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محسن الندوي

ي العالقات الدولية والعلوم السياسية
باحث �ف

ي القانون بكلية الحقوق طنجة
ي مركز الدكتوراه �ف

باحث �ف
اتيجية والعالقات الدولية س�رت ي لالأبحاث والدراسات الإ رئيس المركز المغر�رب

اتيجية التسويق السياسي إس�رت
ي الحمالت النتخابية

�ف

ملف العدد

تقديم

ينحو  السياسة  علم  أضحى  لقد 

وانشغاالته،  اهتامماته  يف  جديدا  منحا 

فبعدما كانت دراسته ترتكز حول مفهوم 

مامرستها،  وكيفية  وغاياتها،  السلطة، 

حيزا  يفرد  الزم  وبشكل  اليوم  أصبح 

التي  والتقنيات  اآلليات،  لدراسة  كبريا 

إىل  الوصول  من  السياسة  رجال  متكن 

السلوك  مبفهوم  االهتامم  أي  السلطة، 

السياسية  القوى  وبدراسة  السيايس، 

االهتامم  من  ،أكرث  الحكم  نحو  املتجهة 

بالقوى السياسية املنبثقة عن الحكومة، 

ملسألة  الكربى  األهمية  تعطى  عندما 

أكرث  قوتها،  الحكومة  مينح  ما  معرفة 

مام يبذل من اهتامم حول كيف تحكم 

الحكومة.

علام،  السياسة  ع��ن  وال��ح��دي��ث 

الحديث  بالتبعية  يستدعي  ومامرسة، 

عن مجال ظل لصيقا بها وهو التواصل، 

بالتواصل  السياسة  عالقة  تعد  فلم 

تنحرص يف خطابات السيايس الذي يبحث 

عواطف  وإث��ارة  تهييج  عن  خاللها  من 

للحصول  مشاعرهم  وحشد  ال��ن��اس، 

ارتقت  بل  أصواتهم،  أو  تأييدهم  عىل 

عنده  تتقاطع  لعلم  لتؤسس  العالقة 

حقول معرفية مختلفة أال وهو التسويق 

السيايس.

يتمثل التسويق السيايس يف فعاليات 

يف  ع��ادًة  ويرتكز  ومتعددة،  مختلفة 

وهذه  والسياسية.  االنتخابية  الحمالت 

التطورات  مع  متاماً  تتامىش  األهمية 

للمجتمعات  السياسية  للحياة  املعارصة 

التغيريات  فرُّست  وقد  الحديثة،  والدول 

متثل  بأنها  السياسية  االتصاالت  بيئة  يف 

أن  وخاصة  السيايس،  للتسويق  صعوداً 

واالنتخابية  السياسية  الحمالت  جميع 

الراهنة يف كثري من الدول الدميقراطية يف 

العامل، تعرّب عن مرحلة االنتقال إىل ما 

بعد الحداثة.

من  بعدد  التسويق  نظرية  وتأثرت 

يف  وأسهمت  املختلفة،  التخصصات 

مجاالت  وتطوير  متبادلة  عالقات  إرساء 

أكادميية أخرى ضمن الدراسات اإلدارية، 

املجال  يعزز  التسويق  جوهر  وب��ات 

للتالقح بني التخصصات املختلفة؛ بوصفه 

عنه  التعبري  يجري  كان  رئيسياً،  نشاطاً 

»آليات  بعبارة  املاضية  العقود  خالل 

السوق«. وجاء تصاُعد هذا النشاط عىل 

السياسية  باألحزاب  الثقة  خلفية فقدان 

بني  الفجوة  وتعاظُم  وبالسياسيني، 

زاد  ما  الرسمية،  واملؤسسات  الجمهور 

املامرسات  نحو  السلبية  االتجاهات  من 

الدميقراطية يف بعض املجتمعات.

األدوات  تطبيق  إن  قيل  ما  وكثريا 

ليس  السياسة  يف  التسويقية  والوسائل 

بالتأكيد  تغري  الذي  ولكن  جديداً،  شيئاً 

إدارة  ضخامة  ليس  املاضية،  العقود  يف 

االعتقاد  وإمنا  فقط،  السيايس  التسويق 

أح��زاب،  من  السياسيني  الفاعلني  بأن 

وحكومات، ومنظامت، وجامعات ضغط، 

يف  التسويق  أدوات  دمج  إىل  يسعون 

إسرتاتيجية تسويق متامسكة، والتغري يف 

أدوات  تطبيق  من  واالنتقال  العقليات، 

إلدارة  متكاملة  طريقة  إىل  االتصال 

والحمالت  السياسات  ووضع  السياسة، 

النظيفة.

المحور الأول :
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مفهوم التسويق السياسي
ونشأته وخصائصه

أوال – مفهوم التسويق السيايس:

 Petit Robert أورد معجم روبري الصغري

أمريكية،  كلمة  شارحاً:  التسويق  كلمة 

تهدف  وطرق  تقنيات  مجموعة  وتعني 

ما  بكل  تجارية  إسرتاتيجية  إيجاد  إىل 

تحمله من مضامني وعىل األخص دراسة 

األسواق التجارية.

التسويق  ك��ول��رت  فيليب  ي��ع��رّف 

والتخطيط،  والتنظيم،  »التحليل،  بأنه: 

وال��س��ي��ط��رة ع��ىل ن��ش��اط��ات وع��ىل 

التي  املرشوع  موارد  وعىل  اسرتاتيجيات 

تؤثر تأثرياً مبارشاً يف الزبون، بقصد إشباع 

الزبائن  مجموعة  واحتياجات  رغبات 
املختارين بشكل مريح«.1

يف  التسويق  مصطلح  يستخدم 

العلوم االقتصادية، و قد نقل إىل العلوم 

بأفكار  التالعب  عىل  للداللة  السياسية 

أن  ذلك  السياسية،  األف��راد  وسلوكات 

ومتعددة  معقدة،  السياسية  الظاهرة 

األبعاد، فهي تتميز بعالقات أساسية ثابتة، 

كام تخضع للتطور، وهي ترتبط ارتباطا 

اإلنساين األخرى،  النشاط  وثيقا مبجاالت 

فيها  املستخدمة  اآلليات  تعددت  لذلك 

والذي  منها.  واحد  السيايس  والتسويق 

األنشطة  من  مجموعة  أنه  عىل  يعرف 

عدد  وتنظيم  تعظيم  تستهدف  التي 

املؤيدين ملرشح سيايس، أو لحزب معني، 

ذلك  يف  مبا  معينة  فكرة  أو  برنامج،  أو 

باستخدام  الجامهريي،  امل��ادي  الدعم 

أي  أو  الجامهريي،  االتصال  كافة وسائل 
وسائل أخرى رضورية.2

فهو عبارة عن النظريات التي ميكن 

أو  سياسية  منظامت  تستعملها  أْن 

أهدافها  لتحديد  العمومية  السلطات 

لقد  املواطنني.  سلوكيات  عىل  للتأثري 

يف  السيايس  التسويق  أنظمة  أصبحت 

تجدد مستمر مع كل حملة سياسية أو 

تزويد  عىل  يعمل  إذ  جديدة،  انتخابية 

االتصال السيايس بكل املعلومات، ولذلك 

السيايس  التسويق  ويعترب  رضوري.  فهو 

من أهم العنارص املستعملة يف الحمالت 

تقنيات  تطور  ظل  يف  خاصة  االنتخابية 

يستعمله  حديث  منوذج  فهو  االتصال، 

النموذج  هذا  حمالتهم،  يف  املرشحون 

من  مجموعة  نقل  مهمة  يتوىل  ال��ذي 

الرسائل  املوجهة للناخبني . 

يف  التوسع  أردن��ا  إذا  العموم،  عىل 

فإننا  نظرية،  إليجاد  السيايس  التسويق 

النظريات  ضمن  ي��أيت  ذل��ك  أن  ن��رى 

الخرباء  بني  قبوالً  التي وجدت  املعارصة 

وهذه  االت��ص��ال.  مجال  يف  والباحثني 

ودافست،  ب��اران  يراها  كام   ، النظرية 

ليست بناًء فكرياً موحداً ، ولكنها تجميع 

بتسويق  الخاصة  للنظريات  توليف  أو 

تتبناها  التي  املعرفة،  أو  املعلومات، 

االجتامعية،  القيم  لتكتسب  الصفوة 

وتعترب، يف نفس الوقت، امتداداً لنظريات 

اإلقناع ونظرية انتشار املعلومات، حيث 

املختلفة  والجهود  باملداخل  أساساً  تهتم 

لزيادة تأثريات وسائل اإلعالم يف مجاالت 
الحمالت اإلعالمية.3

ي نتائج انتخابات 07 أكتوبر
يعية: قراءة �ف  ماذا وراء النتخابات الت�رش

1 - رشودر ، كنرتيك ، دافيد : التسويق السيايس – ترجمة عيل مقلد – منشورات عويدات – بريوت – لبنان – سلسلة زدين علامً 2007 .

2 - عبد السالم أبو قحف: التسويق السيايس : فن البيع – التفاوض. اإلسكندرية: الدار الجامعية الجديدة ،2004 ، ص : 13 .

3 - محمد عبد الحميد – نظريات اإلعالم واتجاهات التأثري – عامل الكتب – القاهرة – -1997 ص 303،304 .

الهوامش

إستراتيجية التسويق السياسي في الحمالت االنتخابية 2

إســتراتيجية التســويق السياسي 
فــي الحمــالت االنتخابية

دراسات
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مفهوم التسويق السياسي
ونشأته وخصائصه

أوال – مفهوم التسويق السيايس:

 Petit Robert أورد معجم روبري الصغري

أمريكية،  كلمة  شارحاً:  التسويق  كلمة 

تهدف  وطرق  تقنيات  مجموعة  وتعني 

ما  بكل  تجارية  إسرتاتيجية  إيجاد  إىل 

تحمله من مضامني وعىل األخص دراسة 

األسواق التجارية.

التسويق  ك��ول��رت  فيليب  ي��ع��رّف 

والتخطيط،  والتنظيم،  »التحليل،  بأنه: 

وال��س��ي��ط��رة ع��ىل ن��ش��اط��ات وع��ىل 

التي  املرشوع  موارد  وعىل  اسرتاتيجيات 

تؤثر تأثرياً مبارشاً يف الزبون، بقصد إشباع 

الزبائن  مجموعة  واحتياجات  رغبات 
املختارين بشكل مريح«.1

يف  التسويق  مصطلح  يستخدم 

العلوم االقتصادية، و قد نقل إىل العلوم 

بأفكار  التالعب  عىل  للداللة  السياسية 

أن  ذلك  السياسية،  األف��راد  وسلوكات 

ومتعددة  معقدة،  السياسية  الظاهرة 

األبعاد، فهي تتميز بعالقات أساسية ثابتة، 

كام تخضع للتطور، وهي ترتبط ارتباطا 

اإلنساين األخرى،  النشاط  وثيقا مبجاالت 

فيها  املستخدمة  اآلليات  تعددت  لذلك 

والذي  منها.  واحد  السيايس  والتسويق 

األنشطة  من  مجموعة  أنه  عىل  يعرف 

عدد  وتنظيم  تعظيم  تستهدف  التي 

املؤيدين ملرشح سيايس، أو لحزب معني، 

ذلك  يف  مبا  معينة  فكرة  أو  برنامج،  أو 

باستخدام  الجامهريي،  امل��ادي  الدعم 

أي  أو  الجامهريي،  االتصال  كافة وسائل 
وسائل أخرى رضورية.2

فهو عبارة عن النظريات التي ميكن 

أو  سياسية  منظامت  تستعملها  أْن 

أهدافها  لتحديد  العمومية  السلطات 

لقد  املواطنني.  سلوكيات  عىل  للتأثري 

يف  السيايس  التسويق  أنظمة  أصبحت 

تجدد مستمر مع كل حملة سياسية أو 

تزويد  عىل  يعمل  إذ  جديدة،  انتخابية 

االتصال السيايس بكل املعلومات، ولذلك 

السيايس  التسويق  ويعترب  رضوري.  فهو 

من أهم العنارص املستعملة يف الحمالت 

تقنيات  تطور  ظل  يف  خاصة  االنتخابية 

يستعمله  حديث  منوذج  فهو  االتصال، 

النموذج  هذا  حمالتهم،  يف  املرشحون 

من  مجموعة  نقل  مهمة  يتوىل  ال��ذي 

الرسائل  املوجهة للناخبني . 

