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 اهداء

 

 الذين فتحوا لنا فضاءات الحرية  ..إلى كل شهداء فلسطين

 رضاً.. وهوية فلسطين وطناً.. وأ إلى كل الحالمين ب 

 إلى األسرى المناضلين في زنازين السجون

 ، يؤمن أن يوم النصر آت  فلسطيني..وعربي.. وانسانإلى كل  

 

 زي ند.عبدربه الع 
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 المقدمة 

 

العقود   خالل  عمل  تغیرت  آلیات  االنتخابیة،  الماضیة  الحمالت 

التكنو الوسائل  تطور  مع  تزامناً  العملیة  ھذه  لوجیة،  وتطورت 

عزز من توجهات  مما  وتزاید النظم الدیمقراطیة في العالم النامي،  

ممي  المؤسسات الدولیة المهتمة بالعملیات االنتخابیة، واالشتراك األ

ات الخاصة  دارة االجراء إلشراف على إا في  بواسطة األمم المتحدة  

عام   نامبیا  النتخابات  متابعتها  في  حدث  كما  االنتخابات  بتنظیم 

وكمبودیا  خط ك  1989 االستعمار،  من  تحررھا  طریق  في  وة 

انفصالها  1996وفلسطین عام    ، 1994عام  بعد  الشرقیة  ، وتیمور 

عام  اندونیسیا  عام  وانتخابا  ، 2001عن  افغانستان  ،  2004ت 

اإلطار مجموعة من المنظمات    في ھذا   ، وظهرت 2005والعراق  

إطا في  المتخصصة  والمنظمات  الدولیة  والمؤسسات  ر  والوكاالت 

 الدعم االنتخابي. 

الدیمقراطیة   وسائل  من  تتضمن  بما  االنتخابیة،  العملیة  وتعد 

المواطنین، مع  المباشر  واالتصال  كاالستفتاءات،  أكثر    المباشرة 

م لبلد  یمكن  التي  تعقیداً،  وتنفیذھا اإلجراءات  تنظیمها  خاصة في   ا 

األجواء   بسبب  خصوصاً،  والفلسطیني  عموماً،  العربي  عالمنا 

والدراماتیكیة المتقل حثیثاً    . والمتوترة  بة  السعي  یستمر  ذلك،  رغم 

لتنظیم إدارة ھذه االنتخابات واالستمرار في تعزیزھا على مستوى  

على    لبحث في تأصیلها بشكل أكثر عمقاً وموضوعیةً الممارسة، وا

ظهرت باعتبارھا مؤشراً  خاصةً أن االنتخابات  المستوى النظري،  

من أنظمة شمولیة واستبدادیة ووراثیة    جوھریاً في عملیات التحول 

حل النزاعات، وتعزیز السلم  الحكم الرشید، و  وي منإلى جزء حی

المعا الدوالنیة  األسس  وبناء  حقوق  صرة،  األھلي،  واحترام 

الذياإلنسان،   األمر  الباحثون    وھو  ووسائل  دفع  والسیاسیون 
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واأل بالغ  باھتمام  إلیها  النظر  قرمراقبة  عالم  عن  ب، مفاعیلها 

تكریسها كجزء من الثقافة االجتماعیة والسیاسیة، دون  والسعي إلى  

ة  النظر إلى التجاوزات العدیدة التي رافقت التجربة االنتخابیة العربی

لن   البدیلة  الخیارات  ألن  الفلسطینیة،  من    ونتك أو  حاالً  أفضل 

 الخیار االنتخابي الدیمقراطي. 

یأتي أخرى،  ات  من جهة  الحمالت  تقنیات  كونها  طور  النتخابیة 

رة الهائلة التي  استجابة طبیعیة لمجموعة من العوامل، أھمها: الطف

اإل  وسائل  والمرئیة  شهدتها  المسموعة  وتطور  عالم  والرقمیة، 

االجت البنى  القائمة على  تكنولوجیا االتصال، وتفكك  التقلیدیة  ماعیة 

مستوى  یة وانتشار األسرة النوویة، وارتفاع  الوالءات القبلیة والعائل

المجت منظمات  وانتشار  األھلیة  التعلیم،  والمؤسسات  المدني  مع 

النظم   والمهنیة، وتغیر  تخصصاته،  وتعدد  العمل  سوق  وتنوع 

ً ا  . لسیاسیة وانفتاحها على مستویات دیمقراطیة متقدمة نسبیا

الجذریة  التحوالت  منهجیة  ستدعي  ت  ھذه  تطویر  دارة  إضرورة 

ضمن   االنتخابیة  واستأالحمالت  فاعلةراتیجیاسس  لمساعدة    ت 

السیاسیةواأل   ،المرشحین لتحلیل    ،المستهدفة  والجماعات   ،حزاب 

للناخبین، الضروریة  واالحتیاجات  االجتماعیة  وتحلیل    التركیبة 

أفضل وسائل االتصال  ابیة، وتبني  النشاط االقتصادي للدوائر االنتخ

وتقدیوأ وتجنیدھم،  الناخبین  الستقطاب  وفعالیة  مالئمة  م  كثرھا 

الت  خطاب سیاسي انتخابي فاعل وایجابي، ووضع استراتیجیة لحم

 . مناسبة للدعایة والتسویق السیاسيو مرشدة مبادئ انتخابیة تتضمن 

الحمال ودرامات  االنتخابیة  السیاسیة   ت إن  سریعة  یكیة،  لحظات 

رغم  وبل آالف األحداث والتطورات والمستجدات،  وتتخللها مئات  

نتخابي  شح عن ترشحه ویوم االقتراع االأن الفترة بین إعالن المر

مم آلیات مخططة ومرشدة  فترة قصیرة، إال أن المرشح الذي ال یص

به،   المحیطة  واالجتماعیة  السیاسیة  بشكل  أ للبیئات  یتصرف  و 

وبدو وارتجالي  اعشوائي  احترافیةن  وقواعد  أسس  على  ،  العتماد 
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ب  قاعدة  إلى  االستناد  وودون  وإحصائیات  ومعلومات    ، أرقامیانات 

االنتخابیة دائرته  واقع  ووتقدیر  التحالفات ،  وإدارة  القوى،    ،مراكز 

اخفاق مبكرةسی یشیر  ن األأل   ،عاني من عملیة  ببساطة  ن  أ لى  إمر 

مهارا تتطلب  باتت  االنتخابیة  الحمالت  ت  إدارة  خاصة  لى  إعهد  ت 

 ة. جهة احترافیة مؤھل

الدھشة یثیر  ما  فإن  ذلك،  كا، ھو عدم وجود  ومع    فیةدراسات 

االنتخابیة  تتناول  للحمالت  المنهجیة  اإلدارة  التسویق  أو    موضوع 

العربیة المكتبة  في  السیاسیة    ،السیاسي  األحزاب  أدبیات  في  أو 

تحدیداً  الباحث  الفلسطینیة  من  استوجب  ما  وھو  جهداً یبن  أ،    ذل 

على المراجع المناسبة    للحصولعوام  أكثر من ثالثة  أاستمر    كبیراً 

طاره النظري وعلى مستوى ممارسته في  إفي    ودراسة الموضوع 

ً الدیمقراطیات   البحوث   الغربیة، سعیا في  الواضح  النقص    لسد ھذا 

الس التسویق  مجال  في  الحمالت المتخصصة  وادارة  یاسي 

 االنتخابیة. 

لوالً لكافة المشكالت التي تطرأ أثناء  سة ال تضع حن ھذه الدراإ

االنتخابیة،   أنها  العملیة  اقغیر  في  خطوات تسهم  منهجیة    تراح 

ن  أل ،  لفائدة الحمالت االنتخابیة  تساعد في التفكیر اإلبداعي والمنظم

و  أالحمالت االنتخابیة في الوقت الراھن لم تعد مجرد قدرات فردیة 

ً فر خبرات اداریة، بل باتت     ،صوله وقواعده ومنهجیتهأله   علمیاً  عا

 حد مضامین التسویق السیاسي واالجتماعي. أو

الهیئات  ن تسهم في تنمیة مهارات  ألى  ھذه الدراسة إ  كما تتطلع 

واالحترافي   المهني  المستوى  على  االنتخابیة  الحمالت  في  العاملة 

التمثی  بعیداً  عملیات  تقدیم  خالل  من  واالرتجالیة،  العشوائیة  ل  عن 

االنتخابیة للحمالت  الفنیة  االفتراضیة  التعلیمات  من  جملة  وتقدیم   ،

وطوا لمدراء  عمل  والتنظیمیة  االنتخابیة،  إقم  الحمالت  دارات 

االنتخابیةمحترفة  دارات  إ  لتأھیلوالسعي   قادرة    لتكون   ،للحمالت 

برامجها   تنفیذ  في  تسهم  وبحیث  وسیاساتها،  قراراتها  تطویر  على 
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على   اأومهامها  خدمات  لواقرض  وتوفیر  في  إع،  نوعیة  رشادیة 

 . دارة الحمالت االنتخابیة إمجال 

الممارسین  على المستوى االكادیمي وبین    ةن اھمیة ھذه الدراسإ

 ً قدما المضي  ھو  الفلسطینیة  السیاسیة  السوق  من    في  النضال  في 

عبر   الفلسطینیة  الساحة  في  الولیدة  الدیمقراطیة  ترسیخ  أجل 

العلوم  ومنهججادة  بحثیة  دراسات   مجال  في  الباحثین  قبل  من  یة 

 ً علما التي    ھتمامات االغلب  أن  أ   السیاسیة،  تناولت  البحثیة 

ااالنتخا حول  تركزت  بالنظام بات  المتعلقة  القانونیة   لمسائل 

و المنتخبة،  المقاعد  توزیع  ومسألة  المتبع،  النظم  أ االنتخابي  نواع 

وعمل  الناخبین،  تسجیل  ووسائل  وطرق  االقتراع  االنتخابیة،  یات 

األصوات، ومعاییر االنتخابات، والرقابة الدولیة لالنتخابات،   وفرز

و مؤسسات دولیة في  أ الفنیة المقدمة من دول عالمیة  والمساعدات  

 . الناشئة الدیمقراطیات 

ً و مقترحا الدراسة  ھیكلیة    تقدم  تركیبة  الحملة  لتطویر  إلدارة 

ى تركیبة ھیكلیة  لع وھي خطوة ھامة تراعي المحافظة   ، االنتخابیة

تطور  مع  مستمر  بشكل  یتسع   تتالءم  الذي  العملیاتي  اإلطار 

ال ظل  في  المتصاعدة  باستمرار  المتسارعة  تطورات  والمتغیرات 

باالنتخابات،   المتعلقة الخاصة  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجیا 

 العملیة االنتخابیة.  وتطلعات مختلف المنافسین المرشحین في

ن الحمالت االنتخابیة متباینة من دولة لدولة،  أ   ى لإن نشیر  أ بقى  

تشریعیة   انتخابات  رئاسیة  أ ومن  محلیة، أو  توج  و  قواعد  وال  د 

وا االنتخابیة  الحملة  تتضمنها  أن  یمكن  وثابتة  لها  حقق  تستاتیكیة 

ممكن أن  محدد ومطلق  بشكل یقیني، كما ال یوجد أي سبب    النجاح 

لكننا  االنتخابیة   الخسارة   سبب یكون   األ .  والقواعنضع  د  طر 

واالستفادة من مفاھیمها واجراءاتها    ،المنهجیة الصالحة للبناء علیها

مع  وال ً أتعامل  سببا كانت  وخبراتیة  نظریة  حمالت    سس  لنجاح 

واقلیمیة   عالمیة  تجارب  في  األ أانتخابیة  ولكن  ما  أكید  خرى.  ن 
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  حزاب السیاسیة عباء السیاسیین واألأتقدمه ھذه الدراسة سیزیح عن  

الس والجهد  والنشطاء  الوقت  اھدار  والمتطوعین    والمال، یاسیین 

العشوائیة،   اووتجنب  عن  لعمل  ألالتخلي  التقلیدي  دارات إداء 

االنتخابیة  األإ  الحمالت  من  متقدم  مستوى  والوضوح  لى  داء 

 والمنهجیة االجرائیة. 

فهم   األول  الفصل  یتناول  فصول،  خمس  الدراسة  تضمنت 

االنتخابیة عب العامة،  العملیة  السیاسة  في  االنتخابات  دور  تحلیل  ر 

مل على نظریات  ألھم أنواع النظم االنتخابیة، كما اشت  واستعراض 

االنتخابي   السلوك  توظیف  تفسیر  وكیفیة  له،  المفسرة  والنماذج 

ومقاربات   االنتخابي،  السلوك  تفسیر  لنظریات  االنتخابیة  الحمالت 

المشا ودوافع  االنتخابي،  السلوك  في  ومحددات  واالمتناع  ركة 

 االنتخابات. 

إل الثاني  الفصل  وطبیعة  وتطرق  االنتخابیة  الحمالت  إدارة  ى 

السیاس صنا  والتسویق  االنتخابیة  الحمالت  ومضمون  عة  ي، 

وأسالیبها   وتكتیكاتها  ومفهومها  ودالالتها  االنتخابیة  الحمالت 

الحدیثة   التكنولوجیا  بین  الوثیقة  العالقة  وتفسیر  ومراحلها، 

لمخططي  والحمال االنترنت  ومزایا  والسیاسیة،  االنتخابیة  ت 

 حمالت االنتخابیة. ال

فق الثالث  الفصل  االأما  تضمن  للحمالت د  المنهجیة  جراءات 

والخطة   االستراتیجي  التخطیط  عملیات  خالل  من  االنتخابیة 

التنفیذیة المكتوبة والمبادئ الرئیسة للحمالت االنتخابیة، كما اشتمل  

واستهدافهم،  بالدراسات المیدانیة المسبقة للناخبین،    على كیفیة القیام 

ودور المرشح في الحملة    وأبرز مالمح الناخب الفلسطیني، ومكانة 

االتصا  ووسائل  وآلیات  االنتخابیة،  الضاغطة،  الجماعات  مع  ل 

وتجهیز   المنافسین،  مع  والتفاوض  والتحالفات  االئتالفات  إدارة 

 بیة. شبكة المتطوعین في الحمالت االنتخا 
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وا اإلعالم  دور  الرابع  الفصل  الحمالت وتناول  في  لدعایة 

اإلعال  لتأثیر  وشرح  وأھمیة  االنتخابیة،  السیاسي،  التسویق  في  م 

ن االنتخابي، والدعایة السیاسیة واالنتخابیة،  االستطالعات، واإلعال

 . والتركیز على إعداد الرسالة والشعار في الحمالت االنتخابیة

و الخامس  الفصل  اقتوفي  تم  فقد  تنظیمي  األخیر،  ھیكل  راح 

وخصائص إلدار سمات  إلى  اإلشارة  مع  االنتخابیة،  الحمالت    ة 

وارھم خالل  فریق الحملة االنتخابیة، مع وصف دقیق لمهامهم وأد 

 الحملة االنتخابیة. 

 

 ولي التوفیق وهللا 

 د.عبدربه العنزي 

 فلسطین  -غزة

 2021مارس 
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لية مدخل إلى فهم العم: الفصل األول

 االنتخابية 

 

 االنتخابات ودورها في السياسة العامة 

الدیمق العملیة  جوھر  االنتخابات  "ال  تمثل  لقاعدة  وفقاً  راطیة 

ون انتخابات"، كونها وسیلة للتعبیر عن اإلرادة العامة  دیمقراطیة بد 

الدولة   وباعتبار  الشعب،  أجل  ومن  سلطتهم  اختیار  في  للمواطنین 

ما،   لشعب  القانوني  لضالشخص  أمان  صمام  تداول  وھي  مان 

وتعطي   السلطة،  على  مجموعة  أو  فئة  ھیمنة  وعدم  السلطة 

ق المشاركة في اختیار قیادتهم، وھو حق لكل مواطن  المواطنین ح 

جنس أو  لونه  عن  النظر  االقتصادي  بغض  وضعي  أو  مذھبه  أو  ه 

 واالجتماعي. 

الماضي   في  كانت  التي  الكبیرة  األیدیولوجیة  المعارك  ولت  لقد 

من   كثیر  الغربي، في  العالم  الیوم    وبدالً   دول  أصبحت  ذلك،  من 

یة في البحث عن تفاصیل مهمة  منافسة المرشحین للمناصب السیاس

مث حیاتیة  وقضایا  واالقتصادیة،  ومثیرة،  الصحیة،  الرعایة  ل 

 والخدماتیة، والضمان االجتماعي.  

ھامة   قیمة  باتت  االنتخابات  على  اإلقبال  أن  إذن،  عجب،  فال 

 ً مسبقا لكنها    وشرطاً  العالم،  في  الحدیثة  الدیمقراطیة  للمجتمعات 

واحداً  إال مجرد عنصراً  أن  لیست  الدیمقراطیة. رغم   من عناصر 

ینظر إلیها    -لصراع  ال سیما في البلدان الخارجة من ا  -االنتخابات 

 . 1للدیمقراطیة كمرادف-غالبا ً-

 
1Elections and the democracy challenge, London, University of 

Sussex, Institute of Development Studies, id21 insights, Issue 74, 

August 2008.pp.1-6. 
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تعبیر عن السیادة،  ل لتعتبر االنتخابات الدیمقراطیة إطاراً حقیقیاً  و

دعائم    ي وھ إقامة  عن  وتعبیر  دولة،  أو  شعب  ألي  مكتسب  حق 

ا وت كسب  االنتخاب  السلطة،  أن  كما  المطلوبة،  الشرعیة  لحكم 

إنسا لكل مواطن حقاً  ً الفردي  وفقا المعترف    نیاً  اإلنسان  بها  لحقوق 

 دولیاً. 

أثبت  الوسائل أنها  االنتخابات ت  لقد   والحكم لالختیار أفضل 

وباتت مثیالت فاالنتخابات   التحول عملیة تجسد  لي،  الدیمقراطي، 

 في حرمانًا، األكثر  الفئات  یما الس المساواة، قدم  على  الجمیع  تضع 

 .2وسیاستها  الحكومة  ممارسات  في المشاركة والتأثیر

أي   لقیام  ضروریاً  شرطاً  الحقیقیة  الدیمقراطیة  االنتخابات  إن 

ة، وأن إجراء  الشعب بحری   بر عن إرادةحكم دیمقراطي، كونها تع 

إجراءات  استحداث  في  ھام  دور  إلى  تقود  دیمقراطیة  انتخابات 

ً ت  ومؤسسات   أیضا یستدعي  مما  الدیمقراطي،  الحكم  قواعد    رسي 

عدم فصل أي انتخابات عن السیاق السیاسي، والثقافي، والتاریخي  

 .3الذي تجري فیه 

تحتل   أخرى،  ناحیة  كونهمن  بالغة  أھمیة  أداة  االنتخابات  ا 

اكمة والجمهور، وتسهل العالقة بین السلطة  اتصال بین السلطة الح

في وتسهم  السیاسي    والمواطنین،  القرار  صانعي  بین  تفاھم  خلق 

ھ  علیهم  ینطبق  الذین  من  وبین  االنتخابات  به  تقوم  وما  القرار،  ذا 

مان االستقرار  تعدیل سلوك الناخبین، والتأثیر على األحزاب، وض

 4سیاسیة. في األنظمة ال

 
 سلالل  الحكل،  إلدار  يلا... ؤسسالا.االنتخا إدار  ينتلبر  جهزل   -للبيي  رفائيل  2

 المتحلة  األؤل، الاياسلا.  ي نلاؤ  تطلبر  ؤكتب الحك،  إدار  حبل: المناقش  جوراق

 2000 .سبتمب /لبلجر   اإلنمائي 
إعالن ؤبادئ الم اقب  الةولي  لالنتخاب وؤةون  قباعلة الاللبل لم اقبلي االنتخايلا.  3

 .1(. ص2005)نيبربرل: األؤ، المتحة   الةوليين  ؤجمبع  ؤنظما. إقليمي  ودولي   
  الخ طلب،  االتصال الاياسي والحمل  االنتخاييل    الطاه  ؤحمة حمة الشيخ الفادنى  4

 .2010  إصةارا.: ؤ ك  ال اصة للةراسا. الاياسي  واالست اتيجي حثي  ؤن ورق  ي 
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بمقتضاه   یقوم  الذي  اإلجراء  ھي  االنتخابات  أن  البعض  ویرى 

تتوافر  الذین  الشعب  الدستور    أفراد  حددھا  التي  الشروط  لدیهم 

واال  الخاصة  لظروفها  تبعاً  دولة،  كل  في  تجاھات  والقانون 

من تكون  الدستوریة السیاسیة السائدة فیها، باختیار ممثلین عنهم، م

الشع أعمالهم وتصرفاتهم وأ ب، وبحیث  ھدافهم متوافقة مع رغبات 

 یباشر ھؤالء النواب السلطة العامة نیابة عنهم. 

ی  وھناك  وھي  من  األولى:  داللتین،  تتضمن  االنتخابات  أن  رى 

التصویت أو االختیار، فالشعب باالنتخابات یختار شخصاً أو حزباً  

ھي  الثانیة:  والداللة  سیاسةً،  االنتخابا  أو  خالل  فمن  ت  التفویض، 

 ى ھذا التفویض عدة صالحیات. یفوض الشعب نوابه ویترتب عل

مم ھي  االنتخابات  أن  آخرون  یقوم  ویعتبر  دیمقراطیة  ارسة 

الناخ  حقهم خاللها  بممارسة  عبر    بون  الحكام  باختیار  السیادة،  في 

طریق   عن  السیاسیة  القرارات  اتخاذ  في  واالشتراك  التصویت، 

 .5الدستوریة  بات التي توفر للسلطة الشرعیة االنتخا

والنزیهة    وتعتبر الحرة  دال"االنتخابات  "روبرت  ة  ذرو  عند 

مجر ولیس  بدایتها،  الدیمقراطیة  تسبق  د  ال  االنتخابات  أن  یرى  إذ 

الدیمقراطیة، وال تنتجها. وقد وضع بعض الباحثین تعریفات عدیدة  

اتلر" وآخرون حیث أكدوا  لعل أھمها ما قام به "دیفید ب  ، لالنتخابات 

 :6تكز إلى قواعد ستة ھي نتخابات العامة الدیمقراطیة ترأن اال 

 لغین. حق التصویت العام لكل المواطنین البا .1

 دوریة االنتخابات وانتظامها.  .2

ومن   .3 سیاسي  حزب  تشكیل  من  جماعة  أي  حرمان  عدم 

 الترشح للمناصب السیاسیة. 

 المجالس التشریعیة. حق التنافس على كافة مقاعد  .4

 
 المصةر الاايق. 5
ؤش وع دراسلا. الةرمق اطيل  هيمن اسكنةر عثمان  ؤفزب، االنتخايا. الةرمق اطي     6

 .2007البلةان الع يي   اللقاء الانبي الاايع عش   جكافبرد  في 
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االن  .5 الحمالت  إدارة  القانون،حریة  إطار  في  ودون    تخابیة 

 اللجوء لوسائل العنف نحو المرشحین أو الناخبین. 

الناخبی  .6 التصویت یمكن  من  وفرز    ن  وسریة  حریة  في 

 األصوات الشفافة. 

أخرى،   جهة  سلمي  من  تداول  آلیة  توفیر  االنتخابات  تضمن 

لمراكز   وتبادل  آلیة  للسلطة  االنتخابات  أن  یعني  ما  وھو  القوى، 

لتس  كافة  مناسبة  وتدفع  سلمیة،  بطرق  السیاسیة  الصراعات  ویة 

وشرعیالم االنتخاب  بنتائج  القبول  إلى  ما  نافسین  وھو  الفائزین،  ة 

كریة أو دمویة للوصول  و القیام بانقالبات عسیجنب إراقة الدماء، أ

السیاسي، فهي تشارك    كما أنها تضطلع بمهمة التثقیف إلى السلطة،  

متصلة بالشأن العام، من خالل تقدیم  في توعیة المواطن بالقضایا ال

المرشحین المجتمع  برامج  یواجهها  التي  والقضایا    للمشكالت 

 . 7والحلول المقترحة لها 

أن   وال  ویتضح  رئیسیة،  مبادئ  على  ترتكز  االنتخابیة  العملیة 

 أبرزھا: یمكن أن تحقق أھدافها إال بها، 

مواطن   - لكل  أصیل  حق  أنها  بمعنى  عامة،  االنتخابات  أن 

لوجیته، أو  یو رف النظر عن أصوله األثنیة، أو معتقداته، أو أید بص

 جنسه. 

مباشرة،   - االنتخابات  حقه  أن  المواطن  یمارس    حیث 

قراره   على  لیؤثر  والناخب  المرشح  بین  وسیط  بدون  االنتخابي 

 ف مخالف لقناعاته كرھه على اعتناق موقوإرادته أو ی  

یة االنتخابیة، إذ  وتمثل المساواة ركیزة ثالثة وثابتة في العمل -

یتمتع بحق اال لكافة المواطنین،  أن أي مواطن  نتخاب بشكل مساٍو 

آخر  صوتاً واحداً على قاعدة المساواة مع أي مواطن    وبحیث یملك

 مهما بلغ شأنه. 

 
 المصةر الاايق.  7



19 

 

االنتخاب  - أساسي ضروري  ،أما سریة  ،  فهي ركیزة ومبدأ 

دون   واختیاره  إرادته  عن  یعبر  أن  مواطن  كل  یستطیع  بحیث 

یدلي  التعر فالمواطن  والترھیب،  والقسر  اإلكراه  لضغوط  ض 

 نفاق أو ادعاء.  ة تضمن له حریة االختیار بدون بصوته في سری

الدیمقراطیة.    وتعكس  - العملیة  مصداقیة  االنتخاب  حریة 

سیاسیة   قیود  بدون  للمواطن  االختیار  حریة  ممارسات  وتعني  أو 

بح  المواطن في االختیار، وھي لیست ھدفاً  ذاته، بل  تعیق حریة  د 

 ھي وسیلة لتعزیز العالقة بین المواطن والسلطة. 

المرتكزات   من  االنتخابات  مؤسسات  وتعتبر  إلقامة  الرئیسیة 

قو المواطنین في  حاكمة  یة وحكم رشید، ووسیلة تسهم في إشراك 

ال بقضایاھم  والنهوض  الحكم  السبل  عملیة  أفضل  وتعتبر  محلیة، 

الناجحة   الالمركزیة  البرامج  المشاركة  لتعزیز  الناس  تمكن  التي 

ال  المحلیة  االنتخابات  في  أھمیة  8نزیهة المجتمعیة  وتتمثل   ،

 : 9بات في المسائل التالیةاالنتخا

المنتخبة    . 1 الهیئات  االنتخابات  تمنح  بحیث  الشرعیة:  تمنح 

الالزمة لممارسة السلطة، مما یعطیها شرعیة  الشرعیة والدستوریة  

 للمجتمع.  قانونیة في إصدار تشریعات ھامة

تحقق المشاركة السیاسیة: فاالنتخابات فرصة لمشاركة أكبر    .2

 ارسة حقوقهم السیاسیة. عدد من المواطنین لمم

فیمن    . 3 االختیار  حریة  الناخبین  تعطي  فهي  االختیار:  حریة 

 واتجاھاتهم. یرونه ممثالً إلرادتهم  

 
 .9ص .2004  . االنتخايي   ي ناؤ  األؤ، المتحة  اإلنمائي النظ، والعمليا 8

9 Lawrence R. Jacobs, Robert Y.Shapiro, "Polling Politics, 

Media, and Election Campaigns", University of Minnesota, 

Public Opinion Quarterly, Vol.69, no.5, Special 

Issue,2005.pp.635-641. 
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داء  المراقبة والمتابعة: حیث أن الناخبین باستطاعتهم متابعة أ .4

االنتخابات، ومراقبة   بعد  انتخبوھم  بها    االلتزامات من  التي وعدوا 

 ناخبیهم. 

في االنتخ   وتسهم  وارتفاع    ابات  العامة،  السیاسة  دورة  تعزیز 

ملحوظ بشكل  تحسین    وتساعد   ،وتیرتها  على  كبیرة  وبدرجة 

السیاسات والمؤسسات على حد سواء، ومع ذلك، فإن مهمة تحدید  

م  ونزیهة  فعالة  لسلوك  إدارة  والضروریة  الجوھریة  المسائل  ن 

العملی وراء  من  المنشودة  النتائج  تحقیق  یستطیع  ة  انتخابي 

 . االنتخابیة 

قدرة  إن   ھي  التمثیلیة  الدیمقراطیة  علیه  تقوم  الذي  األساس 

ومساءلتهم،  ا المنتخبین  المسئولین  محاسبة  على  لناخبین 

دوراً  تلعب  أن  یمكن  الرأي  ً   واستطالعات  المس  ھاما اءلة  في 

على  الد  لذلك  الناخبین،  مخاوف  أكبر  تحدید  خالل  من  یمقراطیة 

السیاس  المرشحین  یعالجوا  معظم أن  یرید  التي  دعم    ات  الناخبین 

 .10المرشحین بسببها 

االن  أن  القول،  اقتراع  ویجدر  مجرد  تعد  لم  المعاصرة  تخابات 

ن وفرة  إذ أیدلي به الناخبون بطریقة عشوائیة، أو لسبب انفعالي،  

األالمع عن  القضایا  لومات  من  ومواقفهم  والمرشحین  حزاب 

قض لخدمة  به  یقومون  الذي  والدور  المواطنین،  المطروحة،  ایا 

جمیعها   المعارضة،  أو  الصحافة  به  تقوم  الذي  عوامل  والدور 

أحكام خاصة بخصوص   إلى  الناخبین  في وصول  تسهم  ضروریة 

تف في  االنتخابیة  العملیة  تسهم  كما  االنتخابي.  دور  صوتهم  عیل 

األحزاب السیاسیة كفاعل رئیسي في المشهد السیاسي 
11

 . 

 
10 Ibid.  
11 L. Sandy Maise, American Political Parties and Elections: A 

Very Short Introduction, (New York, Oxford University Press, 

2007).p2. 
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بدوره   یكفل  ھذا  االنتخاب  ترشیح  إن حق  في  مواطن  كل  حق 

القانونیة المناسبة،    شریطة توافر الشروط   مواقع سیاسیة، نفسه ألي  

وتتم عملیة الترشیح إما بشكل فردي أو جماعي، أي عبر أحزاب  

، كما تتضمن االنتخابات حق كل  وھیئات سیاسیة أو أفراد مستقلین

مواطن ینوي االقتراع االطالع على البرنامج والهدف الذي یسعى  

قا أو  حزب  أو  مرشح  في  كل  نجاحه  حال  تنفیذه  مرشحین  ئمة 

ویعد توافر المعلومات شرط ضروري لعملیة انتخابیة    االنتخابات. 

ی   المعلومات  توافر  ألن  التمییز  ناجحة،  في  الناخب  المواطن  مكن 

 واختیار األنسب لخدمته. بین برامج المرشحین المتنافسین 

ذاتها، إن   بحد  غایة  لیست  وسیلة    االنتخابات  تمثل  ما  بقدر 

العال ولتعزیز  المواطنین  بین  الدیمقراطیة  السیاسیة  قة  القوى 

عن   المواطنون  فیها  لیعبر  مناسبة  طریقة  وھي  والحكومات، 

للمط عنهم  واإلنابة  التمثیل  في  وطرح  اختیاراتهم  بحقوقهم  البة 

وھمومهم.  في    مشكالتهم  االنتخابات  إجراء  أن  القول،  المفید  ومن 

البلدا ً بعض  عموما النامیة  إلى  ن  تحولها  تعني  ال  االستبدادیة،  أو   ،

لیبرالیة، دول دیمقر للعملیة االنتخابیة الكتساب    اطیة أو  لكنها تلجأ 

   .12شرعیة دیمقراطیة أمام الجهات الخارجیة أو الداخلیة 

إن أیة عملیة انتخابیة یجب أن ترتكز على ثالثة  على أیة حال، ف

 13النتخابیة ھي: قواعد رئیسیة خالل الحمالت ا

 المرشحون واألحزاب السیاسیة  .1

 
12 Paul Collier, Anke Hoeffler, Democracy’s Achilles Heel or, 

How to Win an Election without Really Trying?, workingpapers, 

Centre for the Study of African Economies, Department of 

Economics, Oxford, March, 2009.pp.1-33. 
.  )كنلةا: ؤعزلة اإلعلال، االنتخايلا  روس هاورد  اإلعال، واالنتخايا...دلي  تق رل  13

 .7(. ص2002والاياس  والمجتمع المةني  
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ال   مرشحون  یملكون  فهناك  أنهم  إال  أحزاب،  بأیة  یرتبطون 

برامج سیاسیة، وھؤالء من یطلق علیهم المرشحون المستقلون، في  

ھناك  أن  السیاسیة،  حی المرش  حین  أحزابهم  برامج  یتبنون  الذین  ن 

 وھؤالء ھم مرشحو األحزاب السیاسیة. 

 روحة القضایا المط .2

والمرشحین   األحزاب،  بمرشحي  الخاصة  الرؤى  وھي 

علیها   ویطلق  للبالد،  الهامة  للقضایا  المقترحة  والحلول  المستقلین، 

 البرنامج السیاسي. 

 العملیة االنتخابیة  .3

المواطنون   یتمكن  العملیولكي  في  االشتراك  االنتخابیة، في    ة 

بدایةً  و  یجب  لالنتخابات  المنظمة  بالقوانین  سیرھا،    ات لیآتوعیتهم 

التسجیل   عملیة  الالقتراعوتتضمن  وفترة  االنتخابیة،  ،  لحمالت 

الجماھیریة،   واللقاءات  اإلعالمیة،  بالتغطیة  الخاصة  والقوانین 

اإلعال  وسائل  أو  األحزاب  الخاصة على  تخترق  والعقوبات  التي  م 

 ھذه القوانین االنتخابیة. 

فو العربي،  المستوى  الدیمقراطیة  إعلى  االنتخابات    ت شكل ن 

ا المستوى  على  الفاعلة  السیاسیة  القوى  بدیالً  ألغلب  لعربي 

االجتماعیة   والمجموعات  القوى  بإجماع  ویحظى  ممكنا ًومقبوالً، 

یها روح  والسیاسیة واالقتصادیة، خاصة بعد فترة طویلة تعطلت ف

النزیهة،   االنتخابات  تمثلها  التي  الدیمقراطیة  أن  ف التجربة  صحیح 

التجارب االنتخابیة  شكالت ما زالت تحدیاً أمام  ھناك الكثیر من الم

من  الع معینة  جوانب  تفهم  التي  السیاسیة  لألمیة  تفشي  من  ربیة، 

بدون   أو  قصد  أخرى عن  جوانب  وتغفل عن  الدیمقراطیة  المسألة 

ن  سرأ  ولیس  بقصد،   تصمیم  الحاكمة  السلطات  انتخابیة  محاولة  ظم 

و  إلى  سابقة  انتخابیة  تجارب  في  أدت  دیمقراطیة  منقوصة  الدات 

التقلیدي الذي ما زال عائقا أمام  مشوھة، وإلى تأصیل الفهم القبلي و

الثقة   أھل  بدل  الكفاءة  أھل  على  تقوم  دیمقراطیة  انتخابیة  تجربة 
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من  الكثیر  افتقار  وإلى  موروث    والنسب،  إلى  العربیة  المجتمعات 

ھذه   كل  لكن  والشفافة،  النزیهة  االنتخابیة  التجارب  خبرات  من 

یري ونخبوي  تكون حائالً أمام اندفاع جماھ   ال ینبغي أنلمعضالت  ا

لالستفادة بقدر اإلمكان من تجربة االنتخابات الدیمقراطیة الحقیقیة،  

إلرا ممثلة  سیاسیة  نظم  لتأسیس  نتائجها  الناس  واستثمار  دة 

 وتطلعاتهم. 

 

 النظم االنتخابية  أنواع

جزءٍ  سوى  لیست  القانونیة  والضمانات  النظم  المعادلة   إن  من 

تطبیقها   یتم  التي  والكیفیة  ونزیهة،  انتخابات حرة  تنتج    خالل التي 

تمكنوا   قد  الناس  كان  إذا  عما  المطاف  نهایة  في  تحدد  الممارسة 

 ؟ بحریة في التعبیر عن إرادتهم أم ال

الرئیسیة    عد وت المداخل  أحد  الجیدة،  االنتخابیة  الهندسة 

أج ومن  البرلماني،  للتطویر  من    لواألساسیة  بد  ال  ذلك،  تحقیق 

االنتخابات   تعكس  بأن  یسمح  نحو  على  االنتخابي،  النظام  تطویر 

السیاسي   النظام  فعالیة  ألن  الحقیقیة،  الشعبیة  اإلرادة  تجري  التي 

االنتخ النظام  فعالیة  الثقافة  تقوم على  بدوره على  یرتكز  الذي  ابي، 

النیاب الثقافة  نمو  بمعنى  االنتخابیة،  والثقافة  على    ةی العامة  والقدرة 

كفاءة وفاعلیة في   ذات  تمثیلیة منتخبة  التعایش، في ظل مؤسسات 

آلیة   تفعیل  بدون  فعال  سیاسي  نظام  وجود  الصعوبة  ومن  األداء، 

 .14االنتخابات 

معاییر  غیاب  أن  القول،  ارتكا  ویجدر  أو  والنزاھة،  ب  العدالة 

ة  االنتخابیأخطاء مقصودة أو غیر مقصودة یمكن أن ت فرغ العملیة  

 
ؤجل     "حقيقي للتطبر  الب لمانيالزنةس  االنتخايي  الفعال ..ؤةخ  "رايح لع وسي   14

 . ص2012  6العةد   ورقل  -  هاؤع  قاصةي ؤ ياحدفات  الاياس  والقانبن

 . 74-59ص.
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، ویعتبر اختیار النظام االنتخابي من أھم الخطوات  15نها من مضمو 

السیاسیة ألي دولة، فالنظام االنتخابي ھو الوسیلة المثلى التي تعبر  

ب إلنشاء الحكم  فیها الشعوب عن حریة اختیارھا، والطریق األنس

 النیابي. 

:  ألولى ا  ،مم لتحقیق ثالثة وظائف أساسیةإن النظام االنتخابي ص  

م أصوات الناخبین إلى مقاعد في المجالس التشریعیة، أو  یترج   أنه

: یمثل حلقة وصل بین  الثانیة المناصب التي یشغلها شخص معین،  

ممثلیه   بمحاسبة  للشعب  یسمح  مما  المنتخبین،  وممثلیه  الشعب 

المنتخبین، وثالثاً: یحدد الحوافز التي تدفع المتنافسین على السلطة  

لتعبیر عن وفائهم لدوائرھم  ة وممیزة لطریق واضح  عن إلى البحث  

 . 16االنتخابیة 

بل ھناك   االنتخاب،  لممارسة  واحدة  ھناك طریقة  لیس  إجماالَ، 

أدت  االنتخابیة  طرق متنوعة،  النظم  یكون    ، لتعدد  أن  أما  لذا، فهو 

مباشر  شراً مبا غیر  بها    ، أو  یتم  التي  المراحل  عدد  وفق  وذلك 

للسلطة بالقائأو أن یكون ف  ، اختیار من یصل  مة، وإما أن  ردي أو 

النسبي بالتمثیل  أو  باألغلبیة  المناطق    ، یكون  باختالف حجم  وذلك 

 .17في كل منطقة انتخابیة االنتخابیة وعدد النواب المراد انتخابهم 

 

 المباشر: االنتخاب المباشر وغير  .أ

مباشراً  االنتخاب  نوابهم    یكون  یختارون  الناخبون  كان  إذا 

وساطة ودون  مباشرة  غیر    بصورة  انتخاباً  ویعد  كان،  أي  من 

النواب    مباشرٍ  یختارون  الذین  كان  یختارھم  ھم  إذا  مندوبون 

 
15 Guy S. Goodwin Gill, Free and Fair Elections, ( Geneva: Inter-

Parliamentary Union, 2006), p.225. 
 . 9النظ، والعمليا. االنتخايي   ؤصةر سبق ذك ه. ص 16
اللنظ، الاياسلي  الحةرثلل  والاياسلا. العاؤل   )عمللان: دار   ثلاؤ  كاؤل  الخ رهللي 17

 .241-239ص. (.ص2004 ؤجةالوي للنش  والتبزرع
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،  ختارون نوابهم مباشرةن الناخبین ال یأ أي    ، الناخبون لهذه المهمة

من   مجموعة  یختارون  تتبل  المهمة األشخاص  ھذه  عنهم    .ولى 

لم  ویبرر مؤیدو االنتخاب غیر المباشر ھذا االنتخاب كون الشعب  

ت   والنضج  الوعي  من  درجة  أو  یبلغ  نوابه  اختیار  حسن  من  مكنه 

عنه   مندوبون  المهمة  ھذه  یتولى  أن  األفضل  من  فإن  لذا،  حكامه، 

لحجة ھشة  ختاروا لهذا الغرض، ویرى منتقدو ھذا النظام أن ھذه ای  

كثیراً أ تختلف  ال  فهي  الحقیقة،  بها    مام  یتذرع  التي  الحجة  عن 

وال الدیمقراطیة  یبلغ  خصوم  لم  الشعب  أن  أساس  على  تقوم  تي 

عي تؤھله لحكم نفسه بنفسه، كما أن ھذا النوع یفضي  درجة من الو 

الناخبون   یختار  فكیف  والموضوعیة،  الدیمقراطیة  تخالف  لنتائج 

لیقومو الى أحد    ا لالختیار مندوبین عنهم  یقود  نیابة عنهم، وھو ما 

 االحتمالین: 

یختار ھؤالء األول:  غیر    ن دوبیالمن  االحتمال  نواباً  أغلبیتهم  أو 

فإنه ال یمكن    ،وفي ھذه الحالة  الذین یریدھم الناخبون أو غالبیتهم،

إنما  : القول الواقع  في  ألنهم  الناخبین  یمثلون  النواب  ھؤالء    0بأن 

 . ینیمثلون المندوب

الثاني الذین  :  االحتمال  ذاتهم  النواب  المندوبون  ینتخب  أن 

لیس   وحینها  الناخبون،  ھؤالء  یریدھم  لوجود  منطقي  مبرر  ھناك 

النت علیه  سیترتب  وجودھم  ألن  تترتب  المندوبین،  التي  ذاتها  ائج 

وجود  عدم  المباشر    ،ھمعلى  غیر  االنتخاب  نظام  أن  إلى  ویشار 

اال  على  للتأثیر  المجال  السلطة  یفسح  قبل  من  سواء  نتخابات 

ال النفوذ  ذات  الدوائر  قبل  أو من  اختیاالحاكمة،  ی حصر  إذ  ر  مالي، 

ن المندوبین مما یوفر للجهات المذكورة فرصة  النواب بعدد قلیل م

الناخ كل  مع  سیكون صعب  ما  وھو  عددھم  التأثیر،  أن  حیث  بین 

استعمال  كبیر   علیهم عن طریق  التأثیر  معه  مما یصعب  تلك    جداَ 

 . الوسائل 
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ال    وبینت  المباشرة  غیر  االنتخابات  في  الناخبین  بأن  التجارب 

من ھم أكثر كفاءة أو قدرة على تحمل المسؤولیة،  یلتزمون بانتخاب 

با دائما  یتأثرون  الحزبیةوإنما  إ  ،لمیول  ینتخبون  ال  من  بحیث  ال 

المرشح إلیه  ینتمي  الذي  الحزب  نفس  إلى  فإن    ،وأخیراً   ، ینتمي 

المباشر یؤدي إلى التقلیل من اھتمام الشعب    االنتخاب غیراألخذ ب

ال یهتم بعمل إذا لم یشعر بأنه    بالشؤون السیاسیة، ألن الناخب عادة

ل عنه، وعلى العكس  ؤویساھم بصورة فعلیة في القیام به وأنه مس

ذلك في  یال  ،من  الناخبین  اھتمام  یثیر  المباشر  االنتخاب  أن  حظ 

لي یحفز مشاعرھم الوطنیة، كونه یتیح لهم  الشؤون السیاسیة وبالتا

 اسیة لوطنهم. المشاركة الفعلیة في الحیاة السی

تقدم  إلى  یضاف  تحقیق    ، ما  إلى  أقرب  المباشر  االنتخاب  أن 

إال   الواقع  الذي ما ھو في  المباشر  االنتخاب غیر  الدیمقراطیة من 

الشعب  إرادة  عن  للتعبیر  ملتویة  نرى  و  ،طریقة  االعتبارات  لهذه 

الوقب في  الدول  معظم  المباشر  أن  باالنتخاب  تأخذ  الحاضر  ت 

 .18الختیار من یمارس السلطة فیها 

الصفحات التالیة عن أشهر وأھم أنواع النظم  الضوء في  لط  ونس

االنتخابیة السائدة في االنتخابات التشریعیة في كثیر من دول العالم،  

 . ھم مزایاھا وعیوبها أشارة الى مع اإل 

 

 بية تعددية/ األغلأوالً: نظم ال

طویلة    یعد  لفترة  وكان  انتخابي،  نظام  أقدم  ھو  األغلبیة  نظام 

المعمو بهالوحید  بتفضیل    ،ل  یحظى  یزال  دول  وال  من  الكثیر 

انتخاب    العالم، یتم  حیث  وسهولتها،  ببساطتها  النظم  ھذه  وتتمیز 

المرشح الذي یحصل على أغلبیة األصوات، وقد طبق ھذا النظام  

زاب السیاسیة، وقد نشأ نظام التعددیة/ األغلبیة في  قبل ظهور األح
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  . بلدان الكومنولث ص في  بریطانیا، وتم تطبیق ھذا النظام بشكل خا

كثر من حصته النسبیة من  أویعطي ھذا النظام الحزب الفائز مقاعد  

ف المثال،  سبیل  فعلى  على  إ األصوات.  یحصل  الذي  الحزب  ن 

ویستطی45 باألغلبیة  یفوز  األصوات  من  حكومة  %  یشكل  أن  ع 

 بمفرده. 

ویساعد على قیام    ،یمتاز ھذا النظام بالبساطة وسهولة إجراءاته

برأغلب االستقرار  یة  تحقیق  إلى  یفضي  مما  متماسكة،  لمانیة 

المجالس    لكنه   ،الوزاري في  الناخبین  من  كبیر  عدد  تمثیل  یقلص 

النیابیة، والذین أعطوا أصواتهم إلى المرشحین الذین لم یفوزا في  

، وغالباً ما تكون نتائجه غیر عادلة، فهو قد یؤدي إلى  19االنتخابات 

أغلبیة   على  ما  حزب  من  ربحصول  حصته  تفوق  كبیرة  لمانیة 

 األصوات. 

التعددیة/األغلبیة  نظم  مطلقة   وتنقسم  أكثریة  بهاإلى  ویقصد   .  

انتخابیة، أو    للفوز بأیة عملیة األكثریة من عدد األصوات المطلوبة  

ألیة   وفتأییداً  لالستفتاء،  مطروحة  الدولمسألة  أغلب  تحتسب    ي 

بنسب  المطلقة  زائ50ة  األكثریة  األصوات  من  واحد،    د %  صوت 

ھذه   لضمان  أعلى  نسبة  على  الحصول  یشترط  أخرى  دول  وفي 

ً   :األكثریة، مثالً  الثلثین، علما أن ھذه النسبة    الحصول على أكثریة 

باختال  تختلف  المطلقة  األكثریة  لتأمین  األنظمة  المطلوبة  ف 

المطلقة   األكثریة  تحتسب  ال  الدول  فبعض  أساس  القانونیة،  على 

اب المشاركین في التصویت وحسب، بل على  ونعدد الناخبین أو ال

أساس جمیع الناخبین أو النواب المؤھلین للتصویت، مما یعني أن  

أي   بإفشال  یتسبب  أن  یمكن  التصویت  الممتنعین عن  نسبة  ارتفاع 

 . 20لتصویت مبادرة مطروحة ل
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یقضي االنتخاب باألغلبیة سواء كان فردیاَ أو بالقائمة بأن یفوز  

من   فعالً   الین باالنتخابات  اشتركوا  الذین  الناخبین  أصوات    أغلبیة 

مطلقة أو  االنتخابات،  الناخبینفي  مجموع  نصف  من  أكثر  أي   ،  ،

القائمة االنتخابیة  تختلف  وعادة   أو  لفوز المرشح  المتوقعة  األغلبیة 

نصف  باخت من  أكثر  أي  بسیطة  تكون  أن  إما  فهي  الدول،  الف 

وات التي نالها كل  صاألمسجلین، أو نسبیة، أي أكثر من  أصوات ال

االنتخابیة  القوائم  أو  المرشحین  و21من  ھي    النسبیة   األكثریة . 

األصوات المقترعة في انتخاب معین، كأن ینال مرشح أو حزب أو  

وق أي مرشح أو حزب  % من األصوات، إنما یف50قضیة أقل من  

التي یحصل علیها، وتختلف ھذه ا ألكثریة عن    أخر بعدد األصوات 

ال التي  األكثریة  زائد  50تعادل  مطلقة  المقترعة  األصوات  من   %

 صوت واحد. 

 وھناك خمسة أنواع من نظم التعددیة/األغلبیة ھي: 

 ( FPTPنظام الفائز األول) 

 ( BV)نظام الكتلة 

 ( BPV)نظام الكتلة الحزبیة

 ( AVالصوت البدیل ) ام نظ

 ( TRSنظام الجولتین )

 

 ( FPTP) نظام الفائز األول  .1

في   النظام  ھذا  المینتشر  والبالد  تاریخیاَ،  بریطانیا  بها  تأثرة 

وكندا، والوالیات المتحدة األمریكیة، وبعض دول الكاریبي، وبلیز  

في أمریكا الالتینیة، ویعتبر نظام الفائز األول أبسط أنظمة التعددیة  

ألغلبیة، ویستخدم ضمن دوائر انتخابیة أحادیة التمثیل، ویتمحور  ا/

الم یحول  حیث  األفراد،  م رشحین  باختیار  الناخب  واحد  قوم  رشح 
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فقط من مجموع المرشحین المدرجین على ورقة االقتراع، بمعنى،  

أصوات   من  عدد  أعلي  على  الحاصل  ھو  الفائز  المرشح  أن 

بصوتین فقط في حال لم یحقق  الناخبین، ونظریاَ فقد یفوز المرشح  

 . 22أي من المرشحین سوى صوت واحد فقط 

 

 ه مزايا

الناخبی  .1 خیارات  السیایحصر  الحزبین  بین  األكبر  ن  سیین 

 على الساحة. 

مكن ھذا النظام قیام حكومات الحزب الواحد، بحیث یمكن  ی   .2

لصالح   اضطراریة  بتنازالت  مقیدة  وغیر  قویة  حكومات  تشكیل 

 االئتالف.   ات شركاء صغار في حكوم 

 یعزز من قیام معارضة برلمانیة متراصة ومتماسكة.  .3

قواعیدعم   .4 إلى  المرتكزة  المؤیدین،  األحزاب  من  واسعة  د 

ً ففي   ً   المجتمعات المنقسمة عرقیا ، یعمل ھذا النظام على  أو جغرافیا

العدید   جناحیها  تحت  تضم  والتي  الكبیرة  األحزاب  وتقویة  تشجیع 

 من الفئات االجتماعیة. 

حد من إمكانیة حصول األحزاب المتطرفة على  في الیسهم   .5

 تمثیل برلماني. 

نتج  ممثلین وناخبیهم، إذ أنه ی مل على تقویة الصلة بین الیع .6

 سلطات مؤلفة من ممثلین لمناطق جغرافیة محددة. 

بین   .7 ولیس  األفراد  بین  لالختیار  فرصة  الناخبین  یعطي 

 األحزاب السیاسیة فقط. 

لل .8 الفرصة  النظام  ھذا  للفوز  یعطي  المستقلین  مرشحین 

 النتخاب. با

 
)را، هللا     جربب ت هم   جرمن  االنتخايي  النظ، جشكال    وآخ ونررنبلةز جنةرو 22
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ح  .9 الفهم،  وسریع  االستخدام  الصوت سهل  یحتاج  ال  یث 

رمز المرشح المفضل على ورقة  إال للتأشیر بجانب اسم أو  الصالح  

 .23االقتراع، ویسهل عملیة فرز األصوات وعدھا بسرعة 

 تكون أوراق االقتراع قصیرة وبسیطة.  .10

أ .11 العالقة  ویجعل  انتخابیة  دائرة  النائب  یشمل  بین  وثق 

 .24وناخبیه 

 عيوبه 

األحزاب   .1 حرمان  إلى  على  یؤدي  حصولها  من  الصغیرة 

 ني عادل. تأثیر برلما

 یقلل من فرص األقلیات في الحصول على تمثیل عادل.  .2

یتسبب في إضعاف التمثیل البرلماني العادل للمرأة، إذ أن   .3

في   ومباشر  سلبي  بشكل  تؤثر  شعبیة  األكثر  المرشح  إلى  اللجوء 

 النساء في االنتخاب.   فرص 

قواعد قبلیة أو عرقیة  یسمح بنشوء األحزاب المستندة إلى   .4

 أو مناطقیة. 

لحزب واحد   یزید من حدة اإلقطاعیة الحزبیة، حیث یمكن  .5

 بمفرده االستئثار بكافة المقاعد التمثیلیة في دائرة أو محافظة ما. 

تهدر،  .6 التي  األصوات  من  كبیرة  أعداد  ضیاع  إلى  یؤدي 

 ي إلى انتخاب أي من المرشحین. وال تؤد 

بعض   .7 في  بین  یتسبب  األصوات  انقسام  في  األحیان 

الكبیرة ینتج  األحزاب  مما  شعبیة،  األكثر  المرشحین  أو    المتنافسة 

 عنه فوز األحزاب أو المرشحین األقل شعبیة وتمثیالَ. 

إذ أن   .8 العام،  الرأي  للمتغیرات الطارئة على  عدم استجابته 

سیاسي ما في منطقة جغرافیة محددة یمكنه    تمركز المؤیدین لحزب 

 
 .54ص المصةر الاايق. 23
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الحكم حتى في ظل تراجمن   السیطرة على  أدائه  االستمرار في  ع 

عل  الكلي  األصوات  عدد  حیث  من  الوطني  االنتخابي  المستوى  ى 

 العام.  

بمس  .9 كبیر  بشكل  أن  أیتأثر  إذ  االنتخابیة،  الدوائر  ترسیم  لة 

و  السیاسیة،  تبعاتها  لها  االنتخابیة  فنیة  التقسیمات  حلول  توجد  ال 

 . 25االعتبارات السیاسیة وغیرھامثل بمعزل عن  ألتوفیر حل 

ل .10 االنتقادات  النظام ومن  یؤثر  هذا   الحمالت  سیر  على  أنه 

وعلى  یعزز وبرامجها،  السیاسیة  األحزاب  قدرات  االنتخابیة   إذ 

 اعتبارات موضوعیة مثل حساب  على  السائدة  الوالءات االجتماعیة 

 في  الناخبون  یمیل  حیث  الحزبیة،  االنتماءات  أو االنتخابیة البرامج

 حساب  على حتى  والمعارف  األقارب  إلى اختیار النظام  ھذا  ظل

ھناك  والبرامج  الخبرة  ذوى  أن  كما  الهادفة،    تأثیراَ  االنتخابیة 

 من حیث  للعاملین  وتوجیهاتهم  العمل  رؤساء  (الحكومیة للتدخالت 

 جعل مما  ، )تصویتيلا سلوكهم  في وكذلك اقتراعهم مركز اختیار 

ا تأثیر  أو  الحزبي  انتمائه  من  أھم  للمرشح لشخصیة القدرات 

الشخصیة  وفقا أي  بي، االنتخا  برنامجه  المرشح  بین  للعالقة 

 .26االنتخابیة  دائرته في والناخبین

 

 ( BV) نظام الكتلة  .2

تركیبات   إلى  تفتقر  التي  البلدان  في  الكتلة  نظام  استخدام  یكثر 

قویة،   سیاسیة  عام  وأحزاب  ھذا    2004وحتى  یتم  كان  النظام 

المالفین  وجزر  الكایمان،  جزر  في  )الفوكالند(،    استخدامه 

والكویو والوسغیرنسي،  وفلسطین   ،ت،  إلى  )   ولبنان،  تغییره  تم 

المتوازي   االنظام  وتونغا،  (2006عام  نتخابات  في  وسوریا،   ،
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عام  ومنغولیا  حتى  1992وتوفالو،  وتایالند  والفلبین،  م، 

 . م 1997عام 

نظام   مقاعد  یتمثل  عدة  لملء  انتخاب  آلیة  كونه  ببساطة  الكتلة 

وت  األكثري  النظام  ظل  في  عدد  تطبق  یمنح  أن  ناخب  لكل  تیح 

الدائر ضمن  ملؤھا  یجب  التي  المقاعد  عدد  یعادل  ة  أصوات 

ویفوز بهذه المقاعد المرشحون الذین یحظون بأكبر عدد   ،االنتخابیة

و األصوات،  بالضر إ من  یحصلوا  لم  األكثن  على  ریة  ورة 

 . 27المطلقة

 

 مزاياه 

عتماد  مكن الناخبین من اختیار مرشحیهم بحریة أكبر ودون االی  

سیم الدولة إلى دوائر  على انتماءاتهم الحزبیة، ألنه یفسح المجال لتق

انتخابیة متعادلة الحجم نسبیاَ، وفي الوقت الذي یؤكد على دور أكثر  

م بالمقارنة  السیاسیة  لألحزاب  نظام  أھمیة  ودافعاَ  ع  األول،  الفائز 

 ً ً وأفضل تنظیم  باتجاه تقویة وتمكین األحزاب األكثر تماسكا  . ا

 

 عيوبه 

 ً أحیانا فیها  المرغوب  وغیر  المتوقعة  غیر  على    االنعكاسات 

، وتسببه في انقسام وتشرذم األحزاب السیاسیة،  28نتائج االنتخابات 

كین  سبب تمكرس تنافس مرشحي الحزب الواحد فیما بینهم ب حیث ی  

دوائرھم   في  واحد  مرشح  من  ألكثر  االقتراع  من  الناخبین 

ل منهم ینتمي لحزب مغایر، مما یعزز  االنتخابیة، وحتى ولو كان ك 

ا واستشراء  السیاسیة  لألحزاب  الداخلیة  في  االنقسامات  لفساد 
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على   معتمدة  النظام  ھذا  الدول  من  العدید  ھجرت  وقد  صفوفها، 

 . 29لیها مشار إأنظمة أخرى بسبب عیوبه ال 

 

 ( pbv)نظام الكتلة الحزبية  .3

الكامیرو   تستخدم  مثل:  النظام  ھذا  الدول  من  وتشاد  العدید  ن 

النظ ھذا  ویقوم  وسنغافورة،  دوائر  وجیبوتي  وجود  أساس  على  ام 

الناخب صوت یملك  التمثیل، حیث  ً انتخابیة متعددة  یستخدمه    اً واحد   ا

بدالً  لمرشحین  قوائم حزبیة  بین  خیاره  بین    لممارسة  االختیار  من 

لقائمة" الحاصلة على أكبر عدد  عدة مرشحین، ویفوز الحزب أو "ا

ب األصوات  الدائرة  من  مقاعد  انتخاب  االنتخابیةكافة  یتم  وبذلك   ،

الحال في نظام الفائز األول   القائمة، وكما ھي  كافة مرشحیه على 

 لیس بالضرورة حصول الفائز على األغلبیة المطلقة من األصوات. 

 

 اه ايمز

نظام ً یعتبر  ویقوم   ا االستخدام،  السیاسیة    سهل  األحزاب  بتحفیز 

مجموعا ترشیح  من  لتمكین  وتمكینها  المرشحین  من  مختلفة  ت 

ع الحصول  من  لتحقیق  األقلیات  استخدامه  ویمكن  لها،  تمثیل  لى 

متوازن،   عرقي  لألحزاب  كونه  تمثیل  مرشحین  تیتیح  قوائم  قدیم 

یتم تصمی تنوع عرقي، وقد  ی  تتضمن  األ مه بشكل  القیام  لزم  حزاب 

 بذلك.

 

  عيوبه 

ال المساوئ  معظم  من  الحزبیة  الكتلة  نظام  بنظام  یعاني  خاصة 

نتائج   إلى  یؤدي  كما  األول،  تمكینه  الفائز  خالل  من  تناسبیة  غیر 
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أغلبیة   على  حصوله  من  بالرغم  المقاعد  بكافة  الفوز  ما  لحزب 

 . 30بسیطة من األصوات 

 

 ( av)نظام الصوت البديل  .4

الدوائر  ترتكز   النظام عادة على أساس  االنتخابات في ظل ھذا 

ھي الحال في ظل نظام الفائز األول،  االنتخابیة أحادیة التمثیل، كما  

مم أوسع  خیارا  الناخب  یعطي  البدیل  الصوت  نظام  یعطیه  لكن  ا 

نظام الفائز األول وقت ممارسة االقتراع، فبدالً من تحدید مرشحهم  

اال ورقة  على  النظام  قتراعالمفضل  ھذا  حسب  الناخبون  یقوم   ،

مرشح  بترتیب المرشحین حسب األفضلیة وذلك من خالل إعطاء ال

" رقم  الرقم  1المفضل  األفضلیة  في  یلیه  الذي  إعطاء  ثم  ومن   ،"

الرقم "2" یلیه، وھكذا، وبهذه الطریقة یعطي  3"، ومن ثم  للذي   "

من    دالً اتهم بنظام الصوت البدیل الناخبین فرصة للتعبیر عن أفضلی 

ی   النظام بنظام الصوت  االلتزام بخیار واحد فقط، ولذلك  عرف ھذا 

 تعتمده. لبلدان التي لتفضیلي في اا

 

 مزاياه 

من   المرشحین  من  لمجموعة  المعطاة  األصوات  بتمكین  یسمح 

من   الرغم  على  المتقاربة  االھتمامات  توفیق  یمكن  بحیث  التراكم، 

تمثی على  الحصول  أجل  من  برلم اختالفها  الناخبین  ل  وی مكن  اني، 

التأثیر   من  الفوز  في  الضئیلة  الحظوظ  ذوي  للمرشحین  المؤیدین 

الثانیة    على  أفضلیاتهم  خالل  من  حظاً  األوفر  المرشح  انتخاب 

وعلیه كثیراً ما یعتبر ھذا النظام عامل  والثالثة على ورقة االقتراع، 

بالمرشح مل  ین للعمحفز باتجاه انتهاج سیاسات الوسط، كونه یدفع 

 على توسیع دوائر التأیید بدالً من حصر جهودھم في أطر ضیقة.  
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 عيوبه 

الن ھذا  ع یتطلب  مستویات  لتنفیذه  ظام  والثقافة  الوعي  من  الیة 

بسبب   تناسبیة  غیر  نتائج  إلى  یؤدي  قد  وأنه  كما  صحیح،  بشكل 

التمثیل   نظم  مع  بالمقارنة  التمثیل  أحادیة  دوائر  في  استخدامه 

بالمقارنة مع نظام الفائز األول أحیاناً، كما أن میول    النسبي، وحتى 

نتا  إلفراز  النظام  یقومھذا  وسطیة  كبیر    ئج  حد  العوامل  إلى  على 

 .  31االجتماعیة والدیموغرافیة المحیطة به 

 

 ( trs) نظام الجولتين .5

في   دورتین  على  االنتخابات  إجراء  على  النظام  ھذا  یعتمد 

یفوز   ال  التي  االنتخابیة  من  الدوائر  المطلقة  باألغلبیة  مرشح  أي 

ولة(، وتجرى جولة انتخابات  األصوات في االقتراع األول )أول ج 

الجولة األولى من االنتخابات على    إذا لم ینل أي مرشح في  -ثانیة  

%    50نسبة معینة من األصوات، تتمثل عادة باألكثریة المطلقة ) 

بین   المنافسة  حصر  مع  واحد(،  صوت  زائد  األصوات  من 

مرشحین الذین حصال على أكثریة األصوات في االقتراع األول  ال

بین بنسب  أو  فازوا  الذین  المحددة  المرشحین  النسبة  من  أكبر  ة 

حصتهم من األصوات، وبعد االقتراع الثاني یكون المرشح الفائز  ل

 .32ھو المرشح الذي فاز بأكثر األصوات 

 

 مزاياه 

مر لصالح  لالقتراع  ثانیة  فرصة  الناخبین  المفضل  یمنح  شحهم 

نیة، ویعمل نظام  لجولة األولى والثامن جدید، أو لتغییر رأیهم بین ا

عل واتفاقات الجولتین  االئتالفات  تشجیع  بین    ى  المتبادل  الدعم 
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وذلك   األولى،  الجولة  في  غیرھم  على  المتقدمین  المرشحین 

بین   استراتیجیة  تحالفات  إلى  یؤدي  مما  الثانیة،  للجولة  تحضیراً 

وا وجمهور  األحزاب  السیاسیة  األحزاب  یعطي  كما  لمرشحین، 

لل  الفرصة  السیاسیةالناخبین  المتغیرات  مع  في    تفاعل  الحاصلة 

الفاصلة   من  الفترة  الحد  في  ویساھم  االنتخابیتین،  الجولتین  بین 

 مشكلة انقسام األصوات وتبعثرھا. 

 

 عيوبه 

ة  ثقل كاھل اإلدارة االنتخابیة والتي تضطر بموجبه لتنظیم عملیی  

مما    لى، انتخابیة ثانیة خالل مدة زمنیة قصیر بعد االنتهاء من األو

العملیة   أعباء  من  المادیةیزید  وتكلفتها  في  االنتخابیة  والتسبب   ،

تأخیر اإلعالن عن نتائج االنتخابات النهائیة، األمر الذي یؤدي إلى  

لقي المزید  شيء من عدم االستقرار والغموض، باإلضافة إلى أنه ی  

األ  امن  كاھل  على  باالقتراع  عباء  للقیام  واضطرارھم  لناخبین 

متت انخفاض مرتین  عنه  ینتج  حیث  في    الیتین،  وفارق  كبیر 

 اركة االنتخابیة في الجولة الثانیة مقارنة باألولى. مستویات المش

كثیراً  النظام  ھذا  األول،    ویعاني  الفائز  نظام  مساوئ  من 

في   یفرز  النظام  ھذا  بأن  الدراسات  النتائج  وأظهرت  أقل  فرنسا 

 ً تناسبا شرذمة    االنتخابیة  إلى  ویمیل  الغربیة،  الدیمقراطیات  في 

ا بداخلهااألحزاب  االنقسامات  وتشجیع  في    لسیاسیة  خاصة 

الناشئة،   بوضوحالدیمقراطیات  عن    وتظهر  الناتجة  العیوب  أكثر 

في   تطبیقه  على  المترتبة  والمخاطر  بالتبعات  الجولتین  نظام 

   .33سمة على ذاتها المجتمعات المنق

 

 ً  التمثيل النسبي : نظام ثانيا
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االنتخ النموذج  لهذا  وفقاً  االنتخابات  األحزاب  تجري  بین  ابي 

كة فیها للترشح بشكل فردي أو خارج  السیاسیة، وال یجوز المشار 

برامج   تقدیم  أساس  على  النظام  ھذا  فكرة  وتقوم  حزبیة،  قوائم 

ل في نظام األغلبیة،  انتخابیة غیر شخصیة للمرشحین كما ھو الحا

نسبة   تم  وتحدد  التي  األصوات  لنسبة  وفقاً  بالمقاعد  حزب  كل 

علیها فرص  الحصول  ویمنح  األحزاب،  دور  یعزز  النوع  وھذا   ،

حزاب بما فیها األحزاب الصغیرة، ویحجم ھیمنة أو  لتمثیل كافة األ 

تمثیل   یضمن  أنه  النظام  لهذا  المؤیدون  ویرى  واحد،  حزب  تفرد 

الفئات  وال  كافة  االجتماعیة  والقوى  الهیئات  والشرائح  في  سیاسیة 

الشعبي،   رصیدھا  مع  یتناسب  بما  أمام  المنتخبة  المجال  ویفتح 

 تعددیة حزبیة. 

في ً  المتعددة الدول  وترتفع   للنظام األقلیات  تأیید  نسبة  عرقیا

ً  السیاسي  تطبیق  متى  عموما وعلى  ،  34النسبي  التمثیل ما نظ تم 

األغلبیة،  نظام  من  النسبي  إف  العكس  التمثیل  نظام  من خالل  ن  یتم 

بالقائمة األعضاء  ،االنتخاب  توزیع  أساس  على  یقوم  المراد   وھو 

ل حسب نسبة األصوات  نتخابیة المتنافسة ك  انتخابهم على القوائم اال

 التي تحصل علیها. 

نظام النسبي  ویفترض  أساس    التمثیل  على  االنتخابات  إجراء 

زم بالقائمة ویتقید  لقة أي أن الناخب یلتوالقوائم قد تكون مغ  ،القوائم

تغییر أو  قبله  من  تعدیل  دون  فیها  األسماء  تكون    ، بترتیب  وقد 

مفتوح یختار القوائم  أن  في  الحریة  للناخب  أن  أي  تضم    ة  قائمة 

 . 35مرشحین من قوائم مختلفة وذلك حسب قناعته 

 
34 Arend Lijphart, Carlos Waisman, eds, Institutional Design in 

New Democracies: Eastern Europe and Latin America, (Oxford: 

Westview Press, 1984).pp.15-41. 
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عد األحزاب  یث ت  ویعمل بهذا النظام في أغلب بلدان أوروبا، ح

لم  قوائم  ووطنیة  الناخب  قطریة  ویدلي  األولویة،  بحسب  رشحیها 

ویعتبر   یختاره،  الذي  للحزب  واحد  النسبي  بصوت  التمثیل  نظام 

 ً والمقاالت التي كرست لتحلیله،     ألكبر عدد من الدراسات موضوعا

بلجیكا   للمرة األولى، في  النظام  تم تطبیق ھذا  وفي    ،م1889وقد 

 ل العالم. في كثیر من دویطبق  الوقت الراھن 

ً   نظم التمثیل النسبي خیاراً   تعد  في الدیمقراطیات الناشئة،    شائعا

إح یستخدم  النظم  بینما  تلك  مجموعة    23دى  من  بلدان  بلد 

الراسخة، وتحتل ھذه النظم المركز األول من حیث  الدیمقراطیات  

وأفریقیا   الالتینیة  أمریكیا  من  كل  في  تعتمدھا  التي  البلدان  عدد 

وتستخووأور  غالبیةبا،  النسبي    دم  التمثیل  نظم  تعتمد  التي  الدول 

ال  بینما  النسبیة،  القائمة  نظام  أشكال  الصوت    إحدى  نظام  یستخدم 

 یرلندا ومالطا. إ نین ھما المتحول سوى في بلدین اثالواحد 

وھناك الكثیر من االعتبارات ذات التأثیر الكبیر والمباشر على  

اقع، فكلما زاد عدد  الورض  أطریقة عمل نظم التمثیل النسبي على  

مستوى   ارتفع  كلما  انتخابیة  دائرة  كل  عن  المنتخبین  المرشحین 

التمثیل  النسبیة   نظم  وأن  كما  االنتخابي،  النظام  تختلف  في  النسبي 

فیما بینها بماھیة الخیارات التي توفرھا للناخب، من حیث استطاعة  

األف المرشحین  أو  السیاسیة  األحزاب  بین  االختیار  أو  الناخب  راد 

 ً  . كلیهما معا

 ً أساسا النسبي  التمثیل  نظم  تفادي    وتمتاز  على  تعمل  بكونها 

غیر   التعددیة/األغلبیة،النتائج  لنظم  بها  ی  المرغوب  جعلها  مما 

صالحة إلفراز ھیئات تشریعیة تمثیلیة بشكل أفضل، وفي كثیر من  

انقسامات اجتماعیة   التي تواجه  تلك  الناشئة وخاصة  الدیمقراطیات 

مسحادة تصبح  قد  والمكونات  أ،  المجموعات  كافة  إشراك  لة 

 ً ً   االجتماعیة شرطا راطي  یم النظام الدیمقال غنى عنه لتدع  ضروریا

الف أن  حیث  عام،  لكافة    شلبشكل  الحقیقیة  الفرصة  توفیر  في 
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وتطویر   القرار  صنع  في  للمشاركة  لألكثریة،  باإلضافة  األقلیات، 

 ئج كارثیة. یمكن أن یؤدي إلى نتا   النظام السیاسي

 

 مزاياه 

ممكن   عدد  أكبر  تمثیل  إلى  النسبي  التمثیل  في  االنتخاب  یؤدي 

الناخبین، السیاس   من  األقلیات  أغلب  تمثیل  على  یساعد    ، یةفهو 

الناخبین،   ومیول  ألفكار  مرآة صادقة  النیابیة  المجالس  من  فیجعل 

التي   البرلمانیة  المعارضة  تكوین  النسبي  التمثیل  نظام  ویضمن 

ھم ما یتطلبه النظام البرلماني الصحیح، وذلك ألن الحكومة  تعتبر أ

ال أنصار یمنحونها ثقتهم في كل  التي ال تجد أمامها في البرلمان إ 

االستبداد ویؤ االحوال   طریق  فذلك  أصابت،  أم  أخطأت  یدونها 

نظراً  السلطة،  استخدام  ونوجز    وسوء  والمحاسب،  الرقیب  لغیاب 

 :36یل النسبي ھم مزایا نظام التمثأ فیما یلي 

دقیق   .1 بشكل  مقاعد  إلى  األصوات  بعض   لتفادي ترجمة 

التعد  نظم  على  المترتبة  للقلق  النتائج  مدعاة  األكثر  دیة/األغلبیة 

 قل عدالة. واأل

التجمعات  .2 تشكیل  أو  السیاسیة  األحزاب  قیام  على  تشجع 

 ً فكریا المتقاربین  المرشحین  قبل  من  من    االنتخابیة  قوائم  لتقدیم 

 تخاب. المرشحین لالن

 درة. تؤدي إلى انحسار في عدد األصوات الضائعة أو المه .3

 على تمثیل لها.   تساعد أحزاب األقلیات في الحصول .4

إلى   .5 للتوجه  السیاسیة  األحزاب  من  أتدفع  واسعة  طر 

أو تلك التي    الناخبین، خارج نطاق الدوائر التي یكثر فیها مؤیدیها،

 كبر فیها. تتوقع حصول منافسة أ

 اعیات المحلیة. یعرف باإلقط حد من نمو ما ت   .6
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تحقیق   .7 إلى  االستمراریة  تقود  من  متقدمة  مستویات 

 .37یات واستقرار السیاس 

األحزاب ت   .8 بین  الحكم  في  الشراكة  مبدأ  تطویر  في  سهم 

 والمجموعات ذات االھتمامات المختلفة. 

 

 عيوبه 

باختناقات في  ت   .1 تتسبب  ائتالفیة  إلى ظهور حكومات  فضي 

التشریعیة األعمال  القدرة على  سیر  عدم  ینتج عنه من  تنفیذ  ، وما 

 السیاسات المتماسكة. 

األحزاب  .2 في  انقسامات  إلى  یهدد   تؤدي  مما  السیاسیة 

ا تؤدي  استقرار  أن  النسبي  التمثیل  لنظم  یمكن  إذ  السیاسي،  لنظام 

 إلى تشرذم األحزاب السیاسیة. 

كثیراً  .3 المتطرفة، حیث  األحزاب  لنشوء  ما    تستخدم كمبرر 

ا ھذه  تفسح تنتقد  كونها  األحز  لنظم  أمام  المتطرفة  المجال  اب 

لى تمثیل في الهیئة  الیساریة أو الیمینیة على حد سواء، للحصول ع

 التشریعیة. 

القواسم   .4 من  كاف  بقدر  تتمتع  ال  ائتالفیة  حكومات  تفرز 

 المشتركة سواء ما یتعلق بسیاساتها أو قواعدھا الشعبیة. 

ا .5 لسلطة  حصول أحزاب سیاسیة صغیرة على حصص من 

 لحقیقیة. ال تتناسب مع حجمها وقوتها ا

ل حجب  عدم قدرة الناخب على تنفیذ مبدأ المساءلة من خال .6

 ثقته وإقصاء حزب سیاسي ما عن السلطة. 

طبیعة الصعوبات التي قد یفرضها تطبیق ھذه النظم على   .7

تفاصیل   بعض  فهم  في  وقدرتهم  للناخبین  بالنسبة  الواقع  أرض 
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تطبیق آلیاته المعقدة  دارة االنتخابیة في عملیة  النظام، أو بالنسبة لإل

 .38أحیانا 

ا .8 عدد  زیادة  في  مساھمته  علیه  السیاسیة  یؤخذ  ألحزاب 

عدم   إلى  األزمات  القاضیة  تكرار  نتیجة  السیاسي  االستقرار 

البرلمان ال یسهم في    ، الوزاریة وتمثیلها في  وكون تعدد األحزاب 

متجا ووزارة  ثابتة  برلمانیة  أكثریة  أغلبیة  تشكیل  بثقة  تتمتع  نسة 

 . 39ضاء البرلمان أع

 وھناك نوعان رئیسیان من نظم التمثیل النسبي، ھما: 

 ( LIST PRنظام القائمة النسبیة ) .1

 ( STVنظام الصوت الواحد المتحول ) .2

 ( LIST PR) نظام القائمة النسبية .1

لقائمة   سیاسي  كل حزب  تقدیم  النسبیة على  القائمة  نظام  یعتمد 

كل   في  المرشحین  الدوائر  من  من  المتعددة  واحدة  االنتخابیة 

حی األحزاب،  لصالح  بالتصویت  الناخبون  ویقوم  یفوز  التمثیل،  ث 

مع   تتناسب  االنتخابیة  الدائرة  مقاعد  بحصة من  كل حزب سیاسي 

من  على    حصته  المرشحون  باالنتخاب  ویفوز  الناخبین،  أصوات 

 .  40قوائم األحزاب وذلك بحسب ترتیبهم التسلسلي على القائمة

 

 مزاياه 

الممیزات التي تتمتع بها نظم التمثیل النسبي أنها تسهم  ن  م .1

ممثلي   زیادة حظوظ  یقترع  في  فعندما  باالنتخاب،  بالفوز  األقلیات 

یتماشى  بما  العادة  كما ھي  االجتماعیة    الناخبون  التركیبة  واقع  مع 

في   یساعد  أن  النسبیة  القائمة  لنظام  یمكن  ما،  مجتمع  في  والثقافیة 
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تضم ممثلین عن كل من مجموعات األكثریة  سلطة تشریعیة    إفراز

 واألقلیات في ذلك المجتمع. 

نظام   .2 الیعطي  ً القائمة  فرصا المرأة أ  نسبیة  لحصول  كبر 

 ً انطالقا لها،  تمثیل  النسبي    على  التمثیل  نظم  توفیر  ً -من    -عموما

 ً نظم  أ  فرصا توفره  مما  أكثر  النساء  من  المرشحات  النتخاب  كبر 

 . 41  غلبیةالتعددیة/األ 

 

 عيوبه 

الممثلین   .1 بین  وثیقة  وغیر  ضعیفة  والعالقات  الصالت 

 ومنتخبیهم. 

السلطة .2 الق   تركیز  أیدي  ظل  في  في  خاصة  الحزبیة  یادات 

 استخدام القوائم المغلقة. 

حاجة النظام إلى وجود شكل ما من األحزاب السیاسیة أو   .3

 . 42التجمعات االنتخابیة 

 

 ( STVنظام الصوت الواحد المتحول ) .2

دوائر  وم  قی وجود  أساس  على  المتحول  الواحد  الصوت  نظام 

الن یقوم  حیث  التمثیل،  متعددة  المرشحین  انتخابیة  بترتیب  اخبون 

الحال في   بالتسلسل حسب األفضلیة، كما ھي  على ورقة االقتراع 

ن ھذه  ظل  الترتیب  عملیة  تكون  وعادة،  البدیل،  الصوت  ظام 

فة المرشحین، ولهم  ب كااختیاریة، حیث ال یطلب من الناخبین ترتی

وعد   وفرز  االنتهاء  وبعد  فقط،  واحد  مرشح  اختیار  أرادوا  إن 

على أوراق االقتراع، یتم تحدید عدد األصوات  األولى  فضلیات  األ

ذلك   استخراج  یتم  ما  وعادة  الواحد،  المرشح  النتخاب  المطلوبة 

دروب )  بـ  عمالً  استناداً (حصة  احتسابها  یتم  والتي  المعادلة    ،  إلى 
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التالیةلبسیا )عدد    : طة  تقسیم  الصحیحة  األصوات  الحصة=عدد 

 .43المقاعد +واحد( + واحد 

 

 مزاياه 

أن نظام الصوت الواحد المتحول ھو أكثر النظم االنتخابیة  م  رغ

إال  تعقیداً  األحزاب  أن ،  بین  لالختیار  الناخبین  أمام  المجال  یفسح  ه 

وت   كذلك،  السیاسیة  األحزاب  تلك  مرشحي  وبین  ظهر  السیاسیة 

الدوائر   النسبیة والتناسب، كما یدل حجم  نتائجه مستوى عادل من 

التمث متعددة  ً االنتخابیة  نسبیا الصغیر  ویعمل    یل  األمثلة،  كافة  في 

وممثلیهم   الناخبین  بین  المباشرة  العالقة  على  الحفاظ  على 

   .44المنتخبین 

 عيوبه 

غریبة  .  1 التفضیلیة  النظم  أن  أساس  على  االنتقادات  له  توجه 

مستویات   وتتطلب  المجتمعات،  من  الكثیر  قبل  من  معهودة  وغیر 

 عالیة من الوعي الثقافي والمعرفي. 

الصوت    .2 نظام  ظل  في  األصوات  وفرز  عد  عملیة  تتضمن 

 الواحد المتحول على كثیر من التعقیدات. 

أن    -على العكس من نظام القائمة النسبیة-یمكن لهذا النظام    . 3

داخل   انقسامات  إلى  مرشحي  یؤدي  أن  إذ  السیاسیة،  األحزاب 

نافسة  الحزب الواحد یتنافسون فیما بینهم من ناحیة، باإلضافة إلى م

مرشحي األحزاب األخرى من ناحیة ثانیة، وھو ما قد ینتج عنه ما  

الزبائنیة،  بسیاسة  محاوالت    یعرف  إلى  المرشحون  یعمد  حیث 

 شراء والءات مجموعات محددة من الناخبین. 
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رغم حصوله    قل من منافسیه،أحزب ما بمقاعد  یقرر فوز    . 4

 .45على عدد أعلى من األصوات 

 

 سبي لتمثيل النفي نظام ا نسبة الحسم

من أجل تقلیل عدد األحزاب المشاركة في البرلمان لجأت العدید 

% كما ھو في  6.7وھي تتفاوت من  من البلدان العتماد نسبة حسم 

، وتصل  2015م  قبل انتخابات عا  % في إسرائیل  1.5و  ھولندا،

یتراوح  % في تركیا. ومعظم البلدان تعتمد نسبة في معدل  10إلى  

عتبر معقولة من أجل التمثیل، وتهدف نسبة  ي توھ  ،%3إلى    5بین  

نه في  أ الحسم إلى تقلیل عدد األحزاب المشاركة في البرلمان، فنجد  

االنتخابات   البلدان یشارك في  سیاسیاً،  30-40بعض  ولكن    حزباً 

 أحزاب تمثل في البرلمان.  5ى لإ 7فقط 

 

 ً  : النظم المختلطة ثالثا

والنیج  یعمل ألمانیا  في  النظام  )في  بهذا  وفلسطین  ونیوزلندا  ر 

عام االنتخ التشریعیة  تنتخب  (2006ابات  النظام  ھذا  وبموجب   ،

% على األقل ضمن نظام الدوائر، ویمثل كل  50نسبة المرشحین  

للكثافة  السكانیة في كل دائرة وعدد    منها عضو واحد أو أكثر وفقاً 

توزیعه وآلیة  التشریعیة  المرشحین ضمن  المقاعد  باقي  وینتخب  ا، 

المستوىنظ على  الحزبیة  القائمة  النتیجة    ام  تجعل  بحیث  الوطني، 

األحزاب،  بین  األصوات  توزیع  مع  اإلمكان  قدر  مناسبة  العامة 

بحیث  والناخب في ھذه الحالة یقوم بالتصویت على القائمة الحزبیة  

انتخابهم   المطلوب  یعطي صوته لحزب واحد، وصوت للمرشحین 

 .46في كل دائرة والمحدد عددھم 
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مزایا  قو وت من  االستفادة  قاعدة  على  المختلطة  االنتخاب  نظم  م 

النظام   ھذا  ویتركب  النسبي،  التمثیل  ونظم  التعددیة/األغلبیة،  نظم 

  شكلٍ من نظامین انتخابین مختلفین عن بعضهما البعض ویعمالن ب

النمتوازٍ  نفس  قبل  من  النظامین  بموجب  االقتراع  ویتم    ، اخبین، 

النظامین  نتائج  تجتمع  الهی  حیث  في  الممثلین  یتم  النتخاب  التي  ئة 

نظم   أحد  المختلط  النظام  ظل  في  ویستخدم  انتخابها، 

ً و التعددیة/األغلبیة   .47إحدى النظم األخرى  أحیانا

المختلطة النظم  مزایا  بمأ:  ومن  یتمتع  النه  نظم  تمثیل  زایا 

المنتخبین   الممثلین  ربط  على  یعمل  نفسه  الوقت  وفي  النسبي، 

جغرافیة   إلى  بمناطق  ویؤدي  بناخبیهم،  یقوي صلتهم  مما  محددة، 

الممثلین   من  مختلفتین  شریحتین  أولئك  ظهور  المنتخبین، 

األولى،    المسؤولون بالدرجة  االنتخابیة  دوائرھم  في  ناخبیهم  أمام 

المنتخوأول یشعرون    ن بوئك  ال  والذین  الوطنیة  الحزب  قائمة  على 

بالحزب  تربطهم  التي  تلك  غیر  أخرى  مسئولیة  تم    بأیة  الذي 

 .48انتخابهم على قائمته 

 

 ً  : نظم التمثيل شبه النسبية رابعا

نظم بها    وھي  الفوز  یتم  مقاعد  إلى  المقترعة  األصوات  تحول 

بي واألكثریة  نظام التمثیل النس بطریقة ما بین النسبیة المعهودة في  

النسبیةالمع شبه  األنظمة  وتشمل  األكثري،  النظام  في  النظام    هودة 

نظا االمتوازي،  غیر  الواحد  الصوت  الصوت  م  ونظام  لمتحول، 

ونظام   للتجییر،  القابل  غیر  الواحد  الصوت  ونظام  المحدود، 

المختلطة  النظم    .49العضویة  ھذه  بأبرز  سریعة  إحاطة  یلي  وفیما 

 علیها:  الفنیة التي تقوم لیاتها والقواعد آو
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 النظام المتوازي   .1

نتخاب  تهم الخیارا  یعكس فیه الناخبون  ھو نظام انتخابي مختلط

بالنظام   عادة  یتمثالن  مختلقین،  نظامین  اعتماد  خالل  من  ممثلیهم 

نه في ظل ھذا النظام المختلط،  أاألكثري ونظام التمثیل النسبي، إال  

 ً ال   وخالفا المختلطة،  العضویة  المقاعد    تؤخذ   لنظام  االعتبار  بعین 

النظ في  النتائج  احتساب  عند  األول  النظام  ظل  في  ام  الموزعة 

وفي ظل ھذا النظام یمكن أن یعطى الناخب ورقة اقتراع    . 50ثاني ال

من   لكل  بصوته  ویدلي  المختلطة،  العضویة  نظام  في  كما  واحدة، 

مرشحه المفضل والحزب الذي یختاره، على غرار ما یحصل في  

اقتراع  جمه ورقتي  یعطى  أن  ویمكن  الجنوبیة،  كوریا  وریة 

ا المقعد  منهما  واحدة  تخص  نظام    بموجب   لمنتخب منفصلتین 

الورقة تستخدم  بینما  األغلبیة،  للمقاعد    التعدیة/  لالقتراع  الثانیة 

من   كل  في  به  یعمل  ما  وھو  النسبي،  النظام  بمقتضى  المنتخبة 

 .51الیابان ولتوانیا وتایالند 

 

 مزاياه 

ً د  یح وسطیة بین ما    من الخلل في نسبیة النتائج، إذ یفرز نتائجا

ة، وما ینتج عن نظم التمثیل النسبي،  تسفر عنه نظم التعددیة/األغلبی

تع  فرصة  وكذلك  األقلیات  تمثل  التي  الصغیرة  األحزاب  طي 

للحصول على تمثیل لها من خالل المقاعد المنتخبة بموجب التمثیل  

في   فشلها  حال  في  مقاعد  النسبي  من  أي  على  الحصول 

خا المنتخبة  التعددیة/األغلبیة،  المقاعد  عدد  ارتفعت  كلما  صة 

، فان نظم  لنظام النسبي، ومن الناحیة النظریة على األقلبموجب ا

 االنتخاب المتوازیة ال تعمل على تشرذم األحزاب السیاسیة. 
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 عيوبه 

علق  من الراجح أن یفرز شریحتین مختلفتین من الممثلین فیما یت

التمثیل المتوازیة ال تضمن  بنظام العضویة المختلطة، كما وأن نظم  

ا نتائج  في  تامة  بعض    ،النتخابات نسبیة  استبعاد  عنه  ینتج  مما 

األحزاب السیاسیة من الحصول على أي تمثیل لها على الرغم من  

س بها من أصوات الناخبین، كما أن ھذه النظم  أفوزھا بأعداد ال ب

الشيء بعض  علیهم    ، معقدة  یصعب  الذین  الناخبین  تضلل  وقد 

 .52رض الواقع أة آلیاتها بشكل صحیح وكیفیة عملها على معرف

 

 ( SNTV) ظام الصوت الواحد غير المتحولن .2

یقوم الناخب في ھذا النظام بالتصویت لصالح مرشح واحد في  

دائرته، ولكن على العكس من نظام الفائز األول یتم ذلك في دوائر  

عن كل دائرة  ل، حیث یتم انتخاب أكثر من ممثل واحد  متعددة التمثی

الحاص المرشحون  باالنتخاب  ویفوز  أعلى  انتخابیة  على  لون 

 . األصوات 

تحدٍ  أمام  السیاسیة  األحزاب  النظام  ھذا  كان    ویضع  فلو  كبیر، 

لها،   ممثلین  أربعة  تنتخب  انتخابیة  دائرة  المثال،  سبیل  على  لدینا 

یحص مرشح  كل  باالنتخاب  عشرین  فسیفوز  على  یزید  ما  على  ل 

األ من  على  بالمئة  ما  سیاسي  حزب  حصل  ولو  تقریبا،  صوات 

بالمئة  على    خمسین  مرشحیه  من  اثنین  بفوز  وذلك  األصوات  من 

الفوز  25حوالي   % من األصوات لكل منهما، فان ذلك قد یخوله 

بمقعدین من مقاعد الدائرة، أما في حال حصول أحد مرشحي ذلك  

على   من40الحزب  المرشح  األ  %  یحصل  لم  حین  في  صوات 

فوز  10سوى على    اآلخر یعني عدم  ذلك  فان  % من األصوات، 

سوى بمقعد واحد    ح الثاني بالمقعد، وبالتالي عدم فوز الحزب المرش
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تلك   في  له  ثالثة مرشحین  بتسمیة  الحزب  ذلك  قام  لو  وفیما  فقط، 

أكثر فأكثر وذ إالدائرة ف بمقعدین قد تضمحل  بالفوز  لك  ن حظوظه 

   .53الثة في الدائرة بسبب توزیع األصوات بین مرشحیه الث

 

 مزاياه 

النظام   ھذا  یعمل  التعنظم  عن  یختلف  كونه  في  ددیة/األغلبیة 

ومرشحي   الصغیرة  األحزاب  مرشحي  تمكین  في  أفضل  بشكل 

في   لهم  تمثیل  على  الحصول  من  المستقلین  والمرشحین  األقلیات 

كلما  ائج المترتبة عن ھذا النظام  الهیئة المنتخبة، وترتفع نسبیة النت

 زاد حجم الدائرة االنتخابیة. 

لتنظیم  األحزاب  دفع  في  ً   ویسهم  داخلیا أفضل  نفسها    ،بشكل 

بطریقة   مرشحیها  على  أصواتهم  بتوزیع  ناخبیها  توجیه  وعلى 

بسهولة   ویتمیز  المقاعد،  من  ممكن  عدد  بأكبر  الفوز  لها  تضمن 

 .54الواقع  ض رأفهمه، وبالتالي سهولة تطبیقه على 

 

 عيوبه 

األحزاب    فوز  عدم  إلى  النظام  ھذا  یؤدي  أن  الممكن  من 

ها في حال توزعت أصواتها بشكل كبیر بین  الصغیرة بأي تمثیل ل

الك بینما تفوز األحزاب  المقاعد  مرشحیها،  بیرة بأعداد إضافیة من 

بحصولها   البرلمان  في  المطلقة  األغلبیة  على  للسیطرة  یدفعها  مما 

 ناخبین على المستوى الوطني. بسیطة من أصوات ال على أغلبیة 

ا  تكریس  إلى  النظام  ھذا  یفضي  أخرى،  ناحیة  النقسامات  من 

و ما یشجع على انتهاج سیاسات  الداخلیة في األحزاب السیاسیة، وھ

اإلغراءات   تقدیم  على  المرشحون  یعمل  إذ  االنتخابیة،  الزبائنیة 

 لمجموعات محددة من الناخبین. 

 
 .614المصةر الاايق. ص 53
 .147المصةر الاايق. ص 54



49 

 

ا ھذا  األویتطلب  من  النظام  سیاسات  حزاب  اعتماد  لسیاسیة 

أ وإدارة  مرشحیهم  تسمیة  في  خاصة  معقدة  صوات  استراتیجیة 

ذات   على  المرشحین  من  كبیرة  أعداد  تسمیة  تكون  فقد  ناخبیهم، 

 الضرر بالمصالح الحزبیة كتسمیة أعداد ضئیلة منهم.  القدر من

وذلك  وال یساعد األحزاب السیاسیة في توسیع قواعد مؤیدیها،  

یعطي ً   لكونه ال  ما    واحداً   للناخب سوى صوتا   یترتب فقط، وعادة 

تي تذھب ھباء،  د كبیرة من األصوات الھذا النظام ضیاع أعدا  لىع

أعداد  تمكن  والتي  للترشیح،  لینة  شروط  وجود  ظل  في  خاصة 

 .55كبیرة من المرشحین من التقدم لالنتخاب 

 

 ( IV)  نظام الصوت المحدود  .3

یع  اقتراع  نظام  في  وھو  ویتیح  تمد  التمثیل  المتعددة  الدوائر 

  من عدد للناخب أن یصوت ألكثر من مرشح واحد، إنما لعدد أقل  

المرشحین الذین یخوضون االنتخابات، ویفوز بالمقاعد المرشحون  

 ً كما    الذین یحصلون على أعلى نسبة من مجموع األصوات، تماما

ه  نأ إال    ،56یحصل في نظامي الكتلة والصوت الواحد غیر المتحول

في ظل ھذا النظام یملك الناخب أكثر من صوت واحد، ولكن بعدد  

ا الممثلین  فرز  یقل عن عدد  ویتم  االنتخابیة،  الدائرة  عن  لمنتخبین 

ل نظام الصوت الواحد  األصوات بذات الطریقة التي یتم فیها في ظ

 غیر المتحول. 

تطلب  ویتمیز ھذا النظام ببساطته بالنسبة للناخبین، كما أنه ال ی

قل  أملیات معقدة لفرز األصوات، إال أنه یمیل عادة إلفراز نتائج  ع

الناتجة  تلك  من  غ  نسبیة  الواحد  الصوت  نظام  المتحول،  عن  یر 

وتسري على نظام الصوت المحدود الكثیر من االعتبارات المتعلقة  

إدارة   ومسائل  الواحد،  الحزب  مرشحي  بین  الداخلي  بالتنافس 
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الناخبین،   والتي  عها،  وتوزیأصوات  االنتخابیة  الزبائنیة  وسیاسات 

حد غیر  تم التطرق لها في معرض الحدیث عن نظام الصوت الوا

 . 57المتحول 

 

 ( bc)  نظام بوردا .4

فقط، وھي إحدى جزر المحیط    في )ناورو(  یستخدم ھذا النظام 

بترتیب   الناخبون  یقوم  تفضیلي، حیث  المستقلة، وھو نظام  الهادي 

األف حسب  ھضلیة  المرشحین  الصوت  كما  لنظام  بالنسبة  الحال  ي 

ر متعددة  البدیل، ویمكن استخدامه في دوائر أحادیة التمثیل أو دوائ

التمثیل على حد سواء، وفي ظل ھذا النظام على العكس من نظام  

ھنا البدیل  احتساب  الصوت  یتم  حیث  واحدة،  عد  عملیة  ك 

الصوت األ من  كأجزاء  مرشح  كل  علیها  یحصل  التي    فضلیات 

و الوا األفضلیة  حد،  تعطى  )ناورو(  في  المستخدم  النظام  بموجب 

ة الثانیة قیمة تساوي النصف،  ، بینما تعطى األفضلی1األولى القیمة  

ھذه جمع  یتم  وھكذا  الثلث،  تساوي  قیمة  مرشح    والثالثة  لكل  القیم 

 .58فضلیات التي حصل علیها من أصوات الناخبین حسب األ

 

ممارسة لاعلم وبين ال االنتخابي.. السلوك   

في   المرشحون  والمال    االنتخابات یحرص  الجهد  بذل  على 

لتحقیق   ما النجاحوالوقت  وھو  یصبح أل   فعد   ،  المجال   ن  ھذا 

 ً  في علم السیاسة، له نظریاته الخاصة، ومناھجه   تخصصاً اساسیا

في   االنتخابیة  إدارة حمالتهم  كیفیة  للمرشحین عن  وحتى نصائحه 

واستقطاب   مواجهة من  قد   كبرأالمنافسین  وبات  األصوات،  من  ر 

  -في الدول الدیمقراطیة بالذات -الضروري عند كل مرشح أساسي  

،  (علم السلوك االنتخابي) إلى فریقه أحد المتخصصین في   أن یضم 
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یستخدم  علم  الرأي   وھو  توجهات  لقیاس  واإلحصائیات  الجداول 

یت، ثم یقوم بتسویق حمالت  التصو  العام على فترات مختلفة قبیل

 .59سیقومون بالتصویت  حین االنتخابیة وفقا لتوجهات من المرش

الظروف االقتصادیة  وال یمكن فصل المحددات المجتمعیة   ،لذلك

المكانیة المحددات  عن  والثقافیة  االقتصادیة    ، والسیاسیة  فالظروف 

وفقاً   السیاسي  التواصل  في  الفرد  فعالیة  تحدید  في  دوراً  تلعب 

كما   االجتماعي،  السلم  في  االجتماعیة  لموقعه  الفرد  أدوار  تختلف 

الحضریة   لألماكن  طبقاً  لالنتخابات  السیاسي  التواصل  عملیة  في 

وھ والهامشیة،  من خالل  والریفیة  علیها  االستدالل  یمكن  ي عملیة 

السیاسیة  ا البیئة  تلعب  كما  االنتخابیة،  واإلحصاءات  لبیانات 

ل الناخبین  انتماء  في  فاعالً  دوراً  اإلجتماعیة  لقوى  للمحددات 

 السیاسیة القائمة. 

وكلما ازداد وعي المرشح أو األحزاب السیاسیة بهذه المحددات 

نسبة االندماج مع الناخبین، كلما تمكن المرشحون من نشر  وتزاید  

تستطیع    برامجهم  سیاسي  تواصل  عملیة  خالل  من  االنتخابیة 

والتوسع،   نغفل االستقطاب  أن  عل   دون  الثقافیة  البیئة    ىدور 

السیاسي  االجتماعیة المحددات   الصعید    خاصةً   ،للتواصل  على 

للم  ،التعلیمي المتقدم  التعلیمي  المستوى  یسألن  قدرة  ا جتمع  في  ھم 

 .60للمرشحین  الناخبین في فهم وإدراك البرامج االنتخابیة 

أخرى،   ناحیة  تفعیل  من  أھمیة  إلى  االنتباه  الضروري  من 

السیاسي إلى  الخطاب السیاسي وانتشاره، وتصنیف أماكن التواصل  

أماكن مركزیة وأخرى ثانویة، تساھم في نشر الخبر السیاسي، أو  

االنت وھيخابیةالحملة  الحضریة    ،  المكانیة  المواقع  بین  تتباین 

 والریفیة. 
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أن أماكن التواصل السیاسي المركزیة تتركز في    ،ویجدر القول

التأثیر   في  قدرتها  وتعتمد  الضخمة،  الجماھیریة  على  المجتمعات 

وكسب  تو  مدى الجماھیر  لتعبئة  وبشریة  مادیة  إمكانیات  ظیف 

لكن یعیبها    ، االنتخابیة  وتمثل محطة ھامة في نجاح الحملة  ،دعمها

الج نستطیع  الناخبین،  زأننا ال  على  تأثیرھا  قیاس  في  یقصد  م  وال 

بنفوذ   ارتباطه  یعني  ما  بقدر  زخرفته  أو  شكله  المركزي  بالمكان 

فئات  أو  شعبیة  أو  سیاسیة  وبمحتواه    قوى  ومؤثرة،  اجتماعیة 

واالجتماعي   الثاالفاعل،  السیاسي  األماكن  أن  حین  أو  في  نویة 

ھي  اله تجمع امشیة  ألنها  األھمیة،  غایة  في  المرشحین    أیضاً  بین 

فرصة   أنها  إال  أقل،  جماھیریة  أو  شعبیة  تجمعات  في  كانت  وإن 

للناخبین   المباشرة  الفعل  ردود  على  والتعرف  المباشر  للتواصل 

 .61ومؤشراً لقیاس ردة فعل الناس مع البرنامج االنتخابي 

ملحوظ إ بشكل  تطور  االتصالي  المفهوم  السنوات    ن  في 

والماضیة السیاسي   اھتم ،  االنتخابیةالتسویق  بالتحلیل    والحمالت 

للدوائر   النتائج  االنتخابیةالسسیودیمقراطي  وبتحلیل    االنتخابیة ، 

ا السیاسیة  التغیرات  كافة  على  الد للوقوف  عرفتها  وائر  لتي 

مكن التنبؤ بسلوكها، وقد ظهر بهذا الصدد اتجاھان  ، مما ی  االنتخابیة

یعتمد في تحلیله على مبادئ    :ول ران سلوك الناخب، االتجاه األ یفس

بدراسة  یقوم    ، النفسي التحلیل  على تصور جنسي ال شعوري یقوم 

الدوافع    وأن التحلیل العمیق لهذه ، إشباع الحاجات الغریزیة لإلنسان

الشعوریة   ن بعض الرغبات الالشعوریة أو فوقیمكن أن یكشف ع 

في   توظیفها  یمكن  واال االنتخابیة  تراتیجیة ساال التي  الثاني،    : تجاه 

الذي یؤكد على أن السلوك الجماعي ال یمكن    السیكولوجي  االتجاه 

 ً ذاتیا ً   تفسیره  تفسیره  داخلیا یجب  ولكن  بالفرد(    تفسیراً  )مرتبط 

 ً ً ما ج خارجیا  مرتبط بالجماعة.  عیا
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مقتربات،   عدة  االعتماد على   السلوك اإلنتخابي  تستدعي دراسة

سیاسیة   قانونیة،  جغرافی،  إقتصادیة،  نفسیة،  دینیة ةتقنیة،    ،الخ.. ، 

ما   حد  إلى  شامل  موضوعي  تفسیر  إلى  الوصول  بغیة  وذلك 

ھذا   في  مالحظته  یمكن  ما  أن  إال  وتوزیعها،  األصوات  الختالف 

نتخابي، تختلف من  الللفعل ا السیسیولوجیة ن الدراسات  الصدد ھو أ

 .  62دولة إلى أخرى 

الس أھمیة  تكمن  بحثیة متعددة زوایا من االنتخابي لوكدراسة 

 في تؤثر  والتي  بها، المحیطة  بالظواھر  قاربة االنتخابات بهدف م

و63الناخبین  سلوك لنا ،  على  االنتخابي   السلوك في البحث   یتیح 

 فیها  المتداخلة أدوار األطراف وتحلیل ا،ورھ وتط  االنتخابات  رصد 

 األبعاد و  بیة االنتخا  المسألة  في ،وناخبین ،وإدارة ،أحزاب  من 

 . من ورائها  السیاسیة 

لقد أكدت الدراسات على أھمیة الخصائص االجتماعیة  عموماً،  

والدین،   واالقتصادیة،  االجتماعیة  الحالة  والدیموغرافیة، وخاصة، 

االجتماع  أشارت  واالنتماءات  كما  التصویت.  أنماط  تفسیر  في  یة، 

بهم   االتصال  جرى  الذین  األفراد  أن  ال البحوث  قبل  خب  ن  من 

إلى التصویت والمشاركة في أشكال أخرى   السیاسیة ھم األكثر میالً 

من النشاط السیاسي من الجماعات التي لم تتعرض للتعبئة وجهود  

 . ة االقناعیالحمالت االنتخابیة 

الناخ   وی عد  للتصویدفع  الحمالت أ ت  بین  أجزاء  أھم  حد 

 " فوز  السیاسیون  المحللون  و االنتخابیة، وقد عزا  في  الیات  غور" 

حث    فيقدرته    على وغیرھا من الوالیات المتحدة    " میشیغان"  مثل

  ،الناخبین للمشاركة في التصویت، وبذل مزید من الجهود، ال سیما

 
عبةال حمن ينك ار   ؤحاول  في تحةرة الالبل االنتخايي يالمغ ب ؤن خالل   62
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النتخابیة عن  مسؤول الحملة ا أشار  في صفوف العمال واألقلیات، و

إلى  ا الناس  سحب  في  تركزت  جهودھم  أن  الدیمقراطي  لحزب 

قهوة علیهم إلبقائهم في انتظار  وتوزیع الللتصویت،  مقاعد االنتظار  

في    ،التصویت  الحزب  مرشحین  فوز  عن  الجهود  ھذه  وأثمرت 

 االنتخابات التشریعیة. 

المقابل،   دراسة  في  االنتخابیة  الحمالت  مدراء  على  یجب 

حیث  ین،  االنتخابي للناخبین، ومتابعة عملیة تصویت الناخبالسلوك  

المتغیرات ی   تزید  أن  تحد   فترض  الحملالتي  احتماالت  ثها  في  ة 

الحمالت 64التصویت  جهود  قیام  من  الرئیس  الهدف  وھو   ،

 االنتخابیة. 

  السلوك اإلنتخابي  تفسيرات

االنتخابي واألدوار   السلوك  ً  یعتبر  فیه، سلوكا الفاعلة    السیاسیة 

 ً ً   جماعیا للمختصین إحصائیا یتیح  الناخبین   ،  أسس  ومعرفة  تحلیله 

انتلمختلف   ومستوى  األحزاب األحزاب،  ھذه  داخل   شار 

تمت  ولذلك  المختلفة،  اإلحصائیة  السلوك   المجموعات  بحوث 

 ً تحلیل   إلى جنب مع  االنتخابي باستخدام دراسات الرأي العام، جنبا

األسس  فهم  أجل  من  االنتخابات،  ب    عملیة  إدالء  التي  علیها  ني 

 .بأصواتهم  المواطنین 

 ً  ، یدرس(تخابي علم السلوك االن) یسمى بـ   وقد أصبح ھناك علما

التنبؤ   وكذلك  االنتخابي،  والسلوك  التصویت،  وأنماط  االنتخابات 

ً  بالنتائج في    متخصصا    المتعلقة به، ویمكن اعتبار ھذا المیدان فرعا

استطالعات الرأي    انتشارفي ظل   ، خاصةالسیاسي  علم االجتماع

لد  التصویت  نوایا  )الدوریة( حول  والمسوح   ى المنتظمة  الناخبین، 

 
64 Sunshine Hillygus, "Campaign Effects and the Dynamics of 

Turnout Intention in Election 2000", Cambridge Univ Press,The 

Journal of Politics, Vol. 67, No. 1, February 2005, Pp. 50–68. 
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ت  الكبی التي  أعقاب  رة  في    على  االطالع، وسهولة  االنتخابات جرى 

تحلیل   وعملیات  أسالیب  وتدقیق  السكاني،  التعداد  إحصاءات 

یت  التصو  كما یتناول ھذا العلم عملیة،  وبرامج بناء النماذج البیانات 

للقول وا أثناءھا، مما یدفعنا  المختلفة  ال  :التجاھات  سلوك  أن اعتبار 

المجتمعات    اإلنفاق العام والحفاظ علیه في یر  وسیلة لتطو  االنتخابي

 . الدیمقراطیة 

السلوك المستقر   ویعتبر  السیاسي  المزاج  رھین  االنتخابي 

األبنیة في  المتمكن  الجغرافیة،   والثابت،  الطبیعیة  والمؤسسات 

فهو في ھذا السلوك، لذلك  تأثیریمغرافیة واالجتماعیة، المتعددة الالد 

من كل أ شكل  التصرف  وردوأشكال  األفعال  التي  و  األفعال  د 

موعد  في  المواطن  عدم   یظهرھا  أو  تأثره  نتیجة  معین،  انتخابي 

والمتغیرات  العوامل  من  بمجموعة  االجتماعیة،   تأثره  النفسیة، 

 الخ. ...واالقتصادیة  ة، الحضاریةالبیئیة، السیاسیة، التنظیمی

اال  السلوك  تجل ویعد  من  السیاسينتخابي  السلوك  وتعبیراً یات   ،  

 ً السیا  واقعیا یتوفر  للمشاركة  الغربیة، حیث  المفاھیمیة  سیة بدالالته 

فمن    ،أي أنه سلوك جماعي ذو أبعاد إحصائیة  ،على طبیعة جماعیة

على التعرف  یمكن  اإلحصائیة  المعطیات  تحلیل  المحددات   خالل 

اإلقت  االنتخابیة  لالختیارات  الراعي  الموجهة  لصالح  للكتلة  مصوتة 

ذ  أو  الحزب  الصراع  ت  و ،  اكھذا  فهم  من  الدراسیة  الدالالت  مكن 

المختلفةالقائم   السیاسیة  المجموعات  "ریتشارج  بین  اعتبر  ولهذا   ،

االنتخابات  أن  أكثر مما ھي مجرد    روز"  الجوانب  ظاھرة متعددة 

فهي تعكس جملة    الختیارات الفرد المفضلة لألحزاب،  تعبیر مبسط 

التأثیرا الممارسة عمن  الكبیرة  ابفضنه، وت  لتعرف على طبیعة  ل 

داخل   السیاسیة  الخریطة  طبیعة  فهم  باإلمكان  التأثیرات  ھذه 

 .65وقواعد اللعبة السیاسیة    ،المجتمع
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الناحیة   فمن  الدالالت،  من  العدید  له  االنتخابي  السلوك  إن 

للنظام السیاسي بمنحه أو منعه   سیة السیا ھو سلوك إلظهار الوالء 

أیضاً  وھو  للحاكمین،  ا  الشرعیة  النفسیة لناحیمن  إلشباع    ة  یهدف 

وما   الحاجة واالستقرار،  األمن  عن  البحث  عبر  للناخب  الطبیعیة 

وسیلة  إال  في   التصویت  نفسه ویرغب  في  كامن  قلق  لتحریره من 

نشیط   دور  خالل  من  منه،  بهوفعاالتخلص  یقوم  ً  ل  عن    عوضا

االستقرار   عدم  حالة  في  خاصة  لألوضاع،  السلبي  االستسالم 

من الناحیة االجتماعیة، فهو إثبات وتأكید على انتماء  ا  أم السیاسي،

لوحدة  فیها، الناخب  ویؤثر  بها،  یتأثر  معینة  فاإلنسان   اجتماعیة 

یعبر   العقالنیة  الناحیة  أنه ومن  اجتماعي، كما   عن بطبعه حیوان 

لوك یهدف إلى تحقیق المصلحة سواء كانت شخصیة أو جماعیة  س

تقامن خالل حساب أو حتى عامة، وذلك عقلیة  المنافع  ات  فیها  رن 

 .مع الحاجات المادیة والمعنویة

أن  السلوك  بید  و  ھذا  للتقلب  نتیجة  االنتخابي ھو عرضة  التغیر 

  على   نزوع الناخب إلى تغییر الوالء في االنتخابات بشكل متكرر،

یكون  أن  یمكن  التغیر  ھذا  ً  أن  یتم    نسبیا التي  الجهة  تغییر  ألن 

موج كان  لصالحها  ً   وداً التصویت  شیوع   قد و  ، دائما مصطلح  زاد 

نتیجة زیادة تقلب سلوك الناخبین في أوروبا في    السلوك االنتخابي 

العشرین،   ستینات  ھناك ھذا    وأثبت القرن  أن  من   التغیر  مجموعة 

ً العوامل التي تتحكم    ، بمعنى أن فیه، على اعتبار أنه لیس عشوائیا

أن  إلى  یشیر  القناع  تقلبه  منظومة  في  تغیر  و ھناك  زیادة  ات  القیم، 

تغیر ظهور   على  یعني  كما  والمطالب،  والطموحات  التوجهات 

أكثر یتوافق  جدید  آخر  ھذا   اتجاه  یأخذ  وقد  الناخبین،  مصالح  مع 

بالتحول من ناخب  صوت إلى ممتنع عن  م التغییر االتجاه السلبي، 

الفاعلة   التصویت، أو العكس وكل ذلك متوقف على تأثره بالعوامل

ا الساحة  النفي  وشخصیة  االجتماعیة  لسیاسیة،  وظروفه  اخب 
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یشیراو  واالقتصادیة.  االنتخابي    جماالً،  السلوك  ھیمنة  إتفسیر  لى 

   :66ثالث برادیغمات 

ا  :األولى تتناول  التي  الكولومبیة  المدرسة  في    لسلوكتتمثل 

   .االنتخابي من الجوانب المهنیة والسكنیة التي ینتمي إلیها الناخب 

یدهالذي    "ان غمیش"برادیغم    :الثانية العوامل    یضع  على 

 .أو )الهویة الحزبیة( لتصویت األفراد  البسیكوسیاسیة 

ا  :الثالثة العقالني  االختیار  نموذج  في  على  تتمثل  یركز  لذي 

 ویت. البعد االستراتیجي واآللي للتص

ظهرت العدید من الدراسات التي سعت إلى تفسیر السلوك  وقد  

و اقامت  االنتخابي،  من  باالعدید  السلوك،  التجاھات  ھذا  في  لبحث 

بین   العالقة  تأمل  على  یركز  الذي  البنائي"،  "االتجاه  مثال  فهناك 

وی االجتماعي،  والبناء  الفردي  في  البناء  االنتخابي  الصوت  ضع 

ویح االجتماعي،  المتغیرات  سیاقه  بعض  تأثیر  عن  یكشف  أن  اول 

ن، الفروق  صویت، كالطبقة االجتماعیة، اللغة القومیة، الدی على الت 

والقبلیة والحضریة  ً   .67الریفیة  أیضا "االختیار    وھناك  نظریة 

"بیدج"  من  لكل  سوق  و   العقالني"  وجود  تفترض  التي  "فارلي"، 

وجود دالة    سیاسي في األنظمة الدیمقراطیة، وتركز تحلیالتها على 

للعرض تمثل السیاسات العامة المتبعة أو المقترح إحداثها، وتلتقي  

ا مع  ھذه  الطللدالة  أفضلیات دالة  تحدد  التي  والنتائج    ب  الناخبین، 

بین  ا االلتقاء  نقطة  تمثل  السیاسیة  األحزاب  علیها  تحصل  لتي 

أصالً والدالتین،   مستمدة  الحقیقة  في  المقاربة  الطروحات    ھذه  من 

السلوالتي   مقاربة  انطالقاً حاولت  االنتخابي  السوق،    ك  مفهوم  من 

و"شومب فیبر"  "ماكس  من  كل  وتماثل  كمقاربة  تضاھي  التي  یتر" 

لسیاسیة والمقاوالت االقتصادیة، وفي  بین آلیات اشتغال األحزاب ا

 
 . 29الفقي ..  الع وف االنتخايي..  ؤصةر سبق ذك ه. ص 66
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مفهوم   أثار  من  أول  كان  الذي  داونر"  "انتوني  نجد  السیاق  نفس 

)االستراتیجي العقالني  حیث  الناخب  االنتخابات    رأى (،  أثناء  أنه 

ً یقدم المرشحون المتنافسون برامج عرض  الویصیغون وعوداً تشبه   ا

اجتماعی تأمینات  ضریبیة،  )منافع  المنافع  استحقاقات  لتحقیق  ة، 

الحد   إلى  فائدته"   " یرفع  لكي  الناخب  ویسعى  سیاسیة..الخ(، 

الشروط  واألقصى،   على  أمثل  تأثیر  مقابل  صوته  یكون  حیث 

م ا مجموعة  العملیة  ھذه  وتتطلب  لوجوده،  الشروط،  لملموسة  ن 

وقدر على مصالحه،  الفرد  تعرف  في سلم  أولها:  تصنیفها  ته على 

وثانیها:  األ اإل  اطالعهفضلیات،  الحصیلة  قتصادیة  على 

إلى    للمسؤولین جتماعیة  واإل باإلضافة  للحكم،  المزاولین  السیاسیین 

الشرو  وھذه  المعارضین،  المرشحین  في  وجود  تحققها  یصعب  ط 

المجتمعات  التي    ،كل  المجتمعات  فیهاخاصة  وھذه    تنتشر  األمیة، 

تفتر ً العملیة  أساسا الحقل    ض  بجزئیات  مهتمین  مواطنین  وجود 

وم   الحملة  السیاسي  أن  إلى  باإلضافة  تفاصیله،  على  طلعین 

المرشح  یوجهها  التي  الوعود  أو  غامضة    والشعارات  تكون  قد 

عن تحدید    لذي یجعل الناخب البسیط عاجزاً وغیر مفهومة، األمر ا

 اختیاراته بشكل عقالني. 

