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بريت سيم، إينو سارينني، وأنا كراستيڤا (إرشاف).- 
أوروبا  يف  التضامن  وحركات  املواطنني  نضال 
بالگراف  (لندن:  الشعبوية  مع  التعامل  املعارصة: 

ماكميالن، 2019)، 308 ص. 
عن   ،2019 هناية  الصادر  الكتاب  هذا  يشكل 

آلبورگ   جامعة  من  سيم   بريت  من  كل  إرشاف  حتت  ماكميالن،  بالگراف  النرش   دار 
فنلندا، وأنا كراستيڤا، من جامعة  بالدانامرک، وإينو سارينني من معهد أليكسانرتي يف 
بلغاريا اجلديدة بصوفيا يف بلغاريا، اجلزء اخلتامي لسلسلة من أربعة أجزاء، أنجزت يف 

إطار مرشوع موله االحتاد األوريب ملناهضة خطاب الكراهية وتنامي الشعبوية.
وانكب هذا التأليف عىل التحليل النقدي ألوضاع الديموقراطية وحقوق االنسان 
بدول االحتاد األوريب، وتتبّع أساليب اشتغال القو املناوئة للشعبوية املناهضة للهجرة 
من  متنوعة  ملجموعة  معمقة  دراسات  عىل  التحليل  هذا  ويستند  واملثلية.  واإلسالم 
تم  األوروبية؛  املجموعة  داخل  بلدان  بتسعة  املدين،  املجتمع  داخل  الفاعلة  احلركات 
اختيارها وفق منطق جغرايف، نامذج من بلدان أوربا الشاملية (فنلندا، الدانامرک، واململكة 
والنمسا)،  أملانيا،  فرنسا،  (إيطاليا،  القديمة  أوروبا  عليه  يصطلح  مما  ونامذج  املتحدة)، 
املشرتک  القاسم  أما  وبلغاريا).  والرشقية (سلوڤينيا  الوسطى  أوروبا  من  نامذج  وأخريا 
التوجه  خصائص  حول  تتمحور  إشكالية  عن  اإلجابة  حماولة  فهو  الدراسات،  هذه  بني 
الشعبوي اليميني ومميّزاته من جهة، ونضال املجتمع املدين املناوئ من جهة ثانية؟ وكذا 
هذا  ظل  يف  واحلرية  واملساواة  االنسان،  حلقوق  سة  املؤسِّ القارة  هلذه  املستقبلية  اآلفاق 

التقاطب؟
وحيتوي هذا املجموع عىل 308 صفحة، ويتكون من اثنتي عرشة مقالة حمررة باللغة 
وإعداده  حتريره  أعامل  تنسيق  عىل  للمرشفِني  لة  مطوّ بمقدمة  ل  استُهِ وقد  اإلنجليزية. 
يف  السيايس  املشهد  يعيشها  التي  التحوالت  هيم  تأطرييا  مدخال  اعتبارها  يمكن  للنرش، 
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أوروبا، وحتديدا تنامي الشعبوية والقومية اليمينية (اليمني املتطرف). والسيام أمام توسع 
دائرة هذا التوجه يف العقدين األخريين وبروز قادة سياسيني، يف جل الدول األوروبية، 
ون عن مبادئه بأصوات علنية؛ عرب الرتويج خلطاب عنرصي يستند  يدافعون عنه ويعربّ
أساسا عىل رفض أمور شتى ومن بينها احلق يف االختالف واهلجرة واإلسالم وحقوق 
املثليّني. وبعد أن متت إدانة مواقف الكثري من هؤالء خالل العقد األول من القرن احلايل، 
اجته خطاهبم بعد ذلک إىل الدفاع عن القيم الغربية ومبادئ من قبيل حرية الرأي وحرية 
التعبري؛ ومن األمثلة عىل ذلک (قضية الرسوم الكاريكاتورية يف الدانامرک، ويف صحيفة 
”شاريل إيبدو‟  ʼCharlie Hebdoʻ بفرنسا)، وبذلک وجدت األحزاب الرئيسية نفسها 

