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:صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل
حينما تنجب الديمقراطية نقائض الليبرالية
The Rise of the Right and the Clash of Civilizations:
When Democracy Spawns the Antithesis of Liberalism

إن الصراع الدائر في البلدان الغربية المتطورة
ّ ، أو ًلا:تقدم هذه الدراســة ثالث فرضيات رئيســة
 أو صراع،هــو صــراع بين ثقافتين تشــتمالن على مكونات طبقية وثقافية وسياســية وقيمية
أن روسيا والصين في الصراع على المستوى
ّ ، ثان ًيا.بين ثقافات يمكن أن تتحول إلى هويات
ً
ثقافة
العالمــي تب ّنتا عقيدة صراع الحضارات ضد انتشــار الديمقراطيــة والليبرالية بوصفهما
ً
ً
تحالف مع الفئات التي
أن الفجوة بين النخب التي تتبنى القيم الليبرالية في
.غربيــة
ّ ،وثالثــا
ٍ
-  األقليات والنســاء من جهة والطبقة العاملة البيضــاء والريف وغيرهم- عانــت التهميــش
أ ّدت إلــى إضعــاف الرابط التاريخي الحديث العهد بين الديمقراطية والليبرالية واالنتقال إلى
.الصراع بينهما في حاالت متزايدة
. الديمقراطية الليبرالية، صراع الحضارات، دونالد ترامب، اليمين الشعبوي:كلمات مفتاحية
This study presents three main hypotheses: first, that the conflict currently
underway in advanced Western countries is a conflict between two cultures, each
with its own value, class, cultural and political component – or between cultural
identities. Second, that Russia and China have adopted the credo of the clash
of civilizations against the spread of democracy and liberalism, with the view
that these are Western constructs. Third, that the gap between, on the one side,
the elites who embrace liberal values in alliance with the marginalized sector,
minorities and women and, on the other side, the white working class, the rural,
and others, had led to a weakening of the newly-forged and historic tie between
democracy and liberalism, and a shift to growing conflict between them.
Keywords: Populist Right, Donald Trump, Clash of Civilizations, Liberal
Democracy.
. املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،مفكر عريب
* Arab Public Intellectual , General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.
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عن صعود اليمين الشعبوي
وخصوصيته
هائل من التعليقات والتفسريات
دفق ٌ
تناول
انتخاب دونالد ترامب ٌ
َ
التي نُرشت بعد استيعاب الصدمة األوىل التي تع ّرض لها أغلب
املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات استطالع الــرأي العام بسبب
استبعادها هذه النتيجة .وما زالت فئات واسعة من املثقفني
يف الغرب والرشق مندهش ًة من سلوك الناس االنتخايب .وموضوع
تساهل املص ّوتني مع ركاكة شخصية املرشح الذي أصبح
ُ
االندهاش
رئيسا منتخ ًبا ،والــرداءة التي تتناوب عىل الفظاظة يف أسلوبه،
ً
وتعاطفهم مع مجاهرته بأفكار يفرتض أن يخجل صاحبها من البوح
بها يف عرف ثقافة "اللياقة السياسية" الليربالية؛ فأفكار ترامب من
نوع "العيب" السيايس إذا صح التعبري.
وقد سادت قناعة تامة يف أوساط املندهشني أ ّن الرجل ال يليق
مبنصب رئيس الواليات املتحدة الذي ال يعقل أن يشغله شخص
كهذا ،لناحية أهمية هذا املنصب وتأثريه يف أكرب اقتصاد يف العامل،
ويف السياسة الدولية بصورة عامة .وكأ ّن ما ال يُ ْعقَل ال يحصل ،أو هو
غري ممكن الوقوع.
أثناء الحملة االنتخابيةُ ،سمع خطاب ترامب السيايس كأنّه وصل
لت ّوه إىل الحملة االنتخابية من جولة يف "بارات" نيويورك وحاناتها
التي يؤ ّمها الرجال بعد ساعات العمل؛ ساعة احتساء بضع كؤوس
من الرشاب قبل التوجه إىل منازلهم ،وذلك يف ساعات املساء املبكرة
التي تسمى يف الواليات املتحدة "الساعة السعيدة" .Happy Hour
إنّها ثرثرة الرجال املحافظني املتحلقني حول "البار" إذا خطر لهم
عرضً ا أن يع ّرجوا عىل السياسة الدولية مبناسبة ما يُع َرض أمامهم عىل
الشاشة ،أو بعد وقوع عملية إرهابية ،وتباريهم يف طرح الوصفات
دروسا .أما إذا
يف كيفية تلقني اإلرهابيني والدول التي يتحدرون منها ً
تع ّرضت ثرثرتهم إىل السياسة الداخلية ،فإنّها غال ًبا ما تختزل املشكلة
يف سوء تدبري البريوقراطية ،وفساد السياسيني ،وابتعاد املؤسسة عن
"الحياة الحقيقية" ،وتردد الحكام ،وعجزهم عن الحسم واتخاذ القرار
الصحيح ،والسخرية من النساء اللوايت ي ّدعني املعرفة ،والتجرؤ عىل
اإلشارة برصاحة إىل لون البرشة والجنس واألصل والدين وغري ذلك،
والجملة السياسية الغاضبة املشبعة بثقة املتكلم بنفسه وقناعته
أنّه ميتلك الحلول لجميع املشاكل واملعضالت التي تحري السياسيني
والخرباء .وتتألف الحلول السحرية املزعومة من وصفات غري ممكنة
التنفيذ ،واقرتاحات ال تفسري لها سوى الجهل باملعطيات ،ومقوالت
متناقضة فيام بينها.
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هكذا يتكلم الرجال البالغون املتذمرون ،الغاضبون من تحوالت العامل
من حولهم ،إذ يتملكهم شعور بأ ّن بالدهم ت ُصا َدر منهم حتى أصبحوا
يجدون صعوب ًة يف التعرف إليها :رئيس أسود ،وامرأة مرشحة لرئاسة
البيت األبيض((( ،ويف حالة انتخابها سوف يصبح زوجها "السيدة
األوىل" ،وزواج املثليني جنسيًّا ،وتأمني صحي يتذمرون من أنّهم
ميولونه للكساىل الذين ال يعملون ،وهجرة غري منضبطة يشكون من
أنّهم ميولونها أيضً ا برضائبهم .فمع أ ّن الواليات املتحدة دولة بناها
جيل بعد جيل شعو ًرا
املهاجرون ،ين ّمي املهاجرون الذين توطنوا ً
بأنّهم سكا ٌن أصليون ،وأ ّن فقراء العامل يتدفقون إليهم ليشاركوهم
ثروات توافرت بجهدهم وعرق آبائهم وأجدادهم.
ليس هذا املركّب الثقايف السيايس الخطايب  discursiveإذا شئتم،
رصا عىل الواليات املتحدة ،بل ينترش لدى فئات واسعة يف بلدان
مقت ً
االقتصاديات الغربية املتطورة جميعها .فإذا قام رجل طموح من
داخل هذه الثقافة وق ّرر يف أوضاع مواتية تحويل كالم الحانات هذا
سيايس يدغدغ فيه غرائز الناس ويستثمر يف مخاوفهم،
إىل خطاب
ٍّ
الدفينة منها والسافرة ،وتب ّنته قوى سياسية واجتامعية وازنة ،تنشأ
ظاهر ٌة مثل ظاهرة دونالد ترامب .وهي قامئ ٌة وتتمدد حاليًّا يف جميع
الدول املتطورة يف أوروبا وأمريكا الشاملية ،ويف بعض دول أوروبا
الرشقية مثل هنغاريا وبولندا والتشيك التي تطمح إىل أن تتموضع
يف الغرب من حيث ثقافتها.
تلتقي هذه الظواهر مع نزعة أخــرى قامئة يف بلدان كثرية يف
بغض النظر عن مستوى تط ّورها االقتصادي االجتامعي،
العاملّ ،
ميثّلُها ما يسمى عاد ًة "اليمني القومي" الذي يتمحور خطابُه حول
ٍ
مكونات رئيس ًة يف
فكرة السيادة واملجال الحيوي للدولة بوصفها
أيديولوجية نظام سلطوي؛ ويعني ذلك غال ًبا رفض التدخل يف شؤون
الدولة الداخلية بذرائع مثل حقوق اإلنسان ،واملطابقة بني سيادة
النظام الحاكم أو سيادة الرئيس ،من دون قيود ،إال تلك التي يرىض
بها النظام ،وبهامش من الحريات يضيق ويتسع بحسب مصلحته.
وتتجىل هذه النزعة بأوضح صورة يف منوذج بوتني وتح ّوالت النظام يف
ٍ
درجات متفاوتة
روسيا إىل جمهورية قيرصية ،ونقابل مناذج منها عىل
يف الهند وتركيا ومرص والفلبني وغريها.
وفيام عدا توجهاته األصلية املتأثرة كام يبدو مبنظّر مثل ألكسندر
دوغني بكل ما يتعلق باستعادة دور روسيا عىل الصعيد العاملي ومجالها
الحيوي األورو  -آسيوي ،وإيفان إيليني  Ivan Ilyinاملليك اليميني
عامل مساعدًا يف انتخاب ترامب ،ليس فقط لكونها
 1ميكن القول إ ّن ترشيح كلينتون كان ً
امرأة ،بل أيضً ا ألنّها متثل املؤسسة واألليغاركيا الحاكمة ،وبسبب االنطباع الرائج كونها ابنة
النخب الحاكمة املدللة التي ال تتمتع بصدقية.
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املحافظ ومنظّر البيض بعد الثورة البلشفية ،استخدم الرئيس الرويس
فالدميري بوتني النزعة القومية الروسية ملواجهة االنتقادات الشعبية يف
ظل انخفاض أسعار النفط والركود االقتصادي ،موج ًها النقمة ضد القيم
الليربالية العاملية التي ير ّوجها الغرب؛ وهي من وسائل الدعاية غري
املكلفة التي يلجأ إليها أيضً ا زعامء ،مثل عبد الفتاح السييس ،يف العامل
الثالث بخفّاقة الخطاب والشعارات الوطنية فتطفح رغوة الكربياء
الوطني وتغطي عىل الفشل التنموي وبؤس الوضع االقتصادي.

