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وعلى الرغم من توقعات تراجع مصداقية وشعبية التيار "الشعبوي 
الغرب  في  السياسي  والتقلب  االستقطاب  حالة  فإن  اليميني"، 
تتنافس  مختلفة،  توجهات  ذات  أخرى  تيارات  بظهور  ستستمر، 
معه على الدعم الشعبي، في ظل استمرار البحث عن بديل للرؤية 

الليبرالية التي سادت الخطاب السياسي الغربي لعدة عقود.

�أواًل: تاأثري�ت �الأزمة �ملالية �لعاملية
تحــول  نقطــة   ،2007 لعــام  العالميــة  الماليــة  األزمــة  مثلــت 
ــى  ــة عل ــدول الغربي ــي ال ــن ف ــاب الناخبي ــى انق ــة أدت إل محوري
النخــب السياســية التــي قــادت المشــهد منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 
وكانــت أيضــاً بمنزلــة نقطــة تحــول فــي توازنــات القــوة العالميــة، 
حيــث أدت إلــى تســريع اتجــاه الواليــات المتحــدة لتقليــص أعبائهــا 
ــة  ــق تضافــر هــذان العامــان بيئ ــد خل ــة. وق ــى الســاحة الدولي عل

دوليــة مائمــة لتصاعــد االســتقطاب والتقلبــات السياســية، داخليــاً 
ــة  ــات البريطاني ــي الجامع ــخ ف ــتاذ التاري ــأ أس ــا تنب ــاً، كم وخارجي

ــي عــام 2009. ــل فيرجســون ف ــة ني واألمريكي

ففــي مقــال بعنــوان "محــور االضطرابــات"، توقــع فيرجســون 
ــة،  ــة المالي ــات األزم ــراء تداعي ــات ج ــم اضطراب ــهد العال أن يش
خاصــة أنهــا اقترنــت بتراجــع فــي قــدرات القــوة العظمــى المهيمنة 
ألعبــاء  وتحملهــا  انخراطهــا  ودرجــة  الدولــي،  النظــام  علــى 
الزعامــة الدوليــة. واســتند فيرجســون فــي هــذا التحليــل إلــى 
دراســته الموســعة عــن فتــرة الحربيــن العالميتيــن، والتــي تشــير 
إلــى أن هذيــن العامليــن، باإلضافــة إلــى تصاعــد التوتــرات اإلثنيــة 
ــا بظهــور االســتقطاب  والطائفيــة علــى المســتوى الداخلــي، اقترن

ــاالت الصــراع. ــد احتم وتزاي

ــة  ــدالع األزم ــد ان ــرة بع ــرر الظاه ــع فيرجســون أن تتك وتوق
الماليــة لعــام 2007، وأن تكــون منطقــة الشــرق األوســط بــؤرة 
التوتــرات اإلثنيــة  مــا ســماه "محــور االضطرابــات" بســبب 
ــا ســتمتد  ــم، كم ــي باإلقلي ــة، وتراجــع االنخــراط األمريك والطائفي
االضطرابــات إلــى دوٍل فــي مناطــق أخــرى، مــن روســيا شــرقاً 
ــزاً  ــع أن تكــون األزمــة محف ــم يتوق ــه ل ــاً، لكن ــى المكســيك غرب إل
لعــدم االســتقرار فــي دول الغــرب المتقــدم نفســه، وأن تطفــو إلــى 
الســطح تيــارات قوميــة متطرفــة، كانــت قــد اختفــت مــن الســاحة 

ــل)1(. لزمــن طوي

ولــم يأخذ فيرجســون في االعتبار التداعيات القاســية لسياســات 
التقشــف، والمســتوى غير المســبوق مــن التعددية الثقافيــة والعرقية 
التــي أصبحــت تميــز الــدول األوروبيــة والواليــات المتحــدة أيضــاً، 
كمــا أنــه لــم يأخــذ فــي االعتبــار أن أوروبــا لــم تكــن بمنــأى عــن 

