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اإلطار المرجعي

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

أصــدر مشــروع دعــم المؤسســات الديمقراطيــة األردنيــة
والتنميــة ( )EU-JDIDهــذا الدليــل اإلرشــادي ليكــون بمثابــة
مرجعيــة إجرائيــة للكيفيــة التــي تــدار فيهــا الحمــات االنتخابيــة
السياســية باالعتمــاد علــى األدبيــات والمرجعيــات العالميــة
فــي مجــال االتصــال السياســي والعلــوم السياســية والدعائيــة
والمدافعــة وكســب التأييــد ،مــع مراعــاة الخصوصيــة المحليــة
مــن حيــث طبيعــة القواعــد االنتخابيــة وإمكانيــات المرشــح
الدعائيــة والتمويليــة والضوابــط القانونيــة للعمليــة االنتخابيــة
برمتهــا .يتضمــن هــذا المحــور المعلومــات المرجعيــة الخاصــة
بالدليــل وذلــك علــى النحــو التالــي

6

شكر وتقدير
يتقــدم مشــروع دعــم المؤسســات الديمقراطيــة األردنيــة
والتنميــة ( )EU-JDIDمــن فريــق العمــل الــذي أعــد هــذا الدليــل
بالشــكر والتقديــر علــى الجهــود المبذولــة فــي تطويــر محــاور هــذا
الدليــل بمــا يتالئــم مــع الســياق الوطنــي االردنــي والغايــة منــه
ً
مرجعــا لكافــة الفئــات المســتهدفة.
بــأن يكــون

أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل الى تحقيق االهداف التالية:

※تطويــر مهــارات الفئــات المســتهدفة فــي إدارة الحمــات
االنتخابيــة وبكافــة مراحلهــا التنظيميــة واإلجرائيــة.

※توعيــة الفئــة المســتهدفة بالضوابــط والمحــددات القانونيــة
التــي تجــب مراعاتهــا عنــد تنفيذ الحمــات االنتخابيــة ،بهدف
االســهام فــي الجهــود الوطنيــة العامــة الســاعية الــى الحــد
مــن المخالفــات خــال تنفيــذ الحمــات االنتخابيــة.

※تعزيــز مبــدأ التنافــس الحــر والعدالــة والمســاواة بيــن كافــة
المرشــحين للعمليــة االنتخابيــة.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

※تطويــر مهــارات الفئــات المســتهدفة فــي صياغــة المحتــوى
السياســي والبرامجــي وتوعيتهــا حــول أهميــة تصديــر خطاب
انتخابــي سياســي عصــري مبنــي علــى أســس برامجيــة
ومنســجم مــع األدبيــات والمبــادىء واأليدولوجيــة التــي
يســتند إليهــا مرشــح الحــزب /القائمــة االنتخابيــة.
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الفئات المستهدفة من الدليل

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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يســتهدف هــذا الدليــل كافــة الفئــات والمؤسســات واالحــزاب
السياســية وغيرهــا مــن الفئــات ذات العالقة بالعملية االنتخابية
او الحمــات االنتخابيــة علــى وجــه الخصــوص وال ســيما الفئــات
التالية:
※المرشحون للعملية االنتخابية.
※االحزاب السياسية.

※مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تعنــى بالرقابــة علــى
العمليــة االنتخابيــة وال ســيما الحمــات االنتخابيــة.
※الجهات اإلعالمية المعنية بتغطية الحمالت االنتخابية.
※مدراء الحمالت االنتخابية والعاملين عليها.

تمهيد

وتهــدف الحمــات االنتخابيــة بشــكل عــام الــى تقديــم المرشــح
إلــى ناخبيــه وعــرض برنامجــه االنتخابــي وافكاره وتوجهاتــه ورؤيته
المســتقبيلة التــي يســعى الــى تحقيقهــا فــي دائرتــه االنتخابيــة،
وذلــك بهــدف الحصــول علــى تأييــد الناخبيــن والتصويــت لــه
والفــوز فــي االنتخابــات.

ً
أيضــا التعــرف علــى
وتتيــح الحمــات االنتخابيــة للناخبيــن
المرشــح وبرنامجــه وأولوياتــه الوطنيــة ومــدى تناســبها مــع
إحتياجــات الدائــرة االنتخابيــة والناخبيــن فيهــا ،بحيــث يتمكنــوا  
مــن تقييــم أداء المرشــح ومــدى التزامــه بالبرنامــج الــذي طرحــه
وســعيه الــى تحقيقــه.

حتــى يتمكــن المرشــح مــن إدارة حملــة انتخابيــة ناجحــة البــد أن
يقــوم بعمليــة متكاملــة مــن اإلعــداد والتنظيــم الدقيــق وفــق
منهجيــة عمــل واضحــة وبمســتويات تنظيميــة تتناســب مــع
نــوع وحجــم االنتخابــات ونطاقهــا الجغرافــي والنظــام االنتخابــي
المعتمــد واإلطــار القانونــي الناظــم لعملية الحمــات االنتخابية.

وتتســع النشــاطات المتاحــة للمرشــح أو تضيــق فــي قانــون

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

تعتبــر الحمــات االنتخابيــة أحــد أنشــطة العمليــة االنتخابيــة ذات
األهميــة الخاصــة وهــي حــق منحــه القانــون للمرشــح للترويــج
عــن أفــكاره ورؤيتــه وخططــه بالشــكل الــذي ينــص عليــه قانــون
االنتخــاب أو التعليمــات ذات العالقــة حســب الســياق القانونــي
فــي كل دولــة.
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دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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االنتخــاب وفقـ ًـا لالعتبارات والقانونيــة واالجتماعية واالقتصادية
ـاء علــى ذلــك فــإن المشــرع
والثقافيــة وغيرهــا فــي الــدول ،وبنـ ً
هــو الــذي يقيــد تلــك النشــاطات ويقــرر مشــروعيتها مــن خــال
رؤيتــه بمــا يحقــق المصالــح دون المســاس بحــق المرشــح فــي
التعريــف بنفســه.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الحمــات االنتخابيــة ومشــروعيتها،
ً
ً
اهتمامــا
أيضــا مــن أهــم المحــاور التــي تتطلــب
إال أنهــا تُ عتبــر
ـاال
وتنظيمـ ًـا ،فتركهــا بــا تنظيــم أو مطلقــة بــا قيــود ،يتيــح مجـ ً
ً
خصوصــا إذا مــا رافــق
للخروقــات واالعتــداءات والتجــاوزات،
ذلــك قلــة فــي الوعــي والخبــرة بســبب حداثــة التجربــة االنتخابيــة.

كمــا أن الحمــات االنتخابيــة أحــد ضمانــات تحقيــق انتخابــات
حــرة ونزيهــة وعادلــة اذا مــا تــم تنظيمهــا بشــكل علمــي فهــي
تحــول دون انتشــار المــال السياســي (شــراء األصــوات) وتحــد مــن
الســلوكيات الســلبية التــي قــد تنتشــر إبــان فتــرة االنتخابــات،
فعمليــات الرصــد والتقييــم للعمليــات االنتخابيــة تأخــذ بعيــن
االعتبــار العديــد مــن المعاييــر التــي تســبق وترافــق وتتبــع
ً
توجهــا حــول
الحمــات االنتخابيــة لتشــكل مــع معاييــر أخــرى
نزاهــة وشــفافية وعدالــة العمليــة االنتخابيــة برمتهــا.

※اإلطــار النظــري يتضمــن مفهــوم الحمــات االنتخابيــة
وخصاصهــا مــع تعريــج بســيط علــى مفهــوم البرامــج
االنتخابيــة والمبــادئ األساســية واأليدولوجيــة لألحــزاب.
※اإلطار العملي وتم تقسيمه لمحورين

•المحــور األول التخطيــط االســتراتيجي ومقومــات نجــاح
الحملــة االنتخابيــة

•المحــور الثانــي تســويقي متعلــق فــي كيفيــة القيــام
بالدعايــة السياســية وكســب التأييــد باالعتمــاد علــى
المحتــوى السياســي للقائمــة االنتخابيــة.

※كمــا تــم تضميــن الدليــل إضــاءات عــن التنظيــم القانونــي
للحمــات االنتخابيــة وذلــك لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى شــكل
ومحتــوى الحملــة االنتخابيــة.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

وبنــاء عليــه  تــم تقســيم الدليــل لمجموعــة محــاور نظريــة وعملية
كانــت ثمــرة بحــث وخبــرة ومراجعــة مــن فريــق عمل يحــوي خبرات
متعــددة قانونيــة وإعالميــة وتنمويــة وتدريبيــة وفــق المحــاور
التاليــة:
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الفصل
األول

اإلطار النظري

ســيتم فــي هــذا المحــور الحديث عن مفهوم الحمــات االنتخابية
وأشــكال الدعايــة االنتخابيــة وخصائــص الدعايــة االنتخابيــة وذلــك
علــى النحــو التالي:

وفــي تعريــف آخــر أعتبــرت الحمــات االنتخابيــة أنهــا “كل الجهــود
والمســاعي التــي يقــوم بهــا المرشــحون للترويــج برامجهــم
السياســية بهــدف ترســيخ الثقــة العامــة واســتقطاب أكبــر
دعــم مــن الناخبيــن خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة للدعايــة
االنتخابيــة” .1

 .1المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات -دليل إجراءات الدعاية وتمويل الحمالت االنتخابية الخاص بانتخاب الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  – ٢٠١٣ليبيا،
.https://hnec.ly/wp-content/uploads/2015/11/candidates-elec-adv-guide.pdf
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يمكــن الحديــث عــن الحمــات االنتخابيــة مــن حيــث المفهــوم
علــى أنهــا “شــكل مــن أشــكال الحمــات اإلعالميــة السياســية
ّ
المرشــحين واألحــزاب السياســية للوصــول إلــى
ووســيلة
الناخــب لعــرض األفــكار والبرامــج االنتخابيــة وترتيــب األولويــات
للدائــرة االنتخابيــة ،وذلــك فــي مســعى منهــم لكســب التأييــد
والحصــول علــى أعلــى األصــوات بيــن المنافســين وفقـ ًـا للنظــام
االنتخابــي فــي الدولــة.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

مفهوم الحمالت اإلنتخابية

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

ويتــم هــذه العمليــة مــن خــال ممارســة مــا يعــرف ِبـــ التســويق
السياســي أو اإلقنــاع السياســي أو الدعايــة السياســية والتــي
يقصــد بهــا “المحاولــة اإلعالميــة للتأثيــر فــي إتجاهــات النــاس
ّ
منظمــة للتأثيــر علــى الــرأي
وآرائهــم وســلوكهم فــي محاولــة
العــام”.٢

ً
دورا
ويلعــب التســويق السياســي فــي الحمــات االنتخابيــة
ً
محوريــا فــي صناعــة الصــورة الذهنيــة للمرشــح وخاصــة
الرئاســي ،والمتعلقــة فــي طريقــة الحديــث والشــكل والمظهــر
الخارجــي والكاريزمــا الشــخصية ومهارتــه الخطابيــة وقدرتــه علــى
التعامــل مــع وســائل اإلتصــال وخاصــة الحديــث منهــا.
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 .٢بيســلي  ،:paisllyوكمــا تــم تعريفهــا علــى أنهــا جهــود اتصاليــة تمتــد الــى مــدة زمنيــة تســتند الــى ســلوك مؤسســي
او جمعــي يكــون متوافقــا مــع المعاييــر والقيــم الســائدة بهــدف توجيــه وتدعيــم وتحفيــز اتجاهــات الجمهــور نحــو اهــداف
مقبولــة اجتماعيــا مثــل التصويــت ”.دينيــس ماكويــل ،الرابــط./https://www.politics-dz.com :

أشكال الدعاية اإلنتخابية
وال شــك فــي أن اشــكال الدعايــة السياســية ال تقــع تحــت حصــر
وتتنوع حسب الغاية أو الهدف الذي يسعى الى تحقيقة القائمون
عليهــا؛ كاالســتقطاب أو االنتشــار أو االحتجــاج أو االدمــاج.٣

نجــح حــزب  Voxاإلســباني مــن الوصــول الــى مجلــس النــواب
في نســيان ٢٠١٩أول مرة منذ عهد الدكتاتور فرانثيســكو فرانكو

( )١٩٧٩-١٩٣٦وذبــك بفضــل اســتخدامه دعايــة االســتقطاب

تبنــى إســتراتيجية اختيــار القضايــا الجدليــة
واالنتشــار .حيــث ّ
داخــل المجتمــع اإلســباني مثــل الموقــف مــن المهاجريــن،
وإثــارة قضايــا الحريــات المتعلقــة بالتمييــز الجنــدري أو إقــرار

قانــون رافــض لإلجهــاض حيــث تمثــل هــذه القضايــا أحــد االمور

الجدليــة فــي المجتمــع االســباني.

