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أصبح تـواصل أصـحـاب الـفكـر الـشـعبـوى مع شـرائح واسـعة من
اجملـتمع مـتـاحـا وسهال. هذا الـتـطـور أكسب الـشـعـبويـة كـظـاهرة
تعاقبة ة لكنها جتددت فى الـعصور ا سياسية وأيـديولوجية قد
قـدرة أكـبـر عـلـى تـعـمـيم اخلـطــاب الـشـعـبـوى ومــخـاطـبـة عـواطف
ـواطــنــ عــلى اخــتالف اجلــمــاهــيــر والــتــأثــيــر فى اقــتــنــاعــات ا
ا يضـمن للسيـاسي الشـعبوي مسـتوياتهم الـثقافـية والعـلمية 
تـأيـيـدا واسـعـا مـن اجلـمـهـور فى حـمالتـهم االنـتـخـابـيـة وبـالـتـالى

كسب أصواتهم فى االنتخابات.
ـثـل خـطــرا عــلى االحتـاد إن تــصـاعــد الــشـعــبــويـة أوروبــيــا 
األوروبى حـيث إن الـشعـبـويـة ظـاهرة مـعـقـدة تعـيـد إنـتاج نـفـسـها
متـكيفة مـع الظروف واجملال الـعام الراهن وتستـفيد من إخـفاقات
ـقــراطـيـة الـتــيـارات الــرئـيـســيـة كــالـلـيــبـرالــيـة واالشـتــراكـيــة الـد

سيحية الراسخة فى أوروبا. قراطية ا والد
قراطية مارسـة الد وعليه تدور إشكاليـة الدراسة حول: أن ا
فى أوروبا باتـت خـاضـعـة لـعامـلـ مـؤثـرين هـمـا: اخـتالل تـوازن
صـلحة  متـشدد وشعبوى ووجود وسائل شهـد السياسى  ا
ـا يـعزز إعالم جـديـد يـوظـفـهـا هـذا الـتيـار لـتـوجـيه الـرأى الـعـام 
قـوته ويـشــيع صـورا سـلـبــيـة عن كل مـا هـو غــيـر أوروبى أجـنـبى
ـثال انـتـقل هذا ووافد أفـرادا وجـماعـات وثـقـافات. عـلى سبـيل ا
ـانـيــا وحـقق مـكـاسب انـتـخــابـيـة وتـمـثـيـلـيـة رغم أن الـتـوجه إلى أ
فـرصه كـانت تبـدو ضئـيـلة فى ظل الـواقع الـسيـاسى واالقتـصادى
ـانـيـا وهـو مـا يـتـنـاقض مع اخلـبـرة األوروبـيـة عـامـة والـثـقـافـى أل
ـقراطـية مثل بـاد الد ـانيـة خاصة الـتى تعـلى من ا واخلـبرة األ
ا ـساواة واحـترام اآلخـر والتـسامح ونـبذ الـعنف  احلـرية وا
ـقـراطيـة وسـياسـات االحتاد مـارسـات الد قد يـؤثـر سلـبـيا فـى ا
ــا يـتــطـلب األوروبى ومــسـيــرة الــوحـدة واالنــدمــاج فى أوروبـا 
مـواجـهـة أوروبـيـة لـلـحـد من فـرص تـأثـيـر األحـزاب الـشـعـبـويـة فى

قراطية فى الدول األوروبية. الد
تـأسـيـسـا عـلى مـا سـبق تـطرح الـدراسـة الـتـسـاؤل الـرئـيـسى
الــتـالى: إلى أى مــدى تـســهم وسـائل اإلعـالم اجلـديـد فـى صـعـود
وانتشار األحزاب الشعبـوية فى أوروبا? ويتفرع عنه عدة تساؤالت

أصبحت ظـاهرة صعود الـشعبويـة فى العديد من دول
تحدة األمـريكية وعدد من االحتاد األوروبى والـواليات ا
دول العالم فى آسيـا وأمريكا الالتيـنية ظاهرة مـقلقة جدا
ـية فى الوقت الراهن. ذلك للنظـام الدولى والسيـاسة العا
ـتـطـرفــة تـعـبـر عن أن الـشـعــبـويـة وقـواهــا الـسـيـاســيـة ا
ـقـراطـيـة وحتفـيـز الـصـراعـات واحلروب مـنـاهضـة الـد

ة الثقافية واالجتماعية. ومعاداة العو
وتـــشــكل وســـائل اإلعـالم اجلــديـــد أداة رئــيـــســـيــة من أدوات
نـزلـة مـنصـات مـهـمة من أجل الـتغـيـير وأصـبح اإلعالم اجلـديـد 
شاعر الناس كن أن تتالعب بالرأى العام و علومات و تمرير ا
على وجه اخلـصوص. وقـد بـات هذا الـتالعب الـذى يـخرج عن كل
سـيـطرة يـؤثر بـشـكل فعـال فى تـوجهـات الرأى الـعام ويتدخل فى
حتديـد طريقـة تصـويت الناخب نتـيجة ألن وسـائل اإلعالم اجلديد
قد حتـولت إلى "قوة سـياسـية" مـستـفيـدة من حترر خـطابـها الذى
ـيل إلـى الـنـقـد وحتــقـيـر مـا تــقـوم به بـقــيـة مـؤســسـات اجملـتـمع
واحلكومة. وعلى العكس من اإلعالم الـتقليدى الـذى قد يعمل وفقا
ألطر قانونية وشروط دقيقة يأتى الدور الذى لعبه اإلعالم اجلديد
حـيث إن وسائل هـذا اإلعالم تنـتج وسائط مـرئيـة اجتـماعـية بـديلة

. شاركة واجملال السياسي وصار لها دور كبير فى ا
قراطية حيث وقد طرأت أزمة فى السنوات األخيرة على الد
رحـلة العديـد من التحديات ـباشرة فى هذه ا ـقراطية ا تواجه الد
ـصـاعب من شأنـهـا أن حتيـد بـها عـن أهدافـها. ومن أبرز هذه وا
ــتـعـاظـم لـوسـائـل اإلعالم اجلـديـد الـتــحـديـات الــدور اجملـتــمـعى ا
والـنــزعـات الـشـعــبـويـة لــدى بـعض الـزعــمـاء الـســيـاسـيـ وبـروز
األحــزاب الــســيــاســيـة الــشــعــبــويــة. ومع ثــورة وســائط االتــصـال
والتـكنـولوجـيا احلـديثة باتت وسـائل اإلعالم اجلديـد تلعب أدوارا
مؤثرة وتسهم بشكل فعال فى توجيه الرأى العام وتعبئته فى هذا
االجتاه أو ذاك. أدى هـذان التطـوران بالنـتيجة إلـى عودة قوية إلى
الـنــزعـات الـشـعـبـويـة الـتى عــرفـتـهـا أوروبـا فى الـنـصف األول من

القرن العشرين.
وهـكــذا فى الــعــصــر احلـديث ومـع تـطــور وســائل االتــصـال
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احلـوار إلى الـتـواصل واحلـوار ومن اإلعالم الـذى يـتم فى اجتـاه
واحد إلى اإلعالم األفقى واالتصال فى جميع االجتاهات(٣).

يــشــيــر اإلعالم اجلــديــد New Media إلـى مــجــمــوعــة من
ـسـتـخدم من األسـالـيب واألنشـطـة الـرقـميـة اجلـديـدة الـتى تمـكن ا
خـتـلف أشـكاله من إنتـاج ونـشر واسـتـهالك احملـتوى اإلعـالمى 
ـتـصـلة ـتـصـلـة أو غيـر ا خالل األجـهـزة اإللـكتـرونـيـة (الـوسائط) ا
بـاإلنـترنت. وقـد ظـهـرت وسـائل اإلعالم اجلـديـد كـمـصـطـلح واسع
الـنطاق فى الـعقد األخـير من القـرن العـشرين ليـشمل دمج وسائل
ـوســيـقى والــكـلـمـة اإلعالم الـتــقـلـيـديــة مـثل األفالم والــصـور وا
ـطبـوعة مع القـدرة التـفـاعلـية لـلكـمبـيـوتر وتـكنـولوجـيا ـنطـوقة وا ا
االتصاالت وتطبيقات الثورة العلمية التى شهدها مجال االتصال
واإلعالم حيث أسهمت الثـورة التكنولوجيـة فى التغلب على احليز
اجلـغرافى واحلـدود الـسيـاسـية والـتى أحـدثت تغـيـيـرا بنـيـويا فى

نوعية الكم والكيف فى وسائل اإلعالم(٤).
ـثل مرحلة انـتقالية من إن اإلعالم اجلديد هو فى واقع األمر 
نـاحيـة الـوسائل والـتـطبـيـقات واخلـصـائص التى لم تـتـبلـور بـشكل
كامل وواضح. فهـى ال تزال فى حالـة تطـور سريع ومـا يبـدو اليوم
ا فى الـيوم التالى وهذا مدعاة لـصعوبة وضع جديدا يـصبح قد
ـدخل حتـديـدا. إال أنه يـتــضح أن هـنـاك تــعـريف صـارم من هــذا ا
شبه اتـفاق على أن اإلعالم اجلـديد يشـير إلى حالـة من التنوع فى
األشـكــال والـتـكــنـولـوجــيـا واخلـصــائص الـتى حـمــلـتـهــا الـوسـائل
In- سـتحدثة عن الـتقلـيدية خاصـة فيما يـتعلق بحـاالت الفردية ا
dividuality والـتـخـصـيص Customization وهـمــا تـأتـيـان
يـزة رئيـسيـة هى التـفاعـلية فإذا كـان اإلعالم اجلمـاهيرى نـتيـجة 
فإن واسع الـنــطـاق وهـذه الـصـفـة سـمــة إعالم الـقـرن الـعـشـرين 
اإلعالم الشخصى والفـردى هو إعالم القرن اجلديد. فاإلنترنت -
وهى واحـدة من أدواته - جعـلت فى مـقدور أى إنـسان الـبحث عن

علومة التى يريدها فى الوقت الذى يريد(٥). البرنامج أو ا
كن القول إن اإلعالم اجلديد بحسب ما ورد من بوجه عام 
تـعـريفـات لـيس بـثـا أحـاديا وإجـبـاريـا كـنـظم اإلعالم الـقد لـكنه
تفاعل يـختار فيه النـاس احتياجاتـهم ويشاركون فى الوقت ذاته
ـا بـإعالم شـخــصى خـاص بـكل فـرد عـلى لـيس بـالــرأى فـقط وإ

حدة.
بـاتـسـاع شـبـكـة اإلنـتـرنت تـعـددت خـصـائص وسـائل اإلعالم
هام كـثيرة وفـقا للـغرض من إنـشائها سواء اجلديـد التى تـقوم 
هام مؤسـساتية أو شخصية وهى بتعددها هذا تقدم كانت هذه ا
ـتــنـوعـة. وتـصــنف هـذه الــشـبـكــات وفـقـا الـكــثـيــر من اخلـدمــات ا
خلــصـــائــصــهــا ومــحــتــواهــا إلى أنـــواع. وبــشــكل عــام من خالل
ـواقع اإللـكـتــرونـيـة جنـد أن هـنـاك مـواقع ـقـدمـة من ا اخلـدمــات ا
ـعلومات وقـدمت أساليب عرض جـاذبة ساعدت وفرت لزائـريها ا
ــتـنـوعـة بـسـهـولـة وأتـاحت ـلـفـات ا عــلى تـبـادل األفـكـار واآلراء وا
وضـوعات التى تـشترك فـيها مجـموعة من ـستخـدميهـا مناقـشة ا
األفـراد لهم أهداف ومـصالح مشـتركـة. بينـما فشـلت مواقع أخرى
فى تأدية وظيفتـها التى تأسست من أجلها حيث لم تستطع تقد
كن أن تكون ذات فائدة كبيرة أية مواد أو موضوعات أو غيرها 

لزوارها(٦).

