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اآلية القرآنية

أ

اإلىــــــداء
إلى مف أتنفسيا مع قيوتي كؿ صباح لتبقيني عمى قيد األمؿ
إلى أمي التي أقؼ اليوـ بيف أيديكـ بسببيا وألجميا
عدىا عمي ألكوف بينكـ اآلف
إلى والدي الذي يدعـ خطواتي وال َي ُ
إلى حبيبي وصديقي وزوجي أبو أنس الذي يطوقني ليحميني ويحبني حد الجنوف
إلى أخوتي اسبلـ ومحمد ورغد وخميؿ وسياـ الذيف شعرت معيـ بإحساس األمومة وأنا عمى مقاعد الدراسة
إلى أخي الذي يمفو برد لندف بينما يمفني مجرد ذكر اسمو بزخات مف الدؼء رغـ المسافات
وي ِّ
القمب عمى نبضو ليحيا
فضمُيـ
ُ
إلى أبنائي لياف وأنس ومحمد وكريـ الذيف تُغمُِّبيـ الرو ُح عمى نفسيا ُ
إلى عماتي وخاالتي
إلى عشيرة البحيصي الذيف أفخر بيـ والى عائمة زوجي الذيف كانوا والزالوا مبلذي وسر اطمئناني
إلى أساتذتي وأصدقائي وزمبلئي وزميبلتي في مينة المتاعب
إلى كؿ مف دعمني ولو بكممة في مسيرة عممي وعممي..
إليكـ جميعا أىدي ىذا البحث المتواضع راجيةً مف المولى عز وجؿ أف يجد القبوؿ والنجاح

الباحثة

ب

شكر وتقدير

الحمد هلل عمى نعمو التي ال يحصييا غيره الميـ لؾ الحمد في اليسر والعسر.
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات الحمد هلل عمى نعمة اق أر ،وعمى عممو ما ظير منو وما بطف

الحمد هلل عمى ما أنا عميو وعمى ما كنت وما سأكوف ،والميـ صمي وسمـ عمى أفضؿ الخمؽ وأطيرىـ محمد
المصطفى صموات اهلل عميو.

بأصدؽ المشاعر وبأشد الكممات الطيبة أقدـ شكري وامتناني لمف كانوا سببا في استمرار واستكماؿ

مسيرة حياتي العممية والعممية ،ومف وقفوا معي بأشد الظروؼ ومف حفزوني عمى المثابرة واالستمرار وعدـ
اليأس ،أقدـ لكـ أجمؿ عبارات الشكر واالمتناف مف قمب فاض باالحتراـ والتقدير لكـ.
وألف لمنجاح أناس يقدروف معناه ،ولئلبداع أناس يحصدونو ،اليوـ أحصد ثمرة غرستيا بإرادتي ولكف

ما كانت لتحصد لوال أف سقاىا معي مشرفي ومعممي األستاذ الدكتور :كمال محمد محمد األسطل الذي تكرـ

بقبوؿ إشرافو عمى رسالتي ولـ يبخؿ عمي بعممو وتوجيياتو الحكيمة
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف لعضوي لجنة المناقشة:
األستاذ الدكتور :رياض عمي العيمة.
الدكتور :نبيل حسن الطيراوي.

عمى تفضميـ بقبوؿ مناقشة عمى ىذه الدراسة والذيف ستثمر مبلحظاتيـ في إثرائيا.
وأتقدـ بشكري لجامعة األزىر متمثمة في عمادة الدراسات العميا وكمية اآلداب وقسـ العموـ السياسية

وجميع العامميف فييا عمى احتضانيا ليذه األبحاث العممية وعمى ما توفره مف طاقات وامكانيات لتسييؿ

البحث العممي وتقديـ رساالت عممية تنفع بيا األمة.

وال أنسى شكر كؿ مف عممني مف أساتذة منذ أف بدأت أنطؽ بحروؼ اق أر وحتى وقوفي بيف أيديكـ

اليوـ فك ٌؿ منيـ ترؾ بداخمي بصمتو العممية واإلنسانية في مسيرة حياتي بعمميـ ونصائحيـ وتوجيياتيـ.

كما أخص بالشكر أساتذتي في برنامج الدراسات العميا الذيف استقيت منيـ العموـ والمعارؼ

والتجارب.

أنتـ أىؿ لمشكر والتقدير ..فوجب عمينا تقديركـ.

ت

ممخص الرسالة
التسويؽ ليس فقط البيع ،ىو عمى نحو متزايد في تزويد المستيمؾ بما يريد مف المنتجات التي
يرغبوف وبالسعر الذي يريدوف ،ومتى وكيؼ يرغبوف ضمف حقؿ التسويؽ التجاري مف المواد الترفييية إلى

السمع االستيبلكية السريعة" ،الزبوف ىو الممؾ"؛ لذا يسعى المسوقوف عمى كيفية إشباع حاجات الزبوف
المتطورة .ىذه األفكار تدور بصدؽ في الحمبلت االنتخابية السياسية الحديثة ،حيث أف المرشح الذي يباشر
في شف حممة انتخابية يجب أف يتعرؼ عمى الناخب حؽ ا الذي يتغير مع الوقت .لذا يقوؿ المرشح السياسي

كثير عف ىذه
لمناخب (ماذا تريد مني لكي يمكنؾ أف تصوت لصالحي؟) ،في عالـ السياسة ال تخرج األمور ًا
القواعد والمبادئ طالما أنيا صناعة بشرية ،وىناؾ قاعدة ىامة في عالـ االقتصاد ىي قاعدة الندرة والعرض
والطمب ،وىي قاعدة تطبؽ في السياسة بشكؿ كبير ،ولكنيا تحتاج إلى ميارة سياسية فائقة ،فالسياسة تتعامؿ
مع سمع ومنتجات سياسية لكنيا ال تنفصؿ عف لغة المصمحة الخاصة ،ولذلؾ فالفارؽ بيف العالميف واضح،
ففي حالة االقتصاد يمكف التحكـ بجودة المنتج ومدى مقارنتو بالثمف الذي يدفع ،أما في السياسة فقد يصعب

الحكـ عمى جودة ما يعرض مف عروض واغراءات سياسية ،ألنيا قد تصطدـ بتبايف واختمؼ المصالح
الوطنية لمدوؿ.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ وتفسير أىمية استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التسويؽ السياسي

وطبيعة العبلقة بينيما ،الذي بات إحدى أىـ استراتيجيات القوي السياسية المعاصرة في محاولة إيصاؿ
أىدافيـ بأقؿ التكاليؼ وبأسرع وقت ممكف مع إمكانية حصوؿ عمى تفاعؿ مباشر مع المتمقي أو التشجيع

والمؤازرة أو إعطاء مقترحات وأفكار جديدة ،وتيتـ الدراسة في تناوليا دور اإلعبلـ الحديث في المجاؿ
السياسي مف جية ،والتسويؽ السياسي عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف جية اخري ،ومدي الفضاء
االفتراضي بوصفيا وسيمة فعالة ومستحدثة لمتسويؽ السياسي ،وىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تـ

استخداـ فييا مداخؿ نظرية ومنيجية في العموـ اإلعبلمية ،والعموـ السياسية ،مما يجعميا ذا أىمية بالغة تمرج
بيف حقميف عممييف مختمفيف ،وذلؾ عف طريؽ الرجوع إلى التراث العممي في مجاؿ اإلعبلـ والسياسة تتعمؽ
باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التسويؽ السياسي في الدوؿ المتقدمة والدوؿ العربية.

تنبع أىمية الدارسة في أنيا تسعي إلي التعرؼ عمى دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تسويؽ

الحمبلت االنتخابية ،وكيؼ أنو ساىـ في خمؽ وظائؼ تساىـ في التواصؿ مع الناخبيف ،ونشر الرسالة

االنتخابية ،بؿ المساىمة في التغيير في السموؾ االنتخابي لمناخبيف ،وتتمثؿ تمؾ الوظائؼ في (الوظيفة

االخبارية وصناعة الصورة الذىنية ،والوظيفة االتصالية ،والوظيفة التعبوية ،عبلوة عمى بناء جسور الثقة بيف

المرشحيف والناخبيف بؿ توظيؼ االعبلـ الجديد كأداة لمواجية الحمبلت المضادة.

ث

استيدفت الدراسة مجموعة مف العناصر التي مف شأنيا إبراز مفيوـ وخصائص التسويؽ السياسي وأىـ
األسس المعتمدة لدراستو وتحميمو .إذ يعد التسويؽ السياسي ذلؾ النشاط أو مجموعة األنشطة التي تستيدؼ
تعظيـ وتنظيـ عدد المؤيديف لمرشح سياسي أو لحزب معيف أو برنامج أو فكرة معينة.

وحاولت الدراسة التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في إدارة الحمبلت االنتخابية ،وقد

طرحت الدراسة تساؤالً جوىرًيا ،وىو كالتالي :كيؼ ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي في إدارة الحمبلت
االنتخابية في إدارة الحمبلت االنتخابية األمريكية واالنتخابات في الدوؿ العربية؟ واعتمدت الدراسة عمى
المنيج التاريخي والنقدي والتحميمي لرصد وتحميؿ المراحؿ التاريخية التي مرت بيا الحمبلت.

وقد أظيرت النتائج أف التغطية االعبلمية مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي قد تأثرت
باالستراتيجيات التي تييمف عمى الحمبلت االنتخابية في العديد مف الدوؿ مف حيث التركيز عمى المرشح

أكثر مف التركيز عمى االحزاب السياسية ،كذلؾ ركزت وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى التركيز عمى
ىاما في التسويؽ
الجوانب الشخصية أكثر مف البرامج نفسيا .وأف مواقع التواصؿ االجتماعي تمعب ًا
دور ً
السياسي كوسيمة اتصالية فعالة بيد األحزاب السياسية؛ لما تتشكؿ ىذه المواقع بيئة سياسية مثيرة لبلىتماـ في
مجاالت االتصاؿ السياسي لمتواصؿ والتفاعؿ المباشر بيف الكيانات السياسية مف جية ،وشرائح مختمفة مف

المجتمع مف جية أخري.

الكممات الدالة
مواقع التواصؿ االجتماعي ،االعبلـ الجديد ،الحمبلت االنتخابية ،التسويؽ السياسي ،السموؾ االنتخابي،
االنترنت ،الفيسبوؾ ،تويتر ،اليوتيوب.

ج

Abstract
Marketing is revolved around how to satisfy needs and desires, in a suitable time and a proper
place. In policy , the idea is by itself the same economy and marketing are based on the notion
that there is some rules like scarcity , demand , and supply as opposed to policy. But , indeed,
policy is dealing with political products that are unsperatable from the public interest. So the
difference is clear , in economy there must be some control on the product , quality and its
comparison with the price paid. As for policy , it is difficult to control the quantity of the
political offerings because they might impeded with the national interests variation of countries.
This study aims to analyze and interpret the importance of using social network sites in
political marketing and the nature of their relationship, which has become one of the most
important contemporary political forces strategies in trying to deliver their goals at the lowest
cost and as soon as possible, with the possibility for direct interaction with the receiver or the
encouragement and support or to give suggestions and ideas new and is interested in the study in
dealing with the role of modern media in the political sphere on the one hand, political and
marketing through social network sites on the other hand, the virtual space and over as an
effective and innovative political marketing, and this study of descriptive studies using income
theory and methodology in media science and Political Science, making it a great importance as
it combines the two fields scientific different, and so by referring to the scientific heritage in the
field of media and political concerning the use of social network sites in the political marketing
which developed countries represent and the Arab countries.
The importance of the thesis is that it seeks to identify the role of the new media in managing
electoral campaigns, and how it helped create functions that contribute to communication with
the voters and spread the electoral message and; furthermore, change the electoral behavior. such
Functions are embodied in the information function and making of mental image , the
communication function and mobilization function and –at last- building the bridges of
confidence between candidates and voters, in addition to utilizing new media as a tool to
confront counter – campaigns.
The aim of the study is to display the notion and the qualities of Political Marketing and the
main characteristics and principles that help to study and analyze it through some elements.
Political Marketing is known as the activity or the group of activities that aim at enlarging and
organizing the number of the proponents of a certain political candidate or party or any program
or opinion.
ح

This study sought to identify the role of social media in managing electoral campaign.
The study has posted a central question as follows; How did the social media contribute to
managing electoral campaigns? Applying that on mentioned case, how did social media
contribute to American elections and the elections in Arab countries? The study depends on the
historical and the critical method in analyzing the historical stages of the campaigns.
The results show that the new media coverage was influenced by the strategies that
dominate election campaigns in many countries in terms of its focus candidate “candidate –
based” more than on political parties “party – based”. Also, finding indicate a tendency of the
social media to focus on the personal aspects of the race, compared to dealing with the issued in
the programs. The social network sites are available these sites space wide freedom of
publication and expression, those networks play an important role in the political marketing
communication as an effective, however, the political parties; what form these sites interesting
political environment interesting in the field of political communication to communicate and
direct interaction between the political entities on the one hand, the different segments of society
on the other.
Key words:
Social media, New media, electoral campaigns , political marketing, electoral behavior , Internet,
Facebook, twitter and Youtube.
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مقدمة الدراسة

بارز في تشكيؿ اإلدراؾ والوعي السياسي ،فكثير مف الدراسات والبحوث
دور ًا
تمعب وسائؿ اإلعبلـ ًا
اىتمت باالتجاىات والسموؾ السياسي لؤلفراد ،ووجدت أف وسائؿ اإلعبلـ وخاصة الحديثة منيا أصبحت أكثر

تأثير في األوساط الجماىيرية ولدى األنظمة السياسية.
ًا

وقد اىتـ عمماء السياسة واالتصاؿ السياسي بدراسة التفاعؿ بيف نظاـ االتصاؿ والنظاـ السياسي
مؤكديف عمى جوىرية العبلقة بينيما ،إال أف كؿ منيما يؤثر ويتأثر باآلخر ،فاإلعبلـ يعتبر بمثابة حمقة

الوصؿ بيف رجاؿ السياسة وصانعي القرار مف جية والجماىير مف جية أخري ،وال توجد داللة عمى أىمية

االتصاؿ وعبلقتو بالنظاـ السياسي المعاصر أبمغ مف مقولة " Gabriel Almondكل شيء في السياسة

اتصال" إذ أف النظاـ االتصالي ىو مجرى تدفؽ المعمومات مف النخبة السياسية إلى الجماىير مف جية ،وىذه
العمميات التفاعمية التي يؤدييا النظاـ اإلعبلمي شبييا ألموند بالدورة الدموية داخؿ النظاـ السياسي.

)(Almond, 2003, P70

تعد الحمبلت االنتخابية ألي حزب أو مرشح مف األدوات الضرورية والميمة في تنفيذ السياسة
أساسا مف المرتكزات والموضوعات والمواقؼ السياسية الخاصة بو والتي تميزه عف
الخاصة بو ،وىي تنبع
ً
غيره ،وتبرز فاعمية الحمبلت االنتخابية وقوتيا في ضوء حجـ وطبيعة القوى أو االتجاىات السياسية القائمة،
وفي الوقت الراىف ال تحدث الدعاية االنتخابية عمى المستوى المفظي فحسب ،بؿ تمتد إلى استخداـ اإلعبلـ

االلكتروني وشبكات التواصؿ االجتماعي ،ومف ثـ تمعب دور ىاـ في تمقيف المواطنيف عدد مف النظريات

والمبادئ الرئيسية التي تدفعيـ لمتعاوف والتأييد ،ثـ ال يمبث ىذا الدور الدعائي أف يصير
مرجعا ودليبلً
ً
أساسيا في النشاط السياسي المشترؾ المؤدي إلى زيادة شعبية تجاه فرد أو
لمشعوب ،ويمعب ًا
ميما و ً
دور ً

أبعادا سياسية معينة تريد تحقيقيا.
جماعة تستيدؼ ً

وعمى ىذا األساس فإف مواقع التواصؿ االجتماعي تعتبر قوة ضرورية بالنسبة لمساسة ،بحيث يمكف

أف تجعؿ الرأي العاـ عرضة لمتغير حسب النتائج واألخطاء التي تبدو لمجماىير ،ولكف ىذا التغيير يتوقؼ

عمى مدى قابمية المواطنيف لتبديؿ آرائيـ وأفكارىـ بتأثير الدعاية السياسية التي تستخدميا اإلرادة السياسية

لمدولة أو الحزب السياسي في تحقيؽ أىدافيا ونشر مبادئيا وأفكارىا.
لـ يكف ظيور مواقع التواصؿ االجتماعي بمنأى عف مسئولي الحمبلت االنتخابية .فمع مطمع األلفية
بدأ منظمو ومديرو الحمبلت االنتخابية يمتفتوف إلى إمكانية توظيؼ االنترنت في تعزيز مرشحييـ ،ووجدوا

ضالتيـ باألخص في شبكات التواصؿ االجتماعي التي تضمف الوصوؿ الفعاؿ إلى الناخبيف في الدوائر

االنتخابية المختمفة ،فضبلً عف التعرؼ عمى اآلراء المؤيدة والمضادة.
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ُيعد المرشح األمريكي ىوارد ديف مف أوائؿ المرشحيف الذيف فطنوا إلى أىمية استخداـ وسائؿ
االتصاالت الحديثة أو ما يعرؼ باإلعبلـ الجديد في الجيود التسويقية في االنتخابات التمييدية في الحزب

الديمقراطي عاـ 2004ـ .وعمى الرغـ مف فشمو في الحصوؿ عمى ترشيح الحزب الديمقراطي لو في
االنتخابات التمييدية لمرئاسة ،إال أف استخدامو لؤلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي أظير قدرة عالية عمى

التواصؿ مع عدد كبير مف مستخدمي ىذه الشبكات(Perlmutter, 2008, P7) .

تسببت االنتخابات األمريكية األخيرة بنتائجيا الصادمة في زيادة انعداـ الثقة باإلعبلـ األمريكي
التقميدي ،ومف ثـ؛ فالمستقبؿ ينذر بمزيد مف المخاطر عمى عممية نشر المعمومات ،في ظؿ تراجع قوة

اإلعبلـ التقميدي ،وتزايد تأثير الوسائط الجديدة لنشر المعمومات ،فعقب ظيور النتيجة عمقت "واشنطف بوست"
في عنواف رئيسي عمى رد الفعؿ مف جانب الجميور بقوليا "ثمف االنحياز :الجميور األمريكي يتجنب

االستماع لؤلخبار عمى وسائؿ اإلعبلـ المختمفة"(Messner, 2010, P79) .

عمى الجانب اآلخر ،رغـ حداثة استخداـ المرشحيف السياسييف واألحزاب السياسية لموسائؿ التواصؿ

االجتماعي في حمبلتيـ االنتخابية في مصر ،وقد ظير االىتماـ المتزايد باستخداـ وسائؿ التواصؿ

االجتماعي في الحمبلت االنتخابية بوجو عاـ مف بعد ثورة  25يناير 2011ـ ،والتي كانت ليا دور بارز في
نشر المعمومات والحقائؽ مف خبلؿ نشر النصوص والصور الفوتوغرافية والفيديو ،ومف بعدىا استخدـ القادة

السياسيوف واألحزاب السياسية شبكات التواصؿ في حمبلتيـ االنتخابية لتحقيؽ أىداؼ رئيسية مف أىميا
التفاعؿ مع الناخبيف مف خبلؿ اتصاؿ ثنائي االتجاه ،وتحقيؽ التكامؿ والترابط بيف مختمؼ الحمبلت

االنتخابية في باقي الوسائؿ االتصالية ،باإلضافة إلى تشجيع الناخبيف لتكويف مجتمع انتخابي افتراضي يتـ

مف خبللو تبادؿ المعمومات والخبرات البلزمة لمقرار االنتخابي ،وتقديـ الدعـ المادي والمعنوي البلزـ
الستم اررية الحمبلت االنتخابية ونجاحيا.
حاليا تؤثر في العممية السياسية بعدة طرؽ،
ومف ثـ يمكف القوؿ ،أف شبكات التواصؿ االجتماعي ً
اتساعا التي تحمؿ
أوليا :أنيا تؤثر في المنافسة االنتخابية ،حيث تعد ىذه الوسائؿ القنوات األساسية األكثر
ً
العروض والمنتجات والوعود السياسية لؤلحزاب والمرشحيف السياسييف إلى الناخبيف المحتمميف ،وثانييما :أنيا
تجو نظر الناخبيف إلى اإلجراءات التي يتخذىا السياسيوف ،والتي ليس مف مقدور الناخبيف إدراكيا بشكؿ

مباشر ،وثالثيما  :أنيا تؤثر في العممية السياسية مف خبلؿ تأثيرىا في األوزاف واألىمية النسبية التي يعطييا
الناخبوف لمقضايا المختمفة عند اختيار العرض أو المنتج السياسي الذي سيصوتوف لو.

مشكمة الدراسة

تتمثؿ المشكمة البحثية في التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت

االنتخابية ،ويمكف صياغة المشكمة البحثية لمدراسة في شكؿ تساؤؿ رئيسي كالتالي:
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كيف يمكن أن تساىم موا ع التواصل االجتماعي في تسويق الحمالت االنتخابية؟
يثير التساؤؿ الرئيسي العديد مف األسئمة الفرعية ،والتي تساىـ في اإلجابة عمييا تحديد أركاف الدراسة
مثؿ-:
 -1ماىية مجاالت ونظريات اإلعبلـ االلكتروني؟
 -2كيؼ يمكف أف يسيـ التسويؽ السياسي في صناعة الصورة الذىنية لممرشح السياسي؟
 -3ما ىي استراتيجيات وخطوات تسويؽ الحمبلت االنتخابية؟

 -4ما ىي االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في الدعاية االنتخابية مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي
بالواليات المتحدة األمريكية؟

 -5إلى أي مدي يمكف أف تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في الدعاية االنتخابية في مصر؟

أىداف الدراسة

تيدؼ الدراسة الحالية إلى-:

 تناوؿ موضوع شبكات التواصؿ االجتماعي بمواقعيا المختمفة التي أصبحت قوة ال يستياف بيا ،ومف
الضرورة االستعداد العممي والنفسي لمتعامؿ معيا وحسف توظيفيا.

 تقديـ إطار عاـ لممرشحيف السياسييف يتـ مف خبللو اتباع األسس والمعايير العممية التي تقوـ عمييا مواقع
التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية.

 تناوؿ موضوع صناعة الصورة الذىنية وتشكيؿ الرأي العاـ عبر وسائط اإلعبلـ االلكتروني التي تحتاج
إلى حكمة في التخطيط ودقة في التنفيذ واخبلص في التقويـ.

 التطرؽ إلى الحمبلت االنتخابية وكيؼ يمكف أف تسيـ مواقع التواصؿ االجتماعي في إشعاؿ الحرب
النفسية مف خبلؿ حرب الشائعات.

 توضيح كيؼ يمكف أف تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في الواليات المتحدة األمريكية ومصر في
تسويؽ الحمبلت االنتخابية.

أىمية الدراسة

أ -األىمية العممية:
عمى الرغـ مف اىتماـ عدد كبير مف الباحثيف الغربييف بمواقع التواصؿ االجتماعي ،وتطرؽ البعض

منيـ لمعبلقة بيف مواقع التواصؿ االجتماعي وادارة الحمبلت االنتخابية ،إال أف الدراسات التي تناولت ىذا
الموضوع بالمغة العربية محدودة ،ويعزى ىذا إلى حداثة ىذا الموضوع ،واعتقاد معظـ األكاديمييف بأف
اإلعبلـ اإللكتروني ال يحظى بدور فاعؿ في الواقع العربي .كما أف الواقع العربي قبؿ ما يعرؼ "بثورات
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الربيع العربي" ،كاف يشيع فيو نمط الحكـ االوتوقراطي السمطوي الذى بدوره يسعى إلى وجود انتخابات شكمية
ال تيتـ بصوت المواطف ومف ثـ ال تسعى إلى إعداد حمبلت انتخابية تسعي إلى التأثير في سموكو .وبالتالي

فإف ىذه الدراسة تعد مف أوائؿ الدراسات بالمغة العربية التي تسعى إلى معرفة دور شبكات التواصؿ

االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية.
ب -األىمية العممية:
حيويا وىو مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في تسويؽ الحمبلت
موضوعا
إف ىذه الدراسة تعالج
ً
ً
االنتخابية ،وىو يمثؿ جزًءا مف خصائص مرحمة االنتقاؿ الديموقراطي التي تمر بيا النظـ العربية ،فيي نظـ
لـ تستقر بعد ،إذ ال يوجد اتفاؽ عاـ داخميا حوؿ شكؿ النظاـ السياسي واالقتصادي وطبيعة النظاـ

االجتماعي المنشود ،وعمى ىذا األساس ،فيناؾ العديد مف القضايا المحورية التي لـ تحسـ بعد ،ومف ثـ
تحاوؿ الدراسة رصد وتحميؿ كيفية لجوء المرشحيف لئلعبلـ الجديد في حممتيـ االنتخابية ،وكيؼ يمكف أف

ترجح كففتيـ عف كفة منافسييـ.

حدود الدراسة

الحدود الزمانية :تتعرض ىذه الدراسة لوسائؿ اإلعبلـ الرقمي التي انتشرت في العقد األخير مف القرف
العشريف حتي وقتنا ىذا.
الحدود المكانية :تحاوؿ الدراسة التطبيؽ عمى كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية ومصر.
حدود الموضوع :تتناوؿ الدراسة التركيز عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية.
الحدود البشرية :تحاوؿ الدراسة الحالية التركيز عمى العنصر البشري باعتبار أف اهلل تعالى أعطى لئلنساف
إرادة ُح َّرةً ،ونفساً كريمة ،ومف ىنا فإف اإلنساف ال ُيمكف تطويعو إال إذا أراد ىو أف يكوف دمية بيد اآلخريف،
يعبثوف بو ،ويتحكموف بإرادتو كيفما شاءوا ،ووقتما أرادوا.
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منيجية الدراسة

سوؼ يمجأ الباحث إلى استخداـ العديد مف المناىج واألدوات المتكاممة التي تخدـ ىدؼ الدراسة

منيا:
 -1المنيج الوصفي التحميمي:
لدراسة أي ظاىرة فإنو البد مف عمؿ وصؼ ليا ،مف خبلؿ وصؼ منظـ لمحقائؽ ولمميزات مجموعة

معينة أو ميداف مف مياديف المعرفة اليامة بطريقة موضوعية وصحيحة ،ويستخدـ البحث الوصفي التحميمي
بشكؿ مبدئي لوصؼ حالة أو حدث معيف ،وىو عبارة عف جمع بيانات وصفية ،وليس بالضرورة توضيح
عبلقات أو اختبار فرضيات ،والقياـ بتنبؤات أو التوصؿ إلى معاف ومضاميف ،رغـ أف البحث ييدؼ إلى

التوصؿ إلى تمؾ األىداؼ (الطيب ،1985 ،ص .)87وسوؼ نوظؼ ىذا المنيج في ىذه الدراسة مف خبلؿ
وصؼ المتغيرات التي يتضمنيا موضوع ظاىرة اإلعبلـ اإللكتروني الناتجة عف تفجر المعمومات واتاحة

العديد مف خدمات االتصاؿ الحديثة وكيؼ يتـ توظيفيا في تسويؽ الحمبلت االنتخابية.
 -2منيج االتصال السياسي:

تعددت تعريفات االتصاؿ السياسي ومف ضمف ىذه التعريفات ،بأف االتصاؿ السياسي ،ىو النشاط

السياسي الموجو الذى يقوـ بو الساسة أو االعبلميوف أو عامة الشعب والذي يعكس أىداؼ سياسية محددة

تتعمؽ بقضايا البيئة السياسية وتؤثر في الحكومة أو الرأي العاـ أو الحياة الخاصة مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ

المتعددة ،ومف ىذا التعريؼ ىناؾ عناصر أساسية لبلتصاؿ السياسي كالتالي( :البشر ،1997 ،ص)16
 النشاط السياسي :وىو مضموف العممية االتصالية السياسية.
 القائـ باالتصاؿ :وىو الساسة أو االعبلميوف أو عامة أفراد الشعب.

 اليدؼ :ىو الذي يتضمف األثر المقصود مف الرسالة سواء اكاف متعمقاً بوظيفة التأثير في الرأي العاـ.

 الوسيمة  :وىي كؿ وسيمة اتصالية تجسد النشاط السياسي الذي تمارسو الحكومة أو االعبلميوف أو أفراد
الشعب.

وسوؼ تقوـ الباحثة بتوظيؼ ىذا المدخؿ في دراستو ،حيث أف النشاط السياسي يتمثؿ في التركيز
عمى الحمبلت االنتخابية .والقائـ باالتصاؿ ىـ منظمو الحمبلت االنتخابية وبعض المتطوعيف المؤيديف .في

حيف أف اليدؼ يضـ كؿ مف التأثير عمى الرأي العاـ والناخبيف بصفة خاصة بؿ تغيير سموكيـ االنتخابي،
ودفعيـ إلى التصويت في االنتخابات ،عبلوة عمى تعبئة أكبر قدر مف أجؿ جمع تبرعات حممتو االنتخابية.
في حيف أف الوسائؿ التي يتـ االعتماد عمييا في الحمبلت االنتخابية تتعدد بشكؿ كبير وتضـ اإلعبلـ الجديد
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سواء كانت المواقع اإلليكترونية إلى جانب التركيز عمى شبكات التواصؿ االجتماعي مف أجؿ التواصؿ مع
الشباب بصورة كبيرة والذي تعد محط استقطاب.
 -3منيج التسويق السياسي والتكنولوجيا السياسية:
تعددت تعريفات التسويؽ السياسي ومف ضمف ىذه التعريفات ،أف التسويؽ السياسي ىو "مجموعة
مف العمميات األساسية تستخدـ لتسويؽ األحزاب والمرشحيف ،ويتـ ذلؾ في فترة االنتخابات" .عبلوة عمى ذلؾ

يكمف النظر لم تسويؽ السياسي عمى أنو مرادؼ الستخداـ تقنيات االقناع في حمبلت لترويج كؿ مف

السياسييف وسياستيـ ،واستعارة تقنيات اتصاؿ مينية ،كما يتضمف دراسة الجميور .وأصبح الحديث يدور

حوؿ عرض وطمب البضائع السياسية وفكرة التوازف بيف المدخبلت والمخرجات ،فإذا كانت السوؽ االقتصادية

بحكـ العرض والطمب فييا سيادة المستيمؾ بينما السوؽ السياسية تحكميا سيادة الناخب.

)(Jarris, 1996, P35

وسوؼ تسعى الباحثة عمى توظيؼ ىذا المدخؿ مف خبلؿ التعرؼ عمى األساليب التي يتـ اتباعيا

مف أجؿ معرفة السوؽ االنتخابي.

مصطمحات الدراسة

ىناؾ عدد مف المفاىيـ المركزية التي تتمحور حوليا الدراسة:

 -1اإلعالم االلكتروني:
يعد مفيوـ االعبلـ االلكتروني في مقدمة المفاىيـ التي افرزتيا الثورة التكنولوجية الحديثة والذي لـ
يتفؽ حتى اآلف عمماء االعبلـ واالتصاؿ عمى وضع تعريؼ و ٍ
اؼ لو ،لذلؾ تعددت التعريفات وكذلؾ
المسمي ات ىناؾ مف يسميو اإلعبلـ الرقمي أو اإلعبلـ االجتماعي أو االعبلـ التفاعمي أو إعبلـ الوسائط
الشعبي إلخ...

ُيعرؼ اإلعبلـ االلكتروني عمى أنو "الخدمات والنماذج االعبلمية الجديدة التي تتيح نشأة وتطوير
محتوى وسائؿ االتصاؿ االعبلمي آلياً أو شبو آلي ،في العممية االعبلمي باستخداـ التقنيات االلكترونية
الحديثة الناتجة عف اندماج تكنموجيا االتصاؿ والمعمومات كنواقؿ إعبلمية غنية بإمكانيا في الشكؿ

والمضموف ،كما أف االعبلـ االلكتروني ىو االشارات والمعمومات الصور واالصوات المكونة لمواد اعبلمية

بأشكاليا المختمفة التي ترسؿ أو تستقبؿ عبر المجاؿ الكيرومغناطيسي.
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 -2موا ع التواصل االجتماعي:
يمكف تعريؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بأنيا :منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح
لممشترؾ فييا بإنشاء موقع خاص بو ،ومف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي اإللكتروني مع أعضاء آخريف

لدييـ االىتمامات واليوايات نفسيا أو جمعو مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية( .راضي ،2006 ،ص)35
ويمكف تحديد التعريؼ اإلجرائي لمواقع التواصؿ االجتماعي بما يمي-:

خصوصا الشباب وفي جميع أنحاء
الفيسبوك :ىو الموقع الذي استأثر بقبوؿ وتجاوب الكثير مف الناس
ً
العالـ ،فيناؾ مف استفاد منو لمتواصؿ بالصور ولممفات والمحادثة (الدردشة) مع أصدقائو وىناؾ مف استغمو
في الجانب السمبي.

رمز لو ،وىو
تويتر :ىذا الموقع أخد اسمو مف مصطمح "تويت" الذي يعني "التغريد" ،وأتخذ مف العصفورة ًا
نصا مكثفًا لتفاصيؿ كثيرة.
خدمة مصغرة ،ويجوز أف يطمؽ عميو ً
اليوتيوب :ىو الموقع الذي استطاع بفترة زمنية قصيرة ،الحصوؿ عمى مكانة متقدمة ضمف مواقع التواصؿ
االجتماعي ،وىو موقع لمقاطع الفيديو متفرع مف "جوجؿ" ،يتيح إمكانية التحميؿ عميو أو منو لعدد ىائؿ مف
مقاطع الفيديو.
 -1التسويق السياسي والتكنولوجيا السياسية:
ىي عممية متواصمة ومستمرة لتخطيط وتنفيذ وتقويـ البرامج السياسية بما يساعد عمى إشباع

احتياجات ورغبات المواطنيف لضماف النجاح لؤلحزاب والمرشحيف في البيئات السياسية المختمفة.

(الجماؿ ،2005 ،ص)28

 -2مفيوم المشاركة االنتخابية:

يعد االنتخاب دعامة أساسية لنظاـ الحكـ الديمقراطي ،باعتباره وسيمة لممشاركة في تكويف المجالس
النيابية والرئاسية التي يستمدوا وجودىـ مف اإلرادة الشعبية ،ومف ثـ يظير االنتخاب كوسيمة لبلتصاؿ بيف

الحكاـ والمحكوميف.

ويعرؼ  Jean Paul Gharnayاالنتخاب بأنو" :ممارسة حؽ االختيار عمى نحو تتسابؽ فيو
اإلرادات المؤىمة لتمؾ الممارسة( .سعد ،2005 ،ص)27
يتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف االنتخاب عمؿ جماعي ومشروط ويخوؿ ممف يستوفي شروطو

الحؽ في االختيار.
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تذىب نظرية المشاركة االنتخابية مف حؽ شخصي إلى التأكيد بأف المشاركة االنتخابية إنما تشكؿ
حقًا مف الحقوؽ األساسية التي ينبغي أف يتمتع بيا أي إنساف ،وتستند ىذه النظرية في تأكيدىا عمى أف
المشاركة االنتخابية إنما ىي حؽ مف حقوؽ المواطف الطبيعية إلى نظرية السيادة الشعبية ،التي تقوـ عمى أنو
لكؿ مواطف حؽ المشاركة في الشؤوف العامة لببلده ،وبالنظر لعدـ إمكانية المشاركة المباشرة فعمى األقؿ

االعتراؼ لكؿ مواطف بحؽ المشاركة غير المباشرة ،أي االعتراؼ لو بحؽ المشاركة االنتخابية.

(بسيوني ،د.ت ،ص)226

ومف ثـ ،فإف المشاركة االنتخابية ىي تمؾ الوسيمة التي تمكف المواطنيف مف اختيار حكاميـ ،وفقًا
ألطر وقواعد تتماشي مع الدستور والنظاـ السياسي القائـ.
-4الحممة اإللكترونية:
يتـ فييا توظيؼ تقنية المعمومات واالتصاالت في دعـ العممية االنتخابية لممرشح ،مف خبلؿ إنشاء

مواقع إلكترونية لمدعاية االنتخابية لممرشح ومف خبلؿ قوائـ البريد اإللكترونية التي تمعب دو اًر في ايصاؿ

رسالة المرشح لمناخبيف( .بسيوني ،د.ت ،ص)230
-5الصورة الذىنية:

ىي االنطباع الذي يكونو الفرد عف األشياء المحيطة بو متأث اًر بالمعمومات المختزنة عنيا وفيمو ليا

وبذلؾ فإف الصورة الذىنية ىي نتاج تفاعؿ عناصر المعرفة واألدراؾ( .حجاب ،2007 ،ص )171ويرى
(ولندج) أف الصورة الذىنية تنبني عمى خبرات اإلنساف السابقة مف لحظة الميبلد ،وربما قبؿ ذلؾ ،واإلنساف
جنيف في بطف أمو ،ويتمقى الكائف الحي رسائؿ مستمرة عف طريؽ األحاسيس والصور تكوف واضحة في

البداية ثـ يبدأ اإلنساف بعدىا يدرؾ وجوده كشيء وسط عالـ األشياء ،ويكوف ىذا بداية التصور الذي يمكف
وصفو باإلدراؾ .فالصورة الذىنية عممية حركية تتغير حسب تطور الواقع االجتماعي وتغير االوضاع

االقتصادية والظروؼ السياسية والثقافية ،لذلؾ فيي ال تتصؼ بالثبات والجمود وانما تتسـ بالمرونة.
(الديممي ،2005 ،ص)66
-6الحمالت االنتخابية:
مجموعة مف األنشطة التي يقوـ بيا الحزب أو المرشح السياسي بيدؼ إمداد الجميور والناخبيف

بالمعمومات عف برنامجو وسياستو وأىدافو ،ومحاولة التأثير فييـ بكؿ الوسائؿ واألساليب واإلمكانات المتوفرة

مف خبلؿ جميع وسائؿ االتصاؿ واإلقناع وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى أصوات الناخبيف وتحقيؽ الفوز في

االنتخابات( .منير ،2006 ،ص)99
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ك ما يمكف تعريفيا عمى أساس أف الحممة االنتخابية ىي العممية الدعائية المنظمة والمخططة والتي
تتـ بعناية فائقة مف المرشح نفسو او الحزب نفسو أو الكياف السياسي ودلؾ باستخداـ كافة إمكانات وسائؿ

اإلعبلـ المتاحة واألساليب االقناعية المختمفة إليصاؿ رسالة معينة (البياف -البرنامج االنتخابي) إلى
الجميور المستيدؼ (الناخبيف) والتأثير عمى عممية التصويت لصالح المرشح أو البلئحة االنتخابية التي

يمثميا( .منير ،2007 ،ص)32

ومف الناحية النظرية يعرفيا " دنيس ماكسويؿ" عمى أف الحممة االنتخابية بأنيا " الجيود االتصالية تمتد الى
مدة زم نية ،وتستند الى سموؾ مؤسسي او جمعي ،يكوف متوافقا مع المعايير السائدة ،بيدؼ توجيو وتدعيـ،
وتحفيز اتجاىات الجميور نحو أىداؼ مقبولة اجتماعيا مثؿ التصويت( .بف صغير ،2004 ،ص)108

الدراسات السابقة

تعد مرحمة االطبلع عمى الدراسات السابقة والبحوث حوؿ موضوع الدراسة مف المراحؿ اليامة في

الدراسة ،وىي مرحمة ضرورية والزمة لكؿ بحث عممي ميما كانت طبيعتو فالباحث عندما يضع تصور
لحدود البحث ،فإف ىذا التصور ال ينبع مف فراغ بؿ البد ىنا الرجوع لمدراسات السابقة التي تناولت الموضوع

بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،ذلؾ ألف مراعاة التراث العممي تمقي المزيد مف الضوء عمى األفكار الميمة
واآلراء التي كتبت عف الموضوع المراد دراستو وبحثو كما توضح النتائج التي توصؿ إلييا اآلخروف.

وبناء عمى ما سبؽ ،فقد حددت الباحثة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة عمى النحو
التالي-:
 -1ثروت مكى" ،وسائل االتصال والمشاركة السياسية :دراسة التجربة المصرية" ،رسالة دكتوراه ،كمية
اال تصاد والعموم السياسية ،جامعة القاىرة.1993،

تناولت ىذه الدراسة العبلقة بيف وسائؿ االتصاؿ والمشاركة السياسية مشيرة إلى الحالة المصرية،
ليس فقط مف خبلؿ دراسة أثر االتصاؿ عمى المشاركة ومتطمباتيا ،ولكف أيضا مف خبلؿ دراسة أثر
المشاركة السياسية والعوامؿ المحددة ليا عمى فاعمية االتصاؿ .وتـ استخداـ المنيج التحميمي ،واالقتراب

النظمي ،ودراسة الحالة .وتوصمت الدراسة إلى أىمية الدور الذي تؤديو وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية والتأثير

المتبادؿ ،ليس فقط مف خبلؿ أثر االتصاؿ عمى المشاركة ومتطمباتيا ،ولكف أيضاً مف خبلؿ أثر المشاركة
السياسية والعوامؿ المحددة ليا عمى فاعمية االتصاؿ .واستخدمت الدراسة المنيج تحميؿ النظـ ،ودراسة
الحالة ،وتوصمت إلى أف أىمية الدور الذي تقوـ بو وسائؿ االتصاؿ الجماىيري يتوقؼ عمى طبيعة العبلقة

بينيا وبيف النظاميف االجتماعي والسياسي ،كما أف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري تعكس البناء الذي تعمؿ فيو

وتؤثر فيو ويؤثر عمييا ولذا فإنيا تكتسب أىمية خاصة في الدوؿ النامية والتي تعد ظروفيا معوقاً لممشاركة
وال تتوفر فييا الحد األدنى مف متطمبات المشاركة.
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 -2نجوى عبد السالم " ،تجربة الصحافة اإللكترونية المصرية والعربية :الوا ع وآفاق المستقبل" ،المجمة

المصرية لبحوث اإلعالم ،العدد الرابع.1998 ،

تناولت الدراسة بشكؿ رئيسي مدى اختبلؼ الصحؼ اإللكترونية عف النسخ المطبوعة مف الجرائد،
ومدى االستفادة مف تكنولوجيا الوسائط المتعددة في الصحافة اإللكترونية العربية مقارنة بالصحافة اإللكترونية
العالمية وأبرز المشكبلت الفنية التي تواجو القائميف عمى إصدار ىذه الصحؼ والتصورات المطروحة لمقضاء
عمييا .وقد توصمت الباحثة إلى جممة مف النتائج أبرزىا  :عدـ استخداـ الصحؼ العربية إلمكانات الوسائط

المتعددة ،مع عدـ سعي ىذه الصحؼ لبلستخداـ الوظيفي لمتقنيات ؛ حيث أكتفت الصحؼ العربية في

استخداميا لمنص التشعبي عمى الربط بيف األيقونات الموجودة في صفحة االستقباؿ والموضوعات المرتبطة

بيا دوف ربط ىذه الموضوعات بأرشيؼ الجريدة ،أو بمواقع أخرى تضيؼ لمقارئ تفاصيؿ أعمؽ عف الحدث.
 -3دانيا أسماعيل "التطورات وحدود األخبار المباشرة عمى اإلنترنت في العالم العربي" ،رسالة ماجستير،
كمية جولد سميث ،جامعة لندن .2004

وقد ركزت الدراسة عمى التحديات التي تواجو تطبيقات األعبلـ الجديد في الوطف العربي ومف ضمف
نماذج ىذا األعبلـ الجديد (موقع العربية .نت) وحجـ مساىمتو في خدمة المجتمع العربي .أما التطبيقات
التي استخدمتيا الباحثة في ىذه الدراسة فكانت عبارة عف تحاليؿ نوعية مستخمصة مف مقاببلت مطولة

أجرتيا مع الكادر اإلداري لموقع العربية نت استطمعت مف خبلليا النظريات المختمفة المحيطة بتكنموجيا
األعبلـ الجديد والمجتمع وتأثيرات شبكة األنترنت وتكنولوجيا االتصاؿ عمى العبلقات االجتماعية والمجتمع
المدني .وقد استنتجت الباحثة في ختاـ دراستيا أف العربية نت جزءا واحدا فقط مما تمثمو األخبار العربية

لمجماىير العربية ،ومع ذلؾ فإف التنوع الذي تقدمو مف حيث المحتوى والتركيز ،يعتبر قيما جدا لتنمية سوؽ
األعبلـ في المنطقة ولمتعاوف مع المجموعات السابقة في المجتمع في مجاؿ األعبلـ الجديد.

4- Robert M. Worcester and Paul R. Baines, Two Triangulation Models in
Political Marketing: The Market Positioning Analogy, Elections on the
Horizon Conference, 2004.
سعت ىذه الدراسة إلى انتاج نموذج لمتخطيط التسويقي لؤلحزاب السياسية في النظاـ السياسي

البريطاني لمساعدة االحزاب في تحديد الدوائر المترددة في اختيار األعضاء ،أي التي ال تقوـ بالتصويت

عمى أساس حزبي ،وكذلؾ المر بالنسبة لمناخبيف .وتوصمت الدراسة إلى ضرورة أف يسعى الخبراء السياسييف
إلى استخداـ نموذج مخطط ومنظـ يحتوى عمى جمع وتحميؿ البيانات حوؿ الدوائر االنتخابية ،خاصة الدوائر

التي تشمؿ منافسة كبيرة بيف األحزاب .عبلوة عمى االىتماـ بصورة المرشح ووضعية الحزب في الدائرة .كما
شدد الباحث عمى ضرورة االىتماـ بالتغذية العكسية المتمثمة في التعرؼ عمى المجموعات التي قامت

بالتصويت والمجموعات التي لـ تقـ بذلؾ والتعرؼ عمى األسباب التي دفعتيـ التخاذ مثؿ ىذا القرار ،واضعاً
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في االعتبار ضرورة االىتماـ بالبرنامج المحمي ،ألف الناخب ال ييتـ إال بالقضايا التي تتصؿ بو بصورة
مباشرة.
 -5دراسة آمال المتولي "الموا ع اإللكترونية لمفضائيات العربية والصحف اإللكترونية والموا ع اإلخبارية
ومتغيرات العصر" ،أعمال المؤتمر العممي األول لألكاديمية الدولية لإلعالم( ،القاىرة :الدار المصرية

المبنانية)2005 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ نظري لظاىرة االتصاؿ اإللكتروني وطبيعة الرسالة مف خبلؿ ىذا
الوسيط ،باإلضافة إلى توصيؼ دور القائـ باالتصاؿ وحارس البوابة وفقا ليا ،ومدى إمكانية إتاحة الفرصة

لبلستقبلؿ والتنوع الثقافي والفكري ،مقابؿ أحادية التدفؽ اإلعبلمي ،أـ أف ىذه الوسائؿ مف قبيؿ فكرة الطفرة
أو الموضة التي تصاحب دائما ظيور أية وسيمة اتصالية حديثة قبؿ تعرضيا لمتقنيف .وتوصمت الباحثة إلى

نتيجتيف أوليا  :أف تعدد المواقع اإللكترونية لـ ينعكس في استقبللية إخبارية وأف كانت إمكانات اإلنترنت التي
تتعامؿ مع الفضاء اإللكتروني المفتوح عمى مدار الساعة فرضت عمى ىذه المواقع أف تمؤل ىذا الفراغ

استجابة لدوافع المنافسة عمى جذب المتمقي مما دفع ببعض القنوات التي ال تستطيع المنافسة إلى االلتزاـ بما

جاء في وكاالت األنباء العالمية الغربية (دوف تصريؼ) واعادة إنتاج ما جاء في ىذه الوسائؿ بما يعني
استمرار التدفؽ اإلخباري في أتجاه واحد ودوف أف تكوف وسيمة أخرى لعرض وجية النظر األخرى ،كما

تميزت التغطية اإلخبارية بالتموف إلى حد ما ،أما النتيجة الثانية فيي أف المواقع اإلخبارية مف حيث طبيعة
وسيمة العرض تعتمد عمى اإليجاز وتجزئة الحقيقة وترؾ اإلبحار والتجواؿ داخؿ الشبكة عمى المتمقي وفقا
لحاجتو .وقد أوصت الباحثة في نياية دراستيا بالبحث عف توصيؼ أتصالي ليذا النوع مف االتصاؿ وتأثيره
عمى مجتمعاتنا ،وكذلؾ البحث عف أطر منيجية جديدة لمبحث والتحميؿ ،كما أوصت بضرورة التأكيد عمى

وضع ضوابط إلقامة المواقع اإللكترونية وتحديد جية اإلصدار ومصادر التمويؿ وااللتزاـ بأخبلقيات النشر

كعدـ تجييؿ المصادر.

 -6صفوت العالم" ،االتصال السياسي والدعاية االنتخابية"( ،القاىرة :دار النيضة العربية.)2005 ،
أكدت تمؾ الدراسة عمى أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الدعاية السياسية والدعاية االنتخابية ،عمى
أساس أف استمرار الدعاية بكؿ الوسائؿ واألساليب الممكنة لمحب السياسي ىو تدعيـ لمدعاية االنتخابية أو
الحممة االنتخابية التي يقوـ بيا الحزي السياسي ػ إذؿ أف الحممة االنتخابية تحتوى عمى المرتكزات الدعائية

السياسية لمحزب ،مع األخذ في االعتبار أىمية استثمار االتجاىات واالحداث والمواقؼ السياسية الجديدة
ومتابعة بعض التغيرات الطارئة التي يمكف االستفادة منيا وتطويرىا في الحممة االنتخابية.

12

 -7حنان الشين" ،دور نوات االتصال المباشر في تشكيل اتجاىات وسموك الناخبين المصريين نحو

األحزاب والمرشحين السياسيين :دراسة حالة" ،رسالة ماجستير ،كمية اإلعالم ،جامعة القاىرة.2009 ،

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دور قنوات االتصاؿ المباشر في تشكيؿ االتجاىات وسموؾ
الناخب المصري بالتطبيؽ عمى االنتخابات البرلمانية المصرية  .2005ولجأت الباحثة إلى استخداـ المنيج
الوصفي في الدراسة ،وتوصمت إلى التأكيد عمى أىمية وسائؿ االتصاؿ المباشر في نتائج الحمبلت االنتخابية
كعمميات اتصالية تتوافر فييا جميع عناصر العممية االتصالية ،مشيرة إلى امتبلؾ وسائؿ االتصاؿ المباشرة

لعدد مف المزايا والخصائص تجعمو أنسب األشكاؿ االتصالية إلحداث التأثيرات المطموبة مف الحمبلت

االنتخابية والدعاية السياسية .وأكدت الباحثة عمى أف ذلؾ قد دفع عدداً مف األنظمة السياسية المختمفة إلى
المجوء إلى ىذا النمط مف وسائؿ االتصاؿ ،وتوصمت إلى وجود عبلقة وثيقة بيف استخدامات قنوات

االتصاؿ ،وسقؼ الحريات الذى يضعو النظاـ السياسي الحاكـ ،فكمما قيد النظاـ السياسي الحريات فإف ىذا

يؤدي إلى ازدياد االعتماد عمى قنوات االتصاؿ المباشر كمصدر لممعمومات واآلراء وبالتالي تزداد فعاليتيا

وتأثيراتيا كمحددات لمسموؾ السياسي لؤلفراد والجماعات داخؿ المجتمع.

 -8عبير الشين" ،وسائل اإلعالم التقميدية والجديدة والمجال العام دراسة تطبيقية عمى ضايا الحريات"،
رسالة ماجستير ،كمية اإلعالم ،جامعة القاىرة.2009 ،

استيدفت ىذه الدراسة الوقوؼ عمى مدى نجاح أو فشؿ اإلعبلـ الجديد في تعزيز ممارسات
الحريات ،والى أي مدى نجح اإلنترنت في خمؽ فضاء جديد مف الحريات يجد فيو األفراد والجماعات فرصة

لمتعبير عف آرائيـ ،مشيرة في الوقت ذاتو إلى مخاوؼ استغبلؿ ىذه الوسيمة مف قبؿ الحكومات أو الجماعات

النشيطة لتعزيز قوتيا ضد المصمحة العامة .كما سعت الدراسة أيضاً إلى إلقاء الضوء عمى طبيعة فضاء
الحريات الذي اتاحو االنترنت مقارنة بالوسائؿ التقميدية في إطار نظرية المجاؿ العاـ ،وقامت بتطبيؽ ىذه
الدراسة عمى الحالة المصرية ،كما قامت الباحثة بإجراء دراسة تحميمية مقارنة لكؿ مف وسائؿ اإلعبلـ
التقميدي والجديد سواء كانت حكومية أو خاصة ،بالتطبيؽ عمى ثبلث صحؼ مف مختمؼ االتجاىات

السياسي ة والفكرية (األىراـ ،الوفد ،الدستور) ،كما قامت بتحميؿ ثبلث مواقع عمى شبكة اإلنترنت ميتمة
بحقوؽ اإلنساف.
وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي مف خبلؿ مسح محتوى قضايا الحريات في العينة

المختارة ،كذلؾ األمر مسح جميور الصفوة .وتوصمت الباحثة لعدد مف النتائج أىميا ،تفوؽ االنترنت عمى
الصحؼ في الدعوة إلى التغيير ورفض األوضاع الراىنة ،كما أشارت إلى أف المؤشرات عكست وجود فوارؽ

دالة احصائياً بيف الصحؼ ومواقع االنترنت لمجاؿ االىتماـ ،وأكدت أيضاً عمى أف اإلنترنت أتاح مجاؿ عاـ
جديد مف خبلؿ قدرتو عمى طرح وجيات نظر مختمفة تمييداً لموصوؿ إلى اتفاؽ أو تكويف رأي بشأنيا.
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 -9حنان ياسين" ،دور نوات االتصال في تشكل اتجاىات وسموك الناخبين المصريين نحو األحزاب
والمرشحين السياسيين" ،رسالة ماجيستير ،كمية االعالم ،جامعة القاىرة.2009 ،

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دور قنوات االتصاؿ المباشر في تشكيؿ االتجاىات وسموؾ
الناخب المصري بالتطبيؽ عمى االنتخابات البرلمانية المصرية  ،2005ولجأت الباحثة إلى استخداـ المنيج

الوصفي في الدراية ،وتوصمت إلى التأكيد عمى أىمية وسائؿ االتصاؿ المباشر في نتائج الحمبلت االنتخابية
كعمميات اتصالية تتوافر فييا جميع عناصر العممية االتصالية ،مشيرة إلى امتبلؾ وسائؿ االتصاؿ المباشرة
لعدد مف مزايا وخصائص تجعمو أنسب األشكاؿ االتصالية إلحداث التأثيرات المطموبة مف الحمبلت

االنتخابية والدعاية السياسية.

10- Amanda Clarke, Social Media Political Uses and Implications for
Representative Strategic Democracy, Analysis Division, Parliamentary
Information and Research Service, Canada Library, 2010.
سعت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى امكانية التوظيؼ السياسي لشبكات التواصؿ االجتماعي مف
قبؿ السياسييف والمؤسسات السياسية لمتفاعؿ فيما بينيا .كما تطرقت إلى ايجابيات وسمبيات استخداـ شبكات
التواصؿ االجتماعي لؤلغراض السياسية ،ومدى انعكاس استخداـ ىذه التكنولوجيا عمى الديمقراطية التمثيمية.

كما قامت الباحثة بعرض عدد مف الحاالت مثؿ (أمريكا ،كندا ،وبريطانيا) .وتوصمت الباحثة إلى أف ىذه

الت كنولوجيا وشبكات التواصؿ االجتماعي ساىـ مساىمة ايجابية في دعـ الديمقراطية ،حيث دعمت مف قيـ
النزاىة والشفافية وربط المواطنيف والجماىير بالمؤسسات والناشطيف السياسييف.