وقد قام بوتني بدعم األحزاب غري الليربالية يف أوروبا الغربية ،مثل
حزب الجبهة الوطنية ورئيسته مارين لوبان .يرى بوتني روسيا
بوصفها "مدنية دول ٍة  state civilizationيحافظ عىل متاسكها
الشعب الرويس ،واللغة والثقافة الروسية ،والكنيسة األرثوذكسية
الروسية"((( .وتصاحب هذا النمط من القومية اليمينية عمو ًما نزعة
ٍ
بغالف وطني.
تغلف العداء للدميقراطية وفكرة حقوق اإلنسان
تنظر العقيدة السائدة يف الصني وروسيا إىل انتشار الدميقراطية
بوصفه متد ًدا للحضارة الغربية ،وأدا ًة لهيمنة الغرب .وهذا يعني
باختصار أ ّن من يتبنى نظرية رصاع الحضارات حاليًا عىل املستوى
الدويل هو هاتان القوتان العظميان ،وبخاصة روسيا .ورمبا لو كان
لص ِدم من الفكرة التي أق ّدمها اآلن ،وهي أ ّن رصاع
هنتنغتون ح ًيا ُ
الحضارات أصبح مذه ًبا روس ًيا وصين ًيا يف العالقات الدولية .ولو فكّر
2 “League of Nationalists,” The Economist, November 19, 2016.
وبسبب دور بوتني يف الرتويج لنظام غري ليربايل كتبت نيويورك تاميز أنه سوف يكون عىل
أنجيال مريكل أن تص ّد مترد روسيا ،وبخاصة أن األخرية تعمل عىل الرتويج للنظام الدميقراطي
غري الليربايل من خالل دعمها األحزاب اليمينية يف أوروبا وتصعيد النزعة الشعبوية .وسيُشكل
إبقاء العقوبات االقتصادية املفروضة عىل روسيا نتيجة لألزمة يف شبه جزيرة القرم وأوكرانيا
رصح عل ًنا بإعجابه بالرئيس الرويس فالدميري بوتني ،انظر:
تح ّديًا ّ
بخاصة أ ّن دونالد ترامب قد ّ
Alison Smale & Steven Erlangernov, “As Obama Exits World Stage, Angela
Merkel May Be the Liberal West’s Last Defender,” The New York Times,
November 12, 2016.
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مل ًيا لوجد األم َر منطق ًيا .ففي الواليات املتحدة تب ّنت نظريته عن
رصاع الحضارات قوى ميينية قومية محافظة تؤمن بسياسات القوة
يف العالقات الدولية؛ وهي بالضبط القوى التي تؤمن بهذه العقيدة
السياسية وتحكم روسيا يف املرحلة الراهنة :إنّها قوى قومية روسية
ميينية محافظة .وهذه أيضً ا حال الصني ،وإن بنمط أداء اقتصادي
سيايس مختلف ،وطموحات مختلفة عىل املستوى الدويل.
ولذلك ،ال غرابة يف التقاء السياسة الروسية مع حركات اليمني من
النمط املوصوف أعاله يف أوروبا الغربية كام يف حالة الجبهة القومية
الفرنسية واإلعجاب املتبادل بني بوتني وترامب .واألدهى من ذلك
ألسباب مشابهة ،ومنها
هو إعجاب فئات من اليسار التقليدي ببوتني
ٍ
الرتكيز يف السيادة واملجال الحيوي ،وكأنّها بح ّد ذاتها مفاهيم معادية
لإلمربيالية (مع أنّها معادية لإلمربيالية بقدر ما كانت الفاشية معادية
لإلمربيالية الربيطانية والفرنسية يف النصف األول من القرن املايض)،
وبوصف الحامئية االقتصادية يف نظر اليسار التقليدي واليمني
القومي الشعبوي الصاعد يف الواليات املتحدة وأوروبا واألنظمة من
نوع النظام الرويس الحايل أم ًرا إيجاب ًيا ،ألنّها ببساطة ض ّد العوملة.
ال يدرك هؤالء أ ّن اليسار والفاشية يفرتض أن يعارضا العوملة من
وألسباب مغايرة .إنّهام ينتقدان أبعا ًدا
منطلقات مختلفة متا ًما
ٍ
مختلفة فيها ،وإذا اتفقا يف دعم "زعيم" شعبوي فهذا يعني أ ّن
أحدهام ض ّيع األهداف بعد أن غادر املنطلقات .لقد حصل أمر
شبيه بهذا يف ثالثينيات القرن العرشين ،وكان املنترص يف تلك املرحلة
واملستفيد من هذا اللقاء هو الفاشية التي س ّمت نفسها اشرتاكي ًة
قومي ًة أو باختصار "نازية" .ويجب ّأل ننىس أ ّن مصطلح نازية هو
اختصار ملصطلح اشرتاكية قومية باألملانية تعب ًريا عن الدمياغوغيا
القومية واالجتامعية يف آن.
تجمع بني الحركات اليمينية الجديدة يف أوروبا والواليات املتحدة
خمسة عنارص أساسية متداخلة ،هي:
•العداء للنخب واملؤسسة ،وتحدي ًدا لغة اللياقة السياسية
 ، politically correctوثقافة الليربالية .ويف الحقيقة تصوغ
نخب
هذا الخطاب املعادي للنخبة الثقافية وتأثريها السيايس ٌ
اقتصادية وثقافية أيضً ا بنربة العداء الشعبي للمؤسسة الحاكمة،
وتستعني يف عملية الصوغ بعنارص ميينية متطرفة كانت دامئًا
من خارج املؤسسة.
•العداء للعوملة والتجارة الح ّرة ،بوصف الوطن هو الخارس منها،
واملستفيد هو األجانب ،واآلخرون الذين يريدون أن يفرضوا
إرادتهم .يأيت هذا العداء غالبًا مع نزعات حامئية اقتصاديًّا،
تؤيدها فئات من اليسار أيضً ا ألسباب مختلفة.
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•مخاطبة خوف الناس من الهجرة الوافدة وموجات الالجئني.

•مخاطبة املشاعر القومية وخوف الناس من ضياع هوية بلدانهم
عرب التعددية الثقافية ،وفقدان السيطرة الذكورية البيضاء
بسبب متكني املرأة واألقليات وغريها.

•"اإلسالموفوبيا" وربط اإلسالم باإلرهاب .واملثري أ ّن فئات كانت
معادي ًة للسامية يف املايض استبدلت موقفها هذا بكراهية
اإلسالم واملسلمني.
وال ترتدد هذه التيارات يف نرش موقف شعبوي ُمعا ٍد للسياسيني
عمو ًما ،وغال ًبا ما ميارس العداء للسياسة والسياسيني موقفًا معاديًا
تعب هذه
للدميقراطية ،أما يف حالة الفوز يف انتخابات ،فغال ًبا ما ّ
التيارات الشعبوية عن نفسها يف مقاربات أكرثوية شعبوية مناهضة
لتدخل املحاكم الدستورية يف الحياة السياسية لحامية املبادئ
الدميقراطية الليربالية حتى بعد فوز اليمني يف االنتخابات ،فتصور
املحاكم وكأنّها تفرض قيم األقلية عىل األكرثية .هنا ترتدي الشعبوية
أقنع ًة دميقراطي ًة يف الدفاع عن السياسة والسياسيني يف رصا ٍع مع قيم
الليربالية التي تتوىل املحاكم الدستورية الدفاع عنها.
علينا أن منيّز بني هذه النزعة وأيديولوجية "املحافظني الجدد"؛
فظاهرة املحافظني الجدد من تجليات العوملة الثقافية السياسية.
كان هؤالء نخبة تح ّدثت بلغة اليسار لناحية الرسالة العاملية ،مع
الفرق أنّها مل تتعظ بالرسالة الثورية التحررية األممية للربوليتاريا ،بل
دعت إىل تح ّمل الدميقراطية الليربالية ،األمريكية عىل وجه التحديد،
مسؤوليتها عىل املستوى العاملي .وبدل تصدير الثورة التي اتُّهم بها
السوفيات يفرتض بحسب وجهة نظرهم أن تقوم أمريكا بتصدير
الدميقراطية ،وهذا يناقض نزعات ترامب وغريه املعارضة لتصدير
الدميقراطية .فبحسب ترامب يف خطابه حول السياسة الخارجية
الذي نقلته وكاالت األنباء يوم  26نيسان /أبريل  ،2016بدأت أخطاء
السياسة الخارجية التي أ ّدت إىل الفوىض يف الرشق األوسط "بالفكرة
الخطرية أنّه ميكننا تحويل بلدان إىل دميقراطيات غربية مع أنه ال
تجربة لديها وال رغبة يف أن تصبح دميقراطيات غربية"(((.
صحيح أ ّن دعوتهم لتصدير الدميقراطية أ ّدت إىل حروب إمربيالية،
واحتال ٍل مدمر للعراق ،وإىل مقاومة وطنية ودينية ضده ،ولك ّن
دوافع هؤالء املحافظني الجدد ،اإلمربيالية بحد ذاتها ،مل تشبه ال
دوافع املحافظني وال الليرباليني .وال تشبه اليمني املتط ّرف .مل يكن
مثل معادين لإلسالم بحد ذاته ،بل روجوا لفكرة
املحافظون الجدد ً
3 “Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy Speech,” The New York
Times, April 27, 2016, accessed on 13/12/2016, at: http://nyti.ms/1WTNQXp

