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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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ملخَّص الدراسة
الشَّعبويُة ظاهرٌة ذات جذور اترخيية واجتماعية عميقة، وتزعم أّنا تسعى إىل إعادة السيادة 
إىل الشَّعب وحتت شعار العدالة؛ ولتحقيق ذلك حتّشد اجلماهري الفقرية واملعدمة واملهمَّشة ضد 
النخبة احلاكمة، ويف الوقت الراهن قد حتولت إىل ظاهرة عاملية ومناهضة لِلَعوَلمة. يعىن هذا املقال 
بدراسة خصائص الشَّعبوية وظروفها التارخيية واالجتماعية والفكرية، وال سيما يف أمريكا الالتينية، 
معتمداً عرض سؤال حموري يبحث عن وجه العالقة بني الدميقراطية والتنمية. يبدو أن الشَّعبوية يف 
تالقحها مع اليسارية واألصولية الدينية أو القومية ذات النزعة الرومانسية ابتت تؤجج العواطف 
بذلك  وتضّعف  واالجتماعية،  والطائفية  والقومية-الِعرقية  اهلوايتية  الفجوات  وتعّمق  اجلماهريية، 
النَّْظم واالستقرار السياسي وحكم القانون وتراکم رأس املال، ومتّثل عائقاً كبرياً أمام حتقيق التنمية، 

ومن مثَّ الدميقراطية، يف دول العاَل الثالث.
مقّدمة

الّشمال  اليوم إىل ظاهرٍة عاملية يف  إنَّ الشَّعبوية، وخاّصة يف بُعدها السياسي، قد حتوَّلت 
واجلنوب، ويف الوقت نفسه هلا موقف مناوئ ملسار الَعوَلمة، إذ أنا تعمل على ذلك فعاًل. لقد 
انتهجت الشَّعبويُة يف دول الشمال، وعلى وجه التحديد يف أوراب وأمريكا، نجاً حمافظاً، وُمزَِجت 
وتناهض  اإلقليمية،  لتمثالهتا  لِلَعوَلمة  مناهضة  مواقف  وهلا  املتطّرف،  اليمني  تّيار  لدى  ابلقومية 
كذلك الدعوة إىل فتح احلدود ودخول املهاجرين. من النماذج البارزة هلذا االجتاه يف الشمال هو 
خروج بريطانيا من االحتاد األوريب وبروز ظاهرة ترامب يف الوالايت املتحدة، وكذلك أحزاب اليمني 
املتطرف والفاشية يف أملانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا وهولندا وغريها من الدول. ال تعمل الشَّعبوية 
انتقالة انجحة  هلا  املتقّدمة كانت  الغربية  الدول  والتنمية، ألنَّ  الدميقراطية  الّشمال ضّد  دول  يف 
السياسي  االستقرار  يوَجد  حيث  األمور،  هذه  لديها كلُّ  ترسَّخت  إذ  والدميقراطية،  التنمية  حنو 
املدين  اجملتمع  ومؤسسات  االعالم  ووسائل  لألحزاب  احلر  والنشاط  القانون  ودولة  واالقتصادي 
والقطّاع اخلاص. بيد أنَّ التطورات احلديثة الناجتة عن التطور التكنولوجي وتوّسع القطّاع اخلدمي 

الشَّعبوية السياسية وظروفها التارخيية واالجتماعية

أمحد موثّقي*

*  أستاذ العلوم السياسية يف كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة طهران.
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ودخول هذه الدول إىل عصر ما بعد الصناعة وما بعد احلداثة وما بعد املادية، وعصر املعلومات، 
وكذلك املآالت السلبّية النامجة عن العوَلمة يف دول اجلنوب، والسّيما يف الشَّرق األوسط ومشال 
اليت تسببت  الدينية  السََّلفية والتيارات األصولية  اإلقليمية وتفّشي ظاهرة  النزاعات  إفريقيا، وبروز 
بتدفق املهاجرين والالجئني إىل أوراب وأمريكا، قد أسفر عن كّل ذلك ردود أفعال حماِفظة وشعَبوية 
ضّد التطورات اجلديدة وكذلك مسألة الالجئني، وعلى وجه اخلصوص ضّد اإلسالم واملسلمني. 
فضاًل على ذلك إنَّ العوَلمة االقتصادية واحلركة الدولية لرأس املال، قد أربك التوازن التجاري بني 
دول الشمال، مما دفع ببعض الفئات واجملموعات والطبقات االجتماعية والدول اليت متثلها إىل أن 
تكون هلا مواقف مساندة لشركائهم التجاريني، وهذا ما أّدى إىل أتجيج احلرب التجارية بني أمريكا 

وأورواب من جانب، ومع كندا واملكسيك والصني والياابن من جانٍب آخر.
لكن ابلنسبة ِلدول اجلنوب اليت ل تشهد انتقالًة حنو التنمية، فإنَّ الشَّعَبوية فيها، وأببعادها 
الثقافية والسياسية واالقتصادية، ل تقتصر على مناهضة الَعوَلمة والرأمسالية واحلضارة الغربية اجلديدة 
واحلداثة بنحٍو عام، بل ابتت جتابه وتناهض على وجه اخلصوص الدميقراطيَة الليربالية والتنمية ذات 
النزعة الرأمسالية. إنَّ لِـهذه الصورة ِمن الشَّعبوية يف دول أمريكا الالتينية خلفّية اقتصادية يف الغالب، 
تشافيز1،  ظاهرة  إطار  يف  فنزويال  يف  ظهرت  إذ  واالشرتاكية،  اليسارية  ابلنزعات  ُمزَِجت  حيث 
ومادورو2 الذي أعقبه، وكذلك يف دوٍل أخرى من هذه القارة. أّما يف الشَّرق األوسط ومشال أفريقيا 
القاعدة  إطار  يف  وظهرت  والسََّلفية،  الدينية  واألصولية  السياسي  الشَّعبويُة ابإلسالم  ُمزَِجت  فقد 
وطالبان وداعش وبوكوحرام والشباب وغريها من احلركات األصولية واجلهادية. بل حّت يف إيران ويف 
جنوب آسيا وجنوب شرقها، كاهلند وابكستان واتيلند والفليبني )دوترييت(3 فقد برزت هذه الظاهرة.

مناهضة مسار  الشَّعبوية هو  التيارات واحلركات  املشرتك يف كّل هذه  الوجه  إنَّ  ذلك  مع 
والنخبة  احلاكم  النظام  ورفض  الـُمعَدمة،  والطبقات  االعتياديني  األفراد  على  واالعتماد  الَعوَلمة، 
احلاكمة واالعتماد على القادة ِمن ذوي الشخصيات الكاريزمية، مع حتشيد اجلماهري وإاثرة املشاعر 
على أسس قومية وِعرقية وهوايتية، وإاثرة النزعات الوطنية والدينية أو الطائفية والطََبقية، وتبسيط 

األمور وإبعاد العقل والِعلم والتخصص وجتاهل الواقع املعقَّد بصورة ضمنية أو صرحية.

1. Hugo Rafael Chávez Frías )1954-2013(.
2. Nicolás Maduro Moros.

3.  رودريغو دوترييت )Rodrigo Duterte( ، سياسي فلبيين هو الرئيس السادس عشر للفلبني.
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أّنا  على  املختلفة  لِلقضااي  تنظر  فهي  السطحّية،  منتهى  هّشٌة ويف  املؤدجلة  الظاهرة  هذه 
بسيطة جداً، ويف الوقت نفسه تقّدم حلواًل بسيطة وساذجة؛ وَعَملياً قد امتزجت مع أنواع شّت من 
االيديولوجيات الراسخة والناضجة، ويف نقطة تالقحها مع االشرتاكية والفاشية والقومية االقتصادية 
أو الدينية ال يقتصر أمرها على عدم تقدمي حلول ملعاجلة املشاكل، بل تُفاقم األزمات وتعمل على 
مضاعفتها، وتفرز عنها مظاهر من قبيل احلرب والعنف والضغائن والعداوات وحماربة اآلخر وتشييد 
اجلدران العازلة وختطيط احلدود، وكذلك مظاهر من زعزعة االستقرار وتغييب القانون واهلرج واملرج؛ 

وقد جند هذه املظاهر على وجه اخلصوص يف دول اجلنوب مع توّجه فّتاك ومسبب لِلكوارث.
وابلطبع إنَّ اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية احلاكمة يف دول الشمال واجلنوب 
وعلى املستوى العاَلمي تنطوي على نسب عالية ِمن الظلم والَقمع وتغييب لِلعدالة، مما تسبب بربوز 
حاالت من عدم الرضا وردود األفعال ذات التوجه اخلاص والفئوي4 مثل الشَّعبوية، وهذا ما دفع 
إىل إجياد تصّور يفيد أن هذه احلركات الشَّعبوية تستبطن نزعات ِلإلنقاذ وأّنا تسعى لِلخالص. 
فبناًء على قراءة »الكلو«5 و»موف«6 إنَّ الشَّعبوية هي قدرة إجيابية ومنقذة، وإبمكانا أن تغرّي 
النظام السياسي واالقتصادي اجلائر واملهيمن من خالل حتشيد اجلماهري. أّما هذا املقال فإنّه يسعى 
ابلقدر املمكن وبنحٍو جمَمل إىل أن يبنّي ماهية الشَّعبوية وأبعادها، واحليثيات االجتماعية لظهورها، 
ووجوه اشرتاكها وافرتاقها يف الشمال واجلنوب، وأن يعرض آاثرها وتبعاهتا، وال سّيما ِمن منظور 

