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 شكركلمة 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده على هذه النعمة التي 
 أنعمنا بها

نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان وأسمى آيات التقدير واالحترام إلى 
العربي بوعمامة، الذي لم يبخل علينا  الدكتور أستاذنا الفاضل

لى  لأستاذنا القدير الدكتور عدة بوجال بتوجيهاته ونصائحه القيمة وا 
لى   كل أساتذة قسم العلوم اإلنسانية وشعبة اإلعالم واالتصالوا 

 .بجامعة مستغانم

لى كل من  كما نشكر زمالءنا الذين وقفوا إلى جانبنا بتشجيعاتهم، وا 
 ساعدنا من قريب أو من بعيد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اإلهداء
 قني حتى النهايةإلى روح والدي الطاهرة التي ستظل تراف

إلى والدتاي صاحبتي الفضل في وصولي إلى هذا المستوى اللتين لم 
 تبخال علي يوما بأي شيء

 إلى أخواتي زهير، غالي، هشام

 إلى بنات أخي مريم وكوثر

 إلى أهلي

 إلى صديقاتي حفصة وسعيدة وفاطمة

 إلى كل من علمني حرفا.
 



 :الدراسة ملخص

مواقع في التعرف على االستراتيجيات اإلقناعية لالتطبيقية التحليلية تتمحور دراستنا 
األحزاب السياسية الجزائرية، فمن األهداف التي تسعى الدراسة لبلوغها هي الوقوف على 

ية في والتعرف على أبعاد اللغة السياس ،سيرورة االتصال الحزبي اإللكتروني في الجزائر
ي وعلى الكيفية التي توظف بها الوسائط المتعددة ف ،سياق الحمالت االنتخابية الجزائرية

  عملية اإلقناع السياسي.

وبعد الدراسة االستطالعية وقع اختيارنا على موقع حزب جبهة التحرير الوطني خالل  
عتمدنا لدراسة هذا الموضوع على المنهج الكمي م، وا 4102الحملة االنتخابية لرئاسيات 

والكيفي، متبعين في ذلك تقنية تحليل المضمون لتحليل محتوى الموقع اإللكتروني، ومن 
ة، الوسائل فئة الوسائط المتعدد :الفئات التي استند عليها التحليل فئات كيف قيل وهي

قناعية، فئة الموضوع، االستراتيجية اإل :اإلقناعية، الموقع، الّلغة، وفئات ماذا قيل وهي
الجمهور، كما استعانة بتقنية المقابلة للكشف عن استراتيجيات القائم بالرسالة الحزبية 

 اإللكترونية.

من بين النتائج التي توصلنا لها من الدراسة هي أن المواضيع األمنية مهيمنة على 
حزب جبهة التحرير الوطني، مواضيع الحملة االنتخابية في الموقع اإللكتروني ل

االستراتيجية الديناميكية النفسية هي أكثر االستراتيجيات توظيف في الحملة عبر الموقع 
تستند الّلغة السياسية في سياق الحمالت االنتخابية الجزائرية إلى اللغة اإللكتروني، 

شكل كبير ة بعلى الوسائط المتعددلكتروني الفصحى المتداولة، كما ال يعتمد الموقع اإل
 بل يوظف الوسائط التقليدية من نص مطبوع وصور فتوغرافية.

االستراتيجيات اإلقناعية، االتصال الحزبي اإللكتروني، األحزاب  مفتاحية:الكلمات ال
 .، الوسائط المتعددةالسياسية، الموقع اإللكتروني، الحمالت االنتخابية

 



: Abstract 

The present applied study seeks to identify the persuasive strategies on web 

sites used by the Algeria political parties. After the exploratory research, we 

have chosen to study the web site of FLN party (National Liberation Front) 

during the presidential electoral campaign of 2014. The main objective that 

we aim to achieve is to stand on the process of electronic communication of 

political parties in Algeria and to explore the dimensions of the political 

dialogue on the Algerian electoral campaign’s context and if they employed 

the multimedia tools in the process of political persuasion.  

As a method, we have adopted both quantitative and qualitative methods 

and the content analysis as a technique of research to analyze the web site 

contents, the main categories that our analysis based on it are: The category 

of  (How was said?) which represent the multimedia categories, the 

persuasive tools, the site, the language. The category of subject (what was 

said?) which represent the persuasive strategies and the audience.  We have 

integrated the interview as a second technique of research to explore the 

strategies of the electronic messages used by the sender from the political 

parties.  

Among the most important findings of our study is that the security issues 

are the most dominant subject of the FLN party in the electronic electoral 

campaign and the psycho dynamic strategies are the most used strategies on 

the electronic campaign. The based political language in the Algerian 

electoral campaign is the traded classical Arabic language; this is on the one 

hand. On the other hand, the web site of FLN party does not employ 

significantly multimedia tools but the classical mediums like: printed texts, 

photographs…etc  

Keywords: Persuasive strategies, Partial electronic communication, 

Political parties, Web sites, Electoral campaigns, multimedia.  

 

 

 

 

 



Résumé : 
Cette recherche vise à étudier les stratégies de persuasion utilisée dans les 

sites web des partis politiques algériens. Elle a pour objectif d’identifier le 

processus de communication partisane électronique algérienne, de connaitre 

les dimensions de la langue politique algérienne et de savoir la façon dont ils 

utilisent leurs multimédia dans le processus de persuasion politique.  

Notre échantillon était basé sur le site électronique du parti FLN (Front de 

Libération Nationale) durant la campagne électorale présidentielle 2014.  

Notre étude est fondée sur la problématique suivante : Quelles sont les 

stratégies de persuasion utilisées par le site web officiel du FLN durant la 

période de la campagne électorale présidentielle 2014 en Algérie?  

Nous avons adopté dans cette étude deux méthodes de recherche: 

quantitative et qualitative, et comme des outils d’analyse et de collecte des 

données, on a basé sur une analyse de contenu numérique et des entretiens 

directs avec les responsables du site web du FLN.  

Parmi les résultats qui ressortent de notre recherche, nous pouvons relever 

l’intérêt des sujets liés à la sécurité nationale qui dominent le contenu du site 

web du FLN durant cette période, ainsi que la stratégie psycho_dynamique 

qui a été mise en exergue dans le site web. En outre, La base de la langue 

politique algérienne dans le contexte de la compagne électorale c’était la 

langue arabe classique parlée, et pour l’intégration des multimédias dans  Le 

site web du FLN, on a trouvé que le site web n’adopte pas considérablement 

les multimédias mais il emploie des outils médiatiques traditionnels (Les 

textes imprimés et les images photographiques) pendant toute la période de 

la campagne électorale électronique du FLN.   

Mots clés : les stratégies de persuasion, la communication partisane 

électronique, le parti politique, le site web, la campagne électorale, les 

multimédias.  
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 ةــــــــــقدمـــــــــــــــم

لبلوغ  تستندالتي  ،فكرة معينةبر على المتلقين لتأثيلقناعية قائم بالعملية اإلال نطلقي  
 رسطوأالفيلسوف اليوناني  األمر قد أشار إلى هذافوأساليب، وسائل لى عدة هدفها ع

تصال ، فاالتصال اإلقناعي ا"قناع هو استخدام جميع الوسائل الممكنة في التأثيراإل" بأن  
المتغيرات إلى أنواع العوامل و ل يحتعبارة عن خطوط توجيهية وهي  استراتيجياتيقوم على 

غيير لى الهدف المنشود وهو تإبغية الوصول  التي ينبغي أن توضع في رسالة إقناعية
عدة له ، قناعية علم النفس قالهذا يتخذ مصمم الرسالة اإلالسلوك، أو تعديله، أو تعزيزه 
له ، والبنية المعرفية للفرد خلفية له،  وهذا ما  قناع مجاالوالوسط الذي يحدث فيه اإل

ات إقناعية استراتيجي ثالث حين حددا  "ساندرا بول روكيتش"و "ملفين ديفلير" اليه  ذهب
  .ء المعانياالجتماعية واستراتيجية انشا-النفسية ، الثقافية -استراتيجية الديناميكية هي

 اتراكمت البحوث العلمية في هذا المجال، وأصبح اإلقناع علمعلى هذا األساس ف   
ياسية حيث يستعين رجال السيدرس في عدة ميادين وخاصة في ميدان االتصال السياسي 
، ي العامأعلى الر  ثيرقناعية لتأإبخبراء في مجال اإلقناع لبناء رسالتهم وفق استراتيجيات 

البحث عن اسع و ألن كل صاحب سلطة بما فيها السلطة السياسية يسعى إلى التأثير الو 
ة قوية إقناعيخطاب سياسي ينطوي على حمولة ب وهذا ال يتأتى إال ،التعاطف والمساندة

تصل أحيانا  ربماتسعى إلى تغيير مواقف األفراد لصالح الخطيب باستعمال عدة تقنيات 
لقوة زي عن اإلى "اغتصاب المجموعات" وهو تعبير مجا "فليب بروتون"إلى ما يسميه 
 قناع.التي يملكها اإل
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خابية االنتتغدو الحاجة ماسة إلى أساليب اإلقناع واستراتيجياته أثناء الحمالت   
لى حيث يتسابق المترشحون واألحزاب إلى  توظيف االستماالت العقلية منها والعاطفية وا 

لى فنون وسائل االتصال وذلك من أجل جمالية اللغة وبالغتها قناعهيد الجمهور و تحش وا   ا 
الحملة  وستشار السياسيون وم صبحمع انتشار الشبكة العنكبوتية أف ،بالتصويت لصالحهم

وم لما تحتويه من دمج النصوص والرس قناعيإنترنت كوعاء ية يتجهون إلى األاالنتخاب
 والصور الثابتة والمتحركة باألصوات والتأثيرات المختلفة، لتوصيل األفكار والمعاني

رشحين من مخاطبة جماهير واسعة وفئات اجتماعية مختلفة، في وقت قصير تن الميوتمك
 .جل كسب المزيد من األصواتأمن وبتكلفة أقل مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى وهذا 

 

 حول العالم، قد أنشأت لها موقع إلكتروني، اليوم معظم األحزاب السياسية التقليدية
واقع في هذا المجال "تكتمل الم فليب ماركخاصة في فترة الحمالت االنتخابية حيث قال 

لكترونية بوضوح أثناء الحمالت بصفحات عن المرشح أو المرشحين الذين يختارهم اإل
 . "الحزب

 

مالت لم تعرف الحمحلية، تشريعية ورئاسية لكنها الجزائر عدة انتخابات  عرفت 
، الذي أقر التعددية الحزبية م9191االنتخابية كفعل ديمقراطي إال بعد صدور دستور 

سابق ت محليةقرار شهدت الجزائر عدة حمالت انتخابية رئاسية وتشريعية و هذا البعد 
تعرف  ،رئاسة الجمهوريةلأو أو بلدية خاللها المرشحون واألحزاب للفوز بمقاعد برلمانية 

التربع على  وأالنيابية هذه الفترة استخدام كافة وسائل االتصال للظفر بأغلبية المقاعد 
ياسية بعض األحزاب الس هافقد وظفت ،نترنتمن بين هذه الوسائل األ ،كرسي الرئاسة
والمواقع اعية الشبكات االجتموبين جمهورها المستهدف مستعينة بسيط بينها الجزائرية كو 

 .لكترونيةاإل
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ة كتروني قبيل الحملة االنتخابية الرئاسيإل أنشأ حزب جبهة التحرير الوطني موقع
استخدمها من خالل  حيث، وقد وظفه كوسيلة من وسائل االتصال م4192الجزائرية 

تسليط الضوء  ةهذه الدراس في نا. حاولعبد العزيز بوتفليقةبحملة انتخابية للمترشح قيامه 
لكتروني الحزبي، فاخترنا الموقع االلكتروني الرسمي لحزب جبهة على االتصال اإل

قناعية إلستراتيجيات امن زاوية االوقد عالجنا الموضوع  تلك الحملةالتحرير الوطني خالل 
 اعتمدها استراتيجيات اإلقناع التيعلى اعتمدنا لدراسة هذا االشكال ف، التي يوظفها الموقع

 .ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش
 

قنا المنهجي حيث تطر  الجانباألول ب اإلطارُعني  إطارات ثالثةإلى  دراستناقسمنا 
بعدها  ،بداية إلى مرحلة ما قبل صياغة اإلشكالية التي شملت البحث االستطالعيفيه 

تمثل في  الذيمن خالله المنهج المتبع كذلك الدراسة وتساؤالتها، حددنا إشكالية  صيغت
 ضحناكما و  قابلة،المتقنية عين في ذلك تقنية تحليل المضمون و منهجي الكمي والكيفي متب

لتي اعرضنا مجموعة من الدراسات السابقة كذلك و  كيفية اختيار العينةفي هذا اإلطار 
 المفاهيمي والمنهجي الذي يخص دراستنا. بناء الأفادتنا في 

 

تصال االب ن الفصل األولبدوره إلى ثالثة فصول عنو  االطار النظري فانقسم أما 
ية من عناصر العمل عنصردراستنا تركز على  أن باعتبارالسياسي والتكنولوجيا 
السياسية من حزب سياسي الى جمهور كذلك سياق الرسالة  االتصالية المتمثلة في

 هااعتبار بوتحدثنا عن التكنولوجيا  ،الحمالت االنتخابية هي فترةالدراسة هو سياق سياسي 
صال تناول البعد المفاهيمي لالت حاولنا من خالل هذا الفصلف ،لرسالةلالوسيلة الحاملة 

لنظريات لرنا أشو السياسي والتكنولوجيا والمفاهيم التي تندرج ضمنها ولها عالقة بالدراسة، 
عرفة  متعرضنا للعالقة بين المفهومين من خالل والنماذج المفسرة لهذين المفهومين، كما 

ا التطرق ، وفي األخير حاولنأثناء الحمالت االنتخابية  وسائط اإللكترونيةاستخدام الأبعاد 
 إلى ظاهرة االتصال السياسي والتكنولوجيا في السياق الجزائري.
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لك كون ذإلى األحزاب السياسية والعملية االتصالية و  في الفصل الثانيتعرضنا   
 حاولناا لذ ،دراستها يتمثل في الحزب السياسي رسالة المرادلالقائم بالعملية االتصالية ل

نستطيع  حتىللحزب السياسي وبعض النظريات المفسرة  يالمفاهيم البعد التقرب من
ما أرضية ه نظريالمفاهيمي و الرصيد فال-جبهة التحرير الوطنيحزب –تفسير الظاهرة 

زبية صال ضمن المنظومة الح، كما تطرقنا إلى أشكال االتلتفسيرلينطلق منها الباحث 
 رخآسيرورتها االتصالية، وفي  ة الحزبية هيفي الظاهر  مر الذي يشد اهتمامناألن األ
الظاهرة الحزبية في الجزائر كرونولوجيا مع التركيز على حزب جبهة  تتبعقمنا ب الفصل

 التحرير الوطني منذ نشأته إلى يومنا هذا.

تنا ألن موضوع دراساإلقناع ضمن العملية السياسية  عالجنا في الفصل الثالث  
عرضنا في تحيث قناعية ضمن سيرورة االتصال الحزبي، يتمحور حول االستراتيجية اإل

سرة إلقناع والمفاهيم المشابهة له والنظريات والنماذج المفلهذا الفصل إلى البعد المفاهيمي 
ن خالل مقناع السياسة واإل العالقة بين مفهوميألقينا الضوء على كما قناع، لظاهرة اإل

اب طقناعية ضمن الخمعرفة العملية اإلحاولنا  ومن َثم  ، ةالسياسيو قناع التطرق إلى اإل
 السياسي الجزائري.

فصل األول تناولنا في ال فصلينفقد انشطر بدوره إلى التطبيقي  إلطارأما بالنسبة 
 وفي الفصل الثاني ،التحليل الكيفي للمقابلة أي تحليل االستراتيجية من قبل القائم بالرسالة

سيات اتطرقنا إلى الوصف الكمي والكيفي في تحليل أهم مضامين الحمالت االنتخابية لرئ
 اننلحزب جبهة التحرير الوطني واستع لكتروني الرسميالواردة في الموقع اإل م4192

قناع، اليب اإلفئة أسالتالي: فئة الوسائط المتعددة، كعناصرها التي تظهر بفئات الشكل 
غة، كما استندنا إلى فئات المضمون حيث تمثلت في الشكل التالي : فئة الموقع، فئة الل

ي األخير إلى ، لننتهي ففئة الموضوع، فئة استراتيجيات االقناع، فئة الجمهور المستهدف
  .والمراجع والمالحق عرض النتائج  العامة للدراسة



 

 

 

طار ي    الإ  هج 
المن 
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 ةاالستطالعي دراسةال .1
قناع يعتبر موضوع األطروحة كتكملة لموضوع الماستر الذي بحث في ميكانيزمات اإل

استخدمنا  سياق الحمالت االنتخابية وقدفي للخطاب السياسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
تقنية تحليل المضمون ودعمت بمنهج التحليل السميولوجي، فالحظنا أن الرئيس قام من 
خالل هذا الخطاب بحملة انتخابية غير مباشرة لحزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 

جبهة  قام بها حزب في أطروحة الدكتوراه حاولنا تحليل الحملة االنتخابية التيف ،م2102
سلطة لالتحرير الوطني لدعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة، أي لمعرفة الخدمات التداولية ل

 بين الرئيس وحزب السلطة.

بعد اختيار الموضوع والموافقة عليه من طرف المشرف واللجنة العلمية، قمنا بعدها 
 *ممنا استمارةص بعدمامباشرة بالنزول إلى الميدان للتعرف على العالقة بين متغيرات البحث، 

عالم واالتصال والعلوم السياسية، ومن طالب من علوم اإل 021واخترنا عينة تكونت من 
من المبحوثين يترددون على مواقع األحزاب  ℅11لنا عليها هي أن نسبة النتائج التي تحص

لجديد، هي كاآلتي: البحث عن اللتردد على هذه المواقع األسباب التي دفعتهم و ، السياسية
افس بين فكار السياسية، التناألالصراعات السياسية، الحصول على ثقافة عامة، زيادة تدعيم 

البحث عما ال يقال في الميديا التقليدية، االهتمام بالجانب حزاب السياسية، مختلف األ
قد وجهتنا هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين الوسائط المتعددة واألحزاب ، فالسياسي بشكل عام

 السياسية.

                                                             

  * أنظر إلى استمارة الدراسة االستطالعية الملحق رقم 10
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أزمة " وقد اخترنالى دراسة بعض مواقع األحزاب السياسية الجزائرية إ تطرقنابعدها 
صدرت حزاب أولى التي تلأل عتمدنا على المواقع اإللكترونيةاف ،للتحليلكموضوع  "غرداية

حزب جبهة التحرير الوطني تالها حزب التجمع  ، وهي:م2102 ل االنتخابات التشريعية
 *1الوطني الديمقراطي بعدها تكتل الجزائر الخضراء.

 
 

 :FLN **جبهة التحرير الوطنياإللكتروني لحزب موقع التحليل  1.1
لموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني من تاريخ لمن خالل ترددنا 

 يومبأن الموقع أصدر مقال  الحظنا م22/10/2102إلى  م10/10/2102
قضية غرداية من خالل عرض ما جاء في االجتماع الذي فيه تناول  ***م10/10/2102

"ووزير  لسال عبد مالك " مع الوزير األولى "بوتفليقة عبد العزيزقام به رئيس الجمهورية "
لوطني قائد أركان الجيش الوطني " ونائب وزير الدفاع اأحمد أويحيىالدولة مدير الديوان "

 رئيس الجمهورية يتخذ عدة قرارات.بعنوان المقال  جاء "،أحمد قايد صالحالشعبي "
 

 
 

                                                             
   القناة الثالثة دحو ولد قابلية، وزير داخلية، التلفزيون الجزائري، 1

      w.youtube.com/watch?v=RuSSDkVgThttps://ww 02:12على الساعة  01/12/2102تاريخ المعاينة يوم 

، تكون من أحزاب ذات توجه إسالمي وهم )حركة 2102هو تكثل حزبي ظهر في الجزائر لخوض غمار تشريعيات  * 
 مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة اإلصالح.(

  ** للمزيد من المعلومات أنظر ص 358.

*** http://www.pfln.org.dz/?p=8484, Vu le 09/07/2015, 15 :30 H. 

http://www.pfln.org.dz/?p=8484
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 استخالص النتائج 
لوطني ا لحزب جبهة التحريرلكتروني استنتجنا من خالل هذا التحليل أن الموقع اإل

ة كما استعان بالوسائل اإلقناعية كمخطابة العاطف ،النفسية–استراتيجية الديناميكية  وظف
مقاومة  قناعية دونتقديم التعازي من أجل تمرير الرسالة اإلمثل بإثارة الجوانب االنفعالية 

قناع  نذاتية أو إلغاء نفسي أو إهمال إدراكي أال وهي الدعوة إلى الهدوء بالنسبة للمتظاهري وا 
وكما نعلم أن السلم هو حاجة من حاجات  ،الغير المتظاهرين من الشعب بتفكير في السلم

 اإلنسان الذي يطمح إليها.
 

قناعية، حيث "تشير كثير من كما ركز الموقع على وضوح الهدف في الرسالة اإل
 1وضوح."ئجها باإلقناع يكون أكثر فعالية عندما نذكر أهداف الرسالة أو نتاأن الدراسات إلى 

 قناعية. وكان تقديم الهدف في وسط النص المكتوب بين االستماالت اإل
 

 :RND* التجمع الوطني الديمقراطياإللكتروني لحزب موقع التحليل  1.1
 10 تاريخمن من خالل ترددنا للموقع اإللكتروني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 

تبين لنا أن الموقع أصدر بيان صحفي حول األحداث ، م22/10/2102إلى  م10/2102/
 صحفي.بيان  كالتالي: عنوان المقالجاء  ،**م08/10/2102 يومفي غرداية 

 
 

                                                             

  1 محمد عتران، مهارات االتصال، القاهرة، دار النهضة العربية، 2102، ص001.
منافسا له على و جبهة التحرير الوطني حزب جديد بديال لحزب ك 0000 عام سستأهو حزب سياسي جزائري،  *

 .مؤسسات الدولة لالتموقع داخ
** http://www.rnd-dz.org  Vu le 09/07/2015, 15 :45 H. 

http://www.rnd-dz.org/
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 استخالص النتائج 
موقع اإللكتروني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الاستخلصنا من خالل التحليل أن 

زه على غرداية، وذلك من خالل تركي لتغطية أحداثالنفسية  –استراتيجية الديناميكية اتبع 
الحاجات وعلى الترهيب ألنه "من األفضل للقائم باإلقناع أن يبني رسالته معتمدا على 

أما فيما  1استمالة احتياجات الجمهور العاطفية، وأن يبنيها على أساس التوجيه العقلي."
 ، وتمركز في وسط النص.ايخص الهدف فقد جاء صريحا ومباشر 

 

 :*حركة مجتمع السلماإللكتروني لحزب موقع التحليل  1.1
من تاريخ من خالل ترددنا للموقع اإللكتروني لحزب حركة مجتمع السلم 

تبين لنا أن الموقع أصدر بيانين حول أحداث  ،م22/10/2102 إلى م10/10/2102
 .***م21/10/2102، والثاني **م10/10/2102غرداية األول بتاريخ 

 

 البيان األول: 1.1.1
  .البيان األول بعنوان بيان بخصوص أحداث غرداية األخيرة جاء

 
 
 

                                                             
 .01، ص2111 اللبنانية،، القاهرة، الدار المصرية 0، ط، اإلعالم والمجتمعسلوى إمام يد منى، علالحديد سعي 1
على يد محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع اإلسالمي، تغير اسم ليصبح  0001هو حزب سياسي جزائري تأسس في سنة  * 

 حركة مجتمع السلم بمقتضى القانون العضوي المتعلق باألحزاب.
** http://hmsalgeria.net/portal/communiques/5138.html, Vu le 09/07/2015, 16 :00H. 

*** hmsalgeria.net/ar/أخبار/192-02702102-بيان-هام.html. Vu le 21/07/2015, 20 :00H. 

http://hmsalgeria.net/portal/communiques/5138.html
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 استخالص النتائج 
تماالت ساستخلصنا من خالل التحليل أن موقع حزب حركة مجتمع السلم استعان باال 

اميكية دون مقاومة ذاتية، كما وظف استراتيجية الدين لتأثير النفسي وتمرير الرسالة اإلقناعيةل
لكتروني نشاء المعاني، استنتجنا إذن أن الحزب من خالل موقعه اإلإالنفسية واستراتيجية  –

حزب أدلة ، كما وظف الاإلقناعفعالية وفق في مزج استراتيجيتين إقناعيتين مما ساهم في 
ة يزعزع التردد، ويزيل الخوف، ويبعث الطمأنينمن القرآن، " فتقديم الدليل، يبدد الشكوك و 

نوع المرسل في كيفية تقديم الهدف، فجاء  1في نفوس الجماهير، ويؤكد المضمون ويدعمه."
 استعان بوسط النص لعرض الهدف الضمني والصريح. ا، كماضمني مرة أخرىو  اصريح مرة

 

  البيان الثاني 1.1.1
  .يةامبادرة الحركة لزيارة غردبيان هام حول تأجيل جاء البيان بعنوان: 

 

 استخالص النتائج 
راتيجية ستوظف االمن خالل القراءة التحليلية اتضح لنا أن حزب حركة مجتمع السلم   
كية النفسية وذلك من خالل التركيز على مؤشري الحاجة والخوف الستمالة يالدينام

لقي ذهنية إيجابية لدى المتنشاء المعاني من خالل بناء صورة إالمستخدمين واستراتيجية 
أما فيما يخص طرح الهدف فقد جاء صريحا  ،زمةعلى الدور الذي يقوم به الحزب لحل األ

 وهذا من أجل ترسيخه أكثر. وضمنيا،
 

                                                             

 .001، مرجع سابق، صتصالمهارات اال محمد عتران،  1 
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 االستخالص العام 
لقد ساعدنا هذا البحث في حصر الموضوع وذلك من خالل تطبيق استراتيجية االقناع 

 «Ball Rokeach Sandra، **ساندرا بول روكيتش»و « DefleurMelvin،*لملفين ديفلير»
 قناع من االتصال الحزبي في الموقع االلكتروني، كما ساعدنااإلاستراتيجيات  نباطعلى است

األفكار  تسوقها لى سياق الحمالت االنتخابية بدل من األزمات ألن في سياقإعلى التوجه 
خالل التحليل كيفية توظيف وسائل االقناع في ويتجلى االقناع أكثر، كما اتضح لنا من 

  االتصال الحزبي كأسلوب التكرار، تقديم األدلة وتقديم الهدف في الرسالة.

 

 

 

 

 

                                                             

 من مؤلفاته: "Boston" علم االتصال في جامعةهو باحث في علم النفس االجتماعي، وبرفسور في  * 

Diffusing information, Understading mass communication ,Theories of mass communication with 

ball-rokeach 

جامعة كاليفورنيا، ومديرة بحث تكنولوجيا االتصال والمجتمع،  southernبروفيسور في االتصال والصحافة جامعة  **   
 ,                                    Theories of mass communication ,violence and the media ومن أشهر مؤلفاتها:
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 وتساؤالت الدراسةكشكالية اإل .1

المعاصرة وعلى نطاق واسع ومستمر لرسائل لها  يتعرض الفرد  اليوم في المجتمعات
حيث ال يكاد يمر يوم دون أن تظهر   ،االتصالطابع سياسي تحملها إليه مختلف قنوات 

 صفحاتو  القنوات الفضائيةهذه الرسائل السياسية في الصحف وعلى الموجات اإلذاعية و 
 عالميونإلاالنشاط السياسي الذي يقوم به الساسة و هذه الرسائل السياسية هي ناتج األنترنت، 

ق يعكس أهدافا سياسية محددة تتعل والذي و كذا األحزاب السياسية، وأفراد المجتمع المدني
حياة الخاصة ال فيو الداخلي والخارجي بل بقضايا البيئة السياسية فتأثر في الرأي العام 

ال منبر االتصوخارجها وسائل  يتخذ نشاط السياسيين داخل الحكومةإذ  ،لألفراد والشعوب
فراد المجتمع في العملية السياسية من خالل أإليصال أصواتهم للشعب، كما يشارك 

ير بين الحكومة و الجماه تواصلتصال المختلفة كوسيلة االعالم و بوسائل اإل االستعانة
 . لعرض همومهم ومشاكلهم

إن األحزاب السياسية شأنها شأن جميع المؤسسات السياسية في الدولة تحتاج إلى الدعم 
االتصال السياسي هو أهم الضروريات التي يجب أن  المؤازرة الشعبية حيث يمكن القول أن

واستمالة ا ساليبه لطرح أيديولوجياتهأيتبعها الحزب، كما تلجأ إلى تطبيق مبادئ التسويق و 
فالتسويق  ،ها السياسية على أوسع نطاققاعدت مؤيديها وتعزيز العالقات مع الناخبين لترسيخ

 على تحسين وضع حزب سياسي معين منالسياسي باعتباره مجموعة األنشطة التي تعمل 
ي زيادة جماهيرية برنامج سياسالمساهمات المالية، و  رفع نسبةمناضليه و عدد  حيث زيادة

 ما، أو مرشح ما.لحزب 
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من المعروف أن هدف أي حزب هو الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه، وهذا ال  
تعامل الالل من خ الحظناهع، وهذا ما له مالم يتمتع بالتأييد الجماهيري الواس أتىيمكن أن يت

 مع وسائل اإلعالم-سواءا كانت ممثلة للحكومة أو معارضة - المكثف لألحزاب السياسية
عدة منتخابية هي عبارة عن نشاطات فالحمالت اال ،نتخابيةواالتصال في فترة المواسم اال

لتأثير في معتقدات واتجاهات مقصودة لوفق خطط واستراتيجيات مدروسة و ومنظمة 
دها في تحقيق هذه الغايات وتجسياآلخرين، إذن اإلقناع السياسي يشكل األساس  وسلوكات

لى ب اإلحيث يستند مخطط الحملة إلى األسالي عمليا  صاحةفقناعية العقلية والعاطفية وا 
عين تلتصويت لصالحهم، فمصمم الحملة يسللدفع الناخبين  وبالغة العبارات الكلمات

 .باستراتيجيات إقناعية لبناء رسالته السياسية

فلير وساندرا ملفين دي هاالتي وضع، استراتيجيات اإلقناع بين هذه االستراتيجياتمن و  
إذ تعتبر بمثابة خطط توجيهية تشير إلى أنواع العوامل والمتغيرات التي " بول روكيتش

استراتيجية  استراتيجيات: حيث حددت في ثالث ينبغي أن توضع في رسالة إقناعية
  1"نشاء المعاني.إاالجتماعية واستراتيجية -النفسية، الثقافية-الديناميكية 

ترنت كوسيلة ننتخابية من تطبيقات ومميزات التي جاءت بها األكما تستفيد الحمالت اال 
 حيث تمنح لقادة األحزاب فرصة مخاطبة ،اتصالية جديدة للوصول إلى قاعدة شعبية واسعة

 اعدهم في تعبئة الجماهير وتجنيدهم في صفوفبسهولة مما يس التواصل معهمالجماهير و 
 التمهيدية الحملة" خالل أوباما كابار  األمريكي الرئيس، حيث أظهرت تجربة الحزب

                                                             
، 2101، األردن، دار األمل، 0، تر: محمد ناجي الجوهر، طنظريات اإلعالمملفين ديفلير، ساندرا بول روكيتش،  1
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 تكنولوجيا مختلف وتوظيف األنترنت أن م8002 نوفمبر شهر األمريكية لالنتخابات
 على غلبالت من تمكينه في فعالة مساهمة ساهمت( فون واآلي الفايسبوك) مثل المعلومات

 1."كلينتون هيالري ونفوذ خبرة

على الصعيد المحلي، شهدت الجزائر في أواخر الثمانينات عملية االنتقال إلى التعددية  
التي تمت بفعل ضغوطات ومؤثرات البيئة السياسية  م0000السياسية كنتيجة ألحداث أكتوبر

هذا التحول الديمقراطي هو إقرار  إفرازاتواألزمات االقتصادية واالجتماعية فكانت من 
وميالد التعددية الحزبية وحرية اإلعالم  م0000نوفمبر 22دستور  التعددية السياسية عبر

 في الجزائر.

ايشت مرحلة األحادية والتعددية الحزبية هو ومن األحزاب السياسية الجزائرية التي ع
هو حزب سياسي اشتراكي كان يمثل الجناح السياسي  (FLN)حزب جبهة التحرير الوطني 

بعد االستقالل تقلد عدة و ، م0021نوفمبر  أولالذي قاد الثورة في  لجيش التحرير الوطني
السلطة، فهو حزب سياسي ظل أدوار من الحزب الحاكم إلى المعارضة وأخيرا الرجوع إلى 

 يستمد عناصره من مختلف الشرائح االجتماعية المؤمنة بالثوابت األساسية الوطنية. 

وبروز أهميتها في الحياة اليومية، أدركت األحزاب السياسية األنترنت مع انتشار 
وسائط لالجزائرية مثلما أدرك حزب جبهة التحرير الوطني الدور الفعال الذي تلعبه هذه ا

واصل مع كوسيلة استراتيجية للت ارسمي الكترونيإاتخذ موقع ف، لجديدة في العمل السياسيا
 جمهوره ونشر أفكاره. 

 

                                                             
 .20، ص2101، الجزائر، دار هومة، 2، طالمواطن الرقميمحمد لعقاب،  1
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بموقعه  م 2014نتخابات الرئاسيةاستعان حزب جبهة التحرير الوطني خالل اال
طة أنشلكتروني الرسمي لتوسيع نطاق الحملة االنتخابية، من خالل عرض مجريات اإل

و التي قام أالتي قام بها الحزب  عبد العزيز بوتفليقةالخاصة بالمترشح نتخابية الحملة اال
االتصال  معرفة سيرورة حاولنا لدىبها فاعلون آخرون في إطار التسويق لبرنامج المترشح، 

 نتخابية في الجزائر. لكتروني أثناء فترة الحمالت االالحزبي اإل

 من هنا نطرح السؤال التالي:

حرير الوطني بهة التحزب السياسي الجزائري جالماهي االستراتيجيات اإلقناعية التي وظفها 
 ؟م2101لرئاسيات  نتخابيةلكتروني الرسمي خالل الفترة االعبر موقعه اإل

 األسئلة الفرعية التالية:  اإلشكال هذا تحت يندرج

 روني لكتاإل بهة التحرير الوطني عبر موقعهماهي المواضيع التي وظفها حزب ج
 الستمالة الجمهور؟  م2101 لرئاسيات الرسمي خالل فترة الحملة االنتخابية الجزائرية

 لكتروني الرسمي اإل هل وظف حزب جبهة التحرير الوطني من خالل موقعه
و أنه وظف االجتماعية أ-النفسيّة أم االستراتيجية الثقافية-االستراتيجي الديناميكية 
اتيجيات وظف االستر  أنه اني؟  أو زاوج بين استراتيجيتين؟ أواستراتيجية إنشاء المع

 الثالث معا؟

  من خالل المضامين التي عرضت من هو الجمهور المستهدف في الحملة االنتخابية
 حزب جبهة التحرير الوطني؟لكتروني لاإل موقعالفي 
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 في لكتروني ما مدى اعتماد الحزب على الوسائط المتعددة من خالل الموقع اإل
 قناع؟عملية اإل

 ةالحملحزب جبهة التحرير الوطني في  اظفهو التي  ةاإلقناعي الوسائل ما هي 
 ؟لكترونيعبر موقعه اإل االنتخابية

 جبهة التحرير حزب ل م2101سيات الرئ نتخابيةما هي اللغة الموظفة في الحملة اال
 ؟لتأثير على المستخدمين الوطني

 أسباب اختيار الموضوع: .1

 الشخصي بالمواضيع ذات البعد السياسي.هتمام اال 

 ."صلة الموضوع بدائرة التخصص "وسائل اإلعالم والمجتمع 

  محاولة معرفة كيفية توظيف األحزاب السياسية الجزائرية لتكنولوجيا المعلومات
 .نتخابيةاال في فترة الحمالت لكترونيةمواقع اإلالبالتحديد و 

 حصيل معرفة أكبر فيما يخص دراسة الرغبة في االستفادة من هذا الموضوع لت
 .من عناصر العملية االتصالية اعنصر الرسالة التي تعد 

 إثراء المكتبة ببحوث جديدة بغية التراكم المعرفي. 
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 أهداف الدراسة: .4

 المؤشرات التي تربط بين اإلقناع والسياسية والتكنولوجيا. لىمحاولة التعرف ع 

 أبعاد اللغة السياسية في سياق الحمالت االنتخابية الجزائرية. على عرفالت 

 .الوقوف على سيرورة االتصال الحزبي اإللكتروني في الجزائر 

 ي.  قناع السياسالتعرف على كيفية توظيف الوسائط المتعددة في عملية اإل 

 طني حزب جبهة التحرير الو وظفها يالتي اإلقناعية االستراتيجيات  الكشف عن
  اإللكترونية. قعهالل مو من خ نتخابيةاالفي فترة الحمالت 

 الدراسة: أهمية .5

 دراستنا فيما يلي: تكمن أهمية 

 خالل من السياسي بالمجال الخاصة الدراساتدراسة ضمن ال هذه تسجل 
 .الجزائرية السياسية األحزاب مواقع مضامين تحليل تركيز علىال

  كوسيط جديد لألحزاب السياسية  نترنتاألتبرز أهمية الدراسة في توصيف
 الجزائرية.

  بعها تقناع التي ياإل استراتيجياتتكمن أهمية الدراسة في التعرف على كما
 نتخابية.ثناء الحمالت االأ الوطني حزب جبهة التحرير

 في  ونيةلكتر نتخابية اإلتتضح أهمية الدراسة في التطرق إلى واقع الحمالت اال
  الجزائر.
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  التصال الحزبي قناع ضمن النسق اإلتعرضت  كونهاتبرز أهمية الدراسة
  .لكترونياإل

 في الجامعة الجزائرية خاصة على  هناولت في قلةالدراسة موضوع  تتضح أهمية
 مستوى جامعة مستغانم. 

 مصطلحات الدراسة .6

 قناع:اإل اتاستراتيجي 1.6

 صطالحي التعريف اال 1.1.6

 : استراتيجية  1.1.1.6
الوسائل والقدرات المتاحة في إطار عملية متكاملة يتم هي علم وفن استخدام 

إعدادها والتخطيط لها، كما يعين صناع القرار على تحقيق أهداف سياستهم العليا 
  1في أوقات السلم والحرب.

 : اإلقناع     1.1.1.6

هو عبارة عن اتصال مكتوب أو منطوق أو بصري يهدف بشكل محدد إلى 
 2وسلوك المستقبل.التأثير على اتجاهات واعتقادات 

 

                                                             
 .20ص ،2101، ، األردن، مجدالوي0، طالمدخل إلى دراسة االستراتيجيةعبد القادر محمد فهمي،  1

 .12، ص2112، األردن، دار أسامة المشرق الثقافي، 0، طاالعالمي المعجممحمد جمال الفار،  2
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 قناعالستراتيجيات اإل التعريف اإلجرائي 1.1.6
 : عامة-

الحمالت  مخططي التي يتم توظيفها من طرف نياتوالتقهي مجموعة األساليب 
لى عبفكرة أو رأي لحملهم  أو غير الناخبين الناخبين *االنتخابية من أجل إقناع المستخدمين

 ، أو لتحضيرهم لتصويت مستقبال.التصويت

  الدراسة:الخاصة ب-

 م2101الحملة االنتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسيات  قنياتأساليب وتهي 
يق تطبو  في الحملة المواضيع الموظفة نقصد بها ،الرسمي اإللكترونيعبر موقعه 

رف على التعو  ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتشقناع التي وضعها استراتيجيات اإل
را قياس ، وأخيةالمعالج ةاإلقناعي التطرق الى الوسائلو ة المستهدف واللغة الموظفالجمهور 

 قناع.مدى اعتماد الموقع على الوسائط المتعددة في عملية اإل

 

 

 

 

 

                                                             

  * هم المتصفحين للموقع االلكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني.
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 مواقع األحزاب السياسية 1.6

 صطالحيالتعريف اال   1.1.6

 اإللكترونية:  مواقعال  1.1.1.6

حتوي تمجموعة صفحات مترابطة فيما بينها بواسطة النص المتشعب،  هي
على صفحة استقبال التي من خاللها يمكن للمستخدم الولوج إلى مختلف الوثائق 
والملفات المترابطة، يتم انشاءها من قبل أشخاص، أو مؤسسات أو منظمات التي 

 1تسهر على تطوير الموقع.
 

 األحزاب السياسية:  1.1.1.6

توعية تربط بين المواطنين وحكومتهم وتعمل األحزاب على هي منظمات 
توفير المرشحين للمناصب العامة وتنظيم الحمالت الختيار هؤالء المرشحين 
والمنافسة بهم مع األحزاب األخرى على المناصب بمختلف مستوياتها المحلية 

التوجه و  كما تشجع األحزاب السياسية المواطنين على المشاركة السياسية ،والقومية
 2إلى صناديق االقتراع النتخاب ممثلهم.

 

 

                                                             
1 Francis Balle, Dictionnaire des medias, paris, Larousse, 1998, p 232. 

، فلسطين، مركز اعالم حقوق انسان 0، طقاموس المصطلحات المدنية والسياسيةصفر الجبالي وآخرون،  2  
 .21، ص2101 ،والديمقراطية
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 :اإلجرائي لمواقع األحزاب السياسية التعريف   1.1.6

  عامة:

المحجوزة من قبل األحزاب السياسية، تبث من  ةلكترونيهي تلك المساحة اإل
خاللها نصوصا وصورا ورسومات ومواد سمعية وبصرية ثابتة ومتحركة لتعبر عن 
برامجها ومبادئها، هذا الفضاء االفتراضي همزة وصل بين الحزب ومناضليه والحزب 

 .المجتمعو 

 الخاصة بالدراسة:

حزب جبهة التحرير الوطني، لكترونية المحجوزة من قبل هي تلك المساحة اإل 
تبث من خاللها نصوصا وصورا ورسومات ومواد سمعية وبصرية ثابتة ومتحركة 
لتعبر عن وجهة نظرها تجاه األحداث، وتقدم برامجها المختلفة، ولها عنوان في 

 .يجمع أعضاءها ومناصريها*-أنظر للموقع -ت، موقع اإلنترن

 لكتروني:اإل الحزبي اإلجرائي لالتصال  التعريف   1.1.6

  عامة: 

المعلومة من أعضاء الحزب إلى  سيرورةهو العملية التي يتم بمقتضاها 
المجتمع ومن أفراد المجتمع إلى الحزب عبر وسيط الكتروني )بريد الكتروني، موقع 

التواصل االجتماعي، مدونة(، هذه السيرورة تسمح مواقع رسمي، صفحة على 
 عملية االتصال السياسي بينهما.بالتفاعل بين الطرفين مما يسهل 

                                                             
* http://www.pfln.org.dz/ 
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 الخاصة بالدراسة: 

سيرورة المعلومة من أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني  بمقتضاه يتمهو العملية التي  
األفراد إلى حزب جبهة التحرير الوطني عبر الموقع إلى أفراد المجتمع الجزائري ومن 

عملية  بين الطرفين مما يسهللكتروني الرسمي للحزب، هذه السيرورة تسمح بالتفاعل اإل
 االتصال السياسي بينهما.

 منهج الدراسة: .7

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الكمية باعتبارها تسعى إلى عد محتوى الرسالة لمعرفة 
عملية نها "على أنجرس البحوث الكمية أحيث يعرف موريس  ،الغالبةقناعية اإلستراتيجية اال

جراء الدراسة بأساليب رياضيةجمع المعطيات ووضعها في   إن هذه ،مجموعات كمية وا 
  1المعلومات المطلوب الحصول عليها هي معلومات تكون قابلة للقياس."

كما تنتسب هذه الدراسة إلى البحوث الكيفية ألنها تحاول معرفة كيفية استخدام 
 كفيلةلكيفية " ا البحوثف ،مؤسسة الحزبيةالممارسة السياسية داخل التكنولوجيا في تفعيل ال

دراسة الظواهر التي ال يمكن فهمها إال مثلما هو عليه الحال فيما يخص ثقافة عشيرة، أو ب
  2ثقافة مؤسسة ما."

 

                                                             

 ،بوزيد صحراوي وآخرون، الجزائر، دار القصبة :، ترمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةنجرس، أموريس  1  
 .02، ص2111

 .02ص ،المرجع نفسه 2 
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وهدف  فرضت علينا طبيعة الدراسة التي تبحث في قياس وفهم محتوى الرسالة االتصالية
ل، من خالل العد والتأوي قناعيةاإل اتستراتيجياالالدراسة الذي يسعى إلى التعرف على 

نهج نتخابية إلى إتباع منهجي الكمي والكيفي فالمالحمالت االفي  الذي يتمثلودراسة السياق 
"  " كما يهدف المنهج الكيفي،الكمي "يهدف في األساس إلى قياس الظاهرة موضوع الدراسة

 1 إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة."

إن قراءة المناهج البحثية السائدة في حقل اإلعالم واالتصال في أمريكا خاصة تكشف  
 عن صنفين من تلك المناهج:

 )الكمية(: أوال اإلمبريقية 

مية هذا ويمكن تس ،تتخذ طابعا كميا رغم احتوائها التفسير والتحليل وبعض النقد 
الذي نمى وتطور في أمريكا ابتداء   «Harold Lasswell ،**هارولد الزويل»الصنف بنموذج 

ويعد اإلحصاء وأدواته جزءا من هذا التقليد خاصة مع تطور  ،من عشرينيات القرن العشرين
ختزال هذا ويمكن ا ،علم اإلحصاء واستطالعات الرأي في ثالثينيات القرن العشرين بأمريكا

 2 المنهج في أسلوبين: تحليل المضمون ودراسة الجمهور.

 

                                                             

 .011صمرجع سابق،  ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةنجرس، أموريس   1 

   االمبريقيةEmpirisme  مشتقة من الكلمة اليونانيةEmpéria تعني الخبرة. والخبرة مصدرها الحواس حيث  التي
 تصبح قابلة للتحقيق من صدقها.

 إلى مدرسة شيكاغو، ساهم في تطور نظرية الدعاية من مؤلفاته: جتماعي أمريكي ينتمياعالم  **  
Technique propaganda in the word war. 

 .01، ص2101، تونس، الدار المتوسطية للنشر،0، طمنهجية الحتمية القيمية في اإلعالمعزي عبد الرحمن،  2 
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  كيفية:ثانيا ال

 .وتشمل هذه المناهج عدة مدارس، ولكل تاريخها وخلفياتها النظرية

 المناهج النقدية:ا( 

تنشغل بربط اإلعالم بالسياق السياسي واالقتصادي من خالل دراسة البنيات الكامنة  
)غير مباشرة وغير الشعورية( في النص والصورة أو في ذهنية المتلقي، إن هذه المناهج 
نما هي نابعة من التنظير المعرفي اليساري الذي نشأ مع توسع النظام  ليست وليدة صدفة وا 

خاصة بعد الحرب العالمية األولى، ومن تلك اإلفرازات مدرسة  الرأسمالي في أوروبا
 1فرانكفورت والمدارس المتفرعة عنها مثل البنيوية والسيميولوجيا وتحليل الخطاب.

 2 .ج( منهجية التفاعلية الرمزية، د( منهجية األثنوجرافيا، المنهجية الظاهرتية( ب

 ،الكيفي والكمي يثري الدراسة ويقدم نتائج تقترب من الحقيقة نمنهجيالمزاوجة بين الإن 
"لقد أوضح روجز منذ الثمانينات أن الظروف أصبحت مهيأة للمزاوجة بين البحث النقدي 

  3وما يسميها بالبحوث اإلمبريقية.

 

 

                                                             

 .00، صمرجع سابق ،منهجية الحتمية القيمية في اإلعالمعزي عبد الرحمن،  1 

 .00ص ،المرجع نفسه 2 

، بيروت، مركز 0، تر: نصر الدين لعياضي، الصادق رابح، طتاريخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر،  3 
 .002ص ،2112دراسات الوحدة العربية، 
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 أدوات الدراسة: .8

تمثلت أدوات الدراسة في تحليل المضمون والمقابلة، فقد اعتمدنا على أداة تحليل 
 تبحث في محتوى الرسالة وهدف الدراسةالتي المضمون وفق ما تقتضيه طبيعة الدراسة 

 نيقناع في رسالة االتصال السياسي عبر الحامل اإللكترو الذي يسعى لمعرفة استراتيجيات اإل
أن تحليل المضمون يمكن أن يستخدم في عرض التقنيات  «Holsti، *هولستي»يرى  إذ

لدراسة القائم باالتصال حتى تدعم البحث كتقنية تدعيمية المقابلة فت ظوو  1الدعائية.
 بمعطيات كيفية.

 

 تحليل المضمون:  أداة 1.8

ظهر أسلوب تحليل المضمون تاريخيا استجابة للحاجة إلى دراسة ظاهرة الدعاية في 
في إبراز هذا  « Lasswellويلز ال »وقد أسهم  ،بعد الحرب العالمية األولى بأمريكااإلعالم 

المجال في دراسته الكالسيكية عن الدعاية في زمن الحرب، وفي تأسيسه "معهد الدراسات 
وتنوعت دراسات تحليل المضمون وشملت مجاالت شتى ومنها دراسات  ،الدعائية" بعد ذلك

اإلعالم في أكثر من بلد، تحليل الخطاب اإلعالمي أو  المقارنة بين مضامين وسائل
 2السياسي، تحليل الصورة، تحليل المدونات واإلعالم اإللكتروني.

 

 

 

 

                                                             

 for Social science   Content Analysis" ، من مؤلفاته: Dukeهو رجل سياسي أمريكي و بروفسور بجامعة، " * 
 .10ص ،، مرجع سابقمنهجية الحتمية القيمية في اإلعالمعزي عبد الرحمن،  1 

 .21ص المرجع نفسه، 2 
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مجموعة من العمليات المتخصصة في جمع ووصف ومعالجة المعطيات،  يعرف على أنه
تساعد في انتاج معرفة أصيلة وجديدة كما تساهم في اثبات الوقائع وتوسيع أفاق أو تصحيح 

 1التصورات.

"تقنية بحث تهدف إلى الوصف الموضوعي على أنه  « Berlson،بيرلسون»يعرفه 
الحظ من خالل هذا التعريف أن تحليل ن 2لالتصال."والمنهجي والكمي للمحتوى الظاهر 

المضمون يتوقف عند المستوى الظاهري فقط، أي التركيز على االستخدام الوصفي لتحليل 
المحتوى فقط بينما تحليل المضمون يتعدى ذلك من خالل الكشف عن المعاني الكامنة 

 ورسم عالقة بين عناصر العملية االتصالية أو التنبؤ باتجاهاتها. 

تعريف تحليل المحتوى بأنه "أي أسلوب يحقق  «Holsti ،هولستي»ى كل من كما تبن
  3االستدالل الموضوعي والمنظم للسمات الخاصة بالرسالة".

هذا التعريف تطرق إلى االستدالل الموضوعي الذي يهدف إلى محاولة كشف ما وراء 
جا الباحث إذ يلالنص لكنه لم يتعرض ألهم خاصية في تحليل المحتوى وهي مسألة الكمية 

من خالل األساليب والطرق اإلحصائية إلى تبويب وتصنيف الفئات، والتعبير عن النتائج 
 بقيم عددية.

 

                                                             
 1 Jean de Bonville, L’analyse de contenu des média ,Bruxelles, édition De Boeck, 2006, p10.  

    لتحليل المحتوى في بداية النصف الثاني من القرن العشريين، ويعتمد يعد من أول الذين اقتربوا من الجوانب المنهجية
 ( العديد من الباحثين.م0022ل على كتابه )تحليل المحتوى في بحوث االتصا

2  Ibird, p29.    
 .21، ص2101، مصر، عالم الكتب، 0، طتحليل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،  3    
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إذن الواجب األول للقائم بعملية تحليل المضمون ليس مجرد تقديم تعبير أو صياغة 
رقمية لخصائص الرسالة موضع التحليل رغم أهمية هذه العملية ومرورها بعملية طويلة 

نما الواجب هو البحث عن العالقات الفكرية غير الواضحة وغير  لكشف ظاهرة واالومعقدة، وا 
 عنها بأسلوب علمي.

ي يراعى االتصالية الت تحليل المضمون كأداة بحثية ما هو إال انعكاس لطبيعة الرسالةإن 
الشكل والمضمون وعلى هذا فإن تراث تحليل المحتوى اهتم بالتفرقة بين هذين  افيها جانب

الجانبين لتحديد أنواع الفئات الشائع استخدامها في بحوث تحليل المحتوى، حيث يتم التفرقة 
ة التحليل ، إذ يثار عادة سؤالن قبل بدايالتي تحتويها الرسالة والشكل الذي يقدم بهبين المادة 

 واختيار الفئات:

 كيف قيل؟ واالجابة عنه تتناول الشكل الذي قدم به المحتوى. 0

 1ماذا قيل؟ واالجابة عنه تتناول أفكار ومعاني المحتوى. 2

 كميا، كان والبد منيسعى إلى وصف عناصر المحتوى وصفا وألن تقسيم المحتوى 
لكن تقسيم  ،تقسيمه إلى فئات حتى يمكن القيام بدراسة كل فئة وحساب التكرار الخاص بها

ال يلبي البعد الكمي له، ذلك أن الفئات كوحدات كبيرة، ال يمكن  المحتوى إلى فئات فقط،
 2.ةإال بعد إضافة نوع آخر من التقسيم وهو تقسيم المضمون إلى وحدات تحليليقياسها 

 

                                                             
 .000ص مرجع سابق، ، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،  1

 .10، ص2110، الجزائر، طكسج،0، طتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،  2
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وفي ظل خصوصيات البحث تم تحديد فئات ووحدات البحث التي فبعد التحليل المبدئي 
 تخدم أهداف بحثنا:

 فئات كيف قيل:  1.1.8

 فئة الوسائط المتعددة:  1.1.1.8

لكتروني، وحدة الموقع اإلحاولنا من خالل هذه الفئة عد أشكال محتوى  
 .يووالصوت والفيد ة الثابتةهي النص المكتوب والصور المستخدمة التحليل 

 قناع:فئة وسائل اإل  1.1.1.8

حاولنا من خالل هذه الفئة قياس تكرار األلفاظ، االستشهاد باألدلة، وكيفية  
 لعبارة.اوحدة هي  المستخدمة قناعية، وحدة التحليلاإل تقديم الهدف في الرسالة

 فئة الموقع:   1.1.1.8

مضامين الحملة االنتخابية على  ركزحاولنا من خالل هذه الفئة قياس تم
هي أفقيا أعلى، مركز، أسفل، المستخدمة: لكتروني، وحدة التحليل الموقع اإل

 عموديا يمين، وسط، يسار.

 فئة اللغة:  4.1.1.8

حاولنا من خالل هذه الفئة عد اللغة المستخدمة في الحملة االنتخابية  
 وحدة الفكرة.هي المستخدمة ، وحدة التحليل م2101الجزائرية لرئاسيات 
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 فئات ماذا قيل:   1.1.8

 فئة الموضوع:   1.1.1.8

المواضيع األكثر بروزا في محتوى الحملة  عد حاولنا من خالل هذه الفئة 
 ، وحدة التحليل هي وحدة الفكرة.م2101نتخابية الجزائرية لرئاسيات اال

 قناع:فئة استراتيجية اإل    1.1.1.8

ملفين  هاقناع التي وضعاستراتيجيات اإل اسقاط حاولنا من خالل هذه الفئة 
على مضامين الحملة ومن تم قياسها، وحدة التحليل  ديفلير وساندرا بول روكيتش

 هي وحدة الفكرة.المستخدمة 

 فئة الجمهور:   1.1.1.8

ة وحد قناع،عد الجمهور المستهدف من عملية اإل فئةحاولنا من خالل هذه ال
 التحليل المستخدمة هي وحدة الفكرة.

 الفهم والتأويل لهذه الفئات من خالل التحليل الكيفي.كما تطرقنا إلى    
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 :*استمارة تحليل المضمون  1.1.8

لى عينجز الباحث استمارة تحليل المضمون ليصب فيها نتائج الحسابات التي قام بها 
فهي بهذا الشكل  1مضمونه، ثم يجمعها ليتم تفريغ محتواها في جداول التحليل الكمي،

يث تعتبر حتساعدنا على عملية التفريغ والترميز، كما تساعد على عملية الصدق والثبات 
تصميم نا بقمالخطوة التي ال يمكن االستغناء عنها،  ه، ووفقا لهذتحليلللمادة ال انموذج

 أربعة عناصر وهي:تضمنت  حيث، استمارة تحليل المضمون

 تقديم االستمارة:  1.1.1.8

هذا العنصر التعريف بالمضمون، واإلشكالية العامة واألسئلة الفرعية عرضنا في 
 والهدف من البحث.

 : دليل التعاريف اإلجرائية للفئات وعناصرها  1.1.1.8

 عناصرها الفرعية.تناولنا في هذا العنصر تعريف لكل فئة ول

  :التحليل بيانات ترميز  1.1.1.8

 إطار الرموزختصر تالذي  ةل الهندسياشكاألإلى تطرقنا في هذا العنصر 
 .الكمية

 

                                                             

 .12 انظر إلى استمارة تحليل المضمون، الملحق رقم *  

 .20مرجع سابق، صتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، يوسف تمار،  1 
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 :دليل االستمارة  4.1.1.8

هذا من و ألشكال الهندسية إلى نصوص كتابية، قمنا في هذا العنصر بترجمة ا
 أجل عملية التوضيح.

 خطوات تحليل المضمون  4.1.8

 :هي حليل المضمونتالخطوات التي مر عليها 

 : التحليل المبدئي 1.4.1.8

 والفرعية.فكار األساسية األقراءة مادة التحليل واستخراج قمنا ب

 بناء االستمارة:  1.4.1.8

بعد التحليل المبدئي ووفقا إلشكالية الدراسة والهدف منها تم بناء استمارة 
 التحليل وتضمنت العناصر المذكورة أنفا.

 التحكيم:  1.4.1.8

تم عرض االستمارة لتحكيم وقد رعينا في ذلك التخصص في في هذه الخطوة 
حكيم تم االعتماد عليهم في الت تحليل المضمون، وفي اإلقناع، ومن الباحثين التي

 يلي: ما

 1بجامعة الجزائر  "أ" أستاذ محاضر صالح بن بوزة -

 -وهران–بجامعة أحمد بن بلة  "أ"أستاذ محاضر  برقان محمد -

 .1أستاذ محاضر "أ" بجامعة قسنطينة  فوضيل دليو -
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 خبار تونس.أستاذ محاضر "أ" بمعهد الصحافة وعلوم األ عزام أبو حمام -

 .1أستاذ محاضر "أ" بجامعة الجزائر  يوسف تمار -

 عملية الثبات:  4.4.1.8

 ثبات المحكمين: 1.4.4.1.8

ا بعملية الثبات وفق بعد عرض استمارة تحليل المضمون لتحكيم قمنا
 للمعادلة التالية:

ن(متوسط االتفاق بين المحللين)
𝟏+(𝟏−ن)(المحللين بين االتفاق متوسط)

=  .معامل الثبات

 ن= عدد الرمزين والمحكمين
= يتم حسابه عن طريق جمع ما اتفق عليه متوسط االتفاق بين المحللين

المحللون وتقسيمه على الفئات التي تم تحليلها، ثم جمع تلك النسب وتقسيمها 
على عدد األزواج التي يشكلها المحكمون، ثم يتم تطبيق المعادلة السابقة بما 

 1وصل إليه الباحث من نتائج.

 

 

 

                                                             

  1 يوسف تمار، تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، مرجع سابق، ص00.
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 عيسى عبديحرف هجائي أ: هو الباحث صاحب الدراسة رمزنا كل محكم ب أوال
: ج، برقان محمد : المحكم الثانيت ،صالح بن بوزة األولالمحكم ب:  ،نورية

: المحكم خ، عزام أبو حمام : المحكم الرابعح، فوضيل دليو المحكم الثالث
 عنصرا. 11، لتحكيم يوسف تمار الخامس

 كل زوجين على حدى(.)ثانيا: استخراج متوسط الحساب بين المحللين 

)عدد األزواج الستخراج متوسط 02على  تقسمجمع كل النتائج و تثالثا: بعدها 
 االتفاق(

متوسط االتفاق= 
1.00+1.00+1.02+1.02+1.00+0.00+0.02+0.02+1.00+1.00+
1.00+1.00+0+1.01+1.01=01.12  

01.12 /02 =1.02  

 معامل الثبات: 

𝟎. 𝟗𝟗 =
𝟓. 𝟕

𝟓. 𝟕𝟓
=

(𝟎. 𝟗𝟓)𝟔

𝟎. 𝟗𝟓(𝟏 − 𝟔) + 𝟏
 

نسبة عالية من الثبات، وتعني أيضا أن ما تم اختياره من طرف  9.00تعتبر 
لمثل هذا النوع من المحتويات، ومن الباحث فيما يخص الفئات وفروعها، صالح 
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ما دون  9.09و 9.65المطروحة، حيث هناك من حصر نسبة الثبات اإلشكالية 
 1وعناصره.الباحث إعادة النظر في كل فئاته  ذلك على

 ثبات باحث آخر 1.4.4.1.8

 *لقد قام الباحث بالتحقق من ثبات فئات التحليل من خالل تكليف باحث آخر
 باستخدام معادلة 9.00العام  بإعادة قراءة الفئات وحسابها، وقد بلغ معامل الثبات

 Holsti هولستي
2(عدد المفردات المتفق عليها )

 عدد مفردات الباحث1+المفردات الباحث2
نسبة الثبات  تحيث بلغ ،) (=

قناع، الوسائط المتعددة، فئة الموقع، في كل من الفئات التالية وسائل اإل ℅199
، وبلغ معامل 9.08فئة الجمهور المستهدف، أما فئة اللغة فقد بلغ معامل الثبات 

 **.9.00قناع استراتيجية اإلو الثبات في كل من فئتي المواضيع 

 الصدق:  5.4.1.8

، : ضبط الجانب النظريإن مسألة الصدق في الواقع تمس كل جزئيات البحث
المفاهيم  ، تطابقانتقاء المفاهيم، تحديد هاجس البحث، التسلسل، المنطلق، اللغة

  2إثراء المعرفة في المجال المدروس.وأدوات البحث، عالقة فرضيات البحث في 

                                                             

 .01مرجع سابق، صتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، ، يوسف تمار 1  

 الدكتورة كوبيبي حفصة أستاذة في علوم اإلعالم واالتصال جامعة مستغانم * 
 11للمزيد من المعلومات انظر الملحق رقم  ** 
 .21ص ، مرجع سابق،منهجية الحتمية القيمية في اإلعالمعزي عبد الرحمن،  2 
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)إشكالية، تساؤالت، منهج، استمارة تحليل لقد عرضت أجزاء الدراسة المنهجية 
، وبعد التأكد من مدى على أساتذة متخصصين في منهجية اإلعالمالمضمون( 

 صالحية استمارة تحليل المضمون ودليلها انتقلنا إلى الخطوة التالية.

  :مرحلة العد والقياس  6.4.1.8

عد وقياس مضامين الفاعلين الرئيسين، عن حاولنا من خالل هذه الخطوة 
التسجيل الكمي لوحدات المحتوى وفئاته، فبعد حساب التكرارات صممت طريق 

شير تالجداول وفقا لما تقتضيه الدراسة، حيث قسمنا الجداول إلى عامة عندما 
وجداول  ،مع بعضتحتوي على معطيات الفاعلين الرئيسين إلى الفئة العامة و 

ل ، كما حاولنا التعرض في كللفئة العامة مفصلة عندما تتضمن مؤشرات فرعية
 .لوحده ن كلرئيسيالجداول خاصة بالفاعل  إلىالفئات 

للمواضيع  ،عامةالموضوع الجدول خاص بفئة صمم  :هذامثال على  
اص جدول خو اعي، أمني، ذاكرة تاريخية( ، الرئيسية )سياسي، اقتصادي، اجتم
سياسية، المشاركة الك،الفرعية  فيه للمواضيعبفئة الموضوع مفصلة نتعرض 

موضوع العامة والمواضيع النتطرق إلى فئة سوهكذا، كما  ...تعديل الدستور
، سعداني عمار ، واألمين العامعبد مالك سالل بمدير الحملة ةالمفصلة، الخاص

، كل على حدى وهذا من أجل إعطاء فكرة عامة العزيز بوتفليقة عبدوالمترشح 
 ين.لعن الفئة، بعدها التفصيل في المواضيع وفي الفاع
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 مرحلة الفهم والتأويل:  6.4.1.8

ير تأتي القراءة النوعية أو الكيفية التي تعتمد على الفهم والتفسبعد القراءة الكمية 
 والتأويل للمعطيات الكمية وذلك منعلى التفسير فاعتمدنا  ،للغة األرقام المجردة

سياق ستعانة بالاالخالل الرجوع إلى اإلطار النظري الذي يشكل قاعدة تفسيرية، و 
     .في إطارها الزماني والمكاني لى تفاصيل العينةإ، كما استندنا إلثراء التحليل

 المقابلة: أداة 1.8

ا جل مساءلة األفراد بكيفية منعزلة، غير أنهأالمقابلة هي تقنية مباشرة تستعمل من 
تستعمل في بعض الحاالت إزاء المجموعات من أجل استجوابهم بطريقة نصف موجهة 

 1تسمح بأخذ معلومات كيفية بهدف التعرف العميق على األشخاص المبحوثين.
 

بأنها " نوع من التفاعل اللفظي يتم عن طريقه موقف مواجهة كذلك تعرف المقابلة 
يحاول فيها الشخص القائم بالمقابلة أن يحصل على معلومات أو آراء أو معتقدات 
 ،شخص آخر أو أشخاص آخرين باإلضافة إلى حصوله على بعض البيانات األخرى

كما تعتبر المقابلة من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما عند إجراء الدراسات 
 2"  .لتخطيط المسبق قبل إجرائهااالجتماعية ولكنها تستلزم نوع من اإلعداد وا

                                                             
 .000مرجع سابق، ص  ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أنجرس، 1

، 2101، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،2، طمنهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالمعامر مصباح،  2
 .010ص
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وقوف على سيرورة لل تدعيميةكتقنية  *الموجهة لجأنا إلى تقنية المقابلة
من  ىوذلك من خالل دراسة الحلقة األول االتصال الحزبي اإللكتروني في الجزائر

السيرورة االتصالية وهو القائم باالتصال هذا من جهة، ومن جهة أخرى حاولنا 
   . المستنبطة من الرسالة المقابلة بمادة التحليلمقارنة بيانات 

موازنة وتصميم الب **مادة قمنا بتصميم دليل المقابلةالتحليل المبدئي للبعد 
نده سئلة تكمل كيفيا ما يتوقف علك وضع أاستمارة تحليل المضمون، راعينا في ذ

ن م سوف نستبطهتحليل المضمون، كما حاولنا وضع أسئلة للمقارنة بين ما 
 وبيانات المقابلة.  تحليل المضمون

 مجتمع البحث وعينة الدراسة: .0

 :مجتمع البحث 1.0

هو المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج 
هدف يلمجتمع المستهدف الذي لويمثل هذا المجتمع الكل أو المجموع األكبر الدراسة 

وصول إلى إال أنه يصعب ال ،نتائج الدراسة على كل مفرداتهالباحث دراسته ويتم تعميم 
المستهدف بضخامته، فيتم التركيز على المجتمع المتاح أو الممكن هذا المجتمع 

والذي يعتبر عادة جزءا ممثال للمجتمع  ،الوصول إليه واالقتراب منه لجمع البيانات

                                                             

 عرضت لتحكيم على األستاذة مناد سميرة أستاذة في جامعة مستغانم قسم علم االجتماع. *  

 .11 ، الملحق رقمدليل المقابلةى إلانظر  **  
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يتمثل مجتمع  1ة البحث.، وتختار منه عينحاجات الدراسة وأهدافهاالمستهدف ويلبي 
 *ية الجزائرية.اسمية لألحزاب السيالرس اإللكترونية البحث لهذه الدراسة في جميع المواقع

 

 عينة الدراسة 1.19

رفها ع التي تطلبت طبيعة الموضوع المدروس االستعانة بالعينة العمدية )المقصودة(
ما يراه بطريقة عمدية، طبقا ل هامفرداتر الباحث يختاالعينة التي " محمد عبد الحميد بأنها

قد وقع اختيارنا ف 2من سمات أو خصائص تتوفر في المفردات بما يخدم أهداف البحث."
 :حزب جبهة التحرير الوطني لعدة اعتباراتموقع على 

 موقعه اإللكتروني الرسمي في خالل شارك من  جبهة التحرير الوطني حزبن إ
 .عبد العزيز بوتفليقةللمترشح الحر  م2101لرئاسيات  يةحملة االنتخابال

 الوحيد الذي عايش فترة األحاديةجبهة التحرير الوطني هو الحزب ن حزب إ-
وكذلك من حيث قدم الممارسة مقارنة  ،ومرحلة التعددية الحزبية-ب الواحدالحز 

 .باألحزاب األخرى

 على السلطة توتداوالوأزمات صراعات جبهة التحرير الوطني حزب  شهد.  

 

 
                                                             

 .011، ص 2111، ، القاهرة، عالم كتب2، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد،  1

 لقد راسلنا وزارة الداخلية، ولم يردوا علينا، لذا تعذر علينا الحصول على العدد.  *
 01، صالمرجع نفسه 2
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 تواجد أرشيف وينشط محين له حزب جبهة التحرير الوطني موقع  يعتبر موقع
   .ىاألخر  مقارنة بمواقع األحزاب صفحاته سياسي علىالالعمل 

 فحين من المتص امعتبر  اجبهة التحرير الوطني عدد لحزب سجل الموقع الرسمي
ماليين هذا ما صرح به  1قارب  م2101يوميا خالل فترة االنتخابات لرئاسيات 

، المسؤول عن الموقع االلكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني( ركشيد عساس)
  **ه.من خالل مقابلة مع

 .سهولة القيام بمقابلة مع أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني 
 

  :بالفترة الزمنيةعينة خاصة   1.1.0

 ةلمحالمضامين فترة  وقد تمثلت فيعينة عمدية فيما يخص زمن البحث اختيرت 
سويق ت أجل قناع السياسي منألن في هذه الفترة يكثر اإلم 2101لرئاسيات  نتخابيةاال

مالت حسب التنظيم القانوني للحف، للتصويت لصالحهالبرامج والتأثير على الناخب 
( يوما 22االنتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين ) الحملةتكون االنتخابية في الجزائر، 

تحديد بدأت الحملة يوم بال، 1( أيام من تاريخ االقتراع1من االقتراع، وتنتهي قبل ثالثة)
  ، تراوحت مدتها اثنى عشر يوما.م2101أفريل  01وانتهت يوم  م2101مارس  21

                                                             

    للمزيد من المعلومات أنظر م02-10-22/م02-10-01استخلصناها من الدراسة االستطالعية التي أنجزت بتاريخ ،
 .07ص

 .110لمزيد من المعلومات أنظر صل **  

ة ، الجريدالجزائر المتعلق بتحديد القواعد المتعلقة بنظام االنتخابات، 02/11 رقم القانون العضوي من 000لمادة ا 1 
 .11، صالعدد األول، 2102الرسمية 
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 : عينة خاصة بمادة التحليل  1.1.0

لفاعليين ا تحليل فقد وقع االختيار علىالكما اختيرت عينة عمدية فيما يخص مادة 
األمين العام و ألنه المخول الرسمي،  *عبد مالك ساللمدير الحملة  وهم: الرئيسين

على رأس الحزب بعد رئيس ألنه  **مار سعدانيعلحزب جبهة التحرير الوطني 
الفاعل الثالث والذي هو نفسه  ***بوتفليقةعبد العزيز المتمثل في  الفخري الحزب
   .م2101لرئاسيات  المترشحألنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .121للمزيد من التفاصيل أنظر ص  * 
 .120للمزيد من التفاصيل أنظر ص  ** 
 .122للمزيد من التفاصيل أنظر ص  *** 
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 توزيع العينة على أيام الحملة.بخاص : 91رقم جدول -

 

 

 مدير الحملة الفاعلون
 عبد مالك سالل

 األمين العام
 عمار سعداني

 المتركشح
 عبد العزيز بوتفليقة

 
 المجموع

 الوسائط المتعددة
 أيام الحملة

نص 
 طبوعم

 صورة
 ثابتة

نص  فيديو
 طبوعم

 صورة
 ثابتة

نص  فيديو
 مطبوعم

 صورة
 ثابتة

 فيديو

 14 99 99 91 99 96 91 99 91 91 1914مارس  11 91
 97 99 91 91 91 91 91 99 99 99 1914مارس  14 91
 19 99 99 99 99 99 99 99 98 91 1914مارس  15 91
 95 99 99 91 91 91 91 99 99 99 1914مارس  16 94
 91 99 99 99 99 91 91 99 99 99 1914مارس  17 95
 95 99 99 99 99 91 91 99 99 91 1914مارس  18 96
 91 99 99 99 99 99 99 99 91 91 1914مارس  10 97
 96 99 99 99 99 91 91 99 91 91 1914مارس  19 98
 95 99 99 99 91 91 91 99 99 99 1914مارس  11 90
 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1914أفريل  91 19
 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1914أفريل  91 11
 94 99 99 99 99 91 91 99 91 91 1914أفريل  91 11
 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1914أفريل  94 11
 91 99 99 99 99 91 91 99 99 99 1914أفريل  95 14
 19 99 99 99 99 90 91 99 99 99 1914أفريل  96 15
 91 99 99 99 99 91 91 99 99 99 1914أفريل  97 16
 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1914أفريل  98 17
 19 99 99 99 91 94 91 99 91 91 1914أفريل  90 18
ــل 1914أفريل  19 10 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مــــعطـ
 95 99 99 99 99 91 91 99 99 99 1914أفريل  11 19
ــل 1914أفريل  11 11 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــعطـ  مـــ
 19 99 99 99 99 91 91 99 91 91 1914أفريل  11 11

  99 91 96 94 18 11 99 17 11 المجموع
 97 64 10 المجموع العام 199
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 المقابلة:بمبحوثين عينة خاصة   1.1.0

 لموقعابالشخصيات التي لها عالقة  لجأنا إلى العينة العمدية فيما يخص مقابلة 
ير المكلف باإلعالم في حزب جبهة التحر  حسين خلدونالسيد وهم  ،لكتروني للحزباإل

ما قمنا لكتروني للحزب، كالمكلف بالبطاقية والموقع اإل ركشيد عساسالوطني، والسيد 
لكتروني المهندس التقني المكلف بالموقع اإل لوشلعثمان عبد اللمقابلة مع الدكتور با

حرصنا على مقابلة الشخصيات التي كانت فعالة أثناء الحمالت االنتخابية فقد ، للحزب
 .م2101لرئاسيات 

 الدراسات السابقة .19

إن البحوث السابقة هي مصادر إلهام ال غنى عنها بالنسبة للباحث أو الباحثة فإن كل 
ة استعراض األدبيات أي معرفبحث ما هو إال امتداد للبحوث التي سبقته لذلك ال بد من 

 .1األعمال التي أنجزت من قبل حول الموضوع الذي يشغل بالنا

تستمد دراستنا مشروعيتها المعرفية والمنهجية من مجموعة من الدراسات التي تلتقي معها 
ري بشكل كبير في التوجيه النظ نتائج هذه البحوثأو أكثر وقد ساعدتنا  ينفي متغير 

ي الدراسات ه أهمية ف، وقد ركزنا على الدراسات الجزائرية ألن السياق لراسةمنهجي لهذه الدوال
 قناعية.اإل

 

                                                             

 .821ص سابق، مرجع اإلنسانية، العلوم في العلمي البحث منهجية ،أنجرس موريس 1 
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 :جزائريةال اتالدراس  1.19

 :األولىدراسة ال 1.1.19

قواسم بن عيسى بعنوان استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات ل 
ة لعينة من ميدانيدراسة -واالتصال في صنع قراراتهم السياسية وتحقيق الحكم الراشد

 1(.م2102-م2110أعضاء العهدة التشريعية السادسة )

تركز هذه الدراسة على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مساعدة صناع 
 القرار السياسي على ترشيد سلوكياتهم السياسية وفي مقدمتها صنع القرار.

 حيث طرح الباحث اإلشكالية البحثية التالية:

يستخدم أعضاء البرلمان الجزائري تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إلى أي مدى 
ترشيد قراراتهم السياسية وفي تحقيق الجودة والرشاد في الحكم؟ وقد تفرعت عن هذه 

 اإلشكالية التساؤالت التالية:

  هل يستخدم أعضاء الهيئة التشريعية الجزائرية تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 ويوظفوها بقوة وفاعلية في صنع قراراتهم السياسية؟ االستخدام األمثل

 
 

                                                             

استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في صنع قرارتهم السياسية قواسم بن عيسى،  1  
 ،2102/2101، 1ر أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائوتحقيق الحكم الراكشد، 

 غير منشورة.
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 نترنت كوسيلة معرفية اتصالية على عملية صنع القرار السياسي هل تؤثر األ
ف وكي ؟لدى عضو البرلمان الجزائري بما تتضمنه من معلومات ضخمة ومتنوعة

 هو هذا التأثير؟

 لية لإلجابة عن هذه التساؤالت انطلق الباحث من الفرضيات التا

   يعتمد البرلمانيون الجزائريون اعتمادا كبيرا على تكنولوجيا المعلومات واالتصال
نترنت في صنع قراراتهم بسبب موقعهم المتميز في المجتمع، والذي وعلى رأسها األ

يمكنهم من النفاذ الرقمي بسهولة ويسر ويوفر لهم االتصاالت الضرورية واالشباع 
 المعلوماتي.

  تأثير إيجابيا على عملية صنع القرار البرلماني عن طريق توفير  تؤثر األنترنت
المعلومات الضرورية واالتصاالت السريعة والفعالة ألعضاء السلطة التشريعية 

 1الجزائرية.

عا في الهدف منه متبو لقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، نظرا لطبيعة الموضوع 
أعضاء  يتعلق بالمجتمع البحث فقد تمثل فيذلك تقنيتي االستبيان والمقابلة، أما فيما 

عضو، اختيرت العينة بطريقة طبقية من مجتمع  211البرلمان والذي قدر عددهم 
 2مفردة. 20البرلمانيين مكونة من 

                                                             

استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في صنع قرارتهم السياسية وتحقيق قواسم بن عيسى،  1  
 .21، صمرجع سابق ،الحكم الراكشد

 .20المرجع نفسه، ص 2 
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لجأ الباحث لألسلوب العشوائي في اختيار المفردات، وبحصص متفاوتة وقد 
ل في البرلمان الجزائري الكث شملت عينة الدراسة من بين األحزاب السياسية الممثلة

البرلمانية التالية، حركة اإلصالح الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع 
السلم، جبهة التحرير الوطني، حركة الدعوة والتغيير، وكثلة الجبهة الوطنية الجزائرية، 

 1لكتروني."لقد تم توزيع االستمارة بشكل مباشر وعن طريق البريد اإل

 :2ين أهم النتائج التي توصل إليهامن ب

  ال تعتبر األنترنت المصدر األول والرئيسي الذي يستقي البرلمانيون المعلومات
وتعتبر الصحف والمجالت والقنوات الفضائية الوسائل المتعلقة بصنع قرارتهم 
 اإلعالمية األكثر تفضيال.

 ما لبرلمان، مإن درجة مصداقية األنترنت كمصدر للمعلومات ضعيفة لدى نواب ا
يفسر سبب عدم االعتماد كوسيلة في عملية صنع القرار، وهذا ما يجعل المعلومات 

  التي تنشر على الشبكة ليست محل ثقة كبيرة لديهم.

 ال نواب البرلمان هشا و  نظرتصالي في الجزائر في عالمي وااليعتبر النظام اإل
بصنع القرار من حيث الحصول على المعلومات واجراء  يلبي للحاجات المتعلقة

وية ق تيةااالتصاالت، كما أنه يحتاج إلى تحرير أكبر من أجل خلق بيئة معلوم

                                                             

  استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في صنع قرارتهم السياسية قواسم بن عيسى،  1 
 .10، صمرجع سابقوتحقيق الحكم الراكشد، 

    .120، صالمرجع نفسه 2 
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  تساهم في دعم ومساندة عملية صنع القرار.

  إن استعمال األنترنت في التشاور والمشاركة في صنع القرار على مستوى البرلمان
يعني أن  مما-ضعيف–همتين من آليات الحكم الراشد واللذان يعتبران آلتين م

قاعدة الشعبية، الي تقوية الثقة بين صانع القرار و األنترنت لم تساهم كبديل جديد ف
  لكترونية متدنية.كما أن المشاركة اإل

 :تعقيب

هذه الدراسة في تكوين رؤية تحليلية فيما يخص عالقة رجال السياسة  هتناوج  لقد  
فقد تناول الباحث كيفية استخدام البرلمانيين  ،في الجزائر بتكنولوجيا المعلومات

الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال أي دراسة القائم باالتصال بينما سوف تتناول 
ياسية الجزائرية أي دراسة الرسالة من خالل الحامل دراستنا بالتحديد مواقع األحزاب الس

 اإللكتروني.
 

 ثانية:الالدراسة   1.1.19

دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية  Agenda Setting نظريةيوسف تمار، ل
 1والثقافية واإلعالمية في المجتمع الجزائري.

 

                                                             

دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في  Agenda settingنظرية يوسف تمار،  1  
 ، منشورة.2111/2112، 11، أطروحة دكتوراه في علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائرالمجتمع الجزائري
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تحاول  االعالم التيالدراسة نظرية من نظريات تأثير وسائل هذه تناول الباحث في 
تفسير طبيعة العالقة بين وسائل االعالم وجمهورها بصفة عامة، وذلك قصد معرفة 
التباين أو التقارب بين ما يفكر فيه الجمهور من قضايا أثناء الحملة االنتخابية لرئاسيات 

باحث ، لقد حاول ال، وما تعرضه الصحافة المكتوبة من قضايا في نفس الفترة2111
 ل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية:من خال

  إلى أي مدى يمكن أن تساعدنا فرضية جدول األعمال في دراسة واقع
العالقة بين الصحافة المكتوبة الجزائرية وجمهورها أثناء الحملة االنتخابية لرئاسيات 

؟ ماهي السياقات النظرية التي تطرحها هذه الفرضية وكيف يمكن أن م2111
                                                                                        1 ين بها لتفسير هذه العالقة؟نستع

 : الباحث هي كالتالي ومن الفرضيات التي اعتمد عليها

  توجد عالقة إيجابية قوية بين تركيز وسائل االعالم على قضايا معينة
 2الجمهور لنفس القضايا.وحجم األهمية التي يعيرها 

اتبع الباحث المنهج المسحي للقيام بجرد آراء الجمهور من قراء الصحف وكذا لقد 
أهم المواضيع المتناولة من طرف الصحافة المكتوبة مستخدما في ذلك تقنتين، تقنية 

ميدانية الدراسة لكما استند ل 3سبر اآلراء عن طريق بناء استمارة وتقنية تحليل المضمون،

                                                             

دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في  Agenda settingنظرية يوسف تمار،  1   
 .00، ص ، مرجع سابقالمجتمع الجزائري

 .00، ص المرجع نفسه 2 

 .22-21ص، -المرجع نفسه، ص 3 
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مستويين، مستوى جغرافي ومستوى حصصي أما في الدراسة التطبيقية  منعينة  على
شروق، جزائرية وهي ال أربعة يومياتاختيرت  حيثفقد حددت فترة الحملة االنتخابية، 

 وقد تحكم في هذا االختيار معياران أساسيان: Libertéويومية  Le matinالخبر، 

 :حيث اختيار اليوميات من اللغتين العربية والفرنسية. معيار اللغة 

 :الباحث البناء على هذا المعيار الختيار أكبر الصحف حاول  معيار السحب
 1اليومية من حيث عدد السحب.

ومن نتائج البحث التي أفادت دراستنا هي ترتيب مواضيع الحملة االنتخابية لرئاسيات 
جاء على رأس القائمة موضوع األمن تلتها تناولتها الصحف، فقد التي  م2101

المواضيع التالية: أزمة السكن، حرية التعبير، الشغل، صورة الجزائر في العالم، الحماية 
االجتماعية، الدفاع الوطني، الدين، الثقافة، الحريات العامة، األجور، التكوين والتعليم، 

  2ة الشرائية، الخدمة الوطنية.أزمة االقتصادية، الديمقراطية، الهجرة، الشباب القدر 

 :تعقيب

لقد أفادتنا هذه الدراسة في نقطتين أولها أنها قدمت لنا فكرة عن سياق الحمالت 
نتخابية الجزائرية على الخصوص المواضيع التي تطرح في هذا السياق، والنقطة اال

إعطائنا فكرة على دراسة تحليل المضمون للمواضيع السياسية وبأحرى تمثلت في الثانية 

                                                             

دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في  Agenda settingنظرية يوسف تمار،  1 
 .12، ص، مرجع سابقالمجتمع الجزائري

 .201ص ،المرجع نفسه 2 
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نتخابية، إال أن هذه الدراسة ركزت على فئة المواضيع أكثر، بينما مواضيع الحملة اال
أي  مدخل إقناعيخالل دراستنا هاته سوف تتناول االتصال الحزبي اإللكتروني من 

اسي النتخابية من منظور تسويق سيدراسة نسق صغير حتى نقف على حيثيات الحملة ا
 قناعي.إ

 الدراسة الثالثة: 1.1.19

 الحمالت االنتخابية في اإلعالم جريدة الخبر عنوانها غضبان غالية و  مجاني باديسل

 1نموذجا.

معالجة الصحافة الجزائرية ألحداث الحملة االنتخابية  فيتمحورت هذه الدراسة 
 .المتعلقة بها في يومية الخبر ، وذلك بتحليل المضامينم2102لمحليات نوفمبر 

 :التاليةحاول الباحثان اإلجابة على اإلشكالية  لمعالجة هذا الموضوعو  

 2؟2102نوفمبر  20كيف عالجت يومية "الخبر" الحملة االنتخابية لمحليات 

 :يلي هي ما ومن الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة

  ليها الحملة االنتخابية على شبكة مراستعتمد يومية "الخبر" في تغطيتها ألخبار
 في مختلف أنحاء الوطن.

 .تعتمد اليومية في عرض أخبار الحملة االنتخابية على قالب الخبر الصحفي 
                                                             

، الجزائر، ألفا 0، طالحمالت االنتخابية في اإلعالم جريدة الخبر نموذجامجاني باديس، غضبان غالية،  1 
 .2100للوثائق،

  2 المرجع نفسه، ص21
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 .1تعتمد اليومية على الصور الفوتوغرافية في دعم األخبار المتعلقة بشؤون الحملة 

مون فالدراسة تحليل المضعلى المنهج الوصفي التحليلي وعلى تقنية عتمد الباحثان ا 
انصبت على مادة إعالمية موثقة في شكل نصوص مكتوبة، فاألداة المالئمة لمثل 

 ، أما عن العينة فقد وقع اختيار الباحثينهذه الدراسات هي أداة تحليل المضمون
على صحيفة الخبر وذلك بتطبيق األسلوب القصدي في االختيار، وذلك لعدة 

 2:أسباب

 :التوزيع  

 ألنها توزع إلى جميع أنحاء الوطن من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.

 :الصدور  

 ألنها تصدر طيلة أيام األسبوع، وبالتالي تغطيتها لكافة مجريات الحملة االنتخابية

 :السحب 

تتصدر الجريدة مراتب عالية من حيث السحب والمقروئية بين جمهور أوساط  
 الجمهور الجزائري.

  االفتتاحي:الخط  

 ولياد حيث تبدي الجريدة تميزا في معالجتها لمثل هذه المواضيع السياسية وطنيا أو

                                                             

 .21، صمرجع سابق، الحمالت االنتخابية في اإلعالم جريدة الخبر نموذجامجاني باديس، غضبان غالية،  1 

 .10-10ص-، صالمرجع نفسه 2
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 :1ليها الباحثان هيإومن أهم نتائج الدراسة التي توصال 

  نوفمبر  20خصصت يومية "الخبر" موقعا هاما للحملة االنتخابية لمحليات
 ، من خالل نشر مواضيعها في أهم صفحات الجريدة.م2102

   اعتمدت اليومية على استراتيجية علمية ونفسية في نشر مواضيع الحملة
على الصفحة، حيث نجد حصة األسد م 2102نوفمبر  20االنتخابية لمحليات 

للزاوية أعلى اليسار لنشر مواضيع الحملة، وقد راعت اليومية في ذلك اتجاه عين 
 القارئ عند تصفحه للجريدة.

 مجموعة  م2102يتها للحملة االنتخابية لمحليات تبنت يومية الخبر خالل تغط
 من القيم، نجد على رأسها القيم السياسية كالمشاركة السياسية.

  ركزت يومية "الخبر" في تغطية الحملة االنتخابية على األشخاص الفاعلين
األساسيين داخل كل حزب، وابتعدت عن التركيز على باقي األعضاء في األحزاب، 

ها رغم الدور الكبير الذي تقوم به الحمالت االنتخابية المحلية، خاصة المحلية من
ونجد أن أبرز الشخصيات رؤساء األحزاب وأمنائهم العامين، ونجد على رأسهم 

هر بينما لم تظحزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
 باقي األحزاب بنفس القدر.

 

                                                             

 .144مرجع سابق، ص، الحمالت االنتخابية في اإلعالم جريدة الخبر نموذجامجاني باديس، غضبان غالية،  1 
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 التعقيب:

ي فلقد مكنتنا هذه الدراسة من تكوين نظرة تحليلية على سياق الحمالت االنتخابية  
وهي  م2102الحملة االنتخابية لمحليات ب اهتمتالجزائر خاصة وأن هذه الدراسة 

، كما قدمت لنا نتائج م2101الحملة التي سبقت مباشرة الحملة االنتخابية لرئاسيات 
خاصة في فترة الحمالت  األحزابالدراسة رؤية تحليلية على الفاعلين الرئيسين في 

على ركز ستدراسة ركزت على الجرائد الورقية بينما دراستنا إال أن هذه ال ،االنتخابية
في بعدها التقني أي تحليل مضامين الحملة االنتخابية سياق الحمالت االنتخابية 

 رونية.لكتاإل
 

 العربيةالدراسات   1.19

 :رابعةالالدراسة   1.1.19
-خيرت عياد، استخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسيل

 1.م2110دراسة على حملة انتخابات الرئاسة األمريكية 

لكتروني للمرشح الديمقراطي والمرشح اهتمت هذه الدراسة بتحليل كل من موقع اإل
، وذلك للوقوف على أهم م2110االنتخابات الرئاسية األمريكية الجمهوري خالل 

 خالل هذه الدراسة اإلجابة على الباحثة من حاولتفقد ، االستراتيجيات االتصالية
                                                             

ة دراسة على حملة انتخابات الرئاس-اتصال في حمالت التسويق السياسياستخدام االنترنت كوسيلة خيرت عياد،  1 
أبريل  0-0أبحاث المؤتمر الدولي إعالم جديد، تكنولوجيا جديدة، لعالم جديد، جامعة البحرين، ،1998األمريكية 
 ، منشورة.م2110
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 اإلشكالية التالية:

  ما أهم المضامين التي ركز عليها كل من المترشح الحزب الديمقراطي ومرشح
نت في حملتيهما لالنتخابات الرئاسية الحزب الجمهوري في مواقعهما عبر األنتر 

 ؟م2110

  لى أي مدى ما أهم التكتيكات التسويقية التي ركز عليها كل مرشح في حملته وا 
 رشح؟ كل م كانت هذه التكتيكات تتفق مع الموقف السياسي للحزب الذي يمثله

  نت نتر مخططي الحمالت االنتخابية لكال المرشحين إمكانية األإلى أي مدى وظف
 1التفاعلية في حملتيهما االنتخابية؟

ن م تحليل خطاب المواقع االلكترونية الرئيسية لكلاستخدم في الدراسة منهج 
، كما اعتمدت على تحليل ألربعة مواقع الكترونية وهي المرشح الديمقراطي والجمهوري
باراك أوباما، موقع الحزب الديمقراطي، موقع المرشح موقع المترشح الديمقراطي 

اقع على هذه المو ، وقد ركزت الباحثة ، وموقع الحزب الجمهورين ماكيينجوالجمهوري 
 2.األربعة ألنها تعبر تعبيرا مباشرا عن رؤى كل مرشح واستراتيجياته االتصالية

 

 

                                                             

اسة لى حملة انتخابات الرئدراسة ع-استخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسيخيرت عياد،  1 
 .111، ص مرجع سابق ،1998األمريكية 

 .112ص المرجع نفسه، 2  
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  1 .ومن أهم النتائج المتحصل عليها 

 ديم ة األمريكية األخيرة استخدما األنترنت بكثافة لتقيالرئاس كال المرشحين النتخابات
 معلومات وأخبار عن برامجهما وعن العملية االنتخابية للناخبين.

 

  اإللكتروني األساسية هي ثقته في األمريكيين أنفسهم أوباماكانت رسالة ورؤية موقع 
نما رة أو تأفهو لم يسألهم التصويت له مباش على إحداث التغيير في واشنطن، ييده، وا 

حداث التغيير، أما موقع  ة أو فلم يقدم رسالة واضح ماكلينأعطاهم الحق في التفكير وا 
  .رؤية

  لكال المرشحين وأخبارهما التي يتم تحديثها وجود معلومات كاملة عن األجندة اليومية
 راع.قتلحظة بلحظة والفعاليات التي يشاركان فيها، وكذلك معلومات عن مراكز اإل

 

  تقديم مواد إعالمية خاصة بوسائل إعالم األخرى، فيمكن مشاهدة كل لقاءات أوباما
التلفزيونية، قراءة واالستماع إلى كل الخطب التي ألقاها في حياته السياسية، وقد كان 

أكثر تميزا في هذا الجانب إذ إنه يعرض تفصيليا البيانات الصحفية  ماكلينموقع 
  .حملته في وسائل اإلعالم المختلفةوكل اإلعالنات التي تخص  والخطب الرسمية له،

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

حملة  دراسة على-استخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسي الطالع أكثر أنظر: خيرت عياد   1  
 .111، ص1998انتخابات الرئاسة األمريكية 



 اإلطار المنهجي
 

56 

 

 

  لى تطبيق ع أن موقع باراك أوباما كان أكثر قدرةبالنسبة لالستراتيجية اإلقناع، يالحظ
تضمن الموقع طوال فترة الحملة رؤى باراك أوباما نحو التغيير  هذه االستراتيجية، فقد

   .كم الذي يمثله منافسه جون ماكلينالتي تختلف عن سياسات الحزب الجمهوري الحا

 تعقيب

من خالل تركيزها على تحليل مضامين  دراستنادراسة كثيرا مع هذه التتقاطع 
ت على نموذج استراتيجيات االتصال وتكتيكافاعتمدت الحمالت المسوقة عبر األنترنت 

االتصال  استراتيجياتعلى  عتماداالساعدتنا في  حيثالمواقع حمالت التسويق لتحليل 
نجز أ لكن سياق الذي الحمالت،فترات في تحليل مواقع األحزاب أثناء نظرية  كخلفية

 .نا العربيسياقعن فيه البحث بعيدا 

اهملت الجانب الشكلي للمواقع حيث يلعب الشكل دور بارزا في  ةن الباحثأكما  
، لدى سنحاول من خالل هذه الدراسة التطرق إلى الحمالت اإللكترونية حمالت التسويق

 في السياق العربي، والتركيز على فئة الشكل والمضمون بنفس الدرجة.
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 : خامسةالالدراسة   1.1.19
 1.الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول، أساليب اإلقناع ل

تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى أساليب اإلقناع وطرق إبراز المعاني أثناء 
التي يسعى عن طريقها ، م2101في الصحافة الحزبية العراقية لعام الحمالت االنتخابية 

قناعهم بالتصويت لهذه الجهة السياسية فريق إدارة  و أالحملة إلى تحشيد الجمهور وا 
 2تلك.

حول طريقة تحليل وتشخيص أساليب اإلقناع الدعائية إشكالية الباحث  انصبت
سعت ما ك، المعتمدة في الصحافة العراقية، وطرق إبراز المضامين التي انطوت عليها
 ع في الحمالتالدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف في إطار دراسة أساليب اإلقنا

 تي:االنتخابية وهي كاآل

  الكشف عن أساليب اإلقناع التي استخدمتها الكيانات السياسية عبر صحافتها
 الحزبية في مراحل الحملة االنتخابية.

 .التعرف على طرق اإلبراز التي جرى عن طريقها إبراز المضامين الدعائية 

   الوقوف على مدى التزام القائمين بالحمالت االنتخابية باألدبيات المعنية بإدارة
 3.االنتخابية الحمالت

                                                             

 .2102الجامعي،، اإلمارات، دار الكتاب 0، طاإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةأساليب محسن عبود كشكول،  1 

 .00المرجع نفسه، ص  2

 .001، صالمرجع نفسه 3
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معرفة أساليب اإلقناع أثناء الحملة لالدراسة التي تهدف إلى التوصل  طبيعةإن 
م، الوصفي لوصف طبيعة هذا االستخداع المنهج ااتباالنتخابية اقتضت على الباحث 

ومن الطرق واألدوات البحثية التي استخدمها الباحث هي، تحليل المضمون ضمن 
 1المنهج الوصفي.

 ،*الدراسة في األعداد الفعلية الصادرة من الجرائد الحزبية )جريدة االتحاد تمثل مجال
عددا  22( والبالغ عددها ****وجريدة دار السالم ***، جريدة البيان**جريدة بغداد

عددا، جريدة  02، جريدة بغداد 00)جريدة االتحاد  صدرت أثناء الحملة االنتخابية
أعداد(، وفي مدة زمنية حددتها رسميا المفوضية  0وجريدة دار السالم عددا  01البيان 

 1الى  م2101فيفري  02العليا المستقلة موعدا للحمالت االنتخابية تبدأ )
حيث شهدت هذه المدة استخداما واسعا ألساليب اإلقناع الدعائي،  (،م2101مارس

 2وكثرة الصحف الصادرة في العراق.

 

 

 

                                                             
 .001سابق، صمرجع أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابية، محسن عبود كشكول،  1

 تمثل التحالف الكردستاني. *

 علمانيين.تخاطب جمهور الناخبين ال ** 

 تخاطب جمهور الناخبين الشيعة. *** 

 تخاطب جمهور الناخبين السنة. ****  

 .002، صالمرجع نفسه 2 
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فئة مثلت أساليب اإلقناع  22يخص فئات هذه الدراسة فقد ظهر أن هناك  وفيما
  .فئات تمثل العوامل المساعدة على اإلقناع 0الرئيسية و

 هي أساليب اإلقناع: 

-1، نفعاالت العاطفيةإثارة االأسلوب -1الترغيب، أسلوب -2، أسلوب التكرار-0
أسلوب -2أسلوب البرامج اإليجابية المحددة، -2، عرض الرأي على أنه حقيقةأسلوب 

أسلوب توظيف الرموز،  -0، أسلوب التربية والتعليم-0، استخدام العاطفة وغريزة القطيع
-00أسلوب االستشهاد بالمصادر الموثوقة، -01، أسلوب توظيف العامل الديني-0

وب أسل-01، أسلوب التلميح والغمز-01أسلوب التخويف،  -02، أسلوب التشويه
أسلوب -00، أسلوب الجوقة-02 ،أسلوب السخرية-02، االستناد إلى السلطة والقوة

أسلوب -21 أسلوب التبرير،-00أسلوب شخصنة الخصم، -00، االرتباط المزيف
أسلوب التورط عن طريق -21، أسلوب التجاهل-22، أسلوب المبالغة-20االختالق، 

 1األدلة والبراهين.أسلوب -22أسلوب عرض الحقائق، -21، األفعال

 قناع هيالعوامل المساعدة في اإل: 

توظيف الشعارات في -1، توظيف الصور في اإلقناع-2، إبراز الرسائل االنتخابية-0 
الرموز -2، اللغة المستخدمة في اإلقناع-2، مين الدعائيةمصدر المضا-1، اإلقناع

 2االنتخابية.

                                                             

 .000سابق، صمرجع أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابية، محسن عبود كشكول،  1 

 .212، صالمرجع نفسه 2 
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 :1من أهم النتائج التي استخلصها الباحث هي

  افتقدت الحمالت االنتخابية إلى التخطيط العلمي، وأن العملية الدعائية برمتها
 جرت بطريقة عشوائية.

  اتضح أن الحمالت االنتخابية قد تفاوتت في استخدام أساليب اإلقناع بين صحيفة
وأخرى، ومنها من أهمل أساليب إقناعية كانت األدبيات االنتخابية قد أكدت جدواها 

 وفاعليتها.

