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(*)

أ.م.د .حسام
(**)
الذةن علا مجيذ

اؼبلخص:

تنطلق فرضية الدراسة من القوؿ َّ
أبف الشعبوية ىي عملية بناء لآلراء السياسية

والتوجهات الفكرية النقدية يف أوساط عامة الناس ،حيث يتم ربويلها اذل معتقدات
صباىَتية عرب تعبئة اجملتمع أيديولوجياً وعلى كب ٍو ُمتواصل بُغية الوصوؿ اذل دائرة السلطة
أو إحكاـ القبضة عليها .عملنا على توزيع موضوعات الدراسة اذل ٍ
أقساـ أربعة :سنحاوؿ
يف أُوالىا تبياف التأصيل اؼبفاىيمي والنظري ،ويف اثنيها مناقشة مضامُت الشعبوية

اؼبعاصرة وكيفية تطور صور الشعبوية االخرى اترىبياً ،ويف اثلثها مناقشة اػبطاب السياسي

للشعبوية يف أوساط األنظمة العسكرية واألحزاب اإلسبلمية اؼبقارنة يف منطقة الشرؽ

األوسط ،والسيّما من حيث اؼباىيّة واؼبرتكزات الفكرية .أما القسم الرابع فيسعى للبحث
يف خصائص الشعبوية واستمراريتها يف اؼبنطقة العربية خباصة ،أي أسباب االنبعاث

واػبصائص اؼبشًتكة اؼبقارنة وصوالً اذل اػباسبة.

ويف اؼبستهَّل َهبدر القوؿ َّ
ش ْعبَوية  "Populismال يزاؿ ُمبهماً
أف مفهوـ "ال َ
ِ
ِ
يشيع
نسبيًا ،بل ُ
تكاد االذباىات السياسية تتناقض يف بيانو والتعريف بو .ففي الغالب ُ
أبف الشعبوية ُمرادفة لكلمات :الفاشية والديباغوجية واالنتهازية ،غَت َّ
االعتقاد َّ
أف بينها
وبينتلك اؼبصطلحات تفاواتت شكلية وموضوعية جديرة ابإلعتبار ،وىو ما سيتب ّدى لنا

(*)مركز الدراسات اإلسًتاتيجية والدولية جبامعة بغداد.
(**)كلية العلوـ السياسية جبامعة صبلح الدين -أربيل.

اتريخ قبوؿ النشر9165/4/01 :

اتريخ االستبلـ 9165/4/61 :
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ٍ
ش ْعبَوية واستعماالهتا يف اؼبوروث الثقايف الغريب ،وال
الحقاً عرب
إضاءات حوؿ معاين ال َ
سيَّما من زاوية كوهنا خطاابً سياسياً وفكريً يف اؼبقاـ االوؿ .ومن أجل ذلك ،ينبغي ربديد
ِ
ٍ
ش ْعبَوية،
ؾبموعة
صورية الدراسة وعرب
تساؤالت رئيسة حبيث تصب يف االصوؿ التارىبية لل َ
وؼباذا تتولَّد يف دائرة األزمات االقتصادية واالجتماعية؟ وكيف يتم وصف "الشر" ابلنسبة
الصور اليت يَبنيها
لل َ
ش ْعبَويُت وماىيّة "اػبَت" من منظورىم السياسي؟ أي دبعٌت ما ىي ّ
ِ
ش ْعبَوية بعامة اذل القيم واؼبمارسات
ش ْعبَوي عن
"نفسو" وعن "اآلخر"؟ وكيف تنظر ال َ
ال َ
اليت يُدافِ ُع عنها الساسة؟ وىذا سيؤدي بنا تدرهبياً إذل التفكَت يف طبيعة العبلقة بُت
ش ْعبَوية والديبقراطية من حيث بياف عبلقة التأثَت والتأثّر القائمة بينهما.
ال َ
ظل فرضية الدراسة والقائلة َّ
أبف
ىذه التساؤالت سنعمل على معاعبتها يف ِّ

الشعبوية ىي عملية بناء لآلراء السياسية والتوجهات الفكرية النقدية يف أوساط عامة
الناس ،حيث يتم ربويلها اذل معتقدات صباىَتية عرب تعبئة اجملتمع أيديولوجياً وعلى كب ٍو
ُمتواصل بُغية الوصوؿ اذل دائرة السلطة أو إحكاـ القبضة عليها .ومن أجل ذبريب ىذه
ٍ
أقساـ أربعة:
الفرضية سنعمل يف سياؽ ىيكلية الدراسة على توزيع موضوعها على

سنحاوؿ يف أُوالىا تبياف التأصيل اؼبفاىيمي والنظري ،ويف اثنيها يتم مناقشة مضامُت
الشعبوية اؼبعاصرة وكيفية تطور صور الشعبوية االخرى اترىبياً ،ويف اثلثها هبري مناقشة
اػبطاب السياسي للشعبوية يف أوساط األنظمة العسكرية واألحزاب اإلسبلمية اؼبقارنة يف

منطقة الشرؽ األوسط ،والسيّما من حيث اؼباىيّة واؼبرتكزات الفكرية .أما القسم الرابع

فيسعى للبحث يف خصائص الشعبوية واستمراريتها يف اؼبنطقة العربية خباصة ،أي أسباب

االنبعاث واػبصائص اؼبشًتكة اؼبقارنة وصوالً اذل اػباسبة.

أوالً -التأصيل النظري للشعبوية

تنحدر الشعبوية من األصل اليوانين لكلمة  ،populusأي الشعب ،وقد

انتقلت ىذه اؼبفردة اذل اللغة الفرنسية ألوؿ مرة يف العاـ  ،9991وعرب كتاب (غريغوار
ليكسبِنِسكي) اؼبوسوـ" :روسيا اغبديثة" .1ونظراً لِكوف الشعبوية ُمشتقة من كلمة
أ ْ
"الشعب" ،فقد عمد قاموس الروس اذل جعلها لصيقةً دبعٌت العضوية يف األحزاب ذات
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األطروحات االشًتاكية ،أي اغبركات السياسية اليت ظهرت يف أواسط القرف ( )99يف
ٍ
روسيا القيصرية .2غَت َّ
تعريفات ـبتلفة وتكاد تكوف
أف الشعبوية ،مع ذلك ،تشتمل على
متضاربةٌ ،فهي تًتاوح بُت استعماؽبا بقصد الدُّونِيّة السياسية أو التحقَت السياسي لػ"آلخر"

وبُت النزعة االنتقادية والثورية ذباه النظاـ السياسي .ويبكن توزيع تعريفات الشعبوية على
اذباىُت رئيسيُت؛ أوؽبما ينظر اذل الشعبوية من زاوية النقد وحىت الرفض ،أما الثاين فَتى
َ
يف الشعبوية سبيبلً اهبابياً ؼبعارضة الرأظبالية وما تُسبِّبوُ من تفاواتت اقتصادية واجتماعية

حادة ،وذلك على النحو التارل:
ِ
تعريفاتو التأكيد على َّ
أف ما هبمع معظم ُدعاة الشعبوية
ظل
االذباه االوؿ -وهبري يف ِّ
ىو :مقاربتهم التبسيطية يف استعماؽبم ؼبفردة "الشعب" ،وادعاؤىم صبيعاً أب َّهنم صوت
وضمَت ىذا "الشعب" ،وكذلك احتكارىم لِ ِ
تمثيلو من دوف مراعاة مفاىيم التفويض
ٍ
خطاب عاطف ٍّي ال يستند ابلضرورة اذل أ ٍ
ُسس
والتعاقد االجتماعي السليم ،وتركيزىم على
موضوعية دقيقة .وابلتارل أضحى اػبطاب الشعبوي خطاابً ُم ْبػ َهماً وعاطفياً اذل ح ٍّد كبَت،
من حيث ِ
كونو ال يعتمد األفكار والرؤى اؼبوضوعية ،بل يبيل إذل إاثرة اغبماس وإؽباب
صنّاع اػبطاب
اؼبشاعر ليتماشى سباماً أو يتطابق مع اؼبزاج اجملتمعي السائد ،أو حىت ىبتاره ُ
دي نفعاً يف
نفسو ليبدو على أنَّوُ اػبطاب السائد ،دوف األخذ بنظر االعتبار كونو ُهب َ
التعامل اعب ّدي واؼبسؤوؿ مع اؼبشاكل الواقعية .وكذلك يُ ْكثِ ُر اػبطاب الشعبوي من
ِ
وأزماتو ب ٍ
كرنفارل ،مع اإلحالة إذل
شكل مسرح ٍّي
الًتكيز على تبسيط مشاكل اجملتمع
ٍّ
ٍ
ٍ
يديولوجية ذات ٍ
عمق عاطفي وانفعارل
كوسيلة أ
التاريخ الذي يتم استحضاره واستعمالو

يف اؼبقاـ االوؿ .3أي دبعٌت آخر ،أنَّوُ يف ظل النظاـ الديبقراطي ،وحيث يُػعَّ ُد الشعب ىو
صاحب السيادةَّ ،
صوت الشعب ورأيَوُ ال ُيب ِك ُن وصفوُ أو نعتوُ ابلشعبوي ،لِكوف
فإف
َ

يتجس ُد يف ذلك التبلعب ابلعقوؿ واؼبشاعر الذي يقوـ بو السياسي ذباه
جوىر الشعبوية
َّ
ِ
أكثريتو هبدؼ ربقيق ؾبموعة مصاحل خاصة يف اؼبقاـ األوؿ ،فبا هبعل ذلك
الشعب أو
السياسي بدورهِ ىو اؼبسؤوؿ عن الشعبوية وخطاهبا .فالشعبوية تُشَت بذلك إذل استعماؿ
ِ
واستغبللو من قبل أحزاب وشخصيات سياسية معينةِ ،فبَ ْن يَ َّدعوف بكوهنم
رأي الشعب
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عربوف عن مصاحل الطبقات
اؼبتحدثُت إبسم الشعب بينما يف غالب األحياف ىم يُ ِّ
االجتماعية العليا.4
ِ
تقديبو لِكتاب" :ثورة
االذباه الثاين -ويف غَت اؼبَسار الفكري لئلذباه االوؿ ،ويف سياؽ

النخب وخيانة الديبقراطية" للكاتب كريستوفر الش ،أعطى (جاف كلود ميشيا) معٌت نبيل
للشعبوية ،حيث ينظر اليها على َّأهنا الكفاح من أجل اغبرية واؼبساواة الذي تقودهُ

همشة واؼبُ ْستَضعفة .وهبذا اؼبعٌت يبكن للشعبوية
النخب اؼبهيمنة ابلنيابة عن الشرائح اؼبُ َّ
أ ْف تكوف حبسب منظور ىذا اؼبؤرخ األمريكي على َّأهنا " نَق ٌد متقدـ للنخب الرأظبالية".

فالشعبوية وفقاً ؽبذا اؼبنظور ليست سوى جهد أبناء الشعب البسطاء للتخلص واؽبروب
من التأثَت اؼبتزايد للخرباء واؼبستشارين وما ُيبا ِرسونوُ من التحكم والسيطرة يف تنظيم حياة

الناس اليومية .وىذا "النقد اؼبتقدـ للنخب الرأظبالية " جرى تناولوُ أيضاً من قبل
ٍ
مفهوـ جديد ؽبذا الغرض
الفيلسوؼ اإليطارل (دييجو فوسارو) ،الذي عمل على صياغة
وىو" :االكلوبوكراسي  ."Globocracyفهذا األخَت ،حبسب ِ
قولو" :
مصطلح ُم ْستًَِتٌ
ٌ
ِ
ِ
ِِ
َ
عرب أصبلً
وؿبمي وال توجد أية ثقافة أو دولة أو قوة قادرة على َك ْبحو وإيقافو" ،لكونو يُ ِّ
5
ِ
وسياساتو العاؼبية  .أو دبعٌت آخر َّ
"إف الشعبوية ىي نتاج فشل
عن نظاـ العوؼبة
النخب".6

من يرى ،مثل (كاثرين كايو تَتين) ،أب َّف
ويف عُت ىذا السياؽ الفكري ،ىناؾ ْ
وصف حركة سياسية "ابلشعبوية" "يُػعَّ ُد دبثابة عقبة يف طريق أي تفس ٍَت ِج ِّدي للتحوالت
ؤىل
السياسية يف أورواب أو الواليت اؼبتحدة األمريكية ...ابلتأكيد ىو مصطلح غَت ُم َّ

لتحليل اآلراء وسلوؾ األفراد على السواء" .فقد أصبحت "الشعبوية ،يف اللغة اليومية،
تسميةً للمعارضة السياسية اليت ُيبكن أ ْف تَتجلَّى يف شكل حركات سياسية من خارج

دائرة األحزاب الكبلسيكية أو حىت يف داخلها" .و َّ
أف انعداـ ىذه الثقة ابألحزاب
ربراتوُ .فمثبلً قبد َّ
أف اغبزبَُت اعبمهوري والديبوقراطي
والنخب التقليدية َِهب ُد لَوُ أسبابوُ ُ
وم ِّ
ٍ
سياسات اقتصادية داخلية
يف الواليت اؼبتحدة االمريكية وعلى مدى عدة عقود ،إنتهجا
قادت إذل توليد مستويت ُّ
جد كبَتة من البلمساواة االجتماعية .7وىذا التحليل التارىبي
ص َداهُ يف فرنسا خباصة والدوؿ
واالجتماعي اؽبادؼ إذل نقد النخب قد َو َج َد َ
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الفرانكوفونية بعامة ،وال سيّما يف كتاابت (كريستوفر غورل) ،إذ يقوؿ" :أ َّف الشعبوية
ستبقى ضرورية لِكوهنا قادرة على التصدي ِػبيارات الطبقات اغباكمة و َش ْيطَنَ ِة الشعب".
بل أ َّف االهتاـ "ابلشعبوية" ىو ِدر ٌ ٍ
ومبلئم يف غالب األحواؿ ،حبيث هبري اللجوء
ع واؽ ُ
ِ
اليو من قِبل النخب اغباكمة بُغية اإلفبلت من نقد الشعب.8
فبا تقدَّـ ِذكرهُ ،قبد َّ
أف مفهوـ الشعبوية يُستخدـ اترةً دبعٌت ربريضي من قبل
اؼبعارضُت للسلطة وحىت الناقمُت عليها ،وعلى الضد من النخب اؼبهيمنة ،هبدؼ
انتقادىم ودفعهم إذل تغيَت سياساهتم وبراؾبهم .كما يُستخدـ اترةً أُخرى دبعٌت تعبِّئة الناس

وربشيدىم عرب الوعود االنتخابية الكاذبة والعزؼ على أواتر عواطفهم اؽبويتية ،من مثل:
الطائفية والنزعة القومية أو كراىية األجانب وحىت العنصرية .أي َّأهنا تعزؼ على ما يَهوى
ٍ
خطاابت تعبوية دومبا اعتبا ٍر لؤلُسس واغبقائق اؼبوضوعية.
الشعب أو أكثريتوُ من
كبن نذىب يف تعريف الشعبوية مع أورده الكاتب البلتيٍت
أتسيساً على ذلكُ ،
(توركواتو دي تيبل) يف بداية الستينيات اؼباضيةَّ ،
خطاب وحركة سياسية
أبف الشعبوية
ٌ

ضرية وطبقة صغار الفبلحُت،
َّ
موجهةٌ إذل الطبقات الشعبية وخباصة الطبقة العاملة اغبَ َ
ألي من ىذين ِ
َّ
طاعُت.
الق َ
لكنها ال تتولد بفعل القوة التنظيمية اؼبستقلة استقبلالً ذاتياً ٍّ
ٍ
العماؿ وتؤمن أبيديولوجيا
كما تتلقى الدعم من قطاعات أُخرى ال تنتمي أصبلً اذل ّ
م ِ
ِ
ِ
ولببتو السياسية .فالشعبوية ىي
ومسؤوليو
ناىضة للوضع القائم ،وعرب انتقاد النظاـ
ُ
خلق خطاب سياسي عاـ يتحدى اؼبؤسسات التقليدية ديبقراطية كانت أـ غَت ديبقراطية
ومن قبل سياسيُت يَتمتعوف ب ٍ
دعم شعيب مباشر .9وىو ما ينسجم بصورةٍ جوىرية مع
ِ
ِ
تناولو لتاريخ
ب
التوصيف الذي ساقوُ الحقاً (جاي ىَتمت  .)Guy Hermitفَػ َعق َ
توص َل الكاتب اذل تعيُت طبسة معاي ٍَت ربكم الشعبويت بعامة،
الشعبوية وتطور صورىاَّ ،

وىي:

 -9الشعبوية ذات طبيعة أخبلقية  moralisticوليست براغماتية.

