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مقدمة مختصرة في الشعبوّية

سوسن إسماعيل)1)

))الشعبوّية وباء مجهول((

آدموفسكي

: رؤية نقدّية اًل ُبّد منها
ً

أواًل

يعرُض	كتاب )مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية()2)	ملؤلفيه	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	للقارئ	مجموعة	أفكار	
يتناول	مفهوم	الشعبوية	واملفهومات	املتنازع	عليها	بخصوصها،	والفصل	 ورؤى	توّزعت	في	ستة	فصول؛	األّول	
زمكاناتها،	 في	 والبحث	 وخارجها،	 وأوروبا	 والالتينية	 الشمالية	 أميركا	 في	 العالم	 حول	 الشعبوية	 عن	 هو	 الثاني؛	
وحركات	 فردية	 بأسماء	 الحركة	 لهذه	 الزعامات	 بعض	 يستذكر	 ه	

ّ
فإن والتعبئة؛	 الشعبوّية	 الثالث	 الفصل	 ا	 أمَّ

اجتماعية	أو	سياسية	وبوصفها	جهات	وطنية	ونماذج	دينامية.	وفي	الفصل	الرابع	يحّدد	املؤلفان	مفهوم	الزعيم	
الشعبوي،	لينتقال	إلى	الفصلين	األخيرين،	حيث	يتناوالن	الشعبوية	وعالقتها	املتشابكة	بالديمقراطية،	إضافة	إلى	
األسباب	واالستجابات	لهذه	الحركة	الشعبوية،	ومدى	إخفاقها	ونجاحها،	وكيفية	التعامل	مع	الطلب	عليها	أو	من	

رافضيها	ومجرى	التعامل	معها.

إلى	 املعالم،	وغير	دقيقة،	وال	تستند	 ما	زالت	غير	واضحة	 التي	 الظاهرة	 الحاصل	حول	هذه	 للجدل	 ونتيجة	
مرجعية	نظرية	وخاصة	في	ما	تخّص	القراءات	التي	اقتربت	من	الشعبوية	على	أنها	حركة	تعبوية	هدفها	استالم	

لطة	مستغلة	بذلك	دفاعها	عن	الشعوب	باسم	الشعبوية. السُّ

	عن	ظاهرة	الشعبوية	بصفتها	أيديولوجيا	
ً

يأتي	نشُر	هذا	الكتاب	ليقّدم	بصورة	نظرية	وتطبيقية	شرًحا	مفصال
حياة	 في	 الحركة	 هذه	 وتأثير	 الشعبوية،	 ملفهوم	 املعسكرين	 من	 كّل	 ورؤية	 واليميني،	 اليساري	 املعسكرين	 في	

الشعوب.

	اليوم	بهذا	
ُ
	محدًدا	للشعبوية،	يتميز	باستيعابه	جّل	ما	ُيعرف

ً
وُيصّرُح	املؤلفان	في	الكتاب	بأّنهما	))يضعان	تأويال

االسم،	وتكمن	قوته	في	تقديم	تحديد	واضح	يميز	الفاعلين	الشعبويين	من	غيرهم،	ويلخص	النقاط	التي	تمّيز	أغلب	
الشخصيات	السياسية	املسّماة	بالشعبوّية(()3).	

)1)		كاتبة	وباحثة	سورية.

)2)	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية،	سعيد	بكار	ومحمد	بكار	)مترجمان(،	)الدوحة:	املركز	العربي		لألبحاث	ودراسة	السياسات،	سلسلة	
ترجمان،	2020(،	يقُع	الكتاُب	في	176	صفحة	موثقة	بمجموعة	من	الصور	لبعض	البارزين/	البارزات	في	الظاهرة	الشعبوّية.	

)3)	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية،	ص15.
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وبذلك	فالتعاطي	مع	الشعبوية	على	أّنها	مجرد	ظاهرة	ثقافية	هو	خطأ	شائع،	ومن	هنا	كان	اللغط	حول	املفهوم	
نفسه،	وكان	تعدد	التعريفات	والقراءات	لهذه	الظاهرة،	الشعبوية	هي	إحدى	تجليات	االغتراب	ومن	مخرجاته،	
الشعبوية	 الى	ظاهرة	االستالب،	فهي	–	 االجتماعية،	وتحديًدا	 العالقات	 واقع	 إلى	 في	جذورها	 تعود	 آخر	 بمعنى	
–	تظهر	كرد	فعل	على	حالة	ما،	أو	موقف	ما،	أو	سياسة	ما.	ليس	كل	ما	يقال	عنه	شعبوي	هو	شعبوي	بالفعل،	
فالحركات	الجماهيرية	هي	ظاهرة	تاريخية،	وتعبير	عن	نزوع	االنسان	الطبيعي	إلى	االجتماع،	تتزامن	مع	التحديات	
ذات	الطابع	التاريخي،	أو	مع	زمن	القلق	الوجودي	الجمعي	الذي	تمر	به	املجتمعات،	ومن	هنا	كان	من	الضروري	
التفريق	في	سياق	التعريف	بين	الحركة	الجماهيرية	من	كونها	ظاهرة	موضوعية،	ودفع	الطاقة	الكامنة	في	هذه	
الحركة	باتجاه	شعبوي،	أي	شحنها	بالغرائزية،	فال	يجوز	استخدام	)الشعبوية(	سالًحا	بيد	أولئك	الذين	يريدون	
املحافظة	على	الوضع	القائم	على	ما	هو	عليه	)الستاتيك(،	ضد	أولئك	الذين	يريدون	تغيير	الوضع	القائم،	وتبقى	
ر	في	املجتمع	الذي	هو	عامة	الشعب،	ويتّم	تعبئتها	

ّ
الشعبوية	مثلها	مثل	كثير	من	الحركات	السياسية،	مهمتها	أن	تؤث

بأيديولوجيتها	وأفكارها،	ولكنها	في	النهاية	تملك	كأّي	حركة	سياسية	كّل	الرغبة	في	الوصول	إلى	السلطة،	وال	سّيما	
إلى	تحقيق	أهدافها	في	مواجهة	 انبعاثها	وتأصيل	حركتها	ومساعدتها	للوصول	 في	 الرئيس	 	الشعب	هو	السبب	 أنَّ
الرأسمالية	والتغييرات	التي	طالت	املجتمعات	وتخبطاتها	االقتصادية	واالجتماعية	وحتى	السياسية.	ربما	يتمظهر	
	الشعبوية	في	أيديولوجيتها	ضد	السلطة	الحاكمة	وفي	نزعتها	وعدم	التحبب	للحضور	األجنبي	 من	خالل	القراءة	بأنَّ
ــ	األميركي	تشيُر	بعمق	إلى	أنها	قد	تكون	وجًها	لليمين	املتطرف،	وبذلك	تلتقي	الشعبوية	 املخالف	للعرق	األوروبي	
مع	اليمين	في	وقوفهما	ضد	الديمقراطية	التي	أصابتها	انتكاسات	عدة	خالل	السنوات	املاضيات	ومما	تقدمه	هذه	

الشعبوية	من	برامج	سياسية.

	مصطلح	)الشعبوّية(	على	الرغم	من	ِقدم	تداوله	وامتداده	التاريخي	من	أرسطو	إلى	ترامب	 ويمكن	القول	إنَّ
-يمكُن	للقارئ	أن	يستنتَج	من	البحث	والقراءة-	ظاهرة	غير	ُمعاصرة	وحديثة،	وما	هو	عليه	اآلن	من	صورٍة	حديثٍة	
ُل	صوت	الشعب	وخطابه،	وإن	كان	خطاًبا	مختلًفا	وناله	كثير	من	

ّ
	نتاًجا	للتعبئة	السياسية،	على	أّنها	تمث

ّ
ليس	إال

التغييرات	األيديولوجّية	واألطروحات،	وذلك	كله	باالستناد	إلى	رغبة	الشعب.	