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

أنّه ال تناقض بني اإلسالم والدميقراطية ،ورأوا أ ّن سبب اإلرهاب
الرئيس هو األنظمة الديكتاتورية الفاسدة وليس اإلسالم ،وبنا ًء عليه،
يجب تصدير الدميقراطية إىل العامل اإلسالمي .وانتقدوا حتى حلفاء
الواليات املتحدة مثل مرص والسعودية يف كل ما يتعلق بالحريات
وحقوق اإلنسان .ولو كانوا حاكمني راه ًنا لتدخّلوا بالتأكيد ضد النظام
مثل .وسبق أن هددوا مبثل هذا التدخل قبل الفشل املد ّوي
السوري ً
يف تصدير الدميقراطية إىل العراق .يف املقابل ال يكرتث ترامب بقضايا
حقوق اإلنسان يف الدول الحليفة ،من املرجح أن يعزز العالقة مع
األنظمة الحليفة يف العامل العريب ،ومع نظام السييس يف مرص .ويع ّد
ترامب جرائم بشار األسد وحقوق اإلنسان والدميقراطية منفرةً،
ولك ّنها مسائل ثانوية تتضاءل أمام مصلحة الواليات املتحدة (أمريكا
أولً ) .وال تتناقض هذه ،يف رأيه ،مع وجود األسد عىل رأس السلطة
يف سورية .وبذلك ،فهو ال يختلف مع املحافظني الجدد فحسب ،بل
أيضً ا مع اليمني األيديولوجي الذي تحالف معه والذي يعادي سورية
ومستقبل ،رمبا يكون
ً
وإيران ألسباب ال عالقة لها بالدميقراطية أيضً ا.
دافع ترامب الوحيد التخاذ موقف من األسد هو مواجهة متدد النفوذ
اإليراين يف سورية ،أي من دون الدخول يف حرب مبارشة معها يف إيران
نفسها .وهذا بحد ذاته ليس مؤك ًدا أيضً ا.

البعد االقتصادي والثقافي
واستيراد نموذج صراع الحضارات
نحو الداخل
لقد تع ّمدتُ أن أبدأ مبا ميكن تسميته خلفية ثقافية ،أل ّن هذا البعد
ال يحظى مبا يستحق من االهتامم عند تناول الظاهرة ،إذ غالبًا ما
يقاربها التحليل اقتصاديًّا وسياس ًّيا فقط .وأصبح مألوفًا الحديث عن
نتائج األزمة املالية االقتصادية عام  ،2008وخراب الصناعة يف بعض
املناطق العاملية التقليدية نتيج ًة لنقلها إىل دول أخرى بحثًا عن
ٍ
أيد عاملة رخيصة ،وتسهم كلها يف إشعال غضب فئات عاملية ضد
العوملة والتجارة الحرة .هذا صحيح ،وميكن الربهنة عليه باإلشارة إىل
خراب مناطق ما بعد صناعية يف أمريكا ،وبأن مناطق صناعية كانت
تع ّد معاقل تقليدية لحزب العامل الربيطاين ص ّوتت ض ّد رأي هذا
الحزب ،وملصلحة الخروج من االتحاد األورويب .ومثة واليات كانت
محسوب ًة عىل الدميقراطيني يف الواليات املتحدة ص ّوتت لرتامب ،ما
يعني أ ّن الطبقة العاملة البيضاء أصبحت متيل إىل التصويت لليمني،
وهي أكرث عرض ًة التخاذ مواقف ضد الهجرة واملهاجرين.
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ويص ّور الجدول ( )1أمرين أساسيني:
•مثة استقرار يف خريطة التصويت يف الواليات تصل إىل حد تبلور
قليل لرأينا استقرا ًرا يف
وسعنا العدسة ً
"هوية سياسية" ،ولو ّ
التصويت حتى عىل مستوى األقضية.

•يق ّدم انتقال واليــات أوهايو وبنسلفانيا ميشيغان وآيوا
وويسكونسن من التصويت للمرشح الدميقراطي (يف االنتخابات
السبعة السابقة تقري ًبا) إىل املرشح الجمهوري ترامب يف
عم أوردناه أعاله.
االنتخابات األخرية ،صور ًة ّ

الجدول ()1
نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام  2016بحسب الوالية ،مقارن ًة بنتائج االنتخابات السابقة منذ عام 1988

