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ر�صالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�سً

وتنمية  امل�سرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�سيا�سًيا  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�سكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�سر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�سة عمل، ا�ستفادت منها �أكرث من 2698 �سيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �سارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�سيا�سية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�س�سات  فى  اجلامعات  اأ�ساتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�سوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�ستفادة  ول�سمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �سل�سلة  فى  اإ�سدارها 

منها، وكذلك ال�ستعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�سمن هذه ال�سل�سلة املو�سوعات التالية:
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مفهوم امل�ساركة ال�سيا�سية وتطبيقه على املراأة امل�سرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�سيا�سية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�سل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�سر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�صفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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يتناول الباحث فى هذه الدرا�سة تعريف الدعاية االنتخابية وتعريف الباحث لها، 

وعالقة االرتباط بني كل من الدعاية االنتخابية والدعاية ال�سيا�سية، وتاأثري احلمالت 

االنتخابية،  احلمالت  وا�سرتاتيجيات  والتحويل”،  والتدعيم،  “التن�سيط،  االنتخابية 

واملراحل التنفيذية للحملة االنتخابية، وتخطيط حمالت الدعاية االنتخابية واخلطوات 

اخلا�سة به، واالأهمية الن�سبية للدعاية االنتخابية بالن�سبة للعديد من العوامل االأخرى 

املوؤثرة فى الفوز بنتيجة االنتخابات.

:Election Campaign احلملة النتخابية

ر�سمًيا  املحددة  االنتخابات  موعد  ت�سبق  التى  الفرتة  فى  االنتخابية  احلملة  تربز 

براجمهم  بعر�ض  خاللها  املر�سحون  ويتقدم  االنتخابات،  قانون  مبوجب  وقانونًيا 

و�سيا�ساتهم على الناخبني.

وقد جلاأ امل�سرع ومعه ال�سلطات التنظيمية »التنفيذية والق�سائية« اإىل تاأمني مبداأ 

مبداأ  يفر�ض  اإذ  االنتخابية،  الدعاية  واأ�ساليب  و�سائل  و�سبط  املواطنني  بني  امل�ساواة 

لتنفيذ  الالزمة  الت�سهيالت  ال�سيا�سيني  املر�سحني  جلميع  الدولة  توؤمن  اأن  امل�ساواة 

احلمالت االنتخابية، واأن حتول دون جتاوز اأحد املر�سحني ا�ستعمال امتيازاته، وخا�سة 

االأموال وو�سائل االإعالم العامة لال�ستغالل غري امل�سروع وغري املتكافئ على الناخبني.

ومبداأ احلياد الذى يفرت�ض اأن تتبعه ال�سلطات العامة فى هذا املجال يعنى اأن هذه 

من  اأًيا  توؤيد  اأو  ت�سجع  اأال  وعليها  املر�سحني،  من  مر�سح  طرف  اأى  متثل  ال  ال�سلطات 

املر�سحني.

كو�سيلة  االنتخابية،  احلمالت  متويل  مبداأ  اإقرار  اإىل  احلكومات  بع�ض  جلاأت  وقد 

للحد من تاأثري ا�ستخدام االأموال على نتائج االنتخابات املختلفة.
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ال�سيا�سية  االأنظمة  باختالف  واأ�سكالها  االنتخابية  احلمالت  اأهمية  وتختلف 

ودور  املتبع،  االنتخابى  النظام  اأهمية  دولة، ف�ساًل عن  لكل  واالجتماعية  واالقت�سادية 

و�سائل االإعالم واالت�سال اجلماهريى واحلرية املمنوحة لها وملكيتها، ومدى اهتمام 

اأو  ال�سيا�سيني،  املر�سحني  املناف�سة بني  االنتخابية، وحجم  باحلملة  الناخبني  جماهري 

االأحزاب ال�سيا�سية لك�سب اأ�سوات الناخبني والفوز بها.

باملجتمعات  قورنت  اإذا  املتقدمة،  املجتمعات  فى  االنتخابية  احلمالت  تاأثري  ويتزايد 

النامية التى قد ال يعرف معظمها احلمالت االنتخابية بني املر�سحني ال�سيا�سيني، للعديد 

من العوامل واالأ�سباب، بينما فى الواليات املتحدة االأمريكية - على �سبيل املثال -  جند اأن 

احلمالت االنتخابية الناجمة هى اأحد اأهم العوامل التى حت�سم نتيجة االنتخابات؛ �سواء 

كانت انتخابات الرئا�سة االأمريكية اأو انتخابات جمل�ض ال�سيوخ اأو النواب االأمريكى؛ حيث 

الراأى  وا�ستطالعات  العلمية  الدرا�سات  القومية واملنظمة على  تعتمد احلملة االنتخابية 

العام، والعديد من فنون واأ�ساليب االت�سال والتاأثري فى اجلماهري.

االأحزاب  وتنفيذها  باإعدادها  تقوم  التى  ال�سيا�سية،  االنتخابية  احلمالت  وتعد 

بتاأييد  واإقناعهم  الناخبني  حلث  دورية،  اأوقات  فى  ال�سيا�سية  واجلماعات  ال�سيا�سية 

واأكرثها  ال�سيا�سى،  االت�سال  واأ�ساليب  طرق  واأقوى  اأو�سح  االنتخابات  فى  مر�سحيهم 

فعاليًة وكثافًة فى الدول الدميقراطية.

وميكن تعريف احلملة النتخابية باأنها:

»جمموعة االأن�سطة التى يقوم بها احلزب اأو املر�سح ال�سيا�سى، بهدف اإمداد اجلمهور 

بكل  فيهم  التاأثري  وحماولة  واأهدافه،  و�سيا�سته  برناجمه  عن  باملعلومات  والناخبني 

واالإقناع،  االت�سال  قنوات  جميع  خالل  من  املتوفرة  واالإمكانات  واالأ�ساليب  الو�سائل 

وذلك بهدف احل�سول على اأ�سوات الناخبني وحتقيق الفوز فى االنتخابات«.
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مفهوًما  اأو  م�سطلًحا  تعد  النتخابية  احلمالت  اأن  الباحثني  بع�س  ويرى 

The election campaigns is an elusive concept        .مراوًغا

وهناك من يعرف الدعاية االنتخابية باأنها:

اأو حزب ب�سدد  التى ميار�سها مر�سح  املبا�سرة،  املبا�سرة وغري  االت�سالية  »االأن�سطة 

حالة انتخابية معينة، بهدف حتقيق الفوز باالنتخابات عن طريق احل�سول على اأكرب 

عدد ممكن من اأ�سوات الهيئة االنتخابية«.

ويرى الباحث اأن الدعاية االنتخابية هى:

املر�سحني  اأو  احلزب  فى  الثقة  تدعيم  اإىل  تهدف  التى  االت�سال،  اأن�سطة  »كافة 

ال�سيا�سيني ب�ساأن حالة انتخابية معينة، واإمداد جمهور الناخبني باملعلومات وحماولة 

قنوات  جميع  خالل  من  املتوفرة،  واالأ�ساليب  واالإمكانات  الو�سائل  بكل  فيهم  التاأثري 

االت�سال واالإقناع بهدف الفوز فى االنتخابات، اأو زيادة موؤيدى احلزب ومر�سحيه واإبراز 

�سورته املرغوبة اأمام الناخبني«.

الفرتة  فى  للحزب،  ال�سيا�سية  الدعاية  تكثيف  اأو  تركيز  كمرحلة  اأ�سا�ًسا  ذلك  ويتم 

التى ت�سبق اإجراء االنتخابات.

عالقة الرتباط بني الدعاية النتخابية والدعاية ال�سيا�سية:

تعد الدعاية ال�سيا�سية للحزب ال�سيا�سى، من االأدوات ال�سرورية والهامة فى تنفيذ 

ال�سيا�سة اخلا�سة به، وهى تتبع اأ�سا�ًسا من املرتكزات واملو�سوعات واملواقف ال�سيا�سية التى 

اإىل بع�ض الو�سائل واالأدوات  ال�سيا�سية االأخرى، وقد يلجاأ احلزب  متيزه عن االأحزاب 

غري ال�سيا�سية ولكن اأبعادها احلقيقية فى النهاية ال تعدو اأن تكون تاأكيًدا، لن�سر النفوذ 

ال�سيا�سى للحزب وتاأييد مر�سحيه.
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وتربز فاعلية الدعاية ال�سيا�سية وقوتها، فى �سوء حجم وطبيعة القوى اأو االجتاهات 

اإنها  اللفظى؛ بل  امل�ستوى  ال�سيا�سية فقط على  الدعاية  القائمة، وال حتدث  ال�سيا�سية 

ال�سببية  من  �سياق  وثمة  وال�سلوكيات،  واملواقف  االأفعال  احلاالت  بع�ض  فى  تت�سمن 

الدائرية بني الدعاية ال�سيا�سية التى يقوم بها حزب �سيا�سى معني، والقوة اأو الفعالية 

للحزب نف�سه على طريق هذه الدعاية ال�سيا�سية.

واملبادئ  النظريات  من  عدًدا  املواطنني  بتلقني  الدعاية  تقوم  اأخرى  جهة  ومن 

ال�سيا�سية الرئي�سية، التى تدفعهم للتعاون والتاأييد وامل�ساركة وبذل اجلهود املن�سقة من 

اأجل خطة العمل امل�ستهدفة؛ مما يكفل التاأثري فى الراأى العام وتكوينه، ُثم ال يلبث هذا 

الدور الدعائى اأن ي�سري مرجًعا ودلياًل لل�سعوب، ويلعب دوًرا هاًما واأ�سا�سًيا فى الن�ساط 

ال�سيا�سى امل�سرتك، املوؤدى اإىل زيادة �سعبية فرد اأو جماعة ت�ستهدف اأبعاًدا �سيا�سيًة معينًة 

تريد حتقيقها.

وعلى هذا االأ�سا�ض فاإن الدعاية تعترب قوًة �سروريًة بالن�سبة لل�سيا�سة، بحيث ميكن 

للجماهري،  تبدو  التى  واالأخطاء  النتائج  ح�سب  للتغري  عر�سًة  العام  الراأى  جتعل  اأن 

ولكن هذا التغيري يتوقف على مدى قابلية املواطنني لتبديل اآرائهم واأفكارهم، بتاأثري 

فى  ال�سيا�سى،  اأو احلزب  للدولة  ال�سيا�سية  االإدارة  ت�ستخدمها  التى  ال�سيا�سية  الدعاية 

حتقيق اأهدافها ون�سر مبادئها واأفكارها.

وترتكز فعالية الدعاية ال�سيا�سية على القوى االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية 

– واأحياًنا – الرقابة امل�ساندة، ويتعذر على احلزب ال�سيا�سى ال�سعيف، و�سول ر�سالته 
واالت�سال باجلماهري باختالف فئاتهم وم�ستوياتهم، وبقدر ما يتو�سل احلزب ال�سيا�سى 

ال�سيا�سى  احلزب  يتو�سل  ما  وبقدر  وم�ستوياتهم،  فئاتهم  باجلماهري  االت�سال  اإىل 

وعندما  وجماهرييته،  قوته  تزداد  ما  بقدر  اأو�سع  نطاق  على  باجلماهري  االت�سال  اإىل 
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ي�سبح احلزب قوًيا ي�ستطيع متويل و�سائل دعائية اأكرث عدًدا وفعاليًة فى الو�سول اإىل 

اجلماهري والتاأثري فيها.

ومن ناحية اأخرى ت�ستهدف الدعاية االنتخابية - اأ�سا�ًسا- التعريف باحلزب ال�سيا�سى 

من  الناخبون  يتمكن  حتى  الناخبني،  جماهري  اإىل  وبرناجمه  ال�سيا�سيني  ومر�سحيه 

تكوين راأى معني وبلورة اإراداتهم الواعية فى االنتخابات قبل عملية االإدالء باأ�سواتهم، 

الفوز فى  وبعد  االنتخابات،  اأ�سواتهم فى  الناخبني واحل�سول على  بثقة  الفوز  بهدف 

و�سائل  على  ال�سيطرة  على  ويعمل  واحلكم  ال�سلطة  اإىل  احلزب  ي�سل  قد  االنتخابات 

خلدمة  وي�سخرها  باجلماهري  االت�سال  و�سائل  ويحتكر  الرقابة  يقيم  وقد  االإعالم، 

م�ساحله و�سيا�ساته، وحينئذ ت�سبح الدعاية ال�سيا�سية لهذا احلزب اأو االجتاه ال�سيا�سى 

اأكرث قوًة وتاأثرًيا.

