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ما بين الشعبوية
والشعوبية

زينب الكلبانية

عند احلديث عن ال�شعبوية ،وفهم متظهراتها الإيديوثقافية ،يتطلب منا القيام بحفريات لغوية حتى ي�سهل علينا فهمها يف ال�سياق العربي/الإ�سالمي
يف تعدديته من جهة ،ويف تقاطعه من جهة �أخرى مع �سياقات �أجنبية �أخرى خا�صة مع ظهور العوملة التي � ّأججت ال�شعبوية ،ودفعت البع�ض �إىل
احلديث عن �شعبوية جديدة.
وهو ما حتدث عنه الكاتب عبدالفتاح الزين يف مقاله املن�شور
مبجلة «ال�ت�ف��اه��م»؛ �إذ ب��ال�ع��ودة للجذر يف معجم ل�سان العرب
البن منظور� ،سنجده ي�شمل معنى اجلمع والتفريق والإ�صالح
والف�ساد .كما ا�ست�شهد املعجم بحديث ابن عمرو «و�شعب �صغري
من �شعب كبري»� ،أي �صالح قليل من ف�ساد كثري .ومفردة َ�ش َّعب
(بت�ضعيف عني الفعل) مقابلها ف��رقّ .
وال�ش ْعب :ما انفرج بني
جبلنيُّ ،
وال�شعبة :امل�سيل ال�صغري �أو الفرقة والطائفة؛ �أما ُ�ش َعب
َّ
اجلبال فر�ؤو�سها :كما �أن ال�شعب يعني �أي�ضا القبيلة العظيمة،
و�شعب ال�ق��ومِ :ن ّيا ُتهم؛ فلكل منهم نٍي ُّته .و�سمي امل��وت َ�شعوباً
ُ
لأنه يف ّرق بني امليت واحلي .واال�ستنتاج الأول لهذا اال�ستعرا�ض
ال�ل�غ��وي ي�شري �إىل �أن اجل ��ذر ال�ل�غ��وي امل��ذك��ور يت�ضمن ال�شيء
ونقي�ضه.
وق��د ب ��د�أت ال�شعوبية يف الظهور يف الن�صف ال�ث��اين م��ن القرن
الأول ال�ه�ج��ري ،وا�ستمرت ط ��وال ف�ترة الع�صر الأم ��وي ،حتى
ا�شتدت وق��وي��ت يف الع�صر العبا�سي على خلفية ال���ص��راع حول
الأح�ق�ي��ة ب��اخل�لاف��ة .غ�ير �أن اجل��اح��ظ ي�ق��ول يف ر�سالته «فخر
ال �� �س��ودان ع�ل��ى ال�ب�ي���ض��ان»�« :إن ال���ش�ع��وب�ي��ة مل ت�ك��ن ت�شيع بني
الفر�س فح�سب ،و�إمنا طالت بقية الأمم ،كالأندل�سيني والزجن
م��ن �أه ��ل �إف��ري �ق �ي��ا ،واج �ت �م �ع��وا -ه� � ��ؤالء -ع�ل��ى ال �ع ��داء ل�ل�ع��رب،
واال��س�ت�ط��ال��ة عليهم ،واحل � ّ�ط م��ن ��ش��أن�ه��م» .وق��د و��س��ع املفهوم
ليخرجه من قالب ال�صراعات العربية الفار�سية لي�شمل بقية
الأمم واملجتمعات مقابل العرب.
ودون اخلو�ض يف �صحة هذه االدع��اءات من عدمها ،ف�إن �أن�صار
ال�شعبوية يعزون ظهورها �إىل �أ�سباب عديدة ،من بينها :ما هو
اج�ت�م��اع��ي ،يتمثل با�ستعالء ال�ع��رب على امل ��وايل (غ�ير العرب
الداخلني يف الإ�سالم) ،ونظرتهم �إىل غريهم من ال�شعوب نظرة
ال�سيد ،فيزعمون �أن العرب يحطون من �ش�أن املوايل ،حتى �إنهم
ال مي�شون معهم يف ال�صف نف�سه ،وال يزوجون املوىل من عربية،
و�إذا ما ت��زوج �أح��د امل��وايل من عربية يطلق على ا�سم ابنه لقب
«ال�ه�ج�ين» �أو «اخل�لا��س��ي» ،وغ�يره��ا م��ن ت�صرفات ال�ع��رب التي
كانت حتط من �ش�أن غري العربي.