التنمية السياسية واالقتصادية يف دول العال الثالث واجلنوب.
الشَّعبوية وخصائصها

إنَّ الشَّعبوية يف األصل تعين اسرتاتيجية التحشيد السياسي ابستعمال منهج الثرثرة السياسية، 
إذ يعّول القادُة واألحزاب الشَّعبوية على قّوة الّناس االعتياديني ِمن أجل زعزعة النظام القائم وحتّديه. 
مثّة اجتاهات أخرى حتلل الشَّعبويَة أبّنا َضرٌب من املأسسة ومنط من السياسة، إذ حتيل إىل حتشيٍد 
ذي طابع سياسي يتمحور حول شخصيٍة قيادية كارزمية يُقال أّنا جتسيد إلرادة األفراد االعتياديني 
وتتحّدث ابمسهم. ومن مثَّ فإنَّ خاصية هذا التحشيد الشَّعبوي هي منط خاص من التواصل، إذ 
يوّظف الشعبويون حلواًل ومعاجلات بسيطة لِلقضااي السياسية املعقَّدة وبلغٍة مباشرة جداً، معتمدين 

4. يقصد »اخلصوصية السياسية/ Political particularism« وهي قدرة صانعي السياسات على تعزيز حياهتم املهنية من 
خالل تلبية املصاحل الضيقة بداًل من الربامج الوطنية األوسع. )املرتجم(

5. Ernesto Laclau )1935-2014(.
6. Chantal Mouffe )1943-…(.
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يف ذلك العقل اجلمعي املتعاَرف، ورافضني العقالنية اخلاصة ابلنخبة احلاكمة واملستقرة. إذن إن 
عليها  واملتعارف  املهّمة  السمات  من  هي  البسيطة  واللغة  الكارزمية  والقيادة  السياسي  التحشيد 

لِلشعبوية7.
مثّة ثالث خصائص حمورية لإليديولوجية الشَّعبوية، وهي العالقة الندية وغري املتصاحلة بني 
»الشَّعب« و»النخبة«، والسَّعي إىل إعادة السلطة إىل الشَّعب والسلطة الشَّعبية، والشَّعب بوصفه 
النخبة  ِمن  ابلضد  العّمالية  الطبقُة  تقف  لِلشعبوية  اليسارية  النَُّسخ  ومتجانسة؛ ويف  واحدة  كلّية 
الربجوازية، ويف التيارات الشَّعبوية اليمينية، مثل أفكار كارل مشيت8 حول الدميقراطية بوصفها اهلوية 
املاهوية جلميع املواطنني، يُتصوَّر اجملتمع السياسي على أنّه جمموعة سياسية منسجمة مع إرادة واحدة 
ومجعية، حيث يكون القائد الكاريزمي هو املتحّدث الوحيد ابسم الشَّعب واملمثل ِلصوهتم؛ وكلُّ 
َمن ال يندرج ضمن هذه اجملموعة الواحدة واملتجانسة وضمن هذا »الشَّعب اخلالص«، من أمثال 
األعداء،  قائمة  ُيصّنفون ضمن  هؤالء  واملهاجرين، كّل  واألجانب  واألقليات  الفاسدة«  »النخبة 
وجيب إقصائهم وحذفهم والتخلص منهم. إذن إنَّ أدق تعريف ممكن حول الشَّعبوية يلخَّص ابلعبارة 
اآلتية: »إيديولوجيا سطحية وفارغة من احملتوى تدعم حكم الشَّعب بوصفه جمموعة متجانسة«9.

وبعبارٍة أخرى، مثّة ثالثة مفاهيم مفتاحية لـ»الشَّعبوية« وهي: عامة الّناس، النخبة، اإلرادة 
اجلمعية؛ و»الّناس« لفظة تنطوي على ثالثة معان: األفراد أصحاب السلطة، واألفراد االعتياديني 
والشَّعب؛ هبذه املفاهيم يقف األفراد االعتياديون يف مواجهة النخبة الثقافية والسياسية واالقتصادية؛ 
وحبسب املنظور الطوابوي لدى روسو حول اجلمهورية والدميقراطية املباشرة والقومية ُتستبَعد مفاهيم 

)النيابة، والتعددية، واالختالف(، ومن مثَّ يتاح اجملال ِلَشرعنة السلطوية10.
لِلشكل واالجتاه،  الفاقدة  بتعويلها على األفراد االعتياديني وحتشيد اجلماهري  الشعبويَة  إنَّ 
تعارض النخبويَة ِمن جانب، ومن جانب آخر تعارض التعددية. يَعّد النخبويون السياسَة -بنحٍو 
حصري أو يف الغالب- أمراً مرتبطاً ابلنخبة، حيث ال حيّق لِلّناس إبداء الرأي فيه؛ فأمثال هؤالء 

7. Abts 2 Kummens, 2007: 407.
8. Carl Schmitt )1888-1985(.
9. Abts 2 Kummens, 2007: 408-409.
10. Mudde 2 Kaltwasser, 2017: 9-19.
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ِمن  حمدود  أمنوذج  إىل  َيدعون  أو  وبينوشه12(،  فرانكو11  )مثل  الدميقراطية كلّياً  يرفضون  النخبة 
الدميقراطية )مثل خوسيه اورتيجا أي جاسيت13 وجوزيف شومبيرت14(.

تعارض التعددية بنحٍو مباشر املنظوَر الثنائي لدى الشَّعبوية والنخبوية، إذ أّنا )أي التعددية( 
املتباينة، مؤّكدًة  العقائد واملصاحل  الفئات االجتماعية ذات  ِمن خمتلف  ومرّكباً  ترى اجملتمَع متنوعاً 
توزيع السلطَة يف أرجاء اجملتمع، واملنع ِمن فرض إرادة مجاعات خاصة، )كالذكور، أو اجلماعات 

القومّية والِعرقية، أو السياسية أو الفكرية و...(15.
اخللفية التارخيية والفكرية والسوسيولوجية لظهور الشَّعبوية

يعتقد كيتشنغ16 يف كتابه املؤثّر التنمية وعدم التنمية ِمن منظور اترخيي17 أنّه ابلتزامن مع 
الثَّورة الصناعية بدأ بني املثقفني َضرٌب ِمن العداء والرفض ملعاانة حياة املدينة وما ترتتب عليه من 
َسلب لِلنزعة اإلنسانية، ففي بريطانيا نفسها ]حيث منطلق الثَّورة الصناعية[ أخذ شعراء وفنانون 
الشيطانية  النقد ألوىل »الطواحني  بتوجيه  أمثال وردزورث18 وبريسي بيش شيلي19 وبليك20  ِمن 
السَّوداء« يف الثَّورة الصناعية، ممجدين الريَف واللجوء إىل احلياة الريفية، وقد كان رفضهم الواعي 
األدبية  الرومانسية  النزعة  هذه  إنَّ  جديدًا21.  أمراً  الِعلمّية  العقالنية  وحّت  واملدينة  لِلصناعة  هذا 
االجتماعيني  املنظّرين  ِمن  وأثّرت على كثرٍي  التاسع عشر  القرن  استمرَّت على مدى  اليت  والفنية 
واالقتصاديني والساسة، هلا عالقة مع الشَّعبوية، وإن كان ميكن وقوع الشَّعبوية ِمن دون حدوث 

الثَّورة الصناعية على نطاق واسع، ومن دون انتشار حياة املدينة22.

11. Francisco Franco Bahamonde )1892-1975(.
12. Augusto Pinochet )1915-2006(.
13. José Ortega y Gasset )1883-1955(.
14. Joseph Alois Schumpeter )1883-1950(.
15. Mudde 2 Kaltwasser, 2017:7.
16. Gavin Kitching.
17. Development and Underdevelopment in Historical Perspective )1989( 2nd Ed. 
Routledge.
18. William Wordsworth )1770-1850(.
19. Percy Bysshe Shelley )1792-1822(.
20. William Blake )1757-1827(.
21. Kitching, 1990:2.
22. Kitching, 1990: 2.
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لقد أخذ التّياُر الفكري لِلشَّعبوية منذ بداايت القرن التاسع عشر يناهض االنتاج املتمركز 
وذي النطاق الواسع، وراح يساند أمنوذجاً ِمن التنمية يقوم على منشآت23 اقتصادية فردية وذات 
نطاق حمدود يف جمال الصناعة والزراعة. من مجلة هؤالء روبرت أوين24 وبرودون25، إذ ُصّنفا ِمن رّواد 
الفكر االشرتاكي أو األانركي26، وليس الشَّعبوية. وبني الفئات االجتماعية أيضاً هنالك املنتجون 
ِمن ذوي النطاق احملدود الذين ميتلكون أدوات االنتاج اخلاّصة هبم أو يستأجرونا، ولكّنها أدوات 
حتت إدارهتم املباشرة يف االنتاج؛ ينتمي أمثال هؤالء إىل فرتات سابقة لِلثَّورة الصناعية وحّت قبل 
ذلك، ِمن أمثال املزارعني واحلرفيني. ويف فرتة الثَّورة الصناعية ظهر الُعّمال ِمن ذوي األجر اليومي 
ضمن عملية السري حنو الربوليتاراي الناجتة عن منط االستثمار، فهؤالء بَسَخطهم ورفضهم القاطع قد 
يناهضون التحّول الصناعي ويدافعون عن عالٍَ تسود فيه الشركات واملنشآت االقتصادية الصغرية؛ 
أو أن املهاجرين ِمن الريف إىل املدن الكبرية قد يدفعهم احلنني إىل حياهتم الريفية واملدن الصغرية 
إىل أن يتخذوا موقفاً مناهضاً لاليديولوجيا الصناعية واحلياة الـَمَدنية. مع ذلك، لقد جرى كّل هذا 
ضمن تّيار التحّول الصناعي منذ ناايت القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر يف أوراب، مبا يف 
ذلك روسيا، إذ كانت هذه االيديولوجيات املناهضة لِلتحول الصناعي الرأمسايل تتبلور لدى مثقفي 
املدن، وليس لدى املزارعني ِمن ماّلك األراضي أو الفاّلحني أو العّمال؛ وقد تعود جذور عدد قليل 

منها إىل أصول َفاّلحية أو ُعّمالية27.
ويشري ]الكاتب السويدي[ بيورن هينت28 أيضاً إىل أن تراث الشَّعبوية متجّذٌر يف اجملتمع 
الغرب يضفي طابعاً  السائد يف  التفكري  بينما   ،)Gemeinschaft( »العاطفية »ذي اآلصرة 
الكالسيكية  وإنَّ صورهتا   ،29)Gesellschaft( النفعية«  اآلصرة  األمنوذج »ذي  على  عقالنياً 

23. Firm.
24. Robert Owen )1771-1858(.
25. Pierre-Joseph Proudhon )1809-1865(. 
26. Anarchism.
27.   Kitching, 1990: 19-20.
28. Björn Hettne.