هى: مـا أســبـاب صـعـود األحـزاب الـشـعــبـويـة? وكـيف وظـفت هـذه
األحـزاب وســائل اإلعالم اجلـديــد فى كـسب الــتـأيـيــد واالنـتـشـار?
ـكن مـواجـهـة صعـود هـذه الـتيـارات فى أوروبـا بـوجه عام وكيف 

انيا بوجه خاص? وأ
كـما تـعتـمد هـذه الدراسـة على اسـتخـدام منـهج دراسـة احلالة
الستـكشـاف ظـاهرة صـعـود األحزاب الـشـعبـويـة من خالل دراسة
انى. و تفـصيـليـة فى مجـالهـا االجتمـاعى ومـحيطـها الـثقـافى األ
ـانيا حـزب "البديل ـانيا كـحالـة دراسة حيث يـوجد فى أ اخـتيار أ
ـان ـيـنى شــعـبـوى يـدخل الـبـر ـانـيـا" وهـو أول حـزب  من أجل أ
ية الثانية. ـانى (البوندستاج) منـذ نهاية احلرب العـا الفيدرالى األ
تطرفة أو األصولية ويتسم قادة هذا احلزب بتوجهاتهم الـيمينية ا
ويعرف بأنه ظهر وبدأ انتشاره من خالل وسائل اإلعالم اجلديد.

فى ضـوء مـا سبق تـنـقسم الـدراسـة إلى عدة مـحـاور تتـناول:
تعريف اإلعالم اجلديد وعالقته بالتيار الشعبوى وواقع الشعبوية
فى أوروبا ومـسـببـات وعـوامل انتـشـارها وكـيـفيـة تـوظيف الـتـيار
الـشـعـبــوى لإلعالم اجلـديــد فى الـتـأثــيـر فى الـرأى الــعـام لـكـسب

انيا. االنتخابات وذلك بالتطبيق على حالة أ
فاهيمى: أوال- اإلطار ا

تتناول هذه الدراسة مـفهوم رئيسي هما: اإلعالم اجلديد
وظاهرة الشـعبوية من حيث صعـودها كظـاهرة سياسـية اجتاحت

العالم واآلليات التى تفهم بها الشعبوية فى السياق األوروبى.
١- مفهوم اإلعالم اجلديد:

أصــبح انــتــشــار وشــيــوع وســائل اإلعـالم اجلــديـد الســيــمــا
(Twitter, Youtube, Face- شـبكـات الـتواصل االجـتـماعى
 (bookوزيادة اسـتهالكـها من جـانب اجلـمهور داللة عـلى ميالد
سميات مثل: عصر اتصالى جديد أطلق عليه البعض عددا من ا
اإلعالم الرقمى واإلعالم التفاعلى واإلعالم الشبكى وغيرها من
سـمـيات الـتى تـعبـر عن ظـاهـرة إنسـانـية تـقـنيـة واحدة. فاإلعالم ا
ـاط الـتـواصـلـيـة الـتـقـلـيـديـة اجلـديـد أسـهم فى إعـادة تـشـكـيـل األ
ة القائـمة على احتـكار النخب الـسياسيـة والثقافـية لوسائط القـد
اإلعالم وباقى وسائل التـعبير فى الفـضاء العام حيث إن وسائل

اإلعالم اجلديد لم تعد مجرد أداة للتواصل االجتماعى(١).
يعـتمد اإلعالم اجلـديد بشـكل أساسى على اسـتخدام الـشبكة
ـعلـومات عـلى عكس شـبكـة اإلنتـرنت التى تـتمـيز يـة لتـقنـية ا العـا
ـثـلى ـعـلـومـات وجتـعـلـهـا الـوسـيـلـة ا بـاآلنـيـة والـسـرعـة فى نـقل ا
لـلـتواصل. إضافـة إلى سـهـولـة االسـتخـدام لـهـذا الـوسيط دون أن
يــكـون لـلــمـسـتــخـدم خـبــرات تـقــنـيـة عــالـيـة أو أى اخــتـصـاص فى
ـستـخـدم عبـر أجـهزة ـعـلومـاتـية إذ يـكـفى أن يتـصل ا الـبـرمجـة ا

احلاسوب أو عبر الهاتف احملمول لدخول محتوى اإلنترنت(٢).
فــاإلعالم اجلــديــد يـــوفــر وســائل وقــنــوات جــديــدة لالتــصــال
ـا أفـسح والـتـواصل ويـتــيح مـنـابــر جـديـدة لـلــنـقـاش واحلـوار 
ـمـارســة مـخـتــلف أنـواع االتـصـاالت اجملــال أمـام أفـراد اجملـتــمع 
بواسطة شـبكة اإلنترنت للخروج من وضعـية عدم التواصل وعدم
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ـــمـــارســة ـــبـــدأ اخلـــطـــأ والـــصـــواب من خـالل ا ـــقـــراطى  الـــد
ــكن أن تـتــعـرض أطــروحـات ــؤسـســاتـيــة االعــتـيــاديـة فـإنه ال  ا
الشعبوى لـلدحض أو التكذيب ألنها ال تستـند فى ذهن الشعبوى
إلى أسس جتريبية محسوسة بل إلى أسس رمزية وأخالقية غير
قـابلة لـلتفـنيد. وبـينما تـعتقـد الشعـبوية بـأن احلزب أو الزعـيم يعبر
ـقـراطـيـة أن ذلك عن الـشـعب بـكـامــله كـوحـدة أخالقـيـة تـرى الــد

طلقة(٩). شىء مستحيل حتى لو توافرت األغلبية ا
ـقـراطـيـة عـلـى اإلجـابـة عن سـؤال الـتـمـثـيـلـيـة فـعـدم قـدرة الـد
ـقـراطـيــة يـسـتـغـله ـبـاشــرة هـو عـرض مـزمن فـى الـد الـشـعــبـيـة ا
اخلطاب الشعبوى. لكن هنـاك ما يتعـلق أيضا بتـطورات وسياقات
ســيـاسـيــة وتـاريــخـيـة مــعـيـنــة جـعــلت مـبــدأ الـتـمــثـيــلـيـة يــتـعـرض
قراطية داخل األحزاب حيث لإلضعاف. وهذا ناجت عن أزمـة الد
إن الشـعبـويـة تنـتشـر بـشكل أكـبر أو أسـرع فى الـدول التى يـكون
فــيــهــا الــنــظــام احلــزبى فى حــالــة ضــعف. كـمــا يــقــوض ضــعف
قراطية داخل األحزاب مبدأ التمثيلية وهو ما يعطى االنطباع الد
ثل إرادة ـقراطى كـكل لم يعـد  للـفئـات الشـعبـية بـأن النـظـام الد
الـشـعب خـاصـة فى تـلك الـدول الــتى تـتـحـول فـيـهـا األحـزاب إلى
كـيانات فـئويـة أو تلجـأ للتـحالـفات فيـما بيـنها أو تبـتعد بـخطـابها
السيـاسى عن اجلماهـير(١٠). إذ إن من متطـلبات تنـامى التيارات
الشعـبويـة ظهور قـيادة كـاريزميـة تتـواصل مع اجلمـاهير بـالتـركيز
ـهاجرين أو اإلرهابي على االنفعـاالت والعواطف كاخلوف من ا

نطقية للموقف السياسى. وهناك أحزاب شعبوية ال على احلجج ا
هاجرين ثلوها أن "النخبة" خانت الشعب وتسبعد ا قومية يرى 

واألقليات العرقية من مفهوم اجلماعة(١١).
ــقـراطـيـة فى الــسـيـاق األوروبى تــرجع أسـبـاب ضــعف الـدد
وبسبب ـية الـثانـية  التـمـثيـليـة تاريـخـيا إلى أنه بـعد احلـرب العـا
جتـربــة الـتـيـارات الــفـاشـيـة الــتى صـعـد بــعـضـهـا عــبـر صـنـاديق
االقـتـراع كـان هــنـاك تــوجس وتـخــوف طــبع الـنــخب الـســيـاســيـة
كن أن تـقود إلـيها اإلرادة والـقانـونية إزاء الـنتـائج الكـارثية الـتى 
الـشـعـبـيـة. لـذلك فـمن أجل احلـد من هـذه اإلمـكـانـيـة عـمـد رجال
ـيـة الـثانـيـة إلى بـنـاء نـظام الـقـانـون والـسيـاسـة بـعـد احلـرب العـا
سـيـاسـى يـلـجم هــذه الـديـنـامــيـة الـشــعـبـيـة مـن خالل الـسـعى إلى
جتـزىء السـلـطـة الـسيـاسـيـة وسن آلـيـات رقابـة وفـرض تـوازنات
ؤسسات بل وفرض مؤسسات غيـر منتخبة ال حتتكم معينة ب ا
إلى الصـنـاديق كاحملـاكم الـدسـتوريـة إضـافة إلى دور مـؤسـسات
االحتــاد األوروبـى الــتى راكــمـت قــيــودا تــتــجـــاوز ســيــادة الــدولــة
الوطـنية. ذلك أن محاولـة تقييـد اإلرادة الشعبـية بهذه الـتدابير كان
سبـبهـا التـخـوف النـاجت عن جتربـة الفـاشـية وزخـمهـا الشـعبى فى
أوروبـا بـ احلـربـ لــكـن ذلك أســهم فى إعــطــاء االنــطــبــاع بــأن
ـؤسـسات لم تـعـد تمـثل الـشعب وهـو ما أسـهم بـدوره فى تقـوية ا
وجة الشعـبوية احلالية البديل الشعبوى. بل إن مولر يضـيف أن ا
نفـسها لـيست نـتيـجة لألزمة االقـتصـادية فى حـد ذاتهـا. فاألزمات
االقـتـصــاديـة ال تـنــتج دومـا مــوجـات شـعــبـويـة بــالـضـرورة بل إن
ــقـاربـة الـنـخـبـويـة الـتـكـنـوقـراطـيـة الـتى الـعـامل احملـدد فـيـهـا هـو ا
ـعاجلة األزمـة. ومن ثم كانت الـشعـبوية ظال اتـخذتهـا احلكـومات 
قراطية التمثيلية(١٢). قراطية وتعبيرا عن أزمة الد مالزما للد

ـا سـبق أن اإلعالم اجلـديـد ارتـبط بـالـتـطـورات الـتى يـتـضح 
شـهـدتـهـا شـبـكـة اإلنـتـرنت وبـالـتـالى اإلمـكـانـيـات الـتـفـاعـليـة الـتى
أتاحـتها وكانت أبـرز تطـبيـقـاتهـا ما نـشهـده من مـواقع اجتـماعـية
وأدوات اتـــصــال ســـاعـــدت عـــلى مـــشـــاركــة احملـــتـــوى واألفـــكــار
واخلـبرات. وقـد اتـسـمت لـغـة اخلـطـاب الـسـيـاسى فى ظل اإلعالم
وتفاعلية وتعبوية إلى وتشاركية  اجلديد بأنـها: سهلة ومباشرة 