ثانًيا: تحديد الشعبوّية

كثير	 في	 تداوله	 	 تمَّ إذ	 الشعبوّية،	 ظاهرة	 يخّص	مصطلح/	 ما	 في	 	
ُ
ويحدث 	

َ
الذي	حدث اللغط	 الكتاب	 يتناول	

من	املناقشات	السياسية	في	القرن	الواحد	والعشرين	من	طرف	اليساريين،	وكذلك	األحزاب	اليمينّية	املنافسة	
لليسار	في	أوروبا،	واسُتخدم	لإلشارة	واإلحالة	إلى	ظواهر	متنوعة	أدت	إلى	إشكاالت	كثيرة،	لذلك	كان	ال	بّد	من	
ُه	من	

ّ
فصل	فيه	صفات	الشعبويين	الالتي	تمّيزهم	من	غيرهم،	لذلك	رأى	الباحثون	أن

ُ
تحديد	للشعبوّية	تحديًدا	ت

األفضل	دراسة	الظاهرة	الشعبوية	من	منظور	ديمقراطي	ليبرالي	ــ	حتى	وإن	كان	ال	يخلو	من	بعض	العيوب	ــ	بعيًدا	
التي	وردت	 أّي	أيديولوجيا.	وبخصوص	الشعبوية	اختلفت	املفهومات	وتنازعت	حولها	كثيًرا،	لكثرة	املعاني	 عن	
فيها،	وقد	عّرفها	الباحثون	بوصفها	أيديولوجيا	وحركة	وعرًضا	ألمر	ما	مع	االختالفات	التي	وقعت	عليها،	وهذا	ما	
ا،	ففي	السياق	األوروبي	يستعمل	للداللة	على	معاداة	الهجرة	وكره	 أخذ	باملفهوم	إلى	ظواهر	أخرى	تختلف	عنه	كليًّ
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األجانب،	بينما	وظفته	أميركا	الالتينية	على	أنه	يعني	الزبونية)4)،	وسوء	التدبير	االقتصادي.	واللبس	حول	مفهوم	
الشعبوية	عائد	إلى	عدم	تصريح	من	املوصوفين	بالشعبوية	بما	يقصدونه	منها.	لذلك	ما	زال	املصطلح	يفتقد	إلى	
في	 وخاصة	 الشعبوية،	 بدراسة	 اهتمت	 التي	 املقاربات	 أهم	 إلى	 املؤلفان	 ويتطرق	 عليه.	 متفق	 وتحديد	 تعريف	

ميادين	البحث	األكاديمية	أو	في	مناطق	جغرافية	مختلفة.

مبنًيا	 ديمقراطًيا	 حياة	 منهج	 بوصفها	 الشعبوية	 إلى	 تنظر	 التي	 الشعبية	 الفاعلية	 هي	 املقاربات؛	 هذه  أولى 
على	انخراط	الشعب	في	السياسة.	وقد	شاع	هذا	التصور	بصورة	خاصة	بين	مؤرخي	الواليات	املتحدة	األميركية	

والباحثين	في	شعبوّيي	أميركا	الشمالية.

والدراسات	 السياسية	 الفلسفة	 في	 واسع	 نطاق	 على	 ستعمل	
ُ
ت التي	 الالكالوية	 املقاربة	 هي	 الثانية؛	 املقاربة 

النقدية،	وتعّد	هذه	الشعبوية	القلب	النابض	للسياسة	ألّنها	بمنزلة	قوة	تحريرية،	وترى	في	الديمقراطية	الليبرالّية	
سبًبا	للمشكالت	والحّل	يكمن	في	الديمقراطية	الراديكالية.

في	أميركا	 الدراسات	الشعبوية	 التي	هيمنت	على	 ـ	االقتصادية،	 املقاربة	االجتماعية	 الثالثة؛	هي	 أّما املقاربة 
في	 بالتبذير	 الالتينية	خالل	العقدين	األخيرين	من	القرن	العشرين،	إذ	يرونها	سياسة	اقتصادية	مستهترة	تتسم	
عقب	أخذ	دين	خارجي	في	املرحلة	األولى،	ثّم	تضخم	كبير	في	املرحلة	الثانية،	التي	الحًقا	تفقد	من	يدعمها،	في	معظم	
العلوم	االجتماعية،	ويحيل	)االقتصاد	الشعبوي(	وفق	هذه	املقاربة	إلى	برنامج	سيا�سي	مستهتر	ينطوي	على	إنفاق	

حكومي	واسع	وتوزيع	الثروات	توزيًعا	غير	معقول.

ما	إلقامة	حكمه	 زعيم	 قبل	 من	 فتستعمل	 استراتيجية	سياسية	 الشعبوية	 تعّد	 التي	 الجديدة؛	 املقاربة  أّما 
ودعمه.	وتشير	هذه	املقاربة	إلى	أّن	الشعبوية	تتمثل	في	صعود	نجم	شخص	كاريزمي،	يركز	السلطة	في	يده،	مع	

املحافظة	على	تواصله	مع	الجماهير،	ولكنها	شعبوية	غير	صامدة.

لتعبئة	 فونها	
ّ
يوظ والزعماء	 السياسة،	 ملمارسة	 ا	 فولكلوريًّ أسلوًبا	 الشعبوية	 ترى	 إذ	 أخرى؛	 مقاربة  وثّمة 

أّن	الشعبوية	أسلوب	سيا�سي	فاقد	 إذ	تجُد	 التواصلية	السياسية	وفي	اإلعالم،	 الدراسات	 في	 الجماهير.	وتنتشر	
للمهنية	والنضج،	ويستعمل	لجذب	انتباه	اإلعالم.	والفاعلون	الشعبيون	يتقصدون	عدم	االنضباط	كما	الّساسة	
	لكّل	مما	سبق	من	املقاربات	إيجابياتها	وتتوافق	 البقية	ليقنعوا	الناس	بأنهم	يقفون	مع	الشعب،	مع	التحفظ	أنَّ
جريت	في	أنحاء	

ُ
فين،	فالتحديات	الفكرية	للشعبوية	أبدت	نجاعتها	في	الّدراسات	التي	أ

ّ
مع	املقاربة	الفكرية	للمؤل

املقاربة	 اعتمادهم	 في	 االختالف	 من	 الرغم	 على	 واألميركيتين،	 والشرقية	 الغربية	 أوروبا	 في	 سيما	 وال	 العالم،	
مات	 الفكرية	في	اللغة	واملفهومات	الثانوية،	ولكن	ثّمة	مشاركة	في	املفهومات	الجوهرية،	مع	االختالف	حول	الّسِ
ترى	 جزئية	 أيديولوجية	 بوصفها	 فالشعبوية	 بالشعب.	 اهتمامهم	 على	 يجمعون	 ولكنهم	 للشعبوية،	 املحددة	
املجتمع	مجموعتين،	وكّل	واحدة	متجانسة	في	ما	بينها،	وتنظر	الشعبوية	للسياسة	على	أنها	تعبير	عن	إرادة	الشعب.	
ووصف	الشعبوية	بأنها	أيديولوجيا	جزئية،	يعني	أنها	تمتلك	بنية	محدودة،	وتظهر	مقرونة	بعناصر	أيديولوجية	
أخرى،	وهذا	يساعد	على	ترويج	مشروعاتها	السياسية	بين	الناس،	كما	إن	اقتران	الشعبوية	بعناصر	أيديولوجية	

)4)	الزبونية:	اتفاق	تبادلي	بين	الناخبين	والسياسيين،	حيث	يحصل	الناخبون	على	مقابل	شريطة	دعم	مالك	مؤسسة	أو	حزب	ما،	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	
مختصرة	في	الشعبوية،	)املترجمان(،	ص21.		
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أخرى	تنتج	من	تالقحها	لشعبوية	تتنوع	بمفهوماتها	الجوهرية،	وهذا	يسهم	في	تأويل	الشعبوية	من	مجتمع	آلخر.

ما	حزمة	أفكار	مختلطة	بأيديولوجيات	متنوعة،	وهذا	ما	
ّ
ال	يمكُن	حصر	الشعبوية	بأيديولوجية	متكاملة،	إن

دعا	بعض	الباحثين	إلى	تصنيفها،	على	أنها	مرحلية	قد	تنجح	أو	تخفق،	إضافة	إلى	أنه	يتّم	توجيه	االنتقاد	للمقاربة	
الفكرية	الشعبوية	بأنها	عامة	جًدا،	ويمكن	تطبيقها	على	الحركات	واألحزاب	والفاعلين	السياسيين	جميعهم،	وال	
الواحدية)5)  في	 تتشاركان	 اللتان	 والتعددية	 النخبوية	 للشعبوية	وهما	 املتناقضين	 االتجاهين	 التغافل	عن	 يمكن	
ا،	وأّن	السياسة	شأن	نخبوي	ال	دخل	 ا	وعلميًّ ا	وثقافيًّ واملانوية)6)	للمجتمع،	فالنخبوية	تجُد	أّنهم	األقدر	شأًنا	أخالقيًّ
ا	التعددّية	فهي	نقيض	النخبوّية،	ترى	أن	املجتمع	 للعامة	فيه،	لذلك	تراهم	ال	يميلون	إلى	الديمقراطية	الكاملة.	أمَّ
واالهتمامات،	 األفكار	 في	 االختالف	 مع	 مشتركة	 قواسم	 تمتلك	 اجتماعية	 مجموعات	 ما	

