145
المعر ّف الرقمي DOI
https://doi.org/10.31430//BBUQ8859

سعيد بكار | Said Bakkar

*

"في اإلجابة عن سؤال :ما الشعبوية؟"
"?"What is Populism

عنوان الكتاب يف لغته :يف اإلجابة عن سؤال :ما الشعبوية؟
عنوان الكتاب باللغة اإلنكليزيةWhat is Populism? :
املؤلف :عزمي بشارة.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
مكان النرش :الدوحة ،بريوت.
سنة النرش.2019 :
عدد الصفحات 215 :صفحة.
*

أستاذ اللغة العربية ،جامعة ابن زهر ،أغادير ،املغرب.

Professor of Arabic, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco.
Email: saidbakk@hotmail.fr

146
مقدمة
سبق لنائب رئيس بوليفيا ألفارو غرسيا لنريا  Álvaro García Lineraأن
قال" :الشعبوية وعا ٌء يضعون فيه كل يشء ال يفهمونه"((( .ويُفهم من ذلك
أن الشعبوية أضحت نعتًا يوصف به كل سيايس يتملّق الشعب أو يلبس
لباسه أو يتكلم كالمه ،إىل غري ذلك من املامرسات التي يقوم بها بعض
َ
السياسيني من أجل الحصول عىل دعم الجمهور يف االستحقاقات االنتخابية.
انطالقا من هذا االلتباس الحاصل يف تحديد الشعبوي من الدمياغوجي
أو من الشعبي أو من الدكتاتوري أو من غريهم ،أُلِّفَت العديد من
الكتب والدراسات العلمية التي توخت اإلجابة عن سؤال أساس هو:
"ما الشعبوية؟" .وتتفرع من هذا السؤال أسئلة تروم تحديد رشوط
ظهور هذه الظاهرة السياسية ،وآثارها يف األنظمة السياسية التي
يصعد فيها نجمها .وإذا كانت الكتابات الغربية عديدة ومتنوعة،
فإن الكتابات العربية فيها نزرة إن مل تكن منعدمة .فباستثناء تناولها
البسيط يف كتاب ملنى خويص((( ،مل يُ ْكتَب ،عىل حد علمي ،كتاب
عريب يتناول هذه الظاهرة بالتحليل والتفسري والنقد((( .ومعظم
املقاالت التي كتبت عن الشعبوية إىل حدود عام  2019كانت
تنظر إليها باعتبارها اسرتاتيجية سياسية ال غري .وال تكلف نفسها
عناء الحديث عن أسبابها وعالقاتها بالدميقراطية وصفات الشعبويني
وأمناطهم .ونزعم أن السبب يف ذلك يرجع إىل اعتقاد خاطئ مفاده أن
الشعبوية ظاهرة غربية باألساس وال عالقة لها بالعامل العريب ،ال سيام
أساسا بزعامء دول أمريكا الالتينية وأوروبا الغربية .وهذا
أنها ارتبطت ً
ما جعل الدراسات العربية ت ُعنى بأنظمة الحكم السياسية يف الوطن
العريب وباالنقالبات العسكرية وغريها من الظواهر التي رأت أنها
جديرة بالدراسة.
بيد أن األمر سيعرف تغ ًريا مع صدور كتاب عزمي بشارة يف اإلجابة
عن سؤال :ما الشعبوية؟ ،إذ يبدو ُمد ِركًا خطر هذه الظاهرة،
وراهنيتها ،ورضورة متييزها من غريها من األنظمة السياسية العربية.
لذلك ح ّدد ثالثة رهانات أساسية يف كتابه ،هي:
•إماطة اللثام عن الغموض الذي يسم استعامل مصطلح الشعبوية.

•اإلسهام النظري يف نقاش ظاهرة الشعبوية بالنظر إىل إمكانية
اكتسابها "راهنية يف االنتقال إىل الدميقراطية يف الوطن العريب".
1 Kirk A. Hawkins, Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 50.
 2منى خويص ،رجال الرشفات :دراسة تحليلية للظاهرة الشعبوية (بريوت :دار الفارايب.)2012 ،
 3ينظر ملزيد من االطــاع :سعيد بكار" ،الشعبوية يف الخطاب السيايس املغريب
( :)2018-2011دراسة تحليلية نقدية" ،رسالة دكتوراه ،جامعة ابن زهر ،أكادير،2021 ،
ص [ .421-404غري منشور]

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

•تحديد الشعبوية وإبـراز خطرها عىل الدميقراطيات الوليدة
والدميقراطية الليربالية بصفة عامة.
تربز هذه الرهانات وع ًيا بأ ّن الشعبوية ظاهرة مؤثرة يف أنظمة الحكم
العربية ،وأنها كانت وال تزال وستظل مؤثرة يف هذه األنظمة .وينبغي
مستقباًل .وما نود أن نقوله
ً
الوعي بها ومبكمن ق ّوتها لتجنب مخاطرها
هنا هو أ ّن الكتاب يستحق منا كل العناية والدراسة ،بالنظر إىل أ ّن
الشعبوية ترهن حارضنا ومستقبلنا .ولعل التجارب املرصية والتونسية
واملغربية خري دليل عىل قوة الخطاب الشعبوي وآثاره السلبية يف
املجتمعات العربية ،ال سيام إن كانت الدول التي يربز فيها دميقراطية
مثاًل.
وليدة ،وكان الزعيم الشعبوي فيها تدعمه فئة قوية ،كالعسكر ً
مفص ًاًل يف أربعة محاور؛ يحاول
يتناول بشارة ظاهرة الشعبوية تناواًلً ّ
األول تحديد رشوط ظهورها األيديولوجية واالجتامعية واالقتصادية،
ويسهم املحور الثاين يف تعريف الشعبوية ،ويفحص املحور الثالث
أثر الشعبوية يف األنظمة الدميقراطية الراسخة بصفة عامة ،والوليدة
بصفة خاصة باتخاذ تونس ومرص منوذجني ،ويعرض يف املحور الرابع
فشل الليربالية يف استيعاب الجانب الالعقالين لدى املجتمعات
البرشية ،ومن ثم خلق فجوة يتقن الشعبويون استثامرها يف الرصاع
من أجل السلطة .بعبارة أخرى ،يع ّرف الكتاب الشعبوية ،مربزًا
رشوط ظهورها ،ثم يدرس آثارها .وال يكتفي بذلك بل يق ّدم نق ًدا
للدميقراطية الليربالية نفسها يف محاولة للبحث عن حلول جذرية
وسنفصل يف كل بعد من أبعاد هذا الكتاب،
ملخاطر الشعبوية.
ّ
مناقشني إياه يف ضوء مجموعة من األدبيات حول الشعبوية يف
العامل الغريب.