تونيز  فرديناند  األملاين  االجتماع  عال  صاغهما  األملانيَتني   ،)Gesellschaft(و  )Gemeinschaft( املفردَتني  إن    .29
)1855-1936(، وقد قسَّم هبذين املصطلحني اجلماعات البشرية إىل »مجاعة حملية« كتوظيف لإلرادة العاطفية، و«جمتمع عام« 

كتوظيف لإلرادة العقلية التحكيمية. )املرتجم(
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ولذلك  جّداً،  جيدة  بصورة  الروسية  الشَّعبوية  نُّظمت  لقد  الروسية31.  انرودنيك30  حبركة  تتمّثل 
جذبت عدداً من املثقفني األذكياء الروس يف ناايت القرن التاسع عشر. لقد كان النارودنيكيون 
واملتمركز  الواسع  النطاق  االنتاج ذي  من  بوصفها شكاًل  الصناعي  التحّول  عملية  على  حيتّجون 
)االسرتاتيجية الرأمسالية احلكومية(؛ ولكّنهم ل يرفضوا تطّور أنواع التكنولوجيا، بل كانوا ضّد سيطرة 
الدولة32، وهذه الضّدية كانت أتيت يف سياق الشكل القمعي لعملية التحّول الصناعي يف روسيا33.

لقد كانت الرومانسية احملافظة مبثابة رّدة فعل يف مواجهة اجملتمع الربجوازي الصاعد يف القرن 
التاسع عشر، إذ اتصفت بِسمِة نقد التحّول الصناعي ومعارضة التأثري السليب لِلتغيريات االجتماعية 
على اجلانب اجلمايل واألخالقي، مثل »االغرتاب«34، وهذه اإلشكالية األخرية –أي االغرتاب- 
قد انعكست يف الكتاابت األوىل ملاركس35 ومن بعد ذلك يف كتاابت فيرب36 وفرويد37 وموريس38 

وفروم39 وماركوزة40، 41.
ذات  املعامل  انتاجات  الزراعة وحّت  إطار  تتجاوز  املستدامة  االقتصادية  التنمية  لقد كانت 
النطاق احملدود وذات اإلدارة األسرية، إذ كانت من إفرازات الصناعة والتحّول الصناعي الذي حيدث 
مع تغيري البُنية االجتماعية والـُملكية والقوة االقتصادية يف اجملتمع، وعلى يد الطبقة الرأمسالية )املالك-

املدير( ويف املصانع الكبرية ويف املدن الكبرية، ومع تزايد كبري يف األرابح والثروات. يرى كيتشنغ أن 
تنامي وبسط التمركز االجتماعي والبيئة املالزمة له يف جمال الصناعة واالنتاج والسلطة قد دفع بكثري 
من املفكرين الشعبويني يف القرن التاسع عشر إىل االحتجاج على هذا الوضع، إذ دعوا إىل وضع 

30.  »احلركة الشعبوية الروسية« حركة ظهرت بني فئة املثقفني الروس يف الستينيات من القرن التاسع عشر وُعرفت ابسم »انرود 
نيشيتفو«، وُعرف أتباعها ابسم »النارودنيك« نسبة إىل »النارود« أو »الشعب العضـوي«. )املرتجم(

31.  بيورن هينت، ترمجة أمحد موثقي، ص 213.
32. Statism.

33.بيورن هينت، مصدر سابق، ص 217.
34. Alienation.
35. Karl Marx )1818-1883(.
36. Maximilian Karl Emil Weber )1864-1920(.
37. Sigmund Freud )1856-1939(. 
38. Maurice Blanchot )1907-2003(.
39. Erich Seligmann Fromm )1900-1980(.
40. Herbert Marcuse )1898-1979(.

41.  بريون هينت، مصدر سابق، ص 214-213.
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هدف بديل يتمثَّل مبجتمع مركَّب ِمن منتجي القطّاع الزراعي وغري الزراعي ِمن ذوي النطاق احملدود 
والقاطنني يف الريف واملدن الصغرية. إذن »الشَّعبوية ال متّثل جمّرد دفاع عن املزارعني وعن مكاسب 
عن  تـَُعد دفاعاً  ِمن ذلك،  الصناعة، بل هي ابلقدر نفسه، ورمبا أكثر  الزراعية يف مواجهة  التنمية 
املنشآت االقتصادية ذات النطاق احملدود ودفاعاً عن املساواة االجتماعية واالقتصادية املبنية عليها، 
وذلك يف مواجهة املنشآت االقتصادية ذات النطاق الواسع، وعدم املساواة يف الصناعة والزراعة«42.

املفكرين،  لدى  الشاغل  الشغل  الرأمسايل  الصناعي  لِلتحّول  التوزيعية  املآالت  لقد كانت 
إذ أن املتخصصني يف االقتصاد السياسي »الكالسيكيني« يف ناايت القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر )امسث43 وريكاردو44 وماركس( كان هلم هاجس حجم االنتاج ووفرته وقيمته وتزايده، 
تكون  إال حني  املختلفة  االجتماعية  الفئات  بني  االنتاج  توزيع  آلية  عن  البحث  يستهوِهم  و»ل 
االقتصاد  منّو  يهدد  الذي  التوزيع  من  اجلانب  ذلك  أي  االنتاج،  ِلعملية  »التوزيع« مضرّة  مسألة 
الرأمسايل )حبسب تعبري ماركس(«45. بيد أنَّ قضّية التوزيع من منظور املفكرين الشَّعبويني، منذ آراء 
سيسموندي46 وما بعده، كانت هي القضّية الرئيسة واألوىل، بوصفها قضّية أخالقية واجتماعية 
ِمن أساسها؛ فقد كانوا يعتقدون أنَّ »متركز السلطة االقتصادية واالنتاج والثروة )النامجة عن منّو 
احلجم والتمركز الصناعي( يف الوهلة األوىل غري عادلة، إذ كانوا متوجسني ِمن تعايش الثَّروة العظيمة 
وحجم االنتاج الواسع من جانب، ومن فقر اجلماهري من جانٍب آخر«، وما كانوا لِـيَـعّدوا أبداً مثل 
هذا النظام االقتصادي »مرتقيًا« أبّي معىن من املعاين47. لذا إنَّ اجلذور الفكرية لالجتاه الشَّعبوي 
تعود إىل القرن التاسع عشر، إذ توسَّعت خالل هذا القرن مع احلركات االجتماعية والسياسية ذات 
النزعة الشَّعبوية؛ ولكن يف أوراب الشَّرقية خالل العشرينيات من القرن العشرين جرى إحياء صورة 
معدَّلة عنها، وهي ما أمساها كيتشينغ ابلشَّعبوية اجلديدة، إذ ميکن أن جند أربعة أمناط منها يف 
كتاابت املنظّر السياسي التنزاين »نرييري«48، ويف برانمج العمل العاَلمي لدى منظمة العمل الدولية 

42. Kitching,1990, 11-12
43. Adam Smith )1723-1790(.
44. David Ricardo )1772-1823(.
45. Kitching, 1990: 16.
46. Jean Charles Léonard de Sismondi )1773-1842(.
47. Kitching, 1990: 16.
48. Julius Kambarage Nyerere )1922-1999(.
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)ILO(، ويف كتاابت مايكل ليبتون49 وأي.أف شوماخر51،50.
جيادل كيتشينغ أنَّ شعبوية القرن التاسع عشر والشَّعبوية اجلديدة يف القرن العشرين تنطواين 
على األفكار املناهضة وعقائد األقليات املعارضة لِلعقيدة االجتماعية واالقتصادية الغالبة يف هذه 
القرون، وعلى االجتاهات الرافضة لِلتنمية ولِلفكرة الداعية إىل ضرورة التحّول الصناعي ِمن أجل 
التزايد املستمر يف معايري جودة احلياة52. إنَّ الشعبويني الروس يف القرن التاسع عشر الذين كانوا 
الصناعي، كانت هلم  التحول  املتسارعة يف  الغربية  بلٍد فقري ومتخّلف وجماور ألورواب  يعيشون يف 
هواجس املزارعني والفالحني، وكذلك هواجس القضااي القومية، وهذا ما جيعل توجيه النقد لِلُبعد 
القومي يف التفكري الشَّعبوي ضرورايً، ال سيما أنَّه قد توسَّع يف التفكري التنموي احلديث ويف تقاليد 
نظرية التبعية53 يف أمريكا الالتينية –وبشكل رئيس يف أعمال »أندري غوندر فرانك«54- وهذا ما 

