
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي       
 8102 هارس / يٌاير  - عشر الثاهيالعدد  - السادستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

انبحىث انعربيـت: 

  وعالقتهب مبتطهببث اجلىدة انشبيهته كهيبث اإلعالو وأقسبي انتعهيًيت يف انربايج حنى انطالةاجتبهبث 
دراست ييذاَيت عهً اجلبيعبث انسعىديت   

 9ص  ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) محمد بن سلٌمان الصبٌحًد/ م.أ.      

 دراست َظريت - دور إدارة ادلعهىيبث ألجهسة انعالقبث انعبيت يف يىاجهت األزيبث ادلؤسسبتيت

 49ص   ... (الملك خالدجامعة ) عمر إبراهٌم بو سعدة /دأ.م.      

دور تطبيقبث وسبئم انتىاصم االجتًبعي يف تًُيت انىعي انسيبسي نذي ادلرأة انسعىديت

 77ص   ... (جامعة الملك عبد العزيز) خلود عبد هللا ملٌانً /د      

نعالقبث انعبيت يف انتعبيم يع األزيبث ادلؤسسيتيستشبر ا أدوار
 دراست ييذاَيت عهً عيُت يٍ انعبيهني يف انعالقبث انعبيت 

 109ص( ...  عجمانجامعة ) نصر الدٌن عبد القادر عثمان /د  

استخذايبث طالة اجلبيعت نهًىاد انفكبهيت ادلقذيت بىسبئم اإلعالو واإلشببعبث انيت حتققهب ذلى
 153ص( ...  المنوفيةجامعة ) رباب صالح السٌدد/      

 يف تىاصههى يع اذليئبث انذبهىيبسيت  انتىاصم االجتًبعياعتًبد انطهبت اخلهيجيني عهً يىاقع
 209ص...   (اليرموكجامعة ) حسٌن فاٌز الشهرانً نذول رلهس انتعبوٌ اخلهيجي

 ببجلسائر 7102حبنت تشريعيبث  انعالقبث انعبيت انسيبسيتاالتصبل يف احلًالث االَتخببيت: يٍ اإلعالٌ انسيبسي إىل      
 239ص( ...  3الجزائر جامعة ) ناصر أودٌة     

 :بهغبث أجُبيتيهخصبث حبىث 

  تذريس وسبئم انتىاصم اإلجتًبعي يف انعالقبث انعبيت وعالقته بسىق انعًم
 يف دونت اإليبراث دراست يقبرَت عهً اجلًهىر

  نادین عصام سلیم (جامعة الشارقة) ...   ص۲۷۱

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ

@  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

جملة
 حبوث العالقات العامة

الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتسارية ةالهيئة لاا
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 عبد الحً عمر النجارأ.د/ جمال 
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -اليرموك جامعة بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 مارس/  ٌناٌر - السادسةالسنة  - عشر الثامنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب واٌعّيد 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 ر عثواىد/ ًصر الديي عبد القاد  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  عشر نيةثماأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

اإلعالمية نقدم لمباحثين في الدراسات ؛ السادس في عامياعشر من المجمة  الثامنوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

اإلمام محمد بن سعود جامعة  – محمد الصبيحيد/ م.أ.: من امقدمً  ثًاففي البداية نجد بح      
 الطالباتجاىات  "عن:  ميدانية عمى الجامعات السعودية دراسة والذي قدم، (السعودية)من  – اإلسالمية

 ".وعالقتيا بمتطمبات الجودة الشاممةو كميات اإلعالم وأقسام يالتعميمية ف البرامج نحو
         عن: نظرية دراسة فقدم( الجزائر) من -الممك خالدجامعة  –عمر إبراهيم بو سعدة  /دأ.م.: أما     

  ".  مة في مواجية األزمات المؤسساتيةدور إدارة المعمومات ألجيزة العالقات العا "
 تي قدمتوال ،(السعودية)من  -جامعة الممك عبد العزيز – خلود عبد اهلل مليانيد/  :توقدم      

 ".دور تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية دراسة عن: "

ميدانية  دراسة ،(السودان)من  - عجمانجامعة  – نصر الدين عبد القادر عثماند/  قدمبينما       
لعالقات العامة في التعامل مع مستشار ا أدوارعن: " عمى عينة من العاممين في العالقات العامة

 ."األزمات المؤسسية



               عن:دراسة  تقدم( مصر)من  - المنوفيةجامعة  – رباب صالح السيدد/ أما       
 ".استخدامات طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائل اإلعالم واإلشباعات التي تحققيا ليم"

 

جامعة  – حسين فايز الشهراني كل من: قدم الدكتوراهعمى درجة  الحصولضمن متطمبات و      
في  التواصل االجتماعياعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع " بحثًا بعنوان: ،(السعودية)من  - اليرموك

 ". لدول مجمس التعاون الخميجي تواصميم مع الييئات الدبموماسية
االتصال في الحمالت " بحثًا بعنوان:)الجزائر(، من  – 2الجزائر جامعة  –ناصر أودية  وقدم      

 ".بالجزائر 3102حالة تشريعيات  العالقات العامة السياسيةاالنتخابية: من اإلعالن السياسي إلى 
       

           بعنوان: بالمغة اإلنجميزية ابحثً ، (مصر)من  –نادين عصام سليم  /تقدم – الشارقةجامعة ومن       
نة عمى كدراسة مقار  "،تدريس وسائل التواصل اإلجتماعي في العالقات العامة وعالقتو بسوق العمل "

  الجميور في دولة اإلمارات.
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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   االتصال يف احلمالت االوتخابية: مه اإلعالن السياسي إىل العالقات العامة السياسية
 باجلزائرم 7102حالة تشريعيات 
 

 ناصر أودية                                                                 
                                                      aoudia@hotmail.fr-n                       

  3اٌدضائش خبِؼخ                                                                                                      

    :خصلمال
تعتبر الحممة االنتخابية الفترة الزمنية المهمة في عمؿ السياسييف، حيث يمكف اعتبارها عممية 

كالمرشحيف مف عمميات االتصاؿ لمحصكؿ عمى ثقة المكاطنيف ا لتكثيؼ األحزاب اتصالية بامتياز، نظرن 
 عترؾإيجاد تقنيات جديدة في مجاؿ االتصاؿ كاستخدامها في الم كبالتالي أصكات الناخبيف، كتبحث عف

، بعد أف االنتخابي لتحقيؽ الفكز عمى حساب المنافسيف. حيث أف الطريقة االتصالية تغيرت جذرين  ا اليـك
تصاؿ األحادم االتجا  في خمؽ الثقة المطمكبة لدل الناخبيف، كم  تزايد عدـ اهتماـ تبيف عجز كسائؿ اال

المكاطنيف بالمسائؿ السياسية عامة كالحممة االنتخابية عمى كجه الخصكص، أضحى مف الالـز عمى 
ة األحزاب السياسية االتجا  نحك تبني االتصاؿ الثنائي االتجا  أك المتعدد االتجا ، لتحقيؽ مشارك

المكاطنيف في الشؤكف السياسية، كمف خالؿ بحثنا هذا نسعى إلى استعراض كيفية اتصاؿ األحزاب 
، كمدل تطبيقها لمكسائؿ الحديثة ـٕٚٔٓالسياسية الجزائرية بالناخبيف أثناء الحممة االنتخابية لتشريعيات 

 لالتصاؿ التي تضمف مشاركة الناخبيف كالتفاعؿ معهـ. 
 االتصاؿ السياسي، الحممة االنتخابية، اإلعالف السياسي، العالقات العامة السياسية.الكممات المفتاحية: 

 

 مقدمة:
يمعب االتصاؿ دكران محكريان في العممية السياسية، إّذ ارتبط ارتباطان كثيقان بالعمؿ السياسي منذ  

المجتمعات الحديثة، حيث القدـ، كما أصبح في الكقت الراهف يمثؿ دعامة آلليات الممارسة السياسية في 
تمجأ المؤسسات كالمنظمات السياسية لالستعانة به لما له مف أهمية كدكر في إيصاؿ كتبادؿ أفكارها م  

، خاصة -األحزاب، اإلعالـ كالناخبكف–الجماهير كتفعيؿ الحكار بيف األطراؼ المشكمة لمعممية السياسية 
 في فترات معينة مثؿ الحمالت االنتخابية.

عمى الممارسة السياسية بداية مف سنكات  أف، التطّكر الهائؿ كالسري  لكسائؿ اإلعالـ أّثر يبدكا
ا عمى أصبح لزكمن  السبعينات في البمداف الغربية، فضالن عف أثر بركز تكنكلكجيات االتصاؿ، لذلؾ

يب  المناقشة الممارسيف السياسييف؛ تطكير مهارات في المخاطبة عبر كسائؿ اإلعالـ، كأيضان تطكير أسال
 كالحكار المذيف تفرضهما طبيعة الممارسة.

ف الحديث عف الحمالت االنتخابية، يستدعي ضركرةن الحديث عف المنافسة الحادة بيف األحزاب ك   ا 
السياسية لمظفر بثقة أكبر عدد ممكف مف أصكات الناخبيف، فإف هذ  األخيرة )المنافسة( في الحقيقة تأخذ 

mailto:n-aoudia@hotmail.fr
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مف خالؿ كض  إستراتجية  األحزاب السياسية التحضير لمدخكؿ في السباؽ االنتخابيأشكاال عديدة، تيمـز 
ميحكمة لمحممة تركز أساسان عمى عنصر جكهرم أال كهك التسكيؽ السياسي، الذم يرتكز أساسان عمى 

 دعامة قكة التركيج عبر قنكات االتصاؿ.
الكسائؿ االتصالية التي يستعممها في طبيعة التقنيات ك  ابتداءمف هذا المنظكر، يتطمب التفكير  

الحزب ك/أك المرشح، كمعرفة خصائص كؿ كسيمة، كمف بيف التقنيات التي أكدت قكة تأثيرها في مراحؿ 
عمى  معينة مف الممارسة السياسية، نجد اإلعالف السياسي، الذم أثبتت الدراسات أف له قدرة كفعالية

 اراتهـ السياسية.جذب انتبا  الناخبيف كالتأثير عميهـ كعمى خي
أثبتت أهمية أثر اإلعالف السياسي، إاّل أّف سياؽ الممارسة السياسية  كبالرغـ مف أف الدراسات قد 

أثبتت أف تأثير  محدكد، نظران لعدـ قدرته عمى التمثيؿ الفعمي لممرشح كلمعرض االنتخابي، باإلضافة إلى 
شهارية، كيظهر قصكر  أيضان في جذب إلأنه ذك اتصاؿ أحادم ال يسمح بمشاركة متمقي الرسالة ا

الناخبيف نظران لنقص االهتماـ لدل المكاطنيف في الشؤكف السياسية، نتيجة فقدانهـ الثقة في األحزاب 
السياسية كالمرشحيف عامة، سكاء في البمداف الغربية أك العربية عمى حد سكاء هذا مف جهة، مف جهة 

 عمي لخصائص المرشح كالحزب عمى حدو سكاء.أخرل عجز اإلعالف السياسي التمثيؿ الف
كمف هذ  الزاكية، اتجهت األحزاب السياسية إلى تغيير نمط ممارستها االتصالية في الحمالت  

االنتخابية، كذلؾ بالمجكء إلى تقنيات أخرل مدعمة لإلعالف السياسي، تسمح بخمؽ الثقة بيف الحزب 
ذ  التقنية االتصالية في العالقات العامة السياسية التي كالمكاطنيف كبيف المرشح كالناخبيف، كتتمثؿ ه

ترتكز أساسان عمى االتصاؿ الثنائي االتجا  في نشاطاتها المختمفة كتدعـ الرسائؿ االتصالية، كبالتالي 
 تفعيؿ العممية االقناعية، كلتناكؿ هذا المكضكع كالتعرض لحيثياته نطرح التساؤؿ التالي: 

العامة السياسية اإلعالن السياسي في الحمالت االنتخابية؟ وهل جسدت كيف تدعم العالقات 
 في الجزائر؟ م 7102األحزاب السياسية ذلك في الحممة االنتخابية لتشريعيات 

تكظيؼ األحزاب السياسية لمكسائؿ  نسعى مف خالؿ هذا العرض معرفة كيفية منهجية البحث: .ٔ
، لدعـ االتصاؿ األحادم االتجا ، ـٕٚٔٓكماي الراب  مفاالتصالية أثناء الحممة االنتخابية لتشريعيات 

أك متعدد االتجاهات، كلتحقيؽ  اكسائؿ تسمح بتحقيؽ مشاركة الجمهكر، كيصبح االتصاؿ بذلؾ ثنائين  عبر
هذا الغرض اعتمدنا عمى المنهج الكيفي في التحميؿ، باستخداـ المالحظة بدكف مشاركة، إذ سمحت لنا 
بمالحظة كيفية تكظيؼ األحزاب السياسية الجزائرية لكسائؿ االتصاؿ في تنشيط حممتهـ االنتخابية، كما 

