهي »املنظمة  تعدُّد  تؤكّد عىل  اليت  األوىل 
بإمكاين االنضمام  السياسية واليت  تام، األقرب إىل وجهة نظري  نحٍو 

إليها« وكذلك نراه يصف نفسه بأنه »ديمقراطي أصيل)9(«.

)4(  West, Prophetic Reflections Notes on Race and power in 
America. 1993 p. ii, p. viii.
)5( West, Prophesy Deliverance, An Afro-American Revolu-
tionary Christianity, ]Philadelphia, Westminster 1982[, p. 16
)6(  Yancy, Geogre. Cornel West: A Critical Reader ]Ed, Black-
well Publishers LTD 2001[, p. 7, 300.
)7(  West, prophesy Deliverance, p.12
)8(  West, Ibid, p.12.
)9(  West, Ibid, p.12



145كورنل ويست والغزو األمرييك للفلسفة

م��راح��ل ال��ت��ك��وي��ن

وقد ُقِبَل ويست يف جامعة هارفارد، وهو يف السادسة عرشة من 
عمره، حيث نال درجة الليسانس، ثم انتقل إىل جامعة »برنستون« 
وعندما   .1980 ال��دك��ت��وراه  ث��م   ،1973 املاجستري  درج���ة  ن��ال  حيث 
 Richard روريت«  »ريتشارد  إىل  تعرََّف  »برنستون«  يف  طالًبا  كان 
عن  ويست  ويحيك  الدكتوراه.  يف  بحِثِه  عىل  أرشف  ال��ذي   Rorty
يحاول  أن  والخوف من  القلق  انتابَُه  وكيف  »برنستون«  تجربته يف 
القضاء  يحاولوا  وأن  املسيحي،  إيمانه  التقليل من شأن  فالسفتها 
عىل حماِسِه وانجذابِِه نحو »ڤ�تجنشتني« Wittgenstein، وأن 
الجديدة،  املاركسية  فرانكفورت  ملدرسة  النجذابِِه  ازدراٍء  نظرة  ينظروا 
ليس  أساتذته  أن  وج��د  ومخاوفه،  توقُّعاته  لكل  وخ��الًف��ا  ولكن، 
ُحبِِّه لكريكجارد  اإلبقاء عىل  له  أتاح  بالدين، وهو ما  اهتماٌم  لديهم 

.Howard Thruman)1( »وللصويف األمرييك »هوارد تورمان

»ريتشارد  إرشاف  تحت  الدكتوراه  يف  رسالته  ويست  أَع��دَّ  وق��د 
َم  دعَّ الذي  املنحى  براجماتًيّا، وهو  تاريخًيّا  تبىنَّ منحًى  الذي  روريت« 
لألصولية،  املناهض  »ڤ�تجنشتني«  ملوقف  وتبّنيه  ويست  ال��ت��زام 
يف  ق  التعمُّ عىل   Sheldon Wolin ولني«  »شيلدون  َعُه  وشجَّ
الفيلسوف  عن  ببحٍث  ويست  بدأ  وقد  الهيجيل،  املاركيس  ال��رتاث 
 Thomas Hill Green ج��ري��ن«  ه��ي��ل  »ت���وم���اس  اإلن��ج��ل��ي��زي 
إىل  عرَّج  ثمَّ  الجديدة«  الهيجيلية  »املثالية  النزعة  يَُمثِّل  كان  الذي 
إىل  انتهى  ثم  امل��ارك��يس«  للفكر  األرسطية  املظاهر  »أح��د  عن  بحٍث 
ماركس«.  لدى  األخالقية  »االلتزامات  عن  الكشف  يستهدف  بحٍث 
التاريخي  للوعي  م��ارك��س  »ت��ن��اول  أن  فكرة  ع��ىل  ويست  ���َد  أكَّ وق��د 
هجومه  يف  وخاصٍة  أخالقيٍة  بقَيٍم  مدفوًعا  كان  الرأسمالية  ونقد 
والنزعة  »األخ��الق  رسالته  عنوان  ك��ان  وق��د  ال��ع��ق��ل)2(«.  أخ��الق  عىل 
 Ethics, Historcicism and امل��ارك��يس«  واملذهب  التاريخية 
بعد  فيما  ويست  كورنل  قام  وقد   the Marxist Tradition
امل��ارك��يس«  للفكر  األخالقية  »األب��ع��اد  بعنوان  وطْبِعها  بمراجعتها 
 Ethical Dimensions of Marxist thought  ،1991
املاركيس،  بالفكر  ويست  جانب  من  الكبري،  االهتمام  ه��ذا  وبرغم 

فهو، يؤكد عىل أنه »ليس اشرتاكًيّا ماركسّيًا)3(«.

ولم يتوقف تأثري »روريت« عىل ويست خالل إعداده لرسالته وإنَّما 
أثََّر عمل »روريت« يف الرباجماتية األمريكية  اُه ملا بعد ذلك، فقد  تعدَّ
 Prophetic عىل ويست إىل حدِّ أن تصوُّرَُه للرباجماتية الرسولية
وج��ه  وع���ىل  ل������روريت)4(،  م��ت��م��ّي��زًا  ت���أث���ريًا  يعكس   Pragmatism
نوًعا  باعتبارها  للفلسفة  »روريت«  بتصوُّر  ويست  َّ��َر  ت��أث الخصوص 
من الكتابة يُقابل العلم يف بْحِثِه عن اليقني، أو باعتبارها مرشوًعا 

محكوًما بمبادئ ترنسندنتالية متعالية)5(«.

)1(  West, Cornel, The Ethical Dimensions of Marxist 
Thought ]N.Y.Monthly Review Press, 1991[, p. xix.
)2(  West, Ibid p.xix; West, Reader p. 9-10.
)3(  West, The Ethical Dimensions of Marxist thought, p. 
xxvii.
)4(  West, Prophesy Deliverance, p.149.
)5(  West, Ibid

َمها  َمة املميزة للفلسفة كما قدَّ ويُفرسِّ كورنل ويست هذه السِّ
ال��واق��ع��ي��ة«  »ض���د  إىل  روريت«  »ري��ت��ش��ارد  ت��ح��ول  س��ي��اق  يف  »روريت« 
صور  م��ن  ص���ورًة  ليست  النتيجة  »إنَّ  ب��ق��ولِ��هِ:   Anti-Realism
تخلق  اللغة  أن  ليست  الواقعية(  )ضد  دع��وى  ألن  وذل��ك  املثالية، 
الرباجماتية  باألحرى، هي صورة من صور  النتيجة،  وإنما  العالم… 
املتغرية  والعروض  املتطورة  األوصاف  أن  الدعوى هنا هي  وذلك ألن 
متنوَِّعٍة  عن مجتمعاٍت  تَْنُتج  والعالم  واألشياء  للموضوعات  دوًما 
وم��خ��ت��ل��ف��ٍة ب��اع��ت��ب��اره��ا اس��ت��ج��اب��اٍت مل��ش��ك��الت م��ع��ي��ن��ة، وب��اع��ت��ب��اره��ا 
إلشباع  وسائل  وباعتبارها  بعينها  مواقف  عىل  للتغلب  محاوالت 
عن  التعبري  ويمكننا  خاصة.  عينية  واهتمامات  ومصالح  حاجات 
واللغة  والكلمات  األفكار  إن  بَقْولِنا؛  بسيٍط  نحٍو  عىل  الفكرة  هذه 
إنما  املوضوعي،  أو  »الحقيقي«  للواقع  تعكس صورًة  مرايا  ليست 

.»our)6( بها نُكافح ونُواجه عاملنا tools هي باألحرى أدوات

تفكريٍ  لصياغة  َسْعِيِه  الفكرة يف  ويست هذه  كورنل   َ وقد فرسَّ
ود«  للتعامل مع آالم ومعاناة »السُّ فّعالًة  أداًة  أمرييكٍّ يكون  نقديٍّ 
فرناه يؤكد عىل أن »الفلسفة جنٌس من الكتابة، نمٌط من الخطاب 
تُفَهم  ليك  اإلفريقية،  األمريكية  الحياة  ويُقيم  ويِصُف  يُفرسِّ  الذي 
مؤثر  نحٍو  عىل  وتغيريها  ناحيةٍ،  من  ه��ذا  وكُ��يلٍّ  شامٍل  نحٍو  عىل 
اللغة  َجْعَل  تستهدُف  فالفلسفة  أخري…  ناحية  من  وهذا  وفعال 

ذاتها قوًة ماديًة للحرية األمريكية اإلفريقية)7(«.

النخبة  »دور  قضية  ال��س��ي��اق،  ه���ذا  يف  وي��س��ت  ك��ورن��ل  ويُ��ث��ري 
املثقفة«، ومنهم بالطبع الفالسفة، فهو يرى »أن ثقافة التكنوقراط 
األكاديمية  الحياة  عىل  سيطرت  قد  السوق  آليات  من  املستمدة 
وأحاطت بها، ومن ثمَّ انجرفت بها إىل قنوات أكاديمية ضيقة، كما 
أنها حوَّلتها إىل مراكز »بزنس« لها أسبقية عىل املسئولية الرئيسية 
اليت تستهدف تنشئة العقول الشابة)8(«. ولذلك يركز كورنل ويست 
من  عريٍض   

ٍ
قطاع إىل  ال��وص��ول  محاولة  عىل  ولقاءاته  ح��وارات��ه  يف 

املستمعني واملهتمني بالحياة األكاديمية مستهِدًفا تشجيع »االلتزام 
أمل  عىل  الشباب،  بني  وخاصًة   ،civil engagment امل��دين« 
يُْمِكُنُه مواجهة  إحياء »االلتزام الديمقراطي العميق واألصيل الذي 
 encroaching political امل��ف��رتس��ة«  السياسية  ال��ع��دم��ي��ة 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ملستقبل  ص���ارًخ���ا  ت��ه��دي��ًدا  ت��م��ثِّ��ل  ال���يت   nihilism

األمريكية)9(.

فقد كان كورنل ويست حريًصا عىل املشاركة يف األنشطة العامة 
والجماهريية، فقد أعلن معارضته للحرب عىل العراق، كما ظهر يف 
رئيس   Lawrence Summers سمرز«  »لورانس  مع  معركته 
الهتمامه  وي��س��ت  إىل  ش��دي��ًدا  ل��وًم��ا  ���َه  وجَّ ال���ذي  ه��ارف��ارد يف 2000 
»آرئيل شارون  بأنه  اتِّهاِمِه  إىل  بَِدْورِِه  دََفَع ويست  العام مما  بالشأن 
 Ariel Sharon of American األم��ري��يك«  ال��ع��ايل  التعليم 
higher education، وهو الوصف الذي أدَّى إىل اتّهام ويست 
)6(  West, The American Evasion of Philosophy, A Genealogy 
of Pragmatism, p201
)7(  West, Prophesy Deliverance, p.15
)8(  West, Ibid.
)9(  West, Ibid.
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بمعاداة السامية، وهو االتهام الذي تردََّد من نيويورك حىت تل أبيب 
بالرغم من إعالن ويست يف 2002 مع صديِقِه الحاخام مايكل لرينر 
آالم  مع  التضامن  أجل  من  مدنًيّا  عصيانًا   Michael Leaner
علينا  »ينبغي  بأنه  هذا  ويست  وعلََّل  واإلرسائيليني،  الفلسطينيني 
يف  عاد  ولكنه  الجانبني«؛  إنسانية  مع  ومتفاعلني  قريبني  نكون  أن 
2007 وشارك يف مظاهرة ضد »مظاهر الظلم والقهر اليت يُواجهها 
الشعب الفلسطيين من جرَّاء العدوان اإلرسائييل«، ولََفَت األنظار إىل 
العدالة«.  »مهزلة  عليه  أطلق  وما  العدالة  انتهاك  من  عاًما  أربعني 
ويف 2008 أعلن تأييَدُه ألوباما ومع ذلك لم يْمَنْعُه ذلك من انتقاد 
َب عىل ذلك بقولِِه »إنَُّه من  حصوله عىل جائزة نوبل يف 2009 وعقَّ
للسالم  نوبل  بجائزة  متَِّشًحا  حرب  أمري  أوباما  يكون  أن  الصعب 

.»Hard to be war president with peace prize)1(

ولذلك يُْمِكُننا القول إنه يف الوقت الذي لم ينكر ويست أهمية 
النظر  يُعارض وجهة  أنه  إال  باملعىن االصطالحي،  األكاديمي  االلتزام 
االهتمامات  إطار  يف  نفسها  األكاديمية  تسجن  أن  ترى رضورة  اليت 
ا وال غىن عنه،  الضيقة، فللحياة األكاديمية واألكاديميني دورًا مهّمً
يمكن  ال  ما  وهو  والجماهريي  العام  الخطاب  بتعزيز  االلتزام  وهو 
من  بداًل  العاجية  أبراجهم  يف  األكاديميون  تقوقع  إذا  به  النهوض 
تأخذ  ال��يت  الضاغطة  ومشاكله  مجتمعهم  هموم  يف  انخراطهم 

بخناق الناس)2(«.

ينعكس  وي��س��ت  ك��ورن��ل  ع��ىل  روريت«  »ري��ت��ش��ارد  ت��أث��ري  ك��ان  وإذا 
 عىل منهج ويست فإن تفكري كلٍّ من »هيجل« و»ماركس« 

ٍ
بوضوح

هو الذي يُؤلِّف الخلفية الفلسفية لِفْكر ويست. فقد أُْعِجَب بفكرة 
الحرية  واس��ت��ه��داف   struggle وال��ن��ض��ال«  »الكفاح  ع��ن  هيجل 
»هيجل«  أفكار  يف  ويست  رأى  فقد  العقالين؛  الخطاب  بمساندة 
األخ��ري  قبل  فالتحرر  ميتافيزيقي«؛  »ب��ن��اء  مجرد  م��ن  أك��رث  ه��و  م��ا 
غري  للسعي  تدعيم  وهو  لإلنسانية،  واملتنامي  املتطور  التح�  هو 

املضمون وغري اليقيين للحرية اإلنسانية عرب التاريخ)3(«.