ترك أثَره على أفريقيا واهلند واألماكن األخرى55.
اليت  والتعاليم  األفكار  متّثالن جمموعة من  وبنحٍو عام  معاً  اجلديدة  والشَّعبوية  الشَّعبوية،  إنَّ 
»تعارض التحول الصناعي واالنتاج ذي النطاق الواسع الذي جيري ابسم املنشآت االقتصادية الفردية 
ذات النطاق احملدود«، وكالمها تنتقدان التحّول الصناعي من منظور بديل ضمين وصريح؛ بيد أّن 
فيهما تفاوت يف الزمان ويف األساس الفكري الذي يقوم عليه انتقادهتما. يقول كيتشنغ هبذا الصدد:

وقد  التاسع عشر،  القرن  أوائل  يف  الصناعي  التحّول  أورواب خالل  الشَّعبويُة يف  »ظهرت 
كانت متّثل انتقاداً لِلتحّول الصناعي الرأمسايل؛ )التحّول الصناعي الذي كانت الوحدات واملنشآت 
سوقية(،  اقتصادايت  إطار  وتنشط يف  خاّصة،  ملكية  فيه ضمن  الواسع  النطاق  ذات  الصناعية 
وتستند بشكٍل أساسي إىل أسس اجتماعية وأخالقية. وبتعبرٍي حديث، جادل الشعبويون يف القرن 
التاسع عشر أبن الُكَلف االجتماعية واإلنسانية لِلتحّول الصناعي الرأمسايل غري مقبولة، وتؤدي إىل 
التشكيك يف فوائدها. لقد كان معظم الشعبويني يف القرن التاسع عشر، من الذين كانوا يعارضون 
الرأمسالية، يعرّبون عن أنفسهم ابإلشرتاكيني بشكٍل أو آبخر. وِمن انحيٍة أخرى ظهرت الشعبويُة 

49. Michael Lipton.
50. Ernst Friedrich Schumacher )1911-1977(.
51. Kitching, 1990: 3.
52. Ibid.
53. Dependency theory.
54. André Gunder Frank )1929-2005(.
55. Kitching, 1990: 16. 
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اجلديدة يف روسيا وأورواب الشَّرقية بعد احلرب العاملية األوىل، وبنفس القدر ِمن معارضتها السابقة 
لِلتحول الصناعي الرأمسايل أعلنت عن معارضتها لنموذج التحّول الصناعي االشرتاكي لِلدولة اليت 

ظهرت يف االحتاد السوفييت بعد عام 1917«56.
للتحّول  اإلنساين  أو  االجتماعي  ابلنقد  اجلُدد  الشعبويون  يكتِف  ل  الرغم من ذلك  على 
الصناعي، بل عمدوا إىل التشكيك يف املنطق االقتصادي السائد الذي يساند التحّول الصناعي 

واملنشآت االقتصادية ذات النطاق الواسع، وال سّيما يف جمال الزراعة.
الكسندر  الروسي  والزراعي  االقتصادي  اخلبري  هو  اجلديدة  لِلشَّعبوية  البارز  املنظّر  إنَّ 
الزراعي  االقتصاد  الراهنة حول  النظرايت  إىل حد كبري يف  مؤثرة  أفكاره  ظّلت  إذ  تشااينوف57، 
والتنمية الريفية58. أّما الشعبويون اجلدد فقد يتجاوزون حدود النقد، ويعمدون إىل عرض أمنوذج 
بديل أو مسار بديل عن التنمية االقتصادية، إذ أصبحت حماوالهتم اآلن تُعَرف يف النظرايت البديلة 
الغالب َترد  التنمية«، وأّنا يف  البديلة« أو »ما بعد  لِلتنمية بوصفها »تنمية أخرى« أو »التنمية 
يف مقام نقد التنمية ونفيها ضمن التيار الرئيس، وعلى مستوى اإلثبات ال متتلك حلواًل لِلقضااي 

التنموية املعّقدة59.
يرى هينت )2009: 217 و213( إنَّ الشَّعبوية ظاهرٌة عاملية »تفصح عن مصاحل وقيم 
على  وتنطوي  الصناعية ورسوخها،  الرأمسالية  نفوذ  إثر  مهدَّدة  أصبحت  إذ  الزراعية«،  اجملتمعات 

مضامني متباينة جّداً ضمن املسارات السياسية املختلفة وابلوصف اآليت:
ردود أفعال جملتمع زراعي ذي اكتفاء ذايت يف مواجهة النفوذ الرأمسايل ورسوخه )حركة انردونيك . 1

يف روسيا، والشَّعبوية يف العال الثالث(؛
احتاٌد ذو توّجه تنموي بني الربجوازية القومية والنقاابت العّمالية )شعبوية أمريكا الالتينية(؛. 2
3 . )Financial capital( رأمسالية صغرية ذات نطاق حمدود لِلمزارعني تقارع رأس املال املايل

وأصحاب املصاحل يف املدينة، )شعبوية أمريكا الشمالية(؛

56. Kitching, 1990: 16.
57. Alexander V. Chayanov )1888-1937(.
58. Kitehing, 1990: 21.

59.  يُنَظر: بيرتس،  1396 ]2017[.
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حركة للطبقة الربجوازية الصغرية ضّد البريوقراطية يف دولة الرفاهية الراكدة.. 4
الرومانسية والشَّعبوية الثقافية

متّثل الشَّعبويُة رّدة فعل رومانسية يف مواجهة املبادئ الفلسفية ِلعصر التنوير، إذ كانت يف 
والشَّعب  الِعرق  أصالة  مبدأ  على  القائمة  الرومانسيني  القوميني  املنظّرين  آراَء  املاضي ابستلهامها 
والّناس والبطل ]الزعيم[ والدولة متهد الطريَق لظهور الفاشية يف أورواب. وبعد التفسريات اليت ُعِرَضت 
حول اآلراء السياسية لكّل ِمن روسو60 وهيغل61 وكاراليل62 جرى تعريف حرية الفرد يف إطار طاعة 
قبيل  الفرد يف مشوليات مجاعية من  ُدعَي إىل احنالل  الزعيم والبطل والدولة، حيث  القائد واتّباع 
الناس، الشَّعب، الِعرق والدولة63. ومن جانٍب آخر راحت األصولية الدينية يف الفرتة املعاصرة تنشر 
ضرابً ِمن الشَّعبوية والفاشية الدينية بتجويزها احنالل الفرد يف مشولية ابسم هللا والدين، ولتصبح أشد 
الوجوه عنفاً ضّد األقليات واألداين واملذاهب األخرى، وبنحٍو عام ضّد اآلَخر واآلخرين، موظفًة 
يف ذلك صناعة اآلخر ]otherness making[ على املستوى اهلواييت والَقَبلي والصلب. إنَّ 
الدميقراطية  الديين والعلماين( نشطتا بنمٍط رومانسي وفاشّي ضّد  الشَّعبوية واألصولية )ابجتاَهيها 
والتنمية، وعلى الرغم ِمن أّنما من إفرازات ضعف احلداثة والرأمسالية، فإّنما حبد ذاهتما كانتا رّدة 

فعل مقّوضة جّداً ومتسببة ابلتغريب64.
ويف حقل الثقافة والفنون ُصنـَّفت ما بعد احلداثة65 على أّنا نوع جديد ِمن الشَّعبوية الثقافية، 
بنحٍو  الثقافية  والتعددية  االستهالكي من جانب،  واجملتمع  اجلماهريي  لالعالم  هيمنٌة  رافقتها  إذ 
متناقض من جانٍب آخر، ومن مثَّ الرايدية اجلمالية ومنّو الرايدية الثقافية66. تعمل هذه الرايدايت 
الثقافية يف حّيز واسع من العالقات االجتماعية والسياسية، وكانت تستهدف إحياء اجلانب الرتاثي 

يف السياسة والثقافة املعاصرة، وكانت تواكب منّو الثقافة اجلماهريية67.

60. Jean-Jacques Rousseau )1712-1778(.
61. Georg Wilhelm Friedrich Hegel )1770-1831(.
62. Thomas Carlyle )1795-1881(.

63.  يُنَظر: كاسرير، 1362 ]1983[، ص 223 وما بعدها.
64.  موثقي، 1394، الفصل الثامن، آركون، 1397.