 االستماالت العاطفية على الحمالت االنتخابية جميعها، في حين انحسرت  هيمنت
االستماالت العقلية، مما يشير إلى أن القائم على الحملة االنتخابية كانت تعوزه 

 الحقائق والدالئل والشواهد.
 

 اعتمدت الحملة االنتخابية بالدرجة األساس على خطاب دعائي بمضامين وطنية. 

  الحمالت االنتخابية وظفت بطريقة غير مباشرة الجوانب الدينية.تبين أن 

  أولى القائمون على الحمالت الدعائية عناية ملحوظة بالشعارات التي أطلقتها
 كياناتهم، وتمثلت تلك العناية في جوانب كثيرة كنشرها في أعلى صفحات الجريدة.

 ازات ت تتعلق باإلنجانصرف العمل الدعائي في الحمالت االنتخابية إلى موضوعا
 وما يرتبط بها من سعي إلعالء شأن القائمة.

 

                                                             

 .100-101ص  –سابق، ص مرجع أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابية، محسن عبود كشكول،  1 
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 تعقيب:

الحمالت و اع قناإل فيما يخص متغيريبرصيد نظري معتبر خاصة  دراسةال ههذ تنالقد أمد
ة قياس ن في درستنا، كما ساعدتنا الدراسة التطبيقية في كيفيان أساسيان يعتبر االلذنتخابية اال

ت فترة الحمالفي من خالل أداة تحليل المضمون  المضمون الحزبيأساليب اإلقناع على 
نتخابية، فمن خالل القراءة النقدية لدراسة تبين لنا أن الباحث ركز على فئات أساليب اإل

قناع، وأهمل فئات أساسية في تحليل المضمون كفئة الموضوع اإلة على والعوامل المساعد
–حيث تعبر بياناتها كقاعدة ينطلق منها اإلقناع، كما أنه لم يعتمد على نموذج نظري 

لتحليل معطياته بناء عليها، فالدراسة التي نحن بصدد القيام بها تنطلق من نموذج  -قناعاإل
( وتقيسه على الحمالت االنتخابية *وساندر كاتشلملفير ديفلير قناع نظري )استراتيجية اإل

لكترونية، كما لم تركز دراستنا على هذا النموذج فقط بل اعتمدت على فئات أخرى لتدعيم اإل
 .البحث، لكن نتائج هذه الدراسة وجهتنا في تحديد أهداف البحث

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .872 سوف نتطرق بالتفصيل إلى هذه االستراتيجيات في ص *  
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 األجنبيةالدراسة  1.19

 :سادسةالدراسة ال  1.1.19
Blanchard Gersende, la communication politique partisane sur internet : des pratiques 

et des stratégies nouvelles1.  

الكيفية التي أصبحت فيها األنترنت أداة من  ،الباحث من خالل هذه الدراسة تناول
لة تطور مسأأدوات االتصال الحزبي، حيث طرح فكرة مقارنة بين الديمقراطية الجديدة و 

نترنت من قبل األحزاب واسعة لشبكة األ السياسي في ظل استخداماتتصال اال
ن هذه الدراسة تقودنا في حقل علوم اإلعالم واالتصال أالباحث على  كما أكدّ  ،السياسية

إلى العالقة بين تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والمجتمع، وتساءل عن نماذج االتصال 
فمن بين  2.السياسيينفي سياق تنوع وسائل االتصال للفاعلين عالم خارج وسائل اإل

 نترنت.أهداف البحث هي تحديد استراتيجيات اتصال السياسي في تجريبها الحتواء األ

يد لكتروني الحزبي يساهم في تعقانطلق الباحث من اإلشكالية التالية: االتصال اإل
ن بينها ، ماإلعالمية السياسيةنماذج االتصالية في مسار انتشار المكثف للهيئات ال

 .األحزاب التي قادت إلى إعادة تعريف ألدوار الفاعلين في سيرورة االتصال الحزبي

  :مفادهما لإلجابة عن هذه اإلشكالية طرح فرضيتين

                                                             
 للمزيد من المعلومات أنظر:  1

Blanchard Gersende, la communication politique partisane sur internet : des pratiques et des 

stratégies nouvelles, thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, 

université Stendhal Grenoble3, 2007-2008. 
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 ال التصللألنترنت تدخل في سيرورة احترافية لجوء األحزاب السياسية  إن
ال سيرورة االنتشار المكثف لالتص منوستشارك في تمكين الحقل السياسي  السياسي
 السياسي.

 كوسيط  دورها نترنتتقوي األحزاب السياسية عن طريق استراتيجياتها على األ
 اجتماعي وتقترح نماذج جديدة لعالقتها مع االفراد.

ية ودائمة نلعشرة مواقع رسمية وط، تقنية تحليل المضمون لقد اتبع الباحث تقنيتين
 واستخدم أيضا تقنية مقابلة نصف موجهة على الفاعليين ،لألحزاب السياسية الفرنسية

باالتصال لهذه األحزاب، قدرت بأربعين مقابلة، كما قارن بين معطيات المقابلة 
من منتديات مواقع رسالة  0100ومعطيات تحليل مواقع، وقد اتجه أيضا إلى تحليل 

 م2111(، حددت فترة الدراسة من جانفي من عينة البحث)لكترونية لخمسة أحزاب إ
 .م2112إلى فيفري 

 التي توصل إليها الباحث.من أهم النتائج 

  من أهم أولويات استخدام األحزاب السياسية للمواقع استخلص الباحث أن
كترونية هي نشر لما ينتجه الحزب من مواد اتصالية قد صممت ونشرت في لاإل

 حوامل أخرى.
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  إلى تعقيد في نماذج  تؤديإعادة تشكل سيرورة وسائطية تبين للباحث أن
سائط نسانية مع و إشابك وامتداد وسائط تحيث تمتاز هذه السيرورة ب ،االتصالية

ظهور أنواع جديدة من وسائط التي تتدخل في نشر المعلومة تقنية، هذا يؤدي إلى 
 أحزاب السياسية.الحزبية وتضمن مراقبة تدخالت المستخدمين لمواقع 

  مال فضاء العمومي في إطار استعالتعرض الباحث في هذه النتيجة إلى خصائص
تصال االمراقبة سيرورة المعلومة و إلى أن نترنت من قبل األحزاب، حيث توصل ألا

ب السياسي فاهتمامه منصنترنت للحزب الحزبي يظهر كهدف أولوي الستخدام األ
ائل جتماعية التقنية لرساالونقاشات، كما اعتبر المواقف على رسائل المستخدمين 

التقليدي  تؤكد توليها لدورحزاب السياسية األالمتبادلة من قبل المستخدمين في مواقع 
 لصحافة الرأي.

 اسي، سيتطرق الباحث من خالل هذه النتيجة إلى خصوصية وتطور االتصال ال
صال تطور االتتعمق لنزعة و امتداد برز فكرة أتحليل لقد أشار الباحث إلى أن ال

التي ب حزالمواقع األتطبيقات الهامشية ل، فقد الحظ خصائص متقلبة السياسي
قرة لكتروني ليس مستاإلالحزبي تحث على الحذر وتبرز بأن توجهات االتصال 

لكترونية لألحزاب على وجود التطور وهذا يعارض إمواقع البرهنت إال إذا بعد، 
 لتطور األحزاب السياسية والفاعليين.حركة بطيئة 
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 تعقيب 

بناء  فقد تم استثمارها في دراستناإن هذه الدراسة تتقاطع في كثير من النقاط مع 
الجانب التطبيقي والنظري، حيث مكننا النظري من تحديد استراتيجيات االتصال 

نترنت، كما و جهنا الجانب التطبيقي إلى القيام بمقارنة بين السياسي الحزبي عبر األ
نتائج المقابلة ونتائج تحليل المواقع، لكن مثل هذه الدراسات تتطلب دراسة معمقة ألنساق 

أي دراسة حزب واحد من جميع الجوانب وفي فترة زمنية محددة كفترة الحمالت صغرى 
هذه الل خفمن زاب السياسية أكثر، االنتخابية أين يبرز نشاط واستراتيجيات األح

  المالحظات تبنت دراستنا دراسة حزب واحد وفي فترة زمنية محددة.



 

 

 

ري  
ظ  طار الن   الإ 

 
 



 

 

 

 
ولـ الف   صل الأ 

ولوج   كت 
اسي  والت  صال السي 

االأت   ي 
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 تمهيد
 

في الذي البنائي الوظي لموندأيتضح موقع االتصال في النظام السياسي في ضوء تحليل 
وظائف النظام سواء في جانب المدخالت أو في  لموندأركز على فكرة الوظيفية، حيث يعتبر 

 .لجانب المخرجات كلها وظائف مترابطة معتمدة على االتصا
 

من كثف ت أين الحمالت االنتخابية فترةفي  السياسية لألحزاباالتصالي نشاط اليكثر  
وحتى  ،من أجل الفوز باالنتخابات لتسويق أفكارها وبرامجها اتصالها بجمهورها المستهدف
شار نتومع اواإلعالم،  جميع وسائل االتصال ب السياسيةحزااأليتحقق هذا الهدف توظف 

 نترنتالحملة االنتخابية يتجهون إلى األ أضحى السياسيون ومستشاروالتكنولوجيات الحديثة 
مخاطبة جماهير واسعة وفئات اجتماعية مختلفة، في وقت قصير وبتكلفة أقل مقارنة  من أجل

  األخرى.التقليدية بوسائل اإلعالم 
 

والتسويق السياسي والحمالت االنتخابية  مقاصد االتصال السياسي تتجلىوحتى 
لى التعرض إ هذا ما دفعنا ،اوتفّسره اتحتويه ونظريات نماذجمفاهيم و ال بد من والتكنولوجيا 

إلى طرقنا ت المراد دراستهاظاهرة الرب أكثر من تقنلو إلى المفاهيم والنظريات في هذا الفصل، 
لى السياق الجزائري الذي حدث فيه االتصال  لسياسي اتوظيف الحمالت االنتخابية لألنترنت وا 

 لكتروني.اإل
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 مدخل مفاهيمي. المبحث األول:
 

  la communication politique                االتصال السياسي   أوال: 

 السياسة اتصال عن في عبارته الشهيرة كل شيء في «Almond *،لموندأ»عبر 
ماهية األدوار والوظائف المتعددة التي تقوم بها وسائل االتصال في خدمة النظام 
السياسي لدرجة تجعل من الصعب على النظم السياسية أن تتعايش دون االعتماد على 

 1.وسائل االتصال

 المعنى اللغوي: .أ

 La Communicationاالتصال    .1
وصل  ،مشتقة من مصدر "وصل" : كلمةةاالتصال في اللغة العربي  .1.1

 2.انتهى إليه وبلغه الشيء إلى الشيء تعني
كلمة مشتقة أصال من  Communicationاالتصال في اللغة األجنبية:   1.1

التي تعني الشيء المشترك وفعلها  (Communis)الكلمة الالتينية
)Commnicare( .3أي يذيع أو يشيع 
 

 Politique  السياسي  .1
مأخوذة من كلمة سياسة، والسياسة لغة تفيد القيام بشؤون كلمة سياسي:"   1.1

 1الرعية، واستخدام العرب لفظ السياسة، بمعنى اإلرشاد والهداية."
                                                             

 مؤلفاته:، من بواليات المتحدة األمريكية "yale"باحث سياسي أمريكي، شغل منصب أستاذ في جامعة  *   
Political attitudes and democracy in nations   

   .17، ص2002، القاهرة، أطلس لنشر، 2، طوالسياسة اإلعالمحنان يوسف،  1
 .222، ص2002، 71، بيروت، دار صادر، مجلد 3، طلسان العربابن منظور،  2
 .77، ص7991الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية،فضيل دليو،  3
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، في اللغات األجنبية مرده إلى الكلمات اليونانية politiqueإن أصل لفظ    1.1
 التالية:

 Epolis  تعني الدولة أو المدينةو، épolieteia والنظام تعني الدولة والدستور  
أخدت اللغة  ،تعني الفن السياسي politikeéالسياسي والجمهورية والمواطنية أما 

، ابتداء من القرن الثالث عشر، بمعناها اليوناني، politicaالفرنسية تستعمل كلمة 
 2وتطور إلى أن أصبحت الكلمة تعني فن حكم الدولة.

 االصطالحي تعريفال .ب

 االتصال .1
"هو العملية التي تنقل بها الرسالة من مصدر معين إلى مستقبل واحد أو   .1.1

 .  3أكثر بهدف تغيير السلوك"
االتصال بأنه: "ذلك الميكانزم الذي  «C.Cooley ،*تشارلز كولي»فقد عَرف  1.1

من خالله توجد العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل 
تضمن تعبيرات الوجه وهي ت ،نشر هذه الرموز عبر المكان واستمرارها عبر الزمان

، الخطوط الحديديةإلشارات ونغمات الصوت والكلمات والطباعة و اواإليماءات و 
عة وكفاءة على قهر بعدي والبرق والتليفون، وكل تلك التدابير التي تعمل بسر 

 4المكان."الزمان و 
 

                                                                                                                                                                                   

، الجزائر، مديرية النشر النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية ناجي عبد النور، 1    
 .22، ص2002 لجامعة قالمة،

 .73، ص 2073، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، 7، طمدخل إلى علم السياسةبومدين طاشمة،  2
 .08، صمرجع سابق، االعالمي المعجممحمد جمال الفار،  3  
 Human nature and socil orderهو عالم اجتماع أمريكي، برغماتي، من مؤلفاته:                             *  

 .712_711، ص_ص، مرجع سابق، منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالمعامر مصباح،  4
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 السياسة .1
بقوله "السياسة علم حكم الدولة"  م7110عَرف معجم ليتره السياسة عام  1.1

إن  ،بقوله " السياسة فن حكم المجتمعات اإلنسانية" م7912وعَرفها معجم روبير 
التقرب بين هذين التعريفين اللذين يفصل بينهما قرن من الزمان أمر هام، إنهما 

 1يجعالن الحكم موضوع السياسة.
 

القاموس األمريكي بأنه " أحد العلوم االجتماعية الذي يبحث في  كما عرفها   1.1
النظرية والتطبيق السياسي وفي نظم الحكم واإلدارة، وهو علم أكاديمي يشمل 
النظرية السياسية ونظم الحكومات والقانون العام واالتجاهات السياسية وخططها 

 2واإلدارة العامة والعالقات الدولية والسياسة الخارجية."
 

 العالقات بين العملية االتصالية والعملية السياسية: .ت

هناك عالقة جوهرية ما بين العملية االتصالية والعملية السياسية فإذا كان علم 
السياسة يقوم على القوة فإن رغبات من يمتلكون القوة البد أن تنتقل إلى من يتوقعون 

ذا كان علم السياسية يبنى على ا لشرعية فإّن األمر يستلزم وجود أنهم يستجيبون لها وا 
ذا كان علم  وسائل التي تقوم بالتعبير الرمزي على القيم والمعايير اإلجرائية، وا 
السياسة يقوم على المشاركة فإن ذلك ينبغي إيجاد قنوات تنقل مصالح ومطالب 

 3 المواطنين إلى صانعي القرار."

استخدام الصفوة الحاكمة وهم  « Harold Lasswell،هارولد الزويل» تناول لقد
المسؤولون عن صانعي القرارات في السياسات العامة لوسائل االتصال من أجل 

                                                             

، تر: جمال األتاسي، سامي الدرومي، دمشق، دار دمشق، ]د . ت[، مدخل إلى علم السياسةموريس دوفرجيه،  1 
 .01ص

 .37ص ، القاهرة، دار غريب، ]د . ت[،الموسوعة السياسية المعاصرةنبيلة داود،  2
 .727ص ،2001، ، اإلسكندرية، دار الوفاء7، طوالتطبيق التنظير بين السياسي اإلعالممحمد نصر مهنا،  3
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جل أتحقيق أهداف محددة فاالتصال في مفهومه يعني استخدام الرموز المالئمة من 
المجتمع بالهرم قمته الحكام وقاعدته  الزويلتنفيذ السياسات الموضوعة وشبه 

ة الوسطى، هي باألحرى الفئة التي تقوم عليها عملية االتصال بين المحكومين والفئ
 1في مثلثه الخبراء المتخصصين. الزويلالحاكم والمحكومين واسمها 

فالسياسة بعالمها الخاص والعام ال يمكن تصورها بدون وسائل اتصال 
النظام ؤثر جماهيرية تربط بينها وبين مفردات المجتمع األخر، ومن ناحية أخرى ي

تصالي من حيث ملكية الوسائل ومحتوى الرسائل المقدمة السياسي في النظام اال
واتجاهات وأداء القائمين باالتصال داخل هذه المؤسسات االتصالية ويزداد حجم هذا 
التأثير الذي يمارسه النظام السياسي على نظام االتصال في حالة البلدان النامية 

 2امية وطبيعتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية."مرتبطا بسمات المجتمعات الن

 التصال السياسي:االصطالحي ل تعريفال .ث

اهتم االتصال السياسي في البداية بدراسة تواصل الحكومة مع ناخبيها ثم التفاعل 
وتبادل الخطابات السياسية بين من هم في السلطة ومن هم في المعارضة، بعدها 

وسائل االعالم في تكوين الرأي العام ثم انتقل إلى  توسع مجال دراسة ليشمل دور
دراسة تأثير سبر اآلراء في الحياة السياسية أما اليوم فإن االتصال السياسي يشمل 
دور االتصال في الحياة السياسية بمفهومه الواسع متضمنا كل من وسائل اإلعالم، 

 3نتخابية.االفترات التركيز على السبر اآلراء، التسويق السياسي واإلعالن مع 

 
                                                             

 .12، مرجع سابق، ص اإلعالم والسياسةحنان يوسف،  1
 .12المرجع نفسه، ص 2

3 Dominique Wolton, la communication politique. 

  www.wolton.cnrs.fr, Vu le : 01/01/2016, 21.00H.  
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 :مفهوم المعاجم والموسوعات 
" هو االتصال الذي له بأنه جاء في المعجم اإلعالمي عن االتصال السياسي

تأثيرات واقعية أو محتملة في عمل الدولة السياسي أو أية وحدة سياسية أخرى، وهذا 
ن على االتصال عنصر هام بالنسبة للسلطة، إذ أن الذين يمتلكون السلطة يسيطرو 

االتصال لتحقيق أهدافهم للبقاء في السلطة سواء أكانوا ديمقراطيين أو غير ذلك 
ومن ثم فإن القادة السياسيين يميلون دوما للتحكم في المعلومات المتاحة 

 1للمواطنين."
 

جاء في الموسوعة السياسية عن االتصال السياسي" بأنه عملية تشير إلى التدفق 
بين وحدات النظام السياسي وبينه وبين النظم اآلخرى  المستمر للمعلومات فيما

داخل وخارج المجتمع حتى يمكن الوفاء بأغلب المطالب، وتتم من خالل وسائل 
 2اإلعالم واألحزاب وجماعات المصلحة والبيروقراطية وقادة الرأي."

 

 تعاريف األكاديمية:ال 
االتصال السياسي: "فضاء لتبادل  «Dominique Wolton، *ولتون دومنيك»عَرف 

خطابات متناقضة للفاعلين الثالثة الذين يملكون شرعية التعبير جماهيريا حول 
 3السياسة وهم رجال السياسة والصحافة والرأي العام عن طريق سبر آراء."

 

                                                             
 .20، ص2002، القاهرة، دار الفجر، 7، طالمعجم اإلعالميمحمد منير حجاب،  1
 ،الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةإسماعيل عبد الفتاح الكافي،  2

https://docs.google.com/file/d/0Bw0JXzUnszw8YWt4b/edit                                     
 71:30، على الساعة 72/77/2071 يوم تاريخ المعاينة

  ه:مؤلفات من)مركز الوطني في األبحاث العلمية(  CNRSمفكر فرنسي يشغل مدير معهد االتصال واإلعالم في  * 
Informer n’est pas communiquer. 

3 Dominique Wolton, la communication politique. Op .Cit, Vu le 01/01/2016 03:12 H 

https://docs.google.com/file/d/0Bw0JXzUnszw8YWt4bTVCZ1VqQlk/edit
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لتعريف االتصال السياسي أربعة  «Jacques GESTLE *،جاك جستل «خصص 
 مفاهيم

 : الوسيليأولها مفهوم 
يعتبر أن االتصال السياسي يحتوي على مجموعة من التقنيات والعمليات التي 
يتميز بها الفاعلون السياسيون، فالحكومة تخطط في المرحلة األولى للمفهوم التقني 
لكنها في المرحلة الثانية تخطط لمفهوم التحكم إذن هو مفهوم تقنوقراطي لمشكلة 

على هذا النحو "مجموعة األفعال التي يقودها محترفو  االتصال السياسي، فقد عرفها
 1يتصرفوا بالنيابة عن محترفي السياسة إليصالها إلى المحكومين." ،االتصال

 

  ثانيا المفهوم الشمولي:
االتصال السياسي حسب فوظائف، هذا المفهوم يقترب من تمثل نظامي أين تهيمن ال

الرؤية الشمولية لالتصال السياسي " سيرورة تفاعلية تختص بانتقال المعلومات بين 
" يتناول هذا المفهوم قضية التبادل ،والجمهور فاعلين السياسيين ووسائل اإلعالمال

 2االتصالي بين الحاكم والمحكومين.
 

 ثالثا المفهوم التنافسي: 
المنافسة من أجل التأثير ومراقبة تصورات  هوالمفهوم التنافسي لالتصال السياسي  

. بفضل وسائل اإلعالم الرئيسية الجماهير لألحداث والقضايا السياسية الرئيسية
 3يستعرض هذا المفهوم الدور المعرفي والرمزي في السيرورة السياسية.

 
 

                                                             

                                        من مؤلفاته "Paris" بالعلوم السياسية في جامعةأستاذ  * 
La communication politique 

1 Jacques Gerstele, la communication politique, 2éd, Paris, Armand colin, 2008, p12. 
2 Ibird, p13. 
3 Ibird, p14. 
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 رابعا المفهوم التداولي:
تداولية راسخ بديهيا في المنظمات الديمقراطية فالمواطنون الإن مفهوم الديمقراطية  

 1في حل المشاكل. إلزاميامتساوون ويشاركون 
 

*و، جون ميد»عَرف 
j.Meadow»  االتصال السياسي بأنه " الطريقة التي تؤثر فيها

الظروف السياسية على تشكيل مضمون االتصال وكميته، كما أنه أيضا يتعلق 
ن تقوم ظروف االتصال بتشكيل السياسة، وبعبارة أخرى أبالطريقة التي يمكن بها 

لنظم يتعلق االتصال بتبادل الرموز والرسائل التي تكون قد شكلتها أو أنتجتها ا
 2السياسية."

االتصال السياسي باعتباره اتصاال غرضيا  «Brian McNair**برين مكنير، » رفع
ن أشكال االتصال، لعل أهمها ثالث ميتصل بالشأن السياسي، ويتضمن طيفا واسعا 

 :من أشكال االتصال والتي تتمثل في مستويات
 

 السياسيون  كل أشكال االتصال التي يقوم بها رجال السياسة، والفاعلون
 اآلخرون، بهدف تحقيق أغراض معينة، أو إنجاز مهمة محددة.

  االتصاالت التي يقوم بها هؤالء من أطراف أخرى من غير السياسيين، مثل
 الناخبين، أو قادة الرأي أو كتاب األعمدة في الصحف.

   يضاف إلى ذلك كافة أشكال االتصاالت التي تتم بشأن هؤالء الفاعلين، وما
 3يمارسونه من أنشطة، بما في ذلك تقارير األخبار، والمحررين، وغيرها.

                                                             
1Jacques Gerstele, la communication politique, Op. Cit, p15. 

 .هو رجل سياسي أمريكي وعضو في مجلس قضاء جورجيا *

 .11ص ،2002، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 2ط ،االتصال السياسيمحمد حمدان المصالحة،  2
  منها: مؤلفات عدة له Technology of University Queenslandصحفي وبروفسور في جامعة    **

An Introduction to political communication Democracy, and journalism 
 ص،_ص ،2073، الجزائر، دار األمة، األساس في منهجية تحليل النظم السياسيةبومدين طاشمة،  3

710_717. 
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 السياسي العربي كرتعريف االتصال السياسي في الف 

االتصال السياسي "بأنه النشاط السياسي الموجه  *محمد بن سعود البشرعَرف 
الذي يقوم به الساسة أو اإلعالميون أو عامة افراد الشعب والذي يعكس أهدافا 

و أسية محددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية وتؤثر في الحكومة أو الرأي العام سيا
 1الحياة الخاصة لألفراد والشعوب من خالل وسائل االتصال المتعددة."

في كل أشكال "معنى االتصال السياسي  **عامر مصباححدد الباحث الجزائري 
المشكلة للمجتمع الذي العالقات السياسية بين الحكومة والجماعات االجتماعية 

تحكمه، والمتسمة بعالقة ممارسة النفوذ واالكراه واالقناع لجعلها تتكامل مع القرارات 
 2الحكومية وبرامجها السياسية."

 

  Le Marketing politique                         التسويق السياسي ثانيا:

السياسية األخرى كاألحزاب يعتبر مفهوم التسويق السياسي حديثا مقارنة بالمفاهيم 
كما يصنف علم التسويق السياسي من العلوم البينية التي تدخل في  البرلمان،و  السياسية

نطاقها العديد من العلوم كعلوم االعالم واالتصال، علوم سياسية، علوم التجارية، حيث 
جاهات أن أهم االتجاهات التي تحدد حقل ومفهوم التسويق السياسي تتمثل في ثالثة ات

 رئيسية وهي:

 

 
                                                             

 أستاذ اإلعالم السياسي بكلية اإلعالم واالتصال جامعة بن سعود اإلسالمية، من مؤلفاته: أيدولوجية اإلعالم. *
 .79، ص2001، رياض، مكتبة العبيكان، 2، طمقدمة في االتصال السياسيمحمد بن سعود البشر،  1

  ** أستاذ في علم النفس االجتماعي والعالقات السياسية "بجامعة الجزائر 2" من مؤلفاته: اإلقناع االجتماعي.
 .971، صمرجع سابق ،منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالمعامر مصباح،  2
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 يكات التسويق سي استنادا إلى إمكانية تطبيق تكتاتجاه ينظر إلى التسويق السيا
 التجاري في مجال العلوم السياسية.

  اتجاه ينظر إلى عملية التسويق السياسي باعتبارها مرتبطة إلى حد بعيد باألنشطة
السياسية، األحزاب، االتصالية التي تتم بين الكيانات السياسية )المؤسسات 

 المرشحين السياسيين، القادة السياسيين( من جانب، والناخبين من جانب آخر.
  أما االتجاه الثالث فتركز عملية التسويق السياسي في دراسة الحمالت االنتخابية

أو عمليات التسويق االنتخابي، وما يتعلق بها من أنشطة مختلفة مثل الدعاية 
 1ت الرأي، والحمالت اإلعالمية المخططة.االنتخابية، واستطالعا

 

 اللغوي: معنىال .أ
      Marketing                                                  تسويق .1

 اللغة العربية:  1.1

يتم استعمال عبارة تسويق أو علم التسويق استناد إلى أصل الكلمة في لغتها األصلية 
والبدائل لهذا المفهوم تبقى كلمة "ماركتينغ" هي بالرغم من تعدد المرادفات ف ،)السوق(

 2األكثر شيوعا وتداوال في األوساط العلمية والتجارية.

 

 

 

 

                                                             

 .71، ص2072للمعارف،  العربي المكتب ، القاهرة،7، طالسياسي التسويقبسيوني الرميلي،  عالء 1  
 .23، ص2072، الجزائر، دار هومة، 2، طمدخل إلى التسويق السياسيالطاهر بن خرف هللا،  2
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 اللغة األجنبية:  1.1

( لغويا مصطلح انجليزي، وهو يتألف من كلمتين Marketingالتسويق أو الماركتينغ )
(Market،والذي يعني السوق ) (INGوالذي يعني الحركة )،  وفي اللغة الفرنسية أطلقت

( للتدليل على المعنى نفسه الذي Mercantiqueالفرنسية للتجارة تسمية ) األكاديمية
 1اتخذه المركتنغ في البلدان االنجلوسكسونية.

 التعريف االصطالحي: .1
  والموسوعات: المعاجمتعريف 

بخصوص مستهلكين هو التسويق المصمم للتأثير في التعريف قاموس بارونز" 
التقنيات نفس ن التسويق السياسي يستعمل العديد من أ، رغم القضايا السياسية

في أنواع التسويق األخرى، إال أنه يستعمل عامة لترويج فكرة أو المستعملة 
مفهوم ما وليس لترويج منتوج أو خدمة محددة، وهذا لدفع الناس لتصويت لتلك 

 2"الفكرة المروجة.

التسويق السياسي هو التضارب بين ميدان " : ةالسياسيموسوعة التعريف 
التسويق وميدان السياسة وهذا ما يفسر بالعالقة الطردية بين نمو تقنيات التسويق 

 3هذا تأثير على المنتخبين".لالتجاري والتقنيات المتعلقة بالحمالت السياسية و 

 

                                                             
 .23، صمرجع سابق، مدخل إلى التسويق السياسيالطاهر بن خرف هللا،  1
 17في ص ةلقد تعرضنا لتعريف السياسي. 

2 Barrons Business Dictionary, www.allbusiness.com/barrons_dictionary/dictionary-political-

marketing-4963396-1.html Seen in 17/07/2016 35:51H. 
3 Lynda Leekaid, christina Holtz, Encyclopedia of political, Los Angeles, sage publication, 

volume 1, 2008, p603. 

http://www.allbusiness.com/barrons_dictionary/dictionary-political-marketing-4963396-1.html%20Seen%20in%2017/07/2016
http://www.allbusiness.com/barrons_dictionary/dictionary-political-marketing-4963396-1.html%20Seen%20in%2017/07/2016
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 األكاديميةتعاريف ال: 

أن التسويق السياسي يرتبط بالتسويق  «Philip Kotler،*فيليب كوتلر»يرى 
التجاري حيث يتم نقل التطبيقات الفعلية لمبادئ التسويق من المؤسسات التجارية 

غير هادفة للربح، ويمكن استخدام الالهادفة للربح إلى المؤسسات السياسية 
استراتيجيات التسويق التجاري للفوز في انتخابات ما، ألنها تثري الحملة 

بمجموعة من األفكار التسويقية التي يمكنها تحقيق الفوز باالنتخابات  االنتخابية
 1في فترة قصيرة من الوقت.

أن االستراتيجيات التسويق  «Philippe j Maarek **،فليب مارك»اعتبر 
وقد عبر عنها المستخدمة في قطاع التجاري نفسها موظفة في االتصال السياسي 

 في النموذج التالي:

 

 

 

 

 

                                                             

 أستاذ استراتيجيات التسويق، والتسويق الدولي في جامعة نورت ويسترن، من بين مؤلفاته * 
Marketing 3.0, Principes de marketing. 

 .71، مرجع سابق، صالتسويق السياسي عالء بسيوني الرميلي، 1
، مدير مركز األبحاث المقارنة في االتصال 72أستاذ في جامعة علوم اإلعالم واالتصال في جامعة باريس  ** 

 :السياسي والعام، من مؤلفاته
Communication et marketing de l’homme politique. 
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 1متوازيان إستراتيجيتان: التسويق التجاري والسياسي 01شكل 

عملية "التسويق السياسي بأنه  «  Dennis Kavanagh،* كافاناه دونيس»عرف 
أو طقم من  ،خوض االنتخابات أو شن الحمالت االنتخابية كمجموعة

االستراتيجيات واألدوات لمتابعة ودراسة الرأي العام خالل وبعد الحملة االنتخابية 
لتطوير حملة اتصالية مناسبة ولتقييم تأثيرها وان وجهة نظر مماثلة لتطوير حملة 

 2اتصالية مناسبة ولتقييم تأثيرها ."

 

 

                                                             
1 Philippe J ,Maarek ,communication et marketing de l’homme politique, 3ed, paris, Litec, 

2007, p61. 

  :له عدة مقاالت حول االتصال السياسي من بين مؤلفاته "،liverpool"أستاذ السياسة بجامعة هو  *  

Election Campagning the new marketing of politics. 

أسامة،  دار عمان، ،7ط ،اإلعالم والتسويق السياسي واالنتخابيسؤدد فؤاد اآللوسي،  عبد الكريم فهد الساري، 2
 .32ص ،2073

 تجاري قطاع سياسي اتصال

 

 

 

 

 تجاري تسويق سياسي تسويق

يالسياس اإلعالن  

 سابقا  الدعاية

 

 إشهار السوق دراسة راءاآل سبر

 



نولوجيااإلطار النظري                الفصل األول: االتصال السياسي والتك  

 

81 
 

التسويق السياسي" بأنه تحديد أهداف  «Denis Lindon *،دونيس ليندو»ويتصور 
 1وبرامج رجال السياسة من أجل التأثير على سلوك األفراد."

Less ،***ليز مارشمنت»،«James Ingram,** انجرامجامس »لقد استنبط الباحثان 

Marshment»  مفهوم الحزب السياسي ذو التوجه التسويقي اللذان يرى" إن الحزب
ال يستخدم التسويق لمجرد بيع المنتج السياسي، ولكنه يستخدمه في تصميم هذا 
المنتج ذاته، أي أن عمليات التسويق السياسي تدخل في عملية التصميم والتخطيط 

 2االستراتيجي لألحزاب السياسية."

 سي في الفكر العربيتعريف التسويق السيا 

إلى التسويق السياسي باعتباره مجموعة من العمليات  ****الصميدعييشير 
واألنشطة التي تؤدي إلى نجاح المرشح في االنتخابات السياسية، بما يشمله ذلك 
من عمليات التقديم والدعم والدعاية السياسية التي تمكن المرشح من تحقيق 

 3النجاح في االنتخابات ألي منصب يتنافس عليه.

 

 
                                                             

)مدرسة العليا لدراسات التجارية( بباريس له شهادات في علم السياسية واالقتصاد  HECأستاذ التسويق بجامعة  * 
 Le Marketing                                                                                                              : من مؤلفاته

1Philippe J,Maarek ,communication et marketing de l’homme politique ,Op. Cit, p59. 
 :بكندا من مؤلفاته «Mc Master»أستاذ علوم سياسية بجامعة  **  

 The Anglo sascon chronicle 

 من مؤلفاتها: أستاذة وباحثة في علم السياسة بجامعة نيوزيلندة متخصصة في التسويق السياسي ***  
: Political Marketing 

 .71سابق، ص ، مرجعالتسويق السياسي الرميلي، بسيوني عالء 2
 اإلعالمي. تسويق سياسي، مؤلفاته: تسويق بين ومن التسويق في متخصصاألردنية،  الزيتونة بجامعة أستاذ **** 
 .30المرجع نفسه، ص  3
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التسويق السياسي "بأنه  *الطاهر بن خرف هللاكما عَرف الباحث الجزائري 
مجموعة تقنيات تهدف إلى تفضيل مرشح ما مع الناخبين الحقيقين، والتعريف به 
لدى عدد كبير من الناخبين ولدى كل واحد منهم، وخلق الفارق بينه وبين 

وبأقل الوسائل ومن ثم رفع عدد أصوات الناخبين -الخصماء-المنافسين الذين هم
 1ا خالل الحملة."التي يعمل على الحصول عليه

 

  Electorale La Campagne                               االنتخابيةثالثا: الحملة 

تكتسي الحمالت االنتخابية في المجتمعات الحديثة والمعاصرة أهمية كبيرة باعتبارها 
 مؤشرا حقيقيا عن الممارسة الديمقراطية الفعلية، حيث أن فترة االنتخابات بالنسبة ألية
دولة وفي أي نظام ديمقراطي تعتبر فرصة حقيقية لتقييم ديمقراطية السلطة ومعها 

 ديمقراطية وسائل اإلعالم.

 المعنى اللغوي: .أ

 الحملة .1
 اللغة العربية 1.1

 2حملة: ج حمالت، كل عملية ذات مدة معينة وهدف دعائي.
االنتخاب بأنه االختيار واالنتقاء، يقال انتخبت أفضلهم نخبة  ابن منظورعرف 

 3 وانتخبت نخبتهم.

                                                             

 السياسي التسويق مؤلفاته: مدخل إلى من الجزائر جامعة السياسية العلوم بكلية واالتصال االعالم بقسم محاضر * 
 .31ص سابق، ، مرجعمدخل إلى التسويق السياسيهللا،  خرف بن الطاهر 1
 332، ص2001، بيروت، دار المشرق،3، طالمنجد في اللغة العربيةصبحي حموي،  2
 .271مرجع سابق، ص 72، دار صادر، مجلد لسان العربابن منظور،  3
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 اللغة األجنبية  1.1

نشطة التي تطبق وفقا لبرنامج األو  مجموعة من العمليات "Campagneتعني كلمة " 
 1مخطط مسبقا في فترة زمنية محددة.

 االنتخاب .1
 اللغة العربية  1.2

 2اختاره بإعطائه صوته في االنتخاب.انتخب، انتخابا، الشيء: اختاره، 
 

 اللغة األجنبية 1.2

 3فتعني التعيين عن طريق التصويت. Electionأما كلمة 

 االصطالحي: تعريفال .ب

 :مفهوم المعاجم والموسوعات 
"مجموعة  بأنها عَرف معجم المصطلحات السياسية والدولية الحمالت االنتخابية 

األنشطة السياسية التي تسبق عملية االنتخاب والتي يقوم بها المرشحون 
واألحزاب السياسية لنشر برامجهم عن طريق الصحف واإلذاعة واإلعالنات 
والنشرات واالجتماعات، تحدد بعض الدول المبالغ التي يجب أن يصرفها المرشح 

 4في الدعاية االنتخابية."

                                                             
1Antoine Auger & autres, Dictionnaire Hachette, paris, Hachette, 2009, p240. 

 .702، ص7997الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،، 1، طالقاموس الجديدمحمود المسعدي وآخرون،  2  
3 Alain Rey, Le Robert Plus, Paris, France loisirs, 2007, p223. 

صري، دار الكتاب ، القاهرة، بيروت، دار الكتاب الممعجم المصطلحات السياسية والدوليةأحمد زكي بدوي،  4
 .17ص ،7919اللبناني، 
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نها" الفترة التي تسبق موعد االنتخابات أالسياسية ب كما عرفتها الموسوعة 
المحددة رسميا وقانونيا )أي بموجب قانون االنتخابات( والتي يتقدم المرشحون 

 1خاللها بعرض برامجهم على الناخبين."
 

 المفهوم األكاديمي 
*ل،دنيس ماكوي» عًرف

Denis Maxwill»  الحمالت االنتخابية بأنها: "جهود
يكون متوافقا  ، وتستند إلى سلوك مؤسسي أو جمعيإلى مدة زمنيةاتصالية تمتد 

اتجاهات الجمهور نحو  وتدعيم وتحفيزمع المعايير والقيم السائدة، بهدف توجيه 
 2أهداف مقبولة اجتماعيا مثل التصويت."

 

بأنه "العملية التي يستطيع من خاللها المرشح السياسي  «Shama**ا، شام»يعرفه 
إلى الناخبين إلرضاء حاجاتهم األساسية، ومن ثم الحصول على توجيه أفكاره 

 3الدعم الالزم له ولبرامجه."
 
 
 
 

 

                                                             
 .113، ص7912، 2مجلد، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات، موسوعة السياسيةالعبد الوهاب الكيالني،  1
  بروفيسور ومنظر بجامعة أمستردام، يعتبر قطب في االتصال الجماهيري من أهم مؤلفاته: *

Mass communication theory 
 .77، ص2002، الجزائر، دار الخلدونية، الحمالت االنتخابيةزكرياء بن صغير،  2

برفسور في تسيير بجامعة مكسيكو الجديدة عبن عميد كلية إدارة أشغال في جامعة تكساس من مؤلفاته:  **
Marketing in slow growth                                                                                                                 

 .32، مرجع سابق، ص ويق السياسيالتسعالء بسيوني الرميلي،  3
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بأنه " نشاطات مقصودة للتأثير في معتقدات  «Paisllyبيسلي، »كما يعرفه  
واتجاهات وسلوك اآلخرين عن طريق استخدام أساليب واستمالة إعالمية تؤثر في 

تشكيل يعد من أهم السمات التي تميزها بوصفها الن مفهوم إعادة ا  و  ،الجمهور
مستوى البناء االجتماعي، أو على مستوى على نشاطا اتصاليا سواءا كان ذلك 

 1"الفردية. حياةال
 

 الحمالت االنتخابية اإللكترونية:

  هي األنشطة الموجهة لخدمة مرشح أو حزب بعينه وجذب األنظار إليه
أدوات اإلنترنت واإلعالم اإللكتروني والتصويت لصالحه وذلك باستخدام 

ومواقع التواصل االجتماعي والشبكات اإلخبارية ومحركات البحث والبريد 
 2.اإللكتروني

  هي الحمالت التي توظف تقنية المعلومات واالتصال في دعم العملية
نتخابية االنتخابية للمرشح، من خالل إنشاء مواقع إلكترونية للدعاية اال

إلكترونية التي تلعب دورا كبيرا في إيصال رسالة ل قوائم للمرشح ومن خال
 3المرشح للناخبين.

 

 

 

                                                             
، أطروحة دكتوراه الحمالت االنتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع السياسيمحمد بوطرفاس،  1

 .93، ص2070/2077في العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 
 .31، ص2072لنشر،  األطلس ، مصر،7، طالتسويق السياسي على الوسائط اإللكترونيةمحمد سيد ريان،  2
 .22، ص2001، مصر، دار الفجر،7، طإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  3
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 الدعاية االنتخابية:
مفهوم الدعاية االنتخابية أشمل وأوسع من اصطالح الحملة االنتخابية، فمفهوم 
الحملة االنتخابية ينحصر على االنتخابات، فيما يندرج مضمون الدعاية 

االنتخابات واالستفتاء، ولكن غالبية الفقهاء يستخدمون االنتخابية في كل من 
اصطالح الحملة االنتخابية للداللة على المقصود من الدعاية السياسية أو 

 1االنتخابية.

 مفهوم الحمالت االنتخابية في الفكر العربي 
أن الحملة االنتخابية هي "كافة أنشطة االتصال التي ترمي  *صفوت العالمرأى 

لثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حالة انتخابية معينة، اإلى تدعيم 
مداد جمهور الناخبين بالمعلومات ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل  وا 

جميع قنوات االتصال واالقناع بهدف طريق واإلمكانيات واألساليب المتوفرة عن 
براز  صورته المرغوبة الفوز في االنتخابات، وزيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وا 

 2أمام الناخبين."

عبارة بأنها لحملة االنتخابية "ا عرففقد  **زكرياء بن صغير أما الباحث الجزائري
عن األنسقة االتصالية السياسية، المخططة والمنظمة الخاضعة للمتابعة والتقويم، 
يمارسها مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة، وتمتد مدة زمنية معينة 

ة، تسبق موعد االنتخابات المحدد رسميا )قصير المدى(، بهدف تحقيق ومحدد

                                                             
 .727، مرجع سابق، صأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  1
 أستاذ بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، من مؤلفاته: االتصال السياسي والدعاية السياسية. *
 .723ص ،المرجع نفسه 2

 أستاذ بجامعة بسكرة، من مؤلفاته: الحمالت االنتخابية. **



نولوجيااإلطار النظري                الفصل األول: االتصال السياسي والتك  

 

87 
 

الفوز باالنتخابات عن طريق الحصول على أكبر عدد من األصوات، باستخدام 
 1."وسائل االتصال المختلفة، وأساليب استمالة مؤثرة تستهدف جمهور الناخبين

 

  Les nouvelles technologies                    : التكنولوجيا الحديثةرابعا

يشهد العالم اليوم تغيرات سريعة في البيئة السياسية، االقتصادية، االجتماعية 
العصر هذا واالتصالية ويرجع ذلك حسب الباحثين إلى الطفرة التكنولوجية التي عرفها 

ناهيك عن سرعة انتشارها، فهي لم تدع أي مجال إال واقتحمته حتى أضحت تستخدم 
التسوق والتعامالت المالية والمناقشات والتسويق السياسية واالستشارات الطبية في 

حيث ال توجد في الوقت الحالي تقريبا  ،والتعليم والتأهيل الجامعي حتى الفتاوى الفقهية
مؤسسة ال تملك موقعا إلكترونيا، سواء أكانت مؤسسات إعالمية أو ثقافية أو اقتصادية 

 أو سياسية.

 غوي:الل   المعنى .أ

 Teck)( وهي مشتقة من كلمتين Technologieلفظ "تكنولوجيا" مصطلح يوناني األصل )

Ne)  وتعني تقنية أو فن وكلمة(Logis  أوLigos تعني علم+ دراسة، وعلى هذا األساس )
في قاموسه  (Littre)يرى األستاذ حيث تشير التكنولوجيا إلى الدراسة الرشيدة للفنون، 

"إن اصطالح التكنولوجيا تعني تفسير األلفاظ الخاصة للفنون  ،م7112الصادر سنة 
 2والمهن العديدة.

 

                                                             
 .71، مرجع سابق، ص الحمالت االنتخابيةزكرياء بن صغير،  1

، الجزائر، كنوز 7، طاالتصال واالعالم الحديثة االستخدام والتأثيرتكنولوجيا محمد الفاتح حمدي وآخرون،  2
 .02، ص2077الحكمة،
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 التعريف االصطالحي:   .ب

يعرف اليونسكو التكنولوجيا الحديثة: "شبكة رقمية تربط عدد كبير من المواقع 
الحكومية والتراث والمنازل لتسهيل انتقال سريع للمعلومات والبرامج خصوصا المواد 

 *1والمرئية."المصورة 

 L’internet                                                 نترنت: األ   .1

هي شبكة حواسيب ضخمة متصلة مع بعضها البعض لتبادل المعلومات العالمية 
السريعة في شتى المجاالت الحياتية، العلمية، الطبية، الثقافية، االجتماعية، 

والترفيهية، وتعتبر شبكة االنترنت أداة لربط العالم ببعضه االقتصادية، اإلعالمية 
البعض مما يجعله قرية صغيرة تستطيع من خاللها التعرف على حضارات وعادات 

 2وعلوم العالم.

                            Les nouveaux media  :اإلعالم الجديد أو البديل  .1
"يعرفه قاموس التكنولوجيا الرفيعة" اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط  

  3المتعددة."
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .12، ص2072، الجزائر، جسور لنشر، 7، ط، مدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري 1

األنترنت،  هي:التكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بموضوع دراستنا بالتعاريف الخاصة  حاولنا التطرق إلى بعض * 
 لكترونية، صفحة الويب، خاصية الملتميديا.مواقع اإلال، الويب، الجديد اإلعالم

 .711، ص 2072، عمان، دار الميسر،7، طمدخل إلى وسائل اإلعالم الجديدعبد الرزاق محمد الدليمي،  2
، 2001، األردن، دار الشروق،7ط اإلعالم الجديد )مفاهيم، وسائل، تطبيقات(، عباس مصطفى صادق، 3

 .37ص
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بأنها بنيات  "شبكات اإلعالم الجديد «Manuel Castells، *مانيول كستل»يعرف 
خرى خارجية وبهذه أأساسية تربط مجموعة من الحواسيب ببعضها البعض وبأدوات 

الطريقة فهي تمكن المستخدمون من االتصال وتبادل المعلومات، تأتي الشبكات في 
 Local area)العديد من األشكال واألنماط، شبكة الحاسوب يمكن أن تكون متمركزة 

Network)  أي أنها تغطي بقعة جغرافية صغيرة وتربط أجهزة في بناية واحدة أو
مجموعة من البيانات أو يمكنها أن تغطي فضاء واسع مثل دولة، مدينة، والية أو 

 1العالم.
 

                                                    Le réseau web: الويب شبكة  .2

الويب وهذا راجع إلى تشعب وامتداد المفهوم تعددت تعريفات شبكة الويب ومواقع 
في عدة تخصصات فذوي الخلفيات التقنية يركزون على لغة البرمجيات ويهتم 
المستخدمين بتطبيقات التصفح والولوج إلى المضمون وينشغل المختصون باإلعالم 

 واالتصال بمحتويات الويب وكيفية تطبيق ميزة التفاعلية.

الصفحات المخزنة على الحواسيب المنتشرة في أنحاء  مجموعة من على أنهاعرف ت
العالم مرتبطة بوصالت تسهل الوصول إلى مواقع الويب المختلفة وتشكل الويب 

نترنت، وهي األكثر غنى بصفحات المعلومات التي تغطي نسبة كبيرة من األ
موضوعات شتى تحتوي على نصوص، صور، رسومات، صوت موزعة على 

 2 لواسعةمساحات االنترنت ا

 

                                                             

 أستاذ في علم االجتماع جامعة كاليفورنيا، من مؤلفاته: * 
Communication et pouvoir. 

1 Nicholas Gane & David beer, The new media (key concepts) Oxford, Berg, 2008, p20. 
 .22، ص2072، عمان، دار صفاء، 7ط ،الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكترونيعباس ناجي حسن،  2
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التي تعني الشبكة  World Wide Web ل اختصاراتعبارة عن  كما تعرف على أنها
بمجموعة من خدمات الميلتيميديا يتيسر الوصول إليها  ةالعنكبوتية العالمية، موصول

 1من خالل االنترنت.

 Le site web                                     : لكترونياإل قع مو ال  .4

 هو"  Associated  Press Guidelineالويب بحسب تعريف دليل اسوشيتد برسإن موقع 
مجموعة من صفحات الويب، عادة متكون مرتبطة ببعضها وبعنوان رئيسي ومحدد 

Domaine name  أو عنوان فرعي للموقعSub Domain  ،في شبكة الويب على االنترنت
و صفحة الويب هي وثيقة مبنية بلغتي اتش تي ام ال، أو اكس تي أم 

يمكن النفاذ إليها عن طريق ما يطلق عليه بروتوكول نقل النص  HTML/XTMLال
 2".االتش تي تي بي HTTPالمتشعب

وفي تعريف آخر يعرف موقع الويب بأنه:" ملف )صفحة( أو مجموعة ملفات يتم  
( يمكن الولوج إليها عبر شبكة األنترنت، ولكل موقع serverتخزينها في حاسوب )خادم 

صفحة رئيسية تصمم غالبا لكي تكون الملف األول الذي يزوره المتصفح ليأخذ فكرة 
ت الموجودة بالموقع وصالت نصية أو عامة عن مضامين الموقع، تتضمن الملفا

رسومية يتم النقر عليها باستخدام جهاز مدخالت مثل الفأرة قصد االنتقال من ملف 
 3إلى آخر داخل الموقع أو خارجه.

 

 

                                                             
1 Francis balle, Dictionnaire des medias, Op. Cit, p063. 

 .91، مرجع سابق، صاإلعالم الجديد )مفاهيم، وسائل، تطبيقات(عباس مصطفى الصادق،  2
 .11، ص2070، ، األردن، دار أسامة7، طاإلعالم اإللكترونيفيصل أبو عيشة،  3
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 La page web                                         صفحة الويب:   .5

هي موئل المعلومات الذي يناسب تكنولوجيا النشر في شبكة اإلنترنت بخصائصها 
، وهي XHTMLأو صيغة االكس اتش تي ام ال HTMLالمبنية على اإلتش تي إم إل 

 Remote web، قد تكون مخزنة على كومبيوتر محلي، أو على ملقم ويب بعيد

server" .1 

هما: صفحات البدء وصفحات  وتنقسم صفحات الويب إلى نوعين أساسين    
 2المحتوى.

  تسمى الصفحة األم أو الصفحة الرئيسية وهي مزيج من صفحة البدء :
صفحة عنوان وقائمة محتويات وفهرس ومقدمة، وهي الصفحة األولى أو 
األعلى في الموقع، وعادة ما تحتوي على مواد استهاللية وقائمة بالوصالت 

الموقع، أو إلى األقسام األخرى في المواقع التشعبية إلى جميع محتويات 
 الكبيرة.

 

  :وهي الصفحة التي تضم المضمون أو المحتوى المشار صفحة المحتوى
لها في الصفحة الرئيسية مثال )الرياضة، االقتصاد، علوم وتكنولوجيا وهكذا( 
ولكل صفحة محتوى تحمل وصلة عودة إلى صفحة البدء أو إلى الصفحة 

 السابقة.
 

 

                                                             
 .92مرجع سابق، صاإلعالم الجديد )مفاهيم، وسائل، تطبيقات(، عباس مصطفى الصادق،  1

  2  عباس ناجي حسن، الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكتروني، مرجع سابق، ص727. 
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  Le multimédia                       متعددالالميلتيميديا أو الوسائط  .6

تتميز وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة مقارنة بالوسائل الكالسيكية بكونها وسائل 
متعددة الوسائط )ميلتيميديا(، تجمع من الناحية االتصالية بين المطبوع والصوت 

 1والفوتوغرافية، والرسومات الرقمية.والصورة بنوعيها الفيديو 

يعرف اليونسكو الوسائط المتعددة بشكل مبسط: "بأنها اندماج عدة وسائل، نص، 
 2".صوت، صورة

بأنها "تقنية تسمح باسترداد معلومات والملفات « Francis balle*،فرنسيس بال»عرفها 
صوات، األنصوص، بال:  عالقةبنفس الشاشة حيث نستطيع اختيار وتركيب كل ماله 

هذا المزيج من الرسائل المختلفة لم يكن قائم لوال نظام  ،متحركةالثابتة و الصور ال
صور، الصوات أو األنصوص، الرسائل، الالرقمي لجميع اإلشارات، معناه ترجمة كل 

 3في لغة اإلعالم." 

"الوسائط المتعدد تشير إلى أن معلومات  بأن «Dave Marshall **ديف مارشال،»يقول 
شكال فيديو، التحريك، باإلضافة إلى األالكومبيوتر يمكن عرضها بواسطة الصوت، ال

 4(.سومات االيضاحية، والصور الثابتةالتقليدية للعرض )النص، الر 

 

                                                             
 .73، ص2073، الجزائر، دار هومة، مهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب،  1
 .729مرجع سابق، صاإلعالم الجديد )مفاهيم، وسائل، تطبيقات(، عباس مصطفى صادق،  2

 " من مؤلفاته:paris 2أستاذ في العلوم السياسية بجامعة، " *
Les medias. 

3 Francis balle, Dictionnaire des medias, Op .Cit, p159. 

 ** أستاذ بكلية علوم الكومبيوتر بجامعة كارديف 
 .730جع سابق، ص مر الجديد )مفاهيم، وسائل، تطبيقات(، اإلعالمعباس مصطفى صادق،  4
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 النظريات المفسرة لالتصال السياسي والتكنولوجياالمبحث الثاني: 

 االتصال السياسي .1

يعتبر االتصال السياسي ظاهرة صعبة التوصيف والتحليل وهذا راجع إلى تعدد 
 Jacquesجاك جيرستلي،»الدالالت لكال المفهومين حيث يشير في هذا السياق 

GERSTLE  »  مرونة فال"ال اتصال وال سياسية تسمح في إدراجهما في تعريف محدد
للذين يبحثون في الفكر السياسي  تسبب الكثير من المتاعب ينالتي يتميز بها المفهوم

ناهيك عن التحوالت السريعة التي تطرأ على مفهوم االتصال 1".الظاهرة االتصالية و 
 السياسي.

ثالثة عراقيل أبستمولوجيا »Hugue Gazenove، *هيوك كازنيف «حَدد الباحث
 كبرى تعتدي دراسة االتصال السياسي وهي:

 التجزئة والتعدد. تصال السياسي كموضوع بحث يعاني مناال 
 .االتصال السياسي يعاني أيضا من تعدد مناهج وطرق البحث والتفسير 
 .2وأخيرا يعاني الموضوع من تعدد الرهانات الرمزية 

 إذن ماهي أهم النظريات والنماذج التي تطرقت إلى االتصال السياسي؟ 
 
 

                                                             
1 Jacques Gerstele, la communication politique, Op. Cit, p11.   

  
*

 " بباريس، من مؤلفاتهIEP، أستاذ محاضر" "opinion wayمدير ومؤسس مؤسسة لسبر اآلراء"  

 " Laguerre des sondages." 
، 15العدد ، ، تر: نبيلة بوخبزةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، "السياسي نماذج االتصال "هيوك كازنيف، 2

 .12، ص2072جوان 
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  النموذج االستراتيجي: 

الذي تعرفه حاليا اجتهد بعض اتصال سياسي" الرواج " عبارةقبل أن تعرف 
المؤلفين في وصف تبادل المعلومات السياسية بين الحكام والمحكومين، ويمكن 
إدراج أعمال هؤالء المؤلفين في إطار ما يسمى بالنموذج االستراتيجي لالتصال 
السياسي وتستعمل كلمة استراتيجي بمعنى االتصال الموجه إلى أهداف مطابقة 

لفاعل المتصل كما تشير االستراتيجية إلى عملية تحديد بعض ومكيفة وفق مصالح ا
 1األهداف وتسخير كل الوسائل المتاحة لبلوغها بنجاح.

 

على فكرة عدم مساواة األطراف  هيوك كازنيفيقوم النموذج االستراتيجي حسب 
المتداخلة في العملية االتصالية السياسية، فالمرسل الوحيد في المجال السياسي عادة 

يكون هم الحكام، سواءا كانوا قائدي جيوش أو من رجال السلطة أو في الطريق  ما
الوصول إليها، فهم وحدهم المؤهلين ألخذ الكلمة ولكن في حالة ما ال يكون المرسل 
منتميا إلى الدائرة الضيقة للفئة الحاكمة وهذا يعني أنه خاضع ألوامر القائد وضحية 

 2.تالعب وتضليل من طرف زعيم الحرب
 

ذا كان الحكام في النموذج االستراتيجي يلعبون دور المرسلين، فإن  وا 
المحكومين في هذه الحالة ال يتعدوا أن يكون متلقين سلبيين لالتصال متعرضين 
دائمين للرسائل السياسية التي تترك أثرها على آرائهم وسلوكياتهم، فإما أن ينخرطوا 

لجيوش المضادة، أو يصوتوا لصالح مرشح ويؤازرون األمير أو يعملوا على إحباط ا
 3معين...الخ.

 

                                                             

، صيف 72و77العدد  ،، تر: فايزة يخلفمجلة الجزائرية لالتصال، "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  1  
 .722، ص7991

 .11بوخبزة، مرجع سابق، ص، تر: نبيلة "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2
 .722، تر: فايزة يخلف، مرجع سابق، ص"نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  3
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 حدود النموذج االستراتيجي:  1..1

   البحث عن الفعالية مهما كان الثمن إذا البرغماتية هي الميزة الكبيرة
 للنموذج االستراتيجي.

   الحكام يحاولون التأثير على عواطف المحكومين وليس على مستوى
 إدراكهم.

  هذا النموذج في الدعاية التي تلعب على  تتجسد طبقات االتصال في
 1عقالنية الجماهير أو الحشود عوض عقالنية األفراد".

 

نستنتج أن الحكام من هذا النموذج يمارسون االتصال العمودي على 
المحكومين إذ يعتبروا كحشود سلبية تتلقى المعلومات دون ردة فعل، كما يلجأ 

لتأجيج المشاعر مغيبين العقل واالقناع الحكام إلى الدعاية والخطاب العاطفي 
بالحجة، لكن هذا ليس منطق كل الحكام فبعض رجال السلطة يستخدمون العقل 

 بدل من العاطفة.

 :المدرسة السلوكية 

تعتبر المدرسة السلوكية من المدارس المهمة في الفكر الليبرالي، حيث كان 
 اانطالقته ة االمريكية لكنميالدها في عشرينيات القرن الماضي بالواليات المتحد

 «.John Watson ،*جون واتسن»ومن بين مؤسسيها  ،الحقيقية كانت بين الحربين
 
 

                                                             
 .306، ص، تر: فايزة يخلف، مرجع سابقنماذج االتصال السياسيهيوك كازنيف،  1

                     Behaviorism                                                من مؤلفاته :  Hopkins-Johnsجامعة بلم نفس أمريكي اع *  
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اتجه التيار السلوكي إلى تحسين أساليب البحث االجتماعي الذي يتأسس على 
الوضعية وتجريب مقاربات العلوم الدقيقة على العلوم اإلنسانية، أما في ميدان 

عالم والدعاية حيث أثبتت فقد ركزت على قياس تأثير وسائل اإلاالعالم واالتصال 
ية هذه األخيرة قوة تأثيرها في الحرب العالمية األولى وبين الحربين، كما اهتمت بعمل

ن ودعت إلى ضرورة فهم و ن واالقتصاديو ن السياسيو قناع التي يمارسوها الفاعلاإل
سة عادات وسلوكيات االفراد، وذلك عبر درا تأثير الرسائل في تكوين آراء فردية

فالظاهرة السياسية واالجتماعية تقوم على تجميع سلوكيات األفراد )الفرد يشكل 
 1تصويت الذي يؤسس لشرعية الحكومة.الجماعة(، مثل ال

 

أن لهذا النموذج عالقة مباشرة بنظرية "االبرة تحت الجلد  هيوك كازنيفيقول 
كما لها ارتباط  Harold Lasswell» ،الزويلهارولد » الذي يعود الفضل لتأسيسها

في الثالثينات واألربعينات، إذا كان ينظر  «Lazarsfeld *الزلسفيلد،»وثيق بأعمال 
وقتئذ إلى المجتمع كمجتمع جماهيري يتكون من أفراد سلبين، منعزلين، ويتقبلون 

 2دون مقاومة كل ما تبثه وسائل اإلعالم من أراء ومواقف ونماذج سلوكية. 
 

وفي هذا اإلطار يقترح النموذج السلوكي برنامج من البحوث يهدف إلى إثبات 
أو نفي العالقة بين وسائل اإلعالم والمجتمع كأسلوب منهجي، وقد حدد هذا 

المعروف من يقول؟ ماذا؟ لمن؟ بأي وسيلة؟ وبأي ، الزويلهارولد البرنامج بسؤال 
تحليل أي حالة من حاالت االتصال تأثير هذا السؤال الذي يسمح للباحث بتجزئة و 

هذا األخير الذي يعرف حسب هذا النموذج بكونه  ،وخاصة أفعال االتصال السياسي
                                                             

1 Anne-Marie Gingras, La communication politique, Canada, presses de l’université du 

Québec, 2003, p-p15-16. 

االجتماعية، ومن األربعة المؤسسين عالم اجتماعي أمريكي، يعد مؤسس المدرسة اإلمبريقية في الدراسات  * 
 لتخصص االعالم واالتصال، من مؤلفاته:

The People’s Choice, Persnal Influence. 
 .10، تر: نبيلة بوخبزة، مرجع سابق، ص "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2
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تنظيم يأخذ بعين االعتبار مرسل )من( رسالة )ماذا( مستقبل )لمن( وسيلة إعالمية 
)بأية قناة( ونتائج معينة )بأي تأثير( يقدم هذا الوصف االتصال كسيرورة من 

ل الخطي للمعلومة، تركز خاصة على مسألة التأثير التي أصبحت جوهرية االنتقا
)مركزية( في جميع الدراسات التي جاءت بعد الحرب في إطار هذا النموذج 

 1.النظري

اهتمام مركزيا للمسائل المتعلقة بالدعاية، والرأي العام،  ،الزويلهارولد أولى 
واالنتخابات، وموضوعات الشأن العام، وقد تناولت دراسته الثانية، التي حملت 
عنوان علم النفس المرضي والسياسة تحليل لسير الذاتية للقادة المصلحيين 

لدراسة ختبرا كبيرا تعددية ظواهرها موالثوريين، أما الثالثينيات من القرن فقد شكلت 
كانت نقطة انطالق لما عرف  م7932سنة  روزفلتالدعاية السياسية فانتخاب 

بالسياسة الجديدة وتقنيات تشكيل الرأي العام، حيث ارتبط األمر بتعبئة الجماهير 
 2لدعم برامج دولة الرفاه والخروج من اآلزمة.

وبعد ذلك انتقل التركيز في ميدان البحث إلى ما يسمى ب " االتصال 
ومركزه الشهير للبحوث في كولومبيا والذي ، الزلسفيلداالنتخابي" على الجماهير مع 

أسفر عن مجموعة من البحوث توصلت تدريجيا إلى تأكيد ما يعرف بنظرية 
يكانيزم " التدفق الثنائي وقد ركزت هذه البحوث أيضا على م ،"التأثيرات المحدودة "

لالتصال" هذا التدفق الذي يلعب بموجبه قادة الرأي دور الوسيط بين وسائل اإلعالم 
 3والجمهور.

                                                             
 .721، تر: فايزة يخلف، مرجع سابق، ص"نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  1

 .29، صمرجع سابق، تاريخ نظريات االتصالرمان وميشال ماتالر، أ 2
 .729-721 ص –، تر: فايزة يخلف، مرجع سابق، ص "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  3
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كما أظهرت هذه الدراسة أن متغير االتصال الشخصي مهما في العملية 
السياسية وخاصة في األوقات المتأخرة من الحمالت االنتخابية عندما تتضاءل 

االتصال الجماهيري كمصدر من مصادر ترتيب أولويات الناخبين،  أهمية وسائل
وتأتي المرحلة الحاسمة في هذه الحمالت وهي صناعة القرار واتخاذ الرأي ومن ثم 

 1التصويت.

 أهمية النموذج وحدوده: 1..1

ال شك أن هذا النموذج هو الذي هيمن على الدراسات والبحوث االتصالية 
 «Francis balle،فرنسيس بال»وفي هذا الشأن قدم بعد الحرب العالمية الثانية 

تفسيرا مفصال عن هذه السيطرة بإرجاعها إلى الطابع اإلجرائي والعملي للسؤال 
بتجزئة مجال البحث إلى عناصر سمح  ،الزويلهارولد المركزي، فنموذج 

أساسية تمثل هي بدورها مجاالت مصغرة للبحث، وبالتالي التحكم فيه بتخصيص 
كالدراسة الخاصة  ،لكل عنصر من العناصر المكونة لنموذج على حدادراسات 

 2بكل من المرسل والمستقبل والقناة والرسالة والتأثير.

 

 

 

 

 
                                                             

 .12، مرجع سابق، ص مقدمة في االتصال السياسي محمد بن سعود البشر، 1

 .17نبيلة بوخبزة، مرجع سابق، ص، تر: "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2
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 االتصال والنظرية العامة لألنساق: 2.1

لقد تم استثمار هذه النظرية خالل الحرب العالمية الثانية، نظرا ألن المبادئ التي 
العمل التعبوي، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية، تتضمنها تمثل أدوات فاعلة في 

إن طموح النظرية النسقية يكمن في النظر إلى األشياء في أبعادها الكلية الشاملة، 
والتركيز على التفاعل بين األجزاء بدل النظر في العالقات السببية، ومقاربة تعقد 

 1*ت متعددة.األنساق )األنظمة( ككيانات أو مجموعات ديناميكية ذات عالقا

 

تصال السياسي بتعويضه في مجموعة األنساق )النسق اال يحلل النموذج النسقي
السياسي، االقتصادي، االجتماعي، الثقافي( المكونة من طرف المجتمع واالتصال 

حسب هذا النموذج يعرف بمجموعة من التبادالت المعلوماتية من ناحية  ،السياسي
المكونين المختلفين للنسق السياسي ومن ناحية أخرى بين النسق السياسي ذاته 

تخضع األنساق لثالث مبادئ أساسية: أوال مبدأ الترابط المتبادل الذي يفيد ، ومحيطه
تمد في تواجدها على بعضها بأن مختلف )األنساق( مكونات النسق السياسي تع

البعض وأن النسق نفسه يتفاعل مع المحيط الذي يتواجد فيه، ثانيا مبدأ الكلية والذي 
يقدر العناصر المكونة له وأخيرا مبدأ رد الفعل الذي يبين كيف أن ظاهرة ما تؤثر 

 .2على سبب وقوعها هذا األخير الذي يؤثر بدوره على الظاهرة"

ية من الحقول األولى التي سعت إلى تطبيق النظرية النسقية تعتبر العلوم السياس
على إشكاليات االتصال الجماهيري، فقد تم اعتبار الحياة السياسية " نسق في 

يتعرض كما ، فالنسق يتميز عن البيئة االجتماعية التي تتضمنه أو تحتويه،  "السلوك
 ىليها باعتبارها نسقا قائما عللتأثيراتها المتعددة، إن السياسة في هذه الرؤية، ينظر إ

                                                             
 تتقاسم النظرية النسقية والوظيفية نفس المفهوم المركزي، أي الوظيفة الذي يشير إلى أولوية الكل على الجزء. *
 .12، مرجع سابق، صتاريخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر،  1

 .722 -721ص -مرجع سابق، ص ، ، تر: فايزة يخلف"نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2  
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ثنائية المدخالت والمخرجات، تشكله التفاعالت مع بيئته التي يتجاوب معها، من 
خالل التكيف الناجح نسبيا، إن تجاوب النسق يعتمد على سرعة الحصول على 
المعلومات والدقة في معالجتها ويعود هذا التوصيف للمقاربة النسقية إلى األمريكي 

 David Easton ».1،*دافيد إيستون »ي العلوم السياسة المتخصص ف

السياسة مثل  «Karl Deutsch **كارل دويتش،»و  دافيد إيستونلقد تصور 
النظام السياسي مثل العلبة السوداء  دافيد إيستوناعتبر حيث نظام السبرنطيقا ، 

يستقبل مدخالت )الطلبات ، الـتأييد( وينتج مخرجات )أفعال وقرارات( إذن هي حلقة 
إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر االتصال ضرورة  كارل دويتشوقد ذهب   ،دائرية

في نقل المعلومة بين مختلف مكونات النظام السياسي وأن لالتصال وظيفة الحفاظ 
ى هذا النظام ألن الحكومة نظام لصناعة القرارات مؤسس على تدفق معلومات عل

 2متنوعة فاالتصال هو عصب الحكومات.

وآخرون عند  «***محمد محمود ربيع»وفي إطار هذا المدخل يرى األستاذ 
، أن هذا األخير اعتبر النظام السياسي جهازا يضم كارل دويتشدراستهم لكتابات 

االستقبال ونسق الذاكرة، ونسق القيم، ونسق التنفيذ. وتتلقى أربعة أنساق: نسق 

                                                             
 of Political science Le Development      "، من مؤلفاته:            Chicagoعالم سياسي في جامعة " *
 .12مرجع سابق، ص ،تاريخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر،  1

كارل دويتش أستاذ النظم السياسية في جامعة هارفارد األمريكية، من أصل تشيكي، هاجر إلى و م أ وحصل على  **
إلنشاء األمم المتحدة من  7921كان عضو بالوفد األمريكي في محادثات سان فرنسيسكو عام  7917الدكتورة عام 

 أهم مؤلفاته "عصب الحكومة".
2 Anne-Marie Gingras, La communication politique, Op .Cit, p 22. 

 أستاذ في العلوم السياسية من مؤلفاته: مناهج البحث في العلوم السياسية. *** 
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أجهزة االستقبال المعلومات من بيئة النظام الداخلية والخارجية لتقوم بنقلها إلى 
 1.جهاز صنع القرار

 2 افتراضات أساسية وهي: ويقوم هذا المدخل على أربعة 

   المعلومات الواردة ترتبط قدرة النظام السياسي على استقبال ومعالجة كل
إليه في أية لحظة زمنية بعدد وأنواع وحالة القنوات االتصالية المتاحة، كما 
ترتبط بدرجة الدقة في جمع المعلومات ودرجة التشويه الذي يطرأ على 

 المعلومات فيما بين لحظة استقبالها ولحظة االستجابة لها.
 

  قع بين استقبال المعلومات كلما قلت فترة اإلبطاء أي الفترة الزمنية التي ت
 واالستجابة لها دل ذلك على زيادة كفاءة النظام في االستجابة للمطالب.

 

   إذا عالج النظام المعلومات على الوجه السليم، فمن المتوقع أن تكون قرارته
 كافية لتلبية المطالب.

 

   أي القدرة على تصحيح وتطوير  –يتطلب اكتساب النظام مقدرة التعليم
جراءات وتصورات قديمة وأن يرسي بدال  –وك السل أن يتخلى عن عادات وا 

 منها عادات وتصورات وترتيبات جديدة.
 
 
 

                                                             
 .712، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم السياسةبومدين طاشمة،  1
 .712، ص المرجع نفسه 2
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بالسياسية  **عن عالقة السبرنيطقا «Norbert Weiner *نوبرت وينر،»وقد عبر 
واالتصال عندما قال " أن قدرة النظام على ممارسة لسيطرة والتحكم ترتبط بقدرته 

التعامل مع المعلومة ولذا فإن وينر كان يرى أن االتصال والتحكم معنيان  ىعل
 1"مترادفان ففي كل وقت تقوم فيه باالتصال فنقوم فيه كذلك بالتحكم.

 

دراسة  «Colemen، ***كولمن»و  «Gabriel Almondألموند،  يلجابر »قدم كما 
تنتمي إلى التحليل الوظيفي، إذ يريا أن االتصال السياسي بالنسبة إليهما ما هو إال 
وظيفة سياسية تختلف عن وظيفة االدماج والحس االجتماعي والتجنيد وهذه الوظيفة 

 2معايير التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 2مدروسة وفق 

  .تجانس المعلومات السياسية 
  السياسية.تحرك المعلومات 
 .حجم المعلومات السياسية 
  المعلومات السياسية.اتجاه 

 

 

                                                             
  .يعتبر األب الحقيقي للسبرنيطيقا" Massachusettsهو باحث سياسي بجامعة " *

السبرنيطيقا هي علم قائم على المقارنة بين وظائف الحيوان واآللة، كما يدرس التحكم في االتصال داخل األنظمة **
 الميكانيكية والحية

، بيروت، مركز دراسات الوحدة دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة،  1
 .19، ص7993العربية، 

 Situation Counsel for the       رجل سياسي أمريكي، من مؤلفاته:                                     *** 
 .19، تر: نبيلة بوخبزة، مرجع سابق، ص "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2 
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على ضوء هذه المعايير، قام الباحثان بعقد مقارنة بين األنظمة السياسية من 
خالل طبيعة االتصال السياسي المتبنى في مختلف األنظمة المدروسة، وانتبهوا إلى 

والشمولية من جهة، وكذلك بين ابراز أوجه االختالف بين األنظمة الديمقراطية 
 1البلدان السائرة في طريق النمو.

 

حدد الباحثان عددا من المدخالت والمخرجات الوظيفية، ووضعا اإلعالم  وقد
السياسي ضمن المدخالت على أساس أن األنظمة الحديثة توكل إلى وسائل 

وقد أوضحا أنه لعقد  ،اإلعالم وظيفة أساسية ومحددة هي اإلعالم السياسي
المقارنات في اإلعالم السياسي عبر األنظمة السياسية، يتطلب األمر بحث كل من 
النظامين: السياسي )بداخله الصحافة واألحزاب السياسية(، واالجتماعي )وبداخله 

 2الجماعات الوسيطة(.
 

 النظرية النقدية 4.1

حيث  م7923عام إنها مرتبطة بأعمال وأفكار مدرسة فرنكفورت التي تأسست 
ماكس »البارزين وجلهم ألمان ومن بينهم  المفكرينضمت عددا من 

و من  «Theodor Adorno، **تيدورو أدرنو »و «Max Horkheimer،*هوركايمر
  .« jurgen Habermas،***يورغن هابرماس »الجيل الجديد لهذه المدرسة 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .19، تر: نبيلة بوخبزة، مرجع سابق، ص "نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  1
 .791، ص 2071، االمارات المتحدة، لبنان، دار الكتاب الجامعي،7، طنظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  2

 Critical Theory                                                   فيلسوف وعالم اجتماع ألماني، من مؤلفاته: *
 The culture industry                                                    فيلسوف ألماني، من مؤلفاته:   **  

 Théorie de l’agir communicationnel                            فيلسوف ومنظر ألماني، من مؤلفاته:   *** 
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 االعالم في النظام االجتماعيتهتم الدراسة النقدية بالدور األساسي لوسائل 
ومراقبته ونقد النظام السياسي واالقتصادي الموجود في الديمقراطيات الغربية على 

هذه  ،عكس البحوث الليبرالية التي تسلم ضمنيا باستدامة وشرعية النموذج الليبرالي
المخاوف االقتصادية واإليديولوجية على المستوى الجمعي وليس الفردي هي التي 

 1س للبحث النقدي في االتصال السياسي. تأس

 الفضاء العمومي 1.4.1

إن العمل الذي بدأته مدرسة فرانكفورت على المستوى الفلسفي ثم 
في مؤلفه الفضاء العمومي، وذلك بالتركيز  هابرماسقد أكمله  ،السوسيولوجي

على استعادة وبناء اإلطار التاريخي الذي شهد تراجع هذا الفضاء، بعد أن عرف 
توهجه مع تشكل "الرأي العام" في إنجلترا في نهاية القرن السابع عشر، ثم في 

 2.فرنسا في القرن الذي تاله
 

بين الدولة والمجتمع  الفضاء العمومي الذي يتسم بكونه فضاء للتوسطف 
لمؤسسة على االعتراف الجماعي بفضائل العقل وقوته ليسمح بالمناقشات العامة 

وخصوبة التبادل القائم على الحجة بين األفراد، وتصارع األفكار واآلراء المستنيرة 
لكن تطور قوانين السوق وتسربها إلى فضاء اإلنتاج الثقافي جعلهما تستبدل 

 3.ري )لتصنيع الرأي(التفكر بنموذج تجا
 
 

                                                             
1 Anne-Marie Gingras, La communication politique, Op .Cit, p 32. 

 .39مرجع سابق، ص االتصال،تاريخ نظريات  أرمان وميشال ماتالر، 2
 .92المرجع نفسه، ص 3
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في هذه النزعة ما سماه "رؤية إقطاعية جديدة ، يورغن هابرماس وقد رأى 
 ، تيدورو أدرنو ، وماكس هوركايمرللمجتمع"، وهو بهذا الطرح يتبنى أطروحات 

حول تضليل الرأي العام، التماثل، التحشيد وتجزئة الجمهور، فالفرد ينزع إلى أن 
 1سلوكيات عاطفية وهتافية احتفالية.يكون مستهلكا ذا 

 النموذج التحاوري 1.4.1

هذا النموذج يظهر كتكملة للنموذج النقدي في حين أن النموذج النقدي ينتقد 
المجتمع الصناعي والديمقراطي الرأسمالية كما هي ممثلة في الواقع فإن هذا 

هو  فاالتصال حسب هذا النموذج، النموذج يطرح بصفة معينة المجتمع المثالي
 2 .تبادل للحجج بين مختلف األفراد المشكلين للمجتمع

 

ومن هنا تظهر الميزة األولى لالتصال السياسي حسب هذا النموذج وهي  
االعتماد على العقل والعقالنية، إذ أن المعلومات التي يتم تبادلها هي في الحقيقة 

 3عبارة عن جملة من الحجج العقالنية والمنطقية.
 

الحركية المعكوسة، لألدوار، فكل في الميزة الثانية لالتصال السياسي تمثلت 
فرد يمكن أن يكون مرسل أو مستقبل في سيرورة االتصال )الحوار( وبهذا فإن 
النموذج الحواري يختلف إلى حد التضاد مع النموذج االستراتيجي في هذه 

إلى شريحة  النقطة، فحسب النموذج االستراتيجي فإن عملية اإلرسال موكلة
 4الفاعلين )رجال السياسة( فقط.

                                                             
 .92مرجع سابق، ص تاريخ نظريات االتصال، أرمان وميشال ماتالر، 1

 .730، تر: فايزة يخلف، مرجع سابق، ص"نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2
  3 المرجع نفسه، ص730.
  4 المرجع نفسه، ص737.
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هي السعي إلى خدمة الصالح العام، فالميزة الثالثة لالتصال السياسي أما 
 1ولهذا يستعمل الحجج األكثر عقالنية لبلوغ هذا الهدف.

 نظرية ترتيب األولويات: 5.1

ترى هذه النظرية أن وسائل اإلعالم تؤثر على الجمهور على مستوى جلب 
وسائل اإلعالم تنجح كثيرا فاهتمامه إلى المواضيع التي تعتبرها هذه الوسائل هامة، 

 ه يعتقدفي جعل األفراد يفكرون في المواضيع المثارة ولكنها ال تنجح في التأثير عما 
النظرية كثيرا في دراسة التأثيرات هذه خدم هؤالء األفراد في هذه المواضيع، تست

السياسية، واشتهرت النظرية أثناء أزمة الرهائن األمريكيين في إيران في الثمانينات 
الذي أثر في نهاية األمر على نتائج االنتخابات حيث دار الجدل عن الطرف 

رئيسا مع الرئاسية بأمريكا آنذاك، فوسائل اإلعالم جعلت األزمة اإليرانية موضوعا 
قرب االنتخابات الشيء الذي جعل الناخبين يركزون على هذا الموضوع في المرحلة 

 2األخيرة من الحملة االنتخابية.
 

حقيقة أن وسائل اإلعالم تقوم بدور كبير في تحديد أو ترتيب أولويات أفراد فال
 Maxwell ،*ماكسويل ماك كوبز»المجتمع تؤكدها الدراسات التي أجرها 

McCombs»  وزمالئه الذين أظهرت نتائج دراستهم أن لصحيفة ومقدمي البرامج
االذاعية والتلفزيونية دورا مؤثرا في صياغة وتشكيل الحقيقة االجتماعية فالجماهير ال 
تتعرف على القضايا المتعلقة بأفراد المجتمع من خالل وسائل اإلعالم فقط، بل إن 

أي هذه القضايا أهم من غيرها ، وذلك من  هذه الجماهير أيضا تستطيع أن تحدد

                                                             
 .730، تر: فايزة يخلف، مرجع سابق، ص"السياسينماذج االتصال "هيوك كازنيف،  1
 .37، ص2077، 7ة، طي، تونس، الدار المتوسطالمصطلحات الحديثة في اإلعالم واالتصالعبد الرحمن عزي،  2
 Setting the Agenda The Mass Media" من مؤلفاته:  Navarraهو أستاذ في االتصال الجماهيري بجامعة "*



نولوجيااإلطار النظري                الفصل األول: االتصال السياسي والتك  

 

107 
 

خالل حجم التغطية اإلعالمية التي تقدمها وسائل اإلعالم لقضايا معينة دون 
 1األخرى.

 عالقة النظرية باالتصال السياسي:  1.5.1

إن العالقة بين أدبيات هذه النظرية وبين السياسة عالقة جد وثيقة، تتأكد 
عالم حرية في الديمقراطية التي تمنح وسائل اإلهذه العالقة في األنظمة السياسية 

عالم مرآة تعكس التعبير عن القضايا التي تشغل أفراد المجتمع، وتجعل وسائل اإل
أبعاد العالقة بين هذه النظرية وبين ، فهذه القضايا ليراها الساسة وصناع القرار

 السياسة تقوم على افتراضين.
 

 كيل الحقيقة السياسيةأن وسائل االعالم تسهم في صياغة وتش. 
   انعكاس  أن السلوك السياسي ألفراد المجتمع ساسة كانوا أو مواطنينو

لمفهوم هذه الحقيقة السياسية التي صاغتها وشكلتها وسائل 
 2االعالم.

 

 ظرية االستخدامات واالشباعات:ن   1.6

انفتحت السيسيولوجيا الوظيفية أيضا على الدراسات االثنوجرافية للتلقي 
والمشاهدة من خالل التيار الذي يسمى باالستخدامات واالشباعات في السبعينيات 

 3من القرن الماضي.

                                                             
 .23مرجع سابق، ص مقدمة في االتصال السياسيمحمد بن سعود البشر،  1
 .29، صالمرجع نفسه 2
 .722، مرجع سابق، صتاريخ نظريات االتصالأرمان وميشال ماتالر،  3
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وقد تمت اإلشارة إلى مدخل االستخدامات واإلشباعات للمرة األولى في مقال 
بأن حقل  «Berelsonبيرلسون، »ردا على ادعاء  «Elihu Katz، *الياهو كاتز»كتبه 

في مقاله إن حقل الذي كان  كاتزبحوث االتصال الجماهيري قد مات، وقد أكد 
يموت في ذلك الوقت كان هو حقل نظريات التأثير المباشر الذي ركز بشكل مبالغ 

إلنقاذ البحث  كاتزفيه على بحث "ما الذي تفعله وسائل اإلعالم للناس وقد اقترح 
تمام إلى السؤال المقابل، وهو "ما الذي يفعله في االتصال الجماهيري تحويل االه

 1الناس بوسائل اإلعالم".
 

 2من الفرضيات التي تنطلق منها هذه النظرية هي:
  أن جمهور وسائل اإلعالم يسعى إلى تحقيق هدف معين من خالل

 تعرضه للرسائل التي تقدمها الوسيلة اإلعالمية.
  عن اختيار ما يناسبه أن جمهور الوسيلة اإلعالمية هو جمهور مسؤول

من وسائل االعالم التي تحقق حاجاته ورغباته، فهو يعرف هذه الحاجات 
 والرغبات ويحاول اشباعها من خالل تعرضه لوسائل إعالمية مختلفة.

 خر أي أنه إلى جانب أن وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر االشباع األ
ير من أجل اشباع عالم من اختيارات متعددة للجماهما تقدمه وسائل اإل

خرى لهذا االشباع مما أحاجاتها، فإن هذه الجماهير تبحث عن مصادر 
 لمصادر.عالم تدخل في منافسة مع هذه ايجعل وسائل اإل

 
 

                                                             
   هو عالم اجتماع أمريكي، مفكر في الظاهرة اإلعالمية، من مؤلفاته: *

 The Uses of Mass communication 

 .227مرجع سابق، ص، نظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  1
 .19، مرجع سابق، صمقدمة في االتصال السياسي محمد بن سعود البشر، 2
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 واالتصال السياسي االستخدامات واالشباعاتنظرية العالقة بين   1.6.1

إن عالقة نظرية االستخدامات واالشباعات باالتصال السياسي هي عالقة 
 1 وثيقة وتتحدد هذه العالقة في األمرين التاليين:

 أن الشريحة األكبر من الجماهير التي تستخدم وسائل اإلعالم األولى :
إلشباع حاجاتها ورغباتها هي الشريحة التي تهتم بالرسائل ذات الطابع 

 السياسي.
 :سياسية إذا كانت أن هذه النظرية يمكن أن تكون ذات صبغة  الثاني

ثر، ومعنى ذلك أن الباحثين الذين يهتمون بدراسة أثر ببحوث األمتعلقة 
وسائل اإلعالم على الجماهير يستطيعون االسترشاد بأدبيات هذه النظرية 

 عالم، وثمفي تحليلهم للحوافز التي تدفع الجماهير لتعرض لوسائل اإل
فز ثر الناتج من اشباع هذه الدوافع، فمعظم هذه الدوافع أو الحوادراسة األ

ذات طابع سياسي، ولذلك فإن التأثير السياسي لوسائل االعالم هو أكثر 
 عالم.أنواع التأثير استخداما في بحوث ودراسات المتخصصين في اإل

من النماذج التي استخدم فيها مدخل االستخدامات واإلشباعات كاستراتيجية 
 « MaxwillDenisدنيس ماكويل،»و «Blumler Jay،*بلملرجاي »بحثية دراسة 

، وتحدد الهدف الرئيسي للدراسة في م7922حول االنتخابات في بريطانيا لعام 
تحديد لماذا يشاهد الناس أو يتجنبون مشاهدة إذاعات األحزاب السياسية؟ وما 
االستخدامات التي يرغبون في تحقيقها منها وتفضيالتهم للبدائل المتاحة لتقديم 

  2السياسيين على شاشة التلفزيون؟
                                                             

 .27، مرجع سابق، صمقدمة في االتصال السياسي محمد بن سعود البشر، 1
 The Crisis of public communication                     " من مؤلفاته:Leedsأستاذ في االتصال العمومي بجامعة " *
 .222، مرجع سابق، صنظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  2
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وقد خلص الباحثان إلى أن الدوافع الثالثة األكثر ورودا لدى المبحوثين تصب 
جميعها في وظيفة "مراقبة البيئة السياسية"، وبالتالي فإن الناس يستخدمون البرامج 
اإلذاعية والتلفزيونية السياسية كمصدر للحصول على المعلومات عن الشؤون 

ن، ومعرفة نقاط القوة والضعف في السياسية، ومعرفة وعود والتزامات المرشحي
برامج األحزاب التي ينتمون لها، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى أكدت 

 1أن الناس يتجهون إلى وسائل اإلعالم للحصول على الدعم لما يؤمنون به.
 

يبقى النموذج السلوكي حسب النقاد هو النموذج المسيطر على بحوث االتصال 
 2ظرا لطبيعة تحليالته الخاصة.السياسي وذلك ن

 التسويق السياسي: .1

إن تطور وانشار استخدام مبادئ وأساليب التسويق السياسي في عالم السياسة 
يدفع إلى البحث عن نموذج نظري للتسويق السياسي أو أطر منهجية لدراسة التسويق 

السياسية مع السياسي لكن بعض النماذج النظرية تطورت تماشيا مع واقع األحزاب 
 3التركيز على التصويت الذي يتماثل مع الشراء في التسويق التجاري.

 

نالحظ أن نظرية التسويق السياسي ما زالت نوعا ما غامضة ومعقدة، وأن العديد 
من العناصر الهامة مازالت معرفة بصورة سيئة في أسلوب مصطلحات التسويق مثل 

وهذا غالبا  ،لى وجه الخصوص عملية التبادلالسوق السياسي، أو السلعة السياسية، وع
ن األطر المنهجية التقليدية للتسويق ال تتواءم بشكل أما يفسر من خالل الفكرة القائلة ب

 األبستمولوجيان فهمنا أوضح للمضامين أكامل وسليم في تشخيص السياسي، و 
                                                             

 .222، مرجع سابق، صنظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  1
 .730، تر: فايزة يخلف، مرجع سابق، ص"نماذج االتصال السياسي"هيوك كازنيف،  2

3 Emilie Foster, "L’utilisation du Marketing politique par les groupes d’intérêt : proposition 

d’un modèle théorique", Journal of professional communication, Tom 3, 2011, p101. 
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التي تحاول نطولوجية قد تم تطويرها نظرا لتركيز البحث على الدراسات الوصفية واأل
 1شرح ما يقوم به الالعبون السياسيون في الواقع فعال.

  Less Marashment*.ليز مارشمنتنموذج  1.1

إن النظرة العامة حول التسويق السياسي لغاية التسعينيات كانت بصورة محضة 
ليز تدور حول استخدام تقنيات المبيعات في الحمالت االنتخابية ولكن نموذج 

، وعمل على توفير إطار نظري على تحدي هذه الطروحات ظري عملالن مارشمنت
واسع ومركب لمناقشة كيف أن الحزب السياسي ينتفع إلى أقصى حد من تقنيات 
ومفاهيم التسويق من البداية حتى النهاية ومتضمنة العديد من السلوكيات والفعاليات 

ادة ، سياسة خالل الدورة البرلمانية فيما يخص: أعضاء البرلمان الناخبين، الق
الحزب، منظمة الحزب واإليديولوجية التي يحملها ومن خالل التمييز الذي تقوم به 

 2الباحثة بين أساليب المبيعات وبين االعتماد على التسويق.
 

من ثالثة اتجاهات مستلهمة من التسويق التجاري  ليز مارشمنتيتكون نموذج 
وتسويق المنظمات الغير الربحية، فالباحثين يحبذون التوجهات الثالثة للتسويق ألنها 

توجه نحو منتج )منتج، انتاج(، توجه نحو البيع،  ،تتكيف مع معظم التنظيمات
 3توجه نحو السوق والمستهلك.

 

                                                             
 .22، مرجع سابق، صاإلعالم والتسويق السياسي واالنتخابيعبد الكريم فهد الساري، سؤدد فؤاد اآللوسي،  1

، Emilie Fosterلقد تم اختيار هذا النموذج ألنه يالءم كثيرا الحزب السياسي وهذا ما صرحت به ايمل فوستر،  *
 هذا النموذج في كتابها التسويق السياسي واألحزاب السياسية. ليز مارشمنتوقد نشرت 

 .21، صالمرجع نفسه 2
3 Emilie Foster, "L’utilisation du Marketing politique par les groupes d’intérêt :proposition d’un 

modèle théorique", Op .Cit, p105. 
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المداخل الثالثة بالنسبة لألحزاب وفيما يلي توضيح لكيفية تطبيق هذه 
  1السياسية كأهم مؤسسة سياسية تستخدم التسويق السياسي.

 

  A Product-Oriented party: تركيز الحزب على المنتج  1.1.1

هذا االتجاه األول ينتمي لتنظيم أقل إدماجا لتسويق السياسي يقوم الحزب في 
توجها أيديولوجيا ال يغير أبدا ه هاالتجاه بالدفاع عن مواقفه ويتمسك بها، فتوج

من رسائله من أجل الدعم المالي وتجنيد أعضاء جدد أو إقناع الرأي العام 
 فالحزب يفعل ما يعتقد أنه جيد.

 A sales-oriented party: تركيز الحزب على البيع  1.1.1

يدرج هذا االتجاه جانب التسويق وأنشطته، لكنه ال يغير وال يعدل من أفكاره 
مع متطلبات السوق السياسية لكن يستعمل على نطاق واسع وسائل كي تتكيف 

االتصال مثل البريد واالشهار والحمالت والتوعية في وسائل اإلعالم، وكذلك 
األفعال الغير مشروعة من أجل جذب انتباه لكسب الدعم المالي، وزيادة في عدد 

 األعضاء.

  A Market-oriented party:لسوقتركيز الحزب على ا  2.1.1

هذا االتجاه يجسد في تنظيمه )اتجاه السوق( فالعملية التي يتبعها الحزب في 
خرى عليه مواجهة ومنافسة األحزاب األ هذا االتجاه أكثر تعقيدا، حيث أدرك أنه

بشكل مكثف، كما أن الحزب ال يقتصر على بيع أفكاره ومشاريعه إنما يضبط 

                                                             
1 Emilie Foster, "L’utilisation du Marketing politique par les groupes d’intérêt :proposition d’un 

modèle théorique", Op .Cit, p99. 
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المالي وفقا لتوقعات مجموعة من أنشطته ويجند جماعات الضغط والدعم 
 األعضاء كما يستطيع التوسيع من شهرته حتى يضمن بقاء أعضاءه.

 

التالي هذه االتجاهات الثالث، مبينا الفرق بين كل من مراحل  الجدوليوضح 
االتجاه الذي يركز على المنتج، االتجاه المعتمد على البيع واالتجاه المركز  ،وخطوات

 على السوق.
نموذج ليز مارشمنت: عملية التسويق السياسي للحزب  يوضح: 21 رقم جدول

 1.ذات توجه المنتج وتوجه البيعي وتوجه التسويقي

 
 

أن النوع المتوجه  ليز مارشمنتمن خالل الجدول التوضيحي للنموذج الحظنا 
نحو المنتج يعد الرسالة طبقا لقناعته دون اللجوء إلى بحوث التسويقية فهو يركز 
على المنتج الذي يحمل أيديولوجيا الحزب دون تغيير فيه، بعدها مباشرة تأتي خطوة 
االتصال فالقيام بالحملة وأخيرا مرحلة التوصيل أي األحزاب التي وصلت إلى الحكم 

 .تحقيق الوعود يتوجب عليها
 

                                                             
1Emilie Foster, "L’utilisation du Marketing politique par les groupes d’intérêt :proposition d’un 

modèle théorique", Op. Cit, p 106. 

 تركيز الحزب على السوق تركيز الحزب على البيع تركيز الحزب على المنتج
 البحث تسويقي إعداد المنتج إعداد المنتج
 إعداد المنتج البحث التسويقي االتصال
 تعديل المنتج االتصال الحملة
 االتصال الحملة التوصيل

 الحملة التوصيل -
 التوصيل - -
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بالبحث  القيامالمنتج ثم  اعداد أي ،أما االتجاه الثاني فقد ركز على البيع 
قناع التسويقي لمعرفة السمات العامة للناخبين التي يستند عليها في الدعاية إل

نما يسعى لجعلهم يرغبون  الناخبين أنه على صواب وال يقوم الحزب بتعديل رسالته وا 
 .الحملة ثم التوصيل ، إذناالتصال فيها عن طريق وسائل

 

يقوم  اكما اتضح أن النوع الثالث اتجه إلى البحوث التسويقية وعلى أساسه 
نتائج البحوث ثم االتصال بأشكاله سب و بإعداد منتجه وتعديل سلوكه بما يتنا

 .خير التوصيلأفالحملة و 
 

نحو المنتج في عدد الخطوات بين االتجاهات الثالثة فاالتجاه يظهر الفرق  
احتوى على أربع خطوات واالتجاه البيعي على خمسة خطوات واالتجاه نحو السوق 
على ستة خطوات، كما أن ترتيبها يختلف فالبحث التسويقي في االتجاه البيعي جاء 

 "ليزلقد أثبت نموذج  ،بعد إعداد المنتج بينما في االتجاه التسويقي جاء كخطوة أولى
" نجاحا لحد كبير في توسيع مجال التسويق السياسي وحددت المؤشرات مارشمنت

 التي ينطلق منها الحزب في عملية التسويق السياسي.  
 

 -اإلعالم الجديد-التكنولوجيا .2

إن االنشغال بالممارسات ذات الصلة بالوسائط الجديدة تفتح آفاقا جديدة بالنسبة 
ومن  ،المفاهيم )كمفهومي الجمهور مثال(للباحثين خاصة في مستوى إعادة التفكير في 

نترنت يتيح بلورة أطر نظرية جديدة، إذ ال يتعلق األمر هذا المنظور فإن التفكير في األ
بمجرد بلورة مناهج جديدة بل بتجاوز ذلك إلى بلورة مفاهيم وأطر نظرية جديدة وا عادة 

 التفكير في المقاربات النظرية السابقة والسائدة.
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النظري والمفاهيمي يمثل استجابة لتحوالت الظاهرة اإلعالمية إن التجديد 
واالتصالية، فإذا كانت دراسات اإلعالم الكالسيكي تقوم على ثالثية اإلنتاج والنص 
)أي المضامين اإلعالمية( والجمهور فإن الميديا الجديدة تقتضي استحداث نموذج 

يقوم  « Lievrouw،**ليفرو»، « Livingstone *،ليفقستون»نظري جديد حسب 
على ثالثية مختلفة تتكون من األجهزة والنشاطات والممارسات واألشكال التنظيمية، 
أي إن األفراد يمارسون أنشطة وممارسات) الدردشة، التدوين، التسوق، نشر 
المضامين..( بواسطة أجهزة تكنولوجية )هاتف، كمبيوتر( أو أنظمة اصطناعية 

سات والنشاطات ال تتحقق في الفراغ بل هي تتجسد لكن هذه الممار  ،كالبرمجيات
 1داخل فضاءات منظمة )مواقع شبكات اجتماعية، منصات التدوين..(

تتسم هذه المستويات الثالثة للميديا الجديدة )األجهزة والممارسات والتنظيمات( 
بكثافة شديدة اجتماعيا وثقافيا، فهي بتعبير آخر أعقد من المستويات الثالثة لإلعالم 
ذا كانت البحوث الكالسيكية منشغلة  الكالسيكي )اإلنتاج والنصوص والجمهور(، وا 

ة اإلعالمية أي إنتاج النصوص نحو الجمهور بتفكيك العالقة الخطية للعملي
)المؤسسات التي تنتج المضامين اإلعالمية، طبيعة هذه المضامين وأشكال تلقيها( 

ل هذا النموذج الخطي لدراسة "التشكفإن البحوث في الميديا الجديدة تتجاوز 
عل االجتماعي" والتأثيرات االجتماعية ، ألن ما يجب أن يهتم به الباحث هو التفا

والتداخل والترابط المتبادل بين المستويات الثالث، أي تتداخل األجهزة والممارسات 
  2والتنظيمات في مستوى الحياة العملية لتشكل وحدة تحكمها عالقات ديناميكية.

                                                             

 Lievrouw :  The Handbook of New Media من مؤلفاتها مع  L.S.Eأستاذة اإلعالم واالتصال بجامعة  * 
  Californiaباحثة في العالقة بين اإلعالم والتكنولوجيا بجامعة  **
 .22، ص2070، تونس، المنشورات الجامعية بمنوبة، 7، ط، الميديا الجديدةالصادق الحمامي 1
 .21المرجع نفسه، ص  2
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ومن هذا المنطلق يركز الباحثون في االتصال على البحث عن إجابات ألسئلة 
وسيلة الجديدة التي تتميز بالتفاعلية والنص تتعلق بكيفية استخدام الناس لهذه ال

المتشعب والوسائط المتعددة؟ وآثار اإلنترنت على أفراد والمجتمع ككل؟ وكذلك 
ولإلجابة عن هذه األسئلة، سلك  التأثيرات التي أحدثتها في وسائل اإلعالم التقليدية؟

لى األشكال الباحثون طريقين، األول يتمثل في تطبيق نظريات االتصال القائمة ع
االتصال الجديدة، والثاني يتمثل في البحث عن نظريات جديدة تناسب الوسيلة 

 1الجديدة.