تضافرت عوامل خارجية وداخلية لتصعيد التيار القومي 
املشهد  صدارة  إىل  للعوملة،  املناهض  اليميني 
التيار  هذا  جتربة  لكن  غربية،  دول  عدة  يف  السياسي 
مبشروع  أحاطت  التي  و“الفوضى”  السلطة،  يف 
إدارة  وممارسات  األوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا  خروج 
يطرح  حقيقيًا  بدياًل  ميثل  ال  أنه  أظهرت  ترامب،  دونالد 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  للمشكالت  حلواًل 
على  سلبية  كانت  التجربة  هذه  تداعيات  وأن  املعقدة، 
مبصالح  وأضرت  بل  والداخلي،  الدويل  املستويني 
السلطة  إىل  التيار  هذا  أوصلت  التي  االنتخابية  القاعدة 

يف املقام األول.
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حالة العامل

تداعيــات التراجــع األمريكــي عــن تحمــل أعبــاء القيــادة العالميــة. 
فعنــد انــدالع أزمــة الديــون الســيادية فــي منطقــة اليــورو بعــد عــام 
2007، والتــي تجلــت بشــكل حــاد فــي اليونــان، ارتفعــت أصوات 
أوروبيــة تطالــب بمشــروع مارشــال أمريكــي جديــد يقيــل اليونــان 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــا ف ــس األمريكــي أوبام ــا. لكــن الرئي مــن عثرته
رفــض أن تتحمــل الواليــات المتحــدة هــذا العــبء، وأصــر علــى 
ــط  ــها. وضغ ــكاتها بنفس ــا مش ــل أوروب ــان لتح ــد ح ــت ق أن الوق
أوبامــا علــى المستشــارة أنجيــا ميــركل لكــي تقــود ألمانيــا، مــن 

خــال مؤسســات االتحــاد األوروبــي، هــذه العمليــة.

ولكــي تســتطيع ميــركل تبريــر التكلفــة االقتصاديــة التــي 
االنتخابيــة،  لقواعدهــا  الصــدد  هــذا  فــي  ألمانيــا  ســتتحملها 
ــادة  ــة إلع ــفية عنيف ــراءات تقش ــق إج ــى تطبي ــرت عل ــا أص فإنه
ــان. وكان لهــذه اإلجــراءات  ــي اليون ــة العامــة ف ــوازن للميزاني الت
ــر  ــار الفق ــت بانتش ــي، اقترن ــعب اليونان ــى الش ــة عل ــة باهظ تكلف
والبطالــة، وبصعــود التيــارات السياســية المتطرفــة علــى اليميــن 
ــث  ــة، حي ــرات القومي ــاء النع ــك إحي ــى ذل ــب عل ــار. وترت واليس
حمــل المتظاهــرون ضــد السياســات التقشــفية فــي اليونــان صــوراً 
لميــركل علــى هيئــة هتلــر، وتصاعــدت االحتجاجــات بــأن ألمانيــا 
ــرب  ــا الح ــببت فيه ــي تس ــائر الت ــن الخس ــان ع ــوض اليون ــم تع ل
القوميــة  التيــارات  انتقلــت  اليونــان،  ومــن  الثانيــة.  العالميــة 

المتطرفــة إلــى دول أوروبيــة أخــرى.

 وصعــدت أيضــاً إلــى الواجهــة تيــارات "قوميــة" داخــل 
الواليــات المتحــدة تنــادي بأنهــا تحملــت مــا فيــه الكفايــة مــن أعبــاء 
خارجيــة، وعليهــا االهتمــام بشــؤونها الداخليــة، وظهــر االنقســام 
ــدول  ــث اعترضــت شــعوب ال ــي، حي ــن دول االتحــاد األوروب بي
الغنيــة علــى تحمــل عــبء الــدول التــي تعانــي الديــون، وانتفضــت 
ــى السياســات التقشــفية الحــادة المفروضــة  ــرة احتجاجــاً عل األخي
ــذي  ــي ال ــاد األوروب ــة لاتح ــارات المعادي ــرت التي ــا، وظه عليه

تســبب فــي تحميــل الشــعوب أعبــاء فــوق طاقتهــم. 