65. Postmodernism.
دة، وعلى  66. الرايدية أو الطليعية أو الطالئعية )avant-garde(، مصطلح يشري إىل األشخاص أو األعمال التجريبية أو اجملدِّ

وجه التحديد فيما يتعلق ابلفن والثقافة والسياسة والفلسفة واألدب. )املرتجم(
67. Dunn , 1991: 112 – 113.
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تنبع ما بعد احلداثة ِمن املشاعر واآلمال الشَّعبوية، إذ أن إحياء »الرتاث« و»احلنني للماضي« 
َجلّيان يف الثقافة املعاصرة. الفارق الرئيس يف ما بعد احلداثة يف العصر الراهن ابملقارنة مع احلداثة 
ورايدايهتا هو اعالن التواجد اجلديد لِلرتاث الثقايف واحلفاظ على املاضي؛ وحبسب راي »روبرت 
دان«68 ميّثل هذا األمر رّدة فعل واحتجاج ضّد القّوة احملركة الصانعة لِلعقالنية واملزيلة لإلنسانية اليت 

تكمن يف احلداثة، ومساراً يتجه حنو إزالة الفوارق الثقافية69.
إنَّ أهم خاصية يف احلركات األخرية املناهضة لِلحداثة هو إعادة القيمة لتلك العناصر املوروثة 
من التاريخ القدمي واآلمال الراهنة اليت أزالتها احلداثة، وهو ما يفصح عن رغبة واشتياق الجتماٍع ما 
قبل حداثي، وشعور االنتماء لِلمكان. إنَّ الذَّود عن القيم اإلنسانوية )humanism( والشَّعبية 
)وهي دعوٌة تعود إىل فرتة ما قبل احلداثة وتعرض اآلن يف فرتة ما بعد احلداثة(، جيعل الرتاَث يف 
معرض معاٍن خمتلفة وجدلية تدور حول حماور وقضااي حماِفظة كاألسرة والدين واجلماعة والشَّعب، 

ويف إطار الصمود يف وجه وسائل االعالم اجلماهريية التجارية واجملتمع االستهالكي70.
أو  الثالث  العاَل  من  املختلفة  املناطق  احلداثة يف  ملناهضة  الرامية  الرتاث  فعل  رّدة  أنَّ  بيد 
يف الدول النامية، قد تبلورت يف إطار الفقر والبطالة والتخلف االقتصادي-االجتماعي والفجوة 
الطبقية والفساد واالستبداد، وأدجلة الرتاث، ويف صورة أنواع ِمن ردود األفعال الرومانسية والشَّعبوية 
واألصولية الدينية والقومية واهلوايتية، وكذلك اليسارية منها، ويف جمتمع ال زال يف مرحلة ما قبل 
الرأمسالية، أو له رأس مال ال مركزي، مما جعلها ُعرضة الستغالل أصحاب السلطة والثروات ضّد 
والعال احلديث والرأمسايل،  الغرب  الداخل واخلارج، وال سّيما ضّد  أعداء خياليني وافرتاضيني يف 
لينتج عن ذلك تقويض أسس العقل والِعلم واالختيار وحرية الرأي والتنوع واالختالف والتعددية 

والتحّزب يف هذه اجملتمعات.
الشَّعبوية والدميقراطية

إنَّ لِلشَّعبوية والدميقراطية إحالة حمورية وأساسية إىل حكم الشَّعب، بيد أنَّ هناك اجتاَهني 
أّنا أكمل شكل من أشكال  الشَّعبوية  أنصار  املفهوَمني. يرى  املتقابلة بني هذين  العالقة  حول 
م يفّسرون الدميقراطية يف الغالب مبعىن احلكم املباشر لِلشَّعب، وابلتايل يعّدون  الدميقراطية، إذ أنَّ

68. Robert Dunn.
69. Dunn, 1991: 130- 31 
70. Ibid.
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املوروث  إىل  األمَر  حييلون  الشَّعبوية  خمالفي  ولكنَّ  ومنسجماً.  واحداً  أمراً  والدميقراطية  الشعبويَة 
الليربايل، إذ مينحون املرجعية والسلطة العليا يف الدولة إىل القانون، ويف هذا املسار يتم التأكيد على 
أمهية العمل النيايب واحلقوق الفردية والتوازن بني القوى واملصاحل، لتصبح دولة القانون أداة لِلّذود 
عن احلقوق الفردية ويف مواجهة مجيع املواطنني، ويف مواجهة كّل املمارسات االستبدادية اليت قد 
تصدر عن سلطة الدولة أو عن سائر املواطنني؛ كّل ذلك من خالل حزمة من املمارسات الرقابية 
ويف إطار نظام نيايب. أّما الشَّعبوية فإنَّ السلطة العليا واملرجعية فيها ليست لِلقانون، بل لِلشَّعب، 
وبداًل عن االستقالل اخلاص والفردي للمواطنني، جيري التأكيد على االستقالل العام واإلرادة العامة 

واملشرتكة لِلّناس ونفاذها71.
تقوم الدميقراطية على فكرة اجملتمع املفتوح واملتنوّع والتعددي، إذ جرى توحيده بصورة رمزية 
يف املسرح السياسي. بينما الشَّعبوية تقوم على األسطورة اخليالية لِلهويّة املغلقة واجلمعية اليت تقمع 
االختالفات الفردية. إنَّ املنطق اهلواييت يف الشَّعبوية يعارض فكرة الدميقراطية النيابية، فقد كان كارل 
مشيت وروسو يعتقدان بعدم إمكانية متثيل الّناس، ألّنم سينكرون سيادهتم. وألنّه من الضروري أن 
توجد هناك هوية مباشرة بني احلّكام والرعّية، فلذا ال يسع احلّكام أن ينوبوا عن رعيتهم إال يف إطار 
نوع من التمثيل املباشر، وخالل هذه اآللية يصبح الزعماء الشعبويون صواتً إلرادة الناس الواحدة، 
الشَّعبوي ليس مثّة حاجة إىل  املنطق  املواطنني. يف  املباشر ابلنيابة عن مجيع  التحّدث  وإبمكانم 
تنمية قدرات املواطنني أو خلق مواطن فّعال وانشط، وإن الزعيم »الدميقراطي« الذي يـَُعد جتسيداً 
إلرادة الشَّعب ال يرى حاجة إىل فرض القيود على سلوكه. ألنَّ الشَّعب يُنَظر إليه بوصفه جمموعة 
املنظور  ]حبسب  اجملموعة  هلذه  احلرّة  اإلرادة  مع  تنسجم  لألفراد  الواقعية  احلرية  وإنَّ  متجانسة، 
الشَّعبوي[، وهبذا املنطق ومع إرغام الفرد على التخّلي عن حقوقه الفردية وأتييد اإلرادة اجلمعية، 

فإنّه –حبسب تعبري روسو ومشيت- »يضطر بنحو مشروع إىل أن يكون ُحرّاً«72. 
لكن منوذج الوحدة العضوية واملتجانسة لالجتماع السياسي ترتك أضراراً يف فكرة التفاوت 
والتنوع يف داخل اجملتمع، وختلق انسداداً يف موقع السلطة، وتفرض سيادة الشَّعب بوصفها أمراً 
كلياً واحداً ومتجانساً. ميثل هذا النموذج الصورة الرئيسة اليت تعّرف الشعبوية وجتعلها قريبة ِمن 
الشمولية73. على الرغم من أنَّ احلالة األوىل )أي الشَّعبوية( تقّر ابلتفاوت بني احلدود السياسية 

71. Abts and Rummens,2007: 405- 410.
72. Abts and Rummens, op.cit.: 415-417.
73. Totalitarianism.
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وسائر احلدود واستقالهلا، وال تسعى إال إىل جمانسة األفراد، فإنَّ احلالة األخرى )أي الشمولية( 
يشمل اجملتمع قاطبة. إنَّ منطق اهلوية  واحداً  تستبطن مشروعاً جملانسة األفراد بوصفهم أمراً كلياً 
الواحدة واملنسجمة يستلزم إقصاء وإبعاد وحّت تدمري كلَّ ما هو متباين وغري متجانس، ويفرض 
بداًل عن ذلك بناًء عمودايً ينطوي على الثنائيات املتناقضة بني األصدقاء واألعداء: بني »حنن، 
والشعب«، و»هؤالء، والنخبة املستقرة« يف رأس هرم اجملتمع )الفكري واالقتصادي والسياسي(، 
وكذلك بني الشَّعب وكّل َمن يقع يف املراتب املتدنية من اجملتمع، إذ يَُظن أن أمثال هؤالء يهددون 
واملنحرفني  واملرابني  واألجانب  اجملرمني  أمثال  ِمن  حلياهتم،  الطبيعي  والنمط  الشعب  عامة  نقاء 
واألقليات واملعارضني، وكّل ما ُيصنَّف ضمن قائمة الغرابء أو »اآلَخر«، وهبذا ُتضفى الشَّرعيُة على 

هذا البناء الذي ال يقبل التصاحل بني الثنائيات املتناقضة74.
يشري كلٌّ من أبتس75 ورومنز76 إىل أنَّ الدميقراطية طاملا كانت توّفر َمنفذاً إلظهار الغضب 
واالستياء الشَّعبوي لفئات معّينة من الناس فإّنا ستكون قادرة على َصّد هتديدات الشَّعبوية. ولكن 
عندما يتوىّل السلطَة قادٌة شعبويون أو أحزاب شعبوية فإّنم يعمدون إىل معارضة الدميقراطية وجتاهل 
املعارضني والربملان والدستور، بل حّت قد يعملون على إزالة كّل ذلك حبّجة أّنا تقف عائقاً أمام 
إرادة الشعب، ومن مثَّ يتجاوزون اآلليات الرقابية األساسية اليت أرساها النظام النيايب والقانوين77. 
الناجحة على  مرهون ابحملافظة  السلطة  الشَّعبوي يف  السياسي  النظام  بقاء  إنَّ  ذلك  فضاًل على 
النظرية احلاِلمة واخليالية القائلة أنَّ األفراَد مظهر كلّي ومتجانس، واليت كانت أداًة وسبباً يف وصول 
هذا النظام إىل السلطة. وللحفاظ على هذه املقاربة والفكرة جتري حماوالت دؤوبة ومستمرة لنزع 
الشَّرعية عن مجيع املعارضني املتوقعني، ويُزال أّي تفاوت وعدم انصياع سياسي ميكن حدوثه، ويف 
النهاية يتجه النظام الشَّعبوي حنو االستبداد والسلطوية والشمولية. وبعبارٍة أخرى إنَّ النظام الشَّعبوي 
حّت إذا جنح يف حذف كّل األمناط من التنوع السياسي، فإنّه ابلنظر إىل الضغط املستمر الذي 
السياسي وعلى  اجملال  االقتصادي على  أو  الثقايف واالجتماعي  لِلتنوع  متارسه األشكال األخرى 
النظرية الداعية إىل جمموعٍة سياسية متجانسة، سيعمد إىل القضاء على أّي تنوّع ممكن يف كافة أحناء 

اجملتمع، ول يعد حيرتم حدود العمل السياسي، وابلتايل يصبح مشوليًا78.