وفى �سوء ما �سبق تت�سح عالقة االرتباط بني الدعاية ال�سيا�سية للحزب والدعاية 

االنتخابية، فاالأوىل ميكن اعتبارها الدعاية اال�سرتاتيجية للحزب ال�سيا�سى؛ حيث ت�سع 

االإطار العام لل�سيا�سات واالأهداف والربامج ومدى التتابع املنطقى واملو�سوعى للتعبري 

عن هذه ال�سيا�سات والربامج واملراحل التنفيذية من حيث الو�سائل واالأدوات واالأ�ساليب 

ودائمًة بحيث  و�ساملًة وم�ستمرًة  كليًة  ال�سيا�سية  الدعاية  اأن  اأى  امل�ستخدمة،  الدعائية 

تعد و�سيلًة �سروريًة ال�ستيعاب اأكرب عدد من االأفراد وجذبهم واإثارة اهتمامهم، وبحيث 

فى  املختلفة  والق�سايا  للمواقف  الفعل  وردود  التقييم  واأنواع  التفكري  اأ�ساليب  تت�سابه 

اإطار برنامج احلزب و�سيا�ساته واأهدافه ومبادئه.

حيث  ال�سيا�سى؛  للحزب  التكنيكية  الدعاية  مبثابة  االنتخابية  الدعاية  تعد  بينما 

العام  ال�سيا�سية واملنطق  الدعاية  اإطار  اأهداف حمددة ومرحلية فى  اإىل حتقيق  ت�سعى 

الذى يحكمها؛ حيث تهدف اإىل تدعيم الثقة فى احلزب ال�سيا�سى ومر�سحيه، واإمداد 
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واالإمكانات  الو�سائل  بكل  فيهم  التاأثري  وحماولة  باملعلومات  والناخبني  اجلمهور 

فى  الفوز  بهدف  واالإقناع  االت�سال  قنوات  جميع  خالل  من  املتوفرة،  واالأ�ساليب 

الناخبني.  اأمام  املرغوبة  واإبراز �سورته  ال�سيا�سى  زيادة موؤيدى احلزب  اأو  االنتخابات، 

اأو تكثيف للدعاية ال�سيا�سية للحزب فى الفرتة التى  اأ�سا�ًسا كمرحلة تركيز  ويتم ذلك 

ت�سبق اإجراء االنتخابات.

وهكذا ي�ستخل�ض الباحث وجود عالقة ارتباطية، بني الدعاية االنتخابية والدعاية 

للحزب  املمكنة  واالأ�ساليب  الو�سائل  بكل  الدعاية  ا�ستمرار  اأن  اأ�سا�ض  على  ال�سيا�سية، 

بها احلزب  يقوم  التى  االنتخابية  اأو احلملة  االنتخابية  للدعاية  تدعيم  ال�سيا�سى، هو 

ال�سيا�سى، اإذ اإن احلملة االنتخابية حتتوى على املرتكزات الدعائية واالأ�ساليب االإقناعية 

للربنامج ال�سيا�سى وال�سيا�سات واملبادئ التى قام على اأ�سا�سها م�سمون الدعاية ال�سيا�سية 

للحزب، مع االأخذ فى االعتبار اأهمية ا�ستثمار االجتاهات واالأحداث واملواقف ال�سيا�سية 

التى ميكن اال�ستفادة منها وتطويرها فى  التغريات الطارئة  اجلديدة، ومتابعة بع�ض 

احلملة االنتخابية.

تاأثري احلمالت النتخابية:

التدعيم   Activation التن�سيط  وهى  رئي�سية  اآثار  االنتخابية  للحملة  يكون  قد 

.Conversion والتحويل Reinforcement

وفيما يلى يتناول الباحث دور احلملة االنتخابية فى كل عملية من العمليات الثالث 

ال�سابقة:

:Activation 1- التن�سيط

فاحلملة االنتخابية قد توؤدى باجلمهور الذى ال يوجد لديه اأى اهتمام باالنتخابات 

اأو املر�سحني اإىل توفري درجة من االهتمام الب�سيط بها، مما قد يوؤثر على الناخب فى 

االنتخابات التالية.
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فيزداد  االنتخابية،  بالعملية  متو�سط  اهتمام  لديهم  الذين  للناخبني  بالن�سبة  اأما 

وعيهم واإدراكهم باأهمية االنتخابات وتاأثريها، ويزداد ف�سولهم ملعرفة اأ�سماء املر�سحني 

وبرنامج و�سيا�سات كل مر�سح، ف�ساًل عن زيادة درجة املتابعة للق�سايا ال�سيا�سية املختلفة 

فى احلملة االنتخابية.

ومن جهة ثالثة ميكن اأن ُت�سهم احلملة االنتخابية فى اإثارة اهتمام بع�ض املواطنني 

فى  وامل�ساركة  ال�سيا�سية  والق�سايا  بامل�سائل  العام  االهتمام  بزيادة  ال�سيا�سية،  بامل�ساركة 

االنتخابات،  الت�سويت فى  اأو  وال�سيا�سية  االنتخابية  واالجتماعات  ال�سيا�سية  املناق�سات 

الناخب  �سيقوم  الذى  ال�سيا�سى  املر�سح  اأو  احلزب  اجتاه  اأو  نوعية  عن  النظر  بغ�ض 

بالت�سويت له.

:Reinforcement 2- التدعيم

املعامل  وتاأكيد  املحابية،  االجتاهات  تدعيم  على  اأ�سا�ًسا  تعمل  االنتخابية  فاحلملة 

على  تعمل  مما  اأكرث  الناخبني،  جماهري  لدى  ال�سيا�سى  املر�سح  �سورة  فى  االإيجابية 

التغيري، فقد ثبت اأن قدرة و�سائل االت�سال مع التعبري حمدودة، بالقيا�ض اإىل قدرتها 

الفائقة على التدعيم، واإن كان هذا ال يعنى اأن تفقد احلملة االنتخابية كل اأمل فى تغري 

االجتاهات املعار�سة.

ومن جهة اأخرى يرى بع�ض الدار�سني اأن احلملة االنتخابية التى ت�ستمر ملدة �سهر اأو 

عدة اأ�سهر على االأكرث، ال ت�ستطيع القيام باأى تعديل اأو تغيري فى االجتاهات ال�سابقة؛ 

ال�سابقة  الت�سويت  اجتاهات  وتدعيم  تاأكيد  فى  وا�سحة  ب�سورة  تبدو  فر�ستها  اإن  بل 

اأرباع  ثالثة  اإىل  ثلثي  بني  ما  اأن  البحوث  بع�ض  اأثبتت  وقد  خا�سًة  عليها،  واملحافظة 

الناخبني قد قرروا االختيار اأو الت�سويت م�سبقاً الأحد املر�سحني اأو الأحد االأحزاب قبل 

اأن تبداأ احلملة الر�سمية لالنتخابات.
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وعلى هذا االأ�سا�ض فاإن هناك بع�ض الناخبني امللتزمني م�سبًقا، بالت�سويت ل�سالح 

حاجة  فى  وهم  متاًما،  قوًيا  لي�ض  االلـتزام  هذا  ولكن  معني،  �سيا�سى  اجتاه  اأو  حـزب 

التاأكد  اإعادة  اإىل  حـاجة  فى  الناخـبني  بعـ�ض  اأن  اأى  اختيارهم،  ب�سـالمة  اإقناعهم  اإىل 

والتثبت من اآرائهم ال�سـابقة، وجتـئ احلـملة االنتخـابية فتعـمل على تدعيم هذا االجتاه 

وتاأكيده.

فقط  يقت�سر  ال  التدعيم  عملية  فى  االنتخابية  احلمالت  تاأثري  اأن  الباحث  ويرى 

على اإقناع الناخبني ب�سالمة االختيار؛ بل ميتد اإىل حماية الناخبني من تاأثري احلمالت 

توؤثر  قد  والتى  املعار�ض،  االجتاه  اأو  املناف�سني  باملر�سحني  اخلا�سة  امل�سادة  االنتخابية 

االجتاهات  اإحدى  اأو  املر�سحني  اأحد  تاأييد  فى  املرتددين  الناخبني  على  ما  بدرجة 

ال�سيا�سية، خا�سًة واأن حمالت الدعاية االنتخابية امل�سادة للمناف�سني قد تت�سم بالكثافة 

والرتكيز واال�ستمرار فى فرتة زمنية ق�سرية ن�سبًيا. وهو ما يتطلب �سرورة حر�ض كل 

املر�سحني، على الو�سول اإىل الناخبني عامًة والناخبني املوؤيدين خا�سًة والتاأثري فيهم 

واإقناعهم بالت�سويت ل�ساحلهم، عن طريق احلمالت االنتخابية املدرو�سة واملتميزة عن 

حمالت الدعاية امل�سادة للمر�سحني املناف�سني.

بل قد ميتد تاأييد بع�ض الناخبني للمر�سح اأن يعمل بع�سهم كدعاة، يتولون الدعاية 

لدفعهم  االآخرين،  الناخبني  جمموعات  فى  ويوؤثرون  االنتخابي  ولربناجمه  للمر�سح 

خالل  من  املر�سح  يك�سب  وبذلك  االنتخابات.  فى  اأ�سواتهم  ومنحه  املر�سح  تاأييد  اإىل 

حملته االنتخابية جمموعة املوؤيدين الذين يعملون كدعاة، يتولون الدعاية االنتخابية 

للمر�سح ولربناجمه االنتخابي فى الدائرة االنتخابية التى يقيمون فيها.

:Conversion 3- التحويل

يرى بع�ض الدار�سني اأن احلمالت االنتخابية قلما ُتغري، اأو تعمل على حتويل النوايا 
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ذلك  ورغم  العقائدية.  وانتماءاتهم  باهتماماتهم  تذكرهم  ما  بقدر  للناخبني  الفعلية 

فاإن التغيريات الطفيفة التى قد حتدث فى اجتاهات الت�سويت لدى الناخبني للحملة 

االنتخابية، ميكن اأن توؤثر تاأثرًيا حا�سًما فى تغيري النتائج النهائية لالنتخابات ح�سب 

النظام االنتخابي املتبع وطريقة ح�ساب االأ�سوات واملقاعد فى ذلك النظام.

وتربز اأهمية مثل هذه التغريات الطفيفة فى مواقف الناخبني فى انتخابات الرئا�سة 

)1(
االأمريكية، خا�سًة اإذا ما كانت الكفتان متعادلتان تقريًبا فى بداية احلملة.

ومن جهة اأخرى فقد ثبت اأن بع�ض االأحداث ال�سيا�سية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية 

املثرية قد توؤدى احلملة االنتخابية وتاأثري و�سائل االت�سال اإىل حدوث تغيريات معينة 

فى االجتاهات ال�سائدة لدى الناخبني. ف�ساًل عما حتققه من جناح حمدود فى الظروف 

الطبيعية، اإذا كان اإعداد احلملة االنتخابية وتنفيذها ي�سريان فى االجتاه ال�سليم ووفق 

ظروف مواتية.

الناخبني من حزب  بع�ض  احتمال حتول  االنتخابية هو  اآثار احلمالت  اأحد  اإن  اأى 

�سيا�سى اإىل حزب �سيا�سى اآخر، اأو من مر�سح �سيا�سى اإىل مر�سح �سيا�سى اآخر، وتربز فى 

هذا املجال احلمالت االنتخـابية التليفـزيونية، التى قد يكون لها اأثر فى حتويل �سوت 

الناخب اإىل مر�سح ذى �سخ�سـية جـذابة ويجـيد مواجهة جماهري الناخـبـيـن وحمادثتهم 

فى العديد من الق�سايا حمور االهتمام على �سـا�ســات التليـفـزيون، وي�ســل اإىل التاأثري 

فيهم واإقناعهم بانتخابه عن املر�سح املنافـ�ض، الذى قـد ال تتوفــر فيه مثل هـذه ال�سفات 

واخل�سائ�ض.