ثانيًا: دو�فع �صعود �لتيار �ليميني
ــم  ــاد دع ــكل ح ــوض بش ــاً"، ق ــاً "عقابي ــاخ تصويت ــذا المن ــهد ه ش
أحــزاب يميــن ويســار الوســط فــي أوروبــا، مقابــل ارتفــاع شــعبية 
أحــزاب وتيــارات متطرفــة علــى اليميــن واليســار. وتســببت هــذه 
الظاهــرة فــي "تفتــت" الخرائــط االنتخابيــة لدرجــة عرقلت تشــكيل 
حكومــات ائتافيــة فــي العديــد مــن الــدول، كان مــن أبرزهــا 
ــة  ــات البرلماني ــي االنتخاب ــا ف ــة ألماني ــق، حال ــارًة للقل ــا إث وأكثره
ــرة  ــات كبي ــركل صعوب ــارة مي ــت المستش ــث واجه ــرة، حي األخي
فــي تشــكيل حكومتهــا، كمــا اضطــرت للتخلــي عــن قيــادة حزبهــا 
ــون  ــره المراقب ــات، مــا اعتب بســبب األداء الضعيــف فــي االنتخاب
ــي  ــط ف ــس فق ــدال لي ــن الوســطية واالعت ــة عصــر م ــراً بنهاي نذي

ألمانيــا، ولكــن فــي أوروبــا كلهــا.

وفــي هــذا اإلطــار، حققــت األحــزاب والتيــارات اليمينيــة 
نجاحــات ال يســتهان بهــا، إذ تمكنــت مــن الوصــول إلــى عضويــة 
البرلمــان األوروبــي، كمــا وصلــت إلــى الســلطة فــي المجــر 
ــي متطــرف ليتزعــم  ــل وصعــد حــزب يمين ــا، ب والنمســا وإيطالي
المعارضــة فــي البرلمــان األلمانــي ألول مــرة منــذ نهايــة الحــرب 

العالميــة الثانيــة. وباإلضافــة إلــى النجاحيــن األساســيين لهــذا 
"المشــروع الشــعبوي" وهمــا التصويــت لصالــح خــروج بريطانيــا 
مــن االتحــاد األوروبــي، وانتخــاب ترامــب رئيســاً للواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، فقــد وصــل ممثــل لهــذا التيــار للســلطة رئيســاً 

ــل. ــي البرازي ــة ف للجمهوري

وقــد دعــت هــذه الحالــة مــن الزخــم بســتيف بانــون، المستشــار 
فــي  اليمينيــة  الشــعبوية  ترامــب، و"منظــر"  لدونالــد  الســابق 
الواليــات المتحــدة، ألن يتحــدث عــن تحالــف دولــي للتيــارات 
اليمينيــة، مشــيراً إلــى أنهــا تمثــل بديــل "الليبراليــة الدوليــة" التــي 

ــاردة)2(.  ــة الحــرب الب ــذ نهاي ســادت من

وبشــكل عــام، لعبــت تدفقــات الهجــرة دوراً محوريــاً فــي 
تعزيــز صعــود هــذه التيــارات. وفــي كتابــه األخيــر عــن صعــود 
التيــارات الشــعبوية فــي الغــرب، يركــز أســتاذ االقتصــاد بجامعــة 
كاليفورنيــا بيــري أيشــنجرين، علــى أهميــة األبعــاد االقتصاديــة، 
ــن الشــعبوي هــو  ــدي اليمي ــن مؤي ويؤكــد أن القاســم المشــترك بي
الوظائــف  بــأن  والشــعور  االقتصــادي  بالتهميــش  اإلحســاس 
أصبحــت أقــل أمانــاً فــي ظــل تراجــع األجــور ومواجهــة األنشــطة 
االقتصاديــة للركــود، واتســاع الهــوة بينهــم وبيــن المســتفيدين 
ــذه  ــى شــعور ه ــة إل ــدم التكنولوجــي، باإلضاف ــة والتق ــن العولم م
ــور  ــات التط ــى تداعي ــيطرته عل ــد س ــد فق ــع ق ــأن المجتم ــة ب الفئ
ــا  ــى حدوده ــيطرة" عل ــدت الس ــد "فق ــة ق التكنولوجــي، وأن الدول

