
الشعبویة...
ھـــــل تلتھـــــم الدیمـقـــراطیـــــة؟

عامل المعرفة، "طالل أبوغزاله"           معكم كل أول شهر

TAG.GLOBALوطننا العربي في ا�ول من فبراير٢٠٢٠

�نني أحب الحقيقة وأحبكم أقول:

معاصــرة  شعبوية  موجـة  هناك 
وتلقي  الغربية  البلدان  اآلن  تغـزو 
هذه  العامل.  بقية  عيل  بظاللها 
بناِخبني  ربطها  ميكن  ال  الشعبوية 
معينني، أو مبالمح اجتامعيه-نفسيه 
"األمنــاط  ببعــض  أو  محــددة، 
السياسية". كام ال ميكننا أن نعزوها 
مثل  بوضوح  محدده  اليديولوجيه 
االشرتاكية، الليرباليـة أو الليرباليــة 
الشعبوية تتمظهر من  الجديدة. لكن 
وقــابل  معـروف  داخـيل  منطلق 
ليســــوا  فالشعبويون  للتحديــد: 
بالرضورة ُمعادين فقط ل "النخب"- 
أي الخرباء والشخصيات العامة الذين 
يساعدون َمن حولهم عيل التوغل يف 
املسؤوليات الثقيلة التي تواكب الحكم 
مناهضني  أساسا  أنهم  مع  الذايت، 
أنهم  الثابت  ادعائهم  ألن  للتعددية-. 

فقط من ميثلون الشعب الحقيقي.
مؤخراّ،  لشبونه  يف  مؤمتر  خالل 
فـي  األستاذ  روزنبريغ،  شون  أثار 
جامعـة يو يس ايرفني األمــريكية، 
أسايس  الفرتاض  بتحٍد  جمهوره  
حول أمريكا والغرب. وكانت نظريته 
نفسها  تلتهم  اليوم  الدميقراطية  ان 

-ولن تدوم طويالً.
وبقدر ما قد يرغب منتقدو الرئيس 
علل  وضع  يف  الليرباليون  ترامب 
أمريكا أمام بابه ، يقول روزنبريغ ان 
سقــوط  ســبب  ليــس  الرئيـس 
الدميقراطية - حتـى لو كانت حملته 
املناهضــة  الناجحــة  الشعبويــة 
تراجع  اعراض  أحد  للمهاجرين 
الدميقراطية -. "فمن يُالم هم نحن"، 

عىل حد قوله، "ألننا الشعب".
عمل  الدميقراطية  أن  يف  ريب  وال 
مستمر وشاق. وبقدر ما يتم تهميش 
متزايد،  بشكل  املجتمعية  "النخب" 
غري  انها  الشعب  فئات  اثبتت  كذلك 
الجتـراح  وعاطفياً  معرفياً  مجهزة 
ونتيجـة  األداء.  حسنـة  دميقراطية 
لذلك، انهارت املركزية وتحول املاليني 
من الناخبيـن املحبطيـن والحائريـن 
الشعبويني  قوائم  إىل  يأسهم،  بسبب 

اليمينيني.

الراسخة مثـل  الدميقراطيـات  يف 
الحوكمة  ستستمر  املتحدة،  الواليات 
الدميقراطية فـي الرتاجع الفاضــح 
حيث تفشل يف نهاية املطاف عيل يد 
انهم  يّدعــون  الذين  الشعبوييــن 
اليسار  بني  يتميزون مبركز وسطي  
واليمني يعتربونه الفيصل بني الخطأ 

والصواب.
النصف األخري من القرن العرشين 
للدميقراطية.  الذهبي  العرص  كان 
ألحدي  ووفقا   ،١٩٤٥ سنة  ففي 
الدراسات االستقصائية، مل تكن هناك 
ســوى ١٢ دميقراطية يف العالــم 
بأرسه. لكنه بحلول نهاية القرن كان 
االنقالب  حدث  ذلك  وبعد   .٨٧ هناك 
القرن  من  الثاين  العقد  ففي  الكبري: 
التحول  توقف  والعرشين،  الحادي 
مفاجئـة  بصورة  الدميقراطية  إىل 
بشكل  اتجاهه  وانعكس  ومشؤومة.. 