وهكذا فاإن الناخب فى النظام الدميقراطى، لديه احلرية وتوافر املعلومات والبيانات 

عن جميع االأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني ال�سيا�سيني، ومن َثمَّ تتوفر لديه القدرة على 

1-  يتم ذلك وفًقا خل�سائ�ض النظام االنتخابي فى الواليات املتحدة وطريقة ح�ساب االأ�سوات لكل والية فى انتخابات الرئا�سة االأمريكية، 

انظر الف�سل اخلا�ض بانتخابات الرئا�سة االأمريكية، �ض350-347. 
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من  العديد  وفق  املر�سحني،  واختيار  الت�سويت  اأو  باالنتخاب  اخلا�سة  القرارات  اتخاذ 

االعتبارات العقلية واملو�سوعية فى �سبيل حتقيق م�ساحله واأهداف الفئة التى ينتمى 

اإليها فى املجتمع.

ا�سرتاتيجيات احلمالت النتخابية:

ميكن حتديد عدة اأ�سكال اأو ا�سرتاتيجيات للحمالت االنتخابية املختلفة فى النظام 

ال�سيا�سى وفقاً ملا يلى:

اال�سرتاتيجية االأوىل:

احلملة االنتخابية التى تعتمد على احلزب ال�سيا�سى:

حيث يدير املر�سح احلملة االنتخابية على اأ�س�ض حزبية، مبعنى الرتكيز والتاأكيد على 

انتماء املر�سح احلزبى وعلى مدى ما يتمتع به احلزب ال�سيا�سى من �سعبية وجماهريية 

وتاأييد.

ومواقفه  و�سيا�ساته  ال�سيا�سى  احلزب  برامج  على  احلالة  هذه  فى  املر�سح  ويعتمد 

ال�سابقة املحددة فى الق�سايا الوطنية والقومية واالقت�سادية واالجتماعية... وغريها.

جماهري  لدى  الذهنية  و�سورته  احلزب  هوية  على  اال�سرتاتيجية  هذه  وتعتمد 

ت�سبح  حتى  له،  واملوؤيدة  ال�سيا�سى  احلزب  اإىل  املنتمية  العنا�سر  وتن�سيط  الناخبني، 

اأكرث ن�ساًطا من زاوية امل�ساركة ال�سيا�سية والت�سويتية فى االنتخابات ل�سالح مر�سحى 

باأغلبية  ال�سيا�سى يتمتع  اإذا كان احلزب  االأ�سلوب منا�سًبا  احلزب. وغالًبا ما يكون هذا 

جماهريية كبرية.

اال�سرتاتيجية الثانية:

احلملة االنتخابية التى تعتمد على املر�سح ال�سيا�سى:
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االأوىل،  بالدرجة  املر�سح  على  االنتخابية  احلملة  فى  الرتكيز  جمال  يكون  وهنا 

و�سفاته ال�سخ�سية ومميزاته واإجنازاته ال�سابقة ومواقفه من بع�ض الق�سايا الوطنية 

ب�سورة  للناخبني  وتقدميه  وتعريفه  الهامة،  واالجتماعية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 

متكاملة.

اأو الرابطة بني املر�سح وقادة الراأى، و�سفوة رجال  ف�ساًل عن بناء وتدعيم ال�سلة 

ال�سيا�سة والفكر واالإعالم وغريهم من ذوى املكانة املتميزة مما يزيد من حجم التاأثري 

على القطاع االأكرب من جمهور الناخبني امل�ستهدف.

اإىل ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية  اأو احلزب املعار�ض،  وغالباً ما يلجاأ حزب االأقلية 

اإذا كان مر�سح  ا  اأي�سً اأن هذه اال�سرتاتيجية تكون منا�سبة  فى الدعاية االنتخابية، كما 

على  بفاعلية  توؤثر  اأن  ميكن  خا�سة  بجاذبية  يتمتع  االنتخابات،  فى  ال�سيا�سى  احلزب 

اأو غري عادية وينفرد بها، ومن  ا�ستثنائية  اأو خ�سائ�ض  اأو له �سفات  الناخبني  جمهور 

للرئا�سة  االأمريكية  ال�سيا�سى احلملة االنتخابية  املر�سح  التى تعتمد على  االأمثلة  اأبرز 

اخلا�سة بالرئي�ض »اأيزنهاور« والرئي�ض »كلينتون« فى الواليات املتحدة االأمريكية.

اال�سرتاتيجية الثالثة:

احلملة االنتخابية التى تركز على ق�سايا معينة:

حيث يتم الرتكيز فى احلملة االنتخابية على بع�ض الق�سايا الهامة، التى قد يتم 

اأهميتها و�سارت ق�سيًة  اأو برزت  االنتخابية،  تنفيذ احلملة  لها قبل  والتمهيد  االإعداد 

ملحًة تفر�ض نف�سها على الراأى العام فى توقيت يتزامن مع احلملة االنتخابية، ومن 

َثمَّ فاإن تركيز احلملة االنتخابية على مثل هذه الق�سايا واملو�سوعات يزيد من فر�سة 

االهتمام باحلملة ويزيد من درجة تاأثر الناخبني باملوقف اأو االجتاه الذى تتبناه احلملة 

االنتخابية، ويالحظ فى بع�ض االأحيان اأن الق�سايا كثرًيا ما تت�سم بالعمومية والبعد 
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الناخبني  ال�سائع من  النموذج  وتاأييد  وراء ك�سب ثقة  �سعًيا  والتفا�سيل،  عن اجلزئيات 

امل�ستهدفني.

الرئا�سية  االنتخابية  احلمالت  من  العديد  فى  اال�سرتاتيجية  هذه  ا�ستخدام  ومت 

االنتخابية عام  »هيوبرت همفرى« فى حملته  االأمثلة على ذلك  اأبرز  االأمريكية، ومن 

1968؛ حيث مت التعبري عن حملته االنتخابية فى �سكل ق�سايا عامة و�سعارات معينة، 

مثل:

»يجب اأن تدعم القانون والنظام« و»يجب اأن ن�سع حًدا حلرب فيتنام« ويتم ذلك دون 

اأى مناق�سة تف�سيلية ومو�سوعية للم�سائل والق�سايا املعقدة.

هذه  بني  بدقة  يف�سل  اأال  يجب  االنتخابية،  بالدعاية  القائم  اأن  الباحث  ويرى 

يوجد  والواقعية  التطبيقية  الناحية  ومن  االنتخابية،  احلمالت  فى  اال�سرتاتيجيات 

تداخل بني هذه االأمناط الثالثة للحمالت االنتخابية التى يقوم بها املر�سح ال�سيا�سى 

و�سلوكهم ومواقفهم  الناخبني  التاأثري على اجتاهات  درجة من  اأق�سى  اإحداث  بغر�ض 

الت�سويتية، والفوز باأكرب عدد من االأ�سوات فى االنتخابات، وبهذا ميكن املزج والتكامل 

بني هذه اال�سرتاتيجيات، واالأخذ باأكرث من ا�سرتاتيجية فى اإطار الدعاية االنتخابية.

وتوؤكد املالحظة ال�سابقة اأن احلملة االنتخابية للرئا�سة االأمريكية، تتكون - اأ�سا�ًسا 

- من حملتني انتخابيتني للرئا�سة، احلملة االنتخابية االأوىل ت�ستهدف �سمان تر�سيح 

واجتماعات  االأولية،  االنتخابات  من  العديد  فى  باال�سرتاك  والقيام  ال�سيا�سى  احلزب 

قيادات احلزب على م�ستوى الواليات املتحدة املختلفة بهدف ك�سب املندوبني، واحل�سول 

فى  للمر�سح  احلزب  بت�سمية  والفوز  للحزب  العام  الوطنى  املوؤمتر  فى  االأغلبية  على 

انتخابات الرئا�سة.

والهدف من احلملة االنتخابية الثانية - والتى تبداأ بعد تر�سيح احلزب - هو ك�سب 
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االنتخابية، وتختلف  الهيئة  اأ�سوات  اأغلبية  الناخبني واحل�سول على  اأ�سوات جماهري 

الدعاية  وو�سائل  املطبقة  الدعائية  واال�سرتاتيجيات  التنظيم  وو�سائل  العمل  اأ�ساليب 

االنتخابية امل�ستخدمة فى كل من احلملتني اختالًفا كبرًيا.

االإعالم  و�سائل  ودور  االنتخابية  احلمالت  طبيعة  وحول  اأخرى،   ناحية  ومن 

اجلماهريية فى احلمالت االنتخابية اأ�سار »بتلر و�ستوك�ض »Butler and Srockes« اإىل 

اأربعة اأنواع من احلمالت االنتخابية، فى االنتخابات النيابية العامة، هى:

-  احلمالت النتخابية للناخبني العاديني:

The Campaign of Ordinary voters:

والتى ال ت�ستهدف اأكرث من اإعالم الناخبني وتزويدهم باملعلومات والبيانات املهمة 

الفرد  بني  واملر�سحني  ال�سيا�سية  االأحزاب  حول  ال�سيا�سى  النقا�ض  واإثارة  وال�سرورية، 

واالأ�سرة واالأ�سدقاء.

-  احلمالت النتخابية لأع�ساء احلزب على امل�ستوى املحلى:

The Campaign of the local party workers:

وت�سمل الطواف باملدينة واملرور على الناخبني التما�ًسا الأ�سواتهم، وتوزيع الن�سرات 

الدعاية  عمليات  وتنظيم  املحلى،  امل�ستوى  على  احلزب  وبرنامج  والبيانات  واالإعالنات 

االنتخابية للحزب على م�ستوى الدائرة املحلية.

-  احلمالت النتخابية اخلا�سة باملر�سحني الأفراد:

The Campaign of the individual candidates:

وتتمثل فى اإجراء املقابالت العامة وعقد املوؤمترات واالجتماعات االنتخابية، واإلقاء 

اخلطب االنتخابية املنا�سبة واملرور على الناخبني وم�سافحتهم باليد، وحماولة �سنع 
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ال�سورة الذهنية العاطفية بح�سورهم ال�سخ�سي، املوؤثر فى ال�سعور العام للناخبني.

-  احلمالت النتخابية القومية لقادة احلزب ال�سيا�سى:

The National Campaign of the party leaders:

االنتخابات،  تتناول  والتى  والتليفزيونية  االإذاعية  الربامج  اإذاعة  عرب  تبداأ  والتى 

واملوؤمترات ال�سحفية واالجتماعية الرئي�سية التى يعقدها قادة احلزب، واإلقاء اخلطب 

االإعالم  و�سائل  فى  واإذاعتها  واملوؤمترات  االجتماعات  فى  واملنظمة  املعدة  االنتخابية 

اجلماهريية.

احلمالت  من  متكامٌل  مزيٌج  هى  الناجحة،  االنتخابية  احلملة  اأن  الباحث  ويرى 

العامة  ال�سيا�سية  االأهداف  ال�سابقة؛ حيث تتالقى جميعها لتحقيق  االأربع  االنتخابية 

ثقة  وك�سب  املحلية،  امل�ستويات  كافة  على  االنتخابات  فى  ومر�سحيه  ال�سيا�سى  للحزب 

الناخبني فى مر�سحى احلزب وقيادته والفوز باأغلبية املقاعد فى الربملان.

دور و�سائل الإعالم فى احلمالت النتخابية:

وعن دور و�سائل االإعالم فى احلمالت االنتخابية االأربع ال�سابقة، جند اأن قيمة اإ�سهام 

و�سائل االإعالم فى فاعلية وتاأثري احلمالت االنتخابية لي�ست واحدة لكل م�ستوى من 

امل�ستويات ال�سابقة، وجند اأن دور و�سائل االإعالم اجلماهريية مفيًدا للحمالت االنتخابية 

اأ�سا�سٌي و�سرورٌي ال غنى عنه بالن�سبة للحمالت االنتخابية على  الثالث االأوىل، لكنه 

امل�ستوى القومى.

حم�سو�سة  انتخابية  حملة  تنفيذ  احلزب،  قائد  اأو  ال�سيا�سى  املر�سح  ي�ستطيع  وال 

 - يزال  وال   - كان  االإعالم اجلماهريية؛ حيث  و�سائل  فى غياب  القومى  امل�ستوى  على 

الوطنية والقومية  الق�سايا  القومى، يتبادلون  امل�ستوى  االأحزاب واملر�سحني على  قادة 
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على م�ستوى الدولة، بينما لي�ض من املفيد فى احلمالت االنتخابية املحلية، ا�ستخدام 

فى  ال�سيا�سيني  املر�سحني  الإجناح  اجلماهريية  االإعالم  وو�سائل  القومية  ال�سحف 

االنتخابات املحلية.