ً
أوال :ما الشعبوية؟
يتوخى بشارة يف كتابه هذا اإلجابة عن سؤال "ما الشعبوية؟" وال يُع ّد
طرح هذا السؤال ترفًا ذهنيًا ،بل هو سؤال علمي صعب ج ًّدا؛ بالنظر
إىل تع ّدد تعريفات الشعبوية ،وتعدد أشكالها وأمناط زعاماتها .وقد
ميز بول تاغارت يف كتابه الشعبوية بني سامت خاصة مباهية الشعبوية
وأخرى تتعلق بوظيفتها .وهو ما ميكن أن نورده يف الجدول (.)1
تشري هذه السامت إىل استعصاء الشعبوية عىل التعريف؛ فهي تتَّسم
بعدم الثبات من حيث املاهية وبالتناقض من حيث الوظيفة .وقد
عرّب أشعيا برلني  )1997-1909( Isaiah Berlinعن هذه الصعوبة
ّ
حينام ش َّبه محاولة إيجاد تعريف مو َّحد ودقيق للشعبوية مبحاولة
إيجاد قَ َدم تالئم "حذاء سندريال"((( .وينبغي فهم هذه الصعوبة
Paul Taggart, Populism (Philadelphia: Open University Press, 2000), p. 2.
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الجدول ()1
سامت الشعبوية عند بول تاغارت

سامت تتعلق بالوظيفة

•غري عادية.

سامت خاصة باملاهية

•ال متتلك سامت األيديولوجيا الكاملة.

•ثورية.

•مرنة.

•إصالحية.

•تفتقد الثبات.

•غري قادرة عىل تقديم إصالحات جذرية.

•تفتقد السامت التي تجعلها ملموسة.
•من الصعب التحكم فيها أو تنظيمها.
املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل:

Paul Taggart, Populism (Philadelphia: Open University Press, 2000), pp. 1-2.

يف سياق وجود شعبويات كثرية؛ إذ نجد شعبويات زراعية وأخرى
فالحية أو سياسية ،إضافة إىل شعبويات ميينية وأخرى يسارية،
وشعبويات تحمل شعارات إثنية وعرقية وإقصائية وأخرى تحمل
(((
رِّس يف
شعارات اقتصادية وإدماجية  .وقد أرشنا إىل هذا األمر لنف ِّ
ضوئه تعريف بشارة للشعبوية .فهو تعريف مركّب يف طبيعته.
ويظهر النص التايل ،املقتطف من كتابه ،هذه الطبيعة الرتكيبية:

التعريف االسرتاتيجي للشعبوية ،والتعريف الخطايب ،والتعريف الفكري.
لكن بشارة يضيف مصطلح املزاج يف تعريفه للشعبوية .ويوضح هذا
املصطلح قائاًلً " :وإذا صح تصنيفي لها [أي الشعبوية] باعتبارها مزا ًجا
سياسيًا ،أضيف إىل ذلك أنه مزاج سيايس غري ودود لليربالية عمو ًما"
(ص  .((()84ولنا أن نتساءل هنا :ما الذي يقصده بشارة باملزاج؟ وما
الفرق بني املزاج واأليديولوجيا؟ وما عالقة املزاج واأليديولوجيا بالخطاب؟

"ظاهرة الشعبوية السياسية منط من الخطاب السيايس يتداخل فيه
املستويان الخطايب والسلويك بشكل وثيق .وقد يتفاعل هذا الخطاب
مع عفوية تقوم عىل مزاج سيايس غاضب لجمهور فق َد الثقة بالنظام
واألحزاب السياسية القامئة والنخب الحاكمة ،كام يوظّف بوصفه
اسرتاتيجية ًسياسي ًة يف مخاطبة هذا املزاج ،هادف ًة إىل إحداث تغيري
سيايس عرب الوصول إىل الحكم .ويتحول هذا الخطاب إىل أيديولوجيا
يف الحاالت املتطرفة" (ص .((()17

ماَّم صاحب كلمة "مزاج" يف
لإلجابة عن هذه األسئلة ،ميكننا االنطالق َّ
وأساسا كلمة "غاضب" و"غري ودود لليربالية" .فمعنى
تعريف بشارة،
ً
ذلك أن املزاج عنده هو تصورات معينة لدى الناس ،وتندرج التصورات
ضمن مفهوم اإلدراك  Cognitionالذي يضم األيديولوجيات واملواقف
واآلراء واملعارف .وما دام األمر كذلك ،فهي متثالت جامعية مشرتكة بني
مجموعة من الناس .وقد يكون هؤالء الناس أغلبية يف بلد معني أو فئات
اجتامعية مترضرة .ويعزز هذا األمر صفة الغضب املرتبطة باملزاج.
وبعبارة أخرى ،نفهم أن املزاج من وجهة نظر بشارة هو مواقف معيّنة
تعتقدها مجموعة اجتامعية مترضرة من وضع اجتامعي ما .وهذا ما
ي ّربر قوله إن الشعبوية قد تتحول إىل أيديولوجيا يف حاالت متطرفة،
فاملواقف قد تتحول بالفعل إىل أيديولوجيا ،كام وضّ ح ذلك بالتفصيل
تون فون دايك يف نظريته حول األيديولوجيا(((.

يشري النص السابق إىل أربعة تعريفات للشعبوية ،فهي "خطاب سيايس"،
ثم "مزاج سيايس" ،ثم "اسرتاتيجية سياسية" ،ثم "أيديولوجيا" .والالفت
يف هذا التعريف هو إضافة تعريف للشعبوية بأنها "مزاج سيايس"،
أما باقي التعريفات فهي مشهورة يف األدبيات الغربية ،التي متيز بني
 5ينظر عىل سبيل املثال:
Margaret Canovan, Populism (London: Junction, 1981); Ernesto Laclau,
Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism
(London: NLB, 1977); Ernesto Laclau, On Populist Reason (London/ New
York: Verso, 2005).
 6التشديد عىل الكلامت من عندنا وليس موجودًا يف النص األصيل.

