
اتجاهات متباينـة: هل تتراجع 
مخاطر الشعبوية في أوروبا؟

دراسات

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
Al-Ahram Center For Political And Strategic Studies

Website: https://acpss.ahram.org.eg/

مارس  ٢٠٢٣

عبد المجيد أبو العال
باحث مساعد -  مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية



2

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

اتجاهات متباينة: هل تتراجع مخاطر الشعبوية في أوروبا؟

مّثل صعود الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إىل السلطة 
عىل  االنتباه  ولفت  هامًا  مؤرشًا  املتحدة  الواليات  يف 
الشعبوية إىل  القوى  العاملي إىل خطورة صعود  املستوى 
احلكم، وطبيعة إدارهتا للسلطة، ومدى قدرهتا عىل حل 
املشكالت الداخلية، وإدارة العالقات اخلارجية، فضاًل 
واملؤسسات  بالقواعد  التقليدي  االلتزام  اخرتاق  عن 
للموقف  كتجسيد  العتيقة،  الديمقراطيات  يف  السياسية 

الشعبوي من تلك القيم والقواعد واملؤسسات. 

األوروبية  الدول  بعض  يف  شعبوية  قوى  صعود  ومع 
تزايد  أو  السلطة،  إىل  سواء  األخرية،  السنوات  خالل 
حصصها االنتخابية بشكل ملحوظ، فإن شبح النموذج 
أن  من  خماوف  مع  األذهان،  عىل  يسيطر  بات  الرتامبي 
غري  كبريًا  انقالبًا  أوروبا  يف  الشعبوي  الصعود  يمثل 

منضبط عىل القيم واملؤسسات األوروبية. 

رئاسة  مقعد  إىل  ميلوين  جورجيا  وصول  مع  ولكن 
هدوءًا،  أكثر  سياسية  مواقف  مع  إيطاليا،  يف  احلكومة 
أكثر  سياسية  مواقف  إىل  لوبان  مارين  توجه  بجانب 
االحتاد  من  اخلروج  عدم  إعالهنا  مثل  أيضًا  هدوءًا 
األورويب، فإن كل ذلك طرح تساؤالت حول مستقبل 
اخلطاب الشعبوي يف أوروبا، وما إذا كان يشهد تراجعًا 
عن  فضاًل  وملاذا؟،  واألفكار  املضمون  مستوى  عىل 
األوروبية؟، وقبل  للشعبوية  واهلبوط  الصعود  موجات 
األوروبية  الشعبوية  عن  احلديث  يصح  هل  كله،  ذلك 

بشكل عام يف اجتاه واحد؟

الشعبوية األوروبية.. موجات الصعود والهبوط

يف  الشعبوية  القوى  نتائج  اجتاهات  عىل  الرتكيز  بات 
حتظى  التي  النقاط  أبرز  إحدى  األوروبية  االنتخابات 
بالشكل  األخرية،  السنوات  يف  اإلعالم  وسائل  باهتامم 
وليدة  استنتاجات  أو  انطباعات  إىل  أحيانًا  أدى  الذي 
اللحظة، وعادة ما يدور احلديث حول صعود أو هبوط 
نتائج كل  الشعبوية، أو طرح املخاوف أو اآلمال عقب 

استحقاق انتخايب. 

الشعبوية  أن  بدء،  ذي  بادئ  القول  املهم  من  ولعل 
األوروبية عىل املستوى السيايس واالنتخايب ال تسري عىل 
وترية واحدة وال يف اجتاه واحد، فهي وإن كانت ال تزال 
املكثفة واالنطباعات  التغطية اإلعالمية  حتصد مكاسب 
العامة حول صعودها عىل إثر حلظة الصعود يف السنوات 
األخرية، فإهنا أيضًا شهدت بعد ذلك موجة من اهلبوط 
بأهنا  عنها  التعبري  يمكن  ال  التي  املوجة  وهي  النسبي، 
تراجع للشعبوية األوروبية أيضًا، فأقىص ما يمكن قوله 
اجتاهات  تتخذ  األوروبية  الشعبوية  أن  اإلطار،  هذا  يف 
أهنا  أي  ومكانيًا،  زمانيًا  األوروبية،  القارة  يف  متباينة 
الطفرة  تراجع عن هذه  بلحظة صعود كبري تالها  مرت 
فضاًل  الدول.  بعض  يف  النسبي  الصعود  استمرار  مع 
الدول  بعض  يف  الشعبوية  بسقوط  املكاين،  التباين  عن 
وصعودها يف دول أخرى. كام أنه من املهم التمييز أيضًا 
بني الصعود طويل املدى للقوى الشعبوية بحصوهلا عىل 
حصص متزايدة يف االنتخابات بشكل يضعها عىل املدى 
الطويل كفاعل سيايس حموري، وبني الصعود أو الرتاجع 
املطلق لقوى أو شخصيات شعبوية وصلت أو انزاحت 

من السلطة يف بعض الدول.

بواحد،  ليس  نفسه  الشعبوي  اخلطاب  أن  واألهم 
الرشادة  قبيل  من  يعد  ومل  واحدًا،  يعد  مل  باألحرى  أو 
القوى  مع  التعامل  والسياسية  واألكاديمية  العلمية 
تطرحه  ما  إىل  الرجوع  دون  واحد  كمسمى  الشعبوية 
القوى  بعض  ألن  نظرًا  السيايس،  وخطاهبا  براجمها  يف 
الشعبوية بات يفرقها أكثر مما جيمعها. فعىل سبيل املثال، 
ميلونى  جورجيا  اإليطالية  الوزراء  رئيسة  صعود  فمع 
بعض  انطلقت  احلكم،  سدة  إىل  إيطاليا  إخوة  وحزهبا 
الوزراء املجرى، فيكتور  التي شبهتها برئيس  الكتابات 
يف  النظر  تدقيق  أن  فيام  املدنى،  االحتاد  وحزبه  أوربان 
صعيد  عىل  جيمُعهام  ما  أن  إىل  يشري  الطرفني  مواقف 
مما  أقل  االقتصادية  التوجهات  وبعض  املحافظة  القيم 
صعيد  عىل  خاصة  أخرى،  مستويات  عىل  فيه  خيتلفان 
األوكرانية  احلرب  من  وموقفها  اخلارجية،  السياسة 

