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ملخص تنفيذي

هامشيًة  أحزاباً  يوم  ذات  تُعدُّ   )PRRPs( الراديكالية  اليمينية  الشعبوية  األحزاب  كانت 
الدامئة. وإن نجاحهم االنتخايب، كام قيل، سيكون قصري األجل، ال سيام  باملعارضة  عليها  محكوماً 
مبجرد توليه املنصب، عندما يواجه الحزب تحديات سياسية معقدة ويتهم باإلفراط يف الوعود. ومع 
ذلك، انضمت )PRRPs( اآلن إىل الحكومات االئتالفية يف العديد من البلدان، دون التعرض لخسائر 

الناخبني. وهذا يثري التساؤل حول كيفية متكن )PRRPs( من اخرتاق هذا »السقف الزجاجي«. 

يف هذه الورقة املفاهيمية، نراجع األبحاث التي تسعى إىل تحديد »الصيغة الفائزة«. نحن 
نجادل بأنه من أجل إحراز تقدم، نحتاج إىل تجنب التفكري غري املفيد »إما أو«، والتقاط التفاعل 
بني عوامل جانب الطلب )األسباب التي تجعل الناخبني ينجذبون إىل )PRRPs(( وعوامل جانب 
العرض )األشياء التي تفعلها )PRRPs( لزيادة ندائهم االنتخايب(. وبشكل أكرث تحديداً، نقرتح إطاراً 
العرض  جانب  عوامل  بها  تتفاعل  التي  الطريقة  دراسة  من  ميكِّننا  إطاراً  جديداً،  تكاملياً  تحليلياً 
بني  للتفاعل  املحاسبة  أهمية  عىل  بالتشديد  الورقة  هذه  نختتم  البعض.  بعضها  وتعزز  والطلب 
العرض والطلب. بهذه الطريقة فقط ميكننا تعزيز قدرتنا عىل حساب الطرق القوية التي يقنع بها 

قادة )PRRPs( الناخبني بأنهم وحدهم قادرون عىل حل مشاكل املجتمع األكرث إلحاحاً.
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املقدمة

حققت األحزاب الشعبوية اليمينية الراديكاليةPRRPs( 1( عودة ملحوظة يف أوروبا الغربية 
القدمية  صورتها  من  »التخلص  األحزاب  هذه  من  العديد  متكنت  الثامنينيات.حيث  منتصف  يف 
عالمتها  تغيري  مبجرد  الرئيسة.  األحزاب  من  أكرث  مقبوالً  بديالً  تُعدُّ  وأصبحت  املتطرفة،  اليمينية 
 ،)FN( التجارية، بدأت أحزاب مثل التجمع الوطني الفرنيس، املعروف سابقاً باسم الجبهة الوطنية
يف جذب حصة أكرب من األصوات يف االنتخابات املحلية والوطنية. ومع ذلك، مل تكن املكاسب عادة 
يستمروا يف وصف هذه  أن  للمعلقني  وبالتايل ميكن  )االئتالفية(،  الحكومة  لتربير مكان يف  كافية 

األحزاب بأنها »راديكالية للغاية« وبالتايل »متجهة إىل معارضة دامئة«.

تغري كل هذا مؤخراً، عندما أثبتت )PRRPs( فجأة أنها قادرة عىل تأمني مكاسب انتخابية 
كبرية. عىل سبيل املثال، حقق الحزب الهولندي )PVV( فوزاً كبرياً يف عام 2010، حيث حصل عىل 
البالد. يف  ثالث أكرب حزب يف  الوطني بنسبة 15.4 ٪ من األصوات، وأصبح  الربملان  24 مقعداً يف 
الواقع، ُعدَّ الحزب منافساً جاداً عىل مكان يف الحكومة االئتالفية. ومع ذلك، رفض الدميقراطيون 
املسيحيون )CDA( منح حزب الحرية يف عضوية مجلس الوزراء، وانتهى األمر بالحزب إىل دعم 
الحكومة املشكَّلة حديثاً من خالل اتفاقية »ثقة وإمداد«، وبالتايل بقي يف روح املعارضة. وباملثل، 
يف عام 2015، فاز دانسك فولكباريت الدمناريك بـ 37 مقعداً من أصل 179 مقعداً يف الربملان الوطني  
وحصل عىل 21.1٪ من األصوات، وأصبح ثاين أكرب حزب يف البالد. مثل )PVV(، انتهى األمر برشكة 
DP باملوافقة عىل اتفاقية ثقة وتوريد بدالً من الحصول عىل مكان يف الحكومة. يف الواقع، كانت 
هذه هي املرة الرابعة التي أبرم فيها الحزب الدميقراطي اتفاقية ثقة وتوريد )2001، 2005، 2007، 
الوطنية لعام 2019، إال أن  الرغم من أن الحزب خرس مكانة كبرية يف االنتخابات  2015(، وعىل 
الحزب هو أحد األمثلة العديدة عىل حزب )PRRPs( الذي حقق نجاحاً انتخابياً مهامً. املكاسب 
يف السنوات األخرية، وحتى األمثلة األكرث وضوحاً عىل تحقيق )PRRPs( لتحقيق مكاسب انتخابية 
كبرية هي فيدسز املجرية، التي حصلت عىل 49.3٪ من األصوات يف انتخابات 2018، و)PIS(، التي 
حصلت عىل 43.6٪ يف انتخابات 2019. ومن األمثلة األخرى عىل ذلك األداء القوي ملارين لوبان يف 

1. هناك جدل حيوي مستمر، يف األدبيات الشعبوية، حول التعريفات. يف هذه الورقة، نستخدم مصطلح »الشعبوية« لإلشارة إىل 

أيديولوجية ضعيفة املركز تعد املجتمع مقسامً إىل مجموعتني متجانستني ومتعاديتني، وهام »أناس طاهرون و النخبة الفاسدة« 

)Mudde، 2007، ص 23(، ومصطلح »األحزاب الشعبية الراديكالية اليمينية«)PRRP( لإلشارة إىل عائلة من األحزاب التي تشرتك يف 

أيديولوجية أساسية تتضمن )عىل األقل( مزيجاً من النزعة الوطنية، واالستبداد، والشعبوية )مود، 2014، ص 218(.
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االنتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017. حصل لوبان عىل 21.3٪ من األصوات يف الجولة األوىل، 
اليوم. مبجرد أن   )RN( الثانية كزعيم للجبهة الوطنية، سلف التجمع الوطني و33.9٪ يف الجولة 
واملستوى  للهجرة،  املناهضة  القومية  األجندة  ذات  الشعبوية  لألحزاب  املطرد  االرتفاع  يف  نفكر 
الحايل من الدعم الذي تتمتع به هذه األحزاب يف العديد من الدول الغربية، فليس من املستغرب 
السيايس،  أكرث. واملوقف  تبني خطاب أصالين  بدأت يف  السائدة  اليمينية  األحزاب  العديد من  أن 
عىل أمل االحتفاظ بالناخبني الذين قد يتحولون بخالف ذلك إىل بدائل شعبية أكرث راديكالية. كام 
 )LPA( فقد شوهد هذا النمط يف أسرتاليا، حيث توىل الحزب الليربايل األسرتايل ،)أظهر ويري)2008
السيطرة عىل العديد من املوضوعات التي روج لها حزب بولني هانسون األكرث راديكالية يف األمة 
البلد الوحيد الذي شهد تعميم الروايات األصلية. حدثت عملية مامثلة  الواحدة. أسرتاليا ليست 
يف اململكة املتحدة يف الفرتة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األورويب عام 2016، 
عندما لجأت حملة »املغادرة« املدعومة من املحافظني إىل تكتيكات التخويف لغرس الخوف من 
الهجرة، وبالتايل تأطري االستفتاء بشكل فعال عىل أنه تصويت عىل الهجرة. عىل الرغم من استخدام 
كل من حملة »اِبق« وحملة »مغادرة« تكتيكات التخويف إلقناع الناخبني )شميدت، 2017(، فإن 
»الخوف عىل الهجرة« هو الذي حدد النتيجة. وباملثل، يف الواليات املتحدة، كان دونالد ترامب هو 
الذي أظهر للعامل خالل محاولته الناجحة لرئاسة الواليات املتحدة أظهر للعامل أن الخطاب الوطني 

واملناهض للمؤسسة ال يزال يحظى بجاذبية انتخابية.

وكام أظهر الباحثون، ليست كل األحزاب اليمينية السائدة تقع ضحية »عدوى« األصالنية. 
هذه  من  استخالصها  ميكن  التي  األولية  االستنتاجات  بعض  ذلك  مع  هناك  رأينا،  يف  ذلك،  ومع 

الحاالت، وهي:

)أ( أن )PRRPs( اكتسبت أرضية مهمة يف العديد من البلدان التي كانت تعدُّ يف السابق 
دميقراطيات مستقرة، )ب( أن األحزاب اليمينية السائدة غالباً )عىل الرغم من أنه ليس دامئاً( الرد 
إذا تركت دون منازع، ميكن أن  أنه  تبني موقف مامثل، و)ج(  عىل صعود )PRRPs( من خالل 
يؤدي ذلك إىل تحول تدريجي إىل اليمني يف موقف جميع األحزاب الرئيسة بشأن الهجرة والتعددية 

الثقافية والتعاون الدويل .
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توضيح النجاح االنتخايب

خالل  من  السائدة  اليمينية  األحزاب  تستجيب  ما  عادة   ،)PRRPs( شعبية  تزداد  عندما 
تشديد مواقفها بشأن قضايا مثل الهجرة والتعددية الثقافية. ومع ذلك، فإن اسرتاتيجية التقارب 
هذه ال تقلل بالرضورة من جاذبية حركات اليمني املتطرف واألحزاب املناهضة للهجرة. عىل سبيل 
االنتخابات  يف  األصوات  إجاميل  من  حصته   )UKIP( املتحدة  اململكة  استقالل  حزب  زاد  املثال، 
العامة بشكل ملحوظ )من 3.1٪ يف عام 2010 إىل 12.6٪ يف عام 2015(، عىل الرغم من تحالف 
رئيس الوزراء املحافظ ديفيد كامريون مع حزب )UKIP( يف عام 2013، من خالل الوعد بإجراء 
استفتاء داخيل بعد إعادة التفاوض بشأن عالقة اململكة املتحدة مع االتحاد األورويب. وبالتايل، يبدو 
الجاذبية  من  وتقلل  املقصود  تأثريها  لها  سيكون  هذه  التقارب  اسرتاتيجية  أن  مضموناً  ليس  أنه 