 :الجديدمقاربات النظرية التقليدية في اإلعالم ال 1.2
 نظرية االستخدامات واالشباعات: 1.2.1

مع ظهور الويب بدأ الباحثون يطرحون أسئلة حول استخدامات األفراد 
التي تتحقق من هذا االستخدام، وذلك استنادا على  للوسائط الجديدة واإلشباعات

 مدخل االستخدامات واإلشباعات.

فالنمو الهائل في مجال تكنولوجيا االتصال جعل الباحثين يزيدون من 
اهتماماتهم، والتحول من كيف يستخدم األفراد األنترنت )اإلعالم الجديد( إلى دراسة 

ذا الوسيط، إن هذا المدخل يركز على األسباب والدوافع التي تدفعهم الستخدام ه
الفرد المستخدم لوسائل االتصال ويبني سلوكه اإلتصالي على أهدافه بشكل 
مباشر، فضال على أنه يختار من بين البدائل الوظيفية ما يستخدمه لكي يشبع 

 2احتياجاته.

                                                             
 .327، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالم حسني محمد نصر، 1

، مؤتمر دولي ثاني استخدام المداخل النظرية في دراسات اإلعالم الجديد بين التطور والقصورجمال بن زروق،  2
 .2072نوفمبر 21،22حول اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع المعاصر، الجزائر، 
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إن معظم دراسات االستخدامات واإلشباعات في مجال الشبكي تبحث في 
يدة لدوافع المستخدمين واشباع حاجاتهم ومن بين هذه األبعاد: األبعاد الجد

االسترخاء، المرافقة، العادة، تمضية الوقت، الترفيه، التفاعل االجتماعي، المراقبة 
ما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والديمقراطية فلقد أ ،اإلعالمية، اإلثارة، والهروبية

إلى أن استعمال شبكة  «Evertt، **إفريت»و  «Pavlik، *بافليك»أشارت دراسة 
المشاركة في  وأاألنترنت يعطي سلطة للناس من أجل القيام بالفعل واالتصال، 

 1مجتمع أوسع والعملية السياسية.

 نظرية وضع األجندة:  1.1.2

العام تعود بدايات تطبيق نظرية وضع األجندة على الوسيلة الجديدة إلى 
ة على شبكة الويب العالمية، اختبار لوضع األجند ى الباحثونعندما أجر  م7991
إذا كان استخدام الطالب الكوريين بجامعة تكساس لمواقع الصحف  معرفة اأرادو 

 2الكورية، يؤثر على ترتيب القضايا االقتصادية الكورية لديهم.

بعدها اتجهت البحوث الجديدة في وضع األجندة إلى تحديد سمات المحتوى 
شبكة الويب التي تجعل القضية بارزة أو تتمتع بأهمية كبيرة، مثل اإلعالمي على 

الروابط المتشعبة التي يتم اعتبارها آليات للتأطير أو مؤشرات لدرجة األهمية، وقد 
 ،تجربة لقياس أثر الروابط المتشعبة على تقدير الجمهور ألهمية القضية يتأجر 

في إحدى القصص الواردة  وذلك من خالل بحث ما إذا كانت الروابط المتشعبة
بصحيفة على األنترنت ستزيد أهمية قضية العنصرية لدى القراء، حيث أظهرت 

                                                             
 New Media Technology   لى اإلعالم من مؤلفاته:       هو باحث أمريكي في أثار التكنولوجيا ع  *
          Diffusion of Innovations                               هو عالم اجتماع واحصائي من مؤلفاته:     **  

 .13، ص2070الورسم ،دار ، الجزائر، اإلعالم والمجتمعزهير إحدادن وآخرون،  1
 .322، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  2
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النتائج أن استخدام الروابط المتشعبة مع القصة اإلخبارية تم تفسيره من جانب 
مستخدمي االنترنت على أنه مؤشر على تناول القصة لقضية أهم من القصة التي 

 1ليست بها روابط.

 نظرية الحتمية التكنولوجيا:  2.1.2

في ستينيات القرن  «Marshall McLuhan، *مارشال ماكلوهان»تمثل كتابات 
 ،الماضي مصدرا ثريا ألفكار بحوث يمكن إجراؤها حول وسائل اإلعالم الجديدة

رؤية المركزية التي تقول إن الوسيلة هي الرسالة، الويأتي على رأس هذه األفكار 
نترنت أو على أشكال محددة من شبكة الويب، تطبيقها على األوهي فكرة يمكن 

مثل مواقع األخبار اإللكترونية، والمدونات اإللكترونية ومواقع شبكات التواصل 
 االجتماعي.

يمكن استخدامها في دراسة التأثيرات  ماكلوهانكثير من رؤى الن أوالواقع 
عندما  «Tukle، **تيكل»فعلته  النفسية والثقافية لوسائل اإلعالم الجديدة، وهو ما

بحثت في الطرق التي يمكن أن تغير بها أجهزة الكمبيوتر الشعور بالذات، وقد 
التي تقول إن وسائل اإلعالم الجديدة غالبا ما  ماكلوهانأجريت بحوث حول فكرة 

  .2تعيد إنتاج محتوى وسائل اإلعالم القديمة

 

 

                                                             
 .323ص  ، مرجع سابق،نظريات اإلعالمحسني محمد نصر،   1
 La Galaxie Gutenberg                               هو مفكر كندي، ومنظر في االتصال من مؤلفاته:   *

 Seuls ensembleمن مؤلفاتها:  "Massachuesetts" أستاذة في الدراسات االجتماعية لعلوم التكنولوجيا بمدرسة **
  2  المرجع نفسه، ص332. 
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 اإللكتروني:مقاربات النظرية الجديدة في اإلعالم ال 1.2
 أفكار نيكوالس نيغروبونتي: 1.1.2

أفكاره حول اإلعالم  »Nicholas Negroponte،*نيكوالس نيغروبونتي»طور 
، وهو "ماسشوستيس"الجديد من خالل عمله في مختبر اإلعالم الجديد بمعهد 

يطرح المميزات التي يتحلى بها اإلعالم الجديد مقارنة بما سبقه في: استبداله 
بدل الذرات كأدوات رئيسية في حمل  "البتات"الوحدات المادية بالرقمية، أو 

المعلومات التي يتم توصيلها في شكل إلكتروني وليس في شكل فيزيائي، أما الميزة 
أسر السلطة التي كانت تتمثل في قادة أكثر أهمية هي أن اإلعالم خرج من 

وقد تحقق هذا جزئيا  ،المجتمع، القبيلة، الكنيسة والدولة إلى أيدي الناس جميعا
وتحقق أيضا عند ظهور التلغراف، وأخذ سمته  "غوتنبرغ"عند ظهور مطبعة 

الكاملة بظهور االنترنت التي جاءت بتطبيق غير مسبوق وحققت نموذج االتصال 
 1كل الناس. الجمعي بين 

 نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم:  1.1.2

التشكل العضوي لوسائل اإلعالم بأنه وسيلة  «Fidler، **فيدلر»يعرف 
ويقول إنه من خالل  ،موحدة للتفكير في التطور التكنولوجي لوسائل االتصال

دراسة أنظمة االتصال اإلنساني ككل، سوف نرى أن وسائل اإلعالم الجديدة ال 
تنشأ تلقائيا وبشكل مستقل ولكنها تظهر تدريجيا نتيجة لتحول العضوي، ويرى 

                                                             
  El Mundo digital:                  من مؤلفاته  "Massachuesettsأستاذ وباحث في هندسة الميكانيكية بجامعة "  *
 31، مرجع سابق، ص اإلعالم الجديد)المفاهيم والوسائل والتطبيقات( عباس مصطفى صادق، 1
 Mediamorfos"، من مؤلفاته:                  Kant state " أستاذ في اإلعالم الرقمي ورئيس جامعة **  
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أن وسائل اإلعالم مثل األنظمة األخرى تستجيب للضغوط الخارجية عن ، فيدلر
 1طريق إعادة تنظيم نفسها.

 2 ستة مبادئ أساسية لعملية التغيير الجذري وهي: فيدلرد يحد

 .تعايش وتطور مشترك لألشكال اإلعالمية القديمة والجديدة 
 .تغيير جذري متدرج لألشكال اإلعالمية من القديمة إلى الجديدة 
  انتشار السمات السائدة في األشكال إعالمية المختلفة بين بعضها

 البعض.
  ومؤسسات في بيئات متغيرة.بقاء أشكال إعالمية 
 .ظهور االستحقاقات والحاجات الموضوعية لتبني أجهزة اإلعالم الجديدة 
 .حالة التأخر في تبني المفهوم ثم التبني الواسع ألجهزة اإلعالم الجديد 

 

 71عن التشكل العضوي لوسائل اإلعالم منذ ، فيدلروالواقع أن ما ذكره 
الذي حدث في وسائل اإلعالم في السنوات عاما تقريبا يدعمه التطور الكبير 

األخيرة، إذ تقاربت وسائل اإلعالم التقليدية مع وسائل اإلعالم الجديدة بشكل أكبر 
وتحولت هذه الوسائل إلى منصات للنشر بشكل أساسي، وأصبحت كل وسيلة 
تستخدم إمكانيات الوسيلة األخرى على نطاق واسع، فالصحف الورقية أصبح لها 

اعلية متعددة الوسائط على الويب، وحسابات على شبكات التواصل مواقع تف
 3االجتماعي مثل الفايسبوك، التوتير، اليوتيوب وانستجرام وغيرها.

 

                                                             
 .331، مرجع سابق، ص نظريات االعالم حسني محمد نصر، 1
 .22مرجع سابق، ص)المفاهيم والوسائل والتطبيقات(،  اإلعالم الجديدعباس مصطفى صادق،  2

 .332، مرجع سابق، صنظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  3
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 بحوث النص الفائق: 1.1.2

أخذ البحث حول النص الفائق أشكاال متعددة، فقد اهتمت بحوث عديدة 
عالم الجديدة، وقد بدراسة تأثيرات النص الفائق في عملية التعلم من وسائل اإل

مستوى تعلم القارئ من المعلومات المقدمة له في نص  «Lee، *لي»اختبر 
تقليدي وفي لغة النص الفائق، وأظهرت الدراسة التي أجريت على مجموعتين من 
المبحوثين أن عملية استدعاء المعلومات بعد القراءة كانت أعلى لدى من استخدموا 

ولى، بينما لم يكن لطريقة تقديم النص أي تأثير النص التقليدي في المجموعة األ
والواقع أن البحوث التي أجريت  ،في استدعاء المعلومات لدى المجموعة الثانية

على النص الفائق ال يمكن الخروج بتعميمات نظرية منها، ولذلك على البحوث 
 1القادمة في هذا المجال أن تركز على تفاصيل النص الفائق الذي يتم بحثه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 Current Social Media" من مؤلفاتها: Floridaأستاذة في اآلثار المترتبة عن اإلعالم بجامعة " *  
 .331ص، مرجع سابق، نظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  1
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 :رؤية بوتلر وجروسين  4.1.2

تكنولوجيا اإلعالم الجديدة  «Grusin، **جروسين»و «Bolter، *بولتر»يرى 
من خالل مدخل التجديد الكامل الذي يطلقان عليه تعبير المعالجة، أو بلفظ آخر 

إن  ،اإلصالح التي يطرحانه كنظرية تبلور فهمها ألجهزة اإلعالم الجديدة ويقوالن
فكرة اإلصالح هذه هي المنطق األساس الذي تجدد من خالله تكنولوجيا اإلعالم 

نظريتهما حول اإلعالم الجديد  الباحثان وضعالجديدة وسائل اإلعالم السابقة، 
 1ضمن إطار المميزات الجديدة التي تتمتع بها مثل درجة اآلنية، والتشعبية.

 

منطق المعالجة ضمن سياق تأريخي مرتبط ، جروسين، وبولترويضع 
صالح نفسها لنفسها، وعلى  بتطور جميع أجهزة اإلعالم كل واحدة على حدة، وا 
سبيل المثال فإن رسومات الكمبيوتر المتحركة استفادت من خبرات السينما، 
والسينما تستفيد اآلن من الخبرات التي جاءت بها رسومات الكمبيوتر المتحركة، 

ة التي توضح نظريتهما عملية اإلصالح التي تحدث بين التلفزيون ومن األمثل
واألنترنت، فاألنترنت أسست نموذجها بناء على خبرات تلفزيونية في التعامل مع 
المشاهدين، ثم عاد التلفزيون الستخدام استراتيجيات جديدة هي من خبرات 

 2وغيرها." windowing"االنترنت، مثل استخدام النوافذ 
 

 
 

                                                             

  Understanding new media" من مؤلفاته:           Yale" باحث في وسائل اإلعالم وتكنولوجيا بجامعة *  
 Culture Technology                     أستاذ في الدراسات اإلعالمية بجامعة أمستردام من مؤلفاته:  **

 .21مرجع سابق، ص )المفاهيم والوسائل والتطبيقات(، اإلعالم الجديد عباس مصطفى صادق، 1 

 .21، صالمرجع نفسه 2
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 نظرية الحضور االجتماعي:   5.1.2

ارتكزت هذه النظرية على المقارنة بين نوعي االتصال من حيث الحضور 
االجتماعي المباشر الذي تزيد فيه قوة التأثير عنها في االتصال عبر الحاسوب 
وذلك من خالل اللغة المستخدمة اللفظية وغير اللفظية كاإلشارات واالنفعاالت 

ي ال يتواجد في االتصال عبر الحاسوب بنفس والصوت وغيرها، األمر الذ
المستوى، إن العامل الحسم في االتصال بواسطة الوسائط المتعددة هو الحضور 

بعاد المتعلقة بدرجات االتصال اإلنساني االجتماعي والذي يشمل العديد من األ
لتجريبي ومنها "المودة"، "الفورية"، األبعاد اإلنسانية وغير اإلنسانية، ركز التقويم ا

لنموذج الحضور االجتماعي على ما إذا كان الحضور االجتماعي أكثر فاعلية 
من التأثير االجتماعي، وكيف يمكن للحضور االجتماعي أن يالئم المفهوم الجديد 

 1للوسائط المتعددة ويعالج المتطلبات المختلفة.

 مدخل بافلك لإلعالم الجديد:  5.1.2

إن المشهد الخاص بتكنولوجيات اإلعالم  «pavlikبافلك، »بالنسبة 
الجديدة يتغير بمثل سرعة تطور هذه التكنولوجيا، وهي تحدث تغييرا راديكاليا في 
كل ما يتعلق بالطريقة التي نتواصل معهم كما أنها تغير كافة أوجه الحياة التي 
ة نعيشها من بناء العالقات الشخصية إلى خلق المصادر المالية والرعاية الصحي

 2.وغيرها

                                                             
، األردن، عالم الكتب الحديث، 7، طوالتنظيراإلعالم الجديد بين التأصيل مرفت محمد شريف العرضاوي،  1

 .23، ص2072
أبحاث المؤتمر الدولي إعالم ، مصادر التنظير وبناء المفاهيم حول اإلعالم الجديدعباس مصطفى صادق،  2

 .32.ص2009أبريل  9-1جديد، تكنولوجيا جديدة، لعالم جديد، جامعة البحرين،
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يعلن عن مبتكر جديد وهو يرى ضرورة توفر خريطة طريق  يومفي كل ف 
طار مفاهيمي لفهم أبعاد وآثار تكنولوجيا اإلعالم الجديد، وواحدة من أدوات رسم  وا 
هذه الخريطة تكمن في فهم وظائفها األساسية وهي اإلنتاج، التوزيع، العرض 

تالقي والتماهي والتخزين. وبالرغم من أن هذا المدخل يبدو محدودا بسبب حاالت ال
بين خطوط وسائل االتصال لكن من المفيد تمييز الخطوط الموضحة لتكنولوجيا 

 1اإلعالم الجديد.

 بحوث الوسائط المتعددة:  3.1.2

رغم أن البحوث الوسائط المتعددة واستخداماتها في وسائل اإلعالم الزال 
إلى بعض حديثا نسبيا، فإن البحوث القليلة التي أجريت في هذا المجال انتهت 

الخالصات النظرية التي قد تكون مرشدة في تطوير نظريات في المستقبل تتعلق 
ن وسائل أومن هذه الخالصات  ،بهذه السمة الفريدة التي يتميز به اإلعالم الرقمي

اإلعالم اإلخبارية لم تستفد حتى اآلن بكامل المميزات الكثيرة التي تتيحها الوسائط 
القصة اإلخبارية، فالصحافة اإللكترونية ال تحركها المتعددة على صعيد رواية 

الرغبة في االستفادة القصوى من الوسائط بمعنى أن هذه الوسائط الزال ينظر لها 
على أنها إضافة للنص وليست عنصرا رئيسيا يمكن استخدامه لرواية القصة 

  2.الخبرية
 

                                                             
 .32ص مرجع سابق، ، المفاهيم حول اإلعالم الجديدمصادر التنظير وبناء عباس مصطفى صادق،  1

  2 المرجع نفسه، ص32. 



نولوجيااإلطار النظري                الفصل األول: االتصال السياسي والتك  

 

125 
 

إلى أن القصص التي تم ربطها بالصفحة  « Quandt،*كوانديت»وقد خلص 
الرئيسية في المواقع اإلخبارية الرئيسية على الويب في الواليات المتحدة وأوروبا 

 1تؤكد النقص الواضح في محتوى الوسائط المتعددة.
 

التغيرات التي تنتج عن تحويل منتج  «Manovich، **مانوفيتش»وقد وصف 
أنه "ترميز تحولي في إشارة إلى عملية نقل المنتج ثقافي قائم إلى تكنولوجيا جديدة ب

اإلعالمي من نمط إلى نمط أخر، والمثال على ذلك تحويل أنماط إنتاج الفيديو 
  2التقليدي إلى فيديو رقمي.

 

وأنواع الرسم، والصور  "الغرافيكية"أن كل األشكال  مانوفيتشإذ يعتبر 
والمؤثرات، واألصوات، والنصوص أصبحت تتم بواسطة الكومبيوتر، وقد جاءت 
تكنولوجيا المعلومات بحالة التزاوج واالندماج بين صناعات كانت مختلفة جدا في 

 3السابق، وهي استخدام الكمبيوتر ووسائل اإلعالم، ونظم االتصاالت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

                      The Role Of Online Communication" من مؤلفاته: Munster"أستاذ في االتصال بجامعة  * 
 .339، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالمحسني محمد نصر،  1
     The language of new media          هو بروفسور في علم البرمجيات في جامعة "نيويورك" من مؤلفاته: ** 
 .339المرجع نفسه، ص  2
 .27مرجع سابق، ص)المفاهيم والوسائل والتطبيقات(،  اإلعالم الجديدعباس مصطفى صادق،  3
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فمن خالل تطرقنا إلى المقاربات النظرية لإلعالم الجديد اتضح أنها مازالت في  
مرحلة التوصيف والتأسيس لحقلها المعرفي واإلجرائي وهذا راجع لحداثة الظاهرة 

 1 ،والتحوالت المستمرة التي تطرأ عليها
 

نتداولها وتعدد الظواهر المتصلة بها وتنوع المصطلحات المتداخلة والمتجاورة التي 
في كثير من األحيان دون الوعي بحمولتها المفهومية وبخصوصية الظواهر التي تحيلنا 

  2عليها."
 

خطي )انتاج، نص، جمهور( إلى دراسة التفاعل والتداخل الفاالنتقال من الشكل 
األجهزة والنشاطات والممارسات واألشكال الثالث، )والترابط المتبادل بين المستويات 

 .تشكل التراكم العلمي( يتطلب فترة ليترسخ في البحوث و التنظيمية
 
 

 

 

 

 

                                                             
 .29، مرجع سابق، صالميديا الجديدةالصادق الحمامي،  1
 .71، صالمرجع نفسه 2
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 أثناء الحمالت االنتخابية الوسائط اإللكترونيةاستخدام المبحث الثالث: 

تعتبر الحمالت االنتخابية من بين أهم العمليات المهمة في العمل السياسي، وقد 
برزت في العصر الحديث كمظهر من مظاهر الممارسة الديمقراطية وكآلية من آليات 

ن تعددت أشكالها تعكس قيمة العمل االنتقال إلى الديمقراطية،  إن الحمالت االنتخابية وا 
عندما يعرض كل مرشح أو حزب فالمساواة في المعاملة، الديمقراطي القائم على مبدأ 

ارسين يؤدي إلى افراغ شعور لدى الممه في نفس الوقت والمدة بالتساوي فسياسي برنامج
بدوهم الحقيقي ويزداد احترامهم للسلطة المنظمة والساهرة على تسيير منطلقات الحملة 

  .االنتخابية من بدايتها إلى نهايتها
 

تقدم فرصة التساوي بين جميع األحزاب السياسية والمرشحين  االنتخابيةفالحمالت 
سواء كانت مساندة أو معارضة، فهذه األحزاب تسعى إلى استمالة الرأي مع بعضهم 

يجب أن  ولتحقيق هذه االستمالة العام إلى برنامج ما يكون انتماؤه من صلب المجتمع،
التأثير  في فنيات تستعمل عوامل مبهرة وأن، تكون الرسالة قصيرة وقوية وذات تأثير

 .قناعواإل

ث يمثل حيعالم شر هذه الرسائل عبر قنوات مختلفة من وسائل االتصال واإلتتن 
ألي استحقاق انتخابي، فهو الشريك الفعلي الذي يرافق الخطة  فقريهذا األخير العمود ال

ى ومع انتشار الشبكة العنكبوتية أضح ،االنتخابية من بدايتها األولى وحتى نهايتها
واسع من  نترنت كوعاء انتخابيالسياسيون ومستشارين الحملة االنتخابية يتجهون إلى اإل

وهو ما أصبح يعرف لدينا اليوم باسم الحمالت االنتخابية  ،اجل كسب المزيد من األصوات
 لكترونية.اإل
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ليه لى تغيير ما يمكن أن يطلق عأدت التطورات المتالحقة في تكنولوجيا الرقمية، إ
طبيعة المجال العام الذي يعيش فيه األفراد، حيث أصبح لديهم القدرة على التعبير عن 

لى المدني القدرة عآرائهم في قضايا السياسية العامة، وأصبح لدى مؤسسات المجتمع 
يم عتجميع مصالح األعضاء دون قيود، وهو ما يعتبره كثير من الباحثين ضروريا لتد

الممارسة الديمقراطية، وتأتي أهمية األنترنت من تلك التطورات السريعة التي تشهدها 
 1سواء في خصائصها الفنية كوسيلة اتصال، أو في عدد مستخدميها.

قَدر عدد المواقع اإللكترونية على شبكة األنترنت حتى شهر ديسمبر من عام 
وحدها،  م0202مليون موقعا في  00.2مليون موقع، بزيادة قدرت ب 022بم 0202

مليون موقع، بينما قدر عدد المدونات الشخصية  866.3إلى  م0200ثم ارتفع في عام 
قدر الموقع المتخصص ستاتسبوتينغ حيث ، م0202مليون مدونة حتى أواخر  020ب
،Statspotting  2مليون موقع إلكتروني. 688بنحو  م0200عدد المواقع حتى ديسمبر  

قدمه نترنت وما تها اإلعالم الرقمي وخاصة األالثورة االتصالية التي أحدثي ظل ف
ة واتصالية فريدة من نوعها، دفع بعض السياسيين إلى استخدامها من خدمات إعالمي

 ، بما فيها الحمالت االنتخابية.مكثف في مختلف نشاطاتهم السياسيةبشكل 

 

 
 

 

 

                                                             

، القاهرة، الدار المصرية 0طالعالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر اإلنترنت،  خيرت عياد، أحمد فاروق، 1  
 .076، ص 0202اللبنانية، 

 . 07ص  ،مرجع سابق، مهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب،  2 
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 .االنتخابيةالحمالت  نترنت فيبداية استخدام ال  .1

رغم فعالية الحمالت اإلعالمية السياسية عبر الصحافة المكتوبة واإلذاعة 
والتلفزيون إال أن تكاليفها الباهظة جعلت السياسيين يبحثون على وسائل إعالمية 

طور التكنولوجي مع التف ،واتصالية أخرى تكون في مستوى فعاليتها، ولكن أقل تكلفة منها
نترنت، أصبحت بالنسبة للكثير من السياسيين البديل المثالي الذي عرفته خدمات األ

 الغوتكلف مب لمختلف الوسائل اإلعالمية األخرى، خاصة وأنها تختصر عامل الوقت
 1 .ضخمة

نترنت بأن األ  اتضح م0222مريكية عام ففي دراسة عن االنتخابات الرئاسية األ
من  نترنت لكلفقد اتاحت األكانت محورية كوسيلة اتصال في الحملة االنتخابية، 

، باتالمعلومات أثناء هذه االنتخا عالمين والناخبين فرصا واسعة لتبادلالمرشحين واإل
بطرق متقدمة بحيث أتاحت للناخبين الدخول لكترونية للمرشحين وصممت المواقع اإل

، كما مكنت الناخبين من للخطب واألحاديث الكاملة للمرشحين نصا وصوتا وصورة
صل مع المرشحين من خالل البريد اإللكتروني والمناقشات الجماعية، بل كان التوا

 2لألنترنت دور مهم في جمع التبرعات للحملة وتجنيد المتطوعين. 

 

 
 

 

 

 

                                                             

الجزائر، مخبر بحث علم اجتماع االتصال للبحث  ،الجزائراالتصال السياسي في ، وآخرون فضيل دليو 1 
 .082ص ،0202، والترجمة

 .077ص ، مرجع سابقالعالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر اإلنترنت،  خيرت عياد، أحمد فاروق، 2 
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مريكية بعد االنتخابات الرئاسية األ بيوريسيرش"ووفقا للدراسة التي أجرها مركز "
، تبين أن نسبة من تابعوا هذه االنتخابات على شبكة االنترنت من م0222لعام 

فقط في االنتخابات الرئاسية لعام  %11، بعد أن كانت %92األمريكيين بلغت 
نترنت لالطالع على أخبار مليون أمريكي اتجهوا إلى األ 22أي ما يعادل ، م0222

  1االنتخابات يوميا.

السياسة بقوة في االنتخابات الرئاسية األمريكية نترنت إلى عالم بدأ دخول األقد ل
حيث كانت أول انتخابات طرحت تلميحات حول إمكانية تفعيل دور  م0222لعام 
نترنت في النشاطات السياسية، خاصة وأنها لعبت دورا مهما في جمع التبرعات، األ

التي  شبابإلى جذب اهتمام فئة ال مما أدىعالمية االنتخابية وفي تنظيم الحمالت اإل
أعمارهم من األفراد الذين تتراوح  %08أن نسبة تكن تهتم من قبل باالنتخابات، حيث لم 
نهم ، قاموا بالتنسيق فيما بي«جون كيري»تطوعوا لتنشيط حملة سنة،  82و 03بين  ما

 2.باستخدام االنترنت

 م0223ذكرت دراسة أجراها مركز" بيو" لألبحاث عن االنتخابات االمريكية  حيث 
ل نترنت والبريد االلكتروني والرسائمن األمريكيين البالغين يستخدمون األ %14أن 

حصلوا على أخبار  %18وأن  ،سياسية في هذه االنتخاباتالنصية القصيرة ألغراض 
من األمريكيين  %08، وأن نترنتمن خالل األ م0223ومعلومات عن انتخابات 

 ومشاهدة مواد الحملة االنتخابية للحزبين الديمقراطينترنت لقراءة الراشدين استخدموا األ
 3عالم عليها.والجمهوري كاملة دون تدخل الرقابة التي تفرضها وسائل اإل

                                                             

 .082، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو  1 
 .086، صالمرجع نفسه 2 

 .007مرجع سابق، صالعالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر اإلنترنت،  خيرت عياد، أحمد فاروق، 3 
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Segoléne  ،*سيقول رويال» زعيمة الحزب االشتراكي استخدمتففي فرنسا 

Royal»  1.م0227لألنترنت وطرقها الجديدة أثناء حملة انتخابات فرنسا الرئاسية 

كانت متحمسة لالتصال  « koizumi، **كوزومي»كما أن اليابان خالل إدارة  
، فضال عن مراجعة قانون م0222السياسي من خالل االنترنت وبدأت ذلك عام 

نترنت واستخدامها لإلسهام في التطور الكبير نحو األ م0228االنتخاب في عام 
 2المستقبلي في الحمالت االنتخابية.

أنه ال يوجد سياسي ألماني واحد ال يستخدم شبكة اإلنترنت  ومن الالفت للنظر
في الدعاية عن برنامجه االنتخابي ونشر رؤيته الخاصة إلنعاش ألمانيا اقتصاديا 

من المحال في وقتنا الحالي أن يتمكن السياسيون األلمان ذلك ، يعلل واجتماعيا وسياسيا
نتخابات دون لمنافسة في االمن إثبات وجودهم على الساحة، أو أن يقوموا على ا

 3االستعانة باألنترنت." 

 

 

 

 
 

                                                             

 Les drois des enfantsمن مؤلفاتها:   ، تقلدت عدة وزراء سياسية فرنسية منتمية للحزب االشتراكية * 
، القاهرة، دار 0الخزامي، ط، تر: عبد الحكم احمد الحملة اإلعالمية والتسويق السياسيفيليب ماريك،  1 

 .082، ص0200الفجر،
  ** هو رجل سياسي ياباني، تقلد منصب الوزير األول 0226-0220.

 .002، ص0202، ، القاهرة، الدار المصرية السعوديةنترنتالميديا الجماهرية وال أحمد بدر،  2 
 .06سابق، ص، مرجع التسويق السياسي على الوسائط اإللكترونيةمحمد سيد ريان،  3 
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 السباب التي دفعت إلى استخدام النترنت في الحمالت االنتخابية. .9

تقسم هذه األسباب إلى ثالثة مجموعات تتمثل في األسباب السياسية، االقتصادية، 
 1االجتماعية والثقافية. وهي على النحو التالي:

 السباب السياسية: 1.9

تتعلق بالتراجع الواضح في مشاركة المواطنين في التصويت في االنتخابات  
 األمر الذي دفع إلى البحث عن الوسائل التي يمكن أن تدفعهم إلى المشاركة. 

 السباب االقتصادية: 9.9

ة في نطاق لكترونيشك في أن التكلفة المنخفضة لتوظيف وسائل االتصال اإل ال
ف هذا التوظيلى إكانت من أهم األسباب التي أدت  الحمالت االنتخابية المعاصرة

 واتساع نطاقه.

 السباب االجتماعية والثقافية: 0.9

أدى اتساع نطاق استخدام تكنولوجيا االتصال واإلعالم الى بروز تشكيالت 
اجتماعية في المجتمعات المعاصرة، فالشريحة االجتماعية التي تملك مهارات 

 استمرارباستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في عملها وفي حياتها الخاصة تتنامى 
 ، ومن تم فقد ازداد اهتمامبنة في هذه المجتمعات خاصة الشباوتضم قطاعات معي
بها من أجل اجتذابها للمشاركة السياسية ومن تم كان الوصول األحزاب السياسية 

 اليها من خالل الوسائل المالئمة لها ولخصائصها النوعية.

                                                             

 لجزائر،ا مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير،، تكنولوجيا االتصال الحديثة والحمالت السياسيةنهلة حفيظي،  1 
 .83، ص0200/0200جامعة باتنة، 
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 المزايا التي توفرها النترنت للحمالت االنتخابية .0

ية في الحمالت االنتخابمن المزايا التي يمكن لشبكة األنترنت أن توفرها لمخططي 
قناع الناخبين بالمرشح الذي يسوقونه هي:  تحقيق أهدافهم وا 

 نترنت مخططي تقديم معلومات كاملة وفورية عن المرشح فقد مكنت األ
 1الحمالت االنتخابية من تقديم معلومات وأخبار عن المرشح والحزب.

   ع على المواقتسهيل عملية متابعة ما ينشر أو يبث في وسائل اإلعالم أو
 2لكترونية عن المرشح لالنتخابات.إلا
  أهم ما يميز جمهور  من نتزيد من تنشيط فعاليات الحمالت االنتخابية أل

 3.ينالحمالت االنتخابية هو كونهم نشطاء سياسي
   تمكن المرشحين من مخاطبة جماهير واسعة وفئات اجتماعية مختلفة، في

 4اإلعالم األخرى. وقت قصير وبتكلفة أقل مقارنة بوسائل
   تسمح لجمهور الناخبين من متابعة مختلف مستجدات الحمالت االنتخابية

دون أن تخضع لرقابة حراس البوابة اإلعالمية، بمعنى آخر أنها ال تتعرض 
 5للتحريف أو التشويه.

   لإلعالمين عن المرشح، وتوفير المادة قدرة االنترنت على توفير المعلومات
 6ية على الموقع االلكتروني.الصوتية والفيلم

                                                             

 .073مرجع سابق، صالعالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر اإلنترنت،  خيرت عياد، أحمد فاروق، 1 
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   شخصية بين المرشح مساعدة مخططي الحمالت االنتخابية ببناء عالقة
، فقد أصبح لدى مخططي الحملة القدرة على تحقيق التواصل بين والناخبين

 1.المرشح والناخبين
   مساعدة مخططي الحمالت االنتخابية على تجنيد المتطوعين للمشاركة في

نيد في تجالحملة من مختلف الواليات حيث تعتبر وسيلة اتصال أساسية 
 2.الناشطين المتطوعين في االنتخابات

  ألحزاب اقد وضع نترنت وسيلة سريعة ومفضلة لجمع األموال، فقد أصبحت األ
محددة “ Online Web ”تهم حول العالم صفحاتالسياسية الذين يديرون حمال

أو حتى نوافذ كمبيوتر، تمكن المتعاطفين من اظهار تدعيمهم لعمليات التبرع 
 3.مع حلقات ربط مؤمنة من خالل استخدام كروت ائتمان

   يقدم الموقع الجدول الزمني للحملة والذي يحدد ما هو قادم من الرحالت
التعبئة والحشد مع تحديد األماكن واألزمنة االجتماعات العادية واجتماعات 

 4.المخططة بالنسبة للمرشحين
   لكترونية أو مدونات المرشح المنشأة بصورة إتقدم حلقات ربط إلى مواقع

 5.مستقلة
  لكتروني حيث تسمح بإرسال الرسائل وطرح توفر االنترنت خدمة البريد اإل

 6.أسئلة محددة على السياسي والحصول على إجابات

                                                             

 .607مرجع سابق، صالعالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر اإلنترنت،  خيرت عياد، أحمد فاروق، 1 
 .078، صالمرجع نفسه 2 
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 .078، ص المرجع نفسه 4 
 .032المرجع نفسه، ص 5 
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أصبح اآلن يطلق على استخدام األنترنت كوسيلة اتصال في الحمالت االنتخابية 
 بالحمالت االنتخابية اإللكترونية.

 الحمالت االنتخابية اإللكترونية: .1

هي نشاطات اتصالية سياسية مخططة ومنظمة تقوم بها األحزاب السياسية 
جل ألكتروني من إلخوض غمار االنتخابات عبر وعاء األحرار المرشحة والمترشحين 

تروني ومن لكجمهور الناخبين فتستفيد من البريد اإلمن ممكن الوصول إلى أكبر عدد 
 مزايا الملتيميديا لعرض برامجها، مختصرة بذلك الجهد والوقت والمال.

 لكترونيةإدارة الحمالت االنتخابية اإل  1.1

يتطلب تغييرات جذرية للحمالت االنتخابية  اإللكترونيةإن قرار اعتماد الحملة 
 بصورتها السائدة. 

الجانب األول بالهيكل التنظيمي للحملة، إذ أن الهيكل التنظيمي يتعلق 
ول إعالمي ؤ ول مالي ومسؤ للحمالت االنتخابية المنظمة يحتوي عادة على مس
ي مليه تقنية في أوكأي ع ،ومنسق أعمال المتطوعين باإلضافة إلى رئيس الحملة

مؤسسة البد من أن يتم تغيير هذا الهيكل التنظيمي، بما يتالءم مع متطلبات التقنية، 
 .1بحيث يضم مسئواًل عن نظم المعلومات

الجانب اآلخر المهم الذي البد من النظر إليه بعين االعتبار هو تخصيص 
ميزانية كافيه لهذا المشروع، حيث أنه ال يمكننا التحدث عن مقدار محدد نظرًا 

من مرشح آلخر، لكن من األفضل أن الختالف ميزانيات الحمالت االنتخابية 

                                                             

 .لكترونياالنتخابية اإللكترونية والملصق اإل بين الحملة جالل السيد سليمان،  1 
 [www.surantime.com]                     .00:82على الساعة  07/20/0206 تاريخ المعاينة يوم     
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بة ة االنتخابية، وهي النسة اإلجمالية للحمليناز يتقريبًا من الم %85 نسبةيخصص 
األكثر تداواًل لدى مجموعة من الباحثين في هذا الجانب، علمًا بأن الحمالت 
االنتخابية على المستوى الدولي تدر أرباحًا على المرشحين؛ فهي من مصادر دعم 

 1.ة وليس من مصادر الصرف، وذلك العتماد نظم جمع التبرعات اإللكترونيةيالميزان

 لكترونية.الحمالت االنتخابية اإل خطوات إعداد  9.1

الحمالت االنتخابية اإللكترونية كأي حملة انتخابية تتطلب عدة خطوات 
 إلعدادها هذه الخطوات تتجسد في النقاط التالية:

 

 شراء العنوان اإللكتروني:   1.9.1

لبوابة الحملة  URLشراء العنوان اإللكتروني في هذه العملية هي أول خطوة 
اإللكترونية ونشره على األنترنت بالشكل الذي يمكن محركات البحث من إعطائه 

ذا بشكل رسمي بأن ه وفي هذا الصدد يجب أن يقوم المرشح بالتصريح 2أولوية،
وذلك  ،وجودة به تمثل وجهة نظره الشخصية، وبأن المعلومات المالموقع يمثله

سب يديولوجيته السياسية، التي يمكن أن تنع اي يتجنب المعلومات المتناقضة ملك
 3إليه في مواقع الكترونية أخرى.

 
 

 
 

                                                             

 مرجع سابق.  ،لكترونيبين الحملة االنتخابية اإللكترونية والملصق اإل جالل السيد سليمان،  1 
 .02، ص مرجع سابق، 1إدارة الحمالت االنتخابية، طمحمد منير حجاب،  2 
 .808، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 3 
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 وضع استراتيجية تضمن دخول أكبر عدد من المستخدمين للموقع:    9.9.1

يتم من خالل هذه الخطوة اختيار عنوان سهل الحفظ واإلعالن عنه في جميع 
، وأيضا اإلعالن عن بالمرشح وعن طريق وسائل اإلعالم المطبوعات الخاصة

 1.لدى المواقع اإللكترونية الشهيرةالموقع 
 

 اختيار شركة مناسبة لتنفيذ المشروع:   0.9.1

يجب على المرشح أن يختار شركة ذات خبرة وشهرة في مجال التكنولوجيا 
اإلعالمية، التي يجب أن توفر له الدعم الفني المناسب، من خالل توفيرها 

  2عالية في مجال التقنيات اإلعالمية اإللكترونية.ألشخاص مؤهلين وذوي كفاءة 
 

 التصميم:  1.9.1

ون يجب أن يكيقصد بالتصميم الشكل الخارجي للموقع، فتصميم الموقع 
بسيطا، جذابا ومميزا وال يتطلب وقتا طويال للتحميل، وأن يركز على ما يحتاجه 

ط الموقع بتير الناخبون وعدم اللجوء ألي زيادات ال معنى لها، كما يجب أن 
  3.الشبكات االجتماعيةب

 

 وضع نظام إلدارة المحتوى: 5.9.1

ومن األمور التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في إعداد الحمالت االنتخابية 
اإللكترونية هو وضع نظام إلدارة المحتوى، الذي يجعل من تحديث المعلومات 

 4بالموقع سهلة وسريعة.
                                                             

 .02مرجع سابق، ص إدارة الحمالت االنتخابية، محمد منير حجاب،  1 
 .208، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 2 
 .28، مرجع سابق، صالتسويق السياسي على الوسائط اإللكترونيةمحمد سيد ريان،  3 
 .808، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 4 
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 لكتروني:الحمالت االنتخابية والبريد اإل  .5

لكتروني يسمح للمرشح السياسي والحزب السياسي إن االستخدام الفعال للبريد اإل
حيث تمكنهم من ارسال ماليين الرسائل الى جماهير أن يسيطر على الساحة االنتخابية 

  .عريضة ومتباعدة

 نترنت منذ ظهورها، حيث تشيريعد البريد اإللكتروني من أكثر استخدامات األ
 ،إلى أن نصف مستخدمي األنترنت يقضون معظم وقتهم مع البريد اإللكترونياألبحاث 

 لكتروني فيعلى البريد اإلإلى االعتماد مخططو الحمالت االنتخابية هذا ما دفع 
التواصل مع الناخبين واقناعهم بدعم مرشح معين، ففي االنتخابات الرئاسية األمريكية 

لكترونيا مرة على األقل أسبوعيا يحثهم إد من األمريكيين يتلقون بري ℅90 تبين أن
 1على دعم مرشح معين أو مناقشة قضايا الحملة. 

لكتروني له دور كبير في إيصال رسالة المرشح للناخبين، وهنا البد من فالبريد اإل
لمرشح تمكن االتركيز على أهمية هذه الخدمة ، ألنها وسيلة مجانية وسهلة االستخدام، 

كن لكتروني، فقد تمجمع أكبر قدر ممكن من عناوين البريد اإل والمتطوعين معه في
، م0222ته االنتخابية لرئاسيات عام لمرشح الحزب الجمهوري "جورج بوش" في حم

لكتروني، وذلك عن طريق الطلب من مستلمي من جمع أعداد هائلة من عناوين البريد اإل
ليضاف  لكترونيبريدهم اإل إرسالها ألصدقائهم، الذي بدورهم يمكنهم كتابةالرسائل 

  2ضمن القائمة، وكذلك إعادة إرسال هذه الرسائل ألشخاص آخرين وهكذا.

                                                             
دراسة على حملة انتخابات -استخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسيخيرت عياد،  1

 .208مرجع سابق، ص ،9880ة الرئاسة المريكي
 .208، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 2
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في و لكتروني أداة في التواصل مع الشباب كما يمكن أن تكون رسائل البريد اإل
 1محاربة الفكرة السائدة عند الشباب حول المرشحين كبار السن غير مواكبين للعصر.

لكتروني وسيلة اتصالية تسويقية فعالة ال يمكن االستغناء عنها في البريد اإلف
فترات الحمالت االنتخابية، فعلى األحزاب السياسية والمترشحين أن تجيد توظيفها بما 

 ن تستخدمها كأداة لتسويق السياسي في غير فترات الحمالت،أو يخدم أهدافها التسويقية، 
ية اء قاعدة جماهيرية عريضة أثناء الحمالت االنتخابالقدرة على بنلكتروني له فالبريد اإل

التسويقيين المحافظة على هذه القاعدة الجماهيرية بعد انقضاء الحملة فعلى المستشارين 
ليس و عن طريق ارسال رسائل عبر البريد اإللكتروني، فهو وسيلة لتسويق السياسي 

 لتسويق االنتخابي فقط.

 إنشاء موقع خاص للحزب أو للمرشح: .4

 شح من أهم أدوات الدعاية اإللكترونية على األنترنتر يعتبر الموقع اإللكتروني للم
فهو بمثابة المكان الرسمي الذي يتوقع الناخبون أن يجدوا فيه ضالتهم وتوقعاتهم عن 

 2شخصية المرشح وأفكاره وخططه وبرنامجه االنتخابي وكيفية التواصل معه.

رسالة الحزب أو المرشح إلى الجماهير  تتمثل أهمية إنشاء الموقع في توصيل
لتحسين صورته الذهنية، ولتطوير وتحديث الرسالة اإلعالمية، وتحقيق التعامل مع 
زوار الموقع، ولتخفيض نفقات التسويق السياسي باعتباره أقل الوسائل تكلفة، كما أن 

ين طوال هتمالموقع يعتبر بنفسه حملة إعالمية على مدار الساعة، إذ أنه متاح لكل الم
 3الوقت، مما يحقق خدمة أفضل للتعرف على نشاط المرشح أو الحزب.

                                                             
 .003، مرجع سابق، ص التسويق السياسيعالء بسيوني الرميلي،  1
 .20، مرجع سابق، صالتسويق السياسي على الوسائط اإللكترونيةمحمد سيد ريان،  2
 . 020، مرجع سابق، صاالنتخابيةإدارة الحمالت محمد منير حجاب،  3
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  مواقع التواصل االجتماعيالحمالت االنتخابية و  .7

مواقع التواصل االجتماعي هي المواقع الضخمة التي تجمع اآلالف بل الماليين 
وين تكأين يمكنهم من تكوين صداقات ومشاركة صورهم وملفاتهم، كما يمكنهم من 

 1الجمعيات واألحزاب وعقد التحالفات وتنظيم الحمالت اإللكترونية.

تفيد مواقع التواصل االجتماعي المرشح في شرح مواقفه السياسية بوضوح، كما 
تمكنه من صنع الصورة السياسية التي يريدها، وهي في مجملها عبارة عن مساحة 

ماعي باينة من حيث المستوى االجتافتراضية تشهد إقباال واسعا من فئات المجتمع المت
 2أن أكثر زوارها هم من فئة الشباب.والثقافي والسياسي، وحتى العمري، حيث 

نترنت ومواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتوتير وغيرها ن استخدام األإ
في االنتخابات والدعاية السياسية في جميع انحاء العالم، بداية من ليست فكرة جديدة 

االنتخابات المحلية ووصوال لالنتخابات الرئاسية، ولكن الغريب والجديد أن يكون لهذه 
لك ، وأقرب مثال على ذاألدوات دور مباشر في الفوز في هذه االنتخابات أو خسارتها

هو فوز الرئيس األمريكي باراك أوباما بفترة رئاسية جديدة ، ولم يغب عن المتابعين 
تقني الدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي في هذه والمحللين في المجال ال

 3 االنتخابات والدعاية لباراك أوباما وحزبه وبرنامجه االنتخابي.

ام في حسن استخدلوجيا أوحملته االنتخابية استخدام هذه التكنو  أوباماجاد أوقد 
اصر المؤثرة عنمن الالعديد الدعاية لنفسه وحشد الناخبين بجانبه، فقد قام الرجل بدمج 

ل كثر من شبكة تواصأفي الدعاية لنفسه على الشبكات االجتماعية، مثل استخدام 

                                                             
 .06، مرجع سابق، صمدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري،  1

 .008، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 2
دارة االنتخاباتعبد الرزاق الدليمي،  3  .020، ص0202، األردن، دار اليازوري، 0، طاالعالم وا 
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اجتماعي ومنهم فيس بوك وتوتير وجوجل ، وهم األكثر شعبية وقوة تأثير، وكذلك 
التواصل المباشر بين أوباما ومحبيه وناخبيه، وذلك عن طريق التواصل معهم مباشرة 

أو عمل اجتماعات مباشرة على الهواء تغريدات على تويتر على فيس بوك أو عمل 
ملئ سمع وبصر معظم  أوباماصبح أعلى خدمة دردشة جوجل بلس المرئية، حتى 

  1المستخدمين األمريكيين لهذه المواقع مما كان له تأثير مباشر على أصوات الناخبين.

 لوحة اإلعالنات أو الشريط اإلعالمي:  .0

بالدفع لصاحب موقع ما ليضع لوحة إعالنية بشعار الحملة يقوم المرشح أو الحزب 
أو برسالة داخل الموقع، وهذه اإلعالنات تساعد على تعزيز العالقات بين المرشح أو 

 2الحزب وبين الناخبين.

االستراتيجية التسويقية التي يستخدمها السياسيين في الحمالت  .2
 3لكترونية:االنتخابية اإل 

   شراء كلمات أساسية مختارة جدا على محركات البحث، وهذا من أجل إعادة
لخاصة لكترونية اإتوجيه متصفحي "النت" إلى الطريق التي توصلهم إلى مواقع 

 بالمترشح )مدونة، موقع رسمي للحزب، مواقع في الشبكات االجتماعية..(
 

 لكي تزيد من الضجة المدوية على األنترنت  *مضاعفة المدونات الصديقة
إليهم  نترنت الذين يمكن الوصولوالتي ال تسمح فقط بمزيد من فئات متصفحي األ

 .ولكن أيضا لتضليل محركات البحث
                                                             

دارة االنتخابات، عبد الرزاق الدليمي،  1   .020، صمرجع سابقاالعالم وا 
 .020، مرجع سابق، صإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  2 
 .020، مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسيفيليب ماريك،  3 
الحزب الذين طلب منهم المساعدة بافتتاح يقصد بها المدونات التي يديرها مباشرة فريق الحملة، أو نشطاء  * 

 مدونات ذاتية لهم.
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   شراء إعالنات على مواقع إلكترونية غير سياسية وحتى تجارية في البلدان

 ممتازة إذا كانت األماكن ومواقعالتي تسمح بذلك، ومن ثم تحقيق عملية استهداف 
 االلكترونية مختارة جيدا.

 

  طه ون رب، دالشبكة االجتماعية لنشر اإلعالم لكترونية داخلإاستخدام مواقع
  .بصورة صريحة إلى السياسي

 

نترنت في مجال الحمالت النتائج واآلثار التي تتولد عن استخدام ال   .18
  1االنتخابية:

  القواعد القانونية المنظمة الستخدام هذه األدوات في بروز الحاجة إلى وضع
 نطاق إدارة الحمالت االنتخابية.

 

    ا يتطلب استخدام هذه األدوات تطوير على مستوى تقنيات الحملة االنتخابية
في إعداد رسائل الحملة االنتخابية التي سيتم نشره من خالل هذه الوسائل نوعيا 

 الجديدة.
 

  متخصصين في تكنولوجيا االتصال ستشارين ازدياد الحاجة إلى م
  .والمعلومات في نطاق إدارة الحمالت االنتخابية المعاصرة

                                                             

 .002، مرجع سابق، ص التسويق السياسيعالء بسيوني الرميلي،  1 
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 في الجزائرنترنت االتصال السياسي وال  المبحث الرابع:

 :االتصال السياسي في الجزائر .1

 ذي ال يعدو أن" االتصال يشكل عصب النظام السياسي الكارل دويتشيقول         
 واسعة."يكون شبكة اتصالية 

 إقرار التعددية الحزبية.قبل في الجزائر واقع االتصال السياسي  1.1

سنة في حياة األمم  05 ،اإلشارة أن عمر الدولة الجزائرية فتيبداية البد من 
تناضل من كانت  م2691عمر قصير كخمس دقائق في تاريخ األمم. فالجزائر قبل 

أجل استقاللها من االستعمار الفرنسي، فالمؤسسات السياسية والدساتير الشرعية لم 
 .م2691تعرف النور إال بعد 

وتاريخية طوال فترة الستينيات، السبعينيات عرفت الجزائر أحداث مهمة 
، ل مباشرةالستقالوالثمانينيات كالصراعات واالنقسامات الستحواذ على السلطة بعد ا

يس ، انقالب العقيد بودين ضد الرئشتراكية التي أقرت الحزب الواحداالعتماد على اال
ت وسائل حيث أصبح هذه األحداث انعكست على النظام اإلعالمي، ، كل*بومدين

 السلطة. ، إذاعة وتلفزيون في قبضة اإلعالم من صحافة مكتوبة

إن النظام السياسي الجزائري بعد االستقالل، كان منغلقا على نفسه، يعمل في 
مشاركة بإطار من السرية وما تنص عليه التعليمات االشتراكية التي ال تؤمن كثيرا 

القوى الخارجية عن حلقة النظام السياسي، ونتيجة لذلك، ال يمكننا الحديث عن 

                                                             

 .030، 032، 032صأنظر  معلوماتلمزيد من ال * 
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يعني -في أبسط معانيه-االتصال السياسي في الجزائر، باعتبار أن هذا االتصال
 تبادل المعلومات بين الحاكم والمحكوم ومختلف القوى السياسية في المجتمع.

لم يشرك أي طرف خارج عن  لمرحلةفي هذه ا إن النظام السياسي الجزائري 
نسقه في عملية االتصال السياسي، بل كل عملية اتصال كانت في شكل قرارات 
ونصوص وتوجيهات أحادية االتجاه أي من القمة إلى القاعدة، ما دامت هياكل 
التمثيل الديمقراطي غائبة ونقصد بها البرلمان)في شكله المفتوح( واألحزاب السياسية 

وقد أكدت النصوص التشريعية المنظمة لقطاع اإلعالم آنذاك، أن  والجمعيات،
ل جزء ب في مضمونه اإلعالم ال يشكل قطاعا مستقال عن السلطة ال في شكله وال

من طبيعة التنظيم السياسي القائم على مبدأ الجماعة في المداولة واألغلبية في 
 1القرار.

نظام الحزب الواحد الذي إن اإلعالم في هذه الفترة كان موجه من طرف 
يسيطر على قطاعات الحياة العامة الجزائرية فقرارات المؤتمر الرابع لحزب جبهة 
التحرير الوطني تعتبر أن اإلعالم هو قطاع استراتيجي وتعود إليه مهمة شرح 

  2اختيارات ومواقف الحزب.

  واقع االتصال السياسي الجزائري بعد التعددية: 1.1

جسد تإن أحداث أكتوبر وما تالها من التحوالت السريعة أفرزت واقعا جديدا 
 م2191فيفري  03ذلك في بروز إطار تشريعي، تأسيسي جديد يتمثل في دستور 

يختلف في إطاره العام عن مجموع الدساتير السابقة التي عرفتها الجزائر منذ 
                                                             

 
 .89، ص0220 ، مصر، دار الكتاب الحديث،2، طاالتصال واإلعالم السياسييوسف تمار،  1
علوم  في ماجيستير، مذكرة استخدام الحزاب السياسية للصحافة في التأثير على الرأي العامفضلون أمال،  2 

 .281، ص]د.س[جامعة عنابة،  الجزائر، االعالم واالتصال،
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ة الحكم تتميز بالتعددياالستقالل حيث نص على ضرورة االنتقال الى مرحلة من 
حق  "على وجه الخصوص  82السياسية، وذلك في صيغة عامة ضمن المادة 

 1 ." السياسيإنشاء الجمعيات ذات الطابع 

بتاريخ  مولود حمروشعن رئيس الحكومة  28صدر المنشور رقم 
حيث جسد نقطة البداية في عهد التعددية واستقاللية الصحافة،  م21/23/2112

فبموجب هذا المنشور ترك األمر للصحافيين العامليين في المؤسسات اإلعالمية 
العمومية لالختيار إما البقاء في القطاع العمومي، أو تأسيس مؤسسات صحفية 
مستقلة في شكل شركات مساهمة، أو االلتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع 

مكانيات تقني عدة تسهيالت اإلطارالسياسي )األحزاب(، ومنحت في هذا  ة مالية، وا 
اإلعالم الجديد المؤرخ وتاله صدور قانون  ،ومادية )المقرات، القروض، الرواتب(

، حيث نص وألول مرة منذ االستقالل على حرية اإلعالم م2112أفريل سنة  23في 
 2والتعددية اإلعالمية والسماح للقطاع الخاص بالتواجد في هذا المجال.

ال السياسي بالجزائر من خالل أهم فضاءات االتصال سنتطرق إلى واقع االتص
 .: الصحافة المكتوبة، اإلذاعة والتلفزيون واألحزاب السياسيةالسياسي وهي

 

 

 

                                                             

، المجلة الجزائرية لالتصال، "السياسية اإلعالمية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات"صالح بن بوزة،  1 
 .48، ص2111جوان –، جانفي 23العدد 

 .41، صالمرجع نفسه 2 
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 الصحافة المكتوبة:  1.1.1

شهد الوضع اإلعالمي منعرجا حادا، سواء من حيث ملكية وسائل اإلعالم، 
  1.تحكمهاأو من حيث الممارسات، أو حتى من حيث الفلسفة التي 

في ظل هامش الحرية الذي سمح به الخطاب السياسي واإلطار التشريعي ف
الجديد لإلعالم قد فسح المجال أمام إصدار دوريات بمختلف أنواعها، وبذلك كان 

، بعنوان م2112ميالد أول يومية مستقلة باللغة الفرنسية في شهر سبتمبر من سنة 
، "الخبر"، أما أول يومية مستقلة باللغة العربية فتتمثل في جريدة "مساء الجزائر"

أيضا. وبذلك يفترض أن الجزائر  م2112وقد صدرت في شهر نوفمبر من سنة 
قد طبقت عمليا احداث القطيعة مع السياسية اإلعالمية في مرحلة األحادية 

 2.م1122لى بداية سنة إ م2110السياسية واإلعالمية التي استمرت من سنة 

غير أنه يبدو أن هذا الربط المتعجل بين التعددية السياسية والديمقراطية، هو 
الذي أدى الى التسابق نحو إنشاء المزيد من األحزاب، مما جعل عددها يفوق 
بكثير عدد واليات القطر الجزائري تبعا للتقسيم اإلداري الحالي، وفي المقابل ذلك 

لك ت الصحف سواء تلك التابعة لألحزاب أوأطلق العنان أيضا إلصدار عشرات 
 3التي ترفع شعار االستقاللية.

 أصبح الفضاء اإلعالمي الجزائري يحتوي على ما يلي:

 

                                                             

 .54مرجع سابق، ص االتصال واإلعالم السياسي، يوسف تمار،  1 
 .45مرجع سابق، ص "السياسية اإلعالمية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات،"صالح بن بوزة،  2 
 .45، صالمرجع نفسه 3 
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  الصحافة المستقلة: 1.1.1.1

 بهامش معتبر من الحرية التي لم تتمكن المستقلة الصحافة المكتوبة حظيت
اء نتيجة بالعشرية السودمن ممارستها طوال فترة التسعينيات أو ما يصطلح عليه 

الظروف األمنية المعقدة واالغتياالت التي عاشها الصحفيون، الذين تنفسوا إلى 
، لكن الرقابة الذاتية التي التصقت م0222حد ما الصعداء بداية من سنة 

بالصحفي جعلته يؤدي عمله في معظم األحيان بعيدا عن الموضوعية، فأغلب 
يوزع عليها في معظم الحاالت من طرف الصحف تعيش على االشهار الذي 

 1الدولة كما أنها تحتكر الورق المادة الحيوية واألساسية بالنسبة للصحافة.

لقد شكل اإلشهار نقطة حساسة بين السلطة السياسية والصحافة المستقلة، 
إذ عملت السلطة كل ما بوسعها الحتكاره، سواء من خالل التشريعات التي ظهرت 

الل طريقة تعامل الوكالة الوطنية لإلشهار، بحيث كانت تتعامل آنذاك، أو من خ
بطريقة منحازة في مسألة توزيع الحصص اإلشهارية سواء بين الصحف المستقلة 

كون ت بينها وبين الصحف التابعة للقطاع العام، فالصحف ال يمكن أنذاتها، أو 
ق اء الور ل تكاليف شر مستقلة استقالال تاما، بحكم حاجاتها إلى الوسائل المادية مث

فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن توفر ، والطبع وأجور العمال والصحفيين
 2هذه الحاجات الضخمة.

 

                                                             

 .242ص مرجع سابق،، االتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
 .11مرجع سابق، ص االتصال واإلعالم السياسي، يوسف تمار،  2 
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وبالتالي فهي مرتبطة بها ال يمكن بأي حال من األحوال أن تنتقد السلطة 
إال في حالت شاذة، خصوصا ما إذا تعلق األمر بالسياسية، فهي تتحول في هذه 
الحالة إلى ناطقة رسمية تقريبا باسم الحكومة، واألصح من القول أنها تمارس 

هي  سي كون عملية االتصالباإلعالم السيا ماتصاال سياسيا هو القول بأنها تقو 
 1 في مسار واتجاه واحد.

 الصحافة الحزبية:  1.1.1.1

لكن هذا  ،ر حديثة النشأة كمثيالتها األخرىالصحافة الحزبية في الجزائتعد 
ة التعددية السياسيال يعني أن تجربة الصحافة الحزبية في الجزائر وليدة 

بل تضرب في عمق النضال  ،م2199واإلعالمية التي أفرزتها أحداث أكتوبر 
ضد االستعمار الفرنسي، حيث شهدت فترة النضال عدة أصناف من الصحافة 
الحزبية التي كانت تعد لسان حال بعض تيارات الحركة الوطنية، كما استمرت 
بعد االستقالل في عملها السياسي والنضالي لمدة قصيرة جدا ثم اختفت ألسباب 

ديولوجية   2.سياسية وا 

التنظيم السياسي أساسه األحادية الحزبية، مما سمح للصحف التي كانت هذا 
ة ا في إطار سياستابعة لحزب جبهة التحرير الوطني فقط من مواصلة نشاطه

 م2191الحزب وتوجهاته، لقد أنتج الظهور المكثف لألحزاب السياسية بعد دستور 
 تعبر عنظهور هذا النوع من الصحف، حيث حاول كل حزب إنشاء صحيفته 

 3مساره اإليديولوجي وموقفه من القضايا على الساحة السياسية.

                                                             

 .242ص ، مرجع سابق، االتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
 .11مرجع سابق، ص االتصال واإلعالم السياسي، يوسف تمار،  2 
 .   11، ص المرجع نفسه 3 
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الحلقة األضعف في الفضاء اإلعالمي الجزائري تعد الصحافة الحزبية  لكن
وهذا راجع إلى عدة أسباب منها قوة ودرجة فضاء ما بعد الحزب الواحد،  الجديد

لى التكوين لضعيف السياسي ا تواجد الحزب على المستوى الشعبي وشرعيته، وا 
الذي كان يميز أغلب أفراد المجتمع الجزائري، الذي لم يتعود على مثل هذا النوع 

أنتج بدوره ضعف الميل إلى هذه الصحف، التي كانت في  من الطرح، وهو ما
 1مضمونا بعيد عن انشغاالتها اليومية.رأيه تقدم 

التي عرفتها الجزائر مباشرة  بعد صدور قانون  ومن أهم الصحف الحزبية 
)الحزب  التقدممية لإلنقاذ( )الجبهة اإلسال المنقذ والفرقان اإلعالم هي:

 لشعبصوت ا) الجمعية الشعبية لالتحاد والعمل( المنيرالديمقراطي االشتراكي( 
جريدة )الحزب االجتماعي الديمقراطي(   Le progrès)حزب الطليعة االشتراكي( 

)اتحاد القوى من أجل  réalités) االرشاد واإلصالح( االرشاد)حزب األمة(  النشرة
نهضة( )حركة الالنهضة)الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر(  البديلالتطور( 
L’union  )اتحاد القوى الديمقراطية(Algérie libre  هذه )حزب القوى االشتراكية(

أما باقي  ،ت تصدر لكن بطريقة غير منتظمةالجريدة الحزبية الوحيدة التي بقي
الصحف الحزبية فتوقفت عن الصدور بعد إيقاف المسار االنتخابي في سنة 

 2وعودة السلطة إلى ممارسة القيود. م2110

 

                                                             

 .15، ص مرجع سابقاالتصال واإلعالم السياسي، يوسف تمار،  1 
 

العدد ، 23، مجلد مجلة جامعة دمشق، "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"محمد قيراط،  2
 .204، ص 0223، 8_3
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ن االتصال السياسي على مستوى الصحافة المكتوبة إومما سبق يمكن القول 
ايير غير وذلك وفق معال يرقى إلى المستوى المطلوب كونه يكتفي بنقل المعلومة 

مهنية في الكثير من األحيان، عالوة على عدم تأدية أحد أهم األدوار المنوطة به 
ى ها علفي الدول المتقدمة، وهو نقد ومراقبة السلطة، إضافة إلى عدم انفتاح

 1مختلف الفعاليات السياسية.

 التلفزيون:اإلذاعة و    1.1.1

مر قطاع السمعي البصري بالجزائر بمرحلتين أساسيتين مرحلة ملكية الدولة 
 لقطاع السمعي البصري ومرحلة انفتاح السمعي البصري للخواص. 

 :م1111-م1191 مرحلة تبعية التلفزيون واإلذاعة للقطاع العام  1.1.1.1

، فقد بقي م2191كثيرا بعد دستور  اإلذاعة والتلفزيون وضعيتغير لم 
التلفزيون واإلذاعة ملكية للقطاع العام وقد يعود ذلك إلى عدة متغيرات أهمها 
ممارسة السلطة في هذا الميدان التي حالت دون وصول الجزائر إلى إنشاء قنوات 

الن ريق إعتلفزيونية أخرى أو محطات إذاعية خاصة، وقد تأكد ذلك رسميا عن ط
لقناة مركز تلفزيون الشرق  م2111عبد العزيز بوتفليقة سنة رئيس الجمهورية 
الدولة هي التي تمول الراديو والتلفزيون وهما موجودان  .صرح "..األوسط، حيث 

للدفاع عن سياسية الدولة، ولم تنشأ هذه اإلذاعات وهذه التلفزة لمنحها ألولئك 
  2..".الذين يهاجمون الدولة ويتسببون في نكبة شعبهم.

                                                             

 .242، ص ، مرجع سابقاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
 .98مرجع سابق، ص االتصال واإلعالم السياسي، يوسف تمار،  2 
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ذا أمعنا النظر جيدا في هذا التصريح الذي اعتبره الكثيرون ذا أهمية بالغة  وا 
م الخريطة اإلعالمية للجزائر، نستخرج مالحظة بالغة األهمية في تفسير في رس

نوع الخريطة التي أرادتها السلطة السياسية لإلعالم في الجزائر، وهي أن الوسائل 
السمعية البصرية يضاف إليه وكالة األنباء الجزائرية، تعمل وفق تعليمات السلطة 

 1لدفاع عن سياستها.السياسية، باعتبارها ملكا للدولة وأداة ل

تمثل االتصال السياسي على مستوى اإلذاعة والتلفزيون في هذه المرحلة 
بكونه وسائل ناطقة باسم السلطة من القمة إلى القاعدة وليس العكس وهذا ينافي 

عبير في أنها وسائل لتلوظائف التلفزيون واإلذاعة التي نصت عليها القوانين 
لتيارات الفكر والرأي ضمن احترام مبدأ المساواة في التناول والنزاهة  تعددالم

 قاللية.تواالس

إلى  م1111مرحلة انفتاح التلفزيون واإلذاعة للقطاع الخاص  1.1.1.1
 يومنا هذا:

الخاص بقطاع اإلعالم سادت فترة جمود فيما يخص النشاط التشريعي 
روع جديد ببعث مشعلى الرغم من الوعود المقدمة من السلطة -بصفة عامة 

إلى غاية إعالن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز -م2115خاص بالقطاع، منذ 
بوتفليقة عن اإلصالحات السياسية في عدة قطاعات حساسة أهمها قطاع 

القانون العضوي المؤرخ في : 102-11قانون اإلعالم بذلك صدر اإلعالم، و 

                                                             

 .98، ص مرجع سابقاالتصال واإلعالم السياسي، يوسف تمار،  1 
، المتعلق بقانون اإلعالم 0220يناير 20المؤرخ في  20/24ي رقم القانون العضو للمزيد من المعلومات أنظر   2 

 الجزائر، الجريدة الرسمية، العدد الثاني.
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بابا كاسرا للفراغ  20إلى مادة مقسمة  233، جاء متضمنا م0220يناير  20
 القانوني الذي عرفه قطاع اإلعالم منذ التسعينات.

المالحظ أن هذا القانون جاء لتنظيم قطاع الصحافة المكتوبة أكثر من 
 منظمة للنشريات الدورية، في حين سمعي البصري، فتسعة وأربعون مادةقطاع ال

 أن تسعة مواد فقط تخص قطاع اإلعالم المسموع والمرئي.

أهم ما جاء به هذا القانون هو فتح قطاع السمعي البصري للخواص، 
: وسائل اإلعالم طة اإلعالم تضمن على وجه عن طريقحيث نص على أن أنش

التابعة للقطاع العمومي، وسائل اإلعالم التي تنشئها هيئات عمومية، وسائل 
إلعالم وسائل ااإلعالم التي تملكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة، 

التي يملكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك 
ويقصد  ،لجزائريةرأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية ا

كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو بأنشطة اإلعالم 
أو متلفزة أو إلكترونية، تكون موجهة معارف، عبر أي وسيلة مكتوبة أو مسموعة 

 للجمهور أو فئة منه.

نفهم من هذا أن مجال اإلذاعة والتلفزيون فتحت للقطاع الخاص، مؤسسات 
سمعية بصرية يمتلكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري 

 .ويون يتمتعون بالجنسية الجزائريةويمتلك رأسمالها أشخاصا طبيعيون أو معن
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ربيع  08المؤرخ في  *:11-11البصري -ليصدر بعد ذلك قانون السمعي
، يتعلق بالنشاط السمعي بصري، م0228فبراير  08الموافق ه 2834الثاني 

يحتوي القانون الذي يمثل اإلطار التشريعي المسير لنشاط السمعي البصري في 
التي تسمح ، فجاء هذا القانون لينص على الكيفيات ةماد 223الجزائر على 

ري، وألول مرة في تاريخ للخواص من االستثمار في مجال اإلعالم السمعي البص
المستقلة يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية...   يمكن أن يمارس الجزائر 

من قبل المؤسسات والشركات الخاصة التي تخضع للقانون الجزائري المرخص 
 لها.

"يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية : تنص على أنه منه 20والمادة  
من القانون العضوي  0في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 

يناير سنة  20الموافق ل ه2833صفر عام  29المؤرخ في  24-20رقم 
 وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم الساري المفعول." م0220

 الحزاب السياسية:  1.1.1

، لكن اتصال السياسي هو العمود الفقري بالنسبة لألحزاب السياسية نظريإن اال
الواقع أن االتصال السياسي على مستوى أغلبية األحزاب الجزائرية هو الغائب 
األكبر، فالعمل السياسي في الجزائر عموما يتسم بالموسمية أي يتزامن مع مواعيد 
انتخابية، لكسب أكبر األصوات، لدرجة جعلت السلطات الجزائرية تصف الكثير 

                                                             

 يتعلق بالنشاط السمعي بصري، 0228فبراير سنة  08مؤرخ في  28/28رقم للمزيد من المعلومات أنظر قانون  * 
 .21، العدد الرسميةالجريدة  الجزائر،
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ة أن عمل األحزاب متقطع إال في الفترة األخير من األحزاب بالمجهرية، فالواقع يثبت 
 1بالنسبة لعدد من األحزاب المعروفة على الساحة الوطنية.

 االتصال السياسي الداخلي:  1.1.1.1

غياب لقاءات دورية تستحق الذكر، يقوم خاللها المناضلون والمنتمون 
لحزب ما بطرح قضايا للنقاش ومعرفة رأي القاعدة حولها، حيث تقتصر اللقاءات 
على التحضيرات لمواعيد حزبية معينة، كالجمعيات العامة وا عداد التقارير، لكن 

حزاب طين في هذه األالمقصود هو غياب اتصال يسمح للمناضلين وبقية المنخر 
على المستجدات، تقديم االقتراحات، طرح انشغاالت، أو حتى االشتراك  باالطالع

 2هم.اتيجيات مصيرية ألحزابهم أو لوطنفي وضع استر 

 االتصال السياسي الخارجي:  1.1.1.1

لم يرتقي االتصال السياسي الخارجي ألحزاب، فهو جد ضعيف نتيجة غياب 
فمختلف األحزاب ال تملك وسائل إعالم  عمل جواري متواصل مع المواطن،

خاصة بها، فضال عن غياب ملصقات أو نشاطات لالقتراب واالتصال بالمواطن، 
لدرجة جعلت المنتخب الذي صوت عليه المواطنين لتمثيلهم ال يلتقي بهم إال عند 
اقتراب االنتخابات التالية، وهو ما يعكس الشرخ الحقيقي الموجود بين الساسة 

 3لناس.وعامة ا

 

                                                             

 .241ص ، مرجع سابق، االتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
 .245، صالمرجع نفسه 2 
 .245ص ،المرجع نفسه 3 
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 الحمالت االنتخابية بالجزائر: .1

لم تعرف الجزائر الحمالت االنتخابية كفعل ديمقراطي إال بعد صدور دستور 
ة عرفت الجزائر بعد قرار التعددية عدة انتخابيحيث ، التعددية الحزبيةالذي أقر  م2191

في هذه رق ، سنتطي حملة انتخابيةموعد انتخابكل رئاسية وتشريعية وبلدية وقد سبق 
 م8022، م2111، *ز بوتفليقةالدراسة إلى الحمالت االنتخابية األربع لعبد العزي

 .م0228، م0221،

 .م1111الحملة االنتخابية الرئاسية  1.1

 بتنافس سبعة مترشحين وهم: م2111تميزت االنتخابات الرئاسية ل

 )عبد العزيز بوتفليقة )وزير سابق. 
 )مولود حمروش )رئيس حكومة سابق. 
 )مقداد سيفي )رئيس حكومة سابق. 
 )أحمد طالب االبراهيمي )وزير سابق. 
 )حسين آيت أحمد )زعيم جبهة القوى االشتراكية. 
 )يوسف الخطيب )مستشار رئاسي سابق. 
 )سعد جاب هللا )رئيس حركة اإلصالح الوطني. 

المرشحون خالل حمالتهم االنتخابية على شد انتباه المواطنين حرص 
واستمالتهم عبر طرق وأشكال متعددة تمثلت في التجمعات الشعبية والزيارات الميدانية 

خطبهم الجانب السياسي، إذ ركزوا على موضوع على والسير في الشوارع وقد غلب 
                                                             

وتفليقة ركزت على حملة الرئيس عبد العزيز بحمالت االنتخابية لعبد العزيز بوتفليقة ألن دراستنا لتعرضنا ل *  
 .لحزب جبهة التحرير الوطني لكترونيةالحزبية اإل حملةالعبر  0228ضمن رئاسيات 
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فها تي تعر اسي لألزمة الاسترجاع السلم والمصالحة الوطنية من خالل الحل السي
االقتصادي واالجتماعي فتم تناوله من طرف المرشحين بالتطرق  الجزائر، أما الميدان

 1مواضيع كمحاربة الفقر والبطالة.لل

ر جاب هللا من جبهة التحريأغلب المرشحين باستثناء  أنالحملة ما ميز هذه  
حيث تشكل فيها وعيهم السياسي وتجربتهم النضالية رغم مغادرة بعضهم ، الوطني
 النتخابن ام كل المترشحين باستثناء عبد العزيز بوتفليقة انسحاب وكذلكالحقا، 
 *ات.بداية االنتخاب عشية

 .م1111الحملة االنتخابية الرئاسية   1.1

انتخابات رئاسية وهي ثالث انتخابات  م0228أفريل  9شهدت الجزائر في 
رئاسية في عهد التعددية وقد تسابق ستة مترشحين من بينهم امرأة للفوز بكرسي 

 الرئاسة ومن بين هذه المترشحين:

  (مرشح حر)عبد العزيز بوتفليقة. 
  :(جبهة التحرير الوطني)علي بن فليس. 
  (حركة اإلصالح الوطني)سعد عبد هللا جاب هللا. 
  (حزب العمال)حنون لويزة. 
  (.48حزب عصر )علي فوزي رباعين 

                                                             

، مذكرة ماجيستير في من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة 1111الحملة االنتخابية لرئاسيات لحسن رزاق،  1 
 .13، ص0221/0222جامعة قسنطينة،  الجزائر، علوم االعالم واالتصال،

 31.31ونتائجها كانت كاآلتي: عبد العزيز بوتفليقة  24/28/2111تم إجراء هذه االنتخابات في موعدها يوم  * 
، مقداد سيفي ℅ 11.1 حمروش ،℅ 11.13أحمد  آيت ،℅ 11.10هللا  ، جاب℅ 11.10 االبراهيمي ،℅

 ℅1.11الخطيب  يوسف ،℅ 1.11
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  (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية)سعيد سعدي. 

تجمع استبقت بتحالف رئاسي ضم ال تميزت هذه االنتخابات عن سابقتها بأنها
الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، ولقي دعما من 

ل الجزائريين فكان التحالف خير سند للرئيس المرشح في التصدي االتحاد العام للعما
يات لى العديد من الوالإحملته بجوالت ميدانية قادته  بوتفليقةلخصومه، كما دعم 

لى الرئيس استمر فيها ا اآلوان، لكنوصفها خصومه بأنها حمالت انتخابية قبل 
 1.آخر لحظة على أنها جزء من مهامه الرئاسية ال غير

أشار التقرير االستراتيجي العربي في تحليله للبرامج االنتخابية لمرشحي الرئاسة 
ن اختلفت في التفاصيل  الجزائرية إلى أن البرامج االنتخابية للمترشحين الستة وا 
والجزئيات، فقد توحدت في المشاكل التفصيلية التي تضغط على واقع الجزائر وآفاق 

رهون إلى م عبد العزيز بوتفليقةدة الثانية للرئيس تطوره، ومن المؤكد أن نجاح العه
حد بعيد بمدى قدرته على إنجاز خطوات عميقة في ملفات المصالحة الوطنية، 

  2.والقضية األمازيغية، وتخفيف مضاعفات األزمة االقتصادية واالجتماعية

نجازات الخمس سنوات الفائتة بينما ثمن اإللى نقد إتعرض المرشحون الخمس 
فمن خالل  ،إلنجازات االقتصادية واالجتماعيةحصيلة ا عبد العزيز بوتفليقةالمترشح 

 Agendaنظرية دراسته " لالباحث يوسف تمار من خالالنتائج التي تحصل عليها 

Setting  دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في

 المجتمع الجزائري

                                                             

. 28-20-20 جريدة البالد ،الرئيس المترشح وفى لتقاليد على مدار العهدات الثالثبهاء الدين،  1 
http://www.elbilad.net/article/detail?id=9842                                                                            

  . 22:08على الساعة  03/29/0221تاريخ المعاينة يوم 
 .11، صمرجع سابق، إدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  2

http://www.elbilad.net/article/detail?id=9842
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ميدان صراع برامج، بل لم تكن  م0228الحملة االنتخابية لرئاسيات أن تبين  "
  1 صراع أشخاص ما حرم المواطن من االطالع على ما يهمه منها.

ة األكثر نزاهة ومصداقيرغم ذلك اعتبر البعض هذه االنتخابات وحملتها 
 *وأنها تتماشى والمعايير الديمقراطية.

 .م1111الحملة االنتخابية الرئاسية  1.1

سوف نشير الى السياق  م0221قبل أن نتطرق الى غمار الحملة االنتخابية 
 :التي تمخضت عنه هذه الحملة وهو

  أنها جاءت بعد تعديل  م0221اسع الذي أثير حول رئاسيات الجدل الو
يمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة الشيء  ،للدستور

الذي جعل المعارضة تروج لفكرة سلبية عن السلطة مفادها أنه ال نية للسلطة 
 2لقبول مبدأ التداول على السلطة.

 فالجدير بالمالحظة أن األحزاب  ،استمرار التحالف الرئاسي في دعمه
يل قد انصهرت في برنامج واحد، وهي التي تملك السياسية ذات الوزن الثق

لتمثل االئتالف الحكومي بحيث قاعدة معتبرة من المناضلين والمنخرطين، 
تشكل الغالبية العظمى من الهيئة التنفيذية، وكل هؤالء المتحزبين تهافتوا على 

                                                             
دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية  Agenda Settingنظرية يوسف تمار،  1

 .01، مرجع سابق، ص في المجتمع الجزائري
، عبد هللا جاب ℅ 13.11، علي بن فليس ℅ 91.11نتائج هذه االنتخابات هي كاآلتي: عبد العزيز بوتفليقة  * 

   .℅ 11.01، علي فوزي رباعين ℅ 11.10، لويزة حنون ℅ 11.11 سعدي سعيد، ℅ 11.91هللا 
، مذكرة ماجيستر في علوم في الصحافة الجزائرية 1111صورة السلطة خالل رئاسيات ليلى بولكعيبات،  2 

 .20ص ،0221/0222جامعة قسنطينة،  الجزائر، عالم واالتصال،اإل
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تأييد مرشح معين، وأصبح النظام السياسي دون وجود معارضة حقيقية تساهم 
 1.شهدفي الم

مرشحون من الوزن السياسي الثقيل باستثناء الرئيس  م0221غاب عن رئاسيات 
 باقي المرشحون هم: .المرشح عبد العزيز بوتفليقة

  حزب العمال(لويزة حنون(. 
  حركة اإلصالح الوطني(جهيد يونسي(. 
  48حزب عهد (علي فوزي رباعين( 
  الجبهة لوطنية(موسى تواتي(. 
  مرشح حر(محمد السعيد(. 

 

ودامت ثالثة  م0221مارس  21انطلقت حملة هؤالء المرشحين لالنتخابات يوم 
اء لى الرئاسة محاور مختلفة تتعلق بالشباب، بنإأسابيع، تناول خاللها المتسابقون 

دولة القانون، العمل من أجل االنتقال السلمي للسلطة، دور الجيش الوطني الشعبي، 
 2مسائل حقوق االنسان والسكن.

 

تبين  م0221فمن خالل قراءة سريعة لمجريات الحملة االنتخابية لرئاسيات 
د، أنها لم تتصف بمناخ ديمقراطي محاي غير، بأن الحملة االنتخابية قد تمت بالفعل

فالحملة االنتخابية قد سارت كما يجب فاالتصال السياسي قد حدث ، غير أن ذلك 
انت بين المرسل والمستقبل، فقد ك كان في شكله الظاهري، أي دونما تفاعل حقيقي

الرسالة مستهلكة في مضمونها، ولعل مرد ذلك يعود بالدرجة األولى لغياب قواعد 
                                                             

 .223، ص، مرجع سابقاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1
، مرجع سابق، ص من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة 1111الحملة االنتخابية لرئاسيات لحسن رزاق،  2

14. 
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التي تنهض على مبدأ التقارب في القوة بين المرشحين، ولهذا صار  وشروط المنافسة
 مما ،نذ إبداء النية في تعديل الدستورم ، أومنذ الوهلة األولى ℅111الفوز مؤكدا 

 *1أفقد الحملة بريقها ومعناها.
 

 الجزائربالنترنت واقع  .1
 نترنت في الجزائر.بدايات استخدام ال  1.1
نترنت إال في بداية التسعينيات، حيث اقتصر جزائر استخدام األاللم تعرف     

استعمالها في معالجة النصوص، وبعدها استعملت للحصول على المعلومة واستشارة 
ثم عرفت توسعا لتشمل عامة الناس، بعد   ،مجاالت مختلفةبنك المعلومات في 
نترنت في التسعينيات سعت الجزائر لالستفادة من هذه التقنية تعميم استعمال األ

مما  ** Ceristعن طريق  م2113الحديثة من خالل ارتباطها بشبكة االنترنت في 
جعلها تعرف تطورا ملحوظا في مجال االهتمام واالشتراك والتعامل من خالل مشروع 

، حيث  Rinafتعاون مع منظمة اليونسكو إلنشاء شبكة معلوماتية إفريقية تدعى 
 2.تكون الجزائر النقطة المحورية للشبكة في شمال إفريقية

 

 م2114وفي عن طريق إيطاليا، م 2118في تم ربط الجزائر بخط متخصص 
 م2114ثم فتحت أول مصلحة لالشتراك سنة  ،فتحت الشبكة لفائدة الباحثين

لألشخاص المعنويين، وبالتعاون مع مصالح البريد والمواصالت ثم تدعيم الشبكة 
تم ربط الجزائر بواشنطن عن طريق الساتل األمريكي،  م2119بخطين هاتفيين، وفي 

                                                             

 .221، ص، مرجع سابقاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
، ℅ 11.11، موسى توتي ℅ 11.11، ℅ 11.11نتائج هذه االنتخابات هي كاآلتي: عبد العزيز بوتفليقة  * 

 ℅ 11.11، محمد السعيد ℅ 11.11، فوزي رباعين ℅ 11.13جهيد يونسي 
 عالم العلمي والتقنييعني مركز البحث في اإل ** 
 .98، مرجع سابق، صمدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري،  2  



الفصل األول: االتصال السياسي والتكنولوجيا                  اإلطار النظري        
 

 

161 
 

لشبكة عن طريق القمر الصناعي الرابط ارتبط المركز با م0222/م2111سنة  وفي
 1بالواليات المتحدة األمريكية.

 

هيئة، وارتفع  232ب  م2111نترنت سنة لقد قدر عدد الهيئات المشتركة في األ
هيئة  422هيئة من القطاع الجامعي و222منها  م2111هيئة سنة  922لى إالعدد 

هيئة من القطاع الطبي، والبقية موزعة على القطاعات  42من القطاع االقتصادي، 
 2.األخرى

 

مع ارتفاع عدد مقدمي خدمة االنترنت، ارتفع عدد المستخدمين ليصل الى 
ارتفع عدد  م0221، وفي أكتوبر م0224مليون مستخدم عام  2.1حوالي 

كما أشارت آخر إحصائيات  3ماليين مستخدم. 3لى إالمستخدمين في الجزائر 
  4تجاوز عدد مستخدمي شبكة االنترنت في الجزائر أربعة ماليين مستخدم. م0221

 

من  ℅24.0أي بنسبة  4112.222بلغ عدد المستخدمين  م0228في مارس 
دول المرتبة الخامسة في ترتيب البهذه النسبة احتلت الجزائر فعدد سكان الكلي، 

 5العربية.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .49، ص، مرجع سابقمدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري،  1   
 جزائر،ال في علوم اإلعالم واالتصال، ماجيستير، مذكرة الجزائريين والنترنت جمهور الطلبةباديس لونيس،  2 

 .12، ص0225/0229نطينة، جامعة قس
 .12ص  المرجع نفسه 3 
 .220، مرجع سابق، صمدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري،  4 
     

 .93ص ، مرجع سابق،الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكترونيعباس ناجي حسن،  5
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 العراقيل التي اعترضت تطور االنترنت في الجزائر 1.1
واجه  ما، إذا نترنت في الجزائر متعثرة لحدلقد كانت االنطالقة األولى لشبكة األ
 1انتشارها وتطورها عدة عراقيل أهمها:

 

 عراقيل تقنية:  1.1.1
تتمثل أساسا في قدرة الربط التي جعلت من عدد المشتركين على المستوى 

ى أن تمت لإالوطني محتشما، وكانت تسبب صعوبات وبطء في ربط المستعملين، 
 .م0222مليون ح.ث/ثا في  21بلغت  حيثمضاعفتها تدريجيا 

 

 عراقيل قانونية:  1.1.1
ال عالم واالتصنترنت في فترة يفتقد فيها مجال اإلدخلت الجزائر عالم األ

لنصوص وتشريعات حديثة تتالءم مع التطورات الحاصلة، وكل ما وجد في هذا 
، ال يتطرق ال من قريب وال من بعيد لمجال م2112عالم لسنة اإلطار قانون اإل

 التكنولوجيا الحديثة لالتصال.
 

 القانوني لألنترنت راإلطا 1.1
، والمعدل م2119أوت  04بتاريخ  045-19صدر المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد  م0222أكتوبر  28بتاريخ  325-0222بمرسوم تنفيذي أخر يحمل رقم 
 2شروط وكيفيات وضع واستغالل خدمة االنترنت.

 

نترنت في مادته الثانية "أنها خدمة األ 045-19عرف المرسوم التنفيذي رقم 
صفحات متعددة خدمة الواب واسعة النطاق، وهي خدمة تفاعلية االطالع أو احتواء 

                                                             

 ، مذكرة ماجيستر في علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائرنترنت واستعماالتها في الجزائرال حسيبة قدوم،  1 
 .81، ص0222/0220، 3

 .30، ص0220، 2عدد  ،الجزائر ،مجلة الباحث، "نترنت في الجزائراأل"بختي إبراهيم،  2 
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الوسائط، موصولة بينها عن طريق صالت تسمى نصوص متعددة، والبريد 
االلكتروني هو خدمة تبادل الكترونية..." نالحظ من خالل هذه المادة أنه لم يتحدث 

نترنت باعتبارها وسيلة إعالمية، بل تطرق إليها على أساس أنها تقنية حديثة عن األ
االتصال فيها باعتبارها أيضا وسيلة جماهيرية وهذا ما االستعمال، وأهمل جانب 

 1يؤكد لنا وجود فراغ قانوني ملحوظ في مواد المرسوم.
 

 المحتوى الجزائري على الشبكة: 1.1
نترنت من خالل المواقع المعلوماتية التي يسجل حضور كل بلد في شبكة األ

 م2114ن سنة ابتداء مبالنسبة للجزائر فقد شرع في هذا المجال ف ،يبثها عبر الشبكة
نشاء بعض المواقع الرسمية ومواقع المؤسسات، إالعملية في البداية على  تواقتصر 

حيوية ال اتوتمثلت طبيعة المحتوى في المعلومات القطاعية ألهم قطاعات النشاط
 2كالتعليم العالي، التجارة، السياحة والبنوك.

 

الوطنية ال سيما الصحف المكتوبة مثل صحيفة العشرات من المواقع  ظهرتوقد 
الوطن وكذا وكالة األنباء الجزائرية واإلذاعة الوطنية، كما أن المؤسسات الرسمية 
والهيئات الحكومية كالرئاسة وغرفتي البرلمان والعديد من الوزارات هي حاضرة أيضا 

ة، مهامها، لمؤسساوتقديم في االنترنت، وعادة ما تحتوي مواقعها على نبذة تاريخية، 
 3تنظيمها..الخ.

 

 لى األحزابإنترنت حتى وامتدت عملية إنشاء المواقع االلكترونية عبر األ
السياسية والجمعيات والشخصيات السياسية كما حدث أثناء الحملة االنتخابية 

                                                             

 .91سابق، ص، مرجع مدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري،  1 
 .81مرجع سابق، صنترنت واستعماالتها في الجزائر، ال حسيبة قدوم،  2 
 .42، صالمرجع نفسه 3 
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نترنت، حيث لجأ العديد من المترشحين إلى تقديم أنفسهم عبر األ م2111لرئاسيات 
 1برامجهم وأفكارهم ومواقفهم.وكذا 
 

 لكترونية بالجزائرالحمالت االنتخابية اإل واقع   .1

النتخابية في تنشيط حمالتهم ابالجزائر نترنت إن إقبال السياسيين على استعمال األ
نترنت يختلف عما هو موجود في باقي البلدان العربية، فعلى الرغم من زيادة أهمية األ ال

في العديد من دول العالم، فإنها غابت بشكل  واالنتخابي كوسيلة لالتصال السياسي
، حيث اقتصر م0225االنتخابية في تشريعات الجزائر لعام  شبه كلي عن الحمالت

نترنت بشكل محدود في هذه االنتخابات على أكبر األحزاب السياسية استخدام األ
  2.الجزائرية، خاصة أحزاب االئتالف الحاكم

مية نها ال تراهن كثيرا على هذه الوسيلة اإلعالأيدرك فالمتصفح لمواقع هذه األحزاب 
إليصال رسائلها السياسية، ويتبين ذلك من خالل المعلومات الشحيحة التي توفرها عن 

 3القوائم والبرامج االنتخابية لمرشيحها.

عبد " و"ابارك أوبامرتها مفيدة طاير على الحملة االنتخابية ل"أجمقارنة ففي دراسة 
خالل  فليقةعبد العزيز بوتأن الموقع الرسمي لحملة الرئيس تبين لها  العزيز بوتفليقة

كانت ناجحة، نظرا للتقنية العالية المستعملة وتنوع المضامين الرقمية  م0221رئاسيات 
المقترحة من نصوص إلى صور و فيديو تشرح تتابع الحملة، وتعدد الروابط الداعية 

وسيلة التقليدي لإلنترنت ك عن االستعمال وقع، إال أن هذا األخير لم يخرج فح الملتص
                                                             

استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في صنع قرارتهم السياسية قواسم بن عيسى،  1 
 .94مرجع سابق، ص وتحقيق الحكم الراشد،

 .282، ص، مرجع سابقاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 2  
  

 .282، صالمرجع نفسه 3
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إعالمية ال غير دون أن يحاول التفاعل والتواصل عبر الشبكة ، ودون أن تستعمل كل 
 1اإلمكانيات الكامنة الموجودة في االنترنت، فكان عبارة عن واجهة إعالمية ال غير.

والمنتديات  باليوتيو في  م0221لرئاسيات فغياب الحملة االنتخابية الرسمية 
في هذه الوسائط مثل دعاة المقاطعة والمدونات فسحت المجال ألطراف أخرى بالتواجد 

المدونات و  باليوتيو بشقيه الديمقراطي والمتطرف، الذي وجدوا المجال خاليا أمامهم في 
 توجهاتهم دون مقاومة من الجهات المعنية بالعملية االنتخابيةوالمنتديات للتعبير ونشر 

 ، باستثناء بعض المساهمات من المؤيدينتفت بالتواجد في مواقعها الرسميةالتي اك
 2للرئيس، لكن بشكل ارتجالي غير مدروس.

ائر مرده محدودية استعمال االنترنت في الجز ولعل هذا االستعمال التقليدي لإلنترنت 
، أي أن عمره في الجزائر أقل من عشريين سنة على م0222ينتشر منذ سنة  الذي بدأ

عكس الدول الغربية التي تعرف انتشارا للشبكة العنكبوتية منذ أكثر من عشرين سنة. 
ن كان االنترنت في الجزائر يالقي رواجا لدى الفئات المتعلمة، فهو رغم ذلك ال  وا 

 3.غلبية الهيئة الناخبة في الجزائريغطي أ 

 

 

 

                                                             

 .229، ص ، مرجع سابقاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
 .221، ص المرجع نفسه 2 
 .229، ص المرجع نفسه 3 
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نترنت ن بعض األحزاب الجزائرية لم تقتنع بعد بأهمية الدور الذي تلعبه شبكة األإ
في تنشيط الحمالت االنتخابية، حيث اكتفت بالترويج لبرامجها االنتخابية من خالل 
 ،التجمعات والمهرجانات الشعبية داخل القاعات المغلقة، بإضافة إلى توزيع المنشورات

وظها نترنت خيارا لتدعيم حظاألحزاب يدرك أنها ال ترى في األ فالمتصفح لمواقع هذه
 1في الفوز.

 

                                                             

 .282، ص، مرجع سابقاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1 
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 الصة ـخ

ذا سياسيين فرصة مخاطبة الجماهير وتحفيزهم وكلاألنترنت تمنح ل يمكن القول أن وأخيرا 
الحمالت  وهذا ما ترمي إليه والتكاليفالوقت تختزل و  تعبئتهم حيث أنها تختصر المسافات

عرف ي امأصبح من بين أنواعها و  ،بها اأضحى مصطلح التكنولوجيا لصيقحتى االنتخابية 
كتروني لإهي نشاطات اتصالية لخوض غمار االنتخابات عبر وعاء ف، لكترونيةبالحمالت اإل

 جمهور الناخبين.جل الوصول إلى أكبر عدد من من أ
 

، م7002في االنتخابات السابقة )تشريعيات عرفت الجزائر هذا النوع من الحمالت 
األخيرة لم تخرج عن االستعمال التقليدي  إال أن هذه( م7007، تشريعيات م7002رئاسيات 

ا حاول التفاعل والتواصل عبر الشبكة، في دراستنتلإلنترنت كوسيلة إعالمية ال غير دون أن 
الوطني  لكتروني لحزب جبهة التحريرمعرفة كيفية توظيف الموقع اإلهذه سنحاول التطبيقية 

  .م7002في رئاسيات  ليقةعبد العزيز بوتفكوسيلة لترويج حملة انتخابية للمترشح 
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 تمهيد

ل بطبيعة ب ،ما تعرف ببرامجها أو بمكانة المنتسبين إليهاإن األحزاب الحالية قل  
 رجيهموريس دوفذهب إليه  هذا مالتنظيم ال يبنى بدون قاعدة اتصالية، فا، تنظيمها

مركزية بالنسبة إلى األحزاب سواء تعلق األمر باالتصال مع بأهمية يمتاز االتصال ف
 الناخبين والمجتمع عامة أو مع األعضاء المنتمين إلى الحزب.

وعلى  صيد المفاهيميج على الر  ظاهرة االتصالية في حزب ما البد أن نعر  الفهم ل
الية من خالل االتصمن تحليل السيرورة تمكننا حيث النظريات المفسرة لألحزاب السياسية 

من  وحتى يكتمل فهم الظاهرة البد، معرفة العالقة بين مختلف األبعاد ومؤشرات الدراسة
مدخل  في هذا الفصل إلى عرضسنت ذال نشأ فيه الحزب العام الذي السياق إلىالتطرق 

لى مفاهيمي لألحزاب والنظر  مة أشكال االتصال في المنظو يات المفسرة لهذه الظاهرة وا 
ركة الوطنية الح انطالقا منحزاب السياسية الجزاررية لأل كرونولوجي سرد إلىثم  الحزبية 

إعالن األحادية الحزبية، بعدها ظهور التعددية التي فثم االستقالل مرورا باندالع الثورة 
نتقال إلى مرحلة العشرية السوداء التي كانت نتيجة اال، ثم أحداث أكتوبرتمخضت عن 

إلغاء نتارج االنتخابات التشريعية، بعدها عودة االستقرار األمني مع السياسيات التي 
ى حزب عل ركزنا قدو وبداية عهد جديد لألحزاب،  عبد العزيز بوتفليقةأقرها الرريس 

   .نموذج لدرستنا هاته ألنهجبهة التحرير الوطني 
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 مدخل مفاهيمي. المبحث األول:
 

  parti politique Le                                         الحزب السياسي:

 1 سماته األولية والتي تتحدد في ثالث:لمعرفة  السياسي الحزبتعريف  يتطلب 

 ن الحزب هو الجزء من كل، حيث أن كلمة حزب بحكم اللفظ نفسه ترتبط إ
ولكن بالرغم من أن الحزب يمثل فقط جزءا من الكل إال أن ، partء، بمفهوم الجز 

 هذا الجزء يجب أن يسلك منهجا غير جزئي، ويتصرف كجزء ذي ارتباط بالكل.
 

 ن األحزاب ليست هي الكتل أو األجنحة، بمعنى أنه ما لم يكن الحزب مختلفا إ
جنحة الكتل أو األ فاألحزاب إنما تطورت عن ،عن الكتلة أو الجناح فهو ليس حزبا

 التي ارتبطت باالنتخابات والممارسات البرلمانية ولكنها أضحت شيئا مختلفا عنها.
 

 ن األحزاب هي قنوات للتعبير، بمعنى أن األحزاب هي أدوات أو هيئات إ
 تقوم بالتعبير عن مطالب اجتماعية محددة.

 

 :المعنى اللغوي .أ
  الحزب في اللغة العربية: .1

نما هو استعمال قديم  إن لفظ حزب أو أحزاب بالجمع ليس شيئا جديدا في اللغة العربية وا 
إذ تظهر جماعات منشقة تتبنى تصورات  ،)صلى هللا عليه وسلم(ل يرجع إلى عهد الرسو 
    2.متناقضة قد تفضي في نهاية المطاف إلى الصراع والحربو وعقائد مختلفة بل 

                                                             

 .531، مرجع سابق صمدخل إلى علم السياسةبومدين طاشمة،  1   
   2

 .195مرجع سابق، ص، 5مجلد  دار صادر،، لسان العربابن منظور،  
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جنود الكفار، تألبوا وتظاهروا و جماعة الناس  هو الحزبأن  ابن منظورحيث اعتبر 
ه الذين وجنده صحابأ فيعني حزب الرجلأما ، (صلى هللا عليه وسلم)ي بعلى حزب الن

 1على رأيه كما يشير لفظ الحزب إلى الطائفة والورد والنصيب.
 

  ة:نجنبيالحزب في اللغة األ .2
والذي اشتق  partيأتي من االسم اللغة الفرنسية في  partiن األصل اللغوي لكلمة إ

قد أخذت  partiأن كلمة  littréويشير معجم  ،الذي يعني قسم وجزأ partirمنه الفعل 
لك وكان لفظ الحزب يعني في ت ،من المصطلحات العسكرية في فترة القرون الوسطى

 ذالحقبة الزمنية مجموعة مقاتلين تعهد إليهم مهمة محاربة سرية عسكرية، غير أنه ومن
 ،أواخر القرون الوسطى، بدأ يستخدم هذا اللفظ في مجال السياسة وأخذ معنى جديدا

ويبدوا ذلك في الخطابات السياسية لتلك الفترة، إذ أصبح هذا المصطلح يدل على 
 2وجود مجموعة عناصر متنافسة أو التي تدخل في نزاع مع أخر داخل كل موحد.

