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 :توطئة

 الفكر و الفكریة متاشیا وأعماهلم ألحباثهم خصبا جماال الدمیقراطیة فكرة من واملفكرین الفالسفة أخذ لطاملا

 الظامل، واحلكم االستبداد واخلروج من التحرر عن البحث إىل یقضي والذي نةاألزم تلك يف الشعوب لدى السائد

 الشعب یقوم أن هو احلايل املفهوم إىل بنفسه وصوال نفسه حیكم للشعب حیق أنه یفید الذي اإلغریقي ابملفهوم بدا  

 الكربى الدول يف األخری هذا جتسید لصعوبة راونظ ذلك مباشرة ممارسة أو طوعا حیكمه أو ینوبه من ابختیار

 إال یكون ال الدول،وهذا من كثری يف السیاسي الواقع على بقوة نفسها النیابیة تفرض الدمیقراطیة أن جند خاصة

 سلطة ممارسة على الشرعي التداول فكرة حتمي جیعلها مما الناخبنی مع إرادة تتطابق نزیهة وشفافة ابنتخاابت

  .نزیه تخايبان بنظام الشریفة املنافسة ظل يف احلكم

 من العملیة هذه به تتمتع ملا القرار وصناع واملمارسنی واملنظرین الدارسنی ابهتمام االنتخاابت موضوع حیظى

 طبیعة حبسب وذلك البلدان، خمتلف يف واملكانة القوة وتوزیعات األخرى، السیاسیة العملیات بقیة يف أتثریات

 .فیها االنتخابیة العملیة ومكانة واملؤسسة السیاسیة واهلندسة السیاسي النظام

 یستطیع وسیلة وتعد الدمیقراطیة، واحلیاة الصاحل احلكم امنظ وأسس مقومات أهم إحدى االنتخاابت تعد

 القرار صنع يف الناس مشاركة من تعزز االنتخاابت أن كما املدنیة، وحقوقهم حرايهتم خالهلا محایة من املواطنون

 املشاركة حالة إىل والتعنی و املركزیة البریوقراطیة مرحلة من الصعید هذا على تمعاجمل انتقال إىل تؤدي وابلتايل

 واالحتقان اجلدل حالة إهناء يف سیساهم االنتخاابت وإجراء من خالل صندوق االقرتاع، األكفأ للقیادة واالختیار

 املناخ فإن ذلك إىل قراطي،الدمی التجدید غیاب بسبب اجملتمع يف الناس لدى املرتاكم واالجتماعي السیاسي

 اإلنسان و حقوق والدمیقراطیة فالتنمیة و انفعة، رشیدة القلیلة املتاحة بطریقة املوارد إدارة من میكن الدمیقراطي

 ضمان أجل من اجلاد العمل الفاعلة اجملتمع قوى من تتطلب مما ، متناغمة بصورة معا   السری هلا ینبغي مفاعیل



 ـــــــــــــــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــــــــ

2 

 

 وهیئات مؤسسات يف الرغبة من تنطلق اليت االنتخاب عملیات يف والشفافیة النزاهة عایریوم الضوابط، من جمموعة

 .1الرشیدة واإلدارة الدمیقراطیة ریمعای احرتام ومفاهیم احلرايت من أفضل مستوى إىل للوصول دمیقراطیة، حكم

 

 طرح اإلشكالية:

ــــــــــــــــــن األخیــــــــرة، عزوفــــــا كبریا عن املشاركة يف االنتخاابت. مما شهدت بعض الـــــــــــــــــــدول و خاصة اجلزائر يف السنیـ

 یؤدي هذا إىل طرح اإلشكالیة التالیة:

 ؟ ما هي أسباب عزوف املواطن اجلزائري عن املشاركة يف االنتخاابت

 و میكن تقسیم هذه اإلشكايل إىل األسئلة الفرعیة التالیة:

 ت االصطالحي  يف إطار القانون يف التشریع اجلزائري؟  ما مفهوم االنتخااب ✓

 ما هي العالقة بنی الوسائل االتصالیة يف احلمالت االنتخابیة و سلوك الناخبنی؟ ✓

 ما هي أسباب التزاید املطرد يف العزوف عن االنتخاابت يف اجلزائر و خاصة يف اآلونة األخریة؟  ✓

 

  الفرضيات: 

 ، و كإجابة أولیة عنها قمنا بوضع الفرضیات اآلتیة:و لإلجابة عن هذه اإلشكالیة

االنتخاب هو وسیلة أساسیة إلسناد السلطة يف الدمیقراطیة النیابیة بقیام الناخبنی ملمارسة حقوقهم  ✓

 يف اختیار ما میثلهم يف املؤسسات احلاكمة للدولة.

 سلوك معنی. میكن لوسائل اإلعالم التأثری و التوجیه بطریقة أو أبخرى الناخبنی إىل ✓

 هناك أسباب شخصیة و أخرى موضوعیة لعزوف املواطننی على االنتخاابت. ✓

                                                 
 .02ص  2005ن فلسطي .تمدنامل الحوار بمجلة منشور  مقال.االنتخابات على الرقابة املدني في املجتمع منظمات دور  .العاطي عبد صالح.د 1
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 :أمهية املوضوع

 آنیــــــــــــــــــــة بصــــــــــــورة السیاسیة املشاركة وسائل من كوسیلة به االعرتاف یتم مل ذكره السالف ابملعىن و االنتخاب إن

 أفراد میارسه كحق و أتكیده به االعرتاف مت فقد ذلك من العكس على بل ، العامل دول خمتلف قبل من تلقائیة و

نتیجة  القرار صنع مراكز خمتلف يف مھإرادات عن التعبری و مھلتمثیل یشاءون من تعینی اجل من الشعب

ة على و سنهدف من خالل هذه الدراسة إىل اإلجاب السلطــــــــــة. و الشعب بنی عنیفة و ومریرة طویلة لصراعات

ملاذا أصبح اجلزائریون ال یذهبون إىل التصویت يف االنتخاابت، بینما كانت »السؤال الذي یطرحه العام و اخلاص: 

 .هذه االنتخاابت يف السابق تعرف نسب مشاركة عالیة تفوق الثماننی

 

 مربرات اختيار املوضوع

 تتمثل فیما یلي: 

 خب إىل عدم أداء حقه و واجبه الوطين.حماولة معرفة األسباب احلقیقة اليت تؤدي ابلنا ✓

رصد الدور احلقیق لوسائل اإلعالم املختلفة كفاعل أساسي و تقلیدي يف التأثری على سلوك  ✓

 املواطننی.

 :األهداف

 إىل: احلالیة الدراسة تستهدف

 التأثری على الناخبنی. يف مسامهتها و السیاسي اجملال يف وسائل االتصال دور إبراز ✓

  حتدید أسباب عزوف املواطن اجلزائر على التصویت.حمولة فهم و  ✓

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــــــــ
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 حتديد الدراسة:

نتائج لتعاجل الدراسة موضوع االنتخاابت يف اجلزائر، يف حنی ارتكزت دراسة املوضوع على املقارنة 

 .2017و  2012االنتخاابت التشریعیة للسنتنی 

 

 منهجية البحث:

حتلیل أبعاده و اإلجابة على السؤال الرئیسي املطروح  بغیة اإلملام و اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع و

سابقا قمنا إبتباع املنهج الوصفي من أجل تقدمي مفاهیم أساسیة لالنتخاابت. كما مت استخدام املنهج التحلیلي و 

 ذلك من خالل دراسة و حتلیل املعطیات املتحصل علیها عن طریق شبكة االنرتنت.

 

 :خطة البحث

 التطبیقي، اجلانب يف والثاين النظري، اجلانب يف املتمثل األول :أساسینی قسمنی إىلث ا البحهذ تقسیم مت

األول خصص ملفهوم االنتخاابت، أمهیتها، طبیعتها و أنواعها أما الفصل  فصلنی، النظري للجانب خصصنا حیث

ور وسائل االتصال يف الثاين فقد حاولنا فیه التعرض إىل خمتلف مفاهیم حول احلملة  االنتخابیة و حتدید د

 : لدراسة مقارنة حول بعض اإلحصائیات اخلاصةالثاين اجلانب خصص حنی يف  احلمالت االنتخابیة.

ولة تفسری ظاهرة العزوف.ا، و كذا حم2017 و 2012ابالنتخاابت 
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 :متهيد

للبحث ملا تتضمَّنه تشكل الدراسة النظریة عند معاجلة أي موضوع أكادمیي، الّدعامة الرئیسیة واملوجه األساسي 

من حْتدیٍد للمفاهیم واملداخل املنهجیة الّضُروریة لفهم الظاهرة و اإلحاطة هلا، و إذا كان ذلك مطلواب يف العلوم 

الرايضیة والفیزايئیة، فهو ضروري يف العلوم اإلنسانیة املتمیٍّزة بثرائها اإلبستمولوجي وتعدد مدارسها وأهدافها، 

رورة عند دراسة موضوع االنتخاابت، وهي احلال ابلنسبة هلذه الدراسة اليت حتاول ویكون األمر أكثر من ض

اإلحاطة مبوضوع االنتخاابت من الناحیة النظریة رغم اتٍّساع هذا اجلانب وتعدده؛ وهذا من خالل مبحثنی: یتعلق 

لثاين فخصص لتحدید املبحث األول مفهوم االنتخاابت و تكیفها القانوين، طبیعتها وتطورها. أما املبحث ا

 .تصنیف النظم االنتخابیة و هیئة الناخبنیعلى أسالیب االنتخاب مع ذكر أنواعه، كما سنتطرق فیه 
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 املبحث األول: ماهية االنتخاابت

 القدمیة بعض احلضارات يف الظاهرة هذه وتطور نشأة رصد سنحاول االنتخاابت، تعریف إىل التطرق قبل

 دیثة.احل احلكم ونظم

 مفهوم االنتخاابت :األول املطلب

 والتطور النشأة :: االنتخاابتأوال

 هذه أن إال اللربالیة، الدمیقراطیات وخاصة االنتخاب ظاهرة سواء حد على واحلدیثة القدمیة احلكم نظم عرفت

 1املباشرة. الدمیقراطیة نظام تطبیق يف فشلت اليت الغربیة النظم يف وانتشرت اشتهرت الوسیلة

 واليت اجملتمع يف العلیا الطبقة هي اإلغریق)أثینا( عند األحرار املواطننی طبقة كانت القدمیة احلضارات ففي 

 العهدین يف الرومان االنتخاب عند مسألة سادت كما .واألجانب الرق طبقات دون السیاسیة املشاركة حبق تتمتع

 .2واجلمهوري امللكي

 يف واضحا ذلك جتلى وقد احلكام، اختیار طرق من أخرى أمناطا نفسهال أوجدت فقد اإلسالمیة احلضارة أما

 البیعة نظام طریق عن یتم الدولة ورائسة إلدارة املرشح اختیار كان أین الراشدین، اخللفاء عهد يف اإلسالم صدر

 .علیه املسلمنی مجاعة وموافقة العامة

 خصوصیتها اختالف على احلضارات من لعدیدا يف سادت االنتخاابت ظاهرة أن یتضح آنفا بیانه تقدم مما

 االنتخاابت موضوع حضي حیث املعرفیة، األطر وتعدد تنوع يف كبری وبشكل الحقا ساهم مما البیئیة، ومقوماهتا

 یعىن مشرتكا موضوعا ابعتباره سواء، حد على واالجتماعیة السیاسیة الدراسات يف واملختصنی الباحثنی ابهتمام

 )سیاسیة، اختالفها على االنتخابیة العملیة يف صریورة واملتحكمة فیه املؤثرة والعوامل نتخايباال السلوك بدراسة

 (.اخل...اقتصادیة و اجتماعیة قانونیة،

                                                 
 102،ص   2009اجلزائر، اجلامعیة، املطبوعات دیوان ،  10ط .املقارنة السیاسیة والنظم الدستوري القانون بوالشعری، سعید 1
 49، ص   1998الشمس ، عنی جامعة دكتوراه، أطروحةدراسة مقارنة   وضماانته، االنتخاب حق حممود، احلمید عبد فاروق 2
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 جمملها يف استندت واليت له، املفسرة العملیة واملناهج الفكریة األطر بتعدد االنتخاب معىن ارتبط فقد وابلتايل

 التحلیل هبدف االنتخايب االجتماع علم فنشأ به، احملیطة الظروف منظور من النتخايبا السلوك وحتلیل دراسة إىل

 فرنسا دولة من البدایة كانت حیث 1الغربیة. البلدان يف نسبیا مبكر بشكل سعو ت و االنتخايب للسلوك العلمي

 إبعطاء اإلیكولوجي قرتاباال إطار يف  "سيجفر يد أندريه" يالفرنس الباحث قام أین األوىل، العاملیة احلرب قبل

 وفسر البشریة واجلغرافیا االنتخاابت جغرافیا بنی الوثیق االرتباط مدى فیه وضح لالنتخاابت سوسیولوجي حتلیل

 العامل وأخریا العقاري، العامل التارخیي، العامل :أي فیه مؤثرة متغریات ثالثة منظور من الناخبنی سلوك خالله من

 يف األمریكیة السلوكیة املدرسة بروز أن غری 2. "فرنسا لغرب السياسي اجلدول "لفهمؤ  يف وجسد ذلك ،الدیين

 الناخب" كتاهبما يف "لسون ريب و سفيلد راالز  بول " أعمال خالل من املاضي القرن ومخسینیات أربعینیات

 محله مبا االنتخاابت، اجتماع علم على جدیدة صبغة أضفى قد "متشيغن" مدرسة من 1960 سنة "األمريكي

 السیاسي، والسوق العقالين الناخب فكرة بنی ربط حیث الناخبنی، سلوك وحتلیل لتفسری جدیدة مفاهیم من

 لـــــــــــــــاملی ظاهرة أن مفادها نتیجة إىل توصل أین االنتخاابت، جمال يف االجتماعیة احلتمیة لظاهرة دراسته عن فضال

 والثقافیة، االجتماعیة )املكانة اجتماعیة میزات أو مبتغریات مسبقا حمددة األمریكي الفرد لدى السیاسي اخلیار أو

 دراستهما يف "الشات رومان"و "صلب بيرت "الباحثان ذهب املغزى نفس ىل ا   و  3وغریها(. واإلقامة الدین

 .4نتخايباال السلوك دراسة يف دمیغرافیة السوسیو العوامل أمهیة إىل أشارا حیث ،  2003سویسرا النتخاابت

 هيملو روز "و"ابتلر" الباحثنی مع بریطانیا وخاصة أورواب بلدان ابقي يف الدراسات هذه انتشرت ذلك وبعد

 التوقع ظاهرة لدراسة الرايضي  واإلحصائي، التحلیل على االعتماد بضرورة االعتقاد زاد حیث أملانیا، وكذلك "ين

 األحزاب مقدمتها ويف اإلعالم ووسائل السیاسینی لالفواع من للعدید أساسي كمطلب االنتخايب والتنبؤ
                                                 

  85ص (،ن.س.،)د(،ن.ب.،)د والتوزیع، والنشر اجلامعیة للدراسات املؤسسة ، 3ط ، اللمع هیثم :ترمجة .السیاسیة واملؤسسات السیاسة علم معجم وآخرون، هرمیه غي 1
 149ص  (،ن.س.اجلزائر،)د اجلامعیة، املطبوعات دیوان .وقضاايه مبادئه السیاسي، االجتماع علم السویدي، حممد 2
 86، 85ص ص، .السابق رجعامل هرمیه، غي 3

4 Peter Selb, et Romain Lachat, l’évolution du comportement électoral, Genéve, Elections 2003. institut für 
pflegewissenschaft der universität. Zürich, 2004,p-p 2-16.  
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 السیادة عن الناخبون فیه یعرب الذي "السیاسي "وصف لالنتخاب احلدیث الدستوري الفقه أضاف و 1السیاسیة.

