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“لقــد اســترشى الجهــل بالشــأن العــام بــن قطاعــات واســعة مــن الجامهــر وأصبحــت تحركهــم 
ــا  ــدم ب ــن الع ــرون م ــات يظه ــا مرشــحون لانتخاب ــي يطلقه الشــعارات شــديدة التبســيط الت
ســجل ســيايس وال ميلكــون ســوى قدرتهــم عــى الخطابــة”، لخصــت هــذه العبــارة رؤيــة املفكــر 
االســراتيجي األمريــي زبجنيــو بريجينســي لصعود الشــعبوية وهيمنتهــا عى السياســة األمريكية 
قبــل عقــود طويلــة مــن موجــة الشــعبوية الصاعــدة التــي اجتاحت العــامل خــال األعــوام املاضية.

ــة والواليــات املتحــدة إىل  ــة املتطرفــة يف الــدول األوروبي ــارات القومي فلقــد أدى صعــود التي
تصاعــد الجــدل حــول الشــعبوية، والخطاب الــذي تطرحه بعض التيــارات والقيادات السياســية يف 
الــدول الغربية، والذي يتســم بالتبســيط الشــديد للقضايا، ومداهنــة القيادات للمؤيديــن من خال 
طــرح وعــود بتحقيــق أقــى تطلعاتهــم عــر سياســات تتســم بالبســاطة والغمــوض والجاذبية يف 

الوقــت ذاتــه، تقــوم عــى تخيــل إمكانيــة تحقيــق املكاســب املطلقة.

ويتناقــض هــذا الخطــاب الشــعبوي مــع الرشــادة والتحفــظ املصاحــب للخطــاب الســيايس 
ــة  ــى حال ــز ع ــة، والركي ــاد العاطفي ــة األبع ــعبوي بهيمن ــاب الش ــم الخط ــث يتس ــدي، حي التقلي
االســتقطاب واالنقســام يف الدولــة، وتوجيــه االتهامــات للنخــب التقليديــة لتأجيج مشــاعر الغضب 
والعــداء لآلخــر لــدى الجامهــر. ويف املقابــل يــروج الخطــاب الشــعبوي ملعلومــات مغلوطــة عــى 
أنهــا حقائــق ثابتــة يف إطــار الخداع املتعمــد للجامهر للحفاظ عــى تأييدهم للقيادات الشــعبوية.

ويُعــد متكــن دونالــد ترامــب مــن حســم الســباق االنتخــايب يف الواليــات املتحــدة لصالحــه يف 
عــام 2016، أحــد أهــم تجليــات االنتشــار املتزايــد للشــعبوية يف الــدول الغربيــة، حيــث شــهدت 
تلــك االنتخابــات انحــداراً يف لغــة الخطــاب الســيايس بالتــوازي مــع تراجــع ثقــة الجامهــر يف 
السياســة، وحالــة مــن الغضب تجــاه النخب املهيمنة عــى التفاعــات يف السياســة األمريكية، وهو 
مــا دفــع قطاعــات واســعة مــن املواطنــن للجــوء للتصويت العقــايب ضد النظام الســيايس نفســه، 

يف محاولــة لكــر رتابــة الوضــع الراهــن والخــروج عــن مألــوف السياســة.

ومل تقتــر موجــة صعــود الشــعبوية عــى وصــول ترامــب لســدة الســلطة، وإمنا شــملت انتقال 
تيــارات اليمــن الشــعبوي يف أوروبــا مــن صفــوف املعارضــة إىل تعزيــز مشــاركتها يف املجالــس 
ــال إىل  ــا إىل االنتق ــال إىل صفــوف الســلطة، ومتكنه ــة واالنتق ــة والحكومــات االئتافي الترشيعي
صــدارة املشــهد االنتخــايب يف بعــض الــدول، مثــل اليونــان واملجــر وإيطاليــا وســلوفاكيا، باإلضافة 
لهيمنــة القيــادات الشــعبوية عــى مقاليد الســلطة يف الفلبن وتركيــا والرازيل وبعــض دول أمريكا 

الاتينية.