مج في  نجد  السیاق،  ھذا  ً تمعاتنا  وفي  عموما أن    ،العربیة 

ورؤى   عملیة  معطیات  على  یقوم  ال  انتخابي  كسلوك  التصویت 

یتبلور   بل  الصراع،  حلبة  في  المطروحة  الحزبیة  للبرامج  تقییمیة 

 ً الجمعي وبصم  وفقا العقل  التنشئة االجتماعیة، خاصلمعاییر    ، ةات 

التقلیدیة  والوالءات  المفاھیم  من  ومتداخلة  متشابكة  منظومة    مع 

القبلیة والعشائریة والعار والبركة، مما یعطي ذلك لهذه القیم  والقیم  

 ً حاسما وبذلك  دوراً  السلوك،  ھذا  على    ،في  یكون  ال  فالتصویت 

اإل برامجها واختیاراتها  الحزبیة وال على  بل  المؤسسة  یدیولوجیة، 

 ً أساسا األشخاص   یكون  ً و،  على  القبلیة  بالعصبیة    ،بقوة  مرتبطا
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اإل  المادیة،  رافي،  وغثن واالنتماء  اإلغراءات  من  ذلك  إلى  وما 

  .68  كشراء األصوات، التي تنتعش في مجتمع الفقر والفاقة 

االنتخابي مجموعة    السلوك  دراسةفي  العرب    الباحثون  ویعاني 

 وصعوبة الحصول على الوثائق   ،دارةل اإلكتدخ  ،االختالالت من  

الوالیا   . غیرھا من األسباب والمعلومات و المتحدة  أما األمر في  ت 

یقر    -مثالً – بین مجالي  فهو ال  تمییز  السیاسیة    السیسیولوجیا)بأي 

السیاسة أب  لذلك، ، (وعلم  الباحثین األمر رنالحظ  یكیین في مجال  ز 

و  السیاسیة  كت  "دال روبرت "ھو  العلوم  یحكم  ابهفي  من  "،    ؟" 

السیاسة علم  عن  مرة  ویتحدث  عن ،  أخرى    السیسیولوجیا  مرة 

الشأن   ، كما ھو الفكرةلتا الحالتین نفس  د في كھو یقص، والسیاسیة

للباحث   بوتومور"  السیسیولوجيبالنسبة  علم    " توم   " كتابه  في 

یقر   االجتماع  ال  " حیث  الالسیاسي  في  تمییز  بحیث  مجالین،  بأي 

الت ھذا  في سهل    استفادة  االنتخابات   سیسیولوجیا  ة استفاد  داخل 

من   بغیة  و  للمفاھیم  استعارةكبرى،  ھو  المناھج،  محوري  ھدف 

 . 69االنتخابیة فسیر الظاھرة ت

الفعل أب   القول   إن فقط    اجتماعیة اإلنتخابي ھو ظاھرة   ن  تتركز 

الجماعة   لن االجتماعیة داخل   ،  ً كافیا ھذه    یكون  لتفسیر  وحده 

یجب   بل  أساسي  أوالً   االنطالقالظاھرة،  مبدأ  عملیة   من  أن  ھو 

أوالً   التصویت  فردیة  من  عملیة  وحده  ھو  فالمصوت  إلى،   یتجه 

ھذا من جهة، ومن جهة ثانیة، ال یمكن أن نخفي    . االقتراعصنادیق  

ھذا، التأثیرات  الفردي  اإلنتخابي  السلوك    ، بالتاليو  الجماعیة على 

االعتماد  تنتمي  علینا  تفسیریة  عناصر  معرفیة    على  مجاالت  إلى 
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كالدیمغرافیا، مختل غیرھا  و اإلنتلوجیا،  ،  االقتصاد الجغرافیا،   فة 

 .70االنتخابیة الحیاة لدراسة 

 النماذج المفسرة للسلوك االنتخابيالنظريات و

إن السلوك السیاسي یتضمن باألساس مختلف أشكال السلوكیات  

جتماعي،  ، كما أن السیاسي یبقى حاضراً في كل ما ھو ااالجتماعیة

ی قابل ألن  اجتماعي  ھو  ما  أن كل  تعددت  كما  وقد  صبح سیاسي، 

والدراس النظریة  السیاسیة الطروحات  السلوك    ات  وتحدید  لتفسیر 

  االنتخابیة العالمیة إلى وجود عدة نماذج تشیر التجارب اإلنتخابي، و 

االنتخابي فاللسلوك  العقل  ،  یخاطب  التقلیدي  األوروبي  لنموذج 

ة باسم  االنتخابی ت االنتخابیة، وینافس في الحملة والفكر في الحمال

)الحزب(،   السیاسیة  وبدیالمؤسسة  قائ وبرنامجه  ھو  لما  فیما   م،له 

الرئاسي   للموقع  )المرشح  الشخص  على  یركز  االمریكي  النموذج 

النیابي الق  ، )أو  الجوقدراته  ونموذجه  ویجد  ،  -االنطباع–اذب  یادیة 

في جذوره  االختالف  الن ھذا  السیاطبیعة  الجانبینظام  لكال  -سي 

المتحدة الوالیات  في  اوروبا الرئاسي  في  لى  إوكذلك    -والبرلماني 

المجتمعات روق  ف تاریخ  في  عمیقة  الحدیثة  األ ثقافیة  وروبیة 

 .والمجتمع األمریكي 

حی  الثمانینات  حتى  بالتوازي  النموذجان  سار  بدأت  وقد  ن 

لجأت فرنسا في  عالمات األمركة على االنتخابات األوروبیة، حیث  

أدخلت   دستوریة  تغییرات  إلى  "دیغول"  الرئاسي   النظامعهد 

 سة السیاسیة یات المتحدة لكن عراقة المؤسبصالحیات أقل من الوال

 .الحزبیة أبقى لالنتخابات نمطها األوروبي 

نقطة   واالستفتاء  االنتخابات  في  التصویت  نتائج  دراسة  إن 

ا وھذه  االنتخابات،  جغرافیة  في  التحلیل  رئیسیة  تستحق  لنتائج 
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الجغرافي إذا كانت العملیة تتم وفق إجراءات سلیمة وغیر متحیزة  

تت بل  عرولم  االنتخابات  نتائج  أھمیة  وتقل  تزویر،  أو  لتزییف  ض 

وینطبق ھ الدول،  الشیوعیة  تنعدم في بعض  الدول  الوضع على  ذا 

ألن   الواحد،  المرشح  وأحیاناً  الواحد  بالحزب  آمنت  التي  السابقة 

الحالة لحزب واحد ولمرشح واحد حیث تختفي  ا لتصویت في ھذه 

 دائل متعددة. ب  المنافسة لعدم توفیر فرصة اختیار من

ت   التي  الثالث  العالم  دول  على  نفسه  الوضع  زیف  وینسحب 

ا وت   نتائج  فیها    النتخابات، زور  تحابي  التي  البالد  على  وكذلك 

آ حساب  على  مرشحاً  أو  حزباً  االنتخابات  ویصبح  إجراءات  خر، 

من األفضل في ھذه الحالة دراسة نسبة الغائبین أي الذین لم یذھبوا  

االإلى ص  النمط  قتراع في  نادیق  ذلك  المختلفة، وینشأ عن  األماكن 

ألحزاب والمرشحین والمنافسة  وأما في ظل تعدد ا  ، المكاني الغیابي

مكاني   نمط  فینشأ  التزویر  عن  واالمتناع  المحاباة  وعدم  الحرة 

نمط  اإلشارة إلى نمطین انتخابیین:  ویمكن    ،بي جدیر بالدراسةانتخا 

ب خاص  غیابي  ا  حالة مكاني  والالعالم  المتعثرة،  لثالث  دیمقراطیات 

ریقة، حیث  ونمط انتخابي خاص بالحالة الغربیة والدیمقراطیات الع 

 . 71تهتم الجغرافیة بدراسة نتائج االنتخابات التي تمت وفقا لها

الثالث ستتضح مالمحه في طبیعة  عالل  لحدیث عن نموذجباو لم 

یة بالنفوذ  التقلیدیة، حیث تحظى الزعامات المحلیة التقلید  مجتمعاته 

المكتسب، فال یلعب االتصال االعالمي مع الجمهور   والموروث أو 

الصالت العام   بل  مهماً،  جمهور   دوراً  مع  المباشرة  الشخصیة 

 .معروف للنشطاء االنتخابیین 

 الخاصة بدول العالم الثالث بأن  االنتخابیة   وقد أشارت الدراسات 

العملیة   في  متحكم  أساسي  عامل  في  الو   االنتخابیةھناك  متمثل 

أیة   الزبائنیة عامل تربطهم  الغالب ال  في  بین شخصین  تربط  التي 
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الوسائل، ویمكن  و  المصادر  امتالكقرابة ویختلفان من حیث    عالقة

  :72للزبائنیة التمییز داخل ھذه العالقة بین ثالث أنواع 

الشخصية: شخصین   العالقة  بین  شخصیة  عالقة  بوصفها 

  وھي عالقة   ،یق غرض معینمجال معین، بهدف تحق  وخاصة في

العالقة  ودیة، بدونها ال یمكن أن تتطور لتحقیق تلك الغایات، فهذه

 ھي أقرب من عالقة القرابة والتي تم وصفها بالقرابة الخیالیة. 

التبادليةا عال  :لعالقة  ت ھي  بالضرورة  قة  تكون  للمصالح  بادل 

كانت  لما  لوالھا  أضعف،  حلقة  ھذه   ھناك  تكوین  إلى  الضرورة 

مما  ا التبادلیة،  الوھلةلعالقة  في  تتوقف  یتم   یجعلها  التي  األولى 

 .قامتها إالتفكیر في 

التبعية العالقة :عالقة  ھذه  المساواة،   تتمیز  بغیاب  الزبائنیة 

تابع الضعیفة  الحلقة  فیها  ً یكون  توفیر   ا خالل  من  القویة  للحلقة 

 .وع األكبر ھو المتب ھامش معین من المصالح، في حین أن المستفید 

بخصوص   األمریكي  أما  الصورة   فهو النموذج  على   یركز 

لتحقیق   الممكنة  التقنیات  أحدث  ویستخدم  الشخصیة  واالنطباعات 

ه  السیكولوجي المالئم، ومن شأن ھذا االستخدام المفتعل لهذ  التأثیر 

یجعل المردود عكسیاً، وقد   االسالیب في ظروف محلیة مختلفة أن 

البرنامج والخط   قدیم في ت   األوروبیة یكون استخدام آلیات الحمالت  

أما   السیاسي جهداً عبثیاً بال طائل لجمهور معین في منطقة معینة،

األ یحقق  فقد  المحلي  التقلیدي  بعینهااألسلوب  فئة  مع  مثل  ھداف   ،

المنطقة، أو نمط آخر من الصالت التقلیدیة،    أو أبناء فئات األقارب 

تتعرف على  یهمل حصة ال  التنفسها عبر   لكنه  یس القناة  تخدمها  ي 

الجمهور الذي یجب   وھي في العادة تمثل جزًء واسعاً من   ،المرشح

 .73أن تصل له األسالیب األخرى 
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عدیدة  و اتجاھات  یشمل  االنتخابي  السلوك  أن  الدراسات  تشیر 

أھمها لتفسیره من  أو    :،  البنائیة  ،  السیسیولوجیةاالتجاھات 

االیكولوجیة،   النفس  م تمنال تجاھات واالاالتجاھات  علم  إلى  یة 

التي   أو االجتماعي،  بالمیول  االنتخابي  االختیار  االتجاھات   تربط 

لل یلي  النفسیة  فیما  ونستعرض  النفعي.  االختیار  واتجاھات  ناخب، 

 : السلوك االنتخابيھم النماذج المستخدمة في تفسیر أ

 

 النموذج البيئي في تفسير السلوك االنتخابي  .1

مفهوم إلى    یشیر  العدراساالبیئة  وعلم ت  الطبیعیة  األحیاء   لوم 

المكان فالبیئة ھي  الحیة،  الكائنات  فیه  تعیش  الذي  المحیط   وعلم 

األنظمة    االجتماعیة الذي یعیش فیه اإلنسان، ویقصد بها في العلوم  

یع المختلفة  فیهاالتي  والنظام    یش  االجتماعي  النظام  مثل  اإلنسان، 

ف جوانب البیئة  مختل  ت فيالقیم، وشبكة التفاعال االقتصادي ونظام

من  جزء  أنها  أي  والثقافي   اإلجتماعیة،  االجتماعي  المحیط 

 .والمادي، الموجود خارج النظام السیاسي 

المحیط  بین  التفاعلیة  العالقات  لدراسة  یسعى  النموذج   وھذا 

للمواطنین،    یئيالب والسیاسیة  االجتماعیة  والسلوكیات  أجزائه  بكل 

إلى الم استناداً  من    التي   عرفیةالحصیلة  سواء  المحیط،  یوفرھا 

النموذج ھذا  ویعتبر  معنوي،  أو  مادي  النماذج   جانب  أوائل  من 

المفكر  قدمه  الذي  اإلنتخابي،  السلوك  تفسیر  في   المستعملة 

النموذج بأن  یرى  الذي  من    "سیغفرید"  یمكن  اإلنساني  الجغرافي 

للمواطن، خال اإلنتخابي  السلوك  جذور  إلى  والتوصل  الحصول    له 

التجمعات مائه  وانت والوحدة    االنتخابیة  إلى  اإلجتماعیة  واألبنیة 

عالقات  عدة  أوضح  وقد  السیاسي   اإلقلیمیة،  المزاج  بین  ترابطیة 

السلوك  الحال على نوع   والجغرافیة اإلنسانیة، والتي تؤثر بطبیعة

 .بياإلنتخا
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تطوراً  قدمت  البیئیة  ً   التحلیالت  مجال    مهما   السیسیولوجیة في 

التحلیالت  أصة  خا ،  االنتخابیة تتضمنها  التي  التفسیریة  النماذج  ن 

مكانة الفرد، وقیمه، وثقافته،  بالخاصة    المعطیات البیئیة دمجت كل  

النظری ھذه  وترى  وجنسه،  العمریة،  وفئاته  االجتماعي،  ة  وانتمائه 

الوقوف في  یتعین  اإلنتخابي  السلوك  لتفسیر  أولى على   أنه  مرحلة 

وأ األرض  السكن،  طبیعة  الملكیسلوب  لتناسق  إة،  ونظام  یمكن  ذ 

مناخ   وجود  على  یشجع  أن  األقالیم  بحسب  المختلفة  العوامل  ھذه 

 ً على المساواة، وان المناطق    اجتماعي وسیاسي من نمط قائم تقریبا

توجد   التي  مبعثر فیها الغرانیتیة  منتظمة  مساكن  وغیر  بالد  ) ة 

و  الكبیرة  األحراج(،  الملكیات  فیها    ثمارات ست باالالمقرونة  تهیمن 

تأدیة وظیفتها الدینیة   الصغیرة )مزارع(، استمرت فیها الكنیسة في

القیمي   النسیج  داخل  المناطق،    واالجتماعي وتغلغلها  ھذه  لسكان 

تمثل ً   فصارت  ا  قالعا المناطق  أما  فیها  یمینیة،  تلعب  التي  لكلسیة 

دوراً  المیاه  ً   ندرة  ملكیات    أساسیا حول  السكان  تجمیع  صغیرة  في 

فومتوسط میالً إة،  أكثر  مواطنیها  المساواة    ن  على  القائمة  لألفكار 

وتشكل  اإلجتماعیة،  الفوارق  على  القالع   والقضاء  المناطق  ھذه 

السیاسي،   للیسار  القاواإلجتماعیة  ھذه  مع  التعامل  یتعین  عدة  ال 

الطروحات    فقد ،  بإطالقیة ھذه  محدودیة  الدراسات  بعض  أظهرت 

یذھب بعض  ، و ات الفعل اإلنتخابيبكافة تشعبات وجزئیفي اإللمام  

 الباحثین أن التحلیل الذي یستند إلى مقولة المجال الجغرافي كمحدد 

من    مجاالً   كموضوع له  یؤخذ ألنه كان    ،للسلوك اإلنتخابي قد شاخ

الحضا ذات  بقیت األراضي  حیث  الریفیة،    االتصاالت   رة 

جداً  محدودة  الجدید  بالمعنى  مثاالً أال  إ  ،والمبادالت  یبقى  ً   نه    قویا

 . 74السیاسي للتحلیل العلمي للسلوك
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أما االتجاه الثاني للتحلیل البیئي فهو ال یستند على مفهوم المجال  

تحدید   في  اإلجتماعیة  العوامل  أھمیة  على  یركز  بل  الجغرافي، 

ا المدرسة  السلوك  لهذه  األوائل  المؤسسین  بین  ومن  إلنتخابي، 

ا التقلید  وھذا  و"بیرسلون"،  فیلد"  تمثله   ابتدأ لذي  "الزار  معهما 

مركز  أعمال  خاص  وا  بشكل  "مشیغان"،  جامعة  تأثیر  أبحاث  متد 

فرنسا إلى  المدرسة  بواسطة  ھذه  تحقیقات  على  وتعتمد   ،

و الربط  على  تحلیالتها  وتقوم  الرأي،  التالزم  استطالعات 

بین   أو  اإلجتماع  االنتماءات الضروري  الیمین  إلى  والتصویت  یة 

 . 75 الیسار

الجغراو بدراسة  تهتم  االن فیة  الحملة  في  الجغرافي    تخابیة البعد 

بعد    التي یتم،  مكاني()لها  وجهود    حیث  الحزب  موارد  استغالل 

النجاحأنص له  تضمن  بطریقة  ووقته  ولذلكاره  الجهود    ، ،  فإن 

ااالنتخابیة أل تركز على  الهامشیي حزب یجب أن  التأیید  لدوائر  ة 

ئر  هده وماله في الدوا، وال یضیع وقته وجحتى یكسبها من منافسیه

یتم التي  بنفوذ كبیر،االنتخابیة  له  المنافسون  فیها  كما ال یضیع    تع 

كاسح    كثیراً   وماالً   كبیراً   جهداً  بتأیید  فیها  یتمتع  التي  الدوائر  في 

 . على منافسیه

االنتخابیة  معنى  ولیس   الدوائر  ھذه  الحزب  ینسى  أن  ھذا 

أبداً  االنتخابیة  الحملة  في  له  عنایة نإ  ،المناصرة  منه  تنال  ھي    ما 

بی  قویة  العالقة  لبقاء  تكفي  ھذه  نبقدر  وأھل  الدوائر    الحزب 

له،   المناصرة  إلى  االنتخابیة  حزب  أي  جهد  یتجه  أن  یجب  أي 

هده وماله في دوائر  وقته وج  وال یضیعامشیة التأیید له،  الدوائر اله

له  میؤوس  المناصرة  الدوائر  یهمل  وال  له  بالنسبة    یقسم و  .76منها 

 الباحثین النموذج البیئي الى تفسیرین، ھما:  عض ب
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 التفسير الجغرافي:   .أ

االنتخابات   جغرافیة  موضوع  داخل  ویتناول  االنتخابي  النشاط 

االنتخابیة الدوائر  تحلیل  التباین  علوالتعرف    ،الدولة عن طریق  ى 

و التصویت،  في  الجغالمكاني  ھذا  التأثیرات  عنها  نتج  التي  رافیة 

ودراسالتباین والة  ،  للمرشحین  االنتخابیة  الجغرافي  حمالت  البعد 

خالل   من  والجماعات  لألفراد  التصویتى  السلوك  ودراسة  لها، 

  الثقافیة و  التاریخیةو  التعرف على العوامل االقتصادیة واالجتماعیة 

 ر التي تشكل الرأي العام للناخبین. ن األموغیرھا م و

 العوامل ناول ت ی الذي الجغرافي الفرع االنتخابات  جغرافیةعد  وت  

العملیة  المؤثرة  الجغرافیة  دراسة  طریق عن  االنتخابیة  على 

 دراسة و  جوانبها كافة  من  ومشكالتها  االنتخابیة  العملیة  خصائص 

األبعاد المكانیة في    درسكما ت  .77االنتخابیة  للعملیة  التباین المكاني

عل الساسة  المحلیةمناورات  المستویات  واإلقلیمیة و  ى    القومیة 

أن  ،  مكللح  للوصول  الجغرافي  كما  الفرع  االنتخابات ھي  جغرافیة 

الذي یتناول العوامل الجغرافیة المؤثرة على العملیة االنتخابیة عن  

المحیطة  والمشكالت  االنتخابیة  العملیة  خصائص  دراسة    طریق 

ا، ودراسة القوى السیاسیة المؤثرة في االنتخابات، ومدى تأثیرھا  به

 .78أسباب ذلك على الناخبین والبحث في 

 ویقوم ھذا التفسیر على إنشاء عالقات ترابطیة بین المعطیات 

یؤكد  اال كما  السلوك،  یظهر  حین  الوضع  متغیرات  مع  نتخابیة 

وجود  دوائر    بوضوح  بین  مشترك  ونسبة قاسم    الناخبین، 

ولهذ  بمكانالمرشحین،  ترتبط  التفسیر  عملیة  فإن  اإلقامة   ا 

 ومن خالل ھذا النموذج یتضح   والتضاریس التي یتمیز بها المكان،

 
الابداني   77 ؤحمة  يين عما  ؤناف  الع اق  في  االنتخايي   الخ رط   تغي   الشم ي   د 

عاؤي المفبضي     2010-2005انتخايا.  يغةاد   االول   العلمي  المستم   الب لماني   

 . 2011لالنتخايا..  العليا الماتقل 
حمةان     78 الالبل  حيةار  الصح اوي..  اإلنتخايياؤحةدا.  نمبذها  آ يالمجتمع    سا 

 . 66.ص2010لملك الاعةي هاؤع  ا ؤاهاتي   تطبان  رسال 
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اإلنتخابي،   السلوك  على  االنتخابیة  الدوائر  تقسیم  طبیعة  تأثیر 

فوجیل  وتطور "فرونسوا  أعمال  بفضل  النموذج  بدایة  " ھذا   في 

"التواریخ كتابه  في  األبحاث   حیث   ، اإلنتخابیة  الثمانینات  بدأت 

انتخابات   جغرافیا  حول  أجریت  الفرنسیة  1945بقیادته  وقد   ،

تدرا للتأكد من  الجغرافي وسهولة االتصال وذلك  سات  القرب  أثیر 

لهم  3باستخدام   من  إلى  )المصوتون  التمثیل  نسبة  ھي:  متغیرات 

   . وكثافة السكان فیها حق التصویت(، ومساحة المنطقة، 

 

 خي:  التاري التفسير . ب

الكامل االھتمام  توجیه  إلى  السلوكیة  العلوم  السلوك   دفعت  نحو 

الذاتیة   م واالتجاھات بالتالي تالشى االھتمام بالقیالظاھر لإلنسان، و

وأصبحت   للدراسة،  كأداة  للمالحظة  سلوكه  یخضع  والذي  للفرد، 

السیرة الذاتیة... إلى غیر ذلك من  الخاصة، تاریخ الحیاة،   الوثائق

التاریخي، ال تحظى إال بقیمة علمیة محدودة وفق ھذا   ائق البحث وث

ما  سرعان  لكن  مكانة    ت والمحاظهرت   الرأي،  جدید  من  أعادت 

التاریخي، في  بحیث   البحث  تتمعن  أن  بعد  بنتائجه  الحدث  تربط 

من  لالستفادة  الفرصة  یتیح  مما  التاریخ أسبابه،  في  المعطیات  یة 

البد   االنتخابات  ها، لذا عند دراسةتفسیر األحداث المعاصرة وتقویم

التنظیم أ التاریخي، سواء من حیث   و من رصد ومتابعة تطورھا 

التاریخي   التحلیل  إن  وبالتالي  السلوكیات،  أو  النتائج  أو  العملیة 

السلوك یسمح  مجمل  بین  العملیات  ی بالمقارنة  تشهدھا  التي  ات 

المؤثرة ف  اإلنتخابیة، وھي  المتغیرات  أھم  السلوك  عملیة توضح  ي 

 مختلفة.  انتخابیةاإلنتخابي، عبر محطات 

أنه   االتجاه  ھذا  رواد  أكد  أخرى،  ناحیة  تفسیر  من  یمكن  ال 

الجغرافیة والدیموغرافیة   السلوك العوامل  بالتركیز على  االنتخابي 

العامل الكتل  وتجاھل  أن  خاصة  والمجموعات   التاریخي، 



68 

 

التاراالجتماعی  في  لهما جذورھا  والدیمغرافیة  فية   یخ، ومتأصلة 

 .79الماضي ولم تكن نتاج الحاضر بل ھي نتیجة تراكمات تاریخیة 

 

 المتعددة ت المتغيرانموذج  .2

صبح التسویق السیاسي یهتم بالتحلیل السسیودیمقراطي للدوائر  أ

الفئات    االنتخابیة، حسب  السكان  بدراسة  الباحثون  یقوم  حیث 

السكن،  وي،  الدین   واالنتماء   ،والجنس  ، والسن  ،مهنیة  -السسیو نوع 

وبات یهتم بتحلیل النتائج اإلنتخابیة من أجل التعرف على مختلف  

الس التنبؤ  التطورات  محاولة  وبالتالي  الدائرة،  عرفتها  التي  یاسیة 

اإلطار  ھذا  في  تبلورت  وقد  سلوك    مدرستین  بسلوكها،  تفسران 

المدرسة األولى: تستمد تحلیلها من مبادئ التحلیل النفسي،    ،الناخب 

على تصور جنسي ال شعوري یقوم بدراسة إشباع الحاجات  وم  ق تو

یمكن أن یكشف    للدوافع لدقیق  العمیقة لإلنسان، وترى أن التحلیل ا

یمكن   التي  الشعوریة  فوق  أو  الالشعوریة  الرغبات  بعض  عن 

نتخابیة، والمدرسة الثانیة: ھي مدرسة  اال  االستراتیجیة توظیفها في  

اإلجتماعیة للمتطلبات الفردیة،    ئة البی التي ترتكز على    السیكولوجیة 

تفسیرو یمكن  ال  الجماعي  السلوك  أن  ً   هترى  ً داخلی  ذاتیا )مرتبط    ا

تفسیراً  تفسیره  یستدعي  بل  ً   بالفرد(،  ً   خارجیا )مرتبط    جماعیا

 . 80بالجماعة( 

وترى معظم الدراسات أنه یمكن التنبؤ أو معرفة تصویت معظم  

واالجتماعیة    القتصادیة العوامل االناخبین، من خالل فحص بعض  

ووضعه الطبقي، وإلى جانب ھذین    ،مقدار ثروة الناخب ك  الرئیسیة

االنتماء الدیني    ن بنتائج التصویت، ھناك عوامل أخرى مثل العاملی
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والقبلي، والوضع االثني، فهذان العامالن االجتماعیان یدعمان من  

لل  الطبقي(  )الوضع  السابق  االجتماعي  العامل  بنتاأثر  ئج  تكهن 

ً من الت، والتصوی وأفقیا فالمجتمع  ،  معلوم أن المجتمع ینقسم رأٍسیاً 

إلى طبق إلى    ،ات )علیاینقسم رأسیاً  وسطى، دنیا(، كما ینقسم أفقیاً 

اثنیة على    ،لغویة  ،دینیة  ،جماعات  تؤثر  عوامل  وكلها  الجیرة، 

ھذه   أھم  أحد  الطبقي  الوضع  ویعد  االنتخابات  في  التصویت 

 . 81العوامل

 جتماعية والديمغرافية  رات اإلالمتغي .أ

ی   أن كل حزب  النموذج على  ھذا  أو  یؤكد  مثل من خالل طبقة 

بالوضع   ةمجموع  مرھون  ھنا  والتصویت  معینة،  اجتماعیة 

لدى   االستعداد سیاسي  إشارة  یعطي  وبالتالي،  للناخب،  االجتماعي 

وتعتبر توقعه،  یمكن  الذي  ینتمي   الناخب  التي    إلیها الجماعات 

ع حاسالناخب،  تقریر امالً  في  ھذا   ماً  أن  علماً  االنتخابي،  سلوكه 

االجتماعیة العامة ال تقدم سوى   التأثیر، لیس أكیداً، ألن المتغیرات 

یستخدم   ال  النموذج  ھذا  أن  كما  لالنتخاب،  نسبیاً  قویة  احتماالت 

االجتماعیة   السببیة، ویكتفي بتوضیح وتبیان العالقة بین الخصائص 

 .بدون تحلیلسلوك االنتخابي  وال

ً  تمارس  الجماعات  أن  ویرى ھذا النموذج   أعضائها  على  ضغطا

مجموع لتبني  ھناك أن جانب  إلى  الجماعة، اءأعض خیارات 

 جماعیة، تجربةك  االنتخابات  سراألمر الذي ی ف بینهم،  كبیر  تجانس

األفراد ی  بحیث   ال حتى إلیها ینتمون التي الجماعة مخالفة تجنب 

 االنتماء ھذا فإن  أخرى، جهة ومن ئها،ضاأع  مع في نزاع یدخلوا

االنتخابیة  بتأویل یسمح  ً  الرسائل   الثقافیة،  یر المعای  من  انطالقا

 . 82المشتركة األخالقیة، والسیاسیة 
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 ،وتتعلق بالخصائص الدیموغرافیة لمن له حق المشاركة )العمر

وھناك ارتباط    ،(.. الخ. القبیلة  ،العرق  ،الدین   ،اللغة  ، االثنیة  ،الجنس

تصویت والعوامل الشخصیة المشار إلیها، فانتماء  وي بین نتائج الق

الوالی في  الزنوج  ألقلیة  مثالً فرد  المتحدة  استعداده   ات  على  تؤثر 

نتائج   على  األخرى  ھي  تؤثر  الفردیة  العوامل  أن  كما  للتصویت، 

انتخابیة    ،التصویت  لجنة  وأقرب  الناخب  بین  المسافة  ذلك  مثال 

سافة الجغرافیة وارتفعت تكلفة النقل تراجعت  لدیه، فكلما طالت الم

ولذلك،   المشاركة،  المویعي  نسبة  أھمیة  الجغرافي  المرشحون  قع 

في    لمقر االنتخابیة  بصوته.  اللجنة  اإلدالء  على  الناخب  تشجیع 

ویرى البعض أن قرار الناخب لإلدالء بصوته یتوقف على عوامل  

 ذات طبیعة سیاسیة اجتماعیة ھي: 

ب وقربه من عملیة اتخاذ القرار،  اتصال الناخمدى سهولة    .1

 . السیاسي أي، مدى توفر المعلومات له عن كیفیة عمل النظام 

لما كان  عات الضغط التي تحث على التصویت فكد جما وجو  . 2

 المجتمع متسقاً اجتماعیاً كلما زاد الضغط للتصویت. 

وجود جماعات ضغط متنوعة من األحزاب المتعددة، وھذه    .3

 الهامشیة المكانیة.   –ل ترتبط أساساً بنموذج المركزیة العوام

إضافیو وسیاسیة  اجتماعیة  عوامل  نتائجھناك  على  تؤثر    ة 

ومدى المشاركة في    ،التصویت مثل: طول مدة اإلقامة في الدائرة

درجة   )النوع(  الجنس  العمر،  الدین،  االجتماعیة  المنظمات  أعمال 

الن   ، التعلیم مسكن  وھل  الطبقي،  إیجارالوضع  أو  ملك  في  ؟اخب   ،

للناخب  توجه  أسئلة  فهي  السیاسیة  الطبیعة  ذات  العوامل  أن    ،حین 

اسم  تسأله   البرلعن  وأسماء  عضو  دائرته،  عن  السابق  مان 

كل   مرشح  واسم  تتنافس،  التي  واألحزاب  الحالیین،  المرشحین 

 . 83؟ حزب، وھل الناخب مقید كعضو في أحد األحزاب 
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القائمة التمایزات  أن  تتراجع    ویتضح  أصبحت  الجنس  على 

بین  تد  تقریباً  متساویة  بطریقة  یتوزعون  والنساء  فالرجال  ریجیاً، 

م استمرار تحفظ النساء نحو األحزاب المتطرفة،  یمین والیسار رغ ال

النساء   بأن  مثالً،  فرنسا  في  الرأي  واستطالعات  الدراسات  وتبین 

ولذا،   الیسار،  اتجاه  أكثر  األصوات یتحفظن  أغلبیة  النسائیة    كانت 

مكانه نفس  تجد  تظهر  السن  وبخصوص  الیمین،  في  الطبیعي  ا 

الف  تقدم  كلما  أنه  السن،  الدراسات  في  المسن  فإن رد    ین األشخاص 

 لدیهم تفضیل مؤكد للیمین والوسط. 

تحدید   في  والجنس  السن  على  القائمة  المتغیرات  تراجع  وحول 

الالسل أن  یرى  من  ھناك  اإلنتخابي،  و وك  النساء،  عدم  مباالة 

بال بعض  اھتمامهن  في  خصوصاً  نسبیة،  مسألة  باتت  العام،  شأن 

تتمثل في    ،عوامل جدیدةمع ظهور    األوساط اإلجتماعیة المیسورة،

بالنظر   وذلك  المرأة،  بها  تقوم  كانت  التي  التقلیدیة  األدوار  تراجع 

السیاسي   الحقل  في  ھامة  مواقع  تحتل  أصبحت  كونها  إلى 

كما  واالقتصادي،  ضعیف    واالجتماعي  متغیراً  أصبح  السن  أن 

اإلنتخابي،  السلوك  تحدید  في  بعین    خاصةً،   األھمیة  أخذنا  إذا 

رة تقارب األجیال ودورة الحیاة، والعوامل المرتبطة  عتبار ظاھاال

السلوك   لتحدید  كمؤشرات  والجنس،  السن  فإن  لذلك،  بالدیمغرافیا، 

ضرو إدراجهما  یبقى  ذلك  ومع  كافیة،  غیر  تعتبر  ریاً  اإلنتخابي 

 . 84لتفسیر السلوك اإلنتخابي 

 

 واالقتصادية  المهنية  المتغيرات  .ب 

المتغیرات   ھذه  ومستوى    ،مهني  -السوسیو  ماءاالنتتتضمن 

وھو   ،الدخل مالیة،  ذمة  التمییز   وامتالك  أھمیة  الى  یشیر  بین   ما 

ً   فاألوائل العمال المستقلین والعمال المأجورین،    ما یصوتون   غالبا

الی لصالح  كبیرة  النبنسبة  بصرف  الوسط  أو  مجال  مین  عن  ظر 
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تجاراً   إنعملهم،   أو  مزارعین  ً   كانوا  صناعا وفي    أو  صغار، 

تصوت  ا األخیرة  لمقابل  المأجورین -الشریحة   لصالح   -العمال 

والیسار نحو  ،  لمیلها  تبعا  المهنیة  اإلجتماعیة  الفئات  تصنیف  یبدو 

  أكثر تأییداً جـراء القـطاع العام ھم  الیسار مسـتقرا إلى حد كبیر، فأ  

أ   من  وله  الخاص،  القطاع  یؤیدون  جراء  الوسطى  واألطر  العمال 

الم من  أكثر  النسبة   ستخدمینالیسار  وبخصوص  العلیا،  واألطر 

المئویة للتصویت للیمین تزداد بمقدار تزاید عدد عناصر المیراث  

 الممتلكة. 

عام المحدد    ، بشكل  األفراد    -السسیوفإن  أن  یفترض  اقتصادي 

ً یمتلكون   ً   نظاما كنظ  رمزیا منهم،  واحد  كل  لدى  إلدراك  یشتغل  ام 

المواقع   وتراتبیة  السیاسیة،  واألعمال  العالقات  اإلجتماعیة، 

مع  أالمشروعة   المتطابقة  السلوكیات  وحتى  الالمشروعة،  و 

المشاكل التي یمكن أن تعترضهم في حیاتهم الیومیة، والطبقات ھي  

لكنه  تنظیمها،  بعدم  تتسم  معینة  مترابطة  تجمعات  تبقى  ذلك  مع  ا 

ال من  مجموعة  ً بواسطة  أساسا والمتمثلة  المشتركة،  في    ذھنیات 

وا األ الرموز  طبقي  لتماثالت  وعي  وجود  وكذلك  یدیولوجیة، 

العملیة   على  تأثیر  له  یكون  قد  الذي  الوعي  ھذا  أن  إال  مشترك، 

في ینحصر  طبقي،  تصویت  وجود  خالل  من  أنصار   اإلنتخابیة 

الیساریة   بالفكر األحزاب  بتشبعها  وھي  األ   المعروفة  یدیولوجي، 

ي ال یتعین  طبقال  واالنتماءتقوم بحشد أنصارھا على ھذا األساس،  

محدداً  ً   اعتباره  ً كافیا الفئات    ، خصوصا بعض  مهنیة    -السسیولدى 

التي ترى في تصویتها لصالح مرشحین من شرائح المجتمع العلیا،  

ً  والمنضوین تحت لواء ،  االجتماعي  االرتقاء من  أحزاب یمینیة نوعا

بعض   ھناك  أن  إلى  كما  المادیة  تبعیتهم  إلى  وبالنظر  األفراد 

معهفإنهم  یمشغل یتماھوا  سلوكهم  مهم  على  ینعكس  الذي  األمر   ،

ً   ،اإلنتخابي خصیصا یوجد  بالتماھي  الموظفین    والشعور  لدى 

مع   بالتطابق  شعورھم  ألن  والمستخدمین،  یكبر    رؤسائهم والعمال 
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 ً ى كینونة في  تبعیتهم المادیة المزمنة حتى یتحول إلبب  بس   تدریجیا

 .اتجاه الطبقة المسیطرة 

ھذا   االنتخاب ویعد   ً فردی  اً سلوك  النموذج   حسب  محدود  ا ولكنه   ،

األدوار   مثل:  اجتماعیة  وأطر وعوامل  بمتغیرات  ومؤطر وموجه 

والمجموعات  االجتماعیة،  واآلراء  والعائلة،   االجتماعیة، 

والفك السیاسي،االجتماعیة،  االجتماعیلكنه   ر  بالعوامل  یة  عتنى 

الثقافیة، على حساب  ی االقتصادیة  مكن استثناءھا  عوامل أخرى ال 

أال نغفل دور البیئة  ووتفسیره،   ند الحدیث عن السلوك االنتخابي ع

 . 85التنظیمیة المتعلقة بالبنیة االنتخابیة  وتأثیر العوامل السیاسیة 

 

 النفسية   متغيراتال  .ج 

اھتم الباحث تركز  على  ام  النموذج  ھذا  في  النفسي  ین  الجانب 

من أكثر  للناخب  األطر   الفردي  إلى  السیاسة  انتماءاته  األیدلوجیة 

والثقافیة  و االجتماعیة  العوامل  بقیة  من  وأكثر  االجتماعیة، 

و  االستعدادات على  واالقتصادیة،  بتلك  مشروط  التصویت  أن 

ً السیاسیة التي یتلقنها األبناء خالل تنشئتهم یرتبط كل    ،لذلك  ، ووفقا

 ً نفسیا تنطلق    شخص  اآللیة  دائم بحزب سیاسي معین، وھذه  بشكل 

شحن   متحزباً من  یصبح  حتى  أھمیة  المواطن  على  تأكید  وھنا   ،

التنشئة  عملیة  في  القدوة  والقائد  المربي  یمارسه  الذي   الدور 

یبدو  كمقترع،  دوره  إلى  باإلضافة  فالناخب  السیاسي،   والتكوین 

م  ً   ؤیداً كمتحزب  اختیاراته،  صادقا وثبات  استقرار  االنتخابیة   وقوة 

 التوجه العاطفي تجاه أحد   متأصلة في طبیعة تحزبه، أي من خالل 

 . األحزاب السیاسیة، ومن خالل التوجیه والتنشئة الثابتة والمستقرة 

النموذج على العوامل النفسیة، التي تتدخل بشكل أو    ویؤكد ھذا

النا شخصیة  بناء  في  لسلوك  العواوتعد   خب،بآخر  الموجهة  مل 

جتماعیة  العائلیة والبیئة اال الناخب واختیاراته، ویرى أن العالقات 
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ا العناصر  ھذهھي  تشكیل  تتولى  التي  وأبرز   ألساسیة  الشخصیة، 

للقیاس،   العوائق قابلة  غیر  مرتكزاته  أن  النموذج  ھذا  تواجه  التي 

یرتبط  وال ألنه  والقناعات  المدركات  من    ل میوبمجموعة 

تحدید واالتجاھا یمكن  ال  التي  تتوقف   ت  إنما  دقیق،  بشكل  تأثیرھا 

ال یمكن تعمیمها، ألن   لى نتائج عامة،عند الوصف، وھنا نحصل ع

ال األفراد  من  مجموعة  على  النفسیة  العوامل  نفس  تعني   توفیر 

نفس   على  الحصول  االنتخابیة،    السلوكیات بالضرورة  السیاسیة 

ل أكثر دقة، یفترض في  ك الناخبین بشكالتعرف على سلو  ومن أجل

 . 86المقابالت واالستبیانات  ھذا النموذج استخدام أسلوب 

 

 والثقافية التعليمية  المتغيرات  . د

التعلیميأتعتبر   المستوى  المتغیرات  ھذه  إلى    واالنتماء  ،ھم 

 ً انطالقا األول  المتغیر  قیاس  ویتم  دینیة،  التي    عقیدة  الشهادات  من 

مم الفرد،  علیها  األك یحصل  الشرائح  بین  تفاوتات  یدخل  ً   برا    سنا

 ً شبابا على    واألكثر  الحاصلین  عدد  كون  السكان،  الشهادة  بین 

فئات  من  فئة  كل  في  كثیراً   الثانویة  تطور  العقود    السن  خالل 

بالسیاسة، ومن    االھتمام   ازداد االخیرة، وكلما ارتفع مستوى التعلیم  

األك الممكن التبني  في  العامل  ھذا  یساھم  تواترا ًأن    وتكراراً ثر 

بالضرورة    ستراتیجي( اإلالناخب  )لسلوك   ذلك  یؤدي  أن  دون 

 .ورة ومدى ھذا التطور للمبالغة في صیر

ً   ویؤدي المتغیر الدیني دوراً  في تحدید السلوك اإلنتخابي،    مهما

ین للشعائر الدینیة على تحفظهم  ففي فرنسا حافظ الكاثولیك الممارس

ً أ، رغم  وترددھم اتجاه أحزاب الیسار   ن ھذا المتغیر قد تراجع نسبیا

بانتظ  السنوات  خالل الممارس  الكاثولیكي  ام للشعائر  األخیرة، ألن 

 ً ، وأقل صرامة في استطالعات الرأي، فلم  الدینیة بات أكثر تسامحا

الدینیة   بالشعائر  یقوم  الذي  الفرد  ذلك  أسبوع،  یعد  اكتفى كل    فقد 
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شهر،ب كل  مرة  للقداس  الدر  ذھابه  االودللت  أن  اسات  نتخابیة 

الكاثولیكي الذي یمارس بانتظام شعائره الدینیة، والذي یتوفر على  

متشابهین یصوت في الغالب لصالح    -مهني وسني  -تماعيوضع اج 

الناخبین   بخالف  الیمین  أو  وأنساق  الوسط  أنظمة  كون  اآلخرین، 

ال بها، فضالً الفعل  المرتبطة  والقیم  الكاثولیكیة  الكنسیة  تفرزھا    تي 

عن نظام الرمز الذي تحافظ علیه، وتتعهده المجموعات المرجعیة،  

السلوك على  قوي  انعكاس  بدءً ال ا  ات یله  في    نتخابیة،  التسجیل  من 

اال وانتهاءً اللوائح  عنها،    نتخابیة،  المعبر  ن  أویتضح  باألفضلیات 

الدیني   المتغیر  فرنسا  تأثیر  متغیر  في  تأثیرات  من  أھمیة  أكثر 

ا تفسیر  في  السیاسیة،  الطبقة  األفضلیات  على  تطرأ  التي  لتغیرات 

فراد على سلم  كن قیاس الصلة الوثیقة بین التصویت وموقع األویم

الدیني، والذي یتم بناؤه مع األخذ بالحسبان نظام الممارسة    االندماج 

ا على  وتطورات  والقدرة  مقوالت  مع  الدیني    االعتقاد لتعاطي 

 )الكاثولیكي(. 

الشواھد   تدلل  الدینوعربیاً،  الملتزمین  أن  یمیلون  على  لى  إیین 

لص الیمینیةالتصویت  أو  الدینیة  االحزاب  ً الح  ارتباطا یحسم  ،   

قیمیة  أص أو  أخالقیة  أطراً  تتبنى  التي  األحزاب  لصالج  بقوة  واتهم 

د أن دور الدین في تفسیر  وھو ما یؤكذات مرجعیة دینیة واضحة،  

تبر، لذا، نرى أن  االنتخابي له دوره الحاسم ووزنه المع   التصویت 

ما فیها األحزاب العلمانیة العربیة تحاول بقدر  العدید من األحزاب ب

اإلطار  ن  االمكا مع  تتعارض  ال  واجتماعیة  سیاسیة  برامج  تقدیم 

یتماھ  للثقافةالمرجعي   یكاد  وبشكل  من  العربیة،  الكثیر  في  ى 

 األحیان بأصول دینیة بحتة. 

اال السلوك  أن  یبدو  السیاق،  ھذا  یب  ابي نتخفي  عامة  قى  بصفة 

 ً و  خاضعا حقیقیة،  فرعیة  التماھي  لثقافة  بین  وثیقة  صلة  توجد 

والجو الحزالشامل  والتماھي  اإلثنیة،  المجموعة  مع  ال  ھري،  بي 

 ً فرعا إال  المعنیة،    صغیراً   یشكل  الظاھرة  بعض  أ ال  إمن  في  نه 
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معقد وشامل   لتنظیم  مع نسق  التماھي  في  یساھم  نجده  قد  الحاالت 

، األحزاب الدیمقراطیة اإلجتماعیة في أوروبا،  الشیوعیةاألحزاب  )

ومن الواضح أن ھذا التنوع    األحزاب األصولیة اإلسالمیة الخ...(، 

ى األفراد،  في التماھي كیفما كانت تأثیراته األخالقیة والعاطفیة عل

بعین   تأخذ  مجموعة  مع  التماھي  وقوة  له حجم  كل    االعتبار فلیس 

والثقافیة لهؤالء األفراد، لكن ھذا ال    ،لمهنیةسریة، اأوجه الحیاة األ

المعبر  األفضلیات  على  تأثیر  له  لیس  أنه  عملیة    یعني  أثناء  عنها 

 .التصویت 

التحلیالت البیئیة للسلوك اإلنتخابي سواء تلك التي    عموماً، تشیر

النموذج   المقاربات السیسیولوجيتعني  أو  السلوكي   ،  الطابع  ذات 

"میشیغا  التي  لنموذج  فين"  على    تعتمد  اإلنتخابي  السلوك  تفسیر 

الدی العامل  أو  الحزبي  كاالنتماء  طویل،  مدى  ذات  أو  عوامل  ني 

أكدت   حیث  نسبیاً  تتراجع  أصبحت  الطبقي،  االجتماعي  االنتماء 

أن سلوك الناخب أصبح متأثراً بظروف الحملة    العدید من األبحاث 

ختیاره  الناخب اقد یغیر  اإلنتخابیة، وللعوامل ذات المدى القصیر، ف

  .في ظرف وجیز

 

 ي تفسير السلوك اإلنتخاب  النموذج العقالني في .3

النمو أنیقوم ھذا  أساس  بشكل عقالني    ذج على  یختار  الناخب 

بذلك  استناداً  وھو  المصلحة،  وعامل   لمبدأ  القناعات،  عامل  یلغي 

الحزبیة، والطائفیة، والمذھبیة، والعائلیة،  یمكن  ولهذا ال   الوالءات 

یهمل   ر شامل فهو یغفل بعض الفئات، وجزئي ألنه ده ألنه غیاعتما

 . 87بعض المتغیرات 

ھذه   تشیر  الببساطة،  أن  إلى  والسیاسیین  النظریة  مواطنین 

على   للحصول  منهم  محاولة  في  السیاسي  السوق  في  یشاركون 

جدیدة،   خدمات  یرید  فالمواطن  ممكنة،  فائدة  أقصى  تحقیق 
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أصوات   یرید  ووالسیاسي  الم الناخبین،  یحصل  على  قد  رشح 

 . 88أصوات الناخبین مقابل تحقیق منفعة خاصة بهم 

من الناس عناء    لماذا یتكلف المالیین  – ن مفارقة إقبال الناخبین إ

ً  التصویت في أي    انتخابات وطنیة كبیرة عندما ال یكون لدیهم عملیا

النظریة الرئیسیة  ھي إحدى األلغاز    –النتیجة؟   فرصة للتأثیر على 

نظریة  العقالني   في  و االختیار  السیاسة،  علم  المنظور  في  من 

التطوري،   أن والنفسي  للناس  المنطقي  من  ً   إنه  شخصیا  یشعروا 

 .89بالمسؤولیة عن نتائج صنع القرار الجماعي كإجراء االنتخابات 

االنتخابيھیمنت   السلوك  تفسیر  مجال    )االختیارنظریة    في 

التي  (العقالني األ،  في  سیاسي  سوق  وجود  نظمة  تفترض 

تح تقوم  تمثل  الدیمقراطیة،  للعرض  دالة  وجود  على  لیالتها 

المقترح إحداثها، وتلتقي ھذه الدالة مع  السیاسات العامة المتبعة، أو  

أف تحدد  التي  الطلب  تحصدالة  التي  والنتائج  الناخبین،  ل  ضلیات 

نقطة    علیها  ھي  السیاسیة،  ال  االلتقاءاألحزاب  وھذه  بین  دالتین، 

بعیدة علمیة    النظریة  حقیقة  أیة  إرساء  ولو  عن  حتى  إمبریقیة، 

ً   عرف انتشاراً طبقت على الوالیات المتحدة األمریكیة، التي ت   واسعا

 . 90االستهالكیة لثقافة السوق، وشیوع األنماط 

ً إ انطالقا اإلنتخابي  السلوك  مقاربة  حاولت  التي  الطروحات    ن 

قامت على السوق،  ا  من مفهوم  اشتغال  آلیات  بین  ألحزاب  التماثل 

والمقاوالت   لهذه  االقتصادیةالسیاسیة  الحقیقیة  المرجعیة  لكن   ،

عمال "انتوني داونز"، الذي كان أول من  الطروحات، سنجدھا في أ 

نه  أیرى  حیث ناخب العقالني أو الناخب اإلستراتیجي، أثار مفهوم ال

برامج،    االنتخابات أثناء   المتنافسون  المرشحون  یقدم  العامة، 
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وعوداً  لهذه    ویصیغون  ویمكن  لخبرات،  عرض  بمثابة  تكون 

تدا أو  المواطنین  حیاة  تسهل  اجراءات  تكون  أن  بیر  األخیرة 

إلى الحد    (فائدته)ن یرفع  أاجتماعیة أو سیاسیة، ویفترض الناخب  

الشر على  نموذجي  تأثیر  مقابل  یكون صوته  أن  أي  وط  األقصى، 

 الملموسة لوجوده. 

تعرف الفرد    :، أولها العملیة مجموعة من الشروط  تفترض ھذه

  : على مصالحه، وقدرته على تصنیفها في سلم األفضلیات، وثانیها

للممثلین السیاسیین    واالجتماعیة   االقتصادیةى الحصیلة  اطالعه عل

المرشحین   ووعود  مصداقیة  مدى  إلى  باإلضافة  للحكم،  المزاولین 

  .91المعارضین 

ال الكسب  مفهوم  حول  العقالني  الناخب  إشكالیة  ألن  تقوم  قابل 

شكالً  ً   یأخذ  وفضال ً مادیا المكافآت  ،  على  المبني  التفسیر  ھذا  عن 

ن أن یحصل  ال وأنماط أخرى من المكافآت، یمك المادیة، ھناك أشك

علیها الناخب وال تكون لها أیة قیمة مادیة، مثل المتعة التي یجدھا  

في   ،  كاریزمیةیمتلك شخصیة  إلى زعیم سیاسي،    االنصیاعالفرد 

 قضیة سیاسیة كبیرة.  االنتماء لأو متعة 

قابلیة  تعد   أقل  ألنها  واقعیة  أكثر  النظریة  في    لالختزالھذه 

اقتصادیةمقار متوقعة  بة  مكاسب  عن  البحث  على  أن  تقوم  كما   ،

أن  یمكن  األخرى،  السلوكیات  أشكال  كل  مثل  اإلنتخابي    السلوك 

حساب   ثمرة  یكون  أن  دون  من  للنقاش  قابلة  غیر  بعقالنیة  یتعلق 

ً و غالبا یجهلون  دوافع  تحركهم  المثال  سبیل  على  فاألفراد    اع، 

الع المعقد ودالالتها  ع ذلك فإن أصوات الرفض ، وممیقةمصدرھا 

 . 92ستكون على ھذا األساس 

 ً عد یتحدد ن التصویت لم یأ  ، نه من الواضحإف  ، النظریةلهذه    وفقا

االجتماعي  المصوت  ببموقع  وال  واألیدلوجیة،  الحزبیة  ،  انتماءاته 
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، بحیث یمكن اعتبار الناخبین كمستهلكین  كن برھانات التصویت ول

منافعهم   إشباع  عن  ایبحثون  اإلى  للرھانات    ،ألقصىلحد  تبعا 

انتخابیة حملة  كل  إبان  الظاھرة    ، المطروحة  ھذه  تتعدد  وقد 

   .بانحراف األحزاب السیاسیة وضعف مشاعر االنتماء لطبقة معینة 

بات   فإن التصویت   ،على ما سبق  وبناءً    یأخذ صوراً   االنتخابي 

العقابي   ،متنوعة الذي یعني  كالتصویت  الصوري  والتصویت  نه  أ ، 

ھناك    ،إلى صنادیق االقتراع  خب الذي ال یذھب أصالً ابل النافي مق

 ً تصویتا ً   یصوت  مأأي    ،صوریا إلى  بالذھاب  نفسه  یجهد  كان  نه 

یختار،    ،االقتراع ال  أنه  إما  إال  ال  وذلك  االختیار  شروط  ألن 

معه حقیقتتناسب  اختیار  یوجد  ال  بأنه  مقتنع  ألنه  أو  فهؤالء  ،  ي، 

ھذا  یعبرو تصویتهم  خالل  من  أھمیتهن  الوقت  عن  نفس  وفي   ،

 ً وھذا ما یمكن تصنیفه ضمن    ،یؤكدون أن تصویتهم ال یجدي نفعا

 .93االمتناع االنتخابي الذي قد یتخذ مستویات متباینة ومتنوعة 

قاصرة في اإلحاطة    ( العقالني  ر )االختیا  في الواقع، تظل نظریة 

القائمة    تحكم في الناخبین، ألن العملیة الحسابیة بكافة الدوافع التي ت 

تل الكلفة والمزایا،  دوراً على مبدأي  ً   عب  السلوك    أساسیا في توجیه 

العملیة   فهذه  االخرى،  العوامل  أھمیة  تنفي  ذلك  ومع  اإلنتخابي، 

 ً أساسا بتفاصی  تفترض  مهتمین  مواطنین  السیاسي  وجود  الحقل  ل 

الحملة والشعارات أو وعود  على أن    حداثه، فضالً أ  ومطلعین على 

عن    زاً ن غامضة أو ملتبسة، مما یجعل الناخب عاجالمرشح قد تكو 

 . 94ي تحدید اختیاره بشكل عقالن

وھناك جزء اخر من التحفظات على ھذه النظریة یتعلق بمفهوم  

یقدم ف  الذي  المكان الرمزي  یه عرض محترفي  السوق نفسه، وھو 

الناخبین   وطلب  م  السیاسة  إشباعات  عن  كانت  الباحثین  وقد  ثلى، 

التعبیر   یتجا جاذبیة  استعماله  جعل  حد  إلى  ً قویة  عمیقا وسطه    وز 
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السیاسي،    االجتماعالفكري األصلي، وینتشر بشكل خاص في علم  

ذلك، تكشف    یتعین   ومع  مالحظات  وجود  على  ما  التأكید  التمایز 

 . 95والسیاسي   قتصادي الابین السوقین 

ال  وتتضمن أنها  موارد  إال  مادیة،  منافع  السیاسي  رأسمال 

ك تتضمن مجموعة من التمثالت اإلیجابیة وھویات  باإلضافة إلى ذل

ألواالنتماء إخضاعها  یستحیل  عقائدیة  وحموالت  العرض    لویات ، 

إذا كان العدید من الناخبین  و  والطلب، أو لحساب الربح والخسارة،

ً   فعالً یتوقعون   شروط تواجدھم،    لمرشحهم من خالل تحسین   سیاسیا

التصویت،   حق  یمارس  منهم  العدید  أن  حسابات  إال  مقابل  لیس 

عن  للتعبیر  بساطة  بكل  وإنما  المواطنة    عقالنیة،  بروح  إحساسهم 

خالل  نبیست  الذي من  سیاسي    تنشئتهم طونه  نظام  فكل  السیاسیة، 

أفراده،    یخلق  بین  ناظم  ثقافة  رابط  ضمن    تندرجیة  اس سیأو 

المعتقدات  ودور   مجموعة  المجتمع،  في  بالعیش  المتعلقة  والقیم 

السیاسة  التالحم    األنشطة  وتوجیه  دعم  تمكن  االجتماعيفي  التي   ،

من التوافق المتبادل للسلوكیات أو قبول التدخالت السلطویة الهادفة  

  السیاسیة تهدف إلى تعزیز التالحم فالثقافة    إلى فرض ھذا التوافق، 

النظام في مواجهة جمیع األطراف، كونها تؤثر على  واستمراری  ة 

وو أدوارھم  في  األفراد  واإلكراھات  سلوكیات  السیاسیة،  ظائفهم 

 .96السیاسیة التي تواجههم واستجابتهم للقوانین 

سابقاً، أشرنا  ً   وقد  غالبا بالتغییر  المطالبة  الفئات  أن  ما    إلى 

 مقاربة   تعد   مما   یمین،المحافظ یصوت لل  واالتجاه  تصوت للیسار، 

عقالنیة في تحدید السلوك اإلنتخابي من أجل الحفاظ على المصالح  

التوصل إلى ھذه المقاربة غیر كافیة،    تبین أن  ن ، لكبها طالبةأو الم

 ً من أجل الرغبة في األمن، أو على أساس   یتم التصویت إما   فأحیانا

  لیمین وتارة تصوت تارة ل  ففئة معینة نفسها قد ،  اجتماعیة  اعتبارات 
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حس وذلك  باألمن،للیسار  شعورھا  عدم  أو  شعورھا    والعتماد   ب 

یتطل العقالني  الالمقترب  شرط  توفر  بالضرورة  الفردي  ب  وعي 

وبناء على ھذا الدور الذي تلعبه القیم  ،  أساسي لهذا المقترب  كمعیار

على   القائمة  المقاربة  تصبح  الفرد،  بها  تشبع  التي  السلوك  وأنماط 

العر عا أولیات  والطلب  السلوك  ض  وتفسیر  تحدید  عن  جزة 

 . 97العقالني  ار االختیاإلنتخابي للكثیر من المواطنین وتحلیل مقولة 

أن  النموذج  ھذا  الوعي   ویفترض  من  عالیة  درجة  على  الفرد 

ومدرك ألھداف العرض   بمصالحه وأولویاته، وله معلومات كافیة 

خال من  ذلك  على  ضمانات  وله  لعراالنتخابي،  تفحصه   ض ل 

السوق االنتخابي من برامج ووعود ومعلومات عن المرشحین، مع  

ال توفر شرط للقیام  ناخب ذو مستوى یؤھله  أساسي وھو أن یكون 

المرشحین بین  للمفاضلة  والتفسیر  والنقد  الخیار    بالتحلیل  لتحدید 

المنافع،   من  األقصى  الحد  على  الحصول  من  یمكنه  یطلق  والذي 

الفرد  اھنا   على  الناخب  في  إلاسم  ویخمن  یفكر  الذي  ستراتیجي، 

ویحلل البدائل  من  یتخذ   مجموعة  ثم  أمامه  المطروحة  المعطیات 

 .قراره اإلنتخابي

وفي إطار ھذا النموذج تبدو الحمالت االنتخابیة وما یتصل بها  

على  بالغة،  أھمیة  على  ودعایة  سیاسي  اتصال  أنها   من  اعتبار 

تفس  االنتخابي، ویصعب  السیاسي  السوق  الناخبین  أساس  یر سلوك 

الثقافة السیاسیة   أن  محدودي  الدعایة، علماً  من السهل  في حمالت 

 .ئات یق األفكار لهذه الفترویج وتسو

 

 باالتجاهات  نموذج التفسير  .4

 نتخابي كمحصلة التجاھات الفرد یكشف ھذا النموذج السلوك اال

عاطفیة نحو السیاسة واألحزاب والمرشحین، ویصنف  المعرفیة وال

 عین أساسیین ھما:  إلى نو
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 المرشح المثالي:  عد المرشحين عننموذج ب   .أ

النموذج على فرضیة   أن لكل مواطن في كل    مفادھا   یقوم ھذا 

المثالي،   مرشحه  عن  ذھنه  في  وواضحة  كاملة  صورة  انتخابات 

الموجودة في ذھنه،   وسیعطي صوته للمرشح األقرب إلى الصورة

التساؤل   قیق میداني، یتمویمكن اكتشاف ھذه الصورة من خالل تح

فیه عن الصفات التي یرغب الناخبون في وجودھا لدى مرشحیهم،  

ترتی ا ب ثم  الناخبین  ھذه  تقییم  یلیها  األھمیة،  حسب  لصفات 

 ً ووفقا سبق،  ما  حسب  كنتاج    ،لذلك  للمرشحین  النموذج  ھذا  یبدو 

المثالیة  األوصاف  بین  تربط  ریاضیة حسابیة،  یرغب   عملیة  التي 

الن أوفیها  امتالك  وبین  تلك  اخب  الفعلیین من  المرشحین   اقتراب 

ال  ذھني  تصور  ھو  النموذج  وھذا  أكثر، األوصاف،  تثبت      لم  إذ 

التي  -حالة ما إذا لم یقترب من الصورة المثالیة   صحته، كما أنه في

في مطروح  الشك  مجال  الناخب،    -وجودھا یبقى  لدى  مرشح  أي 

  فمن یختار منهم في ھذه الحالة؟

الویمك  الصورة  إقول  ن  ھذه  بناء  في  تساعد  اإلعالم  وسائل  ن 

لدى  األ الذھنیة  من  كثیر  وفي  الوسائل  الجماھیر،  ھذه  تقدم  حیان 

 . 98الجماھیر  في عقول بیئات وھمیة 

 

 المثالي:  ب. نموذج اإللغاء واالختيار 

اال السلوك  أن  النموذج  ھذا  أصحاب  نتیجة  یرى  ھو  نتخابي 

من  ا لسلسلة  الذھنیة  منهالعملیات  كل  في  أحد  لمثالیة،  إلغاء  یتم  ا 

ارنة  نهایة المطاف مرشح واحد، وخالل المق المرشحین، لیبقى في 

عل األمر  بدایة  في  الناخب  من   ىیركز  سلبیة  األكثر  الجوانب 

بعض  كمساوئ  المقارنة،  في  المدرجة  أو   المرشحین  المعاییر 

ى  لع اختالفهم عن مزاجه السیاسي، أو وصفهم بالعجز لعدم قدرتهم

 
ع يي  للنش  والتبزرع  ال القاه  : الةار) نظ را. اإلعال، ي  حان عماد ؤكاو 98

 . 190(. ص2007
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إللغاء  حل بعض المشكالت، وھي بدایة عملیة التصفیة عن طریق ا 

تل المباشر المرشحین،  من  لهؤالء  جدیدة  مرحلة  تهتم  یها  المقارنة 

األكثر إیجابیة من نفس المعاییر، لیستخرج في   ھذه المرة بالجوانب 

المعاییر األكثر إیجابیة، وفي حالة   األخیر المرشح الذي تتوفر فیه 

ھذ  توفر  سیعید عدم  الناخب  فإن  المرشح  من   ا  مجموعة  صیاغة 

األ أخرالمعاییر  مرة  خاللها  من  یفاضل  التي  بین خرى،   ى 

 .المرشحین 

فعالیة بالتجربة، من خالل مدى التطابق بین   وھذا النموذج أكثر

للناخب وبین النظري  التي   الخیار  اإلنتخابیة  نیته  أو  الفعلي  خیاره 

النموذج ال تلف عن سابقیه من حیث عدم  خی یعلن عنها، لكن ھذا 

فمثالیته   والعموم،  تمتعالشمولیة  تفترض  شك  دون  الناخبین   من 

التي   من الثقافة التي تسمح له بتحدید مجموعة المعاییر   كبیر   بقدر

أنه كما  الناخبین،  لجمیع  یتوفر  ال  قد  ما   یقارن من خاللها، وھو 

ألن ما  ترك مجال تحدید المعاییر مفتوح، مما ینتج عنه تضارب،  

عند  مثالي  مث  ھو  بالضرورة  یكون  ال  قد  )س(  عند  الناخب  الي 

 .99الناخب)ص( 

 

 التصادفي نموذج التعلم  .5

تنویع    ی عد  التصادفي  التعلم  بالمؤثرات    في نموذج  التحكم 

الناخبین،   إقبال  مفارقة  حل  لمحاولة  الناخبین    حیث السلوكیة  أن 

المستقبل، ولكنهم   یحاولون التأثیر على نتائج االنتخابات في  ربما ال

الماضیة، كونهم یستخدمون تركیباً مما   االنتخابات یستجیبون لنتائج  

االنتخابات كدلیل على ما   ي االنتخابات األخیرة، وما أنتجته فعلوه ف

أنهم  فلو  تعلمهم،  عملیة  في  اآلن  به  القیام  في   یجب  صوتوا 

المفضل،  مرشحهم  وفاز  األخیرة   تصویتهم،  فسیتعزز  االنتخابات 

لمنطق التعزیز، سیزداد االحتمفق وو ال عن ذي قبل للتصویت له  اً 
 

 . 64.ص 34ؤصةر سبق ذك ه. ص  الالبل االنتخايي..  يار .. -99
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المقبلة،  في أنه  االنتخابات  جولو  من  في  م،  صوتوا  أخرى،  هة 

األخیرة، تصویتهم االنتخابات  فإن  المفضل،  مرشحهم   وخسر 

من ذي قبل أن یصوتوا له ثانیةً في    سی عاقب، وسیصبح أقل احتماالً 

 .االنتخابات القادمة 

المبد  إذ ونفس  ینطبق  فيأ  التصویت  عن  امتنعوا  االنتخابات    ا 

فاز فإذا  فامتناعهم األخیرة،  المفضل،  ومرة    مرشحهم  سیتعزز، 

وفقاً  ی    أخرى  التعزیز،  عرضة   فترض لمنطق  أكثر  یصبحوا  أن 

االنتخابات  في  للتصویت(  احتماالً  أقل  )أو    ولو   المقبلة، لالمتناع 

أقل   بغي أن یكونوا، فامتناعهم سی عاقب وینخسر مرشحهم المفضل

االنتخابات   في  التصویت(  إلى  میالً  أكثر  )أو  لالمتناع  احتماالً 

 . 100القادمة

 

 نموذج الثبات والتغيير  .6

یفترض ھذا االتجاه أن المواطنین تتكون لدیهم محددات موجهة  

ضابطة للسلوك االجتماعي عن طریق التنشئة، وھي منظمة وثابتة  

واإلدراك والتأمل  والعاطفة  العملللباعث  ھذه  وتسمى  یات  ، 

 باالتجاھات، فهي التي توجه حركة المواطنین وتحدد سلوكهم. 

االجتماعي یتعرض للتغییر المستمر،    ى أن الواقع وھناك من یر 

 ً ثابتا لیس  االجتماعي  النظام  وتشكل  وان  تبلور  حالة  في  بل   ،

ثبات   حالة  في  االجتماعي  الواقع  أن  یرى  فریق  وھناك  مستمر، 

ویر  االفتراض واستقرار،  بهذا  الثبات    تبط  أو  بالتغییر  المتعلق 

اإلنسان   بقدرة  یختص  فیما  معارضة،  على  بافتراضات  بالسیطرة 

یعتقدون أن اإلنسان ال یفعل    (الثبات )بیئته، وأصحاب االتجاه األول

وبالتالي فهذه الفئة    أكثر من االستجابة للنظام القائم أو یتالءم معه، 

لها  ید من الجهد  أقل تصویتاً، وتتطلب بذل مز لوصول المرشحین 

سان  التغییر فیرون أن في وسع اإلن  أما أصحاب اتجاه  واستقطابها، 
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بیئته  من  دائما  یغیر  وتصویتاً  101أن  نشاطاً  أكثر  فئة  وھي   ،

ومشاركة في العملیة االنتخابیة، ومن المفید تجنید فریق المتطوعین  

 وكوادر الحملة االنتخابیة من بین ھذه الفئة. 

 

 لمعلوماتية المعالجة ا ج موذ ن .7

واألشخاص   األشیاء  عن  الذھنیة  عادة صورته  اإلنسان  یؤسس 

التج طریق  وترتبط  عن  المباشرة،  غیر  والتجارب  المباشرة  ارب 

األ  بعواطف  التجارب  أن  ھذه  الدراسات  وتبین  واتجاھاتهم،  فراد 

وتصرفه   اإلنسان  عنه-سلوك  یصدر  ما  وكل  وأفعاله    -أقواله 

بهذ  دائماً  العمرھون  الصورة  المرجعي  ه  المختزنة في اإلطار  قلیة 

االستجابة   وتحصل  واألحداث،  األشیاء  مختلف  من  عن  لرسالة 

الرسالة   تلك  رموز  بین  یحدث  الذي  للتفاعل  نتیجة  بعد  -الرسائل 

ومرورھا في مصفاة اإلطار المرجعي، واجتیازھا ودخولها  قبولها  

تكونة  العقلیة الم  وبین الصورة   -إلى دائرة نظام المخزون المعرفي

 . 102  لها عن الخبرات السابقة

ھذ یو الشبیهالن  اقوم  المعلومات   موذج  منطقي  بالعملیة  بتصور  یة 

صور  حول   ببناء  یقومون  معلومات  عوامل  إال  لیسوا  األفراد  أن 

ذھنیة لبیئتهم، وھو تصور مشتق من علم النفس التأملي الذي یشیر  

الخا واقعهم  بمنشأ  یقتنعون  الناس  أن  على  إلى  المبني  ص 

ة  مالحظاتهم الخاصة، ومالحظة األفراد، وصورھم الذھنیة الخاص

 وسلوكهم.  ى انتباھهم ومعرفتهم ببیئتهم، وتؤثر عل

إن عملیة معالجة المعلومات تتركز على انسیاب المعلومات إلى  

حیث تمر بعدة تحوالت، وبحیث    الذاكرة كما یحدث في الكمبیوتر،

 
 . 79-52.صص   ذك ه...  ؤصةر سبق   المشارك  الاياسي  والةرمق اطي ..صالح 101
سميا،102 ؤزةي  االتصال."   حمية   وسياس   الصبر   البني   يني   إشكالي   في  دراس    .

  يغةاد  هاؤع  يغةاد  ؤجل  الباحث اإلعالؤي   "االتصالي  لالستزالل والثلقاف  الع يي 

 . 14-4 .صص  . 2009رلبلج  ح ر ان/7-6ع 
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ات، وذاكرة عاملة ذات قدرة محدودة  یكون إدخال وإخراج للمعلوم

إلى  المعلومات من ذاكرة  ة كبیرة، وتنتقل  وأخرى مركزیة ذات سع

مع یتم  حیث  ومراجعتها  أخرى  ومقارنتها  وتحویلها  الجتها 

 والوصول إلى قرار بشأنها ثم استرجاعها. 

النموذجبحث  ی و الجمهور    ھذا  بها  یستقبل  التي  الكیفیة  في 

في  ویختزنها  بما  ھذ  المعلومات  ویستخدمها  یصوغها  ثم  ومن  نه، 

وتوجهاته،   مع رغباته  النظری  والفكرة ینسجم  لهذه  تقوم  الرئیسیة  ة 

نظر منمطة   ن األشخاص لدیهم وجهات أ لتي تقول  على الفرضیة ا

تقع   التي  األحداث  أو  األشخاص  أو  األفكار  بعض  ومترسبة حول 

ت حولهم، والذھن  العقل  في  المترسبة  الذھنیة  الصور  ساعد  وھذه 

ر  أن لدى الجمهوو  محیط الشخص وبیئته، على تفسیر ما یدور في 

عالم أو بعض القائمین باالتصال  إلا انطباعات مترسبة عن وسائل

عنها، یتحدثون  التي  المضامین  خالل  تؤثر    من  االنطباعات  وھذه 

الوسیلة ومضامینها   سلباً أو إیجاباً على الجمهور في تعامله مع ھذه 

القبول أو  في  ،وبالتالي  ، بالرفض  المترسبة  األفكار  الذاكرة   فإن 

الشخص  على  تت   ،تؤثر  التي  األفكار  یتجاھل  معه  بحیث  عارض 

على  تغییر   ویركز  ھناك  یكون  وقد  أفكاره،  تعزز  التي  األفكار 

حالة  في  المترسبة  وطریقة   لألفكار  وتركیزھا  المعلومات  تدفق 

واجه  لة فهي ت تتم بسهو عرضها لألفكار واألحداث، وھذه العملیة ال

 .103بمقاومة صعبة من األشخاص 

 

 الخطةنموذج  .8

  تجسد   ون خرائط ذھنیة المواطنین یشكل  أن   ا النموذج فترض ھذ ی

لتنظیم    تمثیالً  تستخدم  الخطط،  أو  الذھنیة  الخرائط  ھذه  لبیئاتهم. 

 
.وصف نظ ي للعالق   .وسائ  اإلعال، واإلعالن"عبة الع ر  حمة عبة هللا الحان  103

 . 2006  168  العةد ال راض  ؤجل  عال، اإلقتصاد  "والتأثي 
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كیفیة    ،المعلومات  على  الخطط  لهذه  والمضمون  الشكل  ویؤثر 

 إدراك الفرد لبیئته. 

العملیة    الخطة نموذج  تقاطع  ی و خطط  من  واسع  ھامش  مع 

السابقة، الذي أش  المعلوماتیة  الفقرة  إلیه في  الإذ أن    رنا  معرفة  بناء 

الخطة   وتعتبر  بالتخطیط،  تعرف  المعلوماتیة  العملیة  نظریة  في 

 ً الهیكل التأملي الفكري الذي یمثل المعرفة المنظمة الخاصة    رسمیا

 بمفهوم معین أو نوع من المثیرات. 

اوتعد   ورغباته  خطة  أھدافه  تعكس  نفسیة  صورة  لفرد 

وسما خط  ته، وخصائصه  خلق  نمویمكن  خالل  من  الفرد  وذج  ة 

بطل،   لسلوك    نا وتزود شعبي  الخاصة  بالتوقعات  التخطیط  وظیفة 

 فرد أو منظمة مبني على تصنفیهم االجتماعي. 

ی   التخطیطي  المدخل  أسباب مشاركة  إن  التعرف على  مكننا من 

السیاس في  أل ف  ،ةالناس  عادة  السیاسة  في  یشاركون  لهم  الناس  ن 

ذین یشاركون في  وبالمقارنة بال  ،توجههم نحو ھذه المشاركة  خططاً 

بتخزین   ویقومون  مختلفة،  بصورة  وبیئتهم  حیاتهم  یرون  السیاسة 

المعلومات بصورة مختلفة، كما أنهم یقومون باسترجاعها بصورة  

 مختلفة. 

التخطیطي   االتجاه  ھذا  استخدم  اختیار  لقد  كیفیة  لتوضیح 

لمر في  الناخبون  المفضل  الناخبین    حیث االنتخابات،  شحهم  أن 

باالس م یقومون  المرشحین  مواقف  عن  الحزب  تدالل  خالل  ن 

فئات    واألیدیولوجیا  أربع  عبر  مرشح  لكل  الذاتي  والتخطیط 

الحزبي،   االنتماء  الجماعة،  عالقات  المركز،  ھي  تخطیطیة 

 والشخصیة. 

الخ  المعلومات  المرشحإن  بموقف  كبیر    اصة  تأثیر  له  سیكون 

ا  جداً  ھم على  والناخبون  الموضوع،  مخطط  ھو  الذي    لناخب 

حزبیون ذوي    ،لذلك  ،مخططون  المرشحین  على  یركزون 
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وتأثیرھا   التخطیطیة  االختالفات  أظهرت  وقد  الحزبیة،  االنتماءات 

 . 104على قرار التصویت كمحددات لقرار التصویت 

 ك االنتخابي ية لنظريات تفسير السلوتوظيف الحمالت االنتخاب

استعراض   االنتخاب بعد  للسلوك  المفسرة  والنظریات  ي  النماذج 

االنتخابیة حمالتهم  ومدراء  للمرشحین  من    یمكن  االستفادة 

 المالحظات التالیة: 

االنتخابي  - التفسیر  نظریات  منطلقات  واختالف  فلكل  تعدد   ،

االجت )البیئي،  خالله  من  انطلق  معیار  النفسي،  نموذج  ماعي، 

 العقالني..الخ(. 

تفسیرھا ألن كل نموذج ركز على عوامل  محدودیة    - وجزئیة 

 وأھمل األخرى.  معینة 

المتعلقة    - والقانونیة  التنظیمیة  العوامل  النماذج  مجمل  أغفلت 

 بالبنیة االنتخابیة. 

إدارة  تفید  أن  یمكنها  النماذج  ھذه  مجمل  فإن  المقابل،  في 

وا االنتخابیة  للكشف  الحمالت  استراتیجیات  تصمیم  في  لمرشحین 

الناخبین في الدائرة االنتخابیة والبحث في عد عن خص د من  ائص 

 : المسائل المتعلقة بخصائص وسمات الناخبین مثل

التعلیمیة   - ومستویاتهم  الناخبین  دخل  مستویات  ھي  ما 

 والمهنیة أعمارھم؟ 

أوقات   - تغطي  التي  المجاالت  وأكثر  وظائفهم  أھم  ھي  ما 

 م؟ فراغه

فئة   - كل  اھتمامات  في  مثالً البحث  متجانسة    : انتخابیة 

 ..الخ. أو الشباب  ،اءأو النس  ،اھتمامات ومشكالت كبار السن

 
 .79-52.صص صالح..  المشارك  الاياسي  والةرمق اطي ..  ؤصةر سبق ذك ه.  104
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االنتخابات  یبلغ  كم   - في  شاركوا  الذین  الناخبین  عدد 

 الماضیة؟ 

دائرتك   - في  والوطنیة  المحلیة  الملحة  القضایا  تحدید 

 . االنتخابیة 

م في تأیید الناخبین لك  ما ھي الحوافز التي یمكنها أن تسه  -

 كمرشح. 

للسلوك  یو المفسرة  والنظریات  النماذج  على  االطالع  ساھم 

في المدن والمناطق الحضریة عنها في  خابي في إدراك التباین  االنت 

أكثر   المدن  في  الموجود  االجتماعي  فالتنوع  كبیرة،  بدرجة  الریف 

كما   للعصبیات،تعقیداً وأكثر ارتباطاً بالمصلحة وأقل تأثراً باالنتماء 

تصویتهم یقوم    ،أعلى للفردیة، وبالتالي  سكان المدن میالً یوجد بین  

ت  أساس  وأیضاً على  للمصلحة،  شخصي  المیول  قدیر  أساس  على   

 والقناعات السیاسیة للناخب. 

تقریر   في  األساس  ھي  االنتخابي  الثقل  مراكز  تظل  ھذا،  ومع 

المناطق الحضریة أیضاً، وتتم  التصویت في  ركز مراكز  اتجاھات 

االنتخا  والشخصیات  الثقل  المصالح  جماعات  حول  المدن  في  بي 

یعیة الموجودة على المستوى المحلي، وأھم  العامة أو القیادات الطب

 : 105في ھذا المجال ھي الجماعات التي یمكن رصدھا 

الرئیسیة  .1 والتجمعات  األسواق  في  وخاصة  حیث    ،التجار: 

أو عدد م  للتصویت ككتلة،  الكتل على درجة  یمیل ھؤالء  عالیة  ن 

اإل الموارد  وبحكم  االنسجام،  التجار،  من  لكبار  المتاحة  قتصادیة 

قتصادیة بالدائرة،  ت اإلرصة التي یتیحها وجودھم ضمن العالقاوالف

فإنهم عادة ما تكون لدیهم القدرة على التأثیر على أعداد إضافیة من  

 الناخبین، ولو من غیر التجار. 

 
)القاه  : المجمبع  المتحة     همال عبةالجباد  دلي  ادار  الحمال. االنتخايي  105

 19(. ص2005
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ووأصحاب    یون الحرف  . 2 الفئات الورش:  لها    ھي  یتیح  التي 

  رة، وجودھا لفترات طویلة في الشارع الفرصة للتعرف أحوال الدائ

، والتي كثیراً ما  حتكاك مع أجهزة اإلدارة المعنیةكما یتعرضون لال

 یحتاجون لالستعانة بنفوذ عضو برلماني لمساعدتهم على حلها. 

ا   المقاھي:   .3 في  یتكون  حیث  منها،  الرئیسیة    -لمقاھيخاصة 

 ً طویالً  م  -غالبا وقتاً  یقضون  الذین  األشخاص  یضم  صغیر  جتمع 

المقهى،  إما بسبب طبیعة األنشطة االقتصادیة    وبصفة منتظمة في 

 التي یعملون بها، أو بحكم العادة. 

الشركات   . 4 مثل  الرئیسیة:  واإلداریة  االقتصادیة  المصالح 

 والمصالح الحكومیة الموجودة في نطاق الدائرة. 

األھلیة:   . 5 حیث    الجمعیات  منها،  الخدمات  جمعیات  خاصة 

سك  من  كبیر  عدد  حیاة  في  مهماً  دوراً  الدائرة،تلعب  أنها    ان  كما 

 عادة ما تكون أحد أدوات بناء النفوذ السیاسي في المجتمع المحلي. 

 مراكز الشباب.  .6

ذات األصول الریفیة: والتي تتخذ    الجهویة و التجمعات القبلیة   . 7

شك ھذه  ل  أحیانا  وجود  ویكثر  رسمیاً،  المشهرة  األھلیة  الجمعیات 

تجتذ  التي  الحضریة  المناطق  في  من  التجمعات  كبیرة  أعداد  ب 

العصبي   أو  الجهوي  األصل  ذوي  من  الریف  من  المهاجرین 

 المشترك. 

إلیها   المشار  التصویتیة  التكتالت  مع  العمل  فإن  عامة،  وبصفة 

رشح یهدف إلى الفوز  لمفي الفقرات السابقة ھو أمر ال غنى عنه  

وتحتل   األصوات،  من  ممكن  عدد  أكبر  على  الحصول  ویرید 

أھمیة غیر كبیرة كأداة للفوز بتأیید ھذا التجمعات،  الرسالة السیاسیة 

  یة ھي العامل األكثر تأثیراً فالمصالح المباشرة وذات الطبیعة المحل

ه  ھذ في اتجاھات تصویت أغلب ھذه الفئات، ولكي یتم الفوز بتأیید  

على   سابقة  مبكرة  فترة  منذ  معها  العمل  یفترض  التجمعات 

المرشح   كان  إذا  فحتى  تقدیم  االنتخابات،  على  وقادراً  مستعداً 
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مدى   في  مباشر  رابط  وجود  فإن  لهم،  وملموسة  مباشرة  خدمات 

ریب بین ھذه الخدمات والسعي للفوز بالتأیید االنتخابي یثیر  زمني ق

كان ھذا السلوك اإلیجابي من جانب    ذاشكوكاً وعدم ثقة تتعلق بما إ

باإلضاف االنتخابیة،  الحملة  انتهاء  بعد  سیتواصل  أن  المرشح  إلى  ة 

القیادات -العناصر من    -خاصة  قدر  لدیها  التجمعات  لهذه  المكونة 

ال  بالنفس  علیها    االعتداد  یغلب  في عالقة  باالرتیاح  تشعر  یجعلها 

 طابع الرشوة االنتخابیة. 

ا لدى  یكن  لم  المادیة  لمفإذا  اإلمكانیات  أو  السابقة  الخبرة  رشح 

ال أواصر  وبناء  التجمعات  ھذه  مع  للعمل  فإنه  الالزمة  معها،  ثقة 

بعض   تأیید  كسب  محاولة  إلى  یلجأ  أن  یمكنه  تجاھلها،  ودون 

عناصر أو  كیانات  قطاعاتها  لیس  االنتخابیة  التجمعات  فهذا  ھا، 

مناس ھامش  ھناك  وإنما  اختراقها،  یمكن  ال  حریة  ب  مصمتة  من 

الحركة یتمتع به أعضائها، باإلضافة إلى ذلك، فإنه یمكن للمرشح  

الخدمات  بعض  ھذه    تقدیم  أعضاء  لبعض  التكلفة  محدودة 

محدودة    الجماعات، األمر الذي یتیح له النفاذ إلیها، ومن الخدمات 

 :106التكلفة التي یمكن تقدیمها في ھذا المجال 

یت  . 1 لمن  القانونیة  المساعدة  في  وتقدیم  الدائرة  أبناء  من  رط 

في   النجاح  ویستلزم  والعدالة،  والقانون  األمن  أجهزة  مع  مشكالت 

االنتخابیة  تنفی الحملة  إدارة  فریق  وانتباه  یقظة  األسلوب  ھذا  ذ 

ون قادراً على التحرك بسرعة  المسئول عن ھذا القطاع، بحیث یك

 لتقدیم المساعدة في مثل ھذه الحاالت. 

المحتا  . 2 قد  جمساعدة بعض  الدائرة على حل مشكالت  ین في 

الحصول   مشكالت  مثل  إداریة،  أجهزة  مع  التعامل  في  تواجههم 

التراخیص،  ع واستخراج  الدولة،  نفقة  على  بالعالج  قرار  لى 

با األطفال  وإلحاق  البناء،  بذلك  ومخالفات  القیام  ویستلزم  لمدارس، 

مثل أداء  في  المحتاجین  مساعدة  على  القادرین  األفراد  ھذه    توفیر 
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المواطن   مصاحبة  مجرد  فإن  اإلیمان،  أضعف  وفي  الخدمات، 

الم أمام األجهزة  بجانبه  یمكن  والوقوف  الخدمات  بأداء ھذه  ختصة 

 أن یكون له أثر طیب. 

لحاالت    .3 المرشح  وإمكانیات  تتناسب  مالیة  مساعدات  تقدیم 

ھي في أمس الحاجة إلیها مثل األسر التي قد تفقد عائلها، أو رب  

 لذي یفقد فجأة قدرته على العمل. ااألسرة 

أو   .4 الدائرة  داخل  المرشح، من  مؤیدي  بأطباء من    االستعانة 

أب  من  للمحتاجین  مجانیة  طبیة  استشارات  لتقدیم  ناء  خارجها، 

 الدائرة.

التعرف على المشكالت التي یواجهها العاملون في المصالح    .5

 لها. االقتصادیة واإلداریة وتبني واقتراح الحلول 

توفیر    . 6 الجهات، مثل  لبعض  التكلفة  تقدیم مساعدات محدودة 

ز الشباب المحلي، أو تنظیم  أطقم مالبس لفرق ریاضیة تابعة لمرك

  دورة ریاضیة، أو توفیر بعض التجهیزات الطبیة لعیادة شعبیة، أو

 . بعض األثاث واألدوات لحضانة تدیرھا جمعیة أھلیة 

 االنتخابي مقاربات السلوك 

دراسة   االن تمثل  مدخالً السلوك  ً   تخابي  على    رئیسا للتعرف 

تج النخب السیاسیة  نت التي    مكونات ومحتوى الثقافة السیاسیة السائدة

و السلوك،  ھذا  یفرزھا  ریالتي  على  السیاسیة،  أضعها  السلطة  س 

خصائصه   ومعرفة  االنتخابي  السلوك  أھمیة  معه  یتضح  مما 

سائدة وممیزاتها،  ص الثقافة السیاسیة الومحدداته التي تعكس خصائ 

نه یعد  أال  إ،  صعوبة تعریف السلوك االنتخابي تعریفا محدداً   ورغم 

وسنشیر  مظ  من   مظهراً  العام،  السیاسي  السلوك  بعض  إاھر  لى 

 :107المقاربات التي حاولت تناول السلوك االنتخابي 

 
صةر سبق  ..  ؤيالمجتمع الصح اوي النتخايياؤحةدا. الالبل   ..حمةان 107
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 حرية الفرد تساهم في تعبير أفضل عن تطلعاته:  -أ

سیاقات یندرج   في  االنتخابي  الالسلوك  مبدأ  رئیسه  تعزیز  في  ة 

ً   فممارسة الجماھیر لحقها االنتخابي بحریة،  ،التصرف الحر   ووفقا

، بمعنى أن  ة حقیقة ال مجازاً ییجب أن تكون حر  ،اطیةمقردی  ألسس

تلك القدرة على تحقیق ھذه  وتم  ؟ترید وتعرف ما ترید ولماذا ترید 

وبحیث  ان  الحاجات،  سلوك  عقالني  توفر  كامل  إ تخابي  رادي 

الفرد   استناداً ،  الحریة ثقافة  قوى  و  ، المرجعیة  إلى  وجود  دون 

اختیاراته، في  تؤثر  عقالنیة  ال  الذمم،   خارجیة  وشراء  كالتزویر، 

العصبی أوتار  على  بعید  والتالعب  ھو  ما  وكل  والدمویة،  القبلیة  ة 

البرامج  عن قواعد اللعبة الدیمقراطیة من تنافس شریف على أسس  

الحقیقي إلرادة واختیار  واألفكار والتوجهات، حتى یضم التعبیر  ن 

 ناخبین. ال

 

الع  -ب للقالثقافة  ايجابي  محفز  الواعية  السياسي  النية  فعل 

 المسؤول:  

الدیمقراطیة،  إ دعائم  یوطد  الموضوعي  االنتخابي  السلوك  ن 

وضع   خالل  من  األساسي  االنتخابات  رھان  كسب  في  ویساھم 

ا   مجموعة من السلوك  لترشید  العقالنیة  النتخابي وجعله  المحددات 

ً   سلوكاً   :108وذلك من خالل  ومسؤوالً  واعیا

إ - السیاسي:  والجهل  األمیة  من  أنهالتحرر  یمكن    ذ  تحرر 

 ن صدقیة الخطاب والتضلیل السیاسي. المواطن من التمییز بی

الفاقة والفقر، وفقدان   - التحرر من الخوف: اي الخوف من 

إال التحرر  ھذا  یتم  وال  الوظیفي،  المنصب  أو  خالل  المكانة  من   

 االستقالل المادي. 

 
 . 66صالمصةر الاايق.  108
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تمكن   - المجتمع:  خالیا  مختلف  في  عقالنیة  ثقافة  انتشار 

من   وأساسي  الفرد  مبدأي  بشكل  مختلف    إلعمال اللجوء  في  العقل 

الفردي   السیاسي  الفعل  في  وباألساس  االجتماعیة،  عالقاته 

 والجماعي.  

ثقا - مشاركة:  انتشار  سیاسیة  المواطن  أفة  ارتباط  ساسها 

 اته السیاسیة. السیاسي، واھتمامه بمختلف مخرجبالنظام 

یساھمو عقالني  انتخابي  سلوك  عن  الحدیث  یمكن  بدوره    ال 

وإرساء   الدیمقراطیة  تدعیم  في  ھذه  األساسي  توفر  دون  قواعدھا 

السلوك   ھذا  ترشید  في  متكاملة  دورھا  تؤدي  والتي  الشروط 

 ثه. وتحدی 

 

 : المقاربة البسيكوسياسية -ج

المقارب  ھذه  تنبؤاً   ،ةحسب  األكثر  العامل  باختیارات    فإن 

عب تنتقل  ما  عادة  والتي  الحزبیة،  الهویة  ھو  الوحدة  التصویت  ر 

، إال  فمتى ارتبط الفرد بحزب ما  ،اسیةة أي عبر التنشئة السی یالعائل

، كما أنها تلعب  التي تمده بشبكة تفسیریة للواقع  وتأثر بأیدیولوجیته

المن حجج  ضد  الفرد  لدى  مصفاة  أھمیة  دور  من  وتضعف  افسین 

االنتخابیة،   ضمان  حمالتهم  ما  حد  إلى  تعتبر  الحزبیة  فالهویة 

  الزار سفیلد " حاول  وقد   .109االنتخابي   للتصویت النسبي    االستقرار 

لمختلف   " لیبسيو تفسیرات  كانت    التصویت ضعیات  وتقدیم 

 : 110أوضحها 

الحكومیة،أ   - السیاسة  المصلحة ضد  بهدف  یكون  التصویت    ن 

السلو یتبناھذا  أن   ه وك  إال  العام،  القطاع  إلى  المنتمون  الموظفون 

ذلك غیر  أخرى  ،األمر  فئات  التي  رر  تتض فهناك  السیاسة  من 

 التصویت.  عن  االمتناع لكن یكون رد الفعل ھو  ، تنتهجها الحكومة
 

 . 38ذك ه. ص  ؤصةر سبق   الع وف االنتخايي....الفقي  109
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موقع الفرد داخل الجماعة اإلجتماعیة یحدد سلوكه اإلنتخابي،    -

الذي الذي   كالعامل  بالمحیط  العایتأثر  فیه، عكس  في  یشتغل  ملین 

 .نسبة مشاركة  ین یسجلون أدنى ذ البیوت ال

تمارسه    - الذي  ماإلكراه  اإلجتماعیة  الدفع الجماعة  خالل  ن 

یشاركون بكثافة، لكن    هم شحیها، تجعلالتصویت لمر بالمواطن إلى 

و تأثیر قوة  بقوة  مرتبطة  السیاسیة  المشاركة  الجماعات   كثافة  ھذه 

 .نفسها على األفراد 

المطالبة للتغییر تجعل الناخب في  تصادم المواقف المحافظة و  -

ً مما یجعله یتبنى م   ، حیرة موقف ً   وقفا عن    االمتناع من خالل    سلبیا

 .التصویت 

 السلوك االنتخابي محددات 

 

   القبيلــةأوالً: 

مدخال ً  القبلیة  في  تعد  االنتخابي،  السلوك  لفهم  األھمیة  بالغ 

 ً عموما العربیة  زالت و،  المجتمعات  جوانب    ما  كل  في  تتحكم 

المجتمع وبالخصوص التنظیم االجتماعي، السیاسي واالنتخابي، إذ  

والحمائل    الحظ ن الكبیرة  والعائالت  القبائل  في  أن  نفوذھا  تمارس 

عبر  العربیة  الدولة  وتعززه  معین،  جغرافي  ترسیمه ضمن    مجال 

مؤسساتیأط المرسمیة،    ة ر  أھمیة  خالل    حدد وتظهر  من  القبلي 

الجغط التوزیع  تقسیم  بیعة  على  ینعكس  ما  وھو  للسكان،  رافي 

االنت والشرائح  االنتخابیة،  على    خابیة الدوائر  موزعة  نجدھا  حیث 

 .111ھذه الدوائر حسب االنتماء القبلي ولیس المجالي 

المو ھذا  للمرشحین،    حدد یسهم  القبلي  االنتماء  طبیعة  فهم  في 

قبیلة   كل  تفرز  لالنتخحیث  مرشحها  عائلة  و أو  تسمح  ابات،  ال 
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من خارجها، وھو ما یقوم المرشح باستثماره من أجل    بترشح أحداً 

األصوات  فیتحصیل  وتقدیم  ،  القبلیة  االجتماعات  حضور  إلى  عمد 

فیها،   النفوذ  وذوي  ووجهائها  القبائل  وشیوخ  مخاتیر  إلى  الوعود 

مقایضة   االجتماعات  خالل  من  والعائالت  القبائل  تعمل  كما 

للحصو الفوائد  المرشحین  وخاصة  الفوائد،  أكبر  على  ل 

 .112المباشرة 

قبلیة   بیئة  في  االنتخابي  العمل  من    ة وعائلیویفرض  عال  قدر 

للحساسیات   االنتخابیة  حملته  ومدیر  المرشح  لدى  الحساسیة 

ففي المراحل األولى من    ،والمنافسات التي تنطوي علیها بیئة كهذه

ً الحملة االنتخابیة یجب على المرشح أن یظهر ح على    شدیداً   رصا

االھتمام   من  القدر  وبنفس  متساویة  بدرجات  ً   –االقتراب    -تقریبا

تتعلق    ات،العصبیبكافة   كامنة  حساسیات  إثارة  یتجنب  حتى 

، رغم أنه  بالمنافسات التقلیدیة حول المكانة بین العصبیات المختلفة

 -عملیاً –

بنفس   المختلفة  للعصبیات  التوجه  الصعب  من  یكون  سوف 

على األقل من حیث ترتیب وتتابع التوجه لكل    ن االھتمام،الدرجة م

 . 113جه للبعض اآلخرا التولبعضه إذ البد أن یسبق التوجه منها،

القبیلة  ت   مؤسسة  مدخالً أ عد  العائلة  في  أساسیا ً  و  الفوز  لكسب 

تجدید   خالل  من  ونفوذھا  وجودھا  لتقویة  وفرصة  االنتخابات 

الح القبیلة والعائلة وتقویة  مشروعیتها، ومناسبة لاللتفاف حول مص 

بی  األخرىموقعها  والعائالت  القبائل  باقي  مما  ن  مؤسسة  ،  یجعل 

تضامن    ، عبركل آلیات السیطرة التي تمتلك بها الفرد قبیلة تستنفر ال

العصبیة  على  ترتكز  ووحدة  وغیرھا  وتكافل  لتوجیه    ،والقرابیة 

ی الذي  المرشح  للحلیف  والدعم  التصویت  نحو  الناخب  حقق  سلوك 

للقبیلة، دون مراعاة لمدى جدیة برنامجه    أكبر مصلحة وأعم فائدة
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مد االنتخابي   أو  وجد،  للإن  استعداده  البرنامج،  ى  ذاك  عن  نضال 

وھو ما ینعكس على المشاركة الكثیفة لكل أفراد القبیلة في تنافس  

 شدید من أجل نصره ھذا المرشح أو ذاك. 

ئالت الكبیرة والحمائل  أما على المستوى الفلسطیني، فتمثل العا 

رشح بتجاوز  ، ومن الصعب أن ینجح موالعشائر ثقالً انتخابیاً ھائالً 

الهاھذ  المحدد  ونظم  ا  بالدوائر  المرتبطة  االنتخابات  في  خاصة  م، 

االنتخابات القائمة على األغلبیة، إذ تتجمع أغلبیة العائالت الكبیرة  

 في جغرافیة مناطق معینة. 

زید فرص مرشح ینتمي  لیست قلیلة ت  فإنه في مرات   ،ومع ھذا

قبلیة صغیرة،  أو عصبیات  العائ  لعائالت  الكیانات  تراضت  لیة  إذا 

أو إذا    ، عضلة میزان القوى المتكافئ بینهامالكبرى على ذلك كحل ل

لعائالت  الفوز بتأیید عدد كبیر من أبناء القبائل وا  استطاع المرشح

تأیید    سها مصلحة فيتي ال تجد لنفوال  ،المتوسطة والصغیرة الحجم 

 . 114مرشح ینتمي لعائالت كبیرة 

 

 ثانياً: المحدد األسري 

ك االنتخابي بالخصوص  التأثیر على السلو  یبرز دور األسرة في 

الوالدین على   یعمل  إذ  االقتراع،  وأثناء  االنتخابیة  الحملة  فترة  في 

األسرة،    فرض  أفراد  كافة  على  مبكراً االختیار  األسرة  تهتم    كما 

في الحمالت    بتداعیات  وتساھم  بل  قرب،  عن  وتتابع    االنتخابیة، 

 یة. ذلك من خالل االجتماعات األسریة والعائل

للحصول  إ المرشحین  لدى  المفضلة  القنوات  من  األسرة  قناة  ن 

المحلي المجتمع  وأن  خاصة  األصوات،  ھو    -ماً عمو-العربي  على 

ذكوري   أمجتمع  أسرة  فیه  أواألسرة  األب  كلمة  فیها  تعد  و  بویة، 

ن  أما  فال یمكن رفضها،  والتي  والنهائیة  رب األسرة الكلمة األولى  

ب ی   الوعد  األسرة  رب  المرشحینعطي  أحد  ھذا    ، دعم  یصبح  حتى 
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شامالً  التي    الوعد  التغیرات  مع  لكن  العائلة،  أو  األسرة  أفراد  لكل 

تطرأ   األسرة،  أصبحت  مستوى  ی   بات على  على  تغیرات  واكبها 

 . 115اآلباء  مواقف األبناء من قرارات 

 

 الوضع اقتصادي   ثالثاً:

محدداً  االقتصادي  الوضع  ً   یمثل  االنتخابي،  أساسیا إذ    للسلوك 

دوم الفرد  ً یعمل  له    ا األفضل  تحقیق  على  نحو  فیعمل  ولذویه، 

لل وعوداً التصویت  یقدم  الذي  االقتصادي،    مرشح  الوضع  بتحسین 

ادیة  وضاعهم االقتصأ وأن أغلب الناخبین یتطلعون لتحسین   ،خاصةً 

الشبابیةتحدیداً،  عیشتهم،  وم أ  قد و،  الشرائح  تركیز    ن أ ثبت 

ا الوضع  تحسین  على  وتطویرهالالمرشحین  للشباب،    ، قتصادي 

أ من  وتغییر  كبیر  بعدد  الظفر  في  ساعد  الوظیفیة،  وضاعهم 

األصوات الشابة، وخاصة المتعلمة، كما أن ھذا الوضع االقتصادي  

حددات األخرى التي تحدد یسمح بانتعاش وظهور مجموعة من الم

تسهم في توجیه الكفة    السلوك االنتخابي، منها ظاھرة الرشوة التي

وتعتبر ھذه الظاھرة متفشیة بشكل  أحد المرشحین دون أخر،    نحو 

لعربي، حیث یلجأ إلى استعمالها عدد من  كبیر في المجتمع المحلي ا

 .116المرشحین باعتبارھا جسره للوصول تحت قبة البرلمان 

 

ً راب  المنفعة المتبادلة: : عا

ماضیة، مع تدھور الوضع  ازداد تأثیر ھذا المحدد في السنوات ال

، حیث یعمد المرشح إلى تقدیم خدمات لألسر والعائالت  صادياالقت

وتقدیم   كبیر،  انتخابي  خزان  له  توفر  أحد    الوعود التي  بتوظیف 

الجیش،   خاصة  القطاعات  أحد  في  العمل  عن  العاطلین  األبناء 

مقابل    ،افئالمط قضائیة  أو  إداریة  منازعات  فك  أو  والشرطة، 
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العأالحصول على أصوات   أو  یعني  ائلةفراد األسرة  ن ھذا  أ، مما 

سریة والعائلیة الكبیرة بمختلف  المحدد یزداد تأثیره في األوساط األ

لألسر   االنتخابي  السلوك  تحدید  في  تأثیره  ویقل  شرائحها، 

ً  والعائالت التي ال تمتلك خزاناً  ً  انتخابیا  .117مهما

 

 األميــة: خامساً: 

األ وتح تنتشر  العربیة،  المجتمعات  من  عدد  في  في    ،دیداً میة 

ظهر  یو المهمشة، و المجتمعات المحلیة في األطراف، أو القرویة، أ 

المشهد  على  التقلیدیة  النخبة  لهیمنة  تفسیره  المدخل  ھذا  أھمیة 

العربي   للمجتمع  داخل  األم  تفشيمع    ،، خاصةً جماالً إاالنتخابي  یة 

یبرر   ما  وھو  االنتخابیة،  النخبة الشریحة  ھیمنة  التقلیدیة    استمرار 

الم االنتخابيعلى  التحوالت  شهد  رغم  یشهدھا  ،  التي  الدیمغرافیة 

غیرالمجتمع الشباب  بعض  وكون  ھذه    ،  مثل  تحمل  على  قادر 

 األعباء. 

األمیة   ظاھرة  تداعیات  األمي    -مثالً -ومن  الناخب  رفض  یفإن 

تمث فك االنتخابیةیل  رة  الحمالت  في  ً   ،المرأة  مدافعا على    بوصفه 

وقیمه   القبلي،  الفكر  حول  استمراریة  وبالخصوص  وتمثالته، 

حیث یعتبر أن ترشح المرأة یعكس في نظره غیاب الرجال    ،المرأة

وبالتالي العبء،  ھذا  تحمل  على  المرأة    ، القادرین  تحمل  فإن 

ً رافعتا  برأیه المقابل   تعني في المسؤولیة  أن الرجل لم یعد یستطیع  ب  ا

  ھذا ما یفسر عدم وتحمل ھذا العبء، حتى صارت المرأة تحمله،  

 .118على التقدم إلى االنتخابات   كثیر من النساءجرأة 
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 في االنتخاباتواالمتناع  المشاركة

 

 المشاركة في االنتخابات

إلى   االنضمام  مثل  االنتخابات  في  للمشاركة  صور  عدة  ھناك 

بالذھاب إلى صنادیق    األحزاب، ومحاولة إقناع الناخبینحزب من  

وتنفیذ  الحزبي،أ  االقتراع،  العمل  البعض    نشطة  وجود  إویشیر  لى 

األنشطة   تقسیم  ویمكن  السیاسیة،  المشاركة  عملیة  في  ھیراركیة 

 :119التي یشارك بها الناخب إلى ثالثة أنواع ھي 

األمر)االن   .1 ھذا  أن  أو  بالمرة  یشارك  ال  أن  ال  خ تإما  ابات( 

 ً  . یعنیه مطلقا

2.   ً  . ألن مشاركته ھامشیة  وإما أن یكون متفرجا

مش  .3 یشارك  أن  ومتحمس وإما  فعلیة  العملیة    اركه  في  بقوة 

 . االنتخابیة 

العمل    ،ماالً إجو  ھذا  یتصدر  األفراد إال  من  قلة  ویذكر    ،ال 

أربعة   من  تتكون  السیاسیة  المشاركة  أنشطة  ھیراركیة  أن  البعض 

 : مستویات ھي 

غمسون بكل جوارحهم، وھم المرشحون،  : المنأنشطة الصراع أ.

االنتخا  للحمالت  وابیةالمدیرون  ما،  لمطا،  لحزب  بالتأیید  لبون 

آواأل  بمعنى  ما،  حزب  في  النشیطون  أخرعضاء  ھم  صحاب  ، 

 االنتخابات.  المصلحة المباشرة في 

االنتخابیة،   ب. الحملة  فعالیات  حضور  انتقالیة:    أنشطة 

 المتصلون باآلخرین. و ، في تمویلهاوالمساھمة 

ضعون  الذین یرتدون إشارة حزب ما ویأنشطة المتفرجین:    ج.

الشارةى سیاراعل ھذه  التهم  إغراء  یحاولون  الذین  مصوتین على  ، 

للبدیل،   تصویتهم  في  وتغییر  سیاسیة،  ال  ات اقشمنالالمشاركة 

 والمشاركة في التصویت. 
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 جماعة من ال یعنیهم األمر   د.

االنتخابھذه  ظهر  وت   في  التصویت  أن  أد   ات الهیراركیة  نى  ھو 

السیاسیة المشاركة  من  ،  أنواع  كثرة  أن  وكشفت  على  الدراسات 

 . ، ویشارك فیها المواطنون بأدنى حد ممكن التصویت ھو عادة

 

   المشاركة كمصوتين أو كمرشحين امتناع األفراد عن 

أ المشاركة تعود  األفراد عن  امتناع  عموم  سباب  أو  السیاسیة  اً، 

روبرت  " كما حددھا ،أو كمرشحین ،كمصوتینكة االنتخابیة المشار

 :120نقاط  في ست  "دال

المالأ.  1 محد   ن  بصورة  التعویضات    ةود یشارك  أن  وجد  إذا 

خالل من  علیها  یحصل  ھذه   التي  مع  مشاركته  بالمقارنة  أقل 

 .التعویضات التي یحصل علیها في أي نشاط آخر 

الحیاة .  2 المشاركة في  اعتبر   تكون  إذا  أقل  الشخص   السیاسیة 

األھداف سابقاتها  أن  تختلف عن  الجدیدة ال  والمطروحة  ،  كنتیجة، 

ً فإ  . في الواقع  ن مشاركته ال تغیر شیئا

عندما یشك الشخص  مشاركته في الحیاة السیاسیة تكون أقل    .3

تغییر إمكانیة  نفسه و في  في  ثقته  أن  أي  ال  األوضاع،  قدراته  في 

 .السیاسة كة الفعالة فيتقوده إلى المشار

المشاركة في الحیاة السیاسیة تكون أقل عندما یعتقد الشخص   .4

 .مكنه الوصول إلى نفس األھداف بدون االرتباط بالسیاسةبأنه ی

اسیة أقل إذا حكم شخص على نفسه  المشاركة في الحیاة السی   .5

 .بمحدودیة معلوماته السیاسیة 

المشاركة السیاسیة كلما قل  فكلما زادت المعوقات أمام    ، ذنإ  . 6

 .ارتباط الفرد بالعمل السیاسي
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االمتناع  إ تأ ن  باعتباره  العزوف  السو  تعبیرات  من  لوك  عبیر 

السیاسي بالمشهد  االقتناع  لعدم  كمحصلة  یأتي  قد    ، االنتخابي 

 : 121ھرة االمتناع السیاسي ھناك مدخلین أساسیین ولتحلیل ظا 

األول  سیاسي  المدخل  تحلیل  تفسیره :  سمعة    یمكن  بضعف 

الحزبیةو المرشحین،   البرامج  التشابه  ثم  بنتیجة  ،  المسبقة  معرفة 

وضعف االنتخابات  بجدوى  اقتنا   ،  الناخبین  )رھان  ع  االقتراع 

و ومؤسساتي(،  المستوى  سیاسي  ھذا  بفي  االھتمام  األسباب  یأتي 

األولى بالدرجة  عن السیاسیة  البحث  سیاق  في  قد    ،  التي  الحوافر 

االنتخابات، وتجاه النسق  عور بالضغینة تجاه  الش، كتخلق عند الفرد 

بالالمباالة ناھیك عن شعوره  ی السیاسي،  مما  نوع ،  ً ولد  الحقد    ا من 

   .والضغینة والعداوة تجاه العملیة االنتخابیة 

ا تحلیل  المدخل  من    سیسیولوجي لثاني:  عوامل    تأثیر یقلل 

امل  الشعور بالالمباالة في تفسیر ظاھرة التصویت، ویؤكد على عو

بالالشرعیة  أ كالشعور  االجتماعي  أخرى  االندماج  ضعف  و 

 غوارھا. أاھرة ونبش في تفسیر الظ –ھذه العوامل -ودورھا 

 

  

 
 . 36..  ؤصةر سبق ذك ه. ص  الع وف االنتخايي..الفقي  121
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االنتخابية إدارة الحمالت : الفصل الثاني

 المعاصرة 

 

 حمالت التسويق السياسي  ناعةص

السنوات  مدى  صناعة  30  ـال على  ظهرت  جدیدة   الماضیة، 

في   استخدمت ،  1990وفي نهایة عام  اسي،السی على التسویق  تركز

في    ذین عملوا شخص من ال  7000ما یقارب   ھذه الصناعة الجدیدة

االنتخابیةالحمال وادعت ت  لالستشارات  ،  األمریكیة   الرابطة 

اكثر من   السیاسیة  التجاریة    800أن  بالحمالت  قاموا  فعال  عضو 

 التي تبلغ قیمتها ملیار دوالر سنویاً. 

عن  النظر  لصناعة  نمولا وبصرف   االستشارات  السریع 

فقد  ظاھرة  السیاسیة،  بـ  تبلورت  تسمى  الحمالت   أمركة )  ما 

وھناالن أن  تخابیة(،  كبیر  دلیل  في  اك  السیاسیین  المستشارین 

النتخابیة في جمیع أنحاء  الحمالت ا الوالیات المتحدة قاموا بتصمیم 

-2000رة  في الفت  لمسح العالمي لالستشارات السیاسیة وفقاً ل  العالم

في   57أن  ونجد   ،1998 السیاسیین  المستشارین  كبار  من   %

المتحدة  خدماته الوالیات  المؤسسعرضوا  على  في م  األجنبیة    ات 

المستشار ،1990  ام ع یعملون كمستشارین   ین وثلثي ھؤالء  كانوا 

وكانت   جغرافیة،  منطقة  من  أكثر  في  االستشاریة  األنشطة  في 

الخارجی األسواق  الالتینیة  لصناعة  أمیركا  بالنسبة  أھمیة  األكثر  ة 

حوالي   وعمل  االمریكیة،  االستشاریین    % 64االستشارات  من 

حمالت  یكمراأل في  األجنبیةیین  السوق   ھناك، االنتخابات  وكان 

األسواق   أماو   ،تلیها بلدان ما بعد الشیوعیة أوروبا، ھي الثاني المهم  

األوسط.ف  فكانت   المربحة والشرق  وأفریقیا،  آسیا،  ت  أد و  ي 

الصعبة، خصوصاً  الالتینیة،  المنافسة  أمریكا  سوق  طلب    لىإ  في 
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مخ  من  المساعدة  المرشحین  الوالیات   تلفكبار  في  االستشاریین 

ف عام  المتحدة،  الرئاسي  السباق  ھندوراس  1998في  على  -  في 

المثال حملة  ب  " كارفیل جیمس"  قام   -سبیل  كارلوس  "تصمیم 

نورا  ـ " مستشار ل "وریس دیك م "االنتخابیة، في حین كان "  فلوریس

  الرئاسیة المكسیكیة االنتخابات   تجسد فيمثال آخر و ،"دي میلغار 

أخرىد  وق  ،2000 أسواق  في  مماثلة  حاالت  ففي حدثت   ،  

البرلمانیة   االسرائیلیة  كارفیل"  عمل   1999االنتخابات    " جیمس 

، في حین اعتمد  "باراك" لصالح   " ستان غرینبرغ" و "بوب شروم " و

 .حملته االنتخابیة  إلدارة"  آرثر فینكلشتاین "  " على اھو بنیامین نتنی"

الرئاسیة   نإ االنتخابیة  لیست سوى جزءرلما والبالحمالت    اً نیة 

المتحدة،   من الوالیات  في  االستشاریین  قبل  من  المقدمة  الخدمات 

تطلب    -على سبیل المثال-الشركات االستشاریة األوروبیة   نأكما  

ً أ التكتیكی  حیانا النصائح  وةبعض  من  ،  الرغم  مستشاري  أن  على 

روا  تكیح لم    م السوق العالمیة بنجاح، لكنه   دخلوا الوالیات المتحدة قد  

السوق،  استشاریة  دخلت   فقد   ھذه  في    أوروبیة  شركات  بالفعل 

  العقود على مدى   بشكل كبیر  حصصها في السوق  وزادت  ،السوق

مثل  قدم    حیث   الماضیة، األلمان،  والتر" الخبراء  ر  فولك"،  "ھاري 

رادونسكي"  ،"غیر ری الهولندي    ، "بیتر  مو "والمستشار  ،  "ناش جاك 

سیغیال " والفرنسي   للعالمشو  ،"جاك  السیاسیة  رة  األحزاب  من  دید 

 . والزعماء في بلدان ما بعد الشیوعیة وجنوب أفریقیا

  وروبیة لحمالت التسویق السیاسيعلى المنافسة األ  خرآمثال  و

 مقرھا في  عبر وطنیة شركة  وھي "أند ساتشي ساتشي"ھي شركة 

في   ناجحة  استراتیجیات  ضعت و  حیث   ، أوروبا الحمالت  لعدد من 

ال أنحاء  تأثر  عالم،جمیع  لحزب   الحملة بشدة ت وقد  االنتخابیة 

قبل   1979عام   المحافظین  خبرة   من  بفضل  اإلعالن،  وكالة 

ضمن    " ساتشي" نوعیة  مسوحات  بتحلیل  مشاركتها  لیات  آفي 

منق نجاح  لها  حققت  تسبقها  سیاسیة  لم  النظیر  وكالة  ألیها  إطع  یة 
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عام  و   ، اعالنات  نجاح  السیاسیة أ،  1979بعد  األحزاب    صبحت 

والقادة، یلتسین " مثل   األخرى  بیریز"و   "بوریس  من    " إرنستو 

 . 122عمالئها 

الحمالت  إن   في  العالمي  الصعید  على  الملحوظة  التغییرات 

أو   ی  األمرك)االنتخابیة  بات  االنتخابیة(  إلیهاة  صفها عملیة  و ب نظر 

وتأھیل   لمتحدیث  نتیجة  ل  توسعل هني  صناعة  المنطقي 

وقد  123االستشارات  الت،  نمو  السیاسيرافق  ً اھتمام  سویق    اً متزاید   ا

جد  مجموعة  ظهور  إلى  وأدى  المهنیین،  المتخصصین  من  من  یدة 

السیاسة  یقدمون ون )المستشار  في  الذین  من    (  عدیدة  أنواع 

مجا في  االستشاریین  وتشمل  ومتخصصي  الخبرات،  التسویق،  ل 

العالقات العامة، واستطالعات الرأي،  والدعایة وصانعي الصور،  

المعلومات،    يومدیر  ،ینوالمصمم تكنولوجیا  وخبراء  المسرح 

 ً نسبیا یشكلون  التسویق    الذین  مهارات  سوق  في  خبراتیة  إضافة 

لیسوا بالضرورة أن یكونوا من ضمن    المهنیینالسیاسي، وھؤالء  

 یة. الكوادر الحزب

العملیة االنتخابیة إلى   ن ثقافة وتقنیات العولمة أدت إلى تحویلإ

بذاتها،   قائمة  اإلنسانیةخالیة  صناعة  اللمسات  لها   من  عالقة  وال 

المتحدة   والوالیات  أوروبا  في  ظهرت  فقد  السیاسیة،  بالمنافسات 

في تخصصت  جدیدة  ترتیب   شركات  بمعنى  االنتخابات  صناعة 

الحمال  وھندسة  وتلك أوضاعها  االنتخابیة.  حملت   ت  الشركات 

 ساتشي "أسماء أصبح لها الدور البارز في مواسم االنتخابات مثل:  

 
122 Christian Schafferer, Election Campaigning in East and 

Southeast Asia Globalization of Political Marketing, 

(Ashgate,2006). pp.1-9. 
123 Ibid. 

