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تنامي الشعبوية في العالم
المعاصر..المخاوف والتطلعات

أسماء القطيبية

يتناول الباحث و�أ�ستاذ الفكر ال�سيا�سي يا�سر قن�صوة يف مقاله مبجلة التفاهم (ال�شعبويات اليمينية القومية والدينية يف العامل املعا�صر ،الأ�سباب
والتداعيات) م�صطلح ال�شعبوية بداية وداللته ،وكيف ا�ستطاع هذا امل�صطلح جتاوز الكثري من الأُطر والنظريات ال�سيا�سية ل�صالح خطاب جديد
يحمل طابعا دينيا �أو قوميا بت�أييد وا�سع من �أطياف املُجتمع .ويطرح الباحث العديد من الأ�سئلة حول هذا اخلطاب ومدى ر�سوخ قاعدته ،و�صالبة
رهاناته مبدي ًا الكثري من املخاوف حول مدى �إمكانية ال�شعبوية يف احلفاظ على التعددية ،واحرتام احلريات ،والر�أي الآخر يف املجتمع .م�ستعر�ض ًا
عدة نظريات تف�سر �أ�سباب �صعود ال�شعبوية اليمينية ُمقابل املُمار�سة ال�سيا�سية التقليدية.

ن�ش�أت ال�شعبوية لتكون احلركة املُ�ضادة ملا ُيطلق عليه
�أ�صحاب الفكر اجلديد (النخبوية) �أي حتكم النخبة
يف احل �ي��اة ال�سيا�سية ل�ل��دول��ة .وي ��رى ال���ش�ع�ب��وي��ون �أ َّن
ال�ن�خ��ب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ه ��ي جم�م��وع��ة م�ت�ن�ف��ذي��ن يعتلون
�أب ��راج �اً ع��اج�ي��ة ،مم��ا يجعلهم ب�ع�ي��دي��ن ك��ل ال�ب�ع��د عن
واقع املحكومني ومطالب ال�شارع .ولعل من �أقدم هذه
احل��رك��ات ح��رك��ة «�إرادة ال�شعب» يف رو��س�ي��ا  ،و»احل ��زب
ال�شعبوي» يف �أمريكا يف القرن التا�سع ع�شر ،فقد حمل
م�ؤ�س�سو ه��ذه احل��رك��ات على عاتقهم املطالبة بحقوق
الفئات الأك�ثر عر�ضة لال�ست�ضعاف ك�صغار املزارعني،
وا� �ض �ع�ي�ن �أن �ف �� �س �ه��م يف �� �ص ��راع ُم �ب��ا� �ش��ر م ��ع امل�ن�ظ��وم��ة
ال�سيا�سية ال�ت��ي يعدونها �أق�ل�ي��ة غ�ير مهتمة مب�صالح
ال�شعب ،بل �إ ِّنها معيقة لتقدم املجتمع ب�سبب �أطماعها
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،و�أط �م ��اع ال���ش�ه��رة وامل �ك��ان��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ال��رف�ي�ع��ة .وغ��ال �ب �اً ف� ��إ َّن ال���ش�ع�ب��وي��ة ت�ت�خ��ذ م��ن اجل��ان��ب
ال��دي�ن��ي �أو ال�ق��وم��ي ع�ن���ص��راً ث��اب�ت�اً يف حت��دي��د هويتها،
م�ضمنة �إياها خطابات ُملجلة و�شعارات رنانة حتث
ال َّنا�س على االلتفاف حولها.
ويطرح الباحث يا�سر قن�صوة يف املقال عدة �إ�شكاليات
تتعلق مببادئ ال�شعبوية ،فهو يت�ساءل مثال عن م�صري
امل �ه��اج��ري��ن والأق �ل �ي ��ات يف ح ��ال جن�ح��ت ال���ش�ع�ب��وي��ة يف
الو�صول للحكم لكونهم الينتمون للحركة واليعنيهم
خطابها .و�إذا �سلمنا جد ًال ب�أن ال�شعبوية تت�سامى عن كل
االختالفات ف�إنها والبد من �أن تعني من ُيثل ال�شعب
وبالتايل ف�إ َّن له�ؤالء املمثلني الأحقية يف حتديد من هم
ال�شعب؟ وماهي �أولويات مطالبهم؟ وال�شعبويون عند
هذه النقطة بالذات ال يختلفون عن النخب التي �سعوا
لإبعادها .كما يطرح الباحث �إ�شكالية هامة تتمثل يف
قيم ال�شعب حيث يقول »:بناء على الت�صور الأخالقي
لفكرة ال�شعب ف�إ َّن ال�شعب لن ي�سمح بتعددية �أخالقية
ت�سمح بالتنوع والت�سامح ،وم��ن ث��م يتم فر�ض �صورة

