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«الشعب ضد الديمقراطية»
لياشا مونك
محمد الشيخ *
أن الديمقراطية الليبرالية أجود األنظمة السياسية،
استنام المحللون السياسيون إلى وسادة من الريش حين أتى عليهم حين من الدهر حسبوا فيه ّ
وخالوا أال خوف عليها في المستقبل وال هم يحزنون .ولكن ،يجيبهم المفكر السياسي األمريكي الشاب ياشا مونك :وال كما حسبتم! إنّما الديمقراطية
إما أمام ديمقراطية بال حريات ،أو أمام حريات "ليبرالية" بال ديمقراطية .وها هم يستيقظون بعد أن تنبهوا إلى
الليبرالية في خطر من أن تتفسخ ،فنمسي ّ
أن على الغربيين أن يدركوا أنهم إن هم أرادوا أن يحفظوا ألنفسهم السلم
أنّهم كانوا يضعون رؤوسهم على وسادة من الدبابيس  ...وينبه المؤلف إلى ّ
بأن هذا الزمان الذي يحيون عليه ما كان زمانا عاديا ،وأن يقبلوا فكرة ضرورة بذل جهود
واالزدهار والسيادة الشعبية والحريات الفردية ،فإنّه يلزمهم اإلقرار ّ
جبارة للدفاع عن قيمهم الديمقراطية الليبرالية :الحرية [الليبرالية] والمساواة [الديمقراطية].

يذكرنا امل��ؤل��ف يف مدخل كتابه ب ��أنّ ت��اري��خ الب�شر ي��دل على �أنّ
جتارب الأمم ت�سري ب�سرعات متباينة :بطيئة و�سريعة ،و�أن زمننا
هذا �إمنا هو زمن ي�شهد على تطور �سريع .بالأم�س فقط ،كانت
الدميقراطية الليربالية يف عنفوان انت�صارها امل��دوي ،وقد بدا
النا�س موافقني عليها ،ومف�ضلينها على كل الأنظمة املناف�سة؛
وذلك بح�سبانها �أف�ضل �أنظمة احلكم .وكان االقت�صاد �آنها يف منو
م�ضطرد ،وكانت الأح��زاب الراديكالية تتهاوى .وك��ان �أن اعتقد
علماء ال�سيا�سة �أن الدميقراطية �سائرة �إىل نق�ش ت�أبيد نف�سها .ثم
�ضرب الزمان �ضربته ،و�سرعان ما حدث انق�شاع وهم املواطنني
عن ال�سيا�سة ،وها هم ال�شعبويون اليوم يتنا�سلون كالفطر .و�إذ
كان �أعلن الكثري من امل�صوتني عن قرفهم من بع�ض الأح��زاب،
ومن رجال ال�سيا�سة� ،أو من احلكومات ،فها هم ،يف �أغلبهم ،قد
تعبوا من الدميقراطية الليربالية نف�سها .و�إن الدميقراطية
لت�ستفيق على �أزم��ة ،و�إن �أب��رز �أم��ارة دالة على ذلك لهي انتخاب
دونالد ترامب .وها هو الرجل ،ولأول مرة يف رئا�سيات الواليات
املتحدة الأمريكية ،ال يرتدد يف احتقار �أدنى املبادئ الد�ستورية:
ه��ا ه��و ي�ه��دد ب��رف����ض ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات �إذا مل ت�ك��ن ل�صاحله،
ويدعو �إىل �سجن معار�ضيه الأ�سا�سيني ،ويف�ضل خ�صوم البلد
ال�سلطويني على حلفائه الدميقراطيني .واحل ��ال �أ ّن ��ه م��ا كان
ان�ت�خ��اب ال��رج��ل م��ن الأح � ��داث ال���س��اري��ة ب �ب��دع :ف�ه��ا ه��ي رو�سيا
وتركيا وبولندا وهنغاريا والنم�سا ...تعي�ش على الواقع نف�سه،
والالئحة م��ا تفت�أ تت�سع؛ حتى لأ ّن�ه��ا تهدد ب�شمول دول تعترب
م�ستقرة ت�ساحمية :ال�سويد و�أمل��ان�ي��ا وهولندا  ...و�إذن ،يظهر
�أ ّن��ه من امل�ستحيل �إنكار �أننا منر بلحظة �شعبوية بادية للعيان.