   الخب اء/المتخصصللبن فللي شللسون الحمللال. هلل، جشللخاص رتمتعللبن يخبلل   طبرللل

الماضلي  وهل، لالبلا رتقاضلبن  ؤن عملز، في تنظي، عةد ؤلن الحملال. فلي  اكتاببها

وصيال  رسال  الحملل    همع التب عا.   :ورع ف عنز، ؤثال  .جه ا  لقاء جداء هذا العم 

 الناخبين إلقناعز، يالتصبرت.واستزةاف  ئ  اإلعال، والتعاطي ؤع وسا
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ساتشي  ً   "آند  سابقا لها  أشرنا  "كامبین  و "جیوفوتر"،  وشركة  ،  التي 

وت  و كونیكشن"،   وغیرھا،  كوم"،  دوت  أوفیس   قدم "كامبین 

ائیة،  للمرشحین بیانات كاملة تتضمن كل ما یهمهم من بیانات إحص

التمویل وجمع التبرعات، وكیفیة تنظیم الحمالت اإلعالمیة   وبرامج

 .المرئي والمسموع  البث  في الصحف ووسائل 

حمالت   تفاصیل  لهم  تقدم  وتشویه   المنافسین   ( شیطنة )كما 

على نقاط ضعفهم وسجالت    التركیزوصورتهم في أعین الناخبین،  

االنتخابیة، الحروب  أسلحة  من  ذلك  وغیر  فیها   حیاتهم،  ویكسب 

 ً حظا فحسب   األوفر  ذلك  ولیس  المال،  التطور   ،من  یثیر  وإنما 

 ً السیاسیة،   ل مستقبل األحزاب والجماعات وقویة ح   الحاصل شكوكا

التقنیة  الشركات محل األحزاب، ألن  تلك  لحلول  الباب  یفتح   ألنه 

البرامج   على  تتفوق  أن  یمكن  الشركات  توفرھا  التي  االنتخابیة 

 .124ب لألحزا السیاسیة 

والعالم الثالث، فاألخیر   كبیرا بین دول العالم األول  ھناك فرقاً و

خطوة   یخط  فلم  صناعة  حقیقیة  في  ي  الحال  ھي  كما  رئیسه، 

»مارك   مؤسسة  مثل  المتحدة،  الوالیات  في  العریقة  المؤسسات 

عمل في  المتخصصة  لمرشح سلندر«  وھى    ي الدعایة  الرئاسة، 

ال  من  رئیس  قادرة على صناعة  كما   مؤسسات  تمتلك   شيء،  أنها 

ووضع   االنتخابیة،  الحمالت  إدارة  مهمتها  خاصة  وقدرات  برامج 

یوأفك امجبر الصحفیة،  ار  المؤتمرات  وعقد  المرشح،  بها  ستعین 

المرشح  تكتسب   وإمداد  المؤسسات  وھذه  المهمة،  بالمعلومات 

وھى عبارة عن شركات خاصة لدیها   خبراتها على مدار سنوات،

البشریة في مجاالت عدیدة   ت تتمثل في الموارد مجموعة من الخبرا

السیاس واألبحاث  واإلدارة  القانون  االجتماعى،    واصل والت یة، مثل 

المؤسسات  ھذه  في  المتخصصون  یقوم  أن  إلى  األمر  یصل   وقد 

 
جكتلبي    13  ،صلحيف  الشل ق القط رل   ،في صناع  االنتخايا.""  ،فزمي هبرةي  -124

2010. 
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المرشح،   یتلقاھا  دروس  واقع  من  والحوار  اللغوي  األداء  بتحسین 

فضالً  ی عن  ھذا  لقاء  لكل  المناسب  الزى  المرشح،  اختیار  به  قوم 

تحدی یتم  أن  موازنةعلى  مع   د  باالتفاق  المؤسسات  لهذه  عامة 

 .125ن بخبرتهاالمرشح الذي یستعی 

األمریكیة المرشح  تتبع   من  للرئاسة  المتخصصین،   كتیبة 

بعیداً  الرئاسة  كرسي  نحو  بالمرشح  الدفع  عن  عن    مسؤولة 

بالدعایة   مؤسسات  المتخصصین  ھؤالء  أعمال  وتبدأ  الدولة، 

في للمر ظهوره  وكیفیة  الجید   شح،  واإلعداد  اإلعالم  وسائل 

المرشح  بین  االمسؤول  أن  كماین،  للمناظرات  عن  لحمالت  ین 

للمرشح لدى   االنتخابیة یمتلكون الرؤیة في تكوین الصورة الذھنیة

المثال انتخابات    ، الناخب، على سبیل  لقاء  1988نجد في   وأثناء 

بوش " المرشح   مرشح  " جورج  غریمه  مع  الحزب    األب 

دوكاكیس"،  الدیمقراطي األخیر  "مایكل  من   كان    " بوش"أقصر 

عود على درجة سلم كي ال  بیة بالصاالنتخا  مستشارو حملته ه  نصحف

من   یبدو  والخلفیة  "بوش" أقصر  الجدار  لون  له  اختارت  كما   ،

حدیثه أثناء  السیاسیة  المناسبة  المناظرات  الم  .126في    ناظرة وفي 

"بوش الرئیس  بین  أجریت  "جون التي  والدیموقراطي  االبن،   "  

الحظ    ،2004سنة   " كیري التلفاز  شاشات  عبر  ن قلت  والتي 

ھائالً الناخبون   كماً  أثار  الذي  "بوش"  في سترة   من  نتوء غامضة 

أن   إلى  شیوعاً  األكثر  النظریة  وأشارت  االنترنت،  على  الشائعات 

بوش   تلقین  خاللها  من  یتم  استماع  آلة  بسبب  كانت  النتوء  ھذه 

 ابات من فریق مستشاریه. اإلج

الء المتخصصون بدور رئیسي في تقدیم  ھؤ  یقومعلى كل حال،  

خدماتهم لمن یرید ویستطیع دفع    ستشاریة، وھم یقدمون الخدمات اال
 

"اإلعال، والمال الاياسي رايط ان على االنتخايا. المص ر "  سى   ؤحاسن الانب125

 .2012جي ر   28  2876  العةده رة  المص ي اليب،
واإلعلال، واالسلتطالعا. تحلةد سلاكن البيلت األيلي "  يب. الخبل   جؤ ركا.. ي "  126

 .2012اي ر   28  2876ه رة  المص ي اليب،  العةد
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تتعاقد  التي  الجهة  الفوز لحساب  الوحید ھو ضمان  ثمنها، وھدفهم 

في تخطیط وتنفیذ    -تحدیداً –وبأي ثمن، وتنشط    ،معهم، بأي وسیلة

 حملة االنتخابیة.  ال

الت االنتخابیة من األیدیولوجیة إلى  قد تحول مركز الثقل للحم ل

الخبراء    االتصاالت، من  المساعدة  على  الحصول  شریطة 

لتعزیز  االستشا متخصصة  تقنیات  یستخدمون  الذین  التابعین  ریین 

االتصاالت للتأثیر على الناخبین، رغم أن أحد اآلثار الجانبیة لهذه  

مالت  ن الحأ  ، و تصاعد خطیر لتكالیف الحملة، خاصةً الممارسة ھ 

إلى "كثافة رأس المال"،    االنتخابیة انتقلت من كونها "عمالة كثیفة" 

التكالی بارتفاع  والتوسع  وتتسم  المهنیة،  والكفاءة  والالمركزیة،  ف، 

 في استخدام التكنولوجیات الجدیدة. 

الم  أ وتلج مع  للعمل  االنتخابات  في  المشاركة  هنیین  األطراف 

ل مسح  عملیة  إلجراء  المتخصصة  المستهلكین  والشركات  سوق 

لل استطالعات  إلجراء  حول  "الناخبین"  أسئلة  وطرح  العام،  رأي 

للم المتوقعة  إلى  النسبة  والوصول  التصویت،  عملیة  في  شاركة 

المسائل   في  الناخبین  نظر  وجهات  على  والوقوف  تقدیریة،  نتائج 

ورغباتهم، وذلك بالعمل والتشاور    الخارجیة والداخلیة، واحتیاجاتهم 

المهنیی ھمع  لمعالجة  والمخططین  السیاسیة  األحزاب  وقادة  ذه  ن، 

ً البیانات وتصمیم منتجاتها واستراتیجیات االت   . 127لذلك صاالت وفقا

المراكز المتخصصة في التسویق السیاسي واالستشارات   وتعتمد 

التسویق  ووسائل  آلیات  الستثمار  یسعى  سیاسي  مضمون    على 

المرشحین   عن  الذھنیة  الصور  تحسین  واستراتیجیات  السیاسي، 

ت االنتخابیة كما  ارة الحمالتخطیط إلد   واألحزاب من خالل عملیة 

م بجهود  وتستعین  الحدیثة،  الدیمقراطیة  في  الخبراء  تتم  جموعة 
 

127Iordanis  Kotzaivazoglou,Yorgos, Zotos, political marketing in 

Greece and the level of marketing orientation of greek parties, 

Paper presented at the 4th ECPR General Conference, Pisa, 6-8 

September 2007.   
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قدر  وی  واإلعالن والعالقات العامة.. الخ،    والمتخصصین في الدعایة 

الحمالت  أكثر  أن  ً   الخبراء  نجاحا التي ساھمت    االنتخابیة  تلك  ھي 

ها أفراد للرئاسة، والتي استغل فی  1992  "بیل كلینتون "في صعود  

كبوابة العبور إلى سدة    " كلینتون"ا التي یتمتع بها  الحملة الكاریزم

وذاع صیتها في    "كلینتون"الحكم، وعقب النجاح الذي حققته حملة  

ة في حمالت انتخابیة أخرى،  أرجاء العالم، تم االستعانة بهذه الخبر

، باإلضافة إلى  "نتنیاھو "اإلسرائیلي حیث استأجرھا رئیس الوزراء  

رئی بلیر"  تكون  "تونى  ما  وعادة  البریطاني،  الوزراء  ھذه  س 

 .128الوكاالت العالمیة باھظة التكالیف

السیاسیة واالستشارات  البحوث  وشركات  مراكز  في    إن  مهمة 

  عملها من خالل إجراء البحوث علي   الحمالت االنتخابیة، وھي تبدأ

التي  المستهدف  بها   الجمهور  خریجي   یقوم  من  م  عالاإل  مجموعة 

السیاسیة   والعلوم  من واالقتصاد  العالقات    والمؤھلین  خبراء 

الحملة   بتخطیط  القیام  الشركات  لهذه  ویمكن  والعامة،  اإلنسانیة 

بالكامل، المرش  یمكن أن بحیث    االنتخابیة  الخدمات   ح عليیحصل 

 . بالحملة االنتخابیة كاملة یریدھا مجزأة أو قیامها  التي 

ھذ  المراكوتقوم  استشاري ز  ه  أفضل    بدور  الستخدام  للمرشح 

الجماھیري  االتصال  المستوي   وسائل  حسب  الناخبین    لجذب 

لضمان المشاركة الشعبیة الواسعة مع االستخدام  ،  والثقافي   التعلیمي 

ومن خالل بناء صورة ذھنیة إیجابیة عن    مثل للموارد المتاحة، األ

في  المواطن،  المرشح  في   عقلیة  منتشرة  إلیها    وھي  وتلجأ  أوروبا 

بأسلوب   االنتخابات  إدارة  بهدف  البارزة  والشخصیات  األحزاب 

 .التخطیط والدراسات العملیة  یعتمد علي  علمي 

نتخابیة بدراسة  المتخصصة بالحمالت اال   وتقوم المراكز البحثیة 

االج والمستوى  للمقترعین  واالجتماعیة  النفسیة  تماعي  الظروف 

أ األقلیات للفئات  الدینیة،    العمر،)و  العوامل    جیا لوید األالجنس، 
 

 .  ؤصةر سبق ذك ه..جؤ ركا: ييب. الخب   واإلعال، 128



110 

 

استقصاء   طریقة  مثل  علمیة  منهجیة  مستخدمة  إلخ(،  السائدة... 

تستخدم  والّتي  انتشاراً  األكثر  وھي  العام،  نوعیة  الرأي    ، دراسات 

كمیة مختلطة  ،ودراسات  الدراسات   ، ودراسات  ھذه  على    وتتّم 

وتبدأ عادة قبل ستَّة أشهر من    : األولى  تمهیدیة مرحلتین: المرحلة ال 

االجتماعي   التشخیص  بمرحلة  تسمیتها  ویمكن  االنتخابات  موعد 

من   الكمیّة  المعطیات  تجمیع  یتّم  المرحلة  ھذه  وفي  السیاسي، 

ا حول  والمقترعین  إحصاءات  والشباب،  العمل،  عن  لعاطلین 

رددین، وناخبي  برالیین، والمقترعین المتالمحافظین، الوسطیین، اللی

و النوعیة  المخیمات  المعطیات  تجمیع  یتّم  كما  إلخ،  القرویین.. 

ھذا   أو  ذاك،  أو  الحزب  ھذا  عن  العام  الرأي  لدى  الّتي  كالصورة 

 المرشح أو ذاك.  

الع الثانیة  المرحلة  والدائرة    : ملیَّة أما  المرشح  اختیار  بعد  فتبدأ 

دراسات التمهیدیة،  الّتي یخوض فیها االنتخابات، وبناء على نتائج ال

تطلق دراسات معمقة حول مواضیع عدیدة أھّمها، تحلیل احتیاجات  

عات ومتطلبات المقترعین، واألسالیب الّتي تؤثر تأثیراً حاسماً  وتطل

 على أخذ قرار االقتراع. 

الیوم طفرة ھائلة في نظم المعلومات واالتصاالت،    العالمویشهد  

أثرت  تسویقیة  معلوماتیة  بثورة  على    أسهمت  وفعالیة  بحیویة 

نشطة السیاسیة  ال یمكن لألصیاغة استراتیجیة التسویق وتنفیذھا، و 

أھدافها   وتحقق  تنتج  أن  السیاسي  ً إوالتسویق  نظاما لها  یكن  لم    ن 

 للمعلومات یحقق أھدافها. 

م معلومات القرار خالل الحملة االنتخابیة الرئاسیة  نظانفذ  وقد  

لمسوحات الخاصة باالنتخابات  للرئیس "ریغان"، واحدة من أشمل ا

اتصاالت    لمتابعة الرأي العام في الوالیات المتحدة، حیث تم إجراء

مدى   على  من    45ھاتفیة  ألكثر  عمل  مناوبة،    300دقیقة  عامل 

األالو عشرات  الناسؤال  من  لتحد ف  الرئیسیة،  خبین  القضایا  ید 

تغذي   وكانت  المثالي،  بالرئیس  الخاصة  الصورة  أبعاد  وتحدید 
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یحتوي  بی الذي  السیاسیة  المعلومات  لنظام  باستمرار  المسح  انات 

تعود  تاریخیة  نماذج  من    15إلى    على  مقاطعة  لكل  ماضیة  سنة 

المتحدة  الوالیات  دی  ،مقاطعات  بیـانات  إلى    موغرافیـةباإلضافـة 

ة، كما تم  یوكالة من وكاالت اإلحصاء الحكومـ  311عبر  جمـعت  

السیاسیة   المعلومات  نظام  لتنظیم  تحلیل  النسبیة  القوة  ضوء  في 

بیانات توجهات الناخبین  الحزب على أس اس والیة بوالیة، وكذلك 

 . التي یتم تحدیثها یومیاً 

ذلك تأثیراً   ،مع  المالمح  أكثر  المعلومات  ل  فإن  السیاسیة  نظام 

للمخططین الذین عملوا  كانت قدرت المحاكاة، وھذا ما سمح  ه على 

تبدأ  أسئلة  بوضع  "ریغان"  توقع    لصالح  وقد  لو..؟  یحدث  ماذا  بـ 

  24وبدقة قبل    1980نظام المعلومات السیاسیة فوز "ریغان" عام  

 ساعة من بدء التصویت. 

یكون نظام  ومن أجل إیجاد نظام المعلومـات السیاسیة ینبغي أن  

السیاس الم ً علومات  نظاما السیاسي،    متكامالً   یة  والتخطیط  للتحلیل 

 :  129من ما یلي ولكي یكون كذلك البد من أن یتض

المعلومات،  - خالل  من  شامل  قومي  مسح  معلومات  نظام 

 . واتخاذ القرار، والذي من خالله یتم متابعة الرأي العام في الدولة 

یخیة  على نماذج تار  ن یتضمن نظام المعلومات التسویقي أ -

للدولة ككل، ولكل منطقة من  لالقتراع   الفترات الماضیة  إلى  تعود 

  لمقارنتها وذلك لالستفادة من ھذه المعلومات    النماذج المكونة للدولة 

أو   النجاح  إلى  أدت  تحركات  باعتبارھا  الحالیة  االنتخابات  مع 

 اإلخفاق. 

لكي - دیمغرافیة  معلومات  السیاسیة،  المعلومات    تشمل 

خال من  سكان تستطیع  تحلیل  أو    لها  المقاطعة  أو  الواحدة  الدولة 
 

المتقلة،  )عملان: دار زهل ان للنشل   برقالتال ؤلةاخ  الصلميةعي ؤحمبد هاس،  129

 . 365ص (.2000والتبزرع  
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صفة   شریحة  لكل  ألن  ذلك  شرائح،  إلى  عن  المحافظة  تمیزھا 

لكل شریحة    ، الشرائح األخرى، وبالتالي السیاسي  الخطاب  یختلف 

 من ھذه الشرائح. 

نظام   - تحلیل  على  السیاسیة  المعلومات  نظام  یعمل 

النسب القوة  في ضوء  الحزالمعلومات  لتنظیم  كل  یة  أساس  على  ب 

 ، أو مناطق عمله ووجوده. منطقة من المحافظة

واسعة،  - بصورة  المحاكاة  نظام  عالیة،    تحلیل  وبكفاءة 

  ا اإلجابة علیه، و..؟(.دائما بعبارة )ماذا یحدث لو ووضع أسئلة تبدأ  

الحملة، ولكي   متناوبة من موارد  دقة وعمق، وعلى حصص  بكل 

جیداً  البحث  عینةالبد    یكون  اختیار  المجتمع    من  أو  تمثل  بكامله، 

الناخبین   اختبار  بمجتمع  علیها  یجرى  العینة  وھذه  جمیع شرائحه، 

اللشع الوقت  في  الناس  انطباعات  وتتابع  الحملة،  تجرى  ارات  ذي 

إعالنات   تجاه  الفعل  ردود  لقیاس  كذلك  وتستخدم  االنتخابات،  فیه 

   .عالنات المضادةالمعارضین، واختبار اإلعالنات المعارضة واإل 

 االنتخابية  تنظام تجميع المعلومات واتخاذ القرارات في الحمال

المرحو ھذه  التسلفي  یبدأ  السیاسية  بتقسیم    للمرشح   ویق 

 ھي:  ، واألسواق الّتي تتعلق بحقل نشاطه

بتحدید    .أ ویقوم  المرشح:  سیتبعها    االستراتیجیة تسویق  الّتي 

 . المرشح

الدائرة  .  ب  باختی تسویق  ویقوم  تقدم  االنتخابیة:  الّتي  الدائرة  ار 

بالعكس  ،وفر حظ للمرشحأ لدیه    ،أو  الذي تتوافر  باختیار المرشح 

 لشروط للنجاح في دائرة معینة. أحسن ا

المحتملین    . ج الناخبین  بتحدید  جهة  من  یقوم  الناخبین:  تسویق 

دوافعهم   لتكوین  إلیهم، عبر وسائل اإلعالم بشكل خاص  وبالتوجه 

جال ومن  المرشح،  نحو  أخرىمتجهة  یمكن    ، هة  ما  أكثر  بالعمل 

 لتقلیص ھامش االمتناع عن التصویت. 
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الم  .د  أو  الملتزمین  باستقطاب  تسویق  ویقوم  أعضاء  حازبین: 

وتعبئتهم،   واستمالتهم  المنتسبین  األعضاء  وبتأطیر  للحزب  جدد 

التسویق   عملیة  في  الهامة  البشریة  الموارد  یشكلون  وھؤالء 

 كبیرة.  ي إذ یمثلون قوة شرائیة السیاس

لي الحملة: والتمویل یأخذ أھمیة بالغة في عصرنا   -ه تسویق ممّوِّ

 یق وتنوعها وارتفاع تكلفتها. لتقّدم تقنیات التسو

 ؟ االنتخابية.. لماذاالحمالت 

تعتبر  والسیاسة على العمل السیاسي المتخصص، و محترف یركز

االنتخابیة  فترة   االنتخابات الحمالت  تنظیم  خالل  من  فتراته  ،  أھم 

وتصمیم آلیات  یارات واللقاءات  وتشكیل اللجان المحلیة، وإعداد الز

والقن الجماھیري  وتجهیز  االتصال  والدعائیة  االعالمیة  وات 

االنتخابيالبرن االحتكارات  امج  تجاوز  استطاعوا  وبذلك  ..الخ، 

التقلیدیة، وإقامة   والناخب عبر  السیاسیة  المرشح  بین  مثالیة  عالقة 

رامجه ومشروعاته، األمر الذي یدفع الناخب  قیام المرشح بعرض ب

 األجدر وفقا لرأیه.  للتصویت للمرشح 

ن باتت نتیجة للجهود التي یقوم  ویت لمرشح معی إن عملیة التص 

"ج.  ویقول  السیاسیون،  والفاعلون  المرشحون  بهذا    بها  موسكا" 

ن  : الخصوص  یعد  "عندما  فهذا  نائبهم،  ینتخبون  الناخبین  أن  قول 

د   تعبیراً  علغیر  ناخبیه  قیق  یجعل  النائب  أن  الحقیقة  اإلطالق،  ى 

" ویقول  النسلو"آینتخبونه"،  المش  : الن  االن "إن  تأتي  اركة  تخابیة 

 .130الستجابة لنداء التعبئة" انتیجة 

ا ظل  التكنولوجيلتطووفي  فإ  ر  الحمالت النوعي  عملیة  ن 

مراجع إلى  بحاجة  أصبحت  بدورھا  أل االنتخابیة  شاملة،  ن  ة 

 
اياسلي  فلي ؤصل .. االنتخايا. وال يائنيل  ال  سار  ين نفيا   عالء الةرن ع فا.   130

تجةرة البسطاء وعبد  الناخلب  )القلاه  : ؤ كل  القلاه   لةراسلا. حقلبق اإلنالان  

 .89(. ص2005
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االنت تعتمالحمالت  باتت  تعد  خابیة  ولم  القصیرة،  الرسائل  على  د 

السیا السابقالتجمعات  في  كانت  كما  سهلة  منسیة  وأضحى   ،  

الخطابات   إلى  لإلصغاء  المواطنین  من  كبیر  عدد  تجمیع  الصعب 

مواطنین بسبب  لة على الللضغوطات الهائ  اً ر، نظالطویلة  السیاسیة 

اإل السریعة  المعاصرة  كما أوضاعهم  أكثر  الناخبأصبح    یقاع،  ون 

الحمالت   أ مناعة ضد  أن  التقدیرات  الناس  االنتخابیة، وتشیر  غلب 

آر مسبقة لهم  االنتخابیة   بالنسبة   اء  العملیة    للكیفیة  وبعد  قبل 

 االنتخابیة. 

من آثار رئیسة  لها  بما    الحمالت االنتخابیة السیاسیة   لذلك، تظهر

ھي   في مسائل  و  والتدعیم،  التنشیط،  :ثالثة  في  ا تسوالتحویل،  ھم 

وعي   وت  تعزیز  باالنتخابات،  والقضایا    عرف أكبر  بالمرشحین 

من   التمكن  وربما  بالمشاركة  السیاسیة،  المواطنین  ھؤالء  استمالة 

وھ ً السیاسیة،  مسبقا الملتزمین  المواطنین  بعض  المقابل  في    ناك 

ب، أو جماعة، أو مرشح، لكنه التزام ال یصل إلى  بالتصویت لحز

الناخبین   إقناع  الذي  درجة  المستهلك  مثل  ألنهم  خیارھم،  بصواب 

ال عن  اإلعالنات  قراءة  بشرائیواصل  یرغب  التي  ها،  منتجات 

من    ، بمعنى والتثبت  التأكد  إعادة  إلى  بحاجة  الناخبین  بعض  أن 

 آرائهم المسبقة. 

الناخبین  أ  وتعد  توعیة  ھي  االنتخابیة  الحمالت  وظائف  بسط 

الخیارات   مشاركالمتاحة  حول  وحشد  في  أمامهم،  المواطنین،  ة 

للمواطنین  حی منبر  ھي  االنتخابیة  الحمالت  بكون  الجدال  یبقى  ن 

ال على  واالطالع  للحصول  الحكومات،  سیاسات  لتقییم  معلومات 

المتاح السیاسیة  الخیارات  إلبراعلى  وفرصة  سیاسیة  ة.  قوى  ز 

 جدیدة على الساحة. 

ات  في السنو  كبیراً   شهدت الحمالت االنتخابیة المعاصرة تحوالً 

ینبغي درس محاور ھامة مثل:  القلی الماضیة، ومن أجل فهمها،  لة 

الحزب الوالءات  في  وسائل  التغیرات  في  السریع  والتطور  یة، 
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"التحدیث"  السیاسي، وعملیة  التسویق  ت  اإلعالم، وظهور    تسم التي 

الذي   المتزاید  االجتماعي  االجتماعیة  أبالتعقید  العالقات  ضعف 

 التقلیدیة. 

أخرى،   جهة  االنتبامن  السیاق  إلىه  ینبغي    ات خصوصیات 

القائ  ة الوطنی  االنتخابیة  الحمالت  أداء  نوع  التي تؤثر على  مة على 

المنافسة   وھیكل  االنتخابي،  وجهود  النظام  والتنظیم،  الحزبیة، 

السیاس  ووسائل  الثقافة  الوطني،  السیاسي  والنظام  والوطنیة  یة 

 تجاوزھا.   ن جمیع ھذه العوامل ھامة وال یمكناإلعالم، أل 

فكیر المعاصر  العامل المهم في الت   یعد صعود التسویق السیاسي
تقنیات    السیاسیة على   اعتمدت األحزاب   حیث للحمالت االنتخابیة،  

التواص واستراتیجیات  السوق  إلىوبحوث  للوصول  الجماھیر    ل، 
وأصبحت   اإلعالم  الواسعة،  بین  المتبادل  للتعدیل  ملحة  الحاجة 

ومصالحهما   تنافسیة  والسیاسة  بیئة  مع  التكیف  وإلى  المشتركة، 
،  اإلعالم  عن تركیز الحمالت على وسائل  متزایدة أدت إلى الحدیث 

ھناك   أن  على  رغم  العلماء  بین  متزاید  الحمالت    طبیعةقلق 
شأن   من  ألن  الخادعة،  للتقنیات  واستخدامها  المعاصرة  االنتخابیة 

یقلل   أن  الدیمقراطیة،  من  ذلك  العملیة  ،  رھاجوھ  ویمس مضمون 
لصورة والشخصیات أكثر  خاصة مع تركیز وسائل اإلعالم على ا

من االنتخابات الدیمقراطیة  الرئیسي    عرض الغرض ی  من البرامج، و
ینبغي    ،للخطر المداوالت حول  ألنها  في  عقالنیة  عملیة  تكون  أن 

المواطن إلیها  یتطلع  التي  واألحزاب  والمرشحین  وونالقضایا  في  . 
تحقق  تنوع    مالت الح  المقابل،  المعلومات  في  االنتخابیة  مصادر 

الالزمة  لیح بالمعلومات  الناخبون  قرظى  إلى  عقالني،  للتوصل  ار 

یة اجتماعیاً من الضروري أال تنعزل الحمالت االنتخاب  لذلك،
131

. 

 
131 - Marijan grbesa, "To What Extent and in What Ways do 

Election Campaigns Matter?", University of Zagreb, Faculty of 

Political Science, Politička misao, Vol. XLII, No. 5, 2005, pp. 

87–95. 
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إن السیاسیین یسعون إلى تحقیق معادلة مشتقة من واقع القضایا  

السائدة،   واالتجاھات  م   عبر الحیاتیة  الضالتقلیل  أوجه  لدى  ن  عف 

فیه،   القوة  أوجه  واستغالل  نظر  لالمرشح،  في  متوافقة  تبدو 

ومتالئ اإلالناخبین،  على  والمقدرة  المادیة  الحالة  مع  في  مة  نفاق 

 الحملة االنتخابیة. 

االنتخابیة   إن )الناخب ترفع    التعبئة  بین  التواصل  نبض    من 

المباشرة و اللقاءات  خالل  من  الشبكات   أو   المرشح(،  التقنیة   عبر 

على   العادیة یقوم على قاعدة عامة   الظروففي    لالتصال، فالتكافل

  یة ف االنتخابو ظر الما في  أاء/أغنیاء أغنیاء(،  شكل أفقي )فقراء فقر

ً   نتقلی كلیا االجتماعي  و التعامل   ، ً عمودیا التكافل  لفترة  و  یصبح  لو 

نظیر   وجیزة، سیساعده،  بأنه  یوھمه  أو  الفقیر،  الغني  ن  أفیساعد 

باالنتخابات،    المرشحین كي یفوزوا  )الحلقة الضعیفة( فقیر عد الیسا

، فالمرشح  ناخب الو  ة بین المرشححوال الطبیعیة تظهر ھوفي األو

الوصول   یمكنه  ال  العادي  والمواطن  القوم  علیة  من    لیه،إیعتبر 

ً  الستمراریة المجتمع یسمح و   في فترات معینة للناس )العامة( جمیعا

المتمیز من  فتراالقتراب  القوم(،  )علیة  فیهاین  یحس  المواطن   ة 

ب والعادي  الحل  بیده  وأن  الوھمالعقد،  بعدھما  في  الطوباوي لو   ي 

 . 132المعاناة و التهمیش  كتعویض عن 

االنتخابیة   السیاسیة  الحمالت  جوھر  فيإن  مساعدة    تتلخص 

  ة الناخب لمنح صوته لمرشح أو حزب معین، وھي الوظیفة الرئیس

الحمالت  بهذه  وا  المنوطة  السیاسي،  الفكر  في  في  لمختصون 

الذین یسعون لزیادة إسهام الحمالت اال نتخابیة  الحمالت االنتخابیة 

تشجیع    یعملون على في إقناع الناخب للتصویت لمرشح أو حزب،  

الناخب  لقرار  الالزمة  المعلومات  جمیع  یتواصل    ،ونشر  بحیث 

و الناخبین،  إلى  المرشحون  أثنویتحدث  المناقشة  تكون  اء  أال 

 
 .  ؤصةر سبق ذك ه. .  ؤحاول  في تحةرة الالبل..ينك ار  132
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االنتخابیة  للناخبین،    الحمالت  المرشح  من جانب واحد، أي حدیث 

تكون ضمن محادثة   أن  المرشح والناخبین،  بل یجب  بین  مشتركة 

 یل تحقیق حملة ناجحة. وتعزیز كافة اإلجراءات القانونیة في سب 

على  و متزاید  بشكل  تعتمد  المعاصرة  االنتخابیة  الحمالت  باتت 

التلفزی خاصة  اإلعالم  السی وسائل  والتسویق  واإلذاعة،  اسي،  ون 

التركیز،   ومجموعات  الرأي،  استطالعات  وارتفاع  والمستشارین، 

البلدان،   من  العدید  في  االنتخابات  تكالیف  ارتفاع  في  سبب  مما 

كاھلوأض على  أعباء  السیاسیة.    اف  واألحزاب  المرشحین 

لتغطیة   أصبحت و السیاسیة  التمویل  الحمالت    عملیة  أنشطة 

 .133مهمة عسیرة االنتخابیة 

 للحمالت االنتخابية  المفهوم والداللة

خبراء    تستدعي إشراف  االنتخابیة  العامة  الحمالت  العالقات 

األولى، وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى    واإلعالن بالدرجة 

االجتماعیة،   مواقعهم  أو  االنتخابیة  الحمالت  تعطى  فهي  لمدراء 

ی  یة  وأول ما  وھو  شيء،  كل  قبل  في  لالحترافیة  به  غلب  أعمل 

العتیدة الحملة  الدیمقراطیات  مدیر  جونز"  "یوجین  ذكر  وقد   ،

للرئیس قال:   االنتخابیة  حینما  المعنى  لهذا  تأكیداً  "إنني    "نیكسون" 

مهنة تلفزیونیة    ،صاحب  برامج  إعداد  ھو  به  أقوم  الذي  والعمل 

 عمل من أجل مقابل مادي". تجاریة لصالح نیكسون، وأقوم بهذا ال

وعلماء االجتماع    ینالحمالت االنتخابیة انتباه المفكر  استرعت و

تستهدف   سیاسیة  حمالت  كونها  وعي  والسیاسة،  على  التأثیر 

تفس وتقدم  واالجتماعي،  السیاسي  التغیرات  المواطن  لعملیة  یرات 

 
133 Reginald Austin, Maja Tjernstrom, Funding of Political 

Parties and Election Campaigns, Stockholm: International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance(IDEA),2003. 

p.96.  
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المجتمعیة وتطور وسائل االتصال، ونحاول أن نستعرض عدد من  

 الت االنتخابیة السیاسیة. ت التي قدمها العلماء لمفهوم الحمالتعریفا

التي  ی   األعمال  "مجموعة  بأنها  االنتخابیة  الحملة  البعض  عرف 

مرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماھیر   بها الحزب أو یقوم  

ومحاولة  وأھدافه  سیاسته  عن  الوسائل   والناخبین  بكل  فیهم  التأثیر 

من   المتاحة  االتصال واإلمكانیات  قنوات  وذلك   خالل  الجماھیریة، 

 . 134االنتخابات"  قصد تحقیق الفوز في ب

ماكویل"  "دنیس  االنتخابیة  ویرى  الحملة  اتصالیة   :أن    "جهود 

مدة إلى  یكون    تمتد  جمعي،  أو  مؤسسي  سلوك  إلى  تستند  زمنیة 

وتحفیز   وتدعیم  توجیه  بهدف  السائدة،  والقیم  المعاییر  مع  متوافقاً 

الجمهو أھدااتجاھات  نحو  التصو ر  مثل  اجتماعیاً  مقبولة  یت"،  ف 

نشاطات  "  :أما "بیسلى" فیرى أن الحملة االنتخابیة ھي عبارة عن 

معتقد  في  للتأثیر  عن  مقصودة  اآلخرین  وسلوك  واتجاھات  ات 

وأن  ط الجمهور،  في  تؤثر  إعالمیة  استمالة  أسالیب  استخدام  ریق 

بوصفها   تمیزھا  التي  السمات  أھم  من  یعد  التشكیل  إعادة  مفهوم 

ً تصالیإنشاطاً   كان  ا سواء  مست،  على  أو  ذلك  االجتماعي  البناء  وى 

ا الحیاة  مستوى  أشكة"،  لفردی على  كافة  اعتبارھا  یمكن  ال  كما 

لیب المستخدمة من جانب المرشحین منذ  األعمال واألنشطة واألسا

جل التأثیر  أإعالن فتح باب الترشیح، وحتى إجراء االنتخابات من  

 .135في الناخبین وكسب أصواتهم 

"مجموعة األعمال التي یقوم    على أنها: ة  الحملة االنتخابی  وتدل 

أو  الحزب  للجماھیر  مرشح   بها  حسنة  صورة  إعطاء  بغرض 

ومحاو وأھدافه  سیاسته  عن  الوسائل   ولة الناخبین  بكل  فیهم  التأثیر 

 
سعة134 الاياسي    عبةو  النظا،  يين  العالق   حبل  دراس   االنتخايي :  النظ،  وآخ ون  

 .115(. ص 2005قي   والنظا، االنتخايي )يي و.: ؤنشبرا. الحلبي الحقب
حاؤة عبة الماهة قبيالي  دراسلا. فلي الل جي العلا،: ؤقاريل  سياسلي   )القلاه  :   135

 .377ص (.2003ؤكتب  الش وق الةولي   
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االتصال  قنوات  المتاحة من خالل  وذلك   واإلمكانیات  الجماھیریة، 

 . 136بقصد تحقیق الفوز في االنتخابات" 

االوت   الحملة  السیاسیة،    نتخابیةعد  اإلعالمیة  الحملة  أشكال  أحد 

دد وقصیر،  حمني م ، ولها إطار زإلنجازھالها أھداف محددة تسعى  

فعالیتها،    ،ومركزة لقیاس  للتقییم  وتخضع  التغطیة،  بكثافة  وتتسم 

للتقویم،   خاضعة  ومنظمة  مخططة  سیاسیة  اتصالیة  وأنسقة 

االنتخابیة، العملیة  في  حزب  أو  مرشح  ت  ویمارسها  حقیق  بهدف 

استخدام وسائل    الفوز والحصول على أكبر عدد من األصوات عبر 

المختلفة  "  أو،  "االتصال  بها  ھي:  یقوم  التي  النشاطات  مجموعة 

المرشح أو معاونین له بهدف تعریف الناخبین بالمرشح، للحصول  

على تأییدھم یوم االقتراع وفق الضوابط المحددة وخالل مدة محددة  

 . 137تاریخ" تنتهي بتبدأ بتاریخ و

االنتخابیة  فسر  ت  و األنشطة  الحملة  من  مجموعة  أنها  على 

ت المختلفة  والخطب  السیاسیة  والمهرجانات  االجتماعات  تضمن 

و منظمة  والمسیرات  ومناسبات  المتنقلة  والسیارات  العروض 

إعالم المواطنین بالمشاریع    اإلعالم بهدف   وتستخدم وسائل أخرى،  

الموالبرامج   یعدھا  أوالتي  من    رشح  فریق  أو  معین  تحالف 

 . 138المواطنین 

بأنها تنفیذھا  وت عد  یتم  التي  األنشطة  من  جدول    مجموعة  وفق 

وسر إیقاعها  ویتزاید  االنتخابات،  زمني،  موعد  اقتراب  مع  عتها 

لصالح   للتصویت  الناخبین  من  عدد  أكبر  مشاركة  إلى  وتهدف 

و الختیاره  الناخبین  إقناع  بهدف  معین  امجه  رنلبلدعایة  امرشح 

 االنتخابي. 

 
 .115ص ..  ؤصةر سبق ذك ه.   النظ، االنتخايي ..سعة وآخ ون 136
كملال األسللط   فللن وعللل، وتقنيللا. إدار  الحملال. االنتخاييلل   كيللف تللةر  حمللل   137

-k .2005جرللار -  دراسللا. تنمبرلل  ؤجتمعيلل   للل    ؤللاربانتخاييلل  ناهحلل   سلاللل

astal.com 
 .14صبق ذك ه. سليمان..  المصطلحا. االنتخايي ..  ؤصةر س 138
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البعض  قبل    ویعتبرھا  من  ومتصلة  مخططة  اتصالیة  جهود 

أو ا السیاسیة  إلى رسم صورة  األحزاب  لمرشحین )كأفراد( تهدف 

)ا عن  )مرغوبة(  الناخبین  ذھنیة  أذھان  في  المرشح(  أو  لحزب 

   .139الحالیین أو المتوقعین 

ثالث  ولها  وتواصل،  اتصال  عملیة  ھي  االنتخابیة    والحمالت 

والمال    ارد مو الزمن  ھي  االتصال  عملیة  لتنفیذ  متاحة  رئیسیة 

الطر أنجع  تحدید  ھو  والهدف  الموارد  والبشر،  ھذه  الستخدام  ق 

كل   عبر  الناخبین  في  تأثیر  أعلى  تحقیق  خالل  من  عالیة  بفاعلیة 

في كل ساعة من زمن االنتخابات، ولكل مبلغ  ووع في الحملة،  متط

باختصارص   الحملة،  على  في    للتأثیركمرشح  عى  ستن  أ  ،رف 

األمثل   االستغالل  خالل  من  وقصوى  عالیة  بدرجة  الناخبین 

 . 140ة لمواردك المتاح

وعادة ما تنطوي الحملة االنتخابیة على التواصل مع الناخبین،  

 :141من خالل ظهور المرشح العلني عبر وسائل االتصال التالیة 

ا  - والرادیو، إعالنات  الواقع  وم   لتلفزیون  أو  صحف  اإلنترنت، 

 والمجالت. 

 . الكتیبات والالفتات والملصقات واللوحات اإلعالنیة -

 والمعارض. والنشرات اإلخباریة، اإلرسالیات البریدیة   -

وتتمیز كل الحمالت االنتخابیة بتنظیم من قبل فرد أو مجموعة  

لعملیات   الالزمة  التوجیهات  إعطاء  على  یشرفون  األفراد  من 

 الحملة. 

 
الخ طلب،   جحمة خلي  حاؤة  ورش  عم  "دور اإلعال، في االنتخايا. القادؤ "   -  139

 .2008ربليب  8  دار األؤ 
الاياسللي  االنتخاييلل   )ييلل و.: المعزلللة ةاد الحمللال. يلل ارن جوداي  دليلل  إعلل 140

 .49(. ص2004الةرمق اطي البطني للشسون الةولي   
141 campaign organizer and Elector organization guide to local 

elections in BC, Ministry of Community development, British 

Columbia, 2014.p7.    
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النظر  إجماالً  وبعد  ا،  ھذه  مجمل  اعتبار  في  یمكن  لتعریفات 

تحقق  أساس االتصال السیاسي، وعادة ما  الحمالت االنتخابیة ھي  

إ نجاحاً  االنتخابیة  رسالتها  الحملة  بوعي  تحدد  أن  استطاعت  ذا 

االستعانة   وتستدعي  الناخبین،  على  عرضها  وطریقة  اإلعالمیة 

واال العامة،  والعالقات  الدعایة  في  المختصین  من  بالخبراء  ستفادة 

خا أشكالها،  بكل  اإلعالم  لوسائل  الواسع  توفر  االنتشار  أنها  صة 

 باآلالف من الناخبین في وقت قصیر.   صال التلفرصة للمرشحین 

 خصائص الحمالت االنتخابية 

من   غیرھا  عن  السمات  من  بجملة  االنتخابیة  الحمالت  تتمیز 

مضامین ذات  سیاسیة  حملة  كونها  األخرى،  اإلعالمیة    الحمالت 

 :142دعائیة، وأھم خصائصها 

 أنها ذات أھداف سیاسیة.  .1

یم ف سیاسي،  اتصال  عملیة  االنتخابیة  القادة  الحملة  ارسها 

على استمالة الناخبین والتأثیر على    السیاسیون والحزبیون، وتركز

آرائهم ومیولهم بهدف التصویت لهم، وتأیید برامجهم التي عادة ما  

األولى،   بالدرجة  سیاسیة  برامج  مواقف  تكون  عن  تعبر  أو 

 بهم. المرشحین السیاسیة أو مواقف أحزا

 استخدام وسائل االتصال المختلفة.  .2

الوصول    ز تكتر برنامجها  في  أساساً  ناجحة  انتخابیة  حملة  أي 

المستهدفین الناخبین  كل    ، إلى  من  االستفادة  تقتضي  عملیة  وھي 

یر  وسائل االتصال التقلیدیة والحدیثة ووسائل االتصال المباشرة وغ

 المباشرة. 

 كثافة التغطیة.  .3

اال الحملة  ارتباط  الجهد  إن  یجعل  محددة،  زمنیة  بفترة  نتخابیة 

سالیب المتاحة بشكل  ألكبر ینصب حول استخدام كافة الوسائل واألا

 
 وتقنيا...  ؤصةر سبق ذك ه.وعل،    فن..كمال األسط  142
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المستهدفین،   الناخبین  من  عدد  أكبر  إلى  للوصول  ومركز،  مكثف 

أو  وھي تعتمد على التكرار واإلعادة بهدف تعزیز صورة المرشح  

 تحسین سمعته أو خلق صورة نموذجیة عن المرشح. 

 ها ذات إدارة منظمة. أن .4

االنت  تستدعي جمع    خابیة الحملة  على  القائم  العلمي  التخطیط 

ووفقاً   میدانیة،  بحثیة  بإجراءات  والقیام  والمعلومات  البیانات 

الحملة،   تعمیم  یتم  والمعلومات  البیانات  ھذه  ونتائج  لمخرجات 

فریق متخصص ومنظم یستطیع إدارة الحملة وتقسیم العمل ضمن  

مرح من  االنتخاب بدًء  لموعد  السابق  البحثي  اإلجراء  مروراً  لة   ،

الحمل إلدارة  إداري  ھیكل  على  بتشكیل  اإلشراف  إلى  ووصوالً  ة، 

 كافة تفاصیل األنشطة والبرامج واالتصال. 

 بإطار زمني.   ة مرتبط .5

مو   تبدأ إعالن  تاریخ  عادة من  االنتخابیة  الحملة  الحملة  بدء  عد 

ال اللجنة  قبل  من  یوم  االنتخابیة  حتى  االنتخابات  على  مشرفة 

أن   إال  القیام  االقتراع،  یمكنها  ال  الحملة  إدارة  أن  یعني  ال  ذلك 

أن    ، إجراءات تسبق ھذا التاریخ أو بعد یوم االقتراع، المقصود ھناب

تز قانونیة  فترة  المرشح  ھناك  لصالح  والتركیز  الكثافة  فیها  داد 

 . ن أنشطة عادة ما تتم في ھذه الفترة الزمنیةضم

ا تعمل  ونه، كأخرى  خصائص الحمالت االنتخابیة بعدة    وتتمیز 

 :143على

 مواطنین ومسئولین على المشاكل الرئیسیة. كعرف المجتمع ت   -

المشاریع الضروریة وانجازھا خالل    - التي  تنفیذ بعض  الفترة 

 یة. تسبق االنتخابات خاصة، مشاریع البنیة التحت

 سهولة االلتقاء برجال السیاسة والمسئولین.  -

 

 :144ثل في تمفت أما أبرز السلبیات للحمالت االنتخابیة 
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العنف  - أعمال  ببعض  المجتمع    ،القیام  داخل  العالقات  وتوتر 

 المحلي. 

 االنقسام بین فئات المجتمع الواحد.  -

 بعض االضطرابات بدوافع عرقیة أو جهویة أو قبلیة.  -

 . اد اإلشاعات تشهیر وازدیعملیات ال  -

 أنواع الحمالت االنتخابية 

الهدف باختالف  االنتخابیة  الحمالت  الحمالت،   تختلف  من ھذه 

عد من أجل تحقیق الفوز في عملیة انتخابیة لمنصب  فهناك حمالت ت  

أجل   من  تعد  الحمالت  ھذه  وبعض  لبعض  ما،  الشهرة  تحقیق 

وو سمعة  على  الحصول  في  یطمعون  الذین  جاھة  األشخاص 

ت   لتشتیت األصوات  اجتماعیة، كما ھناك حمالت  رشحین  عن معد 

 معینین وتهدف إلى خسارتهم. 

الحمالت ت و من  نماذج  عدة  ھناك  أن  العالمیة  التجارب  بین 

 :145االنتخابیة التي تفشل في تحقیق أھدافها، مثل 

ذات    .1 ظروفه  حملة  تدرك  ال  لكنها  للناخب،  مقنعة  رسالة 

التالي تتفاقم معاناتها مع الوقت. وھي حمالت  وخلفیاته وأولویاته وب

 وتتأزم.   وتتصاعد مشكالتها مع الوقت  تفقد زمام المبادرة 

تعجز    . 2 لكنها  له،  ومقنعة  للناخب  واضحة  رسالة  ذات  حملة 

مناسبة  خطة  إعداد  للناخب    عن  بها، إلیصالها  وھذه    وإقناعه 

ت   و الحمالت  بدون طائل،  البشري  والجهد  والوقت  المال  غالباً  هدر 

إلى االھتمام باألحداث الیومیة وإھدار جهدھا في الرد على   جرما تن

فا وتقف  الفعل  لمنافسین،  رد  موقف  من  ي  والتخطیط  بدالً  الفعل 

 وااللتزام المسبق بجدول أعمال.  
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وخطة    ،عرفة كافیة عن الناخب وم  ، حملة ذات رسالة مقنعة  . 3

بعة المیدانیة، وھي  ، لكنها تفشل في عملیات المتا الستقطابه  مناسبة

 لة تسارع لتبریر إخفاقها وقت الفشل. حمالت كسو

الحمالت   تجارب  أثبتت  م كما  مجموعة  نشوء  ن  االنتخابیة 

ھذه   وأبرز  اإلخفاق،  في  أو  للنجاح  سبباً  تكون  التي  الحمالت 

 الحمالت:  

وخطة    استباقیة:   حملة  - واضحة  استراتیجیة  تتبع  حملة  وھي 

االستر ھذه  لتنفیذ  برنامج    ،اتیجیةمكتوبة  الحملة  ھذه  تضع  لذلك، 

یصد  أن  یتوقع  لما  الوعي  أتم  على  وھي  االنتخابي،  عن  عملها  ر 

 خصوم مرشحها. 

لردود  في امواردھا    لة منفعلة: وھي الحملة التي ت ستنزفحم  -

ما   أو  التي  السیاسیة،  الحملة  االنتخابیة، وھذه  الحملة  یحدث خالل 

 تأخرة ولیس لدیها جدول أعمال. تفتقر إلى التخطیط، وتكون دائما م

ھي حملة تتفق مواردھا في محاولة لالستجابة    حملة ارتدادیة:  -

ات في قلب الحدث، إلى متطلبات المشهد السیاسي ومجاراة التطور

تفتقر إلى   التخطیط، وتخفق دوما في مواكبة األحداث فهذه الحملة 

 وإعداد برنامج عمل. 

التسویق السیاس ي إلى تصنیف الحمالت ویشیر المختصون في 

 لى نوعین ھما: االنتخابیة إ

الرئ الرأسیة: تشمل الحمالت  اسیة واالستفتاءات  أوالً: الحمالت 

 مالت البلدیة. والحمالت التشریعیة والح

وتشمل االنتخابات الثقافیة أو المهنیة أو  ثانیاً: الحمالت األفقیة:  

 والحركات.  االنتخابات الداخلیة لألحزاب 
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دارة الحمالت االنتخابیة المحترفة أن تمیز  إفرق  فترض من  وی  

 : 146عاد التالیة بین أنواع من االنتخابات وفقا ً لألب   وتفرق

الشمول.1 ویقصي البعد  االنتخابات :  واتساع  شمول  مدى  به    ، د 

المواطنین  لكافة  عامة  انتخابات  ھي  ذات    ؟ھل  معینة  لفئة  أم 

 ؟العالقة

المجتمع  االنتخابات على    قصد به مدى تأثیر : ی  .البعد التأثیري2

 . أو على الفئة ذات العالقة

المرحلي3 أو  االستراتیجي  أن.البعد  أي  بعد  االنتخ   :  ذات  ابات 

ها لتلبیة ظروف  أن و  أ  ،استراتیجي في أھمیتها على المجتمع أو الفئة

 ؟ مرحلیة قد تكون استثنائیة أو طارئة

بأن  و عام  بشكل  ً یالحظ  وفقا لالنتخابات  أشكال  دأ  لمب  ھناك 

وفقاً لهذا ویمكن أن نمیز بین نوعین أساسیین  أو االفصاح،    لعالنیة ا

 :المبدأ

ال.1 ذات :  ( المفتوحة)مكشوفة  الحمالت  االنتخابات  وتشمل 

  ،وفقا ً لهذا النمط، و(البلدیة  ،التشریعیة  ، الرئاسیة)المیزة العمودیة  

السیاسي إلى جم التسویقي  النشاط  الناخبین من أجل  یتم توجه  هور 

أصواتهمكس بمختلف    ،ب  السیاسي  التسویقي  المزیج  استخدام  ویتم 

فیما   وخاصة  ووسائله    ، لتحشید ا  باستراتیجیةیتعلق  استراتیجیاته 

الدعایة    استراتیجیةوكذلك   أسالیب  كل  من  تتضمنه  بما  الترویج 

 السیاسیة عبر وسائل اإلعالم المختلفة الرسمیة وغیر الرسمیة. 

المغلقة .2 تشكلالحمالت  األفقیة االنتخابا  : وھي  المیزة  ذات    ت 

النمط من االن   (، الحزبیة  ،المهنیة  ،النقابیة) لهذا  تخابات فإن  ووفقا ً 

ویعتمد باألساس على    ،نشاط التسویقي یأخذ النهج الشخصيتوجه ال

 
ؤن  هيث، عادل البشالوى  ادار  الحمال. االنتخايي ..تجارب ودروس تابرقي  146

 23   دراس  صادر  ؤن ؤ ك  البيان للةراسا. اإلست اتيجي   االنتخايا. االؤ ركي 
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وكذلك   الوسائل  بجمیع  حوله  األصوات  تجمیع  في  المرشح  قدرة 

 . إجراء اتصاالته الداخلیة وعالقاته

 ية للحمالت االنتخابية المعاصرة ساساألالقواعد 

السیاق  یفترض  خصوصیات  إلى  تؤثر   ةالوطنی  ات االنتباه    التي 

أداء   االنتخابات،  على  نظام  نوع  على  القائمة  االنتخابیة  الحمالت 

السیاسیة   الثقافة  وجهود  والتنظیم،  الحزبیة،  المنافسة  وھیكل 

اإلعالم،    ،والوطنیة ووسائل  الوطني،  السیاسي  ن جمیع  أل والنظام 

 زھا. ھذه العوامل ھامة وال یمكن تجاو

ت الفلسطینیة  ن األحزاب والحركاإف  ، الفلسطیني  على المستوى و

تأیید  أصبح ت عرضة إلى حد كبیر إلى وجود أشكال بدیلة لكسب 

میزت   التي  الثقة  انعدام  بسبب  ذلك  من  جزء  یكون  وقد  الناخبین، 

و واألحزاب  الفلسطینیین  الناخبین  بین  الفلسطینیة  العالقة  الحركات 

األخیرة،   األعوام  بمضفي  المواطنین  ثقة  األحزاب    امین وفقدت 

واالجتماعیة  اسیة  السی  ا رسائله السیاسیة  األوضاع  تردي  بعد 

عام  التشریعي  للمجلس  األخیرة  االنتخابات  عقب    والسیاسیة 

2006 . 

إن إدارة الحملة االنتخابیة ھي عملیة شاقة ومتشعبة، وتتضمن  

من   ھالعدید  تصمیم  تستوجب  التي  والمهارات  یكل  اإلجراءات 

ضح أدوار كل  إداري منظم، یبین المهام ضمن خریطة تنظیمیة تو 

المختلفة،   وھیئاته  ولجانه  العمل  االنسجامفریق  وتجاوز    ،لتحقیق 

الجمهور والطاقات   ،تشتیت  القدرات  اإلنفاق  ،وتوظیف    ،وترشید 

ا  الحملة  فعالیة  یخدم  بما  الصالحیات  وتحقیق  وتوزیع  النتخابیة 

 .أھدافها

االنتخابیة،    ،لذلك للحمالت  محترفین  على  االعتماد  من  بد  ال 

ا الحمالت  وھم  في  سابقة  خبرات  لدیهم  تتوافر  الذین  ألشخاص 

في  االنتخا عملهم  نظیر  أجور  لهم  وتدفع  الحمالت،بیة  ففي    ھذه 



127 

 

مثالً  المتحدة  ذوي  الوالیات  تستقطب  االنتخابات  أصبحت   ،

ین المتخصصین  لخبرات االحترافیة، ونجد المحترفالتخصصات وا

عالنات الدعائیة  في تطویر وسائل االتصال السیاسي المباشر، واإل 

 . 147ین المتلفزة أو اإلذاعة أو جمع قوائم الناخب 

الناجحة الحملة االنتخابیة  تتمكن من تحقیق عملیة    ھي  إن  التي 

یسعى   واستباقي  مخطط  تواصل  وھو  االستراتیجي،  إلى  التواصل 

مثل نشر المعلومات، أو اإلقناع، أو    تحقیق أھداف تواصلیة محددة،

التحرك والمشاركة، أو تجنید متطوعین، أو    التحفیز، أو الدعوة إلى

 حشد مناصرین. 

في   تتمثل  محددة،  رسالة  على  االستراتیجي  التواصل  ویتضمن 

إیصالها   أو  نشرھا  في  )المرشح(  الحزب  یرغب  التي  الفكرة 

و اللناخبین،  الرسائل  صیاغة  تتم  لذلك  بالتواصل  وفقاً  لموجهة 

على    وھي تقومن،  االستراتیجي بهدف الوصول إلى جمهور الناخبی 

 :148أربع خطوات أساسیة ھي 

 أوالً: تحدید القضایا ووضعها في إطار محدد.

 ثانیاً: تحدید الجمهور المستهدف وتحلیله. 

 ثالثاً: اختیار ھدف التواصل. 

 . فاعلةرابعاً: إعداد رسالة 

اعتبارات   قیادة  وھناك  أثناء  االعتبار  بعین  أخذھا  یجب  مهمة 

 : ، مثلمناسبة د دعایة انتخابیةالحمالت االنتخابیة وإعدا

 الناخبین.  ات إعداد برامج تراعي طموح .1

 البحث عن حلول للمشكالت المقترحة.  .2

 
   .64.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.لحمال.جوداي..  دلي  إعةاد ا 147
.دلي  تةررب المةريين  نبر ..  تطبر  القياد  الناائي وآخ ونؤاري هب الرسبن     148

(. 2007ة الللةرمق اطي الللبطني للشللسون الةوليلل   )ييلل و.: المعزلل  األسللعة: ت هملل 
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للمرشح    . 3 یمكن  ال  بقضایا  تتعلق  كاذبة  بوعود  التعهد  عدم 

خا بقضا انجازھا،  األمر  تعلق  إذا  أو  صة  الدولة  تنجزھا  تنمویة  یا 

 الحكومة. 

بي على ضوء السیاق الثقافي  یجب صیاغة البرنامج االنتخا  .4

واالجتماعي والتاریخي التي تنعقد فیه االنتخابات، وانتهاز الفرصة  

لتقییم االنجازات واإلخفاقات، وتلمس أبعادھا النفسیة والثقافیة التي  

 تخص الناخبین. 

لتضمین برنامجه االنتخابي مالمسة  على المرشح أن یسعى    .5

من خالل اعتماد معلومات موثقة  لواقع الفساد المالي، أو اإلداري،  

 ومن مصادر أكیدة. 

والتعرض    .6 السیاسي  الخطاب  في  والمهاترة  اإلسفاف  تجنب 

أن   ذلك  شأن  من  ألن  وشرفهم،  أعراضهم  تناول  أو  الغیر  لسمعة 

 التصویت.دم لع الناخبون یدفع 

المهم   من  الصدد،  ھذا  ذھبیة  وفي  قواعد  جملة  إلى  اإلشارة 

الحمالت  أثناء  على    للمرشحین  إجمالها  یمكن  الناجحة  االنتخابیة 

 : اآلتيالنحو 

 التفكیر بطریقة إستراتیجیة.   .1

استثماره،    . 2 على  احرص  بل  للفوز،  التخطیط  مجرد  تجاوز 

 . وابلغ ناخبیك كیف ترغب باستثماره 

التي  لح  .3 الضعف  نقاط  قلص  والضعف عندك،  القوة  نقاط  ل 

 تحول دون فوزك في االنتخابات. 

باھت  . 4 إلى  أصغ  إلى  مام  تركیزك  ووجه  المواطنین،  قضایا 

 األولیة واألساسیة. حاجاتهم 

حدد اھتمامك في حدود ثالثة قضایا رئیسیة تحظى باھتمام    .5

 الناخبین وتمسك بها. 

ا  .6 قبول  تكسب  أن  تحاول  من  ال  أفضل  وخصومك  لجمیع، 

 برز شخصیتك. ی
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 . كن حریصاً بال تكلف، واستعن بشواھد، وتجنب التفاصیل .7

ملموسة،    . 8 نتائج  عن  ناخبیك  في  تجنب  و خاطب  الخوض 

 اإلجراءات والتفاصیل التقنیة. 

 كن واقعیاً بقدر اإلمكان، واقبل الناخبین بأحوالهم الحالیة.  .9

ت    . 10 الفو  همل ال  بعد  بحضورك  الناخبین  شاركهم  ز، 

 لشخصي، وأشعرھم بأنك متواصل معهم ومستمر في وفائك معهم. ا

ی  11 ال  ال.  والداعم    برنامجغني  المتین  عن  االنتخابي  لفوزك 

 إعداد رسالة تستطیع إیصالها باستمرار. 

 .149. المال لیس المورد الوحید 12

 القیام بالدراسات والبحوث النظریة إلعداد الحملة.  .13

 اتیجیات التي تضمن تحقیق أھداف الحملة. الستروضع ا   .14

وأعدادھم  .15 أوضاعهم  وتحلیل  الناخبین    استهداف 

 واتجاھاتهم. 

 االتصال بالناخبین. تجهیز خطة   .16

 التنفیذ العملي للخطة.  .17

أخرى جهة  فمن  على  إ،  تشمل  أن  یجب  سیاسیة  حملة  أیة  ن 

 خمس قواعد أساسیة أھمها: 

 البرنامج االنتخابي. .1

)المالیة  .2 االنتخابیة  للحملة  الكاملة    –المیدانیة    –الخطة 

 إلخ(.  –اإلداریة  –اإلعالمیة 

 ول زمني للحملة االنتخابیة. د ج.3

 الهیكل اإلداري للحملة. .4

 االتصال الفعال بالناخب. .5
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 قومات الحملة االنتخابية الناجحةم

دوراً  تلعب  التي  القضایا  من  جملة  الحمال  ھناك  تنافسیة  ت في 

ملي مضمون الرسائل واالستراتیجیات، كما أن ھناك  االنتخابیة، وت  

الناخبین، وأبرز ھذه  بالمرشح نفسه أو    جملة من االعتبارات تتعلق 

 االعتبارات: 

 

 الجدة في القضايا .1

في  یمیل   ثابتة  تبقى  التي  باآلراء  االقتناع  إلى  عادة  الناخبون 

ذلك رغم  االنتخابیة،  الحملة  القضایا إ ف  ،خضم  قد  الجدیدة    ن  التي 

الجاریة،   األحداث  بسبب  تنشأ  أو  المرشح  جدیة  ت یثیرھا  ظهر 

لل  ومهمة  عدم    معناخبین،  ومعقولة  مراعاة  االعتبار  بعین  األخذ 

 التجانس بین الناخبین. 

 

 الوعي السياسي  .2

الناخبون  السیاسي    یكون  المتوسطة في الوعي  المستویات  ذوي 

بشكل  المطروحة  بالقضایا  لالقتناع  غیرھم،    عرضة  من  أكثر 

الناخبین    ویمكن مستویات  وحملته  للمتقسیم  تصمیم خطاب  ورشح 

 .150ئة سیاسي یناسب كل ف

الفعالیات  إن   من  متتابعة  سلسلة  على  تعتمد  انتخابیة  حملة  كل 

تنفیذھا   یتم  إلى جدول زمنيالتي  مع    ،محدد  استناداً  یتماشى  وبما 

الخطة   لتنفیذ  المناسبة  على ائمالق   االستراتیجیة الكیفیة  أھداف   ة 

محددة، أما العامل األساسي لتحقیق ذلك فیتمثل في تحدید كل مهمة  

 الحملة االنتخابیة، والجدول الزمني الخاص بها. رة إدا من مهام 

أخرى،  جهة  یدرس   من  أن  المرشح  االنتخابات    على  طبیعة 

نظام الدوائر    و هل ھ ف  ،الحالیة، بحیث یعرف نوع النظام االنتخابي

 
150 Henry E. Brady, ed ,capturing campaign effects,(Michigan: 

university of Michigan Press,2006). PP.1-29. 
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التمثیل   عد أو  وما  المختلط؟  أو  التنافس  النسبي  یتم  التي  المقاعد  د 

أم ضمن حزب    ؟ كمستقل علیها؟ وھل سیخوض المرشح االنتخابات  

المقعد    ؟سیاسي  صالحیات  ھي  وما  انتخابي؟  ائتالف  ضمن  أم 

 ؟ 151نافس االنتخابي موضع الت 

بها    فترض وی واإللمام  إدراكها  یجب  عوامل  عدة  على  التركیز 

 خطة الحملة وھي: قبل البدء في كتابة 

للعملیة   - المنظمة  والقوانین  والقواعد  االنتخابات  نوع 

 االنتخابیة. 

 دائرة االنتخابیة. لممیزة للالخصائص ا -

 خصائص الناخبین في الدائرة االنتخابیة.  -

 االنتخابات السابقة.  -

 العوامل األساسیة المحیطة باالنتخاب والمؤثرة فیها.  -

 المرشح. الوقوف على مواطن القوة والضعف عند  -

 معرفة جوانب القوة والضعف عند المنافسین.  -

 : 152الناجحة للحملة االنتخابیة الرئیسة مقومات ال من و

 فریق منظم یتمیز بالمهنیة والحماس.  -

 فراد المتعاطفین. تحدید المجموعات واأل -

الحملة - لتنظیم  ومنظمة  مدروسة  خطة  تشمل    ،إعداد 

األموال،  جمع  وخطة  وموازنة  الحملة،  لقائمة    إستراتیجیة  وفرز 

 المناسبات. 

 تحدید رسالة ممیزة تلفت االنتباه وتصل بشكل فعال.  -

 تهدف استقطاب ناخبین. شطة وفعالیات تس قیام الحملة بأن -

 دون نجاح الحملة. تحدید المشكالت التي تحول  -

 
 .2001ؤلللارب 10  الاياسلللي   الملللنز  العلملللي إلعلللةاد الحملللال. االنتخاييللل  151

http://www.egypt-elections.com 
 .48ص .  ؤصةر سبق ذك ه..  دلي  تةرربي لألح اب..سليمان 152
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 . جمع المعلوماتو تحليل واقع الناخبين .3

ا القاعدة  بمثابة  المرحلة  ھذه  علیهت    لتيتعتبر    الخطة  ا بنى 

وبمساعدة المحترفین    ا،نیة للحملة االنتخابیة بمختلف جوانبهاإلعال

اإلعال في بحوث  المعلومات المختصین  یتم جمع  التي    ،ن وغیرھا 

أقسام   أربعة  إلى  اإلعالنیة  تنقسم  الحملة  تخطیط  یحتاجها  رئیسة 

 : وھي 

  بيانات متعلقة بالبيئة االنتخابية –أ 

التي البیانات  مجموعة  بال وھي  التي تتعلق  ظلها    بیئة  في  یعمل 

  أي أنها تتعلق بمتغیرات بیئیة ال   ،النشاط الدعائي للحملة االنتخابیة

االنتخابیة الحملة  لنشطاء  بها،ن  أ والخبراء    یمكن  لكن  و  یتحكموا 

  : علیهم أن یأخذوھا في الحسبان، ومن بین ھذه البیانات 

 اتجاھات الناخبین ورأیهم األولي بالمرشح.  .1

 ن للمرشح مقارنة بالمنافسین. ل الناخبیمستوى قبو .2

 عائیة. بیانات ومعلومات عن المنافسین واستراتیجیاتهم الد  .3

  بيانات متعلقة بالمرشح نفسه  –ب 

أن یعرف السمات والخصائص  االنتخابیة  لمخطط للحملة  على ا

لذلك بمرشحه،  المعلومات  إ ف  ،المتعلقة  كافة  بجمع  یقوم  أن  ن علیه 

 ذه المعلومات: عن مرشحه، وأبرز ھ

 السمات االیجابیة في شخصیة المرشح  .1

 ستمالة الناخبین. أبرز مزایاه القادرة على استقطاب وا .2

 ومزایاھم االیجابیة. خصائص المنافسین   .3

 بيانات متعلقة بالناخبين –ج 

إن معرفة مخططي الحملة بسمات الناخبین تمثل ضمانة لنجاح  

 لنواحي التالیة: ، ویجب أن یتم اإللمام بامبرامجه

 .عدد الناخبین وتحدید الدائرة الجغرافیة لهم. 1

المستوى    -العمر  -الجتماعیةلة االحا  -.أھم خصائصهم )النوع 2

 (.  االجتماعیة.. الخعاداتهم   -اتجاھاتهم السیاسیة -المهنة -التعلیمي
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 وأساليب الحمالت االنتخابية تكتيكات 

اإل إ ھو  الحملة  تكتیك  أو  الحملة  أسلوب  السؤال  ن  على  جابة 

  االستراتیجیة؟ : ماذا سأفعل كي أحقق  االستراتیجیةالمهم بعد وضع  

  االستراتیجیة   وربط  ،باالستراتیجیةیكات  ي ربط التكتومن الضرور 

 باألھداف حیث یجب أن یكون نوع من التعاقب المنطقي المحدد:

للبرنامج - اإلجمالي  العام  االتجاه  تحدد  الذي    ، األھداف  ما 

 ؟ یجب إنجازه

 ؟ (كیف)توفر القوة الدافعة إلى  االستراتیجیة -

الذي یجب أن    العام بالتفصیل، ماوالتكتیكات تقدم البرنامج   -

 كل یوم؟  تفعله 

الحمالت    إجماالً، لمدراء  یمكن  اتصالیة  تكتیكات  عدة  یوجد 

االنتخابیة اللجوء إلیها أو إلى بعضها، ونورد بعض ھذه التكتیكات  

 : تسویق السیاسي وكیفیة تطبیقها في حمالت ال 

 .التمكين 1

ف  یهدف ومكانته،  حضوره  لتعزیز  المرشح  أو  یسعى  الحزب 

التواص وتحد لتعزیز  الناخبین  مع  وفقاً  ل  حملته  مضمون  ید 

یمیزه   ما  وھو  أدائه  محور  المضمون  ویشكل  ناخبیه،  الھتمامات 

عن غیره من المرشحین أو مرشحي األحزاب، كما یمكن للمرشح  

تمكین بالبحث عن روابط ثقافیة مشتركة مع  أن یسعى إلى تحقیق ال

ارتباط  على  تركیزه  عبر  واجالناخبین  تاریخیاً  بهم  تماعیاً  ه 

 ً بمعنىواقتصادیا مع    ،،  متشابهة  والسیاسیة  االجتماعیة  ھویته  أن 

الرمزیة   البیئة  مع  السیاسي  خطابه  یتالءم  وأن  ألنفسهم،  رؤیتهم 

 التي یعیش فیها ناخبیه. 

 . الهجوم الجانبي 2

من    فئات  أو  الناخبین  من  مجموعات  استهداف  به  ویقصد 

كانت   التجاھل  الناخبین  أو  للتهمیش  أو االستبعاد، وطرح  تتعرض 

 تالمس احتیاجاتهم لجذب انتباھهم واستقطابهم لدعمه. قضایا 
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 الهجوم الشامل  .3

كافة    تشمل  بحیث  التسویقیة  الجهود  بتوجیه  التكتیك  ھذا  یقوم 

االن  تغطي  المناطق والدوائر  تخابیة من خالل رصد میزانیة كبیرة 

 ي كل األرجاء. نشاط الحملة االنتخابیة ف

 لجزئي الهجوم ا .4

إلى مناطق جغرافیة معینة،  ی    التسویقیة  به توجیه الجهود  قصد 

الناخبین، مثالً  المرأة  :أو نوعیة محددة من    ،أو الشباب   ،استهداف 

 .الخ. أو المتقاعدین.

 .الهجوم المباشر 5

ح إلى تركیز انتقاده المباشر إلى المنافسین، تحدیداً  المرش یسعى   

یك  ة في حمالتهم االنتخابیة، والتشك أولئك الذین ینفقون أمواالً طائل

 في مصدر المال ومسلك المرشح المنافس. 

 .الهجوم المضاد 6

التركیز   المرشح، ویتم  ویعتبر رد فعل على حملة موجهة ضد 

م  والمتعاطفین  المؤیدین  على  المرشحین  فیه  أو  األحزاب  ع 

 المنافسین. 

 . الدبلوماسية 7

عال  إقامة  إلى  الدفاعي  التكتیك  ھذا  مع  یسعى  تعاون  قات 

 ین ألحزاب منافسة. مرشحین أو مستقلین أو مرشح

 . الهجوم الوقائي 8

لكن من خالل الهجوم على المنافسین قبل    ، یعتبر تكتیك دفاعي 

مثل القیام بكشف عیوب  قیامهم بالخطوة األولى لمهاجمة المرشح،  

 ونقائض المنافسین بوضوح. 

 االنسحاب التكتيكي . 9

ا   ھذا  في  المرشح  عن یعمد  التخلي  إلى  المؤیدین    لتكتیك 

الرئیسیین   المؤیدین  الجهود على  المحایدین، وتركیز  أو  المترددین 

 واستقطابهم بقوة، وكسب ثقتهم. 
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 التركيز على ضرورة التغير  .10

في ھذا    المرشح  علیقوم  بالتأكید  في  التكتیك  الناخبین  ى رغبة 

و وإرضاء  التغییر،  التغییر  ھذا  على  وقادر  مستعد  أنه 

 . 153طموحاتهم 

 البداية المكثفة والتناقص التدريبي.  .11

عالٍ   ، بمعنى  بمستوى  تنطلق  الحملة  والقوة    أن  التركیز  من 

لتشمل وتغطي أكبر قدر ممكن من االستهداف    ،والكثافة واالنتشار

مستوى    مي، ثم تبدأ بالتراجع بشكل تدریجي حتى تستقر عند اإلعال

 معین تثبت فیه. 

 ثف التدريجي. ة والتزايد المكالبداية المحدود .12

النموذج   متواضع  السابق وھي عكس  بشكل  الحملة  تبدأ  حیث   ،

وقوت  ،ومحدود  حجمها  في  تدریجي  بشكل  تتزاید  وكثافتها  ثم  ها 

 الكثافة والتغطیة.  واتساعها حتى تصل إلى مستوى معین من

 التوازن.  .12

على    متساوٍ   توزع الدعایة االنتخابیة ومواردھا ورسائلها بشكلٍ 

 الفترة الزمنیة للحملة االنتخابیة. مدار 

 التبادل في خلق األثر اإلعالمي.  .13

القوة    االنتخابیة  الحملة  فیها  تتناوب  عملیة  ثم  وھي  والكثافة 

الوصول بذلك  إلى مستوى محدود، وتسعى  قوة وكثافة    تتبدل  إلى 

واالستمراریة في الحملة بدون انقطاع طوال فترة    ،في فترة معینة

االن مرحلة  الحملة  كل  في  مستمر  تقویم  إجراء  یتم  وبحیث  تخابیة، 

 . 154الحملة االنتخابیة من مراحل 

 

 
التابرق    153 حمال.  في  اتصال  كبسيل   اإلنت نت  استخةا،  عياد   ؤعبض  خي . 

األؤ ركي   ا ال ئاس   انتخايا.  حمل   علي  دراس   الةولي  2008لاياسي:  المستم     

 .2009جي ر     9-7هاؤع  البح رن   . لعال، هةرة"   ."اإلعال، الجةرة : تكنبلبهيا هةرة 

 . 434 –  433.صص 
 األسط ..  فن وعل، وتقنيا...  ؤصةر سبق ذك ه. 154



136 

 

من  االستفادة  المجال    أسالیب   ویمكن  في  اإلعالنیة  الحمالت 

التجاري   اإلنتلالتسویقي  الحمالت  یتمخابیةتخطیط  بحیث  تنظیم    ، 

الحملة  الجهود  أھداف  األسالیب    ، االنتخابیة  لتحقیق  باستخدام 

 : 155التالیة 

  continent plan أسلوب الخطة المستمرة –أ 

اإلنتخابیة یتم   الحملة  توجیه  األسلوب  ھذا  الجمهور  إلى    في 

وقد تكون الرسالة اإلعالنیة واحدة    ،طوال مدة الحملة بصفة عامة 

تتضمن من المعلومات ما یتم نشره في  المدة، و  ناء تلكال تتغیر أث

ھذ  ویناسب  المختارة،  اإلعالنیة  الناخبین  الوسائل  كافة  األسلوب  ا 

مح فئات  على  التركیز  خالله  من  یمكن  كما  عام،  من  بشكل  ددة 

المرشح اسم  إشهار  بغرض  له   ،الناخبین  مؤید  عام  رأي    لخلق 

  .مة الناخبین بصفة عا صورة ذھنیة محببة لدى و

  plan wear-cut المجزأة أسلوب الخطة  –ب 

األسلوب   ھذا  قطا   علىیقوم  إلى  الناخبین  متعددة  تقسیم  عات 

وكل فئة تتشابه في مجموعة    ،یمهم فیما بعد إلى فئات بحیث یتم تقس

الخصائص  بها،    ،من  خاصة  إعالنیة  رسالة  تتضمن  وواعتماد 

بین  لفئة من الناخ ي طبیعة ھذه انقاط التأثیر التي تراع المعلومات و

ت    ،وخصائصهم تقوم كل  ثم  الحملة إلى عدة مجموعات بحیث  جزأ 

  التأثیر على قطاع معین من الناخبین.  مجموعة بمحاولة

  campaign plan الخطة المتكاملةأسلوب  –ج 

أساس مجموعة من األفكار تعمل على   یعتمد ھذا األسلوب على 

أو جزئي ھدف واحد تعمل   لكن في إطار ، وتحقیق ھدف مرحلي 

العام للحملة العمل  إلى    الحملة االنتخابیة على تحقیقه، بحیث یقسم 

من   الفرعیمجموعة  وةاألھداف  من  ت  ،  كمجموعة  الرسائل  عد 

و بحیث    اإلعالنیة  معینة  فكرة  على  رسالة  كل  تقوم  تحتوي 

من   ،بمعالجتها نوع  ھناك  ما   فیكون  إذا  حتى  األفكار  في  التتابع 
 

 .435ص .ؤصةر سبق ذك ه اتصاال... عياد..  استخةا، االنت نت كبسيل   155
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قد حققت الهدف النهائي   ة اإلعالنیة تكون األفكار اكتمل تنفیذ الحمل

  ورسالتها اإلعالمیة.  من الحملة 

 ه الحملة االنتخابية التي تواج العراقيل 

التحدیات    تواجه  من  مجموعة  عادة  االنتخابیة  الحمالت 

والعراقیل التي تؤثر على قوة وفعالیة الحملة، ونقف على أبرز ھذه  

 : 156فریق عمله، وھي العقبات التي یواجهها المرشح و

 الفتور العام "الالمباالة" من الناخبین.  .1

 معارضة الناخبین لقضایا التغییر.  .2

 عدم المعرفة بالمرشح.  .3

المرحلة  إرث   .4 المرشح في  إلیه  ینتمي  الذي  للحزب  سلبي 

 السابقة. 

 مالت ال تالقي استجابة شعبیة. ح .5

 اعتقاد الشعب بعدم مصداقیة المرشحین.  .6

 االنتخابية   الموازنة المالية للحملة

الناجحة مبالغ كبیرة الحملة االنتخابیة  لكن في المقابل،    ،تتكلف 

كلما  درزاد   فإنه  الدائرةت  بأبناء  المرشح  ارتباط  كان    ، جة  وكلما 

فیهای الطبیعیة  القیادة  بصفة  للمالتمتع  حاجته  قلت  كلما  ومع    ،، 

  ،ثریاء المحلیین لخوض االنتخابات زیادة اتجاه رجال األعمال واأل

كثیر  األمر الذي یضع    ،ن تكلفة الحملة االنتخابیة تتجه لالرتفاعإف

ضغوط   تحت  المرشحین  ھذه    .ة كبیرمن  مع  التعامل  ویستلزم 

للتأثیر في   لناخبین دون تكلفة مالیة  االمشكلة بتطویر أسالیب فعالة 

 . كبیرة 
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تجارب انتخابیة  ام المكثف للمال في  تحلیل ظاھرة االستخد   إن  

أن،  ت االنتخاباعدیدة   للمال    بینت  الكثیف  یحقق  االستخدام 

 : 157من األھداف اً عدد  للمرشحین 

ة االنتخابیة الذین  العاملین في الحمل  تشكیل جهاز ضخم من   .1

 . یجتهدون في حشد األصوات المؤیدة للمرشح 

 . شراء المؤیدین عبر تقدیم رشاوى انتخابیة متنوعة .2

التي یوزعها    كسب قلوب البسطاء الذین ینتفعون من العطایا   . 3

 . المرشح وأنصاره 

والط  . 4 المترددین  یشجع  بما  القوة  والباحثین استعراض    امعین 

 . حمایة على تقدیم تأییدھم ال عن 

 ً   میزانیة الحملة في إطار ھیاكلها،  تقوم األحزاب بوضع  ،وغالبا

 : 158على وتقوم المیزانیة  

 . تحدید مصاریف الحملة -

 . لتبرعات تحدید موارد األموال وتتضمن مخططا لجمع ا -

 . تبیان كیفیة وزمان ومكان إنفاق األموال  -

المالیة عبر عدد  د  اراألثر الناتج عن فجوة الموویمكن تعویض  

 : 159من األسالیب 

االعت  .1 للمتطوعین،  زیادة  البشریة  القوة  على  في  ماد  ویمكن 

یدة للمرشح في  ھذا السیاق التركیز على توظیف كافة العناصر المؤ

ذي یمكنها تقدیمه مهما  لمجهود واإلسهام الدر ا، بقالحملة االنتخابیة

ة التي یتم التعرف  ھتمام بتوظیف العناصر المؤید ، واال كان ضئیالً 

. فحتى األفراد نتخابیة لصالح الحملة االنتخابیة ء الحملة االعلیها أثنا

بمهمات محددة القیام  أدوار رئیسیة یمكنهم  للعب  المستعدین   ،غیر 

أو مصاحبة المرشح    ،من المطبوعات توزیع كمیات صغیرة    : مثل
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  أو ،  عقده في المقهى المحلي القریب تم  في مؤتمر انتخابي صغیر ی 

ورمزه  مطبوع   قبعات أو    قمصان ارتداء   المرشح  اسم    ، علیها 

الفقراء   األطفال  النوع على  الدعایة من ھذا  أدوات  لتوزیع  ویمكن 

الفقراء   مع  والتواصل  الدعایة  غرضي  یخدم  أن  الدائرة  في 

 . محتاجین للمساعدة في نفس الوقت ال

ا  .2 باإلمكانیات  خارج  االستعانة  من  الحزب  ألعضاء  لبشریة 

أخرىالیر  غ دائرة  ال دوائر  في  انتخابیة  حمالت  في    إذ   ، مشغولین 

عدد   في  تقتصد  أن  الصغیرة  لألحزاب  بالنسبة  الضروري  من 

، من أجل خوض حملة  نتخابیة التي تشارك بالترشح فیهاالدوائر اال

 . محدود من الدوائر تخابیة ناجحة في عدد ان

من    ضرورة  .3 للتمكن  واإلبداع  المبادرة  بروح  إقناع  التحلي 

   . المتبرعین المحتملین

 .160ولویات تحدید االحتیاجات وترتیبها وفق سلم األ   .4

المتاحة  اإلدارة  .5 المالیة  للموارد  فأیا ً الجیدة  مقدار    ،  كان 

الم لإلنفاق  الموارد  المتاحة  الحملةالیة  ھذه  على  إدارة  فإن حسن   ،

وعلى المرشح    ،یضمن تحقیق أعلى عائد ممكن من ورائهاالموارد  

ا  حملته  خاص  ومدیر  اھتمام  المسألة  ھذه  یولیا  أن  على  النتخابیة 

 :161ضوء المبادئ التالیة 

 ً مسبقا للحملة معروفة  المتاحة  الموارد  قیمة  تكون  أن  ،  أ. یجب 

الحملة  تخطیط  یتم  اللح  بحیث  األولى منذ  نهایتها  ظة  وفي  وحتى   ،

 . ارد المالیة المتاحةحدود المو

ناء الحملة بتكلفة  لقیام به أث ربط كل نشاط یجري التخطیط ل  ب.

محددة األنشطةتقدیریة  تكلفة  إجمالي  یكون  بحیث  المختلفة    ، 

 . المتضمنة في الحملة في حدود القیمة الكلیة للموارد المالیة المتاحة 
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ببرنام   ج.  مناسب االستعانة  آلي  حاسب  و  ج  إدارة  لتخطیط 

ویعد  النواح الحملة،  في  المالیة  بساطة ي  األكثر  إكسل    برنامج 

 . ة ومالئمة ألداء ھذه المهم

  تجنب التعامل مع األسالیب المختلفة للدعایة االنتخابیة بشكلٍ   د.

الفوز  متساوٍ  في  فعالیة  األكثر  األسالیب  على  النفقات  وتركیز   ،

   .بأصوات الناخبین 

المناطق  تجنه.   التعامل مع  للدائرة ب  المكونة  المختلفة  والفئات 

بشكلٍ  وتركیمتساوٍ   االنتخابیة  النفق ،  الفئات  ز  أو  المناطق  على  ات 

   . كبر فیهاأالتي تزید إمكانیة الحصول على تأیید 

 قائمة بالنفقات األساسية المرتبطة بالحملة االنتخابية  

الكهرباء - الهاتف،  اإلیجار،  الحملة،  المقر  مقر  أثاث   ،

 أجهزة الكمبیوتر، آالت التصویر، الطباعة، االنترنت. وتجهیزاته، 

 القرطاسیة.  -

یف المطویات والنشرات والبیانات من طباعة ونسخ  ارمص -

 وتصویر. 

 الهواتف النقالة.  -

للناخبین   - النقل  ووسائل  الحملة،  عمل  لفریق  المواصالت 

 یوم االقتراع. 

والمیكر - والمنصات،  المسارح،  وسیارات تكالیف  وفونات، 

 الحملة المتنقلة. 

 وجبات الطعام الخفیفة والمشروبات الباردة والساخنة.  -

 .162  عافات األولیةاإلسعدة  -
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والیافطات   - الضخمة  والملصقات  واألعالم  الرایات 

 القماشیة. 

 المختصون. الموظفون  -

 اإلعالنات وتوفیر المواد الدعائیة للحملة.  -

 . المكاتب والمخازن  -

 التدریب.  -

 المتنوعة.  التصال وسائل ا -

بمكان، ومن   الحملة    األھمیة  من  مبكرة  مرحلة  في  التوصل 

تفتقدیإلى  االنتخابیة   ار  للتكلفة  ھذه  صیلي  من  نشاط  بكل  لمتعلقة 

بیانات حقیقیة یتم جمعها مباش  ، وذلك اعتماداً األنشطة رة من  على 

، وحفظ تلك البیانات بطریقة تسهل االستفادة منها والرجوع  السوق

   .لها

 مراحل الحملة االنتخابية 

عادة ما تتوزع خطة الحملة االنتخابیة إلى عدد من المستویات،  

 :163اآلتي على النحو  تنقسم 

 مرحلة العرض.  .1

ویتم فیها تحلیل مواقف جمهور الناخبین قبل المباشرة في تنفیذ  

 الحملة، بمعنى تحدید موضوع الحملة االنتخابیة التي تهم الناخبین. 

 االنتشار. مرحلة  .2

عملیة   بتكثیف  الحملة  إدارة  فریق  المرحلة  ھذه  في  یباشر 

المتاح االتصال  بكافة وسائل  السبل،  االتصال  وبشتى  والمناسبة،  ة 

فة  وصوالً لكل فئة من فئات الناخبین وباستخدام رسائل انتخابیة ھاد 

 ومؤثرة. 
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 مرحلة التركیز.  .3

استط وعلى  الدقیقة،  المالحظة  على  المرحلة  ھذه  العات  تقوم 

العام  الر لتأسیس إستراتیجیة  أي  السابقة  لتقییم الخطوات والمراحل 

 المستهدف.  محكمة تمكن من الوصول للجمهور

 مرحلة الحسم.  .4

وھي مرحلة الهجوم على المنافسین، وإحداث التغییر أو التأثیر  

المرشح،   لصالح  واستقطابهم  المعارضین  الناخبین  اتجاھات  على 

 فاجئة. المرحلة بالتغیرات الموتتسم ھذه 

بمكان و األھمیة  لمراحل  من  وفقاً  االنتخابیة  الحملة  تتم   ، أن 

أھدافها  تحقیق  من  كافة    لتتمكن  التي  وتغطي  واألنشطة  المجاالت 

 :164تتضمنها، والتي أھمها 

البحث،    .1 وتتضمن  المسبقة:  المیدانیة  الدراسات  مرحلة 

 الناخبین. ووضع األھداف، واستهداف 

ال  .2 وتشمل  االنتشار:  النظام  مرحلة  مع  العمودي  تواصل 

الرسمیة ومؤسساته  الحاكم  الضغط  ،السیاسي  ورجال    ،وجماعات 

 والعسكریین، والتواصل األفقي مع الناخبین بكل فئاتهم.   ،السیاسة

 مرحلة تطویر رسالة الحملة والتواصل مع الناخبین.  .3

 حملة. مرحلة المتابعة اإلعالمیة لل .4

تقسیمها إلى عدة مراحل،   ة ویفترض في أي حملة انتخابیة ناجح 

لتحقیق   الضروریة  االحتیاجات  إلى  مرحلة  كل  تستجیب  وبحیث 

ً النجاح، و  ً   بحیث تمضي الحملة وفقا ً   لرؤیة متسلسلة منهجیا ،  وزمنیا

االنتخابي   للمحیط  والسیاسیة  القانونیة  االعتبارات  تراعي  وبحیث 

 أھم ھذه المراحل وفقا للعرض التالي: المحلي، ونوجز 

 

 
الت   164 الم رلط   الباقع  ؤصطفى  تجليلا.  ؤن  االنتخايي:  والتالبرق  الاياسلي  باصل  

التنمي إلى   وهة       رهانا.  األول   ؤحملة  هاؤع   ؤنشلبر    ليل   ؤاهاتي   رسال  

 . 26-23.صص   .2010
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 : مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية أوالً 

مبكراً  االنتخابیة  بحمالتهم  القیام  المرشحین  على    قبل  یجب 

المرشحین  الم التي على  الفترة  االنتخابات، وھي  لیوم  المحدد  وعد 

الحملة   تمضي  أن  یجب  لكن  المحتملة،  السیناریوھات  كافة  توقع 

لصا حقیقیة  سیاسیة  خیارات  استقطاب  في  قدرتها  من  لح  للتأكد 

الحملة   جهود  بین  تام  تفاعل  ھناك  یكون  أن  ویجب  المرشحین، 

 . 165ابات نتخم االلیو  واقتراب الموعد النهائي 

وقبل البدء في تنفیذ الحملة االنتخابیة، ھناك خطوات ضروریة  

 البد من أخذھا بعین االعتبار، أھمها: 

 القیام بإعداد الخطط.  .1

 تحدید فریق العمل ومهام أعضائه.   .2

الترشی  . 3 الحملة  د  لوجستیات  وتجهیز  منظمة،  بطریقة  موارد 

 وموادھا االنتخابیة. 

 شبكة المتطوعین. عیة و الفر  تشكیل اللجان   .4

 . اجتماع فریق العمل واللجان لوضع الخطة العامة للحملة. 5

 وضع الخطط الالزمة لكل عضو في إدارة الحملة.   .6

 وضع الجدول الزمني ألنشطة الحملة.  . 7 

اء خطة الحملة االنتخابیة والمباشرة في  إعداد وبن  ویفترض قبل 

على   الحصول  والبیانات  تنفیذھا  تنفیذ  المعلومات  لبدء  الضروریة 

وت   ً الخطة،  وفقا وتكتیكاتها  إستراتیجیتها  الحملة  على    بنى  لإلجابات 

 :166األسئلة التالیة 

 ؟ المنطقةكم عدد السكان اإلجمالي في  -

 ؟ كم عدد الناخبین -

 لوا بأصواتهم االنتخابیة؟ ن المتوقع أن ید ما نسبة الناخبی  -

 
165 Henry E. Brady ,eds, op. ct. pp.1-29. 
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النسبة   - ھي  المحتمل  ما  من  الذین  للناخبین  اإلدالء  الرقمیة 

 بأصواتهم؟ 

 كم عدد المرشحین المنافسین على المقاعد االنتخابیة؟  -

 الذین یحظون بفرص قویة؟  ون من ھم المنافس  -

حال   - التي  یجر أ  في  األصوات  نسبة  ھي  ما  االنتخابات،  ت 

 مرشح؟  قد ینالها كل

 المرشح؟ ما ھي نسبة األصوات التي تضمن فوز  -

یبلغ  - یعیشون   كم  الذین  الناخبین  عدد  أسرة    متوسط  ضمن 

 واحدة؟ 

واحدة  - میول  لهم  الواحدة  األسرة  ضمن  الناخبین  ھل 

 للتصویت لمرشح معین؟ 

 ؟ سر التي تحتاج ألصواتها كم عدد األ   -

تنجح   - أن  ناخب یمكن  ناخبین، كم  إقناع عشرة  إذا حاولت 

 ي إقناعه؟ ف

لیك االتصال بها وإقناعها  كم یبلغ عدد األسر التي یتعین ع -

 ؟برسالتك وتضمن بها فوزك 

االعتبارات    نبغيی و على  الحملة  تنفیذ  في  المباشرة  قبل  التأكید 

 التالیة: 

 أن تكون موضوعیة قابلة للتنفیذ والتطبیق المیداني.  .1

ت   .2 بالح  تضمنأن  المتعلقة  الرئیسیة  العناصر  ملة  كافة 

 االنتخابیة بكافة جوانبها. 

أو    .3 نجاحها  وتقییم  نتائجها  قراءة  من  المرشح  یتمكن  أن 

 قها. إخفا

الجداول    .4 التدوین  ویتضمن  كتابیاً،  الخطة  تدوین  یتم  أن 

االنتخابي  ،والمعلومات   ،والبیانات   ،الزمنیة   ،والبرنامج 
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اال  ،واإلحصاءات  للحملة،    ، قتراعومراكز  التطوعي  والفریق 

 یكل اإلداري لها. واله

عضو    .5 كل  مسئولیات  واضح  بشكل  الخطة  في  تظهر  أن 

االنتخاب  الحملة  في  انتهاءً   ءاً بد   ،یةودوره  الحملة  مدیر  بفرق    من 

 العمل التطوعي. 

ت    .6 والظروف  أن  والتنظیمیة  المادیة  المرشح  إمكانیات  راعي 

 المحیطة به. 

تبین أثناء  تكون مرنة بحیث یمكن تعدیل أحد أجزائها إذا  أن    . 7

 التنفیذ أن ھناك خلل ما فیها. 

ال  ویعتمد  على    االنتخابیة  ت حمالنجاح  كبیر  حد  كفاءة  إلى 

فر  التنفیذیة  والتزام  الخطة  وتنفیذ  االنتخابیة،  الحملة  إدارة  یق 

والعاملین  المتطوعین  كافة  وإشراك  واستیعاب   بحذافیرھا  فهم  في 

كان التحقق  ھمیة بم من األ  ،خطة التنفیذیة وجعلها ملك لهم، لذلكال

الحملة   من إدارة  لفریق  اإلداري  الكادر  على  الخطة  عرض 

والمتطو لهم  االنتخابیة  المجال  وفتح  معهم،  ومناقشتها  فیها  عین 

االقتراحات حولها في الفترة التي تسبق   لطرح االستفسارات وتقدیم

إعداد   وأثناء  التنفیذیة،  االنتخابات،  إشراك  والخطة  األفضل  من 

الع الرئیسیین  فریق  والمتطوعین  ذلك  مل  شأن  من  البدایة ألن  منذ 

بدورھم في الخطة   ساسهم أن یساعد في رفع مستویات التزامهم وإح

ی   مما  الحملة  التنفیذیة،  إدارة  في  المسؤولیة  من  بمزید  شعرھم 

على    تأكد و ،  االنتخابیة قدرته  من  االنتخابیة  الحملة  إدارة  فریق 

وتجهیز   الفعالیات،  كافة  الموظفین   األعداد تغطیة  من  الكافیة 

بمهنیة،    والمتطوعین   الضروریین والمسئولیات  المهام  لتنفیذ 

 عة، وضمن الجدول الزمني المحدد. ونجا

إن أفضل وسیلة إلنجاز خطة الحملة االنتخابیة وتنفیذ برامجها  

المختلفة ھي إعداد نموذج لجدول زمني، یتضمن ھذا الجدول كافة  

بد  األنش  ءاً األنشطة  االستهمن  بالمرحلة  طة  وانتهاًء  للحملة  اللیة 
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تاریخ النشاط،  ك ،ن یراعي الجدول الزمني لألنشطةأالنهائیة فیها، و

النفقات   ورصد  النشاط،  بإنجاز  المكلف  والشخص  النشاط،  ونوع 

نشاط  بكل  أن    ،167الخاصة  المهم  الزمنیة  ومن  األجندة  ھذه  تكون 

ت   یوم  دقیقة،  من  بدًء  األیام  كل  تغطیة  الحملة  راعي  انطالق 

ه لجنة االنتخابات المركزیة أو اللجنة االنتخابیة  االنتخابیة كما تقرر

ة على االنتخابات المفروضة، ویتضمن عدد العطل الرسمیة  المشرف

الت أث والفترة  االنتخابیة،  الحملة  في  ناء  یقضیها  أن  المرشح  ي على 

أدوا وتوزیع  المیدانیة،  الزیارات  أو  الجماھیریة،  لجان  اللقاءات  ر 

محددة   وأیام  توقیت  لها  زمنیة  لجداول  وفقاً  التطوعي  العمل 

الحملة  الجدو  یتضمن   ومعروفة مسبقاً، كما  أنشطة  لكافة  تفصیالً  ل 

الترشی  طلبات  تقدیم  مواعید  أو  تنسیقي،  أو  میداني  عمل  ح  من 

 واالعتراض وما شابه. 

على الحملة   لذا،  یبحث   مدیر  للحملة    أن  مقر  عن  المرشح  مع 

حریة التنقل منه، أو إلیه،  ابیة، یكون في موقع مناسب یسمح ب االنتخ

أیة  المقر  إلى  الزائر  یواجه  و  وال  للقاء  أصعوبات،  المقر  یتسع  ن 

المكتبیة،  جماعات   الحملة  عمل  لوحدات  تقسیم  وفیها  الناخبین، 

ع تخدم  التي  التقنیة  الوسائل  على  المقر  یحتوي  أن  ملیات  ویجب 

وتیسر   بالناخبین،  أداء  االتصال  االنتخابي  العمل  فریق  على 

الفاكسات أ من  منهم،  المطلوبة  االتصال    ،دوارھم  وأجهزة 

 وشبكة انترنت.  ،وتلفاز ، وحواسیب  ،كیةالالسل

ویفترض توفیر الخرائط االنتخابیة، وھي خرائط أو مصورات  

المرشح،   عنها  یترشح  التي  االنتخابیة  للدائرة  ھذه  واضحة  وتوفر 

ن شأن ھذه  االنتخابیة وطرقاتها جمیعاً، فم   الخرائط شوارع الدائرة 

التخطیط   في  الحملة  إدارة  فریق  تساعد  أن  والتنظیم  الخرائط 

التي االنجازات  وتحدد  الناخبین،  جمهور  مع  حققها    للتواصل 
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التي   والشوارع  المناطق  تبین  كما  في  یقوم  الفریق،  المتطوعون 

 . هازیارتها والمجموعات التي التقت بحملة من بیت لبیت ب

 

 ً  أثناء تنفيذ الحملة  :ثانيا

ء تنفیذ  برز المهام المناطة بفریق عمل الحملة االنتخابیة أثناأإن  

 ة: اآلتی االجراءات على جملة التركیز الحملة 

 االتصال بالناخبین.  .1

 إجراءات التسجیل القانوني للمرشح.  .2

برامج    .3 االنتخابیة  تنظیم  والحمالت  المیدانیة  الزیارات 

 ة. المباشر

 تنفیذ الجدول الزمني لألنشطة االنتخابیة.   .4

و  .5 والملصقات  والمنشورات  المطبوعات  الیافطات  توزیع 

 والقمصان القطنیة... إلخ. 

تحدید أھم الوسائل االتصالیة وأكثرھا انتشاراً، والعمل على  .  6

 . 168عمیم الحملة االنتخابیة توظیفها بطریقة مناسبة أثناء ت

 في تنفیذ الحملة.  ئل والقنوات المتاحة استغالل كافة الوسا .7

الرسا  .8 إلیصال  والهامة  الجماھیریة  المناسبات  لة  توظیف 

 االنتخابیة. 

الوسط    .9 في  معروفاً  شخصاً  یكون  أن  المرشح  على 

المقربین منه،   لدائرته، ویحظى بدعم ومساندة من قبل  االجتماعي 

 یداً عائلته وأصدقائه وأقربائه وزمالء عمله. تحد 

عن    . 10 واالبتعاد  نفسه،  في  بثقة  المرشح  یتمتع  أن  یجب 

و النقد،  وتقبل  والصدق  والتواضع  بالدستور،  االنفعال،  اإللمام 

الدولیة   األحداث  على  ومطلعاً  والقوانین،  السیاسي  النظام  وآلیات 

وواإلقلیم  االتصال  مهارات  ولدیه  والمحلیة،  واإلقناع  یة  المحادثة 

 والتأثیر في اآلخرین. 
 

 .22. صالتباص  الاياسي والتابرق االنتخايي..  ؤصةر سبق ذك ه الم رط..  168
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سالة الحملة والبرنامج االنتخابي قابلة للتطبیق  كون رأن ت  . 11

الت یجب  بحیث  عامة،  تكون  وأال  قضایا  ومحددة،  على  ركیز 

 مجتمعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة محددة

الحماس وتالمس    .12 تثیر  االنتخابي رسائل  الخطاب  تضمین 

 . طموحات ومصالح الناس 

یدانیة مع األخذ  اعتماد الحملة االنتخابیة على الدراسات الم  .13

ا االختالفات  االعتبار  الناخبین،  بعین  بین  واالجتماعیة  لثقافیة 

 . لة االنتخابیة وفقاً لمعاییر زمنیة متتالیة وتقسیم الحم

االنتخابیة  الحملة  إدارة  فریق  على  الحملة    وینبغي  متابعة 

منذ   غایة    بدایة االنتخابیة  في  مسألة  المتابعة  وعملیة  الحملة،  تنفیذ 

تأكد  ألنها تسهم في فحص األداء الفعلي لبرنامج الحملة، وال   األھمیة

للح المكتوبة  للخطة  مطابقتها  وفي  من  الزمني،  للجدول  ووفقاً  ملة 

ا الذي حدث  ھذه  تحقق واإلخفاق  الذي  النجاح  یتم مراجعة  لمتابعة 

 المجال لتجاوز األخطاء.  المرحلة الماضیة، وھو ما یفتح

 

 ً  : يوم االنتخاب ثالثا

الیوم االنتخابي ھي مجموعة اإلجراءات أو اإلرشادات   خطة   إن

االنتخابي،   الیوم  أعمال  تنظم  خالتي  ھیئة الل  من  مع    التواصل 

إدارة االنتخابات، وبعثات المراقبة، واألحزاب السیاسیة، واإلعالم،  

تبعون مجموعة من األصول المرعیة في یوم  بحیث ی وما شابههم،  

األ  لتحقیق  والضروریة  الیوم،  االنتخاب  لهذا  حددوھا  التي  ھداف 

النتائج ونقل  نزیهة،  انتخابات  إجراء  في    وھي  والفوز  األولیة، 

 یة اإلعالم..الخ. االنتخابات، وصون حر

إن یوم االنتخاب یوم مصیري في مستقبل كل الجهود التي بذلها  

فریق الحملة والمرشح، لذلك یجب الحضور بتركیز، وبأداء ثابت،  
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االعتب  بعین  وفریق    جملة   ارواألخذ  المرشح  على  اإلجراءات  من 

 :169وأھمها   عمله القیام بها،

 اصة بیوم االنتخاب. تنفیذ خطة الحملة الخ  .1

 توفیر وسائل النقل واالتصال بكافة مندوبي الحملة.   .2

 تحفیز الناخبین على التصویت للمرشح.   .3

 مكاتب التصویب.  زیارة  .4

 صویت. مهاتفة بعض الناخبین وحثوھم على الت .5

 تكلیف مندوبي مكاتب التصویت.   .6

 الحصول على المحاضر.  .7

 .احصاء األصوات اإلجمالیة .8

 

 ما بعد االنتخاباتفترة رابعاً: 

  وللحفاظ على دور  ،ینبغي متابعة االنتخابات الستخالص العبر 

ھناك مراحل ملموسة  ، وأم ال  ه لفي المجتمع سواء صوت    المرشح

، ونجمل خطوات  كمرشح  رام التزاماتكینبغي الوقوف عندھا الحت

 :170ما بعد االنتخابات على النحو التالي 

التقارير:   .1 المحاضر  ن یصياغة  من  االنتهاء  بغي 

للحملة شامل  تقریر  لصیاغة  و والتقاریر  ب  ،  به  القیام  عید  ینبغي 

 الحملة طالما ال تزال المعلومات طریة وسهلة التذكر. 

الحملةالتطهير:   .2 مكتب  إغالق  ع  جاإرو  ،یجب 

 والملصقات. إزالة الالفتات  و ،أو استالفها تأجیرھا المعدات التي تم  

لتس  وضع  الديون: .3 الدیخطة  وابالغ وندید   ،  

 أصحاب المستحقات بكیفیة التسدید. 

 
 . 27ص  ؤصةر سبق ذك ه.  ي للحمل  االنتخايي يل ر   الةلي  التقن  169
 . 28-27. صالمصةر الاايق. ص  170
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المالية:   .4 حول  التقارير  مالي  تقریر  إعداد 

 مصاریف الحملة. 

بتوجیه   أن یقوم  المرشحعلى  یتعین   المنافسون: .5

،  اتخاذ قرار فوري بكیفیة القیام بذلكو  ، افسینالشكر أو التهنئة للمن

الفائز    عادةً ف یشكر  اال المنافسین  ما  خطاب  ً ،  نتصارفي  ما    وغالبا

ً  رشحبتهنئة الم  رشحونیقوم الم  . الفائز ھاتفیا

االمتنان یجب  االمتنان:   .6 عن  لكل    التعبیر 

إن   كتابة  والمتبرعین  ً   ، األمر  اقتضى المتطوعین  نتیجة  أیا كانت   

مطالب االنتخابات  فالمرشح  شكر  ،  عن  ھناك  و  ه، وامتنان  ه بالتعبیر 

 لني. من یفضل القیام بذلك بشكل ع رشحین ن المم

 

 استخالص العبر والتجارب من الحملة خامساً: 

فریق    على  یتعین  االنتخابات،  من  االنتهاء  الحملة  إبعد  دارة 

الحملة   بتحلیل  القیام  المرشح  ومشاركة  بحضور  االنتخابیة 

  -خصوصاً –وتحلیل الحملة  -سواء فاز المرشح أو فشل–االنتخابیة  

مس  تواصل  على  والبقاء  والضعف،  القوة  أفراد  مواطن  مع  تمر 

نتخابات، تحدیداً في حالة  المجتمع بخصوص القضایا الهامة بعد اال

 فوز المرشح. 

 تكنولوجيا في الحمالت االنتخابية توظيف ال

وسائ في  التكنولوجیة  الطفرة  أن  فیه  شك  ال  االتصال  مما  ل 

الصناعی العبقریة  حدود  من  تجاوزت  وبات  التقنیة،  والتعقیدات  ة 

تأثیراتها  فصل  والسیاسیة    الصعب  االجتماعیة  حیاتنا  مجمل  على 

االتصاالت  واالقتصادیة تكنولوجیا  اللتقاط  العالم  تسارع  بل   ،

أن   االقتصادیة. حیث  أو  السیاسیة  أو  االجتماعیة  لتعزیز مشاریعه 

تقنیا وفرته  اما  دفع  والمال  والوقت  الجهد  في  االتصال  لسیاسي  ت 

 المجاالت.  لتوظیفها في نطاق ھذه  واالجتماعي واالقتصادي 
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نترنت لیوفر شبكة ال متناھیة من االتصال والتفاعل  وقد ظهر اإل 

 أشكال ضمن عالم الجدید"والتواصل، وأفرز بقوة ما سمي بـ" اإل

المواقع منها:  شبكته،  على   الصحافةو ،  اإلعالمیة متعددة 

وخدمات  واإلذاعة اإللكترونیة،    على  الحي البث  اإللكترونیة، 

 الحي البث  اإللكترونیة، وخدمات  تلیفزیونیةل ا نترنت، والقنوات اإل

واألنترنت  على المباشر اإللكتروني،   األرشیف  خدمات ، 

األنترنت،   على اإلعالني النشر وخدمات  اإللكترونیة، واإلعالنات 

ووالمدونات  الترفیهیة، اإلعالنیة  والخدمات   التواصل قنوات ، 

الفیسك  االجتماعي  وبوك،..  التویتر،   تفهاال خدمات وغیرھا. 

والمحمول الهاتف على  الحي البث  وتشملمحمول  ال  رسائل، 

SMS ،   الصفحات  171العاجلة  األخبار  خدمات  بث و في  ونورد   .

بعض أھم ھذه التطبیقات التي تخدم بقوة وفعالیة    عن التالیة موجزاً  

 . عملیة التسویق السیاسي والحمالت االنتخابیة

 

 األرضي  الهاتف  :أوالً 

االنتخابیة إلى الناخبین،    الرسالةا لنقل  یمكن استخدام الهاتف إم 

وعادة   االنتخابات،  یوم  المرشح  لصالح  باالقتراع  تذكیره  لیتم  أو 

تتضمن رسالة قصیرة، وینبغي أن یحتفظ    تكون المكالمات الهاتفیة

مكتوب  المتطوعون   بنموذج  الهاتفي  االتصال  عن  المسئولون 

یتم إعداد  وین،  دمونه كمضمون لنقل رسالة المرشح إلى الناخبیستخ

یدونوا   أن  الحملة  قادة  على  ینبغي  بل  فعالة،  بطریقة  النموذج 

االتصال   عملیة  على  للقائمین  المكتوبة  المالحظات  من  مجموعة 

یتم بموجبها االتصال    تمثل مجموعة إرشادات احترافیة للكیفیة التي 

 
قینان    171 هللا  "التبافقعبد   واإلعال، التقليةي عال،اإل يين والتناف  الغاؤةي  

اإللكت وني(  هاؤع  االؤي    واألؤن اإلعال، (نةو  إلى  ؤقةؤ   يحثي   االلكت وني"  ورق 

 2012 . راض. ؤاربنارف الع يي  للعلب، االؤني   ال
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مكالمة   أن  تنسى  فال  الناخبین،  أسئلة  على  الرد  وطرق  بالناخبین، 

قد  الناخ تستفز   تكبر،  أو  إزعاج  أو  القول  في  غلظة  فیهما  أو  بین 

تسعى   أن  المفترض  كان من  انتخابیاً  تجعل مرشحك یخسر صوتاً 

 . 172للحصول علیه 

 

 ً  : الجوال" الهاتف المحمول" ثانيا

الهواتف   جداً محمولة  التعتبر  مهمة  االتصاالت   وسیلة  في 

من بكثیر  وأنجع  األرضیة، االنتخابیة،  اله وتتمت  الهواتف  واتف  ع 

للمقارنة  قابلة  غیر  للبث  بإمكانات  للخطوط   المحمولة  بالنسبة 

واستقبال   إرسال  المحمول  للهاتف  ویمكن  التقلیدیة،  األرضیة 

النصیة والفیدیو، الرسائل  الصوتیة  أ  والملفات  است إال  خدام  ن 

الحمالت  في  المحمولة  یتم   الهواتف  لم  االنتخابیة،  أو  السیاسیة 

الفلسطینیة بصورة فعالة    وأ میة أو العربیة  النا  الدولاستخدامها في  

الرسائل   أو  النص  استخدام  على  األمر  واقتصر  اآلن،  حتى 

لالستخدام   كنموذج  الفلبین  تجربة  إلى  النظر  ویمكن  القصیرة، 

ا لتقنیات  أ  الفعال  حیث  المحمولة،  الرئیسلهواتف    الفلبیني   جبر 

دبرت عن    ضده،  شعبیة االستقالة بعد حملة  إلى    "جوزیف استرادا"

استغالل   یتطور  أن  ویمكن  القصیرة،  الرسائل  الهواتف  طریق 

تطور  المحمولة مع  والفیدیو،  الصوت  ملفات  عبر  سریع   بشكل 

تب" على  القادرة  المحمولة  الهواتف  من  الثالث"  الملفات  الجیل  ادل 

التداخل بین التقنیات القائمة على اإلنترنت مثل   بسهولة، وبحیث یتم 

الهاتفیة   ،نغ( كاستی)البود  الرسائل   واالتصاالت  وبث  الخلویة، 

 
 . 54جوداي..  دلي  إعةاد الحمال. الاياسي ..  ؤصةر سبق ذك ه. ص 172
  سمعي رمكلن ف ذي ؤحتبى صبتي جو راتخة، ؤصطلح "يبدكاستنغ" للةالل  على ؤل

تن رللله علللى ؤشللغ  رقمللي ؤحمللبل  وهللذه التقنيلل  تفيللة ؤللن سللح  الصللب. لمحادثلل  

المحتبرا. ذا. الصل  عب  االنت نت او وكذلك تتيح إعاد  يث    الجمزبر يشك  ؤباش  

 على الزباء.
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المشاھدة فیمكن  اإلعالم،  وسائل  أو   السیاسیة من خالل مزیج من 

 االستماع من خالل الهواتف المحمولة. 

متا ھذه تكون  أن  یمكن  في  التقنیات  المشاركین  لجمیع  حة 

توزیع    تستخدمها األحزاب من أجل مالت االنتخابیة، ویمكن أن الح

تشجع الجمهور   أن وسائل اإلعالم وتستطیع ابیة،  لحملة االنتخ مواد ا

 مدیرو الحمالت االنتخابیة استخدامها   ستطیعیالستقبال ھذا البث، و

المشاركة السیاسیة، ال سیما ف الجمهور، وزیادة  ي صفوف  لتثقیف 

 . الناخبین الشباب 

المحمولة   عتبرت  و استخدامه  الهواتف  استراتیجی  احال  ات  مع 

ا األاالتصال  الحمالت  النتخابیة  في  وقویة  فعالة  وسیلة  خرى، 

االنتشار  واسعة  بكونها  تتمیز  أنها  خاصة  ویمتلكها    ،االنتخابیة، 

من ناحیة  ،  أغلب الناخبین ومحمولة معهم في كافة مناطق تواجدھم 

یستهدف قطاع عریض من    هواتف المحمولة استخدام ال  فإن   ى،أخر

 له. الشباب نظراً لكثرة استخدامهم 

تملا  إن المحمولة  بامتیازهواتف  شخصیة  اتصال  وسیلة    ،ثل 

رسالة    وتسمح أو  عامة  لمحة  إرسال  االنتخابیة  الحمالت  لمدیري 

موجزة عن محتوى الحملة االنتخابیة لمرشحیهم، أو دعوتهم للعمل  

زیارالت إلى  دعوتهم  أو  معهم،  االلكترونیة  ة  طوعي  المواقع 

أن  كما  ال  للمرشحین،  ممیزات  خاصة    مولة المح  هواتف تطور 

بإرسال   یسمح  االنترنت،  بشبكة  الربط  وإمكانیة  والفیدیو  السمعیة 

 . 173البیانات الخاصة والمعلومات المتعلقة بالمرشح 

الوی ؤخذ   استخدام  أثناء  االعتبار  المحم بعین  في    ولةهواتف 

 :174أھمها  ،اعتبارات الحمالت االنتخابیة عدة 

 : الجمهور المستهدفأوالً 

 
ؤارك  ستارن  استخةا، الزاتف الخلبي فلي الحملال. االنتخاييل  وحملال. تالجي    173

 4(. ص2007  المعزة الةرمق اطي البطني للشسون الةولي الناخبين  ) يي و.: 
 .8المصةر الاايق. ص 174
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تحدید    بحیث  والجنس یتم  تحدید    السن  المرشح،لیتم    رسالة 

 بحیث یمكن فهمها على نحو أفضل. و

 ً  االتصال بالمستهدف  :ثانیا

على    الرسالةتصال بالناخبین إلیصال  لال الوقت المناسب    تحدید 

 أفضل نحو ممكن. 

ً ثال  المشاركین معدل استقطاب   :ثا

  نسبة عدد الناخبین الذین یمكن استقطابهم وتجنیدھم للعمل  تحدید 

 الحملة. في 

ال الستخدام  والفعالة  المناسبة  والسبل  الطرق  أھم  هواتف  ومن 

 :175ھي المحمولة،

إلى  1 القصیرة: یمكن إرسال رسائل قصیرة  الهواتف  .الرسائل 

 مناصرین والناخبین. لل المحمولة

 النغمات: إرسال نغمات تعكس التوجهات السیاسیة المرشح. .2

راً من عدة أرقام لحشد  .الرموز القصیرة: استعمال رمزاً قصی3

 المناسبات والمهرجانات الخاصة بالمرشح. المناصرین في 

.جمع األموال: یستطیع المرشح جمع األموال من المناصرین  4

ویحسب  یرسلونه  قصیر  رمز  خالل  من  فاتورة  ن  م  والممولین 

 لصالح المرشح.  ھواتفهم المحمولة

رسائ5 تحویل  على  المناصرین  حث  صدیق:  إلى  ل  .التحویل 

وال إلیهم  المرسلة  النغمات  أو  القصیرة  القصیرة  المرشحین  رموز 

 إلى عائالتهم وأصدقائهم. 