11- April Gustafson, Social Media and Political Participation in Sweden,
Unpublished Lecture, 2010
تناولت ىذه الدراسة تعريؼ شبكات التواصؿ االجتماعي ومدى قدرتو عمى التأثير عمى المشاركة

السياسية ،وقدرة الشبكات االجتماعية عمى فتح مجاؿ جديد لؤلحزاب السياسية والحركات االجتماعية ،وتـ
التطبيؽ عمى الحالة السويدية .وتوصمت المحاضرة إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي سمح لمناشطيف
السياسييف بتنظيـ أحزابيـ بكفاءة ،عبلوة عمى تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي في االعداد لؤلجندات

السياسية والنقاش السياسييف مع األفراد والمتواصميف عبر ىذه الشبكات.
12- Zhao Xin, An Empirical Comparison of Topics in Twetter and Traditional
Media, Singapore Management University, School of Information systems,
Technical Paper Series, 2011.
حاولت ىذه الدراسة المقارنة بيف اإلعبلـ التقميدي والجديد ،والتجأت في ذلؾ لممقارنة العممية بيف

محتوى تويتر تحديداً ووسائط اإلعبلـ التقميدي .وأكدت ىذه الدراسة عمى أف تويتر مف الممكف أف يكوف
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مصد اًر قوياً لممعمومات والموضوعات التي لـ تأخذ حي اًز االىتماـ والتغطية في اإلعبلـ الجديد .وأشار الباحث
إلى أنو إذا كاف اإلعبلـ التقميدي يحتوى فقط عمى آراء محدودة مف الصحفييف وبعض القراء ،إال أف تويتر

يسمح ألي مستخدـ لم تعبير عف آرائيـ تجاه أي شيء ،حيث يسمح لمناس بإعادة نشر المعمومات عبر
التويتات والتي تختمؼ عف اإلعبلـ التقميدي ،حيث تشير بقوة إلى أنواع المعمومات التي يجدىا األفراد ميمة

ليـ.

 -13دراسة عبد الحكيم عبد اهلل" ،دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي"
دراسة ميدانية ،اليمن.2013 ،

انطمقت الدراسة مف سؤاؿ محوري ،ما مدى مساىمة وسائؿ االعبلـ في خمؽ الوعي السياسي لمطالب
الجامعي؟
ولقد اعتمد في دراستو ىذه عمى المنيج التجريبي وذلؾ لمالو مف دور في معرفة وتحديد ابعاد العبلقة
بيف وسائؿ اإلعبلـ والطالب الجامعي وجاءت أىمية ىاتو الدراسة مف أىمية الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعبلـ
مف خبلؿ األحداث اليامة واألكثر أىمية كاالنتخابات والحمبلت االنتخابية وما يتـ تحقيقو مف خبلؿ ىذه

الوسائؿ واىـ ما جاءت بو مف نتائج:

جاءت المضاميف السياسية في الترتيب األوؿ لدى الشباب الجامعي أما فيما يخص وسائؿ اإلعبلـ

الجماىيرية فقد جاء التمفزيوف في مقدمة الوسائؿ التي يعتمد عمييا شباب الجامعات اليمنية في التعرؼ عمى
القضايا السياسية العربية تميو الصحؼ والراديو واالنترنت .فضبلً عف االىتماـ المتزايد لدى شباب الجامعات

اليمنية بمتابعة القضايا السياسية العربية والدولية والمحمية وما تعرضو وسائؿ اإلعبلـ مف مضاميف ووقائع
وما يطرح مف مشاكؿ سياسية.

من خالل العرض السابق يمكن الوصول إلى نتائج عدة من أبرزىا-:
 اختمفت أىدؼ الدراسات السابقة التي تناولت االنتخابات والحمبلت االنتخابية ما بيف التركيز عمى تحميؿالخطاب االعبلمي ،أو التركيز عمى العممية الدعائية المستخدمةػ أو التعرؼ عمى صورة المرشحيف

المتنافسيف في العممية االنتخابية ،أو التعرؼ عمى دور وسائؿ اإلعبلـ قبؿ وأثناء العممية االنتخابية ،أو

التعرؼ عمى تأثير العوامؿ الديموجرافية مف حيث التفضيبلت السياسية والتصويت في االنتخابات.

 اعتمدت معظـ الدراسات التي تناولت االنتخابات والحمبلت االنتخابية عمى منيج المسح اإلعبلمي،واعتمدت في أحياف قميمة عمى منيج دراسة الحالة.

 غمب الطابع التحميمي عمى معظـ الدراسات ،وقمت الدراسات التي أجريت عمى الجميور. ندرة الدراسات العربية التي عنيت بنظرية التسويؽ السياسي.15

 ندرة الدراسات العربية التي اىتمت بتأثير اإلعبلـ اإللكتروني عمى العممية االنتخابية. -ندرة الدراسات التي تتناوؿ كيفية تفعيؿ دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية.

متغيرات الدراسة

المتغير المستقل  :ىو المتغير الذي يتغير أوال ويؤثر في متغيرات أخرى تابعة لو ويظير في الدراسة الحالية
مف خبلؿ دراسة اإلعبلـ االلكتروني.
المتغير التابع :ىي الحالة التي تريد الباحثة تقديـ تفسر ليا ويظير في ىذه الدراسة مف خبلؿ دراسة تسويؽ
الحمبلت االنتخابية.

تقسيم الد ارسة

الفصل األول :خطة الدراسة ومنيجيتيا
 مقدمة الدراسة.
 مشكمة الدراسة.

 أىداؼ الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 حدود الدراسة.

 منيجية الدراسة.
 مصطمحات الدراسة.
 الدراسات السابقة.
 متغيرات الدراسة.

الفصل الثاني :ماىية مجاالت ونظريات اإلعالم االلكتروني
المبحث األول :نظريات دراسة اإلعبلـ االلكتروني.

المبحث الثاني :ماىية مواقع التواصؿ االجتماعي ومجاالت االستخداـ.

الفصل الثالث :التسويق السياسي وتسويق الحمالت االنتخابية
المبحث األول :ماىية ومحددات التسويؽ السياسي.

المبحث الثاني :التسويؽ السياسي وصناعة الصورة الذىنية لممرشح السياسي.

الفصل الرابع :استراتيجيات وخطوات تسويق الحمالت االنتخابية

المبحث األول :استراتيجيات الدعاية السياسية في الحمبلت االنتخابية.

المبحث الثاني :خطوات تسويؽ الحمبلت االنتخابية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي.

الفصل الخامس :االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في الدعاية االنتخابية من خالل موا ع التواصل

االجتماعي بالعالم العربي والواليات المتحدة األمريكية
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المبحث األول :دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية في الواليات المتحدة
األمريكية.

المبحث الثاني :دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية في العالـ العربي.

خاتمة

نتائج الدراسة

توصيات الدراسة
ائمة المراجع
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الفصل الثاني
ماىية مجاالت ونظريات اإلعالم االلكتروني
المبحث األول :نظريات دراسة اإلعالم اإللكتروني.
المبحث الثاني :ماىية موا ع التواصل االجتماعي ومجاالت االستخدام.
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تمييد
تعد ثورة المعمومات التي يعيشيا العالـ اليوـ أحد أىـ مراحؿ التطور التاريخي بعد الثورتيف الصناعية

األولى والثانية ،فمقد ساىمت تمؾ الثورة في إحداث العديد مف التغييرات في أنماط اإلنتاج واالستيبلؾ وطرؽ
استثناء لتمؾ القاعدة ،حيث كاف لمثورة
العيش وأساليب التواصؿ بيف األف ارد .ولـ يكف مجاؿ اإلعبلـ
ً
المعموماتية دورىا في إحداث العديد مف التغييرات في الصناعة االعبلمية وأنماط استيبلؾ المعمومات في

سياؽ عولمة االقتصاد والمعرفة واإلعبلـ.

وفي ىذا اإلطار جاء ظيور ما يعرؼ بشبكات التواصؿ االجتماعي كطفرة في المجاؿ اإلعبلمي،

والتي أثبتت وبحؽ أف العالـ أصبح قرية صغيرة .وكاف أىـ ما يميز شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ الفيس
بوؾ ،تويتر ،اليوتيوب ،وغيرىا ،أنيا تسمح لمشتركييا بالتواصؿ مع بعضيـ البعض دوف قيد أو شرط عمى

المحتوى المتبادؿ ،وىو ما أعطى لؤلفراد القدرة عمى نشر المعمومات واألخبار عمى صفحات مثؿ تمؾ
الشبكات والتعقيب عمييا دونما رقيب .مف ىنا ،بدى وكأنو أمر طبيعي أف يظير ما يعرؼ بالمواطف
اإلعبلمي الذى أصبح مصدر لممعمومات ،في الوقت الذى كاف اإلعبلـ التقميدي ينظر لممواطف عمى أنو رد

فعؿ فقط لممعمومات .وعميو ،كانت لشبكات التواصؿ االجتماعي دورىا الياـ في التأثير عمى المجاؿ العاـ.

ومف ثـ؛ جاءت أىمية الفصؿ الثاني لتناوؿ بالدراسة موضوع " ماىية مجاالت ونظريات اإلعالم االلكتروني"،
وسيتـ ذلؾ مف خبلؿ مبحثيف أساسييف عمى النحو التالي :المبحث األول :نظريات دراسة اإلعبلـ
اإللكتروني ،المبحث الثاني :ماىية مواقع التواصؿ االجتماعي ومجاالت االستخداـ.
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المبحث األول
أوال :مفيوم اإلعالم االلكتروني

نظريات دراسة اإلعالم االلكتروني

إف اإلعبلـ االلكتروني ىو إعبلـ عصر المعمومات ،فقد كاف مزيج بيف ظاىرتيف بارزتيف عرؼ بيما

ىذا العصر ظاىرة تفجر المعمومات ) .(Telecommunicationوظاىرة االتصاالت عف بعد،

) ،(Information Explosionواإلعبلـ االلكتروني يستخدـ أجيزة الكمبيوتر واالتصاالت عف بعد في إنتاج
المعمومات والتسمية وتخزينيا وتوزيعيا ،ىذه الخاصية وىي عممية توفير مصادر المعمومات والتسمية لعموـ

ال ناس بشكؿ ميسر وبأسعار منخفضة ىي في الواقع خاصية مشتركة بيف اإلعبلـ القديـ والجديد ،الفرؽ ىو
أف اإلعبلـ االلكتروني قادر عمى إضافة والتفاعؿ ىو قدرة ) (Interactivityخاصية جديدة ال يوفرىا اإلعبلـ

تماما كما يحدث في عممية
القديـ وىي التفاعؿ وسيمة االتصاؿ الجديدة عمى االستجابة لحديث المستخدـ ً
ميما إلى أنماط وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري الحالية
بعدا
ً
المحادثة بيف شخصيف .ىذه الخاصية أضافت ً
جديدا ً
التي تتكوف في العادة مف منتجات ذات اتجاه واحد يتـ إصدارىا مف مصدر مركزي مثؿ الصحيفة أو قناة

التمفاز أو الراديو إلى المستيمؾ مع إمكانية اختيار مصادر المعمومات والتسمية متى أرادىا وبالشكؿ الذي
يريده( .الكاتب ،2002 ،ص)45
إف اإلنترنت ىي باألساس اتصاؿ كوني بيف شبكات متعددة ،تربط بيف ببلييف أجيزة الكمبيوتر حوؿ
العالـ ،وأجيزة الكمبيوتر واألجيزة األخرى التي يمكف أف تتصؿ باإلنترنت مزودة باإلمكانيات التي تسمح ليس
فقط باستعراض النصوص ومشاىدة مقاطع الفيديو واالستماع إلى الممفات الصوتية ولكف يمكف ليذه األجيزة
أف تنتج ىذا المحتوى وترسمو إلى المبلييف حوؿ العالـ ،فيي تحمؿ في خواصيا كؿ ما يجعميا دا ار لمنشر

باإلضافة إلى كونيا وسيمة لبلتصاؿ عبر اإلنترنت(Ansari, 2008, P87).
حكر عمى المؤسسات اإلعبلمية الكبيرة التي احتكرتيا األنظمة السياسية قبؿ ظيور
إف ما سبؽ كاف ًا
صحفيا ومنحتو كؿ وسائؿ االتصاؿ التي تسيؿ لو عممو وتواصمو
اإلنترنت التي جعمت مف المواطف العادي
ً
مع العالـ ،والتي وصمت إلى قمتيا مع ظيور أدوات  web2.0واإلعبلـ االجتماعي والتشاركي Social

 ، Mediaفالشخص العادي يحمؿ في اليوـ مجموعة مف األدوات التي تمكنو مف القياـ بأدوار كاف يستحيؿ
عمى شخص عادي القياـ بيا( .بسيوني ،د.ت ،ص)78
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ثانيا :العوامل الرئيسية لظيور اإلعالم االلكتروني:
ً
وراء ظاىرة اإلعبلـ االلكتروني عوامؿ تقنية واقتصادية وسياسية يمكف تمخيصيا فيما يأتي:
 -1العامؿ التقني  :المتمثؿ في التقدـ اليائؿ في تكنولوجيا الكمبيوتر ،تجييزاتو وبرمجياتو ،وتكنولوجيا

االتصاالت والسيما ما يتعمؽ باألقمار الصناعية وشبكات األلياؼ الضوئية .فقد اندمجت ىذه العناصر

حاليا لكي تصبح وسيطًا
التكنولوجية في توليفات اتصالية عدة إلى أف فرزت شبكة (اإلنترنت) التي تشكؿ ً
يطوي بداخمو جميع وسائط االتصاؿ األخرى :المطبوعة والمسموعة والمرئية ،وكذلؾ الجماىيرية والشخصية.
وقد انعكس أثر ىذه التطورات التكنولوجية عمى جميع قنوات األعبلـ :صحافة واذاعة وتمفاز ،وانعكس كذلؾ
وىو األخطر عمى طبيعة العبلقات التي تربط بيف منتج الرسالة اإلعبلمية وموزعيا ومتمقييا .فقد انكمش

وزمانا وسقطت الحواجز بيف البعيد والقريب ،وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي أف تسقط الحاجز
مكانا
ً
العالـ ً
بيف الواقعي والوىمي وبيف الحاضر والغائب وبيف االتصاؿ مع كائنات الواقع الفعمي والكائنات الرمزية التي
تقطف فضاء المعمومات( .الديممي ،2005 ،ص)41

 .2العامؿ االقتصادي  :المتمثؿ في عولمة االقتصاد وما يتطمبو مف إسراع حركة السمع ورؤوس األمواؿ وىو
قاسما مشترًكا يدعـ جميع
ما يتطمب بدوره اإلسراع في تدفؽ المعمومات .وليس ىذا لمجرد كوف المعمومات
ً
النشاطات االقتصادية دوف استثناء ،بؿ لكونيا أي المعمومات سمعة اقتصادية في حد ذاتيا تتعاظـ أىميتيا
يوما بعد يوـ .بقوؿ آخر ،إف عولمة نظـ اإلعبلـ واالتصاؿ ىي وسيمة القوى االقتصادية لعولمة األسواؽ
ً
وتنمية النزعات االستيبلكية مف جانب ،وتوزيع سمع صناعة الثقافة مف موسيقى وألعاب وبرامج تمفازية مف

جانب آخر.

 .3العامؿ السياسي :المتمثؿ في االستخداـ المتزايد لوسائؿ اإلعبلـ مف قبؿ القوى السياسية بيدؼ إحكاـ
قبضتيا عمى سير األمور والمحافظة عمى استقرار موازيف القوى في عالـ شديد االضطراب زاخر بالصراعات

والتناقضات .وقد تداخمت ىذه العوامؿ التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غير مسبوقة ،جاعمةً مف اإلعبلـ

جدا ،وساحة ساخنة لمصراعات العالمية واإلقميمية والمحمية( .العسافيف،2001 ،
االلكتروني قضية شائكة ً
ص)89
يمكن تقسيم اإلعالم االلكتروني إلى أربعة أ سام:
 اإلعبلـ االلكتروني القائـ عمى شبكة اإلنترنت  Onlineوتطبيقاتيا وىو جديد كميا بصفات وميزات غير
مسبوقة وىو ينمو بسرعة وتتوالد عنو مجموعة مف تطبيقات ال حصر ليا.
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 اإلعبلـ االلكتروني القائـ عمى األجيزة المحمولة بما في ذلؾ أجيزة قراءة الكتب والصحؼ وىو أيضا
ينمو بسرعة وتنشأ منو أنواع جديدة مف التطبيقات عمى األدوات المحمولة المختمقة ومنيا أجيزة الياتؼ

والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرىا.

 نوع قائـ عمى منصة الوسائؿ التقميدية مثؿ الراديو والتمفزيوف التي أضيفت إلييا ميزات جديدة مثؿ
التفاعمية الرقمية واالستجابة لمطمب.

شبكيا أو
 اإلعبلـ االلكتروني القائـ عمى منصة الكمبيوتر  Offlineويتـ تداوؿ ىذا النوع بوسائؿ إما
ً
بوسائؿ الحفظ المختمفة مثؿ األسطوانات الضوئية وما يشبييا ويشمؿ العروض البصرية وألعاب الفيديو
والكتب اإللكترونية وغيرىا( .الكاتب)54 ،2002 ،

يمك ف أف نخمص مف التعريفات األولية إلى شبو اتفاؽ بأف الفكرة يمكف استقراؤىا مف أف اإلعبلـ

اإللكتروني يشير إلى حالة مف التنوع في األشكاؿ والتكنولوجيا والخصائص التي حممتيا الوسائؿ المستحدثة
عف التقميدية خاصةً فيما يتعمؽ بإعبلء حاالت الفردية والتخصيص وىما تأتياف نتيجة لميزة رئيسة ىي
التفاعمية فإذا ما كاف اإلعبلـ الجماىيري واإلعبلـ واسع النطاؽ وىو بيذه الصفة وسـ إعبلـ القرف العشريف
فإف اإلعبلـ الشخصي والفردي ىو إعبلـ القرف الجديد فاإلنترنت وىي واحدة مف أدواتو جعمت في مقدور أي

إنساف البحث عف األغنية والبرنامج التميفزيوني والفيمـ السينمائي والمعمومات الصحفية والعممية التي يريد في
الوقت الذي يريد ولكننا يجب أف نتفؽ بأف اإلعبلـ االلكتروني ليس إنترنت فقط فبعض تطبيقاتو بعيدة كميا

عددا مف التكنولوجيات
عف المبادئ التي تقوـ عميو تكنولوجيا اإلنترنت فاإلعبلـ االلكتروني يستبطف ً
االتصالية التي ظيرت بعد أو لتطبيؽ لمنشر اإللكتروني مف نص وصور ساكنة في نظـ الكمبيوتر والشبكات
إلى تطبيقات االتصاؿ غير المسبوقة عمى شبكة اإلنترنت( .أبو أصبع ،2006 ،ص)28

ىناؾ مجموعة مف الخصائص والمميزات التي يتمتع بيا اإلعبلـ االلكتروني عف ما سبقو وىي تتمثؿ

في دمجو لموسائؿ المختمفة القديمة والمستحدثة في مكاف واحد عمى منصة الكمبيوتر وشبكاتو وما ينتج عف
ذلؾ االندماج مف تغيير انقبلبي لمنموذج اإلتصالي الموروث بما يسمح لمفرد العادي مف إيصاؿ رسالتو إلى

مف يريد في الوقت الذي يريد بطريقة واسعة االتجاىات وليس مف أعمى إلى أسفؿ وفؽ النموذج اإلتصالي
التقميدي فضبل عف تبني ىذا اإلعبلـ لمتكنولوجيا الرقمية وحاالت التفاعمية والتشعبية وتطبيقات الواقع

االفتراضي وتعددية الوسائط وتحقيقو لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفيوـ الدولة الوطنية والحدود

الدولية( .العسافيف ،2001 ،ص)91

وخصوصا شبكات التفاعؿ االجتماعي ،مثؿ "فيسبوؾ" و "تويتر" ،ومواقع
وصار اإلعبلـ االلكتروني،
ً
التحميؿ المجاني لؤلفبلـ والمقاطع المرئية ،وعمى رأسيا "اليوتيوب" ،أحد أىـ وسائؿ صناعة الوعي ،بمعناه

وخصوصا لدى الشباب الذي ُيشكؿ النسبة األكبر مف جميور
اإليجابي أو السمبي ،في زمننا المعاصر،
ً
مستخدمي اإلنترنت ووسائؿ اإلعبلـ االلكتروني.
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مصادر نظريات اإلعالم االلكتروني
إف الشكؿ اإلتصالي الجديد ساعد بخصائصو التفاعمية وسيولة توفره عمى ظيور عدد مف المداخؿ
لفيـ اإلعبلـ االلكتروني  New Mediaوتطور وسائمو في سياقات تاريخية وتكنولوجية مختمفة ،فبعض ممف
تصدوا لمبحث في فكرة اإلعبلـ االلكتروني مقؿ بافميؾ الذي يراه مف خبلؿ مدخمي الثورة الرقمية واإلنترنت

عاما الماضية ،وباحثيف آخريف مثؿ ديفيس Davis ،وأويف Owen
وما يمييما مف تطبيقات في الخمسيف ً
الذيف يريا انطبلقتو مف خبلؿ مجموعة مف األشكاؿ اإلعبلمية الجديدة التي غيرت تماما نموذج اإلعبلـ

التقميدي كبرامج الحوار التميفزيوني  Talk Showوالبرامج المتنوعة والحية لقناة أـ تي في  MTVالموسيقية،

عمى سبيؿ المثاؿ ،وىي برامج غيرت شاشة التميفزيوف بشكؿ انقبلبي ،وىما ال يغفبلف دور التكنولوجيا الرقمية

وظي ور اإلنترنت في بمورة ىذا النوع مف اإلعبلـ ولكنيما يختمفاف مع بقية الباحثيف حوؿ تاريخ بدايات حقبة
اإلعبلـ االلكتروني)Batelle, 2005, P12).
ثالثًا :مداخل دراسة اإلعالم اإللكتروني
 -1مدخل نيغروبونتي لفيم اإلعالم االلكتروني
يحصر نيغروبونتي  Negroponteالميزات التي يتحمى بيا اإلعبلـ االلكتروني مقارنة بما سبقو في

(استبدالو الوحدات المادية بالرقمية) أو البتات بدؿ الذرات  Bits not Atomsكأدوات رئيسة في حمؿ

المعمومات يتـ توصيميا في شكؿ إلكتروني وليس في شكؿ فيزيائي ،والكممات والصور واألصوات والبرامج

والعديد مف الخدمات يتـ توزيعيا بناء عمى الطريقة الجديدة ،بدال عف توزيعيا عبر الورؽ أو داخؿ صناديؽ
مغمفة( .البير ،1999 ،ص)28
أما ميزة قدرة اإلعبلـ االلكتروني عمى المخاطبة الرقمية المزدوجة  Digital Addressabilityفيي

عبارة عف نموذج تطور مف عممية نقؿ المعمومات رقميا مف كمبيوتر إلى آخر منذ بداية رقمنة الكمبيوتر
نفسو بعد الحرب العالمية الثانية ،إلى تطور تشبيؾ عدد غير محدود مف األجيزة مع بعضيا البعض ،وىذا

مف ناحية يمبي االىتمامات الفردية  Individual Interestsومف ناحية أخرى يمبي االىتمامات العامة ،أي
أف الرقمية تحمؿ قدرة المخاطبة المزدوجة لبلىتمامات والرغبات وىي حالة ال يمكف تمبيتيا باإلعبلـ القديـ.
والميزة األكثر أىمية ،ىي أف ىذا اإلعبلـ خرج مف أسر السمطة التي كانت تتمثؿ في قادة المجتمع

والقبيمة ،الكنيسة والدولة إلى أيدي الناس جميعا ،وقد تحقؽ ىذا جزئيا عند ظيور مطبعة غوتنبرغ وتحقؽ
أيضا عند ظيور التمغراؼ وأخذ سمتو الكاممة بظيور اإلنترنت التي جاءت بتطبيؽ غير مسبوؽ وحققت
ً
نموذج االتصاؿ الجمعي بيف كؿ الناس)Brown, 2006, P62).
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 .2مدخل ديفس واوين :التصنيفات الثالثة لإلعالم الجديد
المبلحظة الرئيسية مف التصورات المذكورة بالنسبة لنيغروبونتي وكروسبي ومجموعة التعريفات تـ
تماما كما يوحي التعبير نفسو ،بيف التماثمية
تصنيفيا لئلعبلـ الجديد ضمف حالتيف ،جديد مقابؿ قديـً ،
والرقمية ،بيف مرحمة ما قبؿ اإلنترنت ومرحمة اإلنترنت وىكذا ،وىو تصنيؼ يظؿ غير واقعي طالما أنو لـ
يستصحب حالة التماىي بيف اإلعبلـ االلكتروني والقديـ ،واألشكاؿ المتقاربة في التعبير في كمييما
والتكنولوجيات المستخدمة فييما وطالما ظمت مجموعة الوسائؿ الرئيسية التقميدية ىي ذاتيا كوسائؿ رئيسية

ووظائفيا،
في الفضاء اإلعبلمي ،خاصةً وأف بعضيا أصبح يحمؿ صفات اإلعبلـ االلكتروني تكنولوجيا
ً

فال ارديو والتمفزيوف لـ يصبحا فقط رقمييف وموصميف باألقمار الصناعية وشبكات األلياؼ الضوئية -وىما مف

أيضا أصبحا وسيمتيف تفاعميتيف تعمبلف عمى منصة الكمبيوتر ،وىذه ىي
ميزات اإلعبلـ االلكتروني -ولكف ً
الميزة الرئيسية التي تميز اإلعبلـ االلكتروني ،فضبلً عف تغييرىما لمفيوـ الخبر مف حدث إلى يحدث
بالتواجد الحي في مواقع األحداث الكبيرة التي شكمت عبلمات بارزة في نياية القرف الماضي وبداية القرف

الحالي مثؿ الحروب في أفغانستاف والعراؽ(Brown, 2006, P62).

كميا إلى
كذلؾ األمر بالنسبة لمصحافة الورقية التي غيرت طريقة اإلنتاج تماما إلى وسائؿ تنتمي ً
المرحمة الرقمية في جميع خطوات التحرير الصحافي ومعالجة الصور ومراحؿ ما قبؿ الطباعة ،كما لمس
التغيير طريقة كتابة األخبار وطريقة اإلخراج واستخداـ األلواف والطباعة مع أنفاس الفجر لمبلحقة أخر

األخبار والطباعة الرقمية في أماكف متعددة مف أنحاء العالـ ،ولـ يبؽ إال التخمص مف الورؽ ،طالما أف

التطور جار إلنتاج القارئات الرقمية الدقيقة والورؽ اإللكتروني.

ولمبحث عف مخرج لحالة التقابمية ىذه في تصنيؼ اإلعبلـ االلكتروني ،يضع ريتشارد ديفيس

 Richard Davisوديانا اويف  Diana Owenفي كتابيما المشترؾ (اإلعبلـ االلكتروني والسياسة
األمريكية) يضعا اإلعبلـ االلكتروني وفق ثالثة أنواع ىي:

النوع األول :اإلعالم االلكتروني بتكنولوجيا ديمة :يرى الباحثاف أف نموذج اإلعبلـ االلكتروني وفؽ ىذا
التصنيؼ يعود إلى مجموعة مف األشكاؿ الصحفية في اإلذاعة والتمفزيوف والصحؼ ،ويشيراف إلى راديو

وتمفزيوف الحوار  Radio TV Talkالذي يرجع إلى حقبة الثبلثينات مف القرف الماضي ،فقد كاف الرئيس
األمريكي فرانكميف روزفميت يستخدـ اإلذاعة كأداة أساسية لمحديث إلى الناس وكانت أحاديثو مسموعة بشكؿ

واسع ،التمفزيوف أيضا مع الراديو جدد نفسو كثي ار ببرامج الحوار الحية  Talk Showوالمجبلت اإلخبارية

 Television news magazineمثؿ  Minutes 60و  Date Lineوبرامج األخبار الحية Live Show
والبرامج المسائية ،مثؿ  Night Lineوبرامج الصباح المعروفة ،مثؿ صباح الخير أميركا Good Morning

 Americaوبرامج التابمويد ،مثؿ  Inside Editionالشبيية بصحافة التابمويد الورقية ،ويشمؿ التجديد في
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حاالت أخرى ،نموذج برنامج أوب ار  Oprah Winfreyوقنوات مثؿ أـ تي في  MTVالمتخصصة في
الموسيقى والتي مددت افقيا لمتغطية اإلخبارية ساعة بساعة(Sullivan, 2007, P302).
بعض البرامج المذكورة مثؿ توداي  Todayيعود إلى الخمسينات مف القرف الماضي ولكنيا تمثؿ
جديدا في اإلعبلـ ،وقد بادر معظميا باستخداـ التكنولوجيات الجديدة مثؿ الكومبيوتر والشبكات
طا
نم ً
ً
المختمفة ،وطبقوا أساليب مستحدثة في بناء موضوعاتيـ وتقديميا ،وقد مثمت بعض التغطيات عبلمة فارقة

لبلنتقاؿ إلى المرحمة الجديدة ،مثؿ تغطية قضية الرياضي المشيور أو جي سيسمبسوف ،O.J Simpson
وقضية ويمياـ كينيدي سميث  William Kennedy Smithوتيموثي ماكفي  Timothy McVeighالذي

كثير في الشكؿ وطريقة المتابعة واستخداـ كافة
فجر مبنى البمدية في أوكبلىوما سيتي ،فالتغطيات تغيرت ًا
وسائؿ االتصاؿ والعرض والغرافيؾ واإلحصاء بواسطة الكومبيوتر(Sullivan, 2007, P335).
النوع الثاني :إعالم جديد بتكنولوجيا جديدة :تمثمو جميع الوسائؿ التي نعايشيا اآلف التي تعمؿ عمى منصة
الكومبيوتر وىي تشمؿ شبكات الكومبيوتر المختمفة وعمى رأسيا شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني وغيرىما،
وىي الوسائؿ التي مكنت مف إنفاذ حالة التبادؿ الحي والسريع لممعمومات ومف التواصؿ بيف الطرفيف وحققت

لممواطنيف إسماع أصواتيـ لمعالـ ،ومكنت مف دمج التكنولوجيات والوسائؿ المختمفة مع بعضيا البعض

وتجاوزت العوائؽ المكانية والزمانية والحدود بيف الدوؿ التي كانت تعيؽ حركة اإلعبلـ القديـ ،وىذه الوسائؿ
اسعا مف األشكاؿ
تتصؼ بدورىا الفعاؿ في تسييؿ التفاعؿ الجماىيري وتقديـ مصادر ال حد لو ،ومجاالً و ً
والتطبيقات االتصالية.
النوع الثالث :إعالم جديد بتكنولوجيا مختمطة :ىنا تزوؿ الفوارؽ بيف القديـ والجديد ،فقد أصبحت الحدود
حدودا اصطناعية  ،Artificialوحدثت حالة تماىي وتبادؿ لممنافع بيف
الفاصمة بيف أنواع الوسائؿ المختمفة
ً
اإلعبلـ القديـ والجديد ،ويستخدـ الكثير مف الممارسيف لمعمؿ اإلعبلمي الذيف يعمموف في الوسائؿ التقميدية
الوسائؿ الجديدة الستكماؿ أدوارىـ اإلعبلمية المختمفة ،أي أنيـ أصبحوا يستخدموف النوعيف معا ،وكما
يعترؼ األفراد ،تعترؼ المؤسسات القديمة أيضا بأىمية اإلعبلـ االلكتروني ،وتعمؿ عمى المحاؽ بتكنولوجياتو

وتطبيقاتو المختمفة ،فصحؼ كبيرة مثؿ واشنطف بوست ونيويورؾ تايمز لدييا مواقع ضخمة عمى شبكة

اإلنترنت ،وتتواصؿ ب ارمج التميفزيوف المختمفة ونشرات األخبار مع الجميور بأدوات اإلعبلـ االلكتروني
وتكمؿ مشروعيا اإلعبلمي وتدير استطبلعاتيا عبر الوسائؿ المستحدثة( .البير ،1999 ،ص)78
 .3مدخل مانوفيتش لإلعالم الجديد
يقوؿ ليؼ متنوفيتش  Manovichفي مدخمو لفيـ اإلعبلـ االلكتروني :لكي نفيـ طبيعة اإلعبلـ
اإللكتروني ،فإننا نحتاج لتجاوز الفيـ السائد ،الذي يحدده بشكؿ عاـ في استخداـ الكومبيوتر لتوزيع وعرض

المعمومات ،وضرورة النظر إلى الدور التكاممي لمكومبيوتر في عمميات اإلنتاج كميا وفي وسائؿ اإلعبلـ كميا
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الذي أحدث تغييرات ىائمة في طبيعة االتصاؿ ،والنظر في طبيعة الرسائؿ الجديدة الناتجة عف العممية
أيضا ،فكؿ األشكاؿ الغرافيكية وأنواع الرسـ ،والصور والمؤثرات ،واألصوات ،والنصوص
االتصالية الجديدة ً
أصبحت تتـ بواسطة الكومبيوتر ،وقد جاءت تكنولوجيا المعمومات بحالة التزاوج واالندماج بيف صناعات
كانت مختمفة جدا في السابؽ وىي استخداـ الكومبيوتر ووسائؿ اإلعبلـ ،ونظـ االتصاالت.
ويحدد مانوفيتش الحاالت الرئيسية لئلعبلـ الجديد كالتالي:
 التمثيؿ العددي Numerical representation حالة االنتقاؿ Modularity -حالة األتمتةAutomation

 -القابمية لمتغير Variability

 الترميز الثقافي Cultural Transcodingاألول ،التمثيل العددي  Numerical representationيتمثؿ في الطبيعة الرقمية ألجيزة اإلعبلـ
 ،Digital nature of mediaأما حالة االنتقاؿ  Modularityفيي تعني أف األجساـ اإلعبلمية يمكف أف
تندمج بيف بعضيا البعض بينما تحافظ عمى صفاتيا المتفردة أو الخاصة ،وىذا ما تمثمو الخصائص
التكنولوجية األساسية لئلعبلـ الجديد ،ومف ىنا تأتي الحالتاف البلحقتاف بدءا مف حالة األتمتة

 ، Automationإذ يخضع اإلعبلـ أوال لممعالجة الحسابية بواسطة الكومبيوتر ،والثاني يخضع لحالة القابمية

لمتغير  Variabilityوتكوف األجساـ اإلعبلمية في حالة تنوع ،أما المبدأ األخير وىو الترامز الثقافي
 Cultural Transcodingفيو يمخص الفيـ الخاص لمانوفيتش بخصوص عممية التأثير الثقافي الستخداـ

الكومبيوتر.
والتمثيؿ العددي طالما تمت معالجة الصورة والصوت رقميا ،فإف كؿ أجيزة اإلعبلـ تصبح معالجة
با لكومبيوتر ،وىذا يتضمف تحويؿ التماثمية في جميع حاالتيا إلى الشكؿ الرقمي ،ويتضمف دمج الوسائط بيف
بعضيا البعض مما مكف مف توليد نموذج الوسائط المتعددة(Shankar, 2010, P25).

الثاني ،حالة االنتقال :يمكف لممكونات اإلعبلمية أف تكوف في حالة وحدات منفصمة ولكف في الوقت نفسو
يمكف أف يتـ تجميعيا معا بدوف أف تفقد ىوياتيا الخاصة ،مثبل :يمكف معالجة صورة ما ببرنامج مثؿ أدوبي
فوتوشوب بدمجيا في عدة طبقات ،كؿ طبقة تحتوي قسما منفصبل عف الصورة كما يمكف معالجتيا الحقا

أيضا في حاالت الصوتيات والفيديو والرسومات المتحركة
بتفكيؾ الطبقات ذاتيا بدوف تأثير عمييا ،وىذا يتـ ً
وغيرىا.
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الثالث ،حالة األتمتة :تخضع وسائؿ اإلعبلـ االلكترونية ،بشكؿ ما ،إلى حالة أتمتة في كؿ أو بعض
عمميتيا بدرجات معقدة أو بمستوى بسيط مف التعقيد ،ومثاؿ لذلؾ مواقع اإلنترنت الدائمة التجدد والحركة،
التي تستجب لطمب المستخدـ أو الزائر ،وقواعد البيانات الشبكية ،مثاؿ لذلؾ موقع غوغؿ الذي يستجيب

يعا ،وفؽ حسابات خاصة ،لطمب الباحثيف عف المعمومات تعتمد عمى عممية معقدة لجميع الصفحات
سر ً
المطموبة وترتيبيا.
الرابع ،القابمية لمتنوع :واحدة مف أركاف اإلعبلـ االلكتروني الميمة ىي في كونو يمثؿ مجموعة بيانات يمكف
أف تعالج بأساليب مختمفة جدا ،فبينما ظؿ نظاـ اإلعبلـ التقميدي مرتبطا بحالة إنتاج النسخة الواحدة المتعددة

المتماثمة ،فإف اإلعبلـ االلكتروني يمكف أف ينتج نسخا مخصصة  Customizedوممبية لحاجة الفردانية
 Individualizedأو بإضفاء الطابع الشخصي عمييا  ،Personalizedوحالة التنوع ىذه يمكف أف تشمؿ:
- إمكانية فصل المحتوى ،Delinking of Content:عمى سبيؿ المثاؿ ،قد تنشر صحيفة طبعتيف واحدة
ورقية وأخرى لئلنترنت ،والنسخة عمى اإلنترنت قد تكوف مفصمة وفقًا لرغبة القارئ.
 إمكانية التعديل Potential scalability :إذ أصبح مف السيؿ تعديؿ حجـ الصور والرسومات
والصفحات مثبلً أو تحريكيا أو خمؽ عوالـ افتراضية أو ثبلثية منيا.

 إمكانية التحديث :فبعض نظـ اإلعبلـ االلكتروني يمكف أف تتضمف معمومات تتغير بانتظاـ ويجب أف
تخضع ليذه الحالة بحكـ طبيعتيا مثؿ أسعار أسيـ.

 التخصيص والتفاعمية :وىما نتيجة رئيسية مف نتائج حالة التنوع التي تمكف المستخدـ مف االختيار.
(مكاوي ،2006 ،ص)10
 .4مدخل بافمك لإلعالم الجديد
يرى جوف بافمؾ  :Pavlikأف المشيد الخاص بتكنولوجيات اإلعبلـ االلكترونية يتغير بمثؿ سرعة

تغيير راديكالياً في كؿ ما يتعمؽ بالطريقة التي نتواصؿ بيا واألشخاص
تطور ىذه التكنولوجيات ،وىي تحدث ًا
الذيف نتواصؿ معيـ ،كما أنيا تغير كافة أوجو الحياة التي نعيشيا مف بناء العبلقات الشخصية إلى خمؽ

المصادر المالية والرعاية الصحية وغيرىا ،وفي كؿ عاـ فإف خطوات التطور التكنولوجي تتسارع وفي كؿ

صباح يعمف عف مبتكر جديد.

لقد أخذ األمر مائتي عاـ منذ أف اخترع غوتنبرغ الحروؼ المتحركة في عاـ  1450إلى دخوليا

الواليات المتحدة في عاـ  1693بينما شيد القرف الماضي ميبلد وتطور الكثير مف التكنولوجيات ،كؿ واحدة
منيا أحدث ثورة في بعض مناحي االتصاؿ البشري(.مكاوي ،2006 ،ص)12
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أيضا ضرورة توفر خارطة طريؽ  Road mapواطار مفاىيمي لفيـ أبعاد وآثار
يرى بافميؾ
ً
تكنولوجيات اإلعبلـ االلكتروني ،وواحدة مف أدوات رسـ ىذه الخريطة تكمف في فيـ وظائفيا األساسية وىي

اإلنتاج  ،Productionوالتوزيع  Distributionوالعرض  Displayوالتخزيف ، Storageوبالرغـ مف أف ىذا
محدودا بسبب حاالت التبلقي  Convergenceوالتماىي  Blurringبيف خطوط وسائؿ
المدخؿ يبدو
ً
االتصاؿ لكف مف المفيد تمييز الخطوط الموضحة لتكنولوجيات اإلعبلـ االلكتروني مف خبلؿ:
 نظام اإلنتاج :تكنولوجيات اإلنتاج ىي تمؾ المستخدمة في جمع ومعالجة المعمومات وىي تشمؿ أجيزة
الكمبيوتر ،التصوير اإللكتروني ،الماسحات الضوئية ،وىذه التكنولوجيات لـ تصنع لنا فقط طرائؽ جديدة

أيضا مكنتنا مف تجميع أنواع جديدة مف المعمومات وحؿ المشكبلت القديمة
لجمع وتفسير المعمومات بؿ ً
خطير لمخصوصية وأثارت
ًا
تيديدا
والجديدة بشكؿ أسرع ،ولكنيا مع ذلؾ حمت محؿ العمالة البشرية ومثمت
ً
تساؤالت حوؿ مف يممؾ المعمومات ،فضبل عف أنيا تجاوزت القدرات البشرية في أف تكوف عمى مستوى

اإلمكانيات الجديدة التي خمقتيا ىذه التكنولوجيات.

 نظام التوزيع :تكنولوجيات التوزيع ىي تمؾ المتصمة بعمميات العرض  Presentationأو الحركة
 Movementلممعمومات اإللكترونية ،وىي تشمؿ النظـ الرئيسية التالية:
.1البث اليوائي .Over- the air broadcasting
 .2تكنولوجيات االتصاؿ األرضي  Land based telecommunicationالتي تشمؿ طيفا مف األنواع
الجديدة كميا.
 .3كوابؿ االتصاؿ  ،Coaxialوىي تشمؿ تمفزيوف الكيبؿ.
 .4االتصاؿ باألقمار الصناعية  Satellite communicationsالذي يشمؿ البث التمفزيوني المباشر
.Direct broadcasting satellite
 .5االتصاؿ البلسمكي ،الذي يشمؿ خدمات التواصؿ الشخصي وغيرىا مف المستحدثات في ىذا المجاؿ.
اجتماعيا ،فقد جعمت المعمومات
اقتصاديا و
آثار سمبية
ىذه التكنولوجيات ليا آثار إيجابية كما أف ليا ًا
ً
ً
اقعا ،كما
متاحة بسرعة الضوء وجعمت مف تكنولوجيا الفيديو تحت الطمب ً Video on demandا
أمر و ً

أمور واقعية ،فضبلً عف أنيا جعمت وسائؿ اإلعبلـ أكثر
جعمت مف مفاىيـ األسواؽ المستيدفة والتخصيص ًا
عممية ،ل كنيا في الوقت نفسو أسيمت في عدد مف اإلشكاالت االجتماعية فعمميات قرصنة المعمومات ال
حصر ليا ،كما أف ىنالؾ مف يرى أنيا وسعت مف الفجوة الرقمية بيف األغنياء والفقراء.

)(Sherman, 2001, P60
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 نظام العرض :تشير أجيزة العرض إلى مجموعة التكنولوجيات المستخدمة في تقديـ المعمومات إلى
المشاىد أو المستيمؾ وما إلييما ،وىي تشمؿ مجموعة مف األجيزة المخصصة في عرض المعمومات
اإللكترونية في أشكاؿ مختمفة مثؿ الصورة والنص والفيديو أو الوسائط المتعددة وبعضيا يعرض المعمومات
بأبعاد ثبلثة ،وتشمؿ األجيزة الرقمية الشخصية  Personal digital appliances PDAوشاشات العرض

المسطحة  Flat panel screensوىي تمثؿ األداة المستقبمية لعرض الصحيفة اإللكترونية وسنأتي إلييا
الحقا ،بجانب شاشات العرض الخاصة باليواتؼ.

آثار سمبية
أيضا ًا
ىذه األجيزة جعمت مف السيؿ الوصوؿ إلى أكبر قدر مف المعمومات ولكنيا تحمؿ ً
صحي ة تصؿ إلى اتياميا بتسبيب بعض األمراض الخطيرة الجسيدة والعقمية وىناؾ مف يرى أنيا أدت إلى

زيادة رقعة األمية.

 نظام التخزين :تشير تكنولوجيات التخزيف إلى الوسائؿ المستخدمة في استضافة المعمومات في انساؽ
إلكترونية ،بما يشمؿ األسطوانات المرنة والصمبة باإلضافة إلى الوسائؿ الجديدة مثؿ األسطوانات الميزرية

بأنواعيا المختمفة التي مكنت مف تخزيف كميات ضخمة مف المعمومات في مكاف محدود ،سنأتي إلييا الحقًا،
يضاؼ إلى ىذه الوسائؿ صغيرة الحجـ أخرى كبيرة وذات سعة وامكانيات ىائمة ىي ممقمات تخزيف الفيديو
 Video Serversالتي تمكف حرفيا مف بناء محطات تمفزيوف ببل أشرطة إذ يمكف تخزيف كميات ضخمة مف
مواد الفيديو عمييا ،فضبل عف توفيرىا خاصية الفيديو تحت الطمب(Sherman, 2001, P62( .

 .5مدخل بوتمر وجروسين
يرى بولتر  Bolterوجروسيف  Grusinتكنولوجيات اإلعبلـ االلكتروني مف خبلؿ مدخؿ التجديد

الكامؿ  Refashioningالذي يطمقاف عميو تعبير المعالجة أو بمفظ آخر اإلصبلح  Remediationالتي
يطرحانيا كنظرية تبمور فيميا ألجيزة اإلعبلـ االلكترونية ،ويقوالف :إف فكرة اإلصبلح ىذه ىي المنطؽ

األساس الذي تجدد مف خبللو تكنولوجيات اإلعبلـ االلكترونية وسائؿ اإلعبلـ السابقة ،بولتر وجروسيف
وضعا نظريتيما حوؿ اإلعبلـ االلكتروني ضمف إطار الميزات الجديدة التي تتمتع بيا مثؿ درجة اآلنية

 Immediacyوالتشعبية  Hypermediacyفالرغبة لحالة اآلنية تمثؿ رغبة قوية لمشفافية المطموبة في

اإلعبلـ.

ويضع بولتر وجروسيف منطؽ المعالجة ضمف سياؽ تػأريخي مرتبط بتطور جميع أجيزة اإلعبلـ كؿ
واحدة عمى حدة واصبلح نفسيا لنفسيا وعمى سبيؿ المثاؿ فإف رسومات الكمبيوتر المتحركة استفادت مف
خبرات السينما ،والسينما تستفيد اآلف مف الخبرات التي جاءت بيا رسومات الكمبيوتر المتحركة ،ومف األمثمة

التي توضح نظريتيما عممية اإلصبلح التي تحدث بيف التمفزيوف واإلنترنت ،فاإلنترنت أسست نموذجيا بناء
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عمى خبرات تمفزيونية في التعامؿ مع المشاىديف ،ثـ عاد التمفزيوف الستخداـ استراتيجيات جديدة ىي مف
خبرات اإلنترنت مثؿ استخداـ النوافذ  Windowingواستخداـ أدوات التحريؾ  Scrollingوغيرىا).
 .6مدخل فيدلر لفيم اإلعالم االلكتروني
يبني فيدلر  Fidlerمدخمو النظري لفيـ اإلعبلـ االلكتروني ومستويات تبنيو باستقراء النموذج
الكبلسيكي لتبني المستحدثات اليفرت روجرز  Everett Rogersورؤى بوؿ سافو  Paul Saffoالتي تقوؿ
أف األفكار الجديدة تأخذ حوالي ثبلثة عقود كاممة حتى تتسرب إلى ثقافة المجتمع واألفراد ،ويقوؿ فيدلر أف
عممية تغيير جذري تتـ لموسائؿ القائمة يطمؽ عمييا تعبير  Mediamorphosisوىو مصطمح نحتو فيمدر
بنفسو في بداية التسعينات لمداللة عمى التحوؿ الكامؿ الذي يجرب لوسائؿ االتصاؿ الذي فرضتو التفاعبلت

المعقدة لمحاجات أساسية والضغوط السياسية واالجتماعية واالبتكارات التكنولوجية.
يحدد فيدلر ستة مبادئ أساسية لعممية التغيير الجذري ىذه وىي:

 تعايش  Coexistenceوتطور مشترؾ  Coevolutionلؤلشكاؿ اإلعبلمية القديمة والجديدة.
 تغيير جذري متدرج لؤلشكاؿ اإلعبلمية مف القديمة إلى الجديدة.

 انتشار السمات السائدة في األشكاؿ اإلعبلمية المختمفة بيف بعضيا البعض.
 بقاء أشكاؿ إعبلمية ومؤسسات في بيئات متغيرة.

 ظيور االستحقاقات والحاجات الموضوعية لتبني أجيزة اإلعبلـ االلكترونية.
 حالة التأخر في تبني المفيوـ ثـ التبني الواسع ألجيزة اإلعبلـ االلكترونية.

وطبقا لفيدلر فإف أىـ ثبلث أدوات تغيير جذري في مستحدثات اإلعبلـ االلكتروني في مراحؿ تطور
االتصاؿ اإلنساني ىي المغة المنطوقة  ،Spoken languageوالمغة المكتوبة ،Written language

والمغة الرقمية .Digital language

فالمغة المنطوقة أدت إلى تكويف المجموعات البشرية والى تطور الميارات والقدرات التي تحؿ

المشكبلت المعقدة وتطوير األشكاؿ (المذاعة) مثؿ رواية القصص وأداء الطقوس الصوتية والتي قسمت

المجتمع إلى مؤديف وحراس بوابات ومستمعيف ،ثـ كانت المغة المكتوبة فاتحة لتطوير الوثائؽ المنقولة،

والطباعة اآللية ،واإلعبلـ الجماىير ،أما المغة الرقمية -عمى خبلؼ المنطوؽ والمكتوب -فقد مكنت مف
عممية االتصاؿ بيف اآللة واإلنساف( .صادؽ ،2011 ،ص)108

تكنولوجيا وتطبيقيا،
تغيير كامبلً يممس الوسائؿ اإلعبلمية القائمة
ًا
والخبلصة يجب عمينا أف نقر أف
ً
كما أف ىنالؾ مستحدثات إعبلمية غير مسبوقة تأخذ مكانيا اآلف وقد جاءت بتطبيقات وخصائص جديدة واف
حالة جديدة ىي وسائؿ اإلعبلـ حسب الطمب  Mass Customizationتأخذ مكاف وسائؿ االتصاؿ
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الجماىيري  Mass Mediaوأف عممية تحويؿ وتغيير جذرية تتـ لموسائؿ القائمة  Metamorphosisعندىا
ستكوف جميع أجيزة التمفزيوف وجميع أجيزة الراديو خارج نطاؽ االستخداـ كونيا أجيزة تعمؿ في اتجاه واحد

 One- Wayوالتغيير الجاري يتجو نحو بناء وسائؿ تفاعمية  Interactive Mediaىنا تعمؿ جميع
جديدا ثنائي االتجاه  Tow- Wayلو
إتصاليا
عالما
ً
ً
األجيزة التقميدية وغيرىا عمى منصة الكومبيوتر وتصنع ً
مزايا لـ تكف تتوفر في اإلعبلـ القديـ.
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المبحث الثاني
ماىية موا ع التواصل االجتماعي ومجاالت االستخدام

أوالً :مفيوم موا ع التواصل االجتماعي:

إف مفيوـ "مواقع التواصؿ االجتماعي" مثير لمجدؿ ،نظ ار لتداخؿ اآلراء واالتجاىات في دراستو .وقد

عكس ىذا المفيوـ ،التطور التقني الذي ط أر عمى استخداـ التكنولوجيا ،وأُطمؽ عمى كؿ ما يمكف استخدامو
مف قبؿ األفراد والجماعات عمى الشبكة العنكبوتية العمبلقة.
أيضا إلى :الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية بما يسمح لممجموعات األصغر مف
وتشير ً
الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع عمى اإلنترنت وتبادؿ المنافع والمعمومات ،وىي بيئة تسمح لئلفراد
والمجموعات بإسماع صوتيـ وصوت مجتمعاتيـ إلى العالـ أجمع( .عماد ،2006 ،ص)102
وتعرؼ مواقع التواصؿ االجتماعي "منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا
بإنشاء موقع خاص بو ،ومف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ

االىتمامات واليوايات نفسيا.

ائيا لئلعبلـ اإللكتروني بأنو" :أنواع اإلعبلـ
وتضع كمية شريدياف التكنولوجية  Sheridanتعريفًا إجر ً
الرقمي الذي يقدـ في شكؿ رقمي وتفاعمي ،ويعتمد عمى اندماج النص والصورة والفيديو والصوت ،فضبل عف
استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو في عممية اإلنتاج والعرض ،أما التفاعمية فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذي

يميزه وىي أىـ سماتو(John, 2005, P45).
ويمكف تقسيـ موقع التواصؿ االجتماعي باالعتماد عمى التعريفات السابقة إلى األقساـ اآلتية:
 -1شبكة اإلنترنت  Onlineوتطبيقاتيا ،مثؿ الفيس بوؾ ،وتويتر ،اليوتيوب ،والمدونات ،ومواقع الدردشة،
والبريد اإللكتروني ...فيي بالنسبة لئلعبلـ ،تمثؿ المنظومة الرابعة تضاؼ لممنظومات الكبلسيكية الثبلث.
 -2تطبيقات قائمة عمى األدوات المحمولة المختمفة ومنيا أجيزة الياتؼ الذكية والمساعدات الرقمية
الشخصية وغيرىا .وتُعد األجيزة المحمولة منظومة خامسة في طور التشكؿ.
 -3أنواع قائمة عمى منصة الوسائؿ التقميدية مثؿ الراديو والتمفزيوف "مواقع التواصؿ االجتماعي لمقنوات
واإلذاعات والبرامج" التي أضيفت إلييا ميزات مثؿ التفاعمية والرقمية واالستجابة لمطمب.

ويمكف أف نخمص إلى شبو اتفاؽ ،أف مواقع التواصؿ االجتماعي تشير إلى حالة مف التنوع في

األشكاؿ والتكنولوجيا والخصائص التي حممتيا الوسائؿ المستحدثة عف التقميدية ،السيما فيما يتعمؽ بإعبلء
حاالت الفردية  Individualityوالتخصيص  ،Customizationوتأتياف نتيجة لميزة رئيسة ىي التفاعمية.
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فإذا ما كاف اإلعبلـ الجماىيري واإلعبلـ واسعبل النطاؽ وىو بيذه الصفة وسـ إعبلـ القرف العشريف ،فإف
اإلعبلـ الشخصي والفردي ىو إعبلـ القرف الجديد .وما ينتج عف ذلؾ مف تغيير انقبلبي لمنموذج اإلتصالي

الموروث بما يسمح لمفرد العادي إيصاؿ رسالتو إلى مف يريد في الوقت الذي يريد ،وبطريقة واسعة االتجاىات
وليس مف أعمى إلى أسفؿ وفؽ النموذج االتصالي التقميدي .فشبل عف تبني ىذه المواقع تطبيقات الواقع

االفتراضي وتحقيقو لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفيوـ الدولة الوطنية والحدود الدولية(.الكحكي،

 ،2009ص)104

ثانيا :مداخل نظرية لفيم خصائص موا ع التواصل االجتماعي
ً
لكي نفيـ أىمية مواقع التواصؿ االجتماعي يجب أف نضعيا في النظريات السياسية والديمقراطية

سندا نظرًيا وفكرًيا ليويتيا وممارستيا ،ويتطمب مراجعة بعض المقاربات عمى مستويات عدة،
التي وفرت ً
يمتزـ بع ضيا الجوانب المتعمقة بالتطورات في تكنولوجيا االتصاؿ ،وبعضيا يعمؽ عمى الموضوع مف جانب
الدراسات االجتماعية والسياسية وغيرىا ،بما يمثؿ مدخبل لفيـ خصائصيا:

فتشدد نماذج الديمقراطية القائمة عمى المشاركة عمى أىمية "مشاركة المواطنيف الحقيقييف وانخراطيـ
األكثر فا عمية ونشاط في الديمقراطية ،ولذلؾ فيي تنتقد الفصؿ الراديكالي لممواطنيف عف السمطة والنخب
والمؤسسات الديمقراطية عف طريؽ التمثيؿ".