ٍ
بشكل ُمهلهل وسيئة االنضباط  ،ill-disciplinedوىي
 -1الشعبوية منظمةٌ
حركة سياسية وليست حزابً.
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َّ -3إهنا قائمة على حالة ذىنية  ،state of mindوىي ليست عقيدة أو
ايديولوجية واضحة اؼبعادل.
ِ
ض كل ما ىو عقبلين (أو مثقف) .anti-intellectual
 -4الشعبوية تُناى ُ
ض وبشدة اؼبؤسسات القائمة وتقف ابلض ِّد من اػبيانة اؼبزعومة للنخب،
 -5وىي تُعا ِر ُ
فضبلً عن إدعاء معاداة الرأظبالية على كب ٍو عاـ.10
اذل جانب ذلك ،تَستنِ ُد الشعبوية بعامة اذل ؾبموعة مقومات أساسية لوجودىا ويف

ِ
شعبيتو ،وسبجيد ـبتلف صفات
اؼبقدمة منها :اؼبَزاي الكاريزمية لقائدىا ،أو على االقل
الشعب الذي تتوجوُ الشعبوية اليو .فهي تعمل على سبجيد االمة واؽبوية القومية ،لِتَ ِ
ص َل
عرب ذلك اذل زبوـ دائرة معاداة االجانب واؼبهاجرين بعامة ،مث تنادي بفضائل اؽبوية
القومية واالستقبللية االقتصادية والسياسات اغبمائية وحىت النقاوة االثنية .فيصبح رفض
كل ما ىو غريب واالختبلط مع االثنيات واعباليات اؼبهاجرة من اؼبوضوعات اؼبشًتكة
ِػبطاهبا السياسي .وىو ما يصدؽ خباصة على الشعبويت يف الدوؿ الغربية وال سيّما يف
ٍ
تفسَت ظاىرة
جانب آخرُ ،يبكن للشعبوية بوصفها خطاب سياسي
أؼبانيا وفرنسا .11من
َ
تنص ِل النخب اغباكمة من طريقة اغبياة البسيطة لعامة الناس وبُسطائهم ،ومن مثَّ ،تتولد
ُّ
موحدة تُناسب أكثرية اجملتمع بدالً من
اغباجة االجتماعية اؼبلِّحة اذل فرض معايَت عيش َّ

اؼبهمشُت
قياـ تلك النخب إبعفاء نفسها من ربمل اؼبسؤولية ،والعيش على حساب َّ
وأكثرية الشعب .لِتَلجأَ ىذه النخب أو بعضها خباصة اذل اعتماد خطاب "الشعبوية" بُغية
التخلص من االنتقادات اؼبوجهة إليها ،وعرب إرضاء أكثرية الشعب بتصويب النظاـ
ِ
إكسابو مفهوماً أكثر صواابً ،حبيث تتمكن االكثرية من التحكم بشؤوهنا
الديبوقراطي و
العامة لِتصبح أكثر مسؤوليةً عن تصرفاهتا وسياساهتا.

اثنياً -صور الشعبوية وأصوؽبا التارىبية
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مر العصور ،غَت َّ
تفاوتت امتدادات الشعبوية على ِّ
أف ىذا اؼبفهوـ جرى
استعمالو بعامة لتحديد نداء اؼبطالَبة دبصاحل "الشعب" ،و ِ
بوصفو ديباغوجية ،وكذلك
ابعتبارهِ قضية سياسية .وقد ظهرت الشعبوية يف ظل الديبقراطيات اغبديثة على كب ٍو ابرز
وجودا سياسياً ألوؿ مرة يف ظل الدولة الرومانية ّإابف عصرىا اعبمهوري
حبيث َّأهنا َعرفَ ْ
ت ً
( )17-509ؽ.ـ .12وعلى أية حاؿ ،يبكن توزيع الشعبوية اذل ثبلثة صور رئيسية،

حبيث يَشتمل كلٌّ منهما على توجهات فكرية وحركات سياسية متباينة ،وعلى النحو
التارل:
 -9الشعبوية الريفية:

يتجس ُد أوؽبما يف الشعبوية
اذباىُت ُمتفاوتَُت للغاية:
َّ
وىي تشتمل اترىبياً على َ
ت يف روسيا القيصرية إابف النصف الثاين من القرف ( ،)99وىي
اليسارية ،حيث بَػ َرَز ْ
حركة ثورية نشأت يف أوساط اؼبثقفُت اليساريُت الذين رفعوا الفبلحُت اذل مرتبة اؼبثل
ِ
ٍ
تطبيقات وجذور اترىبية يف
بوصفو ذي
وتصوروا امكانية انشاء ؾبتمع اشًتاكي
االعلىّ ،
اغبياة ال َقروية الروسية .إذ ر ِ
أت اغبركة إمكانية ؿباربة النظاـ القيصري استناداً اذل عامة
َ
الناس ،وقاـ جوىر خطاهبا السياسي على فكرة ربويل اجملتمعات الزراعية التقليدية
وتطويرىا ضمن إطا ِر اشًتاكي .وقد بلغت ىذه اغبركة ذروهتا يف العاـ  9874غَت أ ّف
تلق الرواج يف أوساط الفبلحُت .مث عرفت الشعبوية الريفية منذ الستينيات
دعوهتا بعامة دل َ
اؼبنصرمة انبعااثً جديداً يف العادل الثالث ،كما َّ
أف تصاعد النقد يف الدوؿ الغربية ضد
ٍ
ِ
شعبوية
َّل يف
النخبوية الديبقراطية بعثت اغبياة يف ىذه الشعبوية .أما االذباه الثاين فيتمث ُ
ليربالية تبلورت يف الواليت اؼبتحدة االمريكية حوارل العاـ  9890وخباصة على يد
عرب حىت بداية القرف ( )10عن مطالب الفبلحُت
حزب الشعب االمريكي ،والذي كاف يُ ِّ

والبورجوازية الصغَتة يف واليت الغرب واعبنوب األمريكي .وقد شددت ىذه الشعبوية
على سبثيل كل الشعب ِ
اؼبؤسس للديبقراطية األمريكية ،وإستهدفت "اعادة حكومة
ّ
اعبمهورية اذل أيدي الناس البُسطاء" ،وانتقاد سياسات اؼبؤسسات اؼبالية الفدرالية منها
ٍ
بشكل عاـ.13
ؼ اغبكومة لِمساعدة صغار اؼبنتجُت
واػباصة ،وأ ْف تَنص ِر َ
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 -1الشعبوية السياسية:

وىي تعٍت "التوجو اذل الشعب" وعامة الناس وعلى الض ِّد من النخبة والنزعة
النخبوية ،كما اذل اؼبواطنُت ضد االجانب .ويبكن للشعبوية السياسية أ ْف تت ِّخ َذ صوراً

عديدةً؛ فمثبلً يبكن للثقة ابلشعب أ ْف تُػ ًَت َجم اذل ديبقراطية شعبية معادية للديبقراطية
النيابية ،حبيث تكوف مؤيِّد ًة إلبقاء أكرب ٍ
قسم فبكن من السلطات بُت أيدي اؼبواطنُت
العاديُت ،ويكوف "االستفتاء" دبثابة االداة اؼبؤسساتية ؿبل التفضيل لدى أنصار الشعبوية
السياسية .14وبذلك َّ
شَت إذل أيديولوجية أو مواقف
فإف اعبانب السياسي للشعبوية يُ ُ

فكرية لبعض اغبركات السياسية اؼبعارضة للنخب اؼبهيمنة ،وؿباربة احتكارات رؤوس
ٍ
دبكانة سياسية متميزة ،ومثاؿ ذلك
ناىضة األقليات اليت ربظى
وم َ
األمواؿ الكبَتةُ ،
االرجنتُت .15فالشعبويةُ تَػتَّ ِهم األقليات ِ
احملتكرة للسلطة ابألاننية وخيانة الشعب .وابلتارل،
ُ
يرى الشعبويوف َّ
أف الديبقراطية النيابية ال تعمل على النحو اؼبطلوب ،ولذلك كثَتاً ما
يؤيدوف الديبقراطية اؼبباشرة لِكوهنم يهدفوف أصبلً اذل إعادة السلطة اذل الشعب.16

 -3الشعبوية اؼبعاصرة:
يبكن القوؿ َّ
ازبذت صوراً ـبتلفة منذ منتصف القرف
أف الشعبوية رغم كوهنا
ْ
( ،)99اال َّ
زداد رسوخاً وثبااتً يف العادل الغريب مع بداية القرف (،)19
أف وجودىا أخ َذ يَ ُ

وضمن إطار زعزعة استقرار العوؼبة والتحركات الديبوغرافية الكربى والسيّما الناصبة منها
بفعل موجات البلجئُت واؽبجرات الدولية كبو أورواب وأمريكا الشمالية .فالشعبوية

اؼبعاصرة تعيش موجتها التارىبية الرابعة ،وىي زبتلف سباماً عن اؼبوجات السابقة وتَتخطى
ِ
َّ
تشمل األنظمة الديبقراطية واألنظمة
حدود ـبتلف االقاليم والثقافات .إذ أهنا سبتَّ ُد ل َ
االستبدادية ،ويف دوؿ الشماؿ كما يف دوؿ اعبنوب ،وتكاد تتبلور بعامة حوؿ "اػبوؼ
من ظاىرة العوؼبة و َش ْج ِ
ب براؾبها ومؤسساهتا" بوصفها السبب اؼبركزي لؤلزمات

االقتصادية والسياسية والكوارث البيئية .أي َّ
ومناىضتها ىو الذي يبَُ ُّد
أف نقد العوؼبة ُ
اؼبوجة الرابعة أبسباب اغبياة واالنتشار .ويف ىذا السياؽ يقوؿ برتراف ابدي( :إنٍَّت على
ٍ
قناعة راسخة َّ
يتجس ُد يف اػبوؼ من العوؼبة ،كما
أبف اؼبَ ْك َم َن اغبقيقي للشعبوية اؼبعاصرة
َّ
11
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ِ
سَت جنباً اذل جنب مع تصورات
ينتج عن التمسك ابؽبوية والذي يتفاقم بدوره تدرهبياً ويَ ُ

الناس واصباعهم بشأف انتهاج "اػبيانة" من قبل اؼبؤسسات السياسية ذباه عامة الشعب.

فإذا كانت النزعة القومية اليت ظهرت ّإابف القرف التاسع عشر ىادفةً اذل إستعادة اغبقوؽ

واغبريت ،حيث ش ّددت األمة على سيادهتا وحريهتا ضد سلطة اؼبلك اؼبطلقة ،وضد
اإلمرباطوريت والدوؿ االستعمارية ،فإف النزعة القومية واؽبويتية الراىنة على ربديداً
ِ
عكس اػبوؼ من العوؼبة يف اؼبقاـ األوؿ .فهي نزعة قومية منغلقة ،ذلك َّ
أف معٌت األمة
تَ ُ
ِ
خبلقةً وُمبدعة مثلما ىي ؿبرومة من
تجسداً يف ىويتها فحسب ،فلم تَػعُ ِد األمة َ
أصبح ُم ّ
حقوقها وحريهتا).17
من ٍ
ربوؿ الديبقراطية نفسها اذل
جانب آخرَ ،كثُػ َر اغبديث يف اآلونة األخَتة عن ّ
القيصرية  ،Caesarismأي اغبكم النخبوي ورّدبا الفردي .وىو ما حدا ببعض
جراء
األكاديبيُت الغربيُت اذل اغبديث عن كوف
ّ
التحوؿ الذي أصاب الديبقراطية ّ
انتكاساهتا اؼبتواصلة سيذىب هبا كبو القيصرية .ورَّدبا اؼبصدر الرئيس ؽبذه اؼبخاوؼ يتمثل
يف تَػوغُ ِل السلطات التنفيذية واصدارىا لِقرار ٍ
ات معينة وقيامها دبمارسات تبتعد كثَتاً عن
َ
تقاليد الديبقراطية حبيث يكوف مصدرىا غَت ديبقراطي أصبلً .ويبدو َّ
أف َّ
عدةَ عوامل

سانبت يف اتساع ظاىرة البليقُت ىذه ،ومن بينها االزمات االقتصادية ودكتاتورية
ْ
18
ِ
أضحت الشعبوية منذ التسعينيات اؼبنصرمة
االسواؽ وتض ّخم ظاىرة االرىاب  .وابلتارل
حركةً سياسية منظمة ذات أىداؼ اجتماعية وسياسية واقتصادية ؿبددة .وىي ليست
معُت من التيارات اليسارية ،بل تستوعب التيارات اليمينية أيضاً .ففي
مقتصرةً على نو ٍع َّ

غرب أورواب شهدت التيارات الشعبوية اؼبرتبطة ابليمُت اؼبتطرؼ تنامياً واضحاً؛ حيث
حصلت السيدة (ماري لوابف) ،مرشحة حزب اعببهة الوطنية يف انتخاابت الرائسة
الفرنسية للعاـ  ،1091على ( )%1006من االصوات ،ويُػعَّد ىذا اغبزب أقوى
االحزاب الشعبوية يف غرب أورواب ووبظى بدعم الفقراء وعدد ال يُستهاف ب ِو من أبناء
الطبقة الوسطى .كذلك شهدت النرويج حضوراً متميزاً للشعبوية ،فقد حصل حزب

التقدـ ،وىو حزب يبيٍت شعبوي ،على ( )%1109من إصبارل االصوات يف االنتخاابت
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الربؼبانية للعاـ  ،1009بينما حقق حزب "من أجل اغبرية" اليميٍت يف ىولندا على

( ،)%9505ليكوف الكتلة الثالثة يف الربؼباف اؽبولندي ،وحصد حزب "الفنلنديوف

19
ازداد
اغبقيقيوف" نسبة ( )%10من االصوات االنتخابية يف العاـ  . 1099كما َ
صعود الشعبوية يف ؾبتمعات أمريكا البلتينية ،حبيث سبيَّزت بكوهنا ذات نزعة قومية

وتستهدؼ منع سيطرة األقلية االرستقراطية على مقاليد السلطة وانتزاع السلطة من
النخب اغباكمة .فهي تُنادي بصهر الطبقات االجتماعية الفقَتة والوسطى يف ٍ
قالب

واحد .وتُػعَّ ُد االرجنتُت منذ أواسط االربعينيات اؼبنصرمة وكذلك فنزويبل وبوليفيا والربازيل

دبثابة أمثلة جوىرية على تنامي التيارات الشعبوية سياسياً .فاغبركة الشعبوية الفنزويلية
وم ْسنوداً
صنعت من (ىيوغو تشافيز) أُمبوذجاً للقيصر البلتيٍت ،غَت أنَّوُ كاف ديبقراطياً َ
ٍ
بشعبية عالية بُت الفقراء والطبقة الوسطى ،كما استمر بقاؤهُ يف اغبكم دبحض إرادة
ِ
َّل صعود (إيفوا مورالس) ،الذي ينتمي اذل طبقة
انخبيو .كذلك يف بوليفيا ،فقد مث َ
ومضطهدة ،قباحاً للمطالب الشعبية الواسعة إبحداث التغيَت اعبذري
اجتماعية ُم َّ
همشة ُ
ص َخصة وسياسات اقتصاد السوؽ والتضخم االقتصادي.
نتيجة اؼبعاانة الشعبية من اػبَ ْ
ِ
رائستو للدولة ،ازدادت ثقة البوليفيُت ابلسلطة السياسية ،بدليل َّ
سبكن الدولة
ظل
ففي ِّ

من رفع اصبارل انذبها احمللي من ( )%304عاـ  1009اذل ( )%509عاـ

.201099

أتسيساً على ذلكُ ،يبكن القوؿ َّ
أف الشعبوية ظاىرة سياسية حديثة رغم كوهنا

ذات آاثر وامتدادات اترىبية سابقة على نشوء الدولة اغبديثة .فهي ويف صورهتا الريفية
تكوف انذبةً عن التحديث االقتصادي ورَّدبا بفعل سياسات بناء الدولة-االمة .أما