ال6 عبر  القصیرة  الرسائل  استخدام  المحمولة .ویمكن    هواتف 

 نتخابات. ال ا لبیان مواقع مراكز االقتراع یوم 
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 ً  : الحاسوبثالثا

یب  من أھم األسال  -كأداة من أدوات المعلوماتیة   -  عد الحاسوب ی  

ي تستخدم في حل كثیر من مشاكل العالم المعاصر، حیث  التقنیة الت

ذات  أ المشاكل  ھذه  األیام التعقیدات  الن  مر  على  تزداد  ، 176كبیرة 

بعد   ما  في عصر  نمر  أننا  ھ ونالحظ  وكما  معلوم،  المعلومات،  و 

ن عصر الصناعة ھو عصر الذرات، وقد أعطانا مفهوم اإلنتاج  إف

على التصنیع بأسالیب موحدة وتكراریة في   الكبیر اقتصادیات مبنیة 

الم عصر  لنا  وأوضح  والزمان،  المكان  عصر  نفس  أو  علومات 

الحاسبات نفس اقتصادیات الحجم الكبیر، ولكن بدون اعتبار یذكر  

في أي زمان وفي أي  عة المعلومات قد تتم  للمكان والزمان، فصنا 

 .177مكان 

ال غنى عنها،  إن أجهزة الحاسوب الیوم ضرورة ملحة و فلذلك،  

االنتخابیة ویمكن االستفادة منها في تحلیل  وھي مهمة أثناء الحملة  

شبكة   عبر  الناخبین  مع  واالتصال  السابقة،  االنتخابیة  البیانات 

وحف والبیانات االنترنت،  المعلومات  یتم    ظ  كما  إعداد االنتخابیة، 

المؤیدین   والناخبین  المؤیدین،  الناخبین  بأسماء  بیاناتي  دلیل 

یتم  لل كما  المحایدین،  أو  المترددین  والناخبین  اآلخرین،  مرشحین 

 .178تقاریر والبیانات الصحفیة وغیرھاطباعة ال 

 

 ً  العنكبوتية" "الشبكة  نترنت: اإلرابعا

لجمیع   سمح  الفرص  بتكافؤ  لتبادل    اإلنترنت  المشاركین 

العالمیة   ،المعلومات  الشبكة  اختراع  عبر  أ ویعني  شخص  أي  ن 

 
الزادي  التطبرا. الحةرث  لنظ، المعلبؤاتي  المبني  عللى الكبؤبيلبت   ؤحمة    ؤحمة  176

 .2(. ص1993)القاه  : دار الش وق  
ا ال قميلل : ثللبر  هةرللة  فللي نظلل، الحاسللبا. نيكللبالس نيج ويبنللت  التكنبلبهيلل 177

واالتصللاال.  ت هملل : سللمي  إيلل اهي، شللاهين  )القللاه  : ؤ كلل  األهلل ا، للت هملل  

 .211(. ص1998والنش   
 .70جوداي..  دلي  إعةاد الحمال. الاياسي ..  ؤصةر سبق ذك ه. ص 178
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معارفه ووجهات    حد األدنى من الجهد، یمكن نشراإلنترنت، مع ال

وبهذا المعنى، فإنه یبشر بتعزیز الخطاب العام حول طائفة    . نظره

القضایا   ً واسعة من  تماما الواضح  العام، ومن  الصالح    المتعلقة في 

ویعني فعالیة تكالیف التخزین  ،  قد حل محل المكتبات   نترنت أن اإل 

 الوثائق الحكومیة.  اإللكترونیة ونشر عدد ال یحصى من 

اإل إ تم تصمیمه  ن شبكة  نترنت غیر ھرمیة، ونظام االتصاالت 

األفراد   بین  سواء  حد  على  المعلومات  تبادل  وبین  لتسهیل 

فة إلى حقیقة أن  مجموعات من األفراد، وجعلت ھذه القدرة، باإلضا

تدعم   الكامنة  الرقمیة  االتصاالت  التكنولوجیا  من  كاملة  سلسلة 

والوسائمتعددة   أن  ط،  الطبیعي  من  یبدو  فإنه  النحو،  ھذا  على 

استخدمت  قد  و،  المیل إلى تعزیز النشاط في المجال العام  لإلنترنت 

كجزء ال   االنترنت لمدني منذ فترة طویلة شبكات منظمات المجتمع ا

عملیاتها،  یتجزأ االجتماعي    من  التغییر  نشطاء  من  آالف  وھناك 

 .179نترنت اإلیتقاسمون المعلومات على 

وا  صعود   فروو اإل اإلنترنت  وسائل  االجتماعیة  ستخدام  عالم 

للمرشحین   الجدید  السیاسي  التسویق  وأدوات  المزایا  من  العدید 

الحمالت  یمكن  180االنتخابیة   واألحزاب خالل  وال  أھمیة  إ ،  غفال 

االتصالتكن  اإل   ولوجیا  خاصة  تعزیز  والمعلومات  في  نترنت 

ا السلوك  في  والتأثیر  السیاسیة  تنوع    بفضل   النتخابيالمشاركة 

اإل  عبر  االنتخابیة  المعلومات  ومصادر  وتصاعد  مواقع  نترنت، 

التس  في  االجتماعیة  الشبكات  الفیسبوك  استخدام  مثل  السیاسي  ویق 

 
179 Rory O’Brien, Civil Society, the Public Sphere and the 

Internet, http://www.web.net/~robrien/papers/civsoc.html 

(Accessed 12/4/1999) 
180Nyarwi Ahmad, BA (Hons), MA, From Mass Mediated-

Political Marketing to Mixed Mediated-Political Marketing. 

Paper for panel on “Political Parties and the New Media”, at the 

63rd Political Studies Association Annual International 

Conference, Cardiff, 25 - 27 March 2013. 

http://www.web.net/~robrien/papers/civsoc.html
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فضالً  والیوتیوب،  والتویتر  االلكترونیة،    والمدونات  الصحف  عن 

واأل المرشحین  حیث  ومواقع  السیاسیة،  قاعدة    یتم حزاب  توسیع 

وبرامجالمعلومات   بالمرشحین  لجمهور  الخاصة  وشخصیاتهم  هم 

 . 181الناخبین 

الصوت الحقیقي    إلظهار شبكة االنترنت فرصة كبیرة جداً  توفر  

  في تسهم  ، والمباشرةللناخبین، وذلك من خالل االتصال والمشاركة  

نشاطاً خ أكثر  ھم  الناخبین  أن  حیث  سیاسیة،  ثقافة  التعبیر    لق  في 

خالل   آرائهم  واإلنترنت عن  الكیانات  كذل،  بین  حواٍر  خلق  ك 

یسعون   الذین  والناخبین  والمرشحین  برلماني،  إالسیاسیة  تمثیل  لى 

ومتطلباتهم    فرص ال   عززو رغباتهم  المرشحین  إلتوصیل  لى 

لل أداة  ویعد  السیاسیة،  فالناخبون  إوصول  واألحزاب  الناخبین،  لى 

لى المعلومات عبره،  إنترنت لسرعة وسهولة الوصول  یفضلون اإل 

التواصل من خ وی  الل زیارة مواقع الشبكات االجتماعیة،  تأتى ھذا 

وم السیاسیة،  والكیانات  المرشحین  الفیدیو،  ومواقع  أشرطة  شاھدة 

التعددیة  نترنت ھذه  وفر اإل  كما رسال رسائل البرید االلكتروني،  إو

سابقاً.  ف یحدث  یكن  لم  بشكل  االتصال  الحاجة    وبحیث ي  أصبحت 

نترنت بوصفه  ستخدام اإلالزاب السیاسیة  لناخبین واألحملحة لكل ا

ویعتبر   االنتخابات،  ذلك  في  بما  السیاسي  لالتصال  وأداة  وسیلة 

للمعلومات   رئیساً  الناخمما  مصدراً  عن  إ  بونیدفع  البحث  لى 

خالله، من  من  المعلومات  الكثیر  أن  استخدموا    حیث  الناخبین 

ابات  وسیلة رئیسة للحصول على معلومات حول االنتخكنترنت  اإل

بوسائط    الدراسات   بینت و والمرشحین،   تأثراً  أقل  الناخبین  أن 

واألخبار   المعلومات  على  كالحصول  التقلیدیة  السیاسي  االتصال 

خالل   من  أو  والتلفزیون،  الرادیو  جهازي  من  الكتیبات  االنتخابیة 

ن بعض المرشحین  أوالنشرات المرسلة عبر البرید وغیرھا، رغم  

 
ربسف  فاطم   "اإلنت نت ؤارد التابرق الاياسي واألصةق جنباء ؤن الفضائيا.   181

 . 2012فب ار   14681 1لعةد والصحف"  ه رة  النزار البح رني   ا
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على  یعتمدون  االنتخا  والسیاسیین  للفوز  الوسائل  ھذه  بي رغم  مثل 

غیرت شبكة االنترنت من التكتیكات المستخدمة،   ، إذ تراجع مكانتها

على   تنطبق  ال  الناخبین  مع  للتواصل  القدیمة  القواعد  وأصبحت 

فالنااإل ی نترنت،  الیوم  اإل إتوجهون  خبون  للحصول  لى شبكة  نترنت 

 .182على المعلومات واألخبار االنتخابیة 

اویتحدد   اتإل تأثیر  وسیلة  بوصفه  حمالت  نترنت  في  صال 

  ، حیث یقوم التسویق السیاسي على سلوك الناخب من خالل التنشیط 

في امداد الناخبین بالمعلومات حول المرشحین  بدور ھام  االنترنت  

التحویل، ویتأتى ھذا األثر من خالوبرامجهم   ل  االنتخابیة، وثانیا: 

مرشح   من  الناخبین  انتباه  كیان  م  لى إتحویل  من  أو  آخر،  رشح 

آل  معادیة  سیاسي  حمالت  شن  في  المشاركة  طریق  عن  خر، 

وصفحاتهم   مواقعه  وحجب  محددة،  سیاسیة  ولكیانات  لمرشحین 

عات، أو  على االنترنت، وبث معلومات غیر صحیحة، ونشر الشائ

أو   المرشح  لهذا  سلبي  اتجاه  أو  موقف  على  التركیز  خالل  من 

م نقطة  أو  السیاسي،  والكیان  االنتخابي،  البرنامج  في  ثم  عینة  من 

 . 183تحویل االنتباه من شيء الى شيء آخر 

وفر مزایا  ا تشبكة اإلنترنت ألنهبالنشطاء    هتم یمن جهة أخرى،  

في تنسیق    اقدرته   دیداً ھامة أكثر من وسائل التواصل التقلیدیة، تح

البرید   عبر  أرخص  الكلمة  نشر  للكثیرین،  فبالنسبة  العمل، 

و البرید  اإللكتروني  طریق  عن  التواصل  من  اإلنترنت  شبكة 

وجهاً  حتى  أو  والهاتف،  عبر    لوجه،   المباشر،  المعلومات  فإرسال 

من إرسال   اآلالف من األمیال ونحو الحدود الدولیة ال تتكلف أكثر 

حیث زادت دقة  الت بمساعدة الحاسوب تصاتطورت االمیل، كما  إ
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و خططهم،  عن  اإلبالغ  في  وأنشطتهمالنشطاء  ،  فهمداأھ، 

 . 184جیاتهم لووأید 

 االنتخابیة، إذ أن  شبكة اإلنترنت أداة مفیدة لمعظم الحمالت عد  ت  و

 ً مكلفا لیس  الموقع  وطریقة  تصمیم  الكترونیة   عداد إ ،  مسألة    نشرة 

  في األسبوع،  أیام 7ساعة في الیوم، و 24فر على مدار اتتوسهلة و

وقت و أي  في  تحدیثها  اإلو  ،185یمكن   قدرات  نترنت یعرض 

 على سبیل المثال، التقلیدیة، عالموسائل اإل عن لفةف مختووظائ

 ھي أعلى  فالمعلومات التي یقدمها   المعلومات، كثافة   على مستوى 

المعلومات أوسائل اإلعالم األخرى، كما   من  بكثیر   من  ن معالجة 

أولئك ق یلج  بل  اإلنترنت  ونؤالذین  كثیراً  إلى  معالجة   عن   تختلف 

الناس  المعلومات  یل  من  اإلعالم ون ؤ جالذین  وسائل  التقلیدیة،   إلى 

یمثل  فإنه  الوقت  ذات  السیاسیة مصدراً  وفي  وللتأثیر   للمعلومات 

وسائل   المحتمل الناخبین،   وكذلك اإلعالمعلى  تمكن    حیث على 

التقلیدیة ئل  وسا تجاوز  من االنترنت   الراحة في   في  اإلعالم  توفیر 

 ط المتعددة،واسترجاعها، وباستخدام الوسائ  البحث عن المعلومات 

  .المعلومات  والقدرة على تخزین 

 السیاسیة األخبار والمعلومات  شبكة اإلنترنت لجمع ن استخدامإ

في   في صفوف  التزاید، آخذة  سیما  ً  ال  سنا األصغر  وقد    ،الناخبین 

لألبحاث  مركز  شارأ أن   (2008) بیو  الجمهور   37%إلى   من 

مستخدمي  % 55و عل  نهمأیقولون   نترنت اإل  من   ىیحصلون 

اإلنترنت  من  استقصائیة ووجدت  ،األخبار  سابق   دراسة  وقت  في 

المستطلعین   51 %نأ اإلنترنت  قالوا من  ً  اً مصدریعتبر   أن    ھاما

السیاسیة للمعلومات  المجاالت  القرار، في    ضافة باإل  وعملیة صنع 

 
184 Myers, Daniel J. "Media, Communication Technology, and 

Protest Waves." Available as Working Paper 2000-04, Notre 

Dame Sociology Working Paper and Technical Report Series.  
185How To Run A, Successful Election Campaign. 

http://www.picx.co.uk 

http://www.nd.edu/~soc2/workpap/
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ً أك  ون ھؤالء المستخدم إلى ذلك، كان   مما یدل ،ثر الناخبین تصویتا

أھمیة  على  اإلنترنت  ت الحمال كذلك  شبكة  خالل  العالم   في  من 

بشكل خاص،   لویب لصفحات االفریدة  ، ناھیك عن السمات  السیاسي

المحدودة، معقولة   ھا ألسعار   نظراً  غیر  وكونها   التكلفة، ومساحتها 

واس  متاحة  نطاق  إلى   ع،على  من    توفیر  وتمیل  الكثیر 

 . 186المعلومات 

أخرى، جهة  االتحاد   من  ألمانیا  جمهوریة  حالة  في  كانت  یة 

عام   في  العامة  االنتخابیة    1998االنتخابات  للحملة  انطالق  نقطة 

كبیر،   نطاق  مرة على  استخدم ألول  حیث  اإلنترنت،  القائمة على 

الح برامجها  محتوى  األلمانیة  األحزاب  جمیع  زبیة  وعرضت 

كمصدر   استخدامه  وبجانب  اإلنترنت،  عبر  االنتخابیة  وحمالتها 

للین اإلنترنت فرصة لتعزیز مشاركة  معلومات یرى الكثیر من المح

 . مواطنین في العملیات السیاسیةال

الجدیدة التكنولوجیات  اإل-  إن  تحدیداً وشبكة  خلقت    -نترنت 

من   أشكاالً  م  جدیدة  كبیر  قدر  تحقیق  من  ومكنت  ن  التواصل 

ً ال أفقیا المدنیة  التقلیدیة  مشاركة  الوسائل  على  تعتمد  ال  والتي   ،

ا  أو  الجماھیري،  واألحزاب  لالتصال  المنظمات  السیاسیة  تصال 

للمشار لكل فرد  المجال  فتح  ما  الكبرى، بل ساھمت في  بنشاط  كة 

العام الرأي  بناء  تكنولوجیا  ،  في  في  الجدیدة  الوسائل  وتقوم 

 : 187عدید من الوظائف أھمها المعلومات واالتصاالت بال

 .نشر المعلومات 1

 .التواصل مع المناصرین 2

 .أعمال التعبئة والتنشیط 3

 
186H.denis , nicoles dahmen, "Web Sponsorship and Campaign 

Effects: Assessing the Difference Between Positive and Negative 

Web Sites", Journal of Political Marketing, 9: 4, pp.314 — 329  

يجيا إلش ال الشباب ناتالي سليمان  ت هم   استخةا، تكنبلبهيا المعلبؤا. است ات  187 

 .5 -3.(. ص ص2010في المباطن  العالمي   )يي و.: المعزة الةرمق اطي البطني 
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 .التعاون 4

 دریب والبحث .أعمال الت5

 

بالنظر    كشف ویمكن   العنكبوتیة  للشبكة  القصوى    إلى األھمیة 

 ً لتحتل موقعا دفعتها  والتي  المتمیزة،  ً   خصائصها  التأثیر    متقدما في 

و العام  الرأي  والسیاسیة على  الثقافیة  الناس  واالجتماعیة    حیاة 

 :188ھم ھذه الخصائص أوالعلمیة، و

 

 الالمكان  .1

كان    رنت فاإلنت ما  والمكانیة،  الجغرافیة  الحواجز  كل  یتجاوز 

الدول   بعض  كممارسة  سیاسي  أو  الشحن،  كتكلفة  اقتصادي  منها 

إلى   معینة  ثقافات  لدخول  المنع  اإلسیاسة  مع  لكن  نترنت  بالدھا، 

ی ن یقف في وجهه أي  أ لكترونیة من الصعب  إرسل إشارات  الذي 

 شيء. 

 الالزمان .2

ب یتم  التي  الكبیرة  الشبالسرعة  المعلومات عبر  نقل  ت  ها  سقط  كة 

فوراً  الید  في  المعلومة  الزمن، وتجعل  الناس  عامل  بین  ، وتساوي 

فإننا في عصر  في الحصول على المعلومات بنفس الوقت، ولذلك  

 . " "المساواة المعلوماتیة 

 التفاعلية .3

اإل عصراً عصر  یعد  لم  كمستقبل    نترنت  اإلنسان  مع  یتعامل 

یقر اآلن  فاإلنسان  بل  فقط،  معلومات،  من  یرید  ومتى  یرید  ما  ر 

خالل   من  دور  أالمنتدیات  یمكنه  إلى  المستقبل  دور  من  ینتقل  ن 

 المرسل أو الناشر. 

 
ؤا.: دراس  في نظ، المعلبؤا. . وثبر  المعلب.ؤحمة صالح سال،  العص  ال قمي  188

(. 2002)القاه  : عين للةراسا. والبحبث اإلنااني  واالهتماعي    وتحةرث المجتمع   

 .82 -81.ص ص
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 المجانية   .4

عل الحصول  حیث  بمعنى  مجاني،  شبه  بشكل  المعلومات  ى 

 نترنت دون تكلفة عالیة. من خدمة اإل  االستفادةتطیع الناس یس

 الربط الدائم .5

 ً ضروریا یعد  اساقتص  لم  اإل ار  الحاسب  تخدام  من  نترنت 

عبر   بالشبكة  االتصال  یمكن  إذ  المنزل،  أو  العمل  في  الشخصي 

لهواتف  مجموعة كبیرة ومتنوعة من األدوات كحاسبات الجیب أو ا

االرتباالمحمولة یظل  وبذلك  مكان    باإلنترنت ط  ،  كل  في  مستمر 

 وزمان. 

 تنوع التطبيقات  .6

سعة   اإل تبلغ  الحیاةتطبیقات  سعة  ففیهنترنت  التطبیقات    ا، 

إلى   الحوار  وغرف  االلكتروني  والبرید  والتربویة  التعلیمیة 

التطبیقات التجاریة، إلى المواقع اإلخباریة والمعلوماتیة واألكادیمیة  

 في شتى المجاالت. التي تخدم الباحثین والمهتمین 

 السهولة .7

ً   ن یكون مستخدم االنترنت خبیراً أفلیس ضروري   أو    معلوماتیا

 ً مب  مهندسا ً أو  المدرسة  رمجا أمام األطفال دون  ، فهو متاح بسهولة 

   حتى الشیخ الكبیر، وال یحتاج إلى تدریبات معقدة.

 تزامنية  الال .8

العمل أطراف  بین  المعلومات  تراسل  بإمكانیة  السماح  یة  وتعني 

یم أي  إرسالها،  وقت  في  تواجدھا  شرط  دون  من  كن  االتصالیة 

عند   المرسلة  المعلومات  واستعمالها  قبااستتخزین  الجهاز  في  لها 

 وقت الحاجة. 

 العالمية أو الكونية  .9



163 

 

وتعني إمكانیة تناقل المعلومات بین المستفیدین على مستوى العالم،  

 . 189بذلك  بسبب توافر كمیات ونوعیات من التقنیات التي تسمح 

 المدونات السياسية والحمالت االنتخابية 

دور   تنامى  أھمی  وبات   اإلنترنت لقد  خایمثل  لة  تنمیة  صة 

المدني  ً   المجتمع  مرنة،    ، عموما شبكات  وإنشاء  ببناء  سمح  ألنه 

لإلعالنات   األحیان  من  كثیر  في  متخصصة  غیر  سریعة  وتعبئة 

البد  المعلومات  ونشر  والسیاسیة  االنتخابیة  وعالوة  والحمالت  یلة، 

على ذلك، فإنه یسهل تشكیل شبكات وطنیة ودولیة من الناشطین ال  

التكنولوجیا  باتت  و ،  190التقلیدیة   لسیاسیة والهیاكلیرتبطون باألطر ا

وتنظیم   تعزیز  نحو  استراتیجي،  بشكل  استخدامها  یمكن  ھامة  أداة 

االتصا االنتخابیة،  محاوالت  بالحمالت  المرتبطة  أھمیة    وتكمنل 

في أن الجیل الذي    نترنت خابیة من خالل استخدام اإلت االنتالحمال

ال من  یأمل  االنترنت  یت   مرشحین یستخدم  عبر  أن  معهم  واصل 

الحدیثة،  اإلوسائط   یستخدم  خاصةً،  نترنت  الذي  الجمهور  أن 

ً  ناشط ال جمهور ال من  االنترنت ھو غالباً ما یكون  . سیاسیا

لحوار السیاسي  یز اتعز  على قدرتها في   المدونات السیاسیة وتدل  

المجت داخل  اإلواالتصال  على  بین    وبكونها   ،نترنت مع  جسر 

 . 191ین عبر اإلنترنت والمواطن   السیاسیین النشطاء 

 
حاللن رضللا النجللار  تكنبلبهيللا االتصللال..المفزب، والتطللبر  جيحللاث المللستم   -189

اي رل     9-7اإلعال، الجةرة: تكنبلبهيلا هةرلة ..لعال، هةرلة  هاؤعل  البحل رن   -الةولي

 .511 -493.. ص ص2009
190- bernardo sorj ,Internet, public sphere and political marketing: 

between the promotion of communication and moralist solipsism, 

The Edelstein center for social research, working paper 2,rio de 

Janeiro, march, 2006.  
191 Ignacio Criado, Guadalupe Martinez Fuentes, Political 

Blogging in Campaign and Political Communication: Political 

Leadership, Valencia. Conference of the Spanish Association of 

Political Science (AECPA), 18-20 September,2010.  
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واستخدمت األحزاب السیاسیة والمرشحین األمریكیین المدونات  

عام   منذ  االنتخابیة  حمالتهم  خاصة  2003أثناء  المدونات  أ ،  ن 

السی  التواصل  من  جدید  كشكل  مساعدة  برزت  في  وساھمت  اسي، 

الحملة   قضایا  حول  أفضل  معلومات  على  للحصول  الناخبین 

على  المدونات    االنتخابیة،  إمكانات  تقدیر  ینبغي  اآلخر،  الجانب 

المدونات  بوصفها عامال ًجدیداً   في الحمالت االنتخابیة قبل اعتبار 

خالل   من  السیاسیة  للمناقشات  ومنبراً  سیاسیة  معلومات  كمصدر 

 . ل الحملة یجب تتبعهاا وإحداثها تغییرات خالتحلیله

لدو األمثلة  أھم  أحد  الصدد  بهذا  نسوق  أن  مجتمعات  ویمكن  ر 

ً اإل ،  نترنت الشعبیة أو التي یطلق علیها المجتمعات الناشطة سیاسیا

عام  ف دین"  "ھوارد  األمریكیة  للرئاسة  استطاع  2004المرشح   ،

انتبا ولفت  استثارة  من  الرئاسیة  حملته  من خالل  خالل  الكثیرین  ه 

اإل الرسائل  وحمالت  المدونات،  المكثفة،  استخدام  لكترونیة 

الذي كان ینظر  دارت في المنتدیات، وتمكن الرجل    والنقاشات التي 

 ً   إلیه كمرشح درجة ثالثة، وقلیل الحظ في المنافسة، إلى تلقي دعما

 ً ً   واسعا ً   سیاسیا ً مالی   من كافة األرجاء األمریكیة، كما تلقى دعما من    ا

متبرعین شبكة  ،  عدة  على  الذاتیة  بسیرته  التعریف  وازداد 

  ، عةالم تغطیة أخباره بصورة واسنترنت، مما أجبر وسائل اإلعاإل

خاصة بعد أن أدركت نجاحاته في تمویل حملته االنتخابیة، وازدیاد  

ه خسر االنتخابات إال أن ھذا الرجل أثبت  أن قاعدته الشعبیة، ومع  

سیاسی   حضوراً  بعد وقوة  ھائلة  كان    ة  لكن    مغموراً أن  ومجهوالً، 

نترنت ساعدته في  قدرته في تقنیاته التنظیمیة الناجحة على شبكة اال 

 .192قطع أشواط بعیدة 

الحدیثة توفر الفرصة  إن   الدیمقراطیات  الحمالت االنتخابیة في 

القضایا   حول  معلومات  على  للحصول  المؤھلین  الناخبین  لكل 

 
  االلكت ونيل  حلبل  المنافال   المجلل   كلارفين  كيلف ليل  االنت نلت ؤعلال، آنةي 192

 .http://iipdigital.usembassy.gov 7-2 ص ص.10العةد
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والمو الرئیسیة  لكل  اقفالسیاسیة  المتنافسة،    ألطرافا  المختلفة 

لسیاسي،  شبكة اإلنترنت برزت كوسیلة جدیدة لالتصال افإن    ،لذلك

في  السیاسیة  األحزاب  تمكنت  الغربیة    وبالفعل  منذ  -الدیمقراطیات 

حملتها    -التسعینات  مضمون  إلیصال  الوسیلة  ھذه  استخدام  في 

الم  للناخبین  الشخصیة  الكمبیوتر  أجهزة  على  عبر  مباشرة  هتمین 

ا نجاح  مواقع  أسباب  أحد  وكان  اإللكتروني،  والبرید  إلنترنت 

سیاسي ھو االنفتاح والتفاعل على مثل ھذا  المدونات في التواصل ال

وال السیاسیة  المعلومات  من  ألھمیة  النوع  آخر  وسبب  مناقشة، 

األصیلة   الشخصیة  االتصاالت  على  المتزاید  الطلب  ھو  المدونات 

 المؤھلین.  شحینبین الناخبین والمر

الواضح أن المدونات یمكنها التغلب على بعض المشكالت ن  وم

كونه خصائصها،  وأیسر  بسبب  رسمیة،  وغیر  شخصیة  أكثر  ا 

من  مناالً  للمناقشة  انفتاحاً  وأكثر  اإلعالنات،  من  عفویة  وأكثر   ،

 .193الفیدیو والصوت والنصوص 

  خابيةنترنت )حملة أوباما االنت االستخدام السياسي لشبكة اإل 

 ( نموذجا  

وما   العالم  أنحاء  جمیع  تغطي  التي  العنكبوتیة  الشبكة  أحدثت 

ھائل مفاجئ في عدد وسائل اإلعالم الجدیدة ثورة    رافقها من ازدیاد 

األمریك السیاسي  المیدان  على  في  مستحدثة  مجاالت  أربعة  في  ي 

إخباریاً   ونظاماً  الناخبین،  إلى  للوصول  مبتكرة  أسالیب  األقل: 

ومختلفاً   جوھریة،  من  بصورة  للتبرعات  مسبوق  غیر  تدفقاً 

تم   مصالح  مجموعات  وأخیراً،  الصغار،  ً المانحین  حدیثا   تمكینها 

 تنتمي إلى الیمین والیسار السیاسي. 

 
193 - Roland Abold, "Competitors to Parties in Electoral Politics: 

The Rise of Non-party Actors", Nicosia, Paper presented at 

ECPR Joint Session. Workshop 9, 25-30 april.2006.         

 



166 

 

االتصال   وسائل  إطار  في  نفسها  اإللكترونیة  المواقع  فرضت 

الرئاسیة   االنتخابات  ذلك  ویعكس  الفاعلة،  االنتخابیة  والحمالت 

حیث  األمریكی  األخیرة،  للبیت  ة  للوصول  "أوباما"  الرئیس  لجأ 

" ضمنها  من  كان  عدیدة  طرق  خالل  من  بوك"  األبیض  الفیس 

 . والموقع االلكتروني الخاص بحملته

الحملة أكثر    كانت  االنترنت  شبكة  على  "أوباما"  لـ  االنتخابیة 

مركزاً  الویب  موقع  وكان  الناخبین،  استمالة  على  لألنشطة    قدرة 

  فتح المجال لمحادثة ة حملته االنتخابی استراتیجیة ت وشمل  .ة االنتخابی

مع األصوات المطلوبة للفوز في  الناخبین وإشراكهم في النقاش، وج

ھي  اال التي  التحلیلیة  والتقاریر  الدراسات  من  واالستفادة  نتخابات، 

 متأصلة في مجال االتصاالت الرقمیة. 

اإلإن   على  "أوباما"  اإلدراك،حملة  تعكس  والجودة    نترنت 

اإلو  والخبرة  على  للجمهور  رسائل  وتطویر  كیفیة صیاغة  نترنت، 

إلى    حمالت  تهدف  السیمتخصصة  أھداف  من  تحقیق  العامة  اسة 

الویب  فقد 194مواقع  بتقدیم    ،  أوباما"  "باراك  األمریكي  الرئیس  قام 

اإل موقعه  في  ثابتة  ورؤیة  الرسالة رسالة  ھذه  وركزت  لكتروني 

باألمریكیین   ثقته  في  فسأنعلى  التغییر  عملیة  إحداث  في  هم 

بصورة  تأییده  أو  مباشرة،  له  التصویت  منهم  یطلب  فلم    واشنطن، 

ووضع   التغییر،  وإحداث  التفكیر  في  الحق  لهم  ترك  لقد  سطحیة، 

لكتروني منذ بدایة إعالنه كمرشح  اإلرسالته االنتخابیة على موقعه  

نص  وكان  یغیرھا  أو  یزیلها  ولم  الدیمقراطي  الحزب  ره  عاش  عن 

إحداث   على  قدرتي  في  فقط  تثقوا  أال  منكم  أطلب  أنا   " االنتخابي 

واشن في  الحقیقي  على  التغییر  أنفسكم  في  أكثر  تثقوا  وإنما  طن، 

 .195إحداث التغییر" 

 
194 Monte Lutz, Barack Obama’s Social Media Toolkit, Edelman  

,2009. www.edelman.com. 
 .436 ص ..  ؤصةر سيق ذك ه.استخةا، اإلنت نت كبسيل  اتصال، ..عياد 195

http://www.edelman.com/
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األمریكیة   الرئاسیة  لالنتخابات  اإلعالمیة  التغطیة  مشاھدة  إن 

  في   دید عالم الجتقدم لنا دروس مستفادة في كیفیة استخدام وسائل اإل

على   المنافسة  حدة  في  النظر  عند  وخاصة  االنتخابیة،  الحمالت 

فقد  ھذه المشاھد    متابعة طي. وأثناء  الترشیح داخل الحزب الدیمقرا

حملته من التبرعات اإللكترونیة،    % من تمویل100  " أوباما"  جمع

جماعات  فلم   أو  الكبیرة  الشركات  من  لحملته  مساعدات  بأیة  یقبل 

كانت   بل  ً   ه ملتحالضغط،  ربحا الحمالت  أكثر  مدار    من  على 

ت،  لتبرعات للحملة عن طریق اإلنترنالتاریخ، حیث جاءت معظم ا

ملیون دوالر عن طریق    200جمع ما یقارب    " أوباما  "   واستطاع 

ھو   قیاسي  وبرقم  شباط    55اإلنترنت،  في  فقط  دوالر  ملیون 

یعادل   ما  أو  ً   2فبرایر،  یومیا دوالر  األخیر   ،ملیون  الخبر    وھذا 

عند  بالذھول  على    یصیبك  سبت  لیلة  في  ھذا  حصل  وقد  قراءته، 

أوباما "موقع   األمر  www.barackobama.com  "باراك   ،

التي    االنبهار   یثیر الذي   والخبرة  التفاصیل  واإلعجاب من مستوى 

 . 196" باراك أوباماـ " لفریق اإللكتروني لیتمتع بها ا

ع بمعرفة ما  نترنت یعطي االنطبا إن استخدام "أوباما" لشبكة اإل

  سیوضحھذا  و جیدین،  التسویقیة  ال  حملته  أو  هتبحث عنه في موقع

وراء المهارة  اإللكترونیة،  االس   مستوى  التسویقیة  ویعود  تراتیجیة 

حملته  ھذا   إلدارة  المناسبین  األشخاص  الختیاره  اإلعالمي  النجاح 

الحملة   فمدیر  بالف " االنتخابیة،  التخطیط    "دیفید  في  خبرة  وله 

أي كي بي آند  "سسة  یجي واإلعالمي، وھو شریك في مؤاالسترات 

االسترات   "دي والتخطیط  األبحاث  تتبنى  حمالت  التي  وتدیر  یجي، 

الم، وتعید استثمار موارد اإلعالم  وسائل اإلعإعالنیة وإعالمیة في  

 
 ..2013.ست  دروس نتعلمزا ؤن ؤبقع يارال جوياؤا االلكت وني 196
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اإلعالمي  الذاتي  الدعم  من  الجانب  أو،  197لمزید  على  شرف 

آكسلورد "اإلعالمي   االس"دیفید  كبیر  وھو  ال،  في  حملة،  تراتیجیین 

آند دي"وشریك في مؤسسة   یدیر مؤسسة  "أي كي بي  إي  "، كما 

كي  االس للدراس  "إس  في  ات  متخصصة  مؤسسة  وھي  تراتیجیة، 

الشعبیة من خالل  خلق الصور النظر  ة اإلعالمیة، وتغییر وجهات 

و المدى،  وبعیدة  خفیة  من  تاستراتیجیات  الشركات  من  كثیر  ستفید 

المؤسسة ھذه  سریة،    خدمات  تبقى  الشركات  ھذه  أسماء  ولكن 

م  شركة  ویعرف  المثال  سبیل  على  تي"نها  آند  تي  ل  یب"ك ،  "أي 

لـ  الحملة االنتخابیة  ، وفي المقابل، أدار  ، وغیرھا "وم إید "ك،  "فیجن 

المتخصص في العلوم السیاسیة، وصاحب    "ستیف شمیت "  "اكین "م

ف بما  السیاسیة،  واشنطن  دوائر  في  الكثیرة  البیت  العالقات  یها 

 .198األبیض، الذي سبق وعمل فیه 

تناول  إ االستف  " أوباما "ن  لطریقة  والحدیث  من  االحترافي  ادة 

للن نفسه  تسویق  في  لسیاسي  اإلعالم  كبیر  نجاح  معیار  لهو  اخبین 

إفشاله على  المحیطة  الظروف  كل  تعمل  استخدام    ،شاب  ولكن 

لمعادلة.  اإلعالم السالح الجبار في ید من یحسن استخدامه، یقلب ا

ھیئ على  اإلعالم  استخدام  من  أخطر  شيء  ال  أنه  ة  كما 

الموار(بروباغاندا) فیها  تصرف  إل،  فیؤدي  الكثیرة  نتائج  د  ى 

  . 199عكسیة، ویصبح الحال أفضل لو لم یكن ھناك تغطیة إعالمیة 

للرئاسة    "أوباما"  موقع "ماكین" منافس على ضوء ھذا الفهم، فإن  و

أو رؤیة   یقدم رسالة واضحة    " أوباما"ي حین عرض  فمحددة،  لم 

  تبدأ بالحقوق المدنیة، والدفاع، مروراً قضیة    22  رؤیته ألكثر من 

الخارجیة،  والسیاسة  الصحیة،  والرعایة  المحاربین  و  باالقتصاد، 

 القدامى، والمرأة.  
 

ة  االقتصادر   العةد ؤحمة القبر اني  ؤاذا نتعل، ؤن االنتخايا. االؤ ركي   ه ر  197

 . 2008اكتبي   31 5499
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دراسات  أشارت  و إلي  أجریت  عدة  األمریكیة  االنتخابات  على 

األمریكی الرئاسة  النتخابات  المرشحین  السنوات   ة أن  األخیرة  في 

لتقدیم معلومات    ، بكثافة -خاصةً –نترنت  التكنولوجیا واإل  وااستخدم

كال   عن برامجهما وعن العملیة االنتخابیة للناخبین، واستفاد  ار وأخب

نترنت في تقدیم نفسیهما ومواقفهما  مواقعهما عبر اإل المرشحین من 

سواء ناخبیهما  م  إلي  علي  أو  بهما  الخاص  الموقع  وقعي  علي 

 .الحزب 

على  إجماالً،   االنترنت  استخدام  قبل  یتم  من  واسع  نطاق 

والمرشح السیاسیة  األاألحزاب  االنتخابیة  الحمالت  في  مریكیة،  ین 

عام   أوائل  األمریكیة    2004ففي  الرئاسیة  الحملة  مؤیدو  نظم 

موقع    أنفسهم بشكل رئیس من خالل  "ھوارد دین ـ"الدیمقراطیون ل

اإلنترن شبكة  على  من    بدالً   (www.meetup.com)ت  تجمع 

معنیة مركزیة  منظمة  جمع    .انتظار  ماكین "كما  حملة    "جون  في 

اإل 2.6  لغت ب  تبرعات   2000عام   عبر  دوالر  كما    نترنت،ملیون 

األأ تمتلك   شبكة  غلب  على  صفحات  المصالح  وجماعات  حزاب 

   .200االنترنت 

اإل أھم  المرشحین  كانت  استخدمها  التي  االتصالیة  ستراتیجیات 

األمریكیة  لل اإلرئاسة  عبر  مواقعهم  اإلعالم    نترنت في  استراتیجیة 

اإلقناع،    واستراتیجیة اإلجماع والحوار، واإلقناع، واستراتیجیة بناء  

أن  ھذه  "  أوباما  " ویالحظ  تطبیق  علي  قدرة  أكثر  كان 

فت طوال  الموقع  تضمن  حیث  الحملة  اإلستراتیجیات،  فكار  أرة 

أوباما" التغییر   " باراك  اإلجماع  استراتیجیة   فيو  ،نحو  تمیز   بناء 

،  مریكیةنه توجه إلي كل الفئات األفي ھذا السیاق أل  " وباماأ "موقع  

فقط،    " ماكین" ما  أ الجمهوري  الحزب  موقع  علي  بذلك  اكتفي  فقد 

من   الحوار  ستراتیجیةإ وفي استفاد  المرشحین  كال  أن  یالحظ 

 
ت هم   200 األس    الاياس   عل،  تاناي   دي  )يي و.   ستيفن  همال   الشبك   رشا   :

 . 338ص  .(2012الع يي  لأليحاث والنش   
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  لمرشح وقع ام نترنت وذلك بإرسال رسائل نصیة عبر  إمكانیات اإل

المختلفة القضایا  تجاه  بالرأي  ورؤیة  ،  واإلدالء  رسالة  كانت  وقد 

اسیة ھي ثقته في األمریكیین أنفسهم  وني األسااللكتر  "أوباما " موقع

التغییر  إحداث  ا علي  یسألهم  لم  فهو  واشنطن،  له  في  لتصویت 

  .في التفكیر وإحداث التغییر مباشرة أو تأییده، وإنما أعطاھم الحق

جل   اإلنترنت المهتمین  ویتفق  األمریكي    بدراسة  الرئیس  أن 

أوباما " استخدام  ھو   "باراك  في  ینجح  نموذج  من  اإلنترنت    أول 

االجتماعي  التواصل  مواقع  الحملة    " بوك  الفیس ـ"ك خالل  في 

أثر    یعتقد المراقبون كما    "بوك   الفیس "االنتخابیة، حیث كان لموقع  

ام الذي وصفته  العھو  و،  2008كبیر في فوزه في االنتخابات عام  

دایجست "  مجلة )ب" ریدرز  الفیس عامـ  فبذكائه  )بوك  انتخابات   ،

المعلومات   " اأوبام"استطاع   تكنولوجیا  یوظف  من   أن  للتقرب 

والت التي  الشباب  التطبیقات  بفعل  معهم  عملیة    سهلت واصل 

اإل  ،201التواصل  استخدام  في  نجح  حصل  كما  حینما  الجدید  عالم 

بأنه    "ایلینوي "التي وصفت سناتور    " نند لی "على درجات عالیة من  

انسان"،  ملیون  لمئتي  التسویق  شركاأ شارت  أو  "اعجوبة    ت ن 

والسیاسی  التسویق  وشركات  في  ی التجزئة  بتكتیكاته  سیستعینون  ن 

 . 202المستقبل 

اإلأ  " وباما "أدرك  أوقد   عندما    نترنت ھمیة  السیاسیة  الحیاة  في 

مواقع  الثانیة  للمرة  االجتماعي وظف  "ال ك  التواصل    "بوك  فیسـ 

تعاطفهم    كسب على الناس و للتأثیر   في حملته االنتخابیة   "التویتر "و

ودلیل ال  له،  الصورة  ذلك  لهعلى  نشرت  وھما   تي  ولزوجته 

أكثر من   الصورة  مالیین معجب وھو    3متعانقین، حیث حصدت 

 
 -ي شبك  النبأ المعلبؤات   ؤقاري  سبسيبلبهي   :عبة اإلله ف ح  األنت نيت الاياسي 201

 http://www.annabaa.org .2013 شباط 5الثالثاء 
 مبزت 14 االثنين بأ المعلبؤاتي شبك  الن   االؤ ركي  االنتخايا. ثبر  اإلنت نت في202

2008. http://www.annabaa.org 
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جعل  لموقع   ما  أبوابها  أوسع  من  التاریخ  تدخل    الفیس"الصورة 

 .203" بوك 

، وبینما كان النقاد  "أوباماـ "مؤید جداً ل  منبر   "ك وب  فیس"الكان  

بین  الشدیدة  المعركة  یتابعون  في    (كلینتون  –أوباما  )  السیاسیون 

الداخلیة للحزب الدیمقراطي على  یتفوق    "أوباما"، كان  االنتخابات 

، قبل أكثر من سنة  2007ي أوائل  فف،  "بوك  فیس "المنافسته على  

بترشیح حزبه، اجتذب     من األتباع عدداً ضخماً    "أوباما "من فوزه 

كانت  "بوك  فیس "العلى   بینما  كلینتون"،  األثرت   " ھیالري    صارع 

لن ،  (أوقفوا ھیالري كلینتون)  ي مس    "بوك   الفیس "شاط على  السلبي 

اجتذبت منصة     250أكثر من    " بوك   فیس "ال" على  أوباما"وبینما 

  3200  یقارب   رقماً ضئیالً   "كلینتون "ألف عضو، سجلت صفحة  

 .عضو 

استطاع   بذكاءلقد  الـ    "أوباما"  في  العمر  47وھو  أن    من 

ا  " بوك  الفیس "یستخدم     أبرز في سیرته لسیاسي، حیث  في تسویقه 

ذكر    (، كما لحظتنا اآلن )  شعار قوي:   "بوك  فیس "الالشخصیة على  

مثل    "أوباما " محبوبین  موسیقیین  دیفز"أسماء  ستیفي  "و   "مایلز 

كرة  منها:    غهفي وقت فرا   هایات ، وذكر ھو"بوب دیالن " ، و"ووندر

 .السلة والكتابة والتسكع مع األطفال 

فإن   ذلك،  نقیض  امنافوعلى  الرئاسة  سه  في  جون  " لجمهوري 

الـ    " ماكین  یستطع  من    72ابن  لم    الفیس "على    التواصل العمر، 

السمك  ،"بوك  صید  فراغه  وقت  في  ھوایاته  إحدى  وھي    ،وذكر 

لیست مثیرة، وذكر اسم  ون  ھوایة قد تكون شعبیة في بعض األماك

تم  كما  من بین األفالم المفضلة عنده،    ( رسائل من أیوو جیما)فیلم  

اإلنت  لسطوا على  سیرته  للدعابة  رنت  على  المحبین  أحد  واستبدلها 

"أعزائي   قائالً:  وكتب  السیاسیة  حول  زائفاً  إعالناً  محلها  ووضع 
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أعلن  بتأیی  المؤیدین  ألخرج  موقفي  غیرت  أنني  الیوم  كامل  لكن  د 

 ". بین امرأتین شهوانیتین لزواج المثلیین.. وخصوصاً الزواج 

بالوا  تنبئ  اإلحصائیات  حظي  إن  فقد  من    " أوباما "قع،  بأكثر 

على   أمریكي  مؤید  یحصل  "بوك  الفیس "ملیوني  ولم    " ماكین"، 

ألف بقلیل، وعلى منبر المدونات تویتر، استطاع    600  سوى على

ألف مؤید یدعون إلى انتخابه،    112حصي أكثر من  أن ی    "أوباما "

له    " ماكین"أما   منبر    4600فكان  على  ووجدت  "تویتر " مؤید   ،

  ،األمریكیین  " تویتر"المعلن من قبل مستخدمي    تمثل التأیید   خریطة 

  " ساوت داكوتا"ما عدا أن كل والیة ھي دیمقراطیة بشكل ساحق، فی

 . 204التي كانت دیمقراطیة باعتدال

أن   شار وی   الرئ  إلى  منافسیه    " أوباما "یس  حمالت  وحمالت 

المحتملین   اإلعالم  استخدمت  الجمهوریین  وسائل  منصات  بكثافة 

الكبرى:  االج الثالث  ،  "یوتیوب " و  "، تویتر"و   ،"وك ب  فیس"تماعیة 

  17على یوتیوب فیلم فیدیو مدته    " أوباما"وقد نشرت حملة الرئیس 

بعنوان   رحلتنا"دقیقة  في  قطعناھا  التي  الفی"الطریق  یحكي  دیو،  ، 

، عن التحدیات الهائلة التي واجهها  "توم ھانكس"واه الممثل  الذي ر

منص  تولیه  عند  العام  الرئیس  في  ذلك    2009به  منذ  ونجاحاته 

أ وقد  "ستی الحین،  حملة  شار  في  الفیدیو  أفالم  مدیر  مولر"  فن 

لصحیفة    "أوباما " تایمز " االنتخابیة،  أكبر  "نیویورك  أحد  "إن   ،

ھي توجیه الناس للقیام بعمل    " یوتیوب "في    التحدیات التي تواجهنا 

 .  205واضح بعد مشاھدة الفیدیو" 

شریط    1800أكثر من    " أوباما "مؤیدو  أنزل    " یوتیوب "وعلى  

  115التي سجلت نحو    BarackObama.comفیدیو على قناة  

 
ن االنتخايا. المقبل  رجب خبضزا  جوياؤا رعني  جؤاثيب ف ر ر  سبؤيتارادوتا  فبز    204

العةد   االلكت وني    االقتصادر   ه رة   االنت نت   .  2008درامب   11   5540عب  

http://www.aleqt.com 
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من  أكثر  القناة  واجتذبت  مشترك.  من    97ألف  فیدیو  مشهد  ملیون 

نحو   للقناة  18قبل  زیارة  قارنت    ، ملیون  بقناة    ذلكوإذا 

JohnMcCain.com    من بقلیل  أكثر  اجتذبت  ألف    28فإنها 

بالكاد أكثر من ملیوني زیارة ونحو    " ماكین "اة  مشترك، واجتذبت قن

و  25 فیدیو،  مشهد  إلى    4بنسبة    " ماكین "  " أوباما"ھزم  قد  ملیون 

1 . 

الرحمة   رصاصة  "ماكین"  وكانت  موقع  ضد    "یوتیوب " على 

اال شدیدة  فیدیو  ،نفجارالقنبلة  نستطیع( شریط  والحساب  )نعم   ،

بعد    ألمریكیین الفیدیو ذاك، الذي شاھده مالیین االفیروسي لشریط  

بوك أعطى مصداقیة انتخابیة راسخة  أیام فقط من تنزیله على الفیس

،  MTV في وسط أمریكا، وفجأة كان مثل نجم بوب على  " أوباماـ"ل

فقد تم إنتاجه عفویاً،    " ماأوبا"وشریط الفیدیو لم یصنعه فریق حملة  

ھوب   الهیب  نجم  قبل  فرقة   ، "ولیام "من   Black Eyed من 

Peas . 

جهة "   أخرى،  من  رسائل  "أوباما استخدم    "البودكاست "  أیضا 

كان  قد  و–والرسائل االنتخابیة إلى أجهزة الموبایل بكفاءة وفاعلیة  

 ً أمریكیا سیناتوراً  كان  حین  ذلك  المراقبین -یفعل  أحد  قال  وكما   ،  :

كان   فإن    " البودكاست "یستغل    "أوباما ""بینما  جید،  جون  "بشكل 

 . 206جال" كان غائباً في ھذا الم " ماكین 

تغفل  جتماعیة  االعالم  اإلوسائل    االنتخابیة   " أوباما"حملة    ولم 

على    " أوباماـ "قل شهرة، حیث نشرت بعض األغاني المفضلة لاأل

مو"سبوتیفاي "موقع   على  فوتوغرافیة  صوًرا  ونشرت  قع  ، 

موقع  "إنستغرام " على  وصوًرا  موقعي  "بنترست "،  واستخدمت   ،

أوضح    ، "غوغل"و   " تمبلر" غتید " وكما  حملة    "وف ي  مدیر 

، أن فریقه  "كریس أوبراین"الرقمیة إلى صحفي اإلنترنت    "أوباما "

یسعى إلى تصمیم رسالة مختلفة لكل منصة من منصات أو منابر  
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وع  المختلفة،  االجتماعیة  اإلعالم  لدى  وسائل  یصبح  سوف  ندئذ 

شار  أوقد  ،  207قوة للقیام بهذا العمل لمصلحتنا  جمیع ھؤالء الناس ال

دورات    تشیني""مایكل   في  العامة  والشؤون  الحكم  معهد  زمیل 

االنتخابیة   كان  سیصبح  االنترنت    أن الحمالت  التي  القوة  بنفس 

 . 1960208مریكیة منذ عام  لسیاسیة األالتلفزیون یفعله في الحیاة ا

اسإ الرئاسیة  تطال ن  االنتخابات  بعد  الناخبین  آراء  عات 

من األصوات بین    %70فاز بنحو    "أوباما"االمریكیة، كشفت أن  

، وھي أعلى نسبة منذ بدء استطالع  25األمریكیین الشبان دون الـ  

وھذا یعني أن  ، 1976عام منذ  آراء الناخبین بعد اإلدالء بأصواتهم 

،  "بوك   الفیس"بین جیل  التأیید  حظي بنمو تلقائي سریع من "أوباما "

للرئاسة   المرشحین  جمیع  فیه  حاول  انتخاب  أول  ھو  وھذا 

األمریكی والكونج بالناخبین  مباشر  بشكل  یتصلوا  أن  عبر  رس،  ین 

، لدرجة  "بوك الفیس"مواقع التشبیك االجتماعي على اإلنترنت مثل  

علیه  أ    أن أن  (،  بوك  الفیسانتخاب  )طلق  الصدفة  قبیل  من  ولیس 

،  عام  24  "كریس ھوفز "الرئیسیین كان    "أوباما "ستراتیجیي  إد  أح

ل مشارك  مؤسس  دبـوھو  وقد  اإلنترنت    " ھوفز"ر  فیسبوك،  حملة 

ل جداً  "الكفؤة  التشبیك    "أوباما ـ  مواقع  من  شيء  كل  على  اعتماداً 

 .والرسائل الهاتفیة " البودكاست "االجتماعي إلى اإلرسال عبر 

لدوره القوي فجأة في السیاسة    بوك واعیاً ومن جهته، كان الفیس

  قع منبره االنتخابیة األمریكیة، ففي أثناء الحملة الرئاسیة أطلق المو

الشبك على  الحوارات  لتشجیع  الناخبین،  الخاص  قضایا  حول  ة 

ً   " بوك  فیس"وانضم   الكبیرة    أیضا التلفزیونیة  الشبكة    ABCإلى 

إع مرفق  وانضم  السیاسیة،  والمنابر  االنتخابات  قدیم  لتغطیة  المي 

 .لعقد حوارات رئاسیة "یوتیوب "مع   CNN  ھو آخر
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استخدام   لمنابر    " أوباما"إن  یشكل    2.0الحاذق  الشبكة،  على 

  –في أمریكا وأماكن أخرى    –ثورة كبیرة في السیاسة االنتخابیة  

من طراز   سیاسیة  آالت  من  االنتخابیة  بالحملة  القیام  یتحول  حیث 

الذین  أولئك  جذب  على  تركز  في    قدیم،  الهرم  رأس  یتبوأون 

،  على اإلنترنت المنظمات إلى الدینامیة األفقیة للشبكات االجتماعیة  

"أوباما" ذلكل كان  ھاتفه    ،  على  برسائل  یبعث  األحیان  أغلب  في 

االنتخابیةخالل    "البالكبیري " القوة  و،  حملته  جیداً  یدرك  كان 

مواقع   كل  وباستخدام  للشبكة،  الش  2.0االنتخابیة    إن ف  ، بكةعلى 

فقط   تستخدم  لم  استخدمت  "یوتیوب "و   " بوك  فیس"الحملته  بل   ،

 ً و "كومیتر "و  "مایسبیس "  أیضا و"یكر لف"،  و" دیج "،  بالك  " ، 

و "بالنیث  و "لینكدان "،  ایف "،  جنت "و   ،"ایشبان  و" ماي  ،  "جلي"، 

 . وغیرھا 

 نترنت لمخططي الحمالت االنتخابية مزايا اإل

ا  یستفید  مزایا  من  االنتخابیة  الحمالت  عدة  إل مدراء  في  نترنت 

الناخبین   وإقناع  أھدافهم  تحقیق  ویمكنهم  الذین  جوانب،  بالمرشح 

 : 209خالل لك منیروجون له، وذ 

اإلاالستفادة    . 1 البرید  الناخبین  من  مع  للتواصل  لكتروني 

 مرشح معین.  وإقناعهم بدعم 

وبرنامجه    .2 المرشح،  عن  والفوریة  الكاملة  المعلومات  تقدیم 

لقض ورؤیته  بها،  االنتخابي،  یقوم  التي  واألنشطة  المجتمع،  ایا 

علومات على  وإمكانیة تحدیث ھذه الم  ،فیها والفعالیات التي یشارك  

 بالمرشح.   من خالل موقع خاص مدار الساعة 

ما    .3 لمتابعة  االلكترونیة  المواقع  في  البحث  محرك  استخدام 

مكن مخططي  ، وھو ما ی  إیجابي  المرشح بشكل سلبي أو  عنینشر  

 
ت لغارللا. االتصلال والتنظللي،  ) ييلل و.: نلبر األسللعة  ت همل   تبايللف االنت نل 209
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منالا  الحمالت  توجه    نتخابیة  انتقادات  أو  اتهامات  أیة  على  الرد 

 الناخبین.  یعلق لدى   للمرشح بصورة عاجلة، ومتابعة أي تشویه 

اإل  . 4 الخاصة  یوفر  المعلومات  كافة  لإلعالمیین  نترنت 

في یساعده  مما  اإلعالم    بالمرشح،  وسائل  في  الدائم  الظهور 

ا في  والعلمیة  الصوتیة  المادة  وتوفیر  اإلالمتنوعة،  روني  لكتلموقع 

،  التواصل االجتماعي، خاصةً   مواقع   وتعزیز حضوره في  ،للمرشح

 .بوكالفیستوب، ووالیو  تویتر،ال

تعریف مدراء الحمالت االنتخابیة على ردود أفعال الناخبین    .5

المرشح   في  إلجراء    واستراتیجیة وآرائهم  فرصة  وھي  الحملة، 

 . االً ووقت كبیرینبحوث كیفیة وكمیة كانت تتطلب في السابق أمو

اإل   .6 على  المرشحین  مواقع  عالقات  تساعد  ببناء  نترنت 

وا المرشح  بین  والسریع  شخصیة  الفوري  الرد  خالل  من  لناخبین 

 . ى استفسارات الناخبین أو أسئلتهم عل

الحملة  7 في  للمشاركة  متطوعین  بتجنید  القیام  االنتخابیة  . 

اللمرشح   مواقع  خالل    قطاب ست وا  ، االجتماعیة  لتواصلمن 

 . لكترونیینالناشطین اإل

من    المساھمة .8 والنقدي  العیني  والدعم  التبرعات  جمع  في 

 أنصار أو منظمات محلیة أو ممولي المرشح. خالل 

 . دافهالمراد استه. تحدید عدد الجمهور 9

الدائرة.  10 نترنت،  االنتخابیة تتصل بخدمات اإل  التأكد من أن 

عن    وتكلیف شخص  مسئولة  تكون  لجنة  على  أو  اإلشراف  عملیة 

اإلعملیة   عبر  االلكترونیة  التواصل  الرسائل  على  للرد  نترنت، 

الموق اإلوإدارة  وللمرشحلكتروني  ع  أو  ،  الصحفیة  البیانات  إرسال 

 . االنتخابیة المنشورات 

االنتخابیة  قیام  .11 الحملة  اإل   إدارة  عناوین  جبنترنت  عبر  مع 

 . إلعالمیین والممولین لكتروني للمناصرین والمتطوعین واالبرید اإل
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خاصة خالل أنشطه الحملة االنتخابیة في    ة . تخصیص طاول12

أو   المختلفة  المؤتمرات  والمناسبات  دفتر    یترك المهرجانات  علیها 

 . خصص فیه مكان لعناوینهم االلكترونیةی  لكتابه أسماء الحاضرین و 

بالمجموعات  13 الئحة  جمع  والوطنیة    اإلخباریة .  المحلیة 

 علیها.   المستهدفة، والمحافظةبرید االلكتروني ولوائح ال

مكانخصت  . 14 بحیث    للمرشح،االلكتروني    الموقعفي    یص 

المراسل الصحفیة    مشاھدةمن    ون والصحفی  ون یتمكن  البیانات 

 . االنتخابیة الحملة وأنشطة 

للمرشح   االلكتروني  الموقع  صفحة    ،ھامة  منصات وتوفر 

 : 210أبرزھا 

أسالیب تجنید إعداد   • الحملة  خطة تشرح    متطوعین لصالح 

 للمرشح.  االنتخابیة 

الدخول  تحدید   • وكیفیة  المرشح  تؤید  التي  المدونات 

 فیها.  والمشاركة

  الناخبین فرصة للتعبیر عن آرائهم ومقترحاتهم من إعطاء   •

 خالل الموقع. 

ومكان  عرض   • التصویت  آلیة  للناخبین  توضح  نشرة 

 وموعده.  االقتراع 

أو  الموقع لتنظیم حدث    إعطاء الفرصة للناخبین من خالل •

 . فاعلیة انتخابیة لصالح المرشح

أو • صور  لتقدیم  للناخبین  الفرصة  تم    إتاحة  فیدیو  لقطات 

 . حملة االنتخابیة للمرشح تصویرھا في أنشطة ال

إخباریة   • أو قصص  مقاالت  لكتابة  فرصة  الناخبین  إعطاء 

 المرشح.  ونشرھا على موقع

 
 .441ص   .نت نت كبسيل  اتصال..  ؤصةر سيق ذك هاستخةا، اإل  ..عياد -210



178 

 

  



179 

 

حملة  الفصل الثالث: اإلجراءات المنهجية لل

 االنتخابية 

 

 حملة االنتخابية لل االستراتيجي التخطيط

في  إ المباشر  الهدف  انتن  أكبر    خابیةأیة حملة  بتأیید  الفوز  ھو 

الهدف من خوض    وبغض النظر عن   ،عدد من الناخبین في الدائرة 

االنتخابیة أھمیة    ، الحملة  األكثر  المعیار  ھي  تظل  األصوات  فإن 

في   النجاح  مدى  الهد   االقتراب لقیاس  المحدد من  بهذا  و  ،ف  یرتبط 

 ً ھو  الحاالت   أیضا الفوز  یكون  ال  للمشارك  التي  المباشر  ة  الهدف 

بطریقة    لذلك،،  بالترشح التصرف  وأنصاره  المرشح  على  یجب 

، فالناخب ال یستطیع أن  نطباع بأنهم یعملون من أجل الفوزتؤكد اال 

  یعطي صوته یفهم سوى أن المرشح یسعى من أجل الفوز وھو لن  

في    هدر صوته،ی    كمن   أجل ھدف آخر وإال كان   عى من لمرشح یس

الوقت  الف  ،نفس  أجل  من  العمل  الهدف  زوفإن  عن  النظر  بغض   ،

على  الحقیقي االنتخابیة  الحملة  إدارة  وفریق  المرشح  یساعد   ،

التصرف بجدیة تسمح لهم باالستفادة من الحملة االنتخابیة كمناسبة  

 . وز فیها ھو ھدفهمیكون الف  بات تالیةللتدریب من أجل انتخا

أن  سبق،  مما  المؤیدین  نستنتج  موقف  تحصین  ھو  ،  المطلوب 

الوت مؤیدین  محایدینحویل  المعارضین إلى  وتحیید  كل  ،  ،  وفي 

مدیر   أو  المرشح  على  یجب  االنتخابیة  الحملة  مراحل  من  مرحلة 

ی  اال  الحملة   ، بحیث یضع كل فئة عید رسم ھذه الخریطةنتخابیة أن 

، ویقاس تقدم الحملة ونجاحها  ین في موقعها السلیمالناخب فئات    من

  لیل قائمة المعارضین،ین وتقالمؤید بمدى القدرة على توسیع قائمة  

ومن الممكن أن یتم تصنیف الناخبین في كل قسم من أقسام الدائرة  

قرى) مهمشة،  الالجئینمخیمات  ،  أحیاء،  مناطق  مراكز  ، 
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ً ھذا التص  یتم تحدیث ، على أن  (.. الخ اقتصادیة    نیف باستمرار وفقا

فر عضو  ھذه  لتقدیرات  عن  المسؤول  االنتخابیة  الحملة  إدارة  یق 

   .الذي تحققه الحملة االنتخابیة  التقدم  ، وذلك لمتابعة مدى منطقةال

وتبین الخبرات والدراسات السابقة أن القسم األكبر من الناخبین  

سة حقه في  ار ممبیل  للتصویت من ق  یتمثل في القسم الذي یذھب    ال

، وإنما ھو ذلك  یةعن قناعاته السیاس   ، أو تعبیراً المشاركة السیاسیة

ب ارتباطه بمركز ثقل  سبناخبین الذي یذھب للتصویت بالقسم من ال

فإن المهمة الرئیسیة التي تواجه المرشح أو    ،وبالتالي  انتخابي مهم، 

مراكز  لتأثیر في  ابات ھي امدیر الحملة االنتخابیة في مرحلة االنتخ

االنتخابيالثق اتجاه  ل  في  منها  األكبر  الجانب  یوجه  بحیث   ،

 التصویت لصالحه. 

 ً بالترشح  یر   ما   وغالبا قراراھم  الرئیسیون  المرشحون  بط 

من  مناسب  عدد  بتأیید  الفوز  من  بتأكدھم  الثقل    لالنتخابات  مراكز 

قویة بها من  ة  وھي المراكز التي یكون لهم صل  ، االنتخابي الرئیسة

القرابةخالل صال یتم    ،ت  التي  واالرتباطات  المصالح  شبكات  أو 

جداً بالنسبة    لضروريومن ا  ،نسجها عبر مرحلة طویلة من الزمن

االنتخابیة   الحملة  مدیر  أو  قد حسمت معرفة  للمرشح  كانت  إذا   ما 

االنتخابیة   الثقل  أيٍ   ،مواقفهامراكز  المرشحین   ولصالح    ؟من 

  ، التي ما زالت لم تحدد موقفهاي  اب قائمة بمراكز الثقل االنتخ  وإعداد 

 . 211؟ وما ھي األسالیب الممكنة لكسبها لصالحه

  ملة تهدف إلى إطالع الناس علىاالنتخابیة للح  إن اإلستراتیجیة 

على دعم رسمي من كل فئات المجتمع    للحصول   المرشح، والسعي 

الم المنظمات  في  ومن  المؤثرین  واألشخاص  وال  همحیطحلیة   ،

عمل لمنهج  ً   رشح الم  یمكن  تاما یكون  معرفة    أن    استراتیجیة دون 

لة الصحافة  مطالب بالرد على أسئ فالمرشح  ،  المرشحینوآراء باقي  

علی   ن،والناخبی  یتعین  ذلك  أجل  الوقت    هومن  بعض  تخصیص 
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181 

 

،  هبخصوص الرھانات والتحدیات الكبرى في دائرت  ه لتعمیق مدارك

إستراتیج   كما وضع  محكمة  ینبغي  عدد  یة  أكبر  إقناع  من  بغیة 

إستراتیج   ،وبالتالي  الناخبین،  تستند  المرشحسوف  نتائج    یة  على 

بال الخاص  البحث  ً واستخالصات  أیضا تستند  كما  والناخبین    دائرة 

 . 212الدائرة سكان على عادات 

التخطیط عملیة التفكیر المنطقي والمنظم لتحلیل اإلمكانات  ویعد  

محد  كیفیة  بآلیات  وتنسیقها  والمعنویة  والبشریة  تحقق  المادیة  دة 

التخطیط للحملة االنتخابیة تجهیز قاعدة  ب   ویقصد األھداف المكتوبة،  

والمعلو ظل  البیانات  في  البدائل  ووضع  األھداف،  وتحدید  مات 

 جموعة من اإلجراءات. حة عبر ماإلمكانات المتا

شك االنتخابیة،  أن    ،وال  الحملة  في  ضروریة  مسألة  التخطیط 

العشوائی تسود  التخطیط  غیاب  في  وتتداخل  ألن  واالرتجالیة  ة 

محدد،   زمني  إطار  في  األھداف  تحقیق  من  وبدالً  الصالحیات، 

انعدام  إل  یؤدي  وإھدار  التخطیط  الجهود  وتبذیر  األموال  إنفاق  ى 

ھباءً  الحمالت   عد وت  ،  213الوقت  إلدارة  اإلستراتیجیة  الخطة 

تركیز جهودھا   االنتخابیة إحدى اإلجراءات الرئیسة التي تسعى إلى 

أھدافللعمل   عدة  تحقیق  اإلستراتیجیة    على  فالخطة  علیها،  متفق 

رة الحملة االنتخابیة  قرارات إداتنبع منها   ھي الوسیلة اإلداریة التي 

وت  التنفیذیة  كالخطط  األولویات،الرئیسیة،  الموارد   حدید  وتوزیع 

إلدارة   توفر  اإلستراتیجیة  الخطة  أن  كما  الخدمة،  معاییر  وتحدید 

ھامةاالنتخابیة   الحملة والخدمات    مرجعیة  بمهامها  قیامها  في 

 ه وتطویره. تنظیمها الداخلي، وتنسیق المطلوبة منها، وفي تقویة 

اإلستراتیجیة   وت مكن الحملة    الخطة  إدارة    في   االنتخابیة فریق 

، وفهمه والعمل من خالله  لتعاطي مع متغیرات الواقع المحیط بهما

 
 . 14ص  ؤصةر سبق ذك ه. الةلي  التقني للحمل  االنتخايي يل ر    212
 .133(. ص1986)يغةاد: د.د  عبة ال ازق الشيخلي  وآخ ون  العالقا. العاؤ   213
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تعكس مبادئ عامة تبین  بفعالیة أكبر، كما أن الخطة اإلستراتیجیة  

االنتخابیة، وما تقوم به من   جوھر الغرض من وجود إدارة الحملة

خطة عمل ترشد   ونهاما تسعى إلى تحقیقه، باإلضافة إلى كمهام، و

مؤشراً   عمل وتعتبر  االنتخابیة،  الحملة  ً   إدارة  لقیاس    مناسبا

لحملة  مستویات أداء إدارة الحملة االنتخابیة وفقا لها، ورؤیة إدارة ا

الخطة   تشتمل  أن  ویفترض  تنظیمیة،  إداریة  كهیئة  االنتخابیة 

 : اصر الهامةابیة على عدد من العناتیجیة للحملة االنتخاإلستر

 للوصول إلیه. ة الحملة االنتخابیة الرؤیة: ما تصبو إدار .1

الحملة    .2 إدارة  تركیز  محور  تشكل  التي  واألھداف  الرسالة 

 االنتخابیة. 

والمفا3 ا.القیم:  األخالقیة  إدارة  ھیم  أعمال  إلیها  ترتكز  لتي 

 لتزام والمهنیة. كالكفاءة، والمسؤولیة، واال الحملة االنتخابیة،

االن  .4 الحملة  إدارة  تصبو  التي  تحقیقها  النتائج  إلى  تخابیة 

 والقضایا األساسیة التي تعني بها. 

المحددة:  5 األساسیة  إدارة  بمعنى،  .النتائج  تطمح  الذي  التأثیر 

 محیطها.  ملة االنتخابیة لتركه فيالح

محددة    .6 لمقاییس  إخضاعها  یمكن  التي  األھداف  المؤشرات: 

االنتخابیة من  مدى تمكن إدارة الحملة   قییم مدى تحقیقها، ولتقییم لت

 تحقیق النتائج المخططة. 

في    . 7 بما  االنتخابیة،  الحملة  إدارة  حول  األساسیة  المعطیات 

 الهیكلي.  رھا وإطا ذلك تأسیسها، وتشكیلتها 

إستراتیجیة إدارة األداء: كیف ستعمل إدارة الحملة االنتخابیة    . 8

 ؟ األفراد، وفریق العمل، بطریقة شمولیة تطویر أداءعلى تعزیز و

تمكین   في  یساعد  الحملةومما  خطتها    ادارة  لتطویر  االنتخابیة 

الضعف،   ومواقع  القوة،  مواقع  بتحلیل  تقوم  أن  اإلستراتیجیة، 

ا التيوالفرص  التحدیات  أو  والعقبات  ،  الحملةتواجهها   لمتاحة 

القائم  بالسیاق  المتعلقة  العناصر  إلیها  فتحدید  تستند  النتائج   والتي 



183 

 

اإل الخطة  في  من  المرغوبة  للتأكد  وحیوي  ھام  أمر  ستراتیجیة، 

وعند إعداد خطة الحملة االنتخابیة یجب التركیز  خطوات اإلنجاز،  

 :214تیة األساسیة اآل االجراءات على 

 ستراتیجیة الحملة، وتتضمن رسالة الحملة. انجاز ا .1

 . تحدید فریق العمل في الحملة  .2

 توزیع مهام فریق عمل الحملة وأدوارھم.   .3

 إعداد قاعدة بیانات عن الناخبین المستهدفین.  .4

 تحدید استراتیجیات االتصال مع الناخبین.   .5

 إعداد الموازنة الخاصة بنفقات الحملة.  .6

 تحدید الفعالیات واألنشطة والمناسبات الخاصة بالحملة.   .7

الدعائ  .8 والمستلزمات  المواد  الخاصة  تجهیز  واللوجستیة  یة 

 بالحملة. 

صیاغة اإلستراتیجیة الخاصة بالتواصل مع وسائل اإلعالم  .  9

 والعالقات العامة. 

التي    . 10 والمناسبات  الحملة  ألنشطة  الزمني  الجدول  إعداد 

 تتضمنها. 

االنتخابیة،    ناء وأث بالحملة  الخاصة  الخطة  أن    ی فترض إعداد 

األس  من  عدد  الحملة  إدارة  فریق  األدوات  یطرح  تحدد  ئلة، 

والطر الحملةواألسالیب  أھداف  تحقیق  خاللها  من  یمكن  التي    ،ق 

 ئل المستخدمة، وأھم ھذه األسئلة: وتحدیداً فیما یتعلق بالوسا

 لخطة؟ : أي األفراد الذین توجه إلیهم امن  .1

 كیف: یمكن الوصول إلیهم؟  .2

 ماذا: یوجه إلیهم من معلومات أو رسائل؟  .3

 215هم؟االتصال ب متى: یباشر .4

 ؟اإلستراتیجیة لماذا تصمم  .5

 
 .58.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.دلي  تةرربي لألح ابسليمان..  214
 .137الشيخلي..  العالقا. العاؤ ..  ؤصةر سبق ذك ه. ص 215
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 .ما ھي الرسالة؟ وھل ھي ذات عالقة وداللة واضحة؟6

التكتیكي:).  7 التنظیم  بناء  یتم  لالتصال  كیف  العملیة  اآللیات 

 بالناخب واستمالته(. 

للحملة؟ و 8 اإلداري  الهیكل  ما ھو  الوقت،  )  :شمل ی.  الموازنة، 

 .216( ..الخ فریق العمل مهام المتطوعین والجدول الزمني،

أثناء  و االعتبار  بعین  تؤخذ  أن  یجب  تنظیمیة  اعتبارات  ھناك 

 : 217التخطیط لبناء الحملة االنتخابیة أھمها 

 المتطوعون(.  –األیدي العاملة )فریق العمل المركزي  .1

ھ الوفي  المركزي  ذه  العمل  فریق  مهام  تحدید  بدقة  یتم  جزئیة 

مستوى وتحدید  االنتخابیة،  الحملة  والكیفیة  خبراتهم،    ومدیر 

یستطیع   الذي  والوقت  المتطوعین،  من  لالستفادة  المناسبة 

 المتطوعون تقدیمه. 

 األجهزة والمعدات. .2

وتشمل مقر الحملة، أجهزة الحاسوب، ورق الملصقات، أجهزة  

المكتبیة  الفاكسات، المواد  التصویر،  أجهزة  وسائل  الهواتف،   ،

 النقل..الخ. 

 األموال.  .3

 والموارد الممكن جمعها.   ،شحمتاحة للمر الموارد المالیة ال

 االنتخابية  الخطة التنفيذية المكتوبة للحملة

استناداً  العمل  فریق  تحدید  االنتخابات    إلى  یتم  المنوي  نوع 

فقد   لها،  الم  تتطلب الترشح  من  ومن  فریق  أن  ساعدین،  الممكن 

مالي ضخم،  انفاق  ودون  بنفسه،  المرشح  القانون    یشترك  ویتحكم 

المالیة للمرشحین،بحجم اإل   االنتخابي   نبغي ی  ،وبصفة عامة نفاقات 

التفكیر  یكون  سلیم  بإدارة أن  بشكل  بعض  و   ، الحملة  إنفاق  یعني 
 

 .58.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.لألح اب سليمان..  دلي  تةرربي -216
كیتھی   217 الفلاطيني    د  المنظما.  دلي   المزما.:  انجاز  )كيفي   المعزة    :واشنطن  

 . 21ص  (.1998  الةرمق اطي البطني للشسون الةولي  

http://library.mas.ps/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%83%D9%8A%D8%AA&AuthorityID=4069&AuthorityName=%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%83%D9%8A%D8%AA&LibID=
http://library.mas.ps/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%83%D9%8A%D8%AA&AuthorityID=4069&AuthorityName=%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%83%D9%8A%D8%AA&LibID=
http://library.mas.ps/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%83%D9%8A%D8%AA&AuthorityID=4069&AuthorityName=%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%83%D9%8A%D8%AA&LibID=
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الحملة218المال ید    ، وتعتبر خطة  وثیقة مكتوبة تستعمل كدلیل في 

خص الذي یقوم بتنسیق  مرشح وفریقه، ویتم تحریره من قبل الشال

 الحملة. 

المحتوى  ھي  الحملة  خطة  البح   إن  یتضمن  الذي  وث  المكتوب 

تجهیز ذلك في  و الحملة،    واستراتیجیةالهامة واالستهداف والرسالة  

بش  وكتابتها  بلورتها  إلى  الحملة،  مستهل  في  نهائي،  مسودة  كل 

  طوة حتى یوم االنتخابات، وتمنعوة خة خطوإتباع الخطوات المدون

جبر فریق  كتابة الخطة الدوران في حلقة مفرغة، فالخطة المكتوبة ت  

العمل على التركیز، وتجنب الجدل غیر المجدي، أو النقاش العبثي  

یجب أن    (روزنامة)أن كتابة الخطة وتعلیق    بید أثناء تنفیذ الخطة،  

  ،ئیسي، والمتطوعینمن واجبات األعضاء في فریق العمل الرتتض

ھذه   الحملة،  مقر  في  الجمیع  یراه  مكان  في  معلقة  تكون  بحیث 

لتساعد على أداء المهام واألدوار المطلوبة    ة وریضر   (الروزنامة )

انتخاب  وقد  ،  219منهم  إعادة    1984في عام    " ریغان"كانت حملة 

لعدد من األسباب  أھمناجحة  بین ها ، من  التنسیق  آلیة  البیت   نجاح 

 .220یكل الحملة األبیض وھ

من   بد  وال  االنتخابات،  في  الفوز  أساس  ھي  الجیدة  الخطة  إن 

لتجن المكتوبة  متتالیةالخطة  أزمات  إلى  االنزالق  ال    ، ب  وبدونها 

والخطة   للحملة،  كاملة  إستراتیجیة  لتنفیذ  الوقت  یتوفر  أن  یمكن 

والفرص   الطریق  وتبین  للحملة،  الطریق  خارطة  بمثابة  المكتوبة 

لحدوث  من    األفضل  بدًء  یتخذ  قرار  كل  إلى  ترشد  فهي  الفوز، 

 
218 How To Run A, op.ct. 

 .13ص .هية..  كيفي  انجاز المزما...  ؤصةر سبق ذك ه. 219
220 Bruce L. Newman, A Review in Political Marketing: Lessons 

from Recent Presidential Elections. 

www.yaffecenter.org/FacultyResearch/ResearchCenters/center 
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وص اإلعالنیة  بالحملة  مروراً  الزمني  الجدول  للتحكم  وضع  والً 

 .221بالنفقات 

هي البرامج الرئیسیة واالستراتیجیات التي  فلخطة المیدانیة  أما ا

قواعد   وتأسیس  واالنتخابیة  الدعائیة  األنشطة  أطر  بناء  إلى  تهدف 

دا عن األنشطة المتعلقة بالزیارات إلى  للناخبین المتوقع دعمهم، ع 

المدني  ،البیوت  المجتمع    ،العائالت   ( دواوین)و  ، ومؤسسات 

 ءات الجماھیریة. واللقا  ،واالتصاالت الشخصیة

على شكل جدول  المكتوبة  ومن الممكن أن تأتي الخطة التنفیذیة  

تحدید  خالله  من  یتم  بسیط  الحملة   زمني  في  األساسیة  الفعالیات 

أكثراالنتخابیة شكالً  تتخذ  أن  لها  ویمكن  كما  خالل   ،  من  تعقیداً 

وكما  فعالیة،  بكل  خاص  زمني  جدول  بالنسبة    تحدید  الحال  ھي 

اإلستراتیجیة، فالهدف من الخطة التنفیذیة ھو توفیر فرصة   للخطة

الحملة  إلتمام  الشأن   مناسبة  ھذا  في  داعي  وال  بنجاح،  االنتخابیة 

 تقدیم أو اقتراح خطط معقدة. 

   خطة الحملة االنتخابيةئ الرئيسة لبادالم

السیاسي،  عد الحملة االنتخابیة ھي نشاط مهم وأساسي للتسویق  ت  

االھتمام بهذا النشاط ووضع الخطط الالزمة إلدارته  لذلك ال بد من  

ً -  جهة بالشكل الذي تتالءم مع إمكانیات ال   السیاسیة حزبا ً أو مرشحا

إلیها  - الوصول  المراد  األھداف  السل  ، وعلیه  ، مع  اإلعداد  یم  فإن 

 . ة إلى نتائج إیجابیة وسلیمحتماً سوف یقود لخطة الحملة االنتخابیة 

تهدف  إ الحملة  للمرشحن  الناخبون  یصوت  أن  وكل  إلى   ،

ی  عناصر  ت   فترض الحملة  الهدف،  أن  ھذا  لتحقیق  المنحى  ھذا  نحو 

 
الللن  221 ؤال  ؤاورو    جودري  فعّال    هنيف   حمل   ؤخطط  المعزة  إعةاد  )يي و.:    

 . 13ص  (.2004الةرمق اطي البطني للشسون الةولي   

  

https://www.ndi.org/node/21378
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ر وفق ھذا  یتوجب تقییم كل العناص   ،وعندما یتم وضع خطة الحملة

 :222یجب أن تتضمن خطة الحملة ما یلي ف، لذا، الهد 

-   ً ً   ھدفا ً   واضحا ال:  ودقیقا الناخبین  یلزم  وتسجیل عدد  للفوز  ذي 

 االنتخابي. 

سوف   - التي  المنهجیة  اتباعه   اإلستراتیجیة:  لبلوغ  یتم   الهدف ا 

 وھو الفوز في االنتخابات.  

متو:  األنشطة   - فئات   ،عددةھي  ثالث  في  تجمیعها  ما  ویمكن   :

ال الحملة  ،حملةقبل  األنشطة  وأثناء  تنویع  ویجب  الحملة،  وبعد   ،

 ، )اللقاءات من خالل    جتماعیةاالعتبار كل الشرائح اال  بعین  واألخذ 

 .إلخ(. . ، زیارات المجاملةالبیوت زیارات 

تستلزمها  الوسائل   - التي  والمادیة  والمالیة  البشریة  الموارد   :

ا  موازنةوتسمح    الحملة ھذه  كل  باستحضار  صر  لعنا الحملة 

لتقییمالمختلفة، و الالزم  الوقت  إغفال أي    أخذ  الحاجیات وال یجب 

 خانة. 

برمجة تواریخ اللقاءات واألنشطة وفق  : یجب  ني الجدول الزم  -

وھذا    حداث الهامة الخاصة بهذه الفترة،دون إغفال األ   جدول زمني

السیاسیة،    عنصر  الحملة  إدارة  لحسن  الزمني  ھام  الجدول  إن 

 . الزمن أثناء الحملة أداة ھامة ومفیدة لتعزیز تدبیرللحملة یشكل 

ستعمل  وثیقة مرجعیة ت    ینبغي النظر إلى خطة الحملة على أنهاو

مستمر،   الحملة  بشكل  لفریق  بالنسبة  المستمر  للتقییم  أداة  فهي 

   :ھذه التساؤالت  إلى  استناداً 

 ؟ نشودةھل تسمح األنشطة المرتقبة بتحقیق األھداف الم -

ھو المجال الذي    ، ما في جدول الحملة  زمني   تعثر   في حال  -

قد یحدث  ف  .ة في الخطأي تعدیالت    توجب ؟ وھل یس ینبغي النظر فیه 

المخطط وفق  تتم  ال  األنشطة  بعض  األحداث    ،أن  بعض  تقع  وقد 
 

 . 6-5ص.   الةلي  التقني للحمل  االنتخايي . ص..يل ر  222

 



188 

 

وبالتالي للحملة،  العادي  السیر  على  ینعكس  مما  المتوقعة    ، غیر 

 ً  . للفوضى یجب أن تكون الخطة مرنة وقابلة للتكییف تفادیا

الحملة  و إلدارة  كامل  عمل  برنامج  التنفیذیة  الخطة  تمثل 

جدول   أو  زماالنتخابیة  ً  نيأعمال  وفقا اإلدارة،  تلك  على    للقائمین 

إتمامها،   لمهام كل واحد، ویوضح ذلك جدول الفعالیات التي یجب 

ومن    والجدول الزمني لذلك، والوسیلة المناسبة لتحقیق تلك الفعالیة. 

 :لها الخطة التنفیذیة تي یجب أن تتطرق الفعالیات ال

 البرنامج االنتخابي.  -

 . ین لمتطوع فریق إدارة الحملة وا : الهیكلیة -

 وسائل االتصال والتواصل.  -

 استثمار طاقات العاملین في الحملة االنتخابیة وتأھیلهم.  -

 توفیر التجهیزات والمواد الدعائیة الالزمة.  -

 توفیر اللوجستیات.  -

 رسالة المرشح.  -

 ة والثانویة. النوعی األنشطة  -

 دراسة المتنافسین.  -

 االنتخابیة. تقسیم الدائرة  -

 تحدید مواقع االقتراع.  -

 م االقتراع. و ی -

 المندوبون.  -

باو والتنظیمیةعمالً  اإلداریة  كافة   نبغيی   ، لضرورات  تضمین 

ألیة االنتخابیة  تنفیذ  الفعالیات  وخطة  مفصل،  بشكل  تستفید  یة  أن 

التجار دروس  من  التنفیذیة  االنتخابیة،  الخطة  للحمالت  السابقة  ب 

عل تحدید  والوقوف  النجاح ى  أن   أسباب  ویجب  اإلخفاق،  وأسباب 

توجیهات تو التنفیذیة  الخطة  مع    فر  التعامل  كیفیة  حول  واضحة 
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المسبق   حاالت  التكهن  إمكانیة  عدم  من  الرغم  فعلى  الطوارئ، 

بالكوارث، إال أنه یجب التطرق إلى إمكانیة حدوث بعض األمور  

مركزالط في  أو  االنتخابیة،  الحملة  مقر  في  كحریق    ارئة، 

حدوث   أو  األصوات،  عد  خالل  أو  أثناء  المعلومات  شغب  أعمال 

یر إجراءات وتعلیمات واضحة لمتطوعي  االقتراع، بحیث یمكن توف 

 ع تلك الحاالت. الحملة االنتخابیة حول كیفیة التعامل م

ینبغ  التي  موضوعیة  واألكثر  المبدأي  اإلجراء  على  إن  ي 

ا ھو  األولى  المرحلة  في  یسلكه  أن  میدانیة،  لقیا المرشح  بدراسة  م 

ة من الحقائق والبیانات والمعلومات التي  ترتكز على توفیر مجموع

االنتخابیة. حملته  خطة  لبناء  المرشح  بعض    تمكن  یلي  وفیما 

 :223التعلیمات الوجیهة لتنظیم الحملة  

 الثقة بالذات   -1

   .التفاؤل والحماسة التخطیط لحملة مفعمة ب -2

   (.المال واألشخاص والوقت ) حسن استعمال الموارد -3

عا  -4 إستراتیجیة  الحملةوضع  )خطة  رسالة    ، (مة  تتضمن 

الحملة )رسالة  أماكن  ، (واضحة  معینة    وتستهدف  ومشاكل 

 (. كان)المشاكل األھم بالنسبة للس

  ،واستهداف الناخبین  ، حساب عدد األصوات المطلوبة للفوز  -5

 الرسالة االنتخابیة. ز على كیفیة تبلیغ  لتركیمع ا

 . لة والنجاعة في كل ما یهم الحم الدقةیجب تحري  -6

 . یجب تنظیم كل اللقاءات بشكل مهني  -7
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 الدراسات الميدانية المسبقة للناخبين

مرحلة البحث عن القواعد  عد الدراسات المیدانیة المسبقة ھي  ت   

لناخبین قبل بدء الحملة  موقف ا  وتحلیل  الرئیسة للحمالت االنتخابیة 

الناخبین،   لمواقف  وقیاس  تقدیریة  تصورات  ووضع  االنتخابیة، 

ذلك،وعال على  واتجاھات    ة  الناخبین،  عند  المرشح  تشمل صورة 

الناخبون   یحملها  التي  السلبیة  واالتجاھات  المرشح،  نحو  الناخبین 

لمرشح  ویمكن لنحو المرشح، وكیفیة تحویلها إلى اتجاھات ایجابیة، 

الناخبین،  أ في  المؤثرة  والمجموعات  الرأي  قادة  بآراء  یسترشد  ن 

إ   یقومو فریق  أو  ھذ المرشح  في  الحملة  بثالث  دارة  المرحلة  ه 

 خطوات. 

 البحث  .1

علیها   سیجري  التي  السیاسیة  لألرضیة  الواقعي  التقییم  وھو 

ال الضروریة  األسئلة  من  جملة  طرح  عبر  االنتخابي    تي التنافس 

 دة بیانات لالستفادة منها. ملة قاعریق الحتعطي ف

 تحدید األھداف:  .2

التي تضمن  وی   تحدید عدد األصوات  بها  المرشح  قصد  حصول 

ھذه األصوات؟ وعلى المرشح أن یحدد  على الفوز، ومن أین تأتي  

الناخبین،   وإجمالي  الدائرة،  في  القاطنین  السكان  عدد  إجمالي 

الال المقترعین، وعدد األصوات  للفوإجمالي  د األسر  وز، وعد زمة 

 التي تقطن الدائرة. 

 استهداف الناخبین:  .3

المرحلة ھذه  وفریق    یحدد   ، وفي  المجموعات المرشح    عمله 

إلى   لالستجابة  استعداداً  أكثر  تعد  التي  الناخبین  قطاع  ضمن 

العملیة   على  واالعتماد  علیها،  الجهود  وتكثیف  للتركیز  المرشح، 

ا عدد  تحدید  أھمیة  من  تنطلق  التي  المطلوبة  الرقمیة  ألصوات 

ویشمل  المرشح،  لتأیید  إقناعهم  المطلوب  الناخبین  وعدد    للفوز، 
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الناخ جغاستهداف  استهداف  دیمغرافيبین  واستهداف  ، 224رافي 

وتتجاوز عملیة استهداف الناخبین مجرد عرض خصائص الناخبین  

إلى مرحلة التفسیر، وھي العملیة األھم، لیكون المرشح قادراً على  

لناخبین المؤیدین والمحایدین والمعارضین، من خالل  تفسیر دوافع ا

 وتأییده.  شح ین لمناصرة المرتقدیم إجابات تدفع الناخب

الرئیس د  عی  و الركن  الناخبین  التي    جمهور  االتصال  عملیة  في 

فیهم،   والتأثیر  إلیهم  الوصول  إلى  االنتخابیة  الحمالت  تسعى 

ال تقضي  اتصالیة  عملیة  أي  في  الرئیسیة  بمبدأ  والقاعدة  عمل 

الحملة   عصب  الناخبین  جمهور  معرفة  ألن  جمهورك"،  "اعرف 

تي ال تستطیع الوصول إلى  ة االنتخابیة الالقائمة، فالحملاالنتخابیة  

وبالتالي فیه،  التأثیر  تستطع  لن  المستهدفین  قاعدة    ،الناخبین  فقدان 

یوم   إلیها  بحاجة  انتخابیة  أصوات  وضیاع  المؤیدین  من  ھامة 

والمیدانیة    تضمنت و  .225االقتراع  البحثیة  اإلجراءات  أھم 

األسئلة التي  الضروریة إلعداد إجابات نموذجیة ودقیقة وعلمیة عن 

وإحصائیات   ومعلومات  بیانات  قاعدة  خطة    علیهاتبنى  لكي  توفر 

 اآلتیة: الحملة المحاور 

 

 النظام االنتخابي  :أوالً 

بیانات ومعلومات من خالل اإلجابة عل   یفترض  قاعدة  ى  توفیر 

ئلة التي تتعلق بالنظام االنتخابي وقوانینه وقواعده، وأبرز ھذه  األس

 األسئلة: 

أو الدوائر    ؟نظام التمثیل النسبي   ات تقوم على ھل االنتخاب  •

 أم النظام المختلط؟  ؟االنتخابیة 

 
 .23. صق ذك هالتباص  الاياسي والتابرق االنتخايي..  ؤصةر سب  الم رط..  224
فساد عبة المنع، البك ي  التابرق الاياسي وتخطيط الحمال. الت ورجي   )القاه  :  225

 .104(. ص2006عال، الكتب  
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في   • الفوز  تضمن  التي  الناخبین  أصوات  نسبة  ھي  ما 

 االنتخابات؟ 

عدد   • وكم  اإلجمالیة؟  المقاعد  عدد  الخاصة  قاعالمكم  د 

 بدائرتك االنتخابیة كمرشح؟ 

حزبي • كمرشح  االنتخابات  ستخوض  كمستقل   ؟ ھل  أم    ؟ أم 

 مستقل؟  ائتالف  ضمن 

 من ھي الجهة التي وضعت النظام االنتخابي؟  •

 عن االنتخابات؟  جهة االشراف المسؤولة من ھي  •

 ومتى ینتهي؟   ؟متى یبدأ الترشح لالنتخابات  •

إلجراء • المنظمة  القوانین  ھي  كما  دعاال  ما  االنتخابیة  یة 

 أقرتها لجنة اإلشراف على االنتخابات؟ 

اعتمدتها   • التي  التعلیمات  ھي  على  ما  المشرفة  اللجنة 

 بخصوص المخالفات الخاصة بالدعایة االنتخابیة؟ االنتخابات 

تغلق   • ساعة  أي  وفي  الناخبین؟  تصویت  عملیة  تبدأ  متى 

 صنادیق االقتراع؟ 

اقعها واللجان المشرفة  ما ھي خریطة مراكز االقتراع ومو •

 علیها؟  

 ما ھي اإلجراءات الدعائیة المسموح بها یوم االقتراع؟  •

 تقدیم الطعون بعد إعالن نتائج االنتخابات؟ آلیات  ما ھي  •

أي   • حدثت  إذا  االقتراع  أثناء  االحتجاج  طرق  ھي  ما 

المسئولة الجهة  ھي  ومن  تزویر؟  عملیات  أو  تلقي    مخالفات  عن 

 . 226الشكاوي للمرشحین؟ 

 ھي النتائج التي أسفرت عنها آخر انتخابات؟  ام •

 میزات وظروف االنتخابات السابقة؟ مما ھي أھم  •

 
 .98– 97 ..  ؤصةر سبق ذك ه. ص ص.داي..  دلي  إعةاد الحمال.جو 226
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للتص  ام • المتوقع  العدد  آخر  ھو  لتقدیرات  وفقاً  ویت 

 انتخابات؟  

 ؟ ما ھي العوامل الجدیدة والطارئة على الدائرة االنتخابیة  •

 

 ً  االنتخابية الدائرة  :ثانيا

المناسب  المعلومات حولأقصى ما یمكن م  جمع   من  الدائرة    ن 

عل   ،االنتخابیة یتوجب  المرشحإذ  الذي    ى  السیاسي  المشهد  فهم 

 : 227، مثل في إطارهل عمیسوف  

المدن • من  )القرب  الجغرافي  االوضع  البن،  من    ى لقرب 

،  لقطاعات ، ا، المساحة، التقسیمات اإلداریة، القرىالجاھزةالتحتیة  

 . (. .الخ

الدیموغرافي • )النمو  التعالمستو ،  السكان  لیمي،  ى 

البطالة  معدل  والاھتماماتهم،  النشاط  معدل  المشغلون  ،  عمل، 

 (. . الخ . السكان  دخلى مستو، تطور األساسیون

 . األحداث الهامة في ھذه الفترة •

، األحداث یخیة األساسیة )الكوارث الطبیعیةالعناصر التار •

 . (الخ..الدائرةالمؤثرة في تاریخ 

الطبیع  • التالعناصر  )نوع  للمحیط  الموارد یة  قرب  ربة، 

   .( .الخ. استعمال التربة ،(منجم  ،نهر  ،)بحیرة لطبیعیةا

 .  لكبرى ة والتحدیات اة اإلستراتیجیالرؤی •

 

األ من  جملة  حملته  وفریق  المرشح  یطرح  أن  الهام  سئلة  ومن 

بحیث   إلى    یتمالضروریة،  بیانات  تحویلها  في  یقائمة  منها  ستفید 

 : 228  ، مثالً الدائرة االنتخابیة

 
 . 3  الةلي  التقني للحمل  االنتخايي . ص..يل ر  227
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تن  • حد أین  اللجنة  تهي  حددتها  كما  االنتخابیة  الدائرة  ود 

 المشرفة على االنتخابات؟ 

 وسكاناً؟   االنتخابیة مساحةً  ما ھو حجم الدائرة •

التي   • واالجتماعیة  والسیاسیة  االقتصادیة  الظروف  ھي  ما 

 االنتخابیة؟ تمیز الدائرة 

ببنیة تحتیة مناسبة من شبكة مواصالت  • الدائرة  تتمتع  ھل 

 .. إلخ؟ . باءواتصاالت وكهر

أو   ،أو عائلیة ،أو سیاسیة ،ھل ھناك اعتبارات خاصة أمنیة •

 ة االنتخابیة؟ تؤثر على العملیتمیز الدائرة و  ،جهویة

 ما ھي األحزاب السیاسیة الفاعلة والمؤثرة في الدائرة؟  •

المؤسسات الحكومیة أو المنظمات األھلیة أو  ما ھي أبرز   •

 المجتمع المدني في الدائرة؟ 

الش • ھي  اال من  في  خصیات  المدني  المجتمع  وقادة  عتباریة 

 الدائرة؟

فاعلة  • سیاسیة  بمشاركة  الدائرة  تتمیز  أو    ھل  الشباب  من 

 مهنیة؟  النساء أو فئات عمریة أو 

 ؟ ما ھي الوسائل اإلعالمیة التي تغطي أخبار الدائرة •

في   • المثقفون  أو  األدباء  أو  الكتاب  أو  الصحفیون  ھم  من 

 الدائرة؟

مسموع، أو مقروء، أو    ئرة وسائل إعالم ھل یوجد في الدا •

 مرئي، یمكن أن تغطي أخبار االنتخابات؟ 

تغطیة • یمكن  االنتخ  كیف  المدفوع  الحملة  اإلعالم  في  ابیة 

 بأجر؟ 

 الفوز؟ ما ھي نسبة عدد أصوات الناخبین التي تضمن  •

تي  االنتخابیة ال  الدائرةما ھي القضایا الملحة على مستوى   •

 ن؟ بی الناخ  تصویت یمكنها أن تشكل حافزاً ل
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 استهداف الناخبين

ملف  فریق الحملة االنتخابیة بإعداد ما یسمى ب  باشر یفترض أن ی

أسماء  الناخب،   على  تحتوي  التي  للمعلومات  البیانات  قاعدة  وھي 

وعناوینهم في الدائرة، وملف الناخب المتطور قد یحتوي  الناخبین  

وأعمارھم،    على معلومات أخرى عن الناخبین مثل أرقام ھواتفهم،

وتاریخهم السابق في االقتراع، ومیولهم السیاسیة، ویمكن لألحزاب  

والمرش مالسیاسیة  تطویر  بتحدید  حین  أفضل  بصورة  الناخب  لف 

والطریقة الوحیدة    ،تهم الناخبین  المؤیدین للمرشح، أو القضایا التي 

ذلك   مباشرة  لعمل  الناخبین  بسؤال  التوجه  عدد  ھي  تحدید  بعد 

ینبغي تحدید عدد الناخبین الذي  وطلوبة لتحقیق الفوز، األصوات الم

ر، تمییز المجموعات ضمن  یمكن إقناعهم لتأیید المرشح، بمعنى آخ

االستعداد   لدیها  التي  الناخبین  وإلى  قطاع  للمرشح  لالستجابة 

برنامجه االنتخابي، مما یدعو لتركیز اھتمامه وتعظیم نشاطه على  

 ھذه المجموعات االنتخابیة. 

من  قق  ویح  االنتخابیة  الحملة  نفقات  ضبط  الناخبین  استهداف 

ال والعنصر  والمال  بالزمن  التحكم  تطویر  خالل  یحقق  كما  بشري، 

تستهدف بشكل محدد  فعالة  انتخابیة  الناخبین  آلیات  ،  ومنظم ھؤالء 

أنها   ناخبین  عدا  إلى  االنتخابیة  الحملة  رسالة  إیصال  في  تساھم 

ویتضمن    .229التصویت لصالحه مؤیدین للمرشح ویعملون من أجل  

إلى   التالیة وتحویلها  المعلومات  الناخبین حصیلة اإلجابة عن  ملف 

 انات تسترشد بها قیادة الحملة االنتخابیة. بی

انات تتعلق بالتركیبة الدیمغرافیة للناخبین  ھل ھناك قاعدة بی •

التعلیم الثقافیة...    ،مثل  الخلفیة  أو  النوع،  أو  الدخل،  مستوى  أو 

 230إلخ؟ 

 
 .20.  ؤصةر سبق ذك ه..  ص..  إعةاد ؤخطط حمل .ماورو  الللن -229
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لهم  ھ  ھل • یحق  الذین  للناخبین  متوفرة  بیانات  قاعدة  ناك 

التي الجهات  ھي  ومن  الدائرة؟  في  ھذه    التصویت  تمتلك 

 المعلومات؟ 

ھل تستطیع إعداد قوائم بمناطق وأحیاء سكن كل الناخبین   •

 ؟ الدائرةفي 

عن   • األخبار  أو  المعلومات  على  الناخبون  یحصل  كیف 

 الدائرة؟

التي یمكن اس  • المجموعات    تهدافها ویحتمل أن تؤید ما ھي 

 ؟ المرشح

 ھل ھناك قاعدة بیانات خاصة بالعاطلین عن العمل؟  •

 ھذه الدائرة؟  ب والنساء في امات الشباما ھي اھتم •

آخر   • في  االقتراع  مراكز  في  صوتوا  الذین  نسبة  ھي  ما 

 انتخابات؟ 

من ھو المرشح الذي حظي بأعلى أصوات في ھذه الدائرة   •

 في االنتخابات األخیرة؟ 

في  ھي  ما   • الناخبون  تبناھا  التي  المعاییر  أو  االعتبارات 

المرشح لنجاح  سبباً  وكانت  انتخابات  ھذه  آخر  استمرت  وھل  ین؟ 

 عاییر أم اختلفت؟ الم

انتخابات؟   • تبناھا المرشحون في آخر  التي  القضایا  ما ھي 

 وھل أنجزت ھذه القضایا؟ أم ما زالت قائمة؟ 

لحث  • استخدامها  یمكن  التي  الدوافع  ھي  على    ما  الناخبین 

 ن؟ المشاركة في دعم المرشحی 

المسئولین  ما ھي مواقف الناخبین اتجاه القادة التنظیمین أو   •

 الدائرة؟ في 

التي   • السیاسیة  أو  االجتماعیة  أو  االنفعالیة  السمات  ھي  ما 

 تمیز الناخبین في ھذه الدائرة؟
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 كم تبلغ أعداد العائالت في الدائرة االنتخابیة؟  •

 فیة حصرھا؟ ئالت الكبیرة وكیما ھي أسماء العا •

 كم عدد األصوات التي یحتاجها المرشح للفوز؟  •

 لألصوات في الدائرة؟ لي ما ھو العدد اإلجما •

السكاني   • الهرم  الحصول على  یتم  االنتخابیة    للمنطقةكیف 

 إذا أمكن؟ 

إقناعها   • للمرشح  یمكن  التي  األسر  عدد  تحدید  یمكن  ھل 

 لتحقیق نسبة الفوز؟ 

المتطو  • عدد  ھو  تما  یمكن  الذین  في  عین    الدائرةجنیدھم 

 االنتخابیة؟ 

ل ھي  ؟ ھكیف یتلقون المعلومات حول القضایا المطروحة •

 ؟ محطات التلفزة؟ الصحف؟ المساجد؟ االنترنت 

 

 ؟يتم استهداف الناخبين كيف  

من   السكنیة  المنطقة  خصائص  على  التعرف  الضروري  من 

معد   حیث:  سكانها،  أعمار  معدل  الجغرافیة،  اإلناث  خصائصها  ل 

االنتخابیة   میولها  فیها،  لكیفیة  والذكور  أسلوبان  وھناك  السابقة، 

 ھما:   ،الناخبیناستهداف 

 

 : االستهداف الجغرافي أوالً 

وفقاً    المرشح  ویقصد به تحدید الناخبین الذین سیصوتون لصالح 

سكنهم المتوقعین  لمنطقة  المؤیدین  على  تحتوي  التي  وھي   ،

عل،  لمرشحل االستدالل  مراجویمكن  خالل  من  ذلك  نسبة  ى  عة 

،  في المنطقة السكنیةالناخبین المقترعین في آخر انتخابات أجریت  

یسمح  مم مستو   بالوقوفا  على  على  والتركیز  التأیید  نسبة  ى 

والتي    المناطق  المرتفعة،  االنتخابیة  المشاركة  نسبة  ذات  السكنیة 
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لصالح لحسمها  انتخابیاً  جهداً    ات المعلومھم  أ و.  مرشحال  تتطلب 

   :231تتركز في  المتعلقة باالستهداف الجغرافي

 أین یعیش جمیع الناخبین؟  •

جغراف • مناطق  ھناك  تأیید ھل  تمنح  بارزة  لمرشح  یة  ھا 

 معین؟ 

في   • یتشابهون  لمرشحین  السابق  األداء  كان  كیف 

 مواصفاتهم في كل دائرة من دوائر منطقتك االنتخابیة؟ 

یمكن   • حد  أي  م إلى  دائرة  كل  في  الناخبین  دوائر  إقناع  ن 

 منطقتك؟ 

ما ھي نسبة المشاركة في االقتراع المتوقعة في كل دوائر   •

 االنتخابیة؟  منطقتك

 

 ً  االستهداف الديمغرافي  :ثانيا

إلى    یقصد  الناخبین  قطاع  تقسیم  الدیمغرافي  باالستهداف 

التعلیم، أو الوظیفة،    مجموعات أو فئات، وفقاً للعمر، أو الجنس، أو

الدین،   الت أو  ھذا  اویهدف  لتوزیع  من  صنیف  المتشابهة  لفئات 

تكو  ما  عادة  والتي  فئة  كل  اھتمامات  على  والوقوف  ن  الناخبین، 

للم الفئة األخرى، وتسمح  تقدیم برنامج وخطاب  برشح  مختلفة عن 

ی  فئة.  انتخابي  كل  واحتیاجات  اھتمامات  أھم    تضمن وتتضمن 

  من خالل اإلجابة على   الخاصة باالستهداف الدیمغرافي  المعلومات 

 :232التساؤالت التالیة  

المناسبة • الدیمغرافیة  السمات  ھي  والنوع،    ما  )العمر، 

 االنتخابیة؟ الدائرةللناخبین في  (التعلیم والمهنة، ومستوى

 ؟ المرشحمن ھي المجموعات الدیمغرافیة المتوقع أن تساند  •

 
 .91.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.سليمان..  دلي  تةرربي لألح اب 231
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ھل ھناك مرشحون یستهدفون نفس المجموعة الدیمغرافیة   •

 التي تستهدفها؟ 

مج • ھناك  دیمغھل  عنها  موعات  تتخلى  أن  یمكن  رافیة 

 لصالح منافسیك؟ 

اس • یمكن  التي  الموازیة  المجموعات  ھي  عما  ند  تقطابها 

   الحاجة؟ 

 

   عيوب االستهداف الديمغرافي

علمیة    إلى ضوابط  تستند  ال  الدیمغرافي  االستهداف  عملیة  إن 

محكمة حتى في أحسن األحوال، ألن تعریف التقسیمات الدیمغرافیة  

 :233كونها  ومتداخلة، وھي تتمیز بالصعوبة  مبهمة

للتركیز  أ.  1 یدفعهم  المرشحین  من  الكبیرة  األعداد  على  ن 

نصف   من  أكثر  على  الحصول  لهم  تضمن  التي  المجموعات 

 األصوات. 

 . صعوبة وجود البیانات الدیمغرافیة وعدم صحتها. 2

. صعوبة تحدید سمات أو صفات سكانیة أو دیمغرافیة لتحدید  3

 األفراد. نظراً لقلة وعي  مصالحها

 

 استهداف الجماعات المتضامنة 

المتضامنة   ت عد  دیم  الجماعات  متشا مجموعة  لها  غرافیة  أو  بهة، 

  ، مصالح متماثلة مع مجموعة دیمغرافیة أخرى، على سبیل المثال

مستوى   لتحسین  األمهات  مع  مشتركة  للمدرسین مصالح  یكون  قد 

 .234المتضامنة  موعات التعلیم، فالمدرسین واألمهات من المج

العلمي،   والبحث  التعلیم  الصحي،  التأمین  مثل  قضایا  إن طرح 

وا العمل،  والمعاشات  وفرص  للخریجین،  الصغیرة  لمشروعات 

 
 .33ص سبق ذك ه..  ؤصةر .جوداي..  دلي  إعةاد الحمال. 233
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والمشاركة االجتماعیة،  المرأة  السیاسیة  والتأمینات  وقضایا   ،

الخ من  ،  والطفل...  مؤسسات  عدة  تتبناھا  المواضیع  ھذه  إن 

والحكوم  المدني  المصالح  المجتمع  وجماعات  والتعاونیات  ي 

ق بكل  تهتم  مؤسسة  وكل  أن  والنقابات  المهم  ومن  حدة،  ضیة على 

األصوات ی الستقطاب  المرشح  المهنیة    سعى  القطاعات  حسب 

ال مجرد  ولیس  المصالح،  االستقطاب  وجماعات  على  تركیز 

 . الجغرافي للناخبین

إن ذلك یتطلب أن یكون لكل مرشح سیاسي فریق عمل مهمته  

  زع لرئیسیة ھي التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، بحیث یوا

واحد منهم مسئول عن ملف    فریق العمل على عدد من األفراد كل

وت مهمةمعین،  وبناء    كون  التشبیك  منهم  عضو  مع  كل  العالقات 

 . جماعات المصالح والجمعیات األھلیة واالتحادات العاملة

الت یمثل   المهني أھم األدوار  یفترض أن تقوم بها  االستقطاب  ي 

االنت الجماعات  الحملة  ھذه  به  تحظى  ما  بسبب  وذلك  خابیة، 

اعدة أعضاء من مصلحة المرشح أن یضمهم إلى  والجمعیات من ق

تعزیز قاعدته الشعبیة، وزیادة فعالیة  ا ما رغب في  قائمة مؤیدیه إذ 

دور  بأعداد مؤیدي المرشح إذا اتفق مع ھذه الجماعات على قیامها  

الح االنتخفي  المرشح    ، ابیةملة  رسالة  بتوصیل  تقوم  أن  ویمكنها 

أعضا  أصواتهم.  ئهلقاعدة  واستقطاب  الصدد، ن  وم ا  بهذا  المفید 

للمعلومات التي  القاعدة الرئیسیة    بحیث تكونإعداد ملف لكل ناخب 

ھواتفهم،   وأرقام  الدائرة،  في  وعناوینهم  الناخبین  أسماء  تشمل 

في   السابق  وتاریخهم  تطویر  وأعمارھم،  الممكن  ومن  االقتراع، 

  ملف الناخب بتحدید المؤیدین للمرشح، أو تدوین القضایا التي تهم 

 الناخبین. 
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 تحليل اتجاهات الناخبين

المناسب  الناخبین    من  مجموع  لتحلیل  مبدأي  تصور  وضع 

یتضمن أھم القیم التي تجمعهم، واتجاھاتهم السیاسیة، وآرائهم نحو  

القضایا   وأبرز  السمات  المستقبل،  وأھم  اھتماماتهم،  تشغل  التي 

  وتأتي   اعل.الف والصفات التي یتوقعونها من المرشح القائد أو النائب 

الناخبین   تحدید  بعد  الالحقة  بتحلیل    المستهدفین، الخطوة  القیام 

والقیم،   والمواقف،  القضایا،  بتحلیل  الخاصة  األربعة  الجوانب 

 والصفات القیادیة. 

 . القضایا 1

الجهد  الم  ویتركز  على  االنتخابیة  رشحھنا  حملته  ،  وفریق 

مهور الناخبین،  والبحث في تحدید القضایا األكثر أھمیة بالنسبة لج

أھمیة إن كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو  والتمییز بین القضایا أكثر  

 اجتماعیة أو إصالحیة أو ما شابه. 

 . المواقف2

بالمستق  الناخبین  تشاؤم  أو  تفاؤل  في  النظر  ھنا  ومدى  یلزم  بل، 

في التغییر أم تعزیز    ثقتهم بالحكومة أو مؤسسات الدولة، ورغبتهم 

ت  اختلفت أوضاعهم وتحسنت بعد آخر انتخابا  الوضع القائم؟ وھل

 م تراجعت وتدھورت؟ أ

 . القیم 3

تجمع   التي  القیم  منظومة  على  التركیز  المرشح  على  ینبغي 

ت   التي  القیمة  من  والتحقق  ً   عد الناخبین،  تمسكا فهل    أكثر  بها، 

تعزیز  یت أم  تشغیلیة؟  بوظائف  أم  االجتماعي  باألمن  مسكون 

اإلصر أم  القائمة  قیمهم  األوضاع  ھي  وما  اإلصالح؟  على  ار 

و أن  االجتماعیة  أي مرشح ضرورة  التي یصرون على  األخالقیة 

 یتمسك بها؟ 
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 . الصفات القیادیة 4

التي   الصفات  النظر في  المرشح  البعد یستوجب على  وفي ھذا 

ال ی تأیید  إلى  یمیلون  وھل  مرشحهم،  في  الناخبون  إلیها  نخبة  تطلع 

أ السیاسي،  القائد  أم  أم أصحاب  الفكریة  العسكریة،  الخلفیة  ذوي  م 

 النضالیة؟  السیر

 أنماط الناخبين 

المرشح   یقابلهم  الذین  للناخبین  وشخصیة  سلوكیة  أنماط  ھناك 

االنتخابیة الحملة  األنم أثناء  لهذه  المرشح  ومعرفة  علیه  ،  یسهل  اط 

التعامل   أصواتهم، ألنهفرص  إلى  والوصول  س  معهم،  یتمیز  بذلك 

فهم ھذه النماذج التي یقابلها   ىي قدرته علف ن عن المرشحین اآلخری

 ھذه النماذج: أثناء جوالته ولقاءاته االنتخابیة، ومن أبرز  

باالنتخابات وال یتفاعل معها    يال یبالوھو الذي  . المستنكف:  1

 .اً أبد 

 الذي یتابع أخبارھا ویسمع بها. المستمع: . 2

 من بعید.المتابع ألخبارھا وتؤثر أحداثها علیه . الملتفت: 3

الممارس:  4 یشارك  .  أن  دون  االنتخابي  بالتصویت  یقوم  الذي 

 في أیة من أنشطة الحمالت االنتخابیة بطریقة مباشرة. 

المنخرط:  5 الحدود  .  في  االنتخابي  النشاط  في  ینخرط  الذي 

 نیا أو المتوسطة، كحضور لقاء أو مهرجان. الد 

تماعات،  الذي یشارك في اللجان التطوعیة، واالج . المشارك:  6

 یقوم بالدور المطلوب منه ضمن التكلیفات الموجهة إلیه. و

الناشط:  7 الحملة  .  نشاط  في  القصوى  بالحدود  یساھم  الذي 

العناصر   تزكیة  أو  التخطیط  مرحلة  في  خاصة  االنتخابیة، 

فعال  التطو  بشكل  التنسیقیة  أو  المیدانیة  باألعمال  القیام  أو  عیة، 

 ودائم. 



203 

 

ملة االنتخابیة، ویسهم في صیاغة  قیادة الحالذي یبادر ل . القائد: 8

اللجان،   وتشكیل  األعمال،  وتوزیع  البرامج،  وإعداد  الخطط، 

 واعتماد طواقم العمل. 

 مالمح الناخب الفلسطيني

یاسیاً، یتمیز بدرجة عالیة من  یعد المجتمع الفلسطیني مجتمعاً س

األحزاب  اال بین  السیاسیة  والءاته  تتوزع  السیاسي،  ستقطاب 

سطینیة العاملة على الساحة المحلیة، وبین انتماءات  ركات الفلوالح

قبلیة وعائلیة تتفوق أحیاناً على االنتماءات السیاسیة، ورغم درجة  

واقع  في  طویلة  خبرات  بحكم  تشكل  الذي  السیاسي  كل    الوعي 

االحتالل   مع  الصراع  حالة  عن  ناتج  واتجاھاته  وتفاصیله  أحداثه 

یتمیز  أنه  إال  رأ  اإلسرائیلي،  عام  بوجود  من    -ي  كثیر  في  یبدو 

 انفعالیاً ومتغیراً.  -األحیان

اإلسرائیلي   االحتالل  مع  الطویلة  الصراع  حالة  في  نت  زخ إن 

التجاھات   وأسست  عدیدة،  سیاسیة  تجارب  الفلسطیني  الوعي 

السبل  سی عن  البحث  في  الفلسطینیین  رغبة  تعكس  متباینة  اسیة 

انتصاراً في صراعها المر  حقق  فكار والبرامج التي یمكنها أن ت واأل

التباین الذي یبدو حاداً في بعض األحیان، شكل   مع االحتالل. ھذا 

جزًء من المزاج السیاسي الفلسطیني، ومن الخبرة الجماھیریة التي  

إخفا من  الشخصیات  عانت طویالً  ومن  والحركات،  األحزاب  قات 

تتالیة  ات مالقیادیة، ومن المؤسسات المدنیة، وص دمت مراراً بإخفاق

 لهذه األحزاب والحركات والمؤسسات واألشخاص. 

العام   الرأي  اتجاھات  حسم  على  القدرة  وعدم  االنفعالیة،  إن 

والمواطن   الفلسطیني،  الناخب  سمات  من  بارزة  سمة  المحلي، 

ذلك من خالل مراجعة  الفلسطین على  االستدالل  ویمكن  ي عموماً، 

دولی  مؤسسات  أجرتها  التي  االستطالعات  وأكل  كادیمیة وحزبیة  ة 

االنتخابات   قبل  جرت  التي  الفلسطینیین  الناخبین  اتجاھات  حول 



204 

 

، والتي فشلت في االقتراب من حدود النتائج  2006التشریعیة عام  

 الفعلیة لالنتخابات. 

التعل  مستوى  وإن  والثقافة،  واالنتماءات  یم  الشخصیة،  الخبرات 

م ھي  والحمائلیة،  العائلیة  والوالءات  في  ركباالحزبیة،  رئیسیة  ت 

المرشحون   یواجهها  التي  والصعوبة  الفلسطیني،  الناخب  شخصیة 

العناصر األربعة   أولویات  ترتیب  السیاسیة ھي كیفیة  أو األحزاب 

 یها. المذكورة، وأي من العناصر یجب التركیز عل

لم   علمیة  لدراسات  وفقاً  األولیات  ھذه  تحدید  بقدرة  القول  إن 

ال تؤكده  ما  لكن  بعد،  النقابیة  تجاریحدث  االنتخابات  في  ب 

الترتیب،   متغیرة  أنها عناصر  تشیر  السابقة  والرئاسیة  والتشریعیة 

وال یمكن الجزم باستقرارھا التراتبي. وھي إشكالیة صعبة یواجها  

لتح الحزب  أو  وضع  المرشح  أو  االنتخابي،  وبرنامجه  خطته  دید 

 أسس االستهداف الدیمغرافي للناخبین. 

المال عن  البحث  نجده  مح  إن  الفلسطینیین  للناخبین  العامة 

بوضوح في الخصائص االجتماعیة للمجتمع الفلسطیني، الذي یمیل  

والقرى   المخیمات  في  خاصة  والمحافظة،  التدین  إلى  عموماً 

تأث  أن  كما  التي  الفلسطینیة.  الصعبة  االقتصادیة  الظروف  یرات 

للناخ وثقافیة  سیاسیة  تصورات  خلقت  الفلسطینیین  ب  یعانیها 

والطوباویة  ال السیاسي  التطرف  إلى  بمجملها  تمیل  فلسطیني 

فالمجتمع   السیاسیین(،  أو  )األحزاب  اآلخرین  بمصداقیة  والتشكیك 

مرت  التي  األحداث  بسبب  عموماً  انفعالي  مجتمع  ھو    الفلسطیني 

الحیاة   االحتالل وصعوبات  فقسوة  ذلك،  إلى  تقوده  تزال  علیه وما 

ع إخفاقات  ومن  وحصار،  فقر  السیاسیین    دیدة من  الدعاءات 

الفلسطینیین ومن وضوح االنتهازیة الحزبیة والفئویة، ومن تراجع  

التفاوض،   من  عقدین  رغم  الفلسطینیة  القضیة  حل  باقتراب  األمل 

والممانعة، وبعد القتال المسلح بین  وانكشاف فریة حركات المقاومة  

جمع إحساس  ومن  الفلسطینیة،  الساحة  في  الرئیسیین  ي  القطبین 
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القوى  عم وعداء  العربیة،  للمواقف  ضحایا  بأنهم  للفلسطینیین  یق 

مكونة   عناصر  جمیعها  المتحدة،  الوالیات  رأسها  وعلى  العظمى 

 لهذه الشخصیة الفلسطینیة االنفعالیة أو سبباً لها. 

نا أمن  تطحنه ظروف  خرى،  حیة  العادي  الفلسطیني  فالمواطن 

لم، إال أنه یشترك مع  عاالاستثنائیة ال تجدھا في كثیر من مجتمعات  

أي مواطن في العالم في العدید من المسائل االجتماعیة والشخصیة  

بناء   إلى  ویتطلع  مناسبة،  عمل  فرصة  عن  یبحث  فهو  العادیة، 

بمست ویحلم  فیه،  یسكن  ومنزل  عن  أسرة،  ویبحث  أطفاله،  قبل 

القراءة   بالریاضة أو  لتسلیة أوقات فراغه، ولدیه اھتمامات  وسائل 

اھتماماته  موالأو   تأتي  ثم  یحبها  التي  المباریات  ویتابع  سیقى، 

العامة. إن المواطن الفلسطیني مثل اإلنسان المعاصر، یتعرض لكم  

مصادر   على  ویتحصل  واألخبار،  المعلومات  من  یومیاً  متدافع 

وانترنت،  ا وكتب  وصحافة  وإذاعة  تلفاز  من  المتنوعة  لمعلومات 

م  الهائل  الكم  ھذا  من  یلتقط  قبوله  الن  وھو  یلقى  ما  معلومات 

 واھتمامه واتجاھاته. 