بغية فهـ خيارات كتطبيقات القائميف باالتصاؿ لدل  لجأنا أيضان إلى استخداـ المقابمة نصؼ مكجهة
قائـ األحزاب السياسية لهذ  الكسائؿ االتصالية، فقمنا بمقابمة أربعة شيخكص يمثؿ كؿ كاحد منهـ 

 لدل األحزاب التي ينتمكف إليها كفازت مؤخران باالنتخابات البرلمانية. باالتصاؿ
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 نتخابية:استخدامات اإلعالن السياسي في الحمالت اال  .ٕ
ييعتبر اإلعالف السياسي، مف الركائز األساسية لالتصاؿ السياسي أثناء الحمالت االنتخابية لما له 
مف تأثير عمى جمهكر المتمقيف )الناخبيف(، كتمجأ األحزاب كالمرشحكف إلى هذا النمط مف اإلعالنات 

قناعهـ نسبين نتبا  لكسب صكت الناخبيف كالتأثير عمى خياراتهـ االلجذب   ا.االنتخابية، كا 
كعمى هذا األساس، ييعد اإلعالف السياسي مف أكثر أنكاع االتصاؿ السياسي تأثيران عمى الشعكب 

 ، حيث سمح لمكثير مف-كبخاصة في هذا الكقت المعاش الذم يشهد ثكرة اتصالية كبيرة-كالمجتمعات،
لخدمة أهدافهـ  -لكتركنية منهاإلكخاصة ا–مختمؼ كسائؿ االتصاؿ ه مف خالؿالقادة كالساسة مف تكظيف

 ، كتحقيؽ غاياتهـ. كلهذا يبدكا أف
"اإلعالف السياسي بات متغيران رئيسان ال يمكف إغفاله أك تجاهمه في العممية السياسية، 
كبخاصة في فترات االنتخابات أك المناسبات السياسية التي يشتد التنافس فيها بيف 

هات مختمفة، كيتخذكف مف عقكؿ الجماهير حمبة مرشحيف يمثمكف تيارات كاتجا
)سعكد البشر،  لمصراع المحمكـ بينهـ مف أجؿ تحقيؽ مقاصد معينة كأهداؼ مرسكمة"

 (.ٕ٘ٔق، ص ٜٕٗٔ
استعماؿ اإلعالف السياسي بصفة مكثفة، حتى أنه بات مف المؤكد  ففي الحمالت االنتخابية، يكثير
ف إلى الككاالت اإلعالنية المتخصصة لطمب الدعـ، في تصميـ أك أف أغمبية األحزاب كالمرشحيف يمج

ف  عمىممصؽ يككف قادران  تحقيؽ أهداؼ الحممة. كفي هذا السياؽ يجدر في المستهؿ اإلشارة إلى حتى كا 
كانت هذ  الكسيمة المستخدمة تممؾ تأثيراي بالغان عمى الناخبيف، يخض  فيها تصميـ الرسائؿ اإلعالنية إلى 

قاء األيقكنة البصرية )الصكرة أك الرسـ( كالرسالة المغكية )الشعار(، فػ"المبدأ التمثيمي في معايير انت
 Slogan، كالشعار Logoالعالمة –االتصاؿ يظهر في الصكرة التي تعبر عف مسار الكصؼ اإلعالمي 

س العكس" كلي –يشاركاف بنفس الطريقة في مسح المعمكمة الخطابية، في نقطة أف الكممة تمثؿ الصكرة 
(Camus, 2009, p 03) إال أف االعتماد عميها كحدها في الحمالت االنتخابية ال يعطي المفعكؿ الذم .

 ينتظر  الحزب كالمرشح، لذا ينبغي االعتماد عمى التقنيات األخرل.
استخدمت األحزاب السياسية الجزائرية تقنية اإلعالف السياسي )الممصؽ( بشكؿ مكثؼ في الحممة 

، كيمكف الجـز أنها التقنية التي طغت عمى الممارسة االتصالية لألحزاب ـٕٚٔٓاالنتخابية لتشريعيات 
أغراض  مكتجدر اإلشارة هنا، إلى أف القانكف الجزائرم يمن  اإلشهار ذ-طيمة مرحمة الحممة االنتخابية، 

بصرية في فترة الحممة ذاتها، نظير غياب اإلعالنات السمعية ال( ٔ)-تجارية أثناء الحمالت االنتخابية،
اإلعالف السياسي عبر كسائؿ  كهذا راج  ربما إلى غياب نص قانكني صريح ينظـ طريقة ممارسة

 اإلعالـ.

                                                           
 (1) 

 ِٓ 181ردبس٠خ ٌغشض اٌذػب٠خ االٔزخبث١خ" ٚفٟ ٘زا اٌصذد اٌّبدح " ٠ّٕغ ط١ٍخ اٌحٍّخ االٔزخبث١خ اسزؼّبي أٞ طش٠مخ اشٙبس٠خ  181اٌّبدح 

 اٌّزؼٍك ثٕظبَ االٔزخبثبد ِخصصخ ٌزٕظ١ُ طش٠مخ االشٙبس "رخصص داخً اٌذٚائش االٔزخبث١خ أِبوٓ ػ١ِّٛخ إلٌصبق 1116أٚد  11لبْٔٛ       

 س خبسج اٌّسبحبد اٌّخصصخ ٌٙزا اٌغشض".اٌزشش١حبد رٛصع ِسبحزٙب ثبٌزسبٚٞ" ٚ"٠ّٕغ اسزؼّبي أٞ شىً آخش ٌإلشٙب     
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ثير فيها كى  ـٕٚٔٓكمف المالحظ أف الساحة السياسية أثناء الحممة االنتخابية في تشريعيات 
اإلعالنات غير مهيكمة كفؽ المعايير المطمكبة  استخداـ اإلعالنات السياسية، إال أننا نرل أف أغمب هذ 
مف جهة أك مف حيث الشعارات التي استعممتها  سكاءن مف حيث التصميـ كاختيار الصكر المستعممة هذا

األحزاب كالتي تبتعد عف الكاق ، حيث يمكف استنتاج أنها ال تعبر عف كاق  الناخب الجزائرم، كهذا ما 
في بعض األحياف –لناخبيف، بؿ مثمت بعض الشعارات محكر تفاعؿمف النفكر مف قبؿ ا اخمؽ نكعن 
عمى مكاق  التكاصؿ االجتماعي. كهذا راج  مف جهة إلى عدـ قياـ أغمبية األحزاب السياسية  -السخرية

الجزائرية بدراسة الجمهكر لمعرفة خصائصهـ، مف جهة أخرل ال تمجأ أغمبية األحزاب لالستشارة 
كفي هذا السياؽ يشير المكمؼ ( ٕ)صميـ الممصقات عمى المستكل الداخمي.االتصالية، بؿ تكتفي بت

 باالتصاؿ في إحدل األحزاب بالقكؿ؛
نجاز الممصقات إلتشارية، ربما تـ االستعانة بها "لـ نمجأ إلى الككاالت االس

شهارية، لكف مف األفضؿ التركيز عمى مككنات الحزب مف اإلطارات، ألف اإل
الحصكؿ عميها مف إطار في كالية معينة، إذ هك الذم أفضؿ نصيحة يمكف 

)جماؿ معافة، مقابمة عممية،  ."يعرؼ مكاطنيف منطقتهـ ككيفية التكاصؿ معهـ
 ."(ـٕٚٔٓنكفمبر 

 أوال: حدود اإلعالن السياسي في الحمالت االنتخابية
كأهمية التأثير الذم بالرغـ مف األهمية التي يحظى بها اإلعالف السياسي في الحمالت االنتخابية، 

يحدثه عمى خيارات الناخب؛ مف خالؿ ما أكدته العديد مف األبحاث، إال أف هذا يستدعي منا ضركرة 
طرح تساؤؿ حكؿ مصداقية الرسائؿ اإلعالنية، أك باألحرل مدل قدرتها عمى تمثيؿ المرشح عمى حقيقته، 

اعتبار أف عنصر الثقة يعتبر  اخب، عمىكبالتالي خمؽ الثقة بيف الحزب كالمكاطف، كبيف المرشح كالن
في اختيار الناخب لممثمه. فمف هنا يظهر لنا عجز أك حدكد اإلعالف في الحمالت  ينارئيس الن عام

 االنتخابية.
أيضان، إف اإلعالف كتقنية مستعممة في التسكيؽ، الذم ال يحبذ  بعض السياسييف، ألنه يقدـ 

 Political) ال أحب الحديث عف "التسكيؽ السياسي" المرشح عمى أنه منتج يمكف بيعه، ""أنا
Marketing)  إذ ييشير جكف فرنسكا ككبي ،Jean-François Copé  في رد  عمى سؤاؿ أثناء حكار

 ؛ـٕٗٓٓأجرل معه عمى الحممة المحمية 
                                                           

 (1) 
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼضٛٞ اٌّزؼٍك ثبالٔزخبثبد أْ "رسزف١ذ األحضاة اٌس١بس١خ اٌزٟ رمَٛ ثبٌحٍّخ االٔزخبث١خ فٟ ئطبس االسزشبساد 111رٕص اٌّبدح 

 . "االسزفزبئ١خ ِٓ ِدبي ػبدي فٟ ٚسبئً اإلػالَ اٌٛط١ٕخ اٌسّؼ١خ اٌجصش٠خ اٌزشّخ١ص ٌٙب ثبٌّّبسسخ طجمب ٌٍزّشش٠غ ٚاٌزّٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثّٙب     

 غفٟ ٔفس س١بق اٌّبدح "رحذد و١ف١بد ٚئخشاءاد اسزؼّبي ٚسبئً اإلػالَ اٌٛط١ٕخ اٌسّؼ١خ اٌجصش٠خ اٌّشّخص ٌٙب ثبٌّّبسسخ طجمب ٌٍزّشش٠     

 . ٚاٌزّٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثّٙب"     

 فٟ ح١ٓ ٌُ ٠ٛضح اٌمبْٔٛ و١ف١خ اإلشٙبس اٌس١بسٟ ٌألحضاة فٟ اٌحّالد االٔزخبث١خ ػجش ٚسبئً اإلػالَ سٛاء اٌّىزٛثخ أٚ اٌسّؼ١خ اٌجصش٠خ     

 ٚاوزفذ اٌّبدح  "رحذد و١ف١بد اإلشٙبس األخشٜ ٌٍزشش١حبد ػٓ طش٠ك اٌزٕظ١ُ".     
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"أنا أفضؿ مصطمح "االتصاؿ السياسي" فما نقكـ به، فهك عمؿ عمى الخطاب، كيؼ 
بيداغكجييف، كيؼ يمكف إعطاء قيمة لألفكار، ليستطي  الناخبكف فهمها يمكف أف نككف 

 .(Laura,S.D, p 25) .أفضؿ"

عىرفت مقاربة التسكيؽ السياسي كتقنياته ركاجان كبيران في الكاليات المتحدة األمريكية، كبالرغـ مف 
في فرنسا، حيث يرفض  أهميته إال أف بعض البمداف ال زالت تنظر إليه بنظرة سمبية، عمى سبيؿ المثاؿ

األمر تتعمؽ بنقاط تشابه النكعيف معا، حيث  الساسة تشبيههـ بالمكاد التجارية االستهالكية. كألف حقيقة
أف "اإلعالف السياسي كاإلعالف التجارم يخضعاف لممنطؽ نفسه:  في هذا الصدد   Monièreيرل 

قناع المستقبؿ لتغيير الس مكؾ كالمكقؼ بتعبئة كؿ عكامؿ االستمالة العمؿ عمى تكفيؽ العرض بالطمب كا 
كالجاذبية. حتى أف طيرؽ التصميـ المستخدمة مطابقة بيف اإلعالف السياسي كاإلعالف التجارم" 

(Monière, 1998, p 25). 

بالممصؽ، أك اإلعالف  كبناءن عمى هذا فإف جمي  أنكاع اإلعالنات السياسية، سكاءن ما تعمؽ
قدرتها عمى إظهار صفات المرشح في إعالف الشخصية أك إظهار األفكار في  اإلذاعي كالتمفزيكني، كرغـ
إليصاؿ جمي   -نظراي لضيؽ المساحة، كقصر المدة الزمنية–غير قادر  إعالف القضية، فإنه يبقى

األفكار السياسية كالمقترحات االنتخابية أثناء الحممة االنتخابية، مف جهة أخرل عجز  عمى خمؽ الثقة 
لدل المكاطنيف في دفعهـ لالنتخاب. "فإذا كاف اإلفراط في الشعارات كاإلفراط في الحجـ هـ  المطمكبة

السبب الرئيس في تراج  فعالية اإلعالف، فالسؤاؿ الذم يطرح هك مصداقيته، فمهما كاف اإلعالف 
. كفي هذ  النقطة (Ries, 2003, p 83)مشكؿ المصداقية يبقى مطركحا"  لمدعامة، إال أفّ  ا، كمالئمن اإبداعين 

بعينها، المشكؿ يكمف في اإلفراط مف المبالغة كالتكمُّؼ المتعمقيف بفحكل اإلعالف كمحتكا ، حيث يمجأ 
ممبالغة عند تصميـ الشعار كصكرة المرشح، كالتي قد تتنافى م  ما سيقدمه في الكاق ، فيخمؽ لالحزب 

 ذلؾ تناقضان يؤثر سمبيان عمى النتيجة.
يبدكا لنا جميان عجز اإلعالف السياسي عمى إيصاؿ كؿ األفكار، كيتجمى عجز  مف هذا السياؽ، 

 إلى أف؛ LouisJacques كؿ مفكمف هذ  الزاكية يشير  أيضان في التعبير عف تطمعات الجماهير،
االتصاؿ اإلعالني، مثؿ كؿ اتصاؿ جماهيرم، هك اتصاؿ  ،"ما يتعمؽ بطبيعته

حكار تصحيحي يقكـ عمى دراسة المتمقي كاألمر يتعمؽ بغياب  أيحادم االتجا .
 .             تشكيه االتصاؿ" هامف العناصر التي يمكن عدد بإمكانه تحديد أكبر

(Pierre-Jean-louis, Jean-Jacques, 1963, p 68) . 