 ةــــــــــــــــــــــــــالتشریعی أو الرائسیة االنتخاابت يف سواء مستوايهتا، اختالف وعلى االنتخابیة املناسبات خمتلف يف الوطنیة

 2و الوالئیة(. )البلدیة احمللیة االنتخاابت مستوى على أو

 اهلیئات تكوین طریق عن یتحقق والذي سیتوالها، ملن السلطة إلسناد الدمیقراطیة الوسیلة هو االنتخاب وابعتبار

 عن السیاسیة یاةاحل يف إدماجهم هبدف لألفراد السیاسي احلق هذا الدول دساتری خمتلف كفلت فقد النیابیة،

 فقهاء بنی اجلدل اثر فقد وعلیه واحمللیة، الوطنیة شؤوهنم تسیری يف مباشرة غری أو مباشرة بطرق إشراكهم طریق

 الناحیة من خاصة االنتخاب ملعىن معنی مفهوم وحتدید إجیاد حول السیاسیة النظم ودارسي الدستوري القانون

 االصطالحیة.

 : االنتخاب لغة:اثنيا

 و االنتقاء، و أیضا االختیار واالنتزاع االقرتاع واالنتخاب اختاره، أي الشيء انتخب أي خنب من" اباالنتخ

 3."الرجال من خیارهم تعين القوم وخنبة منه، اختاره ما والنخبة

 وأحسنهم أفضلهم إىل الوصول هبدف اخلیارات من جمموعة بنی من واالنتقاء االختیار معىن أیخذ فاالنتخاب إذن

 4وأفضلهم. خیارهم أي القوم خنبة یقال إذ

 : االنتخاب اصطالحا:اثلثا

 هذا يف أحباثها ابشرت اليت العملیة والبحوث الفكریة الدراسات بتعدد لالنتخاب االصطالحي املدلول اتسع

 لفرز آلیة جمرد اعتبارها بنی هلذه الظاهرة النظر وجهات الزوااي تنوع عن فضال طبیعتها، اختالف على املوضوع

                                                 
 – 2009قسنطینة،  جامعة السیاسیة،، والعلوم احلقوق السیاسیة، كلیة العلوم قسم ماجستری، ،)رسالة"ائراجلز  يف احلكم لرتشید االنتخايب النظام إصالح "سویقات، الرزاق عبد 1

  2(، ص 2010

2 Philippe Ardant, Institution politiques et droit constitutionnel.12eme edit L.G.D.J, Paris. 2002; P 206. 
  22، ص  2010ن( ، .ب.)د احلدیث، اجلامعي املكتب .وضماانهتما حوالرتشی االنتخاب حقا الواسعي، حممد منصور 3
 353، ص 2003القاهرة،  ، احلدیث دار ا.املنری املصباح الفیومي، علي بن حممد بن أمحد 4
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 املبدأ یكفل سیاسي منطق وفق قانونیة( واستعماهلا )نظرة االنتخاب يف الفائزین وحتدید الناخبنی أصوات

 .ككل  السیاسیة العملیة صریورة يف الدمیقراطي

 املرشحنی عدد من بنی من شخص اختیار" أنه:  على االنتخاب یعرف السیاسي القاموس أو فاملعجم  -

 1 ."إلیها ینتمي اليت ةاجلماع میثل انئبا لیكون

 حیث االقرتاع نفسه هو االنتخاب أن اعترب فقد والدولیة والدستوریة السیاسیة املصطلحات قاموس أما - 

 أشكاال االقرتاع ویرتدي ما، مرشح ملنصب انتخاب بشأن رأیه عن ابلتعبری املواطن حق هو االقرتاع حق " أن یرى

 2 ".خمتلفة

 اإلرادات فیه حنو تتسابق على االختیار يف احلق ممارسة هو " االنتخاب أن سيالفرن الفقه اعترب فیما - 

 3 ."املمارسة لتلك املؤهلة

اقرتاهبا السلطة إسناد يف األخرى األسالیب ابقي مع االنتخاب مفهوم تعارض ويف -   الطرق من أكثر و ا 

 زاویة من املسألة هذه "دوفرجيه موريس" الباحث عاجل فقد االنتخاب، آلیة من املغزى خالف على الشرعیة غری

 نــــــــــــــــــــــــــــوالتعیی ةـــــــــــالوراث مع متعارضة وهي احلكام لتعینی طریقة إنه الدمیقراطي، النمط قاعدة هو االنتخاب" :أن

 يف "هنتنجتون صاموسل "ودعم    ."4السلطة إىل للوصول استبدادیة طرق هي واليت السلطة على االستیالء أو

 االنتخاابت مسألة بنی بربطه الفكرة هذه " 20 القرن أواخر يف اطير الدميق التحول من الثالثة املوجة" كتابه

 5الدمیقراطیة. خالهلا ومن هبا تعمل اليت الطریقة أهنا على االنتخاابت يف یرى حیث الدمیقراطیة وظاهرة

                                                 
  129، ص 1968القاهرة،  العربیة، النهضة دار ، 3ط .السیاسي القاموس هللا، عطیة أمحد 1

 161، ص 2004لبنان،  انشرون، لبنان مكتبة.والدولیة والدستوریة لسیاسیةا املصطلحات قاموس سعیفان، أمحد 2
3 Jean Paul Charnay, Le suffrage politique en France. Paris, 1965, P 24.   

والتوزیع،  والنشر للدراسات ةاجلامعی سعد(، املؤسسة جورج :ترمجة ى.) الكرب السیاسیة األنظمة الدستوري، والقانون السیاسیة ملؤسسات دوفرجیه،ا موریس 4
 58ص  (،ن.س.،)د(،ن.ب.،)د
  
 255، ص1993دار سعاد الصباح،  علوب(،  الوهاب عبد :)ترمجة  20القرن أواخر يف رطي ا الدمیق التحول من الثالثة املوجة هنتنجتون، صامویل 5
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 :اعتباره خالل من احلكام على السیاسیة الشرعیة إضفاء يف االنتخاب عملیة "برو فليب" جسد كما -

 1 ".احلكومیة السلطات على شرعي طابع إلضفاء هتدف معقدة عملیة هو االنتخاب"

 حیث االنتخاب أسلوب على السیاسیة الشرعیة صفة إضفاء حاولت التعریفات هذه جممل أن تقدم مما یبدو

 ومظاهر التمثیل جوانب جتسید انحیة من دمیقراطیة األكثر ابعتباره السیاسیة السلطة إسناد طرق أحسن اعتربته

 االنتخاب مدلول عاجلت من اجملال هذا يف النظریة اإلسهامات من هناك أن غری .السیاسیة العملیة يف املشاركة

إجرائیة قانونیة تقنیة جمرد اعتربته حیث به، منوط هو مما أضیق زاویة من  مؤشر أو التصویت عملیة لتوضیح و ا 

 .السیاسیة املشاركة نسبة لقیاس

 والتصرفات اإلجراءات من جمموعة " :ابعتباره االنتخاب، يف اإلجرائیة الناحیة على منهم البعض ركز فقد

 ورضاء مبوافقة الدولة يف العلیا احلاكمة اهلیئات حتدید مبقتضاها خیضع احل، واملر األطراف متعددة القانونیة

 حیث "هوريو أندري "الباحث ذهب املغزى نفس ىل ا   و 2  ."اجملتمع يف قیقیةاحل السلطة أصحاب احملكومنی

 عن احلكم ممارسة ویستطیعون میثلوهنم الذین األفراد املواطنون هبا خیتار اليت الكیفیة يف یتمثل االنتخاب " :أن رأى

 3 "انتخبهم. من لدى املفضلة السیاسة تطبیق طریق

 تعینی بعملیة القیام أجل من قانونیا املؤهلة اإلرادات يف تسابق " :هو قانوينال املنظور هلذا وفقا فاالنتخاب

    4". احلكام

 يف جتسد فقد السیاسیة املشاركة نسبة على للحكم معیار د جمر أهنا أساس على االنتخاابت إىل النظر ماأ

 عند سواء السیاسیة شاركةامل درجة على احلكم مؤشرات إىل أهم االنتخاب ضم والذي "دوفال دومينيك" أعمال

 1.اخنفاضها عند أو ارتفاعها
                                                 

 306، ص1998بریوت،  والتوزیع، للنشر امعیةاجل املؤسسة (، صاصیال عرب حممد :ترمجة السیاسي، ) االجتماع علم برو، فلیب 1
 26، ص 2009عمان،  دجلة، دار ،.زهتها ا ون حریتها ضماانت االنتخاابت، العبديل، مظلوم سعد 2

3 André Hauriou, Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques; Montchrestien, Paris , 1968, 
P 214. 
4 Jean Paul Jague, Droit constitutionnel et institutions politiques.3eme édition, Dalloz. ,Paris ,1963, P24.  
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 اإلجراءات من مجلة عن فضال فیها املشاركة األطراف من جمموعة تتضمن االنتخاب عملیة كانت ذا ا   و

 العملیة" معىن طیاته بنی حیمل الذي املضمون هذا على الوقوف من البد فانه وأهدافها، لصریورهتا احملددة واملراحل

 تعینی إىل رئیسیة بصورة تؤدي اليت واملادیة، القانونیة واألعمال اإلجراءات جمموعة يف تتمثل واليت "خابیةاالنت

 القواننی إطار يف وتدخل للمواطن، السیاسیة احلقوق من حق الصفة هبذه وهي الشعب أفراد قبل من احلكام

 2 ."االنتخاب قانون حتدیدا ضمن أكثر أو السیاسیة

 أجهزة خمتلف ضمن السیاسیة احلیاة يف للمواطننی السیاسیة املشاركة وسائل من وسیلة هو فاالنتخاب إذن

 هذه ضمن الشعبیة اإلرادة ملبدأ و متثیال جتسیدا وذلك (حملیة قومیة،) مستوايهتا اختالف على احلكم وهیئات

 أفضل فهو االنتخاب، قانون حیددها اليت القانونیة والعملیات اإلجراءات من مجلة خالل من املنتخبة اجملالس

 .السیاسیة العملیة يف الدمیقراطیة ملبدأ حتقیقا شرعیة بطریقة السیاسیة السلطة إلسناد طریقة وأحسن

 و طبيعتها: أمهية االنتخاابت :الثاين املطلب

 : أوال: أمهية االنتخاابت

 و الناخبنی من لكل ابلنسبة ابلغة ةأمهی الدمیقراطي احلكم لنظام األساسیة الدعامة ابعتباره یكتسي االنتخاب

 السلطة. و السیاسیة األحزاب

 :للناخبني ابلنسبة االنتخاب أمهية .1

،  رالقرا اختاذ سلطة من املواطننی تقریب يف یساهم السیاسیة املشاركة وسائل من وسیلة ابعتباره االنتخاب إن

 بتنفیذ یقوموا مل الذین املنتخبنی املسئولنی سبةحما وكذا،  السیاسیة مھو تفضیالت آرائهم خمتلف عن التعبری بغیة

 3.االنتخابیة مھوعود

                                                                                                                                                         
1 Dominic Duval, Etudes électorales: Recension des écrits sur la participation électorale. centre de renseignements Bibliothèque 

national le du Québec , Canada , 2005,p,p 90,91. 
 27، ص 2005الحقوقية،  الحلبي منشورات .االنتخابي والنظام السیاس ي النظام بين العالقة حول  دراسة :االنتخابية النظم وآخرون، سعد عبدو 2
  6ص ،  2007، ألوىلا الطبعة ، اجلزائر ، قرطبة دار ، اجلزائر يف احلزبیة التعددیة وجتربة السیاسیة املشاركة ، لعروسي كمال رابح 3
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 لدى الصاحلة املواطنة روح صقل و لرتبیة املدرسة مبثابة یعترب االنتخاب فان أخرى ةھج ومن ةھج من ذاھ

 السیاسیة يــــــــــــــــــاملدن عـــــــــــــــاجملتم وتنظیمات خنب لدى الوطنیة و السیاسیة املسؤولیة روح وتدعیم املدين اجملتمع أفراد