يف  التوسع  أردن��ا  إذا  العموم،  عىل 

فإننا  نظرية،  إليجاد  السيايس  التسويق 

النظريات  ضمن  ي��أيت  ذل��ك  أن  ن��رى 

الخرباء  بني  قبوالً  التي وجدت  املعارصة 

وهذه  االت��ص��ال.  مجال  يف  والباحثني 

ودافست،  ب��اران  يراها  كام   ، النظرية 

ليست بناًء فكرياً موحداً ، ولكنها تجميع 

بتسويق  الخاصة  للنظريات  توليف  أو 

تتبناها  التي  املعرفة،  أو  املعلومات، 

االجتامعية،  القيم  لتكتسب  الصفوة 

وتعترب، يف نفس الوقت، امتداداً لنظريات 

اإلقناع ونظرية انتشار املعلومات، حيث 

املختلفة  والجهود  باملداخل  أساساً  تهتم 

لزيادة تأثريات وسائل اإلعالم يف مجاالت 
الحمالت اإلعالمية.3

ي نتائج انتخابات 07 أكتوبر
يعية: قراءة �ف  ماذا وراء النتخابات الت�رش

1 - رشودر ، كنرتيك ، دافيد : التسويق السيايس – ترجمة عيل مقلد – منشورات عويدات – بريوت – لبنان – سلسلة زدين علامً 2007 .

2 - عبد السالم أبو قحف: التسويق السيايس : فن البيع – التفاوض. اإلسكندرية: الدار الجامعية الجديدة ،2004 ، ص : 13 .

3 - محمد عبد الحميد – نظريات اإلعالم واتجاهات التأثري – عامل الكتب – القاهرة – -1997 ص 303،304 .

الهوامش
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االنتخابية  الحملة  أن  بالذكر  وجدير 

تتمركز حول الجدل املثار بني العديد من 

املتغريات املختلفة، التي تطرح يف العرض 

)الحقل( السيايس، نذكر منها ملف املرشح 

السياسية،  مامرسته  العلمية  )مكانته 

مكانته االقتصادية ...( ومن خالل دراسة 

السيايس  التسويق  املعيش يعمل  الواقع 

بطريقة  املتاحة  املعلومات  تكييف  عىل 

من  الحد  إمكانية  أي  الجمهور،  تجذب 
درجة املقاطعة.4

ثانيا – نشأة التسويق السيايس:

إىل  »التسويق«  كلمة  نشأة  تعود 

فإن   ،1959 عام  يف  املتحدة  الواليات 

تطبيقها يف امليدان اإلعالمي ضمن لعبة 

الواليات  يف  يعود  السيايس،  التسويق 

املتحدة نفسها، إىل إدارة الرئيس األمرييك 

طبّقت  دقيق،  وبشكل  لكن،  ويلسون. 

أوىل أساليب التسويق السيايس املنهجية 

خاضها  الّتي  االنتخابية  الحملة  خالل 

صّممت  وقد   ،1952 العام  يف  إيزنهاور 

اإلعالن  وكالة  وإدارت��ه��ا  الحملة  هذه 

»تادبيتز« Ted bates األمريكية.

الرئيس  إن  للقول  وهناك من ذهب 

استخدم  من  أول  هو  روزفلت  األمرييك 

التسويق  يف  الدعائية  الوسائل  أحدث 

جهاز  يف  أدخل  من  أول  فهو  السيايس. 

العامة«.  »العالقات  قسم  الحكومة 

مصطلح  استعامل  تم  استُبدل  وهكذا 

»التسويق )ماركتنغ( السيايس«.

مرّة،  وألول  وظّف   1960 العام  ويف 

جون كنيدي يف حملته تقنيات  التحليل 

ملعرفة  املتطورة  السيايس  االجتامعي، 

اتجاهات  الرأي العام الشعبي. ويف العام 

ألساليب  دقيقة  دراس��ة  وبعد   ،1968

الدعاية املتلفزة، ركّز نيكسون يف حملته 

عرب  املخاطبة  أسلوب  عىل  االنتخابية 

الشاشة الصغرية.

التسويق  أسلوب  أوَّل من طبق  وان 

الخبري  كان  فرنسا،  الحديث يف  السيايس 

ميشال بنغران Michel Bongradn يف خدمة 

املرشح جان لوكانوييه Jean lecanuet، ثم 

 Niek  Malounian تاله نيك مالونيان

إذ صّمم حملة جان جاك سريفان رشايرب، 

لكن حملة انتخابات الرئاسة األوىل الّتي 

شهدت   1974 العام  يف  فرنسا  يف  جرت 

تطبيق أساليب التسويق االنتخايب بشكل 

متكامل  فريق  يد  وعىل  وواسع،  دقيق 

جيسكار  فالريي  املرشحني  من  لكّل 

شابان  وجاك  ميرتان،  وفرنسوا  ديستان، 

يف  السيايس  التسويق  ودخ��ل  دمل��اس. 

املامرسة العادية والرضورية كل الحمالت 

االنتخابية، خاصة يف بلدان أوروبا الغربية 

ويف أمريكا الشاملية.

نعوم  األم��ري��يك  املفكر  وح��س��ب 

كانت  ويلسون  إدارة  فإن  تشومسيك، 

لذلك  األوروبية،  الحرب  يف  تورطت  قد 

تأسست لجنة »كريل« للدعاية الحكومية، 

من  الشعب  تحويل  يف  نجحت  التي 

شعب هادئ إىل شعب هستريي، يتاجر 

التي  الوسائل  ومن  لها.  ويرّوج  بالحرب 

األعامل  من  العديد  اختالق  استعملت 

الوحشية التي ارتكبها األملان ضد األطفال 

البلجيكيني.. ويعترب تشومسيك أن جهاز 

دعاية الدولة األمريكية مخصص للدعاية، 

ة  ويشمل وسائل اإلعالم والصحافة املعدَّ

الواسع  اإلرشاك  ويتضمن  العام.  للرأي 

لرجال العلم والفكر. وهو الجزء املتعلم 

وضوحاً  األكرث  والعنارص  الشعب،  من 

للجامعات التي تصل إىل وسائل اإلعالم، 

وتوظيفها لتعميم وخلق ونرش جهاز من 

الفكر  ستقوض  التي  واملبادئ  العقائد 

والفهم،  التحليل  من  ومتنعه  املستقل، 

الجامعي  الدماغ  نسميه غسل  ما  وهذا 

الذي يؤدي إىل نتائج ظاهرها قرار حّر، 

آلراء  والتنظري  الضخ  فوليد  باطنها  أما 
الدولة.5

ي :
المحور الثا�ف

عالقة التسويق السياسي
بالمفاهيم الأخرى

أوال – االتصـال السيايس:

عملية  عن  عبارة  االتصال  إن  بداية 

سواء  اإلنسان  فيها  يؤثر  متحركة  دافعة 

شعر بذلك أو مل يشعر، يؤثر عىل حصيلة 

اآلخرين من املعرفة، من خالل مواد أو 

هذا  رمزية.  بطرق  استخدمت  عوامل 

من  أما  امتداداتها،  لها  عملية  باعتباره 

وجهة نظر التوصيل فهو يعني: العملية 

عىل  تأثريه  طرق  عن  يبحث  بها  التي 

مرغوبة  بطرق  آخ��ر،  شخص  معارف 

حيث  من  أما  الرموز،  باستخدام  وذلك 

يعرّف  فإنّه  املعلومات  ملتقى  كونه 

يدرك،  بوساطتها  التي  العملية  بأنه 

ويفرس، ويتجاوب، بطريقة ما مع وسائل 
التنشيط التي يتيحها املصدر.6

فهو »نوع من التفاعل الذي يتم عن 
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طريق الرموز، وقد تكون الرموز حركية، 

أو تشكيلية، أو مصورة أو منطوقة، أو أية 

رموز أخرى تعمل كمثري لسلوك، ال يثريه 

خاصة  ظروف  تتوافر  مل  ما  ذاته  الرمز 

لدى الشخص املستجيب له، االتصال هو 

املجال املتسع لتبادل الحقائق واآلراء بني 
البرش«.7

أما االتصال السيايس فهو عبارة عن 

مجال شاسع غري محدد، ومتقلب بحسب 

االعتبارات واالعتقادات، كانسجام نظري، 

أو تقني، ولكنه يخطط السياسة العملية 

صعبة  دراسات  عن  عبارة  فهو  مبارشة، 

متداخلة ومتشابكة.

التعاريف  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 

االتصال  تناولت  التي  وال��دراس��ات 

التي  اآللية  هذه  يف  وبحثت  السيايس، 

حمالتهم  يف  املرشحون  يستخدمها 

املواطنني  يف  التأثري  بغية  االنتخابية، 

بأفكارهم  إقناعهم  إىل  وال��وص��ول 

من  املرشحون  يتمكن  حتى  وآراءه��م، 

املضمون  تربز يف  التي  أهدافهم  تحقيق 

الرشعية  الكتساب  آلية  وهو  السيايس، 

من طرف املواطنني، فاالنتخابات بالرغم 

من أنها رشط ال تكفي للتعبري عن رشعية 

املنتخب الجديد والتي ميكن أن يرتجمها 

هذا األخري، إذ ال توجد سياسة من دون 

جد  ظاهرة  السيايس  فاالتصال  رشعية، 

حديثة تبحث يف تنمية التقنيات املهمة 

التواصل  وسبل  السيايس،  لالستثامر 

الحدث  فواعل  مختلف  بني  السيايس 

السيايس. 8   

غني  السيايس  االتصال  محتوى  إّن 

املؤسسات،  سري  لتأكيد  باملعلومات 

بأن  النهاية  يف  املواطنني  ميكن  بحيث 

يأخذوا فكرة عن أداءها و آليات التعامل 

معها، وهذه الفكرة ال تولد من القراءة 

املثابرة للنصوص الدستورية، وإمنا تتضح 

من العرض الذي يقدمه النظام السيايس 
عرب خطب رجال السياسة.9

رؤية  تشكيل  مبهمة  يضطلع  كام 

زادت  وقد  معني،  موضوع  حول  معينة 

أهميته يف املجتمعات الدميقراطية لدوره 

يف نقل الرسائل السياسية التي يهتم بها 

الجمهور، وألّن ثراء املعلومات السياسية 

ذات األهمية التي تطفو كل يوم، يتجاوز 

القدرة عىل إعالنها جميعا، ولذى أصبح 

ما  وهو  أمرا رضورياً  باالختيارات  القيام 

واليشء  ع��ادًة،  السياسيون  ب�ه  يتكفل 

جوهر  عىل  للحفاظ  توفره  الواجب 

يف  املشاركون  يلتزم  أْن  هو  الدميقراطية 

وسائل  تتناقله  الذي  السيايس  الحوار 
اإلعالم بقواعد سلوكية معينة.10

االت��ص��ال  أن  سبق  م��ام  ويتضح 

يف  س��واء  مهمة،  مكانة  له  السيايس  

الحملة االنتخابية والدعاية أو يف العملية 

الحملة  أهداف  يحقق  ألنه  االنتخابية، 

بنجاح، كلام كان رسيعاً، وصحيحاً صادقاً، 

أجهزة  مختلف  فيه  وتستخدم  وواضحاً، 

صورًة  ستنقل  الحالة  هذه  ويف  اإلعالم، 

مرشح  عن  وواضحة  وصادقة  صحيحة 

إن  مؤيديه  نسبة  من  يزيد  مام  معني، 

كام  الناخبني.  وطموحات  تتوافق  كانت 

أْن يكون  أنه بإمكانه  ينبغي اإلشارة إىل 

سبباً يف تراجع أحد املرشحني، إذا تداولت 

. Michel Bongrand: Le Marketing Politique. France: Presses Universitaires de France. 1er  éd, 1986, pp 5- 12 - 4

5 - نعوم تشومسيك – هيمنة اإلعالم – اإلنجازات املذهلة للدعاية – ترجمة إبراهيم الشهايب – دار الفكر – بريوت – الطبعة الثانية 2005 .