ّ
إن مجموعتين؛	 ليس	

	الشعبوية	في	أيديولوجيتها	 والفكرة	األهم	لديهم	هي	توزيع	السلطة	في	املجتمع.	وربما	يتمظهر	من	خالل	القراءة	بأنَّ
ضد	السلطة	الحاكمة	والنزعة	القومية	لديها	وعدم	التحبب	للحضور	األجنبي	املخالف	للعرق	األوروبي	ــ	األميركي،	
يشيُر	بعمق	بأنها	قد	تكون	وجه	لليمين	املتطرف،	وبذلك	تلتقي	الشعبوية	مع	اليمين	في	وقوفهم	ضد	الديمقراطية	
التي	أصابتها	انتكاسات	عدة	خالل	السنوات	املاضيات،	ومما	تقدمه	هذه	الشعبوية	من	برامج	سياسية.	وتتجلى	
للشعبوية	ثالثة	مفهومات جوهرية	تتلخص	في	الشعب،	والنخبة،	واإلرادة	العامة،	والفرق	بين	الشعب	والنخبة	
ـ	االقتصادية،	والجنسّية،	ويكمن	الجانب	 يتمثل	في	سمات	ثانوية	هي	السلطة	السياسية	والوضعية	االجتماعية	
عب	الّصالح	والنخبة	الفاسدة،	 	التمييز	يكون	بين	الشَّ لقي	العالمة	الفارقة	بين	مصطلح	الشعب	والنخبة،	ألنَّ

ُ
الخ

	على	أن	معاداة	الشعبوية	ال	تقتصر	على	املؤسسات	السياسية	فقط،	إنما	تتعداها	إلى	النخب	االقتصادية	
ً

فضال
والثقافية	واإلعالمية.	ولكن	يبدو	أن	النخب	تقّدم	مصالحها	الخاصة	على	مصالح	الشعب،	وتعمل	خالف	مصالح	
الدولة	أيًضا،	كما	في	اتهام	أحزاب	شعبوية	للنخبة	السياسية	ضمن	االتحاد	األوروبي،	بتقديم	مصالح	االتحاد	على	
	للسياسة	لدى	 مصالح	دولها.	املفهوم	الجوهري	الثالث	للشعبوية؛	هو	اإلرادة	العامة،	ويرتبط	هذا	بفهم	خاّصٍ
الشعبويين،	ويرتبط	هذا	املفهوم	بعمل	الفيلسوف	الشهير	)جان	جاك	روسو(	الذي	مّيَز	بين	)اإلرادة	العامة(	من	
عب	وتكوين	مجتمع	له	تشريعاته	التي	تخدُم	مصالحه،	أّما	

ّ
)إرادة	الجميع(،	اإلرادة	العامة	هي	إمكان	اجتماع	الش

إرادة	الجميع،	تعني	مجموعة	محّددة	من	املصالح	في	فترة	معينة،	وبذلك	يعزز	التمييز	الشعبوي	فكرة	وجود	إرادة	
	واضًحا	لهذا	الفهم	الشعبوي	لإلرادة	

ً
	تشافيز	مثاال لقي.	ويعدُّ

ُ
عامة	ألنه	يرتكز	على	الفلسفة	الواحدية	والبعد	الخ

العامة.	كما	ال	ينبني	تصّور	اإلرادة	العامة	عند	الشعبويين	على	علمية	عقالنية	ينتجها	الفضاء	العام)7)،	بل	يرون	
في	 ُيساعدها	 العامة	محّددة	مسبًقا،	وهذا	 	اإلرادة	 أنَّ يعني	 العملية،	وهذا	 بهذه	 بالقيام	 العام)8)	كفيٌل	 الحّس	 أّن	
	موضوع	شعبوي	ذي	هوية	قوية	هي	هوية	

َ
تجميع	مطالبها،	وتحديد	عدوها،	ووضع	منطق	خطابي	لها،	يمكنها	صوغ

)الشعب(،	ما	دام	دفاعها	ألجل	مبدأ	السيادة	الشعبية،	وهذا	يخلُق	منها	قوة	ديمقراطّية.	ولكن	يبقى	للشعبوية	
	وضوح	اإلرادة	 	جوهر	إيمانها	بالواحدية،	سيؤّدي	بها	إلى	دعم	التيارات	االستبدادّية،	كما	أنَّ وجه	ُمظلم	أيًضا،	ألنَّ
العامة	وقوتها	عند	الشعبويين	يتيحان	لهم	إضفاء	الشرعّية	على	االستبداّدية	والتعصب	في	الهجوم	على	أّي	شخص	

)5)	الواحدية:	فلسفة	تقول	بوجود	تأويل	واحد	صحيح	للواقع،	وهي	خالف	التعددية،	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية،	)املترجمان(،	ص27.

)6)	املانوية:	اعتقاد	ديني	قديم	كان	في	بابل	ويشير	هنا	إلى	أّن	الحياة	مقسمة	إلى	نور	وظالم،	أي	إلى	خير	وشر	محض،	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	
الشعبوية،	)املترجمان(،	ص27.

)7)		الفضاء	العام:	هو	مجال	من	مجاالت	الحياة	االجتماعية،	حيث	يجتمع	األفراد	ملناقشة	املشكالت	املجتمعية	وتحديدها	ومن	ثّم	التأثير	في	الفعل	
			السيا�سي،	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية،	)املترجمان(،	ص38.	

)8)		الحّس	العام:	هو	القدرة	على	تمييز	الصواب	من	الخطأ،	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية،	)املترجمان(،	ص38.
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يجرؤ	على	تهديد	تجانس	الشعب،	وهذا	يؤّدي	إلى	توصيف	الشعبوّية	بأّنها	ُمعادية	لطبيعة	السياسة.	ومن	مزايا	
ى	ذلك	في	

ّ
	تحديدها	بوصفها	أيديولوجيا	جزئّية،	وتجل

َ
املقاربة	الفكرية	التي	اعتمدها	املؤلفان	في	دراستهم	الشعبوية

تنوع	صورها	وأنواعها	الفرعّية	في	أمكنة	متفرقة	في	العالم،	وجّنبهم	هذا	الخلط	الذي	وقع	فيه	كثير	من	الباحثين،	
ها	أيديولوجيا	جزئّية،	وتتسع	لنطاق	واسع	من	الفاعلين	السياسيين،	كما	أّنها	تضع	نفسها	في	زاوية	 فمن	مزاياها	أنَّ
	توصيفها	بإيديولوجيا	تسمح	بدراسة	جانبي	 تسمح	لها	بتقديم	جواب	أكثر	شمولية	ودقة	بشأن	الشعبوية،	كما	أنَّ
العرض	والطلب	في	السياسة	الشعبوية.	ومن	املالحظ	أنه	ال	مبرر	منطقي	وسيا�سي	في	أيديولوجيا	الكراهية	التي	
	النخب	العارفة	ال	تقدم	شيًئا	يستحق	االهتمام	في	مقابل	 طلق	بأنَّ

ُ
تديرها	الشعبوية	على	أّنها	ضد	النخبة	وإيمانها	امل

أّي	 	كّل	ما	يصدر	من	النخبة	فلسفة	ال	تقدم	 ثورة	الشعب	وتجربتها	في	تحقيق	رغباتها	وقناعاتها.	على	اعتبار	أنَّ
حكمة	في	خطابها،	وهي	من	األخطاء	التي	تقع	فيها	الشعبوية،	فال	يمكن	أبًدا	القيام	بأّي	ممارسة	من	دون	تقديم	
َضّمن	بعد	ذلك	في	حّيز	التجربة	واملمارسة.	وال	أظُن	أن	الشعب/	القاعدة	الشعبية	على	

ُ
النظرية	في	البداية،	حتى	ت

مستوى	واحد	من	الفكر	واملعرفة	حتى يقدم	خطاًبا	عقالنًيا،	بقدر	ما	سيرتكز	على	العاطفة	واملنفعة،	بعيًدا	عن	
سَتغّل	في	النهاية	من	زعيم	واحد	يبحث	عن	املجد	لشخصه،	والذي	سينال	التصفيق	

ُ
الحقائق	واإلحصاءات	التي	ت

من	كّل	من	حوله.

	الشعبوية	مفهوم	 فاملؤلفان	بعد	أن	حددا	تعريًفا	للشعبوية	بمقاربة	فكرية	وجوهرّية،	يتبين	للقارئ	املهتم	أنَّ
	 عّرف	االشتراكية	أو	الديمقراطّية،	ألنَّ

ُ
غير	واضح	وغير	محدد	على	اإلطالق،	فال	يمكُن	أن	نحدد	الشعبوية	كما	ن

الشعبوّية	طارئة	على	املجتمعات	الديمقراطّية	عموًما،	تنشأ	في	لحظات	ضعف	األنظمة	السياسية	غالًبا،	وتقوم	
ا،	واملارك�سي	 ا،	وكذلك	االشتراكي	اشتراكويًّ غاالة	في	األفكار،	فالقومي	يتشّدد	أكثر	لدرجة	يصبح	فيها	قومويًّ

ُ
على	امل

ا.	 ماركسويًّ

ر	في	املجتمع	الذي	هو	عامة	الشعب،	
ّ
وتبقى	الشعبوية	مثلها	مثل	كثير	من	الحركات	السياسية،	مهمتها	أن	تؤث

إلى	 الوصول	 في	 كلها	 الرغبة	 سياسية	 حركة	 كأّي	 تملك	 النهاية	 في	 ولكنها	 وأفكارها،	 بأيديولوجيتها	 تعبئتها	 ويتّم	
السلطة.	فالشعب	هو	السبب	الرئيس	في	انبعاثها	وتأصيل	حركتها،	ومساعدتها	في	الوصول	إلى	تحقيق	أهدافها	في	

مواجهة	الرأسمالية	والتغييرات	التي	طالت	املجتمعات	وتخبطاتها	االقتصادية	واالجتماعية	والسياسية.

