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 مقدمة

التي تتناول  دور اليوم في املؤسسات الفكرية الغربيةت ةكبير  مناقشةيندرج كتاب ياشا مونك في سياق  

إلى  من البرازيل ،بالديمقراطيةالتحوالت السياسية التي تشهدها الدول املعروفة و  يةيديولوجالسجاالت ال 

 انتهاء بأسترالياو  هنغاريا في القارة الوروبيةو  بفرنسا اية في أقص ى الغرب مرور  ميركالواليات املتحدة ال 

ستبدادية اما تحمله من تصورات تتناول التخوف من ظهور أنماط و  ،قص ى الجنوب الشرقيأأندونيسيا في و 

 جديدة غير مسبوقة. 

 اواضح   اتأتي في وقت يشهد فيه العالم صعود   "أزمات الديمقراطية"هذه التحوالت التي يسميها الكاتب 

الليبرالية في الدول و  املؤسسات الديمقراطية فيتأثيراتها الفكرية و  اليساري و  للشعبوية بجناحيها اليميني

 املختلفة.

الليبرالية. ويسأل في سؤال فرعي عن سوء و  ةلتفرقة بين مفهومي الديمقراطيل يسعى الكاتب منذ البداية

أسبابها و  أزمة تحليليةإلى  فهم "أزمة الديمقراطية" عند النخب السياسية في العالم الغربي ليصل به الجواب

التي  -الليبراليةو  أي الديمقراطية –الزواج بين هذين املفهومين و  ليات عملية الدمجآسوء فهم بمتعلقة 

 اضية.املحصلت عبر العقود 

 
 

الليبرالية و  حول وجود عالقة تفاعلية بين الديمقراطية اإشكالي  و  اجوهري   تطرح مقاربة الكاتب سؤاال

 النظام العاملي الجديد املنتصر خارج مفهوم القطبية هذه املقاربة كانت تسعى ملعرفة ماهيةو  ،من عدمه

فقط على اإلطار العام من خالل دمغها   ا. ال سيما أّن الحديث عن الديمقراطية كان مقتصر  وطبيعته

 إب
 
 ما عالقتها بالليبرالية؟ و  ؟انجازات الدولة. فما هي الديمقراطية إذ

وباحثيها السياسية  الثقة العمياء لعلماءإلى  -حسب ياشا مونكب-بصورة عامة يعود سبب هذا التخبط 

ات عن أن مرحلة نيوالتي عبر فيها الخير منذ بداية الثماني 1ية لعمال فوكوياماميركملتحدة ال في الواليات ا

 يات املنافسة للديمقراطيات الليبرالية الغربيةيديولوجنهاية الحروب الباردة في العالم تأتي في سياق موت ال 

 الغرب.و  لشرق في ا  اي  أيديولوجسيادتها و  انتصار الديمقراطية الليبرالية ومن ثم

الذي يغذيه بطبيعة  يةميركالواليات املتحدة ال و  اأوروباملزاج العام الشعبي في  إلىالباحث الشاب  ق يتطر 

أّن من رغم على ال ،عالقة هذا املزاج بالعداء للديمقراطيةو  قتصادي في تلك الدول الحال تراجع النمو اال

أّن املثال و  ،من غير رجعة الديمقراطية اندمجتاو  الليبراليةأّن  افترضت  -ة ال بأس بهامّد منذ و - النخب

ال أّن هذا  الشعور عند إ. كافة تسعى له الحضارات البشرية االغربي للديمقراطية الليبرالية أصبح حلم  

نذاك فهم سبب تصدع آمنع يلم  -نتصار الحضاري النهائيهو شعور اال و - النخب السياسيةو  الفالسفة

إنقاذ املصارف املوشكة على إلى  ال بعد أن هرعت الحكومات الغربيةإالديمقراطية و  يةمفهومي الليبرال

 صفقات تصدير السالح لألنظمة الدكتاتورية. و  نهيار مستعينة بأموال دافعي الضرائباال

                                                           
1Francis Fukuyama, « The End of History”, National Interest, n 16 étè1989, p.3-18, citation p.4; Francis Fukuyama, The End of history and 
the Last Man, New York, Free Press, 1992; La fin de l’Histoire et le dernier Homme, Flammarion, 1992. 
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 ،حسب الكاتب صراعات متداخلة داخل جسم عضوي واحد هو "الديمقراطية الليبرالية"بنحن نعيش 

نقطاع ايأتي هذا التصدع العضوي بعد و  نتقل داخل جهاز مؤسسات الدولة الواحدةان الصراع إأي 

التوقعات املستقبلية بشأن املاهية التي سيستقر عليها النظام الديمقراطي الليبرالي في عصر ما بعد الحداثة 

 أو عصر نهاية التاريخ لفوكوياما.