كاف التكفيؽ بيف مضمكف اإلعالف السياسي كفعالية االتصاؿ بناءن عمى هذا فإنه مف الصعب بمك 
، القياـ بحمالت -بغية تقميص هذ  الفجكة أك تفادم هذا المشكؿ-الذم نكد القياـ به، كهذا ما يستدعي، 
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تجريبية لإلعالف قبؿ إطالقه، عمى عينة مف المتمقيف كضبطه بالشكؿ النهائي الذم يمكف مف بمكغ 
 ي إقناع المتمقيف. الهدؼ، الذم يتمثؿ ف

مف الكممات كالصكر، أيف حكلت النرجسية االتصاؿ، إلى  امغمقن  فضاءن كمف هذا المنطمؽ، أينشأ 
. كهذا ما أعطى في (Pierre-Jean-louis, Jean-Jacques, 1963, p 89)المتمقي  فيه منكلكج أيستبعد

المتمقي، كخمؽ فجكة عميقة بيف حقيقة الكاق  الكثير مف األحياف ممصقات بعيدة عف الحقيقة التي يعيشها 
 قناعية.  إلالمعاش كالتصميمات اإلعالنية، التي تقاـ عمى أساس أهكاء المصمميف ما يفقدها قكتها ا

في الحقيقة يركز عمى  -كما هك الحاؿ في اإلعالف التجارم–كمف جانب آخر، اإلعالف السياسي 
جمي  بنفس األسمكب، في حيف قد يؤثر عمى مجمكعة مف عنصر إثارة الرغبة، كنالحظ أنه يخاطب ال

عف  Grunigاألفراد كقد يستثني البعض اآلخر. باإلضافة إلى زكاؿ مفعكؿ اإلعالف بشكؿ سري . كيعبر 
 هذ  الحقيقة بالقكؿ؛

"يظهر الشعار في نفس الكقت يخطؼ، يؤثر فينا، يجذبنا، كبعد بضعة ثكاني فقط 
 . (Grunig, 1998, p 07) .يختفي مف مجاؿ رؤيتنا"

ما يستدعي التكرار المفرط لظهكر اإلعالف كالذم قد يحدث الممؿ لدل المتمقي. كلهذا نجد  ٚ٘زا
في أغمب األحياف، تكثيؼ عمميات تعميؽ الممصقات اإلعالنية في أكاخر الحممة االنتخابية، أيف تفصؿ 

ند المكاطنيف كبالتالي انتخابهـ لمحزب أك أياـ معدكدة عف يكـ االقتراع، لضماف دكاـ تأثير اإلعالف ع
 المرشح. 

 ثانيا: تكامل اإلعالن بالعالقات العامة السياسية في الحمالت االنتخابية 
ف كاف لإلعالف دكر محكرم في الحمالت االنتخابية، إال أف تأثير  غير  تبيف مما سبؽ، أنه حتى كا 

حسب –كاؼو إلقناع المكاطنيف لمتصكيت لصالح حزب ما أك مرشح معيف، كال يسمح اإلعالف 
مرشح أف يقدـ تفاصيؿ المقترحات السياسية في البرنامج االنتخابي، ككؿ األفكار التي يكد ال -خصائصه

إذا استثنينا –إيصالها إلى المكاطنيف، بؿ أبعد مف ذلؾ اإلعالف ذك اتجا  كاحد، أيف تغيب خاصية الحكار 
د مف قدرة الحزب في حشد كتعبئة -اإلعالنات السياسية عبر مكاق  التكاصؿ االجتماعي ، كهذا ما يحي

ا في الحمالت لتي تعد عنصران مهمن خمؽ الثقة الالجمهكر، كبالتالي ال يمكنه تحقيؽ المصداقية المطمكبة 
 االنتخابية.

تيكّمؿ كال  ففي هذ  الحالة فإف لمحزب خيار االعتماد عمى كسائؿ تكميمية لإلعالف السياسي، بمعنى
تناقض ما كرد في مضمكف اإلعالنات، كلهذا السبب بدأت األحزاب السياسية االعتماد عمى العالقات 
قناع الناخبيف. فػ"في أم حزب ال يمكف أف تككف له قاعدة أساسية  العامة ككسيمة اتصالية فعالة لجذب كا 

ات عامة، ألف ارتباط العالقات ما لـ يكف لديه مكتب عالقات عامة كنمط عالقات عامة كمنظكمة عالق
العامة كمكتبها في أم حزب هك النمط الفعمي لألداء الدعائي كاإلعالمي كاإلعالني كالتثقيفي، فطبيعة 
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العالقات العامة تتحدد بتككيف الرأم العاـ الخاص بهذا الحزب كتتأسس عمى أهداؼ هذا األخير نفسه، 
 .(ٖٙٔ، ص ـٕ٘ٔٓكشككؿ، عبكد )ة كالتكاصؿ(" أم )تككيف رأم عاـ بأساليب اإلعالـ كالدعاي

كألف "المجاؿ السياسي مف المياديف األكلى التي استعانت بفنكف العالقات العامة، كيبرز 
دكر العالقات العامة في المؤتمرات الدكلية، كما يبرز في اهتمامها بمحاكلة التقارب 

                              .كالمكدة"كالتفاهـ بيف الشعكب المختمفة بإقامة عالقات الصداقة 
 (.ٕٕ، ص ـٕ٘ٓٓ)مجاهد، 

 ا، محددن انكعين  افإذا كاف اإلعالف يخاطب الجمهكر العاـ، فإف العالقات العامة تستهدؼ جمهكرن 
ا، بما يجعؿ مف عممياتها فعالة جدان، حيث تعمؿ لمتقرب مف الجمهكر، كتركز عمى الشفافية مسبقن  اكمعركفن 

قناع الناخبيف. كمف جهة أخرل بإمكاف الحزب أك المرشح  لخمؽ عنصر الثقة كبالتالي التأثيركالتحاكر  كا 
إيجاد أشخاص يقدمكف المساعدة سكاء مالية أك مادية لهـ عف طريؽ النزكؿ إلى الميداف كالحديث م  

 المكاطنيف.
د األشكاؿ المكممة كفي هذا الصدد، تعمؿ الكالئـ كحفالت الغذاء عمى نفس المبدأ، حيث تكفر أح

لمتدعيـ النفسي: إحساس االنتماء إلى جماعة متماسكة "تتقاسـ لقمة العيش معا". عمى المستكل النفسي 
االجتماعي، إنها تعطي المشاركيف اإلحساس باالندماج كالكالء الجمعي لنفس المجمكعة. يحدث نفس 

أثناء غذاء عمؿ صحفي، يمكف أف يقكد  الميكانـز عندما يقابؿ السياسي بصكرة مباشرة صحفييف مختاريف
 .(ٜٖٔ، ص ـٕ٘ٔٓ)مارؾ، القرب النفسي الالشعكرم إلى المزيد مف المقاالت المكاتية 

كاالعتماد عمى العالقات العامة في المجاؿ السياسي بشكؿ عاـ كفي الحمالت االنتخابية عمى كجه 
الخصكص، هدفه هك كسب ثقة المكاطنيف، كذلؾ بإضفاء مصداقية قصكل لمرسائؿ التي ترسؿ إلى 
الجمهكر، حيث تعتمد في هذا السياؽ عمى شخصيات ذات تأثير قكم، تعتبر كمستهدؼ كسيطي 

"Cible intermédiaire " الفاعمكف، الصحفيكف، الفنانكف، الرياضيكف...(، تساهـ في إيصاؿ الرسائؿ(
قناعه ـاالتصالية إلى الجمهكر النهائي، كالتأثير عميه لمقياـ بسمكؾ معيف أك اعتناؽ فكرة ما  ـكا 

(Jézéquel, Gérard, 2012, p 116).
 

، لجأت األحزاب ـٕٚٔٓاالنتخابية لتشريعيات في الحممة  كفي هذ  الجزئية، فإف حالة الجزائر
كارية، كالتي تسمح بالنقاش كالحكار م  المكاطنيف كاالستماع إلى حالميدانية ال مقاءاتالسياسية إلى ال

رائهـ كمشاكمهـ، كفي هذا الصدد أرج  بعض المتتبعيف تكثيؼ استعماؿ األحزاب السياسية الجزائرية لهذا آ
–دـ قدرتهـ عمى حشد الجمهكر لمقياـ بالتجمعات الجماهيرية، لكف مهما يكف النكع مف النشاطات إلى ع

االستماع آلراء المكاطنيف بالميدانية سمحت لألحزاب  مقاءاتفإف ال -كفي غياب دراسات جمهكر الناخبيف
 كالتعرؼ عمى مشاكمهـ.

الساحة السياسية ما  كتجدر اإلشارة هنا، أف العديد مف األحزاب السياسية تغيب كميان أك جزئيان عف
يشكؿ قطيعة م  المكاطنيف، لتعكد كتظهر مجددان في الفترة االنتخابية، كهك ما ينقص مف مصداقية 
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رسائمها االتصالية، فمف خصائص االتصاؿ السياسي االستمرارية، أم أف عمى األحزاب السياسية 
لنقاشات التي تهـ المكاطنيف كالتعميؽ الجزائرية أف تستمر باالتصاؿ خارج فترات االنتخاب كالمشاركة في ا

عمى األحداث، كيمكف لألحزاب السياسية في هذا الصدد المجكء إلى سياسة األبكاب المفتكحة كالممتقيات 
قناعهـ  كالمحاضرات لجذب المكاطنيف، كتعتبر هذ  التقنيات االتصالية فعالة لجذب المكاطنيف كا 

 لمدخكؿ في المعترؾ االنتخابي بقكة. انشاطات السياسية تحضيرن بإيديكلكجية كبرنامج الحزب، كتككف هذ  ال
القياـ بمثؿ هذ  النشاطات  -خاصة المعتمدة حديثا–كاألجّدر ببعض األحزاب السياسية الجزائرية 

االتصالية لمسماح لممكاطنيف بمعرفتها كمعرفة مشركعها السياسي بشكؿ كاضح، كهذا ما يجعمها تكتسب 
 سياسية ما يرف  حظكظها لمفكز في االنتخابات.ا في الساحة المكقعن 

 الممارسات الحديثة في العالقات العامة: .3
 أوال: أهمية االعتماد عمى قادة الرأي في الحمالت االنتخابية

كليس هذا -يحتاج المرشح كالحزب أثناء الحممة االنتخابية، رف  مصداقية رسائمه مقارنة بمنافسيه 
عمى السياسييف مف أفكار سمبية حكؿ المراكغات كالحيؿ التي يستعممكنها  لما راجا نظرن  -الهيفباألمر 

لمكلكج إلى قمب كعقؿ المكاطف، إلقناعه ككسب صكته في االنتخابات. كهك ما فرض عمى المرشح إيجاد 
 أنج  السبؿ لتحقيؽ الهدؼ المنشكد كالمتمثؿ في كسب الرهاف االنتخابي كتحقيؽ الفكز.

ا في الحممة االنتخابية، حيث ينبغي دم منظمات المجتم  المدني دكران مهمن كفي هذا الصدد، قد تؤ 
لممرشح كالحزب العمؿ لمتقرب مف الجمعيات الناشطة في المجتم  كطمب دعمها لها "كينبغي أف يككف 
استغالؿ منظمات المجتم  المدني في المراحؿ االستهاللية لمحممة عندما يتكفر الكقت لممرشح لمقابمة 

دات كطمب تأييدهـ، كيجب أف تتيح كقتان لنمك العالقات م  منظمات المجتم  المدني المؤيدة حتى القيا
 .(ٕٛ، ص ـٕٗٓٓ)أكدام، تككف فعالة" 

)أكدام،  :كتختمؼ المساعدات التي قد تقدمها منظمات المجتم  المدني، لكف تركز أساسان عمى
 : (ٖٛ- ٕٛ، ص ص ـٕٗٓٓ
قد يغدك غالبان مدعاة  امعينن  اأم مف تمؾ المنظمات تؤيد مرشحن إعالف  كالمقصكد منها :التأييد -

لمفخر كاالعتزاز لحممته، كقد تستطي  استخداـ اسـ المنظمة عمى الممصقات أك أدبيات الحممة. فذلؾ 
 التأييد سيككف فعاالن كالسيما إذا كانت المنظمة مشهكرة كيحترمها الجمي .