واالحتاد األورويب.1
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 فضاًل عن أنه ينبغي التمييز عند احلديث عن الشعبوية 
بني الشعبوية الثقافية التي تركز عىل قضايا عرقية وثقافية 
الشعبوية  وبني  يمينية،  قوى  تطرحها  ما  وعادة  ودينية، 
العامل  قضايا  عىل  تركز  التي  واالقتصادية،  االجتامعية 
وبني  يسارية،  قوى  تطرحها  ما  عادة  والتي  واالقتصاد، 
الشعبوية املناهضة للمؤسسة، والتي تركز عىل استهداف 
النخب وتطرحها شخصيات من خارج اإلطار السيايس 
التقليدي ولدهيا العديد من املالحظات عليه وتدعو إىل 
االحتاد  من  اخلروج  بدعوات  مرتبط  نمط  وهو  تغيريه، 

األورويب أيضًا.
 2015 من  شعبوية  يمينية  موجة  أوروبا  شهدت  وفيام 
إىل 2020 بانتخاب حكومات يمينية متشددة يف بولندا 
واملجر والنمسا وإيطاليا مع خروج بريطانيا من االحتاد 
األورويب، فإن القارة األوروبية بعد جائحة كورونا تبدو 
إذا  ما  حول  التساؤالت  تثري  ثانية،  موجة  مشارف  عىل 
واحلظوظ  النجاح  مستوى  عىل  سابقتها  من  أقل  كانت 
إذا كانت خمتلفة عىل مستوى اخلطاب  أو ما  االنتخابية، 
الشعبويون  أدى  وفيام  برامجاتية.  وأكثر  حدة  وأقل 
بشكل جيد يف عدد من الدول، فإن أوضاعهم السياسية 

واالنتخابية يف دول أخرى مل تكن عىل نفس املستوى.
بطبيعة  الشعبوية  األحزاب  وهبوط  صعود  ويرتبط 
عليها،  تركز  التي  للقضايا  املحيل  السياق  مالئمة 
وتوغل  اهلجرة  قضايا  أن  حني  ففي  املثال،  سبيل  فعىل 
االحتاد األورويب يف السيادة الوطنية، مل تكن عىل رأس 
خالل  األوروبية  الدول  معظم  يف  القضايا  أولويات 
متقدمة  مكانة  احتلت  اهلجرة  قضية  فإن   ،2022 عام 
من  السويد  ديمقراطيي  حزب  مكنت  السويد،  يف 
حزب  أكرب  ثاين  يكون  وأن  الكبري  االنتخايب  الصعود 
بعد  عضوًا،   349 أصل  من  عضوًا   73 بـ  الربملان  يف 
ما  ظل  يف  احلاكم،  الديمقراطي  االشرتاكي  احلزب 
ارتفاع  من  املاضية  السنوات  خالل  السويد  شهدته 
التي  الدول  من  واعتبارها  النارية،  باألسلحة  الوفيات 
تضم أعدادًا كبرية من املهاجرين، خاصة أن األحزاب 
التي  الشعبوية تلقى مناخًا مواتيًا بشكل أكرب يف الدول 

واجلريمة،  اهلجرة  لظاهرة  سلبية  تأثريات  من  تعاين 
العام  نقاشها  يف  متقدمًا  مكانًا  القضية  تلك  وحتتل 
ميلوين  صعود  ُيعزى  فيام  السويد.  مثل  خماوفها،  أو 
معارضتها  من  االستفادة  إىل  إيطاليا  يف  السلطة  إىل 
دراجي،  ماريو  بقيادة  السابقة  التكنوقراطية  للحكومة 

وميل اإليطاليني إىل التصويت ضد املؤسسات.2 

األوروبية  الدول  من  عدد  يف  الشعبويون  صعد  وفيام 
كإيطاليا، فإن هذا ال ينطبق عىل دول أخرى كام ال ينطبق 
الدولة،  نفس  داخل  أخرى  شعبوية  أحزاب  عىل  حتى 
الشعبوية  األحزاب  حظت  بينام  املثال،  سبيل  فعىل 
اليمينية الرئيسية الثالثة يف إيطاليا )أخوة إيطاليا وفورزا 
إيطاليا وليجا( عىل 40% من األصوات خالل انتخابات 
عام  تقريبًا  و%30   ،2018 عام  بالثلث  مقارنة   2022
2013، فإن حركة النجوم اخلمسة قد تراجعت حصتها 
أن  كام   .2018 بعام  مقارنة  النصف  بمقدار  التصويتية 
الربملانية  احلصص  تراجع  شهدت  أخرى  أوروبية  دواًل 
لألحزاب الشعبوية، مثل أملانيا، حيث تراجع عدد نواب 
حزب البديل من أجل أملانيا يف انتخابات عام 2021 إىل 
83 بداًل من 94 يف انتخابات 2017. فضاًل عن تراجع 
طفيف يف شعبية األحزاب الشعبية اليونانية رغم أهنا ال 

تزال حتصل عىل حصة كبرية من األصوات.3

كام شهد مطلع العامل اجلاري صعود اجلنرال السابق، بيرت 
بافل إىل رئاسة التشيك عىل حساب منافسه رئيس الوزراء 
بافل  بابيش. ويعد  أندريه  الشعبوي،  السابق وامللياردير 
من املدافعني عن عضوية االحتاد األورويب وحلف شامل 
املساعدات ألوكرانيا، كام  األطليس. ودعا إىل مزيد من 
يؤيد اعتامد اليورو كعملة جلمهورية التشيك.4 ويف حني 
واهتامها  النخبة  انتقاد  يعتمد عىل  الشعبوي  اخلطاب  أن 
بالفساد وعدم مراعاة توجهات  واحتياجات املواطنني، 
برئيس  واإلطاحة  التشيك  يف  الشعبويني  تراجع  فإن 
خسارته  ثم  منصبه،  من  بابيس  أندريه  السابق،  الوزراء 
بعدة  يرتبط  بافيل،  احلايل  الرئيس  أمام  الرئايس  السباق 