أو  ، Démocratie antilibéralesدية لليبرالية نشهد والدة ديمقراطيات معا ،حسب الكاتبب ،ننا اليومإ

أو  ،Libéralisme antidémocratiqueكما ليبرالية معادية للديمقراطية  ،دون حرياتمن ديمقراطيات 

 دون ديمقراطية.من حريات 

يستهل املؤلف كتابه بمقدمة وافية تلخص قتامة الواقع العاملي من  ،يتألف الكتاب من ثالثة فصول  

يبين في الفصل الول من الكتاب العناصر و  ية املتعددةقتصادمدخالته االو  تركيبهو  بنيته ،اسحيث الس

التي  -كيف انتقلت اليوم تلك الديمقراطياتو  املتعددة التي كونت عبر الديمقراطيات الليبرالية الحديثة

املختلفة بل معادية حتى للقيم القليات و  ديمقراطيات معادية للحرياتإلى  -راسخة ايوم   ّد كانت تع

 الليبرالية.

يمكن اختصارها  و الديمقراطيةو  يحاول في الفصل الثاني من الكتاب تناول جذور الصراع بين الليبرالية

 التغيرات في البنية االجتماعية.و  املال وعالمفي ثالث نقاط: اإل 

بنية الديمقراطيات الليبرالية عن  الخير فقد حاول الكاتب طرح حلول لتعزيزو  الثالث أما في الفصل 

يمض ي هذا الفصل في نقد بعض املسلمات و  ،ترويض الحس القومي في املجتمعو  طريق إعادة تأهيل

 .ثنيةاإلو  الدولة ليحاول من خالله طرح حلول ملشكلة الهوية الدينيةو  التاريخية التي جمعت بين الدين

 

 أزمة الديمقراطية الليبرالية ؛الفصل األول 

املتعلقة بطبيعة العالقة التي  مفهوماتلل تعريفاتمنذ بداية عرضه للكتاب وضع  ول ياشا مونكيحا

 عالمق عدة عبر وسائل اإل ائبطر و  فهوماتفقد الحظ أّن انتشار تلك امل ،الليبراليةو  تجمع بين الديمقراطية

جعلتها تبلغ درجة عالية من  ،تخصصات مختلفةو  عدة موضوعاتتزايد استعماالتها في و  املختلفة

لتفادي إشكالية استعمال و  ومن هذا الباب جراء هذا التضخم.من ما أفقدها قيمتها التحليلية  ،املطاطية

عتمد طريقة العرض ا ؛ط باملفهومو بتعاد عن أي شحنة ضبابية تحلال و  املصطلح في دالليتها التجريدية

 من ثم الحل.و  التحليلو ليدافع عن طرح يعتمد على الشرح و  ميةليتجاوز من خاللها املنهجية الكادي بالمثلة

 

 الليبراليةو  العالقة بين الديمقراطية

 بالذات حالة وصول دونالد ترامبو  تعمق الكاتب في التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها الدول الغربية

أّن صعود  وافترض املجريةان في رئاسة الحكومة أوروبفيكتور و  سدة الرئاسة في الواليات املتحدةإلى 
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أخذت تتسع في و   ة طويلةمّد ّن الشعبوية بدأت منذ إبل فحسب؛ كن وليد تنافس انتخابي يالشعبوية لم 

لم تعد و  نها فاقدة للشرعيةأأصبحت تتهمها ب نتزاع السلطة من "نخبة"ال  تسعىو  مناطق مختلفة من العالم

طرح مونك فرضيته: ماذا لو كان صعود  ،التصور السوداوي اليوم تعبر عن صوت الجماهير. مقابل هذا 

هل يمكن فصل الديمقراطية عن و  بدء تفكيك تركيبة النظام السياس ي الغربي؟إلى الشعبوية إشارة 

يركز مونك على تحديد التركيبة التي تقوم عليها النظمة الديمقراطية  ،الليبرالية أو العكس؟ بناء على ذلك

 ه:يلإة الليبرالية. بالنسب

ي اجتماعاملبنية على أساس  ؛مجموع تلك املؤسسات االنتخابية املعينة من "الدولة " يهالديمقراطية 

تحقيق ل اسياسي   انظام  بوصفها  تسعى الديمقراطيةو   تحقيق التنمية املستدامة لتلك "الدولة" هدافل 

 ما يخص السياسات العامة للدولة. إرادة الشعب في

حرية في التي تتمثل كافة ترعى أشكال حريات الفراد و  2: تحمي دولة القانون يةاملؤسسات الليبرال

لكل املواطنين نفسها هذه الحريات متساوية بالدرجة و  ،الجمعياتو  الهئيات ،الصحافةو يمان اإل و التعبير 

 الدينية.و  بما فيها حرية القليات العرقية

الديمقراطية في و  يجمع في الوقت نفسه الليبرالية اسياسي   ا: ليست سوى نظام  الديمقراطية الليبرالية

العمل الجاد على ترجمة إرادة الشعب في  و على حماية الحريات الفردية هذا النظام يقومو  ن واحدآ

السلطات الثالثة للدولة بفي هذا النوع من النظام تكون الرقابة املؤسساتية ممزوجة و  السياسات العامة.