مصداقية الحممة.  هي أم شكؿ مف أشكاؿ التأييد لممنظمة المدنية، يرف  مف درجة المصداقية: -
فعمى سبيؿ المثاؿ، إف ذكرت منظمة مستقمة أمران لمصمحة مرشح معيف أك ضد منافسه، ييحتمؿ أف 
ييصدؽ الناخبكف تمؾ المعمكمات أكثر مف تمؾ المعمكمات المعمنة مف حممة مرشح ما؛ كفي هذ  الحاؿ 

 المصدر أكثر مصداقية.سيككف 
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عندما تتـ المصادقة، يطمب مف المنظمة أف تتكاصؿ م  أعضائها مف خالؿ  حشد األعضاء: -
الهاتؼ أك البريد أك النشرات إلعالف دعمها كاستقطاب المؤيديف لمقياـ بمهاـ مممكسة لمحممة مثؿ جم  

 التكقيعات أك الزيارات مف باب إلى باب،...الخ.
يمكف لممنظمة المدنية أف تكفر لحممة مرشح ما الكثير مف  الصحفي:الحدث اإلعالمي أو  -

األنشطة اإلعالمية. فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكنها أف تنظـ مؤتمران صحفيان إلعالف دعمها له، كفي نفس 
ا ما قد تتشكؿ المصداقية حيف تقكـ مجمكعة الكقت يمكنها التحدث ضد منافسيه، كمف المالحظ أنه غالبن 

مف خارج الحممة بإيصاؿ رسالة سمبية عف التنافس. كيمكف لممنظمة المدنية أف ترسؿ أك شخص ما 
 بالغات صحفية مراران كتكراران إلعالف تأييدها لقضية ذات أهمية محددة لها تبرز خالؿ الحممة.

يمكف لقادة الجماعات المدنية أف يقدمكا أيضان المرشح لمجماعات األخرل كلقادة الرأم.  التواصل: -
 بغي أف تستغؿ اتصاالتهـ إلقناع الجماعات األخرل بتأييد  كتعزيز المصادقة عمى حممته.ين

قد تككف الجمعيات المدنية مسئكلة عف تكعية الناخبيف كتثقيفهـ حكؿ  توعية الناخبين وتثقيفهم: -
االنتخابات كحقكقهـ كمسئكلياتهـ أك ببساطة حكؿ كيفية إدالئهـ بأصكاتهـ في االقتراع. في بعض 
الحاالت، قد تككف الجمعيات المدنية مسئكلة عف تثقيؼ قطاع خاص مف جمهكر الناخبيف. ذلؾ القطاع 

 رافية مهمة مستهدفة مف الحممة.يعد مجمكعة ديمغ
 قناعية إلثانيا: العالقة مع الصحافة: تعزيز الرسالة في العممية ا

مما الشؾ فيه في كقتنا الراهف أّف أم سياسي أك مرشح ال يستطي  القياـ بحممة انتخابية دكف 
كد الدراسات الحديثة ، ك"تؤ راالعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ، لما لها مف دكر كقكة في التأثير عمى الجماهي

في العمكـ السياسة كاالتصاؿ السياسي، أف كسائؿ اإلعالـ أصبحت تشكؿ قكة كبيرة في المجتم ، كيمكف 
أف تمعب أدكاران سياسية عبر ما تنقمه مف مكاد إعالمية، كما أف لها أثرها البالغ في عممية صن  القرار 

 .(٘ٚٔ، ص ـٕ٘ٔٓ)عالكم، السياسي" 
ا كالمرشحكف عمى كجه الخصكص لمظهكر عبر كسائؿ يسعى جمي  الساسة عمكمن كلهذا السبب 

ألف "اإلعالـ هك التعبير عف الحقيقة سكاء بالنسبة  ،اإلعالـ، كذلؾ مف أجؿ إيصاؿ رسالتهـ مف جهة
. إذف خاصية الحقيقة التي يمتمكها اإلعالـ يدف  (٘٘ٔق، ص ٜٕٗٔ)سعكد البشر، لمرسالة أك المرسؿ" 

يف السعي لمتقرب منها لتعزيز رسائمهـ االتصالية قصد بمكغ أهدافهـ كالمتمثمة أساسان في إقناع بالسياسي
 الناخبيف لمتصكيت لصالحهـ.

كمف هذا المنطمؽ، ازدادت فعالية كدكر كسائؿ اإلعالـ في الحياة السياسية مف خالؿ عكامؿ عدة 
 : (ٙٚٔ، ص ـٕ٘ٔٓ)عالكم، أبرزها 
 ذيف يتعرضكف لكسائؿ اإلعالـ.تزايد أعداد المتمقيف ال -
 بمصداقية ما يعرض عميهـ مف معمكمات. فالمتمقيثقة  -
 سعي هذ  الكسائؿ اإلعالمية الستقطاب كجذب أكبر عدد مف المتمقيف. -
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الكـ الهائؿ مف الرسائؿ اإلعالمية الذم تبثه كسائؿ اإلعالـ مما يجعؿ المتمقي يعتمد في تفسير   -
 لألحداث السياسية.

ف كانت فعالية التأثير     يمجأ السياسيكف، في كؿ فرصة تتاح، لهـ لمظهكر في كسائؿ اإلعالـ، كا 
ال تقاس في هذا الصدد عدديان، إال أّف اكتساح مساحات كسائؿ اإلعالـ ييساهـ مساهمة كبيرة في التأثير 

ديد مف المرات كبشكؿ عمى الجمهكر، لكف تككف الفعالية قصكل عندما يظهر المرشح أك السياسي في الع
 قكم كمؤثر كمنسجـ أيضان عمى الجمهكر، كبالتالي يسهيؿ اقتناعهـ ألفكار  كتكجهاته.

عبر كسائؿ اإلعالـ، الشيء الذم مداخالت كفي هذ  الزاكية، تجدر اإلشارة إلى أهمية التّدريب لم
نقدـ مثاؿ الرئيس  يسمح لممتحدث كسب مهارات كبيرة في المخاطبة كاإلجابة كالتالعب. كيمكف أف

السابؽ لفرنسا نيككال سارككزم الذم يعتبر الزبكف الجيد لكسائؿ اإلعالـ، نظران لقدرته عمى اإلجابة 
السريعة، كالتالعب كتفادم بعض تساؤالت الصحفييف كتقديـ أجكبة مقنعة عف شتى المكاضي  التي 

 يطرحكنها.
اد حمالت إعالمية منظمة، مبنية عمى مجمكعة كلهذا فإف فعالية الرسائؿ اإلعالمية، يركز عمى إعد

، ـٕ٘ٔٓكشككؿ، محمد عبكد )مف المبادئ األساسية لتحقيؽ التأثير القكم لكسائؿ االتصاؿ، تتمثؿ فيما يأتي 
 :(ٓٚص 

 معيف. يتكرار الرسائؿ اإلعالمية عمى مدل زمن -
 التركيز عمى جمهكر معيف تستهدفه الرسائؿ اإلعالمية. -
 بعناية لكي يقكـ المتصؿ بإنتاج رسائؿ منسجمة م  هذ  األهداؼ.تحديد األهداؼ  -

مف هنا يظهر لنا جميان أهمية الصحفييف في الحياة السياسية، إذ يمتازكف بمصداقية حازت عميها 
مهنتهـ، كالتي تسعى إلى تنكير الرأم العاـ حكؿ جمي  القضايا المحمية، الكطنية كالعالمية، بتقديـ 

تفسيرها، التعميؽ عميها بهدؼ تبسيطها كجعمها تصؿ إلى الجمهكر بجمي  فئاته، ألف معمكمات صحيحة، 
الصحفي يعتبر قائد رأم يساهـ بشكؿ معتبر في تشكيؿ الرأم العاـ كتنكير . كهذا الدكر، هك الذم يجعؿ 

ة محاكلة منهـ التقرب مف الصحفييف لمحصكؿ عمى تغطية إعالمي ،مف الساسة كض  استراتجيات محكمة
 جيدة تساعد عمى التأثير في الجمهكر كبالتالي التصكيت لصالحهـ.

كفي هذا الصدد، تقكـ األحزاب السياسية عند كض  اإلستراتجية االتصالية بإدخاؿ كسائؿ اإلعالـ 
 Club deكالتعامؿ م  الصحفييف في محاكر اإلستراتجية، حيث تعمؿ عمى إنشاء "نادم اإلعالـ""

presse." 
تمجأ بعض األحزاب السياسية إلى ترشيح الصحفييف ضمف قكائمهـ االنتخابية، كهذا  أبعد مف ذلؾ،

 إلعطاء أكبر شعبية لمقائمة كجعمها مقبكلة مف المكاطنيف. 
تغطية إعالمية كاسعة، كتكزيعها كاف عمى أساس  ـٕٚٔٓعرفت الحممة االنتخابية لتشريعيات 

)هيئة كطنية لتنظيـ اإلعالـ  ط السمعي البصرمالقانكف كأسندت مهمة السهر لتطبيقه لسمطة الضب
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كفي هذا الصدد يخصص التمفزيكف الجزائرم مداخالت متساكية المدة الزمنية لكؿ ( ٖ).السمعي البصرم(
القكائـ المشاركة في االنتخابات، فيما تقكـ الحصص التمفزيكنية كاإلذاعية سكاء الكسائؿ اإلعالمية 

حيف لممشاركة في النقاشات. فيما شاركت أغمبية الكسائؿ اإلعالمية الكطنية أك الخاصة بدعكة المرش
الجزائرية )المكتكبة كالسمعية البصرية( في تغطية مجريات الحممة االنتخابية. كيختمؼ اختيار المتدخميف 

 مف حزب آلخر، كفي هذا الصدد يشير أحد القائميف باالتصاؿ لألحزاب الجزائرية؛
كفاءات كاإلطارات الذيف لهـ قدرة عمى إيصاؿ كممة الحزب أك "االختيار يتـ عف طريؽ ال

التحالؼ إلى المكاطنيف، الذيف لهـ القدرة عمى إيصاؿ المعمكمة، الذيف لهـ القدرة عمى 
الخطاب، الذيف لهـ القدرة عمى فهـ الكض ، القدرة عمى شرح البرنامج، ألف المعركة هي 

ثر، كلهذا نقدـ مف يستطي  أف يكسب معركة أصكات تحتاج لمذم يأتي باألصكات أك
 .(ـٕٛٔٓ)بف خالؼ، في مقابمة عممية،  .األصكات أكثر"

كرغـ ما أتيح لألحزاب السياسية الجزائرية، إال أف بعضها لـ تستغؿ المسحات اإلعالمية بشكؿ 
األحزاب ، كهذا راج  ربما إلى أف تمؾ العمكمي كمي خاصة فيما يتعمؽ بالتدخالت في التمفزيكف الجزائرم

ال تممؾ األشخاص القادريف لمتدخؿ عبر كسائؿ اإلعالـ، بسبب غياب التدريب اإلعالمي الذم يجب أف 
 يقاـ لممتدخميف لتحضيرهـ كتهيئتهـ لمقياـ بهذا النشاط اإلعالمي.