ويعــد وصــول الرئيــس الرازيــي املنتخــب جائر بولســونارو إىل ســدة الســلطة يف ينايــر 2019 
أحــد مــؤرشات صعــود اليمــن الشــعبوي يف أمريــكا الاتينيــة بعــد فــرة مــن هيمنــة “شــعبوية 
اليســار” عــى نظــم الحكــم يف القــارة. ويف أوروبــا، كــام هيمــن حزبــا الرابطــة وحركــة النجــوم 
الخمــس عــى االئتــاف الحاكــم يف إيطاليــا الــذي تحكــم برنامجــه الســيايس توجهــات معاديــة 

للمهاجريــن والاجئــن واالتحــاد األورويب.

ولقــد أدى صعــود التيــارات القوميــة الشــعبوية إىل تصاعــد اتجاهــات “االرتــداد للداخــل” يف 
سياســات الــدول الغربيــة، حيــث تفجــرت حالــة مــن الغضــب الشــعبي بســبب تداعيــات االنفتــاح 
الكامــل عــى العــامل الخارجــي، وتداعيــات حريــة تدفقــات التجــارة عــى األوضــاع االقتصاديــة 
الداخليــة، وهــو مــا يرتبــط برفــض التوســع يف اســتقبال املهاجريــن، والعــداء املتزايــد لألجانــب، 
وإدانــة انتقــال املصانــع ورؤوس األمــوال للخــارج لاســتفادة من انخفــاض تكلفة مقومــات اإلنتاج.

ومل يعــد منطــق املنافســة الكاملــة بــن األفــراد واملنتجــن عى فــرص العمــل واملبيعــات مقبوالً 

مقدمة المحرر



مــن جانــب الشــعوب التــي تفضــل فــرض إجــراءات حامئيــة، وتقييــد حريــة التجــارة والهجــرة، 
واالنعزاليــة، لحاميــة مصالــح الدولــة، وهــو مــا جعــل الخطــاب الــذي قدمــه دونالــد ترامــب يف 
االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة يحظــى بتأييــد رشائــح واســعة مــن املواطنن بســبب تركيــزه عى 
اتجاهــات رفــض العوملــة املتصاعــدة بــن الناخبــن املنتمــن للطبقــة الوســطى، وتعهداتــه بإلغــاء 

اتفاقيــات التجــارة الحــرة، وإعــادة الــرشكات األمريكيــة للعمــل داخــل الواليــات املتحــدة.

ويف الســياق ذاتــه، كان تصويــت غالبيــة الريطانيــن لصالح االنفصــال عن االتحــاد األورويب 
مــؤرشاً جديــداً عــى رفــض املنتمن للطبقة الوســطى تحمــل التكاليف املتزايــدة للعوملــة واالندماج 
االقتصــادي، كــام أنــه كشــف عــن حالــة الغضب من النخــب السياســية الداعمــة للعوملــة يف الدول 

الغربيــة بســبب تجاهلهــم لألعبــاء االقتصادية الناجمــة عن املنافســة العاملية.

ويثــر انتشــار الشــعبوية جــدالً متصاعــداً حــول سياســات الهويــة، وعــى ســبيل املثــال حــذر 
ــة  ــة للكرام ــة: الحاج ــوان “الهوي ــام 2018 بعن ــادر يف ع ــه الص ــا” يف كتاب ــيس فوكويام “فرانس
وسياســات االســتياء” مــن أن “سياســات الهويــة” )Identity Politics( باتــت تهــدد متاســك الــدول 
الدميقراطيــة بســبب اســتدعائها عــدة قضايــا مثــرة للجــدل، مثــل الحاجــة لاعــراف، والكرامة، 
والهجــرة، والعاقــة بــن دوائــر االنتــامء القوميــة والدينيــة واإلثنيــة. وهــو مــا يتســبب يف تزايــد 
ــدان  ــر، وفق ــي يف اآلخ ــن التامه ــات م ــاوف الجامع ــبب مخ ــات بس ــل املجتمع ــان داخ االحتق

الخصوصيــة والخــوف مــن هيمنــة الجامعــات األخــرى عــى مقاليــد الســلطة.