 العدالة.و  قيم: الحريةلتتبادل توزيع 

يمكننا فهم ميكانيكية تنامي تلك املطالب الداعية بفصل الديمقراطية  تعريفاتالو  عبر هذه التحليالت

تأتي هذه املطالبات بعد أن ساد و  أغلب الحزاب املتطرفة في الغرب. االتي تتبناه عن الليبراليةأو عزلها 

نهائي. الواقع أّن و  لديمقراطية الليبرالية في العالم تاريخيأن انتصار ابل املفرط ؤ شعور تمحور حول التفا

مع فقدان الديمقراطية  لكن ،االنتصارو  اإليمان بالديمقراطية الليبرالية يشتعل في لحظات الراحة

حديثة تكشف نقاط ضعف في ميكانيكية العالقة القائمة في و  الليبرالية زخم تقدمها تبرز شكوك قديمة

في االنتخابات  3رئيس الوزراء املجري بعد فوز ترامب انظمة السياسية. كما عبر عنه علن  تلك النواع من ال 

نها مرحلة انتقالية تعبر عن االنتقال من " الليبرالية إقال و  أشاد بالنتائج إذ ،2016ية عام ميركالرئاسية ال 

 "الديمقراطية الحقيقية".إلى  ديمقراطية"الغير 

اليمينية و  الحظ الكاتب باملقابل تمسك الحزاب الشعبوية اليسارية ،لكن على الرغم من املفارقة 

نطوائية ليست يضيف أّن تنامي الفكار اال و السلطة. إلى  حسب مونك لغاية الوصول بهي و  بالديمقراطية

 سوى حالة من حاالت محاربة الليبرالية عبر الديمقراطية. 

                                                           
 حول هرمية المعايير التشريعية وضرورة الفصل التام للسلطات )التشريعية- القضائية-التنفيذية( إضافة Hans Kelsenيتفق ياشا مونك مع أساسات دولة القانون عند هانس كلسن  2

.للقوانين األخالقي الخضوعإلى   
3 Gergely Szakacs, « U.S Vote Marks End of “Liberal Non democracy”: Hungary PM, Reuters, 10 november 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-hungary-orban-idUSKBN13510D. 
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 بنية النظام الديمقراطي الليبرالي؟ فيالخطابات الشعبوية  ما تأثير 

هي ليست مقتصرة و  قصائيةالحالة اإل الول  :نيعن خطرين متكامل -حسب مونكب-يعبر هذا الخطاب 

ة في قصائياليسارية. الصيغة اإلو  بل تشمل التيارات اليمينية ،على نوع معين من الخطابات السياسية

قالب واحد خدمة للتيار جميعها في املطالبة بصهر الفكار السياسية إلى  السياس ي تصللحظة السجال 

خيبات أمل عن املمارسة الثقافية و  السياس ي فيحمل بالتالي هذا النوع من الخطاب في طياته تراجعات

تها ضمن سياقا شكالتفرز املو  خرالرأي ال و  حرية التعبير لطاملا اعتمدت على الرأيو  للديمقراطية

 السياسية.

مع مرور  ،اليمين املعادي لقيم الليبراليةو  نتقال الخطاب الشعبوي عند اليسارا وه الثانيالخطر 

 اليوم طرح أسئلة عدة في الدول الوروبية جري خطاب مناهض للديمقراطية. عالوة على ذلك يإلى  ،الوقت

ستبيان مؤسسة ااطية؟ هذا ما رأيناه في في مقدمتها: هل الدكتاتورية الشمولية أكثر فاعلية من الديمقر و

Ifop4 ي نشرته جريدة ذالFrance-Ouest  من  في املئة 41ظهر أن يي ذال 2018أكتوبر تشرين الول/  31في

 صالح شاملة في البالد.إجراء عمليات النظام الحكم الشمولي إل في الفرنسيين جاهزون للوثوق 

 

 الديمقراطية الليبراليةدور التفاعالت السياسية في فهم بنية 

النموذج  عّد  أمكان و  حدودعن ل الكاتب ءتسا ،االيأس مع  و  في مزيج من تقبل المل ،عاييرضمن هذه امل

 في منظومة "الدولة"؟ االديمقراطي الليبرالي متين  

انخفاض متوسط  ية في بولنداقتصادالتحليالت االو  أظهرت الدراسات ،على مدى العقدين املاضيين

 عفو ض 2005و 1995بين عامي و ا. أوروبة في غرب شتراكينهيار املنطومة اال اي بعد قتصادالفساد اال

الديمقراطي  نتقالأضعاف مقارنة بمرحلة ما قبل اال  6بلغ  إذي للبالد جمالالناتج املحلي اإل  ،ةمتتالي صورةبو 

فقد تجاوزت بسهولة حصة الفرد  بيانات الدخل الضريبي في تحليل توزيع الثروات استخدامبو  ،في البالد

 5هامشية. ّد ستثتائية في مناطق كانت تعابوتيرة  قتصادلقد نما اال ،اسنوي   دوالر 4000الواحد 

ي متميز جمع بين نشاط املؤسسات اجتماع-شهدت نمو نمط سياس ي ،حسب مونكب ،كما أن البالد

الواليات املتحدة و  الديمقراطية الراسخة كفرنسااملواطنة على أساس ديمقراطي شبيه بالدول و  املدنية