أهميــة االســتراتيجية فــي الحملــة االنتخابيــة  ،إريــك تشرشــل ،الرابــط �https://carnegieen
 .3درس انتخابــي مــن تونــسّ :
 ، /dowment.orgوكذلــك انظــر :روجــي مشــلي.
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تهــدف إلــى التعريــف بــآراء المرشــح أو الحــزب السياســي،
وذلــك بدفــع األشــخاص غيــر المهتميــن والمتردديــن إلــى تبنــي
قضيــة هــذا الحــزب أو برنامــج هــذا المرشــح بهــدف إيصالهــم
الــى البرلمــان ،وتقــوم هــذه الدعايــة علــى أســس علميــة دقيقــة
ومضبوطــة ،إذ يتطلــب األمــر التعــرف علــى اللغــة المســتعملة
مــن طــرف الجمهــور المســتهدف واهتماماتــه وتخوفاتــه
وتطلعاتــه ،كمــا يتطلــب تجديــد الصــورة التــي كونهــا الجمهــور
عــن مختلــف المرشــحين.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

 .١دعاية االستقطاب واالنتشار:

 .2الدعاية االحتجاجية:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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تســتخدم مــن  طــرف مجموعــات الضغــط والتأثيــر التــي تتخــذ
موقــف مضــاد و تركــز علــى إيصــال رســائل سياســية أو مطلبيــة
الــى صنــاع القــرار مــن خــال أدوات  االحتجــاج الســلمي ،ومــن
أهــم األمثلــة علــى ذلــك حمــات أحــزاب الخضــر المســتمرة لرفــع
وعــي المواطــن األوروبــي بالتحديــات الكبــرى التــي تواجــه القــارة
األوروبيــة؛ ســواء قضايــا تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
فــي أعقــاب احتجاجــات الســترات الصفــراء فــي فرنســا ،أو قضايــا
العدالــة االجتماعيــة وحكــم القانــون ،أو قضايــا البيئــة والتغيــر
المناخــي واالحتبــاس الحــراري ،والتــي يضعهــا حــزب الخضــر
فــي قائمــة أولوياتــه ،ويســعى لتركيــز اهتمــام أوروبــا عليهــا فــي
الفتــرة القادمــة.4

اإلطار النظري

حــزب الخضــر فــي أوروبــا :اســتخدم هــذا األســلوب ونجــح فــي
حصــد مئــات المقاعــد فــي االنتخابــات النيابيــة التــي جــرت فــي
أوروبــا عــام   ،٢٠١٩فالخضــر الفرنســيون أصبحــوا بعــد هــذه

االنتخابــات ثالــث قــوة سياســية وفــي ألمانيــا فــازوا فــي المرتبــة

الثانيــة بواقــع  ٪ ٢١مــن أصــوات الناخبيــن.

 .4باســم راشــد كيــف تؤثــر أحــزاب الخضــر علــى صناعــة القــرار فــي أوروبــا  “”Green waveالمســتقبل لألبحــاث والدرســات
المتقدمــة  ٢٥تمــوز ٢٠١٩

 .3الدعاية اإلدماجية:

تقــوم علــى تجميــع أكبــر قــدر ممكــن مــن الناخبيــن حــول طــرح
المرشــح او الحــزب حيــال قضيــة  معينــة كانــت تشــكل محــل
نقــاش وخــاف ،فتكــون عمليــة االجمــاع علــى مضمــون الطــرح

المقــدم مــن الحــزب او المرشــح وبذلــك تصبــح هــذه القضيــة

مــن الحــزب او المرشــح وبذلــك تختلــف عــن الصــور النمطيــة
فــي االســتقطاب.

 .5التخطيــط االســتراتيجي مــن أجــل ادارة انتخابيــة فعالــة دليــل تطبيقــي ،أنطونيــو ســيبيللي ،المؤسســة الدوليــة للنظــم
االنتخابيــة.2011 ،
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المطروحــة هــي الرابــط المشــترك بين الناخبيــن والطرح المقدم

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

تهــدف إلــى ضبــط آراء واتجاهــات وســلوكات بعــض الفئــات
المشــكلة للــرأي العــام بهــدف خلــق نــوع مــن اإلجمــاع بشــأن آراء
المرشــح وبرامجــه.5

خصائص الدعاية اإلنتخابية

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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إن عمليــة تصميــم الحملــة االنتخابيــة هــي عمليــة متكاملــة
تســتند إلــى مناهــج علميــة فــي التســويق السياســي والدعايــة
اإلنتخابيــة لتحقيــق الــرؤى والتطلعــات واالهــداف التــي يســعى
اليهــا القائمــون عليهــا باســتخدام كافــة األدوات االتصاليــة
والدعائيــة المناســبة ٦،والتــي تتنــوع بيــن اســتراتيجيات إعالميــة

واســتطالعات رأي عــام ودراســة توجهاتــه وقيــاس تجاوبــه
مــع الرســائل اإلعالميــة السياســية التــي تتضمنهــا الحمــات
االنتخابيــة .٧
ومن أهم خصائص هذه الدعاية االنتخابية أنها:

اإلطار النظري

أ .ذات أهداف سياسية:

اذ ينصــب جوهــر الحمــات االنتخابيــة علــى إحــداث التأثيــر وتغييــر
الم َ
قبل باتجــاه مــا يريــده
ســت ِ
اآلراء والقناعــات لــدى الجمهــور ُ
القائــم بالعمليــة االتصاليــة (المرشــح او الحــزب السياســي او
القائمــة) باالســتناد إلــى مضمــون البيــان االنتخابــي الــذي يتــم
تبنيــه مــن قبلهــم والمنســجم مــع أهــداف المرشــح/القائمة.
وعــادة مــا تكــون هــذه األهــداف فــي الديمقراطيــات المتقدمــة

مرتبطــة بأهــداف الحــزب السياســي نفســه مــن أجــل الوصــول
إلــى الســلطة مــن خــال تحقيــق الفــوز باالنتخابــات ،لذلــك نجــد

 . ٦هاروب  Harropعام  ،1990الموسوعة السياسية الرابط./https://political-encyclopedia.org :

 .  ٧قال كافانا  Kavanghعام  ،1996 ،1995الموسوعة السياسية الرابط./https://political-encyclopedia.org :

أن أهــداف الحمــات االنتخابيــة تتمحــور فــي أغلــب األحيــان فــي
الحصــول علــى نســبة كبيــرة مــن أصــوات الناخبيــن والفــوز بهــا.

الرئاســية األمريكيــة  ٢٠١٦عــن الحــزب الديمقراطيــة لتحقيــق

هــدف سياســي وهــو الفــوز باالنتخابــات والوصــول إلــى البيــت

األبيــض.

هدفــت الحملــة االنتخابيــة لحــزب العمــال الجزائــري بقيــادة

«لويــزة حنــون» خــال االنتخابيــة الرئاســية ســنة  ١٩٩٩إلــى إقنــاع

الجماهيــر بمقاطعــة االنتخابــات!

   .الدكتور كمال االسطل ،فت وعلم وتقنيات ادارة الحمالت االنتخابية ،الرابط.http://k-astal.com/index.php  :
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وليــس بالضــرورة ان يكــون الهــدف دائمــا الفــوز باالنتخابــات بــل
قــد يكــون هنــاك أهــداف تتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة او ايصــال
رســالة معينــة لهيئــة الناخبيــن مثــل نشــر االراء او التأثيــر علــى
ســلوك او افــكار جمهــور الناخبيــن حــول قضيــة او مســألة معينــة
او تقديــم معلومــة او الــرد عليهــا ،أو ربمــا يكــون الهــدف الدعــوة
الــى ســلوك يتفــق مــع العمليــة الديمقراطيــة مثــل الدعــوة الــى
مقاطعــة العمليــة االنتخابيــة او الدعايــة المضــادة .٨

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

الحملــة االنتخابيــة للمرشــحة هيــاري كلنتــون لالنتخابــات

ب :تعتمد على وسائل االتصال التقليدية والحديثة:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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ّأثــرت التطــورات التقنيــة فــي وســائل االتصــال الحديثــة علــى
العالقــة بيــن المرشــح واألحــزاب السياســية مــن جهــة ،وبيــن
الناخبيــن مــن جهــة أخــرى ،حيــث أحدثــت هــذه الثــورة التكنولوجيــة
قفــزة نوعيــة فــي نوعيــة وحجــم االتصــال بيــن الطرفيــن ومقــدار
فاعليته بســبب ســرعة انتشــار المعلومة وبثها بث ونشــر الدعاية
االنتخابيــة السياســية فــي مختلــف وســائل اإلعــام ومنصــات
التواصــل االجتماعــي.

اإلطار النظري

ً
أيضــا فــي عمليــة التنبــؤ
وقــد ســاعدت هــذه الثــورة التقنيــة
بشــخصيات األفــراد وســلوكهم عــن طريــق تحليــل البيانــات
ـا دقيقـ ًـا مــن حيــث الثقافــة ومســتواها والمــزاج
الرقميــة تحليـ ً
ً
انتشــارا بيــن
العــام واكثــر الوســائل االعالميــة او االتصاليــة
أوســاطه وغيرهــا مــن المعلومــات التــي يســتطيع المختصــون
الوصــول إليهــا مــن خــال بيانــات الناخــب علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وفــي كثيــر مــن هــذه الحــاالت حدثــت تجــاوزات  
وانتهــاكات خطيــرة كمــا حــدث فــي مــا يعــرف بفضيحــة  
“.٩ ”Cambridge Analytica-Facebook

David Carroll «The Great Hack» Netflix Documentaries 2019- assistant Professor Parsons School of .9
-design

(قــام بمقاضــاة شــركة  Cambridge Analyticaلــدى القضــاء البريطانــي النتهــاك خصوصيتــه واســتخدام بياناتــه االنتخابيــة
دون إذن عــن طريــق تجميعهــا مــن خــال حســابه علــى الفيــس بــوك)
Alexander Nix, presentation at the 2016 Concordia Annual Summit in New York

Jane Mayer, New Evidence Emerges of Steve Bannon and Cambridge Analytica’s Role in Brexit, The
New Yorker Nov 18 2018

«كامبريدج أناليتيكا تدفع ثمن فضيحتها مع فيسبوك» الجزيرة نت أيار ٢٠١٨

فــي فتــرة انتخابــات الرئاســة األميركيــة عــام  ،٢٠١٦قــام المديــر

التنفيــذي لشــركة Cambridge Analytica  “Alexander Nix
دونالــد ترامــب ،وبيــع بيانــات الناخبيــن الرقميــة مــن أجــل التأثيــر