عوامل من بينها اهتامات الفساد التي الحقته.5
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سياسات  تنتج  الشعبوية  بأن  اقتصاديون  وجيادل 
املشاكل  تلك  معاجلة  عىل  قادرة  وغري  متامسكة  غري 
تشري  كام  شعبيتهم.6  زيادة  يف  تسببت  التي  االقتصادية 
بعض الدراسات إىل أن األحزاب الشعبوية عادة ما تبني 
تطوير  االنتخابية عىل مرشوع معني، وتفشل يف  محالهتا 
استمرارها  فرص  من  حيد  بام  شامل،  سيايس  برنامج 
التيارات  واجهت  وقد  الدول.7  بعض  يف  احلكم،  يف 
املهام  أداء  عىل  قدرهتا  بعدم  تتعلق  انتقادات  الشعبوية 
مثل  فشلها،  أو  سياساهتا  وضعف  بكفاءة  احلكومية 
بالرئيس  أطاحت  التي  الرسيالنكية  االقتصادية  األزمة 

جوتابايا راجاباكسا، يف يوليو 2022.

وال ينبغي النظر إىل صعود أو تراجع القوى الشعبوية 
منه  سقوطها  أو  للحكم  وصوهلا  أو  االنتخابات  يف 
السيايس  وخطاهبا  القوى  هبذه  فقط  يرتبط  أنه  عىل 
عامل  ثمة  إنام  الشعبية،  األوساط  يف  قبوله  ومدى 
من  املنافسة  األخرى  األحزاب  بقوة  يتعلق  آخر  مهم 
التنافس  ترشيد  عىل  األحزاب  تلك  وقدرة  جهة، 
كقوة  االنتخابات  وخوض  والتعاون  واالختالفات، 

الشعبوي.8 للتيار  مواجهة 

من  العديد  يف  االنتخابية  مكاسبها  من  الرغم  وعىل 
الدول، تشري استطالعات رأي مركز بيو لألبحاث إىل 
ال  أوروبا  يف  الشعبوية  السياسية  األحزاب  معظم  أن 
حيث  املجر  فباستثناء  واسع،  نطاق  عىل  بشعبية  حتظى 
قبل  من  إجيايب  بشكل  احلاكم  »فيدس«  حزب  إىل  ُينظر 
تقييامت  عىل  حزب  أي  حيصل  ال  اجلمهور،  من   %55
إيطاليا  ويف  األوروبيني.  املواطنني  غالبية  من  إجيابية 
لبعض  اإلجيابية  النظرة  تراجع  مع  املثال،  سبيل  عىل 
األحزاب الشعبوية، ويف حني أن حوايل ثلث اإليطاليني 
وفورزا  إيطاليا  إخوة  أحزاب  إىل  بإجيابية  ينظرون  فقط 
إيطاليا وفايف ستار. فإن الصعود االنتخايب إىل احلكم 
شعبية  وتراجع  املنخفضة،  املشاركة  بنسب  مرتبطًا  كان 
قوة  إىل  يرجع  مما  بأكثر  األخرى،  األحزاب  وفرص 

وحضور األحزاب الشعبوية.9

شعبوية أكثر اعتدااًل وبراجماتية

يف  أوروبا  يف  الشعبوية  التيارات  بأن  البعض  جيادل 
أكثر  خطابًا  انتهاج  عرب  طبيعية  أكثر  تكون  ألن  طريقها 
حد  إىل  »طبيعية  أصبحت  وأهنا  بل  وبرامجاتية  اعتدااًل 
املواقف  بعض  بني  التقارب  بعض  حدوث  ظل  يف  ما« 
التيارات  وبني  األوروبية  الشعبوية  لألحزاب  السياسية 
اهلجرة،  بقضايا  يتعلق  فيام  سواء  التقليدية،  السياسية 
املناوئة  مواقفها  عن  الشعبوية  األحزاب  بعض  ختيل  أو 
للشعبويني  العام  االجتاه  كان  وبينام  األورويب.  لالحتاد 
التيار السائد، فإن ثمة مالمح لبلورة تيار  قلب وعكس 
الشعبوية  وبني  التقليدية  التيارات  بني  وسيط  شعبوي 
املتطرفة، وما بني القبول بالسياسة الراهنة وبني االنقالب 
التام عليها10. فعىل سبيل املثال، أعلنت جورجيا ميلوين، 
ضد  ليست  حكومتها  أن  اإليطالية،  الوزراء  رئيسة 
أوروبا. فضاًل عن أن بعض الصور من الشعبوية مل تعد 
موجودة  سياسية  رؤى  مع  تقاربت  ما  بقدر  راديكالية 
األورويب  االحتاد  بانتقاد  يتعلق  ما  ومنها  أوروبا،  يف 
كمؤسسة واملطالبة بإصالحه دون أن يعني ذلك اخلروج 
منه، وهو ما يفرس الرتاجع النسبي للمخاوف والقلق من 
عىل  اإليطالية،  احلالة  يف  أوروبا،  يف  الشعبويني  سيطرة 