. لكن هذا 2004 مايو /لتحاق بالركب الوروبي )االتحاد الوروبي( في أيارهو ما سمح لها باالو  يةميركال 

 ل لم يدم ؤ التفا
 

تراجع في شعبية حزب "املنتدى املدني" الليبرالي امليسيحي في  2013منذ  ققد لوحظ ،طويال

  ُعّدتدن عدة كانت قد مو  أوساط شعبية
 

للديمقراطية الليبرالية املحافظة في البالد. هذا  اأساسي   معقال

ظهر فيها فساد بعض أعضاء ي يجتماععبر وسائل التواصل اال  التاريخ يعود بعد انتشار واسع ملقاطع فيديو

                                                           
4https://www.nouvelobs.com/societe/20181031.OBS4775/41-des-francais-prets-a-un-pouvoir-autoritaire-pour-reformer-le-pays-en-
profondeur.html?fbclid=IwAR2b8G0em89gjYGjT509KcrDAMUNAxZWULzwKEdjNnTT-UMWHl1OBTfFPa8 
 ص 183 5

https://www.nouvelobs.com/societe/20181031.OBS4775/41-des-francais-prets-a-un-pouvoir-autoritaire-pour-reformer-le-pays-en-profondeur.html?fbclid=IwAR2b8G0em89gjYGjT509KcrDAMUNAxZWULzwKEdjNnTT-UMWHl1OBTfFPa8
https://www.nouvelobs.com/societe/20181031.OBS4775/41-des-francais-prets-a-un-pouvoir-autoritaire-pour-reformer-le-pays-en-profondeur.html?fbclid=IwAR2b8G0em89gjYGjT509KcrDAMUNAxZWULzwKEdjNnTT-UMWHl1OBTfFPa8
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 و ن "الفساد"سيما شخصيات تناولت في مضامين حديثها السياس ي محاربة كل م ال ،الحزاب الليبرالية

 6ظاهرة "عدم املساواة".

يحاول ياشا مونك التركيز على مدى هشاشة النظمة الديمقراطية التي  ،ما افي هذا املثال املختصر نوع  

 و  واةاأشكال متعددة من عدم املسو  بسبب تفاعلها مع حاالت اأخذت منحى ليبرالي  
 

انتشار الفساد إلى  صوال

  عالبافي منظومات إدارية كان لها 
 

في محاربة تبعات الفساد اإلداري للحقبة الدكتاتورية  الطويل أصال

حاالت "عدم املساواة" أو "الفساد" التي تنتجها بعض النخب السياسية املحلية   ن تقاطعإالشيوعية. أي 

ة التمثيل طبيع فيتأثير سلبي و  ثارآ اتية غير مرضية تنتج حاالت تراكمية ذاقتصاد نمائيةإمع نتائج وتزامنها 

 على الديمقراطية. حافظةفي تقبل دور املؤسسات الليبرالية في امل ومن ثم الليبرالي للمجتمع البولندي

 

 جذور املشكلة ؛الفصل الثاني

الليبرالية و  تحديد جذور مشكلة نتائج الجمع بين الديمقراطية في يبرز هدف الفصل الثاني من الكتاب

عتماد على اال  ،جيل الحاضر. بمعنى تقنيو  كل من جيل املاض ي بين ورصدها"املتغيرات"  ضمن شروط تأمل

نعم يليات سببية تكمن وراء "الفرضية": جيل ماض آها عّد و  ختالف في املتغيرات املتباينة بين الجيليناال 

 النعمة.ثار تلك آجيل جديد بدأ يفتقد و  )جيل ما بعد الحرب العاملية الثانية( بنعم النظام الديمقراطي

 

 يجتماعشبكات التواصل اال ؛ املشكلة األولى

العشرون ضمن سيرورة التطور املتسارع و  قارن ياشا مونك سرعة تلقي املعلومات في القرن الواحد

ي بتلك "التطبيقات جتماعشبكات التواصل اال و  نترنتاإل  ،تطبيقاته من االتصاالتو  لألجهزة الرقمية

 املحرك البخاري و  كاملطبعة املدى الطويل في تاريخ البشرية فيبالغ الثر و  قالثورية" التي كان لها تأثير عمال 

 حياتنا اليومية؟ فيكيف أثرت تلك التطبيقات الثورية و 

 ،على سبيل املثال ،في القرن السادس عشرومنشوراته مارتن لوثر  كانت نظريات ،ضمن هذه السيرورة

قد تتبع تأثير و  ذلك خالل بضعة سنوات.و   خة ورقيةألف نس 150 ىبفضل تقنية املطبعة حوال قد طبعت

عملية محاربة المية بين  من ثم انتشارها السريع بفضل املطبعة نقلة نوعية فيو  تدوينهاو  تداول الفكار

 السابع عشر. و  القرن السادس عشر

الوجه  ،ا(أوروبإلى  )املخترع الملاني الذي نقل تقنية املطبعة ليوهان غوتنبرغو   جه سلبي للمطبعةو  ثمة