ّ
المتعلقــة بالتصويــت فــي االنتخابــات ،األمــر
علــى قراراتهــم

ً
ً
خطيــرا للعمليــة الديمقراطيــة
انتهــاكا
الــذي اعتبــره الكثيــرون

ّ
األدلــة التــي تربــط أيضـ ًـا بيــن
برمتهــا  .وقــد ظهــرت الكثيــر مــن

 ، Cambridge Analyticaوحملــة ترامــب مــن جهــة ،وبيــن

حملــة « «  Brexitالداعيــة لخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي

واتســع نطــاق مــا بــات يعــرف بفضيحــة «Cambridge

 »Analytica-Facebookدوليــا ،إذ فتحــت هيئــات مســتقلة

مالييــن المســتخدمين فــي فيســبوك .ودعــا نــواب بريطانيــون

رئيــس شــركة فيســبوك مــارك زوكربيــرغ إلــى شــرح الوضــع،
لكنــه لــم يبــادر إلــى تلبيــة الدعــوة ،واكتفــى بالحديــث إلــى

الكونغــرس األميركــي ،وكان موقــع فيســبوك اعتــرف بــأن
بيانــات نحــو  ٨٧مليــون مســتخدم قــد تكــون سـ ّـربت إلــى شــركة
األبحــاث Cambridge Analytica-Facebook
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وحكوميــة وبرلمانيــة تحقيقــات فــي قضيــة اســتغالل بيانــات

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

بالتعاقــد مــع  Steve Bannonمديــر الحملــة الرئاســية للمرشــح

ج :كثافة التغطية:
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ومعنــى ذلــك هــو  الجهود المكثفــة والمتكررة في عملية الدعاية
خــال المــدة الزمنيــة التــي حددهــا القانــون .وتقتصــر الدعايــة
االنتخابيــة علــى عــدد قليــل مــن األفــكار المدروســة والمحكمــة
بطريقــة عميقــة وواضحــة بحيــث تتــرك أثــر لدى المتلقــي ،ويجب
أن تقــوم علــى التكــرار فالجماهيــر ال تتذكــر حتــى أبســط األفــكار،
إذا لــم تكــرر علــى مســامعهم مئــات المــرات لذلــك يجــب إغــراق
الجمهــور بأفــكار وأراء المرشــح أو الحــزب مــن أجــل قطــع الطريــق
أمــام الخصــوم ومــن أجــل اقنــاع جمهــور الناخبيــن باالفــكار التــي
يعتــزم الحــزب او المرشــح تنفيذهــا.10

اإلطار النظري

وتعتبــر عمليــة تكثيــف التغطيــة وتكرارهــا خطــوة الحقــة لمــا
ســبقها فبعــد دراســة وتحليــل اكثــر وســائل االتصــال شــيوعا
وانتشــارا بيــن جمهــور الناخبيــن وبنــاء الرســالة والرؤيــة للحملــة
االنتخابيــة يتــم تحديــد الوســائل التــي ســيتم نشــرها مــن خاللهــا
واالوقــات الزمنيــة وكافــة التفاصيــل التقنيــة الخاصــة بالحملــة
بالتغطيــة والتكــرار.
وفيمــا مــا يلــي أمثلــة علــى تكاليــف الدعايــة االنتخابيــة لبعــض
الحمــات االنتخابيــة المعلنــة وذلــك كمؤشــر علــى كثافــة
التغطيــة كمــا أودرتهــا عــدة وســائل إعالميــة:11

 .10الدكتور كمال االسطل ،فت وعلم وتقنيات ادارة الحمالت االنتخابية ،الرابط.http://k-astal.com/index.php  :
« .11حمالت انتخابية منخفضة التكاليف في فرنسا» القبس اإللكتروني  ٣١آذار ٢٠١٧
https://www.thoughtco.com/cost-of-the-obama-campaign-3367606

بارك اوباما

 774مليون دوالر

الواليات المتحدة
األمريكية

2012

هيليري كلينتون

 500مليون دوالر

الواليات المتحدة
األمريكية

2014
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باراك اوباما

 730مليون دوالر

الواليات المتحدة
األمريكية

2008
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المرشح /
المقدر
القائمة  /الحزب

الدولة

السنة
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إدارة الحملــة االنتخابيــة عمليــة تحتــاج إلــى مهــارات تنظيميــة
متقدمــة فهــي ليســت عمــل عشــوائي أو روتينــي أو بيروقراطــي
بــل تقــوم علــى فهــم عميــق للواقــع المحلــي فــي الدائــرة
االنتخابيــة بكافــة تفاصيلهــا االفقيــة والعاموديــة.

ّ
المنظــم والموثــق لكافــة المعلومــات
وعلــى ضــوء التحليــل
والبيانــات تتــم عمليــة التخطيــط الســليم للحملــة االنتخابيــة
الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى دقــة البيانــات التــي يتــم
الحصــول عليهــا عــن الناخبيــن فــي الدائــرة االنتخابيــة أو الدوائــر
المســتهدفة.
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فــكل فئــة اجتماعيــة او دائــرة انتخابيــة لهــا احتاجاتهــا وأولوياتهــا
وخصائصهــا الحضاريــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة
والســيكولوجية التــي تؤثــر فــي طريقتهــا فــي تفهــم القضايــا
العامــة  ،وهــذه العوامــل ذات تأثيــر علــى شــكل العمــل الدعائــي
والتخطيــط المنظــم لــه.

هـ :ذات مدة زمنية محددة:

تمتــاز الحملــة االنتخابيــة بأنهــا ذات مــدة محــددة ويجــب االلتــزام
بهــذه المــدة خــال تنفيــذ الحملــة االنتخابيــة ،وعــادة يتــم تحديــد
هــذه المــدة بموجــب القانــون او التعليمــات التنظيميــة للعمليــة
االنتخابيــة مــن قبــل الجهــات التــي تشــرف علــى العمليــة
االنتخابيــة ،وفــي العــادة تكــون هــذه المــدة متوســطة ليســت

بالطويلــة وال القصيــرة ،اال ان تقســيم الوقــت ونشــاطات
الحملــة االنتخابيــة يجــب ان تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه المــدة اذ ال
يجــوز بعدهــا وال قبلهــا مزاولــة أي نشــاط انتخابــي.12

المـــــــادة ٢٠
 .أتكــون الدعايــة االنتخابيــة حــرة وفقــا ألحــكام القانــون
ويســمح القيــام بهــا مــن تاريــخ بــدء الترشــح وفــق أحــكام

المـــــــــادة  ١٤مــن هــذا القانــون وتنتهــي قبــل أربــع وعشــرين
ســاعة مــن اليــوم المحــدد لالقتــراع.

االنتخابيــة بمــا فــي ذلــك ضوابــط اإلنفــاق المالــي
بموجــب التعليمــات التنفيذيــة.

المادة ١٤
يبــدأ الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب فــي التاريــخ الــذي يحــدده
المجلــس علــى ان يكــون قبــل التاريــخ المحــدد إلجــراء االقتــراع

بخمســة وعشــرين يومــا علــى األقــل ،ويســتمر لمــدة ثالثــة ايــام
خــال اوقــات الــدوام الرســمي وال يقبــل اي طلــب ترشــح يقــدم
بعــد انتهــاء هــذه المــدة.

 .12حســب المــادة ١٤مــن قانــون االنتخــاب لمجلــس النــواب رقــم  ٦لســنة   ،٢٠١٦والمــادة  ٣مــن التعليمــات التنفيذيــة
الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة.
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 .بتحــدد األحــكام واألســس والضوابــط المتعلقــة بالدعايــة
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“قانون االنتخاب لسنة »- »٢٠١٦الدعاية االنتخابية”

ضوابط الحملة اإلنتخابية
من حيث المضمون
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الحملــة االنتخابيــة قائمــة علــى فكــرة تراكميــة العناصــر
والمكونــات فــكل عنصــر ومكون ضــروري لنجاح المكونات
االخــرى ،وعليــه كلمــا تكاملــت واتحــدت هــذه العناصــر
والمكونــات كلمــا أدت الــى تحقيــق الغايــة والهــدف مــن
الحملــة االنتخابيــة ،وعليــه فــإن المحتــوى القــوي والمؤثــر
لمضمــون نشــاطات الحملــة االنتخابيــة مــع نشــطات
مدروســة علميــا بشــكل جيــد يــؤدي الــى حملــة انتخابيــة
نموذوجيــة ،ويمكــن الحديــث عــن بعــض الســمات
والخصــاص العامــة التــي يجــب أن يمتــاز بهــا المحتــوى
والمضمــون للحملــة االنتخابيــة علــى النحــو التالــي:13
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حيــث نصــت المــادة  ٢٢مــن قانــون االنتخــاب رقــم ١٦
اعــام  ٢٠١٦علــى مجموعــة مــن االدبيــات التــي يجــب ان
تتســم بهــا الحملــة االنتخابيــة وهــي علــى النحــو التالــي:

※إحتــرام حريــة الــرأي والفكــر لــدى االخريــن :وهــذا
يشــمل المرشــحين والمواطنيــن والكافــة فإحتــرام
حريــة الــرأي تعتبــر ركيــزة أساســية مــن ركائــز العمليــة
الديمقراطيــة والتــي تعتبــر االنتخابــات اداتهــا الرئيســية
فبــدون احتــرام حريــة الــرأي والفكــر لــدى االخريــن ال
يمكــن وصــف أي عمليــة بالديمقراطيــة.

 .13تم النص على هذه الخصائص في قانون االنتخاب في المادة  ٢١لعام  ٢٠١٦الساري المفعول.

※عــدم التعــرض ألي دعايــة انتخابيــة لغيــره مــن
المرشــحين ســواء بصــورة شــخصية او بوســاطة
أعوانــه ومؤيديــه فــي حملتــه االنتخابيــة.

※عــدم اإلســاءة ألي مرشــح أو ألي شــخص آخــر بصــورة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو إثــارة النعــرات الدينيــة
أو الطائفيــة أو القبليــة أو اإلقليميــة أو الجهويــة أو
العنصريــة بيــن المواطنيــن.
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※عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن :يجــب ان تتســم الدعاية
االنتخابيــة بالدعــوة الــى المبــادئ والقيــم وتحســين
وتطويــر شــؤون المجتمــع والدولــة ككل وال تتضمــن
اي عبــارات او افعــال تدعــو الــى التمييــز والتفرقــة او
االقصــاء او تفضيــل فئــة علــى أخــرى او اي ســلوك
تمييــزي قائــم علــى العــرق او اللــون او المعتقــد الديني
او الوضــع االقتصــادي او االجتماعــي او التمييــز بيــن
الذكــر واالنثــى او اي شــكل مــن اشــكال التمييــز  .يجــب
ان ال يتضمــن محتــوى ومضمــون الدعايــة االنتخابيــة
اي دعــوة للتمييــز او اثــارة النعــرات الدينيــة أو الطائفيــة
او القبليــة أو األقاليميــة أو الجهويــة أو العنصريــة بيــن
المواطنيــن.
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※المحافظــة علــى أمــن الوطــن واســتقراره :فــا يجــوز
أن تتــم الدعــوة الــى الفوضــى أو العبــث بعناصــر
االمــن واالســتقرار والســلم فــي المجتمــع واالمتنــاع
عــن كل فعــل أو ســلوك مــن شــأنه يؤثــر علــى إســتقرار
عناصــر النظــام العــام فــي المجتمــع مــن االمــن العــام
والســامة العامــة والســكينة العامــة والصحــة العامــة
واالداب العامــة.

الفصل
الثاني

اإلطار العملي
التخطيط اإلستراتيجي
للحملة

األهمية

※تطوير القدرات والمهارات التنظيمية.

※تحسين سرعة االستجابة ألي متغيرات طارئة  .