ــاب)3(.  ــة واإلره ــدات الجريم ــن، وتهدي ــات المهاجري وتدفق

ــي  ــرة ه ــد أن الهج ــرى تؤك ــة أخ ــد رؤي ــل، توج ــي المقاب وف
القضيــة الدافعــة لصعــود الشــعبوية، وهــو مــا يفســر ظهــور هــذه 
التيــارات فــي دول تتمتــع بنمــو اقتصــادي قــوي مثــل ألمانيــا 
والســويد، ويذهــب فريــد زكريــا إلــى عــدم إمكانيــة تجاهــل 
منــذ  الغربيــة  المجتمعــات  إلــى  للهجــرة  الســريعة  المعــدالت 

تســعينيات القــرن الماضــي.

وفــي هــذه الفتــرة، ارتفعــت نســبة حاملــي الجنســية األمريكيــة 
المولوديــن خــارج الواليــات المتحــدة مــن 9% إلــى 15% مــن 
ــا  ــي ألماني ــف ف ــدار الضع ــا زادت بمق ــن. كم ــي األمريكيي إجمال
ــارك. ومعظــم  ــي الدنم ــاف ف ــة أضع ــرب بثاث ــا يق ــدا وبم وهولن
هــؤالء المهاجــرون مــن ثقافــات وعرقيــات مختلفــة، ممــا وضــع 
عبئــاً ضخمــاً علــى المجتمعــات الســتيعاب هــذا التغيــر الكبيــر)4(.

ووفقــاً اليشــنجرين، فقــد فقــدت فئــات مجتمعيــة متعــددة الثقــة 
فــي الحكومــات التــي بدت غيــر مدركة للمشــاكل التــي يواجهونها. 
فالنخــب الحاكمــة، مــن وجهــة نظــر هــذه الفئــات، خضعــت لقــوى 
ــة، مثــل مؤسســات  ــا المحوري ــة فيمــا يتعلــق بهــذه القضاي خارجي
االتحــاد األوروبــي التــي ال تخضــع لســيطرة الناخــب فــي الــدول 
ــن  ــة"، الذي ــة "المعولم ــيك والنخب ــن والمكس ــة، أو الصي األوروبي
الواليــات  فــي  المتاحــة،  العمــل  فــي تراجــع فــرص  تســببوا 
ــد لهــم "الســيطرة"، ويحقــق لهــم  ــل يعي ــاً عــن بدي المتحــدة. وبحث
ــت  ــون بالتصوي ــام الناخب ــتقبل اقتصــادي أفضــل، ق ــان ومس األم
لصالــح الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي فــي بريطانيــا، وانتخبــوا 
ترامــب فــي الواليــات المتحــدة، الــذي قــدم لهــم الوعــود بتحقيــق 

هــذه المطالــب)5(.
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ثالثًا: مالمح ق�صور �الأد�ء �ل�صيا�صي
ــي الســلطة عــن اســتغالها  ــارات الشــعبوية ف ــة التي كشــفت تجرب
ــن  ــن م ــوات الناخبي ــى أص ــول عل ــي الحص ــعبي ف ــب الش للغض
دون تقديــم حلــول فعالــة للمشــكات المعقــدة، ففــي حالــة بريطانيــا، 
لخــص دونالــد توســك، رئيــس المجلــس األوروبــي، المعانــاة 
والفوضــى الشــديدة التــي واكبــت عمليــة التفــاوض علــى الخــروج 
ــم  ــي الجحي ــا ف ــكان م ــد م ــه "يوج ــي، بقول ــاد األوروب ــن االتح م
ــن دون  ــت م ــروع بريكس ــت لمش ــي روج ــة الت ــة البريطاني للنخب
ــكل  ــك بش ــذ ذل ــة تنفي ــول كيفي ــط الخطــط ح ــا أبس ــون لديه أن يك

ــن")6(. آم

 وقــد ســبقت توســك، أصــوات أكاديميــة رصينــة، ومنهــا إريك 
جونــز أســتاذ الدراســات األوروبيــة بجامعــة جــون هوبكنــز، الــذي 
أكــد تعمــد حــزب المحافظيــن دعــوة الشــعب البريطانــي للتصويــت 
لصالــح الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي مــن دون تحديــد شــكل 
محــدد لهــذا الخــروج وتداعياتــه، ألن الحــزب نفســه كان منقســماً 
حــول هــذه القضيــة. وقــد اســتخدم عبــارات فضفاضــة عــن 