لنعكد كنؤكد أف أم عمؿ اتصالي يقكـ به الحزب السياسي يستدعي التحضير المسبؽ، فعالقة 
ة هي عالقة نكعية، عكس العالقات األخرل، فهي عالقة منفعية متبادلة، فاألحزاب الحزب م  الصحاف

تحتاج لمصحافة لمخاطبة الجماهير عبرها، كالصحافة تحتاج األحزاب لمحصكؿ عمى المعمكمات 
كالتعميقات عمى األحداث السياسية، االقتصادية، الثقافية... فهناؾ أحزاب سياسية جزائرية تعي هذا 

كتعمؿ بشكؿ مستمر لتطكير عالقتها م  الصحافة، إذ تستدعي الصحفييف لنشاطاتهـ العنصر، 
كالمشاركة في بعض األحياف فيها، كفي هذا السياؽ يشير المكمؼ باالتصاؿ لدل إحدل األحزاب 

 الجزائرية بالقكؿ؛
ا، عالقتنا بكسائؿ اإلعالـ جيدة، كانت كسائؿ اإلعالـ تتصؿ بالحزب، كنتصؿ بها أيضن "

ميدانية ككانت ترافقه كسائؿ اإلعالـ، ليس لدينا مشكؿ م   جكالتفرئيس الحزب قاـ ب
 .(ـٕٚٔٓ)عدماف، في مقابمة عممية، " اإلعالـ

 

 
                                                           

 (3) 
 أٔٗ " ٠زؼ١ٓ ػٍٝ وً ٚسبئً اإلػالَ اٌٛط١ٕخ 1116أٚد  18ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼضٛٞ اٌّزؼٍك ثٕظبَ االٔزخبثبد ي  118اٌمب١ٔٛٔخ  رٕص اٌّبدح

 ؼبدياٌسّؼ١خ اٌجصش٠خ اٌّشخص ٌٙب ثبٌّّبسسخ طجمب ٌٍزشش٠غ ٚاٌزٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثّٙب، اٌّشبسوخ فٟ رغط١خ اٌحٍّخ االٔزخبث١خ، ضّبْ اٌزٛص٠غ اٌ     

 ح١ض اٌضِٕٟ السزؼّبي ٚسبئً اإلػالَ ِٓ طشف اٌّزششح١ٓ". ٚفٟ ٘زا اٌصذد أُسٕذد ِّٙخ اٌسٙش ػٍٝ احزشاَ ٘زٖ اٌّبدح اٌمب١ٔٛٔخ ١ٌٍٙئخٌٍ      

اٌزٕظ١ّ١خ ٌإلػالَ اٌسّؼٟ اٌجصشٞ )سٍطخ اٌضجظ اٌسّؼٟ اٌجصشٞ(.      
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 نترنت: التقارب بين المرشح والناخبينإل ثالثا، ا

نترنت كانتشارها الالمتناهي، بظهكر ممارسات سياسية جديدة أضحت مكضكع بحث إلسمح تطكر ا
نترنت، لجأ رجاؿ السياسة االعتماد عميها إلمف الدراسات الحديثة، فمنذ الكهمة األكلى مف بزكغ االعديد 

ا. كاليكـ ال يمكف تصكر حزب سياسي ال يممؾ بشكؿ كاس  لما تْضمىنيه مف اقتصاد الكقت كالتكاليؼ أيضن 
جهة لمسياسييف الهركب ليكتركنية عديدة سمحت مف إا، فعمى مدار الزمف ظهرت أدكات ليكتركنين إا مكقعن 

 امف المراقبة المفركضة عمى كسائؿ اإلعالـ التقميدية، ككذا االقتراب مف المكاطنيف زمنيان كجغرافيان. بدء
لكتركنية، إلى شبكات كسائؿ التكاصؿ إللكتركني، مركران بالمكاق  اإلمف المدكنات الشخصية، كالبريد ا

األدكات لمسياسييف لمتكاصؿ م  المكاطنيف كالناخبيف في االجتماعي. قدـ هذا التطكر السري  حزمة مف 
نترنت، إلهنا، إلى أف هناؾ العديد مف التقنيات الجديدة التي تتيحها ا اإلشارةكتجدر  الفترات االنتخابية.

 L’achat de mots sur les moteursلنذكر عمى سبيؿ المثاؿ "شراء كممات عمى محركات البحث 

de recherche "(Kotler,Keller,Manceau2015,p 629). 
تحاكؿ األحزاب السياسية كالمرشحكف تطكير قدراتهـ في استعماؿ كسائؿ  مف هذا المنظكر،

التكاصؿ االجتماعي باختالفها لما لها مف تأثير عمى المكاطنيف خاصة فئة الشباب، كتتصدر هذ  
في العالـ. حيث تنشر فيه مكاد، أفكار، مشاري ،  الكسائؿ مكق  الفيس بكؾ كهك المكق  األكثر استعماالن 

 كما يسمح بتبادؿ اآلراء كاألفكار كالصكر كالفيديكهات، حيث؛ 
" أصبح اآلف مكق  الفيس بكؾ البداية األمثؿ لكؿ مف يريد أف يعمف عف فكرة له أك 

نترنت في أقؿ إلمشركع أك منتج يريد  أف ينتشر بيف عدد مف مستخدمي شبكة ا
 .(ٕٛ، ص ـٕٕٔٓ)فضؿ اهلل،  .ثبت أنه أفضؿ كسيمة لمتركيج عما نريد "زمف. كأ

حقيقة، أتاحت مكاق  التكاصؿ االجتماعي الفرصة لممرشحيف كاألحزاب في الحمالت االنتخابية 
إمكانية تركيج أفكارهـ كمشاريعهـ كبرامجهـ االنتخابية بسرعة كبيرة كباقتصاد الجهد باإلضافة إلى 

؛ لكف في -كال تزاؿ بعض األحزاب إلى يكمنا هذا تستعمؿ هذ  الكسائؿ لمتركيج- االنتشار الكاس ،
الحقيقة استعمالها ال يقتصر عمى اإلعالف كاإلعالـ، بؿ قد تعدل ذلؾ بػػالتبادؿ الفاعؿ كالفعمي بيف 

 المرسؿ كالمستقبؿ، كالتجارب كثيرة في هذ  النقطة التي تؤكد ذلؾ.
 إلى أف التطكرات المتعاقبة لمرقمنة؛ كفي هذ  الزاكية، يعتبر كماؿ

إلى تغيير ما يمكف أف يطمؽ عمى طبيعة  نترنتاإل"أدت في مجاؿ التكنكلكجيا الرقمية ك 
المجاؿ العاـ الذم يعيش فيه األفراد، حيث أصبح لديهـ القدرة عمى التعبير عف آرائهـ 

 .(ٖٓٔ، ص ـٕٕٔٓ)كماؿ،  .في قضايا السياسة العامة"
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كسائؿ التكاصؿ االجتماعي تغيرت معها الممارسات، فقبمها شييدت القيكد لمتعبير عف كم  ظهكر 
اآلراء كالمعتقدات، فبفضؿ شبكات التعارؼ االجتماعية مثؿ الفيس بكؾ أيعيدت بمكرة العالقة بيف األنظمة 

خؿ النظاـ. حيث المختمفة في المجتم ، كما أنها أضافت أبعادان جديدة لمتكاصؿ االجتماعي بيف األفراد دا
ا، فهي تقتصر المسافات تستخدـ هذ  الكسائؿ لحشد كتعبئة الجماهير المتفرقة جغرافيان كالمختمفة عقائدين 

 كتتجاكز الحكاجز الجغرافية.
كاليكـ كض  إستراتجية اتصالية فعالة في الحممة االنتخابية يمر حتميان بإعداد إستراتجية لتسيير 

التي تركز عمى مبدأ التفاعمية كليس فقط عمى مبدأ اإلعالـ كالتركيج، كلقد مكاق  التكاصؿ االجتماعي، ك 
أتاحت هذ  المكاق  لممرشحيف فرصة التقرب مف المستخدميف خاصة بدخكلهـ في محادثات مباشرة معهـ 

 ما يسمح بالتبادؿ كالحكار حكؿ قضايا تهمهـ بشكؿ مباشر.
، جاء نتيجة لالستعماؿ ـٕٛٓٓكباما في أراؾ امف نجاح حممة ب اكبيرن  اكمما الشؾ فيه أف قسطن 

الفعاؿ كالذكي لمكاق  الكيب بشكؿ عاـ كمكاق  التكاصؿ االجتماعي خصكصان، حيث استطاع فريؽ 
الجديدة، كأصبح المستخدمكف  الحممة تعبئة الجماهير كالحصكؿ عمى متطكعيف لمحممة عبر هذ  الكسائؿ

 .حممتهمدير ف في الحممة. كالفضؿ في ذلؾ يعكد ليفاعم
كييالحظ في هذا سعى المرشحكف مف خالؿ استعماالتهـ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي أثناء 
الحمالت االنتخابية لتحقيؽ التشاركية م  المستخدميف، كهذا السعي ينبني عمى أساس التقرب مف 

 حكؿ المنشكرات المختمفة. ميقاتهـالمكاطنيف كالسماع إليهـ، كالتفاعؿ م  تع
 في هذا السياؽ بالقكؿ؛ عيسانيير ييشك    

"... استطاعت مكاق  التكاصؿ االجتماعي أف تمد المكاطنيف بقنكات جديدة لممشاركة 
في األنشطة السياسية، كجعمت المشاركة السياسية بالنسبة لهـ أكثر سهكلة كأيسرها، 

 .               األمر الذم جعؿ مف السياسة شأنان عامان يمارسه معظـ أفراد الشعب"
 (.ٕٕ، ص ـٕٙٔٓ)عيساني، 

أتاحت مكاق  التكاصؿ االجتماعي مزايا عديدة لألحزاب السياسية كلممرشحيف  كفي الحقيقة، لقد
 :(ٜٕ، ص ـٕٙٔٓ)مصطفى، دركيش، خاصة في الفترات االنتخابية، كنذكر منها ما يمي 

التكاصؿ االجتماعي بدكر  التعريؼ بالناخب أك بالحزب، حيث قامت في هذا السياؽ مكاق  -
 بطاقات التعارؼ حيث تقدـ نبذة عف السيرة الذاتية لممرشح.

ا يمكف تسميته الخطاب السياسي طرح البرامج، فمقد قدمت مكاق  التكاصؿ االجتماعي م -
لكتركني، فهناؾ مساحة كبيرة يمكف مف خاللها طرح البرامج لألحزاب أك األفراد، كفتح باب المناقشة إلا

 .حكلها
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التفاعؿ م  الناخبيف، فمكاق  التكاصؿ االجتماعي باألساس تقكـ عمى فكرة التفاعمية، فهناؾ  -
إمكانية لمتحاكر بيف المرشحيف كالناخبيف، كيتس  األفؽ في هذا السياؽ ليشمؿ التفاعؿ بيف المؤيديف 

حدث بيف المؤيديف ي كالمعارضيف أيضا، كال يقتصر التفاعؿ بيف المرشح كالمتردديف كلكف هناؾ تفاعالن 
ف هناؾ اتساعان لمجاؿ التفاعمية عمى الساحة الشبكية في  بعضهـ البعض كبيف المؤيديف كالمعارضيف، كا 
العممية االنتخابية، كلعؿ هذا التفاعؿ يعكد بمردكد  حكؿ استفسار بعض األفكار التي قد تسهـ في ترقية 

مطركح بالشكؿ الذم يعكد بالنف  عمى المرشح. كفي الدعاية االنتخابية، أك االرتقاء بمستكل البرنامج ال
 هذا الصدد، يرل مسؤكؿ االتصاؿ بحزب جبهة المستقبؿ في أف الحزب؛

 

ا لكسائؿ االتصاؿ الرقمي، حيث شكؿ مجمكعة فرؽ لتسيير هذ  ا كبيرن "يكلي اهتمامن  
ة، الكسائؿ، بإنتاج مضاميف اتصالية بغرض خمؽ التفاعؿ م  الجمهكر المتصؿ بالشبك
 .كما أطمؽ "إذاعة المستقبؿ" كهي إذاعة خاصة بالحزب تقكـ ببث حي عمى قناة اليكتكب"

 .(ـٕٛٔٓ)معمرم، مقابمة عممية، 
 

نترنت، فينبغي لإلستراتجية إليضاؼ إلى ما سبؽ طرحه، خاصية الشبكية التي تتيحها ا -
لكتركنية، كالربط بيف جمي  المكاق  إلكتركنية العمؿ حسب خاصية كؿ تقنية إلاالتصالية ا

(Interconnexion)  لتشكيؿ الشبكة(réseau ou toile) هذا لضماف التكاجد في جمي  المكاق  في ،
التناسؽ في المضاميف المنشكرة. كنجد في هذا  ةنفس الكقت، ما يضمف السرعة في االنتشار م  مراعا

الصدد، كسائؿ حديثة تضمف تسيير مجمكعة مف مكاق  التكاصؿ االجتماعي في الحيف نفسه، كما يتيح 
ا فيما بعد. كمف بيف هذ  نشرها تمقائين يتـ نريد  ك  جدكؿ الزمني الذمالتخطيط كبرمجة المنشكرات حسب ال

.« Hootsuite »الكسائؿ نذكر 
(4) 

 

 ن جدد: يظهور مؤثر 

أدت التحكالت السريعة كالمذهمة في كسائؿ االتصاؿ إلى تغيرات جذرية كعميقة في طريقة 
استخدامها، كم  تطكر الكسائؿ الرقمية ظهر فاعمكف جدد مغايركف لمفاعميف الكالسيكييف.  فكما كاف 

في شبكات  "Blogueurالصحفي يتمت  بقدرة تأثير هائمة، أصبح بعض المستخدميف "المدكنيف""
 االنترنت قادة رأم أيضا لديهـ تأثير كبير عمى المستخدميف اآلخريف.