.)PRRPs(االنتخابية لـ

هناك عملية أخرى ال يبدو أنها تعيق نجاح )PRRPs(، وهي ميل )PRRPs( إىل املبالغة 
املعارضة، حيث  املنشأة حديثاً يف   )PRRPs(الوعود قد يساعد الوعود. يف حني أن اإلفراط يف  يف 
سيساعد ذلك يف جذب انتباه وسائل اإلعالم وزيادة شعبية الحزب بني الناخبني الساخطني الراغبني 
عندما  املنصب،  يف  واحدة  مرة  االسرتاتيجية  تعمل  أاّل  املرء  يتوقع  احتجاجية،  بأصوات  اإلدالء  يف 
يكون الحزب. من املتوقع أن تساعد يف العثور عىل حلول السياسة التي ستنجح، وميكن تنفيذها. 
إن فكرة »النجاح يف املعارضة، والفشل يف الحكومة« منطقية متاماً، وقد دعمت ما يسمى »أطروحة 
االشتامل واالعتدال. ومع ذلك، هناك أيضاً أدلة متزايدة عىل عكس ذلك، حيث أظهرت األبحاث أن 
)PRRPs( ال تزال شائعة وال تخفف من موقفها مبجرد توليها املنصب. يف الواقع، كام الحظ العديد 
التخويف الجذري هو الذي مينح هذه  من املؤلفني، فإن استعداد)PRRPs( للجوء إىل تكتيكات 
األحزاب ميزة تنافسية وسيطرة كبرية عىل شعبيتها ومصريها االنتخايب. ملاذا إذن ال تزيل إسرتاتيجية 
التقارب من قبل األحزاب الرئيسة الريح من أرشعة )PRRPs(؟ وملاذا )PRRPs( التي تجد نفسها 

فجأة يف السلطة مل »تنقطع« عن عدم الوفاء بوعودها الطموحة؟

توفر األدبياُت املوجودة إجاباٍت جزئيًة ملثل هذه األسئلة. عىل سبيل املثال، وجد الباحثون 
الدراسات مبثابة  نفسها. مثل هذه  إىل  الرئيسة  األحزاب  تنحاز  عندما  تطرفاً  تزداد   )PRRPs( أن
إعادة  )من خالل  العامة  املشاعر  الوقت  نفس  و»تشكل« يف  »تقرأ«   )PRRPs( بأن  مفيد  تذكري 
متوضع الحزب يف مواجهة األحزاب املنافسة، وباعتامد روايات مضادة(، وأن دعم )PRRPs( أكرث 
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ديناميكية ويعتمد عىل السياق مام يفرتض يف كثري من األحيان. مييل البحث حتى اآلن إىل الرتكيز 
عىل عوامل الفصل التي تتوسط يف دعم )PRRPs( فيام يتعلق إما بجانب الطلب )أي، ملاذا ينجذب 
 )PRRPs( ( أو عوامل جانب العرض )عىل سبيل املثال، كيف تضع أحزابPRRPs الجمهور إىل
وقادتها أنفسهم لجذب األصوات (. عىل الرغم من كونه مفيداً، فقد حان الوقت يف رأينا لتكثيف 
الطلب  جانب  عوامل  عىل  والتعرف  أو«،  »إما  املفيد  غري  التفكري  وتجنب  األفكار  لدمج  الجهود 

وجانب العرض.

التفاعل بني عوامل جانب  كام يالحظ كولدر، يجب عىل باحثي )PRRPs( »التعرف عىل 
الطلب وعوامل جانب العرض يف تحليالتهم التجريبية« نحن نتفق متاماً. ومع ذلك، بدون خارطة 
طريق مفاهيمية، سيظل هناك خطر كبري يتمثل يف عودة الباحثني تدريجياً إىل »إما-أو« التفكري. 

نقرتح منوذجاً جديداً »خارطة الطريق« عىل أمل أن يساعد ذلك يف عالج هذا االتجاه.

الشكل األول

تحديد املواقع الحزبية االسرتاتيجية يف جانب العرض

هيكلية العرض يف جانب الطلب

PRRP استبيان
التوجه إىل اليمني

زيادة دعم
PRRP

تقليل دعم
PRRP األحداث املجتمعية

التي من شأنها إثارة

التهديد بشكل عفوي

األحداث املجتمعية التي 

ميكن تأطريها عىل أنها

تهديد أو فرصة

األحداث املجتمعية التي 

تقدم مجاالً صغرياً 

لتأثريها

PRRP استبيان
التوجه إىل املركز القراءة 

الناخب
رأي عام

تشكيل الناخب
رأي عام )العرض(

املظامل العفوية
)الطلب(                        

التأطري
األيديولوجي

املظامل املصقولة
)الطلب(

العرض )أي كيف يضع  التفاعل بني  التقاط   :)PRRPs( الشكل 1. منوذج متكامل لدعم
.)PRRPs وقادتهم أنفسهم يف مواجهة الناخبني( والطلب )أي املصلحة العامة يف )PRRPs(
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يف الجزء املتبقي من هذه املقالة، سرناجع املعرفة الحالية ألبحاث جانب الطلب وجانب 
التي  املؤرشات  بذلك، هناك بعض  القيام  قبل  االثنان.  بها  يتفاعل  التي  الطرق  العرض، وننظر يف 
التمركز  بأن  القائل  االقرتاح  للنموذج هو  انطالق  أدناه. كنقطة  النموذج  ستساعد يف فهم منطق 
)مثل   )PRRPs( يتضمن   )1 الشكل  من  العلوي  )الجزء  العرض  جانب  يف  للحزب  االسرتاتيجي 
األحزاب الرئيسة( يف نفس الوقت »قراءة«  و«تشكيل« مشاعر الناخب. نقرتح بعد ذلك أن بعض 
األحداث املجتمعية ستثري الخوف و/أو الغضب وتزيد من جاذبية )PRRPs( تلقائياً )عىل سبيل 
املثال، الهجامت اإلرهابية الجهادية(، يف حني ميكن تأطري األحداث األخرى عىل أنها متثل تهديداً 
 .)COVID-19 عىل سبيل املثال، جائحة( )PRRPs( ملجموعة خارجية وبالتايل تزيد من جاذبية
مبجرد أن نقبل أن )PRRPs( ميكن أن تحفز الطلب من خالل تأطري جميع أنواع القضايا املجتمعية 
عىل أنها تهديدات أو فرص خارجية، وأن )PRRPs( ستقرأ املزاج العام لتحديد املشكالت التي تزيد 
من جاذبية )PRRPs( تلقائياً والقضايا التي ميكن تأطريها عىل أنها تهديد أو أنها الفرصة )وكسبب 
للتصويت PRRPs(، يصبح من الواضح )أ( أن هناك حلقة تغذية مرتدة بني »العرض« و »الطلب«، 
والروايات  األيديولوجي،  التأطري  املثال،  سبيل  )عىل  العرض  تقنيات  تستخدم   )PRRPs( أن  )ب( 
التحذيرية( للحث عىل الطلب، و)ج( لذلك فإن أفضل اعتبار لهذا »الطلب« هو مزيج من املظامل 
العفوية واملزروعة. عالوة عىل ذلك، مبجرد قبولنا حلقة التغذية الراجعة هذه، يصبح من الواضح 
أننا بحاجة أيضاً إىل التعامل مع بيانات )PRRPs( بحذر، وإدراك أنهام كليهام،  محاوالت لقراءة 

مشاعر الناخبني ومحاوالت لتشكيل الخطاب العام ومشاعر الناخبني.

باختصار، هناك اآلن مجموعة كبرية من األبحاث التي تدرس عوامل جانب الطلب أو جانب 
العرض، ولكن هناك نقص إشكايل يف البحث الذي يستكشف الرابط بني االثنني. يف الواقع، سيتفق 
العرض والطلب وجهان لعملة  التفكري »إما أو«، وأن  أنه يجب علينا تجنب  العلامء عىل  معظم 
واحدة، وأنه يجب دراسة الجانبني معاً. ومع ذلك، هذا ليس ما يحدث يف املامرسة الفعلية. قبل 
تقديم اقرتاحات محددة فيام يتعلق بكيفية دراسة التفاعل بني العرض والطلب، قد يكون من الجيد 
البدء بنظرة عامة أكرث تفصيالً لتفسريات جانب الطلب، وذلك لتقدير القوة التفسريية والتنبؤية 

.)PRRPs( املحدودة إىل حد ما لـ »خالصة«وتفسريات جانب الطلب لرشح نجاح
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توضيحات جانب الطلب

الوسيط بني  التلقايئ غري  للرابط  )الضمنية(  الفكرة  الطلب هو  البحث يف جانب  ما يدعم 
ظروف املعيشة والعمل املوضوعية )عىل سبيل املثال، مستوى البطالة، ومداخيل الهجرة، ودخل 
األرسة املتاح، ومستوى التعليم( والنداء االنتخايب لـ)PRRPs(. كام يشري رايدكرين، فإن التفسريات 
املعروضة يف هذا النوع من البحث تستند جميعها تقريباً إىل فكرة أن التصويت )PRRPs( يغذيها 
»املظامل«، مثل انخفاض األجور، وزيادة املنافسة عىل الوظائف أو اإلسكان، أو الخوف من التخفيف 
الثقايف بسبب الهجرة. سيعزو الباحثون يف جانب الطلب عادًة أيَّ تغيريات يف شعبية )PRRPs( عىل 
أنها تعكس التغيريات يف الظروف االجتامعية واالقتصادية املوضوعية. وهذا يعني أنه إذا بقيت تلك 
املظامل عىل حالها ألن الظروف االقتصادية مل تتحسن، ويبدو أن األحزاب السائدة غري قادرة عىل 
تغيري األمور، فإن الناخبني سينجذبون نحو تلك األحزاب التي تَِعُد مبستقبل أفضل، بغض النظر عام 

إذا كانت هذه األحزاب تفي بهذه الوعود أم ال.

بشكل عام، يركز بحث جانب الطلب عىل »شكاوى« الناخبني، واملظامل التي تم تحديدها 
حتى اآلن عىل أنها توفر »تربة خصبة« لدعم )PRRPs( هي )أ( الحرمان االقتصادي، )ب( تزايد 
الثقايف. عىل  الفعل  الثقايف، )هـ( رد  القلق  )د(  للهجرة،  املناهضة  االقتصادية، )ج(  املساواة  عدم 
الرغم من أن الباحثني يف جانب الطلب سوف يقّرون بأن هذه التفسريات ليست متعارضة، إاّل أن 
البحث العميل مييل إىل أْن يكون مدفوعاً بالحرص عىل تحديد أيٍّ من هذه »املتغريات املتنافسة« 

.)PRRPs( أي أنه يحمل وزناً سببياً عىل تصويت ،)PRRPs( يفرس بشكل أفضل تصويت

القلق االقتصادي

االقتصادي  االنكامش  أن  عىل  العاديني  املعلقني  بني  النطاق  واسع  إجامعاً  هناك  أن  يبدو 
يزيد من حرمان الطبقة العاملة، واإلحباط، والعدوان، والحرص عىل »انتقاد« األقليات واملهاجرين، 
واحتامل التصويت عىل )PRRPs(. يف الواقع، العبارة الشائعة »خارسو العوملة يف دول حزام الصدأ« 
تنقل هذا املنطق، وقد استخدمها مراراً وتكراراً كاختزال من قبل الصحفيني الذين يحاولون تقديم 
تفسري معقول لنجاح انتخابات )PRRPs(، لشعبية دونالد ترامب خالل حملة االنتخابات الرئاسية 

لعام 2016، ولنتيجة االستفتاء املفاجئ بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األورويب لعام 2016.