 7التشديد عىل الكلامت من عندنا وليس موجودًا يف النص األصيل.
8 Teun van Dijk, "Ideology and Discourse: A Multidisciplinary
Introduction," English Version of an Internet Course for the Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) (July 2000), pp. 13, 19, accessed on 3/1/2022, at:
https://bit.ly/3FOzMsR
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يأيت الخطاب لريسم عالقة جدلية مع املزاج .وهذه الجدلية مسألة
خالفية يف حقل تحليل الخطاب بصفة خاصة ،والعلوم االجتامعية
بصفة عامة؛ فأرنستو الكلو )2014-1935( Ernesto Laclau
مثاًل ،يؤمنان بأ ّن الخطاب يخلق
وشانتال موف ً Chantal Mouffe
الواقع االجتامعي ،بينام يعتقد املاركسيون ،خالف ذلك ،أن الخطاب
نتاج للواقع االجتامعي((( .ويقف املحللون النقديون للخطاب موقفًا
ٌ
وسطًا ،فالخطاب ينتج املزاج الغاضب ،وهو يف اآلن نفسه نتاج ذلك
املزاج( .((1ومعنى ذلك أن السيايس يبالغ يف تصوير شعور مجموعة
اجتامعية باالستياء ويربطه بقضايا اجتامعية أو سياسية معينة من
أجل كسب أصوات هؤالء املستائني يف االستحقاقات االنتخابية .وبهذا
يعمل الخطاب عىل تعزيز االستياء وتحويله إىل مواقف معادية
لفئات اجتامعية أو مؤسسات سياسية أو نخب حاكمة ،إىل غري ذلك.
حينام ال يتحول املزاج إىل أيديولوجيا ،فهو بحسب بشارة ي َوظَّف
اسرتاتيجي ًة للحصول عىل السلطة والرصاع من أجلها .فهو يف هذه
الحالة اسرتاتيجية ال يرتتّب عليها أي سياسات متطرفة تجاه فئات من
الساكنة .ولو أردنا توضيح ذلك لقلنا إ ّن الشعبوية تصبح أيديولوجيا
يف أوروبا الغربية ،فالشعبويون هناك يتوعدون بس ّن ترشيعات
معادية للمهاجرين واملؤسسات ،كاالتحاد األورويب ومؤسساته
املتعددة ،بينام الشعبويون يف أمريكا الالتينية يوظفونها اسرتاتيجي ًة
لتعبئة الشعب والحصول عىل السلطة من دون أن ترتت ّب عىل ذلك
تعسفية تجاه مجموعات اجتامعية ما ،سواء أكانوا سو ًدا أم
إجراءات ّ
(((1
سكانًا أصليني أم مهاجرين .
صفوة القول إن بشارة يق ّدم تعريفًا إجرائيًا َم ِرنًا يتكيّف مع أشكال
الشعبوية املتعددة؛ فهي استياء اجتامعي يع ِّززه الخطاب ويح ِّوله إىل
مزاج غاضب من الوضع القائم ،ويوظفه السياسيون من أجل الحصول
عىل السلطة ،ويف حاالت متطرفة يبلورون منه موقفًا من العامل السيايس
ومن ثم يوظفونه يف اتخاذ القرارات السياسية وس ّن الترشيعات.

ثان ًيا :ما شروط ظهور الشعبوية؟
ُع ِني كتاب بشارة مبسألة ثانية تتمثل يف تحديد الــروط التي
تحفِّز ظهور الشعبوية يف األنظمة السياسية .وقد ركز عىل الرشوط
9 Marianne Jǿrgensen & Louise Phillips, Discourse Analysis as Theory and
Method (London/ Thousand Oaks/ New Delhi: SAGE Publications, 2002), p. 20.
10 Ibid.
11 Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, "Exclusionary vs.
Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin
America," Government and Opposition, vol. 48, no. 2 (2013), pp. 147-174.
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األيديولوجية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية .ونعرض هذه
الرشوط وفق الرتتيب التايل:
 .1الرشوط األيديولوجية :املقصود بها مجمل التصورات التي
يحملها الشعبويون تجاه السياسة ،والتي تسهم يف بروز الشعبوية.
وميكن تكثيفها يف تصورين ،هام:
أ.

رفض السياسة :يكمن اإلشكال األسايس يف تصور الشعبويني
للسياسة يف أنهم ال يح ّددون طبيعة السياسة التي يريدونها،
فرفضهم للتمثيل واستبداله بالعالقة املبارشة بني الزعيم
والشعب فيه إلغا ٌء للسياسة .فهذه األخرية سلسلة من الرصاعات
والتحالفات واملفاوضات واملساومات والتنازالت التي تحكم عملية
صنع القرار .واعتامد نظام االستفتاءات يفرغ العملية السياسية
من محتواها .وقد انتقد بشارة هذه النزعة "الالسياسية" لدى
الشعبويني بقوله" :مثة وهم عند الحركات الشعبوية للتمثيل
املبارش ،ويف الحقيقة ال يوجد يشء اسمه متثيل مبارش؛ إذ إن
كل متثيل هو غري مبارش .ولكن مث ّة أنواع من التمثيل غري املبارش
تزعم أنها وحدها الناطقة باسم الشعب ،وت ّدعي لنفسها سلطات
ال يستحقها غريها ممن ال ميثلون الشعب مبارشة ،وفق املنظور
الشعبوي .فهذا التواصل املبارش بني القائد والقاعدة الشعبية
دون أجسام وسيطة هو تواصل خطري ،ألنه يقود يف النهاية إىل
منع التعددية أو اعتبارها فائضً ا عن الحاجة" (ص .)41-40

ب .رفض السياسيني :مييل الشعبويون إىل عدم تقدير األحزاب أو
الحاجة إىل أفراد لديهم رؤى وخربات سياسية يعملون عىل
تطبيقها من أجل إدارة الشؤون العامة ،بل يدعي الشعبويون
أن األح ـزاب السياسية متثِّل عائقًا يحول دون التعبري عن
اإلرادة الحقيقية للشعب ،ويقوم هذا التصور عىل مفهوم
"األغلبية الصامتة" وعىل كون األغلبية الربملانية ال متثّل األغلبية
الصامتة .ويصطدم هذا التصور الشعبوي مبفهوم السياسة يف
الدميقراطية الليربالية التي تع ُّده نشاطًا يتطلب معارف سياسية
وعماًل مخططًا له ،ويتحقَّق بوساطة أحزاب متثّل تج ُّم ًعا لآلراء
ً
(((1
واألولويات الشعبية  .ولقد ن َّبه بشارة إىل هذه املسألة خالل
كتابه بر ّمته .ونسوق للتدليل عىل ذلك النصوص التالية:
•"يــرز السيايس الهاوي املعت ِمد عىل العالقات العامة
والنجومية [ ،]...ما يؤدي إىل إرضار كبري باملؤسسات

 12ملزيد من التفصيل ،ينظر:
Gianfranco Pasquino, "Populism and Democracy," in: Daniele Albertazzi
& Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism: The Spectre of
Western European Democracy (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 22.
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الدميقراطية .وطب ًعا ال ينجح هؤالء يف إعادة الثقة ،بل
يع ّمقون عدم الثقة باملؤسسات الدميقراطية" (ص .)40

•"قد يدفع النفور من النخب السياسية عمو ًما إىل انتخاب
رجل أعامل فاسد عديم األيديولوجيا ه ّمه الرثوة والسلطة
ومامرسة نرجسيته ويتكلم لغة 'الشعب البسيط' ملجرد
مجيئه من خارج املؤسسات السياسية واألحزاب ،مثلام حصل
يف حالتَي ترامب وبرلسكوين .وهو يف الحقيقة يستخدم
الخطاب الشعبوي ،إضافة إىل املال واإلعالم ،للحصول عىل
األصوات ،ال أكرث وال أقل" (ص .)78-77