السجال و   املعتقدات الدينيةو   الدينية التي سببتها انتشار الفكارو  الذي ساهم في تعزيز الحروب الهلية

أي من  ،حالإلى  طة الوروبية من حاليالتي نقلت من ثم الخر  ي ضمن وتيرة سريعة غير معتادةيديولوجال 

 -حسب الكاتبب-ت املطبعة مالعنيفة. فساه التغيرات السياسيةو  الفوض ىإلى  الركود السياس يو  ستقرارال ا

                                                           
6https://www.nytimes.com/2014/06/17/world/europe/secret-tapes-of-politicians-cause-a-stir-in-poland.html 
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حالة عدم و  ساهمت في تعزيز الفوض ىو الكفاح و  نشرت التحرر  ،في نشر املوت كما نشرها للثقافة

 .ستقراراال 

 باملطبعة تصبح ظاهرة التشاؤمي جتماععملية تشبيه شبكات التواصل اال و  من خالل هذه املقارنة

التطبيقات الحديثة ظاهرة عامة تعيشها املجتمعات و  التقنيات استخداممن  ،في آن واحد ،ل ؤ التفاو 

املعرفة من ظاهرة "دمرقطة املعلومات" ما يعني أَن  -تلك املجتمعات-تستقي و  أي تبحث .كلها املتعوملة

أصبحت  ،غير الرسميةو  الرسمية منها كلها؛ لها من الجهاتتداو و  تناولها جري ية التي ييديولوجالفكار ال 

 املتغيرة.و  املعاني املتنافضةو  مشحونة بالضبابية

الثقافة في من يتحكم  -يقصد النخب السياسية-لم يعد النخبوي الوحيد  فمع ظهور التقنيات الرقمية

ن ثمة إبل  ،املحاضرات الكاديميةو  التي كانت مقتصرة على كتابة الكتب فهوماتصناعة املو  السياسية

 جديدة في التعامل مع النسق الثقافي7تتغذى على "صيغة ديمقراطية"  ". عالقةختالفعالقة جديدة "لال 

بين فئات  ابروتوكوالت خطابية جديدة جعلته مشاع  و  قواعد ياملعلوماتي بما يتضمنه من صراع جديد ذو 

 ،الصحافة ،محدود )الكتبو  الزمن تتلقى "املعرفة" بشكل معينظلت ملدة واسعة من  واسعة من الناس

 التلفاز(.و  اإلذاعة

 

 يقتصادالركود اال ؛املشكلة الثانية

بين الجيال وتوضيحها الفروقات املعيشية  كان املحور الساس ي ملونك هو شرح ،في هذه املشكلة

ختالالت في النمو على اتساع فجوة اال املتعاقبة التي جاءت بعد الحرب العاملية الثانية عبر االعتماد 

تطفو على و  الهوياتية تتوالىو  ما جعل الزمات السياسية ،خرآإلى  ية من جيلجتماعالعدالة اال و  يقتصاداال

 السطح من جديد.

زيادة حاالت عدم املساواة  ي معقتصادالنمو اال ؤاملكون من تباطو  لكن هذا التأثير العضوي املشترك

أن معدالت النمو ما تزال تبدو من رغم على ال ،"ركود" معيش ي لغلب السكان ظهور إلى  املجتمع أدىفي 

 التركيز في أغلب الدراسات جري . بينما ي8معايير "مسار التاريخ البشري"بمقارنة  تفاؤل مثيرة للو  ممتعة

 1980معايير عام بت الحاضر أي مقارنة معطيا ،الخير من هذا املسار  ية على الجزءقتصادالتحليالت االو 

 أّن النتائج كارثية. في  -من هذا املنظور -  الديمقراطي في الدول الغربية( فال شك ستقرار)ذروة اال فقط 

كبار السن، أولئك الذين تحسنت إلى التخبط املالي مؤلم بالنسبة و  أّن هذا التغيير ،يضيف مونك

ي للبالد في ظل ظهور ابتكارات قتصادستفادوا من االنتعاش االاو  ية بفضل العملقتصادهم االأوضاع

مرفهة. و  ضمن لهم نهاية حياة سعيدةيي ذالكله بينما باتوا اليوم يرون توقفالفق املستقبلية  ،مصرفية

 و  ولكن المر مختلف
 
بأهمية العمل لتحسين  ايوم   آمنوالشباب الذين إلى ابالنسبة  اوتعقيد   اأكثر تشويش

                                                           
الصيغة الديمقراطية الجديدة للمعرفة التي كان لها تأثير شعوري "سلبي" في انتشار الشعبوية وذلك عبر حرية اختيار المعلومات التي أفضت بالضرورة إلى تعزيز الصراع الطبقي 7

النخبة.   دكتاتورية صورة تكريسو نخبويال غير المواطنو النخبة بين للمعرفة  
 وهي مسار المرحلة التاريخية التي بدأت منذ اختراع الكتابة إلى يومنا هذا. 8
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 إي جتماعوضعهم اال و  همأوضاع
 

اؤهم آبمن ذلك وجدوا أنفسهم في وضع أسوأ مما وصل إليه  ال أنهم بدال

  عندما كانوا في عمرهم.