یستجیب   أن  یمكن  ال  أسلفنا،  لما  وفقاً  الفلسطیني  الناخب  إن 

ومقتنع   مستجیب  مجرد  یكون  أن  منه  تتوقع  انتخابیة  لوسائل 

تتوقع وال  أو    ومصدق،  المرشحین  خطابات  إلى  ینصت  أن  منه 

وقد   لبرامجهم،  بالساعات  ااالستماع  االنتخابات  طینیة  لسلفبینت 

والبلدیة،   والطالبیة،  النقابیة،  الصعد،  كافة  وعلى  السابقة، 

یعود   وذلك  جلیة،  بصورة  األولیة  الوالءات  نزعة  والتشریعیة، 

فهذه   المحلي،  للمجتمع  االجتماعیة  التركیبة  تلعب  لطبیعة  العالقات 

المنافسة   تختفي  إذ  االنتخابیة،  الحمالت  في  حاسماً  دوراً 

انها لتنافس قبلي ت غذیه العصبیة، خصوصاً،  مكك  لوجیة لتتریواألید 

تجمع   ما  غالباً  لها  المخصصة  والمقاعد  االنتخابیة  المراكز  وأن 

االنتخابي،   المقعد  على  تنافسهما  یعني  وھذا  أكثر،  أو  منطقتین 

ال بصوته  فالفرد  یدلي  القبلي  والتضامن  العصبیة  بدافع  مصوت 
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ع صراع شرف قبلي  را لصللمرشح الذي یرتبط به قرابة أو نسباً، فا

 . 235ولیست دالالته السیاسیة سوى أمراً ثانویاً 

ف أخرى،  جهة  السیاسي  ومن  السوق  في  الراھنة  المرحلة  ان 

التعبیر-الفلسطیني  الساح  -إن جاز  ة  تتوزع بین قطبین رئیسین في 

حركت  ھما  االستنتاج    االفلسطینیة،  ھذا  یلغي  وال  وحماس،  فتح 

بت الحركتین  قیام  إمكانیة  والعشائر  بفرص  المستقلین  مع  حالفات 

العامة، غیر أن  ورجال األعمال لتحقیق نفوذ أكبر في ا النتخابات 

ذات   تؤكد  ذاتها  بحد  التحالفات  ھذه  إبرام  على  منهما  كل  قدرة 

الحركت  بهیمنة  العظمى  االستنتاج  الغالبیة  على  النسیج  ین  من 

الحق ھذه  تنعكس  أن  ویتوقع  الفلسطیني،  واالجتماعي  یقة  السیاسي 

 على نتائج أي انتخابات قادمة. 

إلى إمكانیة  2006  وقد أشارت نتائج االنتخابات التشریعیة عام

والنقابیة(   والمهنیة  الطالبیة  )القطاعات  االنتخابات  استخدام 

دالل  ذات  عامة  وكمؤشرات  السیاسي  التوزیع  على  االجتماعي  ة 

الفلسطینی الفلسطیني،   التشریعیة  االنتخابات  تجارب  ة  وأظهرت 

عام  منذ   النظام  على تطغى  حزبیة  ثنائیة  وجود 1996  السابقة 

 الفلسطیني  المجتمع   نتائج االنتخابات في  وأن  الفلسطیني،  السیاسي 

 ة تكن معروف لم اجتماعیة  قوى فیها  برزت  ھامة  تحوالت  شهدت 

 .سابق نضالي دور  لها  یكن لم  جدیدة وأحزاب  الثالث  التیار  مثل

ال االنتخابیة  التجارب  تركیز  أظهرت  أن  السابقة  فلسطینیة 

إلى  ا ینتمون  الذین  باألفراد  تربطه  التي  العالقات  على  لمرشح 

المنطقة التي ینتمي إلیها، وما یواكبها من حمایة محتملة قد یتبناھا  

ت للفوز في االنتخابات،  رفع فرصه وحظو تجاه ھؤالء األفراد،  ظه 

ح فال  ھنا،  من  السیاسیة،  السلطة  إلى  الوصول  له  وبالتالي  اجة 

 
والمة    235 األولي   البالءا.  يين  الع يي  البطن  في  "االنتخايا.  خةاوي   ؤحمة 

والقانبنؤ الةرمق اطي"    الاياس   دفات   الاايع      جل   العةد  ص    . 2012الج ائ   

 . 58. 41ص
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للجوء إلى الدفاع عن برنامج سیاسي أو مشروع اجتماعي واضح  

كما  العقود  خالل الفلسطینیة السیاسیة الحیاة ارتبطت   المعالم، 

على  فلسطینیة، بشخصیات  الماضیة،  في القیادة تولي  عملت 

ً  یرتبط  السیاسي  النظام  جعل مما الفلسطیني، المجتمع  وثیقا ارتباطا

 .236 الشخصیات  بهذه

العملیةیراً وأخ أسهمت   المنظمات  دور  تحویل في  اإلنتخابیة ، 

إطار  تعمل كانت  التي  الفلسطینیة   إلى  وعسكري تنظیمي تحت 

مصالح   لخدمة العملیة  البرامج  وضع  خالل من  سیاسي  إطار

 في عجل مما  الفصائل، ھذه في ثقتهم وضعوا نذی ال المواطنین

مع  السیاسي  العمل  وتیرة  اطنین موال جموع  رغبات   للتماشي 

 خاصة أھمیة اكتسبت  التغییر، كما بضرورة المطالبة الفلسطینیین

القوى  الحقیقي  التنافس من جو  خلقت  ألنها   والفصائل بین 

لكنها  االنتخابات  ھذه  في شاركت  التي  الفلسطینیة   أن  رت أظه، 

 القوانین التي  من  مزید  سن إلى  بحاجة الفلسطیني السیاسي النظام 

 اإلسرائیلي  االحتالل وجود  مع خاصة ره وتطوی تقویته  إلى تؤدي 

 . 237تعمیق أزماته إلى  یسعى  الذي

 المرأة الفلسطينية واالنتخابات

ال المرأة    مهم، من  دور  إغفال  عدم  انتخابیة  حملة  أي  في 

ح أو  مرشح  ألي  قوة  االنتخابي  تمثل  الفلسطینیة  المرأة  ألن  زب، 

اجتم قوة  كونها  عن  عدا  عاملةانتخابیة  وقوة  كبیرة،  وقوة  اعیة   ،

وقوة   الفلسطینیون  اقتصادیة،  السیاسیون  والفاعلون  سیاسیة، 

الناخبا قدرات  متزاید  نحو  على  یدركون  الفلسطینیات،  أصبحوا  ت 

خ االنتخابیة  للحمالت  وأنشطة  برامج  تفعیل  یستوجب  اصة  مما 

 
جث   ؤحمبد ؤحمة خلي   236  ي  علىالثان  الفلاطيني  التش رعي  االنتخايا. جيب ع ب  

نايل .     ال  ؤاهاتي الفلاطيني  رس الةرمق اطي التحبل النجاح   . ص  2008هاؤع  

 . 109 -104.ص
 .139-125ص.المصةر الاايق. ص  237
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بالمرأة، وضمان مشاركة أكبر لها، خاصة أن الدستور أو القانون  

 شاركتهن. ضع أي عوائق قانونیة لمنتخابي الفلسطیني ال یاال

خیاراتها   التخاذ  فاقدة  المرأة  فیه  كانت  حاالت  ھناك  أن  ورغم 

باستق مع  االنتخابیة  متعاطفة  أو  الذكور،  أقاربها  تأثیر  بسبب  اللیة 

التطور لكن  النساء    میولهم،  من  للكثیر  سمح  والسیاسي  التعلیمي 

عي والحریة  اتهن على نفس مستوى الو الفلسطینیات أن یتخذن قرار 

یه الرجال قراراتهم، خاصة أن عملیات التصویت تتم  الذي یتخذ ف

اجتما  بتهدید  تتأثر  أن  أنه  بشكل سري ودون  إال  نوع،  عي من أي 

یالحظ في المقابل    في الوقت الذي یشهد تسجیل كبیر لعدد الناخبات 

 انخفاض في عدد المرشحات. 

ا إلعداد  بحاجة  السیاسیة  واألحزاب  السیاسیین  ستراتیجیات  إن 

المش لتفعیل  وإقناعاً  دینامیكة  واتخاذ  أكثر  للمرأة،  السیاسیة  اركة 

خاصة   قوانین  إقرار  أو  مشاركة  التدابیر  تشجیع  تكفل  أن  یمكنها 

كناخبة   االنتخابیة،  العملیة  في  أن  المرأة  اإلشارة  مع  وكمرشحة، 

تمثی ضرورة  أقر  الفلسطیني  االنتخابي  البرلماني  القانون  النساء  ل 

النسائیة"من   "الكوتا  بین  خالل  الموازنة  لم ینجح في  ، إال أن ذلك 

االنتخابي،  تمثیلها  ومستوى  الحقیقیة  المرأة  ذلك    قوة  قیاس  ویمكن 

في قیادة    من جانب مثال واحد عند النظر في مستوى تمثیل النساء

 ة. األحزاب والحركات السیاسیة الفلسطینیة التي ما زالت محدود 

ال المعلومات  عصر  الهاإن  والتوسع  للتلفزیونات  عالمي،  ئل 

أن   یستطیع  ال  المرء  أن  بالضرورة  یعني  واإلنترنت،  الفضائیة، 

المرأة واالنتخابات من زاویة دور وسائل اإلعالم    ینظر إلى قضیة 

فهن وحدھا،  یجري  الوطنیة  أن  یفترض  البرامج  من  كبیر  عدد  اك 

لتي تتعامل مع  ها الفضائیات العربیة امتابعتها في المحطات التي تبث

ایا الحساسة المتعلقة بالمرأة، مثل العنف، والتشریعات،  بعض القض 

فضال ضدھن،  یمارس  الذي  الحیاة  والتمییز  في  مشاركتها   ًعن 
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أ  یعتقد  ما  العربي، وھذا  العالم  في  كبیر  العامة  تأثیر  له  نه سیكون 

 . 238في المجتمع على وعي المرأة بحقوقها ومساعدة النهوض بها 

إطار   االوفي  تمثیلي  النظام  دور  ولضمان  الفلسطیني  نتخابي 

نظام   استحداث  تم  فقد  یمنح "النسائیة  الكوتا "للمرأة  وھو   آلیة  ، 

وضمان وتعزیز المرأة حصص  لزیادة االیجابي  للتدخل  دورھا 

 الفوارق تزول أن إلى مّؤقت، كحلّ  اعتمادھا رعب مكانتها،

 بإمكان  ویصبح  األصعدة، كافةعلى   والرجل المرأة بین  الجندریة 

 قیمة بقیمة تساوي  االنتخابیة وتحظى  العملیة  في تشارك أن المرأة

 العملیة  ونزاھة التامة،  العدالة  أساس تمكینها على یتم  وأن الرجل،

 تعزز  ومالئمة، واضحة دستوریة أنماط تقوم على التي  االنتخابیة 

ً  بها  تلیق  التي القیمة  وتعطیها  المرأة مكانة  فاعالً  باعتبارھا شریكا

  العربیة.   المستمر لمجتمعاتنا والتحدیث  التطویر وعملیة التنمیة في

قیام   السیاسیة  علم  باحثو  الحظ  وقد    بااللتزام األغلبیة  حزب  أن 

في من نسبة بترشیح   األحزاب  یشجع  یة،االنتخاب  قوائمه النساء 

جاه  ت السیاسة نفس  اعتماد  في األغلبیة  حزب  تقلید  إلى  األخرى

 غیر النمطیة  الصور بتغییر األفراد  قناعات  أن نيعی مما المرأة،

 السیاسیة، اإلرادة تّوفر في حال ممكن أمر  ھو المرأة، تجاه العادلة

تكریس غیر  بعدم یسمح لم المرأة، ضد  التمییزیة األوضاع أن 

 توصلت  متطرفة، نسائیة  حركات  أنتج  بل  فحسب،  المرأةین  تمك

 حكمة ورشداً  الرجل، وأكثر  من فساداً  أقلّ  "المرأة اعتبار أن  إلى

 . 239واالقتصاد"  السیاسة في منه

 
238 Amal Sabbagh, Electoral Processes in Selected Countries of 

the Middle East. A Case Study, Office of the Special Adviser on 

Gender Issues And Advancement of Women (OSAGI), 19-22 

January,2004. 

 
 المعتملة  اييل االنتخ اللنظ، ال ّ  فلي المغارييل  المل ج  الشليخ  "تمكلين ين عصا، 239

 -267. ص2011  عةد خاص  اي ر  ؤجل  دفات  الاياس  والقانبنوالقيبد"   الف ص

 .288ص
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 المرشح في الحملة االنتخابية 

إن الوصول إلى المناصب السیاسیة في فضاء جغرافي ما رغم  

النظریة  الناحیة  من  تحقیقها  الشروط    إمكانیة  فیهم  تتوفر  من  لكل 

أنه   إال  القانون،  یحددھا  محددة، التي  أقلیة  على  مقصور  عملیاً 

والوھ  لالنتخاب(،  )المؤھلون  ھم  انتماء  ؤالء  باألھلیة،  مقصود 

السیاسیة   الشبكات  إلى  والشرعیة  بالثقة  المتمتعین  المرشحین 

، وفي  المحلیة، حیث تتداخل بقوة الروابط العائلیة والعالقات العامة

األھلی ومواضیع  الشرعیات  وبناء  نقل  یتم  الشبكات  وھي  ھذه  ة، 

والتح بالتجدید  تتسم  وھي  شبكات  االنتخابات،  وقت  خاصة  دیث 

شكلة التي یواجهها المرشحون الذین ال ینتمون لفضاء جغرافي  الم

مع   التعامل  علیه  النجاح،  المرشح  أراد  وإذا  ما،  دیمغرافي  أو 

م  لیتمكن  القائمة  أن  الشبكات  المعروف  ومن  له،  مكان  إیجاد  ن 

العربي  المجتمع  األولیة   ارتباطات  االنتماء  شبكات  في    یتجسد 

والقبیلة   العائلة  مثل  والمخیم.  والقالتقلیدیة  الترشح  یعو ریة  تبر 

المدنیة   المسؤولیة  قمة  المنتخبة  المرشح من  -للمناصب  طالما كان 

بذلك للقیام  المناسبة  ل-الفئة  الترشح  انتخابي من  ، وال یزال  منصب 

  .أفضل الطرق لیسهم الفرد في خدمة المجتمع

أھمیة واألكثر  األولى  الخطوة  ناجحة    إن  حملة  إطالق  في 

لمحلیة ھي مناقشة األمر مع عائلتك، مع التأكد على أن  للمناصب ا

ومرھقة،   شاقة  تكون  الصغیرة  المحلیة  السیاسیة  الحمالت  حتى 

التضحیات التي قد یتعین    وتحتاج إلى اطالع عائلتك بصراحة عن 

االنتخابات  بها خالل موسم  تالقیام  كون زوجتك وأطفالك  ، وسوف 

اتخاذ    ،تضرراً   األكثر قبل  موافقتهم  على  الحصول  یستدعي  مما 

المرشح   عائلة  أن  كما  له،  القرارك،  مصدر  أكبر  ھي  سیاسي 

أھمیة   أكثر  العائلة  أن  یتذكر  أن  وعلیه  االساسي،  الداعم  وتشكل 
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من لذلك،  بكثیر  السیاسیة،  األولویات   الحیاة  على  الحفاظ  یفترض 

 .240الخاصة بالمرشح 

القرار  ی  و اتخاذ  الترشح  عد  قراراً  في  لیس  العامة  للمناصب 

طاقاتك    ،سهالً  توجه  أن  یجب  الترشح  قررت  في  وإن  الفوز  إلى 

منظمة   لحملة  خطة  وجود  إلى  ستحتاج  بذلك،  وللقیام  االنتخابات، 

أن تكون ناجحة، مع األخذ بعین االعتبار أن    تنظیماً جیداً من أجل 

االن في  للفوز  یكفي  فقط ال  الجسمیة  القدرة  ووجود   ات،تخاب وجود 

أن   المرجح  من  لكن  أیضاً،  كافیاً  یكون  ال  قد  والمثل  الحق  أفكار 

بشكل صحیح.    تكون وتنظیمها  لها  التخطیط  تم  إذا  ناجحة  الحملة 

في  الشاق  العمل  بعد  المرشح  یتوقع  أنه    وبینما  االنتخابیة  الحملة 

ففي   ،الخسارةسوف یفوز في االنتخابات، لكنه یجب قبول احتمال  

شيء    لسیاسیین األكثر نجاحاً في التاریخ جمعهم، بعض من االواقع

من   الرغم  على  مشترك  من  واحد  العدید  في  الفوز  فقدانهم 

األكثر   السمة  وھي  المثابرة  عن  أبداً  یتخلوا  لم  لكنهم  االنتخابات، 

 . 241یمة لدى أي مرشح سیاسي ق

من    یسعى المرشح لتحدید وضعه في السوق بین شرائح متعددة

وتعتبر ھذه العملیة ھي عملیة تحدید المواقع، وھي عملیة  الناخبین،  

تقییم المرشح بین الناخبین، وتحدید   أ معمتعددة المراحل والتي تبد 

   .نقاط القوة والضعف لدى معارضیه 

ح الجید تتمثل في  یجب أن تتوفر في المرشإن أھم المعاییر التي  

ومثقفٍ  خلق  على  یكون  بأن  الشخصیة،  وعارفٍ صفاته  عمل  بال   

بانتماءات    وقادرٍ العام،   تتعلق  معاییر  وھناك  العامة،  الخدمة  على 

المرشح بأن یكون من عائلة محترمة، أو انتماء سیاسي له موضع  

 
240How to Run a Political Campaign for Local Office. http 

://www.artofmanliness.com/2010/01/20. 
241 How to Run a Political Campaign. Op.ct. 
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.  242أوساط الناخبین التقدیر، أو مهنته أو آرائه التي تالقي قبول في  

ً   كذلك، أیضا الضروري  مقومات    من  یمتلك  أن  المرشح  على 

للترشح،  تؤھله  وخبر  سیاسیة  معرفته  السیاسیة  خاصة  اته 

التي تمنحه السابقة  الحقیقیة ونشاطاته  أفضلیة    واحتیاجات مجتمعه 

لمشكالت الناس وقدرته على    یصهوفرصاً قویة إلقناع ناخبیه بتشخ

المناسبة الحلول  لعبت  وضع  فقد  كلینتون"    -مثالً -،  "بیل  تجربة 

ي فوزه في  في العمل السیاسي في والیة )أركنسو( دورا ف   الخاصة 

لحملة االنتخابیة التي قادھا في حملته الرئاسیة االنتخابیة،  مضمون ا

التي كانت قد زادته معرفة بقضایا االقتصاد، وإعداد  التجربة  ھذه 

لة، والبنى التحتیة، واحتیاجات  المیزانیات، ومشكالت المدن، والبطا

 .243الصحة والتعلیم، وتطویر برامج الثقافة 

قة في الممارسة الحزبیة  لشخصیة مسألة عمی وتبدو االعتبارات ا

في الجانب المتعلق بالحملة االنتخابیة، فاألحزاب    -تحدیداً   -العربیة

ال تقدم المرشحین ذوي الكفاءات العالیة،    -عادةً –السیاسیة العربیة  

الجاه والمال والنفوذ والعو یملكون  لذلك إنما من  القات الشخصیة، 

االنتخابی  تصبح الحمالت  في  أغلب  منافسات  ة  العربي  العالم 

لعبة   من  أھم  الشخصیات  لعبة  تكون  المرشحین  بین  انتخابیة 

األحزاب، خاصة مع غیاب العامل اإلیدیولوجي واالنتماء الحزبي  

الش المواصفات  التركیز على  والمزایا  لینصب  لكل مرشح،  خصیة 

الدعایة  بها، ویتجلى ذلك من خالل  یتمتع  التي یستخدمها كل    التي 

لتي تحمل كل المواصفات الشخصیة والمزایا التي یحس  ح، وامرش

األحزاب   وألن  خصومه،  على  سیتفوق  خاللها  من  بأنه  المرشح 

جرت   فقد  بالناخبین،  واالتصال  الشخصیة  العالقات  على  تعتمد 

لى أن یترشح كل عضو عن المنطقة التي ینتمي إلیها نظراً  العادة ع
 

-172..  ؤصلةر سلبق ذكل ه. ص ص. يائني  الاياسي ين نفيا ..  االنتخايا. وال  242

173. 
سلل  الخارهيلل   )ييلل و.: دار الاللاقي  ؤلل وان يشللار   الحمللل   اإلدار   والايا 243

 .23(. ص1993
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كان المرشح معروفاً كلما  كلما  ألھمیة تأثیر ذلك على الناخبین، إذ  

أوفر  كانت  الفوز  في  "داھل" .  244حظوظه  ثالثة    یعتقد  ھناك  أن 

 :245المرشحین في االنتخابات  دوافع

فهو   - العام،  الصالح  تحقیق  بهدف  السلطة  في  الفرد  یأمل 

جم یأمل   مصالح  وتقاسم  العدل  نشر  أجل  من  المواطنین  خدمة  یع 

شع بشكل  السلطة  في  الفرد  ویأمل  تحقیق  و  وريالدولة،  بهدف 

 . خاصة المصالحه 

المادیة    یقوم  - إشباعاته  بتحقیق  للسلطة  یصل  عندما  الفرد 

الفوز  ھیئة   والمعنویة، ألن  السیطرة على  من  ستمكنه  باالنتخابات 

علیها،  التأثیر  أو  مجموعة  و   القرار  من  جزء  یكون  آخر،  بمعنى 

كان    ممن یؤثرون علیها إذا صانعي القرار إذا كان في األغلبیة، أو 

المعارضة،  ھذاو  من  من  أھمیة  أكثر  موقع  ھناك  الموقع   لیس 

 .لتحقیق اإلشباعات الفردیة 

األفراد الطامحین للوصول للسلطة السیاسة مدفوعین  یكون   -

ل تعویضاً  على السلطة یمثإن حصول الفرد  فبعوامل ال شعوریة،  

السیئ   عن  التقدیر  عن  ویعوض  النفسیة،  اإلشباعات  تحقیق  عدم 

و  على یلنفسه،  حصوله  أن  صفاته   عتقد  من  یغیر  سوف  السلطة 

موضع   یصبحو بذلكو   احترام،و  حب   إنساناً  الناس   تتغیر  مواقف 

مشهوراً  نجما  أصبح  أنه  یعني  السلطة  على  الفرد  فحصول    عنه، 

وھو ما یساعده    ، ع حدیث الصحفتمع، وموضوأنظار المج  محط و

 . رغباته المكبوتة  على إشباع

أ   للمرشح  یمكن  ال  األسبولكن  لهذه  نفسه  یطرح  وإال  ن  اب، 

خسارته حتمیة، لذا، فهو یلجأ لتكتیك آخر فمن خالل إضفاء   ستكون

على إیدیولوجي  المثالیو نفسه،   غطاء  من  شخصه  نوعاً  على  ة 

 
2012-8-والممارس    الخطاب :الح يي الاياسي الطميكي  التابرق الاال، عبة 244

8. http://www.ouazzaneyes.com 
 ؤصةر سبق ذك ه.    ؤحاول  في تحةرة الالبل االنتخايي يالمغ ب..ينك ار  245

http://www.ouazzaneyes.com/
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و  بالخصوص،  أناه  بوعلى  و ربطها ذلك  إنسانیة  سیاسیة  بمبادئ 

 .ا للتضحیة من أجله االستعداد العامة وعلق بالدفاع عن المصالح تت

   ؟من هو المرشح

، وتعتبر  ت االنتخابیةن المرشح ھو النقطة المحوریة في الحمالإ

صورة المرشح لمحة متمیزة وواضحة ت نقل للناخبین، وذات أھمیة  

یخوض   ،246حاسمة  الذي  الشخص  ھو  للفوز    فالمرشح  االنتخابات 

انت  تقدیم  بمقعد  في  والمساھمین  الناخبین  بمقابلة  ویقوم  خابي، 

ال یجوز للمرشح أن یتولى منصب مدیر الحملة، لكن  التبرعات، و 

المشاركة  لسیر    یمكنه  الیومیة  والشئون  االستراتیجیات  تطویر  في 

تمكن  ی  كيوصفاته   ه العمل على تطویر شخصیت  وعلیه ،  247الحملة

تسویقیة   االحتیاجات العامة للناخبین، وتطویر رسالة ذهمن تحقیق ھ

وواضحة  له قویة  الوصول  وسهلة  السوقیة  ومفهومة  الشرائح  ذه 

 . 248تقبة الفرج المر

االنتخابیة الحملة  محور  ھو  المرشح  یستغل  ی عد  أن  وعلیه   ،

فاعلة بطریقة  والمال  كبیرة،    ،الوقت  بخسائر  یتسبب  فإنه  وإال 

ال  من  أنماط  خمسة  النحووھناك  على  تصنیفهم  یمكن    مرشحین، 

 : 249اآلتي 

 مرشح یتمتع بصفات تتالءم مع میول الناخبین.  .1

 ع بصفات تتالءم مع میول الناخبین.  یتمتمرشح ال .2

 
246 De Landtsheer, C, eds, "Political impression management: 

how metaphors, sound bites, appearance effectiveness, and 

personality traits can win elections", Journal of Political 

Marketing, 7 (3-4),2008, pp. 217-238. 
 . 85 .  ؤصةر سبق ذك ه. ص.إعةاد الحمال.جوداي..  دلي   247
زور   248 الاياسي..المؤحمة  التابرق  والقباعة      . 2013-3-31فزب، 

http://www.egyptwindow.net 
 .43يب قحف..  يناء المزارا. التابرقي ..  ؤصةر سبق ذك ه. صج 249



215 

 

یتمتع   .3 لكنه  خاصة،  ممیزات  أو  بصفات  یتمتع  ال  مرشح 

المرشحی عند  توجد  ما، ال  إلى  بمیزة  یرفعه  ما  وھو  المنافسین،  ن 

 نسبة للناخبین. فوق مرتبة الالمباالة بال 

مرشح ال یتمتع بصفات أو ممیزات خاصة، ولكن منافسیه   .4

ري، وال یستطیعوا تغییر أي شيء في  قالوا كل ما ھو مهم وجوھ 

 الوضع الراھن. 

الفضل   .5 یعود  ولكن  خاصة،  ممیزات  بأي  یتمتع  ال  مرشح 

 . إلیه في بعض اإلنجازات 

االنتخابیة    إن العملیة  في  الفوز  إلى  األقرب  الذي  ھو  المرشح 

 : 250یتمتع بالصفات التالیة 

المرشح المتواجد والبارز والذي یكون في اتصال دائم مع   -

 .ین في السوق وعلى الطریق وفي الحي وفي اللقاءات الناخب 

الناخبین - وانشغاالت  دائرته  یعرف  الذي  المطلع    ، المرشح 

االجتماعي   بالنوع  المرتبطة  القضایا  االعتبار  بعین  یأخذ  كما 

 في دائرته.  مجتمع( )مختلف فئات ال

إذ    ، المرشح المسؤول والموثوق النزیه والمنفتح في حملته -

 ي كل أطوار حملته. یتحرى الشفافیة ف

بنفسه - الواثق  عن    ، المرشح  التحدث  یخشى  ال  الذي  وھو 

 تجربته ومعلوماته وتطلعاته. 

بروح  یتحل - واالیجابي  والمتحمس  المتفائل  المرشح  ى 

االل أ الدعابة وروح  لتحفیز  ید تزام  الذین  اإلیجابیة  عمونهولئك  إن   ،

 به. مظهر من مظاھر الزعامة وأمر یحسه الناس عند االتصال  

ویتحدث  - المواعید  یحترم  الذي  ھو  المهني  المرشح  إن 

 ً  في مواجهة الخصوم.  بشكل الئق خصوصا

 
 . 12.13ص.  الةلي  التقني للحمل  االنتخايي ..يل ر  250
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  االنتخابات   المرشح أن یتجنب في أي مرحلة من مراحل ی نصح  

الضعیف، وكلما المرشح  بمظهر  أكثر    الظهور  المرشح  قوة  كانت 

نجح في جذب تأیید الفئات المترددة في تأییده، وكذلك  وضوحاً كلما  

عادة  ئات غیر المنتمیة ألي تكتالت تصویتیة كبرى، والتي تمیل  الف

اللتصویت   یتمتع  إلى  الذي  فالناخب  لمرشح  للفوز،  أكبر  بفرص 

یستطیع   بحیث  الكفایة  فیه  بما  قویاً  یظنه  مرشح  لتأیید  أن  یمیل 

الدفاع عن   أو  یتمناھا،  الحصول على مكاسب  فیما بعد في  یعاونه 

ی    الضعیف لمرشح  حقوق یظنها له، أما ا سهل على المنافسین  الذي 

ات  أو الذي ال یستطیع صیانة حقوقه تجاه جه  االعتداء على حقوقه

مؤیدین   كسب  في  المرشح  لفشل  تمهد  األمور،  ھذه  فمثل  اإلدارة، 

أصواتهم، یكسب  وال  تعاطف    له،  یخلق  قد  لالضطهاد  فالتعرض 

  ته لها مواجه  الناخبین )مع واحد منا یتعرض للمضایقات مثلنا(، أما

الناخبین للمرشح باعتباره  فإنها تكسبه احترام وتقدیر    بقوة وفعالیة 

ق ولكنه  منا  ویمكنه  )واحد  حقوقه،  لحمایة  الكفایة  فیه  بما  وي 

 . 251مساعدتنا على حمایة حقوقنا(

 ولية للمرشح االجراءات األ

الشروع في اإلعالن    یراعي  من االعتبارات قبل  المرشح عدداً 

لال ترشحه  عن  خالل النهائي  من  وذلك  عن    نتخابات،  اإلجابة 

 :252التساؤالت الرئیسیة التالیة: 

 ترشحك لالنتخابات؟ .ما هي أسباب 1

 أ. ھل أنت مستعد لخوض غمارھا؟ 

 ك؟ ب. ھل عائلتك والمقربین منك مستعدین للوقوف مع

 ج. كیف سیؤثر قرارك على حیاتك المهنیة؟ 

 النتائج؟ ء. ھل أنت على جاھزیة نفسیة واجتماعیة لتقبل كل 

 
 .29ص    ؤصةر سبق ذك ه.  دلي  ادار  الحمال. االنتخايي ..عبةالجباد 251
 .82ص.  ؤصةر سبق ذك ه. .ألح ابسليمان..  دلي  تةرربي ل 252
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 .ما هي مواردك المالية؟ 2

 للترشیح؟ أ. ھل تتوفر لدیك موارد مالیة كافیة تؤھلك 

النفقات   لتغطیة  الالزمة  الموارد  جمع  بإمكانك  ھل  ب. 

 االنتخابیة؟ 

 ؟ تقلة عن الحزب / جهة تمولكج. ھل لدیك مصادر مالیة مس

 ء. ھل حددت جهات موثوقة یمكنها أن تساعدك مالیاً؟ 

 في حملتك؟   ايا المطروحة.ما هي القض3

 أ. ھل لدیك قضایا محددة تهم الناخبین؟ 

 أعددت دراسات خاصة باحتیاجات المجتمع المحلي؟ ب. ھل 

قضایا   تغطي  حقیقیة  بیانات  قاعدة  على  اعتمدت  ھل  ج. 

 مجتمعك. 

 من جماعتك المحلية؟  قدار الدعم الذي تلقاها م.م4

 أ. ھل تتمتع بشهرة ودعم كبیرین؟ 

 قاعدة التي ستدعمك؟ ك أن تحدد الب. ھل بإمكان

 وتقف خلفك؟ ج. ھل ھناك مجموعات یمكنها أن تدعمك 

 .من هم حلفاؤك؟ 5

  حلفائك؟ أ.ھل حددت ھویة 

 ب.ھل لدیهم االستعداد للمشاركة في فریق حملتك؟ 

 مساھمة المالیة لدعمك؟ كنهم الج.ھل یم

 ء.ھل لدیهم االستعداد لتوظیف نفوذھم لصالحك؟ 

 نفعیة؟ معهم شخصیة أو مھـ. ھل العالقة 

 الرئيسية؟ .ما هو موقف منافسيك من القضايا 6

 أ. ھل قارنت بین موقفك وموقف منافسیك؟ 

ب.ھل حددت المحاور المفترض أن تركز جهودك علیها لتتفوق  

 على منافسیك؟ 

 حددت أوجه القصور في برامج المنافسین؟  ھل ج.

 ية؟ .هل تعرف اإلجراءات الخاصة بخوض الحملة االنتخاب7
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لتصب  الضروریة  القانونیة  باإلجراءات  معرفة  لدیك  ح  أ.ھل 

 مرشحاً؟ 

 ب.ھل اطلعت على القوانین واألنظمة االنتخابیة؟ 

بها   القیام  المفترض  الرئیسیة  القانونیة  الخطوات  حددت  ج.ھل 

 شیح؟ للتر

قبل  و لنفسه  المرشح  یسألها  أن  یجب  ضروریة  أسئلة  ھناك 

 :253الترشح ھي 

 مجتمعك؟  تهدف إلى إحداثها في  ما ھي التغییرات التي  .1

أفضل   .2 للمنصب  ترشحك  تحقیق  ھل  في  تساعدك  طریقة 

 ھذه التغییرات؟ 

 ما ھي الطرق المناسبة إلجراء ھذه التغییرات؟  .3

 المطلوبة؟ ھل أنت أفضل مرشح للقیام بهذه التغییرات  .4

أثناء   .5 له  ستتعرض  الذي  الهائل  الضغط  تحمل  یمكنك  ھل 

 عملیة الترشح وبعده؟ 

 یام بهذه المهمة؟ ر حقا للقھل أنت مص .6

م  .7 على  قادرة  جهات  لدیك  والعمل  ھل  ودعمك  ناصرتك 

 معك؟

 ما ھي رسالتك لجمهور الناخبین؟  .8

رسالة   .9 وبین  رسالتك  بین  التفریق  الناخبون  یستطیع  ھل 

 ت معنى؟خصومك بطریقة ذا

 المرشح وقادة المجتمع المدني 

ابلة  قم لالمرشح    تتطلب خطوة الترشح في االنتخابات أن یبادر 

المجتمع،   في  المؤثرین  أو  العائالت  كبار  أو  المدني  المجتمع  قادة 

من   لكن  ضئیلة،  أو  محدودة  له  دعمهم  فرص  كانت  وإن  حتى 

 
253 Stacey Cordeiro, How to run a political campaign, 

Massachusetts, Green Party, Workshop, June 3, 2001. 
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قضا من  وموقفه  االنتخابي  برنامجه  لعرض  المبادرة  یا  األفضل 

یتوقع   أال  المرشح  وعلى  المشكالت،  لحل  واقتراحاته  المجتمع 

وأفكاره، لكن من شأن ھذه الخطوة    استجابتهم واقتناعهم ببرنامجه

یتم   أال  األقل،  على  أو  اتجاھه،  محاید  موقف  تبني  إلى  تدفعهم  أن 

 تناوله أو التعرض له بطریقة سلبیة. 

ابیة عبر إدراج  إن المرشح یحتاج إلى تحدید ھویة دائرته االنتخ

وا األھلیة  والمؤسسات  نفس  المنظمات  في  یشتركون  الذین  ألفراد 

والمیول،  في    القیم  یشتركون  ضمن  إوالذین  متشابهة  ستراتجیات 

المراكز   والمرأة،  الشباب  منظمات  الشركات،  العمل،  في  قوائم 

الثقافیة، الشخصیات االعتباریة، ومن الهام توسیع قواعد الجمهور  

یث یتم وضع قائمة ثانیة، وربما ثالثة للمنظمات التي قد  االنتخابي ح 

المرشح.   بت  وبحیث تؤید  المرشح  االنتخابیة  ج ویقوم  حملته  قادة  یه 

 :254للقیام بالمسح التالي 

 د نقاط القوة والضعف لدى الناخبین؟ یتحد   .1

االنتخابات    .2 وإحصاءات  وبیانات  نتائج  على  الحصول 

 السابقة. 

تع  المناطق  على التركیز    .3 من  التي  االقتراع  في  تبر ضعیفة 

 خالل حملة من بیت لبیت. 

المطویات    . 4 توزیع  في  والبیانات  االستمرار  والمنشورات 

مجتمعك  االنتخا تهم  التي  االنتخابیة  القضایا  على  تركز  التي  بیة 

 المحلي. 

إظهار القضایا الملحة التي تتناولها الصحف أو الرأي العام    .5

  طقتك االنتخابیة.م بها منالتي تهت أو البرلمان و

في االجتماعات واللقاءات   التواجد والحضورحرص على  ال  .6

في  األھلیة   تقع  نفسه التي  المرشح  وتقدیم  االنتخابیة،    الدائرة 

 لآلخرین بطریقة لبقة ومرضیة. 
 

 .83. ص.  ؤصةر سبق ذك ه.لألح ابسليمان..  دلي  تةرربي   254
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األ  .7 واالتصالمشاورة  یمكنهم    صدقاء  الذین  األشخاص  بكل 

 . االنتخابیة  هفي حملت  ا المرشح أن یعاونو

في  .8 تدعم    المبادرة  أن  یمكن  محلیة  بجماعات  االتصال 

والنقاب  المرشح الكبیرة  المؤسسات  والعمالیة  مثل  المهنیة  ات 

غیر  واالتحاد  العمل  ومنظمات  الخیریة  والجمعیات  المحلیة  ات 

 الحكومي. 

أوضاع    االطالع   .9 البیانات    المنافسین على  جمع  خالل  من 

 الخاصة بهم. 

یسهموا في جمع تبرعات  یمكنهم أن    عن متطوعین   البحث   .10

 .  255االنتخابیة الحملة لدعم 

المدارس،  11 أماكن  على  المعاھد،  .التعرف  المساجد، 

 لكنائس، المنظمات األھلیة، والجمعیات الخیریة. الجامعات، ا

المتعلق  .12 والمناقشات  المالحظات  بظروف  تسجیل  ة 

المیدانیة    المرشح الجغرافي، وذلك أثناء الجوالت   ومشكالت مجتمع

 لجغرافي.للتعرف على إطار المرشح ا

التطوع في    ماء وأرقام تلفونات أشخاص یمكنهمتدوین أس  .13

 التبرع لها.  الحملة االنتخابیة أو

السعي إلى تحالفات سیاسیة ممكنة بین المرشح وعدد من    . 14

 المنظمات السیاسیة أو المدنیة في الدائرة. 

 تقاریر الصحفیة والرسائل التعرف على المسئولین عن ال  . 15

 .256اإلعالمیة 

 

 األحزاب ودعم المرشحين  

مستقالً   المرشح  كان  إذا  البدایة،  خطة    في  إلى  التوصل  یجب 

انتخابیة مكتوبة بین المرشح ومدیر الحملة والمستشارین الرئیسیین  

 
 ؤصةر سبق ذك ه.  الةلي  االنتخايي للم ج  255
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ف تخبط  أو  خططیة  مشكالت  في  الوقوع  لتجنب  ي  للحملة، 

ھذه الخطة في إطار من السریة   تم ت و اإلستراتیجیة الرئیسیة للحملة،

امحصور بالحملة  المعنیین  بین  تخضع  ة  الخطة  وھذه  النتخابیة، 

للمراجعة والتقویم والتطویر ومعالجة جوانب القوة والضعف فیها،  

إعداد   أثناء  یلزم  طریقة    االطالعاالنتخابیة    الخطةكذلك  على 

واالستراتیجیات    المنافسین  االنتخابیة  لحمالتهم  إدارتهم  وطریقة 

و یتبعونها.  المرشحینالتي  االنتخاب   على  الحمالت  یة  ومدیري 

للتخطیط   تهدف  باجتماعات  القیام  الرئیسیین  والمستشارین 

الحملة   خطة  عنها  یتمخض  كان    . مكتوبةالاالستراتیجي  لو  أما 

 ً ً   المرشح یمثل حزبا ھناك عدة اعتبارات  ن  إأو منظمة ما، ف  سیاسیا

االنتخابیة  ن یقوم بدور فاعل إلنجاح الحملة  أوقواعد على الحزب  

 :257لمرشحیه أھمها 

 

 لة والمعلومات . الرسا1

ت   إعالمیة  رسالة  عبر  مرشحین  یتبنى  أن  الحزب  برز  على 

الدعائیة   المواد  توفیر  الحزب  وعلى  للمرشحین،  دعمها  أسباب 

الو بالمبادرات  المتعلقة  الحزب،  والمعلومات  یقدمها  التي  طنیة 

 دعمهم ومساعدتهم. والقیام بتبني المرشحین الجدد من أجل 

 . تصميم المواد 2

بتصمیم مواد الحملة التي تتفق مع الرسالة الوطنیة    یقوم الحزب 

للحزب،   اإلالعامة  في  وإجراء  نفاق  والمساھمة  الحملة  مواد  على 

خدم المرشحین  من أدبیات الحزب بطریقة ت  واالستفادةالمناقصات،  

 في الدوائر االنتخابیة. 
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 الدعائية العامة . المادة 3

اال والبرامج  الملصقات  بتوفیر  الحزب  والدعائیة  یقوم  نتخابیة 

باإلضافة إلى مواد دعائیة أخرى مثل القبعات   ،الخاصة بكل مرشح

 أو القمصان...إلخ. 

 . الصحافة واإلعالم 4

الل بمواعید  المرشح  بإبالغ  الحزب  اإلعالمیة  یبادر  قاءات 

م اإلعالم في الدائرة االنتخابیة،  الوطنیة التي یمكنها أن تجذب اھتما

اإلعالمي أو إسهامه في معالجة بعض    وأن نجاح الحزب خاصةً،  

 القضایا الوطنیة یمثل دفعاً ایجابیاً للمرشح. 

 . الزيارات 5

المرشح   دائرة  إلى  الحزب  قادة  بها  یقوم  التي  الزیارات  إن 

ھذه  االنتخابی تنظیم  عدم  أن  إال  للمرشح،  دعماً  تشكل  أن  یمكن  ة، 

وال والجهد  للوقت  إھدار  فیها  فإن  فعالة  ثل  فممال،  الزیارة بطریقة 

الناخبین   أو  العمل  استثمارھا في تحفیز فریق  الزیارات یجب  ھذه 

ی أن  بشرط  الدائرة،  الوقت  في  في  جید  بشكل  لها  التخطیط  تم 

 والمكان المناسبین. 

 مع قادة الحزب . العالقة  6

ت   قادة الحزب إن كان ذلك  یمكن أن  ستخدم صورة المرشح مع 

یح أن  واألھم  للناخبین،  بالنسبة  ومساندة  مهماً  بدعم  المرشح  ظى 

أو   المحبوبة  بالقادة  االستعانة  ویمكن  حملته،  في  الحزب  قادة 

 الممیزة. 

 . المال 7

ت   بتوفیر واردات مالیة  قیام الحزب    مكن المرشح من تحقیق إن 

في الحملة، ھو أمر في غایة األھمیة ویوفر له فرصة قد ال    افهأھد 

 یحظى بها اآلخرین. 
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 الناخبالعالقة بين المرشح و

إن العالقة في الدول الدیمقراطیة بین الناخب والمرشح ال تنتهي  

نتائج   ھذه  بإعالن  بعد  العالقة  تبدأ  أن  القاعدة  بل  االنتخابات، 

المنتخب  له التصرف بشكل مطلق    اللحظة، ألن المرشح  ال یجوز 

یلتزم   أن  علیه  بل  تبوأه،  الذي  للموقع  وصوله  بعد  لرغباته  وفقاً 

في برنامجه االنتخابي، وفي حال نكث بوعوده فإنه    بتطبیق ما یعده

الناخ من  استمدھا  التي  شرعیته  لوعوده  یخسر  وفقاً  أیده  الذي  ب 

 االنتخابیة. 

للناخب  االنتخابیة  الحقوق  في  إن  ومتابعة    تستمر  مراقبة 

من  وفقاً    صوتوا  ومحاسبة  أعمالهم  تنفیذ  لضمان  وذلك  لصالحهم 

المنتخبو  عنها  أعلن  التي  واجب  للبرامج  الحق  ھذا  یشمل  بل  ن، 

ووجهات  م  ال آرائهم  إلى  وینصت  الناخبین  إلى  یستمع  أن  نتخب 

بناءة  نظرھم ومشاكلهم، ویمكن اإلشارة إلى اآللیات التالیة كعالقة  

 : والمنتخب بعد تحقیق الفوز   الناخب  بین

دائرته    أ. عن  نشاطاته  مجمل  عن  والتقاریر  النشرات  إصدار 

 وانجازاته. 

على محاضر االجتماعات التي اشترك فیها    اخبین اطالع النب.  

واللجان   الفرعیة  اللجان  في  عمله  خالل  من  المنتخب  العضو 

 المتخصصة. 

ب وجمهور  ج. عقد االجتماعات الدوریة أو الطارئة بین المنتخ

 على سیر العمل الذي یقوم به.   الطالعهمالناخبین 

الداد.   في  الناخبین  للقاءات  معین  زمني  جدول  فتنظیم  ي  ئرة 

 مكتب المنتخب. 

 القیام باجتماعات مفتوحة مع الناخبین كلما سنحت الفرصة. ه. 

دائرته  ن.   ألھل  المنتخب  نشاطات  عن  إخباریة  نشرات  إعداد 

 االنتخابیة. 

 . صریحات الصحفیة التي تتناول قضایا الدائرة و. نشر الت
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 الشخصيات الصعبة التي يواجهها المرشحون 

أن   ھ ی قال  الذكي  یسعى  المرشح  الذي  المرشح  رأیه  و  لتغییر 

حملته   أثناء  یقابلها  التي  الصعبة  الشخصیات  في  الشخصي 

االنتخابیة، وذلك من خالل قیامه بتغییرات داخل نفسه، واالستعداد  

لدی تعامله  لیكون  أسلوب  لتغییر  الكافیة  والمرونة  اإلرادة  قوة  ه 

تمكن من  یف یقوم به؟ للوتحدید استراتیجیة ما یجب عمله وك ،معهم

الصحیحة،   الوجهة  وتوجیهه  الموقف  على  االنتخابات  فالسیطرة 

مختلفة   إنسانیة  ونماذج  حاالت  أمام  نفسه  لیجد  المرشح  تدفع 

ف الصعبة  الشخصیات  فیها  بما  معها.ومتنوعة،  التعامل  ویمكن    ي 

ً   عشرإجمال واستعراض أبرز   لرأي كل من "ریك    شخصیات طبقا

طیقهم،  كیفیة التعامل مع من ال ت  ك كیرشنیر"، في "ریو  برینكمان" 

 : 258ھذه الشخصیات إلى عدة أصناف، أبرزھا وقد صنفا 

المدرعة .1 تشبه الدبابة  المجابهة    :  سالح  الشخصیة  ھذه 

وت والغضب،  والتصویب  والسلوك  والتحدي  الضغط  ذروة  مثل 

 العدواني. 

والتهكم  :  القناص  .2 الوقحة  التعلیقات  صاحب  الشخص  ھو 

 خالل ھذه التعلیقات في موقف الغبي.  ویسعى لیضعك من المؤذي، 

ھذه النوعیة من األشخاص مثل قنبلة  : تنفجر  القنبلة الیدویة  .3

من العنف والهیجان بشكل أعمى، بسبب اعتقاد أو تفسیر خاطئ ال  

بعدم  یمت   إحساسهم  أثناء  ذلك  ویحدث  الراھنة،  الحالة  إلى  بصلة 

احترام   أو  إعجاب  أو  تقدیر  أي  ً حأنیل  غاضبا فینفجر  كل    د،  في 

 اتجاه.  

المعرفة .4 یدعي  الذي  معرفته  :  المتعالم  یدعي  الذي  وھو 

بكافة األمور، ولدیه االستعداد لإلجابة عن أي موضوع أو سؤال،  

ن آرائه ال  أمعرفة الحقیقیة، ویعتبر  ن لم یكن لدیه العلم والإ حتى و

 
ررك ي رنكمان  ررك كي شني   التعاؤ  ؤع ؤن ال تطيقز،  )ال رلاض: ييلت األفكلار 258
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ویلج  الخطأ،  والجدل    أ تحتمل  المستفیض  الحدیث  في  للتحكم 

والتغلب  ضعف،    المتغطرس  أو  خلل  إیجاد  عبر  اآلخرین  على 

یلج ما  ً أ  وعادة  تجنبا لهم  لالستسالم  على    الناس  القائمة  لسیاستهم 

 مبدأ )اتهم غیرك لتغطي فشلك(. 

ا:  المغرور .5 إلى  المغرور  انتباه  یسعى  على  الستحواذ 

بعض  خداع  ویستطیع  اآلخرین،  ویمكنهم    واھتمام  ما،  لمدة  الناس 

 طویل.  خداع البسطاء من الناس لوقت 

الباكي  .6 الشاكي  إحداث :  المتذمر/  العاجز عن  الشخص  ھو 

یحدث من   قد  ما  الشك حول  أعباء  أثقلته  أنه طالما  ویعتبر  تغییر، 

بإیجاد  التفكیر  عن  للتخلي  فیلجأ  اھتمامه    أخطاء،  ویركز  حلول، 

یمكن   التي  المشاكل  یواجهها أ على  كمبرر    ن  مقصود  تضخیم  في 

 ستفضي إلى مزید من التذمر. لعجزه، والحالة المتدھورة ھذه

الرافض  .7 السلبي/  مثله  :  الشخص  الرافض  السلبي  الشخص 

 ً دوما یحارب  السلوك،  مائع  مخادع  شخص  ال  في    مثل  معركة 

معاركه عقیمة ال طائل   معارك  تنتهي،  بكسبها،  له  أمل  منها، وال 

 ه بدون فائدة. یائسة تستنزف وقته وجهد 

قیقة ومستوى  ھو الذي یفشل في قیاس ح:  الشخص العدمي .8

لالنسحاب   یقوده  مما  األمل،  وخیبة  باإلحباط  فیصاب  األحداث 

والغیبة،   والشك  بالجبن واإلزعاج  النوع  ویتمیز ھذا  نهائي،  بشكل 

التعامل بص  ونظراً  في  فلعجزه  الناس  مع  وأمانة  ینسجم  إ دق  ال  نه 

 حد. أفي الواقع مع 

یبحث عن إطراء الناس، ویسعى إلرضاء  : شخص اإلمعةال .9

دون  اآلخ مما  أ رین  ذلك،  في  فشله  على  المترتبة  بالنتائج  یفكر  ن 

ثقله بوعود ال طاقة له على تنفیذھا، ویجعل الذین وعدھم یتمیزون  ی  

 ً بوعده وھذا یحدث إ منه، و  غیظا أوفى  فنادراً   ن  ن حیاته تصبح  إ، 

ع  ملكاً  حیاته  یبني  ألنه  وتلبیة  لغیره  اآلخرین  حاجات  تنفیذ  لى 
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یقوده لقلق عمیق في نفسه واستیاء اآلخرین    مطالبهم، وھذا السلوك

   منه. 

یتجنب الشخص المتردد استهجان الناس  :  الشخص المتردد  .10

عمر   یطیل  السلوك  وھذا  القرارات،  اتخاذ  بتجنب  واستیاءھم 

مما یحول دون   ،كلة المزمع حلها، ویتسبب باإلحباط واإلزعاجالمش

 إقامة عالقة ذات معنى بینه وبین الناس.  

 لدعاية االنتخابية للمرشح محاذير ا

الدعایة    إعداد  أثناء  االنتخابیة  الحملة  ومدیر  المرشح  على 

القانونیة  األاالنتخابیة   المحاذیر  من  جملة  االعتبار  بعین  خذ 

 :259ها أھم واألخالقیة

 والجنایات. عدم التحریض على ارتكاب الجنح    .1

 مة. عدم اإلتیان باألعمال التي تعتبر جنحاً ضد الشؤون العا  .2

ماسة باألشخاص مثل    .3 تمثل جنحاً  التي  باألعمال  القیام  عدم 

 القذف والسب. 

 عدم التحریض على التمییز العنصري أو الكراھیة.   .4

أشخ  .5 العنف ضد  على  التحریض  أو  عدم  لجنسهم  وفقاً  اص 

 انتماءاتهم. أصلهم أو 

 عدم اإلتیان باألعمال التي تشكل خرقاً لآلداب العامة.   .6

 لتعرض لحرمة الحیاة الخاصة ألي من المرشحین. عدم ا  .7

 الحرص على الوحدة الوطنیة.  .8

بسبب    .9 تمییز  أو  عنصري،  طابع  ذات  بدعایة  القیام  عدم 

 الجنس أو األصل. 

استخدا  .10 والعقاراحظر  والمنشآت  المؤسسات  أو  م  ت 

 الشركات التابعة للدولة. 

 
 7للللل ؤحملللة الحلللاد ؤالللعبد  العلللة  القانبنيللل  لمباهزللل  االنتخايلللا. التشللل رعي  259

 .8. ص2007  الح ك  الشعبي   المغ ب  2007سبتمب 
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لل   .11 للناخبین  عینیة  أو  مالیة  مبالغ  إعطاء  على  عدم  تأثیر 

 أصواتهم. 

 قنوات االتصال المباشرة للمرشح

ھناك العدید من قنوات االتصال المباشرة التي یمكن أن یسلكها   

االنت في  األحزاب  مرشحو  أو  المستقلون،    خابات المرشحون 

 : 260مثل

 اجتماعات الحزب في الفروع المحلیة.  -

 المؤتمرات الحزبیة المحلیة أو على المستوى القطري.  -

 الحمالت االنتخابیة في المناطق المحلیة.  مهرجانات  -

 االجتماعات الجماھیریة في المناسبات المختلفة.  -

 الجوالت االنتخابیة في المناطق النائیة والقرى الصغیرة.  -

استخدام   من  ویمكن  األخرى  العدید  الدعائیة  االتصال  وسائل 

 مثل: 

التي   - المنشورات  من  متنوعة  مجموعة  األحزاب  توزع 

 العالمات والشعارات الحزبیة. تحمل الرموز و

اإلخباریة،   - الرسائل  أیضاً  الدعائیة  الحملة  وسائل  تتضمن 

والشارات   واإلعالم،  والشارات،  الملصقات،  الالفتات،  الكتیبات، 

 صقة في الشوارع والساحات العامة. فتات الملالالصقة، والال

 إصدار وثائق مطویة تتناول السیاسات الحزبیة.  -

اإل  - اللوحات  في  استخدام  المدفوعة  واإلعالنات  عالنیة، 

 البرامج اإلذاعیة.  وأ الصحف أو التلفزیون 

لكترونیة،  ومدونات الناشطین اإل  نترنت، استخدام مواقع اإل -

 االلكتروني.  شبكات البرید و

 

 
ا نبرر   وآخل ون  األحل اب الاياسلي  والةرمق اطيل  ؤلن النلاحيتين النظ رل  ييب   260

 .4(. ص2006  الةولي المعزة الةرمق اطي البطني للشسون والعملي   ) يي و.: 

http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
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   وسيرة المرشحصورة 

و الناخبین باتت  أذھان المستهلكین  أن الصورة التي ترسخ في  إ

و  أ،  األیدولوجیات التكنولوجیة من  ھمیة في عصر التحوالت  أكثر  أ

االنتماءات الحزبیة، وقد فرض التسویق نفسه بقوة كبدیل لها، ولم  

اللیبرالي   مفاھیم  یعیرون  الناخبون  المحافظ  أیعد  العلماني  أو  و  أو 

یفوق االھتمام بصورة المرشح، حیث استطاع  . یمینيال اھتمام  .الخ 

دوارھم  أثیر في  حداث تحول مإاالستشاریون وخبراء الصورة من  

سحبوا خاللها  ومن  التي  السیاسي  أ  االنتخابیة  الحزب  دور  ھمیة 

االنتخابي   السوق  في  متخصصین  مهنیین  كاستشاریین  لصالحهم 

 والسیاسي. 

ً   دراسات أن البصر یلعب دوراً الوتؤكد نتائج بعض   في    رئیسیا

من   محدودة  غیر  بكمیة  اإلنسان  یمد  بوصفه  اإلدراك،  عملیة 

به  المعلومات عن المحیطة  الكثی   ،البیئة  یعتبره  الحاسة  ولذلك  رون 

ً المهیمنة عند اإلنسان   إلى تصدیق ما یراه   ، حیث یمیل اإلنسان غالبا

بتزاید مكانة الصورة  ا  ، مما حد إذا ما تعارضت المعلومات الحسیة

الصحفیة كأداة إعالمیة ألسباب عدیدة أكدتها األبحاث التي أشارت  

أن   الص75إلى  قراء  من  وأكثر  %  الصورة،  یالحظون  حف 

الرئیسیة50من العناوین  یالحظون  نظرھم    %29وأن    ،%  یلفت 

%  25، بینما ال تلفت المادة التحریریة سوى انتباه  تعلیقات الصور

مما القراء  انتباه  ی  من  لجذب  وسیلة  أفضل  ھي  الصورة  أن  عني 

 .261القراء

المتحدة   الوالیات  رؤساء  صور  لتحلیل  دراسة  أجریت  وقد 

ما األم الفترة  في  اإلخباریة  المجالت  في  -1945بین)  ریكیة 

وتحلیل نماذج من صور حمالت الترشیح، للتعرف على  (،  1974

في   العام  الرأي  على  التأثیر  في  الصحفیة  الصورة  مجال  تأثیر 

 
.النظ ر  والتطبيلق  .ؤحمة عبة الحمية  الاية يزناي  تلأثي ا. الصلبر  الصلحفي   261

 .23(.ص2004 )القاه  : عال، الكتب
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الرئاسة،  لمنصب  للمرشحین  أن    التصویت  إلى  النتائج  فأشارت 

، وعناصر  لصور ة بین مالمح الوجوه وتركیب اھناك عالقة إیجابی

االنتخابیة  لالتكوین   الحمالت  كسب    في   وتأثیرھا صور  مجال 

 . 262أصوات الناخبین 

تطورت  النتائج    لقد  أھم  من  تعد  والتي  الصحفیة  الصورة  ثقافة 

لما لقدرة    ،تزاوج تكنولوجیا المعلومات واالتصالالتي أسفرت عن  

في   الحواس  أسرع  تعد  التي  البصر  حاسة  في  تسجیل  المرئیات 

وبما تمتلكه الصورة من قدرة على    ر الذھنیة لدى الجمهور،الصو

الا اتخاذ  القائمین على  العام وعلى  الرأي  اتجاھات  في  قرار  لتأثیر 

المثالالسیاسي سبیل  فعلى  عد   ،،  في  استطاعت  منشورة  صور  ة 

وس   قتل  الذي  األمریكي  للجندي  األمریكیة  على  الصحف  حب 

بالصومال   مقدیشو  شوارع  عبر  في  إلى  األرض  مناقشات  إثارة 

األمریكي إلى ممارسة ضغوط على  ، دفعت الرأي العام  الكونجرس

األمریكیة  حكومة    الحكومة  ق  " كلینتون "دفع  اتخاذ  رارات  إلى 

الصومال من  العاجل  وأ  بالخروج  قدرة    ھام    تساؤل    یرث ،  حول 

الفعالة   الصحفیة  تحت    على التأثیر    فيالصورة  السیاسي  القرار 

العام الرأي  الصورة    ،ضغوط  أدته  الذي  المؤثر  الدور  نفس  وھو 

فیة من قبل في حرب فیتنام عندما قامت بتعمیق وعي الرأي  الصح

الحرب  ضد  الدولي  ضد    ،العام  األمریكي  العام  الرأي  وأثارت 

األمریكیة  حك البشریة  الخسائر  صور  نشر  في  بدأت  عندما  ومته 

متعاقبة منذ  شهدت االنتخابات الرئاسیة االمریكیة ال، و263المتواصلة 

ولوجیا متطورة لتصنیع تسویق  استخدام تكن ، "فرانكلین روزفلت  "

صورھم  على  أنفسهم   صورة  بیع  في  ومقنعون  قادرون  أنهم 

اللناخبین فقد  الرادیو  تقنی   "روزفلت "ستخدم  ،  الناخبین  ة  القناع 

وتعد آخر أداة تسویقیة شعبیة    ،1932للدخول للبیت االبیض عام  

 
 26صالمصةر الاايق.  262
 40صالمصةر الاايق.  263
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الصورة، حیإھي   نطاق واسع من  دارة  تم االعتماد علیها على  ث 

إلقناع   " روزفلت "قبل   قادراً  ومستشاریه  كان  بأنه  على    الناخبین 

  قنیة االستفادة من ت ب وذلكنه في الواقع مصاب بالشلل،  أالمشي، مع  

الصورة،إ ص   دارة  ابنه،  أنور  حیث  ذراع  عضالت  على  یتكئ  ه 

الوھم   واستخدام  إلعطاء  األخرى،  یده  في  یسیر،  نه  أعصا  كان 

الواقع   ً أنبینما في  ھناك   كانت فقد  على السیر،    ادراً ق  لم یكن  ه حقا

للمشي   العرض  ھذا  فیه  سجل  الذي  الفیلم  من  فقط  ثوان  أربع 

لم   الوقت،  ذلك  في  األالمزعوم،  یعرف  رئیسهم    أنمریكیون  یكن 

 مصاب بشلل األطفال. 

عملیة   ویتم السیاسیة   استخدام  األحزاب  قبل  من  الصور    إدارة 

االھتمام   على مع  لهم  دقة  أكثر  بشكل  الصور  تكون  أتصنیع  ن 

ومحسنة  االنتخابیة جدیدة  دوائرھم  االھتمام  في  اإلعالم  وی ولي   ،

عیر القضایا  حین ال ت    أكثر من الالزم في الشخصیات المرشحة، في 

الكاف االھتمام  االنتخابیة  البرامج  في  أن  المطروحة  ورغم  ي، 

أنها رغم ذلك تسعى  الصحافة األمریكیة تراعي أ ھمیة األفكار إال 

إلى الكتابة عن الشخصیات المرشحة أكثر من األفكار، ألن األفكار  

بار  عادة ما تكون جافة أو مملة، والقاعدة الشائعة في صاالت األخ 

الجانب  على  التركیز  ً   ھي  حقیقیا المجرد  یبدو  كي  ، 264اإلنساني 

األمریكیة  وأغلب   الرئاسیة  على    -تحدیداً -الحمالت  تقدیم  تركز 

السیطرة على مراكز المعلومات،  والوعود وتشكیل توقعات الناس،  

مفوضین لتنفیذ المبادرات االستراتیجیة التي من شأنها أن  واستخدام  

 .265ورة التي یتم تصنیعها للمرشح مع الص  تكون متسقة

ً   وكما أسلفنا  المرشح وصورته ھي المهمة  ، فإن شیوع اسم  سابقا

  ة والخطوة األولى على طریق الفوز، لة االنتخابیرقم واحد في الحم

 
هبن ؤاكابر  هاؤلتب.  هبرد ج.ك رماكي  صناع  الخب  في كبالي  الصحاف    264

 .104ص (.2002 : دار الش وق  القاه )األؤ ركي   
265 By Bruce L. Newman , op.ct. 
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فكلما استطاع عدد أكبر من الناخبین في الدائرة التعرف على اسم  

 ً ادت فرصته  كلما ز  ،دائرتهمفي    المرشح وتذكره باعتباره مرشحا

بأصواتهم الفوز  كأسلوب  و  ، في  اإللحاح  أھمیة  تأتي  ھنا  مهم  من 

االنتخابیة الناخ  ،للدعایة  ب فكلما صادف  المرشح  اسم  أكثر  ب  تواتر 

بذھنه اسمه  تعلق  إذاكلما  صوته  على  حصوله  فرصة  وزادت   ،  

االقتراع،  یوم  بصوته  لإلدالء  بطریقة    ذھب  یعمل  البشري  فالعقل 

باستنتاجات  ال معینةخروج  مقدمات  صلة  من  توجد  لم  لو  حتى   ،

بین   الناخب  والنتیجةالمقدمة  مباشرة  لدى  میل  وجود  ذلك  ومن   ،

وقوته  ین تكرار ظهور وتردید اسم المرشح وبین نفوذه  للمطابقة ب

 االنتخابیة وفرصه في الفوز. 

ً   إن دائما یكون  ال  بالمرشح  التعریف  في  اإللحاح  ً   مجرد    كافیا

األقل باألصوات  التقلیدیةبم  تأثراً   للفوز  االنتخابیة  الثقل  ،  راكز 

لمرشح یجب أن یرتبط برسالة ترسم صورة معینة عن  فتردید اسم ا

تأییداً الم أكثر  التي تم    رشح بحیث تكون  الفئات  في فئة محددة من 

 ً سابقا لها  إدارة    التعرض  فریق  یقرر  التي  الفئات  من  غیرھا  أو 

وھو   علیها،  التركیز  االنتخابیة  في  الحملة  ینعكس  أن  یجب  ما 

ات والملصقات وتردیدھا في  الشعارات التي یتم كتابتها على الالفت

   .المسیرات والندوات 

الفئات    أما لكافة  األخرى، بالنسبة  من    االنتخابیة  یكون  قد  فإنه 

األسرة   رب  صورة  في  نفسه  یقدم  أن  للمرشح  المسئول  المفید 

أبنائه تربیة  في  یس والناجح  أن  للمرشح  ویمكن   ، ً بعضا من  تدعي   

أحادیثه في  الخاصة  وأن حیاته  أبن  ،  معه  في  للمش  ائه یصحب  اركة 

، وھو نفس  عه كرب أسرة ناجح للتأكید على وض  ، حملته االنتخابیة

بهما یم تقوم  أن  النساء  للمرشحة من  فإنه  وفي كل األحوال،  كن   ،

ین من  یجب على أبناء وبنات المرشحین أن یتجنبوا استفزاز الناخب 

ملبسهمالفقراء   أو  من  بمظهرھم  الناخب  أن  الذھبیة ھي  فالقاعدة   ،

ینتمي    ولیس لمرشح   ( ناجح منا  لواحد )الفئات یمیل للتصویت    ھذه



232 

 

الثراء  شدیدة  اجتماعیة  لفئة  ومظهره  وثقافته  معیشته  مستوى  في 

 . ومعزولة 

أثراً لل  ویظل  الفوتوغرافیة  ً   صورة  تجاھله  مهما یجب  فكلما  ال   ،

ذلك على تثبیت االسم في    ، كلما ساعد دهارتبط االسم بصورة تجس

،  266أبعاداً إضافیة تساھم في تثبیته    ، فالصورة تعطي االسمالذاكرة

الجماھیريوفي   اإلعالم  نعیش    ، مجتمع  الذي  التلفزیوني  خاصة 

وزادت حاجته   ة، قلت قدرة الفرد على التعامل مع ظواھر مجرد فیه

ما وھو  محددة  بصورة  واتجاھاته  معارفه  له صورة  تو  لربط  فره 

تعطي    ،المرشح المرشح  صورة  الشعور  فمشاھدة  فرصة  للناخب 

بالمرشح من مرحلة  إحساس، كما تساعده على نقل  هباأللفة تجاھ ه 

التعالتجرید  من  إلیها  یصل  التي  والشعارات  ،  االسم  على  رف 

المحدد المرتبط    التجسید النفسي واالجتماعي، إلى مرحلة  السیاسیة

   . بالصورة 

المهم  للم  ومن  تقدم  تخ أن  صورة  ومیول  رشح  تفضیالت  اطب 

الناخبین العأغلب  بدا المرشح في صورته في متوسط  ،  مر، وكلما 

أو  علیه   مبالغة  بال  والصحة،  الحیویة  وكذلك  تصنععالمات   ،

واالحترام  الوقار  التأث عالمات  فرصة  من  ذلك  زاد  كلما  یر  ، 

الناخبین، على  للصورة  الص  اإلیجابي  غیاب  أثر  ورة  ولتعویض 

تحقی  على  القادرة  أعلىالمتحركة  بدرجة  الجمهور  مع  التفاعل  ،  ق 

معتمدة  لصورة الفإنه من المهم إضفاء بعض سمات الحركة على ا

للمرشح الدائرة  في  الجانبیة  لنشرھا  شبه  أو  الجانبیة  فالصورة   ،

تأثیراً  بالمواجهةتترك  الصورة  من  أفضل  أنها   كما  على    ،  تساعد 

ً   التي یمكن أن یكون لها أثراً   إخفاء بعض عیوب الوجه   على  سلبیا

فإنه من المفضل اختیار صورة    ، وكقاعدة عامة  ، اتجاھات الناخبین

وكلما كان    ر فیها عیوب الوجه بأقل قدر ممكن. ح التي تظهالمرش

 ً الفیدیو  ذلك ممكنا تقدیم صورة متحركة مسجلة على شرائط  فإن   ،
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في زیادة فرصه   اً رشح یمكن أن یكون مفید أو اسطوانات مدمجة للم

حالً  مدمجة  اسطوانات  على  المسجلة  الصور  وتعد  الفوز،    في 

 ً التكلفة مناسبا قلیل  الد   ةً خاص     فیها  في  یشیع  التي  الحضریة  وائر 

أجهزة   المنازلاستخدام  في  أن یسجل  الحواسیب  للمرشح  ویمكن   ،

 ً فیه  دقیقة    15-10من    قصیراً   على ھذه االسطوانات حدیثا یشرح 

االن ی  ،  تخابيبرنامجه  أن  له  یمكن  المدمجة  كما  االسطوانة  ضمن 

في   مشاركته  أو  حدیثه  مثل  له  مصورة  أنشطة  من  مقتطفات 

مع    مناسبات  ولقاءاته  تحظي  مختلفة  مهمة  عامة  شخصیات 

  ، خاصةً الریاضیین أو نجوم الفن واإلعالم، أو مع بعض  باالحترام

 .267لشباب ان یركز على التوجه لفئة اإذا ك

ألول الذي یتبناه الناخب تجاه المرشح یلعب دوراً  إن االنطباع ا 

كن  في دعم المرشح إذا كان االنطباع ایجابیاً والعكس صحیح، ویم

اعتبار الصورة الذھنیة للمرشح في عیون الناخبین قائمة على اسم  

وصورته   تحقق    الفوتوغرافیةالمرشح  وكلما  االنتخابي،  وشعاره 

العن بین ھذه  وال شك أن    الحملة نجاحاً.   اصر كلما حققت االنسجام 

صورة الناخب من المؤشرات الهامة ألنها تعكس دالالت انطباعیة  

الذ  أن یختار صورة تركز  للناخبین، األمر  المرشح  یقتضي من  ي 

والمحببة   المضیئة  الجوانب  أن  فعلى  وعلى  المرشح،  ي شخصیة 

اللوحات  تكون ھذه الصورة ھي نفسها التي تتكرر في الملصقات و

بد أن یتم اختیار صورة    لذلك، ال  نیة وبدون أن یتم تغییرھا. اإلعال

ها، والحصول على  المرشح بعنایة والتركیز على الزوایا المحببة فی

وإعادة   بیاناته  في  بطباعتها  المرشح  لیقوم  جیدة،  شخصیة  صورة 

والبطاقات   الدعائیة  والملصقات  والتابلوھات  الصحف  في  توزیعها 

المر سیوعلى  یقدم  أن  المرشح  شح  فیها  یبین  مختصرة  رة 

 المعلومات التالیة: 

 مؤھالته الدراسیة.  •
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 خبراته الوظیفیة.  •

 ة. سیرته النضالیة السیاسی •

 أبرز نجاحاته وانجازاته.  •

یرسمها   التي  الذھنیة  والصورة  بالمرشح  التعریف  وسائل  إن 

الناخبون عن المرشح للوھلة األولى من أھم عناصر االستجابة أو  

المر من  التعریف  النفور  وسائل  في  الرئیسیة  العناصر  وأھم  شح، 

 ، والشعار االنتخابي. الفوتوغرافیةھي االسم، والصورة 

 االنتخابية للمرشح المفاتيح 

،  میة بالغة في إیصال رسالة المرشحاتیح االنتخابیة أھلمفا  تلعب 

أو    في العمل،  أو زمالئه  ،وتتنوع ھذه المفاتیح من أقرباء المرشح

أو قیادة حزبه، خاصة   ،أو مناصریه المقربین ،ارفهأو مع ،أصدقائه

ا بین  األولیة  بالعالقات  تتأثر  العربیة  مجتمعاتنا  طبیعة  لمرشح  أن 

مباشر    ،والناخبین تأثیر  ذات  رسالة  وكونها  إیصال  إمكانیة  على 

المرشح    ،لذلكالمرشح،   أقرباء  من  لجنة  تشكیل  الضروري  من 

بعائل الخاصة  الضمانات  ومتابعة  اختیار  لدعمه،  أو  قبیلته،  أو  ته 

الشخصیات  شخ ھذه  وتعتبر  الناخبین،  على  التأثیر  تستطیع  صیات 

االنتخا المفاتیح  ومدراء  وبیة،  بمثابة  المرشحون  یعمل  أن  یفترض 

اختیار شخصیات من عائالت كبیرة، أو من    إلى   حمالتهم االنتخابیة 

أو رموز وطنیة  المجتمع،  أو وجهاء  دین،  أو رجال  العائلة،    نفس 

اعتباری شخصیات  أو  أكبر  نضالیة،  إلى  الوصول  من  لیتمكنوا  ة، 

ا شراء  إلى  اللجوء  عدم  شریطة  الناخبین،  من  ألصوات،  شریحة 

وعلى ھذه اللجنة االتصال الدائم مع فریق العمل االنتخابي لتزویده  

وأخذ التقاریر    ، بالضمانات الجدیدة والتأكید على الضمانات القدیمة

 ت القدیمة. جدیدة والتأكید على الضماناالدوریة للضمانات ال
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  الكشف عن مصادر التمويل للمرشح

بنف الخاصة  المعلومات  عن  الكشف  عملیة  إن  المرشحین  قات 

عن   الفعال  والكشف  السیاسة،  في  المال  دور  ضبط  في  مهمة 

معلومات اإلنفاق یهدف إلى إبالغ المرشحین أو األحزاب المرشحة  

ا  عن  بالتفصیل  ھذه  إلیرادات  لالنتخابات  تكون  وبحیث  والنفقات، 

في   االختصاص  وجهات  العام  الرأي  متناول  في  المالیة  التقاریر 

  إذ ھناك فوائد من عملیة كشف مصادر التمویل  و   ب. الوقت المناس

ممارسة   في  واطالعاً  وعیاً  أكثر  لیكونوا  للناخبین  المجال  تفتح 

  م والرأي حقوقهم في نظام دیمقراطي أكثر شفافیة، ویكتسب اإلعال

وبالتالي التمویل،  ألصل  المراقبة  حق  المحلي  في    ، العام  التدقیق 

 ن في االنتخابات. سالمة ونزاھة رجال السیاسة الفائزی 

أموال استخدام  بفوز مرشح من خالل  الجمهور  أو    ،إن معرفة 

ی   أخالقیة،  غیر  ھبات  أو  شرعیة  غیر  بطریقة  ضغطاً  تمویل،  عد 

وی   المرشح  أقسیالحق  في  على  ،  268فرصة   رب سقطه  ینطبق  وما 

أن   والتي یجب  العینیة،  والمساھمات  القروض  یسري على  المال، 

باختص العام،  للكشف  مصادر  إ   ،ارتخضع  عن  العام  الكشف  ن 

ھ  یسمح    والتمویل  ال  بحیث  للدولة،  حق  ھو  كما  للناخبین  حق 

، وفي  أخالقیة  بصعود مرشح من خالل طرق غیر شرعیة أو غیر 

األموال أو  فإن جمع  -تحدیداً –الة الفلسطینیة معرض حدیثنا عن الح 

بات  ألن مثل ھذه الهی عد تمویالً ملغوماً،    من جهات خارجیة   الهبات 

بسیادة القرار السیاسي، والمال ھنا  للمساس    والمنح ستكون مدخالً 

سیكون ماالً سیاسیاً له ثمنه الذي قد یتعارض مع األھداف الوطنیة  

عامة    الخالصة.  قواعد  األموالوھناك  المرشح    لجمع  على 

 :269أھمها  مراعاتها، 
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 للدعم.  ال بد أن تنفق ماالً من أجل الحصول على أموالٍ   .1

الذي سیأتیك سیكون  الم  .2 والجهد  ال  الوقت  مع حجم  متناسباً 

 الذي تبذله في جمعه. 

 ابحث عن مانحین.  .3

 حدد في كل رسالة من رسائلك مغلفاً مخصصاً للهبة والدعم.  .4

نحون والداعمون ال یعطون الهبات مجاناً، فاحرص على  الما .5

 یة. تبني قضایا معینة دون التنازل األدبي عن العدالة والشفاف

 مطلوبة من جمع األموال. حدد األھداف ال .6

 ال تؤخر وعود المانحین بدعمك بل بادر بتحصیلها بسرعة.   .7

 لیكن جمع األموال جزء من جدول أعمالك الیومي.  .8

 األموال بطریقة فعالة وشفافة.  اجمع .9

 أن تشكر الداعمین والمانحین والمساھمین.  تذكر  .10

 المرشح والمنافسون 

االنتخابیة حینما تعتقد أنها ال ترید حملة  عض الحمالت  تخطيء ب

سلبیة، بمعنى حملة تتناول المنافسین، ولكن إجراء بحث موضوعي  

القی عن  كلیاً  یختلف  المنافس  وعیوب  سلبیات  سلبیة  عن  بحملة  ام 

ما   شتان  إلیه،  اإلساءة  أو  لتشویهه  المنافس  من  النیل  منها  الهدف 

نافس، ألنك إن لم تفعل  قاط ضعف المبین األمرین، علیك أن تبرز ن

المنافس،   به  ما سیقوم  إزاء  االستعداد  القدرة على  تفقد  ذلك سوف 

  االطالع ف  .270على تحدید فجوة التباین بینك وبینه   ولن تكون قادراً 

ی   المنافسین  أوضاع  تحدید مكنك  على  المحتملة    من  اإلستراتیجیة 

موقفك  إضعاف  من التصرف إزاء أیة محاولة قد تهدف إلى  ولهم،  

بك   اإلطاحة  إلى  یسعون  قد  الذین  المنافسین  قبل  من  االنتخابي 

 وبنجاحك. 
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قوله  الجدیر  معرفة    :ومن  في  الرغبة  بین  نخلط  أال  یجب  أننا 

و ضعفه  وكشف  لك المنافس  إطاحته  وعدم  لصده  لالستعداد    قوته 

والتشهیر االساءة  التأكید   ،وبین  یحدونا  المرشح    مما  التزام  على 

لمعیار األخالقي واألدبي، حتى لو كان على حساب النجاح  بأھمیة ا

 نفسه. 

المنافسین   قائمة  یحدد  أن  للمرشح  متابعة  و  ،األقویاءینبغي 

و لهم،  االنتخابي  حمالتإالخطاب  االنتخابیة،  ستراتیجیات  هم 

، وللوقوف  والمجموعات االنتخابیة الداعمة لهم، وأسباب ھذا الدعم

بال المرتبطة  أھم الصالت  أن یطرح  ومنافسین،  على  المرشح  على 

 التساؤالت التالیة: 

 قوتها؟  مدى ما ھي األحزاب المتنافسة و  •

ھم   • المجتمع  من  قادة  أو  السیاسیین  القادة  أو  الرموز  أكثر 

 في الدائرة االنتخابیة؟  ثیراً المدني قوة وتأ 

ما ھي التحالفات الممكنة بین بعض القادة أو األحزاب أو   •

 ؟ منظمات المجتمع المدني

ھل المنافسون معك في الدائرة االنتخابیة سیشكلون تهدیداً   •

إمك حیث  من  االنتخابي  نجاحك  فرص  في  على  الشخصیة  انیاتهم 

 الدعایة االنتخابیة؟ 

خابات ضمن قائمة حزبیة؟ أم  ھل من األفضل دخول االنت  •

 .271  كمستقل؟ أم ستلجأ إلى تحالفات انتخابیة؟

المؤی • نسب  وتقدیر  األحزاب؟  عدد  ھو  حزب ما  لكل  دین 

لمتغیرات جدیدة   الحالیة طبقاً  نسبتهم  وتقدیر  انتخابات؟  آلخر  وفقاً 

 إن وجدت؟ 

 ومن ھم المنافسون األقویاء؟  ؟ھم المرشحون الحالیون من   •
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اب أو التنظیمات من تأیید الناخبین في  ما ھو نصیب األحز •

 ؟الدائرة

تؤثر   • التي  الجمعیات  أو  المنظمات  أو  المؤسسات  ھي  ما 

 خبین في ھذه الدائرة؟على النا

الفوز في   • لهم حظوظ  الذین  المنافسون  المرشحون  من ھم 

 االنتخابات؟ 

 الجهات أو الجماعات التي ستدعم المنافسین؟ ھي   نم •

 المرشح؟  ن قویاء ع بماذا یتمیز المنافسون األ •

ما ھي برامج المنافسون االنتخابیة؟ وھل وسائلهم شرعیة   •

 ونظیفة في المنافسة االنتخابیة؟ 

و  ام • والنضالیة  الحزبیة  المنافسین  خلفیات  التعلیمیة  ھي 

 والمهنیة؟ 

في شخصیات   • السلبیة  السمات  الشخصیة  ما  السیر  في  أو 

 للمرشحین المنافسین؟ 

میة التي سیتبناھا المرشحون  ھل ھناك تقدیر للخطط الهجو •

 المنافسون للهجوم على المرشح؟ 

 الخطة اإلعالمية المرشح و

یقوم  فترض ی   إستراتیجیة    حملتهفریق  و  المرشح   أن  بإعداد 

الحصول على معلومات كافیة  إعالمیة فعالة، بحیث تتضمن الخطة  

 :272ة اآلتیاإلجابة عن األسئلة من خالل معرفة 

لتي تغطي االنتخابات؟ وما ھي  ما ھي اآللیات اإلعالمیة ا •

 سبل التواصل مع الناخبین واإلعالمیین في دائرتك االنتخابیة؟ 

بین في الحصول على المعلومات؟ وما  الناخ ما ھي وسائل   •

 ھي الوسائل اإلعالمیة التي یمكن استخدامها؟ 
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ناخبیك   • وجمهور  رسالتك  تحدید  خالل  من  ھدفك  ھو  ما 

 واألثر الذي تتوقعه؟ 

 ا الهدف؟كیف ستحقق ھذ  •

لوسائل   • تقوله  أن  ترغب  التي  اإلعالمي  خطابك  ھو  ما 

 اإلعالم؟ 

وھل  • الصحفیین؟  ھواتف  أرقام  لدیك  برقم  زودت  ھل  هم 

 ھاتفك أو جوالك؟ 

عبر   • للمواطنین  توصلها  أن  تود  التي  الصورة  ھي  ما 

 وسائل اإلعالم؟ 

 ھل تعمل بالتعاون مع حزب أو ائتالف أم بمفردك؟  •

 فرة لدیك لتغطیة إعالمیة مالئمة؟ حجم الموارد المتو  وما ھ  •

ھل ضمن معارفك أو طاقم عملك أشخاص لدیهم اتصاالت   •

 بالوسائل اإلعالمیة؟ 

التي تقدم إجابات حول  ما ھ  • المناسبة  الرسالة االنتخابیة  ي 

 273القضایا األساسیة التي یتم طرحها في دعایتك االنتخابیة؟ 

ا • الناخبین  تفكیر  طریقة  یتبني  الذي  التكتیك  ھو  لذین  ما 

 تسعى الستقطابهم؟ 

استمالة   • لك  تتیح  التي  اإلعالمیة  والفرص  المنافذ  ھي  ما 

 المستهدفین؟ الناخبین 

ھناك   • عند  ھل  الخطط  تراجع  بحیث  برنامجك  في  مرونة 

 تغییر الظروف أو الموارد حال تعذر تطبیق جزء من الخطة؟ 

دائرتك   • في  الموجودة  اإلعالمیة  الوسائل  نوع  ھي  ما 

 االنتخابیة؟ 
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االنتخابیة    كیف • یغطوا حملتك  أن  یمكنهم  بمراسلین  تتصل 

 تدافع عنها؟ رغبة منهم في تبني نفس القضایا التي 

لدیك   • مع  ھل  التواصل  أثناء  بنفسك  للتعامل  والخبرة  الثقة 

 ؟ وسائل اإلعالم 

الم استطالع،    ،فید ومن  تجهیز  االنتخابیة  الحملة  في  البدء  قبل 

ال من  لمجموعة  أسئلة  توجیه  عملیة  اختیارھم  وھو  یتم  مواطنین، 

  عشوائیاً للحصول على معلومات، أو اتجاھات، أو آراء لیتم تحلیلها 

ال للمعلومات  علمیاً  وتسجیل  لتوظیفها  علیها  الحصول  تم  تي 

 . وإجرائیا

 

 ( swot)  إجراءات األحزاب والتحليل االستراتيجي

الرباعي)ی عد   االستراتیجي  المعلومات  swotالتحلیل  دراسة   )

المؤسسة  والبیان القوة والضعف في  نقاط  للتعرف على  ات واآلراء 

احة  وكذلك التعرف على الفرص المتأو الحزب أو حملة المرشح،  

المح  البیئة  في  المتوقعة  )البیئة  والتهدیدات  بالمؤسسة  یطة 

و ) الخارجیة(.  االستراتیجي  الفقري  swotالتحلیل  العمود  ھو   )

تأث  وله  والتشغیلیة،  اإلستراتیجیة  كبیر حتى على رسالة  للخطط  یر 

واألھداف   للتوجهات  األساس  وھو  المؤسسة)الحزب/المرشح(، 

االستراتیال فالتحلیل  یبین  تخطیطیة،  قد  الموجود  أ جي  الوضع  ن 

نقاط ضعف تمنع    یتطلب تغییر رسالة المرشح/الحزب، لوجود مثالً 

الرسالة تم    ،تحقیق  لو  أكثر  فوائد  تعطي  قوة  نقاط  لوجود  أو حتى 

 
    االستطالع القاعةي وهب استطالع سياسي  رت، القيا، يله القيا، يما رع ف يخط  رمكن

المبكل   لتحةرة جكب  قةر ؤمكن ؤن المعلبؤا. عن الناخبين  رت، إهل اهه فلي الم احل  

 للحمل .
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  . ویمنح 274األصلیة.   مرشحا في مجال آخر غیر رسالة الاستخدامه

 االنتخابیة المخرجات التالیة: للحملة  تحلیل "سوات" 

 ص قبل العالج. التشخی -

 معرفة المشكلة نصف الحل.  -

 التشخیص الصحیح من أصعب األمور  -

في الغالب إلى تنویر الحزب أو المرشح    ( swot) تحلیل    فضي ی  

ا المفترض  الضروریة  الخطوات  حجم  إلى  وتقدیر  بها،  لقیام 

على   تطبیقه  ویمكن  موضوعي،  إطار  في  والصعوبات  المشكالت 

وأنشطته  الحزب  مهام  مهمةخابیةاالنت  مجمل  وھي  في    ،  مفیدة 

  ، والمرشح االنتخابي االستراتیجي للحزب المراحل األولى للتخطیط  

 البیئة بتحلیل المرشح أو    لحزب ا قیام  ھو  الطریقة  ھذه  أساس و

ونقاط نقاط تحدید  أجل من  خارجیة،وال الداخلیة الضعف،   القوة، 

والتهدیدات  الفرص  على  والتعرف  یهدف  كما    المحتملة.  المتاحة، 

ترتبط    التحلیل التي  المخاطر  على  الوقوف  إلى  إجرائه  حین 

أو   بعین    المرشحبالحزب  التحلیل  ویأخذ  االنتخابات،  خوض  قبل 

لقوة والضعف"، وإلى  االعتبار الموارد واإلمكانیات الذاتیة" نقاط ا

الموضو  والمخاطر"،  العوامل  الفرص   " الخارجیة  ویمكن  عیة 

كونها عوامل ذاتیة، في حین  عف  التأثیر أو تغییر نقاط القوة والض

الفرص   لمواجهة  معینة  استراتیجیات  تبني  في  المحاولة  یمكن 

كونها   فیها  جذري  تغییر  إحداث  من  نتأكد  أن  دون  والمخاطر 

خار موضوعیة  الحزب عوامل  إرادة  عن  وإلجراء    والمرشح.  جة 

 : 275التحلیل یجب اإلجابة الخطیة عن األسئلة التالیة 

 : نقاط القوة أوالً 

 ھي السمات االیجابیة للحزب/للمرشح؟  ما  -

 
_______  تعل، التخطيط فلي سلاعا...ؤبادئ التخطليط والتخطليط التشلغيلي  ) -274

 .42 -41.(. ص ص2007لمي   الكبرت: ؤعزة الكبرت لأليحاث الع
 .72 – 71 .ص ص .  ؤصةر سبق ذك ه..سليمان..  دلي  تةرربي لألح اب 275
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 ما ھي المهام التي یجیدھا الحزب/المرشح؟  -

ما ھي نقاط القوة التي یتمتع بها الحزب / المرشح والتي یجب   -

 لها؟ أن یطورھا أو یعد 

 ً  : نقاط الضعف ثانیا

أن    - والممكن  للحزب/المرشح  یمكن  التي  المجاالت  ھي  ما 

 یطورھا أو یعدلها؟ 

 طاء التي یرتكبها الحزب/المرشح؟ خما ھي األ  -

 ما ھي األخطاء التي یمكن للحزب/المرشح أن یتجنبها؟ -

 ً  : الفرص ثالثا

 ما ھي الفرص المناسبة المتاحة أمام الحزب/المرشح؟  -

 ھي التوجهات المهمة التي یتبناھا الحزب/المرشح؟ ما  -

 ً  : األخطار رابعا

 ؟ المرشح ما ھي العقبات التي تواجه الحزب /  -

 ماذا تستفید من المنافسة التي تزج بها نفسك؟  -

 ھل یشهد الحزب/المرشح أي تغییر في طریقة العمل؟  -

 ھل الواقع السیاسي المتغیر یعرض الحزب/المرشح للخطر؟   - 

 ل یواجه الحزب/المرشح مشاكل مالیة؟ ھ  - 

الم األحزاب ومن  برامج  تتم صیاغة  أن  من  والمرشحین    ناسب 

مشاركة البرامج المنا   خالل  تطویر  في  واألقالیم  ،  االنتخابیة  طق 

المفیدة،   المعلومات  تحدید    ألنوتقدیم  في  المساھمة  ھذه  شأن  من 

المشاكلأالمشكالت   تعالج  حلول  تقدم  للمواطن  ن    / ین الحقیقیة 

فریق الناخبین تشكیل  خالل  من  األمر  ھذا  یتم  أن  ویمكن  عمل    ، 

ً للقیام بهذه المهمة، وعبر توزیع    متخصص   على المشاركین  نموذجا

حلها  وسبل  السیاسات  تحدید  تفریغ  و   .276یتضمن  من  القیام  بعد 

المعلومات والنتائج التي یقوم بها المرشح ضمن المحاور السابقة،  

 
  .32المصةر الاايق. ص 276
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ھذه استخدام  الضروري  المعدة    من  الحملة  خطة  إلعداد  النتائج 

 ً  :277والبیانات اآلتیة ، ویفترض أن تشمل الخطة المعلومات  خطیا

اء الناخبین المناصرین المحتملین، على المستویین  قائمة بأسم  -

 الجغرافي والدیمغرافي. 

قائمة بأسماء الناخبین المناصرین المرجحین، على المستویین    -

 الجغرافي والدیمغرافي. 

الذي  قا  - المرجحین  غیر  الناخبین  بأسماء  عنهم  ئمة  تتخلى 

 لصالح منافسیك. 

لمحتملین والمرجحین؟  د القیم التي یؤمن بها المناصرین ایحد ت  -

 مع ذكر الفروقات التي تمیز بها بین الفئتین. 

 ن. ی تحدید القضایا التي تحظى باھتمام ھؤالء الناخب -

 ؟ الناخبون ما ھي مواصفات القیادة التي یتطلع إلیها  -

 النموذجي  البرنامج االنتخابي

حسب  إ االنتخابي  البرنامج  برو "ن  من    " فلیب  تشكیلة  ھو 

ل  وعرض  إلیه  المبادئ  ینظم  مقترح  تشكیل  بهدف  ملموسة  تدابیر 

، والبرنامج االنتخابي یعطي للحزب 278الناخب بالتصویت لصالحه 

االنتخابات   -تحدیداً -السیاسي في  التنافسیة  الو ،  قیمته  برنامج  یعبر 

واضح   االنتخابي  مجتمعي  مشروع  وقابل  األ   عن  والمبادئ  ھداف 

ً یتضمن متطلبات واحتیاجات وآمال الوللتطبیق،   أن  :  ناخبین، وثانیا

 ً ً   یكون مؤسسا وجیة سیاسیة ومرجعیة فكریة خاصة  لید أ على    وقائما

عن البرامج األخرى، وألن البعد األول نجد    وواضحة تجعله ممیزاً 

تماثالً  ً أو    له  لك  تشابها السیاسیة  األحزاب  خطابات  ھذه  في  ون 

متطلباتهم   عن  وتدافع  المواطنین  تمثل  أنها  تدعي  األخیرة 

الثاني  وحاجیا البعد  فإن  ً   -اإلیدیولوجي -تهم،  حزبا یمیز  الذي    ھو 

 
 .92ص. المصةر الاايق 277
 ..  ؤصةر سبق ذك ه. الح يي الاياسي   التابرق..يكيمالط 278
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 ً یفترض باألساس أن یكون للحزب السیاسي    عن آخر، مما   سیاسیا

ویقیم  منها  یستفید  فكریة  مرجعیة  أو  مشروعه    أیدلوجیة  علیها 

الذي  فالمجتمعي،   االنتخابي  فكریة  أعلى    یتأسسالبرنامج  یدلوجیة 

 ً أھدافا ویتضمن  المواطنین،    مجتمعیة  واضحة،  لحاجات  تستجیب 

إقباالً  ً   یلقى  السیاسي  جماھیریا الحزب  ویساعد  المرشح    علیه،  أو 

قدرة   أكثر  للتصویت علیه، ویكون  الناخبین  استمالة  السیاسي على 

 .279ناع على اإلق

لى برنامج انتخابي یقلل  إو المرشح  أن تحویل برنامج الحزب  إ

الجمیع  أل  ،حزاب واأل  الفروق بین المرشحین  ارضاء    عن   یبحث ن 

یجب    ،الجمهور والحزب  المرشح  یحرصا ألكن  التمیز،   ن  على 

ن  البرنامج طبیعة االنحیاز الذي یمثله الحزب، ألأن یعكس  وعلى  

ذلك من   ارضاء جمیع  أاخفاء  الحزب  جل  یفقد  المرشح  أالفئات  و 

البرنامج  یتمیز  و   .عند كل الفئات   وقد یجعله خاسراً  لونه ومصداقیته

 :280بـ ت الحملة االنتخابیة  لمصمم لغایاا

ً أ-   .ساسیة فكار األ فقرات قصیرة تكثف األلى إ ن یكون مقسما

فكرة  أ  - فقرة  تحمل  فال  النسق،  نفس  على  الفقرات  تكون  ن 

ً والفق ، ساسیةأكبیرة و ً   رة الثانیة موضوعا ً   تفصیلیا  . وفرعیا

 .ن تكون اللغة بسیطة ومفهومةأ -

 : 281بي المرشح االنتخا یتضمن برنامج وعلى أن  

یقدم    . 1 المستقبلیة:  المقترحات  السیاسات  المرشح  برنامج 

 المتعلقة بالسیاسات المنوي تنفیذھا. 

 
 المصةر الاايق.  279
 سبق ذك ه.   ؤصةر   الحمال. والةعار  االنتخايي ..النم ي 280

281 Mauro.p, porto, Framing Controversies: Television and the 

2002 Presidential Election in Brazil,(uk: Taylor & Francis Group, 

2007). PP.1-19. 
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. السیاسات السابقة: یشیر إلى الدور الذي قام به مرشح ما أو  2

 أثناء وجوده في موقعه في البلدیة، أو البرلمان، أو النقابة.  زب ماح

وصفات 3 میزات  على  یشدد  الشخصیة:  السمات  المرشح    . 

بالمعرفة والخبر یتمتع  الخ، ویشمل  كشخص  ة والنزاھة، والكفاءة، 

 ً  على سیرة المرشح.   أیضا

الحزبیة: وعالقات المرشح بالشخصیات )بما في ذلك القادة،    .4

األ من  أو  غیره  مع  أو  المؤسسات(،  أو  المجموعات،  أو  حزاب، 

وغیرھا(  السیاسیین والفئات االجتماعیة )النساء، الشباب، والعمال،  

 فة. والشرائح االجتماعیة المختل

واضحة    حیث األیدلوجیة:    . 5 مصطلحات  استخدم  یتم 

والقومیة   والدینیة،  واالشتراكیة،  والیمین،  الیسار،  مثل:)اللیبرالیة، 

قائمته  میةاالسال أو  المرشح،  واتجاھات  انتماءات  لتحدید  الخ(،   ..،

 االئتالفیة. 

ثل الثقافیة، مثل  یر والم  : یعتمد على صیاغة األساطة رمزیال.  6

 .الخ. .االتحاد، والتفاؤل، والعدالة، والتضامن،  االستقرار،

الظرفیة:  .7 ً   تحلیل  تقییما في    یقدم  البالد  في  الراھنة  للحالة 

 ، الخ(. وانب )االقتصاد، الصحة، التعلیمج العدید من ال

ویشمل8 السلبي:  الهجوم  للهجوم    .  المرشحین  التصدي  من 

 اآلخرین. 

ینبغي  إضافةً  سبق،  المسائل    لما  االنتخابي  البرنامج  یراعي  أن 

 التالیة: 

 أن یكون مختصراً موضحاً للمضمون.  .1

االقتراحات    . 2 وتقدیم  الناخبین،  تهم  التي  القضایا  یتناول 

 مناسبة لحلها دون مبالغة. ال

من    .3 الهامة  الناخبین  فئات  تعني  التي  القضایا  إلى  اإلشارة 

 ت العمریة األكبر. الشباب والنساء والفئا
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المجتمع    . 4 في  للناخبین  الحقیقیة  االحتیاجات  یتضمن  أن 

الالجئین   مخیمات  أحد  في  لمرشح  یمكن  ال  فمثالً،  المحلي، 

إلى   اإلشارة  تجاھل  كالبنیة  الفلسطینیین  لهم،  الرئیسیة  االحتیاجات 

 التحتیة والصحة والتعلیم والعمل..الخ. 

إل  .5 االنتخابي  البرنامج  یستند  إلیها  أن  التي خلصت  النتائج  ى 

الحملة   بدء  قبل  وفریقه  المرشح  بها  قام  التي  اإلجرائیة  البحوث 

 االنتخابیة. 

المنطلق،   ھذا  السیاسیة  من  االحزاب  وكوادر  قیادات  تبذل 

لتقدیم قصار جهدھا  والسیاس ى  والخطط  مع  األفكار  تتفق  التي  ات 

المواطن، تقدیم برامج    احتیاجات  ضحة  ورؤى واحیث تعمل على 

للقوانین واقتراحات  للمشاكل،  وحلول  فعلیة  تحقق   وخطط  التي 

الحرة، الدیمقراطیة  والممارسة  والمساواة،  االجتماعیة،   العدالة 

والوصو العامة،  الحریات  األفراد والحفاظ على  معیشة  بمستوى  ل 

وبرامج تضع التعلیم والسكن    ،المستویات، وتحقیق الرفاھیة  ألعلى 

ال األولویات لل صحیة والرعایة  قمة  على  یتضح لذ   . مواطن    أن   لك، 

األساس ھو  االنتخابي  والدعایة   البرنامج  الحملة  علیه  تقوم  الذي 

تعهدات  یتضمن  أن  شریطة  المرشح،   االنتخابیة،  والتزامات 

برنامج   ومعرفة الواقع واحتیاجات المواطنین وأولویاتهم، وأن یقدم

 .زمني  عمل وخطة تنفیذیة، وأن یكون له إطار

قوي،إ انتخابي  برنامج  القدرة على وضع  دلیل واضح على   ن 

في المنافسة، ویعتبر إعداد البرنامج ھو جزء  ه  قوة المرشح وفرص

طب شریحة محدودة  من إدارة الحملة االنتخابیة، ویجب أن ال یخا 

الناس مجموع   ، من  یخاطب  الهام  الناخبین إنما  من  كما  یقوم  أ،  ن 

 ئرة االنتخابیة التي ینوي المرشح دراسة عمیقة للداالبرنامج على  

الدائرة،   ھذه  في  الناخبون  ھم  مّن  یدرس  أن  بد  فال  فیها،  الترشح 

وشباب،   وتوزیعهم  ونساء  رجال  من  جنسهم  ونوعیة  العمري، 

ا  واالجتماعي والمستوى  المفاتیح   القتصادي  ھم  ومن  والتعلیم، 
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التنظیمات  ھي  وما  الدائرة،  ھذه  في  أل  األساسیة  فیها،  ن  المؤثرة 

والسیاسیة للدائرة   معرفته بتفاصیل الحیاة االقتصادیة، واالجتماعیة

ما سیساعده  وھو  مشاكلها وقضایاھا،  معرفة  من  أوالً  في   ستمكنه 

النا االنتخابي  برنامجه  ویمكنه  إعداد  ومدروس،  واقعي  بشكل  جح 

من  تجذب   ثانیاً  التي  والطریقة  باألسلوب  الناخبین  مخاطبة 

   .اماتهم اھتم

قابلأ  فترض وی   البرنامج  یكون  التي  للتنفیذ   ن  الوعود  ألن   ،

االنتخابي برنامجه  في  المرشح  والتزام   یقدمها  أدبي  عقد  بمثابة 

لذل انتخبوه،  الذین  الناخبین  تجاه  وأخالقي  على  ینبغي  ك  معنوي 

عن  یبتعد  أن  والتي   المرشح  التنفیذ،  والمستحیلة  الخیالیة  الوعود 

 . 282فقط  الوھمي  ا التسویق یكون الهدف منه

 وسائل االتصال مع الجماعات الضاغطة 

المصالح مجموعات سیاسیة  ت   أو جماعات  الضغط  عد جماعات 

كونها   في  السیاسي  الحزب  تختلف عن  )التأثیر  رسمیة  إلى  تسعى 

ال فقط(  في  رسمیاً حكومة  لتكون جزءاً  و 283منها   ال  القول ،    : یمكن 

مجموع أ في  الضغط    ات ن  السیاسة،تكمن  االتصاالت  وقد    أعمال 

ھي المصطلح األمثل نظراً إلى أن الجماعة    كون جماعة المصالحت

الحكومة سواء باإلقناع وبالمعلومات ولیس    قد تسعى إلى التأثیر في 

السیاسبالتهدید  العقوبات  أو  المستغرب  و،  یةات  من    عدم یكون 

المصالح جماعات  إلى  كبأإذ    ،االستماع  أعداداً  تمثل  من  نها  یرة 

)النقابات  ) الناخبین  المؤثرین  الرأي  وصانعي  كالصحفیین  ( 

 
.  2013الب ناؤ  االنتخايي  ؤعزة البح رن للتنمي  الاياسي    282

http://www.bipd.gov.bh 
دي    283 عل،ن ستيفن  ت هم   اناي   األس    الشبك   رش   الاياس   )يي و.:  همال   ا 

 . 316ص.  (2012الع يي  لأليحاث والنش  
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لخزینة  واالعالمیین محتملین  أو  فعلیین  مساھمین  أغنیاء  أو   )

   .الحزب 

ح  وعلى قاعدة الوصول إلى أكبر قدر من الناخبین، یمكن للمرش

عقد   إلى  المبادرة  المتطوعین  أصدقاء  من  الطلب  العمل  فریق  أو 

وم كل صدیق  أصدقائهم ومعارفهم، حیث یق اجتماعات ألصحابهم و

بمعارفهم   االتصال  المتطوعین  فریق  أصدقاء  أو  للمرشح 

وجهاً   بهم  ویتصل  المرشح  یحضرھا  اجتماعات  في  وأصدقائهم 

صدقاء، والتنسیق معهم  أن یتم إعداد قوائم بأسماء ھؤالء األ، ولوجه

ھذ  تنظیم  یتم  أن  األفضل  ومن  االجتماعات،  ھذه  مواعید  ه  لتحدید 

األصدقاء  عبر  االجتماعات  االجتماعات  ھذه  مثل  تكثیف  ویمكن   ،

جداً  محدودة  بفترة  االقتراع  یوم  خوض  ال  قوم وی  . قبل  قبل  مرشح 

االنتخابیة   التشبیك  الحملة  في  تعاونه  له،  داعمة  جماعات  تشكیل 

دائرته  المح داخل  له  متعددة  اتصال  قنوات  فتح  في  وتساھم  لي 

ااالنتخابیة، ویمكن أن یتم     ، لبیانات ذلك من خالل إعداد جملة من 

 أھمها: 

واألقارب،  .1 والعائلة،  األصدقاء،  بأسماء  قائمة  تدوین 

المرشح   مع  للتطوع  استعداد  لدیهم  الذین  واألصحاب،  والجیران، 

 في حملته االنتخابیة. 

ة بیانات تفصیلیة عن الناخبین القاطنین في دائرة  إعداد قائم .2

 المرشح االنتخابیة. 

كومیة في دائرة  كافة المؤسسات األھلیة والح  جمع عناوین .3

أو   خیریة  جمعیات  أو  معاھد  أو  جامعات  من  االنتخابیة  المرشح 

 منظمات مجتمع مدني، والتواصل مع مسئولي ھذه المؤسسات. 

عتباریة والتي تحظى  التواصل مع الشخصیات المهمة واال .4

 بثقة السكان في الدائرة االنتخابیة. 

ك .5 في  الفاعلة  أو  المشاركة  سیاسي  أو  اجتماعي  نشاط  ل 

أو   النوادي  اجتماعات في  أو حضور  االنتخابیة،  الدائرة  ثقافي في 
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المناسبات والتواصل مع البیئة المدرسیة من أساتذة أو لجان أولیاء  

 األمور. 

عن   .6 ینوب  من  تكلیف  المشاركات یمكن  لحضور  المرشح 

ا یتعذر علیه عدم  والسیاسیة والثقافیة حینما  لقدرة على  االجتماعیة 

 الحضور. 

برن .7 للمتطوعین،  إعداد  فرعیة  خطة  ضمن  خاص  امج 

 . تتضمن أسمائهم وأدوارھم ومسئولیاتهم أثناء الحملة االنتخابیة

 االنتخابية  االئتالفات والتحالفات

بعأ تسمح   االنتخابات  نظم  تحالفغلب  من  قد  مرشحین  بین  ات 

مختلفتین الفئات  فئتین  من  مرشح  مع  فالح  أو  عامل  مرشح  أي   ،

مناألخرى   بین مرشحین  الفالحین  أو  أو  بین  العمال  تحالف  أو   ،

سیاسیین.  زیادة    حزبین  فإنها تضمن  بنجاح  العملیة  ھذه  تمت  وإذا 

عبر   للمرشح  الذاھبة  األصوات  المؤیدة  عدد  باألصوات  فوزه 

التأكد مما    صعوبةتكمن في  المشكلة التي تواجه التحالفات  و  لحلیفه، 

الم كان  االتفاق إذا  بتنفیذ  یلتزم  الحلیف  ال  رشح  مشكلة  ؟أم  وھي   ،

القا االنتخابیةتواجه  للمنافسات  الجدد  یسهل  دمین  قد  والذین   ،

خبرةالتال أكثر  مرشحین  جانب  من  بهم  یستلزم  عب  الذي  األمر   ،

إضافیة   إجراءات  ً تحسباتخاذ  االحتمال  ا العامة ھي    ، لهذا  والقاعدة 

كلما  أن المرشحینته  بین  السیاسیة  المواقف  تقاربت    ،قاربت  وكلما 

كلما زادت إمكانیة عقد تحالفات انتخابیة قابلة    ،الفوزفي    فرصهما

بینهما والتنفیذ  ً   علینا و   ، لالحترام  دائما نتذكر  اتفاق    أن  یوجد  أنه ال 

عمل باستمرار على صیانة وتدعیم  ، وأنه البد من الانتخابي نهائي

 . 284االنتخابیة التي یتم عقدھا  االتفاقات 

 

 
 .38ص    ؤصةر سبق ذك ه.  دلي  ادار  الحمال. االنتخايي ..عبةالجباد 284
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حالف من خالل إصدار  األحزاب السیاسیة على تشكیل ت  تعمل  

إذا   البعض  تشكیل حكومة مع بعضها  تعتزم  أنها  مفاده  بیان علني 

ومع ذلك، فإنه    ،القادمة  االنتخابات حصلت على أصوات كافیة في  

األحیان من  كثیر  في    تتنافس،  في  السیاسیة    االنتخابات األحزاب 

ین أیة فرصة لقبول أو رفض  بصورة مستقلة كلیاً، وال تتاح للناخب

ومن خالل   المؤدیة لتشكیل تحالف حاكم.   االنتخابات ناقشات بعد  الم

برامجها    ،ستراتیجیاتهااتنسیق   مواءمة  األحیان  بعض  في  وحتى 

للفوز بأكبر عدد من    السیاسیة، فإن األحزاب تحاول تحسین فرصها 

وفي بعض األحیان، قد یعمل    البرلمانات،المقاعد قدر اإلمكان في  

ء مناصریه توصیات تكتیكیة للتصویت  ما على إعطا   سیاسي    حزب  

جمیع   أن  ضمان  أجل  من  التحالف،  في  للمشاركة  محتمل  لحزب 

  لالنتخابات األحزاب السیاسیة المنضویة تحت لواء التحالف السابق  

ع ذلك  ستحصل  ویحصل  البرلمان.  في  لتمثیلها  كافیة  أصوات  لى 

خا  التي بصفة  اإلنتخابیة  األنظمة  في  الناخبو   صة  فیها  ن  یستطیع 

في   بصوتین  تقسیم    ،واحد   اقتراعاإلدالء  إمكانیة  لهم  وتتاح 

ببطاقة    ،صواتهمأ مختلفین  دعم حزبین  لهم    ،واحدة  اقتراعویجوز 

مثالً   حصل  علىأ وإذا  ما  حزب  أنصار  عمل  بأحد    ن  اإلدالء 

ن ذلك سیساعد كال  أصواتهم لصالح مشارك محتمل في التحالف، فإ 

 .لمان الحزبین للحصول على تمثیل في البر

التحالفات قبل  ت   الدیمقراطیات    االنتخابات عتبر  ظاھرة عامة في 

فقطالحرة الغربیة  أوروبا  ففي  حوالي ،  ،  قبل   200 فإن  تحالف 

الفت  االنتخابات  في  تشكیلها  جرى  عام  قد  بین  ما    1946رة 

قبل    ،2002و التحالفات  أشكال  حزب    االنتخابات وتتفاوت  من 

وتتراوح   بلد،  إلى  بلد  ومن  فضفاض  آلخر،  وعد  مجرد  بین  ما 

مشتركة بصورة  الحكم  وتوصیات    ،لتولي  مشتركة  بیانات  وبین 

وكوكس"    .انتخابیة "كارول  آلراء  من  ووفقاً  شكل  أضعف  فإن 

على أساس إعالن صریح بالعمل سویاً،    أشكال التحالفات ھو القائم 
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الثاني النوع  أن  حین  واحد،    : في  ببرنامج  األحزاب  إعالن  ھو 

الثالث  دوائر    :والنوع  قوائم  وضع  على  األحزاب  فیه  تعمل  قد 

مشتركة أو قائمة وطنیة مشتركة، في حین أن أقوى شكل    انتخابیة

فیه   تعمل  لمناقشة  قد  بم  االنسحابات التحالفات  عنى،  المشتركة، 

مرشح واحد من حزب واحد في دائرة واحدة، ومرشح من الحزب  

دائرة  في  ضد   اآلخر  الحزبان  یتنافس  ال  بحیث  بعضهما    أخرى 

دائرة أیة  في  األنماط،    . البعض  لهذه  أشكال    فقد وباإلضافة  تنشأ 

أنها قد تدفع بعدد  أقل تماسكاً بین األحزاب، بمعنى    انتخابي تعاون  

المشت  أو تعمل    ،االنتخابات ركین للسباق في  محدود من المرشحین 

إذا حاز حزب ما على  ف  على تشجیع الناخبین للتصویت لحلیف ما.

أسهم  الناخبین    أغلبیة  فإن  بمفرده،  الحكومة  وشكل  األصوات 

أمامهم مسؤولة  تكون  أن  الحكومة  یصبح    ، سیطالبون  وعندھا 

  إذا فمن جهة أخرى،    .على سیاسات الحكومة   اشرمب  للناخبین تأثیر 

سعت األحزاب لتشكیل تآلف مشترك من أجل الحصول على أغلبیة  

في بالضرورة  تنعكس  لن  الناخبین  میول  فإن  حكومة    المقاعد، 

تعتبر مفیدة في    االنتخابات قبل    ویقال أن التحالفات ،  التآلف األخیر

الناخبین من تحدید بدائل حكومة محتملة    تلك الحاالت، ألنها تمكن 

اإلدالء   قبل  الناخبون  االقتراعات في    وات باألص حتى  یعمل  وقد   .

التحالفات  إلحدى  مباشر  دعم  تقدیم  یمدون    ، وبالتالي  ،على  فإنهم 

 .285الجدیدة بالمزید من الشرعیة  الحكومة

تحالف  عد  ی   مجموعة  االئتالف  دائمة،  أو  مؤقتة  بصورة  یضم 

متنوعة من المنظمات أو األشخاص الذین یوحدون جهودھم للدفاع  

مشترك قضیة  ویركزون  عن  تضامني،  نشاط  في  المشاركة  أو  ة 

أو ھو  التي تدفع بالحكومة نحو التغییر،    عادة على أعمال المدافعة

قوة مشتركة  عبا لتشكل  أكثر  أو  تكتل حزبین سیاسیین  من  رة عن 

 
  .a.c.eالتحالفا. واالئتالفا. االنتخايي   شبك  المع ف  االنتخايي   285
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تصنیف   الجائز  ومن  الحكومة،  تشكیل  أو  االنتخابات  أجل خوص 

الحزبي  بالتحالف  التركیبة  ا  ،286ھذه  على  لغایات  وبالتركیز 

واألھداف المشتركة یستطیع جمیع األعضاء بناء قوتهم والحصول  

الم القضایا ذات االھتمام  الفائدة من  شترك، وینتهي عمر ھذا  على 

 السمة الكبیر االئتالف  عد ی  كما   .287التحالف مع تحقیق تلك الغایات 

عبر الدیمقراطیة  في األساسیة وقد  "   "لیبهارت  عنه التوافقیة، 

المجتمع لكل السیاسیین لزعماءا إن"  :بقوله  التعددي  قطاعات 

 ط بنم ذلك مقابلة  الممكن  البلد، ومن  لحكم واسع  ائتالف  في  تتعاون

 أكثریة  بتأیید  تتمتع حكومة إلى   الزعماء فیها  ینقسم التي  الدیمقراطیة 

 .288" واسعة  ومعارضة  ھزیلة 

 أسباب التحالف 

في السعي    ن السبب الرئیسي لالنضمام أو لبناء التحالف یتمثلإ

للحصول على تأثیر أو نفوذ أكبر من المنظمة أو الحزب المنفرد، 

ات في ھیئة منتخبة أو من  وھذا یمكن تحقیقه من خالل دمج األصو

خالل   الموارد  توحید  مدنیة،    حملة خالل  أو  سیاسیة  انتخابیة 

أ المجامیع  فان  قادرة على تحقیق  وبالعمل سویة  تكون  و األحزاب 

 .289جازات مما لو عملت بمفردھا كبر من االنأقدر 

 أنواع التحالفات 

نستطیع    ھناك  تشكیلها،  یمكن  التي  التحالفات  من  أنواع  عدة 

 ها في: إجمال

 
 .23ليمان..  المصطلحا. االنتخايي ..  ؤصةر سبق ذك ه. صس 286
ورق    ،ياسي الاتحالف القبى: دلي  لبناء ولالنضما، ويناء التحالفا.   ودي جي ارن    287

 .2011عم   الع اق  المعزة الةرمق اطي البطني. نبفمب /
 حالني زرنل    جرنات ليبزار.  الةرمق اطي  التبافقي  في ؤجتملع ؤتعلةد  ت همل   288
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قد توافق  نین أو أكثر من األحزاب السیاسیة: ف . تحالف بین اث 1

فوق في االنتخابات  األحزاب على العمل سویة لتوسیع الكسب والت

 نفسها. أو تقویة 

على    ون قد یوافق المرشح : وألعضاء المنتخبین. تحالف بین ا 2

ال  بعضهم  ضد  العمل  تجنب  األقل  على  أو  سویة،  بعض،  العمل 

لتحقیو المتبادلةذلك  المنفعة  من    ،ق  كتلة  تكون  قد  التحالفات  وھذه 

منطقة    األحزاب في الهیئة التشریعیة، أو قد تكون من السیاسیین في 

 محددة والذین یقررون العمل لهدف مشترك. 

یتم التحالف    : حیث منظمة مدنیة . تحالف بین حزب سیاسي و3

و حزب  الحزب أبین  بین  مساعدة  لغرض  المدنیة  المنظمات    حد 

 . تنمیة ودفع برنامجهو

المدني 4 المجتمع  منظمات  بین  تحالف  ف.  إقامة  :  الممكن  من 

لتحقیق غرض مشترك یحقق    تحالفات بین منظمات المجتمع المدني 

 مصالحهم. 

 ات لفالتحا صعوبات 

إنشائه، ف ائتالف أو وقت  إلى  من    ن ھناك عدداً إ عند االنضمام 

ویج االعتبار  بعین  أخذھا  یجب  التي  وھي  التحدیات  اجتیازھا،  ب 

 : 290تتضمن 

وھي القدرة على التوافق بین األحزاب أو    :. النقطة الرئیسیة 1

 األشخاص في األھداف والغایات. 