وامل�س�ألة تكمن ،عند امل�ؤلف ،يف حتديد ما �إذا كانت هذه اللحظة
�سوف تتحول �إىل حقبة ،بحيث ت�ضع مو�ضع �س�ؤال م�س�ألة بقاء
الدميقراطية الليربالية نف�سها.
ث��م ي�ع��ود امل ��ؤل��ف ال�ق�ه�ق��رى ل�ي��ذك��رن��ا ب ��أ ّن��ه ب�ع��د ��س�ق��وط االحت ��اد
ال�سوفياتي� ،أ�صبحت الدميقراطية الليربالية هي النظام املهيمن
على ال�ع��امل ،وق��د ب��دا �أ ّن�ه��ا متجذرة كل التجذر بحيث ال ميكن
�أن جتتث ،على الأقل من �أمريكا ال�شمالية ومن �أوروبا الغربية.
وقد بدا �أنها متكنت التمكن كله من البلدان ال�سلطوية يف �أوربا
ال�شرقية ويف �أمريكا اجلنوبية ،ث��م انت�شرت ب�سرعة ع�بر �آ�سيا
و�إفريقيا .ويذكر امل�ؤلف �أ�سباب انت�صار الدميقراطية الليربالية
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املتمثلة يف �أ ّنه ما كان يوجد لها من بديل مت�سق .غارت ال�شيوعية،
وما كان للثيوقراطية الإ�سالمية ب�إيران من ن�صري ،وكان منوذج
ر�أ�سمالية الدولة ال�صيني معزوال .ومن هناك منا االعتقاد ب�أنّ
امل�ستقبل ،كل امل�ستقبلّ � ،إنا هو للدميقراطية الليربالية.
ث��م يذكرنا امل��ؤل��ف ب��أط��روح��ة فوكوياما التي زك��ت ه��ذا الطرح،
ومبختلف الردود عليها والت�شكيكات فيها .ويذكر �أنّ الأطروحة
بقيت ،رغم ذلك ،هي امل�ؤثرة؛ لأ ّن��ه حتى و�إن مل يتنب�أ فوكوياما
التنب�ؤ ال�صريح باالنت�صار النهائي لليربالية ،وظ��ل م�ترددا
يف ب�ع����ض ف �ق ��رات ك �ت��اب��ه ،ف ��إ ّن ��ه ظ�ن�ه��ا م���س�ت�ق��رة يف ب�ل��دان�ه��ا كل
اال�ستقرار؛ وذلك حتى ح�سب امل�ؤرخون زمننا هذا حقبة «تعزيز
الدميقراطية» عن طريق بلوغ ال�شعوب م�ستوى راق من الرثاء
والرتبية ،وجمتمع م��دين حيوي ،وحياد للم�ؤ�س�سات احلا�سمة
��ش��أن م�ؤ�س�سة ال�ع��دال��ة ..لكنّ الأح ��داث الأخ�ي�رة �شككت يف هذا
ال�سيناريو الوديع ،وها هي �سائرة �إىل حتويله �إىل كابو�س مريع.
وه� � �ك � ��ذا ،ف� � ��إ ّن � ��ه م �ن ��ذ رب � ��ع ق � ��رن خ � ل��ا ،ك � ��ان �أغ � �ل� ��ب م ��واط �ن ��ي
الدميقراطيات الليربالية را�ضني كل الر�ضا عن حكوماتهم ،وقد
عربوا عن �أعلى درج��ات التقدير مل�ؤ�س�ساتهم؛ لكنّهم باتوا اليوم
�أكرث �إحباطا من �أي وقت م�ضى .ومنذ ربع قرن ،كان املواطنون
فخورين بالعي�ش يف دميقراطيات ليربالية ،ويرف�ضون بتا ًتا كل
بديل مت�س ّلط عن نظام حكمهم ،وها هم اليوم ي�ستيقظون وقد
�أم���س��ت ثلة منهم م�ع��ادي��ة للدميقراطية .وم�ن��ذ رب��ع ق ��رن ،كان
يجد اخل�صوم ال�سيا�سيون �أنف�سهم جممعني على ت�شاطر قواعد
ومبادئ دميقراطية �أ�سا�سية ،وها هم املر�شحون اليوم يخرقون
املعايري االبتدائية للدميقراطية الليربالية ،و�إنّ قوتهم يف ازدياد
م�ضطرد...