أن مصطلح  « ROKKAN ،**وروكان » « LIPSET ،*اليبست»يرى الباحثان 
الحزب استعمل طوال كل التاريخ السياسي الغربي من أجل وصف االنقسام والصراع 
والمعارضة في هيئة سياسة معينة، واستخدمت كلمتا اليسار واليمين للداللة على وجود 

 ***،سيلر»جماعات معارضة وأحزاب مؤيدة للملك في فرنسا، حيث يقول الباحث 
SEILER»  أن لفظ المعارضات أصبح مرادف للفظ األحزاب، وبالتالي يصبح

                                                             

 .195مرجع سابق، ص ،5مجلد  ،صادردار ، لسان العربابن منظور،  1 
 .20، ص1252، الجزائر، الدار الخلدونية،5، طاألحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربيةمشري عبد القادر،  2  
   *

 من مؤلفاته:  رجل سياسي أمريكي، شغل منصب أستاذ بجامعة تورنتو بكندا، 

Political man the social basses of politics. 
 :تمع البس مؤلفاته سياسي واجتماعي ورئيس مجلس عالمي للعلوم االجتماعية لمنظمة اليونسكو، منعالم  **

Party systems and voter alignments. 
 Les partis Politiques             "، من مؤلفاته:                 Québecهو سياسي فرنسي، أستاذ بجامعة " ***  
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المصطلح يدل على التباين في السياسات والبرامج االنتخابية وأساليب العمل 
إذ يتولى حزب أو ائتالف حزبي السلطة في حين يتولى الحزب اآلخر أو  ،الحكومي

  *1األحزاب األخرى وظيفة المعارضة.

 :لألحزاب السياسية االصطالحي تعريفال .ب

يرجع الباحثين تعدد التعريفات الخاصة بظاهرة األحزاب السياسية إلى تعدد الرؤى 
التي ترتبط بالظاهرة، فبعضهم ركز على البنية التنظيمية لألحزاب، والبعض اآلخر 
اعتمد على الوظائف التي تقوم بها، أما البعض الثالث حاول أن يعطي تعاريف تركيبية، 

فسر هذا التعدد إلى اختالف األيديولوجيات، بمعنى أننا ال نستطيع النظر  وهناك من
إليها من وجهة نظر واحدة فاألحزاب مثل باقي الظواهر السياسية يمكن أن تكون لها 

 مدلوالت متعددة مما يجعل عملية التعريف بالغة الصعوبة.

 :مفهوم المعانجم والموسوعات 

السياسية تعريف وجيز للحزب السياسي مفاده "أنه قدم قاموس مصطلحات العلوم 
مؤسسة سياسية هدفها هو االستالء على السلطة عن طريق الحشد الناتج من الدعم 

 2االنتخابي، فاألحزاب تشارك في المنافسة االنتخابية بتقديم مترشحين."

 

 

                                                             

 .53مرجع سابق، ص، إلى علم السياسةمدخل بومدين طاشمة،  1  
 .15 في ص ةلقد تعرضنا لمفهوم السياسي *  

2  Olivier Nay, Lexique de science politique, vie et institution politique, France, Dalloz, 2008, 

p 385. 
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ن و "الحزب السياسي هو مجموعة من المواطنين يؤمن أنجاء في الموسوعة السياسية 
بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة 

 1وتحقيق برامجهم."

 التعاريف األكاديمية 

 :التعاريف التنظيمية والبنيوية 

تعريفا دقيقا وواضحا  « Maurice uvergeDموريس دوفرنجيه، »لم يعط األستاذ 
 .للحزب السياسي، واكتفى فقط باإلشارة إلى أن األحزاب المعاصرة تعرف بالتنظيم

بل  ،امجها أو بمكانة المنتسبين إليهاقلما تعرف ببر  -كما يقول-إن األحزاب الحالية 
تابه خر من كآوفي موضع  ،فالحزب هو مجموعة ذات بنية خاصة ،بطبيعة تنظيمها

نما هو مجموعة من الجماعات، تجمع زمر صغيرة يقول:" إن ال حزب ليس جماعة وا 
 2منتشرة عبر البالد مرتبطة بمؤسسات تنسيقية.

 

 

 

                                                             

 .352، صمرجع سابق، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالني وآخرون،  1 
      يعتبر موريس دوفرجيه عميد الدراسات في العلوم السياسية في فرنسا حسب تصريح جريدة لومند. وهو رجل

، من 5909قانون وعالم سياسي وكاتب صحفي فرنسي من المؤسسين لقسم العلوم السياسية بالسربون باريس 
                                                                                                                Parti poltique   مؤلفاته:

 .51مرجع سابق، ص، األحزاب السياسية في الديمقراطية الغربيةعبد القادر مشري،  2      
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الحزب السياسي " تنظيم على أقل  « emieuxincent LV *فانسو، ليميو» ويعتبر 
خابية، نتاالتنظيم يسعى للحصول على مترشحين في هيئة  ادائم، هذ و متطور

ذا ه" ،نتخابيأقل كبيرة من أشخاص راشدين من المجتمع االتضم نسبة على 
        التعريف يحتوي على ثالثة متغيرات ا( تنظيم وديمومة ب( مشاركة انتخابية 

 1ج( طموح في تشكيل حكومة.

 التعريف التركيبي 

**نجوزيف البالمبارا »اقترح 
،palombarala Joseph  ميرو ووينر ،،*** Myron 

weiner »  :في سنوات الستينيات أربع معايير لتعريف الحزب السياسي وهي 

  ديمومة التنظيم: أي استمرار التنظيم، ال تتحدد مدته على المدى العمري
 للمؤسسين.

   تنظيمات محلية: ال يتوقف عمل الحزب على المستوى الوطني بل عليه
 عن المجموعات البرلمانية. داد إلى المحلي، هذه الميزة تخصهامت

  الرغبة: رغبة القادة سواء على المستوى الوطني أو القومي في ممارسة السلطة
هذا المعيار يفصل الحزب عن الصالح النخبوية والنقابات، هدفها ليس فقط 

 التأثير على السلطة بل الوصول إلى السلطة.

                                                             

 كندا. مختص في تحليل السياسي وأستاذ بجامعة الفال * 

1 Issaka Souaré , Les partis politique de l’opposition en Afrique de l’ouest et leur quête pour 

le pouvoir d’état ,les cas du Bénin , du Ghana ,et de la Guinée, Thèse de doctorat en science 

politique, canada, université du Québec à Montréal ,  2010/2011,p46. 

  **باحث سياسي إيطالي، درس في جامعة براستو في واليات متحدة، من مؤلفاته: ديمقراطية إيطالية  

  *** أستاذ علوم سياسية، درس في جامعة براستو في واليات متحدة، من مؤلفاته: األحزاب السياسية في الهند 
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  ى ية لتنافس علالبحث عن الدعم الشعبي: تولي األحزاب السياسية األولو
 1األصوات االنتخابية وهذا ال يتأتى إال بحشد وتعبئة الناخبين.

 التعريف الوظيفي 

يقول: "إن الحزب السياسي هو في المقام  «schattschneider*ر،شيتز شنيد»تعريف 
 2األول محاولة منظمة ألخذ السلطة."

  تعريف الحزب السياسي في الفكر السياسي العربي 

بأن الحزب: "هو جماعة متحدة من األفراد، تعمل بمختلف  **الطماويسليمان يرى 
 3الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين."

الحزب السياسي بأنه "جماعة من األفراد تعمل بمختلف  ***الشاعر يرمز كما عرف 
الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين متفق عليه بين 

 4أعضائه."
 

                                                             
1 Frédéric Lambert, Sandrine Lefranc ,50 fiches pour comprendre la science politique ,4éd,  

France, Bréal, 2012, p140.   

 باحث سياسي أمريكي، جامعة "بيترس بارغ"، بواليات المتحدة األمركية من مؤلفاته: *  
The Struggle for Party. 

، اإلسكندرية، 5، طفي النظام السياسي والقانون الوضعي واإلسالمي ، األحزاب السياسيةمصطفى عامر، حمدي عطية 2    
 .12، ص1251دار الفكر الجامعي، 

ي للمجتمع : التطور السياسفقيه دستوري وقانوني، عميد سابق لجامعة عين شمس باألسكندرية من أشهر مؤلفاته **  
 .العربي

 .50، ص1250، ، الجزائر، دار األمة1، طاألحزاب السياسيةنور الدين حاروش،  3
 الدستوري.نائب رئيس جامعة عين شمس من أشهر مؤلفاته: النظم السياسية والقانون  *** 

، 1255، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،، األحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرةبالل أمين زيد الدين 4
 .52ص
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الحزب السياسي " بأنه عبارة عن  *نانجي عبد النورعرف الباحث السياسي الجزائري  
تنظيم سياسي يعبر عن مصالح قوى اجتماعية معينة له برنامج سياسي يسعى من 

 1خالله إلى كسب تأييد الرأي العام قصد الوصول إلى السلطة وممارستها."

 بأنه "تجمع مواطنين يتقاسمون نفس األفكار السياسي عرف المشرع الجزائري الحزب
ضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ويجتمعون لغرض و 

 2ديمقراطية وسلمية الى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية."

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

جربة تباحث في العلوم السياسية، يشغل اآلن منصب أستاذ بجامعة باجي مختار عنابة الجزائر، من مؤلفاته:  * 
 .1221-5992التعددية االنتخابات الجزائية في نظام 

 .31مرجع سابق، ص، النظام السياسي النجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور،  1
 الجزائر، ،المتعلق باألحزاب السياسية 1125 يناير 51مؤرخ في ال 51/21رقم من القانون العضوي  32المادة  2

 .52، ص، العدد الثاني1251جريدة الرسمية ال
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 المبحث الثاني: النظريات المفسرة لألحزاب السياسية

إذا كان الباحثون اليوم يجمعون على أن ظهور األحزاب السياسية في الديمقراطيات 
فإن الجدل  ،الغربية اقترن بانتشار االقتراع العام المباشر والسري منذ القرن التاسع عشر

التي  وهذا ما يعكسه تنوع النظريات ،واالختالف ال يزال قائما بينهم حول كيفية ظهورها
 1تحاول تفسير أصل األحزاب السياسية سواء في العالم الغربي أو الدول النامية.

نظرية التي على ضوئها نشأت األحزاب السياسية هي  أبرز النظرياتومن 
االنقسامات االجتماعية والسياسية التي ترجع أصل ظهور األحزاب إلى االنقسامات 

النظرية المؤسساتية بالجانب التنظيمي والمؤسساتي في تكوين تهتم والصراعات، و 
قتصادية لسياسية واالتعتبر أن التغيرات افنظرية أزمات التنمية السياسية أما األحزاب، 

ة نظري كما ترىواالجتماعية وما يترتب عنها من أزمات يساهم في إنشاء األحزاب، 
الى  بقيالتحليل الط اتجه، و التحديث السياسي أن األحزاب هي نتاج لسياسات التحديث

جتمع مدرسة التبعية بتشكل األحزاب في المفي حين تهتم  لحزب كحقيقة طبقيةا اعتبار
 خالل وضعه داخل النظام العالمي.التابع 

 نظرية االنقسامات االنجتماعية والسياسية: .1

شتين «و« S.M Lipsetمارتن البست، »تنسب هذه النظرية إلى كل من الباحثين 
ويعتبر هذا األخير أكثر الباحثين تعمقا واهتماما بصياغة وتطوير  ،«S.Rokkan روكان،

يرى هذان الباحثان أن األحزاب السياسية نشأت عن الصراعات ، حيث هذه النظرية
االجتماعية والسياسية التي ميزت أوروبا في فترة الثورة الوطنية والثورة الصناعية التي 

                                                             

 .11مرجع سابق، ص األحزاب السياسية في الديمقراطية الغربية، عبد القادر مشري، 1  
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بل يذهب الباحثان إلى أبعد من هذا خاصة لما يؤكدان على أن فهم األحزاب  ،أعقبتها
 1هم انقسامات السياسية القديمة.السياسية، والنظم الحزبية الحالية يستدعي ف

وري، أوال تحليل تعاقبي تط ،تحليال مزدوجا وعليه فإن فهم نشأة األحزاب يتطلب
Analyse Diachronique  ثانيا تحليل تزامني ،تاريخيالصراع الويفيد في تحديدAnalyse 

Synchronique    يساعد على معرفة طبيعة هيئته الناخبة وأعضائه وكذلك جماعات
 2المصالح التي يرتبط بها ذاك الحزب سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

في أن األحزاب  «S.Rokkanشتين روكان،«و «S.M Lipsetمارتن البست، »يعتقد 
السياسية المعاصرة ولدت على إثر سلسلة من التشققات التي كونت تاريخ البلدان 

 تعم، فيقع التشقق األول حول مسألة الدولة حيث تفر 59األوروبية وذلك منذ القرن 
م 59القوى االجتماعية، فهناك من اندفع مع السلطة المركزية التي ميزتها بداية القرن

ألنها  هناك قوى اجتماعية فاقت ذلكو  ،القومية واتساع المبادالت التجارية تقدم الثقافة و 
ن األحزاب نوعين مالوكنتيجة لهذا  ،أحست أنها مهددة في تقاليدها وتوازنها االقتصادي

األولى على الوحدة السياسية اإلدارية والثقافية واللغوية للبالد التي تركز أو التكتالت 
تسعى لحماية الخصوصيات المحلية واالستقالل اإلقليمي تجاه ثانية توحدها شكليا وال
أي صراع بين المركز الذي تمثله الدولة وبين المحيط الذي يتمثل  3،السلطة المركزية 

 في مقاومة سكان المحليين والمتميزين في اللغة والدين والعرق.

 

                                                             

 .12، مرجع سابق، ص النظام السياسي النجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور،   1  
 .12مرجع سابق، ص، األحزاب السياسية في الديمقراطية الغربيةعبد القادر مشري،  2  
 .09مرجع سابق، ص، األحزاب السياسيةنور الدين حاروش،  3  



الفصل الثاني: األحزاب السياسية والعملية االتصالية          النظري         اإلطار   
 

 

179 
 

يتعلق التشقق أو االنقسام الثاني بمسألة العالقات بين الدين والسياسية، فقد ظهرت  
شرائح اجتماعية تطالب بالفصل بين الدولة والكنيسة، وتسعى الشرائح األخرى ألن 

أي صراع بين  1،تتطابق مع القوى الدينية التي تقف في وجه أصحاب الطابع الدنيوي
 .)الدين(الدولة )العلمانية( والكنيسة 

انبثق التشقق الثالث عن الثورة الصناعية بحيث تتطابق بعض الفئات كما 
االجتماعية مع منطق النمو والتطور االقتصادي ألنها تستفيد منه )أرباب العمل، 
األجراء، األطر اإلدارية( وبالمقابل نجد ضحايا النمو االقتصادي )عالم الريف، 

ة رون إلى التحديث والنمو االقتصادي نمو المنافسوأصحاب االستثمار العائلي( فهم ينظ
 ومن هنا نفهم التعارض الخفي بين األحزاب المؤيدة للتصنيع ،وبالتالي تهميش إنتاجهم

 2وأحزاب الفالحين والزراعين.

يأتي التشقق الرابع داخل اإلنتاج الصناعي المهيمن فهو صراع وظيفي بين المالك 
لمستأجرين وعمال الزراعة وعمال المصانع، هذا العقاريين وأصحاب العمل وبين ا

 3الصراع يعكس االنقسام بين المالكين والعمال.

 

 

 
 

                                                             

 .09، مرجع سابق، صاألحزاب السياسيةنور الدين حاروش،   1 
 .09، صالمرجع نفسه 2   
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 :نقد نظرية االنقسامات االنجتماعية والسياسية 
لقد اعتمدت هذه النظرية على بناء أنماط مثالية لألحزاب، يجعلها ال تتطابق مع 

 ،*فيليب برو» الوجود كما قالال الخالصة نادرة ذلك ألن األشك المعاش، الواقع
Philippe Braud  » /صحيح أنه تشكلت تاريخيا أحزاب الطبقات )الصناعيون ،

العمال( إال أن تطور هذه األحزاب سرعان ما استقطب  /المزارعون، الصناعيون
 1مناضلين من أصول اجتماعية واسعة.

 

 النظرية المؤسساتية .2

المتعلقة بنشأة  «DUVERGE Maurice موريس دوفرنجيه، »يطلق على نظرية 
ية ن نمو األحزاب السياسأيشير إلى  حيث ،األحزاب السياسية بالنظرية المؤسساتية

ارتبط تاريخيا بنمو الديمقراطية واتساع مفهوم االقتراع العام الشعبي ليشمل كافة الطبقات 
لغاء القيود المالية التي ارتبطت به في السياق، هذا يعني أن  السياسية  ظهور األحزابوا 

 2يعد ثمرة من ثمرات الديمقراطية.

بين نمطين مختلفين ألصل األحزاب السياسية في العالم  موريس دوفرنجيهيميز 
 الغربي بوجه عام وهما األصل االنتخابي والبرلماني واألصل الخارجي.

 

 

 

                                                             

رجل سياسي فرنسي، مختص في علم االجتماع السياسي، وأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس، من  * 
 .Sociologie politique                                                                          مؤلفاته:

 .12، ص، مرجع سابقالغربيةاألحزاب السياسية في الديمقراطية عبد القادر مشري،   1  
 .12، صمرجع سابق، األحزاب السياسيةنور الدين حاروش،   2
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 األصل االنتخابي البرلماني: 1.2

مؤسسة البرلمان فقد ظهرت في أول يقصد به تلك األحزاب التي انبثقت عن 
األمر المجموعات البرلمانية ثم اللجان االنتخابية وأخيرا الهياكل التنسيقية القيادية 

جزاء لتشكل وتلتحم كل تلك األ ،التي تؤمن االتصال الدائم بين الهيكلين األول والثاني
 في مجموعها الحزب السياسي المعاصر.

 زاب على عدة عوامل يتمثل البعض منها في:تعتمد نشأت هذا النوع من األح

 قيام جماعات داخل البرلمان، وهي ما يطلق عليها بالجماعات البرلمانية 
  .تكوين أو ظهور اللجان االنتخابية 
 .1حدوث اتصال وتفاعل دائم بين هذه الجماعات واللجان 
 

لكن قد يكون هذا الترتيب غير موجود في الواقع، إذ تقوم اللجان االنتخابية قبل 
الجماعات البرلمانية، وقد يكون العكس، إذ نجد الجمعيات السياسية قد قامت قبل 
االنتخابات وبعدها، وقد يمثل المذهب السياسي أو مجموعة اآلراء واألفكار لجماعة 

ت البرلمانية( في البداية، مكونة من جماعات ما دافعا قويا في تكوين )الجماعا
 2محلية، ثم أخذت في التطور والنمو حتى أخذت بأيديولوجية معينة 

أن التكتالت البرلمانية شاهدت النور قبل اللجان  موريس دوفرنجيهيرى 
االنتخابية حيث كانت هناك مجالس سياسية قبل أن تكون هناك انتخابات، وفي هذا 

وجود كثل برلمانية داخل مجلس أوتوقراطي كما هو الحال داخل الحال يمكن تصور 
" بولونيا القديمة،  "Dieteمجلس منتخب، مثل مجلس الشيوخ الروماني ومجلس ديات 

                                                             

 .91، ص1990، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، علم االنجتماع السياسيمحمد السويدي،  1 
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فوحدة العقائد السياسية كانت المحرك األساسي في تكوين الكثل البرلمانية زيادة على 
رادة الدفاع المهني وعامل ا لمصلحة الخاصة حيث لعبت رغبة المجاورة الجغرافية وا 

 1مجموعات البرلمانية.الإعادة االنتخاب دورا كبيرا في تكوين 

ويرتبط ظهور اللجان االنتخابية بصورة مباشرة باتساع االقتراع الشعبي الذي 
يجعل احتواء الناخبين الجدد أمر ضروريا، فقد أدى اعتماد االقتراع الشامل، مثال 

االشتراكية في بداية القرن العشرين في أكثر البلدان األوروبية إال إلى نمو األحزاب 
أن هذا التوسع الميكانيكي لالقتراع ليس العنصر الوحيد في نشأة اللجان، فلوال تطور 
رادة استبعاد النخبة االجتماعية التقليدية لما استطاع التوسيع أن  مشاعر المساواة، وا 

 2يعمل عمله.

 األصل الخارنجي:    2.2

أسبق من وجود المجموعة -كمؤسسة قائمة بذاتها-صد به أن وجود الحزبيق
 لداخلي، فالحزباالبرلمانية واللجان االنتخابية، على عكس األحزاب ذات األصل 

 نشأ خارج البرلمان. 

 

 

 

                                                             

القاهرة، الهيئة العامة لقصور علي مقلد، عبد المحسن سعد،  :، تراألحزاب السياسيةموريس دوفرجيه،  1 
 .29-21، ص-، ص1255الثقافة،

 .52_29،ص_ص  ،المرجع نفسه 2 
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أن الفصل بين األحزاب ذوات النشأة االنتخابية واألحزاب  موريس دوفرنجيهيقر 
ذوات النشأة البرلمانية ليس دقيقا ألنه يتعلق باتجاهات عامة أكثر مما يتعلق بأنماط 
مستقلة بحيث يكون وضعه موضع التطبيق العملي أمرا صعبا أحيانا، ففي الكثير 

 ضل مؤسسة قائمة منمن الحاالت، يتم إنشاء الحزب بمجمله، بصورة أساسية بف
قبل وذات نشاط خاص خارج عن االنتخابات وخارج عن البرلمان وعندها يمكن 

 1الكالم، بحق عن نشأة خارجية.

نشاء أحزاب سياسية كثيرة ومتنوعة مثل إفالكثل والمنظمات التي تعمل على 
 تالنقابات، فالكثير من األحزاب االشتراكية مدين لها بوجودها، كذلك دور المنظما

الطالبية والتكتالت الجامعية على الحركات الشعبية في القرن التاسع عشر في 
أوروبا، ثم ظهور األحزاب السياسية األولى، ويبقى تأثير الكنائس والفرق الدينية دائما 
كبيرا، وبعد النقابات والجمعيات الثقافية والكنائس، يجب ذكر جمعيات المحاربين 

ر ن دورها كبياارجية قادرة على خلق األحزاب، لقد كالقدامى على أنها تنظيمات خ
 2و الشبيهة بها.أق األحزاب الفاشية لفي خ م5951عقب الحرب العالمية األولى 

وجدير بالذكر أن نورد تأثير الجمعيات السرية والتكتالت الممنوعة مثل الحركة 
، إنها الياطب الديمقراطي المسيحي في ايالجمهورية الشعبية في فرنسا وكذلك الحز 

تدخل التجمعات ل كما كان، أحزاب انبثقت عن تنظيمات سرية كانت محظورة
األحزاب  دور في إنشاءالتكتالت الصناعية و الصناعية والبنوك والمشاريع الكبيرة، 

 3. م5211في نشأة الحزب المحافظ الكندي سنة  مثال على ذلك دور بنك مونلاير

                                                             

 .35_15،ص _صمرجع سابق، ، األحزاب السياسيةموريس دوفرجيه،  1 

 .51ص ، المرجع نفسه 2 
 .05_15ص، _، صالمرجع نفسه 3 
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 نقد النظرية المؤسساتية 

لقد وجه لهذه النظرية نقدا أساسيا يتمثل في كونها تقتصر على تفسير نشأت الظاهرة 
الحزبية في الدول األوروبية ودول شمال أمريكا، وال تستطيع تفسير نشأت األحزاب 
السياسية في كثير من بلدان العالم اآلخر مثل الهند التي قامت بها الحركات الوطنية قبل 

ية على الصعيدين المركزي والمحلي، وكذلك غالبية دول العالم تكوين المؤسسات النياب
هي فئة األحزاب و موريس دوفرجيه الثالث، مما أدى بالبعض إلى إضافة فئة ثالثة إلى فئتي 

فر   1قيا.(يالتي نشأت في دول العالم الثالث )أمريكا االتينية وآسيا والشرق األوسط وا 

 نظرية أزمات التنمية السياسية: .3

هذه النظرية حول دور أزمات التنمية السياسية في نشأت األحزاب تتمحور 
أصبح وجود األحزاب السياسية مؤشر مؤسساتي للمستوى الذي بلغه  ، حيثالسياسية

األفكار األساسية التي تقوم عليها هذه النظرية نجدها عند ف ،التطور السياسي ألي بلد
 G.Almond، ألموند غابلاير»العديد من المختصين في التنمية السياسية أمثال 

  «palombarala Joseph،نجوزيف البالمبارا»إال أن  ،« S.Verba، *سيدني فيربا»و ،«
 ،، يعتبران أكثر الباحثين اهتماما بصياغة هذه النظرية « Myron weinerميرو ووينر »

وكان هدفهما من وراء ذلك هو تالفي محدودية التفسيرات التي جاءت بها النظرية 
المؤسساتية، خاصة فيما يتعلق األمر بتفسير نشأت األحزاب السياسية في الدول 

 2النامية.

                                                             

 .12مرجع سابق، ص، األحزاب السياسية في الديمقراطية الغربيةعبد القادر مشري،  1 
 رجل سياسي أمريكي، شغل منصب أستاذ في العلوم السياسية بجامعة "هافارد"، من مؤلفاته:* 

The sociology of election Campaigns 

 .12ص ،المرجع نفسه 2 
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 Myronميرو ووينر »، «Joseph la palombaraــ ،نجوزيف البالمبارا» حاول

weiner»  وبالتحديد أزمات الشرعية والتكامل والمشاركة، وبين الربط بين أزمات التنمية
األحزاب على السواء، ف ناميةظروف نشأت الظاهرة الحزبية سواء في أوروبا وفي الدول ال

نشأت نتيجة لهذه األزمات التاريخية الحادة التي كان من ورائها االستعمار األوروبي، 
التي واجهت النخب السياسية في تلك الدول، والتي هيأت تكوين األحزاب في فترات لم 
تتوفر فيها لتلك الدول الكيانات البرلمانية التي كانت موجودة في بعض الدول 

 1وبية.األور 

ومن بين األزمات الداخلية التي تعرضت لها الدول في مرحلة التحديث هي: أزمة 
 الشرعية، وأزمة االندماج أو التكامل القومي، وأزمة المشاركة.

  :أزمة الشرعية 
التعامل مع  السياسية القائمة في مجتمع ما عنيقصد بها عجز المؤسسات 

 المتغيرات الناشئة والمطالب المتزايدة.
 

   و االندماجأأزمة التكامل القومي : 
ويقصد بها أن تكون المنافسة الحزبية تعبير عن االنقسامات الساللية في المجتمع 

 كما هو الحال في الكثير من دول العالم الثالث.
 

   :أزمة المشاركة 
ويقصد بها ظهور جماعات جديدة راغبة في اإلسهام في العملية السياسية، األمر 

 2ضرورة توفير قنوات االتصال الالزمة.الذي يفرض 
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 :نقد نظرية أزمات التنمية السياسية 

ما يؤخذ على هذه النظرية أنها تفترض أن ما حدث في كل من الدول الغربية والدول 
 إال أن الدراسات ،النامية هو عبارة عن ظاهرة سياسية واحدة وهي التنمية السياسية

تؤكد أن هذه النظرية - « D.Apter،*ردايفيد آبت»ال سيما تلك التي قام بها -الميدانية
تخلط بين نظرتين سياسيتين متمايزتين ، التنمية السياسية التي حدثت في دول أوروبا 

وبين التحديث السياسي الذي باشرته الدول النامية بعد حصولها على  ،الغربية وأمريكا
 1.م5911االستقالل ابتداء من عام 

 نظرية التحديث السياسي: .4

، «Samuel Huntington **صموئيل هنتغتون،»يتزعم هذه النظرية الباحث األمريكي 
ي للتحديث فيرى أن وجود األحزاب السياسية ف المؤسس بيعطي أهمية كبيرة للجانحيث 

ضرورة ملحة، فالتحديث وما يتضمنه من تعبئة اجتماعية ومشاركة  ناميةالبلدان ال
أنماط و يمكن أن يؤدي ليس إلى تحقيق الديمقراطية واالستقرار والتمايز البنائي  ،سياسية

نما على العكس إلى تحلل النظام ااإلنجاز والتكامل القومي،  قرار لسياسي وانعدام االستوا 
وانتشار العنف والفساد، مالم تتم موازنة واستيعاب عمليات التعبئة االجتماعية والمشاركة 

 2.السياسية بمؤسسات سياسية قوية وفعالة على رأسها األحزاب السياسية
 

                                                             

 :مؤلفاته عالم سياسي واجتماعي أمريكي وأستاذ في علوم السياسية والتطور االجتماعي بجامعة "يال" من * 
The Politics of Modernization. 

 .12مرجع سابق، ص، الغربيةاألحزاب السياسية في الديمقراطية عبد القادر مشري،  1 
 ، من مؤلفاته:راد"اأستاذ في العلوم السياسية بجامعة "هاف **  

Poitical Participation in Developing Countries. 

 .05مرجع سابق، ص، األحزاب السياسية في النجزائرياسين ربوح،   2



الفصل الثاني: األحزاب السياسية والعملية االتصالية          النظري         اإلطار   
 

 

187 
 

، وأصبحت م5222األولى في أمريكا وفرنسا إلى سنة السياسية يرجع ظهور األحزاب 
دوفرجيه اهتم بنشأة األحزاب موريس ، فإذا كان م5922أرجاء العالم الغربي منذ تغمر كل 

من وجهة النظر المؤسساتية والتنظيمية، فإن هنتغتون ربط نشأتها بعملية التحديث 
ولذلك فقد حدد هذا الباحث ثالث حاالت لنشأة األحزاب، فقد تنشأ نتيجة  ،السياسي

ما تظهر نتيجة للتحول النهيار نظام تقليدي وظهور نظام جد يد سياسي حديث وجديد، وا 
ما تنش األحزاب في وسط مجتمع غارق  أمن نظام عسكري إلى نظام سياسي مدني، وا 

 1في الفساد.

أنه يمكن قياس مستوى مؤسساتية األحزاب السياسية بأربعة مقاييس هنتغتون يرى 
 وهي: 

   التصلب: -التكيف 
التنظيم كان هذا التنظيم على مستوى عال كلما كان مستوى التكيف عاليا في 

 ،من المؤسساتية، ومع تناقص تكييفه وازدياد تصلبه، ينخفض مستواه المؤسساتي
التكيف صفة تنظيمية مكتسبة، بمعنى آخر هو فعل التحدي لمتغيرات البيئة والزمن ف

، ىويزداد التنظيم تكيفا كلما تزايدت البيئة من جهة وتقدمه في السن من جهة أخر 
إال أن التنظيمات واإلجراءات القديمة ليست بالضرورة قابلة للتكيف إذا كانت موجودة 

 2في بيئة ساكنة.
 
 

 

                                                             

 .00ص مرجع سابق،، األحزاب السياسية في الديمقراطية الغربيةعبد القادر مشري،  1 
، 1251د، بيروت، دار الساقي،، تر: سمية فلوعي1، طاسي لمنجتمعات متغيرةيالنظام السصموئيل هنتغتون،   2 

 .11ص
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   البساطة-التعقيد: 
كلما ازداد التنظيم تعقيدا، ارتفع مستواه المؤسساتي، فقد يشتمل التعقيد على  

ات عدد الوحدمضاعفة الوحدات التنظيمية الفرعية، هرميا ووظيفيا، كلما ازدادت 
الفرعية وتنوعها تنمو قدرة التنظيم على التثبت من اخالص أعضائه والمحافظة على 

 له أهداف متعددة يكيف نفسه إزاء خسارة تنظيمكل هذا باإلضافة الى أن  ،اخالصهم
أي هدف منها، أفضل من تنظيم ليس له سوى هدف واحد، إن أبسط نظام سياسي 

 1احد، وهو في الوقت نفسه أقل استقرار.هو ذلك الذي يعتمد على شخص و 
 

   التبعية: -الحكم الذاتي 
المقياس الثالث للمؤسساتية هو مقدار الوجود المستقل للتنظيمات واإلجراءات 

 حيث يتضمن الحكم الذاتي ،جتماعيةاال اتسلوكالالسياسية عن تجمعات وطرائق 
العالقات بين القوى االجتماعية من جهة والتنظيمات السياسية من جهة أخرى، 
فالمؤسساتية السياسية بالنسبة للحكم الذاتي تعني تطوير التنظيمات السياسية التي 

لذي إن التنظيم السياسي ا، ليست مجرد تعبيرات عن مصالح فئات اجتماعية معينة
ة اجتماعية، عائلة، عشيرة، طبقة، ينقصه الحكم الذاتي، فمثال إذا كان يكون أداة لفئ

ثل عدة خر يمأحزب سياسي يمثل فئة العمال يصبح أكثر تبعية لهم بينما حزب 
 2فئات اجتماعية يكون أكثر استقاللية.

 
 
 
 

                                                             

 .11ص ،مرجع سابق، اسي لمنجتمعات متغيرةيالنظام السصموئيل هنتغتون،  1  
 .32المرجع نفسه، ص 2  
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   التفكك: -اللحمة 
د تفكك ومع تزاي ،ازداد التنظيم وحدة ولحمة، كلما ارتفع مستواه المؤسساتي كلما

التنظيم الفاعل يتطلب كحد أدنى اجماعا فعليا في ف ،التنظيم يتدنى هذا المستوى
إن األحزاب السياسية يفترض أن يتوفر فيها التوافق بين  ،حدود وظائفية الجماعة

 1القيادة والقاعدة النضالية حتى تصبح تتمتع بالتماسك.
 

  :نقد نظرية التحديث السياسي 

على مشكلة الالستقرار السياسي في الدول النامية، ويرجعها إلى  هنتغتونلقد ركز 
ية بناء تقوم بعمل هاعتبار إضعف المؤسسات السياسية ال سيما األحزاب السياسية، ب

المؤسسات، غير أن هذا التفسير يبقى غير مقنع خاصة في المجتمعات النامية المعروفة 
 ،*رتأرند ليبها»لقد أثبت الباحث  ،ة الحادةبدرجة االنقسامات السياسية واالجتماعي

Arend Lijphart»  أن العالج النهائي لعدم االستقرار الجوهري في الدول الحديثة النشوء
 2أنما يكمن في تعديل السلوك السياسي لنخبها.

 التحليل الطبقي:نظرية  .5

قانون البؤرة البحث من التركيز على الطبقة كان له أثر في تحويل  مفهومإن 
والدساتير، إلى االهتمام بتفاعل التكوينات االجتماعية، وقد أثار هذا المدخل أسئلة 

 3جوهرية لم تطرح من قبل المداخل النظرية السابقة.

                                                             

 1
 .31مرجع سابق، ص، متغيرةاسي لمنجتمعات يالنظام السصموئيل هنتغتون،  

من ، "prix Johan Skytte" رجل سياسي، رئيس سابق لجمعية العلوم السياسية األمريكية، متحصل على جائزة * 
 مؤلفاته:

The evolution of electiral et party systems in Nordic Contries. 

 .22_19ص _مرجع سابق، ص، األحزاب السياسية في الديمقراطية الغربيةعبد القادر مشري،  2 
 .513، صمرجع نفسه، األساس في منهنجية تحليل النظم السياسيةبومدين طاشمة،  3 
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ينظر الفكر الماركسي للحزب باألساس كحقيقة طبقية ويستند الى ما يحفل به  
لغوية،  على أسس دينية أو قبلية، أوعالم الثالث من أحزاب تقوم الالواقع السياسي لبلدان 

 1أو اقليمية باعتبار العنصر الطبقي هو العامل الوحيد في تشكيل الحزب.

ساهم التحليل الطبقي للظاهرة الحزبية في تفهم األهداف والغايات التي تعلنها 
 ،التنظيمات الحزبية، والوظائف الفعلية التي تؤديها بصرف النظر عن الشعارات المعلنة

حين أن التحليل الكالسيكي لألحزاب قد استقر على وظائف معينة لألحزاب  في
إن ف السياسية في المجتمعات المتقدمة سواء في البلدان الرأسمالية أو االشتراكية،

حملت  يةالنامتعقيدات االجتماعية والطبقية وظروف التطور التاريخي في المجتمعات 
حزبية في تلك المجتمعات، وتباينت تلك معها أهداف ووظائف مستحدثة للظاهرة ال

األهداف والوظائف التقليدية بشدة، من محاولة الحفاظ على النظام القائم إلى محاولة 
تحقيق تحول ثوري أو راديكالي يطيح باألسس االجتماعية واالقتصادية للنظام السياسي 

ماعية جتبرمته لتحل سلطة طبقات وقوى اجتماعية معينة محل سلطة طبقات وقوى ا
 2أخرى.

 نقد نظرية التحليل الطبقي 

ينظر الفكر الماركسي للحزب كحقيقة طبقية هذه الرؤية كانت محل انتقاد دارسي 
أن العديد من األحزاب ال تقوم على والذين رأْوا األحزاب من خارج الفكر الماركسي، 

النامية،  البلدانشك في أن الطبقات واألحزاب تغدو شديدة التعقيد في  الطبقات، فال
 3حيث تتعدد التشكيالت الطبقية وتتداخل فيما بينها.

                                                             
 .11ص 5921،الكويت، عالم المعرفة، األحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،  1
 .11، صالمرجع نفسه 2
 .11المرجع نفسه، ص 3
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 رسة التبعية والظاهرة الحزبية:مد .6

لقد قاد هذه الحركة الفكرية باحثين ومتخصصين في العلوم السياسية والتاريخ والذين 
ينحدرون خاصة من دول أمريكا الالتينية، حيث تأثر هؤالء بشدة اإلحباط والفشل الذي 

اب آمال التنمية وتحقيق الرفاهية في العالم الثالث وبوجه خاص في أمريكا الالتينية، أص
وانتشار العديد من النظم السلطوية والعسكرية والقمعية، حيث جاءت مقولة التبعية 
كتفسير لحال التخلف في دول هذه القارة، ثم توسع استعمالها إلى مفكرين آخرين في 

 1العربي واإلسالمي للتعبير عن نفس الحالة تقريبا. العالم بما في ذلك العالم

ند أفكار مدرسة التبعية ضمن المداخل التي يعتمدها هذا البحث في دراسة تتس 
ارجي لى اعتقاد راسخ بأهمية العنصر الخإالظاهرة السياسية في المجتمعات العالم الثالث 

لك والثقافية في ت في تشكيل مجمل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ترى هذه المدرسة أن بعض مناهج البحث التي يجوز اتباعها في  حيث المجتمعات،

دراسة التطور االقتصادي أو السياسي أو الثقافي في دولة مستقلة ال تخضع ألي نوع 
من الضغط السياسي أو االقتصادي من قوة خارجية ال يجوز أن تطبق في دراسة تطور 

يشكل  بل -هذا أو ما درج على تسميته بالتبعية -ا االستقالل دولة ال تتمتع بهذ
  2خصوصية موضوعية تشترك فيها كافة بلدان العالم الثالث.

 

 

                                                             
 .512، مرجع سابق، صتحليل النظم السياسيةاألساس في منهنجية بومدين طاشمة،  1
 .11ص ، مرجع سابق،األحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،  2
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وفقا لمنظور مدرسة التبعية فإن المؤسسات السياسية بما فيها األحزاب في المجتمع 
ياسي لسالتابع تتشكل من خالل وضعه داخل النظام العالمي، وتكون وظيفة النظام ا

رجوازية كما أن البرجوازية التابعة ليست ب ،في المجتمع التابع مركزة في أيدي فئة محدودة
حقيقية، من حيث أن وجودها ال يؤدي إلى حدوث ثورة برجوازية على المستوى 
االقتصادي أو السياسي بل هي تستخدم كتكتيكات متنوعة حسبما تمليه عليها ظروف 

 1التبعية.

  التبعية:نقد مدرسة 

االنتقاد الذي وجه لهذه المدرسة أنها ركزت على التعميم وأهملت التخصيص، حيث 
كلما اتسمت الدراسة بنوع من التعميم نأت بها عن القدرة على تقديم تحليالت وتفسيرات 

الغة يسهم في تعميق النتائج العامة، فالمب عميقة للظاهرة موضوع الدراسة، فالتخصيص
  2أن تكون خطأ فادحا بالنسبة للمجتمعات المتخلفة.في التعميم يمكن 

                                                    

 

 

                                                    

 

                                                             
 .61، ص، مرجع سابقاألحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،  1
 .09، صالمرجع نفسه 2
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 االتصال ضمن المنظومة الحزبيةأشكال المبحث الثالث: 

لقد أصبح االتصال السياسي الفعال، العامل األساسي الذي يتوقف عليه نجاح أي 
مهما كانت طبيعته وذلك ألنه يمكن مختلف الفاعليين السياسيين من شرح أفكارهم نظام 

ي من أهم التوجهات التللجماهير المستهدفة، فسياسة االتصال المنظم مع الجماهير 
تنتهجها األحزاب في التأثير على الرأي العام الشعبي لخلق نوع من الجماهيرية والتأييد 

االفقي،  ،صالاالت أشكال مختلف وهذا ال يتأتى إال باستخدام الشعبي لبرامجها وسياساتها
ووسائل االعالم  لكتروني،اإل الجماهيري، الجمعي، ،الرسمي، الغير رسمي العمودي،

 معية والسمعية البصرية.، المكتوبة، السهاعلى اختالف

تنقسم أشكال االتصال في العملية الحزبية إلى شكلين أساسين هما الداخلي 
 والخارجي.

 .ألحزابل يداخلالاالتصال  .1

يمتاز االتصال الفعال بأهمية مركزية بالنسبة إلى األحزاب، سواء تعلق األمر 
الناخبين والمجتمع عامة أو في الداخل مع األعضاء المنتمين إلى الحزب، باالتصال مع 
لتي تملك شبكة اتصال داخلية فعالة تكون قادرة على أداء وممارسة اتصال واألحزاب ا

 .بالنجاعة والفاعليةنحو الخارج يتسم 
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، االتصال تحدث داخل الحزبالتي كلين من االتصال ش موريس دوفرجيهحدد 
 العمودي، االتصال األفقي.

 العمودي: االتصال 1.1

 أي جهازين جهاز القمة بالقاعدةيجمع  االتصال الذي ،يسمى االتصال عموديا
اتصال القمة بالقاعدة يتجسد من خالل ارسال تعليمات أي  ،1تابع أحدهما لآلخر

وبيانات وعقد اجتماعات وندوات من قبل رؤساء األحزاب أو اللجان المركزية إلى 
 .البلديةو  الوحدات الصغرى كالمحافظات الوالئية

 االتصال األفقي:  1.1

، أي بين 2إذا كان بين جهازين من نفس المستوى ذاته فقياالتصال األب يقصد
 محافظات الوالئية، أو البلدية فيما بينها. 

تفضل االتصال العمودي ألنه  موريس دوفرجيهحسب ن التنظيمات الحزبية إ
ها ال رتبة ذاتإلقامة الوحدة والتجانس في الحزب، فالمجموعات من الالوسيلة المثلى 

صال أفقي غياب أي اتما بينها إال عن طريق القمة، وهذا يفترض تستطيع التواصل في
 3.لتفويض لتشكيل المراجع العليامباشر واعتماد ا

 

 

                                                             
 .57، مرجع سابق، صاألحزاب السياسيةفرجيه، و موريس د 1
 .57، صنفسهالمرجع  2

  3 المرجع نفسه، ص57. 
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ية عب المعنفإذا كان المؤتمر مؤلفا من مجموع أعضاء الشعب المحلية فإن الش   
المحافظات فيمكنها أن تتواصل داخل المؤتمر وهكذا يتكون اتصال أفقي غير مباشر، 

ال تتواصل فيما بينها بل بواسطة القمة والمؤتمر الوطني هذا النظام يمنع التشققات 
 1والمعارضات داخل الحزب.

 أهمية االتصال الداخلي بالنسبة للحزب. 1.1

كن ال تتوقف أهميته على تمف ،همية فائقةيكتسي االتصال الداخلي لألحزاب أ 
بالغهم الخبر بل وكذلك لتمكينهم من عرض مواقف  الحزب من إعالم أعضائه وا 

ية محلية حزب ، ولذا يتعين على كل قيادةحها في المجال العامالحزب في المجتمع وطر 
، ةعالفو  ةنافذ ةداخلي يةكانت أم جهوية أو وطنية أن تحرص على وضع أسس اتصال

عن أداة المهمة على أحسن وجه، فال يحصل كثيرا ما يعجز االتصال الداخلي ف
أعضاء كثيرون بانتظام على أخبار واردة من أجهزة الحزب المركزية، فكيف لهؤالء 

 2 حينئذ أن يعبروا عن موقف حزبهم إن لم تقع إحاطتهم علما بالمستجدات وشرحها؟

زبهم االتصاالت الداخلية لحوضع لذا يحرص مسيرو الحزب باستمرار على تحسين 
 3وهذا وقد أثبتت التدابير واإلجراءات التالية نجاعتها في هذا الصدد: ،وتطويرها

  تنظيم اجتماعات دورية لألعضاء على المستوى المحلي، واإلعالم بمستجدات
 رات تهم الحزب وشؤونه الداخلية، وعرضها للنقاش.اوتطورات هامة، وقر 

 
                                                             

 .57، ص، مرجع سابقاألحزاب السياسيةفرجيه، و موريس د 1
اد ، تر: منير الفندري، تونس، مؤسسة كونر األحزاب في النظام الديمقراطيكارستن غرابو، ، فيلهالم هوفمايستر 2

 .75، ص3102أديناور،
 .75، صالمرجع نفسه 3
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  لالتصاالت وتنسيقها فيما بين مختلف مستويات التركيبة الحزبية.إعداد برامج 
   انتخاب أو تعيين مسؤول على قطاع االتصاالت داخل الحزب على كافة

حكام التنسيق بين مختلف اإلطارات المعنية بالشأن وتعود  ،مستويات تنظيمه وا 
المفوض ن العام و المسؤولية وطنيا الى القيادة المركزية العليا، وال سيما إلى األمي

على االتصاالت الداخلية، وينطبق نفس الشيء على المستوى الجهوي أو 
 اإلقليمي.

   مستجدات المستويات الحزب، حول على كافة تقارير داخلية دورية إعداد
رفع التقارير من المستوى الذي و هامة داخل الحزب أو خارجه، التطورات الو 

 صدر عنه إلى ما فوقه مباشرة.
  نشرية إخبارية موجهة إلى األعضاء، أو دورية للحزب يتحصل عليها إصدار

كل عضو بانتظام، يتناول فيها بالفحص محاور سياسية راهنة، تعالج من وجهة 
نظر الحزب وحسب تقييمه وتنطوي على أهم المستجدات داخل الحزب، كما 
 نينصح تخصيص ركن فيها لمساهمات األعضاء في الحوار والنقاش، وباإلمكا

 لكترونية.اليوم تحقيق هذا عبر وسائل االتصال اإل
   المواظبة على تقييم االتصاالت الداخلية بانتظام من حيث النفاذ واإليفاء

 بالحاجة.
   القيام بالندوات، المؤتمرات، التجمعات والتظاهرات لتعميق الصلة بين

 األعضاء.
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 االتصال الخارجي لألحزاب. 1

ة، سي في مهمته الحكوميالسياسية أصال للوقوف أمام النظام السياوجدت األحزاب 
حد ما تعمل بالتوازي معه لمراقبته في أداء مهامه وعدم استعماله استعماال فهي إلى 

تعسفيا، وعلى هذا يمكن اعتبار الحزب السياسي من أهم األطراف التي تقوم بعملية 
ين ره الكثير من المنظرين السياسياالتصال السياسي المنظم في المجتمع، وقد اعتب

 1إحدى ركائز القوى المنظمة.

ي يكتب لها الفوز ف لكيو ، وصل بين المجتمع والدولة إن األحزاب بمثابة همزة
، وتتمكن من عرض طلبات سياسية تحظى بأغلبية األصوات، البد أن تكون االنتخابات

وتتأتى  ،اميدانية تقوم بها بنفسه، فضال عن بحوث وحاجياتهعلى دراية بشؤون المجتمع 
هذه العالقة وتنجز عن مشاركة أعضاء من الحزب في بعض الجمعيات والمنظمات 

لكن يفضل أن يتوخى الحزب المواظبة على رعاية هذه  ،األخرى، أو انتمائهم إليها رأسا
العالقة بصفة رسمية ومنتظمة، على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني على حد 

يعيد الوصل مع و في اتجاه الجمعيات في المجتواء، فبهذا يصدر الحزب إشارة معتبرة الس
 2بالمجتمع المدني.

 

 

 

                                                             
 .94، صمرجع سابق، السياسياالتصال واإلعالم يوسف تمار،  1
 .75مرجع سابق، ص األحزاب في النظام الديمقراطي، كارستن غرابو، ، فيلهالم هوفمايستر 2
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 1زاب التصالها بجمهورها هي:وسائل االتصال التي تستعملها األحومن 

 : التقليدية وسائلال 1.1
هي التي كانت موجودة قبل ظهور وسائل اإلعالم الجماهيري، يمكن تجميع وسائل 

 :تصال السياسي التقليدية في فئتيناال
 

 :التفاعلية وسائلال 1.1.1

ياسي لتقي السحيث ياألكثر فعالية، و لها ميزة واضحة في أنها األكثر دقة  
ر مع فعل مباشرة، االتصال المباشمباشرة مع الناخبين، ويعرض عليهم فرصة رد ال

ر قوة في األكثتعتبر الطريقة -لوجه–الناخبين، هذه الطريقة في االتصال وجها 
صغيرة  تمثل في تجمعاتت، ل من المتلقيناالتصال الحزبي، لكنها تتناول عدد قلي

في المقهى، أو القيام بمأدبة أي اتصال مباشر قريب داخ تجول قائم بالحزب ك
 دائرة مغلقا نسبيا.

  ذات االتجاه الواحد: وسائل  1.1.1

 -انوعا م-قادة األحزاب إلى جماهير عريضة  مننقصد به االتصال المباشر 
 هذا النوع األكثر توظيفا أثناء الحمالت االنتخابية.

 : االجتماعات أو التجمعات  1.1.1.1
تمثل بطبيعتها نوعا من االتصال المباشر الى حد كبير مع المتلقيين، إنها غالبا 
اجتماعات انتخابية مع حضور أكبر، االتصال في الغالب األعم له اتجاه واحد، 

 لكنه يفيد من التغدية المرتدة من ردود فعل الجمهور.
 

                                                             
 بالتصرف. .029، صمرجع سابق، الحملة اإلعالمية والتسويق السياسيفليب ماريك،  1
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 : الملصقات ولوحات اإلعالنات الخشبية  1.1.1.1
استخدمت الملصقات في القرن التاسع عشر في الحمالت السياسية في واليات 

تستخدم اليوم كوسيلة ترويجية في االتصال الحزبي و ، بريطانيا وفيالمتحدة، 
خاصة أثناء الحمالت االنتخابية، لدى يجب أن تتميز الرسالة المنقولة عبر 

اسي بل التصال السيل أساسية أداةالملصقات بالبساطة النسبية، لكن هي ليست 
ياسي، لكن دون أن تحظى هي مدعمة حيث يمكن أن تزيد بسهولة من سمعة الس

 قناع.إلل كوسيلة
 

  إكسسوارات اإلعالن المتنوعة:  1.1.1.1
قالم، ، األالقمصان ،زرايرالصغيرة مثل  بالحزب كالحلي إنها أشياء تذكرنا

 ، أوالحزب قائدالبالونات، دبوس، سلسلة مفاتيح، إنها عادة تحمل اسم 
 لة االنتخابية للحزب.حمالشعارات 

 

 الحديثة  وسائلال 1.1
 فاعلية.تئل ذات االتجاه الواحد، ووسائل يمكن تصنيفها هي األخرى إلى فئتين وسا

 

 وسائل ذات االتجاه الواحد.  1.1.1
 :وهي تتمثل وسائل ذات االتجاه الواحد في وسائل االتصال الجماهيرية

 الصحافة المكتوبة، اإلذاعة والتلفزيون.
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تبرز أهمية اإلعالم اليوم كقوة لما تملكه من تأثير على توجهات األفراد ومواقفهم 
اب نظرا لهذه األهمية تسعى األحز ، السياسية والتأثير على أذواقهم وكل نمط حياتهم

السياسية للسيطرة على وسائل اإلعالم وتوجيهها لخدمته حتى تضمن الهيمنة على 
و على الجمهور، أالرأي العام، فتخلق لنفسها وسائل خاصة بها من أجل التأثير 

 1مشاركة الدولة في استعمال وسائل اإلعالم الرسمية.

 الصحافة المكتوبة: 1.1.1.1

 السياسية على نوعين من الصحافة المكتوبة هما:تعتمد األحزاب 

و أ حزبل، والصحافة المكتوبة التابع لالحزبالصحافة المكتوبة المستقلة عن 
 ما يصطلح عليها بالصحافة الحزبية.

  :الحزبالصحافة المكتوبة المستقلة عن    1.1.1.1.1

اشرة غير مرتبطة مب التي ،صحافة المكتوبة العمومية والخاصةنقصد بها ال
تلجأ األحزاب السياسية إلى الصحف ذات التوزيع الواسع لنشر  ،بحزب سياسي

 .ةاالنتخابي التسويق برنامجه وخاصة أثناء الحمالت االنتخابية ائلهارس

فالقارئ للصحف المستقلة عن الحزب يتعرض للرسالة السياسية بصورة  
دى ة ومن تم يلتقي صدفة بإحتلقائية، حيث أنه قد اشترى صحيفته المعتاد

كل يحظى بالمقاالت المخصصة لتلك الرسالة، كما أن هذا النوع من الصحافة 
اهتمام من األحزاب السياسية ألن مصداقيتها متفوقة كثيرا عن الصحافة الحزبية، 

                                                             
 .94، ص3115، الجزائر، طاكسيج ،الصحافة والسياسةقزادري حياة،  1
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ها لتجعل توقيت نترنتلى إنشاء مواقع على األإ *وقد بدأت تتجه الصحف المكتوبة
  ،مما أتاح فرصة جديدة لقادة األحزاب لكي يصلوا إلى جمهورهممع الحدث ذاته، 

دتها ،ألن أعم المستقلة عن األحزابلكن ليس من السهل الوصول الى الصحافة 
ال تشترى فيما عدا حالة إدخال إعالن مدفوع والتي تتناقض مصداقيته إلى حد 

ولون تغطية يتكبير، الحل األفضل هو تحقيق عالقة تميز مع الصحفيين الذين 
 1أنشطة الحزب.

 الصحافة التابعة للحزب أو الصحافة الحزبية:   1.1.1.1.1
صحف التي تعبر عن آراء حزب معين وتتبع اتجاها معينا خاصا الهي 

بها، إن الهدف الرئيسي لهذه الصحافة هو جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور 
لى الساحة عالتي تناضل من أجله، وتفرض بذلك وجودها لتقوية صفوف الحزب 

 2السياسية.

 

 

 

                                                             
لى أزمان اقتصادية صعبة في السنوات األخيرة وهذا بسبب انخفاض إ في جل دول العالم اليومية تعرضت الصحف *

لى إجوء لى اللإمقروئية وخاصة بين األجيال الشابة، فاضطرت بعض العناوين التراجع في المداخيل االشهار، و 
 .الساحة السياسيةحف اختفت من صلكترونية وبعض الما اصطلح عليه بالصحافة اإل وأنترنت األ

 .095مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، ليب ماريك، ف 1
الشروق  ،امشوار األسبوع، بانورام ،جرائد الصحافة الفنية الجزائرية، دراسة سوسيولوجية لثالثةبن عيسى يمينة،  2

 .022ص ،3112/2004 ،10الجزائر  جامعة في علم االجتماع، ماجيستر، مذكرة العربي
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صحافة الحزبية من هبوط الفت في مسار هذا القرن في كثير اللقد عانت 
من البلدان األوروبية بسبب التحول االقتصادي العنيف في وسائل اإلعالم، 
لذلك قد فقدت األحزاب كيانا حيويا عضويا مفيدا جدا للوصول إلى الجماهير 

زئيا الكثير من العناوين الحزبية قد تم تعويضها جاختفاء ف ،نتخابيااالمستهدفة 
   1فقط في بعض البلدان بظهور عناوين جديدة تباع عن طريق االشتراك.

 اإلذاعة:   1.1.1.1

تمارس اإلذاعة دورا كبيرا في تكوين الرأي العام ألنها تستطيع تحطيم حواجز 
لموجات طريق االزمن والمسافات البعيدة والحواجز الطبيعية كالجبال والبحار عن 

القصيرة واألقمار الصناعية وبذلك فاإلذاعة تستطيع الوصول إلى عدد كبير من 
المستمعين، حيث تخاطب الجماهير ذات المستوى الثقافي المتوسط والمنخفض 
إلى جانب جمهور األميين حيث تقدم األنباء والتعليق والشرح والتفسير لألحداث 

 2السياسية.

األحزاب السياسية الحيز الذي تغطيه أمواج األثير اإلذاعية، مما  وظفت
النظر  بغض واسعة لى جماهيريةإيجعلها قادرة على توصيل رسالتها الدعائية 

حزاب فقادة األ، تها في فترات الحمالت االنتخابيةحيث تبرز أهمي عن موقعها،
واعون بالوظيفة السياسية لإلذاعة في تشكيل الرأي العام وتوجيه أفراد الناخبين، 
كما يستعينوا باإلذاعات المحلية لتفعيل االتصال الجواري، حتى يتمكنوا من 

  .مخاطبة كل منطقة بخطابها الثقافي والرمزي

                                                             
 .072مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، فليب ماريك،  1
 .305، صمرجع سابق، ، اإلعالم السياسي بين التنظير والتطبيقمهنا محمد نصر 2
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 التلفزيون:   1.1.1.1

نتخابات ن للرئاسة األمريكية في االلقد كانت المواجهة التلفزيونية بين المرشحي
منذ 1.بين )نيكسون وكنيدي( أول مواجهة سياسية تلفزيونية من نوعها م0471

ذلك الوقت، لم يتوقف اإلعالم السياسي أبدا عن الخضوع المتنامي لوسائل 
 بصرية.ال-يةاإلعالم السمع

اللها خ في البلدان الديمقراطية أصبح التلفزيون وسيلة يحصل المواطنون منف
على الرغم من أن التأثير الفعلي  ،على المعلومات قبل أن يذهبوا إلى االقتراع

ال يمكن حقيقة قياسها، فإن الهامش الضيق  ةبصريال-يةلوسائل اإلعالم السمع
  2الذي يفصل بين الخصوم السياسيين يجعل استخدامها ميزة.

راد بفعاليتها الستمالة األف األحزاب السياسية أيقنت التلفزيونمنذ ظهور 
، -خاصة مع انتشار األقمار الصناعية-وقدرتها للوصول إلى جماهير عريضة 

تتجه األحزاب السياسية إلى ، لدى خبار فور حدوثهاسهولة وسرعة نقل األو 
، ايا، التصريحات إزاء القضالمؤتمرات، التجمعاتالتلفزيون لتغطية نشاطاتها ك

والمناظرات السياسية خاصة في فترات الحمالت ، لقاء الخطب السياسيةإ
 االنتخابية.

 

 

                                                             
 .47، صمرجع سابق، تكنولوجيا االتصال الحديثة والحمالت السياسيةنهلة حفيظي،  1
 .079مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، فليب ماريك،  2
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فاليوم في البلدان الديمقراطية أصبح تقريبا غير مقبول أن تجري انتخابا حرا 
دون إجراء على األقل مناظرة بين المرشحين السياسيين عبر شاشة التلفزيون، لقد 

المتحدة،  ، ففي الوالياتمحطة إلزاميةأصبحت مناظرة التلفزيون ما قبل االنتخابات 
د أصبحت قالمناظرات الحاسمة بين مرشحي الحزبين األساسيين قبل يوم االقتراع 

 1ن إلزامية.اآل

هكذا تحول التلفزيون إلى أول وسيلة إعالمية قادرة على تجسيد آنية األخبار، 
ا فأضحى مصدرا إخباري ،أي نقل األحداث في أثناء حدوثها وتحويلها إلى أخبار

وبهذا ألغى القاعدة التي كانت تحدد أدوار وسائل  ،لبعض وسائل اإلعالم األخرى
اإلعالم التقليدية، والتي تنص على أن اإلذاعة تعلن وقوع األحداث والوقائع، 

 2والتلفزيون يظهرها ويجعلها مرئية، والصحف تشرحها وتحللها.

على مواقف األحزاب السياسية من  طالعااجمهور التلفزيون أكثر أضحى  
هذه القضية أو تلك، خاصة بعد أن أصبحت تتبع ببرامج للتعليق على هذه 
المواقف أو نقدها من جهة، ومن جهة أخرى، بدأ هذا الجمهور يتململ من تكرار 

 ،التكرار الذي يعطي االنطباع بأنه لم يوجد سوى لملء الفراغ ،بث هذا الخطاب
 غير سياسية، مما دفع القنوات إلى مشاهدة برامج تلفزيونيةلذا اتجه الجمهور 

التلفزيونية إلى االنتباه أكثر لخطاب السياسيين قصد اصطياد الجمل المكثفة 
ذا ما ه ،والمعبرة وذات اإليقاع القوي أو التي تنتج صورا بالغية أو رموزا دالة

من أجل  ويق السياسيأدى باألحزاب السياسية وقادتها إلى االستعانة بخبراء التس

                                                             
 .079، صمرجع سابقالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، فليب ماريك،  1
 .15/19/3109، جريدة الخبر يوم التلفزيون والسياسةنصر الدين لعياضي،  2
    http://www.djazairess.com/elkhabar/39619  30:21على الساعة  01/15/3107معاينة يوم التاريخ  
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صقل خطابهم السياسي الموجه للناخبين وتكثيفه ليتحول إلى جمل مختصرة 
ثارة واستثمرت في اإل ،وشعارات تضاهي في إيقاعها واختزالها النص االشهاري

  .1فاختزلت الفعل السياسي في استعراض ينشد الفرجة

يجب على القائم باالتصال الحزبي أن يكون معدا جيدا إلى أقصى حد ممكن 
في  متحكملاأن يقترب من النموذج السياسي المثالي و بالنسبة الستخدام التلفزيون، 
، هذه العناصر من المفترض أنها متأنقالجذاب التحركاته إلى نقطة الثبات، 

عرض أجزاء  ما عليهكتضمن أقل معدل رفض من جانب مشاهدي التلفزيون، 
ل غير سياسية من أجالمن حياته الخاصة إلى وسائل اإلعالم في بعض البرامج 

الوصول إلى الناخبين المترددين، والتي تحمل خطر المبالغة في نغمة الشهرة في 
 2يطلق عليها "التحول إلى الشعبية". هذا ماحملته، و 

 الوسائل التفاعلية  .1.1.1

بكة ، وهذا ما جاءت به الشتسمح بالتفاعل الفورينقصد بها الوسائل التي    
  العنكبوتية. 

كتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى األحزاب، تنترنت في عصرنا هذا األ تصار 
فقد أضحى اليوم موقع األحزاب أداة اتصال أساسية، مما يوجب االعتناء به وتحيينه 

فايس لكما أصبح حضور األحزاب في الشبكات االجتماعية العصرية كاباستمرار، 
ألحزاب تكون لفروع اغنى عنه، وبالمثل ينبغي أن  توتير، أمر ضروريا الالبوك و 

وصفحات على شبكات المواقع التواصل نترنت خاصة بها أالجهوية مواقع 

                                                             

 مرجع سابق. ،التلفزيون والسياسةنصر الدين لعياضي،  1 
 .312مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، ليب ماريك، ف 2 
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 و جهوية،أ ، حتى يتيسر لها تبليغ الخبر عن الشؤون ومواضيع محليةاالجتماعي
وبوسع األحزاب استعمال القاعدة المرئية، مثل يوتيوب، لترويج رسائلها والتعريف 

 1بأقطاب قياداتها.

 المواقع اإللكترونية. 1.1.1.1

األحزاب السياسية التقليدية حول العالم قد أنشأت لها موقع إلكتروني معظم  
نترنت العناصر األساسية في معظم الحاالت تقدم هذه المواقع على األفدائم، 

لبرامجها، وتكتمل بوضوح أثناء الحمالت بصفحات عن المرشح أو المرشحين 
الذين يختارهم الحزب أو بحلقات الربط مع موقع إلكترونية للحملة الذاتية للحزب، 

الندوات، أو ترتبط بمدونة الحزب تتضمن في الغالب المواقع الخاصة باألحزاب 
ي النت التفاعلية، الذين يرغبون في أن يدونوا آرائهم لكي تشبع رغبات متصفح

 2أو ببساطة يبحثون عن وجهات نظر متصفحين آخرين.

لقد استخدمت األحزاب السياسية المواقع اإللكترونية منذ نشأتها تقريبا، فمع 
ت ذخأومع مطلع األلفين  ة،قع الحزبيانهاية التسعينات بدأت تظهر بوادر المو 

شكلها النظامي والدائم، وأصبحت تقريبا لكل األحزاب السياسية الكبرى هذه المواقع 
 3في العالم مواقع إلكترونية.

 

                                                             
 .77مرجع سابق، ص األحزاب في النظام الديمقراطي، فيلهالم هوفمايستر، كارستن غرابو،  1
 .397مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، فليب ماريك،  2  

3 Quinchy Riya, "les sites des partis politiques : des plateformes d’information, d’échanges et de 
mobilisation ", communication et journalisme , Université Paris Est,2011. 

http://www.memoireonline.com/08/11/4758/m_Evolution-et-incidences-de-la-Technologie-

sur-les-pratiques-de-communication-en-France-1960-20116.html , Vu le 15/08/2016, 10 :42H. 

http://www.memoireonline.com/08/11/4758/m_Evolution-et-incidences-de-la-Technologie-sur-les-pratiques-de-communication-en-France-1960-20116.html
http://www.memoireonline.com/08/11/4758/m_Evolution-et-incidences-de-la-Technologie-sur-les-pratiques-de-communication-en-France-1960-20116.html
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الحظ الباحثون أن نسبة المترددين على هذه المواقع ضعيف مقارنة بالمواقع 
أدخلت المواقع تعديالت من خالل جعل الموقع فضاء  م3117في فاألخرى، 

أهمية األحزاب السياسية واعية بف ،األفكار فقطللمعلومات والتعبئة وليس لنشر 
المواقع خاصة في فترة الحمالت أين يكون لها دور في التعبئة، وكذلك ة يفعالو 

إدراكها أن تأثير حمالت اإلغراء ليس موسمي بل دائم وهذا ما يستدعي العمل 
 1باستمرار.

تستتتتتتتخدم األحتتتتتتزاب السياستتتتتتية المواقتتتتتتع اإللكترونيتتتتتتة كوستتتتتتيط بينهتتتتتتا وبتتتتتتين 
 أهمها: اعتباراتجمهورها وذلك لعدة 

  خضعان ال ي كما ،تقديم المعلومات واألخبار فيللموقع يتمثل أهم استخدام
 ألي رقيب أو ما يعرف بحارس البوابة.

 لمعلومات ا لكتروني للحزب بمثابة المصدر الرسمي النتقاءيعتبر الموقع اإل
 خبار بالنسبة للصحافيين واإلعالميين.واأل
  يوفر الموقع خاصية التفاعلية مما تسمح للجمهور المستخدمين االتصال

زويد كما يساهم الجمهور في ت شكاوىبهم عن طريق تقديم اقتراحات تعليقات 
 الحمالت االنتخابية. ءالموقع بمضامين خاصة أثنا

 للقضايا التي تهم جمهور المستخدمين. عرض وجهة نظر الحزب بالنسبةي 

                                                             
1 Quinchy Riya," les sites des partis politiques : des plateformes d’information, d’échanges et de 

mobilisation", Op .Cit.  
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  المواد اإلعالمية الخاصة بوسائل اإلعالم األخرى كعرض فيديوهات  يقدم
لقاءات مع أعضاء الحزب، نشر ما تتناوله  ،لقادة الحزب السياسية الخطابات

 *الصحافة المكتوبة فيما يخص الحزب.
  إمكانيتتتتتة مشتتتتتاهدة الخطتتتتتب أو ستتتتتماعها او قراءتهتتتتتا وهتتتتتذا يتتتتتوفر الموقتتتتتع

بفعتتتتتتتل الوستتتتتتتائط المتعتتتتتتتددة، فهتتتتتتتذه الميتتتتتتتزة تجمتتتتتتتع كتتتتتتتل مميتتتتتتتزات اإلعتتتتتتتالم 
التقليتتتتدي )تلفزيتتتتون، إذاعتتتتة، صتتتتحافة مكتوبتتتتة( هتتتتذا متتتتا يجعلهتتتتا تستتتتتقطب 

 جمهور عريض. 
   تصالية من الموقع.اتحميل مواد  مكن مني 
  اط إلكترونيتتتتتتتا وذلتتتتتتتك متتتتتتتن يستتتتتتتمح الموقتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتي بإمكانيتتتتتتتة االنختتتتتتتر

 خالل توفير روابط تسمح بهذا.
  يعتبتتتتتتتر الموقتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتي الحامتتتتتتتل األساستتتتتتتي للحمتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة

 الخاصة بالحزب أو بمرشح تابع لها. 
  للموقتتتتع دورا مميتتتتتزا فتتتتتي تجنيتتتتد أكبتتتتتر عتتتتتدد متتتتن المتطتتتتتوعين كمتتتتتا يستتتتتهل

 عملية التبرع.
 

وجدت األحزاب السياسية في األنترنت طريقة إيجابية إلعادة بناء النشطاء أو 
أداة فعالة تماما في  فهيالتفاعلية،  **Web2.0المتعاطفين المحليين، خاصة مع طرق 

 مساعدة األحزاب السياسية على معايشة المجتمع الحديث.
 

                                                             

 عرض المواد اإلعالمية يكون بإذن الوسيلة المالكة لحق البث والنشر. *  
هي عبارة عن أرضية معلوماتية مستقلة في الفضاء االفتراضي، تسمح بانتقال المشاركين من مستقبلين إلى  ** 

 إلخعلى شبكات التواصل االجتماعي، والمدونات.. 3.1منتجين وناقلين للمعلومة، يرتكز الوب 
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 الشبكات االجتماعية:  1.1.1.1
أو متتتتتتتا يصتتتتتتتطلح عليتتتتتتته مواقتتتتتتتع الشتتتتتتتبكات االجتماعيتتتتتتتة أن متتتتتتتن الواضتتتتتتتح 

قتتتتد أحتتتتدثت تغيتتتترا كبيتتتترا فتتتتي كيفيتتتتة االتصتتتتال والمشتتتتاركة التواصتتتتل االجتمتتتتاعي 
بتتتتتتتتتتتين األشتتتتتتتتتتتخاص والمجتمعتتتتتتتتتتتات وتبتتتتتتتتتتتادل المعلومتتتتتتتتتتتات، وتلتتتتتتتتتتتك الشتتتتتتتتتتتبكات 

 1.االجتماعية تجمع الماليين من المستخدمين في الوقت الحالي
 

أدركت األحزاب السياسية الدور الفعال الذي تلعبه هذه الشبكات خاصة بعد 
تخابات في االن باراك أوباماالدور الرئيسي الذي لعبته لفوز الرئيس األمريكي 

، لدى لجأت إلى إنشاء صفحات على أشهر مواقع م3115م الرئاسية األمريكية عا
 إلخ....***ومايسبيس **والتوتير *التواصل االجتماعي كالفايس بوك

 

ها للترويج لسياستمواقع التواصل االجتماعي توظف  السياسية األحزابف
والتسويق لبرامجها، عن طريق فتح حوار حولها، وتجنيد عدد من الباحثين للرد 
على المشتركين في الموقع، كما يمكن استخدام هذه المواقع في الدعاية االنتخابية، 

 2والمتعاطفين.وجمع التبرعات والمؤيدين 
 

                                                             

 .330، مرجع سابق، صالتسويق السياسيعالء بسيوني الرميلي،  1 
سمح للمستخدمين من االتصال باآلخرين والتفاعل معهم، يهو موقع لتواصل االجتماعي يمكن الدخول إليه مجانا،  * 

ضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وارسال الرسائل إليهم وتحديث ملفاتهم  بأنفسهم،  الشخصية وتعريف األصدقاءوا 
 .3119في  "مارك زوكربيرغ"أنشأ على يد 

 091 بحد أقصىمن إرسال وقراءة النص القائم على المشاركات  مكن مستخدميهيلتواصل االجتماعي موقع و ه ** 
  .3117وآخرون في  "جاك دورسي"، تأسس على يد حرفا

لتواصل االجتماعي، يقدم شبكة تفاعلية بين األصدقاء باإلضافة إلى خدمة المدونات ونشر الصور  موقعهو  *** 
 .3112في  "يد توماس أندرسون "والموسيقى، أنشأ على

 بالتصرف.، 330، صالمرجع نفسه 2 
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 لى مواقع التواصل االجتماعي الستقطاب فئة الشباب،إكما تلجا األحزاب 
ل أن مواقع التواص حيث، ألن هذه الفئة تتردد كثيرا ودائما على هذه المواقع

االجتماعي تأتي في مقدمة وسائل اإلعالم الحديثة التي يعتمد عليها الشباب في 
  1الحصول على المعلومات السياسية وكذلك في التعرف على القضايا السياسية."

 

 استراتيجية االتصال الحزبي في التسويق السياسي .1

راتيجية مع عالقات استتستخدم األحزاب السياسية عدة استراتيجيات اتصالية لبناء 
الجماهير، وأنه من األفضل استخدام االستراتيجية التي تتناسب مع موقف اتصالي 
معين، ومع جمهور معين، فاالتصال في التسويق السياسي موقفي، أي إنه مرتبط 

راتيجيات االتصال، توجد أربعة است راتيجياتالستبموقف معين، وطبقا للنموذج الموقفي 
 2لالتصال الحزبي في التسويق السياسي سنستعرضها على النحو التالي:

 استراتيجية اإلعالم: 1.1

ء إلى الجماهير األساسية وهم أعضافي هذه االستراتيجية م المعلومات يتقديتم 
م، أي قراراته ون معه، بهدف دعم اتجاهاتهم ومساعدتهم في اتخاذفالحزب والمتعاط

داف وتتطلب وضوح سياسة وأه إنها تستخدم في التوجه إلى الجمهور الواعي والمدرك،
 االتصالية التي تعبر عن هذه األهداف.، واستخدام مزيد من الرسائل الحزب

 

 

                                                             

، كنوز الجزائر ،الحكمةمجلة ، "دور اإلعالم الجديد في تكوين الوعي السياسي لدى الشباب" هالة عبد هللا أحمد، 1 
 .055، ص3107، الحكمة، العدد السابع

، ، مصر، الدار المصرية اللبنانية0، طالتسويق السياسي واإلعالمراسم محمد الجمال، خيرت معوض عياد،  2 
 .002، ص3117
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 استراتيجية اإلقناع: 1.1
تستخدم هذه االستراتيجية عند السعي إلى بناء ودعم العالقات االستراتيجية مع 

سعى إلى إحداث تغيير مقصود في معارف فتاهير األساسية المنتمية للحزب، الجم
واتجاهات وسلوكيات جمهور معين، وتتطلب هذه االستراتيجية أيضا أهدافا واضحة 

نشط ير غالومحددة، ومزيجا من الرسائل اإلقناعية، وتستخدم في التوجه إلى الجمهور 
 أو الجمهور الكامن الذي ال يعبر عن نفسه.

 

 استراتيجية بناء اإلجماع: 1.1
في الغالب لبناء عالقات مع البيئة الخارجية، وعندما هذه االستراتيجية تستخدم 

يظهر تعارض بين أهداف هذه الجهات المسوقة ومصالح واتجاهات الجماهير، تسعى 
هذه االستراتيجية إلى إيجاد أرضية مشتركة تحقق الحد األدنى من التفاهم بين الجهات 

مسوقة وجماهيرها، وتتجه إلى الجماهير النشطة، خاصة عندما تكون الجهات ال
 المسوقة بصدد إدخال تعديالت في أهدافها واستراتيجياتها السياسية.

 

 استراتيجية الحوار:   3.1
ى مصراعيها علوسائله االتصالية في هذه االستراتيجية يفتح المسوق السياسي 

وتوجهاتها ومقترحاتها، والهدف من ذلك إشراك لتعبر جماهيره من خاللها عن آرائها 
في صياغة أهداف واستراتيجيات وسياسات -ولو بصورة غير مباشرة-الجماهير

ويكثر استخدام هذه االستراتيجية في المناقشات، التي يجريها  المسوق السياسي،
المسوقون السياسيون حول المشكالت واألزمات التي يمرون بها، أو يتوقع حدوثها، 

 عادة ما تتوجه إلى الجمهور المدرك والنشط.و 
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يجب على األحزاب السياسية أن تتكيف مع ممارسة تقنيات وأشكال االتصال 
، المناسب قنية المناسبة في السياقواإلعالم السياسي التقليدي والحديث، وأن أن يضعوا الت

 ا.ألن كل التقنيات فعالة إذا استخدمت في مكانها وزمانها وأمام جمهوره
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 األحزاب السياسية في الجزائر.: المبحث الرابع

هي فتعتبر الظاهرة الحزبية من الظواهر السياسية األكثر تداوال في عصرنا هذا، 
وهذا نتيجة الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية أخر لى إظاهرة تختلف من دول 

فالحزب كأي مؤسسة أخرى لها تاريخ، فال يمكن أن  ،في ظلها تنشأوالتاريخية التي 
عنا إلى قها ألهدافها إال إذا رجومدى تحقي واستراتيجيتها اتسييرهنظام نعرف مواقفها و 

 يرورتها التاريخية.س

رنسي المستعمر الف طضطهادالنتيجة كانت عرف المجتمع الجزائري تنظيمات حزبية 
هذه  ،تي عاشها أفراد المجتمع الجزائريواألوطضاع المزرية االجتماعية واالقتصادية ال

العوامل سمحت ببروز الشق السياسي في النطضال الجزائري وظهور الحركة الوطنية التي 
حت حزاب تاألتوحدت جل  اندالع الثورة معو  ،ماعيةكانت تعي وتطالب بوحدتها االجت

راية حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر كامتداد لحزب نجم شمال افريقيا، بعد 
 وقد اعتبر حزب جبهة التحرير حزباالستقالل انتهجت الدولة الجزائرية نظام األحادية 

 .السلطة لفترة طويلة

كانت نتيجة لعدة التي  م8811أحداث أكتوبر في نهاية العقد الثامن انفجرتو  
التراجع عن نظام الحزب الواحد  الذي أقر م8818دستور  ترتب عنها صدور، خلفيات

داية من ب أزماتعدة واعتماد التعددية الحزبية، بعدها عرفت الساحة السياسية الجزائرية 
مست بمرور الوقت مختلف شرائح  التي توقيف المسار االنتخابي إلى االغتياالت

اب وترممت خالله مؤسسات الدولة من بينها األحز في بداية األلفية توقف القتال المجتمع، 
 السياسية التي عرفت عدة انتخابات محلية، تشريعية ورئاسية.
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التركيز على حزب جبهة -لظاهرة األحزاب في الجزائرالتطور السياسي  .1
 .-التحرير الوطني كنموذج

لى الحركة الوطنية، حيث ظهرت بعض إالظاهرة الحزبية في الجزائر  يعود تاريخ
يجة وأغلبها ظهر في المهجر نت ،الحركات السياسية واالجتماعية على اختالف اتجاهاتها

لغياب الحرية من جراء سياسة االحتالل واالدماج التي طبقت على األهالي منذ صدور 
داريا بفرنسا بصفة تامةالذي ألحق الجزائر  م8818مرسوم  ونتيجة لذلك  ،1سياسيا وا 

 تمثلت المقاومة المسلحة في عدة ثورات منظمة وحركات شعبية وحرب فدائيين وطنية.

بعد فشل المقاومة الوطنية التقليدية واستشهاد النخبة الوطنية، ونفي بعطضها، انتقل 
ظهر تمركز نمو الوعي الوطني إلى األوساط الحطضرية، وبدأت بوادر الممارسة السياسية 

  2.في المقاومة السياسية لالستعمار بوسائل عصرية وتنظيمية سليمة

 3وطنية عدة عوامل منها:وقد ساعد على بروز المقاومة السياسية ال

  مية الذين تعاملوا مع المؤسسات التعليوجود طبقة برجوازية مثقفة من الجزائريين
 واإلدارية الفرنسية.

 .تأثير حركة اإلصالح الديني في العالم اإلسالمي على العلماء الجزائري 
 نخرطوا افرنسا بالحركة العمالية اليسارية التي إلى ر المهاجريين الجزائريين تأث

 فيها وتعلموا أساليب النطضال من خاللها.
                                                             

أطروحة دكتورة في العلوم (، 0212-1191األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر )مرزود حسين،  1 
 .33، ص1088/1081، 03ر السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائ

 .98، مرجع سابق، ص ، النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور 2 
 .88، ص التحول الديمقراطي في الجزائربد الرزاق مقري، ع  3  

http://boulemkahel.yolasite.com/resources.pdf                                                                

 .82:10على الساعة  88/00/1083يوم  تاريخ المعاينة
 

http://boulemkahel.yolasite.com/resources.pdf
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  تأثير الحرب العالمية األولى في الوعي السياسي حيث احتك المقاتلون الجزائريون
 في صفوف الجيش الفرنسي بمختلف االتجاهات الفكرية والتيارات السياسية.

  ية وفطضاء انبعد الحرب العالمية الثصعود الجبهة الشعبية اليسارية للحكم في فرنسا
  الحريات النسبية الذي أتاحته.

ا التي سنتطرق له وقد مرت الظاهرة الحزبية بعدة مراحل وفيما يلي أهم مراحلها
 .بالتفصيل في هذا المبحث

 ثالث مراحلمرحلة ما قبل االستقالل وتنقسم الى  .1
  ثالث مراحلوتنقسم هي األخرى الى قبل الثورة ما مرحلة  1.1

 العالميتين  مرحلة قبل الحربين  1.1.1
 .العالميتين مرحلة ما بين الحربين  0.1.1
 .مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية  1.1.1

 .مرحلة الثورة  0.1
 مرحلة ما بعد االستقالل وتنقسم بدورها الى  .0
 مرحلة األحادية. 1.0
 مرحلة التعددية الحزبية.  0.0

 

 .مرحلة ما قبل االستقالل .1
  .العمل السياسي مثلت هذه المرحلة األرطضية األول التي انطلق منها  

 

 .قبل الثورةما مرحلة  1.1
 تميزت هذه المرحلة بانتعاش العمل السياسي فيها. 
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تميزت هذه الفترة ببروز الجمعيات والنوادي  :مرحلة قبل الحربين 1.1.1
 .وبعض الحركات السياسية االجتماعية والثقافية

 

 .الجمعيات 1.1.1.1
 :الجمعية التوفيقية 1.1.1.1.1

، وبعد سنة واحدة م8888تنظيمها سنة ، ثم أعادت النخبة م8801أنشأت عام  
عطضو، وبناء على القانون األساسي فإن هدفها كان جمع الجزائريين  ةكان لها مئ

 1الذين يرغبون في تثقيف أنفسهم وتطوير الفكر العلمي واالجتماعي.
 

 : الجمعية الراشدية 0.1.1.1.1
من شبان جزائريون من خريجي المدارس  م8189تأسست هذه الجمعية سنة 

الفرنسية الجزائرية، كانت الجمعية تصدر "نشرة" بالعربية والفرنسية وتقدم 
محاطضرات هامة وتساعد على نشر التعليم واألخوة ساهمت كثيرا في النهطضة 

 2.ابن التهاميومن أعطضائها الدكتور 
 

 : النوادي الثقافية 1.1.1.1.1
منذ منتصف القرن التاسع العاشر، واتسع نشاطها العملي إلى مطلع بدأ ظهورها 

نة الذي تأسس في قسنطي صالح بايالقرن العشرين ومن أهم هذه النوادي نادي 
 3.م8800علم 

 
 

                                                             
، الجزء الثاني، بيروت، دار الغرب، 9، ط1122،1112الجزائرية الحركة الوطنية أبو قاسم سعد هللا،  1

 .830، ص8881اإلسالمي،
 .838المرجع نفسه، ص 2
 .20مرجع سابق، ص  النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3
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  الحركات السياسية  0.1.1.1
 : لجنة المغاربة  1.0.1.1.1

الذي وقعه "الداي  م8130جويلية  02مباشرة بعد اتفاق  تشكل هذا التنظيم
 « De Bourmaont، *دوبرمونت»حسين" باسم حكومته مع قائد الحملة الفرنسية 
وهو عبارة عن  ،«**حمدان خوجة»تزعم هذا التنظيم السياسي المفكر السياسي 

تجمع يطضم أعيان وتجار وعلماء مدينة الجزائر العاصمة، كانوا على وعي 
 1بدورهم السياسي والوطني وعلى دراية بالخبايا السياسية الفرنسية.

 

 كثلة المحافظين:   0.0.1.1.1

زعماء من و والمحاربين القدامى  التقليدين أو العلماء من المثقفين هي كثلة تتكون
لحين مص، و معلمينهؤالء  بعض كانقد ، و والرابطين االقطاعيينبعض و  الدين

 2.والتعليموقد كانوا ينادون بالتقدم والتسامح اإلسالمية،  جامعةيؤمنون بال

  حركة النخبة:  1.0.1.1.1
عطضاء هذه الكتلة برنامجهم ونظرياتهم الخاصة ألكان و كانت منافسة للمحافظين، 

تمام العقل لذلك فهم جديرون باه في السياسة الجزائرية كانوا طموحين ومتفتحي
  3خاص نظرا لدورهم الهام في دفع القطضية الوطنية خالل عهد النهطضة.

 

                                                             
 ل شارل العاشر.من قب 8130، عين قائد للحملة العسكرية على الجزائر هو رجل عسكري *

مدرس، شارك خوجة كوسيط بين أحمد باي شغل منصب كاتب سياسي، من رواد الحركة الوطنية الجزائرية،  **
 والفرنسيين، من مؤلفاته: المرآة.

 .20، صمرجع سابق النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1    
 .892، مرجع سابق، ص1122،1112الحركة الوطنية الجزائرية أبو قاسم سعد هللا،  2
 .828، صالمرجع نفسه 3
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 حزب الفتى الجزائري:   1.0.1.1.1

ولم يختلف في مطالبه عما كان مطروحا، حيث تبنى المطالبة  م8881نشأ عام 
ن والدعوة في التساوي في الطضرائب بي بإلغاء القوانين المختصة بالجزائريين

 1الجزائريين والمستوطنين كما طالبوا بنشر التعليم والثقافة بين األهالي.

 : مرحلة ما بين الحربين العالميتين  0.1.1
والتنظيمات كأحزاب سياسية بروز مجموعة من الحركات  م8888شهدت بداية من 

 على اختالف اتجاهاتها.
 

 الحركة اإلصالحية السياسية:   1.0.1.1
 تركيبها، وطضمت في «*األمير خالد»بقيادة  م8888تأسست هذه الحركة سنة 

إقطاعيين جزائريين وأعطضاء الطبقة الوسطى المثقفة والمحامين واألطباء، 
وبعض الموظفين في اإلدارة الفرنسية المتمسكين بالهوية اإلسالمية، وحظيت 
هذه الحركة بتأييد جماهيري لخطابها الموجه لتلك الطبقات الجزائرية والذي يعبر 

 ياسية. عن مطامحها الدينية والوطنية واالقتصادية والس
  

 : الحزب الليبرالي 0.0.1.1
لى إ نشقتاتعتبر هذه التشكيلة السياسية امتدادا لحركة الشباب الجزائري التي 

، وأصدر «**الدكتور بن التهامي» اترأسه، م8888جماعتين بعد انتخابات 
 جريدة التقدم الناطق الرسمي للحركة.

 
 
 
 

                                                             
 .22_29سابق، ص_ص ، مرجعاألحزاب السياسية الجزائريةياسين ربوح،  1
 هو حفيد األمير عبد القادر، أسس الحركة اإلصالحية ولجنة الدفاع عن مصالح المسلمين.  *

 هو رجل سياسي تزعم حركة شباب الجزائر، كان من بين المطالبين باإلدماج.  **
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 1 يلي:وأهم النقاط التي كان يحتويها برنامج اللبراليين ما 
 .احترام الحطضارة اإلسالمية 
 .التخلي عن نظرية االمتياز العنصري 
 .المساواة في الحقوق السياسية 
  تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حديث عن طريق جماعة

 النخب ال عن طريق الفرنسيين.
 

 التيار االستقاللي:  1.0.1.1
نتصار حركة ابداية بنجم شمال افريقيا الذي تطور فيما بعد إلى حزب الشعب، 

 الحريات، جبهة التحرير الوطني.
 

حيث وطضع  م8830وحل  م8810إن حزب نجم شمال افريقيا تأسس 
برنامجا له تمحور حول استقالل الجزائر ورفع شعاره "الحقوق تأخذ وال تعطى"، 

بطضرورة إنشاء  م8833ماي  11بتاريخ وطالب وفق ما أقرته جمعيته العامة 
جانب تبنيه مجموعة من المفاهيم الدستورية  لىإمجلس تأسيسي مستقل، 

كالديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات مع إعطاء أولوية للبرلمان باعتباره معبرا 
حزب الشعب، شعارا وطضع بينما ، عن إرادة األمة، وانشاء مجالس بلدية منتخبة

 له "ال اندماج وال انفصال ولكن تحرر" وطالب في برنامجه باالستقالل وقدم
 2.تصوراته حول تنظيم السلطة التي يجب أن تمثل الشعب

 

                                                             
 .29مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1
 .39مرجع سابق، ص(، 0212-1191األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر )مرزود حسين،  2
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وقد أصدر أول جريدة له بالعربية بعنوان الشعب في الجزائر وبالفرنسية في 
باريس بعنوان األمة، وقد صدر قرار بحل الحزب ومنع جريدة األمة من الصدور 

 لى أنإوقد واصل نشاطه في السر وأصبح أكثر شعبية،  م8838في سبتمبر 
 1.م8893أعلن نفسه من جديد تحت اسم حركة االنتصار للحريات الديمقراطية 

 

إن ميالد نجم افريقيا الشمالية كان أحد األحداث العظيمة في التاريخ 
السياسي، فقد ساهم في تدعيم وتوجيه الحركة الوطنية الجزائرية بشكل فعال، وقد 

نسا الجزائريون في فر  ساعد على تثقيف الجماهير سياسيا والسيما المهاجرون
 2وأوروبا، باإلطضافة الى الطلبة، كما جعل القطضية الجزائرية معروفة عالميا.

 

 التيار اإلصالحي:  1.0.1.1
 تمثله عدة أحزاب هي: كتلة النواب أو المنتخبون، جمعية العلماء المسلمين

 3الشيوعي الجزائري.، الحزب الجزائريين
 

 كتلة النواب:  1.1.0.1.1
 4الحقوق كالمساواة وحق المشاركة في االنتخابات.ممن كانوا يطالبون ببعض 

 

 : جمعية العلماء 0.1.0.1.1
تطالب بالحفاظ على الشخصية الجمعية ، كانت م8838تأسس هذا التيار سنة 

اإلسالمية الجزائرية، كما تبنت استراتيجية لمواجهة االستعمار الفرنسي، قائمة 
، جتماعيمحيطهم االعلى تغيير عقليات الناس وهذا يؤدي بالطضرورة إلى تغيير 

                                                             
 .23، مرجع سابق، صاألحزاب السياسية الجزائريةربوح، ياسين  1
 .313، مرجع سابق، ص1122،1112الحركة الوطنية الجزائرية أبو قاسم سعد هللا،  2
 .38مرجع سابق، ص  النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3
 .38المرجع نفسه، ص 4



الفصل الثاني: األحزاب السياسية والعملية االتصالية          النظري         اإلطار   
 

 

221 
 

أن الشعب الجزائري يواجه قوة كبيرة  «*الشيخ عبد الحميد بن باديس»فقد أدرك 
ال يستطيع أن يقاومها بالمعارك الحربية والقتال فحسب، بل يجب أن تتهيأ األمة 
من جديد عبر إعادة تكوينها الثقافي والقومي والنهوض نهطضة علمية تصحح 

 1انحرافات المجتمع وتزيل تناقطضاته.
 

  الحزب الشيوعي الجزائري: 1.1.0.1.1
، إال أن الحركة الشيوعية أقدم من ذلك، م8833أكتوبر أنشئ بصفة رسمية في 

، ونتيجة م8810حيث ظهرت في إطار الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 
لتطضعطضعه في الجزائر بسبب تخلي المناطضلين الفرنسيين عنه، تم إسناد 
المسؤولية إلطارات جزائرية، وثم إنشاء هذا الحزب الذي يعد سليل الحزب 

وقد كان من أشد المدافعين عن االندماج والوحدة مع الدولة الشيوعي الفرنسي، 
 2الفرنسية.

 

 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية:  1.1.1
تعتبر الفترة الممتدة من اندالع الحرب العالمية الثانية حتى اندالع الثورة التحريرية 
من أغنى المراحل من حيث اإلنتاج الفكري السياسي، حيث تقدمت األحزاب 

وعة من المطالب السياسية والمبادئ الدستورية والصيغ المؤسساتية بمجم
 3والنصوص، تندرج كلها في إطار تحقيق الوحدة الوطنية.

 
 
 
 

                                                             
 هو قطب من أقطاب الجزائر، وأحد أعالم الحركة اإلسالمية بالجزائر من مؤلفاته: اإلصالح السياسي في الجزائر. *
 .38ص مرجع سابق النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1 
 .23، مرجع سابق، صاألحزاب السياسية الجزائريةياسين ربوح،  2 
 .32مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3 
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 حركة أصدقاء البيان والحرية:  1.1.1.1
، بإتالف بعض النواب م8899مارس  89تأسس هذا التجمع السياسي في 

والمثقفين والعلماء وحزب الشعب، وهذا لمواجهة مناورات اإلدارة االستعمارية التي 
 م8893رفطضت المطالب السياسية واإلصالحات المقترحة التي جاءت في بيان 

 1ثم تحول التجمع إلى قوة سياسية لها نفوذ سياسي بانطضمام الطلبة والكشافة.
 

 االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري:   0.1.1.1
، قدم للمجلس التأسيسي الفرنسي في أوت «*فرحات عباس»تأسس بزعامة 

الحكم الذاتي في ظل مشروع دستور الجمهورية الجزائرية، ونص على  م8893
 2السيادة الفرنسية والسلطة التشريعية يمارسها مجلس منتخب من طرف الشعب.

 

 الحريات الديمقراطية:حزب حركة انتصار   1.1.1.1
الحركة من أجل انتصار الحريات  م8893في نوفمبر  «**مصالي الحاج»أسس  

الديمقراطية كغطاء سياسي لنشاط حزب الشعب المحظور، وكانت الغاية من ذلك 
ومن المطالب السياسية ، م8890المشاركة في االنتخابات التشريعية لسنة 

والدستورية التي ركز عليها الحزب هي إنشاء مجلس تأسيسي جزائري كامل 
السيادة ينتخب عن طريق االقتراع العام ويكون هذا المجلس معبرا عن إرادة 

                                                             
 .33مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1
 للحكومة المؤقتة الجزائرية، من مؤلفاته:  ، وأول رئيسرجل سياسي جزائري *

L’independence confisquée. 

 .39مرجع سابق، ص(، 0212-1191األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر )مرزود حسين،  2 
حزب حركة انتصار الحريات نجم شمال إفريقيا ليتحول فيما بعد إلى ومؤسس حزب  زعيم وطني جزائري، **

 .الديمقراطية
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الشعب الجزائري ويمارس السيادة باسمه ويترجمها إلى دستور يحدد أسس الدولة 
  1الجزائرية في مختلف المجاالت.

 

ونتيجة لالحتالل وعدم الحصول على أي تقدم في تحقيق المطالب، ومنها 
لحركة السلمي داخل اإلى غياب التجديد التلقائي وآليات التداول االستقالل، إطضافة 

يها، واحتكارها والبقاء ف لطةلى السإوالصراع الداخلي على السلطة، وسعي البعض 
مدى الحياة، عجل بظهور الخالف وبروز تيارين المصاليين  مصالي الحاجكانتخاب 

نسبة الى مصالي وانصاره وتيار المركزيين نسبة الى اللجنة المركزية ودخول الحزب 
في أزمة االنقسام، وفي خطضم تلك االنقسامات واألحداث ظهر تيار ثالث يتمثل في 

نشأت جبهة رفين ولما فشلت أومحاولتها التوفيق بين الطاللجنة الثورية للوحدة والعمل 
كمرجعية  م8829التحرير الوطني ومهدت لبداية الثورة وا عالن بيان أول نوفمبر 

 2لبناء الدولة الجزائرية الحديثة.
 

 الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها.  1.1.1.1
كان الدافع األساسي للتفكير في إنشاء هذه الجبهة هو ما تعرطضت له األحزاب 

وبعد اتصاالت  ،من تطضييق وحصار إعالمي وتزوير االنتخابات السياسية
عن  م8828ومشاورات عديدة بين التشكيالت السياسية، أعلن في شهر جوان 

تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها والتي طضمت كل التنظيمات 
 لبيانالموجودة )حركة انتصار الحريات الديمقراطية، االتحاد الديمقراطي ل

 3الجزائري، جمعية العلماء المسلمين، الحزب الشيوعي.(
 

                                                             

 .30مرجع سابق، ص الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،النظام السياسي ناجي عبد النور،  1 
 .30مرجع سابق، ص(، 0212-1191األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر )مرزود حسين،  2 
 31مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3 



الفصل الثاني: األحزاب السياسية والعملية االتصالية          النظري         اإلطار   
 

 

224 
 

أن نشأة األحزاب في إطار قوانين االحتالل قد  ،ما يميز مرحلة ما قبل الثورة
عكست التعددية الموجودة في تركيبة المجتمع بمختلف اتجاهاتها الليبرالية، 

مطالب طرحها للاالشتراكية واإلسالمية وجسدت التعددية الحزبية واقتربت في 
وتصورها للسلطة والنظام السياسي، رغم االختالفات الموجودة بينها تبعا 
إلديولوجيتها، وهناك من يرى أن بعض االختالفات تعود لدور االحتالل ومحاولته 

 1استدراك بعض األحزاب.
 

 مرحلة الثورة. 0.1
عد االحتالل بإن عمليات القمع للشعب الجزائري ولألحزاب على اختالفها من طرف 
صار حركة انت الحرب العالمية الثانية وعدم تحقيق وعود االستقالل إطضافة الى أزمة

الحريات الديمقراطية بسبب شخصنة السلطة وغياب الديمقراطية داخلها ساهمت بشكل 
تكوين جبهة سياسية عسكرية لجبهة التحرير الوطني تعتمد على مشاركة في كبير 

 2الشعب.
 

 .التحرير الوطنيتأسس جبهة  1.0.1
 ساعدت عدة عوامل ومؤثرات على تأسيس جبهة التحرير الوطني.

 

 .جذور جبهة التحرير الوطني 1.1.0.1
انتصار للحريات الديمقراطية التي كانت تشكل واجهة قانونية عرض حزب حركة ت

لى أزمة عنيفة انتهت إ م8829و م8823الجزائري، خالل سنتي لحزب الشعب 
 3.التحرير الوطني واندالع ثورة أول نوفمبربتفتته وبنشوء جبهة 

                                                             

 .31مرجع سابق، ص(، 0212-1191األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر )مرزود حسين،  1 
 .31، صالمرجع نفسه 2 
، 8881، ديوان المطبوعات الجامعية، لجزائرالتعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية، ااألمين شريط،  3 

 .09ص
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 على ظهور جبهة التحرير الوطني. التي ساعدتالمؤثرات  0.1.0.1
بيئة الخارجية على ظهور جبهة الساعدت جملة من مؤثرات البيئة الداخلية و  قد

التحرير الوطني، فعلى المستوى الدولي خرجت فرنسا من الحرب العالمية طضعيفة 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهذا بعد هزيمتها في الهند الصينية، وبروز منظمات 

قليمية عملت على مساندة الحركات التحررية،  صاحبها انشار موجة دولية وا 
انقسام المجتمع الدولي إلى معسكرين شهد الصراع بينهما انفراجا التحرير الوطني و 

 1وميال نحو التعايش السلمي.
 

هي استقالل بعض الدول حديثا وظهورها الى عالم أيطضا  ن المؤثراتوم
الوجود بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من التفاوت بينها وبين القوى التي 

ين تونس والمغرب أن القوة حتى ولو مارستها بطضع واجهتها، وأثبتت أحداث الجارت
مئات من مجاهدي الجبال قد تؤدي إلى نتائج عظيمة، وظهر أن الوطن العربي 

 2كله يتأرجح في حالة ثورة واشتعال.
 

األزمة االقتصادية الخانقة التي عاشتها في أما المؤثرات الداخلية فتمثلت 
داد على حافة المجاعة وأصبح على استعالجزائر في تلك الفترة حتى بات الشعب 

  3.للقيام بأي عمل للتعبير عن غطضبه الذي تجاوز حدود القدرة على االحتمال
 

كذلك فشل المقاومة السياسية في تحقيق أهدافها الوطنية، إطضافة إلى 
نت بين تياراتها وقادتها، فمختلف التجارب التي قامت بها االصراعات التي ك
أما السبب المباشر الذي أدى إلى  ،ة قد انتهت إلى إخفاق واحدالتيارات الجزائري

                                                             

 .08مرجع سابق، ص  التعددية السياسية،النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى ناجي عبد النور،  1 
 .83، ص 8880، بيروت، دار النفائس، 3، طجبهة التحرير الوطني الجزائريبسام العسلي،  2 
 

 .83، صالمرجع نفسه 3
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تأسيس جبهة التحرير الوطني، فيكمن في الصراع العنيف الذي شهدته حركة 
  1انتصار الحريات الديمقراطية.