ونة الخيرة من دالئل تفيد بأّن العالقة التي تربط وعلى الرغم مما توصلت إليه بعض الدراسات في ال 

ال أّن عامل "القلق إ معقدةو  السياس ي هي بطبيعة الحال عالقة متشابكة ستقراراال و  يقتصادبين الداء اال

خاصة في صفوف الطبقة بو  لتفسير بروز الشعبوية من جديد في العالم ازال أساسي   ي" ماقتصاداال

 ،ليست بالضرورة متماثلة بين الدول  -أي العالقة-ي من أصل بولندي بأنها ميركيصيف الكاتب ال  الوسطى.

كما  من ثمو  السياسات املالئمة. اتتباين أيض  و  خرآإلى  خصائص الفقراء تتباين من بلدو  لفقرفطبيعة ا

 .9السلطة"إلى  ترامب ي وحده ال يشرح وصول قتصادأّن " القلق اال The New Republicأفضت إليه مجلة 

 

 الهوية ؛املشكلة الثالثة

من  امشهد   -الدول الديمقراطية الليبراليةسيما في  الو - خطاب املعادي للمهاجرينالسادت حاالت 

ال يمكن لي محلل و  ،كافة الغربية عالمالساس ي التي تتناوله وسائل اإل  السجال السياس يو  ناقشةمشاهد امل

في منظومة  هسبل عيشو  خراملرتبطة بهوية ال  هذه الظاهرةإلى  تهرب من التطرق يسوسيولوجي أن و  سياس ي

ان سؤال الهوية يواجه البشر منذ القدم أي قبل ظهور طفرة الفكر القومي كو   الدولة "الديمقراطية".

قد بدأت  »من نحن؟«و »من أنا ؟«ا وكانت عملية طرح سؤال الهوية أوروبالعرقي في القرن الثامن عشر في 

 وضاعلأل  اأن أخذت منحى أشكال مركبة طبق  إلى  املستوى الفردي أو الجماعي فيتطرح على شكل طبقي 

 10املطروحة.و  السياسية املوجودة

ظاهرة الخوف من التغيير الديموغرافي و  يناقش ياشا مونك إشكالية الهوية في املنظومات الديمقراطية

خاصة مع املوجة الجديدة وب 11ظاهرة الخوف من اإلسالمو  التي تشغل أغلب الوساط السياسية الوروبية

تناول الظواهر الشائعة و خاصة بعد الربيع العربي. وب أفريقياو  تية من الشرق الوسطمن الهجرات ال

 ها النظمة الديمقراطية الليبرالية بالتراخي في مواجهة موجات الهجرةبالتي تتهم  املنتشرة عند عامة الناس

صعود الحزاب الراديكالية  فيتأثير تلك الظواهر الشائعة و  التقاعس في حفظ أمن الحدود الوروبية من ثمو 

 اليمينية.و  ةاليساري

 
 

واضحة ملفهوم الهوية من عدمه.  حول وجود معان   اإشكالي  و  اجوهري   تطرح مقاربة مونك للهوية سؤاال

عن تبعات الهوية القومية  -اليوم  اتداوله جري التي ي- ومكوناته هذا املفهوم محتويات اختالفكما 

بعدها الفكر الليبرالي الديمقراطي في كل من تجذر من و  النازيةو  التي انتهت مع هزيمة الفاشية 12العرقية

في الساحة السياسية وشظاياه الفكر الهوياتي القومي العرقي  بقاء بقايا من رغمعلى الملانيا. أو  إيطاليا

التي عمقها إرفين كوفمان في "النظرية البنائية  ال أّن ثمة طابع مفهومي جديد مغاير للهويةإ ،الوروبية

                                                           
9Bryce Covert, « No, Economic Anxiety, Doesn’t Explain Donald Trump. », New Republic, 18 November 2016. 
 ص 231 من الكتاب.10
 استخدم كلمة "الخوف" بدالً من الفوبيا ومن ثم لم يستخدم كلمة إسالموفوبيا في الكتاب.11
 أي إن   الخصوصية العرقية جوهرية في مفهوم الهوية. 12
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هو مختلف عن النظريات و  ،ختالفاال و  ي ثقافي للتميزاجتماعقبل كل ش يء عن بناء أي البحث  13للهوية"

ّن الخصوصية إعتمدت عليها الحزاب العنصرية في بدايات القرن العشرين. أي االتي  العرقية للهوية

املجتمعات  فيذلك بسبب تأثير النظام الديمقراطي الليبرالي و  الثقافية أصبحت جوهرية في مفهوم "الهوية"

 الغربية. 