حد ما.
٢- الشعبوية .. ماهيتها وتطورها:

منها ثمـة اختالف فى تـعريف الـشعبـوية حـيث تعددت اآلراء 
مـا يرى الـشـعبـوية أيـديـولوجـيا ومـنهـا مـا يراهـا حركـة سـياسـية
ومـنـها مـا يؤيـد مـقولـة إنـها نـتيـجـة منـطـقيـة للـتـحوالت االجـتـماعـية
والبنيويـة للحداثة ومنها ما شـدد على اختالف السيـاقات الوطنية
التى جتـعل الـشعـبويـة تـعنى شـيئـا مـختـلفـا فى كل بـلد عـلى حدة.
ـفهـوم الـشـعـبـوية فـهـو مـفـهـوم صعب وألن ثـمة غـمـوضـا يـحـيط 
التـحديد إذ إنه يـأتى ضمن اسـتعـماالت مـختـلفـة بل ومـتنـاقضة
حـيث ال يعـبـر مصـطـلح الشـعـبويـة عن وحـدة مفـاهـيمـيـة ما أو أنه

اسم يشمل تيارات غير مرتبطة فيما بينها(٧).
ـيـة عـام ـالـيـة الـعـا إن عـودة ظــهـور الـشـعـبـويـة عـقب األزمـة ا
سـتجدات التـى تستحق االسـتكشاف حيث ٢٠٠٨ تظـهر بعض ا
ارتبـطت فى صـورتـها الـراهـنة بـتـحوالت اجملـال الـعام فى الـعـصر
واطن الرقمى. وقد تـغيرت كيـفية ارتبـاط الفاعلـ السياسـي وا
ـباشـر أكثـر فـيمـا ب الـقادة ببـعضم بـعـضا من حـيث الـتواصل ا
الشـعبـوي وقـاعدتهم اجلـماهـيرية وتأثـير رقمـنة اجملـال العام فى
ـانيون الشعبويون الطريقة الـتى عبر بها السيـاسيون والنواب البر
قراطيات الليبرالية. ومن ثم فإن هناك ظاهرت متصلت عن الد
عاصرة هما: إضفاء الطابع الرقمى على اجملال لفهم الشعبوية ا
العام وتـزايد األهـميـة السـياسـية للـمشـاعر. كـما أن اجلـديد حول
تناقضة الشعبـوية يكون أقل فى محـتواه األيديولوجى أو عالقـته ا
ـسـاعـدة الـتـقـنـيات ـقـراطـيـة عن الـطـريـقـة الـتى بـهـا تـعـمل  بـالـد
شاعر السياسية. وقد أصبحت الشعبوية الرقمية من أجل تعبئة ا
أداء عاطفيا دون أن تتحول إلى أيـديولوجيـة أو خطاب أو حركة
سـيـاســيـة. من هـنـا تــتـقـاطع الـشــعـبـويـة مع االجتـاهــات الـرقـمـيـة
والــعــاطــفــيـة وتـشــمل  الــتــصـورات الــســيـاســيــة وردود الــفـعل
ــيـول والــقـرارات وتــعـزز كــلــتـاهــمــا الـشــعــبـويــة أو عــلى األقل ا

الشعبية(٨).
ـقـراطـيـة فى حـد ذاته يقـدم وعـدا بـأنـهـا "حكم إن تـعريـف الد
الشعب". لكن فى التطبيق من الـصعب حتقيق ذلك بشكل كلى أو
مباشر. ورغم أن فكـرة قدرة اجلـماهيـر على التـحكم فى مصـيرها
ـبسط ـبدأ بـشـكله ا هى فـكرة جـذابة فإنه يـستـحـيل تطـبيـق هذا ا
قراطيـة والشعبوية. ألسباب عدة تـتعلق بعدد من الفـوارق ب الد
ـقراطية التمـثيلية إلى الشـعب كجماعة أفراد هم فبينـما تنظر الد
ـطـاف ليـسـوا إال أرقـاما ونـسـبا فـى االنتـخـابات ترى فى نـهايـة ا
الـشعبـوية أن هـناك شعـبا واحـدا ذا تصور واحـد. وبيـنما ال تـنظر
تعـتـقد ـعـيار األخالق  ـقـراطـية إلـى القـرارات والـسـياسـات  الد
الـشــعـبـويـة أن أى شىء خـارج احلـزب أو احلــركـة الـشـعـبـويـة هـو
فــاسـد ومــنـاف لألخالق. وبــيـنــمـا تـخــضع أطــروحـات الـســيـاسى
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ـة وكــذلك اإلرهـاب. كـمـا اتــفـقت تـلك الـرئـيـسـى لـلـبـطــالـة واجلـر
األحـزاب عـلى رفض االنـدمـاج األوروبى وتـبـنى خـطـاب عـنـصـرى

هاجر. واطن وا ساواة ب ا يعارض بشكل مطلق ا
١- عوامل انتشار التيارات الشعبوية فى أوروبا:

ا انى  اسـتطـاعت األحزاب الشـعبـوية أن حتـظى بتـمثـيل بر
يشـكل اعـتـرافـا بـشـرعـيـتـها وتشـتـرك أيـضـا بـوجـود قـيـادة قـوية
تــمــارس مــركـزيــة الــســلــطـة وصـارت مـن أشـهــر أحــزاب الــقـارة

األوروبية(١٦).
سببـات وعوامل انتشار التـيارات الشعبوية فى وفيما يـتعلق 

كن استعراضها كما يلى: أوروبا ثمة عوامل عدة 
أ) عدم التوافق على وجود سياسات أوروبية موحدة وواضحة
هاجرين وسياسات الهجرة والتعامل للرأى العام األوروبى جتاه ا
ا أعطى انتشار أعمال العنف واإلرهاب مسوغات مع الالجئ 

لتنامى صعود دعاوى الشعبوية.
ا ب) استـغالل تزايـد عملـيات الـنزوح والهـجرة إلى أوروبا 
شجع على بـروز خطاب الشـعبوي حيث إن تأثـير قضيـة الهجرة
زايا ال يـقتـصر فقط عـلى مسـتويـات الوظـائف والدخل واألجـور وا
االقتـصادية ولكـنه يتـعلق أيضـا بعدالـة توزيع السـلع أو اخلدمات
ــواطـنـ األصـلـيـ هم الــعــامـة مــثل الـصــحــة والـتــعــلـيم كـون ا
أصــحــاب األولــويــة والــفــئــات الـــوافــدة ســواء من أوروبــا أو من

خارجها تؤثر فى جودة وكفاءة توصيل هذه اخلدمات.
ـتـعـاظــمـة من االنـتـخـابــات ورفض اجلـمـاهـيـر ج) الــشـكـوى ا

صالح العامة. االنسياق وراء قادة غير معني با
د) انــعــكــاســات مـجــتــمع الــنــمـو الــرأســمــالى عــلى الــدخـول
ومـستـويات الـتـشغـيل ومـعدالت الـبـطالـة لـلفـئـات محـدودة الدخل

هارات وقصور احلكومات فى التعامل مع تلك الدعوات. وا
هـ) ثـورة وتــطـور وسـائل االتــصـال ومـا تـفــرضه من واقع بـ
ــعـرفــة  وســلـبــيـات الــتــوجـيه مـن جـانب تــلك الــقـوى إيـجــابـيــات ا
الـشـعـبـويـة حـيث تــدفع الـتـكـنـولـوجـيـا نــحـو انـتـشـار فى الـتالعب
بـبعض فـئات الرأى الـعام واسـتغالله ولـيس التـعامل مـعه كشريك

فى صنع السياسات.
ية الـية األمـريكـية التـى حتولت إلى عـا و) اسـتغالل األزمـة ا
مــنــذ عــام ٢٠٠٨ ونـقــد الــشــعـبــويــ خلــطـاب وأفــكــار االنــدمـاج
ـواطــنـ األوروبى فـى الـعــالم بـحــجــة تـداعــيـاته الــسـلــبــيـة عــلى ا

األوروبي وعدم مراعاة مصاحلهم(١٧).
ـكن الــقـول إن الــتـيــارات الـشــعـبــويـة وأحـزابــهـا فى هـكــذا 

ا يلى: أوروبا اتسمت 
- توسـعت الـشعـبويـة من خالل قـضايـا الـهجـرة واحلـمائـية
ـة وحـمايـة الـشـعب واإلسالمـوفـوبيـا ومـنـاهـضة ومـواجـهة الـعـو

التكامل اإلقليمى والوحدة األوروبية.
ــواطـنـ - تـســعى الـتــيـارات الـشــعـبــويـة إلى زيـادة شــعـور ا

بالتهديد وتقد معلومات مغلوطة أو ناقصة لكسب التأييد.

جتــدر هـنــا اإلشــارة إلى نــقــطـتــ أســاســيـتــ أوالهــمـا: أن
ـنـزلـة تـصـور أخالقى لـلـحـقل الـسـيـاسى يـكـون فـيه الـشـعـبـويـة 
الـشعب صـورة متـخيـلة تـخول للـشعـبوى إدراج هـذه الفـئة أو تلك
أو إقصاءها من الشـعب. وال شك أن هذه النقطة لهـا أهميتها على
ـسـتـوى احمللى فـى النـقـاشـات حول الـهـويـة الـوطنـيـة. ثـانيـتـهـما ا
ضــرورة احلـوار مع الــشـعـبــويـ واإلنـصــات جلـمــهـورهم وعـدم
مـعـامـلتـهم بـدونـية واحـتـقار وهـو مـا يـستـلـزم أيـضا مـحـاولـة فهم
الـــســـيـــاقـــات الـــتى تـــدفع بـــاجلـــمـــاهـــيـــر إلى تـــأيـــيـــد احلـــركــات

الشعبوية(١٣).
إن أهم ما فى الـشـعبـويـة هو عـداؤها لـلـتعـددية وزعـمـها أنـها
هى وحــدهـا الـتى تــمـثل الـشــعب بـصـورة حـقــيـقـيـة حـيث يـصـور
الشعبويون منافسيهم ح يخوضون االنتخابات على أنهم نخبة
فـاسدة. وح يـصـلـون إلى احلـكم يرفـضـون االعـتراف بـشـرعـية
ـعارضـة التـى تواجـههم ولـذلك تـتحـول الشـعـبويـة فى تـقسـيمـها ا
الشـعب عـلى هـذا النـحـو إلى شـكل من أشكـال سـيـاسات الـهـوية.
مـن هـــنــــا يــــأتى مــــصــــدر خـــطــــورتــــهــــا الـــكــــامــــنــــة فى فــــكـــرة