 حزب جبهة التحرير في مرحلة الكفاح المسلح. 0.0.1

أت أنش والديمقراطيةعلى أثر االنقسام الذي حدث داخل حركة انتصار الحريات 
عطضوا والتي مهدت للعمل المسلح  11اللجنة الثورية للوحدة والعمل المتكونة من 

من أعطضائها باإلعالن عن انطالق الكفاح المسلح طضد االستعمار  ستةحيث تكفل 
 2الفرنسي.

 

هو النواة األولى لجبهة التحرير الوطني، حيث تم فيه  11يعتبر اجتماع ال
االتفاق على الشروع في الثورة المسلحة وا عطاء اسم جديد لتنظيم يتطضمن مصطلح 
جبهة ألن جميع الجزائريين مهما كان انتمائهم السياسي يستطيعون االنطضمام 

 3إليها.
ي، لخارجوفي خطضم ذلك قسمت البالد إلى خمس مناطق إلى جانب التمثيل ا

لإلعالن عن إنشاء  م8829أكتوبر 80واجتمع قادة المناطق مع المنسق يوم 
جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير وا عداد نصوص اإلعالن عن ذلك واالتفاق 

لإلعالن عن انطالق الثورة  م8829أكتوبر على تاريخ أول نوفمبر 12يوم 
رض الوطنيين من ف ، وبذلك تمكنت جبهة التحرير وجيش التحريرالتحريرية

 4نفسيهما وتنظيماتها كقوة سياسية وحيدة ممثلة وقائدة للشعب،

                                                             

 .19مرجع سابق، ص  النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1 
، 1083، الجزء األول، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،1، طالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  2 

 .30-18ص -ص
 .09مرجع سابق، ص  النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3
 .83-03ص-ص ،، مرجع سابقالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  4  
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كما قام قادة الثورة باالتصال بقادة الحركة الوطنية لدعوتهم إلى االنطضمام 
والعلماء  *للثورة، وهو ما تحقق فعال، حيث التحق عدد كبير من المركزيين

بالجبهة التي قويت شوكتها  ***الجزائريواالتحاد الديمقراطي للبيان ، **المسلمين
باستثناء الحزب الشيوعي الذي  1وأصبحت المعبر الرئيسي عن مطامح الشعب.

 2ظل يرفض االقتراح، واستمر في موقفه الرافض إلى غاية االستقالل.
 

األهم من حل األحزاب، كانت الصورة التي رَوجت بعد االستقالل، لألجيال 
لم تعش التجربة مباشرة، عن العمل الحزبي التعددي، الصغيرة في السن، التي 

الذي اتهم بتعطيل حل المسألة الوطنية، إذ أصبح العمل الحزبي مرادفا للبرجوازية 
 3والفئات المستفيدة من الحالة االستعمارية في عيون جماهير الشعب.

 
 

                                                             

المركزيون اعتبروا العمليات العسكرية مغامرة، لكن سرعان ما غيروا مواقفهم وانطضموا إلى الجبهة. )ناجي عبد  * 
 .(02النور، النظام السياسي الجزائري، ص

"ألى  8829نوفمبر  3أما جمعية علماء المسلمين فقد أصدرت بيانات تؤيد فيها الكفاح المسلح البيان الصادر  ** 
وقع االبراهيمي والورتالني " نداء  8829نوفمبر  82طال من أبناء الجزائر اليوم حياة أو موت، وفي الثائرين األب

إلى الشعب الجزائري المجاهد، نعيدكم باهلل أن ال تتراجعوا...إنما هو الكفاح المسلح، فهو الذي يسقط عن الواجب 
 (38جزائري، صويدفع عنا وعن ديننا العار." )سعيد بوشعير، النظام السياسي ال

ن كانت عالقته بأعطضائها تعود إلى جلنفي  8822انطضم فرحات عباس إلى الجبهة في ماي  ***   بعد  8822وا 
ان اتصل به عبان رمطضان، أما ميصالي الحاج فقد رفض االنطضمام، على الرغم من العرض المقدم إليه من 

قادة بأن نسب الحركة المسلحة إلى حركته المسماة" القادة الستة لرئاسة الجبهة، وحاول التقليل من دور أولئك ال
الحركة الوطنية الجزائرية، وهو ما أدى إلى فشل محاوالت طضمه إلى الجبهة. )سعيد بوشعير، النظام السياسي 

 (38الجزائري، ص
  1 سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص 38.

، بيروت، مركز 1، طالديمقراطية وواقع األحزاب في البلدان العربيةمفهوم األحزاب  بوحنينة قوي وآخرون، 2
 .889، ص1081دراسات الوحدة العربية، 

 .889، صالمرجع نفسه 3
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وانتظار  إن المناطضلين الذين أسسوا جبهة التحرير قد ثاروا طضد جمود
ي السياسي المتمثل فالحركة الوطنية  زاب، وليس طضد طضيق وطضعف مشروعاألح

فسه بثقافة سياسية جديدة وحتى البعد الثوري نالمطالبة باالستقالل، فهم لم يأتوا 
الية لدت في الحركة المصتو ليس بجديد، بل أن فكرة اللجوء الى العنف المسلح 

 1.م8892منذ 
 

 مؤتمر الصومام 1.0.0.1
شهرا السابقة، تم  10من أجل إعادة تنظيم قيادة الثورة وتقييم تجربتها خالل ال 

، وقد اقتصر الحطضور في م8823أوت  10عقد مؤتمر في وادي الصومام يوم 
، فإن «*محمد حربي»وبحسب ، هذا المؤتمر على قادة من داخل الجزائر فقط
ام الكاتب الع «**أوزغان ،عمار»برنامج الصومام كان يحمل بصمات محرره 

، ولهذا السبب فإن مفاهيم الوطنية والشعبوية للحزب الشيوعي الجزائري سابقا
صطلحات ماركسية، وهكذا فإن مبتجاه االجتماعي المحافظ عبر عنها واال

السياسيين بقيادة عبان رمطضان أصبحوا ألول مرة يمارسون السلطة منذ قيام الثورة 
 8829.2في نوفمبر 

 
 

                                                             
 .13، مرجع سابق، صالتعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنيةاألمين شريط،  1
، كان مستشار 8820هو عطضو في حزب جبهة التحرير الوطني في فرنسا، كان مسؤول إعالمي للحزب سنة  *

                                                                              Le FLN documents et histoireلرئيس السابق أحمد بن بلة، من مؤلفاته:                
 سياسي جزائري، رئيس حركة شباب الشيوعي. ** 
، ص_ ص 8888، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طاألزمة الجزائرية سليمان الرياشي وآخرون، 2

32_33. 
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التحرير الوطني  كان الهدف األول لمؤتمر الصومام هو تجهيز جبهة كما
 1:وهيتبنى المؤتمر أربعة مبادئ أساسية  وبرلمان، وقدبحكومة 

 

 :مبدأ المركزية الديمقراطية 
 ونعني بالمركزية التدرج من القاعدة إلى القمة. 
 

  :مبدأ القيادة الجماعية 
وبصفة مباشرة على مبدأ القيادة الجماعية، من خالل  أكد مؤتمر الصومام

إنشاء الهياكل المؤسساتية للثورة الجزائرية، المتمثلة في المجلس الوطني 
 ذ.للثورة، ولجنة التنسيق والتنفي

 

 :أولوية الداخل عن الخارج 
أي أن القرارات السياسية تكون من صالحيات القادة الداخل "األولوية للقادة  

 ن في الداخل على الموجودين في الخارج."الموجودي
 

 :أولوية السياسي على العسكري 
ويعتبر هذا المبدأ من أخطر القرارات التي اتخذت في المؤتمر وأكثرها  

 .داللة سياسية
 

، كيانا أو م8823إن جبهة التحرير كانت منذ اندالع الثورة حتى مؤتمر 
أو جبهة بأتم معنى الكلمة،  جسما موحدا، لكنها بعد المؤتمر أصبحت إئتالفا

فقدماء حركة االنتصار واالتحاد الديمقراطي والعلماء دخلوا أجهزتها القيادية دون 
 2، تكونت الجبهة الحالية.م8823سنة  أن يفرطوا بجدية في ذاتيتهم، فابتداء من

                                                             
 .00مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1
 .82، مرجع سابق، صالحزبية في تجربة الحركة الوطنيةالتعددية األمين شريط،  2
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 مرحلة ما بعد االستقالل  .0
 لى:إ المستعمر وانقسمت وتحررها من قيدتميزت هذه المرحلة بقيام الدولة الجزائري 

 

 .الحزبية مرحلة األحادية  1.0
 اعتمدت الدولة الجزائرية بعد االستقالل على نظام الحزب الواحد.

 

 الحزبية جذور فكرة األحادية  1.1.0
كانت المهمة السياسية لجبهة التحرير الوطني أثناء الثورة طضد االستعمار 

-العربية الجزائري لشخصيتهالفرنسي تنحصر في تحرير البالد واستعادة الشعب 
اإلسالمية، فلم تعر اهتماما كبيرا خالل ثورتها لرسم سياسة أو وطضع أيديولوجيا 
واطضحة للبالد بعد االستقالل، ولعل من األسباب التي جعلت قادة الثورة يتحفظون 

تنقه ععلى ذلك هو عدم وطضوح الرؤية الكاملة لديهم عن النظام السياسي الذي ست
رغم االتفاق على إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية وذات سيادة فالجزائر، 

أن طبيعة وخصوصيات ذلك النظام لم تكن طضمن إطار المبادئ اإلسالمية، إال 
ن كان الجميع مقتنعا بأن جبهة التحرير، كحزب واحد هو  واطضحة ومتفقا عليها، وا 

 1القائد للثورة وله األولوية على الدولة.
  

، عندما تأسست جبهة التحرير م8829سنة فكرة الحزب الواحد إلى وتعود 
الوطني والتي صارت بمثابة الحزب الوطني الشامل، ثم تقرر تحويل الجبهة إلى 
حزب وطني واحد بقصد التخلص من الثغرات الحزبية السابقة، وهو ما أكد عليه 

صراحة وأعلن ، ثم برنامج طرابلس الذي نص م8831المجلس الوطني للثورة سنة 
، كما استند حزب جبهة التحرير الوطني إلى تفوق الحزب عن مؤسسات الدولة

                                                             

  1 سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص_ ص 882_883.
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شرعية تاريخية ارتكزت بدورها على المقاومة الوطنية طضد المستعمر الفرنسي، 
حيث هيأت له األسبقية المطلقة عما سواه من التنظيمات السياسية، ولم ينازعه 

 1فيها سوى الجيش الوطني الشعبي.
 

ألول هو ا ى تبني األحادية هي ثالثة: التأثيرالتأثيرات التي ساعدت عل ومن
المدى القومي العربي الناصري الذي كان في الغالب يؤمن بأن الحزب الواحد 

هو تأثير  الية، التأثير الثانييوالتنظيم الواحد هما الطريق إلى التنمية ومقاومة اإلمبر 
كان و  مع اختالف نقطة االنطالق، يساري ماركسي كان يصب في الخانة نفسها

يدعو إلى حزب واحد مصفى طبعا من العناصر المعادية التي تشكل البرجوازية 
ترى أن  نتاالصغيرة، والتأثير الثالث إسالمي فالحركة اإلسالمية بصفة عامة، ك

 2.التعددية هي نقيض التوجه اإلسالمي الذي ال يأخذ بالحسبان إال حزبا واحد
 

 .عهد الرئيس أحمد بن بلةحزب جبهة التحرير الوطني في   0.1.0
لقد تطضاربت اآلراء بعد االستقالل مباشرة بين أفراد النخبة السياسية العسكرية 

 ادية الحزبية والتعدديةوالمدنية حول نمطية الحكم السياسي المستقل بين األح
ل الجيش أبرز تجليات هذا الصراع وبدخو  م8831السياسية، وكانت أزمة صيف 

إجراء االنتخابات  م08/08/8831العاصمة تقرر بتاريخ  «*هواري بومدين»بقيادة 
سبتمبر من نفس السنة، وتعينت على إثر ذلك أول حكومة جزائرية عادية  10في 

                                                             
 .28مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1
 .808مرجع سابق، ص، األزمة الجزائرية، وآخرونسليمان الرياشي  2
  *

، يعتبر من أبرز رجال السياسية في م8801مإلى 8832من  هو محمد بوخروبة رئيس الثاني للجزائر المستقرة 
 الجزائر وفي الوطن العربي.
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الذي كان دخل العاصمة مع أعطضاء المكتب السياسي  «*أحمد بن بلة»برئاسة 
بهذه االنتخابات بدعم من الجيش  سبتمبر 18وكان فوزه في  ،م8831أوت  30في 

صوتا طضد مصوت واحد مع  811وزعمائه من جهة، وبموجب حصوله على 
الظروف حصلت  هذه نائب عن التصويت من جهة أخرى، وفي ظل 88امتناع 

  1ثم المجلس التأسيسي على مشروعية السلطة.هذه الحكومة ومن 
 

ادة البالد تكن بالنسبة لق والثابت أن جبهة التحرير الوطني في هذه الفترة لم
وظهرت الحاجة ماسة لبلورة برنامج سياسي ، حكمسوى أداة وغطاء لممارستهم ال

وتحديد المنطلقات الفكرية واأليديولوجية المتعمدة مسبقا من طرف القيادة المتحكمة 
في البالد، فما كان عليها إال العودة إلى اإلطار الرسمي الثوري وهو جبهة التحرير 

 2ني إلطضفاء المشروعية الثورية على برنامجها وتكريس المركزية الديمقراطية.الوط
 

 حزب جبهة التحرير الوطني في عهد الرئيس هواري بومدين  1.1.0
أمام حركة انقالبية أو تصحيحه أنهت بذلك  بن بلةتسارعت األحداث لتطضع نظام  

عهد بن بلة، وفتحت الباب لظهور بومدين الذي بوصوله إلى السلطة وطضع الحزب 
، الغاء الهيئات المركزية للحزبجانبا واعتبره غير موجود، وفي نفس المسار تم 

الذي يرأسه رئيس  3،ستخالفها بهيئة جديدة في هرم السلطة هي مجلس الثورةوا

                                                             

، شارك في تأسيس حزب جبهة التحرير 8832إلى  8831من من هو أول رئيس جزائري بعد االستقالل *   
 لثورة الجزائرية. قادةالوطني، ومن 

، اإلسكندرية، مكتبة 8، طدور األحزاب السياسية في دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربيةأمين البار،  1
 .883_882ص_ ص ،1089الوفاء، 

 .881، مرجع سابق، صالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  2 
والعالقات الدولية، جامعة  ،ماجيستر في العلوم السياسيةمذكرة ، الظاهرة الحزبية في الجزائرتوازي خالد،  3

  .88ص 1002/1003 ،3الجزائر
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مهورية وهذا يعني أن دور الحزب سحب منه لصالح رئيس الجمهورية الذي هو الج
 1أمينه العام ورئيس الحكومة في الوقت نفسه.

 

عرف الحزب خالل فترة رئاسة هواري بومدين، الركود والتقهقر، كما اتطضح 
أيطضا، أن الركيزة األساسية للنظام القائم لم يكن حزب "جبهة التحرير" بل "جيش 

 2ر الوطني".التحري
 

 حزب جبهة التحرير الوطني في عهد الرئيس شادلي من جديد  1.1.0
عادت الحياة ألجهزة الحزب بعد فترة  «*بن جديدشادلي »بعد مجيء نظام الرئيس 

( التي أصبح مسيرو الدولة بموجبها 810من التهميش خصوصا بعد ظهور المادة )
أعطضاء في اإلدارة المركزية للحزب، وأصبحت اللجنة المركزية مكانا الختيار بعض 

  3القادة لتقلد المناصب الحكومية والبرلمانية.
 

يتمتع و أصبح الحزب يملك ألول مرة جهازا تنظيميا وسياسيا مكتمل األركان، 
وعلى الرغم من كل ذلك طفت على السطح بحطضور معتبر في مختلف المجاالت، 

بعض مظاهر القصور التي كانت تحد من فعالية الحزب، نتيجة عدم قيام بعض 
خالل رات الجديدة، فقيادي وأعطضاء الحزب بمهامهم وعدم استيعابهم الجيد للمتغي

هذه الفترة ظهرت على الساحة السياسية بوادر الصراع داخل الهياكل الحزبية 
ئة ، ومحاولة تحويل الحزب إلى حزب فالقاعدية التي اتسمت بسيطرة البيروقراطية 

                                                             

 .808مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1 
، 1008الوحدة العربية، ، بيروت، مركز دراسات 1، طمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون  2 

 .823ص
  ، حيث تقلد منصب عقيد.8822التحق بالثورة التحريرية ، 8881إلى  8808رئيس ثالث لدولة الجزائرية من  * 

 .808مرجع سابق، ص  النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3 
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ذات مصالح مادية وأغراض غامطضة، وقد عجز الحزب في فرض نفسه كقوة مسيرة 
 1للمجتمع الجزائري.

 

 النصوص القانونية التي نصت على األحادية.  2.1.0
تم تبني األحادية الحزبية من خالل المراسيم المتعددة منها منع الحزب الشيوعي 

، والمرسوم م8833وحل الحزب الشيوعي االشتراكي في أوت  م8831في نوفمبر 
الذي نص على أنه" ممنوع على  م8833أوت  89المؤرخ في  180-33رقم 

كامل التراب الوطني أي تشكيلة أو تجمع ذو طابع سياسي"، وقد أكدت ذلك المادة 
جبهة التحرير الوطني هو "التي نصت على أن  م8833من دستور سبتمبر  13

ارس م ، وفي نفس المعنى جاء ميثاق الجزائر"الحزب الطالئعي الوحيد في الجزائر
 88وكذلك بيان  ،عالن فيه عن محاربة التعددية في الجزائر، الذي تم اإلم8839
  2.م8803، وميثاق الجزائر جوان م8832جوان 

 

قد أعطى أهمية كبرى لمبدأ  م8803نوفمبر  88وأكثر من ذلك فإن دستور 
األحادية الحزبية بتخصيصه فصال كامال متعلقا بالوظيفة السياسية الخاصة بحزب 

منه على أنه " يقوم النظام التأسيسي  89قد نصت المادة جبهة التحرير الوطني، و 
منه على أن " جبهة التحرير الوطني  82الجزائري على مبدأ الحزب الواحد، والمادة 

 3.م8813هو الحزب الواحد في البالد"، وقد أكد ذلك ميثاق الجزائر جانفي 
 

 

                                                             

 .820، مرجع سابق، صالديمقراطية في الجزائرمستقبل إسماعيل قيرة وآخرون،  1 

 21، مرجع سابق، صاألحزاب السياسية الجزائريةياسين ربوح،  2 
 .28، ص المرجع نفسه 3 
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على الرغم من كل محاوالت التوثيق الدستورية والحزبية الداعية إلى تكريس 
حقيقة األخذ بنظام الحزب الواحد )جبهة التحرير الوطني( كحزب طالئعي يقود 
البالد في مرحلة بناء الثورة االشتراكية، إال أن دوره ظل محدود في الواقع بما يقرره 

ليا على التحول إلى حزب طاليعي، رئيس الجمهورية فطضال عن عدم قدرتها عم
كما لم يخلق فرصا لتحقيق مشاركة سياسيا حقيقية، بل كرست جهودا لتحقيق تعبئة 

 1شاملة.
 

 أحزاب المعارضة في ظل األحادية 2.1.0
لقيت جبهة التحرير الوطني نفسها وحيدة في ممارستها للعمل السياسي والنشاط 

التي و الحزبي، ولكن هذا لم يمنع ظهور أحزاب سياسية أخرى مارست عملها سرا، 
ا لألحادية الحزبية وانتخاب برلمان وتمكين الشعب دكانت من بين مطالبها وطضع ح

 2الجزائري من تقرير أموره بكل سيادة.
 

حزب جبهة القوى االشتراكية الذي بقي متواجد إلى اآلن  «*آيت أحمد» نكو  
لفترة وفي نفس ا ،كأحد األحزاب السياسية المعارطضة القوية نسبيا خارج البرلمان

تقريبا قام محمد بوطضياف بتكوين حزب الثورة االشتراكية الذي كان أقصر عمرا، 
قامت و ، **تحت اسم الطليعة االشتراكية م8833كما تأسس الحزب الشيوعي سنة 

خرى بتنظيم نفسها على شكل جمعيات للقيام بعض رموز التيار اإلسالمي هي األ

                                                             

_ 88مرجع سابق، ص_ ص  النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  1 
800. 

 .28مرجع سابق، ص، الجزائرية،األحزاب السياسية ياسين ربوح،  2 
 *

 هو سياسي جزائري، كان عطضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، من مؤلفاته: 

La guerre et l’après-guerre. 

 **
الحزب الشيوعي الحزب السري الوحيد الذي كان يتميز بترخيص غير رسمي لمتابعة نشاطه، بفعل طبيعة  

 تنظيمه السياسي.
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بأنشطة ثقافية ودينية وسياسية رغم المنع الذي تعرطضت له جمعية العلماء المسلمين 
 خرى، حيث تعرطضت هذهبعد االستقالل التي عوملت مثل األحزاب السياسية األ

 1الحركات الى مطضايقات كثيرة ومتنوعة.
 

  :مرحلة التعددية الحزبية 0.0
شملت  18إلى  31عرفت الجزائر أحداثا عديدة ومتنوعة خالل المرحلة الممتدة من 

مختلف المجاالت واعتبرت بمثابة خلفيات تسببت في االنتقال من النظام االشتراكي 
التراجع عن نظام الحزب الواحد واعتماد إلى النظام الليبرالي وما تمخض عن ذلك من 

 2التعددية الحزبية.
 

 .ألسباب التي دفعت الى الدخول في عهد التعددية الحزبيةالخلفيات وا 1.0.0
تطضافرت مجموعة من األسباب والخلفيات الداخلية والخارجية، السياسية، 

الدافع ، التي كانت م8811االجتماعية، االقتصادية والثقافية لتفجير أحداث أكتوبر 
 ة.، واللجوء إلى التعددية الحزبين األحادية الحزبيةالمباشر والقوي في التخلي ع

 

 الخارجية:والخلفيات األسباب  1.1.0.0
لعبت المتغيرات الخارجية دورا فعاال، ال بل مؤثرا في صياغة فعل التحول 
الجزائري، فقد تزامنت األحداث مع ما شهده النظام السياسي الدولي من تطورات 
سريعة الحت بفعالياتها في جميع الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

ت السياسية الدولية المعاصرة، األمر الذي ترك آثارا عميقة في مجمل التفاعال
والتي شكلت بدورها طضغوطا كبيرة على صناع القرار في دول العالم الثالث، وكان 

 3أن تتأثر الجزائر.من الطبيعي 
                                                             

 .81ص مرجع سابق، ، التحول الديمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  1

 .80، الجزء الثاني، مرجع سابق، صالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  2
 .22_ 29، مرجع سابق ص_صاألزمة الجزائرية، سليمان الرياشي وآخرون 3
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التي تجاوزت إطار الدولة الجزائرية والتي ساهمت  األسباب والخلفياتومن 
قرار التعددية الحزبية  1 :في عملية التحول الديمقراطي وا 

  الموجة العالمية طضد األنظمة الشمولية التي رافقت التغيرات التي أصابت
 السوفياتي. االتحادالنظام السياسي الدولي خاصة بعد انهيار 

 ة ، واقترانه باعتماد التعدديعربيةتزايد المدى الديمقراطي في المنطقة ال
 الحزبية في دول كمصر وتونس عالوة على المغرب ولبنان.

 بالمئة من دخل الجزائر في التجارة  81الذي شكل -لنفط انخفاض سعر ا
األمر الذي سبب عجزا لدى -الخارجية والمعين األكبر لمصادر دخل الجزائر
 الدولة في استيراد السلع األساسية من الخارج.

  08.3مليار دوالر،  13.1تزايد حجم الديون الخارجية التي بلغت نحو 
 التجارية.بالمئة منها مستحقة للبنوك 

 

 األسباب والخلفيات الداخلية: 0.1.0.0
ظهرت التعددية الحزبية مع نشأت الحركة الوطنية بداية القرن العشرين وتطورت 
معها، كما أن مرحلة الحزب الواحد بينت وجود أحزاب وتيارات سياسية آثرت 
العمل السياسي السري أو العمل بالخارج في انتظار الفرصة للبروز في الساحة 

ية، باإلطضافة إلى الصراع الذي كان دائرا داخل حزب الجبهة في حد السياس
ذاته، الذي أفرز تيارين أحدهما إصالحي واآلخر محافظ، كما أن المجتمع 

دد متعدد ثقافيا فهناك المثقفين باللغة الفرنسية والمثقفين باللغة العربية، فهذا التع
 2.إيديولوجيالثقافي أدى إلى تعدد 

 

                                                             
 .39مرجع سابق، ص األحزاب السياسية الجزائرية،ياسين ربوح،  1
 .31، صالمرجع نفسه 2
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 :والخلفيات الداخلية التي دفعت إلى االنتقال إلى التعدديةومن األسباب 
 السياسية: سباب والخلفياتاأل 1.0.1.0.0

ى التحول إل تي دفعت النظام السياسي الجزائريتتلخص المؤثرات السياسية ال
 من األزمات التي أحاطت بالنظام. ةحو التعددية السياسية في مجموعن
 

 :أزمة الحزب الواحد  
ية شرعية تاريخالسلطة إلى  التحرير الوطني في ممارسةب جبهة استند حز 

ثورية، ارتكزت بدروها على المقاومة الوطنية طضد االحتالل الفرنسي، وقد 
أكدت جميع النصوص القانونية والمواثيق على أولوية الحزب حيث مارس دورا 
سياسيا تعبويا مانعا لظهور أي قوة سياسية منافسة له حيث احتكر التمثيل 

 .1ياسي وسيطر على النقابات واالتحاديات المهنية وعلى عملية االنتخابات"الس
 

 :أزمة الشرعية  
استمدت الجزائر كدولة شرعيتها من الشرعية التاريخية لجبهة التحرير التي 
ارتكزت على المقاومة طضد المحتل وتحقيق االستقالل لذا فإن أزمة الشرعية 

وفي ظل انهيار شرعية حزب  ،الستقاللتعود في نشأتها إلى األيام األولى 
جبهة التحرير الوطني ونشوب الصراعات الداخلية بين كوادره وقياداته 
وصراعاتهم على الحكم وتدهور مكانته اإليديولوجية التعبوية للحزب والنظام 

 2.في ظل تطورات األوطضاع الداخلية والدولية فقد الحزب والنظام عامة شرعيته
 

 

                                                             
حوليات جامعة قالمة لعلوم االجتماعية ناجي عبد النور، "التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر"،  1

 .39، ص1008، 01عدد ،، الجزائرواإلنسانية
 .33_ 32_ص ص ،المرجع نفسه 2
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  السياسية:أزمة المشاركة 
ت ذعاشتها الجزائر آنذاك، عندما أخ إن أزمة المشاركة السياسية التي 

مح فالنظام ال يس، جماعات جديدة بالمطالبة بإشراكها في الحكم على نحو آخر
بوجود معارطضة نظامية قادرة على مناقشة قرارات النظام السياسي ومساءلته، 

المؤتمرات والمسيرات الشعبية ويقوم مع ذلك بتعبئة الجماهير من خالل 
 1والحمالت الدعائية، ال كسبيل للمشاركة الحقيقية.

 

 زمة الهوية:أ 
أكتةةةةوبر عبةةةرت عةةةةن عمةةةةق أزمةةةة الهويةةةةة مةةةةن خةةةةالل  2الحقيقةةةة أن أحةةةةداث  

واالخةةةةةةةةةتالف فةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةس المجتمةةةةةةةةةع بظهةةةةةةةةةور  االنشةةةةةةةةةقاقبةةةةةةةةروز مظةةةةةةةةةاهر 
فطضةةةةةةال  ،ليميةةةةةةة وأثرهةةةةةا علةةةةةةى الوحةةةةةةدة الوطنيةةةةةةةلغويةةةةةةة وتعإقصةةةةةائية دينيةةةةةةة و 

عةةةةةن الطةةةةةابع الجهةةةةةوي الةةةةةذي أصةةةةةبح يطبةةةةةع العالقةةةةةات بةةةةةين أفةةةةةراد المجتمةةةةةع 
 2في المؤسسات وفي غيرها.

 

 :االقتصاديةاألسباب والخلفيات  0.0.1.0.0

شهدت الجزائر منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين تدهورا اقتصاديا 
واطضحا، وهو ما كشفت عنه بوطضوح مؤشرات النشاط االقتصادي في الجزائر، 

 :فيما يليوتمثلت 

                                                             
 .33مرجع سابق، ص األحزاب السياسية الجزائرية،ياسين ربوح،  1
 .18، الجزء الثاني، مرجع سابق، صالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  2
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  ( بمعدل م8811) واحدةالتراجع الناتج القومي، الذي انخفض خالل السنة
، األمر الذي يؤشر ℅1في حين كان معدل النمو السكاني يصل إلى  ℅12

 1حالة التدهور في تلبية احتياجات المواطنين.
  استراتيجية التصنيع الثقيل وتدخل الدولة في النشاط االقتصادي وكبر

 حجم القطاع العام التي أدت إلى دعم رأسمالية الدولة.
   بروز واسع لفئات التكنوقراط واإلداريين لتكون طبقة برجوازية جديدة تمثل

مع النخبة السياسية قمة الهرم االجتماعي، في حين تبقى قاعدته الطبقة 
العريطضة من الشباب العاطل عن العمل من العمال اليوميين الذين يتكدسون 

 2فرصة لتحسين أوطضاعهم.على هوامش المدن في انتظار 
 مليون  8089في ميزان الحساب الجاري، فبعد أن حقق فائطضا بلغ  العجز

مليون دوالر،  1130في السنة التالية بلغ ، سجل عجزا م8812دوالر في سنة 
 3.م8811مليون دوالر في  001وقد انخفض العجز إلى 

 
 

كل هذه األوطضاع االقتصادية والتناقطضات وسياسة التقشف ورفع األسعار 
اإلداري والتطضخم وسيطرة البيروقراطية العسكرية على االقتصاد، وانتشار الفساد 

 ساهمت في لمواد االستهالكية وتجميد األجوروتخلي الدولة عن دعم أسعار ا
 4.القطيعة بين الحاكم والمحكومين

 
 

                                                             
 .33مرجع سابق، ص األحزاب السياسية الجزائرية،ياسين ربوح،  1

 .23مرجع سابق، ص األزمة الجزائرية،، سليمان الرياشي وآخرون 2
 .33مرجع سابق، ص، األحزاب السياسية الجزائرية،ياسين ربوح،  3
 .830مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  4
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 االجتماعية: األسباب والخلفيات 0.0.1.0.0

 :من الظواهر االجتماعية التي كانت كنتيجة لعاملين السابقين هي

الظواهر المرطضية، التخلف االجتماعي، الرشوة، والمحسوبية، ورح االتكال، 
وكلها ممارسات طالت مجاالت حساسة مثل التوظيف، الترقية، تزايد معدالت 
النمو السكاني لدرجة عجزت الدولة معها عن تغطية احتياجات تلك األعداد 

احلية ية إلى المدن السالمتزايدة باإلطضافة إلى هجرة سكان الريف والمناطق الداخل
مما أدى إلى مشكلة السكن وما صاحبته ندرة المواد الواسعة االستهالك وارتفاع 
األسعار وسيطرة فئة معينة على األسواق واحتكار السلع فنتيجة الظواهر السابقة 

  1.ساد التفاوت االجتماعي والتفاوت في توزيع الدخل الوطني

ة، المدرسة( عن أداء دورها ووظيفتها تخلت المؤسسات االجتماعية )األسر 
بفعالية فبدأت مالمح الغطضب السياسي واالجتماعي تظهر في الشارع الجزائري 

 2".م8811التي مهدت إلى أحداث 

 األسباب والخلفيات الثقافية: 1.0.1.0.0

يعتبر المتغير الثقافي المؤثر الحاسم في األزمة الجزائرية، وهذا وفقا للدور الذي 
يؤديه، فمن أداة لمقاومة المستعمر، إلى أداة لشرعية الدولة والنخبة الحاكمة، ثم 
أداة للعنف واالحتجاج، هكذا تكون تجليات هذا العامل محكوم باألثر التاريخي 

  3.واالجتماعي

                                                             
 .30، ص8883، الجزائر، دحلب، ين األزمة االقتصادية واألزمة السياسيةب ، الجزائربلقاسم محمد، بهلول حسن 1
 .30المرجع نفسه، ص 2
 .812مرجع سابق، ص السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية، النظامناجي عبد النور،  3
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االستعمار االستيطاني الفرنسي في الجزائر على الشخصية أثرت مخلفات 
الجزائرية والهوية التي استمدت من عناصرها ومكوناتها األساسية فزاد من 
الصراع اللغوي في الجزائر باإلطضافة إلى محاولة فرض الخطاب الثقافي للسلطة 
 من خالل احتكارها لوسائل االتصال، حيث تبين أن الخطاب السائد هو ذلك
الذي يبرز التوجه الثقافي واأليديولوجي للسلطة في إطار التعبئة والتجنيد وقد 

 1لعب حزب جبهة التحرير دورا كبيرا.

 .م1191أكتوبر ودستور  2أحداث  0.0.0

بلورت تن األسباب الداخلية والخارجية السالفة الذكر قد إوعليه يمكن القول 
 م8811أكتوبر  2ذروتها في انفجار آثارها في تفاقم أزمة متعددة األبعاد بلغت 

الذي عجل بانهيار نظام الحزب الواحد ودخول الجزائر مرحلة التعددية التي كان 
في مقدمة ما أفرزته من إصالحات على صعيد المؤسسات السياسية وطضع دستور 

  2.*م8818فبراير  13

وقد كانت الخطوة األهم في مسلسل اإلصالح مصادقة المجلس الشعبي 
على قانون تنظيم الحياة الحزبية في الجزائر بعد  م8818جويلية  81الوطني في 

مناقشات مستفيطضة وحارة أحيانا، وبناء على ذلك أقر النظام قرار التعددية الحزبية 
ا، معطياته عن استيعاب والصدمات عجز النظامالذي أفرز فيطضا من المواجهات 

                                                             
 .93ناجي عبد النور. "التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر"، مرجع سابق، ص  1
من الناحية المؤسساتية طضمن مبادئ المذهب الدستوري السائد في البلدان الغربية، إذ أقر  م8818درج دستور أ *

الحريات العامة الفردية والجماعية، وحرية الملكية والمبادرة الفردية، وحرية تكوين األحزاب السياسية، ومبدأ الفصل 
 (18بالجزائر، ص أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بين السلطات. )صالح بلحاج،

، الجزائر، مخبر دراسات وتحليل 8، طأبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج،  2  
 .10، ص1081السياسات العامة في الجزائر،
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جراء تعديالت دستورية لتطبيقها تبقى مسألة ال  ألن مسألة التحول إلى التعددية وا 
تخلو من صعوبة في التطبيق إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن الدولة الجزائرية منذ 
إعادة بنائها ارتكزت على الواحدية، األمر الذي أسهم في تفجير إشكاليات عديدة 

  1.دالنظام وعظمت من كلفة االنتقال إلى التعددية على مختلف الصع مست هيكل

 صيل دور جبهة التحرير الوطنيتأحات المتخذة لم تكن لتهدف إال لفاإلصال
عادته إلى الصيغة األولى  إبان الكفاح المسلح، وهذا يعني أن عملية  المتبناةوا 

التحول بمجملها اقترنت بمعامالت متبادلة من التوجس وفقدان الثقة، من هنا 
، وال سيما اإلسالمية منها، والتي لم تعد ارطضةنستطيع أن نفسر سر تصلب المع

نما المطالبة بالعديد م لتقف في حدود مطالبها إلجازة عملها كأحزاب سياسية، ن وا 
اإلصالحات السياسية واالجتماعية التي تعمل لتحقيقها كجزء من برامجها، ال بل 

 2وصل بها األمر إلى المطالبة بنظام سياسي بديل.

لقد عمقت مرحلة االنتقال التي عاشتها الجزائر، بدءا من نهاية عقد الثمانينيات 
فمورست ، 3من القرن الماطضي، والتي عرفت بروز العديد من األحزاب السياسية

السياسية بشكل فوطضوي منفلت، فكانت األحزاب السياسية تنبت كالفطريات بشروط 
سهلة ودعم مالي من خزينة الدولة، واتسمت الحياة السياسية بأسلوب قوامه التناحر 
والعنف، وتراجع فيه دور العقل والوعد اإلقناع ليحل محلها الوعيد والتطرف 

سلمين وانقسم الجزائريون إلى "مفض وال للنقاش، والحقائق القاطعة غير القابلة للر 

                                                             
 .93مرجع سابق، ص  األزمة الجزائرية، ،سليمان الرياشي وآخرون 1
 .93، صالمرجع نفسه 2
 .883صمرجع سابق،  ،مفهوم األحزاب الديمقراطية وواقع األحزاب في البلدان العربية، بوحنينة قوي وآخرون 3
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ن وفاشيين"، بحسب رؤية الفاعلي وكفار"، "علمانيين وسلفيين"، أو "ديمقراطيين
 1وتصورهم لما يجب أن يكون عليه الجزائريون وليس انطالقا مما هم عليه بالفعل.

إال  ية،التعددلم يبق من المجموعة الكبيرة لألحزاب السياسية التي ظهرت مع 
عدد قليل، بعد سلسلة القوانين التي جاءت لطضبط العمل الحزبي، وبعد تجربة نتائج 

في بداية التسعينيات من القرن الماطضي، أول انتخابات تعددية عاشتها الجزائر 
، والمأزق الذي *نتائج االنتخابات التي فازت بها جبهة اإلسالمية إلنقاذ ألغيت التي
 على المستويين السياسي واألمني. إليه األوطضاعآلت 

ناء واستحداث أجهزة مؤقتة لتسيير البالد ب االنتخابيعلى إثر توقيف المسار و 
غير دستوري، لهيئة استشارية أدخلت البالد في أزمة متعددة األشكال  على اجتماع

)رئيس الجمهورية والبرلمان(، وأمتد  حيث جمدت المؤسسات الدستورية األساسية
ذلك إلى نشاط األحزاب السياسية الكبيرة التمثيلية التي منعت من ممارسة النشاط 

ياسية ومطالبتها بإشراك جميع القوى الس لالنقالبالسياسي نتيجة مواقفها المعارطضة 
 بفي تسيير المرحلة االنتقالية دون جدوى، بدأت الحركة المسلحة المنتمية لحز 

مست  االتباغتيبعد أن ظهرت بوادرها سابقا، في القيام  ،الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
تلك و  بحت المواجهة المسلحة بين الدولةبمرور الوقت مختلف شرائح المجتمع وأص
    2.الحركة السمة التي تطبع حياة المجتمع

                                                             
 .33، مرجع سابق، ص أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج،  1
" فيس"ات الجزائرية، يعرف باختصار الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ هو حزب سياسي جزائري سابق حل بقرار من السلط *

ترأسها عباس المدني، هو حركة إسالمية سلفية، فاز في هذه االنتخابات بأغلبية المقاعد  م1989أنشأ في مارس 
 .م8888سبتمبر 13في الدور األول من االنتخابات التشريعية التي جرت في 

 .02، الجزء الثالث، مرجع سابق، صالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  2
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ل لإلنقاذ باالتصاالت التي تمت بين ممثلي الدولة والجبهة اإلسالمية رغم       
مع الجيش اإلسالمي لإلنقاذ )الجناح العسكري للجبهة  اتفاقوالتوصل إلى 

كتوبر من أول أ ابتداء( للتخلي عن العمل المسلح بإعالنه الهدنة لإلنقاذاإلسالمية 
 1.م8880

 تحرير الوطني في ظل التعددية الحزبية.جبهة الحزب  .1.0.0

التحرير الذي حكمت باسمه ، لم يعد حزب جبهة م8818بصدور دستور فبراير 
، فبينما كان الدستور القديم ينص على أن هو الحزب الحاكم البالد منذ االستقالل

النظام السياسي هو النظام الحزب الواحد، وتطضمنت نص كلمة "الحزب" أو "جبهة 
 .2في الدستور الجديد مرة، فإن هاتين الكلمتين منعدمتان 13التحرير الوطني" 

بعاده من الرقابة على أعمال   كما أقر الدستور فصل الدولة عن الحزب، وا 
السلطة التنفيذية والتشريعية، إلغاء القاعدة التي تقطضي بأن رئيس الجمهورية يجسد 
وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، كما أصبح منصب رئاسة الجمهورية محل 

يصل إلى رئاسة الجمهورية عن  تنافس بين األحزاب، الشيء الذي يعني أنه قد
 3له بالجيش. ال عالقةطريق االنتخابات ممثل عن األحزاب 

إن الحركة االحتجاجية التي مهدت لالنتقال إلى التعددية، قد وجهت طضد قيادة 
جبهة التحرير تحديدا، التي تمت التطضحية بها، قبل الشروع في المصادقة على 

حرير ، جعل هذا الجو تكيف جبهة التلجزائريينالدستور الجديد الذي منح التعددية ل
 «عبد الحميد مهري»مع هذه المرحلة الجديدة صعبا ومكلفا، حتى بعد تنصيب 

                                                             

  1 سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص03.  
 .820، مرجع سابق، ص مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون،  2
 .820مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،ناجي عبد النور،  3
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الذي اتهم بعرقلة  «*محمد شريف مساعدية»على رأس الجبهة عوض 
اإلصالحات، والوقوف في وجهها خالل أعوام المخاض التي عاشتها الجزائر في 

 1أواخر الثمانينات.

عاش الحزب في بداية التسعينات فترات تراجع ورفض شعبي كبير جعله يحتل 
، خرج على إثر ذلك م8888رتبة متأخرة في االنتخابات التشريعية الملغاة سنة 

ات فقاطع االنتخاب عبد الحميد مهريللمعارطضة بقيادة أمينه العام آنذاك األستاذ 
بعد ذلك على قيادته بتدخل ، غير أن التغيير الذي طرأ م8882الرئاسية سنة 

خارجي سمي "المؤامرة العلمية" أرجعه ألحطضان نظام الحكم فساير كل مشاريعها 
و ه عبد العزيز بوتفليقةالى أن عاد حزب السلطة األول وصار رئيس الجمهورية 

 2.الفخري هرئيس

جبهة التحرير الوطني " قائال: عبد الحميد مهريوهذا ما صرح به أمينه العام 
حاولت أن تتبنى التغيير الديمقراطي وتقوم بإصالحات اقتصادية ال تكون على 

تهت ، ولكنها انواستمرت في هذا الصراع خمس سنواتحساب الطبقات الشعبية، 
 3".إلى الفشل ألن السلطة استطاعت أن تعيدها إلى بيت الطاعة

دعم  م8888في ربيع ف ،لطةواصل هذا الحزب سيره الحثيث للعودة إلى الس
المرشح بوتفليقة فعاد عليه فوز الرئيس الحالي بفائدة كبيرة، إذ أصبح أحد قادته، 

تشاريه، وأبرز مس لعبد العزيز بوتفليقةمدير الحملة االنتخابية و علي بن فليس 
                                                             

جزائري، انطضم إلى ثورة التحرير الوطني كطضابط، تقلد منصب أمين عام لحزب جبهة التحرير هو رجل سياسي  *
 .8811إلى  8810 الوطني من

 .110، مرجع سابق، صمفهوم األحزاب الديمقراطية وواقع األحزاب في البلدان العربية، بوحنينة قوي وآخرون 1
  .11ص مرجع سابق ،الديمقراطي في الجزائرالتحول عبد الرزاق مقري،  2
 .810مرجع سابق، ص األزمة الجزائرية،، سليمان الرياشي وآخرون 3
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، وفي الوقت نفسه أمينا عاما لجبهة م1000رئيس الحكومة في مايو من العام 
الوطني بعد ذلك، وهكذا بمناسبة االنتخابات التشريعية التالية في نهاية التحرير 
الواحد سابقا مواقعه كانت الشروط متوفرة لكي يسترد الحزب  م1001ماي 

 1الطضائعة، حيث انتقل إلى المركز األول حائزا لوحده األغلبية المطلقة في البرلمان.

يس ، ورئعلي بن فليسق غير أن الصراع الذي وقع بين أمينه العام الساب
، جعله يدخل أزمة كبيرة م1009على الرئاسة سنة  عبد العزيز بوتفليقةالجمهورية 

 2.علي بن فليسأدت إلى حركة تصحيحية أطاحت باألمين العام 

ال يزال حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية األولى  م1001منذ 
 وصاحب األغلبية النسبية في البرلمان وبين أيديها غالبية الحقائب الوزارية.

ي ف الوطني التجارب االنتخابية التي مرة بها حزب جبهة التحرير 1.1.0.0
 .عهد التعددية

 

 .م1111، االنتخابات التشريعية م1112االنتخابات المحلية  1.1.1.0.0

إقرار التعددية السياسية في الجزائر وطضع المجلس الشعبي الوطني تلك بعد 
مبر في ديس، أي نتخابات المحلية ستجرى في موعدهاالقواعد على أساس أن اال

لقة سيفوز باألغلبية المط ، كان االعتقاد أن حزب جبهة التحرير الوطنيم8818
ل جيد ت الكافي لتستعد بشكألن األحزاب المنافسة كانت ناشئة ولم يكن لها الوق

ثم حدث ما لم يكن في حسبانه قام رئيس الجمهورية  ،للمنافسة االنتخابية
عندئذ تطضاءل احتمال حصول  المحلية،بتأجيل االنتخابات  بن جديد الشاذلي

                                                             
 .20، مرجع سابق، صأبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج،  1
 2

  .13صمرجع سابق، ، التحول الديمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  
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جبهة التحرير على األغلبية لتزايد قوة األحزاب المنافسة، فقام المجلس الشعبي 
تعديل ، وكان ذلك بتوزيع المقاعد لمواجهة الوطضع الجديدتغيير قاعدة بالوطني 

 *1.م8880مارس  10في قانون االنتخابات بتاريخ 
 

واطضحا أن الغاية من تلك القواعد طضمان فوز جبهة التحرير باألغلبية 
الساحقة في المجالس المحلية وفي البرلمان، فلقد كانت قيادات الجبهة تعلم 

اسية الوحيدة في البالد، غير أنها كانت تظن أنها ال طبعا أنها لم تعد القوة السي
بة ثم جاءت تجر  ،تزال تملك األغلبية المطلقة، أو النسبية على أسوأ تقدير

لتبين  **م8880جوان  81االنتخابات المحلية التعددية األولى بالجزائر في 
لجبهة التحرير أن حسابتها كانت خاطئة، فهي لم تفز ال باألغلبية الساحقة وال 

 2ذلك كان من نصيب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ. بالمطلقة وال بالنسبية، كل

 

                                                             
غير المجلس الشعبي الوطني بموجب قانون االنتخابات الفقرة المتعلقة بتوزيع المقاعد لتصير القائمة التي تفوز  *

باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها ال تحصل على جميع المقاعد بل على عدد من المقاعد يتناسب مع 
 النسبة المئوية لألصوات التي تحصل عليها.

 .20، مرجع سابق، صاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرأبحصالح بلحاج،  1
 910مجلس تلتها جبهة التجرير ب 8298مجلس بلدي من بين  123الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بفازت  **

، الجزائر، مخبر تطور الثقافة 8) يعالوي أحمد وآخرون، االنتخابات في الجزائر، ط مجلس.
 .30،ص 1089والسياسة،

  2
 .20ص نفسه،المرجع  
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يعتل منها عتبة لم  م8888ولما نظمت االنتخابات التشريعية في ديسمبر 
ة اإلسالمية لإلنقاذ، جبهة إال الجبهات الثالث: الجبه المؤسسات المنتخب

  .1*التحرير الوطني، جبهة القوى االشتراكية

وكانت نتائجه لصالح الجبهة اإلسالمية التي فازت باألغلبية المطلقة من 
األصوات الموزعة في الدور األول وكان منتظرا أن تفوز بأغلبية الثلثين على 

األكبر في هذه االنتخابات هي ، فكان الخاسر 2حال اجرائهإثر الدور الثاني في 
جبهة التحرير الوطني رغم التحايل الكبير الذي اعتمدته الحكومة آنذاك في 

 **3تقسيم الدوائر.

 م1111االنتخابات التشريعية  0.1.1.0.0

جاء تعديل الدستور  م8882نوفمبر  83بعد تنظيم االنتخابات الرئاسية في 
نوفمبر من السنة التالية، وتبع ذلك تعديل قانوني األحزاب السياسية  11في 

 اء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثم إنش***م8880واالنتخابات في مارس 

  4،م8880في الشهر نفسه، لكي تستأنف العملية االنتخابية في شهر جوان 

                                                             
، ترأسه حسين آيت أحمد، ذو توجه علماني يرفض التطرف 8833هو حزب سياسي جزائري بدأ نشاطه في  *

 الديني وينادي من أجل تداول السلطة.
  .13صمرجع سابق،  ،التحول الديمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  1
 .28، مرجع سابق، ص الديمقراطي بالجزائرأبحاث وآراء في مسألة التحول صالح بلحاج،  2
  .13صمرجع سابق، ، التحول الديمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  3

 82مقعد، جبهة التحرير ب 12مقعد، جبهة القوى االشتراكية ب  811حصلت جبهة اإلسالمية لإلنقاذ على  **
  مقعد.

واالنتخابات لمنع تأسيس األحزاب على أساس ديني أو تعديل الدستور وتغيير قانون األحزاب تم في هذه  ***
 عرقي.

 .30، مرجع سابق، ص أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج،  4
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ية المرتبة الثالثة في االنتخابات التشريعاحتل حزب جبهة التحرير الوطني 
زب حتالته ، التجمع الوطني الديمقراطي بأعلى نسبةبعدما فاز  م8880 لسنة

 .* السلمحركة مجتمع 

 م0220االنتخابات التشريعية  1.1.1.0.0

انتخابي  في إطار قانون م1001جرت االنتخابات التشريعية التعددية لسنة 
ويزيد من فعالية الرقابة السياسية، وبدأت الحياد لإلدارة معدل، بحيث يطضمن 

 .بها البالد الحملة االنتخابية في ظروف استثنائية مرت

نتيجة أحداث منطقة القبائل وفي ظل مقاطعة حزبين لهذه االنتخابات وهما  
 1.حزب جبهة القوى االشتراكية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

حيث  **الساحق لحزب جبهة التحرير الوطنيأفرزت هذه االنتخابات الفوز  
بمرتبة حيث احتل  ***حصلت على األغلبية المطلقة بينما تراجع التجمع الوطني

المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حركة اإلصالح 
 2.****الوطني

 
 

                                                             

 مقعد. 31مقعد، األفالن ب 38مقعد، مجتمع السلم ب  823فاز التجمع الوطني الديمقراطي ب  * 
 .812مرجع سابق، ص الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية،النظام السياسي ناجي عبد النور،  1 
 ، أكثر من نصف المقاعد البرلمانية.318مقعد من أصل  888تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على  ** 
 مقعد. 39تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على  *** 
، حيث تحصل في هذه 8888هو حزب ذو اتجاه إسالمي على منهج االخوان أسسه جاب هللا في جانفي  **** 

 مقعد. 93االنتخابات على
  .13ص مرجع سابق، ،التحول الديمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  2
 



الفصل الثاني: األحزاب السياسية والعملية االتصالية          النظري         اإلطار   
 

 

251 
 

 .م0221االنتخابات التشريعية  1.1.1.0.0
 1 بعد تطورات سياسية مهمة منها: م1000جاءت االنتخابات التشريعية لسنة 

 

  بة عالية في عهدة ثانية بنس عبد العزيز بوتفليقةانتخابات رئاسية لصالح
وتحالف عريض شمل جبهة التحرير الوطني، التجمع  ℅91 قدرت ب

 .الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، وعدد من المنظمات الوطنية
 

  وتفليقةبتنظيم استفتاء شعبي أقر مبادرة المصالحة الوطنية التي عرطضها. 
 

  ليس العام بن فحدوث أزمة كبيرة داخل جبهة التحرير الوطني بين أمينها
، فتشكلت حركة من داخل الجبهة عبد العزيز بوتفليقةورئيس الجمهورية 

ر ببن واطاحت في األخي سميت الحركة التصحيحية أيدت رئيس الجمهورية
 فليس.

 

حتل على المرتبة األولى وبالمقابل اتحصلت بموجبه جبهة التحرير الوطني 
التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الثانية، كما استعادة حركة مجتمع السلم 

 *لمرتبتها الثالثة.

 198استمرار سيطرة أحزاب التحالف الرئاسي على البرلمان بمجموع نالحظ 
جبهة التحرير لألغلبية التي كانت بحوزته خالل العهدة ، رغم فقدان حزب مقعد

السابقة، والتحسن الطفيف في نتائج حليفيه حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني 
 2الديمقراطي على مستوى المقاعد المتحصل عليها.

                                                             
  .81ص مرجع سابق، ،التحول الديمقراطي في الجزائرعبد الرزاق مقري،  1

، بينما نالت حركة 31مقعد، والتجمع الوطني الديمقراطي على  833تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على  *
 مقعد. 28مجتمع السلم على 

 .199مرجع سابق، صدور األحزاب السياسية في دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربية، أمين البار،  2
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 .م0210االنتخابات التشريعية   2.1.1.0.0
أطلق عليها لتي اتعتبر التغيرات السياسية التي عرفتها الساحة السياسية العربية 

الربيع العربي أو الثورات العربية، هي المحرك األساسي لإلصالحات السياسية 
التي بادرت بها السلطة السياسية الجزائرية والتي شملت عدة مجاالت، بغرض 

ادية اب المطالب االجتماعية واالقتصتأقلم السلطة مع التحوالت السياسية واستيع
  1والسياسية.

 

 81/08ومن اإلصالحات التي بادرت بها هي إصدار القانون العطضوي رقم 
ماي  80 في ، وعليه تم تنظيم انتخابات تشريعيةبنظام االنتخابات المتعلق
 2.م1081

 
 

وبناء على هذه االنتخابات تحصل جبهة التحرير الوطني على أكبر حصة 
 واحتل تكتل الجزائر الخطضراء على الديمقراطي،برلمانية تاله التجمع الوطني 

 *3المرتبة الثالثة.
 

من خالل نسبة األصوات  أنه م1081وقد بينت نتائج االنتخابات التشريعية  
التي تحصلت عليها األحزاب السياسية، على الرغم من العدد الكبير لألحزاب 
الجديدة المعتمدة وعلى الرغم من ديناميكية التي تميز بها عدد األحزاب وسلوك 

                                                             
، مذكرة ماجيستير في العلوم 0210،1191لى األحزاب في الجزائر تأثير نظام االنتخابات عبن سليمان عمر،  1

 .831، ص1083/1089جامعة سعيدة،  الجزائر، السياسية،

 ة، المتعلق بقانون االنتخابات، الجزائر، الجريدة الرسمي1081يناير 89المؤرخ في  81/08القانون العطضوي رقم  2
 ، العدد األول.1081

   ، مرجع سابق.القناة الثالثة داخلية، التلفزيون الجزائري،دحو ولد قابلية، وزير  3
مقعد، تكتل الجزائر  31مقعد، التجمع الوطني الديمقراطي على  110تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على  *

 مقعد. 91الخطضراء 
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 حرير، أو في تالقيود سواءا في اعتماد األحزاب الناخبين واالنفتاح المتحرر من
ة، إال أن جبهة التحرير الوطني تحصلت على األغلبية المنظومة االنتخابي

المطلقة في البرلمان في حين تحصلت بقية األحزاب على الرغم من قوتها 
 1المتقاربة أو حتى المماثلة للجبهة على أقل كثير من عدد األصوات والمقاعد.

 

حزب  ىمع التركيز عل من خالل تناولنا لدراسة تطور التعددية الحزبية في الجزائر
من الحركة الوطنية إلى ثورة التحرير الوطني ثم مرحلة الحزب  جبهة التحرير الوطني

التي شهدت نشوء تنظيمات سياسية في السر إلى مرحلة التعددية الحزبية  ،الواحد
المؤسسات  ترميموما عرفته من أزمات، إلى مرحلة  م8818والسياسية بعد دستور 

لطضبط العملية السياسية اتطضح لنا أن األحزاب السياسية الحزبية من خالل سن قوانين 
الجزائرية وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني التي ترجع جذوره الى حزب نجم شمال 

 .افريقيا عرف مختلف ألوان الطيف السياسي
 

ها مرحلة أزمة االستقالل بعدثم ، ثم ثوريا اسياسيمرحلة مقاومة االستعمار بدأت ب 
 منيةاألزمة األ هاتتلمرحلة التعددية، ثم مات االجتماعية واالقتصادية، ز األف ،األحادية

التكتل فلى المعارطضة، من التقهقر إلى الريادة إمن حزب الدولة التي عصفت بالبالد و 
  .القوة السياسي األولى في الجزائر وأخيرا
 
 
 
 

                                                             

 .122صمرجع سابق، ، م0210،1191تأثير نظام االنتخابات على األحزاب في الجزائر بن سليمان عمر،  1 
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 ،ألزماتاوقدرته على استيعاب  هذه التجارب التي مر بها الحزب تزيد من حنكته
زمات تاريخية نتيجة أل وتطورها نشأت األحزاب السياسيةتعتبر فأزمات التنمية السياسية 

االستعمار األوروبي، التي واجهت النخب السياسية في تلك حادة التي كان من وراءها 
الدول، والتي هيأت تكوين األحزاب في فترات لم تتوفر فيها لتلك الدول الكيانات البرلمانية 

  *1.ي كانت موجودة في بعض الدول األوربيةالت

                                                             

 
1

 .83، مرجع سابق، صاألحزاب السياسيةياسين ربوح،  
 .819أنظر ص لمزيد من المعلوماتهذا الطرح تبنته نظرية أزمات التنمية السياسية،  *    
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 خـــالصـــة

استخلصنا من خالل القيام بهذا الفصل أن المنظومة الحزبية ال وجود لها بدون   
 ىحدعد إيحيث الجماهير والسلطة، و  بين الحزبوصل حلقة  خيرهذا األيمثل إذ اتصال 

مطالب  فعر ت هعن طريقو  أفكار ومبادئ وبرامج الحزب عبير عنالقنوات الرئيسية للت
إذن يعتبر االتصال أهم نشاط للحزب بجميع ، إلى الحكومة وصانعي القرارات األحزاب
، (ونيلكتر اإلو الجماهيري  الجمعي، رسميالالرسمي، الغير  االفقي، العمودي،)أشكاله 
وبة، ، المكتعلى اختالفهاعالم اإلو  االتصال وسائلاالتصال الحزبي كافة تخذ يكما 
 ، لتواصل مع المجتمع والسلطة.والرقمية السمعية البصرية، معيةالس

حزاب أياا باألحداث والظرو  التي تنشأ في سياقها فقد عرفت كما تتأثر األ  
من  اهة التحرير الوطني عدة وقائع ابتداءالتجربة الحزبية في الجزائر وخاصة حزب جب

ها حادية الحزبية بعداألفاالستعمار إلى أزمة اختيار النظام المناسب عقب االستقالل 
فكانت األحزاب السياسية  ،الذي أقر التعددية 9191أحداث أكتوبر ثم صدور دستور 

تنبت كالفطريات بشروط سهلة، ثم جاءت تجربة نتائج أول انتخابات تعددية عاشتها 
التي  إلغاء نتائج االنتخابات لكن تمات من القرن المااي، الجزائر في بداية التسعيني

 منيعلى المستويين السياسي واأل وظهرت األزمةإلنقاذ، لجبهة اإلسالمية حزب الفاز بها 
، وبعد عشر سنوات من األزمة، جاء والثقافي ومست بدورها االقتصادي واالجتماعي

لهدوء نسبيا ا والمصالحة الوطنية وبدأ بسياسة الوئام المدني عبد العزيز بوتفليقةالرئيس 
جزائر التجربة الحزبية في الالفال في صقل  هذه الوقائع كان لهايخيم على البالد، 

  وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني الذي عايش كل هذه األحداث.



 

 

 

الث   ــصل الث 
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ة   عملي 
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 تمهيد

 

، يستهدف تحقيق تغييرات محددة سلفا في سلوك امخطط قناع اتصااليعتبر اإل
الرسالة االقناعية إلى توظيف االستراتيجيات التي تحرك  لهذا يلجأ مصمموالجمهور، 

 .قناعباعتباره المقياس الناجح لإلير السلوك العلني ومن تم تغاألفكار وتثير المشاعر 

وتأسيسا على هذا الفهم، فإن اإلقناع كإتصال مخطط يقوم على استراتيجيات   
ساندرا ملفين ديفلير و إليه  ذهب، وهو ما قناعية الناجحةأساسية في تخطيط الحمالت اإل

ة استراتيجية الديناميكي هي: استراتيجيات إقناعية ثالث ا، حيث حددبول روكيتش
 بناء المعاني.  استراتيجية ، الثقافية االجتماعية و النفسية

 لسياسيلوك اتأثير في السللالحمالت السياسية إلى مثل هذه االستراتيجيات ستند ت  
ودهاء  ،جمال بالغيو بلغة سياسية بكل ما تحمله من عمق داللي، كما تستعين  للفرد

كل  ية تخدم فن السياسية فيالسياس إن البالغة :يقالتنافسي، وصراع سلطوي، حيث 
لذلك يتسم الخطاب السياسي بقوة خطابية كبيرة يمكن أن تتالعب بالعقول من ، منعطف

 أجل كسب رهانات سياسية معينة.
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مدخل  لىفيه إوحتى يكون الجانب النظري انعكاسا إلشكالية الدراسة تعرضنا   
تناولنا و ، شابهة لهمالمفاهيم قناع والفرق بينه وبين المفاهيمي تطرقنا فيه إلى مفاهيم اإل

ما كبعض النظريات التي حاولت تفسير العملية االقناعية إلمداد الدراسة بقاعدة نظرية، 
قناع ركزنا على إدراج عنصر اإلقناع في العملية السياسية حيث تعرضنا فيه إلى اإل

ى وفي األخير حاولنا تسليط الضوء عل الدعاية السياسية، الخطاب السياسي، السياسي،
قناع السياسي في السياق الجزائري من خالل تحليل عينة من خطب ونصوص عملية اإل

 عبد العزيز بوتفليقة.إلى عهدات الرئيس  الثورة التحريريةرسمية من 
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 مدخل مفاهيميالمبحث األول: 

 يقول أدولف هيتلر" لم تكن حياتي، سوى إقناع مستمر."

  la persuasion                                         اإلقناع 

ح نننننننث    حنننننننسث  مننننننند أنماإلنننننننس قد أأو نننننننبا نننننننن   و ننننننن  ق     نننننننب  م ب ننننننن  
أأو نننننننبا  م ننننننن س   نننننننسأ  أن ننننننن أ  د   أا منننننننب  ننننننن   مننننننند  ننننننن    نننننننس    ننننننن س م  بن ننننننن  

  نننن    نننن   سنننن  ست أسنننن مبن  أنا نننن   أنابا نننن  ق  قحننننسدمب نننننس  أن نننن س أنمسنننن  ست  ا  
 دننننننأ  ا نننننب قد أأو نننننبا نننننن   فاننننن  م إلب  إل نننننب  ح نننننث -فنننننب ق حننننن  أ ح نننننبد-م ب ننننن  

ح غحننننن   حنننننو إلبفننننن  أنا أ ننننن  أن نننننب أن  نننننس نه   احننننن  أن  اننننن ا أنمسننننن    أن وننننن      ننننن
   ت فب س     ح    قدسأت أنامح   أأو ب   .

 المعنى اللغوي: .أ

 العربيةاإلقناع في اللغة  .1

ن    فع أن ق   أن ظ  فب ق ضب و با مأ  ن  مد فا  َوَ َع ما به  ضب  ما به إلحم  
 1    ا  قْوَ َع أن    ما به  فع    ه   قسه.

 

 األجنبيةاإلقناع في اللغة  .2
 دب  "Persuadere"فب أن   س    م    مد أنإلحم  أن        "persuader"  د إلحم 

 ما و  حث  دنه أنإلحم  نأ   "Suadere "  ا ب  با ب  "Per"  إل د مد م اا د 
أ    أن    ب  ا ب قد   ا     ب مب   ا  ق   ا  س فب  بء مد     أنحث 

 2أنابا ب ق  أنا حب."
                                                             

 .571-572ص -  ص5005  5         سأ  أنإل   أناحم    م حس1  السان العربأ د م ظ     1 
 .117ص  5015  أ  سد  سأ  قسبم  1ا  االتصال الخطابي وفن اإلقناعإل  م  حسد  ا بد   2 
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 «.Rowell z **ورويل» 9191س    «c.Woolbert.c.h، *وولبرت»ن س ق ب  أن بحث د 
 "Convincing"   أنثب ب " Persuading" : أ    نو ض     أن   و    د ما   د 9191س   

ف نأ  ا ب قد أأو با  ا مس قسبسب  حو أس  أ    ب   " Persuading"فح  مب  س  س  إلحم  
 نو  "Convincing" مز    ث   أنابا   نس  أن  س أنمس  ست   حو ح د      إلحم  

فإلحم   1أس امب  أس  أ    ب   مز    س م   أنا    أنم ا  نس  أنمس  سف د أنم     د.
"convaincre "  ا ب  و با  بنح ج  "Persuader"  2 بن  ب  ق  أ   اب . و ع ا ب ق 

 

 المعنى االصطالحي: .ب

: نإلب  إل د أأو با ماث أ ح ب       أف  ث ث    ب  : أنث    أنم ا  أرسطو     
أنث    ما و قد  ز ا أنث   ف مب   ب  فب   س   أنا ت أآل    د ا    نغ  أن سس    أنابا  

 أنم ا   ما و   ض      أن ظ   ا        د      غم  أن     أ س اسأس أن   ب
 3م ا      م أء ف  ب   أنابا      س   ب  ح  ك أنم ب   فب أن  ص أآل  .

 
 
 
 
 

 

                                                             
 م ظ   ف حس ت قم  إلب مد مان ب ه:د   *

Conviction and Persuasion : Some considerations of theory. 
 . ف حس ت قم  إلب  قس بن   بما  إلبن      ب إلب   **
 .86  صم  ع سب    اإلعالم والمجتمعم و سا س أنحس سي  سح    مب   حب    1
           م    أ     سأ   5  :  ح   قحمس  ح    قحمس    سأ   اموسوعة الالند الفلسفية، ق س  ه    س   2

 .552  ص5001م حس أ    
 .58  ص5012         سأ  أن  ض  أنا     1  االمعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصالمب أنا س هللا   3 
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 :مفهوم المعاجم والموسوعات 

 ً ت أنما   فب أنم بد   أنحس ث  نإل     أ   ب  أأو با  أ ه " أن أث    حو 
إلح   ق   ز      دنأ  ا ض أنح ب    د أآل أء  أ فإلب   أ   بدب   ن غ  دب      

 1ا      س   قسن   أضح   م   ن ."
 

و با  أ ه "د  أن بد   سب نمب   سه مد قسن   أن ضبء إلمب  ً ت أنما   أنس بسب أأ 
 2 مب  ااو."

 

أن حس     د أأو با "  نزأ    ص مب    أسا  أن  أد د ق   الالند بء فب م س    
 3أن  أدس  حو أ    أت   ح   بء مب."

 

 :التعاريف األكاديمية 

 اننننَ ت أأو ننننبا فننننب أ  ننننا   أنحننننس ث  أ ننننه فنننند  ا   نننن  حمنننن  أآل نننن  د  حننننو 
أن  إل نننن   أنسننننح ك فننننب أ   ننننبه أنم  نننن    وننننس ق ننننب   ن ننننه أن  حسنننن ت أن   ننننب ب ق سننننا  

 4أس  سأ   م ع أن سب   أنممإل   فب أن أث  ."" أ ه 
 

أأو نننننبا  أ نننننه " نننننأث   أنم نننننس  فنننننب  « john Little،*جوووووون ليتووووول»إلمنننننب  نننننَ ت 
أنمسنننن   ح د  ا   نننن  م بسنننن    مسنننننب س   حننننو  ح  نننن  أ دنننننسأت أنم  نننن   ف  ننننب   ننننند 

 5ا     مح   ما     ق د  إل د أن سب   محَسس  ن نأ أن أث  ."

                                                             

  
1

 .55ص م  ع سب     المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصالمب أنا س هللا   

 .25  ص5008  أ  سد  سأ  قسبم   1  االمعجم السياسي ضب  ز   د   2 
 .552-520ص-  م  ع سب    صموسوعة الالند الفلسفيةق س  ه    س   3 
 .52  ص5002   س     س   مإل    سأ 1  اهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني أإلبد   س أنإل    ح      4 
 قس بن   بحث فب أ   ب    بما  إلبن      ب أ م  إل   مد مان ب ه:  * 

Theory of humam communication 

 .18  ص5005    أن زأ    س  أد أنما   ب  أن بما  اإلقناع االجتماعي بم  م  ب    5
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 نو "أنحب   ق    ب   أن ب  « Judith Lazar *،جوديت الزار»     أأو با حس  
 و باأأ  ا    ح ث  ا وب  أن مز  أن مم  مد ق    غ    أنسح إل ب   د ا    

 1إلس      أ  مب      مز   فب آد  أحس."
 

**دونيس ايسمان »   ا   
Denis Huisman»   أأو با     م أف    م زم  نإل

بن   أن ب ا   اسي  نو فاق  أا أ   ب    مد ث  ف       قد أ   ب  قسبن   أأو با 
"     قد  اسي أأو با  بنمس      نو أ  بن و أ   أ ع  نو  اض أن غ  أ   :أن سبن 

 2    ."مسفب أآل أء  أنم أوت      ن نه أن غ   أ  قد   سمج  بس م أ  فب ح ب  أن
 

 أ ه " ا    ص مب  و باأا »Olivier roboul،   ***أوليفي روبول» حس  أن بحث 
 3 ا  س فب  بء مب."

"م م    مد أنم بسئ  أنامح ب  أن ب  أ و با  أ ه » call Hovland، ****هوفالند»أ     
 4 غَ     ا س   ظ   سح إل ب  أن ب   م أو    إل      نمحب    أآل   د  حو أن أث  ." 

                                                             
 ن ب  س  مان ب  قدم ب: 10 بحث  أ  مب     قس بن  فب  بما   ب     *

Sociologie de la communication de Masse, 100 mots pour introduire aux théories de la 

communication. 
 

. 1991, p166 , paris, Armand colin,, Sociologie de la communication de masse Judith Lazar 1 

  :مان ب ه بحث  قس بن فحس   ف  سب م   ص فب أن      مد  **

Le dire et le faire, pour comprendre la persuasion 

  2 إل  م  حسد  ا بد  االتصال الخطابي وفن اإلقناع، م  ع سب    ص-ص117-116.
  :مان ب همد    بحث م   ص فب فحس   أن       فب أن      س   فب  بما  م لاير   بما  س بس    ك ***  

Introduction à la rétorique  

 
  5005         سأ  أنإل   أناحم    1  ااإلسالمي منظور في اإلقناع أساليباه   س هللا محمس س اب ي   3  

 .12ص
   ا    مد أ   ا  أنماسس  د ن   ص أأ    "Yale" د   بن    سب قم  إلب  مب   أن س    فب  بما  **** 

   Communication and persuasion                                                   مد مان ب ه:  أ   ب  حس    أ  
4 Ulku D.Demirdogen, "the roots of research in persuasion : Ethos , pathos ,logos and the Yale 

studies of persuasive communications", International journal of social inquiry, volume 3 

,number 1, ,2010,p 193. 
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 مح    غ    ق   از ز أنم أوت  ق  " أ ه  أأو با » Harry Mills،*هاري ميلز» َ ت 
    س د   إل     اس   إل :أنما  سأ  ق  أنسح ك      س  أس  ب   ب ن سب   أأو با  نو وسم د

مسب ئ   فح  مب  إل د م إل  د       إل    ب    نو مب    نه أنم  ع ث          ب  مم زأ  
    س أن سبن  مد ح ث م ا    ب    أف  ب)...( قمب ح  مب  س     نح سب   س د   ب  فإد 

 ب   ح ص أأ     ن ب  إل د مغح         آن       إل د نس  ب أن و   أنحبفز  أن س    حو
ننأ فإ  ب  س  مد أ  مبس ب  حو أنح ب    أنم ا   أنسن   فب أ  بن أنحإل        ب   ب  

 1."ند ب   ا مس  حو   أ ز ب ن م ح ب م  ب  أأ ب  
 

 العربي: كرتعريف اإلقناع في الف 

" دننننننن  حمننننننن  أن  ننننننن    حنننننننو فاننننننن   نننننننبء ق   قد أأو نننننننبا **القرطووووووواجي ننننننن    
 2أ   بسه ق  أن  حب  د فاحه ق  أ   بسه." 

 

فب إل ب ه "ف   أنم ب " إلحم  أن  س    دب أنإلحم  أنمس  سم   ***ابن رشدأس  س  
و با أنا حب أنني  س ام  أنح    أن  دبد      أ د   س:"  د ا با نحس ن   حو أأ
فب أن  س    فم    مد   س   بن  دبد  م    مد   س   ب وب     أن ب  م  بضح 

أن سن     س    بح  أن  دبد  بن  دبد   ن ن   فب ا ب ه قإلث  مد ننك   م    مد 
 3  س   ب وب    أن اب    إل  س    بح  أن  دبد  ب وب    أن  دب   ."

 

                                                             
     س بسب إل سي       حز   مد مان ب ه: *

  Artful Persuasion 

  أن بد    مإل      1ا اآلخرين وتغيير آراءهم وتؤثر فيهم، ، فن اإلقناع: كيف تسترعي انتباهدب ي م حز 1 
 .01  ص5001     

 أنسب ع أن   ي فب أ  سن   أنمغ    ق    إل  ه: م  بج أن حغبء.و اب ب قحس أناحمبء أنمسحم د فب أن  د  **  
  ص 1222  أ  سد  م س  ي  1  ااالتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي   أد   ق     و     2 

162. 
 مد مان ب ه: م بدج أ سن .د  ف حس ت  وبضب ***
 .117م  ع سب    ص ،االتصال الخطابي وفن اإلقناع إل  م  حسد  ا بد  3  
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مووود عبووود الووورحمن محقمنننب فنننب أنا ننن  أنحنننس ث ف نننس ق نننب   ن نننه  نننس   نننبحث د قمثنننب  
ح نننث  ننن   قد أأو نننبا   ضنننع نح ننن أ  د أن نننب  حإلننن   مح ننن  أأس أك  أنما فننن   *العيسووووي
و  ننبا  بأ حننبءأ  أن ننب  ا  ننس ق  ننب ف نن    نن   فننب ننننك " د أن نن س  م نن   نننو أأ   أنسأفا نن 

 1  س  مد أ   بص ن  أنمإلب   أ   مب    أن  أو ."
 

 س  س  قسبن   ن ظ    أنامح   أن ب و با  أ ه"أأ **برقان محمد  ت أن بحث أن زأ  ي 
   حو أنا ت أآل   س أء  حو سح إله ق أن أث  -و س د –  س  ست أن ب      ن ظ    

ب  ق  أنام  ما       س س قفإل سح إلب   غ     إل  ه ن سم  ق  أض ما     حو س    أنمثب : 
 2". حو  زإل   ب   از زدب  دنأ  د ا    أ سن   أنح ج  س م ب  بنابا    أن  ب 

 

 قناع السياسي:اإل
  بس  مع أن إل   أنابم  نإلو با   ه  س حز  محب ن  م امس  أو با   أن ب امح  أند   

 س   أن  س   فبأو با أنس بسب  ا  ت  أن ا    غ    م أو      أن حإل  فب ح      إل  د   
نح ب   د  حو  م  ز   د أن سب    أنم أوت أن ب    أن ب   ح   ف مب  اس أنو سح إل ب  

 3 بم .
 
 
 
 
 

                                                             
  .: س أسب  فب  ح  أن    أ   مب بمد مان ب هقس بن  ح  أن     إلح   أآلسأ   بما  أأسإل س            *

 .18م  ع سب    ص ،اإلقناع االجتماعي  بم  م  ب    1
 قس بن محبض    بما   د أد أن زأ    مد مان ب ه: أ   ب  أأو ب ب فب فد أن اب  . **
   أه   قا  ح  سإلالخطاب الحجاجي في النص الصحفي، مقاربة تحليلية تداولية للمقال االفتتاحيمحمس   وبد   2

 .82  ص5006/5002فب  ح   أ      أ   ب    بما  أن زأ    
3 Lynda Leekaid ,christina Holtz ,Encyclopedia of political ,Op. Cit, 2008,p586.  
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 .المفاهيم المشابهة لإلقناع 
 :التأثير .1
  ا ت أن أث    حو ق ه قي  غ    فب سح ك أن  س أنم با        أن ا ض أ   بنب 

 1س أء إلبد أن غ    ظبد  ب ق  نأ  ب."
 

 العالقة بين مفهوم االقناع ومفهوم التأثير
بن أث   فم     أأو با م     أن أث     إلبس دنأد أنم   مبد  إل  بد م  زم د       ا 
مححه   قمب أأو با فو با  مححه فب أنغبن   إل د فب أنسح ك )أ   بد ق  أن  ك(ق   مد أأ
س  ح   ث   ف   فبأو با  اسي  نو أن أ(أ ام  بد)أن      أن ضب    أنابا  فب أن إل  

 و با  ح ج واا   س د قد  إل د ن ب قث   محب. 
 

 :البالغة .2
 2 د  ح  أن     د    ب    د  ح  أن  بد  أن س ع  أنماب ب. 
 

 :قناع ومفهوم البالغةالعالقة بين مفهوم اإل
و با  أن     فب  س    با  وس قإلس ق ح  أن بحث د قد د بك   ه   ز  سأ      باع أأ 

قد فإل   أأو با ن ب  ن   وس م    « Melvin De Fleurملفين ديفلور، »        مب ح ث 
ح ث إلبد م احح"  ح  أن  بد  أن  بح "  س  س  نإل ب    نو فد أس  سأ  أنحغ  نح أث   

  إل د  غ   أنس ا    حو أن      أنس ا    حو   فبأو با     د  سح إل   حو قحإلب  أ 
  3       غ   أن    .أن    
 

                                                             
 58  ص1225  أ سإل س     م  أ  أنما ض  االجتماعي التغييرأنا   نب  محمس  م   1
 .67  ص5012    أن زأ    ابإلس جأساليب اإلقناع في االشهار التلفزيوني  س أن       ب     2
  أن زأ    ابإلس ج  أناسس أ       ب   مجلة فكر ومجتمع  "مإلب   أن     فب أ و با أن اب ب"  وبد محمس   3

 .27-25ص-ص  5006
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 :االستمالة .3
دب م   ب  ق  مث  أ    فع مس    أن ح  ز سح ب ق     ب ب ن         ب  ق       ب   

 1أن سبن  أأو ب   . 
 

 ومفهوم االستمالةاالقناع  مفهوم العالقة بين
 2.  ظ ت أس مب   أنحث ق  أن ح  ز أأو با  د ا     ع  أث  أ   

 

 :الدعاية .4
قسح   أ  بنب    و  حو     أ فإلب   أنم ب    نو أآل   د     س  و ب    مد  

 3و با.ق      ب  قي  م وت  سح ك  أ  به ما د       دنأ أن ما  حو أأ
 

 الدعاية السياسية: 
 أ ج فب أنمسب   أنس بس      س  ه  إل  د آ أء نأ  م حو  أحس م مم   م    د  

نح أث    حو آ أء أن ب   قفابن    فبأ  د أن ح بزي ق  أنح ح  أأ      أن ب  س   أن ب  
 نو أن      نم  ح ماً د  مإلد قد  إل د    ب مد أنس ب   أنس بس    حس  ا     أأو با 

 4أن ب   غ    ب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .207  ص5006  م    سأ  أنما ف  أن بما    مدخل االتصال الجماهيري مب  م بدس  آ   د   1
 .201  صأنم  ع   سه 2
 .182  صم  ع سب    معجم في مفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصالا س هللا  أنمب  3
 .185  ص5011   مبد  سأ  قسبم   1  اعالمالدعاية واإلف    محمس ق          4
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 العالقة بين اإلقناع والدعاية
ب ه أأو با أنني      أنم    د    ظ ت          بمد        مث  أنس ب    ماب ق   

أثب   أد مب  أن م      ن  أ   بده  نو م ض ا مب   أأو با فب م ب  أنس ب   وس  س  س  
 دسأت س بس   ق  أ  مب    ق  ث بف     نإل  دست مب      ماه مد أس  أ    ب  

 1 أس مب  .
 

 الحجاج: .5
حم  مس مع  حو    ب م وت مد      د     أء   أسا ه  حب     ص  ق   مب  

 2. نو  ظ ب   ح ه ق    أ ه   ست-ح ج-أنح  ء  نو    ض ق   ث ب ب 
 

 العالقة بين اإلقناع والحجاج
و با نإلد ن   إل    أ     ست و با ق   مد أنح بج  د إل    أ     ست  نو أأأأ

حو أنح بج دسفه أ و با  أنو أنح بج  أ و با  س ام  إل  أن سب   ح و أنغ     ح   قمب 
 3قس    ح  .

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .200م  ع سب    ص مدخل االتصال الجماهيري،  مب  م بدس  آ   د   1
 .51  ص5012    أ  سد   سأ  ن   1ا  الحجاج في الخطاب السياسي المعاصرزإل  بء أنس  ب    2
نابم   أ فب أنح سب  ب  مب  س    منإل   آليات االقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء نموذجاد ب   ح      3

 .28  ص 5011/5015   بما   ب   
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 قناعيةبحث الثاني: النظريات المفسرة للعملية اإلمال
 أد "أأو با فد  مب   م ن و  د  قمب  ح  أأو با    «M. Karlins ،*كارلينز»    

 1أنني أ  ث  ف     بج أن  د أنا    د.
 

          أإلمب   ح ث أنس ب  بأو با إلاح  نه  ظ  ب ه   مبن ه  م بد ه  نسف   
  ب  أنس بس   فب أنح   د أنابنم   د أ  نو  أنثب      مو      ا فب س ب  س أس  أأ

بدم  ف ه س أن ظ   م ب  ب  أنح و ق  ح نإلو با    س ث ي مد  أنحم   أ    ب     
    أ      أ   ب   م  حت أن    ب  ) ح  أن      ح  أن    أ   مب ب   ح

     ف ه أنا أم  أنماث   نحس ث أأو با.  حم ب   مثب   أاب أ   دب ح   أنس بس  ...( 
 

 نظريات االتساق:   .1
  حث م م     ظ  ب  أ  سب   د أنحب   أنم  بوض  أن ب  م    ب أ  سبد   د 

ف ب حب    س  أن  أف    سع أنم ب  نح غ     أ و با    أ  س ب   أن  أف  ق   سم مب
ننك ق ه   سمب    بوض م  ن ب     حت مع أنم أوت ق  أنماح مب  أن س س     أ حبن  مد 
 س  أ س   أ  أن  سب       دنأ أن ضب   ف   أ أن  س ن     أن غ      أ  سبد  ا اه   

 2   س قد  إل د فب م وت     م  أف .
 
 

 
 
 

                                                             
 د   بحث فب  ح  أن     قس بن فب  بما       فح   سأ أ م  إل   مد مان ب ه: *

" Im all In"  
  أن بد    أن     أنم     أنابم  نحإل ب   1  اوسائل اإلعالم واالتصال اإلقناعيس     بس    س أناز ز   ت   1

 .52  ص5002
  2  أإلبد   س أنإل    ح     هندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني، م  ع سب    ص150.
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    ض  ظ    أ  سب  قد أ  سبد  م   سأ مب أنو أن حث  د أن  أف   أ  س ب   
 1   س  أ دب  أنندد  ب   بء  أنم أوت أنم ضب       ننك   ضح قدم   ب إل   ب:

 

  س   حو أنم أوت أن ب  ام  ف  ب أ و با مس غ  ف  ب  س  أ  س ب  أن ب 
  م    ب أنم ح ب.

     وع حس ثه. إل ت و أ  د أن غ     
 

إلمب      ظ  ب  أ  سب  قد  س  أ  سب    نس "    أ   س ب" ق   ا    اس  
أ    ب    د  مب    ج   ه ضغا سأ حب نح  حص مد  س  أ  سب  ق  أنحس م ه    ح    
أ  سب   نأ قمإلد   أ مثح   حو م بسئ أ  سب  فب أنح ب  أن  م   إلث     نا  ق سا ب 

  دز م  ف      بضب  إ  با ننك  نو ظ  ت أنا    أن حإل    ق ض   محب        
 2أنمحا .

 

 نظرية التنافر المعرفي: 1.1
 بح  دنه أن ظ    أس  بسأ  نو فإل    «Festinger. Leon،*نجرتفس .ليون»    

قد أأ سبد   سمب   ع  ح   نأث   قفإلب  م  بف    فإ ه    نس سأ حه -أ  زأد أن  سب-
  ا مد أن     مد  أ ه  حسأث  غ    أزأن  دنأ أن  بف   أنا س   بن  ص م   ق    
 نو حبن  أن  أزد  أن آنت أنما فب  دنأ أن غ     ا    د   سه فب       اس   فب 

إلث  مد أنا ب   أنما ف   أن ب سح ك أن  ص ق  فب قفإلب ه ق  فب      ق  ق

                                                             

 .151م  ع سب    صهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني،  أإلبد   س أنإل    ح      1 
 .26  م  ع سب    صنظريات اإلعالمحس ب محمس       2 
   مد مان ب ه:س     س"د   بحث فب  ح  أن    أ   مب ب  قس بن   بما  " * 

A Theory of social comparison processes. 
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 نو أن  ح   مد قدم   أ فإلب  أنم ضب    فب  ظ    سه   حمح ب   وس  ح أ أن  ص 
 1إل  دنأ أزأن  حبن  أن     ق  أن  ح   م  ب.

 2   ف ب ن بح  أن ظ     فإد د بك ث ث  ق  أا مد أنا وب    د   ب   ما ف  ب.
 

   ب   ما ف  بوس  إل د د بك   و  أ  ب    د   
  .وس    إل د د بك   و  أ  ب    د   ب   ما ف  ب 
  د   ب   ما ف  ب   فب دنه وس  إل د د بك   و   اب ض    بوض  

 نو  مح    زأن  حبن  أن  بف  أنحبن   حسث أن  بف  أنما فب    ح أ أن  ص 
   أن س     أنما فب  ق  أن    ت مد حس  ب:  مب    ب أنا    أن س س  أس  ابس أنا

ق   د ا    أن  ف       مب  ق   نغبء أنا    أن س س   دنأ أأنغبء وس  إل د  د 
ا    أن  بد   أن غبف  ق       ه ضمد وب م  أنمغبناب   ق  أ س بء ق ه     

 م ا ب.
 

م بس  أن  بف   م  ب أنث بف    أن   أ  أنسب     ح ث   س    نجرتفسإلمب حسس 
 سأ  أن     أنما د    د آ أء ب  م أو  ب مد     ف م ب ن نه أنم بس   مإلد أن    

 سب س ب  حو  سأ   م أو  ب   سمب   ا      س  اب ض ح ث   إل  أنث بف   أن     
 3  ح   أن  بف . مثب    مب  أ مبد نا س  أ  س ب   أنامأ     ن

 

 فب دنأ أنس ب   مإلد   ظ ت  ظ    أن  بف  أنما فب فب أأو با  أن أث    فإنأ 
د     س م  نس  أنمس   ح د ح   م ض ا ما دمب ق س ب قد  غ   أ   بسأ  ما  

أن حث  د      ما فب م أز نحني  محإله أنمس   ح د  ث        بن  ح   مد  أد 

                                                             

  أن بد    أنسأ  أنم     أنح  ب     5  ااالتصال ونظرياته المعاصرةحسد  مبس مإلب ي  ن حو حس د أنس س   1  
 .122  ص5002

 .88  م  ع سب    صاإلقناع االجتماعي بم  م  ب    2  
 .157م  ع سب    صهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني،  أإلبد   س أنإل    ح      3  
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 ن   أنا    أن س س     نأ أن إل   إل د  مح   أ و با س ح أنا    أن س      از ز 
أن  س  إل د  ح ه مد أنس   أن  حب  مب  محإله مد ماح مب    نأ مب   س  س      ب 

 1و  ب  م ض   ب  نأ م سأو  .
 

 2  حب:    بًء  حو ننك      ا فب أنا    أنمزأح  أن س س مب
  أنا    س  ن .قد  إل د أنماح م  م ض       حم      ح ب 
   قد  إل د  س ا    ا س   د أن ا  س 
 . قد  إل د نأ  م سأو        م اب ض  مع أن قي أناب 
  قد   ضمد  حو   ب  مد  أ  ب قد    أف  مع أنحب ب  أن  س    أنس أفع

 أن     .
 .   قد  إل د  نأ    مغ  

 

 :عرفيمنظرية التوازن ال 2.1
أنحبن  أن ب  «Heider fritz،*هايدرفغيتز » ا  دب  أن ب   ب    ظ    أن  أزد 

ف س  آ     به م وت ق    سبد ق   بء مب  ح ث   حث و با   د  حسث ف  ب أأ
     بد  أ   ب  أند م ب   حث ب إفب ظ  ت أنا و  أن  ب ح       مب    ننك ف

إلمب   ت حبن  أ   ب    د ف س د   به  بء مب  حو قسب  أح مبن د:  مب قد 
أنا و  م  أز    ق      م  أز    دب  ننك     ض ق ه   سمب  إل د أنا و    إل د

م  أز   قي م  أف        ج    ب قي   ت  اإل  أنحبن  أن  س     بن بنب    س     
و با  نإلد   سمب  إل د أنا و      م  أز   قي    س حس ث م وت   اح  أأ

  ت  س   حس ث  س  أس   أ   أ   ت     مب ح    بء مب  فإد دنأ أ  

                                                             

 .86  ص  م  ع سب  اإلقناع االجتماعي بم  م  ب    1  
 .82-86ص-  صأنم  ع   سه 2  

 أ م  إل    مد مان ب ه: "Kansas"د   بحث فب  ح  أن     قس بن   بما   *
The Psychology of Interpersonal. 
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  بن بنب  س   ن مب ق   حسدمب أن ح  ممب  س    أحسدمب  نو محب ن   اس     غ    
 1م وت أآل  .

 

أن بضع نح حح   )ق(   حو      د أ    د  أن  ص  هيدر إلز  م نج 
 حو  هيدر    س  مبسي ق  فإل   ق  حسث )ج(   أ    أد مب     ص آ  ) (

 د حبن    وب   إل       ظ   أنا و    د دنه أنإل ب ب  أنث ث  سأ       أن  س)ق(
أن  أزد   ح    نأ إلب   أنا و    د أنمإل  ب  أنث ث    ب    فب إل  أن  أ    ق  

 2 نأ إلب   أنا و    د أث بد م  مب سح       د أنثبنث     ب   .
 

 د أنإل     أن ب  مإلد   ب    أء  مح   أأو با  أن أث     اس   أنسح ك   از زه 
ق    مد      مح   أأ     بن  أزد    م بد    ظ    أن  أزد أنما فب   بء  حو 

 فب حبن  أن  أزد فب حس نأ ه.
 

    ف ب حبن  أن  أزد  مإلد  م    أن سب   أأو ب    أن ب   س    أ   بدب
س    أس غ   دنأ أن ضع ن ث قفإلب  ما      ن نأ   س ق    اب ض أنحم   أنسب 

 أأو ب    مع ما  سأ  أن ب   أ  بدب   . 
 

  إلمد  قمب فب أنحبن  أنثب     دب أأ     بن  أزد  فإد أنح بظ  حو أن  أزد
دنأ مب   سفع أ ف أس  حو أن حث  حو   أزد  س س أنني    أف  مع أن أوع أن س س   فب

 سفا    نو  غ    و ب ب     أ  بدب    أن س م      بء أ  بدب   س س  نح إل ت مع 
 3.أن ضع أن س س

 

 

                                                             

 .151م  ع سب    صهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني،  أإلبد   س أنإل    ح      1 
 .22  م  ع سب    صنظريات اإلعالمحس ب محمس       2 
 .72  م  ع سب    صاإلقناع االجتماعي بم  م  ب    3 
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 نظرية التطابق 3.1
 

حبن  أن  أف   «Osgood charles،*أسجودلشارل »  إل ت  ظ    أن اب  
 أ  س ب    د م  ن ب  ح  أ   بء  أن ب   ح ث   ضح مب  نأ إلب   م  ن ب  م أو  ب 
م  أف   ق      م  أف    ح  أ   بء ق   ح  أن ب  مد ح ن ب  مد ث   سب س ب  حو 

  1و با.ما ف  م و  مإل  ب  حسأث أأ
 

أ  أن ب أآل أء  أنما  سإلمب     دنه أن ظ    قد أأ سبد  م    نو          س   
  أف  آ أ ه  ما  سأ ه   إلننك  م    نو   س   أ   بص أنن د      د مع قفإلب ه  

  2  ز س دنأ أن  س    ز بس  أن  أف      ص     ب ه.
 

 ن ظ    أن اب    س  مم زأ          ب  حو  ظ    أن مبث   م  ب وس   ب  حو 
  3.ب ا  أن    م   نم س  أنماح مب       أن   ا  ب  به  غ   أن قي  س   ه    

 

 و ب     ب     و  أن م    ا    دنه أن ظ    مس   م   نس أس  أنس      أأ
م      أف  م    أن   سب   أن ب   أف     إلمب  سب س أنم س   حو   ب    سبن  

    ح  أ   بء   ح  أن ب .
 
 
 
 

 

                                                             
 " أ م  إل    مد مان ب ه:Yaleد   بحث فب أنحسب  ب    ح  أن      بما  " *

 Method and Theory in Experimental Psychology. 

 .215-215ص-م  ع سب    صهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني،  أإلبد   س أنإل    ح      1 
 .122م  ع سب    صاالتصال ونظرياته المعاصرة، حسد  مبس مإلب ي  ن حو حس د أنس س   2 
 .101  م  ع سب    صنظريات اإلعالمحس ب محمس       3 
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 نظرية التماثل:  4.1
 

 « Theodore.Newcom،*نيوكومبتيودور.»أس  س   بن  أن    أ   مب ب 
 د أن  أزد أنما فب أن   ب   ا   ب  حو أ   ب    د  هيدر( فإل    1252)

مد فإل    نيوكومبأن ب    أس  س   ظ    أن مبث  ن م زدب  د  ظ    أن  أزد   أ اح  
قد أن     حب ن د أن أث    حو  اض   أن اض نإلب   ح أ  نو أن مبث  )ق  أ  زأد 

قد محب    أن أث    حو   ص آ    ا مس  حو  نيوكومبق  أن  أزد(       ض 
    د دب  ظ   نيوكومبس    أن بن      د     د   نننك     أن اض قد  ظ    

  1ب  ظ     د  غ    أنم أوت.أ   نأ    د أ   بص قإلث  مد إل   
 

   ن مبث      أن  أ   مع أن  ص آ ق  ب  نأ ق    ب فب  ح    أ نيوكومب     
    ص  بء مب م   نإل  م ب  فإ  ب ح   ب   مب  غ   م أو  ب  مب   به أن  ص 

 أ ه إلحمب  لنيوكومبأآل    ق    به أن بء نإلب  ح   أن مبث        أ  ظ    أن مبث  
  2زأس أ  نأ  )ق(  نو ) (   زأس  أح مبن    غ    قي )ق(   به م وت ) (.

 

 النظرية السلوكية: .2
أن ب  ب نس أسوب س   ق   ظ    أن اح  ق  أنم اإل  أن  اب  ا    أن ظ    أنسح إل  

، **لبافلوف» ا مس فب ا ح ب  حو أنم اإل  أن  اب  ح ث  حو س      أ و با  ق    
Pavlov .» 
 
 

                                                             
   مد مان ب ه:"Michigan"  بحث فب  ح  أن    أ   مب ب     ف س     بما  *

Personality and Social change. 

 .100  م  ع سب    صنظريات اإلعالمحس ب محمس        1

 .100  صأنم  ع   سه 2
مد  1215 فب   س ب م ح    حو  ب ز        ب " Pétersbourg -Saint"قس بن فب  ح  أن     بما   **  

                                                                                                       Pavlov’s physiological Factoryمان ب ه:
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 جون ليتلعند  يةقناعاإل العملية 1.2

 

بنم     فم بد   أن ظ    أنسح إل   ح    مح   أأو با  أن أث     جون ليتلاَ   
ني أنح      ن غ    دب أنما و أن   د  قد أن أث  أ  أأنم إلزي أنم   فب  م نج   

ث ث   مبنج    ئ دب قد أنما و )أن سبن (  مإلد قد  س    ه أنمس       أن أث  أ  
  1 ق    ب ج:

 )  أن أث  أ  أن  سأ    )مس    أن ا.  
 ) أن أث  أ  أنما ف   )أنما ف   أآل أء  أ    بسأ. 
  .  أن أث  أ  أنسح إل  

 

 نظرية الرصاصة: 2.2
 

  ف  ق    ب  أن   ب  أنم حس  أ م  إل   فب  سأ   أن  د أنا    د ح     ب ك 
م   سأ   أسا   حو أن ا س أنمبسي  أنما  ي  إلمب ف  ب م   د أن      اح   

   فب  ف سب   أأ  ق  ح   س  س  أنم ب    أن  ت إل س ح  ن  س س أنس ب  
 حك أن     ق  ح   س ح   و با   مث   ن ب  فمد   ن ب  س ا ع أنمث   قد     

 س     د    نو  م ع قف أس فب أنم  مع ف س   ح د أن سبن  أأ  م        أ سح   
 2 بس  ب   م حس       ب.

 

 ظ    أنمث   ق        ح  أن حس ظ    أأ  ق   ظ    أن  ب  ظ    
      دنه أن ظ     حو قسب  قد أن سب    ح ث إلبم سأس ن ظ    أنسح إل   *س  ب   أ 

                                                             

 .67  م  ع سب    صاإلقناع االجتماعي بم  م  ب    1 
2 Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Op .Cit, p- p166-167. 

، فب إل ب ب  سأف س    ن  أن ن    أنسح   ، Bullet Theory،  اح   ح  ب  ظ    أناح   فب إل ب ب    ح     أ  *

Magic Bulle ،.  أنمث    أ س  ب   فب إل ب ب  م ح  د س  ح  
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 ب   س     د ن ف أسأأ  م   دب مث  أ    س دب  سب   أأ       ح بدب أ 
  1أس  ب   ف           أن ا ض ن نه أن سب  .

 

ب  نو حس إل     ف سبن  أ    وس أ ضح ف مب  اس قد دنه أن ظ    م بنغ ف  ب 
أن مبد  ي ن   ن ب نأ  أ ث   حو أن م ع   مع ننك فإد  ظ    أن  ب    زأن  

 س ح   أنس ب    ف  س ن ب ق ض   نح ا    فب أ   ب  أن مبد  ي  ب   فب 
جاك »  ب س  أنظ    فب ث    س س  نو حس مب فب إل ب ب  أن  حس ت أن   سب

  أنني     قد أنس ب    زأن  قإلث  فب ح   ممب   ب     ب « Ellul  Jacques،*إليول
أ سن  أن ب  اإلس  حو فب ح   قسبن   أنس ب    أن ب  س  س  نو     فض أن   

 2أن  ب    وب    د أنس ب    زء مد أن     أنإلح       مإلد محبإلب  ب فب أنمام .
 

 نموذج ماك قوير 3.2
  ،**ماك قويرجو »أن م نج أ إلث      ب  ممب س  نإلو با أنم     مد ا ت 

Guire.Mc »1272   3 ا أ  م ابو  . س         فب دنه أنامح  
 

   م حح  أن ا ض نح سبن. 
   م حح  أ    به  حو أن سبن. 
 .م حح  أن      اح    ا     إل ك أن  ص نما و أن سبن  أن ب  س  أ   بده 
   )م حح  أن  إل   )و    أن سبن  ق   فض ب. 
 