أعضاء  2 االندفاع:  أس   التحالف.  یملكون  مختلفةً الذین    باباً 

االنتماء   إلى  اندفاع    تحالفللدفعتهم  مستویات  لدیهم  الذین  أو 

یمكن   عدم أمختلفة،  حالة  یخلقوا  داخل    ن  ومن  التحالفرضى   ،

جل أھداف مختلفة، أو من الممكن  أن یكونوا یعملون من  أالممكن  

 
 المصةر الاايق. 290
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یكون  أ في  أن  األطراف  ً   التحالفحد  الطرف    ،متراخیا یقوم  بینما 

 . عمال الشاقة اآلخر بأغلب األ 

القرار:  3 صنع  سلطة  یأ  أي .  لآللیة  ن  واضح  فهم  ھناك  كون 

سی تخذ  الذي  القرار  بها صنع  یتم  أي    التحالف،اخل  د   التي  وتحدید 

 من األطراف سیسیطر على موارد معینة. 

النزاع:  4 حل  آلیات  یكون.  في    بحیث  الشركاء    التحالف لدى 

تواج  قد  التي  النزاعات  لحل  علیها  متفق  ن  أو  التحالف،ه  طریقة 

ً  تكون ھذه اآللیة أو الطریقة  لمواجهة أي خالف ممكن    جاھزة مقدما

 ظهوره. 

ن  أ ن یؤمنوا بأ  التحالف الشركاء في  ترض ب یف الثقة:    استمرار.  5

 . التحالفكل األعضاء صریحون ومنفتحون في التعامل مع 

  التحالفالشركاء في  یجب على  في أعباء العمل:    المشاركة .  6

یتقاسمون أعباء العمل    التحالفیهم وعي بأن الكل في  ن یكون لد أ

و منصفة،  ھدف  أ بطریقة  طموح  مستوى  على  به  یقومون  ما  ن 

 الف. التح

إمكانیة  7 بمعنى  الرسمي:  التوثیق  یكون  أ .  كیاناً    التحالفن 

قانونیة وثائق  ویحتاج  مستقالً  في    ،قانونیاً  األعضاء  سیقبل  وھل 

ال االتفاق  من  نوع  أو  ترتیب  تحدد  رسمي؟  مكتوبة  تفاھم  وثیقة 

 ؟ التحالفالغایات واألھداف من ھذا 

مكتوبة  8 وأھداف  وأولویات  ستف:  )الوثیقة(.قیم  ھناك  هل  كون 

عّدة تحدد القیم والمبادئ واألولویات     بحیث یكون   ،للتحالفوثیقة م 

ً متفق  أمر   إلى    ،علیه  ا ینضموا  لكي  األعضاء  كل  علیه  یوقِّّع  أو 

 ؟ التحالف

ھ9 الدعایة:  سینظر  .  وكیف    التحالفل  الدعایة؟  موضوع  في 

العریض؟ وھل ھناك    أن  یرغب الشركاء في  الجمهور  إلى  ی قّدموا 

 المیة؟ ومن سیكون مسؤوالً عن تنفیذھا؟ خطة  إع

 تنظیمیاً؟ كادراً دائماً وھیكالً   التحالف. الكادر: ھل سیحتاج 10
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 أسس التحالف الناجح 

الّسیاسیّة    التحالفات   یستعرض "ایفان دوھرتي" أفضل ممارسات 

والمنظمات   السیاسیّة  األحزاب  على  التي  والقضایا  النّاجحة، 

في االعتبار عند محاولتها بناء ائتالف  السیاسیة األخرى أن تأخذھا  

جدید، أو تقویة ائتالف موجود، عبر تغطیة مواضیع االئتالف من  

بناء   علیه التحالفات خالل  والمحافظة  وتركیبه ا،  واالتصال،  ا،   ،

الموارد، واالستهدا وإدارة  الناخبین،  مع  والتواصل  ف 

الّسیاسیّ أویرى    . االنتخابیّة  واالستراتیجیة  االئتالفات  تتشكل  ن  ة 

أسباب   الحكومة  ،أساسیّةلثالث  وفي    : في  حاكمة،  أكثریّة  لضمان 

  :لخلق بدیل ذي مصداقیة للحكومة، وخالل االنتخابات   : المعارضة

أن    ینبغي و  . أعلى مستویاتهاتائج إلى  ورفع الن دعم الناخبین  لتقویة 

یوجد حّس بالشراكة، حتّى لو اختلف حجم األحزاب األعضاء، أي  

الش تعني  ت  ال  والمراكز  المسؤولیات  كّل  أّن  بطریقة  راكة  قسم 

متساویة ضمن االئتالف، بل تعني أّن كّل تجّمع ی حترم للخصائص  

بها   ی ساھم  التي  كالتحالفالفریدة  له  تجّمع  وكّل  متساو،  یة  لمة 

فائتالف   الفوائد،  توزیع  وكیفیّة  القرارات  صنع  كیفیّة  في  وعادلة 

یرلندا، مثالً، كان یتألّف  في إ   Rainbow Coalitionقوس قزح  

صغیر،   والثالث  متوسط،  وآخر  كبیر،  واحد  أحزاب:  ثالثة  من 

بنسبة االئتالف  ذلك  في  المراكز  َمت  ق ّسِّ لذلك،    3:1:2  وكنتیجة 
291 . 

  تحالف نصائح "دوھرتي" ألفضل ممارسات بناء  ویمكن إجمال  

 : 292ناجح من خالل عناصر أساسیّة متعّددة أھمها 

األولى   . 1 المرحلة  بین    : في  المصلحة  تحدید  المهّم  من 

 األحزاب. 

 
 ؤلي األحمل     ت همل   "، تي  ورق  عم   "جفض  ؤمارسا. االئتالفارفان دوه 291

 (.2004)الضف  الع يي  ول  : المعزة الةرمق اطي البطني  كانبن الثاني/
 اايق.المصةر ال 292
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یجب االتفاق حول عملیة المفاوضة    : قبل البدء بالمفاوضات   .2

ة األحزاب في  من المهّم عدم توّرط قاد ووفریق مفاوضات مناسب،  

 عملیّة المفاوضات. 

من    . 3 تحقیقه  ترید  ما  معرفة  األعضاء  األحزاب  على 

 التحالفات. 

، تأسیس مبادئها األساسیة التي ال  على األحزاب، منذ البدایة  .4

 یمكن أن یتّم التنازل عنها أو التفاوض حولها. 

المفاوضة: "كّل شيء أو    باستراتیجیة على الشركاء االلتزام    . 5

ّم االتفاق على أّي شيء حتى یتّم االتفاق على  ء" حیث "ال یت ال شي

شيء،   العملیة،  بحیث  كّل  طوال  مرتبطة  ستظّل  األحزاب  كل  أّن 

منع األحزاب الفردیة من فسخ االرتباط عندما تحصل على ما  وست

 ترید. 

عندما یتّم أخیًرا التوّصل إلى اتفاق، من المفید أن یتّم نشره    . 6

،  التحالف األحزاب إلظهار وحدة  كوثیقة رسمیّة موقّعة من قبل كلّ 

 ولتعزیز الشفافیّة، وللتملّص من تأویالت مختلفة وسوء تفاھم. 

االتفاق    على األحزاب   .7 )بیع( فكرة  أھمیّة  أن تعي  األعضاء 

التي   الحزب  ناخبین لقاعدة  دائرة  أھّم  فیجب   ت عّد  علیها،  للحصول 

لتفسیر   المناسبة  والموارد  الوقت  تخصیص  قاعدة  ل  التحالفإذن 

 المؤیدین وللتأّكد من )شرائهم( أو تبنّیهم ألھداف االئتالف. 

المحافظة   .8 المهم  و  من  مستمر  اتّصال  بین  على  استشارة 

 على كّل مستویات القیادة.  التحالف شركاء 

یتّم التأسیس آللیّة لحّل النزاع، ویتّم التوافق علیها    یجب أن   . 9

 من قبل كّل شركاء االئتالف منذ البدایة. 

 النزاعات أو الخالفات الّداخلیة یجب أن تظل سریّة.  .10

قیادة  11 الت  التحالف. یجب على  ویتّم  تكون مكشوفة  عّرف  أن 

 علیها بسهولة، وأن تكون حاسمة. 
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القر  تستدعي   . 12 صنع  أنار  عملیة  التحالف  تكون    ضمن 

 عملیة محّددة بوضوح. 

ا  . 13 لتحدید عضویة  بنائه  و   لتحالفھناك ثالثة خیارات عاّمة 

( العضویة المرتكزة على الحزب، حیث یؤلِّّف أعضاء  1  . وتنمیته

یة المرتكزة على  ( العضو 2  التحالف،األحزاب المشاركة عضویة  

حیث التحالف حزأل  یمكن  ،  حزبیین    بیینعضاء  غیر  أن  وأعضاء 

الحزب   تحالفأعضاء    ا یصبحو إطار  من  3  . خارج  مزیج   )

أعضاء االثنین،   العض   حیث  یؤلّفون  وكذلك  الحزب    التحالف ویة 

 یستقطب المستقلّین وغیرھم لالنضمام خارج إطار الحزب.

ا14 الستقطاب  استراتیجیات  ر  ت قرَّ طریقة  .  بحسب  ألعضاء 

 تحدید العضویة. 

أن یكون صوتًا واحًدا، ھذا ال یعني أن    تحالف الیجب على    .15

  یستخدم اللغة   التحالف، ولكن أّن  لتحالفشخًصا واحًدا یتكلّم باسم ا

 واألفكار والمواقف نفسها في مخاطبة العاّمة. 

فریدة،    أن  التحالف یجب على    .16 ی وَسم برمز فرید، ورسالة 

تحدیدھا ومجم للجمهور  یمكن  التي  الشعارات  من  فریدة    وعة 

 والتعّرف علیها بسهولة. 

من    .17 فئات  أیّة  حول  مسبقًا  یوافقوا  أن  األعضاء  على 

جمهور  ی المجتمع   ھم  الم  التحالفؤلّف  ومن  األساسي،  ستهدف 

الناخبین    التحالف قاعدة   من  أنواع  وأّي  لإلقناع؟  القابلون  وناخبوه 

ذب؟ وأین یعیش ھؤالء الناخبون؟ وإالّ، إذا لم  أن یج  التحالف یرید  

یتّم ھذا، فإّن وقتًا وموارد ثمینة ست هدر على ناخبین غیر متلقّین أو  

 . التحالف منفتحین لرسالة

اخبین ووضع الرسالة مهّمان بشكل خاص  التواصل مع الن  .18

 تظر االنتخابات. وین قاعدته  الذي یبني  للتحالف
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العضویة19 رسم  إن  ومسا.  جمع  ،  وأحداث  الحزب،  ھمات 

ینّظمها   التي  األموال  التحالف  األموال  لجمع  معیاریة  وسائل  كلّها 

 . لتحالفل

والنشاطات    .20 للمصاریف  مركزي  صندوق  إنشاء  یمكن 

لیس في    المشتركة،  مواردھا  كّل  تستثمر  أن  لألحزاب  ضروریًا 

 . حساب مشترك 

 مرتین  د ذاته . یجب تفادي خلق ب نى متوازیة تقوم بالمجهو21

 أو أكثر وتضیّع الموارد المحدودة. 

ً   لتحالفعلى ا .22 ، وأن یراقب عن  أن یتّفق على میزانیة مسبقا

 كثب، ویحّدد أولویات جمع األموال. 

یحتاج  23 كأي التحالف.  مقاربة    ،  إلى  سیاسّي،  حزب 

إستراتیجیة لالنتخابات، والهدف ھو رفع عدد المقاعد التي سیفوز  

 حّد ممكن.  ى أعلىإل التحالفبه 

. یجب أن یكون ھناك تقسیم للمسؤولیات بناًء على َمواطن  24

 القوة والضعف لألحزاب األعضاء والمجموعات في كّل منطقة. 

ك 25 عن  متبادل  اتفاق  یوجد  أن  یجب  مرّشحي  .  اختیار  یفیة 

 وكیفیة ترشیحهم.   التحالف

أعضاء    . 26 مواد    التحالفعلى  على  مسبقًا  یتفقوا  أن 

 بما فیها الرمز والرسالة والشعارات. االنتخابات، 

 قواعد التفاوض مع المنافسين والحلفاء 

إجراء   إلى  السیاسیة  األحزاب  أو  المرشحین  من  الكثیر  یلجأ 

ان مكاسب  لتحقیق  تهدف  تفید  مفاوضات  مشتركة،  تخابیة ومصالح 

إمكان  من  لالستفادة  التفاوض  من طرفي  كل طرف ضمن  كل  یات 

أ  توافق  أو  تحالف  أو  الجهود، تآلف  تنظیم  یقوم    و  أن  یتطلب  مما 

  فاعل مع المرشحین لمناقشة تشكیل تحالفات المرشح بعقد لقاءات للت 

عدم   تضمن  التي  المواضیع  من  عدد  حول  االتفاق  أو  انتخابیة 
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المرشحیناالص بین  الكاسح  مادة  طدام  تكون  أن  یجب  ولذلك   ،

مس مخططة  من  الحوار  خالیة  األھداف  واضحة  تكون  وأن  بقاً، 

منطقیة  ا مقدمة  إلى  الحوار  موضوع  تحلیل  یتم  أن  ویجب  للبس، 

)تحدید مضمون وفكرة الحوار(، والنتیجة من الحوار، وأال یطول  

مملة إطالة  إلى  فیتحول  مالحوار  عدد  وھناك  الهامة  ،  النصائح  ن 

 أھمها:  ت ینبغي أخذھا بعین االعتبار قبل البدء في المفاوضا

 الطرف اآلخر. حدد ھدفك من المفاوضات وھدف . 1

 كن مستعداً لكافة سیناریوھات التفاوض.  .2

موقفك    .3 تخدم  التي  والحقائق  البیانات  بتجهیز  قم 

 . 293التفاوضي 

4.  ً  . بنفسك ومتفائالً  كن واثقا

 .294اتك من المفاوضات المفترضةحدد أولوی .5

ً أدرس مسبق  . 6  منافسك، قوته، مهارته، ضعفه.  ا

 

المف أثناء  الهامة  المحاذیر  على  أما  إیجازھا  فیمكن  اوضات، 

 : اآلتيالنحو 

 حاول التركیز، واإلصغاء الشدید، والفهم السریع.  .1

 ال تفاوض وأنت في عجلة من أمرك.   .2

 ط. ال تذھب لتفاوض وأنت تحت الضغو  .3

 ظهر كل نوایاك وأفكارك وأھدافك.ال ت    .4

 ال تعكس تردداً أو قلقاً ألنه یمنح الطرف اآلخر تقدماً.   .5

من  ت   . 6 المستوى  نفس  على  بتنازالت  مشروط  التنازالت  قدیم 

 الطرف اآلخر. 

 ال تقم بالتضلیل أو الخداع.   .7

 
 .81ص .  ؤصةر سبق ذك ه..سليمان..  دلي  تةرربي لألح اب 293 

تبل  العبيكلان  ؤكض:  حالن وهيله  )ال رلا   المثالي  ت هم كيفين كين  المفاوض    294

 .27(. ص1998
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 ال تغلق كل قنوات االتصال إن باءت األمور بالفشل.   .8

 والمعقول. ات الطرف المفاوض في إطار المقبول حقق رغب .9

 عبر عن رفضك بصرامة وتهذیب ودون إساءة.   .10

 ضمن االستفادة القصوى. توصل إلى وضع ی   .11

 . بسهولة  حاول أن تناضل إلى آخر فرصة وال تستسلم  .12

 شبكة المتطوعين في الحمالت االنتخابية 

االنتخابیة    الشباب المتطوعون في المبادرات والحمالت   یشارك 

 ً من رغبتهم في كسب المعارف وتطویر المهارات، وزیادة    انطالقا

فهم عمل،  فرص  على  الحصول  في  أن    حظوظهم  یعتبرون 

ویتطلعون   قوتهم،  مكامن  الختبار  وسیلة  مهام    إلنجاز مشاركتهم 

بمهام   االنشغال  إلى  ال  جدیدة،  مسؤولیات  وتحمل  وحیویة  جدیة 

التطوعي  و  .295تافهة  العمل  تحقی یسهم  في  الجماعات  العدید  مع  ق 

الذین یشاركون في لجان الحمالت االنتخابیة،   الغایات لألفراد  من 

المت تساعد  مع  فهي  التفاعل  في  مهاراتهم  تنمیة  على  طوعین 

التكیف   من  قدر  تحقیق  من  وتمكنهم  التطوعي،  العمل  جماعات 

االجتماعي   وعیهم  من  ویزید  بالرضا،  والشعور  االجتماعي 

في والسیاسي،   لالھتمام  وخدمة    ویدفعهم  العامة  المصلحة  مجال 

یتعلمون    .296المجتمع  االنتخابیة  الحمالت  في  المتطوعین  أن  كما 

مهارات جدیدة أثناء العمل في ھذه الحمالت، تحدیداً حول االتصال  

اإلقناع   مهارة  اكتساب  على  والقدرة  أوقاتهم،  وتنظیم  بالناخبین 

الحمال في  العمل  یتیح  كما  الفرصلآلخرین،  االنتخابیة  لبناء  ت  ة 

أن   كما  واسعة،  عالقات  شبكة  وإقامة  ممیزة  اجتماعیة  عالقات 

تحد   –المتطوعین   یسهمون    –یداً  الشباب  االنتخابیة  الحمالت  في 

 
ناتالي سليمان  ت هم   استخةا، تكنبلبهيا المعلبؤا. است اتيجيا إلشل ال الشلباب   295

 .2(.ص2010عزة الةرمق اطي البطني في المباطن  العالمي   )يي و.: الم
)اإلسكنةرر : دار الطبع  الح     سلبى ؤحمة همع   ط رق  العم  ؤع الجماعا.   296

 . 35(. ص1995
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من   القصوى  االستفادة  المفید  ومن  السیاسیة،  الحیاة  في  بفعالیة 

 جهودھم وطاقاتهم. 

 منح والت   ال نتخابیةاال  المشاركة  أن مفادھا  حقیقة  من وانطالقًا

 المقصود  التدریب  خالل من  وتتأتى مارست   ولكن ورث،ت  

األنشطة والمدروس االنتخابیة،   بالعلمیة  مرتبطة ال واألعمال على 

 العمل طریقة الجماعات في  أنواع حدىإ  المهام جماعة  تعتبر  ،لذلك

ً أساس تتشكل وھى الجماعة، مع  األعمال من مجموعة لممارسة ا

 شئون في األفراد  انخراط زیادة تستهدف التي البرامجوواألنشطة  

ومخططة مقصودة  بطریقة  ، مجتمعهم  دفع أجل من ومدروسة 

 : 297الجماعات من  من النوع  ھذا ویتكون  ،التغییر عملیة 

 تفاعل في  بعضهم مع یرتبطون  األفراد  من مجموعة •

   .مستمر

 اآلخر.  مع  الواحد  بعضهم مع یتوحدون •

 .كجماعة  بعضهم مع األعضاء یرتبط •

 في والمعتقدات  واألعراف القیم  من مجموعة تحكمهم  •

 مشتركة.   اھتمام منطقة 

 أھداف وتحقیق مشتركة مهام إلنجاز  بعضهم مع یعملون •

ً مسبق  علیها متفق   . ا

فالشخص  إ الخبرات،  تراكم  على  تعتمد  االنتخابیة  الحمالت  ن 

أكثر   سابقة  انتخابات  في  التجربة  لالنتخابات  صاحب  استعداداً 

قد  ال انتخابیة  حملة  أي  لنجاح  النظریة  والخطط  فاألفكار  حالیة، 

العملیة  المحكات  لكن  كتابتها،  تم  لو  احتدام    تكون مفهومة  في ظل 

أو االنتخابیة  في    الحمالت  العاملون  یعیشها  التي  الضغوطات 

 
"استخةا، هماع  المزا، في تنشليط اتجاهلا. جعضلاء ؤ اكل    جحمة فاروق صالح   297

يلب،"  دراسل  ؤطبقل  عللى ؤ اكل  شلباب ؤةرنل  الف  -الشباب نحب المشارك  االنتخايي 
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ة  الحمالت االنتخابیة، واألحداث المتسارعة والدراماتیكیة التي عاد 

االنتخابات  تواجهها  أو  ما  المحترفین،  إلى  اللجوء  تستوجب   ،

قدراتهم   تنمیة  یجب  الذین  وغیرھم  الشباب  من  الواعدة  الخبرات 

وإ االنتخابیةومهاراتهم  الحمالت  في  للعمل  لهم  المجال  أیة  ف  ،تاحة 

كحزب   أو  كمرشح  جانبك  إلى  یكون  أن  تتطلب  انتخابیة  حملة 

من  مرشح ستضمن    مجموعة  فقط  لیس  الذین  المتطوعین، 

 . 298هم، إنما ستتمكن من االستعانة بجهودھم المیدانیة معكأصوات

الح  د تع في  وضروریاً  رئیساً  عامالً  المتطوعین  مالت مشاركة 

الناجحة    ،االنتخابیة االنتخابیة  الحمالت  االعتماد    أھمیة  إلىوتشیر 

االنتخاب  أصواتهم  ضمان  بخالف  فهم  المتطوعین،  فهم  على  یة، 

وإ  للمرشحین،  دعم  كسب  في  والمواد  یسهموا  المطویات  یصال 

الدعائیة والمطبوعات إلى الناخبین، وأیضاً المشاركة في حملة من  

وتوزیع   بیت،  إلى  الشوارع،  بیت  في  المرشح  والالفتات  شعارات 

ویرتدون   السیارات،  مواقف  وفي  أصدقائهم  وبیوت  بیوتهم  في 

فریق  طة االنتخابیة، وغالباً ما یكون  .الخ من األنشقمصان المرشح. 

من  عم متنوعة  بخلفیات  األشخاص  من  عدد  ھو  المتطوعین  ل 

تلفة  الثقافة والمهارة، ویتم اختیارھم في إطار تخصصات مهنیة مخ 

   .299ألداء مهام معینة تخدم األھداف اإلجرائیة للحملة االنتخابیة 

إطار الحمالت إن العمل التطوعي الذي تقوم به لجان العمل في  

الحم مدیر  من  تستدعي  على  االنتخابیة  المشرف  أو  االنتخابیة  لة 

فرق شبكة المتطوعین إعدادھم للمهام التي یفترض أن یقوموا بها،  

مكن أن یتحقق بنسبة نجاح عالیة دون العمل على  إال أن ذلك ال ی

خلق دوافع نفسیة واجتماعیة وثقافیة لشبكة المتطوعین، من خالل  

به  التأكید  یقومون  الذین  الدور  أھمیة  ال  ،على  فرصة  وإتاحة 
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الكتسابهم مهارات جدیدة، وتنمیة قدراتهم االبتكاریة عبر المشاركة  

ً الجماعیة وتفاعلهم مع بعضهم البعض، و ً   ممارسة سلوكا   دیمقراطیا

تحت   االنتخابیة  الحملة  أثناء  تتم  التي  الفعلیة  الممارسة  وعبر 

 . كة المتطوعین إشراف وتوجیه المسئول عن شب

أساسی المتطوعون عامالً  اً وضروریاً ألي حملة، وكلما  ویعتبر 

ستغل الوقت بشكل  یازداد عدد المتطوعین كان بإمكان المرشح أن  

الكافي، فاعل ومركز، حتى و المال  له  لم یكن  المتطوعین   إن    ألن 

 . 300یمكنهم التعویض عن ذلك

 دوافع التطوع عند الناس

یشتركون في االنتخابات بحكم والءاتهم الحزبیة،  ھناك أشخاص 

ألسباب  أو    أو  المرشح،  مع  الشخصیة  بعالقاتهم  ترتبط  شخصیة 

و  لدوافع ذاتیة یرغب بعض المتطوعین بتحقیقها مثل إثبات الذات أ

اجتماعیة ألسباب  أو  مهاراتهم،  في    ، تطویر  نفسه  یجد  فالبعض 

الظروف إ توفرھا  التي  والتجمعات  العالقات  على    طار  االنتخابیة 

توأیة حال،   أن  الحملة  إدارة  أدوارالمطلوب من  للمتطوعین  اً  حدد 

محددة حتى تضمن االستفادة من جهدھم ودعمهم، وحتى ال یصابوا  

، واألھم أن تحدد برنامج عمل خاص مع  بالملل فینسحبوا من العمل

نشاطات   وتغطیة  األدوار  توزیع  خالله  من  یتم  زمني  جدول 

الحملة أیام  طوال  مدیر    االنتخابیة.  المتطوعین  یقوم  أن  ویمكن 

حدید المهام المطلوبة من المتطوعین وتفویض شخص في  الحملة بت 

العمل   مجموعات  مع  المتابعة  مسئولیة  یتولى  الحملة  إدارة 

العمل  ال مسئولیة  یتولى  أن  فائدة  واألكثر  األفضل  ومن  تطوعیة، 

بدا قبل  العمل  یبدأ  شخص  باستقطاب  التطوعي  لیقوم  الحملة،  یة 

تدریبیة  المتطوعین، وإعداد قوائم بأسمائهم، واألھم   القیام بدورات 

وتوفیر   منهم،  المطلوبة  بالمهام  القیام  تكفل  للمتطوعین  وتأھیلیة 
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م، ومراجعة الخطط المیدانیة أو اإلداریة أو  االحتیاجات الخاصة به 

 منهم.  واللوجستیة المطلوبة

 متطوعين التجنيد 

من مهام المرشح    مهمة رئیسة تبر تعبئة المتطوعین وتجنیدھم  تع

الحملة  الحملة  ف  االنتخابیة،  ومدیر  في  المتطوعین  شبكة  غیاب 

ی   أن  شأنه  من  انتخابیةاالنتخابیة  أصواتاً  المرشح  ویعكس    ،فقد 

  وی زید أعباء حملته المادیة والبشریة،  ضعف التأیید الجماھیري له،

منظ  ،لذلك خطة  إعداد  المتطوعین،  یجب  لتجنید  بعدة مة    وینصح 

قبل   من  بها  القیام  الضروري  من  وفریق  خطوات  المرشح 

 :301حملته 

أن تكون صریحاً وواضحاً في موقفك ومبررات ترشحك،  .1

عك أن تقنعهم برؤیة ھامة  ومن المهم للمتطوعین الذین سیعملون م

 یشتركون معك فیها. 

الشباب والرجال  أن تقوم بتحدید الفئات التي قد تدعمك من   .2

 والنساء. 

وقدرة .3 فیها،  المتطوع  تحتاج  التي  الزمنیة  المدة  كل    حدد 

 . تهللقیام بمهم متطوع

 وضح المهام والمسئولیات التي على المتطوع أن یقوم بها.  .4

 

ابیة أثناء تشكیل شبكة المتطوعین أن  وعلى مدراء الحملة االنتخ

 یبادروا إلى أخذ االعتبارات التالیة: 

الكافیة:  توفأوالً:   المالیة  الموارد  المیزانیة  یر  تضمن  بحیث 

بالعمل للمتطوعین  من    المخصصة  األقصى  بالحد  والتحرك 

أن   باالعتبار  األخذ  أن  أالمرونة، مع  المتطوعین یجب  عداد شبكة 
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ستة أشهر على األقل في إطار التدریب وتنسیق  یتم البدء معها قبل  

 مهامهم وتنظیم أدوارھم. 

یقوم مدیر الحملة    حیث ریق المتطوعین مناطقیاً:  اختیار فثانیاً:  

المتطوعین   باستقطاب  مناطقهم  والمرشح  توزیع  تضمن  بطریقة 

 الدائرة االنتخابیة المستهدفة.  ونجغرافیاً، وبحیث یغطي المتطوع 

 ً التوازن  ثالثا المتطوعین:  :  اختیار  المتطوعین  في  اختیار  عند 

شبكة   تعكس  أن  ضرورة  إلى  االنتباه  حالة  یجب  المتطوعین 

المجموعات   وتمثیل  الجنسین،  كال  الشبكة  تضم  بحیث  المجتمع، 

المختلفةثن اإل االجتماعیة  أو  اللغویة  أو  الفئات    ، یة  كافة  وتشمل 

 . 302العمریة

   مصادر التجنيد

ال مدیر  أو  للمرشح  إلى منظمات  یمكن  یلجأ  أن  االنتخابیة  حملة 

المدني األھلیة  ،المجتمع  والكلیات  ،  والجمعیات  والجامعات 

، كما یمكن عند  المؤسسات لالستعانة بمتطوعین من ھذه    المتوسطة 

تجنید متطوعین جدد حثهم على استقطاب أقربائهم وزمالئهم  عملیة  

ش  عن  المسئول  وتحدیداً  الحملة  لمدیر  ویمكن  بكة  وأصدقائه، 

بتعبئته،   المتطوعون  یقوم  نموذج  بتصمیم  یقوم  أن  المتطوعین، 

المو وبرنامجها    ین تطوعإعطاء  الحملة  مضمون  تتضمن  رسالة 

 . 303نتخابیة المطلوبة االنتخابي، ونوعیة النشاطات واإلجراءات اال

تجنید   أثناء  االعتبار  بعین  أخذھا  یجب  محاذیر  وھناك 

الجدد مباشرة إلى اجتماع    المتطوعین الجدد، فال تدعو المتطوعین

ا تكون بالنسبة  عمل، ألن مثل ھذه االجتماعات تخلق ارتباك وربم

غیر   وھم  االجتماع  في  حضورھم  أن  خاصة  مفیدة،  لیست  لهم 

الحم بتفاصیل  لمواضیع  ملمین  إثارة  في  یتسبب  قد  وبرامجها،  لة 
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أو   مناسبة،  غیر  أسئلة  یطرحوا  أو  االجتماع،  مضمون  عن  بعیدة 

دمت سابقاً، وبذلك یثیرون تشویشاً أثناء اتخاذ  اقتراحات ق  یقترحون  

 القرارات.

 ً أیضا المفید  بسیطة    المتطوعونمنح  ی  أن    ،ومن  مهام  الجدد 

بمهام تكلیفهم  في  البدء  قبل  المتطوع    بحیث حیویة،    ومحددة  یقوم 

بالعمل البسیط، وأن یكون معه أحد األفراد المخضرمین في شبكة  

ء ھام یؤخذ لفحص ما یستطیع المتطوع أن  المتطوعین، وھو إجرا

به ومست  ،یقوم  راضیاً  كان  یتم  وإذا  النهایة  وفي  به،  للقیام  متعاً 

لدیه   قبول  وتالقي  یتقنها  التي  المهمة  نحو  المتطوع  ویملك  توجیه 

 . 304الحافز للقیام به 

 تدريب المتطوعين 

یقومی   أن  ودخول    فترض  المباشرة  قبل  االنتخابیة  الحملة  مدیر 

المتطالحمل عمل  فریق  باختیار  االنتخابیة  في  ة  وإشراكهم  وعین، 

المتطوع  اكتساب  ألن مثل ھذه الدورات تساھم في   ،دورات تدریبیة

وتجعله االنتخابیة،  الحملة  تحتاجها  واجتماعیاً    لمهارات  نشطاً 

 . ه وتساعد في بناء المعلومات الضروریة لدی

ة تشرف على  ومن المهم أن یقوم مدیر الحملة بإعداد لجنة خاص

العمل    ،المتطوعین تتشكل  ضمن مجموعات،    علیهموتقسیم  بحیث 

والخاصة بمهمة    ،المتشابهةوفقاً لمهاراتها المشتركة وكل مجموعة  

مجم كل  وتكلیف  ومحددة،  المتطوعین  معینة  مجموعات  من  وعة 

بمهمة مختلفة عن األخرى، أو یمكن إشراك أكثر من مجموعة في  

 ً لنوع المهام المطلوب تنفیذھا، واحتیاجات    مهمة واحدة، وذلك طبقا

 . الحملة وأھدافها 

 

 
 .298ص  المصةر الاايق. 304



267 

 

لعددٍ   تتیح  المجال  الیوم  االنتخابیة  من    الحمالت  كبیر 

اإل ال أو  فاإلدارة  فیها،  للعمل  المختلفة  التسویق  تخصصات  أو  عالم 

الحملة   صمیم  وفي  رئیسیة  مجاالت  العامة  والعالقات  السیاسي 

الستغال الفرصة  وتتیح  أو  االنتخابیة،  المرشح  وعلى  الخبرات،  ل 

األحزاب السیاسیة استقطاب ھذه الخبرات، ألن مثل ھذه الخبرات  

على قادة الحملة أن یعملوا  ینبغي  و  . 305توفر المال والجهد والوقت 

جمع   ندوة،  على  أو  محاضرة،  إطار  في  بهم  واللقاء  المتطوعین، 

 ضمن: تی   ،وفعالتوضیح موجز تتناول إجراء  

أھ - عن  موجزة  الحملة  رسائل  في  ومجهودھم  دورھم  میة 

 االنتخابیة. 

 شرح األنشطة المطلوبة من المتطوعین.  -

 المتطوعین ألداء مهامهم. توضیح المهارات المطلوبة من  -

 األنشطة لبرنامج المرشح. إعالن الجدول الزمني ومخطط  -

المتطوعین وتوزیعهم  -   ضمن   تحدید مهام كل مجموعة من 

 فرق عمل. 

مجم - إلى  المتطوعین  مهارات توزیع  ضمن  عمل  وعات 

بحیث   متخصصة،  أو  متشابهة  مجموعة  كل  كل  ومؤھالت  تقوم 

 كثر من نشاط. بنشاطها، مما یغطي للحملة أ  مجموعة

ا - سیر  عن  للمتطوعین  توضیحیة  نشرة  لحملة  توزیع 

 االنتخابیة. 

وتعریفهم  ا - للحملة،  الداخلیة  اللجان  المتطوعین على  طالع 

حتى   بالتحدید  لجنة  كل  عمل  اختیار  بطبیعة  متطوع  لكل  یتسنى 

 اللجنة التي یرغب في التطوع فیها.  

الممثل   - یكون  أن  على  جامعة  كل  في  للحملة  ممثل  اختیار 

یتو أن  وعلى  الجامعة،  ھذه  في  الناشطین  الطالب  تحدید  من  لى 

 
 .64.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.جوداي..  دلي  إعةاد الحمال. 305



268 

 

التي  للتواصل  اإستراتیجیة   الجامعة  في  الطالبي  الوسط  مع  لحملة 

 یتبع لها.  

حملة في كل منطقة جغرافیة  اختیار متطوع مسئول عن ال -

قلب  من  المتطوع  ھذا  یكون  أن  سكانها    ویفضل  من  أو  المنطقة، 

 ذوي السمعة الطیبة.  

أو عمالیة على   - نقابة مهنیة  داخل كل  للحملة  اختیار ممثل 

ھذ  یكون  النقابة  اأن  داخل  ونشط  عامل  أن    ، الممثل عضو  وعلى 

 لتي یتبع لها. یتولى تحدید إستراتیجیة تواصل الحملة مع النقابة ا

 تجهيز قاعدة بيانات للمتطوعين

تنظیم جهود المتطوعین من خالل إعداد قاعدة بیانات   مهم من ال 

لال وذلك  المتطوعین،  لكل  الذاتیة  مجهوبالسیر  من  داتهم  ستفادة 

بحیث تتضمن قاعدة  ضمن نطاق مؤھالتهم ومهاراتهم وخبراتهم،  

 : 306البیانات 

 الحملة االنتخابیة. إعداد بطاقات ھویة خاصة بمتطوعي  -

بال - المتعلقة  المعلومات  من  كعددھم،  التأكد  متطوعین 

 وتأھیلهم. 

الجنس   - تشمل  بالمتطوعین  مفصلة  دیمغرافیة  قوائم  إعداد 

 والعمر والمنطقة الجغرافیة. 

ھواتفهم،   - عناوینهم،  المتطوعین،  بأسماء  قوائم  تجهیز 

 للتمكن من الوصول إلى كل متطوع وقت الحاجة. 

شبكة   - لوحة  توزیع  خالل  من  مجموعات  إلى  المتطوعین 

 عن شبكة المتطوعین في مقر الحملة.  تحفظ لدى المسئول 

 

المجموعات  تبدأ  أن  أنشطتها    التطوعیة  وقبل  ممارسة  في 

قاعدة بیانات  وضع  بالحملة االنتخابیة    وفریقمدیر    یقوماالنتخابیة،  
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المتطوعین   جهد  من  االستفادة  تكفل  والمالوتوفر  حیویة  ،  الزمن 

 اآلتیة: البیانات والمعلومات بحیث تتضمن 

 عدد المتطوعین التي تحتاجها الحملة االنتخابیة.  -

بشكل   - المتطوعین،  على  ستوزعها  التي  التفصیلیة  المهام 

 جماعات.فردي أو على شكل 

سیقوم   - التي  المنشورات  أو  الملصقات  أو  الالفتات  عدد 

 المتطوعون بتوزیعها. 

تطوعون بزیارتها في حملة من  المعدد المنازل التي سیقوم  -

 بیت إلى بیت. 

التي   - الجوال  كروت  أو  الالسلكیة  األجهزة  نسبة  تقدیر 

على   أم  الجمیع  على  توزیعها  سیتم  وھل  للمتطوعین،  ستوفر 

 وعات؟ مسئولي المجم

 عدد المتطوعین الذین تحتاجهم للقیام باالتصاالت الهاتفیة.  -

ال - الدعایة  سیشكلون  الذین  المتطوعین  في  متحعدد  ركة 

 توزیع المواد الدعائیة في الشوارع وعلى السیارات. 

بها   - سیقوم  التي  المهام  عدد  یشمل  زمني  جدول  تحدید 

انتهاء   ،المتطوعون حتى  وأسبوعي  یومي  بشكل    وموعدھا 

 نتخابات. اال

 تحفيز المتطوعين 

ً   ی فضل  دوما في  ب  القیام  انخراطهم  بدایة  منذ  المتطوعین،  تحفیز 

ضمن   لجنة العمل  المتطوعین  فریق  رضاھم    ، شبكة  وتقییم 

، وعملهم  وضروریةً   حیویةً   اً أنهم یبذلون أدوار  ، باستمرار، خاصةً 

المتطوعین   شبكة  مسئول  وعلى  الحملة،  لنجاح  أساسي  شرط 

بشكل دوري، والتفاھم معهم حول أي مشكلة تواجههم  االتصال بهم  

الخ من  مجموعة  اقتراح  ویمكن  معهم،  یحدث  فهم  سوء  طوات  أو 

 لیة ضمن تحفیز المتطوعین: التا
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التي   - شابه،  ما  أو  القبعات،  أو  االنتخابیة،  القمصان  توفیر 

 وتجسد انضمامه إلى حملة المرشح.   ،تمیز المتطوع

  شبكةمدیر الحملة إلى    توجیه رسائل شكر من المرشح أو  -

 المتطوعین. 

الید، أو الظهر، أو أقالم   - الهدایا، كحقائب  المتطوعین  منح 

 الذین یقومون بأدوار فعالة. خاصة للمتطوعین 

الخاصة   - اإلعالمیة  األحداث  في  المتطوعین  شبكة  إبراز 

األفالم   أو  الدعائیة،  اللوحات  وفي  االنتخابیة  المرشح  بحملة 

 307  القصیرة. 

الم  - خالل تحفیز  من  معنویاتهم  ورفع  باستمرار  تطوعین 

بینهم،   الروابط  لتعمیق  دوریة  مناسبات  ارتباطهم  تنظیم  وتعمیق 

ً بالحمل  . ة أو الحزب عموما

 توفير اللوجستيات الضرورية للمتطوعين 

یقوم ی   أن  المس  فترض  المتطوعین  ؤ المشرف  شبكة  عن  ول 

وأدوار   تتناسب  تدریبیة  ومواد  توضیحیة،  نماذج  بتصمیم 

الضروریة،   بالمواد  وتزویدھم  علیهم،  المهام  وتوزیع  المتطوعین 

ز االحتیاجات التي  ووجبات الطعام واإلقامة، وأبربما في ذلك النقل 

 :308ھي   تلزم شبكة المتطوعین

 المعدات واإلمدادات الضروریة لهم.  -

 المواد التدریبیة.  -

 تغطیة تكالیف التنظیم والتدریب.  -

وأج - كالهواتف  االتصاالت  الالسلكیة  أجهزة  االتصال  هزة 

 نترنت. والفاكسات وشبكة اإل

 
 . 54المصةر الاايق. ص 307
 . 55المصةر الاايق. ص 308
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 الطابعة. الحواسیب واآلالت  -

من مطب - للحملة  الدعائیة  وقمصان  المواد  ومطویات  وعات 

 . وقبعات... إلخ

 مسؤول شبكة المتطوعين 

یتم تخصیص  من األصلح لعمل شبكة المتطوعین في الحملة أن  

عن    الً ؤو ن مسیكو لعضو في فریق العمل المركزي إلدارة الحملة  

 : اآلتیة متابعة شبكة المتطوعین ویضطلع بالمهام 

 تنظیم كافة أنشطة شبكة المتطوعین.  -

 معهم باستمرار.  التواصلالمتطوعین، و  أنشطة  متابعة -

وتوزیعهم   - ومهاراتهم،  المتطوعین،  دوافع  على  التعرف 

المتطوعین    ، مجموعات   ضمن  من  عدد  مجموعة  كل  تضم  بحیث 

 ص أو نشاط ما. هة في تخصذوي المهارات المتشاب

 استغالل مواھب المتطوعین بما یخدم الحملة.  -

للمتطوعین  - التدریبیة  الدورات  على  تسبق    اإلشراف  التي 

 انطالق الحملة االنتخابیة. 

االحتفاظ بسجالت وقوائم المتطوعین كقاعدة بیانات یرجع   -

 إلیها عند الحاجة. 
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 الحمالتالفصل الرابع: اإلعالم والدعاية في 

 االنتخابية 

 

 االعالم والتسويق السياسي 

اإل  في    -سابقاً -عالمكان  مع   عالم إیتحدد  الحكومات  واتصال 

األغلبیة الحاكمة   ثم تحدد في تبادل الحوار السیاسي بین الناخبین،  

ذلك بعد  المجال    ،والمعارضة،  وسائل إتوسع  دور  دراسة   لى 

ثم   العام،  الرأي  صناعة  في  الرأي  االھتمام  اإلعالم  باستطالعات 

السیاسیة، وأصبح االعالم السیاسي في الوقت الحاضر   على الحیاة 

االعالم دراسة  ال یشمل  في  العام  واالتصال  بمعناھا  السیاسیة  حیاة 

اإلعالم،  وسائل  یضم  السیاسي   الذي  التسویق  الرأي،  استطالعات 

 .309االنتخابیة  والدعایة مع االھتمام بشكل خاص بالفترات 

وسائ األحزاب  تتولى  بشأن  المواطنین  إعالم  دور  اإلعالم  ل 

تشكیل   في  واإلسهام  والمرشحین،  وبرامجها،  المتنافسة،  السیاسیة 

وقد یشتمل ذلك على مواد تثقیف وتوعیة    ، لعام لدى الناخبینالرأي ا

اإلداریة   الهیئة  تقدیمها من جانب  یتم  قیام  لالنتخابات للناخبین  أو   ،

بإن  للناخبین من جانبها مواد اتاج  وسائل اإلعالم  ، كبدیل أو  لتوعیة 

 .لالنتخابات متمم ألنشطة التوعیة من جانب الهیئة اإلداریة 

العامیتمثل   الحمالت   الهدف  خالل  اإلعالمیة  التغطیة  من 

الدیمقراطیات   في  والنشر    العریقة اإلنتخابیة  واإلعالم  التقریر  في 

ومحایدة نزیهة  إتخاذ   ،بصورة  خالل  من  ذلك  تحقیق    ویمكن 

بین   وتلفزیوني  إذاعي  بث  أوقات  تخصیص  مثل  معینة  إجراءات 

على    )الطوعیة(   واالتفاقات جمیع األحزاب والمرشحین المتنافسین،  

 
جل  اقباس  دراس  نظ ر  في ؤفزب، االعال، الاياسي  ؤ  ؤي   عبةهللا الجافج 309
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نزیهة،   إخباریة  إخباریةبرامج  غیر  أو  إخباریة،  ،  وتقاریر 

قادة األحزاب  البدایة ضما  ،ومناظرات بین  للغایة في  الهام  ن  ومن 

و/أو مرشح   مع وسائل اإلعالم، وخاصة    لالتصالحق كل حزب 

  اإلذاعة و/أو التلفزیون، حیث أن معظم الناخبین یتلقون معلوماتهم 

  وھذا یعني أنه ال یحق  سائط اإلعالم، السیاسات عن طریق و  بشأن 

مذیع ألحد  ا  ألي  خاصة  معاملة  خالل  من  العام  الرأي  في  لتأثیر 

ا  أو  بصورةالمرشحین  اآلخرین.    ألحزاب  عن  ذلك  مختلفة  ومع 

مسألةیح على  یحصل  من  تقرر  أن  المذیعة  للجهة    االتصال  ق 

 .310للمناظرات وبرامج المناقشات 

  1968اسیة األمریكیة عام  وفي دراسة أجریت عن الحملة الرئ 

للمعلومات    بینت  إرسال  أجهزة  كونها  اإلعالم  وسائط  أھمیة 

قولبة عقل الجمهور بشكل واسع، وفي    في قدرتها  على  السیاسیة، و 

سي فإن المرشحین ینفقون أمواالً طائلة لصالح خبراء  المسرح السیا

استخدام  عبر  الناخبین  في  السحر  أثر  لهم  الذین  واإلعالم    الدعایة 

 .311وسائط اإلعالم الجماھیري 

ن وسائل االعالم تقوم بالتعرف على اتجاھات الرأي العام من  إ

العام   یتخذ الرأي  التي  للقضایا والهموم والمشكالت  خالل رصدھا 

تمس  مواق داخلیة  وقضایا  مشكالت  كانت  سواء  نحوھا،  محددة  ف 

بالنواحي   تتصل  قضایا  أو  المباشرة،  ومعیشتها  الجماھیر  حیاة 

ها على الرأي العام داخل بلد  انعكاساتومیة والعالمیة واإلنسانیة والق

كما تقوم وسائل االتصال بمهمة المشاركة في العملیة السیاسیة  ما،  

على قضایا معینة، فاالتصال یؤثر بشكل    من خالل تركیز االنتباه 

به عرض   یتم  الذي  األسلوب  من خالل  القرارات  في صنع  كبیر 

 الحقائق. 
 

 . a.c.e .ي شبك  المع ف  االنتخاي   سائ  االعال، في الحمال. االنتخايي   المصةرو 310

http://aceproject.org  
ؤجل   التصال الاياسي"   راؤين يبدهان  "وسائ  االتصال وعالقتزا يعملي  ا 311
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  أھدافلتحقیق   السیاسیة الحیاة   في اإلعالم  ائل وس  وتستخدم 

 :312عدیدة، منها 

 ینبغي  الذي وما  مهم،  غیر  ھو  وما  مهم  ھو  ما  . الوقوف على 1

یكون   األجندة وترتیب  نین،المواط  بحیاة  سیاسیة  صلة  ذو  أن 

 .لهم  السیاسیة 

مساند   عام رأي  خلق  في  قدرتها و  ،العام  الرأي  لتحریك . أداة 2

 الفئات  اھتمامات  ومخاطبة ما، قضیة من  نتفعینالم تأیید  واستغالل

كسب  بهدف  طریق   عن  للقضیة،  ودعمهم  تأییدھم  المعارضة 

 .ھدافاأل لتحقیق المالئمة  المعلومات  بتقدیم  یتحقق الذي  التنویه،

 األفراد  لدى الممكنة الطموحات  وخلق التغییر، على التشجیع  .4

 .المستهدفین

الدعوة 5 المشاركة للمشاركة،  .  على   وھي   إحداث  القادرة 

 .التغییر 

تعتبر مصدراً 6 اللمعلومات   .  والنخب،عند   فاإلعالم لنشطاء 

األنصار   من جمهور وتكوین  الشركاء جذب  في حیوي  بدور یقوم

 المنظمات  بین  للتنسیق وآلیات  وثیقة اتصاالت  وإنشاء ،والمساندین

   .واألفراد 

األإ ونشاط  المعاصرة  السلمیة  الثورات  تجارب    حزاب ن 

العامة القضایا  في  وسائلأ  ،السیاسیة  تبني  على  اإلعالم    كدت 

التسویق  اإل نظریة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  لكترونیة 

والسیاسي الجمهور    ، االجتماعي  الحمالت  بإثارة وعي  عن طریق 

بزیادة   السلوك  لتعدیل  المعرفة  تكثیف  تستهدف  التي  اإلعالمیة 

المرسلة،   التأثیر على والمعلومات  من    بقصد  المستهَدفة  القطاعات 

  بهدفالجمهور، وتدعیم الرسائَل اإلعالمیة باالتصاالت الشخصیة، 
 

 األداء تطبر  ..الجةرة عال،الااؤبل  اال حاا، صفة    ال زاق عبة إي اهي، انتصار  312

(.  2011والت هم     والنش   للطباع   الجاؤعي   الةار  يغةاد: )    والبايف  والبسيل  
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األفكار، وتمكین  بناء صورة ذھنیة عند الجمهور عبر المعلومات و

الجمهور  الجه بمصالح  الموضوع  لربط  باالتصال  القائمة  ة 

رسائل  ،  وتطلعاته بتصمیم  المنظمة  الجهة  تبدأ  الحقة  خطوة  وفي 

كاتخاذ قرار، ثم تأتي    ل إلى نتائج سلوكیة أكثر تحدیداً للوصو  جدیدة

مرحلة صناعة أحداث معیَّنة لضمان استمرار االھتمام بالموضوع  

إ وجماھیریاً،  وتغطیتها  فعل  عالمیاً  اتخاذ  على  الجمهور  حّثِّ  ثم 

محدد معبِّّر عن الفكرة، عن طریق الدعوة لتبنِّّي األفكار التي تركز  

اآللیات التي    ىحد إوتبدو االنتخابات    .313التصالیة علیها الرسائل ا

بدأت االحزاب والمؤسسات السیاسیة والمدنیة في استخدامها ضمن  

و انتخابي  أاسي  عالمیة بغرض إنجاح عملیة تسویق سی الحمالت اإل

ضمن نظریة التسویق التي تستثمر نتائج بحوث    ،و حزب أ لمرشح  

ال المعلومات واالستفادة  اإل االقناع وانتشار  عالم  قصوى من مواقع 

 االجتماعي. 

االعالمإ األكثر   ،ن  الوسیلة  ی   كونه  عادةً فعالیة،  أو    بإغفاله   تهم 

ی  بالجانب االخال  مساسه في كثیر    كاذبة  روج لوعود قي، وباعتباره 

األ السیاسي،من  المرشح  وإمكانیات  حجم  تتجاوز    ، ولذلك حیان 

اإل  أدوات  مختلف  بین  الربط  وایمكن  السیاسي  لتسویق  عالم 

بشكل المنظور   السیاسي  من  السیاسیة  التنمیة  عملیة  یعزز 

النظامي،   في    رصد عبر  والمؤسساتي  المتمثل  الملموس،  الجانب 

الروابط وتدعیم   یاغة برامج متكاملة تتجاوز الماضي ص وتوظیف 

المجتمع  السیاسي حركیة  والتسویق  آلیات لالتصال  إلى    ،وتحویلها 

السیاكما   األحزاب  خطاب  المجتمع  یوظف  في  تتواجد  التي  سیة 

طالبیة  -المدني   تنظیمات  شكل  في  كان  أو   سواء  نقابات  أو 

خدمي طابع  ذات  عملیة  -جمعیات  واإل  لتدعیم  عالم  التسویق 

للبرامج  یهدف    السیاسي  وتسویقها،  إالتي  الحزب  توفیر   ألن لیها 

 
همي     313 التغيي    ال اوييش ى  في  االهتماعي  التباص   ؤباقع  ؤةخ    -"دور 
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السلمیة   واأل  لإلعالمالوسائل  للموظفین  في  یسمح  بالتأثیر  فراد 

مصالحهم  ا مضمون تحقق  التي  المقترحة  الجماعیة  لقرارات 

والقانونیة   حقوقهموتضمن  المشروعة   والبیئیة  االجتماعیة 

 .314والسیاسیة 

بالقوى    لماماإل  على   وتتركز منهجیة اإلعالم والتسویق السیاسي 

بهذه   المحّركة المتأثر  العام  الرأي  واستقراء  السیاسي  للمجتمع 

واستخدام االتصا القوى،  المجتمعاألدوات  ھذا  في  الموجودة  ،  لیة 

االستنتاج   عملیة  االتصالیة   لتأثیرلوعلى  األدوات  بین  القائم 

واأل  واألھمیة  إیجاد والمتلقي  بغیة  المتوقع  لتسوی  ثر  مالئم  ق  مناخ 

 .الرسائل اإلعالمیة

الممتد إ التواصل  من  سلسلة  ھي  السیاسي  التسویق  حركة  ن 

دائریاً  وتتحرك  تتفاعل  دائریة  حركة  من   داخل  جملة  على  بناًء 

في  والمتأثرة  المؤثرة  والمنفعلة،  الفاعلة  من  وع،  المجتم العناصر 

 مروراً بالمؤسسات الرسمیةو،  المقاھيالزعیم السیاسي إلى رواد  

السیاسیة  واألحزا والتنظیمات  الوطنیة  واالجتماعیة  ب  والثقافیة 

ی    والنقابیة..الخ،  اإلعالم  عبر  السیاسي  أدوات  فالتسویق  خضع 

الرسائل من  جملة  إلى  الطرح   االتصال  على  المبنیة  اإلعالمیة 

والمراد  المتبنى  األیدیولوجي  أو  على السیاسي    .المجتمع   توزیعه 

أساس   وتعد  محطة  االعالمیة  تسویقي  الحمالت  عمل  أي  في  یة 

في االستخدام    للمساعدة  اإلقناعیة   مختلف القدرات  تدرسسیاسي، و 

للرسائل یضاف  المقصودة  األمثل  ذلك،  الرأي   إلى  قادة  دراسة 

حین عملیة  وتتكامل    ،والزعماء اإلعالمي  التسویق  تتكامل   نجاح 

بعضه مع  وتتناسق  البعض األھداف  التكامل  و   ، ا  أن    ینبغي ھذا 

أن أكثر الدراسات و ، خاصةالرسالة اإلعالمیة صر یوضع في عنا

اإلعالم  عبر  السیاسي  التسویق  وسیلة   لعملیات  لكل  أن  أثبتت 

الجمهوإعالمیة م  إقناع  عملیة   وإن أفضل  ر، قدرة تزید أو تقل في 
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كافة   تستخدم  التي  تلك  ھي  اإلعالم  عبر  سیاسي  وسائل  تسویق 

 الوقت عینه.  االتصال في 

ثانیة،   جهة  امن  التسویقیة  یقوم  تقنیاته  عبر  السیاسي  إلعالم 

في عملیات    بدور ھام ،  -مثالً -في الوالیات المتحدة حكامإالمجهزة ب

األم الطروحات إخضاع  إلى  على  ألمریكاالسیاسیة   م  قائمة   ،

اسي  اتصالیة تساھم في عملیة صنع القرار السی یة لمیكانیزمات عم

عندما تقوم    : األولى ،  وظائف أساسیة ووضع السیاسات ضمن ثالث 

القرار صنع  عملیة  بتنفیذ  االتصال  من   وسائل  مستمر  بتدفق 

صانعي   تأثیرھا مستغلة  المعلومات   إدراك  والقرار  السیا  في  سة 

على الواقعة  التأثیرات  القضیة لحجم  بشأن  اعتقاد  الجمهور  وفي   ،

القضیة ومدى وجود   ار لمواجهة صانعي القرار بضرورة اتخاذ قر

التغطیة اإلعالمیة ودرجة  عالقة بین االعتقاد في  التأثیر   مصداقیة 

 بها، ومدى وجود تشابه بین وجهة نظر الجمهور وصانعي القرار، 

القرارت  :والثانیة  صنع  دینامیة  خلقه  في  وسائل    ،تمثل  توفر  حیث 

راف صنع  داخل عناصر وأط  المعلومات القابلة لالستخدام االتصال

القائمة   ورسمالقرار،   االتصال  المشكلة  استراتیجیات  تحدید  على 

وصوالً إلى تطبیق القرار معتمدة على   والبدائل واختیار المعلومات 

لمع كمصدر  االتصال  وسائل  والثالثة لومات أھمیة  القرار،    : صنع 

وتفسر تنقل  فهي  القرار،  صنع  عملیة  بمخرجات  القرار   ترتبط 

  .315للرأي العام 

اإلعالم   في  السیاسي  التسویق  الهائل   علىویعتمد  ة ألسس  القوة 

واستخدام   دراسة  إلى  وتتعدى ذلك،  ومقوماتها السیكولوجیة الدعایة

المستهدف العام  الرأي  وسلوكیات  بتوظیف كما    ،خصائص   تقوم 

اإل بحوث  فينتائج  المعلومات  وانتشار  النظم   قناع  حركة  إطار 

 
  .. وإشار  ؤنزجي .ؤيةانه- اراد عبية  التابرق الاياسي عب  اإلعال، 315
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النفسیة االجتماعیة  المعلومات    ، واالتجاھات  بانسیاب  یسمح  بما 

لى خلق طرق لتحقیق  إساعیة  واإلعالم،   لوتأثیرھا من خالل وسائ

السیاسي  التسویق  عملیة  من  الرئیس  ومنها:   الهدف  اإلعالم،  عبر 

إ  وسائل  أو  أجل  طرق  من  المتلقین  األفكارغراء    أو ترویج 

لیدرك الرسائل،  وجودھا  المتلقون  الشخصیات  أو    ،وتصویب 

الموجهة  الرسائل  وتدعیم  الجمهور،  من  معینة  فئة  إلى   استهداف 

لجمهور المستهدف، وحث ھؤالء الناس على التأثیر في اآلخرین  ا

ات  ، وغرس الصور الذھنیة واالنطباع االتصال المباشر  من خالل

تتم  أن  حیث    ، اإلعالنیةالصورة   للناس، مثل  إلیها  التعرض  عملیة 

إجباري وشبه  مستمر  المتلقین،  ،  بشكل  اھتمام  إثارة  على  والحث 

 .وإغرائهم بالبحث عن المعلومات 

ن عملیة االھتمام بالمعلومات تزداد عندما یتعلق األمر باألفكار  إ

اتخاذ و  والشخصیات، الجمهور في  الرغبة لدى  القرارات أو    إثارة 

تصنیفهم   المواقف وباإلمكان  القرار،  اتخاذ  نحو  للتحرك  لیستعدوا 

الترتیب غیر أھبة االستعداد التخاذ   في  الواعي لألولویات، وعلى 

عن دون  خوض المواقف  ودون  و  اء،  حادة،  العملیات  مناقشة  ھذه 

تستخدم   الرسائلالتغذیة  المستخدمة،  وتغییر  االنجاز  مع   لتقییم 

وإذا ما تبدت عملیات رفض أو عدم قبول من    ،األھدافاالحتفاظ ب

إلیهم، على   المرسل  تحافظ  بطریقة  تصاغ  الجدیدة  الرسائل  فإن 

  .الهدف مع تغیر في الشكل 

السیاسي  التسویق  على    إن  المسیطرة  النخبة  خالل  من  یتم 

ن تكون برامج حمالت التسویق السیاسي  أ مما یستوجب    المجتمع،

متبادلة حو بی اإلعالمیة  فئات   ناریاً  بطریقة  النخبة وعموم  الشعب 

وھناك خمس نقاط تحدد التسویق السیاسي   تشعرھم أنها لصالحهم،

 :316دلمن خالل األداء اإلعالمي ضمن عملیات التفاعل المتبا 
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للرسائل    األولى: المكونة  المعلومات  أن  معرفة  علینا  توجب 

ھام  جزء  ھي  المستخدمة المسوقة  اإلعالمیة  المنظومة    مما   ،من 

المراد تسویقها سیاسیاً، وصیاغتها في   دفعنا إلى اختیار المعلومات ی

  أشكال صحفیة تسهل عملیة نشرھا وبثها. 

سائل المراد تسویقها  وجب معرفة أن المعلومات أو الرت    الثانية:

المتحكمة   عبر اإلعالم بالقیادات والقوى  ترتبط وتتأثر بشكل كبیر 

 . بالمجتمع

الرسائل    انسجامنفهم    أن  تستدعي:  الثالثة مرسلي  بین  العالقة 

تسویقها  اإلعالمیة  المراد  المؤسسات  في  المتبعة    والسیاسة 

ذلك في  أنهم،  المستخدمة  أو   بید  التحریریة  السیاسة    یحددون 

كبیر،  بشكل  والبث،   یؤثرون علیها  النشر  أولویات  تحدد  وبطریقة 

 . وتحدید الممنوعات والقواعد الخاصة بذلك

من  ت    الرابعة: ھو  السیاسي  ق  المسّوِّ بأن  وااللتزام  التیقن  وجب 

 اإلعالمیة. اج الرسائل في المؤسسات ینتج أو یشرف على إنت

دت إلى  أم قد  رسائله الرسائل المسوقة بأن   و معد   تأكد   الخامسة:

الجمهور   تفاعالت واستجابات منسجمة مع أھداف الرسائل من قبل

نحو  األولیة   األبحاث   ویستوجب أن یسبق ذلك اللجوء إلى   المتلقي،

وسلوكه   وقیمه  وعاداته  واتجاھاته  المستهدف  الجمهور  معارف 

یتمكن المسوقون السیاسیون من الوقوف مسبقاً على رّد فعل   حتى 

المسته تطویعه الجمهور  من  للتمكن  االستجابة    دف،  على  وحثه 

عبر  السیاسي  التسویق  اإل  لعملیة  آخر،  بمعنى   عالمیة،العملیات 

الس األیدیولوجیة  فالمنتج  أو  السیاسیة  األفكار  منه  تنطلق  یاسي 

نتلمس   والممارسات  األفكار  خالل  ومن  المیدانیة،  والتطبیقات 

والتطبیقات نتلمس  الممارسات   ومن  ،المعتقدات واالتجاھات والقیم

والسلوك ف.  العمل  االنتخابات  فترة  في  وسائلأما  اإلعالم   تتولى 

 مات واآلراء المتعددة والمتنوعةؤولیة القیام بمهمة توفیر المعلومس

ت   حیث  الناخبین،  والتأثیر  لجمهور  العام  الرأي  صناعة  في  سهم 
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عملیة   في  للمشاركة  وتحفیزھم  الناخبین  بتثقیف  تقوم  كما  علیه، 

القرار السیاسي من خالل حثهم للذھاب إلى صنادیق االقتراع   نع ص

و واإلدالء عب  اختیار   علىالناخب    رشد تبأصواتهم،  ر  مرشحه 

على   الناخب  یساعد  وبما  البرامج  لهذه  تفسیریة  تحلیلیة  تغطیة 

بین  من  وذلك االختیار  منظمة    المرشحین،  قانونیة  شروط  ضمن 

ولذلك،   اإلعالم  لعملها،  ال    ثناءأیعتبر  جزء  االنتخابیة  الحمالت 

وال شك بقدرتها في    ،العملیة االنتخابیة یمكن فصله أو تجاھله في

اتجاھات  على  أجندة  ا التأثیر  حول  ونقاش  حوار  وإثارة  لناخبین، 

البرامج تطرحها  التي  وعالقتها   القضایا  للمرشحین  االنتخابیة 

 .بقضایا المجتمع

ن تتوخى مبادئ أساسیة  ینبغي على وسائل اإلعالم أ في المقابل، 

االنتخابات  فترة  المعلومات  في  الحصول على    والتزام ،  وھي: دقة 

وع المعلومات،  نشر  في  الموضوعات  الموضوعیة  كل  رض 

و االحزاب  أ الكیانات   بصورة مهنیة وحیادیة، وعدم التحیز لصالح

 السیاسیة أو المرشحین، ذلك أن أیة مغاالة أو تحیز من شأنه إثارة 

وا حیث  لف البلبلة  االنتخابیة،  بالعملیة  واإلخالل  ً أیكون  وضى    حیانا

الخاطئ   لهاالختیار  المقدمة  المعلومات  دقة  عدم  بسبب    للناخب 

وإیصالها   والتي  علیها  الحصول  في  كبیرة  اإلعالم مساھمة  یساھم 

المرشحین  عن  االنتخابیة.  للناخبین  تتوقف  وغالباً    وبرامجهم  ما 

أربع   یتضمن دعایة انتخابیة قبل  وسائل اإلعالم عن ممارسة كل ما

اللوائح    ین وعشر  علیه  تنص  ما  بحسب  االقتراع  یوم  من  ساعة 

ویكون ذلك بوقف برامج الحمالت    ،ابات القانونیة لالنتخ واألنظمة 

حتى   الناخب  تثقیف  یستمر  بینما  السیاسیة،  واإلعالنات  االنتخابیة 

 .317یوم االقتراع وخالله 

 

 
واالنتخايا.  317 الاياسي      ،االعال،  للتنمي   البح رن   .2013ؤعزة 
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 صناعة وتسويق القادة  

ا  غالباً،  الحاكم  أو  القائد،  أو  الزعیم،  المادیة،  یملك  إلمكانیات 

اإلداریة  ولدیه الطواقم الفنیة والعلمیة و  ، على المؤسسات   سیطرةالو

  -ن رأت دولة  إالمختلفة، ولدیه القدرة على اتخاذ القرار والتنفیذ، ف

أن لها مصلحة في دولة أخرى، أو بقعة جغرافیة، أو    -أو جهة ما 

ن الممكن لها أن تتطلع نحو وجود زعیم یتجاوب  فإنه م   ،شعب آخر

األمور تبعًا    ترك  تتجنب دول كثیرةو  تلبیة مصالحها.ل ومستعد معها 

تابعظللح أو  بموالي  تصل  سیاسات  اتباع  على  فتعمل  إلى    ،  لها 

الحكم،   سدة  إلى  أو  أن  و الزعامة،  الدولة  ھذه  تضمن  عندھا 

خالل   من  تتحقق  تشارك  مصالحها  في  مباشرة  سیاسات  ھي 

الزعیم( العتبارات عدة، زمانیة  صنعها، و  تخضع عملیة )صناعة 

 : 318من أھمها  ، ومكانیة

ق الزعیم إلیها، من خالل تحدید  دراسة الشعوب المراد تسوی  .1

الشعوب  لهذه  التاریخي  واإلرث  والنفسي،  الثقافي،  ً   ،النمط    ووفقا

ویتها،  طبیعة اختیار الزعیم المالئم لنمط ھذه البیئة وھ   فق تت  ،ذلكل

فهناك شعوب بسبب طبیعتها الثقافیة وإرثها الحضاري، ال تقبل في  

یكو أن  إال  االحاكم  تكون  وأن  للقوة،  رمًزا  مقوماته  ن  إحدى  لقوة 

البدنیة والنفسیة، وھناك من الشعوب من ال تقبل أن یكون حاكمها  

لهذه   االجتماعیة  والتقالید  باألعراف  ملتزم  غیر  أو  متزوج  غیر 

 . الشعوب 

المجتمع،    .2 بها  یمر  التي  السیاسیة  المرحلة  طبیعة  دراسة 

یم  ومراعاة التقلبات الجاریة التي تتحكم في مواصفات اختیار الزع 

وتلمیعه،   صناعته  سیتم  الذي  القائد  في    فمثالً،أو  یصلح  یكن  لم 

دیجول(   )شارل  غیر  األلماني  االحتالل  من  فرنسا  تحریر  مرحلة 

 
 .2013ما،  سبق فك ل  ؤبقع الةكتبر عبةهللا ياهما، عبةهللا ين سال، ياه 318

http://www.ba-hammam.com 

 

http://www.ba-hammam.com/


283 

 

ھناك    العسكري،الزعیم   أن  المرحلة  عحیث  بین  وثیقة  القة 

لمجتمع   مدني  رئیس  یصلح  فال  الزعیم،  شخصیة  ونمط  السیاسیة 

م عسكري في مجتمع مدني  یمر بمرحلة حرب، كذلك ال یصلح زعی 

یسعى الزعیم الذي ظهر في فترة الحرب لخلع زیه    ،لذلك  ،مستقر

 العسكري بعد انتهائها وتحوله للنمط المدني. 

الزعیم    .3 إلى إعداد    -سة ھذین العنصرینما بعد درا-یخضع 

وتأھیل ذاتي، كالذي یخضع له الممثل، من تعلم بعض اللغات، إلى  

والمظهر،  الحدیث،  الرأي    طریقة  إلى  ظهوره  وتوقیت  وطریقة 

 ام، وبقیة تلك المهارات. الع

 االستطالعات في الحمالت االنتخابية 

تصال الجماھیري سحبت من  وسائل اإل   الذي شهدته إن التطور  

الدول عد  خالل    ید  من  المؤثرة،  واألدوات  الوسائل  أھم  التسلطیة 

الدول ع ھذه  المعلومات، وباتت  تدفق  السابقة على  اجزة  سیطرتها 

تدعم   التي  الجماھیریة  االتصالیة  التكنولوجیا  تأثیر  مواجهة  عن 

للمعلومات   السریع  التدفق  أن  كما  المتدفق،  الحر  االتصال 

المخت للثقافات  المستمر  آلراء    جدیداً   تشكیالً   تمثل   لفةوالتعرض 

 المواطنین ومفاھیمهم واتجاھاتهم. 

اإل  أصبحت  قضوسائل  بناء  في  فاعلة  الجماھیریة  ایا  تصال 

لدى الجمهور، فهي تهیئ المسرح السیاسي للمناقشة،    ھامة سیاسیة  

ویتفاعل الناس عادة مع الخطوط التي ترسمها ھذه الوسائل، خاصة  

االت  تثویر  من  تتمكن  الوأنها  ظروف  جاھات  في  وتحریكها  ساكنة 

كما   الوسائل    تسهممعینة،  نشاط  خالل  من  اإلصالح  تحریك  في 

على   تركز  التي  خالل  اإلعالمیة  من  وموجباته  اإلصالح  دواعي 

 الكشف عن مواضیع الفساد السیاسي. 

باتت  التطورات  حدود وسائل اإل  لقد  الجماھیري في ظل  تصال 

والمجتمعیة  عل  التكنولوجیة  صیاغة  قادرة  وھویة  ى  وثقافة  وعي 



284 

 

نظراً  الجمعي،  وعقلها  في    الشعوب  مختصة  آلیات  في  لقدرتها 

 : 319التأثیر مثل

 ت التكرار المتنوع للرسالة اإلعالمیة. مهارات وتقنیا .1

 قدرة الخطاب اإلعالمي نفسه في حل بعض القضایا.  .2

االتصال    . 3 مجال  في  المتتالي  التكنولوجي  التطور  عوائد 

 . والمعلومات 

المعاصر    وتسعى اإلنسان  صیاغة  إلى  اإلعالم  وبلورة  وسائل 

ً   وعیه ً   وفقا السلوك    عرف اآلن بهندسة، وھو ما ی  لنموذج معد مسبقا

الصغیرة    ،البشري الخطوات  خالل  ومن  تشكیله  إعادة  عبر 

قاعدة   ی  أن والمتتالیة، وعلى  ما  مهما  لیس  یؤمنون  ه  أو  البشر  كونه 

   اد به. عوا لالعتقدفبه، وإنما ما ی  

العام  و الرأي  أن  المعلوم،  واألفكار،  من  اآلراء  مجموع  یعكس 

منیة محددة، وقد  في فترة ز  ویعبر عن األحكام السائدة في المجتمع 

 ً ومعلنا ظاھراً  العام  الرأي  ً یكون  كامنا یكون  أو  الحالة  ،  وفي   ،

السیاسیة،   واألحزاب  المختلفة،  اإلعالم  أجهزة  تقوم  األولى 

اعیة والثقافیة في التعبیر عنه، ویظهر ھذا الرأي  والمنظمات االجتم

في االنتخابات العامة، أو عند وقوع أحداث كبیرة، وقد یظل الرأي  

لعام كامناً غیر ظاھٍر ألسباب سیاسیة أو اجتماعیة، ولكنه ال یلبث  ا

انفجار عندما تزول األسباب المعوقة لظهوره،    على شكل أن یظهر  

ي العام جزء ال یتجزأ من السیاسة  أصبحت استطالعات الرأ  ،لذلك

والتوسع، بالتعاظم  وآخذة  المؤسسات   المعاصرة،  تهتم  لهذا 

ب الحكومیة  وغیر  ومعرفة  الحكومیة  ودراسته  العام  الرأي  قیاس 

ھناك  و   ي الدوریة أو الطارئة. اتجاھاته من خالل استطالعات الرأ

التجربة   أساس  على  قامت  التي  التجریبیة  البحوث  من  العدید 

 
اإلنالاني  واإلدار   )ييلل و.: طفى حجلازي  االتصلال الفعلال فلي العالقلا. ؤصل 319

 .169-151(. ص ص1997المسسا  الجاؤعي  للةراسا. والنش  والتبزرع  
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التي یمكن أن  وا لمالحظة، وعلى أساس تحلیل األدوار والوظائف 

 : 320یقوم بها الرأي السیاسي، أھمها

في تأیید السیاسات الرسمیة أو نقدھا    . الرأي السیاسي ودوره 1

 ومعارضتها. 

ي ودوره في توضیح معالم الجماعات المكونة  . الرأي السیاس2

 للمجتمع. 

 انعي القرارات.. دور الرأي السیاسي في تقییم سلوك ص3

 

 السیاسي  للنظام  بالنسبة العام  والرأي االستطالعات  أھمیة تستمد 

أن  المحكومین، عن  بمعلومات  تمدهكونها    الدراسات  ھذه  كما 

 جماعات  إلى  الوصول كیفیة   یخص  فیما القرار صناع  تساعد 

 وكیفیة  تستخدم؟  أن  یمكن  التي  اتصال  وسائل  أي  ومعرفة  معینة، 

  ی عد و  .321بها واالھتمام فهمها حتى یمكن ینة؟مع  فكرة عن التعبیر

 ً ً  من االختراعات مختلفاالستطالع نوعا ً   ا ھذا  أبرز میزات  ، وتماما

عملیات فیزیائیة، كما  ولیس  الف أنه یستخدم تقنیات إحصائیة  االخت

رغم  فاالستفتاء    ، أنه یختلف عن االكتشافات التكنولوجیة المألوفة لنا

علمی صیاغة  مصوغة  أداة  مفهوماً  ةكونه  یكون  أن  یستطیع  ال   ،

ذاتها   محایداً، طبیعته  بحكم  معني  أنه  إنسان   ذلك  ونوایا  ،  یةبعادات 

عملیة أ   عن  فضالً  عن    ن  تنفصالن  ال  استخدامه  وطرق  إعداده 

ب الجاریة، ومرتبط  االجتماعیة  بالسلوك    قوةالعالقات  في كل وقت 

الفردي  ،اإلنساني االجتماعي  ،واالختیار  مو  ،والوعي  جه  وھو 

ص   لمساعدة  وص  أساساً  السیاسات  المستویات  ناع  في  القرار  ناع 

 
ةر  اللل جي العا،..طبيعتلله وتكبرنلله وقياسلله ودوره فللي الاياسلل  العاؤلل   جحمللة يلل 320

 .121-119.(. ص ص1998)القاه  : دار قباء للطباع  والنش  والتبزرع  
 .67ص .االتصال..  ؤصةر سبق ذك ه است اتيجيا.  .. ثاؤ  ين 321
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والسیاسیة  ا  الحكومیة  إجواالقتصادیة  فمجرد  استفتاء  لمختلفة،  راء 

 .322بذاته عمل من أعمال السیاسة االجتماعیة بحد  ، ھو  ما

السیاسیة  ت تصاعد لقد   األمریكیة  االستطالعات  االنتخابات    في 
أن  323 "نیومان"  ویوضح  التسویق  أھمیة  األكثر  ،  نجاح  من 

بحیث   البیضاوي،  المكتب  دخوله  بعد  ھو  للمرشح  ال  السیاسي 

ألفكایخ الجمهور  فعل  ردود  لتذبذب  في  ضع  لترتیبه  أو  ره 

مضنٍ  أمر  وھو  الرأي،  في  استطالعات  المرونة  إلى  والحاجة   ،

للمعلومات،   سرعة المستمر  للرصد  تدعو  السیاسیة  البیئة  تغیر 

یمكنها تنفیذ القرارات االستراتیجیة    ر التي سلسلة من األوام وعلى 

كما  بسرعة   في  وفوراً،  الرئاسیة  االنتخابات  حملة  مواضیع  تستند 

 .324التركیز واستطالعات الرأي مجموعات 

القول دیمقراطیة    : یمكن  ثقافة  عن  تعبر  الرأي  استطالعات  أن 

تسمح بالتعرف على آراء المواطنین ومشكالتهم، وتقییماتهم للواقع،  

وت  واح وأولویاتهم،  أساس  تیاجاتهم،  على  التخطیط  أجل  من  وظف 

استرعت   وقد  والمعارضة(،  )المؤیدة  المتباینة  اآلراء  احترام 

اإلقلیمیة   والقوى  المحلي  المجتمع  اھتمام  العام  الرأي  استطالعات 

في مجال    ثرت في الكثیر من نواحي الحیاة، وخاصةً أوالعالمیة، و

مس تتحمل  كما  القرار،  التعامل  ؤول صنع  في  تتمثل  إضافیة  یات 

بهدف   التطویر  أجل  من  منها  واالستفادة  التجربة  مع  بموضوعیة 

 
ل، عبة الاال، رضبان  )الكبرت:عا   ه ي . ج.شيلل   المتالعببن يالعقبل  ت هم   322

 .150(. ص 1999 المع ف 
323  Stephan C. Henneberg, ed, The ‘Normal Paradigm’ of 

Political Marketing: A Case of Incommensurability with Theories 

of Democracy?, Paper presented at the International 

Symposiumon Political Marketing Brno, Czech Republic, 8 Oct. 

2009. 

 
324  Newman. op.ct. 
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المجتمع أولویات  األساسیة    كانت د  قو  .325خدمة  الوظیفة 

الداخلي توفیر المعلومات المتعلقة    الصعید على   الستطالعات الرأي

الخاصة متعددة   المؤسسات  بأولویات وعادات االستهالك لمصلحة 

استخداشركاال تزاید  التلفزیون  ظهور  وبعد  االستطالع  ت،  م 

ھائلة بصورة  في  السیاسي  یروا  أن  المراقبین  ببعض  حدا  مما   ،

من    التحالف لسیاسة  أساساً  والتلیفزیون  الرأي  استطالع  بین  القائم 

اآلراء   استطالع  فعملیة  جدید،  أو  نوع  بالتجارة  تعلقت  سواء 

للبنی بالسیاسة كبیراً  دعماً  توفر  ال،  االجتماعیة  ة  للمؤسسات  قاعدیة 

 . 326القائمة 

اختراعاً و الرأي  استطالع  ً   یمثل  عن    اجتماعیا فصله  یمكن  ال 

المؤسساتي  النس من خاللهیج  یعمل  األمریكي  ،  الذي  المجتمع  ففي 

الرأي  الراھن،   استطالع  أن  طرق  حیث  في  صیاغته  تم  مهما 

ما أن  وك،  327سیاسة   ، یظل في المقام األول أداة تخدم أھدافاً علمیة

اتصاالً  تتطلب  فعالی  الدیمقراطیة  اتجاھین  الحكام  في  بین  وثقة  ن 

یقدم  والمحكومین جالوب " ،  ً مشابه  تفسیراً   " جورج  فالدیمقراطیة ا  ،  

تتعزز من خالل االستطالعات التي تتیح إمكانیة التعبیر    ، في رأیه

دوریة  بصورة  نظره  ووجهات  الشعب  إرادة  ومن    .328عن 

األمر   ن أالمعروف   تأثراً السیاسة  تأثرت  ً   یكیة  القائم   عمیقا   باالتحاد 

والتلفزیون، الرأي  استطالعات  المشتركة  أوقد    بین  التأثیرات  دت 

التقلیدي الستطالعا األسلوب  التخلي عن  إلى  والتلفزیون  الرأي    ت 

، وإلى إحالل أسلوب مدروس یرتكز على القرار  للسیاسة األمریكیة

 ً ً وتلك ھي السیاس، متعدد المصادر تنفیذیا   ة الجدیدة كما تتجسد واقعیا

 
جه     -325 ؤن  تقيي،  والخطأ:  الصباب  يين  واالنتخايا.  االستطالعا.  سعية   نادر 

ي ناؤ  الت   التطبر    زرت دراسا.  يي   هاؤع     2006.نمي   

http://home.birzeit.edu/cds/elections/article.html 
 157ص   ؤصةر سبق ذك ه.   المتالعببن يالعقبل..شيلل   326
 .166ص  ةر الاايق.المص 327
 .168ص  المصةر الاايق. 328
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الوقت الحاضر الغرضیة،  ، فهي  في  انتهازیة  وتحلیلیة من الوجهة 

التجریبیة الوجهة  وھ من  التوج،  على  مبینة  على  ي  التضلیلي  یه 

الرأي على    ، وتقوممستوى اإلدارة المزعومة الستطالعات  القدرة 

ى  ن ثم قدرتها عل، وم أنه الفائز أو الخاسرتصویر مرشح ما علي  

ذاتي،   إنجاز  ذات  وظیفة  ً ف تأدیة  النظریة  وفقا المرشح    ، لهذه  فإن 

ت   متمتالذي  األولیة  االستطالعات  ً بالشعبی   عاً ظهره  ومتقدما على    ة 

أساس  منافسیه التقدم على  من  المزید  اكتساب  مقدوره  في  ، یصبح 

والعكس یحدث مع المرشح الذي ال    (،اإلنجاحي )ما یسمى بالتأثیر  

االستطالیح في  األصوات رز  من  القلیل  سوى  األولیة    . 329عات 

منظمة   اآلراء  " "جالوب وتقوم  في  ، والستطالع  لمؤسسات  المالكة 

القارات  بعجمیع  منهجیة  ،  تحلیل  عشرات  وملیة  في  لآلراء  مدققة 

أن تفید صناع    األمم األخرى من أجل كفالة المعلومات التي یمكن 

أن   مع  أمریكا،  في  ً ھناك  القرار  ً   اتهاما ات  لالستطالع   یوجه   جدیا

المتحدة الوالیات  في  الشرعیة  السیاسیة  تضفي  أنها  وھو  على  ، 

بعینها وقضایا  معینین  وبالتاليمرشحین  الشرت  ، ،  عن  سحب  عیة 

أخرى وقضایا  آخرین  ذلكمرشحین  من  واألھم  تعرف   ، ،    أنها 

 ً   صرح بها ال ی     لمعاییرھا الخاصة والتي محیط العملیة السیاسیة طبقا

 .330بوجه عام 

ھنا أنه إن  في  تتلخص  معروفة،  قاعدة  إحداث    ك  الصعب  من 

فیها   یقرأ  التي  الدقائق  ألن  اآلخرین،  آراء  في  سریعة  تغییرات 

ن تغیر مواقفه ومیوله واتجاھاته  أ رسالة المرشح ال یمكنها  الناخب  

على التأثیر    التي نشأ وتأسس علیها طوال حیاته، ولكي تكون قادراً 

وآراء الناخب التي یؤمن بها.  قف  معرفة میول وموا  بالناخب یجب 

اإلقناع    وتستلزم  األولىعملیة  رئیسیة،  طرق  ثالثة  كعملیة  تبني   :

نق یتم خاللها  عن  تعلیمیة  الناخبون  یبحث  ما  وعادة  المعلومات،  ل 

 
 .164ص  المصةر الاايق. 329
 158ص  المصةر الاايق. 330
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و للمعرفة،  إقحام  الثانیةالمعلومات  في  بقوة  اإلقناع  عملیة  تقوم   :

اإلقناع تلعب    ن عملیة إ : فةثالثالالناخب، ووفرض المعلومات على  

خاصة    دوراً  عاطفیة،  عملیة  االتجاھات  أ باعتبارھا  في  التأثیر  ن 

 التي األدوات  من لرأيا استطالعات  تعتبر، لذلك،  331عملیة صعبة 

 والمؤسسات  األعمال والحكومات  قطاع قبل من استخدامها یزداد 

الذي   ما  تحدید  أو قیاس  بغرض  السیاسیة واألحزاب   الحكومیة  غیر 

 معینة.  قضایا یخص  فیما الجمهور من  األكبر  طاعالق فیه  یفكر

ً  األكثر الوسیلة  الرأي  تعتبر استطالعات  من جهة أخرى،   نفعا

 لعدة أدق  تحدید  إلى   للوصول  السیاسي  بالعمل  لمهتمین ل بالنسبة 

 لتحدید  السیاسیین القادة قبل من االستطالعات  تستخدم حیث  أمور،

 :332یلي  ما أو قیاس

الوحدة   )األمن،  مثل  المجتمع  في أھمیة ر األكث القضایا  ھي  ما   -

 الخ(.  ..التعلیم، الصحیة،  الوظائف، الرعایة العودة، حق  الوطنیة،

األھلیة،   األحزاب، قادة مثل  (صیات الشخ  أي  - المنظمات 

 معینة؟   قضایا في مجال  كبرأ بمصداقیة ( تتمتع.الخ. الوجهاء،

 الرسل  لهؤالء  لالستماع أكبر  استعداد  لدیها الجماھیر أي  -

 األقالیم(؟  سكان النساء، الشباب، : )مثل

 ھذه لدى صدى  لها تجد  التي  والقضایا ،اللغة ،الرسائل ھي ما -

 یر؟ الجماھ

 أكثر بشكل الجماھیر ھذه مع  الصحیحة  طرق االتصال ھي  ما  -

ً  فاعلیةً   ؟ ونجاحا

 
،) غزة:  فاید ریاح  ،ترجمة، ة للعالقات العامةالكتاب ، بوب كاریل ،دوج نیوسوم 331

 . 82-79ص ص.  (.2003دار الكتاب الجامعي،  
 الل جي سلتطالعا دليل  :اإلسلت اتيجي  إللى المالح ؤلاكي  وآخل ون  ؤلن ي رلان 332

الةوليل . ص  للشلسون اللبطني اللةرمق اطي المعزة إعةاد ؤن الاياسي   دلي  لألح اب

 .3-2ص
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ولتحقیق  وتعتمد   عملها،  في  والمتخصصة  البحثیة  الهیئات 

 : 333اع من االستطالعات ھي أغراضها على ثالثة أنو

 وتنقسم الى:  ستطالعات عامة، اال. 1

أربعة  استطالع حول األوضاع السیاسیة: یتم تنفیذھا عادة كل  -أ

العام،   السیاسي  بالشأن  المتعلقة  األسئلة  من  العدید  وتشمل  أشهر، 

الـتأیید للتحركات السیاسیة، ورأي المواطن في مستوى أداء  وحجم  

وا الحكومیة  یجري  المؤسسات  التي  األسئلة  من  والعدید  لحزبیة، 

 ً طبقا علیها  والتركیز  بهدف    اختیارھا  وذلك  السیاسیة،  للمرحلة 

 المواطن فیها.   التعرف على رأي

ستة    -ب  كل  تنفیذھا  یتم  االقتصادیة:  األوضاع  حول  استطالع 

مستوى  أش مثل  االقتصادیة  باألوضاع  تتعلق  أسئلة  وتتضمن  هر، 

واألسعار الفرد،  السیاسة  العملو   ،دخل  في  المواطن  ورأي   ،

 في كیفیة القضاء على التضخم والبطالة.   هاالقتصادیة المتبعة، ورأی 

: وھي استطالعات یتم إعدادھا عندما  الطارئة  االستطالعات   .2

معین، تظهر خالله   المواطن  یطرأ حدث  إلى معرفة رأي  الحاجة 

 في أسرع وقت. 

المتخصصة .  3 دراسالمسوح  عن  عبارة  وھي  مسحیة  :  ات 

یتم   محددة  اجتماعیة  أو  اقتصادیة  أو  سیاسیة  فئات  أو  لقطاعات 

یتبع  اختیارھا وال  المسح،  أھداف  لطبیعة  المعاییر    وفقاً  نظام  فیها 

  لیلها. العینات أو صیاغة األسئلة أو تح الثابتة في اختیار 

 أو  تحدید  ھو  الرأي  استطالعات  من الغرض  بشكل عام، لیس 

قادته،  و  الحزب  أعضاء  ھي مسؤولیة  فتلك الحزب، سیاسات  إمالء

 ما على التعرف  في الحزب  مساعدة إلى تهدف الرأي فاستطالعات 

 من أي تحدید  وفي ما، قضیة  حول خبین النا عقول  في  یدور

الحزب   وقبولها  أفضل نحو  على  فهمها  یمكن  التي  ھي  سیاسات 

 كبر أ جهداً  تتطلب  القضایا  تحدید أي  وفي الجمهور،  لدى  قبول خیر 
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تنتشر وقت االنتخابات أو قبلها ما تسمى  و   . إیضاحها و  شرحها في

تتع للرأي  استطالعات  وھي  االنتخابي،  الرأي  لق  باستطالعات 

أو  بقضیة مطروحة للنقاش بین الجمهور، ولها عالقة باالنتخابات،  

قضیة ذات اھتمام عام مرتبطة باالنتخابات، ومن الطرق المتداولة  

ف العام  الرأي  على  عبر  للحصول  التقاریر  االستطالعات،  ھذه  ي 

في   المطروحة  المعینة  واألسئلة  البرید،  عبر  واالستفتاء  الهاتف، 

 .334والتي تتعلق باالنتخابات   االجتماعات العامة

العام    شكلتو الرأي  العام    االنتخابیةاستطالعات  للرأي  استفتاء 

ما وأخرى  یجري  انتخابات  أجل    ،بین  من  االنتخابات  قبل  وما 

على توقعات حول نتائج االنتخابات، وتصلح استطالعات  الحصول  

أیضاً  ھذه  أو    الرأي  المدني  المجتمع  منظمات  تستخدمها  كأداة 

ئر  لون الحكومیون أو الدوا ؤوزاب السیاسیة أو یستعین بها المساألح

تظهر مجموعة من    ،وفي ھذا الصدد   الحكومیة رصداً للرأي العام. 

فیها   تتحكم  خاص    ،بارات اعتجملة  االستطالعات  ھو  ما  منها 

توجهات   یستقصي  ما  ومنها  االنتخابات،  قبل  الناخبین  بتوجهات 

سیة، ومنها ما یرصد تحدید خیارات  الناخبین أثناء االنتخابات السیا

ع وضعیة المرشحین، وغیر ذلك من ھذه  الناخب، واستطالعات لتتب 

بعنایة.  محددة  انتخابیة  ألغراض  تصمم  التي  وقد    االستطالعات 

في دلیل    یات الستطالعات الرأي االنتخابیة تسم الدت العدید من  ور

االنتخابیة للمصطلحات  نحصر    ،الترجمة  أن  لى  عھا  أبرزیمكن 

 :335اآلتي النحو 

األولية  - الرأي  السیاسیة  :  استطالعات  لآلراء  استطالع 

بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الناخبین،  

الحملة  ویجري ھذا االستطالع األول ي عادة في مرحلة مبكرة من 

 قبل أن تتكشف األنشطة السیاسیة. و  ،االنتخابیة
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المرحلية:  - العام  الرأي  راء لآل استطالع    ی عد و  استطالعات 

الحق  مرحلة  في  الحملةالسیاسیة  من  رسالة    ، ة  تأثر  مدى  لمعاینة 

الحملة ومختلف وسائل االتصال بالناخبین على الناخبین المترددین  

 لین لإلقناع. أو القاب

سياسي - یتم  استطالع  وكمي  موضوعي  اجتماعي  بحث   :

ا وتستخدمه  للناخبین،  ممثلة  عشوائیة  لعینات  وفقا  لحملة  إجراؤه 

كما   الناخبین،  أراء  للتخطیط  لتحدید  المعلومات  لتوفیر  یستخدم 

 االستراتیجي. 

المرشحين - لترتيب  إلى  استطالع  المرشح  یعمد  أن  یمكن   :

 ً في المراحل النهائیة    ،لتتبع السباق، ال سیما  استطالع اآلراء یومیا

من الحملة، كي یتسنى له تحقیق الفوز، فهذا النوع من استطالعات  

لحقیقیة في الترتیب،  یكشف النقاب عن وضعیة المرشحین ا  الرأي

ستخدم ھذا  من المرشحین الذین یحلون في المراتب التالیة، وی    وأيٍ 

 كي. المصطلح تحدیداً ضمن النظام األمری

العام - للرأي  رسمي/استطالع  غير  تجريبي  :  تصويت 

علمي غیر  وأي ،  استفتاء  بطریقة عشوائیة،  الواقع  في  من    مأخوذ 

مثیل الشعب، مثالً، عندما  ئج غیر مبني على أساس أنه عینة لتالنتا

یطلب مذیعو التلفزیون من بعض الحضور بقول)نعم( أو )ال( في  

 من الشعب ككل.  جزءً  صویت الت التصویت لمسألة معینة، یمثل ھذا 

متابعة/مسح - تعقبي/استطالع  الحق/استطالع    :استطالع 

سیاسي   استطالع  ال  إجراؤه  یتم وھو  وقت  كیف    ، حقفي  لتحدید 

الحملة بالناخب   ،كانت رسالة  المختلفة لالتصال  وتأثیرھا    ،والسبل 

لم یتخذوا قرارا    الذین  وكذلك الناخبین،  في الناخبین الممكن إقناعهم 

 م؟ لحیاته 
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 الرأي االلكترونية  استطالعات

الكثیر   استطالعات   أصبحت  في  دسمة  مادة  االلكترونیة  الرأي 

إلنترنت والتي تهدف إما إلي استطالع رأي  ا من المواقع علي شبكة 

  ، محاولة بناء رأي تجاه قضیة ما زوار الموقع تجاه موقف معین أو 

جانب  إلي  الكترونیة  رأي  استمارات  ھناك  عات  استطال وأصبح 

الجاریة األحداث  حول  سریعة  االستطالعات    ،رأي  تلك  وتتمیز 

الت  بسهولة األمان  درجة  وإلي  لرأیه،  المستطلع  وتفادي  قإدالء  نیة، 

اإلحصاء   عملیة  یتم  حیث  اإلحصاء  عملیة  في  األخطاء 

 ً  .336الكترونیا

 االستطالعات المبكرة

المبكرة  توفر   ھامةاالستطالعات  القضایا    ،معطیات  مثل 

السیاسیةالمسی الساحة  على  ھذه  ،  طرة  لتتغیر  مجال  ھناك  وھل 

ھو   وما  نفسها؟  ھي  معها  التعامل  سیتم  أم  الحالیة  ج  المزاالقضایا 

الذي تمضي فیه    ،بمعنى  ؟العام الناخبون راضون عن االتجاه  ھل 

أم   الخطأأالبالد؟  االتجاه  في  تسیر  األمور  وتضیف    ؟ ن 

عامة  به  یشعر  ما  المرشح  إلى  كالرضا    االستطالعات  الناس 

واالكتفاء، أو االستیاء، أو الغضب، أو اإلحباط، أو التفاؤل والثقة،  

األحاد  للمشاعر  أغوار  األوسبر  أفكارھم  یة  أو  للمواطنین،  بعاد 

الناخبو  یدركها  ال  مسائل  حول  واللحظیة  أنفسهم،  االستطالعات  ن 

ایا  القیمة ھي التي تستطیع تحدید القیم التي یتبناھا الناخبون في قض

خاصة   مسأ معینة،  ھي  القیم  ً أن  أحیانا ومقدسة  ومتأصلة  ثابتة  ،  لة 

وطا المرشح  یقوم  االستطالعات  ھذه  خالل  اومن  الحترافي  قمه 

 
  الاياسلل   للممارسللالةرمق اطيلل  ال قميلل  نمللط هةرللة عبةالصللادق ؤحمللة   عللادل 336
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صیاغة الرموز والرسائل الالزمة إلقناع الناخبین، وتحدید الرسالة  ب

 . 337االنتخابیة المثلى، والقضایا الواجب التركیز علیها 

االستطالعات السیاسیة    نماذجأن    :جدر القول بهذا الخصوص ی  و

نتخابات التشریعیة الفلسطینیة عام  على اال واالنتخابیة التي أجریت  

ً   لنتائج   یراتها وتوقعاتها مخالفة تقد ، جاءت  2006 ،  االنتخابات تماما

البححیث أخطأت توقعات   التي أجرتها مراكز    ، ث واالستطالعات 

، وھذا  ب السیاسیةواألحزا  ، ووسائل اإلعالم  ،والهیئات المتخصصة

ن  أ  إذ ی شار إلى ال ی نقص من قیمة وأھمیة وضرورة االستطالعات،

حتى في أكثر  تحدث  ستطالعات  في نتائج مثل ھذه اال  ھذه األخطاء

تقدماً  وبریطانیا    الدول  المتحدة  الوالیات  مثل  المجال  ھذا  في 

عن   الخطأ  نسبة  تزید  حیث  من    ،%6وإسرائیل  العدید  وھناك 

أمثلة ال تحصى    األمثلة على أیضا ھناك  الكبوات، ولكن  مثل ھذه 

النجاح قصص  مثل    ،لذلك،  على  فشل  أو  نجاح  فإن  عام،  وبشكل 

 :  338طالعات یعتمد على متغیرات رئیسیة منها ھذه االست

المرافقة    - الظروف  وفي  الدراسة  قید  البلد  في  العامة  الحالة 

ً   ،لالنتخابات  ً وإد   حیث أن االنتخابات الناجحة لوجستیا والخالیة    اریا

تتیح مجاالً  والعنف  الفوضى  بدقة    من  الدراسات  بهذه  للقیام  أفضل 

االنتخا لجنة  تعاون  یساھم  وقد  ھذه  أكبر،  تأمین  في  المركزیة  بات 

وممكن   وتطبیق  أاألجواء،  الدراسة  إلنجاح  األجواء  ھذه  تؤدي  ن 

 المنهجیة بشكل سلیم. 

عینة أو  ار الالقدرة على تصمیم المنهجیة سواء من حیث اختی  -

البیانات،   وتحلیل  إدخال  أو  المقابالت  بمعاییر    وااللتزامإجراء 

 ً  . علمیة أصبحت متعارف علیها دولیا

 
 زلبلي  "اسلتطالعا. الل جي الاياسلي : لملاذا ال رمكننلا االسلتغناء عنله "  هلبن 337
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آلیات  ا  - توفر  من  والتأكد  المنهجیة  ھذه  لمثل  األمین  لتنفیذ 

 الرقابة في ھذا المجال. 

 الحمالت اإلعالنية السياسية 

سطوته في كل    مارس علینا عالن سلطة قائمة بذاتها ی  لإلأصبح  

والصحف، المجالت  وفي  والبیت،  الشارع  إلیه،  ذھبنا  ي  فف   مكان 

ملصقاً  یستوقفنا  مكان  منشوراً   كل  أو یوجه    أو  عن    الدعوة  یخبر 

لم یعد اإلعالن  . و339لمؤسسة تقدم الخدمات   وجود بضاعة أو یرشد 

أو رسام، وإنما   أو مصمم  به محرر  یقوم  الیوم مجرد جهد فردي 

ً   جهداً  لفریق من المتخصصین في مجاالت الدعایة    كامالً مت  جماعیا

إطار   في  االبتكاریة)المختلفة  تقوم  (، اإلستراتیجیة  بتحدید    التي 

ورسم الخط اإلعالني الرئیسي،    ،فكارداف الدعائیة واقتراح األاألھ

وتحدید الجاذبیات، وتقریر خطوات الحملة واألشكال المختلفة التي  

المسؤولیات التي  وها، وھي المهام  ب  المتضمنةستتخذھا اإلعالنات  

واحد یصعب   فرد  بها  یقوم  جهود  أن  تكامل  یؤدي  كما   ،

إمكانیة إلى  والفنیین  األساسیة    المتخصصین  الخطوط  ھذه  تحدید 

 ً تحقیقا األھداف  تحقیق  إمكانیة  تضمن  بصورة  ،  فعاالً   وبلورتها 

وعي   على  اإلعالني  الفریق  أفراد  كل  یكون  أن  ذلك  ویتطلب 

ا جهود  بمتطلبات  من  علیه  ینطوي  وما  ومسؤولیاته  الفني  لعمل 

 .340خالقة   ابتكاریة

االجتما وأشارت   التأثیرات  أن  لإلعالنالدراسات  لها    عیة 

السلبیة فقد  جوانبها  وتطلعات  ت،  رغبات  األفراد  نفوس  في  خلق 

تحقیقهااستهالكیة   دون  الدخل  مستوى  یحول  ذلك  قد  یخلف  وما   ،

ف قد تؤثر  المن مشكالت  الكیان  إلي  ى لجوء بعض  عائلي، ویؤدي 
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االقتراض  إلى  شؤواألفراد  على  ارتباك  من  ذلك  وتداعیات  نهم  ، 

ا على المنتجات الحدیثة التي یروج لها  المالیة والعائلیة لكي یحصلو 

األسرة  یو اإلعالن   تستطیع  ال  ضرورات  شكل  في  صورھا 

،  مزایا اجتماعیة، فإن لإلعالن  من جانب آخر  .341االستغناء عنها 

  أن اإلعالن یحقق مبدأ تكافؤ الفرص بین األفراد والمنظمات،   : منها

إشباعه  الفرد على حاجاته وكیفیة  یتعرف  أن  إلى  یسعى  مما  كما  ا 

 ً طموحا أكثر  في  یجعله  الحریة  الفرد  یعطي  اإلعالن  أن  كما   ،

یساھم في  و   االختیار بین السلع التي یستغني عنها لظروفه الخاصة. 

المجتمعزیاد  أفراد  ثقافة  تفیدھ  موإمدادھ  ة  حیاته   م بمعلومات    م في 

من الیومیة و  ،  المنتجات،  لبعض  مزایا  توضیح  الحمالت  خالل 

،  من مخاطر سوء استخدام بعض السلع  لكین الخاصة بتوعیة المسته

من   الممتعة  أ  زاویةوھي  أو  المسلیة  األشیاء  من  أصبحت  خرى، 

المش من  وكثیر  لألطفال  بالنسبة  لإلعالنخاصة  بالنسبة  ات  اھدین 

 .342التلفزیونیة 

وجود  لق ترافق  بدایات    اإلعالن د   ة البشری  التجمعات مع 

حضاریة شبه  مجامع  شكل  في  االنساني    أنتجت   ،واالنتشار 

على  الرمزي  شفهیة التخاطب  أو    ،شكل رسائل  نقوش حجریة  أو 

والمعابد  الكهوف  في  النحت  أشكال  من  لتبلور   ، غیرھا  وصوالً 

شكل    عالناإل رسالة   قبعلى  تصرفات  قرارات  أو  سیاسیة  أو  لیة 

اقتصادیة  أو  تعمیمها   اجتماعیة  نطأ لى  إبقصد  ومع  اق،  وسع 

البشري المجتمع  الظ،  استقرار  اإل بدأت  منحى  اھرة  تنحو  عالنیة 

االقتصادیة أو الترویجیة ألفكار   عالن ذي الصبغة باتجاه اإل متدرجاً 

أو    ، تثبیت أوضاع سیاسیة سائدة أو جدیدة وطروحات معینة بقصد 

بتلك  إلا محدقة  مخاطر  بسبب  استثنائیة  ظروف  عن  عالن 
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الرسل    كان  لذلك  ، االمبراطوریات المجتمعات أو البلدان أو الدول و

العساكر في ھذه    لمتجولون او  التاریخیة لحقبة  افي األسواق وقادة 

 خبار والترویج لقدومعالنیة المتخصصة في األ الوسیلة البشریة اإل

بالبضائع  محملة  سفن  أو  ھزائم    لإلعالن أو    ،الجدیدة  قوافل  عن 

  ،أو االخبار عن تنصیب ملك أو حاكم جدید  وانتصارات عسكریة،

الب  حمالت  الى  الدعوة  الى   یعةأو  النداء  أو  والشعبیة  السیاسیة 

العسكري الدعوة    ، التجنید  االمتثالإأو  أو   لى  سیاسیة  ألوامر 

الحكام والملوك الیها طبقة  ،  ألمراءوا اقتصادیة أو اجتماعیة تدعو 

اإل بدایات  التاریخیة  المرحلة  ھذه  في  التجاري وأظهرت   عالن 

توضع على  الفتات  استعمال  عبر  المباشر  الواجهات    واالقتصادي 

للمحالت  المقدمة    ح توضی  بهدف  الخارجیة  الخدمات  نوعیة 

الرموزو للجمهور،   بعض  استعمال  الخدمة   تم  بطبیعة  للتصریح 

وا  حیث   ، التجاریة الكأس  استعمال  كعالمة تم  لمحل   لثعبان  ممیزة 

أو صانع    ،الصیدلة االسكافي  محل  على  كمؤشر  الخشبي  والحذاء 

المستدیر ،األحذیة الحدید  الحصان  وقطع  قدم  في شكل  والمثقوبة  ة 

ً تقسیم مراحل اإل   ویمكن  . 343على محل الحدادةكدلیل     عالن تاریخیا

ً وفق  للتطورات التالیة:  ا

الترمیز   االعتماد حیث    :قبل الطباعة  مرحلة ما   على استعمال 

واإل والنقشي  إلالشفهي  كوسائل  المنطوق  واللغوي  بالغ  شاري 

 . عالنیة الرسائل اإل 

الطب ظهور  واعةمرحلة  في  :  ثورة  الطباعة  وسائل  مثلت 

عموماً  واإل االتصال   ، ً خصوصا نشر    ، عالن  الى  البشریة  وانتقلت 

 ها في الصحف والمجالت والدوریات. عالناتإ

 
ئ  الى صناع  يارونا. الاياس   الناشاالعالن الاياسي ؤن الظاه   االقتصادر   343

 / http://www.turess.com. 2011 – 11 - 22 ودرناصبراتزا 
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حدثته من  أبعد ظهور الطباعة، وما  : ف اعيةمرحلة الثورة الصن 

مریكا، صارت  أوروبا وأنقلة نوعیة، وظهور الثورة الصناعیة في  

ملحة   الضروراالحاجة  في  الطباعة  التسویقیة  الستخدام  ت 

االقتصادیة الجدیدة والتطور الصناعي الرھیب، خاصة مع ظهور  

استندت   والتي  ،النظریات االقتصادیة اللیبرالیة والرأسمالیة الجدیدة

تناسق  یجاد إ  ضرورة  ، وبالتالي ،(دعه یعمل ودعه یمر)على مقولة 

المنجز الصناعي في عالم االنت   كبیر المیكنة   ،اجبین   وبین تطور 

 . وبین نضوج الفلسفات االقتصادیة المعاصرة   ،الطباعیة

ال التقدم  واالتصالمرحلة  الفن  وثورة  والتقني    حیث :  علمي 

اإل ال تطور  ھذه  في  اقتصادیة عالن  منظومة  سیاق  في   مرحلة 

مزجت بین رغبة االقتصادیین ورجال األعمال    ، عالمیة متداخلةإو

في  المال  واالنتشا ورأس  ما  ،التوسعر  ثورات    وبین  من  حصل 

اإل نقلت  وفنیة،  ومواصالتیة  المحلیة  اتصالیة  دوائره  من  عالن 

العالمي    وحققت له االنتشار ،إلى دوائره الدولیة والعالمیةقلیمیة  واإل

عالمیة والتسویقیة المرجوة عبر التأثیر  اإل  الواسع وتحقیق األھداف

ه الفنون الحدیثة من صور  أبدعت  ما  خرآلى  إالبصري الفني المستند  

التجاریة، وقام الرادیو   وتصمیمات متناسقة مع الغرض واألھداف

في   كبیر  بدور  اإل إوالتلفزیون  السوق  دوائره  خراج  من  عالني 

وا ا القطریة  الظاھرة  عولمة  بدایة  ومثل  وجعلها  إللمحلیة،  عالنیة 

 الصناعیة.  طار الجغرافي للدولخارج اإل

االعالمية  الثورة  حیث  الحديثة   مرحلة  األقمار  :  ثورة  أتاحت 

ً   واالنترنت مجاالً  الصناعیة والفضائیات والجوال ً ، ومفتوح خصبا   ا

والشركات  للمعلنین  المصانع بالنسبة  رة  الظاھ  باتت و   ،وأصحاب 

مصدراً اإل ً   عالنیة  رئیساً  اقتصادیا اإل  النشاط  وفي    ،عالميلتمویل 

استقاللیته في تغطیة   التأثیر على توجهاته السیاسیة أو   ، أحیان كثیرة

والمستجدات  اإل و  .األحداث  الكونیة  تحول  الثورة  مع حدوث  عالن 

علوم   في  الحادث  والتطور  المعرفي  واالنفجار  االتصال  في 



299 

 

واالقتص واالجتماع الریاضیات  والنفس  التقني   اد  والتصمیم 

واالعالمواإل االتصال  وعلوم  تؤثر    ،خراج  أن  قادرة  سحریة  أداة 

ا  استقاللیة  الوطنیةعلى  النمو  ،القتصادیات  ونسب    ،ومعدالت 

والجماعیة  ،ميالقو الدخل الفردیة  أجل  إو  ،والمدیونیة  من  أداة  لى 

رسائل ا تمریر  الدول  وراءھا  تلهث  ثقیلة  لكبرى  اقتصادیة 

المتوالش الجنسیات ركات  المجتمعات   كما   ،عددة  كاھل  تثقل  أنها 

 .344الفقیرة والدول النامیة 

 ما هو اإلعالن؟ 

  اإلعالم، وسائل على الكامل االنفتاح اإلعالني النشاط یتطلب 

 مذیاع  خالل ومن  النسخ،   مالیین  توزع  التي   المجالت  فمن خالل

و  نشر یجري ،منازللا في التلیفزیون وشاشة   ، المطبخالسیارة، 

وبالغة  بصورة  التسویق  رسالة  وسع  في  ولیس  التأثیر،  مستمرة 

إذا النشاط ً  أن أراد  اإلعالني  ناجحا  قنوات  مع یتسامح أن   یكون 

 . 345إعالناته  تستبعد  التي الجماھیري االتصال 

ت  إن   التي  الصورة  ھو  الهویة  اإلعالن  عن  لألفراد  عطي 

ال تحاول  اإلعالن  خالل  ومن  العادات شركات  التجاریة،  اختراق 

الشرائیة للمستهلكین والتأثیر فیها، سواء بتغییرھا أو تعزیزھا، وقد  

قناعة   إلى  الشركات  أیة زیادة  أ   :مفادھا وصلت  تحقیق  نه ال یمكن 

ولذا إعالن،  دون  مبیعاتها  استخدام    ،في  في  الشركات  أفرطت 

وأبصارنا   مسامعنا  على  تتكرر  أضحت ضرورة  حتى  اإلعالنات 

الطریق،  ومساء  صباحا  قارعات  وعلى  التلفزیون،  شاشات  على   ،

 .346وفوق صفحات الجرائد 

 
 المصةر الاايق.  344
 .152ص   ؤصةر سبق ذك ه.يالعقبل بن  المتالعب ..شيلل  345
آل رار   لبرا رار   إدار  الزبر  التجارر  وجصبل الةعارل  واإلعلالن  )القلاه  :   346

 .4ص (.1999شعاع  -علميالع يي  لإلعال، الالش ك  
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إغراء  وی   فن  بأنه  اإلعالن  "كروفورد"  على  عرف  األفراد 

عن   اإلعالن  یمیز  ال  التعریف  ھذا  ولكن  معینة،  بطریقة  السلوك 

األخرى، رغم   الترویج  واإلعالم ووسائل  فكرة  أ الدعایة  یعطي  نه 

ً التأثیر على السلوك م  ً   وقعا حد  أاإلعالن  في التعریف. وی عد    مركزیا

وطبقاً  الترویجي،  للمزیج  الرئیسة  اإلعالن  إف  ،لذلك  العناصر  ن 

 ن غیره من أوجه النشاط األخرى بأربع خصائص ھي: یتمیز ع

المعلن    .1 بین  االتصال  یتم  حیث  شخصیة،  غیر  جهود  أنه 

الم باستخدام وسائل اإلعالن    ختلفة والجمهور بطریق غیر مباشر، 

اإلعالن   یختلف  وبذلك  والتلفزیون،  والرادیو  والمجالت  كالصحف 

لذین یتصلون  عن البیع الشخصي الذي یتم بواسطة مندوبي البیع ا

 ً  بالجمهور لبیع السلع والخدمات.  شخصیا

ی    .2 یمیز اإلعالن عن  أ دفع عنه  أن اإلعالن  جر معلوم، وھذا 

 الدعایة التي قد ال یدفع عنها مقابل. 

یقتصر على عرض وترویج السلع فقط، وإنما یتضمن  ال   أنه   . 3

 كذلك ترویج األفكار والخدمات. 

یقوم بدفع ثمن اإلعالن    . یفصح فیه عن شخصیة المعلن الذي4

فیها   یحدد  التي ال  الدعایة  بذلك عن  ویعتبر ھو مصدره، ویختلف 

 غلب الحاالت. أمصدر المعلومات في 

 

لة  أأن المسب  لیة اتصاله عمى اإلعالن باعتبارالتركیز علیؤكد  و

ال تنتهي عند حد توصیل معلومات من طرف إلى طرف آخر، بل  

إلیه بما جاء في الرسالة، ویعمل  أن یقتنع المرسل    ،األھم من ذلك

 ً لذلك االقتناع، فلیس ھدف المعلن عن سلعة جدیدة ھو مجرد    طبقا

االقتناع   بل  األسواق  في  ظهورھا  عن  المستهلكین  إخبار 

 .347ها باقتنائ

 
.ؤلةخ  تطبيقلي  )عملان: دار .حمة شاك  العالي  اإلعالنجطاه  ؤحان الغالبي     347

 .18ص-17.صص . (2003وائ  للنش  والتبزرع  
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ا اإلعالنیةأما  الجهود  فت    لحملة  من  "مجموعة  أنها  على  عرف 

المتكام واإلعالنیة  معینة  خدمة  أو  بسلعة  الخاصة  تغطي  لة  التي 

و  معینة  زمنیة  أو  فترة  ھدف  لها  الرسائل  من  عدد  على  تحتوي 

مشترك  أھمیة    .348" مضمون  لإلعالن  أن  في  البعض  ویرى 

 :349اجتماعیة تكمن في كونه 

 ة تعلیمیقوة   .1

أفراد    .2 بین  واالجتماعیة  األساسیة  المبادئ  ترویج  وسیلة 

إعالنیة حمالت  من  الشوارع  في  نصادفه  ما  خالل  من    المجتمع 

 وطنیة عن حب الوطن والعروبة وحمالت التطوع والتبرع..الخ. 

یترتب  ی عد  و ما  علیه  یترتب  جماھیري  اتصال  عملیة  اإلعالن 

النشاط   ألوان  حیث على  من  كافة  ومكوناته،    االتصالي  مقوماته 

االتصال   ھذا  في  اللغة  مادة  بأن  علماً  اتصال،  كأداة  اللغة  وبروز 

ال ثقافة  الناس ھي  أ   مجتمع وحاجات  قدرة تعدد  ن  واھتماماتهم. كما 

على    تقومالرموز االتصالیة في الرسالة اإلعالنیة للحوار المنطوق  

باعتبارھا   اللغویة  للرموز  خاص  االتصالیة  بناء  الرموز  من 

المعلومات،والسائدة،   إطار  ببناء  وحدھا  تنفرد  في    ال  فالمبدأ 

األ تجرید  على  لقدرتها  لیس  اإلعالنات  في  اللغة  شیاء  استخدام 

لغة   تكون  أن  یجب  ولكنها  المختزنة،  الخبرة  إطار  في  ووصفها 

له أثر كبیر  الذي  ، ومنطوقة ترتبط بالظواھر الصوتیة كالتنغیم مثالً 

الكلمات   في معاني  الجمل  تغییر  الرموز  إف  ،ولذلك  ،ومجموعة  ن 

 . 350الصوتیة تعتبر ضرورة لتأكید المعاني  

 
عبة الاال، جيب قحف  التابرق وهز  نظ  ؤعاص    )اإلسكنةرر : ؤكتب  وؤطايع   348

 . 423(.ص2000اإلشعاع الفني   
 ودورها في التبعي  الةرني  للشباب    mbcاإلعالني  في ياق   الؤي  صاي   الحمال.  349

 . 73ص .2010هاؤع  الحاد لخض   ياتن   الج ائ    رسال  ؤاهاتي  لي  ؤنشبر 

ؤحمة عبة الحمية  االتصال في ؤجاال. اإليةاع الفني الجماهي ي  )القاه  : عال،   350 

 . 95(.ص1993الكتب  
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 ً شراء أشیاء لیسوا    أن اإلعالن یجبر الناس على  ولیس صحیحا

على   مرفوضة  أفكار  لتمریر  المعلنون  لجأ  وإال  لها،  بحاجة 

 . الناخبین 

المنتج، باعتباره  إن دور اإلعالن ھو دور تحفیزي لإلقبال على  

فا  عملوسیلة  في  ومؤثرة  بسیطة،  علة  بتكلفة  واإلقناع  الجذب  یة 

الرسالة  یعتمد  و متلقي  نحو  التوجه  مالءمة  على  الناجح  اإلعالن 

، فقد یكون  ، وواضحاً عالنیة، وھو توجه یجب أن یكون مباشراً اإل

 ً عقالنیا ً   توجها  عاطفیا العاطفي  أو  فالتوجه  كلیهما،  من  مزیج  أو   ،

العقلي  القلوب ویتصل بكل مناحي ح   یمس التوجه  أما  یاة اإلنسان، 

ع ویرتكز  العقل  یخاطب  والفائدة،  فهو  االقتصادي  المستوى  لى 

 ً اإ ف  ،وعموما التوجهات  إلبداء  ن  الناخبین  بتحفیز  ترتبط  لعاطفیة 

االھتمام ولفت انتباھهم، ثم تستخدم التوجهات العقلیة لتعزیز األثر  

ال استجابة  في  في و   .351ناخبین العاطفي  الرؤیة  األسالیب    تختلف 

اإل یستخدمها  ھدف  عالنالتي  یحقق  أربعة هنف   ،التأثیر  كي    اك 

أو انتقائیة،    عاطفیة،أو   إما أن تكون منطقیة،  وھي:  ،أسالیب للتأثیر

 . 352أو أولیة 

تعني مناشده للعقل، وموجهة إلى الفكرة، وتستند إلى    : فالمنطقیة

 وھي ذات مدى طویل للتأثیر.   التعلیم في اإلقناع،

: مناشده للجانب االنفعالي عند اإلنسان، تهدف للتأثیر  والعاطفیة

 العقل والفكر. تأثیرھا على أكثر من   في االنفعاالت 

اء صنف  أو الجماعة على انتق   : مناشده تستحث الفرد یةواالنتقائ 

 معین من اختیارات عدیدة. 