 1االجتماعیة. و

 الدمیقراطیـــة لألسس هھترسیخو  القومیة ابهلویة السیاسي الوعي تعمیق يف االنتخاب مسامهة ننسى أن دون هذا

 2ائم.الق السیاسي النظام و املواطننی بنی ما تشاركیة عالقات إقامة و السیاسیة التنشئة تشجع اليت املدنیة و

 :لألحزاب السياسية ابلنسبة االنتخاب أمهية .2

 الوسیلة لكوهنم ابلنظر االنتخابیة العملیة يف املشاركة السیاسیة لألحزاب ابلنسبة خاصة أمهیة االنتخاب یكتسي

 احلقیقي اھحجم معرفة وكذا ،3اھتقییم و األحزاب سیاسات على احلكم اھخالل من میكن اليت اآللیة و

 وسیلة وھ االنتخاب أن ننسى أن دون ذاھ ،4الدمیقراطیة تقبل استطاع ملن اھفی البقاء یكون حبیث اھوغربلت

 السلطة. اىل للوصول السیاسیة األحزاب

 :للسلطة ابلنسبة االنتخاب أمهية .3

 ابلعمل واالرتقاء الدمیقراطیة إعمال يف یساهم السیاسیة املشاركة وسائل مھأ أحد وابعتباره االنتخاب إن

 من احملكومنی و احلكام إرادة بنی ما املفرتض التطابق حتقیق جانب اىل ،5 املؤسسي األداء مستوى اىل السیاسي

 ةـــــــــــــــــــالعمومی السلطات ىـــــــــعل ةـــــــــــــالشرعی إضفاء وكذا ، األغلبیة ممثلي اىل للسلطة السلمي االنتقال حتقیق خالل

 6عنها. سحبها أو

                                                 
، 08/04/2004اجلزائر، منوذج االنتخاابت الرائسیة لــ  يف املؤسسايت البناء مصداقیة ترسیخ يف احلرة االنتخاابت نظام دور ، الربملاين الفكر جملة   :من كال الصدد ذاھ يف انظر 1

 16، ص 2004، جملس األمة، اجلزائر، 6العدد 
 جامعة ، السیاسیة التنمیة التخطیط و يف ماجستری مذكرة ، ( 2009  2004 ) السیاسیة املشاركة تفعیل يف الفلسطینیة احمللیة الھیئات انتخاابت اثر ، مقبل عثمان فرید  رائد2
  17/18  ص ، 2010 ، العلیا الدراسات كلیة ، فلسطنی ، الوطنیة النجاح

  154ص ، الطبع سنة دون ، اجلزائر ، احلدیث الكتاب دار ، اسیةالسی املؤسسات و الدستوري القانون يف الوجیز ، إدریس بوكرا 3
  294،ص  2011، الثانیة الطبعة ، لبنان ، للكتاب احلدیثة املؤسسة ، السیاسة علم يف أساسیة ميھمفا ، خضر خضر 4
  104ص ،  2007، األوىل الطبعة ، اجلزائر ، قرطبة دار ، املمارسة و االدعاء بنی الدمیقراطیة ، درابل ابھالو عبد 5
  294ص ، السابق املرجع ، السیاسة علم يف أساسیة ميھمفا ، خضر خضر   :من كال الصدد هذا يف انظر 6



  األول                                                                     اإلطار املفاهیمي لالنتخاابتالفصـــــــــــــــــــل 

15 

 

 ملفهوم ترمجة و املؤسساتیة و السیاسیة احلیاة و جتسری وبناء حلسم األداة مبثابة یعترب املعىن ذاھب فاالنتخاب

 . متثیلها حقیقة أمام السیاسیة القوى وجعل ابالنتماء اإلحساس تفعیل عرب الشعب سیادة عن وتعبریا املواطنة

 النیابیة اجملالس تكون أن ضمان وكذا لدولةا يف السیاسیة االجتاهات رسم يف االنتخاب مسامهة جانب اىل هذا

  1.صادقا تعبریا الشعبیة اإلرادة عن معربة

 العملي الواقع أن إال ، األصعدة و املستوايت خمتلف يف االنتخاب أمهیة من الرغم وعلى أبهنم لنا یتبنی تقدم مما

 و السیاســــة يف للثقـــــــــــــــــــــة هنملفقدا نتیجة االنتخاابت يف التصویت عن الناخبنی من الكثری عزوف اثبت قد

 حل يف یساهم أن مھشان من جدید أي مھل تقدم لن اھتنوع وعلى االنتخاابت هذه أبن و قناعتهم السیاسینی

 2م.ھمشكالت

 اثنيا: طبيعة االنتخاب:

 اجتاهات، أربع بذلك هرتفظ ، لالنتخاب القانونیة الطبیعة حتدید يف الدستوري القانون فقهاء آراء اختلفت لقد

 بنی مجع الثالث االجتاه و ، وظیفة أنه على كیفه الثاين االجتاه و ، شخصي حق أنه على كیفه األول االجتاه

 االنتخاب ابن للقول الرابع االجتاه بھذ بینما ، و وظیفة شخصي حق االنتخاب واعترب السابقنی االجتاهنی

 العامة. املصلحة یقحتق أجل من للناخب مقررة قانونیة سلطة

 نظرية االنتخاب حق شخصي: .1

 من حرمانه جیوز ال اليت للفرد الطبیعیة احلقوق من حقا االنتخاب اعتبار إىل النظریة هذه أنصار بھذ

 هذه وتعترب 4.األهلیة وعدمیي للقصر ابلنسبة احلال وھ كما مباشرهتا على قادر غری كان إذا إال 3.استعماهلا

                                                 
  381ص ،  2004، الرابعة الطبعة ، رةھالقا العربیة، ضةھالن دار ، الدستوریة الرقابة و العامة النظریة ، الدستوري القانون ، درویش ميھإبرا 1

 ص  ص ، 2007 ، القدس ،مطبعة ،اجلزائر ابتنة جامعة ، 16 العدد ، اإلنسانیة و االجتماعیة العلوم جملة ، اجلزائري للشباب السیاسیة للمشاركة اجتماعي حتلیل ، رابح  حروش2
213  /215   

  211ص ،  1993، الطبع بلد دون ، اجلامعیة الدار ، الدستوري القانون و السیاسیة النظم ، هلل عبد بسیوين الغين عبد 3
  18ص ،  2000، األوىل الطبعة ، عمان ، للنشر وائل دار ، مقارنة دراسة ، االنتخاب نظام يف الوجیز ، غزوي حممد سلیم حممد 4
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 مبمارستها یقوم السیادة من جزءا فرد لكل أن اھمفاد اليت الشعب سیادة نظریة على املرتتبة تائجالن مھأ من النظریة

 1االنتخاب. طریق عن و مباشرهتا

 : منها نذكر النتائج من مجلة النظریة هباته األخذ على الفقه رتب وقد

 .ممارستها تنظیم يف الدولة سلطة احنصار ابلتايل و االنتخاب حق مسو ✓

 األهلیة عدم بسبب استثنائیة بصفة إال االنتخاب يف الناخبنی حق تقیید أو حرمان أو إجبار ازجو  عدم ✓

 2.الصالحیة عدم أو

 . إلیهم أعماهلم عن حساابت تقدمي و انخبیهم و توجیهات آبراء النواب تقید ضرورة ✓

  .3یشاءون وقت أي يف و عزاهم ممثلیهم من لثقتهم الناخبنی سحب إمكانیة ✓

 نتخاب وظيفة:نظرية اال .2

 و تلزمهـــــــــــــــــــــمقد  اليت األمة لصاحل املواطنون هبا یقوم وظیفة جمرد یعترب االنتخاب أبن النظریة هاته أنصار یرى

 4الوظیفة. هذه ممارسة من تشاء من حترم أن ذاته الوقت يف اھمیكن كما ، هبا القیام على جتربهم

 شخص تعترب األمة أن اھمفاد اليت األمة سیادة نظریة على املرتتبة ائجالنت مھأ من النظریة هذه و تعترب

 أفراد من فرد ألي جیوز ال ھفإن مث ومن ، للتجزئة قابلة غری سیادهتا و اھل املكوننی األفراد عن متمیز معنوي

 5.ةالسیاد من جزءا له أبن یدعي أن األمة

 : منها نذكر نتائجال من مجلة النظریة اتهھب األخذ على الفقه رتب وقد

 حصره و االنتخاب حق تقیید وكذا ، الناخبنی هیئة يف اھتوافر الواجب الشروط حتدید يف األمة حق ✓

                                                 
   211ص ، السابق املرجع ، الدستوري القانون و السیاسیة النظم ، هلل عبد بسیوين الغين عبد 1

 ، 2002 ، اإلسكندریة ، التجلید اإلسكندریة و االوفست لطباعة اجلامعینی دار (، مقارنة )دراسة القانونیة و الدستوریة وضماانتھا النیابیة االنتخاابت ، عفیفي كامل  عفیفي2
   451 ص

   214ص ،  1999، اجلزائر ، اجلامعیة املطبوعات دیوان ، املقارنة السیاسیة املؤسسات و الدستوري القانون يف الوجیز ، شریط األمنی 3
  19ص ، السابق املرجع ، غزوي حممد سلیم حممد 4

 االنتخاب لنظام وتطبیقیة أتصیلیة دراسة ) الفقه و القضاء ضوء يف احمللیة اجملالس أعضاء انتخاب إجراءات و نظم ، علي حممد فرغلي  حممد5
  127 ص ، 1998 ، رةھالقا ، العربیة ضةھالن دار ، ( الغرب ودول مصر يف احمللي .
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 . الكفاءة أو ابلثروة إما تتمیز معینة طائفة يف

 إخضاعــــــــــــــــه یتم بذلك القیام عن ھختلف حالة ويف االنتخاب على الناخب األمة إجبار إمكانیة ✓

  ألخرى. دولة من اھدرجت و طبیعتها ختتلف جزاءات و ــــــــــــــــــــــــــاتلعقوبـ

   .1االنتخاب حق عن الناخب تنازل جواز عدم ✓

 األمة متثیل النائب یتوىل اھمبوجب عامة وكالة عالقة النائب و الناخب بنی ما تربط اليت العالقة اعتبار ✓

 2فقط. انتخبوه من متثیل جمرد ال ككل

 االنتخاب حق و وظيفة: نظرية .3

 أبن القول و السابقتنی النظریتنی بنی ما اجلمع اىل االنتخاب حلق مھتكییف يف النظریة هذه أنصار بھذ

 حتدید معىن يف مھبنی فیما اختلفوا قد ذاھ من ابلرغم مھولكن ، الوظیفة صفة و احلق صفة صفتنی لالنتخاب

 . الفكرتنی بنی اجلمع

 ةـــــاجتماعی ةـــــــــــــــــــــــوظیف الوقت ذات يف ھلكن و فردي حق االنتخاب ابن یرون " رهأنصا و هوريو" فالفقیه

 االنتخاب ابن للقول فیذهبون الثاين الفریق أنصار أما. اإلجباري التصویت تقریر میكن ابلتايل و مدين واجب أو

 ابلنسبة ذاته الوقت يف متعارضتنی صفتنی بنی اجلمع الستحالة ابلنظر واحد آن يف ووظیفة حقا یكون أن میكن ال

 يف امسه قید الناخب طالب طاملا شخصیا حقا یعترب االنتخاب أن وھ فالصحیح وابلتايل ، واحد قانوين لعمل

 . الناخب بصفة له اعرتف أو االنتخاب جداول

 3للدول. العامة اتاهلیئ يف عضوا ابعتباره وظیفة یؤدي ھفان التصویت عملیة الناخب میارس عندما أما

 

 نظرية االنتخاب سلطة قانونية: .4
                                                 

   27ص ،  2004، بریوت ،، احلقوقیة احلليب منشورات ، السیاسیة األنظمة ، ابھالو عبد رفعت حممد   :من كال الصدد ذاھ يف ظران 1
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 212 ص ، السابق املرجع ، الدستوري القانون و السیاسیة النظم ، هلل عبد بسیوين الغين عبد   :عن نقال 3
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 لتحقیق للناخبنی تعطى قانونیة مكنة أو سلطة االنتخاب اعتبار اىل املعاصر الفقه يف الراجح الرأي یتجه

 هذه مضمون حتدید یتوىل الذي هو القانون أن اعتبار على ذلك ، الشخصیة املصلحة لتحقیق ال العامة املصلحة

 و العامـــــــة احلیـــــــاة يف إشراكهـــــــــــــــــــــم بغیــــــة تفرقـــــــــــــــــــــــــة دون املواطنیــــــــــــــــــــــــن جلمیع ابلنسبة اھاستعمال وشروط السلطة

 1فیها. املسامهة

 : منها نذكر النتائج من مجلة النظریة هباته األخذ الفقه على رتب وقد

 ملتطلبات طبقا التیسری أو ابلتقیید سواء االنتخاب حق ممارسة شروط تعدیل يف احلق وحده للمشرع ✓

 2 .ذلك على االحتجاج يف احلق ألحد یكون أن دون العام، الصاحل

حق  على االتفاق الناخبنی إبمكان لیس إذ ، االتفاق أو للتعاقد حمال االنتخاب حق یكون أن جواز عدم ✓

 . للتعاقد حمال ابعتباره وجوهال من وجه أبي االنتخاب

 الذي األمر العام القانون أحكام و لقواعد وممارسته تنظیمه و إنشاءه حیث من االنتخاب حق خضوع ✓

 . فیه التصرف أو عنه التنازل جواز عدم ابلضرورة یقتضي

 باشرتهم تتم حىت البد إذ صاحبه یشاء وقت أي يف و تلقائیة بطریقة االنتخاب حق مباشرة إمكانیة عدم ✓

 . التنفیذیة السلطة قبل من الناخبنی دعوة تتم أن

 اصــــــــــــــاالنتق إىل یؤدي أن ھشأن من اعتداء أي من ھحق حلمایة القضاء إىل احلق صاحب جلوء إمكانیة ✓

 . االنتخاب يف حلقهم ممارسته من احلرمان أو

 العملي، الواقع استقراان و االنتخاب حق تكییف الفقهي حول و النظري اخلالف جتاوزان إذا األمر واقع ويف

 توج هاته و ابلتنظیم االنتخاب یتناول الذي iنفس املشرع فلسفة على رئیسة بدرجة یتوقف األمر ابن سنجد فإننا

 املتعلقة األحكام تنظیم یتوىل عندما فاملشرع علیه. اجملتمع داخل املختلفة القوى أتثری ومدى ، السیاسیة
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 يف السائدة الثقافیة حىت و االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة العوامل من ابلعدید تأثرام یكون ابالنتخاب

 .اجملتمع

 هيئة الناخبني:  و أنواعه، أساليب االنتخاباملبحث الثاين: 

 و أساليبه: أنواع االنتخاب  :األول املطلب

 أوال: أنواع االنتخاب:

بنی سریة االقرتاع أو عالنیته ذو عالقة مباشرة مع الدمیقراطیة  : إن االختیارو السري العليناالنتخاب  -01 

ن العلنیة تعين ارتباط الناخب ابلدمیقراطیة و جتعله یظهر شجاعته املدنیة و حتمله للمسؤولیة . غری أن العلنیة أل

مة احلكم تتضمن خماطر من شاهنا التأثری على إرادة الناخب و جعله عرضة للرشوة و التهدید ، خاصة يف أنظ

االستبدادیة أو األنظمة ذات احلزب الوحید ، وقد تؤدي علنیة االقرتاع إىل ارتفاع نسبة املمتنعنی ، لذلك متیل 

 1معظم قواننی االنتخاب اىل سریة االقرتاع .