يف وضعية دفاعية.  
النضال  وتطور  املواطنة  ”حتديات  بعنوان:  العمل  هذا  ضمن  الثاين  املقال  وجاء 
ملناهضة  املناضلة  املنظامت  جهود  دراسة  عىل  فيه  الرتكيز  فتم  بالدنامرک،‟  املدين 
أساسا  املعتمد  االستبيان  همّ  وقد  والالجئني.  املهاجرين  حقوق  عن  واملنافحة  التمييز 
الدانمراكيّني املعارضني للخطابات املناهضة للهجرة واملسلمني وطالبي اللجوء. وعرب 
لة ملفهوم ”النضال اليومي‟ الذي يستخدمه كثري من هؤالء النشطاء لوصف  دراسة مفصّ
مثريا  يظل  املفهوم  هذا  أن  إىل  الدراسة  وخلصت  املواقف.  هذه  اختاذ  وراء  دوافعهم 
الفئات  ولصالح‟  مع  يف: ”العمل  املتجسد  املزدوج  اهلدف  إىل  إشارته  بحكم  لالهتامم، 
املهمشة والضعيفة. وعىل الرغم من امتداد التيار الشعبوي اليميني، يظل العمل املدين 
والتاميز  االنقسام  جتاوز  يف  بفعالية  يسهم  أن  ويمكن  نشيطا،  األقليات  حلقوق  الداعم 

الذي حيتمل أن يطرح بني املواطن الدانامركي األصيل وغريه من الوافدين.
أما الدراسة الثالثة التي جاءت بعنوان: ”يف مناهضة كراهية الغجر، من أجل التنوع 
واملساواة: استكشاف أشكال نضال ʼحركة ضمن حركةʻ يف فنلندا،‟ فقد تتبّعت املسار 
النشطاء  عىل  بالرتكيز  وذلک   ʻ،حركة ضمن   ʼحركة  اسمها  مدنية  منظمة  عرفته  الذي 
وصلت  لقد  الرشقية.  أوروبا  من   الوافدين  الغجر  عيش  ظروف  حتسني  بغية  املجندين 
احلايل،  القرن  من  األول  العقد  أواخر  فنلندا  إىل  األقلية  هذه  عنارص  من  مهمة  أعداد 
مستفيدة من حقوق املواطنة يف االحتاد األورويب، ‒بعد أن التحقت به دول أوربا الرشقية 
رصد  املقال  هذا  كتاب  وحاول  احلر.  التنقل  اتفاقية  امتيازات  ومن  القرن–،  هذا  بداية 
هذه التجربة النضالية، بتحليل خطاباهتا ونقاشاهتا، واالهتامم بجهود املنافحة عن قضية 
الغجر وحقوقهم داخل هذا البلد، ليخلصوا إىل أن أهم أشكال نشاطها تظل هي تقديم 
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االحتجاج  إىل  األمر  يصل  قد  بل  ة،  الدوريّ اجلامعية  بالتعبئة  الوافدة،  لألقلية  خدمات 
الذي  الشعبوي،  اليمني  عىل  كبرية  ضغوطا  متارس  جعلها  ما  وهو  املدين.  والعصيان 
يف  أمال   ،2015 انتخابات  يف  مهمة  نتائج  حتقيقه  بعد  احلكومة،  يف  أساسيا  طرفا  يشكل 
عرقله مشاريعه بخصوص ترسيخ ما يعرف بقومية الرفاهية، أي حرص االمتيازات عىل 

الساكنة األصلية دون غريها.
سياسية  كمامرسة  املتحدة  اململكة  يف  الشعبوية  ظهور  الرابعة  الدراسة  ورصدت 
النزعة  ذات  واملسيحية  اليسارية  للتوجهات  التدرجيي  بالرتاجع  تتسم  حقبة  يف  جديدة، 
خالل  من  شعبوية،  سياسية  أحزاب  ثالثة  مسار  املقال  ويتتبّع  االجتامعية.  الديمقراطية 
التحليل  ويُظهر  وتعبئتهم.  األنصار  عيّنة  لتشكيل  املعتمد  السيايس  خطاهبا  عىل  الرتكيز 
كيف أن املعطيات التي ولدهتا ”الشعبوية السلطوية‟ عند مارگريت تاترش  و“الشعبوية 
تشكل  التي  املتمردة‟  ”الشعبوية  لـ  متينة  أرضية  وفرت  قد  بلري،   توين  عند  التقدمية‟ 
إىل  دعا  والذي  فاراج،  بول  بقيادة   (UKIP) املتحدة  اململكة  استقالل  حزب  قاعدة 
أوروبا  من  واهلجرة  األورويب  االحتاد  سياسة  بشدة  وانتقد  للنخبة،‟  ”الشعب  مواجهة 
البحث  هذا  يناقش  ثانية،  جهة  ومن  االحتاد.  من  بريطانيا  خروج  عن  ودافع  الرشقية، 
تطور  عىل  هلا،  املعارضة  واحلركات  الشعبوية  األحزاب  بني  املواجهة  انعكست  كيف 
الفردي   املستو عىل  وامليز  للعنرصية  املناهضة  واالسرتاتيجيات  والسياسات  املواقف 