6 - عبد العزيز رشف: مناذج االتصال يف الفنون واإلعالم والتعليم و إدارة األعامل. ط1، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية 2003، ص 22.

7 - محمد محمد عمر الطنويب: نظريات االتصال. ط1، اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، 2001 ، ص 15.

8 - ملزيد من الرشح، انظر:

- السيد عبد الحليم الزيات: التنمية السياسية : دراسة يف علم االجتامع السيايس األدوات واآلليات. ج3, مرص: دار املعرفة الجامعية، 2002، ص ص 28-31.

.Jacques Gerstile : la Communication Politique . 1er éd , France : presses universitaires de la France   1992, pp  07 -13 -

   .François Rangeon et al : La Communication Politique. 1er éd , France :presses universitaires de la France ,1992, pp 99-111 -

9 - جون ماري كوتري: » يف محتوى ) مضمون ( االتصال السيايس«. )ترجمة: الطاهر بن خرف الله(، املجلة الجزائرية  لالتصال  العددان 6 و 7، الجزائر، ربيع وخريف 

1992، ص 185 .

10 - درويس جرابر وآخرون: سياسة األخبار و أخبار سياسية. )ترجمة:ازين نجايت(،ط1، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، 2004، ص ص -14 15.
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طريق الرموز، وقد تكون الرموز حركية، 

أو تشكيلية، أو مصورة أو منطوقة، أو أية 

رموز أخرى تعمل كمثري لسلوك، ال يثريه 

خاصة  ظروف  تتوافر  مل  ما  ذاته  الرمز 

لدى الشخص املستجيب له، االتصال هو 

املجال املتسع لتبادل الحقائق واآلراء بني 
البرش«.7

أما االتصال السيايس فهو عبارة عن 

مجال شاسع غري محدد، ومتقلب بحسب 

االعتبارات واالعتقادات، كانسجام نظري، 

أو تقني، ولكنه يخطط السياسة العملية 

صعبة  دراسات  عن  عبارة  فهو  مبارشة، 

متداخلة ومتشابكة.

التعاريف  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 

االتصال  تناولت  التي  وال��دراس��ات 

التي  اآللية  هذه  يف  وبحثت  السيايس، 

حمالتهم  يف  املرشحون  يستخدمها 

املواطنني  يف  التأثري  بغية  االنتخابية، 

بأفكارهم  إقناعهم  إىل  وال��وص��ول 

من  املرشحون  يتمكن  حتى  وآراءه��م، 

املضمون  تربز يف  التي  أهدافهم  تحقيق 

الرشعية  الكتساب  آلية  وهو  السيايس، 

من طرف املواطنني، فاالنتخابات بالرغم 

من أنها رشط ال تكفي للتعبري عن رشعية 

املنتخب الجديد والتي ميكن أن يرتجمها 

هذا األخري، إذ ال توجد سياسة من دون 

جد  ظاهرة  السيايس  فاالتصال  رشعية، 

حديثة تبحث يف تنمية التقنيات املهمة 

التواصل  وسبل  السيايس،  لالستثامر 

الحدث  فواعل  مختلف  بني  السيايس 

السيايس. 8   

غني  السيايس  االتصال  محتوى  إّن 

املؤسسات،  سري  لتأكيد  باملعلومات 

بأن  النهاية  يف  املواطنني  ميكن  بحيث 

يأخذوا فكرة عن أداءها و آليات التعامل 

معها، وهذه الفكرة ال تولد من القراءة 

املثابرة للنصوص الدستورية، وإمنا تتضح 

من العرض الذي يقدمه النظام السيايس 
عرب خطب رجال السياسة.9

رؤية  تشكيل  مبهمة  يضطلع  كام 

زادت  وقد  معني،  موضوع  حول  معينة 

أهميته يف املجتمعات الدميقراطية لدوره 

يف نقل الرسائل السياسية التي يهتم بها 

الجمهور، وألّن ثراء املعلومات السياسية 

ذات األهمية التي تطفو كل يوم، يتجاوز 

القدرة عىل إعالنها جميعا، ولذى أصبح 

ما  وهو  أمرا رضورياً  باالختيارات  القيام 

واليشء  ع��ادًة،  السياسيون  ب�ه  يتكفل 

جوهر  عىل  للحفاظ  توفره  الواجب 

يف  املشاركون  يلتزم  أْن  هو  الدميقراطية 

وسائل  تتناقله  الذي  السيايس  الحوار 
اإلعالم بقواعد سلوكية معينة.10

االت��ص��ال  أن  سبق  م��ام  ويتضح 

يف  س��واء  مهمة،  مكانة  له  السيايس  

الحملة االنتخابية والدعاية أو يف العملية 

الحملة  أهداف  يحقق  ألنه  االنتخابية، 

بنجاح، كلام كان رسيعاً، وصحيحاً صادقاً، 

أجهزة  مختلف  فيه  وتستخدم  وواضحاً، 

صورًة  ستنقل  الحالة  هذه  ويف  اإلعالم، 

مرشح  عن  وواضحة  وصادقة  صحيحة 

إن  مؤيديه  نسبة  من  يزيد  مام  معني، 

كام  الناخبني.  وطموحات  تتوافق  كانت 

أْن يكون  أنه بإمكانه  ينبغي اإلشارة إىل 

سبباً يف تراجع أحد املرشحني، إذا تداولت 

. Michel Bongrand: Le Marketing Politique. France: Presses Universitaires de France. 1er  éd, 1986, pp 5- 12 - 4

5 - نعوم تشومسيك – هيمنة اإلعالم – اإلنجازات املذهلة للدعاية – ترجمة إبراهيم الشهايب – دار الفكر – بريوت – الطبعة الثانية 2005 .

6 - عبد العزيز رشف: مناذج االتصال يف الفنون واإلعالم والتعليم و إدارة األعامل. ط1، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية 2003، ص 22.

7 - محمد محمد عمر الطنويب: نظريات االتصال. ط1، اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، 2001 ، ص 15.

8 - ملزيد من الرشح، انظر:

- السيد عبد الحليم الزيات: التنمية السياسية : دراسة يف علم االجتامع السيايس األدوات واآلليات. ج3, مرص: دار املعرفة الجامعية، 2002، ص ص 28-31.

.Jacques Gerstile : la Communication Politique . 1er éd , France : presses universitaires de la France   1992, pp  07 -13 -

   .François Rangeon et al : La Communication Politique. 1er éd , France :presses universitaires de la France ,1992, pp 99-111 -

9 - جون ماري كوتري: » يف محتوى ) مضمون ( االتصال السيايس«. )ترجمة: الطاهر بن خرف الله(، املجلة الجزائرية  لالتصال  العددان 6 و 7، الجزائر، ربيع وخريف 

1992، ص 185 .

10 - درويس جرابر وآخرون: سياسة األخبار و أخبار سياسية. )ترجمة:ازين نجايت(،ط1، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، 2004، ص ص -14 15.
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عنه معلومات  غري كافية وغري صحيحة 

ومشوهة.

ثانيا – الدعاية السياسية:

إىل  االنتخابية  بالحملة  القائم  يلج�أ 

تعترب  التي  السياسية،  الدعاية  استعامل 

عملية منظمة  تهدف إىل التأثري عىل الرأي 

بالعواطف  تتالعب  ألنها  وذلك  العام، 

بقصد الوصول إىل خلق حالة من حاالت 

الذي  العاطفي،  الفكري والشحن  التوتر 

التت�ابع  تسوية  إىل  ي��ؤدي  وأْن  بد  ال 

تسعى  إقناع  عملية  وألنها  املنطقي، 

تغيري  وهي  واح��دة  غاية  تحقيق  إىل  

بالنسبة  املواطنني  مواقف  يف  االستجابة 

الوسيلة  تعد  كام  املعينة11،  للمشكلة 

أن  عىل  القادر  اإلرادي  للعمل  الوحيدة 

يغري بطريقة جيدة، وعىل املدى القصري 

التمثالت السياسية لألفراد.

فحتى الزعيم النازي »أدولف هتلر« 

ال  أن  يويص  قساوته  بشدة  املعروف 

التضليل  عىل  السياسية  الدعاية  تعتمد 

مييز  من  هناك  لذلك  الحقائق.   وقلب 

وهام:  السياسية  الدعاية  من  بني منطني 

العقالنية، والالعقالنية.

العقالنية  السياسية  فالدعاية 

املعلومات  عىل  ترتكز  التي  تلك  هي 

إىل  متّوجهة  الصحيحة،  واإلحصائيات 

واملنطق،  والوعي  العقل  إىل  أي  »األنا« 

تخاطب  م��ام  أك��رث  العقل  فتخاطب 

القلب. أما الالعقالنية فهي عىل النقيض 

من األوىل تتوجه إلثارة الغرائز واملشاعر 

أنها:  »بارتلت« عىل  الشخصية. ويعرفها 

»محاولة التأثري يف رأي الجامعة وسلوكها 

بحيث يتخذ األفراد رأيا وسلوكا معينني، 

دون أن تفكر الجامهري يف األساليب التي 

واملعتقدات،  اآلراء  تلك  لتبني  دفعتها 

التي  والجهة  منطقيتها«.  يف  والبحث 

تقوم بها كالحكومة أو الهيئات اإلدارية 

السياسية  أو جامعات الضغط، األحزاب 

فمصدرها سيايس والنتائج املرجو التوصل 

إليها سياسية أيضا.

فرتة  يف  السياسية  الدعاية  وت��زداد 

الحملة االنتخابية إذ يعمد املرشحون إىل 

تشويش تفكري الّناخب للظفر بصوته يف 

األخري، فتكرث الوعود االنتخابية الكاذبة، 

أصبحت  إذ  الالمنطقية،  و  والخيالية، 

متيز  التي  األساسية  السمة  ال��وع��ود 

يحاول  األحيان  بعض  ويف  االنتخابات، 

بعض املرشحني عقلنة هذه الوعود، وعيا 

منهم بجدوى ما ميكن أْن يصدقه الناس، 

يف  تحقيقه  يف  يساهموا  أْن  ميكن  وما 

أصوات  عىل  الحصول  من  متكنهم  حالة 
الّناخبني.12

وسائل نقل الدعاية السياسية:

يف  املستخدمة  الوسائل  تختلف  ال 

وسائل  عن  والخدمات  للسلع  الرتويج 

والتي  ال��س��ي��ايس،  واإلع���الن  ال��دع��اي��ة 

والراديو،  التلفزيون،  يف  إيجازها  ميكن 

واملهرجانات  وال��ن��دوات،  وامللصقات، 

ال��خ��ط��اب��ي��ة، وال��ص��ح��ف وامل��ج��الت، 

العامة  السياسية، والعالقات  واملنشورات 

وصحافة الرأي واالنرتنت..