وزادت فى ال�سنوات الع�سرين االأخرية، اأهمية الدور الذى تلعبه و�سائل االإعالم فى 

احلمالت االنتخابية االأمريكية، نتيجة العديد من التطورات، من اأهمها:

– الدميقراطى« مع  ال�سيا�سيني االأمريكيني »اجلمهـورى  -  ت�ساوؤل قوة احلزبني 

احلزبني  من  الأى  ينتمـون  ال  الذين  امل�ســتقـلني،  االأمريكيـيــن  املواطنيــن  حجم  زيادة 

امل�ستقلـني،  الناخبني  اإىل هوؤالء  الو�سول  ال�سيا�سيــون  ي�ستطـيع  الكبريين، ومن هنا ال 

والتاأثيـر فيهـم اإال عن طـريق ا�ستخدام و�سائل االت�سال اجلماهريى.

-  �سـارت احلملـة االنتخـابية التى يقـوم بهـا احلـزبان باختيـار مر�سحـيهما للرئا�سة كل 

 Increasingly complex اأربع �سنوات اأكرث تعـقيًدا، وفى الوقت نف�سـه اأكرث انفتـاًحا

 Primary elections وقد ازداد عدد االنتخابات االأولية .but also more open
ازدياًدا كبرًيا منذ انتخابات 1964، مما زاد من اهتمام ال�سحـافة وتغطيتها للموؤمترات 

اهتمام  اأن  اإال   ،1984 االأولية  االنتخابات  عن  تخلت  الواليات  بع�ض  اأن  ورغم  احلزبية، 

ال�سحافة ال�سيا�سية بتغطيتها قد زاد.

-  واأ�سهم التليفزيون بتغطيته لالنتخابات االأولية واأعمال املوؤمترات احلزبية، فى تغيري 

طبيعة املوؤمترات، ومنذ 1952 جتتذب تغطية التليفزيون الأعمال املوؤمتر منذ بدايتها اإىل 

نهايتها ماليني امل�ساهدين، وفى عام 1980 - على �سبيل املثال - �ساهد 83.7% من جمموع 

م�ساهدى التليفزيون اأى 36.9  مليون ن�سمة اأجزاًء من املوؤمتر احلزبى اجلمهورى، واجتذب 

الدميقراطيون موؤمترهم 66.5 مليون م�ساهد، و�ساعدت هذه الربامج التليفزيونية على 

تعريف الناخبني بالزعماء ال�سيا�سيني واأبرز الق�سايا العامة املطروحة.
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-  ت�سمنت القوانني اجلديدة املتعلقة بتمويل احلمالت والتربعات املالية للمر�سحني 

النتخابات الرئا�سة، اأن يبدءوا حمالتهم للرئا�سة مبكًرا، اإذ ين�ض اأحد هذه القوانني اأن 

يقدم املر�سح اأوراقه اخلا�سة بالرت�سيح للجنة االنتخابات الفيدرالية، قبل اأن يبداأ بجمع 

املال، وهو ما يحتم �سرورة البداية املبكرة للحملة االنتخابية نتيجة للتغطية ال�سحفية 

والتليفزيونية الأن�سطة املر�سحني املحتملني للرئا�سة.

-  واأدى بروز التليفزيون منذ 1963 كو�سيلة االإعالم الرئي�سية فى الواليات املتحدة، 

من  و�سار  الناخبني،  جلماهري  و�سوًحا  اأكرث  الرئا�سية  االنتخابية  العملية  جعل  اإىل 

املمكن ملر�سح غري معروف ن�سبًيا اأن ي�سبح جنًما المًعا فى جميع اأنحاء البالد، اإذا حظي 

بالتغطية التليفزيونية وال�سحفية املالئمة.

يحتل  االنتخابية،  للحملة  متكاملة  ا�سرتاتيجية  بر�سم  للرئا�سة  املر�سحون  ويقوم 

اأو اأكرث من ميزانيات  فيها التليفزيون الو�سيلة الرئي�سية، اإذ يخ�س�ض املر�سحون %60 

التليفزيون وفى غريه من و�سائل  الدعائية فى  االإعالنات والربامج  ل�سراء  حمالتهم 

وزياراتهم  العامة  االنتخابية  ن�ساطاتهم  يربجمون  املر�سحني  بع�ض  اإن  بل  االإعالم، 

االنتخابية، ب�سكل يتالءم مع برامج وحاجات �سبكات التليفزيون االإخبارية.

واأ�سهم اإعداد الن�سرات االإخبارية امل�سائية املّطولة ملدة 30 دقيقة، فى ال�سبكات االإذاعية 

والتليفزيونية فى حتويل اأخبارها اإىل مادة مقروءة وم�سموعة للجماهري القومية، اإىل 

جانب اأنها تركز - اأ�سا�ًسا - على ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والق�سايا وال�سيا�سات القومية، 

املثاىل  النموذج  روبن�سون” -  “مي�سيل  اأ�سار  كما   - االإخبارية  الن�سرات  هذه  واأ�سبحت 

وال�سائع، الحتياجات الن�سر والدعاية فى االنتخابات الرئا�سية االأمريكية، ومنذ 1964 

حتظـى  والتليفزيونية،  االإذاعية  لل�سبكات  امل�سائية  االإخـبارية  الربامج  هذه  �سارت 

باالهتمـام االأكرب الأن�سطة احلـمالت االنتخـابيـة للمـر�سحـني للرئا�سة االأمريكية.
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املراحل التنفيذية للحملة النتخابية:

اأهمها:  من  العوامل،  من  بالعديد  االنتخابية،  للحملة  التنفيذية  املراحل  ترتبط 

فى  الق�سايا  من  العديد  تناول  فى  املر�سحني  حرية  ومدى  االنتخابي  النظام  طبيعة 

و�سائل االت�سال اجلماهريية، �سواء كانت حزبيًة اأو عامًة، ودرجة املناف�سة بني مر�سحى 

الدعاية  فى  احلكومة  تدخل  ومدى  االنتخابية،  احلمالت  متويل  واأ�سلوب  االأحزاب 

االنتخابية والقواعد املنظمة لهذه الدعاية، ف�ساًل عن تاأثري نوع احلمالت االنتخابية 

فى حتديد املراحل التنفيذية للحملة االنتخابية.

رئي�سية،  مراحل  خم�ض  اإىل  االنتخابية  للحملة  التنفيذية  املراحل  تق�سيم  وميكن 

هى:

املرحلة االأوىل: مرحلة درا�سة موقف احلزب اأو املر�سح.

املرحلة الثانية: مرحلة التقدمي.

املرحلة الثالثة: مرحلة االنت�سار.

املرحلة الرابعة: مرحلة التحديد والرتكيز.

املرحلة اخلام�سة: مرحلة احل�سم والربوز.

وفيما يلى نتناول كل مرحلة منها بال�سرح والتحليل:

املرحلة االأوىل: مرحلة درا�سة موقف احلزب اأو املر�سح.

يتم فى هذه املرحلة اإجراء الدرا�سة املبدئية ملوقف احلزب ال�سيا�سى، فى �سوء درا�سة 

ومتابعة االأحزاب ال�سيا�سية املناف�سة وقوانني ونظم االنتخابات املعمول بها، وحتليل كافة 

البيانات واملعلومات عن اأع�ساء احلزب، وو�سع القواعد واالأ�س�ض التى يتم على اأ�سا�سها 

اختيار مر�سحى احلزب، وتكوين بع�ض اللجان من قادة احلزب لدرا�سة موقف مر�سحى 



�لمجل�س �لقومى للمر�أة

 24  

احلزب فى الدوائر االنتخابية، ومدى �سعبية كل مر�سح فى املناطق اجلغرافية املختلفة 

التى تتكون منها الدائرة االنتخابية.

ف�ساًل عن �سرورة و�سع االإطار التنظيمى الداخلى للحزب فى الدوائر االنتخابية 

على  احلزب  فى  االنتخابية  والدعاية  االإدارى  التنظيم  م�سئوىل  وحتديد  املختلفة، 

متويل  اأ�ساليب  بحث  جانب  اإىل  وامل�سئوليات  التخ�س�سات  حيث  من  املركزى،  امل�ستوى 

احلمالت االنتخابية للمر�سحني، ومدى قدرة بع�ض املر�سحني على التمويل.

تاأييد  مدى  درا�سة  اإىل  املرحلة  هذه  فى  فيهدف  ال�سيا�سى،  للمر�سح  بالن�سبة  اأما 

الناخبني فى الدائرة، واالت�سال بقادة احلزب ال�سيا�سى الذى ينتمى اإليه، واإجراء بع�ض 

االت�ساالت التى ت�سمن تر�سيح احلزب له فى االنتخابات، وجتميع بع�ض موؤيدى املر�سح 

من اأبناء الدائرة واأ�سدقائه واأقاربه وبحث مدى حتم�سهم لرت�سيحه، اإىل جانب درا�سة 

الرت�سيح  يرغب  التى  االنتخابية  الدائرة  فى  الت�سويت  اجتاهات  التى حتكم  ال�سيا�سة 

منا�سب؛ حيث  بوقت  الرت�سيح  على عملية  �سابقة  املرحلة  تكون هذه  اأن  وينبغى  فيها، 

الرئا�سة  ملر�سحى  االأولية  االنتخابات  مرحلة  بداية  من  �سنتني  قبل  املرحلة  هذه  تبداأ 

.
)1(

االأمريكية

حيث  االنتخابية؛  احلمالت  طبيعة  ح�سب  املرحلة  هذه  واأهمية  طبيعة  وتختلف 

تربز اأهمية هذه املرحلة فى انتخابات الرئا�سة االأمريكية بهدف �سمان تر�سيح احلزب 

ال�سيا�سى وامل�ساركة فى �سل�سلة من االنتخابات االأولية واجتماعات زعامات احلزب، مما 

ي�سمح لهم باحل�سول على اأموال حكومية لتمويل حملتهم االنتخابية االئتمانية، فيما 

.Matching Fundsي�سمى بالتمويل املعادل

1-   اأ�س�ض »والرت مونديل« جلنة عمل �سيا�سة �سنة 1981 لت�ساعد فى التح�سري النتخابات 1984، كما قام »رونالد ريجان« بتاأ�سي�ض جلنة اإعادة 

االنتخابات فى خريف 1983 لالإعداد والتخطيط حلملته ال�سابقة لعقد املوؤمتر رغم اأنه ال يواجه اأى معار�سة رئي�سية داخل حزبه.
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بعملية  ي�سمى  ما  للرئا�سة،  املر�سحون  بها  يقوم  التى  االأوىل  اخلطوات  بني  ومن 

»�سريغور املاء« »testing the waters« وهذا يعنى االت�سال باالأ�سدقاء وامل�ساندين 

واملمولني املحتملني، حتى يتمكن املر�سحون من درا�سة مدى قوتهم ال�سيا�سية، وتقرير 

مدى احتمال جناح احلملة االنتخابية.

تنظيم  بداأ  عندما  االنتخابية،  احلملة  تنفيذ  فى  املرحلة  لهذه  االأمثلة  اأبرز  ومن 

للرئا�سة - فى   1960 انتخابات  الوطنى فى  املوؤمتر  “كيندى” للرئا�سة - قبل عام من 
اإعداد وعمل بطاقات خا�سة عن املندوبني فى اأنحاء الواليات، والعديد من ال�سخ�سيات 

ال�سيا�سية واحلزبية والعامة، وغريهم ممن ميكن اأن ي�سريوا مندوبني فى هيئة انتخاب 

الرئي�ض، اأو ممن ميكن اأن يوؤثروا على املندوبني من قادة الراأى والزعماء ال�سيا�سيني.

وحر�ض فريق “كيندى” على اإعداد بطاقة خا�سة بكل من هذه ال�سخ�سيات، عليها 

اال�سم واملهنة والديانة والو�سع احلزبى والقدرة املالية، وعالقته اإن وجدت باآل كيندى اأو 

كبار موؤيديها والتف�سيالت ال�سيا�سية لديه، واحتماالت الت�سويت وغريها من املعلومات 

والبيانات الهامة.

