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وي�ست�شهدون بعلو �أ�صوات التيارات «ال�شعبوية» يف
ا�ستحقاقات انتخابية عديدة ،ابتداء من اال�ستفتاء
الربيطاين للخروج من االحتاد الأوروب��ي ،ومروراً
بحملة الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترمب،
وانتهاء باال�ستفتاء الد�ستوري ب�إيطاليا الذي رمبا
مي�ه��د خل��روج �ه��ا م ��ن االحت� ��اد الأوروب� � ��ي إ�ث ��ر ف��وز
حملة حركة «خم�س جنوم» املو�صوفة بـ»ال�شعبوية»
والراف�ضة لهذه التعديالت�.أثارت موجة ال�صعود
ال�سيا�سي للحركات «ال�شعبوية» خماوف املتم�سكني
ب��ال��دمي�ق��راط�ي��ة ودول ��ة ال�ق��ان��ون وال��راف���ض�ين لكل
��س�ي��ا��س��ة م�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى �أ� �س ����س مت�ي�ي��زي��ة ،ور�أوا فيها
ظ��اه��رة �سيا�سية ميكن �أن ُت��دد م�لام��ح م�ستقبل
ال��دمي�ق��راط�ي��ات امل ُ�ت�ق��دم��ة يف ال �غ��رب ،ك�م��ا توقعوا
�أن ت��زل��زل م�ستقبال ال�ق��اع��دة ال�سيا�سية امل�ؤ�س�سة
ل�ل�ن�ظ��م ال �غ��رب �ي��ة امل �� �س �ت �ق��رة ،وت �ه ��دد ب ��االن ��زالق يف
م�ساوئ الكراهية والتحيز ،ب�سبب حتمل جماعات
«غ��وغ��ائ �ي��ة» م �� �س ��ؤول �ي��ة ر� �س��م ��س�ي��ا��س��ات وم�ع��اجل��ة
م�شاكل تواجهها كافة طبقات املجتمع.
هناك ق�ضايا م�شرتكة ب�ين احل��رك��ات «ال�شعبوية»
�ساعدت على تقدمها يف اال�ستحقاقات االنتخابية،-
ت ��أت��ي يف م�ق��دم�ت�ه��ا م�ن��اه���ض��ة :ال �ع��ومل��ة ،وال�ه�ج��رة
وال�ل�ج��وء ،و�سيا�سات التق�شف امل ��ايل ال�ت��ي ُت�ضعف
الإن� �ف ��اق احل �ك��وم��ي ع �ل��ى اخل ��دم ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة،
�إ��ض��اف��ة �إىل ال�ن��زع��ة القومية وال��دف��اع ع��ن الهوية
الوطنية ،والرتكيز ال�ق��وي على �سيا�سات ال��دف��اع،
وال�سخرية من حقوق الإن�سان ،وقد يعود االرتفاع
احلايل للتيارات «ال�شعبوية» �إىل التو�سع يف العوملة
م �ن��ذ ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ال� �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن ،م ��ع حت��ري��ر
التدفقات املالية الدولية ،و�إن�شاء منظمة التجارة
العاملية ،وتباط�ؤ النمو االقت�صادي العاملي ،وتفاقم
ع��دم امل���س��اواة يف ال��دخ��ل وال �ث�روة ،وان �ع��دام الأم��ن
االق �ت �� �ص ��ادي ،وت ��زاي ��د م ��وج ��ات ال �ه �ج��رة ال�ع��امل�ي��ة.
وي �ق ��ول امل ��راق �ب ��ون �إن اجل �م ��اع ��ات ال �ت ��ي ت�ت���ش��ارك
«الآيديولوجية ال�شعبوية» ت�شمل تيارات متنوعة
ومتباينة ،وت��وج��د يف ال�ب�ل��دان ال��راك��دة وامل��زده��رة
اقت�صادياً على ح��دٍ ��س��واء� ،إذ تقدمت «ال�شعبوية»
��س�ي��ا��س�ي��ا يف دول ت �ع �ت�بر م �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة فيها
منخف�ضة وال��دخ��ول يف ارت�ف��اع .وم��ن الأمثلة على
ذل��ك ح��زب اال�ستقالل الربيطاين ،وح��زب اجلبهة
الوطنية الفرن�سي ،وح��زب البديل الأمل��اين ،وحزب
ب��ودمي��و���س الإ� �س �ب��اين ،وح ��زب احل��ري��ة النم�ساوي،
وحركة «النجوم اخلم�س» الإيطالية.