                                                             

 .175  ص1226م     بن  أنإل    ،5انظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، محمس   س أنحم س   1 
 مد مان ب ه: ف  سب     س  أنس أسب  أنس بس   قس بن فب أنح      ح  أ   مبا فب ما س *  

  L'Illusion politique 

 .77  م  ع سب    صنظريات اإلعالمحس ب محمس       2 
 ."Saint Dunstan "    س بسب إل سي  قس بن فب  بما  ** 

   3 Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Op. Cit., p161.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Illusion_politique
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   أن سبن  نأ أ  ب  أن  ص أن سبن   حسث م حح  أس نإلب. 
  .أنم حح  أ      دب أن غ    أناح ب قي أن   ت  م    أن قي أن س س 

  ا أ أن دنه م م    مد  حو ق  بو ب    س      أأأنأ     دنأ أن م نج 
 أس   ب  قد ح و ن   إل ب نإلو باإل  م حح  ن ب قدم   ب نإل  ب     ن  م ابو  أن أنس 

    1   حسث س د و    أن سبن .و با بأفم   م    إل    س  أن سبن  
    

 قناع عند هوفالنداإل 4.2
 

نأ  أن ز   أنسح إل     ب    الزويلمب  مسحَ  «Hovland، هوفالند»   و  
ب      أنابنم   أنثأنح   و با      س أسب  أن        أن ب ق  زدب ح   مسأن  أأ

  ب  أنم  أ س د  حو   وس دسف  دنه أنس أس  أن ب  ب ك ف  ب أن   س أ م  إل  د 
س وأنمح ا أن بسي  ق    ب   نو و ب  فب ح    اض قف   أنس ب   نس   أن حبنت    
وس    ضم     ض ح قس ب   قدسأت أن زأا   ما ف   أث  أ  ب  حو   س ب  أنم  س د

   اس أنح  قس  دنه أنس أسب  أنم       نو ظ    م م    إل     مد أ  حبث 
و با أن مبد  ي   ننك مد     أنس   ن حس د فب ح   أأ مح    ح   قفض  

   أء م م    مد أن  ب     أ ح    د      أن ب    ب   ب    ا  ا  أنمح    
  2. أنس أسب  أنمسح   نح م   

 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Op. Cit., p161.  

 .88م  ع سب    صتاريخ نظريات االتصال، ق مبد  م  ب  مب      2 
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 التعلم االجتماعي ةنظري .3
 

 حو قدم    «Bandura،* باندورا»  إلز  ظ    أن اح  أ   مب ب أن ب ا  دب 
أنم حظ   أن  ح س فب  مح   أن اح            أن  ح س  حو أ ا ب  ف ا      ا   
ق ضب  حو أنإل ب              فب ح ب  ب أ    بس    فا سمب   حس    فب مب  س  بد 

 1.أآل   دمب  إل  ه  نأ   س ب أس حسب ب مد 
 

 بن بنب    وبس    حو أن  إل      ا  ت  ظ    أن اح  أ   مب ب  أد أنإلب  ب  أن    
فإ  ب  مإل  ب أ س  بس  مد أنم حظ   أن         ا  ت أن ظ     أد إلمب إل   أ مد أن اح  
أأ سب ب  حسث مد     م بدس   مبنج مد أنسح إل ب  أنم  ح   نآل   د   مد 
أنممإلد قد  حسث دنأ أن ما مد أن اح  مد      سب   أأ     نأ  مإلد نح  ص 
م حظ  سح ك   ص آ         سح ك ما د  حو  ب   أن ح ز  د ن      اس ننك 

 2 ممب س  دنأ أنسح ك فب ح ب ه أن ب  .
 

  د  ق  قد أ ا ب   أن بنغ د  إل س باندورا    أن ب أد     ب ف ب م ب   سب   أأ
أ   بدب   أ س  ب ب  أنابا      أ  مبا أن س س  مد     أن مبنج أن ب  ا ض فب 
أ ف    أن ح ز  د   نننك حن  مد قد أن ح ز  د   إل       نحا ت   اسي  نو  أإل س 

 أ و سأء أن  ت   س  أأحسب   ب مد   س أ ف أس أنم ح  د   د أن اح  مد    
 3ح   أنم إل  . بن مبنج أأ  م   نه س   إل    فب  اح  ق مبا أنسح ك  ح

 
 
 
 

                                                             
 مد مان ب ه:"Stanford" اح  أن      بما  د  م ظ    بحث فب  ح  أن      غ  م    قس بن  *

Social learning and Personality Development. 
 .180م  ع سب    صهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني،  أإلبد   س أنإل    ح      1
 .525  م  ع سب    صنظريات اإلعالمحس ب محمس       2
 .558م  ع سب    صنظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، محمس   س أنحم س   3
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 قناعاستراتيجية اإل .4

و با   ظ    نإلث ث أس  أ    ب   ملفين ديفلير، ساندرا بول روكيتش   ض
 .  با  إل  م  ب     أنم غ   أن ب ع   د  أنسح ك أناح ب

أ س  أ    ب  فب حس نأ  ب ن س   ظ  ب  م  ح     س مد أن سح    أد دنه  
 ا ب   فا   ق  ماح   فب ف  ض مسح    ب ق  وضب ب  سم    ف ب فب قفض  أ ح أ  
 ا ا               نو ق  أا أنا أم   أنم غ  أ  أن ب    غب قد   ضح فب   س  أ  

  1.قإلث        نإلو با
 

  إلز دنه أ س  أ       حو أ س  سأ  أنم امس مس  ب ن سب    سب   أأ     
نحن أث    حو ق مب  أ ف أس   مد    فإد أأو با فب أنس ب  أنحبنب            قسبس   
 نو أس  سأ   سب   أأ    أن مبد  ي ن  س    سب   م اا   مسأ  س   با ق إلب  

   أنمس ما د ق  أنم بدس د ق  أن  أء  مد  مبنج دنه ما    مد أنام  مد  ب    مبد
أ  مب   أن      نم  ح س بسب  ق    أء م   ب  أس   إل    ق  أن   ا ن ض   
 2 س     ب د مب   ق      ننك ممب  س     ناح ب   م     س     أأ    قد    ز  ب.

 

 االستراتيجية الديناميكية النفسية: 1.4

 حب   ح ث ا أم  أنابا     أأس أإل    أن ا مس دنه أ س  أ       حو 
أس  أ    ب  أأو با  بن ا    ا أأثب   أ   ابن    أ إلب  ما    مد أنسح ك  فب ح د 
قد أنا أات  مث  قسبسب  أضحب ن س  أ    ب  أأو با فإ ه ند   س و أس  سأم ب    

                                                             

  أن بد    أنسأ  2إلمب    س أن ا ت  ا :    نظريات وسائل اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش   1 
 .272ص  5005أنس ن   

 .278أنم  ع   سه  ص 2  
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و با دب محب ن  نح أث   فب أأ  ا ا نحم   بنففب  سس محس س مد أنم أوت  
س أإل     أ ف  أض   أء ننك م ا ب  نو حس إلبفب  ح ث ق ه نمب إلب   أأا أم  أن

حم   حأنا أم  أس أإل   مإل س   فب  مح   أن ا  ع أ   مب ب ف ب قدسأت ق نو ن
ب       حب   أن    ج ن اح    س س  ح ث      اس ح ب   سب        ف أأو ب    
 1.أ    

د قسب  أ س مبن    أأو با أن اب   إلمد فب  اس   أن     أن  س   أنسأ ح    
نألف أس  ح ث    س أنح إل   أن  س     د أنامح ب  أنسأ ح   أنإلبم   )أنس أفع  

 2أنحب ب .... نخ(  أنسح ك أنظبد ي أن   ح  نو قفاب     سدب أن ب    بأو با.

أ س  أ       نو  حس س م م     ا   مد أنم بد   دب   امس أن أضا د ن نه
أنما      ب  بنحب ب  أن  س    أنس أفع  أنما  سأ   أنم بنح  قس ب  أن ح   أنم ب ت 

  ا    دنه أنا ب     أ ث قسبس   نسح ك أن  س  ما وح ث    أن     أآل أء  أنم أوت
ن  نو  م    مس  ست        و با     مإلد مد أن  بق ضح قد أن ب    امح   أأ
  3أنم بد   أنم ب  أن  ب أ  ب.

 وس وسم  وب م   إلبس  إل د      ب     د أنا أم  أن  س    حو ق  ب قس  
و با   حو أف  أض ق ه  نأ     اس ح ب فإد  اض أ  مب  أنم      س  أ    ب  أأ

  .ف  ب  ح م  قد   ح دب

 

                                                             

 .260م  ع سب    ص  إلمب    س أن ا ت :    نظريات وسائل اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش   1 
 .215  ص سب  م  ع محمس  ب ب أن  د    :    ، نظريات اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش 2 
 .51ص  سب    م  ع االجتماعي، اإلقناع  بم  م  ب  3 
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   1.  ا ا   أن إل  أن بنب  ا ض ب  ا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2.استراتيجيات اإلقناع الديناميكية النفسيةيمثل  20شكل رقم: 
 

 االستراتيجية الثقافية االجتماعية:  2.4
   مب      أ ف  أضب  أ سبس   ناح  أن     حو قد أنسح ك  مإلد أنس ا    

 ح ه مد و   سأ   أن  س فإد أناح   أ   مب    أ         ض قد وس أ إل   أ مد 
 3أن  س. أنسح ك أأ سب ب   إلحه و   مد  ب ج

 

                                                             
 262إلمب    س أن ا ت  م  ع سب    ص :    نظريات وسائل اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش   1
 262  صأنم  ع   سه 2
 .268ص  م  ع   سهأن 3

 رسالة إعالمية لإلقناع

تؤدي إلى تعديل أو تنشيط 
 العامل اإلدراكي

العامل اإلدراكي المعدل يشير أو 

 يشكل سلوكا علنيا
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     دنه أ س  أ       حو فإل   م بسدب قد أنث بف   اسي  ظ    ح     فب  
  إل   أنسح ك أن   ي   قإلث  مد ننك ق  ب   حإل  فب أ  مبا أنسح إل   أنم  ث    د 

  1أن       ف ب أن ح    أن إل     أنما ف    أ    بس   نحسح ك.
 

و با   مب     د  قد  حسس  سب   أأأ ث بف   أنس  أ      أ  د مب   اح ه 
نح  س و أ س أنسح ك أ   مب ب  ق  أنم اح ب  أنث بف   نحام  أن ب س ت  حإل  
أ   ا  أن ب  حب       أأ    قد  حسث ب ق   نأ إلب   أن حس سأ  م   س  فا   

  2   ح أنم م  دب  مح     بس   حس س دنه أنم اح ب .
 

  بن  د     د  مد أناحمبء أ   مب   د أنس   أنم   أنني س ك أن بحث د أ ق
 حا ه أنم غ  أ  أ   مب     أنث بف   فب  حس س ا        ب أن ب  نألفإلب   أ   بء 
أن س س      قد أ سح   أنني  مإلد   أسا ه سمج دنه أنم غ  أ  فب أن سب   

و با أأ       أن أوع قد  ظ  ب أ   بن   ن س    حس ث أأو با ن   اب  ن ب أد مب  إل
    ب أنمس حسثب  أنم   س  حبن ب     فب   ب   أن مب    أنم غ  أ  أنث بف      ب  

 3قمب   ح    أأو با ق  أن   ب.
 

 قد قحس أ س  أ    ب  أن أس   دب ساندرا بول روكيتشملفين ديفلير و     
     أن  واب  أ   مب    نحم م    أن ب س حسث سأ ح ب أنام  مع   س    ا   ب  

  أنم  ب  د  قد أن سبن      قد  س إل د م بس  أن ب ث بف   قي  د أن   فب  
  . إل   ظ      أف   مب ب فب أن قي

 

                                                             
 .55م  ع سب    ص   اإلقناع االجتماعي  بم  م  ب   1
 .262إلمب    س أن ا ت  م  ع سب    ص :    نظريات وسائل اإلعالمس  ح    سب س أ       إل  ش  مح  د  2
 .255محمس  ب ب أن  د   م  ع سب    ص :    ، نظريات اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش 3
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  1 أن إل  أن بنب  ا ض ب  ا       ا ا  .
  

 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 2االستراتيجية الثقافية االجتماعية لإلقناع يمثل 30شكل رقم: 

 

 
                                                             

 .220  ع سب    صإلمب    س أن ا ت  م :    نظريات وسائل اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش   1
 .221ص أنم  ع   سه  2

 رسالة مقنعة

تحدد )أو تعيد تحديد( متطلبات ثقافية أو 
قواعد سلوك للجماعة أو أدوار، أو 

  مراتب أو عقوبات

صياغة، أو تعديل تعريفات لسلوك اجتماعي 
 متفق عليه ألعضاء الجماعة

 يتحقق التغيير في االتجاه أو السلوك العلني
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 نشاء المعاني:إاستراتيجية  3.4

     دنه أ س  أ       حو م بد    حمبء أ  ث    ن   ب نس    أن       
 1 أن بض    أد أنماب ب     ا م ب     بنحغ .

 

 قسمج  حمبء أ   ب  دنأ أنم سق فب   ب ب    ن  س   أنإل     أن ب  اث    ب
مح   ب   سب   أ   ب  أن مبد      حو سح ك  م   دب  فبن حت   إل  أن    
فب  ا س ب   اث  فب أنا   أن ب     ت   ب  زأء أنمسب   أنابم  أن أد      سب   
أأ      مب ما  سأ  ب  د أنابن  أنح   ب    اث  فب سح إل ب  أن حت  سب س ب 

ف  ب     إل   ب  ق مب  نحم ض  ب  أن حو       ماب   ب أنسأ ح   فب  إل   س  
ضع  سحس  د مب  د مس  قدم   ب   ق   أ فإد  سب   أ   ب  أن مبد        

  2   ئ     سع    س  س     ث   أنماب ب نحإلحمب  فب نغ  ب.
  

   بء أنماب ب فب أن  س أنني مد أنم   ض دنه أ س  أ       ا مس  حو  مح   
ق ه  م    ب     ت أأ سبد   ضبف   نو قد دنه أنامح    مإلد قد  إل د  حو  إل  

ق س ب  حماب ب أن س س    نأن  بء  س س نحماب ب  ق  أس  سأ  ماب ب  أ     ق   ث     
 3قد  ازز أنسح ك أن ب    س   ف    ق  أ ا بء  ابء  مس م .

 
 
 
 

                                                             

 .55م  ع سب    ص  اإلقناع االجتماعي بم  م  ب    1 
 226إلمب    س أن ا ت  م  ع سب    ص :    نظريات وسائل اإلعالممح  د س  ح    سب س أ       إل  ش   2 
 .55م  ع سب    ص ،اإلقناع االجتماعي  بم  م  ب   3 
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 ا اب   س ا    س   م نج أس  أ      أ  بء أنماب ب إلبن بنب:   

 

 
 

 1.استراتيجية إنشاء المعاني لإلقناع يمثل 40شكل رقم: 

 

 

 

                                                             

 205إلمب    س أن ا ت  م  ع سب    ص :    نظريات وسائل اإلعالم  سب س أ       إل  ش  مح  د س  ح   1 

رسائل إعالمية 

 مقنعة

المعاني تعطي 

 توجيها للعمل

دي إلى معان تؤ

جديدة أو تغييرات 

 في المعاني
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 السياسية.و قناع اإلالمبحث الثالث: 

 هوف يتجلى في كل مظاهرهاحيث قناع عنصر مهم في العملية السياسية اإل يمثل
قناع ن اإلأحيث هناك من يذهب إلى اعتبار  ،الدعاية السياسية األرضية التي تنطلق منها

 اد لها أساسوجو السياسي هو نفسه الدعاية السياسية وهذا راجع كون الدعاية السياسية ال 
مولة على حالخطب نطوي ت حيثبدونه، كذلك هو حاضر بقوة في الخطب السياسية 

المحرك  يقناع السياساإل يعتبرو باستراتيجيات متنوعة لإلقناع،  ةإقناعية قوية، ومعبأ
ى ارتأينا د، ليةإقناع األساسي في الحمالت االنتخابية، فاللغة السياسية هي أصال بنية

قناعية التطرق إلى الدعاية السياسية والخطاب السياسي واألساليب اإلحث في هذا المب
لسياسي قناع ان في كل هذه العناصر يتجسد اإلالمستخدمة في الحمالت االنتخابية، أل

 بقوة.

 *.قناع السياسياإل .1
"الذي يتحكم في أحاسيس وتوجهات  «Abraham Lincoln، **أبراهم لنكون»يقول 

 الذي يتخذ القرارات ويسن القوانين." أقوى وأعمق منالشعب 
 

تظل مصداقية هذه المقولة قائمة إلى يومنا هذا مثلما كانت قائمة عندما قالها 
سنة  «Stephen Douglas ،***ستيفان دوغالس»لنكون خالل مناظرته األولى مع 

 تعتبر أساسية في االقناع السياسي. ، وهذه الفكرة8181

                                                             

 .462صقناع السياسي في لقد تطرقنا إلى تعريف مفهوم اإل * 
 .8168/8168ورئيس السادس عشر للواليات المتحدة األمريكية، فترة حكمه  ** 
 .8661هو سيناتور أمريكي كان منافس ألبراهم لينكون في االنتخابات الرئاسية  ***  



 قناع ضمن العملية السياسيةاإلالفصل الثالث:      النظري                   اإلطار 
 

287 
 

في اإلعالم الديمقراطي المعاصر، فهو  أساسي قناع السياسي عنصريعتبر اإل
قدرة النفسية للناخبين على التمييز بين الرساالت والمواقف بخالف القمع اليعترف ب

 1المستعمل إلجبار الناخبين على التصويت.

قناع اإل ةقناع السياسي عن الطريقة للوصول إلى الناخب وخلق حاليبحث اإلكما 
هدف قناع السياسي تالحزب، أو المرشح، وعملية اإل نحولجمهور الناخبين وتوجيههم 

لى تغيير مواقف الرأي العام لصالح الحزب أو المرشح بعدما يكون الناخب متردد أو إ
ي أو التسويق السياس لله وجهة نظر أخرى، وعملية اإلقناع السياسي تتطلب من رج

 ،تيكيياسي كالجهد التككون له دراية كافية بالعمل الستمدير الحملة االنتخابية أن 
 والعمل السياسي واالنتخابي بالشكل الذي ،التقنيات، المهارات، والفعالية في األداء

 2يحقق عملية الترويج السياسي.

 عناصر االقناع السياسي: 1.1
  المرسل: 1.1.1

، ةسياسي جهة يمثلونيقصد به شخص أو مجموعة من األشخاص أو مؤسسة 
على االتصال اإلقناعي لتأثير في أحاسيس  باعتمادهمبإرسال المعلومة  ونقومي

 لغرض سياسي.وسلوكيات ومعتقدات الجماهير 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Lynda Leekaid, christina Holtz ,Encyclopedia of political ,Op .Cit, p586. 

 .888، ص4188، عمان، دار كنوز،8، طالسياسيالتسويق صحراوي بن شيحة وآخرون،  2 
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 مصداقية المرسل:  1.1.1.1
والتي تشير إلى صفة الثقة والوزن النفسي والنفوذ الروحي الذي يسيطر به على 

استخدموا  األوائل الذينبين فمن  1المستقبلين وبه يمارس عملية االقناع السياسي.
أن المتصل الذي  حيث الحظ Hovland» ، هوفالند» ولفظ مصداقية المصدر ه

يتمتع بالخبرة والثقة هم أكثر المتصلين إقناعا من الذين ال يملكون صورة إيجابية 
  2.واعتبارها عاملين رئيسين في تحديد المصداقية

 

 المكانة االجتماعية:  1.1.1.1
تتعلق هذه الخاصية بالمكانة العلمية واالقتصادية والنسبية، والتاريخ الشخصي 

 فالممارسون للسياسة يعتبرون هذه الخصائص كخلفية للوصول إلى السلطة.
 

  الجاذبية:  1.1.1.1
وتشير إلى السمات الشخصية الالمعة في المرسل كجمال الوجه، األناقة، جمال 

ير تمتع بجاذبية يكون قريب من الجماهوحسن الحديث، فالسياسي الذي ي الصوت،
 أكثر من الذين ال يتمتعون بها.

 

  شعبية المرسل:  1.1.1.1
لناجح الذي االسياسي  رجلفوتشير إلى سعة جماهرية المرسل بين المستقبلين، 

 .بين الجمهور يتمتع بقاعدة شعبية وشهرة
 

 المهارة االتصالية للمرسل:   1.1.1.1
 اتالقدر ب السياسي باإلقناعيتمتع الرجل السياسي أو الجهة المعنية بمعنى أن 

 من التحدث أو الكتابة. ات التي تمكنهموالمهار 
 

                                                             

 .بالتصرف.46، مرجع سابق، صاإلقناع االجتماعيعامر مصباح،  1 
2  Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Op.Cit ,p168. 
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 النظام االجتماعي والثقافي 1.1.1.1
في بالنظام االجتماعي والثقا يكون على درايةعلى القائم باالتصال السياسي أن 

 1الذي يعمل فيه.
 

  الرسالة اإلقناعية: 1.1
هي مجموع الرموز المكتوبة أو المسموع أو المرئية الي تتجسد في أفكار أو مشاعر 

ن يرسلها إلى الجمهور قصد أمواقف التي يرغب القائم باالتصال السياسي أو 
 التأثير عليه بما يخدم أهدافه السياسية.

 :فر علىو وحتى تكون الرسالة اإلقناعية السياسية مؤثرة ونافذة للجمهور يجب أن تت      

 :الرسالة التي تستميل العقل والعاطفة 1.1.1.1
بعض الرسائل السياسية تعتمد على االستماالت العقلية الن القضية المثار تحتاج  

وفي بعض الخطب يلجؤون رجال  إلى المنطلق في معالجتها، والحجة الدامغة. 
الحماس، الحب، االهتمام على  السياسية الى االستماالت العاطفية معتمدين

 بالذات والمشاعر والشعارات الجياشة.
 

ضل ستماالت أفاالي أليس هناك قاعدة ثابتة نستطيع أن نعمم على أساسها 
غلب الظروف، فاالستماالت المنطقية قد تكون أفضل في بعض األحوال من أ في 

 تصلح في ظروف حين أن االستماالت العاطفية قداالستماالت العاطفية، في 
 2 أخرى.

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .46، مرجع سابق، صاإلقناع االجتماعيعامر مصباح،  1 
 بالتصرف.14، مرجع سابق، صاإلعالم والمجتمعمنى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي،  2 
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 : دام األدلةاستخ 1.1.1.1
تعتبرررررر الرسرررررائل السياسرررررية منطقيرررررة عنررررردما تسرررررتخدم األدلرررررة التررررري تؤيرررررد 

 1الحقيقة في موضوع ما.
 

 : استخدام أوتار الخوف 1.1.1.1
هل من األفضل في االتصال اإلقناعي إعطاء الحقائق للجمهور، أم أنه من 

استخدام أوتار الخوف العالية ؟ يفضل بعض السياسيين 2األفضل استثارة خوفه
هو يحذر و  م4188خطاب السياسيين الجزائريين منذالفي الرسالة السياسية، فمثال 

من الربيع العربي، وفي بعض المواقف كاألزمات يستخدمون أوتار الخوف 
ه توجفي المنخفضة حتى ال يحدث الهلع في أوساط الشعب، هذا ما الحظنا 

 أثناء العشرية السوداء.الخطاب السياسي الجزائري 
 

يوظفررررررون أوتررررررار الخرررررروف حسررررررب السررررررياق والغرررررررض مررررررن لسياسررررررة ا فرجررررررال
 الرسالة.

 

 : تكرار الرسالة  1.1.1.1
بالتشررررربع اإلعالمررررري لرسرررررالة السياسرررررية، علرررررى يرررررؤدي التكررررررار إلرررررى مرررررا يعررررررف 

قنررررراع، حيرررررث أن اعتبرررررار أن هرررررذا التكررررررار مرررررن العوامرررررل التررررري تسررررراعد علرررررى اإل
لة تكرررررررار الرسررررررا علررررررىذلررررررك يررررررنعكس فرررررري الحمررررررالت االنتخابيررررررة الترررررري تعتمررررررد 

االنتخابيررررررة بمررررررا فيهررررررا الشررررررعارات، وذلررررررك لخلررررررق ردة فعررررررل عاطفيررررررة، مسرررررراعدة 
 المتلقي على تذكر المعلومة.

 
 

                                                             

 .18، ص، مرجع سابقاإلعالم والمجتمعمنى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي،  1 
 .14، صالمرجع نفسه 2 
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                                          لهدف في الرسالة اإلقناعية:ا 1.1.1.1

الدراسات إلى أن اإلقناع يكون أكثر فعالية عندما نذكر أهداف تشير كثير من 
بدال من أن نترك للجمهور عبء استخالص النتائج ، الرسالة أو نتائجها بوضوح

بنفسه، فقد وجد بعض الباحثين أن نسبة األفراد الذين اتجاهاتهم بما يتوافق مع 
يرى ، و ل محددأهداف الرسالة، بلغت الضعف حينما قدم المتحدث نتائجه بشك

البعض أن وضوح الهدف في الرسالة المعروضة، قد يعطي الفرصة التجاهات 
الجمهور أن تنشط في مقاومة تلك الرسالة، في حين أن الهدف الضمني يترك 
للمستهدف الفرصة لكي يعمل ذهنه ويستنتج الهدف بغير أن يشعر بالتوجيه نحو 

وصوله  يقدم هدفه بالطريقة التي تضمن، فعلى القائم بالعملية السياسية أن 1الهدف
 إلى جمهوره المستهدف.

 

 :تقديم الحجج التي تؤدي جانبا واحدا وتقديم الحجج المعارضة 1.1.1.1
 :جانب واحد من الموضوع عرض 1.1.1.1.1

يلجا القائمون باالتصال السياسي في بعض المواقف إلى طرح جانب واحد  
وقفه في نفس م خوفا من عرض الجانبين فيبقى الفرد ،وتقديم الحجج عليه

 2وال يتحقق اإلقناع. األصلي
 عرض الجانبين في الرسالة: 1.1.1.1.1

الجانب المؤيد والمعارض حجتهم في ذلك  نو ن أخر و سياسي في حين يوظف 
ن الرسالة التي تذكر جانبي الموضوع تكون أكثر قدرة على تحصين المتلقي أ

  3ضد الدعاية السياسية المضادة.
                                                             

 .878، مرجع سابق، صمهارات االتصالمحمد عتران،  1 
 بالتصرف ،71، مرجع سابق، صاإلعالم والمجتمعمنى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي،  2 
 بالتصرف ،17، صالمرجع نفسه 3 
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  :الوسيلة اإلقناعية  1.1.1
ل وهي التي تربط المرس ،لرسالة اإلقناعية السياسيةليقصد بها األداة الناقلة 

األدوات  إلى جمهور المتلقين وهذه الدعائيةبالمستقبل وتنساب منها اللغة السياسية 
يجب أن تتوفر فيها صفات عامة أهمها الصلة المباشرة بحيث ال تسمح بتدخل 

ما يوفره االتصال الجماهيري في أدواته عنصر آخر خالل عملية نقل الرسالة وهذا 
بما فيها  واألدوات الحديثة )األنترنتالتقليدية األربع )الصحافة، الراديو، التلفزيون( 

  1.البريد إلكتروني، المواقع إلكترونية، شبكات التواصل االجتماعي..(
 

 المعارضو ، التجمعات المؤتمراتفضال عن االتصال المباشر الذي تؤديها 
تسمح لرجل السياسة باكتشاف نواحي النقص في خطابه السياسي الدعائي  التي

عن طريق معرفته برد الفعل إزاء رسالته الدعائية في الوقت المناسب وبالشكل 
الذي يؤهله لتغيير عناصر منطقه ولغته الدعائية، مما يجعل دعايته أكثر تقبال 

 2وأكثرا احتمال لنجاح.
 

  :المتلقي  1.1.1
ائية المصب الذي تسعى إليه العملية الدعلعملية االتصال السياسي، و هو المستقبل 

  السياسية.
 
 
 

                                                             

 بالتصرف، 84، مرجع سابق، صأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،   1 
 بالتصرف. ،84المرجع نفسه، ص  2 
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أن يكون على دراية بقدرات الجمهور العقلية  القائم باالتصال السياسيعلى 
حاجات  أن يتعرف على وخصائصه النفسية والعاطفية وخصائصه األولية، وعليه

نطالق حتى يبني رسالته ا سلوالمستقبل الخمس التالية حسب تصنيف ابراهم ما
 .1منها
 الحاجات الفيسيولوجية. 
 الحاجة إلى األمن. 
 الحاجة إلى الحب واالنتماء. 
 الحاجة إلى احترام الذات. 
 .الحاجة إلى تحقيق الذات 

 

 .*الدعاية السياسية .1

تنطلق الدعاية السياسية أساسا من فكرة معقدة ومركبة أو عاطفة أو كلمة سبق 
بالدعاية عن مجموعة محدودة من البشر، فهي تعتمد صيغة التبشير  أن كونها القائم

 2أو الدعوة لزيادة االلتزام والتعصب لمبدأ أو فكرة معينة.

إنه الشكل الذي تشاهده داخل أي بلد من البلدان في صراع المعارضة والموالت 
والوصول  مولعبة الحكم وتنافس األحزاب والجمعيات والتنظيمات لكسب تأييد الرأي العا

 3الى مقاعد السلطة.
 

 

                                                             

 .418ص ،مرجع سابق ،االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعيإبراهيم أبو عرقوب،  1 
 .466صلقد تطرقنا الى تعريف مفهوم الدعاية السياسية في  * 
 .847، مرجع سابق، صأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  2 
 .816، 2012، ، عمان، دار المسيرة8، طالدعاية أساليبها ومدارسهامنال هالل مزاهرة،  3 
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 أهمية الدعاية في الممارسة السياسية 1.1
تعد الدعاية الوجه اآلخر للممارسة السياسية، فبعد أن كانت ركنا من أركان 
التعامل النفسي ينظر إليها اليوم كأحد أهم األدوات السياسية ألية دولة معاصرة في 

 لتحقيق التماسك والتكامل الوطني بينتعاملها الداخلي أو الخارجي، فهي تستخدم 
أجزاء المجتمع السياسي المحلي، بينما تستخدم في تنفيذ السياسية العليا على الصعيد 

 1.الخارجي
 

إن الدعاية تسهم بشكل كبير في التأثير على الرأي العام لتقبل القرار واالنصياع 
 2طبيعي.لى جعل عملية تنفيذه تسير بشكل له والعمل ع

 

أي كلما كانت مبنية على أسس  ،الدعاية السياسية على سالح الكلمة تعتمد
لى أثير عفي التعلمية سليمة وتسير وفق خطة شمولية مدروسة، كلما كانت نتائجها 

، وخصوصا إذا كانت هذه الخطة قائمة على الفهم الجمهور المستهدف قوية ومؤثرة
لثقافية بجميع تناقضاتهم االدقيق لتصرفات وسلوك المستهدفين بالدعاية وواعية 

 3واالجتماعية، ومستوعبة لكل مشاغلهم واحتياجاتهم اآلنية وغير اآلنية.
 

 الدعاية السياسية الحزبية 1.1
تطورا  ، مما فرضألحزابورا في القيم السياسية لقد فرضت متغيرات العصر تط

مسألة هو إما جزء من الدولة أو خارج الدولة بما يجعل من في بناء الحزب الذي 
الدعاية الحزبية حلقة تواصل كاملة مع مجتمع الحزب نفسه من المنتمين وغير 

ويؤدي التثقيف دورا مهما في إعالم  ،المنتمين في إيصال رسالة هذا الحزب إليهم
الناخبين لكي تجد الرسالة الدعائية البيئة المناسبة لتقبلها وتسعى األحزاب والكيانات 

                                                             
 .841، مرجع سابق، صالدعائي في الحمالت االنتخابيةأساليب اإلقناع محسن عبود كشكول،  1
 .841، صالمرجع نفسه 2
 .868، مرجع سابق، صعالمالدعاية واإلفيصل محمد أبو عيشة،  3
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م لكسب ثقة الجماهير واستمالتهم في االنتخابات وتستخدم إلى استخدام وسائل اإلعال
في ذلك الالفتات والملصقات التي يتم تصميمها بأحجام مختلفة لتحقيق أهداف عدة 

 1منها
 .التعريف بالرمز االنتخابي للمرشح 
 .حث الناخبين على المشاركة في االنتخابات 
 .تعميم شعار المرشح السياسي وتعريف الناخبين به 
 ةبه المرشح من جانب فئات معين يحظى تعريف الناخبين بالتأييد الذي.  
   تذكير الناخبين في اللحظات التي تسبق اإلدالء بأصواتهم باسم المرشح

 وصورته وشعاره ورمزه.
 

 :السياسيالخطاب  .1
ال سياسية بدون خطاب « "Patrick Charaudeau،*باتريك شارودو»يقول 
 2سياسي."

 

 السياسيتعريف الخطاب  1.1

الخطاب السياسي تتم صناعته "Patrick.Charaudeau» باتريك شارودو،»حسب 
ية، حيز قناعاعيها وتتشكل من خالله خاصيته اإليصدر عنها وير  في ثالثة أحياز

 3يتعلق بالحكم، وحيز خاص بالرأي العام، وحيز خاص باألثر اإلعالمي."

برر بالسلطة ألنه يقترح البرامج ويإن الخطاب السياسي، وفق هذه األحياز يرتبط 
القرارات واألفعال، وألنه ينادي ويطالب وينتقد المخالفين، في اعتبار يقظ للرأي العام، 

، وكل ذلك يتم من خالل فعل تواصلي قادر على الذي يتابع ويحكم ويختار ويعاقب
                                                             

 .888، مرجع سابق، صأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  1
 ، من أشهر مؤلفاته معجم تحليل الخطاب مترجم إلى العربية.88هو برفسور في اللغات بجامعة باريس  *
 .418، ص4186، األردن، دار الكنوز، 8، طالتحليل الحجاجي للخطاب، وآخرون أحمد قادم 2
 .418، صالمرجع نفسه 3
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ر لميوالت مفارتباطه بالسلطة وصناعة القرار، وباستمزاجه المست ،االستهواء واإلغراء
 ، ال يكون الخطاب السياسي أبدا ارتجاالأي العام، وباشتغاله على اإلعالموتطلعات الر 

له لعبة بل قناعية ال تجععشوائيا، إنه مطالب بالتزام المسؤولية والنجاعة فخاصيته اإل
 1وسيلة عمل اجتماعي.

 .قناعالخطاب السياسي واإل 1.1

و مسألة هف ،اطفة وعقل وصورةمسألة عيستعمل الخطاب السياسي اإلقناع، وهو 
عاطفة، ألن الحقل السياسي هو بامتياز المكان الذي تنضبط فيه عالقات السلطة 

وهو مسألة عقل ألن هؤالء الذين يبحثون عن القيادة  ،والخضوع لمبادئ عاطفية
 ،لخضوعايتوجب عليهم أن يكتسبوا المشروعية والمصداقية، أما هؤالء الذين يقبلون 

يبحثون عن مراقبة السلطة الممنوحة، أي المطالبة بالحق في مساءلة عملها،  فهم
وهو مسألة صورة كذلك، ألنه في نهاية المطاف ليس ثمة انخراط في أفكار معينة 

 2.يتم خارج دائرة األشخاص

 أصناف الحجج المعتمدة في الخطاب السياسي: 1.1

الحجاج فعل إنساني يهدف إلى اإلقناع، واإلقناع هو الهدف األساسي من 
الخطاب السياسي، ألن كل صاحب سلطة فردا كان أو مؤسسة يسعى إلى إقناع 
اآلخرين بسالمة وجهة نظره، ويحاول تغيير مواقفهم لصالحه باستعمال تقنية الحجاج 

اغتصاب «" Philippe Breton، *فيليب برتون »وربما يصل أحيانا إلى ما يسميه 
المجموعات"، وهو تعبير مجازي عن القوة التي يملكها اإلقناع ويرى بعض الباحثين 

                                                             
 .416ص ،مرجع سابق، التحليل الحجاجي للخطاب، وآخرون أحمد قادم 1
 .18، صمرجع سابق ،الحجاج في الخطاب السياسي المعاصرزكرياء السرتي،  2
 بفرنسا من مؤلفاته: Strasbourgفي معهد الجامعي لتعليم الصحافة جامعة  باحث *

L’explosion de la Communication. 
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ن أ أنها تعوض العنف الذي يمكن من الحصول على ما نريد ، ويرى فيليب برتون، 
فعل التواصل يضم مجموعة من األفعال األخرى التي تندرج ضمنه ومن هذه األفعال؛ 

 1أقنع، تالعب، حاجج. أخبر، عبر،

: حجج السلطة، حجج المجموعة، حجج التأطير، وقد قسم الحجج إلى أربع أقسام
 2تستخدم هذه الحجج في الخطب السياسية. حجج القياس

 حجج السلطة: 1.1.1
يرتكز الرأي في حجة السلطة على تفعيل سلطة معترف بها من قبل المتلقي  

المتكلم إلى سلطة خارجية معروفة أو  يلتجئ)سلطة القانون، سلطة العلم...( أو 
ويمكن االلتجاء في حجة السلطة إلى سلطة القوانين المعمول كذلك إلى سلطته هو. 

 .بها
 

 :حجج المجموعة 1.1.1

معارف مشتركة تختزنها الذاكرة الجمعية وتؤمن ترتكز حجة المجموعة على 
 تركةوالقيم المشمجموعة المعتقدات، ك بها وتمثل مجمل األفكار الجماعية المسبقة

  .بين المنتمين إلى المجموعة

 

 

 

                                                             
 .844ص، 4188، األردن، دار كنوز، 8، طالكتابة والسلطة، وآخرون عبد هللا البريمي 1
 .848ص ،المرجع نفسه 2
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 :حجج التأطير  1.1.1

وجهة  تقديم الواقع من) يقوم هذا الصنف من الحجج على تأطير الواقع وتقديمه
نظر معينة مع تضخيم بعض األوجه وتصغير أوجه أخرى(، وبذلك يقدم الواقع 

ار من فيختار من الواقع مسائل ويخت كما يراه المتكلم وكما يريد أن يقدمه للمتلقي،
  هذه المسائل جوانب بعينها تخدم رؤيته.

 :حجج القياس  1.1.1

يستدعي الصنف الرابع التشابه )األوجه البالغية المعروفة كالمجاز، والتشبيه التام 
والتمثيل..(، وتتمثل حجج القياس أساسا في إنشاء عالقة بين مجالين من الواقع 

مباشرة وبالتالي نقل مميزات إحداهما إلى األخرى عن طريق ليس بينهما عالقة 
 القياس.

 أنه صنف الحجاج ضمن ما يسميه ما يجلب االهتمام في نظرية فيليب بروتون
"علوم التواصل" فالحجاج هو مسألة تقع دراستها ضمن هذه العلوم ألنها فرع لها، 

 رأي. بإيصال الخبر مع السهر على تحقيق اإلقناع بفعل أو  يهتم

 الكاريزما في الخطاب السياسي 1.1

هي المتعلقة بشخص بعينه يعتقد أنه يمتلك خاصية  الشخصية الكاريزماتية
 1تنبؤية عليا مقارنة بقدراته السحرية أو الدينية يختص بها هو دون باقي األفراد

 

 

                                                             
1 Aron Raymond, la sociologie allemande contemporaine, 4éd, France, PUF, 1981, p122 . 
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خطاب السياسي  أي إن الشخصية الكاريزمية هي الدعامة األساسية في نجاح
 تلقى بشخصية كاريزماتية فرسالته الفالقائم بالخطاب السياسي إن لم يكن يتمتع 

صدى مهما كانت قوية، فاألفراد أثناء الحمالت االنتخابية ينساقون وراء الشخصية 
 الكاريزماتية أكثر ممن اهتمامهم ببرنامج المترشح.

النتخابات  في قراءة نقدية «Noam Chomsky، *نعوم تشومسكي»قد الحظ 
أن التركيز على القضايا الكبرى تراجع بسبب اهتمام الناخبين  م4111األمريكية عام 

شاء أم أبى أصبح مشدود بالكاريزما الشخصية، فالناخب األمريكي  ،بالشخصية
وأصبح الخطاب اإلعالمي يصوغ صورة السياسي ال بتقديم رؤيته وموقفه وبرنامجه، 

 1صيته.بل بتحديد سماته ومميزات شخ

 اللغة السياسية .1

"إن السياسة هي تأثير اللغة وتأثير القوة «  BellDavid **دافيد بيل،»يقول 
 2والسلطة."

السياسة لعبة الكلمات، فالسياسيون يتقلدون السلطة من خالل تالعبهم بالكلمات 
ودرجة اإلقناع عندهم، ومدى تحقيق أهدافهم وتعزيز مكانتهم واالستيالء على الرأي 
العام، وذلك ألنهم يوظفون بذكاء أو بدهاء الرموز اللفظية في لغتهم السياسة، وهي 

لومات التي تنقلها، وبالمحيط الذي يحدث فيه ليست سياسية بألفاظها، بل بالمع

                                                             

 "، من مؤلفاته:Massachusettsهو أستاذ في الليسانيات، وفيلسوف أمريكي، بمعهد " * 
Failed States. 

                                                 ،كاريزما المرشح في االنتخابات األمريكيةالطيب بوعزة،  1
  http://www.aljazeera.net                          48:14على الساعة  12/11/4186تاريخ المعاينة يوم 

 من مؤلفاته:أمريكي باحث وكاتب هو  ** 
 la communication avec l’électeur 

 .86مرجع سابق، صمقدمة في االتصال السياسي، محمد بن سعود البشر،  2 

http://www.aljazeera.net/
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فالمسؤول السياسي يصدر خطابه بكلمات وضمن معلومات ليصل بها مع  االتصال
ية، ال ، هكذا تكون اللغة السياساآلخر ويقنع بها اآلخر، فيحتاج إلى تالعب بالكلمات

نما بالمعلومات التي تنقلها إلى آخر، فتهدف إلى إقناعه بج وى برنامج دبألفاظها، وا 
 1سياسي، أو أهمية قرار انتخابي أو تشريعي.

، *فوكو .ميشال»فصناعة الكلمة تؤثر في النفوس تأثير السالح، حتى أن 
Michel Foucault. »  إن العالم يسير طبقا لمنظومات رمزية تتحول فيما بعد "يقول

إلى سلطة داخل المجتمع تسيطر عليه وفق ثالث نواميس الحياة والعمل واللغة." 
فالكلمة تصنع الحدث السياسي لتصبح متألقة داخل مملكة السياسة، ففي أدبيات 

يتالعب بالكلمات وكان يختار أجود  «Staline، **ستالين»الثقافة الشيوعية كان 
العبارات، ألنه كان أمام شعب مثقف يفهم جيدا ما وراء السطور لذلك كان يدرس 

 2.لجمهورجيدا ا

، ***هرقليطس»ما قاله  على قوة تأثير الكلمة السياسية وأعمق شاهد 
Héraclite» " بل أصغ للكلمة واعترف بأن األشياء كلها شيء واحدة إلىال تصغ" ،

، اللذين اهتما بمبحث وأرسطو، ألفالطونويمكن أن ندرك ذلك أكثر باستحضارنا 
التواصل وخاصة أسلوب الخطابة وشروط توظيف أجود الوسائل التعبيرية وأدقها في 

 3قناع.اإل

                                                             
 .882مرجع سابق، صالحجاج في الخطاب السياسي المعاصر، زكرياء السرتي،   1
  وتونس من مؤلفاته: Lilleفيلسوف فرنسي، درس في عدة جامعات من بينها جامعة   * 

 Les Mots et les choses 

 .8688إلى  8628رجل سياسي وقائد ثاني لإلتحاد السوفياتي، شغل منصب رئيس وزراء  ** 
 .888، مرجع سابق، صالكتابة والسلطة ،وآخرون عبد هللا البريمي 2
 .فيلسوف إغريقي، أشتهر باللغة والسياسة *** 

  3 المرجع نفسه، ص888.
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دفع يقوي أسباب السلطة والسيطرة والتحكم لديه، ويية اللغة فامتالك السياسي لناص
ة السياسي بإثارة الشعور باالنتماء أو الحماس هاإليجابي مع خطاهير إلى التفاعل الجم

أو الغضب، ففي االنتخابات مثال غالبا ما يكون الجانب الظافر أقدر الجانبين على 
 1هي "أفعال كالمية في الغالب".استخدام سالح اللغة، سيما وأن األفعال السياسية 

شد األوقات حاجة إلى االهتمام باللغة السياسية وقت الحمالت ألقد ثبت أن من 
فالمرشحون السياسيون الذين يسعون إلى التأثير على الناخبين يستخدمون االنتخابية 

مهارتهم اللغوية في تقديم معلومات تتعلق بوجهة نظرهم الخاصة من أجل تأكيد 
تفق إعادة تشكيلها بطريقة تالقناعات المترسبة في أذهان الناخبين، أو تغييرها أو 

ففي الخطابات التي يلقيها المرشحون السياسيون أثناء  ،وتطلعات هؤالء المرشحين
عداد لها وتراجع من كبار المستشارين، وتعاد صياغتها حمالتهم االنتخابية، يتم اإل

مرات عديدة حتى تحدث اآلثر المطلوب منها في جمهور الناخبين، وهكذا تتكرر هذه 
هد االتصالية التي تستخدم فيها اللغة كمتغير فاعل ومؤثر في الرأي العام في المشا

 2كل مواسم االنتخابية.

 

 

 

 

                                                             
 .886، ص4188، األردن، دار كنوز،8، طالحجاج في الخطاب السياسيعبد العالي قادا،  1
 .886ص، مرجع سابقمقدمة في االتصال السياسي، محمد بن سعود البشر،  2
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 في العملية السياسية. تقنيات االقناع .1
 

 تقنية القدم في الباب: 1.1
استمد اسم هذه التقنية من الطريقة التي يستعملها الباعة المتجولون بين البيوت  

هذه  ، أكثر من يستخدمتغلق األبواب ولكياليوت لعرض مبيعاتهم على ربات الب
التقنية رجال السياسة الذين يقومون بتوريط الجماهير أو شخصيات مهمة في قضايا 

ي ن البدء في التعاطي معها يورط صاحبها فتبدو أنها بسيطة ومحدودة التأثير، ولك
فتشبه هذه العملية سلسلة  ،مواقف أو أفعال أخرى أكبر منها حجما وأكثر خطورة

مكونة من مجموعة من الخلفيات إذ أمسك بالحلقة األولى تجر ما بعدها من 
 1.الحلقات

 

فقد يقدم رئيس دولة طلب إلى البرلمان للمصادقة على مشروع عمل عسكري  
حدود زمانيا ومكانيا للضرورة األمنية، ويظهر البرلمان أن عمل مثل هذا ال يستدعي م

الدخول في حرب طويلة األمد وشاملة، إال أنه بعد القيام بهذا اإلجراء البسيط في 
الظاهر يجد الرئيس نفسه مضطر ألن يزيد من مدة العمل العسكري فعندما يطلب 

إضافية عندها يجد البرلمان نفسه متورطا مع من البرلمان الموافقة على ميزانية 
الرئيس في العملية ككل وال محال لتراجع عن القرار األول، خاصة إذا تطور الوضع 

 .2وأصبح يهدد أمن الدولة في حد ذاته أو يهدد مصلحة حيوية لها"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .888، مرجع سابق، ص االقناع االجتماعي ،عامر مصباح 1
 .888، ص المرجع نفسه 2



 قناع ضمن العملية السياسيةاإلالفصل الثالث:      النظري                   اإلطار 
 

303 
 

  تقنية المجاملة: 1.1
المبادلة من باب المجاملة " أن تقنية Robert.Cialdini *،ينروبرت شيالدي»يرى 

لو أسدت ، فى ما قدمه لنا أي شخص بأية وسيلةتقوم على مبدأ إننا ينبغي أن نرد عل
ال سنواجه ع ،معروفا مماثل بسدادالجميل لنا امرأة معروفا، فال بد أن نرد لها  قابا وا 
  1.من قبل الضمير في حالة االمتناع

 

 قد يحظى زعيم سياسيفالعمل السياسي،  ،ومن أكبر مجاالت المجاملة الحيوية
 بتأييد واسع في محفل من المحافل الدولية وهذا التأييد يعبر في حقيقة األمر على

لندون  »هذا ما حدث مع الرئيس األمريكي السابق ،رد الجميل لهذا الزعيم السياسي
،  ىعلى تفعيل الكثير من برامجه عبر الكونجرس خالل فترة حكمه األول  «جونسون

لقد كشف البحث الدقيق الذي أجراه خبراء السياسة عن السبب الذي كان يتمثل في 
أن جونسون كان قد أدى خدمات كثيرة للعديد من المسؤولين عن التشريع عندما كان 
يعمل في البيت األبيض وأيضا عندما كان عضو في مجلس الشيوخ ، وعندما أصبح 

عديد من التشريعات في وقت قصير من رئيسا، أصبح أيضا قادرا على تمرير ال
 2"خالل مطالبته لرد الجميل.

 

 :اللص الصديق الميل... تقنية 1.1
نا هو وما قد يكون مذهال ل على مبدأ الميل لمن نحبه ونعرفه،تقوم هذه التقنية  

أن نالحظ أن هذا المبدأ البسيط يمكن استغالله بمئات الطرق واألساليب من قبل 
  3ليجعلونا نذعن لطلباتهم. ناسالكثير من ال

                                                             
 األمريكية، من مؤلفاته: Arizonaهو باحث في علم النفس االجتماعي بو م أ، أستاذ بجامعة  *

   The science of Persuasion. 
 .21، ص4188، مصر، دار الفجر، 8، تر: أحمد المغربي، طسيكولوجية االقناع ،التأثيرروبيرت شيالديني،  1
 .87ص ،المرجع نفسه 2
 .448، ص المرجع نفسه 3
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تتدخل أربعة متغيرات لتضفي على تقنية اللص الصديق الفعالية وقوة التأثير 
نلمس  حيث ، الجاذبية الجسمية والتماثل،االحتكاك، وهذه المتغيرات هي اإلطراءات
خوة األ اتعبار وهذا ما نلمسه في  ،من خالل خطاباتهاإلطراءات عند رجل السياسة 

باسم النحن حتى يبنى جسر محبة بينه التحدث والصداقة والحب واألمل والسالم و 
 1.وبين جمهوره فتزيد مصداقيته وبالتالي يتحقق هدفه ويقنع الجماهير

في تكتل المؤسسات السياسية في حد ذاتها وهذا االحتكاك والتعاون الحظ نوقد  
ة يف أن األحزاب السياسية كانت متناحر ما شهدناه في الساحة السياسية الجزائرية ك

ومتعادية، راحت تتحالف وتتقارب فيما بينها نتيجة لالحتكاك، وقد أدت الظروف 
المحيطة دور في دفع مثل هذه األحزاب المتناقضة فيما بينها إلى االحتكاك إلى 

، م8666أفريل  88درجة التعاون فيما بينها في التحضير لالنتخابات الرئاسية ل
 .2والتعاون في جمع التوقيعات لمرشحيها في الرئاسية"

ذب أفراد لج ين في الحقل سياسيتعتبر الجاذبية الجسمية عامل أساسي لممارس
ن الجذابين المرشحيلية أن االشعب إليه فقد كشفت دراسة لالنتخابات الكندية الفيدر 

 3نالوا ضعفا ونصف ضعف ما ناله المرشحون غير الجذابين.

قناع الناخبين، حيث يعمد أما التم اثل فيحدث كثيرا في مجال التسويق السياسي وا 
الساسة إلى التشبه بنمط حياة الناس العامة، والظهور بالمظهر البسيط لجلب حب 

4الناس لهم وانصياع األفراد آلرائهم.
 

                                                             
 .826رجع سابق، ص م، قناع االجتماعياإل ،عامر مصباح 1
 .826، ص المرجع نفسه 2
 .446، مرجع سابق، ص قناعالتأثير سيكولوجية اإلروبيرت شيالديني،  3
 .881رجع سابق، ص م، قناع االجتماعياإل ،عامر مصباح 4
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 :تقنية غسل األدمغة 1.1

لوقت اعملية غسل المخ لها استعماالت متنوعة وتطبيقات مختلفة وفي نفس 
ليست حبيسة األفراد فقط، بل يمكن أن تسحب على شعوب بكاملها، خاصة التي 
تتعرض لعقاب من قبل دولة أو دول أخرى بحيث تتعرض الشعوب المستهدفة للعقاب 
المتمثل في الحصار االقتصادي وقطع المعونات، وتجميد األموال واألرصدة في 

، هده العمليات بعملية دعائية مسايرةالخارج، والهجمات العسكرية الخاطفة، وتتبع 
 1.تستهدف عقول األفراد ونفسيتهم المرهقة إلقناعها بأفكار الدولة المعاقبة

العراق مع الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا في  مثال على ذلك قضية 
التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين متضمنة الثورة على النظام السياسي القائم، 

والنتيجة المرجوة من عملية غسل األدمغة  ،تحطيم الثقة بين الحكومة والشعبو 
للشعوب هي جعل هذه الشعوب تفكر وفق أهداف الدولة المهيمنة، وتتصرف بشكل 
مساير للمصالح الحيوية لها بمعنى إن الواليات المتحدة األمريكية تريد من السياسة 

لحاكمة والمثقفة والجماهير الشعبية في التي انتهجتها إزاء العراق، جعل الطبقة ا
 2.العراق تفكر وتتصرف وفق مصالحها الحيوية في المنطقة

 

 

 
 

                                                             
 .881، صرجع سابقم، قناع االجتماعياإل ،عامر مصباح 1
 .862، صالمرجع نفسه 2
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 قناع.الحملة االنتخابية ومراحل اإل .1
على  ، تتسلسلاالنتخابية وفق سلسلة من المراحلقناع في الحمالت يتدرج اإل

 1الوجه اآلتي:
 االنتخابية التي يمارسها الحزب أومرحلة التعرض لوسائل وأساليب الدعاية    1.1

 المرشح بقصد الوصول إلى أكبر عدد ممكن من هيئة الناخبين.
 

مرحلة االهتمام بالمضمون الدعائي، الذي يراه أو يسمعه أو يقرأه الناخب،    1.1
فقد يتعرض الناخب لوسائل االتصال وأساليب اإلقناع االنتخابي ولكنه ال 

راعي وعلى الداعية أن ي يشكلون "فئة المحايدين"يهتم أو يعرض عنها، وهؤالء 
عناصر جذب االهتمام في الحمالت التي تلفت نظر واهتمام الناخب بأساليبها 
 المبتكرة والمثيرة لالهتمام الى جانب تضمينها أساليب عاطفية أو موضوعية.

 

دراك الرسالة الدعائية، فقمرحلة    1.1 يتعرض الناخب للرسالة الدعائية  دفهم وا 
ويهتم بها، ولكن قد ال يفهمها على الوجه الصحيح، وهنا تبرز المهارة في 
صياغة الرسالة الدعائية ومراعاة البيئة الثقافية والنفسية واالجتماعية 

 واالقتصادية لهيئة الناخبين.
 

نتخابية المرحلة تصديق الرسالة الدعائية، فقد يتعرض الناخب إلى الرسالة ا 1.1
ويهتم بها ويدركها إال أنه قد ال يصدقها، فالناخب سيرفض مضمون الرسالة 
الدعائية إذا لم يجد فيها جديد أو ما لم تكن قابلة للتصديق من وجهة نظره 
ومن هنا تبرز أهمية عدم المبالغة واإلفراط في المديح والثناء للمرشح أو 

 الحزب التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
 

                                                             
 .822، مرجع سابق، صاالنتخابيةأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت محسن عبود كشكول،  1
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مرحلة االستجابة إلى الرسالة الدعائية، وتشمل االستجابة العقلية أو العاطفية  1.1
للناخب وانحيازه العقلي أو العاطفي تجاه مرشح معين ثم االستجابة المادية 

إلى مراكز االقتراع لإلدالء بصوته لصالح مرشح معين، وهي توجه الناخب 
 ح المرشح.بشكل يشعر الناخب لقيمة صوته المنفرد لتحقيق نجا

 

مرحلة تأييد المرشح والتحول إلى داعية وذلك يكسب المرشح أثناء الحملة  1.1
االنتخابية دعاة جددا يتولون الدعاية له ولبرنامجه االنتخابي، ويؤثرون في 

 اآلخرين لدفعهم إلى تأييده ومنحه أصواتهم االنتخابية.
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 قناع السياسي في السياق الجزائري.المبحث الرابع: اإل

فكل  ،حقب تاريخية متنوعةتزامنت مع  في الجزائر بمراحل اإلقناع السياسي مر
اسي تتأثر لغة الخطاب السي حيث، حقبة تميزت بحمولة إقناعية في خطابها السياسي

 جميع األحداث الداخلية والخارجية. مع بظروف الواقع الخارجي، وتتفاعل معه، و 

إلى المحطات الكبرى من تاريخ الجزائر ومحاولة ارتأينا في هذا المبحث التطرق 
 اإلقناع سائلو استراتيجيات و  سنتعرض إلىحيث مساءلة كل فترة عن إقناعها السياسي، 

إلى ا انقسمت بدورهالتي مرحلة الثورة، مرحلة االستقالل  ،ضمنفي الخطاب السياسي 
إلى يومنا  م2666، ومن م2666إلى  م2611، ومن م2611إلى  م2691ثالث من 

 هذا.

ين ديفلير ملفالتي وضعتها قناعية قد اعتمدنا لتحليل الخطب على استراتيجية اإل
غيرات ط توجيهية تشير إلى أنواع العوامل والمتو إذ تعتبر بمثابة خط وساندرا بول روكيتش

ديناميكية استراتيجية الحيث حددت في ثالث،  لة إقناعيةالتي ينبغي أن توضع في رسا
 *المعاني. بناءاالجتماعية واستراتيجية  ، الثقافيةالنفسية

نصوص ال-مرحلة الثورة-الخطاب السياسي في  يةاإلقناع االستراتيجية .1
 بيان أول نوفمبر نموذجا-م1591األساسية لثورة نوفمبر 

 

هو نتاج مسار إنضاج طويل لحركتنا الوطنية التي  م2691إن أول نوفمبر 
انتظمت غداة الحرب العالمية األولى حول شخصية األمير خالد القيادية وبلغت ذروتها 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، مع بيان الشعب الجزائري الذي شاركت في صياغته 

                                                             

 .176 لمزيد من المعلومات أنظر ص *  
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 ىنطالق الرصاصة األولومع ا 1الوطنية مجتمعة. ةحركالالتيارات الثالث الكبرى في 
 حددت فيه أهداف ومبادئ ،على الشعبأول نوفمبر  أو نداء لثورة تم توزيع بيانل
راج سنحاول استخ الجزائرية، وهو بمثابة دستور لهذه الثورة، يةثورة التحرير ال

 .بيان أول نوفمبر قناعية التي تضمنهاإل االستراتيجيات
 

 :لتاليةا قناعيةاإلستراتيجيا  االمن خالل قراءتنا لنص البيان استطعنا استخراج 
  االستراتيجية الثقافية االجتماعية:  1.1

 مثل فيالذي يتلقد كانت حاضرة بقوة في نص البيان وهذا يعود لهدف الخطاب 
لتي امشتركة الجمع شمل الجزائريين من أجل قضية واحدة فارتكز على المعارف 

نلمس هذا في عبارة "إقامة الدولة الجزائرية  ،الذاكرة الجمعية وتؤمن بهاتختزنها 
يان ركز البالديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ اإلسالمية"، كما 

فكرة التشاركية من خالل طرحهم لفكرة "تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة  على
 ."النظام االستعماريلدى الشعب الجزائري لتصفية 

 

 :نشاء المعانيإاستراتيجية  1.1
رة بأن في بناء للمتلقي فك تنشاء المعاني تمثلإالنص باستراتيجية  بدألقد  

قرر إذا كنا على صواب أو يوهو من  قاضي الذي يحكم زمام األمورالالشعب هو 
صفة بنعني الشعب -نناأمن خالل عبارة "أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشمخطئين 

 ."عامة، والمناضلون بصفة خاصة
 

 

 

                                                             

المؤسسة الوطنية لنشر ، الجزائر، منشورات 91النصوص األساسية لثورة نوفمبر عبد العزيز بوتفليقة،  1 
 .69د.ت[، ص[واالشهار،
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  االستراتيجية الديناميكية النفسية: 1.1

الحاجة، فالحرية كانت من من خالل مخاطبة  كما وظفت االستراتيجية الديناميكية
بين أكبر الحاجات في ذلك الوقت نالحظ أن البيان ذكرها مرات عديدة مثال على 

 نسترجع له حريته"." أن ذلك ما ذكر في الفقرة األخيرة 
 

الذي ود وفق للهدف المنشالثالثة بنفس الدرجة وذلك لقد وظفت االستراتيجيات 
إقناع الشعب بأن االستقالل ال يكون إال بتظافر جهودهم للقيام بالثورة في  يتمثل

ضد دولة كانت من كبار الدول عسكريا، اقتصاديا وسياسيا، واستعملت كذلك 
ذكر كبوسائل إقناعية،  البيان استعان، كما العاطفية وذلك إليقاظ الهمم االستماالت
 .والخاتمةمقدمة الفي  درجأ ،اصريحالهدف  جاءاألدلة، وقد 

 

استند بيان أول نوفمبر على مناقشة الوالء للوطن الذي يمثل تعبيرا عن طبيعة 
اعتزاز المجتمعات البشرية بأوطانها التي تستمد منها عناصر هويتها وحضارتها، 

ئر، كما تطرق الجزابوأوضح استراتيجية اإلمبريالية الفرنسية التي تخطط لالحتفاظ 
ذي قلب كل مخططات القمع العبودي التقليدي الثوري في المغرب العربي ال إلى المد

 1بينما أكد أن الحركة الميصالية في ضياع.
 
 
 
 
 

                                                             

ر نش، الجزائر، المرجعيا  الفلسفية المهندسة للخطاب السياسي في الجزائرفلة بن غربية وآخرون،  1  
 .91، صAGP ،1622بدار
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 -مرحلة االستقالل-االستراتيجية اإلقناعية في الخطاب السياسي  .1
إلى  2611، ومن 2611إلى  2691من مراحل إلى ثالث هذه المرحلة انقسمت 
 إلى يومنا هذا. 2666، ومن 2666

 

 بومدين. الراحل هواري الجزائري خطاب الرئيس 1511إلى  1591من فترة  1.1

يخية ومواقفه التار  ةزماتيير ابشخصية ك هواري بومدينتميز الرئيس الراحل 
ضاد في بلغة ال تحدثوهو أول من للوالية الخامسة،  امشاركته في الثورة وكان قائدو 

 ،2672في حرب أكتوبر  والمشاركة تأميم المحروقاتفي عهده تم األمم المتحدة، و 
زماتية جعلت منه قائد ذو شعبية وتأثير داخل الجزائر يهذه المواقف والشخصية الكار 

 .وخارجها
ن هذا ، كو جلس التصحيح الثوريكرئيس لم ،ومن هنا سنتناول أول خطاب له 

رئيس االنقالب العسكري على ال ألن يمثليري في تاريخ الجزائر الخطاب يعتبر مص
بالتصحيح الثوري، وكذلك ألنه يتضمن حمولة عرف وهو ما  أحمد بن بلةالسابق 

 .إقناعية من أجل تبرير هذا االنقالب
  

الذي أطاح - م2699جوان  26برر االنقالب الذي قاده هواري بومدين في 
بظاهرة شخصنة السلطة وتوحيدها في الشخص الواحد الشيء -أحمد بن بلةبالرئيس 

لى محل الرئيس ع "مجلس الثورة"الذي أدى إلى انحرافات النظام السابق، وتم إحالل 
قمة التركيز الهرمي للسلطة، وقد تم ذلك تحت شعار العودة إلى الحكم الجماعي 

نهاء الحكم الفردي ل المجلس التي حلت محواعتبر مجلس الثورة الهيئة التشريعية  ،وا 
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لكنه ال يعتبر هيئة تأسيسية منتخبة، فقد كان يفتقر إلى الطابع البرلماني الوطني، 
 1 بحكم عدم قابليته للتغيير من حيث حجمه وأعضائه."

 

جوان الذي أعلن خبر تنحية الرئيس وتشكيل مجلس الثورة  26فقد أوضح بيان  
ر واالحتياطات لضمان النظام وحماية أن صاحب السلطة الجديد اتخذ جميع التدابي

من والسهر على سير المؤسسات القائمة على المرافق العامة، وتحدثت العريضة األ
نائبا  221من  226التي وقعها النواب الحاضرون آنذاك في مدينة الجزائر وكانوا 

عن الحالة التي آلت إليها مؤسسات الجمهورية التي عطلت في سيرها وحولت عن 
ها بسبب تالعبات السلطة الفردية، وارتأت العريضة أنه يجب التذكير بأن مقاصد

جوان إنما هو إطالق الحركة العادية لألجهزة التي  26واقع العملية التي تمت في 
 2عطلت من أجل إقامة السلطة الشخصية."

 

الذي ألقاه رئيس  3" نداء الى الشعب الجزائري من مجلس الثورة"تضمن خطاب 
عدة م 2699جوان  26يوم  هواري بومدينمجلس التصحيح الثوري الراحل 

 :أهمهااستراتيجيات لإلقناع 
 

  :نشاء المعانيإاستراتيجية   1.1.1

نشاء إإلى استراتيجية  هواري بومدينلجأ رئيس مجلس التصحيح الثوري 
لدى متلقي )شعب جزائري، الرأي العام الخارجي( لطرح المعاني لبناء صورة ذهنية 

نة تدهور االقتصادي في ظاهرة شخصالربط الفساد و تمثلت في األولى  ،قضيتين

                                                             

 .66، مرجع سابق، صالنظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور،  1 
 .222، ص1622دار الكتاب الحديث، ، القاهرة،2، طالنظام السياسي الجزائريصالح بلحاج،  2 
، الجزائر، منشورات 1599،1591،1591خطب وتصريحا  الرئيس بومدين سنوا  هواري بومدين،  3 

 .96-11ص،-ص ،2699المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي، 
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جسدت ت، والقضية الثانية أحمد بن بلةلرئيس السابق لحكم الفردي الالسلطة أي 
 .تنحية الرئيس وتشكيل مجلس الثورةربط الحلول والخروج من هذا المأزق بفي 

 

ا سرعان م" :فكرة فساد الحكم السابق هي ومن العبارات التي ترمي إلى 
أصبح الحكم فرديا، ودفنت المؤسسات الوطنية الجهوية التابعة للحزب والدولة، 
بحيث أصبحت لعبة في يد شخص واحد، يفعل بها ما يشاء ويمنح النفوذ لمن 
يشاء، ويفرض أهواءه على المنظمات والرجال حسب مزاج الساعة وشهوة النفس"، 

ن أجل مذه العبارة أنه شبه حكم السابق بحكم االستعمار الفرنسي، نالحظ من ه
  .الحكم في هذاالشعب الجزائري والويالت التي عاشها  األلم مشاعرتحريك 
 

آخر للحكم يكمل مسار االستقالل وهو مجلس  انموذج في حين قدم الرئيس
ات الثورة في ءوكانت ايحا ،الثورة وقد سماه بالثورة حتى يصبغه بالشرعية الثورية

فشبه  ،احلميعد كان  الشعب واقعلذلك الوقت لها رمزية كبيرة وهي التي قدمت 
خرج ست يتالمجلس الثوري بالثورة ال هواري بومدينرئيس مجلس التصحيح الثوري 

إلى هذه الفكرة هي ومن العبارات التي توحي  ،ظلمات الحكم الفرديالبالد من 
ن بالدنا التي عرفت كيف تجتاز المحن والصعوبات عدة مرات لتفرض إ"  :عبارة

ن لى مستوى مسؤولياتنا التاريخية ليكو إعلينا مرة أخرى أن نرتفع أفرادا وجماعات 
كما وظف الشعار لبناء صورة ذهنية حيث قال  بد."النصر حليف الثورة الى األ

 "دولة ال تزول بزوال الحكومات واألفراد." 
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 االستراتيجية الديناميكية النفسية:  1.1.1

في هذا الخطاب إلى عدة مؤثرات ليخلق  هواري بومدينرئيس ستند ا
 رفض النظام السابق من عنولى تعبر األاستجابتين لدى الجمهور، االستجابة 

ن مخالل التركيز على مؤثر الخوف واالستجابة الثانية هي قبول مجلس الثورة 
الحاجة، ومن األمثلة التي أثار فيها المخاوف هي "وبالرغم خالل التركيز على مؤثر 

من أن األوضاع لم تبلغ حدا من التدهور الذي ال يقبل العالج إال أنها وصلت الى 
بالمقابل ركز على حاجة المواطن الجزائري من  ،حد يثير القلق وينذر بالخطر"

ما لك األمثلة على ذاستقرار سياسي وازدهار اقتصادي ألقناعه بمجلس الثورة ومن 
ن نشاطنا لن يقع بعد اليوم تحت تأثير العاطفة الذاتية إ"جاء في العبارة التالية 

والنزوات الفردية، بل سيكون في المجال الخارجي صورة منعكسة لسياستنا الداخلية 
 المتجهة نحو تشييد دولة مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا."

 

 ماعية:االستراتيجية الثقافية االجت  1.1.1

فية باالستراتيجية الثقا رئيس مجلس التصحيح الثوري استعان حظنا أنال
خص الثورة ما يفي فتكلم بصيغة الجماعيةاالجتماعية من خالل إثارة روح التشاركية 

وحي ي ،جعية متفق عليها اجتماعيامر  هي ،التحريرية حتى يقنع المتلقي باالنقالب
ف ثورة إلخراج المستعمر سو اللى فكرة مفادها أن كما تشاركنا في إهذا التوظيف 

نتشارك لبناء جزائر مستقرة ومزدهرة وذلك برفض انفرادية الحكم ، وتقبل لمنهج 
ر ومن العبارة التي تدل على ذلك "بتعبير آخ لى التشاركيةإاالشتراكية الذي يدعو 

ائية د، ونبذ االشتراكية الدعينبغي انتهاج االشتراكية طبقا لواقع وحقائق البال
 ".الفوضوية
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كما برزت في نص الخطاب عدة قيم إلقناع الجمهور بفكرة المجلس الثوري   
اء مثال على ذلك ما ج لى التمسك بالمعتقدات والقيم المثلىإحيث دعى الرئيس 
تقداتنا، ال بتمسكنا بمعإن النهوض بمجتمعنا ال يمكن أن يتم إفي العبارة التالية "

 صيلة وقيمه الخلقية ومثله العليا."واحترام تقاليد شعبنا األ
 

اب الخط في نص هواري بومدينرئيس مجلس التصحيح الثوري  نداست 
مبادئ كة القانونية يعمن خالل ذكره للمرج *للحجج السلطة ه، كذكر بوسائل إقناعية

في  ياضمنمرة أخرى  امرة صريح هدفال جاءوقد  الجزائر،برنامج طرابلس وميثاق 
 كما كانتحتى يضمن االقناع، الثالث )مقدمة، عرض، خاتمة(  مراحل الخطاب

 البالغة وااليحاء.فصيحة مبنية على  لغةلا
 

سان   اتفاق خطاب عبد الحميد مهري في م1555إلى  م1511من فترة  1.1
 .بروما إيجيدوا

)لقاء روما( ممثلي األحزاب السياسية الجزائرية في " إيجيدوا سانت" اتفاق جمع  
انت ك آنذاكاللقاء في الجزائر ألن السلطة الحاكمة   روما، وهذا بعدما تعذر عليهم 

 من:  كل وقد حضر هذا االتفاقترفض كل أنواع الحوار، 

عن جبهة التحرير الوطني،  عبد الحميد مهري، أحمد بن بلةالرئيس األسبق 
عن جبهة القوى االشتراكية، أنور هدام عن الجبهة اإلسالمية  حسين أي  أحمد

عن حركة المجتمع  محفوظ نحناحعن حركة النهضة،  عبد هللا جاب هللا لإلنقاذ،
عن رابطة حقوق  علي يحيى عبد النورعن حزب العمال،  لويزة حنوناإلسالمي، 
 م2661نوفمبر  ، كان اللقاء األول فينورالدين بوكروح، أحمد بن محمداإلنسان، 

                                                             

 .167لمزيد من المعلومات أنظر ص *  
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تم التوقيع على أرضية سانت  ،م2669جانفي  فياللقاء الثاني حضر الجميع، و 
 1."إجيديوا من أجل حقن دماء الجزائريين

ذا االتفاق أن هأولها  اعتباراتلعدة  "إيجيدوا سانت"اتفاق على رنا يااختوقع لقد 
ذا اللقاء كان ه ،هي فترة العشرية السوداءو عقد في حقبة صعبة من تاريخ الجزائر 

غلب شّد انتباهنا هو مشاركة أ لتفكير في الحل وحقن دماء الجزائريين، الشيء الذي 
ى في هذا الملتق األحزاب والشخصيات البارزة في الساحة السياسية الجزائرية

 **عبد الحميد مهري *ومن بين الخطابات التي تطرقنا إليها هو خطاب، التاريخي
 األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني آنذاك وهذا تماشيا مع موضوع الدراسة.

 استراتيجية إنشاء المعاني: 1.1.1

نشاء إة على استراتيجيسابقا اعتمد األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
المعاني إلقناع الجمهور بفكرة مفادها هي الرجوع إلى اإلسالم كقاعدة لحل هذه 

 من خالل روجت أفكار مشوهة لصورة اإلسالمعلما بأن في هذه الفترة  ،األزمة
، كما تراجعت شرعية الثورة أعمال العنف التي قامت بها الجماعات االسالمية

ألفراد ا من خالل إقناع بناء معنى واالستقالل، فاألمين العام حاول في هذا الخطاب

                                                             

  ؟وبوضياف يا حنون ماذا عن سانت ايجيديو ،جريدة الحوار الجزائرية 1 

                                                                                        http://elhiwardz.com/?p=33910                         

 .22:91على الساعة  61/22/1629يوم  المعاينةتاريخ     

* https://www.youtube.com/watch?v=cKeEHXIVuKQ&t=57s, Vu le 04/11/2016, 15 :03H. 
سياسي جزائري، تقلد عدة وظائف في الدولة كوزير لإلعالم والثقافة، عّين امينا لحزب جبهة التحرير الوطني في  ** 

زمة االرهاب أوكان مهري من دعاة المصالحة خالل هي فترة حساسة في تاريخ الجزائر،  2669-2611فترة 
 .2662التي عرفتها الجزائر بعد إلغاء انتخابات 

 

http://elhiwardz.com/?p=33910
https://www.youtube.com/watch?v=cKeEHXIVuKQ&t=57s
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عالم واألحزاب واتضح يتقيد اإللى اإلسالم الذي به إحل األزمة هو اللجوء  بأن
"أعتقد من الضروري وهنا يأتي دور اسهام اإلسالم في تنظيم ذلك من خالل قوله: 

 ."اكلالستطعنا أن نتجنب كثير من المشو لو تقيد اإلعالم لتقيدت األحزاب ف ،شؤوننا

عالم، وعلى هذا األخير أن نستنج من هذا أن تقيد األحزاب مرهون بتقيد اإل 
مصداقية الخبر وهذا ما دعت إليه عقيدتنا اإلسالمية إذن القاعدة األولى بتقيد ب

 للخروج من المأزق هو اإلسالم. 

صورة ذهنية على حزب جبهة التحرير الوطني على أنه حزب  بناءكما حاول 
أزمة بأنه هو من تسبب في سمه وهذا ليبرره من االتهامات التي طالته احكم ب

قائال: "جبهة التحرير الوطني تمثل بينكم الحزب حيث صرح  م2611أكتوبر 
 الحاكم أو الذي كان حاكما أو الذي حكم باسمه."

 االستراتيجية الديناميكية النفسية:  1.1.1

ا سابقاألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  عبد الحميد مهريوظف 
حاجة الماسة الف ،كية النفسية من خالل التركيز على الحاجاتياالستراتيجية الدينام

حل للمشاكل األمنية التي كانت مبتغى معظم الجزائريين في ذلك الوقت هو 
ح اتض، وهذا ما وهذا ال يكون إلى بالعودة إلى اإلسالم واالجتماعيةاالقتصادية 

 انب كثير ستطعنا أن نتجا الو تقيدت األحزاب لعالم في المقطع التالي: "فلو تقيد اإل
ل من المشاكل بيننا وبين المجتمع، وكثير من المشاك اوكثير من المشاكل فيما بيننا، 
 بيننا وبين الحكومة." 
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شكيك تال أن هناك من يريد كما استند إلى مؤثر التخويف من خالل طرح فكرة
وهذا ما ا لتآمهابدل من  في اتساع فجوة األزمة تزيد هذه األفكارف ،في االستقالل

لشعب تشكيك ال هذه الفترة لفيه من يريد تسويد ك صرح به قائال: "الزم َنْنَتِبْه ألن
لزعزعة ثقة الشعب إلظهار االستقالل بأنه كان تقريبا خطأ، لجعل  بنفسه بثقته

األجيال التي لم تعرف نقطة االنطالق تعتقد أن خالص هو خارج الجزائر حضارة 
 وتوجها واقتصادا." 

 االستراتيجية الثقافية االجتماعية:  1.1.1

األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني باالستراتيجية الثقافية  استعان
مسألة الهوية خاصة لدى و طرحه للمرجعية اإلسالمية من خالل االجتماعية 

األجيال القادمة فقد اعتبر اإلسالم الذي يعد من الثوابت االجتماعية القاعدة لحل 
مسألة الهوية من خالل  إليها المجتمع الجزائري، كما تطرق إلى آل التي األزمة

قضية تشكيك الشعب في نفسه وفي عقائده وخاصة فئة الشباب التي لم تشهد 
يبا إظهار االستقالل بأنه كان تقر  " ، المقطع الذي يدل على ذلك هو كالتالي:الثورة

خطأ، لجعل األجيال التي لم تعرف نقطة االنطالق تعتقد أن خالص هو خارج 
 قتصادا." الجزائر حضارة وتوجها وا

استراتيجيات في عبارة  ز هذا الخطاب أنه اعتمد على ثالثاألمر الذي مي
استراتيجية فوظف  ،هو الحلاإلسالم  وهو أنهدف من هذا الخطاب الواحدة وهي 

حل هو البأن اإلسالم  معنى من خالل محاولة بناء معنى في ذهن المتلقيالبناء 
فسية من خالل ن ةكاستراتيجية ديناميكيما روج له في تلك الفترة، واستخدمه ل خالفا
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الل استراتيجية اجتماعية ثقافية من خك ووظفهكاستجابة لمثير حل األزمة تقديمه 
  .مرجعية اجتماعيةاستناد عليه ك

ابقا ساألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  عبد الحميد مهري عاناست
 ورد المتكلمأ، وقد وسيلة التكرار واالستشهاد باألدلة من القرآنكوسائل إقناعية، على 

ميزت لغة تكما ، ركز عليه في البداية وبنى عليه حججه العقليةو هدف ضمنيا ال
   يانها.وبالغة المعنى وب وضوح األلفاظ وسالستها فقد استخدم بالفصاحةالخطيب 

عبد الرئيس  مراحل حكم تمثلإلى يومنا هذا وهي  1555من تاريخ الفترة  1.1
  .العزيز بوتفليقة

ماي وتزامنت مع سياق  1اه الرئيس بمناسبة الذي ألق *خطابفي هذه الفترة الأخترنا 
 . م1621الحمالت االنتخابية لتشريعيات 

ية، كانت تشريعية ومحل ،عرفت الجزائر عّدة انتخابات خالل هذه الفترة: رئاسية
محل جدل في غالبها من حيث المصداقية وما تحققه لشعب، وهذا ما يفسر نسب 

ها البالد عام عرفتالتي تشريعية النتخابات االالمشاركة الضعيفة التي تحققت في 
فهاجس المقاطعة االنتخابية أّرق السياسيين  ،%19.9قدرت النسبة  م1667

هذا ما حمل رئيس الدولة  م1621تخابية لتشريعات ماي المرشحين خالل الحملة االن
ه " إلى إلقاء خطاب قبيل االنتخابات التشريعية وجهّ عبد العزيز بوتفليقةالجزائرية "

، ودعا فيه الشعب والشباب خاصة إلى م2619ماي  61إلى األّمة بمناسبة أحداث 
ن خالل السياسية مالمشاركة السياسية سواءا بالتصويت أو بالمشاركة في العملية 

 إقامة جمعيات وأحزاب سياسية.

                                                             
 * https://www.youtube.com/watch?v=a0TGwf9uYcA,Vu le15/10/2016,20 :51H.  

https://www.youtube.com/watch?v=a0TGwf9uYcA,Vu
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من خالل تحليلنا للخطاب اتضح أن الرئيس استخدم استراتيجيات وأساليب 
قناعية من أجل هدفه الصريح وهو دفع المواطن للتصويت وهدفه الكامن هو إ

 التصويت للجبهة التحرير الوطني.

 استراتيجية بناء المعاني:   1.1.1

 استراتيجية بناء المعاني في هذا العزيز بوتفليقةعبد لقد وظف الرئيس  
 الشباب إقناع وهذا من أجللألمثال الشعبية والشعارات  هالخطاب من خالل ذكر 

بأنه الشريك الفعلي في التنمية واستقرار البالد وهذا ال يتأتى إال بمشاركة فعلية في 
د أن ب الجزائر البومن العبارات التي توحي بهذا عبارة" أنتم يا شبا االنتخابات
للمسؤوليات القادمة"،" نودع لكم األمانة ردوا بالكم يا شباب"، كما  مْ كُ سَ وُ فَتَوْجُدوا نَ 

جبهة التحرير الوطني من خالل حزب لتصويت على ل يدفعهمأراد الرئيس أن 
 أن انتماءه هو كرجل أول في جزائر انتماء الب ،متلقيال ذامحاولة بناء معنى ل

 نتماءاالم يذكر ول ،الشك فيهالتحرير الوطني بمعنى اختياره لحزب جبهة غبار فيه 
  .بل جعل الجمهور هو من يستنتج

 ستراتيجية الثقافية االجتماعية:اال  1.1.1

حيث ارتكز  ،يجية الثقافية االجتماعيةلقد استند القائم باالتصال على االسترات
لتي ، ومن القيم ايستمد مشروعيته من قبل المجموعة حتى المشتركةعلى القيم 

ر هي الثقة والشجاعة، حيث ذكالتذكير بها  عبد العزيز بوتفليقةحاول الرئيس 
، "أن الثقة في هذا الشعب العظيم فإن أخطأ فهو مصيب"الرئيس في فحو خطابه 

معناه أن هذه الثقة تجلت في مسؤولياته أثناء المحن أيام الثورة والعشرية السوداء، 
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ه ئالرئيس في عدة مناسبات الشعب بالعظيم لبطوالته وصموده، ويقصد بخط صفو 
 .فيه الصواب أن عمله البطولي يغفر له خطاياه

 

ن أ يث وظف هذا المؤشر ليوحيح ،كما استعان الرئيس بفكرة التشاركية 
 ذكر الرئيس في خطابه على أنه كما ر البالد،يالشعب هو طرف فعال في تسي

" أن كل األشخاص لهم سكن وشخص واحد حيث قال ،ينقصنا التفكير الجماعي
 "  .ليس له سكن يقوم بإضراب ألنه يفكر في نفسه وليس في الجماعة

 

 االستراتيجية الديناميكية النفسية:  1.1.1

االستراتيجية الديناميكية النفسية واتضح ذلك في  توظيفلجأ الرئيس إلى   
لى مشكلة الحدود  ،لمؤشر التخويف تقديمه فقد تعرض لقضية الربيع العربي، وا 

اب أن البالد على أعت"ذكر الرئيس كما حيث قال " قوة الشر تتربص بالجزائر"، 
 ."جزائرلمرحلة مصرية ال خيار لنا فيها إال النجاح وأن قوى الشر تتربص السوء با

نا إلى ما جرى ما يحيل ن تتعثر وتتدخل لنشر شرها وهذاأأي تنتظر من الجزائر 
ما يسمى بالربيع العربي وأن هذه الفترة حساسة كون الجزائر إلخواننا العرب في

صبحت أكبر دولة من حيث المساحة في القارة السمراء هذا ما يزيد من أطماع أ
  .العدو علينا

ة كميكانيزمات إقناعيباالستماالت العقلية والعاطفية الرئيس  كما استعان
، فتحدث عن المصير ى مع الهدف المراد من هذا الخطاببالكيفية التي تتماش

ن خالل أثنى على الشعب مالشعب الجزائري كإستمالة عقلية و المشترك الذي ينتظر 
 .بطوالته كإستمالة عاطفية
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ومن بين آليات اإلقناع التي وظفها الرئيس خالل الصورة المتلفزة هي تجسيده  
زادت  حيث ،للغة الغير اللفظية كالديكور ولغة الجسد والمظهر الرسمي واأللوان

من تأثير الخطاب على الجمهور ترجم هذا التأثير في الحماس الذي هذه اآلليات 
باللغة الفصحى والعامية هذه س الرئي، كما تحدث أبداه الجمهور في القاعة

 .قناعالفسيفيساء زادت من حدة اإل

خ مختلفة من تاريزمنية خالل حقب الخطب السياسية هذه  تحليلمن نستنتج 
ذلك لخلق و  أكثر من االستراتيجية األخرنشاء المعاني إوظفت استراتيجية الجزائر أنها 
ون وغرس قضية التي تريدها أن تكالمتلقي بتكوين أفكار إيجابية على ال ذاصورة ذهنية ل

ا ال يعني لكن هذ أفكار سلبية على القضية التي ال تريد أن تكون هذه هي السياسية،
 أنها لم توظف االستراتيجيات األخرى حيث وظفت كل استراتيجية بما يخدم أهدافها. 

ستراتيجية الثقافية االجتماعية بشكل مكثف االوظف بيان أول نوفمبر  في حين
وهذا تماشيا مع هدف النص الذي يرمي إلى جمع شمل الجزائريين حول مرجعية واحدة 

 .قتناع بفكرة الثورة ثم المشاركة فيهالإل ودفعهم
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 الخالصة

لتسويقي اللقائمين باالتصال والضرورية الهامة اإلقناع إحدى المهارات  أن استنتجنا  
ق دور استراتيجيات اإلقناع وطر  تجلىي ساسية من ركائز الممل السياسي األركيزة الو 

فنون لاأثناء الحمالت االنتخابية  حيث يسمى فريق الحملة إلى كل أكثر إبراز المماني 
واألساليب إلقناع الناخب بأفكاره  السيما وأن في تلك الفترة يحتدم الصراع والمنافسة فكل 

 للغةإلى اطرف يحاول إظهار أنه هو أجدر في السباق االنتخابي  فتغدو الحاجة ماسة 
بنية إقناعية  فالكلمة تصنع الحدث السياسي لتصبح  في األصلهي التي السياسية 

 .ة السياسةمتألقة داخل مملك

ي أهم التي وظفت فقناعية اإلاالستراتيجية كما تمرفنا من خالل هذا الفصل على  
لحالي إلى عصرنا ا يةالجزائر  بالثورة اابتداء الجزائرية الخطب والنصوص التاريخية

اسية متداولة بكثافة في أهم الخطب السيالفاستخلصنا أن استراتيجية بناء المماني هي 
لوك الجماهير لتأثير في سلتمديل المماني و  تمثل في تغييرالجزائرية كون هدف الخطباء 

 حيال القضايا.
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 تمهيد

مقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني الب 40/40/61أجريت المقابلة يوم 
سين حمع عضوين من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني هما السيد 

 رشيد عساسالمكلف باإلعالم في حزب جبهة التحرير الوطني، والسيد  خلدون
عثمان ور مع الدكتالمقابلة ب قمنالكتروني للحزب، كما موقع اإلبطاقية والالمكلف بال

 .لكتروني للحزبالمهندس التقني المكلف بالموقع اإل لوشعبد ال
 

الذي استقبلنا في مكتبه من  حسين خلدونكانت المقابلة األولى مع السيد 
ة دام الحوار قرابحيث  رشيد عساسلى مكتب إثم انتقلنا  60:61إلى  64:01الساعة

وأخيرا انتقلنا الى مكتب التقنيين وأجرينا  ،61:44إلى  60:44من الساعة  دقيقة 01
واطلعنا على مختلف  61:01إلى  61:64من الساعة المقابلة مع المسؤول التقني 

 لتسيير الموقع. سخرةالمالتقنية الوسائل 
 

تسجيل و الباحث والمبحوثين على إجراء المقابلة ساعد الجو الرسمي والهدوء كما 
 عن طريق مسجل للصوت.  ،المقابلة
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 تحليل المقابلة: .1
 

 :طريقة تحليل البيانات 
لمبحوثين ا، قمنا بتفريغ ما سجلناه حرفيا بهدف تنظيم أقوال بعد تسجيل البيانات

يجاد شكل لعرضها، تم ادراج اقوال التي صرح  تي تحدثوا غة اللبالالمبحوثين بها وا 
 .بها، ثم قمنا بترجمة المقاطع التي تحدثوا بها باللغة العامية والفرنسية

 المراجع والمصادر.مة التحليل الذي استندنا فيه الترج يلي 
 ولقد اتبعنا الدليل التالي للرموز:

 التعريف بالمبحوث. )  ( 6
 .اضافي......كالم  4
 كالم المبحوث كما هو مسجل. [  ] 4
 ترجمة المقاطع.»  «  0
 "  " التهميش من المراجع. 1
 توضيحات. -    - 1
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I. دعنا نتكلم عن الموقع بصفة عامة 
 

 ما هو تاريخ تأسيس الموقع؟ -1
إنشاء ى إللجأت أغلب المنظمات والنقابات والكثل السياسية واألحزاب السياسية 

وتقدم برامجها المختلفة من مواقع خاصة بها تعبر عن وجهة نظرها تجاه األحداث، 
لة لكترونية كوسيإاتخذت بعض األحزاب السياسية الجزائرية مواقع حيث ، خالله

من بين هذه األحزاب حزب جبهة التحرير الوطني  ،استراتيجية لتواصل مع الجمهور
، المسؤول عن الموقع االلكتروني رشيد عساس) حسب ما صرح:فقد تأسس الحزب 

  .]م4464ديسمبر  [(،للحزب
 

  التحليل:
أشهر قبل اإلعالن عن موعد  ثالثأنشأ  أن الحزب هذا التاريخنالحظ من خالل 

نستنتج إذن أن الغرض ، م4460مارس  44الحملة االنتخابية التي صادفت بدايتها 
لكترونية " تلعب المواقع اإل ،إنشاء الموقع كان بهدف الترويج للحملة االنتخابية من

الخاصة بالحزب جزءا مهما بصفة خاصة في الحمالت بحيث تعيد توجيه متصفحي 
 1سياسيين الذين يديرون حمالتهم أثناء االنتخابات"النت إلى ال

 

 نشاء الموقع؟إماهي المبررات التي دفعت بالحزب إلى  -2
اتفق كل المبحوثين على أن المبرر األساسي إلنشاء الحزب هو مواكبة موجة 

ن جمهور يكا[ :(في الحزب المكلف باإلعالم، حسين خلدون) قالحيث  التكنولوجيا
حتى  connectéكاين يحبو فايسبوك تلق الناس  les jauneمش غير  les jauneآخر هم 

بغي ترصد ما ينالزم سياسة إعالمية أو خريطة اإلعالمية  ك  و  ر  ، د  ......يطلع النهار، 
  ]يوجه لتلك الفئة

                                                             

 . 014مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، فليب ماريك،  1 
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  :المقطع ترجمة
 ليس الشباب فقط ألن هناك من يحب الفايسبوك، هناك جمهور آخر هم الشباب»

طلوع النهار، يجب على السياسة  ىلة بشبكة األنترنت حتحيث تجد الناس متص
 «اإلعالمية أو الخريطة اإلعالمية أن ترصد ما ينبغي أن يوجه لتلك الفئة.

 

عن هذا  ، المسؤول عن الموقع االلكتروني للحزب(رشيد عساس) لقد أجاب
، ألن مجال اإلعالم الرقميرات في مبررات هي مسايرة ومواكبة تطو  [:السؤال قائال

كل المعلومات تصل في وقتها وتصل بالكيفية مناسبة وعلى أوسع نطاق، عبر هذه 
 ] الوسائل المتطورة.

  
 التحليل:

جيا هو مواكبة التكنولو إلنشاء الموقع بررات الممن أهم لقد صرح المبحوثين أن 
و الموقع هالحديثة لكن يظهر من خالل تاريخ إنشاء المواقع أن أهم مبرر إلنشاء 

 قاعدة جماهيرية واسعةل لتسويق قناعاتهموذلك  م4460الحملة االنتخابية لرئاسيات 
من أهم األسباب التي دفعت إلى استخدام فمن أجل ضمان الفوز في االنتخابات، "

االتصال اإللكتروني في الحمالت االنتخابية المعاصرة التراجع الواضح في وسائل 
مشاركة المواطنين في التصويت في االنتخابات، األمر الذي دفع إلى البحث عن 

، ووجد مخططو هذه الحمالت أن  الوسائل التي يمكن أن تدفعهم إلى المشاركة
 ن وبأقل تكلفة ممكنة، األمراستخدام هذه الوسائل يحقق الوصول إلى أكبر عدد ممك

 1الذي يساعد على ترشيد استخدام الموارد المالية في الحمالت االنتخابية." 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .462، مرجع سابق، صالتسويق السياسيعالء بسيوني الرميلي،  1  
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 ماهي وظيفة موقع حزب جبهة التحرير الوطني؟ -3
، المسؤول عن الموقع االلكتروني رشيد عساس) عن هذا السؤال قد أجاب

وظيفة حزب جبهة التحرير الوطني هي التعريف بتاريخ الحزب برنامج  [للحزب(: 
ومواقف الحزب، نشاطات قيادات الحزب التعريف بالقانون األساسي للنظام الداخلي، 

كل و تعريف بقيادة عبر الموقع، تعريف بمختلف القيادات المنتخبة هيئات برلمانية 
دولة، ليب الاالقة بالحزب في دو ، تبرز كل النشاطات التي لها عأنشطة تاع الحزب

نشاطات رئيس الجمهورية، وزير األول، إضافة الى هذا تنشيط انخراطات الرقمية 
 ] مبادرة ينفرد بها جبهة التحرير وطني. site انخراط عبر

 

 :المقطع ترجمة
 «وكل أنشطة الحزب، انخراط عبر الموقع.»
 

 التحليل:
كتروني لم به الموقع اإلالدور الفعال الذي يقو  حزب جبهة التحرير الوطني أدرك

ل إلى تتبع كل صي، وقد به والترويج لسياستهفي التسويق ألفكار الحزب والتعريف 
 عرض أولوياتهترتيب بما أن الحزب هو موالي للسلطة فإن من نشاطات الرئاسية ال

في حزب  سياسي، " يتميز االتصال ال نشاطات الرئيس ثم الوزير األول بعدها الوزراء
السلطة بالديماغوجية وتحوله الى إعالم غرضه األساسي اإلعالن عن الزيارات 

يسمح زيادة على ذلك ، 1." همخطبؤولين واستقباالتهم وتنقالتهم و الرسمية لمختلف المس
ة ألنه يساعد في توسيع عضوي ،التسجيل رقمياب نخراطاالللراغبين في  الموقع

  .المناضلين بسبب الغاء العامل الجغرافي والبيروقراطي
 
 

                                                             

، مرجع سابق، "(6224-6292والممارسات )السياسة اإلعالمية الجزائرية: المنطلقات النظرية "صالح بن بوزة،  1  
 .02ص
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المهندس التقني المكلف  ،لوشلعثمان عبد ال) خصوص االنخراطبفقد أشار 
على مشكل االحتكار في االنخراط، تجي ضى  الحزب ق   [: بالموقع االلكتروني للحزب(

ل  ب ن  ع مي يش  ن  د  اع  س  واحد من مستغانم باش ينخرط قول المسؤول هذا ما ي   و اش    ،ن د خ 
ي عند عساس، بطاقة انخراط رقمية أولية، ف ال يده ا وانتهى  siteي دير  يدخل ل  ي ع م ر  وج 

 ] مر.أ
 

 :المقطع ترجمة
قضى الحزب على مشكلة االحتكار في االنخراط، يذهب واحد من مستغانم إلى »
محافظة القريب منه من أجل االنخراط، يرفضه المسؤول ويدخل ابن عمه بدل منه، ال

لكن اآلن يذهب مباشرة إلى الموقع يمأل استمارة المشاركة تصل عند رشيد عساس 
 « ر.المسؤول عن االنخراط يصادق عليها وينتهي األم

 

 التحليل:
الغير شكل االتصال العمودي و من  فانتقلالحزبي المركزية  اإللكترونيألغى االتصال 

 موريس دوفرجيهمباشر وقد تطرق إلى هذا األمر األفقي والتصال لى االإمباشر 
اتصال بين قادة ومجموعات القاعدة وهو أساسيا هو يعتبر االتصال األفقي "حيث 

 1الترابط." في األحزاب غير مباشرة
 

ماهي االستراتيجيات التي يوظفها حزب جبهة التحرير الوطني إلقناع  -4
 الجمهور عبر موقعه الرسمي؟

رشيد )فيما يخص اإلجابة على االستراتيجيات التي يوظفها الحزب فقد أجاب 
قناع تتمثل في استراتيجيات اإل[ ، المسؤول عن الموقع االلكتروني للحزب(:عساس

ن   من خاللقدرات المناضلين على التبليغ والترويج  ا الموقع عبر وسائط أخرى ، ع 
ن ا الفايسبوك، بصح الصفحات الرسمية أكثر رواجا، اآلن كانوا في الموقع  التويتر، ع 

                                                             

 .16، مرجع سابق، صاألحزاب السياسيةفرجيه، و موريس د 1  



عرض نتائج تحليل المقابلة الفصل األول:                    اإلطار التطبيقي   
 

332 
 

يُبوا ن شاطنا عبر الموقع ، خ   ع اي ا صحاب الجنوب  وقالوا نحن سعداء أننا ن ص   ةي  ل  م 
خلية وساطة ، اآلن قنوات الخاصة  644في جميع المحافظات عنا  Partoutن ا ت اع  

الحدث في  Partoutا مراسلين ن  ع   Partoutا منتشرين ن  يتبعوا أنشطة عبر الموقع ، ح  
 ين في الموقع ، الموقع يساعد قوة الحزب في هذه الوسائل، الحمدح   ل  ياليزي ن ل ق او ه  ف  
ي ل يم ا  ٌقوه  في التعددية.هلل ش  ٌقوه  في الحزب الواحد اآلن ن ح  ن اش  ن ح   ]ق د ر 

 

 :المقطع ترجمة
وقع في قدرات المناضلين على التبليغ والترويج عبر الم قناعتتمثل استراتيجيات اإل»

 ،، عندنا التوتير، الفايسبوك، لكن الصفحات الرسمية هي أكثر رواجاوالوسائط المتعددة
اتصال مع أصحاب الجنوب ، وقالوا بأنهم سعداء ألنهم يجدوا أنشطتهم اآلن كنت على 

خلية  644عبر الموقع، خلية الحزب في كل مكان، وفي جميع المحافظات، عندنا 
وساطة، اآلن القنوات الخاصة يتابعون أنشطة الحزب عبر الموقع، نحن منتشرين في 

قع، نجدوه في الحال في المو  كل مكان وعندنا مراسلين في كل مكان، الحدث في إليزي
الموقع يساعد، قوة الحزب في هذه الوسائل، الحمد هلل الشيء الذي لم نحققه في 

 «الحزب الواحد، اآلن نحققه في التعددية.
 

 التحليل:
يتضح من خالل هذا التصريح أن الحزب يعتمد على القاعدة )المناضلون( لترويج 

قبل " لقد جعلت األنترنت تداخال بين المرسل والمستسياسته عبر الوسائط االلكترونية 
أن األنترنت جعلت المرسل هو في تحرير مضمون الرسالة ، وحيث يمكن القول 

المستقبل، فقد أتاحت األنترنت هذه الخاصية لمستشاري التسويق السياسي، حيث 
كترونية، لمكنت مستشاري األحزاب والمتلقيين من أن يشاركوا في تحرير المواقع اإل

بمعنى أن يكون القائد متلقي ومرسل في ذات الوقت، كإتاحة الفرصة للناشطين من 
المناضلين لتشكيل مجموعات على مستوى الواليات المختلفة من خالل روابط على 
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مواقع األحزاب معدة لذلك ، وهنا يقوم المشارك بإدارة هذا الرابط من حيث المضمون 
يعتمد فقط على الموقع الرسمي بل يعتمد على الشبكات  الحزب الكما أن  1والشكل."

ومواقع التواصل االجتماعي مثل الفايسبوك نترنت "يتم استخدام األحيث االجتماعية 
اية من نحاء العالم، بدأوتويتر وغيرهم في االنتخابات والدعاية السياسية في جميع 

 2االنتخابات المحلية ووصوال لالنتخابات الرئاسية."
 

إلى كثرة خاليا الحزب وانتشارها واتصالها مباشرة بالموقع  المبحوثأشار  وقد 
قوة الحزب ف ،ركن الخريطة التفاعلية للمحافظاتاإللكتروني للحزب موقع الحيث توجد ب

 Joseph laــ ،جوزيف البالمبارا»تكمن في توسعه محليا وهذا ما ذهب إليه 

palombara» ،« ميرو ووينرMyron weiner»"  ال يتوقف عمل الحزب على المستوى
 3الوطني بل عليه امتداد إلى المحلي، هذه الميزة تخصه عن المجموعات البرلمانية."