تدريجي.
لقد استوىل السياسيون اليمينيون 
هددوا  أو  السلطة،  عىل  الشعبويون 
واملجر  بولندا  يف  عليها،  باإلستيالء 
وفرنســـا وبريطانيــا وإيطاليــا 
وكام  املتحـدة.  والواليات  والربازيل 
بعض  اعتمدنا  "إذا  روزنبريغ،  الحظ 
الشعبوية  الحصة  فان  املقاييـــس، 
يف  الشعبوي  التصويت  من  اليمينية 
من  أكرث  تضاعفت  قد  عموما  أوروبا 
ثالثه اضعاف من ٤٪ يف ١٩٩٨ إىل 
حوايل ١٣٪ يف ٢٠١٨." ويف أملانيا، 
اليميني  الشعبوي  التصويت  ازداد 
حتى بعد نهاية الكساد الكبري، وبعد 
الذين  املهاجرين  تدفق  تراجع  ان 

دخلوا البالد.
أن  هــو  التحـول  هذا  سبّب  ما 
الدميقراطيـة والتمثيل هام يف الواقع 
يف  ليس  فالتمثيل  مختلفان.  شيئان 
وال  دميقراطية.  مامرسة  ذاته  حد 
بأي حال  الشعبويني  تشكل تحركات 
ملبدأ  معاديــة  بوادر  األحوال  من 
املعارضة،  يف  هم  وطاملا  التمثيل. 
الذي  القديم  اليشء  يكررون  فانهم 
قــل  بل  الرشيـرة،  النخب  متارسه 
النخب الفاسدة. زد علـى ذلك أن أي 

السيئني  الساسة  لتصـــرفات  نقد 
مباشــر  نقـــد  إىل  تلقائياً  يتحول 

للمؤسسات الدميقراطية نفسها.
قدمنا،  كمـا  فالدميقراطية،  وعليه 
عمل شاق  يستدعي الكثري من أولئك 
الذين ينخرطون فيه. فهو يتطلب أن 
يحرتم الناس ذوي اآلراء املختلفة عن 
يبدون  ال  الذين  أوالئك  بل  آرائهم، 
يُنّقـي  أن  تستلــزم  وهي  مثلهم. 
املواطنـون مقاديـر كبيــرة مـــن 
املعلومـات لفــرز جيدهــا مـــن 
الزائــف،  السيـئ، والصحيــح من 
واالنضباط  التفكري  من  الوافر  مــع 

واملنطــق.
اليـوم، وبفضــل وسائل االعـالم 
الجديدة،  والتكنولوجيات  االجتامعية 
امكانيه  لديه  شخص  ألي  ميكن 
مدّونه  اإلنرتنت نشــر  إىل  الوصول 
الخاص وحشــد االهتمـام لقضيتـه 
-حتى لو كانت متجذرة يف مؤامرة أو 
فالناس  كاذب.  ادعاء  إىل  مستندة 
وسائل  من  اخبارهم  اآلن  يستقون 
الصحف  من  بدال  االجتامعية  االعالم 
االخبــار  شبكـــات  أو  املتداولــة 

التلفزيونية الثالث القدمية:
 (NBC و ABC ، CBS)

املصطنعة.  األخبار  تزدهر  حيث 
وهو املكان الذي يستمتع فيه الرئيس 
ان  حيــن  وفــي  تكـراراَ.  ترامب 
من  العــديد  تستلــزم  الدميقراطية 
مبطلب  الشعبوية  تكتفي  املتطلبات، 
يستدعي  الذي  الوالء،  فقــط:  واحد 
االستســالم للرؤيـــة القوميــــة 

الجامهرييــة..
يف  أو  اآلن،  حتى  هذه  تكون  ولن 
املستقبــل املنظــور، لحظة مناسبة 
للتفاؤل. فام يحدث يف جميع انحـاء 
العامل يشيــر إلــى أن اليميــــن 
املسيــرة.  فــي  املتطــرف مستمر 
وعندما يتعلق األمر بالواليات املتحدة 
أكرب  املشكلة  تكــون  قد  االمريكية، 
البيت  يف  املقيم  الَجَديل  الرجل  من 
تحت  الدميقراطية  وستظل  األبيض، 
مُيسك  عمن  النظــر  بغض  التهديد 

بعنان السلطة. 