 : ھي مناشده تستحث الفرد على شراء نوع واحد محدد.واألولیة 

 
 

 .351ص  ..  ؤصةر سبق ذك ه.. العاؤ   الكتاي  للعالقا..نيبسب،  كارر  351
صالح خلي  جيب اصبع  االتصال واإلعال، في المجتمعا. المعاص    )عمان: دار   352

 . 205ص.  (.1999 والنش  والتبزرعجرا، للةراسا. 
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 اإلعالن السياسي 

اإلی   للمعلومات   عالنعد  شخصي  غیر  طبیعة  و  ،اتصال  ذو 

واألفكار والخدمات  المنتجات  معروف  اقتناعیة حول  یدفع    لممول 

المختلفة،  إعالنثمن   اإلعالمیة  الوسائل  في  الوظیفة    وتعتبر ه 

من   الشركات التسویقیة  تسعى  حیث  االعالن،  وظائف  لى  إ  أھم 

منتجاتها ت مبیعاتها  سویق  بدور    اإلعالن   دور   ویأتي   ، وزیادة  للقیام 

الرسالة  تسویقي،  یعرض  وسائل    حیث  خالل  إلى  إ من  عالنیة 

وذلك   ومكان بیعها،  وسعرھا، خصائصها الجمهور المستهدف، مثل

إذا كانت    باستعمالها  وإقناعه   بتكرار شراء السلعة  المستهلك   إلقناع

  كما یعتبر اإلعالن ذو قوة تؤثر على وعي المرء وسلوكه، جیدة،  

ً   فیة وعاطفیة وسلوكیة ولیستأثیر له جوانب معر وھذا ال   ضروریا

یتناول  أ یمكن    التأثیر ن  بل  فقط،  واحد  یشمل  أجانب  من  كأن  ثر 

 .353انب ج

تصالیة التي یدفع فیها  العملیة اإل  عرف اإلعالن السیاسي بأنهی  و

 ً وسیلة إعالمیة لیعرض   مقابل ما یتاح له من فرصة في   المعلن ثمنا

ر الجماھیر  على  ومقصود،فیها  محدد  ھدف  ذات  سیاسیة   سائل 

 بقصد التأثیر على مواقفهم وأفكارھم وسلوكهم. 

التصال السیاسي تأثیراً على  السیاسي أكثر أنواع ااإلعالن  ویعد  

وسائط   الشعوب  والساسة  القادة  من  كثیر  وظَّف  فقد  والمجتمعات، 

أھدافهم لخدمة  ولذلك  االتصال  غایاتهم،  النوع   ،وتحقیق  ھذا    ی تَّهم 

في كثیر من المشكالت التي عانت   من االتصال بأنه السبب المباشر

اإلعالن    توظیف ة التي نجحت في ظهور النازی  : منها الشعوب مثل 

تسویق  ومثل  الجماھیر،  لخداع  السیاسیة  والدعایة   السیاسي 

والمبالغة   التلفزیونیة،  والمسلسالت  األفالم  ق  ت سوَّ كما  المرشحین، 

 .354ت إلى الحقیقة بصلة إعطائهم صفات ال تم في

 
 .205-201ص.ص. المصةر الاايق.  353
 ؤصةر سبق ذك ه. .. الن  وسائ  اإلعال، واإلع..الحان 354
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استمالة   إلى  یهدف  الذي  النشاط  ذلك  ھو  السیاسي  اإلعالن  إن 

المؤیدین أو لحزب    عدد  الدعم  لمرشح سیاسي  ذلك  بما في  معین، 

الجماھیري االتصال  وسائل  كافة  باستخدام  والجماھیري  ،  المادي 

الصدد،   یمكننا  وبهذا  اإلعالن  أ ال  لنشأة  معین  تاریخ  نحدد  ن 

فم وبالرسم  السیاسي،  بالكلمة  التواصل  كیفیة  اإلنسان  أن عرف  نذ 

بهدف اإلقناع نشأت أول أشكال الدعایة، خاصة بعد نشأة المطبعة  

السمعیة  1437م  عا الوسائل  وظهور  التكنولوجي  التقدم  ومع   ،

والتصو الشامل  االختراع  بقضایا  االھتمام  بدأ  یت  والبصریة، 

وھناك للجماھیر،  االنتخابي  التوجیه  عام   وحمالت  أن  یعتبر    من 

بق في انتخابات  الحقیقیة لإلعالن السیاسي حینما ط  البدایة   1952

 الرئاسة األمریكیة. 

البعض،   السیاسي    أن ویرى  یدفع    ھو اإلعالن  التي  العملیة 

غیر   االتصاالت  من  شكل  أجل  من  المرشح  أو  الحزب  بموجبها 

والت تفوق  الشخصیة  وسیاسات  خواص  المرشح  تعطي  ي 

في سلوكیات محددة  و  ،معارضیهم تغییر  أحداث  أجل  ذلك من  یتم 

 .355كاالنتخابات 

یقتصر  و وال  االنتخابیة،  الحمالت  على  السیاسي  إنما  اإلعالن 

فاألمر   األخرى،  السیاسیة  المجاالت  من  العدید  في  توظیفه  یمكن 

صیاغة   في  معینة  مهارات  توافر  الحمالت  یتطلب  استراتیجیة 

 ً یاسة  ما كانت تتعلق بالترویج لس  إذا  ،اإلعالنیة السیاسیة، خصوصا

للحكومة العامة  السیاسات  أن    ،من  یمكن  التسویق  تقنیات  أن  كما 

تصمیم   في  فعالة  توجیه  تكون  على  وقادرة  السیاسي،  اإلعالن 

 . 356اإلعالن وتقدیمه في شكل ایجابي 

 
 ؤصةر سبق ذك ه. . االنتخايي ..  ادار  الحمال..البشالوى 355
وسائ     356 في  الاياسي  االتصال  سعبد   آل  عبةالع ر   ين  ؤحمة  ين  سعبد  ين  سعة 

مجتمع الاعبدي  رسال  دكتبرا   هاؤع  االؤا، ؤحمة ين سعبد االعال، وتأثي ه في ال

 .74. ص2006االسالؤي   ال راض  



305 

 

وتجاوز إن   تغیر  السیاسي  وسلوك  م  اإلعالن  ورغبات  یول 

المحتملین والمستهلكین  التجاري    المستهلكین  التسویق  مجال  من 

المؤسسات   صورة  ولیصنع  والمعتقدات،  األفكار  تسویق  لیشمل 

أن اإلعالن السیاسي   ،بمعنىالكبرى وجماعات الضغط واألحزاب، 

سلع  أیدلوجیة ولم یعد محصوراً في نطاق الأن یقوم بحملة    بإمكانه 

ا ،  357تجاریة ال أن  السیاسي  بید  المنتج  یستهدف  إلعالن  بیع 

أي  السیاسي، مرشح،  أو  بحزب  تتعلق  فكرة  أو  برنامج    ،وھو 

بها،   وإقناعهم  المستهدفة  للجماھیر  الفكرة  أو  البرنامج  توصیل 

 التأثیر المستهدف على الرأي العام لجمهور الناخبین. إحداث و

تغ إلى  یسعى  اإلعالني  السیاسي  الخطاب  دعم  إن  أو  ییر 

 :358رأي سیاسي( عبر  -حزب  -استهالك المنتوج )فكرة

 توفیر المعلومات.   .1

 تغییر الرغبات والقناعات.  .2

 تفضیل المستهلك للخیارات.  .3

الذي  و المنتج  السیاسي  اإلعالن  برنامج  یستهدف  على  یتضمن 

المستهدف   للجمهور  توصیله  والمستهدف  المرشح،  أو  الحزب 

على  وإقناعهم   ومخطط  مقصود  تأثیر  إحداث  بمعنى  بالبرنامج، 

إذا كان البرنامج االنتخابي لمرشح ما    الرأي العام للجمهور، خاصة

 یشمل: 

 . األسس األیدلوجیة. 1

 . الخیارات االقتصادیة واالجتماعیة. 2

 تنفیذ البرنامج. . منهج ل3

 . المرشح ذاته. 4

الجتماع  علم ا  1960"جون كیندي" عام  مستشارو  وقد استخدم  

السیاسي ألول مرة في دراسة الرأي العام للناخبین، أما "نیكسون"  

 
 .12. صؤصةر سبق ذك هالتباص  الاياسي والتابرق االنتخايي..   الم رط..  357
 .14ص المصةر الاايق. 358
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بین  ف ما  الفترة  في  استعان  في    1972  –  1968قد  بالمستشارین 

وأس  اإلعالن  التلفاز.  مجال  شاشات  على  السیطرة  ھذاالیب    وفي 

الصدد، یتبین لنا أھمیة تقسیم أنواع اإلعالن السیاسي المستخدم في  

 :359اآلتي الوقت الراھن على النحو 

 حمالت التجنید للجیش.  .1

 حمالت إعالنیة سیاسیة معینة.  حكومیة لتنظیم المبادرات ال .2

الفهم    . 3 لتعزیز  تهدف  التي  السیاسیة  التلفزیونیة  الحمالت 

 عیة. الجماھیري للمسائل االجتما 

 تعدیل وتغییر معتقدات وممارسات لدى المواطنین.   .4

 :360عدة وظائف منها باإلعالن السیاسي   من جهة ثانیة، یقوم

الناخبین    . 1 إعالم  بهدف  التعلیمي:  المنتج  اإلعالن  عن 

 وخصائصه. 

 اإلعالن اإلرشادي أو اإلخباري.  .2

 اإلعالن التذكیري.  .3

أ   .4 رأي  عن  یعبر  الذي  العام:  عن  اإلعالن  محددة  فكرة  و 

 المنتج. 

 ھناك عدة أشكال لإلعالن السیاسي أھمها: و

ویتم من خالل الكلمة المسموعة  : اإلعالن السیاسي المسموع. 1

والن والمحاضرات  اإلذاعات  وأھم  في  والخطب....إلخ،  دوات 

عبر  ھي  ممیزاته   تأثیر  له  فالصوت  أدائه،  والنبر  طریقة  التنغیم 

 والجهر والهمس. 

الصحف،    اإلعالن   . 2 وسائله  وأھم  المكتوب:  السیاسي 

والمجالت، والكتب، والنشرات، والتقاریر، والملصقات، واللوحات  

 اإلعالنیة الثابتة أو المتحركة في الساحات والشوارع. 

 
   .74ص.  ؤصةر سبق ذك ه..آل سعبد..  االتصال الاياسي في وسائ  اإلعال، 359
 .13ص...  التباص  الاياسي والتابرق االنتخايي..  ؤصةر سبق ذك هالم رط 360
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التلفزة    .3 وتمثله  البصري:  السمعي  السیاسي  اإلعالن 

اإلعالواإل ویتم  واللون  نترنت  بالصورة  الوسائل  ھذه  عبر  ن 

ھذا  والموس ویتطلب  والموضوع،  والحركة  األداء  وطریقة  یقى 

اإلعالن متخصصین في اإلخراج والدیكور والتجمیل واإلضاءة...  

 إلخ. 

 ن السياسيعناصر اإلعال

ا  اإلعالن  االنتخابیة  لسیاسي  یتضمن  الحمالت  من    اً عدد في 

تحقق  ال التي  الضروریة  وعناصر  ومقاصده  ھذه  أ أھدافه،  ھم 

 :361العناصر 

و /المرسل   .1 وإثارة  المرشح:  شحن  على  المرشح  قدرة  یشمل 

 إحساس الناخب واستقطابه للتصویت للمرشح. 

إلیه/ا  .2 والعمل  لناخب:  المرسل  السیاسي  اإلعالن  ھدف  وھو 

الذي  على تجنیده ل المنتج  اقتناعه بجدارة  صالح حملة المرشح بعد 

 الیته. یقدمه المرشح وفع

، على  (المرشح)ل  ویقصد به ضرورة مراعاة المرسالمقام:    .3

 ،وما یحیط به من أحداث   ،المقام وظروف وأحوال الخطاب   أھمیة 

الخطاب،   قرائن  تمثل  لغویة  وغیر  لغویة  سمات  من  یتطلبه  وما 

 نفسیة. و  وأیدولوجیةماعیة  وخصوصیات ثقافیة واجت

السیاسیة لإلعالن:    طاب/الخ  .4 ی  الرسالة  حدث الخطاب  بحیث 

 ب )المتلقي(. دالالت ذات معنى بالنسبة للناخ

أن  .5 بمعنى  المتخاطبین:  بین  المشترك  طرفا    الوضع  یكون 

بین   المشتركة  والسمات  والظروف  األوضاع  نفس  في  الخطاب 

اللغة وحدة  خاصة  والمتلقي  ووحدة  المرسل  الثقافة،  ووحدة   ،

 البداھة. 

 
 .14. صالمصةر الاايق 361
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التواصل/االتصال:    .6 للتواصل  قناة  المستخدمة  الوسیلة  وھي 

ل المسموعة، أو المقروءة، أو المرئیة، أو  السیاسي إن كانت الوسائ

 غیرھا. 

  جراءات تخطيط الحملة اإلعالنيةإ

حتاج  ی  ،یعتبر التخطیط اإلعالني للحملة االنتخابیة عملیة مستقلة

م الضروریةاتخاذ  القرارات  من  الحملة جموعة  لنجاح    ،والهامة 

أن   إذ  في خطواتها،  ومتكاملة  متناسقة  القرارات  ھذه  تكون  بحیث 

االعتبارال بعین  األخذ  یستوجب  خطوة  لكل  لخطوات   تخطیط 

ً لهذا كانت مراحل التخطیط للحمالت اإلعالنیة تتم وفق  األخرى،  ا

  : تباع خطوات معینة وھي إل

 . ق وجمع المعلومات تحلیل السو  .1

 .أھداف اإلعالن تحدید   .2

 تحدید مخصصات اإلعالن    .3

 الجوانب التالیة: تنمیة اإلستراتیجیة اإلعالنیة المتعلقة ب  .4

 . أ. تیار الوسیلة اإلعالنیة

 ب. تصمیم الرسالة اإلعالنیة. 

 . ج. تحدید شكل الحملة اإلعالنیة 

 . د. جدولة الحملة من حیث الحجم والتكرار 

 فیذ الحملة تن   .5

 الحملة وتقویم نتائجها. متابعة  .6

   وسائل تنفيذ الحمالت اإلعالنية

یتابع ی   أن  اإلعال  و مخطط  فترض  اإلعالنیة  الحملة  الوسائل  نیة 

والتحلیل تحدید    ،بالدراسة  في  الهامة  المعلومات  جمع  ویساعد 

اإلعالنیة وتحقیق   الوسائل  اإلعالنیة،  الحملة  في  ستستخدم  التي 

ا  وتشاألھداف  المختلفة  بهذا  إلعالنیة  المطلوبة  المعلومات  مل 

 :الصدد 
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مسموعة    - وسائل  من  الموجودة  اإلعالنیة  الوسائل  حصر 

 ة ومكتوبة. ومرئی

 ممیزات كل وسیلة   -

 مالءمتها لمضمون اإلعالن.  -

 معدالت التوزیع لكل وسیلة إعالنیة قائمة. - 

 تكلفة كل وسیلة یمكن استخدامها.  -

الوسائط   الحملة اإلعالنیة  وتتعدد  تنفیذ  في  للمباشرة  المستخدمة 

التجاھاتهم  طبقاً  الناخبین  جمهور  إلى  وقیمهم    وإیصالها 

   برز ھذه الوسائط ھي:وخصائصهم، وأ

 الخطابات المباشرة.  .1

   .المؤتمرات واللقاءات العلمیة والریاضیة والمهرجانات  .2

 المناظرات بین المرشحین المتنافسین  .3

 أجهزة التلفزیون(  -لمرئیة )المحطات الفضائیةالمحطات ا .4

 الصحف والمجالت والرسائل البریدیة والكتب.   .5

 . المحطات المسموعة  .6

 )الهواتف النقالة(.  أجهزة االتصال النقالة .7

 )المطویات(. النشرات المطبوعة  .8

الم   . 9 اإلعالنیة  األماكن  اللوحات  في  االلكترونیة  أو  طبوعة 

 لطرق الرئیسة التي تربط بین المدن. العامة أو على ا

 الهدایا الدعائیة.  .10

 قياس فعالية الحملة اإلعالنية 

 على مدى إسهام الحملة في تحقیقتسعى ھذه العملیة للوقوف  

اإلعالنیة   واألھداف  للمرشح  االنتخابیة  للحملة  العامة  األھداف 

 ھناك عدد من الخطوات، منها:   ھذه العملیة لتقییم و  ،خاصةً 



310 

 

قبل االنطالق    لتقییم السابق للحملة اإلعالنیة: ویبدأ ھذا التقییم ا  -

من الجمهور    في الحملة اإلعالنیة بحیث تعرض الرسائل على عینة 

 المستهدف. 

من    - مرحلة  كل  بعد  الحملة  تقییم  بمعنى  المرحلي:  التقییم 

 مراحلها. 

 ئج. الحق: وتتم بعد نهایة الحملة اإلعالنیة لتقییم النتا التقییم ال -

 
 تكرار اإلعالن

أي ی قرأ وی سمع أو  عالن الذي ال ینشر سوى مرة واحدة،  إن اإل 

ی سمع    ی شاھد لمرة واحدة قد ینسى بسرعة، لذا، من المستحسن أن 

المستهلكین ی شاھد من جمیع  أو  ی قرأ  ،  بشكل مستمر  )الناخبین(   أو 

 :362تكرار اإلعالن یساھم في تحقیق ثالثة أھداف ألن 

على    .1 فیختزن  یعمل  الجمهور  ذھن  في  الرسالة  تثبیت 

الوقت   جاء  إذا  حتى  ذاكرته،  في  باإلعالن  الواردة  المعلومات 

برزت تلك المعلومات تلقائیاً    ( للشراء)لمالئمة  المناسب والظروف ا

 إلى الذھن. 

ارئ إلى أن یدفعه لتقبل  یساھم التكرار في اإللحاح على الق  .2

 الفكرة المعلن عنها. 

الفرص  .3 الجمهور  یتیح  أفراد  من  جدید  لعدد  أو    لالطالعة 

یتكرر نشرھا، مما یوسع من   التي  االستماع إلى بعض اإلعالنات 

 رین بها قاعدة المتأث

 اإلعالن االنتخابي 

االنتخابياإل  یمثل طوال    عالن  تستخدم  التي  اإلعالنات  سلسلة 

الناخب الحملة لتشجیع  انتخاب مرشح أو حزب سیاسي  مدة  ین على 

 
 .29ص ك ه.  ؤصةر سبق ذ.ؤةخ  تطبيقي.  اإلعالن..الغالبي  العالي 362
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معارضت یتخذ  أو  أن  ویمكن  مباشرة،  غیر  أو  مباشرة  بطریقة  ه، 

كالمطویات،   أشكال،  عدة  االنتخابي  الصحف اإلعالن    أو 

للوحات اإلعالنیة، والرسائل، والمحطات اإلذاعیة  ا  وأ  ،والمجالت 

شبكة  وا على  والمساحات  والالفتات  الدعائیة،  والمواد  لتلفزیونیة، 

 .363االنترنت 

  ،یاسیین لإلعالن خالل الزمنتطور استخدام المرشحین السقد  و

إ األبحاث  لإلعالن  وقادت  األنماط  من  مجموعة  تحدید  لى 

ر، ویمكن أن یمارس في أي  االنتخابي، ویختلف كل نمط عن اآلخ

احمر الحملة  مراحل  من  من  لة  أنماط  ثالثة  وھناك  النتخابیة، 

أي  اإلعالن في  ی مارس  أن  ویمكن  اآلخر  عن  یختلف  نمط  وكل   ،

 :  364الحملة االنتخابیة مرحلة من مراحل 

 عالن السیاسي الهجومي اإل .1

یستخدم  وھو   واحد  طرف  من  الجانب  أحادي  عدواني  ھجوم 

ل االنتباه  المنافسللفت  لدى  الضعف  أو    ، نقاط  شخصیته  في  إما 

معینة اإلعالن  ، بمواقف  النمط  ھذا  ً   ي ویعتبر  خبثا أنماط    األكثر  في 

 اإلعالن السلبي. 

 اإلعالن المقارن  .2

الن  ھذا  مع  یهدف  المقارنات  خالل  من  اإلعالن  من  وع 

وتصوراتهم   الناخبین  توقعات  تخفیض  إلى  المنافسین  المرشحین 

المرشحین أولئك  سجالت    ، حول  اإلعالنیة  الرسالة  تستخدم  وھنا 

المنافسین  تجاربهم،    المرشحین  قضیة  بخصوص  تجاه  مواقفهم 

عن    ، معینة معینة  سلبیة  معلومات  إیصال  أجل  من  إما  وذلك 

المنافسینالمرشح المتبنى.    ،ین  المرشح  تفوق  إلى  لإلشارة  أو 

 وھناك نوعان من اإلعالن المقارن: 
 

نتللالي سللليمان  ت هملل   المصللطلحا. االنتخاييلل ..دلي  المتلل ه، للمصللطلحا.  363

طي اللللبطني للشلللسون الةوليللل   المعزلللة اللللةرمق ا والعبلللارا. الشلللائع   )ييللل و.:

 .44(.ص2009
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 إعالن مقارن مباشر  .أ

رس الهدفیستخدم  المرشح  لتحدید  جانبین  ذات  إعالنیة   ، الة 

مواقف    ،تجاربه  ،محددة فیما یتعلق بسجالت المرشح  ویقارن نقاط

رشح المتبنى أو  الم  جعل، والنتیجة أو الهدف من ذلك ھو  له  معینة 

 المختار على أنه األفضل واألوضح. 

 إعالن مقارن ضمني  .ب 

الجانب  ال  وال   ،یحمل رسالة إعالنیة أحادیة  مرشح الهدف یذكر 

ً   ، بوضوح ذلك  وعوضا على    ،عن  بناء  یقارن  الجمهور  یجعل 

األسب معرفته   االنتخابیة  الحملة  للرسالة    هوتفسیرات  ،اسیةقضایا 

لیة أكبر عند استخدام اإلعالن المقارن  وللوصول إلى فعا  اإلعالنیة، 

یشرح    ماوھذا   ة،مصداقیة عالییتمتع ب  إلى مصدرملحة فإن الحاجة 

ال والحمالت  االستخدام  السیاسي  اإلعالن  في  للمشاھیر  متزاید 

السیاسی  ، االنتخابیة القادة  منخفضة  ین  ألن  مصداقیة  عندھم  یكون 

 محسوس. ال ھمبسبب تحیز

 اإلعالن السلبي  .3

اإلھذ یهاجم   من  النوع  أو  عالنات  ا  المستهدف  المرشح  صورة 

السلبیة  و،  موقفه الت  ھياإلعالنات  اإلعالنات  فقط  تلك  تقدم  ي 

المنافس  معلومات  المرشح  حول  التي    ،سلبیة  اإلعالنات  ھي  أو 

في قضیة  المنافس    اجمة وكشف نقاط ضعف المرشحتهدف إلى مه

معینة صورة  القو  ،أو  نقاط  على  الضوء  تسلیط  لدى  وكذلك  ة 

وذلك من خالل إرسال رسالة إعالنیة    ، المرشح في نفس المجاالت 

اس  أھدافومن    ، سلبیة في  استخدامه  السلبي  أو  اإلعالن  تدعاء 

الذاكرة،   استخدم  تنشیط  بشكل  البعض  وقد  اإلستراتیجیة  ھذه 

في االنتخابات    "غوف وایتالم " اعتمد القائد المعارض  فمثالً،   جید،

كافي حمل  1975االسترالیة   بشكل  االنتخابیة  اته  إلعالن  مل على 

شعاره في  ھاجم    "، shame fraser shame"   السلبي  والذي 

الوز رئیس  مباشر  بشكل  االنتقالي  فیه  فراسر"راء  في    "مالكوم 
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السابقة العمال  ویمكن مالحظة    ،إشارة إلى دوره في طرد حكومة 

حوالي   الثمانینات  في  السلبي  لإلعالن  الواسع    -%30االستخدام 

السیاسیة  50% اإلعالنات  جمیع  االنتخابیة    من  الحمالت  أثناء 

سلبیة انتخابات   ، كانت  من    % 70حوالي    1996  - 1992وفي 

في  اإلعال كلنتون "   حملة نات  سلبیة  " بیل  حال  ، كانت  أیة    ، على 

من   الكثیر  یوجد  فإنه  السلبي  اإلعالن  نمو  من  الرغم  وعلى 

یمقراطیة في كثیر  العملیة الد   أنه یؤذي   یرون حیث    ،المعارضین له

 . من األحیان 

 السياسي  عالن والتسويقاإل

اإل إ مجرد   عالن ن  كونه  في  ینحصر  بل    ال  اقتصادي،  ھدف 

لألشخأخدمة    یستطیع  سیاسیة  واألحزاب  غراض  والجمعیات  اص 

سیاسیة  أوبات    ، والحكومات  صور  وترویج  لتسویق  فعالة  داة 

من   كثیرةوتثبیت أوضاع قائمة، أو تجدید طبقات سیاسیة في دول  

الش  لذلك،  ،العالم بعض  البارزة فقد حرصت  السیاسیة  و  أ  خصیات 

اإل   الطموحة استعمال  المبفي  وغیر  المباشر    كآلیات اشر  عالن 

الج السیاسیة  النخب  اإل  مثل   ،دیدةإلنتاج  السیاسي  الدور  عالني 

ل " بالنسبة  ایطالیا  "برلسكوني ـ  رفیق  ،في  في   والراحل  الحریري 

فاعلة أو   ن دور في ایصال شخصیات غیرعال لإللبنان، كما كان  

ومنها على سبیل الذكر ال الحصر شخصیة    ،بارزة الى سدة الحكم

االن  (البغلي على) الكویتي  ائب  والوزیر  والذي    ،السابقلبرلماني 

مع اعترف  خاصة  مقابلة  مجرد   في  كان  بأنه  الكویتي  التلفزیون 

عن وكالته  خالل  من  حصل  ناجح  الكبرى محامي  في    الشركات 

الترشح في   ثم جاءه من حبب إلیه ،  الكویت على الكثیر من األموال

 ر السابق للنفط بأنهالوزی ، فقد أكد البرلمان الكویتي ففعل  انتخابات 

یعر یكن  الم  في  یخطب  كیف  وال  یبدأ  أین  من  یكن    لناس،ف  ولم 

، ترشح ونجح  ، ومع ذلكباء السیاسة على اإلطالق لفأحتى یفقه  



314 

 

ً   قلیلة، وأصبح فیما بعد  فط بعد سنوات للن   وصار وزیراً    زبوناً ھاما

ھي  السیاسیة  للبحوث  أمیركیة  "،  بانادورا "مؤسسة   لمؤسسة 

حیث   ،ثرة كان ھو الحلوزیر بأن المال الذي توفر له بك ویعترف ال

خدمات شركة أمیركیة للعالقات العامة بمبلغ خیالي لتأمین    اشترى 

 غیر.  فیها عدة آالف فقط ال یبلغ عدد المقترعین   انتخابات  فوزه في 

الحریري رفیق  للراحل  بالنسبة  اإلأفقد    ، أما  تقنیة   عالن جاد 

ً براإ أوكل تلمیع وو  ،والتسویق عبر تفویض األمر    ز صورته سیاسیا

كشف أحد أكثر المقربین    فقد  ،شركات اعالنیة أمریكیة خاصة لىإ

عامي بین  خدمته  في  عمل  والذي  الحریري  رفیق  المرحوم   من 

ال  1998و 1985 واإلالتحالف  المال  بین  السیاسخطیر  ،  يعالن 

 منذ ذلك التاریخ خدمات شركتي   استأجرن الحریري  ألى  إ  مشیراً 

هما أمیركیتین تعمالن عادة في خدمة الشركات  یوكلت   ،قات عامةعال

ومنها من    "بیبسي" شركة   الكبرى،  تعاني  زالت  وما  كانت  التي 

شركة   كوال"منافسة  ً "كوكا  علما كانت  إ  ن أ  ،  الشركتین  حدى 

الجمهوري، للحزب  اإلعالمیة  السیاسة  تخطیط  عن  بینما   مسؤولة 

السیتعم خدمة  في  دائم  بشكل  الثانیة  لل  اإلعالمیة  لحزب  اسة 

العام   الرأي  لب ن الفوز بقأ وقد ذكر الراحل الحریري    ي،الدیمقراط

في بلد مثل لبنان یحتاج إلى فریق خالق یعرف كیف یستغل شاشة  

الئق لتمرر  تلفزیونیة بشكل  ید    ،ومتكرر  ،ودائم  ،صورته  وإلى 

 حوله.  مفتوحة یطمع بما فیها الناس فیلتفون

اله القدرات  ھذه  كل  من  إن  بأكثر  المادي  ثمنها  یقدر  التي  ائلة 

ولتسویق   ملیار العامة  العالقات  على  فقط  أمیركي صرفت  دوالر 

ً كانت كفیلة لیكون رئیسورفیق الحریري كزعیم،   ولیس  ألمریكا،    ا

حرب أھلیة عرف عنها أنها أكثر  من  طائفة صغیرة خارجة مرھقة  

 . 365الحروب طائفیة في العالم 

 
..،  صناع  يارونا. الاياس شئ  الى  االعالن الاياسي ؤن الظاه   االقتصادر  النا 365

 ؤصةر سبق ذك ه. 
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ع  عالن ذي الطاب بین اإل اخل حاصلخرى، ھناك تد أمن ناحیة  

القائمة على   حیث تجمع الشركات  ،السیاسي ومجال العالقات العامة

،  لةتحركها مبالغ طائالتسویق السیاسي بین عناصر ارتباط رئیسیة  

ھیاكل   من  إوبین  أجندة  وفق  المطلوب  بتنفیذ  تقوم  عالمیة ضخمة 

عالنیة  إ اتیجیة  وفق استرو   ، العامة الخادمة للهدف السیاسي العالقات 

ن الكثیر من الشركات األمریكیة  أ   ،خاصةً   ، العام غیر معلنة للرأي

كات  عالن والتسویق السیاسي تتخفى بثوب شرالقائمة على مهنة اإل

لة صناعة الشعبیة قضیة فاشلة  أتصبح مس  ال  امة حتى العالقات الع

ما إاألغراض   الجماھیر   ذا  وأھدافها   اكتشفت  المانحة  الجهة  حقیقة 

  . وراء عملیة الدفع  من

 والحمالت االنتخابية قناع اإل

أو اإلی عد   المعتقدات،  أو  المواقف،  تعزیز  أو  تغییر  عملیة  قناع 

تسویق لألفكار ی ركز على   النظر إلى اإلقناع على أنهالسلوك، ویمكن  

ف  أي  تعزیز  أو  لتغییر  المتلقي  في  التأثیر  أو وسائل  موقف،  أو  كرة، 

أو سلوك بمفهوم تسویق األفكار، حیث أن  اإلقن ، ومعتقد،  اع لصیق 

أساسها   السلوك  في  تتم  التي  منها-التغییرات  جزء  التغییر    -أو 

رادف  لمفهوم  اإلقناع م  فإن   لذا،سلوكي،  الفكري الذي أنتج التغییر ال 

 .366تسویق األفكار 

 

 قناعي تصال اإلإلا

یرتبط فیها المرسل    ة عملیة تفاعلیة معقد ناعي  قتصال اإلیمثل اإل

لفظیةوا وغیر  لفظیة  برموز  یسعى    ، لمتلقي  الرموز  ھذه  وعبر 

على  الم   التعریف  ھذا  ویركز  المتلقي،  استجابة  في  یؤثر  أن  قنع 

التأثیر طواعیة، ألن    ویأتي ،  االعتمادیة التفاعلیة في عملیة اإلقناع

 
 

 ؤصةر سبق ذك ه.  سبق فك ل  ..ياهما، 366
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یفترض  الم   لرسائل  أقنع  المتلقي سیتعرض  وال  قناعیة مضادة،  إن 

مف عن  التعریف  ھذا  والبناء  یبتعد  الرمزیة  التفاعل  نظریة  هوم 

ي أن إدراك الرمز وتحدید المعنى ھو العملیة  أ االجتماعي للحقیقة،  

واألشخا لألشیاء  خاللها  من  األفراد  ینظر  التي  في  العقلیة  ص 

 المواقف االتصالیة المختلفة. 

ی   أن  یفترض  ناجح  خطاب  بناء  سبیل  نظریات وفي  على    بنى 

اإلعالمي،   تصبالتأثیر  تطویع    ح بحیث  المقام ھي  ھذا  في  المهارة 

إنتاج   في  وإجرائیة  مهنیة  ممارسة  إلى  النظریة  المفاھیم 

تحت  أویمكن  ،  367الخطاب  التالیة  والسمات  الخصائص  ندرج  ن 

 :368اع مفهوم اإلقن

ً  آراءتحویل أو تطویع  ھو  -  . اآلخرین نحو رأي مخطط سلفا

بمهمة   - المرسل  أ یقوم  المستهدف  اما  المستقبل  اإلقناع،  و 

 . قناع هو القائم بعملیة االف

اإلوتح  - عملیة  مهارةتاج  إلى  لیس  والمسئول    قتناع  الحوار 

، شيء من االستعداد لدى المستهدف، لكن بوجود  عن اإلقناع فقط

   .لى خلق ھذا االستعداد لدیه أو مساعدته ع

  اإلقناعالعوامل المؤثرة على عملية 

 : 369ھي امل،  المتلقین بجملة من العوعند   قناعتتأثر عملیة اإل

 . التعرض االختياري لإلقناع .1

للرسالة    حیث  الفرد  تعرض  یكون  أن  اإلقناع  عملیة  تتطلب 

 ً وتؤدي  اختیاریا علیه.  دون ضغوط  الضغط    إلى    لإلقناع ممارسة 

عوااستث الرفض  ارة  الرسالةمل  لمضمون  یصعب  الداخلي  مما   ،

 
ياسي الاعبدي ونماذد االقناع االعالؤي  ؤطلق ين سعبد المطي ي  الخطاب الا 367

nethttp://www.shatharat. 
 http://www.dawahmemo.com. إي اهي، الغنا،  ؤزارا. التابرق 368
 المصةر الاايق  369

http://www.shatharat.net/
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باإلقناع.  القائم  یركز  ،لذلك و  مهمة  أن  باإلقناع  القائم  على    یجب 

   . لالقتناع على مساعدته على التهیئة 

 

 تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد  .2

المستهدفون إلیها  ینتمي  التي  األساسیة  الجماعة  التي   ، تقوم    أو 

االن في  إلیهایرغبون  الت   بدورٍ   ،ضمام  في  عملیة  ھام  على  أثیر 

لدیهم، و  التأثیر  اإلقناع  الدور في  باإلقناع استخدام ھذا  للقائم  یمكن 

المتل اقتناع  قي عن طریق ضرب األمثلة المالئمةعلى  ، واستغالل 

 ه رأي الفئة المستهدفة بالرسالة. أحد أفراد الجماعة في توجی 

 

 تأثير قادة الرأي  .3

الرأإن   ھم  قیادات  یساعي  الذین  التأثیر  ذوو  دون  األفراد 

ً اآلخرین ویقدمون لهم النصیحة أكثر من    ، ویتأثر بهم األفراد أحیانا

وی  رھم تأث اإلعالم.  أو  االتصال  الربوسائل  قادة  دوراً أ ؤدي  في    ي 

األفرا اتجاھات  ً د تغییر  أیضا باإلقناع  للقائم  ویمكن  ھ  ،  ذا  استخدام 

 الدور في التأثیر على المتلقي. 

 راتيجيات المختلفة لإلقناعستاإل

االستراتیجیات  مجموعة    تتنوع في  التي  من  استخدامها  یمكن 

 : 370مها أھقناع، عملیات اإل

 العاطفة أو المنطق في االستمالة  االعتماد على  .1

االعتماد   یمكن  بدیهیات  ھناك  المجاللیس  ھذا  في  لكن  علیها   ،

عند   تزید  العاطفیة  االستمالة  تأثیر  المستهدفین  قناع  إدرجة 

لى  إى استمال دوافع الفرد  في ھذه الحال عل  حیث تعتمد   ،بالرسالة

ما،   العاطحد  االستماالت  استخدام  االختالفات  ویتطلب  دراسة  فیة 

للمستهدفین ھناك  ،الفردیة  تكون  سابق  وعندما  المرسل    ةخبرة  بین 

 
 . المصةر الاايق  370
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ن ذلك سوف یساعد على إمكانیة التعرف على كل  إ والمستهدفین ف

حده على  واألسلوب   ،فرد  صغیرة  مجموعة  كل    المناسب   أو 

 لالستخدام معها.  

 

 لة االعتماد على درجة معقولة من التخويف لتحقيق االستما. 2

التي تعمل على إثارة الخوف یقل تأثیرھا كلما زادت   ن الرسالةإ

  السبب في ذلك إلى أن المستهدفین   التخویف، ویرجعدرجة أو قدر  

ترتفع بالرسال توترھم  د   ة  الشدید رجة  للتخویف  فالتقلیل من  نتیجة   ،

من التعلم منها    التهدید قد یؤدي إلى االبتعاد عن الرسالة بدالً   شأن

 في مضمونها.  أو التفكیر 

 

 البدء باالحتياجات أو االتجاهات الموجودة لدى المتلقي .3

م في  ویساعدھ  لذي یخاطب الناخبین باحتیاجاتهم المرشح ا  یعتبر

من    بدالً   في إقناعهم  كبرأفرصته  أن  ،  حققها تحدید األسالیب التي ت

ویكو لهم،  جدیدة  احتیاجات  خلق  على  یعمل  أو  أن  الحدیث  ن 

فاع أكثر  یبدو الرسالة  عندما  المستهدفین  إقناع  في  فعالیة    لیة  لهم 

للقیام بعمل معین یجب أن ینطلق    فرد الوسیلة المقترحة، فإقناع أي  

یق ھدف كان لدیه من  وسیلة لتحق   ن ھدا العملأ ب  من إحساس الفرد 

 التفكیر فیه من قبل على األقل.  أقبل أو بد 

 

 المتباينة للموضوع  اآلراء عرض وتحليل  .4

الد  والتجارب أثبتت  المؤید    راسات  الرأي  تقدیم  فاعلیة 

 ً بالنسبة للفرد الخبیر، فعندما یقوم المتحدث بعرض    والمعارض معا

اع أقوى، ویصبح  وجهات النظر بحیاد یمكن أن یكون التأثیر واإلقن 

وجهات   من  المناعة  من  أعلى  درجة  النظر  لوجهة  المستقبل  لدى 

 النظر المضادة لذلك. 
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 المرجع مصدر أو ربط المضمون بال  .5

بنسب المعلومات واآلراء التي یقولها   ( المرشح)یقوم المرسل أو 

، ویالحظ أن المستهدفین بعد فترة  موثوقة  و مراجع أة  نی لمصادر مه

سوف   الزمن  أمن  دون  المضمون  المصدر،    یتذكروا  ن یتذكرون 

أو   السماویة  الكتب  مثل  المختلفة  الدینیة  المصادر  باستثناء  وذلك 

ثابتة    ، الدینیةاألحادیث   المستهدفون  یعتبرھا  التي  والمصادر 

اإلقناع من عملیة  تسهل  األخرى    ،وصادقة  المصادر  أن  حین  في 

 ً  م لإلقناع. أمامه  سوف تؤدي إلى نظرة سلبیة قد تشكل مانعا

 

 درجة الوضوح والغموض في الرسالة  .6

إقناع   في  كبیرة  أھمیة  الرسالة  في  الوضوح  درجة  تشكل 

تفسیرھا  ، وضوحهافالناخبین،  و  أالمستهدفین   في  الیسیر    ، والجهد 

الستخال مع تدعو  مقنع،  منطقي  بترتیب  النتائج  ن  أ  ،الحذر  ص 

قد   المعروضة  الرسالة  من  الهدف  في  الفرالوضوح  صة  یعطي 

الهدف الضمني یترك للمستهدف    أن، في حین  لمقاومة تلك الرسالة

یشع أن  بغیر  الهدف  ویستنتج  ذھنه  یعمل  لكي  بالتوجیه  ر  الفرصة 

 . نحو الهدف

 الترتيب المنطقي ألفكار الرسالة .7

المتحدث   قدم  ً أإذا  حججا المرشح  ف  و  سیشتت  إمتناقضة  نه 

لذلك القویةأ علیه    ،الناخبین،  بالحجج  یبدأ  تأثیراً واأل  ن  على    كثر 

تأثی األقل  ثم  أوالً راً المستمعین  االحتیاجات  وإثارة  تقدیم  ،  ثم   ،

تلك  ا تشبع  التي  المؤیدة ألتیاجات، واالحلرسالة  الحجج  یقدم  ن  أن 

سی سوف    عززذلك  التي  المعارضة  الحجج  لرفض  ویستعد  موقفه 

 تأتي بعد اإلقناع بالحجج المؤیدة. 
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 كرار التأثير المتراكم والت .8

اإلقناع، على  التكرار  الرسالة  و  یساعد  أو  الرأي  تكرار  یؤدي 

موضوع، أو  قضیة  أي  نحو  العامة  االتجاھات  تعدیل  ن  أإال    إلى 

ن  أالملل ویتطلب ذلك  في بعض األحیان قد یسبب الضیق و  التكرار

التنویع،   مع  التكرار  الذین    تبینوقد  یكون  المستهدفین  األفراد  أن 

من  ع   أكثر  علیهم  استعداداً رض  أكثر  مبرر  أو  من    سبب  لإلقناع 

فإن اإلقناع    ،مبرر واحد أو سبب واحد، كذلك  علیهم   الذین عرض 

التع من  مرة  الناتج  التعرض  من  أكبر  للموضوع  المتراكم  رض 

 واحدة. 

مس االنتخابیة  أإن  الحمالت  في  وخاصة  السیاسي  اإلقناع  لة 

ریف بالمرشح  تقتضي المبادرة إلى حملة إعالمیة كبیرة، تهدف للتع

تسعى  العامة    وبرنامجه،  المبادئ  من  جملة  على  التركیز  إلى 

الناخبین،  و أذھان  في  لترسخ  تسعى  المیسرة  أھداف  كما  لتحدید 

السیاق ھذا  وفي  معینة،  الجماھیر    ،انتخابیة  بین  المرشح  یمیز 

الفئات   ضمنها  من  أخرى  انتخابیة  مجموعات  وبین  له،  الداعمة 

على استقطابها،  المحایدة والتي یجب العمل    االنتخابیة المترددة أو

بالمرشح   التعریف  ھدفها  واسعة،  إعالمیة  حملة  وإطالق 

ا وتبدید  ً وببرنامجه،  وأحیانا التطمینات،  وتقدیم  تحریض    لمخاوف، 

الفئات المتطرفة واألقلیات، باختصار تهدف الحملة، بشكل خاص،  

ش ومواقف  ومبسطة  عامة  مبادئ  حول  العام  الرأي  ائعة،  قولبة 

حول المرشح أو    إلى نوع من إجماع عاموذلك في سبیل الوصول  

 .371الحزب 

المقابل،     استراتیجیة م أھداف  یعتبر اإلقناع السیاسي أحد أھفي 

ھذه  أحیث    ،التعزیز حالة  ت    االستراتیجیة ن  خلق  أساس  على  بنى 

العام للرأي  نحو    ،االقتناع  واستمالتهم  الناخبین  جمهور  وخاصة 

 
ب   يي و.   هي و، شاهين  االنتخايا. و»الماركتنغ« الاياسي  ه رة  الماتق 371

 . 2012الثاني  تش رن 6  الثالثاء 4511العةد 
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المر أو  السیاسیینالحزب  عملیة،  شحین  السیاسي    وتهدف  اإلقناع 

حداث تغییر في مواقف الرأي العام لصالح  إإلى اكتساب مواقف أو  

بل على    ،لیست بالعملیة السهلة  وھي  ،أو المرشح السیاسي الحزب  

تحتاج إلى الكثیر من الجهد والتقنیات والمهارات والفعالیة    ،العكس

ا  ھدف  یحقق  الذي  بالشكل  األداء  السیاسيفي  عملیة  و  ،إلقناع 

اإلقناع السیاسي تتكون من عملیات فرعیة متصلة إحداھا باألخرى  

 :372ومكملة لها وھي 

األوتوماتیكیة: العملیا  . 1 وعلى    ت  الذاكرة  على  وتركز 

والبیانات   الشعارات  مثل  التكراریة  أو  الفكریة  االنعكاسات 

 . السیاسیة 

بواع  العقالنیة: العملیات    . 2 على  مرتكزة  ومحفزات  وھي  ث 

الناخب   لدى  صورة  عمیقة  صیغة  في  المرشح  یستخدمها  )قد 

 رموز(. 

توجیه  سي بمثابة  قناعي السیاالتواصل اإلعد  ی  من ناحیة أخرى،  

إحداث  بغرض  )الناخب(،  المتلقي  إلى  رسالة  )المرشح(  المرسل 

عملیة   تتم  أن  ویمكن  سلوكه،  أو  اتجاھاته،  أو  موقفه،  في  تغییر 

 : 373تقنیات ھيقتناع عبر ثالث  اإل

.اإلقناع عن طریق تقدیم صورة نموذجیة عن الذات في نظر  1

 المتلقي )الناخب(. 

 المتلقي )الناخب(. على مشاعر .اإلقناع عن طریق التأثیر 2

 . .اإلقناع باستعمال األدلة والحجج والدالئل 3

في   السیاسي  االتصال  ومحترفو  السیاسیون  غلب  أویعتمد 

التجاری العالمة  على  عرضهم  األحیان  طریقة  لتحسین  السیاسیة  ة 

خاصةً  ً   الخارجیة،  رواجا تلقى  السیاسیة  التجاریة  العالمة    أن 

وكونها  معتم  استراتیجیةبوصفها   الفاعلة،  الجهات  قبل  من  دة 

 
 ذك ه. ؤصةر سبق   ادار  الحمال. االنتخايي ....البشالوى 372
 .15ص .والتابرق االنتخايي..  ؤصةر سبق ذك هالم رط..  التباص  الاياسي  373
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المعاصرة،   السیاسیة  االتصاالت  من  متنوعة  لمجموعة  تستجیب 

مة  وقد قام بعض العلماء بدراسات حول تقییم اآلثار المعیاریة للعال

الدی الخطاب  على  وتأثیرھا  السیاسیة  والمشاركة  التجاریة  مقراطي 

 السیاسیة. 

مات التجاریة تعكس  ویمكن الكشف عن مسألة ما إذا كانت العال

نوعیة متمیزة من السیاسیین، من خالل نموذج استكشاف التواصل  

الدیمقراطي   الحزب  في  جرت  التي  التمهیدیة  االنتخابات  عبر 

للرئاسة، غالباً حیث    األمریكي  أوباما"    توصف  "باراك  حملة 

إلى حد كبیر على العالمات التجاریة السیاسیة، وذلك عبر    اعتمادھا

ن كمي لحملة إعالناته التلفزیونیة، ومن خالل مقارنة  تحلیل مضمو 

ومنافسته   "أوباما"  حملة  بین  االتصاالت  االنتخابات  عملیة  في 

الدیمقراطي للحزب  كلینتوالتمهیدیة  "أوباما"    واعت بر  ،ن""ھیالري 

تغطیة    السیاسیة الثقیلة والممیزة، فبعد   جاریة من ذوي العالمات الت

الرئاسیة   االنتخابات  المتحدةسباق  الوالیات  ً   ،في  حملة    ،خصوصا

من   العدید  وصفها  أوباما"،  "باراك  للرئاسة  الدیمقراطي  الحزب 

ق والذي  األول،  المرشح  باعتباره  مكانته  میزت  أنها  تم  المحللین  د 

یماثل كونه  اإلعالم،  وسائل  عبر  له  التجاریة    الترویج  العالمة 

لعالمة التجاریة  بناء ل  استراتیجیة الراقیة في نظر المستهلك، وھي  

حملة   الكثیرین،  نظر  وفي  االجتماعیة.  الشبكات  خارج  تتم  التي 

 شبه وضع العالمة التجاریة العملیة. ت  "أوباما "

لیست  التجاریة  العالمة  مفهوم  االتصاالت    إن  على  جدیدة 

ا  السیاسیة، تحدیداً  لعقدین األخیرین أو نحو ذلك، وقد اعتمد  خالل 

بلدا ن مختلفة في كثیر من األحیان على  السیاسیون واألحزاب في 

بالعرض   للنهوض  التجاریة  بإدارة العالمة  النظر الخاصة  وجهات 

استخدامه ولوحظ  الطبقة    االخارجي،  لحزب  واسع  نطاق  على 

ساھمت    العاملة والتي  الجدید،  العمال  حزب  المتحدة  المملكة  في 

التجاریة،    -جزئیاً –فیها   العالمات  استخدم    وفي شركات  ألمانیا 
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  (العالمات التجاریة)أو    ( العالمة التجاریة)السیاسیون مصطلحات  

والسعي  بطریقة روتینیة لإلشارة إلى أنشطة االتصال الخاصة بهم،  

بوصفها   إلیها  الجهات    یجیةاستراتلإلشارة  قبل  من  مدروسة 

 السیاسیة الفاعلة. 

ً إن   وفقا االنتخابیة  الخاصة    الحملة  التجاریة  العالمات  لمنظور 

ھ  ً ھذه،  أساسا اإل  ي  للمنظمات  موجه  ومبدأ  داخلیة  تصالیة  سیاسیة 

دوراً  وتلعب  التنظیمیة  مؤثراً   السیاسیة،  العملیات  أن  على  كما   ،

في  مصطلح   التجاریة  ااالعالمة  قیمة  لمجال  إلى  یشیر  لسیاسي 

لمنتج معین، أو مجموعة من الفوائد غیر    و انطباع نفسي رمزیة أ 

لي، فالعالمة التجاریة تشمل جوانب  الملموسة المتصلة بمنتج، وبالتا

استخدام   أثناء  االجتماعیة  الدالالت  أو  العواطف  مثل  لیونة،  أكثر 

 . 374المنتج 

 

 الدعاية السياسية والحمالت االنتخابية 

 

 ية السياسية الدعا

الدعایة   موضوع  قدیمة،  یعود  تاریخیة  جذور  إلى  السیاسیة 

ألر  "الخطابة"  كتاب  في  ورد  ما  إلى  البعض  ویعیدھا  لى  إسطو، 

القدیمة،   الرومانیة  اإلمبراطوریة  الوسطى    وإلى عهود  القرون 

بهدف  حینما أطلق الباب "أوربان الثاني" خطبته الدعائیة للفرسان  

المقد   التوجه  بیت  المصطلح إلى  وتطور  "بروبوغندا  س،  في  إلى   "

الثورة   التي شهدتها أوروبا، وما أضافته  الثالثین عاماً  فترة حرب 

 
374 Manuel Adolphsen, Branding in Election Campaigns: Just a 

Buzzword or a New Quality of Political Communication?, ( MSc 

in Politics and Communication) , London School of Economics 

and Political Science, London, 2008, pp.2-39. 
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في  الفرنسیة لم  كبیراً  "البروبوغندا" عبر منح الصحافة دوراً  فهوم 

التأثیر على الرأي العام، إال أن االستخدام المعاصر والفعال للدعایة  

و بریطانیا  في  المتبدأ  األمریكیة  الوالیات  العالمیة حدة  الحرب    في 

لجنة   تشكیل  إلى  "ویلسون"  األمریكي  الرئیس  دعا  حینما  األولى، 

أعضا بین  المفكرین واألكادیمیین، وشكلت  دعائیة ضمت  كبار  ئها 

بریطانیا وزارة للدعایة تبنت مهمة تحریض الشعب األمریكي ضد  

 األلمان. 

الحدیث إلى  بدایات الدعایة في العصر   وتسجل بعض الدراسات 

انتخاب   ویلسون"فترة  األمریكیة   " ودرو  المتحدة  للوالیات  رئیس 

كان 1916في   انتخابیة  حملة  بعد  دون  ا(  شعارھا  ،  من  لسالم 

العالمیة(  نصر الحرب  منتصف  الشعب   خالل  كان  وقتما  األولى، 

 ً مسالما الحروب األمریكي  في  التورط  ویرفض  لكن   ،  األوروبیة، 

لجن  "ویلسون " حكومة   حكومیةشكلت  إللدعایة ة  بهدف  حداث ، 

للحرب،   متحفز  شعب  إلى  المسالم  الشعب  بموجبه  یصبح  تحول 

بصلة  یمت  ما  كل  لتدمیر  الحرب    ومستعد  في  والدخول  باأللمان، 

وقد ساعدھا نجاحها في ھذه الحالة، في استعمال نفس  ،  العالم وانقاذ 

للتعبئة ضد  بعد  فیما  ال التقنیات  ثم  الشیوعي،  خطر  الخطر األحمر 

بعض  ساھم  وقد  التقدمیین  االصفر،  الحمالت   المثقفین  ھذه  في 

ھؤالء  كان  وقد  دیوي"،  "جون  مثل  بالف الوطنیة،  خر  یشعرون 

المجتمع)بوصفهم   في  ذكاء  األكثر  أن (األعضاء  كما  الوزیر   ، 

اإلشاعات   من  للكثیر  روج  الذي  ھو  بالدعایة،  المكلف  البریطاني 

وت   والحكایات  تشاع  كانت  ً بث  التي  بتضلیومیا توعد  من  وھو  یل  ، 

وكان الناس،  من  عدد  آراء   أكبر  في  التحكم  ھو  عنده  شيء  أھم 

د  ، فهم من یتولى بع(األمریكي عجتم)األعضاء األكثر ذكاء في الم

  ذلك ھذا الدور التضلیلي.

ً  قامت البحوث المخبریة التي قام   في مجال االتصال، خصوصا

ھویالند" كارل   " من  كل  عنومعاونیه   بها  الكشف  تأثیر   في 
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عبر   اإالدعایة،  شروط  ینصاع لتأظهار  المتلقي  تجعل  التي    ثیر 

كیفیة  و كشفت  كما  محّدد،  بشكل  بالمصدر  تأثیریستجیب    المتلقي 

األقل   على  أو  الحقیقة  على  مطلع  وكونه  فیه،  وثقـتـه  العتقاده 

و ی فترض  معرفتها،  في  فیه  بدورھا  المیدانیة  التحقیقات  ساھمت 

نتا  بإئ إثراء  الدراسات،  ھذه  معلومات ج  تتعلق  ضافة   حیویة 

السیاسیة  الدعایة  تأثیر  نسبیة  وبینت  الفعلـیة،  من خالل   بالتأثیرات 

وال والرادیو،  أساساً أصحف  یتأثر  الفرد  أن  بوسطه    وضحت 

ً  االجتماعي،  ً   فغالبا سلوكا یتخذ  ً   ما  ً   انتخابیا تأثیر    معینا حسب 

خالل من  اتضح  كما  الت األقارب،  "بول  النتائج  إلیها  توصل  ي 

عند دراستهم لالنتخابات الرئاسیة   وغیره من الباحثین الزارسفیلد" 

 ". بویلكي " و "فلت روز"، التي تنافس فیها 1940في 

التفكیر، على ضوء   من  ابتعاد  أو  اقتراب  الدعایة حالة  وتشكل 

إطارھا   في  الدعایة  تاریخ  ویرجع  السلبیة،  أو  اإلیجابیة  طبیعتها 

كما  مع الطفرة التي حدثت في تدفق المعلومات،    المنهجي والعمیق 

أن الدعایة یجب أن تكون قائمة على عقیدة أو أیدولوجیة أو فكرة  

المحددة جاھزیة  وعلى  بطریقة  ،  ولو  حتى  الفكرة  لتلقي  مواطنین 

تدریجیة ومجزأة، مما یترتب علیها تغییراً في المواقف أو استجابة  

أن   كما  ما.  ن لتوجیه  اتجاه واحد،  الدعایة عملیة  في  المعلومات  قل 

موضوعات  غالباً  بمعنى   وتتناول  بطرق غیر موضوعیة،  سیاسیة 

، وھي مجهولة  كلیة رة جزئیة أونقل المعلومات یكون مزیف بصو

الغموض، عامل  على  العتمادھا  على   المصدر  أساساً  وتركز 

كما الخوف،  غریزة  خاصةً  الفرد،  وعواطف  غرائز  في    مخاطبة 

الغموض،  السیاس األزمات  ویزداد  الفوضى،  تنتشر  حیث  یة 

الذي یستغله رجل الدعایة،   ویسیطر الخوف في جو عدم االستقرار 

تخا العقل، ألن  والدعایة ال  به ھو   رجل طب  یقوم  ما  أول  الدعایة 

الخرافة واإلشاعة   شل عمل العقل من خالل إرباك الفرد بتوظیف

خرافة "ھتلر"  استعمل  فمثالً:  المكررة،  الجنس   واألكاذیب   تفوق 
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األلماني بقصد تثبیط العزائم والحیلولة دون القیام بعمل واعي یمكن  

 .السیطرة على المواقف من

وبینت    تأثیرالدعایة    كشفت لقد   االعالم،  سائسي  أوسائل  ن 

یستغنـون عن تضلیل العقول إلطالة سبات الجماھیر، أو   العقول ال

لخوض  فیها، لتعبئتهم  مصلحة  للجماھیر  لیس  وتمتلك    حروب 

ورطت  طویلة بهذا الصدد، و ارب  مریكیة المتعاقبة تجالحكومات األ

ما   تالیة، مثل شعبها في عدة تدخالت عسكریة خارجیة وحروب مت

و غواتیماال  في  والخلیج،حدث  وبنما،  وكوریا،    فغانستان، أو  فیتنام 

تقالید  فهناك  توارثها   والعراق،  ذلك  في  یكن  "بوش" رئاسیة  ولم   ،

ً   أبداً  للدعایة  ،وھكذا  .لها   مؤسسا قادرة   فإن  تجعلها  عدیدة  أسالیب 

اعتمادھا أھمها  لعل  والتأثیر،  النجاح  البهتان   على  على  الدائم 

والكذب   والتضلیل، وتزویر الحقائق، واستعمال الشعارات البراقة،

خال ووسائل    لمن  والفنانین  العلماء  وتجنید  والصوت،  الصورة 

 .ووكاالت األخبار العمالقة اإلعالم

الصحیح إ للوعي  اللدود  العدو  تعتبر  الدعایة  النزیه   ن  والتعلیم 

المتفتحة، وھذا ما   التاریخ،أوالحر والثقافة  ذ كر أن  ف كده  وزیر  قد 

كلما سمع  یضع یده على مسدسه    "جوبلز"   الشهیر   األلماني الدعایة  

ثقافة أید ،  كلمة  زیف  تكشف  الثقافة  ضاللة  لوجیته،  ألن  وتكشف 

 أفكاره. 

الد  السیاسي  تلعب  الواقع  في  بارزاً  دوراً  السیاسیة  عایة 

واقف واتجاھات  المعاصر، وتظهر أھمیتها كونها تسهم في تغییر م

واألفراد،  الجماع الخط  ات  مصالح  تخدم  بطریقة  فیها  والتأثیر 

م أو الحزب السیاسي،  السیاسي والفكري الذي تتبناه الحملة أو النظا

لتعمل  و إثارة  على  السیاسیة  حصول  الدعایة  بهدف  لعواطف 

من   شكالً  السیاسیة  الدعایة  وتفترض  المنطقي،  التتابع  تشویش 

ال التالعب  لفلسفأشكال  یخضع  أن  یجب  معینة،  ذي  نجد  وة  لذلك 

یقول  الهتلریة  الدعایة  للدعایة،   لیس ھناك قواعد "  : "جوبلز" وزیر 
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 ً غرضا لها  لها"   اً وحید   وإنما  الجماھیر  إخضاع  أن  375وھو  كما   ،

ال   ً الداعیة  إطالقا یستخدم    یتوجه  بل  ومنطقهم،  األفراد  وعي  إلى 

المن النكوص  من  ویستفید  المنمطة،  الجمهور  األفكار  لدى  طقي 

تأھیله الكافي في میدان المنطق، كما یتوجه إلى الغرائز والى  وعدم 

الشخصیة  من  الالواعي  إحداث    .376الركن  إلى  الدعایة  وتسعى 

ال واألفراد  الجماعات  في  وتصرفات  إلیهم،  مواقف  تتوجه  ذین 

إلى   تهدف  بل  التقییمیة،  وبأحكامهم  بهم  الخاص  اإلدراك  وتعدیل 

التي یقوم بها السیاسي القائم  الجماعات تتقبل كل األفعال  جعل ھذه  

 بهذه الدعایة. 

من   لمزید  األفراد  دفع  على  الدعایة  تقوم  أخرى،  ناحیة  من 

الس والمبادئ  النظریات  والتأیید بفضل  للتعاون  التي  الحماسة  یاسیة 

لألفراد  بتلقینها  العمل    ،تقوم  خطة  أجل  من  المنسقة  الجهود  وبذل 

الرم  ،المستهدفة على  التأثیر  في  یسهم  ثم  ما  ووضعه،  العام  أي 

في   وأساسیاً  ھاماً  ودوراً  ودلیالً  مرجعاً  الدعائي  الدور  ھذا  یصبح 

 النشاط السیاسي المؤدي إلى زیادة شعبیة فرد أو حزب. 

یرى   من  اآلخرالوھناك  السیاسیة    -اإلیجابي-وجه  للدعایة 

الموباعتبار   إقناع  ھي  السیاسیة  الدعایة  مهمة  بتجاوز  أن  اطنین 

ورغب التسامي  أنانیتهم  أو  متفوق،  نظام  لمصلحة  الشخصیة  اتهم 

جل تحقیق ھدف سیاسي لصالح المجتمع وسعادته على  أبذواتهم من 

و البعید،  أو  القریب  السیأن  المستوى  الدعایة  في  جوھر  ھي  اسیة 

 الغالب نصیحة سارة ومرغوبة. 

التي   الحاجات  تكون  السیاسیة،  الدعایة  مجال  یستطیع  وفي 

عل  المراھنة  تحدیداً أیها  الداعیة  األمرقل  كان  فإذا    -مثالً –یدفع    ، 

قادر على   الحزب  أن ھذا  إقناعهم  من  بد  ال  ما،  لحزب  للتصویت 
 

يالللا، سلللعة  فلللي الةعارللل  الاياسلللي  تلللاررخ وؤضلللمبن  )ييللل و.  شللل ك   375

 .370(. ص1992فبراس 
)ييلل و.:   رالللف رزق هللا    الاياسللي   ت هملل لللي دورنللةان  الةعارلل  والةعارلل 376

 .6ص(. 2002  والتبزرع المسسا  الجماعي  للةراسا. والنش 
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المهمة ھذه  وتواجه  آمالهم،  كل  وتحقیق  مشاكلهم  صعوبة    حل 

أوالً  عادةً أ :  مزدوجة،  یكون  الناخبین  حاجات  عدد  محدد،    ن  غیر 

الحا بد من كشف  الت  ،جات األكثر حدةوال  إثارتها  أو تلك  ي یمكن 

:  بأسهل من غیرھا لدى مجموعة الناخبین في اللحظة المناسبة، ثانیاً 

فس   ما،  حد  إلى  متناقضة  الناخبین  مختلف  حاجات  یوعد  تكون 

بسع بالخبز  سی  البعض  كما  زھید،  عادلر  بثمن  البعض    وعد 

التعارض في المصالح  لقمحهم، أي بزیادة سعر الخبز، ویكون ھذا  

 ً االت الحرب حیث یكون على الدعایة السیاسیة  في ح  أكثر وضوحا

ن مصلحتها تقتضي التخلي عن  أ   ( عدوة) ن تقنع مجموعة سكانیة  أ

 . 377الصراع

تنحصر في تشكیل  ھداف الدعایة السیاسیة  أن  أ   ،شارةوتجدر اإل

بحیاة   تتصل  مستویات  في  العموم  وجه  على  تغییرھا  أو  المواقف 

فاإل جوانبها،  كل  في  النظرإنسان  حصرنا  نطاقن  في  النسق    ة 

الواحد  السیاسي  نجد  االجتماعي  النحبة  أ ،  تمارسها  التي  الدعایة  ن 

تهدف   الحاكمة  حكمهاالسیاسیة  أركان  تعزیز    وتأكید ،  إلى 

یس ما  وھو  السیاسیة ) مى  سیطرتها،  المحليالدعایة  النطاق  في   )  ،

فأویمكن   بنسق  الدعایة  ھذه  ترتبط  أو    یرتبط كري  ن  بیئي  بتراث 

أو    ،تحاول أن تهیمن في أكثر من نطاق  ما   دولوجیة بأیمحلي، أو  

الدعایة   أصبحت  وقد  اتساعه،  على  البشري  النوع  نطاق  في 

كل ما یدخل  السیاسیة بهذه المعاني سمة من سمات الدولة الحدیثة ب

خ من  تتفاعل  ومؤسسات  جماعات  من  تكوینها  العملیات  في  الل 

 .378االتصالیة المتنوعة 

فهناك الدعایة    ة،ضمن مستویات متعدد وتندرج الدعایة السیاسیة 

تضع    االستراتیجیة فالدعایة  ،  التكتیكیة  والدعایة  االستراتیجیة

 
 .12المصةر الاايق. ص 377
دار المع ف       )القاه  : اإلعال، والةعار  "رهر  تحليلي  نقةر    إسماعي  علي سعة  378

 .185-157  .ص (.ص2004  الجاؤعي 
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لدعایة  وا  الجدال وترتیب الحمالت الدعائیة،نساق  أ الخطط العامة و

مثل  إطار عملها  في  فوریة  نتائج  على  للحصول  تسعى    :التكتیكیة 

الحرب  أثناء  الصوت    ،المنشورات  مكبرات  للحصول  واستخدام 

 . 379على استسالم فوري للعدو 

 تعريفات الدعاية السياسية 

الدعایة السیاسة على األشخاص الذین لدیهم اقتناع جزئي    تؤثر

له تدعو  التي  بالحقائق  مسبق  كلي  بمعنىأو  الدعایة،  ھذه  أن    ، ا 

تبریراً  تكون  عندما  غرضها  تحقق  السیاسیة  للرغبات    الدعایة 

عن تعبر  أو  واألحقاد،  إلیها    والمشاعر  الموجهة  الجهة  مصالح 

شعبیة،  ات المتتابعة للمشاعر الللحرك  الدعایة، والدعایة تمنح زخماً 

الحركات. ھذه  تخلق  ال  یقدمه    لكنها  تعریف  دورندان وثمة    " "غي 

أنها:  للدعایة  التصرفات   "تلك   على  تولید  إلى  تهدف  التي  الدعایة 

السكانیة المجموعات  إدراك  إلیها بتعدیل  تتوجه  وأحكامها    التي 

ھذه   ،وبذلك  ، التقییمیة جعل  إلى  تسعى  فا  فهي  ترة  المجموعات 

القائم الحزب  یرتكبها  التي  األفعال  كل  تقبل  إلى  بهذه   وتدفعها 

 . 380الدعایة 

ی   حین  مفهومه    "غوبلز " ا  عرفهفي  النازیة حسب  الدعایة  وزیر 

ب الثانیة  العالمیة  الحرب  في  "  : نهاأأبان  الدولة  شؤون  إدخال  فن 

ً   جماھیر حتى یشعر جمیع الناس بها شعوراً رؤوس ال  .381" عمیقا

االمریكي  و السیاسي  العالم  ال"یذھب  ن  ألى  إ  " ولز ھارولد 

فراد أو  یقوم بها األ"التعبیر عن اآلراء واألفعال التي  :الدعایة تعني

أساس   على  عمداً  آراء  أالجماعات  في  ستؤثر  أفراد   أو نها  أفعال 

 
دار :  عمان)    واإلعال، في المجتمعا. المعاص    االتصال   صالح خلي  جيب اصبع  379

 . 317ص  .(1999  جرا، للةراسا. والنش  والتبزرع
 .10ذك ه. ص الةعار  والةعار  الاياسي   ؤصةر سبق . دورنةان. 380
  )االسكنةرر : دار المع ف  الجاؤعي  االتصال وال جي العا،  سعةجاسماعي  علي  381

 . 154(. ص1989
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لتحقیق   أخرى  أو جماعات  من  ھد أآخرین  وذلك  مسبقاً  محددة  اف 

 . 382خالل مراوغات نفسیة " 

مارتن" وی   جون  "لسلي  شائعاً  "  كونها:  عرفها  أصبح  مصطلح 

إلى    تمریره على شخص آخر ل وتطور معناه من محاولة شخص ما  

معینة   قضیة  لصالح  واالتجاه  الرأي  على  للتأثیر  منظمة  محاولة 

 "383. 

بأنها:   أو  وت عرف  اآلراء  عن  المدروس    التياألفعال  التعبیر 

األفراد ت عن  من   صدر  وذلك  األخرى  الجماعات  أھداف  أ أو  جل 

 . 384ومن خالل تحكم نفسي  محددة مسبقاً 

 النظر، جهات وو األفكار نشر  وت عرفها الموسوعة السیاسیة أنها: 

 أحدث  تستخدم وھي یتبناھا اآلخرون، أن في المرغوب  والمواقف

 وتلفزیون،  إذاعة، و من صحافة،  بالناس  واالتصال اإلعالم  وسائل 

 على المبنیة الذاتي فنون اإلیحاء تستخدم كما شورات،ومن وسینما،

وتعمل الفردي النفس  علم اكتشاف  على  الدعایة  واالجتماعي، 

 قد  مما العیوب واألخطاء، وإخفاء المزایا، برازوإ األمور تبسیط

الموضوعي   الحكم  وعلى  النقد  على  قدرة أیة  على  یقضي 

 .385المتعقل 

"محاولة    على أنها:   السابقة على نحو مشابه للتعریفات    عرف وت  

ألغراض   سلوكهم  على  والسیطرة  والجماھیر،  األفراد  في  التأثیر 

 
ناص   382 هبد.  ؤطبع   ا   ؤحمة  )عمان:  العاؤ    والعالقا.  واالعالن  لةعار  

 . 48(. ص1997ؤجةالوي  
383  Leslie John Matin, International Propaganda in retrospect and 

Prosect, (New York: Hasting House, 1977). P.178. 
. (2006   دار النزضل  الع ييل   ؤي العبة هللا  الةعار  وجساليب اإلقنلاع  )ييل و.:  384

 .16ص
 الع يي  المسسا  الثاني  )يي و.: الج ء الاياس   ؤبسبع  الكيالي  البهاب عبة 385

 .6 ص.1981) والنش   للةراسا.
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م وزمان  معین،  مجتمع  في  وذلك  فیها،  لهدف  مشكوك  عین، 

 .386معین" 

نظرة   إلیجاد  محاولة  ھي  الدعایة  أن  المفكرین  بعض  ویرى 

 كالتأثیر  ،الدوافع في  رھا تأثیب  وإنما  فوائدھا، أساس على لیس  مقبولة

واعتبارھا العاطفیة االتجاھات في    نفسیة مراوغات  والشعور، 

 .387اجتماعي  وضغط 

أ  إال  السیاسیة  الدعایة  مفهوم  حول  التعریفات  تعددت  ن  لقد 

للدعایة   الممیزة  الخصائص  من  جوھري  عدد  على  اتفقت  جمیعها 

 أھمها: 

 أنها عملیة مخططة وموجهة.  .1

 وأھداف.   لها مضمون عملیة   .2

والمعتقدات    .3 األفكار  على  التأثیر  الغالب  في  تستهدف 

 واالتجاھات. 

 تسعى لتغطیة عدد غیر قلیل من الناس.   .4

 لتحقیق أھدافها. تتعدد وسائل االتصال التي تستخدمها   .5

 نجاحها یرتبط باستجابة المستهدفین.   .6

 والكوارث. تتصاعد أثناء األزمات والحروب   .7

ذل.  8 من  كلهیستدل   واتصال  معلومات  لیست  الدعایة أن ،  ك 

 المصدر بین خصوصیتها لها عالقة تشكل  نها أیًضاأ بل فحسب،

تتناول ھذه والمتلقي،  م وعد  االختالفات  تعكس مصالح العالقة 

والسیاسیة النوعیة  تساوي   وذاك المصدر ھذا  بین  االجتماعیة 

 مسبقًا كستع  الدعایة والناس بین العالقة أن  آخر، بمعنى  المتلقي،

   .لوجیةواألید  السیاسیة  عالقتهم 

 
 .230ص بق ذك ه.ؤصةر سالشيخلي  وآخ ون   386
 هاؤعل   العتيبلي  العبلمل  والةعارل   رسلال  ؤاهالتي  ؤبلارل سلليمان يلن حملة 387

 .7. ص2003الج ائ   
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 إلى  أقرب  مضمونها  یكون  أن  في  الدعایة خصائص  أھم  إن   . 9

فهي   الحقیقیة،  النوایا وإظهار  جوھرھا  عن  تفصح  ال  الغموض، 

ً  یغطي حجاب  وراء  من تعمل  فإنها  ،ولهذا  ،سیاساتها تماما

 . 388الحقیقیة  ونوایاھا وأھدافها،

 ياسية إدراك الجمهور للدعاية الس

تتدخل الدعایة السیاسیة في كثیر من األمور السیاسیة، كدورھا  

البارز أثناء عملیة رسم السیاسات العامة، وخالل االنتخابات، وفي  

السلمي، التداول  بالطرق    عملیة  السلطة  انتقال  عملیة  في  وأیضا 

دورھا قبل عملیة االنتقال، أي    العنیفة، ففي الحالة األخیرة قد یكون 

إعد  العام  دور  الرأي  وتعبئة  المواتیة،  الظروف  وتحضیر  اد 

مثل   االنتقالیة،  العملیة  بعد  ما  إلى  دورھا  ویستمر  واستمالته، 

تي تقوم على االلتفاف  االنتقال العنیف عن طریق الثورة المسلحة، ال

لثورة  الجماھیري وتآزره لتجسید ھدف واحد، وبما أن من سمات ا

التحضیر  في  واإلطالة  ف  االستمراریة  ستكون  إلها،  الدعایة  ن 

 .389عمادھا 

تكون  ف ال  السیاسیة  ذاتها  -الدعایة  یقال    -بحد  كان  كما  مؤثرة 

 ً أل سابقا یشیر  ،  الواقع  تع أن  ال  السیاسیة  الدعایة  فعالیة  فقط  ن  تمد 

تدخلهاعل التي  النفسیة  األولویات  أیضاً ى  بل  القوى  ،  إلى   

 . 390لمساندةمنیة ا، وحتى إلى القوى األاالقتصادیة، والسیاسیة

ولكي تؤدي الحملة الدعائیة السیاسیة إلى نتائج ملموسة، ال بد،  

درك، وقد كشفت  ن تصل إلى الجمهور، بعبارة أخرى، أن ت  أ،  بدایةً 

 
 .(1987 ؤصل ر   االنجللب القلاه  : ؤكتبل  (واالتصلال  الةعار  طلعت  شاهيناز 388

 .151ص
ي  نبيل  ين ربسف  "الةعار  الاياسي  جثناء الح وب..دراسل  حالل  الةعارل  الاياسل  389

  الج ائل   هاؤعل  ؤجلل  دفلات  الاياسل  والقلانبن"   2003في الح ب عللى العل اق  

 .22-2 .. ص ص2011  4عورقل    -قاصةي ؤ ياح 
 82ص ؤصةر سبق ذك ه.  الةعار  والةعار  الاياسي    رنةاندو 390
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التي أجر المیدان  الدراسات  ن حمالت كثیرة ال تصل  أ یت في ھذا 

الجم  من  محدود  جزء  تستعملها  إلى  التي  الوسائل  تعدد  رغم  هور 

و الحمالت  "الزارسفیلد"  ،  تنوعهاھذه  من  كل  درس  وھكذا 

حملة   في  الصحافة  تلعبه  الذي  الدور  و"غودیه"  و"برلسون" 

مقاطعات   من  مقاطعة  في  الرئاسیة  وقاموا  "ھایوأو "االنتخابات   ،

 بتسجیل المالحظات التالیة: 

نصف  .1 یكن  لم  الدعائیة،  الحملة  ذروة  الذین    في  الناخبین 

التي كانت صحیفتهم التقلیدیة  –خضعوا للتحقیق قد قرأوا المقاالت  

 حول االنتخابات.  -تطبعها في الصفحة األولى

یقرأوا ھذه   .2 لم  الذین  القسم األكبر من األشخاص  لم یستمع 

 ذاعیة المخصصة لالنتخابات. المقاالت إلى البرامج اإل

ت أو استمعوا إلى ھذه  كان الناخبون الذین قرأوا ھذه المقاال .3

أساساً  المهتمین  من  االنتخابات،  أبمس  البرامج  قرروا  لة  قد  وكانوا 

 ً الثالث،    مسبقا النتائج  ھذه  جمعنا  وإذا  یصوتون،  ن  أ  یتبین لمن 

تصویت لم  الحملة االنتخابیة التي كانت تهدف إلى تعدیل عملیات ال

كانوا األقل  ن الذین وصلت إلیهم  أتصل إال إلى نصف الناخبین، و

 لتغییر موقفهم.  استعداداً 

ن  أأي    –ن إیصال الداعیة ألفكاره أنتائج المهمة وتبین لنا ھذه ال

ت   كیف  البعض،    -درك رسالتهیعرف  یعتقدھا  التي  بالسهولة  لیست 

أن  الدا  ونشیر  یستعملها  قد  التي  الوسائل  ھذا  مختلف  لبلوغ  عیة 

 : تتمثل في الهدف، 

 استعمالها.  طبیعة المثیرات التي یجب  -

 استعمال المثیرات المقترنة -

 دور التكرار  -

 تحدید األھداف -

 الشعارات  -
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السیاسیة  الدعایة  في  األساسیة  المرتكزات  إلى    ومن  للوصول 

 : 391الجمهور والتأثیر فیه 

أن یكون ھدفها  عندما تستخدم الدعایة بطریقة ھجومیة یجب    .1

 األشخاص ال الموضوعات. 

إخفاء  2 یجب  وإال  .  كدعایة  بوضوح  إعالنها  وعدم  الدعایة 

 فت أو فشلت. ضع  

یجب 3 و  .  القیمة  ذات  المعلومات  إلى  الدعایة  تستند  لى  إأن 

 المعرفة الدقیقة بمجریات األحداث.

مواضیع4 تخلق  وكأنها  الدعایة  تبدو  ال  أن  یجب   . ً قضایا    ا أو 

 یجب أن تعالج الموضوعات القائمة بأسالیب فنیة. جدیدة، بل  

جب أن تتسم الدعایة بالدینامیة والقدرة على التفاعل وعدم  . ی 5

والتأھب  الجمو والتطورات،  األحداث  مواكبة  على  قادرة  لتكون  د 

 لتفسیر أي مستجدات.

اإلداریة  6 المركزیة  یجنبها  بشكل  الدعایة  تدار  أن  یجب   .

ن والمسئولین المباشرین اختیار األسلوب  الجامدة، بل منح المختصی 

 مناسبة. والوسیلة ال

أخرى،   جهة  ذات من  نفسیة  أسالیب  السیاسیة  الدعایة    تمتلك 

بمناھج   ممثلة  مختلفة،  في  فلسفات  المعروفة  النفسي  التعامل 

 : 392االتصال الدعائي وھي 

من خالل نظریته المعروفة باسم رد الفعل    ":بافلوف"فلسفة    أ.

وھي   على المقید،  یقوم  ومضمونها  السوفیتیة،  التقالید  في    سائدة 

نحو    (اإلغراق)كرة  ف واالتجاه  اإلعالمي  االتصال  أدوات  بجمیع 

 مع الجماھیري. المجت

 
عبة القادر حلات،  الل جي العلا، وتلأث ه يلاإلعال، والةعارل   )القلاه  : الزيئل  ؤحمة    391

 .464-463.(. ص ص 1993 ر  العاؤ  للكتاب المص
 . 53ص (.1992حمية  سميا،  نظ ر  ال جي العا،  )يغةاد: دار الشسون الثقافي    392
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"فروید"  فلسفة  العقد    :ب.  من  مجموعة  اإلنسان  في  ترى  التي 

 ً یركز على االنطالق من البؤر    والنقائض، وتأخذ بذلك منحى مختلفا

توسیعها  ثم  لذلك  الثابتة  تعقیداً   ،واستغالھا،  األفراد  أفضلهم    فأكثر 

التقال الفلسفة  المفاھیم اإلعالمیة والدعائیة، وقد سادت ھذه  ید  لنشر 

 النازیة. 

"دیوي"   فلسفة   ج.  التقلیدیة والتي ھیمنت على    :نظریة  بمبادئها 

وأساسه األمریكي،  اإلعالم  طریق  أا  تقالید  عن  یتم  التحكم  ن 

 یقاتها بعملیة التوعیة. التثقیف، وتختلط في تطب 

 أنواع الدعاية السياسية 

العلني    .1 النشاط  أو  المكشوفة  الدعایة  وھي  بیضاء:  دعایة 

ھ أو  لتحقیق  التلفزیون  أو  اإلذاعة  خالل  من  ویكون  معین،  دف 

 الصحافة أو غیرھا. 

الدعایة    . 2 وھي  سوداء:  وتمارس  دعایة  المعلنة  وغیر  الخفیة 

الصح فیها  وتستخدم  سري،  والمطبوعات  بشكل  والنشرات  ف 

 السریة. 

دعایة رمادیة: وھي الدعایة المكشوفة والتي تخشى من أن    .3

الحقی مصادرھا  الناس  من  یعرف  ھدف  خلف  تختبئ  لكنها  قیة، 

 األھداف. 

 وھناك من یقسم أنواع الدعایة إلى قسمین: 

حداث  إ، یهدف رجل الدعایة من خاللها إلى  : قسم ایجابياألول

ا سلوك  في  تغییر  تغییر  وھو  المستهدف،  بسبب  ی لجمهور  حدث 

 الحملة الدعائیة. 

ما  ھدفه منع وقوع تغییر ما متوقع الحدوث  والثاني: قسم سلبي،  

"الدعایة   السلبیة  الدعایة  على  ویطلق  الحملة،  ھذه  توجه  لم 

عندما المفهوم  ھذا  ویستخدم  المتوقع    المضادة"،  التغییر  یكون 

یجابیة من مصادر أخرى، مثل  إوالمراد منع حدوثه نتیجة لدعایة  
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الروح   إلضعاف  بحملة  العدو  یقوم  حین  الحروب  في  الدعایة 

اآل الطرف  حكومة  فتقوم  مضادة  المعنویة،  دعائیة  بحمالت  خر 

معنویة  إل روح  على  والمحافظة  المعادیة  الحمالت  مفعول  بطال 

 . 393عالیة 

 في الحمالت االنتخابية  الدعاية السياسية أساليب

الدعاإ أسالیب  وقد  ن  وكثیرة،  متعددة  عام،  بشكل  السیاسیة  یة 

سنحاول   أننا  إال  المتخصصة،  الدراسات  من  الكثیر  بینتها 

األسالیب التي تستخدم في الحمالت االنتخابیة،  استعراض أھم ھذه  

من   وت مكنهم  االنتخابیة،  الدعایة  على  القائمین  تفید  قد  والتي 

مثلى،   بطریقة  الخصوم، للتصدي  لاستخدامها  الحملة    دعایة  فإدارة 

االنتخابیة الناجحة ھي تلك القادرة على اإلحاطة بأسالیب وتكتیكات  

األسالیب المستخدمة في الدعایات    الدعایة السیاسیة، وفیما یلي أھم 

 : 394االنتخابیة 

والتجدید 1 الخلق  واالبتكار،  :  .  الخلق  أسلوب  الدعایة  تستخدم 

 أسلوب الدعایة. ولیس كمجرد عمل روتیني، وتجدید 

حیث    .2 والنكتة:  والدعابة،  الروح،  دوراً خفة  الدعابة    تلعب 

من دور    یمكن أن نتحقق  ،في الرأي العام، على سبیل المثال  فاعالً 

 النكتة الكبیر في التأثیر على السیاسات واألشخاص. 

ی  التكرار:    .3 ستخدم بطریقة منتظمة، فاستخدام عبارات  بحیث 

نتائج طیبة في إنجاح  بتكرار مخطط ومدروس یؤتي بأو شعارات  

 الهدف أو الحملة. 

حیث    .4 لباب:  باب  في  من  والصور  الشعارات  استخدام  یتم 

جدرانه، وفي الطرق، والشوارع العامة،  بیت كل مواطن، أو على  

والمكاتب،   األجرة،  وسیارات  النقل،  وأتوبیسات  والقطارات، 
 

 .230خلي وآخ ون..  العالقا. العاؤ ..  ؤصةر سبق ذك ه. صالشي 393 
 .484-467.ص ص .  ؤصةر سبق ذك ه..حات،..  ال جي العا، 394
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الموا یجد  التجاریة، بحیث  الحملة وصورھا  والمحال  طن شعارات 

 ي كل مكان یقصده. ف

الدین5 فا.  اقتباس  :  أو  قرآنیة  آیة  أو  نبوي  بحدیث  الستشهاد 

یرفع األنبیاء  أو  للصحابة  تاریخي  المواطنین،    موقف  حماس  من 

 وتترك آثار عمیقة في نفوسهم. 

فإ   .6 خبراً التحریف:  ً   ن  خبر   بسیطا أو  صحیفة  تتناقله    في 

من دوي المدافع، أقوى    م، قد یحدث تأثیراً الوكاالت ووسائل اإلعال

رف  في دولة ولكنه ح    ؤولقل على لسان مسبسبب أن ھذا الخبر ن  

 . شدیداً  راً بحیث أصبح مضمونه بعد التحریف یشكل خط

قد تنجح خطة دعائیة تستخدم في بلد ما، لكن  (: فدعایته لكلٍ ) .7

األمر آخر،  بلد  في  الدعایة  نفس  تنجح  أن  بالضرورة  الذي    لیس 

م  كل  یبحث  أن  المناسبة  یستدعي  الدعایة  عن  دولة  أو  جتمع 

 لخصائص وظروف المجتمع، أو البحث عن دعایة مبتكرة. 

الدعایة بسیطة، وبحیث تقسم    أن تكون   ینبغي   حیث .البساطة:  8

الفكرة إلى عدة نقاط، ثم اختیار األنسب من حیث البساطة والوسیلة  

سینما..الخ،   أو  كتب  أو  بیانات  شكل  على  نشرھا  ویتم  المناسبة، 

 وبحیث تعرض الفكرة ببساطة ووضوح شدید. 

الخصم:    . 9 توحید  أو  الواحد  تسعى  الهدف  أن  الضروري  من 

ت إلى  ھدف الدعایة  كثرة    حدید  ألن  الجهود  تشتیت  وعدم  واحد، 

توحید   الضروري  من  أنه  كما  تحقیقها،  فرصة  تعرقل  األھداف 

بالقضاء على كافة  إالخصم   القضاء علیه، أو  بالسكوت علیه ثم  ما 

واحداً ا خصم    لخصوم  النهایة  في  یبقى  بحیث  بسرعة  اآلخر  تلو 

 واحد. 

والتهویل: حیث    .10 فالتضخیم  الدعایة  األتعتمد  ھذا  سلوب  ي 

على إظهار األخبار أو األحداث بعناوین ضخمة وكبیرة یراھا كل  

 الناس. 
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الكثیر:  .  11 والتكرار  القلیلة  على  األفكار  األسلوب  ھذا  یعتمد 

قلی أفكار  بشكل  استخدام  لتكرارھا  ومتواصل  مركز  جهد  مع  لة 

 مستمر ومتواصل. 

م  رأي العا تأثر ال  حیث ی فترض انتهاز الفرصة أو المفاجأة:    . 12

  والعمل على مباشرة بذكاء واضع خطة الدعایة وبأسلوبه المفاجئ،  

الفرصة خبراً  الفرص بسرعة، سواء كانت ھذه  أو مقالة    استغالل 

 ً ً أو واقعة أو موقف، و  أو حدیثا لها خطة دعائیة    بحیث توضع وفقا

 سریعة. 

الناس قدر عقولهم:  13 ً ت    إذ . مخاطبة  الدعایة وفقا لقدرات    بنى 

ومستویالنا إلى  س  محببة  وبطریقة  وتفسیراتهم  واتجاھاتهم  اتهم 

فمثالً  المحاربین  نفوسهم،  مخاطبة  في  والكفاح  البطوالت  ذكر   ،

العام والرائدات  التحدث مع األمهات  أو  الت في مخاطبة  القدامى، 

 النساء.  

العام 14 الرأي  الدم)   . مسایرة  یعتمد  نقل  األسلوب على  (:  ھذا 

الن اھتمامات  في  وأذواالنظر  بطریقة  اس  واستثمارھا  المواطنین  ق 

 مناسبة. 

یجب إدراك الدعایة للدوافع  حیث  .االھتمام بالدوافع الفردیة:  15

واألمن  والصحة  والثروة  والملكیة  النجاح  مثل  لدوافع  الفردیة  أو   ،

والكرم   واالمتیاز  السیطرة  أو  الزواج  أو  الشهرة  مثل  اجتماعیة 

 والتعاون. 

عني تقدیم  یو  ،سالیب انتشاراً ر األكثأوھو  والتنمیط:  القولبة  .  16

االنتخابیة     ،موقف  وأو قضیة  أ نظرھا من موضوع    وجهةالحملة 

 ً للقضیة    وفقا النمطیة  الصورة  ھذه  تكرار  مع  نظرھا،  و  ألوجهة 

 . 395و الشخص أموقف ال

 
المةاخ    ..نشأ  وتطبر الةعار  الاياسي "ار    هادي فليح حان  حاؤة ؤجية ف 395

  .2007  كانبن االول  3  المجلة 3  العةد ذي قار هاؤع ؤجل  الناص ر    " النظ ر 

 . 155-143ص ص.
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الشعارات:  17 تجاري، .إطالق  لمنتج  للترویج  عادة    تستخدم 

موجز   شعار  استخدام  االع ویتم  للحمالت  مثل  ومركز  النیة، 

و  أو المشروبات الغازیة  أ الحمالت التي تقوم بها شركات االتصال  

القوة  أالسیارات،   السیارات"  لبعض  الترویج  مثل شعار  و غیرھا، 

ی ما  وھو  لبعض  واالمان"،  السیاسي  التسویق  حمالت  في  حدث 

  وكأنها الشخصیات، باطالق شعارات تظل مرتبطة بهذه الشخصیة  

مثلحق )یقة،  الك:  الخبرة)و  أ،  (فاءةرجل  القائد  )و  أ  (،رجل 

 (. المحنك

األرقا .  18 على  االستفتاء:  االعتماد  ونتائج  واإلحصائیات  م 

تلج  صدقیة،  المروج  الخبر  اعطاء  األ  أ بغرض  و  أ حزاب  بعض 

المحترفة   الحكومات  االنتخابیة  الحمالت  نتائج    أو  على  االعتماد 

 ً علما وسیاساتها،  مساعیها  یعزز  كبرھان  لیس  أ،  االستطالعات  نه 

 ً  . ن تعكس ھذه االستطالعات الحقائق كاملة أ  ضروریا

من.  19 المشهورة:   االستفادة  المشاھیر  فالشخصیات  استخدام 

فنانین،  ریاضیین،  أ  من  وغأو  أو  في  دباء،  لقدرتهم    التأثیر یرھم، 

مختلفة  أعلى   ف  وعریضةجیال  الشبابي،  القطاع  من  ن  إخاصة 

الشركات  وحتى  السیاسیین  من  تلج   الكثیر  الستخدام    أالتجاریة 

 ھؤالء المشاھیر في حمالتهم االعالنیة. 

إ  عدم.  20 السائدة:  لألفكار  الفكر  التعرض  مع  التصادم  ن 

القیمي  أ االجتماعي   األ أ و  معو  مجتمع  خالقي  فشل  أي  یعني  یة  أ، 

ن تناقض أي فكرة مع االفكار النمطیة  و ترویجیة، ألأ حملة اعالنیة  

ً السائدة مع المجتمع ستعن  ن  أ مواجهة مع المجتمع الذي یرید    ي حتما

 یحافظ على موروثه الجمعي الثقافي او االخالقي. 

 

 الخاصة بالدعاية السياسية  التقنيات

  یسهم فيعنصر أساسي    قنیةوالت  ،ةمعین   قنیات ترتبط الدعایة بت

عدمه من  السیاسیة  الدعایة  كما  اإنجاح  في    ا أنه،  أساسي  عنصر 
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اإلقناع وفیما  تحقیق  بالدعایة    تقنیات الأھم    ليی،  الخاصة 

 : 396السیاسیة 

 

 استخدام الدوافع القویة ومنها العواطف   .1

وإذا كان  في بعض األحیان،  تركز الدعایة على الجانب العاطفي 

عل ھو    ى الحصول  الناس  األولىاھتمام  ف الخطوة  تصدیق  إ،  ن 

،  التصدیق نفسه یعد نتیجة التعاطف  لكن  ،الرسالة یعد أمراً أساسیاً 

الذ ن  أل أولئك  إلى تصدیق  تمیل  ین یحبونهم وال یشكون في  الناس 

 نوایاھم. 

 التشخیص   .2

أكثر قرباً من مستقبل    االنتخابیة  الدعایة  المختص فيكلما كان  

وبهذا یصبح أكثر  كلما كانت الدعایة أكثر تأثیراً،   ة الرسالة اإلعالمی

ً تأثیراً من رجل الدعای ر قربا   ، أي أن رجل الدعایة األكثة األقل قربا

بشكل   بالتشخیص  یقوم  أن  یمكن  اإلعالمیة  الرسالة  مستقبل  من 

مون الى منطقة  وھذا یفسر االعتماد على األشخاص الذین ینت  ،فعال

اإل العمل  توجیه  في  إلیهامعینة  ً   ، عالمي  اللغة  ت    ، وأحیانا ستخدم 

 . العامیة في توجیه الرسالة اإلعالمیة حتى یــزداد تأثیرھا

 صادر الموثوقة االعتماد على الم .3

یزید من تأثیر  الحظ أن االعتماد على المصادر الموثوق بها  ی   

وكلما زادت الثقة في المصدر  ،  الرسالة اإلعالمیة للحملة االنتخابیة

 الناخبین. ابلیة تصدیق الرسالة لدى كلما زادت ق

   االرتباط المزیف .4

ما  استغالل    كثیراً  إلى  االنتخابیة  الحمالت  معینة  تلجأ  شخصیة 

اإلعالمي    التوجیهمن خالل    هافاھد أ ذات شعبیة كبیرة وذلك لتحقیق  

 
 المصةر الاايق.  396
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االنتخابیة الوسیلة  للحملة  ھذه  أثر  ویزداد  المستوى  ،  قل  كلما 

 عالمیة. الرسالة اإل  مي لمستقبلالتعلی

 المبالغة  .5

ویمكن    ، ھناك أشكال من الدعایة التي قد تبالغ في وقائع معینة 

، أو  لمبالغة من الصعب اكتشافهاكانت اإذا    التكتیك لى ھذا  إاللجوء  

معینة   بجهة  الخاصة  الدعایة  تعكسها  قویة  أوضاع  ھناك  كانت  إذا 

ن  إذا كا   ، ، والسیماعیفة تعكسها الدعایة المضادةاع ضتقابلها أوض 

الخصم یعاني من ھزیمة محققة أو تدھور شدید في معنویاته األمر  

قبلي الرسالة  الذي یساعد على قبول المبالغة بوجه عام من قبل مست

 . الدعائیة 

 : أسلوب التلمیح والغمز .6

موجه    اتهام  ھو  الغمز  أو  معینة    لىإالتلمیح  جهة  أو  شخص 

صریح غیر  أدابشكل  فالناً  أن  أقول  ال  أنا  تقول  كأن  بید  ،  ة 

ی  ،الشیوعیین أن  وھذا  أو  بالشیوعیة،  بأخر  أو  بشكل  ربطه  عني 

نه  أ كر  أن فالناً ذ  ، أو  أنه ارتبط بتعذیب األبریاء: یقولون عنه  تقول 

عرف التلمیح ھنا بأنه  وی  یدي زبانیته،ي السجن على أعانى الكثیر ف

، كأن تقول   من دون مخاطرة القول ذلك صراحةما تضمن اتهاماً 

ا الیوملنائب  إن  نه یكون مخموراً  أ، وھذا یتضمن  لم یكن مخموراً 

 . العادةفي 

 التجاھل المتعمد:  .7

تروجه  ما  تجاھل  الى  الدعایة  المضادة  تلجأ  للمنافسین    الدعایة 

األموراآلخرین   بعض  كان    ، في  المرشح  إذا  یملك عناصر  رد  ال 

 عناصرھا. مكنه من مواجهة الدعایة المضادة في بعض قویة ت  
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   والدعاية المضادةالدعاية 

للدعایة  وحدود  قواعد  ویمكن    ،ھناك  لتأثیرھا،  حدود  وھناك 

بعض   للدعایة،    قواعد الإیجاز  الصعب  والمسلمات  ھا،  انكار ومن 

 : 397مثل

ال    . 1 فهي  تتجاوزھا،  أن  لها  یمكن  ال  للدعایة  حدود  ھناك 

للقرار   بدیلة  لیست  وھي  الموضوعیة،  الحقائق  إلغاء  تستطیع 

 یة. واألھداف السیاس 

وظروف    .2 ومعلومات  خبرات  على  یعتمد  الدعایة  تقبل  أن 

 الجمهور. 

اني:  هور، والثالتنفیس عن الجمتقوم الدعایة بدورین، األول:   .3

 إعادة صیاغة أفكاره. 

كالخوف،    .4 الجماھیر،  مشاعر  على  بالتالعب  الدعایة  تقوم 

 والعداء، والكبریاء..الخ. 

وتشویه    أ تلج  .5 التشكیك  إلى  واألعداء  الدعایة  الخصوم 

 واختالق األكاذیب، وتتجنب المناقشة الموضوعیة. 

ربط    .6 على  یعتمد  وتلفیقها  القصص  اختراع  اصیل  التفنجاح 

 وسردھا بطریقة محكمة قابلة للتصدیق. 

والمعلومات    .7 الروایات  في  المبالغة  إلى  الدعایة  تمیل 

 واألحداث بقصد التأثیر في الجمهور. 

ا   . 8 على  الدعایة  وإیحاءات  تركز  انتقائیة  معلومات  ختیار 

 اجتماعیة أو نفسیة تهدف الستثارة االستجابة المنشودة. 

ت  .9 إلى  الدعایة  انتباھه عن    شتیت تسعى  العام وصرف  الرأي 

استخدام   خالل  من  تافهة،  فرعیة  مسائل  إلى  األصلي  الموضوع 

 
االتصال يالجماهي  يين اإلعال، والتطبرع والتنمي   )القاه  : دار قباء  جحمة يةر   397
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لتحویل االھتمام إلى األشخاص ال    ،أو السباب   ،أو السخریة  ،التهكم

 ى القضایا، مع سرد حجج مؤیدة لهجومها. إل

 تعتمد الدعایة على التكرار المتصل والمستمر.   .10

  ،الخوض في قضایا ومناقشات   تجنب تحرص الدعایة على   . 11

كشف   في  تتورط  ال  حتى  للمشكلة،  واحد  جانب  على  والتركیز 

 أھدافها. حقائق أو معلومات تؤثر على 

من    . 12 الدعایة  تستفید  أن  المهم  والفنیة  من  العلمیة  األسالیب 

متنوعة   أسالیب  وھي  الجمهور،  الستمالة  تهدف  التي  المعاصرة 

 مواقف المختلفة. ق الیجب أن یستخدم كل أسلوب وف

 واضحة وبسیطة. أن تكون رسالة الدعایة  تراعي  .13

ووصلها  الدعایة  تراعي    . 14 للجمهور  السائدة  االتجاھات 

 رید نشرھا. تباألفكار التي  

 التي تؤثر على اتجاھات الجمهور.  الدعایة الرموز دمتستخ  .15

 الدعاية االنتخابية 

أن  المعلوم  عملیة  من  ھي  االنتخابیة  إعالمیة    الدعایة  اتصال 

نشر   خالل  من  وآرائهم  الناخبین  اتجاھات  في  التأثیر  إلى  تهدف 

المعلومات والحقائق، بدلیل أن الدعایة السلبیة قد تقلب الحقائق أو  

أنصاف   والحقائق تذكر  في    ترتبط.  بدراسات  الدعایة  ھذه  أیامنا 

والطلب  والتي  العرض  عن   ت خبر،  المجموعات    المنتج  حاجات 

وا السیاسیةستعداداتها،  السكانیة  الدعایة  مجال  في  فتكون    أما 

ن كان  إف  ،الحاجات التي تستطیع الدعایة المراھنة علیها أقل تحدیداً 

فالبد من إقناعهم أن   ما، الهدف مثالً جعل الناخبین یصوتون لحزب 

وھنا   آمالهم،  كل  وتحقیق  مشاكلهم  حل  على  قادر  الحزب  ھذا 

أل  نكتشف  مزدوجة،  حاجصعوبة  عدد  عادة  ن  یكون  الناخبین  ات 

 ً  . 398ولویة أكشف الحاجات األكثر مسألة  :غیر محدد، وثانیا
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ال ترتبط    إن مسألة إعالن معلومات صحیحة أو كاذبة لجمهور 

واستقط  تنویره  ترتبطابهبقصد  بل  نفسه    ،  الجمهور  تقبل  بحالة 

تهدف   التي  للمعلومات  استیعابه  إیصالهاوبدرجة  إلى  ،  الدعایة 

ثناء الدعایة االنتخابیة  شح أن ینتبه وفریق حملته ألذلك، على المر

بتوجهه  أن سلوكه ال یجب  أ فقط، ن یرتبط  له  ناخبین مؤیدین    إلى 

ت  بل بقدرة دعایته في تقبل المجموعة السكانی  قدم  ة للمعلومات التي 

 .399ه الخبرة ولمعاییر األحكام التي ولدتها ھذ   مته الخبر ، وفقا  مله

من بین أھم مظاھر الممارسة الدیمقراطیة  الدعایة االنتخابیة  عد  ت  

العملیة في   في  مهماً  دوراً  الدعائي  النشاط  ویؤدي  االنتخابیة، 

التأثیر في    للمرشحین واألحزاب السیاسیة بقصد  الحمالت االنتخابیة

العام وخلق موقف  الرأي  القضایا   اتجاھات  محدد حول قضیة من 

ونظراً  العام،  بالوضع  عالقة  لها  العامة،    ألھمیة   التي  االنتخابات 

مصادرھا والمهتمة بالشأن   فإن كل القوى السیاسیة وعلى اختالف 

دعائیة  لحمالت  مدروسة  لخطط  وفقاً  تعمل  قبل   االنتخابي 

وتسعى   المادیة  االنتخابات،  النجاح  مستلزمات  كل  توفیر  إلى 

بما  ك والمعنویة  استخدام  ذلك  لجذب  في  الدعایة  طرق  أنواع  ل 

اقتربت الفترة المخصصة   وكلما  الح مرشحیها، جمهور الناخبین لص

وشدة قوة  الدعائیة  الحمالت  تزداد  مع   حیث   ،لالنتخابات  تتصاعد 

المرش بین  المنافسة  عنصر  یظهره  الذي  الكبیر  حین،  الحماس 

وسائل   ویلعب  ابتكار  في  مهماً  دوراً  الحمالت  ھذه  على  القائمون 

الموضوع وتأثیره    االنتخابیة، وبالنظر ألھمیة ھذا كال الدعایة وأش

االنتخابیة، فإن القوانین والتشریعات في   المباشر على سیر العملیة 

وضع  على  عملت  العالم  دول  من  من   الكثیر  مجموعة  وتشریع 

ت أجل  من  من الضوابط  لها  بما  االنتخابیة  الدعایة  عالقة   نظیم 

 الناخبین.  مباشرة بالرأي العام وھیئة 
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الدعایة   تحتاج كبیرة  االنتخابیة   حمالت  مالیة  إمكانیات  إلى 

لمرشح بدًء من الصور والملصقات  ل لغرض توفیر وسائل الدعایة

المهرجانات الخطابیة واستخدام   وصوالً إلى ،المطویات والكتیبات و

واالتصاالت التقن  اإلعالم  مجال  في  الحدیثة  التلفزیون    :مثل  یات 

وغیواإل والمتخصصیننترنت  بالخبراء  واالستعانة    بحمالت  رھا، 

السیاسیة   القوى  وتستغل  االنتخابیة،  الوسائل   والمرشحون الدعایة 

اإلعالمیة فترة الدعایة االنتخابیة إلظهار كل ما ھو حسن وجید من  

 .400حین بهدف التأثیر على الناخبین المرش  مزایا وصفات لهؤالء

ع المنتخبین إلى  االنتخابیة تهدف لدفدارة الحملة  إ  جل جهود ن  إ

، البد من  على المرشح، لكن الثناءما یتطلب  م،  التصویت لمرشحهم

ف الثناء،  ھذا  نوعیة  األإمعرفة  الدعایة  ن  نظر  وجهة  من  مر 

  المسألة ال   ن أ   ت ظهر ، لیس من زاویة الحقیقة أو األخالق، والسیاسیة

تقوم على معرفة    الصفات الفعلیة للمرشح بقدر ما   تقوم على معرفة 

الناخبین  وبناءً وتصوراتهم  حاجات  الحاجات  على    ،  ھذه 

الصفوالتصورات   معرفة  الدعایة على  تركیز  یجب  التي  فقط،  ات 

على  وتركز  المرشح،  بها  یتمتع  أن  حین    یجب  عینها  المسألة 

فل منافس،  اقصاء  األمر  أن  معرفة  یقتضي  یجب  التي  التجاوزات 

 . 401معرفة حاجات الناخبین ومخاوفهم  ، علینا أوالً نتهمه بها

السیاسیة الدعایة  ف-إن  االنتخابیةخاصة  المواسم  ت    -ي  فهم  ال 

مع   تتوافق  لم  إذا  إلیهم،  بسهولة  تتوجه  الذین  األشخاص  حاجات 

العكس حالة  السیوفي  الدعایة  تولد  ال ،  أو  واعیة  مقاومات    اسیة 

، أي  لملتبسة تنجح إال في الوضعیات االدعایة السیاسیة ال اعیة، فو

ً   حین یشعر السكان بحاجات ملحة، ویتوقعون حالً  دون درایة    معینا

وجود   األزمات  آلو  أ بمكان  فترات  توفر  لذلك،  الحل،  ھذا  یة 
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أر العسكریة  والهزائم  السیاسیة،  االقتصادیة  للتقلبات  مناسبة  ضیة 

السیاأ   بید  الدعایة  لیس وظیفتها حل  ن  حین    ونخطئ زمة ما،  أسیة 

، ألننا  لألمر، فهذا تسطیح  مهور یقاد بالدعایة السیاسیةالج  نقول أن 

ن الدعایة  أوننساق وراء فكرة    ھناك مشاكل یجب حلها،  ننسى أن

واأل المشاكل،  تخلق  وأنها  مصطنعة  لعبه  أن  السیاسیة  صوب 

 .402  دعایة السیاسیة تنبثق من المشاكلال

الت ما  تكشف  لتأثیر  وفقا  یتصرفون  الناس  أن  یشاھدونه  جارب 

لو   خاصة  المتعددة،  الدعائیة  والصور  المختلفة  اإلعالنات  في 

یحرص المرشحون على    ،ؤیتهم لها لمرات عدیدة، لذلكتكررت ر

الصحف في  الناس،  یراھم  أو  أن  اإلذاعة،  أو  التلفاز،  شاشة  أو   ،

في   یستمر  وأن  اإلعالنیة،  واللوحات  الملصقات  األسواق،  توزیع 

الناخب وبرید  العامة،  الدعائیة،  الشوارع  وفي  منازلهم،  وقرب  ین، 

المرشح ن ظهور  أل الدعائ  صورة  یتذكره  وحملته  أن  في  تساھم  یة 

یتبناھا في حملته االنتخابیة.  التي  القضایا  كما أن    الناس أو معرفة 

تداولها   في  واالستمرار  معینة  شعارات  أو  أو جمل  فقرات  تكرار 

إلى تصدیقها، وتستقوتكر الناخبین  یدفع  ر في وعیهم، وسبب  ارھا 

تأتي من مصادر موثوقة و األشیاء ألنها  تتقبل  الناس  أن  لیس  ذلك 

خبرات من  جزء  دون    هم لكونها  األشیاء  نصدق  أي  الخاصة، 

یتم   بحیث  ملل  دون  التكرار  یتم  أن  مراعاة  ویجب  مناقشتها، 

 بین. أسالیب متنوعة ومناسبة للناخ عرضها بطرق و

الثمانینا في  البریطانیون  للحزب وقد ركز  الدعایة  مبدأ  ت على 

و المرشحین  على  الهجوم  خالل  من  المرشحین  األحزاب  ولألفراد 

المنافسین ال   المنافسة، إال أن األمریكیین اعتبروا أن الهجوم على 

والحزب،  ی بالمرشحین  السلبیة  الدعایة  تضر  إنما  بفائدة،  أت 

خصو الفكرة  ھذه  ً وتأكدت  عام    صا البریطانیة  االنتخابات  في 

الحزبین    2004  –2001 بین  السلبیة  الدعایة  اشتدت  حین 
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الناخبو  دفع  مما  الحزبین  المتنافسین،  عن  النظر  لصرف  ن 

 الحزب اللیبرالي.  التصویت لصالح و

أسلفنا ً إف  ،وكما  عموما الدعایة  ھدف  أو   ،ن  األفراد  قیادة  ھي 

القیام بعمل ما، وھي تدفع    أو   الجماعات العتناق فكرة أو مبدأ معین 

الجمهور في األسباب   ینكر  أن  آراء معینة دون  لتبني  العام  الرأي 

فتص لذلك،  دفعته  شح التي  عملیة  في  بح  وتأثیر  وعاطفي  نفسي  ن 

وتشیر الدراسات أن الناس یتصرفون وفقاً لتأثیر مشاھدتهم  العقول، 

أكثر من    شحالمر اإلعالنیة، فلو رأى الناخبون المعلومات الخاصة ب 

القماشیة،   الیافطات  أو  االلكتروني،  بریدھم  سبع مرات، من خالل 

الرادیو، أو التلفزیون  ، أو عبر  هأو على القمصان القطنیة ألنصار

فرصت تجعل  فهذه  المحلیة،  المناسبات  في  أو  مرجحة    هالمحلي، 

 االنتخابیة.  هرسالت یعرفوا و  هأكثر ألن یتذكروا اسم 

واالت المیول  تعدیل  أسهل  إن  القائمة  من  وأجاھات  تكلفة  قل 

الحمالت  مدراء  على  وبالتالي  واالتجاھات،  المیول  ھذه  معارضة 

ا مالئمة  الجاري  االنتخابیة  اإلطار  داخل  للحملة  الدعائیة  لرسالة 

بدالً  السبب   للتفكیر  ولهذا  اإلطار،  ھذا  معارضة  غلب  أ   إنف  ، من 

اإلعالن عادة ما  حتیاجات التي یحدثها التغییرات في االتجاھات واال

 . 403یكون غیر ملموس إال بعد فترة طویلة من الزمن 

المو  السیاسیة  االستطالعات  أنواع  بعض  اعتبار  جهة  ویمكن 

التأثیر على   والمغرضة ھي أحد تكتیكات الدعایة، التي تهدف إلى 

االنتخابیة،   الحمالت  في  متبعة  آلیة  الخصوم، وھي  وثقة  معنویات 

بها إلى التأثیر على آراء المجیب عن  عى الفرد أو الحزب بموجویس

المغرض،  الرأي  استطالع  غطاء  تحت  وجهتها  تغییر  أو  األسئلة 

ة سلبیة لتنظیم الحمالت االنتخابیة، إلى اعتماد  الذي یراه البعض أدا

دفع   قبیل  من  الشائعات  إلى  الحاالت،  بعض  وفي  التلمیح،  أسلوب 

إلى   األسئلة  عن  حالمجیب  معینة  بطریقة  القضیة  التفكیر  یال 
 

 .102.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.يةر..  االتصال يالجماهي  403
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انتقادات   شكل  الرأي  استطالعات  أكثریة  تتخذ  لذلك  المطروحة، 

ثابتة في  الذعة تطال المرشحین اآلخرین وقلما ترتكز عل ى أسس 

 . 404واقع الحال 

منهجیة  إدارة    تستعین  قواعد  على  الناجحة  االنتخابیة  الحمالت 

نشیر  أن  ویمكن  الدعائي،  الجانب  في  أبرز    وعلمیة    المبادئ إلى 

ت  الدعا التي  االنتخابیة  الحمالت  في  واألحزاب  ئیة  المرشحین  عین 

ناجحة، ویمكن انتخابیة  القیام بحمالت دعائیة  جمال  إ  السیاسیة في 

 : 405أبرز ھذه القواعد في 

 الموضوعات.  فياألشخاص ال  تركیز الدعایة في  .1

 تمویه الدعایة وإخفائها.  .2

 قیمة. االعتماد على معلومات  .3

 المعروفة تماماً لدى الشعب.  توجیه الدعایة نحو القضایا  .4

للتطورات  .5 متالئمة  تكون  بحیث  الدعایة،  دینامیكیة 

 والمستجدات السیاسیة واالقتصادیة. 

 هیل حریة حركة القائمین على تنفیذ الدعایة. تس .6

 التحدث عن الفكرة في كل مكان بأسالیب متنوعة.  .7

 التضخیم والتهویل.  .8

 األفكار. كثیر من التكرار. قلیل من  .9

 فإن عناصر الدعایة االنتخابیة تتكون من:  تحلیل السابق،ووفقاً لل

الشعارات،  .1 االنتخابي،  )البرنامج  نظر  وجهة  أو  فكرة 

 الخطاب(.  الرسالة،

 دلیل یذكر ویدعم وجهة النظر.  .2

ومتالئمة مع لغة    ،ومقنعة ،لغة مناسبة تعرض وجهة النظر .3

 وثقافة الناخبین. 

 
 .113ص .االنتخايي ..  ؤصةر سبق ذك هسليمان..  المصطلحا.  404
 . 97ص  .  ؤصةر سبق ذك ه..جيب القحف..  يناء المزارا. التابرقي  405
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 فین. معرفة المتلقین أو جمهور الناخبین المستهد  .4

بیان .5 )تلفاز،  والفعالة  المناسبة  االتصال  قنوات    ، اختیار 

 الصحف، لقاء جماھیري(. 

 االستجابة التي یعرضها المرشح.  .6

الدعائیة   الحمالت  في  برزت  االنتخابیة  التجارب  سیاق  وفي 

 : 406لبعض الدعایات یمكن االستفادة منها، مثل االنتخابیة توصیفات 

تسعى للتعریف بمرشحي    دعایة االستقطاب واالنتشار: وھي  أ.

الحمالت االنتخابیة بقصد استمالة المترددین وغیر المهتمین لصالح  

الد  وتقوم  الحزب،  أو  مدروسة،  المرشح  علمیة  أسس  على  عایة 

 ومشكالتهم وقضایاھم. بحیث تراعي لغة الناخبین المستهدفین 

وتهدف    ب. اإلدماجیة:  أو  الدعایة  آراء  وضبط  توجیه  إلى 

الفئات  العام  اتجاھات  للرأي  أو    المكونة  المرشح  آراء  دعم  بهدف 

 برنامجه. 

 الدعاية المضادة في االنتخابات

االنتخابیة    الحمالت  األذكى  ت عد  یستطیع  ماراثوني  سباق 

واألسرع في فهم قواعد الحمالت االنتخابیة أن یحقق النجاح، وال  

بین   شرسة  منافسات  من  العالم  في  االنتخابات  أغلب  تخلو 

الدعایة  المتنافس استخدام  إلى  یدفع  ما  وھو  أحزاب،  أو  أفراداً  ین 

لتأثر  قبل حدوث عملیة ا  منافسینلللهدم الدعاوي الرئیسیة  المضادة  

یراعیها  بالدعایة أن  المفترض  القواعد  من  جملة  وھناك   ،

 :407أھمها  المتنافسون في الدعایة المضادة،

الرئیسیة    .1 الدعاوي  أسلوب  موتجریدھ للمنافسین  كشف    مه من 

 . مالعاطفي المثیر وكشف أھدافه

 المنافس. الهجوم على مواطن الضعف عند  .2

 
 األسط ..  فن وعل، وتقنيا...  ؤصةر سبق ذك ه.  406
 .159  ؤصةر سبق ذك ه. ص..يةر..  االتصال يالجماهي  407
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 المنافس. تجنب مواطن القوة عند    .3

 والمس بثقته بنفسه. بالمنافس  تندید  ال .4

 في تناقض مع األحداث والوقائع.  المنافس وضع دعایة   .5

 بالدعایة الهزلیة الساخرة.   المناسفتسخیف   .6

  دعایتهو من الهیمنة والقوة وفرض لغة  ج المرشح  خلق  أن ی  .7

 ورموزھا وشعاراتها. 

دعایة    .8 في  الواردة  القضایا  سیاقها  المنافس  فصل  من 

فاعلیتهااالن تفقد  حتى  إطار    ،فعالي  في  دحضها  إمكانیة  وتسهیل 

 الدعایة المضادة. 

بمهاجمة    . 9 صلب  أالبدء  إلى  منها  للنفاذ  القضایا  ھذه  ضعف 

 الدعایة المضادة. 

بمعنى  ع  . 10 عمودیة،  مهاجمة  تهاجم  أال  المضادة  الدعایة  لى 

 أن تهاجم األشخاص ال المبادئ. 

في  المنافس  الحاسمة إلصابة    استخدام الوقائع والمعلومات   . 11

 صمیم دعایته. 

خطة    ویستفید  مبادئ  من  االنتخابیة  الحمالت  وقادة  المرشح 

أثناء   المضادة  ضمن  الدعایة  المرشحین،  المنافسین  مواجهة 

 : 408، مثل من المبادئ جموعةم

األ  المنافس  ول: المبدأ  المرشح  أفكار  معرفة  ،تحدید    بمعنى، 

المناف دعایة  في  القویة  ثم  العناصر  مستویاتها    تقسیمهاس،  حسب 

ثم    وتجریدھا وأھمیتها،   العاطفي،  الرمزي  اللفظي  إطارھا  من 

 تناقضاتها للرأي العام. توضیح واحدة تلو األخرى، و تفنیدھا 

 لثاني: مهاجمة نقاط الضعف في دعایة المنافس. المبدأ ا

 دعایة المنافس وھي في أوجه قوتها.  عدم مواجهة  المبدأ الثالث:

فیما    : الرابعالمبدأ   خاصة  بالوقائع،  المنافس  دعایة  على  الرد 

 یعرف بالحمالت الهامسة. 
 

 .484.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.حات،..  ال جي العا، 408
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 المبدأ الخامس: مهاجمة المنافس والتقلیل من شأنه. 