كافيا لمديمقراطية ،فمكي تحقؽ المشاركة
واف وجود المؤسسات النيابية عمى المستوى القومي ليس ً
القصوى مف جانب الشعب جميعو عمى ذلؾ المستوى ،يجب أف تحدث تنشئة اجتماعية أو "تدريب اجتماعي"
عمى الديمقراطية في مجاالت أخرى لكي يتسنى تطوير االتجاىات والصفات السيكولوجية الضرورية .وىذا

التطوير يحدث عف طريؽ عممية المشاركة ذاتيا( .عبد الخالؽ ،2003 ،ص.)52
وتطرح أوجو التنظير لئلعبلـ تساؤالت حوؿ مفيوـ  New Mediaوممارساتو فعؿ تعبر مرحمتو ىذه
عف انتقاؿ أدوات االتصاؿ وتطبيقاتو مف المؤسسات إلى الجميور؟ أو كما يرى البعض بظيور أنماط جديدة

مف األشكاؿ اإلعبلمية ،إف النقد الموجو لئلعبلـ الجديد يتمحور حوؿ ضرورة تحديد المجاالت التي يتحرؾ

فييا ىذا الصنؼ مف اإلعبل ـ ،فإمكانية الوصوؿ إلى نموذج نظري لئلعبلـ الجديد والراديكالي ال يتـ عف
طريؽ ما ىو موجو مف نقد لئلعبلـ السائد بؿ انطبلقا مف مخرجات وتجارب وسائؿ اإلعبلـ التي تطرح
نفسيا كبديؿ عف اإلعبلـ الرسمي التقميدي .ويذىب بعض النقاد إلى الدعوة لدراسة اإلعبلـ االلكتروني ليس

انطبلقًا مما يجب أف يكوف عميو بؿ عف طريؽ ما ىو عميو ،وىو ما سيمكننا مف الحكـ عميو انطبلقا مف
مقدرتو عمى عرض بدائؿ في مواجية اإلمبراطورية اإلعبلمية السائدة.
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كما أف حصر اإلعبلـ البديؿ في الرؤية القائمة بأنو عبارة عف حركة مضادة لمثقافة الجماىيرية
السائدة إجراء نظري قاصر ،فاإلعبلـ االلكتروني منتج أيضا لثقافة اتصالية بديمة ،وعادة ما يكوف في
تعارض مع ما ىو سائد .ويقع بيف مفترؽ مناىج نظرية متداخمة فيو يعاني مف طابعو الميمش خارج السياؽ
االجتماعي وخصوصيتو في كونو بديؿ عف النظاـ اإلعبلمي القائـ .وليذا ركزت بعض المداخؿ عمى خدمة

المجتمع ويعد مواقع التواصؿ االجتماعي ،أو إعبلـ المواطف وغيرىا مف التسميات ،بأنيا جزء مف المجتمع
المدني" .وطرح فكرة مجتمعات الممارسة ذات الصمة ،بوجود ممارسة مشتركة ومجتمع الممارسة ىو مشروع

مشترؾ يوجد تفاعؿ متبادؿ بيف األفراد العامميف فيو ولو مجموعة مف الموارد المشتركة( .العزعزي،2007 ،

ص)17

ويعبر وينجر وزمبلؤه عف ىذه الفكرة كالتالي" :مجتمعات الممارسة عبارة عف جماعات مف البشر

يشتركوف في غاية واحدة ومجموعة مف المشكبلت ،ويقوموف بتعميؽ معرفتيـ وخبراتيـ في ىذه الناحية عف
طريؽ التفاعؿ بصورة مستمرة" .ولقد أظير تحميؿ تأثير تكنولوجيات االتصاؿ عمى الحياة اليومية أف

أيضا في الفضاء اإلليكتروني وتسمى
المجتمعات المحمية ال تتشكؿ فقط في المساحات الجغرافية المحددة بؿ ً
"المجتمعات االفتراضية.
ويمكف أف تعمؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تفعيؿ الطاقات المتوافرة لدى اإلنساف ويوجييا

لمبناء واإلبداع في إطار "تطوير القديـ واحبلؿ الجديد مف قيـ وسموؾ ،وزيادة مجاالت المعرفة لمجميور،
وازدياد قدرتيـ عمى التقمص الوجداني وتقمبيـ لمتغيير ،وبيذا فإف االتصاؿ لو دور ميـ ،ليس في بث

معمومات ،بؿ تقديـ شكؿ الواقع ،واستيعاب السياؽ االجتماعي والسياسي الذي توضع فيو

األحداث(Messner, 2010, P58).

وقد ارتكزت البحوث العممية حوؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى نموذجيف تفسيرييف ،األوؿ ،ويتمثؿ

في الحتمية التكنولوجية ،وينطمؽ مف قناعة بأف قوة التكنولوجيا ىي وحدىا المالكة لقوة التغيير في الواقع
االجت ماعي ،والنظرة التفاؤلية لمتكنولوجيا تيمؿ ليذا التغيير ،وتراه رم از لتقدـ البشرية ،وعامبل لتجاوز إخفاقيا
في مجاؿ االتصاؿ الديمقراطي والشامؿ الذي تتقاسمو البشرية .والنظرة التشاؤمية التي التكنولوجيا وسيمة

لمييمنة عمى الشعوب المستضعفة ،والسيطرة عمى الفرد ،فتقتحـ حياتو الشخصية وتفكؾ عبلقاتو االجتماعية.
)(Seth, 2016, P25

البنى االجتماعية ىي التي تتحكـ
أما النموذج الثاني ،ويتمثؿ في الحتمية االجتماعية التي ترى أف ُ
في محتويات التكنولوجيا وأشكاليا ،أي أف القوى االجتماعية المالكة لوسائؿ اإلعبلـ ىي التي تحدد محتواىا.
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واف البحوث النوعية التي تتعمؽ في دراسة االستخداـ االجتماعي لتكنولوجية االتصاؿ ال تنطمؽ مف
البنى
النموذجيف ،ألنيا ال تؤمف بأف ما ىو تقني ويتمتع بديناميكية قوية ،يوجد في حالتو النيائية ،كما أف ُ
االجتماعية ليست منتيية البناء .ولعؿ ىذه الحقيقة تنطبؽ أكثر عمى المجتمعات العربية التي تعرؼ حركية
اجتماعية متواصمة لـ تفض إلى صقؿ اجتماعي تتمايز فيو البنى االجتماعية والسياسية ،فالقوى االجتماعية

المتدافعة ،في المنطقة العربية ،ما زالت قيد الصياغة و ُّ
التشكؿ .كما أف المنطمقات الفمسفية لمبحوث الكمية ال
تسمح باالعتقاد بوج ود خط فاصؿ بيف ما ىو تقني في الحياة االجتماعية ،وال يعطي الفرصة لؤلشخاص
الذيف يتعامموف مع وسائؿ االتصاؿ الحديثة بتشخيص ما ىو تقني أو اجتماعي فقط ،بؿ يسمح بإبراز تمثميـ

لما ىو تقني ،والذي عمى أساسو يتضح استخداميـ لو(Flaxman, 2016, P25) .

وقد أدى النمو اليائؿ في استخداـ اإلنترنت ،جعمت الباحثيف في مجاؿ االستخدامات واإلشباعات

يزيدوف مف اىتماماتيـ ،والتحوؿ مف كيؼ يستخدـ األفراد اإلنترنت إلى دراسة األسباب والدوافع التي تدفعيـ
الستخداـ ىذا الوسيط – وقد أكد &  ،Rosengren Windahlأف نموذج االستخدامات واإلشاعات يركز
عمى الفرد المستخدـ لوسائؿ االتصاؿ ويبني سموكو اإلتصالي عمى أىدافو بشكؿ مباشر ،فضبلً عف أنو
يختار مف بيف البدائؿ الوظيفية ما يستخدمو لكي يشبع احتياجاتو .ولتحديد استخدامات الوسائؿ التكنولوجية

الحديثة ،فإف كثير مف الدراسات السابقة تحققت مف االفتراض بوجود ارتباط بيف الدوافع الشخصية والدوافع
المتعمقة بالوسيمة ،ولتجديد دوافع االستخداـ .وأف الناس يستخدموف الكمبيوتر إلشباع ما يمي:

أ -الحاجات الشخصية عمى سبيؿ المثاؿ السيطرة ،االسترخاء ،السعادة واليروب.
تقميديا مف الوسيمة مثؿ التفاعؿ االجتماعي وتمضية الوقت واليادة
ب -الحاجات التي يمكف إشباعيا
ً
واكتساب المعمومات والتسمية.
سيكولوجيا ،فقد افترض وجود جميور نشط لو دوافع شخصية ونفسية
اتصاليا
ويعد المدخؿ ،مدخبلً
ً
ً
واجتماعية ،تدفعو الستخداـ اإلنترنت كوسيمة تتنافس مع غيرىا مف الوسائؿ إلشباع احتياجاتو ،وتطبيقًا عمى

ذلؾ فإف فئات جميور مستخدمي اإلنترنت أكثر نشاط ومشاركة في العممية االتصالية بتأثير التفاعمية التي

يتميز بيا االتصاؿ الرقمي ،وبالتالي فإننا نتوقع أف يتخذ الفرد ق ارره في االستخداـ عف وعي كامؿ بحاجاتو

التي يريد إشباعيا ،ويتمثؿ االستخداـ في اتجاىيف :االتصاؿ باآلخريف عف طريؽ الوسائؿ المتاحة عمى
اإلنترنت ،سواء كاف المستخدـ مرسبلً أو مستقببلً .وتصفح المواقع المختمفة لتمبية الحاجات.

(ديميفر ،1999 ،ص)12

ويحصر مدخؿ نيغربونتي  Negroponteالميزات التي يتحمى بيا اإلعبلـ االلكتروني في" :استبدالو

الوحدات المادية بالرقمية ،وتشبيؾ عدد غير محدود مف األجيزة مع بعضيا البعض ،ويمبي االىتمامات

الفرديةIndividual Interests

واالىتمامات العامة ،أي أف الرقمية تحمؿ قدرة المخاطبة المزدوجة
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لبلىتمامات والرغبات وىي حالة ال يمكف تمبيتيا باإلعبلـ القديـ .والميزة األكثر أىمية ،ىي أف ىذا اإلعبلـ
جميعا.
خرج مف أسر السمطة التي كانت تتمثؿ في قادة المجتمع والدولة إلى أيدي الناس
ً
ويشترؾ فيف كروسبي مع نيغروبونتي في األفكار نفسيا ،ويعقد مقارنة بيف اإلعبلـ االلكتروني والقديـ
عف طريؽ النماذج الكبلسيكية ،ابتداء مف أوؿ نموذج اتصالي بيف البشر ،االتصاؿ الشخصي ،ولو حالتاف

تميزانو:

النموذج األول :االتصال الشخصي
 -1يممؾ كؿ فرد مف طرفي االتصاؿ درجة مف درجات السيطرة المتساوية عمى المحتوى المتبادؿ بيف
الطرفيف.
ترميز يؤكد حالة الفردية التي تحقؽ احتياجات ومصالح صاحب المحتوى.
ًا
 -2يحمؿ المحتوى
 -3التحكـ المتساوي وميزة الفردية ينخفضاف في حالة ازدياد عدد المشاركيف في العممية االتصالية ،مما
جعؿ خبراء االتصاؿ يطمقوف عميو االتصاؿ مف نقطة إلى أخرى أو مف فرد آلخر .One- to- one

النموذج الثاني :اإلعالم اإللكتروني ويتميز حسب كروسبي بما يأتي:

))Entman, 2004, P52

 -1يمكف لمرسائؿ الفردية أف تصؿ في وقت واحد إلى عدد غير محدود مف البشر.
 -2إف كؿ واحد مف ىؤالء البشر لو درجة السيطرة نفسيا ودرجة اإلسياـ المتبادؿ نفسيا.
وتصؼ نظرية ثراء وسائؿ اإلعبلـ  Media Richness Theoryلدراسة معايير االختيار بيف

الوسائؿ اإلعبلمية التكنولوجية وفقًا لدرجة ثرائيا المعموماتي ،وتوضح أف فعالية االتصاؿ يعتمد عمى القدر
الذي تستخدـ بو الوسيمة ،وتركز بشكؿ أكبر عمى األشكاؿ التفاعمية لبلتصاؿ في اتجاىيف بيف القائـ
باالتصاؿ والجميور المستقبؿ لمرسالة ،وطبقًا لمنظرية فإف الوسائؿ اإلعبلمية التي توفر رجع صدى تكوف
أكثر ثراء ،فكمما قؿ الغموض كمما كاف االتصاؿ الفعاؿ أكثر حدوثًا ،فثراء المعمومات يقوـ بتخفيض درجة
الغموض وايجاد مساحة مف المعاني المشتركة باستخداـ وسيمة اتصالية معينة .وتفترض ىذه النظرية فرضين

أساسين ىما:

كبير مف المعمومات ،فضبلً عف تنوع المضموف المقدـ مف
قدر ًا
الفرض األول :أف الوسائؿ التكنولوجية تمتمؾ ًا
خبلليا وبالتالي تستطيع ىذه الوسائؿ التغمب عمى الغموض والشؾ الذي ينتاب الكثير مف األفراد عند

التعرض ليا.
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الفرض الثاني :ىناؾ أربعة معايير أساس لترتيب ثراء الوسيمة مرتبة مف األعمى إلى األقؿ مف حيث درجة
الثراء وىي سرعة رد الفعؿ ،قدرتيا عمى نقؿ اإلشارات المختمفة باستخداـ تقنيات تكنولوجية حديثة مثؿ:
الوسائط المتعددة ،والتركيز الشخصي عمى الوسيمة ،واستخداـ المغة الطبيعية(Messner, 2010, P15) .
وبرزت نظرية التسويؽ االجتماعي بيف نظريات االتصاؿ المعاصرة ،لتجمع بيف نتائج بحوث اإلقناع
وانتشار المعمومات ،في إطار حركة النظـ االجتماعية واالتجاىات النفسية ،بما يسمح بانسيات المعمومات

وتأثيرىا ،عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الحديثة ومنيا "مواقع التواصؿ االجتماعي" ،وتنظيـ استراتيجيات عف

طريؽ ىذه النظـ المعقدة ،الستغبلؿ قوة وسائؿ وأساليب االتصاؿ الحديثة لنشر طروحات وأيديولوجيات يراد
نشرىا في المجتمع.
ثالثًا :موا ع التواصل االجتماعي المكان االفتراضي والزمن الميدياتيكي:
أصبحت تتشكؿ بفضؿ شبكة اإلنترنت فضاءات تواصمية عدة ىي بمثابة أمكنة افتراضية ،نتحدث
عبر غرؼ الحوار والدردشة ،بدوف حدود وبدوف تاريخ ،ونتعامؿ مع ىذه الفضاءات بعدة أمكنة ،ذات شحنة

ثقافية يكوف الحوار والتواصؿ أساسيا .ويعد المكاف االفتراضي مصطمحا حديث التداوؿ الفكري" ،ويقصد بو

كؿ ما لو صمة بالفضاء التخيمي ،بشقو المادي والمتمثؿ في إبداع سبؿ جديدة في تسويؽ تكنولوجيات

االفتراضي وبشقو االعتباري ،يضـ أنشطة عالمنا الواقعي المعتاد ،أو في إمكانو أف يضميا جميعيا ويضـ

أشياء جديدة أخرى")(Messner, 2010, P25

ومف بيف مزايا المكاف االفتراضي ىو نياية فوبيا المكاف ،إف الخوؼ مف المكاف دليؿ عمى تممكنا

لمكاف آخر ،وعندما ندخؿ في منظومة المكاف االفتراضي نصبح ال نخشي شيئا عدـ مقدرتنا عمى تممؾ
االفتراضي باعتباره فضاء ،لذلؾ وصفت شبكة اإلنترنت كفضاء افتراضي بأكثر األمكنة تحررية ،وعدـ مقدرة

أي طرؼ امتبلكيا.
ومف الخصائص البارزة لئلنترنت ،تتجمى في قياـ نظاـ اإلنترنت ،عمى معادلة زمنية تجمع في الوقت
ذاتو ،السرعة المحظية ،وسرعة الطواؼ ،وىذا ما عناه البعض بالزمف العالمي الذي ىو بمثابة الزمف العابر
"لمحدود بيف القارات والمجتمعات والمغات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،التي تنقؿ الصور والرسائؿ
بالسرعة القصوى مف أي نقطة في األرض إلى أي نقطة أخرى" ،ويقابؿ ىذا الزمف ،ما أسماه الدكتور عبد

اهلل الحيدري "بالزمف الميدياتيكي" ،وصورة ذلؾ ىو أف حياة الفرد اليوـ ظمت متصمة اتصاال ال فكاؾ منو

بوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ اإللكترونية إلى حد تفكؾ الروابط الحميمة األسرية واالجتماعية األخرى.

فالزمف الميدياتيكي ىو الزمف الذي نحققو في صبلتنا المستمرة مع وسائؿ االتصاؿ بوصفنا أفراد

وسائطيا العتمادنا ،في اإلنتاج والتفكير والتواصؿ والتفاعؿ ،عمى تقنيات
اجتماعييف وال يعدو أف يكوف زمنا
ً
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اإلعبلـ واالتصاؿ ،ويحتضف ميوؿ األفراد واتجاىاتيـ بوصفيـ متابعيف ،مستيمكيف ومنتجيف لمصناعات
اإلعبلمية المتدفقة بأقدار لـ يشيدىا تاريخ صناعة المضاميف ،كؿ مجتمع ينتج تمثمو لمزمف عف طريؽ
األنشطة التي يقوـ بيا ،في المقابؿ كؿ مجتمع تقوده منظومة القيـ الميدياتيكية إلى بناء تمثمو لمزمف.

(راضي ،2003 ،ص)45
ويتسم المجتمع االفتراضي بمجموعة من السمات اآلتية:
 -1المرونة وانييار فكرة الجما عة المرجعية بمعناىا التقميدي ،فالمجتمع االفتراضي ال يتحدد بالجغرافيا بؿ
إليكترونيا.
أشخاصا لـ يعرؼ كؿ منيـ اآلخر بالضرورة قبؿ االلتقاء
معا
ً
ً
االىتمامات المشتركة التي تجمع ً

دور في تشكيؿ المجتمعات االفتراضية ،فيي مجتمعات ال تناـ ،يستطيع
 -2لـ تعد تمعب حدود الجغرافيا ًا
المرء أف يجد مف يتواصؿ معو في المجتمعات االفتراضية عمى مدار الساعة.
 -3ومف سماتيا وتوابعيا أنيا تنتيي إلى عزلة ،عمى ما تعد بو مف انفتاح عمى العالـ وتواصؿ مع اآلخريف.

وحيداف /وحيدوف :لماذا أصبحنا ننتظر مف
ىذه المفارقة يمخصيا عنواف كتاب لشيري تيركؿ "نحف معا ،لكننا
ً
التكنولوجيا أكثر مما ينتظر بعضنا مف بعض؟ .فقد أغنت الرسائؿ النصية القصيرة ،وما يكتبوف ويتبادلوف
عمى الفيسبوؾ والببلؾ بيري عف الزيارات .مف ىنا لـ تعد صورة األسرة التي تعيش فيبيت واحد بينما ينيمؾ

كؿ فرد مف أفرادىا في عالمو االفتراضي الخاص ،لـ تعد مجرد رسـ كاريكاتيري ،بؿ حقيقة مقمقة تحتاج
مزيدا مف االنتباه واالىتماـ.
 -4ال تقوـ المجتمعات االفتراضية عمى الجبر أو اإللزاـ بؿ تقوـ في مجمميا عمى االختيار.
 -5في المجتمعات االفتراضية وسائؿ تنظيـ وتحكـ وقواعد لضماف الخصوصية والسرية ،قد يكوف مفروضا
م ف قبؿ القائميف ،وقد يمارس األفراد أنفسيـ في تمؾ المجتمعات الحجب أو التبميغ عف المداخبلت والمواد
غير البلئقة أو غير المقبولة.

 -6أنيا فضاءات رحبة مفتوحة لمتمرد والثورة – بداية مف التمرد عمى الخجؿ واالنطواء وانتياء بالثورة عمى
األنظمة السياسية.

 -7تتسـ المجتمعات االفتراضية بدرجة عالية مف البلمركزية وتنتيي بالتدريج إلى تفكيؾ مفيوـ اليوية
التقميدي .وال يقتصر تفكيؾ اليوية عمى اليوية الوطنية أو القومية بؿ بتجاوزىا إلى اليوية الشخصية ،ألف

مف يرتادونيا في أحياف كثيرة بأسعار مستعارة ووجوه ليست وجوىيـ ،وبعضيـ لو أكثر مف حساب.

(حسف ،2008 ،ص)17
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أبرز اإلشكاليات النظرية والمنيجية التي تواجو الدراسات المعنية بوسائل التواصل االجتماعي:
أسفرت التحوالت الكثيرة التي شيدىا التعامؿ المنيجي والنظري مع وسائؿ اإلعبلـ االلكتروني
وشبكات التواصؿ االجتماعي ،عف ظيور العديد مف اإلشكاليات النظرية والمنيجية التي تواجو الباحثيف

المعنييف بيذا المجاؿ مف بينيا:

) 1عدـ وجود نماج ومقوالت ومفاىيـ نظرية كافية ومناسبة لتفسير ظواىر التواصؿ االجتماعي ،مما يدفع
بعض الباحثيف إلى إنجاز دراساتيـ مف دوف االستناد إلى قواعد ورؤى نظرية .مع االكتفاء بوصؼ ىذه

الظواىر ببل تعمؽ في تحميميا وتفسيرىا ،والبعض اآلخر يستند لمقوالت ونماذج تقميدية قد ال تتناسب مع
طبيعة ىذه الظواىر ،وىو ما ال يساعد في بناء تراكـ نظري ثري ،كما ال يساعد في توفير رؤى تفسيرية

موضوعية ليذه الظواىر.

 )2تواجو النظريات المستخدمة في مجاؿ بحوث وسائؿ التواصؿ االجتماعي عدة تحديات مف بينيا:
تغير خصائص الظاىرة اإلعبلمية التي يتـ دراستيا وطبيعتيا ،واختبلؼ خصائص الواقع التي ينتجيا،وتداخؿ عوامؿ مغايرة في تشكيميا ،يصعب حصرىا أو تعميميا.

 عدـ القدرة النظريات التي تتسـ بالشموؿ والكمية عمى استيعاب ظواىر وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،فضبلعف أف معظميا كاف وليدا لسياؽ إعبلمي واجتماعي وثقافي مختمؼ ،مما يجعؿ استعارتيا .في مجاؿ وسائؿ
التواصؿ االجتماعي محفوفا بالعديد مف المحاذير ،في ظؿ الخبلؼ الدائر بيف الباحثيف حوؿ مدى صبلحية
توظيؼ المداخؿ والنماذج التقميدية عمى الد ارسات الميتمة بوسائؿ التواصؿ االجتماعي.
 قمة االجتياد في استحداث مداخؿ نظرية تتبلءـ مع طبيعة ظواىر وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف جية،وشطوح بعض الباحثيف إلى استعارة نماذج ونظريات مف مجاالت وعموـ أخرى ،مف باب السبؽ البحثي ،دوف

دراية كافية بإمكانية توظيفيا في استقراء ظواىر وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،وقياـ البعض اآلخر باالستناد
إلى مفاىيـ ابستمولوجية غير مستقاة مف واقع دراسة الظواىر المصاحبة لوسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ومف

دوف النظر بتعمؽ في استخبلص مفاىيـ خاصة بيا.
 صعوبة تطبيؽ بعض النظريات التقميدية عمى واقع التواصؿ االجتماعي ،وتغير الوسائؿ االتصاليةوعبلقتيا بالمتغيرات والعوامؿ األخرى ،وظيور وسائط إعبلمية جديدة ،ال تخضع لذات الضوابط التنظيمية

المألوفة مثؿ المدونات وصحافة المواطف.
 ثمة غياب لرؤى تفسيرية لظواىر عديدة مثؿ تحميؿ اتصاؿ الجماعات الصغيرة ،وتحميؿ األبعاد النفسيةالمرتبطة بالتفاعؿ الفوري مع األفراد والنصوص وتناقؿ الشائعات وغيرىا( .حسف ،2008 ،ص)27
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 ) 3انعكست اإلشكاليات المتعمقة بالنظرية في بحوث وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى الجوانب المنيجية
واإلجرائية ،مف عدة نواحي مف بينيا:
 عدـ وجود مناىج عممية جديدة قادرة عمى التعاطي مع ظواىر اإلعبلـ االلكتروني وشبكات التواصؿاالجتماعي ،فعمى الرغـ مف وجود بعض التراكـ المعرفي الكمي في دراسات وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،إال

أنيا لـ تحقؽ النجاح الموجود في تطوير البناء النظري والفمسفي ،أو طرح مناىج بحثية جديدة.

 استمرار غمبة استخداـ األدوات الكمية في دراسة بعض الظواىر وسائؿ التواصؿ االجتماعي التي تحتاجإلى تنوع في األدوات البحثية وتكامؿ ما بيف األدوات الكمية والكيفية ،باعتبار أنيا ظواىر إنسانية واجتماعية

واتصالية ،ال يمكف رصدىا وتحميميا وتفسيرىا كميا فقط ،فثمة أبعاد أخرى قيمية وسموكية تقتضي استخداـ
أدوات كيفية الكتشاؼ أبعادىا ،مع األخذ في الحسباف الدوافع الكامنة وراء آراء وقيـ واتجاىات وسموكيات

مستخدمي وسائؿ التوصؿ الجماىيري ،وعدـ االقتصار عمى تحميؿ آراء ومواقؼ واتجاىات المستخدميف
بشكؿ كمي فقط.
 )4انعكاس الظروؼ المتعمقة بالسياؽ البحثي عمى التعامؿ المنيجي والنظري مع ظواىر وسائؿ التواصؿ
االجتماعي ،مف بينيا:

 أدى تغير واختبلؼ خصائص ظواىر التواصؿ االجتماعي عما سبقتيا مف ظواىر إعبلمية ،بفعؿ التطورالتكنولوجي وغيره ،إلى تغير في طبيعة التفاعبلت بيف مكونات ومتغيرات الظاىرة اإلعبلمية ،والعوامؿ
المكونة ليا ،ودور كؿ عامؿ منيا ،وىو ما يعني صعوبة تفسير ىذه الظواىر باالستناد لذات العوامؿ السابقة

المؤثرة في الظواىر االتصالية التقميدية.

 مع اتساـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي بالعالمية ،أصبح مف الصعب اختيار موضوعات بحثية ذات صبغةمحمية ،إذ قد تتراجع أىمية الدراسة في حاؿ اقتصارىا عمى تطبيقات محمية صرفو ،أو اختيارىا مجاؿ بحثي
محمي محدود ،عمى عكس ما ىو سائد في الدراسات اإلعبلمية التقميدية ،التي تتزايد أىميتيا مع تزايد

ارتباطيا بواقعيا المحمي ،إذ قد يتطمب األمر إجراء دراسات مقارنة عمى مستويات مختمفة لمتعرؼ عمى

جوانب التشابو واالختبلؼ بيف الموضوعات البحثية وتطبيقاتيا في سياقات مجتمعية مختمفة.
 غمبة الدراسات ذات الطابع االستكشافي والوصفي عمى الدراسات التجريبية والتنظيرية. -غمبة استخداـ مناىج بحثية معينة أكثر مف غيرىا وخاصة المنيج المسحي والمقارف.

 -غمبة توظيؼ أدوات بحثية أكثر مف غيرىا مع اتصاؼ بعضيا بالقصور ،فمثبل االعتماد عمى االستبانات

غالبا ،مما يقمؿ مف درجة مصداقية نتائج ىذه االستبانات ،كما أف استخداـ أداة
أصبحت بتـ بشكؿ إليكتروني ً
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تحميؿ المضموف يواجو العديد مف الصعوبات المتعمقة بمراوغة النص ذاتو وتغير مساراتو وعدـ قابميتو لمعد
والقياس الدقيؽ ،فضبل عف الصعوبات التي تواجو الباحثيف فيما يتعمؽ بموافقة المستخدميف عمى تحميؿ

رسائميـ والخشية مف االتياـ باختراؽ الخصوصية.

 -عدـ إمكانية القبوؿ بفكرة كمية البناء أو النسؽ اإلعبلمي ،واالستمرار في تبني نظريات تسعى لتفسير كؿ

جوانب الظاىرة وتضع قوانيف عامة ليا في التعامؿ مع ظواىر وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ألنو ببساطة

تعجز بيذا الشكؿ عف تفسير االختبلفات الكثيرة والجوىرية في تمؾ الظواىر (عبد المجيد،2013 ،
ص.)204
 إشكالية التعامؿ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي بطريقة التعامؿ نفسيا في وسائؿ االتصاؿ السابقة مفدوف إدراؾ االختبلفات التي ينطوي عمييا ،والتي تميزىا عف غيرىا ،حيث تتنوع وتختمؼ التأثيرات اإلعبلمية

لشبكة اإلنترنت بتنوع واختبلؼ استخداماتيا ،ىو ما يعني ضرورة التفرقة بيف التأثيرات الناجمة عف
االستخدامات المتنوعة لشبكة اإلنترنت ،وتمؾ الناجمة عف تطبيقات اتصالية معينة ،وغيرىا.
 ال يزاؿ بعض الباحثيف يتصوروف أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي بمفردىا ،قادرة عمى إحداث تأثيراتسموكية قد تغير أواصر مجتمعية ،بينما تستند حجتيـ عمى طرح مفردات مستمدة مف نماذج مصغرة لمعممية

االتصالية القائمة عمى صفحات الفيس بوـ مثبل ،وتقوـ بتعميميا ،فإحدى ىذه الدراسات –عمى سبيؿ المثاؿ-
حدد العوامؿ المؤثرة في إحدى تأثيرات عمى األنظمة الحاكمة في المصداقية التي يتمتع بيا الموقع والعبلقة

التي تربطو بالمواقع اإلخبارية ،والثقة في المواقع ..باعتبارىا عوامؿ تؤثر في تكويف االتجاىات نحو تغيير

الواقع ثـ السموؾ ،وفي دراسة أخرى ربط بيف إحداث التغيير وحركات التمرد ،وبيف استخداـ الفيس بوؾ

كمصدر لؤلخبار والمشاركة االجتماعية.

 ) 5تتسـ الموضوعات البحثية المرتبطة بوسائؿ التواصؿ االجتماعي بالروتينية ،فيي تدور في دوائر محددة

ومغمقة ،بحيث تراجع ثرائيا المستمد مف السياقات المجتمعية والتي كاف تمد الباحثيف بأفكار موضوعات
بحثية متنوعة تنوع ىذه السياقات ،فالعمؿ البحثي الذي يدور في سياؽ بحوث وسائؿ التواصؿ االجتماعي،

يستمد مقوماتو بنائي واحد ومحدد ،مما يحد مف تنوع السياقات البحثية ،في ظؿ وحدة وسائؿ التواصؿ
االجتماعي ،وتماثؿ األدوات والقوالب المستخدمة ،وتقارب الموضوعات التي يتـ دراستيا ،وسيادة معالجات

وطرؽ تحميؿ معينة عف غيرىا.
 )6صعوبة إجراء دراسات التأثيرات المعرفية واإلقناعية والسموكية التي تحدثيا وسائؿ الوسائؿ االجتماعي،
لعدة أسباب مف بينيا:
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 المبالغة التي تحيط بقدرة وسائؿ االتصاؿ االجتماعي عمى التأثير ،وعدـ االتفاؽ عمى المفاىيـ المستخدمة،وتعدد العوامؿ التي تقؼ وراء تأثيرات ىذه الوسائؿ ،ولمحاولة بعض ىذه الدراسات اختبار عوامؿ محددة

تؤثر عمى مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،مع إغفاؿ عوامؿ أخرى ،وعدـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف
المستخدميف ،كما إف لجوء بعض الدراسات لعمؿ نسخ تجريبية الختبارىا بيف المستخدميف ،قد ال تعكس واقع

التواصؿ الحقيقي عبر ىذه الوسائؿ.

 إشكالية انعكاس تغير األنساؽ النظرية الجديدة لوسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى الجانب اإلجرائيالمناس ب لتطبيقيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،فإف نسب ورود موضوع أو قضية ما لمطرح والمناقشة بيف مستخدمي

وسائؿ التواصؿ االجتماعي ال يمثؿ العامؿ الحاسـ في القوؿ بأنيا تعكس أجندة اىتماماتيـ ،وانما البد مف
االلتفاؼ أيضا إلى مدى تجاوب الجميور مع طرح ىذه القضايا بما يعبر عف حجـ التركيز واالىتماـ الذي

حصمت عميو ،كما أف إىماؿ التفاعبلت االجتماعية التي تحيط بموضوع ما وتحدث بيف األفراد يعني إسقاط

مستوى تأثير األجندة المتبادلة بيف أفراد الجميور( .عبد المجيد ،2016 ،ص.)141

42

خالصة الفصل الثاني
مف خبلؿ تناوؿ الفصؿ الثاني بالدراسة والتحميؿ؛ يمكف القوؿ أنو مف بيف الصعوبات التي يواجييا
الباحثوف في تحميؿ ظواىر وسائؿ التواصؿ االجتماعي:
 افتقار بعض الباحثيف لمميارات التقنية الضرورية لمتعامؿ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،مما
يعوقيـ عف إجراء دراسات أكثر عمقا ،كما يحوؿ بينيـ وبيف توظيؼ البرمجيات والقواعد المعموماتية
التي تزيد ىذه الدراسات ثراء.
 كثرة البيانات المتاحة والتي يصعب دراساتيا ،وىو ما يقتضي وضع حدود لموضوع البحث وفترتو،
وعدـ وجود قيود عمى التعميقات ،وعمى الرغـ مف فائدة ذلؾ لمتعرؼ عمى ما توجيات المستخدميف
وآرائيـ وقيميـ ،إال أنيا تمثؿ مشكمة لمباحثيف ،فضبل عف أف معظميا قد يكوف عبئا عمى الباحث
عندما يقوـ بفرزىا ،سواء مف حيث عدـ اتصاليا بالبحث أو سطحيتيا أو خموىا مف السياؽ،
باإلضافة إلى المشكبلت المتعمقة بتعدد المغات المستخدمة في الشبكات االجتماعية ،وكذلؾ تعدد
المنابر واألشكاؿ التي تظير بيا اإلسيامات سواء كصور أو فيديوىات أو مقاطع مسموعة أو
مصورة أو غيرىا ،وكذلؾ صعوبة تحديد ىوية المستخدميف حتى في حالة توافر بروفيبلت خاصة
بيـ ،فقد ال تكوف صحيحة.
 صعوبة اختيار عينات ممثمة وغير متحيزة تعكس الواقع االجتماعي الحقيقي لممتعامميف مع وسائؿ
التواصؿ االجتماعي ،تساعد في التواصؿ لنتائج قابمة لمتعميـ ،وكيفية اختيار ىذه العينات في إطار
أخبلقي يتفؽ مع ضوابط البحث العممي ،في ظؿ عدـ توفر سياؽ تفسيري مفيد ليذه الظواىر.
 أغمب الدراسات التي نشرت حوؿ "مواقع الشبكات االجتماعية" ىي دراسات جماعية تقتضي تعاضد
الباحثيف ،وىو تقميد يكاد يكوف غائبا في العديد مف الدوؿ.

43

الفصل الثالث

التسويق السياسي وتسويق الحمالت االنتخابية
المبحث األول :ماىية ومحددات التسويق السياسي.
المبحث الثاني :التسويق السياسي وصناعة الصورة الذىنية لممرشح السياسي.
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تمييد
عمى الرغـ مف أف مفيوـ التسويؽ السياسي أصبح أحد المصطمحات الشائعة في األوساط العممية في
الفكر والثقافة الغربية منذ ما يقرب مف عقديف مف الزماف ،إال أف ىذا المفيوـ وأطروحاتو وتطبيقاتو البحثية

مف المفاىيـ الشائكة والمثيرة لمجدؿ في األوساط العربية ،ال سيما مع وجود حالة مف المبس المفاىيمي بيف

التسويؽ السياسي والحمبلت االنتخابية والتي أعتاد الكثير عمى الخمط بينيـ ،خاصةً وأف البمداف العربية قد
عانت لفترات طويمة مف الحكـ السمطوي والشمولي والذي قضى عمى أي محاولة لفيـ أطروحات التسويؽ

السياسي واستراتيجيات الحمبلت االنتخابية.

مرور بمصر وليبيا واليمف وسوريا ،والتي رفعت شعارات
ًا
بدءا مف تونس
بيد أف الثورات العربية ً
الحرية والمطالبة بحكـ رشيد قائـ عمى الديمقراطية والعدالة قامت بتحويؿ تمؾ الشعوب مف رعايا ،إلى

مواطنيف لدييـ رغبات وأماؿ يسعوف لتحقيقيا ،واضعةً مصائر الببلد في أيدييـ ال في أيدي حكاميـ .ىذا
الزخـ الثوري سمط الضوء عمى ما يعرؼ بالتسويؽ السياسي وتسويؽ الحمبلت االنتخابية في ظؿ سعى تمؾ

البمداف إلى االنتقاؿ مف الثورة إلى الدولة وبناء مؤسسات سياسية منتخبة.

وفي ضوء ذلؾ ،يحاوؿ ىذا الفصؿ تناوؿ عدة موضوعات ،فيتناوؿ المبحث األول " ماىية ومحددات
التسويؽ السياسي" عدد مف األفكار منيا :التطور التاريخي لمتسويؽ السياسي ،مفيوـ التسويؽ السياسي
وأىميتو لممجتمع ،والعبلقة بيف التسويؽ السياسي وعمـ السياسة ،وعناصر التسويؽ السياسي .وننتقؿ إلى

المبحث الثاني "التسويؽ السياسي وصناعة الصورة الذىنية لممرشح السياسي" ،ويتناوؿ عدد مف الموضوعات
مف أبرزىا استراتيجيات المزيج التسويقي السياسي لتسويؽ المنتجات السياسية وبناء الصورة الذىنية لممرشح
السياسي ،والبحوث المضادة وصناعة الصورة الذىنية لممرشح ،واإلعبلنات السمبية والصورة الذىنية لممرشح.
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المبحث األول
ماىية ومحددات التسويق السياسي

نمت بشكؿ ممحوظ خبلؿ العقديف األخيريف تطبيقات وأساليب التسويؽ السياسي في الدوؿ المتقدمة

تقدما ،حتي أضحى األداة المثمى التي تستخدميا القوى السياسية المختمفة
ديمقر ً
اطيا ،وفي ركبيا الدوؿ األقؿ ً
في ىذه الدوؿ لمتعامؿ مع الواقع السياس ي ومتغيراتو سواء عمى المستوى  :المحمي أو الوطني أو اإلقميمي أو
الدولي ،وذلؾ بيدؼ إعادة تشكيمو وتطويعو بما يتواءـ ورغبات واحتياجات المستيمؾ السياسي ورؤية كؿ قوة

مف ىذه القوى لمصالحيا في السوؽ السياسية.

وثمة اتفاؽ بيف عمماء العموـ االجتماعية بصفة عامة والعموـ السياسية بصفة خاصة عمى أىمية

دراسة مفيوـ التسويؽ السياسي وأبعاده واتجاىاتو ،ذلؾ في محاولة لئلسياـ في تطوير البناء المعرفي
لممفيوـ ،والذي ُيعد مف المفاىيـ المستحدثة التي تدخؿ في نطاؽ الجدؿ األكاديمي.
أوالً :التطور التاريخي لمتسويق السياسي
تشير العديد مف الدراسات إلى أف "ستانمي كيمي  "Stanley Kellyىو أوؿ مف استخدـ مفيوـ
التسويؽ السياسي في دراسة رائدة عف زيادة تأثير المتخصصيف في فف اإلقناع في السياسة ،ووفقًا إلى كيمي
فإف تسويؽ يعني اإلقناع أو القدرة عمى اإلقناع ،وأرجع ذلؾ إلى أنو منذ الحرب العالمية األولى صارت
الديمقراطية الجماىيرية بحاجة إلى أدوات جديدة لمضبط االجتماعي(Henneberg, 2004, P17) .
احدا وىو
وقد استخدـ التسويؽ السياسي في البداية كمرادؼ لمدعاية ،فاليدؼ مف النشاط كاف و ً

اإلقناع ،ويرى بعض المحمميف أف الكتابة الحديثة عف التسويؽ السياسي تعكس جز ًئيا البحث عف مصطمح
مشيورا.
جديد أكثر مبلئمة مف مصطمح الدعاية الذي صار
ً
أما عممية تقييـ التسويؽ السياسي فقد بدأت بالواليات المتحدة وخاصة مف خبلؿ االنتخابات
الرئاسية ،ففي انتخابات عاـ  1960والتي تنافس فيياجوف كيندي ورتشارد نيكسوف ،حيث نصح خبراء
العبلقات الع امة الرئيس جوف كيندي بإجراء مناظرة تمفزيونية لضماف الفوز ،ومف ىنا ظير تأثير وأىمية
وسائؿ اإلعبلـ في الموضوعات السياسية وخاصة "الحمبلت االنتخابية".

ولقد كاف انتصار نيكسون عاـ  1968بمساعدة خبراء مف أحد مراكز العبلقات العامة ىو عممية البداية
لمتأثير الحقيقي لمتسويؽ في االنتخابات الرئاسية بالواليات المتحدة األمريكية(Newman, 1994, P22) .
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ومنذ بداية الثمانيات بدأ التسويؽ السياسي في التطور في اتجاىين رئيسيين ،األول :جاء مف خبلؿ
دارسوا التسويؽ الذيف اتجيت مناقشتيـ عف مفيوـ التسويؽ وامكانية تطبيقو في المنظمات غير التجارية
والثاني :مف خبلؿ ما أثاره دارسوا عمـ السياسة.

وتركز الق اررات األساسية في استراتيجية الحمبلت عمى كيفية بيع المرشح لجميور الناخبيف ،وبالتالي

تركزت بحوث التسويؽ السياسي في الواليات المتحدة عمى استخداـ التكنولوجيات الجديدة ،وأساليب التسويؽ
السياسي ،أما في أوروبا ،وفي بريطانيا عمى سبيؿ المثاؿ تشارؾ األحزاب السياسية ذاتيا في اتخاذ ق اررات
التسويؽ السياسي ،وخطوط الحمبلت االنتخابية( .الجماؿ ،2005 ،ص)23

كما تجدر بنا اإلشارة إلى أف األحزاب األوروبية بدأت في استخداـ التسويؽ السياسي لتسويؽ
عروضيا السياسية وقيادتيا نياية عقد الثمانينات منذ القرف الماضي.
أما عف التطور المعاصر لصناعة التسويؽ السياسي ،فيتمثؿ في ظيور المؤسسات المتخصصة التي
تعمؿ في المجاالت المختمفة لمتسويؽ السياسي وأىـ ىذه المجاالت ما يمي :الحمبلت االنتخابية ،العبلقات

العامة السياسية ،استطبلعات الرأي العاـ ،الديبموماسية العامة ...،الخ.

ولقد أدى ىذا التطور إلى ما يمكف أف نطمؽ عميو بالصناعات المغذية لصناعة التسويؽ السياسي،
وىي الصناعات التي تقوـ بإنتاج مكوف أو أكثر مف المكونات البلزمة لممنتج النيائي لصناعة التسويؽ

السياسي( .حسف ،2011 ،ص)25

إف ىذا يدؿ عمى أف صناعة التسويؽ السياسي لـ تتطور عمى المستوى التقني أو التنظيمي فحسب

بؿ كذلؾ عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي ،وبمعنى أنو قد تكونت مف حوليا شبكة مف المصالح

اسخا في الواقع المعاصر .وثمة اتجا ًىا برز في
االقتصادية واالجتماعية ،األمر الذي يوفر ليا
أساسا ر ً
ً
السنوات األخيرة وتمثؿ في االتجاه إلى تقديـ خدمات التسويؽ السياسي عبر الحدود القومية لمدوؿ مثؿ:
بريطانيا ،الدوؿ األوروبية.

فالمؤسسات األمريكية العاممة في ىذا المجاؿ بدأت تتوسع في السنوات األخيرة في تصدير خدماتيا

إلى الدوؿ األخرى سواء مف خبلؿ عق ود مف جيات داخؿ ىذه الدوؿ أو مف خبلؿ إبراـ عقود مع مؤسسات
اإلدارة األمريكية لمقياـ بتقديـ خدمات معينة لجيات معينة في الدوؿ األخرى ،وقد بدأت بعض المؤسسات

األوروبية في تبني االتجاه نفسو في السنوات األخيرة(Ormrod, 2005, P60) .

47

ثانيا :مفيوم التسويق السياسي وأىميتو لممجتمع
ً
تطور
ًا
ولد التسويؽ كعمـ في بداية القرف العشريف ،وترعرع وانتعش اسمو في الستينيات منو ،وشيد
كبير في السبعينيات والثمانينيات .ولقد تُرجـ المصطمح في المغة العربية بعمـ التسويؽ ،لكف الكممة اإلنكميزية
ًا

اسعا أكثر مف أي كممة أخرى ،وىي كممة ) (Marketingالتي
ًا
التي اختيرت ليذا العمـ ،والتي عرفت
انتشار و ً
تبقى أكثر ببلغة وأبعد داللة ألنيا تركز عمى الحركة مف خبلؿ استعماليا المفظة " "Ingوقد عرؼ قاموس

) (Oxfordمصطمح التسويؽ ) (Marketingعمى أنو "األنشطة المتعمقة بتقديـ ،واإلعبلف عف ،وبيع
منتجات الشركة بأفضؿ أسموب ممكف" .وأشار  Armstrongإلى أف التسويؽ في الوقت الحاضر ،تعدى

المفاىيـ القديمة لمتسويؽ ،والتي ترتكز عمى اإلخبار عف المنتجات وبيعيا إلى إرضاء حاجات الزبوف عف

طريؽ فيـ تمؾ الحاجات ،وعمى ىذا األساس عرفا التسويق بأنو "تمؾ العممية االجتماعية واإلدارية التي مف
خبلليا يستطيع األفراد والجماعات الحصوؿ عمى حاجاتيـ وتحقيؽ رغباتيـ مف خبلؿ خمؽ وايجاد وتبادؿ
القيمة مع اآلخريف"(Grönroos, 1990, P3) .
يشير مفيوـ التسويؽ إلى فمسفة اإلدارة التي تركز إلى أف إنجاز أىداؼ المنظمة ،ويعتمد عمى معرفة

احتياجات ورغبات األسوا ؽ المستيدفة ،وتحقيؽ الرضا المطموب بصورة أفضؿ مف المنافسيف فالتسويؽ نشاط
حيوي مف أنشطة منظمات األعماؿ ،ينصب عمى عمميات تخطيط وتنفيذ مفيوـ وتسعير وترويج األفكار أو

السمع أو الخدمات لخمؽ تبادؿ يشبع احتياجات األفراد ويحقؽ أىداؼ المنظمات.

ُيعد  Stanley Kelleyأوؿ مف استخدـ مصطمح التسويق السياسي ،وكاف أعضاء الفريؽ القائـ
بالحممة االنتخابية حوؿ ) (Thomas Jeffersonأوؿ االستشارييف السياسييف .واف تصاعد مينة التسويؽ

السياسي مف الماضي إلى الحاضر ،يعود إلى تطور الصحافة المتحررة ،وانحدار الوالء لؤلحزاب والتغيرات

في الن ظـ السياسية واالنتخابية بشكؿ ممفت لمنظر في أواخر القرف العشريف ،لقد توجو المسوقيف السياسييف
إلى استعماؿ بحوث التسويؽ لفيـ احتياجات ورغبات الناخبيف ،وذلؾ لممحاولة في تشكيؿ أو تكييؼ العروض

السياسية لتمبية تفضيؿ الناخبيف ،واتخاذ الق اررات التي تتعمؽ باالتصاالت المتبادلة التثقيفية لتحقيؽ األىداؼ
االنتخابية بشكؿ أفضؿ) ، (Henneberg, 2002,103وحدد التسويؽ السياسي بوصفو مدخبلً إلى إدارة

الحمبلت االنتخابية ) ،(Election Campaigningوبشكؿ واضح مف قبؿ كحدث في ثمانينات القرف

الماضي ،والذي يجري مف خبلؿ دراسة عممية التبادالت والتفاعبلت بيف الكيانات السياسية (Political

) Entitiesوبيئتيـ ،وبيف أنفسيـ بشكؿ خاص إلى وضع كياناتيـ واتصاالتيـ ضمف إطار التسويؽ

السياسي)Henneberg, 2002, P106) .

وىنا يعتبر الناخبوف ) (Votersمستيمكوف سياسيوف ،ينبغي إرضائيـ واشباع حاجاتيـ ،وتمثؿ آرائيـ

عممة قومية يأخذىا بالحسباف االستراتيجييف السياسييف بقدر ارتباط ذلؾ بتصميـ الحمبلت االنتخابية.
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يعرؼ  Dominic Wringالتسويق السياسي بأنو "استخداـ المرشح بحوث الراي والتحميؿ البيئي
إلنتاج وترويج العرض لمبضاعة الذي يساعد عمى إدراؾ األىداؼ التنظيمية وارضاء مجاميع الناخبيف في
التبادؿ ألصواتيـ" .ويضيؼ بقولو أف مفتاح العبلقة الرئيسة في سوؽ السياسة بخصوص السيطرة عمى
نظرية التسويؽ ،فيو يعني التبادؿ بيف المشتري والبائع ،فيعطي المواطنيف أصواتيـ لمسياسييف ،وبالمقابؿ أف

ىؤالء السياسييف يعمموف بدورىـ عمى تحقيؽ المصمحة العامة ليؤالء المواطنيف.
وباالتجاه ذاتو ىناؾ تعريؼ أخر التسويق السياسي بأنو "تمؾ الجيود والعمميات واألنشطة ذات
الطابع المنظـ التي ترمي إلى تعظيـ الطمب عمى األفكار والتطمعات والبرامج التي يتبناىا المرشح أو الحزب

السياسي"(Wring, 1996, P92) .

أيضا ال تسويؽ السياسي بأنو "تحميؿ وتخطيط وتنفيذ والرقابة عمى البرامج السياسية واالنتخابية
وعرؼ ً
ُ
التي تتضمف بناء عبلقات ذات منفعة تبادلية بيف كياف سياسي (مرشح) والناخبيف ،وتعد كؿ مف المشاركة
والتواصؿ السياسي مع الجميور والتنفيذ لمبرامج ىو فحوى التسويؽ السياسي"( .ماريؾ ،2012 ،ص)8
كما تـ اإلشارة إلى أف الفكر اإلداري واالستراتيجي الذي تناوؿ التسويؽ السياسي يركز عمى وظيفة

صياغة استراتيجية الحممة االنتخابية ،وتطبيؽ تصميـ رسالة الحممة االنتخابية .وفي ىذا اإلطار إف أغمب

الدراسات تستخدـ عادة مسألة قياس تصورات ووجيات نظر األطراؼ والزعماء وقدرتيـ عمى التعامؿ مع
القضايا المعقدة ،وتجريب ردود أفعاؿ الناخبيف ،وقياسيا واستعماؿ التقنيات التسويقية المناسبة .أف مفتاح
العبلقة الرئيسة في السوؽ السياسية حوؿ السيطرة عمى نظرية التسويؽ ،يعني التبادؿ بيف المشتري والبائع،

وىكذا المواطنوف يعطوف أصواتيـ لمسياسييف ،وبالمقابؿ أف ىؤالء السياسييف يعمموف عمى تحقيؽ المصمحة

العامة ليـ( .ماريؾ ،2012 ،ص)9

عرؼ "عبد السبلـ أبو قحؼ" التسويق السياسي بأنو "مجموعة مف األنشطة التي تستيدؼ تعظيـ
وتنظيـ عدد المؤيديف لمرشح سياسي ،أو حزب معيف ،أو برنامج ،أو فكرة معينة ،بما في ذلؾ الدعـ المادي

الجماىيري ،وباستخداـ جميع وسائؿ االتصاؿ الجماىيري أو أي وسائؿ أخرى تعد ضرورية في حينو".

(أبو قحؼ ،1999 ،ص)17

إف جوىر نظرية التسويق السياسي تبقى بميدة وميممة ،واف عناصره غامضة بعض الشيء ،كما أف
معظـ السياسييف بعيدوف كؿ البعد عف امتبلؾ الفيـ المتكامؿ والمتطور لتطبيقات التسويؽ السياسي ،بسبب
أف امتبلؾ بعض األطراؼ القيادية والمرشحيف لبلنتخابات عقمية بسيطة ومبتذلة وشعبية قد سببت خيبة أمؿ

بارز في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتمبية
دور ًا
لجميور الناخبيف ،فإنو في الوقت الذي يمعب التسويؽ ًا
احتياجات ورغبات وتطمعات الزبائف ،فضبلً عف تحقيؽ أىداؼ المنظمة في زيادة الحصة السوقية والربحية
عف طريؽ زيادة المبيعات(Henneberg, 2007, P5) .
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فإف التسويؽ السياسي ،ال يقؿ أىمية عف ذلؾ ،إذ تكمف أىمية التسويق السياسي في:
 -1يجعؿ التسويؽ السياسي السياسة أكثر ديمقراطية ومشاركة واختيار حقيقي لمحياة ،بفضؿ حسف استخداـ
األدوات التي تساعد في جعؿ المعمومات المناسبة والحساسة في متناوؿ األحزاب والمرشحيف ،والتي يمكف أف

تمبي احتياجات ومطالب الناخبيف.

 -2يضع التسويؽ السياسي لممرشحيف استراتيجية يسيروف عمييا في المستقبؿ القريب والبعيد ،كما أنو يوسع
ويحشد الجيود ،ويقوي ترسانة التواصؿ ويجيزىـ بشكؿ أفضؿ لموصوؿ إلى القبوؿ لدى الرأي العاـ.

محور يرتكز عميو نجاح الحزب السياسي أو المرشح ،كما أنو يزيد مف الثقافة
ًا
 -3يعد التسويؽ السياسي
السياسية لدى جميور الناخبيف ،وخصوصا عندما يعمؿ عمى تقديـ وتوضيح المعمومات عف المرشح والتي
يرتكز عمييا الناخب في اختياره ،وبما يبعد عف استخداـ العشوائية والتخبط في العمؿ السياسي.

(شرودر ،1983 ،ص)12

ثالثًا :نحو إيجاد مفيوم شامل لمتسويق السياسي

يرى الباحث أف التسويؽ السياسي يشترؾ مع التسويؽ التجاري في استخداـ استراتيجياتو وتكتيكاتو،

ويشترؾ مع الدراسات السياسية في محاولة فيـ وايجاد نماذج تفسيرية لسموؾ األحزاب والناخبيف ،ويشترؾ مع
االتصاؿ السياسي في االىتماـ والمستمر باإلقناع ،فاستخداـ التسويؽ يبدؿ العبلقة بيف القيادة واألحزاب

والناخبيف ،ولو تأثير عمى الممارسات الديمقراطية والمشاركة الجماىيرية.

ويشير المفيوـ االصطبلحي لمتسويؽ السياسي إلى عنصرين سوؼ يتـ تناوؿ كؿ واحد منيما عمى
حدة:
-1العنصر التسويقي:
يعرؼ التسويؽ بأنو "مجموعة العمميات أو األنشطة التي تعمؿ عمى اكتشاؼ رغبات العمبلء وتطوير

مجموعة مف المن تجات أو الخدمات التي تشبع رغباتيـ وتحقؽ لممؤسسة الربحية خبلؿ فترة مناسبة ،كما

تعرفو الجمعية األمريكية لمتسويق بأنو "عممية تخطيط وتنفيذ التصور والتسعير والترويج والتوزيع لؤلفكار
والمنتجات والخدمات ،وذلؾ إلتماـ عمميات التبادؿ التي تشبع أىداؼ األفراد وكذلؾ المؤسسات ،وينظر ىذا

التعريؼ لمتسويؽ عمى أنو عممية تتضمف كبلً مف المبادالت التسويقية واالستراتيجية واألنشطة والمراكز

الوظيفية ومؤسسات التسويؽ")Lock,1996, P22) .

فيما يعرفو "فميب كوتمر" بأنو "عممية إدارية اجتماعية يحصؿ بموجبيا األفراد والمجموعات عمى ما يحتاجوف،

ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ إنتاج وتبادؿ المنتجات ذات القيمة مع اآلخريف")Ormrod, 2005, P50) .
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وتوضح بعض الدراسات أنيا يمكف تعريؼ التسويؽ عمى المستوى الجزئي بمعنى أنو أداء مجموعة
مف األنشطة التي تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة عف طريؽ توقع احتياجات العمبلء والمستيمكيف،
وتوجيو تدفؽ المنتجات والخدمات التي تشبع ىذه االحتياجات مف المنتجات إلى المستيمكيف ،أما عمى

المستوى الكمي فيمكف تعريفو عمى أنو العممية االجتماعية التي توجو التدفؽ االقتصادي لممنتجات والخدمات
مف المنتجيف إلى المستيمكيف بطريقة تحقؽ التوازف الكؼء بيف احتياجات كممنيـ ،وكذلؾ تحقيؽ أىداؼ
المجتمع( .شرودر ،1983 ،ص)17

مف ثـ يمكف القوؿ ،إف مفيوـ التسويؽ يدور حوؿ الترويج المخطط والمنظـ لفكرة أو سمعة أو خدمة

معينة ،ويسعى إلى خمؽ رؤية إيجابية لمفكرة أو السمعة أو الخدمة لدى المستيمؾ المستيدؼ ،بحيث يدرؾ أف
ار بشأنيا.
ىذه الفكرة أو السمعة أو الخدمة تمبي احتياجات معينة لديو ،ة ومف ثـ يتخذ قرًا
ويترتب عمى ذلؾ بدء دورة اإلنتاج ببحوث السوؽ التي يمكف مف خبلليا تحديد احتياجاتيا مف السمع

استنادا لرغبات وتطمعات المستيمؾ المستيدؼ ،ومف ثـ تبدأ عممية اإلنتاج
والخدمات وتحديد خصائصيا
ً
التي تسعى إلى تمبية ىذه االحتياجات مع األخذ في االعتبار العوامؿ األخرى في السوؽ وأبرزىا طاقات

مصدر
ًا
وامكانات المنافسيف ،وتأتي بعد ذلؾ مرحمة الترويج ،فمرحمة البيع ،فخدمة ما بعد البيع التي تمثؿ
ىاما مف مصادر المعمومات اليامة سواء بالنسبة لمنشاط التسويقي أو النشاط اإلنتاجي ،وتمثؿ نقطة تبدأ مف
ً

خبلليا الدورة مف جديد.