  اجلدل مازال قائما بنی مؤیدي االقرتاع اإلجباري و مؤیدي :االنتخاب اإلجباري و االنتخاب االختياري :02

قرتاع االختیاري ، فاألول یعتربون أن االقرتاع واجب و لیس حقا ، بینما یعترب مؤیدو االقرتاع االختیاري أن اال

االقرتاع حق جییز لصاحبه عدم استعماله ، ويف بعض البلدان مثل بلجیكا و اسرتالیا و للوكسمبورغ نصت 

 2دساتریها على اعتماد االقرتاع اإلجباري .

الثروة   إن االقرتاع املقید یعين النظام الذي یشرتط يف الناخب توافر قدر معنی من د و العام:: االقرتاع املقي03

أو التحصیل العلمي، وابلتايل حیرم من االنتخاب من ال یتوفر فیه ذلك )هذا النظام حید من احلقوق السیاسیة 

توافر نسبة معینة من املال و التعلیم بل أما االقرتاع العام هو النظام الذي ال یشرتط على الناخب  للمواطننی (.
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یقرر املساواة بنی الناخبنی، وهو منتشر يف غالبیة النظم االنتخابیة احلالیة، فهو حیقق مبدأ حكم الشعب كما 

 1.یكفل حریة الناخبنی

خاب الناخبون ابنت حیث یكون االنتخاب مباشرا  عندما یقوم : االنتخاب املباشر واالنتخاب غري املباشر:04

واحدة، أما االنتخاب غری املباشر فهو  النواب من بنی املرشحنی مباشرة وهو ما یسمى ابالنتخاب على درجة

الناخب ابنتخاب مندوبنی لیقوم هؤالء املندوبون بعد ذلك  الذي یتم فیه االنتخاب على درجتنی حیث یقوم

ثالث مراحل أو درجات عندما یقوم النواب أو احلكام وهلذا فأنه قد یتم على  مبهمة انتخاب أعضاء الربملان

 2احلكام. و اجلزائر أتخذ ابالقرتاع املباشر. ابنتخاب

الدولة إىل عدة دوائر  : یكون االنتخاب فرداي  عندما یتم تقسیماالنتخاب الفردي واالنتخاب ابلقائمة :05

ب واحد وال جیوز للناخبنی أن ینتخبوا انتخابیة انئ انتخابیة لعدد النواب املراد انتخاهبم حبیث یكون لكل دائرة

ابلقائمة فهو النظام الذي مییل إىل تقلیص عدد الدوائر االنتخابیة مع  أكثر من مرشح واحد أما االنتخاب

االنتخاب ومیكن  النواب جیري انتخاهبم يف قائمة أمساء املرشحنی وفقا  للعدد الذي حیدده قانون ختصیص عدد من

كلها دون تغیری أو تعدیل يف حنی  ة عندما یطلب من الناخبنی التصویت على القائمةاألخذ ابلقائمة املغلق

 3.قواننی انتخابیة تعطي الناخب احلق يف تشكیل قائمته هو من أمساء یتم اختیارهم من عدة قوائم توجد

 اثنيا: أساليب االنتخاب:
 :االنتخاب املباشر و غري املباشر -01

أما االنتخاب غری املباشر فهو  ،ذي یقوم به الناخبون مباشرة الختیار ممثلیهمإن االنتخاب املباشر هو ذلك ال 

یتولون انتخاب ممثلیهم من املرشحنی، فالطریقة األوىل تكون على  ،الذي یقوم الناخبون فیه ابختیار مندوبنی عنهم

إذ  ،ي االنتخاب املباشردرجة من واحدة يف حنی أن الثانیة تكون على درجتنی. ومنه نقول أن الطریقة املثلى ه
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نتیجة لعیوب االنتخاب غری املباشر فإنه استبعد من التطبیق، و أهنا متكن الناخبنی من اختیار ممثلیهم دون وساطة. 

 1. إال يف الدول اليت هبا جملسنی , فیتم يف الغالب اختیار األول ابلطریقة املباشرة أما الثاين فیكون عكس ذلك

 تخاب ابلقائمة:االنتخاب الفردي و االن -02

فیكون على  االنتخاب الفردي یكون حیث تقسم الدولة إىل دوائر انتخابیة صغریة متثل بنائب واحد

ما عیوبه فتتمثل يف احتمال أ ،و میتاز هذا األسلوب ببساطته،الناخبنی التصویت على شخص واحد ال غری

كذلك سهولة ارتشائه فضال عن احتمال   احل الشخصیة على املصاحل الوطنیة من جانب الناخب وــاملص تفضیل

أما االنتخاب ابلقائمة فیكون حیث  . ما هلا من سلطة للضغط علیه نتیجة لصغر الدائرةـــــتدخل اإلدارة ب

رجة يف ر انتخابیة كبریة میثلها عدد من النواب یقوم الناخبون ابالختیار بنی األمساء املدـــــــــم الدولة إىل دوائــــــــــــــــتقس

  . 2األنظمة ة االنتخابیة اليت ختتلف ابختالفالقائم

 

 االنتخاب العلين واالنتخاب السري: -03    

أسلوب یطور شجاعة  "روبسبری"لقد كان االنتخاب العلين قدمیا مفضال , فهو على حد قول 

ت عجزه حیث میكن للسلطة و ذوي النفوذ االنتقام من املواطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و حسه املدين , لكن التطور أثب

  .3املعارضنی و هو ما أدى إىل التصویت السري الذي یبعد املواطن عن كل أنواع الضغوط

 

 

 

 هيئة الناخبني و تصنيف النظم االنتخابية:  :الثاين املطلب
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  أوال: هيئة الناخبني:
هلم املسامهة يف االنتخاب وجمموعة الشروط اليت تتطلبها یقصد هبیئة الناخبنی جمموعة املواطننی الذین حیق 

قواننی االنتخاب واليت جیب توافرها يف كل انخب ویالحظ أن حتدید حجم هیئة الناخبنی یتوقف على الفلسفة 

 اليت یعتمدها املشرع عند وضع قانون االنتخاب :
التصرفات    ( خیول اإلنسان ممارسة مجیعلقد استقر الرأي الذي یقول أن بلوغ سن الرشد ) املدين العمر: -01

القانونیة واليت ترتب له حقوق وعلیه التزامات ، فأصبح من البدیهي واحلال هذا أن یكون سن الناخب وكحد 

         أدىن أن یكون قد بلغ سن الرشد القانوين ، لكن یالحظ ويف ظل الكثری من القواننی االنتخابیة حتدید سنا

ف عن سن الرشد املدين وجیب على الناخب بلوغه لیتسىن له املسامهة يف عملیة التصویت وهذا ) سیاسیا ( خیتل

 السن السیاسي یزید من عمر الناخب عن السن املدين .
وهذه الظاهرة موجودة  ظلت النساء حمرومات من حق االنتخاب لفرتة طویلة من الزمن قيد اجلنس : -02

ة مزاولة حق االنتخاب أالزالت حترم على املر  على سبیل املثال مثال الكویتيف العدید من البالد ومنها  حالیا

 والرتشح جمللس األمة .
تشرتط بعض القواننی أن یكون الناخب على درجة معینة من التعلیم لیتسىن الدخول ابلعملیة  التعليم : -03

 لي والفلبنی .االنتخابیة وهبذا یتم استبعاد األمینی عن االنتخاب ، مثل الربتغال وشی
هذان القیدان أصبحا ال مكان هلما يف الوقت احلاضر، وكانت آخر التجارب يف دولة  العنصر، الثروة: -04

جنوب إفریقیا حیث كان نظام الفصل العنصري ال یسمح لألفارقة ذات البشرة السوداء من ممارسة حقهم 

 ابالنتخاابت.
حامال   يف العامل تقریبا أن یكون الناخب من مواطين الدولة، أي تشرتط مجیع القواننی االنتخابیة اجلنسية: -05

 1جلنسیتها، ومتنع األجنيب املقیم على أراضیها من املشاركة يف التصویت.
جیب أن یكون الناخب متمتعا بكامل قواه العقلیة ، ولكي ال یساء هذا احلق البد أن  األهلية العقلية : -06

 ائي سابق لیوم االنتخاب .یثبت اجلنون أو العته حبكم قض
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وبعد حصر األمساء والذین تنطبق علیهم الشروط اليت اقرها القانون یتم إعداد قوائم أو جداول انتخابیة تتضمن  -

الوصول إلیها قبل إجراء كل عملیة انتخابیة ،  من تلك األمساء وتعلق يف أماكن یتمكن املواطن البسیط

املهمة . ویكون   حیددها قانون االنتخاب وأمام اجلهة اليت أوكل هلا هذهخالل مدة معقولة  االعرتاضات وتسجل

االعرتاض سلبیا أو اجیابیا ، فاالعرتاض السليب یكون على شخص قد مت إدراجه ضمن قوائم الناخبنی هبدف 

 یتم استبعاده لعدم توفر شرط أو جمموعة من الشروط فیه ، أما االعرتاض االجیايب فیتضمن طلب إدراج اسم مل

 .تضمینه اجلدول ألي سبب كان
 

 اثنيا:  تصنيف النظم االنتخاب:

 عن فضال االجتماعیة االقتصادیة و السیاسیة، الظروف ابختالف أخرى إىل دولة من االنتخابیة النظم تعدد یرتبط

  1ظهورها. إىل أدت اليت والتارخییة احلضاریة السیاقات

 على تستعصي و كثریة متعددة أنظمة الواقع يف هو الذي"   :خايباالنت النظام اعتبار إىل ذلك أدى ولذا  

  2".احلصر على یستعصى ولكنه أتثریه وله معناه وله ثقله، له الید يف ابلزئبق یكون ما أشبه والتصنیف، التنمیط

 لشكلا له تضع اليت هي احلاكمة السلطة شكل،ولكن هلا لیس زئبقیة هالمیة مادة هو االنتخايب النظام أن أي

 اليت السیاسیة ابألهداف ارتبطت ما عادة لكنها االنتخابیة األنظمة دالالت اختلفت و .عادة یناسبها الذي

 دولة من األنظمة هلذه والتنظیمي القانوين الطابع على الدستوري الفقه أدبیات أمجعت كما .أجلها من أنشأت

 . أخرى إىل

 

 

                                                 
1 A. Laurent, P. Delfosse, AP. Frognier, Les systèmes électoraux: permanences et innovations. Editions 
L'Harmattan, Paris, 2004, pp, 12, 13. 
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 يف املرشحنی بنی االختیار قصد و فنیة تقنیة قواعد جمموعة اعتبارها إىل "احللو ماجد" الباحث ذهب فقد

 النتائج فرز الناخبنی، على املرشحنی لعرض املستعملة والطرق ابألسالیب تعرف ما عادة واليت االنتخاابت،

 ترمجة عن عبارة أنه على االنتخايب النظام عرف حیث "أندريورينولدز "ذهب السیاق نفس واىل 1. وحتدیدها

 2املرشحنی. خمتلف و األحزاب تتحصل أن میكن مقاعد اىل عامة انتخاابت يف هبا املدىل و املعرب لألصوات

 خصوصیة ضوء على وحتدده تعرضه قانونیة منظومة ضمن وآلیات إجراءات شكل يف االنتخايب النظام فرتمجة

 على القانونیة اآللیات ذهه مثل على ونسبیة لیونة أضفى قد دولة، كل يف احملیطة البیئة ومتطلبات متغریات

 طبیعة ابختالف الدولة نفس يف املعتمدة االنتخابیة النظم تنوع إىل وأدى جهة، من االنتخايب النظام هذا مستوى

 و االنتخاب املباشر االنتخاب نظم : أنواع ثالثة يف حصرها میكن واليت ( حملیة تشریعیة، رائسیة،) االنتخاابت

 .یلي فیما بیانه سنأيت ما وهذا العامة، واالنتخاابت رديالف االنتخاب املباشر، غری

 

 املباشر: وغري املباشر االنتخاب نظام -01

 نظام االنتخاب املباشر: -أ

 أیة وتدخل وجود دون من مباشرة بصفة نواهبم ابختیار الناخبون یقوم االنتخاابت نظام من النوع هذا يف

 أعضاء اختیار یتم حیث تشریعیة( حملیة، هتا )رائسیة،ومستواي االنتخاابت طبیعة اختالف على وذلك وساطة،

 3فقط. واحدة مرحلة على النیابیة اجملالس

 

 

 املباشر:غری نظام االنتخاب  -ب
                                                 

  149ص ،اإلسكندریة،  2000املعارف، منشأة ،.الدستوري والقانون السیاسیة النظم احللو، ماجد 1
2 Reynolds Andrew, Ben Reilley, La conception des systèmes électoraux. IDEA, Stockholm, 2002, p 7.  