※التركيــز علــى قضايــا الشــأن العــام الجوهريــة واالبتعــاد عــن
االنغمــاس باالنشــطة اليوميــة اللوجســتية.

※تحديــد القــدرات التنظيميــة والتمويليــة وأدوات   كســب
التأييــد بعيـ ً
ـدا عــن العفويــة أو أو العشــوائية ،وتحديــد الجهــد
والمــوارد الــذي يحتاجــه كل فريــق فــي كل مرحلــة.
※تحديد أهداف الحملة بشكل واضح ودقيق .

 .14دليــل التخطيــط االســتراتيجي لألحــزاب السياســية اداة عمليــة ،منشــورات المعهــد الهولنــدي متعــدد الديمقراطيــات
تاليــف مجموعــة مــن الخبــراء.
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تكمــن أهميــة التخطيط االســتراتيجي إلدارة الحمالت االنتخابية
والقائميــن عليهــا في:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

يتيــح التخطيــط االســتراتيجي للحملــة االنتخابيــة فرصــة االبتعــاد
عــن األنشــطة والمخــاوف اليوميــة ،لصالــح المزيــد مــن التأمــل
فــي قضايــا الشــأن العــام الجوهريــة ووضــع رؤيــة وخارطــة
طريــق لمقترحــات الحلــول مــن خــال صياغــة برنامــج انتخابــي
ويعــرف علــى أنــه “الخطــة التــي يضعهــا القائمــون
متكامــل
ّ
علــى الحملــة للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن أصــوات الناخبيــن
فــي االنتخابــات”.14

※تقديــر المخاطــر والتحديــات التــي ســتواجه الحملــة فــي
ســباقها االنتخابــي ومحاولــة تذليلهــا للوصــول إلــى أفضــل
النتائــج.
دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن بئيــة العمــل السياســي هي بيئــة ديناميكية
متغيــرة؛ تتغيــر فيهــا التشــريعات والقيــادات واألولويــات
والمتطلبــات ولذلــك فــإن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي هــي
عمليــة دائمــة ومتجــددة ويجــب الرجــوع بشــكل مســتمر للخطــط
االســتراتيجية الموضوعــة مــن قبل المرشــحين واألحزاب والتأكد
مــن عــدم تغييــر الظــروف والمعطيــات فــي حالــة اإلصــرار علــى
اســتخدام نفــس االســتراتيجيات المتبعــة سـ ً
ـابقا.
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أشكال االستراتيجيات المستخدمة
في الحمالت االنتخابية

اإلستراتيجية األولى:

الحملة االنتخابية التي تعتمد على الحزب السياسي

 .15موســى يوســف محمــد عســاف    ٤٦إدارة الحمــات االنتخابيــة الناجحــة سلســلة دراســات  »٢٠١٨معهــد البحريــن للتنميــة
السياسية
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حيــث يتــم إدارة الحملــة االنتخابيــة مــن قبــل القائمــة علــى أســس
حزبيــة ،ويتــم تبنــي القائمــة واالعــان عنها على أنهــا قائمة حزبية
مشــكلة مــن حــزب او ائتــاف حزبــي ،ويتــم التركيــز والتأكيــد فــي
محتــوى الحملــة فــي هــذه االســتراتيجية علــى االنتمــاء الحزبــي
للمرشــح واإلشــارة الواضحــة الــى القائمــة حزبيــة ،وهــذا يتوقــف
علــى  علــى مــدى مــا يتمتــع بــه الحــزب السياســي مــن شــعبيه
وجماهيريــة وتأييــد .ويعتمــد المرشــح في هــذه الحالة على برامج
الحــزب السياســي وسياســاته ومواقفــه الســابقة المحــددة فــي
القضايــا الوطنيــة والقوميــة واالقتصاديــة والسياســية ،وتعتمــد
هــذه اإلســتراتيجية علــى هويــة الحــزب وصورتــه الذهنيــة لــدى
ً
وغالبــا مــا يناســب هــذا األســلوب الحــزب
جماهيــر الناخبيــن،
السياســي الــذي يحظــى بأغلبيــة جماهيريــة كبيــرة ولديــه قــدرات
وخبــرات متراكمــة فــي الحمــات االنتخابيــة.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

تعتمــد طبيعــة االســتراتيجية المســتخدمة فــي الحملــة علــى
طبيعــة النظــام االنتخابــي نفســه ويمكــن الحديــث عــن هــذه
االســتراتيجيات 15علــى النحــو التالــي:

اإلستراتيجية الثانية:

الحملة االنتخابية التي تعتمد على المرشح السياسي

وهنــا يكــون مجــال التركيــز فــي الحملــة االنتخابيــة علــى المرشــح

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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بالدرجــة األولــى وصفاتــه الشــخصية ومميزاتــه وانجازاتــه وخبراتــه
الســابقة وموافقــة مــن بعــض القضايــا الوطنيــة والسياســية
ً
وغالبــا مــا تلجــأ بعــض
واالقتصاديــة واالجتماعيــة العامــة،
االحــزاب السياســية الــى هــذه االســتراتيجية وفقـ ًـا للعديــد مــن
المعاييــر منهــا اذا كان المرشــح يتمتــع بجماهيريــة شــعبية عاليــة
وشــخص لــه خبــرة ويحــوز علــى احتــرام وقبــول واســع فــي دائرتــه
االنتخابيــة ،فيتــم اســتقطابه مــن االحــزاب السياســية ليتبنــى
برنامــج الحــزب او ان يكــون مرشــح الحــزب وتلجــأ االحــزاب كذلــك
لهــذه االســتراتيجة فــي حــال لــم يكــن لهــا نفــوذ وانتشــار  فــي
بعــض الدوائــر االنتخابيــة.
اإلستراتيجية الثالثة:

الحملة االنتخابية التي تركز على قضايا معينة

حيــث يتــم التركيــز فــي هــذه االســتراتيجية علــى بعــض القضايــا
المهمــة التــي قــد يتــم اإلعــداد والتمهيــد لهــا قبــل تنفيــذ الحملــة
االنتخابيــة ،أو بــرزت أهميتهــا وصــارت قضيــة ملحــة تفــرض
نفســها علــى الــرأي فــي توقيــت يتزامــن مــع الحملــة االنتخابيــة.

المستويات المختلفة
للتخطيط اإلستراتيجي

المستوى االستراتيجي
المستوى االداري
المستوى التشغيلي

الرؤية البرنامج الرسالة
تحديد االدوار
تخصيص الموارد
ومراقبة األداء
األنشطة اليومية
والعمليات األولية
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مفصــل لنقــاط القــوة
وال يتأتــى ذلــك إال مــن خــال تحليــل
ّ
والضعــف واألولويــات الخاصــة بالقائمــة  /الحــزب السياســي
ومــوارده المتاحــة لتحقيــق أفضــل النتائــج ،وال يعنــي ذلــك
االهــداف
فــي هــذا الســياق النتائــج االنتخابيــة ،بــل تحقيــق ٔ
التنظيميــة كتحديــد مســتويات التمويــل ســواء كانــت ثابتــة أو
متغيــرة ،وتعزيــز القــدرة علــى تنظيــم المهرجانــات والمقابــات،
وبنــاء قواعــد بيانــات دقيقــة وتحســين االتصــال الخارجــي والدعــم
المجتمعــي.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

البــد أن ّ
تكــون إدارة الحملــة االنتخابيــة خــال عمليــة التخطيــط
روى واضحــة لمــا يمكــن تقديمــه فــي حــال النجــاح
االســتراتجي ٔ
والوصــول إلــى البرلمــان وذلــك علــى ضــوء إمكانيــة الموازنــة
العامــة للدولــة (خــال الــدورة البرلمانيــة).

اوال :المستوى االستراتيجي

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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كمــا ســبق االشــارة اليــه ،فــإن اإلدارة االســتراتيجية للحملــة لهــا
العديــد مــن مقومــات النجــاح و ال يتوقف العمــل االنتخابي على
يــوم االقتــراع وحــده ،بــل أن يــوم االقتــراع هــو يــوم حصــد نتائــج
عمــل إمتــد ألشــهر ورربمــا ســنوات قبــل ذلــك ،مــن التخطيــط
والتنظيــم والتنســيق وحشــد الجهــود بشــكل منظــم خــال
الفتــرة القانونيــة للحملــة االنتخابيــة ،هــذا التنظيــم والتنســيق
وهــو مــا يعــرف بالمســتوى االســتراتيجي الــذي يتضمــن عــدة
عناصــر:
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مرشح (القائمة/الحزب) البرنامج االنتخابي والرؤية

16

وهــو العنصــر األهــم فــي المعادلــة بحيــث يجــب أن يمتلــك
مــن البالغــة والــذكاء السياســي واالجتماعــي والقــدرة علــى
حمــل برنامــج انتخابــي يحمــل رؤيــة القائمة/الحــزب وتوجهاتــه
الواضحــة ويعبــر عنهــا .كمــا يجــب أن يمتلــك القــدرة  علــى تحديــد
المشــاكل المتعلقــة بالشــأن العــام ووضــع مقترحــات حلــول
ضمــن خارطــة طريــق واضحــة .باإلضافــة إلــى امتالكــه لصفــات
قياديــة وكاريزمــا سياســية ومهــارة أو ملكــة الحديــث إلــى الــرأي
العــام عبــر الوســائل المتاحــة.

 .16يتــم تحديــد ذلــك وفــق النظــام االنتخابــي المعتمــد فــي الدولــة ،ففــي االردن لــم يتشــرط قانــون االنتخــاب ان تكــون
القوائــم حزبيــة وعليــه يمكــن تشــكيل قوائــم حزبيــة وغيــر حزبيــة.

إدارة الحملة

مستشار التواصل
والهوية السياسية

مسؤول الحملة
االلكترونية

واستطالعات
الرأي العام

مسؤول تمويل
الحملة وجمع
التبرعات النقدية
والعينية

مستشار القواعد
االنتخابية

مسؤول تنظيم
الفعاليات
والمهرجانات

مسؤول تحليل
ومعالجة البيانات

مسؤول
المقر المرشح
واإلشراف على
المتطوعين
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المرشح

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

يفضــل أال يتجــاوز عــدد أفــراد إدارة الحملــة بمــا فيهــم المرشــح
الخمســة أشــخاص ،حتى تكون إدارة فاعلة ومنســجمة ورشــيقة
قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات ســريعة .وتتكــون إدارة الحملــة بالعــادة
مــن مجموعــة خبــراء اســتراتيجيين مختصيــن فــي مجــاالت
التواصــل السياســي وإدارة الحمــات االلكترونيــة واســتطالعات
الــرأي العــام وتحليــل بيانــات القواعــد االنتخابيــة والجــداول
االنتخابيــة وإدارة الفعاليــات والمهرجانــات ومســؤول التمويــل
وجمــع التبرعــات ،وال بــد هنــا مــن توضيــح المقصــود بــاالدارة
وهــي االدراة االســتراتيجية وليــس فــرق العمــل التشــغيلية
والمتطوعيــن وغيرهــم.

جــداول وقواعــد بيانــات للقواعــد الشــعبية مبينــة علــى أســس
علميــة فــي البحــث والتحليــل

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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أهــم أهــداف الحملــة االنتخابيــة هــي الوصــول الــى العــدد الــازم
مــن المقترعيــن الــذي للفــوز فــي المقعــد االنتخابــي ،ويتوقــف
ذلــك علــى دقــة البحــث وعمــق التحليــل لبيانــات االنتخابــات
الســابقة ومحاولــة الوصــول لمعادلــة حســابية تقريبيــة لمعرفــة
عــدد األصــوات االنتخابيــة الالزمــة للفــوز.