تتبنى ال�شعبوية خ�ط��اب ك��راه�ي��ة جت ��اه «ال�ن�خ��ب»
ال�سيا�سية والثقافية ل��ذا يجب �أن يظهر زعما�ؤها
مبظهر املثاليني الذين يوبخون النواب بو�صفهم
«ان�ت�ه��ازي�ين» «ف��ا��س��دي��ن»« ،ل���ص��و��ص��ا»« ،م��رت���ش�ين»،
«فا�سقني» ،غارقني يف �شجارات تافهة ،ناهبني للمال
ال�ع��امُ ،مقدمني لناخبيهم وع��ودا كاذبة م�ستحيلة
التحقيق ،مفتتني ل ل��أمم؛ مم��ا ي�ل��زم ط��رده��م عن
طريق عملية تطهري وا�سعة وحل �أحزابهم .نخبة

املثقفني �أي�ضا  -يف نظر ال�شعبوية ،-خطرية .فهي
عاجزة عن فهم ما يتما�شى مع امل�صلحة القومية.
تبقى ال�شعبوية دائ ًما افرتا�ضية ما مل ت ْلق زعي ًما
كاريزم ًيا يعرف كيف يتوجه �إىل ال�شعب .و يزعم
�أنّه وحده حامل لهموم اجلماهري .على ذلك ،امليزة
الأ�سا�سية لهذه احلركات هي �إميانها مبحورية دور
ال�شعب يف العملية ال�سيا�سية ،التي يجب �أن تعك�س
ب�شكل ُمبا�شر الإرادة ال�شعبية .ولذلك ،ف��إن لهذه
احل��رك��ات معار�ضة ون�ف��ورا من النخب وامل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية املختلفة ال�ت��ي حت��ول ب�ين ه��ذه الإرادة
ال�شعبية ،وحت�ق�ي��ق �أه��داف �ه��ا� .إن ظ�ه��ور احل��رك��ات
ال�شعبوية يعترب �إف ��رازا طبيعياً للنظام ال�سيا�سي
ال��دمي�ق��راط��ي نف�سه ،ح�ي��ث �إن �ه��ا مرتبطة بحركة
ال�شد واجل ��ذب ب�ين وج�ه��ي ال��دمي�ق��راط�ي��ة :الوجه
«الرباجماتي»  -الذي متثله امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
من �أحزاب وانتخابات وجماعات �ضغط ،والتي يتم
�صنع ال �ق��رار فيها م��ن خ�لال ت��واف�ق��ات وتفاعالت
�أع ��داد ك�ب�يرة م��ن الفاعلني ال�سيا�سيني ،وال��وج��ه»
املثايل» ،الذي متثل فيه الدميقراطية طريقاً حلياة
�أف���ض��ل م��ن خ�ل�ال حت�ق�ي��ق �إدارة ال���ش�ع��ب لأم� ��وره،
وتنفيذ �إرادت��ه يف حتديد م�ستقبله ،وعندما تعجز
العملية ال�سيا�سية عن حتقيق عامل «�أف�ضل و�أكرث
عدالة» لل�شعوب� ،أو عندما ترف�ض النخبة احلاكمة
حتقيق الإرادة ال�شعبية ،تظهر احلركات ال�شعبوية
التي ت�سعي �إىل �أن ت�ستبدلها بنخب �سيا�سية �أخرى
�أكرث حتقيقاً لإرادتها.