نتائج تصويت الوالية يف االنتخابات الرئاسية السابقة
*
منذ عام  1988وحتى عام 2012

نتائج االنتخابات الرئاسية 2016

1

كاليفورنيا

CA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

55

2

نيويورك

NY

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

29

3

إلينوي

IL

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

20

4

واشنطن

WA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

12

5

نيو جرييس

NJ

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

14

6

ماساتشوستس

MA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

11

7

مينيسوتا

MN

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

10

8

ماريالند

MD

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

10

9

أوريغون

OR

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

7

10

كونيتيكت

CT

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

7

11

هاواي

HI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

4

12

رود آيالند

RI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

4

13

فريمونت

VT

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

3

14

ديالوير

DE

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

3

15

واشنطن العاصمة

DC

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

3

16

ماين

ME

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

17

نيومكسيكو

NM

صوتت للمرشح الدميقراطي يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

5

18

نيوهامبشري

NH

صوتت للمرشح الدميقراطي يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

4

19

نيفادا

NV

صوتت للمرشح الدميقراطي يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

6

20

كولورادو

CO

صوتت للمرشح الجمهوري يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

9

21

فرجينيا

VA

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

13

22

أوهايو

OH

صوتت للمرشح الدميقراطي يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

18

الوالية

3

1
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بنسلفانيا

PA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

20

24

ميشيغان

MI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

16

25

آيوا

IA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

6

26

ويسكونسن

WI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

10

27

فلوريدا

FL

صوتت للمرشح الجمهوري يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

29

28

فريجينيا الغربية

WV

صوتت للمرشح الجمهوري يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

5

29

تينييس

TN

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

11

30

ميزوري

MO

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

10

31

لويزيانا

LA

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

8

32

كنتايك

KY

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

8

33

أركنساس

AR

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

6

34

تكساس

TX

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

38

35

جورجيا

GA

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات أصل سبعة

16

36

كاروالينا الشاملية

NC

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

15

37

أريزونا

AZ

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

11

38

إنديانا

IN

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

11

39

أالباما

AL

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

9

40

كاروالينا الجنوبية

SC

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

9

41

أوكالهوما

OK

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

7

42

مسيسيبي

MS

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

6

43

كانساس

KS

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

6

44

يوتا

UT

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

6

45

نرباسكا

NE

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

5

46

أيداهو

ID

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

4

47

داكوتا الجنوبية

SD

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

48

أالسكا

AK

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

49

داكوتا الشاملية

ND

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

50

وايومنغ

WY

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

51

مونتانا

MT

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

3

* “How Red or Blue is Your State?” The Hill, 24 October 2014, accessed on 13/12/2016, at: http://bit.ly/1BpNEBR.
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وتنترش ثقافة القومية املنغلقة اإلثنية غري القامئة عىل املواطنة
يف أوروبا والواليات املتحدة لدى البالغني ممن يقارنون الوضع
الحايل مبراحل سابقة .لقد كانوا "ميلكون البالد" .ومع زيادة أعداد
املهاجرين املسلمني يف أوروبا ،وأولئك من غري البيض الربوتستانت
يف الواليات املتحدة األمريكية ،يتفاقم الشعور بأ ّن هذه البالد "كانت"
وسلبت منهم .هنا تربز بقوة مسألة العالقة بني مركبات
بالدهمُ ،
هوية الجامعة القومية وهوية الدولة.
صحيح أ ّن الطبقة العاملة يف هذه البلدان غاضبة ومحبطة من توسع
الفجوة بني الفقراء واألغنياء ،وازدياد ح ّدة ظواهر انعدام املساواة.
ولكن هذا ال يفرس التصويت لرتامب .وميكن فهم سلوك الطبقة
العاملة أو فئات واسعة من الطبقة العاملة البيضاء يف هذه الدول
من زاوية أخرى متا ًما ،بوصفها ردة فعل عىل تنامي املساواة وليس
عدم املساواة .فمع توسع الفجوة بني الطبقات واالستقطاب بني
الغني والفقري ،ازدادت نسبة املساواة لألمريكيني من أصل أفريقي
رص عىل املقاربة االقتصادية
واملرأة وغريها داخل كل طبقة .ومن ي ّ
تنافسا بني األجراء
للقضية ميكنه أن يفهم هذا التطور بوصفه
ً
(العامل ،واملوظفني) تستفيد منه عمو ًما الرأساملية التي ميثّلها
بالتأكيد أمثال ترامب.
يف األعوام من  2005وحتى  ،2013ارتفعت دخول األرس األمريكية
من أصل أفريقي م ّمن يزيد دخلها عىل  200ألف دوالر أمرييك
بنسبة  138يف املئة ،مقارن ًة باملعدل العام ملجموع األرس يف الواليات
املتحدة الذي بلغت نسبة زيادته  74يف املئة .كام أ ّن عدد أصحاب
املاليني من األمريكيني من أصل أفريقي قد ارتفع من  25مليون ًريا يف
ستينيات القرن املايض ليصل اليوم إىل  35ألف مليونري ،واستطاعت
النخبة األمريكية من أصل أفريقي أن توصل أوباما إىل رئاسة الواليات
املتحدة لواليتني ،إال أ ّن الفجوة الطبقية بني األمريكيني من أصول
أفريقية ما زالت واسعة .ومتثّل املرأة األمريكية اليوم نحو نصف
القوى العاملة؛ أي ما نسبته  49.9يف املئة من إجاميل عدد العاملني
يف الواليات املتحدة ،ويشغلن مناصب عليا يف أكرب رشكات العامل،
مثل رشكة بيبيس ،ورشكة Archer Daniels Midland Company
لألغذية والسلع التجارية ،ورشكة  W.L. Goreللمنتجات الصناعية.
ومتثّل نسبته ّن  60يف املئة من حملة الشهادات الجامعية .هذا
إضاف ًة إىل قرار املحكمة الدستورية العليا يف الواليات املتحدة يف 26
حزيران /يونيو  2015الذي ألزم جميع الواليات األمريكية االعرتاف
بحق املثليني يف الزواج بصورة قانونية(((.
”4 Nora Lustig, “Elections in America: It is Also about Rising Equality,
VOX, November 29, 2016, accessed on 29/11/2016, at: http://bit.ly/2g6YU2v
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ومن نافل القول إ ّن ترامب وفئة أباطرة املال واألعامل املحيطة به
ال ميثالن مصالح العامل ،بل تستفيد هذه الفئة من دون شك من
تأجيج التنافس داخل الطبقة العاملة ،وتوجيه نقمتها نحو األقليات
أي نقايب منذ
والشعوب األخرى وغريها .هذه إسرتاتيجيات يدركها ّ
القرن التاسع عرش .ولكن ال ميكن فهمها يف الظرف التاريخي العيني
من دون البعد الثقايف .ومن هنا ،فإ ّن التفسري يكمن يف التنافس داخل
الطبقات االقتصادية ،وليس بني الطبقات ،ما يعزز قدرة السياسيني
الشعبويني عىل تعبئة معسكرات عابرة للطبقات يجمعها النفور من
القيم الليربالية من جهة ،والخوف من متكني من كانوا مهمشني من
يعب عن نفسه يف تأكيد الهوية.
جهة أخرى ،وهو الخوف الذي ّ
ول اهتام ًما
ويف رأيي املتواضع ،إ ّن البعد الغائب يف التحليل الذي ال يُ َ
كافيًا هو البعد الثقايف الذي يتحول غالبًا إىل هوية؛ فالقوى التي
تصارعت يف انتخابات الواليات املتحدة ويف استفتاء الخروج من
االتحاد األورويب يف بريطانيا بتاريخ  23حزيران /يونيو ( 2016الذي
َع ّده ترامب من بشائر انتصاره يف الواليات املتحدة) ليست طبقات
باملعنى االقتصادي الكالسييك للكلمة ،بل معسكرات ثقافية تشتمل
عىل البعد االقتصادي الطبقي من دون شك .ولك ّن املكون الذي
يجعل للبعد الطبقي االقتصادي أهمي ًة سياسي ًة هو املركب الثقايف/
الطبقي الذي يصوغ املصالح ومشاعر مثل الغضب والنقمة والخوف
وغريها ،ويعيد صوغها ،بلغة سياسية.
ٍ
قطاعات اجتامعية متلربلة
إنّه رصاع بني ثقافتني :تسود األوىل لدى
ثقاف ًيا واجتامع ًيا وسياس ًيا ميكن ترسيم مالمحها بوصفها ٍ
فئات وسطى
من قطاعات خدمية وأكادميية وتكنوقراطية وغريها ،وتعيش يف املدن
الكربى غال ًبا ،وهي مستفيدة من العوملة والتجارة الحرة .إنّها ليست
بريئ ًة متا ًما من العنرصية ومن الشعور بالتفوق تجاه اآلخر ،وال هي
متحررة من الخوف من اآلخر أيضً ا ،ولك ّنها أقدر عىل تح ّمل االختالف
ألنّها مهيمنة وقوية .هذا إضاف ًة إىل أ ّن جز ًءا متنام ًيا منها أصبح
قيم ليربالية أخالق ًيا ،وذلك عرب التنشئة االجتامعية
يتبنى مبدئ ًيا ً
ونتائج رصاعات األجيال؛ أما الثانية فثقافة محافظة وتقليدية عابرة
للطبقات ،ولك ّنها سائدة بخاصة يف األرياف الغنية والفقرية املحافظة
التي تنظر بريبة وشك إىل ثقافة املدن الكربى بوصفها منحلّةً .ويف
رضرة من
مراحل األزمات تلتقي معها فئات اجتامعية حديثة مت ّ
الحداثة والعوملة ناقمة عىل النخب واملؤسسة ،ومنها أوساط واسعة
من الطبقة العاملة البيضاء ،وفئات تدهورت من الطبقة الوسطى إىل
مهاوي الفقر نتيج ًة لتغ ّول االحتكارات الكربى ،أو فقدان العمل ،أو
أزمات البورصة واالستثامرات الخائبة ،وعدم تح ّمل أسعار العقارات
يف املدن ،وعوامل كثرية أخرى.
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الجدول ()2
نتائج استطالع  CNNآراء الناخبني األمريكيني فور خروجهم من مراكز االقرتاع يوم االنتخابات
()Exit Polls