ا: الشعبوّية حوَل العالم
ً
ثالث

	الشعبوّية	ظاهرة	سياسية	في	غاية	التنوع،	وهذا	ما	دفع	الباحثين	 وإْن	تشابه	الخطاب	الشعبوي	عموًما،	فإنَّ
أشرنا	 الشعبوية	كما	 	 التنوع،	وهي	حجة	ضعيفة	ألنَّ بها،	وذلك	الستحالة	 االعتراف	 أو	عدم	 فيها	 التشكيك	 إلى	
سالًفا	أيديولوجيا	جزئّية،	تندمج	مع	أيديولوجيات	أخرى،	فاليسار	مع	االشتراكية	واليمين	مع	القومية،	وهذا	ما	

دفع	إلى	ظهور	تشابه	بين	الفاعلين	الشعبويين	في	مناطق	ومراحل	معينة.

يعرُض	الكتاُب	في	فصله	الثاني	أهم	الفاعلين	الشعبويين	في	مئة	وخمسين	سنة	ماضية،	وكان	التركيز	على	ثالث	
مناطق	ُحظيت	الشعبوّية	فيها	باألهمّية:	
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مالّية
ّ

1. أميركا الش

ا	في	 	كانت	التعبئة	الشعبوية	عريقة	وهذا	ما	ساعد	على	ظهور	عدد	مهم	من	الزعماء	في	مستوى	الواليات،	أمَّ
املرحلة	 تلك	 الزعامة	والتنظيم،	ولكنها	بقيت	األقوى	خالل	 بالضعف	من	حيث	 تمّيزت	 املركزي،	فقد	 املستوى	
الزمنية	في	األقاليم	الغربية	لكندا	والجنوب	الغربي	ومناطق	السهول	الكبرى	للواليات	املتحدة.	وألّن	الشعبوية	
في	 الصالح	 الشعب	 حصروا	 الشعبويين	 	 فإنَّ الشمالية،	 أميركا	 في	 اإلنتاجّية)9)	 باأليديولوجيات	 مقرونة	 كانت	
األحزاب	 يخّص	 ما	 إغفال	 يمكن	 وال	 بالنخبة،	 مقارنة	 األفضل	 اإلنتاج	 يقدمون	 ألّنهم	 املزارعين،	 الشعبويين	
الشعبوّية	التي	لم	تحقق	على	املستوى	الوطني	حضوًرا	باهًرا،	على	الرغم	من	التأثير	القوي	والنجاح،	إلى	أن	عادت	
التي	 اليمينّية	 بالشعبوّية	 ق	

ّ
يتعل ما	 في	 الواجهة،	وخاصة	 إلى	 	

َ
الشيوعّية معاداتها	 بفعل	 ذلك	 بعد	 بقوة	 الشعبوّية	

حظيت	بمنزلٍة	كبيرٍة،	وتغّيرت	فكرة	)العدو	الداخلي(	عندهم	مع	مرور	الّزمن،	ولكّن	نظرتهم	للنخبة	بقيت،	على	
لألقليات	 فيه	 قّدم	

ُ
ت الذي	 الوقت	 في	 قيمه،	 وتدمير	 الشعب	 مبادرات	 تقييد	 الرفاهية	ألجل	 نظام	 يعتمدون	 أنهم	

امتيازات	خاصة.	انتقلت	بذلك	الشعبوّية	من	توّجه	تقّدمي	إلى	محافظ	في	القرن	العشرين،	وما	استجّد	في	التأويل	
مع	 جميعها،	 املسيحّية	 الطوائف	 ومن	 املتوسطة،	 الطبقة	 كّل	 يضّم	 بل	 املزارعين،	 على	 يقتصر	 عاد	 ما	 أنه	 هو	
التغييرات	التي	طالت	مفهوم	النخبة.	ثّم	شهدت	أميركا	الشمالّية	في	القرن	الواحد	والعشرين	خالل	العقد	األول	
بروز	حركتين	شعبويتين	جديدتين،	ارتكز	نشاطهما	على	املظالم	االجتماعية	املرتبطة	بالركود	االقتصادي	عام	
2008،	والحركتان	تتقاسمان	كثيًرا	من	النقاط	املشتركة،	مثل	معارضتهما	املساعدات	املالّية	املقدمة	إلنقاذ	قطاع	

البنوك،	والتعّهد	بالدفاع	عن	الناس	العاديين	الصالحين.

2. أميركا الالتينّية

نجاح	 ويعود	 وانتشارها،	 صمودها	 حيث	 من	 ــ	 القومّية	 نزعتها	 إلى	 إضافة	 ــ	 للشعبوّية	 معقل	 أقوى	 وتعد	  
أيديولوجيتها	في	كثير	من	الدول	إلى	زمن	حكم	األنظمة	الديمقراطية	املنتخبة	فيها	مقارنة	بمناطق	أخرى،	ولعدم	
الخطاب	 على	 الجاذبّية	 إضفاء	 في	 وساعد	 واالقتصادي،	 االجتماعي	 املستويين	 على	 املساواة	 في	 تكافؤ	 وجود	
الشعبوّي،	عالوة	على	أن	تركيز	السلطة	االقتصادية	في	يد	أقلّية	قليلة،	ساعد	األحزاب	الشعبوية	في	الحصول	
الشعبوّية	بعضها	 نماذج	مختلفة	من	 املنتخبة،	برزت	 الديمقراطية	 املواطنين،	ونتيجة	لألنظمة	 الدعم	من	 على	
َل	بالنجاح،	واآلخر	بالفشل،	وظهرت	ثالث	موجات	من	الشعبوّية	في	تاريخ	أميركا	الالتينّية،	وقدمت	كّل	موجة	

ّ
تكل

	يخّصها	بشأن	من	ينتسب	إلى	)الشعب	الصالح(	و)النخبة(،	واعتمدت	كّل	موجة	على	القالب	األيديولوجي	
ً

تأويال
الذي	يساعدها	في	بناء	رؤية	للمظالم	االجتماعية	املوجودة.	

3. أوروبا

في	 الشعبوّية	 بخالف	 الحضرّية،	 املثقفة	 النخب	 من	 ثقافية	صغيرة	 حركة	 الشعبوّية	 تتجاوز	 لم	 روسيا	 في	  
في	 الرئيسان	 الشعبوّيان	 التنظيمان	 انهار	 فقد	 وعليه	 سياسّية،	 شعبوّية	 حركة	 كّونت	 التي	 املتحدة	 الواليات	

	النخبة	الغنية	التي	تعلوها	من	االرستقراطيين	وأصحاب	املشروعات	الكبرى	فاسدة	وغير	 	الطبقة	املتوسطة	هي	الصالحة	واملنتجة	في	املجتمع،	وإنَّ )9)	اإلنتاجّية:	أيديولوجيا	تقول	إنَّ
منتجة،	كاس	موّده	وكريستوبل	روفيرا	كالتواسر،	مقدمة	مختصرة	في	الشعبوية،	)املترجمان(،	ص46.	
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في	 التي	ظهرت	 الّزراعّية	 الحركات	 كثيًرا	من	 الّروسّية	 الشعبوّية	 ألهمت	 الفشل؛	فقد	 الرغم	من	 الحركة.	وعلى	
أوروبا	الشرقّية،	وجمَع	بين	هذه	الحركات	شعبوّية	زراعّية،	كما	شعبوّية	أميركا	الشمالّية.	

وبمقاربة	سريعة	في	هذا	اإلطار	يمكن	الوقوف	عند	التجربة	الفرنسية،	حيث	ينظر	بعضهم	إلى	تجربتي	اليساري	
الفارق	 من	 الرغم	 على	 شعبويتان	 حركتان	 واعتبارهما	 نفسها،	 الزاوية	 من	 لوبان	 ماري	 واليمينية	 ميالنشون	
الكبير	بينهما،	إن	الفارق	الجوهري	بين	)الشعبوية(	اليسارية	والشعبوية	اليمينية	تكمن	في	كيفية	تشكيل	الشعب.	
التي	يشكل	فيها	جان	لوك	ميالنشون	 التي	تشكل	فيها	مارين	لوبان	الشعب	تختلف	كثيًرا	عن	الطريقة	 الطريقة	
هي	 لوبان	 فنظرة	 –	سيا�سي؟،	 اجتماعي	 مفهوم	 أم	 هوياتي؟	 	– ثقافوي	 ومفهوم	 فئة	 هم	 السكان	 فهل	 الشعب،	
امتداد	معاصر	الستعالئية	الرؤية	االستشراقية،	ونزعة	املركزية	األوروبية،	ورد	فعل	طفولي	على	تدمير	الثقافات	
الوطنية	)الهوية(	بمدحلة	العوملة،	والتمايزات	االجتماعية	في	ظل	سيادة	النيوليبرالية،	واختطاف	األوليغارشية	

للديمقراطية،	أو	ما	يسمى	بـ	)ما	بعد	الديمقراطية(.