الشعبوية يف صورتَيها السياسية واؼبعاصرة فَتتبط انتشارىا ىو اآلخر ابلتحديث السياسي
َّ
شَت اذل كوهنا نداءٌ للشعب ،وتتخذ شكبلً تعبويً
وكذلك التعبئة السياسية .إذ أهنا تُ ُ
وربشيديً يف اؼبقاـ االوؿ ،حبيث يتوزَّع خطاهبا السياسي على :أيديولوجيات وأحزاب
متنوعة ومتفاوتة ،وصور متباينة من العمل السياسي .كما يتميَّز ىذا النداء الشعيب بتخلي
االطراؼ السياسية الفاعلة عن وظائفهم اؼبُخطَّط ؽبا لِيَ ِّح َل ؿبلّها خطاب سياسي ُمتكرر
16
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فيو خبصوص "اؼبطامح الشعبية" ،واؼبقصود من ور ِ
ومبالَغ ِ
ائو ىو التحكم بفاعلية يف ىذه
ُ
اؼبطامح وفرض نظاـ تسلطي على االقل جزئياً .دبعٌت َّ
أف ىذا النداء يَستنِ ُد اذل إعطاء

القيمة العليا للشعب ليقابلها يف اعبانب اآلخر سياسة اؼبؤسسات الفاسدة .21ذلك َّ
أف
ىنالك وجوٌ آخر تُ ِطّ ُل منوُ الشعبوية ويتمثل يف الفساد اؼبارل يف القطاعُت العاـ واػباص
على ح ٍّد سواء ،وىو يػعَّ ُد من اؼبَسالِ ِ
ك اليت ذبد فيها الشعبوية طريقها اذل توسيع دائرة
ُ
نقدىا ومعارضتها وانتشارىا حىت يف اجملتمعات اؼبتقدمة اليت تسيطر عليها أنظمة اغبَوكمة.
فإذا كانت الشعبوية تواجو اؼبؤسسات الليربالية ،فإ َّهنا ستطالب يف مثل ىذه اغبالة ببناء
ٍ
مؤسسات قادرة على ضبط اؼبوارد واالنفاقات اغبكومية.22

ومن مثَُّ ،يبكن اػبلوص اذل القوؿ بتفاوت اػبطاابت السياسية الشعبوية اذل ح ٍّد
كبَت بُت اليسار واليمُت السياسيَُت يف أورواب وأمريكا البلتينية .إذ غالباً ما ترتبط
الشعبوية يف يومنا الراىن ابألحزاب اليمينية يف أورواب والواليت اؼبتحدة ،إما بفعل ما
يَكيلوُ خصومهم اليساريُت من التُهم واألحكاـ اؼبسبّقة أو بفعل برامج اليمُت السياسية
نفسها ،بينما ترتبط الشعبوية ولنفس ىذه األسباب ابألحزاب اليسارية واحملرومُت يف
أمريكا البلتينية .ويقوؿ اؼبؤرخ (فيليب روجيو) يف ىذا اػبصوصَّ ،
أف كلمة الشعبوية
ٍ
ؾبموعة مع ّقدة من األفكار ،واػبربات واؼبمارسات اليت تتسم ابلشموؿ
بذاهتا "تُشَت إذل

تصنيف ِ
ٍ
بذاتو" .ومنذ العاـ  9980قبد اغبركات واألحزاب الشعبوية قد
وليس ؽبا من
عرفت قباحات متفاوتة من حيث الوصوؿ اذل دائرة اغبكم يف الديبقراطيات اؼبتقدمة

مثل :كندا وإيطاليا وىولندا والنمسا والدوؿ االسكندانفية ،وأيضاً يف العادل الثالث مثل
فنزويبل واالرجنتُت وغَتىا .23وىنا سيبدو َّ
أف قلق بعض االكاديبيُت األُسًتاليُت كاف يف
ِِ
من ظبّوىم "الديبقراطيُت القياصرة" اذل دوائر اغبكم
ؿبلّو حُت أشاروا اذل امكانية صعود ْ
والسلطة .فقد أوضح (غريغ ِميلوش) ما ي ِ
عنيو هبذه التسمية ابلقوؿَّ :
"إف الديبقراطي
َ
زعيم ما ،بوصفوِ
ٍ
قطاعات كبَتة من الس ّكاف اذل وضع ثقتهم يف ٍ
عرب عن َميل
القيصر يُ ِّ
ِ
ووب ِّق ُق مطاؿبهم"َّ ،
وأف الطبيعة الدورية للديبقراطية
حسن أحواؽبم ُ
شخصاً يعتقدوف أبنَّوُ سيُ ّ
شأهنا شأف الطبيعة الدورية للسياسة ،ستقودىا حتماً اذل حكم الرجل الواحد .وىو ما
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ِ
َّ
ولكن ذلك ال يعٍت على
حذ َر فبلسفةُ اليوانف مثل أرسطو وبوليب من إمكانية
حدوثوَّ .
ِ
أية حاؿ العودة اذل النظاـ الدكتاتوريَّ ،
س ُد رغبات
وإمبا العودة اذل الزعيم اغباكم الذي ُهب ّ
ِ
ؾبتمعو ويعمل على ربقيقها .24فبا يؤّكِ ُد ذلك َّ
أف أنبية معاين اػبطاب "الشعبوي" وتفاوت
اؿ موضوعاً للنقاش يف األوساط األكاديبية والسياسية خباصة .فالشعبوية
صورهِ ال يَز ُ
بوصفها خطاب سياسي تذىب يف االذباه الذي ُوبقق وضعية التعبئة السياسية والتهييج
والتحشيد الشعيب .أما عندما تُطرح موضوعات وتساؤالت اؽبوية واالندماج القومي
ٍ
حينئذ يف ٍ
حاؿ من االرتباط ابلظاىرة القومية .ومن ىنا
والثقايف ،فإ َّف الشعبوية ستكوف
ٍ
أحياف أخرى هبري
جاءت العبارة اؼبرّكبة الشعبوية الوطنية ،أو الشعبوية القومية .ويف
انتهاج الشعبوية من قبل األحزاب السياسية الفاعلة ،وحينها ،سيت ِ
َّسم ىذا االذباه
الشعبوي دببلمح ديباغوجية من خبلؿ تبٍت اغبلوؿ التبسيطية يف معاعبة مشاكل الدولة

وأزماهتا كذلك دعم اؼبعاعبات التَػ ْعبَوية يف سياؽ التعامل مع عامة الشعب .أما يف الغالب

فيكوف "للشعبوية" معٌت سليب ،حبيث يُستخدـ هبدؼ تشويو ُظبعة اؼبعارضُت السياسيُت،

وعرب مقارنتهم والربط بينهم وبُت أنصار اغبركة الفاشية اليت تبلورت يف عشرينيات القرف
25
تقود صبيعاً اذل انبعاث ظاىرة
اؼبنصرـ  .وعلى أية حاؿُ ،يبكن تبياف ؾبموعة أسباب ُ
َّل يف ما أييت ِذكرهُ:
الشعبوية اؼبعاصرة ،وىي تتمث ُ
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َّت اذل بروز البلمساواة واسعة النطاؽ
أوالً -األزمات االقتصادية واالجتماعية اليت أد ْ
عاؼبياً :حيث يُشَت تقرير منظمة أوكسفاـ الربيطانية يف العاـ  1097إذل َّ
أف
ت من نصيب االثريء والذين بدورىم ال يُش ِّكلوف
( )٪81من ثروات العادل غَ َد ْ

سوى ( )٪9من سكاف العادل .فظاىرة الفقر واإلفقار ىذه والسيما يف صفوؼ
النساء ابتت تُغذي اغبركات الشعبوية يف دوؿ الشماؿ واعبنوب ،وعلى النحو
الذي يدفعها اذل رفع شعار "الدفاع عن الصغار ضد الكبار" ،ومن مثَّ اجتذاب

اؼبزيد من اؼبؤيدين عاؼبياً.
ب يف ىزة أخبلقية واجتماعية فضبلً عن
اثنياً -أزمات اؽبوية والبطالة والفقر :وىي تتسبَّ ُ
اىتزاز صبيع القيم التقليدية األخرى واليت يستغلها الشعبويُت.
الثالث -أزمة سيادة الدولة واليت سلَب ِ
ت الكثَت من سلطات الدولة-األمة لصاحل ىياكل
ََ
مؤسساتية جديدة فوؽ وطنية (مثل الشركات اؼبُتعدية اعبنسية ،اؼبنظمات الدولية،
تنظيمات اإلرىاب العاؼبي) :ومن ىنا بدأت النزعات القومية تُنادي بضرورة العودة

اذل الدولة-االمة وحدودىا السياسية من زاوية كوهنا القلعة اغبصينة للهوية القومية
واؼبصاحل القومية .وؽبذا قبد اليوـ َّ
أف الكثَت من اغبركات الشعبوية تُطالِب ابػبروج
من دائرة اليورو االقتصادية ،أو حىت من عضوية االرباد األورويب .فيما يَ َنزلِ ُق بعض
ىذه اغبركات إذل دائرة كراىية األجانب واؼبهاجرين بعامة ،وأحياانً اذل العنصرية

ومعاداة السامية ،وكذلك اػبوؼ من االسبلـ.
ُ
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رابعاً -أزمة عدـ الثقة يف اؼبؤسسات الديبقراطية ،ذلك َّأهنا أصبلً ُمتهمة لدى الشعبويُت
ِ
"خانت" الناس بعامة لِصاحل أصحاب رؤوس االمواؿ الكبَتة واؼبعوؼبة (أي
بكوهنا
أظهر استطبلع حديث للرأي َّ
أف
النخب السياسية واالقتصادية) .ففي فرنسا مثبلًَ ،

ثقةَ الفرنسيُت ُموزعةٌ ابلشكل اآليت :الشركات الصغَتة واؼبتوسطة (،)٪80
والشركات الكبَتة ( ،)٪40واالرباد األورويب ( ،)٪36والنقاابت العمالية

( ،)٪34ورئيس اعبمهورية ( ،)٪34ووسائل اإلعبلـ ( ،)٪30ونواب اعبمعية
ِ
فس ُر غلبة االذباه
الوطنية ( )٪16واألحزاب السياسية ( .)٪90وىو ما يُ ّ
الشعبوي يف االنتخاابت الرائسية الفرنسية للعاـ  ،1097وكذلك االضطراابت
السياسية اليت ذبتاح فرنسا بعامة منذ أواخر العاـ  .1098فاستطبلعات الرأي

السخط الفرنسي العاـ ذباه سياسات النخب
تكشف عن حدة النقد الشعيب وحىت َ
َّ
س منها معيشة االفراد واحتياجاهتم األساسية.
اغباكمة السيّما اليت سب ُ
خامساً -أزمة غياب البدائل :وىي األزمة األكثر أنبية من حيث َّ
أف اغبركات الشعبوية
ت وبسرعة ،ف َّ
إف ذلك يرجع اذل غياب بدائل ذات مصداقية لدى أحزاب
أينما َمبَ ْ
اليمُت واليسار على ح ٍّد سواء .فمثبلً يف حالة االحزاب اليسارية بعامة ،لعب اهنيار
االرباد السوفيييت دوراً رئيسياً يف افتقار االشًتاكيُت بعامة اذل طرح بديل أو بدائل

واضحة على صعي َدي النظرية واؼبمارسة من منظور الشعبويُت .26ويف ظل االزمات
اؽبيكلية اليت يعيشها النظاـ الرأظبارل ،تربز ظاىرة االفتقار اذل وضوح الرؤية الفكرية

سواء على
وعدـ التجانس يف طروحات اليمُت واليسار ؼبعاعبة تلك األزمات
ً
مستوى النخبة أـ األفراد .ويصف (ليسًت ثرو) تداعيات ذلك ِ
بقولو :ليس من
ستغرب أ ْف يندفع اجملتمع كبو "التعصب العرقي ،إذ َّ
أف النظاـ االجتماعي سيبقى
اؼبُ َ

متماسكاً من خبلؿ تركيز الغضب على أقلية ـبتلفة يَقتضي تَطهَتىا من األرض،
فَيتنادوف :أ ْف زبلّصوا من أولئك الذين يتّبِعو َف ديناً ـبتلفاً ولغةً ـبتلفة أو مورواثً

عرقياً ـبتلفاً ،وسيكوف العادل نوعاً ما أفضل".27
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فبا يعٍت ذلك ،أنَّوُ يف ظل ىذه االزمات اؽبيكلية سيغدو التفكَت واؼبمارسة
السياسية ُمتسماً خباصيتَُت متبلزمتَُت ونبا :عدـ التجانس يف الرؤى وعدـ التيقن يف رؤية
اؼبستقبل ،فبا يتولَّد عن ذلك إذباىات سياسية وفكرية ارتدادية ،ومنها اغبركات الشعبوية،
تطرح نفسها لتكوف بديبلً أو شريكاً لؤلحزاب والتوجهات االيديولوجية اؼبهيمنة
حبيث ُ
نظراً إلفتقارىا للرؤية والربامج الكفيلة دبعاعبة االزمات القائمة .وما يُؤكد ذلكِّ ،
غدو

األصولية والتعصب اؽبوييت ظاىرةً عاؼبية حبيث تتخذ صوراً متفاوتة حبسب تفاوت
الظروؼ اؼبوضوعية ،فهي تتجاوز اعبانب الديٍت لتشمل ـبتلف جوانب اؽبويت األثنية
منها والعرقية واؼبناطقية .وىناؾ اليوـ َم ْن يتحدث عن أُصولية السوؽ لِوصف برامج
ٍ
آليات
الليربالية اعبديدة ومؤسساهتا يف أمريكا وإمبلءاهتا اؼبباشرة على دوؿ العادل عرب
ىوة التفاواتت االقتصادية واالجتماعية بُت االثريء
اقتصادية دولية ،ومن مثَّ توسيع ّ
والفقراء  ،كذلك تعميق التباينات الثقافية وزيدة أسباب الصراعات اؽبويتية.

اثلثاً -خطاب الشعبوية ما بُت األنظمة العسكرية واألحزاب اإلسبلمية يف
الشرؽ األوسط
تعود جذور ارتباط الشعبوية ابلنزعة القومية إذل القرف ( )98وال سيَّما عند
ِ
مؤسسي النظم الديبقراطية النيابية .ومنذ أواخر ىذا القرف هبري استعماؿ ُمصطَلَحي:
ّ
ِ
مؤسسي األنظمة النيابية إذل اآلف .فقد كانت
األمة والشعب بشكل ُمًتادؼ من قبل ّ
اؼبصطلحُت ،حبيث يتم الًتكيز فيهما على التضامن
الشعبوية والقومية شبرةً إلقًتاف ىذين
َ
واالندماج القومي اغبقيقي ألفراد اجملتمع .28غَت َّ
أف األنظمة الشعبوية العربية خباصة
كانت خارج دائرة ىذه العبلقة وشبََرهتا اذل ح ٍّد ما .فمنذ البدء كانت األيديولوجية

ردة فعل أكثر من كوهنا ُمبادرة أيديولوجية
العروبية  Pan-Arabismدبثابة َّ
الوحدوية ُ
اوؿ أ ْف تستجيب لِتح ٍّد ٍ
ٍ
آت من
أو نظرية سياسية ،ودوماً ما ُرب ُ
جانب "اآلخر" :فأوالً
كانت على الض ِّد من سياسة التًتيك اليت انتهجتها االمرباطورية العثمانية يف مرحلتها

غدت َّ
وقفت
ضد التقسيم والسيطرة اللذاف فرضتهما القوى االستعمارية ،مث
االخَتة ،مث ْ
ْ
على الض ِّد من االستعمار االستيطاين الذي فَػ َرضتوُ إسرائيل على مركز (أرض اآلابء
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العربية) .ومع ذلكَّ ،
فإف الوحدوية العروبية بقيت منذ والدهتِا يف منتصف القرف ()99
أساس لغوي وبصورةٍ أساسية .ذلك َّ
وحىت يومنا اغباضر قائمةً على ٍ
العروبة أصبلً ىي
ألف ُ