ومت حتديث هذه البطاقة حتى يوم املوؤمتر الوطنى للحزب، وقامت منظمة كيندى 

االأمريكية،  الواليات  من  والية  بكل  ات�سال”  “�سابط  من�سًقا  فرًدا  بتعيني  للرئا�سة 

لزيادة فاعلية حتديث البطاقات ب�سكل دورى ومنتظم، ومراقبة ومتابعة ما يجرى بني 

املندوبني داخل الواليات املختلفة.

املرحلة الثانية: مرحلة التقدمي.

ومر�سحيه  ال�سيا�سى  احلزب  ملوقف  امليدانية  الدرا�سة  اإجراء  فور  املرحلة  هذه  تبداأ 

التى  االنتخابية  احلملة  واإعداد  بالرت�سيح  التقدم  وتقرير  االنتخابات،  فى  املحتملني 

تدعم �سورة احلزب ومر�سحيه.



�لمجل�س �لقومى للمر�أة

 26  

و�سائل  كافة  فى   »platform« االنتخابي  الربنامج  واإذاعة  بن�سر  احلزب  ويقوم 

الق�سايا  من  عدٍد  نحو  الرئي�سية،  واالجتاهات  العامة  ال�سيا�سة  حول  والرتكيز  االت�سال 

املحورية الهامة، على افرتا�ض اأن املر�سح عندما يتم انتخابه �سيبداأ فى تنفيذ هذا الربنامج، 

ويف�سل بع�ض املر�سحني الرتكيز على الق�سية التى ترتبط بامل�سالح املبا�سرة، عند التقدم 

ملختلف قطاعات وفئات الناخبني، �سواء على م�ستوى الدولة اأو الدائرة االنتخابية.

املرحلة الثالثة: مرحلة االنت�سار.

يبداأ املر�سح فى هذه املرحلة فى ا�ستخدام و�سائل االإعالم اجلماهريية بكثافة وتكراٍر 

�سديد، اإىل جانب االأن�سطة االت�سالية االأخرى فى احلملة االنتخابية، وتاأكيد االرتباط 

التغطية  لالأوىل  توفر  الثانية  اإن  اإذ  االإعالم،  وو�سائل  الدعائية  االأن�سطة  هذه  بني 

اجلغرافية االأكرث انت�ساًرا بني جماهري الناخبني فى جميع اأنحاء الدوائر االنتخابية.

ويوؤخذ فى االعتبار ا�ستخدام امل�سمون الدعائى فى الو�سائل االإعالمية وال�سعارات 

والرموز ال�سيا�سية، والهتافات والكلمات وال�سور وغريها من االأدوات ذات املعنى املوحد 

امل�سرتك لدى جماهري الناخبني، ف�ساًل عن االعتماد على و�سائل االت�سال اجلماهريى 

التليفزيونية  والربامج  والراديو  ال�سحف  خا�سًة  االت�سالية،  الر�سائل  هذه  بث  فى 

واالإخبارية واملل�سقات والن�سرات... وغريها.

االت�سالية  الو�سائل  من  العديدة  البدائل  توفر  �سرورة  املرحلة  هذه  فى  وُيراَعى 

وزيادة  االنت�سار  ي�سمن  مبا  الو�سائل،  هذه  فى  املنت�سرة  االإعالمية  والر�سائل  املتاحة 

مواجهة  نف�سه  الوقت  وفى  الو�سائل،  هذه  بني  والتداخل  الرتاكم  ومعدالت  التاأثري 

ال�سعوبات اخلا�سة بالتعر�ض االنتقائى واالإدراك والتذكر االنتقائى للر�سائل اخلا�سة 

الأحد  بالت�سويت  االنتخابى  القرار  باتخاذ  بالتوجيه  ذلك  و�سلة  االنتخابية،  باحلملة 

املر�سحني املتناف�سني.
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املظاهر  بتعدد  املرحلة،  االنتخابية فى هذه  اأن تق�سم احلملة  اأهمية  البع�ض  ويرى 

واالجتاهات؛ حيث يعمل املر�سح على التغيري والتنويع فى دعايته االنتخابية من حيث 

امل�سمون واملرتكزات الدعائية الرئي�سية، تبعاً لفئات وجماهري الناخبني الذين ي�ستهدف 

التاأثري عليهم، باإتباع االأن�سطة الدعائية اخلا�سة باحلملة وو�سائل االإعالم املحلية.

تاأثري و�سائل الإعالم على ال�سلوك ال�سيا�سي:

ومن ناحية اأخرى اأجريت بع�ض الدرا�سات عن تاأثري و�سائل االإعالم على ال�سلوك 

ال�سيا�سى لالأمريكيني، وخل�ست تلك الدرا�سات اإىل مايلى:

ال�سيا�سى  النقا�ض  اأن  ال�سيا�سى، كما  النقا�ض  االإعالم من  التعر�ض لو�سائل  -   ُيِزيد 

ُيِزيد من التعر�ض لو�سائل االإعالم.

التاأثري  اأكرب من  االإعالم  لو�سائل   Reinforcement effect املدعم  -   التاأثري 

املَُحول conversion effect واملق�سود بالتاأثري املدعم هو الذى يقوى املوقف 

الذى يغري  املَُحول هو  بالتاأثري  واملق�سود  الناخبني،  ال�سلوك لدى  اأو  اأو االجتاه 

موقف الناخبني من حالٍة اإىل اأخرى، اأى من املعار�سة اإىل احلياد اأو من احلياد 

اإىل التاأييد.

مما  اأكرب،  ب�سكٍل  الق�سايا  على  والتعليقات  االأنباء  االإعالم  و�سائل  -   تقدمي 

العامة  اجلماهري  ت�سيي�ض  على  تعمل  فاإنها  وهكذا  العامة،  اجلماهري  تطلبه 

.Politicizaing

-  ف�سل و�سائل االإعالم فى اإيجاد �سلٍة اأيديولوجية مع قطاعات كبرية من جماهري 

الناخبني مما قد يقلل من درجة امل�ساركة لديها.
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املرحلة الرابعة: مرحلة التحديد والرتكيز.

يتم فى هذه املرحلة حتديد اأهم الق�سايا الرئي�سية التى حتظى باهتمام الناخبني فى 

الربنامج االنتخابي للحزب اأو املر�سح؛ بحيث يتم الرتكيز عليها واإبرازها فى الو�سائل 

الدعائية واخلطب ال�سيا�سية والتقارير االإخبارية واالإعالنات اخلا�سة باملر�سح فى كل 

ال�سيا�سية  والرموز  االنتخابية  ال�سعارات  اإعداد  عن  ف�ساًل  واالإعالم،  االت�سال  و�سائل 

التى تتفق مع م�سمون تلك الق�سايا الرئي�سية.

اخلا�سة  ال�سخ�سية  ال�سفات  اإبراز  املرحلة  هذه  فى  االنتخابية  احلملة  وت�ستهدف 

الفعلية  ال�سخ�سية  ال�سفات  معرفة  اإىل  تهدف  ال  هنا  االنتخابية  والدعاية  باملر�سح 

اخلا�سة باملر�سح ال�سيا�سى، بقدر ما تهتم مبعرفة حاجات الناخبني ودوافعهم، وبدرا�سة 

هذه احلاجات والدوافع اخلا�سة بالناخبني يتو�سل الداعية اإىل حتديد ال�سفات، التى 

يجب اأن يت�سف بها املر�سح ال�سيا�سى ويتم الرتكيز عليها.

ويتبع االأ�سلوب نف�سه عند تنفيذ الدعاية االنتخابية امل�سادة للمر�سحني املناف�سني، 

التى  اأو اجلرائم  ال�سفات  ملعرفة  الناخبني وخماوفهم،  درا�سة حاجات  تتم  اأن  اإذ يجب 

ميكن اأن يهتم بها اأو تكون حموًرا لل�سائعات التى تتناول املر�سحني املناف�سني، والرد على 

الدعاية االنتخابية امل�سادة وتكذيبها �سمًنا ومبا ال يوؤدى اإىل زيادة انت�سارها.

وتقوم الدعاية االنتخابية فى هذه املرحلة، على بناء �سورة ذهنية مثالية عن املر�سح 

وتقدميه على اأنه �سخ�ض قدير و�سالح له جماهريية كبرية بني املواطنني، ولديه القدرة 

على حل املتناق�سات والتوفيق بني امل�سالح املتعار�سة، ويعّرف البع�ض هذا املر�سح، با�سم 

مل�سلحة  يعمل  واأنه  اال�ستثنائية،  املر�سح  طبيعة  على  الرتكيز  يتم  اإذ  ال�سعبى«  »املر�سح 

فى  ل�ساحله  وت�سوت  به  تثق  اأن  الناخبني  جماهري  على  َثمَّ  ومن  متاًما.  اجلماهري 

االنتخابات.
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ويرى الباحث اأن ن�سبًة كبريًة من الناخبني قد ترف�ض م�سمون الر�سالة الدعائية 

القدمية وامل�ستهلكة، ف�ساًل عن عدم قابليتها للت�سديق، وي�ستلزم االأمر هنا عدم املبالغة 

فى املديح والثناء غري املو�سوعى للمر�سح اأو احلزب ال�سيا�سى، مما قد يوؤثر تاأثرًيا �سلبًيا 

على حملته االنتخابية.

وهناك عاماًل هاًما فى مرحلة التحديد والرتكيز، وهو تركيز احلملة االنتخابية فى 

بع�ض الدوائر االنتخابية املهمة اأو فى منطقة اإ�سكانية معينة فى دائرة انتخابية واحدة، 

مبا يحقق الفوز للمر�سح.

العامة  االأ�سوات  اأن  يدركون  االأمريكية،  الرئا�سة  مر�سحى  فاإن  املثال  �سبيل  وعلى 

لي�ست من االأهمية مثل اأ�سوات هيئة انتخاب الرئي�ض التى حت�سى على اأ�سا�ض والية.. 

الكثرية  الواليات  من  حمدود  عدٍد  فى  االنتخابية  احلملة  تركيز  يتم  َثمَّ  ومن  والية 

االأع�ساء فى هيئة انتخاب الرئي�ض، يتم تركيز الدعاية االنتخابية فى واليات نيويورك 

الواليات  من  اأكرث  بها  واالهتمام  وكاليفورنيا،  وتك�سا�ض  وبن�سلفانيا  والنيوى  واأوهايو 

يعرف  واليات  فى  االنتخابية  باالأن�سطة  االهتمام  ف�ساًل عن عدم  االأخرى،  االأمريكية 

احلملة  فى  الرتكيز  يتم  ال  لذا  قطًعا،  فيها  اخلا�سر  اأنه  اأو  فيها  �سيك�سب  اأنه  املر�سح 

االنتخابية للمر�سحني للرئا�سة على الواليات التى ي�سيطر عليها حزب �سيا�سى معني؛ 

بل يتم تركيز احلملة وحتديدها فى الواليات امل�سكوك فى اأمرها، اأو التى بها جمال اأو 

فر�سة طيبة الأحد احلزبني كي يفوز باأ�سواتها فى الهيئة االنتخابية.

الرتكيز  اأ�سلوب  فيها  اأُتبع  التى  االنتخابية  الدعاية  تاريخ  فى  االأمثلة  اأبرز  ومن 

االنتخابية  الدوائر  اإىل  ليمتد  االنتخابية  الدوائر  اإحدى  فى  االنتخابية،  احلملة  فى 

االأخرى، عندما ركز »جوبلز« الدعاية االنتخابية النازية على االنتخابات اجلزئية فى 

ال�سكان وتعاقب كل  األًفا من   150 Lippe-detmold وهو حى ي�سكنه  – ديتمولد  ليبه 
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النازيون فى  خطباء احلزب النازى، و�سارت احلملة االنتخابية ب�سورة منهجية، وفاز 

“املد”  واأن  انعك�ض  باأن االجتاه قد  �سعوٌر  االأملانى  العام  الراأى  ون�ساأ فى  ديتمولد،  ليبه 

باالأموال، وي�سمى  النازى  اإىل مد احلزب  واملال  ال�سناعة  بداأ، وعاد رجال  الهتلرى قد 

البع�ض هذه االنتخابات املوؤثرة فى كافة الدوائر االنتخابية بـ “انتخابات الطليعة”.

املرحلة اخلام�سة: مرحلة احل�سم والربوز.