 4. الشعبوّية خارج أوروبا واألميركيتين

الفاعلين	 بين	 ثّمة	سمات	مشتركة	 ولكن	 املناطق،	 في	هذه	 الواضحة	 االتجاهات	 تمييز	 ال�سيء	 بعض	 يصعُب	  
ا	شعبوّية	 الشعبويين	الذين	ينشطون	فيها،	وتبقى	القارة	األسترالّية	األكثر	وضوًحا	من	حيث	التقليد	الشعبوّي،	أمَّ
الشعبوّيون	 الفاعلون	 فدأَب	 	،1997 اآلسيوّية	 االقتصادية	 األزمة	 وقع	 على	 ظهرت	 فقد	 آسيا،	 شرق	 جنوب	
الشعب	على	 أو	موافقة	من	 بمساندة	 الذين	ال	يحظوَن	 الزعماء	 الناس	على	 التعبير	عن	سخطهم،	وسخط	 على	
سياساتهم	كما	هاجموا	الّنخب	الوطنية	التي	مزجت	في	أيديولوجيتها	القومّية	بالشعبوّية،	وانتقدوا	العوملة	التي	

رّوُج	لها.
ُ
كانت	الليبرالّية	الجديدة	ت

5. القارة األفريقّية

وارتباط	 بالعيوب،	 مليئة	 وانتخاباتها	 استبدادّية،	 زالت	 ما	 الدول	 	 أنَّ بسبب	 وذلك	 جًدا،	 نادرة	 زالت	 ما	  
،	ولكنه	لم	يكن	قوًيا	في	

ً
الشعبوّية	فيها	بالرجال	املستبّدين	األقوياء،	كما	في	نظام	القذافي	وجمال	عبد	الّناصر	مثال

ما	كان	خطابه	 	بالّربيع	العربي؛	لم	يكن	شعبوّية	في	حّد	ذاته،	إنَّ
َ
السياسة،	كما	في	تركيا	وإسرائيل،	وأيًضا	ما	ُعرف

شعبوًيا	مركزًيا.

وبخصوص زمكانّية ظاهرة الشعبوّية: فالشعبوّية	وليدة	ظهور	الديمقراطّية	في	العالم،	وبروزها،	ولكن	من	
دون	ارتباطهما	مًعا،	فأّي	ظاهرة	سياسّية	هي	نتاج	السياقات	االجتماعية	والثقافّية	املتنوعة،	والشعبوّية	ظاهرة	
ا	إلى	إيجاد	شعبوّية	متنوعة	ومتعددة،	بحسب	املظالم	االجتماعية	املختلفة	 من	هذه	الظواهر،	وهذا	كان	دافًعا	قويًّ

من	سياق	آلخر.	

أّما	في	ما	يخّص	الشعبوية	العربّية؛	فاملؤلفان	أظهرا	الجغرافيا	التي	تنتشُر	فيها	الشعبوية	في	العالم،	ولكن	هذا	
	األنظمة	العربّية،	وبخاصة	تلك	املسماة	باألنظمة	الجمهورّية،	هي	أنظمة	شعبوّية،	فقد	تحولت	الحًقا	 ال	يعني	أنَّ
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غاالة	في	األفكار	القومّية	العروبّية.	فالشعبوية	ال	تقف	عند	مكان	
ُ
إلى	أنظمة	استبدادّية	وشمولّية،	وذلك	نتيجة	امل

محدد	ومعين،	حتى	في	إطار	الجماعات	الصغيرة	مثال	العشائر،	كلها	تبحث	عن	دور	مركزي	لها.	ولكن	بقاء	السلطة	
،	إذ	اعتاد	النظام	على	الحزب	والجيش	في	تقوّية	

ً
بأيد	حاكمة	ونظام	شمولي	لسنوات	طويلة،	كما	في	سورية	مثال

إلى	مجموعة	مؤسسات	تتبع	الحزب	أو	أصحاب	 ِرزت	
ُ
إلى	تراجع	الشعبوية	بوصفها	ظاهرة،	وف سلطته،	ما	أدى	

السلطة،	وال	سّيما	أنها	كانت	دولة	استخباراتية،	فتّمت	تعبئة	الشعب	من	خالل	حزب	وسلطة	واحدة	في	غياب	كلّي	
ألحزاب	أخرى	في	سورية.

عبئة 
ّ
عبوّية والت

ّ
رابًعا: الش

إّن	الّتعبئة	هي	انشغال	جمع	كبير	من	األفراد	في	الّتوعّية	بصورة	ما،	ثّم	قيامهم	بعمل	جماعي	لدعم	قضيتهم،	
عبوّية	أن	تكون	من	األعلى	إلى	األسفل	أو	

ّ
عبوّية،	ويمكن	للّتعبئة	الش

ّ
ويمكن	تحديد	ثالثة	أنماط	من	الّتعبئة	الش

بالعكس	أو	كليهما.

	عن	أّي	
ً

ل	الصورة	األكثر	مثالّية	للّتعبئة	الشعبوّية،	وهذا	الفرد	عادة	يكون	مستقال
ّ
مث
ُ
1. الزعامة الفردّية: ت

	الّتعبئة	من	األعلى	إلى	األسفل،	 تنظيم	حزبي،	والّتابعون	معظمهم	يشعرون	بارتباط	شخ�سي	بزعيمهم،	وذلك	ألنَّ
	
ً

فالزعيم	يتواصل	مباشرة	مع	داعميه.	ومن	العوامل	التي	تساعد	الزعيم	الشعبوّي	قدرته	على	تصوير	نفسه	فاعال
أكبر	 تنظيم	سيا�سي	قوي.	 بأّي	 ارتباطه	 انتخابّية	فردّية،	وعدم	 آلّية	 الشارع،	وتكوينه	 إيصال	صوت	 نظيًفا	على	

معقل	للزعامة	الفردّية	هي	أميركا	الالتينّية	بوصفها	النموذج	الوحيد	للّتعبئة.

املتواصل	 باالنخراط	 وتتسُم	 رسمّية،	 غير	 بكونها	شبكات	 تتسم	 التي	 الحركات	 هي	 ااًلجتماعية:  الحركة   .2
ألفرادها	ومجموعاتها	السياسّية	من	أجل	هدف	مشترك،	وتعمل	الحركات	االجتماعّية	على	حشد	الناس	الذين	
املعروف	 االنتخابي	 السلوك	 بدل	 أعمال	جماعّية	وغير	مؤسساتّية،	 تجمعهم	هوّية	مشتركة	وعدو	موحد	ألداء	
لعدم	قدرتها	على	املشاركة	في	عملّية	اتخاذ	القرارات،	لذلك	فهي	مختلفة	عن	األحزاب	السياسّية،	ألّنها	ال	تملك	
املظالم	 لتحديد	 صوغ	 عملّية	 في	 مختلفة	 أيديولوجّية	 بمرجعّيات	 الحركات	 هذه	 وتستعين	 رسمّية،	 تنظيمات	
االجتماعّية	األكثر	أهمّية	وتأثيًرا	في	املجتمع.	الحركات	االجتماعّية	الشعبوّية	توضح	طرائق	الّتعبئة	الشعبوّية	من	
أسفل	إلى	أعلى،	إذ	ال	تمتلك	زعيًما	مركزًيا	ُمسيطًرا،	وتكمن	قوة	الحركات	االجتماعية	الشعبوّية	في	قدرتها	على	
توجّيه	غضب	الناس	نحو	املؤسسة	الحاكمة،	والحّل	يتمثل	في	استرجاع	السيادة	الشعبّية،	إضافة	إلى	أّن	السبب	

وراء	ظهور	هذه	املجموعات	االجتماعّية	الشعبوّية	في	أنحاء	كثيرة	من	العالم	هو	الركود	االقتصادي.