»نقد  به  يُْمِكُنُه   
ٍ
بنموذج ويست  فلسفة  »م��ارك��س«  زوَّد  وق��د 

من  معنّي  مستوًى  وجود   َ تبنيَّ ويست  أن  كما  األمرييك«  املجتمع 
التوافق بني »التقليد املاركيس النقدي« من جهٍة و»الالهوت األسود« 
الالهوتيني  يُواِجُه  الذي  التحّدي  »إن  يقول:  فهو  أخرى؛  جهٍة  من 
ضوء  عىل  املسيحي  املقدَّس  للكتاب  فْهٍم  طرح  يف  يتمثَّل  ود  السُّ
ُبل  السُّ اعتباره  يف  يَضَع  أن  ينبغي  فْهٌم  وه��و  الحالية،  ال��ظ��روف 
َدة اليت تتكامل فيها كل من النزعة العنرصية والنزعة الجنسية  املعقَّ
اإلن��ت��اج  بنظام  ال��خ��اص  الطبقي  االس��ت��غ��الل  لخدمة  sexism؛ 
»نقٌد«  صميمها  يف  املاركسية  االجتماعية  فالنظرية  الرأسمايل)4(«. 
ُ املجتمع الرأسمايل، فبالنسبة ملاركس،  للنظريات القارصة اليت تَُفرسِّ
يكون  الرأسمايل  للمجتمع  الصحيح  الفهم  أن  يقول ويست  فيما 
هذا  يف  املوجودة  التعمَية  مظاهر  »تعرية«  طريق  عن  فقط  ممكًنا 

)1(  West, Democracy Matters )New York, Penguin Press, 
2004(, p. 189, 197-200.
)2(  West, Ibid.
)3(  West, prophesy Deliverance, p. 15.
)4(  West, Ibid, p. 106.

املجتمع والقضاء عليها، وهذا الفهم الصحيح يَُعدُّ رضوريًّا الستثارة 
زوََّدت  قد  املاركسية  تكون  ذل��ك  وع��ىل  ال��س��ي��ايس«)5(.  »الرباكسيس 
 prophetic الرسولية  لرباجماتيَِّته  الالزمة  النظرية  باألداة  ويست 

.pragmatism)6(

ويُشري ويست إىل أن االهتمام املاركيس الرئييس كان بالعالقات 
السياسية«  و»النخبة  جهة  من  »امل��ال«  بني  والحميمة  العضوية 
أدَّْت إىل إيجاد خلٍل يف توزيع  من جهٍة أخرى، وهي العالقات اليت 
الرثوة والقوة… وتَُفرسِّ قوة النخبة السياسية السبب يف أن الفقراء 
والقوى العاملة ال يكون نصيبها من الدخل القومي إال النَّزْر اليسري 
ومن ثم يؤكِّد ويست عىل أننا لو لم نَْتَنِبه إىل هذه العالقة العضوية 
والحميمة بني »املال« و»السلطة« فسوف نفتقد األدوات التحليلية 
الالزمة يف »النضال من أجل الحرية«، وبهذا املعىن يري ويست أن 
تَُعدُّ »تقليًدا رضوريًا وال غىن عنه« لكل  النقد  املاركسية يف  النظرية 

»املناضلني من أجل الحرية)7(«.

ما  نبنّي  أن  إليها،  امل��ش��ار  الثالثة  امل��ح��اور  ع��رض  قبل  ى،  يتبقَّ
يعتقد  فويست  للفلسفة،  األمريكية  باملراوغة  ويست  يَْعنيه  الذي 
 ،appearance و»املظهر«   reality »الواقع«  بني  التمييز  أن 
وهو التمييز الذي نِجُدُه عند معظم الفالسفة ابتداًء من أفالطون 
أنه  كما  مالئم،  وغري  أْخ��رَق  تمييٌز  هو   ،Bradley »ب��راديل«  حىت 
أداُة تحليٍل ُمَضلِّلَةٌ، فهو تمييٌز ينبغي أن يأخذ مكانه التمييز بني 
وذل��ك  يحدث  مل��ا   oppressors »امل��ض��ط��ه��دون«  ه��ؤالء  أوص���اف 
وذلك من   oppressed املضطهدين  وأوصاف هؤالء  من جهة، 
مختلفٌة  وح��اج��اٌت  أه��داٌف  واملعذَّبني  فللمضطهدين  أخ��رى.  جهٍة 
oppressors، ولكن ليس  عن أهداف وحاجات »املضطهدون« 
»إزالة  مجرد  هو  إليه  يسعون  ما  فكل  للواقع؛  أعمق  رؤية  لديهم 

اآلالم« و»تغيري األشياء لألفضل)8(«.

فأن نفهم األشياء كما هي يف الحقيقة ليس رضوريًّا لتحقيق 
 oppressors »امل��ض��ط��ه��دون«  ل��دى  الخلل  ف��إن  ال��غ��رض.  ه��ذا 
وال رضورة  لها  ُم��رَبِّرَ  ال  آالٍم  إح��داث  يتسبَّبون يف  أنهم  ص يف  يتلخَّ
تدفع إليها، وليس يف أنهم يُْدرِكون األشياء عىل نحٍو خاطٍئ، ومن 
ثَمَّ فإن كل ما يمكن أن يقدمه »املثقفون« للمضطهدين يتلخص 
يف مساعدة هؤالء يف عملية »صياغة« أهدافهم وتحديد »حاجاتهم« 
ومطالبهم عىل نحٍو يقطع الصلة باللغة القديمة، وهي اللغة اليت 
أغراضهم  ويخدم  حاجاتهم  يُلَيّب  نحٍو  عىل  »املضطهدون«  َمها  صمَّ
عملية  يف  وفعاليًة  نفًعا  أك��رث  أداًة  الجديدة  اللغة  ستكون  بينما 
تغيري األشياء بحيث تؤدي إىل إزالة اآلالم أو عىل األقل الَحّد منها)9(.

تحّواًل  ذلك،  إىل  باإلضافة  تَُمثُِّل،  للفلسفة  األمريكية  واملراوغة 
عن  التحوُّل  أعين  األورُبّية،  الفلسفة  يَُمّيز  الذي  الذايت  ه  التوجُّ عن 
»فكرة أن املعرفة تستلزم أُسًسا فلسفيًة يف الوعي الذايت وذلك من 

)5(  West, Ibid, p. 10.
)6(  سريد توضيح معين هذا املصطلح يف املحور األول من الدراسة.

)7(  West, Prophetic Reflections, p. 59.
)8(  West, Prophesy Deliverance, p.20; West, Evasion, p. 3-9.
)9(  West, Ibid, Rorty, Ibid.
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خالل الحدس والرؤية املبارشة«، ومن ثّم يؤكد ويست عىل أن هذه 
املراوغة تتأسس عىل ثالثة مبادئ هي:

أن املعرفة الصادقة هي نتيجٌة للبحث االجتماعي الذي يتَِّسُم . 1
.inter-subjectivity »بالَبني ذاتية«

رفض التصوُّر الضّيق واملحدود للخربة Experience، أعين . 2
يُْنَظر  هنا  فالخربة  الديكاريت«،  باملفهوم  الذاتية  »الخربة  رفض 

إليها عىل أنها »األعمق مضمونًا«، و»األوسع مدًى«.

العينية . 3 املعايري  »التعرُّف« عىل  للمعرفة هو  النهايئ  الهدف  أن 
تحقيق  تستهدف  مستقبلية  نظرة  مع  بَعْيِنهِ،   

ٍ
مجتمع يف 

أداٌة  أن��ه  ع��ىل  هنا  إل��ي��ه  يُ��ْن��َظ��ر  فالفكر  مستهدفة؛  إم��ك��ان��ي��ات 
للتح�ُّ والتغيري)1(.

حقيقيٌّ  هو  بما  الخاص  امليتافيزيقي  السؤال  عن  نتخىل  فأن 
عىل األصالة، وأن نتخىل عن السؤال املعريف الخاص بكيف يمكننا 
أطْلََق  ما  ُص  يُلَخِّ إنما  »يقيين« وما هو »ظيّن«  ما هو  نمّيز بني  أن 

عليه ويست »املراوغة األمريكية للفلسفة«.

امل��ح��ور األول: ال��راج��م��ات��ي��ة ال��رس��ول��ي��ة

 American Evasion of ك��ت��اب��ه  يف  وي���س���ت  يُ���ق���دم 
 )philosophy a Geneology of pragmatism )1989
»املراوغة األمريكية للفلسفة: جينيولوجيا الرباجماتية«، مصطلًحا 

جديًدا عىل الفكر الرباجمايت، وهو مصطلح »الرباجماتية الرسولية« 
منهٌج  أنَّها  عىل  تَ��َص��وَّرَه��ا  وال��يت   Prophetic pragmatism
إىل  بالخطاب  ه  يتوجَّ منهٌج  وه��و  الثقايف،  للنقد  رصي��ح  سيايس 
ًا  األزمات الثقافية والسياسية للمجتمع األمرييك وما رآه ويست معربِّ
س تصوُّرَُه لهذه »الرباجماتية  املدنية األمريكية. وليك يؤسِّ عن أفول 
العام،  معناها  يف  للرباجماتية  تعريًفا  البداية  يف  يَُقدِّم  الرسولية« 
وهو يُعرُِّفها يف بداية كتابه بأنها: »تقليٌد متنوٌع الخصائص. ولكن 
األداتّية  يف  تتمثل  الخصائص  هذه  تسود  اليت  املشرتكة  الخاصية 
instrumentalism املوّجَهة للمستقبل واليت تُحاول النظر إىل 
ويتمثل  الفّعال.  الِفْكَر  قويٍّ  نحٍو  يُدعم وعىل  أنَّه سالٌح  الفكر عىل 
العامة«  »ال��رادي��ك��ال��ي��ة  أو  ال��ع��ام��ة«  »ال��ج��ذري��ة  يف  األس���ايس  دافعها 
الهدف  لتحقيق  بالطاقة  االستبدادي  النظام  عىل  التمرُّد  تُ��زَوُِّد  اليت 

ُق الديمقراطية)2(«. األخالقي الذي يَُعزِّزُ الفردية ويَُعمِّ

الذي  الرباجمايت  التقليد  يحتاَجُه هذا  ملا  تصوُّرَُه  ويَُقدِّم ويست 
يرى  فهو  األمريكية«،  الثقافة  يف  تأثريًا  األك��رث  الفكري  »التيار  يَُعدُّ 
»والد  تصورات  يُجدد  الذي  الثقايف  للنقد  أسلوب  إىل  بحاجة  »أنَّه 
إمرسون« Emerson يف القوة واإلثارة والَحّث والشخصية وذلك 
عىل ضوء تأكيد جون ديوي Dewey عىل الوعي التاريخي وتركيز 
األسلوب  وه��ذا  األرض.  يف  املعذَّبني  أزم��ة  عىل   .W.E.B »دوب���واس« 
»إمرسون«  بإحساس  يُحيط  أن  ينبغي  الثقايف  النقد  يف  السيايس 

)1(  West, Deliverance, p. 22.
)2(  West, Evasion, p. 5.

َقُه يف قنوات جديدة خالل تصور  برؤية دافعة لليوتوبيا ثم يُعيد تدفُّ
لحدود  البنايئ  »دوب����واس«  وتحليل  الخالقَّة  للديمقراطية  دي��وي 
من  الجديد  النوع  ه��ذا  أن  إىل  باإلضافة  الرأسمالية.  الديمقراطية 
»الرباجماتية  اس��م  عليه  نُطلق  أن  يُمكننا  ال��ذي  السيايس  النقد 
»س��دين  ل��دى  امل��وج��ود  ال��رتاج��ي��دي  املعىن  مواجهة  عليه  الرسولية« 
حية  ص��ورة  يف  ظهرت  كما  الدينية  جيمس«  »وليم  ورؤي��ة  ه��وك« 
لدى »نيبور« Niebuhr ورصاع »ميلز« Mills مع »النداء العقيل«. 
فالرباجماتية الرسولية بجذورها يف الرتاث األمرييك وآمالها للمعذبني 
يف األرض تقدم أفضل فرصة لتعزيز الثقافة »اإلمرسونية« الخاصة 
جهة  من  النقدي  الذكاء  طريق  عن  وذل��ك  الخالقَّة  بالديمقراطية 

والفعل االجتماعي من جهٍة أخرى)3(«.

نِجُدُه  ما  عىل  ويست  يقول  فيما  تُؤكِّد  الرسولية  فالرباجماتية 
 فّعال ومؤثر، 

ٍ
لدى رينهولد نيبور Reinhold Niebuhr من مزاج

وأعين به »عدم فقدان اإليمان باإلمكانيات الجديدة لإلنسان… ومع 
عىل  اإلمكانيات  هذه  تؤسس  الرسولية  الرباجماتية  هذه  فإن  ذلك 
التحليل  وهو   ،Du Bois »دوبواس«  لدى  البنايئ  التحليل  ضوء 
الذي يركز عىل الطبقة العاملة وعىل التمرد »األسود« و»النسوي«.. 
فالرباجماتية الرسولية تقوي دافعها اليوتوبي باإلحساس الرتاجيدي 
املأزق  عىل  الضوء  يُلقي  املأساوي  اإلحساس  وهذا  والتاريخ.  للحياة 
واليأس  الجزع  يعانون  متميزين  متفردين  بأفراد  الخاص  الصعب 
تسلب  ال��يت  للقهر  املنظمة  ال��ص��ور  إىل  ب��اإلض��اف��ة  وامل���وت  وامل���رض 
»التفكري  الرسولية صورة من صور  فالرباجماتية  اإلنسان…  إنسانية 
للرش  والجمعية  الفردية  الخربات  مواجهتها  الرتاجيدي« من حيث 
يف األفراد واملؤسسات، مع توقُّع ضئيل وأمل محدود يف التخلص 
من كل الرشور. ومع ذلك فهي نوٌع من الرومانسية من حيث أنَّها 
تنظر إىل كثريٍ من خربات الرش عىل أنَّها »ليست حتمية« و»ليست 
»نتيجة  أعين  البرشي«  للعامل  »نتاج  باألحرى  هي  وإنما  رضوري��ة« 

لالختيارات واألفعال)4(«.

ويصف ويست براجماتيََّتُه بالرسولية ألنها تَُذكِّر بالرسل اليهود 
ضد  وحماسًيا  ورضوريً��ا  ضاغطًا  نقًدا  مارسوا  »الذين  واملسيحيني 
يُلقي  أن  ال��رس��ول  أم���ارة  ف��إن  أيامهم.  م��وج��ودة  كانت  ال��يت  ال���رشور 
اْسَتلَْهَم  ال��رتاث  هذا  ومن  وشجاعة)5(«.  حبٍّ  يف  الصادقة  ِحْكَمَتُه 
هو  مل��ا  ت��ص��ّوري  »إن  ب��ق��ولِ��هِ:  ذل��ك  ��ح  وي��وضِّ التعريف،  ه��ذا  وي��س��ت 
»رسويل« Prophetic هو تصّورٌ ديمقراطيٌّ من حيث أن املرء يف 
بالطني  ملطََّخًة  األيدي  فيه  تكون  والذي  املضطرب  النضال  خضم 
اآلخرين  إقناع  كلل،  بدون  ويحاول،  األخالقية  القناعات  إىل  يركن 
تزال  ال  األخالقية  القناعات  كانت هذه  لو  بها حىت  االقتناع  برضورة 

موضوًعا للنقد وتغريُّ الرؤية)6(«.