   168ص ،  1997اإلسكندریة، املعارف، منشأة .الدستوري والقانون السیاسیة النظم هللا، عبد بسیوين الغين عبد 3
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 املستوى انخب یقوم إذ . ثالثة أو درجتنی على یكون فقد درجات أو مستوايت عدة يف االنتخاب هذا یتجسد

 یقوم الثاين( املستوى بدوره )انخب والذي (الثاين املستوى )انخب املندوب ابلناخب یعرف ما ابختیار األول

 1احلاكمة. أو النائبة اهلیئة أعضاء ابنتخاب

 هذه تطبیق وفشل رذتع بعد ة املباشر الدمیقراطیة عن بدیل أحسن هو املباشر االنتخاب أن االعتقاد وساد

 عرقلة دون احلق هلذا الشعبیة القاعدة ممارسة ىلإ املؤدي الوحید الطریق یعترب حیث األحیان، من العدید يف األخریة

 الوعي ترسیخ و لزايدة الوسائل أجنع من كونه إىل إضافة مثال، السیاسیة كاألحزاب الوسائط من أنواع أیة من

  2االنتخاابت. أثناء علیهم امللقاة املباشرة املسؤولیة وحتملهم اهتمامهم نتیجة الناخبنی األفراد لدى السیاسي

 املصاحل مجاعات و السیاسیة كاألحزاب الوسیطة العناصر أتثری من یزید ما غالبا املباشر غری االنتخاب نأ غری

 على االنتخابیة العملیة جتزئة أن إىل إضافة جناحها عوامل من وحید االنتخابیة العملیة تشویه إىل یؤدي مما وغریها

 يف احلسم مرحلة ألن األول املستوى من لناخبنیا خیارات ضیاع إىل یؤدي أن شأنه من درجتنی أو مستوینی

 الوكالء(. أو )املندوبنی الثانیة الدرجة من خیارات الناخبنی إىل تعود االنتخاابت

 يف جندها اليت املباشر االنتخاب صور خالل من االنتخابیة النظم من األصناف هذه اجلزائري املشرع اعتمد و

 مت فقد املباشر غری االنتخاب صیغة أما تشریعیة، حملیة( )رائسیة، ايهتامستو  اختالف على املباشرة االنتخاابت

 انتخاب هبدف و الوالئیة منه البلدیة املنتخبة احمللیة اجملالس مستوى على أي املباشرة غری االنتخاابت ضمن إقراره

  3.الغرفة هلذه النصفي التجدید إطار يف (األمة جملس)الربملان  من الثانیة الغرفة

 

 

 االنتخاب الفردي و االنتخاب ابلقائمة: -02
                                                 
1 Philippe Ardant, op. cit. p 209. 

   168ص .السابق املرجع هللا، عبد بسیوين الغين عبد 2
 54، 53،صص ،  2007(ن.ب.د( )ن.د.د) العربیة الدول يف السیاسیة األحزاب زغدود، علي 3
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 االمسي(: (الفردي االنتخاب -أ
 یتم واحد ممثل انتخابیة دائرة لكل یكون حیث نسبیا، صغریة انتخابیة دوائر إىل الدولة تقسیم یتم احلالة هذه يف  

 عدد كان امهم واحد ملرشح إال تو یص أن للناخب جیوز فال االنتخابیة، الدائرة هذه سكان طرف من انتخابه

 أسهل و أبسط من یعترب االنتخاب هذا أن جند الفردي ابالنتخاب واملتعلق السابق الطرح إىل استنادا 1.املرشحنی

 عدد وجود ظل يف االختیار عملیة ولسهولة جهة، من االنتخابیة الدائرة حجم لصغر نظرا وذلك االنتخابیة، النظم

 2أخرى. جهة من احلاالت أغلب يف املرشحنی من حمدود

 :عن طرق القائمة االنتخاب -ب
 أبمساء قائمة تقدمي يف احلق انخب ولكل النطاق، واسعة انتخابیة دوائر إىل الدولة تقسم احلالة هذه يف

 أخرى إىل دولة من صور، ختتلف عدة يف القائمة طریق عن االنتخاب نظام یطبق . اختیارهم یرید الذین املرشحنی

 نطاق يف األفراد حریة هامش إىل نظرهتا حیث من الدول، هلذه و القانوين ريالدستو  النظام فلسفة ابختالف

 األحزاب رأسها على و العملیة، هذه يف للمشاركنی السیاسیة واألهداف التوجهات مع ابملوازاة االنتخاب

 .السیاسیة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  2005 ، ص 226 اجلزائر، اجلامعیة، املطبوعات دیوان ،4 ط .املقارنة السیاسیة واملؤسسات الدستوري القانون يف الوجیز شریط،  األمنی1

 319، ص2011عمان،  والتوزیع، للنشر الثقافة دار ، 7ط .الدستوري والقانون السیاسیة النظم يف الوسیط اخلطیب، أمحد نعمان 2
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 :خالصة

ن وبنی موضوع االنتخاابت ابعتبارها أن هناك عالقة وطیدة تربط بنی مفهوم املواط یتضح سابقا بیانه تقدم مما

 املقارنة، األنظمة معظم يف املعتمدة الدمیقراطیة الوسیلة االنتخاب . و هلذا یعتربأحد أهم معامل النظام الدمیقراطي

 مع لتتماشى التمثیلیة اخلدمة من قدر رثأك حتقق أن منها یرجى اليت النیابیة، اهلیئات تركیبة اختیار بواسطته یتم

 حیث من آرائها تباینت االنتخاب، أسلوب تعتمد اليت األنظمة خمتلف أن إال منها، واحمللیة نیة،طالو  حلاملصا

طبیعته.و  ،لالنتخاب القانوين املفهوم حتدید
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 :متهيد

 جناح يف األساسیة العوامل أحد أن البحوث من العدید تشری إذ السیاسي االتصال جوهر االنتخابیة احلمالت تعد

 و صیاغتها اإلعالمیة الرسالة اختیار دقة على یتوقف االنتخابیة احلملة يف اإلعالم لوسائل التصالیةا العملیة

 محلة إدارة عملیة أن على الدراسات جتمع كما ،إدارهتا وطریقة املناسب الوقت يف اجلمهور على عرضها وأسلوب

 اإلعالم لوسائل الواسع االنتشار وعلىجهة  من العامة والعالقات الدعایة خرباء على یتوقف انجحة انتخابیة

 .اثنیة جهة من حدیثة ظاهرة بوصفها االنتخابیة احلمالت يف خاصة بصفة واالنرتنت عامة بصفة
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  املبحث األول: ماهية احلملة االنتخابية

 املطلب األول: مفهوم احلملة االنتخابية، أهدافها و خصائصها:

 النتخابية:أوال: مفهوم احلملة ا

 املعىن اللغوي: .1

 ."به  أغراه :لفإنحم حمال يحمله األمر على حمله " :1كاآليت محلة املصطلح العرب لسان يف جاء فقد

 املعىن االصطالحي: .2

 موقع يف أو الربملان أو احلكومة يف منصب لتويل یطمح مرشح تقدمي منها اهلدف تواصلیة، عملیة االنتخابیة احلملة

 أبنه إقناعهم قصد وذلك السیاسي و رأمساله و بكفاءته به الناخبنی وتعریف العام للشأن احمللي التدبری مواقع من

 2ت لصاحله.التصوی على حثهم مثة ومن له ترشح الذي ابملنصب جدیر

 مثل استعدادات و تدابری جمموعة على تشتمل اليت " :هي االنتخابیة احلملة إن :جابر حممد سامية ترى كما

 وسائل كافة استخدام و التعلیم أشكال بعض و اإلعالن و العامة املعلومات و االنتخابیة و لسیاسیةا احلمالت

 تكون ما غالبا حمددة أهداف له یكون و التحدیدات نشر جمال يف أو النامیة البلدان يف اجلماهریي االتصال

 "3.املشرتكة القیم من عام إطار على تعتمد ما غالبا و نسبیا كبری مجهور تستهدف و مكثفة و وجیزة،

 اثنيا: أمهية احلملة االنتخابية:

 االنتخابیة احلملة أن نالحظ الدعایة، خالل من حتقیقها إىل االنتخابیة احلملة تسعى اليت لألهداف التعرض قبل

 4:اآليت إىل تصنیفها میكن اليت و الناخبنی هیئة تستهدف

 

                                                 
   734ص صادر، دار :بریوت األول، اجلزء منظور، البن العرب لسان ینظر 1

2 McNair, Brian, An Introduction to Political Communication, OP, Cit, p 205. 
   161ص م،  1984اجلامعیة، املعارف دار :اإلسكندریة التطبیق، و النظریة :احلدیث اجملتمع و یريھاجلما االتصال جابر، حممد سامیة  3
  52ص م،  2004التوزیع، و للنشر اخللدونیة دار :اجلزائر ا،ھوأسالیب ا،ھوسائل ا،ھومھمف :االنتخابیة احلمالت صغری، بن زكرايء 4
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 خبنیالنا هیئة تصنیف یوضح  )01-02  :(رقم الشكل

 

 

 
 احملایـــــــــــــــــدون                                                                                          املؤیــــــــــــدون        

 
 بشدة معارضون      كبیرة بدرجة معارضون                معارضون                                                        كبیرة                     مؤيدون                           بدرجة مؤيدون     بشدة المؤيدون

 
 
 

 المعارضة إلى اقرب بدرجة محايدون                                                                       التأيید إلى اقرب بدرجة محايدون
 
 

 
 محايدون

 
 رـــــــــــــــــــــــللنش اخللدونیة دار :اجلزائر ،أسالبهاو  وسائلها، مفهومها، :االنتخابیة احلمالت صغری، بن زكرايء :املصدر

 52، ص 2004 ، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوزی و
 

 ابالنتخاابت مرشح فوز وھ االنتخابیة احلملة يف ابالتصال القائم لدى یبقى االمسي و األساسي اهلدف أن إال

 إىل تقسیمه من البد لدیه اسرتاتیجي اهلدف ھذا أن غری االنتخابیة اهلیئة أصوات من اكرب عدد على احلصول أي

 :التايل النحو على يھ و تكتیكیة، أهداف

 يف ویدخل املضادة االنتخابیة حلملةا رسائل أتثریات من متهمحای مبعىن :املؤيدين أتييد على اإلبقاء :األول اهلدف

 1:دوفرجي حیددها كما الدائرة هذه

                                                 
 142ص  م  1985اجلامعیة، املطبوعات دیوان :اجلزائر اند،ھ حممد :ترمجة سیاسي، اجتماع علم اجل من مویين، بیار جان كوت، بیار جون 1

 هيئة الناخبني
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 یكونوا أن دون من املايل املستوى على حىت و األفكار، مستوى على املرشح یؤیدون الذین أي :املتعاطفون .أ

 .احلزب يف منخرطنی

 .االخنراط فكرة على تقوم اليت األحزاب خیص فیما املتعاطفنی تلي اليت الفئة هي :املنخرطون .ب

 .للمرشح أتییدا اشد هي و احلزب يف نفسها تعد اليت الداخلیة الفئة هي و :املناضلون .ج

 كافة للمرشحین الدعائیة احلمالت علیها تتنافس اليت احملایدین فئة استمالة استمالة احملايدين: :الثاين اهلدف

 1.تخابیةاالن العملیة نتائج حتسم اليت الفئة ھي النهایة يف ألهنا

 رسالة متلقي اجتاه تغیری أن إذ اإلطالق على احلملة أهداف أصعب هي و :املعارضني اجتاه تغيري :الثالث اهلدف

 على یعتمد تركیزا تتطلب احلیاد مبرحلة املرور دون من واحدة دفعة مؤیدین إىل معارضنی من االنتخابیة احلملة

 2.لةفعا اتصال أسالیب ممارسة و قویة، اتصال وسائل

  3فیما یلي:  – الناجح – االنتخايب االتصال شروط حتدید میكن :االنتخايب اإلقناعي االتصال :الرابع اهلدف

 .هادفا اتصاال یكون أن -

 (.اخل...الشعارات، الرموز، العبارات،) الناخبنی یئةھ قبل من مفهوما یكون أن- 

 (. للتنفیذ االنتخابیة الربامج قابلیة أي) االتصال مضمون ومعقولیة مصداقیة -

 .املستخدمة االتصال أسالیب و وسائل تكامل و تنوع -

 .االنتخابیة للبیئة االتصال أسالیب و وسائل مالئمة -

 .الناخبنی آمال و رغبات مع االنتخايب الربانمج توافق- 

 مضمونو  االتصال شكل :حیث من ذلك و املنافسنی املرشحنی اتصاالت من غریه عن االتصال متیز- 

 )موضوعات االتصال(. االتصال
                                                 

   54ص الذكر، السابق املرجع صغری، بن زكرايء 1

2 J. Fishkin, Democracy and deliberation, New Haven, CT: Yale University Press, p 75 

  19ص م،  1980لبنان، مكتبة :بریوت الدعایة، و ابإلعالم أتثره و العام الرأي حامت، القادر عبد حممد 3
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 اثلثا: خصائص احلملة االنتخابية:

 1هي:  أساسیة مسات أبربع االنتخابیة احلملة تتصف : االنتخابية احلملة مسات

  .االنتخابیة الدائرة أحناء كافة يف املكاين: )االنتشار( الظرف حیث من ✓

  .تخاباالن فرتة طوال (االستمراریة)  :الزمين الظرف حیث من ✓

 .هبممشار  اختالف على الدائرة مواطين كل إىل توجه أن فاملفرتض( العمومیة)  :األشخاص حیث من ✓