3. الحزب السيا�ضي:	من	نماذجه	الجبهة	الوطنّية	في	فرنسا،	وكذلك	نموذج	دينامي،	فالديمقراطيات	الحديثة	
ال	يمكن	لها	البقاء	من	دون	أحزاب	سياسّية	تتيح	للناخبين	حرية	انتخاب	املسؤولين	الذين	ينوبون	عنهم	في	اتخاذ	
ستعمل	في	مهاجمة	املؤسسة	الحاكمة،	ُيقال	عنها	على	لسان	املثقفين	واألكاديميين؛	

ُ
	الشعبوّية	ت القرارات،	ومع	أنَّ

	األحزاب	السياسّية	الّسائدة	هي	تنظيمات	 عادي	التمثيل	السيا�سي،	بينما	الفاعلون	الشعبوّيون	يقولون:	إنَّ
ُ
بأّنها	ت
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	الشعبوّية	ال	تتوافق	مع	التمثيل	السيا�سي.	وصعود	نجم	األحزاب	الشعبوّية	 فاسدة،	ومع	ذلك	فهذا	ال	يعني	أنَّ
ا	وثيًقا	بقدراتها	على	تأسيس	القضايا	التي	ال	توليها	األحزاب	السياسّية	االهتمام	

ً
	ارتباط

ُ
وقوتها	االنتخابّية،	يرتبط

ا	الشعبوّية	 الكافي،	وهذا	ما	يجعل	من	األحزاب	الشعبوّية	أكثر	قوة	وتأثّيًرا،	عندما	تفوز	باألصوات	واملقاعد.	أمَّ
العربّية،	فلم	تأخذ	بمقولة	الشعبوّية	على	))أنها	تجسيد	مثالي	فكري	للمجتمع	الزراعي/	الحرفي،	بل	شددت	بشكل	
كبير	األنظمة	العربية	الراديكالّية	على	التصنيع	ولم	يكن	معظمها	ُمعادًيا	للريف،	وكان	خطابها	متوافًقا	مع	الخطاب	
في	أميركا	الالتينّية،	إذ	صاغت	خطابها	وأقامت	تحالفاتها،	لتمييز	موقفها	املناهض	لكتلة	السلطة	األوليغارشية(()10).	
تستملك	 أن	 ما	حاولت	 بقدر	 الشعب،	 بتعبئة	 تكتِف	 لم	 الالتينّية،	 أميركا	 في	 العربية	كمثيلتها	 الشعبوّية	 أن	 كما	
خطبه	 في	 الكاريزمي،	 الشعبوي	 الزعيم	 الناصر(	 عبد	 )جمال	 على	 نطلق	 أن	 يمكن	 ا	 وعربيًّ الشعبّية،	 القاعدة	

وتصريحاته	التي	كانت	قريبة	من	الشعب	ولغته،	كما	هي	خطابات	ترامب	وتصريحاته.			

عبوّي
ّ

    خامًسا: الّزعيم الش

يناُل	أّي	زعيم	ملهم	في	أّي	ظاهرة	سياسّية	منزلة	مركزّية	ومهّمة	في	الّتاريخ،	وكذلك	في	الظاهرة	الشعبوّية	هو	
الواقع	 الكبير	 في	تحديد	الشعبوّية،	وال	يمكن	اإلقرار	بزعيم	شعبوي	نموذجي	لالختالف	 من	الخصائص	املهمة	

	بين	الفاعلين	الذين	يوظفون	األفكار	الشعبوّية،	ويتجّسد	القائد	الشعبوّي	الّنمطي	في	سمات	عدة،	هي:
ً

أصال

ومن	 والعسكرّية،	 السياسّية	 بالسلطتين	 ا	
ً
ممسك إرادة	 أّي	 عن	 املستقل	 الّزعيم	 القوي:	 الكاريزمي  الرجل 

النموذج	 وُيعد	 ناَل	شعبوّية	عالية،	 الذي	 )تشافيز(	 الالتينّية	 أميركا	 في	 عبوّية	
ّ
الش )الّزعيم(	 الذين	جّسدوا	فكرة	

األكثر	شعبوية،	واألرجنتيني	)خوان	دومينغو(،	تحّوال	من	العسكرية	إلى	السياسّية،	إضافة	إلى	أسماء	أخرى،	كما	
في	النروج	وهولندا،	حيث	حصدت	بعض	األحزاب	اليمينّية	كثيًرا	من	األصوات	في	االنتخابات،	وما	يمّيز	الرجال	
الشعبويين	األقوياء	من	الساسة	األقوياء	أّنهم	رجال	)الفعل(،	أي	ينفذون	ما	يقولون،	وإْن	كانت	السياقات	صعبة	
عبوّي	

ّ
الش للحزب	 الّسابق	 الّزعيم	 كما	 الشارع،	 لغة	 من	 وقريبة	 بسيطة	 حوار	 بلغة	 الّزعيم	 ويتمّيز	 ومخالفة.	

	
ً
قبوال يتلقى	 إذ	 بالكاريزما،	 اتصافه	 عبوّي	

ّ
الش الّزعيم	 في	 األهم	 النقطة	 وتبقى	 بو�سي(،	 )أمبرتو	 اإليطالي	 اليميني	

	الّزعامة	الكاريزمّية	 عاًما	من	الناس،	يلجأ	الناس	إليه	لصفات	شخصّية	استثنائّية	لديه،	ووفًقا	لـ	ماكس	فيبر؛	فإنَّ
	الصفات	 تتحدد	بأمرين؛	أولهما	خصائص	الزعامة	الفردّية	وثانًيا	تصورات	األتباع	لزعيمهم،	ولكن	هذا	ال	يعني	أنَّ

مشتركة	بين	الجميع	في	املناطق	كلها،	فهي	تتحدد	بحسب	السياق	الثقافي.

مختلفتين	 بعمليتين	 الصوت	 هذا	 ل	
ّ
ويتمث الحقيقي،	 الشعب	 صوت	 يكون	 أن	 الشعبوّي	 للزعيم	 	 ُبدَّ ال	

تتعلق	 األولى	 العملّية	 أّي	 ثانًيا،	 بالشعب	 ثم	إحداث	رابط	قوي	 	،
ً
أوال الّنخبة	 االنفصال	عن	 في	 ومترابطتين،	هما	

	عن	أن	ظاهرة	الشعبوّية	
ً

انية	تتعلق	بأصالتهم	املزعومة،	فضال
ّ
بكون	الّزعماء	الشعبويين	خارجيين،	والعملّية	الث

قد	تتجلى	بوجوه	إيجابية	وأخرى	سلبّية،	فثّمة	من	يقدم	نفسه	السيا�سي،	والديني،	والقومي	أيًضا	الذي	يسعى	
الخفاء	استغالله	حشوَد	 في	 يتبدى	 ما	 به،	ولكن	سرعان	 يبدأ	 الذي	 الخطاب	 الشعب	من	حيث  لتحقيق	مصالح	

الجماهير	التي	من	حوله	للوصول	إلى	مكتسباته. 

للترجمة/	مركز	دراسات	الوحدة	 العربية	 )بيروت:	املنظمة	 في	الشرق	األوسط،	أمجد	حسين	)مترجًما(،	ط1،	 العربية:	السياسة	واملجتمع	 الدولة	 	نزيه	ن.	األيوبي،	تضخيم	 	(10(
العربية،	2010(،	ص415.
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َن	مصدر	إلهام	لعامة	الشعب،	مثل	زوجة	الرئيس	األرجنتيني	
ّ
ثّمة	فاعالت	شعبوّيات	إلى	جانب	الفاعلين؛	مثل

)خوان	بيرون(،	ومنهّن	عملَن	في	السياسة	بجهدهن	الخاص	مثل	)بولين	هانس	في	أستراليا(،	واعتمدَن	على	تصورات	
املجتمع	املبنّية	على	الجنوسة	لرسم	صورة	تجعلهن	صوت	الشعب،	وحتى	تتمكن	الشعبوّيات	االقتراَب	من	الشعب	

الصالح،	يشّددن	على	صفات	)املرأة	الصالحة(	في	ثقافتهن.

ل	املقاولون	نوًعا	آخر	من	الّزعماء	الشعبويين،	وهؤالء	هم	من	أكثر	طبقات	بلدانهم	ثروة،	مستفيدين	
ّ
وشك

من	أّن	طبيعة	التمييز	الشعبوّي	بين	الشعب	والّنخبة	ال	تقوم	على	معيار	اجتماعي	أو	اقتصادي،	بل	على	أساس	
األخالق،	على	أّنهم	شعبوّيون	خارجيون	وشرفاء.

في	 الشعبويين	 بين	 الرغم	من	االشتراك	 ال�سيء،	فعلى	 الشعبوّية	واإلثنّية	فهي	معقدة	بعض	 بين	 العالقة	 ا	 أمَّ
ا.	فاليمين	 	الكيفّية	التي	يفعالن	بها	تختلف	كليًّ أميركا	الالتينّية	وأوروبا	في	استعمال	اإلثنّية	إلثبات	األصالة،	فإنَّ
في	 اإلثنّية	 الشعب	والّنخبة،	ولكنه	يستعمل	 بين	 تفريقه	 يعّد	اإلثنّية	جزًءا	من	 أوروبا	ال	 في	 الراديكالي	 الشعبوّي	
الالتينّية	فالشعبوّية	اإلثنّية	تحّدد	األمة	بوصفها	جسًدا	 أميركا	 في	 ا	 أمَّ البلد	واألجانب،	 بين	أهل	 تمييزه	األهالني	

متعدد	الثقافة،	وترى	األخالق	واإلثنّية	املحّددين	للتمييز	بين	الشعب	والّنخبة.