ثالثا – التسويق االنتخايب:

إحدى  ميثل  االنتخايب  التسويق  إن 

السيايس،  التسويق  من  املهمة  الجوانب 

أو  البديل  بأنه  كبري  يعتربه قسم  والذي 

أنه التسويق السيايس ....

فيعرف التسويق االنتخايب من خالل 

ممكن  عدد  أكبر  حمل  »غايته  هدفه: 

بأصواتهم  الإدلاء  على  الناخبين  من 

لصالح حزب أو مشروع سياسي«

التسويق  مالمح  بعض  ذكر  ميكن  و 
االنتخايب:13

أهدافه:

يهدف التسويق االنتخايب إىل:

جيدة  ذهنية  ص��ورة  تقديم   -

مرشح  أو  حزب  عن  الناخب  لدى 

لحزب.
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- إقناع جمهور الناخبني بالتصويت 

»أي  الحزب،  مرشح  أو  الحزب  لهذا 

أو  الجامهريي«  التأييد  عىل  الحصول 

من  ممكن  عدد  أكرب  عىل  الحصول 

األصوات.

متهيداً  االنتخايب  السوق  دراسة   -

حيث  االنتخابية،  الحملة  لتخطيط 

وطموحات  آمال  عىل  التعرف  يتم 

موقف  الناخبني،  رضا  عدم  و  رضا  و 

املرشح لدى الجامهري، رأي الجامهري 

قبل  من  االستعداد  مدى  الحزب،  يف 

الناخبني أو الجامهري لإلدالء بأصواتهم 

يف صناديق االقرتاع.

اإلع��داد  أي  الربنامج,  إع��داد   -

املحاور  تحديد  و  االنتخابية  للحملة 

سيتم  التي  املوضوعات  أو  األساسية 

عىل  الحصول  أو  جذب  خاللها  من 

تأييد الناخبني.

الوسائل املالمئة لالتصال  - اختيار 

الدعاية  طريق  عن  هل  الجامهريي، 

أم  الشخيص؟  االتصال  أم  والنرش؟ 

املؤمترات واملنشورات؟ أو الصحف أو 

الوسائل املرئية؟ أو املسموعة؟

اتجاه  السابقة تنحرص يف  النقاط  إن 

واحد، أال و هو االنتخابات، و الحمالت 

االنتخابية، و كيفية الفوز باستخدام كافة 

الوسائل املتاحة.

وعليه ميكن تعريف التسويق االنتخايب 

عىل أنه:

الالزمة  التسويقية  اإلجراءات  )كافة 

الناخبني،  من  ممكن  عدد  أكرب  لحمل 

لإلدالء بأصواتهم لصالح حزب أو مرشح(. 

ما  االنتخايب  التسويق  بأن  القول  وميكن 

هو إال نشاط مهم، و حيوي من أنشطة 

التسويق السيايس.

رابعا – اإلعالن السيايس:

عىل  السيايس  اإلعالن  تعريف  ميكن 

التي يدفع مبوجبها الحزب،  العملية  أنه 

أو املرشح ،من أجل شكل من االتصاالت 

املرشح  تعطي  والتي  الشخصية،  غري 

معارضيهم،  تفوق  وسياسات  خواصا 

يف  تغيري  إحداث  أجل   من  ذلك  ويتم 

سلوكيات محددة كاالنتخابات.

بأنه  السيايس  اإلع��الن  يعرف  كام 

العملية االتصالية التي يدفع فيها املعلن 

مثناً ،مقابل ما يتاح له من فرصة يف وسيلة 

الجامهري  عىل  فيها  ،ليعرض  إعالمية 

من  محدد،  هدف  ذات  سياسية  رسائل 

وأفكارهم  مواقفهم  عىل  التأثري  أجل 

أكرث  السيايس  اإلعالن  ويعد  وسلوكهم، 

أنواع اإلعالم السيايس تأثرياً عىل الشعوب 

من  كثري  وظ��ف  حيث  واملجتمعات، 

القادة، والساسة، وسائط اإلعالم لخدمة 

أهدافهم وتحقيق غاياتهم . 

السياسيني  املرشحني  استخدام  إن 

وقادت  الزمن،  خالل  تطور  قد  لإلعالن 

من  أمن��اط  ثالثة  تحديد  إىل  األبحاث 

اإلعالن:

1 - اإلعالن الهجومي

2 - اإلعالن املقارن.

3 - اإلعالن السلبي.

كل منط يختلف عن اآلخر وميكن أن 

ميارس يف أي مرحلة من مراحل الحملة 
االنتخابية.14

اإلعالن السيايس الهجومي:

من  الجانب  أحادي  عدواين  هجوم 

االنتباه  للفت  يستخدم  واح��د،  طرف 

يف  إما  املنافس،  لدى  الضعف  لنقاط 

شخصيته، أو مبواقف معينة، ويعترب هذا 

أمناط  يف  خبثا  األكرث  اإلعالن  من  النمط 

11 - رفيق سكري: مدخل يف الرأي العام واإلعالم والدعاية. طربلس: لجروس للنرش، ط1، 1984, ص ص 40-41 .

12 - للتوسع أنظر:  

- جريدة األحداث املغربية: »بعض وعود الحمالت االنتخابية عمق يأس املواطنني«.http://www.aLahdat.com.into ، تم تصفح املوقع بتاريخ 24/09/2003.

- محمد أبو سامقة: »اإلشاعات واالنتخابات«، http://www.Alahdat.com/elestions/articles/index.htm.، تم تصفح املوقع بتاريخ 12/06/2003.

13 - الصميدعي , محمود جاسم , مدخل يف التسويق السيايس , مجلة اإلدارة و االقتصاد , الجامعة املستنرصية , العدد 20 , شباط 1997م.

14 - Kendall, Kathleen E. )2000( Communication in the Presidential Primaries: Candidats and the Media, 1912-2000. )Westport, 

Connecticut: Praeger Publishers(
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- إقناع جمهور الناخبني بالتصويت 

»أي  الحزب،  مرشح  أو  الحزب  لهذا 

أو  الجامهريي«  التأييد  عىل  الحصول 

من  ممكن  عدد  أكرب  عىل  الحصول 

األصوات.

متهيداً  االنتخايب  السوق  دراسة   -

حيث  االنتخابية،  الحملة  لتخطيط 

وطموحات  آمال  عىل  التعرف  يتم 

موقف  الناخبني،  رضا  عدم  و  رضا  و 

املرشح لدى الجامهري، رأي الجامهري 

قبل  من  االستعداد  مدى  الحزب،  يف 

الناخبني أو الجامهري لإلدالء بأصواتهم 

يف صناديق االقرتاع.

اإلع��داد  أي  الربنامج,  إع��داد   -

املحاور  تحديد  و  االنتخابية  للحملة 

سيتم  التي  املوضوعات  أو  األساسية 

عىل  الحصول  أو  جذب  خاللها  من 

تأييد الناخبني.

الوسائل املالمئة لالتصال  - اختيار 

الدعاية  طريق  عن  هل  الجامهريي، 

أم  الشخيص؟  االتصال  أم  والنرش؟ 

املؤمترات واملنشورات؟ أو الصحف أو 

الوسائل املرئية؟ أو املسموعة؟

اتجاه  السابقة تنحرص يف  النقاط  إن 

واحد، أال و هو االنتخابات، و الحمالت 

االنتخابية، و كيفية الفوز باستخدام كافة 

الوسائل املتاحة.

وعليه ميكن تعريف التسويق االنتخايب 

عىل أنه:

الالزمة  التسويقية  اإلجراءات  )كافة 

الناخبني،  من  ممكن  عدد  أكرب  لحمل 

لإلدالء بأصواتهم لصالح حزب أو مرشح(. 

ما  االنتخايب  التسويق  بأن  القول  وميكن 

هو إال نشاط مهم، و حيوي من أنشطة 

التسويق السيايس.

رابعا – اإلعالن السيايس:

عىل  السيايس  اإلعالن  تعريف  ميكن 

التي يدفع مبوجبها الحزب،  العملية  أنه 

أو املرشح ،من أجل شكل من االتصاالت 

املرشح  تعطي  والتي  الشخصية،  غري 

معارضيهم،  تفوق  وسياسات  خواصا 

يف  تغيري  إحداث  أجل   من  ذلك  ويتم 

سلوكيات محددة كاالنتخابات.

بأنه  السيايس  اإلع��الن  يعرف  كام 

العملية االتصالية التي يدفع فيها املعلن 

مثناً ،مقابل ما يتاح له من فرصة يف وسيلة 

الجامهري  عىل  فيها  ،ليعرض  إعالمية 

من  محدد،  هدف  ذات  سياسية  رسائل 

وأفكارهم  مواقفهم  عىل  التأثري  أجل 

أكرث  السيايس  اإلعالن  ويعد  وسلوكهم، 

أنواع اإلعالم السيايس تأثرياً عىل الشعوب 

من  كثري  وظ��ف  حيث  واملجتمعات، 

القادة، والساسة، وسائط اإلعالم لخدمة 

أهدافهم وتحقيق غاياتهم . 

السياسيني  املرشحني  استخدام  إن 

وقادت  الزمن،  خالل  تطور  قد  لإلعالن 

من  أمن��اط  ثالثة  تحديد  إىل  األبحاث 

اإلعالن:

1 - اإلعالن الهجومي

2 - اإلعالن املقارن.

3 - اإلعالن السلبي.

كل منط يختلف عن اآلخر وميكن أن 

ميارس يف أي مرحلة من مراحل الحملة 
االنتخابية.14

اإلعالن السيايس الهجومي:

من  الجانب  أحادي  عدواين  هجوم 

االنتباه  للفت  يستخدم  واح��د،  طرف 

يف  إما  املنافس،  لدى  الضعف  لنقاط 

شخصيته، أو مبواقف معينة، ويعترب هذا 

أمناط  يف  خبثا  األكرث  اإلعالن  من  النمط 

11 - رفيق سكري: مدخل يف الرأي العام واإلعالم والدعاية. طربلس: لجروس للنرش، ط1، 1984, ص ص 40-41 .

12 - للتوسع أنظر:  

- جريدة األحداث املغربية: »بعض وعود الحمالت االنتخابية عمق يأس املواطنني«.http://www.aLahdat.com.into ، تم تصفح املوقع بتاريخ 24/09/2003.

- محمد أبو سامقة: »اإلشاعات واالنتخابات«، http://www.Alahdat.com/elestions/articles/index.htm.، تم تصفح املوقع بتاريخ 12/06/2003.

13 - الصميدعي , محمود جاسم , مدخل يف التسويق السيايس , مجلة اإلدارة و االقتصاد , الجامعة املستنرصية , العدد 20 , شباط 1997م.