سبيل املثال.
كام يشري تقرير ملعهد توين بلري إىل أن الرتاجع الشعبوي 
يف أمريكا الالتينية ليس تراجعًا انتخابيًا فقط عرب سقوط 
يرتبط  أيضًا  ولكنه  بولسنارو،  مثل  شعبويني  رؤساء 
بانتخاب جيل من اليساريني املعتدلني يف القارة ممن ختلوا 
االقتصاد  عىل  وركزوا  التقليدي  الشعبوي  اخلطاب  عن 
التارخيي  الرتكيز  بداًل من  التقدمي واحلقوق االجتامعية 
عملت  وقد  الصناعي.11  التأميم  عىل  الشعبوي  لليسار 
النأي  عىل  ميلوين،  جورجيا  اإليطايل،  الوزراء  رئيسة 
بنفسها عن اجلدل حول أصول حزهبا التارخيية والتنصل 
بأن  االهتامات  رافضة  تواجهها،  التي  االنتقادات  من 
حزهبا  قيم  أن  معلنة  إيطاليا،  يف  الفاشية  سيحيي  حزهبا 
واحلزب  الربيطاين  املحافظني  حزب  لقيم  مشاهبة 
حتى  حكمها  فرتة  تشري  كام  األمريكي.12  اجلمهوري 
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اآلن واجتامعاهتا مع الرئيس الفرنيس، إيامنويل ماكرون، 
ورئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، إىل 
شعبوية  األقل  األورويب  النهج  من  أكرب  بشكل  اقرتاهبا 

مقارنة بالنهج املجري عىل سبيل املثال.13 

محددات ومحفزات االعتدال

تدفع  قد  التي  واملحفزات  املحددات  من  عدد  هناك 
السيايس  خطاهبا  تعديل  إىل  األوروبية  الشعبوية  القوى 
أو  األورويب،  اخلطاب  من  اقرتابًا  أكثر   خطاب  نحو 
تتبنى  بحيث  اعتدااًل،  أكثر  بشعبوية  تسميته  يمكن  ما 
خطابًا أكثر برامجاتية وواقعية، أو بتعبريات أخرى حتويل 
اخلطابات الشعبوية نحو طابع أكثر عقالنية أو منطقية، أو 
بتعبريات ثالثة التوجه نحو املزيد من »أوربة« اخلطابات 
الشعبوية يف القارة، دون أن يعني ذلك التخيل عن صلب 
تضمن  سياسية  فرص  من  خيلقه  بام  الشعبوي  اخلطاب 
التيارات صعودًا انتخابيًا ملحوظًا. ومن أبرز تلك  هلذه 
املحفزات التي تدفع البعض إىل توقع أنامط غري تقليدية 
أو غري متوقعة من الشعبوية أو املحددات احلاكمة لتغري 

اخلطاب الشعبوي وتراجع حدته: 

العامل:  يف  الشعبوية  اللحظة  تراجع  عن  احلديث   -1
اللحظة  عن  تراجعًا  العامل  يشهد  العاملي،  املستوى  عىل 
عرب  لذروهتا  جتسيدًا  ترامب  دونالد  كان  التي  الشعبوية 
تراجع جاذبية النموذج الشعبوي يف العامل، وسقوط عدد 
األوروبية.  القارة  الشعبوية حتى خارج  احلكومات  من 
فقد شهد عام 2022، سقوط أربع حكومات شعبوية، 
حيث  ورسيالنكا،  وسلوفينيا  والفلبني  الربازيل  يف 
شهدت االنتخابات الرئاسية يف الربازيل هزيمة الرئيس 
السابق جاير بولسونارو، وهزيمة حزب رئيس الوزراء 
االحتجاجات  وإطاحة  يانسا،  يانيز  السابق،  السلوفيني 
تقرير  راجاباكسا. ويشري  بالرئيس غوتابايا  الرسيالنكية 
ملعهد معهد توين بلري إىل انخفاض عدد القادة الشعبويني 
يف العامل إىل أدنى مستوى له منذ 20 عامًا بعد سلسلة من 
االنتصارات للتقدميني والوسطيني خالل العام املايض، 
وانخفاض عدد األشخاص الذين يعيشون يف ظل احلكم 

حيث  عامني،  يف  نسمة  مليون   800 بمقدار  الشعبوي 
يذكر التقرير أن هناك 1.7 مليار شخص كانوا يعيشون 
بـ  مقارنة   ،2023 عام  بداية  يف  شعبوي  حكم  ظل  يف 

2.5 مليار يف عام 2020.14
استمرار  مع  الرتامبية  للتجربة  الرسيع  التداعي   -2
الرتامبية  التجربة  تؤثر  أن  املمكن  من  السلبية:  تأثرياهتا 
الشعبوية األوروبية من زاويتني؛ األوىل:  عىل األحزاب 
حني  يف  السلطة،  يف  االستمرار  يف  األحزاب  تلك  رغبة 
أن الرئيس األمريكي مل متكنه شعبويته من االستمرار يف 
احلكم سوى لفرتة واحدة، ما أشار إىل أن األداء الشعبوي 
الرتامبي الفج قد حيقق مفاجأة بالوصول إىل السلطة يف 
أكرب دول العامل، لكنه قد ال يضمن االستمرار فيها، وأن 
خماوف  وهتدئة  وضبط  ترشيد  إىل  بحاجة  األداء  هذا 
الغريب  السيايس  للنظام  الشعبوية هتديدًا  يرون يف  الذين 
املالحظات  رغم  ومؤسساته،  بقيمه  عقود  منذ  املستقر 
النظام واملطالبة بإصالحه  البعض عىل هذا  التي حيملها 
الرتامبية  التجربة  أو ترشيده وزيادة كفاءته. بل إن تأثري 
امتد إىل ما بعدها حيث ساعد عىل احلشد ضد الشعبويني 
وإدراك مدى هتديدهم للمؤسسات والقيم الديمقراطية 
الغربية، األمر الذي يمكن مالحظته عىل سبيل املثال، من 
التجديد  انتخابات  للرتامبيني يف  الضعيف  األداء  خالل 
اعتدااًل،  األكثر  باجلمهوريني  مقارنة  األمريكية  النصفي 
حيث تم اعتبار أن تأييد ترامب ملرشحني شعبويني مّثل 
عاماًل سلبيًا خصم من حظوظ هؤالء املرشحني بداًل من 
كانت  الرتامبية  التجربة  أن  حني  ويف  لألمام.15  دفعهم 
فمن  العامل،  حول  الشعبويني  من  العديد  إعجاب  مثار 
التجربة هؤالء  التأثريات السلبية لتلك  املمكن أن تدفع 
إىل إعادة تقييمها لالستفادة منها وتاليف نتائجها السلبية 