74. Abts and Rummens, op.cit: 418- 419.
75. Koen Abts.
76. Stefan Rummens.
77. Abts and Rummens, op.cit: 419- 421.
78. Abts and Kummens, op.cit: 421- 422.
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الشَّعبوية والتنمية يف أمريكا الالتينية
إنَّ الشَّعبوية والزابئنية يف أمريكا الالتينية اليت تقوم مبستوايت طبقية وتتبلور ضمن اجتاهات 
يسارية واشرتاكية، إمّنا هي ِمن إفرازات التجربة الفاشلة لدول هذه املنطقة يف موضوعة التنمية. إنَّ 
ما شهدته هذه املنطقة -على خالف شرق آسيا- هو النمو االقتصادي فقط وليس التنمية، إذ 
أّنا ضمن مسريهتا ل تعاجل القضااي األساسية يف التنمية من قَبيل الفقر والبطالة والفجوات الطبقية 
الكبرية، إذ أن الفائض االقتصادي الناتج عن النمو والتجارة والتصدير، وحّت التصدير الصناعي 
والسلع االستهالكية، يذهب كّل ذلك إىل َجيب اجلماعات والطبقات احلاكمة، وكذلك األجانب 
انتقال  العمليُة السياسية يف هذه املنطقة حبركٍة بندولية، حيث يتأرجح  ضمن دفع الديون. تسري 
السلطة بني األحزاب اليسارية واليمينية، وهذا ما يدفع ابملوقف السياسي إىل أن يكون متأرجحاً بني 
محاية الطبقات الفقرية واملتوسطة واألوساط العّمالية وأن أتخذ املواقف طابعاً َشعبوايً مناهضاً لِلتنمية 
الرامية إىل تشجيع االستثمار  االقتصادية  الليربالية  النزعة  االقتصادي، وبني  لِلنمّو  وحّت مناهض 
األجنيب وتزايد النمو االقتصادي. وهذا ما جنده يف التجارب األخرية اليت خاضتها دول مثل فنزويال 

والربازيل واألرجنتني وبوليفيا ونيكاراغوا، والوضع الراهن يف املكسيك يفصح عن ذلك.
احصائيات  وفق  فعلى  الالتينية،  أمريكا  يف  واستدامًة  جديًّة  األمور  أكثر  من  الفقر  ميّثل 
إيكالك79 واألمم املتحدة يف عام 2004، كان )7/41%( من نسبة السّكان يف أمريكا الالتينية 
يعيشون يف حالة الفقر، وإنَّ )4/17%( منهم يعيشون يف فقر مدقع؛ وابلطبع هنالك اختالفات 
الفرتة  الفقر خالل  نسبة  تراوحت  إيكالك  تقرير  وفق  فعلى  الدول،  بني  املنظور  هذا  من  مهّمة 
بوليفيا،  ِمن سنة 2000 إىل 2002 مبعّدل )%4/45( يف األرجنتني، و)4/62%( يف  املمتدة 
و)3/69%( يف نيكاراغوا، و)3/77%( يف هندوراس، و)2/60%( يف غواتيماال، و)9/54%( يف 
كولومبيا، و)61%( يف الباراغواي، و)%8/54( يف البريو، و)%6/48( يف فنزويال، وحّت )20%

/2( يف تشيلي، و)%3/20( يف كوستاريكا، و)%5/37( يف الربازيل، و)%4/39( يف املكسيك، 
و)%4/15( يف األروغواي، فيما بلغ املعّدل الكّلي )9/46%(80.

.)ECLAC /79.  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريـيب )اإليكالك
80. Pribble, Huber, Stephens & Stephens , 2009: 387 -388.
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وابلعوامل  ابلسياسة  والتسعينيات غري مكرتث  الثمانينيات  واشنطن81 يف  إمجاع  لقد كان 
مستوايت  االقتصادي  النمو  إىل  الساعية  الربامج  واجهت  وابلتايل  الفقر،  على  املؤثرة  السياسية 
مرتفعة من الفقر، ليكون عائقاً كبرياً أمام هذا االجتاه. ومن جانٍب آخر كانت التيارات الشَّعبوية 
واليسارية اليت تبّنتها األحزاب والقيادات السياسية منذ فرتة »خوان بريون«82 يف األرجنتني وحتديداً 
منذ النصف الثاين من أربعينيات القرن العشرين لغاية فرتة حزب العّمال يف الربازيل، وفرتة »تشافيز« 
صحية  خدمات  عرض  مع  الرفاه  سياسة  اتّبعت  قد  الراهن،  الوقت  يف  فنزويال  يف  و»مادورو« 
الدخل  ذات  الفئات  لصاحل  قد عملت  لتكون   ،]subsidy[ احلكومي الدعم  وتوفري  وتعليمية 
احملدود. ولكّنها على املدى املتوسط تسببت أبضراٍر ِلعملية تراكم رأس املال واالستثمارات األجنبية 
وتوفري فرص العمل، مما نتج عنه تزايد يف نسبة التضخم والكساد، ومن مثَّ تفاقم حالة الفقر العام. 
ويف الوقت الراهن نشهد حالة الضجر والعصيان العام يف نيكاراغوا )ضد اورتيغا83 الثَّوري( وفنزويال 
بقيادة مادورو84 قد أّدت إىل هجرة وجلوء املاليني من األفراد إىل الدول اجملاورة، وقد بلغ ذلك ذروته 

ليبلغ معّدل التضخم يف فنزويال مع ناية سنة 2018 إىل مليون ابملائة.
لقد بدأت املوجُة األوىل من الشَّعبوية يف أمريكا الالتينية مع ظهور السياسة اجلماهريية خالل 
 85)ISI( االنتقال من تصدير احملاصيل الزراعية إىل التحّول الصناعي والتصنيع الستبدال الواردات
منذ الثالثينيات وما بعدها. بيد أنَّ اسرتاتيجية استبدال الواردات يف أمريكا الالتينية، على خالف 
شرق آسيا، ل تكن انجحة، إذ أن األنظمة السياسية السلطوية والشَّعبوية واحملافظة يف هذه االنتقالة 
ل تستطع يف الغالب أن تعاجل القضااي املتعلقة ابلفقر والبطالة والتمييز الطبقي يف إطار نوع من 
التنمية الرأمسالية. فالشعبويون يف املوجة األوىل حتّدثوا عن فئة ِمن النخبة، أي حول أوليغارشية قومّية 
الواردات  استبدال  اسرتاتيجية  تعمل ضّد  فاسدة«  االمربايلية، وبوصفها »خنبة  القوى  مؤتلفة مع 

81. إمجاع واشنطن )Washington Consensus( ، مسودة طرحها جون وليامسون عام 1989 لتكون عالجاً ووصفاً من 
عشرة بنود للدول الفاشلة اليت واجهت صعوابت مالية وإدارية واقتصادية وكيفية تنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية، ابإلضافة 

إىل دعوته البنك الدويل وصندوق النقد الدويل لتبين هذه البنود.
Juan Domingo Perón  .82، )1895-1974(، رئيس مجهورية األرجنتني لفرتتني؛ األوىل يف الفرتة ما بني عامي 

1946 و1955، والثانية بدأت عام 1973 وانتهت بوفاته عام 1974.
83. Daniel Ortega.
84. Nicolás Maduro Moros.

85. التصنيع الستبدال الواردات )Import substitution industrialization(  سياسة اقتصادية وجتارية تؤيد استبدال 
الواردات األجنبية ابملنتجات احمللية. تفرتض هذه السياسة أن الدولة جيب أن حتاول خلفض اعتمادها على اخلارج من خالل تصنيع 

املنتجات املطلوبة حملياً. )املرتجم(
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)ISI(. والشعبويون اجلدد أيضاً، يف عصر العوَلمة والليربالية اجلديدة والتحّول الدميقراطي يف أمريكا 
الالتينية منذ الثمانينيات وما بعدها، اتّبعوا سياسة الرفاه والتوزيع على مدى قصري وبنحو متقّطع 
ِمن  الثانية  املوجة  املتدنّية فقط. ويف واقع األمر ظهرت  العّمالية  الطبقات  وغري مستمر، ولصاحل 
الشَّعبوية اليت كانت أقصر مّدة وأشد عجزاً بكثري، يف أوائل التسعينيات، وال سّيما يف الدول اليت 

كانت تعاين من األزمات االقتصادية املتفاقمة اليت حدثت يف ناية الثمانينيات.
لقد استطاعت احلركات الشَّعبوية يف عصر هيمنة الليربالية اجلديدة يف التسعينيات أن تزعزع 
استقرار األحزاب احلاكمة، ولكّنها ل تنجح يف هتديد املصاحل االقتصادية للنخبة احلاكمة، إذ أن 
املستوايت املتدنّية من التنظيم والتخطيط وغياب البديل االقتصادي الواضح والناجع قد أّدى إىل 