قراطية(١٤). الد
هــنــاك عــدة عــوامـل تــدعم الــعالقــة بــ الــتــيــارات واألحــزاب
الـشــعـبــويـة وتـوظــيـفـهــا لإلعالم اجلـديـد حــيث إن بـيــئـة األحـداث
والقضـايا الوطـنية التى يـتم تداولهـا ونشرها عـبر وسائل اإلعالم
اجلـديـد مـثل الـشــعـور بـالـضـيق الـسـيـاسى واألزمـات الـوطـنـيـة
وقــضـايـا الــهـجــرة أو الـدين مـن مـنـظــور صـراعى مـواد إعـالمـيـة
ـصـلـحـة صـعود مـواتـية خلـلق الـثـقـافـة الـسـيـاسـيـة الشـعـبـويـة أو 
الـتيارات الفـاعلة الـسياسـية الشعـبوية الـتى تنقـلها وسائل اإلعالم
اجلـديد. بذلـك تركـز وسـائل اإلعالم اجلـديـد عـلى الـقـضـايـا التى
تتـبناها األحـزاب السيـاسية الشـعبوية. وهكذا تـزيد تغطـية أخبار
األحـزاب الـشـعبـويـة ومـنـحهـا فـرصـة لـلـتعـبـيـر عن آرائـها فى ظل
العالقة الـتكافلـية ب وسائل اإلعـالم اجلديد واألحزاب الـشعبوية.
كمـا اكتـسبت وسـائل اإلعالم اجلـديد عـلى مدى انـتـشارهـا أهمـية
ــمـكـن مـبــاشــرة الـتــواصل مع مــتــزايـدة حـيث إنــهــا جتــعل من ا
تعـاطفة مع جتنب القنوات اإلخبـارية التقليدية. وسعت اجلماهير ا
األحـزاب الـشـعـبـويـة إلى خـلق مـراكـز مـعـلـومـات خـاصـة بـهـا عـبر
أدواتـهـا لـلـتـواصل االجــتـمـاعى واالتـصـال الـسـيـاسى فـضال عن
ـزيفـة على اسـتفـادة هذه الـتيـارات واألحزاب من ظـاهرة األخـبار ا
شبكـة اإلنترنت خاصة خالل احلـمالت االنتـخابية وتوظيـفها من

قبل التيارات الشعبوية(١٥).
ثانيا- واقع الشعبوية فى أوروبا:

ثمـة مـخاوف حـقـيقـية مـن صعـود الشـعـبويـ عـلى نحـو يؤدى
إلى خشـية الـعديـد من الـتيـارات السـيـاسيـة األوروبيـة األخرى من
تـمـكنـهـم من تـزيـيف اإلرادة الـشـعـبـية ولـو بـاحلـصـول عـلى أقـلـية
ـكن أن يتم ذلك االختراق من دون إخالالت ان. و معطلـة فى البر
جـوهـريـة بـالـقـوان وفى إطـار الـشـفـافـيـة والـنـزاهـة. وقـد شـهدت
أوروبا صعود األحزاب اليمينية الشعبوية واتفقت جميع األحزاب
ـبـاد الـتى تـكرس ـتـطـرفـة فى أوروبـا عـلى عـدد من ا الـيـمـيـنـيـة ا
هاجرين عادى للـهجرة وا وقف ا الشعبـوية ويأتى على رأسهـا ا
وعـدهم خــطــرا عـلى الــهـويــة والــثـقــافـة األوروبــيـة وأنــهم الــسـبب
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شـاركة فى النـاخـب حـصـلوا عـلى دفعـة قـوية لـتشـجـيعـهم عـلى ا
االنتـخابـات بعد عـزوف ملحـوظ فى االنتخـابات السـابقة وذلك من
ـرة سـأصوت" الـتى أطلـقهـا االحتاد األوروبى. خالل حـملـة "هذه ا
ـشـاركـة فى االنـتخـابـات األوروبـية ففـى عام ٢٠١٤ كـانت نـسـبة ا
نحو ٤٣%. وقد تراجع اهتمام األوروبيـ بهذه االنتخابات على مر
الــعــقــود فى حـ زادت صـالحـيــات الـنــواب األوروبـيــ إلى حـد

كبير(٢٣).
ان األوروبى ٢٠١٩ فقد توجه مواطنو بالنسبة النتخابات البر
الدول األعضاء فى االحتاد األوروبى نـهاية مايو ٢٠١٩ لالقتراع
ان الذى يتم انتخابه ان األوروبى إذ يعد البـر فى انتخابات الـبر
مـباشـرة فى جـميع الـدول األعضـاء فى االحتـاد األوروبى منـذ عام
١٩٧٩ الهيـئة الـتشـريعـية الـوحيـدة العـابرة لـلدول فى الـعالم. وقد
ودعى إلـى هـذه االنــتـخــابـات ٤٢٧ مــلـيــون أوروبى النـتــخـاب ٧٥١
ـان ــان األوروبى وأعــلن الــبــر عــضــوا خلــمــســة أعــوام فى الــبـر
ــشــاركـة فـى االنـتــخــابــات هى "األكــبـر فى األوروبى. أن نــسـبــة ا
عـشـرين عـامـا" وقـدرت بـ ٥١% بـالـنـسـبـة لـلـدول األعـضاء الـسـبع

تحدة(٢٤). ملكة ا والعشرين فى االحتاد من دون ا
وبـالرغـم من أن احملافـظـ واالشـتـراكـي ال يـزالـون يـشـكـلون
ان األوروبى فـإن انـتـخـابـات ٢٠١٩ أفرزت أكـبـر كـتلـتـ فى الـبـر
خـريـطــة جـديــدة لـلـمــرة األولى مـنــذ أربـعــ عـامـا. ولــعل فـرنــسـا
تـطرف. وقد وإيطـاليـا تشـكالن وجهـة جديـدة للـيمـ الشـعبـوى وا
ـسـيحى ـانـيا الـتـحـالف ا تـعـرض شـريـكـا االئـتالف احلـاكم فى أ
ـستشـارة أجنيال ميركل واحلزب قراطى الذى تنـتمى إليه ا الد
ان ـقـراطى خلـسـائر فـادحـة فى انـتـخابـات الـبـر االشـتراكـى الد
ـعارض ـكن عـدّ حزب اخلـضـر ا ـقـابل  األوروبى األخـيرة. فى ا

الفائز األكبر فى هذه االنتخابات(٢٥).
تـطـرف قد حـقق نتـائج قـوية فى إذا كان الـيمـ الـشعـبـوى وا
ـرتـبـة الـرابـعة ـانـيـا حـلوا فى ا عـدة دول أوروبـية فـإن شعـبـويى أ
خـلف احملافـظ واالشـتراكـي وأنـصار الـبيـئة. فقـد حـصل حزب
ـانيا" اليمـينى الشعبـوى على نسبة ١٠٫٨% أى "البديل من أجل أ
ـا بـزيــادة أكـثـر من ٣% عـن االنـتـخــابـات الـســابـقــة لـكـنــهـا أقل 
انيا. أما فى فرنسا حصلوا عليه فى االنتخابات الـتشريعية فى أ
تـطرف (الشعبوى) بزعامة فقد اختلفت الـصورة إذ تقدم اليم ا
ـانويل مـاكرون فى نـتيـجة لـها مـارين لوبن عـلى حـزب الرئـيس إ
داللة كـبـيرة. وحسـب النـتـائج األولـيـة فإن حـزب الـتـجـمع الـوطنى
ـتـطـرف (بـزعـامـة مارى لـوبـن) نال ٢٤% مـن األصوات الـيـمـيـنى ا
مـتقدمـا على حـزب ماكـرون الذى نـال ما يـقرب من ٢٣%. وسارع
ان طـالبـة بـ "تشـكـيل مجـموعـة قويـة" داخل البـر حزب لـوبن إلى ا
األوروبى كــمـا تــمـثــلت نـتــيـجــة أخـرى غــيـر مــتـوقـعــة فى فــرنـسـا
ركز الثالث بنسبة بلغت ١٢%(٢٦). بحصول حزب اخلضر على ا
ــكن الــقـول إن أحــزاب الــوسط تـنــهـار وإن بــنــاء عـلى ذلك 
اليـمـينـيـ الـشعـبـوي يـفـوزون فى بعض الـبـلدان لـكن لـيس على
تطرف من فرض ستوى األوروبى. فقد يتمكن اليم الشعبوى ا ا
أجنـدته علـى اخلطاب الـسيـاسى فى أوروبا والقـضيـة الفـائزة فى
االنتخـابات هى "حمايـة البيئة". هذه هى حصـيلة ردود الـفعل على

ان األوروبى(٢٧). نتائج انتخابات البر

- تـعــتـمـد الـتــيـارات الـشـعــبـويـة عـلى الــتـفـاعالت الــسـيـاسـيـة
واسـتخـدام تكـتيـكات أدوات اإلعالم اجلـديد وتلـعب على الـعوامل

السيكولوجية والعاطفية(١٨).
ـقراطية رغم ذلك تتـنافى تلك الـتيارات الـشعبويـة مع قيم الد
األوروبــيـة. فــقــد واجه االحتــاد األوروبى خالل عــام ٢٠١٩ عــدة
حتــديــات ضـاغــطـة إذ  حــسم مـســار اخلــروج الـبــريــطـانى من
االحتاد األوروبى وتوازى ذلك مع صعـود ائتالف الشـعبوي إلى
السلطـة فى إيطاليا مدعوما مـن جانب تيارات مـعارضة لالندماج
األوروبى وامـتـدت مـوجـات عـدم االسـتـقـرار إلى فـرنـسـا الـتى لم
تـنـحـسـر بـهـا بـعـد احـتـجاجـات "الـسـتـرات الـصـفـر". وعـنـد خروج
ـشـهد الـسيـاسى أصبح انـيـة أجنيال مـيركل من ا سـتشـارة األ ا
ـــانى لــتـــمــاسك االحتـــاد األوروبى رهــنـــا بــالـــتــوازنــات الــدعم األ
انيا ومدى استـمرارية صعـود التيارات السياسـية الداخلـية فى أ

الشعبوية(١٩).
ــوازنــة فــعــقب األزمــة الــنــاجتــة عـن رفض االحتــاد األوروبى 
ؤلـفة من حتالف "حـركة خمـسة جنوم" وحزب احلكـومة اإليطـالية ا
تطرف تصاعـدت اخملاوف من احتـمالية رابطة الشـمال اليمـينى ا
ـوقف سـعى إيـطــالـيـا لـلــخـروج من االحتـاد األوروبى عـلى غـرار ا

البريطانى(٢٠).
تـب من حتلـيل واقع الشـعبـوية وانتـشارها أنـها أحـد العوامل
الـتى تقـوم عـلى تـفسـيـر القـضـايا الـعـامة بـشـكل درامى وعـاطفى
ــشــكالت الـــســيــاســيــة وحتــمّل الــنـــخب احلــاكــمــة مـــســئــولــيـــة ا

واالجتماعية.
ان ٢- سـمات اخلـطاب الـشعـبـوى فى انتـخابـات البـر

األوروبى:
تــضــاعف عــدد الـشــعــبــويــ مــنــذ عـام ٢٠٠٠ فـى الـوزارات
ــرجح أن تـــنــمــو األوروبــيــة لـــيــصل إلـى ١٥% عــلى األقل ومن ا
صـفـوفــهم فى مـراكـز الــقـيـادة األوروبـيـة. وأوضح حتـلــيل لـنـتـائج
ـاضـيـ أن االنـتــخـابـات فى ٣١ دولـة أوروبــيـة خالل الـعـقــدين ا
تـأييـد األحزاب الـشعـبويـة فى أوروبا ارتـفع من ٧% فى عام ١٩٩٨
إلى نـحــو ٢٥% فى الـوقت الـراهن. ويـشــيـر ذلك إلى أنه يـرجح أن
شهد السياسى األوروبى سيزداد اضطرابا حيث يوجد انطباع ا