إذا كان عــدد المقترعيــن فــي دائرتــك مائــة الــف وكانــت نســبة

التصويــت مثــا  ٪٧٠فهــذا يعنــي ان  ٧٠الــف صــوت ســيتم
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االدالء بهــا .وهــذا يتطلــب معرفــة وتحليــل حجــم المرشــحين
الخصــوم واالحتمــاالت المتوقــع الحصــول عليهــا مــن هــذه

االصــوات ،وتحليــل عــدد االصــوات التــي حصلــت عليهــا اعلــى
القوائــم فــي دائرتــك فــي االنتخابــات الســابقة ،وعــدد االصوات
التــي فــاز بهــا المرشــحون داخــل تلــك القوائــم ،وهــذا كلــه

يعطيــك فكــرة عــن التحالفــات التــي يمكــن بناؤهــا او القوائــم

التــي يمكــن تشــكيلها او االنضمــام اليهــا .مــن خــال وضــع

تقديــرات واقعيــة لألصــوات التــي يمكــن ان تحصــل عليهــا
القائمــة مــن خــال المرشــحين فيهــا ،وتقديــر واقعــي لألصوات

التــي يمكــن ان تحصــل عليهــا داخــل القائمــة.
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وهنــا يجــب االنتبــاه إلــى ضــرورة عــدم االعتمــاد علــى المعرفــة
الشــخصية أو التقديــر الشــخصي والتوقعــات مــن قبــل القائميــن
علــى الحملــة مهمــا كان مقــدار ســعة اطالعهــم أو حجــم خبرتهــم
نتيجــة خــوض العمليــة االنتخابيــة مــرات ســابقة ،فالمعلومــات
الديمغرافيــة والســكانية وغيرهــا متغيــرة ومتطــورة بشــكل
متكــرر ولعــل االمزجــة واالهتمامــات تتغيــر مــن وقــت آلخــر
وفقـ ًـا للعديــد مــن المعطيــات وهنــا تكمــن أهميــة تطويــر قاعــدة
بيانــات ومعلومــات القواعــد االنتخابيــة بشــكل مســتمر ودوري
وتصنيفهــا بشــكل يســهل الرجــوع اليهــا والبحــث فيهــا ،ومــن
أهــم هــذه المعلومــات التــي ال بــد مــن معرفتهــا:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

وهــذا يتطلــب ان توجــه الحملــة االنتخابيــة لعــدد كبيــر يفــوق عــدد
االشــخاص المتوقــع ان يمنحــوا أصواتهــم لمرشــح الحملــة.
وهــذا يتطلــب وضــع خطــة إلســتهداف الناخبيــن ،وتعتبــر عمليــة
البحــث وجمــع المعلومــات مــن أهــم المراحــل التــي يجــب ان
يقــوم بهــا المرشــح او القائمــة المترشــحة ،وقــد تكــون عمليــة
جمــع المعلومــات بطريقــة كميــة أو نوعيــة ليصــار بعــد ذلــك إلــى
تحليلهــا مــن قبــل خبــراء واســتخدم مخرجاتهــا فــي عمليــة صياغــة
البرنامــج االنتخابــي والرســائل اإلعالميــة والحشــد لصالح الحملة
االنتخابيــة

※ ما هي نتائج الدورة السابقة لالنتخابات؟
※ومن ترشح ومن فاز؟

※ومــا هــي نســب الفــوز ،ومــا هــو الفــارق بيــن

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

الفائزيــن والذيــن لــم يحالفهــم الحظ؟

الدائرة
االنتخابية

※مقارنة البرامج ورســائل السياســية للفائزين
والخاسرين.
※معــدل اقبــال الناخبيــن فــي الدائــرة نســبة
التصويــت مقارنــة ببقيــة الدوائــر؟

※الفروقــات فــي جــداول الناخبيــن؟ الناخبيــن
الذيــن بلغــوا ســن االنتخــاب؟
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※تحليــل القواعــد االنتخابيــة :وهــذا يتطلــب
الفهــم الدقيــق للنظــام االنتخابــي؟
※وكيفية تشكيل القوائم؟

※ومــا هــو العــدد الــذي تحتاجــه للنجــاح
فــي االنتخابــات علــى المســتوى الفــردي
والقائمــة؟
القواعد
االنتخابية

※ما هو حجم الدائرة التي ستترشح فيها؟

※مــا هــي خصائــص تلــك الدائــرة؟ هــل هــي
ريفيــة؟ ام حضريــة؟

※ومــا عــدد الســكان فيهــا وهــل كلهــم
مواطنــون ام فيهــم عــدد ال يتمتــع بحــق
االنتخــاب مثــل الالجئيــن؟

※ما هو المناخ السياسي للدائرة االنتخابية؟

※ومــا هــي االحــزاب االكثــر نشـ ً
ـاطا او انتشــار
فيهــا؟

※  ما هي سمات الناخبين في دائرتك؟

※مــا هــو التشــكيل الديمغرافــي للناخبيــن؟
التوجهــات
االهتمامــات؟
االعمــار؟
السياســية؟ االنتمــاءات؟ المســتوى
التعليمــي؟ المهــن التــي يعملــوا فيهــا؟
متوســط الدخــل؟

※مــا هــي الخلفيــات الدينيــة والعرقيــة فــي
دائرتــك االنتخابيــة؟
※من هم الخصوم؟

※ومن يملك فرص النجاح؟

الخصوم

※ومــا هــو برنامــج الخصــوم االنتخابــي
ا لسيا ســي ؟
※وكيف يختلف عن برنامجك؟
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اهتمامات
القواعد
االنتخابية

※هــل يمكــن الحصــول علــى جــدول الناخبيــن
فــي الدائــرة؟ لعــام االنتخــاب واالعــوام
الســابقة؟

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

※مــا هــي أبــرز القضايــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة او الصحيــة او البيئيــة التــي
تحــوز علــى اهتمــام غالبيــة ســكان الدائــرة
ا ال نتخا بيــة ؟

االستهداف وكسب التأييد

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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ويعتبــر االســتهداف الخطــوة االكثــر تخصصيــة ودقــة اذ ينطلــق
مــن فرضيــة واضحــة بعــدم قــدرة أي مرشــح الحصــول علــى ثقــة
الناخبين بنســبة ، ٪١٠٠فالحملة التي تســتهدف جميع  الناخبين
هــي حملــة غيــر واقعيــة ،حيــث ال يمكــن مرشــح واحــد  االختيــار
السياســي المناســب للجميــع .فــكل شــخص علــى المســتوى
السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي لــه مؤيديــن ومعارضيــن.
وكذلــك فــإن احتياجــات االفــراد تختلــف حســب حالهــم واحوالهــم
 ،كاألغنيــاء والفقــراء وكبــار الســن لهــم احتياجــات مختلفــة عــن
غيرهــم والشــباب والمــرأة واالقتصادييــن ورجــال االعمال ،وأمام
ذلــك لــن يســتطيع المرشــح اســتهداف جميــع هــذه الفئــات
النــه يحكــم بالفشــل علــى الحملــة ألن االســتهداف العــام يهــدر
المــوارد والكــوادر البشــرية ويؤثــر علــى عناصــر قــوة الحملــة
االنتخابيــة ،فــا بــد مــن تركيــز المــوارد والكــوادر علــى الفئــات
المســتهدفة والمحــددة مسـ ً
ـبقا فــي الخطــة االســتراتيجية.

المعرفة الجيدة بالحلفاء

وهــذا يتضــح اكثــر كلمــا كانــت عمليــة جمــع المعلومــات دقيقــة
وكلمــا اقتربــت الحملــة االنتخابيــة مــن التنفيــذ ،يجــب علــى
المرشــح ان يعــرف جيــدا ان هنــاك معارضيــن فعاليــن لــه فــي
الدائــرة االنتخابيــة وعليــه ان يرســم خطــة واليــة للتعامــل مــع هذه
المعارضــة وحصرهــا ومتابعــة كل مــا يصــدر عنهــا ،وفــي ذات
الســياق ايضــا ال يهمــل او ينســى ان المعارضــة الخفيــة ربمــا

محايدة
معارضة ساكنة

فعالة
معارضة ّ

حلفاء ساكنين
فعالين
حلفاء ّ
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كمــا انــه مــن بيــن الحلفــاء الذيــن يجــب ان يســعى المرشــح
الــى معرفتهــم هــم الناخبيــن المحايديــن  ،حيــث تشــكل هــذه
الفئــة أكثــر شــريحة يمكــن اســتقطابها وتغييــر رأيهــا بســبب عــدم
اتخاذهــا لموقــف بشــأن العمليــة االنتخابيــة والمرشــحين بعــد  .
أمــا المعارضيــن بشــدة فــا جــدوى مــن إقناعهــم وهــوالء ربمــا
اخطــر فئــة حيــث يتنزفــون القدرات والطاقــات والوقت  ،يجب ان
يكــون لــدى المرشــح القــدرة علــى تقييــم هــوالء الحلفــاء .أمــا عــن
المؤيديــن بشــدة فهــؤالء شــركاء اســتراتيحين يجــب االســتفادة
مــن طاقتهــم فــي دعــم مجهــود الحملــة كمتطوعيــن .
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ال تقــل أهميــة عــن المعارضــة الصريحــة بــل ربمــا تكــون اشــد
خطــورة منهــا وهنــا علــى المرشــح ان يعــي جيــدا كيفيــة التعامــل
مــع هــذه المعارضــة والتاثيــر عليهــا ومحاولــة كبــح جماحهــم فــي
التأثيــر علــى الناخبيــن حيــث ان المعارضــة الخفيــة للمرشــح لديهــا
ســبب ال ترغــب بالمعارضــة الصريحيــة لهــذا الســبب فعلــى
المرشــح ان يعــي تمامــا هــذه االســباب ويســعى الــى ضبــط
وقــع هــذه المعارضــة.

يجــب التركيــز بشــكل مكثــف علــى األصــوات غيــر المحســومة

أي ...المحايــدون
دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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※من هم؟ ما هي مناطق سكنهم؟
※مــا هــي وســائل االعــام الذيــن يتابعونهــا؟ ماهــي قنــوات
تواصلهــم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي

※مــا هــي مطالبهــم أو اهتماماتهــم فيمــا يتعلــق بالشــأن
العــام

※مــا هــي الحلــول المطروحــة أو الخيــارات السياســية

المقبولــة لديهــم فيمــا يتعلــق بقضايــا الشــأن العــام

※ما هي فئاتهم العمرية والجندرية والتعليمية
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※كيــف يمكــن اقناعهــم بالمشــاركة االنتخابيــة؟ كيــف
يمكــن اقناعهــم بالتصويــت لحزبــك او قائمتــك

محتوى سياسي حقيقي وقوي وقريب من الناس

※وجود مصدر واضح للمعلومات للحملة والعاملين فيها.

※بنــاء صــورة ذهنيــة وهويــة سياســية واضحــة للحملــة
االنتخابيــة أو المرشــح  .