�إنَّ ظهور هذه احلركات م�ؤ�شر على وجود خلل يف
العملية الدميقراطية ،يجب على النخب �أن تنتبه
�إل �ي��ه وت�ت�ع��ام��ل م �ع��ه .وي�خ�ت�ل��ف ت�ع��ري��ف «ال���ش�ع��ب»
ب�ين الأمن ��اط املُختلفة للحركات ال�شعبوية ،فقد
ين�صرف التعريف �إىل جمموع �سكان دولة ما ،وقد
ين�صرف �إىل ج��زء م�ن��ه جتمعه رواب ��ط ع��رق�ي��ة �أو
�إثنية �أو ثقافية .ويف احلركات ال�شعبوية الي�سارية،

ي �ن �� �ص��رف م �ف �ه��وم ال �� �ش �ع��ب �إىل ط �ب �ق��ة �أو ق��اع��دة
اجتماعية معينة ،مثل الطبقة العمالية.
وت�ع��د �إح ��دى امل���ش��اك��ل امل��رت�ب�ط��ة ب�ظ�ه��ور احل��رك��ات
ال�شعبوية ه��ي �إم�ك��ان�ي��ة ان��زالق�ه��ا �إىل العن�صرية
وال �ت �ح �ي��ز ،ح�ي��ث حت�م��ل ج�م��اع��ة م ��ا ،ب� ��دون �أ��س����س
عقالنية ،م�س�ؤولية امل�شاكل التي يواجهها املجتمع
��س��واء كانت �أزم ��ة اقت�صادية �أو اجتماعية .تظهر
هذه احلركات ب�شكل عام �أثناء فرتات اال�ضطراب
وال�ت�غ�ي�ير� ،أو ب�سبب �سيطرة نخبة ف��ا��س��دة تهتم
بتحقيق م�صاحلها اخلا�صة على ح�ساب امل�صلحة
العامة ،كما قد تظهر يف حاالت احلروب �أو الكوارث
الطبيعية .وكثريا ما تـُ�صعِد هذه احلركات قيادات
��س�ي��ا��س�ي��ة ج��دي��دة ت�ت�م�ي��ز ب��ال�ك��اري��زم��ا واجل��اذب �ي��ة،
تنجح يف �إق�ن��اع �أن�صارها ب ��أنّ و�صولها �إىل احلكم
�سوف ي�ؤدي �إىل حتقيق الإرادة ال�شعبية احلقيقية.
يف امل �ح �� ّ��ص �ل��ة ي� ��ؤ ّك ��د امل� ��ؤل ��ف ب� ��روز وت �� �ص��اع��د ق � ّوة
احل��رك��ات ال�شعبوية يف ال�ع��امل ال�غ��رب��ي يف الفرتة
ال ��راه �ن ��ة .وي� ��رى �أن� ��ه ال مي �ك��ن جت��اه��ل وج ��وده ��ا،
وم ��ن غ�ير امل �ج��دي ا��س�ت�ب�ع��اد �أح��زاب �ه��ا وق��واه��ا من
النقا�شات ال�سيا�سية ال��دائ��رة .ذل��ك �أن ه��ذا ي�ش ّكل
��س�لاح�اً بيدهم با�سم «�إب �ع��اد ال�شعب» ع��ن اهتمام
ال�ن�خ��ب .ول�ك��ن ال�ت��أك�ي��د ب��ال��وق��ت نف�سه �أن ��ه ينبغي
امل�ح��اف�ظ��ة «ع �ل��ى ب�ع����ض اخل �ط��وط احل �م ��راء ح��ول
موا�ضيع �شائكة تتع ّلق بالهجرة واملُهاجرين الذين
جعلتهم احل��رك��ات ال���ش�ع�ب��وي��ة ع�م��وم�اً ه��دف �اً لها،
و�أحد املو�ضوعات الأ�سا�سية يف براجمها ال�سيا�سية.
وب��ال�ت��ايل االن�ت�خ��اب�ي��ة .وي �ح��دد امل ��ؤل��ف ال �ق��ول �إن
احلركات ال�شعبوية يف الغرب ت�شهد �أوج ازدهارها.
والإ� �ش��ارة يف ه��ذا ال�سياق �إىل �أن ال�شعبوية ت�ش ّكل
ّ
اله�شة
ت�ه��دي��داً حقيقياً للدميقراطيات الغربية
التي يبدو اليوم �أنها تعاين �أكرث من �أي يوم م�ضى.