فى هذه املرحلة يتم فيها اإبراز املر�سح ال�سيا�سى، على اأنه اأقوى املر�سحني واأكرثهم 

 Front-ranner احتمااًل بالفوز فى االنتخابات، والتاأكيد على اأنه املر�سح الذى فى املقدمة

وهو اأكرث املر�سحني تاأييًدا من جانب الناخبني عن غريه من املر�سحني املناف�سني، �سواء 

كانوا من االأحزاب ال�سيا�سية االأخرى فى الدائرة االنتخابية الواحدة كما هو احلال فى 

االنتخابات الربملانية اأو املر�سحني فى احلزب ال�سيا�سى نف�سه، عندما يتناف�ض عدٌد من 

املر�سحني للفوز برت�سيح احلزب مثل انتخابات الرئا�سة االأمريكية.

وقد يلجاأ املر�سح فى هذه املرحلة اإىل ترويج بع�ض ال�سائعات �سد املر�سحني املناف�سني، 

وتوجيه الدعاية امل�سادة بكل الو�سائل للمر�سحني قد ال يجدون الوقت الالزم للرد على 

عملية  على  ال�سابقة  االأخرية  ال�ساعات  خالل  تكون  املرحلة  تلك  الأن  االنتقادات،  هذه 

الت�سويت واإجراء االنتخابات.

وفى الوقت نف�سه يحر�ض املر�سح على اإبراز بع�ض اجلوانب التكنيكية احلا�سمة فى 

االنتخابات ل�ساحله، مثل ان�سمام اإحدى اجلماعات ال�سيا�سية اأو الدينية اأو االجتماعية 

اأو احلزبية املوؤثرة  اأو اإعالن تاأييد اإحدى ال�سخ�سيات ال�سيا�سية  ل�سفوف املوؤيدين له، 

للمر�سح، مما قد يدعم �سورته لدى الناخبني الذين ينتمون لهذه اجلماعات، ومن َثمَّ 

ي�سوتون ل�ساحله فى االنتخابات.

ال�سيا�سية  املواقف  اأو  االأحداث  بع�ض  ا�ستثمار  اإىل  املرحلة  هذه  فى  املر�سح  ويهدف 
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اأ�ساليب  اأو االجتماعية املثرية وتطويرها ل�ساحله، ف�ساًل عن ممار�سة  اأو االقت�سادية 

الدعاية التى ينفرد بها عن املر�سحني املناف�سني، مما قد ُيثري اهتمام الناخبني.

ال�سائعة  االأ�ساليب  اأكرث  من   Band Wagon ”الفائز املر�سح  “عربة  تكنيك  ويعد 

فى هذه املرحلة بالن�سبة النتخابات الرئا�سة االأمريكية، وهو عبارة عن حملة �سيا�سية 

“القفز على مركبة الفوز”، تاأييد  اأحد املر�سحني، ويعنى تعبري  ُتعد ب�سكل يجعل فوز 

الناخبني للمر�سح الذى يبدو اأكرث املر�سحني تاأهاًل بالفوز.

ويقوم هذا التكنيك على ا�ستخدام ا�ستطالعات الراأى العام للناخبني، والتى يقوم بها 

- عادًة - اجلهاز املعاون للمر�سح من املتخ�س�سني واأجهزة اأخرى، اإذ اإن نتائج ا�ستطالعات 

وقيا�ض الراأى ت�سري اإىل هذه النتيجة. ويوؤثر هذا االأ�سلوب فى قيام ن�سبة من الناخبني 

اإذ يرغب بع�ض  اأنه املر�سح الفائز فى النهاية،  بانتخاب املر�سح الذى يرتدد ا�سمه على 

الناخبني فى انتخاب هذا املر�سح الأنهم يودون اأن يكونوا من موؤيدى املر�سح الفائز.

تخطيط حمالت الدعاية االنتخابية:

ا�ستخدام  اأمثل  الختيار  ُيوجه  الذى  االإرادى،  العقلى  الن�ساط  ذلك  هو  التخطيط 

فرتة  فى  معينة  اأغرا�ض  لتحقيق  املتاحة،  واالإمكانيات  الطاقات  من  ملجموعة  ممكن 

زمنية حمددة، اأى اأن املتغريات االأ�سا�سية التى حتكم عملية التخطيط هى االأغرا�ض اأو 

االأهداف واملوارد اأو االإمكانيات والوقت املحدد للتنفيذ.

وُيحقق التخطيط الأن�سطة الدعاية االنتخابية العديد من املزايا من اأهمها:

االنتخابية  احلملة  يحكم  متكامل،  دعائى  منطق  اأو  موحد  فكرى  اإطار  -   تنظيم 

للحزب ال�سيا�سى ومر�سحيه.

-   اال�ستثمار االأمثل ملخ�س�سات احلملة االنتخابية، ومبا ي�سمن التكرار املنا�سب والو�سول 

والتاأثري واال�ستمرار، ف�ساًل عن املتابعة الدائمة الأن�سطة احلملة االنتخابية.
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الو�سائل والر�سائل، واالأ�ساليب واالأن�سطة  -   توفري روؤية تكاملية �ساملة بني كافة 

مع  يتفق  االنتخابية، ومبا  احلملة  فى  امل�ستخدمة  والرموز  وال�سعارات  الدعائية 

م�سمون الدعاية ال�سيا�سية للحزب، مع مراعاة االأحداث واملواقف والق�سايا التى 

ترتبط باجتاهات الت�سويت لدى الناخبني.

-   اإمكانية حتديد م�سمون الدعــاية امل�سادة، واختيار املنطق الدعائي املالئم، للرد 

على الدعـاية االنتخـابيــة امل�ســادة فى كل دائرة من الدوائر التى تغطيها احلملة.

خطوات تخطيط احلملة النتخابية:

يتم تخطيط احلمالت االنتخابية فى اإطار اخلطوات الع�سر الرئي�سية التالية:

1- جمع البيانات واملعلومات الالزمة وحتليلها:

وت�سمل:

)اأ ( درا�سة العوامل البيئية املوؤثرة فى الناخبني:

دائرة  من  التقدير  هذا  واختالف  الرئي�سية،  وامل�ساكل  الق�سايا  اأهمية  -   تقدير 

انتخابية اإىل اأخرى.

معاجلة  على  واالقت�سادية،  واالجتماعية  ال�سخ�سية  املر�سحني  مقدرة  -   تقدير 

امل�ساكل والق�سايا املختلفة.

-   درا�سة بع�ض املواقف واالأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية، التى ميكن 

تطوير اال�ستفادة منها كحمالت انتخابية خا�سًة فى بع�ض الدوائر االنتخابية.

-   طبيعة تق�سيم الدولة اإىل عدة دوائر انتخابية، وفق قانون االنتخاب، ومدى اأهمية 

بع�ض الدوائر االنتخابية.
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-   حتديد مواقع الثقل اجلماهريى، باأق�سام الدائرة االنتخابية، بحيث يتم توجيه 

احلملة االنتخابية وتركيزها داخلها.

-   درا�سة ال�سروط الواجب توافرها فى الناخبني، من حيث ال�سن واجلن�سية والتعليم 

والقيد فى جدول االنتخابات وبع�ض القوانني االأخرى، التى حتدد بع�ض ال�سروط 

فى الناخبني �سواء كانت �سيا�سيًة اأو اقت�ساديًة اأو ق�سائيًة.

وا�ستخدام  الت�سريعات  بع�ض  با�ستخدام  االنتخابات،  فى  احلكومة  تدخل  -   مدى 

و�سائل ال�سغط واالإكراه على الناخبني خا�سًة قادة الراأى منهم.

)ب( درا�سة املتغريات اخلا�سة بعملية الدعاية االنتخابية:

-   درا�سة القواعد القانونية واالإدارية املُنّظمة للدعاية االنتخابية، �سواء من الناحية 

ال�سيا�سية اأو القانونية ف�ساًل عن احلد االأق�سى امل�سموح به، لالتفاق على احلمالت 

االنتخابية ومتويلها.

اأو املر�سح، وميكن اال�ستفادة منها  -  درا�سة بع�ض عنا�سر القوة املتوفرة فى احلزب 

وتطويرها فى احلملة االنتخابية.

-   درا�سة كل ما ميكن اعتباره من اجلرائم االنتخابية، ويدخل فى اأن�سطة احلملة 

االنتخابية.

-   حتديد اأ�ساليب وو�سائل الدعاية ال�سيا�سية، التى �سوف ت�ستمر خالل فرتة احلملة 

االنتخابية.

-   درا�سة اال�ستفادة من بع�ض املزايا واخل�سائ�ض الفريدة للمر�سحني وقادة احلزب 

فى احلملة االنتخابية.

-  درا�سة كيفية مواجهة اأ�ساليب التدخل احلكومى فى الدعاية االنتخابية.
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-   حتديد كيفية اال�ستفادة من نظام االنتخابات والقواعد املنظمة للحملة االنتخابية، 

فى اإتباع اال�سرتاتيجية املالئمة فى الدعاية االنتخابية.

)ج( درا�سة اجتاهات الت�سويت لدى الناخبني:

ال�سيا�سية  واالأحزاب  للحزب  بالن�سبة  الناخبني  لدى  احلزبى  االنتماء  -   درا�سة 

املَُناِف�سة.

التاأييد واحلياد واملعار�سة لدى  -  التحديد املبدئى الجتاهات الت�سويت، من حيث 

كل جمهور نوعى من جماهري الناخبني.

-   قيا�ض احلجم الن�سبى لالأ�سوات املوؤيدة للمر�سح، مقابل االأ�سوات امل�سادة له فى 

كل دائرة انتخابية، اأو على م�ستوى جميع الدوائر االنتخابية.

-   درا�سة بع�ض التقلبات ال�سكانية وال�سلوك ال�سيا�سى للناخبني وامل�ساركة ال�سيا�سية.

اأو  االجتماعية  والطبقة  ال�سن  مثل  الت�سويت  اجتاهات  فى  العوامل  بع�ض  تاأثري     -

االقت�سادية اأو االنتماء الدينى اأو النوع )الن�ساء والرجال( والعوامل االأيديولوجية.

ومدى  الناخبني  لدى  الت�سويت  ونوايا  االنتخابية،  باحلملة  االهتمام  -   موؤ�سرات 

العالقة بينهما.

)د( درا�سة و�سائل االت�سال واأ�ساليب الدعاية امل�ستخدمة فى احلملة االنتخابية.

واالأحزاب  املناف�سني  املر�سحني  عن  التف�سيلية  واملعلومات  البيانات  )هـ(  جمع 

ال�سيا�سية املَُناِف�سة فى كل دائرة من الدوائر االنتخابية التى تغطيها احلملة.

حيث  من  االنتخابية،  الدائرة  داخل  ال�سيا�سى  للحزب  الداخلى  املوقف  )و(  درا�سة 

املر�سحني والتمويل ومدى التاأثري من الناخبني فى الدائرة.
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للحملة  الأ�سا�سية  الأهداف  اأو  النتخابية  احلملة  مرتكزات  2-  حتديد 

النتخابية:

احلملة  تخطيط  عند  املتبعة  اال�سرتاتيجيات  اأف�سل  اختيار  بهدف  ذلك  ويتم 

والتدعيم  التن�سيط  حيث  من  الناخبني  �سرائح  على  املحتملة  والتاأثريات  االنتخابية، 

وهتافات  �سعارات  اأو  دعائية  و�سائل  اإىل  املرتكزات  هذه  ترجمة  عن  ف�ساًل  والتمويل، 

انتخابية، يتم تكرارها ب�سفة دورية وم�ستمرة فى كافة و�سائل االت�سال املبا�سرة وغري 

املبا�سرة امل�ستخدمة فى احلملة.

3- حتديد العنا�سر الرئي�سية املكونة للحملة النتخابية:

)اأ ( العوامل اخلا�سة باحلزب اأو املر�سح ال�سيا�سى:

االإعالم  وو�سائل  الناخبني،  جانب  من  التاأييد  وموقف  والتنظيم  التمويل  وت�سمل 

اجلماهريية وقادة الراأى ودور قادة احلزب، وطبيعة الدوائر االنتخابية املوؤيدة للحزب 

اأو املر�سح ال�سيا�سى.