وح��دة ال�شعب الأخ�لاق�ي��ة على نحو ق�سري ،م��ع ر�صد
ك��ل الت�صورات والأف �ك��ار ال�سيا�سية املتباينة واتهامها
ب ��االن �ح ��راف م ��ن م�ن�ط�ل�ق��ات �أخ�ل�اق �ي ��ة ،مم ��ا ي�ستدعي
� �ض��رورة �إ��ص�لاح�ه��ا ومعاجلتها �أو ا�ستئ�صالها �إن لزم
�روج��ا ع��ن امل�ب��ادئ الأخالقية
الأم ��ر ،حيث �إ ِّن�ه��ا تعد خ� ً
املوحدة والالئقة بال�شعب والوطنية احلقة من وجهة
نظر �شعبوية»  ،ويبدو يل �أ َّن الإ�شكاليات التي يطرحها
ال �ب��اح��ث ح ��ول ال���ش�ع�ب��وي��ة ن��اب �ع��ة م ��ن ال�ت�خ�ب��ط ال ��ذي
يلحظه يف احل��رك��ات ال�شعبوية القائمة على احلما�س
اجلمعي العام ،وهو ما يولد بالطبع اخلوف من تنامي
العن�صرية وت�ضييق احل��ري��ات وتهمي�ش ال ��ر�أي الآخ��ر
م��ن �أج ��ل احل�ف��اظ على ال�ت��أي�ي��د ال�شعبي .خا�صة و�أ َّن
ال�شعبوية الحتبذ الطرق ال�سيا�سية التقليدية املُتمثلة
ب��ال�برمل��ان��ات وامل�ج��ال����س وال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ك��ون م��ؤ��ش��را
وا�ضحا ملدى التقدم احل�ضاري ،ويف نف�س الوقت تعمل
ك�سلطة رق��اب�ي��ة ،بينما غيابها �سي�سمح رمب��ا لتمرير
�أه��داف عن طريق �شخ�صيات كاريزمية منحازة لآراء
و�أفكار معينة.
ورغ��م القلق ال��ذي يبديه الباحث يا�سر قن�صوة حول
�صعود ال�شعبوية وتناميها يف ال�ع��امل املعا�صر خا�صة
�أوروب ��ا ،و�سيا�سة ال�صوت ال��واح��د ال��ذي تعد ب��ه مقابل
اليمني والي�سار يف ال�سيا�سات التقليدية ف�إ ِّنه يتفهم هذا
الإق�ب��ال الكبري نحو ال�شعبوية والتي ميكن تف�سريها
م ��ن خ �ل�ال ث �ل�اث ن �ظ ��ري ��ات �أول� �ه ��ا ن �ظ��ري��ة احل ��رم ��ان
الن�سبي وه��ي ردة فعل ف�ئ��ات اجتماعية حم��ددة ج��راء
جتاهل مطالبها من النخب ال�سيا�سية ،فهي تقبل �أي
�شيء عدا من يعتلون هرم العملية ال�سيا�سية وبالتايل
ف ��إ َّن ت�أييدها لل�شعبوية ه��و رف�ض للخيار الآخ ��ر� .أم��ا
النظرية الثانية فهي نظرية ال�سيا�سة اجلديدة وهي
تعرب عن رغبة ال�شعب يف جتربة نظام جديد عله يقدر
على ح��ل م�شكالت اقت�صادية واجتماعية مل ت�ستطع