الّداخليون	والخارجّيون:	يّدعي	الّزعماء	الشعبوّيون	عدم	خبرتهم	في	عالم	السياسة،	لذلك	يقدمون	أنفسهم	
	من	أجل	مصلحة	الشعب.	

ّ
بصفتهم	معارضين	سياسيين،	وما	انخراطهم	في	السياسة	إال

الشعبوّية	جميعها	 األحزاب	 في	 السياسّية	 الصورة	 إن	إضفاء	طابع	شخ�سي	على	 الشعبوّية؛	 الصورة	 أخيًرا	
أمر	عادي،	وهذا	من	األسباب	التي	تلعب	دوًرا	في	نجاح	األحزاب	الشعبوّية،	بغض	النظر	عن	نوع	الّتعبئة.	أظن	
	نجاح	الّزعيم	ال	يعتمد	على	قائمة من	 من	الصعوبة	بمكان	وجود	زعيم	أنموذجي	يحّدد	الشعبوّية،	عالوة	على	أنَّ

ل	صوت	الشعب.    
ّ
الّسمات	الشخصّية	بقدر	ما	يستند	إلى	صورة	دقيقة	يرسمها	لتمث

سادًسا: الشعبوّية والديمقراطّية

 الديمقراطية	هي	النظام	السيا�سي	والثقافي	واالجتماعي	الوحيد	الذي	سمح	بظهور	الشعبوّيات،	أي	يمكن	
ّ

إن
عدها	من	األخطاء	التي	ترتكبها	الديمقراطيات،	ألّن	الديمقراطية	تستند	باألساس	إلى	مؤسسات	وقوانين	تسمح	
بحرية	التعبير	في	املمارسة	الفكرية،	وفي	التعبير	عن	اإلرادة،	وهذا	ما	ساعد	على	صعود	الشعبوّية،	واستالمها	
إلى	أنظمة	فاشّية	كما	في	 التي	تحولت	بعد	ذلك	 مهمات	السلطة	وأنظمة	الحكم	في	كثير	من	الدول	الديمقراطية	
ل	في	إخفاقات	األنظمة	الديمقراطية،	والفساد	

ّ
أملانيا	و	إيطاليا،	وربما	السبب	الرئيس	وراء	ظهور	الشعبوّية	يتمث

الذي	نال	من	السلطة	فيها،	وفقدان	الثقة	باملؤسسات،	ما	أسَهم	برفع	أسُهِم	الشعبوّية	التي	استمرت	في	التعبئة،	
املستفيدة	 الشركات	 و	 األموال	 رؤوس	 وأصحاب	 الحاكمة	 النخبة	 مصالح	 حساب	 على	 الشعب	 ثقة	 تناَل	 حتى	
طالت	 التي	 بالتوترات	 الشعبوّية	 ارتبطت	 الدولة،	 موارد	 بعض	 أصابت	 التي	 االقتصادية	 الخلخلة	 وأمام	 كلها.	
ه	املنقذ	بوصفه	

ّ
الديمقراطّية،	كما	في	حالة	ترامب	الذي	استفاد	من	تراجع	شعبية	الحزبين،	وقّدم	نفسه	على	أن

بالديمقراطية،	 الشعبوّية	 األخير،	عالقة	 الخامس	قبل	 الفصل	 في	 املؤلفان	 تناوَل	 األميركي.	وقد	 للشعب	 زعيًما	
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	 فمن	يراها	الرديف	الحقيقي	للديمقراطية،	ومن	يراها	الصورة	املشّوهة	لها،	والتشويه	ملثلها،	يرى	املؤلفان	أنَّ
للسيادة	 بأّنها	مزج	 الديمقراطية	 تفسدُه،	فعّرفوا	 الديمقراطي	وال	 النظام	 صلح	

ُ
ت أيديولوجيا	ال	 كأّي	 الشعبوّية	

الشعبّية	بحكم	األغلبّية،	أي	حكم	ذاتي	للشعب،	حتى	تكون	الصورة	واضحة	أكثر	ملفهوم	الشعبوّية.	فالشعبوّية	
وذلك	 املعاصر،	 العالم	 في	 الّسائد	 الليبرالي	 الديمقراطي	 األنموذج	 مع	 تختلف	 ولكنها	 جوهرها،	 في	 ديمقراطّية	
ُه	ليس	من	األحقّية	تقييد	إرادة	الشعب،	وترفض	مفهومات	التعددّية،	وهذا	يمكن	عده	عدم	احترام	

ّ
ألّنها	تجد	أن

الليبرالّية	إلقامة	توازن	عادل	 للديمقراطّية	 املالزم	 الشعبوّيِة	حقوَق	األقليات.	فالشعبوّية	تستغّل	االضطراب	
ها	شعبوّية	ديمقراطّية	متطرفة	أو	معادية	لليبرالّية.	وللشعبوّية	آثار	 بين	حكم	األغلبّية	وحقوق	األقليات،	أي	إنَّ
إلى	 حدث	تغييرات	مؤسساتّية	قادرة	على	أن	تقود	

ُ
ت إيجابّية	وسلبّية	في	األنظمة	السياسّية	املختلفة،	ويمكنها	أن	

الدمقرطة	أو	الحّد	منها.	بذلك	يمكُن	تقسيم	أثر	الشعبوّية	في	عملّية	الدمقرطة	إلى	ثالث	مراحل:	تطبيق	الليبرالّية،	
رة	في	عملية	الحّد	من	الديمقراطّية،	

ّ
االنتقال	الديمقراطي،	وتعزيز	الديمقراطّية.	ويمكن	للشعبوّية	أن	تكون	مؤث

وهذا	الّتأثير	ينقسم	إلى	بدء	انهيار	الديمقراطّية،	وسقوطها،	والقمع،	وتفّرق	املرجعّية	النظرّية	بين	آثار	الشعبوّية	
في	املراحل	الست	لعمليتي	الدمقرطة	والحّد	منها،	ويمكن	أن	تتغير	طبيعة	األثر	ضمن	كّل	مرحلة،	وفق	متغّيرات	
متداخلة	هي	السلطة	السياسية	للقوى	الشعبّية،	ونوع	النظام	السيا�سي	الذي	ينشط	فيه	الفاعلون	الشعبوّيون،	
في	 ى	

ّ
تتجل ما	

ّ
إن بينهما،	 القائمة	 العالقة	 في	 وواقًعا	 تنظيًرا	 الديمقراطّية	 ليست	ضد	 فالشعبوّية	 الّدولي.	 والسياق	

	املعادية	لليبرالّية.
َ
االختالفات	مع	الديمقراطّية	الليبرالّية،	ودعمها	الديمقراطّية

سابًعا: األسباب وااًلستجابات

	 أنَّ دان	
ّ
ويؤك الشعبوّية،	 ظاهرة	 على	 واالستجابات	 األسباب	 املؤلفان	 يطرح	 كتابهما؛	 من	 األخير	 الفصل	 في	

ثلى	
ُ
وجود	عرض	شعبوي	قوي	في	ظّل	غياب	الطلب	عليها	ينتهي	بإخفاق	الفاعلين	الشعبويين،	مع	اإلملام	بالطرق	امل

للتعامل	مع	بروز	الشعبوّية،	ويتطرقان	للحديث	عن	التفاسير	لنجاح	الشعبوّية	أو	إخفاقها،	مع	التداول	في	السبب	
وراء	نجاح	السيا�سي	الشعبوي،	وقدرته	على	إضافة	موضوعات	جديدة	إلى	األجندة	السياسّية،	وعلى	الّتأثير	في	
	نجاح	الشعبوّية	أو	إخفاقها	يعتمُد	على	جانبي	الطلب	والعرض	في	السياسة	الشعبوّية،	إذ	ال	 اتخاذ	القرارات،	وإنَّ
	إذا	كانت	رسالته	السياسّية	محط	طلب	من	الناس،	ونجاح	الفاعلين	

ّ
يحصل	الفاعل	الّسيا�سي	على	أّي	نجاح،	إال

االنتخابّية،	 قوتهم	 في	 نجاحهم	 ى	
ّ
ويتجل أزمة،	 بوجود	 ُمقنعة	 رواية	 صوغ	 على	 قدرتهم	 على	 يعتمد	 الشعبويين	

وتأثيرهم	في	مجرى	السياسات	العامة.	