»مع  املحك  عىل  حياتك  وضع  يستهدف  »الرسويل«  فالتفكري 
يقنٍي بأن هناك اعتقاًدا بأنك سوف تفعل الصواب بغض النظر عن 

)3( West, Ibid, p. 212.
)4( West, Ibid, p. 228.
)5( West, Ibid, p. 232-233.
)6( West, Prophetic Reflections, p. 67.
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وضحاها«.  عشيٍة  بني  قريٍب  نرصٍ  إىل  تتطلع  ال  أنك  كما  النتائج، 
ص  فاألسلوب النظري املستْخَدم من ِقَبل النقاد »الرسوليني« يتلخَّ
والتشويش«  واالرتباك  والحرية  الغموض  »تعرية  واح��دة  كلمة  يف 
نموذجية  مكّونات  أربعة  ويست  يضع  األه��داف  هذه  تتحقق  وليك 

معيارية وهي:

ويعين   Discernment والفطنة  البصرية  األول:  امل��ك��ّون   -
إمكانية تقديم إدراك تحلييل يتصف بالسعة والعمق للحارض عىل 

ضوء املايض.

- املكّون الثاين: الرتابط واملؤازرة واملشاركة connection والذي 
 من التعاطف واملشاركة الوجدانية sympathy وهي 

ٍ
يُشري إىل نوع

فضيلة مفَتَقَدة يف أيامنا. فهي تستلزم أن يكون لدى املرء تعاطٌف 
مع آالم اآلخرين.

 tracking وال���ن���ف���اق«  ال����ري����اء  ���ع  »ت���ت���بُّ ال���ث���ال���ث:  امل����ك����ّون   -
وذل��ك  االس��ت��س��الم،  وع���دم  التتبُّع  ه��ذا  وم��واص��ل��ة   hypocrisy
املنظور  هو  »منظورنا  بأن  اّدعاٍء  دون  الذايت  بالنقد  يتَِّسم  نحٍو  عىل 

الصحيح أو الصادق«.

الشجاعة  املحاولة  إىل  ويُشري   hope »األمل«  الرابع:  املكّون   -
يف  »املعذبني  ه��ؤالء  ِه��َم��م  وش��ْح��ذ  إل��ه��ام  تستهدف  ال��يت  والجريئة 
اليأس  »عدم  وبمعىن  البرش«،  أعداء  »مقاومة  هو  فاألمل  األرض« 
من قدرة البرش عىل فعل الصواب، وإرادة فعل كل ما يُمكن للمرء 
صورة  تُ��َش��وِّه  ال��يت  ال��ُق��َوى  و»مقاومة  اإلنسانية«  لخدمة  به  القيام 
املسيح  كنسّية  يُواِجُه  الذي  الحقيقي  التحّدي  هو  هذا  وأن  اإلله«. 

عييس)1(.

للحارض  عميق  بتحليل  تزويدنا  عليهم  الرسوليون  فاملفكرون 
ي��ت��وازَن  أن  ينبغي  ال��ت��اري��خ��ي  امل��ع��ىن  ه��ذا  ول��ك��ن  امل���ايض،  ع��ىل ض��وء 
األمر  يتعلَّق  عندما  وأّم��ا  اآلخرين.  إنسانية  مع  الحميم  بالتواُصل 
بتتُبع النفاق والرياء فَيِجب عليهم توجيه االنتباه إىل »الهّوة« اليت 
والحقيقة  جهة،  م��ن  ال��ك��الم«  ومعسول  »الفصاحة  ب��ني  تفصل 

والواقع من جهٍة أخري.

أثر األمل« فبدون »األمل«  اقتفاء  وأخريًا فإن عليهم »مواصلة 
يل حاذق« يفتقر إىل »االنخراط يف  يظل عَملُهم مجرد »تحليل تأمُّ
كون  يتمسَّ الذين  ه��ؤالء  عىل  فينبغي  وال��ن��ض��ال«؛  الكفاح  خضم 
و»أن  بعد  يكتمل  ل��م  التاريخ  أن  بفكرة  الشجاع  االرت��ب��اط  ب��األم��ل 
املفتوح يمكن أن تصنع فرًقا واختالًفا«.  أفعالهم يف هذا املستقبل 
املفكر  عىل  أنَّ  ويست  كورنل  يرى  األربعة  املكونات  هذه  وعىل ضوء 
نقد  يف  يستخدمها  أن  لغريه  يمكن  نقدية  أدوات  تقديم  الرسويل 
وأي��ًض��ا  امل��زم��ن��ة«  األمريكية  ب�»العنرصية  وي��س��ت  ك��ورن��ل  يصفه  م��ا 
تسلُّط األعمال الضخمة واملتعددة الجنسيات. ومن ثم فإن املهمة 
موضوعات  االجتماعية«  »األج��ن��دة  قائمة  ع��ىل  تضع  »الرسولية« 
كانت تتجاهلها من قبل، فهذه »الرسولية« صوت »األقلية« الذي 

)1(  West, Ibid, p. 152; West, Prophetic Thoughts in Postmod-
ern Times, Vol. I.

بتعرية  وي��ق��وم  املجتمع،  يف  السائدة  والقَيم  »األغلبية«  يتحّدى 
مراجعة.  أو  نقٍد  دون  التسليم  مأخذ  تُؤَخذ  اليت  والقَيم  الحقائق 
تقوم  وإنما  بنتيجٍة ما،  التنبؤ  تُحاول »رسولية« كورنل ويست  وال 
من  يكفي  ما  خلق  وت��ح��اول  العينية«  »ال���رشور  بتحديد  فحسب 
الحرية  ع��ن  اإلنسانية  املسؤولية  لتدعيم  وال��ح��ب  واألم���ل  اإلي��م��ان 

وتعميق هذه الحرية وتعزيزها)2(.

 
ٍ
»وع��ي لتطوير  ال��رس��ويل«  »خ��ي��ال��ه  يستخدم  وي��س��ت  ف��ك��ورن��ل 
عىل  س  تتأسَّ البديلة  الرؤية  وهذه  مجَتَمِعه،  مطالب  يُليّب  بديٍل« 
وإب��راء  ال��ع��دل  تحقيق  أداَة  باعتبارها  وال��ف��ردي��ة  الديمقراطية  قَيم 
العالقات املحطمة. فباعتباره مفكرًا »رسولّيًا« فهو يُحاول أن يُريس 
و»التجربة  أمريكا«  يف  »التفكري  إلع��ادة  األغلبية  الستنهاض  أسًسا 

األمريكية« والنظر فيما ينبغي أن تكون عليه األشياء.

فمن وجهة نظر كورنل ويست فإن »األزمة« اليت تواجه »أمريكا« 
ونظرة رسيعة   prophetic »استجابة رسولية«  بالرضورة  تقتيض 
إىل عناوين مؤلفاته ستكشف لنا »تشبُّث« كورنل ويست بمصطلح 
 Prophetic رس��ول��ي��ة«  »ش����ذرات  ع��ن  ت��ح��دََّث  ف��ق��د  »ال���رس���ويل« 
 Prophetic Reflections »و»تأمالت رسولية Fragments
 Prophetic ال���ح���داث���ة«  ب��ع��د  م���ا  أزم���ن���ة  يف  رس��ول��ي��ة  و»أف����ك����ار 
»الخطاب  وأي��ًض��ا   Thoughts in Postmodern Times
أن  يُمكننا  ذل��ك  وم��ع   Prophesy Deliverance ال��رس��ويل« 
كورنل  ِفكر«  »قلب  يمثِّل  املصطلح  هذا  أن  من  بالرغم  َّ��ُه  إن نقول 
ويست إال أننا ال نجد له يف كتاباته تعريًفا دقيًقا محكًما، ويوّضح 
يُعاين  ويست  كورنل  أن  إىل  بإشارته  القضية  هذه  روريت«  »ريتشارد 
بعض التوترات الفكرية خالل كتابه عن الرباجماتية وخاصًة الفصل 
 prophetic pragmatism : عنوانَُه  جعل  ال��ذي  السادس 
 cultural criticism and political engagement
»الرباجماتية الرسولية، نقد ثقايف والتزام سيايس«. والتوتر األسايس 

الذي يُعاين منه يتمثَّل يف:

- الرغبة الصادقة يف غزو الفلسفة باملعىن االصطالحي.

فّعالًة  أداًة  يكون  الفلسفة  بجانب  ما  وجود يشٍء  يف  األمل   -
وقويًة يف التغيري السيايس.

ويُمكننا وصف هذا التوتر عىل أنَّه توتٌر بني:

- الرباجمايت املحرتف.

- الرباجمايت »الرسويل« أو »صاحب الرسالة«.

أعين: 

- الرباجمايت باعتبارِِه أداًة فّعالًة إلزالة »مخلفات املايض«.

- الرباجمايت الحالِم الذي يسَترْشِف، قبل الجميع، آفاًقا عينّيًة 
ملستقبٍل أفضل.

وهذا التوتر هو الذي دفع »ريتشارد روريت« إىل توجيه النقد إىل 

)2(  West, Prophesy Deliverance, p. 6.
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الرباجماتية  أخذنا  إذا  »إننا  يقول:  فرناه  ويست  كورنل  األثري  تلميذه 
بمعناها الحريف فإن مصطلح الرسويل، أعين الرباجماتية الرسولية 

سيكون »نشازًا«، كما سيكون، يف الوقت نفسه، هراًء جّذابًا)1(«.

املصطلح  هذا  انَتَقَد  الذي  هو  فقط  روريت«  »ريتشارد  يكن  ولم 
ك��وان  روزم����اري  نَ��ِج��د  وإن��م��ا  وي��س��ت  ك��ورن��ل  برباجماتية  عالقته  يف 
»ك��ورن��ل  ك����ورن����ل  ع����ن  ك��ت��اب��ه��ا  يف   Rosemary Cowarn
 Cornel West: Politics of ال��خ��الص«  سياسة  ويست: 

بأنه مصطلح »مراوغ« إىل  املصطلح  Redemption تصف هذا 
حٍد بعيٍد كما أنَّه غري محدد وفضفاض)2(. فاملصطلح يحمل »ظالاًل 
دوا،  توعَّ القديم  العهد  فرُُسُل  عميقًة«،  إنجيليًة  ودالالٍت  كثيفًة 
وحّثوا  مجتمعهم،  يف  املوجود  والنقص  القصور  اإللهي،  بالنداء 

الناس عىل العودة إىل اإليمان »الخالص« واإلخالص »الصادق«)3(.

الُبْعد الديين للرباجماتية الرسولية

بالرغم من العالقة الوثيقة بني تصور كورنل ويست للرباجماتية 
العالقة  لهذه  واف��ًي��ا  عرًضا  لديه  نجد  ال  أننا  إال  وال��دي��ن  الرسولية 
ويست  كورنل  إشارة  برغم  للفلسفة«  األمريكية  »املراوغة  كتابه  يف 
»وليم جيمس«  لدى  الديين  للتناول  نيبو«  »رينهولد  استخدام  إىل 
لألنرثبولوجيا  نفسه  ويست  كورنل  وت��ن��اُول   William James
العالقة عىل نحٍو  الالهوتية لدى »نيبور«، فقد عرض ويست لهذه 
والفالسفة  الرباجماتية  ه��ذه  مل��وض��وع  ل��ع��رِْض��ِه  و»الح���ق«  »س��اب��ق« 
»املراوغة  عن  كتابه  مقدمة  ففي  الكتاب.  موضوع  يؤلّفون  الذين 
وهي:  عليه  السابقة  أعماله  إىل  ويست  يُشري  للفلسفة«  األمريكية 
 Prophesy Deliverance : An Afro-American
Revolutionary Christianity )1982( »الخطاب الرسويل : 
 Propheticعن كتابه  وأيًضا  إفريقية«،  أمريكية  ثورية  مسيحية 

 Fragments : illuminations of the crisis in
»ش��ذرات   )1988(  American Religion and culture
أمريكا«؛  يف  والثقافة  الدين  بأزمة  تتعلق  إيضاحات   : رسولية 

تتميز  اليت  املقاومة  إمكانية  تأسيس  املؤلفات،  يحاول يف هذه  وهو 
التحرير)4(«.  بالهوت  ارتباطه  تأكيد  وأيًضا  الرسولية  املسيحية  بها 
ملنظوره  املسيحية  الجذور  عن  ويست  يكِشُف  الكتاب  نهاية  وعند 
تقف  فعالة«  »ق��وة  أن��ه  عىل  هنا  إليه  يُنظر  فالدين  الفلسفي)5(، 
وراء كل مرشوعه الفلسفي ويف توضيحه للخلفية الدينية لتناوله 

الرباجمايت نراه يؤكد عىل ما ييل:

ويتكون يف  يتأسس  الرسولية  بالرباجماتية  الخاص  تناُويل  »إن 
أحضان التقليد املسيحي… فأنا متديٌن ليس فيما يتعلق باألهداف 
فأنا  وال��ذايت…  الشخيص  بااللتزام  أيًضا  وإنما  فحسب،  السياسية 

)1(  Rorty, The Professor and the Prophet. Yransition, 52 1991 
P.70-78 .
)2(  Cowan, Resemary, Cornel West the Politics of Redemp-
tion )Blackwell publishers LTD 2003(, p. 4.
)3(  Cowan, Resemary, Ibid, p. 5.
)4(  West, Evasion, p. 7.
)5(  West, Ibid, p. 232-234.

الَقّص املوجود يف الكتب املقدسة  أجد تدعيم وجودي يف كثريٍ من 
عالقة  أرى  أن��ين  كما  املسيحي؛  ال��رتاث  ِقَبل  من  تفسريها  تم  كما 
سياسية حميمة يف الرتكيز املسيحي عىل آالم املعذبني يف األرض)6(«.

برباجماتيني  للرباجماتية  تصوُّرِِه  برَبْط  ويست  كورنل  قام  فقد 
»فأنا  الرباجماتية  تَْعنيه هذه  ما  بتفسري  ذلك،  بعد  قام  ثم  آخرين 
مثل »جيمس« و»نيبور« وإىل حدٍّ ما »دوبواس«، أُوِمُن بتصّورٍ ديينٍّ 

للرباجماتية)7(«.