ويمكف القوؿ ىنا إف النشاط التسويقي القائـ عمى مفيوـ ،ودورة اإلنتاج الناتجة عف االستناد إليو

يمكف أف تكوف مف المداخؿ األكثر مبلئمة لمتسويؽ السياسي في نطاؽ النظـ السياسية الديمقراطية.
 -2العنصر السياسي:

الشؽ الثاني مف المصطمح ىو العنصر السياسي ،أو المجاؿ السياسي ،والذي يشتمؿ عمى العديد مف
المكونات والعناصر كالسمطة والنفوذ ،والحكومة واألحزاب السياسية ،وجماعات المصالح وجماعات الضغط،

والبرلماف والقضاء ،وقوى المجتمع المدني ،ورجاؿ السياسة .وىناؾ العديد مف العمميات كاالنتخابات وصنع
القرار السياسي واتخاذ القرار وتنفيذه ،وعممية تداوؿ السمطة .وعمى مشتوى آخر مف التحميؿ فإف المجاؿ
السياسي يشتمؿ عمى الفاعميف السياسييف ،كالدوؿ والمؤسسات الدولية واإلقميمية ،وعمى مشتوى ثالث مف

التحميؿ فإف المجاؿ السياس ي يحتوي عمى قيـ ونظـ ومؤسسات ووظائؼ ومواقؼ ،كما أنو مجاؿ مركب؛
حيث يبدأ بالنطاؽ المحمي فالقومي فاإلقميمي وصوالً إلى النطاؽ الكوني( .الساري ،2013 ،ص)25

وتأسيسا عمى ما سبؽ؛ يمكف صياغة تعريف إجرائي لمفيوـ التسويؽ السياسي ،بأنو "عممية مخططة
ً
ومنظمة تعتمد عمى أسس وآليا التسويؽ لترويج منتج سياسي معيف ،وذلؾ بعد إجراء تقييـ شامؿ ليذا المنتج
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في السوؽ السياسية ،وتعديمو ليتوافؽ مع متطمبات السوؽ ورغبات المستيمؾ السياسي ،ذلؾ مف خبلؿ
استخداـ استراتيجيات إعبلمية مخططة تعتمد باألساس عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وغيرىا مف وسائؿ

االتصاؿ الحديثة مف أجؿ ترويج ىذا المنتج ،وذلؾ بغرض خمؽ رؤية إدراكية معينة لدى المواطنيف
المستيدفيف بخصوص ىذا المنتج ،بما يحقؽ التأييد والمساندة ،أو المعارضة والرفض".
ووفقًا ليذا التعريف فإن التسويق السياسي يتسم بعدد من الخصائص ،وأىميا:
 وجود بحوث تختب ر المنتج المراد تسويقو في السوؽ السياسية الختبار نقبؿ المستيدفيف ليذا المنتج ،بحيث
يتـ تعديمو وطرحو مرة أخرى ،ويمكف ىنا استخداـ استطبلعات الرأي العاـ.

 تعد دائرة التسويؽ السياسي دائرة مركبة متعددة المستويات فالمنتج السياسي قد يكوف حزًبا أو شخصية
معارضا ،أو ببل
مؤيدا أو
سياسية أو مؤسسة أو سياسة ،كما أف المستيدؼ مف ىذه العممية قد يكوف ً
ً
منافسا ،وعمى ذلؾ تتسع دائرة التسويؽ السياسي طبقًا لكؿ حالة.
موقفة أو
ً
 يقوـ التسويؽ السياسي عمى استخداـ العديد مف الوسائؿ واألدوات الحديثة والمبتكرة؛ حيث أضاؼ التطور

المعاصر لتكنولوجيا االتصاؿ وسائؿ وأدوات جديدة كالتواصؿ مف خبلؿ حمبلت اإلنترنت (Internet

) Campaigningواستخداـ بنوؾ الياتؼ ) ،...(Phone Banksالخ ،وقد وفرت ىذه الوسائؿ مساحة
أوسع مف العمؿ في مجاؿ التسويؽ السياسي ،غير أف اختيار الوسائؿ أمر واجب؛ حيث إنيا تتوقؼ عمى

خصائص البيئة االجتماعية لمممتقي ،والموارد المتاحة لمحممة التسويقية السياسية.

)(Ormrod, 2007, P70

واجماالً يرى الباحث أف التسويؽ السياسي يدخؿ في نطاؽ الممارسة العممية والعممية في السياسة

وفي البيئة السياسية المعاصرة ،حيث إنو يتمحور حوؿ الصراع عمى السمطة والنفوذ والتنافس ،ويعمؿ عمى

إيجاد نماذج تحميمية جديدة لتفسير وتحميؿ العديد مف الظواىر.

وبشكؿ عاـ ،فإف البحث يفتح المجاؿ إلجراء المزيد مف الدراسات حوؿ التسويؽ السياسي ،في العديد

مف الموضوعات األساسية والتي ظمت خارج نطاؽ البحث والدراسة ،كاألبعاد األخبلقية لمتسويؽ السياسي،
وخمفيات ميكانزمات عممية التبادؿ خبلؿ حمبلت التسويؽ السياسي ،والتفاعؿ بيف أنشطة التسويؽ السياسي

نسبيا
والنظاـ السياسي ،وذلؾ بغرض التوصؿ لصياغة نظريات عممية متكاممة في ىذا الموضوع الحديث ً
وفيـ وتفسير تطبيقاتو وأساليبو وما يرتبط بو مف ظواىر وآثار ونتائج في الحياة السياسية.

ابعا :العال ة بين التسويق السياسي وعمم السياسة:
رً
يرى بعض الباحثيف أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو وثيقة الصمة بيف التسويؽ السياسي وعمـ السياسة،

مدلميف عمى ذلؾ بأف عمـ السياسة يدور محوره األساسي حوؿ مفيوـ القوة السياسية بشقييا السمطة والنفوذ –

كما سبؽ توضيحو – وعمى ذلؾ ،فإف التسويؽ السياسي يدخؿ في نطاؽ أساليب الممارسة السياسية في
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الحياة السياسية المعاصرة بمتغيراتيا وخصائصيا الجديدة ،ومف ثـ يدخؿ في نطاؽ كيفية ممارسة السمطة
والنفوذ ،وذلؾ في نطاؽ ظروؼ ومعطيات الواقع السياسي المعاصر)Ormrod,2010, P294) .
تأثير عمى تطور مفيوـ التسويؽ
وتأسيسا عمى ما سبؽ ،يرى البعض أف لتطور مفيوـ عمـ السياسة ًا
ً
السياسي ،حيث إف مفيوـ السياسة كاف يشدد فيما مضي عمى مسألة "السمطة" التي تتمثؿ في الحكومة

وممارسة ميمة القيادة ،ثـ تطور المفيوـ؛ إذ أخذ االىتماـ ينصب عمى دراسة مفيوـ "المسمؾ السياسي" وعمى

االىتماـ بالقوى السياسية في توجييا نحو السمطة أكثر مف االىتماـ بتصرؼ الحكومة في ممارستيا السمطة.

ومف زاوية أخرى ،يرتبط مفيوـ التسويؽ السياسي ارتباطًا وثيقًا بعمـ السياسة؛ حيث يقدـ األوؿ طرقًا
جديدة لفيـ السياسة الحديثة ،فقد يشارؾ في فيـ خمفيات العمميات السياسية ،ويقدـ نماذج تفسيرية لسموؾ
توضيحا لمعبلقة بيف األحزاب السياسية
المؤسسات السياسية والقادة السياسييف ،كما يقدـ التسويؽ السياسي
ً
والناخبيف ،ومدى اىتماـ المواطنيف بالممارسة الديمقراطية ونتائجيا)Ormrod, 2011, P386) .
وعمى ذلؾ يعزز التسويؽ السياسي مف قدرة األحزاب السياسية عمى الوصوؿ لمناخبيف المستيدفيف،

األمر الذي يرفع مف نسبة المشاركة السياسية ،وذلؾ ألنو يعتمد عمى تكنيكيات متطورة في إدارة الحمبلت

االنتخابية تعتمد عمى تقنيات اتصاؿ متطورة وعمى ميارات وخبرات متخصصيف محترفيف في ىذا المجاؿ.
خامسا :عناصر التسويق السياسي
ً

أف لمسوؽ السياسي ثالث عناصر أو مكونات رئيسة ،ىما :كينونة جميور الناخبيف ،والمنافسة بيف
حزبيف أو أكثر عمى أصوات جميور الناخبيف ،ومجموعة القواعد أو القوانيف التي تحكـ تمؾ المنافسة.
والشكؿ ( )1يوضح عممية التسويؽ السياسي بحيث يتضمف أربعة أجزاء ،ىي :المنظمة (أو المرشح) ،البيئة
متطورة األحداث ،المزيج التسويقي ،والسوؽ الذي تجرى فيو العممية.
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)(O’Shaughnessy, 2002, P36

شكل ( :)1يوضح عممية التسويق السياسي

-1جميور الناخبين :ترتبط االنتخابات الديمقراطية التنافسية بحؽ االقتراع العاـ ) ،(Universal Voteأي
حؽ كؿ المواطنيف البالغيف المسجميف في االقتراع باالنتخابات دونما تمييز عمى أساس الموف أو األصؿ أو
العرؽ أو المكانة االجتماعية أو النوع أو المغة أو الديف أو المذىب ،ويرتبط بحؽ االقتراع العاـ قاعدة

"شخص واحد ،صوت واحد ) .(One Man, One Voteأي بمعنى أف لكؿ ناخب صوت واحد ،أو ما
يسمى الوزف المتساوي لؤلصوات ) .(Equal Weighting Of Votesوحؽ االقتراع العاـ وقاعدة أف لكؿ
شخص صوت واحد يرتبطاف بمبدأ رئيسي مف مبادئ الديمقراطية ،أال وىو المساواة السياسية التي تعني

تكافؤ الفرص أماـ كؿ المواطنيف لممشاركة في عممية اتخاذ الق اررات السياسية .ولذا إف الحرماف القانوني
لطبقة معينة أو جماعة ما مف حؽ االقتراع ينتقص مف نزاىة االنتخابات ،وذلؾ حاؿ حرماف المرأة مف حؽ

الترشح واالقتراع في الكويت قبؿ عاـ ( )2006أو الحرماف غير المباشر لفئات معينة كأف يجري إعادة
توطيف أو طرد فئة معينة مف السكاف ،كما حدث مع السود غير العرب في موريتانيا مطمع التسعينيات ،أو

مف خبلؿ طرؽ ممتوية كالتشديد في إجراءات التسجيؿ أو التبلعب في سجبلت الناخبيف ،أو منع الناخبيف

مف الوصوؿ إلى صناديؽ االنتخاب كما حدث في االنتخابات المصرية ،وحدث في العراؽ بانتخابات

المجالس المحمية عاـ (( .)2009بف شيحة ،2011 ،ص)16
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ويتناقض مع حؽ االقتراع العاـ استيداؼ األمف لممرشحيف المعارضيف أو لوسائؿ اإلعبلـ والصحافة ،كما
فعؿ رئيس زيمبابوي روبرت موكابي عاـ  ،2000وكذلؾ شراء األصوات أو التأثير عمى تفضيؿ الناخبيف

با لماؿ أو النفوذ ،كما يحدث في الكثير مف الدوؿ .وفي أىمية دراسة الدائرة االنتخابية أف الدائرة االنتخابية
قانونا ،وىذا الجميور يعد أىـ متغير في عممية
تعني الجميور المقيـ في نطاؽ الحدود الجغرافية المحددة
ً
االتصاؿ السياسي ،فيو الذي يمنح المرشح أو الحزب وجاىتو ومقومات أو أسباب بقائو ،كما أنو ىو الذي
يعطي الشيادة أو الصبلحية لممرشح أو الحزب لتمثيمو في البرلماف( .بف شيحة ،2011 ،ص)22

ويعد الناخب ىو الزبوف في عممية التسويؽ السياسي إذ تكوف العبلقة الرئيسة عمى وفؽ مفيوـ

التسويؽ بيف البائع والمشتري .والسؤاؿ المحوري الذي يطرح مف قبؿ المسوقيف ،ىو كيؼ يستجيب المستيمؾ

لمختمؼ العروض التسويقية التي يمكف لممنظمة مف استخداميا؟ وتكوف نقطة البداية في نموذج المثير-
االستجابة لسموؾ الشراء ،والذيف يظير كيؼ أف التسويؽ والمحفزات األخرى تدخؿ في الصندوؽ األسود

لمزبوف ،والذي ينتج عنيا اس تجابات معينة ،لذا عمى المستوفيف فيـ ما يجوؿ في الصندوؽ األسود لمزبوف.
والمحفزات التسويقية تتكوف مف ) (Psاألربعة ،وىما تمثؿ عناصر المزيج التسويقي :المنتج ،السعر ،المكاف،

الترويج ،وأما المحفزات األخرى فتتضمف القوى واإلحداث الرئيسة في بيئة المشتري :االقتصادية والتكنولوجية
والسياسية والثقافية .وكؿ تمؾ المحفزات تدخؿ إلى الصندوؽ األسود لممشتري والتي تتحوؿ إلى مجموعة مف

االستجابات الخاصة بالمشتري والقابمة لممبلحظة :مثؿ اختيار المنتج ،اختيار الماركة (العبلمة التجارية)،
اختيار التاجر ،وقت الشراء ،وحجـ الشراء(Ormrod, 2010, P296) .

ويمكف القوؿ إف مزيج التسويؽ السياسي يتكوف مف أربعة عناصر ىما :المنتج "المرشد السياسي"،

الترويج ،التمويؿ ،المكاف.

شكل ( )2يوضح االستجابة لسموك الشراء
)(Armstrong, 2005, 44
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أ -المنتج (Product) :وىو أحد أىـ األمور التي ذكرت في فكر التسويؽ السياسي وىو يتمثؿ بالبحث عف
تعقيد المنتج السياسي والمكونات التي يتألؼ منيا ،إذ أف أكثرية الباحثيف في التسويؽ السياسي لـ يظيروا
تعييف األيديولوجية كشيء مركزي في المنتج السياسي ،وىذا ىو عكس الحقيقة إذ عد األيديولوجية جزء مف

الطبيعة المتعددة المكونات لممنتج السياسي ،والتي ىي عادة ال تتج أز عف الناس والحزب .وأما سمات
الشخصية لمفرد المرشح فيي ميمة إذ اعتبرىا كؿ مف السياسييف الجزء المركزي لممنتج السياسي .وأف المرشح
ىو المنتج السياسي ليضـ تعريفو البرنامج السياسي لممرشح الذي يدعمو ،وقد عرؼ المنتج السياسي عمى أنو

"مزيج معقد مف المنافع المحتممة التي يعتقد الناخبيف أنيا ستنتج عف انتخابيـ لممرشح السياسي.

واف األحزاب السياسية تريد الفوز في االنتخاب فيي إذف بحاجة لمتوجو نحو السوؽ ،وذلؾ مف خبلؿ

فيـ طمبات جميور العامة وتصميـ المنتج ليبلئـ ذلؾ ،إذ يتضمف منتج الحزب العديد مف العوامؿ المختمفة
مثؿ السياسة والرموز والدستور والتقميد واأليديولوجية والفعاليات ،مثؿ المؤتمرات الحزبية والندوات واتصاالت

المسؤوليف بالجميور الذي يعد المفيوـ الحاسـ لمنتج الحزب)Armstrong, 2005, P46) .

ب -الترويج ) :(Promotionأف الترويج السياسي ىو تصور لبلتصاؿ المقنع الموحد والمؤثر الذي ييدؼ
إلى تعريؼ الناخبيف بالمنتج أو المرشح واستمالتيـ بيدؼ كسب تأييدىـ لو(Stewart, 2002, P87) .
وتتمخص أىداؼ الترويج السياسي بتعريؼ الرأي العاـ بالمرشح وتقديـ صورة واضحة إلى ذىف

الناخب ،والتي قد تكوف غائبة عنو والمساعدة عمى فرز المرشحيف األكفاء واستمالة الناخب إلى أحدىـ دوف

األخر .أي خمؽ التفضيؿ لدى الرأي العاـ ،وبما يؤدي بالمرشح أف يرسـ صورة واضحة عف االستراتيجية

التي سوؼ يكوف عمييا مستقببل.

ويتضمف مزيج الترويج السياسي :الدعاية ،البيع الشخصي والعبلقات العامة .ويقصد بالدعاية
عمميات نشر معمومات باتجاه معيف مف جانب فرد أو جماعة في محاولة منظمة لمتأثير في الرأي العاـ،
وتغيير اتجاه األفراد والجماعات ،باستخداـ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيري .وتعريؼ الدعاية بأنيا،

"استخداـ أي وسيمة مف وسائؿ اإلعبلـ العامة أو الشعبية بقصد التأثير في عقوؿ وأفراد جماعة معينة أو

سياسيا ،وذلؾ
اقتصاديا أـ
عواطفيـ ،مف أجؿ تحقيؽ غرض عاـ معيف ،سواء أكاف ىذا الغرض عسكرًيا أـ
ً
ً
في إطار خطة منظمة")Sheth, 2008, P10) .
والدعاية في عرؼ اإلعبلمييف مميئة باألكاذيب ،وىي نقيض الحقيقة ،وانما بناىا أصحابيا وفقا

لم نظاـ الديمقراطي ألنيـ زعموا أف رأي الفرد لو أىميتو ،والمسؤولية االجتماعية تقع عمى عاتؽ الجماعات،
ولذلؾ فإنيـ يريدوف أف يظيروا بمظير حضاري يجذب أصحاب الثقافات التي تتخبط في الظممات ليعتنقوا

اعتمادا عمى التزيف والتشويو بحسب الحاجة.
دينيـ ،ولكنيـ اختمقوا الدعاية التي بيا يؤثروف في الرأي العاـ
ً
ومف خصائص الدعاية ما يأتي:
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أ-ىي تعبير ذاتي يتجسد فييا شخصية الجية القائمة بالدعاية ،وال تعتمد الموضوعية في رسالتيا ،وىي كذلؾ
نشاط تخاطبي يمكف أف يشمؿ كافة مقومات النشاط التخاطبي ومكوناتو.
ب -تعرض معمومات ،وتنشر أفكا ار وآراء معينة بعد إعدادىا جيدا ،وتحريؼ مضمونيا وشكميا بطريقة تخدـ
أىداؼ الدعاية .وقد تخمؽ الدعاية حالة مف التشتت الذىني والغموض الفكري وبما تسمح في تسييؿ االقتناع

تمقائيا دوف ضغط معنوي أو
بالفكرة المعروضة ،وىو ما لـ يمكف تحقيقو لو ترؾ الفرد يطور منطقة الذاتي
ً
توجيو فكري ناتج عف الدعاية.
ج -تسعى الدعاية إلى تحقيؽ أىداؼ مدبرة ومحددة ومستيدفة ومحسوبة ،والتي تتمثؿ باألساس في التأثير
المتعمد في المعمومات واآلراء واالتجاىات والمعتقدات والسموؾ ،وذلؾ في االتجاه الذي تستيدفو الجية القائمة

عمى الدعاية.
د -تتسـ بأنيا فف التأثير والسيطرة واإللحاح الذي يسعى إلى الترغيب في قبوؿ وجيات نظر الجية القائمة
عمى الدعاية وآرائيا وأفكارىا ومعتقداتيا .وىذا ما يجعميا بأف تكوف ىي فف إقناع اآلخريف لسموؾ اتجاه معيف

تحت تأثير األفكار الدعائية( .بف شيحة ،2011 ،ص)764

وأما البيع الشخصي ،فيعرؼ بأنو "وسيمة مف وسائؿ التسويؽ التي تتميز بدخوؿ الوسيط في عبلقة

مباشرة مع المشتري" ،ويشير أف إدارة االنتخابات تتطمب اآلتي.

 تطبيؽ األسموب العممي واالستعانة بالخبراء والمتخصصيف في اإلعبلـ والتسويؽ والسياسية لحشد األفكار.
 البحث عف طرؽ وأساليب ووسائؿ الدعاية المبتكرة والمناسبة لتقديـ المرشح في أفضؿ صورة.

 تحسيف الخطاب السياسي لممرشحيف لكسب ثقة الناخبيف ،واثارة اىتماميـ ولفت انتباىيـ نحو عممية
االنتخاب ،وحثيـ عمى المشاركة في اإلدالء باألصوات والتصويت لصالح المرشح بما يضمف لو الفوز في

االنتخابات.
إف عممية االنتخابات ال يكتب ليا النجاح ،ما لـ تتوافر في المرشح مجموعة الميارات البلزمة
إلنجاح االتصاؿ بالجميور ،وبدوف توافر ىذه الميارات تفشؿ العممية في التواصؿ مع الناخبيف ،ودور الخبراء

ىنا يتحدد في تقويـ ميارات المرشح االتصالية واعداده وتدريبو عمى االستفادة مف ىذه الميارات وتوظيفيا
لخدمة العممية االنتخابية وليس مجرد التخطيط لمحممة االنتخابية فقط .ومف ميارات االتصاؿ الشخصي

لممرشحيف ىي توظيفيـ لمغة الجسد لمتواصؿ مع الناخبيف وتنمية ميارات االستماع وميارات الحديث

والخطابة وميارات السؤاؿ( .بدوف مؤلؼ ،2011 ،ص)27
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في كواليس وأوساط االنتخابات الرئاسية األمريكية "إف المرشح الذي يعتني بمظيره وىندامو وطريقة
كبلمو وببلغتو وفصاحتو والقدرة عمى فف الحديث واإللقاء والرد عمى األسئمة واستف اززات الصحافييف
والفضولييف ،والقدرة عمى مواجية الكامي ار والجماىير ،وكذلؾ القدرة عمى اإلقناع واستعماؿ الحجج والبراىيف
لتفنيد راي الخصـ وتدعيـ وتثبيت رأيو ىو الذي يكسب أصوات الناخبيف المتردديف والذيف لـ يقرروا بعد عمى

مف يصوتوف ،وىو الذي يفوز باالنتخابات في نياية المطاؼ" ،فيناؾ رؤساء لدييـ كاريزما وشخصية

وحضور أماـ الكاميرا ،حيث أصبح التعامؿ مع الكامي ار ووسائؿ اإلعبلـ جزًءا مف عمميـ اليومي ،فتجدىـ
يتدربوف ويتمرسوف عمى التعامؿ مع الكامي ار والصحافييف فتبلحظ لدييـ سرعة التفكير والبديية والرد والتأقمـ
مع كؿ مستجد ،وىناؾ بالمقابؿ مرشحوف يجدوف صعوبات كبيرة في التعبير عف آرائيـ ومواجية الخصـ بثقة

والقدرة عمى الرد والشرح والتفسير والتحميؿ وسرعة البديية وتجدىـ يترددوف ،وبعض األحياف يناقضوف أنفسيـ
وال يتذكروف ما قالوه مف قبؿ(Bartle,2001, P17) .

ومف جية أخرى ،يبلحظ أف التسويؽ السياسي واالىتماـ بالجانب االتصالي والعبلقات العامة عند

المرشح ىو مف أولويات خوض معركة الفوز بكرسي الرئاسة .والذي ال يتقف فف تسويؽ نفسو وتسويؽ أفكاره

وآرائو وبرامجو وخططو لمرأي العاـ ،فإنو يتعذر عميو الحصوؿ عمى الوالء في صندوؽ االقتراع .واف فف
الحوار والحديث وفف اإلقناع يعتمد بالدرجة األولى عمى الصراحة ووضوح الرؤية والقدرة عمى استعماؿ

الحجج والب راىيف واألدلة واألرقاـ إلقناع المتردديف والذيف ما زالت الصورة عندىـ غير واضحة والذيف ما زالوا
لـ يحددوا موقفيـ بعد.
ئيسا
ج -التمويل ) :(Financingيقصد بالتمويؿ عممية اإلنفاؽ عمى الحممة السياسية ،إذ يعد عامبلً ر ً
لعممية الترويج ،لذلؾ عمى اإلدارة أف تقرر طبيعة وجية التمويؿ قبؿ الدخوؿ في عممية التسويؽ .وىناؾ طرؽ

عديدة ومتنوعة يحصؿ بيا السياسي عمى التمويؿ لحممتو ،ففي سبعينيات القرف الماضي كانت الحمبلت في

بريطانيا تموؿ مف خبلؿ إسيامات الناخبيف بأعداد كبيرة ،وقد تغيرت طبيعة أساليب التمويؿ خبلؿ العقود

الماضية مف القرف العشريف .ويتمقى المرشحوف في معظـ الحمبلت األوربية أوقات مجانية عمى التمفزيوف

عاما ال يدار مف قبؿ موظفي األحزاب المتخصصيف والذيف يقوموف بتمويؿ الحممة االنتخابية ،ما
وتمويبلً ً
عدا بمداف المممكة المتحدة وسويس ار إذ أف معظـ التمويؿ في االنتخابات ىو شعبي.
ويصرؼ المرشح األمريكي في المعدؿ  %70مف ميزانية الحممة عمى الدعاية واإلعبلف .وقد استعمؿ

البث التميفزيوني النتخابات الحزب كتمويؿ مف قبؿ الدولة لمحممة ،وأما في فنمندا وىولندا وألمانيا وايطاليا
واليوناف فتكوف فييا األحزاب السياسية قادرة عمى شراء وقت إعبلني في محطات التمفزيوف الخاصة التي

يممكيا األشخاص(Kotler,1999, P13) .

افيا إلى عدة مناطؽ تحت عنواف الدائرة االنتخابية ،واف الدائرة
د -المكان ) :(Placeيقسـ البمد جغر ً
االنتخابية التي يخصص ليا مقعد في الييئة التشريعية أو البرلمانية تسمى بالدائرة الفردية ،أو بمرشحيف
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وأكثر تسمى دائرة متعددة المقاعد .والدائرة االنتخابية تعني الجميور المقيـ في نطاؽ الحدود الجغرافية
قانونا( ،منير )25 ،2005 ،وتوجد مداخؿ عديدة لدراسة وتحميؿ الدائرة االنتخابية بما يساعد عمى
المحددة
ً
توفير كافة المعمومات الضرورية لبلنتخابات وىذه المداخؿ ،ىي:
أوالً :مدخؿ الظروؼ البينية السائدة.
ثانيا :مدخؿ السمات وتتـ دراسة جميور الناخبيف مف خبلؿ الخصائص النوعية المختمفة.
ً
ثالثًا :المدخؿ التاريخي لدراسة األبعاد التاريخية لمظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة ،والبعد

التاريخي لممارسة العممية االنتخابية لبلنتخابات السابقة مف حيث المرشحيف الفائزيف والفاشميف والبرامج

االنتخابية.

ابعا -وفقا لمموقؼ االنتخابي حيث المؤيديف ،المستيدفيف والمعارضيف.
رً
 .2المنافسة بين األحزاب
أشار بأف لمتنافسية ) (Competitivenessىي أحد المصطمحات التي ظيرت بقوة في عيد العولمة

الجد يدة ،ففي العقد المنصرـ أصبحت كممة رئيسة تستعمؿ لوصؼ القوة االقتصادية لؤلقطار ،أو موقع
منظمة معينة بالنسبة لمنافسييا في السوؽ .وكما أصبحت التنافسية ذات وقع متزايد األىمية في عالـ اليوـ،

وأصبح ليا مجالس أو ىيئات أو إدارات ،وليا سياسات واستراتيجيات ومؤشرات ،بؿ تقدـ تقارير عنيا لكبار

المسؤوليف وليس لرجاؿ األعماؿ فقط ،حتى أف بعض البمداف كالواليات المتحدة األمريكية مثبلً .وفي اإلطار
نفقسو تعرؼ التنافسية التنظيمية بأنيا القدرة عمى تزويد الزبوف بمنتجات وخدمات بشكؿ أكثر كفاءة وفاعمية

مف المنافسيف اآلخريف في السوؽ وبتعبير موسع فإف التنافسية عممية بموجبيا يناضؿ كياف ،لمتفوؽ عمى
األخر ،ما إذا كاف الكياف ىو شخص أو بمد ،فإف اليدؼ ىو الفوز أو الكسب المادي .ولغرض التنافس

ينبغي توافر عدة عوامؿ ىي :القابمية ،الرغبة في الكسب ،االلتزاـ أو المثابرة ،توافر موارد معينة.

)(Scammell, 1999, P718

وتعد إدارة الحمبلت االنتخابية الناجحة البداية الحقيقية لتحقيؽ الفوز في االنتخابات ،إذ أف الحممة

االنتخابية ىي "الجيود المبذولة والمخصصة إليصاؿ رسالة مقنعة لمناخبيف المستيدفيف في وقت محدد
ومجتمع محدد ،وتتضمف تحد األىداؼ ووضع السياسات وطرؽ العمؿ واجراءات التنفيذ واعداد الميزانيات
التقديرية والبرامج الزمنية بما يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المرشحيف بالفوز في االنتخابات .وأف ىناؾ عدة

عوامؿ لنجاح الحممة االنتخابية ىي:

 . 1اإلعداد المسبؽ لمحممة عف طريؽ القياـ بكافة الدراسات األولية البلزمة لبناء قاعدة معمومات عف الدائرة

االنتخابية مف حيث ظروفيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية واحتياجاتيا الفعمية ومشاكميا وقادة الرأس
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والشخصيات المؤثرة والمرشحيف السابقيف وبرامجيـ االنتخابية ،وعف المرشحيف المنافسيف وكافة المعمومات
الضرورية لمتخطيط العممي لمحمبلت االنتخابية.
 . 2المتابعة المستمرة لمحممة االنتخابية أثناء التنفيذ ،وتوفير المزيد مف المعمومات الجديدة كؿ يوـ عما يجد
مف مشكبلت ووقائع وتغيرات في توجيات الرأي العاـ لبلستفادة منيا عند إدخاؿ أية تعديبلت عمى الحممة.
 .3تجنيد وحشد كافة اإلمكانات المتاحة لممرشحيف وحسف االستفادة منيا.
 .4االلتزاـ بالموضوعية في فيـ وتحميؿ وعرض المعمومات والبيانات حتى يمكف االستفادة منيا دوف تحيز.
(منير ،2005 ،ص)29
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المبحث الثاني
التسويق السياسي وصناعة الصورة الذىنية لممرشح السياسي

إف العمؿ السياسي بصفة عامة يقوـ عمى مجموعة مف الصور الذىنية التي تتشكؿ في العقوؿ

والطقوس متمثمة في ذلؾ لحقائؽ الواقع.

ولقد أثبتت العديد مف الدراسات أف الصورة الذىنية التي تتشكؿ بصدد حزب أو مرشح أو سياسة أو

قرار ما أو مؤسسة سياسية ما عامؿ حاسـ في تحديد المواقؼ السياسية أيا منيـ ،ىذا االتجاه الذي يركز

عمى بناء الصورة الذىنية كمدخؿ لمتسويؽ السياسي ييتـ بدور وسائؿ اإلعبلـ والتقنيات التي تتبع في بناء
الصورة الذىنية وأساليب الترويج لترسيخ ىذه الصورة الذىنية.
والصورة الذىنية ىي "مجموعة االنطباعات الذاتية التي تتكوف في أذىاف الناخبيف ،وىذه
أفكار عف القيـ السياسية لممرشح أو عف شخصيتو أو مقدرتو القيادية ،ويتكوف
ًا
االنطباعات يمكف أف تكوف
الكثير مف ىذه االنطباعات في مف أصب رئاسة الدولة مف خبلؿ ما تبثو وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية.

(المنوفى ،2010 ،ص)56

إف الصورة الذىنية تنبني عمى خبرات اإلنساف السابقة منذ لحظة الميبلد وربما قبؿ ذلؾ واإلنساف
جنيف في بطف أمو .وبتمقي الكائف الحي رسائؿ مستمرة عف طريؽ األحاسيس والصور تكوف غير واضحة
في البداية ثـ يبدأ اإلنساف بعدىا يدرؾ وجود أشياء ،ويكوف ىذا بداية التصور الذي يمكف وصفو "باإلدراؾ".

فإذا ما تقدـ العمر باإلنساف ازداد ىذا التصور ليشمؿ في النياية كؿ شيء موجود أو حتى متخيؿ .كما يدرؾ

أخير الوطف كمو .ثـ
الطفؿ أحضاف أمو وفراشو ..ثـ يدرؾ بيتو ..بعدىا الحديقة والشارع فالمدينة فالوالية ،و ًا
أخير الكوف كمو( ..عجوة ،2003 ،ص)12
الدنيا بأسرىا ..و ًا
الصورة الذىنية ىي مجموعة مف السمات والمبلمح التي يدركو أفراد أو مؤسسة أو جميور ..إزاء

شخص معيف ،أو نظاـ ما ،أو شعب أو جنس بعينو ،أو مؤسسة محمية أو دولية أو مينة معينة أو أي شيء
آخر.
فيي االنطباع الذي يكونو الفرد عف األشياء المحيطة بيمت أث ار بالمعمومات المختزنة عنيا عف

طريؽ الخبرة الشخصية القائمة عمى االتصاؿ الشخصي أو االتصاؿ العاـ .وبذلؾ فيي نتاج تفاعؿ عناصر
المعرفة واإلدراؾ.
وتصنؼ الصورة الذىنية إلى:
أ .الصورة الذىنية المرغوبة :ىي تمؾ الصورة التي يسعى الفرد أو المؤسسة .تشكيميا عنيا وتوكؿ ميمة
بنائيا وادارتيا في حالة المؤسسة لمعبلقات العامة بمختمؼ نشاطاتيا.
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ب .الصورة الذىنية المنقولة :ىي مجموعة السمات والمبلمح التي تنقميا وسائؿ اإلعبلـ العامة عف شخصية
ما ،أو مؤسسة أو جنس معيف ...الخ.
ج .الصورة الذىنية المدركة  :ىي الصورة التي أدركيا الفرد أو المؤسسة ..وىي الصورة التي تـ تشكيميا
بالفعؿ في الذىف .وتتكوف الصورة الذىنية لدى اإلنساف تجاه شخص أو شيء ما معيف( ،عجوة،2003 ،

ص )22فكما يرى سكوت مف ثالثة عناصر متميزة ىي:

 مجموعة الصفات المعرفية التي تستطيع أف يدرؾ بيا ذلؾ لشيء بطريقة عقمية.
 العنصر العاطفي المنطمؽ بالميؿ لذلؾ الشيء أو النفور منو.

 العنصر السموكي المتمثؿ في مجموعة االستجابات العممية تجاه ذلؾ الشيء والتي يرى الفرد مبلئـ تياؿ
ىو فقا لمصفات التي أدركيا في ذىنو(Schoenbach, 1991, P91) .

أوالً :استراتيجيات المزيج التسويقي السياسي لتسويق المنتجات السياسية وبناء الصورة الذىنية لممرشح

السياسي

-1استراتيجية المنتج السياسي:
ترتبط ىذه االستراتيجيات بتسويؽ المنتج السياسي بما يحتويو مف صفات شخصية وغير شخصية

يعني تكييؼ المرشح السياسي ليصبح أكثر مبلئمة وقبوالً لشرائح جميور الناخبيف المتوقعيف في الساحة
السياسية ،وىذه العممية ىي مف أصعب المياـ التي يقوـ رجؿ التسويؽ السياسي بتحميميا وتمحيصيا لفائدة
المرشح وفي نفس الوقت الحزب كإدارة حمبلتو االنتخابية .جمع األمواؿ ،اإلعبلف السياسي ،العبلقات العامة
وكذلؾ القياـ ببحوث التسويؽ السياسي والتي تيدؼ إلى جمع وتحميؿ ونقؿ البيانات المتعمقة بالحاالت

المحددة وخاصة التي ترغب قيادة األحزاب السياسية معمومات عنيا وىنا يسعى المنتج السياسي بيع خبراتو

غنيا بالمزيج الخدمي
وثقافتو وتاريخو وكفاءتو ومشروعاتو متمثمة في البرنامج االنتخابي الذي البد أف يكوف ً
تنوعا وتشكيبلً حتى يحقؽ إقناع الناخبيف ولخدمة المجتمع وقدرتو عمى حؿ المشاكؿ المطروحة في الساحة
ً

السيا سية وبالمقابؿ يشتري الناخب المنافع التي تتحقؽ مف انتخاب المنتج السياسي وىنا تتـ صفقة تبادلية مف
خبلؿ منح الناخب صوتو لممنتج السياسي(Wray, 1999, P741) .

 -2التسعير السياسي
يختمؼ مفيوـ التسعير السياسي عنو في تسعير السمع والمنتجات والخدمات حيث أف سعر الحزب أو

المرشح السياسي ىو ذلؾ المبمغ اإلجمالي لمتكاليؼ المتفرقة بانتخاب الحزب أو المرشح السياسي بما يعرؼ

بالماؿ الميسر لمحمبلت االنتخابية كوسيمة لمتأثير عمى المرشحيف الذيف يخوضوف االنتخابات السياسية

والماؿ الميسر ىو تبرع يقدـ لحزب سياسي مف قبؿ أحزاب أو شركات أو نقابات عمالية أو غيرىا بدالً مف
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إعطائو مباشرة لممرشحيف السياسييف لمتممص مف قانوف تمويؿ الحمبلت االنتخابية ،ولـ يكف لو في جميع
األحواؿ أي تأثير قابؿ لنشر الفساد في االنتخابات كالرشوة وشراء أصوات الناخبيف ويقع ضمف حدود مقادير

مالية معينة مف أفراد أو مف لجاف العمؿ السياسي المسجمة لدى ىيئة االنتخابات ،وتشمؿ كذلؾ التكاليؼ
االقتصادية ،الزيادات المحتممة في الضرائب والزيادات في نسب الفائدة وتقميص المعوقات الحكومية ذات
االىتماـ لمناخبيف والرأي العاـ ،والتكاليؼ النفسية وىي عبارة عف تأثيرات الصورة المحتممة التي تمثؿ حقؿ

ميـ مف التكاليؼ النفسية الخفية والتي تكوف مرتبطة بمعظـ المرشحيف ىي سير الناخب لخمفية المرشح
الدينية والعرقية .إف االستراتيجية المحببة ألي حزب أو مرشح أو منظمة سياسية ىي محاولة تحميؿ التكاليؼ

المتوقعة إلى أدنى حد وبالمقابؿ زيادة تكاليؼ المتوقعة لمعارضيف السياسييف مف أحزاب أو مرشحيف.

)(Coleman,2007, P18:184

 -3استراتيجية التوزيع أو المكان السياسي

فيما يخص التوزيع السياسي ،ىناؾ استراتيجيتان رئيسيتان يمكف االعتماد عمييما في وضع
استراتيجية المكاف المناسب والبلئؽ لنجاح المرشح السياسي ووصولو بشكؿ جيد ومبلئـ إلى جميور الناخبيف

في الوقت المناسب والمكاف المناسب.
أ-استراتيجية المظير الخارجي

حاضر في كؿ مكاف في السوؽ السياسي المستيدؼ،
ًا
وفقًا ليذه االستراتيجية يكوف المرشح السياسي
وتيتـ ىذه االستراتيجية بإيصاؿ المرشح إلى مكاف تواجد الناخبيف في الوقت المناسب كاالجتماعات والندوات
والحفبلت ،وبالفعؿ وحسب التجربة فإف حضور المرشح السياسي في المكاف المقرر لو إجراء حممة انتخابية
في الوقت المناسب تكوف لو انعكاسات كبيرة عمى زيادة شعبية المرشح وحشد عدد ىائؿ مف الناخبيف بغض

النظر في بعض األحياف عف البرنامج السياسي الذي يمقيو خبلؿ االجتماع ىذا مما قد يؤدي إلى إمكانية
نجاحو في االنتخابات السياسية المقررة .غير أف مف أىـ المعوقات ليذه االستراتيجية ىي الكيفية التي تتـ بيا

تغطية كؿ المناطؽ وخاصة في االنتخابات الرئاسية في بمداف ذات مساحات شاسعة ونسبة عدد السكاف
كبيرة كالصيف ،اليند ،ال واليات المتحدة األمريكية ،روسيا وغيرىا ،ففي االنتخابات المحمية أو البرلمانية ممكف
جدا تغطية المنطقة التي يترشح عنيا المنتج السياسي ألنو سيتجوؿ في أماكف محدودة بخبلؼ االنتخابات

التي تشمؿ كؿ مناطؽ الوطف وقبؿ حصوؿ التطورات التكنولوجية في االتصاالت كاف المرشحيف يستخدموف
السيارات والقطارات والحافبلت لموصوؿ إلى السوؽ السياسي المستيدؼ ثـ استعماؿ الطائرات إلقامة
المؤتمرات والندوات الصحفية ،أما اآلف يكتفوف بإجراء مقاببلت متزامنة مع عدد مف الشبكات التمفزيونية
واإلذاعية في عدة واليات ويظير المرشح السياسي أو المنتج السياسي وكأنو زار جميع المناطؽ والجيات
والتي قد تثير الحماس في نفوس جميور الناخبيف ومف خبلؿ ىذه العممية تكوف تكمفة المرشح السياسي أقؿ

مف اإلعبلف السياسي منفرد لكؿ منطقة(Ulver,2004, P52) .
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ب-استراتيجية العامل المتطوع:
مف خبلؿ السير في األماكف المختمفة ،لبللتقاء بالجميور بيدؼ جمع أصوات الناخبيف والتأييد وجمع
التبرعات تيدؼ ىذه االستراتيجية إلى توسيع نطاؽ المرشح السياسي في الساحة المستيدفة ،وىناؾ عدة طرؽ

يستعمميا المرشح لتوسيع نطاقو بشكؿ أفضؿ ،كاستخداـ بعض أعضاء الحزب يتحدثوف باسمو نيابة عنو

لمناخبيف ،لتوضيح البرنامج ،إظيار المزايا الشخصية لممرشح ،توزيع صور المرشح ...الخ .استخدمت ىذه

كثير في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا وتعتبر استراتيجية ناجحة عمى صعيد
االستراتيجية ًا
الكثير مف البمداف ،حيث يساىـ أعضاء الحزب أو التحالؼ في دعـ ترشيح مرشحيـ بإطبلؽ تصريحات عمى
الشبكات اإلخبارية الرئيسية إلثارة بعض القضايا الحساسة التي تؤثر مباشرة عمى جميور الناخبيف وتحسـ

بواسطتيا االنتخابات لصالح مرشح حزبيـ(Jamieso, 2000, P42) .
-4استراتيجية الترويج السياسي:

يستخدـ معظـ المرشحيف السياسييف الترويج السياسي لمتأثير عمى توجيات الناخبيف وحثيـ عمى

التصويت لصالحيـ ووصوؿ أي مرشح ونجاحو في االنتخابات السياسية يعتمد بالدرجة األولى عمى
االحترافية في استخداـ استراتيجية الترويج السياسي والذي تعتمد عمى عنصريف ىاميف :ىما الدعاية السياسية

واإلقناع السياسي.
أ-الدعاية السياسية
الدعاية السياسية ىي مجموعة مف التقنيات ىدفيا إيصاؿ المعمومات واألفكار إلى الناخبيف وىذا
االتصاؿ يؤثر عمى توجيات الناخبيف بحيث قد يحدث تغير إيجابي باتجاه المنظمة السياسية أو الحزب أو

المرشح ،كما يشير جاؾ الوؿ أف الدعاية السياسية الحديثة تركز عمى االستخداـ الدائـ لموسائؿ التقنية

المرتكزة عمى مبلحظات دقيقة ،مع محاولة إحداث تغيير في الرأي العاـ والحصوؿ عمى تأييد جماىيري
طويؿ األجؿ ،أي أنيا عممية خمؽ وتنشيط االستعداد مف قبؿ الناخب لمموافقة عمى برنامج الحزب أو المرشح

السياسي األمر الذي يؤثر عمى االختيارات السياسية ألفراد المجتمع أو إحداث تأثير عمى الرأي العاـ.
ولمدعاية السياسية صور عديدة نذكر منيا الدعاية البيضاء ،الرمادية والدعاية السوداء.
ب -اإل ناع السياسي
دور ميما في التسويؽ السياسي واالنتخابي عمى حد سواء وكذلؾ في تنفيذ
إف االتصاؿ يمعب ًا
استراتيجية بيع أفكار وبرامج المنظمة السياسية أو الحزب أو المرشح ،ونعرؼ أف اإلعالن السياسي ىو نوع
مف االتصاؿ غير الشخصي مدفوع األجر ومحدد المصدر وييدؼ إلى توصيؿ معمومات وأفكار خاصة
بالمرشح باستخداـ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري فقد يكوف مف األجدر لنا تناوؿ كيؼ يتـ إقناع الناخب
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بطروحات الح زب أو المرشح .إذف يعتبر اإلقناع السياسي أحد أىـ أىداؼ استراتيجية الترويج باعتباره يبحث
عف الطريقة لموصوؿ إلى الناخب وخمؽ حالة اإلقناع لجميور الناخبيف وتوجيييـ نحو الحزب أو المرشح،

وعممية اإلقناع السياسي تيدؼ إلى تغير مواقؼ الرأي العاـ لصالح الحزب أو المرشح ،وعممية اإلقناع
السياسي تيدؼ إلى تغيير مواقؼ الرأي العاـ لصالح الحزب أو المرشح بعدما يكوف الناخب متردد أو لو

وجية نظر أخرى ،وعممية اإلقناع السياسي تطمب مف رجاؿ التسويؽ السياسي أو مدير الحممة االنتخابية أف

تكوف لو دراية كافية بالعمؿ السياسي كالجيد التكتيكي ،التقنيات ،الميارات والفعالية في األداء والعمؿ
السياسي واالنتخابي بالشكؿ الذي يحقؽ استراتيجية الترويج السياسي(Kaid, 1999, P423) .
 -5استراتيجية التعبئة السياسية (التحشيد السياسي)
إف نجاح األحزاب السياسية والمرشحيف السياسييف تتوقؼ عند توقيت وتعبئة كافة اإلمكانيات الداخمية
والخارجية لمحزب والمؤيديف لو والمتعاطفيف معو وكذلؾ تعبئة اإلنفاؽ عمى اختيار الوسائؿ اإلعبلمية الناجحة

وكذلؾ وقت التحرؾ وأسموبو في الساحة السياسية بالشكؿ الذي يمكف أف يؤثر عمى الناخبيف وعمى الجميور.

(ندا ،2008 ،ص)34

إف سر نجاح استراتيجي ة التعبئة السياسية ىو التوقيت الذي يشمؿ اإلنفاؽ عمى التعزيزات الحالية

عندما تكوف قادرة عمى الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج وفي نفس الوقت تشجيع المعارضة عمى القياـ بالعكس
وبيذه الطريقة يعودوف إلى استنزاؼ مواردىـ والحصوؿ عمى تأثير أقؿ ،وفي الحقيقة أف األنترنت أثبتت أنيا

أداة تنظيمية ومحفزة لجمع التبرعات المالية قوية جدا ،حيث يمعب الناشطوف في استخداـ أجيزة الكمبيوتر
دو ار متزايد األىمية ،وىناؾ استراتيجيتاف لمتعبئة السياسية استراتيجية التعزيز اإلعبلف السمبي واستراتيجية سوء

التوجو( .ندا ،2008 ،ص)36
أ-استراتيجية سوء التوجو
ىذه االستراتيجية تساعد المرشحيف الذيف يتوقع خسارتيـ في االنتخابات المزمع إجراؤىا ،وتتجنب
ىذه االستراتيجية المواجية المباشرة ضد المعارض الذي يتمتع بالقوة بصيغة اليجوـ عمى المرشح أو الخصـ،

معنى ىذا تحاوؿ ىذه االستراتيجية أف تجعؿ الخصـ المنافس خارج نطاؽ السيطرة وذلؾ باالعتماد عمى

تكتيؾ خاص وعمى وجو الخصوص في المناظرات العمنية والمبثة مباشرةً في الوسائؿ السمعية البصرية
بالشكؿ الذي يحمؿ مف ىذا التكتيؾ أكثر مواتية لمذيف يتوقعوف خسارتيـ .لقد استخدـ الديمقراطي جوف كيري
في االنتخابات الرئاسية األمريكية لعاـ  2004ىذه االستراتيجية بتكتيؾ فيو بعض االستراتيجية الخداعية
ليسجؿ فوز كبير في أوؿ مناظرة تمفزيونية بينو وبيف الجميوري جورج بوش في  30سبتمبر  2004حيث

أحرج بوش في المناظرة األولى مف أصؿ ثبلثة مناظرات بينيما(Wray, 1999, P741) .
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ب -استراتيجية تعزيز اإلعالن السمبي
بناءا عمى الفشؿ الذي مني بو بوش في أوؿ مناظرة تمفزيونية مف بيف ثبلث مناظرات المقررة
ً
إجراءىا ،وضع مدير حممة بوش استراتيجية جديدة عمى استراتيجية التعزيز اإلسنادي باالعتماد عمى إظيار
وابراز الخصائص والسمات السمبية في برنامج المرشح المنافس جوف كيري ،كاالعتماد عمى موضوع
الزيادات في الضرائب لزيادة دخؿ الفرد والنيوض باالقتصاد األمريكي المتشنج بواسطة الحرب اإلعبلمية ببل

انقطاع مع أكبر عدد ممكف مف الناخبيف تركز عمى ىذا الموضوع وخبلؿ  9أياـ أظيرت نتائج استطبلع

الرأي العاـ األمريكي أف بوش عاد مرة أخرى في المرتبة األولى بفارؽ  21نقطة عف منافسو جوف كيري.

والبد أف تصمـ ىذه اإلعبلنات السمبية بدقة عالية بغية تحقيؽ النجاح والتأثير عمى جميور الناخبيف واال
انعكست عمى مستخدـ ىذه االستراتيجية(Newman, 2012, P6) .
ثانيا :البحوث المضادة وصناعة الصورة الذىنية لممرشح:
ً
ىي البحوث المرتبطة بالنواحي السمبية لممنافس ،لتحديد السموكيات السابقة لممرشح أو أحد معارفو
عمى المستوى السياسي أو االجتماعي أو األخبلقي أو الديني.
وتسعى أوؿ ما تسعى لتوظيؼ المتخصصيف لتمؾ الميمة ،وتتمثؿ تمؾ الميمة في معرفة ودراسة

(خصوـ المرشح الجدد) ،ولكف أىـ مف ذلؾ معرفة المرشح نفسو ،وتمؾ البحوث تساعد الحممة عمى فيـ
وادراؾ مواضع الضعؼ الحساسة  ،Vulnerabilitiesومواضع القوة؛ مما يساعد الحممة عمى تطوير مبادئيا
وتوجياتيا ورسالتيا ،وكؿ ذلؾ تحت مظمة اليدؼ األساسي لفريؽ المرشح أال وىو إعادة انتخابو ،أما بالنسبة

لفريؽ العم ؿ المنافس فاليدؼ األساسي ىو إقناع غالبية الناخبيف بأنو ال يجب أف يتـ إعادة انتخاب الخصـ

مع تسميط الضوء عمى األسباب التي تجعؿ مف مرشحيـ بديبلً أفضؿ ،وىذا ما يطمؽ عميو "البحوث

المضادة"(DeSart, 2016, P4).

وينظر إلى البحوث المضادة  Opposition Researchنظرة احتقار وازدراء لعدة أسباب ،ويعتبرىا

غالبا ما تشمؿ معمومات عف الحياة الشخصية والخاصة لممرشحيف،
كثيروف غير أخبلقية وغير الئقة ،وىي ً
وقد ساىمت التكنولوجيا الحديثة (قواعد البيانات اإللكترونية  )Electronic Data baseفي تسييؿ تمؾ

المياـ.

أيضا مجاؿ لبحث الفريؽ المنافس لمحممة؛ مثؿ
ويجب ىنا مبلحظة أف كؿ ما يتعمؽ بالمرشح ىو ً
الشائعات ،التحقيقات ،مصادر التمويؿ ،الق اررات التي يجب أف يتخذىا األفعاؿ التي يجب أف يتجنبيا والتي

أيضا تدخؿ جميع نواحي الحياة الشخصية لممرشح في نطاؽ
يجب أف يفعميا ،وال يقؼ األمر عند ذلؾ بؿ ً
البحث (عبلقاتو الشخصية – أفراد عائمتو – أصدقاؤه – زمبلؤه) ،وآية مغالطة في تمؾ األمور مف السيؿ
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اكتشافيا عف طريؽ جيود البحوث المضادة؛ مثؿ المبالغة في السيرة الذاتية لممرشح أو مغالطة الحقيقة في
سجمو العسكري التجنيدى(Robert, 2012, P18) .
وغالبا ما يتـ اختبار فاعمية نتائج البحوث المضادة ،وأثرىا عمى الناخبيف والرأي العاـ عف طريؽ
تقنية الجماعات الموجية ) ،(Focus groupواستقصاءات الرأي؛ فعندما يريد المسوؽ السياسي تمرير
معمومة ما عف مرشحو يجب في البدء اختبارىا عمى عينو ممثمة لجموع الناخبيف ،فإف تقمبيا الناخبوف كاف

بيا واف لـ يتقبموا المعمومة (حتى واف كانت صحيحة) فيجب عميو إىماليا فورا.

وتعتبر البحوث المضادة مف كؿ جانب آخر ذات قيمة في مراحؿ معينة مف الحممة؛ مثؿ وضع

إطار العمؿ لنقاط قوة وضعؼ كؿ مف المرشح وخصومو ،وأيضا في مرحمة تحضير أسئمة االستقصاءات

وسناريوىات المجموعات الوجية ) ،(Focus groupوفي وضع وتطوير الرسالة والتوجيات األساسية
لمحممة ،وفي مرحمة تحضير خطابات الرئيس المباشر وجميع المكاتبات األخرى ،وفي تحضير المناظرات

وفي مراجعة معمومات المنافسيف في وسائؿ اإلعبلـ واإلعبلنات ...الخ ،وأخي ار صد والقاء التيـ والتيـ

المضادة يوما بيوـ خبلؿ الحممة.

ثالثًا :اإلعالنات السمبية والصورة الذىنية لممرشح:
يعتبر النقد األساسي الذي يوجو لكثير مف الحمبلت التي يديرىا المحترفوف ىو االتجاه إلى
اإلعبلنات السمبية في الحممة ،ويرى الباحث أف اإلعبلنات السمبية ىي تمؾ اإلعبلنات التي تيدؼ لمياجمة

خصوـ المرشح بشكؿ مباشر أو غير مباشر؛ سواء فيما يتعمؽ باألمور العامة أو الشخصية ،وقد باتت

اإلعبلنات السمبية سمة مف سمات االنتخابات الحديثة وتمؾ اإلعبلنات ،واف كانت عدوانية إال أنيا في
األغمب واقعية ،وىي جزء مف المعركة السياسية االنتخابية ،إال أف بعض الحمبلت قد تتعدى الخطوط
الحمراء؛ فقد تقدـ معمومات ممتبسة ومضممة وغير موثوؽ بيا وممتمئة بالتمميح والتجريح وتيدؼ إلى تيييج

الجميور واثارة استيائو وشكوكو وغضبو ،وفي بعض الحاالت يتـ استغبلؿ المآسي اإلنسانية مف أجؿ تحقيؽ

أىداؼ شخصية(Ray, 2009, P55) .