•"الحالة الشعبوية تجلّت بوضوح يف رفــض السياسة
والسياسيني ،وتشظي الحالة الحزبية وغياب الثقة بالربملان،
وتجسد التطلعات الشعبية يف شخص املرشح للرئاسة باسم
ّ
الشعب" (ص .)135
تُربز هذه النصوص رفض الشعبويني السياسة والسياسيني ومن
يساندهم من الشعب؛ حيث يشيعون مزا ًجا عا ًما من انعدام الثقة
بني الساكنة والسياسيني .وهو أمر يعرف الشعبويون كيف يستغلونه،
فضاًل عن أنه يشكّل بيئة خصبة لربوز الشعبوية.
ً
 .2الرشوط االجتامعية :املقصود بها الخصائص االجتامعية لألفراد
واملجموعات التي تس ّهل ظهور الشعبوية ،وميكن التمييز فيها
بني رشوط اجتامعية تتعلق باألفراد ورشوط اجتامعية تتعلق
باملجموعات وهو ما ميكن توضيحه يف ما ييل:
أ .الرتكيز عىل األفراد وخصائصهم النفسية واالجتامعية :تتحدد
هذه الخصائص يف معاناة األفــراد من العزل والتغريب
السياس َيني وحاجتهم إىل روابط عاطفية عمودية (االنجذاب
إىل زعيم شعبوي) وأفقية (االنخراط يف عصيان شعبوي) ،عالوة
عىل إحساسهم باإلقصاء االجتامعي الناتج من عدم انخراطهم
يف تجمعات دينية أو ثقافية أو مهنية أو انخراطهم السلبي يف
هذا التجمعات .وتؤدي هذه الخصائص إىل الرغبة يف االنضامم
إىل تجمعات بديلة مام يجعلهم عرضة للنزعة الشعبوية التي
بدياًل لتجربة االنخراط واملشاركة.
تستقطبهم مق ِّدم ًة لهم فضاء ً
ويف هذا السياق ،يعزو بشارة تأييد الشعبويني اليمينيني يف
أوروبا إىل "انتشار الشعور باالغرتاب عن السياسيني والشعور
العام بعدم املشاركة يف الحكم وعدم تعبري الحكام عن هوية
الناس" (ص .)42
ب .الظروف االجتامعية العامة ملجتمع معني :تتحدد هذه
الظروف يف استياء اجتامعي نتيجة اإلقصاء االجتامعي الذي
متارسه التنظيامت الحزبية عىل األغلبية الصامتة ،مام يؤدي إىل
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بروز قلق جامعي من البطالة والتغريات السياسية غري املتوقعة
وتحديات الهوية ،وغري ذلك ،وهو ما يخلق بنية مالمئة لربوز
الشعبوية .وقد عرب عن ذلك بشارة يف حديثه عن "الخوف
عىل منط الحياة ومستوى املعيشة" ،و"التعرض لدعاية قوى
دمياغوجية تطرح حلو ًاًل سهلة" ،وأن الشعبوية "تخاطب الغرائز
ضد اآلخر املختلف" ،وتبثّ مشاعر القلق والجزع (ص .)42
 .3الرشوط االقتصادية :هيمنت العوامل االقتصادية واالجتامعية
طوال القرن املايض ،عىل فهم الدارسني لربوز الشعبوية؛ حيث حا ّجوا
بأنها تربز من التهديد الذي يحس به العامل نتيجة زيادة التنافس
الداخيل الذي يؤججه املهاجرون واملنتجون األجانب يف سياق
املنافسة الدولية( .((1وقد انتهى بشارة يف خالصته التاسعة من كتابه
إىل أن ما مييز الشعبوية اليمينية يف الغرب هو "نشوء توترات
اجتامعية شديدة أهمها عدم استقرار الطبقة الوسطى ،والتأثريات
االقتصادية والثقافية واملعنوية للعوملة ونقل املشاريع إىل الخارج
وتدفق الهجرة" (ص .)191
تجدر اإلشارة إىل أن بشارة أشار إىل رشوط أخرى مساعدة عىل
ظهور الحركات الشعبوية ،ولعل أهمها :تهافت االنقسامات الحزبية
بني اليمني واليسار بسبب العوملة ،وأزمة التجمعات السياسية
التقليدية التي تعكسها نسب التصويت املنخفضة ،وزيادة شخصنة
بدياًل من األيديولوجيا واألحزاب السياسية
الحياة العامة باعتبارها ً
(كام يتمثل ذلك بوضوح يف حالة تونس التي انتخبت قيس سعيّد
رئيسا لها ،ص  ،)142-120والدور امللحوظ لوسائل اإلعالم يف تغيري
ً
قواعد اللعبة السياسية بتأديتها دور األحزاب السياسية ،من تعبئة
وتوجيه للرأي العام وتزويد للمواطنني باملعلومات عن السياسة
واألفعال السياسية.
يبدو لنا من خالل هذه الرشوط أنها ترتبط مبا هو سيايس بدرجة
كبرية؛ إذ حاملا يحس املواطنون بأن السياسيني ال ميثلونهم ،يزهدون
يف السياسة ويشكّلون أغلبية صامتة تتوق إىل زعيم كاريزمي
يعيد لها إرادتها العامة وينقذها من مشاعر الخوف والقلق املرتبطة
مبا هو ثقايف واقتصادي .وعىل الرغم من أهمية العامل السيايس يف
بروز الشعبوية فإ ّن العوامل كلها مجتمع ًة تعمل عىل إنتاج مناخ
معا ٍد للسياسة يص ِّورها بعيد ًة عن هموم الناس ويص ّور السياسيني
ٍ
عزوف انتخايب والبحث عن
عاجزين وفاسدين ،وهو ما يؤدي إىل
بدائل تتصف بالراديكالية كالشعبوية التي ت َ ِعد بتحقيق الدميقراطية.
13 Tjitske Akkerman, "Populism and Democracy: Challenge or
Pathology?" Acta Politica, vol. 38 (2003), pp. 147-159.
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ً
ثالثا:فيعالقةالشعبويةبالديمقراطية
ٍ
ارتباط
يشري معنى كلمة "الدميقراطية" ،أي "حكم الشعب" إىل
وثيق بالشعبوية املأخوذة من كلمة  Populousالالتينية التي
تعني "الشعب" ،وهو ما ّ
يدل عىل وجود رابط قوي بينهام .غري
أن هذا االرتباط ن ُِظ َر إليه نظرات مختلفة ،بل أحيانًا متناقضة
تب ًعا لوجهات النظر التي ينطلق منها األكادمييون والسياسيون
والصحفيون؛ فرئيس املجلس األورويب السابق هريمن فان رومباي
رصح بأن الشعبوية هي "الخطر األكرب