أطروحة  لدعم  التجريبية  األدلة  من  القليل  الواقع  يف  يوجد  أنه  هو  للنظر  الالفت  لكن 
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»الخارسين من العوملة«. من املؤكد أن بعض الدراسات وجدت أدلة )جزئية( عىل القلق االقتصادي 
الذي يقود التصويت عىل )PRRPs(. ومع ذلك، هناك العديد من الدراسات التي ال تجد عالقة 
واضحة بني هذه املؤرشات والتصويت )PRRPs(. مبجرد أن نفكر يف كامل مجموعة األبحاث التي 
وغري  مختلطة  االقتصادي  القلق  بأطروحة  الخاصة  األدلة  أن  فقط  يتضح  ال  الرابط،  هذا  تفحص 
حاسمة إىل حد ما )Mudde، 2007(، ولكن أيضاً لدينا أسباب للشك يف اإلصدارات األكرث ميكانيكية 
هناك  والتي مبوجبها سيكون   ،)2016  ،Inglehart and Norris( االقتصادي  القلق  أطروحة  من 

.)PRRPs( رابط تلقايئ بني االنكامش االجتامعي واالقتصادي والزيادات الحادة يف تصويت

وهذا يثري التساؤل عن سبب بقائنا متشبثني بفكرة االرتباط بني تدهور الظروف االجتامعية 
واالقتصادية والتصويت )PRRPs(، عىل الرغم من وجود الكثري من األدلة عىل عكس ذلك. نشك 
الحركة  دراسات  عىل  املاركسية  االجتامعية  للنظرية  القوي  التأثري  بسبب  يكون  قد  هذا  أن  يف 
كيفية  عن  والسؤال  االجتامعي  السلم  أسفل  يف  هم  مبن  االنشغال  يف  يظهر  والذي  االجتامعية، 
استجابتهم للصعوبات االقتصادية املتزايدة. يف الواقع، نفس املنطق )املادي( يدعم أيضاً كيف تفرس 
الكتب املدرسية الشعبية عن أملانيا النازية صعود أدولف هتلر وحزب )NSDAP(. هنا أيضاً، غالباً 
ما يتم تزويدنا بحسابات شائعة تشري إىل أن أولئك املوجودين يف أسفل السلم االجتامعي هم الذين 
دعموا )NSDAP( ألنهم كانوا أكرث ترضراً من تداعيات الكساد الكبري )عىل سبيل املثال، البطالة 
الجامعية والتضخم املفرط( وشهدوا معظم الظروف االقتصادية. ضائقة. رمبا ال ينبغي أْن يفاجئنا 
هذا االعتقاد السائد بأن العامل ذوي الياقات الزرقاء يف أملانيا هم األكرث انجذاباً إىل NSDAP. بعد 
 )Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei( كل يشء، أطلق عىل حزب هتلر لقب
)حزب العامل االشرتايك الوطني(، ومن ثم فمن السهل القفز إىل االستنتاجات وتفسري نجاح الحزب 

كدليل عىل الشعبية بني العامل املحرومني )جريي، 2002(.

ل ناخبي الطبقة العاملة املسؤولية عن صعود هتلر إىل السلطة.  قد نؤيد هذا االفرتاض ونحمِّ
ومع ذلك، فمن الواضح من تحليالت أمناط التصويت )NSDAP( يف الثالثينيات من القرن املايض 
NS- )فاميار أملانيا أن هذا سيكون االستنتاج الخاطئ. يف الواقع، كشفت تحليالت أمناط التصويت أن 

DAP( لهتلر اجتذب نسباً كبرية من الناخبني يف املناطق ذات االقتصادات الصحية، يف مناطق املدن 
الرثية )هاميلتون، 1983(، وبنيَّ ناخبو الطبقة الوسطى )ليبسيت، 1960 ؛ تشايلدرز، 1976 ؛ فريتز، 
1987، ص 394 ؛ مادن، 1987( . يف الواقع، ما أظهرته هذه التحليالت هو أن )NSDAP( كانت 
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تحظى بشعبية ملحوظة بني »املزارعني وأصحاب املتاجر والحرفيني امليسورين نسبياً«، والتي يشار 
الوسطى«،  الطبقة  »أطروحة  أساس  النتائج  الصغرية«. شكلت هذه  »الربجوازية  باسم  أيضاً  إليها 
مع التحليالت الالحقة التي كشفت أن )NSDAP( يُنظر إليه عىل أنه حزٌب ال طبقي، قادر عىل 
جذب الدعم من جميع الطبقات االجتامعية. سيكون بالطبع امتداداً لتشبيه )NSDAP( بأجندتها 
الفاشية الرصيحة مع )PRRPs( املعارصة. ومع ذلك، من وجهة نظرنا، من املهم مع ذلك تذكر نتائج 
البحث يف دعم )NSDAP(، وذلك ألن التجربة النازية تستمر يف تلوين العدسة التي مييل املعلقون 

.)PRRPs(العاديون من خاللها إىل رؤية الشعبية املتزايدة لـ

ميكن العثور أيضاً عىل نفس الفكرة، أو باألحرى األسطورة، عن تدفق الناخبني الفقراء من 
الطبقة العاملة عىل السياسيني اليمينيني الراديكاليني خالل فرتات االنكامش االقتصادي يف العديد 
بها  التي يصف  الطريقة  األخري يف دعم)PRRPs(، وكذلك يف  االرتفاع  الشائعة عن  الروايات  من 
الصحفيون عادًة » الناخب النموذجي »لرتامب أو مؤيد خروج بريطانيا من االتحاد األورويب. هنا 
أيضاً نرى عدم توافق واضح بني الفهم العادي لنجاح )PRRPs( ودعمه، واألدلة البحثية التي تم 
الحصول عليها من خالل التحليالت املنهجية. يف الواقع، كام أظهر بحث »مفارقات الرثوة« األخري، 
متيل)PRRPs( إىل جذب أعداد غري متكافئة من ناخبي الطبقة الوسطى امليسورين. تتامىش نتائج 
الدخل  أن  كشفت  والتي   ،)PRRPs(دعم حول  السابقة  الدراسات  مع  جيد  بشكل  البحث  هذا 
منط  مالحظة  ميكن   .)PRRPs( لتصويت  ضعيفة  تنبؤية  عوامل  الواقع  يف  هو  واملنزيل  الشخيص 
مامثل من »القفز إىل االستنتاجات« يف أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األورويب لعام 
2016، عندما سارع املعلقون إىل إرجاع النتيجة فوز »املغادرة« إىل »العامل املحرومني« و»سائقي 
الشاحنات البيض« يف حالة الحرمان. مناطق ميدالندز. ومع ذلك، كشفت التحليالت الالحقة أن 
الدعم ملغادرة االتحاد األورويب كان يف الواقع أقوى بني ناخبي الطبقة الوسطى من ناخبي الطبقة 

العاملة .

تم العثور عىل هذه النتائج أيضاً يف الدراسات التجريبية. وجد الباحثون الذين قاموا بفحص 
كراهية األجانب وعداء الجامعات الخارجية بشكل تجريبي أن كالً من الحرمان النسبي واإلشباع 
النسبي ميكن أن يعزز عداء املجموعة الخارجية. أصبح هذا التأثري معروفاً يف أبحاث العالقات بني 
املجموعات باسم منحنى -اس تم تكرار تأثري املنحنى هذا يف بحث تجريبي أحدث لدعم الرسائل 
املناهضة للهجرة، وتشري نتائج هذا العمل إىل أن )PRRPs( ستكون قادرة عىل جذب نوعني من 
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الناخبني يف وقت واحد، أي الناخبني املحرومني نسبياً الذين يعانون من صعوبات اقتصادية و / أو 
القلق، والناخبون راضون نسبياً يف الظروف االجتامعية واالقتصادية األكرث حظاً.

من األمور ذات الصلة هنا أيضاً األدلة املتزايدة من مجاالت الدراسة املختلفة )عىل سبيل 
املثال، البحث يف العطاء الخريي، والسلوك املؤيد للمجتمع( مام يشري إىل أن اكتساب ثروة أكرب ال 
يرتجم تلقائياً إىل مواقف أكرث اسرتخاء أو كرماً أو سلوكاً مؤيداً للمجتمع. عىل العكس من ذلك، تشري 
نتائج هذا البحث إىل أنَّ املتميزين مييلون إىل أْن يصبحوا أكرث قسوة تجاه األقل حظاً، ويتربعون 
لها. األعراف والقواعد االجتامعية  بأنهم أقل ميالً لالمتثال  بسخاء أقل ألسباب خريية، ويشعرون 

)بيف وآخرون، 2012(.

التأثري الذي  التي ميكن أن تساعدنا يف إلقاء الضوء عىل هذا  هناك العديد من الدراسات 
يبدو متناقضاً. عىل سبيل املثال، وجد الباحثون الذين يدرسون علم نفس الرثوة أن األثرياء غالباً 
االجتامعي  السلم  تقدمهم يف  توقعاتهم مع  يعدلون  وأنهم  السقوط،  الخوف من  يعانون من  ما 
ويبدؤون يف تكوين ثروات مختلفة. وأنهم ال يزالون قلقني بشأن ثروتهم املستقبلية. تم العثور عىل 
هذا الخوف من السقوط ليكون أكرث وضوحاً يف األوقات التي يُنظر فيها إىل االقتصاد عىل أنه فقاعة 

عىل وشك االنفجار، أو عندما يبدو أنَّ مجموعاٍت أخرى تتسلق السلم االجتامعي برسعة أكرب.

باختصار، يف حني أن فكرة )PRRPs( يف الغالب تجتذب املحرومني نسبياً من »الخارسين 
من العوملة يف مناطق حزام الصدأ« رمبا تكون قد أرست خيالنا الجامعي، هناك دليل قوي يُظهر 
أنَّ )PRRPs( قادرة عىل جذب الناخبني الذين يعانون من الحرمان النسبي وكذلك الناخبني الذين 
بسبب  ليس  انتخابياً،   )PRRPs( اخرتاق  تم  رمبا  املنظور،  هذا  من  النسبي.  اإلشباع  من  يعانون 
الطبقة الدنيا املتزايدة من الناخبني املحرومني نسبياً، أو بسبب بيان حزيب متامسك يخدم أولئك 
الرائعة عىل توحيد »رفقاء   )PRRPs( الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، ولكن بسبب قدرة

اجتامعيني واقتصاديني غريبني«.