14 - Kendall, Kathleen E. )2000( Communication in the Presidential Primaries: Candidats and the Media, 1912-2000. )Westport, 

Connecticut: Praeger Publishers(
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اإلعالن السلبي.15

اإلعالن املقارن:

من  اإلع��الن  من  النوع  هذا  يهدف 

املنافسني  املرشحني  مع  املقارنات  خالل 

إىل تخفيض توقعات الناخبني وتصوراتهم 

تستخدم  وهنا  املرشحني،  أولئك  حول 

املرشحني  سجالت  اإلعالنية  الرسالة 

تجاه  مواقفهم  تجاربهم،  املنافسني، 

قضية معينة، وذلك إما من أجل إيصال 

املرشحني  عن  معينة  سلبية  معلومات 

املرشح  تفوق  إىل  لإلشارة  أو  املنافسني 
املتبنى.16

وهناك نوعان من اإلعالن املقارن:

إعالن مقارن مبارش:

ذات جانبني  إعالنية  رسالة  يستخدم 

نقاط  ويقارن  الهدف،  املرشح  لتحديد 

املرشح،  بسجالت  يتعلق  فيام  محددة 

أو  والنتيجة  معينة،  مواقف  تجاربه، 

املرشح  لجعل  ه��و:  ذل��ك  من  الهدف 

األفضل  أن��ه  ع��ىل  يظهر  أو  املتبنى 
واألوضح.17

إعالن مقارن ضمني:

يحمل رسالة إعالنية أحادية الجانب، 

كام أنه ال يذكر املرشح الهدف بوضوح، 

يقارن  الجمهور  وعوضا عن ذلك يجعل 

الحملة  قضايا  أو  معرفته،  عىل  بناء 

للرسالة  وتفسريات  األساسية،  االنتخابية 

أكرب  فعالية  إىل  وللوصول  اإلعالنية.18 

فإن  امل��ق��ارن،  اإلع��الن  استخدام  عند 

الحاجة إىل مصدر مصداقية عايل محتاج 

يرشح  مبا  وه��ذا  مستخدم،  يكون  ألن 

اإلعالن  يف  للمشاهري  املتزايد  االستخدام 

ألن  االنتخابية،  والحمالت  السيايس 

القادة السياسيني يكون عندهم مصداقية 

منخفضة بسبب تحيز محسوس.

اإلعالن السلبي:

أو  املستهدف  املرشح  صورة  يهاجم 

موقفه، اإلعالنات السلبية ميكن تعريفها 

عىل أنها تلك اإلعالنات التي تقدم فقط 

املنافس،  املرشح  حول  سلبية  معلومات 

أو هي اإلعالنات التي تهدف إىل مهاجمة 

قضية  يف  املرشح  ضعف  نقاط  وكشف 

الضوء  تسليط  وكذلك  معينة،  صورة  أو 

عىل نقاط القوة لدى املرشح املتبنى يف 

إرسال  خالل  من  وذلك  املجاالت،  نفس 

رسالة إعالنية سلبية، ومن فوائد اإلعالن 

السلبي استخدامه يف استدعاء أو تنشيط 

الذاكرة.

المحور الثالث :
التسويق السياسي :
الأسس والأدوات

أوال – أسس التسويق السيايس:

مجال  يف  العاملون  املخططون  يقوم 

الواليات  يف  املعارص  السيايس  التسويق 

العلوم  بتطبيق  األمريكية  املتحدة 

التسويقية يف الحمالت االنتخابية، بوضع 

جهازهم  لنشاطات  رئيسية  أه��داف 

التسويقي والتي ميكن تلخيصها بخمسة 
أهداف رئيسية:19

كافة  ورغبات،  حاجات،  إشباع   •

محددة  رشائ��ح  أو  املجتمع،  رشائ��ح 

منه.

• النجاح يف االنتخابات عرب تطبيق 

الحملة التسويقية.

بها  يؤمن  التي  لألفكار  الرتويج   •

املرشح.

• خلق صورة ذهنية إيجابية حوله 

وحول الحزب الذي ينتمي إليه.

• جذب أكرب رشيحة من املؤيدين 

من كافة رشائح املجتمع.

املسوقون  يستخدم  ذلك  اجل  ومن 

الواليات  يف  امل��ع��ارصون  السياسيون 

التسويقي  املزيج  األمريكية،  املتحدة 

والحمالت  الخطط  تصميم  يف  املوسع 

التوايل  عىل  تضم  وه��ي  االنتخابية، 
العنارص السبع التالية:20

السيايس  املنتج  وهو  املنتج:   •

االنتخابية  ال��وع��ود  م��ن  املتكون 

متس  التي  واألجندات  والسياسات 

واالجتامعية  االقتصادية  النواحي 

واألمنية، والتي يقدمها املرشح وحزبه 

بالتصويت  يقوم  الذي  املجتمع  إىل 

مقابل هذه الوعود املستقبلية.

اعتبار  ومي��ك��ن  الــتــســعــرية:   •

أي  االنتخايب،  الدعم  مبثابة  التسعرية 

عدد األصوات من كل عائلة أو جامعة 

أو طائفة.

• الرتويج: ويضم الرتويج السيايس 

املزيج الرتويجي نفسه، مع تعديالت 

التسويق  وطبيعة  املرشح  تناسب 

التسويق  ومنها:  الخاصة،  السيايس 

الربيد  اس��ت��خ��دام  ع��رب  االل��ك��رتوين 
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ترويج  املبارش،  التسويق  اإللكرتوين، 

املبيعات، العالقات العامة، وذلك من 

من  الشخيص  البيع  الخطابات،  خالل 

االنتخايب،  العمل  يف  املتطوعني  خالل 

قبل  من  وذل��ك  واإلع���الن  الدعاية 

الكتاب املحرتفني.

إسرتاتيجية  نجاح  أس��اس  من  إن 

الرتويج هو التوقيت الذي يشمل االتفاق 

تكون  عندما  املالية،  التعزيزات  عىل 

النتائج،  أفضل  الحصول عىل  قادرة عىل 

املعارضة  تشجيع  نفسه  الوقت  ويف 

عىل القيام بالعكس، وبهذا يعودون إىل 

تأثري  عىل  والحصول  مواردهم  استنزاف 
أقل.21

• التوزيع: ويتم توزيع املعلومات 

األس��واق  يف  للمرشح  التسويقية 

شخصياً  انتقاله  خالل  من  املختلفة، 

ب��ني ال���والي���ات، وم���ن خ���الل نرش 

املعلومات عرب وسائل اإلعالم املختلفة، 

تعديل  ويتم  املخصصة،  واإلعالنات 

منطقة  كل  أذواق  حسب  ذلك  كل 

الحافظ  عىل  املحاولة  مع  جغرافية، 

عىل الرسالة األساسية.

• العمليات: وهي جميع الخطوات 

الجهاز  بها  يقوم  التي  املستمرة 

التسويقي من تحليل البيئة السياسية، 

،وإعطاء  التسويقية  الفرق  وإدارة 

املرشح  وتوجيه  البيئة،  عىل  الحكم 

الصائبة  التسويقية  القرارات  نحو 

السياسيني  مصلحة  يف  تصب  التي 

النهائية.

جميع  تضم  وهي  األشخاص:   •

العملية  يف  امل��ش��ارك��ني  األش��خ��اص 

التسويقية، ابتداء من السيايس والكادر 

واملصوتني  واملتطوعني  له،  املساند 

النهائيني.

تضم  وه��ي  املــاديــة:  الدالئل   •

االنتخابية  للصالت  الداخيل  التصميم 

،وما تحتاج إليه من الفتات وإعالنات، 

املصوتون  يشاهد  خاللها  من  والتي 

ويتواصلون مع املرشح.

السيايس  التسويق  أدوات   – ثانيا 

املعارص:

مجموعة  باستخدام  املسوقون  يقوم 

جمع  يف  تساهم  التي  األدوات  م��ن 

حملته  يف  املرشح  تفيد  قد  معلومات، 
التسويقية وهي:22

• استبيانات الرأي العام:

دراس��ة  أس��اس  عىل  تقوم  وه��ي 

لوضع  ذلك  و  للمجتمع،  العام  الرأي 

عىل  السياسيني  و  األح��زاب  رسالة 

أساسه.

• استبيانات ما قبل االنتخابات:

اإلقبال  مدى  بدراسة  تقوم  وهي 

عىل االنتخابات.

• استبيانات أثناء االنتخابات:

الجارية  التطورات  تدرس  وهي 

أثناء الحملة االنتخابية.

• استبيانات ما بعد االنتخابات:

ال��رأي  فعل  ردود  ت��درس  وه��ي 

العام ما بعد االنتخابات، وذلك ملعرفة 

املؤيدين  عدد  تقدم  أو  تراجع  مدى 

للسيايس والحزب.

• دراسات الحالة:

الدروس  البحث عن  وهي عملية 

15 - Emery, Michael, and Edwin Emery and Nancy L. Roberts. )2000( The Press and America: An Interpretive History of the Mass 

Media. Ninth Edition. )Boston: Allyn and Bacon(.

16 - Scammell, Margaret. 1995. Designer Politics: How Elections are Won. London: Macmillan.

17 - Seymour-Ure, Colin. 1996. The British Press and Broadcasting Since 1945. Oxford: Blackwell.

18 - Thurber, James. )Ed(. 2000. Crowded Airwaves: Campaign Advertising in Elections. Washington DC: Brookings Institute.

19 - نورهان باليان، التسويق السيايس: دراسة مستفيضة، دمشق: منشورات سورية للتسويق 2014 ، ص 14

20 -  املرجع نفسه ، ص 16

21 - Lau, Richard R. and Gerald Pomper. 2002. ‘Effectiveness of negative campaigning in US senate elections.’ American Journal of 

Political Science, 46 )1(: 47-66

22 - نورهان باليان، مرجع سابق الذكر ص 17
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الجهاز  بها  يقوم  التي  املستمرة 
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االنتخابية  للصالت  الداخيل  التصميم 

،وما تحتاج إليه من الفتات وإعالنات، 
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ويتواصلون مع املرشح.
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التسويقية وهي:22

• استبيانات الرأي العام:

دراس��ة  أس��اس  عىل  تقوم  وه��ي 

لوضع  ذلك  و  للمجتمع،  العام  الرأي 

عىل  السياسيني  و  األح��زاب  رسالة 

أساسه.

• استبيانات ما قبل االنتخابات:

اإلقبال  مدى  بدراسة  تقوم  وهي 

عىل االنتخابات.

• استبيانات أثناء االنتخابات:

الجارية  التطورات  تدرس  وهي 

أثناء الحملة االنتخابية.

• استبيانات ما بعد االنتخابات:

ال��رأي  فعل  ردود  ت��درس  وه��ي 

العام ما بعد االنتخابات، وذلك ملعرفة 
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Media. Ninth Edition. )Boston: Allyn and Bacon(.

16 - Scammell, Margaret. 1995. Designer Politics: How Elections are Won. London: Macmillan.

17 - Seymour-Ure, Colin. 1996. The British Press and Broadcasting Since 1945. Oxford: Blackwell.

18 - Thurber, James. )Ed(. 2000. Crowded Airwaves: Campaign Advertising in Elections. Washington DC: Brookings Institute.
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20 -  املرجع نفسه ، ص 16

21 - Lau, Richard R. and Gerald Pomper. 2002. ‘Effectiveness of negative campaigning in US senate elections.’ American Journal of 

Political Science, 46 )1(: 47-66

22 - نورهان باليان، مرجع سابق الذكر ص 17
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املفيدة من الحاالت العملية املوثقة، 

وذلك يف فرتة زمنية سابقة الستخالص 

واألفكار  الطرق  وتطبيق  ال��دروس، 

الناجحة، بعد تعديلها مبا يتوافق مع 

املوقف املدروس.