ي��رى امل ��ؤل��ف �أن ال�شعبويني �إذا م��ا ت��وف��ر لهم ما
يكفي من القوة ،ف�إنهم يخلقون دول��ة ا�ستبدادية
ت�ستبعد ك��ل ت �ي��ار ال ت�ع�ت�بره ج� ��ز ًءا م��ن «ال���ش�ع��ب،
ل��ذل��ك ي�ق�ترح امل��ؤل��ف يف النهاية ��ض��رورة التعامل
مع ال�شعبويني ،و�أخ��ذ مطالباتهم ال�سيا�سية على
حم�م��ل اجل��د دون �أخ��ذه��ا ع�ل��ى ع�لات�ه��ا وب��ال�ت��ايل،
ف�إنّه يتعني على ال�سا�سة وو�سائل الإعالم ُمعاجلة
الق�ضايا التي �أثارها ال�شعبويون ولكن بو�ضعها يف
�أطر منا�سبة.
امل�ؤلف
ج ��ان وي��رن��ر م��ول��ر ه��و �أ� �س �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال�سيا�سية
وتاريخ الأفكار يف جامعة برن�ستون الأمريكية.
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ما هي الشعبوية؟
لجان ويرنر مولر

فينان نبيل *
�سيا�سي يقوم على» تقدي�س» الطبقات ال�شعبية يف بلد ما ويتبنى خطاب ًا �سيا�سي ًا ًقائما على معاداة م�ؤ�س�سات نظامه ال�سيا�سي ونخبه املُجتمعية.
ال�شعبوية تيا ٌر
ٌ
انت�شرت �أحزابه وحركاته يف البلدان الغربية خا�صة ،مما �أجج خماوف من �آثار ذلك على ا�ستقرار النُّظم احلاكمة فيها .ترجع ن�ش�أة «ال�شعبوية» �إىل الفرتة
الواقعة بني ثالثينيات و�سبعينيات القرن التا�سع ع�شر ،حني بد�أت نزعتها يف كل من رو�سيا القي�صرية والواليات املتحدة .وكانت يف الأ�صل ُتطلق على حركة
زراعية ذات ميول ا�شرتاكية �سعت لتحرير الفالحني الرو�س حوايل  ،1870وتزامنت مع تنظيم احتجاجات يف الريف الأمريكي موجهة �ضد البنوك و�شركات
ال�سكك احلديدية ،وبحلول منت�صف القرن الع�شرين �أخذ هذا امل�صطلح �صبغة وطنية واجتماعية حررته من االرتباط بالتوجه اال�شرتاكي ،خا�صة يف منطقة
�أمريكا الالتينية والأرجنتني .يرى خرباء يف علوم ال�سيا�سة واالجتماع �أنَّه من ال�صعب حتديد م�صطلح «ال�شعبوية» لأنه حممل مبدلوالت خمتلفة ومتناق�ضة
�أحيانا؛ يف حني حاول «ويرنمولر» م�ؤلف الكتاب �إيجاد تعريف دقيق ملفهوم «ال�شعبوية» ،حيث قدم �شرح ًا وا�ضح ًا ودقيق ًا يف �إطار الواقع الغربي اليوم ،الذي �سمح
«متطرفة يف �أطروحاتها» با�سم ال�شعب ،فقدم حتلي ًال للم�صطلح من خالل اجلمع بني اجلانب النظري واجلانب الواقعي ،مركزا اهتمامه على
بازدهار قوى �سيا�سية
ّ
ثالثة �أ�سئلة هامة ،هي ،ماذا يقول ال�شعبويون؟ ماذا يفعل ال�شعبويون عندما يتولون ال�سلطة؟ وكيف ُيكن التعامل معهم؟ .