واجلامعي. 
يمني  شعبوي  حزب  هبا  ظهر  التي  النمسا  حالة  عىل  اخلامسة  الدراسة  وركزت 
املايض.  القرن  ثامنينيات  منتصف  منذ   ،(FPÖ) النمساوي  احلرية  حزب  هو  قوي، 
عام  األوريب  باالحتاد  النمسا  التحاق  بعد  احلزب  هذا  اسرتاتيجية  بمعاجلة  اهتمت  وقد 
أساس  عىل  اآلخرين،‟  ضد  بـ ”نحن  القائل  املبدأ  تكريس  عىل  بعدها  راهن  إذ   ،1995

العرق واجلنسية؛ واملقصود باآلخرين املسلمني، وبقية عنارص النخبة السياسية واملثليني 
وأعضاء االحتاد األورويب. وأثارت حماولة تكريس هذا احلزب لـ“عنرصية مؤسساتية‟ 
مناهضة للمهاجرين، ردود فعل مضادة داخل املجتمع املدين النمساوي. غري أن الدراسة 
توضح أن هذا األمر يصطدم بامتداد الشعبوية اليمينية داخل املنظامت السياسية، بحكم 

أن اهليكلة النيوليربالية للبالد أتاحت كثريا من الفرص أمام هذا التيار.  
هنا  زلنا  ”ما  عنوان:  حتت  األملانية  التجربة  موضوع  السادسة  الدراسة  وتناولت 
وسنبقى! التعبئة التي يقودها الالجئون ونضاهلم من أجل احلقوق يف أملانيا.‟ وتعد أملانيا 
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حالة خاصة يف هذا الصدد، بعد ظهور أشكال نضالية جديدة ختص حقوق املهاجرين، 
مقارنة مع ما كان عليه األمر يف املايض. ويرصد هذا املقال سياقات ظهور هذه املنظامت 
املدنية والرصاعات التي خاضتها، ال سيام يف املجاالت احلرضية مثل هامبورگ وبرلني، 
اإلنسان  وحقوق  املواطنة  أجل  من  النشأة،  احلديث  الشعبوي  اليمني  مع  مواجهة  يف 
والديمقراطية. وقد نبّه املقال إىل أنه عىل الرغم من اجلهود املبذولة من قبل هذه اهليئات، 
تظل مكاسبها حمدودة، بحكم افتقارها للتوجيه االسرتاتيجي والتامسک واالستمرارية 

يف خمتلف مراحل التعبئة.
حتول  إيقاع  عىل  تعيش  التي  الفرنسية  التجربة  عىل  السابعة  الدراسة  وانصبت 
الرباديگامت يف سياسات مناهضة العنرصية وامليز. إذ تواجه احلركات املدافعة عن هذا 
اهلوية  باسم  مطالبها  يرفض  حمافظ  وسيايس  فكري  توجه  بربوز  يرتبط  منعطفا  التوجه 
الفرنسية. وبذلک تظل هذه التجربة متسمة بالتناقض، إذ يف الوقت الذي تتطور فيه التعبئة 
املناهضة للعنرصية بعد أن كيّفت فرنسا هنجها القانوين مع توجيهات االحتاد األورويب، 
ذات  األفكار  دائرة  وتتوسع  ملحوظا،  سياسيا  امتداد  البلد  هبذا  املتطرف  اليمني  حيقق 
مرة  ألول  املثليّني  حقوق  استهدفت  وقد  النقاش.   مستو عىل  القوية  املحافظة  النزعة 
هلذه الفئة، مما أثار نقاشات  املنتمني  بزواج  السامح  اعرتضت عىل  ضخمة  مظاهرات  يف 
وخالفات داخلية جديدة زادت من عرقلة توحيد صفوف هذه املنظامت، وإتاحة فرص 
ت من قدرهتا عىل الرتويج ملبادئ اجلمهورية الفرنسية ويف مقدمتها  االستامع إليها، وحدَّ

