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 من زوار  . هشاهدأن ن جميل ش يء اأيض   وهو ،اتنوع   أكثر اأصبحت بلد  قد  املتحدة الواليات أن   البديهي من

  تواجه التي تلكمن  خاصة أخرى، دول 
 
 ناأن ينستغربم املختلفة، العرقية واألديان الجماعات دمج في مشكلة

 آسيوية أو أوروبية دولة   أي من أفضل ،بالتأكيد ولكن بالطبع، ا،تمام   ليس تلك املهمة، إنجاز من اتمكن

 .عادية غير نجاح   قصة نهاإ ،اليوم

 لهذا التنوع أن ي   ينبغي كيف ولكن
 
 من يقرب ما منذ ، والحاضرالنموذجي الليبرالي الجواب ؟تناسياس لشك

  وهو ،خالفاتناب" حتفلن"و ،واعين صبحن أن يجب أننا، هو اآلن حتى جيل
 
- األخالقية التربية من رائع   مبدأ

  يشكل ولكنه
 
 . األيديولوجي عصرنا في الديمقراطيةللسياسة  كأساس   كارثة

 ونوع ةالعنصري بما يخص ،األخالقي الهلع من نوع   إلى يةميركاأل  الليبرالية تتراجع ،األخيرة السنوات في

 .الحكم على قادرة موحدة قوة تصبح أن من ومنعها الليبرالية رسالة شوه يذال ،الجنسية والهوية الجنس

 هو ،لالشمئزاز املثيرة ونتائجها األخيرة الرئاسية االنتخابات حملة من املستفادةالعديدة  الدروس من واحد  

 لها حال أفضل في كلينتون  هيالري  كانت. نهايته إلىيكون قد وصل  أنو  ،ال بد   الليبراليةالهوية  عصر أن  

. للديمقراطية فهمنامع  وعالقتهم ،العاملية الشؤون في األميركية املصالح عن تحدثت عندما ،اصعود   واألكثر

 إلى قوتنزل   ،الكبيرة الرؤية تلك ن تخسرأل  االنتخابية الحملةفي  مالت ،الوطن في عند تصوير الواقع ولكن

ا إلى تنوعهم، أي بوضوح  األميركيينفنادت  التنوع، خطاب والالتينيين،  األفارقة األميركييناستناد 

 . ااستراتيجي   خطأ هذا كان ،محطة كل في والناخبات. L.G.B.Tواملتحولين والشاذين جنسيا السحاقياتو 

 الذين أولئكف بذلك، تقم لم إذاو  ،همكل همذكر  فضلفمن امل ا،أميرك في الجماعات اتذكرو كان عليكم أن ن إ

 مع حدث ما بالضبط هو البيانات، تظهر كما ،وهذا. ماستبعادهب ونويشعر  ون الحظيس ،لم يذكروا

ا، ممن هم من البيض الناخبين ثلثي فنحو ،قويةال دينيةال قناعاتال وذوي  ،البيضاء العاملة الطبقة  تمام 

 .البيض اإلنجيليين من املئة في 80 من أكثر فعل كما ترامب، لدونالد صوتواقد  ،جامعية شهادات دون 

 اإليجابي العمل تشكيل إعادة تم  فقد  ،جيدةال اآلثار من العديد اله بالطبع، ،الحيوية األخالقيةبيئة ال هوية

يين من أصل ميركاأل  للناشطينمنظمة  وهي)السود منظمة حياة  نقلت وقد ،الشركات حياة توتحسن

  أفريقي تنادي بوقف األعمال العنصرية والتمييز ضدهم، م(
 
 ، كماهضمير  مع يأميرك كل   إليقاظ دعوة

في و يةميركاأل  األسر بين لتطبيعفي ا الشعبية ثقافتنا في الجنسية املثلية لتطبيع هوليوود مساعي ساعدت

 .العامة الحياة

  أنتجقد  الصحافة وفي مدارسنا في التنوع على التأكيد ولكن
 

بشكل  غير واع   والتقدميين الليبراليين من جيال

 مناحي كل إلى األميركيين إخراج مهمةب مبال   وغير دة،حد  امل اتهم الذاتيةمجموع خارج ظروفلل نرجس ي

 .الحياة

  أن قبل حتى الفردية، هوياتهم عن لحديثعلى ا أطفالنا تشجيع يجري  ،اجد   مبكرة   سن   في 
 