مجرد  من  أكرث  تُْصِبَح  أن  الرسولية  للرباجماتية  كان  ما  ف��إذا 
خ��ارج  موضوًعا  تكون  وأن  الثقافية،  ال��دوائ��ر  يف  للجدل  م��وض��وع 
تقدمية  اجتماعية  حركة  تُلِْهم  أن  عليها  فإن  »األكاديمية«،  نطاق 
الحركة  من  النوع  لهذا  والرضورية  املسبقة  الرشوط  وأحد  رسولية. 
الكنيس  يف  قوية  رسولية  دينية  ممارسات  انبثاق  هو  االجتماعية 
املمارسات  هذه  بمثل  التسليم  ومع  واملساجد.  واملعابد  والكنائس 
يف املايض األمرييك فإن الحفر املحتمل للحركة االجتماعية سيكون 
يف الجناح الرسويل للكنيسة السوداء. فهل نحن بحاجة إىل تذكري 
أنفسنا بأن أكرث املفكرين داللًة ونجاًحا يف أمريكا يف القرن العرشين، 
للكنيسة  الرسويل  للجناح  نتاًجا  ك��ان  األم��ري��يك،  التاريخ  يف  وربما 

السوداء، ويف الوقت نفسه، قائًدا وزعيًما)8(.

ويست  كورنل  ذهن  الذي يف  الزعيم  أنَّ  يف  هناك شٌك  وليس 
داللته،  ولهذا   Martin Luther King كينج«  لوثر  »مارتن  هو 
»كينج«  إىل  يُشري  ك��ان  تالية  ف��ق��رٍة  ك��ل  يف  ويست  ك��ورن��ل  دام  م��ا 
م اعتقاَدُه بأن »الجناح الرسويل للكنيسة السوداء« يُْمِكُنه  ليك يَُدعِّ
إلهام  عىل  ق��ادرة  سياسية  قوة  إىل  الرسولية«  »الرباجماتية  تحويل 
»الحركة االجتماعية التقدمية«. فويست يؤكد هنا عىل »أن الحركة 
االجتماعية اليت قادها »كينج« إنَّما تقدم أفضل ما يُمكن أن يقدمه 

الُبعد السيايس للرباجماتية الرسولية عىل اإلطالق)9(«.

براجماتًيا  يكن  لم  »كينج«  بأن  يعرتف  ويست  أن  من  وبالرغم 
يرى  اليت  نظره  وجهة  لتدعيم  كنموذج  يستخدمه  أنه  إال  رسولًيا، 
فيها »أنَّ الرباجماتية الرسولية يمكن أن يَُتوََّقع منها أن تكون قوة 
السوداء  الكنيسة  من  تنبثق  ال��يت  الزعامة  تدعم  فعالة  سياسية 

وتعزّزها«.

بقوة  به  ساهم  ال��ذي  بالدور  رس��واًل،  كينج(  )يقصد  كان  »لقد 
رؤي��ت��ه  ف���إن  ال��رس��ول��ي��ة.  للرباجماتية  ال��س��ي��ايس  امل����رشوع  يف  وب��ع��زم 
صفوف  بني  واالت��ح��ادات  التحالفات  َت  ي��رسَّ قد  الشاملة  األخالقية 
منَهَجُه  ف���إن  وال���دي���ن…  وال��ط��ب��ق��ة  وال��ج��ن��س  للعنرص  امل��ن��اه��ض��ني 
الحب  صور  دعمت  العنيفة  غري  السلمية  املقاومة  يف  »الغاندي« 
املتحمس…  بالرسول  الجديرة  الصفات  وهي  والنظام،  والشجاعة 
أميًنا وحريًصا عىل  املجتمع  يكون  أن  كينج عىل رضورة  فقد شدَّد 
ُمُثِلِه األصلية الخاصة بالحرية واملساواة والديمقراطية وقد أكََّد عىل 

)6(  West, Ibid, p. 233.
)7(  West, Ibid, p. 233.
)8(  West, Ibid, p. 234-235.
)9(  West, Ibid, p. 234-235.
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القيم مأخذ  املُُثل وهذه  أْخِذ هذه  تنتج عن  أن  يُمكن  اليت  النتائج 
الجد مثل »الالعنرصية« و»الال-استعمارية« وربط بذلك بني النضال 
من أجل الحرية، ليس يف أمريكا فحسب وإنما يف العالم بأرسه)1(«.

يتضح لنا من هذه الفقرة أن ويست يُرَوّج لشخصية »كينج« 
الرسولية«  الربجماتية  »روح  ب��أن  وإقناعهم  ق��رّائ��ه  استهواء  بهدف 
يف  النضال  ه��ذا  تستنهض  فّعالة  سياسية  ق��وة  تكون  أن  يمكن 
أن  بالرغم من  بأنَُّه  قناعٍة  ويست عىل  كورنل  يبدو  وهنا  املستقبل. 
كينج لم يكن »براجماتًيا رسولًيا« فإن بإمكان براجماتيني رسوليني 
ال  يخرجون من عباءة الكنيسة السوداء أن يُساهموا عىل نحٍو فعَّ
التأيّس  يف املرشوع السيايس للرباجماتية الرسولية وذلك عن طريق 
بكينج، أعين صياغة »رؤية أخالقية شاملة« صياغة محكمة وبعيدة 
عن أن تكون مجرد شعار أجوف وإنما رؤية تربهن عىل أنَّها »فّعالة« 
ألن  قابلة  عليها،  والتحريض  االجتماعية  الحركة  لتحفيز  كوسيلٍة 
كل  تستوعب  بحيث  السياسيني«  الحلفاء  »تنظيم  إىل  تنتقل 
ويست  أكََّد  وقد  والطبقة.  والعنرص  بالجنس  الخاصة  املوضوعات 
الرسولية  الرباجماتية  لغة  يف  اإلش���ارة  ب��إع��ادة  وذل��ك  الفكرة،  ه��ذه 
فرناُه  الشاملة«  األخالقية  »الرؤية  أعين  »كينج«،  رؤية  إىل مضمون 
وهي  أيديولوجيات،  أية  تقدِّس  ال  الرسولية  الرباجماتية  »إن  يقول 
وعىل  زم��اٍن،  وكل  مكاٍن  كل  يف  واالستعباد  القهر  صور  كل  تُدين 
الخاصة  والديمقراطية  للفردية  الثمينة  ُ��ُث��ل  امل ف��إن  ال��ن��ح��و،  ه��ذا 
اليت  ومؤسساتها  القوة  بناءات  كل  تناهض  الرسولية  بالرباجماتية 
تفتقر إىل املسؤولية العامة… كما أنَّ الرباجماتية الرسولية ال تُقيد 
تدعو  باألحرى  وإنما  مسبًقا…  جاهزة  تاريخية  عوامل  بأي  نفسها 
عن  للدفاع  وخارجها  أمريكا  يف  الخرّية  الطيبة  اإلرادة  أصحاب  كل 
الثقافة اليت تدعم الديمقراطية الخاّلَقة اليت يتم فيها تخفيف آالم 

املعذَّبني يف األرض)2(«.

وقبل أن نرتك هذا املحور الذي تناولنا فيه »براجماتية ويست« 
وي��س��ت يف  ي��ق��ول  ن��ت��ص��وره��ا رضوري�����ة؛  منهجية  م��الح��ظ��ة  ن��ق��دم 
هذا  تأليف  من  النهايئ  هديف  »إن  الكتاب:  من  األخ��رية  الصفحات 
يكون  بحيث  رسويل  براجمايت  صوت  وتعميق  تطوير،  هو  الكتاب 

قوة مادية تمتلك التأثري، وقادرة عىل ُصْنع اختالف يف العالم)3(«.

ومع ذلك فإن هذا الطموح يظل مجرد شعارٍ، لسبب بسيط 
»كثريين  إىل  يتحدث  وي��س��ت  أطلقه  ال���ذي  »ال��ن��داء«  ه��ذا  أن  وه��و 
نحٍو  وعىل  يتحدث  أن  يمكنه  ال  ص��وٌت  فهو  ثمَّ  ومن  متباينني«، 
فّعال إىل »شخٍص بعيِنِه« أو »جماعة بذاتها«. وما يؤكد هذا الرأي 
ما قالَُه ويست نفسه: »من املمكن أن تكون براجماتًيّا رسولًيّا، ويف 
مثل  ومتباينة،  عديدة  سياسية  حركات  إىل  تنتمي  نفسه،  الوقت 
ود، واالشرتاكيني، والليرباليني اليساريني)4(«.  الحركات النسوية، والسُّ
ومن ثمَّ فإن السؤال املنهجي الذي يطرح نفَسُه هنا هو »هل يوجد 
الرباجماتية  هذه  مع  ُمؤتَِلَفة  وغري  منسجمة  غري  سياسية  حركات 

)1(  West, Ibid, p. 235-240.
)2(  West, Ibid, p. 235.
)3(  West, Ibid, p. 232.
)4(  West, Ibid, p. 231-232.

بالنفي.  الصواب هي  إىل  األقرب  اإلجابة  أن  الرسولية«؟ ال شك يف 
التساؤالت  ترك  قلنا: »إن ويست قد  لو  الصواب  نُجانب  ولعلنا ال 
األساسية اليت تتعلق باإلسرتاتيجية والتمكني وأدوات هذا التمكني 
أنَّها  عىل  األح��ي��ان  من  كثريٍ  يف  َظ��َه��رَْت  فقد  ولذلك  تعريف؛  دون 
يمكن  كيف  نتبنيَّ  أن  الصعب  فمن  انتخابية.  معركة  شعارات يف 
كل  م��ن  م��ج��ردة  ت��أيت  عامة  ش��ع��ارات  غ��ري  شيًئا  يقدم  أن  لويست 
تحديد أو تعيني وذلك فيما يتعلق بالرسالة اليت يريد توصيلها إىل 
أكرث تحديًدا  أن يكون  بإمكانه  بعينها… فهل كان  حركات سياسية 
وتعييًنا؟ إن اإلجابة عىل هذا السؤال هي بالنفي. أعين أنه ليس من 
وتأثريًا  فعاليًة  أكرث  نحٍو  عىل  يتحدث  أن  بإمكانه  كان  أنه  الواضح 
إىل جماعات بعينها دون أن يتورط يف استبعاد غريها. فكما يعرف 
ويست جيًدا، وربما أكرث من غريه، أن سياسات »العنرص والطبقة 

والجنس« هي سياسات غالًبا ما يناقض بعضها البعض اآلخر.

الرفيع واملثايل الذي  وهكذا، فبالرغم من أن األساس األخالقي 
تبنَّاُه ويست والَتزََم به، فإن »براجماتيته الرسولية«، يمكن وصفها 
 Pragmatism without ثمار«  أو  نتائج  بال  »براجماتية  بأنها 
كتاب  ع��ن��وان  اس��ت��خ��دام  ل��ن��ا  ج���از  إذا  ه���ذا   consequences

الفيلسوف األثري لديه، أعين »ريتشارد روريت«.

املحور الثاين: مفهوم »ويست« للديمقراطية

الديمقراطية يف كل أعماله، ولكنه  يتحدث كورنل ويست عن 
داللًة  يدل  فرعّيًا  عنوانًا  له  بأكمله وجعل  كتابًا  املفهوم  لهذا  كرَّس 
االستعمار«  الحرب ضد  »الفوز يف  يستهدفه، وهو  ما  عميقًة عىل 
ويف هذا الكتاب نجد أستاَذ عقيدٍة ومحّبًا لألدب والفن الذي يتَِّسم 
الديمقراطية  من  موقًفا  يتخذ  مًعا،  آٍن  يف  »تراجيكوميدي«  بأنه 
ويُخضع هذا املفهوم لألدبيات ذات الطبيعة الدينية. وقد استهدف 
ويست من حديثه عن »الديمقراطية«، هذا املفهوم الذي القى فيه 
تفسريًا جديًدا  ليقدم  بال حدود،  وتشويًها  عنًتا  ويست  أرى-  -فيما 

وصياغًة جديدًة من خالل تصوُّرِِه عن:

الرسويل prophetic tradition التقليد.. 1

أن . 2 يمكن  وما  املظلم  لألمل  الروماين  الرتاجيكوميدي  التصور 
نِصَفُه بالكوميديا السوداء، وهو التصور الذي اعتقد ويست أنَّه 

سيكون ُمعيًنا يف إبراء املجتمع األمرييك من آفاته.

األمريكية  الديمقراطية  أن  ال��ب��داي��ة،  يف  وي��س��ت،  ك��ورن��ل  وي��رى 
تُعاين »ثالث عقائد عدمّية« مضادة للديمقراطية وهي:

1 . Free Market Fundamentalism أصولية السوق الحر
وتأثريات  واملتآزر،  واملتَِّحد  واالقتصادي  السيايس  النظام  وتَعين 
والنمط  املادية  النظرة  وع��ىل  العامة  الثقافة  عىل  النظام  ه��ذا 

االستهاليك وعبادة الرثوة والجشع.

العسكرية العدوانية Aggressive Militarianism ويرى . 2
ويست أن الدوافع االستعمارية ومذهب الحرب االستباقية هي 
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االستباقية  الرضبة  أعين  العدوانية،  العسكرية  هذه  عن  تعبريٌ 
ضد »عدوٍّ محَتَمل« أو »عدٍو ُمَتَخّيل«.

3 . Escalative Authoritianism املتصاعدة  التسلُّطّية 
ه ضد  ويراها ويست متجذرًة يف الخوف غري املربر والجانح املوجَّ
بني  واملتبادل  املفرط  الثقة  ع��دم  وأيًضا  محَتَملني«  »إرهابيني 

األفراد والجماعات)1(.

ث��مَّ  ال��ع��دم��ي��ة وم���ن  ال��ع��ق��ائ��د  وي���رى وي��س��ت أن م��واج��ه��ة ه���ذه 
تقاليد حيوية،  ثالثة  إحياء  تقتيض  األمريكية،  الديمقراطية  تعميق 
الطاقات  أنَّها تستطيع َضّخ فعالية يف  تقاليد يعتقد ويست  وهي 

الديمقراطية، وهذه التقاليد هي:

الرتاث اليوناين الخاص بااللتزام السقراطي بالسؤال والفحص، . 1
األصولية  والنزعات  والعقائد  وللسلطة  ألنفسنا  فحٌص  وهو 

وضيق األفق وسطحية التفكري.

للعدالة؛ . 2  prophetic »الرسويل«  لاللتزام  اليهودي  االخ��رتاع 
املخطوطات  يف  صياغته  ت���مَّ  م��ا  وه���ذا  ال��ب��رش،  ل��ك��ل  ال��ع��دال��ة 
للمسيحية  الرسولية  التعاليم  يف  بقوة  وت��ردَّد  العربي  وال��رتاث 

واإلسالم)2(.