 

 ؟ logo ماهي المؤشرات التي تعتمدون عليها في وضع الرمز -5
صدر رموز تت ثالثلكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني يتضمن الموقع اإل

ب( ، المسؤول عن الموقع االلكتروني للحز رشيد عساسالصفحة الرئيسية حيث يقول )
في الوسط هو المؤتمر العاشر يتبدل من خمس  اَلِلي [يشرح من خالل الموقع: وهو

شعاره التجديد والتشبيب،  م4444إلى  م4461سنوات الى خمس سنوات هذا من 
رمز جبهة التحرير الوطني ال يتغير شعاره من الشعب إلى الشعب، على اليمين  اَلِلي

استعملوا الرئيس في الحملة  اَلِليأما على اليسار تعاهدنا مع الجزائر فهو رمز 
  .] باعتباره رئيسا للحزب م4460االنتخابية 

 
 
 
 

                                                             

دراسة على حملة انتخابات -استخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسيخيرت عياد،  1  
 .بالتصرف000مرجع سابق، ص ، 2002الرئاسة األمريكية 

دارة االنتخاباتعبد الرزاق الدليمي،  2    . 414، صمرجع سابق، اإلعالم وا 
3 Frédéric Lambert, Sandrine Lefranc ,50 fiches pour comprendre la science politique,  

Op .Cit, p140. 
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 :الكلمة ترجمة
 «الذي»
 

 التحليل:
توظيف حزب جبهة التحرير الوطني لثالثة رموز يحمل دالالت إقناعية فالرمز إن 

ة وحماي أيقونات الزراعة والصناعةاألول هو رمز جبهة التحرير الوطني يتضمن 
و الرمز الثاني كان للمؤتمر العاشر للحزب  وشعاره كان من الشعب إلى الشعب الوطن 

 عليه كتابة المؤتمر العاشر و شعاره هو زيادة احتوى على نفس ايقونات الرمز األول
التجديد والتشبيب، أما الرمز األخير وهو رمز الحملة االنتخابية الذي استعمله المترشح 
عبد العزيز بوتفليقة وشعاره كان تعاهدنا مع الجزائر نالحظ من خالل هذا التوظيف 

 ستميل عاطفةحمل دالالت ذات مرجعية تاريخية واجتماعية تالثالثة ت زو أن الرم
 . المتلقي

 

الرمز ف  ،يعتبر توظيف الرمز من العوامل المساعدة على تحقيق اإلقناع"  حيث
هو عالمة تدل على موضوعها، وهو تبسيط وتجسيد للحقائق المجزئة، وتمثل الرموز 

 بين األفراد والجماعات يحتاج إلى استخدام السياسية القيم االجتماعية، إذ أن االتصال
ركة ، على أن يتفق هؤالء األفراد والجماعات على معناها، وهذه الرموز رموز مشت

تستخدم بصورة كبيرة في كسب الرأي العام) فبعض الكلمات أو الفقرات أو الحكم أو 
األمثال أو الشعارات أو الصور أو التماثيل( تصبح رموزا مشتركة بالنسبة للجماهير 

لنفسها عددا من الرموز التي تتمسك بها،  الكبيرة، إذ أن األحزاب والكيانات تنشىء
وهذه الرموز لها عالقة وثيقة باالتجاهات المرغوبة وغير المرغوبة وهذا ما يثير 

، والعملية الدعائية تقوم على استعمال الرموز الجماهيراستجابات عاطفية قوية لدى 
  1."واستغاللها بهدف التأثير في اإلطار المرجعي للجمهور

                                                             

 .694، مرجع سابق، ص أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  1 
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، ، الجزائركانت تحمل دالالت الشعبحيث لشعارات  بالنسبةونفس الشيء 
"أصبح الشعار من أهم لقد الشباب وهي كلمات قوية تلعب على أوتار العاطفة، 

عليها الحملة االنتخابية من أجل التأثير بشكل سريع في الناخبين، الدعائم التي تعتمد 
"فالشعار أداة تمييز  1وخاصة عندما تكون فرص النجاح في االنتخابات متقاربة."

قدم ، فهو ياالنتخابي أو مرحلة زمنية معينة رشحمللحزب أو القائد السياسي أو ال
الفكرة بصورة مختصرة فضال على الداللة اللغوية لكلمات الشعار في اإليماء للجمهور 

 2للجمهور لحل مشاكله جميعها بإتباع الطريق الذي يستهدفه القائم بالدعاية."
 

II.  2014سنتحدث عن الحملة االنتخابية لرئاسيات واآلن 
جبهة  عن حزب عبد العزيز بلعيدتسابق على قصر المرادية ستة مترشحين هم 

لي ععن حزب العمال الجزائري،  لويزة حنونمترشح حر،  علي بن فليسالمستقبل، 
زيز عبد العجزائرية، الجبهة الوطنية العن  موسى تواتيو، 10عن عهد  فوزي رباعين

عن حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، انطلقت  بوتفليقة
 64وانتهت يوم  م4460مارس  44رسميا في  م4460الحملة االنتخابية لرئاسيات 

ية بقصد اتصالعند منتصف الليل فاعتمد كل مترشح على استراتيجية م 4460أفريل 
 الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين.

 

االستراتيجيات التي اعتمدها الحزب لتغطية حملة المترشح الحر عبد  ماهي -1
 العزيز بوتفليقة؟

خابية على مخطط الحملة االنتفيعتمد نجاح الحملة االنتخابية على التخطيط الجيد "
أن يستخدم التقنيات العالية للوصول إلى الناخبين لتحقيق الغرض من الحملة 

  3".القضايا لتحقيق استمالة الناخبين وتحقيق أهداف الحملة، وتوظيف كافة االنتخابية

                                                             

 612، مرجع سابق، ص االتصال السياسي في الجزائر ،وآخرون فضيل دليو 1 
 .694، مرجع سابق، ص أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  2 
 .609، ص المرجع نفسه 3 
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ستراتيجية التي اعتمدها فريق حزب جبهة التحرير الوطني خالل االفيما يخص 
، المسؤول عن رشيد عساس)إجابة  تمثل في م4460الحملة االنتخابية لرئاسيات 
ل ت ي ن   ت  ر  اد   [الموقع االلكتروني للحزب(: م  د ار ت  حملة مع المجموعة ال ٍلي هي أحزاب ح 

ت  والجمعيات ومنظمات داعمة للمترشححزب  a peut pré 01المساندة كانت  ، ود ار 
  ] محافظات.ا كل ن  د  ن  استراتيجية لوحدها كما ج   احملة لوحدها بمعزل وكان عنده

 

 :المقطع ترجمة
قامت بحملتين قامت بحملة مع المجموعة وهي أحزاب مساندة كان عددها بالتقريب »

حزب وجمعيات ومنظمات داعمة للمترشح، وقامت بحملة لوحدها بمعزل عن  01
 «المجموعة وكان عندها استراتيجية لوحدها كما جندنا كل المحافظات.

 

 التحليل:
 كل تحرير الوطني جنداتضح لنا من خالل إجابة المبحوث أن حزب جبهة ال

في حملتين حملة مع  كما أنه شارك ،اإلمكانيات البشرية والمادية إلعداد الحملة
، فقد كثفت كل طاقاتها من أجل ها مع فريقهة أعدللمترشح وحملالمجموعة الداعمة 
لتدابير ا " يقوم المرشح أو من يمثله باتخاذ ،عبد العزيز بوتفليقةتدعيم المترشح 

قيق أهداف الحملة االنتخابية من خالل االستخدام الهادف والمنظم العملية لتح
المادية والفنية والبشرية وا عدادها اإلعداد الجيد وتحقيق التنسيق  والمستمر لإلمكانات

لقوى والكفاءات اإلعالمية المتاحة في إطار سياسة كذلك توظيف او  والتكامل فيها
عامة وبرامج محددة يجري تنفيذها بأجهزة إدارية وتنظيمية لدعم الوالء االنتخابي 

 1."لتي تضمن له الفوز في االنتخاباتعلى نسبة األصوات اللمرشح وضمان حصوله 
 
 

                                                             

 .11، مرجع سابق، صإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  1  
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تالف األحزاب له دورا كبيرا في    ،مهورتعبئة الجفالمنظمات والمجتمع المدني وا 
"تؤدي منظمات المجتمع المدني دورا مهما في الحملة االنتخابية وخاصة تلك حيث 

المتواجدة في الدائرة االنتخابية للمرشح، ومهمة المرشح العمل على تحضير قائمة 
بهذه المنظمات وتحديد المؤيد منها ويمكن لهذه الجماعات المدنية المساعدة بعدة 

المساعدة في حملة التبرعات، المشاركة في التوعية العامة كحشد األعضاء، طرق 
 1".للناخبين

 

III.  من خالل الموقع االلكتروني  م2014عن الحملة االنتخابية لرئاسيات التحدث
 الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني؟ 

 44وم يمن تتبع موقع حزب جبهة التحرير الوطني كل مجريات الحملة انطالقها 
نشاطات )خطابات مكتوبة، أفريل وقد تضمن  64إلى غاية انتهاءها  م4460مارس 

موعة مجمدير الحملة الوزير األول عبد مالك سالل و بها التي قام  فيديوهات، صور(
والحملة التي قام بها الحزب من أمينها الداعمة للمترشح األحزاب والمجتمع المدني 

 ائل التي بعثها المترشح عبد العزيزوالرس ورؤساء المحافظةالعام واللجان المركزية 
 .بوتفليقة

 

 الشكل العام للموقع  أ
 كم كان عدد زوار الموقع في تلك الفترة؟ -1

 الثةثلقد كان ] ، المسؤول عن الموقع االلكتروني للحزب(:رشيد عساسصرح )
 ماليين بالتقريب[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  1
 614، مرجع سابق، صإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  
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 التحليل:
وعد سبق مالموقع الذي تاريخ إنشاء  إلىنظرنا ما معتبرا إذا  رقميعتبر هذا ال
إلى  ، فأثناء الحمالت االنتخابية يكثر التعرضأشهر تقريبا ثالثةب الحملة االنتخابية

بين  ومتابعة التنافسلكترونية وذلك للبحث عن األخبار وسائل اإلعالم بما فيها اإل
باب أن من األسفقد تبين " ،األحزاب وهذا ما لمسناه من خالل دراسة ميدانية قمنا بها

البحث عن  هيعلى مواقع األحزاب السياسية الجزائرية  لالطالعالتي تدفع المبحوثين 
الجديد، التنافس بين مختلف األحزاب السياسية، البحث عما ال يقال في الميديا 

  1التقليدية."
 

 ،ففي هذه الفترة بالذات يكثر نشاط األحزاب وخاصة التنافس بين األحزاب
فالجمهور يتجه إلى وسائل اإلعالم أثناء األحداث السياسية الهامة كمصدر من 

 مصادر الحصول على المعلومات.
  
ورة، نص، ص-ماهي المعايير التي تستندون إليها في تحديد موقع الرسالة  -2

 -يمين، وسط، يسار-عموديا  -أعلى، مركز، أسفل-أفقيا  - فيديو، صوت
 ية؟ في الصفحة األولى ام الثان

فيما يخص اإلجابة على المعايير التي يستند عليها الحزب في تحديد موقع الرسالة 
، المسؤول عن الموقع االلكتروني رشيد عساس)في الموقع االلكتروني أجاب 

 ب ٌروٌتوُكول ي يعني في كل شيء حتى في الصور كل شيءترتيب هو للحزب(: ]
األول، األمين العام في غياب الرئيس ، الوزير ، رئيس حزب، ثم األمين العاممدروس

 [يكون دائما فوق.
 

                                                             

، مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، "األحزاب السياسية واإلعالم الجديد"عيسى عبدي نورية،  1 
 . 442، ص4461الجزائر، كنوز الحكمة، العدد السابع، السداسي األول 
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 التحليل:
 ،يخضع ترتيب الرسالة في موقع حزب جبهة التحرير الوطني إلى ترتيب برتوكولي
ن إرئيس الحزب الذي هو نفسه رئيس الجمهورية في أعلى ويليه األمين العام وهكذا " 

في  أهم عناوين الموقع شاشة الكومبيوتر، تعرض نصف الصفحة، لذلك يجب وضع
 1النصف األول من الصفحة، ثم يتدرج في العناوين من األهم إلى المهم وهكذا."

 

فترة  في–لموقع امن خالل ماهي الوثيرة التي تعتمدونها في تغطية المضامين  -3
 ؟-الحمالت االنتخابية

حمالت لفيما يخص وثيرة تغطية أنشطة الحملة خالل الفترة الزمنية المحددة    
ذه التغطية استراتيجية لهعبر موقعه الوطني بية فقد اتخذ حزب جبهة التحرير ااالنتخ

 généralement، المسؤول عن الموقع االلكتروني للحزب(:] رشيد عساسفقد صرح )
ر  زاتبدأ محتشمة لكن هذه المرة العكس بدأت مكثفة  ان ا أل خ  م  و ي  أ س  دت، ثم ه د ات  ش 

ل ي  ل ي اإلب اش  ت خ  .[أخر نشاط يبقى في الذاكرة ن خ  ر    قناع أل  خ 

 :المقطع ترجمة

تبدأ قليلة لكن هذه المرة العكس بدأت مكثفة ثم قل نشاط كانت  األحوالفي أغلب » 
ك حتى تترك أخر نشاط يبقى في الذاكرة نتر  ،زاد النشاط األسبوع األخيرفي  ،نوعا ما

 «قناع لألخير.اإل

 

 

 

                                                             

 .646، صسابق مرجع، مهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب،  1  
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 التحليل:      

ت الحمالأنشطة لى استراتيجية تخص وثيرة تغطية يعتمد مصمم الحملة ع 
ر التبادل في خلق األث" وثيرةفقد وظف حزب جبهة التحرير الوطني خابية تناال

حيث تبدأ الحملة بمقتضاها بداية قوية ثم تتناقص ثم تقوى مرة أخرى،  *اإلعالمي
بهدف التركيز اإلعالمي في أوقات معينة ومواصلة الحملة من دون انقطاع طوال 
ذاعتها في  مكان نشر المادة اإلعالمية وا  المدة الزمنية المحددة للحملة االنتخابية، وا 

 1زئي ومرحلي مستمر للحملة االنتخابية."تقييم جعدد من الوسائل والتمكن من اجراء 

اتضح لنا من خالل االطالع على األرشيف أن اليوم التاسع عشر من الحملة  -4
ما  م2014أبريل  12و 10والواحد وعشريين معطل حسب التقدير الزماني يوم 

 تبريركم لذلك؟

دس المهن عثمان عبد الللوشحيث أجاب ) ،أشار في هذا الشأن المهندس التقني
ألن  ،واجه عدة صعوبات FLNموقع  [التقني المكلف بالموقع االلكتروني للحزب.(:

ل ب اال  ك بلي ك اي ن  ب ز اف  ه اك ار  لي يبغوا يخترقوا موقع  ، ك اي ن  كثير من أحزاب FLNع 
السياسية وعلى رأسهم بن فليس كان يهدد في الموقع من بريطانيا ومن كندا، لكن 

ش  رغم أن موقع الرسمي لرئيس الجمهورية توقف الموقع واج ب ص  مرات،  عأربه وما ح 
FLN .لم يخترق [ 

 

 

                                                             

لبداية المحدودة ا-4القوية والتناقص التدريجي، البداية-6يما يخص وثيرة تغطية الحمالت: استراتيجيات ف أربعهناك  *  
-0دة الزمنية للحملة االنتخابية التوازن هو شكل تتوازن المادة االتصالية على امتداد الم-4والتزايد التدريجي،

 تبدأ قوية تم تتناقص ثم تقوى. التبادل في خلق األثر اإلعالمي
 .41، مرجع سابق، ص الحمالت االنتخابيةزكرياء بن صغير،  1  
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 : المقطع ترجمة

 ألن كما تعلم هناك الكثير ،موقع حزب جبهة التحرير الوطني واجه عدة صعوبات»
من قراصنة الحاسوب الذين يريدون اختراق موقع حزب جبهة التحرير الوطني، هناك 

حيث كان يهدد في الموقع من  *بن فليسالكثير من األحزاب السياسية وعلى رأسهم 
بريطانيا ومن كندا، لكن الموقع صمد ولم يتوقف رغم أن الموقع الرسمي لرئيس 

 «مرات، وحزب جبهة التحرير لم يخترق. أربعوقف ت **الجمهورية

 التحليل:

 اتطرق المهندس التقني في هذا المجال إلى عملية القرصنة التي يتعرض إليه
الموقع خاصة خالل الحملة االنتخابية من قبل المنافسين حيث يلجأ بعض المترشحين 

بأسلوب  األسلوب ، يسمى هذامإلى استخدام األساليب الغير شرعية للوصول إلى هدفه
المرشح عن دائرة المنافسة االنتخابية في اللحظات  هذا األسلوب يحجب"، الحجب
 1حيث يعتبر من أساليب الغير الشرعية للحمالت االنتخابية." ،الحاسمة

المباشر للرسالة السياسية في حمالت االقتحام الهجومي عبر  االختراق"إن 
ن المترشح المنافس يعي قوة الوسائل أنالحظ  2 اإلنترنت ليس في الواقع عمليا."

 ن هذا المترشحأالرقمية في فترة الحمالت لدى حاول اختراقها، كما ال يغيب عنا 
كان في فترة سابقة رئيس حزب جبهة التحرير الوطني إذن هو على علم  ،المنافس

نه أ حزب جبهة التحرير الوطني له حصة واسعة بدليلكما أن ببعض استراتيجياتها، 
 .فائز في االنتخابات التشريعية األخيرة لدى فهو المستهدف األول من قبل المنافسين

                                                             

 هو أحد المترشحين الستة، شغل منصب رئيس حكومة سابق، وأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني * 
 .4440-4446من

 
 outiflika.com.www B                              هو الموقع الرسمي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة:  **

 .694، مرجع سابق ص ، أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول 1  
 .411مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، فليب ماريك،  2  
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، الناخبين " إن الحزب الذي يتمتع باألغلبية، أو لديه الحصة األكبر من سوق
 1عادة ما يتعرض هذا لهجوم مستمر من أطراف مختلفة وباستراتيجيات متعددة." 

المهندس التقني المكلف بالموقع  الللوشعثمان عبد )س كما طرح لنا المهند
نة حيث ها الحزب في حالة القرصاالستراتيجية البديلة التي اتخذااللكتروني للحزب.( 

قال:]حنا عنا موقعين موقع في الجزائر وموقع غير موجود في الجزائر ،هو نفس 
هو نفس الموقع، من بكري عنا  www.PFLN.INFO و  www.PFLN.DZالموقع 
ن ا حلين ، موقعين ايمًا ع  ب س   la solution (B)و la solution (A)د  ل ق ش  من ي ح  ا ن غ   الموقعم 

ل ق  ونحن في قلب المعركة.[  ن غ 

 :المقطع ترجمة

موقعين، موقع في الجزائر، وموقع غير موجود في الجزائر، هو نفس الموقع  عندنا»
www.PFLN.DZ  و www.PFLN.INFO   هو نفس الموقع، نملك موقعين منذ نشأت

عندما يتوقف الموقع، كيف )أ( و )ب(، ال نغلق الحل  حلين،دائما عندنا  الموقع،
 «نغلق ونحن في قلب المعركة.

 التحليل:

وقعه استراتيجية في تسيير منالحظ أن موقع جبهة التحرير الوطني يعتمد على 
، فإذا "ب"وموقع  "أ"موقع بنفس مواصفات  موقعينلكتروني، تتمثل في تصميم اإل

بر االنتخابية أين ع وخاصة أثناء الحملةتعطل األول أو تم قرصنته يوظف الثاني 
ة البديلة فالخط، عنها بقلب المعركة حيث يكثر في هذه المرحلة نشاط العمل الحزبي

هي ضمان لحسن التسيير، وحل سريع لألزمات الطارئة، حيث "تساعد الخطط البديلة 
 2".على تخطي المخاطر بما يضعه من تنبؤات بالظروف المفاجئة وغير المتوقعة

                                                             

 .11مرجع سابق، صالتسويق السياسي واإلعالم، راسم محمد الجمال، خيرت معوض عياد،  1 
 .19، مرجع سابق، ص إدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  2 

http://www.pfln.dz/
http://www.pfln.info/
http://www.pfln.info/
http://www.pfln.dz/
http://www.pfln.info/
http://www.pfln.info/
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لرئاسيات ماذا أضاف موقع حزب جبهة التحرير الوطني للحملة االنتخابية  -5
 مقارنة بالحمالت السابقة؟م 2014

إلى الجماهير، وتطوير إنشاء الموقع في توصيل رسالة الحزب أهمية تتمثل 
ي ، المسؤول عن الموقع االلكترونرشيد عساسوتحديث الرسالة اإلعالمية فقد صرح )

 c’est un contact, c’est un motive, des informations qui a touché desأضاف : ]للحزب(

millions des consultants   ٌعوا م  ٌمع ات  وي س  روش  ل ت ج  ، بالتأكيد إضافة ناس ل م ح ض 
ا ن ٌقولُو   ماليين تزور الموقع هذه ث ل ث  الخطب من خالل الموقع، هذه إضافة ، ل م 

ُهم   ع ال  على ب ع ض  ب  عدد حضور في التجمعات ش  س   144ألف ،  044إضافة لو ن ح 
 .[maximumألف 

 :المقطع ترجمة

تمس ماليين المستخدمين، بالتأكيد إضافة، ، ومعلومات تحفيزو  ، هي تواصلأضاف»
الناس الذين لم يحضروا التجمعات يمكن أن يسمعوا الخطب من خالل الموقع، هذه 

ذ قولنا بأن  دد ع إذ قمنا بإحصاء، تزور الموقع هذه إضافةماليين  ثالثإضافة، وا 
 «ألف على أكثر. 144ألف،  044الحضور في التجمعات كم على بعضهم 

 التحليل:

لكتروني في فترة الحمالت االنتخابية بمرور كم هائل من يسمح الموقع اإل
ات تمكن المرشحين من تقليص المسافكما  ،بسرعة عالية وبتكلفة رخيصة، المعلومات

عن طريقه يمكن حشد جماهير عريضة ال ف، وجودة بينهم وبين جمهور الناخبينالم
مخاطبة جماهير واسعة وفئات " تمكن المرشحين من حيثقاعة تجمعات، عبها و تست

 1اجتماعية مختلفة، في وقت قصير وبتكلفة أقل مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى."

                                                             
 .640، مرجع سابق، صاالتصال السياسي في الجزائر، وآخرون فضيل دليو 1
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" لقد غيرت التكنولوجيا في أسلوب حياتنا، وكنتيجة لذلك فما نتوقعه في عملية 
الحمالت االنتخابية قد تعرض لمراجعة أساسية، ذلك ألن الحمالت أصبحت تعتمد 

لم تعد التجمعات السياسية ميسورة كما كان الحال ، و القصيرة المقتضبةعلى الخطب 
فيما مضى، بل أصبح من العسير تجمع عدد كبير من الناس لسماع الخطابات 

لتسلية المواطن بالنسبة لتنوع أشكال االسياسية وذلك بسبب الضغط الكبير على وقت 
 1والتعليم والمنافسة."

 التفاعلية ب
التفاعلية على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية "تطلق سمة 

 2االتصال تأثير في أدوار اآلخرين وباستطاعتهم تبادلها"
 

لقد استحدثتم أثناء الحملة ركن همزة وصل لخلق التفاعل ممكن أن تشرح لي  -1
 كيفية العمل به؟

ناء فترة أثلكتروني للجبهة التحرير الوطني موقع اإلالظهر ركن همزة وصل في 
 69وذلك لعرض مستجدات وتطورات الحملة االنتخابية لرئاسيات  الحملة االنتخابي

ما ك ولخلق ديناميكية وتبادل بين مختلف الفاعلين والنشطاء في الحملة ،4460أفريل 
إمكانية ادراج المادة عن طريق الموقع أو عن طريق الصفحة  مصمم الموقع وفر

وقع المهندس التقني المكلف بالم عثمان عبد الللوشاب )، لقد أجالرسمية للفايسبوك
ة مع وا بشكل جيد لتفعيل عمل الحملة االنتخابيلُ اع  ف  ت  ] كانوا ي   االلكتروني للحزب.(:

، نشاط كبير كان معموال به في الحملة االنتخابية كان تفاعل على  FLNأحباب 
 [من خالل بعث صور. ،الفايسبوك

 

                                                             
 .444، صمرجع سابقنترنت، الميديا الجماهيرية واأل ، رأحمد بد 1
، العدد األول 41، مجلدمجلة جامعة دمشق، "الجديد في عصر المعلوماتاإلعالم "سميرة شيخاني،  2

 .001، ص 4464والثاني،
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 :المقطع ترجمة
رير ملة االنتخابية مع أحباب جبهة التححيتفاعلون بشكل جيد لتفعيل عمل الكانوا »

، نشاط كبير كان معمول به في الحملة االنتخابية، كان التفاعل عبر الوطني
 «من خالل بعث صور. ،الفايسبوك

 

 التحليل:
لقد تفاعل المستخدمين مع الحملة االنتخابية من خالل ارسال صور عبر صفحة 

ا في ركن همزة وصل أي لموقع جبهة التحرير الوطني وعرضه *الرسمية فايسبوكال
فاعلية يخص الت مافي، إن المستخدمين يتعاطون مع الشبكات االجتماعية عبر الموقع

رأسها  علىتعاملهم أكثر مع مواقع التواصل االجتماعي و لوهذا راجع  أكثر من الموقع،
ورا الفرصة لتقديم صبإتاحة بين األنترنت للناخ تسمح" حيثالفايسبوك، عموما 

ليات للمرشحين هذه الصور تعبر عن فعا اإللكترونيفتوغرافية لنشرها على الموقع 
خاصة بالحملة، كما تتيح فرصة لتقديم لقطات فيديو قاموا بتصويرها تساعد في الحملة 

شح ر ، وقد كان كثير من هذه اللقطات تتعلق باألنشطة التي يشارك فيها الماالنتخابية
  1المنافس."

 

فحة تم تحميله من صواحد فمن بين الخطابات المكتوبة التي تم تحليلها خطاب 
ذا لعمار سعداني من وهران ههو خطاب  الرسمية لجبهة التحرير الوطني الفايسبوك

ا قليل جدا مقارنة مع مت والصور كان يدل على أن تفاعل المستخدمين بالفيديوها
 .صرح به

 
 
 

                                                             
* https://www.facebook.com/fln.net/  

دراسة على حملة انتخابات -استخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسيخيرت عياد،  1 
 .000مرجع سابق، ص ، 2002الرئاسة األمريكية 
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 التعليقات في ركن أضف تعليق للجمهور؟كيف تعاملتم مع  -2
قك" وذلك من أجل خلق تعلي أرسل يلجأ مصممو المواقع إلى إدراج خانة "

د صرح فق، "ركن "أضف تعليقأدرج موقع جبهة التحرير الوطني حيث التفاعلية، 
ي هذا ف المهندس التقني المكلف بالموقع االلكتروني للحزب.( عثمان عبد الللوش)

قد، ل ي ينتقد ك اي ن  تعليق ل ي ينتتعليق لي يمدح،  ن  اي  ك   ب  تعليق لي س   ن  اي  ك  ] :الشأن
]. ر ُهوش  ان د  ب  م  يٌروه ، ل ي س   ن د 

 

 :المقطع ترجمة
نتقد، ي هناك تعليق يتضمن السب، وتعليق يحتوي على المدح، وهناك تعليق»

 «يدرج. ، أما الذي يسب الالتعليق الذي ينتقد يدرج
 

 التحليل:
 ،لية من آليات التفاعل تشرك المستخدمين في العملية االتصاليةآيعتبر التعليق 

" ال تهدف إلى استقطاب الجمهور لغايات تسويقية فحسب، إن توظيفها إلشراك  حيث
هي و  الجمهور يفضي إلى نظام جديد يعيد توزيع كفاءة الكالم في المجال العمومي

فقد  1"تختزل عالقة المؤسسة السياسية بالجمهور ومن ثمة المجتمع.على هذا النحو 
لكن  نشري صرح المبحوث أن كل التعليقات تدرج بما فيها النقد إال السب والشتم ال

 .ما الحظناه في التحليل عكس ذلك فقد وجدنا تعليق واحد فقط منشور يمدح المترشح
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .641، مرجع سابق، صالميديا الجديدةالصادق الحمامي،  1  
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 الوسائط المتعددة ت
الوسائط المتعددة أو عن  »michel cedro-Jean ،*سيدرواجون ميشال »يقول 

ثالث جذور: الكومبيوتر، التلفزة والهاتف، جذع وثالثة  أنها شجرة ذات" الملتيميديا
أغصان: النص، الصوت والصورة، وفي نهاية األغصان توجد الثمار: األقراص 

الخط  دمات علىالمضغوطة، أقراص الصور، قنوات التلفزيون الرقمي، األنترنت، الخ
ن التزاوج بين عدة تكنولوجيات هو الذي منح الميالد لهذا المنتوج والخدمات  إلخ.. وا 

 1الجديدة."
 

رسائل، بيانات حزبية، خطب -ما طبيعة النصوص التي تعتمدون عليها؟  -1
 سياق الحمالت؟ في-مكتوبة

-..صحف، الكتب-كالسيكيةإن طبيعة نصوص الواب تختلف عن النصوص ال
"فقد كشفت الدراسات حول سلوك المستخدم أي سلوك القارئ على الواب أنه قارئ 

 لقد قال 2قلق وغير صبور ويبحث أوال عن المعلومة النوعية التي تلبي اهتماماته."
ج :] برناملكتروني للحزب(، المسؤول عن الموقع اإلرشيد عساس) في هذا الشأن

 [.ال يمل القارئ ىحت بيانات َماَكاْنْش مترشح مكتوب، ملخصات، بدرجة أولى 
 

 :المقطع ترجمة  
 «ال يوجد بيانات.»
 
 
 

 

                                                             
 Le Multimédia                                               صحفي فرنسي من مؤلفاته:      *

 .46، مرجع سابق، صالمواطن الرقميمحمد لعقاب،  1  
 .44، مرجع سابق، صمهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب،  2  
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 التحليل:
التحرير الوطني على ملخصات الخطب بدل الخطب  اعتمد موقع حزب جبهة

ال يقرأ مثل قراء النص الكالسيكي، "إن المشكل  أن قارئ الواب أدركواكلها ألنهم 
لى كل شيء في سلوك القارئ عالكبير الذي يواجه الكتاب للواب يتمثل أوال وقبل 

على الواب توصل إلى أن هذا القارئ  ، ذلك أن كل من الحظ أو درس القراءةالواب
ي يشاهد أال يقرأ مثل قراء النص الكالسيكي، إنه يقوم أوال بعملية مسح للصفحة 

 1النص من األعلى إلى األسفل ومن اليمين إلى اليسار قبل أن يقرأه."
  

 ما طبيعة الصور التي يتم توظيفها؟ )صور فتوغرافية، كاريكاتير، رسومات( -2
والرسوم في الدعاية االنتخابية إسهامات عديدة، فقد تكون الصورة أكثر للصور " 

كون دعامة أساسية لهذه الكلمات، وبرهانا من آالف الكلمات، كما قد ت إقناعا وتأثير
)رشيد عساس، المسؤول عن الموقع لقد أجاب  2قويا يؤكد مضمون الرسالة اللفظية."

 : ]صور فتوغرافية مهمة عندنا، عندهاور قائاللكتروني للحزب( على طبيعة الصاإل
المهندس التقني المكلف بالموقع  عثمان عبد الللوش، وقد أضاف )روادها.[

ٌلوه اش  ك يم ا اعالميين صور  االلكتروني للحزب.( عن توظيف الصور: ت ع م  ا ن س  ] م 
ُلوا صور جديدة.[ ت ع م   قديمة ن س 

 

 :المقطع ترجمة
 «ال نستعمل مثل اإلعالميين الصور القديمة بل نستعمل الصور الجديدة.»
 
 

 

                                                             

 .44، مرجع سابق، صمهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب،  1 
 .601، مرجع سابق، ص إدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  2 
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 التحليل:
الصورة في الحمالت االنتخابية عدة اعتبارات منها: بروز يراعى في اختيار "

، توظيف ، إبراز الصورة داخل إطار مناسبمالمح الشخص الموضوع في الصورة
وظف موقع حزب جبهة  1"األلوان األساسية، مراعاة الصورة للفكرة المراد طرحها.

حاكي الواقع تالتحرير الوطني الصور الفتوغرافية بشكل واسع وسبب في ذلك هو أنها 
ن عرض كثر، "إ، فالصورة تحوي ألف كلمة وأستيعابهاالمستوى علمي  تستدعيوال 

صور المرشحين المنفردة وصور الزعيم وأعضاء القائمة االنتخابية والصور الجماهيرية 
 2والبوسترات االنتخابية تسهم بما تنطوي عليه من مؤثرات في تحقيق االقناع."

 

 صوتية أثناء الحملة االنتخابية؟هل تستخدمون تسجيالت  -3
 ،د منطوقة أو مؤثرات صوتية متنوعةالتسجيالت الصوتية هي عبارة عن موا

من خالل استجواب المبحوثين تبين لنا أن الموقع فنصر الصوت فقط، تعتمد على ع
 بل يوظف الفيديو ألنه يجمع بين السمعيتسجيالت الصوتية لوحدها الال يستخدم 
تتضمن  ةلكترونية وهي وسيلة اتصال واحدما تتميز به المواقع اإلوهذا والبصري، 

في  اعدة وسائل في الوقت ذاته، لكن هذا ال يعني أن التسجيالت الصوتية لوحده
فقد تتضمن أغاني دعائية أناشيد خطب حماسية، لكتروني ليست فعالة الموقع اإل

 تساهم في تنشيط الحملة.
 
 
 
 

                                                             

 .609، ص ، مرجع سابقإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  1 
 .444مرجع سابق، ص، أساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  2 
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الفيديوهات اثناء الحمالت االنتخابية؟ )كثيرا، ماهي نسبة اعتمادكم على  -4
 .متوسطا، قليال(

تساعد الفيديوهات على تدعيم النشطاء والمتطوعين بالوالء نحو السياسي، حيث 
قي معهم ذلك يلت ، فإنه بدال منال يستطيع اللقاء بكل منهم شخصيااألخير هذا "أن 

لكتروني عن الموقع اإل، المسؤول رشيد عساسلقد صرح )، 1"خالل صور فيلمية
  ،، مقاطعفونصكامل نختار دقيقة  َما َبُثوَهْش فيديو  َعَنا ِلي َراهيتقنية  للحزب(: ]

نعتمد على مدة قصيرة تتضمن موضوع معين وفق تصريح معين، من دقيقة الى دقيقة 
 ألنها ما ت ع ب ش  عندما يرى دقائق قليلة يقدر يتبعها ويكملها.[ ونصف

 :المقطع ترجمة
 «التقنية التي نستخدمها ال نبث الفيديو بالكامل.»
 

 التحليل:
من خالل تصريح المبحوث وتحليل مضمون الموقع خالل الحملة اتضح لنا أن 
الموقع يستخدم الفيديوهات بوثيرة متوسطة رغم أن الفيديوهات مهمة أثناء الحملة 

وسيط  كثر منالمستخدمين ألتأثير على للها القدرة  وفعالية الصورة صوتيةالمؤثرات فال
المشاهد، يوصل رسائل، يوفر تعليمات، يعرض طرق  فزفالفيديو يمكن أن يح ،آخر

 وأساليب عمل، ويوضح تجارب آخرين، كما له القدرة على تحريك المشاعر. 
مع كل مميزات الفيديو، فإنه قد يفقد كل هذه المميزات إذا لم يستخدم جيدًا، فقد 

دم على فالمستخ علومات وفرة هامة في المعلومات على اختالفهاأتاحت تكنولوجيا الم
الواب هو مستخدم قلق يبحث عن المعلومة النوعية وفي مدة وجيزة فهو عندما يشاهد 

 .مقطع فيديو على الواب أول شيء يثير انتباهه هو زمن الفيديو

                                                             

  1 فليب ماريك، الحملة اإلعالمية والتسويق السياسي، مرجع سابق، ص441.
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واء في س نية ظهورهم في لقطات فيديو قصيرة،"تتيح شبكة األنترنت للمرشحين إمكا 
 1، أو في مناظرات سياسية أو في لقطات إعالمية."تجمعات شعبية

إن تطبيقات الوسائط المتعددة في عالم المؤسسات عديدة ومتنوعة: العرض التعريفي "
باستخدام الكمبيوتر، المؤتمرات المرئية، شبكات وقواعد البيانات، المساعدة على التسويق 

التطبيقات البرمجية الخاصة بالعرض باستخدام  واأليقونات التفاعلية، حيث تتيح
  2."، الفيديوالكمبيوتر الجمع بين ملفات فوتوغرافية، غرافية، نصية، صوتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 646، مرجع سابق، ص االتصال السياسي في الجزائر، فضيل دليو وآخرون  1 
ادق ، تر: نصر الدين لعياضي، الصالوسائط المتعددة وتطبيقاتها في اإلعالم الثقافة والتربية، نولقميشال أ 2 

 .644، ص4464، اإلمارات العربية، دار الكتاب الجامعي، 4رابح، ط
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 تحليل المقابلة نتائجاستخالص  .2

وطني لكتروني لحزب جبهة التحرير البعد القيام بالمقابلة مع المسؤولين على الموقع اإل
 المعطيات، استخلصنا مجموعة من النتائج:ومن خالل تحليل 

لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني هو إن الهدف الصريح من إنشاء الموقع اإل-
مواكبة التكنولوجيا الحديثة أما الهدف الضمني فيتمثل في الترويج للحملة االنتخابية 

 .م4460الرئاسية 

وظيفة موقع حزب جبهة التحرير الوطني في التعريف بالحزب وعرض مختلف  تمثلت -
نشاطات الحزب ورئيس الجمهورية وكذا نشاطات الوزراء، زيادة على ذلك يقدم الموقع 

 وظيفة االنخراط الرقمية لتسهيل عملية االنخراط.

تمد على عت التياالستراتيجيات االقناعية اإللكتروني  يوظف الحزب من خالل الموقع-
ن ليه خيرت عياد مإمشاركة المناضلين في تحرير مضامين الموقع وهذا ما توصلت 

نترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسي، خالل دراستها حول استخدام األ
، حيث توصلت إلى أن المتلقين م4446دراسة على حملة انتخابات الرئاسية األمريكية 

 .وجون ماكين أوبامالكترونية للمرشح يشاركون في تحرير المواقع اال

تبين لنا أن الموقع يستخدم ثالثة رموز األول خاص بالحزب، الثاني للمؤتمر العاشر  -
 .، حيث مازال قائم لحد اآلنم4460الحملة االنتخابية لرئاسيات للحزب والثالث هو رمز 

عبد العزيز خالل تغطية حملة  عبر موقعه اإللكتروني قاماتضح لنا أن الحزب  -
والمنظمات وحملة لوحدها، أي  بحملتين حملة مع مجموعة األحزاب والجمعيات بوتفليقة

 باستراتيجية التكثيف. قام
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في فترة الحمالت الموقع زوار من خالل تصريحات المبحوثين أن عدد  تبين لنا-
ماليين، وهو رقما معتبرا مقارنة بتاريخ إنشاء الموقع الذي  ثالثاالنتخابية كان حوالي 

 سبق الحملة بثالثة أشهر فقط.

كتروني لأن تحديد موقع محتوى الحملة االنتخابية في الموقع اإللنا التحليل  كشف -
 لى ترتيب بروتوكولي، رئيس الحزب، األمين العام، الوزراء وهكذا.إيستند 

غطيته ت اإللكتروني فيأن الوثيرة التي اعتمدها الموقع من خالل الدراسة اتضح لنا -
اية حيث تبدأ الحملة بمقتضاها بد لمضامين الحملة هي التبادل في خلق األثر اإلعالمي

 قوية ثم تتناقص ثم تقوى مرة أخرى.

إلى أن موقع حزب جبهة التحرير الوطني يعتمد على من خالل الدراسة توصلنا  -
ل هذه الخطة تقني تتمث ء تعرض الموقع للقرصنة أو عطبيلة أثنااستراتيجية الخطة البد

 .آخر لكترونيإفي تصميم موقع آخر بنفس مواصفات األول لكن موزع 

فيما يتعلق بما أضافه موقع حزب جبهة التحرير الوطني للحملة االنتخابية لرئاسيات  -
مح سيأن الموقع من خالل المرسل مقارنة بالحمالت السابقة فقد اتضح لنا  م4460

لى جماهير عريضة، بسرعة عالية، وبتكلفة رخيصة، إبمرور كم هائل من المعلومات 
 كما يقلص المسافة الموجودة بين القائمين والجمهور المستهدف.

ل لكتروني اعتمد على التفاعلية خالأن الموقع اإلالمقابلة  تبين لنا من خالل تحليل -
، لحزبل حتوى كان على صفحة الفايسبوك الرسميةلكن التفاعل بالم ،ركن همزة وصل

، اتضح لنا من خالل تحليل المضمون لكتروني الرسمي للحزبدرج على الموقع اإلأثم 
 .عكس هذه النتيجة لم يكن التفاعل إال في خطاب واحد

لشتم ال التعليقات بما فيها النقد إال السب وابين لنا تحليل المقابلة أن الموقع كل يدرج  -
 .، لكن تحليل المضمون كشف لنا عكس ذلكينشران
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أن موقع حزب جبهة التحرير الوطني يعتمد على ملخصات لنا من خالل الدراسة تبين  -
ن قارئ أ المصممون أدركحيث  ،ث الفيديو كامال بل جزء منهالخطب المكتوبة كما ال يب

وظفها ي تصال التقليدية،ومشاهد الواب ال يقرأ وال يشاهد مثل قراء ومشاهدين وسائل اال
كاستراتيجية لجلب المستخدم بدل تنفيره من الخطب والفيديوهات الوسائط المتعددة 

  .الطويلة

رة الصور الفتوغرافية بكث وظفاتضح لنا من خالل الدراسة أن الموقع اإللكتروني  - 
أن  يعتبر ، ألنهقناع، بينما لم يوظف التسجيالت الصوتيةمهمة في اإل هاألنه يعتبرو 

 يفي بالغرض.الفيديو لما يتميز به من خاصية السمعي البصري 

 وبصفة عامة نوجز ما توصلنا إليه في النقاط التالية:

 أنشأ الموقع لغرض الترويج للحملة رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة.-

 يعتمد الحزب على استراتيجية مشاركة المناضلين في تحرير مضامين الموقع.-

باستخدام استراتيجية التكثيف خالل الحملة  م حزب جبهة التحرير الوطنييقو  -
 االنتخابية.

 يعتمد موقع الحزب على الترتيب البروتوكولي في تحديد موقع المحتوى. -

 ستند الموقع في تغطية الحملة على وثيرة التبادل في خلق األثر اإلعالمي.ي-

 عملية القرصنة أو عطب تقني.يلجأ الموقع إلى الخطة البديلة أثناء -

بمرور معلومات كثيرة لجماهير، عريضة بسرعة  لكتروني الحزبياالتصال اإلسمح ي-
 عالية، بتكلفة رخيصة وتقليصا للمسافات وهذا ما تسعى اليه الحملة االنتخابية.

 .بشكل واسع يعتمد الموقع أثناء الحملة على التفاعلية مع المستخدمينال  -

 .بشكل متوسط لكتروني بالوسائط المتعددةوقع اإليستعين الم -
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 والفيديوهات.يستخدم الموقع ملخصات الخطب -

 يوظف الموقع الصور الفتوغرافية بشكل واسع. -

 شكل كبير.بال يعتمدون على الفيديوهات  -

 ال يستعينون بالتسجيالت الصوتية.  -
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 تمهيد

يستخدم تحليل المضمون في دراسة كل أشكال الرسائل االتصالية، سواء كانت 
-بصرية )ملصقات(، سمعيةمكتوبة، )الصحافة المكتوبة(، سمعية )الراديو(، 

ا هاته أداة اخترنا في دراستن، نترنت(مكتوبة )األ-بصرية-، سمعيةالتلفيزيون()بصرية
تحليل المضمون نظرا لطبيعة الدراسة التي تبحث في استراتيجيات اإلقناع أي دراسة 

 في الوقوف على سيرورة االتصال الحزبي. الذي يمثل هاالرسالة، والهدف من
 

عرض النتائج الكمية من خالل الجداول والرسومات البيانية، تناولنا في هذا الفصل 
لكمية، حيث النتائج اتأويل فهم وتفسير و والقراءة الجدولية، والتحليل الكيفي من خالل 

تعرضنا لكل فئة على حدى، وفي كل فئة تطرقنا إلى جدول عام يعكس الجانب الكمي 
غة والجمهور الفرعية، ماعدا فئتي اللللفئة، وجداول تفصيلية تعكس الجانب الكمي للفئات 

خاصة الكمية الل جداو للفي كل فئة  تناولناالتي لم نتعرض إلى جداول تفصيلية فيها، كما 
، دانيعمار سع األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد مالك ساللبمدير الحملة 

     عبد العزيز بوتفليقة. المترشح 
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I. الحملة  ن فيين الرئيسييالتعريف بحزب جبهة التحرير الوطني والفاعل
 عبر الموقع اإللكتروني للحزب. 4102االنتخابية لرئاسيات 

 

 التعريف بحزب جبهة التحرير الوطني: -0

 ـُعرفيو  الحزب الحاكم في الجزائر،يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني 
 .*""FLN  اختصارب

طة في وقد تسلم السل ةالوطني مع حرب التحرير الجزائريبرز حزب جبهة التحرير 
مع االستقالل، بقي الحزب الواحد الحاكم حتى إعالن التعددية في الجزائر  م2691سنة 
 جع، جعله يحتل رتبة متأخرة فيا، عاش في بداية التسعينيات فترات تر م2696في 

للمعارضة بقيادة أمينه  ، خرج على إثر ذلكم2662االنتخابات التشريعية الملغاة سنة 
، غير أن التغيير الذي طرأ بعد ذلك على قيادته عبد الحميد مهريالعام آنذاك األستاذ 

تحت ظل السلطة، فساير كل مشاريعها، إلى أن عاد حزب السلطة األول وصار أرجعه 
 1 .الفخري هو رئيسه عبد العزيز بوتفليقةرئيس الجمهورية 

ل الوحيد عقيدة باعتبارها الحك اذهاالشتراكية واتخحزب جبهة التحرير الوطني  تبنى
ست علمية ، ولكنها ليإبانه ضه االستعمار على الشعب الجزائريلمواجهة التخلف الذي فر 

نما هي -مقيدة بالفلسفة الماركسية- تمثالن  اشتراكية تستمد جذورها من فكرتين كانتاوا 
س لي-ثم اتجه نحو الوسط بعد مرحلة االنفتاح  2خمير الثورة: التقدم والعدالة االجتماعية.

أول ادئ من مب هالحزب مبادئيستمد كما ، -في أقصى اليسار وليس في أقصى اليمين
 نوفمبر ويدافع عن الثوابت الوطنية.

                                                             
* Front de libération nationale   

   1
  .22ص  مرجع سابق ،التحول الديمقراطي في الجزائربد الرزاق مقري، ع 

 .69ص ،1122، العربي عمان، دار أسامة، األحزاب والحركات السياسية في الوطنمهدي جرادات،  2
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ية لرئاسيات نتخابلحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الحمالت اال الفخري رئيسال
هو عام ، وأمينه العبد العزيز بوتفليقةالجزائرية السيد لجمهورية ارئيس هو م 1122

، شارك حزب جبهة التحرير الوطني في الحملة االنتخابية لرئاسيات عمار سعداني
 لعهدة رابعة. عبد العزيز بوتفليقةداعما المترشح  م1122

        1يوضح الهيكل التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني 51الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             

 .98، مرجع سابق، صاألحزاب السياسية في الجزائرياسين ربوح،  1 

 المؤتمر

 رئيس الحزب

 القسمة

 الخلية

 هيئة التنسيق النواة

 األمين العام

 الهيئة التنفيذية

 أمانة الهيئة التنفيذية

 المحافظة

 المجلس الوطني
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م أي قبل 1129في ديسمبر تأسس موقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني 
أشهر، يعرض حزب جبهة التحرير  9م بحوالي 1122الحملة االنتخابية لرئاسيات 

 الوطني من خالل موقعها نشاطات الرئيس والوزراء واألمين العام وكذا نشاط الحزب.

للموقع اإللكتروني، عنوان يصدر من يملك حزب جبهة التحرير الوطني عنوانين 
، حيث إذا www.PFLN.INFO، عنوان يصدر من غير الجزائرwww.PFLN.DZالجزائر

 تعرض األول للقرصنة يكون البديل.

رئاسيات الحملة االنتخابية لشارك الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني في 
م مع المترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت تغطيته مكثفة وهذا ألنه غطى 1122

النشاط الذي قام به المدير الحملة االنتخابية عبد مالك سالل، ونشاط األحزاب الداعمة 
بما فهم حزب جبهة التحرير الوطني والجمعيات والمنظمات ونشاط الحزب لوحده حسب 

المسؤول عن الموقع أنها قامت بحملتين وسايرت الحملة من  رشيد عساستصريح 
ماعدا يومين، تعطل الموقع  1122أفريل  29إلى نهايتها  1122مارس  19بدايتها 

  بسبب القرصنة.

 .الرئيسينالتعريف بالفاعلين  -4
 التعريف بمدير الحملة عبد مالك سالل:  4-0

 في حي سيدي مبروك بقسنطينة 2629 يوم الفاتح أوت عبد المالك ساللولد 
تحّصل عبد المالك سالل على شهادة المدرسة الوطنية لإلدارة )قسم الدبلوماسية( 

  .1 2682ضمن دفعة محمد عسالوي سنة

                                                             

ministre/biographie.html-ministre.gov.dz/ar/premier-http://www.premier 1
 

Vu le 15/12/2016, 10 :48H. 

http://www.pfln.dz/
http://www.pfln.info/
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/biographie.html
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أصبح مستشارًا لوزير التعليم  م2689وفي سنة  ،شغل منصب رئيس الديوان
ثم واليًا لكل من واليات بومرداس وأدرار وسيدي بلعباس ووهران  االبتدائي والثانوي

واألغواط تم شغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تم تقلد عدة 
عبد العزيز ، عينه المترشح م1121سبتمبر  9بتاريخ وزارت ليصبح وزيرًا أول 

للمرة الثالثة مديرا عين حيث  م،1122في مارس كمدير لحملته الرئاسية  بوتفليقة
 1 .للحملة االنتخابية

 

 :عمار سعداني التعريف باألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 4-4

لعائلة جزائرية تنحدر  تونس في م1950أفريل  28 ولد في ،هو سياسي جزائري 
شرق الجزائر، شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني  جنوب والية الوادي من
 ييعتبر عضو بارز في حزب جبهة التحرير الوطنم، 1118م حتى 1111من 

أنتخب أمينا عاما للحزب برفع األيدي خالل أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية 
 1129م، شغل هذا المنصب إلى غاية أواخر أكتوبر 1129أوت  16للحزب في 

 2حيث قدم استقالته.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/biographie.html 

Vu le 15/12/2016, 10 :48H. 

fln_n_3841488.html-saidani-http://www.huffpostmaghreb.com/2013/08/30/ammar 2 

Vu le 15/12/2016, 11 :27H. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/biographie.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2013/08/30/ammar-saidani-fln_n_3841488.html
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 التعريف بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة: 3-4

التحق، في نهاية دراسته م 2698مارس  1بتاريخ  عبد العزيز بوتفليقةولد 
الثانوية، بصفوف جيش التحرير الوطني وهو في التاسعة عشرة من عمره في 

2659.1 

 وزيرا للشباب والسياحة في أول حكومة جزائرية بعد االستقالل شغل منصب
وهو في الخامسة والعشرين من عمره، شارك بصفة فعالة في التصحيح الثوري ليونيو 

منصب  تقلد، ثم أصبح عضوا في مجلس الثورة تحت رئاسة هواري بومدين م2695
 2.م2686غاية  إلى الخارجيةوزير 

أعلن عن نية الدخول في المنافسة االنتخابية الرئاسية بصفته  م2669في ديسمبر 
رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  م2666ريل فأ 25وانتخب في  ،مرشحا حرا

عن ترشحه لعهدة  عبد العزيز بوتفليقة، أعلن م 1112فبراير  11وفي ، الشعبية
فقاد حملته االنتخابية مشجعا بالنتائج االيجابية التي حققتها عهدته األولى  ،ثانية

ومدافعا عن األفكار واآلراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به والسيما 
بنسبة  م1116ريل أف 6يوم  بوتفليقةأعيد انتخاب الرئيس  ،المصالحة الوطنية

عبد يعاد انتخاب الرئيس  م1122في  ،من األصوات المعبر عنها % 41.42
 3.%58لعهدة رابعة بأغلبية فاقت  العزيز بوتفليقة

 

 

                                                             
1 http://www.pfln.org.dz/ Vu le 15/12/2016, 12:10H. 
2 Ibird. 
3 Ibird.  

http://www.pfln.org.dz/
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II.  وثيرة تغطية الحملة 

اسيات لرئاالنتخابية  توزيع مضامين الفاعلين الرئيسين على أيام الحملةالخاص ب: 03الجدول رقم 
 .لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطنيمن خالل الموقع اإل  4002

 

 مدير الحملة أيام الحملة
 عبد مالك سالل

 األمين العام
 عمار سعداني

 المترشح
 عبد العزيز بوتفليقة

 المجموع

 02 04 00 02 4002مارس  43 00
 00 02 03 00 4002مارس  42 04
 00 00 00 00 4002مارس  42 03
 02 00 02 00 4002مارس  42 02
 04 00 04 00 4002مارس  40 02
 02 00 02 00 4002 مارس 40 02
 04 00 00 04 4002مارس  42 00
 02 00 02 04 4002مارس  30 00
 02 00 02 00 4002مارس  30 02
 00 00 00 00 4002أفريل  00 00
 00 00 00 00 4002أفريل  04 00
 02 00 04 04 4002أفريل  03 04
 00 00 00 00 4002أفريل  02 03
 03 00 03 00 4002أفريل  02 02
 00 00 00 00 4002أفريل  02 02
 04 00 04 00 4002أفريل  00 02
 00 00 00 00 4002أفريل  00 00
 00 00 00 04 4002أفريل  02 00
 معطل معطل معطل معطل 4002أفريل  00 02
 02 00 02 00 4002أفريل  00 40
 معطل معطل معطل معطل 4002أفريل  04 40
 00 00 02 02 4002أفريل  03 44

 000 00 22 42 المجموع
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ابية االنتخ أيام الحملةمضامين الفاعلين الرئيسين على نسب : يمثل توزيع 00الرسم البياني رقم
 .4002لرئاسيات 

 
الذي يمثل توزيع مضامين الفاعلين الرئيسين -03-من خالل قراءة الجدول رقم  -

لكتروني الرسمي الموقع اإل من خالل م4102على أيام الحملة االنتخابية لرئاسيات 
مضامين الحملة كانت مكثفة في العشرة أن ، اتضح لنا لحزب جبهة التحرير الوطني

األسبوع اية نهفي  بدأت فاالرتفاعأيام األولى ثم انخفضت في األسبوع الثاني بعدها 
يث حشكل التبادل في خلق األثر اإلعالمي اتبعت ، نستنتج من هنا أن الحملة الثالث
ي يركز أول فالعقل البشر  ،ثم تنخفض بعدها ترتفعبداية قوية الحملة بمقتضاه تبدأ 

الشيء وآخره من تم تتم عملية االدراك حيث تساعد هذه االستراتيجية في فعالية اإلقناع، 
بهة ج حزبلكتروني لاألول عن الموقع اإل، المسؤول رشيد عساسوهذا ما صرح به 

  *.التحرير الوطني
 

                                                             

  * للمزيد من المعلومات أنظر ص333.
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مدير الحملة عبد المالك سالل األمين العام عمار سعداني المترشح عبد العزيز بوتفليقة
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رغم أن  من أيام الحملة 40و 03موقع كان معطل في يومي الكما الحظنا أن  -
 في األيام األخيرة تكثف فيها المضامين حتى تبق راسخة في أذهان المستخدمين، إال

 عثمان عبد الللوش) أرجع فقد ،أن الموقع كان معطل بفعل القرصنة من حزب منافس
ملية القرصنة إلى عأسباب التعطيل  المهندس التقني المكلف بالموقع االلكتروني للحزب(

وقع خاصة خالل الحملة االنتخابية من قبل المنافسين حيث يلجأ التي يتعرض إليه الم
 ه.اليب الغير شرعية للوصول إلى هدفبعض المترشحين إلى استخدام األس

 

موقع جبهة التحرير الوطني يعتمد على استراتيجية في تسيير موقعه لكن   -
ألول ا لكتروني، تتمثل في تصميم نفس الموقع بنفس مواصفات األول، فإذا تعطلاإل

أو تم قرصنته يوظف الثاني وخاصة أثناء الحملة االنتخابية حيث يكثر في هذه المرحلة 
نشاط العمل الحزبي، فالخطة البديلة هي ضمان لحسن التسيير، وحل سريع لألزمات 

   .الطارئة
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III.  ؟قيل كيفسؤال الفئات التي تجيب على.... 
هي تلك الفئات التي تصف المحتوى الشكلي للمضمون المزمع دراسته، وعادة ما 
 تحاول اإلجابة عن سؤال: كيف قيل؟ فالشكل الذي يقدم به المضمون إلى جمهور القراء

 1 من خالل مختلف قنوات االتصال. أو المتفرجين أو المستمعين
 

 فئة الوسائط المتعددة. :أوال

مدى اعتماد  علىن يبحثان اللذيالدراسة  وهدف استحدثت هذه الفئة بناء على طبيعة
من فقناع، لكتروني في عملية اإلالحزب على الوسائط المتعددة من خالل الموقع اإل

توظف النصوص أن مواقع األحزاب إلى توصلنا  *االستطالعيخالل نتائج البحث 
ع الموقمدى اعتماد  من خالل هذه الدراسة معرفةحاولنا  ،الفيديوو  الصور الثابتةو 

ستندنا ، وقد ااعقنإلبراز اإل في فترة الحمالت االنتخابية اإللكتروني على الوسائط المتعددة
نصوص، لايعتبر الوسائط المتعددة تتمثل في  حيثكخلفية،  بال فرنسيسعلى مفهوم 

  متحركة.الثابتة و الصور الصوات، األ

 التحليل الكمي .1

 .-عامة–المتعددةالوسائط فئة الخاص ب: 04 رقم الجدول

 ℅النسبة تكرار الوسائط المتعددة
 40 40 مطبوعالالنص 

 65 65 الصورة الثابتة
 00 00 الصوت
 04 04 الفيديو
 100 100 المجموع

                                                             

 .62، مرجع سابق، صتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،  1 
 .26للمزيد من المعلومات انظر ص * 
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 -العامة–: يمثل توزيع نسب فئة الوسائط 02الرسم البياني رقم
 

 
 
 

يبين الجدول أعاله نسب توزيع فئة الوسائط المتعددة التي وظفها الموقع  -
جبهة التحرير الوطني لعرض مجريات الحملة االنتخابية التي حزب لكتروني لاإل

سيط و حيث نرى أن أعلى نسبة كانت من نصيب  ،قام بها الفاعلون الرئيسيون
النص المطبوع المرتبة الثانية وسيط ، في حين احتل ℅65الصورة الثابتة ب 

سجل أي تكرار نلوسيط الفيديو، بينما لم  ℅04، كما سجلنا نسبة ℅40بنسبة 
 لوسيط الصوت.

 

 

 

 

 
 

40

56

0 4

النص المطبوع الصورة الثابتة الصوت الفيديو
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 .-مفصلة –المتعددةفئة الوسائط ب الخاص :06 رقم الجدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسيون الفاعلون
 

 الوسائط المتعددة

مدير الحملة عبد مالك 
 سالل

األمين العام لحزب 
 جبهة التحرير الوطني

المترشح عبد العزيز 
 بوتفليقة

 ℅النسبة تكرار ℅النسبة تكرار ℅النسبة تكرار
  النص المطبوع

12 
 

 
41.14 

 

 
22 

 
14.14 

 

 
05 

 
16.41 

  الصورة الثابتة
14 
 

 
61.52 

 
11 

 
63.14 

 
01 

 
14.21 

  الصوت
00 
 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

  الفيديو
00 
 

00  
04 

 
05.26 

 
00 

 
00 

  المجموع
23 
 

 
100 
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100 

 
04 

 
100 
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 -مفصلة–المتعددة : يمثل توزيع نسب فئة الوسائط 01الرسم البياني رقم

 

ظفها و التي المتعددة نسب الوسائط توزيع من خالل الجدول أعاله الذي يوضح  -
ابية مجريات الحملة االنتخ لتغطيةجبهة التحرير الوطني حزب لكتروني لالموقع اإل

لصور اأن الموقع وظف اتضح لنا  ،كل على حدى التي قام بها الفاعلون الرئيسيون
عبد مالك لمدير الحملة  ℅41.14لنص المطبوع بنسبة وا، ℅61.52الثابتة بنسبة 

نسبة بلنص المطبوع او  ℅63.14لصور الثابتة بنسبة ا، في حين وظف سالل
 لألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ℅05.26بنسبة لفيديو وا، ℅14.14

صورة واحدة للمترشح ، و ℅16.41لنص المطبوع بنسبة ا، بينما وظف عمار سعداني
   .عبد العزيز بوتفليقة

 

من  لكتروني وظف الصورة الثابتة أكثرنستنتج من خالل هذه النتائج أن الموقع اإل -
النص المكتوب ولم يستعن بالفيديو لعرض مجريات الحملة لمدير الحملة االنتخابية 

لكتروني الصورة الثابتة أكثر من النص المكتوب ، كما وظف الموقع اإلعبد مالك سالل
واستعان بنسبة قليلة على الفيديو لتغطية الحملة التي قام بها األمين العام لحزب جبهة 

41,37

34,37

85,71

58,62 59,37

14,28
0 0 00 6,25 0

مدير الحملة عبد مالك سالل األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار 
سعداني

المترشح عبد العزيز بوتفليقة

النص المطبوع الصورة الثابتة الصوت الفيديو
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لكتروني النص المطبوع ، في حين وظف الموقع اإل عمار سعداني التحرير الوطني
عرض لو لفيديا ولم يوظف عبد العزيز بوتفليقةأكثر من الصورة الثابتة للمترشح 

 مثال حتى يذكر المستخدم بأن المترشح مازال حاضرا.  ،خطاباته السابقة
 

 -ن الرئيسينالمقارنة بين الفاعلي-فئة الوسائط الخاص ب: 05جدول رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الوسائط المتعددة
 

 الرئيسيونالفاعلون 

 الفيديو الصوت الصورة الثابتة النص المطبوع
 

 ℅النسبة تكرار ℅النسبة تكرار ℅النسبة تكرار ℅النسبة تكرار
مدير الحملة عبد 

 مالك سالل
 
12 
 

 
10 

 
17 

 
10.16 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 
 

األمين العام لحزب 
 جبهة التحرير الوطني

 عمار سعداني

 
22 

 
66 

 
11 

 
54.16 

 

 
00 

 
00 

 
04 

 
100 

المترشح عبد العزيز 
 بوتفليقة

 
05 

 
16 
 

 
01 

 
01.41 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
 المجموع

 

 
40 
 

 
100 

 
56 

 
100 

 
00 

 
100 

 
04 

 
100 
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  ينالمقارنة بين الفاعلين الرئيس –المتعددة: يمثل توزيع نسب فئة الوسائط 04الرسم البياني رقم

 

 

 

-يسينالمقارنة بين الفاعلين الرئ–تبين لنا من خالل الجدول الخاص بفئة الوسائط  -

كانت من نصيب  ℅66المطبوع قدرت بلنص لأن أعلى نسبة سجلت بالنسبة 
ر مديقدرت نسبة و ، عمار سعدانياألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 

عبد العزيز نسبة المترشح  سجلنا، بينما  ℅10 بنسبة عبد مالك ساللالحملة 

، أما فيما يخص الصورة الثابتة فقد احتل األمين العام لحزب ℅16ب بوتفليقة

 يليه، ℅54.16المرتبة األولى بنسبة  عمار سعدانيجبهة التحرير الوطني 

عبد العزيز ، أما المترشح ℅10.16بنسبة  عبد مالك ساللمدير الحملة 
رين خفكانت نسبة توظيف الموقع لصوره قليلة جدا مقارنة بالفاعلين اآل بوتفليقة

بنسبة للفيديو وكانت من  ℅100فقد قدرت بتكرار واحد فقط، بينما مثلت نسبة 
 .عمار سعدانينصيب األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 

30 30,35

0 0

55

67,85

0

100

15 1,78 0 0

النص المطبوع الصورة الثابتة الصوت الفيديو

مدير الحملة عبد مالك سالل األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني المترشح عبد العزيز بوتفليقة
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 التحليل الكيفي .2

من خالل قراءتنا لنتائج الجدول اتضح لنا أن الموقع اعتمد على الصور والنصوص 
، تاتاب بينما لم يستعن بالفيديو بشكل كبير ولم يوظف الصوت واسعالمطبوعة بشكل 

أن  لكتروني للحزبرشيد عساس، المسؤول عن الموقع اإلحيث صرح في هذا الشأن 
ي ذلك حجتهم ف ،بشكل كبير الفتوغرافية ملخصات الخطب والصورموقع اعتمد على 

  .الطويلةوالفيديوهات حتى ال يمل القارئ من الخطب 

صحيح أن قارئ الواب هو قارئ مستعجل يرغب في معلومة بأسرع وقت وأقل جهد 
رية قناعية وخاصة السمعية البصلكن هذا ال ينفي دور الوسائط المتعددة في العملية اإل

لما تحمله  من مؤثرات صوتية وحركية وجمالية ، فالوسائط المتعددة تعطيك عدة اختيارات 
وهكذا يضمن القائم باالتصال وصول المعلومة  ،ومشاهدةلوصول المعلومة قراءة وسمعا 

ع من على الموق ما تضفيهناهيك ع-شيوخ، شباب، أطفال–لفئات واسعة من الجمهور 
ليها ليتابع محتواها المشبع بالمثيرات الصوتية إتشد المستخدم التي الديناميكية 
وفر يمكن للوسائط المتعددة وبفضل ما تت، فقناعومن هنا يتحقق اإل اللونية واالستماالت

ثراء المواد المقدمة عبرها."    1عليه من سمات، تحسين االتصال، وا 
 

" التحرر من أسر التنظيم الخطي، مما تعطي القارئ حرية  علىكما أنها تساعد 
تامة في اختيار مسار رحلة القراءة، وتوفر إمكانية عرض الموضوع من جميع جوانبه 

حركة، إضافة إلى القيم الجمالية مما تحتويه على النص، الصوت وال ،أمام القارئ
النفعية  ة السمع واإلبصار، أمافالقيم الجمالية تجعل العالم يتألأل بين ثنائي ،والنفعية

                                                             

 .39، مرجع سابق، صاإلعالم اإللكترونيفيصل أبو عيشة،  1 
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فتتمثل في إمداد مصمم الموقع بعناصر مساعدة للعناصر التقليدية على التعبير عن 
   1المضمون ببراعة ودقة أعلى من ذي قبل."

 

التي قام بها  م6122لقد وظف الموقع الصور لتغطية الحملة االنتخابية لرئاسيات 
 حيث ℅211الفاعلون الرئيسيون بشكل مكثف وقد استعان بالصور الفتوغرافية بنسبة 

ل خال (، المسؤول عن الموقع االلكتروني للحزبرشيد عساسفي هذا الشأن )صرح 
، ولم يوظف " *ا.فتوغرافية مهمة عندنالالصور " :جراء المقابلة على طبيعة الصور قائالإ

الرسومات البيانية والخرائط هي كلها صور تساهم و الرسومات و الصور الكاريكاتورية 
بشكل كبير في شد انتباه المتلقي، لكن الصور الفتوغرافية تلعب دورا كبيرا في سياق 

  .الحمالت االنتخابية خاصة عند عرض صور المترشح
 

كد في وهذا ما يؤ ة عن المرشح، " تعطي الصورة الفتوغرافية للناخبين فكرة واسع
ى في وهذا ما يتجل ،أبلغ من الكالمو ، ما قيل قديما عن أن الصورة خير الحياة السياسية
رشح أو قائد الحزب السياسي وصفاته، تن لصورة الستطالع مالمح الممشاهدة الناخبي

التي  ةور صوطبيعة العمل الذي يقوم به للتحري عما إذا كان جديرا بالثقة، لذلك يكون لل
ن التواصل أقوى م ايستخدمها فريق الحملة أهمية بالغة ألن التواصل المرئي يترك انطباع

حات لكتروني الخاص بالحملة ومحور صفالفتوغرافية أساس الموقع اإل ةالشفهي، فالصور 
 2مواقع التواصل االجتماعي."

 

                                                             

 .629، مرجع سابق، صمدخل إلى اإلعالم الجديدرضوان بلخيري،  1  
  * للمزيد من المعلومات أنظر ص 923.

، نشرت من طرف المدارس اإلقلمية لتنظيم الحمالت، الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحمالتشانون أوكونيل،  2
 .62ص
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 عدانيعمار س الوطنيأن األمين العام لحزب جبهة التحرير تبين من خالل النتائج 
أن  الحظناف ،لحملته االنتخابيةمن حيث تغطية الموقع  ىاألولقد استحوذ على المرتبة 

ظف له وهو الوحيد الذي و كانت من نصيبه والصورة الثابتة لنص المطبوع لأعلى نسبة 
 .الفيديو لعرض مجريات حملته

رض عالمرتبة الثانية من حيث  عبد مالك ساللكما احتل مدير الحملة االنتخابية  
ان المحتوى بينما كوبالنص المطبوع الثابتة بالصور  محتوياته في الموقع اإللكتروني

وص أو النص الثابتة سواء من حيث الصور عبد العزيز بوتفليقةالخاص بالمترشح 
فاعل األساسي في هذه االنتخابات ونعلم أن الصور الجدا رغم أنه هو  قليالالمطبوعة 

ر ن الهدف من تكرار الصو أل يةقناعسيرورة اإلالا دور كبير في عملية االدراك في له
 مترشحللة أن يستعين بخطابات مكتوبالموقع  ىكان عل ،وتكثيفها هو ترسيخها في الذاكرة

وكذلك بصوره حتى ال يشعر المستخدم بقطيعة بينه وبين الرئيس الذي سوف يمثله 
مستقبال وحتى ال يتبادر إلى قناعة الجمهور المستهدف أن الرئيس مريض وهناك ومن 

في  ايمثله، هذه الفكرة تنمي تناقض داخل الناخب وهي أن المترشح يكاد يكون غائب
  ؟الحملة فكيف يكون رئيسا فيما بعد

يديو أكثر من الف الثابتة وظف النص المطبوع والصوراإللكتروني كما أن الموقع  
لم يستغل مزايا الوسائط المتعددة بل وظف الوسائط التقليدية في المنصة  إذن

 اإللكترونية.

 األمين العام لحزبلمحتوى اإللكتروني عن توظيف الموقع من خالل استفسارنا 
 اللعبد مالك سأكثر من مدير الحملة االنتخابية  سعدانيعمار  جبهة التحرير الوطني

 (ترونيااللكالمسؤول عن الموقع  رشيد عساس) :أجاب عبد العزيز بوتفليقةوالمترشح 
وجمعيات ومنظمات مع أحزاب قام بحملتين حملة  حزب جبهة التحرير الوطنيأن 
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لهذا كانت مضامين األمين العام لحزب  ، وحملة خاصة بالحزب لوحدهالداعمة للمترشح
عبد لسيد ا الفخري هنه الرجل الثاني في الحزب بعد رئيسأجبهة التحرير الوطني بما 

 مكثفة.  العزيز بوتفليقة
توفر استراتيجية التكثيف الفرصة للوصول إلى كافة الناخبين في كل المناطق 

ضية على الرسالة االنتخابية وعلى قوالدوائر االنتخابية في وقت واحد، من خالل التركيز 
رئيسية واحدة أو مجموعة قضايا رئيسية، كما تستخدم هذه االستراتيجية للتركيز على 
الناخبين المستهدفين لدفعهم إلى التصويت أو على الموالين والمؤيدين للمحافظة على 

ويع ار والتنوالئهم وتأييدهم والتواجد مع الناخبين على مدار الساعة مع مراعاة التكر 
والمتطلبات الخاصة لفئات الناخبين المختلفة، ويحتاج تنفيذ هذه االستراتيجية إلى أعداد 

لى استعداد هائل لتصميم وا عداد وتنفيذ الرسائل اإلعالمية قبل كبيرة من اإل عالمين وا 
لى ميزانية ضخمة للصرف على كافة أوجه التصميم واإلعداد  بدء الحملة بوقت كاف، وا 

ر، ولذلك يقتصر توظيفها غالبا على األحزاب الكبيرة وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية والنش
 1حيث تتوافر اإلمكانيات المالية الضخمة والبشرية والفنية."

 

 

 

 

                                                             

  1
 .221، مرجع سابق، صإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  
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 قناعاإل وسائلفئة ثانيا: 
تعبر هذه الفئة عن كونها وسائل يتوسل بها المصدر أو المرسل أو الكاتب 
الستثارة أكبر عدد من القراء أو المستمعين أو المشاهدين واقناعهم باألفكار التي يتبناها 

، ومن هذه الفئات التي يصنف على أساسها المحتوى مدى اعتماد في المحتوى اإلعالمي
المرسل على المصادر المختلفة وأقولها في تأكيد المحتوى أو تزوير األقوال، أو مدى 

أو الخاطئة أو استخدام العرض الموضوعي المتوازن الصحيحة االعتماد على المراجع 
توسل ، غيرها من األساليب التي يحتوىأو اللجوء إلى االستماالت العاطفية في تقديم الم
  1بها المرسل إلقناع المستقبل بالمحتوى اإلعالمي.

 

 يهاعل عتمدالوسائل التي تأن من خالل نتائج الدراسة االستطالعية اتضح لنا 
جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع الثالثة )األحزاب 

ة تقديم الهدف في الرسالطريقة  تكرار األلفاظ أو الجمل،السلم( إلقناع الجمهور هي 
لى قياس هذه المؤشرات الثالثة للتعرف ع دفعنا إلى ما هذا ،االستشهاد باألدلة ،االقناعية

ق برامج قناع لتسويمدى توظيفها في فترة الحمالت االنتخابية أين يكثر توظيف اإل
قناع الناخب بالتصويت.   األحزاب وا 

 
 
 
 

 

                                                             

 .311، مرجع سابق، صاالعالمتحليل المحتوى في البحوث محمد عبد الحميد،  1   
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 التحليل الكمي -1
 -عامةال– قناعاإل فئة وسائلب الخاص: 07الجدول رقم 

 ℅النسبة التكرار اإلقناع وسائل
 3.835 65 األلفاظ والجمل تكرار

 73837 36 االستشهاد باألدلة
 37857 66 قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل

 100 145 المجموع
 

 الخاصة بفئة أساليب االقناع العامة8توزيع نسب يمثل : 06الرسم البياني رقم 

 
 

 -العامة–قناع اإل وسيلةيوضح الجدول المبين أعاله توزيع النسب الخاصة بفئة  -
ة تقديم الهدف في الرسال وسيلةالتكرار و  وسيلةحيث نالحظ أن النسبة الخاصة ب

 37857والنسبة الثانية ب  ℅ 3.835 حيث قدرت النسبة األولى بمتقاربة قناعية اإل
، قبل التطرق الى تفسير ألسلوب االستشهاد باألدلة ℅73837بينما سجلنا نسبة  ℅

وهذا قناع إوسيلة  145 المتمثلة في ة لمجموع التكراراتيالنسب البد من قراءة تحليل
فيديوهات(  4صورة،  65خطاب مكتوب،  40) بمادة التحليل هاقليل إذا ما قارنعدد 
 قليلة. 

 

38,36

23,97

37,67
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 8قناعاإل وسيلة االستشهاد باألدلة لفئة وسائلب الخاص: .0الجدول رقم 
 

 ℅النسبة التكرار وسيلة االستشهاد باألدلة
 078.5 01 االستشهاد من القرآن والسنة

 078.5 01 األبيات الشعرية
 078.5 01 األمثال والحكم العربية والشعبية
 06871 07 مقوالت لكبار المفكرين والزعماء

 6871. 30 األرقام واالحصاءات
 100 36 المجموع

 

 قناع8: يمثل توزيع نسب وسيلة االستشهاد باألدلة لفئة وسائل اإل05الرسم البياني رقم
 
 
 

 

 

 

 
 

قناع اإل يتضح من خالل الجدول الخاص بوسيلة االستشهاد باألدلة لفئة وسائل -
األرقام واإلحصاءات هي النسبة األعلى التي استخدمها الفاعلون مؤشر أن نسبة  ،العامة

 نافي حين سجل، ℅6871.قدرت بمن خالل الموقع اإللكتروني التي الرئيسيون 
بينما تساوت ، ℅06871 نسبةبمقوالت لكبار المفكرين والزعماء االستشهاد بمؤشر 

كم األمثال والحو األبيات الشعرية و االستشهاد من القرآن والسنة مؤشر نسب كل من 
 8℅078.5بنسبتهم قدرت حيث  العربية

 

2,86 2,86 2,86 5,71

85,71

االستشهاد من القرآن
والسنة

األبيات الشعرية ية األمثال والحكم العرب
والشعبية

مقوالت لكبار 
المفكرين والزعماء

األرقام واإلحصاءات
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 قناع8اإل قناعية لفئة وسائلفي الرسالة اإل تقديم الهدف وسيلةب الخاص: 03الجدول رقم 
 

 

سائل قناعية لفئة و : يمثل توزيع نسب وسيلة تقديم الهدف في الرسالة اإل07الرسم البياني رقم
 قناع8اإل

 

 
 

 ℅النسبة التكرار قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل وسيلة
 17873 07 العنوان
 14866 .0 المقدمة

 
 عرضال

 10831 05 أوله
 70 11 هوسط   
 03803 06 خرهآ
 37873 .1 الخاتمة
 100 56 المجموع

12,73

14,55

10,91

20,00

9,09

32,73

العنوان المقدمه أوله وسطه آخره الخاتمه

العنوان

المقدمه

آخره

الخاتمه

العرض
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اعية لفئة قنيوضح الجدول أعاله توزيع نسب وسيلة تقديم الهدف في الرسالة اإل -
من خالل قراءتنا للجدول اتضح لنا أن أكبر نسبة سجلت لمؤشر ف ،قناعوسائل اإل

 ℅70في حين قدرت نسبة  ℅37873تقديم الهدف في الخاتمة حيث قدرت النسبة ب
ه نسبة مؤشر تقديم الهدف في المقدمة يتل عرض،تقديم الهدف في وسط اللمؤشر 

لمؤشر تقديم الهدف في  ℅17873بعده سجلنا نسبة ، ℅ 14866حيث قدرت ب
، و عرضال ألسلوب تقديم الهدف في أول ℅10831العنوان، بينما سجلنا نسبة 

 .عرضفي أسلوب تقديم الهدف في آخر ال ℅03803نسبة
 

 مدير الحملة عبد مالك سالل  وظفهاالتي -عامةال-قناعاإل وسائلب الخاص: 10الجدول رقم 
 ℅النسبة التكرار اإلقناع ائلوس
 35857 11 األلفاظ والجمل تكرار

 40 17 االستشهاد باألدلة
 73833 07 قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل

 100 30 المجموع
 

 لةالحم مدير وظفها التي اإلقناع وسائل بفئة الخاصة نسب توزيع يمثل: .0رقم البياني الرسم
 8سالل مالك عبد االنتخابية

 

36,67

40

23,33

التكرار االستشهاد باألدلة تقديم الهدف في الرسالة االقناعية
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التي  -ةعام-االقناع وسائلفئة لتوزيع النسب  يبين الذي من خالل الجدول أعاله -
ة الخاص نسبة أكبرسجلنا  ، حيثعبد مالك ساللاالنتخابية وظفها مدير الحملة 

الخاصة  ℅ 35857سجلنا نسبة في حين  ،℅40قدرت ب االستشهاد باألدلة وسيلة ب
ي الرسالة لوسيلة تقديم الهدف ف نسبة آخر ، بينما سجلنااأللفاظ والجمل تكراروسيلة ب

  8℅ 73833 التي قدرت ب قناعيةاإل
 

قناع التي وظفها مدير الحملة اإل وسائلفئة ل االستشهاد باألدلة وسيلةب الخاص: 11الجدول رقم 
 8عبد مالك سالل

 

 ℅النسبة التكرار االستشهاد باألدلة وسيلة
 0.833 01 االستشهاد من القرآن والسنة

 00 00 الشعريةاألبيات 
 0.833 01 األمثال والحكم العربية والشعبية
 00 00 مقوالت لكبار المفكرين والزعماء

 3833. 10 األرقام واالحصاءات
 100 17 المجموع

 

 قناعإلا وسائل لفئة باألدلة االستشهاد بوسيلة الخاصة نسب توزيع يمثل: 03رقم البياني الرسم
 .سالل مالك عبد االنتخابية الحملة مدير وظفها التي

 

8,33 0 8,33 0

83,33

االستشهاد من القرآن 
والسنة

األبيات الشعرية األمثال والحكم العربية
والشعبية

ن مقوالت لكبار المفكري
والزعماء

األرقام واالحصاءات
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قناع أن يتضح من خالل الجدول الخاص بوسيلة االستشهاد باألدلة لفئة وسائل اإل -
د الحملة عباألرقام واإلحصاءات هي النسبة األعلى التي وظفها مدير  مؤشر نسبة

مثال بينما تساوت نسب كل من مؤشر األ، ℅3833.حيث قدرت ب مالك سالل
ن أنالحظ  ،℅ 0.833هما بتمن القرآن والسنة حيث قدرت نسبوالحكم و االستشهاد 

حكم مثال والنسب الخاصة بمؤشر األالمثلت ضعف نسبة مؤشر األرقام واإلحصاءات 
ومؤشر االستشهاد من القرآن والسنة، بينما لم نسجل أي تكرار لمؤشر  العربية والشعبية

 اء.األبيات الشعرية و مؤشر مقوالت لكبار المفكرين والزعم
 

تي ال قناعل اإلائفئة وسل قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل وسيلةب الخاص: 17جدول رقم 
 8وظفها مدير الحملة عبد المالك سالل

تقديم الهدف في الرسالة  وسيلة
 قناعيةاإل

 ℅النسبة التكرار

 00 00 العنوان
 7.867 07 المقدمة

 
 العرض

 14873 01 أول
 14873 01 وسط
 14873 01 رآخ
 7.867 07 الخاتمة
 100 07 المجموع
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ناعية قوسيلة تقديم الهدف في الرسالة اإلبنسب الخاصة التوزيع  : يمثل10الرسم البياني رقم
 8قناع التي وظفها مدير الحملة عبد المالك سالللفئة وسائل اإل

 

 
 

مؤشر تقديم ن مؤشر تقديم الهدف في الخاتمة و المالحظ على الجدول أعاله، أ -
بينما ، ℅7.867المرتبة األولى حيث قدرت نسبتهما ب تصدراالهدف في المقدمة 

رض الع، وسط، أخير لمؤشر نسب كل من المؤشرات الفرعية أول سجلنا تساوي في
، في حين لم نسجل أي تكرار لمؤشر تقديم الهدف في ℅14873بحيث قدرت 

لم يعتمد كثير على هذه الوسيلة حيث  العنوان، نالحظ أن مدير الحملة عبد مالك سالل
 فقط. 07بلغ عدد التكرارات االجمالية ب

 

 

 

 

 

0,00

28,57

14,29 14,29 14,29

28,57

العنوان المقدمه أوله وسطه آخره الخاتمه

العنوان

المقدمه

آخره

الخاتمه

العرض
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األمين العام لحزب جبهة  وظفهاالتي -العامة-قناعاإل ائلوسفئة ب الخاص :13جدول رقم 
 عمار سعداني التحرير الوطني

 ℅النسبة التكرار اإلقناع وسائل
 40864 46 االلفاظ والجمل تكرار

 15871 .1 باألدلةاالستشهاد 
 43874 .4 قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل

 100 111 المجموع

 

نسب الخاصة بفئة وسائل اإلقناع التي وظفها األمين العام ال: يمثل توزيع 11الرسم البياني رقم 
 لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني8

 
 

 

 

 

 

قناع التي وظفها األمين العام تبين لنا من خالل الجدول الخاص بفئة وسائل اإل -
، أن وسيلة تقديم الهدف في الرسالة نيعمار سعدالحزب جبهة التحرير الوطني 

كما سجلنا ، ℅43874قناعية استحوذت على النسبة األكبر حيث قدرت نسبتها باإل
، ىوهي نسبة تقترب من النسبة األوللوسيلة تكرار الكلمات واأللفاظ  ℅40864نسبة 
احتلت وسيلة االستشهاد باألدلة المرتبة الثالثة حيث قدرت نسبتها حين في 
يتضح لنا من خالل الجدول أن األمين العام لحزب جبهة التحرير ، ℅15871ب

عرف قناعية، ألن هذه الوسيلة تالوطني اعتمد على وسيلة تقديم الهدف في الرسالة اإل
 .قناعيةالجمهور بهدف المرسل ومن تم تسهل العملية اإل

40,54

16,21

43,24

التكرار االستشهاد باألدلة تقديم الهدف في الرسالة االقناعية
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 التي وظفها األمين العام قناعاإل وسائللفئة  االستشهاد باألدلة وسيلةب الخاص: 14جدول رقم 
 8لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني

 ℅النسبة التكرار االستشهاد باألدلة وسيلة
 00 00 االستشهاد من القرآن والسنة

 06865 01 األبيات الشعرية
 00 00 والشعبيةاألمثال والحكم العربية 

 11811 07 مقوالت لكبار المفكرين والزعماء
 3833. 16 األرقام واالحصاءات

 100 .1 المجموع
 

: يمثل توزيع نسب الخاصة بوسيلة االستشهاد باألدلة لفئة وسائل 17الرسم البياني رقم
 االقناع التي وظفها األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني8

 

 

أن األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  "14"تبين النتائج في الجدول رقم  -
 هارار تكقدر لم يوظف بشكل كبير وسيلة االستشهاد باألدلة، حيث  عمار سعداني

ألمين اوالسمعية البصرية وصور  مطبوعةال بخطالهذا عدد قليل مقارنة بعدد  ،.1ب
  ،وطنيلكتروني لحزب جبهة التحرير الالموقع اإلالعام في فترة الحمالت االنتخابية عبر 

0% 5,56 0% 11,11

83,33

االستشهاد من القرآن 
والسنة

األبيات الشعرية ة األمثال والحكم العربي
والشعبية

ين مقوالت لكبار المفكر
والزعماء

األرقام واالحصاءات
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وسيلة ل المرتبة األولىاستحوذ مؤشر األرقام واإلحصاءات على  فمن خالل قراءة النسب
نسبة بمؤشر مقوالت لكبار المفكرين والزعماء  يليه، ℅3833.االستشهاد باألدلة بنسبة 

بينما لم نسجل وال  ،بيات الشعريةلمؤشر األ ℅06866 ةسبنكما سجلنا ، ℅11811
 االستشهاد من القرآن والسنة واألمثال والحكم العربية والشعبية. لمؤشر نسبة

 
 

ي قناع التاإل لفئة وسائل قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل وسيلةب الخاص :16جدول رقم  
 ووظفها األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني

 

 ℅النسبة التكرار قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اإل وسيلة     
 .1486 07 العنوان
 1786 05 المقدمة

 
 العرض

 10847 06 هأول
 708.3 10 هوسط
 0.833 04 رهآخ

 33833 15 الخاتمة
 100 .4 المجموع
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ناعية قوسيلة تقديم الهدف في الرسالة اإلبنسب الخاصة التوزيع  : يمثل13الرسم البياني رقم
 8قناع التي وظفها األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعدانيلفئة وسائل اإل

 
 

 

 

 

 
 

، قناعيةقديم الهدف في الرسالة اإليوضح الجدول المبين أعاله توزيع نسب وسيلة ت -
عتمد يكان ، عمار سعدانيحيث تبين أن األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 

وهذا  تفليقةعبد العزيز بو رشح تفي إبراز هدفه الصريح وهو التصويت للمعلى الخاتمة 
مؤشر الفرعي وسط لل ℅708.3في حين سجلنا نسبة ، ℅33833ما مثلته نسبة 

كما تحصل مؤشر ، ℅.1486ها نسبة مؤشر العنوان حيث قدرت بي، تلعرضمؤشر ال
األول ب  بينما سجلنا نسب كل من المؤشر الفرعي ،℅1786المقدمة على نسبة 

 .عرضلمؤشر ال ℅0.833ب خرآوالمؤشر الفرعي ، ℅10847
 

 

 

 

14,58
12,50

10,42

20,83

8,33

33,33

العنوان المقدمة أوله وسطه آخره الخاتمه

العنوان

المقدمة

آخره

الخاتمه

العرض
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 المترشح عبد العزيز بوتفليقة وظفهاالتي -العامة– قناعاإل وسائلفئة ب الخاص: 15جدول رقم 
 ℅النسبة التكرار اإلقناع ائلوس

 00 00 التكرار
 100 06 االستشهاد باألدلة

 00 00 تقديم الهدف في الرسالة االقناعية
 100 06 المجموع

 
 

 بدع المترشح وظفها التي اإلقناع وسائل بفئة الخاصة نسب توزيع يمثل: 14 رقم البياني الرسم
 8بوتفليقة العزيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قناع التينالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يمثل توزيع نسب فئة وسائل اإل -
هي استعان بوسيلة واحدة أال و أنه  اتضح لنا، عبد العزيز بوتفليقةفها المترشح وظ

مقارنة بعدد خطب المترشح، وهي قليلة  06االستشهاد باألدلة حيث بلغ عدد تكرارتها ب
ق لى وسائل اقناعية متنوعة ومكثفة، ألنها فترة تسويإن سياق الحملة االنتخابية يحتاج إ

 قناع.إبدون وسائل  نجحانين ال اخر ن اآلااألفكار والبرامج وهذ
 

0

100

0

التكرار االستشهاد باألدلة تقديم الهدف في الرسالة االقناعية
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 قناع التي وظفها المترشح عبدلفئة وسائل اإل االستشهاد باألدلة وسيلةب الخاص: 17جدول رقم 
 8العزيز بوتفليقة

 ℅النسبة التكرار االستشهاد باألدلةوسيلة 
 00 00 االستشهاد من القرآن والسنة

 00 00 األبيات الشعرية
 00 00 والشعبيةاألمثال والحكم العربية 

 00 00 مقوالت لكبار المفكرين والزعماء
 100 06 األرقام واالحصاءات

 100 06 المجموع
 

 قناعإلا وسائل لفئة باألدلة االستشهاد بوسيلة الخاصة نسب توزيع يمثل: 16 رقم البياني الرسم
 8  بوتفليقة العزيز عبد المترشح وظفها التي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وظف فقط  عبد العزيز بوتفليقةأن المترشح  "17"تبين النتائج في الجدول رقم  -
تكرارات، فبمقارنة  6لوسيلة االستشهاد باألدلة وكان عددها مؤشر األرقام واإلحصاءات 

رشح استعان فقط بمؤشر األرقام واإلحصاءات تيتضح لنا أن الم 10الجدول السابق رقم
 قناع.في فئة وسائل اإل

 

0 0 0 0

100

االستشهاد من القرآن 
والسنة

األبيات الشعرية ة األمثال والحكم العربي
والشعبية

ين مقوالت لكبار المفكر
والزعماء

األرقام واالحصاءات
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  التحليل الكيفي8 -7
وا في الحملة قد وظفمن خالل الموقع اإللكتروني نالحظ أن الفاعلين الرئيسين 

ن حيث يسمح التكرار بترسيخ المعلومة في أذها ،تكرار األلفاظ والجمل كوسيلة إقناعية
الناخبين، فعلى القائم برسالة الحملة االنتخابية أن يكرر المقطع الذي يراه مهم في 

مرات وبطرائق وسبل مختلفة كأن يغير نبرة الصوت، يقوم بإشارات مع  حملته عدة
 .تكرار اللفظ أو الجملة

 

لفاظ والجمل يكون لها وقع وفعالية عبر وسيط سمعي أو سمعي بصري فتكرار األ 
أكثر من النص المكتوب والموقع وظف النص أكثر من الفيديو لكنه استخدم التكرار 

استخدمها في النص المكتوب هذا يدل على أن  ℅41و ℅63في الفيديو بالنسبة 
تكرار األلفاظ والجمل عبر الوسائط السمعية والسمعية البصرية تكون لها قدرة عالية 

 قناع.على ترسيخها في الذاكرة ثم تأتي عملية اإل
 

"يقوم أسلوب التكرار على قاعدة أساسية قوامها اإليمان بأن عملية تكرار المنبهات  
نسان، وهو من أكثر األساليب شيوعا للتأثير أن ترسخ موقف معين لدى اإلمن شأنها 

في الرأي العام بالتركيز على بضعة حقائق فقط وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها 
متلقي، كبر للحفظ لدى الأمرارا وتكرارا، ولعل أحد مبررات تكرار األغاني يخلق استعداد 

دراك الخارجي تكون أسهل تذكرا واستدعاء وتأثيرا فالمادة التي يتكرر وجودها في اال
من غيرها، مع مالحظة أن التكرار الموزع أفضل من التكرار المركز، وفي شكل جملة 

  1منظمة ال هي بالطويلة المملة وال هي بالقصيرة المبتورة."
 
 

                                                             

 .351، مرجع سابق، صأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  1 
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"إن تكرار األفكار يتم بقصد لفت أنظار الناخبين، ويعد من أنجح األساليب في 
ناع السيما حين تختلط المخاطبة بإثارة العاطفة ال العقل وله صور متعددة كتكرار اإلق

الكلمات أو الجمل أو الشعارات على أن يكون التكرار منوعا لتجنب الملل وزيادة 
  1الفاعلية فيه."

 

قديم بوسيلة إقناعية أخرى هي تمن خالل الموقع قد استعان الفاعلون الرئيسيون ل
الهدف في الرسالة اإلقناعية حيث أنها تقاربت من حيث النسبة مع الوسيلة االقناعية 

الوسيلة  هذه اعتمدوان ين الرئيسيين الفاعلأنستنتج من خالل هذه النسبة  ،األولى
لعرض الهدف األساسي بوضوح في هذه الحملة أال وهو التصويت لصالح المترشح 

 8العزيز بوتفليقةعبد 
 

"يصبح اإلقناع أكثر فاعلية إذا حاولت الرسالة أن تذكر نتائجها أو هدفها  
بوضوح، بدال من أن تترك للجمهور عبء استخالص النتائج بنفسه، وقد أظهرت 
كثير من الدراسات أن المعلومات الواضحة والحقائق التي تذكر بوضوح يتم نقلها 

أن نسبة األفراد  «Mandell، *ماندل»و « Hovland،دهوفالن»بنجاح أكبر، فقد وجد 
لوا اتجاهاتهم إلى الناحية التي ناصرتها الرسالة بلغت الضعف حينما قدم الذين عد  

المتحدث نتائجه بشكل محدد، بالمقارنة إلى نسبة الذين غيروا اتجاهاتهم بعد أن 
  2تعرضوا لرسالة ٌترك المتحدث نتائجها ليستخلصها الجمهور."

 
 
 

                                                             
 .351، ص، مرجع سابقأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  1
 هو باحث في علم النفس، ومؤسس قوانين مندل، من مؤلفاته: *

Experiment in plant hybridization 

 .71، مرجع سابق، صاإلعالم والمجتمعمنى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي،  2
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كما لجأ الفاعلون الرئيسيون إلى وسيلة االستشهاد باألدلة وهذا من أجل تدعيم 
قناعية بدعائم منطقية من أجل مخاطبة عقول الناخبين، "جمهور المستقبلين الرسالة اإل

يستجيبون جيد للمجادالت المنطقية التي تم بناؤها وصياغتها بطريقة جيدة، فالجمهور 
ستجيبون للرسائل التي تستميل العاطفة في حالة واحدة عبارة عن أشخاص منطقيين ي
  1".وهي غياب البدائل المنطقية

 

من تدعيم رسائله االقناعية بأدلة وعبارات تتضرسالة الحملة االنتخابية على القائم ب
دلة الناجحة أ "تقدم الرسالة اإلقناعية لى مصادر أخرى،إمعلومات واقعية وآراء تنسب 

وشواهد وعبارات تتضمن معلومات واقعية أو آراء وأدلة بهدف تغيير اتجاه السلوك 
مباشرة بعد العرض السيما إذا ما استخدمت األدلة بشكل متميز ومقنع في الرسالة 

  2اإلعالمية."
 

ثة يزيد من لهذه الوسائل الثال خالل الموقع اإللكترونيالفاعلين الرئيسين إن توظيف 
قناع حيث أنهم وظفوا وسيلة تستهدف العاطفة وهي التكرار " يقوم هذا األسلوب فعالية اإل

  3على أن االستجابة الجماهيرية هي استجابة عاطفية أكثر مما هي عقلية."-التكرار–
 

الة معا وهي تقديم الهدف في الرس استعانوا بوسيلة تستهدف العقل والعاطفةكما 
حيث بتقديم الهدف مباشرة نستميل العقل، أما الطريقة التي يقدم بها الهدف  قناعيةاإل

دام األدلة إلى استخ ؤواسواءا في العنوان أو الخاتمة فهي التي تستميل العاطفة، كما لج
والشواهد وهي وسيلة تستهدف العقل لما تتضمنه من حجج منطقية، إذن هناك توازن 

                                                             
 78، مرجع سابق، صاإلعالم والمجتمعمنى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي،  1
 .351، مرجع سابق، صأساليب اإلقناع الدعائي في الحمالت االنتخابيةمحسن عبود كشكول،  2
 .357المرجع نفسه، ص 3
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عبر الموقع  م8132الحملة االنتخابية لرئاسية قناعية في في توظيف الوسائل اإل
 لكتروني الرسمي للجبهة التحرير الوطني. اإل

 

وظفوا األرقام واإلحصاءات عبر الموقع ن ين الرئيسييكما اتضح لنا أن الفاعل
خرى حيث مؤشرات الفرعية األبالكمؤشر لوسيلة االستشهاد باألدلة بنسبة كبيرة مقارنة 

تعتبر األرقام واإلحصاءات كاستمالة رئيسية من االستماالت العقلية، ألن العقل يفضل 
البراهين الرياضية ويستوعبها ويقتنع بها بسرعة ألن األرقام واإلحصاءات هي نتيجة 

 .دراسات علمية موضوعية ال تتحكم فيها الذات
 

يتم عادة تقديمها على أنها أفضل األدلة قوة  أن االحصائيات هاري ميلز"يعتبر  
في التأثير حيث يقول االحصائيون إن األرقام ال تكذب، بل األشخاص هم الكاذبون، 

 1."اإلحصائيات ألنها مؤثر قويفالناس تتأثر عادة ب
 

ب هم مستعجلون ويفضلون المعلومة بسرعة وبأقل جهد إذن ااء الو كما نعلم أن قر   
ءات تساعد في هذا المجال ألنها تقدم المعلومة بسرعة وبتأثير قوي،" األرقام واإلحصا

بدل ثالثة  81إنه من األفضل أن تكتب  «Jacoub Nilsone، *جاكوب نيلسن»يقول 
م ب، فقد بينت الدراسات أن استخدااوعشرون لشد القارئ عندما يقوم بمسح صفحة الو 

 2ع."اقاألرقام تمثل الو األرقام يجذب العين ويدعو للتوقف عند النص، ألن 

                                                             

 .311، ص مرجع سابق، فن االقناعهاري ميلز،  1  
 مات المواقع، أستاذ بجامعة التقنية الدنماركية ومن مؤلفاته:اخبير في اإللكترونيات واستخد *  

Designing web Usability. 
 .75، مرجع سابق، صمهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب،  2
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 فئة الموقع:ثالثا: 

هي الفئة التي تهتم بموقع الموضوع أو الفكرة محل التحليل في المادة المدروسة، "
أو المتفرج، لذلك فإن فالموقع له أهمية كبيرة في تأثير المحتوى على القارئ أو المستمع 

موقع المادة له داللة مقصودة لوضعها في موقع دون اآلخر، خاصة بعدما تأكد من 
عدة دراسات على جمهور القراء، أن الصفحة األولى من الصحيفة مثال، أول جزء  خالل

يقرأه الفرد في الجريدة، ثم الصفحة األخيرة وبعدها صفحات الوسط ثم باقي الصفحات، 
بل وحتى بالنسبة للصفحة الواحدة فإن الموقع يلعب دورا كبيرا هنا أيضا، فالصفحات 

ن اليمنى، والنصف العلوي أهم من السفلي والربع األعلى اليسرى في اللغة العربية أهم م
  1األيسر من الصفحة اليسرى أهم أجزائها وهكذا."