أقرب اذل مفهوـ "األمة الثقافية  "Cultural Nationوتكاد دل تدخل يف دائرة

ط عاطفي ُيبكن استحضارهُ يف
فالعروبة صباعةً ثقافية وراب ٌ
مفهوـ "الدولة القومية" عملياًُ .
29
تستطع أ ْف تُصبِ َح جزءاً من فبارسات سيادة الدولة وسياساهتا .
الساحة السياسية ،ودل
ْ
وفبا ي ِ
ت النظر خبصوص الشعبوية يف الشرؽ األوسط ،ىو أ َّف اؼبؤسسة العسكرية
لف ُ
َ
أسهمت يف توليد ىذه الظاىرة خببلؼ اغباؿ يف معظم الدوؿ الغربية.
خباصة ىي اليت
ْ
ناىضة الوضع القائم وربقيق اؼبطامح واآلماؿ
فالعسكر تسلَّموا مقاليد السلطة بداعي ُم َ
ساد االعتقاد أبنَّوُ وبعد تصفية االستعمار ،ستغدو
الشعبية .ففي ستينيات القرف اؼباضيَ ،
اؼبؤسسة العسكرية قُطباً للتحديث السريع يف ىذه الدوؿ سيَّما وأ َّهنا اؼبؤسسة الوحيدة
اؼبنظَّمة والقادرة على ربقيق التنمية واالستقرار ،ومن مثَّ ،ىي الوسيلة األقبح ِغب ِّل
مشكبلت العادل الثالث ،ذلك َّ
صر مهمة
أف القدرة العلمية والكفاءة والتدريب اؼبدين ،عنا ٌ
تَفت ِقدىا اؼبؤسسة اؼبدنية يف ىذه البلداف .فاجتاحت اؼبنطقة العربية سلسلة ُشبو منظمة
ت ؾبريت وشكل النظاـ السياسي لبعض الدوؿ .وكانت انطبلقتها
غَت ْ
من االنقبلابتّ ،

االوذل من مصر يف العاـ  ،9951مث العراؽ يف العاـ  9958وسوري يف العاـ ،9969

فضبلً عن اليمن يف العاـ  9961وليبيا يف العاـ  .9969وقد برزت خبلؿ تلك
اؼبرحلة قيادات عسكرية شابة تَ ِ
نحد ُر من الطبقات االجتماعية اؼبتوسطة أو الريفيةُ ،ؿب ِدثةً
بعامة انقبلابت على االنظمة اؼبلكية .أما يف اؼبرحلة الثانية من استبلـ العسكر للحكم،
فقد سبيَّزت ابالستقرار النسيب ،إذ أضحت اؼبؤسسة العسكرية صانعةً للقرار السياسي،
بينما سبيزت اؼبرحلة الثالثة ابإلبتعاد عن فبارسة السياسة وضباية الديبقراطية ،كما اغباؿ يف
تونس ومصر يف العاـ  ،1099والعراؽ منذ العاـ .301003

وقد بقيت اؼبؤسسة العسكرية يف الشرؽ األوسط بعامة دبثابة اؼبؤسسة اليت ال
تستطيع لوحدىا احملافظة على األنظمة القائمة فقط ،بل َّ
أف يف مقدورىا أيضاً العمل على
أي تغي ٍَت ثوري ابؼبعٌت السياسي
تغيَتىا من الداخل .وُيبكننا التأكيد على عدـ حدوث ِّ
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واالجتماعي يف ىذه الرقعة من العادل دوف اؼبرور عرب اؼبؤسسة العسكرية .وهبذا الصدد
ُيبكننا ِذكر الرئيس اؼبصري صباؿ عبد الناصر وزمبلئو من تنظيم "الضباط األحرار" الذين
بدءوا سلسلة التغيَت االجتماعي الثوري عرب استيبلء اؼبؤسسة العسكرية على اغبكم يف
العاـ  .9951ومنذ ىذا التاريخ ،رصدان أنَّو كلَّما مت توسيع القاعدة االجتماعية للجيش

قادهُ ىؤالء الشباب
وح َد َ
ث انقبلب َ
ابجتذاب شباب الطبقات الفقَتة واؼبتوسطة إال َ
الحقاً .فقد قبحت اعبيوش العراقية والسورية واليمنية والليبية يف إسقاط أنظمة اغبكم
القائمة يف اػبمسينيات والستينيات ،يف حُت فشلت جيوش أخرى يف ٍ
دوؿ مثل تونس
واألردف واؼبغرب .أما يف دوؿ اػبليج العربية ،فإف العائبلت اغباكمة حرصت على عدـ

توسيع القاعدة االجتماعية عبيوشها وحافظت على أعداد ؿبدودة واحًتافية من الضباط
ت جهودىا يف استَتاد التكنولوجيا العسكرية اؼبتقدمة وربط دوؽبا
واعبنود ،حبيث َرَّك َز ْ
إبتفاقيات ضباية دولية مع الدوؿ الكربى .ويبدو َّأهنا استفادت من ذبارب العسكر ِعباراهتا
من الدوؿ العربية.31

ظل الفشل
أما يف عادل اليوـ ،فقد انطفأت شعلة االيديولوجية العروبية .ويف ِّ
الشامل للتجارب الناصرية والبعثية ،بدأت مرحلة ما بعد العروبة والوحدة القومية تتجو
كبو اؼبزيد من االنقساـ العريب-العريب .وهبذا اؼبعٌت ،فإ َّف آخر حروب نظاـ صداـ حسُت

وال سيّما قيامو بغزو دولة الكويت يف العاـ  9990يبكن اعتبارىا دبثابة الضربة القاصمة
ليوتوبيا العروبة السياسية ،ليعقب ذلك ظهور اذباهٍ جدي ُد ومنذ الثمانينيات أيخذ يف
االعتبار حقوؽ األقليات العرقية والدينية ،ويستنكر اضطهاد وسياسات الدولة القومية
32
ِ
هبدر القوؿ َّ
أف ذبارب االيديولوجيا العروبية ىي اليت أاتحت
العربية  .ويف الوقت نفسوُ ،
اجملاؿ أماـ اإلسبلميُت للوصوؿ اذل السلطة بعد العاـ  .1090ومع ذلكَّ ،
فإف فبارسة
َ

السلطة بعد ثورات "الربيع العريب" يف تونس ومصر يف العاـ  1099والعاـ 1093
ِ
أصابت االسبلـ السياسي يف مقتل .اذ سرعاف ما ظهر الفشل
على الًتتيب كانت ذبربةً

بشكل ملحوظ يف كل من تونس ومصر .فقد ظلَّ ِ
ٍ
ت اؼبشكبلت
والرفض الشعيب
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والتحديت اليت جاؤوا من اجلها على حاؽبا ،واؼبتمثِّلة يف النضاؿ من أجل الوحدة
الوطنية والتحديث والتنمية.33

ومن بُت العديد من الدوؿ ،اليت عاودت الشعبوية فيها الظهور خبلؿ السنوات
األخَتة ،قبد َّ
أف تركيا تقع يف موقع الصدارة .فهذه الدولة تُق ِّدـ مفارقة كبَتة مقارنةً بغَتىا
من دوؿ اؼبنطقة ،بل نستطيع القوؿ أبنَّوُ قلَّما دل تظهر الشعبوية يف تركيا .ففي وقت مبكر

من العاـ  ،9910جعل مصطفى كماؿ ااتتورؾ من "األمة الًتكية" دبثابة حجر األساس
لِ ِ
رؤيتو حوؿ بناء الدولة الًتكية اغبديثة .حبيث غَ َد ِ
ت الشعبوية واحدةً من اؼببادئ الكمالية

ابتت
اليت أُنشأت على أساسها الدستور والدولة الًتكية منذ العاـ  .9930فالشعبوية ْ
تُسهم يف اضفاء الشرعية على فبارسة السلطة ابلرجوع إذل التطلعات الشعبية ،حىت وإ ْف
أبي ٍ
حاؿ من
كانت السلطة يف يد حزب واحد .ابلنسبة إذل الكماليُت ،فإنَّوُ ال يبكن ِّ
شخص ِ
أي ٍ
ٍ
بعينو .وعلى
قيود سياسية يف
األحواؿ أ ْف ُزبتَ َ
زؿ اعبماىَت اؼبُ َّ
حررة من ِّ
ٍ
العكس ،وضمن سياؽ رؤيتهمَّ ،
حاجة
فإف اعبََهلة من الناس بعامة سيكونوف دوماً يف
ماسة إذل التوعية واإلرشاد .وبذلك َّ
فإف الشعبوية الكمالية تكوف مصحوبةً عاد ًة بفكرة
ّ
ٍ
طليعة ُمستنَتة ،ومن مثَّ وجود لببة سياسية شعبوية تقود عملية بناء الدولة اغبديثة.
وجود
غَت أنَّوُ ويف مطلع اػبمسينيات اؼبنصرمة ،أدى التحوؿ إذل التعددية اغبزبية والتنافس

السياسي إذل تغيَت عميق ؼببادئ الشرعية السياسية ىذه .فحزب اؼبعارضة الرئيس ،أي
اغبزب الديبقراطي ،وىو حزب ؿبافظ وليربارل ،قد اعتم َد بشكل كبَت على انتقاد ىيمنة

النخب البَتوقراطية اليت انقطعت عن عامة الشعب الًتكي ،وشدَّد على فكرة إعادة
الكلمة للشعب وإدانة النخبوية الكمالية ،ليُح ِّق َق ىذا اغبزب بذلك نقلةً نوعية من حيث
تركيزهِ على أنَّوُ دل يعد الشعب حباجة إذل التوجيو أو اإلشراؼ بواسطة بَتوقراطية السلطة
السياسية.34
على أية حاؿ ،توجد ىناؾ ؾبموعة من القوى اؼبُ ِّ
حركة للنظاـ السياسي
الشعبوي يف الشرؽ األوسط؛ واليت لعبت دوراً مباشراً يف ربديد طبيعة األنظمة الشعبوية
أف سياسات الدوؿ الشعبوية العربية خباصة تقع يف ٍ
العربية خباصة .حيث قبد َّ
مكاف ما بُت
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تعريف أنظمة اغبكم السلطوية وبُت تعريف األنظمة الشمولية .فقد كانت شؤوهنا
بدرجات متباينة بُت ٍ
ٍ
ٍ
أقطاب مركزية وىي :رئيس
حالة وأخرى ،حوؿ ثبلثة
حور ،ولو
تَػتَ َم ُ

اعبمهورية ،واعبيش ،واغبزب .وبذلكَّ ،
َّض كاف مزهباً من دولة-رئيس،
فإف الذي سبخ َ
ودولة-أمنية اليت بدورىا تضم جوانب من الدولة البوليسية أو دولة اؼبخابرات ،وكذلك
دولة-اغبزب  Partitocraziaاليت ُهتيمن على النقاابت واعبمعيات .ويكوف توجيو

البَتوقراطيبة اؼبدنية واخضاعها للسيطرة بيد ىذه األطراؼ الثبلثة .فأما تعبئة الناس
وتوجيههم ضمن ىذا النظاـ ،فهي عملية يف ٍ
جزء منها ذات صفة كاريزمية (من خبلؿ
الزعيم) ،ويف ٍ
جزء منها أيديولوجية وسياسية (عرب اغبزب) ،ويف ٍ
جانب آخر منها تنظيمية

(من خبلؿ البَتوقراطية وأحياانً اعبيش) .ففي مثل ىذه األنظمة يغدو "للزعيم دوراً حاظباً
ك والية دستورية أو والية تستمر مدى
اذل أبعد حد وىو ٌ
(ملك رائسي) ،أي أنَّوُ يبتلِ ُ
وإف رئيساً للجمهورية يف ٍ
اغبياة واقعياًَّ ...
دولة راديكالية شعبوية عربية ال يًتأس الدولة
تتجس ُد تقريباً ِ
فيو
َّع بقد ٍر كبَت من النفوذ السياسي؛ فالدولة َّإمبا َّ
زمناً طويبلً فقط ،بل يتمت ُ
"ىو" ) .35)L’é tat, C’est Presque Luiوكذلك ،ىناؾ َم ْرَكزة للسلطة
االقتصادية وتوحيدىا يف دائرة قرا ٍر واحد مع السلطة السياسية .أي يتم دمج السلطتَُت
ٍ
سلطة واحدة ،كما جرى إدماج "اؼبواطنة" و"أسباب العيش" يف
السياسية واالقتصادية يف
ٍ
بعبلقة أُحادية االذباه وىي (األمر-الطاعة)
دائرة واحدة ،فأضحى وجود اؼبواطن َؿبكوماً

ٍ
دوف وجود أدىن ٍ
والءات منقسمة ،وبدوف مراكز
فصل بُت اجملالَُت العاـ واػباص" ،وبدوف
أي مكاف يُسعى اليو" .بي َد َّ
أف اؼبهم ىو التأكيد على
متوازية للسلطة ،وبدوف َمبلذات أو ِّ
ظل االجراءات واؼبُنجزات .إذ َّ
"أف
شرعية اغبكم يف ضوء االىداؼ بدالً من الشرعية يف ِّ
ربل ؿبَّل األُطر
اؼبََهمات واغبَ َمبلت ابإلستيبلء على ذُرى جديدة أو لِسحق الشرور" ُّ
القانونية بصفتها لغة الدولة .ودبعٌت أدَّؽَّ ،
قباح األداء أضحى أقل أنبيةً من واقع
فإف َ
اؼبَهمات :وابلتارل َّ
فإف إبمكاف زعماء مثل صباؿ عبدالناصر أ ْف يَعجزوا عن الدفاع عن
أرض الوطن يف ِ
حرب العاـ  ،9967اال َّ
أف ذلك يُغ َف ُر ؽبم بل ويستطيعوف االستمرار يف

دائرة اغبكم.36
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وكانت بداية قباح االسبلـ السياسي من حيث التأثَت يف السلطة قد ترافقت مع
اغتياؿ الرئيس دمحم أنور السادات يف العاـ  ،9989وذلك يف أعقاب قباح الثورة
اإلسبلمية يف إيراف يف العاـ  ،9979بعد أ ْف استنفذت األنظمة العسكرية اليت انبثقت
معظم امكاانت الدولة اؼبادية واؼبعنوية .فلم تتمكن تلك
من االنقبلابت العسكرية
َ

انىيك عن بناء دولة الوحدة
األنظمة من ربقيق االستقبلؿ السياسي وبناء دولة حديثة،
َ
37
ٍ
العربية والذي من ِ
أجلو
ْ
اتقدت جذوة القومية العربية  .بعبارة أُخرى أكثر وضوحاً ،فإنَّوُ
ظل استمرارية القبضة اؼبُ ْح َك َم ِة للعسكر ،غدا من الصعب على عناص ٍر من مؤسستهم
يف ِّ
تتمر َد على النظاـ السياسي .لذلك ،كاف
اغباكمة أو من بَتوقراطية الدولة أبكملها أ ْف َّ
ٍ
ؾبموعات ىي يف األساس
على صبيع التحديت اؼبمكنة للوضع القائم أف أتيتَ عملياً ،من
عرب عن نفسها ابستعماؿ ٍ
ِ
لغة دينية
وم َّ
طََرفية ُ
همشة ابلنسبة اذل مؤسسة الدولة ،حبيث تُ ُّ
احتجاجاً على الدولة العلمانية اغبديثة ،وعلى ُلببتها العسكرية والتكنوقراطية والرأظبالية-
ردة ٍ
الزمت
فعل
الدولتية .وعليوُ ،يبكن النظر اذل ظاىرة االسبلـ السياسي على َّأهنا دبثابة َّ
ْ

تتمسك
عملية بناء الدولة اغبديثة يف الشرؽ األوسط .فبينما كانت النُخب اغباكمة ّ
ابلسلطة وأبقصى ٍ
ض َراوة ،حبيث َّ
أف "الدولة" اليت يُديروهنا دل ُزب ِفق يف
درجة فبكنة من ال َ
ظل نظاـ
ربقيق أىدافها اؼبُتنَبأ هبا يف تعبئة ودمج الطبقات األقل حظاً وانتفاعاً يف ِّ

حل األزمات الداخلية،
سوسيو-اقتصادي جديد فحسب ،بل ابتت أيضاً عاجزةً عن ِّ
اؼبستمر يف احملافظة على "الشرؼ القومي" بعد قرابة ربع ٍ
ِ
قرف من
انىيك عن عجزىا
َ
ّ
اؽبزائم العسكرية على ِ
يد اسرائيل .ويف مثل ىذا السياؽ ،وبينما كانت ربرـ اآلخرين من
ح ِّق احملاولةَّ ،
فإف البورجوازية البَتوقراطية يف الدوؿ العربية خباصة وال سيّما نواهتا
اؽبامة ستجعل من احملتَّم تقريباً أف تكو َف ىناؾ امكانية كبَتة غبدوث التغيَت على
العسكرية ّ