هيالري كلينتون

دونالد ترامب

مرشح آخر /رفض اإلجابة

الجندر
الذكور ()%47

%41

%52

%7

اإلناث ()%53

%54

%41

%5

العمر
)%19( 29-18

%55

%36

%9

)%25( 44-30

%51

%41

%8

)%40( 64-45

%44

%52

%4

 65سنة فأكرب ()%16

%45

%52

%3

العرق
البيض ()%71

%37

%57

%6

غري البيض ()%29

%74

%21

%5

املستوى التعليمي
ثانوي فأقل ()%18

%46

%51

%3

أقل من جامعي ()%32

%43

%51

%6

خريج جامعي ()%32

%49

%44

%7

دراسات عليا ()%18

%58

%37

%5

املنطقة
املدن )%urban (34

%60

%34

%6

الضواحي)%suburban (49

%45

%49

%6

الريف)% rural (17

%34

%61

%5

العرق والجندر
الذكور البيض ()%34

%31

%62

%7

اإلناث البيض ()%37

%43

%52

%5

الذكور السود ()%5

%82

%13

%5

اإلناث السود ()%7

%94

%4

%2

الذكور الالتينيون ()%5

%63

%32

%5

اإلناث الالتينيات ()%6

%69

%25

%6

أخرى ()%6

%61

%31

%8

دراسات
صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل

ليس هذان معسكرين منسجمني داخل ًيا عىل اإلطالق .ولكن ما مي ّيز
املرحلة الحالية هو تج ّمع هذه القوى املتنوعة املتعددة املصالح
واملشارب واألهداف يف معسكرين؛ أحدهام يبدو ليرباليًا ونخبويًا
يف ثقافته وليس بالرضورة يف طبقته االجتامعية ،واآلخر يبدو وطن ًيا
شعبويًا معاديًا لألجانب والهجرة أيضً ا يف ثقافته وخطابه السيايس.
األول أكرث علامنية والثاين أكرث تدي ًنا .ويجتمع يف األول بصورة عامة
مواطنون ذوو تحصيل علمي أعىل من املتجمعني يف املعسكر الثاين.
نقل إ ّن معدل التحصيل العلمي يف املعسكر األول أعىل منه
ودعونا ْ
يف املعسكر الثاين.
وأسهمت وسائل التواصل االجتامعي يف متكني فئات املعسكر الثاين
من املشاركة السياسية املبارشة من دون رقابة النخب التي تسيطر
عىل وسائل اإلعالم وتحررها ،وتقوم بغربلتها" .تُفلرت" وسائل اإلعالم
املهنية التي تسيطر عليها النخب االقتصادية والثقافية املعلومة،
وذلك ليس فقط بالتمييز بني الحقيقة والخيال ،والواقعة والشائعة،
بل قيم ًيا أيضً ا .أما وسائل التواصل االجتامعي فقد منحت فئات
فمثل وصل
رشا ال مير عرب هيمنة النخبة؛ ً
املعسكر الثاين تعب ًريا مبا ً
متابعو حساب ترامب عىل تويرت إىل أكرث من  16مليون متابع.
ولن يتسع املجال لوصف آليات التعبري عن الثقافة الجامهريية
يف املرحلة التاريخية الراهنة ،هذا عدا ما تقوم به وسائل اإلعالم
الرئيسة ملسايرة هذه الثقافة ومراءاتها وإعادة إنتاجها استهالكيًا.
وأذكر هنا أ ّن ترامب بذاته هو بليونري درس يف جامعات يدرس فيها
أبناء األغنياء ،وهو أيضً ا ابن نيويورك من مراكز الثقافة األوىل مبوجب
التصنيف أعاله .ولكنه ال يبدو للناس الذين صوتوا له نخبويًا ،وذلك
ليس ألنه متواضع ،فأسلوبه يتميز بالغرور ،وال ألنّه ميثّل مصالح
الناس ،بل ألنّه ميثّل هوية هذا املعسكر ويتكلم لغته.
وهنا أعود إىل متييز ٍ
كتاب املجتمع
ات نظرية وتاريخية أجريتها يف َ
املدين واملسألة العربية ،واستخدمتها أيضً ا يف مؤلفات ثالثة حول
الثورات العربية .وهي متييزات بني الدميقراطية والليربالية تق ّدم
التطورات الدليل بعد اآلخر عىل الحاجة إليها.
فمركب الدميقراطية الليربالية مل يكن دامئًا قامئًا ،وتاريخ ًيا مل تكن
التوسع يف
الدميقراطية ليربالي ًة ومل تكن الليربالية دميقراطيةً .وميكننا ّ
فأس الدميقراطية عمو ًما املشاركة الشعبية الواسعة يف
هذا املوضوعّ ،
صنع القرار والتمثيل النيايب الذي يقرر عرب االنتخابات ،وقيمتها الرئيسة
املساواة وتتجىل بخاصة يف املراحل النضالية للدميقراطية .أ ّما الليربالية
فتقوم عىل حريات األفراد وحامية مجالهم الخاص مبا يف ذلك امللكية
الخاصة ،وقيمتها الرئيسة الحرية وما يشتق منها من قيم.
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كانت الليربالية غال ًبا يف القرن التاسع عرش ويف النصف األول من
القرن العرشين تيا ًرا فكريًا سياس ًيا اقتصاديًا نخبويًّا .واهتم ح َملة
هذا الفكر بالحفاظ عىل هذه القيم بوصفها مو ّج ًها لعالقات الدولة
والفرد واملجتمع ،وحاميتها من عسف السلطة التي يفرتض أن يقترص
دورها عىل حامية الحريات .وبدا لهم أ ّن رشط الحفاظ عىل الحريات
املدنية وحامية املجال الخاص هو عدم مشاركة الجامهري الواسعة
التي ال تتبنى هذه القيم غالبًا ،يف عملية صنع القرار .فإذا ترك القرار
لجامهري واسعة سهلة االنقياد ،أي التي يسهل عىل الدمياغوغيني
خداعها ،فسوف تكون النتائج وخيمةً.

ويف رأيي حصل اللقاء بني الدميقراطية والليربالية بعد الحرب العاملية
تبي خطر الدمياغوغيا الشعبوية من جهة ،وعزلة الفكر
الثانية ،حني ّ
الليربايل عن الجمهور الواسع من جهة أخرى؛ إذ أفرزت االنتخابات
ٍ
حاالت متطرفة بعد األزمة االقتصادية
يف عرص الثقافة الجامهريية يف
يف نهاية العرشينيات وعىل خلفية ادعاءات باملظلومية القومية
التاريخية ،وشعور بالخوف عىل الهوية ،واتهامات بانحالل النخب
 ،decadenceأنظم ًة فاشية.
منذ ذلك الوقت ،أصبح الدميقراطيون والليرباليون يسعون إىل ربط
مبادئ الدميقراطية والحقوق والحريات املدنية ،وحتى مطابقتها،
وذلك حني أل ّحت الحاجة إىل مبادئ فوق دستورية تحمي الحريات
من األغلبيات الطارئة التي رمبا ال تؤمن بهذه القيم .وما نشأ بعد
الحرب العاملية الثانية هو واقع تاريخي جديد تتطور فيه دميقراطية
ليربالية عرب دينامكية تفاعلية بني شقّيها هذين؛ ومل يتحول هذا
بالرضورة إىل رابط قيمي بني الليربالية والدميقراطية ّإل عند فئات
محددة من الدميقراطيني الليرباليني .ويف األزمات الكربى يتزعزع هذا
الرابط بني الدميقراطية والليربالية عند فئات واسعة من الجمهور.
وبإمكان شخص مثل ترامب ومارين لوبان وغريهام االستفادة من
املزاج الشعبي يف ظروف املشاركة الشعبية الواسعة (أي الدميقراطية)
ضد الليربالية والليرباليني .وال يُفرتض أن يكون تصور هذا األمر صعبًا
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للفهم بالنسبة إلينا ،نحن شعوب الرشق ،وال أظن أ ّن أح ًدا يف حاجة
إىل أن أع ّدد له الحاالت الكثرية التي يجري فيها تعبئة الجامهري يف
بلداننا بسهولة نسبية ضد هذه القيم بوصفها دخيل ًة ومدسوس ًة تهدد
االستقرار ومنط الحياة القائم ،لتمرير سيطرة أعتى الديكتاتوريات
ض ّد الشعب عىل إيقاع قرع طبول هذه الدمياغوغيا الشعبوية.