ــيادة  ــدود والس ــى الح ــيطرة عل ــتعادة الس اس
ليحافــظ علــى تماســك الحــزب، ويجتــذب 
الناخبيــن الذيــن كانــوا يهرولــون إلــى حــزب 

ــاً)7(. ــر تطرف االســتقال األكث

ــن  ــة ع ــة الواضح ــاب الرؤي ــبب غي وبس
الصيغــة المناســبة لعمليــة التخــارج، حــددت 
حكومــة المحافظيــن موقفهــا التفاوضــي علــى 
أســاس مــا يمكــن أن ياقــي دعــم الناخبيــن، 
ــك  ــة، وذل ــة القومي ــاس المصلح ــى أس ال عل
بحســب تحليــل لورنــس فريدمــان، أســتاذ 
ــي  ــدج. وف ــز كولي ــات الحــرب، بكينج دراس

مفاوضاتهــا مــع االتحــاد األوروبــي، أصــرت الحكومــة علــى 
إنهــاء العمــل بمبــدأ حريــة حركــة األشــخاص عبــر الحــدود، ألن 
الحــد مــن تدفقــات الهجــرة كان أولويــة للناخبيــن، مــا كان يعنــي 

ــن الســوق الموحــدة)8(. ضــرورة الخــروج م

وألن مشــروع الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي كان مســتنداً 
فــي خطابــه إلــى إعــادة إحيــاء الــدور العالمــي لبريطانيــا منفــردة 
عــن أوروبــا، واســتعادة ســيادتها فيمــا يتعلق بشــأن إقــرار اتفاقيات 
تبــادل تجــاري مــع الــدول األخــرى، فــإن ذلــك كان يعنــي أيضــاً 
ــى مــا  ــة إل ضــرورة الخــروج مــن االتحــاد الجمركــي. وباإلضاف
يعنيــه ذلــك مــن مشــكات بشــأن الوضــع فــي أيرلنــدا الشــمالية، 
وتهديــد اتفــاق الســام فيهــا، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يســبب 
ــاص،  ــكل خ ــي بش ــي والمصرف ــاع المال ــة للقط ــارة اقتصادي خس
ــدة  ــوق الموح ــن الس ــي كل م ــا ف ــة بريطاني ــت عضوي ــث لعب حي
واالتحــاد الجمركــي دوراً كبيــراً فــي الرخــاء الــذي تمتعــت بــه، 

ــي عالمــي. ــدن كمركــز مال ــة دور لن وفــي تنمي

بكثيــر  أعقــد  القضيــة  أن  بريكســيت  وأظهــرت تطــورات 
مــن الصيغــة التبســيطية التــي عرضهــا حــزب المحافظيــن علــى 
ــا  ــروج وتداعياته ــة الخ ــن صيغ ــل ع ــن دون تفاصي ــن، م الناخبي
المحتملــة. كمــا اتضــح أن الحــزب ظــل عاجــزاً عــن تطويــر 

صيغــة تتجــاوز خافاتــه الداخليــة، مــا تجلــى فــي المشــهد العبثــي 
بعــدم حصــول االتفــاق الــذي أبرمتــه تيريــزا مــاي علــى موافقــة 
أعضــاء حزبهــا فــي البرلمــان. وبــدت فــي إصرارهــا عليــه، 
وامتناعهــا عــن المحاولــة للتوصــل إلــى توافــق حزبــي ومجتمعي، 
ــع،  ــة"، ووضــع الجمي ــة الهاوي ــى "حاف ــد إل ــى التصعي عازمــة عل
بســبب نفــاد الوقــت، أمــام أحــد خياريــن، إمــا الموافقــة علــى 
ــاق،  ــن دون اتف ــروج م ــا الخ ــه، وإم ــت إلي ــذي توصل ــاق ال االتف
ــي اإلعــداد  ــة ف ــدأ الحكوم ــم تب ــذي ل ــي ال ــو الســيناريو الكارث وه