ها نحن �أوالء الت�شكيك يف الأطروحة الأوىل  -الليربالية -ويف
الأط��روح��ة الثانية معا الدميقراطية -وق��د ّ
مت االعتقاد لأم��د
ط��وي��ل ب � ��أنّ ال�ل�ي�برال�ي��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة جملة م��و��ص��ول��ة .وه��ا
هما اليوم تتفارقان :ث ّمة �شرخ بد�أ يحدث بني حماية احلريات
(الليربالية) والإرادة ال�شعبية (الدميقراطية) .وبالرغم من
ذل��ك ،ي�ستمر الباحثون يف �إن�ك��ار ف��ك ال�تراب��ط ه��ذا؛ �إذ ال زال��وا
يعتقدون �أ ّنه حينما تلتقي الليربالية والدميقراطية ،فال ميكن
�أن يتو ّلد عن هذا اللقاء �سوى مزجة م�ستقرة و�سليمة و ُم ّت�سقة.
لكن اليوم حيث قناعات املواطنني تف�ضل �إما معاداة الليربالية �أو

معاداة الدميقراطية ،ف�إنّ هذا الأمر ي�ضع تلك املزجة يف �أزمة.
فالدميقراطية الليربالية ـ تلك امل��زج��ة العجيبة م��ن النزعة
الفردية «الليربالية» وال�سيادة ال�شعبية «الدميقراطية» ـ والتي
م � ّي��زت ل��زم��ن ط��وي��ل �أغ �ل��ب ح�ك��وم��ات �أم��ري�ك��ا ال�شمالية و�أورب ��ا
ال�غ��رب�ي��ة ت�ترن��ح ال �ي��وم ومت �ي��د .وب��ال�ب��دل ع�ن�ه��ا ،ه��ا ن�ح��ن ن�شهد
على ميالد دميقراطيات �ضد الليربالية� ،أو دميقراطيات بال
حرية ،وعلى ب��دو ليرباليات �ضد الدميقراطية� ،أو حريات بال
دميقراطية.
يلح امل��ؤل��ف على �أن�ن��ا �أم�سينا نحيا يف ف�ترة ا�ستثنائية وفا�صلة
وحا�سمة وم�صريية .وينبه على �أنّ احل��دث جلل .وي�ح��اول ،يف
كتابه ه��ذا ،اق�تراح ت�أويل عام لع�صرنا ال�سيا�سي يقوم على �أربع
ق�ضايا:
ال�بره�ن��ة ع�ل��ى �أنّ ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة ��س��ائ��رة �إىل التحلل
والتفكك �إىل خمتلف �أجزائها؛ مبا يتو ّلد عنه دميقراطية معادية
لليربالية ،من جهة ،وليربالية معادية للدميقراطية ،من جهة
�أخرى.
يدافع عن فكرة �أنّ خيبة الأمل العميقة جتاه النظام ال�سيا�سي
ت�شكل تهديدا حيويا لبقاء الدميقراطية الليربالية نف�سها.
يف�سر ويعلل دواعي هذه الأزمة.
يربز ما الذي ينبغي املبادرة �إليه لإنقاذ ما ي�ستحق �أن ينقذ من
النظام االجتماعي وال�سيا�سي الغربي الذي بات مهددا.
تبعا لهذا ،يتبوب الكتاب �إىل ثالثة �أبواب :باب �أول عقد لت�شخي�ص
الأزمة ،وباب ثانٍ ُخ�ص�ص لتعليل �أ�سباب الأزمة ،وباب ثالث �أفرد
لو�صف عالجات الأزمة.
الباب الأول
ي��ا ل�ه��ا م��ن م �ف��ارق��ة! وي ��ا ل��ه م��ن ع ��امل جم �ن��ون! �أك ��د املعلقون
واخلرباء على �أنّ الإجنليز لن ي�صوتوا على الربيك�ست ،ومع ذلك
فعلوها! وطم�أنونا ب�أن ترامب لن يُنتخب �أبدًا ،وفعلها! و�أيقنوا
�أنّ الدميقراطية لن تواجه خطر ع��دم تعزيزها ،وعا�شته! وها
نحن �أوالء ع�صر «عدم يقني جذري» .وال بد من مراجعة كل ما
افرت�ضناه! �أَ َو ميكن �أن ُتزلزل الدميقراطيات؟ و�أميكن �أن يقود
�صعود ال�شعبويات �إىل حتلل النظام ال�سيا�سي الغربي؟ لكي يت�ضح
الأم ��ر ،ال ب��د م��ن تعريف املفهومني الأ�سا�سيني« :الليربالية»
م�ستخدمة هنا مبعنى نزعة الدفاع عن القيم الأ�سا�سية� ،ش�أن
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ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير وف���ص��ل ال���س�ل��ط �أو ح�م��اي��ة احل �ق ��وق ال �ف��ردي��ة.