ا - درا�سة اال�ستفادة من تاريخ احلزب ال�سيا�سى ومواقفه  وت�سمل هذه العوامل - اأي�سً

ال�سيا�سية ال�سابقة اإىل جانب الرتكيز على بع�ض اخل�سائ�ض الفريدة فى قادة احلزب 

ومر�سحيه فى االنتخابات.

)ب( و�سائل االت�سال والدعاية امل�ستخدمة فى احلملة االنتخابية:

و�سائل  �سواء  االنتخابية،  باحلملة  اخلا�سة  االت�سالية  الو�سائل  وحتديد  اختيار    -

االت�سال اجلماهريى اأو و�سائل الدعاية االنتخابية املبا�سرة فى الدائرة االنتخابية، فى 

اإطار اخلطة العامة للحملة االنتخابية فى جميع الدوائر، ومراعاة:

•التغطية اجلغرافية لكل و�سيلة من هذه الو�سائل. 	
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•التوزيع واال�ستقبال الفعلى للو�سيلة والن�سبة املئوية جلمهور الناخبني. 	
واالإعالنية،  االإعالمية  الو�سائل  من  و�سيلة  كل  بجمهور  املرتبطة  •اخل�سائ�ض  	
فى �سوء درا�سة خ�سائ�ض اجتاهات الت�سويت لكل جمهور نوعى من جماهري 

الناخبني.

•معدالت الرتاكم والتداخل بني الو�سائل االت�سالية فى كل دائرة انتخابية، ولكل  	
نوعية من جماهري الناخبني، وت�سمل:

-   زيادة معدالت الرتاكم والتداخل للجماهري النوعية املهمة، فى الدوائر االنتخابية 

االأكرث اأهمية اأو التى ت�سعى احلملة اإىل التاأثري االإيجابى فيها.

-   احلفاظ على ثبات معدالت الرتاكم والتداخل فى الدوائر االنتخابية املوؤيدة، مع 

درا�سة حجم واأ�سلوب الدعاية االنتخابية للمر�سحني املناف�سني.

-   التقليل من معدالت الرتاكم والتداخل فى الو�سائل االت�سالية لفئات الناخبني، 

املوؤيدة - متاًما - للحزب اأو املعار�سة له ب�سدة.

-   و�سع منوذج التماثل فى اختيار الو�سائل االإعالنية امل�ستخدمة فى احلملة 

االنتخابية، فى �سوء درا�سة التكلفة املالية اخلا�سة بكل و�سيلة اإعالنية فى 

احلملة االنتخابية.

-  ا ملقدرة االإقناعية لكل و�سيلة ف�ساًل عن مدى تاأثريها على جمهور الناخبني 

امل�ستهدف فى احلملة االنتخابية.

االنتخابية،  احلملة  الأن�سطة  والتليفزيونية  ال�سحفية  التغطية  -   توفري 

ال�سحف  ملندوبى  والن�سرات  وال�سور  والكتيبات  املعلومات  وتوفري 

والتليفزيون.
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اأ�ساليب تغطية املوؤمترات االنتخابية ولقاءات اجلماهري، وخطب  -   حتديد 

قادة احلزب فى و�سائل االإعالم اجلماهريية وفى الو�سائل اخلا�سة باحلزب 

ال�سيا�سى، فى اإطار روؤية تكاملية �ساملة بني اأ�ساليب التغطية فى نوع كل 

منها، مبا يحقق اأف�سل تاأثري للحملة االنتخابية.

-   توظيف وحتديد االأحداث اخلا�سة املُّكِونة للحملة االنتخابية من الزيارات 

التغطية  اأ�ساليب  وحتديد  اإلخ،  املوؤمترات...   – الندوات   – املعار�ض   –
ا�سرتاتيجية  اإطار  فى  االأحداث،  هذه  من  حدث  بكل  اخلا�سة  االإعالمية 

الدعاية االنتخابية للحزب اأو املر�سح ال�سيا�سى.

)جـ( درا�سة القائمني بالدعاية االنتخابية وحتديد امل�سئولني:

اأو  موحد  فكرى  اإطار  يكفل  مبا  احلزب،  فى  املركزى  الدعائى  العمل  -   تنظيم 

منطق دعائى متجان�ض، يحكم احلملة االنتخابية للحزب ال�سيا�سى.

-  حتديد م�سئوىل احلملة االنتخابية لكل جلنة من جلان احلزب فى املحافظات.

-  حتديد م�سئوىل احلملة االنتخابية فى كل دائرة انتخابية.

-  حتديد نوعيات وتخ�س�سات فريق احلملة االنتخابية وت�سمل:

•خرباء اال�ستفتاء والباحثني لدرا�سة املعلومات عن اآراء واجتاهات الت�سويت  	
لدى الناخبني.

عن  ف�ساًل  والتقارير،  واملقاالت  االأخبار  ل�سياغة  واملحررون  •ال�سحفيون  	
اإعداد اخلطب االنتخابية لقادة احلزب ومر�سحيه واإعداد الن�سرات والكتيبات 

االنتخابية.

احلزب  مل�سقات  لت�سميم  والفنيني،  واخلطاطني  امل�سممني  من  •الفنانون  	
والفتاته وكتابتها.
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•رجال االإعالن البتكار االأفكار االإعالنية. 	
واملحطات  التجارية  االإذاعية  القنوات  فى  االأخبار  ن�سرات  •خمرجو  	

التليفزيونية.

•ال�سعراء والُكتاب واملطربني ور�سامى الكاريكاتري. 	
•بع�ض امل�ست�سارين ال�سيا�سيني والقانونيني ورجال االجتماع ال�سيا�سى. 	

للحملة  التمويل  م�سادر  وحتديد  النتخابية  احلملة  نفقات  4-  تقدير 

النتخابية وو�سائله واأ�ساليبه:

�سوء  فى  ال�سيا�سى،  احلزب  م�ستوى  على  االنتخابية  احلملة  خم�س�سات  -   تقدير 

درا�سة عنا�سر احلملة االنتخابية.

احلملة  فى  االت�سال  و�سائل  من  و�سيلة  بكل  اخلا�سة  االإنفاق  اأمناط  درا�سة     -

االنتخابية.

الدوائر  ال�سيا�سى، موزعًة على  للحزب  العامة  االنتخابية  نفقات احلملة  تقدير     -

االنتخابية، وتق�سيم املخ�س�سات املالية فى الدائرة على االأق�سام واالأحياء املختلفة، 

فى �سوء اأهمية كل ق�سم اأو حى فى الدائرة االنتخابية.

-   حتديد م�سادر التمويل املتاحة فى احلملة االنتخابية من رجال االأعمال وجمموعات 

هذه  ودرا�سة  االنتخابات،  فى  املر�سحني  اأو  اأع�سائه  اأو  احلزب  وموؤيدى  امل�سالح، 

امل�سادر على امل�ستوى القومى للحملة اأو على م�ستوى الدوائر االنتخابية.

-  حتديد حجم التمويل احلكومى للحملة االنتخابية، فى �سوء تقدير حجم م�سادر 

التمويل والتربعات التى يح�سل عليها مر�سحو احلزب؛ حيث تن�ض بع�ض القوانني 

على فر�ض بع�ض القيود على التربعات اأو االأموال املخ�س�سة للحمالت االنتخابية، 
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ومتدهم بالتمويل احلكومى لتوفري املزيد من الدعم لهم.

وجماعات  الفئات  بع�ض  لدى  امل�سغرة  االنتخابية  احلمالت  بع�ض  -   تنظيم 

امل�سالح، للم�ساعدة فى متويل احلملة اإىل جانب التربعات لالإنفاق على الدعاية 

االنتخابية.

التربعات من م�سادر  ال�سيا�سى، يتوىل جتميع  -   تكوين جهاز مركزى فى احلزب 

واإبالغها  دورية،  املتوفرة فى احلزب ب�سفة  املالية  املخ�س�سات  التمويل، وتقدير 

اإىل قادة احلزب اأو م�سئوىل احلملة االنتخابية.

5-  حتديد املراحل التنفيذية للحملة النتخابية والتوقيت الزمنى اخلا�س 

حتديدها  يجب  التى  والأن�سطة  والأ�ساليب  الو�سائل  واأهم  مرحلة،  بكل 

فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ احلملة النتخابية.

رئي�سية،  مراحل  خم�ض  اإىل  االنتخابية  للحملة  التنفيذية  املراحل  تق�سيم  ميكن 

ت�سمل درا�سة موقف احلزب اأو املر�سح، والتقدمي، ومرحلة االنت�سار، ثم مرحلة التحديد 

اأن هذه املراحل ترتبط  والرتكيز واأخرًيا مرحلة احل�سم والربوز، ويوؤخذ فى االعتبار 

ارتباًطا وثيًقا بالعديد من العوامل واملتغريات التى �سبق تناولها فى الدرا�سة.

ويرى الباحث اأن املراحل التنفيذية ال�سابقة ال تتم بالرتتيب نف�سه والتتابع فى كل 

حملة انتخابية؛ حيث تختلف طبيعة احلمالت االنتخابية من حزب �سيا�سى اإىل اآخر، 

ف�ساًل عن تاأثري بع�ض االأحداث واملواقف الطارئة التى قد تدعم من موقف املر�سح اأو 

احلزب اأمام الناخبني اأو ت�سعفه اأمام ادعاءات املر�سحني املناف�سني، ومن هنا فقد يختلف 

دائرة  اإىل  دائرٍة  من  االنتخابية،  للحملة  تنفيذه  مراحل  فى  املر�سح  اأو  احلزب  موقف 

انتخابية اأخرى.

وتالحظ اأن املق�سود بهذا التق�سيم ملراحل التنفيذ، هو اإبراز االأ�سلوب املثاىل لتنفيذ 
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النموذج ال�سائع للحمالت االنتخابية للمر�سحني ال�سيا�سيني.

6- جدولة احلملة النتخابية:

اخلا�سة  الدعائية  االأن�سطة  وكل  واالإعالنية،  االإعالمية  الر�سائل  توزيع  وت�سمل 

باحلملة االنتخابية فى الوقت املحدد للحملة على م�ستوى االنتخابات، وحتديد كيفية 

مراحل  من  مرحلة  كل  فى  الزمنية  الفرتة  خالل  للحملة  املالية  املخ�س�سات  توزيع 

تنفيذ احلملة االنتخابية، ووفًقا لال�سرتاتيجية العامة املتبعة فى احلملة االنتخابية... 

ا: وت�سمل اأي�سً

-   ر�سم الربنامج التنفيذى للر�سائل االإعالمية واالإعالنية، وكافة االأن�سطة الدعائية 

اخلا�سة باحلملة فى الدائرة االنتخابية، مبا ي�سمن التكرار والو�سول والتاأثري 

واال�ستمرار واملتابعة الدورية للحملة االنتخابية على الناخبني فى الدائرة.

احلملة  الأن�سطة  والتليفزيونية،  ال�سحفية  بالتغطية  اخلا�سة  املواعيد  -   حتديد 

االنتخابية فى كل دائرة من الدوائر االنتخابية.

-   حتديد الن�سرات االإعالمية امل�ستخدمة فى احلملة، من حيث الو�سائل االإعالنية 

ومواعيد الن�سر اأو البث وامل�ساحة والوقت، واأ�سعار وحدات الن�سر فى كل و�سيلة من 

الو�سائل االإعالنية.

الالفتات  بها  �ستو�سع  التى  واملواقع،  االأماكن  وعدد  اجلغرافية  املواقع  -   حتديد 

ال�سكان وحجم  كثافة  درا�سة  الالفتات فى كل موقع، فى �سوء  االنتخابية وعدد 

املوؤيدين، واأهمية املوقع من حيث الكثافة املرورية... وغريها.

اأماكن ل�سق املطبوعات وتوزيع الن�سرات والبيانات االنتخابية، فى �سوء  -   حتديد 

امل�ساكل اجلماهريية ال�سرورية بكل ق�سم من اأق�سام الدائرة االنتخابية.
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-   حتديد اأماكن ومواعيد الزيارات االنتخابية التى يقوم بها رئي�ض احلزب والقيادات 

احلزبية املختلفة، لتدعيم مر�سحى احلزب فى الدوائر االنتخابية.

-   حتـديد اأماكـن ومواعـيــد املوؤمترات االنتخــابية التى ُتلقى فيها اخلطب ال�سيا�سية 

ملر�سحى احلزب وقيـاداته، وتنفـيذ اجلــدولة اخلا�سة بهذه املوؤمترات بدقة وحـر�ض 

ومرونة مع توفـري اأ�سـاليب وو�سائل التغــطـيــة االإعــالمـيــة لها.