 

 العالج ؛الفصل الثالث

  مشكالتخص مؤلف الكتاب في هذا الفصل طرح حلول لل
ُ
في الفصل الثاني من خالل تناوله  تكر التي ذ

عن الحلول السريعة التي كانت تمارس من  اعوض  من وجهة نظر "الحلول الطويلة املستدامة"  مفهوماتلل

الهوية الوروبية و  يم صيغة ممكنة تجمع بين الحس القومي املتناميالحكومات الجديدة. يحاول الكاتب تقد

ضرورة أن تخوض مؤسسات االتحاد الوروبي إصالحات جذرية في تناول الخطاب الجامع عبر و  الحديثة

عتماد على بعد جديد للذاكرة الوروبية وفق سردية جديدة للتاريخ اإلشكالي اال بتعديل البعد التاريخي وذلك 

دمرقطة مشكلة تدفق االجئين عبر إجراء إلى  إضافة ،نفصالي على سبيل املثال(القومي اال  ،ونيالي)الكول

 بموجيه السقف القص ى لعدد الالجئين في الدولة املستفتاة. حددستفتاء شعبي يُ ا

الشركات متعددة الجنسيات  عبر الكاتب عن مخاطر تزويد ،يةقتصادما يخص اإلصالحات اال في

أن تعيد و  افرنسا مؤخر  و  يةميركالية كالتخقيضات الضريبية التي حصلت في الواليات املتحدة ال متيارات عاب

محاربة إلى  ضافةإحقوق الشركات املحلية الصغيرة  نشاء نظام ضريبي يكفلفي إباملقابل التفكير  الحكومات

 Panamaخاصة بعد فضيحة وب ،اإللكترونيعبر تحديث مواقع الدفع  التهرب الضرائبي للشركات الضخمة

Papers14.  

تمثيل صادق و  املوظفين ضمن صورة عادلةو  لعمالإلى ا شدد على ضرورة إعادة حقوق العملو 

ذكر أّن الهدف الساس ي لتحديث منظومة و لتزامات الشركات لهم. اللنقابات العمالية بما يكفل تحقيق 

ثار تغيرات مستوى السعار مع خلق هيكل جديد في آراعاة التي تسمح بجمع اإليرادات ضمن م الضرائب

 في رعاية مستقبل الشباب.وعدالتها "الدولة"  هو إلظهار قوة ،املحاسبة

الحزاب بما فيها و  تلف التياراتخإعادة بناء الثقة عبر السياسة التفاوضية بين م اقترح أيض  وا

 ،يةجتماعنظريات املؤامرة في شبكات التواصل اال  نتشاراق ملحاربة ظاهرة ائهي أفضل الطر و  الراديكالية

 نقسامات أفقية في صلب املجتمعات الديمقراطية. اإلى  للمعلومات الكاذبة أدت تلك املصادر

                                                           
13 Ferre, S, L’identité, Flammarion, Paris, 1998. 
14https://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/03/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-
papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html  

https://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/03/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html
https://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/03/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html
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 االستنتاجات النقدية للكتاب

 املسألةخر من ال أّن هذا المر يجب أال يحجب عنا الوجه ال إقراءة ياشا مونك الواقعية  من رغمعلى ال

الفكرية في الساحة الغربية و  يةيديولوجهو التعدد النظري الداللي لليبرالية السياسية بتعدد الزوايا ال و 

ّن التأمل الثاقب في املجتمعات إتقسام الفقي في املجتمعات الديمقراطية. خاصة مع تزايد حالة االوب

حاربة الوليغارشية بما فيها طبقة النتلجنسيا الصاعد ملو  الجماهيري القوي  من التدفق االغربية يظهر نوع  

االجديدة خ شركات متعددة الجنسيات الحتكار بعض او  السوق  اقتصادو  مع شيوع قيم الرأسمالية صوص 

 جتماعاال و  يقتصادليات العمل االآ
 

استغاللهم لبعض املراكز السياسية لحساباتهم إلى  ي وصوال

 الشخصية. 

ي ذال بما فيها اليسار الليبرالي-في الساحة السياسية وتفككها الروابط اليسارية التاريخية  لكن مع تراجع

 نهاية القسمة بين اليسارإلى  إضافة ،ية لألحزاب اليمينية الليبراليةقتصادفي محاربة القساوة اال اكان عضوي  

ظهرت والدة  -يل ماكرونيمانو إسدة الحكم كحال الرئيس الفرنس ي إلى  وصول أحزاب وسطيةو   اليمينو 

"الدولة  مفهوماتنطوائية "القومية" أو انتشار عصر من عدم التحزب مترافقة مع شيوع الظاهرة اال 

 بين أوساط مختلفة بما فيها اليسار الراديكالي.وأدبياتها السيادية" 

وعودهم من خالل الحكم على  ،عزز القادة الليبراليون الشكوك ،اليسار أو العكسإلى  من اليمين

الناس من  لقد سئم ،"ون نفذيو  ون قرر يأصحاب روؤس الموال و  "الشعب يختار مقولة ،نتخابيةاال 

 املحاضرات الخالقية.و  املواعظو  تهاماتاالإلى  االستماع

 

 (؟Populism Vs Cultural Relativismالشعبوية أم النسبية الثقافية )

 بين علماء السياسة لتحديد سمات واضحة ملصطلح تاريخي ةمفتوح ناقشةامل تزال ما الشعبوية؟ ما

إطار التنظيم املؤسساتي.  لىجماعة متخيلة من الشخاص الخارجة عإلى  فهو بعموميته يشير ،اولد سلبي  

 ،أخرى ملهاجمة الخيارات السياسية املعادية للفكر الليبرالي املتعولمإلى  ةمدفاملصطلح يستخدم من 

 لتصبح الليبرالية ب
 

من أشكال الفكر الرثودكس ي املنغلق على كل من اليوافقه  مقتض ى هذا التعريف شكال

 15الرأي.