 تاحت

 الخطاب يستنفد التنوع خطاب أن   كثيرون يفترض ،الكليةفيه إلى  ون صلي الذي الوقت فيو ،يتملكوها/لهم

  للصدمة امثير   ويكون  السياس ي،
 

 واالقتصاد والحرب الطبقة ثلم الدائمة األسئلة هذه عن نتكلم أن قليال

 تبرز بشكل مفارق  الثانوية، املدرسة في التاريخ مناهج أنإلى  منه كبير جزء   فيويعود هذا  ،العام والصالح
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  الحاضرة السياسية الهوية
 
  خلقتو  املاض ي، تجاه أخرى  مرة

 
 واألفراد الرئيسية ى لقو عن ا مشوهة صورة

 حقيقي تكان املثال، سبيل على املرأة، حقوق  عن الدفاع حركات إنجازات. )بلدناوا شكلذين ال
 
 ،ومهمة ة

  تفهم ال كنت إذا فهمها يمكن ال ولكن
 

 ضمان أساس على حكم   نظام تأسيس في املؤسسين اآلباء إنجاز أوال

 (.الحقوق 

 الجماعات خالل من أنفسهم على التركيز هذا على الحفاظ على شجعهمن ،الجامعة إلى الشباب يصل عندما

 -أهمية ةداوزي- مع التعامل يه ةن مهمتهم الكاملالذي اأيض   اإلداريينمن و  ،التدريس هيئة وأعضاء الطالبية

 ".التنوع قضايا"

 الحرم جنون " حول  يةسخر ال منا كبير  ا جهد   ،ةاملحافظ اإلعالم وسائل من وغيرها ،نيوز  فوكسبذلت  

وهذا يجد صداه فحسب . في ذلك لم تكن محقة، األحيان أكثرفي و القضايا، هذه مثل يحيط الذي" الجامعي

 أقدامهم تطأ لم الذين أولئك نظر في التعلم عن الشرعية نزع يريدون  الذين الشعبويين ينيالديماغوج لدى

 إعطاءإلى  ةاملفترض امللحة ةاألخالقي الحاجة ،العادي لناخبلشرح تأن  يمكن كيف .الجامعي الحرما أبد  

 ؟التعامل معهم/مخاطبتهم عند استخدامها ليتم ،املعينة الجنس ضمائر اختيار في الحق الجامعات طالب

) ؟"الجاللة صاحب" كتب الذي ميشيغان جامعةاملخادع في  قصة على الناخبين هؤالء مع تضحك ال كيف

في املحافظ الذي كتب في موقع اإشارة إلى تود ستارنس، السياس ي واملعلق التلفزيوني والصح هيربما 

 بعنوان:
ا

  يهزم بمفرده طالب": الجاللة صاحب" فوكس نيوز مقاًل
ا
 املحايدين الناشطين من اجيش

ا، في   ، م.(2016سبتمبر  أيلول/ 30جنسيا

لكن و  الليبرالية، اإلعالم وسائل يف السنوات مدى علىقد تمت تنقيته  تنوعامل الجامعي الحرمب الوعي هذا

ا اجتماعي   اإنجاز  ات، عاذواإل  يةميركاأل  الصحف في واألقليات للنساء اإليجابي العملم قد   وقد ،بمهارة ليس

 ولورا كيلي ميغين فييناصحمثل ال اليمينية، اإلعالم وسائل ه  وج   الكلمة، معنى بكل ر،غي   وحتى- عادي غير

 فييناالصح بين اخصوص   ،القائل االفتراض شجع هأن   ،اأيض   يبدو ولكن ،شهرة ااكتسبالذين  ،نغراهامإ

 .أعمالهم نجزواي ، أنالهوية على التركيزعبر ، ببساطةيمكنهم  أنه الشباب، واملحررين

 ،فحسب أوروبية مطبوعات   أقرأ كنت ،كامل عام   ملدة: فرنسا في التفرغ خالل بسيطة تجربةب قمت   ،امؤخر  

 لكن .ن و األوروبي القراء يراه كما العالم رؤية محاولةعلى  امنصب   تفكيري  كان. يةأميرك مطبوعات  ولم أقرأ أي 

لت معرفةو  ،الوطن إلى العودة كان أكثر  ،األخيرة السنوات في ةاألميركي لتقاريرا هويةات العدس كيف حو 