يد اعبماعات االسبلمية الواقعة يف أطراؼ وىوامش مؤسسة الدولة العلمانية .38ففي
ِ
مصر وتونس على سبيل اؼبثاؿ ،قبد َّ
اعبزء الرئيسي من
أف اغبركات االسبلمية ّ
تستم ُد َ
ٍ
صباعات اجتماعية مشلها اغبراؾ االجتماعي نتيجة للسياسات االقتصادية
أعضائها من
مت من الفرص اؼبلموسة للتقدـ االجتماعي بسبب تغَت
الناصرية والبورقيبية ،لكنها ُح ِر ْ
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السياسات االقتصادية نفسها لنظاـ اغبكم .حبيث كاف أكثرىم من اؼبهاجرين اعبُدد اذل
نيت يف ؿبيط مركز الدولة واؼبدف الرئيسية االخرى ،أو من ذوي
أحزمة الفقر اؼبُدقِع اليت بُ ْ
تعليم ٍ
ٍ
عاؿ غَت َّأهنم قلقوف بشأف امكانية تشغيلهم ،أو ِمن الذين حصلوا على وظائف
أي ُؿبتوى ِمهٍت حقيقي وبشر ٍ
وط مالية وتشغيلية ُمتدنية.39
حكومية ال تنطوي على ِّ
فس ُر ظاىرة اقًتاف اإلسبلـ السياسي يف
أتسيساً على ما تقدَّـ ،نبلحظ أنَّوُ تُ َّ
الشرؽ األوسط ابلتوجهات الشعبوية وذلك يف ضوء الشعور العاـ ابإلحباط نتيجة فشل
السياسات التنموية ،وبسبب العوؼبة االقتصادية أيضاً .40أي دبعٌت أنَّوُ يف الوقت الذي
كاف اليساريوف يتصدروف الساحات الثقافية يف مصر والعراؽ وسوري وغَتىا ،إذ كانوا
انىيك عن تطبيقاهتا ،رافعُت شعار التقدمية والتطور
يَنهلوف من معاين ومفردات اغبرية
َ
اغبتمي ،ويف ظلِّها ىبوضوف اؼبعارؾ مع األنظمة العسكرية ،كاف اإلسبلمويوف يف اعبانب
اآلخر يتحيّنوف الفرص .غَت َّ
أف النكسات العسكرية قدمت ؽبم فرصةً شبينة ،حبيث فقدت

النزعة الوطنية والتقدمية َرونقها بعد العاـ  ،9967ورافق ذلك عبوء تنظيم اإلخواف
استغل مشاعر
اؼبسلمُت اذل استعماؿ مشاعر اػبوؼ وال ُذعر لتحريك اعبُموع ،كما
َّ
االستياء واالحباط ذباه فشل الربامج التنموية هبدؼ الوصوؿ إذل السلطة .41ويف نفس
ٍ
وبسبب منو يف اؼبقاـ األوؿ ،قبد وللمفارقة َّ
أف شعبوية تنظيم داعش
ىذا االذباه،

ٍ
عارض
االرىايب ،ليست حالة نقيضة أو استثنائية يف الشرؽ األوسط ،بل ىي دبثابة
لِمرض أكرب يتمثل يف فشل ذبارب "الدولة العربية اغبديثة" فشبلً بُنيويً ،انىيك عن
الفارؽ الشاسع بُت الدولة اغبديثة كبنية فكرية وبُت الدولة العربية كمؤسسات وواقع
حاؿ ،كما يف سوري والعراؽ وليبيا واليمن ،فضبلً على فاعلية البلعبُت ِ
العرقيُت

والطائفيُت دوف مؤسسات الدولة وغياب مشروعها التنموي بعامة .ومن مثَّ ،ربولت
اؼب ِّ
كوانت الثقافية إذل َمبلذات وكياانت طائفية سياسية أو استبدادية وعلى النحو الذي
يغذي بدورهِ استمرارية تنظيم داعش و ِ
تكوينو العقائدي ،كما َّ
أف صعود الشعبوية عاؼبياً قد
ُ
42
ِ
ِ
وخطابو السياسي العقائدي والتعبوي .
عزَز بدوره من وجود داعش
َّ
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رابعاً -الشعبويت العربية وخصائصها من منظور مقارف

زت نُظُم اغبكم الشعبوية العربية خباصة ٍ
بعدد من اػبصائص واليت ُيبكن
لقد سبيَّ ْ
ربليلها ومقارنتها مع امتدادات ىذه الظاىرة يف ٍ
دوؿ ومناطق أُخرى من العادل وعلى

النحو التارل:

ضرية:
 -9من حيث كوهنا حركة طبقية َح َ
ٍ
يف حُت َّ
بشيء من دعم الطبقة العليا
أف الفاشية حركة سياسية تتمتَّع
وتَ ِ
ٍ
وبشكل خاص الطبقة العاملة وما دوهنا،
ؼ اغبؤوؿ دوف تسييس الطبقات الدنيا،
ستهد ُ
والدفع هبا اذل خارج اغبلبة السياسية ،قبد َّ
أف الشعبوية خببلؼ ذلك ويف معظمها ىي

حركةً انبعة من الطبقة الوسطى ،تقوـ بتعبئة وربشيد الطبقات االجتماعية الدنيا
ضر ،وذلك إبغرائهم لئللبراط يف عادل السياسة .فالشعبوية ال تقتصر
وخصوصاً فقراء اغبَ َ
على ٍ
معُت ،بل ترتبط ابلسياسة االنتقالية أو اؼبرحلة اؼبُب ّكِرة لِنظاـ
نظاـ سوسيو-اقتصادي ّ
اقتصادي قائم أصبلً على أساس التصنيع واالستعاضة عن االستَتادات ،فبا يفتح بدورهِ
الباب أماـ الربوليتاري والتكنوقراط معاً لئلستفادة منو يف ٍ
ليقود ذلك اذل
وقت واحدَ ،
َ
ٍ
اهباد الظروؼ البلزمة لقياـ ٍ
ضرية وزعامة من
ربالف طبقي مفتوح بُت الطبقات الشعبية اغبَ َ

أبناء الطبقة الوسطى هبدؼ تغيَت الوضع القائم .فأنظمة اغبكم الشعبوية العربية مثبلً
صاغت خطاهبا السياسي وربالفاهتا الطبقية لِتمييز موقفها اؼبُ ِ
ناىض لكتلة السلطة
ْ
ِ
ٍ
ِّ
طبقات ذبارية-حضرية وريفية -مالكة لؤلرض (ؿبلية وأقَػلَوية
اؼبتكونة من:
االوليغارشية
وأجنبية) .وىو ما ُيبيِّ ُز ىذه الشعبوية العربية عن الشعبوية الًتكية اؼبعاصرة مثبلً ،واليت ىي
النقيض اؼبميَّز لِكتلة بَتوقراطية َد ْولَتية ،أي ىي ابلض ِّد من بَتوقراطية النظاـ السياسي
نفسو وب ِ
أسباب كثَتة ُرب ِّف ُز تلك الزعامة
نيتو االيديولوجية .43عبلوةً على ذلك ،ىناؾ
ٌ
ُ
للسعي من أجل إحداث تغي ٍَت يف "الوضع القائم" ،ويشتمل ذلك على تفاوت اؼبكانة
ِ
بذاتو ،وبروز شعوٍر قوي ابلظلم االجتماعي
االجتماعية داخل التحالف الطبقي
واالقتصادي على الصعيد الوطٍت وأتخُّر تنمية اجملتمع بعامة .ومع َّ
أف اغبركات الشعبوية
ال تنشأ من قبل عامة الناس أنفسهم ،إال َّأهنا تقوـ بتعبئتهم وغالباً ما تلجأ اذل استغبلؽبم
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سياسياً .حبيث َّ
أف ما َْهب َم ُع بُت ىذه اعبماعات اؼبتفاوتة ىو "الكراىية اؼبُحتَ ِدمة ذباه
ِ
الوضع القائم" ،كما َّ
أف من شأف الشعبوية أ ْف تُ ِّ
فصلها على
طوَر "أيديولوجيا ُمزيَّفة وتُ ّ
مقاس اللحظة" .أي َّأهنا ال سبتلك نظرةً عاؼبية شاملة وىادفة اذل تشكيل الفرد واجملتمع
اجتماعياً ،بل َّ
يل اذل أ ْف تكو َف سلطويةً أكثر منها مشولية .حبيث
أف األنظمة الشعبوية َسب ُ
ِ
تجسداً يف ترسيخ سلطة النظاـ وزيدة
يغدو ىدؼ سياسات "التشاركية" لنظاـ اغبكم ُم ّ

ت األنظمة الشعبوية العربية خباصة شأهنا
االستقبلؿ الذايت للدولة .ويف سبيل ذلكَ ،س َع ْ
شأف نظَتاهتا يف أمريكا البلتينية ،ال اذل تعبئة قاعدةٍ شعبية واسعة فحسب ،بل وإحكاـ
السيطرة على تلك القاعدة مث جعل عبلقات اعبماعات اؼبؤيِّدة ؽبا جزءاً من ىيكلية
ِ
تتجس ُد يف منح اؼبؤيدين ؾبموعة
الدولة وعرب سياساهتا "التشاركية" نفسها .فاألخَتة
ّ
اؼبنافع واؼبكافآت اؼبالية والرمزية ،مث تشكيل بٌُت تنظيمية ُمسيطَر عليها مركزيً لِربط
اعبماعات الداعمة ؽبا مباشرةً دبؤسسات الدولة .فوفقاً لِتَعب َِت نزيو األيويب" :دل تكن ىذه
التشاركية مبطاً جديداً من أمباط الدولة أو اجملتمع ،بل كانت ابألحرى طريقةً جديدة
ِ
َّل دؾبوُ
لتنظيم القطاع الشعيب من خبلؿ ربطو ربطاً خاضعاً للدولة الشعبوية ،فبا سه َ
االجتماعي وتفعيلوُ السياسي اؼبُسيطَر عليهما يف ٍ
حقبة اتسمت حبركة سبدي ٍن وتصني ٍع
سريعة" .أي َّ
ساس ابلطبيعة
أف التجارب الشعبوية يف الشرؽ األوسط بعامة دل تستطع اؼبَ َ
الشعبوية لنظاـ اغبكم دوف أ ْف يُه ِّد َد ذلك بِتفكيك ربالفها الطبقي .فقد كاف ربالفها
ضم بصورةٍ رئيسية طبقاتو
الطبقي "توزيعياً" يف جوىرهِ للمنافع واالمتيازات ،وؽبذا فإنَّوُ َّ
ِ
وؾبموعاتو االجتماعية ِّ
ض َّماً اقتصاديً بينما كاف يُقصيها سياسياً.44
اؼبكونة َ
 -1من حيث كوهنا أنظمة تعبوية وربشيدية:
ِ
َّ
متجسداً يف كيفية
إف األنظمة الشعبوية العربية كاف ؿبَّل اىتمامها السياسي
ّ
اهباد الًتتيبات اؼبؤسساتية اؼبُناسبة اليت تستطيع تزويد النخبة اغباكمة ٍ
بدعم واسع من
ِ
نفسو بسيطرةٍ أكرب على ىذه القوى
القوى االجتماعية ،مع ضماف سبتعها يف الوقت

ِ
أبكملو ،مثل
بعينها .وذلك أوالً من خبلؿ "اربادات سياسية" ربل ؿبل اجملتمع اؼبدين
(االرباد االشًتاكي العريب) يف مصر وغَتىا من االربادات واعبمعيات اؼبهنية والنسوية
والثقافية ،فهي تغدو دبثابة منابر لؤليديولوجيا اغباكمة ،لِتُصبح بذلك القاعدة مقلوبة
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ِ
ِ
ب الدولة
ب اجملتمع اؼبدين شرعيتوُ من الدولة عوضاً عن أ ْف تكتس َ
وىي :أ ْف يَكتَس َ
ِ
تنوعو بُت
شرعيتها من اجملتمع اؼبدين .45فاػبطاب الشعبوي يف الشرؽ االوسط– رغم

ِ
لعل أبرزىا أنَّوُ:
تقاس ُم يف
سياقو التعبوي ؾبموعةً من اػبصائصَّ ،
العرويب واالسبلمي -يَ َ
خطاب تبسيطي،
خطاب للتضليل الكبلمي والسجارل يف اؼبقاـ االوؿ ،وىو أيضاً
ٌ
ٌ
وربريضي :ضد النخب وضد األجانب وحىت ضد اؼبُج ِّددين يف الفقو اإلسبلمي
ودعاة اليمُت واليسار السياسي
والعلمانيُت ،كذلك ىو على الض ِّد من الديبقراطيُت ُ
بعامة .وابلتارلَّ ،
فإف قوة أتثَت كلمات اػبطاب الشعبوي ال تكمن يف قوة مشروع ِو اؼبثارل،

بل يف صدى اؼبواطنُت الذين يتأثروف ابلقيّم العليا ،وجاذبية الشخصيات السياسية،
46
ف م ِ
ِ
ناىضةً من النخبة الثقافية والسياسية،
والعاطفة الظرفية  .فاغبشود اؼبُعبئة تَق ُ ُ
وخباصػة اؼبوجػودة منها يف األوساط األكاديبية والثقافية ،فانتقػػاد النخبػػة السياسية
ومهاصبتها يُػعَّ ُد من أكرب فبيزات الشعبوية .كما َّأهنا ابلض ِّد من التعدديػػة اغبزبيػػة
ُ
والديبقراطية ،إذ ترى َّ
أف ىذه األخَتة ربوي ؾبموعة من النواقص اليت تتعلق ابلتمثيلية
السياسية ،فهي ال تعٍت سبثيل صبيع أفراد الشعب .كما ذكر ( اتغييف) يف ىذا الشأف
عددا من خصائص الشعبوية :أوؽبا َّأهنا سبثل "ثورةً ضد النخبة" ،وىي تزعم َّ
أف السياسة
ً
أمر سهل ويبكن إدراكها وفبارستها من قبل اعبميعَّ ،
وأف اعتبار كوف السياسة معقدة ليس
ٌ

اال مكيدة وضعها النخبويوف إلبقاء اؼبواطنُت العاديُت خارج دائرة اؼبشاركة السياسية
وصناعة القرار .و َّ
أف معظم صبهور اػبطاب الشعبوي ىم من األميُت والفقراء خصوصاً يف
اؼبناطق اغبضرية ،أي الشرائح االجتماعية اليت وصفها كارؿ ماركس بػ(الربوليتاري الرثّة)

سه ُل أمر تضليلها وحىت اغوائها بغية دفعها كبو اؼبغامرة والفوضى".
أو قاع اجملتمع ،فبا "يُ ِّ
اؼبهمشة تعيش يف ٍ
بيئة ؾبتمعية من التهميش اغباد وعدـ الرضا
لِكوف ىذه الطبقة َّ
الشديد ،وابلتارل ُوباوؿ الشعبويوف استغبلؿ استيائها وعدـ رضاىا عرب ما يلي:

 )9اغبديث عن الوضع االقتصادي من خبلؿ التشديد على التفاواتت
العمالية الرثّة
االجتماعية اغبادة ،وكذلك ضعف وىشاشة وضع الطبقة ّ
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اليت تعيش يف ظروؼ العيش والعمل السيئة ،وىو ما يطلِقوف ِ
عليو تسمية
ُ

"اإلفقار العاـ للمجتمع".