كالكثير مف الدراسات أكدت أف تأثير الكسائؿ الرقمية يتزايد بشكؿ مستمر كمعتبر، خاصة عمى فئة 
مصدران  نترنتإلالشباب، التي تمثؿ النسبة الكبيرة في استخداـ كسائؿ االتصاؿ الرقمي، حيث أصبحت ا

                                                           
 (4)

Hootsuite   ،ٟلجً س٠بْ ٌّ٘ٛس ِٓ  ٝءٔشاُ ِٛلغ ٠ز١ح رس١١ش ٚسبئً اٌزٛاصً االخزّبػRayan Holmes  ٟ٠أخز شىً ٌٛحخ1118َف ، 

 ٠ٚذِح رذفك ِخزٍف ٚسبئً اٌزٛاصً االخزّبػٟ ِثً: ف١س ثٛن، ر٠ٛزش، ٌٕه اد٠ٓ، غٛغً +، ِب٠سجب٠س...، رسّح ٘زٖ األداح ثزس١١ش اٌم١بدح     

 ِٛلغ: اٌحسبثبد ِغ ئ٠دبد ٚٔشش اٌّضب١ِٓ أٚرِٛبرى١ب. أٔظشِجبدساد اٌزس٠ٛك اٌشلّٟ فٟ ٌٛحخ ل١بدح ِٛحذح، ٌٚذ٠ٙب أدٚاد ٌزس١١ش وً  وً     

     https://hootsuite.com/fr/  ،11 11:14، ػٍٝ اٌسبػخ 1111َ ِٛب٠.  

https://hootsuite.com/fr/
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نترنت لممستخدميف لمتعبير عف إلأساسيان الستقاء المعمكمات، كلعؿ المجاؿ أك الحيز الكاس  الذم تقدمه ا
ف في تقديـ معمكمات كتحميمها كالتعميؽ عميها ككذا التفاعؿ م  يهـ كأفكارهـ، حيث برز دكر المدكنآرائ

أثناء الحمالت  -ا التعامؿ م  المدكنيفإف أحسنك –المستخدميف اآلخريف، كهذا ما يخدـ المرشح كالحزب 
 نترنت.إلاالنتخابية لمتأثير عمى مستخدمي ا

يفرض التحكؿ في مجاؿ االتصاؿ م  تطكر الكسائؿ االتصالية، التغيير في الممارسات مف قبؿ 
الحزب كالمرشح، كالتفكير جميان في كض  إستراتجية اتصالية محكمة كالتي تأخذ بعيف الجد الكسائؿ 

الية الحديثة، كاألمر ال يتكقؼ عند كض  إستراتجية، بؿ التطبيؽ كالتسيير الفعمي، كهذا كمه بتحقيؽ االتص
الثقة م  مختمؼ الجماهير كالتي تعتبر العنصر األساسي لنجاحها، فالتعامؿ م  المدكنيف يستدعي 

(Maisonneuve, 2010, p 185 ): 
 مى منشكراتهـ ككذا تعميقات القراء.فهـ شخصية كمصالح المدكنيف، بالتطم  عمى األقؿ ع -
 الدخكؿ ضمف جماعة المدكف، بترؾ عمى سبيؿ المثاؿ تعميقات عمى منشكراتهـ. فيمكف لممدكف -

 أف يتعرؼ عمى اسـ المرسؿ الذم يقترح له فكرة أك يدعك  لحضكر حدث معيف.
أف تككف  نشر المعمكمة ال يجب أف تككف فقط مهمة لكف مهيكمة عمى مقاس المدكف، ما يعني -

 المعمكمة شخصية.
ال يجب اإللحاح إذا كانت المعمكمة ال تهـ المدكف، رغـ أننا نعتقد أف الفكرة جيدة، كطبيعة  -

 ـ مصالحه.ئالمعمكمة تال
في  - في مقدمتها الفيس بكؾ –كاليكـ م  المكانة التي تحظى بها مكاق  التكاصؿ االجتماعي 

في الحياة االجتماعية كالسياسية لألفراد، كهذا ما أدل إلى  المجتمعات، حيث أصبحت تمعب دكران محكريان 
عمى أفكارهـ كآرائهـ، حظكا بالشهرة م  مركر الكقت  ظهكر أعماؿ إبداعية مف طرؼ شباب تعبيران 

 كاألمثمة كثيرة عمى ذلؾ.
فالمرشحكف كاألحزاب تسعى أثناء الحمالت االنتخابية إلى جذب هؤالء الشباب كالعمؿ لصالح 

تهـ، كهذا مف المنطقي، ألف نجاح إستراتجيتهـ يتكقؼ عمى قدرتهـ في تعبئة كحشد هذ  الفئة في حمال
 المجتم .

 :استعمال استراتجيات العالقات العامة في الحممة االنتخابية .4
يظهر لنا مف خالؿ ما سبؽ، أهمية االعتماد عمى العالقات العامة السياسية، فاإلشهار بمفرد  ال 

قناعهـ لمتصكيت لصالح الحزب أك المرشح، حيث تستدعي العممية يستطي  خمؽ  الثقة لدل المكاطنيف، كا 
االقناعية االعتماد عمى العديد مف االستراتجيات المتكاممة فيما بينها، كالتي تضفي مصداقية لرسالة 

عتمد مف أجؿ المرشح كتجعمها قكية كمؤثرة، فنجد في العالقات العامة مجمكعة مف االستراتجيات التي تي 
قناعهـ لتبني فكرة، تعديؿ سمكؾ أك تغيير  جذرين   ا.بمكغ مختمؼ الجماهير كا 
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 استراتجيات حسب الرسالة:أوال،       

 االستراتجيات المنطقية: .أ 
تقدـ االستراتجيات المنطقية إطاران مفيدان لمخطط البرامج االتصالية في العالقات العامة إلقناع 

ا بالقضية االستجابة لدكاعي الحممة، كخاصة عندما يككف هذا الجمهكر مهتمن الجمهكر المستهدؼ بجدكل 
المطركحة، كلديها دكاف  لمتفكير فيها. كقد تستخدـ االستراتجيات المنطقية بعض االستماالت الكجدانية 

يجابية لجعؿ الجمهكر المستهدؼ يفكر أفضؿ في مكقفه. كتتفرع مف هذ  اإلستراتجية مجمكعة مف إلا
الجماؿ،  راسـ)جية االتساؽ، التصنيؼ، التأثير، االستمالة...الخ ياالستراتجيات الفرعية مف أهمها: إسترات

 .(ٕٓٗ-ٜٖٕ، ص ص ـٕ٘ٓٓاد، يع خيرت
ا في الحممة االنتخابية، كينبغي في العالقات العامة السياسية كيمعب البرهاف المنطقي دكران مهمن 
ادقة، كتقديـ أرقاـ حكؿ الكضعية االقتصادية كاقتراح حمكؿ كاقعية االعتماد عمى المعمكمة الصحيحة كالص

لممشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية لممجتم . كالهدؼ هك إقناع الناخبيف، كالتركيز عمى عنصر المصداقية 
ف يالذم ال يتحقؽ إال إذا كاف البرهاف كالحجة المستخدمة منطقية، خاصة عندما يخاطب المرشح ناخب

ضايا الراهنة، كلديهـ مستكل تعميمي مرتف ، هذا ما يستدعي إيجاد حجج قكية كمنطقية ف بالقيكاع
قناعهـ.   الستمالتهـ كا 

 االستراتجيات الوجدانية: .ب 
تركز هذ  اإلستراتجية عمى االستماالت العاطفية، كعادةن ما تككف هذ  االستماالت أكثر فاعمية 

المطركحة، أك الجماهير التي لـ تقرر بعد. كمف أهـ كفائدة في مخاطبة الجماهير غير مهتمة بالقضية 
 هذ  االستراتجيات: إستراتجية تقميؿ التطكر، التعبير، الدفاع الذاتي، التكرار، التقمص...الخ.

تستعمؿ هذ  اإلستراتجية في الحمالت االنتخابية عف طريؽ االعتماد عمى القيـ، االجتماعية 
ز الهكية، المغة...( العالمية )الديمقراطية، الحرية، حقكؽ اإلنساف(، )التعاكف، التخاكم...( الثقافية )رمك 

 لمخاطبة الناخبيف الذيف ال يهتمكف بالحممة.  طريقةالدينية )المكعظة(...الخ، كتستخدـ هذ  ال
كنالحظ مف خالؿ التقسيـ الذم قدمنا  أنه يركز بشكؿ كبير عمى عنصريف مهميف كهما المنطؽ  

هما يتطمب مهارة عالية في صياغة الرسائؿ االتصالية مف قبؿ القائـ بالعالقات كالكجداف، كاستخدام
العامة، كنجاح البرامج يتكقؼ عمى التكافؽ في استعماؿ كؿ مف الحجج المنطقية كاالستمالة الكجدانية 

إلقناع، فعالية مرهكف بػنكعية االتصاؿ، فاتصاؿ القادة يهدؼ إلى االستمالة كااللمتمقي الرسالة. كتحقيؽ 
ها جد مهمة، كتظهر هذ  األهمية في العرض كنالتي يستعمم كالدعائـ االتصالية مف نماذج عقمية كعاطفية

 . (Chanal, Tannery, 2005, p 172)كاالتصاؿ بمختمؼ الفاعميف بهدؼ خمؽ دينامكية لممؤسسة 
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 االستراتجيات السموكية: ثانيا،      
تستخدـ هذ  اإلستراتجية لمهجكـ عمى المنافس، مف حيث التركيز  اإلستراتجية الهجومية: .أ 

 عمى نقاط ضعفه كتقديـ بدائؿ لها.
تركز عمى ضركرة التأقمـ بالمحيط كمتطمبات السكؽ السياسية،  اإلستراتجية الدفاعية: .ب 

كالدفاع عف المشركع السياسي كاالنتخابي لمحزب أك المرشح، رغـ جؿ االنتقادات التي قد يتعرض لها مف 
 طرؼ المنافسيف.

 استراتجيات حسب الطريقة: ثالثا،     
 (5)االستراتجيات اإلعالمية: .أ 
 إستراتيجية التركيز: 

اإلستراتجية التي تستخدمها العالقات العامة في تركيزها عمى مكضكع أك برنامج أك مشركع هي 
ر اإلشارة إلى أهمية هذ  اإلستراتجية ألنها تكحد القكل حكؿ جدمعيف باستخداـ كؿ كسائؿ االتصاؿ، كت

تصالي البرنامج نفسه، لكف نجاح هذ  اإلستراتجية يتطمب خمؽ التناسؽ كالتناغـ في المضمكف اال
القتناء المستخدـ في جمي  الكسائؿ االتصالية، كيتطمب ميزانية كبيرة لسد جمي  المصاريؼ الالزمة 

 ، صفحة في الجريدة، فالش إذاعي أك تمفزيكني...الخ(. الممصقات )أماكف نشر
كتستعمؿ هذ  اإلستراتيجية إذا كاف الهدؼ المطمكب تحقيقه مستعجالن، كالجماهير المستهدفة 

ة في أماكف متباعدة، بحيث يصعب أف تتعرض لمرسالة المكجهة مف خالؿ كسيمة كاحدة. كتظهر منتشر 
استعماالت هذ  اإلستراتجية في اختيار كتركيز الحزب عمى محكر كاحد أساسي في الحممة كالذم يتـ 

ة كخمؽ االتصاؿ مف خالله كاإلبقاء عميه حتى نهاية الحممة، كم  تمرير  عبر جمي  الكسائؿ االتصالي
 فرص إليصاله إلى الناخبيف.

 إستراتيجية التوقيت: 
كتركز هذ  اإلستراتجية عمى ضركرة االتصاؿ بالجماهير في مناسبات معينة. كهذا النكع مف 
االتصاؿ يسمح بإقامة دعامة لصكرة ايجابية كزيادة نسبة التعرؼ عمى المؤسسة، رف  نسبة المنخرطيف 

ناسؽ كالمشاركيف في نشاط المؤسسة ككذا إنماء إحساس الثقة لدل الجماهير، كما يسمح في خمؽ الت
حساسهـ باالفتخار بها، كما أنها فرصة الستقطاب الكادر المؤهؿ  كاالنسجاـ بيف العماؿ في المؤسسة كا 
لمتكظيؼ، ككثيران ما يظهر هذا النكع كتشجي  كرعاية مف طرؼ المؤسسة أك ما يعرؼ بالميسينا 

(Mécénat )(Boistel, 2011). 
المناسب لتنفيذ بعض برامج العالقات العامة، مثؿ إذف تقكـ هذ  اإلستراتيجية عمى اختيار الكقت 

 .مناسبات األعياد، شهر رمضاف كبعض األحداث البارزة، كهذا لرسـ صكرة جيدة لممشركع الجديد
                                                           

 (5) 
اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ" فٟ طجؼزٗ األٌٚٝ اٌزٟ ، األسزبر ػٍٟ ػدٛح فٟ وزبثٗ اٌّؼْٕٛ "األسس 1888أٚي ِٓ وزت ػٓ ٘زٖ االسزشارد١بد ػبَ 

، ٚػٕٙب رٕبلً اٌّإٌفْٛ اٌؼشة اٌىث١ش ِّب ٚسد فٟ ٘زا اٌىزبة اٌشائذ.1118رُ رحذ٠ثٙب ِشاسا حزٝ ػبَ 
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كلعؿ أهـ ما يتـ التركيز عميه في الحمالت االنتخابية هك كض  رزنامة لعمميات الحزب أك 
كر البديهية لبرمجة محكمة لنشاطات الحزب أثناء الحممة المرشح، كالتفكير جميان في هذا األمر مف األم

االنتخابية، كبرمجة نشاط جكارم في حي شعبي يكـ عيد ميالد فناف معركؼ في ذلؾ الحي، أك زيارة 
ميدانية إلى كالية في مناسبة معينة مرتبطة بتمؾ الكالية. فاختيار التكقيت المناسب لتنفيذ البرامج كالخطة 