 القيصرية ظهر املصطلح في نهايات القرن التاسع عشر لوصف تمرد املزارعين في كل من أرياف روسيا

قطاعية جتمعت في محاربة مشاع اإلاية وذلك ضمن سياقات سياسية مختلفة ميركالواليات املتحدة ال و 

 The Farmers American نذكر منها ،ةاشتراكيمطالب يسارية  اتفهي بالعموم حركات ريفية ذ ،الرأسمالية

 ة الروسية التي عارضت الشيوعية بعد انتصار الثورة البولشيفية.شتراكيالحركات اال و 

 ا الالتينية.أميركفي دول  ايساري   اطابع   تي أخذتال ستقرت الشعبويةا ،بعد نهاية الحرب العاملية الثانية 

 -شتراكيستغلت الترويج اال االتي  يةميركعلى هذا النحو انتشرت معها الحزاب الفاشية في جنوب القارة ال 
                                                           
15REYNIÉ D. (2011) : Populisme : la pente fatale, Plon, Paris. 
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كسب أصوات في  اذلك طمع  و  ن الريفيةالطبقية في الماكو  خاصة مع تفش ي النزاعات الوضعيةوبالقومي 

من  اي  أيديولوجالقريب و  »أب الفقراء«امللقب  الفالحين كما فعل الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس

من املخزون  االيميني تتغذى جينالوجي  و  ّن الشعبوية بجناحيها اليساري إ. أي 16الفاشية املوسولينية

 يات املناهضة للرأسمالية.يديولوجال إلى  إضافة ،ةشتراكيالتعبوي لال 

 طة الوروبية بين "شعبوي"يالنوع الجديد من التصوير الشعاعي للخر  هذا ،بيد أن ما سبق بيانه

ستقرت كما أسلفنا في دول االتي  التباسات تأويلية ملفهوم الظاهرة )الشعبوية(و  ا"تقدمي" تظهر لنا غموض  و

 ي.ال عالقة لها بالتاريخ الليبرالي الغرب

 ،تكاد تكون الظاهرة الشعبوية محصورة فقط بالدول الديمقراطية الليبرالية ،في كتاب ياشا مونك

جتياح الشعبي بفعل موجة اال  بدأت الظاهرة تتغلغل في القارة الوروبية من الطراف: ،هيلإبالنسبة 

دأت من اليونان )بقيادة التي ب تحاد الوروبياالو  املناهضة للمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي

القوي في الغرب الوروبي جاء بعد صعود  من املفارقة أّن ظهورهاو  ،أسبانيا )بقيادة بوديموس(و  سيريزا(

حتى  ستثناء ثقافي فرنس ي أو أملاني أوالطاملا كان الحديث عن  ،يةميركترامب في االنتخابات الرئاسية ال 

 نع من ظواهر الشعبوية. استثناء ثقافي بريطاني املا

من وبيروقراطيتها النظم السياسية  استقرارمن تفاوت  ستخدم الكاتب النهج التعميمي على الرغما

فلم يتناول  ،لذلك اية في السياسة تبع  قتصاددرجة تدخل الجيش أو اللوبيات اال ذ تختلفإ ،أخرى إلى  دولة

ستنباطاته النظرية للعالج ان إبل  ،في الشأن العام يةقتصادق منع تدخل اللوبيات االائطر و  تلك الفروقات

 كانت عمومية. 

حتكاره لألرصدة االفكرية كو  لجملة من القيم السياسية احتكار  اعلى لسان الليبرالية و  يتناول الكتاب

جوهرية و  يةأيديولوجفالذين يشددون على صبغ الديمقراطية بصبغة ليبرالية  ،الرمزية لعصر النوار

دة في شارع و على أنهم املحطة املنيرة الوحيدة املوج تقديم أنفسهمو  حتكار الفلسفة الليبراليةاى يعملون عل

للمشاركة السياسية  املجالالجهل. وتصبح الولية تجذير قيم الليبرالية بدل فسح و  مظلم ينتابه التخلف

 الشعبية الجديدة املطالبة بالتغيير.

لئة متالقول هنا بوجود قراءة شائعة في كثير من الوساط الفكرية الغربية ذات بصمات م اوليس سر  

خاصة أّن الكتاب لم يتناول أي وجهة نظر جيوبوليتيكية للظاهرة بما فيها تراجع وب ،مبريالةبالنوستالجيا اإل 

 الية الغربية في العالم على حساب التوسع الرأسمالي الصيني.نفوذ الليبر 

  

                                                           
16https://www.persee.fr/docAsPDF/xxs_0294-1759_1997_num_56_1_4496.pdf  
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