بأن الشعبوية جتتاح أوروبا(٢١).
ان األوروبى التى جرت فى عام كما طرأت فى انتخابات البر
٢٠١٩ بـعـض الـتـغـيــيـرات الـكــبـيـرة ونــشـطت عـمــلـيـة الــتـصـويت
تحدة من االحتاد األوروبى كما ملكة ا للشعبوي بسبب خروج ا
ـناهضة للهجرة وصلت إلى سدة احلكم أن احلكومات الشعبوية ا
فى اجملر وإيطـاليا وبولنـدا. ويتزايد القـلق من أن حتقق التيارات
ان األوروبـى الذى الـشـعـبـويـة والـقـومـيـة تـقـدمـا كـبـيـرا داخل الـبـر
يلـعب دورا حـاسـمـا فى صـيـاغة الـقـوانـ األوروبـية والـتـأثـير فى

احلياة السياسية األوروبية(٢٢).
لـذا يواجه الـتيـار األوروبى الرئـيسى حتـديا كـبيـرا من الـيم
تـطرف وعـاد القـلق مجـددا من صعـود اليـم الـشعـبوى. ورغم ا
ـفـاجـآت الـتى حـمـلـتـها نـتـائج بـعـض الدول فـإن انـتـخـابـات هذه ا
رة أن الدورة شهـدت نهايـة تكتالت سيـاسية تقـليدية. ويبدو هذه ا
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االحتـاد األوروبى. فإذا تـعاظـمت مشـكلـة الهـجرة وتـفاقـمت آثارها
االقتصادية واالجتماعية فستزداد خصوبة التـربة التى تنمو فيها
عنى الـشعبـوية. ويتـمثل الـعامل الثـانى فى الوضع االقـتصادى 
أن ضعف النمـو وارتفاع معدالت الـبطالة واحتـمال حصول أزمة
كــبـيـرة كـأزمــة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ سـيـضــعف كل ذلك حـتــمـا الـقـوى
ـصلـحة األصـوات الشعـبويـة الصـارخة. أما السيـاسيـة التـقلـيدية 
إذا اســتــقــر االقــتــصــاد وتــعـــزز الــنــمــو وازدادت فــرص الــعــمل
فسـيـنحـسر اخلـطـاب الشـعبـوى ألنه سـيفـقد مـبـرراته وتأثـيره فى
مــشــاعــر اجلــمــاهــيـر. إال أن اآلفــاق االقــتــصــاديــة لــدول االحتـاد
األوروبى ال تـــبــدو مــشــجـــعــة عــلى اإلطالق. يـــضــاف إلى ذلك أن
ى والـتـداعيـات الـغـامـضة ـسـتوى الـعـا احلـروب الـتجـاريـة عـلى ا
خلـروج بـريـطـانـيـا من االحتاد تزيـدان تـلـبـد الـغـيـوم الـرمـادية فى

سماء االقتصاد األوروبى(٣١).
ـواطـن األوروبـي ـشـكلـة تـعظم فى إدراك ا والشك فى أن ا

ـهـاجرين. لـذا على ويتم الـربط بـ الـتـعثـر االقـتـصادى ووجـود ا
الــقـادة األوروبــيــ إيــجـاد حــلــول لألزمــات االقـتــصــاديــة قـبل أن

تتفاقم(٣٢).
ـتبـايـنة لـلـشعـبـوية بـعض الـقادة إلى حـد ما دفـعت الطـبـيعـة ا
ـوال ألوروبـا إلى سوء تـقديـر خطـر التـحدى وهذا الـسيـاسـي ا
هو الـسبب أيضـا فى أنه ال يزال من الصـعب محاولـة وضع حلول
ـواجـهـة الـشـعبـويـة. كـمـا يـتـقاسـم الشـعـبـويـون األوروبـيـون بعض
شتركة فى محاولة إلحداث تغيـيرات سياسية جوهرية األهداف ا

فى األطر الفكرية واأليديولوجية للنظم السياسية(٣٣).
لـكن الشعـبوية بـعيدة عن أن تـكون نهـجا واحدا. فـالشعـبويون
انيا) تطرف مـثل (فوكس) و(حزب البـديل من أجل أ من اليمـ ا
يؤيـدون تـخفـيضـات ضـريبـية كـبـيرة وتـقلـيصـا فى اإلنـفاق الـعام
نـاهضة للنخب والـتى وصلت بالفعل إلى بينمـا تفضل األحزاب ا
الـسـلـطة مثل حـركـة "خـمس جنـوم" فى إيـطالـيـا و"بـومـيدوس" فى
إسبانيا سياسـات اقتصاديـة تعتمد عـلى إعادة توزيع الدخل مع

دور موسع للدولة(٣٤).
ثمة اخـتالفات أيضا ب الشـعبوي حـول كيفيـة التعامل مع
ـير بـوت ـناخى وبـعـضهم يـؤيد صـراحـة روسيـا فالد التـغـير ا

مـثل وزيـر الداخـلـيـة اإليـطـالى ماتـيـو سـالـفـينى والـرئـيس اجملرى
ـواجـهـة مـثل حـزب فـيـكـتـور أوروبـان بـيـنـمـا يـدعــو آخـرون إلى ا
الـقـانـون والـعـدالـة فى بـولـنـدا. كـذلك يـخـتـلـف الـشـعـبـويـون حـول
ثلى للتعامل مع ـتمثلة فى الهجرة والطريقة ا قضيتهم احملورية ا
ــهــاجــريـن من إفــريــقــيــا وآســيـــا والــشــرق األوسط حــيث دعت ا
احلـكــومـة اإليـطـالـيـة إلى تـوزيع الــقـادمـ اجلـدد بـ دول الـتـكـتل
األوروبى بدال من استيـعابهم فى الدولـة التى دخلوها وهى فكرة

تعارضها اجملر وبولندا معارضة شديدة(٣٥).
ـنـتمـية إلى عـلى النـقيـض من األحزاب الـسـياسـية الـتـقلـيـدية ا
ـ الــوسط فى أوروبـا والـتـى تـوجــد لــديــهـا يــسـار الــوسط أو 
ـؤسسـات مثـل االحتادات الـتجـاريـة والكـنائس روابط تاريـخيـة 
تفتقـر األحزاب الشعبويـة إلى دوائر انتخابيـة محددة. وقد أظهرت
دراسـة أجريت عـام ٢٠١١ فى ١١ دولـة بغـرب أوروبا أن مـؤيدى

إذن تـســعى الـشـعـبـويـة األوروبـيـة إلـى تـغـيـيـر مـوازين الـقـوى
ـهــيـمـنــة عـلى الـســلـطـة واالقــتـراب من الـنــاس من خالل خـطب ا
شـاعر وتـثيـر اخملاوف. كـما يـقدم الـشـعبـويون فى ووعود حتـرك ا
ـشـكالت سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة مـعـقـدة خـطـبـهم حـلـوال بـسـيــطـة 
" و"نحن معـتـمدين عـلى شعـارات بـراقة مـثل "فـرنسـا للـفـرنسـي
الـشـعب" و"كـل الـسـلـطـة لـلــشـعب" وغـيـر ذلك. وقـد وظف الـيـم
تـطرف اخلوف من الـهجـرة لتحـقيق مـكاسب سيـاسية الـشعبـوى ا

ان األوروبى ٢٠١٩(٢٨). فى انتخابات البر
ـا سبق أن األحـزاب األوروبـيـة الـداعـيـة لـلـعمـل على يـتـضح 
الـــتــكــامل االقــتــصـــادى لالحتــاد األوروبى تــواجه صــعــوبــات فى
واطـن من النـخب السيـاسية. اسـتمالـة الناخـب بسـبب استـياء ا
وقد تـهددت وجـهة أوروبـا بـعد تـقدم الـشـعبـوي وتـراجع األحزاب
ـشـروع األوروبى مـنـها الـتـقـلـيـدية. وثمـة حتـديـات كـثـيرة تـواجه ا
تحدة األمريكية دونالد ترامب الذى يحتفى من رئيس الواليات ا
وكذلك دون حرج بـالـسـيـاسات الـشـعـبـويـة فى االحتاد األوروبى 
صـعـود االقـتـصـاد الـصـينى إضـافـة إلى اخلالفـات الـداخـلـية فى
سـيــاسـات الــهـجــرة واالقـتــصـاد إذ حتـمل األحــزاب الـشــعـبــويـة
حتــديـات هـائـلــة لـلـقــيم واجملـتـمــعـات األوروبـيـة وتـركــز بـرامـجـهـا
ـقراطـية على إدارة ـناهـضة لـلد نـاهضـة لالحتاد األوروبى وا ا
احلـدود وسـيــاسـات هـجـرة مـقــيـدة نـسـبـيـا من خالل الـشـعـارات
هاجرين وطالبى "العنصرية" التى تتهجم فيها هذه األحزاب على ا

. اللجوء والالجئ
٣- انــعــكــاســات األحــزاب الــشــعــبـويــة عــلـى االحتـاد

األوروبى:
وافق العـديد من األحزاب الشـعبويـة فى الفتـرة األخيرة على
انية جـديدة حتت اسم "التحالف األوروبى من تشكـيل مجموعة بـر
". ويشمل التحالف حـزب الرابطة اليمينى فى أجل الشعوب واأل
ــانـيـا" وحـزب "الـفــنـلــنـديـون إيـطــالـيـا وحــزب "الـبــديل من أجل أ
ـــاركى" و"حــزب احلــريــة" احلــقــيــقــيــون" و"حـــزب الــشــعب الــد
زيد من األعضاء النمساوى. واليزال هذا الـتكتل فى حاجة إلى ا
ـان - إلى ٢٥ نائبا وجب قوانـ البر ألن أى مجـموعة حتتـاج - 
من سبع دول فى االحتاد األوروبى على األقل. وإذا جنح التحالف
فى احلصـول عـلى الـدعم الـكـافى لـتشـكـيل اجملـمـوعة فـإنه سوف
يركـز عـلى ثالثـة أهـداف: منـح سلـطـة أقل لـبـروكسل ووقف تدفق
ــهــاجــرين إلى احلــدود اخلــارجــيــة لالحتــاد األوروبى وتــنــفــيــذ ا

وذج استرالى" للهجرة وحماية الهوية الثقافية ألوروبا(٢٩). "
يـجب الــقـول إن الـواقع احلـالى يـنـبـئ بـاحـتـمـاالت مـتـضـاربـة
ا مـتكـافئة. فالـقوى الـشعـبويـة فى صعود لكن لـيس بالـشكل ور
ان األوروبى الذى تـخـوف البـعض منه. وقد جـاءت انتـخابـات البـر
فى عـام ٢٠١٩ لتـثبت صـعود الـقوى الـشعـبوية لكن لـيس بصورة
ـشهـد الـسيـاسى تغـييـرا جـذريا وبـات حضـورها كاسـحـة تغـير ا

عادالت السياسية فى أوروبا(٣٠). احلالى من ثوابت ا
إن استمرار الـتيارات الشعبـوية يرتبط بعـدة عوامل أهمها ما
يــجــرى خــارج الــقـارة وحتــديـدا مــوجــات الــهـجــرة الــتى ال تـزال
مـسـتمـرة والـتى يـسـبب أسـلـوب التـعـامل مـعـهـا خالفـات ب دول
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باخلصوم. وفيما يـتعلق بتوظيـف اإلعالم اجلديد فى صعود حزب
كن طرح ما يلى: البديل 