وأيـّـد “إريــك كوفــامن” هــذه االتجاهات يف كتابــه الصادر بعنــوان “التحول األبيض: الشــعبوية 
والهجــرة ومســتقبل األغلبيــة البيضــاء”، إذ أشــار إىل أن التحــوالت الدميغرافيــة والتــآكل التدريجي 
لألغلبيــة البيضــاء يف املجتمعــات الغربيــة قــد دفعهــا للدفــاع عــن بقائهــا عــر تبنــي الشــعبوية 
ومعــاداة املهاجريــن واألقليــات وإعــادة إنتــاج خطــاب “النقــاء العرقــي” وحاميــة الهويــة الثقافية.

 وال ينفصــل ذلــك عــن صعــود “القبليــة الجديــدة” )New Tribalism( يف ظــل حالــة التفــكك 
واالنقســام باملجتمعــات الغربيــة، وتزايــد تأثــر الجامعــات الفرعيــة، وهــو مــا عــّرت عنــه “إميــي 
ــة  ــدت أن هوي ــم”، إذ أك ــر األم ــة ومص ــزة الجامع ــية: غري ــل السياس ــا “القبائ ــوا” يف كتابه ش
الجامعــات أصبحــت القــوى املحركــة للمجتمعــات يف ظــل االنعزاليــة والعــداء لآلخــر ممثــاً يف 
 Zero-Sum( ــة ــادالت الصفري ــة منطــق املع ــن واألجانــب، وهيمن الجامعــات األخــرى واملهاجري

Games( عــى عاقــات الجامعــات ببعضهــا. 

ويف هــذا اإلطــار، يركــز العــدد الخامــس مــن سلســلة “دراســات املســتقبل” عى “صعــود املوجة 
الجديــدة مــن الشــعبوية يف العــامل”، حيــث تتنــاول الدراســة األبعــاد النظريــة ملفهــوم الشــعبوية 
وخريطــة تصنيفــات وأمنــاط الشــعبوية واألطــر النظريــة املفــرة لسياســات الحشــد الجامهري، 
باإلضافــة لتحليــل مــؤرشات املوجــة الصاعــدة مــن الشــعبوية وخصائــص هــذه املوجــة الجديــدة، 

والعوامــل املفــرة النتشــارها، وتداعيــات وتأثــرات املــد الشــعبوي. 

ولقــد أعــدت هــذه الدراســة د.رغــدة البهــي، مــدرس العلوم السياســية بكليــة االقتصــاد والعلوم 
السياســية بجامعــة القاهــرة، والحاصلة عــى درجة الدكتــوراه يف موضوع “تطور نظريــة الردع يف 
العاقــات الدوليــة: دراســة يف النظريــة واألمنــاط”. كــام تناولت يف رســالتها للامجســتر موضوع 
“الحــرب مــن منظــورات العاقــات الدوليــة: بالتطبيــق عى الحــروب الروســية يف القوقــاز”، ولها 
العديــد مــن الدارســات املنشــورة يف دوريــات علميــة ُمحكمــة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة عــن 
اإلرهــاب يف دول آســيا الوســطى، وردع الفاعــل الجامعــي، والتحالفــات الدوليــة وأزمــة الليراليــة 
والديــن والقــوة الناعمــة الروســية والرشعيــة األخاقيــة للقــوة العســكرية واالقتصــاد الســيايس 

ــدويل للبيئة. ال
رئيس التحرير
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