وعدم تكرارها.
3- أزمات بريطانيا بعد الربيكست: مل تنجح بريطانيا يف 
تقديم نموذج ناجح للخروج من االحتاد األورويب، بل 
متفاقمة،  اقتصادية  مشكالت  تشهد  فإهنا  العكس،  عىل 
يدفع  حيث  احلكومي،  والتغري  الفشل  وترية  تزايد  مع 
األداء الربيطاين يف أعقاب »بريكست« عددًا متزايدًا من 
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اتجاهات متباينة: هل تتراجع مخاطر الشعبوية في أوروبا؟

مغادرة  لقرار  النظر  إىل  وخارجها  بريطانيا  يف  الناخبني 
كان  وفيام  خاطئًا.16  قرارًا  باعتباره  األورويب  االحتاد 
صفقات  االحتاد  من  الربيطاين  اخلروج  جيلب  أن  خُيشى 
يدفع  ربام  الربيطاين  األداء  فإن  »الدومينو«  بتأثري  مماثلة 
نحو تبني خيارات أكثر إصالحية وبرامجاتية باالستمرار 
أكرب  عىل  واحلصول  اإلصالح  حماولة  مع  االحتاد  يف 

مكاسب سيادية للدول داخله.
الرقابية واألمنية احلكومية:  القيود  الرغبة يف ختفيف   -4
من  التخفيف  يف  الشعبوية  القوى  بعض  ترغب  ربام 
االستمرار  عىل  القدرة  أجل  من  السيايس  خطاهبا  حدة 
التدرجيية،  االنتخابية  املكاسب  وحصد  العمل  يف 
أدرجت  فقد  األمنية.  السلطات  مع  مبارش  صدام  دون 
الداخلية األملانية، يف عام 2021، حزب  االستخبارات 
الئحة  عىل  املتطرف  اليميني  أملانيا«  أجل  من  »البديل 
الرشطة،  مراقبة  حتت  ووضعته  املشبوهة«،  »احلاالت 

معتربة أنه ضاعف انتهاكاته للنظام الديمقراطي.17
عىل  قادرة  حاكمة  ائتالفات  تشكيل  نحو  السعي   -5
يضمن  قد  الشعبوي  اخلطاب  أن  حني  يف  االستمرار: 
إىل  الوصول  فإن  الربملانات،  يف  متزايدًا  متثياًل  ألصحابه 
السلطة يقتيض تشكيل حتالفات وائتالفات انتخابية، قد 
إحدى  أن  خاصة  شعبوية،  غري  تيارات  ضم  تستدعي 
أوروبا  يف  اليمينيني  للشعبويني  املوجهة  االنتقادات 
مكاسب  عىل  احلصول  يستطيعون  أهنم  حول  تدور 
كافية  بشعبية  يتمتعون  ال  لكنهم  االنتخابات،  يف  نسبية 
للوصول إىل احلكم واالستمرار فيه.18 ورغم أن وصول 
الشعبويني إىل احلكم يف بعض الدول واستمرار بعضهم 
إال  مقابلة،  بحاالت  االنتقادات  تلك  عىل  جزئيًا  يرد 
احلكم  إىل  الوصول  عىل  القدرة  أن  ينفي  ال  هذا  أن 
واالستمرار فيه ترتبط عىل األرجح بالقدرة عىل تشكيل 
وإحداث  الفوارق  بعض  تذويب  تستدعي  قد  حتالفات 
توافقات يف اخلطاب قد تتضمن التخيل جزئيًا عن بعض 
الشعبوي  اخلطاب  حدة  من  التخفيف  أن  كام  مضامينه. 
يمّكن الشعبويني من احلصول عىل دعم قطاعات حمافظة 
غري شعبوية، حيث ينظر عىل سبيل املثال إىل التحوالت 

استعداداهتا  إىل  فرنسا  يف  لوبان  مارين  خلطاب  النسبية 
يف  ورغبتها   ،2027 عام  الفرنسية  االنتخابات  خلوض 

جذب قطاعات اليمني غري الشعبوي إىل صفوفها.

6- الربط بني الشعبوية وبني الفشل يف مواجهة األوبئة: 
وانتقادات  سياسية  اهتامات  الشعبوية  النظم  واجهت 
أكاديمية ربطت بينها وبني الفشل يف مواجهة األوبئة عىل 
إثر جتربة فريوس كورونا، باعتبار أن االستقطاب واملشاعر 
الشعبوية املناهضة للخرباء تؤدي إىل سياسات غري قادرة 
عىل مواجهة اجلائحة، مع التشكيك يف توصيات اخلرباء 
القوى  أن  خاصًة  الدويل،  التعاون  مبادرات  وعرقلة 
الشعبوية نظمت عددًا من االحتجاجات واالعرتاضات 
عىل اإلغالق واإلجراءات التقيدية واالحرتازية ملواجهة 
الفريوس، فضاًل عن التشكيك يف نصائح اخلرباء العلمية 
املصلحة  صوت  وإعالء  عام،  بشكل  واملؤسسات 
الوطنية عىل التضامن اجلامعي. فعىل سبيل املثال شهدت 
إيطاليا وإسبانيا عام 2020 احتجاجات يمينية شعبوية 

ضد اإلغالق والقيود احلكومية. 19

 20 يف  منطقة   165 لنحو  حتليلية  دراسة  أشارت  كام 
املفرسة  العوامل  إىل  باإلضافة  أنه  إىل  أوروبية،  دولة 
فإن  وغريها،  الصحية  واملنظومة  العمر  مثل  املعروفة، 
والسياسة  الشعبوية  مستوى  ارتفاع  بني  ارتباطًا  ثمة 
املناهضة للخرباء وبني ارتفاع معدل الوفيات بفريوس 
حادة  انقسامات  شهدت  التي  املناطق  أن  كام  كورونا. 
يف  واملتشككني  للخرباء  املناهضني  الشعبويني  بني 
للخرباء  املؤيدة  السياسات  وبني  األورويب،  االحتاد 
مشاكل  واجهت  أخرى،  جهة  من  األورويب  ولالحتاد 
وتدابري  سياسات  حول  إمجاع  خلق  مساعي  يف  أكرب 
كانت  التي  املناطق  أن  مالحظة  مع  الوباء،  مواجهة 
دعاًم  وأقل  للخرباء  مناهضة  شعبوية  السياسية  نخبتها 
بشكل  أعىل  وفيات  معدل  شهدت  األورويب،  للتكامل 
التأثري  إىل  الدراسة  منه  خلصت  الذي  األمر  ملحوظ، 
عىل  السياسية  النخبة  بني  الشعبوية  النتشار  السلبي 