تزايد عدم املساواة االقتصادية

من التفسريات وثيقة الصلة بالزيادة األخرية واالنفجار يف )PRRPs( اإلحباط املتزايد بشأن 
زيادة عدم املساواة، ال سيام بني الناخبني الذين كانوا يف يوم من األيام ميسوري الحال نسبياً، وجزءاً 
من الطبقة الوسطى. وفقاً لهذا التفسري، بدأت أعداد كبرية من ناخبي الطبقة الوسطى امليسورين 
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نسبياً يف االنزالق إىل الفقر وعدم االستقرار الوظيفي يف أعقاب األزمة املالية العاملية )GFC(، عندما 
تباطأ االقتصاد تحت وطأة التقشف.، واختفت العديد من الوظائف املستقرة نتيجة لألمتتة وظهور 
»اقتصاد العمل املؤقت«. اكتسبت وجهة النظر هذه أساساً مع بدء ظهور أدلة عىل التزايد الرسيع 
يف الرثوة وعدم املساواة يف الدخل يف العديد من البلدان الغربية، مبا يف ذلك البلدان التي أدخلت 
فيها الحكومات تدابري تقشف بعيدة املدى. ومن ثم فإنه ليس من املستغرب أن يشعر العديد من 
ناخبي الطبقة الوسطى بأنهم أصبحوا ضحية لنظام اقتصادي مزور، نظام مينح إعفاءات رضيبية 

لألثرياء بينام يفرض تدابري تقشفية عىل املواطنني العاديني الكادحني من الطبقة الوسطى.

هناك بعض األدلة عىل أن عدم املساواة االقتصادية مرتبطة بالتصويت للقادة الذين يَِعدون 
بإصالح مشاكل بلدهم، حتى لو اقرتح الزعيم املعني اللجوء إىل وسائل غري دميقراطية للقيام بذلك. 
عىل سبيل املثال، يف دراسة أجريت عىل 28 دولة من قبل سربونج وآخرين وجد أنَّ ارتفاع عدم 
املساواة االقتصادية )وفقاً ملؤرش معامل جيني( عزز الرغبة يف وجود قائد قوي. عالوة عىل ذلك، 
قدم هذا البحث دليالً عىل أن عدم املساواة املجتمعية تعزز تصور أن املجتمع ينهار، وأن هناك 
حاجة إىل قائد قوي الستعادة النظام )حتى عندما يكون هذا القائد عىل استعداد لتحدي القيم 
الدميقراطية(. عىل الرغم من أن االرتباط بني عدم املساواة وجذب زعيم ميني راديكايل شعبوي كان 
مهامً يف هذه الدراسة، كان من الواضح أيضاً أن حجم تأثري هذه العالقة كان متواضعاً إىل حد ما، 
.)PRRPs(مام يشري إىل أن عدم املساواة االقتصادية هي مجرد أحد العوامل التي قد تدفع الدعم لـ

الهجرة وطالبو اللجوء

العامل الثالث يف جانب الطلب الذي يجب أخذه يف االعتبار عند محاولة تفسري االخرتاق 
االنتخايب لـ )PRRPs( هو القلق بشأن الزيادات األخرية يف الهجرة وطالبي اللجوء الوافدين. عىل 
الجدد  الوافدين  عدد  بشأن  القلق  من  زادت  قد  السوريني  الالجئني  أزمة  أن  يبدو  املثال،  سبيل 
من الدول غري الغربية يف الدول األوروبية مثل املجر والنمسا وأملانيا، مام ترك األحزاب الحاكمة 
الرئيسة يف مهمة صعبة تتمثل يف االضطرار إىل تهدئة املخاوف والعثور عىل حلول عملية. وباملثل، 
يف الواليات املتحدة، ارتفع عدد الالجئني الوافدين من عام 2011 فصاعداً، وبلغ ذروته يف عام 2017 
حيث تم تسجيل حوايل 85000 من الوافدين يف ذلك العام، وهذا قد يفرس سبب حملة دونالد 

ترامب »أمريكا أوالً« التي حققت صدًى لدى العديد من الناخبني
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مرة أخرى، تبدو فكرة أن الذروة يف الهجرة وطالبي اللجوء تزيد من املظامل منطقية. بعد 
كل يشء، ال تزيد الذروة يف الهجرة / طالبي اللجوء من التنافس عىل املوارد الشحيحة )ما يسمى 
بالتهديد الواقعي للنزاع( فحسب، بل تخىش أيضاً من أن تصبح ثقافة املجتمع املضيف وهويته 
محجوبة )ما يسمى بالتهديد الرمزي(. هناك أيضاً دليل جيد يوضح أن )PRRPs( تجتذب الناخبني 
تفضيالت   )PRRPs( لخطة  تصويتهم  يعكس  والذين  أكرث رصامة،  سياسة هجرة  يفضلون  الذين 
سياسية عقالنية / براغامتية بدالً من األيديولوجية. لكن املشكلة تكمن يف أنَّ القلق بشأن الهجرة 
التي ال تكون فيها  يبلغ ذروته يف األوقات  ما  )وما يرتتب عىل ذلك من تصويت PRRPs( غالباً 
مستوياُت الهجرة وطالبي اللجوء مدعاًة للقلق. عىل العكس من ذلك، تم العثور عىل القلق بشأن 
الهجرة )والتصويت املقابل لـ PRRPs( يف األوقات التي تشكل فيها الهجرة وطالبو اللجوء تحدياً 
حقيقياً لواضعي السياسات. يتمثل الدرس األوسع املستفاد من البحث يف أن نجاحات وإخفاقات 

)PRRPs( ال ميكن أْن تُعزى ببساطة إىل مستويات الهجرة أو طالبي اللجوء.

القلق ورد الفعل الثقايف 

 )PRRPs(يركز أحد التحليالت النهائية لجانب الطلب عىل مدى شعور الناخبني باالنجذاب نحو
ألنهم يشعرون أن هذه األحزاب تتفهم االغرتاب الثقايف الذي عانوا منه مبرور الوقت. وفقاً ألطروحة 
رد الفعل الثقايف، فإن أولئك الذين لديهم القليل من التعليم عىل وجه الخصوص مل يتم دمجهم 
اجتامعياً يف تبني أفكار متغرية عن املجتمع ويشعرون بأنهم مهملون ومتخلفون ثقافياً. كام أظهر 
نوريس و انغلهارت )2019( يف كتابهام األخري بعنوان »رد فعل ثقايف«، خطَّ صدع جديد بني األجيال 
يف العديد من البلدان الغربية. إنها قضية تنطوي عىل صدع بني السكان األصغر سناً واألفضل تعليامً 
املثال،  سبيل  )عىل  التقدمية  األسباب  يدعمون  الذين  الحرضية(  املراكز  يف  )املرتكزين  واملتقدمني 
تعليامً،  األقل  السن،  وكبار  الالجئني(،  وحامية  املناخ،  تغري  بشأن  والعمل  الجنسني،  بني  املساواة 
والسكان املحافظني الذين يعيشون يف املدن اإلقليمية واملناطق الريفية الذين يقاومون مثل هذه 
األسباب وينجذبون إىل )PRRPs( )أو قادة الحزب السائد الذين يستخدمون الخطاب الشعبوي( 
ألنهم يشعرون بأنهم مستبعدون ثقافياً. اخترب انغلهارت و نوريس دعم فرضية رد الفعل الثقايف 
ووجدوا يف تحليلهم الستطالعات مختلفة )عىل سبيل املثال، املسح االجتامعي األورويب( أقوى دعم 
لـ )PRRPs( بني الجيل األكرب سناً، والرجال، والذين يفتقرون إىل التعليم الجامعي، واألشخاص ذوي 
القيم التقليدية. وهذا يؤكد أن ظهور )PRRPs( يعكس إىل حد ما رد فعل ضد مجموعة واسعة من 
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التغريات الثقافية الرسيعة التي يبدو أنها تؤدي إىل تآكل القيم والعادات األساسية للمجتمع الغريب.  
من املهم أْن نالحظ أنَّ معارضة الهجرة ميكن أن تغذيها املخاوف االقتصادية )وتهديد الرصاع الواقعي 
املتصور( أو القلق الثقايف )والتهديد الرمزي املتصور( وأن االثنني مييالن إىل التفاعل؛ومن ثم، فليس 
من املفيد متاماً معالجة القلق االقتصادي والقلق الثقايف بطريقة ثنائية »إما أو«، كتفسريات بديلة، 
وأكرث فائدة للنظر يف األبعاد اإلضافية العديدة التي تم تحديدها بالفعل يف األدبيات. عىل سبيل 
املثال، كام يشري كولدر هناك بُعٌد زمني عىل سبيل املثال، مراحل نجاح )PRRPs(، املظامل الحالية 
مقابل املظامل املتوقعة، بُعد جغرايف )عىل سبيل املثال، توتر املركز واملحيط( بُعد التصنيف الذايت 
)عىل سبيل املثال، األنانية مقابل االهتاممات االجتامعية االستوائية(. مبجرد أن ندرك ذلك، ميكننا أن 
نبدأ يف رؤية أن دعم )PRRPs( أكرث ديناميكية ومتعدد األوجه مام هو مفرتض عادة، واألهم من 

ذلك، أنه ميكن جذب الناخبني إىل )PRRPs( ملجموعة من األسباب املختلفة.

إجراء الجرد

 ومع ذلك، عىل الرغم من األدلة عىل أن الظروف االقتصادية، وعدم املساواة االقتصادية، 
ومستويات الهجرة، والقلق الثقايف، وردود الفعل الثقافية جميعها مهمة عندما يتعلق األمر بفهم 
أن عوامل جانب الطلب هذه ال  دعم خطط الحد من الفقر وإعادة اإلعامر، فمن الواضح أيضاً 
ميكن إال أن تقدم تفسرياً جزئياً لالرتفاع. يف شعبية )PRRPs( يف العديد من الدول الغربية. عالوة 
إىل  آلية  بطريقة  تُعزى  أن  ميكن  ال   )PRRPs( شعبية  أن  االستعراض  هذا  من  يتضح  ذلك،  عىل 
االتجاهات االجتامعية و / أو االقتصادية الكلية املوضوعية. يف بعض األحيان، تكون العالقات بني 
دعم )PRRPs( واتجاهات االقتصاد الكيل أكرث تعقيداً أو غري خطية أو غائبة متاماً. يف الواقع، إذا 
كان هناك ارتباط مبارش / تلقايئ بني »االتجاهات واألحداث املوضوعية« و »تفضيالت الناخب«، 
فقد يبدو من املجدي تطوير مناذج إحصائية متطورة للتنبؤ بنتائج االنتخابات بدقة كبرية. بعد كل 
يشء، سيكون التحدي بعد ذلك هو مجرد تحسني منذجة لدينا للطريقة التي تؤثر بها التطورات 
املجتمعية عىل مجموعات مختلفة من الناخبني. ومع ذلك، يتضح من التناقض بني الحجم الكبري 
من الدراسات التي تحاول القيام بذلك بالضبط، والنتائج العديدة املفاجئة لالنتخابات يف السنوات 
األخرية، أننا لسنا أقرب إىل توقع نتائج االنتخابات اآلن مام كان عليه الحال قبل عقد من الزمان 
و  االجتامعية  االتجاهات  بني  تلقايئ  رابط  البحث عن  مواصلة  بدالً من  لذلك،  املثال.  عىل سبيل 
الكلية املوضوعية والتصويت )PRRPs( )مع الرتكيز عىل من يصوت عند إجراء  / أو االقتصادية 
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تفعل  ماذا   . أيضاً  العرض  جانب  عوامل  وفحص  تحليالتنا   توسيع   املنطقي   فمن   ،)PRRPs(
)PRRPs( وقادتها لجعل حزبهم يبدو كحل للمظامل؟ سنستكشف عوامل جانب العرض هذه مبزيد 
من التفصيل يف القسم التايل، وربطها بنموذجنا املقرتح ملساعدتنا يف دمج نتائج البحث يف جانب 

العرض والطلب.