واإلعبلنات السمبية ليا عمى المدى الطويؿ آثار سمبية عمى المرشح والمسوقيف السياسييف
والحكومات والعممية السياسية ككؿ في الدولة ،خاصة في نظرة الناخبيف لمحكومة والمرشحيف السياسييف ،كما

أف اإلعبلنات السمبية والبحوث المضادة الخادعة ليا آثار توىف مف جيود المرشح ،إال أف الضغط اليائؿ
عمى الحمبلت المتمثؿ في السعي لمفوز يجعؿ مف الصعب التخمي عنيا.
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دائما مخاوؼ مف أف تياجـ مف الخصـ
ويبلحظ أنو في خضـ المعركة االنتخابية تبلحؽ الحمبلت ً
في آخر لحظة؛ لذا تضع الحمبلت دائما مبالغ احتياطية لشراء مساحات إعبلنية لمرد عمى الخصـ لمواجية

مثؿ ى ذه الموقؼ؛ حيث إف المرشح الذي ينفؽ المبلييف مف أموالو الخاصة غير مستعد لمخسارة بسبب عجز
في آخر لحظة(Ray, 2009, P60) .
ابعا :العال ة بين أثر الحمالت السمبية عمى الصورة الذىنية لممرشح وثقافة البيئة الداخمية لالنتخابات
رً
يتطمب استخبلص المتغيرات في ىذا العمؿ االنتباه إلى أصغر العوامؿ ) (Minimal Effectsوىنا

تظير عدة عوامؿ تؤثر في اختبلؼ نتائج الدراسات المتعمقة بأثر الحمبلت السمبية:

العامل األول :أنو قد تفسر ثقافة البيئة المحمية ولبلنتخابات ) (Local Electoral cultureجزًءا مف أسباب
اختبلؼ النتائج؛ فعمى سبيؿ المثاؿ تختمؼ نتائج الدراسة التي تجري في منطقة ما عف دراسة في منطقة
أخرى ،ومعظـ الدراسات تتجاىؿ عامؿ الثقافة السياسية واالنتخابية الداخمية لمعينة في استطبلعاتيا؛ لذا فإف

كثير مف االختبلفات بيف نتائج دراسة وأخرى عمى الرغـ مف
تجميع البيانات مع تجاىؿ ذلؾ العنصر قد يولد ًا
دقة القياس واتباع كؿ األساليب العممية المناسبة.
والثاني :أف معظـ الدراسات االختبارية لمحمبلت السمبية قد فشؿ تطبيقيا في الواقع العممي ،فعمى سبيؿ
المثاؿ لو كانت الدراسة االختبارية تسعى إلى فيـ أثر مياجمة أحد المرشحيف عمى الناخب فإنو يجب مراعاة
اإللما ـ بجميع قنوات االتصاؿ التي تعرض ليا الناخب ،بمعنى أف قياس نسبة مشاركة الناخبيف بناء عمى

جانبا واحدا فقط مف الظاىرة ،فقد يكوف أحد
تذكرىـ أو عدـ إلعبلف تميفزيوني سمبي محدد ،فإنو ذلؾ يصور ً
إذاعيا أو رسالة إعبلنية
نامجا
ً
الناخبيف غير قادر عمى تذكر اإلعبلف التميفزيوني في حيف أنو يتذكر بشدة بر ً

وغالبا ما تكوف الدراسة االختبارية غير قادرة عمى اإللماـ
في البريد المباشر تجعمو يحجـ عف المشاركة،
ً
بجميع العوامؿ الخارجية المؤثرة في الناخب ،وىو ما سيؤكد بالتأكيد عمى درجة مصداقيتو ونتائج البحث.
والثالث :أنو تعتبر درجة المنافسة الحزبية في البيئة االنتخابية أحد العوامؿ المؤثرة في الثقافة الداخمية
لممجتمع(Wring, 1997, P651) .
ويجدر بالذكر أف الباحثيف في الواليات المتحدة األمريكية يقسموف الثقافة الداخمية إلى ثبلثة أنواع :
-1النوع األوؿ يطمؽ عميو االتجاه الفردي ،حيث يرى المجتمع المشاركة السياسية مف منظور تجاري بحت،
ويعتقد أف السياسية والساسة ىـ شر البد منو؛ لذا يجب االنتفاع منيـ عمى أفضؿ وجو ممكف؛ لذا فإف

المجتمع ال ييتـ بمبادئ واتجاىات المرشح أو ديانتو أو عرقو ،وانما الميـ ىو كيفية االستفادة منو ،وذلؾ

االتجاه سائد في واليات مثؿ بنسمفانيا ،انديانا ،نيوجرسي ،وأالسكا.
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 -2والثاني يطمؽ عميو اتجاه العاطفيف ،وىـ ينظروف إلى العممية السياسية مف منظور عاطفي قومي ،حيث
إف الساسة ىـ الطريؽ لبناء مجتمع أفضؿ والحكومة تعمؿ لمصالح العاـ ،وتمؾ الواليات مثؿ (فيرمونت –

ميف – متشيجاف – وسكونسيف.)...

 -3النوع الثالث ويطمؽ عميو التقميديوف ،وىـ يحاولوف توجيو والئيـ لتأثيث تقاليد وأعراؼ ألسموب القيادة في

إطار تدرج طبقي في المجتمع ،يروف أف الفرد يتعاطى السياسة مف أجؿ الصالح العاـ ،ولكف الذيف ينخرطوف

في العمؿ السياسي يجب أف يكونوا الصفوة الذيف يوجيوف كؿ اىتماميـ لتماسؾ تقاليد الوالية مثؿ :فرجيينا –
تينيسي – مسيسبي – وشماؿ كارولينا(Armstrong, 2011, P699) .
متعمدا أو غير متعمد -غير واضح ،فكثير مف الدراسات حاولت تحديد
ويظؿ أثر تمؾ الحمبلت –
ً
احدا مف أىـ نقاط ضعؼ تمؾ األبحاث – ويرى
أثر اإلعبلنات السمبية إال أف اختبلؼ النتائج يعتبر و ً

الباحثوف – أف دراسة أثر الحمبلت السمبية يكوف عف طريؽ تقييـ كؿ مف سموؾ الناخب ،والصورة الذىنية
لممرشح ،ونتائج االنتخابات.
ويرجع انحدار مستوى االلتزاـ السياسي لممواطف (المشاركة السياسية) ،وتراجع درجة الثقة في الدولة،

وانتشار السخرية واالستيزاء بالسياسييف والحكومة ،إلى اآلثار غير لممعتمدة لمحمبلت السمبية ،وىنا أيضا
تباينت نتائج الدراسات؛ فبعض الدراسات وجدت أف التعرض لئلعبلنات السمبية ال يؤثر في درجة ثقة

المواطف في حكومتو أو إحساسو بالمسؤولية السياسية تجاه وطنو في حيف وجدت دراسات أخرى عكس ذلؾ.

ويوجد أثر ىاـ آخر باإلضافة إلى اآلثار سابقة الذكر ،أال وىو معدؿ مشاركة الناخبيف Voter turn

 out؛ حيث يرى كثير مف الباحثيف أف إضراب الناخبيف عف التصويت ىو أحد آلثار الحمبلت السمبية والتي
تؤثر بشكؿ مباشر عمى حجـ مشاركة الناخبيف ،خاصة ىؤالء الذيف ال توجد لدييـ توجيات حزبية ثابتة
وقوية ،في حيف وجدت دراسة فريدماف وجولد شتايف أف التعرض لئلعبلنات السمبية يزيد مف نسب مشاركة

الناخبيف في انتخابات حكاـ الواليات(Cuzán, 2015, P6) .
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خالصة الفصل الثالث
مف خبلؿ تناوؿ الفصؿ الثالث توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا:
 إف التسويؽ السياسي يحمؿ بعض المخاطر التي يجب أخذىا في االعتبار ،كتزييؼ الوعي ،أو خمؽ حالة

تيديدا لؤلمف القومي ،سواء أكاف مصدر ىذا التيديد
مف اإلحباط واليأس ،أو الترويج لسياسات تمثؿ
ً
خارجيا ،أو المساس بالرموز الوطنية ،وأحيا ًنا الترويج لمتفكؾ االجتماعي والسياسي ،أو إثارة
داخميا أو
ً
ً
المسائؿ الشخصية ،بما يمس الحريات الشخصية والخصوصية التي يتعارؼ كشفيا مع قيـ المجتمع

وتقاليده.

مؤشر
ًا
نظر لكونيا تعد
 لمتغذية االسترجاعية  Feed Backأىمية خاصة في نطاؽ التسويؽ السياسيً ،ا
ىاما مف مؤشرات تقييـ عممية التسويؽ السياسي ،سواء مف حيث االستمرار أو التعديؿ أو التغيير الشامؿ
ً
لممنتج ،كما يمكف االستناد إلييا لوضع خطط تسويقية سياسية أخري ،بوصفيا عامبلً كاشفًا لمسوؽ
السياسية ،ومكوناتيا وعناصرىا واحتياجاتيا في ىذا المجاؿ.

 تعد دراسات الصورة الذىنية والسمعة أحد االتجاىات الحديثة في دراسة التسويؽ السياسي ،حيث أف بناء

الصورة الذىنية لمسياسي ُيعد أحد مرتكزات بقائو واستم ارره كبلعب سياسي ،ويثير ذلؾ قضية العبلقة
الحتمية بيف المؤسسات ووسائؿ اإلعبلـ باعتبار أف األخيرة ليست وسائؿ نشر فقط ،وانما أحد عناصر
السوؽ السياسي الميمة.

 في اآلونة األخيرة تـ توضيح خطورة دور خبراء الصورة الذىنية ،في إنجاح مف يتولوف تقديمو لمرأي العاـ،

والتنافس بيف كؿ الفرؽ لمنجاح في الوصوؿ إلى سدة الحكـ ،ومكمف الخطورة ىنا في أف وصوؿ مرشح ما

إلى رئاسة دولة ما ،ال يعنى أنو األفضؿ بيف المرشحيف ،ذلؾ أف اىتماـ خبراء الصورة الذىنية ينصب

بدء مف طريقة تمويحو لمناخبيف إلى ظيور زوجتو إلى جواره.
عمى تجميؿ صورتو أماـ الناخبيف ً
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الفصل الرابع
استراتيجيات وخطوات تسويق الحمالت االنتخابية ودور وسائل
التواصل االجتماعي
المبحث األول :استراتيجيات الدعاية السياسية في الحمالت االنتخابية.
المبحث الثاني :خطوات تسويق الحمالت االنتخابية عبر موا ع التواصل االجتماعي.
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تمييد
ساىـ اختراع اإلنترنت وتطور اإلعبلـ الجديد وعمى رأسو وسائؿ التواصؿ االجتماعي في إحداث
تغييرات عميقة في العممية االنتخابية وطريقة التواصؿ بيف المرشح وجميور الناخبيف ،وأصبحت الحكومات
ومؤسسات المجتمع المدني تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي بشكؿ مكثؼ لتحفيز المواطنيف عمى

المشاركة السياسي بشكؿ عاـ واالنتخابات بشكؿ خاص.

ومع انتشار وسائؿ االعبلـ الجديد في العالـ اليوـ ،أصبح مستخدـ اإلنترنت ىو صانع القرار الجديد،

فيو مستقؿ ويستطيع أف يتدخؿ في العممية السياسية باستخداـ اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي التي
حر لممشاركة والتعبير عف آرائو بطريقة لـ تكف متوافرة في وسائؿ اإلعبلـ التقميدية.
منبر ًا
توفر لو ًا
ومف ثـ؛ تأتي أىمية الفصؿ الرابع لتناوؿ موضوع استراتيجيات وخطوات تسويؽ الحمبلت االنتخابية

عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،وتـ تقسيمو إلى مبحثيف رئيسيف عمى النحو التالي:
المبحث األول :استراتيجيات الدعاية السياسية في الحمالت االنتخابية.

المبحث الثاني :خطوات تسويق الحمالت االنتخابية عبر موا ع التواصل االجتماعي
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المبحث األول
استراتيجيات الدعاية السياسية في الحمالت االنتخابية

وقانونيا بموجب قانوف
رسميا
تبرز الحممة االنتخابية في الفترة التي تسبؽ موعد االنتخابات المحددة
ً
ً
االنتخابات ،ويتقدـ المرشحوف خبلليا بعرض برامجيـ ،وسياستيـ عمى الناخبيف .وقد لجأ المشرع ومعو
السمطات التنظيمية "التنفيذية والقضائية" إلى تأميف مبدأ المساواة بيف المواطنيف ،وضبط وسائؿ وأساليب
الدعاية االنتخابية ،إذ يفرض مبدأ المساواة أف تؤمف الدولة لجميع المرشحيف السياسييف التسييبلت البلزمة

لتنفيذ الحمبلت االنتخابية ،وأف تحوؿ دوف تجاوز أحد المرشحيف استعماؿ امتيازاتو ،خاصة األمواؿ ووسائؿ
اإلعبلـ العامة ،لبلستغبلؿ غير المشروع ،وغير المتكافئ عمى الناخبيف( .منير ،2006 ،ص)19
ومبدأ الحياد الذي يفترض أف تتبعو السمطات العامة في ىذا المجاؿ يعني أف ىذه السمطات ال تمثؿ
أي طرؼ مرشح مف المرشحيف ،وعمييا أال تشجع وال تؤيد أيا مف المرشحيف .وقد لجأت بعض الحكومات

إلى قرار مبدأ تمويؿ الحمبلت االنتخابية كوسيمة لمحد مف تأثير استخداـ األمواؿ عمى نتائج االنتخابات

المختمفة(Robert, 2004, P103).

وتختمؼ أىمية الحمبلت االنتخابية وأشكاليا باختبلؼ األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

لكؿ دولة ،فضبل عف أىمية النظاـ االنتخابي المتبع ،ودور وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيري والحرية
الممنوحة ليا وممكيتيا ،ومدى اىتماـ جماىير الناخبيف بالحممة االنتخابية ،وحجـ المنافسة بيف المرشحيف

السياسييف ،أو األحزاب السياسية لكسب أصوات الناخبيف والفوز بيا(Robert, 2004, P106).

ويتزايد تأثير الحمبلت االنتخابية في المجتمعات المتقدمة ،إذا قورنت بالمجتمعات النامية التي قد ال
يعرؼ معظميا الحمبلت االنتخابية بيف المرشحيف السياسييف ،لمعديد مف العوامؿ واألسباب ،بينما في

الواليات المتحدة األمريكية – عمى سبيؿ المثاؿ – نجد أف الحمبلت االنتخابية الناجحة ىي أىـ العوامؿ التي
تحسـ نتيجة االنتخابات سواء كانت انتخابات الرئاسة األمريكية أو انتخابات مجمس الشيوخ أو النواب

األمريكي ،حيث تعتمد الحممة االنتخابية القوية والمنظمة عمى الدراسات العممية واستطبلعات الرأي العاـ،

والعديد مف فنوف وأساليب االتصاؿ والتأثير في الجماىير.

وتعد الحمبلت االنتخابية السياسية ،التي تقوـ بإعدادىا وتنفيذىا األحزاب السياسية والجماعات

السياسية في أوقات دورية لحث الناخبيف واقناعيـ بتأييد مرشحييـ في االنتخابات ،تعد ىي أوضح وأقوى
طرؽ وأساليب االتصاؿ السياسية ،وأكثرىا فعالية وكثافة في الدوؿ الديمقراطية.
ويمكف تعريؼ الحممة االنتخابية بأنيا" :مجموعة األنشطة التي يقوـ بيا الحزب أو المرشح
السياسي ،بيدؼ إمداد الجميوري والناخبيف بالمعمومات عف برنامجو وسياستو وأىدافو ،ومحاولة التأثير فييـ
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بكؿ الوسائؿ واألساليب واإلمكانات المتوفرة مف خبلؿ جميع قنوات االتصاؿ واإلقناع ،وذلؾ بيدؼ الحصوؿ
عمى أصوات الناخبيف ،وتحقيؽ الفوز في االنتخابات"( .حجاب ،2007 ،ص)98
اوغا  campaignوىناؾ
ويرى بعض الباحثيف أف الحمبلت االنتخابية تعد مصطمحا أو
مفيوما مر ً
ً
مف يعرؼ الدعاية االنتخابية بأنيا" :األنشطة االتصالية المباشرة وغير المباشرة ،التي يمارسيا مرشح أو
حزب بصدد حالة انتخابية معينة ،بيدؼ تحقيؽ الفوز باالنتخابات عف طريؽ الحصوؿ عمى أكبر عدد ممكف

مف أصوات الييئة االنتخابية".

يتزايد تأثير الحمالت االنتخابية في المجتمعات المتقدمة مقارنة بالمجتمعات النامية
ويرى الباحث أف الدعاية االنتخابية ىي" :كافة أنشطة االتصاؿ ،التي تيدؼ إلى تدعيـ الثقة في
الحزب أو المرشحيف السياسييف بشأف حالة انتخابية معينة ،وامداد جميور الناخبيف بالمعمومات ،ومحاولة
التأثير فييـ بكؿ الوسائؿ واإلمكانات واألساليب المتوافرة مف خبلؿ جميع قنوات االتصاؿ واإلقناع بيدؼ

الفوز في االنتخابات ،أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيو وابراز صورتو المرغوبة أماـ الناخبيف".

(منير ،2006 ،ص)44

وتبرز فاعمية الحمبلت االنتخابية وقوتيا في ضوء حجـ وطبيعة القوى أو االتجاىات السياسية
القائمة ،وال تحدث الحمبلت االنتخابية فقط عمى المستوى المفظي ،بؿ إنيا تتضمف في بعض الحاالت
األفعاؿ والمواقؼ والسموكيات ،وثمة سياؽ مف السببية الدائرية بيف الحمبلت االنتخابية التي يقوـ بيا حزب

سياسي أو مرشح معيف ،والقوة أو الفعالية لمحزب نفسو عف طريؽ ىذه الحمبلت االنتخابية.

وعمى ىذا األساس ،فإف الدعاية تعتبر قوة ضرورية بالنسبة لمسياسية ،بحيث يمكف أف تجعؿ الرأي

العاـ عرضة لمتغير حسب النتائج واألخطاء التي تبدو لمجماىير ،ولكف ىذا التغيير يتوقؼ عمى مدى قابمية
المواطنيف لتبديؿ آرائيـ وأفكارىـ ،بتأثير الحمبلت االنتخابية التي تستخدميا اإلدارة السياسية لمدولة أو الحزب

السياسي في تحقيؽ أىدافيا ونشر مبادئيا وأفكارىا( .الموسى ،2011 ،ص)87

وترتكز فعالية الحمبلت االنتخابية عمى القوى االقتصادية والسياسية واالجتماعية –وأحيانا -الرقابة

المساندة .وتتضح عبلقة االرتباط بيف الحمبلت االنتخابية لمحزب والدعاية االنتخابية ،فاألولى يمكف اعتبارىا
الدعاية االستراتيجية لمحزب السياسي ،حيث تضع اإلطار العاـ لمسياسات واألىداؼ والبرامج ،ومدى التتابع
المنطقي والموضوعي لمتعبير عف ىذه السياسيات والبرامج والمراحؿ التنفيذية مف حيث الوسائؿ واألدوات

واألساليب الدعائية المستخدمة ،أي أف الحمبلت االنتخابية كمية وشاممة ومستمرة ودائمة بحيث تعد وسيمة
ضرورية الستيعاب أكبر عدد مف األفراد وجذبيـ واثارة اىتماميـ ،وبحيث تتشابو أساليب التفكير وأنواع التقييـ
وردود الفعؿ لممواقؼ والقضايا المختمفة في إطار برنامج الحزب وسياساتو وأىدافو ومبادئو.

(المرسى ،2011 ،ص)98
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بينما تعد الدعاية االنتخابية بمثابة الدعاية التكتيكية لمحزب السياسي ،حيث تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ
محددة ومرحمية في إطار الحمبلت االنتخابية والمنطؽ العاـ الذي يحكميا ،حيث تيدؼ إلى تدعيـ الثقة في

الحزب السياسي ومرشحيو وامداد الجميور والناخبيف بالمعمومات ومحاولة التأثير فييـ بكؿ الوسائؿ

واإلمكانات واألساليب المتوافرة ،مف خبلؿ جميع قنوات االتصاؿ واإلقناع بيدؼ الفوز في االنتخابات ،أو

زيادة مؤيدي الحزب السياسي ،وابراز صورتو المرغوبة أماـ الناخبيف.

ويتـ ذلؾ أساسا كمرحمة تركيز أو تكثيؼ لمدعاية السياسية لمحزب في الفترة التي تسبؽ إجراء
االنتخابات( .حجاب ،2007 ،ص)109
وىكذا يستخمص الباحث وجود عبلقة ارتباطية بيف الدعاية االنتخابية والحمبلت االنتخابية ،عمى
أساس أف استمرار الدعاية بكؿ الوسائؿ واألساليب الممكنة لمحزب السياسية أو المرشحيف ،...ىو تدعيـ

لمدعاية االنتخابية أو الحممة االنتخابية التي يقوـ بيا الحزب السياسي ،إذ أف الحممة االنتخابية تحتوي عمى
المرتكزات الدعائية واألساليب اإلقناعية لمبرنامج السياسي والسياسات والمبادئ التي قاـ عمى أساسيا مضموف

الحمبلت االنتخابية لمحزب ،مع األخذ في االعتبار أىمية استثمار االتجاىات واألحداث والمواقؼ السياسية
الجديدة ،ومتابعة بعض التغيرات الطارئة التي يمكف االستفادة منيا وتطويرىا في الحممة االنتخابية..

أوالً :استراتيجيات الحمالت االنتخابية:
يمكف تحديد عدة استراتيجيات لمحمبلت االنتخابية في المراحؿ المختمفة لبلنتخابات وفقًا لمنظـ
السياسية المختمفة كما يمي:
االستراتيجية األولى:
في ىذه المرحمة يدير المرشح الحممة االنتخابية عمى أسس ومعايير حزبية بمعنى التركيز والتأكيد
عمى انتماء المرشح الحزبي ،وعمى الصورة الذىنية اإليجابية التي يتمتع بيا الحزب السياسي وتعاظـ شعبيتو

مف جماىيره ومؤيديو .ويعتمد المرشح في ىذه الحالة عمى برامج وأفكار الحزب السياسي وسياساتو ومواقفو
السابقة والمحددة في القضايا الوطنية والقومية واالقتصادية.
وترتبط ىذه االستراتيجية بيوية الحزب السياسي وصورتو الذىنية لدى جماىير الناخبيف ،وتنشط

طا مف زاوية المشاركة السياسية والتصويتية في
العناصر المؤيدة لمحزب والتي تنتمي لو حتى تصبح أكثر نشا ً
مناسبا إذا كاف الحزب السياسي يتمتع
االنتخابات لصالح مرشحي (الحزب) ويعد استخداـ ىذه االستراتيجية
ً
بجماىير كبيرة( .عمي ،2004 ،ص)99
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االستراتيجية الثانية:
في ىذه المرحمة مف الحممة لمدعاية االنتخابية والتي تعتمد عمى المرشح ،سيكوف التركيز عمى
المرشح السياسي وصفاتو الشخصية وسماتو ومميزاتو وانجازاتو السابقة ومواقفو السالفة مف بعض القضايا
الوطنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الميمة وتعريفو وتقديمو بصورة متكاممة.

فضبلً عف ب ناء وتدعيـ الصمة أو الرابطة بيف المرشح وقادة الرأي ورجاؿ السياسة والفكر واإلعبلـ

وغيرىـ مف ذوي المكانة المتميزة ،مما يزيد مف حجـ التأثير اإلقناع عمى القطاع األكبر مف جميور الناخبيف

المستيدؼ.

وغالبا ما يمجأ حزب األقمية أو الحزب المعارض إلى استخداـ ىذه االستراتيجية في الدعاية
ً
االنتخابية ،كما أف ىذه االستراتيجية تكوف مناسبة أيضا إذا كاف مرشح الحزب السياسي في االنتخابات يتمتع
بجاذبية خاصة يمكف أف تؤثر بفاعمية عمى جميور الناخبيف أو لو صفات أو خصائص استثنائية أو غير

عادية وينفرد بيا(.عمي ،2004 ،ص)100

ومف أبرز األمثمة التي تعتمد عمى المرشح السياسي العممية االنتخابية لمرئاسة الخاصة بالرئيس
أيزنياور  Eisenhowerوالرئيس كيندي  Kennedyفي الواليات المتحدة األمريكية ،والرئيس ترامب في
حممتو األخيرة.

االستراتيجية الثالثة:
وفي ىذه المرحمة ترتكز الحممة الدعائية عمى قضايا معينة حيث يتـ التركيز في الحممة االنتخابية

عمى بعض القضايا الميمة التي قد يتـ اإلعداد والتمييد ليا قبؿ تنفيذ العممة االنتخابية أو برزت أىميتيا

وصارت قضية ممحة تفرض نفسيا عمى المواطف العادي في توقيت يتزامف مع العممية االنتخابية.

مف ثـ؛ فإف تركيز الحممة االنتخابية عمى مثؿ ىذا القضايا والموضوعات يزيد مف فرص االىتماـ

بالحممة ويزيد مف درجة تأثر الناخبيف بالموقؼ أو االتجاه الذي تتبناه الحممة االنتخابية.

كثير ما تتسـ بالعمومية والبعد عف الجزئيات والتفاصيؿ،
ويبلحظ في بعض األحياف أف ىذه القضايا ًا
سعيا وراء كسب ثقة وتأييد النموذج الشائع بيف الناخبيف والمستيدفيف.
ً
يتـ استخداـ ىذه االستراتيجية في العديد مف الحمبلت االنتخابية الرئاسية األمريكية .ومف أبرز
األمثمة ليذه االستراتيجية ىيوبرتيمفرى  Hubert Humphreyفي حممتو االنتخابية عاـ  1968حيث تـ

التعبير عف حممتو اال نتخابية في شكؿ قضايا عامة وشعارات معينة مثؿ؛ يجب أف ندعـ القانوف والنظاـ
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حدا لحرب فيتناـ" ويتـ ذلؾ دوف مناقشة تفصيمية وموضوعية لمثؿ ىذه المسائؿ والقضايا
"ويجب أف نضع ً
المعقدة( .صادؽ ،2011 ،ص)59
ثانيا :المراحل التنفيذية لمحممة االنتخابية:
ً
المرحمة األولى :مرحمة دراسة مو ف الحزب أو المرشح
يتـ في ىذه المرحمة إجراء الدراسات المبدئية لموقؼ الحزب السياسي في ضوء دراسة ومتابعة
األحزاب السياسية المنافسة وقوانيف ونظـ االنتخابات المعموؿ بيا ،وتحميؿ كافة البيانات والمعمومات عف

أعضاء الحزب ،ووضع القواعد واألسس التي يتـ عمى أساسيا اختيار مرشحي الحزب ،وتكويف بعض المجاف
مف قادة الحزب لدراسة موقؼ مرشحي الحزب في الدوائر االنتخابية ومدى شعبية كؿ مرشح في المناطؽ

الجغرافية المختمفة التي تتكوف منيا الدائرة االنتخابية( .سعد  ،1983ص)130
المرحمة الثانية :مرحمة التقديم
تبدأ ىذه المرحمة فور إجراء الدراسة المبدئية لموقؼ الحزب السياسي ومرشحيو المحتمميف في االنتخابات،
وتقرير التقدـ بالترشيح واعداد الحممة االنتخابية التي تدعـ صورة الحزب ومرشحو(.سعد  ،1983ص)132
المرحمة الثالثة :مرحمة االنتشار
تبدأ الدعاية االنتخابية في ىذه المرحمة في استخداـ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية بكافة أنواعيا بصورة

شديدة وتكرار كثيؼ ،إلى جانب األنشطة االتصالية األخرى ،وتأكيد االرتباط بيف ىذه األنشطة الدعائية
انتشار بيف الناخبيف في أنحاء الدائرة.
ًا
ووسائؿ اإلعبلـ ،إذ أف الثانية توفر لؤلولى التغطية الجغرافية األكثر
يبدأ المرشح في ىذه المرحمة باستخداـ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية بكثافة وتكرار شديد إلى جانب
األنشطة االتصالية األخرى في الحممة االنتخابية ،وتأكيد االرتباط بيف ىذه األنشطة الدعاية ووسائؿ اإلعبلـ،

انتشار بيف جماىير الناخبيف في جميع أنحاء الدوائر
ًا
إذ إف الثانية توفر لؤلولي التغطية الجغرافية األكثر
االنتخابية.
ويؤخذ في االعتبار استخداـ المضموف الدعائي في الوسائؿ اإلعبلمية والشعارات والرموز السياسية

واليتافات والكممات والصور وغيرىا مف األدوات ذات المعنى الموحد المشترؾ لدى جماىير الناخبيف ،فضبلً
عف االعتماد عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيري في بث ىذه الرسائؿ االتصالية ،خاصة الصحؼ والراديو
والبرامج التميفزيونية واالخبارية والممصقات ووسائؿ التواصؿ االجتماعي وغيرىا( .العالـ ،2014 ،ص)20
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ويراعى في ىذه المرحمة ضرورة توفر البدائؿ العديدة مف الوسائؿ االتصالية المتاحة والرسائؿ
اإلعبلمية المنتشرة في ىذه لوسائؿ ،بما يضمف االنتشار وزيادة التأثير ومعدالت التراكـ والتداخؿ بيف ىذه

الوسائؿ ،وفي نفس الوقت تواجو الصعوبات الخاصة بالتعرض االنتقائي لمرسالة الخاصة بالحممة
االنتخابية(.سعد  ،1983ص)135

ويري البعض أىمية أف تقسـ المرحمة االنتخابية في ىذه المرحمة ،بتعدد المظاىر واالتجاىات ،حيث

يعمؿ المرشح عمى التغيير والتنويع في دعايتو االنتخابية مف حيث المضموف والمرتكزات الدعائية الرئيسية،
تبعا لفئات وجماىير الناخبيف الذي يستيدؼ التأثير عمييـ.
ً
المرحمة الرابعة :مرحمة التحديد والتركيز
يتـ في ىذه المرحمة تحديد أىـ القضايا الرئيسية التي تحظى باىتماـ الناخبيف في البرنامج االنتخابي
لمحزب أو المرشح حيث يتـ التركيز عمييا وابرازىا في الرسائؿ الدعائية والخطب السياسية والتقارير اإلخبارية
واإلعبلنات الخاصة بالمرشح في كؿ وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ فضبلً عف إعداد الشعارات االنتخابية والرموز
السياسية التي تتفؽ مع مضموف تمؾ القضايا الرئيسية .وتستيدؼ الحممة في ىذه المرحمة إبراز الصفات

الشخصية الخاصة بالمرشح ،والدعاية االنتخابية ىنا ال تيدؼ لمعرفة الصفات الشخصية الفعمية الخاصة

بالمرشح السياسي ،بقدر ما تيتـ بمعرفة حاجات الناخبيف ودوافعيـ ،وبدراسة ىذه الحاجات والدوافع الخاصة

بالناخبيف بتوصؿ الداعية إلى تحديد الصفات التي يجب أف يتصؼ بيا المرشح السياسي ويتـ التركيز عمييا.
وتقوـ الدعاية االنتخابية في ىذه المرحمة عمى بناء صورة ذىنية مثالية عف المرشح وتقديمو عمى أنو شخص

ق دير وصالح ولو جماىيرية كبيرة بيف المواطنيف ،ولو القدرة عمى حؿ المتناقضات والتوفيؽ بيف المصالح
المتعارضة)Bersten, 2013, P77) .
إف نسبة كبيرة مف الناخبيف قد ترفض مضموف الرسالة الدعائية القديمة والمستيمكة ،فضبلً عف عدـ

قابميتيا لمتصديؽ .ويستمزـ األمر ىنا عد ـ المبالغة في المديح والثناء غير الموضوعي لممرشح أو الحزب

سمبيا عمى حممتو االنتخابية.
السياسي ،مما قد يؤثر ًا
تأثر ً
المرحمة الخامسة :مرحمة الحسم والبروز

في ىذه المرحمة يتـ إبراز المرشح السياسي عمى أنو أقوى المرشحيف وأكثرىـ احتماالً بالفوز في

تأييدا مف جانب الناخبيف مف
االنتخابات ،والتأكيد عمى أنو في مقدمة المرشحيف Front - runnerوأكثرىـ ً
غيره مف المرشحيف المنافسيف حتى لو كانوا مف االحزاب السياسية األخرى في الدائرة االنتخابية الواحدة كما
ىو الحاؿ في االنتخابات البرلمانية أو المرشحيف في الحزب السياسي نفسو ،عندما يتنافس عدد مف

المرشحيف لمفوز بترشيح الحزب مثؿ انتخابات الرئاسة األمريكية.
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قد يمجأ المرشح في ىذه المرحمة إلى ترويج بعض الشائعات ضد المرشحيف اآلخريف ،وتوجيو
الدعاية المضادة بكؿ الوسائؿ ،وفي نفس الوقت يحرص المرشح عمى إبراز بعض الجوانب التكنيكية الحاسمة
في االنتخابات لصالحو ،مثؿ انضماـ إحدى الجماعات السياسية أو الدينية أو االجتماعية لصفوؼ المؤيديف

لو ،أو إعبلف تأييد إحدى الشخصيات السياسية أو الحزبية المؤثرة لممرشح مما يدعـ صورتو لدى الناخبيف

الذيف ينتموف ليذه الجماعة ومف ثـ يصوتوف لو في االنتخابات.

ي جب عمى القائميف بالدعاية االنتخابية أال يفصموا بيف ىذه االستراتيجيات في الحمبلت االنتخابية.
ومف الناحية التطبيقية والواقعية يتعيف الجمع بيف ىذه االستراتيجيات لمحمبلت االنتخابية التي يقوـ بيا

كبير عمى اتجاىات الناخبيف وسموكيـ ومواقفيـ ،وبيذا يمكف المزج والتكامؿ بيف
تأثير ًا
المرشح بغرض إحداث ًا
ىذه االستراتيجيات واألخذ بأكثر مف استراتيجية في إطار الدعاية االنتخابية(Bersten, 2013, P90) .
ثالثًا :آلية التأثير لمحممة لمدعائية الناجحة:
ذكرنا فيما سبؽ أف الدعاية ىي نشر اآلراء ووجيات النظر التي تؤثر عمى األفكار والسموؾ أو

معا ،كما إف لمدعاية بعدين األوؿ إيجابي يتحقؽ عندما يكوف ىدؼ رجؿ الدعاية إحداث تغيير في
كمييما ً
سموؾ األفراد أو الجماعات الذيف توجو الدعاية ليـ وىو ما كاف ليحدث لوال الحممة الدعائية ،أما البعد اآلخر
سمبي فيو الحيمولة دوف تغيير القناعة السائدة وأنماط السموؾ المتبعة بؿ تثبيتيا والتأكيد عمييا.

(الحمداني ،2012 ،ص)147

تتوصؿ الدعاية الناجحة إلى مخاطبة العواطؼ والمشاعر دوف أف تيمؿ الجانب العقمي ،وتسعى الدعاية

إلى استغبلؿ ممكتي العقؿ والعاطفة ،وىي تيدؼ إلى التأكيد عمى النواحي اإليجابية وتبرز جزء مف الحقيقة

وىي تدافع عف وجية نظر جزئية لؤليدولوجيات السائدة ،وعف طريؽ الحمبلت االنتخابية يمكف التأثير عمى
أكثر األشخاص معارضة وضميـ إلى جانب الفئة التي كانوا يعارضونيا( .الحمداني ،2012 ،ض)148
ابعا :مستويات التسويق السياسي في الحمالت االنتخابية
رً
في ظؿ التغيرات السريعة التي تحدث في عمـ السياسة ،والتي تقترف بالتطور السريع في عمـ
المعمومات واالتصاؿ ،يمكف إجماؿ اىمية ومستويات التسويؽ السياسي في الحمبلت االنتخابية في عدة

عوامؿ عمى النحو التالي:

 -1أف الحمبلت السياسية أصبحت تدار بطريقة إدارة الحمبلت التسويقية ،ولما كانت الكيانات السياسية
واألحزاب السياسية والمرشحوف السياسيوف ينتجوف المعمومات ويوزعوىا لمتأثير عمى اتجاىات وسموكيات

كافيا لمقيـ التي يبنى عمييا الناخبوف اختياراتيـ
فيما ً
الناخبيف واالحتفاظ بمساندتيـ ،فإف ذلؾ يتطمب ً
السياسية.
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 -2إف الناخبيف يدخموف في صفقة عندما يعطوف أصواتيـ مقابؿ الخدمات التي عرضيا أو وعد بيا الحزب
أو المرشح السياسي في برنامجو االنتخابي ،والتي مف المحتمؿ تحقيقيا إذ فاز في االنتخابات ،وعمى ىذا،

فإف التسويؽ السياسي يكوف قاببلً لمتطبيؽ في العممية السياسية ماداـ أف ثمة صفقات ستتـ ،حيث أف

أساسا بالكيفية التي تتـ بيا ىذه الصفقات وكيفية توجيييا وكيفية استجاباتيا وكيفية
التسويؽ السياسي ييتـ
ً
تقييميا.
 -3أف ىناؾ تشابو كبير بيف كؿ األنشطة السياسية واألنشطة التجارية ،وىذا التشابو صحيح إلى حد ما،
فالتسويؽ في كؿ منيما يتضمف طرح وعود بشيء ما ،ثـ أف السياسييف في الحمبلت االنتخابية يطرحوف

وعودا عمى الناخبيف المستيدفيف ،وقد تكوف ىذه الوعود متعارضة في بعض األحياف ،ويصعب عمى الناخبيف
ً
تذكرىا بعد فترة مف الزمف(Wimmer , 2002, P171) .
أثار تترتب عمى غياب الدور التسويقي في ممارسة العمؿ البرلماني منيا:
 -4أف ىناؾ ًا
أ -العنؼ :ويمكف إجماؿ األسباب العامة لممارسة العنؼ في األسباب االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والثقافية.

ب -ضياع بعض الفرص االقتصادية والسياسية ومنيا -:
 الحوار حوؿ مشكبلتنا يمثؿ فرصة ضائعة ال تتكرر إال خمس سنوات.

 االنتقاؿ بالممارسة الديمقراطية خطوة لؤلماـ ،وتوسيع دائرة المشاركة وفتح باب األمؿ لمتغير في المجتمع.
ويتم التسويق السياسي عمى مستويين -:
األول :وىو تسويؽ المؤسسات السياسية نفسيا وكيؼ يكوف العميؿ الخارجي والعميؿ الداخمي ليذه المؤسسات
مقتنعا بيا ومف ثـ يتحقؽ الوالء والثقة في
عمى دراية كاممة بيذه المؤسسات وبرسالتيا وأىدافيا ،حتى يكوف
ً
الدور الذي تقوـ بو ،مما يكوف لو األثر في دعمو المستمر ليذه المؤسسات وتعاونو معيا ،مما ينعكس عمى
تعظيـ دورىا الذي يتوقؼ بالدرجة األولى عمى درجة تماسؾ العمبلء (المستفيديف مف خدماتيا وعمبلئيا

الداخمييف) .ويتوقؼ ىذا التماسؾ عمى االىداؼ التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا ومدي انعكاس ىذه
االىداؼ عمى العمبلء (الخارجييف والداخمييف) كما يتوقؼ تعظيـ دور ىذه المؤسسات عمى القدرة عمى

إدارتيا بشكؿ كؼء وفعاؿ.

الثاني :وىو التسويؽ عمى المستوى الشخصي ،ويتمثؿ بصفة خاصة في قدرة عمبلء المؤسسة السياسية عمى
تسويؽ أنفسيـ لتمثيؿ مؤسساتيـ (سواء في الترشح لمنصب رئيس الجميورية أو التمثيؿ في عضوية

المجالس النيابية مثؿ عضوية مجمس الشعب والشوري) ،أو تسويؽ أنفسيـ لممشاركة في إدارة المؤسسات
81

(أعضاء مجالس إدارة في المؤسسات القضائية أو المؤسسات االقتصادية والسياسية) وقد يتضمف التسويؽ
الشخصي السياسي أيضا التمثيؿ النيابي ألشخاص غير منضميف لحزب معيف(Trent, 2011, P45) .
خامسا :أساليب الحمالت الدعائية في االنتخابات
ً
إف أساليب الحمبلت الدعائية في االنتخابات تيدؼ إلى كسب عقوؿ الناخبيف ،وبغض النظر عف
المحتوى األيديولوجي لمرسالة السياسية والذي يتحدد وفقًا لبلنتماء الحزبي لممرشح ،فإنو يجب عمى القائميف
بالحممة االنتخابية لممرشح صياغة رسالتيـ السياسية بطريقة منسجمة مع المزاج العاـ السائد في المجتمع،
والى جانب االتصاؿ بمراكز الثقؿ االنتخابي الرئيسية بيف النشطاء السياسييف مف المثقفيف وأصحاب
االيدلوجيا فإف التوجو لمجميور الواسع مف خارج مراكز الثقؿ االنتخابي يستمزـ إجادة استخداـ أساليب
االتصاؿ والتعبئة لمدعاية االنتخابية مف قبؿ القائميف عمى أمر الحممة والتي يمكف تقسيميا إلى أساليب

مباشرة وأخرى غير مباشرة( .عبد الجواد ،2005 ،ص)33
 -1أساليب االتصال والتعبئة المباشرة:
وىي مف األساليب التي تعتمد عمى االتصاؿ المباشر بيف المرشح والناخبيف ،فيناؾ أربعة أساليب
رئيسية لبلتصاؿ والتعبئة المباشرة يمكف توظيفيا في الحممة االنتخابية وذلؾ عمى النحو التالي:
 االتصال العابر بالناخبين :عف طريؽ الجوالت في األسواؽ واألحياء التي تتـ خبلليا مصافحة الناخبيف
وتبادؿ أحاديث قصيرة معيـ ،وىذه األداة مناسبة لتقديـ المرشح وخمؽ انطباعات عامة موجبة عنو بيدؼ
كسب ود المواطنيف .ولكنيا غير مناسبة لتوصيؿ برنامج المرشح خاصة فيما يخص القضايا الوطنية اليامة.


المسيرات اال نتخابية :وىي طريقة مناسبة لتعريؼ الناخبيف بالمرشح اسمو وشكمو واظيار مدى التأييد

الذي يتمتع بو عبر مشاركة عدد كبير مف أنصاره في المسيرة ،ويمكف لممسيرة أف تكوف مصحوبة بمكبرات
صوت تذيع عمى المواطنيف اسـ المرشح وبعض مف مناقبو وأفكاره ،كما يمكف رفع بعض البلفتات التي تشير

لممرشح كذلؾ.

 الندوات المصغرة :وتمثؿ ىذه األداة األسموب األكثر مبلئمة لتقديـ أفكار المرشح ومبادئو بطريقة مطولة
متجنبا لمنزعة الخطابية ،فمخاطبة العقؿ ىي
وتفصيمية بحيث تكوف لديو فرضة لشرح أفكاره كاممة وفي ىدوء
ً
الميمة الرئيسية ليذه الندوات.
 المؤتمرات  :وىو اليدؼ السياسي الميـ أثناء الحممة االنتخابية ،ففيو يظير المرشح مدى التأييد الذي
يتمتع بو عبر حشد أكبر عدد ممكف مف الحضور ،كما يظير مقدراتو عمى الخطابة وبمورة أفكاره في حجج

قوية مقنعة دوف تعقيد ال يسمح بو الموقؼ ،واثارة حماس الناخبيف وتكويف انطباعات شخصية عف المرشح
لدييـ ،وىي اليدؼ األكبر الذي يمكف تحقيقو بالمؤتمرات االنتخابية( .عبد الجواد ،2005 ،ص)39
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 -2أساليب االتصال والتعبئة غير المباشرة:
ىي تمؾ األساليب التي يتـ فييا االتصاؿ بيف المرشح والناخبيف عف بعد دوف لقاء مباشر بينيـ،
وتشتمؿ ىذه األساليب عمى أدوات تقميدية مثؿ المطبوعات – الممصقات – البلفتات ،وكمما نجح القائموف
عمى الحممة الدعائية في استخداـ ىذه األدوات التقميدية بطريقة مبتكرة كؿ ما استطاعوا الوصوؿ إلى عقوؿ

وقموب الناخبيف غير المرتبطيف بمراكز الثقؿ االنتخابية( .عبد الرازؽ ،2013 ،ص)4
الالفتات  :وتتسـ بأف تكمفتيا متوسطة وفييا أشكاؿ وأحجاـ متنوعة وتختمؼ كذلؾ في أساليب تعميقيا بما يتيح
تنوعا واختبلفًا ،وعمى لجنة إدارة الحممة االنتخابية انتقاء مواقع تعميؽ البلفتات بما
استخداميا في مواقع أكثر ً
يحقؽ أكبر تعرض لمجميور مف خبلليا خاصة في األسواؽ والشوارع الرئيسية والمياديف( .جبر،2013 ،
ص)75
البوابات  :وىي أكبر تكمفة مف البلفتات حيث توضع البلفتة عمى بوابة كبيرة مف بداية الحممة االنتخابية
وحتى نيايتيا ،ويجب االقتصاد في ىذا األسموب وقصره عمى األماكف التي يتمتع فييا المرشح بتأييد كبير
بحيث تكوف إقامتيا ىنالؾ دليبلً عمى حسـ الناخبيف مف أىالي ىذه المنطقة لموقفيـ المؤيد لممرشح ،األمر

غالبا ما
الذي ينعكس في استعدادىـ لحماية بوابتو الموجودة في منطقتيـ حيث أف البوابات مثؿ البلفتات ً
تتعرض لمتخريب مف قبؿ أنصار المرشحيف المنافسيف.

الممصقات :وىي وسيمة محدودة التكمفة ويمكف بسيولة تعويض ما يتعرض منيا لمتخريب ،وأىـ ما تتسـ بو
ىو الحجـ المناسب وقصر الرسالة االنتخابية المكتوبة عمييا ،وسيولة قراءتيا مف مسافة بعيدة نوعا ما.

المنشورات :وىي تشتمؿ عمى مجموعة ضخمة مف المطبوعات التي يتـ توزيعيا عمى أعداد كبيرة مف
منشور يضـ
ًا
المواطنيف يقرؤونيا أو يستخدميا كؿ منيـ بشكؿ شخصي ،وقد يرى مدير الحممة أف يعد
برنامجيـ االنتخابي بشيء مف التفصيؿ ،كما يمكف توزيع مطبوعات صغيرة الحجـ تتضمف التعريؼ بالمرشح
بما في ذلؾ المطبوعات التي يمؾ لممواطف استخداميا مثؿ النتيجة أو جداوؿ دوري كرة القدـ أو أرقاـ

تمفونات الخدمة العامة والطوارئ ،ويمكف االستعانة ببعض أصحاب األعماؿ ومقدمي الخدمات المحمييف مثؿ
المحبلت والعيادات والصيدليات لتوزيع ىذه المطبوعات عمى زبائنيـ ،ويمكف أف يمجأ مسؤولو الحممة

الدعائية إلى تقديـ أنواع مبتكرة مف المطبوعات مثؿ كراسات المدارس التي يجري توزيعيا عمى أطفاؿ الدائرة
خاصة الفقراء منيـ أو األجندات الصغيرة أو أقبلـ الحبر الجاؼ منخفضة التكمفة مطبوع عمييا اسـ المرشح

ورمزه( .المباف ،2014 ،ص)7

أيضا عمى أدوات مستحدثة مثؿ إرساؿ مواد الدعاية ورسائؿ
وتشتمؿ وسائؿ الدعاية الغير مباشرة ً
البريد اإللكتروني وانشاء مواقع عمى شبكة اإلنترنت والرسائؿ القصيرة عمى اليواتؼ الجوالة ،ويمكف أف يكوف
لمرسائؿ البريدية أثر كبير عمى الناخبيف العادييف ا لذيف عادة ما يتمقوف الرسائؿ بالبريد والذيف قد يروف في
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تمقي الرسائؿ مف المرشح نوع مف االىتماـ الخاص ،لذا يستحسف لو قاـ المرشح بتوقيع ىذه الرسائؿ بنفسو،
كما يستحسف تجنب اإلفراط في استخداميا حتى ال تفقد صفة التميز والخصوصية( .المباف ،2014 :ص)8
إف ىناؾ مكانة متوسطة بيف األساليب التقميدية والمستحدثة لبلتصاؿ والتعبئة غير المباشرة تقع
وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري مف نوع الصحافة المحمية والقومية واإلذاعة والتمفزيوف .ويترؾ الظيور في ىذه

انطباعا لدى الناخبيف بأىمية المرشح والتقدير واالحتراـ والنفوذ الذي يمقاه ويتمتع بيما ،كما يمكف
الوسائؿ
ً
دائما
لمدير الحممة الدعائية لممرشح إرساؿ بعض التقارير الميمة عف الحممة لمصحافة التي تكوف مستعدة ً
كبير يستحؽ أف يبذؿ المرشح
أثر ًا
لنشر مواد كاف مف الصعب نشرىا في زمف سابؽ .ولمظيور في التمفزيوف ًا
خاصا لتدبيره ،كما يمكف مضاعفة أثر النشر في الصحافة أو الظيور في التمفزيوف عبر
جيدا
ومدير حممتو ً
ً
إعادة طبع وتوزيع وعرض نسخ إضافية مف المادة المنشورة أو المذاعة( .المباف ،2014 :ص)9

كبير مف المرشحيف في االنتخابات الرئاسية،
اىتماما ًا
وعمى جانب آخر تمقى الحمبلت اإللكترونية
ً
نظر لصعوبة األوضاع األمنية واالقتصادية ،ولممزايا التي توفرىا في خدمة الدعاية االنتخابية ،ولطبيعة الفئة
ًا

االنتخابية المستيدفة مف الشباب ،ويرتبط نجاح الحمبلت اإللكترونية في التأثير في الناخب بقدرتيا عمى
االنتقاؿ مف الطابع اإللكتروني إلى أرض الواقع في شكؿ عاليات انتخابية موازية ،ومخاطبة العقؿ بدال مف

العاطفة وااللتزاـ بالمصداقية والسرعة في ردود األفعاؿ ،والتي تعمؿ عمى دعـ االلتصاؽ بمطالب الناخبيف
الفعمية مف أجؿ كسب ثقتيـ وتحفيزىـ عمى المشاركة اإليجابية عبر الذىاب إلى صناديؽ االقتراع ،وىو ما
يفرض القياـ بإدارة حممة إلكترونية انتخابية ذكية وواعية تأخذ في اعتبارىا مختمؼ المحفزات الوطنية،

واالستمالة العقمية والعاطفية لزيادة قدرتيا عمى إقناع الناخبيف ،وااللتزاـ بالمصداقية والتنظيـ الجيد وتوزيع

ائيا ،كما يجب أال يتـ التعامؿ مع الحمبلت
األدوار بما يجعؿ ردود األفعاؿ ذات طابع تنظيمي وليس عشو ً
أمنيا فقط عبر حجب الروابط اإللكترونية ،بؿ يجب أف يتـ التركيز عمى الحؿ السياسي بمواجية
المسيئة ً
األفكار بأفكار أخرى مضادة وتنوع األدوات اإلعبلمية ،وأىمية تركيز الخطاب االنتخابي المستخدـ في
الحممة عمى أولوية القضايا الوطنية واألكثر التصاقًا بمعاناة المواطنيف كالتعميـ والصحة والبطالة وسيادة
القانوف ومكافحة الفساد والفقر ،وأىمية احتراـ حرية الرأي والتعبير عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.
(المباف ،2014 :ص)12

تستخدـ الشبكات االجتماعية في شف الحمبلت اإللكترونية لرخص التكمفة وسيولة تكويف ونشر

الصور والفيديوىات الدعائية ،واتاحة الفرصة لكسر فترة الصمت االنتخابي وضعؼ الرقابة عمى سقؼ
تجاوز لقيود المجنة االنتخابية المشرفة عمى االنتخابات ،وتمثؿ الحمبلت اإللكترونية
ًا
التمويؿ ،وىو ما يمثؿ
تحوالً في مجاؿ الدعاية االنتخابية عبر قدرة الفاعميف السياسييف في التعبئة والحشد والتأثير في توجيات
الناخبيف ،وتغطية عممية التصويت والرقابة واعبلف النتائج واتاحة الفرصة لمشاركة المتطوعيف في تنظيـ

الفعاليات االنتخابية ،إلى جانب الحمبلت الرسمية لمترويج لحممة ما عبر الروابط الشبكية والتجمعات
اإللكترونية ،وال تتميز العضوية بيا عمى أساس العمر أو الجنس أو الديف أو الموقع الجغرافي ،وىو ما
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يجعميا ساحة مفتوحة لمتعبير عف تنوع وجيات النظر وبمدى تمثيميا في الشارع السياسي ،ومدى جاذبيتيا في
نشر الدعاية عبر عدة طرؽ منيا إطبلؽ مواقع لئلنترنت لممرشحيف أو جاذبيتيا في نشر الدعاية عبر عدة

طرؽ منيا إطبلؽ مواقع لئلنترنت لممرشحيف أو قنوات عمى "اليوتيوب  "YouTubeأو بتدشيف صفحة رسمية
عمى "الفيس بوؾ  "Facebookأو حساب عمى "تويتر  "Twitterويتـ استخداـ عدد المشاىدات أو عدد

المعجبيف لمصفحات أو التغريدات عمى تويتر  Twitterكمؤشر عمى نجاح الحممة اإللكترونية.

(المباف ،2014 :ص)14

إف حجر الزاوية في الدعاية االنتخابية ىو عممية التمويؿ التي تسيـ في نجاح أو إخفاؽ الدعاية

االنتخابية ،ولقد وضعت ىي ئة االنتخابات العامة نفسيا أماـ تحدي كبير ألف قانوف االنتخابات جعؿ منيا
الجية التي تتولى مسئولية تنظيـ الدعاية االنتخابية وعرض المرشحيف عمى الرأي العاـ ،ويشكؿ الماؿ

عصب العممية االنتخابية وقد ازدادت أىميتو في الدوؿ الغربية حتى أصبح مف أىـ محددات فوز المرشح،

وقد قاؿ رئيس مجمس النواب األمريكي األسبؽ توماس تب أونيؿ  Thomas "type oʼNillىناؾ أربعة

أجزاء ألي حممة انتخابية :المرشح ،والقضايا التي يطرحيا المرشح ،وتنظيـ الحممة االنتخابية ،والماؿ الذي

يحرؾ الحممة االنتخابية ،وبدوف الماؿ فعمى المرشح أف ينسى الثبلثة أجزاء األخرى (الكرسنيو،2009 ،
ص)208

84

المبحث الثاني
خطوات تسويق الحمالت االنتخابية عبر موا ع التواصل االجتماعي

ئيسيا
يعا في اتجاه توسيع نطاؽ المشاركة السياسية ،ويمعب اإلعبلـ ًا
ًا
يشيد العالـ اآلف
دور ر ً
تطور سر ً
في تدعيـ ىذا االتجاه في عصر تتصارع فيو معدالت االتصاؿ وتنتشر فيو المعمومات ،مما يتيح ألعداد
فرصا غير مسبوقة لممعرفة( .منصور ،2002 ،ص)158
أكبر مف الناس ً
وقد أكدت معظـ بحوث االتصاؿ السياسي عمى التأثير المتزايد لوسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ الواقع

نزر لمتطور في مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة إلى بروز الوسائؿ
السياسي ًا
الجديدة ممثمة في األنترنت والتقنيات الرقمية والذي عنوف بعصر ما بعد االتصاالت التقميدية.
وبدأ الباحثوف اآلف في وضع توقعات بشأف وصوؿ عصر ثالث مف االتصاؿ السياسي يمارس فيو
تحكما أكبر فيما يخص عبلقتيـ بوسائؿ االتصاؿ الجماىيرية ويتسـ ىذا العصر بتعدد والتنوع
أفراد الجميور
ً
الكبير في الوسائؿ االتصالية وثراء ووفرة قنوات االتصاؿ وزيادة في سرعة وصوؿ المعمومات السياسية لعدد
كبير مف أفراد وفئات الجميور( .محمد ،2012 ،ص)149

وعند انتشار التطور التكنولوجي لئلعبلـ ،بدأ ىذا اإلعبلـ يفرض عمى إنساف القرف العشريف االىتماـ

بحيوية األحداث العالمية ويشعره باالرتباط بيا .كما أف األشكاؿ والنظـ السياسية بدأت تأخذ مداىا في العالـ.