التعامل مع األوبئة يف أوروبا.20
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7- إدراك احلاجة إىل تعزيز القدرات السياسية واإلدارية: 
من  السياسية  أرضيتهم  معظم  الشعبويون  يكتسب 
املؤسسات  انتقاد  تلعب عىل  التي  املعارضة  أطروحاهتم 
حصد  من  يمكنهم  ما  الثقافية،  العوامل  حشد  أو 
مسألة  أن  إال  االنتخابات.  يف  متصاعد  تصويتي  معدل 
ذلك  أخرى.  عوامل  حتكمها  السلطة  يف  االستمرار 
بعض  يف  الشعبوية  للحكومات  السياسية  التجربة  أن 
عىل  احلكومات  تلك  قدرة  يف  شكوكًا  طرحت  الدول، 
حصد  يف  االستمرار  عىل  وقدرهتا  بكفاءة،  الدول  إدارة 
وليس  احلكم  مقاعد  من  االنتخابية  األصوات  أغلبية 
التي  الشعبوية  احلكومات  وحتى  املعارضة.  مقاعد  من 
تالحقها  فرتة،  من  ألكثر  احلكم  يف  مستمرة  تزال  ال 
التجارب  ُينظر إىل  املثال  بعض االنتقادات. وعىل سبيل 
تراجع  وكذلك  والرسيالنكية،  والربازيلية  األمريكية 
عىل  الرتكي،  واهلويايت  واالقتصادي  السيايس  النموذج 
إدارة  يف  الشعبوية  احلكومات  فشل  عىل  مؤرشات  أهنا 

األزمات بشكل خاص، والدول بشكل عام.21
ارتبط  العرب:  الالجئني  تدفقات  ذروة  جتاوز   -8
الصعود الشعبوي واجلدل حول قضايا اهلجرة واجلريمة 
»الربيع  ثورات  بتداعيات  كبري  بشكل  واإلرهاب 
السياسية  األوروبية، واالضطرابات  القارة  العريب« عىل 
منطقة  شهدهتا  التي  األهلية  واحلروب  واالجتامعية 
تدفقات  إىل  وأدت  األوسط،  والرشق  أفريقيا  شامل 
ومع  أوروبا.  إىل  واملهاجرين  الالجئني  من  مسبوقة  غري 
جتاوز ذروة تدفقات الالجئني العرب، فإن اجلدل حول 
حساسيات  من  يثريه  وما  العربية  املنطقة  من  القادمني 
اقتصادية وثقافية، مل يعد هو الشاغل األهم لألوروبيني، 
مع عدم إغفال استمرار القضية كقضية مهمة لكن ليس 

بمستويات السنوات العرش السابقة22.
األورويب:  املشهد  عىل  األوكرانية  احلرب  سيطرة   -9
»الربيع  ثورات  ارتدادات  للحظة  النسبي  التجاوز  بعد 
العريب« -وما صاحب بعضها من اضطرابات وحروب 
أهلية- املبارشة عىل الدول االوروبية، وكذلك التجاوز 
فإن  كورونا،  بجائحة  العاملي  االنشغال  للحظة  النسبي 

احلرب األوكرانية متثل اآلن الشاغل األهم، ومن املتوقع 
ومستقبل  األوروبية  الرؤى  من  كبريًا  جانبًا  تشكل  أن 
السنوات  خالل  السياسية  قواها  وتوجهات  القارة 
املقبلة. وتوثر احلرب األوكرانية عىل التيارات الشعبوية 
يف أوروبا من أكثر من زاوية؛ أوهلا: أهنا حتد من األوزان 
غري  اآلخر  عن  الثقافية  الشعبوية  ملقوالت  النسبية 
جتاوز  عىل  تساعد  وربام  »األبيض«،  غري  أو  األورويب 
أن  باعتبار  العرب،  املهاجرين  من  الشديدة  املخاوف 
كام  جماورة.  دول  من  جاء  للقارة  األبرز  األمني  التهديد 
أن إشكالية اهلجرة واللجوء باتت ترتبط حاليًا باجلانب 
تعزز  أن  من  املخاوف  ورغم  العريب.  وليس  األوكراين 
تلك احلرب من الشعبوية باعتبار أن »اآلخر« األورويب 
بات يمثل هو اآلخر هتديدًا، فإن معظم املؤرشات تشري 
نظرائهم  عن  األوكرانيني  الالجئني  أوضاع  أفضلية  إىل 
الرشق أوسطيني.23 كام أيدت بعض األحزاب الشعبوية 
بفرنسا  الوطني  التجمع  مثل  للهجرة،  بشدة  املعارضة 
من  وقسم  اإلسباين  وفوكس  أملانيا  أجل  من  والبديل 
أوكرانيني  الجئني  استقبال  النمساوي،  احلرية  حزب 