• املقابالت الشخصية:

التسويق  يف  املختصون  بها  ويقوم 

الحالة  ودراسة  معرفة  أجل  من  وذلك 

النفسية، واالجتامعية، والفكرية للمجتمع 

ودراسة الحاجات واالتجاهات.

• الخطابات املحلية:

أنفسهم،  السياسيون  بها  ويقوم 

بها،  التحكم  يتم  بيئة  ضمن  وذلك 

مفتوحة  أماكن  أو  قاعات  ضمن 

تحت حراسة مشددة، بإلقاء خطابات 

الذي  للجمهور  وتشجيعية  تحفيزية 

املكافأة  من  كنوع  ذلك  و  انتخبهم، 

والتقرب والتالحم.

المحور الرابع :

أساليب التسويق السياسي
أثناء الحمالت النتخابية

أوال – الحمالت االنتخابية:

آليات  إح��دى  االنتخابات  تشكل 

لصنع  ووسيلة  السياسية،  املشاركة 

مامرسة  توفر  إذ  السياسية،  الخيارات 

قضايا  وتقرير  القادة،  الختيار  واقعية 

إمكانية  وطنية مطروحة، ويف ظل عدم 

مبارشة،  أنفسهم  املجتمع  أعضاء  حكم 

الفرصة  تهيئ  عملية  مامرسة  تكون 

لتشكيل حكومة دميقراطية لتمثيلهم أمر 
رضوري.23

فهي فرصة ملشاركة كل املواطنني الذين 

االنتخاب، مام جعل  تتوفر فيهم رشوط 

هذه العملية أساس النظم الدميقراطية*، 
والتي من رشوط قيامها:24

انتخابات  عرب  النواب  اختيار  أ . 

حرة ونزيهة ومتتالية، وبعيدة عن أية 

ضغوط عىل املواطنني.

البالغني  املواطنني  كل  إعطاء  ب . 

حق التصويت يف االنتخاب.

االنتخابية  الحمالت  و ميكن تعريف 

موعد  تسبق  التي  ال��ف��رتة  أنها  ع��ىل 

)أي   وقانونيا  رسميا  املحدد  االنتخابات 

مبوجب قانون االنتخابات( والتي يتقدم 

عىل  برامجهم  بعرض  املرشحون،  خاللها 

الناخبني، وقد لجأ املرشع ومعه السلطات 

بهدف  والقضائية،  التنفيذية  التنظيمية 

املرشحني  بني  امل��س��اواة  مبدأ  تحقيق 

إىل  الدعاية،  وسائل  وضبط  واملواطنني 

من  شبكة  يف  االنتخابية  الحملة  حرص 

تؤمن  أن  رشط  عىل  القانونية،  القواعد 

الدولة لجميع املرشحني التسهيالت ذاتها 

من أجل القيام بحمالتهم االنتخابية، وأن 

تحول دون تجاوز أحد األطراف باستعامل 

امتيازاته )املال، وسائل اإلعالم العامة...( 

املتكافئ عىل  للتأثري غري املرشوع، وغري 

الرسمية  السلطات  وتعمل  الناخبني، 

التكفل  عىل  واإلرشاف  املراقبة  ولجان 

بضامن مبدأ املساواة، يف حال استعامل 

والسمعية  الدعائية  للوسائل  املرشحني 

بها  املسموح  و  املرخص  غري  البرصية 

الحياد  مبدأ  تطبيق  تتوىل  كام  قانونا، 

هذا  يف  العامة  السلطات  تنتهجه  الذي 

املجال، أي أن سلطات الدولة ال متثل أي 

طرف مرشح وعليها أن ال تنارص أو تؤيد 
أيا من املرشحني.25

الذي  فالحملة االنتخابية هي اإلطار 

كل  تقديم  من  املرشحون  فيه  يتمكن 

برامجهم،  ورشح  واقرتاحاتهم  وعودهم 

أصوات  من  عدد  أكرب  ضامن  أجل  من 

الناخبني،  ولكن يجب أن نعلم أن ضعف 

بها،  القامئني  لدى  االتصال  إسرتاتيجية 

الوطنية  التنمية  نظريات  بكل  والجهل 

قد يؤدي إىل عدم فاعلي�ة هذه العملية، 

فعالة  انتخابية  حملة  تنظيم  أجل  ومن 

واملميزات  الصفات  عىل  الرتكيز  يجب 

الشخصية الحسنة للمرشح، والتي تلفت 

13
مجلـة رهانـات

العـدد 41 - 2017
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وتأييدهم،  الناخبني  وتجدب  االنتباه 

وتعمل عىل التأثري يف الرأي العام وحثه 

عىل التصويت لصالحه، كام يجب تثمني 

وتفعيل وإثارة هذه املرتكزات يف الحملة 
االنتخابية.26

عىل  االنتخابية  الحملة  مبدأ  ويقوم 

تحديد  ،بعد  الزمني  التقسيم  حسن 

األولويات وترتيبها من جديد بشكل منظم 

يتعلق  عندما  خصوصا  األهمية،  حسب 

اإلعالم  أجهزة  يف  الدعاية  بتجزئة  األمر 

)كالراديو، والتلفزيون( وتقسيم امليزانية 

املالية الخاصة باالنتخابات.

إن التعاريف التي أوردناها لتوضيح 

حاولت  وإن  االنتخابية،  الحملة  مفهوم 

كل  أن  إال  معناها  تبيان  و  تحديدها 

واحد منها أغفل أحد الجوانب، باعتبارها 

عملية اتصالية تتحد عنارصها يف:

املصدر: القائم باالتصال أو الحملة 

االنتخابية.

الجمهور املستهدف يف الحملة.

أهدافها والغاية منها.

الوسائل التي تعتمدها.

الذي  التايل  التعريف  نقدم  ولذلك 

نتفق معه، ألنه استطاع تجاوز الهفوات 

السابقة،  التعاريف  فيها  وقعت  التي 

كام أحاط بأهم الفواعل التي تدخل يف 

»الحملة  أن  يرى  إذ  مفهومها،  تحديد 

االتصالية  األنسقة  ه��ي  االنتخابية 

السياسية، املخططة، واملنظمة، الخاضعة 

أو  مرشح  ميارسها  والتقويم،  للمتابعة 

حزب، بصدد حالة انتخابية معينة، ومتتد 

مدة زمنية معينة ومحددة، تسبق موعد 

االنتخابات املحدد رسميا )قصري املدى(، 

عن  االنتخاب،  يف  الفوز  تحقيق  بهدف 

من  ع��دد  أك��رب  ع��ىل  الحصول  طريق 

االتصال  وسائل  باستخدام  األص��وات 

مؤثرة،  استاملة  وأساليب  املختلفة، 
تستهدف جمهور الناخبني«.27

المحور الخامس :
إدارة الحمالت النتخابية

أوال – إدارة الحمالت االنتخابية:

وإدارة  االنتخابية  الحمالت  إن 

أنشطتها املختلفة باستخدام كافة الوسائل 

واالسرتاتيجيات  السياسات  ال��ربام��ج، 

السيايس،  التسويقي  باملزيج  الخاصة، 

والجوهرية  األساسية  األركان  أحد  يعترب 

بعض  يشري  حيث  السيايس،  للتسويق 

»ليس  بقولهم  املسألة  هذه  إىل  الكتاب 

إدارة  يف  تقنية  غري  السيايس  التسويق 

الحمالت االنتخابية«

إدارة  إن  ال��ق��ول  ميكن  وب��ال��ت��ايل 

التسويق السيايس ما هي إال تلك اإلدارة 

الحمالت  إدارة  تتوىل  أن  يجب  التي 

التقنيات  كافة  مستخدمة  االنتخابية، 

الالزمة،  والوسائل  واالسرتاتيجيات 

االنتخابية،  الحملة  أه��داف  لتحقيق 

وبالتايل أهداف الحزب املرشح.

ثانياً – خطة الحمالت االنتخابية:

نشاط  هي  االنتخابية  الحملة  لكون 

بد  السيايس، فال  للتسويق  مهم وأسايس 

من االهتامم بهذا النشاط ووضع الخطط 

الالزمة إلدارته، بالشكل الذي يتالءم مع 

أو   ً حزبا  السياسية  املنظمة  إمكانيات 

مرشحاً، مع األهداف املراد الوصول إليها، 

وعليه فإن اإلعداد السليم لخطة الحملة 

نتائج  إىل  يقود  سوف  حتامً  االنتخابية 

إيجابية وسليمة.

23 - عبد الوهاب حميد رشيد: التحول الدميقراطي واملجتمع املدين. ط1، بريوت: دار الثقافة والنرش، 2003، ، ص 52.

 * - إن اإلنتخابات يف حد ذاتها ال تشكل الدميقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة، ال ريب يف أنها مهمة وكثريا ما تكون أساسية عىل أنها الطريق املؤدية إىل إضفاء 

الطابع الدميقراطي عىل املجتمعات، ونيل الحق يف مشاركة الفرد يف حكم بلده، عىل النحو املعلن يف نصوص املعاهدات الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وتنامي 

الحقيقة القائلة بأن معنى كلمة الدميقراطية يتجاوز مجرد اإلدالء دوريا باألصوات، ليشمل كل جوانب عملية مشاركة املواطنني يف الحياة السياسية لبلدهم.       

24 - مركز حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان واإلنتخابات. نيويورك: منشورات األمم املتحدة، 1994، ص 12.

25 - عبد الوهاب الكياليل وآخرون: موسوعة العلوم السياسية، ج1، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1995، ، ص 583.

   .Lahcene Seriak :les Elections en Algérie : tout ce qu’il fout savoir . Alger :Casbah éditions . 1999,p 33 - 26

27 - زكرياء بن صغري: الحمالت االنتخابية : مفهومها وسائلها و أساليبها. الجزائر: دار الخلدونية للنرش والتوزيع ، 2004  ص 15.

الهوامش
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يعية: قراءة �ف ملف العدد :  ماذا وراء النتخابات الت�رش

وتأييدهم،  الناخبني  وتجدب  االنتباه 

وتعمل عىل التأثري يف الرأي العام وحثه 

عىل التصويت لصالحه، كام يجب تثمني 

وتفعيل وإثارة هذه املرتكزات يف الحملة 
االنتخابية.26

عىل  االنتخابية  الحملة  مبدأ  ويقوم 

تحديد  ،بعد  الزمني  التقسيم  حسن 

األولويات وترتيبها من جديد بشكل منظم 

يتعلق  عندما  خصوصا  األهمية،  حسب 

اإلعالم  أجهزة  يف  الدعاية  بتجزئة  األمر 

)كالراديو، والتلفزيون( وتقسيم امليزانية 

املالية الخاصة باالنتخابات.

إن التعاريف التي أوردناها لتوضيح 

حاولت  وإن  االنتخابية،  الحملة  مفهوم 

كل  أن  إال  معناها  تبيان  و  تحديدها 

واحد منها أغفل أحد الجوانب، باعتبارها 

عملية اتصالية تتحد عنارصها يف:

املصدر: القائم باالتصال أو الحملة 

االنتخابية.

الجمهور املستهدف يف الحملة.

أهدافها والغاية منها.

الوسائل التي تعتمدها.