توضيحات جانب العرض

 )PRRPs( يركز الباحثون يف جانب العرض اهتاممهم عىل االسرتاتيجيات التي تستخدمها 
لزيادة جاذبيتها االنتخابية )عىل سبيل املثال، تحديد املواقع الحزبية االسرتاتيجية، وتنظيم الحزب، 
كبرية  نسبة  فإن  أدناه،  التفصيل  من  مبزيد  سنناقش  كام  اإلعالمية(.  والرسائل  القيادة،  وأسلوب 
من األبحاث املتعلقة بجانب العرض تدرس تحديد املواقع الحزبية اإلسرتاتيجية باستخدام بيانات 
الحزب، وهي موجهة نحو تحديد »الصيغة الفائزة« يف )PRRPs(. يتفق الباحثون يف جانب العرض 
عادًة من حيث املبدأ عىل أن الظروف االجتامعية واالقتصادية دون املستوى األمثل ستوفر »تربة 
خصبة« لـ)PRRPs(، لكن يتعاملون مع هذا كرشط أسايس، ويركزون بدالً من ذلك عىل الطريقة 
التي تضع بها )PRRPs( نفسها يف مواجهة األطراف األخرى. تسعى إىل االستفادة من عدم الرضا 
إىل  العرض  بجانب  املتعلقة  األبحاث  واالقتصادية. تذهب بعض  االجتامعية  الظروف  تدهور  عن 
األحداث  الناخبون  بها  يفرس  التي  الطريقة  تشكيل  )PRRPs( عىل  قادة  قدرة  وتركز عىل  األمام 
واالتجاهات االجتامعية واالقتصادية. ومع ذلك، فإن دراسات جانب العرض التفسريية هذه قليلة 
ومتباعدة، وتشكل أقلية ضمن مجموعة أكرب بكثري من األبحاث املتعلقة بجانب العرض التي تدرس 
التموقع االسرتاتيجي للحزب باستخدام البيانات الحزبية. من وجهة نظر العرض هذه، ميكن تفسري 
 )PRRPs( من خالل إعادة صياغة إبداعية للسياق االقتصادي حيث تكون رسالة )PRRPs(نجاح
بارزة ويف نظر الجمهور، عىل وجه التحديد ألنهم ال يخجلون من اإلفراط يف الوعود وال يتم إعاقتهم 
وصفه  ميكن  ما  استكشفنا  أعاله،  السائدة.  لألحزاب  بالنسبة  الحال  هو  كام  الواقع  قيود  بسبب 
بتفسريات »جانب الطلب الخالص«، أي التفسريات التي ترى أن »تفضيالت الناخب« تتشكل من 
خالل التطورات السياسية واالجتامعية واالقتصادية »املوجودة« يف املجتمع. لقد أخذنا يف االعتبار 
أيضاً أنواع التأثريات النفسية التي قد تحدثها هذه التطورات عىل تفضيالت الناخبني، وبالتايل الرتكيز 
عىل أنواع مختلفة من املظامل، وتصور هذه املظامل عىل أنها ردود فعل عفوية )وليست مستحثة 
أو مزروعة( عىل هذه التطورات. ومع ذلك، ما ال ينبغي نسيانه هو الرشيط الثاين ألبحاث جانب 
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عىل  للتأثري  فعال  بشكل   )PRRPs( بها  تقوم  التي  األشياء  عىل  يركز  والذي   ،)PRRPs( العرض 
 )PRRPs( يف جانب العرض فقط بفحص ما يفعله قادة )PRRPs( تصورات الناخبني. ال يقوم باحثو
تفضيالت  عىل  تأثري  املحاوالت  هذه  ملثل  كان  إذا  ما  أيضاً  ولكن  الناخبني،  تصورات  عىل  للتأثري 
الناخبني. ومع ذلك، فمن األسهل بالطبع توثيق ما تفعله )PRRPs( للتأثري عىل تفضيالت الناخبني، 
بدالً من التأكد من تأثري هذه الجهود عىل تفضيالت الناخبني، وذلك ألن تفضيالت الناخبني تخضع 
بفضل  ذلك،  الحزبية. ومع  والرسائل  الحزبية  املواقع  تحديد  الضغوط، وليس فقط  أنواع  لجميع 
مجموعة متنامية من األبحاث املتعلقة بجانب العرض، لدينا اآلن معرفة كبرية حول الطرق التي 
تسعى من خاللها )PRRPs( إىل تعزيز جاذبيتها االنتخابية. ميكن تقسيم البحث املتعلق بجانب 
العرض إىل شقني فرعيني. األول، الذي يبدو أكرث شهرة، هو البحث يف التموقع االسرتاتيجي للحزب. 
كام أوضح الباحثون العاملون يف هذا التقليد، فإن)PRRPs( سوف تفحص األفق بحثاً عن »مساحة 
الحزب(.  بيان  )باستخدام  املنافسني  انتخابية شاغرة« وتضع نفسها بشكل اسرتاتيجي يف مواجهة 
يذهب الرشيط الثاين من البحث يف جانب العرض خطوة إىل األمام ويجادل بأن)PRRPs( وقادتهم 
يستخدمون رسداً إبداعياً إلنشاء »مساحة انتخابية جديدة«. وفقاً لهذا املسار الثاين األكرث راديكالية، 
يتمتع قادة اليمني الراديكايل بقدرة رائعة عىل تحويل قضايا السياسة الدنيوية نسبياً إىل تهديدات 
وجودية متصورة؛ من وجهة نظرنا، فإن كالً من خيوط جانب العرض لها مزايا. بعد كل يشء، سيتعني 
هذه  يف  اسرتاتيجية  قرارات  واتخاذ  املنافسني  مواجهة  يف  أنفسهم  وضع  بالفعل   )PRRPs( عىل 
العملية، ومن الواضح يف الوقت نفسه أن )PRRPs( لن ترتدد يف إنشاء أو إدامة األخبار املزيفة 
ونظريات املؤامرة إذا شعروا بذلك قد يفيدهم انتخابياً. يلعب القادة دوراً مهامً يف هذه العملية. 
ومع ذلك، فإن ما ينقص هذا البحث هو االعرتاف بأن العرض )كام هو موضح يف الشكل 1( يؤثر 
عىل الطلب، ولكن هذا الطلب يؤثر أيضاً عىل العرض، حيث ستلعب )PRRPs( يف املخاوف الحالية 
من خالل تأطري القضايا عىل أنها تهديدات خارجية. قبل توضيح هذه النقطة، سنناقش مختلف 

وجهات النظر املتعلقة بجانب العرض مبزيد من التفصيل.

انتقال )PRRPs( إىل الفضاء االنتخايب الشاغر 

مثل نظرائهم األكرث شيوعاً، ستبذل )PRRPs( قصارى جهدهم لوضع أنفسهم اسرتاتيجياً يف 
مواجهة املنافسني واعتامد بيان من شأنه أن يوفر للحزب أفضل فرصة للفوز بالناخبني.كام أظهر 
داونز )1957( يف عمله األسايس حول »نظرية الناخب املتوسط« )MVT(، يف أنظمة األغلبية، سوف 
متيل األحزاب اليسارية واليمينية السائدة لالنتقال إىل الوسط يف الفرتة التي تسبق االنتخابات، ألن 
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هذا يزيد من فرصهم يف الحصول عىل األغلبية الفائزة. سيؤدي هذا بدوره إىل إنشاء مساحة شاغرة 
يف الحواف الجذرية )اليرسى واليمنى(، والتي ستكون )PRRPs( قادرة عىل ملئها. يتناسب هذا 
املنطق جيداً مع أحد التفسريات األكرث شيوعاً لالندفاع واإلنجاز األخري يف )PRRPs( هنا، املنطق هو 
أن )PRRPs( متكنت من ملء »مساحة الناخبني الشاغرة« التي بدأت يف االنفتاح يف الثامنينيات، 
عندما بدأت العديد من األحزاب اليسارية يف التحرك إىل الوسط واعتناق »طريق ثالث« اجتامعي 
جذب  من   )PRRPs( مّكن  عادة،  الحجة  تذهب  كام  هذا،  االقتصادي.  املوقف   - وسطية.  أكرث 
الذين  املحبطني،  الدميقراطيني  االشرتاكيني   / العامل  السابقني من حزب  الناخبني  كبرية من  أعداد 
شعروا أن حزبهم قد »نفد« و / أو خانهم. من ناحية أخرى، يقال إن األحزاب املحافظة السائدة 
استجابت بالتحول إىل اليمني، من أجل التفريق بني برامج سياستها وبني تلك التي يقدمها املنافسون 
الثقافية بالرتتيب. ملنع  أكرث رصامة بشأن الهجرة والتعددية  اليساريون الوسطيون، وتبنت موقفاً 

الناخبني من الخروج والتحول إىل)PRRPs( املتشددة.