و«الدميقراطية» م�ستعملة هنا مبعنى جملة م�ؤ�س�سات منتخبة
ترتجم عن �إرادة �شعبية يف ال�سيا�سة العمومية .وما «الدميقراطية
الليربالية» �سوى نظام �سيا�سي  -ل�ي�برايل ودمي�ق��راط��ي معا -
يحمي احلقوق الفردية ويرتجم عن الإرادة ال�شعبية .وهذا يعني
�أنّ «الدميقراطية الليربالية» ميكن �أن تف�سد ب�أحد طريقني :من
جهة ،ميكن للدميقراطية �أن ت�صري معادية لليربالية ،وذل��ك
عندما يرغب ق�سم كبري من ال�شعب يف �إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة
�إىل �أهواء ال�سلطة التنفيذية �أو تقلي�ص حقوق الأقليات التي ال
تعجبه وال يحتملها .ومن جهة �أخرى ،ميكن لليربالية �أن مت�سي
معادية للدميقراطية رغم االنتخابات املفتوحة واملنتظمة ،وذلك
عندما ينزع النظام ال�سيا�سي �إىل حتقيق منافع للنخب بحيث ال
تغدو االنتخابات ترجمة عن �إرادة ال�شعب.
وي� ��رى امل� ��ؤل ��ف �أنّ ان� �ف ��راط ال �ع �ق��د ه ��ذا ب�ي�ن «ال��دمي �ق��راط �ي��ة»
و«الليربالية» ه��و ب��ال��ذات م��ا �صار يحدث يف الكثري م��ن بلدان
ال�ع��امل .لقد ارتبطت الدميقراطية بالليربالية ب�سبب جملة
ظ ��روف تكنولوجية واق�ت���ص��ادي��ة وث�ق��اف�ي��ة ،وه ��ا ه��و ال �ي��وم ه��ذا
الرابط ي�ضعف ويتال�شى ،بحيث �أ�ضحت الدميقراطية �سائرة �إىل
االنهيار .ومن هنا بد�أ يظهر �شكالن من �أنظمة فك االرتباط:
الدميقراطية املعادية لليربالية� ،أو الدميقراطية ب�لا حرية،
والليربالية املعادية للدميقراطية� ،أو احلرية بال دميقراطية .و�إذا
كانت ال تزال هناك مناذج قليلة للدميقراطية الليربالية  -كندا
 ف�إنّ النماذج امل�ضادة �سائرة �إىل التكاثر :منوذج الدميقراطيةاملعادية لليربالية على �شاكلة بولندا ،ومنوذج الليربالية املعادية
للدميقراطية على �شاكلة االحتاد الأوروبي.
وتلك عالمة «نهاية ق�صة الع�شق بني املواطنني والدميقراطية»؛
�إذ بات يت�آكل �شيئا فخر املواطن ب�أ ّنه يعي�ش يف دميقراطية ،و�أم�ست
تزداد �شيئا ف�شيئا م�ساحمته يف �أن يعي�ش يف نظام ديكتاتوري� ،أو
على الأقل ال يبايل .ولن ينقذنا ال�شباب على هذا امل�ستوى؛ لأ ّنهم
الأكرث نقدا اجتاه الدميقراطية.
ل�ق��د �آزر امل��واط �ن��ون ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة ال ل���س��واد عيون
مبادئها ،على خالف ما يعتقده الكثري من الباحثني ،ولكن لأ ّنها
كانت حتفظ ال�سلم ومتلأ اجليب ،وها هي ما عادت تفعل ،وقد
دخلت يف «�أزم��ة �إجن��از» ،فما ع��ادت ق��ادرة على خدمة مواطنيها؛
ولذلك ما عادت ت ��ؤا َزر .هي ذي الأزم��ة التي ا�ستغلتها ال�شعبوية
ال�صاعدة ع�بر ال�ع��امل م��ن �أج��ل تفكيك بع�ض العنا�صر املفتاح
للنظام الدميقراطي الليربايل.