الذي  التايل  التعريف  نقدم  ولذلك 

نتفق معه، ألنه استطاع تجاوز الهفوات 

السابقة،  التعاريف  فيها  وقعت  التي 

كام أحاط بأهم الفواعل التي تدخل يف 

»الحملة  أن  يرى  إذ  مفهومها،  تحديد 

االتصالية  األنسقة  ه��ي  االنتخابية 

السياسية، املخططة، واملنظمة، الخاضعة 

أو  مرشح  ميارسها  والتقويم،  للمتابعة 

حزب، بصدد حالة انتخابية معينة، ومتتد 

مدة زمنية معينة ومحددة، تسبق موعد 

االنتخابات املحدد رسميا )قصري املدى(، 

عن  االنتخاب،  يف  الفوز  تحقيق  بهدف 

من  ع��دد  أك��رب  ع��ىل  الحصول  طريق 

االتصال  وسائل  باستخدام  األص��وات 

مؤثرة،  استاملة  وأساليب  املختلفة، 
تستهدف جمهور الناخبني«.27

المحور الخامس :
إدارة الحمالت النتخابية

أوال – إدارة الحمالت االنتخابية:

وإدارة  االنتخابية  الحمالت  إن 

أنشطتها املختلفة باستخدام كافة الوسائل 

واالسرتاتيجيات  السياسات  ال��ربام��ج، 

السيايس،  التسويقي  باملزيج  الخاصة، 

والجوهرية  األساسية  األركان  أحد  يعترب 

بعض  يشري  حيث  السيايس،  للتسويق 

»ليس  بقولهم  املسألة  هذه  إىل  الكتاب 

إدارة  يف  تقنية  غري  السيايس  التسويق 

الحمالت االنتخابية«

إدارة  إن  ال��ق��ول  ميكن  وب��ال��ت��ايل 

التسويق السيايس ما هي إال تلك اإلدارة 

الحمالت  إدارة  تتوىل  أن  يجب  التي 

التقنيات  كافة  مستخدمة  االنتخابية، 

الالزمة،  والوسائل  واالسرتاتيجيات 

االنتخابية،  الحملة  أه��داف  لتحقيق 

وبالتايل أهداف الحزب املرشح.

ثانياً – خطة الحمالت االنتخابية:

نشاط  هي  االنتخابية  الحملة  لكون 

بد  السيايس، فال  للتسويق  مهم وأسايس 

من االهتامم بهذا النشاط ووضع الخطط 

الالزمة إلدارته، بالشكل الذي يتالءم مع 

أو   ً حزبا  السياسية  املنظمة  إمكانيات 

مرشحاً، مع األهداف املراد الوصول إليها، 

وعليه فإن اإلعداد السليم لخطة الحملة 

نتائج  إىل  يقود  سوف  حتامً  االنتخابية 

إيجابية وسليمة.

23 - عبد الوهاب حميد رشيد: التحول الدميقراطي واملجتمع املدين. ط1، بريوت: دار الثقافة والنرش، 2003، ، ص 52.

 * - إن اإلنتخابات يف حد ذاتها ال تشكل الدميقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة، ال ريب يف أنها مهمة وكثريا ما تكون أساسية عىل أنها الطريق املؤدية إىل إضفاء 

الطابع الدميقراطي عىل املجتمعات، ونيل الحق يف مشاركة الفرد يف حكم بلده، عىل النحو املعلن يف نصوص املعاهدات الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وتنامي 

الحقيقة القائلة بأن معنى كلمة الدميقراطية يتجاوز مجرد اإلدالء دوريا باألصوات، ليشمل كل جوانب عملية مشاركة املواطنني يف الحياة السياسية لبلدهم.       

24 - مركز حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان واإلنتخابات. نيويورك: منشورات األمم املتحدة، 1994، ص 12.

25 - عبد الوهاب الكياليل وآخرون: موسوعة العلوم السياسية، ج1، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1995، ، ص 583.

   .Lahcene Seriak :les Elections en Algérie : tout ce qu’il fout savoir . Alger :Casbah éditions . 1999,p 33 - 26

27 - زكرياء بن صغري: الحمالت االنتخابية : مفهومها وسائلها و أساليبها. الجزائر: دار الخلدونية للنرش والتوزيع ، 2004  ص 15.
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العـدد 41 - 2017

 David Quintricet Schroder( أوضح كل من

1983( بأن خطة الحملة االنتخابية تتضمن 

أساسني إلدارة الحملة :

التسويق: وتشمل ثالث  1- مهنة 

وظائف أساسية هي :

 • وظيفة تخصيص املوارد.

 • وظيفة اإلعالم.

 • دراسة سلوك الناخبني.

إن  للحملة:  السيايس  املدير   -2

املدير السيايس للحملة يتطلع بدراسة 

املهام الرئيسية التالية :

 • أهداف الحملة.

 • التجربة السياسية.

 • األهداف السياسية.

المحور السادس :

اتيجية التسويق السياسي إس�رت

أوال – إسرتاتيجية التسويق السيايس 

يف الحمالت االنتخابية:

املقصود  ما  السيايس:  السوق  أ- 

بالسوق )أو الشارع( السيايس؟ 

السيايس،  التسويق  نتناول  دمنا  ما 

يطلق  أن  ما ميكن  بالرضورة  هناك  فان 

مفهوم  ويشري  السيايس«.  »السوق  عليه 

العمليات  أطراف  إىل  السيايس  السوق 

التي متس الرأي العام املوسع. إن السوق 

السيايس يتناول كالً من السياسيني، صناع 

املقيمني،  املواطنني،  السيايس،  القرار 

وسائل اإلعالم، أصحاب الرعايات املالية. 

أو من ميكن التعبري عنهم بشكل أشمل، 

القرار  بأنهم كل من يخصهم أو ميسهم 

السيايس للدولة. 

هو  األس���واق  وتحليل  دراس��ة  إن 

التسويقية  الجهود  تخطيط  يف  األساس 

تجزئة  مفهوم  إن  املختلفة،  بعنارصها 

فكرة  ع��ىل  يستند  السيايس  ال��س��وق 

السياسية{  الساحات  }أو  األس��واق  أن 

متباينة أو مختلفة، وغري متجانسة ،فهي 

الجمهور  من  قطاعات  عدة  من  تتكون 

وتطلعاته  باحتياجاته  منهم  كل  يختلف 

واهتامماته، وكذلك يف درجة استجابتهم 

للمؤثرات البيئية املختلفة ومنها املؤثرات 

التسويقية. 

يهدف  السيايس  السوق  تجزئة  إن 

حيث  والتباين،  االختالف  تقليل  إىل 

يشكل كل قطاع فرصة أو فرص تسويقية 

من  غريها  ع��ن  ومختلفة  مستقلة، 

القطاعات أو الفئات األخرى. إن تقسيم 

معينة،  قطاعات  إىل  السيايس  السوق 

يحقق درجة من التجانس ميكن املنظمة 

اإلسرتاتيجية  صياغة  من  السياسية 

ظروف  مع  تتالءم  التي  التسويقية 

أو  القطاعات،  من  قطاع  كل  وخصائص 

املجتمع  رشائح  من  رشيحة  أو  فئة  كل 

التي يشكلها السوق السيايس.

ب-إسرتاتيجية املكان السيايس: تهتم 

هذه اإلسرتاتيجية مبحاولة إيصال املرشح 

والندوات  االجتامعات  إىل  السيايس 

لهذه  وفقا  الحامس،  تثري  التي  الحاشدة 

السيايس  املرشح  عىل  فإن  اإلسرتاتيجية 

أن يكون حارضا يف أي مكان يف الساحة 

السياسية املستهدفة، يتطلب حضوره بها 

وبالشكل  واملالئم،  املناسب  الوقت  ويف 

الجغرافية  املناطق  كافة  يغطي  الذي 

السياسية  الساحة  منها  تتكون  التي 

املستهدفة. 

هذه  تواجه  التي  املشاكل  أهم  إن 

كافة  تغطية  كيفية  هي  اإلسرتاتيجية 

املناطق محليا ووطنيا.

ر-إسرتاتيجية العامل املتطوع: تهدف 

هذه اإلسرتاتيجية إىل توسيع نطاق املرشح 

الساحة املستهدفة،  بطريقة شخصية يف 

املدينة،  يف  التجوال  خالل  من  وذل��ك 

املختلفة،  أماكنها  أحياؤها،  أسواقها، 

الجوالت،  يف  الجمهور  مع  وااللتقاء 

الناخبني وغريها،  التامس أصوات  بهدف 

وميكن للمرشح السيايس أن يوسع نطاقه 

وذلك  شخصية،  وبطريقة  أكرب  بشكل 

باستخدام أعضاء حزبه كوكالء، يتحدثون 

مع الجمهور املستهدف )الناخبني( نيابة 

عنه أو توزيع الدعايات، و نبذة موجزة 

عن املرشح، الدفاع عن الربنامج االنتخايب 

للمرشح.

ينظر  ما  غالباً  السيايس:  الرتويج  ه- 

العنرص  أنه  عىل  السيايس  الرتويج  إىل 

الذي  واألس��ايس،  الرئييس،  التسويقي 

عالية،  بفعالية  املرشحون  يستخدمه 

وحملهم  الناخبني،  آراء  عىل  للتأثري 

فإن  ل��ذا  لصالحهم،  التصويت  ع��ىل 

يعتمد  األصوات  حشد  يف  املرشح  نجاح 

اعتامدا أساسياً عىل استخدام إسرتاتيجية 

مؤثراً،  و  فعاالً،  استخداما  ال��رتوي��ج، 

وترتكز إسرتاتيجية الرتويج عىل الوسائل 

اإلعالمية املختلفة التي ميكن استخدامها 

يف هذا املجال.
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اإلقناع  يعترب  السيايس:  و-اإلقناع 

إسرتاتيجية  أهداف  أهم  أحد  السيايس 

اإلسرتاتيجية  هذه  إن  حيث  التعزيز، 

االقتناع  حالة  خلق  أس��اس  عىل  تبنى 

الناخبني  جمهور  وخاصة  العام،  للرأي 

املرشحني  أو  الحزب،  نحو  واستاملتهم 

السياسيني.

تهدف  السيايس  اإلقناع  عملية  إن 

تغيري  إح��داث  أو  مواقف  اكتساب  إىل 

الحزب  ،لصالح  العام  الرأي  مواقف  يف 

العملية  هذه  إن  السيايس،  املرشح  أو 

ليست بالعملية السهلة، بل عىل العكس 

والتكتيل،  الجهد،  من  الكثري  إىل  تحتاج 

يف  والفعالية  وامل��ه��ارات،  والتقنيات، 

األداء بالشكل الذي يحقق هدف اإلقناع 

السيايس  اإلقناع  عملية  إن  السيايس، 

تتكون من عمليات فرعية متصلة إحداها 

باألخرى ومكملة لها وهي :

- العمليات األوتوماتيكية : وهذه 

االنعكاسات  وعىل  الذاكرة  عىل  تركز 

الشعارات  مثل  التكرارية  أو  الفكرية 

والبيانات السياسية.

وهي   : العقالنية  العمليات   -

مرتكزة عىل بواعث ومحفزات عميقة 

الصور  إىل  يلجأ  )هنا  الناخب.  لدى 

وإىل الرموز(.

عنرص  يعترب  السيايس:  ز-التمويل 

التمويل من العنارص املهمة واملؤثرة عىل 

ألنها  السيايس،  املرشح  أو  الحزب،  نجاح 

تشكل األساس يف اإلنفاق عىل الحمالت 

له  اإلنفاق  يف  القصور  وإن  االنتخابية، 

مردودات سلبية عىل مدى نجاح الحزب 

املرشح ألي منصب كان، ولكن هذه  أو 

مستوى  باختالف  تختلف  النفقات 

االنتخابات، االنتخابات الجامعية مقارنة 

باالنتخابات الترشيعية.