 )1اغبديث عن االكبطاط األخبلقي والقيَمي يف اجملتمع ،وفقداف اجملتمع للقيم
اؼبرجعية واؽبوية الوطنية ،وتراجع الطابع اؼبدين ،وابلتارل تَػ َراخي الرابطة
االجتماعية وتف ّككها.47

َّ )3
إف ما ىو جوىري يف اػبطاب الشعبوي ليس دفع اعبمهور إذل التأمل
ِ
دين
والتفكَت ،ولكن اؼبهم ىو حشدىم ودفعهم لئللبراط يف السياسة كمؤيّ َ
أصبل إذل
وُمتحمسُت لِدعاة اػبطاب ،وال سيَّما إذا كاف اؼبؤيدوف ينتموف ً
ؾبموعات ُمهمشة أو غَت ُمبالية ابلشأف السياسي بعامة.48
كل ذلك ،تربز ظاىرة التشاركية الشعبوية العربية يف مراحلها
واذل جانب ِّ

اؼبُب ِّكرة ،ولغرض الفوز بدعم الطبقات الدنيا وتيسَت اجتذاهبا اذل اغبَلَبة السياسية،
ٍ
ٍ
واسعة من اؼبَزاي االقتصادية واػبدمات
سلسلة
ستشتمل السياسات الشعبوية على تقدًن
االجتماعية .وحيث َّ
سبيل اذل النجاح يف مراحلها
أف اسًتاتيجية االستعاضة عن االستَتاد ُ
ٍ
االوذلَّ ،
بدرجة أكرب من أ ْف
وض ّمية
سبيل بدورىا اذل أ ْف تكوف إدماجية َ
فإف أنظمة اغبكم ُ
وقعت أسَتةَ اغبََتة يف
تكو َف قَ ْسريةً يف سياساهتا .49فالنخب اغباكمة العربية ،حينما
ْ
االختيار ما بُت "التنمية" و"الرفاه" ،قبد َّأهنا اختارت "إدامة الرفاه" بدالً من العمل على
ِ
ع أساس بقائها السياسي وعلى اؼبَدى القصَت .حبيث متَّ تيسَت
ربقيق التنمية ،لكي ال تزعز َ

ذلك نسبياً عرب توفَت بعض اؼبصادر اؼبعقولة من االمواؿ االجنبية أو العائدات من النمط
الريعي ،كما حدث يف حاالت ع ّدة مثل :مصر وسوري ،اللتَُت تَػلَ َّقتا الدعم من ٍ
دوؿ عربية
َ
ِ
وأجنبية وكذلك من التحويبلت النقدية اليت كاف يُرسلها مواطنوىا العاملوف يف الدوؿ
ِ
ِ
أضحت التجمعات القائمة
ظل غياب اجملتمع اؼبدين ،رويداً رويداً،
اؼبص ّدرة للنفط .ويف ِّ
على اؼبصاحل( ،مثل التجار ورجاؿ االعماؿ) ،وكذلك التجمعات الثقافية (مثل اعبمعيات
والتنظيمات الدينية) مسموعةَ الصوت ،وقد يضطر النظاـ السياسي يف هناية اؼبطاؼ اذل
االنفتاح على الديبقراطية .فمن خبلؿ اقًتاحها شكبلً ؿبدداً من الديبقراطية ،كما يف مصر
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ٍ
بدرجة أقل قبل العاـ َّ ،1090
فإف الدولة بذلك
واعبزائر وكذلك يف تونس وسوري ولكن
ستتخلّى عن بعض سلطاهتا يف صنع القرار لِصاحل ؾبموعات اؼبصاحل تلك مقابل قياـ
ِ
بضماف التزاـ اعضائها بتنفيذ ىذه القرارات أو تلك .ومن مثََّّ ،
فإف من
ىذه اجملموعات
أمبوذج مقيَّد من
اؼبمكن يف حالة مصر على االقل ،أ ْف يتطور نظاـ اغبكم الحقاً ابذباه
ٍ
الديبقراطية والتشاركية اجملتمعية وعلى هنج النموذج الًتكي ،حبيث تظل الدولة مستمرًة يف

لعب دور "مهندس سبثيل االربادات" وتشكيلها وتعبئة أعضائها .50ففي ىذا النموذج
ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،قبد األخَت قد فاز يف االنتخاابت النيابية الًتكية
ويف ِّ

للعاـ  ،1001حبيث َحظي بِ َد ٍ
عم شعيب واسع النطاؽ والذي أترجح بُت ( -40
َ
مستمر
 )٪50من ؾبموع األصوات ،وأنَّوُ ال يزاؿ وبظى بدعم انتخايب الفت للنظر ،فهو
ٌ
أف ذلك ال يبنع من ِ
يف دائرة اغبكم بعد مضي أكثر من طبسة عشر عاماً .اال َّ
كونو حزب
السلطة ويتميَّػ ُز أيضاً خبطابو الشعبوي ،والواقع أف العبلقة اؼبباشرة بُت الزعيم والشعب
قائمة إذل حد كبَت ،إذ َّ
أف "ىنالك عد ٌد ال ُوبصى من الرصاصات اليت يُطلِ ُقها الرئيس
رجب طيب أردوغاف يف االجتماعات وسط اغبشود الصغَتةُ ،مستغِّبلً اؼبنرب الديٍت،
ِ
ِ
وطفولتو يف حي متواضع يف مدينة اسطنبوؿ،
أصولو الشعبية،
ويتحدث ابستمرار عن
حيث كاف يبيع اؼبناديل يف الشارع" .فبا َظبَ َح ىذا الدعم الشعيب غبزب العدالة والتنمية
ٍ
بشكل كبَت من الدور السياسي للمؤسسة العسكرية الًتكية اليت
أب ْف وبكم دبفردهِ ويُقلِّ َل
يُػعَّ ُد تدخلها اليوـ ُـبالًِفا للسيادة الشعبية.51
 -3من حيث كوف الشعبوية ليست إشًتاكية:
قت يف كث ٍَت من األحياف صفة االشًتاكية على أنظمة اغبكم العربية يف
لقد أُطلِ ْ
مصر وسوري والعراؽ وكذلك السوداف وليبيا واليمن ،بي َد َّأهنا وعلى الرغم من استعماؽبا
الشعارات االشًتاكية وتطبيقها لِ
ٍ
ٍ
وترتيبات مؤسساتية تُذ ّكِر اؼبرء أبنظمة
سياسات اجتماعية

اغبكم االوروبية الشرقية ،اال أنَّو من اؼبُضلِّل وصف أنظمة اغبكم العربية ىذه بكوهنا
إشًتاكية .بل من الصواب القوؿ ابهنا ؾبموعة أنظمة راديكالية ذوات اىتمامات
52
ٍ ِ
ب عليها صفة "ال َد ْولَتية
"سياسية" يف اؼبرتبة االوذل  .فقد َع َم َد ْ
ت اذل تبٍت فبارسات تَػغْل ُ
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 "Estatismوليس االشًتاكية .فهي شبيهة دبا يطلِ ُق ِ
عليو أنطونيو غرامشي تسمية
ُ
ٍ
فصحيح َّ
أف سياساهتا العامة كانت تنحو بصورة متزايدة منحى "الرفاه
"الدولة التشاركية".
ٌ
العاـ" ،بل ومنحى "مساوايت" اذل ح ٍّد كبَت (مثل :االصبلح الزراعي ،التوسع يف الًتبية
والتعليم ،توفَت خدمات الرعاية االجتماعية ،دعم السلع االساسية) ،غَت َّ
أف ىذه

السياسات ىي فبا أوجبتها ربالفاهتا الطبقية يف ذلك الوقت ،ولغرض ؾباهبة االوليغارشيات

القديبة والوقوؼ بوجو التحديت اػبارجية فحسب .فمثبلً يف حالة العراؽ ،مبا الدور

قي القطاع اػباص
االقتصادي للدولة يف أعقاب انقبلب سبوز  .9958ومع ذلك ،بَ َ
ِ
سهم حبوارل ( )%78من اصبارل الدخل القومي وحوارل ( )%79من صايف
ُمهيمناً ويُ ُ
االنتاج احمللي (ابستثناء عائدات النفط) يف العاـ  .9960ودل وبدث اال يف العاـ

 9964قياـ اغبكومة ابصدار اؼبراسيم االشًتاكية اليت َّأفبت الشركات الصناعية
والتجارية الرئيسية وقطاع اؼبصارؼ وشركات التأمُت .ويبدو َّ
الباعث اعبوىري وراء
أف
َ

التأميم كاف ىو االعتبار (السياسي) ،أي اغباجة اذل جعل النظاـ االقتصادي العراقي أشبو
ما يكوف بنظَتهِ يف مصر وسوري لغرض تسهيل اقامة مشروع االرباد بُت الدوؿ الثبلث

والذي كاف أصبلً م ِ
ٍ
تفاوض فيما بينهم إابف تلك اؼبرحلة .ومع انقبلب البعث الثاين
وض َع
َ

أتت موجةٌ جديدة من السياسات االشًتاكية ،وكاف الباعث (سياسياً)
يف العاـ ْ ،9968
وذبس َد يف اغباجة اذل سحب البساط من ربت أقداـ (اغبزب
ويف ىذه اؼبرة أيضاًَّ ،
ِ
ٍ
الشيوعي العراقي) الذي حظي ٍ
تقود
آنئذ
بتأييد طبقي وأيديولوجي واسع داخلياً .ل َ
َ َ
السياسات البَعثية اذل وضع قطاع التجارة اػبارجية والداخلية وقطاع الصناعة يف يَ ِد
ِ
أنتجت العقود الثبلثة اليت أعقبت
الدولة العراقية .53ومن مثَّ ،ووفقاً لتعبَت برىاف غليوف،
اغبرب العاؼبية الثانية" ،واحدةً من أكرب التجارب التارىبية اليت عَ َرفتها اعبماعات إحباطاً
ِ
رب انسداد آفاؽ التنمية
من الناحيتَُت اؼبادية واؼبعنوية ...فلن
يتأخر الوقت حىت ُهب َ
َ
األنظمةَ التقدمية العربية على تقليص مطاؿبها ،وربويل مشروعها التنموي اذل مشروع
تنمية مصاحل الدولة واجملموعات اؼبرتبطة هبا ،ويف موازاة ذلك تنمية الشوفينيات احمللية
بدالً من التنمية الوطنية اؼبنشودة".54
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وما يُؤّكِ ُد خواء اؼبشروع الشعبوي العريب فكريً ىوَّ ،
أف أنظمة اغبكم الشعبوية
تتوذل االشراؼ بنفسها على تنفيذ برامج اللَْبػ َرلة االقتصادية
كانت مستعدة أيضاً أف ّ
صة بعامة .ودل تكن ىناؾ قوى اشًتاكية شعبيةً كانت أـ بَتوقراطية عا ِزمة على
واػبَ ْ
ص َخ َ

مقاومة ُـبططات أنظمة اغبكم اؽبادفة اذل النكوص عن الكثَت عن السياسات
(االشًتاكية) السابقة .فالصراعات السياسية يف ىذه الدوؿ "ال تضع العمل ضد رأس
اؼباؿ" يف سلسلة أولويهتا ،وبدالً من ذلكَّ ،إهنا "تضع اجملتمع اؼبدين َّ
ضد الدولة" .ذلك
أنَّوُ يف ظل الظروؼ اغبالية للعوؼبة ،أي عوؼبة عملية االنتاج وعوؼبة سوؽ العمل معاًَّ ،
فإف
التحالفات الرأظبالية اػبارجية تبدو أكثر نفعاً لبورجوازية الدولة من االئتبلفات الشعبوية
احمللية .فالنظاـ الشعبوي يصبِح لزاماً ِ
عليو التخلي عن سياسات الرفاه ،غَت َّ
أف ىذا دل
ُ ُ

يكن سوى عملية تكييف ضمن النظاـ الشعبوي نفسو ،وليس تراجعاً عن التزاـ
يعكس ذلك
(اشًتاكي) ،فهذا االلتزاـ أصبلً دل يكن موجوداً على أرض الواقع .55فبا
ُ
فكرة َّ
يتجس ُد يف كوهنا تتمخَّض عن أزمة
أف القاسم اؼبشًتؾ بُت اغبركات الشعبوية بعامةَّ ،
ِ
ومؤسساتو .فهذه األخَتة ستغدو من منظور الشعبويُت غَت
عدـ الثقة يف النظاـ السياسي
قادرة على مواجهة التحديت واالزمات الراىنة ،سواءً أكانت ربديت ذات طبيعة
تقليدية أو ديبقراطية أو سلطوية .ذلك َّ
أف وظيفة اؼبؤسسات السياسية ،وبسبب األزمات
أضحت ُمتمثِّلةً يف ؾبرد التوسط بُت عامة الناس وبُت لببهم السياسية،
اؽبيكلية للدولة،
ْ
ووفقاً ؼبنظور برتراف ابدي( ،عندما يصبح الناس غَت واثقُت يف مؤسساهتم اغباكمةَّ ،
فإهنم
من الناحية اؼبنطقية سوؼ يرفضوهنا ويُطالِبو َف ٍ
بنظاـ سياسي جديد ببل وسطاء :فالتصاؽ
دائما ما يكوف مطلباً ىيكلياً ِعبميع الشعوب تقريبًا) .كما أ َّف
اعبماىَت بشخصية الزعيم ً
فشل حركات التحرر الوطٍت والدوؿ حديثة االستقبلؿ يف إهناء االستعمار ،والذي يػُ َّع ُد
أفضت
(واحداً من أكثر األعماؿ الدرامية تكلفةً واليت عانَينا منها يف القرف العشرين ،قد
ْ

يف مرحلة ما بعد االستقبلؿ إذل انعداـ كبَت للثقة يف أوساط السكاف دبؤسساهتم

السياسيةَّ ،
صنة ،وفاسدة).56
وم َ
ش ْخ َ
ستوردةُ ،
ألف ىذه اؼبؤسسات كانت ُم َ
ٍ
وبكلمات وجيزة ،كانت األنظمة العربية الراديكالية تُطبِّق َمزهباً فبيَّزاً من
سياسات "ال َدولَتية" والرفاه االجتماعي (أي الشعبوية) .وكلَّما كانت األنظمة تُ ِ
واجوُ
ْ
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ٍ
مشكبلت متزايدة ،كانت تفقد الكثَت من خاصيتها الشعبوية وتعتمد ترتيبات "تشاركية"

ولكن ذلك
أكثر إتقاانً ،وذلك هبدؼ احتواء حاالت االحتقاف وعدـ االستقرار الداخليَّ .

دل يبنع دوف أ ْف يشه َد الشرؽ األوسط انتفاضات شعبية منذ أواسط العاـ  1090يف
سعي حثيث من اجل تبديل أنظمة اغبكم االستبدادية واؼبُ َِ
هًتئة .حبيث أفسحت سياسات
"االفقار العاـ للمجتمع" اليت عمل االستبداد على ترسيخها منذ التسعينيات اؼبنصرمة

العفوية لبلنتفاضات الشعبية ،أفسحت اجملاؿ قُبالة صنَّاع
خباصة ،انىيك عن الطبيعة َ
أي دور يف إطبلؽ االحتجاجات الشعبية
اػبطاب الشعبوي االسبلمي ،الذين دل يكن ؽبم َّ

كي "يتدخلوا سلبًا ويسرقوا الشعب بعد تعيُت أنفسهم اؼبدافع عنو" .ويبكن مبلحظة
حاليت سوري والعراؽ ،أو يف الدوؿ اليت سبكنت فيها االنتفاضات
ىذه الشعبوية البارزة يف َ
الشعبية من إزاحة رأس النظاـ اغباكم ،مثل :تونس ومصر واليمن وليبيا ،أو يف دوؿ عربية
ٍ
بتأييد
أخرى دل تشهد انتفاضات كاؼبغرب .57فقد متَّ تكريس الشعبوية السياسية فيها

ذبسد عملياً فػي دعم شعبوية اإلسبلـ السياسي.
دورل أو أمريكي على االقل ،وىو ما َّ
حبيث َقبَ َم ذلك عن رب ّػوؿ اسًتاتيجي فػي طريقػة تعامػل أمريكا مع االسبلـ السياسي يف
ضوء القناعػػة أبنَّوُ دبثابة الًتكيبة السياسية اؼبناسبة للدولة العربية .فاؼبهم من اؼبنظور
األمريكي ىو ترويضوُ سياسياً ،مث عػدـ التدخػل يف ِ
أدائو السياسي .وىذا ما أعطى صباعة
ِ
ب
اإلخواف اؼبسلمُت يف زمن ثورات (الربيع العريب) شرعيةً خارجية حىت قبل أ ْف تَكتَس َ
اعبماعػة نفسها شرعيتها على األرض.