ال��ق��درة . 3 ب��ه هنا  ب��األم��ل. وامل��ق��ص��ود  االل��ت��زام »ال��رتاج��ي��ك��وم��ي��دي« 
أعين  بالحياة؛  املتعة  إح��س��اس  ع��ىل  وال��ح��ف��اظ  الضحك  ع��ىل 
يف  وأيًضا  والقنوط،  اليأس  فرتات  يف  باألمل حىت  نتمّسك  أن 
نُواجه  اليت  القوة  والرياء. فاألمل هو  والنفاق  الكراهية  مواجهة 
بها السقوط يف عدمية اليأس اليت تُؤّدي إىل شلل ُقوانا وأيًضا 
أو نزعة كلبية. ويرى ويست أن هذا  التشاؤم  دون السقوط يف 
األص���وات  خ��الل  م��ن  عنه  التعبري  ت��م  ُ��ب��يك  امل املضحك  »األم���ل 
ود من أجل الحرية  الحميمة اليت عربَّ عنها نضال األمريكان السُّ
السوداء  التحرر  املساهمة يف حركة  أو  السيايس  النضال  سواء 
التعبري عنه عىل نحٍو حاّد ومثرٍي لأللم  الفن واألدب)3(. وتم  يف 
موسيقى  فّياض يف  نحٍو  وعىل   bleus »البلوز«  لدى جماعة 

.»Jazz)4( »الجاز«

ُحُه  يوضِّ رابًعا  تقليًدا  الثالثة  التقاليد  هذه  إىل  ويست  ويُضيف 
بقوله »إن هناك تقليًدا ديمقراطًيا عميًقا وأصياًل يف هذا الوطن، وهو 
تقليد يتحّدى العدمية واالستخدام الّسئي للقوة، كما يمكنه إحياء 
االستعمارية،  النزعات  مواجهة  وتدعيمها يف  األصيلة  الديمقراطية 
وهذا الحافز الديمقراطي األصيل يتمثَّل يف النداءات الهادئة والداعية 
 imaginative self-creation ال��خ��ي��ايل«  ال���ذات  »إب���داع  إىل 
ونجده   ،Emerson)5( إمرسون«  وال��دو  »رال��ف  لدى  نَ��ِج��ُدُه  ال��ذي 

)1( West, Democracy Matters: Winning the Fight against im-
perialism ]New York[, Penguin Press, 204[, p. 4.
)2( West, Ibid, p. 5.
)3( West, Ibid, p. 16, 216, 218.
)4( West, Ibid.
)5( West, Ibid, p. 22, 49, 67, 68.
West ,Cornel .West Reader ,p.566 ,53 . 

 ،Hermann Melville)6( مل�ڤيل«  »هريمان  َمُه  قدَّ فيما  أيًضا 
من تحذيرات سوداء من السقوط فيما أطلق عليه »التدمري الذايت 
كان  فإذا   ،imminent self-destruction الكامن«  الجواين 
رُنا  »إمرسون« يحثُّنا عىل »خلق الذات وإبداعها« فإن »مل�ڤيل« يحذِّ
م  من مأزق »تشويه الذات وتدمريها« ومن ثمَّ فُكلُّ منهما يَُعدُّ املتمِّ
 Walt وايتمان«  »والت  َمُه  قدَّ ما  إىل  باإلضافة  له.  ل  واملَُكمِّ لآلَخر 
من  الجياشة  بالعواطف  املشحونة  قصائده  يف   Whitmann)7(

أجل »إمكانية الديمقراطية«، كما أنَُّه موجوٌد وعىل نحٍو أكرث إلحاًحا 
النضال  إىل  َدَع��ت  اليت  القوية  الرسولية  األص��وات  يف  تأثريًا  وأعمق 
ال��ط��وي��ل وامل��ري��ر م��ن أج��ل »ال��ح��ري��ة ال���س���وداء« ب��داي��ة م��ن ال��دع��وات 
دوجالس«  »فريدريك  قدَّمها  اليت  والبليغة  الفصيحة  الديمقراطية 
ال��يت  ِّ���رَة  امل���ؤث امل��دن��ي��ة  ال��ِع��ظ��ات  إىل   Frederick Douglas)8(

 ،Martin Luther King)9( كينج«  لوثر  »مارتن  الزعيم  َمها  قدَّ
ويُضيف ويست إىل هؤالء شخصيات أخرى مثل »جيمس بالدوين« 
 ،Toni Morrison موريسون«  و»ت��وين   James Baldwin

باإلضافة إىل »البلوز« و»الجاز«)10(.

الخالية  للبناءات  تحّديًا  كانت  التقاليد  هذه  كل  أن  يرى  فهو 
املصادر  »إن  األبيض«.  »التفوق  ملزاعم  املعىن  من  والعارية  والخاوية 
يمكنها  واليت  أمريكا  يف  والروحية  والسياسية  واألخالقية  العقلية 
إنما تكمن  الديمقراطية األمريكية،  الروح وصيانة مستقبل  تجديد 
بالتعددية  يف هذا الرتاث الديمقراطي الغين والخصب والذي يتميز 

العنرصية والثقافية)11(«.

 بَِقْولِهِ: »إنَّه تأسيُس رؤيٍة ونقٍد 
ٍ
ويُعرب ويست عن هدِفِه بوضوح

التقليد  يف  ران  متجذِّ وهما  والحيوية،  بالقوة  يتَِّسمان  ديمقراطيٍّ 
الثمينة  الديمقراطية  التجربة  يف  صياَغُتُه  ْت  تمَّ الذي  الديمقراطي 
و»األمل  الرسولية«  »واملمارسة  السقراطي«  »النقد  يف  تتجىلَّ  كما 
العدميني  وراء  م��ا  إىل  ت��أخ��ذن��ا  ال��رؤي��ة  ه��ذه  »إنَّ  ويضيف  امل��ظ��ل��م« 
تطلّعاته  يُ��ؤك��د  أن��ه  كما   ،American nihilists األم��ري��ك��ان« 
وآماله إذا ما تحققت هذه الرؤية، فيقول: »إن هذه التقاليد األربعة 
اليت أرَشْنا إليها تضع عىل أمريكا -باعتبارها تجربة ديمقراطية واثقة 
برغم تواضعها- التزاًما بتعضيد القانون الدويل واملؤسسات الدولية 
اليت تناهض التدابري االستعمارية والغزوات العسكرية؛ وأيًضا تعزيز 
املشاركة يف الرثوة وإيجاد فرص التعاون بني األمم الفقرية والغنية، 
عن  وذل���ك  الفقرية  الشعوب  إىل  ال���رثوة  انتقال  تيسري  يجب  كما 
والحفاظ  والعمل  والتعليم  الصحية  الرعاية  يف  االستثمار  طريق 
ع��ىل ال��ب��ي��ئ��ة.. ويف ظ��ل ه���ذه ال��رؤي��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف���إن ك��ل األم��م 
لقضايا  ُملهمة  وتكون  بحرية،  تتنفس  أن  يُمكنها  الشعوب  وكل 
بنجاح  لتنهض  والرؤية  الشجاعة  لديها  كانت  ما  إذا  الديمقراطية 

بهذه املهمة)12(«.

)6( West, Democracy Matters, p. 22, 25, 48, 49.
)7( West, Democracy Matters, p. 22. 67, 77, 
)8( West, Democracy Matters, p. 22, 73, 92.
)9( West, Ibid, p. 19, 22, 62.
)10( West, Democracy Matters, p. 16, 19, 22. 
)11( West, Democracy Matters, p. 22.
)12( West, Ibid, p. 61-62.
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يري ويست  فيما  تمنح  التقاليد  إن هذه  القول  يُمكننا  وهكذا 
بمواجهة  فقط  ليس  الديمقراطية  أمريكا  طاقات  إنعاش  يف  األمل 
القوى العابثة املفرطة واليت ال مربر لها وإنما أيًضا بإنعاش وتعزيز ما 
وتعينات  األخالقية  والرؤى  األخالقية  االلتزامات  عليه ويست  أطلق 

الروح وحمايتها)1(.

عندما  قدمناها  اليت  املالحظة  نفس  ناُلحظ،  أن  هنا  ويُمكننا 
تناولنا »الرباجماتية الرسولية«؛ وأعين بها أن ويست لم يقدم لنا ما 
يعنيه بالديمقراطية، فلم يقدِّم لنا تعريًفا نظريًّا لهذا املفهوم الذي 
قلنا يف بداية حديثنا إنَُّه عاىَن عنًتا وتشويًها، فكل ما أشار إليه أن 
الديمقراطية ينبغي أن تكرّس جهدها لقضية العدالة االجتماعية، 
بمعىن تقليص صور التفاوت بني املواطنني كما ينبغي أن تستهدف 
سياسات عادلة، وأن تتجنب الوقوع يف فخ التسلطية وأن تتحاىش 
العنرصية  أقلياتها  مع  تعاملها  يف  عدوانية  ممارسات  يف  ال��ت��ورُّط 
والعرقية والدينية، كما تعزف عن املغامرات العسكرية يف الخارج، 
ومن ثم يمكننا أن نطرح نفس السؤال الذي كنا قد طرحناه عند 
غري  يوجد حركات سياسية  »هل  وهو:  الرسولية  الرباجماتية  تناول 
يف  ال شك  للديمقراطية«؟  التصور  هذا  مع  مؤتَِلَفة  وغري  َجة  منسَّ

اإلجابة عىل هذا السؤال ستكون أيًضا بالنفي.

إش���ارات  بعض  ل��دي��ه  نجد  أن  يمكن  ذل��ك  م��ن  ب��ال��رغ��م  ول��ك��ن 
تُوضح ما يعنيه بهذه الديمقراطية… »إن الديمقراطية دوًما حركة 
والصفوة  النخبة  ممّثيل  لجعل  املتحمسة  الجماهري  بها  تقوم 
إمكانية  عن  تعبريٌ  جوهرها  يف  فالديمقراطية  املسؤولية.  قدر  عىل 
استعادة املرء لقوَّتِه يف مواجهة سوء استخدام هذه النخبة للقوة… 
والديمقراطية بهذا املعىن تَُعدُّ ممارسًة أو فعاًل أكرث من كونها اسًما. 
فهي، باألحرى سعٌي دائٌب وحيويٌّ وحركٌة جمعّيٌة أكرث من كونها 
تعوَّْدنا  وكما  ليست،  فالديمقراطية  راه��ٌن…  وضٌع  أو  ساكٌن  نظاٌم 
للحياة  ثقايفٌّ  نمٌط  هي  وإنما  ُحْكم،  نظام  مجرد  إليها،  ننظر  أن 

والوجود. وهذا ما علََّمنا إيَّاُه الديمقراطيون العظماء)2(«.

نُ��َض��لَّ��ل  أن  ينبغي  »ال  أن���ه  م��ن  رُن��ا  يُ��ح��ذِّ وي��س��ت  ن���رى  ول��ذل��ك 
بالتمكني  بااللتزام  والخاصة  الذات  تخدم  اليت  الساذجة  بالدعاوى 
تتعلق  إشارات عظيمة  اليت صاَحَبْتها  الدعاوى  للديمقراطية، وهي 
بااللتزام بنرش الديمقراطية، وكأن الديمقراطية ِسلَْعٌة أو يشٌء يمكن 
َفرُْضُه من الخارج دون اللجوء إىل القوة املفرطة واملصحوبة بدوافع 
مشكوٍك فيها… إنَّ هذا ال يُعرب عن الصوت الصادق األمني للتقليد 
الديمقراطي األمرييك إنما يُعربِّ عن التقليد االستعماري األمرييك)3(«.

الُبْعد الديين يف ديمقراطية ويست

بمعاين  مستشهًدا  الديين  الُبعد  لهذا  مناقشته  ويست  يبدأ 
بعض العبارات من العهد القديم اليت تؤيد وجهة نظره مثل قولِِه 
بدأ مع رصخات االستعانة ودموع  للنبوة قد  اليهودي  »إن االخرتاع 

)1(  West, Ibid, p. 61-62, 63.
)2( West, Ibid, p. 68.
)3( West, Ibid, p. 104.

العميق  الحزن  »وهذا  املقهور«.  الشعب  َسَكَبها  اليت  واأللم  اليأس 
ًها ضد اإلمرباطورية املرصية)4( وقد  والضيم والجأر بالشكوى كان موجَّ
اسَتَمَع الرب لرصخاتهم وتأثَّر بدموعهم وآالمهم ألن الله هو وقبل 
 Psalm 99: 4 and 37:28 Isaiah. للعدالة«  املحب  ئش  كل 
بالتأكيد، رصخاتهم…  »لقد سمعت،  اليهودي  اإلله  وأعلن   ،61:8
.Exodus 22, 23, 27 .»ولذلك فأنا متعاطٌف معهم ومؤيٌد لهم

ل��ل��ع��دل، ك��م��ا أن  اإلل��ه��ي  ال��ح��ب  ت��ح��ّف��ز  اإلل��ه��ي��ة  ال��رح��م��ة  إن 
»التعاطف اإلنساين يحفز الحب الرسويل للعدل، فاللغة الرسولية 
وال��ب��ؤس  اإلنسانية  ال��ج��روح  ألن  وذل���ك  وال��دم��وع  ال��ب��ك��اء  لغة  ه��ي 
فالتقليد  والُحُنّو)5(«.  الرحمة  وأعمال  العدل  رؤى  يحفزان  اإلنساين 
بدياًل  تُ��َق��دَّم  املقهور،  الشعب  ودم��وع  وعويل  بكاء  أع��ين:  ال��رس��ويل، 
اليت  اإلنسانية  الذي يدعو إىل األعمال  لله  للوالء  للقهر وتقدَّم رمزًا 

تَُقدِّر هذه الرصخات وهذه الدموع)6(«.

الرصاخ  لغة  اليهودية  عن  انبثقت  اليت  املسيحية  جعلت  وقد 
والبكاء سبياًل للحياة والنضال يف العالم. ويؤكد ويست هذا املعىن 
أسايسٍّ  نحٍو  عىل  تشكَّلَت  قد  الديمقراطية  يف  فلسفيت  »إن  بقوله 
الله وحب  اليهودي املسّمى عيىس الذي وضع حب  ومحوريٍّ بهذا 
والحُنّو  بالرحمة  الخاصة  وأفعاله  للعدالة  رؤيته  قلب  يف  الجار 
والسلوى  العزاء  كانت  العادل  للمستقبل  رؤيته  »فإن  والشفقة«، 
بالرحمة  تتسم  اليت  أفعاله  وكانت  ويُعانون.  يتأملون  الذين  لهؤالء 
حبَُّه  »ف��إن  الدموع«.  يذرفون  الذين  لقلوب  وسكينًة  راح��ًة  والحنّو 
َز  حفَّ العدمّية  االستعمارية  النخبة  بيد  وموته  والُحُنوّ،  للرحمة 

الحب اإللهي والعدالة يف قلوب البرش)7(«.