ب��د�أ «م��ول��ر» بو�صف ال�شعبوية «ك�شكل حم��دد من
�أ� �ش �ك��ال ال �ه��وي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ت�ق��د ال � ُّن �خ��ب،
وت�ن��اه����ض ال �ت �ع��ددي��ة وخ���ص����ص امل �ق��دم��ة وال�ف���ص��ل
الأول» مل�ن��اق���ش��ة ال�ت�ع��ري�ف��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة لل�شعبوية،
يرى امل�ؤلف �أنهم �أولئك ال�سيا�سيني الذين يدَّعون
�أنّهم ميثلون مائة باملائة من املواطنني يف حني ال
يقبلون ب�شرعية االجتاهات الفاعلة الأخ��رى التي
لها مطالب نيابية .يناق�ش الف�صل ال�ث��اين ثالث
تقنيات ي�ستخدمها ال�شعبويون يف احل�ك��م عندما
يتولون ال�سلطة هي (احتالل الدولة ،املح�سوبية،
ق�م��ع امل ُ�ج �ت �م��ع امل � ��دين) ،ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أنَّ تلك
ُّ
الطرق قد ت�ستخدم يف �أنظمة احلكم الأخ��رى� ،إال
�أنَّ احل�ك��وم��ات ال�شعبية مت��ار���س تلك الأم ��ور علناً
وجتعلها مطل ًبا للدولة؛ �إذ �إ ِّنه البد لل�شعبويني �أو
من ُيثلهم �أن ي�سيطروا على م�ؤ�س�سات الدولة ،وهم
ال يف�ضلون التعامل مع م�ؤ�س�سات ال��دول��ة وي��رون
�أنّ تلك امل�ؤ�س�سات حت��ول بينهم وب�ين النا�س �سواء
كانت و�سائل الإع�ل�ام� ،أو الأح ��زاب ال�سيا�سية وهم
يف�ضلون التعامل مع �أنا�س حقيقيني ب�شكل مبا�شر،
�إىل �أن ي���ص�ل��وا لل�سلطة ي �ل �ج ��أون �إىل «ا��س�ت�ع�م��ار»
الدولة بوقاحة وعالنية با�سم ال�شعب ،وي�سعون �إىل
تدمري قواعد الدميقراطية ،و�إع��داد ال�شعب لنوع
م��ن املُ��واج�ه��ة م��ع �أع ��داء ال�شعب امل��زع��وم�ين ،وق��ادة
ال���ش�ع�ب��وي��ة و�أح ��زاب �ه ��م ،وال �ق �ي��ام ب��أن���ش�ط��ة ال��ر��ش��وة
لتوطيد ال�سلطة ،و�سحق النقاد ،وتغيري الد�ستور
�إذا متكنوا من ذلك.
مي�ي��ز امل ��ؤل��ف ب�ين «م�ف�ه��وم ال���ش�ع�ب��وي��ة» يف �أوروب� ��ا،
ومفهومها يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ،ذلك



�أنَّ ه��ذا التو�صيف ج��رى �إط�لاق��ه يف �أم��ري�ك��ا منذ
ت�أ�سي�س ح��زب ال�شعب على الفئة التي يتم جمعها
حت��ت ع�ن��وان «ال�ت�ق��دم�ي�ين» ،ب��ل وح�ت��ى «الي�ساريني
الراديكاليني» ،بينما ترتبط ال�شعبوية يف �أوروب��ا
ب �ـ «ال�ي�م�ين امل �ت �ط � ّرف» .ي ��رى امل ��ؤل ��ف �أ ّن� ��ه ال ميكن
اعتبار �أنَّ نقد النخب ال�سائدة هو ال�سمة الرئي�سة
لل�شعبوية ،وال يكفي اعتبار �أن جميع �أولئك الذين
يوجهون نقدهم لهذه النخب ب�أنهم «�شعبويون»
ذلك �أن توجيه النقد للطبقة ال�سيا�سية احلاكمة
�أم ��ر م���ش��روع يف ال�ن�ظ��م ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ب��ل يعترب
�أن ال���س�م��ة ال�ت��ي ي �ت �ف � ّردون ب�ه��ا ه��ي ت��أك�ي��د زعمهم
«�أن�ه��م وح��ده��م ال�شعب» ذل��ك �أنّ مثل ه��ذا االدع��اء
يعني بكل ب�ساطة التقليل من م�صداقية الآخرين
و�إل �� �ص ��اق ت�ه�م��ة ال�ف���س��اد وخ �ي��ان��ة ال ّأم � ��ة ب �ه ��م»،وال