 احلملة تتمیز و.احلملة خطة تنفیذ أثناء املفاجئة و املتغریة الظروف ملواجهة (املرونة)  :التنفیذ حیث من ✓

 :أمهها اخلصائص من جبملة االنتخابیة

 مبا و سیاسي، اتصايل نشاط يھ االنتخابیة احلملة أن جند التعریف إىل ااستناد :سياسية أهداف ذات -أ

 حتقیق اجل من االتصالیة ابلعملیة القائمون یزاوهلا اليت الفعالیات و ابألنشطة یهتم السیاسي االتصال أن

 2.نیالربملانی و احلزبینی القادة و السیاسینی الزعماء مثل الذايت، املستوى على هتمهم سیاسیة أهداف

 انتخابیة محلة اجل من الواعیة و الواقعیة السیاسیة اإلسرتاتیجیة إن :االتصال وسائل كافة استخدام -ب

 رــــــــــــــاألخ یدعم ماھفكال معا، الشخصي االتصال و اجلماهریي االتصال وسائل على تعتمد أن البد انجحة

 3.یسانده و

 مع حمددة زمنیة ملدة الدعایة عملیة يف املستمرة و كثفةامل اجلهود عن عبارة يھ و :كثافة التغطية  -ج

 من قلیل عدد على تقتصر أن جیب الدعایة أن إال اهلدف إىل للوصول الوسائل و األسالیب كافة استخدام

                                                 
  31ص م،  1995للطباعة، النمر دار :مصر تطبیقیة، و نظریة دراسة :ةاالنتخابی الدعایة القاضي، كمال حممد 1
  16ص،  1999 أوت،  242 :العدد العريب، املستقبل جملة ،"العصي املشروع و اجلزائریة الدولة "كنیوة، الدین نور 2

 115، ص 1983،  01ط الكتاب، عامل :رةھالقا نیة،ھالذ الصورة و العامة العالقات عجوة، علي 3
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 مئات مھعلى مسامع تكرر مل إذا األفكار، ابسط حىت تتذكر ال فاجلماهری ،وهن دون تكررها أن و األفكار

 1.املرات

 االنتخابیة احلملة يف التغطیة كثافة یوضح  )02-02  :(رقم الشكل

 التأثری 
 

 محلـــــــــــــــــــة مكثفـــــــــــــــــــــــــة
 
 
 

 محلــــــــــــة موسعـــــــــــــــــــــــة
 
 
 
 
 

 التغطیــــــــــــة
 
 اخللدونیة دار :اجلزائر ،أسالبهاو  وسائلها، ا،مفهومه :االنتخابیة احلمالت صغری، بن زكرايء :املصدر 

 21، ص 2004 ، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوزی و رـــــــــــــــــــــــللنش
 إىل املـؤدي العمـل طریـق یرسـم كـي الـدعائي العمـل يف التخطـیط حضـور یعـين هـذا :منظمـة إدارة اتأهنـا ذ -د

 .اهلدف

 تلـك و االنتخـاب، إجـراء یـوم حـىت لالقـرتاع النـاخبنی دعـوة اتریـخ مـن تبـدأ الـيت هـي :ددةحمـ زمنية مدة ذات -ھ

 يف الرؤیـة و التفكـری مـن یـتمكن حـىت الناخب خیص ففیما املرشح، و الناخب من لكل كافیة تكون أن جیب املدة

                                                 
  53ص م،  1970الصحافة، دار منشورات :دمشق الشریف، فاروق :ترمجة السیاسیة، الدعایة دومناك، جاك 1
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ه محلتـ تنفیـذ لمراحـ یسـتوعب أن جیـب املرشـح خیـص فیمـا و ،یسـتحقه الـذي للمرشـح االنتخـايب صـوته إعطـاء

 1االنتخابیة.

 املطلب الثاين: مناذج احلملة االنتخابية و أتثرياهتا:

 أوال: مناذج احلملة االنتخابية:

  ةــــــــــــــــالرائسی ابالنتخاابت أساسا ةــــــــــــــــــــــاملرتبط االنتخابیة احلمالت منوذج هو و ":الدستوري النموذج .1

 نـــــــــــــــــــللقوانی اــــــــــــــــــخاضع ونــــــــــــــــــــفیك حیدده رعـــــــــــــــــاملش نأل الدستوري ابلنموذج یسمى و ،" البلدیة و التشریعیة و

 إىل التسویقي النشاط توجه یتم حیث النموذج هلذا وفقا العمودية امليزة ذات االنتخاابت تشمل و.2مـــــــالنظ و

 3أصواهتم. كسب اجل من نیالناخب جهور

 و النقابیة،املهنیـــة احلمالت مثل(  املغلقة) األفقیة االنتخابیة ابحلمالت یتعلق ما وھ :املغلق النموذج .2

 فإن ،االنتخاابت من النمط هلذا وفقا ،األفقية امليزة ذات االنتخاابت تشمل و .4احلزبیة االنتخابیة احلمالت

 بوسائله حوله األصوات مجع يف املرشح قدرة على یعتمد و الشخصي نهجامل أیخذ التسویقي النشاط توجه

  5اتصاالته و عالقاته. و املختلفة

 6املغلق. النموذج علیها یطلق لذلك الواسع، ابجلمهور عالقة هلا لیس اليت ابحلمالت خاصا النموذج هذا یعد و

 
 

                                                 
   11ص ،  1996فیالدلفیا، مكتبة :عمان االنتخابیة، الدعایة الفارس، تیسری 1

  142ص الذكر، السابق املرجع مویين، بیار جان كوت، بیار جون 2

 :االلكرتوين املوقع يف منشورة دكتوراه أطروحة اجلدید، األمریكي النظام يف املمارسة و الواقع :االنتخابیة احلمالت ، فاروق  العریفي3
 www.Islamonline.com، 06 ص ، 23:01 م، 2010/05/12 .

  143ص الذكر، السابق املرجع بیار، جان مویين كوت، بیار جون 4

  08ص الذكر، السابق املرجع اجلدید، األمریكي النظام يف ةاملمارس و الواقع :االنتخابیة احلمالت العریفي، فاروق 5

  24ص م،  1993العريب، الفكر دار  :رةھالقا العام، الرأي و االتصال عديل، عاطف 6
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 زــــالرتكی من ةــــــــــــــــــــعالی بدرجة ةـــــــــــــــاحلمل تبدأ أن أي :التدرجیي التناقض و القوية البداية ذات احلملة .3

 ابلتناقص أتخذ مث دف،ھمست إعالمي أتثری اكرب و ممكنة تغطیة درجة اكرب حتقق حىت،االنتشار و الكثافة و

 1.معنی حد إىل تصل أن إىل ذلك بعد تدرجییا

 

 تبدأ إذ السابق للنموذج العكسي الشكل يھ :التدرجیي التزايد و احملدودة البداية ذات احلملة .4

 2.تدرجییا ابلتزاید تبدأ ما سرعان و حمدودة إعالم وسائل يف اإلعالمیة املواد من حمدود بعدد احلملة

 

 على املذاعة  أو املعروضة أو املطبوعة اإلعالمیة املادة كمیة فیه تتساوى الذي الشكل هو و :التوازن .5

 3االنتخابیة. ةللحمل الزمنیة املدة امتداد

 

 مث قویة بدایة مبقتضاه اإلعالمیة احلملة تبدأ الذي الشكل وھ :اإلعالمي األثر خلق يف التبادل .6

 يف اإلعالمي الرتكیز هبدف التباديل الشكل هذا من مستهدفة خلطة تبعا تتناقص و أخرى مرة تقوى مث تتناقص

  4ة.معین أوقات

 

 

 

 

                                                 
  25ص الذكر، السابق املرجع صغری، بن زكرايء 1

2 J. Fishkin, Democracy and deliberation, Op, Cit , p 73. 
3 McNair, Brian, An Introduction to Political Communication, Op, Cit, p 211 

  81ص الذكر، السابق المرجع دومناك، جاك 4
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 :نتخابيةاال للحمالت االنتقائي التعرض: اثنيا

 1:للمرشحنی ابلنسبة الناخبة للهیئة االنتقائي االقتناع تدرج التايل الشكل یوضح

 للمرشحنی ابلنسبة الناخبة للهیئة االنتقائي االقتناع تدرج یوضح  )03-02  :(رقم الشكل

 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 25 ص ، 2000 القاهرة، لنفسیة،ا احلرب و السیاسیة الدعایة القاضي، كمال حممد :املصدر
 

                                                 
  25ص ، 2000،رةھالقا النفسیة، احلرب و السیاسیة الدعایة القاضي، كمال حممد 1

 للمرشحني املختلفة احلمالت أساليب و لوسائل التعرض
 

 اختاذ املوقف النهائي: التصويت لصاحل مرشح معني

 االقتناع بتأييد مرشح ما

احلمالتامليل حنو بعض   

 فهم و استيعاب بعض احلمالت

 دراسة و حتليل تلك احلمالت
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 يف فیبدأ املرشحنی من العدید من إلیه املوجهة االتصال أسالیب و وسائل من لسیل الناخب یتعرض

 إىل املیل مرحلة تبدأ مث ،بینها املفاضلة و هبااستیعا بقصد االنتخابیة احلمالت تلك بعض أو كل فهم و ةـــــــــــدراس

 بنی من معنی مبرشح ابالقتناع االنتخايب املوقف حسم مرحلة تعقبها املتنافسنی حنیاملرش بنی من أكثر أو مرشح

 هو و املرشح هذا لصاحل االنتخايب ابلصوت اإلدالء هو و احلاسم و النهائي املوقف على لإلقدام توطئة املتنافسنی

  1.الناجح االنتخايب االتصال عملیة من النهائي اهلدف الوقت ذات يف
 

 :االنتخابية للحمالت ثرياتأت: اثلثا

 قد یكون للحمالت االنتخابیة أتثریات رئیسیة و هي: التنشیط، التدعیم و التحویل.

 :Activationالتنشيط  .1

 توفر إىل املرشحنی أو ابالنتخاابت متامھا أي ھلدی یوجد ال الذي ابجلمهور تؤدي قد االنتخابیة فاحلملة

 لدیهم الذین للناخبنی ابلنسبة أما .التالیة االنتخاابت يف الناخب على ثریؤ  قد مما هبا البسیط االهتمام من درجة

 ملعرفة فضوهلم یزداد و ،أتثریها و االنتخاابت أبمهیة إدراكهم و وعیهم فیزداد االنتخابیة ابلعملیة متوسط اهتمام

 يف املختلفة سیاسةال للقضااي املتابعة درجة زايدة عن فضال مرشح كل سیاسات و برانمج و املرشحنی أمساء

 2.االنتخابیة احلملة

 بزايدة و السیاسة ابملشاركة املواطننی بعض اهتمام إاثرة يف االنتخابیة احلملة تساهم أن میكن اثلثة جهة من و

 3.السیاسیة املناقشات يف املشاركة و السیاسیة القضااي و ابملسائل العام االهتمام

 

 

                                                 
  26نفس املرجع السابق ص  القاضي، كمال حممد 1
  93ص ،  1998الوفاء، دار :اإلسكندریة نتخابیة،اال الدعایة و السیاسي االتصال العامل، صفوت 2

  55ص الذكر، السابق املرجع معوض، حممد 3
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 :  Renforcementالتدعيــــــم  .2

 املرشح صورة يف االجیابیة املعامل أتكید و احملابیة االجتاهات تدعیم على أساسا تعمل االنتخابیة حلملةاإن 

 حمدودة التعبری مع االتصال وسائل قدرة أن ثبت فقد التغیری، على تعمل مما أكثر الناخبنی مجاهری لدى السیاسي

 تغیری يف أمل كل االنتخابیة احلملة تفقد أن یعين ال هذا كان إن و .التدعیم على الفائقة قدرهتا إىل ابلقیاس

 1.املعارضة االجتاهات

 بل االختیار بسالمة الناخبنی إقناع على فقط یقتصر ال التدعیم عملیة يف االنتخابیة احلمالت أتثری أن كما

 ارضـــــــــــــاملع اهـــــــــــــــاالجت أو املنافسنی ابملرشحنی اخلاصة املضادة االنتخابیة احلمالت أتثری من الناخبنی محایة إىل میتد

 ةـــــخاص السیاسیة، االجتاهات إحدى أو املرشحنی احد أتیید يف املرتددین الناخبنی على ما بدرجة تؤثر قد اليت و

 صریةق زمنیة فرتة يف االستمرار و الرتكیز و ابلكثافة تتسم قد للمنافسنی املضادة االنتخابیة الدعایة محالت و أن

 .2نسبیا

 :Conversionالتحـــــــــــــــــــــــــــــــول  .3

 ما بقدر للناخبنی الفعلیة النوااي حتویل على تعمل أو تغری ما قل االنتخابیة احلمالت أن الدارسنی بعض یرى

 جتاهاتا يف حتدث قد اليت الطفیفة التغیریات فإن ذلك رغم والعقائدیة. انتماءاهتم  و ابهتماماهتم تذكرهم

 حسب لالنتخاابت النهائیة النتائج تغیری يف حامسا أتثریا تؤثر أن میكن االنتخابیة للحملة الناخبنی لدى التصویت

 أن ثبت فقد أخرى جهة من و.3النظام ذلك يف املقاعد و األصوات حساب طریقة و املتبع االنتخايب النظام

 االتصال وسائل أتثری و االنتخابیة احلملة تؤذي قد املثریة االجتماعیة أو االقتصادیة أو السیاسیة األحداث بعض

                                                 
  93ص الذكر، السابق املرجع االنتخابیة، الدعایة و السیاسي االتصال العامل، صفوت 1

2 Blumler, Jay G., Communication to Voters, London : Sage Publication, 1983, p 25 
  95ص الذكر، السابق املرجع االنتخابیة، الدعایة و السیاسي االتصال مل،العا صفوت 3