عن الشعبوية
نتوقف هنا لحظ ًة عند الدمياغوغيا الشعبوية .كان الدمياغوغ قائد
العامة الذي يشعل غضبها يف أثينا .ومل يكن للتعبري يف البداية تداعياتٌ
سلبية .وتط ّورت هذه بارتسام الخطاب السيايس الدمياغوغي عىل صورة
تحريض يستسهل استغالل جهل العامة واآلراء املسبقة املنترشة بينهم،
فيعب عام يرغب الناس يف سامعه .وهذا ال يشرتط إميان الخطيب بكل
ّ
ما يتفوه به .فقد يكون مؤدل ًجا ويؤمن مبا يقول ،لك ّنه يستخدم خطابًا
مصمم مبوجب ما يعتقد أ ّن الناس يريدون سامعه بنا ًء عىل
دمياغوغيًّا
ً
الغرائز وامليول واملخاوف الدفينة والسافرة .وقد ال يكون أيديولوج ًّيا،
ورمبا يكون سينيك ًّيا بالتعبري الحديث واملعارص (وداللته عكس داللة
اليوناين الفلسفي القديم) ،وذلك حني يكون هدف السيايس الشعبوي
بأي طريقة ،أي تحقيق مصلحة ذاتية.
الوصول إىل السلطة ّ
وقد ثبت عرب التاريخ أ ّن مثة أمناطًا مرن ًة من الشعبوية ال تجد صعوب ًة يف
تغيري املواقف والخطاب بحسب الظرف .وعىل الرغم من أ ّن ترامب يؤمن
تعب عام يرغب
بجز ٍء مام يقول دون شك ،ولكن ّ
كل ما يقوله دمياغوغيا ّ
قطا ٌع واس ٌع من الناس يف سامعه وال يستطيع قوله ،أو يخجل من قوله.
ورمبا كان بإمكانه أن يتحالف مع شعبويني براغامتيني مثله إلدارة الدولة
بعد االنتخابات ،لك ّنه اختار أن يجمع بني مكافأة بعض الشعبويني الذين
ساعدوه يف االنتخابات ،وتعيني رجال أعامل يؤمنون بقدرته عىل إدارة
الدولة بوصفها "بيزنس" أكرث من السياسيني ،وساسة محافظني وآخرين
من اليمني املتط ّرف .وغال ًبا ما يكون اليمني املتطرف نخبويًّا مثل اليسار
املتطرف وليس بالرضورة دمياغوغ ًّيا؛ مبعنى أنّه يقول ما يرى أنّه صحيح.
يريد ترامب أن يستعيد "عظمة أمريكا" مثلام يريد بوتني أن يستعيد
"عظمة روسيا" ،وغريهام يريد استعادة أمجاد الصني ورصبيا وهنغاريا
وفرنسا وبريطانيا .يريد الجميع استعادة عظمة قامئة غالبًا يف املخيلة
وحدها .وغالبًا ما كانت هذه العظمة القومية أو الوطنية التي يريدون
استعادتها أنظم َة طغيانٍ ال يرغب أحد يف العيش يف ظلّها ،هذا عدا
عن أنّها وجدت تعبريها غالبًا يف رصاعات نفوذ للهيمنة عىل ما يع ّدونه
مجالهم الحيوي ،فأشعلت حروبًا ،ومنها حروب عاملية .كام أ ّن عظمة
األمة والدولة التي يهيئونها لجمهورهم هي بالضبط ما يتضاءل أمامه
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اإلنسان وحقوق املواطن .وقد يرى اليمني املتطرف أ ّن عظمة بالده
املنشودة تتناقض مع عظمة البلدان األخرى.
مل يخرتع ترامب إسرتاتيجية تأطري هوية مؤيديه بنا ًء عىل توجيه
االتهامات إىل "اآلخر" داخل املجتمع نفسه ،بوصفها إحدى أهم أدوات
ٍ
لسنوات ع ّدة مبدأ "نحن وهم".
الشعبوية .فقد تب ّنى الحزب الجمهوري
ففي حملته االنتخابية للرئاسة عام  ،1968نجح ريتشارد نيكسون يف
استغالل عنرصية البيض الجنوبيني ،عىل الرغم من أ ّن باري غولدووتر،
املرشح الجمهوري لالنتخابات الرئاسية عام  ،1964استخدم من قبله
اإلسرتاتيجية ذاتها يف حملته االنتخابية وفشل يف ذلك .كام قام رونالد
ريغان بشيطنة املستفيدين من برنامج الرعاية األمريكية من األمريكيني
من أصول أفريقية ليكسب بذلك أصــوات الناخبني يف الضواحي
الشاملية .واستخدم جورج بوش األب هذه اإلسرتاتيجية ضد األمريكيني
من أصول أفريقية املدانني بسجالت إجرامية؛ كام استغل جورج بوش
االبن قلق الناس من زواج املثليني ليضمن الفوز يف انتخابات .2004
هذه انتهازية سياسية مألوفة يف االنتخابات ،ولكنها تساهم يف إبقاء
العنرصية حيةً؛ فهي متنحها جرعات من الرشعية من حني إىل آخر.
مل تجعل هذه االنتهازية السياسية من الحزب الجمهوري حزبًا شعبويًا،
تغي نحو اليمني يف ظل ارتفاع نسب
ّإل أ ّن املشهد السيايس األمرييك قد ّ
املنتسبني إىل حركة "حزب الشاي"((( ،ونحو الشعبوية للعوامل املذكورة
أعاله يضاف إليها الشعور بالسخط تجاه رئاسة أوباما ،واملساعدات
املالية املزعومة لس ّد ديون األمريكيني من ذوي األصول األفريقية
والالتينية ،والدين القومي ،وبرنامج التأمني الصحي ألوباما املعروف
بأوباما كري  ،Obamacareواملوقف من مؤسسة الحزب الجمهوري(((.
ويبقى التعبري األوضح عن طفرة الشعبوية السياسية تغلُّب ترامب
داخل الحزب الجمهوري عىل مرشحي مؤسسة الحزب ،وترشحه
لالنتخابات الرئاسية وفوزه فيها.
يُظهر انتخاب دونالد ترامب وخروج بريطانيا من االتحاد األورويب تح ّو َل
طبيعة الطبقة العاملة يف كلٍ من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا؛
بتخل النخب
إذ أصبحت هذه الطبقة أكرث شعبوي ًة نتيج ًة لشعورها ّ
 5إ ّن أنصار "حزب الشاي"  Tea Partyأكرث ثرا ًء وتعل ًّم من عامة الناس يف الواليات
املتحدة ،وهم غال ًبا من البيض الذكور املتزوجني والذين تفوق أعامرهم  45عا ًما ،ومن مؤيدي
الحزب الجمهوري .وهم أكرث محافظ ًة من الجمهوريني عمو ًما يف بعض القضايا ،ويعارضون
بشدة إدارة أوباما من منطلق أيديولوجي ،انظر :استطالع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تاميز
و"يس يب إس نيوز" يف الفرتة  12 - 5نسيان /أبريل  2010عىل عيّنة حجمها  1580مستجيبًا،
منهم  881مستجي ًبا من مؤيدي "حزب الشاي":
Kate Zernike & Megan Thee-Brenan, “Poll Finds Tea Party Backers Wealthier
and More Educated,” The New York Times, April 14, 2010.
6 Thomas Greven, “The Rise of Right-wing Populism in Europe and the
United States–A Comparative Perspective,” Friedrich Ebert Stiftung, May
2016.
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واألحزاب السياسية الرئيسة /التقليدية عنها اقتصاديًّا ،هذا عدا عن
املسافة التي تفصلها عنها سياس ًيا  -ثقاف ًيا .فقد ص ّوت العامل البيض
يف الواليات املتحدة لدونالد ترامب ،وكسب أيضً ا أصوات الناخبني
"املنسيني" يف املناطق التي ت ُسمى بحزام الصدأ  Rust Beltيف الشامل
الرشقي ،أي املناطق املتداعية بعد هجرة الصناعة منها .وهم الذين
فشلت استطالعات الرأي يف متثيلهم نتيج ًة لصعوبة الوصول إليهم من
خالل شبكة اإلنرتنت والهواتف ،وأيضً ا نتيج ًة لعدم اهتامم القامئني عىل
هذه االستطالعات بهذه الفئة غري النشيطة انتخابيًا ،فالعديد ممن
ينتمون إليها مل يصوتوا منذ مدة ،أو مل يصوتوا عىل اإلطالق .وهذا أيضً ا
ما شهدته بريطانيا يف استفتاء الخروج من االتحاد األورويب ،حني ص ّوت
العديد من الربيطانيني للخروج من االتحاد األورويب م ّمن مل يصوتوا من
أي انتخابات (غري نشيطني انتخابيًا)(((.
قبل يف ّ