إن ويست مثل أي شخص عميق التديُّن لديه بالرضورة اعتقاٌد 
بالعالم اآلخر،  يرتبط  النهايئ هو شأٌن  بأن الخالص اإلنساين  راسٌخ 
ويُؤمن أيًضا بأن محاولة تأسيس »الديمقراطية األصيلة« عىل األرض 
هي محاولٌة مصريها، يف النهاية، اإلخفاق. فما الذي ينبغي عليه 
محاولًة  األصيلة  الديمقراطية  يمنح  أن  العالم؟  هذا  يف  يُؤدّيه  أن 
حىت لو كانت واهنةً؛ فلو ُقدِّر لهذه املحاولة النجاح فالشكر للرب، 
 Dark Joy وأما إذا أخفقت فبإمكانه اللجوء إىل النشوة املظلمة
وذلك باالعتقاد بأنه قد قام باملحاولة، وأنَّه أعلن الحقيقة عىل نحٍو 
َ بقوٍة عن ُحبِِّه وتعاطُِفِه مع  َر بحرّيٍة كاملٍة وعربَّ ، كما أنَّه فكَّ

ٍ
رصيح

املضطهدين واملقهورين يف العالم وأنه دَعَم قضية العدالة. وبإمكانه 
أن يُقدم لنفسه العزاء بتذكُّر أنَّ كل ئش سيكون عىل نحٍو أفضل 
يف العالم اآلخر حيث يجد هناك »ما ال عني رأت وال أذن سمعت 
النضال  عن  التوقف  عىل  أُْج��رِبَ  إذا  ��ا  وأمَّ برش«.  قلب  عىل  وال خطر 
السلوى  ويجد  البايك،  الضاحك  املغرتب  الوجود  يحيا  أن  فبإمكانه 
لدى البلوز Blues وموسيقي الجاز Jazz وصوت توين موريسون 

Toni Morrison كما يمكنه اإلبقاء عىل »أمله املظلم«)8(.

)4( West, Ibid, p. 214.
)5( West, Ibid, p. 214.
)6( West, Ibid, p. 214.
)7( West, Ibid, p. 215.
)8( West, Ibid, p. 16.19.22.
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فقدنا  إذا  »إننا  فيها:  يقول  اليت  بعبارته  كتابَُه  ويست  ويُْنهي 
تجربتنا الديمقراطية األصيلة والغزيرة فإن علينا أن نبتسم ونبتهج 
تنمو وتزدهر من جديٍد يف مكاٍن آخر  الديمقراطية سوف  ألنَّ بذور 
وعىل نحٍو ما، وعلينا أن نتذكر دوًما مجهوداتنا العظيمة الخاّلقة 

يف سبيل هذه الديمقراطية)1(«.

املحور الثالث: العنرصية والعدمّية السوداء

املوضوع،  هذا  ويست، يف  فيه  يكُتُب  الذي  السياق  نفهم  ليك 
علينا أن نضع يف اعتبارنا الطبيعة املتعددة الطبقات ملوقفه السياقي. 
بتعيني »مشكالت  وكأنه مهموٌم  ويست  يبدو  املثال،  فعىل سبيل 
»مشكالت  بتعيني  مهموٌم  أنَّ��ه  وكما  ال��ي��وم،  األف��ارق��ة«  األمريكان 
العبودية والعنرصية« وأيًضا بتحديده آالم الطبقة الوسطى والطبقة 
وجه  عىل  مهتٌم،  وهو  الطوائف،  كل  من  األمريكان  لكل  العاملة 
 nihilistic threat العدمي«  »التهديد  أْسَماُه  بما  الخصوص، 
العنرصية  ظ��ه��ور  بكيفية  تتعلق  ال���يت  املشكلة  ف���إن  ذل���ك،  وم���ع 
للفهم  حيويًّا  أمرًا  تُعدُّ  األحداث  عىل مرسح  العنرصية  واالتجاهات 
نفس  لها  أن  كما  وي��س��ت  فيه  يتحرك  ال���ذي  للسياق  الصحيح 
القدر من األهمية لفهم برنامجه األخالقي؛ فواحدة من املشكالت 
املحورية ذات االهتمام األخالقي، بالنسبة إليه، هي مشكلة الصورة 
»الخطاب  كتابه  ففي   .self-image اإلفريقي  لألمرييك  الذاتية 
الرسويل« Prophesy Deliverance 1982 يقرر »أن التحديني 

األساسيني اللذين يواجهان األمريكان األفارقة هما: الصورة الذاتية، 
وتقرير املصري Self-determination«. وكما أشار ويست إىل أن 
صورة الذات تُعرب عن محاولة إنسانية خالدة لتحديد قضية الهوية 
الذاتية self-identity، ومن املهم أن نعي أن »األمريكان األفارقة 

قد استنفدوا وقًتا طوياًل يف معالجة مشكلة الصورة الذاتية)2(«.

ويرى ويست أن هذا هو املنهج الصحيح للفهم املعارص ملفهوم 
العبودية؛ فكما حدث مع العبيد الذين ُجِلُبوا ألمريكا من إفريقيا، 
أمريكا  كانت  حيث  بيئة  يف  بهم  الدفع  تم  األفارقة  األمريكان  فإن 
ففي خالل  األورُبّية«؛  »هويتها  القضاء عىل  أجل  من  تناضل  ذاتها 
ما وصفه ويست بالعرص الكولينيايل املحيل للثقافة األمريكية عىل 
وجه الخصوص، فإن األمريكان األفارقة وجدوا أنفسهم يف موقٍف 
م من تراثهم اإلفريقي، ويف  يتم فيه انتزاُعُهم وسلُبُهم عىل نحٍو منظَّ
األمريكية  الثقافة  من  قْصٍد  عن  إقصاؤهم  يتم  كان  نفسه  الوقت 

اليت تمتد بجذورها يف الحداثة األورُبّية)3(.

ك��ان��ت  ال��ك��ول��ي��ن��ي��ال��ي��ة«، وع���ن���دم���ا  ب��ع��د  ف����رتة »م����ا  أث���ن���اء  ويف 
من  كبريٌ  ع��دٌد  تحوََّل  أورب��ا،  عن  لالنفصال  جاهدًة  تسعى  أمريكا 
ويست  وَصَفُه  ما  ذلك  مثَّل  وقد  املسيحية.  إىل  األفارقة  األمريكان 
فالرؤية  األمريكية«)4(.  الدينية  الثقافة  عن  الديين  »االنشقاق  بأنه 
اإلن��ج��ي��ل��ي��ة ت��ؤكّ��د ال��خ��ربة ال��ذات��ي��ة وال��ف��ردي��ة وامل���س���اواة أم���ام ال��ل��ه، 

)1( West, Democracy Matters, p. 218.
)2(  West, Prophesy Deliverance, p. 22.
)3( West, Ibid, p. 31.
)4( West, Ibid, p. 35.

واالستقاللية)5(، باإلضافة إىل أن خربة التحول conversion أدَّت 
تشتمل  واليت  الله  أمام  املساواة  وروح  الديمقراطية  روح  تأكيد  إىل 
ما  لصورٍة  استهالاًل  كانت  التحوُّل  فخربة  األف��ارق��ة)6(،  العبيد  عىل 
َوَهَبْت  اليت  الصورة  وهي  الله،  مع  الحميمة  الشخصية  للعالقة 
عليهم  املفروضة  األدوار  مقابل  يف  ذاتًيا  وتقديرًا  ذاتيًة  هويًة  العبيد 

من ِقَبل املجتمع األمرييك)7(.

»جينيولوجيا  عنوانه  جعل  ال���ذي  الفصل  يف  وي��س��ت  ويتتبع 
العنرصية الحديثة« Geneology of Modern Racism يف 

دارسون  حاول  لكيف  والخسيس  القذر  التاريَخ  إليه،  املُشار  الكتاب 
تقديم دليٍل علميٍّ مزعوٍم يتضمن رسوًما فسيولوجية لألفارقة تربهن 
من وجهة نظرهم عىل »دونيتهم العقلية والذهنية مقارنًة باألوربيني 
 J. J. وينكلمان  بأعمال  ويستشهد  أورب��ي��ة،  ساللة  م��ن  ه��م  وم��ن 
الذي  املعيارَ  اليوناين  الجمال  مثال  جعل  الذي   Winckelmann
ينبغي استخدامه عند تقييم الجمال اإلنساين، وأيًضا عمل فرانسو 
 Carolous لننيوس  وك��ارول��وس   Francois Bernier برنيري 
العنرصية،  ألن��م��اط  العلمي  التقنني  إىل  أدَّى  ال���ذي   Linnaeus
ويُشري ويست إىل مونتسكيو وفولتري وهيوم وجيفرسون باعتبار أنهم 

ساعدوا يف ترويج الظن بأن »األفارقة أدىن من األوربيني«)8(.

تتعلق  اليت  األفكار  من  األنواع  هذه  أنَّ  إىل  يُشري  ويست  ولكن 
بدونية »الشعب األسود« مقارنًة ب�»الشعب األبيض« لم تْمِض بال ردٍّ 
من جانب »الشعب األسود«. وقد أشار ويست إىل »أربع استجاباٍت 
بناءات نظرية  تُعربِّ عن  العنرصية، وهي  األفكار  تقليدية« عىل هذه 
 ،ideal types أو أنماط مثالية theoretical constructs
أن  ويست  ويستهدف  خالصٍة.  ص��ورٍة  يف  تْحُدث  أن  يْنُدر  ثمَّ  ومن 
للمرء  نمٍط من هذه االستجابات كأداة مساعدة يمكن  يعمل كل 
 internal الجوانية«  »العقالنية  معقول  نحٍو  وعىل  بها  يُقدم  أن 
ود  السُّ بها  استجاب  ال��يت  ُبل  السُّ بها  تتَِّسم  ال��يت   rationality
ويست  ويؤكِّد  اإلفريقي)9(.  األمرييك  التاريخ  العنرصية خالل  ملشكلة 
ال��واق��ع  م��ن  ت��ج��ري��ُده��ا  ت��م  ع��ن��ارصَ  تتضمن  استجابة  ك��ل  أن  ع��ىل 
إفريقية«  »أمريكية  تقاليَد  أيًضا  تتضمن  كما  اإلفريقي،  األمرييك 
متميزة تتعلق بالفكر والعمل، كما أنها مستْخلََصٌة من الفحص 

التجرييب للواقع األمرييك اإلفريقي)10(.

واالستجابات األربعة هي:

1 ..Exceptionalist »االستثنائية أو »االستبعادية

2 ..Assimilationalist »االستيعابية »التمثُّلية

3 ..Marginalist »الهامشية »أو الحّدية

4 ..hamanist اإلنسانية

)5( West, Ibid, p. 35.
)6( West, Ibid, p. 35.
)7( West, Ibid, p. 35-36.
)8( West, Ibid, p. 61-63.
)9( West, Ibid, p. 70.
)10( West, Ibid, p. 70.
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االستجابة االستثنائية  )1(

األمريكية  والشخصية  الثقافة  تميُّز  عىل  تؤكد  استجابة  وهي 
اإلفريقية وتفرُّدها كيفًيا عن باقي اإلنسانية وخاصًة األمريكان ذوي 
البرشة البيضاء)1(. فاألمريكان األفارقة يتميزون بأنهم »أكرث إنسانية 
أعضاء  من  سالًما  وأك��رث  إب��داًع��ا  وأك��رث  وطيبة  ووداع���ة  حلًما  وأك��رث 
األخ��رى  بالشعوب  مقارنًة  س��م��ًوّا  األك��رث  وه��م  األخ���رى،  الجماعات 

وخاصًة األمريكان من ذوي البرشة البيضاء)2(«.

االستثنائية  االستثنائية؛  لهذه  هناك صورتني  أن  ويست  ويرى 
.weak واالستثنائية الضعيفة ،strong القوية

 ontological أنطولوجية  القوية ُحَجًجا  وتقدم االستثنائية 
الجماعات  عن  وتميُّزهم  األف��ارق��ة  األمريكان  وُس��ُم��ّو  بُعلُّو  تتعلَّق 
تكوينهم  »ب��ف��ض��ل  وذل���ك  مختلف،  لعنرص  تنتمي  ال���يت  األخ����رى 
والنظرية  األصلية  والصفات  الطيبات  من  الله  وهبهم  وما  األصيل 
ال��ذي��ن دع��م��وا ه��ذه  ب��ني  وي����رى وي��س��ت أن م��ن  ت��ك��وي��ن��ه��م)3(«.  يف 
ج��ون��س��ون  وي���ل���دون  وج��ي��م��س   Dubios ب����واس  دو  االس��ت��ج��اب��ة 
 Elijah م��ح��م��د  وال��ش��ي��خ   James Weldon Johnson

ود. Mohammed واملسلمون السُّ

 Social اج��ت��م��اع��ي��ًة  ُح��َج��ًج��ا  الضعيفة  االستثنائية  وت��ق��دم 
معينة  قَيم  »م��ن  به  يتميزون  بما  األف��ارق��ة  األمريكان  ُسُمّو  تؤِكد 
اكتسبوها خالل  والقدرات  املواهب  أو  السلوك  متميزة من  وأنماط 
واالستقالل  االجتماعية  املكانة  يف  والتدين  الدائم،  السيايس  القهر 
االقتصادي)4(«. ويمثلها ماركوس جاريف Marcus Garvey الذي 
»أشاد بالكربياء والجمال والقوة اإلفريقية، وذلك دون أن يزعم تديّن 
األمريكان من ذوي البرشة البيضاء)5(«. ولكن ويست يرى أن مارتن 
لهذه  املثايل  النموذج  هو   Martin Luther King كينج  لوثر 
إىل  اللجوء  عدم  إىل  فيه  يدعو  الذي  مْذَهِبِه  يف  وذلك  االستجابة، 
العنف؛ ف�»األمريكان األفارقة قد اكتسبوا، خالل خربتهم الطويلة، 
ل الواعي لآلالم واملعاناة والقسوة،  القدرة عىل حب أعدائهم والتحمُّ
وكيف  يُحب،  كيف  األبيض  اإلنسان  بها  يَُعلِّمون  اليت  القَيم  وهي 
يربأ من مرضه وآالمه«، ومن ثم يعتقد كينج »إن الله قد استخدم 

الشعب األسود لتحقيق مجتمع املحبة)6(«.

ويرى ويست أن مشكلة االستجابة االستثنائية يف صورَتَيها أنها 
ترعى صورة للذاتية تتسم بأنها ذات طابع دفاعي، باإلضافة إىل أنها 
من حيث املضمون تَُعدُّ رومانسّيةً؛ فهي ردُّ فعٍل عىل مذهب ُسُمو 
والكربياء  الزهو  تأسيس  يستهدف  فعل  رد  وهي  األبيض،  العنرص 
كيخوتية«  »دون  أساطري  عىل  اإلفريقي  لألمرييك  السامية  والقيمة 
باملبالغة  تتسم  توقعات  تنزلق يف  أنها  كما  باملايض،  تتعلق  وهمية 

)1( West, Ibid, p.70, Yancy, Cornel West, p. 47, 48, 91.
)2( West, Prophesy Deliverance, p. 72.
)3( West, Ibid, p. 70.
)4( West, Ibid, p. 70.
)5( West, Ibid, p. 74
)6( West, Ibid, p. 75.