  احلمالت االنتخابیة و عالقتها بوسائل االتصال                   الفصـــــــــــــــــــل الثاين                               

40 

 

 الظروف يف حمدود جناح من حتققه عما فضال .الناخبنی لدى السائدة االجتاهات يف معینة تغیریات حدوث يف

 1.مواتیة ظروف ووفق السلیم االجتاه يف یسریان تنفیذها و االنتخابیة احلملة إعداد كان إذا الطبیعیة

  لثاين: أساليب و وسائل احلملة االنتخابيةاملبحث ا

 املطلب األول: أساليب احلملة االنتخابية:

 حبیث املستقبل لدى مقصود، معنی فعل رد خلق على القادرة العناصر من جمموعة الدعائیة األسالیب تعد

 .االنتخابیة احلملة هدافأ حتقیق مثة من و اجلمهور املستهدف إقناع إىل املعريف و العاطفي التأثری خالل من تؤدي

  أوال: األساليب الشرعية:

 الربامج و األهداف بتجزئة االنتخابیة احلملة يف االتصالیة ابلعملیة القائم جزء هو و :التبسيط أسلوب ✓

  ع.املستطا  قدر بوضوح حمدودة و معدودة نقاط إىل

 احلملة  يف السیما) لسیاسیةا احلمالت يف استعماال األسالیب أكثر من التكرار یعد :التكرار أسلوب ✓

 عن ذلك و الناخبنی سلوك يف تؤثر اليت النفسیة العملیات خمتلف حتلیل من البد التكرار نفهم لكي و االنتخابیة

 3:التكرار یؤدیها اليت املتعددة األدوار بعض إدراج میكن و  2ة.الرسال فحوى بتقبل إقناعهم طریق

 املرشح برانمج انتباههم یلفت مل الذین الناخبنی مجهور أي املستهدف الشخص بدفع التكرار یقوم :اإلدراك -

 .االنتخابیة احلملة إدراك أي ،إدراكها إىل االنتخابیة احلمالت يف السابق التقدمي خالل

 ذاكرة يف یرسخ حىت ذلك و املرشح بربانمج التذكری يف حصره فیكمن الثاين الدور أما :التذكر و احلفظ -

  .غالبا إلیها السعي یكون الذي اهلدف هو هذا و ینسى، فال هدفاملست اجلمهور

                                                 
   95ص الذكر، السابق املرجع االنتخابیة، الدعایة و السیاسي االتصال العامل، صفوت 1

  ، 1987، ص0116 ط التوزیع، و النشر و للدراسات اجلامعیة املؤسسة :بریوت هلل، رزق رالف :ترمجة السیاسیة، الدعایة و الدعایة دورندان،  غي2
   29ص الذكر، السابق املرجع صغری، بن زكرايء 3
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 اهلاجس من نوع إحداث لدرجة مھبعض فكر میلك االنتخابیة احلملة كحالة حاالت يف التكرار :السيطرة -

 إزعاجها من التخلص نفس الوقت يف آلملنی یستقبلوهنا فإهنم فاترة بطریقة احلمالت هذه إدراك من فبدال لدیهم،

 من نوعا حتمل كانت إذا سیما ال بكاملها السلسلة الستكشاف ابستمرار متابعتها إىل یدفعهم ما هذا و مهل

 .التشویق

 .املضمون و التوقیت و الشكل حیث من العرض و التقدمي أسالیب يف التنویع جیب :التأثري يف التنوع -

 عن ضالف ابحلملة القائم بقوة الشعور مهوراجل نفس يف یولد أن للتكرار میكن حیث :الثقة و ابلقوة الشعور -

 1اجتاهه. الثقة تدعیم

  األشكال احد الصورة تعد االنتخابیة احلمالت إطار يف :الشعارات و السياسية الصورة أسلوب ✓

 السیاسیة،التظاهرات  يف بفعالیة نفسها تفرض و هي السیاسة، أسالیب من العدید ضمن من املمتازة التعبرییة

 السیاسیة الصورة بتقنیات التحكم ضرورة یراعي أن االنتخابیة احلمالت يف ابالتصال القائم لىع جیب لذلك

 الصورة أخذت هنا من ة.االنتخابی ابلسوق التحكم و السیطرة بفعل ذلك و ،بذاته قائما منتوجا بوصفها

 2خطیا. أو متثیلیا مصورا نصا حتمل ورقة كوهنا يف العام الشكل السیاسیة

بیســـــــر  تكراره میكن و االنتخابیة احلملة أهداف یلخص موجز و مباشر تعبریأبنه:  الشعار عریفت میكن و

 الزعیم أو احلزب أو السیاسیة للجماعة متییز أداة یصبح حىت املستخدمة الطرق بكل و الوسائل مجیع يف سهولة و

 3.احلزب أو املرشح دلتأیی هتافات أو للنضال نداءات فرتة بعد اعتباره میكن و السیاسي،

 الرؤساء و القادة لدى السیاسیة احلملة أسالیب أفضل السیاسیة الرموز تعد :السياسية الرموز أسلوب ✓

 4أتییدها. و ثقتها كسب و اجلماهری خماطبة عند

                                                 
  64،   63ص ص الذكر، السابق املرجع االنتخابیة، الدعایة و السیاسي االتصال العامل، صفوت 1

2 Kai, Hafez, Introduction Mediated Political Communication in the Middle East, Op, Cit, p 201 
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 الوقت ذات يف استجابت إذا إقناعا أكثر تكون الرموزإىل أن هناك   الثالثیة االستمالة قاعدة تشری حیث

 معلوماته ىــــــــــــــــعل بناء الفرج مقاومة یزیل أن حیاول ابحلملة القائم أن أي الفرد، شخصیة يف ثالثة انتملكو 

 1:أهنا على أفعاله و ألفكاره بتقدمیه ذلك و ةـــــــــــــــــــالسابق

 عقالنیة، مناسبة و ضروریة = إرضاء األان و الذات (أ)
 مقبولة = إرضاء الالشعور (ب)
 خلقیة = إرضاء الذات العلیاأدبیة و  (ت)

 اآلمان و ةـــــــــــــــــــــــالراح له جیلب إهنا و الواقع و املنطق مع یتفق یقوله ما كل و ابحلملة مــــــــــــــــــالقائ رموز أن أي

 بنی قائمةال العالقات التايل الشكل یوضح و .الدین و اخللق مع یتفق أنه و حاجاته و رغاابته یرضي و السالم و

 ه:میثل الذي املرشح أو للحزب السیاسیة احلملة يف دوره و معناه و مضمونه و السیاسي الرمز

 مثال االقتصادیة، السیاسیة النظریة أو العقیدة من االنتخابیة ابحلملة اخلاص األساس أو القاعدة تتشكل

 ذيــــــــــــالتنفی العمل يف ھدفها و النظریة ھذه خالصة ذلك یلي و ،غریها و...االشرتاكیة أو الرأمسالیة العقیدة ذلك

 مث ،اجلمهوري احلزب أو األمریكي السیاسي الدمیقراطي احلزب برانمج ذلك مثال السیاسي الربانمج يف یتمثل و

 یة.السیاس الشعارات صورة يف للربانمج األساسیة املبادئ و العامة لألفكار أعظم تكثیف ذلك بعد أیيت

 دةــــــــــــــالعقیو   جـــــالربانم و السیاسي الشعار عن اختزالیة إشارة یعد الذي السیاسي الرمز اهلرم ةقم يف أیيت و

 الشرطي املنعكس لیكون بسرعة یؤثر أن میكن بسیطا قصریا كونه يف السیاسي الرمز أمهیة تربز و. النظریة أو

   2املصورة أو املرسومة و الرموز احلركیة.الرموز  إىل الرموز تقسم و ،سهولة و یسری بكل املستهدف

                                                 
1 L. Swanson David, The Homologous Evolution of Political Communication and Civic Engagement, Op, 
Cit,p48 
2 Milbarth, Lester W., Political Participation How & Why Do People Get Involved in Politics, Chicago : Rand 
Mcnally & Company, 3ed Ed, 1992, p 13.  
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 االنتخابیة احلملة أسالیب من أسلوب هي االنتخابیة املناظرة :االنتخابية املناظرات أسلوب ✓

 هم فیها احلكم و حمایدة هیئات أو أفراد یدیرها املنافسنی بنی علنیة انتخابیة مبارزة عن عبارة هي و املستجدة،

 .1الناخبنی ھیئة

 يف ذلك أمثلة ومن .2االنتخابیة الدوائر كافة يف شائع أسلوب هو و :االنتخابية دااياهل أسلوب ✓

 :یلي ما األمریكیة للرائسة ماكینی جون و اوابما ابراك من لكال االنتخابیة احلملة

 .الناخبنی على ابجملان غذائیة وجبات توزیع -

 احلزب أو املرشح اسم علیها وعمطب) الشاي أكواب قواعد و الكربیت و السجائر قداحات توزع -

 (.الناخبنی علىإلیها  ینتمي الذي

 الشعارات حتتویها اليت األلوان بنفس و املرشح اسم علیها مكتوب أوشحة و قمصان و قبعات توزیع -

 به. اخلاص

  :صورتنی يف الدعائي األسلوب ذاھ یتمثل و االنتخابية الزايرات أسلوب ✓

 .الرأي قادة من األفراد لبعض املرشح جیریها اليت ھي و :خلاصةا االنتخابیة الزايرات :األوىل

 زايرة و املرضى على اهلدااي توزیع و العامة املستشفیات على املرور تشمل و :العامة االنتخابیة الزايرات :الثانية

 3.الدینیة و اخلرییة اجلمعیات

 

                                                 
1 Marland, Alex, Political Marketing in Modern Canadian Federal Elections, Dalhousie University, 2003, pp 52 -
53 
2 Marland, Alex, Political Marketing in Modern Canadian Federal Elections, Dalhousie University, 2003, pp 52 -
53 

 
3 Marland, Alex, Political Marketing in Modern Canadian Federal Elections, Op, Cit, p 58. 
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  اثنيا: األساليب غري الشرعية:

 قیمة إبعطاء خالله من املرشح یقوم االنتخابیة، احلملة يف أخالقي ال بأسلو  هو و :األصوات شراء أسلوب

  1صوته. مقابل للناخب معنویة أو مادیة

 اإلدالء  على الرأي قادة من ابلقسم موثق عهد أبخذ املرشح قیام مؤداه و :العهود أخذ و القسم أسلوب

 2.لصاحله أبصواهتم

 .3االنتخاابت مبحاضر التالعب وأ األصوات بفرز التالعب وھ :التزوير أسلوب

 بغض االنتخاابت يف السائد األسلوب هو االنتخابیة الشائعات أسلوب كان :االنتخابية الشائعات أسلوب

 :4یلي فیما تصنیفها میكن و ،إطارها عن النظر

 املرشح وفاة :مثال حبجة األخریة اللحظات يف االنتخابیة املنافسة دائرة عن املرشح حجب أسلوب -

 .املنافس املرشح تنازل املنافس،

 .املنافس املرشح نزاهة و مسعة من النیل أسلوب -

 هذا استخدام  أمهیة تربز و شیوعا، السیاسیة الدعایة أسالیب أكثر من اإلسقاط أسلوب یعد :اإلسقاط أسلوب

 يف احهجن و فوزه أتكید إىل سیاسي حزب أو مرشح كل یسعى حیث االنتخابیة احلمالت خالل األسلوب

 5.املنافسنی للمرشحنی هتاماتاال و النقد توجه و الناخبنی أصوات كسب
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3 Kai, Hafez, Introduction Mediated Political Communication in the Middle East, Op, Cit, p 223 
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 املطلب الثاين: وسائل االتصال املستعملة يف احلمالت االنتخابية:

 دور وسائل اإلعالم يف احلمالت االنتخابية:أوال: 

 نتیجة االنتخابیة احلمالت يف اإلعالم وسائل تلعبه الذي الدور أمهیة األخریة العشرین السنوات يف زادت

 :1أمهها من التطورات من العدید

 املواطننی حجم زايدة مع "الدمیقراطي و اجلمهوري " األمریكینی السیاسینی احلزبنی قوة تضاؤل ✓

 الوصول السیاسیون یستطیع ال هنا من و الكبریین، احلزبیة من ألي ینتمون ال الذین املستقلنی األمریكینی

 اجلماهرییة. االتصال وسائل استخدام طریق عن إال فیهم التأثری و املستقلنی نیالناخب هؤالء إىل

 سنوات أكثر أربع كل للرائسة مرشحیهما ابختیار احلزابن هبا یقوم اليت االنتخابیة احلملة صارت ✓

 خاابتانت منذ كبریا ازدايدا األولیة االنتخاابت عدد ازداد قد انفتاحا، و نفسه أكثر الوقت يف و تعقیدا،

 عن ختلت الوالايت بعض أن رغم و احلزبیة للمؤمترات اھتغطیت و الصحافة متامھمن ا زاد مما م، 1964

 .زاد قد بتغطیتها السیاسیة الصحافة متامھا أن إال م 1984 االنتخاابت األولیة

 رات،ـــــــــــــــــاملؤمت ةــــــــــــطبیع تغیری يف احلزبیة املؤمترات أعمال و األولیة لالنتخاابت بتغطیته التلفزیون أسهم ✓

 يف و ،املشاهدین مالینی هنایتها إىل بدایتها منذ املؤمتر ألعمال التلفزیون تغطیة جتتذب م 1952 منذ و

 .التلفزیون مشاهدي جمموع من   83.7 %شاهد املثال سبیل على 1980 عام

 : يوسائل االتصال اجلماهري  .1

 بنی 1960انتخاابت  يف األمریكیة للرائسة املرشحنی بنی التلفزیونیة املواجهة كانت لقدالتلفزيون:  -أ