ــراً. ــه إال مؤخ لمواجهت

ــن االتحــاد  ــح الخــروج م ــوا لصال ــن صوت وإذا كان هــدف م
األوروبــي اســتعادة الســيطرة علــى مقدراتهــم وإعــادة الــدور 
ــى  ــك، فعل ــس ذل ــت بعك ــورات أت ــإن التط ــا، ف ــي لبريطاني العالم
ــا  ــيطرة، وصورته ــارج الس ــور خ ــدو األم ــي تب ــد السياس الصعي
شــكوك  محــل  االقتصــادي  ومســتقبلها  مهــزوزة  العالميــة 
وتســاؤالت. وعلــى الرغــم مــن التقديــرات المختلفــة حــول تكلفــة 
بريكســيت، فمــن غيــر الممكــن تحديدهــا قبــل التوصــل لصيغتــه 
ــة  ــات حال ــي تداعي ــدى ف ــة تتب ــذه التكلف ــح ه ــن مام ــة. لك النهائي
اإلدارة  صاحبــت  التــي  اليقيــن"  "عــدم 
المضطربــة لهــذا المشــروع، والتــي انعكســت 
ــروعات  ــاء مش ــن إلغ ــاء ع ــر األنب ــي توات ف
صناعيــة ونقــل مقــار شــركات كبــرى خــارج 
ــرص  ــدان ف ــي فق ــا يعن ــدة، م ــة المتح المملك
عمــل وانكمــاش اقتصــادي يتحمــل تبعاتــه 

ــاً. ــل حظ ــات األق ــادة الفئ ــي الع ف

للقطــاع  المحتمــل  الضــرر  وبجانــب 
ــي، وهــو  ــم" مــن االقتصــاد البريطان "المعول
ــات  ــاك تداعي ــات، فهن ــال والخدم ــاع الم قط
ــى القطــاع الصناعــي "التقليــدي"،  ــدأت فــي الظهــور عل ســلبية ب
الــذي صــوت المنتمــون إليــه لصالــح الخــروج مــن االتحــاد 
ــة  ــا حــذرت الحكوم ــي، خاصــة صناعــة الســيارات. كم األوروب
ــل  ــريان العم ــن س ــن أن تضم ــا ال يمك ــن أنه ــال م ــاع األعم قط
بالعديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة الخارجيــة فــي الفتــرة التــي 
ــعة  ــات واس ــى قطاع ــر عل ــد يؤث ــا ق ــرة، م ــروج مباش ــي الخ تل
مــن الشــركات والمتاجــر متوســطة وصغيــرة الحجــم ناهيــك عــن 
ــة،  ــة واألدوي ــواد الغذائي ــي الم ــل ف ــص محتم ــن نق ــاوف م المخ
نتيجــة للتطــور الكبيــر الــذي ســيلحق بخطــوط اإلمــداد، والتداخــل 

ــا)9(. ــي أوروب ــة ف ــة اإلنتاجي ــع المنظوم ــف م الكثي

ويتضــح قصــور التيــار اليمينــي عــن توفيــر حلــول "حقيقيــة" 
ــات المتحــدة، كمــا يظهــر أيضــاً االتجــاه نفســه  ــي الوالي أيضــاً ف
لتغليــب المصلحــة االنتخابيــة، والســتخدام أســلوب "حافــة الهاوية" 
فــي التفاعــل السياســي. ولعــل إصــرار ترامــب علــى بنــاء جــدار 
علــى الحــدود مــع المكســيك يعــد مثــاالً كاشــفاً فــي هــذا الصــدد، 
ــي تشــييد هــذا  ــة الهجــرة ف ــزل ترامــب مواجهــة قضي ــث اخت حي
ــدواه أو  ــدم ج ــن ع ــراء م ــده الخب ــا أك ــم مم ــى الرغ ــدار، عل الج
فاعليتــه، بســبب أن فكــرة الجــدار القــت قبــوالً قويــاً لــدى قاعدتــه 