وعـنـدما أ- إن اإلعالم الـتـقـلـيـدى جتـاهل احلـزب فى بـدايـاته. 
ــا دفع حــزب الــبـديل كــان يــتـحــدث عــنه كــان من أجل الــنــقـد 
إلطالق قنوات الـتواصل اإلعالمى اخلاصة به وحتول احلزب إلى

انيا على (فيسبوك). أول حزب فى أ
ب- إن احلـزب اليـمـينى ال يـستـخدم فـيسـبوك كـأداة للـتواصل
. فقط بل للتنظيم وحتريك قاعدته وحتى التنسيق ب السياسي
ج- دفع هذا التجـاهل من وسائل اإلعالم التقلـيدية للحزب فى
بداياته لتطوير استراتيجية إعالمية شبيهة بتلك التى كان يعتمدها
الــرئـيس األمــريــكى دونــالــد تـرامب جلـهــة الــتــهـجم عــلى اإلعالم
ـفـضـلـة لـدى الـتـقـلـيـدى واتـهـامه بـالـكـذب وهـو من الـشـعـارات ا

انيا(٣٨). اجلمهور اليمينى الشعبوى فى أ
ان الـفيـدرالى منذ تـطرف قـد غاب عن الـبر وإذا كـان اليـم ا
الــســتــيـنــيــات لــعــدم تــمـكـن أحـزابـه من جتــاوز حـاجــز الـ ٥% من
ان فإن أصوات النـاخبات والنـاخب الذى يـؤهل للتمـثيل فى البر
ـانـيـة (غـربـا بـ أعـوام ١٩٤٥ ــانـات الـواليـات األ حـضـوره فى بـر
ــانــيــا مــنــذ عــام ١٩٩٠) لم يـــنــقــطع. فى و١٩٩٠ ثم فـى عــمــوم أ
ـانات الـواليات تـاريخـيا تراوحـت نسب مـقاعـد أحزاب الـيم بر
تطـرف ب ٥ و١٠% واتسمت أدوارهـا - كأحزاب أقلـية صغيرة ا
ـانـيـا ـعـادى لـوجـود األجـانب فى أ - بـغـلـبـة الـطـابع الـشـعـبــوى ا
ـنـاهض لـعمـلـيـات االنـدمـاج األوروبى الـتى أنـتـجت أوال الـسوق وا
ـشــتــركـة ثم االحتــاد الـقــائم الــيـوم. تــاريـخــيـا أيــضـا لم تــقـبل ا
ـسيحى قراطى وا سـيحى الـد األحـزاب السيـاسيـة التقـليديـة كا
ــقـراطى احلـر أو ــقـراطى والـد االجـتــمـاعى واالشــتـراكى الـد
احلــديـثــة كــاخلـضــر والــيــسـار (األخــيــر خـرج من عــبــاءة احلـزب
انـيا الشـرقية الـسابقـة قبل عام ١٩٩٠) ال الشـيوعى الـذى حكم أ
ـتـطـرف. أمـا فى االئـتالف وال الـتـعـاون أو الـتـنـسـيق مع الـيـمـ ا
ـانـيا فـقـد تـغـيـرت صـورة احلـضور الـواليـات الـواقـعـة فى شـرق أ
ـتــطـرف خالل الــسـنـوات ـؤثــر ألحـزاب الـيــمـ ا احملـدود وغـيــر ا
اضـية وانـصـهر الـعديـد من الكـيانـات الـصغـيرة لـليـم الـقلـيلـة ا
ـتـطــرف بـداخـله مـســتـحـدثـا واجــهـة حـزبـيـة مــوحـدة قـادرة عـلى ا
شـاركـة بكـثـافة فى انـتـخابـات الـواليات وعـلى الـفعل الـسـياسى ا
ـزيد ـسـتـوى االحتادى وقـادرة - من ثم - عـلى اجـتـذاب ا عـلى ا

من االهتمام الشعبى واإلعالمى.
إذن دفـــعت بــاالجتــاه ذاته عـــوامل اجــتــمــاعـــيــة واقــتــصــاديــة
وسياسيـة متنوعة منـها انتشـار احلركات الـعنصريـة واجملموعات
ـانيا التى لم يـتردد حزب "البديل" فى النازيـة اجلديدة فى شرق أ
االنـفتـاح عـليـهـا ودمج مفـرداتـها ومـضامـيـنهـا فى خـطابه الـعـلنى.
ـصـاعب اجملـتـمـعـيـة التى يـوظف الـعـنـصـريـون والنـازيـون اجلـدد ا
ا يقـرب من مليون الجئ عام ٢٠١٥ بغرض انيا  رتبها استقـبال أ
الــتــرويج. من جـهــة أولى خلــطـاب كــراهـيــة ضـد األجــانب وضـد
اإلسالم (جـاءت الـشـريحـة الـكـبرى من الالجـئـ من سـوريا ومن
بـلـدان أخـرى ذات أغـلبـيـات سـكـانـيـة مـسـلـمة). ومن جـهـة أخرى
خلطاب "خوف من الـغرباء" الذين قدمـوا للدراسة وللـعمل وللحياة

األحـزاب الـشـعــبـويـة األوروبــيـة لـيس لـديــهم قـواسم مــشـتـركـة مع
وجرافى واأليديولوجى(٣٦). بعضهم بعضا على الصعيدين الد

تـعد الشـعبـوية األوروبيـة تهديـدا للـقيم اإلنسـانية واحلـضارية.
هاجرين فبداية تزامنت األزمات االقتصادية األوروبية مع تقاطر ا
ـا رفع نـســبـة الـبــطـالـة والالجـئـ الـهـاربـ من جـحـيـم احلرب 
رتفعة أصال. أعـقب ذلك التهديدات اإلرهابـية التى أدت لتصاعد ا
وهم الـ "إسالمـوفوبيـا" السائـد فى القـارة األوروبية مـنذ زمن ليس
بـعيـد. لقـد أدت هذه الـعوامل إلى بـلورة مـشهـد سياسـى جديد فى
قراطـية والقيم العالم الغربى يبـتعد بـشكل مطـرد عن مباد الـد
احلضـاريـة التى كـثـيرا مـا تغـنى بـها األوروبـيـون منـذ الـفتـرة التى
قراطية األوروبية. تلت الثورة الفرنسية وعن الصورة النمطية للد
ـقـراطـيـة وحقـوق اإلنـسـان مـهـددتان فـهـنـاك حتذيـرات من أن الـد
ا بـتـصـاعـد الـنـزعـة الـشـعـبـويـة والـقـومـيـة فى الـدول األوروبـيـة 
يـضـعـهـا عـلى مـنـحـدر خـطـر جـدا السـيـمـا أن بـعض دول أوروبـا
هـاجـرين لـتـعـزيـز النـزعـة الـشـعـبـوية تـسـتـغل قـضـايـا اإلرهـاب وا
عايير الدولية فى التعامل مع ظاهرة الهجرة والالجئ متجاهلة ا

تـطـرف الذى وهـو مـؤشر خـطـر يؤكـد تـصـاعد الـفـكـر الشـعـبـوى ا
عايير ليصل إلى الشعبوية واالنعزال(٣٧). جتاوز ا

هكذا فإن الـقارة األوروبـيـة قد تـتجـه نحـو التـطـرف واالبتـعاد
قراطية تدريجيا. ويتأثرمستـقبل االحتاد األوروبى سلبيا عن الد

فى ظل اكتساب األحزاب الشعبوية بعدا جماهيريا متزايدا.
ثــالــثــا- تـأثــيــر اإلعالم اجلــديــد فى صــعــود األحـزاب

انيا: الشعبوية فى أ
انيا" وهو أول حزب انيا حـزب "البديل من أجل أ يوجد فى أ
انى (البوندستاج) منذ ان الفيدرالى األ ينى شعبوى يدخل البر
ية الـثانية. ويتـسم قادة هذا احلـزب بتوجـهاتهم نهايـة احلرب العـا
تطرفة أو األصولية وقد أثبت قدرته على ترسيخ مكانته اليمينية ا
انـيا بحـسـبانه فى اجملال الـسـياسى. إن حزب الـبـديل من أجل أ
انى ثال خطرا على النظام السياسى األ من األحزاب الشعبوية 

واالحتاد األوروبى وقضايا حقوق اإلنسان والهجرة.
ــانــيــا وتــوظــيف اإلعالم ١- حــزب الــبــديل مـن أجل أ

اجلديد:
ـانــيـا (A F D) ال يــزال يــسـبق إن حـزب الــبـديل مـن أجل أ
األحــزاب الــتــقــلـيــديــة األخــرى فى عــمــلـيــات واســتــخــدام وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعى واإلعـالم اجلـديد واكـتـسـاب صـفـة احلـزب
تطرف عام اجلماهيرى الشعبى حيث ولد حزب البديل الـيمينى ا
٢٠١٣ فى خـضم ثـورة وسـائل الــتـواصل االجـتـمـاعى ومن خالل
ة "الـفيـسـبوك" لـينـضم إلى سـاحـة سـيـاسيـة مـلـيـئة بـأحـزاب قـد
عمرها عشرات السن لم تكن قد فهمت بعد لغة وأدوات اإلعالم
اجلـديد فـانـطـلق احلـزب الشـعـبـوى اجلـديـد مطـلـقـا مـعه مـنـصات
ـعلـومات تواصـل اجتـماعى واسـعة يـنشـر عـليـها كـمـاً هائالً من ا
ـانـيـا عـلى وسائل يـومـيا حـتى حتـول الـيـوم إلى أقـوى حزب فى أ
ـتـطـرف اعـتـمـد لـنـشـر الـتـواصل مـجـتـمـعـة. إن احلـزب الـيـمـيـنى ا
رســائــله عــلى مــقــاربــة حتــاكى عــواطف الــنــاخــبـ وتــســتــهــز
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وكوادره بالفعل وسائل الدعاية واحلشد التى يتيحها هذا اإلعالم.
ويــبـدو واضـحـا أن مـنـصــات وسـائل الـتـواصل االجــتـمـاعى تـوفـر
لـلــحـزب الـشــعـبـوى الــذى يُـتـهم بــعض الـسـيــاسـيـ فـيـه بـتـكـرار
ــؤتـمـرات الـصـحـفـيـة شـعـارات نـازيـة فـضــاء جـديـدا خـالـيـا من ا
نصة األكثر تفـضيال للكثير من ا يجعلهـا ا وأسئلة الصحفي 
سياسيى احلزب ونشـر رسائلهم الـسياسـية واجلمـاهيرية. وعلى
وتدعو ـثـال نشـر تغـريدات تـتسـبب فى اخلوف والـغضب  سـبيل ا

اجلماهير من خالل وسائل التواصل االجتماعى دائما.
انـية ٢٠١٧ وبروز حزب ٢- االنتخـابات الفيـدرالية األ