فشل مشروعها.
ميّيز »كينث روبرتس«86 بني أربعة أمناط خمتلفة ِمن الشَّعبوية يف أمريكا الالتينية، مستنداً يف 
ذلك إىل متثالهتا املؤسساتية يف اإلطار احلزيب واجملتمع املدين، أْي على الصعيد العضوي، والعّمايل، 
)ISI( كانت  الواردات  استبدال  عصر  يف  الشَّعبوية  احلركات  أن  ويعتقد  واالنتخاابت،  واحلزيب 
املدين. ولكن يف عصر  أو  احلزيب  اجملتمع  املرتاكمة يف  املنّظمة  الشبكات  الغالب على شكل  يف 
الليربالية جند أن كاّلً من السوق وتقنية املعلومات )IT( وأجهزة االعالم بتجّنبها التنظيم احلزيب 
 /ISI( واملدين قد عملت على حتشيد الناخبني، وإن التحّول العام ِمن الشَّعبوية املنّظمة يف حقبة
استبدال الواردات( قد كان حنو النماذج املفتتة لدى الشَّعبوية الصاعدة عرب االنتخاابت87. إنَّ منّو 
الطبقات العمالية والطبقة املتوسطة يف املدن خالل املراحل األوىل من التحّول الصناعي قد دفعت 
ابألحزاب األوليغارشية التقليدية إىل أن ُتسهم املنافسني السياسيني اجلدد وذوي القواعد الشَّعبية 
والشخصيات الكارزمية والشَّعبوية وأن ُتشركها يف السلطة. لقد كانت احلكومات يف هذه املرحلة 
توّسع من أدوارها يف التنمية والتنظيم وإعادة التوزيع، ولكي جتلب الوالء السياسي لِلفئات املتدنية 
واملعدومة ولتضبط مشاركتهم السياسية رمست عالقات نقابوية88 مع اجلمعيات الثانوية بني العّمال 
والفاّلحني، وإنَّ هذه اجلمعيات تطالب أبجور أعلى وعوائد اجتماعية ومزااي وحقوق مؤسساتية، 
وهي مطالب كانت ُتطرَح من خالل األحزاب اجلماهريية. ولكن يف العصر احلديث والدميقراطي 

86. Kenneth M. Roberts.
87. Roberts, 2006: 127 – 148.

88. النقابوية أو التشاركية )Corporatism(، أيديولوجية سياسية تنادي لتنظيم اجملتمع من ِقبل جمموعات مجاعية )شركات 
خمتلفة عن مفهوم شركات األعمال(، مثل اجلمعيات الزراعية، العمالية، العسكرية، العلمية أو النقابية على أساس مصاحلها املشرتكة.
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عملت إصالحات الليربالية اجلديدة على خفض أدوار الدولة يف التنظيم وإعادة التوزيع، إذ تغّلبت 
القادة الشعبويني وال حّت احلركات  العمل املتجزئ واملرن، وليس تغّلب  الفردانية السوقية وسوق 
العّمالية، ول يعد ألّي من هؤالء األدوات املؤسساتية لِلنفوذ كالسابق. فعلى سبيل املثال جند يف بريو 
التسعينيات بقيادة »فوجيموري«89 ويف األرجنتني بقيادة »كارلوس منعم«90 ذي التوجه البريوين91 
قد ُأمِهل العمل املؤسسايت أو جرى قمعه، واستُئنف األمر بداًل عن ذلك يف ضوء اصالحات تعتمد 
الليربالية اجلديدة، وتراجعت طبيعة العالقات النقابوية مع العمل. ويف فينزويال أيضاً راح »تشافيز« 
جيذب الفقراَء من دون مساعدة االحتاد الوطين لِلعمل )CNT(. ويف واقع األمر عندما يضعف 
العمل املنّظم أو املؤسسايت من خالل األزمة االقتصادية واالصالحات، وال سيما يف املواضع اليت 
يعمد القادة الشعبويون أبنفسهم إىل إعادة البُنية السوقية ويوظفون ُسباًل زابئنية جلذب الفقراء غري 

املنتظمني، عند ذلك يصعب احلفاظ على العالقات النقابوية92.
وعلى خالف املوجة األوىل لِلشَّعبوية فإنَّ يف هذه احلقبة ل جيِر الرتكيز فيها على ايديولوجية 
اهلوية املشرتكة ألمريكا الالتينية ومناهضة االمربايلية، وإنَّ عملية حماربة »الطبقة السياسية« والدولة 
قوية  دولة  وجود  إىل  َيدعون  الذين  السياسيني  النشطاء  من  الفئة  تلك  من خالل  كانت جتري 
ويعارضون توسيع السوق احلرّة. أّما عامة األفراد الذين كانوا يؤيدون التوجه الليربايل اجلديد كانوا 

ُيصنَّفون على أّنم مجاهري منفعلة ومتأثرة، وميكن معرفة آرائهم من خالل االستبياانت.
لقد كانت السمة البارزة لِلموجة الثانية على الصعيد العملي هي تنفيذ سياسات مكافحة 
الفقر اليت تستهدف األجزاَء غري الرمسية والفئات االجتماعية اليت تعيش حالة الفقر املدقع93. على 
أنَّ تشافيز، على خالف فوجيموري، كان يشبه الشَّعبويني الكالسيكيني يف الفرتات السابقة من 
الذين خيوضون صراعاً شديداً مع مصاحل النخبة، وخّلفوا تركًة مؤسساتية يف غاية االستدامة. مع 
ذلك وبنحٍو عام، إن احلركات الشَّعبوية على الرغم من متّكنها من زعزعة األحزاب املستقرة، ل تقدر 
على هتديد املصاحل االقتصادية لِلنخبة احلاكمة، وإنَّ األَبَوية قد استمرَّت يف العصر احلديث أيضاً مع 

89. Alberto Fujimori.
90. Carlos Saúl Menem )1930-2021(.

ابلعدلية، هي حركة سياسية  واملعروفة كذلك   ،)Justicialismo( االجتماعية العدالة  أو   ،)Peronismo( البريونية  .91
السياسة  يف  مؤثرة  حركة  بكونا  اتسمت  وإرثه.   )1974-1895( بريون  خوان  األرجنتيين  احلاكم  أفكار  إىل  تستند  أرجنتينية 

األرجنتينية يف القرنني العشرين والواحد والعشرين.
92. Roberts, 2006: 133 – 135.
93. Mudde & Kaltwasser, op.cit., p.31.
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قمع أو خيبة احلركات العّمالية واألحزاب اجلماهريية يف التوّسع؛ وحيثما كانت األزمات االقتصادية 
وإصالحات السوق تسبب ضعفاً كبرياً يف املؤسسات ذات الطابع اجلماهريي والشَّعيب ظلَّت األبويّة 
ل تقدر على إضعاف األنظمة  قّوًة سياسية اثبتة. فحّت »إريك بود«94 يعتقد أن العوَلمة أيضاً 
نفسه  ابلقدر  يتضائل  فقد  وأشّد  أعلى  النظام  يف  األبوية  مستوى  وكّلما كان  األبوية،  السياسية 
احتمال حتقق وجناح الدميقراطية والتنمية يف ذلك النظام95. يعقد »إريك بود« مقارنًة بني جتربة 
تشيلي يف عهد »بينوشيه« وبريو يف عهد »فوجيموري« ويقول: لقد قّدمت تشيلي منظوراً تنموايً 
منسجماً، ولِلدولة فيها »استقالل متجّذر« وبريوقراطية قوية وفاعلة وكانت انجحة يف ذلك. ولكّن 
بريو ل متتلك تلك الرؤية املنسجمة ول تتميز الدولة فيها ابالستقالل والفاعلية القوية والبريوقراطية، 
وإن سياستها االقتصادية انتهجت مساراً أبوايً يعىن خبدمة الزبون فقط، إذ خاضت جتربة مشاهبة 

لتجربة الفليبني وإندونيسيا يف جنوب شرق آسيا، ول تتوفر يف جتربتها اجلانب الرقايب واحملاسبة96.
إنَّ الدولة األبوية ال تقدر على اختاذ وتنفيذ اسرتاتيجية تنموية منسجمة، والدول ذات النظام 
األبوي املتشدد ال متتلك رؤية، وال درجة نسبية من االستقاللية يف وضع السياسات العامة، وليس 

هلا بريوقراطية انجعة، إذ أنا مفردات ضرورية ألّي ختطيط اقتصادي منسجم97.
لقد بدأت املوجُة الثالثة والراهنة من الشَّعبوية مع انتصار تشافيز يف انتخاابت عام 1998، 
لتنتقل املوجُة بعد ذلك إىل دول أخرى مثل بوليفيا )بزعامة إيفو مورالس98(، واالكوادور )بزعامة 
رفاييل كوراي99(، ونيكاراغوا )بزعامة دانييل أورتيغا100(. يوّظف هؤالء القادة السياسيني خطاابت 
مشاهبة خلطاب املوجة األوىل من التيارات املناهضة لالمبريالية واهلوايتية يف أمريكا الالتينية، ولكّنهم 
م  على خالف تلك احلقبة يتخذون مواقف يسارية متطرفة ومناهضة للسوق احلرّة، ويزعمون أنَّ

يقّدمون أمنوذجاً جديداً من التنمية ويعملون على حتقيق تقّدم حقيقي لواقع الطبقة الفقرية.
إنَّ هذه املواقف وهذا اخلطاب اليساري الشَّعبوي مها من إفرازات االستياء الشَّعيب الناتج 

94. Eric Bud.
95.  إريك بود، 1398.

96.  املصدر نفسه، ص 83-77.
97.  املصدر نفسه، ص 89.

98. Juan Evo Morales Ayma.
99. Rafael Vicente Correa Delgado.
100. Daniel Ortega.
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عن اصالحات الليربالية اجلديدة خالل العقَدين األخريَين من القرن العشرين؛ فعلى الرغم من خلق 
استقرار اقتصادي شامل ل تنجح يف معاجلة املستوايت املرتفعة من التمييز االقتصادي-االجتماعي.