عدة  عىل  السيايس  التمويل  يعتمد 

مصادر :

- التمويل الخاص :

طريق  عن  الحزب  بواسطة  يتم 

والتي  أعضائه،  من  االشرتاكات  جمع 

ودعامة  ال��ح��زب،  إي���رادات  تشكل 

املالية، حيث يدفع كل عضو  موارده 

موارد  هناك  أيضاً  مبلغ معني شهرياً، 

باليد،  املسلمة  كالهبات  بها  مسموح 

دعوات للتربع، الخ..

- التمويل العام :

أح��دى  ال��ع��ام  التمويل  يشكل 

بها  يستهان  ال  التي  املهمة  املصادر 

بالنسبة للحزب أو للمرشح، وهذا يتم 

إما بتقديم رجال السياسية املرشحني 

وكذلك  التلفزيون،  شاشات  عىل 

الدعاية  نفقات  ببعض  الدولة  تقوم 

الورق،  الدولة  متول  السياسية، حيث 

الرسمية،  لإلعالنات  الطباعة  ونفقات 

والبث التلفزيوين.

السيايس  التسويق  مدير  عىل  إن 

الحملة  )مدير  العمليات  ومدير 

االنتخابية( بذل جهود كثيفة يف إيجاد 

إسرتاتيجية  لوضع  الالزمة  الوسائل 

كافة  تغطية  إىل  تهدف  متويلية، 

املناطق املختلفة.

إسرتاتيجية  أوج��د  من  أول  إن 

التمويل السيايس كان من ابتداع بعض 

التسويق  الخرباء األمريكيني يف مجال 

السيايس مثال) تغري( بالنسبة للحزب 

بالنسبة  دي(  و)موريس  الجمهوري، 

للحزب الدميقراطي.

يف  الناجحة  االسرتاتيجيات   – ثانياً 

التسويق السيايس:

تتبع املنظامت التسويقية واملختصني 

التسويقيني املساندين للسيايس يف حمالته 

االسرتاتيجيات  من  مجموعة  االنتخابية، 

كفاءة  أثبتت  والتي  تطبيقها،  تم  التي 
تطبيقها عرب الزمن وهي:28

للسيايس  الذهنية  الصورة  صناعة   •

من الصفر:

الذهنية  ال��ص��ورة  تصميم  يتم 

يتوفر  ال  عندما  الصفر،  من  للسياسيني 

مييزهم  مميز  يشء  أي  السياسيني  لدى 

لديهم  يكون  عندما  أو  منافسيهم،  عن 

صناعة  تكون  بالتايل  و  المع،  غري  ماض 

صفحة  كطي  هي  الصفر،  من  الصورة 

جديدة يف حياتهم السياسية.

يضم  مختص  إعالمي  فريق  بناء   •

اختصاصيني من مجاالت متباينة:

28 -Bruce L. Newman, A Review in Political Marketing: Lessons from Recent Presidential Elections , http://www.bus.umich.edu,01/02/2014.

الهوامش
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ي نتائج انتخابات 07 أكتوبر
يعية: قراءة �ف ملف العدد :  ماذا وراء النتخابات الت�رش

اإلقناع  يعترب  السيايس:  و-اإلقناع 

إسرتاتيجية  أهداف  أهم  أحد  السيايس 

اإلسرتاتيجية  هذه  إن  حيث  التعزيز، 

االقتناع  حالة  خلق  أس��اس  عىل  تبنى 

الناخبني  جمهور  وخاصة  العام،  للرأي 

املرشحني  أو  الحزب،  نحو  واستاملتهم 

السياسيني.

تهدف  السيايس  اإلقناع  عملية  إن 

تغيري  إح��داث  أو  مواقف  اكتساب  إىل 

الحزب  ،لصالح  العام  الرأي  مواقف  يف 

العملية  هذه  إن  السيايس،  املرشح  أو 

ليست بالعملية السهلة، بل عىل العكس 

والتكتيل،  الجهد،  من  الكثري  إىل  تحتاج 

يف  والفعالية  وامل��ه��ارات،  والتقنيات، 

األداء بالشكل الذي يحقق هدف اإلقناع 

السيايس  اإلقناع  عملية  إن  السيايس، 

تتكون من عمليات فرعية متصلة إحداها 

باألخرى ومكملة لها وهي :

- العمليات األوتوماتيكية : وهذه 

االنعكاسات  وعىل  الذاكرة  عىل  تركز 

الشعارات  مثل  التكرارية  أو  الفكرية 

والبيانات السياسية.

وهي   : العقالنية  العمليات   -

مرتكزة عىل بواعث ومحفزات عميقة 

الصور  إىل  يلجأ  )هنا  الناخب.  لدى 

وإىل الرموز(.

عنرص  يعترب  السيايس:  ز-التمويل 

التمويل من العنارص املهمة واملؤثرة عىل 

ألنها  السيايس،  املرشح  أو  الحزب،  نجاح 

تشكل األساس يف اإلنفاق عىل الحمالت 

له  اإلنفاق  يف  القصور  وإن  االنتخابية، 

مردودات سلبية عىل مدى نجاح الحزب 

املرشح ألي منصب كان، ولكن هذه  أو 

مستوى  باختالف  تختلف  النفقات 

االنتخابات، االنتخابات الجامعية مقارنة 

باالنتخابات الترشيعية.

عدة  عىل  السيايس  التمويل  يعتمد 

مصادر :

- التمويل الخاص :

طريق  عن  الحزب  بواسطة  يتم 

والتي  أعضائه،  من  االشرتاكات  جمع 

ودعامة  ال��ح��زب،  إي���رادات  تشكل 

املالية، حيث يدفع كل عضو  موارده 

موارد  هناك  أيضاً  مبلغ معني شهرياً، 

باليد،  املسلمة  كالهبات  بها  مسموح 

دعوات للتربع، الخ..

- التمويل العام :

أح��دى  ال��ع��ام  التمويل  يشكل 

بها  يستهان  ال  التي  املهمة  املصادر 

بالنسبة للحزب أو للمرشح، وهذا يتم 

إما بتقديم رجال السياسية املرشحني 

وكذلك  التلفزيون،  شاشات  عىل 

الدعاية  نفقات  ببعض  الدولة  تقوم 

الورق،  الدولة  متول  السياسية، حيث 

الرسمية،  لإلعالنات  الطباعة  ونفقات 

والبث التلفزيوين.

السيايس  التسويق  مدير  عىل  إن 

الحملة  )مدير  العمليات  ومدير 

االنتخابية( بذل جهود كثيفة يف إيجاد 

إسرتاتيجية  لوضع  الالزمة  الوسائل 

كافة  تغطية  إىل  تهدف  متويلية، 

املناطق املختلفة.

إسرتاتيجية  أوج��د  من  أول  إن 

التمويل السيايس كان من ابتداع بعض 

التسويق  الخرباء األمريكيني يف مجال 

السيايس مثال) تغري( بالنسبة للحزب 

بالنسبة  دي(  و)موريس  الجمهوري، 

للحزب الدميقراطي.

يف  الناجحة  االسرتاتيجيات   – ثانياً 

التسويق السيايس:

تتبع املنظامت التسويقية واملختصني 

التسويقيني املساندين للسيايس يف حمالته 

االسرتاتيجيات  من  مجموعة  االنتخابية، 

كفاءة  أثبتت  والتي  تطبيقها،  تم  التي 
تطبيقها عرب الزمن وهي:28

للسيايس  الذهنية  الصورة  صناعة   •

من الصفر:

الذهنية  ال��ص��ورة  تصميم  يتم 

يتوفر  ال  عندما  الصفر،  من  للسياسيني 

مييزهم  مميز  يشء  أي  السياسيني  لدى 

لديهم  يكون  عندما  أو  منافسيهم،  عن 

صناعة  تكون  بالتايل  و  المع،  غري  ماض 

صفحة  كطي  هي  الصفر،  من  الصورة 

جديدة يف حياتهم السياسية.

يضم  مختص  إعالمي  فريق  بناء   •

اختصاصيني من مجاالت متباينة:

28 -Bruce L. Newman, A Review in Political Marketing: Lessons from Recent Presidential Elections , http://www.bus.umich.edu,01/02/2014.
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أجل  من  الفريق  ه��ذا  بناء  ويتم 

للعمل  املضافة  القيمة  من  االستفادة 

الجمعوي، و االستفادة من تعدد وجهات 

النظر، مام يضيف أبعاداً إبداعية جديدة، 

و يزيد من فرص النجاح.

بالحملة  خاص  إعالمي  مركز  بناء   •

:»war room« االنتخابية

الفريق  الحتواء  املركز  بناء  ويتم 

اإلعالمي،  والكادر  واملوظفني،  واملعدات 

وخلق بيئة مركزية تزيد من دقة التنسيق 

وتقلل من األخطاء التنفيذية.

مع  للتواصل  متكاملة  خطة  بناء   •

التواصل  مواقع  طريق  عن  الجامهري 

االجتامعي:

العرص  يعترب  العرص  ه��ذا  أن  ومب��ا 

عىل  التواجد  عدم  فإن  بامتياز،  الرقمي 

جميع منصات التواصل االجتامعية يعترب 

نقطة ضعف كبرية.

• إتباع أسلوب فرق العمل يف تنظيم 

الكوادر البرشية:

التنظيم،  يف  الحديث  األسلوب  وهو 

يتكون من 5 أشخاص،  فريق  حيث كل 

تنفيذ  يضمن  وه��ذا  م��رشف،  يرأسهم 

األعامل وبرسعة.

• وضع خطة لزيادة الوعي التطوعي 

لدى املصوتني:

التطوع،  هي  السياسة  رس  كلمة  إن 

القدير  السيايس  و  السيايس  الحزب  فإن 

يجب أن يحاول بشتى الطرق والوسائل، 

األشخاص  من  ممكن  عدد  أكرب  جمع 

الراغبني بالعمل مجاناً من أجل حملته، 

أكرب  وتحقيق  التكاليف،  لتوفري  وذلك 

نجاح  بذلك  وتضمن  للسيايس  انتشار 

حملته التسويقية.

خاتمة

التيقن  إىل  الصدد،  هذا  يف  نختم، 

بأن كل لعبة سياسية ترتكز إىل تسويق 

اللعبة  أصحاب  وإن  لنجاحها.  معني 

التسويق  إىل  يستندون  السياسية 

إىل سدة  للوصول  بكل وسائله  السيايس 

الرئاسة أو السلطة. ولهذا فإن عدداً من 

التسويق  تأثري  السياسيني يفهمون مدى 

جذبهم  وكيفية  الجمهور،  عىل  السيايس 

السيكولوجية  النواحي  عىل  واللعب 

فإنهم  وبالتايل  للجمهور،  واالجتامعية 

أنه  عىل  السيايس  التسويق  يفهمون 

نوع من أنواع الدعاية املعارصة بحسب 

التسويق  أن  غري  األمريكية.  الطريقة 

هي  فالدعاية  آخر.  يشء  هو  السيايس 

إىل  املستند  السيايس  التسويق  من  جزء 

أدوات االتصال الجامهريي، التي تساعد 

القادة السياسيني عىل إيصال رسائلهم أو 

حمالتهم. والقادة، اليوم، يعتمدون عىل 

ويرسمون  السيايس،  التسويق  يف  خرباء 

لهم الخطط العملية التي يتبعونها أثناء 

حمالتهم .. 
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