 ات أمر مهـ في الحممة االنتخابية.كالقياـ بالنشاط
 إستراتيجية التريث: 

كتستخدـ خاصة عند مكاجهة حممة دعائية كاذبة مف خالؿ التريث كعدـ الرد اإلعالمي السري  
 .بؿ يفضؿ المجكء إلى القياـ بأعماؿ كأفعاؿ تنفي بطريقة غير مباشرة ما أثير حكؿ المنظمة مف الشائعات

كتستعمؿ المؤسسة في مثؿ هذ  الحالة برامج دفاعية في نكعيف مختمفيف؛ النكع األكؿ يركز عمى 
مكاجهة حممة هجكمية مف مصدر ما أك عقب حممة الشائعات أك الدعاية الكاذبة إلزالة أثارها. أما النكع 

براز جكانب تفكقها أك لتنم ية العامميف أك لدعـ الثقة الثاني فيستعمؿ البرامج العادية لمتعريؼ بالمؤسسة كا 
 . (ٕٖٗ، ص ـٕٚٓٓ)حجاب، بغرض البحث عف اآلراء المؤيدة كغيرها 

ما  مف خصائص الحممة االنتخابية أنها تنافسية بيف األحزاب كالمرشحيف، فالتنافس بينهـ غالبان 
 يؤدم إلى هجكـ مرشح عمى مرشح آخر، أك ظهكر معمكمات عبر كسائؿ اإلعالـ عمى مرشح معيف أك
ر، عمى حزب ما، كهنا عمى المرشح كالحزب التريث في بعض الحاالت، كعدـ الرد السري  كغير المحض  

خاصة عندما يتعمؽ األمر بالشائعات كالتي ال أساس لها مف الصحة، بؿ ينبغي القياـ بنشاطات تعرؼ 
تمؾ الشائعات أك كتقدـ معمكمات عمى الحزب أك المرشح لمسماح لمناخبيف بالحصكؿ عمى معمكمات تنفي 

 األكاذيب.
 إستراتيجية المفاجأة: 

ف حدكثه، ك بنشاط معيف دكف أف يتكق  المنافستتمثؿ هذ  اإلستراتجية في مبادرة المؤسسة لمقياـ 
 كهذ  اإلستراتجية تسمح لممؤسسة بجذب انتبا  الجماهير باعتبارها سباقة لمقياـ بذلؾ النشاط.

ا ما تستعمؿ هذ  اإلستراتجية برامج هجكمية لمن  كقكع ضرر معيف أك محاكلة تفادم بعض ككثيرن 
 . (ٕٖ٘، ص ـٕٚٓٓ)حجاب، األخطاء قبؿ حدكثها 

كهي إستراتجية مألكفة في المحظات األخيرة التي تسبؽ االنتخابات،حيث يصبح ألم معمكمة 
 .في ترجيح كفة أحد المرشحيف حاسـه  ر تأثي مهمةجديدة 

 االستراتجيات التفاعمية: .ب 
 إستراتجية المشاركة: 

تستخدمها المؤسسة لتشجي  األفراد عمى تقديـ اقتراحاتهـ ككجهات نظرهـ، كما تتيح الفرصة 
لمعامميف عمى اختيار ممثمهـ أك التعبير عف آرائهـ في صحيفة المؤسسة كغيرها، هذ  اإلستراتجية تنمي 

 .ر مف العامميف، الزبائف، الفاعميف...الخاإلحساس باالنتماء لدل مختمؼ الجماهي
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يجابي بيف عناصر الرسالة مف جانب، كاتجاهات كمعتقدات إكتسعى الرسالة إلى خمؽ ارتباط 
المتمقيف مف جانب آخر. كيستخدـ مخططك البرامج االتصالية في العالقات العامة هذا المدخؿ لمتأكيد 

ظمة كرؤل الجمهكر المستهدؼ. هذ  اإلستراتجية تجعؿ عمى كجكد اتفاؽ أك أرضية مشتركة بيف رؤل المن
 .(ٕٓٗ، ص ـٕ٘ٓٓعياد،  خيرتالجماؿ،  راسـ)المتمقيف ينظركف لممنظمة كسمككياتها بطريقة ايجابية 

كتركز هذ  اإلستراتجية عمى صياغة الرسائؿ االتصالية، حيث تعبر العبارات المستخدمة في 
الحمالت القائمة عمى إشراؾ المتمقيف نجاحان معتبران، لما لها مف قدرة الشعارات، كفي هذا الصدد، حققت 

نستهمؾ سمعة بالدم لضماف مستقبؿ إلى استخداـ شعارات " عمى التأثير القكم كالمتزايد، فمجأت مثالن 
حكؿ أخطار اآلفات االجتماعية، كتمجأ هذ  الحمالت إلى اإلشراؾ ألف  كعكية"، أك في الحمالت التأكالدم

 جمهكر كثيران ما يرفض الشعارات التي تأتي في صيغة األمر. ال
كيمعب هذا العنصر دكران محكريان في الحمالت االنتخابية، حيث تبحث األحزاب السياسية بإشراؾ 

" شعار حممة أكباما، نعـ نستطي المكاطنيف عبر الرسائؿ االتصالية خاصة الشعارات، عمى مثاؿ "
 ...الخ.ـٕٗٔٓحممة بكتفميقة في  ": شعارتعاهدنا م  الجزائر"
 استراتجيات حسب السوق:. ٗ

 إستراتجية االنتشار والتوسع: .أ 
هناؾ مؤسسات خاصة تهدؼ إلى الربح تتب  في إستراتجيتها مبدأ الغزك السري  لمجمهكر بمعنى 
البدء ببرنامج كاس  شامؿ تبذؿ فيه طاقة مادية كفنية كبيرة، كتستخدـ فيه كافة أساليب التأثير كالتشكيؽ 

ش التدريجي بعد أف لمكصكؿ إلى تأييد الجمهكر إلنتاج المؤسسة، ثـ يعقب ذلؾ التكس  نكع مف االنكما
 . (ٙٙ، ص ـٕ٘ٓٓ)مجاهد، تتكطد أركاف المؤسسة 

تنتهج األحزاب السياسية في حمالتها االنتخابية باختالفها، هذ  اإلستراتجية مف خالؿ االنتشار 
السري  عبر أجزاء في السكؽ السياسية، لتمس جمي  شرائح الجمهكر قبؿ المنافسيف، كذلؾ عف طريؽ  

ستراتجية عمى حممة تكسي  دائرتها التمثيمية في جمي  المقاطعات اإلدارية،  كال يقتصر استخداـ هذ  اإل
 انتخابية كاحدة، بؿ في كؿ حممة جديدة تحاكؿ األحزاب االنتشار السري .  

 إستراتجية التحالف:ب. 
في الحقيقة هذ  اإلستراتجية مرتبطة بجمي  الكظائؼ كليست فقط حكران عمى كظيفة العالقات العامة، 

ؤسسة المجكء إلى التحالؼ في حالة ما إذا لكف كثيران ما يينصح القائـ بالعالقات العامة في إدارة الم
تراجعت القدرة االستغاللية لممؤسسة، مما يجعؿ قيمة صكرتها تتراج  بشكؿ مستمر، كالعمؿ لالستفادة مف 
مؤسسة ذات صكرة جيدة، كما أف هذا النكع مف اإلستراتجية يسمح بتكحيد القكل في قطاع معيف إلنماء 

 رص لمحصكؿ عمى مكانة أحسف في السكؽ.القدرة التنافسية مف جهة، كخمؽ ف
لمبقاء في البيئة التنافسية اليكـ كم  التغيرات السريعة، تضطر المؤسسات القتراح كتقديـ قيـ بشكؿ 

 .(Audet, Bereron, 2005)متنامي كمستمر، كالتفكؽ يككف لمتي تنجح في دمج قيـ متعمقة بالزبكف 
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كثر استخدامان في الحمالت االنتخابية، حيث يتحالؼ تعتبر هذ  اإلستراتجية مف االستراتجيات األ
أك أكثر مف نفس التكجه السياسي، لتشكيؿ قكة تنافسية يمكنها التغمب عمى اآلخريف، كتمجأ  حزباف

 األحزاب إلى هذ  اإلستراتجية لتحقيؽ الفكز المؤكد كبمكغ هدؼ الحصكؿ عمى األغمبية في االنتخابات. 
 

 االستراتجيات في الحمالت االنتخابية:كيفية استخدام هذه 
كثيران ما تمجأ األحزاب السياسية أك المرشحكف إلى استعماؿ أكثر مف إستراتجية في الحممة 
االنتخابية، كما يمكف أف نطمؽ عميها تسمية البدائؿ اإلستراتجية التي تتكامؿ فيما بينها لتضفي قكة عمى 

 البرامج االتصالية لمحزب.

ألحياف كفي العديد مف الحاالت نجد أنه ال تكجد إستراتجية كاحدة ممكنة، كلكف في كثير مف ا
استراتجيات عديدة، كمف الخطأ أف يتـ تحديد إستراتجية كاحدة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ ينبغي كض  
أكبر عدد ممكف مف االستراتجيات الممكنة كالمقارنة فيما بينها قبؿ األخذ بإحداها. كنستطي  كذلؾ 

تها بالبدائؿ اإلستراتجية التي تمجأ إليها األحزاب السياسية حسب الظركؼ التي تنشط فيها، فمك أخذنا تسمي
فإنها تستخدـ لخمؽ إحساس االنتماء لدل المناضميف داخؿ الحزب، كما  -إستراتجية المشاركة–مثال 

شراكه أمر تعمؿ مف أجؿ جعؿ الجمهكر الخارجي )المتعاطفيف خاصة( كفاعؿ بالنسبة لنشاط ال حزب كا 
ضركرم خاصة في كقتنا الراهف نظران الحتداـ المنافسة، لذلؾ نجد أف الحزب يمجأ إلى سياسة الباب 
المفتكح لمجماهير الخارجية كاستقباؿ الشكاكم كاالقتراحات كأخذها بمأخذ الجد لتقديـ مشركع سياسي 

 كؿ المكجكدة كإلرضاء المكاطنيف.  لممشا الن كانتخابي يتماشى كمتطمبات السكؽ السياسية كيقدـ حمك 

ككثيران ما تفرض المعطيات استخداـ إستراتجيتيف في نفس الكقت، كذلؾ يتطمب االنسجاـ كالتكافؽ 
ستراتجية المفاجأة -بينهما مف خالؿ إعداد البرامج االتصالية. كعمى سبيؿ المثاؿ   -إستراتجية التكقيت كا 

ها، فتفاجئ النتخابية تبحث حكؿ التكقيت المناسب إلطالؽ برنامجنجد إدارة العالقات العامة في الحممة ا
 ف التي قد ال تتكق  حممتها. يف المنافسيبذلؾ األحزاب كالمرشح

 الخاتمة:
مما ال شؾ فيه أف الحممة االنتخابية في مجممها عممية اتصالية بامتياز، ألف االتصاؿ يمعب دكران 

ة السياسية بشكؿ عاـ كفي يالمشاركة الفعمية لممكاطف في العمممحكريان في العممية السياسية، حيث يضمف 
الحممة االنتخابية عمى كجه الخصكص، فاالتصاؿ الفعمي المبني عمى ثنائية االتجا  يجسد الديمقراطية 

 التشاركية بتفعيؿ مشاركة المكاطف في الشؤكف العامة.