وعف ىذه النقطة يقوؿ بيارمنديس فرانس" :إف ما يميز عصرنا الحالي ىو أنو لممرة األولى ،فإف العالـ قاطبة

موحدا .كؿ واحد منا يشعر كؿ صباح بأف األخبار التي تأتي مف الصيف ،مف
سيا
ً
يعيش تار ً
يخا دبموما ً
الواليات المتحدة ،مف أفريقيا ،ومف الشرؽ األوسط تعنيو مباشرة.
فالصحافة مثبل ىي اإلسفنجة الماصة لئلعبلـ المنتشر في كؿ نقاط الكرة األرضية ،واف التطورات

الصناعية والتقنية في اإلعبلـ واالتصاؿ عممت عمى كسر االحتكار والتقوقع ،غير أف خمؽ شبكات االتصاؿ
اإلعبلمية المقولة قد خمخمت القوانيف المنظمة لئلعبلـ واالتصاؿ عمى المستوى الوطني ،ىذا األمر أدى إلى

خمؽ خارطة جديدة مف البلعدالة في توزيع االتصاالت اإلعبلمية في العالـ والى انحراؼ التدفؽ العممي
لئلعبلـ عف مجالو الحيوي ،ىذه العممية تؤدي إلى خمؽ حدود الثقافة األحادية والتي ستكوف ضريبة التبادؿ

الحر وتشكيؿ التجمعات االقتصادية الكبرى(Elgindy, 2012, P80).
أوالً :تطور استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية
ساىـ اختراع اإلنترنت وتطور اإلعبلـ الجديد وعمى رأسو وسائؿ التواصؿ االجتماعي في إحداث
تغييرات عميقة في العممية االنتخابية وطريقة التواصؿ بيف المرشح وجميور الناخبيف ،وأصبحت الحكومات
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ومؤسسات المجتمع المدني تستخدـ وسائؿ التواصؿ بشكؿ مكثؼ لتحفيز المواطنيف عمى المشاركة السياسية
بشكؿ عاـ واالنتخابات بشكؿ خاص.
وتعد الواليات المتحدة األمريكية أولى دوؿ العالـ في توظيؼ شبكة االنترنت في العممية االنتخابية،
بارز في الترويج لممرشحيف في الحمبلت االنتخابية .وفي محاولة
دور ًا
حيث أدت وسائؿ التواصؿ االجتماعي ًا
لتحديد المحظة التاريخية في استخداـ االنترنت ألغراض سياسية وانتخابية ،تشير الدراسات إلى أف الرئيس
األمريكي بؿ كمينتوف كاف أوؿ مرشح يستخدـ شبكة االنترنت في حممتو االنتخابية عاـ  ،1992حيث نشر

خطابو لمترشح لبلنتخابات عمى شبكة االنترنت(Newman, 2012, P59) .
ولكف يعتبر عاـ  ،2000نقطة تحوؿ حاسمة في استخداـ اإلنترنت في انتخابات الرئاسة األمريكية
في مجاؿ جمع التبرعات لمحممة االنتخابية وكذلؾ تصرفات المرشحيف ،والسيما باستخداـ صفحات اإلنترنت
ورسائؿ البريد اإللكتروني .وتطور استخداـ االنترنت في مجاؿ االنتخابات في السنوات البلحقة ،ومع مجيء

استخداما
االنتخابات االمريكية في عاـ  ،2008أصبح االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي الوسيمة األكثر
ً

خصوصا في الحمبلت االنتخابية ،وأصبح السؤاؿ المطروح ليس فيما إذا كاف
في عممية التواصؿ السياسي
ً
فريؽ الحممة االنتخابية سيستخدـ االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي في الحممة االنتخابية أـ ال؟ ولكف
كيؼ سيتـ استخداميا بطريقة فاعمة تؤدي إلى المشاركة السياسية ليس فقط في المجاؿ االفتراضي ولكف في

الواقع العممي .كما زاد االنفاؽ عمى الحمبلت االنتخابية عبر االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ففي
الحممة االنتخابية لمرئيس األمريكي باراؾ أوباما عاـ  ،2012فإف ما نسبتو  % 10مف موازنة الحممة

االنتخابية تـ انفاقو عمى اإلعبلنات في اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي(Newman, 2012, P62) .

ىاما في االنتخابات التي شيدىا عدد
كما أدت شبكة االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ًا
دور ً
كبير مف دوؿ االتحاد األوروبي مثؿ بريطانيا ،ألمانيا ،فرنسا ،والسويد والدنمارؾ وغيرىا ،حيث استخدمت
االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي بطرؽ متعددة لمترويج لممرشحيف ،ولحث وتحفيز المواطنيف عمى

المشاركة في االنتخابات.
ساطعا عمى التطور الواسع لبلستخداـ المكثؼ
وتعد انتخابات الرئاسة األمريكية عاـ  ،2016مثاالً
ً
لؤلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي حيث استخدميا كبل المرشحيف دونالد ترامب وىيبلر كمينتوف لمتواصؿ
مع الناخبيف األمريكاف(Sweetser, 2018, P 74) .
وفي العالـ العربي ،شيدت الكثير مف الدوؿ العربية إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية خبلؿ
السنوات الماضية مثؿ المغرب وتونس ومصر واألردف والكويت وغيرىا ،حيث تـ استخداـ اإلنترنت ووسائؿ
التواصؿ االجتماعي بشكؿ غير مسبوؽ لمترويج لبلنتخابات وتحفيز المواطنيف لممشاركة فييا ،كما تـ

استخداميا مف قبؿ المرشحيف لمحصوؿ عمى اصوات الناخبيف( .فيميب ،2012 ،ص )58
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بعدا جوىرًيا في المنافسة السياسية بيف األحزاب
وتمثؿ حمبلت التسويؽ السياسي عبر اإلنترنت ً
السياسية وخاصة في أوقات االنتخابات ،وقد مرت حمبلت التسويؽ السياسي بعدة مراحؿ اختمفت حسب

األدوات التي كانت متاحة وقتيا وحسب طبيعة استخداميا في تسويؽ صورة األحزاب السياسية ومرشحييا.

ثانيا :أنواع الحمالت االنتخابية المستخدمة في السباق االنتخابي واالتصال السياسي عبر موا ع التواصل
ً
االجتماعي
تقسـ الحمبلت االنتخابية في العممية السياسية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي إلى نوعين ىما:
حمبلت داخمية وأخرى خارجية ،وتتفرع مف ىذيف النوعيف حمبلت أخرى:
أوالً -الحمالت الداخمية:
ىناؾ نوعاف مف الحمبلت الداخمية ىما:
 -1الحمالت االنتخابية:
لمحمبلت االنتخابية أىمية كبيرة في العممية السياسية ،وذلؾ بسبب تأثيرىا بشكؿ كبير في خيارات
الناخب حوؿ مف سيختاره لتمثيمو في السمطة أو خيار المشاركة في االنتخابات مف عدمو ،مف خبلؿ حمبلت
التوعية عمى المشاركة السياسية أياـ االنتخابات ،خصوصا في تمؾ الدوؿ الحديثة الديمقراطية التي ال يعرؼ

فييا الناخب دوره في الحياة السياسية ومقدار أىمية صوتو ،وحتى في الديمقراطيات الكبرى فإف دور

الحمبلت يوازي األىمية نفسيا ،لما ليا مف دور كبير في استمالة الناخبيف وتوعيتيـ لممشاركة في االنتخابات
واختيار المرشح الذي يمثميـ ،كما تقسـ الحمبلت االنتخابية الداخمية إلى ثالثة أنواع ىي:

النوع األول :حمالت التوعية االنتخابية عبر موا ع التواصل االجتماعي
الفوز في العممية االنتخابية ينطمؽ مف الحممة االنتخابية الناجحة التي تمثؿ البداية الحقيقية ليذا
الفوز ،مف خبلؿ االستفادة مف كؿ الظروؼ المتاحة في إطار الوقت المحدد لمحممة عف طريؽ الرسائؿ

اإلعبلنية والبرامج السياسية التي تتضمنيا الحمبلت لموصوؿ إلى الجميور المستيدؼ.

وينطبؽ ىذا النوع مف الحمبلت مف خبلؿ قياـ الحزب أو المرشح بحممة تدعو إلى المشاركة في
العممية االنتخابية مف خبلؿ تحديث سجؿ الناخبيف واإلدالء باألصوات في يوـ االقتراع العاـ.
ويؤكد كثير مف خبراء االتصاؿ والتسويؽ السياسي أىمية حمبلت التوعية االنتخابية ،إذ تشكؿ ىذه
الحمبلت الفرؽ بيف الفوز والفشؿ ،فيي تعني ما تبذلو األحزاب ومرشحييا في حمبلتيـ االنتخابية قبؿ يوـ
االنتخابات لكسب تأييد الجميور ومشاركتيـ ،وتعمؿ الكثير مف األحزاب عمى وضع فريؽ عمؿ يقوـ بإعداد
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حمبلت التوعية االنتخابية قبؿ فترة طويمة مف موعد االنتخابات وفي بعض األحياف قبؿ بدء السباؽ السياسي
بزمف طويؿ(Tufekci, 2012, P90).
النوع الثاني :الحمالت الترويجية لممرشحين عبر موا ع التواصل االجتماعي
يركز ىذا النوع مف الحمبلت عمى عامميف أساسييف إلنجاحو ،األوؿ ىو المرشح السياسي والثاني
البرنامج السياسي الذي يتبناه ،فقد تعتمد كثير مف األحزاب عمى شخصية المرشح نفسو في الحممة االنتخابية
لكسب تأييد ىيئة الناخبيف ،وقد ترجع األسباب وراء ذلؾ لما ليذا المرشح مف مواقؼ أو ق اررات أو لما لو مف

برنامج وحموؿ لمقضايا المطروحة(Tufekci, 2012, P92) .
النوع الثالث :الحمالت االنتخابية اليدامة:

إف الحمبلت االنتخابية اليدامة ىي التطور المؤسؼ الحاصؿ في الحمبلت االنتخابية والمتمثؿ في

(القذؼ والتشيير) عند كؿ فرصة تسنح ،وتعد ىذه الحمبلت بأنيا ليست حديثة خصوصا في تاريخ السياسة
األمريكية ،إذ يعتمد المرشحوف القائموف بالحممة عمى اإلعبلنات التمفزيونية بالتشيير بخصوميـ وتمطيخ

سمعتيـ ونزاىتيـ بدال مف تحديد موقفو ىو ،وما سوؼ يفعمو المرشح في حاؿ انتخابو.
 -2حمالت الخدمة أو التوعية االجتماعية:

يمثؿ ىذا النوع مف الحمبلت أداة أساسية في تسييؿ الحياة اليومية والمعتادة لممواطنيف ،وىو يعد
الثاني مف حيث التأثير في المجتمع داخميا بعد "الحمبلت االنتخابية" فمف خبلؿ ىذه الحمبلت تقوـ
القطاعات المختمفة بمد المواطنيف بالمعمومات العممية والدقيقة حوؿ مختمؼ الخدمات والقضايا االجتماعية.

(مشاقية ،2017 ،ص)89

ثانيا -الحمالت الخارجية:
ً

توجو الرسالة اإلعبلمية في ىذا النوع مف الحمبلت إلى خارج حدود الدولة بيدؼ التأثير في

المجتمعات أو شعوب أو دوؿ أخرى ،وتقسـ ىذه الحمبلت إلى ثالثة أنواع ىي:
النوع األول :الحمالت اإليديولوجية عبر موا ع التواصل االجتماعي

ىي حمبلت موجة مف دولة إلى شعوب دوؿ أخرى مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي يتـ مف
خبلليا تسويؽ إيديولوجية ىذه الدولة إلى تمؾ الشعوب ،حيث تكوف الحمبلت في العادة حمبلت خفية ال

تطرح نفسيا كإعبلف ترويجي عمنا ،وال كدعاية صريحة ،بؿ تسمؿ بيدوء وسبلسة ومرونة ،مف خبلؿ التكرار

واإلثارة وطرح النماذج والمفاىيـ التي تأخذ طريقيا إلى العقؿ والحياة العممية ويجري االقتناع بيا.
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وعمى الرغـ مف أف اإليديولوجيا بمفيوميا العاـ الواسع تعني األفكار والمعتقدات التي تعمؿ بوصفيا
مرشدا لمسموؾ وضابطا لو في المجتمع ،فإف ىذه الحمبلت اإليديولوجية تسعى إلى نشر الفكر السائد في

مجتمع ما إلى مجتمعات أخرى مستخدمة وسائؿ التواصؿ االجتماعي( .مشاقية ،2017 ،ص)90
النوع الثاني :الحمالت الدعائية
ويمكف تقسيـ الحمبلت االنتخابية كما يمي:

أ -وفقًا لوسائؿ اإلعبلـ المستخدمة :تنقسـ إلى حمبلت االتصاؿ المباشر بالناخبيف ،وحمبلت إعبلمية،
والحمبلت االنتخابية اإللكترونية.
ب -وفقًا لميدؼ مف الحممة االنتخابية :تنقسـ إلى حمبلت بناء الصورة الذىنية لممرشح أو الحزب ،وحمبلت
اإلعبلـ بالبرنامج والقضايا لمفوز باالنتخابات ،وحمبلت تشتيت األصوات ،فضبلً عف حمبلت توعية وتثقيفية.
ج -وفقًا لمجميور :حممة انتخابية شاممة ،حمبلت نوعية ،حمبلت موجية لممرأة ،وحمبلت موجية الشباب،
وحمبلت موجية لرجاؿ األعماؿ ،وأخرى لمناخبيف والمعارضيف.
د -وفقا ألنواع البرامج االنتخابية ،حمبلت سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية.
ىػ -وفقا لمنطاؽ الجغرافي :حمبلت المناطؽ داخؿ الدائرة االنتخابية ،وحمبلت عمى مستوى الدائرة االنتخابية،
والحمبلت الوطنية ،والحمبلت الدولية.

و -وفقا لممدى الزمني :حمبلت التسويؽ السياسي ،والحمبلت االنتخابية(Gasser, 2011, P87) .
ثالثًا :تسويق الحمالت االنتخابية عبر موا ع التواصل االجتماعي
إف ىناؾ عبلقة طردية بيف تطور وسائؿ اإلعبلـ وتطور أدوات وآليات الحمبلت االنتخابية ،فيناؾ

عبلقة وطيدة بينيما ،ألف التسويؽ السياسي وادارة الحمبلت االنتخابية يعتمداف بصفة أساسية عمى التواصؿ
مع الجماىير ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،خاصة وأف إدارة الحمبلت االنتخابية لـ تعد مقصورة

بدءا بظيور
عمى االتصاؿ الشخصي .بؿ تمت االستفادة مف التطورات التي شيدتيا وسائؿ االتصاؿً ،
المطبعة ،وما تمخض عنيا مف بروز الصحؼ التي استخدمت في الترويج لممرشحيف ،ثـ توظيؼ الراديو،

أخير توظيؼ اإلعبلـ الجديد وبالتحديد شبكات التواصؿ االجتماعي ،وبالتالي فإف العبلقة بيف
والتمفاز ،و ًا
التكنولوجيا والسياسة ليست وليدة المرحمة الراىنة بؿ إنيا جاءت متسقة مع تطور آليات االتصاؿ.
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أف األحزاب السياسية تنظر إلى اإلنترنت عمى أنو جزء مف الطيؼ العريض لئلعبلـ الجماىير،
وتسعى إلى تطوير الدعاية االنتخابية مف خبللو عمى اعتبار أنو وسيمة فعالة لبلتصاؿ السياسي .وىنا تجدر

فرصا جديدة لبلشتراؾ السياسي.
اإلشارة إلى أف اإلنترنت يتيح مف خبلؿ آلياتو المتعددة ً

وتتأرجح اآلراء ىنا بيف التأييد والرفض ،فيناؾ مف يرى أف ىذه الوسائؿ الجديدة تمعب دورىا في

قادر عمى التواصؿ مع القضايا السياسية المتنوعة التي
تنمية الوعي السياسي بالشكؿ الذي يجعؿ المواطف ًا
منيا االنتخابات .وىناؾ مف ينتابو التشاؤـ تارة أخرى ،في أف ىذه الوسائؿ االتصالية الحديثة يختفي معيا
الوسطاء الواقعيوف في العممية السياسية ،وتفقد المرشح العبلقة الواقعية بينو وبيف الناخبيف.

))Larsson,2013, P119

ولقد طرح ٌّ
كؿ مف فيسير وكوانتيمير ) (Visser & Quintelierأربعة أسباب تسيؿ مف عممية
اإلنترنت في االشتراؾ السياسي وىما؛
أوًال :زيادة فرصة االرتباط السياسي ،حيث عممت التفاعبلت الشبكية التي تتـ مف خبلؿ اإلنترنت عمى سيولة
وامكانية التعرؼ عمى البرامج السياسية واألفكار المتنوعة عمى الساحة السياسية سواء اإلقميمية أو العالمية.

ثانيا في سيولة كمفة االشتراؾ ،حيث إف االشتراؾ في العممية السياسية بشكؿ عاـ عبر اإلنترنت يسيؿ
ً
التكمفة عمى جميع الفاعميف في العممية السياسية.
ثالثًا  :في سيولة توفير المعمومات ،فاإلبحار في عالـ السياسة عبر اإلنترنت يتيح الفرصة أماـ توفير

المعمومات حوؿ العممية السياسية ،خاصة العممية االنتخابية بسيولة ويسر.

ابعا :أف اإلنترنت يمثؿ وسيطا تفاعميا يمكف أف يقوي العمؿ السياسي ويحسف العبلقة بيف السياسييف
رً
والمواطنيف(Larsson, 2013, P122) .
ابعا :الوظائف التي يؤدييا اإلعالم الجديد في إدارة الحمالت االنتخابية
رً
 -1الوظيفة اإلخبارية وتكوين الصورة الذىنية عن المرشحين
وتتمثؿ أولى ىذه المزايا النسبية التي تعطييا شبكات التواصؿ االجتماعي أثناء الحمبلت االنتخابية
والمواقع اإللكترونية ،في التعريؼ بالمرشح أو الحزب ،حيث قامت الشبكات االجتماعية بدور بطاقات

التعارؼ التي تقدـ نبذة عف السيرة الذاتية لممرشح ،وتعميمو ،والوظائؼ التي تقمدىا .عبلوة عمى نشر تمؾ
المواقع لمعمومات شخصية عف المرشح والتي تساىـ في كسر الحاجز النفسي بيف المرشحيف والناخبيف ،ذلؾ
أف كؿ مرشح يحرص عمى أف يضع عمى صفحتو عمى شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة معمومات

شخصية خاصة بتاريخ ميبلده وىواياتو وقراءاتو المختمفة وحالتو االجتماعية والرياضة التي يمارسيا ،وىي
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المعمومات التي تجذب الناخبيف لمتعرؼ عمى حقيقة ومرشحيـ ،واذا ما كاف سيعبر عنيـ وأنو ليس ممي اًز
عنيـ بأي شكؿ مف األشكاؿ(Day, 2001, P74) .

وىناؾ أمثمة عديدة عمى محاوالت كسر المرشحيف السياسييف ليذا الحاجز النفسي ،فقياـ بيؿ كمينتوف
بالعزؼ عمى إحدى اآلالت الموسيقية في أحد البرامج الترفييية ما ىو إال محاولة لمخاطبة وجداف المواطف

األمريكي .كما أف صفحة الفيس بوؾ لرئيس الوزراء الروسي بوتف يظير فييا ح بو لرياضة "الجودو" وعشقو

"لركوب الدراجات النارية" وممارستو لمسباحة.
 -2الوظيفة االتصالية

تتمثؿ في التفاعؿ مع الناخبيف ،وىي إحدى المميزات التي وفرىا اإلعبلـ الجديد وتـ استخداميا في

الحمبلت االنتخابية ،فمـ يعد الناخب متمقيا لممعمومات والرسائؿ االنتخابية فحسب ،بؿ مكنو اإلعبلـ الجديد

مف ال تعبير عف آرائو وتوصيؿ صوتو لممرشحيف في القضايا المثارة في حممتو االنتخابية ،فقد ساعد اإلنترنت

في إجراء دراسات واستطبلعات رأي كيفية وكمية كانت تستغرؽ وقتا طويبلً ،وبعد أف كاف المرشح يعرؼ
رأي الناخب بعد نتائج التصويت في االنتخابات ،مكنو اإلعبلـ الجديد مف التعرؼ عف ىذا الرأي قبؿ

االنتخابات مما ساعد المرشح عمى تعديؿ وتغيير استراتيجيات حممتو االنتخابية في التعامؿ مع ناخبيو.

()Day, 2001, P80

فالشبكات االجتماعية باألساس تقوـ عمى فكرة التفاعمية ،فيناؾ إمكانية لمتحاور بيف المرشحيف

والناخبيف ،حيث يتـ تدشيف عدد مف الصفحات الخاصة مف المرشحيف أو األحزاب مف قبؿ الحممة الرسمية

ويتـ طرح عدد مف الموضوعات والقضايا عمى تمؾ الصفحات مف أجؿ جذب أكبر عدد ممكف مف زوار ليذه
الصفحات وحثيـ عمى إبداء آرائيـ فييا ،ويتسع األفؽ في ىذا السياؽ ليشمؿ التفاعؿ بيف المؤيديف

أيضا ،وال يقتصر التفاعؿ بيف المرشح والمتردديف وانما ىناؾ تفاعبلً يحدث بيف مؤيديو بعضيـ
والمعارضيف ً
بعضا وبيف مؤيديو ومعارضيو.
ولعؿ ىذا التفاعؿ يعود بمردوده حوؿ استنفار بعض األفكار التي قد تسيـ في ترقية الحممة

االنتخابية أو االرتقاء بمستوى البرنامج المطروح بالشكؿ الذي يعود بالنفع عمى المرشح.
 -3الوظيفة التعبوية:

لـ يقتصر دور اإلعبلـ الجديد عمى الوظيفتيف السابقتيف ،بؿ برزت وظيفة أخرى ،ىي الوظيفة

التعبوية لمناخبيف مف أجؿ دعـ المرشح ،فتـ تحويميـ مف ناخبيف محايديف يقتصر دورىـ فقط عمى اإلدالء
بأصواتيـ في العممية االنتخابية ،إ لى فاعميف أساسييف في الحممة االنتخابية عف طريؽ التبرع بالوقت والجيد،

مستفيديف بما تتيحو ىذه المواقع مف إمكانية تصميـ مجموعات وبناء تجمعات محمية عبر وصبلت فرعية
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لموقع المرشح عمى الشبكة الدولية ،وتدشيف فعاليات عمى تمؾ المواقع وتنفيذىا عمى أرض الواقع ،واالتفاؽ
عمى تنظيـ حمبلت طرؽ األبواب أو عدد مف السبلسؿ البشرية التي تعرؼ المواطنيف بالمرشح.

)(Brian, 2011, P118

 -4توظيف اإلعالم الجديد في الحفاظ عمى جسور الثقة بين المرشح والناخبين أو في توظيفيا كأداة
لمواجية الحمالت المضادة

عمى الصعيد النظري يثير مفيوـ الثقة وثقافتيا حيرة عند الحديث عنيا في المجتمع الشبكي المتشكؿ

عبر الفضاء المعموماتي ،ومرد ىذه الحيرة يرجع إلى عنصريف يرتبط أوليما بفكرة جيؿ اليوية ،إذ إف معظـ

العبلقات التي تتـ عمى الصعيد الشبكي تتـ بأسماء مستعارة ،ويرتبط العنصر الثاني بفكرة ديمومة استمرار
العبلقات عمى الصعيد الشبكي.
أما عمى مستوى الممارسة الواقعية فإف المشيد االنتخابي مختمؼ؛ إذ يقدـ المرشحوف في ىويتيـ
األصمية ومف المتوقع أف تسفر العبلقات المستمرة مع الناخبيف عبر الفضاء المعموماتي في العقد االجتماعي

عف ميبلد نمط مف أنماط التواصؿ.

ويمكف في ىذا اإلطار االستناد إلى فكرة أليكس تود  Alex Toddالذي أشار إلى أف الثقة عبر
تفاعبلت المجتمع االفتراضي ال تعتمد فقط عمى العبلقات الشخصية كما في الممارسات التقميدية ،ولكف

تعتمد عمى المعمومات)Brian, 2011, P122) .

خامسا :توظيف موا ع التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية:
ً
يقوؿ جوستف ليفي  Justin R. Levyفي كتابو "فيسبوؾ :تعمـ كيؼ تصمـ حممتؾ التسويقية

القادمة"" ،أنا ال أفيـ لماذا تقاوـ بعض الشركات استخداـ الفيسبوؾ ألسباب تجارية ،كوف االستخداـ األمثؿ
لشبكات التواصؿ االجتماعي يعد بمثابة صيد سمكة مف بركة ماء تعج بنحو  800ألؼ سمكة جديدة يوميا،
إذ أف الشكؿ الظاىري لشبكات التواصؿ االجتماعي ىي شبكات شخصية ،إال أف تدافع الشركات في أف

يكوف ليا حضور عمى شبكة اجتماعية تعج بالمستخدميف لتسويؽ أنشطتيا التجارية والترويج اإلعبلني عف
تمؾ األنشطة بيف عكس ذلؾ تماما.
وبالنظر لسرعة انتشار شبكات التواصؿ االجتماعي وزيادة أعداد مستخدمييا وتنوع فئات

المستخدميف ،ازدادت أىمية تمؾ الشبكات بالنسبة لممعميف بشكؿ كبير ،فباإلضافة إلى أف مواقع التواصؿ
االجتماعي تذىب إلى أمور أبعد وأكثر دقة بالنسبة إلى المعمف عمى العكس مف الكثير مف الوسائؿ اإلعبلنية

التقميدية ،فقد أتاحت المواقع مجموعة مف المعايير التي تسيؿ عمى مخططي الحممة اإلعبلنية ومصممييا

اتباعيا لتحديد الجميور واستيدافو"(Levy, 2010, P34) .
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وأوضحت دراسة أجراىا مايكؿ ستيمنزر  Michel A. Stelznerعاـ  2014مؤسس موقع Social
 Media Examinerوىو موقع يعني بفحص أكثر مف  250000حساب عمى مواقع التواصؿ االجتماعي
لرجاؿ األعماؿ ،إف أكثر مف  %92مف المبحوثيف (رجاؿ أعماؿ أو أصحاب الشركات) يشيروف إلى أف

مواقع التواصؿ االجتماعي عالية األىمية بالنسبة إلى أعماليـ وشركاتيـ ،وىذا المؤشر ارتفع منذ العاـ

 2013إذ أوضحت دراسة مشابية أجراىا ستيمنزر أف  %86فقط مف المبحوثيف كانوا يعتقدوف بتأثير مواقع
التواصؿ االجتماعي بأنشطتيـ في عالـ األعماؿ( .أبوزيد ،2015 ،ص.)90

ومواقع التواصؿ كثيرة جدا وفي تزايد ممحوظ وتتنوع خدماتيا وتختمؼ مف نوع إلى آخر منيا

(فيسبوؾ ولينكداف ويوتيوب وتويتر والكثير الكثير) ،ويعد اإلعبلف عبر منصة تويتر ذا أىمية وفاعمية
أسبوعيا وتصؿ إلى
بالنسبة لؤلفراد والمؤسسات ،كوف أف ىناؾ مميارات التغريدات التي تبث مف خبلؿ الشبكة
ً
مستخدمي ىذه الشبكة ،وتستخدـ ىذه الفئات شبكة تويتر لتعريؼ األفراد بوجودىا وبث رسائميا.
وقد ازدادت األىمية اإلعبلنية لتويتر منذ العاـ  2009بسبب تداولو السريع بيف الناس (فتشير بعض

الدراسات التي أجريت في أميركا إلى أف كممة تغريدة  tweetأصبحت الكممة األكثر تداوال لعاـ ،)2009

وىذا ما جعؿ الكثيريف مف المعمنيف يتجيوف نحو ىذه الشبكة لنشر إعبلناتيـ ،فضبل عف أف المحمميف مف
أنصار اإلعبلف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي يقولوف أف األشخاص الذيف يمضوف كثي ار مف الوقت في

تصفح الشبكات االجتماعية ،يمكف استيدافيـ بشكؿ فعاؿ وذي أثر إيجابي مف خبلؿ خمؽ منصات إعبلنية
تفاعمية وفعالة كتويتر(Effing, 2011, P110) .
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خالصة الفصل الرابع
مف خبلؿ تناوؿ الفصؿ الرابع ،يمكف القوؿ أنو أصبحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي أدوات ىامة في
الحمبلت االنتخابية حيث تستخدـ بطرؽ متعددة لتعبئة المؤازريف لممرشح ،واقناع غير الممتزميف بالتصويت
لو .حيث تتيح وسائؿ التواصؿ االجتماعي الفرصة لممرشحيف لمتواصؿ بشكؿ مباشر مع المواطنيف ،مع
إمكانية تحكـ المرشحيف بمحتوى وتوزيع وتوقيت رسائميـ كما أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي تقمؿ اعتماد

المرشحيف عمى وسائؿ اإلعبلـ التقميدية مثؿ الصحافة والتمفاز واإلذاعة.
ومف مزايا استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في الحمبلت االنتخابية أنيا تتيح الفرصة لمؤازري
دور
المرشحيف أف يقوموا بنشر الصور ومقاطع الفيديو عف المرشح ،كما تؤدي وسائؿ التواصؿ االجتماعي ًا
ىاما في التأثير غير المباشر في االخبار التي تنشرىا وسائؿ اإلعبلـ التقميدية ،فالصحفيوف يمجؤوف إلى
ً

المدونات السياسية والمحادثات عبر التوتير ومقاطع الفيديو والصور لمتابعة أخبار االنتخابات في بيئة
إعبلمية سريعة ومتحركة ،فباستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي يستطيع المرشح إثارة قضية معينة أو الرد

عمى قضية مثارة أو االستجابة لمسألة ما ،وبالتالي التأثير في كيفية نقؿ الصحفييف لؤلخبار .وفي ىذه
الحالة ،فإف رسالة المرشح تصؿ إلى أكبر عدد مف الناخبيف عندما يتـ بثيا عبر شاشات التمفزة التي ال تزاؿ

المصدر الرئيسي واألىـ لؤلخبار السياسية.

وتستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتوجيو رسائؿ سياسية لفئات معينة مف المواطنيف ،والسيما
استخداما لوسائؿ التواصؿ االجتماعي .كما تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في
الشباب باعتبارىـ األكثر
ً
االستيداؼ الجزئي الدقيؽ لمجموعات معينة مف الناخبيف.
ومف التغييرات اليامة التي طرأت عمى الحمبلت االنتخابية نتيجة ظيور شبكة االنترنت استخداـ

وسائؿ التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ وتنظيـ المناسبات واالنشطة التي تحدث في الواقع الحقيقي ،فالمرشح
يستطع أف يبعث برسالة مناسبة قادمة ،ويطمب إلى مؤازريو نشر الرسالة لآلخريف لحضور تمؾ المناسبة

لقاء أو مناظرة أو ما شابو ذلؾ .فضبلً عف شخصنة الحمبلت االنتخابية ،فوسائؿ التواصؿ
سواء كانت ً
يوما بيوـ ،فالصور والفيديوىات لممرشح في
االجتماعي تجعؿ أصدقاء ومتابعي المرشح يعمموف ماذا يفعؿ ً

مختمؼ المناسبات تنشر عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي وتعطي رؤية شخصية وانسانية لممرشح.
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الفصل الخامس

االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في الدعاية االنتخابية من خالل
موا ع التواصل االجتماعي بالواليات المتحدة األمريكية والعالم العربي

المبحث األول :دور موا ع التواصل االجتماعي في تسويق الحمالت االنتخابية في الواليات

المتحدة األمريكية.

المبحث الثاني :دور موا ع التواصل االجتماعي في تسويق الحمالت االنتخابية في العالم
العربي.
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تمييد
ساىـ اختراع اإلنترنت وتطور اإلعبلـ الجديد وعمى رأسو وسائؿ التواصؿ االجتماعي في إحداث
تغييرات عميقة في العممية االنتخابية وطريقة التواصؿ بيف المرشح وجميور الناخبيف ،وأصبحت الحكومات

ومؤسسات المجتمع المدني تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي بشكؿ مكثؼ لتحفيز المواطنيف عمى

المشاركة السياسية بشكؿ عاـ واالنتخابات بشكؿ خاص.

وتعد الواليات المتحدة األمريكية أولى دوؿ العالـ في توظيؼ شبكة اإلنترنت في العممية االنتخابية،

بارز في الترويج لممرشحيف في الحمبلت االنتخابية.
دور ًا
حيث أدت وسائؿ التواصؿ االجتماعي ًا

ساطعا عمى التطور الواسع لبلستخداـ المكثؼ
وتعد انتخابات الرئاسة األمريكية عاـ  2016مثاالً
ً
لئلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ،حيث استخدميا كبل المرشحيف دونالد ترامب وىيبلري كمينتوف

لمتواصؿ مع الناخبيف األمريكاف.

ىاما في االنتخابات التي شيدىا عدد
كما أدت شبكة اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ًا
دور ً
كبير مف دوؿ االتحاد األوروبي؛ مثؿ بريطانيا ألمانيا وفرنسا والسويد والدنمارؾ وغيرىا ،حيث استخدمت
اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي بطرؽ متعددة لمترويج لممرشحيف ،ولحث وتحفيز المواطنيف عمى

المشاركة في االنتخابات.

وف ي العالـ العربي فقد شيد الكثير مف الدوؿ العربية إجراء انتخابات أناسية أو برلمانية خبلؿ
السنوات الماضية؛ مثؿ المغرب وتونس ومصر واألردف والكويت وغيرىا ،حيث تـ استخداـ اإلنترنت ووسائؿ

التواصؿ االجتماعي بشكؿ غير مسبوؽ لمترويج لبلنتخابات وحفز المواطنيف إلى المشاركة فييا ،كما تـ
استخداميا مف قبؿ المرشحيف لمحصوؿ عمى أصوات الناخبيف .ومف ثـ سيتـ التركيز عمى الحاالت اآلتية:

األردف -مصر – الجزائر.

ومف ثـ ،سيتـ تناوؿ موضوع االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في الدعاية االنتخابية مف خبلؿ
مواقع التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ المبحثيف التالييف -:
المبحث األول :دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية في الواليات المتحدة
األمريكية.

المبحث الثاني :دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية في العالـ العربي.
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المبحث األول
دور موا ع التواصل االجتماعي في تسويق الحمالت االنتخابية في الواليات المتحدة األمريكية
لقد أحدث التطور التكنولوجي ثورة كبيرة في طريقة اختيار رئيس الواليات المتحدة ،وىذا ما انعكس

عمى آراء المواطنيف وتغير العقوؿ ،وتقديـ بدائؿ رئاسية جديدة ،وقد أحدث اإلنترنت وشبكات االتصاؿ
كبير في حياة األمريكييف ،حيث أصبح لدييـ قدة أكثر تفاعمية مع
تغيير ًا
ًا
وشبكات التواصؿ االجتماعي
تأثير أكبر في الحياة السياسية والمشاركة في تحديد أولويات السياسة العامة سواء عمى مشتوى
مرشحييـ ،بؿ ًا
الوالية أو عمى المستوى القومي .ىذه التفاعمية والمشاركة أصبحت متاحة لمجميع دوف تمييز عمى أساس

االنتماء الحزبي (ديمقراطي – جميوري) أو الموف (أبيض أو مف أصوؿ أفريقية أو التينية) .كما ساىمت تمؾ
التطورات في التأثير عمى السموؾ االنتخابي بؿ وجمع التبرعات.

أوالً :تجربة بيل كمينتون في انتخابات الرئاسية ()1996 -1992
يعد بيؿ كمينتوف مف أوائؿ المرشحيف الرئاسييف األمريكييف المذيف استفادوا مف الثورة المعموماتية

والتكنولوجية ،خاصة وأنو عند تقدمو لمترشح في الفترة األولى لبلنتخابات لـ يكف لديو تاريخ سياسي يوازي

المرشح الجميوري جورج بوش ،فقد كاف شعار بوش "أنو القائد" ،مشي ار إلى ما لديو مف تاريخ زاخر بالعمؿ

نائبا لمرئيس ريجف ،حتى انتخب وأصبح رئيس
في الجيش األمريكي ثـ ًا
مدير لبلستخبارات األمريكية ثـ ً
بدءا مف ىزيمة السياسية لبلتحاد
لمواليات المتحدة األمريكية .كما حقؽ إنجازات عمى المستوى الخارجي ً
السوفييتي ،لتأميف منابع البتروؿ في الخميج العربي بعد حرب الخميج الثانية  ،1991وانييار سور برليف ،وأنو

رمز لمقوة أو ما يعرؼ باسـ "العصر األمريكي الجديد")North,2016, P22( .
أضحى بذلؾ يمثؿ ًا

ساىمت تمؾ العوامؿ جميعيا في دعـ بوش وجعمو األقرب لمفوز باالنتخابات ،خاصة وأف كمينتوف
مغمور في ذلؾ الوقت ولـ يحصؿ عمى أي منصب تنفيذي سوى كونو حاكـ والية أركنساس،
ًا
كاف مرشحا
اجتماعيا تحت شعار "إنو االقتصاد يا غبي" .أماـ ىذه
اقتصاديا
نامجا
ً
ً
بالتالي لـ يكف أمامو إال أف يقدـ بر ً
التحديات الجساـ ،استعاف كمينتوف في حممتو االنتخابية األولى بخبيرة االتصاؿ السياسي ديدي ماير – كانت

بارز في الحممة االنتخابية ثـ انتقمت كمتحدث إعبلمي في البيت األبيض ( )1994 – 1993كأوؿ
عضواً ًا
سيدة أمريكية تتقمد ىذا المنصب – التي ساىمت في إحداث تغيير دراماتيكي في استراتيجية االتصاؿ
السياسي عندما استعانت لممرة األولى بػ "الفاكس" و"البريد اإللكتروني" واستفادت مف "األقمار الصناعية".

وعمى الرغـ مف أف حممة بوش لجأت لمثؿ تمؾ التكنولوجيا ،إال أنيا افتقدت لئلبداع الذي تميزت بو حممة

كمينتوف)Philip, 2005, P8-9) .
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ولقد اعتمدت حممة كمينتوف عمى عدة استراتيجيات مف أجؿ إنجاح الحممة أبرزىا:
 -1استخداـ الفاكس والبريد اإللكتروني لمتواصؿ مع الناخبيف ،وارساؿ رسائؿ إلييـ بالتعريؼ بالمرشح
وبرنامجو االنتخابي وجوالتو االنتخابية والفاعميات التي سوؼ يقوـ بيا ،واإلشادة بحممتو ومواجية الحمبلت

االنتخابية المضادة)Philip, 2005, P30) .
 -2استخداـ األقمار الصناعية في البث الحي لمحممة االنتخابية لكمينتوف ونقميا عبر شاشات التمفاز،
الطبلع الناخبيف عمى الحممة أوؿ بأوؿ ،وما شيدتو مف تطورات.

 . 3االستفادة مف بزوغ برامج التوؾ شو ،في التواصؿ مع الجماىير ،والتعرؼ عمى آرائيـ ومواقفيـ .ويعد

برنامج "الري – كينج" ،الذي كاف يبث عمى قناة سي أف أف ،مف أبرز البرامج التي أصبح ليا شعبية كبيرة
ومحؿ جذب لبيؿ كمينتوف الذي كاف حريصا عمى أف يتـ استضافتو في ذلؾ البرنامج مف أجؿ عرض أفكاره

وبرنامجو وتكويف صورتو الذىنية ،وفي نفس الوقت اإلجابة عمى تساؤالت المواطنيف ،وىو ما خمؽ تفاعبلً

مباشر بيف المرشح والناخب ،يستمع فيو األوؿ لمثاني ويتعرؼ عمى مشكبلتو وتطمعاتو ويجيب عمييا .ولقد
ًا
أكدت استطبلعات الرأي بشأف طريقة إجابة المرشحيف (كمينتوف وبوش) أف أسموب بيؿ كمينتوف كاف أبسط
وأكثر قدرة عمى التواصؿ مع الناخبيف.

ثانيا :تجربة بيل كمينتون وبوب دول في استخدام الموا ع اإللكترونية في الحممة االنتخابية الرئاسية
ً
:1996
تـ استخداـ مواقع اإلنترنت ألوؿ مرة في الحممة االنتخابية لكبل مف المرشحيف الديمقراطي (بيؿ

كمينتوف) ،والجميوري (بوب دوؿ) ،كوسيط فعاؿ بيف الناخبيف والمرشحيف وأداة تفاعمية قوية بينيما.

) (Alessio, 1997, P489اتساقا مع شعار حممتو االنتخابية "نحو بناء جسر في القرف الحادي
والعشريف" ،حرص كمينتوف عمى أف تتواكب حممتو مع ثورة المعمومات وبروز المواقع اإلليكترونية ،وأف يقدـ
نفسو كرئيس عصري ،مفتخ ار بأنو أوؿ رئيس أمريكي يستخدـ البريد اإلليكتروني في حممتو السابقة ،وأنو

سعى إلى انتشار التعامؿ اإلليكتروني عبر مؤسسات الدولة .كما حرص عمى طرح معمومات عف حممتو،
وكيفية اشتراؾ المتطوعيف بيا )(Mulligan, 2001, P21

كما طرح كمينتوف عدد مف األولويات والتحديات التي سيواجييا في الفترة الثانية ،وحرص في نفس
الوقت عمى اليجوـ عمى الحممة االنتخابية لممرشح الجميوري ،كجزء مف استراتيجيات الحمبلت المضادة،
مشي ار إلى اإلنجازات التي حققيا خبلؿ فترة رئاستو األولى مف تحسيف األحواؿ االقتصادية وتقميؿ العجز في

الميزاف التجاري .ولـ يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿ أتاح الموقع لزواره بأف يقدموا اقتراحات واستفسارات وأسئمة
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حوؿ ال حممة قائبل "نحف نريدؾ أف تكوف جزءا في الموقع" ،سواء مف خبلؿ طباعة البوسترات الموجودة عمى
الموقع ونشرىا ،أو إبداء رأييـ فييا.
وأماـ قياـ بيؿ كمينتوف بالمجوء إلى استخداـ المواقع اإلليكترونية في حممتو االنتخابية ،قاـ أيضا
المرشح الجميوري بوب دوؿ بتدشيف موقع إليكتروني خاص بحممتو ،حرص فيو عمى وضع عدد مف الروابط
اإلليكترونية ،يشير كؿ منيا إلى غرض محدد ،فيناؾ رابط يحتوي عمى برنامجو وسياستو التي سوؼ يتبناىا
إذا تـ انتخابو ،ورابط أخر يحتوي عمى تغطية صحفية ألىـ األخبار ومقاالت الرأي التي تناوليا ،ورابط ثالث

يتناوؿ كيفية تفاعؿ زوار الموقع مع المرشح سواء عف طريؽ إرساؿ رسالة تؤيد المرشح ،أو تقديـ دعـ مادي
لممرشح ،وىو يعد أوؿ مرشح رئاسي ينجح في جمع حوالي مميوف دوالر مف خبلؿ موقعو عمى

اإلنترنت(Mulligan, 2001, P44).
وعمى الرغـ مف لجوء كبل المرشحيف الستخداـ المواقع اإلليكترونية في حمبلتيـ االنتخابية ،إال أف
ىذه المواقع كانت بدائية ولـ تكف جذابة لمزوار ،عبلوة عمى أف تمؾ المواقع اقتصرت فقط عمى عرض

معمومات عف المرشح دوف تحفيز أو تعبئة المواطنيف لمتصويت أو حتى المساىمة في تغيير السموؾ

التصويتي لمعارضييـ .كما أنو لـ يتـ االىتماـ بشكؿ كبير بجمع التبرعات مف خبلؿ اإلنترنت ،وبالتالي لـ
يكف ليا تأثير ممحوظ في السموؾ االنتخابي لمناخبيف.
ثالثًا :تجربة المرشح الجميوري جورج دبميو بوش والمرشح الديمقراطي أل – جور .في االنتخابات

الرئاسية  2000في استخدام الموا ع اإللكترونية

ىاما في تكويف الصورة الذىنية
في تمؾ االنتخابات لعبت المواقع اإلليكترونية لكبل المرشحيف ًا
دور ً
ونشر الرسالة االنتخابية لكبل منيما أماـ الرأي العاـ ،وحرص كؿ منيما عمى عرض سيرتيما الذاتية بطريقة
جذابة عبر الموقع اإلليكتروني )Serfaty, 2001, P75-94( ،فبالنسبة لممرشح الديمق ارطي ونائب الرئيس

األمريكي في ذلؾ الوقت ،أؿ -جور ،فقد قدـ نفسو عمى أنو شخصية تجمع بيف النبؿ والبساطة ،وركز عمى
نشأتو المتواضعة ألب عامؿ في والية واشنطف ،ثـ تفوقو الدراسي ،حتى تخرجو وعممو كمحرر صحفي ثـ

انضـ لمحزب الديمقراطي ثـ قرر خوض غمار العمؿ السياسي ،ثـ انتخابو عف الحزب عضوا في مجمس

النواب عف والية تينيسي ،ثـ عضوا لمجمس الشيوخ عف ذات الوالية ( ،)1992 -1985ثـ خوصو انتخابات

الرئاسية كنائب رئيس مع المرشح الديمقراطي بيؿ – كمينتوف  ،1992واعادة انتخابو  .1996ويعتبر أؿ –
جور مف أكثر المسؤوليف األمريكييف انتخابا ،حيث انتخب ألكثر مف  24عاما ،وىو الجانب الذي تـ تسميط
الضوء عميو عند عرضو لسيرتو الذاتية وتكويف صورتو الذىنية أماـ الرأي العاـ .ىذه الخبرة السياسية ىي

التي ميزت أؿ -جور عف المرشح الجميوري جورج دبميو بوش ،كما تميز بالسعي إلى تقميص الفجوة بيف
المواطف البسيط وبيف السياسي ،مف خبلؿ ما حاوؿ أف يبرزه بأنو شخص عصامي ال يعتمد عمى قوة مالية
أو عائمة ليا تاريخ تكفؿ لو الدعـ في االنتخابات) Mascaro, 2016, P50) .
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بينما حرص دبميو بوش عمى أف يقدـ نفسو مف خبلؿ سيرتو الذاتية عبر موقعو اإلليكتروني عمى أنو
شخص قوي ،أتى مف بيئة سياسية وعسكرية محنكة وأنو يعبر عف القوة األمريكية التي يريدىا األمريكيوف.

وفي ىذا الصدد ،نشر صوره أثناء طفولتو مع والده وىو في القاعدة العسكرية)Mascaro, 2016, P21(.

أيضا تفوقو الرياضي وحصولو عمى عدد مف
أيضا تـ إبراز تفوقو العممي عند التحاقو بجامعة ييؿ وىارفارد ،و ً
ً
الجوائز .كذلؾ حرص دبميو بوش عمى إبراز المكوف الديني المحافظ في شخصيتو مف أجؿ استقطاب الفئات

ذاكر في ىذا الصدد أنو كاف غارقًا في شرب الخمر ثـ بيف لحظة وضحاىا وبطريقة دراماتيكية
المتدينةً ،ا
تحوؿ إلى شخص متديف كما يذكر قائبل "لقد ولدت مف جديد".
وقد تـ ابتكار طرؽ جديدة لزيادة درجة التفاعمية بيف الناخبيف وبيف المرشحيف ،حيث تـ إضافة عدد
مف الروابط اإلليكترونية داخؿ الموقع لحث زواره عمى إجراء محادثات كتابية لمتعبير عف أراءىـ وتطمعاتيـ

مف المرشح .وأتيح لزوار الموقع تقديـ عدد مف األسئمة لممرشح حوؿ برنامجو وسياستو بصورة يومية ،والتي
تمزـ المرشح وفريقو باإلجابة عمى ىذه األسئمة ،مما أتيح الفرصة لمناخبيف لممقارنة بيف أراء المرشحيف

ببعضيـ البعض ،ومدى سرعة واستجابة كبل منيما في الرد عمى األسئمة واالستفسارات .وقد تميز موقع أؿ-

جور بابتكار طرؽ جديدة لتعبئة الناخبيف ،منيا إرساؿ عدد مف الرسائؿ المعروضة عمى موقع الحممة
لتحميس كؿ عضو مف أعضاء الحزب الديمقراطي إلقناع عشرة مف جيرانيـ وأصدقائيـ بالتصويت لصالح

مرشحيـ في االنتخابات ،سواء بطرؽ االتصاؿ المباشر "االتصاؿ الشخصي" ،أو مف خبلؿ البريد
اإلليكتروني.
وفي إطار تمويؿ وجمع التبرعات الخاصة بالحممة ،قامت حممة دبميو بوش بابتكار وسائؿ جديدة

لتمويؿ الحممة مف خبلؿ عرض عدد مف المنتجات عمى موقعيا مثؿ "قمصاف مزخرفة ومكتوبة عمييا شعار
حممة دبميو بوش ،الحزب الجميوري" ،أو عدد مف "اليدايا التذكارية" يقوـ زوار الموقع بشرائيا لدعـ الحممة

مف خبلؿ البطاقة االئتمانية .وقد نجح دبميو بوش في جمع أكثر مف  4مميوف دوال مف خبلؿ حممتو
اإلليكترونية(Mulligan, 2001, P21) ..
ولـ يخؿ كبل الموقعيف مف عدد مف مقاطع الفيديو لخطب المرشحيف وجوالتيـ االنتخابية ،والفاعميات

التي قاما بيا ،حتى تكوف متاحة ألنصارىـ(Jungherr, 2015, P50-68) .

ابعا :تجربة المرشح الديمقراطي "ىوراد دين" في استخدام "المدونات  ،Blogsمو ع الممتقي Meet up
رً
في االنتخابات التمييدية لمحزب الديمقراطي األمريكي 2004
يعتبر ىورد ديف أوؿ مرشح لبلنتخابات الرئاسية األمريكية يمجأ إلى استخداـ اإلعبلـ الجديد بصورة

رئيسية في إدارة حممتو االنتخابية ،مف خبلؿ توظيفو السياسي لكبل مف المدونات  Blogsوموقع الممتقى

 ،Meet upمما دفع عدد مف المرشحيف المنافسيف ،سواء ديمقراطييف أو جميورييف ،لمسير عمى نفس
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خطاه )Rice, 2004, P6-9) ..ولقد أثيرت عدة انتقادات حوؿ استخداـ تمؾ المواقع اإلليكترونية كأداة
إلدارة الحمبلت االنتخابية ،في حيف كاف ىدفيا األساسي ىو نشر وتوفير المعمومات عف المرشح السياسي

أكثر مف العمؿ عمى خمؽ حوار وتفاعؿ بيف المرشح والناخب ،مما يضفي عمييا "الصبغة اإلخبارية" .فضبلً
عف استخداـ المرشحيف لمبريد اإلليكتروني لـ يكف لو مردود كبير ،ألنو ال يستيدؼ فئة معينة ،كما أنو لـ
يكف لو تأثير عمى السموؾ التصويتي لمناخبيف.

كؿ ىذا دفع مدير حممة ديف االنتخابية جو تريبي " "Joe Trippiإلى وضع استراتيجية تيدؼ إلى
مرشحا ييدؼ إلى "إحياء الديمقراطية مف جديد عف طريؽ اإلعبلـ
تكويف صورة ذىنية عف المرشح بوصفو
ً
الجديد" كوسيمة لمتصدي لبلنتقادات التي تـ توجيييا لمديمقراطية التمثيمية ،التي يتـ استدعاء دور المواطف
فييا فقط عند وقت االنتخابات ،أما في األوقات العادية أصبح المواطف بعيدا عف الشأف العاـ .أضؼ إلى

ذلؾ أف البعض بدأ يشكؾ ف ي العممية االنتخابية وما يرتبط بيا مف تعاظـ دور الماؿ السياسي وجماعات
المصالح .كؿ تمؾ العوامؿ ساىمت في إعادة النظر في ألية الديمقراطية ،وطريقة مشاركة المواطنيف في

المجاؿ العاـ والسياسة ،وىو ما دفع تريبي إلى طرح تمؾ الفكرة بشكؿ أو بأخر كسبيؿ لحؿ جدلية الحديث

مؤكدا عمى أف حممة ديف ىي حممة معاصرة بخبلؼ الحمبلت األخرى التي
عف أزمة الديمقراطية التمثيمية،
ً
تنتيج أساليب تقميدية(Trippi, 2004, P100) .
وفي الوقت نفسو تحاوؿ ىذه الصورة الذىنية مواجية الصور الذىنية لممرشحيف المنافسيف مثؿ جوف
كيري الذي تـ تقديمو في صورة "المحارب القديـ وأحد أبطاؿ حرب فيتناـ" ،وسوؼ نتناوؿ كيفية استخداـ
ىوراد ديف وغيره مف المرشحيف أمثاؿ جوف أدوارد ،ويسمي كبلرؾ ،جوف كيري ،وجورج دبميو بوش لممدونات

وموقع الممتقى .Meetup

خامسا :استخدام المدونات في الحممة االنتخابية ليوارد دين 2004
ً
لعبت المدونات دو ار كبي ار في الحمبلت االنتخابية الرئاسية األمريكية  ،2004خاصة في االنتخابات

التمييدية لمحزب الديمقراطي ،حيث لجأ خمسة مرشحيف مف إجمالي تسعة مرشحيف إلى المدونات في

حمبلتيـ االنتخابية ) (Trippi, 2004, P113تمؾ المدونات ساىمت في إضفاء لوف جديد عمى إدارة

الحمبلت االنتخابية واعادة تحديد العبلقة بيف المرشح والناخب حيث خمقت "منتدى" يتشارؾ فيو مستخدموه
بأفكارىـ وآرائيـ مع المرشح دوف حذؼ أو تأويؿ ،وأصبح لدى الزائريف القدرة عمى التعقيب عمى ما يطرحو

المرشح.
ويعتبر الحزب الديمقراطي سباقًا في استخداـ المدونات أثناء االنتخابات التمييدية لمحزب ،حيث قاـ
بتدشيف مدونة بالحزب تحمؿ اسمو .ويعد ىوارد ديف  -وىو مف أبرز السياسييف األمريكييف في الحزب

عضوا بمجمس النواب عف والية فيرمونت ( ،)1986 -1982وانتخب حاكما لذات
الديمقراطي حيث كاف
ً
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الوالية ( -)2003 -1991أوؿ مرشح يستخدـ المدونات في إدارة الحمبلت االنتخابية ،حيث قدـ أوؿ مدونة
لو  2003تحت عنواف  ،Dean, Call Actionثـ قاـ بتغيير ىذا العنواف بعد أشير إلى "Blog for

")Kreiss, 2009, P4( .American

كما قاـ بتدشيف مدونة أخرى الستيداؼ "الشباب" تحت عنواف "مدونة ديف ليذا الجيؿ"

 .Generation Dean Blogوقد حصمت مدونة  Blog for Americaعمى كميات كبيرة مف التعميقات
بمغت حوالي مائتي ضعؼ ما حصمت عمييا المدونة األخيرة ،ويعزى ذلؾ إلى أنيا كانت تضع موضوعات

تستثير الروح الوطنية لؤلمريكييف .كما أف تصميميا كاف جذابا لمزوار .وقد تضمنت المدونة معمومات تتعمؽ
بالفاعميات واألنشطة والمناسبات الجديدة التي سوؼ يقوـ بيا المرشح ،عبلوة عمى التغطية الصحفية

واإلخبارية.
ومع مرور الوقت أصبحت تمؾ المدونة تحظى بشعبية كبيرة تتجاوز  300ألؼ زائر وقارئ حتى
سبتمبر  .2003كذلؾ ساىمت تمؾ المدونات في جمع تبرعات بمغت قرابة  7مميوف دوالر مع األوؿ مف
يوليو  . 2003بؿ أنو قاـ بوضع أسئمة في المدونة تستفسر مف الزوار حوؿ مدى رغبتيـ في تقديـ تبرعات،
بحيث إذا وافؽ عمى التبرع ،يتـ إرساؿ بريد إليكتروني لطمب ما يستطيع المؤيد تقديمو مف أمواؿ .في عاـ

 2003نجح ديف في جمع  16مميوف دوالر مقارنة بالربع األوؿ مف العاـ المذكور حيث جمع ديف فقط 2
مميوف دوالر عبر اإلنترنت ،إال أنو نتيجة الستخداـ المدونات وموقع ميت أب زادت التبرعات إلى حوالي 16

مميو دوالر في الربع األخير مف العاـ نفسو.
أما دبميو بوش ،فقد تمكف مف جمع مميوف ونصؼ المميوف دوالر مف خبلؿ اإلنترنت .وأشار تريبيو

مدير حممة ىوارد ديف ،إلى أف التبرعات الضخمة التي حصؿ عمييا دبميو بوش مف كبار رجاؿ األعماؿ
والتي وصمت قرابة  200مميوف دوالر دفعتو إلى ابتكار آليات جديدة لجمع التبرعات ،مف خبلؿ التواصؿ مع
المؤيديف عف طريؽ اإلنترنت والمدونات ،خاصة وأف الحممة أتاحت لممتبرعيف المعمومات البلزمة لمعرفة

اإلطار والنشاط التي سوؼ يتـ فيو إنفاؽ تبرعاتو كما أنيا قامت بوضع عبارات إلثارة الجانب العاطفي

لممتبرعيف واشعارىـ بأف تبرعاتيـ حتى لو كانت بسيطة فإنيا تساىـ ببل شؾ في نجاح الحممة .كما حرصت

أبعادا
الحممة عمى إرساؿ رسائؿ عبر البريد اإلليكتروني الخاص بالمتبرع تشكره عمى القياـ بالتبرع ،مما أوجد ً
تضامنية بيف المؤيديف والمرشح وجعؿ المتبرع يشعر بأنو جزء مف الحممة.