انيا: البديل من أجل أ
ـانـيـا فى ٢٤ سـبـتـمـبـر أجـريـت االنـتـخـابـات الـفـيـدرالـيـة فى أ
٢٠١٧ النـتـخـاب أعـضاء الـبـونـدسـتـاج الـتـاسع عـشـر. يجـب على
الـبـونـدسـتـاج اجلـديـد أن يـنـتـخب مـسـتـشـارا بـأغـلـبـيـة مـطـلـقـة من
أعضائه الذين سيقومـون بدورهم بتشكيل حـكومة جديدة. حصل
ــسـيـحى ــسـيـحـى/االحتـاد االجـتــمـاعى ا ــقـراطى ا االحتـاد الـد
ـقـاعـد بـحـصولـه على بـقـيـادة أجنـيال مـيركـل على أكـبـر عـدد من ا
أكــبــر نــســبــة من الــعــدد الـكــلى لـألصـوات (٣٣%) تــبــعه احلـزب
ـقراطى االجـتمـاعى (٢٠٫٥%). فـيمـا حـصل حزب الـبديل من الـد
انيا على عدد كاف من األصوات تؤهله لدخول البوندستاج أجل أ

للمرة األولى (١٢٫٦%).
ـقـراطى عـقـب تـلك االنـتـخـابـات ال تـزال أحــزاب االحتـاد الـد
ـقراطى سـيـحى واحلـزب الـد ـسيـحى واالحتـاد االجـتـمـاعى ا ا
لكـنها ـانى أكبـر األحزاب تـمثـيال فى البـوندسـتاج  االجـتمـاعى األ
حـصـلـت عـلى نـسـبـة أصـوات أقل بـشـكل مـلـحـوظ مـقـارنـة بـنـتـائج
قـراطى انـتـخـابـات عـام ٢٠١٣ بـيـنمـا حـصل كـل من احلـزب الـد
ـانــيـا عــلى أصـوات كـافــيـة لــلـدخـول فى احلـر والـبــديل من أجل أ

البوندستاج(٤٠).
تـعـد انـتـخابـات ٢٠١٧ االنـتـخـابـات األولى الـتى يـحـصل فـيـها
ـانيا على أصوات كافية ليحصل احلزب اليمينى البديل من أجل أ
انى فـى البـونـدستـاج. وفـيـما يـلى األحـزاب التى على تـصـويت بـر

حصلت على مقاعد(٤١):

انـيا (مثـلما كان ويـتم وصفهم كطـفيلـي يستـنزفون رخـاء وتقدم أ
ان أى اليهود العنـصريون والنـازيون القدامى يصـفون اليهـود األ
فردات ). مثل هذه ا من مواطنى البالد كمصاصى دماء وطفيلي
ضـام يـستـخـدمهـا بعض سـياسـيى حـزب "البـديل" على نـحو وا
ـنهج وعلـيهـا اعـتمـدوا فى صيـاغـة خطـابـهم االنتـخابى إعالمى 
ـاضية ـانات الـواليات خالل السـنوات الـقليـلة ا فى انـتخـابات بر
وفى االنتـخابات الفـيدراليـة األخيرة. ومن ب الـعوامل االجتـماعية
ـتطـرف أيـضا من واالقـتصـاديـة والسـيـاسيـة الـتى مكـنت الـيمـ ا
ـزيـد من االهـتــمـام الـشـعــبى واإلعالمى تـأتى األزمـات اجـتــذاب ا
انـيا. تـتالـية الـتى يواجـههـا االحتـاد األوروبى وتداعـياتـها عـلى أ ا
ـسـتـفـيد ـانـيـا تـملك االقـتـصـاد األكـبـر فى أوروبـا وألنهـا ا فألن أ
االقتـصـادى والـتـجارى األول من االنـدمـاج األوروبى ومن الـعـمـلة
ـوحـدة (الـيـورو) تـدخـلت بـرلـ أكـثـر من مـرة إلنـقـاذ األوروبـيــة ا
ـتـعـثـرة لـبـعض الـبـلـدان األوروبـيـة من أيـرلـنـدا إلى االقـتـصـادات ا
ـنع انهـيار إسبـانـيا والـبـرتغـال واليـونـان وضخت أمـواال طـائلـة 
ـانـيـة وبـالـتـبـعـية دافـعى ـوحـدة. وحـمّل ذلك اخلـزانـة األ الـعـمـلـة ا
ـواطــنـ أعــبـاء إضــافـيـة ونــتج عـنه ـواطــنـات وا الــضـرائب مـن ا
تعثرة إلى ارحتال أعداد كبيرة من الشباب األوروبى فى البلدان ا
ـانـيـة بـحـثـا عـن الـوظـيـفـة والـدخل والـتـأمـيـنـات سـوق الـعـمل األ
االجـتمـاعـية وحـدثت جراء ذلك بـعض اإلزاحـات فى سوق الـعمل
ان أصـحاب ـهـنيـ األ كان ضـحايـاهـا الرئـيسـيـون هم العـمال وا
تـطرف تـوسـطة. اسـتـغل اليـمـ ا ـهـنيـة ا ـؤهالت التـعـليـمـية وا ا
ثال فى حزب "البديل" األزمـات األوروبية وذيوع "االمتعاض من
أوروبـا" بـ بعض الـقـطـاعـات الشـعـبـية لـتـرديـد شعـارات يـعـرفون
ـانـيا أوال) كيف يـوظـفونـهـا جيـدا عـبر وسـائل اإلعالم اجلـديد: (أ
ان قـبل األوروبي الـكسالى) و(اسـتعـادة وطنـنا ومـجتـمعـنا و(األ
لنا) وغيـرها. مثل هذا اخلـطاب ساعد حـزب "البديل" عـلى تخليق
مـوجـة لـلـوطـنــيـة الـشـوفـيـنـيـة مـكـنـتـه عـلى الـرغم من انـحـسـارهـا
ـزيـد من أصـوات جــغـرافـيـا فـى الـواليـات الـشــرقـيـة من حـصــد ا
ــان ــانــات الـــواليــات وفى الــبــر الــنــاخـــبــات والــنــاخــبـــ فى بــر

الفيدرالى(٣٩).
انيا أن تشتبك تطرف فى أ يستحق الصعود النسبى لليم ا
ـينـا ويسـارا وأن يشـتبك ـقراطـية  معه األحـزاب السـياسـية الـد

ـدنى احلـامل مـعه اجملـتـمع ا
لـــــقـــــيم احلـــــريــــة وحـــــقــــوق
اإلنـــســـان لـــكـــيال تـــقـــتـــرب
ـانـيـا بـتــاريـخـهـا الـصـعب أ
قــــــــبل ١٩٤٥ مـن أوضـــــــاع
ــا يــحــدث -مــنـذ مــشــابــهـة 
عـقود- فى الـنـمسـا وهولـندا
اللتـ حتولت أحزاب الـيم
ـتـطـرف فـيــهـمـا إلى مـكـون ا
أســـاسـى ودائم لـــلـــمـــشـــهــد

السياسى.
ــكن الـقـول إن هــكـذا 
انيا حزب البديل من أجل أ
وهـو ولــيــد اإلعـالم اجلــديـد
اســتــفـادت ووظــفـت قـيــاداته
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ستشارة نتمية إليه ا قراطى ا سيحى الد متفوقا على احلزب ا
أجنـيال مـيركل. وقـد عـبـرت عـدة جـالـيـات عن قـلـقـهـا نـتـيـجـة تـقدم
قـراطية" ناهض لـلهجرة و"تآكل الـثقافـة الد احلزب الـشعبـوى ا
يـنية والـتخوف من اسـتمـرار ترسيخ مـواقف أساسيـة وتوجـهات 
ـانـيـا بـعد ـانـيـا. يـأتى تـقـدم حزب الـبـديل من أجل أ مـتـطـرفة فى أ
جنـاحات حقـقهـا فى انتخـابات سبـتمـبر ٢٠١٩ بواليـتى سكسـونيا
ـركز الـثانى وبرانـدنـبورج الـشرقـيتـ حـيث فاز فـيهـما أيـضـا با
ــســيــحى واالئــتالف ــقــراطـى ا ــثل نــكـــســة لــلــحــزب الــد ــا 

احلاكم(٤٤).
وقد شـهـدت انـتخـابـات سـكسـونـيـا وبرانـدنـبورج صعـود قوى
وأظهرت حلـزب البـديل الشـعبوى عـلى حسـاب ميـركل وشركـائها 
. هكذا حقق انى فى الـواليت تغـييـرا كبيـرا فى مزاج النـاخب األ
قاطعات تطـرف نتائج الفتة فى انتـخابات ا حزب البديل الـيمينى ا
انيا بحسب ما أظـهرت استطالعات بتقدمه فى مـنطقت بـشرق أ
ــا يـعــكس الــغـضب جــرت عـنــد اخلــروج من مـكــاتب االقــتـراع 
سـتـشـارة أجنيال الـشعـبى من حـكـومـة االئتـالف التى تـتـرأسـهـا ا
مـيـركل. وفى مـقـاطـعـة سـكـسـونـيـا حــيث ولـدت حـركـة (بـيـجـيـدا)
ـعـادى لـلـهـجـرة على ـعاديـة لإلسالم حـصل احلـزب ا ـتـطـرفـة ا ا
نسـبـة ٢٧٫٥% فى ارتـفاع كـبـيـر عن انـتخـابـات ٢٠١٤ الـتى حقق
فـيهـا نـسـبة ٩٫٧%. أما فى مـقـاطـعة بـرانـدنـبرج فـقـد حـصل على
ـقـارنـة حـصل نـسـبـة ٢٤٫٥% مـقــارنـة بـ ١٢٫٢% عـام ٢٠١٤. وبـا
ـقراطى سـيـحى الد الفـائـزون فى مقـاطعـة سـكسـونيـا (االحتـاد ا
بينما بزعـامة ميـركل) على ما يـقرب من ٣٢ و٣٣ % من األصوات 
قـراطى عـلى مـقاطـعـة برانـدنـبرج سيـطـر االحتـاد االشتـراكى الـد

بحصوله على أكثر من ٢٧% من األصوات(٤٥).
يالحظ أن حزب "البديل" احتج أيضا على خطط إغالق مناجم
الفحم الهادفة إلى حـماية البيئة وهكذا استفاد من استياء سكان
ــقـــاطــعــتــ جــراء أوضـــاعــهم مــنــذ انــهـــيــار جــدار بــرلــ عــام ا
ــعـروف ـانــيـا ا ١٩٨٩(٤٦).هــكـذا فــإن حــزب الـبــديل من أجـل أ
بـعـدائه لألجـانب اسـتـطـاع أن يـحـصـل عـلى الـكـثـيـر من أصـوات
ــنـاطق الــتى ال يــعـيش فــيــهـا أجــانب تــقـريــبـا من الــنــاخـبــ فى ا
ـكن أن يعجل هـاجرين. يـذكر أن استـمرار صـعود الشـعبـوي  ا
من إحـــداث تـــغـــيــيـــرات فـى االئــتـالف احلـــاكم فى االنـــتـــخـــابــات

قبلة(٤٦). ا
ـا ســبق أن خــطـاب حــزب "الـبــديل" فى الــبـلــديـات يـتــضح 
واطـن وسوء قـاطـعات قـام على اسـتغـالل مشـكالت ا ودوائـر ا

كاسب االنتخابية. األداء احلكومى لتحقيق ا

∫WLðUš
ــقــراطــيـة ــكن الــقــول إن الــشـعــبــويــة تـؤدى إلـى تـآكـل الـد
األوروبية وقيـمـها الـتى بـدأ االحتاد األوروبى مـنـذ اخلمـسـينـيات
تأسـيسـها حـيث إن الشـعبـوي يـهاجـمون االحتـاد األوروبى على
ة وليس نتاجا لها وأنه يتجه أكثر إلنتاج أساس أنه محرك لـلعو
ـال واالســتـغـنـاء عن كـثـيف االســتـخـدام لـلــتـكـنـولــوجـيـا ورأس ا