※اكســاب الحملــة االنتخابيــة المصداقيــة أمــام الناخبيــن
والمموليــن عنــد وجــود خطــة عمــل بــدل مــن الحملــة
الدعائيــة المليئــة بالشــعارت.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة انســجام هــذه العوامــل مــع بعضهــا
حيــن اســتخدامها بحيــث ال يقــف المرشــح في موقــف متناقض
أمــام مرشــحيه حيــث يتوحــد الخطــاب السياســي للمرشــح
ومبادئــه ورؤيتــه .وعليــه يمكننــا القــول كلمــا كان لدينــا بيــان
انتخابــي قــوي كلمــا انعكــس علــى المحتــوى السياســي للحملــة
االنتخابيــة ،فالمســألة طرديــة.
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ويجــب أن ينطلــق هــذا المحتــوى كلــه مــن القيــم األساســية
والمبــادئ العامــة للحــزب أو القائمــة ويســتند فــي المراجعــة
والتقييــم علــى مــا تــم تحقيقــه فــي الفتــرة األخيــرة ( ســواء مــن
قبل المرشح أو القائمة ككل أو الحزب ) ،كما يتضمن األهداف
االســتراتيجية المنــوي تحقيقهــا خــال الفتــرة التشــريعية القادمــة
وخارطــة طريــق لتحقيقهــا بمعنــى الرؤيــة الشــمولية للمرشــح
/القائمــة /الحــزب علــى المــدى القصيــر بالعــادة  ٥-٤ســنوات.
وتكمــن أهميــة وجــود مثــل هــذا المحتــوى السياســي الواضــح
والمكتــوب فــي :

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

يقصــد بالمحتــوى السياســي أي مضمــون تقدمــه الحملــة
االنتخابيــة علــى شــكل رؤيــة وبرنامــج انتخابــي ورســائل إعالميــة
وخطابــات جماهيريــة ومقابــات صحفيــة ســواء كتابــة أو حديثـ ًـا».

ثانيا :المستوى االداري

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

والمســتوى االداري هنــا يذهــب بإتجــاه تنظيــم الحملــة االنتخابيــة
هــو ذو ابعــاد اداريــة تنظيميــة وقانونيــة نوعــا مــا يجــب أخذهــا
بعيــن االعتبــار ،منهــا مــا يتعلــق بالمحتــوى كمــا ســبق ذكــره
ومنهــا مــا يتعلــق بأمــكان وســلوكيات يحظــر القيــام بهــا ويتــم
تنظيمهــا عــادة فــي القوانيــن والتعليمــات التــي تنظــم الحمــات
االنتخابيــة ،وفــي االردن تــم تنظيــم ذلــك فــي قانــون االنتخــاب
وفــي التعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة
لإلنتخــاب.١٧
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 .١٧للمزيــد مــن المعلومــات حــول التشــريعات المتعلقــة بالحمــات اإلنتخابيــة فــي األردن ،يرجــى زيــارة موقــع الهيئــة
المســتقلة لإلنتخــاب علــى الرابــط التالــي:

https://www.iec.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7
%D8%AA

ثالثا :المستوى التشغيلي

 .1مدير الحملة االنتخابية:

يجــب ان يتــم اختيــاره بعنايــة ودقــه وان يكــون مــن االشــخاص
المقبوليــن فــي الدائــرة االنتخابيــة ولــه ســمعة حســنة ولعــل هــذا
مــن أهــم القــرارات التــي يتخذهــا المرشــح او القائمــة علــى حــد
ســواء ،وان يكــون موضــع ثقــة تامــة وان يكــون مشــترك فــي
االهــداف والرؤيــة وكافــة تفاصيــل الحملــة االنتخابيــة ليكــون لــه
القــدرة علــى حســن االدارة والتخطيــط.
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ومــن المهــم أن يتحلــى القائمــون علــى الحملــة  بالقــدرة علــى
ضبــط النفــس والحمكــة والتأنــي والدراســة العميقــة لكافــة
المتغيــرات خــال عمليــة التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ حتــى
ومــا بعــد االنتهاء.وهنــاك مجموعــة مــن الخطــوات علــى
المســتوى التنظيمــي يجــب ان تتوافــر لهــذه الغايــة منهــا:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

لعــل عمليــة تنظيــم الحملــة االنتخابيــة بشــكل حرفــي ومهنــي
ال يقــل اهميــة عــن غيــره مــن المراحــل وعليــه يجــب ان تتســم
كل االجــراءات التــي تتــم بالتنظيــم والتدبيــر بعيــدا عــن الفوضــى
وســوء التنظيــم واالنفعــال فالحملــة االنتخابيــة ذات ابعــاد
نفســية وشــخصية واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وغيرهــا مــن
المتداخــات.

 .2التخطيط لمراحل الحملة االنتخابية:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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وهــذه المرحلــة يجــب ان تنطلــق مــن برنامــج عمــل مشــترك بيــن
فريــق ادارة الحملــة االنتخابيــة ويقــع العــبء االكبــر فيهــا علــى
مديــر الحملــة الــذي يشــرف علــى اعــداد البرنامــج مــن البدايــة
الــى النهايــة واالشــراف علــى تنفيــذه ويتضمــن ذلــك ذكــر كافــة
التفاصيــل الخاصــة بالحملــة بشــكل دقيــق مــع االطــار الزمنــي
الخــاص بذلــك ومراعــاة المواعيــد القانونيــة للحملــة وهــذا
يتطلــب ادراك وفهــم للمنظومــة القانونيــة والتنظيميــة الخاصــة
بالعمليــة االنتخابيــة فــي اي دولــة.

 .3توزيع المهام واالدوار:

اإلطار العميل التخطيط اإلسرتاتيجي للحملة

كمــا ســبق فــإن الحملــة االنتخابيــة مكونــه مــن فــرق عمــل وعليــه
يجــب ان تكــون االدوار موزعــة بشــكل واضــح على اعضــاء الحملة
وفريــق العمــل وان يتــم ضمــان فهــم هــذه االدوار بشــكل واضح
والتاكيــد علــى تكامــل هــذه االدوار وان عمــل عضــو الفريــق يقــود
الــى نجــاح عمــل العضــو االخــر وعليــه يجــب ان تتســم هــذه
العمليــة بالتشــاركية واالطــاع علــى كل االنشــطة مــن قبــل
الفريــق حتــى يــدرك كل منهــم طبيعــة عملــه وعمــل زميلــه فــي
الفريــق.

 .4تحضير المقر االنتخابي:
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أمــا بالنســبة للقــرارات االســتراتيجية فإنــه يفضــل ان تنحصــر
بثــاث الــى خمســة اعضــاء مــن الفريــق كمــا ســبق بيانــه ،وال بــد
مــن اختيــار اعضــاء الفريــق ايضــا بشــكل دقيــق ومــن االشــخاص
ذوي االختصــاص والخبــرة فــي مجــال عملهــم وتقســيم
العمــل فمنهــم مــن هــو المالــي والمختــص بالنقــل والجــداول
االنتخابيــة والمختــص باللوجســتيات واالعــام والقانــون والمــرأة
واالرشــيف والرصــد وغيرهــا مــن المهــام حســب االختصــاص
ً
دورا اكبــر
والحاجــة وتلعــب الدائــرة االنتخابيــة والنظــام االنتخابــي
فــي تحديــد مالمــح فريــق الحملــة االنتخابيــة.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

ويتقاطــع هــذا المســتوى بيــن المســتوى اإلداري والتشــغيلي
حيــث يتعيــن اختيــار مقــر للحملــة االنتخابيــة يتــم فيهــا اســتقبال
فــرق المتطوعيــن واجــراء اســتطالعات الــرأي وحجــز المواصــات
ونقــل المتطوعيــن وغيرهــا مــن االعمــال والنشــاطات اليوميــة.

 .5االستشارات المتخصصة:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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يجــب ان يكــون هنــاك عــدد مــن االشــخاص ذوي الخبــرة
واالختصــاص بالشــؤون السياســية والحزبيــة واإلعالميــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة يتــم اللجــوء اليهــم ألخــذ
استشــارتهم فــي اي محــاور او اي اخطــاء او عثــرات قــد تحصــل
خــال تنفيــذ الحملــة االنتخابيــة او لعــرض بعض القــرارات عليهم
قبــل تنفيذهــا ،وهــوالء المستشــارين فــي العــادة يكونــون مــن
اصحــاب الخبــرات الكبيــرة فــي المجتمــع والدائــرة االنتخابيــة
ويحضــون باحتــرام واســع ويجــب ان يكونــوا مــن المؤيديــن
والمتابعيــن لشــؤون الدائــرة االنتخابيــة وواقــع الخصــوم
والمجتمــع بشــكل عــام.

اإلطار العميل التخطيط اإلسرتاتيجي للحملة

.6تنظيم االعمال اليومي للمرشح /المرشحين في القائمة:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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فــي هــذه المرحلــة يجــب التفريــق فــي عمليــة التنظيــم اذا كان
النظــام االنتخابــي يعتمــد علــى المرشــح الفــرد او القائمــة وعليــه
يتــم العمــل علــى بنــاء وتخطيــط الجــدول اليومــي للمرشــحين في
اقالئمــة وتحديــد المناســبات واالعمــال التــي ســوف يحضرونهــا
ومــن يحضــر مــع مــن ومــا هــو الــدور المطلــوب اذا كان افتتــاح
او القــاء كلمــات او غيــر ذلــك مــن نشــاطات ،وكذلــك تقســيم
الدائــرة االنتخابيــة والحلفــاء وتقســيم العمــل علــى المرشــحين
فــي القائمــة علــى تلــك المناطــق ومراعــاة مــن مــن المرشــحين
االقــرب لتنفيــذ تلــك الزيــاره مــن عدمهــا وهــذا يتوقــف علــى
مقبوليتــه لــدى جمهــور تلــك الدائــرة فهــذه العمليــة ايضــا مهمــة
وتحتــاج الــى تحليــل عميــق وتخطيــط جيــد مــن قبــل مديــر الحملة
والمرشــحين فــي القائمــة.

الفصل
الثالث

التسويق السياسي

وقــد ازدادت أهميــة التســويق السياســي مــع تطــور وســائل
االتصــال الحديــث ودخــول التكنولوجيــا الحديثــة والعالــم
االفتراضــي كأداة مــن أدوات تواصــل السياســين مــع الجمهــور
لترويــج أفكارهــم.،

 .١٨د .عبـــد ربـــه عبـدالقـــادر العنــــزي جامعــة األزهــر  -غــزة – فلســطين نظـريــــة التسـويــــق السيـاســـي المفاهيـــم والــدالالت
في المجـــال السيـاســـي
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تعتبــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة الرائــدة فــي مجــال الدراســات
السياســية وخاصــة تلــك المتعلقــة فــي الحمــات االنتخابيــة
وآليــات الترويــج للمرشــحين ،ويعــود الســبب فــي ذلــك فــي
األهميــة التــي يعطيهــا العالــم أجمــع في ســير ونتائــج االنتخابات
الرئاســية األمريكيــة لمــا فــي ذلــك مــن أثــر مباشــر علــى
السياســيات الخارجيــة األمريكيــة المرتبطــة بعالقاتهــا بالــدول
ودعمهــا لهــا .فأصبحــت بذلــك الواليــات المتحــدة صاحبــة الريادة
فــي مجــال التســويق السياســي وتحديــد الهويــات السياســية
لمرشــحي الرئاســة وتطويــر مهاراتهــم فــي االتصــال وصقــل مــا
يســمى بالكاريزمــا السياســية أمــام الجمهــور ومــن خــال وســائل
اإلعــام

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

التســويق فــي المجــال السياســي والمعرفــة المتعلقــة بــه هــي
ً
نســـبيا علــى الرغــم مــن وجــوده فــي المجــال
ظاهـــرة جديـــدة
االجتماعــي ،وتطبيقــات التســويق في المجال السياســي  وذلك
بســبب ســعي الفاعليــن السياســـين مـــن أحـــزاب وحكومـــات
ومنظمــات وجماعـــات ضغـــط إلــى دمـــج أدوات التســـويق
فــي اســتراتيجية تســـويق متماســكة إلداراة السياســـة ،ووضـــع
السياســـات واالســتراتيجيات والحمــات الدعائيــة.١٨

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال ممارســة مــا يعــرف ِبـــ “اإلقنــاع
السياســي أو الدعايــة السياســية” التــي يقصــد بهــا “المحاولــة
اإلعالميــة للتأثيــر فــي اتجاهــات النــاس وآرائهــم وســلوكهم فــي
ّ
منظمــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام .١٩”.ضمــن معادلــة
محاولــة
علميــة تتكــون مــن القائــم باالتصــال ( السياســي) والمتلقــي
( جمهــوره) والمحتــوى السياســي أو الرســائل اإلعالميــة التــي
يوجههــا بهــدف التأثيــر فــي آراء النــاس.