الديمقراطّية	 حتى	 جميعها	 السياسّية	 لألنظمة	 كبيًرا	 تحّدًيا	 يمثلون	 الشعبويين	 	 إنَّ بقولهم:	 املؤلفان	 يختم	
الليبرالّية،	والطريق	الفضلى	للتعامل	مع	الشعبوّية	تكمن	في	االنخراط	معها	في	حوار	مفتوح،	على	أن	يكون	حواًرا	
التركيز	 هي	 أهمية	وجدوى	 األكثر	 النقطة	 ولربما	 تاًما،	 ا	 وعيًّ الشعبوّية	وجماهيرها	 الّنخب	 ومظالم	 يعي	مطالب	

	صائبة.	
ً
فقط	على	الخطاب	الشعبوي،	وعدم	إغفال	دوره	في	االهتمام	بقضايا	مهمة،	وإْن	كانت	ال	تقدم	حلوال
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ا: خاتمة
ً
 ثامن

وفي	الختام	يمكن	القول	إن	العالم	يشهُد	حركة	سياسّية	واسعة	االنتشار	للحركات	الشعبوّية،	هذه	الحركة	
السياسّية	ذات	أصول	قديمة	وغير	مستجدة	الحضور،	ومن	الصعوبة	بمكان	اإلمساك	بتعريف	واضح	وراسخ	
يتداخل	 مركبة	 ظاهرة	 هي	 الشعبوّية	 	 إنَّ ))طاملا	 الشعبوّية	 تعريفها	 في	 منى	خويص	 تقول	 عليه،	 االرتكاز	 يمكن	
ها	ليست	ظاهرة	 أنَّ فيها	اإلنساني	بالسيا�سي	والثقافي	بالوجداني،	وتداهمها	مالمح	ديكتاتورّية	وفاشّية،	هذا	يعني	
داخل	الّتاريخ	فقط،	بل	هي	حياة	داخل	الّتاريخ(()11).	فذهاب	بعض	الباحثين	واآلراء	إلى	أّن	الشعبوية	ظاهرة	شبيهة	
العليا	 الطبقة	 دعم	 من	 ب�سيء	 تتمتع	 ))الفاشية	حركة	 	 أنَّ وجَد	 فبعضهم	 الجميع،	 عليه	 يتوافق	 م	

َ
ك
َ
ل بالفاشية،	

إلى	خارج	الحلبة	السياسّية(()12)،	وعلى	 العاملة	ودفعها	 الدنيا	وخاصة	الطبقة	 وتستهدف	منع	تسييس	الطبقات	
واستغالل	 واملتوسطة،	 الفقيرة	 الطبقات	 وفي	 الشعب	 في	 وجدت	خالصها	 التي	 الشعبوّية	 الحركة	 من	 النقيض	
صوتها	والخطاب	بلغتها،	ورفع	شعار	الخير	مقابل	الشر،	ومن	حق	هؤالء	االنخراط	في	ممارسة	السياسة،	وهكذا	
ا،	ولكن	من	دون	أن	يقدموا	مصالح	الشعب	 اسُتغلت	ثورة	الشعب	من	قبل	بعض	الزعماء،	وقّدموا	خطاًبا	شعبويًّ
على	مصالحهم،	وهنا	تظهر	إشكالية	هذه	الظاهرة	وتناقضها،	فاستنادها	إلى	مصطلح	)الشعبي()13)	الذي	ُيستعمُل	
لإلشارة	إلى	�سيء	واسع	االنتشار،	داللة	على	أنه	ال	ُبّد	لفئة/	لنخبة	خّيرة	ترفع	متطلبات	هذا	الشعب	الذي	يسعى	
	الفئة	 للحرية	والعدالة	االجتماعية،	ولكن	الشعبوّية	تقّدم	نفسها	بأّنها	ضد	النخبة،	وهذا	ربما	يؤدي	بدوره،	أنَّ
نفسها	عند	وصولها	إلى	زمام	السلطة،	ستتحول	إلى	نخبة	شريرة،	فاأليديولوجيا	الشعبوّية	ما	زالت	غير	مستقرة،	
وتتغير	تباًعا	بحسب	الظروف	واألوضاع	القائمة	لألنظمة	الحاكمة،	أّي	إّنها	ما	زالت	ال	تملك	أيديولوجيا	واضحة،	
ا،	وفي	ظل	 ا،	أو	ماركسيًّ ا،	أم	اشتراكيًّ فكّل	أيديولوجيا	تبالغ	في	الطرح،	تقوم	دائًما	على	مبدأ	املغاالة	سواء	شعبويًّ
الطرفية،	 البلدان	 في	 اإلنسان	 يعانيه	 فقًدا	 ملبس	وغذاء	وحرّيات	 األساس	من	مسكن	 املادية	 الحاجات	 فقدان	
يتهيأ	املناخ	املالئم	لتف�سي	النزعات	الشعبوية،	وهنا	يتكون	مجالها	الحيوي،	وتستمد	الشعبوية	زخمها	وجبروتها	
الواقعية	 الرسمية	 املؤسسات	 وفي	ظل	غياب	 بالقهر،	 املزمن	 واالحساس	 التهميش	 كرد	فعل	عصابي	على	حالة	
الذي	 الروحي	 الجوع	 في	ظل	 أما	 دينًيا،	 أو	 قومًيا	 أو	 طائفًيا	 الظاهرة	 تتأطر	هذه	 الطرفية	 البلدان	 كما	هو	وضع	
وتحول	 املجتمعية،	 البنية	 على	 تهيمن	 التي	 الفردانية	 النزعة	 فإن	 املتمدن(،	 )العالم	 في	 الفرد	 	- اإلنسان	 يعانيه	
العام،	 املجال	 تجاه	 والالمباالة	 االجتماعي،	 الوسط	 مع	 التفاعل	 وغياب	 مستهلكين،	 مجرد	 الى	 واسعة	 قطاعات	
إلى	اإلحساس	بالالجدوى	والالمعنى	والعبث،	ومن	ثم	هّوة	بين	الفرد	والفرد،	 تالًيا	 ا	روحًيا،	يؤدي	

ً
فيترك	فراغ

وبين	الفرد	واملجتمع،	وبين	الفرد	والدولة،	ومن	هنا	كان	املوقف	تجاه	الالجئين	بصفتهم	أضعف	حلقة	في	النسيج	
جئين	ليست	ناقمة	على	الالجئين	بحد	ذاتهم،	بل	ناقمة	على	تلك	البنى	التي	

ّ
االجتماعي،	فالشعبويات	املناهضة	لال

أوجدت	الظاهرة،	وكل	تلك	البنى	التي	تميل	إلى	التواصل	والتآلف	والتكامل	بين	الثقافات.

وخالصة	القول:	قد	يفترض	القارئ	أسئلة	عدة	بعد	االنتهاء	من	قراءة	هذا	الكتاب،	وقد	تكون	األسئلة	نفسها	
طلقت	عليها	من	قبل	املؤلفين،	والتي	قد	تتبدى	للقارئ	ظاهرة	

ُ
شائكة	والتفافّية	ــ	كما	هي	ظاهرة	الشعبوّية	ــ	التي	أ

واالستناد	 للديمقراطّيات،	 املستقبلي	 البديل	 الشعبوّية	 عّد	 يمكن	 فهل	 سياسّية،	 مدلوالت	 منها	 أكثر	 عاطفّية	

)11)	منى	خويص،	رجال	الشرفات:	دراسة	تحليلّية	للظاهرة	الشعبوّية،	ط1،	)بيروت:	دار	الفارابي،	2012(،	ص10.

)12)		نزيه	ن.	األيوبي،	تضخيم	الدولة	العربية،	ص415.

)13)		طوني	بينيت	ولورانس	غروسبيرغ	وميغان	موريس،	معجم	مصطلحات	الثقافة	واملجتمع:	مفاتيح	اصطالحية	جديدة،	سعيد	الغانمي	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	املنظمة	العربية	
للترجمة/	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2010(،	ص432.
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	حقيقًيا	من	املؤسسات	املدافعة	عن	الديمقراطّية؟،	والسؤال	ربما	يتراجع	هنا؛	كيف	تكون	
ً

عليها	بوصفها	بديال
الصواب	 أّنها	 الشعبوّية	على	 الحكم	على	 يمكن	 الليبرالّية؟	هل	 للديمقراطّية	 ُمعادية	 أّنها	 فت	على	 وُصّنِ مدافعة،	
	االتفاق	الجمعي	بانحيازه	إلى	التعريفات	االستبدادّية	 السيا�سي	والعادل	في	كّل	ما	يتطرُق	إليه	أو	يطرحُه؟	مع	أنَّ
وخاصة	في	استالمه	سّدة	السلطة،	وكذلك	عداوتها	مع	الّنخبة،	هل	الشعبوّية	هي	الحلقة	األضعف	والّرخوة	بين	
ا	في	الديمقراطيات	العاملّية،	أم	إّنها	 ا	ُمتمًما	وحقيقيًّ

ً
ُل	ظاهرة	الشعبوّية	خط

ّ
شك

ُ
الديمقراطّية	واالستبداد؟!	هل	ت

	لتهدد	وتتحدى	مساراتها؟	هي	أسئلة	برسم	الجواب	من	لدن	القراء.			
ً

تعاكسها	وجاءت	أصال
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