َّ Herman van Rompuy
عىل أوروبا" ،مش ًريا إىل صعود األحزاب اليمينية املعادية لألجانب
يف عدد من الدول األعضاء لالتحاد األورويب( .((1وأشار كورك هوكينز
 Kirk Hawkinsإىل أن معظم األدبيات العلمية نظرت إىل الشعبوية
فشاًل للعقالنية ،وعرضً ا مرض ًيا للدميقراطية ،و"ذهني ًة ارتيابية"
بوصفها ً
تعلاًم ومن
تصيب املواطنني والسياسيني (ال سيام الذين هم أقل ً
بداًل من االستجابة
الطبقات الدنيا) ،وخدا ًعا للجامهري غري املتعلمة ً
املس ّوغة والواعية للفساد والفشل السيايس(.((1
وقد دفع هذا األمر مجموعة من الدارسني يف علم االجتامع وعلم
السياسة إىل دراسة عالقة الشعبوية بالدميقراطية ،فاعتربوا ظهور
رشا عىل انحراف النظام الدميقراطي( ،((1بل منهم من
الشعبوية مؤ ً
(((1
دلياًل عىل عجز النظام الدميقراطي  ،يف حني قال
اعترب ظهورها ً
(((1
بعضهم إ ّن الشعبوية هي الشكل الحقيقي الوحيد للدميقراطية .
ناقش بشارة هذه التصورات املتضاربة حول وظيفة الشعبوية
يف األنظمة الدميقراطية .وعرض يف هذا الصدد تصور فرانسيس
فوكوياما  Francis Fukuyamaوشانتال موف Chantal Mouffe
من جهة املدافعني عن الشعبوية ،وعرض مواقف نادية أوربينايت
 Nadia Urbinatiمن جهة املتخوفني من الشعبوية .وقد تب ّنى
املوقف الثاين من حيث دفاعه عن الدميقراطية الليربالية بوصفها
النظام األصلح للمجتمعات اليوم .فها هو يف معرض حديثه عن
جاذبية النظام الدميقراطي يقول" :وقد أكد العديد من املنظرين
للدميقراطية عىل أن تف ّوقها ليس أيديولوجيا ،ومن ناحية رشعية
النظام فحسب ،بل إنه أيضً ا اقتصادي وعسكري ويف مستوى الحياة
ونوعيتها ،وأن جاذبيتها تنبع من هذا التفوق" (ص  .)175ولفت
14 Cas Mudde, On Extremism and Democracy in Europe (London/ New
York: Routledge, 2016), p. 67.
15 Hawkins, pp. 11-12
16 Margaret Canovan, "Trust the People! Populism and the Two Faces of
Democracy," Political Studies, vol. 47, no. 1 (1999), pp. 5-6.
17 Akkerman.
18 Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory.
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النظر يف معرض نقده للنظامني السياس َيني الصيني والرويس إىل أن
"ازدهار الصني اقتصاديًا واستقرار نظام بوتني ال يعنيان أن النظامني يف
البلدين أصبحا جذابني ملواطني الدول الدميقراطية ،أو حتى ملواطني
مثاًل ،معجب باقتصاد الصني أو
الدول النامية .فأي مواطن عريبً ،
مبواقف بوتني يفضل العيش مع ذلك يف الواليات املتحدة أو أوروبا
الغربية" (ص .)187-186
يف السياق نفسه ،يرى بيري روزنفالون  Pierre Rosanvallonأ ّن
قلب معكوس ملثُلِ الدميقراطية التمثيلية وإجراءاتها(،((1
الشعبوية ٌ
ـريض
ويحاج بــأن الشعبوية يجب أن تفهم عىل أنها عـ ٌ
ُّ
ـرض َمـ ّ
للدميقراطية تتج ّمع فيها طائفة من املعجبني حول زعيم "يقاتل" ضد
النخب وحكم األقليات ،وضد األجانب .ويرى أ ّن الدميقراطية تعني
أن كل فرد لديه حقوق ،وأن املؤسسات هي حامية تلك الحقوق .إن
املحاكم الدستورية والسلطات املستقلة التي تع ّد مهمة للدميقراطية
تكرهها الحركاتُ الشعبوية واألنظمة الشعبوية ،وبهذا املعنى نفهم
قلب معكوس لـ ُمثُل الدميقراطية( .((2ويحذّر جون فرانكو
قوله إنها ٌ
باسكوينو  Gianfranco Pasquinoمن التأثري السلبي للشعبوية
يف الدميقراطية؛ فهي ،يف نظره ،مل تكن يوما مق ِّوية للدميقراطية؛
بل عملت ،عىل العكس من ذلــك ،عىل جعل الدميقراطية غري
مستقرة وأسهمت يف تآكلها من الداخل والخارج ،وهو تآكل ،كام
يف حالة أمريكا الالتينية ،من الصعب ترميمه للعديد من األجيال
السياسية املقبلة(.((2
تجدر اإلشارة إىل أ ّن موقف الباحثني من الشعبوية يف ارتباطها بالنظام
الدميقراطي فيه موقف محايد ميثله طرح كاس موده وكريستوبل
روفريا كالتوارس؛ إذ يجادالن بأ ّن الشعبوية يف حد ذاتها ليست سيئة
وال جيدة بالنسبة إىل الدميقراطي؛ لذلك ميكن أن تعامل بوصفها
تهدي ًدا للدميقراطية أو تصحي ًحا لها .وهي مثلها مثل األيديولوجيات
األخرى ميكن أن يكون لها أثر إيجايب أو سلبي يف الدميقراطية(.((2
وميكن تلخيص تصوراتهام حول اآلثار اإليجابية والسلبية للشعبوية
يف الدميقراطية يف الجدول (.)2
وميكن فهم موقف بشارة من الشعبوية بربطها مبفهوم االنتقال
الدميقراطي ،ال سيام أن تأليفه لكتابه جاء يف "سياق التفكري يف
الدميقراطية واالنتقال إليها" (ص  .)12ويقدم لنا موده وكالتوارس
19 Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), p. 79.
20 "What is Populism and is it a Threat to Democracy[?]," YouTube,
11/10/2017, accessed on 3/1/2022, at: https://bit.ly/3JEtJJK
21 Pasquino, p. 28.
22 Mudde & Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, p. 79.
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الجدول ()2
اآلثار اإليجابية والسلبية يف الدميقراطية الليربالية بحسب موده وكالتوارس

اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية

استغالل مفهوم حكم األغلبية لاللتفاف عىل حقوق األقليات.

تحس أ ّن النخبة السياسية ال متثّلها.
إعطاء الصوت للمجموعات التي ّ

استغالل مفهوم السيادة الشعبية لتشويه سمعة مؤسسات حامية
الحقوق األساسية.

تعبئة املجموعات املستبعدة من املجتمع ،ودمجها يف النظام السيايس.

تشجيع االنشقاقات السياسية مام يعوق تشكيل تحالفات سياسية ثابتة.

رفع رسعة استجابة النظام السيايس ملطالب الفئات املقصاة من املجتمع.

تخليق السياسة إىل درجة جعل الوصول إىل اتفاقات أم ًرا صع ًبا للغاية إن
مستحياًل.
ً
مل يكن

زيادة املساءلة الدميقراطية بجعل القضايا والسياسات جز ًءا من
املجال السيايس.

املصدر:
Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), p. 83.

تفس ًريا لدور الشعبوية يف االنتقال الدميقراطي ،واصفَني إياه بأنه دور
ملتبس .ويوضح الشكل خالصة آرائهام حول مجمل اآلثار اإليجابية
والسلبية للشعبوية يف األنظمة السياسية.
يرى موده وكالتوارس ،من خالل الشكل أدناه ،أن ظهور الشعبوية
يسهم يف حركية األنظمة السياسية وتح ّولها من نظام إىل آخر ،وأ ّن

هذه التغريات تنعكس يف مفاهيم "تطبيق الليربالية" أو "االنتقال
الدميقراطي" أو "التعزيز الدميقراطي" من جهة ،و"بداية انهيار
الدميقراطية" أو "سقوط الدميقراطية" أو "القمع" من جهة أخرى .وهام
يق ّران بأن الشعبوية ليست ضد الدميقراطية ،بل هي عىل خالف مع
الدميقراطية الليربالية ،ويقرتحان أ ّن الشعبوية متيل إىل أن تؤدي دو ًرا

شكل يوضح اآلثار اإليجابية والسلبية للشعبوية يف الدميقراطية

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎيب ﰲ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﳌﻠﺘﺒﺲ ﰲ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ

اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﻘﻤﻊ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ

اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﺳﻘﻮط اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﳌﻠﺘﺒﺲ ﰲ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎيب ﰲ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
:املصدر
Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), p. 87.
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إيجاب ًيا يف تشجيع الدميقراطية االنتخابية لكنها تؤدي دو ًرا سلب ًيا فيام
يخص تشجيع التطور نحو نظام دميقراطي ليربايل مكتمل التبلور(.((2
ُّ
إن الخالصة التي انتهى إليها موده وكالتوارس هي التي ميكن أن نفهم
يف إطارها استهالل بشارة كتابه بالقول إن "الدميقراطية يف عرصنا هي
الدميقراطية الليربالية ،وال يستحق غريها هذه التسمية" (ص .)13
فالدميقراطية الليربالية تجمعها عالقة سلبية بالشعبوية ،فهي ت َ ُحول
دون تعزيز الدميقراطية .وحديث بشارة عن قدرة الدميقراطيات
الليربالية الراسخة عىل احتواء الحركات الشعبوية مر ُّده إىل وجود
ثالثة متغريات تحكم عالقة الشعبوية بالدميقراطية ،أشار إليها موده
وكالتوارس يف كتابهام عن الشعبوية ،وهي:
املتغرّي مبوقع
 .1السلطة السياسية للفاعل السيايس :يتعلَّق هذا
ّ
الشعبويني يف السلطة ،حكوم ًة أو معارضة؛ فإن كانوا يف املعارضة
فهم مييلون إىل مزيد من الشفافية ومزيد من الدميقراطية لتكسري
التحكم املزعوم للنخبة ،أما إن كانوا يف الحكومة فإنهم يدافعون عن
حكم األغلبية ويستعملون األدوات االستفتائية.
 .2نوع النظام السيايس :يس ّهل النظام الرئايس عىل الشعبوي الوصول
إىل السلطة لك ّنه يفقد الدعم يف املراحل األوىل لفرض أجندته بسبب
قوي يدعمه ،أما إن كان النظام برملان ًيا ،فهو يح ّد
غياب تنظيم حزيب ّ
من سلطة الشعبوي عن طريق التحالفات الحكومية.
 .3السياق الــدويل :يصعب عىل الدول املنتمية إىل شبكة قوية
من الدميقراطيات الليربالية أن تق ّوض الشعبوية فيها الدميقراطية
الليربالية من دون شجب باقي الدول األخرى ،عكس الدول التي
ليست لها روابط قوية بدميقراطيات ليربالية(.((2
نفهم يف ضوء هذه املتغريات سياق وصول الشعبويني إىل السلطة
يف األنظمة الرئاسية ،وصعوبة ذلك يف األنظمة السياسية التي يكون
برملانها قويًا .وحتى إن وقع ذلك ،فإن الربملان القوي والشبكة القوية
من الدميقراطيات الليربالية يسهامن يف الحد من تأثري الشعبوية.
ولبشارة تأويل آخر الفت يف هذا الباب ،فالدميقراطيات الراسخة لها
القدرة عىل مواجهة الشعبوية ألن الناس تع ّودوا الحريات بوصفها
مكونًا من منط حياتهم (ص .)68-67
إن كانت الدميقراطيات الراسخة قادرة عىل استيعاب الحركات
الشعبوية ،فإن الدميقراطيات الوليدة يف الدول النامية ال متتلك هذه
القدرة .والدليل عىل ذلك ما وقع يف مرص وتونس؛ ففيهام استطاع
شعبويان إجهاض عملية االنتقال الدميقراطي والرجوع بالدولتني إىل
23 Ibid., p. 96.
24 Ibid., pp. 93-94.

نظامني استبداديني .ويرجع بشارة أسباب ذلك إىل )1 :عدم متييز
الشعوب العربية بني الحكومة والنظام السيايس )2 ،ارتفاع التوقعات
مقابل فشل أو إفشال الربامج اإلصالحية )3 ،استخفاف البريوقراطيني
باملسؤولني الدميقراطيني الجدد )4 ،تأليب الشعب من جانب الفئة
املترضرة من قيام النظام الدميقراطي الوليد ضد الحكام الجدد ،ونرش
خطاب التخوين وعدم الثقة بالسياسة وبالسياسيني .ويلخص الباحث
هذه األسباب يف عدم دعم الدميقراطية ،وتأسيسها الدميقراطية قبل
"تأسيس الحريات املدنية وحقوق املواطن يف بنية الدولة ويف ثقافة
النخب ثم الثقافة الشعبية (ص .)117