ي�تردد ال�شعبويون يف تربير ف�شلهم يف االنتخابات
ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل���س�ت��وي��ات ب �ك��ون ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�صامتة
من ال�شعب مل ت�ستطع التعبري عن �إرادت�ه��ا .بهذا
امل�ع�ن��ى ي ��ؤ ّك ��دون دائ �م �اً �أن ه �ن��اك «ت� ��آم ��راً» �ضدهم
.يت�سم اخل �ط��اب «ال���ش�ع�ب��وي» بالتب�سيط ال�شديد
لق�ضايا جمتمعية ُمعقدة -يحمله عادة �سيا�سيون
يحظون بكاريزما ،ويبحثون عن دعم �شعبي ُمبا�شر
بتحديهم امل��ؤ��س���س��ات التقليدية ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف
ب �ل��ده��م ،ف�ي�ت�لاع�ب��ون ب �ع��واط��ف ال �ن��ا���س و�أف �ك��اره��م
ل�غ��اي��ات �سيا�سية ،وي�ع�ت�برون �أنف�سهم ه��م ال�صوت
ومثلي املواطنني العاديني �أو من
الوطني الأ�صيل ُ
ي�سمونهم «الطبقات املن�سية» .وهم بذلك يو�صفون
ب ��أن �ه��م ذوو ن��زع��ة يف ال�ت�ف�ك�ير ال���س�ي��ا��س��ي راف���ض��ة
ل�ف�ك��رة ال�ت�ن��وع املجتمعي وم��ؤم�ن��ة ب��ال�ت�ع��ار���ض بني

ال�شعب والنخب ،وجانحة للغوغائية والفو�ضوية
ال�ت��ي ت��راه��ن على حم��وري��ة دور «ال���ش�ع��ب»  -ال��ذي
يختلف مفهومه ما بني حركة « �شعبوية» و�أخرى-
يف امل�م��ار��س��ة ال�سيا�سية ،وال�ق��ائ�م��ة على التوظيف
ال�سيا�سي مل�شاعر الغ�ضب عند عامة النا�س خا�صة يف
�أوقات الكوارث والأزمات االقت�صادية واال�ضطرابات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة.ف�ف��ي  2016ك�ت��ب ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي
املنتخب «دون��ال��د ت��رم��ب» م�ق��ال��ة يف �صحيفة وول
�سرتيت جورنال قال فيها �إن «العالج الوحيد لعقود
من احلكم املدمر من قبل حفنة �صغرية من النخب
ه��و ف��ر���ض الإرادة ال�شعبية يف ك��ل ق�ضية رئي�سة
ت�ؤثر على هذا البلد� .إن النا�س على حق والنخبة
احلاكمة على خط�أ».ومع �أن «ال�شعبوية» ارتبطت
�أ�صال يف ن�ش�أتها ب�أو�ساط التيارات الي�سارية ف�إنها
�أ��ص�ب�ح��ت �أي���ض�اً ت�غ��زو ال�ي�م�ين وال�ي���س��ار ال�ل�ي�برايل
الذي �صار ي�شكل �أكرب كتلة �سيا�سية بالغرب ،ورمبا
توجد يف �صفوفهما ب�صورة تفوق �أحياناً وجودها يف
الي�سار خا�صة يف �أوروبا.
�أ� � �ص � �ب � �ح� ��ت الأح� � � � � � ��زاب واحل � � ��رك � � ��ات امل ��و�� �ص ��وف ��ة
ب�ـ»ال���ش�ع�ب��وي��ة» ق ��وة �سيا�سية واج�ت�م��اع�ي��ة ح��ا��ض��رة
ب�ق��وة ب��أن�ح��اء �أوروب� ��ا ،وب��أم�يرك��ا خا�صة يف �أو��س��اط
اليمني املتطرف بينما ي�ؤكد اخل�براء �شبه غيابها
يف ب �ل��دان �آ��س�ي��ا مب��ا فيها ال ��دول ذات االق�ت���ص��ادات
املُتقدمة مثل اليابان وك��وري��ا اجلنوبية ،و�ضعفها
يف �أم�يرك��ا الالتينية التي طاملا كانت «ال�شعبوية»
من العوامل امل�ساعدة حلكم الي�ساريني فيها� .صار
م�صطلح «ال�شعبوية» ي�تردد يف املنابر الإعالمية
ع�ن��د ك��ل ع�م�ل�ي��ة اق �ت�راع جت ��رى يف ه ��ذه ال �ب �ل��دان.