وذلك فيما يتعلق بالحارض، وآمال ثقيلة مؤملة تتعلق باملستقبل)7(.

االستجابة التمثُّلّية »االمتصاصية«  )2(

إىل  االس��ت��ج��اب��ة  ه���ذه  تنظر  االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة؛  لالستجابة  وخ��الًف��ا 
مرضّية  ظاهرة  أنها  عىل  اإلفريقية  األمريكية  والشخصية  الثقافة 
ثقافة  وجود  تزعم  فكرة  أية  ترفض  أنَّها  كما   ،pathological
بحاجٍة  ت��ك��ون  أن  دون  بذاتها  تنهض  مستقلة  إفريقية  أمريكية 
الَحّد  ه��ذا  عند  االستجابة  ه��ذه  تتوقف  وال  غ��ريه��ا.  أخ��رى  لثقافٍة 
خلق  عن  وعجزهم  األفارقة  األمريكان  قدرة  عدم  عىل  »تؤكد  وإنما 
الظروف  سبََّبْتها  اليت  الكثرية  الضغوط  إلزالة  فّعالة  ناجحة  أدوات 
الرهيبة والكئيبة اليت واجهتهم«، وليس هذا فقط، وإنما تأخذ هذه 
مرتبٍة  يف  األفارقة  األمريكان  »أن  ترى  اليت  النظر  بوجهة  االستجابة 

أدىن من الشعوب البيضاء)8(«.

وتنقسم هذه االستجابة إىل قوية وضعيفة… وتقدم االستجابة 
فهم  األفارقة،  األمريكان  بدونية  تتعلق  أنطولوجية  حجًجا  القوية 
تكوينهم  بسبب  وذلك  األخرى  الجماعات  من  أدىن  مرتبًة  يحتلون 
تقدم  بينما  ال��ف��ط��ري،  وع��ج��زه��م  ل��ه��م  اإلل��ه��ي  وال���رف���ض  األص����يل 
عقدة  أو  بدونية  تتعلق  اجتماعية  حجًجا  الضعيفة  االستجابة 
مرتبٍة  يف  يقعون  أن��ه��م  وت��ع��ين  األف��ارق��ة؛  األم��ري��ك��ان  ل��دى  النقص 
وأن��م��اط  معيََّنة  ق��َي��م  بسبب  وذل���ك  األخ���رى  ال��ج��م��اع��ات  م��ن  أدىن 
قهرهم  ج��رَّاء  هؤالء  اكتسبها  اليت  القصور  مظاهر  أو  السلوك  من 

السيايس الطويل والتديّن االجتماعي واالستقالل االقتصادي)9(.

أخذوا  ملفكرين  أمثلًة  لنا  يقدِّم  لم  ويست  أن  بالذكر  والجدير 
فريزر  فرانكلني  إىل  ب��اإلش��ارة  هنا  اكتفى  ولكنه  االس��ت��ج��اب��ة  ب��ه��ذه 
اإلفريقية  األمريكية  الثقافة  عن  كتب  الذي   Franklin Fraizer
يف  الزنجية  »الكنيسة  كتابه  يف  واالستخفاف  بالذم  تَتَِّسم  بصورٍة 
فهو   The Negro church in America 1974 أمريكا« 

أو  القليل،  استبقوا  األفارقة  األمريكان  أن  ويست  يزعم  كما  يؤكد، 
أنهم حيت لم يستبقوا شيًئا من مرياثهم الثقايف اإلفريقي، ولكنهم 

استبَقوا كل آثار مآيس القهر والذل والعبودية)10(.

االستجابة الحدية )أو الهامشية(  )3(

وت��ؤك��د ه��ذه االس��ت��ج��اب��ة ع��ىل »ق��م��ع ال��ف��ردي��ة، وغ��راب��ة األط���وار 
االنشقاق  أعين  االنسجام،  وانعدام  التكيُّف،  وعدم  امل��زاج  وانحراف 
والجنوح داخل الثقافة األمريكية اإلفريقية)11(«. ويصف ويست هذه 
إّما  اعتمادها  حيث  من   Parasitic »طفيلية«  بأنها  االستجابة 
إىل  وباإلضافة  اإلنسانية.  االستجابة  أو  االستيعابية  االستجابة  عىل 
ذلك، فإن هذه االستجابة تستوِعُب تمرُّدًا فرديًّا متطرًفا من جانب 
»حافة«  عىل  املوجودين  هؤالء  من  أو  شني  املهمَّ األفارقة  األمريكان 

)7(  West, Ibid, p. 75.
)8(  West, Ibid, p. 70, 71, 78.
)9(  West, Ibid, p. 78, 79.
)10(  West, Prophesy Deliverance, p. 78.
)11(  West, Ibid, p. 80.
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تعود  أنه لن  يَرَْون  أنهم  اإلفريقية، كما  األمريكية  الثقافة  أو »حّد« 
األمريكية:  الحياة  تيار  يف  ذوبانهم  من  قليلة  فائدة  سوي  عليهم 
األمريكية  الثقافة  من  لكلٍّ  نقديٍّ  اتجاٍه  عن  تعربِّ  االستجابة  فهذه 

اإلفريقية من جهة واملجتمع األمرييك من جهٍة أخري)1(.  

االستجابة اإلنسانية  )4(

وتُ���وَص���ف أح��ي��انً��ا ب��ال��ب��ع��د اإلن���س���اين األم���ري���يك اإلف��ري��ق��ي. وه��ي 
اإلفريقية،  األمريكية  الشخصية  الثقافة  شأن  من  تُعيل  استجابة 
الثقافية  للصور  الكيّل  اإلنساين  املضمون  عىل  تؤكِّد  استجابٌة  فهي 
أو  أنطولوجية  حجج  تقديم  يف  ال��ت��ورُّط  دون  اإلفريقية  األمريكية 
يف  ولكنها،  األفارقة،  األمريكان  دونيَّة  أو  بسمو  تتعلق  اجتماعية 
األمريكان  لدى  الخاّلقة  الثقافية  التعبري  أنماط  عىل  تركِّز  املقابل، 
الثقافية  للصور  مماثلًة  وم��ك��ّون��اٍت  ع��ن��ارصَ  تتضمن  ال��يت  األف��ارق��ة 
الفعالة للجماعات األخرى العرقية والقومية وغريها. فهي استجابٌة 
أن  دون  البرشي  الجنس  يف  اإلفريقي  األمرييك  عضوية  عىل  تُؤكِّد 
هذه  نجد يف  فإننا  ثمِّ  ومن  ودونيََّتُه.  تدنّيه  أو  وُسُموَُّه  تفرَُّدُه  تزعم 
»ليست  هنا  وهي  اإلفريقي«،  لألمرييك  الذاتية  »الصورة  االستجابة 
أنَّها  القهر واالستعباد كما  يُلوَّث بخربة  لم  الذي  السوبرمان  صورة 
تدعمهم  ث��ق��اف��ٍة  م��ن  م��ج��رَّدي��ن  دن��ي��ا  مرتبة  يف  ب��رش  ص���ورة  ليست 

وتعززهم)2(«.

َّ��ه��م  أن ت��ن��ظ��ر إىل األم��ري��ك��ان األف���ارق���ة ع��ىل  ف��ه��ذه االس��ت��ج��اب��ة، 
يتصفون بالحلم ويف الوقت نفسه يتصفون بالرشاسة، ويتصفون 
أيًضا  باإلبداع ويتصفون  بالقسوة، ويتصفون  بالحنّو كما يتصفون 
عىل  إليهم  تنظر  أُْخ���رى  وب��ع��ب��ارٍة  وال��ك��س��ل.  وال��رت��اب��ة  الهمة  بفتور 
فال  املبالغات،  يف  االستجابة  ه��ذه  تقع  ال  ثم  وم��ن  »ب��رش«،  أنهم 
تتنكَّر لها،  تنظر نظرة »رومانسية« للثقافة األمريكية اإلفريقية وال 
»مجتمع  عن  تعبري  أعين  له،  أُِع��دَّت  وما  الثقافة  هذه  تقبل  وإنما 
إنساين مقهور يفرض صوره املتميزة للنظام عىل عالم من الفوىض 
األمرييك  املجتمع  »مأزق  فيه  تُفرس  الذي  الوقت  ويف  واالضطراب، 
اإلفريقي السيايس« تستبقي »احرتاَمُه الذايت« وتنرش »آماله الذاتية 

املستقبلية« )3(.

اإلنسانية  لالستجابة  نموذج  أفضل  أن  ي��رى  ويست  ك��ان  وإذا 
املهم  من  ف��إن  موسيقاه،  يف  تتجسد  اإلفريقي  األمرييك  للشعب 
عىل  الفلسفي  عَملَُه  يصنف  ويست  أن  اعتبارنا  يف  نضع  أن  أيًضا 
املشكلة  مع  التعامل  يف  اإلنسانية  االستجابة  هذه  إىل  ينتمي  أنه 

األمريكية اإلفريقية)4(.

العدمّية السوداء

بأمريكا  ارت��ب��اِط��ِه  يف   nihilism »ال��ع��دم��ي��ة«  مصطلح  يُ��ع��رب 

)1( West, Prophesy Deliverance, p. 80.
)2( West, Prophesy Deliverance, p. 84.
)3( West, Ibid, p. 85.
)4( West, Ibid, p. 85.

للذات)5(.  رَة  املدمِّ املمارسات  فئة  االنغماس يف  السوداء عن خطيئة 
األمريكان  بعض  بها  يقوم  اليت  السلبية  االستجابة  إىل  يشري  كما 
التعامل مع حياة مثرية للرعب والهلع من  األفارقة يف محاولتهم 
حيث تجرُِّدها من املعىن وُخلُّوها من األمل. فإن بعض السلوكيات 
ال��وج��ود  م��ن  الحالة  ه��ذه  مثل  يف  للَعْيش  استجابًة  تُ��ْظ��ِه��ر  ال��يت 
عن  واالنفصال  بالعزلة  امل��رء  إحساس  يف  تتمثل  دائ��م،  نحٍو  عىل 
األشخاص اآلخرين باإلضافة إىل تولُّد اتجاه تدمري ذايت نحو العالم 

بشكٍل عام)6(.

َعُه من  ويَُعقِّب ويست عىل هذا بقوله »ما الذي يمكن أن نتوقَّ
واألمل  املعىن،  من  عاريًة  حياًة  يحيا  أن  أنفه  رغم  شخٍص مضطرٍّ 
يَُولِّد رؤية تتسم بقلب ميت  إذا كان مثل هذا الوجود  والحب، إال 
القهر  ليس  أمريكا  يف  السود  لبقاء  األكرب  فالعدو  كليلة)7(«.  وروح 
أعين:  العدمي…  التهديد  باألحري  إنما هو  واالستعباد واالستغالل، 
املعىن  »يُصان  األم��ل  يبقي  ما  فبقدر  املعىن؛  وغياب  األم��ل  فقدان 
واالستعباد  القهر  مواجهة  إمكانية  وتظل  ال��ن��اس«  به  ك  ويََتَمسَّ
حية قوية: فالدرس املستفاد من التهديد العدمي، يتلخص يف أنه 
»بدون أمل ال يوجد مستقبل وبدون املعىن ال يكون هناك كفاح)8(«. 
وكما الَحَظ ويست أنه حيت بداية السبعينيات من القرن العرشين 
كانت نسبة املنتحرين من األمريكان السود األقل معدَّاًل يف أمريكا، 

أما اآلن فإن شباب السود يتقدمون األمة يف االنتحار)9(.

وحياتهم  السود  بقاء  يهدد  ال��ذي  األك��رب  العدو  هي  فالعدمية 
تقريًبا  َفَقَد  بأن »الشعب األسود« قد  أمريكا)10(. فويست يشعر  يف 
عبقرية  »كانت  فقد  العدمي؛  التهديد  هذا  من  الوقاية  عىل  القدرة 
 
ٍ
دروع خلِْق  قادرين عىل  كانوا  أنهم  تتمثل يف  ود  السُّ وآبائنا  َهاتِنا  أمَّ
ال���رضوري  ال��ث��ق��ايف  ال��س��الح  ه��ي  ك��ان��ت  ال����دروع  ق��ويّ��ٍة متينةٍ، وه���ذه 

ملواجهة شياطني اليأس والكراهية والعبث)11(«.

ويرى ويست أن هناك أسبابًا كثريًة هي اليت أدَّْت ألن تحَتلَّ هذه 
العدمية تلك املكانة املرموقة يف املجتمع األسود، وهي أسباب تبدأ 
الشعب  توقُّعات  ازده��ار  انحسار  إىل  العرقي،  التطهري  مؤامرة  من 
األسود بعد تفاؤل الستينّيات من القرن العرشين. ومع ذلك يعتقد 
لزخمهم  األف��ارق��ة  األمريكان  لفقد  مهمني  سببني  بوجود  ويست 
األخالقي وظهورهم عىل نحٍو عاجزٍ يف مواجهة هذا التهديد العدمي 

وهما:

تغلُغل ُقَوى السوق وأخالقياته يف الحياة السوداء.. 1

أزمة القيادة السوداء)12(.. 2

)5( West, Race Matters, p. 14.
)6( West, Race Matters, p. 14. 
)7( West, Race Matters, p. 15; Cowan Rosemary, Cornel West, 
p. 128, 134-137.
)8(  West, Race Matters, p. 15.
)9( West, Race Matters, p. 15.
)10( West, Race Matters, p. 15.
)11( West, Ibid, p. 15.
)12( West, Race Matters, p. 16.
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وهو  للحياة،  مثري  أسلوب  خلق  إىل  األول  العامل  أدَّي  وق��د 
الثقافية  أسلوب أدَّى إىل تشّظي املجتمع املدين األسود واملؤسسات 
ال��دواء  تُ��َق��دِّم  قبل  من  كانت  ال��يت  املؤسسات  ه��ذه  املجتمع؛  لهذا 
يَُسّمى  ما  خلْق  إىل  أدَّى  كما  العدمية)1(،  تهديد  ملقاومة  الناجح 
إىل موضوعات  األفراد  فيها  يتحول  ثقافة  االستهالك، وهي  بثقافة 
ي���أيت مشحونًا  ذل���ك  وك���ل  واإلع����الم  ال��دع��اي��ة  وس��ائ��ل  بفعل  ل��لَّ��ذَّة 

بإيحاءاٍت جنسيٍة شبقّيٍة)2(.