رابعا :صفات الشعبويين وأصنافهم
ً
تناول بشارة مسألة أخرية ،نرى رضورة تفصيلها ،وهي ما يرتبط
بسامت الزعامء الشعبويني وأصنافهم .فقد أسند إليهم يف كتابه
مجموعة من السامت؛ سواء ارتبطت بشخصياتهم أو بأصنافهم.
وسنعرض السامت الشخصية األساس للشعبويني ،ونورد ثالثة أصناف
أشار إليها يف كتابه.
 .1السامت الشخصية :تتمثل السامت الشخصية للفاعل الشعبوي يف
مهاًّم؛ نظ ًرا إىل
مجموعة من الجوانب ،يحتل فيها الجانب األخالقي بع ًدا ًّ
الدور املركزي الذي تؤديه األخالق يف الحركات الشعبوية ،ال سيام أن ما
مي ّيز الشعبوي من النخبة قائم باألساس عىل الجانب األخالقي ،فالشعبوي
يف األدبيات الشعبوية يتميز بالشفافية وعدم الغموض والبساطة
عرّبت عن ذلك مارغريت كانوفان Margaret Canovan
والوضوح .وقد ّ
"اللغة البسيطة واملبارشة ليست كافية لوسم سيايس بكونه شعبويًا ،إال
ٍ
تحليالت سياسية واقرتح حلواًلً هي األخرى بسيطة ومبارشة.
إذا ق ّدم
ويحب الشعبويون الشفافية وال يثقون بالغموض ،ويستنكرون
ّ
االتفاقات التي تجري خلف الكواليس ،والتسويات الغامضة ،واإلجراءات
املعقدة ،واملعاهدات الرسية ،والتقنيات التي يستطيع الخرباء وحدهم
فهمها"( .((2ومن السامت الشخصية التي أسندها بشارة للشعبويني صفة
الفساد ،وذلك نحو قوله" :يتسلل إىل السياسة رجال أعامل فاسدون،
ولكنهم يف نظر الجمهور مؤهلون ألنهم جمعوا ثروتهم خارج املنظومة
السياسية ،وألنهم يتكلمون لغة البسطاء (ليس بسبب بساطتهم بل
بسبب قلة ثقافتهم و /أو دمياغوجيتهم :برلسكوين وترامب منوذجني)"
(ص  .)39واملالحظ يف هذا القول أ ّن ما قد مييز الشعبويني "فسادهم"،
وأنهم أيضً ا قدموا من خارج املنظومة السياسية .وهذا يقودنا إىل
أصناف الشعبويني.
25 Canovan, "Trust the People! Populism and the Two Faces of
Democracy," pp. 5-6.
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 .2أصناف الشعبويني :يص ّنف موده وكالتوارس الشعبويني خمسة
أصناف" :الزعامء الكاريزميون" ،و"النساء الشعبويات" ،و"املقاولون"،
و"الزعامء اإلثنيون" ،و"الداخليون والخارجيون" .وقد أشار بشارة
يف النص السابق إىل برلسكوين وترامب .وهام يندرجان وفق موده
وكالتوارس ضمن ما س ّمياه بالشعبويني املقاولني .وهام ،يف نظرهام،
عرضة للتجاهل يف البحوث األكادميية ،ويجدون صعوبة يف إقناع
الناس بأنهم من الشعب .غري أنهم يستغلون كون الشعبوية
ال تتأسس عىل معيار اجتامعي واقتصادي ،بل عىل معيار أخالقي
باألساس ،وهكذا يقيمون روابط مع الشعب باستثامر أموالهم يف
ذلك .وتتحدد هويتهم يف كونهم "سياسيني من الخارج" ال تربطهم
بالنخب رابطة معينة ،وأنهم عصاميون جمعوا ثروتهم بالعمل الجاد
عىل الرغم من إزعاج النخب الفاسدة .إنهم رجال أعامل صادقون
مل ينخرطوا يف السياسة لحامية مصالحهم ،بل لخدمة الشعب؛ إذ
أصاًل .يقول برلسكوين يف هذا الصدد" :لست
ال يحتاجون إىل املال ً
يف حاجة إىل الحكم إن كان ذلك من أجل السلطة؛ فيل منازل يف
كل أنحاء العامل وعندي بواخر فخمة [ ]...وطائرات تذهب بالعقول
وزوجة جميلة وعائلة رائعة [ ]...إمنا أنا هنا ألقدم تضحيات من أجل
هذه البالد"(.((2
إ ّن البناء الخطايب لهوية الشعبويني املقاولني يجعلهم نزهاء وعصاميني
وقادمني من خارج النسق السيايس املعروف بفساده .ويتداخل
صنف الشعبويني املقاولني يف الحقيقة مع الشعبويني الخارجيني
أي رابط اقتصادي
الذين يتميزون بالندرة ،فهم يف األصل ال ميتلكون ّ
أو اجتامعي أو ثقايف بالنخبة ،كام أنهم يبنون مسارهم املهني
بالكامل خارج االتجاه السيايس السائد ،ومن أمثلتهم هوغو تشافيز
( )2013-1954الذي كان مجرد ضابط يف الجيش ،وألربتو فوجيموري
 Alberto Fujimoriالذي كان رئيس جامعة .ويرى موده وكالتوارس
أن الشعبويني من الخارج ميكنهم النجاح يف األنظمة السياسية
الشخصانية التي توجد يف أمريكا الالتينية ،لكن نجاحهم يتضاءل كث ًريا
يف األنظمة السياسية الثابتة والربملانية ذات الهيمنة الحزبية كام هو
موجود يف أوروبا الغربية( .((2وقد أشار بشارة إىل هذا األمر يف حديثه
عن عبد الفتاح السييس ضابط الجيش املرصي وقيس سع ّيد األستاذ
الجامعي يف تونس ،فام ساعدهام عىل الوصول إىل الرئاسة هو كونهام
"خارجيني" عالوة عىل ضعف النظام الربملاين يف بل َديهام.
أما الصنف الثالث الذي أشار إليه بشارة فهو "الشعبوي اإلثني" الذي
أساسا يف أوروبا الغربية .وقد وسم شعبوية هذه املنطقة
يتمركز ً
26 Mudde & Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, p. 70.
27 Ibid., p. 73.

بأنها إثنوقراطية ،وح ّدد سامتها يف :التشديد عىل حكم األغلبية،
ونقد األحـزاب القامئة ،ورفض العوملة ،ورفض االتحاد األورويب،
وفوبيا اإلسالم ،والعداء للهجرة واملهاجرين .وهذا خاص بالشعبوية
األوروبية ،أما شعبوية أمريكا الالتينية فهي غري إقصائية للمجموعات
اإلثنية األخرى .ويتضح البعد غري اإلقصايئ وغري املعتمد عىل الهوية
يف شعبوية أمريكا الالتينية يف منوذج هو ألربتو فوجيموري الذي يع ّد
من أقلية يابانية يف البريو ،وعىل الرغم من ذلك استطاع أن يصل إىل
سدة الحكم ويخلق رابطًا قويًا مع الشعب يف مواجهة النخبة.