باالة بالتوازنات أو الفروق ب األقاليم. العمالة وعدم ا

ـــانـــيـــا والـــســـيـــاســـات ٣- حـــزب الـــبـــديـل من أجل أ
األوروبية:

وفــقـا خلـريـطـة طـريـق األحـزاب الـشـعـبـويــة خالل االنـتـخـابـات
األوروبـيـة فــإن الـسـيـاســة احلـالـيــة لـلـجـوء والــهـجـرة فى االحتـاد
األوروبى تشكل تهديدا وجوديا للحضارة األوروبية وسوف يؤدى
ـهـاجـرين الـقـادمـ من الـقـارات األخـرى إلى ـزيـد من ا الـسـمـاح 
ـانـيا الـيمـينى . ويـطـرح حزب الـبديل من أجل أ تهـميش األوروبـي
ـانـيـا- رؤيـة تـتضـمن الـشـعـبـوى -وهـو أكـبـر حـزب مـعـارض فى أ
ـا قـد يكـون له تـغـيـيـرا جـذريـا فى سـيـاسـات الـهـجـرة والـلـجـوء 
زيـد من العواقب فى أوروبـا. وتشمل مـقترحـات حزب البديل من ا

انيا بشأن سياسة الهجرة اجلديدة فى أوروبا ما يأتى: أجل أ
ى للهجرة. يثاق العا * رفض ا

شترك. * رفض نظام اللجوء األوروبى ا
* رفض حــصص اســـتــقــبــال الالجــئـــ وفق بــرنــامج إعــادة

. التوط
* تعـاونـا دوليـا لضـمـان بقـاء الالجئـ احملـتمـلـ فى بلـدانهم

األصلية.
ـانيا على * إلـغاء احلوافـز التى "جتـذب" طالـبى اللـجوء إلى أ
حد تـعـبيـر احلزب مثل الـفتـرات الـطويـلـة لفـحص طلـبـات اللـجوء
والــوصـول إلى سـوق الــعـمل قــبل حـصـولــهم عـلى وضع الــلـجـوء
ـبالـغ "الزائـدة" للـمسـاعـدات االجتـماعـية والعـقـبات الـتى حتول وا

دون تنفيذ عمليات الترحيل.
* إعـادة طـالـبى الـلـجـوء إلى بـلـدانهـم األصلـيـة فى أقـرب وقت

كن.
ـسـئــولـة عن تـهـريب ـنـظـمــات غـيـر احلـكـومــيـة ا * مـقـاضــاة ا

هاجرين إلى االحتاد األوروبى. ا
* دعم االحتاد األوروبى إلعـادة إعمار مـناطق األزمات لـتمك

هاجرين من العودة. ا
* االتـفـاقـيـات الـوطـنيـة مع دول ثـالـثـة مـسـتـعـدة إلعـادة تـوط
ـكن إعادتهم إلى بلدانهم األصلية رفوض الذين ال  هاجرين ا ا

وفقا للنموذج االسترالى.
* دعم إعادة ترسيم وتفعيل احلدود الوطنية لكل دولة(٤٢).

ـانية أجنـيال ميـركل سبـاقة لـلتـحذير ـستـشارة األ وقـد كانت ا
من صــعـود الـشـعـبـويـ ودعت الـسـيـاسـيـ األوروبـيـ إلى دعم
ـشروع األوروبى والـوقـوف بـصـورة قـاطـعـة فى وجه (الـتـيـارات ا

التى تريد تدمير أوروبا) على حد قولها(٤٣).
ـانيـا واالنـتـخـابات ٤- وجـود حـزب الـبـديل من أجل أ

انية ٢٠١٩: احمللية األ
نـاهض لـلهـجرة فى ـانيـا ا عـقب تـقدم حـزب البـديل من أجل أ
انتـخـابـات واليـة توريـنـجن الـشـرقـية كـان حزب مـيـركل قـد سجل
أسوأ نـتيجـة فى انتـخابات هـذه الوالية التى جرت فى ٢٧ أكـتوبر
ـرتـبـة الثـانـيـة بـعد حـزب الـيـسار ٢٠١٩ إذ احـتل حـزب البـديل ا
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ثانيا- اجلانب االقتصادى:
انـية عـلى سياسـات إنفـاق عادلة تدفع - حـرص احلكومـة األ
نحو قدرة مستمرة من النمو وزيادة الدخل القومى على أن يشعر
واطن بـهذه الـسيـاسات فضال عن حصـار شعارات الـشعـبوية ا

فى جانبها االقتصادى.
ة - حتقـيق العدالـة التوزيـعية بـدرجة أكبر وجتنيب آثـار العو
توسطة وإعادة ثقة والتفاوتـات االقتصادية خـاصة على الطبـقة ا
ـة فى مـصلـحـة اجلـميع ولـيس الـنخب هذه الـطـبـقـة فى كون الـعـو

االقتصادية والسياسية فحسب.
- عـمل احلكومـة على زيـادة مسـتوى اخلدمـات العـامة واحلد
واطـن فيمـا قبل دخولهم من البطالة وتطويـر سياسـات إعانات ا
للسوق ثم ضبط مـرحلة الـسوق وحمايـة عمليـة التحـرير وتكامل
األسواق وما بـعد مرحلـة السوق فى حـماية دولـة الرفاهة وزيادة

مخصصات برامج الدعم والتوسع فيها.
ثالثا- اجلانب االجتماعى:

ــعـتــدلــة عــلى احلــفــاظ عـلى - حــرص احلـكــومــة واألحــزاب ا
الهويات احملـلية والوطنيـة وعدم طمسها والسماح بـتعدد الوالءات
واالنتـماءات بـ وطنيـة وأوروبية ومـواجهة دعـاوى الشعـبوي فى

هذا الشأن.
ــدنى بـرامـج تـأهـيل - إقـامــة احلـكـومــة ومـنــظـمـات اجملــتـمع ا

هاجرين وإدماجهم فى ظل مجتمع أكثر تضامنا. للقادم وا
رابعا- اجلانب اإلعالمى:

عتـدلة على طرح خطاب - دعم وتشجيع احلـكومة واألحزاب ا
قراطية إعالمى معتدل ومتوازن بسيط وواضح ينبع من قيم الد

واطنة وتقريب التجانس ب أفراد الشعب. وا
شكالت اجملتمعية - اهتمام وسائل اإلعالم بتناول ومـعاجلة ا
للمواطن وتقو السياسـات  العامة فى هذا الشأن فى إطار من

الشفافية.
ــعــتــدلــة الســتــخــدام الــوســائل - تــنـــويع الــقــوى واألحــزاب ا
ا يـحقق وصـولها لـلشـعب بشكل اإلعالميـة التـقلـيديـة واجلديدة 

أكبر وفعال.

شاركة فى انية إلى ا تسعـى القوى اجملتـمعية والـسياسيـة األ
ــة ودعم االنــفــتـاح واحلــفــاظ عــلى الــتــضــامن والــتــمــاسك الــعــو
قـراطية ومباد الـتسامح االجتماعى وترسـيخ قيم احلريـة الد
ـقراطـية ـؤسسات وغـير ذلك من أسس الـد واحتـرام القـوان وا
انى واألوروبى. بيـنما يـتحـدث الشعـبويون عن على الـصعـيدين األ
ــهـــاجــرين واحلــد من حــريــة الــتــنــقل ســيــاســات الــتــعــامل مع ا
لــلــمــواطــنـ وأن مـن يــضع الــســـيــاســات فـى الــدول األوروبــيــة
واالحتاد األوروبى هم الـبيـروقراطـيون وليـست مبـنيـة على مـطالب
واطـن والـذين لم يعـد بـوسـعـهم الـسكـوت أو الـصـبـر عـلى تلك ا

السياسات اخلاطئة.
فى ضـوء صـعـود التـيـارات الـشعـبـويـة فى أوروبا خـاصة فى
انـيـا محل الـدراسة شـهدت الـدولة ظـهـور حزب الـبديل من أجل أ
انـيا الذى حـصل على مـركـز متـقدم فى االنـتخـابـات الفـيدرالـية أ
ان األوروبى عـام ٢٠١٧ كمـا كان له نـصيـب من التـمثـيل فى البـر
ـانيا فى انتـخابـات عام ٢٠١٩. وفى العـام نفسه تـقدم فى شرق أ
ـــانـــيــة األخـــرى خـــاصــة احلـــزب احلـــاكم فى عـــلى األحـــزاب األ
ـواجـهـة تـنـامى ـانـيـا  ـا يـؤثـر فى فـرص أ االنـتـخـابـات احملـلـيـة 
ومستقبل هذا التيار الشعبوى. وعند احلديث عن بناء استراتيجية
ـانـيـة لــلـحـد من صـعـود الـشــعـبـويـة وتـوظـيــفـهـا لـوسـائل اإلعالم أ
ــكن الــعـمـل فى عـدة مــجــاالت رئــيــسـيــة فى مــواجــهـة اجلــديـد 
كـن استـعراض ومـحاصـرة هـذه األفكـار والتـيـارات الشـعبـوية. و

انيا على النحو التالى: توصيات محددة فى هذا الشأن فى أ
أوال- اجلانب السياسى:

- حترك األحـزاب السـياسـية والـقـيادات احلـزبيـة والسـياسـية
ـواطـنـ والــتـعـريف بـالـسـيـاسـات ـعـتـدلـة نـحـو الـتـواصل مع ا ا

صالح العامة. واطن بشأن حرصها على ا وإعادة الثقة مع ا
ـواجهة اسـتغالل انتـقاد احلزب - حترك األحـزاب السيـاسية 
انية لتحقيق ية للحكومة األ الشعبوى للسياسات اإلقليـمية أو العا

مكاسب انتخابية.
ـدنى ومــشـاركـتـه فى دعم قـيم - الــتـوسع فى دور اجملــتـمع ا
الـتـعـددية والـتـسامح والـتـعايش والـتـمـاسك االجـتـماعى وقـبول

اآلخر واحلريات وحقوق اإلنسان.

الهوامش :

١- حمد بن عبدالرحمن الريس انعكاسات اإلعالم اجلديد على الثـقافة السياسية العربـية .. الثقافة السياسـية للشباب فى جمهورية
لك سـعود كلـية احلـقـوق والعـلوم ـملـكـة العـربـية الـسعـوديـة: جامـعـة ا مصـر العـربـية كـحـالة دراسـية رسالـة مـاجسـتيـر غـير مـنـشورة (ا

السياسية قسم العلوم السياسية) ٢٠١٤ ص ص٤٧-٤٩.
ـقـراطى لـلـدراسـات ـركـز الـعـربى الـد ـغـربـيـة ا ـمـلـكـة ا ـوذج ا ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة  ٢- ثـريـا احلـموى دور االعالم اجلـديـد فى ا
فبراير انيا العـدد السادس  أ ـقراطى الـعربى برل  ركـز الد االستراتـيجـية والـسيـاسيـة واالقتـصادية مجـلة الـدراسات اإلعالمـية ا

٢٠١٩ ص٣٢٠.
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