وهناك ما هو �سيا�سي؛ �إذ عمد الأم��وي��ون خ�لال ف�ترة حكمهم
ع�ل��ى ن�ب��ذ امل ��وايل و�إق���ص��ائ�ه��م ع��ن امل��راك��ز احل�سا�سة يف احل�ك��م،
كما ك��ان العرب يختارون ال��والة منهم ،وكذلك الق�ضاة و�أئمة
امل�ساجد ،ومينعون امل ��وايل م��ن االن�ضمام �إىل اجلي�ش العربي
النظامي امل�ؤ ّلف على �أ�سا�س قبلي ،و�إذا ما اقت�ضت احلاجة لهم
فال يقبلونهم �إال متطوعني وحماربني راجلني.
ومنها م��ا ه��و اقت�صادي؛ حيث عا�ش امل��وايل حالة م�تردي��ة من

الفقر ،واقت�صرت �أعمالهم على املهن املتدنية ،يف الوقت الذي
ك��ان ال�ع��رب يت�سلمون مفا�صل ال�سلطة ورت��ب اجلي�ش .كما �أن
ال�ضرائب التي ُفر�ضت على امل��وايل امل�سلمني كان مبالغا فيها،
و�أره �ق��ت كاهلهم ،وق��د ب��رره��ا البع�ض ب�سبب الأزم ��ة املالية يف
منت�صف الع�صر الأموي.
ويف ح�ي�ن ي ��رى ك�ث�ير م ��ن ال�ب��اح�ث�ين -ب��اال� �س �ت �ن��اد �إىل ال�ت��اري��خ
امل��دون� -أن هذه الأ�سباب مل تكن الأ�سا�س يف ظهور ال�شعوبية؛
�إذ يرجعونها �إىل �سبب رئي�س يتمثل بت�أ�صل الع�صبية القومية،
وت���ض�خ��م ال �ن ��زع ��ات ال �ق��وم �ي��ة اال��س�ت�ق�لال�ي��ة يف ن�ف����س امل� ��وايل،
والفار�سية منها على وجه اخل�صو�ص.
ومع ظهور احلركات التحررية ون�شوء الدول القطرية يف �إطار
�صعود �إيديولوجيات جديدة يف �سياق التطورات ،التي انطلقت
مع الثورة ال�صناعية ،بد�أ نقا�ش حول م�صطلح «ال�شعبي» ،والذي
انق�سمت فيه الآراء �إىل تيارين �أ�سا�سيني:
ر�أى التيار الأول ما هو �شعبي يتميز باالبتذال وال�سذاجة �إىل
حد ال�سطحية؛ فما هو كذلك يتميز بال�شفهية و�سيادة التقاليد،
مع االحتكام �إىل الأعراف ،لدرجة �أن �أ�صحاب هذا التيار يعدونها
معرقلة للتقدم االجتماعي ومعار�ضة لكل متنية وتطور ،وهو
ما جعلها -يف نظرهم -عامال من عوامل التخلف .لهذا؛ ر�أوا
�أنه يجب ا�ستبدال النظام االجتماعي لهذه املجتمعات التي كان
ينظر �إليها على �أنها جمتمعات باردة.
بينما ي��رى التيار الثاين �أن كل ما هو �شعبي هو ردي��ف للثورة
وال�ن���ض��ال�ي��ة ��ض��د ك��ل �أ��ش�ك��ال ال�ق�ه��ر واال��س�ت�ب��داد واال��س�ت�غ�لال.
وهكذا ظهرت �أنظمة �شعبية �أو اتخذت هذه الأو�صاف متدثرة
بها لتمرير ديكتاتوريتها ونخبويتها .ه��ذا ال�ت��أرج��ح يف النظر
�إىل م��ا ُع��د «�شعبيا» ،وتقييمه م��ن منظور �إيديو�سيا�سي �أك�ثر
منه فكريا و�سو�سيوثقايف فتح نقا�شا كبريا حول م�س�ألة الأ�صالة
واملعا�صرة ،وكيفية فهمهما يف ف�ضائنا الثقايف والعالقات بينهما،
وهذا النقا�ش ّ
غطى على خمتلف �أ�شكال التعبري واملمار�سات.
وكخال�صة لهذا التحليل ،ميكننا القول �إ َّن ال�شعبوية تتغذى
على كل ما هو �شعبي يف م�ستواه العامي ال�ساذج واملبتذل ،والذي
ال يراعي التفاوتات واالختالفات ،وي�ستبدلها بالثوابت ،التي
يجعلها مطلقة وقائمة خارج ال�سريورة التاريخية ،بل �إن هذه
ال�سريورة توظف لدعم ه��ذه الثوابت .وه��و ما يجعل ال�شعبية
وال�شعبوية وجهني لفكر ا�ستبدادي و�صنوا للديكتاتورية.