يف نهاية تسعينيات القرن املايض ،س ّجل اليمني املتطرف يف الواليات
املعب عنها حزب ًيا ،كام يف حالة
املتحدة يف حاالته العلنية اإلعالمية أو ّ
باتريك بيوكانان  ،Patrick Buchananوحزب الجبهة القومية بقيادة
جان ماري لوبان  Jean-Mary Le Penيف فرنسا ،ويورغ هايدر Jörg
 Haiderيف النمسا((( ،مفاجأ ًة للدميقراطية والدميقراطيات الغربية
عمو ًما ،مبا حققه من ارتفاع يف عدد املصوتني ملصلحته؛ وتوسعت قواعده
يف بداية األلفية نتيج ًة لتوظيف موضوعات الالجئني والعوملة لفائدته.
وهي قضايا متعلقة باالقتصاد والهوية أيضً ا .وهكذا ،فإ ّن قاعدة اليمني
7 “Brexit, the US and the Revenge of the Deplorables,” The Economist
Intelligence Unit, November 9, 2016.
 8يُع ّد حزب الحرية النمساوي ) Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖالذي
مثال عىل األحزاب اليمينية الشعبوية املتطرفة ذات الربامج املرنة ،فحتى
تأسس عام ً ،1955
عام  ،1980قامت األحزاب االشرتاكية القومية السابقة بأدوار مهمة .ولكن يف وقت الحق،
شارك حزب الحرية ،بتمثيل ضئيل ،يف تشكيل ائتالف واسع مع االشرتاكيني الدميقراطيني يف
النمسا حتى عام  ،1986وذلك إىل حني فوز يورغ هايدر  Jörg Haiderبقيادة الحزب ،وظل
رئيسا له حتى عام  .2000يف تلك الفرتة ح ّول هايدر تو ّجه الحزب نحو اليمني مر ًة أخرى،
ً
وعمل عىل توسيع قاعدته لتشمل الناخبني من الطبقة العاملة ،مع تو ّجه متزايد ملعاداة
املهاجرين واملسلمني .كام حمل الحزب رسالة القومية األملانية وقلّل باملقابل من أهمية
االشرتاكية الوطنية.
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املتطرف الشعبوي موجودة منذ  25عا ًما ،وقد توسعت مع زيادة أعداد
الالجئني وتأثريهم يف هوية البلدان التي لجأوا إليها ،إضاف ًة إىل عوامل
تراجع الصناعة التي أث ّرت يف اقتصاد هذه البلدان وانخفاض النمو
االقتصادي نتيج ًة لألزمة االقتصادية يف  .2008والتقى اليمني املتطرف
مع تصاعد النزعة الشعبوية واستفاد منها .ونتيج ًة لذلك ،فقد استطاع
اليمني الشعبوي تحقيق تقدّمٍ يف كلٍ من الواليات املتحدة ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وأملانيا ،والنمسا ،والسويد ،وفنلندا ،وسلوفاكيا ،وكرواتيا ،إضاف ًة
إىل وصوله إىل الحكم يف كلٍ من هنغاريا((( وبولندا( .((1وحقق حزب
"البديل من أجل أملانيا"  Alternative für Deutschlandمنذ أن
تأسس عام  2013مكاسب مذهلة يف االنتخابات املحلية ،ويبدو أنّه
سوف يتجاوز نسبة الحسم الالزمة لدخول البوندزتاغ يف االنتخابات
املقبلة .وتقوم شعبيته حرصيًا عىل معاداة األجانب والتعددية الثقافية،
وير ّوج ملعاداة اإلسالم محذ ًرا من تزايد أعداد املسلمني يف أملانيا .وال
شك يف أ ّن النازيني الجدد صوتوا له ،ولكن قاعدته االنتخابية تقوم عىل
شعبويته التي تخاطب مواطنني أملانًا متخوفني من األجانب والعوملة؛
ومنهم من يقف عىل ميني الخريطة السياسية ووسطها.
وتجري عملية تغذية متبادلة بني هذه القوى؛ إذ دعا ستيفن بونان
 ،Stephen Bannonالرئيس التنفيذي لحملة دونالد ترامب االنتخابية،
ماريون مارشال لوبان Marion Maréchal-Le Penمنسقة حملة
مارين لوبان إىل التعاون ،وذلك بعد أيام من فوزه باالنتخابات .وكان
نايجل فاراج  Nigel Farageزعيم حزب استقالل بريطانيا ()UKIP
الذي قاد حملة خروج بريطانيا من االتحاد األورويب أول السياسيني
الزائرين لدونالد ترامب بعد فوزه يف االنتخابات.
ويف أوروبا ،أسهم نفور حزب الجبهة الوطنية يف فرنسا وعدد من
األحزاب اليمينية األوروبية التي ت ُنادي بالهوية القومية اإلثنية ،من
قيادة الواليات املتحدة للنظام العاملي ،وال سيام يف عهد أوباما ،يف
توجهها للتحالف مع نظام فالدميري بوتني يف روسيا؛ ففي ،2014
قامت مارين لوبان ،رئيسة حزب الجبهة الوطنية ،بالحصول عىل
قرض قيمته  9.8ماليني دوالر أمرييك من بنك رويس  -تشييك يف
روسيا بحجة أ ّن بنوك فرنسا لن توافق عىل منحها هذا القرض .كام
 9منذ عام  ،2010أصبح الحزب الحاكم يف هنغاريا ،حزب فيديسز  ،Fideszوهو أقرب
إىل أن يكون حزبًا استبداديًا غري ليربايل .وتبنى االئتالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور
أوربان ،رئيس الحزب ،دستو ًرا جديدًا يُقيّد حرية اإلعالمُ .يثل هذا الحزب مثالً آخر عىل
اليمينية الشعبوية ذات الربنامج املرن ،إذ بدأ هذا الحزب عند تأسيسه يف  1988تحالفًا
ليرباليًا ،وتح ّول نحو اليمني بعد فشله يف عدة انتخابات ،وميكن عدّه اليوم حزبًا قوميًا شعبويًا
محافظًا يتبنى تدخّل الدولة يف االقتصاد ،كام يُنظر إىل مفهوم /تعريف الحزب لـ "األمة
املجرية" بوصفه تهديدًا للدول املجاورة التي فيها مواطنون من أصول مجرية.
10 Matt O'Brien, “The Stunning Truth that Explains the Rise of the Farright in Britain and Elsewhere,” The Washington Post, May 31, 2016.
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رصح يف شباط /فرباير  2016بأنّه ينوي التقديم عىل قرض
أ ّن الحزب ّ
من روسيا بقيمة  29.3مليون دوالر أمرييك يف حال مل توافق البنوك
الفرنسية عىل منحهم إياه ،بحيث سيقوم الحزب باستخدامه يف حملته
خالل االنتخابات الرئاسية الفرنسية املقبلة(.((1
عمو ًما ،تتخذ القوى القومية املتطرفة من البلدان املختلفة مواقف
مشككة ،إن مل تكن معادي ًة من بعضها ،فأممية اليمني القومي املتطرف
مصطلح متناقض بذاته .ولكن ظواهر مثل التعاون املشار إليه ،وحقيقة
كل منها يستفيد من انتصارات غريه ،والشعور أنّها جز ٌء من موجة
أ ّن ً
كل بلد فحسب،
واحدة ،مصدرها أ ّن الخصم معسك ٌر آخر ليس قامئًا يف ّ
بل عىل مستوى البلدان الغربية كافةً .بعد نحو أسبوع من فوز دونالد
ترامب وزيارة نايجل فاراج( ((1الرسمية األوىل له بعد انتخابه ،كتب
فاراج يف صحيفة صن الربيطانية أ ّن الناخبني يف الغرب يريدون دول ًة
قومي ًة ودميقراطيةً ،تراقب حدودها ،وتكون مسؤول ًة عن شؤونها .وأشار
إىل مفاجآت سياسية أخرى ستشهدها أوروبا ودول أخرى(.((1
مييل اليمني الشعبوي إىل تعريف الشعب بوصفه وحد ًة إثني ًة متجانس ًة
ثقافيًّا وذات تاريخ واحد مشرتك ،واالبتعاد عن فكرة املواطنة بوصفها
حجر األساس يف بناء األمة .وتتمثل إسرتاتيجيته بأن يق ّدم نفسه كأنّه
يحمي هوية الشعب ومنط حياته ،ويفضل مصالح الشعب املع ّرف
إثنيًا عىل مصالح "اآلخرين"؛ واملقصود غالبًا املهاجرون الذين يص َّورون
عىل أنّهم مفضَّ لون لدى النخبة املنحلة انتام ًء وثقافةً .وتتنوع أساليب
رس مدروس للتابوهات "املزعومة" املفروضة ليربال ًيا،
الشعبويني يف ك ٍ
بفظاظة تربك السامع فتبدو له كأنّها استقامة مضادة للنفاق (مع أ ّن
الفظاظة قد ترتافق مع الكذب والنفاق) ،هذا إضاف ًة إىل اعتامدها عىل
العاطفة واستخدام اإلهانات الشخصية والتشهري ،ونظريات املؤامرة،
والدالالت املجازية الجسدية ،وحتى العنف الكالمي.
الشعبوية خطاب سيايس مرتبط غالبًا بأيديولوجيا سياسية معينة
(يسارية أو ميينية ،دينية أو علامنية) ،ولكن العالقة بينهام مركبة كام
أسلفنا .فالشعبويون غال ًبا أقل التزا ًما باأليديولوجية ويبدون براغامتي ًة
11 James McAuley, “Is Trump Reaching out to Europe’s far Right before he
Talks with the Heads of the States?” The Washington Post, November 12, 2016.
 12شهد حزب استقالل اململكة املتحدة ( )UKIPتحت قيادة نايجل فاراج أول نجاح
له يف انتخابات الربملان األورويب وحقق نجاحات عىل مستوى بريطانيا منذ عام  .2011وعىل
الرغم من أ ّن الحزب يُحسب عىل تيار اليمني الراديكايل ،استطاع الحزب أن يُبعد نفسه عن
الحزب القومي الربيطاين  British National Party BNPاملتطرف من خالل تركيزه عىل
سياسته االقتصادية التحررية  ،Economic Libertarianismوعىل مفهومه الشامل للقومية
الربيطانية ،فإ ّن تدفق الالجئني الحايل إىل االتحاد األورويب قد أبرز التشكيك يف موقف الحزب
يف ما يتعلق باملهاجرين.
13 Griff Witte, Emily Rauhala & Dom Phillips, “Trump’s Win May be Just
the Beginning of a Global Populist Wave,” The Washington Post, November
13, 2016.
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مثل ،برئاسة جان ماري
ومرون ًة إذا لزم؛ إذ ظل حزب الجبهة الوطنية ً
لوبان ،يحمل رسال ًة ميينية متطرفة ذات طابع معا ٍد للسامية طوال عقود.
واستند بصورة رئيسة إىل دعم الناخبني من بني الطبقات املتوسطة
وأصحاب األعامل الصغرية واملزارعني ،فتب ّنى مواقف نيوليربالية تستخدم
صيغًا مبسطة من الداروينية االجتامعية .واستطاع الحزب تحقيق
انتصار ٍ
ات انتخابية؛ مثل انتخابات الربملان األورويب والجولة األوىل من
االنتخابات الرئاسية لعام  .2002وعملت رئيسة الحزب الحالية ،ابنة
مؤسس الحزب ،عىل تغيري الصورة امل ُشيطنة للحزب من أجل توسيع
قاعدته؛ وشملت هذه "التسوية" الحتمية تعليق عضوية زعيم الحزب
التاريخي ومؤسسه جان ماري لوبان ،عام  ،2015من جانب ابنته التي
خلفته يف رئاسة الحزب يف  ،2011وجاء قرار تعليق عضويته بسبب
ترصيحاته حول املحرقة اليهودية إضاف ًة إىل أتباعه الراديكاليني ،بل
شملت أيضً ا تحولً يف موقف الحزب من معاداة السامية إىل معاداة
املهاجرين واإلسالم ،وكذلك تح َّول من موقف داعم لليربالية االقتصادية
تغي الخطاب مبوجب توقعات
إىل سياسة حامئية ضد العوملة( .((1لقد ّ
جمهوره ،ولغرض توسيع األوساط الداعمة له بني الفئات املع ّرضة
لخطابه القومي اليميني.
وال ّ
شك يف أ ّن اليمني املتطرف يف الواليات املتحدة الذي سيكون موجو ًدا
يف بعض مفاصل إدارة ترامب املقبلة يرى أ ّن عظمة أمريكا متناقضة مع
عظمة روسيا ،لك ّن أمثال ترامب الشعبويني سيكونون أكرث براغامتي ًة يف
رص براغاميت بالرضورة ،وهي
التعامل مع روسيا ،ففي كل شعبوية عن ٌ
تتد ّرج من الشعبوية األداتية والسينيكية وحتى الشعبوية التي تصل
إىل ح ّد الجنون وتبقى عىل عالقة بالواقع بواسطة الرباغامتية الالزمة
للسيطرة فقط .وقد عرفت منطقتنا العربية مناذج هذه الشعبويات
الحاملي
كلّها .ومن هنا تظهر حرية الرئيس الصيني والرئيس الرويس
ْ
أيضً ا بعظمة بلديهام بخصوص طبيعة القوى املقررة يف إدارة ترامب؛
هل هي القوى الشعبوية الرباغامتية؟ أم الشعبوية غري العقالنية؟ أم
اليمني األمرييك القومي املتطرف؟
تتناقض شعبوية ترامب أيضً ا بني الوعد بتخفيض الرضائب والوعد
بزيادة االستثامر يف البنى التحتية املتأكّلة؛ فهذه البنى املتأكّلة واملهرتئة
بحسب وجهة نظره ،تحتاج إىل زيادة الرضائب وليس تقليلها .أ ّما عن
بناء الجدار مع املكسيك فح ّدث وال حرج .لكنه يحيط نفسه برجال
األعامل ،ويتلقى مكاملة تهنئة من تايوان متجاوزًا ما درج عليه رؤساء
أمريكا يف عدم إغضاب الصني منذ انفتاح إدارة نيكسون عليها.
ويحتاج املرء إىل ص ٍرب ليتابع تقلّب ترصيحات ترامب بشأن فلسطني
من تأييد ما يسمى "عملية السالم" والتحمس لها ،وادعاء القدرة عىل
14 Greven.
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الحياد يف الرصاع بني إرسائيل والفلسطينيني حتى خطابه أمام إيباك
وإعالنه أ ّن املستوطنات ليست عقب ًة أمام السالم ،وأنّه ال يجوز الضغط
عىل إرسائيل أو فرض حلول عىل األطراف ،وأنّه سوف ينقل السفارة
األمريكية إىل القدس اعرتافًا منه بالسيادة اإلرسائيلية عليها(.((1