فارين من املعارك.24

الرئيس  فباعتبار  احلرب،  باملسؤولية عن  يتعلق  وثانيها: 
يف  الشعبوية  النامذج  أحد  بوتني،  فالديمري  الرويس، 
العامل، ويف ظل عالقاته القوية ودعمه لألحزاب والقوى 
الشعبوية يف أوروبا، ُينظر إىل التيار الشعبوي وبوتني عىل 
أوكرانيا، وهو  أهنم مسئولون ولو جزئيًا عن احلرب يف 
التيارات يف حرج، وبعدما كان ينظر إليه  ما وضع تلك 
قوية  شخصية  أنه  عىل  املتطرف  اليمني  تيارات  قبل  من 
حمافظة، متتلك نموذجًا حلامية املجتمع من القيم العوملية، 
هنضة  وحتقيق  اإلسالموية،  مواجهة  خربة  عن  فضاًل 
أوروبا  يف  الشعبوية  الشخصيات  بعض  فإن  روسية، 
حاولت التنصل من عالقتها به مثلام فعلت مارين لوبان، 
التي عملت عىل تربير صورة مجعتها مع بوتني خالل لقاء 
يف  الشعبوية  القيادات  واختذت  سنوات.25  قبل  سابق  
أوروبا بعضًا من الرتاجع عرب الرتويج ألن »بوتني« احلايل 

ليس هو »بوتني« الذين اعتادوا اإلشادة به يف السابق.26
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بعض  إليه  تشري  بام  فريتبط  الزوايا  تلك  ثالث  أما 
نتيجة  املتغري  اإلقليمي  الوضع  أن  من  التقديرات 
يف  الشعبوية  جاذبية  من  خصم  األوكرانية  للحرب 
أوروبا، األمر الذي استخدمه البعض يف تفسري الرتاجع 
النسبي للشعبوية27، رغم أن احلرب بتداعياهتا السياسية 
الشعبوية  للتيارات  سياسية  فرصًا  متثل  واالقتصادية 
احلرب  تلك  أن  القول  يمكن  وبالتايل  آخر.  جانب  من 
يمكن أن تفسح املجال لشعبوية بخطاب خمتلف يستفيد 
والتخفيف  اإلقليمية  املتغريات  ويراعي  الفرص  من 
تلعب  أن  املرجح  من  وأخريًا،  الثقافية28.  الشعبوية  من 
الشعبوية  توجهات  حتديد  يف  دورًا  األوكرانية  احلرب 
بعض  وجود  فمع  األورويب،  االحتاد  جتاه  املؤسسية 
أزمة  هامش  عىل  الناتو  وحللف  لالحتاد  االنتقادات 
احلزب، وحتميلهم جانبًا من املسئولية، فإن قدرة االحتاد 
عىل دعم ومحاية أوكرانيا، من شأهنا تأكيد التزام بروكسل 
فيام  األوروبية،  الدول  ومحاية  األورويب  التضامن  بقيم 
بالتخيل  اهتامات  إىل  أوكرانيا  هزيمة  تؤدي  أن  يمكن 
عنها تقوض الثقة أكثر فأكثر يف مؤسسة االحتاد األورويب 

وأطروحات توسيع الوحدة األوروبية.

10- السياق واملؤثرات السياسية واملحلية واحلضارية: 
طبيعة  حتديد  يف  مهاًم  دورًا  املحلية  العوامل  تلعب 
املثال،  سبيل  فعىل  الدولة.  داخل  الشعبوية  اخلطابات 
احلكومة  مقارنة  عند  التحليالت  بعض  أشارت 
بعني  النظر  إىل  املجرية،  بنظريهتا  اجلديدة  اإليطالية 
االعتبار إىل الفوارق بني املجر وإيطاليا التي تلعب دورًا 
بالنظر  البلدين،  يف  الشعبوي  اخلطاب  طبيعة  حتديد  يف 
األوروبى،  االحتاد  ىف  مؤسسًا  عضوًا  إيطاليا  كون  إىل 
إغفال  عدم  مع  القارة،  ىف  الثالثة  االقتصادية  والقوة 
التي  التارخيية  والنهضوية  احلضارية  املؤثرات  دور 
جاذبية  ارتباط  إىل  اإلشارة  سبقت  كام  روما.29  متتلكها 
التي  واملشكالت  القضايا  بطبيعة  الشعبوية  اخلطابات 
اخلطابات،  تلك  عليها  تركز  والتي  الدولة  منها  تعاين 
أو  املؤسسية  أو  األمنية  أو  الثقافية  القضايا  سواء كانت 

االقتصادية.

واملصالح  باألمن  الشعبوية  الترصفات  إرضار   -11
الترصفات  جتلبه  أن  يمكن  ما  جتاهل  ينبغي  ال  الوطنية: 
الشعبوية والعنرصية املتطرفة من أزمات للدول، وتأثري 
السلطة  موقع  يف  كانت  إذا  الشعبوية  القوى  عىل  ذلك 
مساومات  أن  ورغم  املثال،  سبيل  وعىل  واملسئولية. 
إىل  األخرية  انضامم  عىل  املوافقة  حول  لستوكهومل  أنقرة 
بمطالبة  متعلقة  سياسية  بحسابات  ترتبط  الناتو  حلف 
بأهنم  أنقرة  تصفهم  لدهيا  مطلوبني  السويد  تسليم  تركيا 
»إرهابيون أكراد« يصل عددهم إىل نحو  130 شخص، 
أقدم  التي  املتطرفة  والعنرصية  الشعبوية  الترصفات  فإن 
راسموس  واهلجرة،  لالسالم  املعادي  الناشط  عليها 
بالودان، عرب حرقه نسخة من القرآن الكريم يف تظاهرة 
أمام السفارة الرتكية يف ستوكهومل، أثارت غضب تركيا، 
السويدي  السفري  واستدعاء  للتصعيد  فرصة  وأعطتها 
حللف  السويد  انضامم  حول  املباحثات  وجتميد  لدهيا 

الناتو إىل أجل غري مسمى.30
كام رفضت الرشطة السويدية، يف فرباير 2023، السامح 
باحتجاج جديد يتضمن إحراق القرآن الكريم، وقالت 
السلطات السويدية بعد التشاور مع جهاز االستخبارات 
السويدي إن املظاهرة التي تم منعها كان يمكن أن تتسبب 
القول  ويمكن  القومي31.  لألمن  خطرية  اضطرابات  يف 
أن وجود األحزاب الشعبوية يف احلكم أو يف االئتالفات 
واالعتبارات  األمور  هذه  مثل  تضع  جيعلها  قد  احلاكمة 
أكرب،  بدرجة  احلسبان  يف  الوطنية  واملصالح  األمنية 