يخلق )PRRPs( مساحة انتخابية جديدة 

من األمور ذات األهمية الخاصة هنا، نظراً الهتاممنا بتفسري االخرتاق االنتخايب، أن األبحاث 
املتعلقة بجانب العرض التي تقرتح)PRRPs( رمبا تكون قد وجدت »صيغة رابحة«. صاغ كيتشيلت 
مصطلح »املعادلة الفائزة« يف بحثه عن الشعبية املتزايدة لـ)PRRPs( يف البلدان األوروبية الناطقة 
باألملانية كانت الصيغة الفائزة، كام جادل كيتشيلت يف ذلك الوقت، عبارة عن بيان حزيب يجمع 
مناسبة  الفائزة  كيتشيلت  صيغة  كانت  ثقافياً.  واإلقصائية  النيوليربالية  االستبدادية  النداءات  بني 
متاماً لرشح الجاذبية املتزايدة لـ)PRRPs( يف الثامنينيات، عندما مكنت)PRRPs( من متييز نفسها 
األصلية  كيتشيلت يف وقت الحق مبراجعة صيغته  قام  ذلك،  الرئيسة. ومع  األحزاب  بوضوح عن 
للفوز، عندما تبني أنها أقل مالءمًة لتفسري الزيادة يف دعم )PRRPs( يف التسعينيات عندما بدؤوا 
املعدلة  كيتشيلت  صيغة  تكون  ال  قد  وسطية.  أكرث  واقتصادي  اجتامعي  سيايس  موقف  تبني  يف 
خالية من العيوب. ومع ذلك، يستمر عمله يف تحفيز باحثي )PRRPs( للبحث عن صيغة نجاح 
سحرية لـ )PRRPs(. كان االختالف الرئيس بني الصيغة الفائزة األصلية والجديدة لكيتشلت هو 
إىل  تتحرك   )PRRPs( شوهدت  حيث  الحزبية،  واملنافسة  الحزب  ملكانة  ديناميكية  األكرث  الفهم 
»مساحة انتخابية شاغرة«، تم التخيل عنها أو إهاملها من قبل األحزاب الرئيسة. عىل وفق أطروحة 
النيوليربايل،  بالتخيل عن موقفهم   )PRRPs( من جانب اسرتاتيجياً  قراراً  الجديدة، كان  كيتشيلت 
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الحزب  استاملة  من  الحزب  يتمكن  حتى  واالقتصادية  االجتامعية  القضايا  يف  املركز  إىل  واالنتقال 
السائد )اليساري واليميني( املحبط للناخبني مع النداءات االستبدادية اإلقصائية. قام آخرون منذ 
ذلك الحني باستكشاف هذا االقرتاح بشكل أكرب، وهناك أدلة متزايدة عىل أن )PRRPs( قد اكتشفت 
طرقاً مبتكرة لتوحيد رفقاء اجتامعيني واقتصاديني غريبني. لقد أرشنا بالفعل إىل »معارضة الهجرة« 
كعوامل ملزمة محتملة، ويبدو من املعقول أن »النداءات االستبدادية« ميكن أن تعتمد أيضاً عىل 
دعم الجامعات ذات املصالح االجتامعية واالقتصادية املتباينة. قد تكون هناك وسائل إضافية ميكن 
من خاللها لـ )PRRPs( محاولة الحفاظ عىل الوحدة بني الرفقاء الغريبني. عىل سبيل املثال، كام 
يشري روفني )2013(، ليس من غري املعقول أن تنخرط هذه األطراف عمداً يف »تشويش املوقف« 
الغريبني كن  الرفقاء  بالوحدة بني  القول  التدقيق، وإذا كان األمر كذلك، فيمكن  كوسيلة لتجنب 

خادعاً وقامئاً عىل اإلجامع الكاذب.

دور القادة 

ما  قام العديد من باحثي )PRRPs( بفحص دور »القيادة الكاريزمية« يف الجاذبية. غالباً 
الرغم  الكاريزمية، وعىل  للقيادة  نجاحها  نتيجة  أنها  اإلعالم عىل  تصوير)PRRPs( يف وسائل  يتم 
من أن )PRRPs( غالباً ما تجذب اهتامماً غري متناسب من وسائل اإلعالم، إال أنه ال يزال من غري 
الواضح إىل أي مدى ميكن أن تُعزى نجاحات )PRRPs( إىل القيادة الكاريزمية. من الصعب التأكد 
من تأثري القيادة الكاريزمية عىل تفضيالت الناخبني لعدد من األسباب. أوالً، تسمية »الكاريزمية« 
مطاط إىل حد ما، وغالباً ما تستخدم مع االستفادة من اإلدراك املتأخر لوصف القادة الذين نعرف 
الذين  أولئك  ينظر  قد  ثانياً،  أتباعهم.  عىل  استثنائياً  فوزاً  أنهم حققوا  يُذكرون عىل  أصبحوا  أنهم 
قد  املعني  القائد  لكن  استثنايئ،  بشكل  جذابة  شخصية  أنه  عىل  القائد  إىل  الخارج  من  ينظرون 
يكون مدمراً بشكل استثنايئ ومثرياً لالنقسام داخل املنظمة. ليس من غري املألوف أن يكون لقادة 
حزب )PRRPs( جاذبية خارجية ملحوظة، ويف نفس الوقت إحداث الخراب يف حزبهم. عىل سبيل 
املثال، يف أواخر التسعينيات، عانت )One Nation( األمة الواحدة األسرتالية من رصاع داخيل عىل 
السلطة، كام فعلت الجبهة الوطنية الفرنسية، واملصري نفسه الحقاً لفالمس بيالنج البلجييك، يبدو أن 
علامء )PRRPs( يتفقون عىل أنه من املهم التمييز بني أساليب القيادة الداخلية والخارجية، وإيالء 
االهتامم الواجب لقدرة )PRRPs( عىل تجنب االقتتال الداخيل والحفاظ عىل التامسك الداخيل. 
سيكون من املهم لجميع األطراف تجنب الرصاعات الداخلية عىل السلطة وما ينجم عن ذلك من 
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 ،)PRRPs( كوارث يف العالقات العامة. ومع ذلك، ميكن القول إن هذا األمر أكرث أهمية بالنسبة إىل
وذلك ألنهم يعتمدون بشدة عىل الروايات الثنائية بيننا )األشخاص الفاضلون مقابل النخبة الخبيثة 
املتعطشة للسلطة(، وألن عالمات الرصاع الداخيل عىل السلطة ستقوض مصداقية الرسائل. تصوير 
الحزب عىل أنه مجرد إعطاء صوت لـ »الشعب«. يف الواقع، وضعت )PRRPs( توقعات عالية من 
خالل تصوير أنفسهم عىل أنهم »منقذ الشعب« وقادة األحزاب السائدة عىل أنهم ال يهتمون مبصري 
الناس العاديني، وأنهم يف السياسة فقط لتعزيز مصالحهم الشخصية.  للتلخيص، هناك مجموعة 
كبرية من األبحاث املتعلقة بجانب العرض تدرس التمركز االسرتاتيجي للحزب. الفكرة األساسية يف 
أبحاث تحديد املواقع االسرتاتيجية هي أن تفضيالت الناخب تتغري أوالً )كرد فعل تلقايئ لألحداث 
واالتجاهات »املوجودة« يف املجتمع(، وأن )PRRPs( تحذو حذوها، من خالل قراءة املشاعر العامة، 
ومن خالل وضع أنفسهم بشكل اسرتاتيجي لجذب الناخبني الساخطني الذين مل يعودوا يشعرون 
بأن األحزاب الرئيسة تهتم بهم. عىل الرغم من وجود اعرتاف متزايد بني الباحثني الذين يدرسون 
الباحثون  العامة، مييل  املشاعر  أيضاً  تقرأ فحسب، بل تشكل  بأن )PRRPs( ال  الحزبية  البيانات 
الذين يتبعون هذا التقليد البحثي إىل إظهار القليل من االهتامم بأخذ ذلك يف االعتبار يف تحليالتهم. 
 ،)PRRPs(القادة عىل أنهم مهّمون لتأمني النجاح االنتخايب لـ عالوة عىل ذلك، يف حني يُنظر إىل 
فإن التحليل رمبا يركز كثرياً عىل خصائص املستوى الفردي للقائد وليس مبا يكفي عىل كيفية لعب 
القادة دوراً نشطاً يف تحديد وتشكيل وإنشاء الروايات التي تثري الطلب- املظامل الجانبية )موفيت، 
2015؛ مولز وجيتني، 2017 ؛ ووداك، 2019(. كام أوضحنا يف مكان آخر، ال تسعى )PRRPs( فقط 
إىل »االستفادة« من املظامل القامئة، بل إنها تثري أيضاً مظامل جديدة، يف رأينا، كان هذا تحدياً كبرياً 
يف البحث الذي يسعى إىل رشح جاذبية )PRRPs(، حيث يتجىل يف ميل إىل اللجوء إىل التفكري غري 
املفيد »إما أو«. كام سنرشح مبزيد من التفصيل أدناه، من أجل إحراز تقدم، سنحتاج إىل تجنب إما 

التفكري أو التفكري، وتكثيف الجهود لدمج معرفتنا بعوامل جانب الطلب وجانب العرض.

يقرأ القادة ويصيغون املظامل ومشاعر الرأي العام

كام رأينا، يركز النقاش األكادميي حالياً بشدة عىل خمسة تفسريات من جانب الطلب تتعلق 
بالحرمان االقتصادي، وزيادة عدم املساواة، والخوف من الهجرة، والقلق الثقايف، ورد الفعل الثقايف. 
ومع ذلك، يجب أن يكون واضحاً مام سبق أن هناك مجاالً للتحسني فيام يتعلق بكيفية تصورنا 
لتشكيل تفضيالت الناخبني. يف حني أن املؤلفني الذين يدرسون تحديد املواقع الحزبية اإلسرتاتيجية 
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مييلون إىل النظر إىل تشكيل تفضيالت الناخبني كنتيجة ملامرسة التسوق، حيث يتمسك الناخبون 
باألحزاب التي تتعامل مع معظم مظاملهم، لتعزيز فهمنا ألسباب نجاح )PRRPs( يف االخرتاق يف 
السنوات األخرية، هناك حاجة إىل املزيد من النامذج الديناميكية. وبشكل أكرث تحديداً، ما ال يزال 
غري محرتم هو أن مواقف الناخبني وتفضيالتهم تتشكل إىل حد كبري من خالل قيادة الهوية والرسائل 
أن  الواضح  الناخبون. من  الهيكيل كام يختربه  السياق االجتامعي  بنشاط يف  التي تشارك  املقنعة 
السياسة.  العفوية واملزروعة وتفضيالت  الناخبني وتفضيالتهم تعكس مزيجاً من املشاعر  مواقف 
تم توثيق هذا التحدي جيداً يف أدبيات )PRRPs(، ومن ثم فإن الباحثني الشعبويني يدركون جيداً 
إذا  ما  الرئيس هنا هو  السؤال  الواقع،  العامة يف  املشاعر  يقرؤون ويشكلون   )PRRPs( قادة  أن 
كان قادة األحزاب يوجهون أصواتهم للناخبني، أو ما إذا كان الناخبون يشريون إىل قادة األحزاب، 
وهذه بالطبع مشكلة »دجاجة وبيضة« ال ميكن حلها. يف رأينا، يجب االنتباه إىل عدد من الدروس 
إذا أردنا أن نفهم الطريقة التي ميكن بها للسياسيني التأثري عىل الرأي العام، وبالتايل تسخري هذه 
املشاعر لضامن الفوز يف االنتخابات. أوالً، كام الحظ آخرون، نحتاج إىل تجنب التفكري »إما أو«، 
وتركيز انتباهنا بعيداً عن عزل املتغريات نحو دراسة العالقة بني املتغريات. ثانياً، كام هو موضح 
يف الشكل1، نقرتح استخدام إطار مفاهيمي أكرث دقة للتفكري يف عوامل جانب العرض. يف تفكرينا، 
نحن منيز بني جهود )PRRPs( للتكيف مع التغيريات يف طلب الناخبني »هناك يف املجتمع« )أي 
قراءة املظامل العفوية(، وجهود )PRRPs( للتأثري عىل مشاعر الناخبني والحث عىل الطلب من خالل 
تأطري التحديات املجتمعية بطرق معينة )زراعة املظامل لزيادة الطلب(. باإلضافة إىل ذلك، ستحاول 
التقييم  ناجحة، واستخدام هذا  العامة  املشاعر  إذا كانت جهودهم لتشكيل  )PRRPs( قياس ما 
أخرى،  بعبارة  املعنية.  بالقضية  االهتامم  زيادة  أو  االهتامم  عن  التخيل  سيتم  كان  إذا  ما  لتقرير 
قد تكون )PRRPs( مرنة يف كيفية متوضعها، وقد تتحرك إما إىل يسار أو ميني الطيف السيايس يف 
محاولتها لجذب أكرب عدد ممكن من الناخبني. ومع ذلك، ما ال ينبغي إغفاله هو أن هذه األحزاب 
تلعب دوراً فاعالً يف تشكيل الشعور العام وتحفيز الطلب. القيام بذلك يعني التغايض عن عامل 
أن  ميكن  الذي  املعياري  التأثري  أهمية  من  والتقليل  األيديولوجي(  )التأطري  املهم  العرض  جانب 