روىكيف على سبيل املثال، . فائدة
 
حكى وت

 
. األميركية الصحافة في اتبلد   شدالقصة األ  األحيان، من كثير في، ت

 ومع ؛ماللل  خيبةدى القصير معلى امل هي والتي األجنبية، التقاريرفي  حتى هويةال دراما مع سحرالأثر  لقد 

  ؛لالهتمام مثيرة كون قراءتهات، قد ذلك
 

 افإنه مصر، في اجنسي   املتحولين األشخاص مصير عنالقراءة  ،مثال

   التي القوية والدينية السياسية التيارات عن األميركيين تعليم في ش يء  ب ساهمتال 
 مصر، مستقبل دستحد 

 .االتجاه هذامثل  تبني في فكرتس أوروبا في رئيسة أخبار   وسيلةال . مستقبلنا مباشر، غير وبشكل  

 السياسةف. للتو رأينا كما مذهل، بشكل   الليبراليةالهوية ، فشلت االنتخابية السياسة مستوى  على ولكنها

 من عليها ةهيمنيتم الوس. املشتركةالقواسم  حول  بل ،"االختالف" حول  ليست سليمةال فتراتال في الوطنية
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 بمهارة  ذلك  ريغان رونالد فعل. املشترك مصيرنا حول  ميركيينلل صورات تال أفضل يلتقطمن  جانب

ا شديدة،  ،ريغان قواعد من القليل أخذ الذي كلينتون، بيل فعل، وكذلك رؤيته نع املرء هيتصور  كان ما أي 

 و  ،املدرك لهويته هجناح عن ابعيد   الديمقراطي الحزب علىولى استف
 
 التي املحلية البرامج على طاقاته زرك

؛ فكان 1989 عام بعد ما عالم في أميركا دور  وحدد ،(الوطني الصحي التأمين مثل) الجميع تفيد أن شأنها من

. الديمقراطي التحالف في الفئات ملختلف الكثير تقديم على اقادر   فترتي حكمه، خاللفي ذلك الحين، 

 ي ه ذلك، من النقيض على الهوية، سياسة
 
 انهفي أ السبب هو وهذا ،ةمقنع تليسلكنها  كبير، حد إلى معبرة

 .اخسرهت أن يمكن لكن - االنتخابات في لن تفوز 

ا فيإن االهتمام 
 
 ،الغاضبين البيض الذكور ب ،على وجه العموم اأنثروبولوجي   اإلعالم، وسائل املكتشف حديث

 ةلو جهاملو  ا،كثير   اعليه املفترى الشخصية  ههذ عن الحال هو كما ،لدينا الليبرالية الدولة عن الكثير كشفي

 ،امنه كبير   جزء   في فاز ترامب السيد أن  وهو  األخيرة، الرئاسية النتخاباتل مريح ليبرالي تفسير  هناك . اسابق  

 أمر هذا". فعل البيض ة"رد مقولةأطروحة/ -عنصري  غضب إلى االقتصادي الحرمان تحويل في نجح ألنه

 حول  ن و الناخب هؤالء قاله ما واتجاهلأن يب لليبراليينل ويسمح األخالقي، التفوق  قناعة قباعي ألنه مالئم

 على السكاني االنقراض خطرب محكوم   الجمهوريبأن اليمين  الخيال شجعي كما ،التي تم تجاوزها هممخاوف

 ةاملستغرب عاليةال نسبةال إن  . حتى تعود لهم البالد وانتظر ي أن الليبراليينأن على  يعني ما وهو- الطويل املدى

 هذا في هنااملوجودة  العرقية املجموعات بأن تذكرنا ،ترامب لسيدت إلى اذهبتي ال الالتينيين أصوات من

 .سياس يبشكل  اتنوع   أكثر تقد أصبح ،من زمن   البلد

  ة فعل البيضرد   أطروحة فإن   ا،وأخير  
 
هم هاجسأن  كيف االعتراف عدم من الليبراليين عفيت األنه ،مريحة

 كمجموعة   أنفسهم في لتفكيرا على ،ين املتدينينالريفي البيضيين ميركاأل  عشج  قد  ،التنوعحول  الخاص