سياؽ المجتم  الجزائرم، بدراسة اتصاؿ كلقد تمحكر تساؤلنا عف حقيقة تطبيؽ ما أكردنا  سالفان في 
األحزاب السياسية الجزائرية، كتكصمنا إلى نتيجة أساسية مفادها أف االتصاؿ السياسي المطبؽ في 
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أحادم االتجا  ينضكم تحت النمكذج  ـٕٚٔٓالحمالت االنتخابية عامة كالحممة االنتخابية لتشريعيات 
مناخبيف في ل فعالة الدعائي لالتصاؿ السياسي، ما دامت الكسائؿ االتصالية المطبقة ال تسمح بمشاركة

 في الحممة االنتخابية. غائبافالعممية االتصالية، كاستخمصنا أف النمكذجيف التسكيقي كالتحاكرم 
ة مف مرحمة البحث، كالتي تبدأ مف دراسة جمهكر تنطمؽ أم إستراتجية اتصالية انتخابية فعال

الناخبيف لتحديد احتياجاتهـ كتكقعاتهـ لضبط الرسائؿ كالكسائؿ االتصالية عمى أساسها، إال أف أغمبية 
األحزاب السياسية الجزائرية لـ تقـ بهذ  العممية، كاقتصرت العممية في مجممها عمى دراسة ممؼ الهيئة 

م تقدمه اإلدارة لألحزاب السياسية، كالذم يحتكم عمى معمكمات غير كافية. ما الناخبة في الجزائر الذ
غير كاقعييف بعيديف عف الحقيقة  اانتخابين  اأعطى في الغالب برامج انتخابية، لغة سياسية كخطابن 

السياسية، االجتماعية كاالقتصادية المعيشة في المجتم  الجزائرم، هذا ما شكؿ فجكة بيف البرامج 
حات جمهكر الناخبيف. كما يعاب عمى األحزاب السياسية كذلؾ أنها لـ تمجأ إلى عممية اختبار كطمك 

 الشعارات، البرامج عمى عينة مف جمهكر الناخبيف لمعرفة مدل استعداداتهـ لتقبؿ الرسالة االتصالية.
، كهذا ما ـٕٚٔٓ الراب  مف مايكيالحظ هيمنة النمكذج الدعائي عمى الحممة االنتخابية لتشريعيات 

يؤكد  االستعماؿ الكاس  كالكثيؼ لإلعالف السياسي لألحزاب السياسية، كالتي صممت في الغالب 
بالطريقة التقميدية، رغـ محاكلة بعض األحزاب السياسية إليجاد أفكار إبداعية جديدة لمممصقات 

قنيات االتصاؿ، أف تكض  كالتي يمكف أف نعتبرها ناجحة، رغـ أنه يمكف اليكـ م  تطكر ت  االنتخابية،
لكتركني، مكاق  إلشهارية لألحزاب معمكمات لالتصاؿ، مثؿ رقـ الهاتؼ، المكق  اإلفي الممصقات ا

التكاصؿ االجتماعي، كالتي تسمح لمناخبيف التكاصؿ م  الحزب، كتقديـ آرائهـ حكؿ الممصقات أك أمكر 
عي البصرم لـ يستخدـ أثناء الحممة عالني هك أف اإلعالف السمإلأخرل. كتركيزنا عمى الممصؽ ا

 بالجزائر. ـٕٚٔٓاالنتخابية لتشريعيات 
عالنية، اعتمدت األحزاب السياسية الجزائرية عمى التجمعات إلباإلضافة إلى الممصقات ا

)المهرجانات( االنتخابية كلك أنه بشكؿ ضعيؼ مقارنة بالسنكات الماضية كالتي أقيمت في القاعات 
الغرض، كالتي ألقيت فيها الخطب السياسية عمى جمكع األفراد الحاضرة، كتجدر اإلشارة المخصصة لهذا 

هنا أيضان إلى أف مثؿ هذ  النشاطات تمثؿ فرصة كتسمح لألحزاب السياسية لمحصكؿ عمى معمكمات 
 ب.الناخبيف لمتكاصؿ معهـ فيما بعد، إما لتزكيدهـ ببرنامج الحزب أك الطمب منهـ التصكيت لصالح الحز 

بتغطية معتبرة مف طرؼ الكسائؿ السمعية البصرية  ـٕٚٔٓحظيت الحممة االنتخابية لتشريعيات 
الكطنية )التمفزيكف كاإلذاعة العمكمييف(، إذ خصص التمفزيكف العمكمي حيزان زمنيان لبث نشاطات األحزاب 

ب حسب عدد القكائـ التي بشكؿ متساكو بعد النشرة الرئيسية، كقيسمت مدة التغطية اإلعالمية عمى األحزا
دخمكا بها االنتخابات كما كزعت الهيئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات الحصص المخصصة لممرشحيف 
، كتجدر اإلشارة هنا أف بعض األحزاب السياسية لـ تستعمؿ جؿ الحصص المتحصؿ  بشكؿ متساكو

عبر الكسائؿ السمعية البصرية كالذم يعكد عميها. باإلضافة إلى الظهكر السمبي لممرشحيف في مداخالتهـ 
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"  قبؿ التدخؿ في كسائؿ اإلعالـ. أما  Media trainingأساسان إلى أف المرشحيف لـ يخضعكا لمتدريب "
القنكات التمفزيكنية الخاصة فاقتصر دكرها في التغطية اإلعالمية لمجريات الحممة االنتخابية، كلقد حددت 

اصة معتمدة، لممشاركة في تغطية مجريات الحممة االنتخابية، كالتي تشرؼ قنكات خ خمسةكزارة االتصاؿ 
عميها سمطة الضبط السمعي البصرم، كتجدر اإلشارة هنا أف بعض األحزاب تشككا مف انحياز بعض 

 كسائؿ اإلعالـ لحزب دكف آخر.
ي المشاركة مف تقنيات تحقيؽ االتصاؿ الثنائي االتجا ، كالذم يسمح بمشاركة جمهكر الناخبيف ف

، Porte à porteفي تصميـ كتنشيط الحممة االنتخابية هي تقنية باب إلى باب )الطرؽ عمى الباب(
، كالتي تسمح كذلؾ بجم  ةكهي تقنية تسمح بشخصنة العممية االتصالية، كاالستماع إلى كؿ فرد عمى حد
نها شبه منعدمة في الجزائر المعمكمات حكؿ الناخبيف، فإف تطكرت هذ  التقنية في الدكؿ الغربية، فإ

، إال أنها طبقت مف طرؼ بعض األحزاب )في بعض ـٕٚٔٓخاصة في الحممة االنتخابية لتشريعيات 
ف، كيعكد عدـ تكثيؼ استعماؿ هذ  التقنية إلى اإلمكانيات البشرية التي ك الكاليات(، ما أكد  المبحكث

الثقافي كاالجتماعي لممجتم  كالذم ال يشج  استعماؿ لى السياؽ ا  تتطمبها لمقياـ بهذ  العممية مف جهة ك 
 مثؿ هذ  التقنيات.

في الحقيقة بدأت األحزاب السياسية الجزائرية في تطبيؽ تقنيات االتصاؿ الثنائي االتجا  مف خالؿ 
الجكارية، كالتي تسمح لرؤساء األحزاب أك المرشحيف الحديث مباشرة م  المكاطنيف، كتسمح هذ   جكالتال

يقة في طرح المكاطنيف النشغاالتهـ مباشرة. كأرج  بعض المحمميف كالمتتبعيف لمحممة االنتخابية الطر 
أف األحزاب السياسية لجأت إلى ذلؾ لعدـ قدرتها عمى التعبئة مف أجؿ التجمعات  ـٕٚٔٓلتشريعيات 

ـ مباشرة كاالستماع االنتخابية. إال أننا نرل أف هذ  الطريقة أحسف لالقتراب مف المكاطنيف كالحديث معه
ككضعها في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي،  جكالتإليهـ. كلقد لجأت األحزاب السياسية لتصكير هذ  ال

 لمسماح لمستخدميها مشاهدتها كالتعميؽ عميها ما يسمح لهـ بالمشاركة في النقاشات.
ت تطكرت الممارسة السياسية لتكاكب التطكر التكنكلكجي في مجاؿ االتصاؿ، إذ سمح

التكنكلكجيات الحديثة لالتصاؿ التقرب مف المكاطنيف، فمقد لجأت األحزاب السياسية الجزائرية إلى 
، فأغمبية األحزاب ـٕٚٔٓ في الراب  مف مايكنترنت في الحممة االنتخابية لتشريعيات إلاستعماؿ ا

إذ سمحت هذ  المكاق   ا، يتـ فيها بث المعمكمات حكؿ برنامج األحزاب،لكتركنين إا السياسية تممؾ مكقعن 
لممكاطنيف الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ البرنامج االنتخابي كاألفكار السياسية التي اقترحها الحزب. أما 
فيما يخص مكاق  التكاصؿ االجتماعي، فمقد طغى استخداـ مكق  الفيس بكؾ في الحممة االنتخابية 

ستخدمكف هذا المكق . لكف تجدر اإلشارة هنا ، كهذا يعكد إلى أف أغمبية المكاطنيف يـٕٚٔٓلتشريعيات 
إلى أف صفحات األحزاب السياسية غير مسيرة بشكؿ جيد مف طرؼ القائميف عميها، حيث أنها ال تتفاعؿ 
بالشكؿ الالـز م  تعميقات كمشاركة المستخدميف، بؿ أف أغمبية األحزاب تطبؽ بشكؿ كبير إستراتجية 
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شر معمكمات حكؿ برنامجها االنتخابي، كلكف لـ تستط  تحقيؽ إعالمية عبر المكق ، كالتي تقتضي ن
 التفاعؿ الفعمي م  مستخدمي المكق . فيما غابت المكاق  األخرل مثؿ تكيتر.

كاف بإمكاف األحزاب السياسية الجزائرية، تصميـ فيديكهات إعالنية، كنشرها عمى مكق  اليكتكب، 
عادة نشرها عبر المكاق  األخرل، كاألجدر أن ها تعيد نشر فيديكهات التغطية اإلعالمية، قصد جذب كا 

المستخدميف، فكسائؿ التكاصؿ االجتماعي تسمح بتشكيؿ الشبكة فيما بينها، كتتيح التقنيات الحديثة في 
تسيير هذ  المكاق  في نفس الكقت، كحتى برمجة ما نريد نشر ، نذكر هنا عمى سبيؿ المثاؿ مكق  أكت 

 . Hootsuiteسكيت 
نترنت مف األمكر اإلستراتجية التي تسمح لألحزاب السياسية إلالتعبئة السياسية عبر اأصبحت 

لمتأثير عمى جمهكر الناخبيف، نترنت إلالمتكاصؿ م  الجماهير، كظهر اليكـ مؤثركف جدد يستخدمكف 
كعدـ قدرة األحزاب عمى تبسيط المغة السياسية المستخدمة في الحممة االنتخابية لترجمة أفكارها كتكصيمها 
لمناخبيف، ما أدل باألحزاب السياسية في هذ  الحممة االنتخابية لمكاجهة مشكمة العزكؼ السياسي. فعدـ 

. كينبغي اإلشارة هنا، إلى أف نترنتإلاهكر مؤثريف جدد عبر قدرتها عمى خمؽ تفاعؿ فعمي أدل إلى ظ
 األحزاب السياسية الجزائرية كاجهت مشكؿ العزكؼ االنتخابي، هذ  الفكرة التي دعمتها حممة

"ال أنتخب" عمى شكؿ فيديك مصكر لمعيشة الشعب الجزائرم كالتي أطمقها المدكف ، "مانصكتيش"
DZJoker عبر مكاق  التكاصؿ االجتماعي. كال يمكف الجـز هنا أف نسبة  ، كالتي القت ركاجان كبيران

العزكؼ السياسي راج  باألساس إلى تأثير هذا الفيديك، لكف يمكف القكؿ أنه كاف حديث الكثيريف مف 
 الشباب. هذ  النقطة تشكؿ مكضكعان مهمان لمبحكث القادمة لمدراسات في تخصص االتصاؿ كالسياسة.

إستراتجية التركيز،  ـٕٚٔٓية الجزائرية في الحممة االنتخابية لتشريعيات طبقت األحزاب السياس
االجتماعي، كهذا نظران لمفترة الصعبة التي تعيشها الجزائر -حيث ركز اتصالهـ عمى المحكر االقتصادم

 الراجعة إلى األزمة االقتصادية نتيجة انهيار أسعار البتركؿ. 
 ٕٓلجزائرية لتطبيؽ إستراتجية التكقيت، حيث يعتبر تاريخ فيما لجأت أغمبية األحزاب السياسية ا

، حيث ـٕٔٓٓكالربي  األسكد  ـٜٓٛٔريؿ جد مهـ لمنطقة القبائؿ كالذم يمثؿ ذكرل الربي  األمازيغي بأ
ا لترقية انتهزت األحزاب السياسية الفرصة إلدراج مكضكع األمازيغية في خطاباتهـ السياسية، كقدمكا كعكدن 

 األمازيغية.المغة 
في حيف لجأت بعض األحزاب السياسية الجزائرية عمى غرار أحزاب التيار اإلسالمي إلى تطبيؽ 
إستراتجية التحالؼ بتشكيمها تكتالت، كهدؼ هذ  التشكيالت في تشكيؿ هذ  التحالفات هك تجمي  القكل 

مف حركة النهضة  كؿكقعت ، حيث "ـٕٚٔٓ ككالعمؿ سكيا مف أجؿ تحقيؽ النجاح في تشريعيات ماي
بينها ” التحالؼ االستراتيجي“، عمى كثيقة يناير ٕٔكجبهة العدالة كالتنمية كحركة البناء الكطني، السبت 

 االتحاد مف أجؿ النهضة كالعدالة كالبناء".“تحت تسمية 
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Abstract 

       The election campaign is an important time in politicians 'work, as it can 

be considered a privileged communication process, as parties and candidates 

intensify contacts to gain citizen confidence and thus voters' voices and seek 

new communication techniques and use them in the electoral battle to win at the 

expense of competitors. The communication method has changed radically 

today, after the inability of unidirectional means of communication to create the 

confidence needed by the electorate, and with the increasing lack of interest of 

citizens in political matters in general and electoral campaigns in particular, it 

became necessary for political parties to move towards bilateral communication 

or We seek to review how Algerian political parties communicate with voters 

during the electoral campaign of the 2017 Legislatures and the extent to which 

they apply modern means of communication that guarantee the participation of 

voters. And interact with them. 

 

Keywords: Political Communication, Electoral Campaign, Political 

Declaration, Political Public Relations. 
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