باعتبارها يف موقع املسئولية.
12- مدى قدرة القيود والعقوبات األوروبية عىل إحداث 
تغيري: يعمل االحتاد األورويب عىل ربط الشعبوية بتكلفة 
سياسية واقتصادية، يف حماولة خلفض حدة هذا اخلطاب، 
حيث  األوروبية،  والقيم  باملعايري  االلتزام  عىل  وإجباره 
املرتبطة  املرتبطة  وخاصة  متويالته  املثال  سبيل  عىل  ربط 
بالتعايف من جائحة كورونا بااللتزام باملعايري التي يضعها 
االحتاد. ويف حني أن احلكومات الشعبوية يمكنها رفض 
عىل  يراهن  االحتاد  أن  إال  بروكسل،  ملطالب  االستجابة 
األموال  من  بحرماهنا  ذلك  تكلفة  احلكومات  حتميل 
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التي يدرك الناخبون أهنا ستساعد يف مواجهة األزمات، 
حتت  األحزاب  تلك  وضع  عىل  االحتاد  عربه  يعمل  ما 

ضغوط انتخابية جتربها عىل االستجابة للمعايري.32

لكبح  خاص  بشكل  متويله  األورويب  االحتاد  ويستخدم 
مجاح الشعبوية املجرية والبولندية، إذ يمنع عنهام متوياًل 
يقدر بنحو 138 مليار يورو، عىل خلفية اهتامه هلام بانتهاك 
ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب، حيث تعمل 
عرب  الشعبويتني  احلكومتني  عىل  الضغط  عىل  بروكسل 
املعيشة،  تكلفة  أزمات  الورقة يف ظل معاناهتام من  تلك 
وتفاقم التضخم إلجبارمها عىل االلتزام بمعايري امليثاق. 
يف  نسبيًا  تنجح  قد  أهنا  عىل  اإلجراءات  تلك  إىل  وُينظر 
بدرجة  االلتزام  نحو  ودفعهام  التغيريات  بعض  إحداث 
املجرية  احلكومة  مررت  حيث  األوروبية،  باملعايري  أكرب 
تعهدت  كام  للفساد،  مناهضًا  بندًا ترشيعيًا  أكثر من 12 
بتلبية متطلبات االحتاد األورويب بشأن استقالل القضاء 
ثلث  نحو  أعلنت  وبعدما  القادم.  مارس  هناية  بحلول 
ألغت  املثليني«،  أهنا »خالية من فكر  البولندية  البلديات 
املساعدات  تعليق  خشية  قراراهتا  البلديات  تلك  معظم 
املايض،  ديسمرب  يف  إيرلندا،  وربطت  بل  األوروبية.33 
املوافقة عىل املنح األوروبية للمجر املقدرة بـ 8 مليارات 
بقيمة  األورويب  القرض  بشأن  أوربان  بموقف  دوالر، 

18 مليارًا لدعم أوكرانيا.34

استمرار الشعبوية مع محاوالت تقييدها

ختاًما، حتمل البيئة األوروبية حمفزات استمرار الشعبوية، 
ومنها األزمات التي تواجه بعض احلكومات األوروبية، 
يتعلق  فيام  خاصًة  جتاهها،  املتصاعد  الشعبي  واالستياء 
االقتصادية  املشكالت  مواجهة  عىل  احلكومات  بقدرة 
واالجتامعية، والوفاء باحتياجات املواطنني يف قطاعات 

تزايد  احتاملية  عن  فضاًل  الصحية.35  كالرعاية  حيوية 
أن  كام  البيئية.  الشعبوية  مثل  جديدة  شعبويات  حضور 
يمّكنها  املعارضة  مقعد  يف  الشعبوية  األحزاب  وجود 
من استثامر األزمات لزيادة حصصها التصويتية تدرجييًا 
أن األزمات واإلخفاقات احلكومية ختلق فرصًا  باعتبار 
السياسية،  أيديولوجيتها  باختالف  املعارضة،  ألحزاب 
احتامالت  من  تعزز  اجلامهري  لدى  املخاوف  زيادة  وأن 
جلوءهم إىل خيارات شعبوية.36  فضاًل عن عدم إغفال 
لدى  الصدى  بعض  وجدت  الشعبوية  األطروحات  أن 
املثال احلديث  التقليدية، حيث أصبح عىل سبيل  القوى 
للدول  التنمية  مساعدات  وخفض  اهلجرة  قيود  عن 
الفقرية التي تفشل يف مساعدة أوروبا يف إعاقة تدفقات 
اهلجرة عىل جدول أعامل االحتاد األورويب بشكل مقبول 

رغم املعارضة السابقة ملثل تلك األطروحات.37

ويف حني أن ذلك يعني أن الشعبوية من املرجح استمرارها 
أن  أيضًا  يعني  فإنه  أوروبا،  يف  صاعد  سيايس  كتيار 
التعويل األهم ربام يكون عىل حماولة خلق طبعات أكثر 
برامجاتية وعقالنية من التيارات الشعبوية احلالية، فضاًل 
عن تعزيز قدرة التيارات السياسية األخرى عىل معاجلة 
مناخًا مواتيًا  توفر  التي  األزمات واملشكالت األوروبية 
من  التيارات  تلك  اقرتاب  أن  كام  الشعبوية.  للخطابات 
الشعبوية ومعاجلتها  ترّكز عليها األحزاب  التي  القضايا 
بشكل أكثر حكمة كقضية اهلجرة، ربام يسحب بعضًا من 
التنافس  يرتبط  كذلك  الشعبوية.  األطروحات  جاذبية 
التحالفات  إدارة  عىل  بالقدرة  وغريها  الشعبوية  بني 
االقتناع  تصاعد  ضوء  يف  أفضل،  بشكل  االنتخابية 
ملواجهة  التعاون  بأمهية  األوروبية  السياسية  القوى  بني 

الشعبوية وإجياد املزيد من مساحات التوافق.
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