التمييز، ويَعدون  الذين حلقهم  القادة يتحّدثون عن عامة الشَّعب احملرومني ِمن  إنَّ هؤالء 
إبعادة السيادة إىل الشَّعب ِمن خالل برملان ودستور جديَدين، وبتنفيذهم هذه اخلطوات ل يقتصر 
نتاج عملهم على تقييد وحتديد قّوة النخبة القدمية، بل قّيدوا بنحو جاد وحقيقي إمكانيات املعارضة 

اليت تروم منافسة احلكومات الشَّعبوية عرب ُسُبل حرّة وعادلة101.
النتيجة

متّثل الشَّعبوية ايديولوجية سطحية وضحلة احملتوى، إذ تعمد إىل حتشيد اجلماهري من خالل 
قادة من ذوي الشخصيات الكارزمية أو األحزاب اجلماهريية، وتعمل على مضاعفة شّدة التباين 
والَعداء مع النظام املستقر والنخبة احلاكمة، وتنطوي على ثالثة مفاهيم مفتاحية: الشَّعب، والنخبة، 

واإلرادة اجلماعية.
تعود الظروف التارخيية واالجتماعية لظهور الشعبوية إىل احلداثة والرأمسالية والتحّول الصناعي 
الذي جرى بوساطة الشركات ذات النطاق الواسع، اليت نتج عنها إضعاف املنشآت االقتصادية 

الصغرية وهتميش الطبقات املتدنية واملعدمة، وهو ما أاثر ردود أفعاٍل شعبوية.
أّما الشَّعبوية يف الظروف املختلفة اختذت أشكااًل متفاوتة وأُدجَمت مع ايديولوجيات متنوعة 
وخمتلفة، اليسارية منها واليمينية. والشَّعبوية والشَّعبوية اجلديدة يف الوقت الراهن ويف الدول األوربية 
وظهرت كرّدة  والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  ابلقومية  ارتبطت  قد  العاَل  مشال  يف  واألمريكية 
التطور  الفئات االجتماعية اليت ل تلحق بركب  فعل حيال مسألة الالجئني وكذلك حيال بطالة 

التكنولوجي، وهلا مواقف مناهضة لِلَعوَلمة وابتت هتدد حّت االحتاد األورويب.
أّما يف دول اجلنوب، وال سيما يف أمريكا الالتينية، فإنَّ الظروف االقتصادية-االجتماعية 
واالنقسام  والبطالة  ابلفقر  املرتبطة  القضااي  معاجلة  ويف  التنمية  يف  الدول  هذه  خيبة  عن  الناجتة 
الطبقي قد تسبب بظهور أحزاب وحركات وقادة شعبويني قد تالقحت توجهاهتم ومتبنياهتم مع 
الربازيل(.  يف  )بولسوانرو102  اليمينية  األخرية  اآلونة  ويف  واالشرتاكية،  اليسارية  االيديولوجيات 

101. Mudde & Kaltwasser, op.cit: 31-32.
102. Jair Messias Bolsonaro.
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الدينية، وأفرزت  وابلنسبة ملنطقة الشَّرق األوسط ومشال إفريقيا فقد امتزجت الشَّعبويُة ابألصولية 
موقفاً مناوائً لِلغرب ومناهض للحداثة والرأمسالية. وابالستناد إىل التفسري املستَمد من آراء »الكلو« 
و»موف« متّثل الشعبويُة حراكاً ساعياً لِلخالص، إذ يعمد إىل توظيف قّوة إجيابية من خالل حتشيد 
اجلماهري االعتياديني من ابطن الدميقراطية الليربالية الذين يشّكلون الفئات املعدمة من اجملتمع، وهبذا 
تستطيع إحداث تغيري يف الوضع القائم. بيد أنَّ الشَّعبوية من خالل رفضها األسس الليربالية يف 
الدميقراطية مثل العقالنية والرقابة والتعددية وسلطة القانون تعمل على مناهضة الدميقراطية الليربالية، 
ومن خالل زّجها ابألفراد االعتياديني يف السياسة وصنع القرار السياسي تعمل على رفض ودحض 
النخبة السياسية والتخصص السياسي والرقابة السياسية ونشاط األحزاب والتعددية احلزبية بنحو 
كامل. بل حّت العلوم السياسية بوصفها فرعاً علمياً، ومع كّل ما فيها من اختصاصات فرعّية، 
جيري جتاهلها يف اخلطاب الشَّعبوي، وهبذا تقف اجلماهرُي ابلّضد من أّي نوع من التخصص واخلربة 

السياسية والدميقراطية.
وكمحّصلٍة نائية ميكن القول أن الشَّعبوية يف دول العاَل الثالث هي نتاج خيبة هذه الدول 
يف التحديث والتنمية، وإنَّ الفقَر والبطالة والتضخم، حّت مع وجود النمو االقتصادي، قد يدفع 
ابلفئات والطبقات االجتماعية املضطهدة واملهمَّشة اليت ال متثّلها أحزاب ومجاعات سياسية معّينة 
أن يـُزَّج هبا يف املشهد السياسي على يد القادة ِمن ذوي الشخصيات الكاريزمية؛ إذ أن حتشيدهم 
اجلماهريي، وإْن كان على حّد تعبري هشام شرايب يستبطن أعظم قّوة مقّوضة يف األنظمة األبوية 
يف إطار حركات اإلسالم األصويل، ولكن بعد انتصار أي نظام شعبوّي وبعد استقراره يظهر نظام 

أبوّي جديد أشد سلطويًة من النظام السابق103.
الغالب بتوظيفهم تكتيكات حتشيدية ودعوهتم إلعادة  إنَّ الشَّعبويَة والقادة الشعبويون يف 
االنتاج وخطاابهتم الداعية لِلعدالة والذَّود عن الفقراء وعامة الناس يوّسعون املنطق اهلواييت والتوزيعي 
يف اجملتمع السياسي ويف البلد بنحو عام، وجيعلون من اجملتمع أن يعيش يف قطَبني )الصديق والعدو، 
الفاقدة  اجلماهري  وإدخال  االجتماعية-السياسية  النزاعات  تشديد  ومن خالل  واآلخرون(؛  حنن 
لِلشكل إىل املشهد السياسي وجتاوز األحزاب السياسية واجملتمع املدين ودولة القانون يعمدون إىل 
تفاقم حالة الفوضى والالاستقرار. إنَّ الشعارات الشَّعبوية حول حمور العدالة والتوزيع وسيادة الشَّعب 
واإلرادة اجلماعية تزيل إمكانية تراكم رأس املال واالستثمار وتفسد ظروف العمل واالنتاج، وال سيما 
من خالل توجهاهتا اليسارية املناهضة للرأمسالية والغرب تعمل على توزيع املوارد املتوفرة من خالل 

103.  هشام شرايب، 1385، ]2006[.
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ترتك  القصري، وهبذا  املدى  والرفاهية على  االجتماعية  واخلدمات   ]subsidy[ احلكومي الدعم 
أضراراً على عملية توليد الثَّروة من خالل االنتاج وتوزيعه املستند إىل سهم عوامل االنتاج؛ وأّنا على 
املدى املتوسط والبعيد تتسبب يف تفاقم حالة الكساد والتضخم والفقر والبطالة والتمييز والفساد 
والريع والفجوة الطبقية، وتدفع ابلطبقات املتوسطة والفقرية إىل أن تكون أشد ضعفاً، وابلتايل تؤدي 

إىل إفساد الدميقراطية والتنمية معاً.
إنَّ اخلطاب الشَّعبوي ميّثل مجهورية ضّد مجهورية الشَّعب، وخيلق حكومَة الشَّرذمة واألراذل 

وسيادة اللصوص ومجهورية الفقراء ضّد الفقراء.
ويف واقع األمر تؤّدي جتربة الدميقراطية اليت تسبق ظهور الدولة القومية واحلديثة اليت تعتمد 
التنموية،  املنحى املرييتوقراطي ]meritocracy / حكم األخيار[ واملمارسة  البريوقراطية ذات 
الزابئنية  وظهور  العوام  وخداع  التوقعات  تنامي  إىل  التجربة(  )هذه  تؤّدي  التنمية،  تسبق  واليت 
القومية واحلديثة  الدولة  التنمية. ولكن بعد تكوين  والشَّعبوية، ومتنع من تراكم رأس املال وحتقيق 
لن  ذلك  عند  األعمال،  رايدة  على  العاملة  القومية  والربجوازية  املتوسطة  الطبقة  وتعزيز  والتنموية 

تتحوَّل الدميقراطية إىل الشَّعبوية.
إنَّ احلركات الشَّعبوية يف دول الشمال ليست مستدامة، وال تقدر على أن تسود وهتيمن 
على املدى البعيد. ولكن الشَّعبوية يف دول اجلنوب والعاَل الثالث قد منت خالل عملية التحّول 
)أي  ا  فإنَّ التنمية،  غياب  جرّاء  ومهمَّشة  ومعَدمة  فقرية  أغلبية  وجود  إىل  وابلنظر  الدميقراطي، 
الشَّعبوية( يف هذه الدول، من خالل تالقحها مع االيديولوجيات االشرتاكية )يف أمريكا الالتينية( 
واألصولية الدينية )يف الشَّرق األوسط( تنمو وتتوسَّع، ليحتشد الّناُس بعد ذلك بوساطة خنبة حزبية 
أو فئوية، أو من خالل أوساط معادية لِلنخبة، وحّت عرب شبكات التواصل االجتماعي، وذلك من 

أجل حتقيق مصاحلهم اخلاصة، ويتوحدون معاً ضّد الدميقراطية والتنمية.
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