وتخضــع هــذه المعادلــة لنفــس األدبيــات التــي تتحكــم فــي علــم
االتصــال الجماهيــري مــن حيــث األطــراف المعنيــة وطــرق التأثيــر
واألجنــدات واآلولويــات علــى النحــو اآلتــي:

52
التسويق السيايس

القائم باالتصال وصاحب
األجندة السياسية سواء
كان حزب أو قائمة أو
مرشح مستقل

المرشح

المرسل
الرسالة

الوسيلة اإلعالمية
سواء كانت تقليدية
رسمية أو شبكات
التواصل االجتماعية

المحتوى
السياسي

الناخب

المتلقي
البرنامج االنتخابي
 /الرسائل الدعائية /
الخطابات الجماهيرية
والمقابالت الصحفية
 .١٩بيســلي ،:paisllyوكمــا تــم تعريفهــا علــى أنهــا جهــود اتصاليــة تمتــد الــى مــدة زمنيــة تســتند الــى ســلوك مؤسســي
او جمعــي يكــون متوافقــا مــع المعاييــر والقيــم الســائدة بهــدف توجيــه وتدعيــم وتحفيــز اتجاهــات الجمهــور نحــو اهــداف
مقبولــة اجتماعيــا مثــل التصويــت ».دينيــس ماكويــل ،الرابــط:

/https://www.politics-dz.com

وعلــى الرغــم مــن أهميــة وســائل اإلعــام فــي إيصــال المحتــوى
إال أن تبقــى عمليــة التواصــل الشــخصي المباشــر مــن
السياســي ّ
أهــم وســائل التأثيــر فــي توجهــات النــاس وآرائهــم وقــد تــم اثبــات
ً
علميــا مــن خــال دراســة أجريــت فــي الواليــات المتحــدة
ذلــك
االمريكيــة بعنــوان “خيــار األمــة ”١٩٤٠-أو “التأثيــر الشــخصي”
والتــي قــام بهــا الباحثــان . Katz-Lazaerrsfeldكان الهــدف
مــن هــذه الدراســة التعـ ّـرف علــى الطــرق التــي تؤثــر فــي صناعــة
الــرأي العــام المتعلــق باختيــار المرشــح االنتخابــي ودور وســائل
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ويمكــن قيــاس هــذا الصــدى أو األثــر علميـ ًـا فــي حــال الحمــات
االنتخابيــة مــن خــال مــا يعــرف باســتطالعات الــرأي العــام التــي
تقيــس توجهــات الناخبيــن وآرائهــم فيمــا مــا تلقــوه مــن محتــوى
سياســي خــال فتــرة الدعايــة االنتخابيــة حيــث تقــوم مؤسســات
ً
ـتنادا آلليــات وأدوات إحصائيــة
وبيــوت خبــرة بهــذه العمليــة اسـ
ورياضيــة ومهمــا بلغــت دقــت هــذه االســتطالعات فإنهــا مجــرد
مؤشــر لهــذا الصــدى واألثــر حيــث ال يمكــن التحقــق منــه بشــكل
مؤكــد إال مــن خــال نتائــج صناديــق االقتــراع.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

ويســمى رد الفعــل الراجــع مــن المســتقبل إلــى المرســل وقــد
يكــون سـ ً
ـلبيا أو إيجابيـ ًـا بالصــدى بينمــا تســمى نتيجــة هــذا الفعل
التواصلــي باألثــر ســواء كان هــذا األثــر النفســي أو االجتماعــي  
الــذي تحدثــه بيئــة االتصــال وهــي الظــروف االجتماعيــة أو
السياســية أو الثقافيــة التــي يجــري فيهــا االتصــال.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

االتصــال الجماهيــر فــي هــذا المجــال ،وكان موضوعهــا تحليــل
خطــب الحملــة الرئاســية ،وغيرهــا مــن الرســائل السياســية التــي
قدمتهــا الصحــف والمجــات ،حيــث قــام الباحثــون بمتابعــة آراء
عينــة مــن الســكان علــى فتــرات قبيــل وأثنــاء الحملــة االنتخابيــة
وتوصــل الباحثــان إلــى النتائــج التاليــة:
“نظرية االتصال الشخصي؛ تدفق المعلومات على
مرحلتين
”Two-step flow model of communication
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الرسالة
اإلعالمية
المعدلة
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الخطوة
األولى

المرسل

المؤثر

الجمهور

نتائج دراسة نظرية االتصال الشخصي
وإنمــا جماعيــة ،وتفســير ذلــك أن النــاس يعيشــون أوضاعا

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

※عمليــة تكويــن الــرأي االنتخابــي ليســت عمليــة فرديــة

كان العامــل المؤثــر فــي تكويــن رأي الناخبيــن وليــس
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اجتماعيــة متقاربــة ،تجمعهــم عــادة مصالــح ومشــاعر

واحتياجــات مشــتركة ،وينعكــس ذلــك علــى اتجاهاتهــم
وآرائهــم ،ومنهــا آرائهــم السياســية فيمــا يتعلق بالشــخص
أو الحــزب الــذي يؤيدونــه فــي االنتخابــات.

※أفــراد العينــة كانــوا يشــاركون الجماعــات التــي ينتمــون
إليهــا فــي المناقشــات والحــوار ،وأن االتصــال الشــخصي

وســائل اإلعــام كمــا كان معتقــدا.

عــن ســواهم بكونهــم أكثــر اتصــاال بوســائل االتصــال

الجماهيريــة مــن صحــف ومجــات وإذاعــة وأنهــم احــرص
مــن غيرهــم علــى متابعتهــا ونقــل مضمونهــا إلــى باقــي

أفــراد الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا ،وأطلــق علــى هــؤالء
األفــراد «قــادة الــرأي».

التسويق السيايس

※وجــود أفــراد داخــل كل جماعــة هنــاك أشــخاص يتميــزون

اوال :استراتيجية التسويق السياسي

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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يقصــد «باالســتراتيجية» فــي ســياق الحمــات االنتخابيــة،
الخطــة التــي تضعهــا الحملــة للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن
أصــوات المقترعيــن فــي االنتخابــات .تكمــن أهميــة التخطيــط
االســتراتيجي للحمــات االنتخابيــة فــي تعزيــز أدائهــا وتحســين
القــدرات التنظيميــة وســرعة االســتجابة للظــروف والمتغيــرات  ،
بحيــث تنتقــل مــن االنغمــاس فــي األنشــطة اليومية اللوجســتية
ً
عمقــا تهــم الناخــب علــى المــدى
والتفكيــر فــي قضايــا ٔاكثــر
الطويــل.٢٠
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كمــا أنــه يمكــن القائميــن علــى الحملــة من وضع أهــداف محددة
قابلــة للتنفيــذ ممــا يعــزز عملهــم فــي الدعاية السياســية وكســب
ً
بعيــدا عــن العفويــة أو االســتدراج مــن قبــل الخصــوم
التأييــد
وبالمحصلــة تحقيــق نتائــج أفضــل.

وحتى تتمكن الحملة االنتخابية من تحقيق ذلك البد أن تتشكل
روى واضحــة لمــا يمكــن تقديمــه فــي حــال النجــاح فــي
لديهــا ٔ
ضــوء إمكانيــة الموازنــة العامــة للدولــة (خــال الــدورة البرلمانيــة/
الرئاســية) وال يتأتــى ذلــك إال مــن خــال تحليــل لنقــاط القــوة
والضعــف واألولويــات الخاصــة بالقائمــة /الحــزب السياســي
النتايــج األفضــل فــي هــذا الســياق
ومــوارده االمتاحــة .وال تعنــي
ٔ

 .٢٠بيســلي  ،:paisllyوكمــا تــم تعريفهــا علــى أنهــا جهــود اتصاليــة تمتــد الــى مــدة زمنيــة تســتند الــى ســلوك مؤسســي
او جمعــي يكــون متوافقــا مــع المعاييــر والقيــم الســائدة بهــدف توجيــه وتدعيــم وتحفيــز اتجاهــات الجمهــور نحــو اهــداف
مقبولــة اجتماعيــا مثــل التصويــت ”.دينيــس ماكويــل ،الرابــط:
https://www.politics-dz.com/.

محتوى
سياسي
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إعالمية ذكية

الجمهور
المستهدف

رؤية

وسيط
مناسب

أثر ايجابي
وصدى
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النجــاح النهائــي لعمليــة التخطيــط االســتراتيجي هــو فــي تقديــر
المــوارد الكافيــة المتاحــة والجهــد الــذي تحتــاج الحملــة بذلــه .فــي
ضــوء ذلك،وتقديــر المخاطــر والتحديــات التــي ســتواجه الحملــة
فــي ســباقها االنتخابــي ومحاولــة تذليلهــا للوصــول إلــى أفضــل
النتائــج .وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

النتائــج االنتخابيــة بــل يقصــد بهــا تحقيــق ٔاهــداف تنظيميــة مثــل
مســتويات التمويــل المســتقرة ٔاو المتزايــدة  ،وتعزيــز القــدرة
علــى تنظيــم المهرجانــات والمقابــات وتنظيــم بيانــات القواعــد
االنتخابيــة وتحســين االتصــاالت الخارجيــة والدعــم المجتمعــي

أوال :تحديد الهوية السياسية /االنتخابية
ً
“:”political persona

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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يجــب أن ينســجم المحتــوى السياســي مــع الهويــة السياســية
للحملــة أو “ ”political personaبحيــث ال يناقــض الخطــاب
السياســي للمرشــحين األدبيــات الحزبيــة أو المبــادئ األساســية
أو األيدولوجيــا التــي اســتمد منهــا البرنامــج االنتخابــي
بناء على الجمهور المستهدف
“ ”Manifestoوأن يتم صياغته ً
والهويــة السياســية.

ثانيا :صياغة الرسالة اإلعالمية:
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يعــرف  Pual Tullyالرســالة اإلعالميــة علــى أنهــا“ :مجموعــة
ّ
محــدودة مــن المعلومــات الصادقــة التــي ينقلهــا المرشــح
والحملــة باســتمرار مــن أجــل إقنــاع الجمهــور لالختيــار بيــن
المرشــحين ليتمكنــوا مــن تمثيلهــم” .٢١وحتــى تكــون هــذه
فعالــة يجــب أن تكــون ذات صلــة بالقضايــا التــي تهــم
الرســالة ّ
الناخبيــن وتميــز المرشــح عــن منافســيه ،وتمتــاز الرســالة الناجــة
باالتــي  :
※واضحــة :بــان تتناســب الكلمــات والعبــارات مــع مســتوى
الناخــب العــادي ويكــون لديــه القــدرة لفهمهــا وادراكهــا.
※متســقة :بمعنــى ان يتــم تكرارهــا بشــكل واضح لكــي يدركها
االنســان وتلفــت انتباه ويركــز عليها  .

 .٢١مستشــار سياســي وخبيــر اســتراتيجي والمديــر السياســي الســابق للجنــة الوطنيــة الديمقراطيــة التابعــة للحــزب
الديمقراطــي األميركــي

※فريــدة “مبدعــة” :ان تختلــف عــن رســائل منافســيك وتنفــرد
بهــا لوحــدك ال ان تكــون تكــرار او اعــادة صياغــة لمن ســبقك
او منافسيك.