متارسه)PRRPs( الناجحة.
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اقرتاحات ألبحاث املستقبلية

بدالً من مراجعة حالة الفن يف أدبيات )PRRPs(، فإن الهدف من هذه الورقة هو تقديم 
فهم مفاهيمي أكرث دقة لدعم )PRRPs(. وبشكل أكرث تحديداً، فإن ما ال يزال ضعيف االندماج 
هو قدرة )PRRPs( عىل تحفيز / تنمية الطلب. سنقدم يف هذا القسم أمثلة ملموسة للبحث يف 
روايات التهديد وتأثريها عىل الجاذبية االنتخابية لـ)PRRPs(. كام سرنى، فإن املشكلة التي تواجهنا 
)جانب  املحددة  الرؤى  املحدود يف دمج هذه  التقدم  البحث، ولكن  نتائج  يف  كبرياً  نقصاً  ليست 
العرض( يف املجال األوسع للبحوث الشعبوية واملهاجرين، والتي ظلت حتى اآلن مقسمة إىل قسمني 
آخرين أو أقل من املجاالت املنفصلة، وهي البحث عن العرض والطلب. يقرتح تحليلنا حساباً أكرث 
ديناميكية للطريقة التي تتفاعل بها عوامل جانب العرض والطلب وتحدد بشكل مشرتك النجاح 
االنتخايب لـ )PRRPs(. فكيف يعمل هذا؟ هناك بعض األدلة عىل تفاعل هذه العمليات يف البحث 
جاذبيتها  لزيادة   )PRRPs( تستخدمه  الذي  الرسد  بتحليل   )PRRPs( باحثو  قام  حيث  السابق 
االنتخابية. كام أظهر العديد من العلامء، تتبع هذه الروايات منطاً مألوفاً، وتحرض عىل »األشخاص 
الفاضلني« ضد »النخبة الضارة. من املقبول أيضاً أن)PRRPs( متيل إىل كبش فداء األقليات، وأنهم 
يستخدمون تكتيكات التخويف يف رواياتهم، ويلقون اللوم عليهم يف االنكامش االقتصادي وتغيري 
الثقافة يف املجتمع. الصورة العامة التي تظهر من هذه املجموعة من األبحاث هي تلك التي تصور 
ومن  الطلب.  تأجيج  عىل  قادرون  فعالون  »مذعورون«  أنهم  عىل   )PRRPs( و   )PRRPs( قادة 
املثري لالهتامم، من خالل الرتكيز عىل املظامل املشرتكة، أن قادة )PRRPs( يقرؤون ويبحثون السياق 
الشعور  هذا  ويستخدمون  املشرتكة،  بالضحية  إحساساً  ويخلقون  القضايا،  ويؤطرون  االجتامعي 
بالضحية املشرتكة لتوحيد الرفقاء االجتامعيني واالقتصاديني الغريبني. عىل سبيل املثال، أصبح واضحاً 
من تحليالت خطابات قادة )PRRPs( أنه يف بلدان مختلفة يستخدمون نفس الرسد، وهي قصة 
تصور املجتمع عىل أنه متورط يف رصاع ال يشمل مجموعتني، ولكن ثالث مجموعات، وهي )1( 
واألقليات  والالجئني  املهاجرين  و)3(  الخبيثة،  اليسارية  الحرضية  النخبة   )2( الفاضلني،  األشخاص 
كشفته  ما  تحديداً،  أكرث  وبشكل  الضارة.  النخبة  عمالء  أنهم  عىل  تصويرهم  يتم  الذين  األخرى، 
هذه التحليالت هو أنه يتم تصوير املهاجرين وطالبي اللجوء عىل أنهم يستفيدون من نظام مزور 
وكمجموعة تتمتع بالحامية واالمتيازات )التي متنحها النخبة اليسارية الحرضية الخبيثة(. من خالل 
تأطري املجتمع بهذه الطريقة، ومن خالل تصوير األقليات عىل أنها »ُمعتنى بها جيداً«، يكون قادة 
)PRRPs( قادرين عىل تأطري »العائالت العادية العاملة بجد« كضحايا حقيقيني، بدالً من املهاجرين 
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والالجئني واألقليات األخرى. يف الواقع، ميكن تلخيص النتيجة النهائية لهذه الرواية القياسية عىل 
أنها »تكتسب النخبة الفضل يف إظهار الكرم باستمرار، لكن العائالت العادية التي تعمل بجد هي 

التي تدفع الفاتورة«.

قادة  يستخدم  كيف   )PRRPs( زعيم  خطابات  تفحص  التي  األبحاث  كشفت  وباملثل، 
االجتامعية.  األعراف  تصلب  لتعزيز  الجامعية  املظامل  عن  ويتحدثون  القومي،  الحنني   )PRRPs(
وبشكل أكرث تحديداً، أظهر هذا البحث أن قادة )PRRPs( يستخدمون رواية متسلسلة متشابهة 
اللوم  »يقع  األمة«، )ب(  »فقد مجد  )أ(  لها  وفقاً  والتي  - ال مجد«،  ملحوظ »ال شجاعة  بشكل 
األجيال  قدرة  مطابقة  سيتطلب  األمة  مجد  استعادة  »إن  )ج(  الحرضية«،  اليسارية  النخبة  عىل 
القديم هو  املجد  تأمني  القادر عىل  الوحيد  »القائد  )د(   ، وثابتة«  قاسية  تكون  أن  السابقة عىل 
الرئيسة  امليزة  املعركة«.  يف  واتبعني  يل،  بالنسبة  »التصويت  )هـ(  أمامك«،  يقف  الذي  الشخص 
لتحليل الخطب بهذه الطريقة األكرث تفصيالً هي أنه يتضح أن قادة )PRRPs( يفعلون أكرث من 
مجرد املبالغة أو إثارة الخوف. بدالً من ذلك، يختارون بعناية الطريقة التي يصنفون بها الناخبني 
ذوي  للعامل  االقتصادية  املخاوف  عىل  حرصياً  الرتكيز  من  وبدالً  العاملة(،  )العائالت  املحتملني 
الناخبني )مبا يف ذلك بشكل  التي متّكن قطاعات كبرية من  الروايات  الزرقاء، يستخدمون  الياقات 
جيد نسبياً- من ناخبي الطبقة الوسطى( ليشعروا كام لو أنهم ضحايا مجتمع واقتصاد مزورين. كام 
رأينا، من املقبول اآلن عىل نطاق واسع أن )PRRPs( لديها قدرة ملحوظة لتوحيد رفقاء اجتامعيني 
إذا كانت  التموضع االسرتاتيجي للحزب ما  التي تفحص  واقتصاديني غريبني. استكشفت األبحاث 
هذه القدرة عىل تلبية احتياجات الفئات املختلفة ميكن أن تُعزى إىل الخيارات االسرتاتيجية يف بيان 
الحزب. يف رأينا، هذا سؤال وثيق الصلة ويستحق املزيد من البحث. ومع ذلك، فإن حدسنا هو أن 
 )PRRPs( عىل توحيد رفقاء غريبني ال تنبع من مثل هذه الخيارات، ولكن من قادة )PRRPs( قدرة
ماكرة بشكل ملحوظ »ريادة األعامل. كام أظهرت العديد من الدراسات، فإن التعاطف والتعارف 
أال  الناخبني  املرء من  يتوقع  املنظور  لإلقناع، ومن هذا  أساسيان  املشرتك هام رشطان  االجتامعي 

يهتموا ببيان الحزب إال بعد أن يتبنوا هذا الحزب كحزب »خاص بهم«.

الرابحة«، يستخدم قادة )PRRPs( روايات مصاغة بعناية  يف بحث مستمر عن »الصيغة 
يتم فيها تأطري العائالت العاملة العادية )بدالً من أفراد الطبقة العاملة( كضحايا حقيقيني ملجتمع 
تصوير  خالل  ومن  العاملة«،  الطبقة  »أرس  من  بدالً  العاملة«  »األرس  تصنيف  باستخدام  مزعوم. 
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»النخبة« كمدافعني متحمسني للهجرة والتعددية الثقافية الذين هم )مالياً وثقافياً( بعيدون عن 
بالشبكة عىل نطاق واسع، ومتكني أصحاب  يلقي   )PRRPs( قادة فإن  العادية،  العاملة  العائالت 
الدخل املنخفض واملتوسط   من الشعور وكأنهم قد تخلفوا عن الركب مادياً وثقافياً. قد يفرس هذا 
االدعاء  فإن  كل يشء،  بعد  الناخبني.  من  املتنوعة  املجموعة  ملثل هذه  روايتهم  استحسان  سبب 
بأن األرس العاملة العادية قد تم نسيانها سيكون له جاذبية بني أولئك الذين يعانون بالفعل من 
)ألنهم  املستقبل  يف  املتميز  مركزهم  يفقدوا  أن  يخشون  الذين  أولئك  وكذلك  اقتصادية  ضائقة 
يخشون عىل ثروتهم، بسبب زيادة عدم املساواة املجتمعية، أو بسبب تغري الثقافة بسبب تزايد 
الهجرة« كرصخة  »معارضة   )PRRPs( استخدام  السبب يف  كان هذا هو  رمبا  املهاجرين(.  أعداد 
حاشدة لتوحيد املجموعات ذات املصالح االجتامعية واالقتصادية املتعارضة. وبصورة أكرث تحديداً، 
»متتلك«  أصبحت   )PRRPs( وأنَّ   ،P لسياسة  العامة  القضية  »الهجرة« هي  أن  األبحاث  أظهرت 
قضية الهجرة،  وأنَّ )PRRPs( تعرف أن الناخبني سيقيمون الحزب بناًء عىل أدائهم يف هذا املجال 
الخاص بالسياسة. أخرياً، سيكون من املفيد دراسة مدى وطرق استخدام )PRRPs( لوسائل التواصل 
العفوية(  العامة  )املشاعر  معينة  أحداث   / قضايا  مع  الناخبني  تفاعل  كيفية  لقياس  االجتامعي 
وكيفية استجابة الناخبني للطرق املختلفة التي ميكن من خاللها تأطري القضية / الحدث )محاوالت 
لتنمية املظامل والحث عىل الطلب(. عىل الرغم من أن الحصول عىل أدلة عىل هذه املامرسات قد ال 
يكون مبارشاً ، نظراً ألن )PRRPs( قد تفضل الحفاظ عىل رسية اسرتاتيجيات حملتها، سيكون من 
املفيد للغاية مشاهدة هذه املامرسات وتوثيقها، ألنها ستوفر لنا دليالً مبارشاً عىل حلقة التعليقات 

املذكورة أعاله، وأن يكون »الطلب« عفوياً جزئياً ومستحثاً / مزروعاً جزئياً.