هل من أفق؟
تؤكد التجربة أ ّن مشاركة األحزاب اليمينية الشعبوية يف الحكم تح ّد
من قدرتها عىل استخدام إحدى أهم أدوات التضليل التي متلكها،
وهي ادعاؤها أ ّن النخب السياسية يف البالد تحكم ضد اإلرادة
السياسية للشعب ،فهي تخرس موقع املتحدث باسم "األغلبية
الصامتة" .ولكن بوسعها أن تستمر يف استثامر مسألة األجانب
واألقليات .ويف هولندا والنمسا ،عىل سبيل املثال ،سادت خيبة أمل
يف أوساط واسعة بعد وصول الشعبويني إىل الحكم ،وذلك إلحساسهم
برضورة تجاوز القضايا الرئيسة التي ينادي بها الشعبويون؛ من
وامليض من الحلول
قضية الالجئني وحتى مواضيع الهوية والسيادة،
ّ
التبسيطية التي متيز الدعاية االنتخابية إىل التسويات واملساومات
الالزمة إلدارة دولة والتوصل إىل حلول فعلية.
لقد انتَخب ترامب قطا ٌع من املجتمع األمرييك ال ميثّل أغلبية الناخبني،
وبالتأكيد ال ميثّل أغلبية املجتمع األمرييك .وانتخابه بأقلية نسبية من
األصوات  46.21يف املئة ( 62851402من األصوات) مقابل  48.17يف
املئة من األصوات ( 65527581صوت ًا) لكلينتون ،جاء بفضل النظام
متثيل للواليات يف املجمع االنتخايب ( 306أصوات
الفدرايل الذي مينح ً
لرتامب مقابل  232صوتًا لكلينتون) ،كام مينح التوزيع السكاين
وليس فقط الكثافة السكانية وزنًا ،ما أسهم يف متكني املعسكر الثقايف
عب عنه السيايس الشعبوي.
السيايس الذي ّ
ولكن هذا يعني أ ّن مثة ٍ
فئات أخرى واسع ًة لن تدافع فقط عن
مصالحها بل أيضً ا عن منط حياتها .وهي موجودة غال ًبا يف املدن
الكربى ووزنها النوعي يف االقتصاد والسياسة أكرب حتى من وزنها
الدميوغرايف .وأكاد أجزم أ ّن مشكلة ترامب الرئيسة ستكون داخلي ًة يف
الرصاع عىل هوية الواليات املتحدة االقتصادية والسياسية والثقافية
وليس مشكلة الرشق األوسط أو منطقة املحيط الهادئ عىل أهمية
هذه املناطق .وسوف يز ّودها ترامب بالعديد من األسباب للتحرك
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السيايس .والسؤال إذا كانت قادرة عىل مد خطوط التواصل ثقاف ًيا
مع فئات من املعسكر اآلخر سوف تترضر من سياسات ترامب.
لقد أوصلت الثقة بالنفس القوى السياسية الليربالية عىل الشاطئ
الرشقي والغريب يف الواليات املتحدة ويف االتحاد األورويب إىل أن
تحاول فرض قيم معينة يف الحوار مع قوى دميقراطية يف بلدان العامل
الثالث قبل دعمها ضد الديكتاتوريات وأنظمة الطغيان ،مع أ ّن هذه
القيم ال تنتمي غال ًبا إىل التيار الرئيس يف الليربالية ،بل إىل ثقافة
فرعية  subcultureيف املدن الكربى يف الواليات املتحدة .وقد أرسلت
االنتخابات األمريكية األخرية تذك ًريا للقوى الدميقراطية الليربالية
مفاده أنّه من املفضل أن تلتفت إىل دواخل بالدها وريفها وعاملها
لتكتشف أ ّن هذه القيم مل ترضب لها جذو ًرا لدى أوساط واسعة يف
مجتمعها ولدى شعبها هي.
أما بالنسبة إىل أثر انتخاب ترامب يف الوضع الدويل فإ ّن الصورة أعقد
من أن تشملها دراسة كهذه.

مالحظة
نجح ترامب يف كسب أصوات أقلية بني األقليات من العامل السود
وذوي األصول الالتينية الذين مل يروا يف هيالري مرشح ًة رئاسي ًة
متثلهم ،عىل خالف نتائج التصويت يف االنتخابات السابقة ألوباما.
وعىل الرغم من حصول هيالري كلينتون عىل نسبة أصوات أعىل بني
األمريكيني من أصول التينية يف هذه االنتخابات مقارن ًة بأوباما عام
 ،2012فإن دونالد ترامب أيضً ا رفع حصة الجمهوريني من أصوات
الناخبني األمريكيني ذوي األصول الالتينية مبقدار  2يف املئة ،من
ضمنهم ذوو األصول الكوبية والفنزويلية الذين صوتوا لرتامب ضد
سياسة الدميقراطيني وأوباما يف التصالح مع النظام يف كوبا .والحقيقة
أ ّن املهاجرين القدامى املندمجني يف الحياة األمريكية الذين تب َّنوا
قيم التيار املحافظ رغب ًة منهم يف تأكيد أمريكيتهم ،غالبًا ما ينفرون
من موجات الهجرة الجديدة التي تعيد طرح مسألة هويتهم التي
خلفوها وراءهم ،وتطمس الحدود بينهم وبني املهاجرين الجدد.
لقد شهدنا ذلك تاريخ ًيا يف نفور يهود أوروبا الوسطى والغربية يف
املرحلة الليربالية من تدفّق اليهود الروس غربًا هربًا من موجات
العداء للسامية يف روسيا القيرصية.
كام أ ّن بعض أبناء األقليات الذين ينجحون يف االندماج يطورون
عقيد ًة عصامي ًة تدافع عن النظام القائم مفادها أنّهم نجحوا ألنهم
مؤهلون ومجتهدون ،وأ ّن الفاشلني والخارسين ينتقدون النظام
ويح ّملونه املسؤولية مع أ ّن فشلهم ناجم عن الكسل أو االنجرار إىل
الجرمية واملخدرات وغريها.