※صادقــة :ان تكــون قــادر علــى تحقيقهــا وال تعتمــد علــى
الوعــود غيــر القابلــة للتحقيــق فــا تقــدم رســالة ال تقــدر
علــى االيفــاء بهــا او تحقيقهــا.

※مهمــة :ان تتوافــق مــع اهتمــام الناخبيــن وهــذا مبنــي علــى
مرحلــة البحــث وبــأن النتائــج التــي خلصــت اليهــا تتقاطــع مــع
اهتمــام الناخبيــن وتمثــل لهــم اولويــة.

ماذا نقول عن أنفسنا

ماذا يقولون عن أنفسهم
( الخصوم)

ماذا نقول عنهم (الخصوم)

ماذا يقولون عنا
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وقــد وضــع  Tullyمخطــط يســمى صنــدوق الرســالة يســاعد
المرشــحين فــي وضــع تصــور عــن مضمــون الرســائل اإلعالميــة

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

※مقنعــة :ان تقنــع جمهــور الناخبيــن المســتهدفين وتتقاطــع
مــع اهتمامهــم وال تكــون وهميــة او مبنيــة علــى المبالغــة
او عــدم الواقعيــة.

ثالثا :التموضع /التمركز :positionin

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

ويقصــد بذلــك خلــق تبايــن بينــك وبيــن المنافســين وضــع
نفســك بمــكان مختلــف تمامـ ًـا عــن بقيــة المرشــحين أو الخصوم
أمــام الجمهــور علــى ثــاث مســتويات:

القيم والمبادئ
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كيــف يبــدو اصطفافــك فــي القضايــا العامــة
مختلفــة كل االختــاف عــن اآلخريــن

التسويق السيايس

السياسيات العامة

كيــف تختلــف الحلــول التــي تقترحهــا أو
خارطــة الطريــق التــي وضعتهــا عنمــا قدمــه
ً
ســابقا ومــا يقترحــه منافســيك
اآلخــرون
اآلن.

الخبرات والموارد

كيــف ســتؤثر خبرتــك المهنيــة والتعليميــة
والتنظيميــة ومــواردك لإليفــاء بالوعــود
الــذي قطعتهــا

رابعا :االطراف المعنية باالتصال:

المتلقي أو
المستقبل

ً
فردا أم جماعة أم مؤسسة أم
سواء أكان
ً
ً
واسعا.
جمهورا

القواعد االنتخابية

الرسالة أو
المضمون
المحتوى

المعلومات أو اآلراء أو المشاعر أو
االتجاهات بالرمز أو الحركة أو اللفظ أو
الصوت أو الصورة ....الخ.

البرنامج االنتخابي
 /الرسائل الدعائية
 /الخطابات
الجماهيرية
والمقابالت
الصحفية

الوسيلة

مثل التلفزيون أو اإلذاعة أو الصحيفة أو
المجلة أو الموقع اإللكتروني شبكات
التواصل االجتماعي

الصدى

وهو رد الفعل الراجع من المستقبل إلى
ً
ً
إيجابيا.
سلبيا أو
المرسل ،وقد يكون

األثر

وهو نتيجة االتصال سواء نفسي أو
اجتماعي.

بيئة االتصال أو
السياق

وهي الظروف االجتماعية أو السياسية
أو الثقافية التي يجري فيها االتصال.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

المرسل

القائم باالتصال الذي يقوم بتوجيه
ً
أيضا
الرسالة ويسمي المصدر

المرشح /الحملة
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الطرف

الوصف

الطرف في
العملية
االنتخابية

ثانيا :القدرة على تسخير المنصات
اإلعالمية والدعائية الحديثة  
دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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أحدثــت التحــوالت والتطــورات الحديثة في وســائل االتصال ثورة
ســهلت شــبكات
فــي االتصــال السياســي والجماهيــري حيــث
ّ
التواصــل االجتماعــي لألحــزاب السياســية الفرصــة للتواصــل مــع
القواعــد االنتخابيــة بســرعة وفعاليــة وســهولة وتشــكيل الــرأي
العــام والتواصــل مــع الناخبيــن ومعرفــة اهتمامــات والقضايــا
التــي تهمهــم .وقــد كانــت حملــة الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا
عــام  ٢٠٠٨مــن أول الحمــات االنتخابيــة السياســية التــي اعتمدت
ّ
مكثــف علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بنفــس
بشــكل
المقــدار الــذي اعتمــدت علــى الوســائل التقليديــة وقــد كانــت
التقنيــة الحديثــة فــي وســائل االتصــال مــن أهــم عوامــل النجــاح
والوصــول إلــى الرئاســة وقــد اســتخدمت شــبكات التواصــل
االجتماعــي كنقــاط االتصــال للناخبيــن تنظيــم جمــع التبرعــات
نشــر التوعيــة حــول القضايــا التــي تتبناهــا الحملــة  .٢٢

 .٢٢ســارة الجوهــري – المهعهــد العالــي لالعــام وفنــون االتصــال دور وســائل االتصــال الحديثــة فــي حمــات التســويق
السياســي “ دراســة تطبيقيــة علــى الحملــة االنتخابيــة األمريكيــة لبــاراك أوبامــا  
http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/article/view/7827

شبكات التواصل االجتماعي

※عوامل فاعلية الدعاية السياسية

•التوجيــه فــي مســار محــدد :تكــون ذات فاعليــة أكبــر
باســتغاللها للمعتقــدات الســائدة ،واالتجاهــات الراســخة،
ً
مســبقا ،وذلــك بتوجيههــا
وأنمــاط الســلوك الموجــودة
فيمــا يخــدم هــدف رســائل الدعايــة.

•التعزيــز :وهــو زيــادة فعاليــة الدعايــة مــن خــال االتصــال
الشــخصي ،إذ يقــوم ذلــك بتعزيــز دور وســائل اإلعــام
لتحقيــق أهدافهــا الدعائيــة.
•المحاصــرة :وتعنــي أن الدعائــي يحاصــر جمهــوره فــي
رســائله الدعائيــة باســتخدام أكثــر مــن وســيلة ،وبتنويــع
أســاليب مخاطبــة الجمهــور.
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•احتــكار وســائل اإلعــام :كلمــا كانــت وســائل اإلعــام
محتكــرة ،أو مســيطرة بشــكل كبيــر فــي الوســط
المســتهدف ،فــإن هــذا يوفــر للدعايــة فرصــة تأثيــر
وفاعليــة كبيــرة.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

شـ ّـكلت شــبكات التواصــل االجتماعــي مصـ ً
ـدرا رئيسـ ّـي ًا لالتّ صــال
اجتماعيـ ًـا بســبب قدرتهــا علــى الوصــول إلــى المجتمــع
المنتشــر
ّ
فــي عمومــه .وتكمــن أهميــة شــبكات التواصــل فــي أثــر العنصــر
التقنــي فــي نقــل المعلومــة وتوظيفهــا فالســرعة الهائلــة فــي
نقــل المعلومــة وقدرتهــا علــى توظيــف (الصورة/الفيديــو) فــي
تعبئــة الجمهــور فــي نفــس لحظــة وقــوع الحــدث بعــد أن كان
عامــل الوقــت يســتخدم لصالــح عمليــة إعــادة انتــاج المعلومــة
وتحريفهــا.

※مزايا المحتوى

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية
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•أن يتمحــور المحتــوى للتركيــز علــى المســتقبل مــع االخــذ
بعيــن االعتبــار الواقــع قــدر االمــكان ،والربــط العلمــي
والمنطقــي للمســتقبل ضمــن منهجيــة علميــة واقعيــة
وحقيقيــة وقابلــة للتنفيــذ وغيــر حالمــة او غيــر واقعيــة
فالكثيــر مــن الحمــات االنتخابيــة تخلــط بيــن المســتقبل
القابــل للتحقيــق وبيــن الوعــود الوهميــة او االحــام غيــر
القابلــة للتحقيــق.

التسويق السيايس

•عــرض الحقائــق والمصداقيــة فــي توجيــه الخطــاب الــى
جمهــور الناخبيــن ،وليــس الخطابــات العاطفيــة القائمــة
علــى التشــويه او االنفعــاالت او التخوفــات او المبالغــة
غيــر المنطقيــة ،بــل يجــب ان تســتخدم لغــة العاطفــة التــي
تقــوم علــى االســهام المشــترك فــي بنــاء المســتقبل
لجمهــور الناخبيــن ولألجيــال القادمــة والشــراكة فــي بنــاء
التصــورات واالمــال المســتقبلية وتحســين الواقــع ضمــن
مبــادئ المواطنــة الفاعلــة والتحفيــز االيجابــي الصــادق
والملهــم والمفعــم بالحمــاس بأن القــادم أفضل والدعوة
الــى المشــاركة وعــدم فقــد االمــل.

•تقديــم الحلــول :اذ يجــب ان تتضمــن الحمــات االنتخابيــة
تقديمــا للحلــول التــي يهــدف المرشــح او القائمــة العمــل
عليهــا للتغلــب علــى التحديــات واالشــكاليات التــي
يتــم الحديــث عنهــا ،ويجــب ان ال يكتفــى فقــط بســرد
المشــكالت وعــرض التحديــات دون ان تتضمــن رؤيــة
واضحــة للحلــول والنتائــج المتوقــع تحقيقهــا.

التحقيــق فــي الوقــت الــذي ســوف يتولــى النائــب فيــه
العمــل التشــريعي والرقابــي اذا مــا حالفــه الحــظ وفــاز فــي
نتائــج االنتخابــات.

دليل إعداد الحمالت اإلنتخابية

•عــدم التكــرار واالختــاف عــن الغيــر :بحيــث تكــون
الحلــول بنــاء علــى تشــخيص حقيقــي لواقــع التحديــات
والمشــكالت التــي يتــم رصدهــا والتــي يتعانــي منهــا
الناخبيــن وان تنــم الحلــول عــن طريقــة ابتكاريــة وعلميــة
ومنهجيــة فــي الطــرح فــا يمكــن علــى ســبيل المثــال
تقديــم حــل القضــاء الكامــل علــى البطالــة او زيــادة دخــل
الفــرد  % 50خــال ســنة او القضــاء علــى التغيــر المناخــي
ً
كليــا فجمــع هــذه الحلــول مثاليــة وخياليــة ومســتحيلة
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المصادر والمراجع

المراجع

2.بيسلي ،:paisllyوكما تم تعريفها على أنها جهود اتصالية
تمتد الى مدة زمنية تستند الى سلوك مؤسسي او
جمعي يكون متوافقا مع المعايير والقيم السائدة بهدف
توجيه وتدعيم وتحفيز اتجاهات الجمهور نحو اهداف
مقبولة اجتماعيا مثل التصويت ».دينيس ماكويل
./https://www.politics-dz.com
أهمية االستراتيجية في
3.درس انتخابي من تونسّ :
الحملة االنتخابية  ،إريك تشرشل ،الرابط https://
  /carnegieendowment.orgروجي مشلي.

4.باسم راشد كيف تؤثر أحزاب الخضر على صناعة القرار
في أوروبا  “”Green waveالمستقبل لألبحاث والدرسات
المتقدمة  ٢٥تموز ٢٠١٩
5.التخطيط االستراتيجي من أجل ادارة انتخابية فعالة دليل
تطبيقي ،أنطونيو سيبيللي ،المؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية.2011 ،

6.هاروب  Harropعام  ،1990الموسوعة السياسية الرابط:
./https://political-encyclopedia.org
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1.المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات -دليل إجراءات
الدعاية وتمويل الحمالت االنتخابية الخاص بانتخاب الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  – ٢٠١٣ليبيا
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دﻟﻴﻞ إﻋﺪاد
اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

تم اصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ويقع عاتق محتوى هذا
المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية
األردنية والتنمية” وال تعكس بالرضورة وجهة نظر االتحاد األوروبي