الباب الثاين
وهي يف عداد الثالثة:
كانت ال�سيطرة على و�سائل االت�صال اجلماهريية حتد من انت�شار
الآراء املتطرفة ،وت�ساهم يف �إق��ام��ة طائفة من الوقائع والقيم
َ
املت�شاطرة املت�شا َركة ،وكانت تبطئ من �سرعة بث الأخبار الزائفة.
لكن �صعود الأن�ترن��ت وال�شبكات االجتماعية �أ��ض�ع��ف اليقظة
واحلرمات التقليدية ل�صالح حركات ورج��ال �سيا�سة متطرفني
كانوا �إىل حد يومها مهم�شني منبوذين.
كان �أغلب املواطنني ،على م��دار تاريخ اال�ستقرار الدميقراطي،
ي�ستفيدون من حت�سن �سريع يف م�ستوى معي�شهم ،وكانوا ينع�شون
�آم ��اال ك�برى يف �أن تتح�سن �أك�ث�ر ف��أك�ثر وت�سري نحو الأف�ضل
ف��الأف���ض��ل .وه��ا ه��م امل��واط�ن��ون ال �ي��وم ،يف ال�ع��دي��د م��ن امل�ج��االت،

ي�ع��ان��ون م��ن ت ��دين م�ستوى عي�شهم ،ول���س��وف ي�ع��ان��ون �أك�ث�ر يف
امل�ستقبل يف �سياق �أزمة ال يلوح �أي �أفق لكي تنفرج.
كانت قد �أر�سيت �أغلب الدميقراطيات امل�ستقرة على �أ�سا�س �ساكنة
متجان�سة �أو ذات هيمنة جماعة �إثنية خم�صو�صة .وها هي اليوم
هذه الهيمنة وقد �أ�ضحت حمل ت�سا�ؤل وت�شكيك .مما �أدى �إىل
ردود �أفعال �شعبوية..
وق��د تناولت ف�صول ه��ذا الباب بالتف�صيل كل �سبب على حدة.
ول�ه��ذا دار الف�صل الأول على ال�شبكات االجتماعية ،والف�صل
ال�ث��اين على ال��رك��ود االق�ت���ص��ادي ،والف�صل الثالث على م�س�ألة
الهوية .وك��ل م�شكلة م��ن ه��ذه امل�شكالت ال�ث�لاث التي تواجهها
الدميقراطيات الغربية حتيل على حتد خطري وم�ستعجل .ويقر
امل�ؤلف ب�أنّ اال�ستجابة �إليها ثالثة �أمر م�ستحيل ،ومع ذلك ميكن
القيام بهذه املحاولة امل�ستحيلة؛ لأن م�صري الدميقراطية رهن
بها.
الباب الثالث
ال عالج ،عند امل�ؤلف� ،إال مبواجهة ما ي�سميه «القوى البنيوية»
التي تدعم ال�شعبويني .وهو يطرح كيفية مقاومة هذا املد على
ثالث جبهات:
العالج الأول :من �أج��ل �إنقاذ الدميقراطية ،يلزم جتميع كلمة
املواطنني حول ر�ؤية م�شرتكة للأمة.
ال�ع�لاج ال�ث��اين :ينبغي �إع ��ادة الأم ��ل �إىل امل��واط�ن�ين يف م�ستقبل
اقت�صادي واعد.
ال �ع�ل�اج ال �ث��ال��ث :ي �ل��زم ج�ع��ل امل��واط �ن�ين �أك �ث�ر م �ق��اوم��ة لأل� ��وان
الأكاذيب و�أن��واع الكراهية التي ي�صادفونها كل يوم على �شبكات
التوا�صل االجتماعية.
ت�شكل هذه التحديات الثالثة واال�ستجابة �إليها ما ي�سميه امل�ؤلف
«معركتنا �ضد ال�شعبوية ومن �أج��ل جمتمع �أف�ضل» .ولهذا ترد
ف�صول هذا الباب على النحو التايل:
ا�ستيالف «ت��دج�ين» القومية م��ن قومية �إق�صائية �إىل وطنية
ا��س�ت��دم��اج�ي��ة� :إذ � �ش ��أن ال�ق��وم�ي��ة � �ش ��أن ح �ي��وان ن�صفه متوح�ش
ون�صفه م�ست�أَلف .وطاملا ا�ستئلفت هي ظلت نافعة ومرثية للحياة
اجلماعية ،لكنها كاحل�صان اجل�م��وح تهدد دوم��ا بك�سر القيود،

وعندما يح�صل ذلك قد ت�صري مميتة.