وتميزت قوة حممة ديف في كوف المدونة مفتوحة ومتاحة لمجميع وقائمة عمى التفاعؿ بيف المرشح
والناخب ،وأتاحت الفرصة لزوار المدونة لكتابة ما يط أر عمى ذىنيـ مف أفكار ورؤى لصالح المرشح أو حتى

عددا مف الكتاب أبرزىـ فرناس كميينز " "Franais Clnessأف يكتب في
لتطوير الحممة .وىذا ما دفع ً
صحيفة النيويورؾ تايمز بتاريخ  17نوفمبر  2003قائبلً إنو "بغض النظر عف فوز ديف أو عدمو في
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االنتخابات الرئاسية ،إال أف استراتيجية ديف في استخداـ االنترنت كوسيمة لمتنظيـ أو لمحشد وجمع التبرعات،
تعد أفضؿ وأعظـ ابتكار في الحمبلت الرئاسية االنتخابية )Clines, 2012, website( ."2004
ونتيجة لنجح ىوارد ديف في توظيؼ المدونات في إدارة الحمبلت االنتخابية لجأ عدد مف المرشحيف
الديمقراطييف إلى استخداـ المدونات ،ومف ضمنيـ ،المرشح الديمقراطي ويسمي كبلرؾ ،Wesley Clark
والذي خاض االنتخابات التمييدية لمحزب الديمقراطي .بدأ كبلرؾ حممتو في سبتمبر  ،2003وبدأ في تدشيف

مدونتو الرسمية بعد عشر أياـ مف انطبلؽ حممتو تحت عنواف "الحديث بصفة عامة"

Generally

 ."Speakingسعى كبلرؾ في تمؾ المدونة إلى جذب عدد كبير مف المؤيديف عف طريؽ تقديـ آرائيـ
وتعميقاتيـ وخمؽ حالة مف التفاعؿ في المجتمع االفتراضي .إال أف تمؾ المدونة لـ تحقؽ اليدؼ المنشود

منيا ،وىو ما دفعو في نوفمبر  2003إلى تطوير مدونتو بشكؿ يعطييا ميزة تفاعمية أكثر .وقاـ بإضافة

تعقيبا لكنو يظؿ عددا
استطبلعات رأي ،ودشف مدونة شخصية لو .وقد حصمت المدونة عمى 25230
ً
محدودا مقارنة باألخريف(Rice , 2004, P14)..
ويبرز جوف إدوارد " "John Edwardباعتباره أحد أبرز المرشحيف الذيف ساروا عمى نيج ديف في

استخداـ المدونات (Rice, 2004, P14) ،حيث قاـ إدوارد بتصميـ مدونة لتشجيع مناصريو عمى التواصؿ
يعا في التواصؿ مع نتيجة بعض المشكبلت التقنية
مع اآلخريف والتعبير عف أراءىـ ،بيد أنيا فشمت فشؿ ذر ً
في المدونة ،عبلوة عمى حذؼ بعض التعميقات التي يكتبيا بعض زوار تمؾ المدونة ،مما أثار حالة مف عدـ
أيضا لجأ
الرضا في صفوؼ الناخبيف وأشعرىـ بأنيـ ال يجوف ًا
قدر مف التقدير في الرد عمى استفساراتيـً .
كبيرا ،فقد
المرشح الجميوري دبميو بوش في فترتو الثانية إلى تدشيف مدونة ،إال ألنو لـ يعط ليا
اىتماما ً
ً
كانت حممتو تركز بصفة أساسية عمى اإلعبلـ التقميدي ،واإلعبلنات عبر التميفزيوف ،والصحؼ ،ويعزى ىذا
إلى سيطرة الحزب الجميوري عمى عدد مف الشبكات اإلخبارية أبرزىا "فوكس نيوز" الواسعة االنتشار والتي

ليا دور كبير في صناعة الرأي العاـ وتشكيؿ الصور الذىنية لمرشحييـ.

سادسا :موا ع التواصل االجتماعي ودورىا في انتخابات التجديد النصفي لمكونجرس األمريكي 2006
ً
يتواصؿ مف خبلؿ الفيس بوؾ المبلييف مف األفراد عبر أنحاء العالـ ،وال يوجد مكاف أو وسيمة تحقؽ الفاعمية
بيف أعضائيا بصورة أقرب إلى االتصاؿ المباشر أكثر مف الفيس بوؾ ويتيح الفيس بوؾ ألعضائو بأف يقوموا
بتقديـ محتويات مختمفة ما بيف سياسية وثقافية واقتصادية وغيرىا ،وأف يبدوا آراءىـ فييا ،ويحصموا عمى عدد

مف التعقيبات والتعميقات مف قبؿ أصدقائيـ والتي تتراوح بيف مؤيد ومعارض .وقد لجأ السياسيوف إلى استخداـ

الفيس بوؾ في التواصؿ مع مؤيدييـ واالستماع آلرائيـ حوؿ القضايا المطروحة أو عرض موقؼ المرشح مف
قضايا معينة أو برنامجو االنتخابي إذا انتوى الترشح لبلنتخابات .وتكمف قوة الفيس بوؾ في تجميع األفراد

وتحقيؽ التواصؿ فيما بينيـ ،مما مكف السياسييف مف التواصؿ مع دوائرىـ وناخبييـ مف خبلؿ ما يكتبونو مف

آراء عمى صفحاتيـ عمى الفيس بوؾ .غير أف المرشح قد ال يستطيع اإلجابة عمى كؿ التساؤالت
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واالستفسارات عمى صفحتيـ عمى الفيس بوؾ ،وبالتالي يقوـ في بعض األحياف بتعييف موظؼ يتكفؿ بتجميع
تمؾ األسئمة واالستفسارات ويقوـ المرشح بتقديـ إجابات شاممة ليا)Haberman, 2016, P8) .
ولعؿ إحدى السمات الرئيسية التي تميزت بيا انتخابات التجديد النصفي لمكونجرس األمريكي ىي التوظيؼ
السياسي لشبكات التواصؿ االجتماعي وتحديدا الفيس بوؾ ،حيث أتاح لممرشحيف إمكانية بشخصنة صفحاتيـ

عمى الفيس بوؾ ،بمعنى كسر الحاجز بيف المجاؿ العاـ والمجاؿ الشخصي ،واظيار الجانب اإلنساني وتكوف
صورة ذىنية أكثر تفاعمية مع الناخبيف مف خبلؿ عرض معمومات شخصية عنو ،مثؿ ىواياتو وقراءاتو،

الصور الفوتوغرافية مع أصدقائو ومع عائمتو ،عبلوة عمى نشر معمومات عف مؤىبلتو العممية والعممية

وخبراتو المتنوعة مما يساىـ في تكويف صورة متكاممة لدى الناخب عف المرشح)Haberman, 2016, 9( .

ويتيح الفيس بوؾ لمناخبيف القدرة عمى االطبلع عمى صفحات المرشح باستمرار لمتعرؼ عمى أبرز

الفاعميات والجوالت االنتخابية التي سيقوـ بيا .ومف ثـ ،لـ يعد المرشح مجب ار عمى إرساؿ مئات الرسائؿ عبر
البريد اإلليكتروني إلى مؤيديو لتعريفيـ بأىـ التطورات في حممتو .ومف خبلؿ قدرتو عمى التعبئة والحشد،

ساىـ الفيس بوؾ في ظيور ما يعرؼ بػ "البلمركزية اإلليكترونية في إدارة الحمبلت االنتخابية" .ونجد في

انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس األمريكي  ،2006أف  45عضوا مف أصؿ في مجمس الشيوخ
استخدموا الفيس بوؾ في حمبلتيـ االنتخابية)Westing, 2013, Website) .
وتعتبر ىيبلري كمينتوف النائبة عف والية نيويورؾ "مرشحة الحزب الديمقراطي" – قبؿ تولييا منصب
و ازرة الخارجية -أكثر النواب في مجمس الشيوخ الذيف نجحوا في التوظيؼ السياسي لمفيس بوؾ في حمبلتيا

االنتخابية ( )Williams, 2008, P12فمنذ تدشيف صفحاتيا عمى الفيس بوؾ في انتخابات التجديد النصفي

 ،2006تمكنت كمينتوف مف جذب أكثر مف  120380صديؽ عمى الفيس بوؾ .وبالرغـ مف أف ىذا العدد

كاف قميبلً بالمقارنة بالييئة الناخبة في والية نيويورؾ (حوالي  50مميوف نسمة) إال أنو مثؿ نجاحا لحممة
كمينتوف التي كانت تستيدؼ اجتذاب الشباب (مف سنة  18إلى  ،)29كما أف ىذا العدد منطقي جدا ألف
الفيس بوؾ لـ يكف قد انتشر بصورة كبيرة وخاصة في العمؿ السياسي في ذلؾ الوقت .تمي كمنتوف عدد مف

المرشحيف الديمقراطييف الذيف وظفوا شبكات التواصؿ االجتماعي وعمى رأسيا الفيس بوؾ في حمبلتيـ

االنتخابية في مجمس الشيوخ مثؿ بوبي كيسي ،ىوارد فورد ،شيرود براوف حيث تجاوز مجموع األصدقاء
عمما بأف جميـ كانوا مف
الذيف تفاعموا معيـ عبر صحافتيـ عمى الفيس بوؾ حوالي خمسة أالؼ صديؽً .
الشباب في الفئات العمرية التي تتراوح بيف  29 -18سنة ،والتي تتميز بأنيا تتمتع بأنيا تتمتع بمستوى تعميـ
عاؿ ،ولدييا قدرة ورغبة في االشتراؾ في حمبلت المرشحيف والعمؿ التطوعي.
وحوؿ توظيؼ الحزب الجميوري لشبكات التواصؿ االجتماعي في تمؾ االنتخابات ،نجد أف

الجميورييف لـ يولوا ذلؾ األمر اىتماما كبيرا ،وىو ما يمكف فيمو في إطار استراتيجية حمبلتيـ التي كانت

تعتمد عمى األساليب التقميدية في الدعاية ،بيد أف ىذا لـ يمنع مف لجوء بعض منيـ إلى شبكات التواصؿ
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االجتماعي مثؿ المرشح الجميوري ريؾ سانتروف ،والذي اجتذبت صفحتو عمى موقع الفيس بوؾ أكثر مف
 4981صديؽ .وانعكس كؿ ذلؾ عمى نتائج انتخابات التجديد الصيفي في مجمس النواب ،حيث تفوؽ
الديمقراطييف عمى الجميورييف في توظيؼ "الفيس بوؾ" وحصموا عمى أكبر عدد ممكف مف المؤيديف سواء في

الفيس بوؾ أو االنتخابات)Lariscy,2018, P98( .
ومف أبرز المرشحيف الذيف تواصموا مع ناخبييـ عبر صفحات الفيس بوؾ ،المرشحة الجميورية تيمي

مؤيدا عمى صفحتيا عمى الرغـ مف كونيا لـ تنجح في كسر الحاجز
بمدويف ،والتي حصمت عمى 913
ً
النفسي بينيا وبيف ناخبييا ،حيث تجاىمت عرض أو إتاحة معمومات عف شخصيتيا وىواياتيا المفضمة،
وىناؾ مف المرشحيف مف التفتوا إلى ما تغافمت عنو بمدويف أمثاؿ دينس ىستير ،دينس مور.

وفي دراسة أجرتيا عف المعايير األساسية التي تعبر عف قوة وحيوية صفحة مرشح ما عمى الفيس

بوؾ ،مستقيو معموماتيا مف مبلحظتيا لصفحات الفيس بوؾ لممرشحيف أثناء انتخابات التجديد النصفي
بالكونجرس  (Lariscy,2018, P111) ،2006وضعت كريستيف وليامز ثبلثة معايير رئيسية كالتالي:
األوؿ يتعمؽ بتحديث المرشح باستمرار صفحتو عمى الفيس بوؾ بمعمومات جديدة ،حتى ال يصاب األعضاء

الجدد عمى صفحتو بالممؿ .وأف يقوـ المرشح بطرح آراء متنوعة عف أىـ القضايا واألحداث الجارية في صورة
تعميؽ مقتضب عمى صفحتو ،مما يحث األعضاء عمى التواصؿ معو ،مف خبلؿ التعقيب عمى أرائو ،مما
يعطي حيوية أكثر لمصفحة ويساعد عمى جذب أعداد أكثر مف األصدقاء ويزيد مف نطاؽ انتشار الصفحة

تباعا.
ً
وأكدت وليامز أف نحو  % 61مف مرشحي الحزب الديمقراطي الذيف نجحوا في انتخابات التجديد

النصفي في مجمس الشيوخ ،كانوا يقوموف بتحديث مستمر لصفحاتيـ عمى الفيس بوؾ .بينما كانت نسبة
أعضاء الحزب الجميوري الذيف يقوموف بتحديث صفحاتيـ قد بمغت  .%39فعمى سبيؿ المثاؿ قاـ السيناتور
جيـ ويب "مرشح ديمقراطي فائز بمقعد مجمس الشيوخ عف والية فرجينيا" بالتوسع في عرض العديد مف

المعمومات عبر صفحتو عمى الفيس بوؾ ،مما ساىـ في إحداث حالة مف الزخـ عبر صفحتو ووجود كميات
كبيرة مف التعميقات .في حيف أف منافسو الجميوري "جورج ألف" لـ يضع سوى معمومات أساسية فقط عمى

صفحتو ،مما أثر سمبا عمى تفاعمو مع مؤيديو .وأكدت الدراسة عمى أف ىناؾ عدة عوامؿ تدفع المرشح إلى
تحديث صفحتو عمى الفيس بوؾ ،أوليا يتعمؽ "بوضعية الدائرة االنتخابية" ،مف الزاوية السكانية ،فالدائرة التي
تتميز بزيادة نسبة الشباب في الكتمة التصويتية تحفز المرشح عمى تجديد صفحتو ألف الشباب بحكـ طبيعتيـ

يستحسنوف التغيير والتجديد.
يتمثؿ المتغير ا لثاني في مستوى الدخؿ ،بحيث أف ارتفاع مستوى الدخؿ في الدائرة ،يعني أف غالبية

سكانيا يمجئوف إلى استخداـ التكنولوجيا الحديثة ،ويكوف لدييـ تطمع إلى كؿ ما ىو جديد ،والعكس صحيح؛
فالدائرة التي يعيش معظـ سكانيا في مستوى اقتصادي متدني ،فإف دافعية المرشح نحو المجوء إلى استخداـ
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شبكات التواصؿ االجتماعي أو تحديث صفحتو تكوف محدودة ،ألف مقدرة وتطمعات ىؤالء األفراد في المجوء
إلى استخداـ اآلليات التكنولوجية محدودة .كذلؾ فإف مستوى التعميـ يمعب دور ىاـ ،فكمما كانت الدائرة

تحتوي عمى نسبة عالية مف المتعمميف ،فإف ىؤالء يكونوف أكثر قدرة وميارة عمى استيعاب التطورات الحادثة
في التكنولوجيا والتواصؿ مع اإلعبلـ الجديد ،عمى عكس الدوائر التي تدنى فييا مستوى التعميـ.

)(Lariscy,2018, P131

أما العامؿ الثاني ،فيتعمؽ بالمرشح السياسي مف حيث السف ،فالمرشح األصغر سنا يميؿ أكثر إلى
استخداـ اإل عبلـ الجديد ،ويكوف متواكبا مع التغييرات والتطورات عمى عكس المرشح األكبر سنا .إذ توجد في

أغمب األحياف فجوة جيميو في طريقة استيعاب التغيرات التكنولوجية الطارئة .إضافة إلى تنافسية السباؽ

االنتخابي ،فكمما كاف السباؽ محموما بيف المرشحيف ،كمما دفعيـ ذلؾ إلى تطوير آليات وطرؽ جديدة

لمتواصؿ مع الناخبيف مف أجؿ كسب تأييدىـ وتعبئتيـ ،واألىـ مف ذلؾ التأثير عمى سموكيـ التصويتي.

)(Lariscy,2018, P132

يرتبط المعيار الثالث باألمواؿ المتاحة لممرشح في حممتو االنتخابية ،فكمما كانت الحممة فقيرة ماليا،

لجأ المرشح إلى اإلعبلـ الجديد لتسويؽ نفسو وجمع األنصار ،وتجنيد المتطوعيف ،وجمع التبرعات .وىذا ما
كبير مف مرشحي الحزب الديمقراطي لمجوء لتمؾ الوسائؿ ،ألف الجميورييف يقؼ وراءىـ آلة
عددا ًا
دفع ً
إعبلمية جبارة ،وشركات ومؤسسات وجماعات مصالح داعمة .وأشارت الدراسة أيضا ،إلى اختبلؼ القضايا
واآلراء المطروحة التي يثيرىا مرشحو مجمس النواب مف كبل الحزبيف ،عف القضايا المثارة مف مرشحي

مجمس الشيوخ عبر صفحات الفيس بوؾ .حيث أف القضايا المحمية (كالضرائب ،التأميف الصحي ،التأميف

االجتماعي ،اإلجياض ،إلى غيره) ،تقع في دائرة ضوء مجمس النواب ،بينما القضايا التي تتعمؽ بالبعد

القومي (الحرب عمى اإلرىاب ،اليجرة ،التسمح النووي ،العبلقات االقتصادية ،وغيرىا) في دائرة تحت اىتماـ

مرشحي مجمس الشيوخ ،خاصة وأف فترة العضوية في مجمس الشيوخ ستة سنوات ،بينما مجمس النواب
عاماف.
وتوصمت الدراسة إلى أف الديمقراطييف كاف لدييـ اليد العميا في توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي

في إدارة حمبلتيـ االنتخابية في انتخاب التجديد النصفي ،عمى عكس الجميورييف إال أنو إجماال لـ يكف
لمواقع التواصؿ االجتماعي اليد الطولى في إدارة الحممة االنتخابية ،حي أف  %32فقط مف المرشحيف في

مجمس الشيوخ استخدموا صفحات التواصؿ االجتماعي ،مقابؿ  %13مف مرشحي مجمس النواب .ومما
يذكر ،إال أف توظيؼ تمؾ المواقع كانت استكماالً لما بدأ بو المرشح الديمقراطي "ىوارد ديف" عند استخدامو
لممدونات ومواقع الممتقى كأداة لمتفاعؿ والتواصؿ والتعبئة ،والحصوؿ عمى التأييد عبر االنتقاؿ مف العالـ

االفتراضي إلى العالـ الواقعي.
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سابعا :موا ع التواصل االجتماعي وحممة االنتخابات الرئاسية عام 2012
ً
بحموؿ عاـ  ،2012كانت وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية جزءا أصيبلً مف العممية االنتخابية حيث كتب

شوف فورماف لموسوعة وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية والسياسات Encyclopedia of Social Media and

 Politicsأف استخداـ الحمبلت االنتخابية الرئاسية لئلنترنت ووجودىا عمييا وسيمة أساسية لمتأثير عمى
الناخبيف والتغطية اإلخبارية التقميدية.

وقد أثبتت االستراتيجية الناجحة لحممة أوباما الرقمية  2008أف وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية سوؼ

تستمر في القياـ بدور كبير في انتخابات الرئاسة األمريكية عاـ  .2012وقد أشارت سوزاف موليناري ،نائب
رئيس جوجؿ لمسياسة العامة إلى أف السباؽ الرئاسي  2012سيشيد "أوؿ انتخابات رقمية حقيقية" نتيجة

استخداـ الجميور والمرشحيف لشبكات االجتماعية بدرجة كبيرة )(etal, 2014, P1111

في ىذا السياؽ ،اعتمد المرشحوف لمرئاسة عاـ  2012عمى األدوات الرقمية األكثر نجاحا في

انتخابات  ، 2008حيث أعمف الرئيس باراؾ أوباما إعادة انتخابو بنشر فيديو عمى شبكة اإلنترنت ،معتمدا
عمى قاعدة بيانات الجميور  2008التي تتكوف مف  13مميوف مؤيد ،وحظي باراؾ أوباما بكثير مف المميزات

منيا :قاعدة بيانات المؤيديف لو خبلؿ حممتو عاـ  .2008وقد بمغ مف يتابع أوباما عمى تويتر أكثر مف 20

مميوف متابع ،بالمقارنة مع رومني الذي يتابعو  1.2مميوف مستخدـ .وعمى انستجراـ بمغ عدد مف يتابع أوباما

 1.4مميوف ،ورومني  38ألؼ متابع ،ويشترؾ في قناة أوباما أكثر مف  290ألؼ مشتركا ،وبيا أكثر 288

مميوف مشاىدة ،مقارنة مع  29ألؼ مشترؾ لقناة رومني و  33.6مميوف مشاىدة)etal, 2014, P1139) .

وقد حوؿ ظيور اليواتؼ الذكية  Smart Phonesفي المجاؿ الرقمي لمحممة اإلنتخابية الرئاسية
عاـ  2012القائمة عمى تكنولوجيات ووسائؿ اإلعبلـ االجتماعي المتنقمة طريقة الترويج السياسي .وطبقًا
لمركز بيو لؤلبحاث فإف  %46مف األمريكييف امتمكوا ىاتؼ ذكي في فبراير  .2012وكاف مستخدموا
اليواتؼ الذكية أكثر مشاركة في المجاؿ السياسي ،وأف  %45يستخدموف اليواتؼ الذكية لقراءة تعميقات

الناس حوؿ مرشحي الرئاسة  .2012وأف نسبة  %35يستخدمونو في البحث أو التحقؽ مف معمومات سمعوا

عنيا ،و  % 18يستخدمونو لتدويف رأييـ عمى منصات المواقع االجتماعية .وقد جدد المرشحوف لمرئاسة

 2012االستراتيجيات الرقمية الخاصة بيـ لدخوؿ الناخبيف مف خبلؿ أجيزتيـ النقالة ،عمى سبيؿ المثاؿ،
كاف باراؾ أوباما أوؿ مف وافؽ عمى تمقي التبرعات مف خبلؿ رسائؿ الموبايؿ .باإلضافة إلى ذلؾ ،أطمؽ

المرشحوف تطبيقات عمى الموبايؿ خصصت لحمبلتيـ ،مثؿObamaʼs Obama for America and :

 ،Romneyʼs With Mitt, Mittʼs VP, Romney-Ryan, and Mitt Eventsوقد سمحت تطبيقات

الحمبلت المتنقمة لمداعميف بإيجاد المعمومات المتعمقة بالحممة بسرعة ،والمستخدميف المشتركيف معيـ في

الفكر والتوجو السياسي ،ومراكز االقتراع في منطقتيـ عمى الياتؼ المحموؿ .باإلضافة إلى ذلؾ ،أتاحت

كثير مف
ميزات الموقع الجغرافي في تحديد موقع أنصار المتعاطفيف .وفي ىذا السياؽ ،استفاد أوباما ًا
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الشبكات االجتماعية لبلتصاؿ بالناخبيف ،والتكامؿ السمس بيف المنصات اإللكترونية والبيانات التي تصدر
عف حممتو(Zhang, 2013, P44) .
باإلضافة إلى ذلؾ ،سمحت ميزات تحديد الموقع الجغرافي عمى التطبيقات اإللكترونية لممنظميف
الميدانييف لتحديد أماكف المتعاطفيف والميتميف والمتردديف مف الناخبيف ،وعندما أطمقت الفيسبوؾ تطبيقيا

كثير مف أنصار أوباما قاموا بتحميؿ تطبيؽ فيسبوؾ عمى
عمى الموبايؿ ،أشار مراسؿ التايـ مايكؿ شيرر أف ًا
الجواؿ وأعطوا اإلذف بالدخوؿ عمى معموماتيـ الشخصية وقائمة األصدقاء لدييـ عمى فيسبوؾ ،مما ساعد في
الوصوؿ إلييـ مف قبؿ حممة أوباما .ومف خبلؿ الدخوؿ ،وجدت حممة أوباما أرقاـ اليواتؼ المفقودة لنصؼ

الناخبيف المتردديف تحت سنة  29عاما وأضافتيـ إلى قاعدة بيانات الناخبيف لدييا .استخدـ المرشحوف
النتخابات الرئاسة األمريكية  2012الماركة التفاعمية لمحتوى الحمبلت مف خبلؿ الداعميف وأصدقائيـ
وأقاربيـ ،بيد أنيـ الطرؼ الثالث في االتصاؿ السياسي والترويج االنتخابي.

وخبلؿ حممة االنتخابات الرئاسية  ،2012لـ تعد حمبلت وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية نشاطا لميواة،

تخصصا تيتـ بو مراكز البحوث والشركات المتخصصة والخبراء ،وكانت األحزاب السياسية
بؿ أصبحت
ً
األوروبية حريصة عمى دراسة االستراتيجيات المستخدمة في حمبلت أوباما االنتخابية عمى اإلنترنت ،وتـ
تصدير الخبرة في وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية مف الواليات المتحدة إلى دوؿ أوروبية مثؿ النرويج والمممكة

المتحدة ،حيث زار الحزب السياسي األكبر في النرويج -حزب العماؿ – موظفي حممة أوباما  2008بيدؼ

التدريب وتنمية الميارات فيما يتعمؽ وسائؿ التواصؿ االجتماعي .في السياؽ نفسو ،استقطب حزب

المحافظيف في بريطانيا مدير حممة أوباما لعاـ  2012جيـ ميسينا قبؿ االنتخابات البريطانية لعاـ ،2015
وانعكس ذلؾ عمى زيادة تركزي التسويؽ السياسي لمحمبلت عمى المرشح بدال مف الحزب في النظـ السياسية

التي تركز عمى األحزاب السياسية مثؿ المممكة المتحدة والنرويج)Walther, 2012, P15) .
فضبل عف ذلؾ ،كانت حممة االنتخابات الرئاسية األمريكية عمى اإلنترنت عاـ  2012تمر بمرحمة
البيانات الضخمة  ،Big Dataحيث التدفؽ اإلخباري والمعموماتي الكبير حوؿ المرشحيف والناخبيف والنخب

السياسية عمى مدار الساعة ،وأصبح مف الضروري أف تتعامؿ الحمبلت االنتخابية مع ىذه التحديات

ميما في كثير
قائما
ً
وتخصصا ً
عمما ً
اإلعبلمية والتكنولوجية ،ليذا أصبحت إدارة الحمبلت االنتخابية الرقمية ً
مف مراكز البحوث والدراسات في الجامعات .في ىذا السياؽ ،استفادة أوباما مف قواعد بياناتو في حممة

ترشحو عاـ  2008في تعزيز وجدوده وقوتو عمى اإلنترنت ومنصاتيا اإللكترونية في حممتو عاـ ،2012
وبدأ التوسع في استخداـ المنصات االجتماعية الجديدة ،مف أجؿ الوصوؿ إلى مختمؼ شرائح وأنماط جميور

الناخبيف ،وىو ما لـ يتوافر لمنافسو الجميوري ميت رومني)Walther, 2012, P73) .
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ثامناً" دور موا ع التواصل االجتماعي في االنتخابات األمريكية  2016وفوز ترامب:
منذ أف أطمؽ رجؿ األعماؿ دونالد ترامب ،حممتو االنتخابية في السادس عشر مف يونيو 2016
تحت شعار "لنستعيد أمريكا مرة أخرى  Make America Great Againوقد تحوؿ إلى ظاىرة سياسية

واعبلمية بقدرتو عمى المغامرة والمخاطرة بالوقوؼ في وجو ىيبلري كمينتوف التي روج ليا اإلعبلـ األمريكي
– واألجنبي – واستمر في تحديو لئلعبلـ وقدرتو عمى تحقيؽ الفوز رغـ مغاالة استطبلعات الرأي ووسائؿ

اإلعبلـ ،ووقوفيا بجانب المرشحة األخرى .لدرجة أف مجمة  New Weekاألربعاء  2016/11/9قد أقدمت
عمى طرح عدده عمى موقعيا عمى اإلنترنت وعددىا األسبوعي قبؿ إعبلف النتيجة الرسمية لمسباؽ االنتخابي

معمنة عمى غبلفيا أف ىيبلري قد أصبحت السيدة األولى لمواليات المتحدة(HAUSER, 2016, P87).
وكانت ىذه التوقعات المضمونة مف جانب المجمة األمريكية واإلعبلـ األمريكي التقميدي تستند إلى
أف ترامب ُيعد – حسب حممة ىيبلري كمينتوف -ووسائميا وأدواتيا نموذج لمزعامات الشعبوية" التي تظير
عمى الساحة السياسية بشكؿ غير متوقع ،وأنو مجرد مزحة عابرة في ىذه االنتخابات مستندة في ذلؾ إلى
عدة مؤشرات مؤثرة منيا ما يمي:

 -لغة االستبعاد والعنؼ والتيديد التي استخدميا "ترامب" خبلؿ حممتو االنتخابية وأصبحت مستيجنة مف

النخبة والنموذج الميبرالي األمريكي المزواج بيف الميبرالية وحرية الرأي ،إذ كاف يتغنى في خطابو السياسي
بعنصريتو وماضيو النسائي المشيف.
 معاداتو لمبسطاء الذيف نزحوا إلى األرض الجديدة آمميف في التمتع بالحرية والمساواة فكانت صدمتيـ فيىذا المرشح الذي يطالب باستبعادىـ وعودتيـ إلى ببلدىـ األصمية.

 -تجاوزه وسائؿ اإلعبلـ التقميدية [الصحافة /الراديو /التميفزيوف] واألحزاب السياسية واستطبلعات الرأي التي

تعاطفت مع منافستو "ىيبلري" واألساليب المتوقعة ،اعتمادا عمى أسموب جديد في حممتو االنتخابية ،يقوؿ:

كثير حتى تحصؿ عمى ما تريد.
اضغط واضغط ًا
 ترويج آلة اإلعبلـ أف تصويت النساء سيكوف مع "ىيبلري" تعاطفا معيا ضد ترامب باعتبارىا أوؿ سيدةستصؿ إلى البيت األبيض.

أيضا.
 خسارتو المناظرات التميفزيونية أماـ منافستو بشيادة الخبراء والجميور ً أف أصحاب البشرة البيضاء ليبراليوف ،ولف يصوتوا لترامب في االنتخابات نظ ار لصدماتو غير المعتادة. ضعؼ تصويت البلتينييف كراىية في ترامب.119

 أف ترامب ليس متدينا ،وبالتالي لف يصوت لو "الممتزموف" دينيا.ورغـ ما أشاعتو حممة "ىيبلري كمينتوف" ضد "ترامب" قد أعمف في كممة ألقاىا في مدينة غيتسبرج

عف عزمو ،حاؿ فوزه بمنصب الرئيس ،تغيير النظاـ المتيالؾ في واشنطف واستبداؿ حكومة جديدة تعمؿ
لصالح الناس.
وكاف ترامب خبلؿ حممتو االنتخابية واثقا مف نفسو ومعمنا أف اإلعبلـ المؤازر لييبلري منافؽ وساذج

ومينيتو مموثة باالنحياز الفج ،وفي موقؼ األضعؼ وأنو ال يحتاج إليو ،وانما يثؽ في اإلعبلـ البديؿ:
"تويتر" وفيس بوؾ" ويوتيوب" مؤكدا أف اإلعبلـ ال يصنع واقعا وانما يقدـ ىذا الواقع لجماىيره المتابعيف

لوسائمو المتعددة.

لقد اعتمد "دونالد ترامب" عمى أحد مستشاريو "ستيؼ بانوف" وىو يشكؿ إدارة حممتو االنتخابية ليكوف

مستشا ار ومسؤوال عف إدارة ىذه الحممة كرئيس لمشؤوف االستراتيجية في حممتو االنتخابية وما كاف مف "بانوف"
إال أف أقنع "ترامب" بالتعاقد مع شركة  Combridge Analysticaالذي يشغؿ بانوف عضو مجمس إدارتيا
لتقوـ بالتسويؽ السياسي لو بأسموب االستيداؼ المباشر عف معرفة شخصيات األفراد المستيدفيف وقياس

توجياتيـ عف طريؽ أرقاـ ىواتفيـ المحمولة عمى اإلنترنت وتحميؿ شخصياتيـ مف خبلؿ األنشطة التي
يمارسونيا عمى شبكة  ،Facebookىذا األسموب الذي برع فيو عالـ النفس "مايكؿ كوزنيكسي" ليتـ التوجو
ليؤالء األفراد بالرسائؿ المناسبة لشخصياتيـ المختمفة لضماف تفاعؿ أكبر بشكؿ إيجابي مع ىذه الرسائؿ.

))Syvertsen, 2016, P142-153

وقد اعتمدت الحممة عمى تشكيؿ نموذج يستطيع اإلحاطة بشخصية كؿ شخص أمريكي اعتمادا عمى

تحميؿ البيانات الكبيرة عف الناخبيف واالستيداؼ الشخصي باإلعبلنات التي تناسب الفرد الذي يتمقاىا.

وقد ركز خبراء ىذه الشركة في التأكيد عمى الثورة التجديدية التي سيقوـ بيا المرشح الجميوري

لصالح المواطنيف األصمييف ولصالح الواليات المتحدة األمريكية نفسيا ..ومف المحاور التي تـ التركيز عميا
مف جانب  Cambridge Analyticaما يمي:

 تبرير تصريحات "ترامب" وتفسيرىا في رسائؿ قصيرة عبر "اإلنترنت" بأنيا في صالح شعبو المنسي وىيالتصريحات التي تنطمؽ مف فمسفة "اضغط ..واضغط حتى تحصؿ عمى ما تريد".

 طموحات "ترامب" غير المحدودة نحو الرئاسة فقد حاوؿ منذ  1988أف يكوف ضمف قائمة الرئيس األسبؽجورج بوش [األب] سعيا لبلستعداد النتخابات الرئاسة في عاـ  2000وحاوؿ الحصوؿ عمى تزكية "حزب
اإلصبلح" كما ظؿ عمى قائمة "الحزب الديمقراطي" ولـ ينضـ إلى الجميورييف إال سنة  2009وكاف لو دوره
في التشكيؾ في شرعية أوؿ رئيس مف أصوؿ أفريقية في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية باعتبار أف باراؾ
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حسيف أوباما ليس مولودا في أمريكا وىو ما أثار جدال كبي ار قفز باسـ "ترامب" إلى قائمة السياسييف في
الببلد.
 دعوتو لمتجديد واثارة اىتماـ الطبقات الشعبية بعد إطبلقو حممتو االنتخابية تحت شعار Make America Great Againلنستعيد عظمة أمريكا مرة أخرى مما جعمو تحوؿ إلى ظاىرة سياسية لدى مف يخاطبيـ عبر

الػ  Social Mediaرغـ عدـ تقديمو برنامجا انتخابيا مجددا يقنع األمريكييف بالتصويت لو..

))Syvertsen, 2016, P142-153

عندما يتـ إعبلف نتيجة االنتخابات األمريكية بفوز "ترامب" فإنو قد أكد عمى تمسكو باستخدامو لػ

"تويتر" ووصفو بأنو وسيمة تواصؿ رائعة وقاؿ إف مواقع التواصؿ االجتماعي ليا الفصؿ في فوزه في
االنتخابات الرئاسية خاصة أنو استخدميا كوسيمة فاعمة لمحاربة وشف اليجوـ عمى حممة ىيبلري كمينتوف
الرئاسية باعتبار أف ىذه المواقع كانت وسيمتو لمدفاع عف نفسو ضد تمفيؽ األخبار الكاذبة والقصص المفبركة

ضده.
لقد قمبت شبك ات التواصؿ االجتماعي "الميديا" رأسا عمى عقب وسحبت البساط مف اإلعبلـ التقميدي

لوقوفيا بيف االتصاؿ لجماىيري واالتصاؿ الشخصي ولعؿ ما حدث في االنتخابات األمريكية أكبر دليؿ عمى
ذلؾ حيث فاز "ترامب" بمصب رئيس الواليات المتحدة األمريكية رغـ مياجمة اإلعبلـ التقميدي لو [صحافة:

صحؼ /مجبلت /تميفزيوف /ومؤتمرات صحفية /وقياسات رأي عاـ ،وفشمت حممة "ىيبلري كمينتوف" رغـ
مساندة اإلعبلـ ليا بدرجة كبيرة.
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المبحث الثاني
دور موا ع التواصل االجتماعي في تسويق الحمالت االنتخابية في العالم العربي
ونظر ليذه
ًا
تعد االنتخابات النيابية مف أىـ الوسائؿ الشرعية لمتعبير الحر عف مفيوـ سيادة الشعب،
األىمية التي تكتسبيا االنتخابات فقد نصت المواثيؽ الدولية ،وفي مقدمتيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف،
عمى حؽ المواطف في أف ينتخب وينتخب في انتخابات ديمقراطية دورية وحرة ونزيية ،كما كفؿ الدستور

األردني ىذا الحؽ لممواطنيف .ومع انتشار مواقع التواصؿ في الوطف العربي ،وما لعبتو مف دور ىاـ فى
ثورات الربيع العربي ،عمد مرشحي االنتخابات البرلمانية والرئاسية عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي

في االنتخابات لمترويج ليـ والعمؿ عمى حث الناخبيف لممشاركة في االنتخابات والترويج لبرامجيـ االنتخابية؛

ومف ثـ سيتـ إلقاء الضوء عمى ثبلثة تجارب بالعالـ العربي وىما األردف ومصر والجزائر.
أوال -:وسائل التواصل االجتماعي واالنتخابات النيابية األردنية 2016

ونظر ليذه
ًا
تعد االنتخابات النيابية مف أىـ الوسائؿ الشرعية لمتعبير الحر عف مفيوـ سيادة الشعب،
األىمية التي تكتسبيا االنتخابات فقد نصت المواثيؽ الدولية ،وفي مقدمتيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف،

وينتخب في انتخابات ديمقراطية دورية وحرة ونزيية ،كما كفؿ الدستور
عمى حؽ المواطف في أف ينتخب ٌ
األردني ىذا الحؽ لممواطنيف.
أُجريت االنتخابات البرلمانية بتاريخ  2016/9/20النتخاب أعضاء مجمس النواب الثامف عشر ،وتعتبر ىذه
االنتخابات عبلمة فارقة في تاريخ االنتخابات النيابية منذ األخذ بقانوف الصوت الواحد عاـ  ،1994حيث تـ

شكميا إلى حد ما ،واعتماد القائمة النسبية المفتوحة عمى
مغادرة مربع قانوف الصوت الواحد واف كاف ذلؾ
ً
مستوى المحافظة؛ األمر الذي شجع العديد مف القوى السياسية عمى المشاركة في ىذه االنتخابات وال سيما
جماعة اإلخواف المسمميف الذيف قاطعوا االنتخابات لمدة تقارب عشر سنوات(Tufekci, 2012, P18) .
ومف مزايا ىذه االنتخابات أنيا أوؿ انتخابات برلمانية يشيدىا األردف وتجري تحت إشراؼ الييئة
المستقمة لبلنتخابات بموجب التعديبلت الدستورية التي جرت عاـ  ،2014وكاف مف ضمنيا إنشاء ىيئة
مستقمة تتولى اإلشراؼ عمى االنتخابات في كافة مرحميا؛ وذلؾ لتخفيؼ ىيمنة السمطة التنفيذية عمى العممية

االنتخابية.

أيضا مف مزايا ىذه االنتخابات الدور الذي أدتو مواقع التواصؿ االجتماعي في العممية االنتخابية،
و ً
وذلؾ عمى نحو غير مسبوؽ ،حيث أدرؾ العديد مف المرشحيف أىمية مواقع التواصؿ االجتماعي في
التواصؿ مع المواطنيف واالستماع إلى آرائيـ ومطالبيـ ،كما استُخدمت مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ
كبير في عرض البرامج االنتخابية وتنظيـ الحمبلت االنتخابية ،وال سيما في ضوء الزيادة المطردة في عدد
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مستخدمي تمؾ المواقع في األردف في ضوء االنتشار الكثيؼ لشبكة اإلنترنت في الببلد ،حيث تشير
اإلحصاءات العامة إلى أف  %83مف سكاف الببلد يستخدموف شبكة اإلنترنت ،وأف نسبة مستخدمي الفيس
بوؾ إلى مستخدمي اإلنترنت تصؿ إلى  ،%68وأف ىناؾ حوالي ربع مميوف مستخدـ تويتر.

وىكذا اعتمد الكثير مف المرشحيف في انتخابات  2016عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وال سيما

الفيس بوؾ لمتواصؿ مع الناخبيف ،ونشر برامجيـ االنتخابية وتنظيـ ميرجاناتيـ الخطابية ولقاءاتيـ الشخصية
وغيرىا مف أنشطة ،حيث أدرؾ المرشحوف أف ىذه المواقع قد فرضت نفسيا بقوة خبلؿ العقد األخير ،وىي

متاحة لمجميع ودوف مقابؿ.
وخصوصا الفيس بوؾ ،فرصة لترويج
فقد وجد الكثير مف المرشحيف في مواقع التواصؿ االجتماعي،
ً
أنفسيـ بكمفة شبو مجانية ،بعد أف كانوا ُينفقوف اآلالؼ مف الدنانير عمى الدعاية في الشوارع والساحات
ووسائؿ اإلعبلـ التقميدية ،حتى إف صفحات الجرائد باتت شبو خالية مف اإلعبلنات االنتخابية بسبب المجوء

إلى اإلعبلنات اإللكترونية ).مشاقبة ،2017 ،ص)106
ىاما في رقابة االنتخابات ونشر التجاوزات التي شابت
كما أدت مواقع التواصؿ االجتماعي ًا
دور ً
االنتخابات في بعض الدوائر االنتخابية .وعمى الرغـ مف السمبيات والتجاوزات التي شابت االنتخابات إال أنيا
األكثر نزاىة منذ األخذ بقانوف الصوت الواحد عاـ  ،1994وذلؾ مقارنة باالستحقاقات النيابية السابقة التي
ٍ
بشكؿ فاضح والتبلعب ُيشكبلف العنصر الرئيس في إجرائيا والتحكـ بنتائجيا .وفي ىذا السياؽ
كاف التزوير
فإنو لوال ىامش الحرية التي اتسمت بيا االنتخابات األخيرة ،لما تمكف اإلخواف المسمموف مف الحصوؿ عمى

معقدا في البرلماف ،ولعؿ األسباب الرئيسية التي أسبغت عمى االنتخابات ىذه الصفة ىي إشراؼ الييئة
ً 15
أخير
ثانيا ،و ًا
المستقمة عمى االنتخابات أوالً ،ورقابة منظمات المجتمع المدني األردني والدولية لبلنتخابات ً
رقابة المواطنيف وال سيما مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي حيث كانوا ينشروف ما يتوافر لدييـ مف

معمومات حوؿ العممية االنتخابية( .عبلونة ،2012 ،ص)56

ٍ
وبصفة عامة ،فقد كشفت االنتخابات عف دور كبير لوسائؿ التواصؿ االجتماعي في الحمبلت

نظر لما تتمتع بو مف مزايا تفوؽ بيا وسائؿ
أساسيا في العممية االنتخابية ًا
عنصر
ًا
االنتخابية ،حيث شكمت
ً
اإلعبلـ التقميدية وال سيما السرعة في نقؿ األخبار واألحداث ،وتحريؾ الرأي العاـ ،وارتفاع سقؼ الحرية فييا،
أخير قمة تكمفتيا وال سيما في ضوء انتشار أجيزة اليواتؼ الذكية.
و ًا
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ثانيا -:دور مو ع التواصل االجتماعي في االنتخابات الرئاسية المصرية 2014
ً
مف خبلؿ التناوؿ بدراسة االنتخابات الرئاسية المصرية المنعقدة في  ،2014يمكف رصد عدد مف
المبلحظات بشأف دور مواقع التواصؿ االجتماعي بيذه االنتخابات:
استخداما عمى
 بالنسبة لصفحة المرشح عبد الفتاح السيسي عمى الفيس بوك :كانت أكثر االستراتيجياتً
صفحة المرشح الفريؽ عبد الفتاح السيسي عمى الفيس بوؾ ىي است ارتيجية الحشد ،وفييا يتـ حشد الناخبيف
المؤيديف لمفريؽ السيسي لعمؿ فعاليات معينة عمى الفيس بوؾ وارساليا لمصفحة ،فقبؿ االنتخابات :تمت
الدعوة لمشاركات األعضاء بإرساؿ صورىـ وىـ يحمموف الفتات "تحيا مصر" لنشرىا عمى الصفحة الرسمية

عمى الفيس بوؾ ،كما تمت الدعوة لبلشتراؾ في فعالية الياشتاج #" " hashtagsتحيا – مصر" و "#ارفع-
عمـ -بمدؾ" ،وفييا يساىـ المؤيدوف لمفريؽ السيسي بكتابة منشورات  postsعمى صفحاتيـ في ىذا اإلطار
لدعـ وتأييد مرشح االنتخابات الرئاسية الفريؽ السيسي .وفي أياـ االنتخابات :تمت الدعوة الشتراؾ الناخبيف

بعمؿ  mentionبصورتيـ وقت االنتخابات في المجاف وارساليا لمصفحة لنشرىا .ويأتي في المرتبة الثانية
االستراتيجية اإلعبلمية ،وقد تضمنت المنشورات  postsالتي تناولت إعبلف نتائج االنتخابات وفي المرتبة

الثانية استراتيجية "استخداـ مرتكزات البرنامج االنتخابي" و"الترويج لؤلنشطة األخرى" ،وتعني استراتيجية
"استخداـ مرتكزات البرنامج االنتخابي" استخداـ مرتكزات البرنامج االنتخابي لمحممة في شكؿ تويتات أو

تصريحات قصيرة لممرشح عبد الفتاح السيسي .ويأتي في المرتبة األخيرة استراتيجية استخداـ المشاىير مف
الفنانيف لدعـ الحممة ،وعادة ما يميؿ األفراد العاديوف إلى استخداـ عواطفيـ في الحكـ عمى ما يتصؿ

بالشئوف السياسية (Ladd, 2011, P348) .ويمكف استخداـ المشاىير كوسيمة إقناعيو بأىداؼ سياسية،
ففي الواليات المتحدة يتـ استخداـ الممثميف والموسيقييف وشخصيات أخرى ذات تأثير في إقناع الجماىير

المستيدفة بآراء أو سموؾ معيف أو لتدعيـ صورة ذىنية معينة مف خبلؿ ما ُيسمى "المصادر الجذابة"
تأثر باستخداـ المشاىير.
 ،attractive sourcesكما خمصت األبحاث إلى أف الشباب ىـ الفئة األكثر ًا
)) Veer, 2010, P436-450

استخداما عمى صفحة المرشح
 بالنسبة لصفحة حمديف صباحي "واحد مننا" :كانت أكثر االستراتيجياتً
حمديف صباحي عمى الفيس بوؾ ىي الترويج لؤلنشطة األخرى ،وفييا يتـ التنويو عف األنشطة والفعاليات
والوسائؿ األخرى المستخدمة في إطار الحممة الخاصة بالسيد حمديف صباحي المرشح الرئاسي .ويأتي في

المرتبة الثانية استراتيجية "استخداـ مرتكزات البرنامج االنتخابي" وذلؾ في شكؿ تويتات  tweetsالتي ركزت
عمى اإلفراج عف األبرياء – دعـ ثورة  25يناير  -2011التركيز عمى الشباب -دعـ األقميات :المرأة

والمسيحييف والفقراء -القضاء عمى الفساد – بناء االقتصاد – احتراـ قيمة المواطنة .وفي الترتيب الثالث

"ا ستراتيجية الحشد" وذلؾ باستخداـ فعاليات الفيس بوؾ ،باستخداـ خاصية الياشتاج #" hashtagsالتبلت –
بتاع -حمديف" وذلؾ لتشجيع الناخبيف وحشدىـ لمنزوؿ يوـ الثبلثاء الموافؽ  2014/5 /27لئلدالء بأصواتيـ
في المجاف .وكذلؾ ىاشتاج #انزؿ -كمؿ-جميمؾ ،والياشتاج #صوتي -لحمديف -صباحي .ويأتي بعد ذلؾ
114

استراتيجيات :اإلستراتيجية اإلعبلمية –استخداـ المشاىير -تحديث صفحة الغبلؼ عمى الفيس بوؾ ،كما
تضمنت استراتيجية "تحديث الغبلؼ عمى الفيس بوؾ" منشورات تـ فييا تغيير صفحة الغبلؼ.
وقد اعتمدت حممة حمديف عمى مخاطبة حمديف صباحي المقاطعيف ،واستخدمت حممة حمديف
صباحي فعاليات ترويجية مبتكرة أكثر مف حممة المشير السيسي ،مثؿ استخداـ فعالية لمطائرات الورقية عمى

كوبري قصر النيؿ ،وبرنامج  skypeلمتحاور مع الناخبيف في الخارج ،ورسـ عمـ كبير أماـ قمعة قايتباي
باإلسكندرية ،وقد تـ التنويو عف ذلؾ في منشورات صفحة حمديف صباحي عمى الفيس بوؾ .وكاف شعار
حممة حمديف صباحي" :حمديف صباحي واحد مننا" وىو مسمى صفحتو الخاصة عمى الفيس بوؾ ،بينما لـ
يكف ىناؾ شعار واضح لحممة الفريؽ عبد الفتاح السيسي .السيسي .وقد جاءت الوسائؿ التسويقية المستخدمة

في انتخابات  2014مختمفة عف تمؾ المستخدمة في انتخابات الرئاسة المصرية  ،2012والتي أشارت إلييا

دراسة أميرة جماؿ ()2014؛ حيث جاء استخداـ التسويؽ باالنتشار عمى مواقع المرشحيف بعدة طرؽ ومنيا
الحث عمى إعادة نشر الموضوعات "حمؿ وانشر" ،أرسؿ لكؿ أصدقائؾ E-mail this ،عف طريؽ اإلنترنت

أو الموبايؿ عمى مواقع غالبية المرشحيف ،وكانت دعوة األصدقاء لمتابعة صفحة المرشح مف قبؿ عدد مف

المرشحيف أيضا( .جماؿ ،2014 ،ص)482

وفي الوقت الذي رفع فيو حمديف صباحي شعارات "عيش -حرية -عدالة اجتماعية" ،ركز عبد الفتاح

السيسي عمى قيمة العمؿ في اإلعبلنات المصورة الخاصة بو والتي تـ تحميميا عمى الصفحة .واستخدمت

الحممتاف الشباب كدعامة أساسية لمحممة ،واستخدمت حممة الفريؽ السيسي استراتيجية الحشد ،في حيف ركزت
حممة حمديف صباحي عمى استراتيجية الترويج لؤلنشطة األخرى .وكانت أىـ مرتكزات حممة الفريؽ السيسي

عمى الفيس بوؾ :المعمـ أساس النيوض بالتعميـ – الفف أىـ مقومات الشخصية المصرية -األمف -السيسي
يرى أف ثورة  30يونيو استكماؿ لثورة  25يناير – االىتماـ بالبعد العربي واألفريقي والدولي -التغمب عمى

أزمات مصر االقتصادية – تطبيؽ روح القانوف -القدرة عمى قيادة الدولة ،في حيف كانت أىـ مرتكزات حممة
حمديف صباحي اإلفراج عف األبرياء -دعـ ثورة  25يناير  – 2011التركيز عمى الشباب -دعـ األقميات:

المرأة والمسيحييف والفقراء -القضاء عمى الفساد – بناء االقتصاد -احتراـ قيمة المواطنة .وانتقدت حممة

حمديف صباحي حممة السيسي بأف السيسي ما يزاؿ يستخدـ إمكانيات القوات المسمحة في حممتو االنتخابية

كمرشح سياسي ،في حيف أف حممة السيسي لـ تنتقد حممة حمديف في شيء( .مشاقبة ،2017 ،ص )110
وبالنسبة لتقييـ صفحتي الدعاية الرسمية لمرشحي الرئاسة المصرية ،فقد أشاررت النتائج إلى أف
اتجاىات نحو صفحة الرئيس السيسي جاءت في مجمميا إيجابية ،إال أنو قد أشار البعض إلى أف الصفحة

الرسمية لمرئيس السيسي لـ تعرض برنامجو االنتخابي بصورة واضحة .ويرى عدد كبير أف ىناؾ تضارًبا إلى
حد ما بيف المعمومات التي عرضتيا الصفحة الرسمية لممرشح مع تمؾ التي نشرتيا وسائؿ اإلعبلـ في تمؾ
الفترة ،وىو ما يمكف إرجاعو إلى وجود العديد مف القوى السياسية الفاعمية في تمؾ المرحمة التي تتصارع
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إلثبات وجيات نظرىا ومواقفيا السياسية ،مستخدمة في ذلؾ وسائؿ اإلعبلـ الموجودة التي تباينت أجندتيا
السياسية في تمؾ المرحمة.
كما بشأف تقييـ صفحة حمديف صباحي جاءت في مجمميا إيجابية ،خاصة فيما يتعمؽ بعرض
البرنامج االنتخابي لو بصورة واضحة ،أوضح البعض أف ىناؾ مجموعة مف الوسائؿ التي أثرت في تكويف

قرارىـ االنتخابي في انتخابات الرئاسة  .2014 /2013وقد جاءت القنوات التمفزيونية الخاصة في مقدمة
وسائؿ االتصاؿ التي تابع مف خبلليا المبحوثوف ما تـ تداولو عف العممية االنتخابية ،ويمكف إرجاع ىذه

النتيجة إلى تبني عدد كبير مف القنوات التمفزيونية الخاصة لمبادرة التوعية بأىمية السموؾ االنتخابي واعداد
العديد مف البرامج التي تركز عمى البرامج االنتخابية لممرشحيف واستضافتيـ في برامجيا .ورغـ إقباؿ فئة

الشباب الجامعي عمى التعرض لوسائؿ االتصاؿ الحديثة وسيولة تعامميـ معو كتكنولوجيا حديثة ،نجد أف
الصفحات الرسمية لممرشحيف جاءت في المرتبة الثانية كوسيمة اتصالية أثرت في تكويف قرارىـ االنتخابي،
وىو ما قد يعكس طبيعة استخداـ الشباب لئلنترنت كوسيمة لمترفيو والتواصؿ االجتماعي أكثر منو وسيمة

لمحصوؿ عمى المعمومات السياسية ،يميو الحمبلت االنتخابية لممرشحيف .بينما جاءت قنوات التمفزيوف

المصري والراديو في آخر ىذه الوسائؿ( .فيميب ،2018 ،ص )98

جاءت نتائج االنتخابات متوافقة مع فروض نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ ،حيث أكدت عمى

اعتماد الشباب المصري عمى الفيس بوؾ لفيـ البيئة المحيطة والتعرؼ عمييا ،وكذلؾ لمتوجيو التخاذ القرار
ودائما ما يعتمد الجميور المستيدؼ عمى
االنتخابي ،في حيف لـ يكف االعتماد بغرض الترفيو أو المعب،
ً
وسائؿ اإلعبلـ بغرض الفيـ والتوجيو ومراقبة البيئة بيدؼ التقميؿ مف غموض الواقع المحيط والتخاذ الق اررات

المناسبة(Robertson, 2002, P106) .

مؤشر لنشاطو وتوفر عنصر
ًا
ويعد تعرض الفرد لممضاميف الجادة المتمثمة في الموضوعات السياسية
ُ
االنتقائية لديو ،وىي إحدى الفرضيات األساسية لنظرية االعتماد( .الرقي ،2015 ،ص)75
ثالثًا :دور موا ع التواصل االجتماعي في االنتخابات التشريعية الجزائرية لعام  2012م.
يمكف لمحديث عف أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي وفيسبوؾ خاصة في الجزائر أف تؤكده
اإلحصائيات التي تشير إلى أف عدد المشتركيف في فيسبوؾ بمغ عاـ  2012ما يقارب  3656740مشترؾ

وىذا ما يجعميا تحتؿ المرتبة  44عالميا ،وىي ال تزاؿ في المرتبة الرابعة عربيا متفوقة عمى تونس التي
عرفت استخداما واسعا ليذه الشبكة إثر ما عرؼ "بثورة الياسميف" وتحتؿ مصر المرتبة األولى عربيا تبعا

لنفس اإلحصائيات بػ  11543600مشترؾ ،تمييا المممكة العربية السعودية بػ  4996500مشترؾ ،ثـ

المغرب بػ  4708980مشترؾ.
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نجد أف عدد المشتركيف في ىذا الموقع في الجزائر قد ارتفع مقارنة بػ  2010و  ،2011فقد كاف
عدد المشتركيف في  2010يبمغ  827960مشتركا ،احتمت فييا الجزائر المرتبة الثالثة مغاربيا بعد المغرب

وتونس ،والمرتبة  63عالميا.

وبعد  %32مف مستعممي اإلنترنت ،يستخدمونيا ألغراض التواصؿ عبر الشبكات االجتماعية مثؿ

فيسبوؾ وتويتر ،ويحظى فيسبوؾ بػ  %70مف استعماؿ الشبكات االجتماعية بصفة عامة.