ــة.   االنتخابي

ــاً قابــاً للتطبيــق عــن شــكل  ــم يقــدم ترامــب تصــوراً عملي ول

يرجـــح أن يـــؤدي عجـــز اليمـــني الشـــعبوي 
إىل  ملموســـة  إجنـــازات  حتقيـــق  عـــن 
تراجـــع جاذبيـــة ومصداقيـــة برناجمـــه 
سياســـيًا واقتصاديـــًا، وصعـــود تيـــارات 
السياســـية  الســـاحة  علـــى  بديلـــة 
تقـــوم بتوظيـــف حالـــة الغضـــب لـــدى 
اليســـارية  التيـــارات  مثـــل  اجلماهـــري 
حركـــة  مثـــل  االحتجاجيـــة  واحلـــركات 

فرنســـا.  يف  الصفـــراء  الســـرتات 
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ــرس  ــض الكونج ــا رف ــم عندم ــه، ث ــل بنائ ــة تموي ــدار أو كيفي الج
ــى حــد تســبب  ــل، صعــد ترامــب المواجهــة إل ــر هــذا التموي توفي
فــي حــدوث أطــول غلــق حكومــي فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة، 
متجاهــاً الخســائر االقتصاديــة المترتبــة علــى ذلــك، ومعانــاة 
ــى  ــر الســلبي عل ــم، والتأثي ــن رواتبه ــوا م ــن حرم ــن الذي الموظفي
العمــل الحكومــي األمريكــي وصــورة الواليــات المتحــدة فــي 

ــارج. الخ

ــة  ــم تثبــت سياســات ترامــب االقتصادي  ومــن جانــب آخــر، ل
ــد  ــاً. وق ــل حظ ــين أحــوال األق ــو أو تحس ــم النم ــي دع ــا ف فاعليته
ارتكــزت هــذه السياســة فــي المقــام األول علــى تخفيــض الضرائب 
االقتصــادي.  النمــو  لتحفيــز  األعمــال، كوســيلة  قطــاع  علــى 
ــوف  ــة س ــذه السياس ــب أن ه ــن إدارة ترام ــون ع ــم المدافع وزع
يترتــب عليهــا ارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي بنســبة تقــدر بيــن 
ــض  ــن خف ــي م ــص الدخــل الحكوم ــا يعــوض نق 1% و4%، بم
الضرائــب. ولكــن عــدة دراســات أجريــت عــام 2018 أوضحــت 
ــنوات  ــال الس ــنوياً خ ــاوز 0.04% س ــن تتج ــادة ل ــذه الزي أن ه
ــات  ــن التخفيض ــاء م ــتفاد األغني ــا اس ــة )10(. وبينم ــر القادم العش
الضريبيــة، فــإن ترامــب لــم يحقــق وعــده االنتخابــي بتمريــر 

ــة الوســطى. ــه الطبق ــي تســتفيد من ــض ضريب تخفي

ومــن جانــب آخــر، يؤكــد روبــرت ريــش وزيــر العمــل 
األمريكــي الســابق، أن تخفيــض الضرائــب لــم يــؤِد إلــى الزيــادة 
هــذه  ارتفعــت  فبينمــا  الشــركات.  اســتثمارات  فــي  المرجــوة 
االســتثمارات بمــا يســاوي 10% ســنوياً فــي النصــف األول مــن 
ــن  ــث م ــع الثال ــي الرب ــى 2.5% ف ــت إل ــا انخفض 2018، فإنه
ــي شــهر ديســمبر  ــا انخفضــت بشــكل واضــح ف ــام نفســه، كم الع
والمســتلزمات.  األجهــزة  مــن  الصناعــي  القطــاع  مشــتريات 
ويرجــع ريــش ذلــك إلــى إدراك الشــركات أن هنــاك تراجعــاً فــي 
ــر عــدم  ــب تأثي ــى جان ــوة الشــرائية. فإل ــب بســبب نقــص الق الطل
حصــول عــدد كبيــر مــن موظفــي الحكومــة علــى رواتبهــم بســبب 
ــه تأثيــر  ــذي كان ل اإلغــاق الحكومــي فــي ديســمبر 2018، وال
أيضــاً علــى المورديــن الحكومييــن الذيــن لــم يتلقــوا مســتحقاتهم، 
ــم  ــي دخوله ــناً ف ــهدوا تحس ــم يش ــن ل ــتهلكين األمريكيي ــإن المس ف
تتناســب مــع التضخــم. وعلــى الرغــم مــن أن فــرص العمــل 