ترميم االقت�صاد .يدعو امل�ؤلف �إىل �ضرورة تبني «مقاربة �شجاعة»
لأك�بر حتديات االقت�صاد ،وذل��ك ل�ضمان حت�سني م�ستوى عي�ش
املواطنني .وي�ؤمن بدولة رعاية ،لكنها دول��ة رعاية حديثة من
�ش�أنها �أن تبعث الطم�أنينة يف نفو�س املواطنني و�أن ت�شجع على
اال�ستمرار.
�إعادة �إحياء الدين املدين .ويق�صد امل�ؤلف بذلك تربية املواطنني
تربية تنويرية ،لأق��داره��م على مواجهة بع�ض �سلبيات و�سائل
االت�صال احلديثة� .إذ لئن كان بزوغ هذه التقنيات قد دفع بالنمو
االقت�صادي دفعة ،وي�سر الرتابطات العابرة للحدود بني الأفراد،
ف�إ ّنه �ساهم �أي�ضا يف ن�شر خطاب الكراهية وبث نظريات امل�ؤامرة� .إذ
�صاحب دمقرطة و�سائل االت�صال تلويث املعلومات والأخبار .و�إنّ
�أحد الأ�سباب الرئي�سية ل�صعود ال�شعبوية لهي و�سائط االت�صال
املعا�صرة .وال �سبيل �إىل العودة �إىل الرقابة ،ال وال �إىل ترك احلبل
على الغارب ،و�إمنا تلزم تربية املواطنني ،ال �سيما ال�شباب منهم.
وهنا ينبغي التعويل على املدر�سة واجلامعة.
اخلامتة
تبدو كل الأنظمة ال�سيا�سية فا�سدة ،لكن ال واح��د منها خالد:
من الدميقراطية الأثينية �إىل اجلمهورية الرومانية .ويدعونا
امل�ؤلف �إىل �أن نت�أمل هذا الدر�س .فالعقود ال�سبعة التي م�ضت
على احلرب العاملية الثانية و ّفرت الكثري من ال�سلم واالزدهار ال
�سابق له .وعلى خالف الأ��س�لاف ،ف��إنّ الأخ�لاف ما كان لهم �أن
يواجهوا ال احلرب وال الثورة وال املجاعة وال التوترات املدنية؛
مبا �أوحى �أن القول ب�أنّ الدميقراطية ميكن �أن تختفي يوما ،و�أن
عهدا جديدا ميكن �أن يحمل يف ط ّياته املوت واجلوع بدل الت�سامح
وال�ثراء ،قول يتعار�ض مع جتربتنا العادية .لكن التاريخ مليء
ب��أف��راد عاجزين ع��ن �إدراك �إم�ك��ان �أن يتحول احل ��ال .ال ب��د من
احلذر واالح�تراز �إذن .فلرمبا تكون تلك احلقبة الدميقراطية
الليربالية ـ حيث مت التنعم بقدر من ال�سلم واالزده ��ار ـ �سائرة
�إىل �أن ت�أفل .وها واقعنا اليوم ي�شي ب�أننا �صرنا �أكرث ف�أكرث �أمام
دميقراطيات بال حريات� ،أم��ام حكومة �إرادات �شعبية �سعت �إىل
جعل املجتمع �أقل ليربالية ،و�إىل مهاجمة احلريات الفردية .و�إذ
يقول املتفائلون :ال�شعبويات ،ال حمالة� ،آيلة �إىل زوال ،ف�إن امل�ؤلف
يحذر من �أن ت�أتي الأيام على احلريات الفردية .فال �أحد مبكنته
�أن يعدنا بنهاية �سعيدة .ولهذا ال�سبب ،ال بد من «الكفاح من �أجل
قناعاتنا» بغ�ض النظر عن العواقب .ويختم بالقول :على الرغم
من �أن ثمرة عملنا تبقى �أمرا م�شكوكا فيه ،ف�إننا �سوف نفعل ما
يلزم لكي ننقذ الدميقراطية الليربالية.
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