كما أف دخوؿ الجزائر مرحمة جديدة في االستعماؿ السياسي ليذه الوسائؿ جعؿ التشكيبلت السياسية
في االنتخابات التشريعية لػ  ،2012تمجأ إلى مواقع التواصؿ االجتماعي لمترويج ألفكارىا وبرامجيا ،خاصة
وأف فئة الشباب ىي األكثر استعماال ليا ( %67مف عدد المسجميف عمى موقع فيسبوؾ االجتماعي ،تتراوح

أعمارىـ بيف  15و 35سنة) ضمف سياؽ عاـ تميز برفع الطموحات حوؿ نجاح االنتخابات التشريعية،

بالنظر إلى األحداث التي مرت بدوؿ عربية شقيقة مثؿ تونس ومصر ،أو ما عرؼ "بالربيع العربي" ،ما جعؿ
العنواف البارز لبلنتخابات التشريعية عممية إصبلح سياسي عمى المدى الطويؿ ،مف خبلؿ اإلصبلحات التي

أعمنيا الرئيس عبد العزيز بوتفميقة قبؿ قرابة عاـ ( )2011فقد سبؽ االنتخابات مجموعة مف التشريعات

والق اررات السياسية التي ُ"روج ليا كإصبلحات"( ،عبد العالي ،2012 ،ص )2أىميا فتح المجاؿ لتأسيس
أحزاب جديدة بعدما كاف ىناؾ قيود وعراقيؿ لفتحيا في السنوات السابقة ،باإلضافة إلى زيادة التمثيؿ النسوي
باشتراط تمثيؿ حصة نسائية (كوطة) في كؿ قائمة ،وىذا يندرج ضمف تعزيز مكانة المرأة في المجتمع

والسياسية ،ورفع عدد نواب غرفة البرلماف( .عبد العالي ،2012 ،ص)3
حافز لمتشكيبلت السياسية التي تراىف عمى
ًا
إذا فاستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي قد يشكؿ
المشاركة االنتخابية خاصة وأف نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية الماضية ( )2007كانت منخفضة
( )% 35ىذا محاولة قراءة صفحات فيسبوؾ الرسمية لكؿ مف حزب جبية التحرير الوطني باعتباره الحزب

السياسي الوطني واألقدـ ،وتكتؿ الجزائر الخضراء كمجموعة أحزاب تتكتؿ حديثا معتمدا عمى االختبلؼ الذي

يطبعيا ،فيدؼ الرئاسة إبراز طبيعة استخداـ فيسبوؾ واألدوات التي يتيحيا في التسويؽ السياسي مف خبلؿ

استقراء ما تروج لو التشكيبلت السياسية محؿ الدراسة خبلؿ الحممة االنتخابية ،واختيار الفترة ىذه مرتبط
بطبيعة التسويؽ السياسي الذي يتـ عادة في فترة الحمبلت االنتخابية مع أنو يمكف أف يظير في أوقات

أخرى .قبؿ االنتخابات أو بعدىا أو حتى طيمة فترة حكـ رئاسية مثبل (اعتاد بيؿ كمينتوف أف يقوؿ ما يريد

الناس سماعو ،وبالطريقة التي يريدونيا ونفس العبارات واأللفاظ ،وظؿ يتبع ىذا النمط طواؿ فترة رئاستو ،كما
قاـ بذلؾ رونالد ريغاف مف قبؿ حيث استمر بنفس األسموب الذي قاده إلى الرئاسة في الحممة االنتخابية ،وىذا

أيضا تسويؽ سياسي خارج إطار الحممة االنتخابية) (عياش ،2017 ،ص ،)268ومنو حاولنا اإلجابة عمى
ً
السؤاؿ التالي:
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كيف استخدم كل من حزب جبية التحرير الوطني وتكتل الجزائر الخضراء شبكة التواصل االجتماعي

"فيسبوك" في التسويق لبرنامجو وأفكاره أثناء الحممة االنتخابية التشريعية  10مايو 2012؟

 إف حزب جبية التحرير الوطني الحممة االنتخابية أي المرحمة الثانية ،أثبتت األرقاـ تقارًبا في معدؿ النشر( 6بالمئة لحزب جبية التحرير ،و 7بالمئة لمتكتؿ) ،ومع أف استخداـ التكتؿ لفيسبوؾ كاف أكبر وقدر بنسبة
 %95.45مقارنة بالحزب الذي قدر بنسبة  %72.72إال أف حزب جبية التحرير الوطني أظير قوتو
وحرصو مف أجؿ الفوز باالنتخابات ،فقراءة النسب تجعؿ األمور لصالح التكتؿ إال أنيا ليست كبيرة فالتكتؿ

يجمع ثبلثة أحزاب كاممة( .فتحي ،2013 ،ص)107

ومع راءة في الشكل العام لمصفحات الرسمية من حيث التمقي :فيما يخص الشكؿ العاـ لمصفحة الرسمية
عمى فيسبوؾ نجد أف ما يميزىا "صورة التغطية"" ،وصورة البروفيؿ" استخدـ تكتؿ الجزائر الخضراء ضورة
التغطية وصورة البروفيؿ معا وكانت تحمؿ نفس المضموف في كبل الشكميف أو النوعيف ،وحممت شعار

الحممة االنتخابية "نحن األلوان ونحترم االختالف".

 تظير صفحة التكتؿ األخضر بحممة الصور الكثيرة ،مقارنة بالكتابة ،وقد وضحت النتائج ذلؾ،واستخدمت الكتابة فقط في بعض األحياف مف أجؿ نقؿ مقوالت زعماء التكتؿ ،أو كتابة اإلعبلنات عف

التجمعات الشعبية ،لكنيا بدت في بعض األحياف مف غير تنظيـ ،واستخدمت في المقابؿ خدمة en avant
إلبراز أىمية بعض الصور مثؿ الجموع الغفيرة المؤيدة لتكتؿ الجزائر الخضراء.

 استغالل مميزات الفيسبوك :استغمت مميزات فيسبوؾ في نشر الفيديوىات والصور ،كما استغمت جيداخدمة الصور في نشر ممصقات تحمؿ رسائؿ أىـ المرشحيف في الجزائر وخارج الوطف ،وكذلؾ نشر

برنامجيا االنتخابي بطريقة يقبميا الناخب ألنيا مختصرة .أما الموف الطاغي في أغمب األحياف فيو الموف
األخضر وىو الذي دخمت بو حممتيا االنتخابية وحمؿ اسـ التشكيمة السياسية :تكتؿ الجزائر الخضراء ،أما

بالنسبة لحزب جبية التحرير الوطني ،فقد استغؿ ميزة صورة التغطية (في حجميا الكبير وفي البعد اإليحائي
لممرشح أو الحزب) والبروفيؿ (في التعريؼ بالمرشح أو الحزب ،أي صورة ال تحمؿ أبعادا إيحائية مجردة)

وكانت صورة التغطية عبارة عف أربعة أطفاؿ ذكور واناث مبتسميف ،يتقاسموف بمبلبسيـ ألواف العمـ الوطني،
األبيض واألخضر والنجمة واليبلؿ الحمراويف ،وفي األسفؿ شعار الحممة االنتخابية" :نشأت معك وأنا معك

وسأبقى معك" ،ىذه الصورة التي توحي بالوطنية (ألواف العمـ الوطني) واألمؿ (ابتسامات األطفاؿ) ،أي أف
المستقبؿ سيكوف أفضؿ مع حزب جبية التحرير الوطني ،أما صورة البروفيؿ فخصصت لشعار حزب جبية
التحرير الوطني ،مستغبل بذلؾ مميزات الصفحة الرسمية في تقديـ صورة المرشح أو الحزب عموما.

(فيميب ،2012 ،ص)75

 تظير صفحة حزب جبية التحرير الوطني متناسقة نسبيا فيما يخص الصور والنصوص المنشورة وكذاطريقة تقديـ الروابط ،كما استغمت خدمة "( "en avantوىي خدمة خاصة بتعريض أي منشور عمى
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الصفحة) ،لمصور التي تحتاج إلى ذلؾ (الممصقات خاصة) فتظير بشكؿ أوضح ،ويظير أيضا شعار ثانوي
لمحممة االنتخابية.
 استخدـ حزب جبية التحرير الوطني التوازن في النص المكتوب وما يرافقو مف صورة (وىذا مف ميزاتاإلخراج الفني عموما) ،يعني كاف ىناؾ تناسؽ ،لكف في الفترة التي استعممت فييا خدمة التواصؿ المباشر
مع الناخبيف ،نشرت الفيديوىات المتعمقة بالحدث ،بطريقة متواصمة شوشت بعض الشيء مف منظر الصفحة.
 استغل حزب جبية التحرير الوطني خصائص الصفحات الرسمية لػفيسبوؾ في التسويؽ ،فقد وضع مفأجؿ التواصؿ المباشر الصفحة تحت تصرؼ جميور الناخبيف ،باستعماؿ مراسمة إدارة الحممة أو المتابعة

عف طريؽ الضغط عمى زر "أعجبني" باإلضافة إلى اإلعبلنات التي كانت تظير عمى جوانب صفحات
فيسبوؾ مف أجؿ حث المستخدميف (مستخدمي فيسبوؾ) عمى االطبلع عمى الصفحة الرسمية ومتابعة الحممة
االنتخابية.
 بين النص والصورة :ما يظير بقوة عند تكتؿ الجزائر الخضراء ىو استعمالو لمصور والفيديوىات أكثر مفالنصوص أو المادة المكتوبة ،متفوقا عمى حزب جبية التحرير الوطني بنسبة  %97.04وىذا ميـ بالنسبة
لمستعمؿ اإلنترنت أو فيسبوؾ خاصة إذ يعد تمقي الصورة أفضؿ وأسيؿ مف الكتابة التي تتطمب وقتًا ،كما أف
المستخدـ يحتاج إلى صورة معبرة وعدد قميؿ مف الكممات ،وىذا ما رأيناه مف خبلؿ تصريحات زعماء التكتؿ
فيما انعدمت التصريحات المنفردة لدى حزب جبية التحرير الوطني( .الفار ،2010 ،ص)167

صور فوتوغرافية ،وممصقات سياسية ،إال أف ىذه األخيرة لـ تحظ بأىمية كبرى لدى
ًا
 تضمنت الصور،التشكيمتيف بالرغـ مف أف الممصؽ السياسي يستعمؿ عادة "ليروج أو يدعـ فكرة أو شخص أو قضية ويعبر
الممصؽ عف الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعسكري بحكـ بساطة محتواه وسرعة فيمو ومخاطبتو

الجماىير( ،الفار ،2010 ،ص )168إال أنو لـ ينؿ ىذه األىمية عمى صفحات فيسبوؾ لدى التشكيمتيف

السياسيتيف.

 استخدام الروابط :ركز حزب جبية التحرير الوطني عمى الروابط اإلخبارية ( )%21بعكس التكتؿ مفأجؿ إعطاء مصداقية أكبر عف صورتو كحزب عريؽ فاألخبار التي تكتب عنو تروج لنشاط الحزب ومبادئو.

(الروابط ىي وىي التي تحيؿ إلى مواقع إلكترونية أو صفحة فيسبوؾ الرسمية لمتشكيمة السياسية بمجرد النقر
عمييا ،وتكوف بموف غامؽ عند وضع السيـ عمييا وتضـ في ىذه الدراسة روابط الصفحة الرسمية ،الموقع

اإللكتروني الرسمي ،مواقع إخبارية ،فيديوىات ،مدونات ،برنامج انتخابي)( .فيميب ،2012 ،ص)80
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 استخدـ تكتؿ الجزائر الخضراء الروابط بنسبة  %40فيما استخدميا حزب التحرير الوطني بنسبة .%60مع أنو يظير تفوؽ التكتؿ في استخداـ روابط الفيديوىات بنسبة معتبرة ،والتي كانت في أغمبيا فيديوىات

لنشاط مرشح العاصمة "عمار غول" وأيضا الكممة التي يمقييا زعماء التكتؿ في المناطؽ التي يزورونيا نقبل
عف التمفزيوف الجزائري.
ويظير مف خبلؿ ىذه المقارنة أف حزب جبية التحرير الوطني أعطى أىمية أكبر الستخداـ فيسبوؾ

ومحاولة إبقاء الناخب عمى تواصؿ معو عف طريؽ ىذه الوسيمة ،وىذا االىتماـ ىو مف خبلؿ التنوع في
استخداـ الروابط وأنواعيا ،وبالتالي يمكف القوؿ تحكـ حزب جبية التحرير الوطني في ىذه الوسيمة أكثر مف

تكتؿ الجزائر الخضراء.
نبلحظ مف خبلؿ النسب أف التكتؿ استخدـ الروابط في نقؿ الفيديوىات غالبا .بينما نوع حزب جبية
التحرير الوطني في الروابط التي وضعيا عمى الصفحة.
 أىم ما ميز التشكيمتين السياسيتين في استخداميا لمفيسبوك أثناء الحممة االنتخابية -:ما ظير بقوةعند تكتؿ الجزائر الخضراء ىو استعمالو لمصور والفيديوىات أكثر مف النصوص والتي استخدميا في شكؿ

تصريحات قصيرة لزعماء التكتؿ (مختصرة مفيدة) بنسبة  %14.13مف مجمؿ المساحة المخصصة لمنص،
والنسب األخرى الغالبة تعود لؤلخبار واإلعبلنات بنسبة أكبر ،وىذا يمكف أف يكوف ذا أىمية بالنسبة لمستعمؿ
اإلنترنت أو فيسبوؾ خاصة إذ يعد تمقي الصورة أفضؿ وأسيؿ مف الكتابة التي تتطمب وقتا ،كما أف

المستخدـ يحتاج إلى صورة معبرة وعدد قميؿ أو محدود مف الكممات ،وىذا ما رأيناه مف خبلؿ تصريحات

زعماء التكتؿ .غير أف ىذا االستخداـ المفرط ليا يمكف أف يقودنا إلى الحديث عف الدعاية أكثر مف التسويؽ

السياسي .واستخدـ حزب جبية التحرير الوطني التواصل المباشر عبر فيسبوؾ إذ كاف تفوؽ بو عمى تكتؿ
الجزائر الخضراء وتميز مف خبللو أثناء الحممة االنتخابية كونو فتح المجاؿ لعرض جميع اآلراء عمى
المباشر ،مف خبلؿ الفيديوىات الموضوعة عمى الصفحة والتي تبيف ذلؾ ،غير أف إخفاء سؤاؿ أو اختيار

األسئمة قد تكوف مسألة واردة( .عياش ،2017 ،ص)270

 المضمون نفسو بدعائم مختمفة :استخدمت التشكيمتاف نفس المضاميف لكف اختمفت الدعائـ (األدوات)،إذ يظير البرنامج االنتخابي في النصوص والروابط لدى حزب جبية التحرير الوطني ،لينما استخدـ تكتؿ

الجزائر الخضراء الممصقات (الصورة) والروابط لتقديـ البرنامج االنتخابي.

 كما يظير استخداـ التشكيبلت السياسية األطفاؿ في الصور إذ استخدـ حزب جبية التحرير الوطنيالممصقات إلظيار العاطفة ،واستخدـ التكتؿ الصور الفوتوغرافية التي يظير فييا المرشحوف ورؤساء التكتؿ

مع األطفاؿ ،عمى الرغـ مف أف تفوؽ التكتؿ في ىذه النقطة كاف واضحا تؤكده النسب ( %2.05بالنسبة

لمتكتل من مجمل مضمون الصور ،و  %0لدى حزب جبية التحرير)( .عياش ،2017 ،ص)271
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 مقارنة المضمون والموضوع الرئيس لمحممة االنتخابية :يمكف القوؿ أف مضاميف صفحات فيسبوؾ لتكتؿالجزائر الخضراء قد حممت طابعا "دعائيا" إف صح القوؿ ،أكثر منو تسويقيا ،فقد كاف استخداميا لمصور
سواء في شكؿ صور أو فيديوىات أو ممصقات ىائبل ،وطاغيا ،وقد ركز عمى تصوير خرجاتو الميدانية،

وتجمعاتو الشعبية.

ركز تكتؿ الجزائر الخضراء عمى قضية اإلصبلح ،أكثر مف أي شيء آخر ،وقد رافقت ىذه الفكرة

مجمؿ المواضيع التي كانت بارزة في فئة الموضوع في النصوص.

وركز حزب جبية التحرير الوطني في استخدامو لصفحة فيسبوؾ أكثر عمى النصوص والفيديوىات
خاصة في التواصؿ المباشر ،وكذا بعض األغاني التي تدعو إلى التصويت والمشاركة في االنتخابات ،ولـ

كثير لتجمعاتو فيما يدعو إلى التصويت وكاف خطابو يخوؼ مف خطر محدؽ بالدولة الجزائرية في حاؿ
يروج ًا
امتناع الشعب عف المشاركة في االنتخابات وأف ذلؾ ييدد بتدخؿ أجنبي( .عياش  ،2017ص)271
 لو نبلحظ نشاط تكتؿ الجزائر الخضراء نجد أنو واسع يمتد ألكثر مف شخصية وأكثر مف مرشح ،فمثبلحظي عمار غوؿ مرشح العاصمة بتركيز معتبر عمى صفحة فيسبوؾ سواء مف خبلؿ الفيديوىات أو

مؤثر فييا ،فالروبرتاجات التي قدمت لنشاطاتو كامت ُمحكمة ،وقدمت صورة مرشح
الصور ،التي كاف نشاطو ًا
حقيقي ،باإلضافة إلى تقديـ المرشحيف عبر أنحاء التراب الوطني ،وكؿ المناطؽ التي تمت زيارتيا مف طرؼ
رؤساء التكتؿ ،ناىيؾ ع ف عدـ إغفاؿ النشاط خارج الوطف ،وىذا ىو الفرؽ بينيا وبيف حزب جبية التحرير
الوطني ،فقد ظير التكتؿ بمظير الجاد والنشيط مف خبلؿ التركيز عمى نقاط بعينيا مثؿ مشاركة المرأة التي

ال نجد ليا أث ار واضحا عند حزب التحرير الوطني ( %10.42مف مجموع فئة نشاط المرشحيف لمضموف
الصور بالنسبة لمتكتؿ ،ويقابؿ النسبة  %0لدى حزب الجبية) والتي أظيرىا التكتؿ بمظير أعطاىا قيمة

اجتماعية مف خبلؿ التجمعات التي كانت تديرىا بنفسيا ،وىذا يرجع إلى الخطوة التي قدمت لممرأة لممشاركة

في البرلماف خبلؿ التشريعات محؿ الدراسة ،يعني أف التعديؿ الجديد الذي يمنح المرأة مشاركة في األحزاب

بنسبة  ،%30دفع التكتؿ إلى إبراز المرأة ودورىا في التشكيمة السياسية ،ووجودىا النشط والفعاؿ ،أي أنيا
ليست وسيمة لكسب االنتخابات أو ألف ذلؾ ضروري وواجب بؿ ألنيا فعبل تمعب دو ار في المجتمع ،ويظير

ذلؾ مف خبلؿ ظيورىا جنبا إلى جنب مع خرجات التكتؿ أوال ،وكذا نشاطاتيا التي تقوـ بيا كمرشحة لصالح
ىذه التشكيمة السياسية ،بعد أف كانت التشريعات السابقة ( )2007ذات حضور متواضع عمى الساحة

السياسية بنسبة مشاركة بمغت  %8.33مف الترشيحات اإلجمالية ،و 29امرأة مف مجموع  389برلمانيا،

(عبد الناصر ،2009 ،ص )89لذلؾ كاف لزاما رفع مشاركة المرأة في البرلماف وقد أظير التكتؿ ىذا الطموح
بمظير يكرـ المرأة ،فيما لـ يبرز حزب جبية التحرير الوطني ىذا الجانب ولـ يعطو أىمية تُذكر ،فيما عدا
بعض الصور التي ظيرت فييا المرأة لكف كموظفة .بالتالي يكوف التكتؿ قد استغؿ نقطة ميمة في
التشريعات ،كما أف النشاطات التي قاـ بيا المرشحوف وأبرزىا التكتؿ عبر صفحاتو أفصح عف قوة وانتشار
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كبيريف وارادة بالنجاح في االنتخابات ،مف خبلؿ العمؿ الجواري بنسبة  %21.47مقارنة بحزب جبية
التحرير الوطني الذي لـ يكف حاض ار البتة في مثؿ ىذه المبادرات ( ،)%0وكذا بالنسبة لمنشاط المرشحيف

 %66.38ونشاط المرشحيف خارج الوطف  %1.71بينما غاب حزب جبية التحرير الوطني تماما ،كما لـ
ييمؿ التكتؿ الفئات االجتماعية ال الشباب وال الكيوؿ وال الشخصيات المؤثرة كالمجاىديف وشخصيات دينية

وسياسية كثيرة بينما نجد حزب جبية التحرير الوطني ركز في ىذه النقطة عمى تقديـ انطباعات الفنانيف،

باإلضافة إلى بعض الوجوه الرياضية وكذا الرئيس الشرفي لمحزب( .عبد القادر ،2012 ،ص)80

عموما نستنتج أف حزب جبية التحرير الوطني لـ يعط أىمية كبرى لمتجمعات الميدانية ،وركز أكثر

عمى التواصل المباشر ،كونو طريقة لـ يتـ التطرؽ إلييا مف قبؿ ،كما أنيا تحمؿ إف صح القوؿ بعدا فيو
"ديمقراطية" ،و"حرية تعبير" ،إضافة إلى كونو حزبا معروفا منذ االستقبلؿ ،ولو برنامجو المعروؼ ،لذلؾ لـ

يعتمد عمى تقديـ أشياء جديدة في خطابو ،لكنو حاوؿ أف يدعـ فكرة البقاء ،وكذا خطاب يحث عمى المشاركة
في االنتخابات ،بينما اتخذ التكتؿ مف خبلؿ صفحات فيسبوؾ مسا ار ىدفو اإلقناع ،وقد أشارت نتائج

الفيديوىات والصور تركيز تكتؿ الجزائر الخضراء عمى تصوير الحشود أو الجماىير المرافقة لمتجمعات

الشعبية التي كاف يقوـ بيا التكتؿ في أنحاء الوطف ،وىذا مف أجؿ اإلقناع واكتساب مشروعية لو لدى
الناخبيف.
أما تجديد النشر عمى صفحات فيسبوؾ الرسمية فقد كاف متقارًبا إلى حد ما ،لكف يظير جيد تكتؿ
الجزائر الخضراء مف بداية الحممة االنتخابية ،ويظير في المقابؿ دىاء حزب جبية التحرير الوطني في نياية
الحممة االنتخابية وتحديدا في األسبوع األخير إذا تساوت التشكيمتاف في تجديد النشر وىذا يدؿ عمى أف حزب
جبية التحرير الوطني دخؿ بعقمية الحزب العريؽ المعروؼ ،ودخؿ التكتؿ الحممة االنتخابية بعقمية الحزب

جديدا ويخرج الجزائر مف األزمة لذلؾ استغؿ جيدا فترة الحممة االنتخابية،
الجديد الذي جاء ليقدـ برنامجا
ً
واستغؿ تحديدا فيسبوؾ ليكثؼ نشر أفكاره وبرامجو (وىذا يدخؿ ضمف المبدأ الثاني مف مبادئ التسويؽ
السياسي أي مخطط الحممة االنتخابية وىو ييتـ بػ اختيار الوقت المناسب :يتوقؼ ذلؾ عمى وضعية المرشح

السياسي في حد ذاتيا إذا كاف غير معروؼ أو يشارؾ لممرة األولى ،فمف األفضؿ أف تكوف حممتو مبكرة
وطويمة أكثر (طبعا مقارنة بالمرشحيف أو األحزاب األخرى) أما إذا كاف معروفا فيمكف أف يدخؿ الحممة

متأخر قميبل ،طبعا دوف أف يترؾ المجاؿ مفتوحا تماما لممنافسيف( .عبد القادر ،2012 ،ص)82
ًا

أي أف التكتؿ استغؿ صفحة فيسبوؾ الرسمية طيمة أياـ الحممة االنتخابية مما يدفعنا إلى القوؿ

باعتماده عمى ىذا الموقع في التسويؽ السياسي وثقتو ربما بقوة تأثيره أكثر مف حزب جبية التحرير الوطني.

 استخدام التشكيمتين السياسيتين لمروابط ،كاف ميما أيضا وقد بينت النتائج أف أعمى نسبة لنوع الرابطالمستخدـ كانت مف نصيب الروابط المخصصة لمفيديوىات مما قد يبرز أكثر قوة الصورة المتحركة وأىميتيا
بالنسبة لمتشكيبلت السياسية ،وكذا السيولة التي منحيا فيسبوؾ لؤلحزاب السياسية في استخداـ ىذا الشكؿ.
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 موضوع الحممة االنتخابية :أخذ الموضوع السياسي بحظ وار مف مساحة الفيديوىات بنسبة ،%40.74يقابمو  %9.41في النصوص ،لدى التشكيمتيف السياسيتيف ،وما حقؽ أعمى نسبة في النصوص ىو الموضوع
االقتصادي بنسبة  %24.7وفيما حظي الموضوع االجتماعي بنسبة  %29.62في الفيديوىات ،بمغ في

النصوص  %20فيما جاءت مواضيع التشريع والدستور والموضوع الثقافي بنسب ضعيفة.

(عبد القادر ،2012 ،ص)82

إذا عموما فإف المواضيع ذات األىمية الكبرى التي اشتركت فييا التشكيمتاف السياسيتاف ىي

الموضوع االقتصادي باتخاذه ذريعة وحجة مف طرؼ حزب جبية التحرير الوطني مف خبلؿ تعداد اإلنجازات

السابقة منذ االستقبلؿ ،وذلؾ مف أجؿ دفع المواطنيف لمتصويت لبلستمرار في ىذه اإلنجازات ،عمى الرغـ مف
أف خمفيات الخطاب أو الواقع يشير إلى العكس ،أي إلى تدىور الوضع االقتصادي وربما ىذا ما دفع الحزب

إلى التركيز عمى ىذا القطاع في خطابو ،وىذا ما أكده خطاب تكتؿ الجزائر الخضراء الذي كاف يحمؿ نزعة

شيئا" ،وكذلؾ مف
معارضة ،مف خبلؿ إشارتو إلى "تكدس األموال لدى الدولة في حين أن الشعب ال يممك ً
خبلؿ تركيزه عمى الوعود بتطبيؽ الصيرفة اإلسبلمية (مف خبلؿ التعامؿ بدوف فوائد) لكف نفس الفكرة تطرؽ
إلييا حزب جبية التحرير الوطني ،مما يجعؿ منيا محؿ نقاش فعمي إال أف حزب جبية التحرير الوطني

أرجع ىذه النقطة إلى توفر كؿ البنوؾ ذات التعامؿ اإلسبلمي وغيرىا ،أي أنو وجو الجماىير إلى التوجو نحو
البنؾ الذي يناسبو ،فيما كاف خطاب التكتؿ يعد بتواجد البنوؾ اإلسبلمية بصفة خاصة وىو عامؿ ميـ

بالنسبة لمتكتؿ كمشروع لئلصبلح ،ضمف مشاريع إصبلحية أخرى .كما يعتبر الموضوع األمني خاصة لدى
حزب جبية التحرير الوطني ذو أىمية كبيرة مف خبلؿ الحديث المتكرر عف استقرار الببلد واألمف مف خبلؿ

الدعوة إلى التصويت وأف ىذا ما سيحفظ أمف الببلد ،بسبب الحراؾ السياسي الذي عرفتو الشعوب العربي منذ
 ،2011والذي شكؿ قمقا لدى الحزب ا لذي يسمى نفسو عتيدا ،ما جعؿ خطاب حزب جبية التحرير الوطني
يتوجو نحو اعتبار مثؿ ىذه األحداث دامية وليست في صالح الببلد ،وأف االلتفات حوؿ حزب جبية التحرير

الوطني سيمكف مف رد األعداء وابعادىـ ،خاصة وأف الشباب اعتبر ىو المدبر في ىذا الحراؾ السياسي
النوعي ،ومف ى نا كاف خطابو أمنيا ،يجعمنا نحس بالخطر المحدؽ في حالة ما إذا انخرط الشعب الجزائري

في مثؿ تمؾ األحداث ،ويظير بالتالي خوؼ حزب جبية التحرير الوطني مف حدوث ذلؾ بالفعؿ ،انعكس
عمى خطابو في الدعوة إلى التصويت أكثر مف الدعوة إلى االنتخاب لصالح الحزب ،ألف التصويت في

الموعد االنتخابي ىو ما سينقذ الببلد مف التدخؿ األجنبي(Yamamoto, 2014, P445) .

ويعتبر تقرير الوفد الدولي لفترة ما قبؿ االنتخابات التشريعية ،أف الحركات الشعبية لمربيع العربي قد

رفعت مف توقعات الجزائرييف مف قادتيـ السياسييف ،وبالتالي سيكوف ىناؾ ضغط حسب التقرير عمى الساسة

الجزائرييف مف أجؿ فتح المجاؿ ألصوات أخرى بالظيور في البرلماف.

مف جية أخرى خوفًا مف عزوؼ المواطنيف عف المشاركة وامتناعيـ عف أداء الواجب االنتخابي كما
حدث في االنتخابات التشريعية األخيرة ( )2007عندما بمغت نسبة االمتناع  %65لذلؾ كاف ىذا لساف حاؿ
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حزب جبية التحرير الوطني ،مف خبلؿ األناشيد التي تدعو إلى التصويت ألنو واجب انتخابي ،وىذا ما
يدخؿ ضمف مؤشر "أخرى" ،إذ استخدمو حزب الجبية في شكؿ فيديوىات .بينما ركز التكتؿ عمى فكرة

اإلصبلح الشامؿ في كؿ المياديف ،وبالنسبة لمواضيع الفيديوىات احتؿ الموضوع االجتماعي النسبة األكبر
أيضا بعضا مف المعارضة لمنظاـ القائـ ،كما اتسـ بالثقة في الفوز ،خاصة
( ،)%46.42وتخمؿ خطابو ً
بالنظر إلى الشعبية التي حظي بيا في كؿ الواليات التي زارىا والتي عبر عنيا مف خبلؿ الصور
والفيديوىات خاصة ،وال ننسى أف نذكر فيديوىات مرشح العاصمة عمار غوؿ ،التي ركز فييا عمى االحتكاؾ
بالمواطنيف ،مما جسد التسويؽ السياسي في أفضؿ صوره ،مف خبلؿ فيديوىات معدة باحترافية ،كما لـ يغب

الطابع الديني عف خطاب القائمة الخضراء ،سواء في النصوص ( )%23.07أو الفيديوىات ()%7.14
بنسب متفاوتة كانت غير بارزة في الفيديوىات كثي ار لكنيا ظاىرة ألنيا غابت في خطاب حزب جبية التحرير

الوطني .أما فيما يتعمؽ بالتشريع والدستور في مضموف النصوص فقد كاف خطاب كؿ منيما يتحدث عف
الدستور الجديد ،إال أف االختبلؼ في أف التكتؿ يعد بدستور جديد بإرادة الشعب ،بينما ُيرجع حزب جبية
التحرير الوطني الفضؿ إليو في إقرار تعديؿ الدستور عندما أعرب أف حزبو كاف أوؿ مف دعا رئيس
الجميورية إلى إحداث تعديؿ في الدستور ،وىذا يدؿ عمى أف التكتؿ يبحث عف إقامة دستور جديد ،ويعد ذلؾ

أي مف أجؿ األفضؿ بينما يؤكد حزب جبية التحرير الوطني عمى فكرة البقاء(Atkin, 2016, P70) .

يمكف مقارنة التشكيمتيف في استخداميما لمفيديوىات مف خبلؿ المواضيع التي تطرقت إلييا نجد أف

أىـ موضوع بالنسبة لتكتؿ الجزائر الخضراء يختمؼ عف أىـ موضوع بالنسبة لحزب جبية التحرير الوطني،

فقد أظيرت النتائج تركيز تكتؿ الجزائر الخضراء عمى المواضيع االجتماعية مثؿ البطالة التي تكررت في
خطابيا كثيرا ،والرشوة والمحسوبية ومحاربة الفساد مف خبلؿ وعود قدميا زعماء التكتؿ لمقضاء عمى الفساد،

ومف أجؿ تقديـ حياة كريمة لممجتمع الجزائري ،واعتبر ىذه القضايا أىـ القضايا السمبية المستشرية في
المجتمع الجزائري .باإلضافة إلى أزمة السكف وكذا وعود بتحسيف منظمة التعميـ ،وكؿ ىذا يمكف أف ندرجو
في خانة قضايا الفساد التي واجو بيا أبو جرة سمطاني رئيس حركة حمس ،السمطة ،ىذه الحركة التي كانت
في وقت ما في تحالؼ رئاسي ،بينما ركز خطاب جبية التحرير الوطني عمى المواضيع السياسية بالدرجة

األولى ،منيا ما يتعمؽ بما أسماه األميف العاـ "بالربيع العربي".
تشابيت المواضيع واختمفت نسبتيا مف دعامة إلى أخرى ،فبينما حظي الموضوع الديني بأىمية لدى
تكتؿ الجزائر الخضراء في شكؿ النصوص ( ،)%23.07حظي الموضوع االجتماعي بأعمى نسبة في

الفيديوىات ( )%46.42وبينما تفوؽ الموضوع السياسي لدى حزب جبية التحرير الوطني بنسبة %61.53
في الفيديوىات ،حاز الموضوع االقتصادي أعمى نسبة في النصوص (.)%30.50

تشابيت المواضيع تقريبا إال أف الموضوع الديني تفوؽ في النصوص عند التكتؿ ،بينما لـ يظير

نيائيا عند حزب جبية التحرير الوطني وال في أي شكؿ مف األشكاؿ(Ziegele, 2014, P1111) .
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غير أف ذلؾ ال يعني أنيا اتبعت نفس الخطاب فقد سار كؿ منيما في خط مختمؼ عف اآلخر ،ركز

فيو حزب جبية التحرير الوطني عمى مسألة التصويت بالدرجة األولى ،وذكر إنجازات الدولة منذ االستقبلؿ،
ناىيؾ عف التركيز عمى الدعوة إلى المحافظة عمى استقرار البمد وأمنو مف خبلؿ التصويت أي ربط األمف

واالستقرار بعممية التصويت في  10مايو  .2012بينما ركز التكتؿ في خطابو عمى اإلصبلح الشامؿ ،وعمى
االىتماـ بنقاط حساسة مثؿ مشاركة المرأة ،وعود بقروض بدوف فائدة ،الخروج مف بوتقة الريع البترولي،

وغيرىا . ..مف النقاط التي تجعمو يحسب عمى المعارضة رغـ التشكيؾ في مصداقيتو مف طرؼ البعض كونو
شكؿ تحالفا رئاسيا في وقت سابؽ.

خالصة الفصل الخامس:
مف خبلؿ تناوؿ الفصؿ الحالي لمدراسة يمكف القوؿ أنو أصبح مف الضروري عمى السياسييف
االىتماـ بتوظيؼ شبكة اإلنترنت ومنصاتيا اإلعبلمية في التواصؿ مع الناخبيف وىو ما يتسؽ مع ما تحتمو
وسائؿ االعبلـ االجتماعية مف أىمية كبيرة بالنسبة لكثير مف مستخدمي اإلنترنت كمصدر رئيسي لؤلخبار

والمعمومات السياسية .باإلضافة إلى إمكانية توظيؼ اإلنترنت ومنصاتيا االجتماعية في نشر الوعي السياسي

واالجتماعي ،واطبلؽ مبادرات حوارية ونقاشية حوؿ القضايا السياسية الميمة في المجتمع مف منطمؽ إشراؾ

الفرد في العممية السياسية وصنع القرار السياسي.

يعتبر توظيؼ المنصات االجتماعية في الحمبلت السياسية واالجتماعية مف المجاالت البحثية

الحديثة ،ومف الضروري إجراء دراسات عربية تنصب اىتماماتيا عمى رصد وتحميؿ طرؽ توظيؼ الشبكات
االجتماعية في الحمبلت االنتخابية التشريعية والرئاسية في العالـ العربي ،باإلضافة إلى دراسة وقياس تأثيرىا

في المجاالت االجتماعية والتعميمية والصحية ،وانعكاس ذلؾ عمى تنمية المجتمع ورفع مستوى الوعي الفكري

والثقافي لديو.
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الخاتمة
لـ تعد الحمبلت االنتخابية مجرد احتفاالت جماىيرية أو عرض الفتات واقامة الكرنفاالت بالشوارع

عمما وف ًنا لو أساليبو وأخال ياتو ،والشؾ أف األمر يحتاج لفيـ أفضؿ األسس التي يقوـ
والمياديف ،بؿ أصبحت ً
عمييا التخطيط العممي لمحمبلت االنتخابية لضماف الفوز في االنتخابات وعمى دعـ أسس المشاركة السياسية

الواعية لجميع المواطنيف.

لقد تطور دور االعبلـ في االنتخابات ليصبح حرفة ومينة وفن مستقؿ بذاتو عرفتو الدوؿ التي قطعت
مشور طويبلً في الممارسة الديمقراطية ،بؿ أصبح اإلعبلـ ىو العامؿ الذي يؤثر بشكؿ كبير في نتائج
ًا
االنتخابات إلى حد جعؿ البعض يثبت بأف دور اإلعبلـ يمثؿ نصؼ المعركة االنتخابية ،فمف الممكف أف يمنع

مرشحا لمفوز.
مرشحا عف الفوز ،أو يعزز
ً
ً

وعمى مدى السنوات الماضية مف تاريخ حمبلت الرئاسة األمريكية ،يمكف القوؿ أنو ساد اتجاه عف تحوؿ

كؿ دورة انتخابية رئاسية إلى إعادة تعريؼ الحمبلت االنتخابية مف منظور تكنولوجي ،ألسباب كثيرة أىميا أف
متناميا منذ انتخابات الرئاسة األمريكية عاـ  1992في تطوير استراتيجيات االتصاؿ
دور
االنترنت لعب ًا
ً
السياسي وطرؽ تسويقو ،ومع التطور التكنولوجي فنجد أف انتخابات الرئاسة األمريكية  2016فكانت أكثر حممة

في التاريخ السياسي واالتصالي توظيفًا لتكنولوجيا االتصاؿ الرقمي في التسويؽ السياسي ،ويثبت ذلؾ صحة
الفرض القائؿ :توجد عبلقة بيف توظيؼ الحمبلت االنتخابية الرئاسية لشبكة اإلنترنت ومنصاتيا االجتماعية
ونجاح المرشح في االنتخابات.

مؤخر في أعقاب قياـ ثورة يناير تغيرات واسعة؛ فبعد أف كاف
ًا
شيدت البيئة السياسية في العالـ العربي
المواطف ال يشيد سوى نظاـ سياسي يسعى إلى وجود انتخابات شكمية ال تيتـ بصوت الناخب ومف ثـ ال تسعى

اىتماما ومتابعة لما
إلعداد حمبلت انتخابية ترنو إلى التأثر في سموكو ،تعاظـ دور المواطف والذي أصبح أكثر
ً
وعيا بالقضايا السياسية ومشارًكا فاعبلً في األنشطة السياسية الرسمية وغير
يحدث عمى الساحة السياسية وأكثر ً
الرسمية ،والعامؿ الحسـ الذي يراىف عميو في نجاح مرشحي الحمبلت االنتخابية أو إخفاقيـ ،األمر الذي لـ يعد

في إمكاف الكيانات السياسية وكؿ مف يتطمع إلى السمطة إغفالو.

أيضا البيئة اإلعبلمية
وقد اتفقت مع ىذه التغيرات التي شيدتيا البيئة السياسية العربية تغيرات شيدتيا ً
تناميا ممحوظًا مف
فقد شيدت وسائؿ اإلعبلـ الجديد بشكؿ عاـ وشبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ خاص
ً
حيث سعة االنتشا ر والنمو المطرد ألعداد مستخدمييا وتزايد معدالت االستعانة بيا كمصدر لممعمومات المختمفة

وخصوصا ذات الطابع السياسي.
ً
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نتائج وتوصيات الدراسة
نتائج الدراسة:
انطمقت الدراسة مف التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ الحمبلت االنتخابية

وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا-:

 -1أف مواقع التواصؿ االجتماعي ساىمت في إعادة تعريؼ المجاؿ العاـ ،حيث لـ يعد المجاؿ العاـ
محصور في النوادي أو المقاىي أو المنتديات العامة بؿ انتقمت ىذه األماكف والكيانات المادية إلى صيغة

افتراضية تطرح نفس القضايا والموضوعات .وتمكف كؿ مف التعبير عمى رأيو وأفكاره دوف المرور عف طريؽ
سمطة فوقية ،ىذا المجاؿ العاـ ديمقراطي يمكف األفراد مف التعبير عف أرائيـ.

 -2أف مواقع التواصؿ االجتماعي أصبحت أداة لتعزيز التعبئة واالحتجاج السياسي ،واالنتقاؿ مف المجتمع
االفتراضي إلى أرض الواقع.
 -3أف ىناؾ أربعة وظائف رئيسية لمواقع التواصؿ االجتماعي في إدارة الحمبلت االنتخابية.
 الوظيفة االخبارية وتكويف الصورة الذىنية عف المرشحيف.
 الوظيفة االتصالية لمتفاعؿ مع الناخبيف.

 الوظيفة التعبوية لمناخبيف مف أجؿ دعـ المرشح.

 توظيؼ اإلعبلـ الجديد في الحفاظ عمى جسور الثقة بيف المرشح والناخبيف.
 -4جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع فروض نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ ،حيث أكدت عمى اعتماد
الشباب عينة الدراسة عمى الفيس بوؾ لفيـ البيئة المحيطة والتعرؼ عمييا ،وكذلؾ لمتوجيو التخاذ القرار

المستيدؼ عمى
ودائما ما يعتمد الجميور
االنتخابي ،في حيف لـ يكف االعتماد بغرض الترفيو أو المعب،
َ
ً
وسائؿ اإلعبلـ بغرض الفيـ والتوجيو ومراقبة البيئة بيدؼ التقميؿ مف غموض الواقع المحيط والتخاذ الق اررات

مؤشر لنشاطو وتوفر
ًا
ويعد تعرض الفرد لممضاميف الجادة المتمثمة في الموضوعات السياسية
المناسبةُ .
عنصر االنتقائية لديو ،وىي إحدى الفرضيات األساسية لنظرية االعتماد.
 -5إنو أصبح مف الضروري عمى السياسييف االىتماـ بتوظيؼ شبكة اإلنترنت ومنصاتيا اإلعبلمية في
التواصؿ مع الناخبيف وىو ما يتسؽ مع ما تحتمو وسائؿ االعبلـ االجتماعية مف أىمية كبيرة بالنسبة لكثير

مف مستخدمي اإلنترنت كمصدر رئيسي لؤلخبار والمعمومات السياسية .باإلضافة إلى إمكانية توظيؼ

اإلنترنت ومنصاتيا االجتماعية في نشر الوعي السياسي واالجتماعي ،واطبلؽ مبادرات حوارية ونقاشية حوؿ
القضايا السياسية الميمة في المجتمع مف منطمؽ إشراؾ الفرد في العممية السياسية وصنع القرار السياسي.
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 -6تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتوجيو رسائؿ سياسية لفئات معينة مف المواطنيف ،والسيما الشباب
استخداما لوسائؿ التواصؿ االجتماعي .كما تستخدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي في
باعتبارىـ األكثر
ً
االستيداؼ الجزئي الدقيؽ لمجموعات معينة مف الناخبيف.
 -7بالرغـ مف السمات التفاعمية التي وفرتيا المنصات االجتماعية العربية واالمريكية لمحمبلت االنتخابية،
إال أف ىناؾ انتقادات كبيرة وجيت لمحمبلت االنتخابية تتجسد في تركيزىا عمى النشر والتسويؽ السياسي

ويعد ذلؾ مف السمبيات التي افرزتيا
لممرشح دوف العمؿ بشكؿ جدي عمى التفاعؿ مع الجميور الشبكيُ ،
الحمبلت االنتخابية الرقمية ،والتي تحتاج إلى تناوليا مف قبؿ الدراسات التي تيتـ باالتصاؿ السياسي والعممية

االنتخابية.

ومف ثـ فإف تطور وسائؿ االتصاؿ انعكس بصورة إيجابية عمى تطور أدوات وآليات الحمبلت

االنتخابية ،فيناؾ عبلقة وطيدة بينيما ،ألف التسويؽ السياسي وادارة الحمبلت االنتخابية يعتمداف بصفة
أساسية عمى التواصؿ مع الجماىير سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

توصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج ىذه البحث توصي الدراسة باآلتي سواء كاف ذلؾ لمحكومة أو

القائميف عمى الحمبلت االنتخابية-:

 أىمية التركيز عمى وضع استراتيجيات تسويقية فعالة مع األخذ في االعتبار دمج قنوات مواقع الشبكات
نظر ألىمية ىذه المواقع كوسيمة جديدة تتيح التفاعؿ
االجتماعية في مزيج االتصاالت التسويقية المتكاممة ًا
فيما بيف الشباب ،وبيف الشباب والمرشحيف السياسييف.
 عمى القائميف عمى حمبلت المرشحيف أف يستقطبوا أكبر عدد مف المشتركيف في صفحات المرشحيف
االنتخابييف وأف يطوروا مف المعمومات التي يتـ نشرىا عمى تمؾ الصفحات بحيث تخاطب ىذه المعمومات

نظر لما أشارت لو الدراسة مف حرص ىؤالء
عواطؼ الشباب وعقوليـ وتثير إعجابيـ بالشخصية السياسيةً ،ا
الشباب عمى التواصؿ مع صفحات المرشحيف والتعرؼ عمى أخبارىـ.

 قياـ مديري الحمبلت االنتخابية بتطوير األساليب التسويقية التي تحفز الشباب عمى نشر المعمومات
الموجودة عمى صفحات المرشحيف ،مع الحرص عمى دقة وجودة المحتوي الذي يتـ نشره واألخذ في االعتبار

قوة تأثيره.

نظر ألنيا أصبحت تمثؿ عنصر
عاما وعدـ إىماليا ًا
 االنتباه لمشريحة العمرية التي تتراوح بيف ً 25 : 18
استخداما لمواقع الشبكات االجتماعية.
قوي وفعاؿ في العممية السياسية ،فيذه الفئة العمرية ىي األكثر
ً

 عمى الحكومات العربية أف تبذؿ جيدىا في تحسيف العبلقة مع المواطنيف وزيادة الثقة في اإلجراءات
المتخذة بشأف نزاىة االنتخابات.
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 أىمية الشفافية في نقؿ المعمومات الرسمية لممواطنيف بشأف العممية السياسية وخاصة في العالـ العربي.
نظر
 أىمية التركيز عمى تكويف أحزاب تمثؿ الشباب وطموحاتيـ الستقطابيـ في العممية السياسيةً ،ا
لسيولة الوصوؿ إلييـ مف خبلؿ تواجدىـ في مواقع الشبكات الجتماعية وسيولة التعرؼ عمى ميوليـ
واتجاىاتيـ.

نظر لمندرة النسبية لمكتابات والبحوث المتعمقة
 االىتماـ بدراسة التسويؽ السياسي وجوانبو المختمفة ًا
بالتسويؽ السياسي في الوطف العربي.
 إعادة النظر بالممارسات والقوانيف المتعمقة بالحريات العامة في العالـ العربي وعمى رأسيا حرية التعبير
باالبتعاد عف سياسات تقود الدولة إلى االستبداد والحكـ وتكميـ األفواه باعتبارىا سياسات تقود الدولة إلى

االستبداد والحكـ الشمولي مما يشكؿ انتكاسة لحقوؽ اإلنساف وانكفاء وتراجع المسار الديمقراطي.

مينيا يحرص عمى تغطية االنتخابات دوف تحيز فج ألي مف المرشحيف،
 دور وسائؿ اإلعبلـ يجب أف يكوف ً
وذلؾ باستثناء الصحؼ الحزبية التي اعمنت أحزابيا أنيا تؤيد ىذا المرشح أو ذاؾ .إف المينية ىنا ىي التي
تعطى المصداقية والثقة فيما تبثو أو تنشره وسائؿ اإلعبلـ في تقاريرىا عف مرشحي الرئاسة ،وبالتالي يجب أال

تخمط وسائل اإلعالم بين مفيومي اإلعالم والدعاية ،ألف الفرؽ بينيما كبير.

 يجب عمى وسائؿ االعبلـ الممموكة لمدولة أف تضطمع بواجب تقديـ تغطية متوازنة وغير متحفزة في تناوليا

لبلنتخابات ،ويجب أال تميز أي حزب في المساحة اإلعبلمية.

 يجب أف تقدـ وسائؿ االعبلـ تغطية منصفة ومتوازنة لكؿ المرشحيف.

 في حالة إذا تعرض أحد المرشحيف لتشويو السمعة أو اإليذاء بسبب بث أو نشر يجب أف ُيمنح فرصة لمرد.
 يجب أف تكوف المعمومات التثقفية لمناخبيف دقيقة ،وغير متحيزة.
 يجب أف تخضع المؤسسات اإلعبلمية لمرحمة التقييـ الذاتي لتتأكد أنيا تتوافؽ مع المعايير التي يجب أف
تتحقؽ.

 البد مف العمؿ عمى دراسة الوسائؿ االتصالية المستخدمة في حمبلت مرشحي الرئاسة ومدى تكامميا مع
بعضيا البعض مف خبلؿ مدخؿ االتصاالت التسويقية المتكاممة.
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أوالً :المراجع بالمغة العربية

ائمة المراجع

 -1الكتب
 .1إسماعيؿ عمي سعد ،المجتمع والسياسة ،دراسة نظرية تطبيقية( ،اإلسكندرية ،دار المعرفة .)1983

 .2أيمف منصور ندا ،الصور الذىنية واالعالمية :عوامل التشكيل و استراتيجيات التغيير :كيف يرانا الغرب؟
(القاىرة :دار الكتاب الحديث.)2008 ،

 .3جماؿ عبد الجواد ،دليل إدارة الحمالت االنتخابية( ،القاىرة :إشراؽ لمطبع واإلعبلـ.)2005 ،،
 .4حازـ محمد الحمداني ،الدعاية السياسية بين الماضي والحاضر( ،د.ـ :د.ف.)2012 ،

 .5حازـ منير ،اإلعالم واالنتخابات( ،القاىرة :المؤسسة المصرية لمتدريب وحقوؽ اإلنساف.)2006 ،

 .6حازـ منير ،ميارات تغطية االنتخابات( ،القاىرة :المؤسسة المصرية لمتدريب و حقوؽ االنساف.)2005،

 .7حسف عامر فتحي ،،وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيسبوك( ،القاىرة :العربي لمنشر
والتوزيع.)2013 ،

 .8حسف عماد مكاوي وليمى حسيف السيد ،االتصال ونظرياتو المعاصرة( ،القاىرة :الدار المصرية المبنانية،
.)2006

 .9راسـ محمد الجماؿ وخيرت معوض عياد ،التسويق السياسي واإلعالم :اإلصالح السياسي في
مصر(،القاىرة :الدار المصرية المبنانية.)2005 ،

.10

سعود الكاتب ،اإلعالم القديم واإلعالم الجديد( ،جدة :شركة المدينة المنورة لمطباعة والنشر،

.)2002

.11

شريؼ درويش المباف ،االنتخابات في عصر اإلنترنت :الدعاية السياسية في االنتخابات الرئاسية،

(القاىرة :المركز العربي لمبحوث والدراسات2014 ،ـ).

.12

صالح خميؿ أبو أصبع ،االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة ،ط( ،5عماف :دار مجدالوي

لمنشر والتوزيع.)2006 ،

.13

صحراوي بف شيحة ،فريد كورتؿ ،بف حبيب عبد الرازؽ ،التسويق السياسي( ،األردف ،عماف :دار

كنوز المعرفة العممية لمنشر و التوزيع.)2011 ،

.14

عبد الحكيـ عبد اهلل ،دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي " دراسة

.15

عبد الرازؽ محمد الديممي ،العبلقات العامة والعولمة( ،السعودية :مكتبة جرير ،ط.)2005 ،1

.17

عبد الغني بسيوني ،النظـ السياسية( ،بيروت :الدار الجامعية لمطباعة ،د.ت).

ميدانية( ،اليمف.)2013 ،
.16

عبد السبلـ ابو قحؼ ،التسويق :وجية نظر معاصرة( ،القاىرة :مكتبة االشعاع الفنية.)1999 ،
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.18

عبد الغني عماد ،سوسيولوجيا الثقافة -المفاىيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمة( ،بيروت،

مركز دراسات الوحدة العربية،)2006،

.19

عبد الكريـ فيد الساري ،سؤدد فؤاد اآللوس ،اإلعالم و التسويق السياسي واالنتخابي( ،عماف،

االردف :دار أسامة لمنشر و التوزيع.)2013 ،

.20

عمى عجوة ،العال ات العامة و الصورة الذىنية( ،القاىرة :عالـ الكتب.)2003 ،

.22

فيميب ماريؾ ؛ ترجمة عبد الحكيـ أحمد الخزامى ،الحممة االعالمية والتسويق السياسي( ،القاىرة:

.21

عيسى عيسى العسافيف ،المعمومات وصناعة النشر( ،دمشؽ :دار الفكر.)2001 ،

دار الفجر لمنشر و التوزيع.)2012 ،

.23

كريـ السيد عبد الرازؽ ،الدعاية االنتخابية ،برنامج الدعم الفني لممرشحات( ،القاىرة ،دار النيضة

لمنشر والتوزيع.)2013 ،

.24

كماؿ المنوفى ،جابر عوض ،حسف بصرى ،الصورة الذىنية المتبادلة :دراسة ميدانية عمى عينة

من الطمبة المصريين و الماليزيين( ،القاىرة :برنامج الدراسات الماليزية .كمية االقتصاد و العموـ
السياسية.)2010 ،

.25

مارؾ فيميب ،الحممة االعالمية والتسويق السياسي( ،الجزائر :الدار الجزائرية لمتوزيع.)2012 ،

.27

محمد جواد الموسى ،انتصار ابراىيـ عبد الرزاؽ ،صفد حساـ الساموؾ ،اإلعالم الجديد :تطور

.26

محمد جماؿ الفار ،المعجم اإلعالمي( ،عماف ،األردف :دار أسامة المشرؽ الثقافي.)2010 ،

األداء والوسيمة والوظيفة( ،بغداد ،سمسمة مكتبة اإلعبلـ والمجتمع ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر،
.)2011

.28

محمد عبد الغنى حسف ،ادارة االنتخابات :ميارات االتصال و التسويق السياسي( ،القاىرة :مركز

تطوير االداء والتنمية لمنشر والتوزيع :ديبؾ لمنشر و التوزيع.)2011 ،

.29

محمد منير حجاب ،إدارة الحمالت االنتخابية طريقك إلى الفوز في االنتخابات( ،القاىرة :دار

الفجر.)2007 ،

.30

محمود منصور ،التسويق االستراتيجي( ،القاىرة :الدار الجامعية لمنشر والطباعة ،)2002 ،ص

1588

.31

ممفيف ؿ .ديميفر وساند ار بوؿ.روكيتش ،نظريات وسائل اإلعالم ،ترجمة :كماؿ عبد الرؤوؼ،

(القاىرة :الدار الدولية لمنشر والتوزيع.)1999 ،
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 -2أوراق مؤتمرات وأبحاث
 .1آماؿ سعد المتولي ،الموا ع اإللكترونية لمفضائيات العربية والصحف اإللكترونية والموا ع اإلخبارية
ومتغيرات العصر ،أعماؿ المؤتمر العممي األوؿ لؤلكاديمية الدولية لئلعبلـ( ،القاىرة :الدار المصرية

المبنانية.)2005 ،

 .2رباب بف عياش ،استخدام شبكات التواصل االجتماعي مو ع فيسبوك في التسويق السياسي بالجزائر،
جامعة عمار ثميجي ،اغسطس .2017

 .3عبد العالي عبد القادر ،اإلصالحات السياسية ونتائجيا المحتممة بعد االنتخابات التشريعية في الجزائر،
قطر ،الدوحة ،المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسيات.2012 ،
 .4عزة مصطفى الكحكي" ،استخداـ االنترنت وعبلقتو بالوحدة النفسية وبعض العوامؿ الشخصية لدى عينة

مف الجميور بدولة قطر" ،أبحاث المؤتمر الدولي" ،اإلعالم الجديد :تكنولوجيا جديدة ...لعالم جديد"،

جامعة البحريف ،مف  9-7ابريؿ .2009
 -3الرسائل العممية
 .1ثروت زكى مكى" ،وسائل االتصال والمشاركة السياسية :دراسة التجربة المصرية" ،رسالة دكتوراه ،كمية
االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة.1993،

 .2حناف ياسيف أحمد الشيف "،دور نوات االتصال المباشر في تشكيل اتجاىات وسموك الناخبين المصريين
نحو األحزاب والمرشحين السياسيين :دراسة حالة" ،رسالة ماجستير ،كمية اإلعبلـ ،جامعة القاىرة،

.2009

 .3دانيا أسماعيؿ "التطورات وحدود األخبار المباشرة عمى اإلنترنت في العالم العربي" ،رسالة ماجستير ،كمية
جولد سميث ،جامعة لندف .2004
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