  2نوعها. من تلفزیونیة سیاسیة مواجهة ( أول كنیدي و )نیكسون

                                                 
1 Marland, Alex, Political Marketing in Modern Canadian Federal Elections, Op, Cit, p 74 

   99ص الذكر، السابق املرجع دورندان، غي 2
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 يف مرورهم لدى السیاسینی للزعماء النصائح من مبجموعة السیاسي التسویق خرباء یتقد اإلطار ذاھ يف و

 : 1هي عناصر عةأرب یتطلب جناحهم أن یعتقدون إذ التلفزیون

  باخلطا يف اإلنسانیة احلرارة ✓

 یظهر و عنها یدافع اليت ابألفكار االقتناع متام مقتنعا السیاسة رجل یكون أن أي اإلقناع ✓

 .أفعاله ردود و حركاته و كالمه خالل من للمشاهد  ذلك

 يف و العفویة، احلركات يف یتجلى هذا و أقواله، يف صادقا یكون أن معناه و الصدق ✓

 .اخلطاب مبنطق ابلضرورة مرتبطا لیس الصدق ابن علما .الفعل دودر 

 غری األسئلة عن اإلجابة و الشائعة و املعروفة األقوال تردید عدم یقتضي هو و الذكاء ✓

 الذكاء ھتوظیف يف فعال جنح قد اوابما ابراك املرشح أن یالحظ حیث دقة، و برباعة املنتظرة

 .الناخبنی مجهور بنی و بینه الثقة كفة أثقل ما هذا و هریاجلما مع تواصله أثناء االجتماعي
 

 قواعد إىل الرسالة اإلعالمیة توصیل على قادرة جیعلها اإلذاعیة األثری أمواج تغطیه الذي احلیز إناإلذاعة:  -ب

 اإلذاعة لدور احلكومات احتكار يف األكثر خطورة السبب ذاھ لعل و .موقعها عن النظر بغض ضخمة مجاهرییة

  2.ما مرشح جتاه الناخبنی األفراد وتكتیل و توجیهه الرأي العام صناعة يف تتمثل سیاسیة بوظیفة تقوم اليت

 الوسیلة تبقى فإن الصحیفة الدعائي، اجملال يف الرادیو و التلفزیون تطور من الرغم على الصحافة املكتوبة: -ج

 من كثری يف هتدف اإلصدارات من خمتلفة أنواعا ضمی نظام الدول من عدید يف ویوجد املضمار، ذاھ يف املهمة

  3وجه. أكمل على السكان فئات خمتلف يف اإلیدیولوجي أتثریها ممارسة إىل األحیان

 

                                                 
  193ص ،  2004التوزیع، و للنشر الیقنی دار :األردن السلطة، و السیاسیة النخبة قرنفل، حسن 1
 40 39 ص ص الذكر، السابق املرجع صغری، بن زكرايء 2
  101ص الذكر، السابق املرجع دورندان، غي 3
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 أساليب االتصال الشخصي:  .2

 : االتصال عرب املنظمات -أ

ي فه الغربیة، الدمیقراطیة مقومات من السیاسیة األحزاب تعداملنظمات السیاسیة )األحزاب(:  ✓

 1.جلماعات املصاحل جتمیع تسهل منظمة سیاسیة مؤسسات متثل

إن اجلمعیات أو املنظمات غری السیاسیة تضمن أو مجاعات الضغط:  السیاسیة غری املنظمات ✓

 العالقة بنی اجلمهور و املرشحنی.

 فهي الناخبنی، مجهور  يف أتثریا الوسائل أشد من املهرجاانت تعد :املظاهرات و التجمعات طریق عناالتصال  -أ

 استخدمها فقد االنتخابیة، احلمالت يف أساسي عنصر و ألهنا سریع، أتثری ذات كوهنا االتصال يف فاعلة وسیلة

  2.اإلعجاب یثری حنو على عرف الذي هتلر الدعایة رجل

 

 استخدام االنرتنت يف احلمالت االنتخابية:  .3

 ما و االنرتنت أبرزها يف املتمثلة احلدیثة االلكرتوين تصالاال وسائل استخدام االلكرتوين السیاسي ابلتسویق یقصد

 بعض رأى لقد و واسع، نطاق يف االلكرتوين احلمالت رسائل خالهلا من تبث أن میكن اليت خدمات من تقدمه

 تعلق فیما خاصة السیاسي االتصال يف ثورة حیدث سوف إهنا و اجملال، هذا يف واعدة أداة االنرتنت أن الباحثنی

  3.السیاسیة ملشاركةاب

 

 

 :املعاصرة االنتخابية احلمالت يف االنرتنت استخدام إىل دفعت اليت األسباب: اثنيا
                                                 

  42ص ،نفس املرجع أعاله صغری، بن زكرايء 1
  44ص ، هنفس املرجع أعال صغری، بن زكرايء 2
  205ص م،  2008املعارف، منشأة :اإلسكندریة االنتخابیة، احلمالت إدارة و السیاسي التسویق عامود، أبو سعد حممد 3
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 ةــــــــــــــــاالجتماعی االقتصادیة، السیاسیة، األسباب :يف تتمثل جمموعات ثالث إىل األسباب هذه تقسیم میكن

 :التايل النحو على تفصیال عرضها میكن و الثقافیة، و

 األسباب السياسية: .1

 دفع الذي األمر االنتخاابت، يف التصویت يف املواطننی مشاركة يف الواضح ابلرتاجع یتعلق األسباب هذه أول

 ختفیف حول الصدد هذا يف البحث تركز قد و املشاركة، إىل تدفعهم أن میكن اليت الوسائل عن البحث إىل

 1بصوته. لإلدالء املواطن یتحملها اليت األعباء

 حمدود، تطبیقها كان إن و األمریكیة، املتحدة الوالايت و بریطانیا يف بدأت الفكرة هذه أن ابلذكر اجلدیر و

 االنتخاابت يف تطبیقه املختصة اجلهات حاولت و االلكرتوين، للتصویت نظاما وضعت البحرین مملكة أن كما

 اغلب جانب من   احملاولة واجهت هذه اليت اتاالعرتاض أن إال م، 2006 عام أجریت اليت البلدیة و النیابیة

  .2 2010معا التالیة االنتخاابت إىل تطبیقها بتأجیل قرار اختاذ إىل أدى االنتخاابت يف املشاركة السیاسیة القوى

 األسباب االقتصادية: .2

 املعاصرة االنتخابیة احلمالت نطاق يف االلكرتوين االتصال وسائل لتوظیف املنخفضة التكلفة أن يف الشك

 للتطورات كان أخرى انحیة من ،ھنطاق اتساع و التوظیف ذاھ إىل أدت اليت األسباب أهم من كانت

 اديــــــــــــــــاحل رنـــــــــــــــــــالق مطلع و العشرین القرن من األخری العقد خالل اإلنسانیة اجملتمعات اشهدهت اليت االقتصادیة

 .3اجملال ذاھ يف اثر العشرین و

 

 األسباب االجتماعية و الثقافية: .3

                                                 
1 Wang, F, Head, M, A Relation Ship Building Model For The Web Retail Marketing , London : Journal Of 
Computer Mediated Communication, 2000, pp 374-384. 
2 Sheffer, M., State Legislators Perception of the Use of Email in Constituent Communication, London: 
Routledge, 2004, p156. 
3 Joel, Berg: Politics, Campaigns & Elections, New York : 2008, p 59. 
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 يف جدیدة اجتماعیة تشكیالت بروز إىل املعلومات و االتصاالت تكنولوجیا استخدام نطاق اتساع أدى

 يف و عملها يف اجلدیدة التكنولوجیات هذه استخدام مهارات متلك اليت االجتماعیة فالشرحیة املعاصرة، اجملتمعات

 ازداد فقد مث من و الشباب، خاصة اجملتمعات هذه يف معینة قطاعات تضم و ارابستمر  تتنامى اخلاصة حیاهتا

 خالل من إلیها الوصول كان مث من و السیاسیة، للمشاركة اجتذاهبا اجل من هبا السیاسینی األحزاب متامھا

 1.اهلدف هذا لتحقیق املالئم األسلوب هو النوعیة خلصائصها و هلا املالئمة الوسائل

 :السياسية احلمالت يف االلكرتونية اإلخبارية الرسائل و االلكرتوين الربيد داماستخاثلثا: 

 للربید الفعال ابالستخدام یتحكم الذي السیاسي احلزب أو السیاسي املرشح أن الدراسات إحدى توضح

 سوف رتوينااللك الربید عرب االقرتاع أن یرون الباحثنی بعض و االنتخابیة الساحة على یسیطر سوف االلكرتوين

 أالن فحىت ذلك مع و السیاسة، و االقتصاد و اجملتمع على الفوضى إضفاء حیث من مقصود غری أتثری له یكون

 2.اجملال ذاھ يف االلكرتوين للربید التأثری ذلك على دلیل یوجد ال
 

 املتلقنی إىل للوصول تكلفة لأق و فعالة وسائل بریطانیا يف الرئیسیة الثالثة األحزاب منح االلكرتوين الربید و

 خاصة األمریكیة املتحدة الوالايت يف األخریة السنوات يف ملحوظ ازدهارا االنرتنت شهدت و خارجیا، و داخلیا

 للمشاركة الدمیقراطیة املمارسة تضمن خبدمات املزودة االلكرتونیة الواقع حركیة و االجتماعیة الشبكات بظهور

 املرشح جانب من خاصة م 2008 األمریكیة للرائسة االنتخابیة احلمالت تهشهد ما هذا و االلكرتونیة السیاسیة

 للوصول االلكرتوين التواصل طرق احدث  - بلوف دایفد - محلته مدیر اعتمد الذي وابماأ ابراك الدمیقراطي

 3.األمریكي للجمهور الفوریة و القویة االستمالة

 تنظيم احلملة االنتخابية:: رابعا

                                                 
1 E, Denton Robert, Jim Kuypers, Politics and Communication in America, Waveland Press, 2008, p 87. 
2 Denis, McQuail, Doris A. Graber, The politics of news: the news of politics, Washington : D.C: CQ Press, 
2007, p 201. 
3 Gitelman, Lisa and Geoff rey B. Pingree, Introduction New Media, Cambridge: MIT, 2003, p 240  
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 للحملة االنتخابية: أمهية التنظيم  .1

 :1فیما یلي االنتخابیة احلمالت يف التنظیم أمهیة تكمن
 يف االرتباك و الفوضى االنتخابیة للحملة جیدة إدارة أو إداري تنظیم وجود عدم على یرتتب ✓

 تراجع مثة من و االنتخابیة احلملة جناح يف ضعیف مردود إعطاء إىل یؤدي مما األعمال توزیع

 .ابالنتخاابت الفوز يف املرشح حضوض

 يف احلملة أركان هیئة وحدات بعض مبالغة إىل االنتخابیة للحملة إداري تنظیم وجود عدم یؤدي ✓

 احتیاجاهتا تقدیر يف تبالغ لذلك نتیجة و أخرى وحدات حساب على تؤدیه الذي الدور أمهیة

  .األخرى حساب الوحدات على

 كذلك و االنتخابیة احلملة مدة خالل عمالاأل توزیع سوء إىل إداري تنظیم وجود عدم یؤدي ✓

 من األعمال هذه تتطلبه مما اقل أعمال يف العلیا الكفاءات توضع فقد االقرتاع، عملیة أثناء

 .ابلعكس و كفاءات

 مراحل إعداد اهليكل التنظيمي:  .2

 :2أمهها من عدة مبراحل االنتخابیة للحملة التنظیمي اهلیكل إعداد میر

 االحتیاجات حتدید میكن علیها و حتقیقها إىل اجلهود تتوجه اليت اسیةاألس األهداف حتدید ✓

 .املناسب التنظیمي اهلیكل اختیار يف تؤثر اليت التنظیمیة

 االزدواجیة على للقضاء ذلك و التنظیمیة الوحدات خمتلف بنی املسؤولیات و العالقات حتدید ✓

 .العمل يف

 .تهاصالحی و هتاومسؤولیا اهتاواجب توضیح مع تنظیمیة وحدة كل اختصاص حتدید ✓

                                                 
1 Ralph, Negrine. M and Darren G. Lilleker, The Professionalization of Political Communication, Op, Cit, p 89. 

  111ص الذكر، السابق املرجع مصر، يف السیاسي القرار وصنع یرھابجلما االتصال أبوعامود، حممد 2
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 وحدات يف النشاطات ھذه كل جتمیع و فرعیة أخرى و رئیسیة نشاطات إىل النشاطات تقسیم ✓

  .مناسبة تنظیمیة

 اهلیكل ممیزات ابرز من و .االنتخابیة للحملة التنظیمي الدلیل و التنظیمیة اخلریطة إعداد ✓

  :یلي ما االنتخابیة للحمالة التنظیمي

 .املستوايت مجیع بنی فاعلیة أبكثر تصالاال حیقق -

 .احلملة أثناء املتغریات جلمیع سریعة استجابة -

  .للحملة الزمنیة املدة مع التناسب -

 .احلملة أنشطة مجیع تغطیة -
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 خالصـــة:
 لئالوسا إحدى يه االنتخاابت عملیة ترافق اليتیة االنتخاب احلملة أن القول، میكن الفصل هذا ختام يف

 أبنه وإقناعهم الناخبنی مقابلة من البد یفوز يلك مرشح أي إن .السیاسي احلوار وإلثراءنی الناخب لتوعیة املهمة

 للقاء املهمة لئالوسا إحدى االنتخابیة احلملة وتعترب ،النیابیة احمللیة أو الوطنیة اجملالس يف لتمثیلهم األفضل املرشح

 االنتخابیة احلمالت تفتقده الذي الشيء وهو شاملة، عمل وخطة نیايب برانمج حطر  من إلیهم والتحدث الناخبنی

.للمشاكل ومعاجلتها ابلشمول متتاز انتخابیة برامج وجود لعدم راجع وهذا ،يف اجلزائر
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