خاتمة
يق ّدم كتاب يف اإلجابة عن سؤال :ما الشعبوية؟ رحلة غنية ومفيدة
وعميقة حول ظاهرة الشعبوية يف العامل الغريب والعامل العريب .وهي
رحلة متكاملة من حيث فصول الكتاب التي حاولت أن تحدد ظروف
نشأة الشعبوية يف األنظمة الدميقراطية الراسخة منها والوليدة ،ثم
تع ّرف الشعبوية تعريفًا يراعي طبيعة الشعبوية املتقلبة باعتبارها
مزا ًجا يرسخه الخطاب ،ويوظفه السياسيون ،ويتحول يف حالة
متطرفة إىل أيديولوجيا؛ ثم عالوة عىل البعد النظري ذي اإلسهام
املفيد ،نجد بع ًدا عمليًا يف دراسة حالتني هام حالة تونس ومرص،
بإبراز الدور السلبي للشعبوية يف نظاميهام السياسيني .ثم نجد
يف األخري مساءلة بديهيات الدميقراطيات الليربالية ،وتقديم حلول
تسهم يف الحد من املد الشعبوي الذي يته َّدد العامل بأرسه .وأهم
هذه الحلول إعادة االعتبار للجانب الثقايف للمجموعات االجتامعية،
وترسيخ العدالة االجتامعية.
توصل إليها بشارة يف كتابه يف ٍ
خمس
ميكن تكثيف الخالصات التي ّ
نوردها كام ييل:
1 .الشعبوية خطاب سيايس يستفيد من التوتر بني الدميقراطية
والليربالية ،وبني املؤسسات الدميقراطية املنتخبة وغري املنتخبة،
وبني املواطن واملؤسسات الوسيطة التي تفصله عن عملية
صنع القرار.
2 .الشعبوية مزاج سيايس ناجم عن غضب فئات اجتامعية مترضرة
ومه ّمشة نتيجة التغريات االقتصادية والسياسية والثقافية.
لعل أهمها احتكار التكلم
3 .يتميز الخطاب الشعبوي بسامت عدة ّ
باسم الشعب ،والتشكيك يف مبدأ التمثيل وفائدة األحزاب
والربملانات والنخب السياسية ،وتفضيل منط التواصل املبارش
بني الزعيم والجمهور ،وتقسيم املجتمع مجموعتني متقاطبتني
"نحن" و"هم" ،مام يعرقل التعددية الثقافية.

 ددعلادعلا54 -

 دلجملا10 -  ددعلالاك54  ددعلالا

154

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

References

المراجع

العربية
:)2018-2011(  "الشعبوية يف الخطاب السيايس املغريب. سعيد،بكار
. جامعة ابن زهر. رسالة دكتوراه."دراسة تحليلية نقدية
.2021 ،أكادير
. دراسة تحليلية للظاهرة الشعبوية: رجال الرشفات. منى،خويص
.2012 ، دار الفارايب:بريوت

األجنبية
Akkerman, Tjitske. "Populism and Democracy: Challenge
or Pathology?" Acta Politica. vol. 38 (2003).
Albertazzi, Daniele & Duncan McDonnell (eds.).
Twenty-First Century Populism: The Spectre of
Western European Democracy. New York: Palgrave
Macmillan, 2008.
Canovan, Margaret. "Trust the People! Populism and the
Two Faces of Democracy." Political Studies. vol. 47,
no. 1 (1999).
________. Populism. London: Junction, 1981.
Dijk, Teun van. "Ideology and Discourse: A Multidisciplinary
Introduction." English Version of an Internet Course
for the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (July
2000). at: https://bit.ly/3FOzMsR
Hawkins, Kirk A. Venezuela's Chavismo and Populism in
Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010.
Jǿrgensen, Marianne & Louise J. Phillips. Discourse
Analysis as Theory and Method. London/ Thousand
Oaks/ New Delhi: SAGE Publications, 2002.
Laclau, Ernesto. On Populist Reason. London/ New York:
Verso, 2005.
_________. Politics and Ideology in Marxist Theory:
Capitalism- Fascism- Populism. London: NLB, 1977.

 أما،يشكل الخطاب الشعبوي خط ًرا عىل الدميقراطيات الوليدة4 .
 والسبب يف ذلك هو. فيمكنها احتواؤه،الدميقراطيات الراسخة
 وال سيام الحريات والحقوق املدنية يف،رسوخ مبادئ الليربالية
 وعدم متييز سكان الدميقراطيات الوليدة،الدميقراطيات الراسخة
.بني الحكومة والنظام الدميقراطي
تفرض التوترات االجتامعية التي عرفتها أوروبا يف العقدين5 .
 ال سيام العوملة والهجرة والتداخل الثقايف وتطور،األخريين
 عىل النظم الدميقراطية الليربالية إيالء االهتامم،وسائل اإلعالم
.الكامل للفئات املترضرة من هذه التوترات واالستجابة ملطالبها

155

بتكلا تاعجارم
 ما الشعبوية؟" لعزمي بشارة:"في اإلجابة عن سؤال

Mudde, Cas & Cristóbal Rovira Kaltwasser. "Exclusionary
vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary
Europe and Latin America." Government and
Opposition. vol. 48, no. 2 (2013).
________. Populism: A Very Short Introduction. New
York: Oxford University Press, 2017.
Mudde, Cas. On Extremism and Democracy in Europe.
London/ New York: Routledge, 2016.
Taggart, Paul. Populism. Philadelphia: Open University
Press, 2000.

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش
فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة
مثانية عرش عد ًدا ،أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام
تستند إىل الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
تُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع
السياسات ،هام "وحدة الدراسات السياسية" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
أي وسيلة نرش
خصيصا للمجلةّ ،
أصياًل مع ّدا
–أو ًاًل :أن يكون البحث ً
ً
وأاّل يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.
•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ( )Keywordsبعد
امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها ،والنتائج
توصل إليها البحث.
التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث ما
مؤرّشاته الرئيسة،
صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًاًل بقامئة بيبليوغرافية تتضمن أهم
املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش .وتذكر يف القامئة
بيانات البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز )ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصواًلً من رسائل جامعية أق ّرت ّإاّل بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط ّأاّل
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد تحكيم
األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية وكلامت
الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب تقديراتها
وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل ( )Excelأو وورد ( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع البحث،
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن تقارير
املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد إجراء
تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.

خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون واآلداب،
 ،)2001ص .227
•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

مثاًل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،

وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،فيُكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص .109
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ

ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ

أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:

القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:

•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يفhttp://www...... :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
خترِص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كاماًل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :

•"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه وفق
نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظياًم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من خالل
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك ويخدم
تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحث ،إاّلّ ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.

كاماًل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجاّلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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