ــاً )11(.  ــزال ضئي ــل الي ــإن المقاب ــرة، ف ــت متوف أصبح

وبالنســبة النتعــاش البورصــة، الــذي يعتبــره ترامــب مؤشــراً 

محوريــاً، ودليــاً قاطعــاً علــى نجــاح سياســاته االقتصاديــة، فإنــه 
ــث إن %35  ــادي، حي ــي الع ــى المواطــن األمريك ال ينعكــس عل
مــن أســهم الشــركات األمريكيــة مملوكــة لمســتثمرين أجانــب 
ــة فأكثــر  ــة متعــددة الجنســيات، أمــا النســبة الباقي وشــركات أجنبي
مــن 80% منهــا يملكهــا مــن ينتمــون إلــى فئــة العشــرة فــي 
المائــة األعلــى دخــاً مــن األمريكييــن. ويعنــي ذلــك أن ثمــار هــذه 
الطفــرة فــي أســعار األســهم ال تصــل إلــى الشــرائح العريضــة مــن 

ــي)12(. ــع األمريك المجتم

ر�بعًا: ماذ� بعد؟
مــن المنتظــر أن يكــون لعجــز اليميــن عــن تحقيــق إنجــازات 
ملموســة تداعيــات ســلبية علــى جاذبيــة ومصداقيــة برنامجــه 
الظــروف  اســتمرار  إطــار  فــي  ولكــن  واقتصاديــاً.  سياســياً 
الموضوعيــة التــي ولــدت غضبــاً شــعبياً يبحــث عــن "بديــل" 
قــادر علــى تحقيــق مطالبــه، فقــد بــدأت بالفعــل تيــارات وتوجهــات 
أخــرى تظهــر علــى الســاحة السياســية، حيــث صعــد بقــوة التيــار 
ــدة،  ــات المتح ــي الوالي ــي ف ــزب الديمقراط ــل الح ــاري داخ اليس
ــة  ــل حرك ــي الشــارع، مث ــة ف ــا ظهــرت الحــركات االحتجاجي كم
الســترات الصفــراء فــي فرنســا، واالحتجاجــات ضــد حكومــة 

ــر. ــي المج ــن ف أورب

ومــن جانــب آخــر، تشــهد التيــارات واألحــزاب المتبنيــة 
لقضايــا الحفــاظ علــى البيئــة اهتمامــاً ودعمــاً شــعبياً متصاعديــن، 
ــن مناصــري  ــة م ــي فرنســا مســيرات احتجاجي ــث تكــررت ف حي
هــذه القضيــة، تفــوق فــي أعدادهــا مســيرات الســترات الصفــراء 
فــي بعــض األحيــان. كمــا شــهد حــزب الخضر فــي ألمانيــا صعوداً 
فــي شــعبيته بمعــدالت تتجــاوز الصعــود الــذي حققــه حــزب البديــل 
اليمينــي، بــل وتبنــى بعــض السياســيين الديمقراطييــن فــي الواليات 
المتحــدة "عقــد اجتماعــي أخضــر"، يحــاول تقديــم مقاربــات جديــدة 
عــن االقتصــاد المســتدام الــذي يأخــذ األبعــاد البيئيــة فــي االعتبــار. 

ــات  ــذه التوجه ــن ه ــس بي ــن أن التناف ــم م ــى الرغ ــاً، عل ختام
الصاعــدة ســيؤدي إلــى تأجيــج حالــة االســتقطاب السياســي، فإنــه 
سيســحب أيضــاً مــن رصيــد التيــار اليمينــي فــي المجتمعــات 
ــار  ــذا التي ــحاب ه ــام 2019 انس ــهد ع ــن يش ــا ل ــة. وبينم الغربي
مــن الســاحة، فمــن المرجــح أن يشــهد تراجعــاً فــي حالــة الزخــم 
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