امل�م��ار��س��ات ال�سيا�سية املتمثلة يف الأح� ��زاب حلها على
م ��دى ع �ق��ود� .أم ��ا ال�ن�ظ��ري��ة الأخ� ي��رة «ن�ظ��ري��ة الطلب
االجتماعي» فهي منطلقة من رغبة قطاعات كبرية من
املجتمع يف احلفاظ على الهوية وقيم املجتمع ومبادئه
وترى يف ال�شعبوية طريقاً لذلك .وبالعودة للنظريات
الثالث فمن ال�سهل مالحظة �أنها ت�ضع �آما ًال عري�ضة
وت�ط�ل�ع��ات ك �ب�يرة ح ��ول ال���ش�ع�ب��وي��ة ،وت �ب��دو ال�شعبوية
امل �خ��رج الأخ �ي�ر واحل ��ل ال���س�ح��ري خ��ا��ص��ة ل ��دى �أول�ئ��ك
الذين يعولون عليها يف احلفاظ على الهوية ،وبالتايل
ف��إ َّن بقاءها مرهون بر�ضى امل�ؤيدين الذين ال ميلكون
الأدوات املنطقية لقيا�س امل��ؤ��ش��رات ،بل يعتمدون على
جت��ارب�ه��م ال�شخ�صية ونظرتهم ال�ع��ام��ة للو�ضع .وهو
ما قد ي�ضع (ال�شعبويني ال�سيا�سيني) يف �ضغط كبري
ي�ضطرهم التخاذ قرارات مت�سرعة من �أجل مد ال�شارع
بجرعات ُمتوا�صلة من الر�ضا.
�إ َّن �صعود ال�شعبوية رغم كل املخاوف حولها دليل على
�ضعف امل�ن�ظ��وم��ة ال�سيا�سية ال�ق��ائ�م��ة� ،أو رمب ��ا انتهاء
�صالحيتها بعد عقود من �إ�سهامها يف التقدم احل�ضاري
ل ل��أمم .وت�ن��ام��ي املطالبة ب�أنظمة �شعبوية دل�ي��ل على
رغبة املجتمعات يف امل�شاركة ب�شكل �أك�بر م��ن �أي وقت
م�ضى يف �صنع القرارات خا�صة ،و�أن ال�سيا�سة مل تعد
ك�م��ا و��ص�ف�ه��ا �أف�ل�اط ��ون ب��أن�ه��ا «� �ش ��أن ن�خ�ب��ة قليلة من
احل�ك�م��اء» ب��ل ��ص��ارت ُم�ت��اح��ة وق��اب�ل��ة ل�ل�ح��وار والنقا�ش
يف ال��واق��ع وع�بر الف�ضاء الإل�ك�تروين بل �صارت بع�ض
ال�ن�ق��ا��ش��ات واحل �م�ل�ات ال �ت��ي ُي��دي��ره��ا ال �ع��ام��ة م ��ؤث��رة
وحا�سمة يف اتخاذ القرارات يف املجال�س ال�سيا�سية .وقد
تكون ال�شعبوية حلداثتها ُتعاين من بع�ض العراقيل
�سببها ع��دم و��ض��وح امل �ح��ددات لكنها بالت�أكيد �ستتخذ
�شكلها الوا�ضح مبرور الزمن �إذا ما حظيت بفر�صتها يف
احلياة ال�سيا�سية يف عاملنا املعا�صر.
asmaalqutibi@gmail.com