اػباسبة

ش ْعبَوية يف االمكاف تعريفها َّ
َّ
ض ُع الشعب ابلضد من
إف ال َ
أبهنا نَػ ْه ٌج سياسي يَ َ
النخبة السياسية واالقتصادية اؼبهيمنة .إذ َّ
أف الشعور ابلتهميش واالستبعاد االجتماعي
ِ
وفشلو يف بناء الدولة
واالقتصادي يف أوساط عامة الناس بفعل سياسات نظاـ اغبكم،
اغبديثة ،حىت وإ ْف كانت عملية استبلـ السلطة فيها ذبري بطرؽ ديبقراطيةَّ ،
فإف ذلك
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الشعور العاـ يُػعَّ ُد دبثابة الدافع اعبوىري وراء النفور الشعيب من السلطة السياسية
ٍ
وشرؽ أوسط متقلِّب
وسياساهتا العامة .ويف عا ٍدل عريب مفتَّت ومليء ابألزمات اؽبيكلية

ومتناحر اذل ح ٍّد بعيد ،بِ ُك ِّل ما َرب ِملوُ ىذه الكلمات من معاين ،ف َّ
إف خطاب الشعبوية
االسبلمية أو العروبية رَّدبا سيدفع اؼبنطقة اذل اؼبزيد من التفتيت والفقر واعبوع .فحىت لو
ِ
إنتهت النخبة اؼبهيمنة اذل تبٍت الديبقراطية النيابية يف أحسن االحواؿَّ ،
فإف األخَتة
واد وعامة الشعب ىم يف ٍ
ستغدو سائرةً عملياً يف ٍ
واد آخر .ذلك َّ
أف فاعلية أتثَت
الشعبوية السياسية يف دوؿ الشرؽ االوسط ،تُؤّكِػ ُد على حقيقػة يتجاىلهػا الكثَتوف وىي
َّ
أف أصل اؼبشكلة تكمن يف "الدولة" بعينها ،ويف مشروع بنائها خباصة .فهي دولة
الثنائيات التناقضية اذل ح ٍّد كبَت ،إذ َّاهنا دولة وحدوية عروبية وقُطرية يف الوقت نفس ِو،

كما ىي دولػةٌ حديثة وكبلسيكية ،كذلك دولة علمانيػة وطائفية دينية ،ودولة ُلببوية
وشعبوية ،أو ىي دولة األغنياء جداً والفقراء للغاية يف ٍ
آف واحد.

Populism in the Middle East: Discourse and
Comparative Characteristics
Abstract:
The premise of the study is that populism is a process of
building political views and critical intellectual orientations among
the general public. It is transformed into mass beliefs by mobilizing
the society ideologically and continuously in order to reach or
control the circle of authority. We distributed the study topics to
four sections: In the second, we will discuss the contents of
contemporary populism and how other forms of populism evolved
historically. The third is to discuss the political discourse of
populism among the military regimes and the comparative Islamic
parties in the Middle East, especially in terms of the essence and
the intellectual foundations. The fourth section seeks to examine
the characteristics of the populism and its continuity in the Arab
region in particular, ie the causes of emission and the comparative
characteristics of the comparative to the conclusion.
- G. Alexinsky, La Russie moderne, Paris, Flammarion, 1912, in-8° p. 324.

1

وللمزيد من التفصيل ينظر :عبد اغبميد العيد اؼبوساوي وحساـ الدين علي ؾبيد ،الشعبويت السياسية :التاريخ

وماىية اػبطاب يف الشرؽ االوسط ،صناعة اػبوؼ،كتاب اؼبسبار عدد ( ،9165 ،)641ص ص-965
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.991وللمزيد من التفاصيل حوؿ دالالت" :الشعب  "Peopleو"الشعيب  "Popularوالشعبية
" "popularityأنظر :جوف ستوري" ،الشعيب  ،"Popularيف ،طوين بينيت وآخروف ،مفاتيح اصطبلحية
جديدة :معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع ،ترصبة سعيد الغامبي ،اؼبنظمة العربية للًتصبة ،بَتوت ،9161 ،ص

ص  .409 ،400 -406أنظر أيضاً غي ىرميو وآخروف ،قاموس علم السياسة واؼبؤسسات السياسية ،ترصبة

ىيثم اللمع ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ،9119 ،ص .999
 2إ َّف غالبية ُدعاة النظرية اؼباركسية-اللينينية يُش ِّددوف إما على كوف الشعبوية تدخل يف دائرة االشًتاكية اؼبثالية أو
وؿبرفة يف أحسن االحواؿ .للمزيد من التفاصيل أنظر تعريف مصطلح "الشعبوية" من قبل
َّأهنا ذات طبيعة تلفيقية َّ
ؾبموعة االكاديبيُت السوفييت يف :ـ .روزنتاؿ وب .يودين (اشراؼ) ،اؼبوسوعة الفلسفية ،ترصبة ظبَت كرـ ،دار

الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط ،9111 ،9ص ص  .919 -916وحوؿ امتداد استعماالت الشعبوية اذل

جوانب األدب والفنوف والثقافة أنظر أيضاً:

Philippe Roger, “Une notion floue et polysémique”, sur le monde.fr, 10 février 2012.
For more details see also, Guy Hermit, “Populist movement”, in, Bertrand Badie et
al., International Encyclopedia of Political Science, Vol.6, London, 2011, pp. 20702075.

 3أنظر :طبلؿ اؼبيهٍت ،يف ىجاء الشعبوية ،جريدة اؼبستقبل اللبنانية.9160/4/64 ،

4

Philippe Breton, La parole manipulée, Edition La Découverte, p.664.
Diego Fusaro, L'Europe et le capitalisme: Pour rouvrir le futur, Editions Mimesis,
2016, p.10.
5

كما يُ ِّ
ؼ (دانييل ألرباتزي ودانكاف ماكدونيل) الشعبوية أب َّهنا" :آيديولوجية اؼبُعارضة اليت تقود شعبًا صاغبًا
عر ُ
ِ
ومتجانسا ،وذلك على الض ّد من ؾبموعة النخب واعبماعات ذات اؼبصاحل اػباصة يف اجملتمع ،حبيث هبري إهتاـ
ً
وفبتلكاتو انىيك عن ِ
ِ
ِ
ىذه النخب وصباعات اؼبصاحل حبرماف (أو ؿباولة حرماف) ٍ
ىويتو
حقوقو
شعب ذي سيادة من
وحر ِ
يتو يف التعبَت" ،أنظر:

Daniele Albertazzi et
Duncan McDonnell, « Twenty-First
Century
Populism », Palgrave MacMillan, 2008, p. 3. See also Kenneth H. Tucker Jr.,
“Populism”, in, Brayan S. Turner, (ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology,
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 499.
Jean-Paul Brighelli, « Alain de Benoist: pourquoi le populisme est populaire »,
sur causeur.fr, 31 mars 2017.
6
Roselyne Febvre, Frederic Riviere et Charlotte Urien-Tomaka, « Hubert Védrine:
"Le populisme c'est l'échec des élites" », sur france24.com, 23 mai 2018.
7
Antoine Flandrin, « Le terme “populisme” est un obstacle à une analyse sérieuse
des transformations de la politique », sur lemonde.fr, 11 novembre 2016, p 14.
8
Ibid., p 16.
9

نزيو ف .األيويب ،تضخيم الدولة العربية :السياسة واجملتمع يف الشرؽ األوسط ،ترصبة أؾبد حسُت ،اؼبنظمة

العربية للًتصبة ،بَتوت ،كانوف األوؿ  ،9161ص .466
For more details see: Guy Hermit, Populist movement, op.cit., p. 2077.
11

10

للمزيد من التفاصيل أنظر :غي ىرميو وآخروف ،قاموس علم السياسة واؼبؤسسات السياسية ،مصدر سابق،

ص ص  .999 -994وأنظر أيضاً:

Philip Abbott, Populism, op.cit., p. 383.
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politiques, vol. 1,
13

idées

des

comparative

12

Maurice
Robin, Histoire
Economica, 1988, p. 384.

للمزيد من التفاصيل أنظر :ؾبموعة من اؼبؤلفُت ،قاموس الفكر السياسي ،ج ،6ترصبة د .إنطواف ضبصي،

منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق ،6554 ،ص ص .466 ،415 -416

 14أنظر ؾبموعة من اؼبؤلفُت ،قاموس الفكر السياسي ،ج ،6مصدر سابق ،ص ص  .461 -415وأنظر أيضاً:

Philip Abbott, “Poulism”, in, William A. Darity Jr., et al., International Encyclopedia of the
Social Sciences, Vol.6, Macmillan Reference USA, 2 nd. Ed., USA, 2008, p. 383.

15

يبكن القوؿ َّ
سبثلت يف "البَتونية  ،"Peronismنسبةً اذل
أف أحد أىم الظواىر السياسية يف االرجنتُت قد ْ

خواف بَتوف  Juan Peronالذي توذل اغبكم خبلؿ االعواـ ( )6599 -6541و(،)6564 -6560
ت بُت اليمُت واليسار
حبيث توصف بكوهنا شعبوية قومية  ،nationalist populismوذلك ألهنا َصبَ َع ْ
السياسيَُت ،من الليرباليُت واالشًتاكيُت جنباً اذل جنب اغبركة النقابية العمالية ،وسبيزت بعملها ضد الرأظبالية
واالوليغارشية ،وعرب التحرر من التبعية االقتصادية والسياسية ،حيث َّ
شكلت االحتكارات االجنبية ما يقارب
( )%91من االستثمارات الصناعية ّإابف الثبلثينيات اؼباضية .للمزيد من التفاصيل أنظر:

Margaret Power, “Peronism”, in, Rodney P. Carliste, (ed.), The Encyclopedia of
Politics: the left and right, Vol.2, SAGE Publications, London, 2005, pp. 815- 816.
16
Le dictionaire de politique, http://www.toupie.org/Dictionnaire/Populisme.htm.
17
مرت الشعبوية أبربع موجات اترىبية متعاقبة غَت َّأهنا متفاوتة من حيث اػبطاب والظروؼ اؼبوضوعية :فاؼبوجة
ّ

األوذل تعود إذل هناية القرف ( )65يف روسيا والواليت اؼبتحدة خباصة ،حيث كانت تستهدؼ النظاـ الرأظبارل
ِ
هتديده ألسباب اغبياة التقليدية للفبلحُت الروس أو اؼبنظمات الزراعية االمريكية منذ استقبلؿ
بعامة ،من حيث

الدولة عاـ  .6661فكانت اؼبوجة االوذل هتدؼ اذل تغيَت اجملتمع بُغية بناء نظاـ اجتماعي تقليدي أكثر إنصافًا،
ِ
دفعت ابجملتمع إذل كارثة اقتصادية
كما "أضافت ىذه الشعبوية فكرة االنتقاـ من النخب القائمة" لكوف االخَتة
عاـ  .6661مث ظهرت اؼبوجة الثانية خبلؿ الفًتة ما بُت اغبربَُت العاؼبيَػتَُت ،إذ َّ
أف ىزيبة دوؿ احملور ،مث توقيعها
لِمعاىدة فرساي يف العاـ  6565واليت كانت دبثابة اىانة ؽبذه الدوؿ وخباصة بعد االعًتاؼ األؼباين دبسؤوليتها
عن اغبرب وما ترتَّب ِ
عليو من تعويضات لصاحل دوؿ اغبلفاء ،فضبلً عن أتثَتات األزمة =االقتصادية العاؼبية
( ،)6500 -6595فقد أدت ىذه الظروؼ اذل "تعميق حدة االستياء وبروز الرغبة يف االنتقاـ" يف أوساط
اجملتمعات اؼبنهزمة وأؼبانيا خباصة ،ومن مثَّ وصوؿ اغبركة النازية (االشًتاكية القومية) اذل سدة اغبكم بصورةٍ
ديبقراطية .بعبارة أخرى ،سبخضت عن ىذه الفًتة اغبرجة شعبوية جديدة تعمل على توظيف الربامج االشًتاكية من

أجل صياغة رأظبالية دولة قومية قادرة على ذبسيد إرادة الناس والتعبَت عن ىويتهم القومية وكرامتهم .أما اؼبوجة
الشعبوية الثالثة فقد تطورت يف العادل الثالث حبيث ترافقت يف اػبمسينيات والستينيات اؼباضية مع حركات

التحرر الوطنية اليت انضلت من أجل ربرير بلداهنا من االستعمار ،وبلغت ذروهتا يف معاداة أمريكا واإلمربيلية
الدولية .للمزيد من التفاصيل أنظر:
Claire Chartier et Alexis Lacroix, Nous traversons la quatrième vague populiste, L'Express,
publié
le 29/06/2018:
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/nous-traversons-laquatrieme-vague-populiste_2020259.html.
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 18برىنت االزمة االقتصادية العاؼبية للعاـ 9116ـ َّ
أبف االرباد االورويب يرتكز على نظاـ سياسي سلطوي قادر
اؼبلحة .فقد عمد اؼبصرؼ اؼبركزي
على تعليق االجراءات الديبقراطية بذريعة الضرورات االقتصادية أو اؼبالية ّ

االورويب وبتأييد النخب اؼبهيمنة اذل فرض خارطة طريق على اجملتمعات االيرلندية واؽبنغارية والرومانية واليواننية
وااليطالية وحىت االسبانية ،وعلى النحو الذي َّ
مكنها من التحكم دبيزانيات الدوؿ االعضاء ومراقبة أدائها
ٍ
اؼبصريفُّ ،
حكومات شرعية
وربكم القطاع اػباص بعملية صناعة القرار السياسي .فأرغمت ىذه االجراءات وغَتىا

أبي شرعية سياسية .للمزيد من التفاصيل أنظر:
ُ
ومنتخبة على االستقالة واستبداؽبا بتكنوقراطيُت ال يتمتعوف ِّ
عصاـ فاىم العامري ،اؼبأزؽ العاؼبي للديبقراطية :بلوغ نقطة التحوؿ ،اؼبركز العريب لؤلحباث ودراسة السياسات،

بَتوت ،9161 ،ص ص .661 ،616 -616
19

أنظر :عصاـ فاىم العامري ،اؼبأزؽ العاؼبي للديبقراطية :بلوغ نقطة التحوؿ ،مصدر سابق ،ص ص -616

.615

 20للمزيد من التفاصيل أنظر اؼبصدر نفسو ،ص ص  .615 -616وأنظر أيضاً:

Amos Nascimento, “Argentina”, in, Rodney P. Carliste, (ed.), The Encyclopedia of
Politics: the left and right, Vol.1, SAGE Publications, London, 2005, pp. 32-33.

 21أنظر غي ىرميو وآخروف ،قاموس علم السياسة واؼبؤسسات السياسية ،مصدر سابق ،ص ص .994 -990
 22أنظر :ىاين سادل مسهور ،الشعبوية تزداد اتساعاً وتوحشاً ،جريدة البياف االماراتية 96 ،سبوز .9166

Philippe Roger, « Une notion floue et polysémique », sur le monde.fr, 10 février 2012.

23

 24عصاـ فاىم العامري ،اؼبأزؽ العاؼبي للديبقراطية ،مصدر سابق ،ص ص .669 -666

25

Franck Nouchi, « Du bon usage du mot « populiste » dans « Le Monde », sur le monde.ch, 4
juillet 2018.
26
Le retour des populismes, 3 questions à Dominique Vidal, Le retour des populismes. L’Etat
du monde 2019, edition La Découverte, p ?. See also See Luc Rouban, « Présidentielle: et le
vainqueur est… le populisme », sur le jdd.fr, 24 avril 2017.