دور وسائل اإلعالم 

برنامج  لها  ليس   )PRRPs( أن   )PRRPs( حزب  بيانات  يدرس  الذي  البحث  من  يتضح 
اجتامعي اقتصادي متامسك، وأن األمور االجتامعية واالقتصادية ثانوية بالنسبة لهذه األطراف. قد 
يفاجئ هذا االكتشاف أولئك الذين ينظرون إىل)PRRPs( بطريقة منطية، حيث تجذب األطراف 
يف املقام األول العامل غري املتعلمني من ذوي الياقات الزرقاء، ولكن يصبح األمر أقل إثارة للدهشة 
عىل  رسائلهم.  يف   )PRRPs( مساعدة  يف  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي  املهم  الدور  يف  نفكر  عندما 
يف  البحث  من  النوع  هذا  من  الواضح  فمن  مخاوف صحيحة،  تثري  قد   )PRRPs( أن  من  الرغم 
جانب العرض أنه باستخدام الروايات التحذيرية، فإن )PRRPs(  قادرة عىل جذب انتباه وسائل 



24

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

اإلعالم غري املتناسب وتشكيل الخطاب العام. ومن األمثلة عىل ذلك هجوم )PRRPs( املستمر عىل 
»الصواب السيايس«. حتى إذا قبلنا أن هناك حاالت ميكن وصفها بأنها »تصحيح سيايس جنوين«، وأن 
مثل هذه الحاالت تستحق مزيداً من التحقيق أو التصحيح، فهذا مثال عىل قضية عادية إىل حد 
ما تنتهي بجذب انتباه غري متناسب وإثارة »الغضب العام«. يف الواقع، فإن قادة )PRRPs( ليسوا 
فقط »تجار الشك« سيئي السمعة )عىل سبيل املثال، تقويض الثقة يف األدلة البحثية( ولكن أيضاً 
»تجار املشكالت الوهمية«، وما يساعد هذه األطراف عىل جذب االنتباه إىل املشكالت الوهمية هو 
حقيقة أن العاملني يف وسائل اإلعالم غالباً ما يكونون أكرث من سعداء ملنح مثل هذه الروايات وقتاً 

طويالً، مام يضخم الرسالة يف العملية.

الناخبني  تفسري  كيفية  قياس  يف  مدى  أبعد  إىل  تذهب   )PRRPs( فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
للتطورات املجتمعية )أي املظامل العفوية التي تنشأ من األحداث التي تثري التهديد(، وحقيقة أنهم 
أيضاً يوظفون مستشارين إعالميني أو »أطباء مختصني« للمساعدة يف تأطري القضايا وصياغة تشري 
الرسائل )انظر حلقة التغذية الراجعة من »القراءة« إىل »تشكيل« مشاعر الناخب يف الشكل 1( إىل 
أنهم يدركون جيداً أنه ميكن التأثري عىل تفضيالت الناخبني، وأن وسائل اإلعالم لديها سيطرة كبرية 
عىل كيفية نظر الناخبني إىل حزبهم. ومع ذلك، فإن السؤال هو ما هو تأثري الرسائل املصممة بعناية 
عىل سلوك التصويت الفعيل. نعلم من التجارب املختربية الخاضعة للرقابة التي تفحص املحددات 
املتعاطفني  أولئك  بني  سيام  ال  السخرية،  من  تزيد  الشعبوية  الرسائل  أن  الفردي  املستوى  عىل 
للهجرة من  املناهضة  املواقف  أقوى عىل  تأثري  لها  رمزياً  تهديداً  تنقل  التي  الرسائل  بالفعل، وأن 
تلك التي تنقل التهديدات االقتصادية. ومع ذلك، فإن مثل هذه التجارب ال تلتقط بشكل كامل 
عمليات صنع املعنى الجامعية، ولهذا السبب غالباً ما يكون لنتائج مثل هذه التجارب صالحية بيئية 
محدودة. يبدو أن أولئك الذين يدرسون تأثري وسائل اإلعالم )والرسائل اإلعالمية( عىل مواقف اليمني 
الراديكايل الشعبوي يدركون جيداً الحاجة إىل مراعاة العوامل عىل املستوى الجامعي. عىل سبيل 
 )PRRPs( املثال، قام بعض الباحثني بدراسة تأثريات التقارير اإلخبارية عىل الهجرة عىل تصويت
يف هولندا، وبالتايل التحكم يف أحداث العامل الحقيقي، وتشري نتائج هذه الدراسة إىل أن مثل هذه 
الدراسة قد تم  الرغم من أن هذه  بالفعل من تصويت )PRRPs(. عىل  التقارير اإلخبارية تزيد 
انتقادها عىل أسس منهجية، فمن وجهة نظرنا أنه من املشجع أن الباحثني يف مجال اإلعالم واالتصال 
يتخطون التفسريات أحادية السبب )االختزالية للغاية(، ويبحثون عن طرق لدمج الرؤى. نأمل أن 

يشكل النموذج الذي قدمناه يف هذه الورقة خارطة طريق ملثل هذه الجهود.
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مالحظات ختامية

 كام الحظ العديد من املؤلفني، اجتذاب »اليمني املتطرف« الشعبوي و / أو األصالين اهتامماً 
اليمينية«.  »الشعبوية  حول  والكتب  املقاالت  يف  نقص  يوجد  ال  وبالتايل  متناسب،  غري  أكادميياً 
سيكشف بحث الباحث العلمي من موقع )google( عن املنشورات حول هذا املوضوع أنه يوجد 
اآلن حوايل 265000 مصدر تشري إىل مصطلح »الشعبوية«، وعىل الرغم من أن هذا الرقم يحتاج 
إىل التعامل معه بحذر )حيث قد يتم تضخيم الرقم من خالل تضمني مصادر يف موضوعات أخرى 
فقط بذكر مصطلح الشعبوية، والذي تم تقليصه من خالل املصادر املفقودة باستخدام مصطلحات 
»اليمني املتطرف« أو »اليمني املتطرف« بدالً من »الشعبوية«(، فإنه مع ذلك يعطينا مؤرّشاً تقريبياً 
ملدى دراسة )PRRPs(. لقد أصبح من الواضح يف السنوات األخرية أنه مل يَعْد من املمكن رفض 
)PRRPs( باعتبارها »أحزاباً هامشية« محكوماً عليها باملعارضة الدامئة. عىل العكس من ذلك، فإن 
العديد من )PRRPs( قد اخرتقت االنتخابات، وهي اآلن ممثلة يف الربملان أو يف الحكومة االئتالفية 
يف العديد من البلدان. ليس من املستغرب أن هذا قد أعاد تنشيط الجدل يف التسعينيات حول ما 
إذا كانت )PRRPs( قد اكتشفت »صيغة رابحة«، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ما إذا كان 

ميكن القول إنَّ هذه األحزاب قد اكتشفت »صيغة فوز جديدة«.

منذ منتصف الثامنينيات فصاعداً، عندما بدأت )PRRPs( األوروبية فجأة يف جذب حصة 
أكرب من األصوات يف االنتخابات املحلية والوطنية، كثف علامء السياسة جهودهم لرشح الجاذبية 
االنتخابية املتزايدة لهذه العائلة الحزبية املتشابهة التفكري. بشكل عام، ركزت األبحاث املبكرة حول 
الجاذبية املتزايدة لـ)PRRPs( عىل ثالثة عوامل، وهي )أ( الظروف االجتامعية واالقتصادية التي 
تزدهر يف ظلها، )ب( تكوين قاعدة ناخبي )PRRPs(، و )ج( جاذبية )PRRPs(. الرسائل والبيانات 
الحزبية. عىل الرغم من وجود مجموعة كبرية من املؤلفات التي تبحث يف كل من هذه العوامل، 
إال أن النتائج اإلجاملية مختلطة، وقد ثبت أن العديد من االفرتاضات واألفكار القدمية غري صحيحة. 

يف الختام، نتوقع متاماً استمرار البحث عن ناخب )PRRPs(، باإلضافة إىل البحث عن املتغري 
املستقل الذي يتوقع دعم )PRRPs( بشكل أفضل. لقد الحظنا بالفعل أن هناك إجامعاً متزايداً يف 
أبحاث )PRRPs( حول الحاجة إىل تجنب التفكري يف جانب الطلب أو جانب العرض. لسوء الحظ، 
غالباً ما تركز أبحاث الشعبوية عىل أحدهام أو اآلخر، دون ألرتكيز عليهام معاً. كام الحظ العديد 
من املؤلفني، يبدو أن هناك  تقسيامً صارماً للعمل  بني الفروع، ونحن نتفق عىل أن هذا غري مفيد 
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ويحتاج ليتم تصحيحه. نأمل أن يساعد النموذج الذي طرحه الباحثان يف البحث عن طرق لدمج 
البحث يف جانب العرض والطلب.ونتوقع أيضاً استمرار البحث عن صيغة فائزة )جديدة(، ونأمل أن 
ترثي ورقتنا هذا البحث تحديداً. يف رأينا، اكتشفت )PRRPs( بالفعل معادلة فوز جديدة، صيغة 

تستمد قوتها من مزيج من القدرة عىل قراءة املظامل واملشاعر العامة وتشكيلها.

مساهامت املؤلف

صاغ فرانك مولس FM النسخة األوىل من هذه الورقة، وقد تم تنفيذ مهمة مراجعة وتعزيز 
الورقة من قبل جميع املؤلفني عىل قدم املساواة. توزيع 50/50 عبء العمل. ساهم جميع املؤلفني 

يف املقالة ووافقوا عىل النسخة املقدمة
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