-  حتديد الو�سائل ال�سحفية والتليفزيونية، التى ميكن اأن تتناول التقارير االإخبارية 

للحملة فى �سوء املتابعة الدورية لكافة االأن�سطة واللقاءات اجلماهريية، وخطب 

املر�سحني وقادة احلزب... وغريها.

االنتخابات  فى  �سواء  االنتخابية،  احلملة  جدولة  تتخذها  عديدًة  اأ�سكااًل  وهناك 

العامة اأو على م�ستوى الدائرة، ومنها:

«، وتقوم على تق�سيم  • 	Geographical Scheduling« اجلدولة اجلغرافية

تبًعا  جغرافية  اأق�سام  اإىل  الدائرة  فى  االنتخابية  باحلملة  اخلا�سة  االأن�سطة 

الأهمية كل ق�سم فى التاأثري على نتيجة االنتخابات.

االت�سالية  االأن�سطة  توزيع  معيار  هو  الوقت  يكون  اأن  اأى  الزمنية،  •واجلدولة  	
والو�سائل االإعالمية واالإعالنية، على مدى الفرتة الزمنية، تبًعا للعديد من 

العوامل واملتغريات املوؤثرة فى عملية التوقيت.

احلملة  فى  امل�ستخدمة  واالأ�ساليب  بالو�سائل  اخلا�سة  التف�سيلية  •اجلداول  	
االنتخابية، كما �سبق التو�سيح فى الفقرة ال�سابقة.

ويرى الباحث اأن اجلدولة املنطقية للحملة االنتخابية، هى تلك التى حتقق الدرجة 

العديد  فى  واال�ستمرار،  والتكرار  املنا�سب  واحلجم  االنت�سار  حيث  من  املثلى  احلدية 
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من الو�سائل االت�سالية مما يوؤدى اإىل اإحداث اأق�سى تاأثري على الناخبني بكل فئاتهم 

واجتاهاتهم، فى حدود املخ�س�سات املالية املتوفرة للحزب اأو املر�سح.

7-  درا�سة احلمالت النتخابية امل�سادة للمر�سحني املناف�سني ومدى فعاليتها 

احلمالت  فى  الدعاية  واأ�ساليب  و�سائل  مب�سمون  التنبوؤ  وحماولة 

النتخابية امل�سادة وحتديد و�سائل واأ�ساليب الرد عليها وتفنيدها.

ودرا�سة  ال�سيا�سية،  لالأحزاب  االنتخابية  باحلمالت  اخلا�سة  املرتكزات  -   حتديد 

اأ�سلوب وكيفية الرد عليها فى الو�سائل االت�سالية املثلى وفى التوقيت وبامل�سمون، 

الذى ُي�سِعف من �سورة احلزب ال�سيا�سى املناف�ض.

-   حتديد املرتكزات الدعائية اخلا�سة بكل مر�سح من املر�سحني املناف�سني، وتوجيه 

الدعائى  واملنطق  امل�سمون  اإىل  نف�سها  االنتخابية  الدائرة  فى  احلزب  مر�سحى 

الدائرة  فى  االنتخابية  والالفتات  والن�سرات  املوؤمترات  فى  عليه،  للرد  املالئم 

نف�سها.

-   درا�سة بع�ض املواقف اأو االأحداث ال�سيا�سية، التى ميكن اال�ستفادة منها وتطويرها 

لتنفيذ احلمالت الدعائية ملواجهة االأحزاب املناف�سة اأو املر�سحني املناف�سني.

-   اإعداد الدرا�سات والر�سائل االإعالمية واالإعالنية وال�سعارات، والهتافات االنتخابية 

الدعاية  فى  ا�ستخدامها  يتم  بحيث  وغريها،  والن�سرات...  ال�سحفية  والتقارير 

االنتخابية امل�سادة اأو الرد على املر�سحني املناف�سني باملرونة الكافية وفى التوقيت 

املنا�سب، وفق مدى احلاجة اإليها خالل احلملة االنتخابية.

-   البدء مبهاجمة اأ�سعف املرتكزات التى يعتمد عليها م�سمون الدعاية االنتخابية 

للمناف�سني.
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وقد حدد »دوميناك« �سبع قواعد للدعاية امل�سادة، ميكن ا�ستخدامها فى الرد على 

احلمالت االنتخابية امل�سادة وهى كما يلى:

العاطفى  اأ�سلوبها  من  وجتريدها  اخل�سم،  للمر�سح  الرئي�سية  الدعاوى  )1(  �سلخ 

وك�سف تناق�ساتها.

)2( مهاجمة مواطن القوة فى احلزب ال�سيا�سى املناف�ض اأو املر�سحني املناف�سني.

)3(  عدم مهاجمة مواطن القوة فى احلملة االنتخابية، واأف�سل اأ�سلوب ملهاجمتها هو 

الت�سليم بالدعوى الرئي�سية للخ�سم، ثم حماولة ربطها بالنتائج امل�سادة التى 

ت�سوه موقفه و�سورته اأمام الناخبني.

)4(  التنديد باخل�سم، والبحث فى ما�سى احلزب اأو املر�سح ال�سيا�سى على ت�سريحاته 

املهاجمة  وتعترب  احلالية  واجتاهاته  ت�سريحاته  مع  تتعار�ض  اجتاهات  اأو 

ال�سخ�سية من خالل اإبراز التناق�ض واالأخطاء واملواقف ال�سيا�سية ال�سلبية من 

اأ�س�ض الهجوم املنطقى املو�سوعى فى هذا املجال.

)5( و�سع دعاية املر�سح املناف�ض فى تناق�ض مع احلقائق والوقائع املتفق عليها.

اأ�سلوبه  بتقليد  اإما  ال�ساخرة،  الهزلية  بالدعاية  اخل�سم  املر�سح  من  )6(  التقليل 

منه،  ت�سخر  التى  واحلكايات  النوادر  واإذاعة  الق�سرية  احلكايات  اأو  وحركاته، 

وي�ساف اإليها ا�ستخدام الكاريكاتري ال�سيا�سى فى ال�سحف والن�سرات.

)7(  العمل على بروز احلزب اأو املر�سح وهيمنة جو القوة واالإيحاء، باإجماع الناخبني 

الدائرة  فى  ورموزها  و�سعاراتها  االنتخابية  احلملة  لغة  وفر�ض  تاأييده  على 

االنتخابية.

)8(  متابعة فاعلية وتاأثري احلملة االنتخابية على هيئة الناخبني، وتطور اجتاهات 

وامل�ستمر  الدائم  والتقييم  االنتخابية،  الدوائر  من  دائرة  كل  فى  الت�سويت 
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التقدمي،  على  ال�سابقة  الطرق  باإتباع  االنتخابية  احلملة  واأ�ساليب  لو�سائل 

والطرق امل�ساحبة للحملة االنتخابية.

احلملة  مع  متكامل  اإطار  فى  امل�سغرة،  االنتخابية  احلمالت  من  عدد  )9(  تنظيم 

االنتخابية الرئي�سية وذلك عن طريق:

-  اإتباع اأ�سلوب تركيز احلمالت االنتخابية، فى بع�ض الدوائر االنتخابية اأو 

فى اأق�سام ومناطق جغرافية معينة من هذه الدوائر.

-   اختيار حدث من االأحداث ال�سيا�سية املهمة املوؤثرة فى اجتاهات الت�سويت 

لدى الناخبني، والرتكيز عليه من جميع اجلوانب وجعله مرتكًزا حلملة 

انتخابية مركزة، تتوجه ملجموعات الناخبني ذوى االهتمام بهذا احلدث.

-  تطوير نتائج بع�ض اال�ستفتاءات، واإبرازها فى �سورة تخدم اأهداف احلملة 

االنتخابية.

االنتخابية،  تنفيذ احلملة  االأخرية من مراحل  للمرحلة  املدرو�ض  )10(  التخطيط 

الفرتة  خالل  املتوفرة  واالإمكانيات  واالأ�ساليب  الو�سائل  كافة  با�ستخدام 

احلا�سمة للحملة، فى �سوء درا�سة موقف املر�سح واملر�سحني املناف�سني له فى 

الدائرة االنتخابية خالل اخلطوات ال�سابقة.

 ويرى الباحث اأن هناك العديد من املالحظات املهمة، يجب اأن توؤخذ فى االعتبار 

عند تخطيط احلمالت االنتخابية من اأهمها:

الدعاية  تاأثري  اأن  الدعاية االنتخابية على افرتا�ض �سمنى وجوهرى، هو  -   تقوم 

الزمنية  الفرتة  خالل  فقط  يقت�سر  اأال  يجب  ال�سيا�سى  للمر�سح  االنتخابية 

ال�سيا�سى  العمل  اأن متتد لت�سمل فرتة  اإجراء االنتخابات بل يجب  ال�سابقة على 

من  جمموعة  ت�سبح  وبحيث  يفز.  مل  اأو  االنتخابات  فى  املر�سح  فاز  �سواء  كله، 
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اخلطط التكنيكية الرئي�سية، التى يتم االإعداد والتخطيط لها وتنفيذها فى اإطار 

احلزب  اأو  ال�سيا�سى  للمر�سح  ا�سرتاتيجية  كروؤية  ال�سيا�سية،  الدعاية  تخطيط 

ال�سيا�سى حتى تاأتى فرتة االنتخابات التالية.

الر�سائل  م�سمون  يت�سم  اأن  االنتخابية،  احلمالت  تخطيط  عند  ُيَراعى  اأن  -   يجب 

الدعائية وال�سعارات والرموز االنتخابية، باملرونة والقدرة على التغري ال�سريع فى 

املواقف وطبيعة االأحداث اجلديدة املوؤثرة فى اجتاهات الت�سويت لدى الناخبني، 

الر�سائل  مل�سمون  حمددة  �ساملة  قواعد  و�سع  املالئم  غري  من  يجعل  ما  وهو 

االإعالمية اخلا�سة باحلملة االنتخابية، بحيث ال ي�ستطيع املر�سح ال�سيا�سى مواجهة 

بع�ض االأحداث واملواقف اجلديدة الطارئة اأو ادعاءات الدعاية امل�سادة، فقد ي�ستعد 

املر�سح لرتكيز حملته االنتخابية فى منطقٍة معينة اأو ق�سية من ق�سايا الربنامج 

االنتخابى، ثم يكت�سف اأن حركة االأحداث ال�سيا�سية جتربه على االهتمام والرتكيز 

فى دعايته مبنطقة اأخرى اأو مو�سوع اآخر فى الربنامج االنتخابى.

واحلما�سة  والطاقة  املن�سب  و�سغل  ال�سيا�سى،  للمر�سح  االقت�سادية  القدرة  -   وتعد 

وال�سعبية واخلربة ال�سيا�سية واحلزبية، م�سادر قوة �سيا�سية هامة لفعالية احلملة 

لالإنفاق  االأموال  اإىل   - دائًما   - بحاجة  ال�سيا�سى  فاملر�سح  للمر�سح،  االنتخابية 

على و�سائل الدعاية االنتخابية لنف�سه ولربناجمه وق�سيته، ف�ساًل عن حاجته 

اإىل خرباء وعلماء فى جمال االت�سال واالإعالم واالإعالن واال�ستفتاء واالإح�ساء 

�سورته  تو�سيل  فى  م�ساعدته  على  القادرين  من  وغريهم  العامة،  والعالقات 

املرغوبة اإىل جمهور الناخبني.
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فاحلمالت االنتخابية للمر�سح – اأًيا كانت – مهمة و�سرورية متاًما الأن اجلمهور 

اأن االنتخابات اأ�سبحت قريبة، ومن َثمَّ فيجب جتنيد  اأن ُيدِرك  العام يحتاج دائًما اإىل 

املوؤيدين وحتريكهم للعمل ل�سالح احلملة االنتخابية للمر�سح، ف�ساًل عن �سرورة اإقناع 

املرتددين باأهمية الت�سويت فى اجتاه معني، اإىل جانب اأهمية حماولة تغيري اأو حتويل 

بع�ض االجتاهات املعار�سة، وذلك رغبًة فى الفوز بالنتيجة النهائية لالنتخابات.
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