للمزيد من التفاصيل حوؿ أزمة غياب البدائل والبليقُت أنظر :ليسًت ثرو ،مستقبل الرأظبالية ،ترصبة ؿبمود خالد

اؼبسافر ،بيت اغبكمة ،بغداد ،0222 ،ص ص .575 -555

 27اؼبصدر نفسو ،ص .960

28

Guy Hermit, “Populisme et nationalism”, In, Vingtième Siècle, revue d'histoire,
n°56, octobre-décembre 1997, Les populismes. pp. 34-47.
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واد ومشروع بناء الوحدة العربية يف ٍ
أف األيديولوجيا الوحدوية العربية كانت يف ٍ
 29وُيبكن القوؿ َّ
واد آخر .ففي
بعض اغباالت جرى توظيف ىذه االيديولوجيا بطر ٍ
يقة تضمن بقاء الدولة ال ُقطرية إزاء جَتاهنا الذين كانوا يتبنوف

اؼبثل العليا العروبية نفسها .وال ريب َّ
حكم
أف العبلقات العدائية منذ أواخر الستينيات بُت العراؽ وسوري اللتُت َ
ِ
ع معُت من حزب البعث تُش ّكل اؼبثاؿ األبرز .فالنُخب العسكرية والتكنوقراطية اعبديدة كانت قد
كلٌّ منهما فر ٌ
ربطت مصاغبها وتطلعاهتا بدولتها ال ُقطرية القائمة أكثر من ربطها ابلدولة الوحدوية العربية اؼبتخيَّلة .فكانت
األنظمة العربية الراديكالية م ِ
نشغلةً ابصدار خطط للتنمية اؽبادفة اذل إعادة ىيكلة اقتصادات دوؽبا دوف أف
ُ
أي ٍ
ِ
ِ
جزء من اىتماماهتا ل ٍ
تكامل اقتصادي عريب مستقبلي .فمثبلً ،إنتهى القطاع العاـ أل ْف يكوف مانعاً دوف
ص َّ
ُزب ِّ
ص َ
ٍ
ِ
الوحدة العربية ،ابلرغم من َّ
بصفتو أحد ِّ
اؼبكوانت الوحدوية-العربية
ُقيم يف جزء منوُ
أف ىذا القطاع قد أ َ
الراديكالية .وللمزيد من التفاصيل أنظر نزيو ف .األيويب ،تضخيم الدولة العربية ،مصدر سابق ،ص ص ،523

.553 -555

 30للمزيد من التفاصيل حوؿ الدور السياسي والتنموي للعسكر وانتمائهم الطبقي يف العادل الثالث بعامة والشرؽ
االوسط خباصة أنظر :أ.د.ريض عزيز ىادي ،اؼبشكبلت السياسية يف العادل الثالث ،جامعة بغداد ،ط،0

 ،5191ص ص .553-503 ،553-552
31

أنظر :ريض الصيداوي ،أي دور بقي للمؤسسة العسكرية يف الوطن العريب؟ ،موقع اغبوار اؼبتمدف ،على

اؼبوقع االلكًتوين:

 ،تاريخ الزيارةhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101701.9166 -61 -96 :
32
Olivier Carré,le nationalism arabe, Centre d'études et de recherches
internationales (CERI) de la Fondation nationale des sciences politiques, Fayard,
Paris, 1993, pp.185-188.
33
Georges Abou-Hsab du même auteur, Le nationalisme arabe, rétrospective et
prospective : un essai, REVUE Guerres mondiales et conflits contemporains, PP.
129-143.

أي آخر يرى َّ
وبن بعد للحكم على ىذه التجارب ،انىيك عن كوف العسكر يف التجربة
أف الوقت دل ْ
=وىناؾ ر ٌ
اؼبصرية خباصة دل ىبُْلوا أماكنهم يف السلطة بسبب سيطرهتم على الدولة العميقة وعملهم على إفشاؿ أية ؿباوالت
أف اغبكومة (االخوانية) اليت ورثَ ِ
إصبلحية .كما َّ
تبق يف
ت النظاـ العسكري السابق برائسة (دمحم حسٍت مبارؾ) دل َ
ََ
رب ُر ذلك اغبكم عليها ابلفشل.
السلطة سوى سنة واحدة ،فبا ال يُ ِّ
d’aujourd’hui,

Turquie

34

Corinne
Deloy,Le
populisme
dans
la
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/

35
(أي
َ
تساءؿ مع شي ٍئ من االستغرابُّ :
حينما ُسئِ َل اغببيب بورقيبة عن طبيعة النظاـ السياسي التونسي ،فإنَّوُ
نظاـ؟ إنٍت النظاـ) .أما القوة النسبية للمؤسسات االخرى (اعبيش واغبزب والربوقراطية اؼبدنية) َّ
فإهنا تتفاوت من
نظاـ ٍ
حكم اذل آخر ،ومن فًتةٍ زمنية اذل أُخرى .ففي مصر كاف دور اعبيش والبَتوقراطية ىو األعلى أنبيةً ،ويف

سوري قبد اغبزب واعبيش واعبهاز االمٍت ىو األكثر فاعليةً حىت اللحظة ،ويف العراؽ كاف اغبزب واعبهاز االمٍت،

ويف تونس كاف اغبزب والبَتوقراطية .للمزيد من التفاصيل أنظر :نزيو ف .األيويب ،تضخيم الدولة العربية ،مصدر

سابق ،ص ص .460 -469
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 36للمزيد من التفاصيل أنظر وقارف مع :اؼبصدر نفسو ،ص ص .466 -461
37

Leveau Rémy. Islamisme et populisme. In: Vingtième Siècle, revue d'histoire,
n°56, Octobre-Décembre 1997. Les populismes. p 969.

 38نزيو ف .األيويب ،تضخيم الدولة العربية ،مصدر سابق ،ص ص .507 ،503
ٍ
بدرجة أكرب مقارنةً بغَتىا
 39أما يف سوري ،فقد جاءت حركة االحتجاج االسبلمية ـبتلفة اذل ح ٍّد ما ،فهي تقليدية
ٍ
وبصورة تدرهبية من امتيازاهتا.
مت
من الدوؿ العربية ،أي َّأهنا ُسبثل اغبركة االجتماعية للطبقات واعبماعات اليت ُح ِر ْ
ٍ
والتجار السنّة
وتقليديً ،كانت الطبقة اؼبُتن ِّفذة سياسياً والبارزة اجتماعياً تتألف
بشكل رئيسي من َ
مبلؾ األراضي ّ
(ومن الناحية االقتصادية ،واذل =ح ٍّد ما من التجار اؼبسيحيُت األرثوذكس) .ومع تعزيز نظاـ إقتصاد الدولة يف
ظل اغبكومات واالنقبلابت البعثية اؼبُتتالية (أي االصبلح الزراعي ،أتميم الصناعات...اخل)َّ ،
فإف النفوذ
ِّ
ومبلؾ االرض السنّة اذل بورجوازية الدولة دبا فيها
التجار ّ
السوسيو–سياسي قد َّ
ربوؿ نسبياً ،من ؾبموعات ّ
القوات اؼبسلّحة ،حبيث متَّ فيها سبثيل االقليات وخصوصاً العلويُت (وكذلك اذل ح ٍّد ما الدروز واالظباعيليُت) على
ٍ
أساس نسيب أكرب .للمزيد من التفاصيل أنظر :اؼبصدر نفسو.991 -994 ،
 40أنظر وقارف مع ما يذىب ِ
اليو :أندريو ىايوود ،مدخل اذل االيديولوجيات السياسية ،ترصبة دمحم ص ّفار ،اؼبركز
القومي للًتصبة ،القاىرة ،9169 ،ص ص  .090 -099وأنظر أيضاً:

Leveau Rémy. Islamisme et populisme. In: Vingtième Siècle, op.cit., P. 214.

41

أنظر وقارف مع :عبد العزيز اػبميس عبد العزيز ،الشعبوية واإلسبلموية ،منشورات قناة سكاي نيوز العربية،

على اؼبوقع االلكًتوين. https://www.skynewsarabia.com/blog/936959 :

 42أنظر :عبيدة عامر ،داعش أو شعبوية الشرؽ األوسط ،على اؼبوقع:
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/7
يذىب اليو :دمحم زاىد جوؿ ،االنقبلب العسكري يف تركيا بُت الفشل
 43وحوؿ ىذه النقطة ربديداً أنظر ما
ُ
الداخلي والتدخل اػبارجي :صراع حضارات أـ حروب صليبية ،دار ابن حزـ ،بَتوت ،9166 ،ص .99
َّ 44
وإف إحدى النتائج اؼبتولِّدة عن غياب اجملتمع اؼبدين اؼبنظم يف الدولة الشعبوية العربية سبثَّل يف :ظهور
اسًتاتيجيات ٍ
نفوذ فئوية أدَّت اذل تشظي الدولة اذل فصائل بَتوقراطية وشبكات زابئنية وشلل شخصانية .وكاف

رئيس الدولة يقف اذل جانب ىذه الفئة أو تلك ،أو حىت يُدينها على أساس كوهنا "مراكز قوى" .فكانت َحَتة
ٍ
إئتبلؼ داعم للنظاـ دوف أ ْف يتشابك تنظيمياً مع القطاعات الشعبية.
صهر
صباؿ عبدالناصر مثبلً ىي يف كيفية َ
ٍ
ِ
وكاف اغبل ِ
ِ
ضمها اقتصاديً على أ ْف يستبعدىا
لديو ىو تشكيل
ائتبلؼ َوبش َد القطاعات الشعبية أيديولوجياً ويَ َّ
سياسياً ،شأنوُ يف ذلك شأف ِّ ٍ
يدعم االستقبلؿ الذايت
أي نظاـ شعبوي آخر .أي كانت االسًتاتيجية ىي "أف َ

للدولة من خبلؿ االبقاء على اعبماىَت ببل تنظيم" .ومن الناحية السياسية ،ىذا التحالف الشعبوي للناصرية
جرت ُؿباكاتوُ على ٍ
نطاؽ واسع يف الدوؿ العربية األُخرى مثل :سوري والعراؽ واليمن والسوداف .للمزيد من
ْ

التفاصيل أنظر :نزيو ف .األيويب ،تضخيم الدولة العربية ،مصدر سابق ،ص ص .441 -405 ،490 -469
45

للمزيد من التفاصيل حوؿ اػبلفية التارىبية وواقع حاؿ تنظيمات اجملتمع اؼبدين يف اؼبنطقة العربية أنظر :ابقر

واقع وبتاج اذل إصبلح" ،يف ،أضبد عوض الرضبوف وآخروف،
النجار" ،اجملتمع اؼبدين يف الوطن العريبٌ :
سلماف ّ
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الدولة الوطنية اؼبعاصرة :أزمة االندماج والتفكيك ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت ،آب  ،9116ص ص

.61 ،19-10

46

Patrick Charaudeau, « Réflexions pour l’analyse du discours populiste », Mots.
Les langages du politique 2011, http://journals.openedition.org/mots/20534 ; DOI :
10.4000/mots.20534p101-116.
47
Ibid,pp101-116.

 48للمزيد من التفاصيل أنظر :أمَت طاىري ،تقدًن الشعبوية ابعتبارىا سياسة ،جريدة الشرؽ األوسط ،العدد
( 6 ،)61461أُغسطس  ،9116ص .5أنظر أيضاً يوسف البشبلوي ،ىل ُزبيِّ ُم الشعبوية على مصر؟ ،على
اؼبوقع االلكًتوين.https://www.sasapost.com/virtues-and-dangers-of-populism/ :
 49أنظر وقارف مع :يوسف البشبلوي ،ىل زبيم الشعبوية على مصر؟ على اؼبوقع االلكًتوين:

https://www.sasapost.com/virtues-and-dangers-of-populism/.
50

للمزيد من التفاصيل أنظر :نزيو ف .األيويب ،تضخيم الدولة العربية ،مصدر سابق ،ص ص ،446-441

 .441-449ويبكن االشارة ىنا اذل ذبربة الشعبوية الناصرية ،حيث كانت متأثرةً فكريً ابلتشاركية االيطالية
أضحت َموضع تثم ٍ
ُت
واليت بدورىا كانت مزهباً من االفكار القومية والتصنيع والديناميكيات االجتماعية ،حبيث
ْ

ٍ
جانب آخر ،ذبسدت مصادر التجربة الناصرية يف أتثرىا
لدى الضباط االحرار واؼبثقفُت االشًتاكيُت .ومن

ابلنموذج الشعبوي الربتغارل ّإابف حكم الدكتاتور ساالزار ( )6516 -6509وذبربة جوزيف تيتو اليوغسبلفية
( .)6561 -6659وما يؤّكِ ُد ذلك ،أنَّوُ ضمن اغبزب السياسي اغباكم ،برزت عدة ؿباوالت للموازنة بُت
التوجهات االيديولوجية ِ
والشلَل واعبماعات اؼبصلحية ،مثل ؿباولة عبدالناصر عاـ  6510تشكيل "جها ٍز
طليعي" أو حزب سياسي سليم ومنضبط ضمن اطار (االرباد االشًتاكي العريب) ،الذي كاف بدورهِ تنظيماً
فضفاضاً وأبوابوُ مشرعة أماـ كل ر ٍ
اغب يف االنتماء .فكانت الفكرة ىي اهباد صيغة تنظيمية تشبو "عصبة
كل عضو من العصبة اؼبصرية مكلَّفاً
الشيوعيُت" داخل (االرباد االشًتاكي اليوغسبليف) بزعامة تيتو .فكاف ُّ

ٍ
بشكل سري ،وبعد تدقيق أظبائهم مع عبدالناصر واالجهزة االمنية .أي كانت الفكرة من
ابختيار ( )61أُمناء
ٍ
توجهات اشًتاكية وقومية .للمزيد من
وراء ذلك ىي تشكيل (منظمة حديدية) من أشخاص موثوقُت ذوي

التفاصيل أنظر :اؼبصدر نفسو ،ص ص .495 -499 ،490 -499

Leveau Rémy. Islamisme et populisme. In: Vingtième Siècle, op.cit,, pp. 214-223.

51

كما ينقل ظبَت سبيتاف عن أردوغاف يف مناظرةٍ تلفزيونية مع رئيس اغبزب اعبمهوري (دنيز ابيكاؿ) ما نصوُ " :دل
يكن أمامي غَت بيع البطيخ والسميط يف مرحليت االبتدائية واؼبتوسطة؛ كي أستطيع معاونةَ والدي وتوفَت ٍ
قسم من

عماف ،9169 ،ص
مصروفات تعليمي" .ظبَت سبيتاف ،تركيا يف عهد رجب طيب أردوغاف ،اعبنادرية للتوزيعّ ،
.06
َّ 52
إف االشًتاكية لدى النماذج العربية الناصرية والبعثية والبورقيبية وكذلك اعبزائرية (جبهة التحرير الوطنية) كانت
ملحق اضايف جاء يف ٍ
ؾبرد ٍ
وقت الحق على تطور النظاـ السياسي .وكبن نعتقد بضرورة التفريق بُت "األيديولوجيا"
وبُت "البنية اؼبؤسساتية" .فاإلشًتاكية بصفتها أيديولوجية دل تنظر قط اذل الدولة على أهنا "اؼبُنتِج" .فقد كانت
االشًتاكية اؼباركسية مثبلً تُؤّكِ ُد على "إضمحبلؿ الدولة" .وشبة تعريف مألوؼ لئلشًتاكية يتمثَ ُل يف ّأهنا "أيديولوجية
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ستمدةٌ من تلك األيديولوجيا نفسها اليت تُعامل بصفتها اؽبيئة الرئيسية
َّ  ُم،وبُنية من اؼبمارسات اؼبؤسساتية
بناء على ذلك إعادة توزيع اؼبوارد وفق األولويت اليت ُرب ِّددىا
االقتصاديُت
للتخطيط واالدارة
ُ ،اؼبباشرين
َ
ً ورباوؿ
َ
ِ
اقبذاب
ً ومن مثَّ وبدث أوال." بدالً من أ ْف يكو َف ذلك من خبلؿ اآلليات البديلة اليت تُق ّدمها السوؽ،الدولة
ُ
ٍ الناس اذل األيديولوجيا مث هبري يف
"وقت الحق تبٍت "بُنية اؼبمارسات اؼبؤسساتية اؼبستمدة من تلك االيديولوجيا

 أي اطبلؽ ُحزمة من، وليس العكس كما اغباؿ يف تلك الشعبويت العروبية،واليت تضع الدولة يف نقطة اؼبركز
. نزيو ف: للمزيد من التفاصيل أنظر.وأبي طريقة فبكنة
ِّ ""اؼبمارسات اؼبؤسساتية" مث ربطها أبقرب "أيديولوجيا
،055 -056  ص ص، مصدر سابق، السياسة واجملتمع يف الشرؽ األوسط: تضخيم الدولة العربية،األيويب

.416 -419

410 -419  ص ص، مصدر سابق، تضخيم الدولة العربية، األيويب. نزيو ف: للمزيد من التفاصيل أنظر53

 تشرين الثاين،9 ط، بَتوت، مركز دراسات الوحدة العربية، الدولة ضد األمة: احملنة العربية، برىاف غليوف.د
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660  ص،6554

 و.446 -446  ص ص، مصدر سابق، تضخيم الدولة العربية، األيويب. نزيو ف: للمزيد من التفاصيل أنظر55
، مصدر سابق،واقع وبتاج اذل إصبلح
ٌ : اجملتمع اؼبدين يف الوطن العريب،النجار
ّ  ابقر سلماف:أنظر أيضاً وقارف مع

.61 ،19 ص ص
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Claire Chartier et Alexis Lacroix, Nous traversons la quatrième vague populiste, L'Express,
publié le 29/06/2018:
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/nous-traversons-laquatrieme-vague-populiste_2020259.html.

.9160/4/64 ، جريدة اؼبستقبل اللبنانية، يف ىجاء الشعبوية، طبلؿ اؼبَيهلي:أنظر وقارف مع
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