ون  ال الناس هؤالء مثل. تجاهلال أو باالنقراض مهددةهويتها  ،محرومة   يرد 
 

ا أميركبلدنا:  واقع ضد فعال

 نتشرامل خطابال على يردون  لكنهم(. البالد من متجانسة مناطق في للعيش ش يء، كل بعد ،ون ميلي) املتنوعة

 ". السياسية االستقامة" ه بـنو يعن ما وهو الهوية، نع مكان   كل في

 كو  حركة كانت األميركية السياسة في األولى الهوية حركة أن الحسبان في واأخذي أن الليبراليين على يجب

ية عنصرية، تؤمن بتفوق البيض، وتعادي الكاثوليك وامللونين، وهي ضد أميرك)منظمات  كالن كلوكس

  تزال ال التي ،املثلية، ظهرت في أواسط القرن التاسع عشر، م.(
 
 الهوية لعبة يلعبون  الذين أولئك. موجودة

 .وهاخسر ي ألن استعداد   على واكوني أن يجب

 قبل ما ليبراليةل املاضية النجاحات من ديستفأن ت يجب تلك التي هوية،ال بعدما  ليبرالية إلى حاجة  في  نحن

 أن  الليبرالية هذهثل مل سيكون حيث  ؛الهوية
 
 ،أميركيينكـ  يينميركاأل  بمناشدة قاعدتها توسيع على زترك

املنخرطين  املواطنين من كأمة األمة إلى تحدثتأن و  ،ظمىفي أغلبيتهم الع تؤثر التي القضايا على والتأكيد

ا  ،رمزي  بشكل  ا كثير   شحونةوامل ضيقاأل  لقضاياإلى ا بالنسبة أما ،فيها ويجب أن يساعدوا بعضهم بعض 

 ثله ينبغي ملفإن والدين، الجنسية الحياة تمس   التي تلك اخصوص   حتملين،امل حلفاءتنفر ال أن لها ويمكن
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 وتعبة مريضة اأميرك ساندرز، بيرني تعبير حد على. )وبحس  مالئم وموزون  بهدوء، عملتأن  الليبرالية هذه

 (.الليبراليين لعنة حمامات حول  استماع جلسة من

 في الرئيسية السياسيةتهم مسؤولي على االهتمام تركيزيدون عسي الليبرالية هذه مثلب ن و لتزمامل ن و املعلم

 ومن. تاريخنا في الكبرى  واألحداث القوى بو  تهمحكوم نظامن بعيين واملتزممواطنين  تشكيل: الديمقراطية

 بل تضع ؛فحسب الحقوق  حول  ال تدور  الديمقراطية أنعلى  اأيض   ؤكدأن ت الهوية بعدما  ليبرالية شأن

ا مواطنيها على واجبات  بعدما  ليبرالية صحافة   شأن ومن .واصوتوي ،أن يبقوا على علم   واجبات مثل ،أيض 

 وسيستغرق  ،الدين خاصة ،فيها همامل وحول  تجاهلها، تم البالد من أجزاء عن نفسها تثقيفب تبدأأن  الهوية

 العاملية، السياسة شكلالتي ت الكبرى  القوى  حول  األميركيين تثقيف في مسؤوليتها الجد محمل على مراأل 

 
 
 .التاريخي همبعد خاصة

خطاب  حول  نقاشية حلقة   في للتحدث ،فلوريدا والية في االتحاد اتفاقية إلى امدعو   كنت سنوات   بضع قبل

  قاعةال كانت ؛1941 عام في روزفلت فرانكلين الحريات األربع الشهير للرئيس
 
 ممثلي من كاملبال مملوءة

 ناجلس ثم الوطني، النشيد بترديد بدأنا ،والالتينيين والبيض السود ،والنساء الرجال- املحلية الفروع

  رأيت الحشد، إلى نظرأجول البينما كنت و  ،روزفلت خطاب تسجيل إلى لالستماع
 
 وجوه من مجموعة

 وهو ،الهادر روزفلت صوت إلى ون ستمعيو  ،كانوا يتشاركون  ما علىين ركز كانوا م كيف أدهشني ،مختلفة  

 روزفلتبها  طالب التي الحريات- الخوف من والتحرر  العوز  من والتحرر  العبادة وحرية التعبير حريةبـ:  يذكر

 .الحديثة األميركيةليبرالية ل الحقيقية سساأل هي  ما تذكرت -"العالم في شخص كل" ـل

 