القضاء عىل قيم الحب والرعاية وخدمة  ويؤدي هذا بدوره إىل 
الذات  احتقار  مشاعر  مواجهة  عن  العجز  إىل  ي��ؤدي  كما  اآلخرين 

وكراهية الذات وهي مشاعر تُساهم بدورها يف انتصار العدمّية)3(.

عليه  ينبغي  ال��ذي  بالفرد  تتعلَّق  ال��يت  املشكلة  إىل  وباإلضافة 
مناهضة التهديد العدمي، يرى ويست أن هناك أزمة قيادة حقيقية 
ُصها بأنها معركة بني الليرباليني واملحافظني. ولكنَُّه  يف أمريكا، ويُلَخِّ
ينبغي  الذي  والحيوي  الحقيقي  الجدل  يخنق  الرصاع  هذا  أن  يرى 
ي��ؤّدي  فهو  األف��ارق��ة؛  األم��ري��ك��ان  اهتمامات  يف  القائمة  ر  يتصدَّ أن 
التهديد  ب��ه��ا:  وأع���ين  تواجههم  ال��يت  األس��اس��ي��ة  القضية  ح��ذف  إىل 

العدمي)4(.

ود  ْور الذي ينبغي عىل السُّ بالدَّ ويطرح ويست السؤاَل الخاص 
بتشّظي  سلَّْمنا  وإذا  العدمي..  التهديد  ه��ذا  ملواجهة  به  النهوض 
العمالقة  امل��رشوع��ات  فيه  تتحكَّم  ال��ذي  وال��س��وق  امل��دين  مجتمعنا 
ود بارقُة  باإلضافة إىل التفوق األبيض، فهل يكون أمامنا نحن السُّ

أمل لتحّدي هذا التهديد العدمي)5(؟

يُ��وج��د ف��ي��م��ا أط���لَ���َق ع��ل��ي��ه »س��ي��اس��ة  ال��ح��ل  وي����رى وي��س��ت أن 
تتحقق  ليك  أنه  وي��رى   ،politics of conversion التحول« 
السوداء  القيادة  من  جديدة  أنماط  وج��ود  ينبغي  السياسة  ه��ذه 
وهو  آخر،  إىل يشٍء  يُشري  التحّول  هذا  أن  إىل  باإلضافة  الجمعية، 
وأن  املستقبل،  يف  أم��ٍل  بوجود  أخ��رى،  م��رًة  ��ود،  ال��سُّ إيمان  رضورة 
ًة إلحياء املعىن؛ وهو يقصد معىن يف النضال من  هناك حاجًة ُمِلحَّ

أجل الحرية اإلنسانية والعدالة)6(.

فهي  وال���دواء،  الكحول  إدم��ان  مثل  ويست  يراها  فالعدمّية، 
تاّم  نحٍو  عىل  منه  اإلب���راء  يُْمِكُن  ال  داٌء  وه��و  النفس.  يُصيب  داٌء 
يف  هناك  ولكن  لالنتكاس.  احتمااًل  دوًم��ا  هناك  أنَّ  كما  ���يّلّ،  كُ أو 
املقابل إمكانية التحول؛ إمكانية للناس ليك يؤمنوا بأن هناك أماًل 
يف املستقبل ومعىن للنضال والكفاح. ولكن هذه اإلمكانية أو هذه 
ٍة تتعلق بما هي العدالة ومّما تتألَّف،  الفرصة ال تتأسس عىل ُحجَّ
وال بتحليٍل لكيف تُمارس العنرصية والطبقية ِفْعلها، وبالرغم من 
أهمية هذه الُحَجَج والتحليالت إال أن »سياسة التحول« تحتاج ملا 

)1( West, Race Matters, p. 17.
)2( West, Race Matters, p. 17.
)3( West, Race Matters, p. 17.
)4( West, Race Matters, p. 18.
)5( West, Ibid, p. 18.
)6( West, Ibid, p. 18.

 Nihilism »)7(هو أعمق: فالعدمية ال تُْقَهر بالحجج أو التحليالت
بل   is not overcome by arguments or analysis
يتم ترويضها وتدجينها بالحب والرعاية، فأي مرٍض يُصيب النفس 
املرء، وهذا »التحول«)8(  التصدي له بإحداث تحوٍُّل يف نفس  يجب 
»رعاية  عىل  يتغذَّى  تأكيٌد  وهو  لقيمته«  املرء  »تأكيد  بفعل  يحدث 
اآلخرين«. ولذلك يؤكد ويست عىل أن أخالق الحب ينبغي أن تحتل 

مركز سياسة التحول)9(.

وهذه األخالق تُشري إىل ما هو أكرث من مجرد املشاعر العاطفية 
 
ٍ
أو مجرد االرتباط الوجداين باآلخرين، فهي ئش قادر عىل َخلِْق نوع
اإلفريقي  األم��ري��يك  الشعب  ب��ني  والفعالية  بالقوة  اإلح��س��اس  م��ن 
الذي ظلَّ »شعباً يُداس بالنِّعال ردًحا طوياًل من الزمن)10(«. وينتهي 
املؤسسات  تنَجح  عندما  تتحقَّق  التحوُّل  سياسة  أن  إىل  ويست 
قد  تكون  اليت  الجمعّية،  القيادة  من  كوادر  إيجاد  يف  الديمقراطية 
اكَتَسَبْت حبَّ واحرتام اآلخرين، ويكون أفرادها قد بَرَْهنوا عىل أنهم 

سات األخرى)11(«. »مسؤولون أمام هذه املؤسَّ

تحوُّل ويست من الَهّم الخاص إىل العام

كتابًا   Roberto Unger آن��ج��ر  روب��رت��و  م��ع  وي��س��ت  أص���در 
 the Future of األم��ري��ك��ي��ة«  التقدمية  »مستقبل  ب��ع��ن��وان 
American progressivism يف 1998 ونَِجد ويست يف هذا 
الكتاب ما يزال مهموًما بما يمكن أن نطلق عليه »رشّ العنرصية« 
نُطِْلَق عليه  يُْمِكن أن  ولكنه، باإلضافة إىل ذلك، فهو مهموٌم بما 
ما  لتكوين  األخ���رى  واألع����راق  ال��س��الالت  أب��ن��اء  م��ع  ِح��لْ��ف  تأسيس 
هذا  يؤكِّد  وهو  ل��ألع��راق)12(«،  املتجاوزة  التقدمية  »األغلبية  ى  يسمَّ
املعين بقوله »إن عىل التقدُّمّيني مواجهة التمييز العنرصي باعتباره 
العنرصي. وأن علينا  التمييز  رشًّا مستطريًا. وعليهم تجريم حاالت 
الحياة  يف  ج��دي��دة  م��واق��ف  خلق  ع��ىل  نعمل  أن  نفسه  ال��وق��ت  يف 
ودراس���ٍة  وع��م��ٍل  ع��ن��رصٍ  إىل  ينتمون  م��ن  يكشف  حيث  األمريكية 
التشابُه  أوُجَه  اإلنسانية  ذواتهم  يف  مًعا  يعيشون  والذين  مختلفٍة 

واالختالف اليت تتجاوز التمييزات العنرصية)13(«.

ان��َت��َق��َل من  ال��ك��ت��اب،  ث��مَّ ف��إن وي��س��ت، منذ ص���دور ه��ذا  وم��ن 
اليت كانت تجعل من  األجندة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
إىل عملية إصالحاٍت تستهدف  الرأسمالية«  »القضاء عىل  أولوياتها 
األمريكان  لكل  أفضل«  »حياة  وتحقيق  أكرب«  طبقيٍّ  »ح��راٍك  خلق 

الذين يعيشون يف ظل النظام االقتصادي املوجود)14(.

تجاه  عملًيّا  واقعًيّا  موقًفا  تبىنَّ  قد  هنا  ويست  أن  يعين  وهذا 

)7( West, Ibid, p. 19.
)8( West, Ibid, p. 19.
)9( West, Ibid, p. 19.
)10( West, Ibid, p. 19.
)11( West, Ibid, p. 19.
)12(  West, Unger Roberto: The Future of American Pro-
gressivism: An Initiative for Political and Economic Reform 
)Boston, Beacon, 1998(, p. 73.
)13( West, Ibid, p. 73.
)14( West, Ibid, p. 93.
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النظام  بحتمية  يُِقرُّ  بأنَّه  يُوحي  مما  األفارقة،  األمريكان  مشكالت 
»فإن  مًعا؛  آٍن  يف  وعاملي  أمرييك   

ٍ
إنتاج أسلوَب  باعتباره  الرأسمايل 

عىل التقدُّميني، يف هذا السياق، تبيّن وجهة نظرٍ عمليةٍ، والتقدم 
األمرييك  االقتصادي  النظام  جْعِل  نحو  وبالتدريج  خطوًة  خطوًة 
وشْحِذها  األمريكية  الديمقراطية  تنشيط  وأيًضا  ديمقراطًيا  نظاًما 

باعتبارِها أداة تحسني وتطوير نوعية حياة كل األمريكان)1(«.

أف��ض��ل يف  م��س��اواٍة  ت��ح��ّواًل نحو خلق  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ون��ِج��د يف 
الهزيمة  إل��ح��اق  م��ن محاولة  أق��وى  األم��ري��ك��ان  ب��ني  وال���رثوة  ال��دخ��ل 
َساتّية  بالنظام الرأسمايل. فهدف ويست هنا هو »تحديد اآللية املؤسَّ
يف أمريكا بهدف القضاء عىل املركزية اليت تربط بني الحكومة واملال« 
وهو يفعل ذلك عىل أمل »النجاح يف توسيع نطاق حقوق العمال 
»كأداة لزيادة الدخل الذي يعود عىل الجميع من الدخل القومي)2(«.

بما  ك  التمسُّ يستلزم  األه��داف  ه��ذه  تحقيق  أن  ويست  وي��رى 
بأنها  يُطِْلق عليه »ديانة اإلمكانية اإلنسانية«)3(، وهي ديانة يصفها 
»أمريكية«، ويأمل يف استثمار هذه الديانة عىل مستوًى عامليٍّ، ويأيت 
 ،Global Hope العاملي  األم��ل  فكرة  األف��ك��ار  ه��ذه  مقدمة  يف 
فاألمريكان يضعون األمل فوق الذاكرة)4(، فقد برهن األمريكان عىل 
تاريخهم، أمل، فهم يؤمنون بأن املستقبل يظل  أن لديهم، طوال 
مفتوًحا أمام التجديد الوطين والتحّول الفردي، فقد رفضوا طوال 
تاريخهم االعتقاد بأن هناك من يتَِّهُمهم يف موقفهم، بفتور الهمة 
ا  ُمِلًحّ كان  اإلحساس  وهذا  والضعف)5(.  والتواكل  الفقر  يف  والبقاء 
عىل  القوة  فقط  ليس  والجماعات  األف��راد  يمنح  أنه  بحيث  بينهم 
وأكرث  اكتمااًل  أكرث  حياًة  يحيوا  أن  دون  تحول  اليت  الُقَوى  مواجهة 

حرية، وإنما القضاء عىل هذه الُقَوى.

القاع  من  الخروج  من  الناس  تمكِّن  اإلنساين  اإلمكان  فديانة 
كما تمكُِّنهم من اكتساب القوة الالزمة لتشكيل ظروفهم الحالية، 
ويضيف ويست إىل هذه الديانة، قيمتني يرى أن األمريكان تمسكوا 

بهما عىل املستويني الفردي والجمعي وهما:

 -قيمة التجريب الديمقراطي.

 -قيمة الخلق واإلبداع والتجديد.

ات اليت طَرَأَْت عىل العالم أدَّْت إىل رضورة تطوير حضارة  فالتغريُّ
الحرية  وتعميق  لتنظيم  جديدة  »بوسائل  تُحيط  ديمقراطية  أكرث 
اليت  ه��ي  الحاجة  وه��ذه  واالج��ت��م��اع��ي��ة)6(«،  واالقتصادية  السياسة 
منهما  ويست  استهَدَف  وق��د  القيمتني،  هاتني  ظهور  إىل  دفعت 
الطبقة  تتضمن تحسني حياة  اليت  اإلصالحات  لعدد من  التمكني 
النظام  يف  تعديالت  وإج���راء  ال��ف��ق��رية.  العاملة  والطبقة  الوسطى 
وتحسني  واالدّخار  التوفري  وبرامج  األفراد  وتحسني معاش  الرضييب 

)1( West, Ibid, p. 93.
)2( West, Ibid, p. 57.
)3( West, Ibid, p. 7-13.
)4( West, Ibid, p. 44-57.
)5( West, Ibid, p. 57.
)6( West, Ibid, p. 59, 185-186.

لتضييق  عينية  خطط  وتطوير  الصحية  والرعاية  التعليم  برامج 
الهوة اليت تتسع بني األغنياء والفقراء)7(.

بمواجهة  مهموٌم  »إن��ين  بَِقْولِِه  التحّول  هذا  ويست  ص  ويُلَخِّ
والبؤس  املربرة  الظاملة غري  اآلالم  والناتج عن  عاملنا  املتفيّش يف   ّ الرشَّ
 .Our world عاملنا  يسود  الذي  إليه  حاجَة  ال  الذي  االجتماعي 
اليت  والوجودية  العقلية  املصادر  اكتشاف  وعزٌم عىل  إرصارٌ  ويغمرين 
وشجاعة  ال��ح��ب،  وشجاعة  ال��وج��ود  شجاعة  فينا  وتُ��َن��ّم��ي  تُ��َغ��ّذي 

النضال من أجل الحرية والديمقراطية)8(«.

كتابه  بها  يُنهي  ال��يت  ويست  عبارة  هي  خاتمٍة  أفضل  ولعلَّ 
تُِحبَّ  وأن  تُِحبَّهُ،  أن  عليك  تفهم وطنك،  »ليك  فيها:  يقول  واليت 
هو،  كما  وطنك  تتقبََّل  وأن  تتقبَّلَهُ،  أن  ما،  بمعىًن  عليك  وطنك 
فإن عليك، مع ذلك، أن تخونَهُ، وأن تتقبََّل وطنك دون أن تخونَُه 
ق.  يتحقَّ أن  بإمكانية  ويُنئِب  فيه  كائٌن  هو  ملا  تحبَُّه  أن  عليك  فإن 
إلع��ادة  يكفي  بما  يعشقونها  مواطنني  إىل  ال��ي��وم  تحتاج  فأمريكا 

تخيُّلها وإعادة بنائها من جديد)9(«.

)7( West, Unger Roberto, p. 60-75.
)8( West, Unger Roberto, p. 75.
)9( West, Ibid, p. 93.