المدافع عادةً، أقل احتراماً  ى المنافس، فالتهكم عل   السادس:المبدأ  

ً إمن المهاجم، ف ً   طالق النكات والقصص الهزلیة یسبب أرقا   عظیما

 للمنافسین 

 یتمتع المرشح بالجرأة والمبادرة. أن  المبدأ السابع:

 

 الخطة اإلعالمية للحملة االنتخابية 

تباشر ی   أن  الحملة  إ  فترض  إعداد دارة  في  خطة    االنتخابیة 

المتاح،  إعالمیة،   الحر  اإلعالم  األول:  جزأین،  إلى  تنقسم  وھي 

و  االنتخابي،  والتسویق  الدعایة  الحملة   ینضم والثاني:  قیادة    فریق 

یتم   بحیث  اإلعالم،  بوسائل  تتعلق  التي  اإلجراءات  كل  االنتخابیة 

التخطیط لفعالیات وآلیات مسبقة تكفل تسویق ونقل رسالة أو شعار  

 بین على أوسع نطاق ممكن. أو برنامج الحملة إلى الناخ 

المواد   ترویج  في  الخاطئ  التوقیت  أن  اإلشارة  المهم  ومن 

أو وض ماإلعالنیة  أماكن غیر  في  الكثیر  عها  المرشح  یكلف  ناسبة 

استخدام الدعایة    :فقده عنصر القوة في الدعایة، فمثالً من المال، وی  

بعد تشبع  االنتخابیة بعد انتهاء ذروة الحمالت اإلعالنیة والدعائیة، و 

أھدافها   تحقق  لن  المرشحین  ملصقات  أو  بمنشورات  الناخبین 

 المرجوة. 

 

  

 
     ؤن خلالل تشل ربزا لجمزلبر هي دعار  سلبي  ر وهزا المتنافابن  الحمال. الزاؤا

الناخبين وعب  االنت نت ولي هلا ؤلن وسلائ  االتصلال  وتعتبل  فلي إطلار الحملال. 

 المضاد .
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 خابية االنت المية للحملةاإلستراتيجية اإلع

من األفضل أن یتم تحدید ما بین ثالثة إلى خمسة قضایا أساسیة  

تشكل محور اھتمام للناس في المنطقة االنتخابیة، ویجب التعمق في  

من المواطنین العادیین  بدًء  صادر مختلفة  دراسة ھذه القضایا من م 

إطار  إلى مراكز الدراسات، ومن ثم یجب تطویر ھذه القضایا في  

االنتخابیة.  خطاب مكثف ضمن  الحملة  تشكل ھذه  وبحیث    برنامج 

تقدیمها   المرشح من  یتمكن  االنتخابیة، وأن  الحملة  القضایا عصب 

العادی للناس  وسریعة  ومكثفة  منظمة  صیاغة  إطار  الذین  في  ین 

 یسألون المرشح عن برنامجه، وتجنب الردود السطحیة والمكررة. 

لسیاسات المرشح  یقدم   وفقاً  االنتخابي  أھمیة    برنامجه  ذات 

للناخب  بالنسبة  وتشیر    ین ومعنى  احتیاجاتهم،  وتتناول  تبدد مخاوفهم 

في   االنتخابیة  یتخذون  الالتجارب  الناخبین  أن  العالم  دول  عدید من 

بنا من  خیاراتهم  وكثیر  علیهم،  تعرض  التي  السیاسات  على  ء 

الناخبین    غیر أنالمسألة،  األحزاب السیاسیة في العالم أقرت بهذه  

با ھذه  لیس  على  بناء  االنتخابیة  خیارتهم  یتخذون  دائماً  لضرورة 

أخرى   عوامل  االعتبارات  بعین  األخذ  فیجب  وحدھا،  السیاسات 

القبلیة العالقات  العائلیة  ،منها  ذات    ،والصالت  والشخصیات 

وذوي المهارات، وھي اعتبارات ذات تأثیر    ، الحضور الكاریزمي

 .409ھمیة في الحمالت االنتخابیة بالغ األ

انتخابیة فاعلة ومؤثرة من خالل    یقوم و المرشح بتصمیم دعایة 

 تحقیق المسائل التالیة: 

لمطالب وطموحات   .1 یستجیب  االنتخابي  البرنامج  یكون  أن 

 الناخبین. 

 وعود انتخابیة مستحیلة أو صعبة التنفیذ. عدم إطالق   .2

 
المعزلة اللةرمق اطي اللبطني سا.  ) ييل و.: نبر األسعة  ت هم   صيال  الايا 409 

  .13(. ص2008  للشسون الةولي 
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واالجتماعیة یرأن   .3 الثقافیة  المكونات  عند    اعي  والتاریخیة 

 ھذه المكونات واستثارتها لدیهم.   الناخبین ومخاطبة

إدراج أوجه الفساد اإلداري والمالي باالعتماد إلى مصادر  .4

 موثوقة. 

عدم االنجرار في مهاترات أو اإلسفاف أو تناول سمعة أو   .5

 رض اآلخرین. ع

الصحفیین   .6 لنصبه بعض  یلجأ  الذي  الفخ  الوقوع في  تجنب 

إفقاد  التناقض،    هوإیقاع   هأعصاب   المرشح   بهدف  الحفاظ  یجففي  ب 

 الهدوء. على 

یجب قول الحقیقة وقت إجراء المقابالت الصحفیة وتجنب   .7

 . الردود الكاذبة

للصح .8 عدو،  یمكن  أسوأ  أو  صدیق  أفضل  یكون  أن  في 

الحرص  كمیزة، و  ه علم كیفیة استخدامه لصالحتی  وعلى المرشح أن 

مع   مهنیة  عالقة  إقامة  وعلى  الصحف  المحررین  من  الصحفیین 

 410یتصلوا بك م قصص، وال ننتظر منهم أنالمحلیة، واعطائه

   الحافظة اإلعالمية للمرشح

یقوم    ی قترح الحملة  أن  المرشح  االنتخابیة  مدیر  مع  بالتعاون 

دعائیة الخاصة بالحملة االنتخابیة، لیتم  إعالمي للمواد ال  بإعداد دلیل 

تتضمن   للحملة  إعالمیة  حافظة  أو  اإلعالم،  وسائل  على  توزیعه 

المعلومات  فریق    مجمل  ینجزھا  المرشح،  وشخصیة  برنامج  عن 

الصحافة   اإلعالمیة بعرضها على  اللجنة  وتقوم  اإلعالمي،  الحملة 

 :411الحافظة على واإلعالم للتعریف بالمرشح، وتحتوي 

 ز عن السیرة الذاتیة للمرشح. موج •

 
410 How To Run A, Successful Election Campaign. 

http://www.picx.co.uk 
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 نشرة تتضمن معلومات وأرقام خاصة بالحملة.  •

 بروشور إعالمي حول الحملة.  •

 ریة الرئیسیة والصور. البیانات اإلخبا •

 األحداث والنشاطات القادمة.  •

 . إلقاؤھا  التصریحات أو الكلمات التي تم  •

 البيان االنتخابي 

الحزبي  البیا  یعكس  البرنامج  أو  االنتخابي  التي  السن  یاسیات 

الناخبون   یجد  وفیه  االنتخابات،  في  النجاح  حال  تطبیقها  یمكن 

المشك لمعالجة  المرشح  یقترحها  التي  یواجهونها،  الحلول  التي  الت 

وخالصة البیان یشمل فحوى الرسالة التي تجدر أن تكون مقتضبة  

الجمیع  لیفهمها  وسهلة  سیاسیة    وھناك   .412وبسیطة  معاییر  عدة 

فریق لوفعا یقوم  بتبنیها  ة  االنتخابیة  البرنامج    الحملة  إلعداد 

 : االنتخابي، أھمها

یتجنب  • القضایا    أن  ذكر  ھائلةالمرشح  في    بعمومیات 

مثل بر دور    :نامجه  تعزیز  البطالة،  على  القضاء  التعلیم،  )تطویر 

 الشباب(. 

 تحدید األولویات التي یجب أن یقدمها المرشح للناخبین.  •

مشكالت  • یتضمن  میداني  بحث  االنتخابیة    إعداد  الدائرة 

 وھمومها. 

الناخبین   • أغلب  علیها  یتفق  التي  المشتركة  المشكلة  تحدید 

 االنتخابي. ة برنامجه لیقوم المرشح بوضعها في صدار

 
لي سللليمان  ت هملل   دليلل  تللةرربي لألحلل اب الاياسللي   )ييلل و.  المعزللة ناتللا 412

 .31ص(. 2006الةرمق اطي البطني للشسون الةولي   
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السمات  • مع  االنتخابي  البرنامج  یتناسب  الخلفیات  و  أن 

 الدائرة.  الثقافیة والتعلیمیة لناخب 

 قواعد إعداد وتوزيع البرنامج االنتخابي   

المطبوعةیر المواد  وتجهیز  اإلعداد  أثناء  الحملة  فریق    اعي 

الرئیسیة یمكن إیجازھا  المبادئ  على    للبرنامج االنتخابي جملة من 

 :413اآلتي النحو 

التركیز على الموضوع الواحد، بمعني أال یتم خلط األفكار   .1

أو ربطهما في سیاق جملة واحدة، فكل فقرة من المطبوعات یجب  

عن   مستقلة  تكون  تحسین  أن  تتناول  التي  الفقرة  فمثالً  األخرى، 

التعلی بالبطالة في فقرة  الوضع  المتعلقة  مي تضع بمفردھا، والفقرة 

 . أخرى

أو  أ .2 یتحدث  وھو  المرشح  صورة  المطبوعات  تتضمن  ن 

یؤدي عمالً ما، ألن الصورة العادیة الثابتة ال تلفت انتباه الناخب،  

حرك أو  أداء  تتضمن  التي  الصورة  أن  حین  االنتباه  في  تجذب  ة 

 وتوصل الرسالة بشكل أسرع. 

طبوعات عناوین موجزة ال تتجاوز العبارتین،  الم  أن تشمل .3

 یل األخرى فهي تعزز مضمون تلك العناوین. في حین أن التفاص

أیة   .4 أو  الذاتیة  السیرة  أو  االنتخابي  البرنامج  یتم وضع  أن 

في  معلومات عن الحملة وتصاغ في نقاط مقتضبة ومحدودة، ولیس 

 صیغة فقرات طویلة. 

األفك  استخدام أسلوب محدد  .5 الوعود، فال في عرض  أو  ار 

و تقدیم وعوداً ال یستطع  ت عرض المعلومات غیر الدقیقة أو الخطأ، أ 

 المرشح االلتزام بها. 

 
 .62 -61.ص ص .  ؤصةر سبق ذك ه..مال.جوداي..  دلي  إعةاد الح 413
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من   .6 ولیس  للجمیع،  تصل  ومیسرة  بسیطة  لغة  استخدام 

دد  الحكمة اللجوء إلى استخدام مفاھیم وشعارات تحتاج إلى نوع مح

 من الناخبین. 

للحملة، وتكرار الرسالة  المحافظة على المضمون األساسي  .7

یت حتى  المطبوعات  كل  في  المرشح  یریدھا  ترسیخ  التي  من  مكن 

 . الفكرة التي یرید توصیلها إلى ذھن كل ناخب 

 المؤتمرات الصحفية 

اإلعالمیة  عد  ی   االجتماعات  أنواع  أحد  الصحفي  المؤتمر 

ی   أالمنظمة،  بمعرفة  مكاتب  عقد  أو  العامة  العالقات  خصائیي 

اإلعالم   برجال  ومؤسساتهم  أجهزتهم  ممثلو  فیه  ویلتقي  الصحافة، 

وا والمسموع  من  المطبوع  متعددة  رسائل  لتوجیه  وذلك  لمرئي، 

حو یدور  بما  وتوعیته  لتعریفه  الوسائل  ھذه  جمهور  إلى  له  ھؤالء 

به   یقوموا  بما  أو  ووقائع،  أحداث  بمجاالمن  تتصل  أنشطة  ت  من 

بدالً  وذلك  م أعمالهم،  اطالع  من  فقط  واحد  وباستخدام  ندوب   ،

  .414كبر عدد ممكن من الناس أطریقة الحدیث الصحفي، لتصل إلى  

فعاالً  للمرشح  الصحفي  المؤتمر  یكون  مردود    وحتى  یجابي  إوله 

األخذ   المؤتمر الصحفي  قبل عقد  االنتخابیة، یجب  یفیده في حملته 

 :415لیة بعین االعتبار التساؤالت التا 

یمكن   - ما  أو  یقال  ما  ھناك  یرضي  أ ھل  مما  حوله  یقال  ن 

 أھداف المرشح؟ 

یمكن   - وقأھل  واطمئنان  بثقة  یقال  ما  یقدم  أیضا  ن  وة 

 بالصورة المناسبة والالئقة؟ 

-  ً  لتناول ھذا الموضوع؟  ھل الوقت یعتبر مناسبا

 
ؤحمبد جده،  المستم ا. الصحفي  إعةادها  إدارتزا  تغطيتزا  تح ر ها  )  414

 . 27(. ص1998لفك  الع يي  يي و.: دار ا
 43ص المصةر الاايق. 415
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بنفسه   - المرشح  یقوم  ھناك  ل ھل  أو  المؤتمر  في  لتحدث 

 شریك أو طرف آخر معه؟  

راسلون الحاضرون من الذین یسهل االتصال بهم؟  ھل الم -

 ومن المفیدین للتحدث معهم عن جدارة واستحقاق؟ 

یم - الذي  الوقت  ً أكن  ما  مناسبا یكون  ً   ن  المؤتمر  تماما لعقد   

 الساعة( الصحفي؟ )الیوم و

الصحف؟  ھل   - المؤتمر  لعقد  مناسب  معد المكان  ھو  وھل 

ً  إعداداً  ً   صالحا  ؟ وآمنا

وقات لعقد المؤتمر الصحفي؟ وكیف یمكن  المعما ھي أھم   -

 تجاوزھا؟ أو التقلیل من حدتها؟ 

 البيان الصحفي 

للم الجید  الصحفي  البیان  المعاییر  یتضمن  على  االنتخابي  رشح 

 :416التالیة 

 ، واألفضل من صفحة واحدة. أال یتجاوز الصفحتین أبداً  .1

 وعلى ورقة بیضاء.   الحاسوب أن یكون مطبوعاً على  .2

بارز  البیان    لاستهال .3 بخط  مكتوب  عام  رئیسي  بعنوان 

 وعریض. 

الذین  ی .4 الجهات  أو  األشخاص  أسماء  البیان  في  عدد 

 سماء بوضوح في البیان. ھذه األ  طباعة سیستلمونه، و

لوسائل  یحد ت .5 إعالنها  في  ترغب  التي  الهامة  القضیة  د 

 اإلعالم. 

 الموضوع مباشرةتطرق إلى صلب یو أن یكون مختصراً  .6

صفحة  و .7 البیان  تخطى  أسفل  ت واحدة  إذا  "تابع"  كلمة  ورد 

 الصفحة األولى. 

 
 .38المصةر الاايق. ص 416
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أسفل الصفحة األخیرة وفي وسطها    یكتب   بعد نهایة البیان  .8

 . ( بیانانتهى ال) كلمة

 االتصال بالصحافة المكتوبة 

مدیر الحملة وفریق عمله آلیة عمل مناسبة لالتصال مع  یصمم  

ما    ومن األفضل أن یراعي أثناء إعداد ھذه اآللیة  ،الصحافة المحلیة

 :417یلي 

ت   .1 قائمة صحفیة،  اإلخباریة  إعداد  الصحف  أسماء  فیها  حدد 

انات الصحفیة،  أو المجالت األسبوعیة التي تتلقى التصریحات والبی 

ھواتفهم   وأرقام  وعناوینهم،  الصحفیین  أسماء  القائمة  ھذه  وتشمل 

اإل وبریدھم  المحررین    لكتروني، وجواالتهم،  وأسماء  وفاكساتهم، 

 صین في تغطیة االنتخابات. والمراسلین المخت

الفتاً، حتى    أو خبراً   یجب أن یتضمن البیان الصحفي فكرةً  .2

إذا ك البیانات الصحفیة  انت فارغة من المضمون إلى سلة  ال تلقى 

 المهمالت.

واحدة  .3 صفحة  إطار  في  صحفي  بیان  إعداد  األنسب  من 

 ة أو الموضوعات الرئیسیة. تلخص الفكرة الرئیسی

ا .4 التصریحات  الوقت استخدام  في  تكون  أن  یجب  لصحفیة 

 ح قبل حدوث الخبر أو بعده بفترة طویلة. ی المناسب، فال تصر

إذا  تقدیم .5 فوتوغرافیة  لقیمة    صوراً  لزم األمر وكان مناسباً 

 الخبر، ألن لالستشهادات المصورة قیم ھامة في اإلعالن. 

 على استخدام لغة واضحة ومعبرة.   التركیز .6

التصریحات  ال .7 إرسال  بعد  من  تأكد  الصحفیة  البیانات  أو 

 وصولها إلى المستلمین. 

 
المعزلة ؤي األحم   كيف تقب، المنظما. المحلي  يم اقبل  االنتخايلا.  ) ييل و.:    417

 .51(. ص2001  الةرمق اطي البطني للشسون الةولي 
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عالقات طیبة  المسئول اإلعالمي في الحملة االنتخابیة    یقیم .8

المراس النجاح    ،لینمع  عوامل  أحد  تمثل  العالقات  ھذه  مثل  ألن 

 اإلعالمي. 

ورقم   .9 اسمه،  للمراسلین  یذكر  أن  اإلعالمي  المسئول  على 

یمكن اتصال المراسلین    جواله، وبریده االلكتروني، والعنوان الذي

 علیه. 

 الحملة االنتخابية  في شعارالرسالة وال

وال   إن  باألحزاب  یجدر  عملیة  ھي  الرسالة  مرشحین  صیاغة 

الشروع فیها قبل موعد الحملة االنتخابیة بشهور، لضمان صیاغة  

رسالة ناجحة تجد لها صدى بین جمهور الناخبین، وحتى في غیاب  

ف لالنتخابات  محدد  األحزاب    نهإموعد  على  على  أیجب  تعمل  ن 

االنتخاب جمهورھا  اھتمام  تشد  رسالة  الذین  صیاغة  والناخبین  ي 

فت وتعتبر  إقناعهم،  المناسب  یمكن  الوقت  ھي  الناخبین  تسجیل  رة 

في    الرسالةلبدء حوار مع الناخبین المحتملین، ولفحص مدى تأثیر  

 .418الحملة االنتخابیة المقبلة 

قواعد   المشهد    منهاانتخابیة    حملة  ي أثناء  أھناك  معرفة 

إسترا   اإلعالمي  الرسائلووضع  بالمرشح،  تیجیة إلرسال    الخاصة 

إستراتیجیة تنفیذ  یمكن  الوسائل    وال  تعرف  لم  ما  الفاعلة  التواصل 

المشهد المستهدفة تخطیط  یستوجب  وھذا  وتحلیل  اإلعالمي  ،   ،

و إذاعیة  محطة  كل  الدولة،  وضعیة  في  تلفزیونیة  وقناة  جریدة 

الدائرة االنتخابیة،  نطقة، الم القنوات /    فضالً   أو  عن استهداف ھذه 

الت  المطبوعات   / سوقالمحطات  إلى  تصل  أن  یمكن    شح المر  ي 

جا المستهدف إلى  ھذا  اإلعالمیة،  ،  الوسائل  أي  استخالص  نب 

والجد التقلیدیة استخدامها  یدة،  یمكن  التي  المستهدف.    السوق   في ، 

 
 زلاالتباص  ؤع الجمزبر: إعةاد ال سال  وتبصليلزا  ؤلخلل لبرشلا. عمل  نظم  418
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و  أ فإنه یتعین على المرشحین    ،ومن أجل الفوز باألصوات الجدیدة

الوقت األحزا بمرور  والقویة  الهامة  األفكار  التركیز على  نقل  ،  ب 

بشكل مستمر لقیاس ما إذا كانت الرسالة قد   مراقبة وسائل اإلعالمو

   . وقیاس عدد المستجیبین لها ،وصلت 

،  ضمان معرفة الناخبین برسالة المرشحتعني    األفكار القویة  إن

میز أي  تتسم  بولن  فقطة  أشخاص  عدة  سمعها  إذا  أل التوافق  ن  ، 

)أي   بالمال  ذلك  تحقیق  ویمكن  المؤیدین،  أعداد  زیادة  المطلوب 

ً المرشح  صبح  ی، أي أن  ( أو مع االبتكارنات لدفع لإلعالا   موضوعا

وأن الصوت ی   لألخبار  حاجز  ً یوأن    كسر  استباقیا والوقت    ،صبح 

ظام، وھو ما  في تروي وانت   المرشح رسالته رسل  یھو أن    المناسب 

السیاسیین   مع  بذلك  القیام  نحو  تتجه  منظمة  بنیة  وجود  یعني 

 .419عضهم البعض والموظفین المحترفین العاملین في شراكة مع ب

الذي    إلى   استناداً و عمل  التقصي  فریق  به  یقوم  أن  یفترض 

رسالة الحملة،  یتعین صیاغة  االنتخابیة  الدائرةالحملة االنتخابیة في  

ھنا  األمر  سوف    ویتعلق  ما  المرشح بتحدید  الناخبین    یقوله  إلقناع 

باقي  ه وتفضیل  لهبالتصویت   تتماشى  على  وأن  ھذه    المنافسین، 

مع  السیاسي    الرسالة  البرنامج  أنللحزب توجه  یجب  كما    ی ؤخذ   ، 

الدائرة ومشاكلهم  بعین االعتبار اھتمامات وانشغاالت الناخبین في  

ائرة،  مرتقبة، وإمكانات الد ل الوالحلووحاجاتهم الرئیسة،  ،  الحقیقیة

  وعموماً، تتمیز الرسالة االنتخابیة الناجحة والتدابیر الالزم اتخاذھا. 

 :420بـأنها   يللمرشح االنتخاب 

ومتضمنة    وتكون بسیطةتقدم في بضع جمل فقط،    : مقتضبة  .1

تمیز مواطن  فهم  الناخبین على  لحث  المعلومات  من  الكافي    للقدر 

 . عن باقي المنافسینالمرشح  
 

  )القاه  : حبيب  ؤحان  وآخ ون  الحمال. االنتخايي ..االست اتيجيا. والتحةرا.  419

 .80(. ص2012  ؤنتةى البةائ  الع يي للةراسا.
 .4-3ص.ص. .ؤصةر سبق ذك ه   الةلي  التقني للحمل  االنتخايي ...يل ر   420
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واضحة: یجب تحریر الرسالة بكلمات مفهومة قابلة للتذكر    .2

األفضل    ،والتردید  الناخبو  استعمال ومن  یفهمها  التي  ن  اللغة 

 بسهولة. 

مباشرة    . 3 تتناول  أن  ً   االدراكو  ،الناس  اھتمامات ھادفة:    دائما

ً  شخاص أنه سوف یكون ھناك دائما أب   ، لمن سیصوتون قرروا مسبقا

یمكن  ،وبالتالي قرارھم  رشح للم  ال  التركیز تغییر  ینبغي  لذلك،   ،  

بعد  أمرھم  یحسموا  لم  الذین  أولئك  یغیروا رأیهم    ،على  أن  ویمكن 

 وا مترددین. ألنهم ال زال 

یجب    .4 الحفظ:  التذكرسهلة  سهلة  تكون  أن  الرسالة   ، على 

فریق و أعضاء  كل  على  للمرشح  ینبغي  االنتخابیة    أن   الحملة 

تسنى للناخبین  حتى ی   ة المرشح یحفظوا ویرددوا بشكل منهجي رسال

ً  وھذا قد یكون أمراً  ، أن یحفظوا الرسالة  یوم التصویت.   مصیریا

المر  .5 على  یجب  على    شحمقنعة:  وحمله  الناخب  إقناع 

لصالح  تتعلق  ف  ،هالتصویت  الوجداني،  -أیضاً –السیاسة    بالجانب 

 ً ما یتفوق السیاسیون الذین یخاطبون قلوب الناس على أولئك    وغالبا

 ذین یخاطبون عقولهم. ال

ال    . 6 مستحیلة    المرشح   ترح یق واقعیة:  أو  واقعیة  غیر  أشیاء 

 التحقیق. 

المرشح   .7 حملة  إن  على    دقیقة:  الناس  یتعین  ف  ، منافسیهتطلع 

 عن اآلخرین.  تساعد الناخبین على فهم ما یمیزه  أن  على رسالته 

المرشح    . 8 تاریخ  مع  الرسالة  تتوافق  أن  یجب  إذ  مصداقیة: 

قنع  ینفیذ، وأن  بالغ في الوعود غیر قابلة للت یوممارساته، وأال    وقیمه

 . هعلى تنفیذ برنامج   ه وقدرت ه الناخب بإمكانیات

  كونه معلومات واضحة    هرسالت في  قدم  ی ستهدفة: بمعنى أن  . م9

المحتملین و المؤیدین    ه هتم بمؤیدیی عكس اھتمامه بهم، كما  یسیمثل 

 المؤكدین. 
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عل10 تتركز  بحیث  متمیزة:  یقدمها  .  التي  التمیز  أوجه  ى 

 عن المرشحین اآلخرین. المرشح ویختلف بها 

علی11 إذ  مكررة:  أن    ه .  الرسیكمرشح  بإیصال  الة  قوم 

استط كلما  وأن  اعوتكرارھا  خطاباتی،  في  عدیدة  ه كررھا  ،  بطرق 

قال أن الناخبین یحتاجون إلى سماع الرسالة نفسها سبع مرات أو  وی  

 . 421في أذھانهم أكثر حتى یستوعبوھا وترسخ 

 الناخبین.  . أن تكون ذات قدرة على تحفیز12

ولیس جمیعهم13 الناخبین  من  محدد  تخاطب جزء  باعتبار    ،. 

 . 422ھم جزء من الناخبین ولیس كلهم   حللمرش الناخبین المؤیدین أن 

التي تتحدث إلى شخص واحد ولكنها    ن الرسالة الجیدة ھي تلكإ

یدة ال تخاطب مجموعة من  تخاطب العدید من الناس، فالرسالة الج 

ناخبي  مجموعة  في  شخص  كل  تخاطب  أنها  بمعنى،    الناس، 

م  ین المستهدف  المرشح وفي كل  آن واحد،  فیها حملتفي    ه رة تصل 

ف الناخبین،  رسالتإإلى  إزاء أ یجب    هن  ومركزة  واضحة  تكون    ن 

العطاء،    وتركز ،  األشخاص  على  للرسالة  الملهمة  الصیاغات 

بشكل النبیلة،  تأتي    واألھداف  إنها  بما یجب عمله،  فرد  یشعر كل 

من عقول وقلوب المشاركین، وال تأتي من قرار إداري من مدیر  

 . 423فوق مستوى الجمیع عیش في برج عال ی

تعني االنتخابیة    وال  الحملة  للمرشح،  رسالة  االنتخابي  البرنامج 

وال جملة القضایا التي یحققها المرشح لناخبیه، كما أنها لیست جملة  

الحملة مهمتها  موجز إن رسالة  إلیها فحسب،  السامع  بسیطة تشد  ة 

ها في  أن تقنع الناخب، وتلقى استجابة في وعیه مجرد أن یتم تناول

على   التي  العبارة  وھي  ومحددة،  بسیطة  عبارة  أن  إطار  المرشح 

 
 .47ص - 38..  ؤصةر سبق ذك ه. ص ص.دلي  إعةاد الحمال.جوداي..   421
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إقناع   الحملة االنتخابیة، وفي كل مناسبة بهدف  یرددھا كل فترات 

 .424الناخبین المستهدفین 

ما حدث في أمریكا    ،ال على بساطة الرسالة وقوة مضمونهاومث

وكان  أ،  1932عام   المتحدة،  الوالیات  في  اقتصادي  انهیار  ثر 

فكان  ر" األمریكیة،  الرئاسة  منصب  على  المنافسین  أحد  وزفلت" 

یكرر في رسالته إلى الناخبین أن كل شخص یستحق دجاجة في كل  

الرك عن  للحدیث  منافسة  ذھب  حین  في  االقتصادي  قدر،  ود 

كال    ،في ھذا المثالوومشاریعه المستقبلیة للقیام بنهضة اقتصادیة،  

واحد   المتنافسان  موضوع  عن  لـ    ،یتحدثان  صوتوا  الناخبین  لكن 

بسیطاً و"روزفلت"،   كان  مفهوم  السبب  كان  الوقت  ذلك  ففي   ،

رسالة   جاءت  حین  في  ومعقد،  مفهوم  غیر  االقتصادي  الركود 

بسیطة ومفه الناخبین "روزفلت"  أغلبیة  إلى وعي    .425ومة وتصل 

نجاح فإن  مركزیة    لذا،  رسالة  تتضمن  أن  یجب  االنتخابیة  الحملة 

الح توجز  لتطلعات  ملموحدة  وصوالً  الترشیح  أسباب  من  بدًء  ة 

تخلق عالقة  المرشح حال فوزه، ویجب أن تكون الرسالة مصممة ل

الناخبین،   طوات  ویمكن للمرشح وفریق عمله تجمیع خایجابیة مع 

 بناء الرسالة االنتخابیة ضمن الخطوات التالیة: 

تسجیل  1 الناس  .  الھتمامات  والملحة  المهمة  للمالحظات 

المستقبل    همومشكالت نحو  وتطلعاتهم  تؤرقهم،  التي  من  وقضایاھم 

 خالل لقاء المرشح المباشر بالناس. 

 . تطویر ھذه القضایا ضمن حلول مركزة ومقنعة. 2

ة واضحة یمكن المباشرة في تطبیقها حال  . تحدید آلیات تنفیذی3

 النجاح في االنتخابات. 

ممیزة  و . یجب أن تكون الرسالة االنتخابیة مختصرة ومفهومة 4

 وواقعیة ومشجعة. 
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اإل5 قنوات  تحدید  الرسالة  .  عن  لإلعالن  المناسبة  تصال 

 االنتخابیة. 

 . عدم تغییر الرسالة االنتخابیة بعد نشرھا وتعمیمها. 6

 نتخابي الشعار اال

االنتخابیة   الشعارات   تعكس  الحمالت  االنتخابي  البرنامج  في 

األ  وھي على للمرشح،   تعأ  ذ إھمیة،  جانب خاص من  لكل  نها  طي 

وتمیزھا، وھي مس الحملة تتطلب  أنكهتها  وفنیة  وثقافیة  سیاسیة  لة 

ولیس رفیع،  وحس  خاصة  واحدة   مهارة  استراتیجیة  ھناك 

مثل عامة  شروط  ثمة  ولكن  الموضوع،   : للشعارات  تكثیف   وحدة 

متساوٍ  وزن  اعطاء  المهم  ومن  الرشاقة،  تعقید،  دون    المعنى 

حسب  أللشعارات،   ترتیبها  مضمونها  ،  ھمیةاألو    بأماكن وربط 

الحملة  ،  توزیعها یمیز  مفتاح  شعار  على  الحمالت  بعض  وتعتمد 

بالحزب   ویتعزز ارتباطه في ذھن ذا كان  إو  ،و المرشح أ المواطن 

 ً  سلوب له مردود جید. هذا األف الشعار موفقا

اعتمد    ألنه  حد االنتخابات،أحد المرشحین بالفوز في  ألقد تمكن  

ل وحید  شعار  غیعلى  یرفع  یافطة  م  أي  على  ملصقأره    : معد  و 

بما حصل معه قبل سنوات    مذكراً   (،قول الحقیقة مهما غال الثمن)أ

، ونجح مرشح  بأصوات عالیةالمرشح   وقد نجح  ،من اقصاء وتعنت 

ً   خرآ مزیجا تضم  دائرة  من    في  الجمهور  ألنه    مختلفة  صول أمن 

شعار   للجمیع )رفع  یمیز  الوطن  رئیس  كشعار  وبجانبه  الحملة(   ،

، لكن في  بانحیازه الدیمقراطي واالجتماعي  لسلة شعارات تمیزت س

المرشحین  أ حاالت  بعض  فقدم  والرشاقة،  التمیز  غاب  خرى 

تقلیدیة لم  صة للمرشح ال في  یة شخصیة خاأ تعط   شعارات سقیمة 

المضمونأالشكل   فو  معین،  ،  وخط  )لوجو(  معین  شعار  استخدام 

الم    جزءً وساسیة  أنات  مكو  خاطبة ھي كلها ولون معین، ونمط في 
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، كما  تقنیة الشعارات بتقنیة التكرار  ترتبط ، و426من الحملة   صیالً أ

أو    اف، فالشعار ھو تعبیر مؤثر وموجز، ترتبط بتقنیة تحدید األھد 

اللحظة  إ   یمكن  الذي في  الناخبین  مجموعة  لدى  بسهولة  ثارته 

 . 427المناسبة 

تعبیراً   یعكس حفظه  الشعار  یسهل    باإلضافة   ، ولكن  ،وتكراره 

الذاكري الدور  ھذا  یسمیهإلى  دور  للشعارات  یكون  "غي    ، 

ھمیة ما  أعن    فإیجاز الشعار فضالً   الدینامي )المحرك(،  دورندان" 

وأن   ،ن حلها أمر بسیطبأد  یدفع الجمهور لالعتقا  ،یطرح من قضایا

)شعب  الشعار النازي    دفعالنشاط الكفیل بحلها مرسوم وجاھز، فقد  

واحدة و إمبراطوریة  واحد ،  احد،  إلى  (  زعیم  األلماني  الشعب 

إلى   االنضمام  واحدة ھي  لها طریق  أن حل كل مشكالته  االعتقاد 

ه من الخطأ االعتماد على  إنالزعیم )الفوھرر(، وفي ذات الوقت ف

یكونأ فلن  لنجاحها،  كاف  عنصر  ھو  الشعارات  شكل  ً -ن    -واقعیا

إ إال  )محرك(  دینامیكي  أثر  العبارات  للشعار  إحدى  تضمنت    –ذا 

األقل   عمیقة،  –على  عاطفیة  قیمة  تكونه  ذلك    التي  بعد  للقیام 

ما   وھو  بها،  تلحق  التي  بالعبارات  العاطفیة  القیمة  ھذه  بمضاعفة 

تشیر  إیقودنا   نتیجة  لیأ لى  في  نه  الشعارات  إطالق  السهل  من  س 

 . 428بدایة حملة دعائیة إال إذا كان الرأي العام مهیئاً 

ودقیقاً، ال إسفاف فیه، ویمكن    ،أن یكون الشعار قصیراً   ویقترح 

یكون جملة قصیرة   ما  أو شكل، وعادة  معنى  إلى  یتم ترجمته  أن 

وبرنامجه   المرشح  ورؤیة  مضمون  تلخص  محدودة،  كلماتها 

و  المرشح  االنتخابي،  یرید  التي  الذھنیة  بالصورة  یرتبط  ما  عادة 

یك  وأن  الناخبین،  ذھنیة  في  ً تعزیزھا  بسیطا وله    ون  اللسان،  على 

استخدام    وتجنب ى بالنسبة للناس، وقصیر ومحدد وغیر متبدل،  معن
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أنه   اآلخرون  یفسره  قد  ممتعاً  تعتبره  قد  فما  الشعار،  في  الفكاھة 

ألھمیة الشعار االنتخابي،    ونظراً   إساءة إلیهم، أو الحد من قدرتهم،

وی فعاالً  الشعار  الجمهور، وحتى یكون  حقق مقاصده  وتأثیره على 

 : يیجب أن یتسم بالتال

 یتفق مع احتیاجات، قضایا، أفكار الناخبین.  •

االجتماعیة   • النفسیة  واالتجاھات  المیول  مع  متجانس 

 للناخبین. 

 الفت للنظر واالنتباه.  •

 الفهم. بسیط، قابل للتصدیق وسهل  •

 جمله قصیرة، قابل للحفظ والتردید.  •

 یخاطب العقل والعاطفة السلیمة.  •

 داب العامة والذوق العام. ملتزم باآل •

 منجزات أو انتصارات شخصیة.  یعكس •

 قوي في لغته وداللته.  •

لمرشح بأن  اقتصاد متین یجعل من السهل لإن مجتمع في أمان و

رائعة  ذھنیة  صورة  عزز  و  ،یصنع  اال   " ن اریغ "قد  نتخابات  في 

تلك الصورة بحملة إعالنیة مكثفة بنیت حول    1984الرئاسیة عام

 . 429شعاره االنتخابي  

It is morning in America again" " 

فشلت بسبب عدم قدرة المرشح    " موندیل"ن حملة  إ ف  ،المقابلفي  

التلفاز عبر  بجمهوره  ً و  ،االتصال    " موندیل "إعالنات  كانت    أیضا

الفهم وصعبة  مركزة واضم و  ،مشوشة  كانت  الضرائب    یعه  على 

المستهلكة ذلكو   ،والقضایا  من  العكس  إعالنات    كانت   ،على 

 . الوطنیة تدور حول سهلة وبسیطة و  "ن ا ریغ"
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عام   األب"  "بوش  شعارات  مواضیع    تعكس   1988وكانت 

وال  حملته جانب    ،قلیلةالبسیطة  رغبة  مع  تتفق  بحیث  وصممت 

الناخبین  الحملة االنتخ430جمهور  أثناء  لـ "بیل كلینتون"  . وفي  ابیة 

والتغییر، االقتصاد  أمرین:  على  میزة    ا ھذ   فخلق  ركز  الشعار 

حیث  لـ"كلینتون" ا،  الوالیات  التغییر، كانت  إلى  تتوق  ھذا    لمتحدة 

له میزة  خلق  على  ساعده  قادراً    ،الشعار  كان  أن  وكأنه  على 

حملته إستراتیجیة  أبعاد  جمیع  بین  كالصمغ  متضمنة    ،یستخدمها 

 والدعم من شخصیات مهمة.   ،اإلعالنات التجاریة ،الخطابات 

 الفرق بين الشعار والرسالة

والشع  كثیراً  الرسالة  بین  الناس  یخلط  أمران  ما  أنهما  مع  ار 

والتي   االنتخابیة  للحملة  الموحدة  المظلة  ھي  فالرسالة  مختلفان، 

تلخص كل األفكار والقیم المختلفة التي یمثلها الحزب مصاغة في  

ینبغي  إ ف  ،اتي مؤثر وبلیغ، ولذاكیان معلوم ن  أ ن الحزب/ المرشح 

 واحدة. تكون له رسالة واحدة متمیزة و 

االنت  یجذب  فهو  الشعار  تدعم  أما  التي  الفردیة  القضایا  إلى  باه 

حین   ففي  الحزب/المرشح،  لدیه  أرسالة  یكون  الحزب/المرشح  ن 

واحدة انتخابیة  یمكن  إ ف  ،رسالة  الشعارات أنه  من  العدید  یتبنى    ن 

الجوا تدعم  االنتخابیة.  التي  للرسالة  المختلفة  الفرق  نب  وإلیضاح 

 الیة:  سالة یمكن تحلیل مجموعة الجمل التبین الشعار والر

 ( مع المواطن وألجل المواطن). 1

مفاھیم   أیة  تقدم  ال  ألنها  برسالة  لیست  ھذه  شعار،  التحلیل: 

  ، ن تشكل مظلة ینطوي تحتها ما یهدف إلیه الحزب أ عریضة یمكن  

یمكن   عبارة  أ وما  فهذه  وملموسة،  مادیة  بقضایا  دعمه  یتم  ن 

 . (مع المواطن)صود بالقول ، فما المق فضفاضة جداً 

 ( ل أسلوب حكم محلي أفضلألج) . 2

 
430 Newman..,op.ct. 
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ن كانت قصیرة، فهي رسالة ألن العدید من  إ التحلیل: رسالة، و

ن تندرج تحت  أ یمكن    ، التعلیم والمواصالت والشفافیة  : القضایا مثل

 لوب الحكم المحلي. مظلة أس

 ( واحدة غیر مقسمة  الدولة دولةنحن ملتزمون بالدفاع عن ) . 3

رة عریضة یمكن دعمها  رسالة، فهذه رسالة توحي بفك  التحلیل: 

والمساواة   المتكافئة  الفرص  اإلنسان،  حقوق  مثل  ملموسة  بقضایا 

یجابیة كما تنم عنه كلمات مثل  الدینیة، وھذه الرسالة تتمیز بلغتها اإل

لصالح    (لتزمونم) التصویت  إلى  یمیلون  فالناس  مقسمة،  غیر 

 اب التي تؤكد على مثل ھذه المفاھیم االیجابیة. األحز

ً كفان). 4  ( من الجوع والظلم والتهمیش ا أربعون عاما

دعمها   یمكن  عریضة  أفكار  تتضمن  ألنها  رسالة،  التحلیل: 

ب مصاغة  ألنها  الجیدة  بالرسالة  لیست  ولكنها  ملموسة  لغة  بقضایا 

ً أ سلبیة، فالناخبون یعرفون  تهمیش ھي  من الجوع وال  ن أربعین عاما

بن  لیست  الجوفاء  الشعارات  ھذه  مثل  ولكن  تقدم  كافیة،  وال  اءة 

نه من الصعب إغراء الناخبین بالتوجه إلى صنادیق  إف  ،، ولذاحلوالً 

 االنتخابات یوم االنتخاب. 

 ( السیاسات التي تحتاجها ھذه األمة). 5

 تصادیة ال العودة إلى زمن الرواج ثم اإلفالس القوة االق

 ال في مجال المدارس والمستشفیات ال اقتطاعها. استثمار األمو

 لعادل مع الجمیع ال العودة إلى االنقسام االجتماعي. التعاون ا

حملته   في  بلیر"  "توني  استخدمها  التي  الرسالة  ھذه  التحلیل: 

"بلیر" وخصومه،    برز على نحو ذكي الفوارق ما بین، ت  1997عام 

لغة   إلى  لجوئها  خالل  من  فمثالً وذلك  الواضح،  القوة    ،التباین 

فالس، واالستثمار وضعت  االقتصادیة وضعت مقابل الرواج ثم اإل

نقیضاً  وضعت  العادل  والتعامل  االقتطاع،  لالنقسام    مقابل 

برنامج   تصف  االیجابیة  فاللغة  اللغة    ، "بلیر" االجتماعي،  بینما 
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تدمغ   للناخبین  السلبیة  واضحة  األمور  تصبح  وبالتالي  خصومه، 

 .431ول الفوارق ما بین الحزبین ح
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إلدارة    الفصل الخامس: هيكل تنظيمي مقترح

 الحملة االنتخابية 

 

 فريق عمل إدارة الحملة االنتخابية 

الحملة،    یقود  إلى فریق عمل  الناجحة  االنتخابیة  الحملة  تحتاج 

المتطوعی  من  دراسة  وفریق  وإعداد  انتخابیة،  للخریطة  ن ومقرات 

المستهدفة، وخطة زمنیة   الناخبین  فئات  للدائرة، وتحدید  االنتخابیة 

بالفترة ما قبل  مبرمجة قبل بدایة   تبدأ  إلى أجزاء  تنقسم  االنتخابات 

وبعد   االنتخابات،  ویوم  نهایتها،  وقبل  وخاللها،  االنتخابات، 

 االنتخابات. 

البشري  و العنصر  االنتخابیة،  أ یعد  العملیة  في  العناصر  ھم 

المثالي و الناجحة  الشيء  االنتخابیة  الحملة  قادة  تعني    في  وجود 

في ھذه الحالة یكون    ،یة وقضیةلى مشروع ورؤإینتمون   ونشطاء

لعمل    یشجع و الحزب  أ فاالنتماء لقضیة المرشح   للعمل طابع ممیز، 

 . 432على أ وانتاجیة  قلأضخم للتطوع بكلفة أكبیر وجهد 

  و، فهأن لیس بمقدوره القیام بكل شيء  إن المرشح النبیه یدرك

خارقةیملك    ال به قدرات  یجدر  لذلك،  من    ،  المهام  بعض  تفویض 

مل مؤھل،  تأتي أھمیة وجود فریق ع، وھنا  الفعالیة  من   أجل مزید 

قویة،   وعالقة  متبادلة  ثقة  وبینهم  المرشح  یرافق  فهؤالء  ومدرب، 

 أن یقودوه إلى النصر.  همیمكن

أدوار ومهام إلى أعضاء    توزعالحملة    تطویر فعالیة   من أجل و

یجب   كبیراً  كان عددھم  إذا  ما  الحملة، وفي حال  في  العمل  فریق 

متخصصة،تأطیرھ لجان  في  مراحل    م  مختلف  إنجاح  أجل  ومن 
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بشكل  الحملة محددة  ومهام  مسؤولیات  ذي  فریق  تشكیل  ینبغي   ،

الحملةواضح أھداف  وتحدید  العمل  ،یةواالستراتیج  ،،    ،وخطة 

 . 433ق المتطوعین ورسالة الحملة وفر

للمرشح العقل المدبر أو    یعتبر فریق العمل في الحملة االنتخابیة 

ا إیقاع  اجتماع  ضابط  أول  ینعقد  أن  فبعد  بأكملها،  االنتخابیة  لحملة 

والمرشح،  الفریق  عمل    الفریق   تولىی   بین  خطة  حملة  الإعداد 

وان زمني  لهامش  وفقاً  جغرافاالنتخابیة  محدد،  تشار  والتركیز  ي 

وتوضیح  ضرورة إعداد إستراتیجیة مفصلة بالعالقات العامة،    على

وماھیة   ومنهجیتها،  وأھدافها،  عملها،  الحملة  كل    وتوفیر خطة 

االجتماعات   وإعداد  اإلعالمیة،  والوكاالت  للناخبین،  المعلومات 

المنافسین،   والمرشحین  االنتخابیة،  السلطات  مع  الضروریة 

المدنومن المجتمع  والشخصیات  ظمات  المحلي،  المجتمع  وقادة  ي، 

المؤتمرات   وتنظیم  للمرشح  المنافسة  الجهات  وتحدید  االعتباریة، 

االنتخابیة  و   . 434الصحفیة  الحملة  عن  المسئول  العمل  فریق  یقوم 

ومتطوعي   ولجانه  أعضائه  على  الرئیسة  المهام  بتحدید  للمرشح 

الحملة،    مة یلتزم بها فریق رئیسة وقواعد ناظ  مبادئ ضمن  الحملة  

 : أھمها

بدقة،  .1 الحملة  تشملها  التي  اللجان  لجنة من  تحدید مهام كل 

ك من  بالضبط  المطلوبة  المهام  تمنع  وبیان  بصورة  وذلك  لجنة،  ل 

 تداخل االختصاصات. 

كل لجنة من اللجان من المهام    النتهاءوضع ھامش زمني   .2

 التي یتم تكلیفها بها. 

 ي كل لجنة. ق العمل المشترك فتحدید أعضاء وأسماء فری .3

 
 . 3ص  مصدر سبق ذكره.الةلي  التقني للحمل  االنتخايي .   ..يل ر   433
ك ؤي لب  ؤ اقب  اإلعال، لتع رل  االنتخايلا. الةرمق اطيل   روي . نبرر   يات ر   434

 .16(. ص2002  المعزة الةرمق اطي البطني للشسون الةولي )يي و.: 

http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
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ودعوة    ،اختیار مشرف على كل لجنة یتولى متابعة عملها .4

لالجتماع وتنفیذ   ، أعضائها  متابعة  من  علیه    والتأكد  االتفاق  تم  ما 

الحملة   مدیر  إخطار  إلى  باإلضافة  االجتماعات،  ھذه  خالل 

 االنتخابیة بأي عوائق قد تستجد في عمل اللجنة. 

ل   طالعاإل .5 تقریر  المصادر على  بخصوص  التمویل  جنة 

أو رفض أحد   أو التحفظ  ،االمقترحة لتمویل الحملة، والموافقة علیه 

 . لخط السیاسي للمرشحمصادر التمویل إذا ما تعارضت مع ا

دور  قیام  ال .6 أو  ؤوكل عضو مس بتحدید  ناشط  أو  متطوع  ل 

االنتخابیة الحملة  إطار  وظفي  تقسیم  یتطلب  ما  وھو  مناس،  ب  یفي 

نوعیة المسؤو  یحدد  الحملة  وحدود  فریق  في  فرد  كل  لدى  لین 

العالقات  و االنتخابیة،   تتبین  بحیث  للحملة  اإلداري  الهیكل  تصمیم 

والمر الرئیس  انتقال  بین  یتیح  تنظیمي  ھیكل  خالل  من  ؤوس، 

 التعلیمات بشكل تراتبي عبر مستویات اتخاذ القرار. 

التموی .7 لجنة  من  المقترحة  المیزانیة  بخصوص إقرار  ل 

 الغ المخصصة لكل لجنة من لجان فریق الحملة االنتخابیة. المب

ثانیة،   ناحیة  التنظیم    إنمن  عملیة  في  الرئیسیة  الخطوات 

بإدارة   األخذ  الخاصة  تستلزم  االنتخابیة  للحملة  اإلداریة  الهیكلة 

 بالقواعد الرئیسة التالیة: 

 لحملة االنتخابیة. الخاصة با. تحدید الخطط واألھداف  1

ا  .2 المطلوبة  لتحدید  و  إلنجازبرامج  بإعداد األھداف،  القیام 

ال  والمهام  باألنشطة  األھداف  قائمة  انجاز  حتى  تحقیقها  مفترض 

 المطلوبة. 

تصنی3 المهام،  .  توزیع  ف  لیتم  نشاط،  كل  فحص  خالل  من 

المسئولیات إلى المختصین، فاألنشطة اإلعالمیة تتطلب خبراء في  

الجماھیری واألنشطة  اإلعالمي،  ناشطین  المجال  تستلزم  الدعائیة  ة 

یفید في وضع    م وھذا التصنیف للمها سیاسیین أو متطوعین نقابیین،  
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معینة، ثم تتیح البدء في    ھذه األنشطة والمهام في إطار مجموعات 

 تصمیم الهیكل التنظیمي للحملة وفقاً لهذه التصنیفات. 

تحدید أھداف واضحة لفریق العمل االنتخابي ولجانه وھیئاته   .4

 ى تتمكن من انجاز أھدافها بطریقة منظمة. حت

المهام في إطار تخصصي لكل فرد في  االعتماد على توزیع    .5

 مكانیات فریق العمل والمتطوعین. فریق العمل ووفقاً لقدرات وإ

المسئول    .6 العمل  فریق  في  القرارات  اتخاذ  ازدواجیة  تجنب 

ال ویرتبك  الجهود،  تتشتت  ال  حتى  االنتخابیة  الحملة  عمل،  عن 

 وتتداخل المسئولیات بطریقة عشوائیة. 

لروح المعنویة للعاملین والمتطوعین في  االستمرار في رفع ا  . 7

الیأس أو    الحملة االنتخابیة وذلك في كل الظروف، حتى ال یتملك 

 اإلحباط فریق العمل والمتطوعین. 

لعدد   . 8 محكم  إحصائي  تقدیر  یضع  أن  الحملة  فریق  على 

 .435اح المرشح األصوات الالزمة لنج 

والمؤسسات    .9 األھلیة  بالمنظمات  سعي  االتصال  في  المدنیة 

 لبناء عالقات أو تحالفات معها. 

أن و المرشح   بعد  تكلیف  اختیار    یتم  مهمة  تبدأ  حملته،  لمدیر 

العمل   طاقم  تدریب  یتم  أن  المناسب  ومن  الرئیسي،  العمل  فریق 

ل تأھیلهم  یتم  بحیث  باحترافیة  ولجانه،  مهامهم  وتعد  تأدیة  وفعالیة، 

دارة  إساسي في  أنفیذ مبدأ  جماعیة القرار وفردیة المسؤولیة عن الت

معینة یجب   ، االنتخابیة الحملة في قضیة  في    فالقرار  طار  إبلورته 

مع   أو   معین  األ  ،النشطاء بالتشاور  تقرر  متى  فملكن  التنفیذ  إ ر  ن 

ً أیجب   ذ إن ال یضیع في الجماعة،  أ یجب   من  )بدقة    ن یكون معروفا

بماذای فقوم  یجب  ؟(،  بالتزام أالحماسة  تترجم  وفق  محدد   ن  للعمل 

 .تكلیفات محددة
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ع للمشاركة  ضمان توفر الكادر المتوق وبهذا الصدد، فإنه ینبغي  

الموارد   ، بقناعة توزیع  الكلفة   ثم  االدنى من  الحد  مبدأ  المالیة وفق 

جماعیة القرار  ومن المعلوم أن   مقابل الحد االقصى من االنتاجیة، 

وضع في  والتشاور  دوراً الخطط   والمشاركة  یلعب    والمقترحات 

 ً وقوة    مهما المجموعة  تماسك  وانعكاسه أفي  بقیة   دائها  على 

وال  تأكد الو  .النشطاء االنسجام  المتطوعة  تناغممن  في    للحشود 

یتطلب ورشات عمل لطرح قضایا االنتخابات   وھو ما قد   ،الحملة

السیاسي  مستوى لرفع   بالموقف  والشعارات وا الوعي  ،  لبرنامج 

المجموعةوتعزیز   ومفرداته،  ، وحدة  الخطاب   وكذلك  وتوحید 

المتاحة   والمواد  الموارد  استخدام  حول  عمل    فضل وبأورشات 

 .436سالیب األ

  الحملة ية إلدارةقيادال التراتبية

ة  ثالث  ضمنمستویات قیادة الحملة االنتخابیة  من المناسب توزیع  

و  أ)ل للحملة  ؤو، فهناك مس مباشروسط والاأل الرئیسي و  مستویات،

للحملة مركزیة  مس و   ،(قیادة  اشرافه  تحت  الدوائر ؤو یعمل    لي 

األق للمستویات  وثم  المتخصصة،  فاألقل،  واللجان  لى  إ  وصوالً ل 

قیادة    ،فالشوارع  حیاء األ  لي ؤومس مستویات  تصنیفات  وتتدرج 

 : 437إلىالحملة االنتخابیة بشكل عام  

 دائرة(  ل الؤومس ) . المستوى الرئیسي 1

المستوى  عدد  ؤومس القیادي    وھذا  عن  الناخبین،  ل  من  ضخم 

یتسم  أن  أ  ویفترض  خبرة    : أھمها  ،ساسیةبصفات  لدیه  یكون  أن 

االنتخابیة  ي فسابقة   والحمالت  عمریة ،  للعمل    ةمستعد   یة اب ب ش  فئة 

و ضغوط،  عن  فیالحملة    فيللعمل    ةمتفرغتحت  یقل  ال    10ما 

 ً    .للمتابعة  ساعات یومیا
 

 ؤصةر سبق ذك ه. النم ي  الحمال. والةعار  االنتخايي    436
اكتبي   13جيا. العش  للحمل  االنتخايي  المنتص    االست اتي  ؤحمة عل، الزةى  437

2011. http://mohamadalm.blogspot.co.il 
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القطؤمس)  األوسط  ستوى الم  –  2 الحي  ؤ مس  –اع  ول    –ول 

 ول الشارع(  ؤمس

م التركیز على أن  لكن یتو  ، السیاسیة السابقة   تلزم الخبرة ال   وھنا 

ویك ومتعلم  ذكي  شاب  والمجهود   قادرون  العمل  اتخاذ  و  على 

   منطقته.نطاق  فيالقرارات 

المباشر  –  3 الذي) المستوى  وصدیقه  یتصل  المتطوع    بجاره 

 ( ةفي الحمل

ھيو البسیطة  مهمته  تكون  مع فقط    ھنا  التواصل    معارفه  في 

فریق   قناعهم إو وتكوین  بالحملة،  منهم   فقط  دائرته    في  شعبي 

یمكن أن    على ھذاو   (،النادي   -  األھل -العمارة    –ت بیال) الشخصیة

 ً ً أ  یكون شابا   المجهود ألن    ،  على المعاش أو مواطن بسیطو موظفا

ً   بسیط وسهل    . نسبیا

ورة وجود تشاور بین المستویات ولقاءات منتظمة  لضر یلزم باو

المرشح ً و  ، مع  أیضا كل   أھمیة على    التشدید  على  ول  ؤمس  تركیز 

ً  ادي في الحملةإطاره القی منطقته و    .للتشتیت  منعا

تمثل االعتبارات المادیة عامالً في تحدید نوع  من ناحیة أخرى،  

إالهیكل   أو  للمرشح،  المخصصة  فالموازنة  مكانیاته  التنظیمي، 

 ، لذلك، المادیة وموارده تحسم عدد الموظفین المطلوبین في الحملة

وبوضوح،    یجب أن یتم تحدید مهام فریق العمل االنتخابي بواقعیة 

أنها تحتاج   المهام لشخصین أو أكثر في حین  حتى ال تتكرر نفس 

المطلوبة  نجاإشخص واحد فقط، والتأكد من  ل المهام  ز كل شخص 

 .438منه

   إدارة الحملة سمات فريق

ھذا    ینبغي  ألن  بعنایة،  االنتخابیة  الحملة  إدارة  فریق  اختیار 

تنف في  األساسي  والعامل  الرئیسي  المحرك  ھو  الحملة  الفریق  یذ 
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توفرت   وكلما  واإلمكانیات  في  االنتخابیة،  المؤھالت  الفریق  ھذا 

كانت   كلما  والالزمة  وایجابیة،  فاعلة  الحملة  على    یتوجب إدارة 

 د اختیار فریق إدارة الحملة مراعاة المواصفات التالیة: المرشح عن

 ، یفترض المعرفة الكافیة بظروف الدائرة االنتخابیة، ولذلك .1

 ق بقدر اإلمكان من أبناء الدائرة. اختیار الفری 

یكونوا   .2 المجتمع    ین ممثل أن  قطاعات  من  حیویة  لقطاعات 

 بة أو الناشطین السیاسیین. كالطل

من .3 نوعیة  لقطاعات  والتركیبة    ممثلون  واألقلیات  النساء 

 االجتماعیة في الدائرة. 

اختصاص   وذو .4 مجاالت  في  مؤھالت  أو  خبرات 

 ولیات فریق العمل. ؤمس

حركیو  .5 مع  أشخاص  التواصل  على  بقدرة  یتمتعون  ن 

 المواطنین. 

المجال   .6 في  مهارات  لدیهم  تكون  والسیاسي  أن  اإلعالمي 

 وإعداد البیانات والخطابات. 

 ارة الحملةفريق إدالئحة مهام 

خالل مراحل  الرئیسة  تنفیذ العدید من المهام  بالحملة  یقوم فریق  

االنتخابیة اال   ،الحملة  الحملة  كون  وبعدھا،  عملیة  وقبلها،  نتخابیة 

مستمرة وتتصاعد فعالیتها في كل مرحلة جدیدة، وفیما یلي الئحة  

فریق   من  ومواعیدھا  المطلوبة  للمهام  واإلضافة  للتعدیل  قابلة 

 : 439الحملة

المناطق:  1 استهداف  المناطق  .  یختار  أن  الحملة  فریق  على 

قبل  علیها  جهودھا  تركز  أن  الحملة  المفترض  ویستمر    ،انطالق 

 مع التقدم في العملیة االنتخابیة.  االستهداف

 
 .95 -93..  ؤصةر سبق ذك ه. ص ص.لألح ابسليمان..  دلي  تةرربي   439
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المناطق:  2 في  بحوث  إجراء  بجمع    بحیث .  الحملة  فریق  یبدأ 

وضاعهم قبل  المعلومات والبیانات الخاصة بالناخبین وتوجهاتهم وأ

 انطالق الحملة بفترة طویلة. 

السابقة:  .إجر3 االنتخابات  حول  بحوث  انطالق  قبل    وذلكاء 

 . الحملة االنتخابیة بفترة طویلة

الوقت المناسب  . تسجيل المرشح:  4 التسجیل في  إلى  المبادرة 

ولة  ؤ المسموح به لتسجیل الطلب رسمیاً حسب ما تعلنه الجهة المس

 عن االنتخابات. 

إج 5 المرشحين:  .  حول  بحوث  الخاص  راء  العمل  فریق  على 

خاصة بالمرشحین    بالمرشح أو الحزب إجراء بحوث دقیقة وشاملة 

 المنافسین. 

تحديد  6 الحملة:  .  إجراء  من  فریق  الهدف  یبادر  ما  وعادة 

أي   ورصد  الفوز،  لتحقیق  المطلوبة  األصوات  عدد  تحدید  العمل 

 لحملة. تغییر یطرأ على ھذا العدد، كهدف نهائي ل

یقوم بتحدید ناخبیه األساسیین قبل وقت  و .استهداف الناخبين:  7

الحملة، بدء  من  الناخبی   طویل  تحدید  العمل  فریق  على  ن  ویتعین 

 تابع ھذه المسألة طوال وقت الحملة االنتخابیة. المستهدفین، وأن ت  

الحملة:  8 رسالة  صياغة  عمله  .  وفریق  المرشح  نجاز  إعلى 

 لرئیسة التي یتم تكراراھا ورصد تأثیرھا. صیاغة رسالة الحملة ا

بالناخبين:  9 االتصال  خطة  إعداد  االنتهاء  .  انجاز  بعد  من 

یة، على المرشح وفریقه إعداد خطة  البحوث واإلجراءات المعلومات

 لالتصال بالناخبین. 

للحملة:  10 زمني  إطار  إعداد  أن  .  الحملة  فریق  بدأ  ی یفترض 

م بتعدیله وفقاً لتطورات الحملة  قو یبإعداد إطار زمني رئیسي، وأن  

 االنتخابیة. 

كتابياً:  11 الحملة  خطة  إعداد  كل  وذلك  .  في  بها  لالسترشاد 

 وقت اللزوم.   مراحل الحملة ومراجعتها
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الحملة:  12 موازنة  أن    حیث .إعداد  العمل  فریق  على  یتعین 

یقوم بإعداد موازنة وما یلزمها من وقت، ومال، وأشخاص لتحقیق  

 غایات الحملة. 

األموال:  13 جمع  والم.  العمل  فریق  على  أن  ینبغي  رشح 

نفسه ترشیح  المرشح  إعالن  حال  األموال  بجمع  وھي    ، یباشروا 

 مدار الحملة االنتخابیة. عملیة تستمر على 

الحملة:  14 مصاريف  مراقبة  الحملة  .  مدیر  یكلف  أن  یجب 

 مراقباً مالیاً في أوجه الصرف طوال فترة الحملة االنتخابیة. 

فریق  یجدر بالمرشح و  حیث افتتاح مقر مركزي للحملة:  .  15

 عمله افتتاح مقر انتخابي مركزي مع بدایة انطالق الحملة. 

إعد16 إستراتيج.  الصحف:  اد  مع  للتواصل  بتكلیف ية    وذلك 

لجنة أو ھیئة في إطار الخطة العامة لالتصال بالناخبین، ویجب أن  

 مع بدء الحملة االنتخابیة.  تجهیزھا یتم  

و.  17 الخطب:  مع شخص إعداد  الخطب  مهام صیاغة    تحدید 

 محترف والتشاور في فحواھا ومضمونها. 

التحالفات:  18 بناء  المرشحینف.  بعض  یلجأ  أو    قد  المستقلین 

مثل مختلفة،  جهات  مع  تحالفات  تشكیل  إلى  السیاسیة    : األحزاب 

مدني أو أحزاب سیاسیة أخرى، وعلى المرشح  المجتمع  المنظمات  

أن  مؤسسات    المستقل  مع  فعالة  اتصاالت  المدني  یقیم  المجتمع 

 والفعالیات المجتمعیة المختلفة. 

جنة مشتریات  ل  ت شكل مع انطالق الحملة  . لجنة المشتريات:  19

الباعة والتجار والمكتبات والمطابع  إلخ، وھي مهمة  .للتعامل مع   .

 لتنظیم الصرف وتوفیر النفقات.

المتطوعين:  22 تجنيد  تكلیف .  خالل  بمهمة    من  تقوم  لجنة 

الحملة،   مراحل  أول  في  متطوعین  ھذه    وبحیث استقطاب  تستمر 

ا مدیر  یحتفظ  أن  المهم  ومن  االنتخابات،  طوال  لحملة  العملیة 
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بیانات   بقاعدة  السیاسیة  األحزاب  لمرشح  أو  المستقل  للمرشح 

 خاصة بالمتطوعین، والناشطین السابقین. 

الحملة:  23 مواد  إعداد  من.  االنتهاء  الرسالة    بعد  صیاغة 

الحملة   مدیر  على  یفترض  بالناخبین  االتصال  وسائل  وتحدید 

 االنتخابیة مع فریق عمله إعداد مواد الحملة الدعائیة. 

بالناخبين:24 باالتصال  الخاصة  الخطة  تنفيذ  یتم    .  حینما 

من نحو    االنتهاء  الجهود  تتجه  بالناخبین،  االتصال  وسائل  تحدید 

أن یتم االتصال بالناخبین قبل الحملة  تطبیق الخطة، ومن األفضل  

 بفترة طویلة. 

 

 الهيكل التنظيمي المقترح إلدارة الحملة االنتخابية 

 

 النتخابية مدير الحملة اأوالً:  

إن الفصل بین المهمات التسویقیة ومهمة المدیر السیاسي للحملة  

الماضي في  صالحة  تكون  قد  مسألة  ھي  في    ، االنتخابیة  أنها  إال 

الحا السیاسي  الوقت  التسویق  مفهوم  في  للتطور  ونتیجة  ضر 

والمنفذین   المخططین  لدى  الرؤیا  تكامل  الماسة لضرورة  والحاجة 

االنتخابیة التسویق    ،للحمالت  أنشطة  أھم  أحد  من  وباعتبارھا 

في    ،السیاسي تكون  أن  بد  ال  االنتخابیة  الحملة  إدارة  مهمة  فإن 

الت إدارة  عمل  السیاسيصمیم  تكون    ی فترض   ، وبالتالي  ، سویق  أن 

ولة عن وضع وتنفیذ الخطة  ؤ إدارة النشاط التسویقي ھي الجهة المس

 .440الخاصة بالحملة االنتخابیة 

الضروريو شاملة،  أن    ،من  سیاسیة  ثقافة  الحملة  مدیر  یمتلك 

عامة   عالقات  موظف  یكون  وأن  الناخبین،  مع  تواصلیة  وقدرات 

ً قریبو،  بامتیاز باألمو  ا وملماً  المواطنین،  وقادراً من  االنتخابیة،    ر 

 
  ه.   ؤصةر سبق ذك  ادار  الحمال. االنتخايي ....البشالوى 440
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على توصیل المعلومة وكسب الناخبین، وأن یتمتع بعالقات واسعة  

یكون   وأن  كثیرة،  اومعارف  بالمرشح  یعممقتنعاً  حتى  لذي  له  ل 

 یستطیع إقناع الناس به. 

یتمتع   مدیر  یقودھا  التي  ھي  الناجحة  االنتخابیة  الحملة  إن 

مع التعامل  في  ممیزة  وقدرات  تنظیمیة    وقادر الناس،    بمهارات 

ومن   االستراتیجي،  التخطیط  الحملة    األفضل على  مدیر  یكون  أن 

ومتاب االنتخابیة  الدائرة  أبناء  لألوضاع من  جیداً  االجتماعیة    عاً 

والسیاسیة واالقتصادیة التي تعیشها الدائرة االنتخابیة، ولدیه معرفة  

العمل   أو  والسیاسي  االنتخابي  العمل  في  مناسبة  خبرة  أو 

 یري. الجماھ

الهیكل    عد ی  و في  العناصر  أھم  من  االنتخابیة  الحملة  مدیر 

ن  إ و  ،المخطط للحملةاالنتخابیة، فهو العقل    لحملة التنظیمي لفریق ا

یتعلق   فیما  القرار  باتخاذ  المنفرد  الشخص  كونه  یعني  ذلك ال  كان 

الحملة، فوظیفة مدیر   إتباعها خالل  التي سیتم  العمل  بوضع خطة 

كونه حلقة الوصل بین المرشح وبین فریق عمل  الحملة تتحدد في  

لبرنامجه   العریضة  الخطوط  المرشح  یضع  أن  فبعد  الحملة، 

ی لمدیاالنتخابي  إبالغها  بدوره  تولى  یقوم  الذي  االنتخابیة  حملته  ر 

عمل   خطة  بوضع  الحملة  عمل  فریق  مع  والمشاورة  وبالتعاون 

لت دقیق  زمني  بجدول  ومرتبطة  االمحددة  البرنامج  نتخابي  رویج 

ویشرف  للمرشح،   واإلداریة  الفنیة  التفاصیل  كافة  یدیر  الذي  وھو 

اال  الحملة  مدیر  یكون  أن  ویفترض  یثق علیها،  شخصاً  به    نتخابیة 

المرشح ویؤمن بقدراته، وإال وجد نفسه أثناء الحملة االنتخابیة أنه  

 یفقد كل إمكانیاته وفرصه في الفوز. 

اإن   ھي  الفعالة  االنتخابیة  یتمیز  الحمالت  شخص  ینفذھا  لتي 

التعامل مع الجماھیر، ومتمرس في   بمهارات متعددة وخبرات في 

في وقدرة  والتنظیم،  الفعال،    اإلدارة  على  االتصال  القدرة  ولدیه 
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لمرشح، ومن أھم  اثقة  ل  تحفیز طاقم العمل، وأن یكون مؤتمناً وأھالً 

 أعماله:  

وا1 اإلداري  الحملة  جهاز  ومع  المرشح  مع  االتفاق  لفني  . 

 خطة العمل االنتخابیة.  وإعداد   تصمیم

في  2 والعاملین  والمتطوعین  الموظفین  تعیین  على  الموافقة   .

 الحملة. 

ر على الموظفین والمتطوعین كافة مراحل  . اإلشراف المستم3

 تعدیالت إن لزم األمر. ال الحملة وإجراء 

 . متابعة األولویات الیومیة أثناء الحملة االنتخابیة. 4

 ة الموازنة وضبط المصروفات والنفقات. . مراقب 5

وتقاریر  6 الحملة،  أنشطة  صورة  في  المرشح  وضع   .

 االتفاق علیها.  تغییر في السیاسات التي تمالمدفوعات، وأي  

ومثقفین  7 ونقابیین  سیاسیین  من  المحلیة  بالقیادات  االتصال   .

 وقادة الرأي العام. 

الزمنی 8 والجداول  للحملة  العامة  الخطة  بلورة  لتنفیذ  .  ة 

 اإلجراءات الیومیة. 

أسبوعیاً 9 باللجان  االجتماع  األمر –  .  لزم  إن  ومراقبة  -ویومیاً 

 بعنایة. االنتخابي الوضع 

 ة جمیع اللجان وحل أي مشكلة تواجهها. . متابع10

 . تزوید اللجان باحتیاجاتها أثناء عملها في الحملة االنتخابیة. 11

 لمطلوبة منها. . توجیه اللجان وتوضیح آلیات العمل ا12

،  . المصادقة على الصرف المالي مع المنسق المالي للحملة13

 .  فقات اللوجستیة للجان الحملة االنتخابیة وتنظیم الن

   . یصادق على النفقات اللوجستیة للجان الحملة االنتخابیة.14

ال15 المرشح  مع  الیومیة  المتابعة  صورة  .  على  طالعه 

 المستجدات.
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القیام بجوالت م 16 للوقوف على  .  االنتخابیة  الدائرة  یدانیة في 

 سیر عمل الحملة االنتخابیة. 

ونشاطه  .  17 المیدانیة  جوالته  في  للمرشح  مقترحات  تجهیز 

 إلعالمي. ا

 . االجتماع الیومي بفریق إدارة الحملة االنتخابیة. 18

أنشطة  19 وتقییم  للمرشح،  وتقدیمه  أسبوعي  تقریر  إعداد   .

 الحملة خالل ھذه الفترة. 

الحملة،  20 إدارة  فریق  أعضاء  بین  األنشطة  وتنظیم  تنسیق   .

 لتداخل أو تشتیت الجهود. بحیث یجنب العمل ا

واألسبوعیة من أعضاء فریق إدارة    . تلقي التقاریر الیومیة21

 الحملة ولجانه. 

. متابعة المشكالت التي تطرأ على الحملة من حیث التنظیم،  22

 النتخابیة. أو أیة أحداث مفاجئة على الحملة ا

عدم  23 من  والتأكد  المنافسین،  المرشحین  أداء  مراقبة   .

تجنید  اختراقهم   أو  مرشحه،  أنصار  استقطاب  أو  حملته  للجان 

 عین من حملته. متطو 

. تمثیل المرشح في االجتماعات أو اللقاءات الرسمیة وغیر  24

 الرسمیة التي تستدعي وجوده في حال غیاب المرشح. 

 واإلرشاد لكافة اللجان ومنسقي الحملة. . القیام بالتوجیه 25

المنسق  26 مع  اإلشراف  اإلجراءات .  على  للحملة  اإلداري 

 اإلداریة داخل المقر وخارجه. 

المشاركة مع المرشح في حضور اللقاءات الجماھیریة أو  .  27

 المناسبات االجتماعیة أو الزیارات المیدانیة. 

ال28 في  العامة  العالقات  منسق  مع  المتابعة  إلعداد .  حملة 

 وترتیب اللقاءات الجماھیریة الكبرى. 

اإلشراف  29 یوم  .  االقتراع  مراكز  في  المرشح  مندوبي  مع 

 م والمتابعة اللحظیة معهم. االنتخابات وتنظیم عمله
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العمل  30 لطواقم  الیومیة  واألولویات  المهام  تحدید   .

 والمتطوعین. 

ام المحلي، . االتصال بقادة المجتمع المحلي، وقادة الرأي الع31

 ومنظمات المجتمع المدني. 

الحملة لالنعقاد  32 لجان  تتطلب األمر-. دعوة  من أجل    -كلما 

 . حملةالعمل   تطویر أو مراجعة

 مني لتنفیذ خطة الحملة وأنشطتها. . وضع ھامش ز33

  ،ویتولى مدیر الحملة وفریق عمله یوم االقتراع مسئولیات ھامة

 أبرزھا: 

 قتراع منذ بدء عملیة التصویت. بین مراكز اال  یتحركأن   .1

 أن یراقب نشاط متطوعي الحملة ویعالج أي إشكالیة تحدث.  .2

ق عمله من توزیع  أن یشرف على ضمان تقدیم خدمات لفری  . 3

 للماء أو الشراب أو وجبات الطعام. 

في    .4 االنتخابي  الوضع  بتقییم  ساعتین  كل  یقوم  أن  ضمان 

 مع المرشح وفریق عمله. ش ھذا التقییم ویناق ، مراكز االقتراع

على توزیع وتقسیم المهام لفریق  في یوم االنتخاب  یحرص    .5

الرئیسیة   ،عمله م  ،خاصةً   ،واللجان  قرات،  )االتصاالت، 

 .. الخ(. . مواصالت، جلب الناخبین، 

االقتراع    .6 مراكز  داخل  إلى  المرشح  مندوبي  یختار  أن 

 واالتصال بهم. 

مراكز    .7 داخل  المرشح  مندوبي  بسجالت  تزوید  االقتراع 

والغائبین،   حضروا  الذین  تدوین  لیتم  المراكز  ھذه  في  الناخبین 

 من إحضار الغائبین. فریق حملته لیتمكن 

الحملة االنتخابیة والتمركز  توزیع    . 8 إدارة  اللجان في  أعضاء 

 بحث الناخبین للتصویت لمرشحهم. في مواقع تسمح لهم 

با  تسلیم   . 9 المتعلقة  المعلومات  مراكز  الناخبین  عند  لمرشح 

 االقتراع. 
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إعالن    . 10 بمثابة  اقتراع  مركز  كل  أمام  متطوع  تخصیص 

 متحرك للمرشح. 

 لى مراكز االقتراع. مساعدة الناخبین في الوصول إ .11

مراجعة قائمة الناخبین المؤیدین والذین لم یأتوا لالقتراع،    . 12

 حضورھم.  واالتصال بهم، وتأمین ظروف

مر   . 13 كافة  على  الصباح،  التجول  منذ  االقتراع    وإعطاءاكز 

 توجیهات ألي تقصیر أو خلل. 

لوحات    . 14 تعلیق  من  االقتراع  یوم  من  ساعات  قبل  التأكد 

 یرة ومعلقات وصور للمرشح عند كل مركز اقتراع. إعالنیة كب

وتحدید    . 15 االقتراع  مراكز  داخل  المرشح  مندوبي  اختیار 

 مندوب. موقع كل 

بحیث    .16 المندوبین  یسمح  إرشاد  ال  مستوى  على  یكونوا 

 بخداعهم أو القیام بالتزویر أو الخداع دون معرفتهم. 

االقتراع وتق  .17 المندوبین على قراءة أوضاع  ییم عملیة  حث 

 التصویت بوعي. 

إلبالغه  . 18 المندوبین  مع  أو    م التواصل  مخالفات  بأیة 

اإلش لجنة  قبل  من  خطیرة  في  تجاوزات  االنتخابات  على  راف 

 تراع. مراكز االق

التأكید على المندوبین بعدم الخروج أثناء عملیة التصویت    .19

التأ یتم  حتى  محاضر  أیة  على  التوقیع  أو  االقتراع،  مراكز  كد  في 

 من صحة إجراءاتها. 

من    .20 االقتراع  مراكز  في  المرشح  لمندوبي  خدمات  توفیر 

 ماء ومشروبات ووجبات الطعام. 
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 ً  مية  اللجنة اإلعال مسؤول: مهام  ثانيا

اختیار مس  یقوم   االنتخابیة  الحملة  ول إعالمي  ؤ المرشح ومدیر 

لتطویر   ویسعى  مناسبة،  إعالمیة  خطة  إعداد  على  یشرف 

 :441تها، ویضطلع بتحقیق المهام التالیة استراتیجیا 

. یحتفظ بقائمة كاملة بأسماء المراسلین والصحفیین وھواتفهم  1

 لكتروني. بریدھم اإل  المكتبیة وجواالتهم وأرقام فاكساتهم وعناوین

ونشاط  2 الحملة  حول  الیومیة  اإلعالمیة  التقاریر  إعداد   .

 المرشح. 

التخب3 التي  . تنظیم مؤتمرات صحفیة ال تتخللها  طات اإلداریة 

حبط المراسلین وتدفعهم لإلحجام عن العودة للمشاركة في تغطیة  ت  

 المرشح. أخبار 

لذاتیة  . تجهیز ملف صحفي یتضمن صورة المرشح وسیرته ا4

 ومقاطع من المادة الدعائیة للحملة. 

اإلعالم  5 في  الحملة  تغطیة  یتضمن  إعالمي  ملف  إعداد   .

 المكتوب والمسموع والمرئي. 

ترتیب ملف إعالمي یشمل األسئلة المتوقعة من اإلعالم إلى  .  6

 ذه األسئلة. المرشح واستراتیجیات الرد على ھ

 إلعالم عموماً. . بناء قناة اتصال ایجابیة بین المرشح وا 7

 . نشر خبر ترشیح المرشح في كافة وسائل اإلعالم المتاحة. 8

 . إعداد التقاریر الصحفیة. 9

 في وسائل اإلعالم. . تغطیة أنشطة المرشح  10

الفرصة  11 إلتاحة  الممكنة  اإلعالم  وسائل  كافة  مع  التنسیق   .

 هور فیها وعرض برنامجه االنتخابي. للمرشح للظ

 ء لجنته بشكل یومي. . التنسیق مع أعضا12

 
 .57.  ؤصةر سبق ذك ه. ص.جوداي..  دلي  إعةاد الحمال. 441
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تعلیق  13 الدعایة    "بوسترات " .  أماكن  في  للمرشح  وملصقات 

 المخصصة. 

 ح والناخبین. . ترتیب جدول لقاءات ومحاضرات بین المرش 14

المرشح وصورته ومواعید  15 تتضمن برنامج  إعداد حافظة   .

 في الدائرة االنتخابیة للمرشح. لقاءاته مع الناخبین 

ن  قات المرشح في الطرقات، أو أماك . مراقبة ملصقات ومعل16

 لحمایتها من التلف بسبب ظروف جویة أو غیره.  الدعایة،

المر17 مع  وأسبوعیة  یومیة  لقاءات  عقد  والصحفیین  .  اسلین 

 واإلعالمیین في الدائرة االنتخابیة. 

ر مع كافة وسائل اإلعالم  . تعزیز العالقة واالتصال المستم18

 ة. المتاحة في الدائرة االنتخابی 

 . التغطیة اإلعالمیة الكاملة للحملة بكافة برامجها. 19

 

 العالقات العامة  مسؤول ثالثا: مهام  

للحمسؤول  یشرف   العامة  المهام  العالقات  من  العدید  على  ملة 

 أھمها:  ،الحیویة

واللقاءات  1 الندوات  وإعداد  ترتیب  والزیارات  .  والمناسبات 

 الخاصة بالمرشح. 

قیا2 إلى  الدعوات  إرسال  وقادة  .  المحلي،  العام  الرأي  دات 

 المجتمع المحلي. 

. إعداد جدول بوجهاء أو كبار العائالت والحمائل في الدائرة  3

 االنتخابیة. 

إ 4 مدیر  .  مع  بالتنسیق  المرشح  لزیارات  الیومي  السجل  عداد 

 الحملة. 

إعداد  5 في  .  العاملین  تواجه  التي  بالمشاكل  یومیة  جداول 

 مناسبة لها. الحملة، واقتراح الحلول ال
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المؤتمرات  6 في  خاصة  للمرشح  المیداني  البرنامج  إعداد   .

 واللقاءات الجماھیریة واالحتفاالت. 

الت 7 المعلومات  تقدیم  فریق  .  أو  الحملة  لمدیر  مناسبة  یراھا  ي 

 إدارة الحملة. 

میدانیة إلى مواقع الدعایة االنتخابیة وأماكن    . القیام بزیارات 8

 النشاط الدعائي. 

ل9 عقد  المنظمات  .  وقادة  العام  الرأي  قادة  مع  دوریة  قاءات 

 والجمعیات األھلیة. 

االنتخابیة  10 والمجموعات  الفئات  مختلف  مع  لقاءات  عقد   .

 النیابة عن المرشح. ب

 للمرشح.  . اإلشراف على تحدید أولویات الزیارات المیدانیة11

والجماعات  12 األحزاب،  وقیادة  المحلیة،  بالقیادات  االتصال   .

 الحاجات الخاصة.  ذات 

مواعید  13 بتسجیل  یتعهد  المرشح  مع  مرافق  تحدید شخص   .

 المرشح. 

المرش 14 لقاءات  لمكان  میدانیة  بزیارات  القیام  لترتیب  .  ح 

قبل   بالمرشح  الحضور  وتعریف  المرشح،  وصول  قبل  الوضع 

 وصوله. 

قد  15 المواعید  في  تضارب  ھناك  یكون  أال  على  الحرص   .

 تزامه بأحد ھذه المواعید. تسيء للمرشح حال عدم ال

واحدة  16 مذكرة  في  وأسبوعیا  یومیا  المواعید  كافة  تنظیم   .

 اللجنة.  سؤولیحتفظ بها م

 

 ً  اإلداري للحملة   سؤول الم: مهام رابعا

داخل الحملة، وأن  اریة  نظم العملیة اإلد من المفید تعیین عضو ی  

المسؤول تس   یتمتع  إداریة  وخبرات  بإمكانیات  في  ااإلداري  ھم 

إنجاح مهمته، ولدیه مهارة االتصال مع كافة أعضاء فریق الحملة  
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لقاة  االنتخابیة والعاملین فیها والمتطوعین، ومن المهام الرئیسیة الم

 على عاتقه: 

 . اإلشراف على المسائل اإلداریة داخل المقر. 1

ا2 الحملة  .  بسیر  المتعلقة  اإلداریة  والتقاریر  بالملفات  الحتفاظ 

 االنتخابیة. 

داخل  .  3 العمل  تحتاجها طواقم  التي  اإلداریة  الطلبات  استقبال 

 المقر أو في المربعات االنتخابیة. 

األعض4 تشمل  إداریة  خریطة  إعداد  المقر،  .  في  العاملین  اء 

 تطوعین. والمشرفین على المربعات الجغرافیة، وفرق الم

. الحضور المستمر داخل مقر الحملة االنتخابیة لمتابعة سیر  5

 إلداري. العمل ا

الحملة، 6 مدیر  یعقدھا  التي  الیومیة  االجتماعات  تنظیم   .

تنفیذ   متابعة  وضمان  والقرارات،  الجلسات،  بمحاضر  واالحتفاظ 

 رارات.الق

. النظر في الشكاوي الجماھیریة، أو من العاملین في الحملة  7

 والعمل بسرعة على معالجة ھذه المشكالت.  ،من المقر االنتخابي

 ویات یومي وتكلیف المهام للعاملین. . وضع سلم أول8

الجداول  9 في  المقیدین  الناخبین  أسماء  بقوائم  االحتفاظ   .

 االنتخابیة. 

خبین حسب المربعات الجغرافیة التي تم  . تبویب أسماء النا10

 تقسیمها مسبقاً. 

الكبیرة  .  11 للعائالت  وفقاً  بالناخبین  الخاصة  األسماء  تصنیف 

 أو الحمائل. 

ب12 االحتفاظ  من  .  للتمكن  جواالتهم  أو  الناخبین  ھواتف  أرقام 

 الوصول واالتصال بهم بسهولة. 

لمر13 وفقاً  الناخبین  بأسماء  وقوائم  كشوفات  تنظیم  اكز  . 

اللجان، وإعداد    في المرشح المنتشرة    فرقاالقتراع، وتوزیعها على  
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مراكز االقتراع والمتابعة الیومیة    في   كشوف بأسماء لجان المرشح 

 معهم. 

 

 المالي   سؤول: مهام الماً خامس

واألصول المالیة تحدد  یبلور المرشح آلیات منظمة وفقاً للقواعد  

عات، وآلیات صرفها، خاصة  من خاللها السبل المناسبة لجمع التبر 

لتغطیة تكالیف    أن معظم الحمالت االنتخابیة تستوجب الدفع مسبقاً 

 المواد اإلعالنیة والدعائیة ونفقات التنقل والتحضیر. 

مصروفات   تستلزم  التي  االنتخابیة  الحمالت  لطبیعة  ونظراً 

متنو الصرف  ونفقات  تنظیم  عملیة  إرساء  یتم  أن  المهم  من  عة، 

وجمع خبرة    المالي،  لدیه  الحملة  إدارة  في  عضو  إلى  األموال، 

الجداول  وإعداد  المالیة،  والموازنات  المالیة  المعامالت  بأصول 

العض ھذا  یكون  أن  ویفترض  ویجید  للمصروفات  الثقات،  من  و 

 ة منه: التصرف بحكمة وشفافیة، ومن أھم األدوار المطلوب

ب1 الخاصة  االنتخابیة  للحملة  المالیة  الخطة  إعداد  نفاق  اإل . 

 المالي لكافة األنشطة المخطط لها في الخطة العامة للحملة. 

. التأكد من سالمة إجراءات الصرف المالي ونزاھتها ضمن  2

 حاسبیة القانونیة. األصول المالیة والم

تقریر  3 إعداد  یتضمن  أسبوعي/ .  الحملة  لمدیر  حجم  شهري 

 الشهریة بشكل تفصیلي. االسبوعیة والنفقات 

وتج4 إعداد  الحاسوب  .  جهاز  على  تفصیلي  بیانات  قاعدة  هیز 

یشمل حجم العاملین في الحملة، وعدد المتطوعین ونفقاتهم، وأوجه  

 ة وبرامج الحملة. اإلنفاق على األنشطة والصرف على أنشط

بالتبرعا5 المتعلقة  المالیة  للبیانات  ملف  إعداد  والهبات  .  ت 

 المالیة والعینیة. 
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فاق والصرف بالتعاون مع المسئول  . القیام بإعداد برنامج لإلن 6

الرئیسیة اللجان  في  العمل  وفرق  اللجان  كل  عن  وكل    ، اإلداري 

 مربع جغرافي وانتخابي تشرف علیه لجان من الحملة. 

اللوجستیة    .7 باالحتیاجات  المتعلقة  الصرف  بیانات  تنظیم 

مع   فریق    المسؤول و  اإلداري  لمسؤول ابالتعاون  في  اللوجستي 

 إدارة الحملة. 

 . إعداد موازنة الحملة وإدارتها. 8

 . إعداد خطة لجمع األموال. 9

 

 ً  القانوني  المسؤول  : مهامسادسا

المناسب، االن  من  الحملة  إدارة  فریق  إلى  ینضم  أحد  أن  تخابیة 

تتضمن   االنتخابات  كون  القانون،  في  المختصین  األعضاء 

الدعا أیام  في  قانونیة  االقترا  یةإجراءات  یوم  وفي  ع،  االنتخابیة، 

العملیات  و من  جزء  ھو  االنتخابیة  الحملة  لسیر  القانونیة  المتابعة 

الحملة بنجاح وبدون أن یقع  الضروریة للقیام بالمهام المطلوبة في  

في  أو    المرشح  المنافسة،  من  خروجه  تكلفه  قد  قانونیة  تجاوزات 

بسبب   مقاضاته  تم  إذا  علیه  حصل  الذي  المنصب  من  خروجه 

ن المتابعة القانونیة تحمي المرشح بدوره من  مخالفات قانونیة، كما أ

وعلى السیاسیة،  لحقوقه  واختراقهم  اآلخرین    المسؤول  تجاوزات 

 االنتخابیة بالمهام التالیة:  انوني أن یقوم ضمن فریق إدارة الحملةالق

الحملة  1 مقر  حمایة  لضمان  األمنیة  األجهزة  مع  التنسیق   .

الشوا في  المعلقة  الدعائیة  المرشح  أو  ومواد  الیافطات  أو  رع 

 الملصقات الخاصة به. 

التي  2 األمنیة  بالمشكالت  المتعلقة  اإلجراءات  بكافة  القیام   .

 عین. عمل لجان وطواقم عمل المرشح والمتطو  تعترض 

المرشح  3 إرشاد  تحیط  عن  .  التي  القانونیة  اإلجراءات  كافة 

ت،  بالعملیة االنتخابیة والتي تصدرھا اللجنة المشرفة على االنتخابا
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وحقوق   الترشح،  تسجیل  لعملیة  السلیمة  القانونیة  واإلجراءات 

االنتخابیة الدعایة  أثناء  القانونیة  االقتراع    ،المرشح  یوم  وفي 

 الرئیسي. 

تقریر یتضمن اإلجراءات القانونیة التي یحق إلدارة    . توزیع4

الحملة وفریق عملها والعاملین فیها والمتطوعین أن یقوموا بها، في  

الوق ی  ذات  یجب  ت  التي  والمخالفات  المحاذیر  النشرة  ھذه  في  بین 

 تجنبها. 

بها  5 یقوم  التي  التجاوزات  متابعة  أو    الخارجون .  القانون  عن 

شك  ،المنافسین الشرطیة  وتقدیم  الجهات  إلى  وعاجلة  سریعة  اوي 

 والقضائیة واالنتخابیة المختصة. 

  . التنسیق مع جهات االختصاص الشرطیة واألمنیة الستخراج 6

أ الندوات  وتنظیم  اللقاءات  لعقد  الالزمة  والموافقات  و  التصاریح 

 الحفالت. 

. حضور اللقاءات والمؤتمرات مع المرشح لتقدیم المعلومات  7

 لتي یحتاجها المرشح. القانونیة ا

 

 ً  مهام المنسق لشبكة المتطوعين   :سابعا

ھي   المتطوعین  من  واسعة  لشبكة  االنتخابیة  الحملة  حاجة  إن 

رئ خاصةً قاعدة  الضروریة،  النجاح  قواعد  من  وأن    ،یسیة 

المتطوعین بإمكانهم أن یتوزعوا على عدد كبیر من المهام التي ال  

بمفردھم   الحملة  إدارة  فریق  األھمیة  یستطیع  باب  ومن  بها،  القیام 

متطوعین شبكة  إدارة    یث ح   ، تشكیل  فریق  في  عضو  تعیین  یتم 

المتطوعین،  باإلشراف على شبكة  یقوم  القیام    الحملة  علیه  ویتعین 

 بما یلي: 

الم1 مع  التنسیق  تدریبیة    سؤول .  دورات  إلعداد  العلمي 

 للمتطوعین. 



393 

 

عدیدة،2 مجموعات  إلى  المتطوعین  توزیع  كل  .    تضطلع 

العام الخطة  جوانب  تطبیق  إطار  في  محددة  بمهمة  ة  مجموعة 

 للحملة. 

وتجاربهم  3 وخبراتهم  إلمكانیاتهم  وفقاً  المتطوعین  توزیع   .

 بقة. السا

المعلومات  4 تتضمن  للمتطوعین،  بیانات  بقاعدة  االحتفاظ   .

اس من  بدء  متطوع  بكل  الذاتیة  الخاصة  وسیرته  وعمره  مه 

)العادیة  وخبراته،   ھواتفهم  وعنوانیهم  وأرقام  االلكترونیة(،  أو 

، واللجنة التي یرغب في التطوع فیها، وذلك  ومهنتهم أو جامعاتهم

بسهول إلیهم  الوصول  یتسنى  اللجان  حتى  على  إما  وتوزیعهم  ة، 

للحملة مناطقهم    ، المختلفة  حسب  المختلفة  الحملة  مكاتب  على  أو 

 الجغرافیة وجامعاتهم أو نقاباتهم.  

الیومي 5 االتصال  شبكة    .  في  العاملة  المجموعات  بكل 

 المتطوعین. 

التنسی6 مس .  مع  جغرافیةؤق  منطقة  كل  في  الحملة  ومع    ،ول 

المهنیة  والنقابات  یتم    الجامعات  جوالت  تنظیم  أجل  من  والعمالیة 

خاللها التواصل مع الفئات التي قد ترغب في التطوع لدعم الحملة  

 )الشباب، السیدات،...الخ(. 

ا.  7 شبكة  اإلمكانیات  متابعة  توفیر  على  والعمل  لمتطوعین، 

 الالزمة لهم، وحل المشكالت التي تواجههم. 

شب8 زیارة  دوري.  بشكل  میدانیاً  المتطوعین  ومتواصل،    كة 

 والقیام بالدور التحفیزي والتوجیهي. 

زمني  9 وجدول  المتطوعین  احتیاجات  یحدد  برنامج  إعداد   .

 االنتخابیة. باألنشطة المطلوب تنفیذھا في فترة الحملة 

وتحدید  10 عدیدة،  مجموعات  إلى  المتطوعین  شبكة  تقسیم   .

 تصال والتواصل معهم. منسقین لكل مجموعة لیسهل اال
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 . 442ب أكبر عدد ممكن من المتطوعین . استقطا11

الش12 إدارة  والفنیة  ؤ .  واللوجستیة  اإلداریة  واإلجراءات  ون 

 الخاصة بفرق المتطوعین. 

 ي.  . إعداد خطة العمل التطوع 13

 . اإلشراف على حمالت من بیت إلى بیت. 14

الملصق15 تعلیق  على  اإلشراف  والوثائق  ات  .  والبیانات 

 المكتوبة. 

 

 ً  اللوجستي   ؤول س : مهام المثامنا

ال    ضروریة  مستلزمات  تأمین  تتطلب  االنتخابیة  العملیة  إن 

یمكن للحملة أن تقوم إال بها، وھي احتیاجات ضروریة خاصة أن  

لوجستیة  االنتخابات   إمكانیات  وتستلزم  معقدة  أصبحت  الحدیثة 

فإن   التي  ھائلة، وكما ھو معروف  الركائز  أحد  اللوجستیة  المسألة 

الحم علیها  وتوفیرھا  تقوم  تنظیمها  یستدعي  مما  االنتخابیة،  لة 

إدارة   إلى  بحاجة  انتخابیة  حملة  أي  إن  علیها،  اإلشراف  وكیاسة 

اللوجس األعمال  تنظیم  على  وتشرف  ھذه  تخطط  أن  خاصة  تیة، 

ثال  وھناك  المالي،  باإلنفاق  ترتبط  اللوجستیة  مكونات  ثة  األنشطة 

ھي:   للوجستیات  واالتصالرئیسیة  والنقل،  والمبیت.  الطع،  ام 

الم عاتق  على  تقع  عدیدة  مسئولیات  اللوجستي    سؤول وھناك 

 :443منها 

سالفة  1 الثالثة  اللوجستیة  للمكونات  المطلوبة  الكمیة  تحدید   .

 الذكر.

 . تحدید قیمة التكلفة المطلوبة. 2

إ3 في  إتباعها  الواجب  اإلجراءات  تحدید  الموارد .  عداد 

 واستخدامها. 

 
 .55المصةر الاايق. ص 442
 .52ؤصةر سبق ذك ه. ص . .األحم ..  كيف تقب، المنظما. المحلي  443
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 دامات اللوجستیة. االستخ  . تحدید القیود على4

الالزمة  5 النهائیة  والمواعید  الزمنیة  األطر  تحدید    إلنجاز . 

 المهام. 

 ین. . تنظیم آلیات االتصال مع السائقین أو الحراس أو المورد 6

 . توفیر وسائل التنقل المناسبة لطواقم العمل في الحملة. 7

 توفیر أدوات االتصال الالسلكیة وبطاقات الجوال وغیرھا. .  8

إع9 قائمة  .  الحملة  بداد  في  المطلوبة  اللوجستیة  االحتیاجات 

 ً ، بل توضع ھذه القائمة  االنتخابیة، وتحدید ھذه القائمة لیس ارتجالیا

 ة للحملة وجدول األنشطة المقرر القیام به. على ضوء الخطة العام

تأمین  10 أو  .  المقر  داخل  مخازن  في  اللوجستیة  االحتیاجات 

 تخابیة. خارجه قبل بدء الحملة االن 

لجنة  11 وتشكیل  والمالي  اإلداري  المنسق  مع  التنسیق   .

 مشتریات لتوفیر االحتیاجات اللوجستیة للحملة. 

لعمل والمتطوعین في  . إعداد خریطة توضح اللجان وفرق ا12

 جهة من ھذه الجهات.  الحملة واالحتیاجات اللوجستیة لكل 

ال13 أو  الحملة  فریق  منها  یعاني  التي  المشكالت  عاملین  . حل 

عن   والبحث  اللوجستیة  االحتیاجات  نقص  حال  في  خاصة  فیها، 

 حلول وبدائل لتسییر العمل. 

أو14 نظافة  مواد  من  االنتخابات  مقر  احتیاجات  توفیر   .  

 . الخ. ضیافة.

وملصق15 وبروشورات  بمنشورات  االحتفاظ  لتوزیعها  .  ات 

 على زوار المقر االنتخابي. 

اللوجستیة  16 االحتیاجات  توفیر  طاوالت  .  من  وتنظیمها 

 وكراسي وھواتف وحواسیب..الخ. 
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 ً  العلمي للحملة.  مهام المسؤول  :تاسعا

والم   تعتمد  البیانات  على  الناجحة  االنتخابیة  علومات  الحمالت 

موضوعیة   مؤشرات  تمثل  التي  الحملة واإلحصائیات    لبناء 

وتحدید دوائر االستهداف خاصة االستهداف الدیمغرافي   االنتخابیة،

على  وا للوقوف  واستطالعیة  بحثیة  بإجراءات  والقیام  لجغرافي، 

الناخبین واتجاھات  حثیث  ،  احتیاجات  بشكل  یقوم  أن  والمفترض 

في فریق إدارة الحملة االنتخابیة،  ومتواصل بهذه اإلجراءات عضو 

 ارات الالزمة للقیام بهذه المهام، وأھمها: یتمتع بالمه

والمعل1 البیانات  كافة  على  اإلشراف  في  .  المستخدمة  ومات 

 الحملة. 

. تشكیل فریق عمل من المتطوعین للمشاركة في اإلجراءات 2

 البحثیة الالزمة. 

المعلومات واألرقام  . إعداد تقریر شامل یشمل كافة البیانات و3

 رة االنتخابیة. واإلحصائیات الخاصة بالدائ 

. القیام بالمسوحات واستطالعات الرأي قبل االنتخابات وأثناء  4

 نتخابات. اال

كافة  5 مع  التعاون  لتبادل  مسؤولي  .  الحملة  إدارة  فریق 

كافة   عن  الالزمة  والبیانات  المعلومات  واستقبال  المعلومات 

 لموزعة في الدائرة االنتخابیة. المربعات الجغرافیة ا

تقریر 6 إعداد  التصویت   .  لنسبة  المحتملة  التوقعات    ، یشمل 

التصویت  ً   ،واتجاھات  وفقا المرشح،  البیانات  ووضعیة  لقاعدة   

 المتوفرة. 

الناخبین7 عدد  یشمل  مركزي  معلومات  بنك  إنشاء   .،  

توزیعهم.    ، وجنسهم  ، وأعمارھم ومناطق  دخلهم،  ومستویات 

 الضروریة. .. إلخ من البیانات . الناخبین ومناطق كثافة 

. توفیر كافة البیانات والمعلومات الناقصة في قاعدة البیانات  8

 خابیة. الخاصة بالدائرة االنت
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الناخبین  9 وأعداد  االنتخابیة  السجالت  یشمل  تدقیق  إجراء   .

 المستهدفین في كل مربع جغرافي وانتخابي. 

المربعا10 توزیع  تتضمن  خریطة  إعداد  الجغرافیة  .  ت 

وفقاً  انتخابي،    واالنتخابیة  مربع  لكل  االنتخابیة  القوة  لمستوى 

 والمستوى المتوسط، والمستوى األدنى. 

ع11 اإلشراف  وإقامة  .  الحملة،  في  العاملین  تدریب  لى 

 الدورات التدریبیة للمتطوعین. 
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 (.  2004)عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزیع،

متعدد، ترجمة، لیبهارت، أر .50 التوافقیة في مجتمع  الدیمقراطیة  نست، 

 (. 2006حسني زینة، )بیروت: معهد الدراسات اإلستراتیجیة، 

المف .51 كیفین،  حسكین،  ترجمة،  المثالي،  )الریاض:  اوض  وجیه،  ن 

 (.  1998مكتبة العبیكان، 

في   .52 الخبر  أ.كریمسكي، جورج، صناعة  ھاملتوت، جون،  ماكسویل 

 (. 2002ریكیة، )القاھرة: دار الشروق، كوالیس الصحافة األم

جنیفر،   .53 ماورو،  أودري،  الغلن،  فعّالةإعداد  ماك  حملة  ،  مخطط 

 (. 2004روت: المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، )بی

.مدخل تطبیقي، . محسن الغالبي، طاھر، أحمد شاكر العسلي، اإلعالن .54

 (. 2003عمان: دار وائل للنشر والتوزیع، )

االنتخابیة..االستراتیجیات  .55 الحمالت  وآخرون،  حبیبة،  محسن، 

 (. 2012 ،للدراساتالبدائل العربي القاھرة: منتدى )والتحدیات، 

محمد جمعة، سلوى، طریقة العمل مع الجماعات، )اإلسكندریة: دار   .56

 (.  1995الطبعة الحرة،  

https://www.ndi.org/node/21378
https://www.ndi.org/node/21378
https://www.ndi.org/node/21378
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التطم .57 محمد،  الهادي،  المبنیة حمد  المعلوماتیة  لنظم  الحدیثة  ورات 

 (.  1993على الكومبیوتر، )القاھرة: دار الشروق، 

وا .58 الدعایة  فن  عمرو،  الكریم،  عبد  فن. إلعالنمحمد  یة .رؤیة 

 (. 1998رسالة ماجستیر منشورة، )القاھرة: جامعة حلوان،  ،معاصرة

ر،  محمود إبراھیم الدیب، محمد، الجغرافیا السیاسیة.. منظور معاص .59

   (.2008)القاھرة: مكتبة االنجلو المصریة، 

دار   .60 )بیروت:  الخارجیة،  والسیاسة  اإلدارة،  الحملة،  بشارة،  مروان 

 (.  1993الساقي،  

العامة، )عمان:  ناصر، محمد جود .61 والعالقات  الدعایة واالعالن  ت، 

 (. 1997مطبعة مجدالوي، 

من   نوریس، .62 والدیمقراطیة  السیاسیة  األحزاب  وآخرون،  بیبا، 

والعملیة،   النظریة  للشؤون  بیروت:  )الناحیتین  الوطني  الدیمقراطي  المعهد 

 (. 2006،  الدولیة

ة اإلعالم لتعزیز االنتخابات نوریس، روبرت، میرلو، باتریك، مراقب .63

 (.  2002، المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة الدیمقراطیة، )بیروت: 

نیكوالس،   .64 نظم نیجروبونت،  في  جدیدة  ثورة  الرقمیة:  التكنولوجیا 

مركز  )القاھرة:  شاھین،  إبراھیم  سمیر  ترجمة:  واالتصاالت،  الحاسبات 

 (.1998لنشر، األھرام للترجمة وا 

فاید نی .65 ترجمة،  العامة،  للعالقات  الكتابة  كاریل، بوب،  دوج،  وسوم، 

 (. 2003غزة: دار الكتاب الجامعي، )ریاح،

نتخابات..دلیل تقریر االنتخابات، )كندا:  ھاورد، روس، اإلعالم واال .66

   (.2002معهد اإلعالم والسیاسة والمجتمع المدني، 

لتخطیط  بادئ التخطیط وا_______، تعلم التخطیط في ساعات..م .67

 (. 2007الكویت: معهد الكویت لألبحاث العلمیة، )التشغیلي، 

 
 ثانياً: الدوريات العلمية 

السیاسی .68 "التنظیمات  محمد،  السیاسي األسعد،  التواصل  ومسألة  ة 

   . 2002ینایر 14، 45، الرباط، ع مجلة فكر ونقدلالنتخابات"، 

.وصف  .واإلعالناإلعالم    الحسن، عبد العزیز حمد عبد هللا، "وسائل .69

 . 2006، 168، الریاض، ع  مجلة عالم اإلقتصاد نظري للعالقة والتأثیر"،

 -في التغییرالراوي، بشرى جمیل، "دور مواقع التواصل االجتماعي   .70

 .  2012  ،18، ع مجلة الباحث االعالميمدخل نظري"، 

http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
http://library.pass.ps/index.php?action=upsearch&word_type=publisher&word=المعهد%20الديمقراطي%20الوطني%20للشؤون%20الدولية
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 یةاالنتخاب  النظم ظلّ  في المغاربیة المرأة الشیخ، عصام، "تمكین بن .71

السیاسة والقانونوالقیود"،   الفرص المعتمدة دفاتر  ابریل مجلة  ، عدد خاص، 

2011.   

حال .72 الحروب..دراسة  أثناء  السیاسیة  "الدعایة  نبیلة،  یوسف،  ة  بن 

العراق   على  الحرب  في  السیاسیة  السیاسة  "،  2003الدعایة  دفاتر  مجلة 

  .2011،  4ورقلة، ع -، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح والقانون

االتصال   .73 بعملیة  وعالقتها  االتصال  "وسائل  یامین،  بودھان، 

   .2009 نوفمبر 26 ،3، تونس،عمجلة اإلذاعات العربیةالسیاسي"، 

بات في الوطن العربي بین الوالءات األولیة خداوي، محمد، "االنتخا .74

الدیمقراطي"،   والقانونوالمد  السیاسة  دفاتر  السابع،    ،مجلة  العدد  الجزائر، 

2012 . 

مجلة دراسات .اإلشهار نموذجا"،  .ف، محمد، "الخطاب االقناعيخال .75

   .1986، شتاء 5، المغرب،ع أدبیة ولسانیة

التصال.. دراسة في  "بنیة الصورة وسیاسة احمیدة مهدي،    ،سمیسم .76

، مجلة الباحث اإلعالميإشكالیة البنیة االتصالیة لالستهالك والثـقافة العربیة"،  

   .2009، حزیران/أیلول7-6بغداد، جامعة بغداد، ع 

فاروق، .77 أحمد  اتجاھات   صالح،  تنشیط  في  المهام  جماعة  "استخدام 

االنت المشاركة  نحو  الشباب  مراكز  عل  -خابیةأعضاء  مطبقة  مراكز  دراسة  ى 

الفیوم"،   مدینة  اإلنسانیةشباب  والعلوم  المعاصر  النفس  علم  جامعة   ،مجلة 

   . 2001، یولیو 3، الجزء 12المینا، المجلد 

الدعایة فلی .78 وتطور  "نشأة  حامد،  فارة،  مجید  ھادي،  حسن،  ح 

النظریة"، المداخل  جامعةالناصریة،    السیاسیة..  قار  مجلة  ،  3العدد  ،  ذي 

  . 2007ول، ، كانون اال3المجلد 

للتطویر  .79 حقیقي  الفعالة..مدخل  االنتخابیة  "الهندسة  رابح،  لعروسي، 

والقانونالبرلماني"،   السیاسة  دفاتر  جامعة  مجلة  مرباح،    ، ورقلة  -قاصدي 

   . 2012، 6العدد 

 

 ثالثا: الرسائل العلمية

 الفلسطینیة یةالتشریع االنتخابات محمود، أثر محمد أبو عرب، خلیل .80

النجاح،  الدیمقراطي تحولال الثانیة على جامعة  الفلسطیني، رسالة ماجستیر، 

 .  2008نابلس. 
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الة ماجستیر، مبارك، العولمة والدعایة، رس سلیمان بن العتیبي، حمد .81

 .  2003الجزائر،  جامعة

طنجة  .82 میدانیة..مدینة  االنتخابي..دراسة  العزوف  سمیحة،  الفقیر، 

 . 2008عدي، طنجة،  رسالة ماجستیر، جامعة عبدالمالك السنموذجا، 

آل سعود، سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزیز، االتصال السیاسي  .83

السعودي، المجتمع  في  وتأثیره  االعالم  وسائل  جامعة   في  دكتوراة،  رسالة 

 . 2006االمام محمد بن سعود االسالمیة، الریاض، 

و .84 السیاسـي  التواصـل  مصطفى،  من المریـط،  االنتخابي:  التسـویق 

الو التنمیةتجلیـات  رھانات  إلى  جامعة   ،اقع  منشـورة،  غیـر  ماجستیر  رسالة 

 . 2010محمـد األول، وجدة، 

لعوامل المتحكمة فیه..دراسة  بارة، سمیر، أنماط السلوك االنتخابي وا .85

بجامعة الحقوق  كلیة  لطلبة  جامعة   میدانیة  ماجستیر،  رسالة  وزو،  تیزي 

 . 2007الجزائر، 

ثامر .86 االكلثوم  ،بن  استراتيجيات  لمنظمات ،  الترویجي  تصال 

الجزائر،   بالمسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة  ماجستیر،  رسالة  األشخاص، 

2006 . 

حیدار،   .87 السلوك  حمدان،  بالمجتمع  اإلامحددات  نتخابي 

الملك   جامعة  تطوان،  ماجستیر،  رسالة  نموذجاً،  الصحراوي..آسا 

 . 2010السعدي،

ي التوعیة  ودورھا ف  mbcالمیة، الحمالت اإلعالنیة في باقةصابر،   .88

باتنة،   لخضر،  الحاج  جامعة  منشورة،  غیر  ماجستیر  رسالة  للشباب،  الدینیة 

 . 2010الجزائر،

 

 رابعاً: مؤتمرات وأوراق عمل 

االنتخابیة ا .89 الخریطة  تغیر  عماد،  الشمري،  محمد،  مناف  لسوداني، 

عامي انتخابات  بین  العراق  العلمي    2010-2005في  المؤتمر  البرلمانیة، 

 . 2011المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات. االول، بغداد، 

الطریف، محمد بن عبد هللا، مهارات القائد الناجح، إصدار: برنامج  .90

 . 2004، الریاضراكز الصیفیة، تدریب مدیري الم

الشیخ،  ،الفادنى .91 حمد  محمد  والحملة    الطاھر  السیاسي  االتصال 

من  یةاالنتخاب  بحثیة  ورقة  الخرطوم،  الر،  مركز  للدراسات  إصدارات:  اصد 

 .2010، السیاسیة واالستراتیجیة
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أبحاث  .92 والتطور،  االتصال..المفهوم  تكنولوجیا  النجار، حسن رضا، 

الدولي " المؤتمر  جدیدا،  جدیدة..لعالم  تكنولوجیا  الجدید:  جامعة  " إلعالم   ،

 . 2009ابریل،   9-7البحرین،

ورشة  النمري،   .93 عمل،  ورقة  االنتخابیة،  والدعایة  الحمالت  جمیل، 

  7-5ریب، تمكین المرأة العراقیة، مركز القدس للدراسات السیاسیة، عمان،  تد

 . 2004تشرین االول، 

لب .94 القوى: دلیل  التحالفات أودي، براین، تحالف  ناء ولالنضمام وبناء 

 . 2011وفمبر/، المعهد الدیمقراطي الوطني. نبغدادورقة عمل،  ،السیاسیة

رفائیل .95 أجهزة بنتور،  مؤسساتاالنتخا إدارة لوبیز،   إلدارة بات.. 

السیاسات،  تطویر مكتب  الحكم، إدارة حول: المناقشة أوراق سلسلة  الحكم،

 2000 .سبتمبر/لولأی اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج

االنتخابات  .96 في  اإلعالم  "دور  عمل  ورشة  خلیل،  أحمد  حامد، 

 . 2008یولیو  8  ،القادمة"، الخرطوم، دار األمة

ترجمة،   "،ل، "أفضل ممارسات االئتالفدوھرتي، ایفان، ورقة عم .97

كانون   الوطني،  الدیمقراطي  المعهد  وغزة:  العربیة  الضفة  األحمر،  مي 

 . 2004الثاني/

ھی .98 مشروع عثمان،  الدیمقراطیة،  االنتخابات  مفهوم  اسكندر،  من 

ا في  الدیمقراطیة  عشر،  دراسات  السابع  السنوي  اللقاء  العربیة،  لبلدان 

 . 2007أكسفورد، 

ت معوض، استخدام اإلنترنت كوسیلة اتصال في حمالت عیاد، خیر .99

األمریكیة   الرئاسة  انتخابات  حملة  علي  دراسة  السیاسي:  ،  2008التسویق 

الجدیدالمؤتمر   "اإلعالم  جدیدة  :الدولي  جامعة .تكنولوجیا  جدید"،  لعالم   .

   .2009أبریل   9-7البحرین، 

 لیلد  :اإلستراتیجیة إلى  المسح ماكي، بریان، وآخرون، من .100

 الوطني الدیمقراطي المعهد إعداد من السیاسیة، دلیل لألحزاب الرأي استطالع

   الدولیة. للشؤون

الق .101 العدة  الحاج،  محمد  االنتخابات  مسعود،  لمواجهة  انونیة 

 .2007الشعبیة، المغرب، ، الحركة 2007سبتمبر 7التشریعیة لـ

المشروع  .102 فعالیات  المحلیة،  الدیمقراطیة  تقییم  تقریر، 

ترك بین المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات وبیت الخبرة األلماني،  المش

   . 2009 القاھرة،
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لالنت .103 الدولیة  المراقبة  مبادئ  قواعد  إعالن  ومدونة  خاب 

مجموعة الدولیین،  االنتخابات  لمراقبي  ودولیة،   السلوك  إقلیمیة  منظمات 

  .2005نیویورك: األمم المتحدة، 

 ابیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، النظم والعملیات االنتخ .104

2004 . 

ملخص   .105 وتوصیلها،  الرسالة  إعداد  الجمهور:  مع  التواصل 

الدی المعهد  نظمها  عمل  اكتوبر لورشات  هللا،  رام  فلسطین،  في  مقراطي 

2003 . 

 

 خامسا: الصحف 

محاسن،   .106 یسیطران  السنوسى،  السیاسي  والمال  "اإلعالم 

أبریل،    28،  2876، العدد مصري الیومجریدة العلى االنتخابات المصریة"،  

2012 . 

السیاسي،   .107 و»الماركتنغ«  االنتخابات  جیروم،  شاھین، 

 . 2012الثاني  تشرین 6الثالثاء  ،4511جریدة المستقبل، بیروت، العدد  

السلوك االنتخابي..علم وممارسة"، جریدة  " بهجت،  قرني، .108

 . 2012مایو 16، 12050االتحاد االماراتیة، العدد 

صحیفة الشرق    ،في صناعة االنتخابات" ، "فهمي  ،ھویدي .109

 . 2010أكتوبر  13 ،القطریة

السیاسي  .110 التسویق  مارد  "اإلنترنت  فاطمة،  یوسف، 

أن البحریواألصدق  النهار  جریدة  والصحف"،  الفضائیات  من  العدد  باء  نیة، 

 . 2012فبرایر  14681،1

واإلعالم "__________، .111 الخبرة  بیوت  أمریكا.. 

تحدد الیوم،    واالستطالعات  المصري  جریدة  األبیض"،  البیت  ساكن 

 .2012بریل، أ 28 ، 2876العدد

 

 سادساً: شبكة االنترنت

العلواني .112 الصبار  االحزابكمال  والسوق    ،  السیاسیة 

   2014-10-20االنتخابي. 

http://bahija1980.arabblogs.com/archive/2008 

أوباما  .113 باراك  موقع  من  نتعلمها  دروس  ستة 

 http://www.my-emc.com ..2013االلكتروني.

http://bahija1980.arabblogs.com/archive/2008
http://www.my-emc.com/
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عادل   .114 االنتخابیة..تجارب  ھیثم  الحمالت  ادارة  البشالوى، 

تسویقیة البیان   ودروس  مركز  من  دراسة صادرة  االمریكیة،  االنتخابات  من 

اإل   . 2013فبرایر    23ستراتیجیة،  للدراسات 

http://www.elbyan.com/news 

مقاربة سوسیولوجیة،  :عبد اإلله فرح، األنترنیت السیاسي .115

ال النبأ    . 2013  شباط  5ثاء  الثال  -معلوماتیةشبكة 

http://www.annabaa.org 

-3-31اعد،  ، التسویق السیاسي..المفهوم والقومحمد زویل .116

2013 .http://www.egyptwindow.net 

السیاسیة،   .117 للتنمیة  البحرین  معهد  االنتخابي،  البرنامج 

2013 .http://www.bipd.gov.bh 

واالنتخابات .118 السیاسیة،    ،االعالم  للتنمیة  البحرین  معهد 

2013. http://www.bipd.gov.bh 

السیاسیة .119 للتنمیة  البحرین  معهد  االنتخابیة،  ،  .الدعایة 

2013 .http://www.bipd.gov.bh 

 عبدهللا بن سالم باھمام، سوق فكرك، موقع الدكتور عبدهللا .120

 http://www.ba-hammam.com. 2013باھمام 

االعالم   .121 وسائل  االمریكیة..  االنتخابات 

 http://iipdigital.usembassy.gov. 2012، مایو14االجتماعیة،

االنتخابي عبد .122 السلوك  تحدید  في  محاولة  بنكرارة،  الرحمن 

ت االنتخابیة التشریعیة منذ فجر االستقالل، بالمغرب من خالل دراسة المحطا

 http://benkrara.blogspot.co.il.  2012ینایر  16االثنین 

الجاف .123 عبدهللا  مفهو،  أمیرة  في  نظریة  االعالم  دراسة  م 

االول، العدد  اقواس،  مجلة  الثاني،  السیاسي،    . 2012كانون 

http://kawanakurd.com  

 الخطاب :الحزبي يالسیاس الطمیكي، التسویق السالم عبد .124
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