التعددية الثقافية واالعرتاف بحقوق األقليات.
ما  حقبة  تعيش  التي  إيطاليا  حالة  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الثامنة  الدراسة  واجتهت 
أن  املقالة  تؤكد  لكن  السياسية.  جلاذبيته  التدرجيي  برلسكوين  فقدان  إثر  الشعبوية  بعد 
واملنظامت  النقابات  بعض  وكذا  الكراهية،  وخطاب  للعنرصية  املناهضة  احلركات 
نسبة  وارتفاع  االقتصادية،  األزمة  من  سنوات  ثامين  بعد  كبرية  حتديات  تواجه  الدينية، 
البطالة، واحلد من تطلعات دولة الرفاهية. وتبنيّ أن العداء جتاه املهاجرين غالبا ما يرتتب 
عن الرصاع املحتدم بني الفقراء املحليني لالستفادة من نظام الرعاية االجتامعية. وبذلک 
للنظام  الواسع  االنتقاد  عن  للعنرصية  املعادية  املعارک  فصل  يف  صعوبة  وجود  تسجل 

”النيوليربايل‟ احلايل.
واهتم اجلزء األخري من هذا الكتاب بدول من وسط أوروبا ورشقها، أو ما يسمى 
اجلديدة. وتناولت الدراسة التاسعة، األسس النظرية لظهور املجتمع املدين يف  بأوروبا 



457ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas 457

هذا  يف  مسبوقة  غري  موجة  مواجهتها  يف  الصعب  ونضاهلا  الشيوعية،  اهنيار  بعد  بلغاريا 
االختالف.  ورفض  األجانب  وكراهية  القومية  ترسيخ  إىل  الداعية  اخلطابات  من  البلد 
زوال  بعد  سلوڤينيا  يف  النسائية  احلركات  الالحقة  الدراسة  عاجلت  اإلطار  ذات  ويف 
االشرتاكية. وانطالقا من أطروحة مفادها أن احلركات االجتامعية ليست جمرد تعبري عن 
احلركات  تتناول  وبذلک  جديدة.  تفكري  أنامط  خللق  فرص  إهنا  بل  فردية،  احتجاجات 
النسائية عىل أساس اعتبارها بدائل لألبوية والنيوليربالية والعنرصية. وقد خاضت غامر 
للديموقراطية  تصوراهتم  لفهم  النسائية  احلركات  أنصار  خمتلف  مع  مجاعية  مناقشات 
يف  املعتمدة  اإلجراءات  عىل  الضوء  سلطت  كام  للعنرصية.  املناهض  النضال  ودالالت 
الوطنيني  والفاعلني  املتطرف  اليمني  أن  من  الرغم  وعىل  املقاومة.  واسرتاتيجية  النضال 
متفائلة  بنربة  البحثنيْ  كال  ينتهي  استبدادية،  أكثر  أشكاالً  الشيوعية،  اهنيار  بعد  اختذوا، 

تفيد بإمكانية نجاح التجربتني يف احلد من خطاب العنرصية والشوڤينية. 
ويف األخري حاول املرشفون عىل تنسيق مواد هذا الكتاب صياغة بناء تركيبي، عملوا 
من خالله عىل رصد حتديات النشاط املدين يف سياق االمتداد الواسع للشعبوية وتواتر 
متمحورا  سيظل  األسايس  الرهان  أن  عىل  أمجعوا  وقد  الديموقراطية.  األنظمة  أزمات 
اآلن  حتى  تعمل  والتي  املدين،  النشاط  من  املتنوعة  األشكال  هذه  حتويل  كيفية  حول 
عىل هامش املجتمع، إىل حتالفات وبرامج سياسية ذات أبعاد أوسع وأقو. كام سجل 
البحث اخلتامي الوارد ضمن هذا املجموع أن إحد اإلسهامات الرئيسية للكتاب هي 
والدراسات  االجتامعية  باحلركات  املتعلقة  الدراسات  بني  مفتوح  حوار  خلق  حماولت 
اخلاصة بقضية املواطنة، مع رضورة احلرص عىل تسليط الضوء عىل بعض التجديدات 
األساسية يف هذين املجالني. كام نبهت صاحبة املقال إىل أن احلركات االجتامعية املهتمة 
ا ما تأتَّى حتليلها، بحكم تركيز معظم الدراسات املهتمة  بحقوق املهاجرين القرسيني نادرً

باحلركات االجتامعية بشكل أسايس عىل القو الفاعلة اجلديدة يف عامل ما بعد املادية.
إبراهيم أيت إزي

باحث يف التاريخ، مراكش