ك�م��ا �أن �ه��ا ت�ن�ت��ج ،ب��ل وت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال���ش�ع�ب��وي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ردي�ف��ا
للعن�صرية وحت �ق�يرا مل�ك��ان��ة الأق �ل �ي��ات ال�ع��رق�ي��ة �أو ال�ع�ق��دي��ة �أو
الثقافية ،وه��و ما نالحظه يف وقتنا احل��ايل من ت�صاعد لفك ٍر

�شعبوي ينظر �إىل الأجنبي بريبة ،وال يحرتم االخ�ت�لاف ،وال
يعرتف باحلق فيه .ولعل التاريخ احلديث واملعا�صر حافل بعدد
م��ن ال�ن�م��اذج ال�شعبوية م��ن ه��ذا القبيل .نكتفي هنا ب��الإ��ش��ارة
�إىل بع�ض النماذج من الأنظمة الفا�شية (هتلر ،ومو�سوليني)،
واجل�م��اه�يري��ة (ال �ق��ذايف ،وب�يرل��و��س�ك��وين) ،وح�ت��ى اال�شرتاكية
منها (�ستالني ،وهيكو ت�شافيز) ب��ل ومي�ك��ن تعميم ه��ذا ب َغ�ض
النظر عن نظام احلكم ملكيا كان �أو جمهوريا.
ع�ل��ى �سبيل اخل �ت��م :ه��ل ال���ش�ع�ب��وي��ة م��ر���ض ال��دمي�ق��راط�ي��ة؟ يف
الوهلة الأوىل يبدو �أن مقاربة ال�شعبوية من خالل ال�سيكولوجيا
ال�سيا�سية ق��د ت�سمح بالتعرف على عن�صر م��رك��زي م��ع ك��ل ما
�أ�شرنا �إليه ،يتمثل يف االقتناع  /الإقناع ب�أن هناك م�ؤامرة حتاك
�ضد ال�شعب (وهذا يختلف عما ينعته الإعالم بنظرية امل�ؤامرة)،
غالبا ما تكون م�صادرها خارجية و�أجنبية يف الغالب.
وتظهر ال�شعبوية مثلما لو �أنها لي�ست �إيديولوجيا وراف�ضة لها،
و�ضد كل ما هو �إيديولوجي من �أي �صنف كان ،بل وقد تكون هذه
ال�سلبية الإيديولوجية مهدا لرف�ض الر�أ�سمالية ،والإمربيالية،
وكره الأجانب ،والتمدن ،وغالبا ما ُتنعت هذه امل�ؤامرة ب�أنها من
فعل ُقوى خفية وغام�ضة ،ويتم �شجبها ب�أ�سلوب مريب ميتح من
جنون العظمة.
وت �ب��دو ال�شعبوية امل�ع��ا��ص��رة بح�سب متثلنا لل�شعب ك�ت�راب �أو
عرق؛ ففي امل�ستوى الأول تكون ال�شعبوية احتجاجية ،ومن ثم
تكون تعبئة ال�شعب للنقد �أو �إدانة النخب القائمة بحكم الواقع،
�سواء كانت نخبا �سيا�سية �أو �إدارية �أو اقت�صادية �أو ثقافية .وهذا
الرف�ض للنخب ال ينف�صل عن ت�أكيد الثقة بال�شعب ،الذي يع ّرف
كمجموع املواطنني العاديني .فلهذا ،وعلى �أ�سا�س التعار�ض بني
النخب الواقعية (�إن مل تكن �شرعية) وال�شعب ،ي�صف البع�ض
ه��ذا ال�شكل من ال�شعبوية ب�أنه مغالٍ يف الدميقراطية ،ويقوم
ب�ت�م�ج�ي��د � �ص ��ورة امل ��واط ��ن ال�ن���ش�ي��ط وامل �ح�ت�ر� ��س م ��ن الأن �ظ �م��ة
التمثيلية ،وال �ت��ي ي ��رى �أن �ه��ا ت�سلبه �سلطته �أو ت�ستحوذ على
م�ب��ادرات��ه .فاملعار�ضة ب�ين النخبة وال�شعب ميكن �أن تظهر يف
�أ�شكال تعار�ض مانوية بني من هم يف الأعلى (البلد ال�شرعي)،
وم��ن ه��م يف القاعدة (البلد الفعلي) وتعتمد على ه��ذه املكانة
االحتجاجية.
َّ
وخال�صة القول� ..إن ال�شعبوية ردة فعل على �أو�ضاع يعم فيها
اخل��وف اجلماعي عاما كان �أو خا�صا ،كما نالحظه يف عدد من
الأقطار يف وقتنا الراهن .وعلى الفاعلني على اختالف �أنواعهم
�أال ي���س�ت���س�ل�م��وا مل ��ا ق ��د ت�ت���س�ب��ب ف�ي��ه م ��ن �أخ �ط ��ار ع�ل��ى خمتلف
الأ�صعدة.
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