في موقع المحتوى  بها يؤثرالتي كيفية لوصول إلى الأدرجت هذه الفئة في الدراسة ل
لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني على المستخدمين أثناء الحملة االنتخابية الموقع اإل
، ثم كل بعض معموقع محتوى الفاعلين الرئيسين معرفة  لهذا حاولنا ،2014لرئاسيات 

المتعددة )صورة ثابتة، على موقع الوسائط اتجهنا إلى التعرف واحد على حدى، بعدها 
الخاصة بالفاعلين الرئيسين معا، بعدها تطرقنا  ،على حدى مكتوب، فيديو( كل واحدنص 

 ، الخاص بالفاعلين الرئيسين كلمتعددة كل واحد على حدىلوسائط المعرفة موقع اى لإ
  .لوحده

 

 
 

                                                           
 .28، مرجع سابق، صتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،  1
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  :وصفحة المحتوى  تفرع الموقع إلى صفحة البدء

 هي الصفحة الرئيسية التي تحتوي على عنوان وقائمة محتويات صفحة البدء :
وفهرس ومقدمة، وهي الصفحة األولى في الموقع، وعادة ما تحتوي على مواد 

يف بالحزب وقائمة بالوصالت التشعبية إلى جميع محتويات استهاللية كالتعر 
 الموقع.
  بينما تصف صفحة البدء المعلومات التي يحتويها الموقع صفحة المحتوى :

بقوائم أو عناوين، تحمل صفحة المحتوى المعلومات. ولكل صفحة محتوى وصلة 
 عودة إلى صفحة البدء أو إلى الصفحة السابقة.

 وأفقيا إلى: يمين، وسط، يسار.، ديا إلى: أعلى، مركز، أسفلقسمت شاشة الموقع عمو 
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 التحليل الكمي: .1
 -امةالع-فئة الموقعب : الخاص 18جدول رقمال

 
 
 
 
 
 
 
 

  
صفحة البد

 ء
 ℅النسبة التكرار الموقع

 11 11 يمين أعلى
 11 11 يمين مركز
 12 12 يمين أسفل
 19 19 وسط أعلى
 06 06 وسط مركز
 08 08 وسط أسفل
 16 16 يسار أعلى
 11 11 يسار مركز
 02 02 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى 

 
  

 02 02 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل
 02 02 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 ℅100 100 المجموع
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 -عامة– الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 16الرسم البياني رقم 

 
 

أن الذي يمثل توزيع نسب فئة الموقع عامة، "  18يتضح من الجدول رقم "  -
 ℅16سجلنا نسبة كما  ،تعتبر أكبر نسبةحيث موقع "وسط أعلى" مثلها ي ℅19

تساوي في نسب حظنا الفي حين  لموقع "يمين أسفل"، ℅12لموقع "يسار أعلى"، و
  ،℅11 قدرت نسبتهم بحيث "يمين مركز" و"يسار مركز"  كل من موقع "يمين أعلى"،

لموقع "وسط مركز"، وأخيرا  ℅06لموقع "وسط أسفل" و ℅08سجلنا نسبة  بعدها
بينما  ء، تمركزت كل النسب في صفحة البد لموقع "يسار أسفل" ℅02مثلت نسبة 
 "يمين أعلى" و" وسط أعلى" ضمن صفحة المحتوى. لكل من موقع ℅02سجلنا نسبة 

 

 

 

 

 

 

11

2

11

0

12

0

19

2

6

0

8

0

16

0

11

02

صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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 -لة عبد مالك ساللبمدير الحم متعلقةال فئة الموقعب : الخاص19جدول رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

  
صفحة البد

 ء

 ℅النسبة التكرار الموقع
 13.79 04 يمين أعلى
 20.68 06 يمين مركز
 13.79 04 يمين أسفل
 00 00 وسط أعلى
 17.24 05 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 13.79 04 يسار أعلى
 06.89 02 يسار مركز
 06.89 02 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى 

 

 00 00 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل
 06.89 02 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 100 29 المجموع
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  .الخاصة بمدير الحملة عبد مالك سالل الموقعمثل توزيع نسب فئة ي: 17الرسم البياني رقم

 

 

" الذي يحتوي على النسبة المئوية لفئة 19من خالل القراءة الكمية للجدول رقم"  -
نسبة  ، الحظنا بأن أكبرعبد المالك ساللالموقع الخاصة بمدير الحملة االنتخابية 

ها بعد ذلك يتلثم ، ℅20.68كانت من نصيب موقع "يمين مركز" حيث قدرت ب 
في نسب  ا" ، في حين سجلنا تشابهمركزالتي مثلها موقع "وسط  ℅17.24نسبة 

حيث قدرت نسبتهم ب "يسار أعلى"  ،"يمين أعلى"، "يمين أسفل"موقع كل من 
  ،℅06.89نسبتهما ب  ، وموقع "يسار مركز" ، "يسار أسفل" حيث تمثلت℅13.79

، هذا فيما "وسط أسفل"  ،كما أننا لم نسجل أي نسبة فيما يخص موقع "وسط أعلى"
صفحة البدء ، أما صفحة المحتوى فقد سجلنا نسبة واحدة لموقع "وسط أعلى" ب تعلقي

 .℅06.89قدرت نسبتها ب
 
 
 
 
 
 

13,79

0

20,68

0

13,79

00

6,89

17,24

00 0

13,79

0

6,89

0

6,89

صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار أسفل يسار مركز
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 .عمار سعداني التحرير الوطني باألمين العام لجبهة متعلقةال فئة الموقعب : الخاص20جدول رقم ال

 
 

صفحة البد
 ء

 ℅النسبة التكرار الموقع
 09.37 06 يمين أعلى
 07.81 05 يمين مركز
 09.37 06 يمين أسفل
 26.56 17 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 12.50 08 وسط أسفل
 17.18 11 يسار أعلى
 14.06 09 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل

صفحة الم  
حتوى 

 

 03.12 02 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل
 00 00 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 100 64 المجموع
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ام لحزب جبهة التحرير الخاصة باألمين الع الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 18الرسم البياني رقم
  .الوطني عمار سعداني

 
 

باألمين العام لحزب جبهة  المتعلقة يتضح من خالل الجدول الخاص بفئة الموقع -
" علىأ وسط أن أعلى نسبة سجلت لموقع "عمار سعداني، التحرير الوطني 

المرتبة الثانية، وموقع  ℅17.18" نسبة أعلىموقع " يسار احتل ثم ، ℅26.56ب
لموقع  ℅12.50بعدها سجلنا نسبة ، ℅14.06" المرتبة الثالثة بنسبة مركزيسار "

في نسب كل من موقع "يمين أعلى" و "يمين  افي حين سجلنا تشابه"وسط أسفل"، 
لموقع "يمين مركز" ،  ℅07.81نسبة بعدها  ثم تأتي، ℅09.37بنسبة  أسفل"

أسفل" هذا فيما بينما لم نسجل أي نسبة فيما يخص موقع "وسط مركز" و"يسار 
يخص صفحة البدء، أما في صفحة المحتوى فقد سجلنا نسبة واحدة قدرت ب 

  "يمين أعلى".بموقع  متعلقةال ℅03.12
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0

9,37

0

26,56

00 0

12,5

0

17,18

0

14,06

00

صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة متعلقةال فئة الموقعب : الخاص21جدول رقمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
صفحة البد

 ء

 ℅النسبة التكرار الموقع
 14.28 01 يمين أعلى
 00 00 زيمين مرك

 28.57 02 يمين أسفل
 28.57 02 وسط أعلى
 14.28 01 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 14.28 01 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى 

 

 00 00 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل
 00 00 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 100 07 المجموع
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  الخاصة بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 19الرسم البياني رقم

 

عبد العزيز قع الخاصة بالمترشح فئة المو " توزيع نسب 21يمثل الجدول رقم " -
لنا من خالل القراءة الكمية للجدول أن أعلى نسبة سجلت  اتضح ، حيثبوتفليقة

في  احين سجلنا تشابهفي  ،℅28.57 نسبةب لموقع "يمين أسفل" و "وسط أعلى"
نسب كل من موقع "يمين أعلى"، "وسط مركز" و"يسار أعلى" حيث قدرت 

 ،"وسط أسفل"، "يمين مركز"، بينما لم نسجل أي نسبة فيما يخص موقع ℅14.28ب
فيما يتعلق بصفحة المحتوى، فقد تمركز كل محتوى  ، أما"يسار أسفل" " ويسار مركز"

 المترشح في صفحة البدء.
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صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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 الرئيسين فاعلينالخاصة بالبموقع الصور الثابتة  متعلقةال فئة الموقعب : الخاص22جدول رقمال
 في الموقع االلكتروني

 
 
 
 
 
 

 
 

  
صفحة البد

 ء
 ℅النسبة التكرار الموقع

 08.92 05 مين أعلىي
 10.71 06 يمين مركز
 10. 71 06 يمين أسفل
 23.21 13 وسط أعلى
 07.14 04 وسط مركز
 10.71 06 وسط أسفل
 14.25 08 يسار أعلى
 08.92 05 يسار مركز
 01.78 01 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى 

 

 01.78 01 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل
 01.78 01 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 100 56 المجموع
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المتعلقة بموقع الصور الثابتة الخاصة  الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 20الرسم البياني رقم
 .يبالفاعلين الرئيسين في الموقع االلكترون

 

تبين لنا من خالل الجدول أعاله الذي يمثل توزيع نسب الخاصة بموقع الصور  -
  لتحرير الوطني أثناء الحمالت االنتخابيةلكتروني لحزب جبهة االثابتة في الموقع اإل

ها يتلثم ، ℅23.21، أن أكبر نسبة عادت لموقع "وسط أعلى" ب م2014لرئاسيات 
على"، كما سجلنا تساوي نسب كل من موقع الخاصة بموقع " يسار أ  ℅14.28نسبة 

تساوت نسب كل كذلك ، ℅10.71"يمين مركز"، "يمين أسفل" و"وسط أسفل" بنسبة 
نسبة  جاءت، بعدها  ℅08.92و"يسار مركز" بنسبة  "علىأ يمين "موقع من 

، في حين احتل موقع "يسار أسفل" المرتبة "وسط مركز"الخاصة بموقع  ℅07.14
صفحة المحتوى ب يتعلق، أما فيما  ℅01.78ب ءصفحة البد األخيرة في ما يخص

 لكل من موقع "يمين أعلى" و" وسط أعلى" . ℅01.78فقد سجلنا نسبة 
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صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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 لفاعلينالخاصة با ةالمطبوع وصالنصبموقع  متعلقةال فئة الموقعب : الخاص23جدول رقم ال
 في الموقع االلكتروني الرئيسين

  
صفحة البد

 ء

 ℅النسبة التكرار الموقع
 15 06 يمين أعلى
 10 04 يمين مركز
 12. 50 05 يمين أسفل
 15 06 وسط أعلى
 05 02 وسط مركز
 05 02 وسط أسفل
 17.50 07 يسار أعلى
 12.50 05 يسار مركز
 02.50 01 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى 

 

 02.50 01 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل

 01 أعلى وسط
 

02.50 

 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 100 40 المجموع
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المتعلقة بموقع النصوص المطبوع الخاصة  الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 21الرسم البياني رقم
 .لكترونيبالفاعلين الرئيسين في الموقع ال 

 
النصوص الخاصة بموقع " الذي يمثل توزيع نسب 23من خالل الجدول رقم " -

 لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني أثناء الحمالت االنتخابيةفي الموقع اإل المكتوبة
الحظنا أن النسبة الكبيرة كانت من نصيب موقع "أعلى يسار"  ،م2014لرئاسيات 

وسط أعلى"، "ع " يمين أعلى" والخاصة بموق ℅15ها نسبة ي، تل ℅17.50بنسبة 
بعدها الحظنا المتعلقة بموقع "يمين أسفل" و"يسار مركز"،  ℅12.50ثم سجلنا نسبة 

موقع "يمين مركز" ، في حين تساوت نسب كل من "وسط مركز" و"وسط ل ℅10نسبة 
المتعلقة بموقع  ℅02.50وأخيرا سجلنا نسبة  ℅05تمثلت نسبتهما في حيث أسفل" 

فقد سجلنا ، أما صفحة المحتوى كل هذه النسب تضمنتها صفحة البدء "يسار أسفل" ،
 لكل من موقع "يمين أعلى" و" وسط أعلى". ℅02.50  نسبةمن خاللها 
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صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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الخاصة بالفاعلين الرئيسين  هاتالمتعلقة بموقع الفيديو  فئة الموقعب : الخاص24جدول رقم ال
 .في الموقع االلكتروني

  
صفحة البد

 ء
 

 ℅النسبة لتكرارا الموقع
 00 00 يمين أعلى
 25 01 يمين مركز
 25 01 يمين أسفل
 00 00 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 25 01 يسار أعلى
 25 01 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى 

 

 00 00 يمين أعلى
 00 00 يمين مركز
 00 00 يمين أسفل
 00 00 وسط أعلى
 00 00 وسط مركز
 00 00 وسط أسفل
 00 00 يسار أعلى
 00 00 يسار مركز
 00 00 يسار أسفل
 ℅100 04 المجموع
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المتعلقة بموقع الفيديوهات الخاصة  الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 22الرسم البياني رقم
 .لكترونيبالفاعلين الرئيسين في الموقع ال 

 

بموقع  متعلقةنسب الالأعاله الذي يمثل توزيع ل الجدول من خال اتضح لنا -
كانت نصيب كل من موقع  ℅25، أن نسبة الخاصة بالفاعلين الرئيسين الفيديوهات

"يسار مركز"، بينما لم نسجل أي نسبة "يمين مركز"، "يمين أسفل"، "يسار أعلى" و 
 محتوى.صفحة ال وال في، لمواقع األخرى الخاصة بصفحة البدءفيما يخص ا
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صفحة البدء صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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مدير الحملة ب المتعلقة بموقع الوسائط المتعددة الخاصة فئة الموقعب : الخاص25جدول رقم ال
 .عبد المالك سالل في الموقع االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صفحة البد

 ء

 هاتالفيديو  طبوعةالنصوص الم الثابتة الصور الموقع
 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار

 00 00 16.66 02 11.76 02 يمين أعلى
 00 00 16.66 02 23.52 04 يمين مركز
 00 00 16.66 02 11.76 02 يمين أسفل
 00 00 00 00 00 00 وسط أعلى
 00 00 08.33 01 23.52 04 وسط مركز
 00 00 00 00 00 00 وسط أسفل
 00 00 16.66 02 11.76 02 يسار أعلى
 00 00 08.33 01 05.88 01 يسار مركز
 00 00 08.33 01 05.88 01 يسار أسفل

 
صفحة المحتوى 

 

 00 00 00 00 00 00 يمين أعلى
 00 00 00 00 00 00 يمين مركز
 00 00 00 00 00 00 يمين أسفل
 00 00 08.33 01 05.88 01 وسط أعلى
 00 00 00 00 00 00 وسط مركز
 00 00 00 00 00 00 وسط أسفل
 00 00 00 00 00 00 يسار أعلى
 00 00 00 00 00 00 يسار مركز
 00 00 00 00 00 00 يسار أسفل
 00 00 100 12 100 17 المجموع
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 .في الموقع االلكتروني المتعلقة بموقع الوسائط المتعددة الخاصة بمدير الحملة عبد المالك سالل الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 23الرسم البياني رقم
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صفحة البدء لصورة الثابتة -الصور الثابتة-صفحة المحتوى صفحة البدء للنصوص المطبوعة صفحة المحتوى لنصوص المطبوعة صفحة البدء للفيديوهات -االفيديوهات-صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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بالوسائط المتعددة الخاصة توزيع النسب  "25"رقم يتضح من خالل الجدول  -
 .عبد مالك ساللبمدير الحملة مفصلة المتعلقة 

لكتروني الخاصة بمدير اإلفي الموقع  الصورة الثابتة"موقع تبين لنا من خالل  -
موقع "يمين مركز" و"وسط إلى  عادتأن أكبر نسبة فيها  عبد مالك ساللالحملة 
"يمين وقع "يمين أعلى" ومالخاصة ب ℅11.76ها نسبة ي، تل℅23.52 بمركز" 
المتعلقة بموقع "يسار  ℅05.88نسبة  سجلنا، في حين "يسار أعلى"وأسفل" 

بينما لم نسجل وال نسبة فيما يخص موقع "وسط أعلى"  ،مركز"، "يسار أسفل"
أما صفحة المحتوى فقد احتوت على  هذا فيما يخص صفحة البدء و"وسط أسفل"

  ."وسط أعلى"الخاصة بموقع  ℅05.88نسبة واحدة تمثلت في 
أن أكبر نسبة لنا فقد اتضح  طبوعةأما فيما يتعلق بنسب موقع النصوص الم -

المتعلقة بموقع كل من "يمين أعلى"، "يمين مركز"، "يمين  ℅16.66تمثلت في 
الخاصة بكل من "وسط  ℅08.33أسفل"، "يسار أعلى"، في حين سجلنا نسبة 

لم نسجل وال نسبة فيما يخص موقع  كما، "يسار مركز" و"يسار أسفل"، مركز"
، فإن أغلب النسب تمركزت في صفحة البدءوسط أسفل"، إذن  "وسط أعلى" و"

لموقع "وسط أعلى" قدرت  عادتا سجلنا نسبة واحدة في صفحة المحتوى بينم
  .℅08.33نسبتها ب 

عبد مالك لمدير الحملة االنتخابية  وال نسبةفيما يخص الفيديوهات فلم نسجل ما أ -
 سالل.
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المتعلقة بموقع الوسائط المتعددة الخاصة باألمين العام  فئة الموقعب : الخاص26جدول رقم ال
 .لكترونيلحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في الموقع ال 

 
صفحة البد

 ء
 هاتالفيديو  طبوعةنصوص المال الثابتة الصور الموقع

 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار
 00 00 13.63 03 07.89 03 يمين أعلى
 25 01 09.09 02 05.26 02 يمين مركز
 25 01 09.09 02 07.89 03 يمين أسفل
 00 00 18.18 04 34.21 13 وسط أعلى
 00 00 00 00 00 00 وسط مركز
 00 00 09.09 02 15.78 06 وسط أسفل
 25 01 18.18 04 15.78 06 يسار أعلى
 25 01 18.18 04 10.52 04 يسار مركز
 00 00 00 00 00 00 يسار أسفل

 
صفحة المحتوى 

 

 00 00 04.54 01 02.63 01 يمين أعلى
 00 00 00 00 00 00 يمين مركز
 00 00 00 00 00 00 يمين أسفل
 00 00 00 00 00 00 وسط أعلى
 00 00 00 00 00 00 وسط مركز
 00 00 00 00 00 00 وسط أسفل
 00 00 00 00 00 00 يسار أعلى
 00 00 00 00 00 00 يسار مركز
 00 00 00 00 00 00 يسار أسفل
 100 04 100 22 100 38 المجموع
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المتعلقة بموقع الوسائط المتعددة الخاصة باألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في  الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 24الرسم البياني رقم
 .لكترونيالموقع ال 
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صفحة البدء للصور الثابتة صفحة المحتوى للصور الثابتة صفحة البدء للنصوص المطبوعة ةصفحة المحتوى للنصوص المطبوع صفحة البدء للفيديوهات -االفيديوهات-صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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الخاصة بالوسائط المتعددة مفصلة توزيع النسب  "26يتضح من خالل الجدول رقم "
 .عمار سعدانيباألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المتعلقة 

 

أكبر نسبة من خالل مالحظاتنا لنسب الخاصة بموقع الصورة الثابتة اتضح لنا  -
الخاصة بموقع  ℅15.78ها نسبة ي، تل℅34.21بعادت لموقع "وسط أعلى" 

المتعلقة بموقع "يسار  ℅10.52"وسط أسفل"، "يسار أعلى"، ثم سجلنا نسبة 
كما الحظنا تساوي في نسب كل من موقع "يمين أعلى" و"يمين أسفل" مركز"، 

، في حين قدرت نسبة موقع "يمين مركز" ℅07.89حيث قدرت نسبتهما 
، ماعدا نسبة ءالبدن جل النسب تمركزت في صفحة الحظنا أكما ، ℅05.26ب

التي قدرت تضمنتها صفحة المحتوى الخاصة بموقع "يمين أعلى" واحدة 
 .℅02.63ب

أن أعلى نسبة  طبوعةكما تبين لنا من خالل قراءة النسب الخاصة بالنصوص الم  -
 ثم، ℅18.18بنسبة  "وسط أعلى"، "يسار أعلى" و"يسار مركز"فيها آلت لموقع 

بعدها الحظنا تساوي في المتعلقة بموقع "يمين أعلى"،  ℅13.63سجلنا نسبة 
"، هذا فيما يتعلق بصفحة نسب كل من "يمين مركز"، "يمين أسفل" و"وسط أسفل

 وقع "يمين أعلى"م، أما صفحة المحتوى فقد سجلنا نسبة واحدة الخاصة بالبدئ
 .℅04.54قدرت نسبتها 

 

تساوي في نسب كل من موقع "يمين بنسب الفيديوهات فقد الحظنا أما فيما يتعلق   -
، ℅25حيث قدرت نسبتهم ب مركز"، "يمين أسفل"، "يسار أعلى" و "يسار مركز"

، بينما لم نسجل أي نسبة في صفحة ل هذه النسب تمركزت في صفحة البدءك
 المحتوى.
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عبد المتعلقة بموقع الوسائط المتعددة الخاصة بالمترشح  فئة الموقعب : الخاص27جدول رقمال
.لكترونيالعزيز بوتفليقة في الموقع ال   

 
صفحة البد

 ء
 هاتالفيديو  النصوص المطبوعة الثابتة الصور الموقع

 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار
 00 00 66.16 01 00 00 يمين أعلى
 00 00 00 00 00 00 يمين مركز
 00 00  16.66 01 100 01 يمين أسفل

 00 00 33.33 02 00 00 أعلى وسط
 00 00 16.66 01 00 00 وسط مركز
 00 00 00 00 00 00 وسط أسفل
 00 00 16.66 01 00 00 يسار أعلى
 00 00 00 00 00 00 يسار مركز
 00 00 00 00 00 00 يسار أسفل

 
صفحة المحتوى 

 
  

 00 00 00 00 00 00 يمين أعلى
 00 00 00 00 00 00 يمين مركز
 00 00 00 00 00 00 يمين أسفل
 00 00 00 00 00 00 وسط أعلى
 00 00 00 00 00 00 وسط مركز
 00 00 00 00 00 00 وسط أسفل
 00 00 00 00 00 00 يسار أعلى
 00 00 00 00 00 00 يسار مركز
 00 00 00 00 00 00 يسار أسفل
 00 00 100 06 100 01 المجموع
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 .المتعلقة بموقع الوسائط المتعددة الخاصة بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة في الموقع االلكتروني الموقعيمثل توزيع نسب فئة : 25البياني رقمالرسم 

 

 

0 0

16,66

0 0 00 0 0 0 0 0

100

0

16,66

0 0 00 0

33,33

0 0 00 0

16,66

0 0 00 0 0 0 0 00 0

16,66

0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

صفحة البدء للصور الثابتة -الصور الثابتة-صفحة المحتوى صفحة البدء للنصوص المطبوعة ةصفحة المحتوى للنصوص المطبوع صفحة البدء للفيديوهات -االفيديوهات-صفحة المحتوى

يمين أعلى يمين مركز يمين أسفل وسط أعلى وسط مركز وسط أسفل يسار أعلى يسار مركز يسار أسفل
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الخاصة بالوسائط المتعددة توزيع النسب  "27يتضح من خالل الجدول رقم " -
 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة.مفصلة المتعلقة 

 

عبد العزيز قراءة النسب الخاصة بالصور الثابتة للمترشح من خالل لنا تبين  -
 .ضمن صفحة البدء اتخذ موقع له في "يمين أسفل"أن هناك تكرار واحد  بوتفليقة

 

فقد اتضح أن أكبر نسبة عادت لموقع "وسط  طبوعةأما فيما يتعلق بالنصوص الم -
في نسب كل من "يمين أعلى"، ، في حين الحظنا تساوي ℅33.33بنسبة  أعلى"

كل هذه  ،℅16.66حيث قدرت نسبتهم ب "يمين أسفل"، "وسط مركز" و"يسار أعلى"
 .النسب احتوتها صفحة البدء

 بينما لم نسجل أي نسبة فيما يخص الفيديوهات. -
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 التحليل الكيفي -1
إخراج الكيفية التي وني بمفهوم إخراج الموقع ويعني يرتبط تصميم الموقع اإللكتر "

يتم من خاللها تنظيم المحتوى على الموقع اإللكتروني مثل النصوص واألشكال والصور 
والرسوم وغيرها، يمكن من خاللها تقسيم المحتوى ووضعه في إطارات أو مساحات 

  1."مناسبة بطرقة أفقية أو رأسية

ر الوطني في فترة اتضح لنا من خالل تحليل الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحري
، أن الموقع اعتمد على تقسيم الشاشة إلى تسع *م2014الحملة االنتخابية لرئاسيات 

، كما ، اعتمد أفقيا على يمين، وسط، يسار وعموديا على أعلى، مركز، أسفلمساحات
من أجل الحظنا أن جل المواضيع تمركزت في صفحة البدء بدل صفحة المحتوى، وهذا 

المستخدم االطالع على المضامين، "فمن مبادئ الخاصة بتصميم مواقع تسهيل على 
المنظمات أن يساعد التصميم على الوصول السهل إلى المعلومة، وأن يحقق التصميم 

 2عرضا واضحا للمعلومات على الموقع."

وسط "من خالل القراءة الكمية لفئة الموقع تبين لنا أن أعلى نسبة رجعت إلى موقع 
جاكلين » لمثالي والخيالي وهذا حسب ما حددتهيرمز إلى تفكير ا ثحي، "أعلى
من هنا نستنتج أن مصمم الموقع حاول دفع المستخدمين  ، Royer Jacqueline»3،**روير

إلى التفكير المثالي بدل من التفكير في الواقع ألن التفكير المثالي تتخلله العاطفة في 
 تفكير في مستقبل المترشح ال ينعكس هنا علىتجسيد األماني والتفكير في المستقبل، 

                                                           
 .61، مرجع سابق، صالعالقات العامة واالتصال المؤسسي عبر األنترنتخيرت عياد، أحمد فاروق،   1
م، لكن من خالل األرشيف يوجد تقسيم آخر، 2014هذا التقسيم اعتمد في فترة الحملة االنتخابية رئاسيات  * 

 حاولت هذه الدراسة مراعاة تقسيم األول لفترة الحملة.
 .62، صنفسه المرجع  2
 ، من مؤلفاتها:هي باحثة ومتخصصة في علم النفس ** 

Le dessin d’une maison .Image de l’adaptation sociale de l’enfant. 
3Ada. Abrahame, Les identifications de l’enfant à travers son Dessin, Toulouse, Privat, 1976, 

p167. 
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عملية اإلقناع أكثر من التفكير في  علىساعد ا األسلوب يوما سوف يحققه، هذ
اإلشارة ف، في الحملة االنتخابية االذي يتمثل في مرض الرئيس الذي يعتبر عائقالواقع 

الحالي، "أسلوب حجاجي يتوخى صرف انتباه المتلقين عن الوقع  هناإلى المستقبل 
وتوجيههم نحو زمن مغاير يحمل األمل والتفاؤل، حيث ينطوي على قيم موجبة تشير 

 1إلى إنجازات وانتصارات قريبة وقادمة."

 فقد ،المرتبة الثانية من حيث تمركز مضمون الفاعلين "يسار أعلى"احتل موقع 
أن العين تتجه مباشرة إلى أعلى يسار، أي ما تلتقطه العين ألول عدة دراسات  أثبتت

 .مركز إدراك العقلهو وهلة يكون 

نفتاح، نفهم من وراء ذلك أن أن موقع " أعلى يسار" يرمز إلى اال رويرشير تكما  
حتى يجعله يستقبل المضمون بمعنوية،  2مرسل أراد أن يوحي للمتلقي باالنفتاح،ال
خر، ولالزدهار االقتصادي واالجتماعي من خالل التفتح على لتقبل اآلاالنفتاح يرمز ف

 العالم، وهي كلها غايات أراد المرسل اسقاطها على المترشح. 

اعتمد الموقع اإللكتروني على موقع "يمين أسفل" لعرض مضامين الفاعلين الرئيسين، 
اعتماد الموقع  ، إذن3إلى القلق والتراجع والخوف رويريرمز هذا الموقع حسب حيث 

استراتيجية، على  ااإللكتروني على هذا الموقع في عرض نشاط الحملة لم يكن مبني
 مضمون بدل الرغبة فيه.الينفر من  ن المتلقين يجعاليان سلبافالخوف والتراجع إحساس

استند الموقع اإللكتروني كذلك على موقع "يمين أعلى" لعرض نشاط الحملة، فهذا   
لعرض نشاط  اع لم يكن مناسبهذا الموقإذن ، 4إلى االنطواء رويرالموقع يرمز حسب 

                                                           
 .298، مرجع سابق، صللخطابالتحليل الحجاجي ، أحمد قادم وآخرون  1

2 Ada. Abrahame , Les identifications de l’enfant à travers son Dessin,  Op .Cit, p167. 
3 Ibrid, p167. 
4 Ibrid, p167. 
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جعل المتلقي يتردد في التعرض للمضمون، وينطوي على معلوماته بدل يحيث  الحملة،
 .اإللكتروني وقعاالنفتاح على المضمون المتاح في الم

 

 ،مجريات الحملةل هفي تقديماستعان الموقع اإللكتروني كذلك بموقع "يمين مركز" 
يساعد هذا الموقع في التذكير بأمجاد  حيث، 1إلى الماضي رويرفهذا الموقع يرمز حسب 

 الماضي حتى يحقق به اإلقناع.  الماضي، فمن خالله يمكن إرجاع المتلقي إلى إنجازات 
 

في عرض المضامين فهذا  لكتروني كذلك موقع "يسار مركز"الموقع اإل كما وظف
توحي  فالرسالة من خالله، 2إلى المستقبل والطاقة والرغبة رويرالموقع يشير حسب 

 بطاقة إيجابية لمستقبل العهدة الرابعة ومن هنا يتحقق اإلقناع.
 

 "، فاألولو"وسط مركزموقع اإللكتروني بنسبة قليلة على موقع "وسط أسفل" الاعتمد 
، فالمرسل ال يركز كثيرا على 3رويرحسب  رمز للحاضري والثانيرمز للواقعية المادية ي

جعلهم يعيشون ي، بل بذلك الواقعكير األفراد الحاضر والواقع المعاش، ألنه ال يريد تذ
 المستقبل مع األمل أكثر من الواقع المجرب.

 

ة على موقع "يسار أسفل" لعرض مجريات استعان الموقع اإللكتروني بنسبة ضئيل
، نستنتج أن مصمم الحملة 4للرغبة والطموح رويرالحملة، حيث يشير هذا الموقع حسب 

توظيف الرغبة والطموح لصالح  بإمكانهلم يستغل هذا الموقع، ألن عن طريقه كان 
العهدة في إنجازات الحملة، فالرغبة توحي للتصويت على المترشح، والطموح يتجسد 

   الرابعة.
 

                                                           
1 Ada. Abrahame, Les identifications de l’enfant à travers son Dessin, Op .Cit, p167. 
2 Ibrid, p167. 
3 Ibrid, p167. 
4 Ibrid, p167. 
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لكتروني فقد الحظنا تمركز مضامين الفاعلين الرئيسين في الوقع اإلأما فيما يخص 
هي موقع "يمين مركز"،  عبد مالك ساللأن أعلى نسبة سجلت لمضامين مدير الحملة 

هي "وسط أعلى"، بينما سجلنا  عمار سعدانيوأعلى نسبة لموقع مضامين األمين العام 
لموقع "وسط أعلى" و"يمين  عبد العزيز بوتفليقةأكبر نسبة لموقع مضامين المترشح 

)رشيد عساس، المسؤول عن أسفل"، نالحظ أن نتائج التحليل جاءت منافية لما صرح به 
الصور لكتروني للحزب(: ]هو ترتيب َبٌروٌتوُكوِلي يعني في كل شيء حتى في الموقع اإل

كل شيء مدروس، رئيس حزب، ثم األمين العام، الوزير األول، األمين العام في غياب 
 .الرئيس يكون دائما فوق.[

عمار أن مضامين األمين العام لحزب جبهة التحرير الحظنا من خالل التحليل  
عبد العزيز مترشح على، بعدها جاءت مضامين الاألفي  تهي من تمركز  سعداني
في  جاءتالتي  عبد مالك ساللسفل، ومضامين مدير الحملة األعلى و األن بي بوتفليقة

مركز، وهذا يدل على أن الموقع اإللكتروني وضع األمين في األعلى بدل من رئيس ال
 الحزب إذن ليس ترتيب برتوكولي بل ترتيب متعلق بذاتية المرسل.
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 فئة اللغة: رابعا: 
من المؤكد أن اللغة هي الوعاء الذي يصب فيه الفكر، فهي بالتالي المحرك األساسي 
له، وتزداد هذه األهمية في مضمون وسائل اإلعالم الجماهيرية ذلك أنها الواصل بين 

في الكثير من األحيان يقع التشويش على الرسالة بسبب اللغة ف ،المرسل والمتلقي
المستعملة من طرفه، وعليه يعد تحليل اللغة في مضمون وسائل اإلعالم من األهمية 
التي تجعل كل الرسالة مرتبطة بطبيعتها، لذا فإن اللغة المستعملة في تلك الوسائل هي 

  1الدراسة والهدف منها. مجموعة من التصنيفات ترتبط في طبيعتها بإشكالية
عب دورا اللغة تلفقناع، استخدمنا هذه الفئة للكشف عن الوعاء الذي عرض فيه اإل

 مهما في استمالة الجماهير خاصة أثناء الحمالت. 

 التحليل الكمي -1
 -العامة-فئة اللغةب الخاص: 82جدول رقم 

 ℅النسبة التكرار اللغةفئة 

 21388 11 اللغة الفصحى

 95361 192 المتداولةاللغة الفصحى 

 22386 21 اللغة العامية

 122 424 المجموع

 

 

 

                                                 

 .13، ص مرجع سابق ،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،  1  
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 -عامةال– اللغة: يمثل توزيع نسب فئة 85الرسم البياني رقم 

 

 

من فئة اللغة تمثلها اللغة الفصحى  ℅95361" بأن  82يتضح من الجدول رقم "  -
تمثل اللغة الفصحى،  ℅21388في حين أن  ،وتعتبر أكبر نسبة المتداولة

غة العامية وهي أضعف نسبة، وبالتالي يتبين لنا جليا بأن النسبة لل ℅22386و
 األكبر عادت لفئة اللغة الفصحى المتداولة وتباعدها عن نسب اللغات األخرى. 

 

 .فئة اللغة الخاصة بمدير الحملة عبد مالك ساللب الخاص: 89جدول رقم  

 

3,22 

96,53 

0,25 

اللغة الفصحى  اللغة الفصحى المتدلولة اللغة العامية

 ℅النسبة التكرار اللغةفئة 

 21328 21 اللغة الفصحى

 92392 99 اللغة الفصحى المتداولة 

 00 00 العاميةاللغة 

 122 92 المجموع
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الخاصة بمدير الحملة عبد مالك  اللغة: يمثل توزيع نسب فئة 89الرسم البياني رقم       
 سالل3

 

تمثل اللغة  ℅92392من خالل الجدول الموضح في األعلى يظهر لنا بأن  -
الحملة عبد المالك الفصحى المتداولة من بين مجموع اللغات الخاصة بمدير 

نسبة مرتفعة جدا مقابل اللغات األخرى، فمن خالل هذا الجدول  وتعتبر سالل
فقط عادت للغة الفصحى مع عدم استخدام اللغة العامية،  ℅21328يظهر لنا أن 

في قريبا تتمثل تفئة اللغة الخاصة بمدير الحملة عبد مالك سالل فإن وبالتالي 
 فئة اللغة الفصحى المتداولة.

 

 

 

 

 

 

 

1,02 

98,98 

0

اللغة الفصحى  اللغة الفصحى المتداولة اللغة العامية
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باألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار فئة اللغة الخاصة ب الخاص: 12جدول رقم
 سعداني3

 

 

 

 

 
 

الخاصة باألمين العام لحزب جبهة التحرير  اللغة: يمثل توزيع نسب فئة 82الرسم البياني رقم 
 الوطني عمار سعداني3

 

 

من فئة اللغة الخاصة باألمين  ℅99354" بأن  13يتبين لنا من الجدول رقم"  -
داولة، تمثلها اللغة الفصحى المت عمار سعدانيالعام للحزب جبهة التحرير الوطني 

فقط للغة العامية، وال وجود للغة الفصحى ضمن هذه  ℅22315في حين نجد 
 الفئة، وعليه فإن الفئة الغالبة هي فئة اللغة الفصحى المتداولة.

0

99,64 

0,36 

اللغة الفصحى  اللغة الفصحى المتداولة اللغة العامية

 ℅النسبة التكرار اللغةفئة 

 00 00 اللغة الفصحى

 99354 896 اللغة الفصحى المتداولة

 22315 21 اللغة العامية

 122 895 المجموع
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 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقةفئة اللغة الخاصة ب الخاص: 11جدول رقم 

 

 

 .بالمترشح عبد العزيز بوتفليقةالخاصة  اللغة: يمثل توزيع نسب فئة 89الرسم البياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

38,71 

61,29 

0

اللغة الفصحى  اللغة الفصحى المتداولة اللغة العامية

 ℅النسبة التكرار اللغة

 12391 18 اللغة الفصحى

 51389 19 اللغة الفصحى المتداولة

 00 00 اللغة العامية

 122 11 المجموع
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من فئة اللغة  ℅51389" يظهر لنا وبوضوح أن  13من خالل الجدول رقم "  -
 تمثلها اللغة الفصحى المتداولة، في عبد العزيز بوتفليقةالخاصة بالمترشح 

للغة الفصحى وال وجود للغة العامية ضمن هذه الفئة، وعليه  ℅12391المقابل 
ومقارنة بالجداول السابقة وبالتركيز على هذا الجدول نجد أن اللغة الفصحى 

 يقةعبد العزيز بوتفلفرضت نفسها ضمن مجال فئة اللغة الخاصة بالمترشح 
وهكذا يتضح بأن فئة اللغة  ،للغة الفصحى ℅51389مقابل  ℅12391بنسبة 

 الخاصة بالمترشح بوتفليقة امتزجت بين اللغة الفصحى المتداولة واللغة الفصحى.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عرض نتائج تحليل المضموناإلطار التطبيقي                        الفصل الثاني:   
 

 

429 
 

 التحليل الكيفي -8

خضاع، ومن خاللها يتم  "اللغة أحد أهم أركان اللعبة السياسية، فهي أداة إقناع وا 
أعناق الوقائع، وتبديل القناعات، وكسب التأييد، وجمع المناصرين  ، ولي  قلب الحقائق

وتحجيم المعارضين، وعلى مدار تاريخ البشرية كانت اللغة هي األداة الرئيسية للعمل 
 .1ينجز معظم النشاط السياسي"-ومازال–السياسي، فبواسطة اللغة كان 

 

 ىتوظيف هي اللغة الفصحكثر األقراءتنا للنتائج اتضح لنا أن اللغة من خالل  
وهي اللغة المستخدمة اليوم بشكل واسع في الصحافة أساسا والمعتمدة في  المتداولة

لون الرئيسيون الفاعها من هنا نستنتج أن اللغة التي وظفالتعليم وفي المعامالت الرسمية، و 
 عرضتاكتسبت الطابع الرسمي وذلك من خالل عدم المن خالل الموقع اإللكتروني 

"فالخطاب السياسي يأخذ شكال رسميا، ليعطي لنفسه قداسة الهدف ومصداقية  عامية،لل
 . 2الفعل، وليقطع طرق الرفض والجدال، والمناقشة"

 

ال يستعصى  ى حت، بشكل واسع  لم يوظفوا اللغة الفصحى نالفاعلين الرئيسيي كما أن
ومن تم مع، المجتفئات  أسهل ألغلباستيعابها يكون  فهمها، فاللغة الفصحى المتداولة

 ول إلى جميعالوصفي فترة الحمالت االنتخابية ما يهم المترشح هو ف ،التأثير يكون أشمل
"فلغة الحمالت هي لغة بسيطة وواضحة تبين ما تريد أن تقوله وتوصله  ،شرائح المجتمع
 تستخدمل بتخلق انطباعا لدى الناخبين باستخدام الكلمات الكبيرة،  فهي الإلى الجميع، 

                                                 
 .65مرجع سابق، ص ،الكتابة والسلطة ،وآخرون بريميعبد هللا  1
 .143، ص8336، القاهرة، دار النشر للجامعات، 3ط، لغة الخطاب السياسيمحمود عكاشة،  2
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 يالكاف ليس لدى المترشح الوقتفن، و يستوعبها الناخبحتى  رسالةكلمات سهلة إليصال 
 1في الحملة االنتخابية وال يقتضي دوره في أن يقوم بتوعية الناخبين وتثقيفهم."

 

ي ف هو أكثر الفاعلين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقةكما الحظنا أن المترشح  
إليحاء، ا ،لبالغةيميل إلى استخدام ا يعود كون المترشحغة الفصحى وهذا لالتوظيف 

ي اللغة "يوظف السياس .حسيةالمجازي لتقديم الخطاب بصورة جمالية  الكناية والتعبير
 رتفع إلى مرتبة اإلفصاح والبوح والتعبير العميق عن األفكارتبشكل بالغ الدقة بحيث 

إنها إذن وعد  ،بامتيازرير المقاصد والمشاعر، فهي وسيط يسمح بإبداع المعاني ويتيح تم
 2."بتكريس االنتماء القائم على تبادل حقيقي وتفاهم مع اآلخر

 

المعرفة بفنون الكالم وجماليات اللسان وبالغيات و " فالحصيلة اللغوية الجيدة 
 3الخطاب، تمنح المتحدث هيمنة على المتلقين، السيما إذا لم يملكوا الرأسمال ذاته."

 

القائم بالحملة االنتخابية أن يعتني باللغة ألنها الوعاء التي تتم فيه عملية إذن على 
بعيدة عن و مقتضبة التركيب القصيرة، الدى وجب عليه التركيز على الجمل ل ،قناعاإل

 كل إبهام أو غموض أو تعقيد لغوي.

                                                 
، تحقيق: مي األحمر، لبنان، المعهد الديمقراطي الوطني دليل إعداد الحمالت السياسية االنتخابيةبراين أوداي،  1

 .58، ص8334للشؤون الدولية،
 .635سابق، ص، مرجع الكتابة والسلطة، وآخرون بريميعبد هللا  2
 .54، صالمرجع نفسه 3
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IV.  سؤال ماذا قيل...؟الفئات التي تجيب على 
تتمثل هذه الفئات في تقسيم أجزاء المضمون المراد تحليله إلى أجزاء ذات سمات 
وصفات مشتركة، وهذه األجزاء وتلك األصناف يحددها الباحث انطالقا من إشكالية بحثه 
والهدف منه، مع التأكيد أن الباحث الذي ال يجد فيها ما يجيب عن إشكالية دراسته، 

رط تعريفها وضبطها، ألن في آخر المطاف يعد تحليل شيمكنه استحداث فئات أخرى مع 
 1المحتوى من األدوات المرنة والتي يمكن تكييفها مع مختلف اإلشكاليات.

 

 فئة الموضوع:  : خامسا

تفيد كما تستهدف هذه الفئة اإلجابة على السؤال عالم يدور موضوع المحتوى؟ 
في الكشف عن مراكز االهتمام في المحتوى، ذلك أن الوسيلة اإلعالمية تعطى  أيضا

اهتماما للموضوعات التي تتفق مع سياستها التحريرية، فما ينشر منها يعتبر أهم مما ال 
ينشر، وما ينشر بتوسع يعتبر أهم أيضا مما ينشر في مجاالت محدودة أو أوقات متفرقة 

لقد اعتمدنا  2رها مما يحتل االهتمام لدى الوسيلة اإلعالمية.النشر فيها عن غيويقل تكرار 
التي تم التعرض لها والتركيز عليها وتكثيفها لمعرفة ماهي المواضيع فئة الموضوع على 

إذن هذه الفئة تمثل األرضية التي ينطلق منها االقناع خاصة المواضيع  قناعلغرض اإل
 المتناولة في الحملة االنتخابية.

 

 

                                                           
 .34مرجع سابق، ص ،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينيوسف تمار،   1
 .120، مرجع سابق، صعالمتحليل المحتوى في بحوث اإلمحمد عبد الحميد،  2 
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 التحليل الكمي -1

 -العامة–فئة الموضوع ب الخاص: 32جدول رقم ال
 

 

 .-العامة-الخاصة بفئة الموضوعنسب التوزيع يمثل  :30الرسم البياني رقم 

 
 

 

30,18 

13,96 

16,36 

33,00 

6,49 

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخيه

 ℅النسبة التكرار فئة الموضوع

 30.18 214 سياسيةال

 13.96 99 االقتصادية

 16.36 116 االجتماعية

 33.00 234 األمنية

 06.49 46 الذاكرة التاريخية

 100 709 المجموع
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ن و الفاعلالتي وظفها -عامةال-فئة الموضوع " توزيع نسب 32الجدول رقم "  يمثل-
حزب جبهة التحرير الوطني ، اتضح لنا من اإللكتروني لموقع من خالل الن و الرئيس

مواضيع األمنية نسبة ال أعلى نسبة سجلت للفئة الفرعية خالل القراءة الكمية للجدول أن 
، حيث نالحظ ℅30.18ب ، تلتها نسبة الفئة الفرعية للمواضيع السياسية ℅33ب 

مواضيع للللفئة الفرعية  ℅16.36ن الفئتين، في حين سجلنا نسبة اتيالتقارب بين ه
للفئة  ℅13.96االجتماعية وهي تمثل بالتقريب نصف الفئات السابقة، كما سجلنا نسبة 

مواضيع لللفئة الفرعية  ℅06.49نسبة مواضيع االقتصادية، بينما سجلنا للالفرعية 
 الذاكرة التاريخية.
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 -المفصلة–فئة الموضوع ب الخاص: 33جدول رقمال      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئة الموضوع فئة الموضوع الفرعية التكرار ℅النسبة

  المشاركة السياسية 108 15.23

 

 السياسية

 السياسيةالمؤسسات  06 00.85

 تعديل الدستور 27 3.810

 الفصل بين السلطات 06 0.850

 مكانة الجزائر في العالم 39 05.50

 الحريات العامة 28 03.95

  التنمية الفالحية 28 3.950

 ترقية الصناعة والتجارة 39 05.50 االقتصادية

 قضايا النفط 03 0.420

 إنجازات تنموية للوالية 29 04.09

  القدرة الشرائية 06 0.850

 

 

 

 

 االجتماعية

 القضاء على أزمة السكن 21 2.960

 تطوير قطاع الصحي 11 1.550

 التعليم والتكوين 26 3.670

 تحسين شبكات الطرقات 11 01.55

 توفير الشغل 14 01.97

 محاربة البيروقراطية 05 00.71

 تقليص مدة الخدمة الوطنية 06 0.850

 الحفاظ على الوحدة الوطنية 16 2.260

  العشرية السوداء 17 02.04

 

 االمنية

 مكاسب األمنية 147 20.73

 المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر 52 07.33

 تثمين دور المؤسسات العسكرية 18 02.54

 الذاكرة التاريخية اإلشادة بالثورة 14 01.97

 االستشهاد باالنتصارات 32 4.510

 المجموع 709 100
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 .-المفصلة-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع  : يمثل31الرسم البياني رقم 

 

 

 

 

 

15,23 

0,85 3,81 0,85 
5,50 

3,95 3,95 
5,50 

0,42 4,09 0,85 2,96 1,55 3,67 1,55 1,97 0,71 0,85 2,26 2,40 

20,73 

7,33 

2,54 1,97 4,51 
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  للفاعلين من خالل الجدول أعاله الذي يمثل المواضيع الفرعية األكثر تناوال
، تبين لنا م2014لكتروني أثناء الحملة االنتخابية لرئاسية موقع اإلالرئيسيين عبر ال

المكاسب األمنية هو أكثر المواضيع الفرعية تداوال حيث قدرت نسبته أن موضوع 
، بعدها جاء في المرتبة الثانية موضوع المشاركة السياسية بنسبة ℅20.73ب 

، في حين احتل موضوع المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر المرتبة ℅15.23
 .℅07.33الثالثة بنسبة 

 

   لموضوع مكانة الجزائر الدولية  ℅05.50كما سجلنا نفس النسبة التي قدرت ب
موضوع االستشهاد باالنتصارات بنسبة  ثم يليهماوموضوع ترقية الصناعة والتجارة، 

، نالحظ تقارب ℅04.09نجازات التنموية للوالية بنسبة موضوع االو  ℅04.51
الحريات العامة والتنمية  موضوعترتيب يأتي  ومن ثمة في نسب هذين الموضوعين،
بعدها مباشرة جاء موضوع تعديل  ℅03.95هما بتالفالحية حيث تساوت نسب

قدرت نسبة الموضوع األول ب  بنسبة متقاربةالتعليم والتكوين موضوع الدستور و 
 .℅03.67، والثاني ب ℅03.81

 

   ن دور تثميو نسب كل من موضوع القضاء على أزمة السكن ،  تقاربنالحظ  كما
العشرية السوداء، والحفاظ على الوحدة الوطنية قدرت نسبة و المؤسسات العسكرية، 

  ،℅02.26، ℅02.40، 02.54℅ ، ℅02.96هذه المواضيع على التوالي ب
 بلكل من موضوع اإلشادة بالثورة وتوفير الشغل  ةفي حين سجلنا نفس النسب

، ولكل من موضوع تحسين شبكة الطرقات و تطوير القطاع الصحي ℅01.97
، تبين لنا كذلك من خالل قراءة الجدول أن مواضيع المؤسسات ℅01.55بنسبة 

تقليص مدة الخدمة الوطنية قد و القدرة الشرائية و الفصل بين السلطات و السياسية 
 .وهي نسبة ضئيلة  ℅00.85تساوت نسبهم حيث قدرت ب
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   تهااربة البيروقراطية التي قدرت نسبالترتيب كل من موضوع مح آخروجاء في 
 .جّدا ضعيفتاننسبتان  ماوه ℅00.24وموضوع قضايا النفط ب ℅00.71ب

 

 :فئة الموضوع استنادا لزمن -
الفاعلين الرئيسيين من  أن من خالل تحليلنا لفئة الموضوع العامة والمفصلة اتضح لنا

للمواضيع من أجل  ممتغير الزمن في عرضه وظفوالكتروني قد الموقع اإلخالل 
قناع معرفة تأثير متغير الزمن على عملية اإلحاولنا ولهذا  ،استمالة المستخدمين

 :، في ثالث مراحلبالموضوع

  :مرحلة ما قبل الترشح -1
لكتروني اإلمن خالل الموقع بها المواضيع التي تناولها الفاعلون الرئيسيون  نقصد
 .م1999أي ما قبل تاريخ  ىما قبل عهدة المترشح األول مرحلةفي 

 : مرحلة العهدات الثالثة للمترشح -2
لكتروني في الموقع اإلمن خالل لى المواضيع التي أثارها الفاعلون الرئيسيون إتشير 

إلى  م1999من أفريل  امتدتوهي مرحلة  عهد رئاسة المترشح عبد العزيز بوتفليقة
 .م2014مارس 

 : للمترشح الجديدة عهدةالمرحلة  -3

لكتروني على الموقع اإلعبر المواضيع التي طرحها الفاعلون الرئيسيون نعني بها 
 العهدة القادمة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة،تتضمن برامج شكل إنجازات مستقبلية 

 . م2019إلى أفريل  م2014التي تبدأ من أفريل 
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    – استنادا الى الزمن–فئة الموضوع ب الخاص: 34 جدول رقمال

 المراحل

 

 المواضيع

العهدات الثالثة  مرحلة قبل المترشحما مرحلة 

 لمترشحل

 العهدة الجديدةمرحلة 

 للمترشح

 

 المجموع

 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار

 214 41.87 134 24.84 80 00 00 السياسية

 99 13.75 44 16.78 54 01.50 01 االقتصادية

 116 17.50 56 18.32 59 01.50 01 االجتماعية

 234 26.87 86 40.06 129 28.35 19 األمنية

 46 00 00 00 00 68.65 46 ذاكرة التاريخيةال

 100 67 المجموع

09.44% 

322 100 

45.42% 

320 100 

45.14℅ 

709 

 
 

 .-استنادا لزمن-الموضوعنسب الخاصة بفئة التوزيع : يمثل 32الرسم البياني رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

24,84

41,87

1,5

16,78
13,75

1,5

18,32 17,5

28,35

40,06

26,87

68,65

0 0

مرحلة ما قبل المترشح مرحلة العهدات الثالثة للمترشح مرحلة العهدة الجديدة للمترشح

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية
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تبين لنا  فقدستنادا إلى الزمن، " توزيع نسب فئة الموضوع ا34يوضح الجدول رقم" -
 "في قناع نسبة المواضيع الموظفة إلثارة اإللجدول أن الكمية لقراءة المن خالل 

هي نفسها  "للمترشح مرحلة العهدة الجديدة"و "مرحلة العهدات الثالثة للمترشح 
، بينما قدرت نسبة ℅45.14، والثانية ℅45.42بالتقريب حيث سجلنا في األولى 

  .℅09.44 ب "ما قبل المترشحمرحلة "
 

  مرحلة العهدات الثالثة للمترشح" ب" اتضح لنا فيما يخص نسب المواضيع المتعلقة
، ℅40.06أن أكبر نسبة بها تمثلت في المواضيع األمنية حيث قدرت نسبتها ب

في حين سجلنا نسبة ، ℅24.84ها في الترتيب المواضيع السياسية بنسبة يلت
 للمواضيع االقتصادية. ℅16.78للمواضيع االجتماعية و ℅18.32

 

 " مرحلة العهدة الجديدة بكما الحظنا من خالل قراءة نسب المواضيع الخاصة
كانت من نصيب المواضيع السياسية حيث قدرت  كبراأل أن الحصةللمترشح" 
، كما احتلت المواضيع األمنية المرتبة الثانية بنسبة ℅41.87نسبتها ب

، بينما سجلنا ℅17.50المواضيع االجتماعية بنسبة  في الترتيب ، تلتها℅26.87
 للمواضيع االقتصادية. ℅13.75نسبة 

 

  أما فيما يتعلق بنسب المواضيع المندرجة تحت " مرحلة ما قبل المترشح" فقد الحظنا
فهي في األصل  ℅68.65ت أعلى نسبة قدرت بذأن مواضيع الذاكرة التاريخية أخ

المتعلقة  ℅28.35مواضيع تتحدث عن "مرحلة ما قبل المترشح"، كما سجلنا نسبة 
موضوع االقتصادي الكل من ل ةنسبنفس ال سجلنامواضيع األمنية، في حين الب

  .℅01.50واالجتماعي ب 
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 بمدير الحملة عبد المالك سالل. متعلقةال-العامة-فئة الموضوعب الخاص: 35رقم  جدولال         

 

بمدير  متعلقةال-العامة–نسب الخاصة بفئة الموضوع التوزيع : يمثل 33الرسم البياني رقم   
 .الحملة عبد مالك سالل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ℅النسبة التكرار فئة الموضوع

 35.03 69 سياسيةال

 15.74 31 االقتصادية

 24.37 48 االجتماعية

 19,80 39 األمنية

 05.08 10 الذاكرة التاريخية

 100 197 المجموع

35,03

17,74

24,37

19,8

5,08

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية



 اإلطار التطبيقي                       الفصل الثاني: عرض نتائج تحليل المضمون
 

441 
 

 "الذي يحتوي على النسبة المئوية 35من خالل القراءة الكمية التحليلية للجدول رقم "
الحظنا بأن  ،عبد المالك سالللفئة الموضوع الخاصة بمدير الحملة االنتخابية 

، ℅35.03 ب حيث قدرتلمواضيع السياسية اأكبر نسبة كانت من نصيب 
في حين سجلنا  ،℅24.37 واحتلت المواضيع االجتماعية المرتبة الثانية بنسبة

للمواضيع االقتصادية، أما  ℅15.74للمواضيع األمنية، و ℅19.80نسبة 
 .℅05.08مواضيع الذاكرة التاريخية فقد تذيلت الترتيب بنسبة 
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 بمدير الحملة عبد مالك سالل متعلقةال-المفصلة–فئة الموضوع ب الخاص: 36جدول رقم ال

 

 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئة الموضوع فئة الموضوع الفرعية التكرار ℅النسبة

  المشاركة السياسية 20 10.15

 

 السياسية

 المؤسسات السياسية 02 01.01

 تعديل الدستور 18 09.13

 الفصل بين السلطات 01  00.50

 مكانة الجزائر في العالم 12 06.10

 الحريات العامة 16 08.12

  التنمية الفالحية 07 03.56

 ترقية الصناعة والتجارة 19 09.64 االقتصادية

 قضايا النفط 01 00.50

 إنجازات تنموية للوالية 04 02.03

  القدرة الشرائية 01 00.50

 

 

 

 االجتماعية

 القضاء على أزمة السكن 06 03.04

 تطوير قطاع الصحي 09 04.58

 التعليم والتكوين 05 02.53

 تحسين شبكات الطرقات 00 00

 توفير الشغل 10 05.10

 البيروقراطيةمحاربة  04 02.03

 تقليص مدة الخدمة الوطنية 04 02.03

 الحفاظ على الوحدة الوطنية 09 04.58

  العشرية السوداء 03 01.50

 

 

 االمنية

 مكاسب األمنية 14 07.10

 المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر 12 06.10

 تثمين دور المؤسسات العسكرية 10 05.10

 الذاكرة التاريخية بالثورةاإلشادة  04 02.03

 االستشهاد باالنتصارات 06 03.04

 المجموع 197 100
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 بمدير الحملة عبد مالك سالل. متعلقةال-المفصلة–نسب الخاصة بفئة الموضوع التوزيع : يمثل 43الرسم البياني رقم 
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مدير بالخاصة -المفصلة–توزيع النسب الخاصة بفئة الموضوع  يمثل الجدول أعاله -
، الخاصة بموضوع ℅10.15 فيه ب ةأكبر نسب حيث قدرت، الحملة عبد مالك سالل

، ترقية الصناعة والتجارة لموضوع ℅09.64المشاركة السياسية، بعدها سجلنا نسبة 
الحريات العامة هما في الترتيب موضوع يلي ثم تعديل الدستور، لموضوع ℅09.13و

، في حين قدرت نسبة موضوع المكاسب األمنية ℅08.12التي قدرت نسبته ب
الخاصة -المفصلة-حيث احتلت المرتبة األولى في فئة الموضوع ،℅07.10ب

 .بالفاعلين الرئيسين
 

المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر،  علكل من موضو  ℅06.10كما سجلنا نسبة  -
تثمين دور  في نسب كل من موضوع اتشابه الحظناومكانة الجزائر في العالم، كذلك 

، تلتهما ℅05.10توفير الشغل حيث قدرت نسبتهما بموضوع المؤسسات العسكرية و 
تطوير قطاع الصحة والحفاظ على الوحدة الوطنية،  لكل من موضوع ℅04.58نسبة 

التي تقاربت مع نسبة  ℅03.56ن قدرت نسبة موضوع التنمية الفالحية بفي حي
 .الخاصة بموضوع االستشهاد باالنتصارات والقضاء على أزمة السكن ℅03.04

 

التي خصت موضوع التعليم والتكوين حيث تقاربت  ℅02.53كما سجلنا أيضا نسبة  
محاربة البيروقراطية و اإلشادة بالثورة  ضوعالممثلة لمو  ℅02.03هي األخرى مع نسبة 

 .تنموية للواليةالنجازات تقليص في مدة الخدمة الوطنية واالو 
 

لموضوع  ℅01.01لموضوع العشرية السوداء و ℅01.52بينما سجلنا نسبة  
الفصل و  المؤسسات السياسية، آخر نسبة كانت من نصيب كل من موضوع قضايا النفط

 .℅00.50ب المقدرةالقدرة الشرائية و  بين السلطات
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لحملة االنتخابية بمدير ا متعلقةال– استنادا الى الزمن–فئة الموضوع ب الخاص: 37جدول رقم ال
 عبد مالك سالل.

 المراحل

 

 المواضيع

 ات الثالثةعهدمرحلة ال مرحلة ما قبل المترشح

 مترشحلل

مرحلة العهدة الجديدة 

 للمترشح

 

 المجموع

 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار

 69 40.74 44 33.33 25 00 00 السياسية

 31 16.66 18 17.33 13 00 00 االقتصادية

 48 27.77 30 24 18 00 00 االجتماعية

 39  14.81 16 25.33 19 28.57 04 األمنية

ذاكرة ال

 التاريخية

10 

 

71.42 00 00 00 00 10 

 100 14 المجموع

07.10 

75 100 

38.08 

108 100 

54.82 

197 

 

بمدير  متعلقةال-استنادا لزمن-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع : يمثل 35لرسم البياني رقم ا
 الحملة عبد مالك سالل.
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25,33

14,81

71,42

0 0

مرحلة ما قبل المترشح مرحلة العهدات الثالثة للمترشح مرحلة العهدة الجديدة للمترشح

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية
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بمدير  الخاصة-لزمنل ستناداا-" توزيع نسب فئة الموضوع 37رقم"يوضح الجدول  -
، فقد تبين لنا من خالل القراءة الكمية للجدول أن ساللعبد مالك الحملة االنتخابية 

 كانت من نصيب استنادا إلى الزمن أكبر نسبة للمواضيع الموظفة إلثارة االقناع
ها نسبة ي، تل℅54.82 ب نسبتها قدرتحيث  "مرحلة العهدة الجديدة للمترشح"

 نسبة "مرحلة ما، بينما قدرت مرحلة العهدات الثالثة للمترشح"ب"  المتعلقة ℅38.08
 . ℅07.10قبل المترشح" ب

 

  إلى "مرحلة العهدة الجديدة للمترشح" أن أكبر نسبة فيها رجعت  من خاللاتضح لنا
في الترتيب المواضيع االجتماعية  ثم تليها، ℅40.74مواضيع السياسية بال
للمواضيع االقتصادية، بينما احتلت  ℅16.66، في حين سجلنا نسبة ℅27.77ب

 .℅14.81ب  المواضيع األمنية الترتيب األخير إذ قدرت نسبتها
 

  مرحلة العهدات الثالثة للمترشح" تبين لنا أن أعلى نسبة لمن خالل مالحظتنا " و
في  ا، كما سجلنا تقارب℅33.33التي قدرت بالمواضيع السياسية  تمثلت في بها

والحظنا ، ℅24ب، واالجتماعية ℅25.33األمنية بنسب كل من المواضيع 
 االقتصادية للمواضيع ℅17.33 في األخير نسبة

 

  كانت  األعلىالنسبة مرحلة ما قبل المترشح" ل" بالنسبةفي حين سجلنا نسبتين فقط
لموضوع األمني حيث قدرت ب لوالثانية  ℅71.42من نصيب الذاكرة التاريخية 

28.57℅.  
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بأمين العام لحزب جبهة التحرير  متعلقةال-العامة-فئة الموضوعب الخاص: 38جدول رقم
 .عمار سعداني الوطني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مين األب متعلقةال-العامة-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع : يمثل 36الرسم البياني رقم  
 العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ℅النسبة التكرار فئة الموضوع

 27.91 132 سياسية

 12.26 58 االقتصادية

 12.90 61 االجتماعية

 39.96 189 األمنية

 06.98 33 الذاكرة التاريخية

 100 473 المجموع

27,91

12,26 12,9

39,96

6,98

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية
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 " بأمين العام  الخاصة-العامة-فئة الموضوع " توزيع نسب 38يمثل الجدول رقم
من خالل القراءة الكمية ، اتضح لنا عمار سعدانيلحزب جبهة التحرير الوطني 

 تليها، ℅39.98 ب للجدول أن أعلى نسبة سجلت للمواضيع األمنية قدرت
فهي المواضيع االجتماعية واالقتصادية  أما، ℅ 27.91بنسبةالمواضيع السياسية 

خير سجلنا األ، وفي ℅12.26بوالثانية  ℅12.90بقدرت  ألولىامتقاربة ف
 لمواضيع الذاكرة التاريخية. ℅06.98نسبة 
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بأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار  متعلقةال-المفصلة–فئة الموضوع : الخاص ب39جدول رقم ال
 سعداني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فئة الموضوع فئة الموضوع الفرعية التكرار ℅النسبة

  المشاركة السياسية 78 16.49

 

 السياسية

 السياسيةالمؤسسات  04 00.85

 تعديل الدستور 09 01.90

 الفصل بين السلطات 05 01.06

 مكانة الجزائر في العالم 27 71.05

 الحريات العامة 09 01.90

  التنمية الفالحية 13 02.75

 ترقية الصناعة والتجارة 19 04.02 االقتصادية

 قضايا النفط 01 00.21

 إنجازات تنموية للوالية 25 05.29

  القدرة الشرائية 04 00.85

 

 

 

 االجتماعية

 القضاء على أزمة السكن 11 02.33

 تطوير قطاع الصحي 02 00.42

 التعليم والتكوين 20 04.23

 تحسين شبكات الطرقات 11 02.33

 توفير الشغل 03 00.63

 محاربة البيروقراطية 01 00.21

 تقليص مدة الخدمة الوطنية 02 00.42

 الحفاظ على الوحدة الوطنية 07 01.48

  العشرية السوداء 14 02.96

 

 

 االمنية

 مكاسب األمنية 133 28.12

 المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر 34 07.19

 تثمين دور المؤسسات العسكرية 08 01.69

 الذاكرة التاريخية اإلشادة بالثورة 09 01.90

 االستشهاد باالنتصارات 24 05.07

 المجموع 473 100



 اإلطار التطبيقي                       الفصل الثاني: عرض نتائج تحليل المضمون
 

450 
 

 الخاصة باألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.-المفصلة–نسب الخاصة بفئة الموضوع التوزيع : يمثل 37الرسم البياني رقم 
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  الخاصة باألمين خالل الجدول أعاله الذي يمثل المواضيع الفرعية  لنا مناتضح
ات أثناء الحملة االنتخابية لرئاسي عمار سعدانيالعام لحزب جبهة التحرير الوطني 

المكاسب األمنية هو أكثر المواضيع الفرعية تداوال حيث ، أن موضوع 2014
المرتبة موضوع المشاركة السياسية  احتل، بعدها ℅28.12قدرت نسبته ب 

احتل موضوع المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر و ، ℅16.49بنسبة الثانية 
 .℅07.19المرتبة الثالثة بنسبة 

  وموضوع  في العالمموضوع مكانة الجزائر لكل من  نسب تقارب في الحظناكما
 ىنسبة األول االستشهاد باالنتصارات قدرتموضوع نجازات التنموية للوالية و اال
 .℅05.07والثالثة ب ℅05.29، الثانية ℅05.71ب

 

  موضوع التعليم والتكوين وموضوع ترقية كل من كذلك سجلنا تقارب في نسب
 .℅04.02والثانية ب ℅04.23األولى بالصناعة والتجارة قدرت 

 

  في نسب لكل من موضوع العشرية السوداء  اتقاربن هناك أأيضا كما تبين لنا
 ، في حين سجلنا℅02.75وموضوع التنمية الفالحية ب ℅02.96ب المقدرة
تحسين شبكات القضاء على أزمة السكن و  في نسب كل من موضوع اتشابه

  .℅02.33 بتمثلت نسبتهما الطرقات 
 

 مواضيع متساوية في النسب وهي تعديل  ةكما تطرق القائم باالتصال إلى ثالث
، ℅01.90في  حيث تمثلت نسبتهااإلشادة بالثورة و  الحريات العامة الدستور،

في نسب لكل من موضوع تثمين دور المؤسسات العسكرية  ابعدها سجلنا تقارب
، ℅01.48 ب، وموضوع الحفاظ على الوحدة الوطنية ℅01.69التي قدرت ب

 .℅01.06الفصل بين السلطات التي قدرت نسبته بموضوع وأخيرا 
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  وأخيرا سجلنا نسب ضئيلة لكل من موضوع المؤسسات السياسية وموضوع القدرة
، وموضوع توفير الشغل التي قدرت ℅00.85سبتهما في الشرائية التي تمثلت ن

تقليص مدة الخدمة ، وكذلك موضوع تطوير القطاع الصحي و ℅00.63نسبته ب
الترتيب كل من وجاء في آخر ، ℅00.42نفس النسبة ب ن تقاسمااالوطنية اللذ

 .℅00.21محاربة البيروقراطية وقضايا النفط بنسبة  موضوع
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باألمين العام لحزب جبهة  متعلقةال– استنادا الى الزمن–فئة الموضوع : الخاص ب40 جدول رقمال
 التحرير الوطني عمار سعداني.

 

باألمين ة متعلقال-استنادا لزمن-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع : يمثل 38الرسم البياني رقم 
 العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

 

 

 

 

 

 

 المراحل

 

 المواضيع

مرحلة العهدات الثالثة  مرحلة ما قبل المترشح

 للمترشح

مرحلة العهدة الجديدة 

 للمترشح

 

 المجموع

 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار

 132 43.00 83 20.59 49 00 00 السياسية

 58 11.40 22 14.70 35 02.38 01 االقتصادية

 61 09.33 18 17.65 42 02.38 01 االجتماعية

 189 36.27 70 47.06 112 16.67 07 األمنية

ذاكرة ال

 التاريخية

33 78.57 00 00 00 00 33 

 100 42 المجموع

08.88 

238 100 

50.32 

193 100 

40.80 

473 

0

20,59

43

2,38 14,7 11,42,38
17,65

9,33
16,67

47,06

36,27

78,57

0 0

مرحلة ما قبل المترشح مرحلة العهدات الثالثة للمترشح مرحلة العهدة الجديدة للمترشح

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية
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 "الخاصة -استنادا إلى الزمن-" توزيع نسب فئة الموضوع 40يوضح الجدول رقم
بين لنا من خالل فقد ت ،عمار سعدانيباألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 

قناع أن أعلى نسبة عادت لمواضيع الموظفة إلثارة اإلالجدول القراءة الكمية 
حيث مثلت نصف النسب، تلتها  ℅ 50.32ب "مرحلة العهدات الثالثة للمترشح"ل

بينما قدرت نسبة "مرحلة ما  ،مرحلة العهدة الجديدة للمترشح"ل" ℅40.80نسبة 
 فقط. ℅08.88" ب قبل المترشح

 

 لنا من خالل "مرحلة العهدات الثالثة للمترشح " أن أكبر نسبة فيها رجعت  تبين
، تلتها في الترتيب المواضيع السياسية ℅47.06مواضيع األمنية بالإلى 

للمواضيع االجتماعية، بينما  ℅17.65، في حين سجلنا نسبة ℅20.59ب
 .℅14.70احتلت المواضيع االقتصادية الترتيب األخير إذ قدرت ب 

 

 " مرحلة العهدة الجديدة بكما الحظنا من خالل قراءة نسب المواضيع الخاصة
الحصة الكبيرة كانت من نصيب المواضيع السياسية حيث قدرت  أنللمترشح" 

، ℅36.27، كما احتلت المواضيع األمنية المرتبة الثانية بنسبة ℅43.00ب
، بينما سجلنا نسبة ℅11.40بنسبة  قتصاديةتلتها في الترتيب المواضيع اال

 .جتماعيةللمواضيع اال ℅09.33
 

  " مرحلة ما قبل المترشح" فقد الحظنا بأما فيما يتعلق بنسب المواضيع الخاصة
، ألنها استندت ℅78.57سجلت أعلى نسبة بأن مواضيع الذاكرة التاريخية 

مواضيع الالمتعلقة ب ℅16.67لمواضيع المرجعية التاريخية كما سجلنا نسبة 
موضوع االقتصادي واالجتماعي بنسبة الاألمنية، في حين تقاربت نسب كل من 

02.38℅. 
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 بوتفليقة.بالمترشح عبد العزيز  متعلقةال-العامة-فئة الموضوعب الخاص: 41جدول رقم ال

 
 

الخاصة بالمترشح عبد -العامة-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع : يمثل 39الرسم البياني رقم 
 بوتفليقة.العزيز 

 
 
 
 
 

 ℅النسبة التكرار فئة الموضوع

 33.33 13 سياسية

 25.64 10 االقتصادية

 17.95 07 االجتماعية

 15.38 06 األمنية

 07.69 03 الذاكرة التاريخية

 100 39 المجموع

33,33

25,64

17,95
15,38

7,69

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية
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 " عبد الخاصة بالمترشح -العامة-فئة الموضوع " توزيع نسب 41يمثل الجدول رقم
اتضح لنا من خالل القراءة الكمية للجدول أن أعلى نسبة حيث ، العزيز بوتفليقة

ب  قتصاديةلمواضيع االاها نسبة ي، تل℅33.33سجلت للمواضيع السياسية ب 
، للمواضيع االجتماعية ℅17.95، في حين سجلنا نسبة ℅25.64

مواضيع الذاكرة ل ℅07.69، بينما سجلنا نسبة منيةمواضيع األلل ℅15.38و
 التاريخية.
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 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. متعلقةال-المفصلة–فئة الموضوع : الخاصة ب42جدول رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئة الموضوع فئة الموضوع الفرعية التكرار النسبة

  المشاركة السياسية 10 25.64

 

 السياسية

 المؤسسات السياسية 00 00

 تعديل الدستور 00 00

 الفصل بين السلطات 00 00

 مكانة الجزائر في العالم 00 00

 الحريات العامة 03 07.69

  التنمية الفالحية 08 20.51

 ترقية الصناعة والتجارة 01 02.56 االقتصادية

 قضايا النفط 01 02.56

 إنجازات تنموية للوالية 00 00

  القدرة الشرائية 01 02.56

 

 

 

 االجتماعية

 القضاء على أزمة السكن 04 10.25

 تطوير قطاع الصحي 00 00

 التعليم والتكوين 01 02.56

 تحسين شبكات الطرقات 00 00

 توفير الشغل 01 02.56

 محاربة البيروقراطية 00 00

 تقليص مدة الخدمة الوطنية 00 00

 الحفاظ على الوحدة الوطنية 00 00

  العشرية السوداء 00 00

 

 

 االمنية

 مكاسب األمنية 00 00

 المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر 06 15.39

 تثمين دور المؤسسات العسكرية 00 00

 الذاكرة التاريخية اإلشادة بالثورة 01 02.56

 االستشهاد باالنتصارات 02 05.13

 المجموع 473 100
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 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. متعلقةال-المفصلة-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع : يمثل 04 الرسم البياني رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,64

0 0 0 0

7,69

20,51

2,56 2,56 0 2,56

10,25

0 2,56 0 2,56 0 0 0 0 0

15,39

0 2,56

5,13
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 الخاصة -المفصلة–بفئة الموضوع  المتعلقةتوزيع النسب  يمثل الجدول أعاله
، ℅25.64 ب هفي ةأكبر نسب حيث قدرت، عبد العزيز بوتفليقةبالمترشح 
المتعلقة  ℅20.25بعدها سجلنا نسبة  بموضوع المشاركة السياسية،الخاصة 

المرحلة الحرجة  لموضوع خاصةال ℅15.39ونسبة بموضوع التنمية الفالحية، 
 .التي تعيشها الجزائر

  ونسبة  ،القضاء على أزمة السكنموضوع ب ةالخاص ℅ 10.26نسبة  ثم الحظنا
كما تطرق القائم باالتصال إلى موضوع الحريات العامة،  التي تمثل ℅07.69

، في حين سجلنا نسبة ℅05.12بنسبة موضوع االستشهاد باالنتصارات 
التالية : ترقية الصناعة والتجارة، قضايا النفط، القدرة مواضيع لل ℅02.56

الشرائية، التعليم والتكوين، توفير الشغل، اإلشادة بالثورة هي نسب ضئيلة مقارنة 
 .ى بالنسب األخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي                       الفصل الثاني: عرض نتائج تحليل المضمون
 

460 
 

 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. متعلقةال– استنادا الى الزمن–فئة الموضوع : الخاص ب43جدول رقمال

 

بالمترشح عبد الخاصة -استنادا لزمن-نسب الخاصة بفئة الموضوعالتوزيع : 41ني رقم الرسم البيا

 .تفليقةبو العزيز 

 

 المراحل

 

 المواضيع

مرحلة العهدات الثالثة  مرحلة ما قبل المترشح

 للمترشح

مرحلة العهدة الجديدة 

 للمترشح

 

 المجموع

 ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار ℅النسبة التكرار

 13 10.53 02 64.70 11 00 00 السياسية

 10 47.37 09 05.88 01 00 00 االقتصادية

 07 26.31 05 11.77 02 00 00 االجتماعية

 06 15.79 03 17.65 03 00 00 األمنية

ذاكرة ال

 التاريخية

03 100 00 00 00 00 03 

 100 03 المجموع

07.69 

17 100 

43.58 

19 100 

48.71 

39 

0

64,7

10,530 5,88

47,37

0 11,77
26,31

0 17,65 15,79

100

0 0

مرحلة ما قبل المترشح مرحلة العهدات الثالثة للمترشح مرحلة العهدة الجديدة للمترشح

السياسية االقتصادية االجتماعية األمنية الذاكرة التاريخية
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 "الخاصة-للزمن استنادا-" توزيع نسب فئة الموضوع 34يوضح الجدول رقم 
، فقد تبين لنا من خالل القراءة الكمية للجدول أن عبد العزيز بوتفليقةالمترشح ب

قناع استنادا إلى الزمن كانت من نصيب وظفة إلثارة اإلأكبر نسبة للمواضيع الم
ها نسبة يتلثم ، ℅48.71"مرحلة العهدة الجديدة للمترشح" حيث قدرت نسبتها ب 

مرحلة العهدات الثالثة للمترشح"، بينما قدرت نسبة "مرحلة ب"  المتعلقة ℅43.58
  .℅07.69ما قبل المترشح" ب

 

  إلى  ترجعسبة فيها " أن أكبر ن جديدة للمترشحالعهدة التبين لنا من خالل "مرحلة
 االجتماعيةها في الترتيب المواضيع ثم تلي، ℅47.37ب مواضيع االقتصاديةال
 جاءت، بينما منيةللمواضيع األ ℅15.79، في حين سجلنا نسبة ℅26.31ب

 .℅10.53 بنسبةاألخير في  سياسيةالمواضيع ال
 

  مرحلة العهدات الثالثة بالخاصة "كما الحظنا من خالل قراءة نسب المواضيع
كانت من نصيب المواضيع السياسية حيث قدرت حصة  أكبرللمترشح " أن 

ثم ، ℅17.65، كما احتلت المواضيع األمنية المرتبة الثانية بنسبة ℅64.70ب
، بينما سجلنا نسبة ℅11.17ها في الترتيب المواضيع االجتماعية بنسبة يتل

عادت للمواضيع  لنا بأن النسبة األكبر تجلى، للمواضيع االقتصادية ℅05.88
 عن نسب المواضيع األخرى. تتباعدحيث السياسية 

 

  " مرحلة ما قبل المترشح" فقد الحظنا بأما فيما يتعلق بنسب المواضيع الخاصة
 نسبة واحدة عادة لموضوع الذاكرة التاريخية.
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 التحليل الكيفي  -2

لكتروني على المواضيع األمنية الموقع اإلل من خالالفاعلون الرئيسيون لقد اعتمد 
وهذا يعود لعدة أسباب أولها التجربة المؤلمة التي مرت بها الجزائر  ،المواطنين الستمالة

يتذكر فالمجتمع الجزائري مازال ، *مئة ألف هااياضح قدرتوهي أزمة العشرية السوداء 
 ن من الزمنالم يمر عليها عقد هتلك الحادثة ألن

التي  ،بسياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية عبد العزيز بوتفليقةلرئيس جاء ا و
الفاعلون لهذا شدد  نار الفتنة فهو الرجل الذي أطفأ ،البالد من تلك األزمة أنقدت

كما  ، لمترشحألنها حجة قوية لاألمن قضية لكتروني على الموقع اإلعبر الرئيسيون 
ما تعيشه بالجزائر على الشريط الحدودي ناهيك عالتهديدات التي تتربص على ركزوا 

المجتمعات العربية من حروب وأزمات وهو ما اصطلح عليه بالربيع العربي، فقضية 
وهذا ما  في الحمالت االنتخابية ، م2014إلى  م1999األمن كانت محور أساسي منذ 

ة نقدية على دراس Agenda settingنظرية ل يوسف تمارالباحث دراسة  الحظناه من خالل
قضايا  صدرتتفقد ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع الجزائري، 

للجرائد األربعة عند تناولها لحملة  ℅37.21 نسبةب م2004قضايا حملة األمن 
"فقد جعلت منها كل الجرائد قضية مهمة جدا طرحت بشكل  ،م2004االنتخابية الرئاسية 
  1رشحين إلدراجها في برامجهم االنتخابية." تمغير مباشر على ال

أن فمن خالل تحليلنا للمواضيع الفرعية الخاصة بموضوع األمن اتضح لنا 
عبر ين يموضوع المكاسب األمنية هو أكثر المواضيع تناوال من قبل الفاعلين الرئيس

 وتفليقةعبد العزيز بمكاسب التي حققها المترشح اليشير إلى  حيثالموقع االلكتروني 
                                                           

  " Le gand Montanaفي قمة اقتصادية " 1999جوان  26خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم  *   
دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في  Agenda settingنظرية يوسف تمار،   1

 .292ص، مرجع سابق، المجتمع الجزائري 
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السياسات وهي سياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية فبفضل هذه  ةعهداته الثالث في
  .عافيتهامؤسساتها واسترجعت الجزائرية رممت الدولة 

فقد كان موضوع  ،طرح هذه القضية يعتبر نقطة قوية لدعم المترشحكما ذكرنا أنفا 
وقد الحظنا ذلك من خالل تحليلنا  م،في أغلب خطاباته اأساسي امحور  المكاسب األمنية

بوالية سطيف بمناسبة  2012ماي  8الذي ألقاه يوم  عبد العزيز بوتفليقةالرئيس لخطاب 
، تاريخ الخطاب سبق موعد االنتخابات التشريعية م1945ماي  8لمجازر  67ذكرى 

  .م2012ماي  10

رحلة الموع لكتروني إلى موضالموقع اإلعبر تطرق الفاعلون الرئيسيون كما 
التوتر المنتشرة على الشريط  لقضايا بؤرالحرجة التي تعيشها الجزائر، من خالل تعرضهم 

توترات مع المغرب بسبب الو  جنوباوأزمة مالي ونيجر  شرقاالحدودي كقضية ليبيا وتونس 
صبحت أكبر دولة أهذه الفترة حساسة كون الجزائر  وتعتبر ،غرباصحراء الغربية القضية 

فقد كان  ،المساحة في القارة السمراء هذا ما يزيد من أطماع العدو عليها من حيث
ى أعتاب البالد علبأن رون في كل مرة يذك  عبر الموقع اإللكتروني الفاعلون الرئيسيون 

وى الشر تتربص السوء بالجزائر أي فيها إال النجاح وأن ق  مرحلة مصرية ال خيار لهم 
 .خل لنشر شرهادن تتعثر وتتأتنتظر من الجزائر 

ركات احتجاجية ضخمة انطلقت ح هيو ، كما تعرضوا إلى قضية الربيع العربي 
بالثورة  ، متأثرةم2011 ومطلع  م2010خر اخالل أو  البلدان العربية في بعض

لكن رغم انتفاضات الشعب ضد نظام الحكم واإلطاحة به في هذه البلدان إال   ،التونسية
وحروب أهلية دامية وتدهور اقتصادي  مازالت تتخبط في صراعات وانقساماتأنها 

ي قناع ليجعل المتلقفي عملية اإلإلى المقارنة لهذا لجأ القائم باالتصال و ، واجتماعي
يتقاسم معها التاريخ واللغة وحتى الحدود كتونس وليبيا  يقارن بينه وبين هذه الدول التي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الخطر وهذا ال يتأتى إال بمشاركة التكثف والتضامن لصد هذا  إلىاألفراد  يدفع ولكي 
أال وهو  يةمن له أسبقية في حل األزمة الجزائر  االنتخابات، والتصويت علىواسعة في 
 عبد العزيز بوتفليقة.المترشح 

لكتروني الموقع اإلمن خالل الفاعلون الرئيسيون كذلك من المواضيع التي تناولها 
ه على أغلب ئمن خالل قضاذلك  واتضح تثمين دور المؤسسات العسكريةهو موضوع 

تجارة السالح خطر و  هماإلرهابين وانتشاره على طول الشريط الحدودي لصد خطر 
، فتثمين *هي قضية "تقنتورين"بسالة الجيش ، ومن العمليات التي أظهر فيها والتهريب

م بحك عبد العزيز بوتفليقةوهو المؤسسة العسكرية يعني تثمين الرجل األول القائم عليها 
 .أنه وزير الدفاع

على المواضيع لكتروني الموقع اإلمن خالل الفاعلون الرئيسيون ركز كما  
وهدفها  ساس نشاط اتصالي سياسياألفي  الحملة االنتخابية هيالسياسية وهذا كون 

تشتمل سياسية خطب  هو عبارة عنفمضمون الحملة دفع الناخبين لتصويت هو سياسي و 
، إذن من الطبيعي أن يغلب الطابع السياسي على سيةمصطلحات ومفردات سيا على
  .م2014حملة االنتخابية لرئاسيات ال

اليها بشكل واسع هي موضوع المشاركة  واالتي تطرقالسياسية ومن المواضيع 
"فمن  ،حملةأي في قناع ليه عملية اإلإوهو الهدف األساسي الذي ترمي  ،السياسية

أهداف سياسية وعادة ما تكون هذه األهداف  خصائص الحملة االنتخابية أنها ذات
مرتبطة بأهداف المنظمة السياسية، وتسعى في النهاية إلى تحقيق الفوز باالنتخابات عن 
طريق تحقيق نسبة الفوز المطلوبة حسبما تقتضيه الدساتير والقوانين، لذلك نجد أن 

                                                           

  16بدأت في احتجاز رهائن هي أزمة: الجزائر شرق -في جنوب عين أمناس غربكم   30بتيقنتورين * 
التدخل العسكري الفرنسي في  ، ، كرد فعل على]القاعدة منشقين عن متطرفين إسالميين من قبل م 2013يناير
  .مالي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84
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أصوات من بيرة الحملة االنتخابية تدور في أغلب األحيان حول الحصول على نسبة ك
 1الهيئة االنتخابية."

مقومات الحداثة السياسية، التي يتمخض عنها  ىحداتمثل المشاركة السياسية  حيث"
ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع، 

اسية إن أزمة المشاركة السياسية في الجزائر قد تمثلت من خالل عجز المؤسسات السي
القوى السياسية واالجتماعية فقد رافق حكم الحزب الواحد إقصاء للحريات  بعن استيعا

الفردية والجماعية وفرض قوالب جاهزة منعت من خاللها روح المبادرة المبدعة، وتأكيد 
، لذلك انفتح الباب أمام العنف لتوصيل عسفة وتركم عناصرها لسنوات عديدةاألحادية المت

، بعد خروج الجزائر من تلك األزمة عرفت عدة انتخابات 2"ن االحتجاج المطالب وا عال
 تتأرجح بين القوية الضعيفة والمتوسطة.في ظل التعددية لكن نسبتها بقيت 

وهذا من أجل إبراز الدور االستراتيجي في العالم موضوع مكانة الجزائر عرضوا لكما ت
وا في كل مرة يضعون مقارنة بين ، حيث كانةالمترشح في عهداته الثالثالذي قام به 

، م1999مكانة الجزائر إبانة العشرية السوداء، والوضع االستراتيجي التي آلت إليه بعد 
فقد أصبح للجزائر دور ريادي في مجال القضاء على اإلرهاب وسياسة المصالحة والسلم، 

 والقضايا اإلفريقية.

الذي  لى موضوع تعديل الدستورلكتروني إالموقع اإلعبر الفاعلون الرئيسيون أشار 
لى موضوع و ،  وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعاتيعتبر  ا 

أحد المبادئ الدستورية األساسية التي تقوم عليها األنظمة  هوو الفصل بين السلطات 
المرحلة  أن على البرهنة أجلمن  تومن هنا نستنتج أن اإلشارة إليهما كان الديمقراطية

                                                           
 .07، مرجع سابق، صدليل الحمالت االنتخابية في الجزائرزكرياء بن صغير،  1
 .39مرجع سابق، ص ،"في الجزائر التحول نحو التعددية السياسية"ناجي عبد النور،  2
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أنها سوف تطال الوثيقة األولى في ذلك  ىعلتغيير لألفضل دليل الالقادمة هي مرحلة 
الدستورية المؤسسة تأتي " ،وأحد المبادئ األساسية التي تقوم عليها الديمقراطية الجزائر،

خطاب السلطة،  ايحمله حيث تساعد على تطبيق المبادئ التيكمظهر لتدعم السلطة، 
ظهرت بطرق مختلفة وهيئات متنوعة منذ بروز اإلرهاصات األولى لقيام  وهذه المؤسسات

ما يسمى بالدولة، وتعتبر بذلك اإلطار المرجعي لتحقق الخطاب السلطوي وا عطاء الطابع 
 1المؤسساتي."

رغم أن موضوع المؤسسات السياسية بشكل كبير ل تطرقواالحظنا أنهم لم يكما  
إليها من باب التغيير  أشاروان لحزب سياسي، فقد امرسل وحامل الرسالة هما تابعال

  في العهدة الجديدة. اإليجابي الذي سوف يمس البرلمان واألحزاب السياسية

لكتروني على المواضيع االجتماعية الموقع اإلمن خالل الفاعلون الرئيسيون  استند 
اجتماعية تياجات لهم احيعيشون في مجتمع و  فرادأهم  فالناخبون  ،قناع جمهور الناخبينإل

، "الخطاب ومن حياته اليومية فالرسالة الفعالة هي التي تنطلق من واقع الفرد المعاش
المعاني والقيم و المفردات فالسياسي خطاب اجتماعي يتواجد مع وجود المجتمع السياسي 

التي يتضمنها الخطاب في أساسها ملك المجتمع الذي نشأ فيه الخطاب نتيجة التفاعل 
  2ل بين أفراده."واالتصا

ومن خالل القراءة النقدية للمواضيع االجتماعية اتضح لنا أن الموضوع األكثر تناوال 
أن التعليم مجاني في بلمتلقي ا لتذكيرفي هذا المجال هو موضوع التعليم والتكوين، وهذا 

توسعا عبر معظم واليات الجزائر في عرف والتعليم العالي الجزائر وأن قطاع التكوين 
ما ومثال على ذلك  ،عهد المترشح، حيث يعتبر هذا الموضوع حجة داعمة للمترشح

                                                           
 .559، مرجع سابق، صالكتابة والسلطة، عبد هللا بريمي وآخرون  1
 .348مرجع سابق، ص، لغة الخطاب السياسيمحمود عكاشة،  2
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"أين قائال: من خالل ملخص مدير الحملة عبد مالك سالل اإللكتروني به الموقع  صرح
"  .ألف طالب على المستوى الوطني 300جامعة وتكوين مليون و 92عرفت انجاز 

ان بعد الدول ليس باألمر الهين بل يتطلب تكوين هذا العدد الهائل الذي يفوق عدد سكف
  .إطارات وجامعات وميزانية كبيرة

القضاء لكتروني إلى موضوع الموقع اإلمن خالل الفاعلون الرئيسيون كما تعرض 
مشاكل التي يعيشها ال لىحيث يعتبر من المواضيع التي تعبر ععلى أزمة السكن 

تناولها لم يكن  رغم  أن ،المجتمعفئات  ألغلبالمواطن الجزائري، فهي تمثل حاجة 
 Agendaمن خالل دراسته نظرية مثل ما جاء في دراسة الباحث يوسف تمار  واسعبشكل 

setting  دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع
عالجتها المرتبة الثانية من خالل المواضيع التي موضوع هذا ال احتل ذيال ،الجزائري 

الذي دخل  2مشروع عدلعالن الحكومة عن  ، فإمثيراإال أن توظيفها كان الصحف، 
اعتبره البعض  ،أشهر 6أي قبيل الحملة االنتخابية ب م2013حيز اإلنجاز في سبتمبر 

 حملة انتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة قبل أوانها. أنهب

الحفاظ لكتروني كذلك إلى موضوع إلالموقع اعبر الفاعلون الرئيسيون وقد استند 
مرحلة االحتالل ور أزمة الهوية في الجزائر إلى ترجع جذحيث "، على الوحدة الوطنية

الجزائرية الحضارية من دين، الفرنسي الذي ساهم في القضاء على مقومات الشخصية 
 .1لتاريخ، والعمل على تنشئة نخبة تكون موالية له"لغة، 

بين اتجاهات متعددة، حيث  االمجتمع الجزائري مقسم "وبعد االستقالل أصبح
خر يرى في اإلسالم بديال ومحققا لذلك التوازن اآلتبنى بعضهم االتجاه العروبي و 

بالهوية اإلفريقية البربرية، وقد استفاد التيار اإلسالمي من  ومنهم من ارتبط ،المقصود

                                                           
 .24مرجع سابق، صالجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية، محمد بلقاسم، حسن بهول،  1
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ي كان سببا في انهيار شرعية هذا التشتت واالنقسام، ليؤطر فعله ويصعد من نشاطه الذ
 1."خرآ االنخب والمؤسسات الحاكمة لتكتسب أزمة الهوية بعد

يتحدثون إليهم عن  نيحتمل أن يؤيد الناخبون المرشحين الذيلسياسيين، لتبعا " 
وظائفهم وعن تعليم أطفالهم وعن معاشاتهم التقاعدية أكثر من المرشح الذي يتحدث عن 

 2ن الميزانية تختص بتلك األمور."الميزانية العامة علما أ

 من أن المواضيع االقتصادية غير متداولة بكثرة في الحمالت االنتخابية إالرغم بال
لكتروني لحزب عبر الموقع اإلتناولت  م2014مضامين الحملة االنتخابية لرئاسيات أن 

 ،ارةجبهة التحرير الوطني مواضيع اقتصادية تمثلت في موضوع ترقية الصناعة والتج
فالمواطن مدرك لهذا  مشاكل أثرت  في نموهما،من  انيعانين هذان القطاعافمازال 
  ،، لهذا اتجه القائم باالتصال لتقديم حلول لهذين القطاعين فيما يخص العهدة القادمةالواقع

بعد الزخم الكبير الستراتيجيات التصنيع والصناعات المصنعة خالل السبعينيات، "ف
تكاسة كبيرة لسياسات التصنيع التي تجلت أساسا في البقاء في دائرة عرفت الجزائر ان

وفي غياب استراتيجية صناعية واضحة المعالم التبعية للريع النفطي وتوزيع ناتج موارده ،
تتسم باالستقرار والثبات وفي ظل التغيير المستمر للقوانين والتشريعات، لم تنجح سياسات 

، فضال عن العجز ةمن حاجيات السوق الجزائري إحالل واردات وتغطية جزء كبير
 3."الواضح في االنتقال من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد المنتج

 

                                                           
 .24مرجع سابق، صلجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية، امحمد بلقاسم، حسن بهول،  1
 .39، مرجع سابق، ص دليل إعداد الحمالت السياسية االنتخابيةبراين أوداي،  2
  .2015مارس  08، جريدة الخبر، هكذا قتلوا الصناعة في الجزائرسمية يوسفي،  3

  /http://www.elkhabar.com                       . :0815على الساعة  17/11/2016 يوم نةتاريخ المعاي
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نجازات االإلى موضوع لكتروني الموقع اإلعبر الفاعلون الرئيسيون كما تطرق 
ر واألمين العام لحزب جبهة التحري عبد مالك ساللالتنموية للوالية، فقد كان مدير الحملة 

عهد في كل والية يزورنها إال وذكروا اإلنجازات التي تحققت في  عمار سعدانيالوطني 
المترشح عبد العزيز بوتفليقة، فعلى القائمين على الحملة االنتخابية أن يتجهوا إلى البعد 

ه وأسباب بقائه، ألنه كلما المحلي فهو الذي يمنح المرشح أو الحزب وجاهته ومقومات
 ،قناع أكثركلما كان اإلالناخب مباشرة من القضايا التي تمس الفرد  الحملةاقترب القائم ب

المتلقي يقتنع أكثر بالمتحدث عندما يشير إلى انجاز مستشفى في واليته بدل من فمثال 
 .الجزائرالصحي بتطوير القطاع التحدث عن  

من  ، فإنهرشح أن يأخذ في اعتباره مالمح الدوائر االنتخابيةت"يجب على الم 
حملة انتخابية في فلوريدا ودون أن تأخذ في االعتبار أهمية صناعة  المستحيل أن تجرى 

 1السيارات في االقتصاد المحلي، ومشكالتها الحالية."

الموقع من خالل الفاعلون الرئيسيون ومن المواضيع االقتصادية التي تناولها 
في عهد الرئيس بوتفليقة أولوية الحكومة  منحتلكتروني موضوع التنمية الفالحية، فقد اإل

تم اعتماد استراتيجية للتنمية "  ،لهذا ركز عليها القائمون على الحملة لهذا القطاع،
، وتجديد االقتصاد م2008، ثم سياسة التجديد الريفي اعتبارا من م2006المستدامة منذ 

غذائي تدعيم وتعزيز األمن ال على كزت، وكلها سياسات تر م2013/  م2009الزراعي 
مليار دينار،  41لفالحين والمربين، والتي كانت في حدود للديون ا تمسحكما للبلد، 

وتمكين المنتجين الصغار من االستفادة من برامج دعم أخرى، منها تسهيالت ضريبية، 

                                                           
 .328، مرجع سابق، صالحملة اإلعالمية والتسويق السياسيفليب ماريك،   1
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وبالنسبة للموارد المائية تم إحصاء  ،ضبط التوزيع وتشجيع االستثمار في هذا القطاع
 1".مليار دينار 2000محطة للتحلية وأكثر من  13ت الخدمة، ودخل 60سدا، منها  72

إلى قضايا النفط لكن بنسبة قليلة  من خالل الحملة فاعلون الرئيسيون كما أشار ال
مرتفعة ومستقرة ولم تشكل خطورة كون أسعار النفط في ذلك الوقت كانت إلى وهذا راجع 

بالمائة في  97ادها على نسبة لجزائر يعتمد اقتصأن ا علما ،على االقتصاد الوطني
أي بحوالي - م2014أسعار النفط هبوطا منذ جوان  تشهدحيث  ،تصدير المحروقات
حين هوت بأكثر من النصف مع زيادة اإلنتاج والتصدير مقابل طلب -شهرين بعد الحملة
  .ضعيف على الخام

اكرة التاريخية لكتروني إلى مواضيع الذالموقع اإلمن خالل الفاعلون الرئيسيون استند 
االستشهاد موضوع ثورة التحريرية و الاإلشادة ب تطرق إلى موضوعمن خالل ال
 تستمد الجزائر كدولة شرعيتها من الشرعية التاريخية لجبهة التحرير، "باالنتصارات

  2التي ارتكزت على المقاومة ضد المحتل وتحقيق االستقالل" الوطني

جمهور توظيف الذاكرة التاريخية هو تذكير من هذا نستنتج أن الغرض األساسي من 
المستخدمين من أن حزب جبهة التحرير الوطني هو من أخرج البالد من ظلمات 

حيث " يرتبط الخطاب قناع، يتحقق اإل وبهذااالستعمار وبهذا تسترجع مصداقيتها 
ة، السلطوي بالتاريخ، فالخطاب السياسي الجديد يمثل قراءة جديدة لحقبة تاريخية سابق

لماما باألحداث التاريخية السابقة بكل تداعياتها، فالخطاب يأخذ  وهو ما يتطلب معرفة وا 
 3أبعادا داللية مختلفة بحسب األبعاد التاريخية للرموز والمصطلحات المستخدمة فيه."

                                                           

 .2016نوفمبر  17 جريدة الشروق  ،سنة 15هذه حصيلة بوتفليقة خالل عبد السالم سكية، حسان حويشة،  1 
   /http://www.echoroukonline.com              .2620:على الساعة  17/11/2016 يوم تاريخ المعاينة   

 .39مرجع سابق، ص ،"التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر"ناجي عبد النور،  2 
 .60، مرجع سابق، صبين خطاب السلطة وسلطة الخطاب، عبد هللا بريمي وآخرون   3

http://www.echoroukonline.com/
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ي لكترونالموقع اإل عبر 2014القائمون على الحملة االنتخابية لرئاسيات  تطرق 
مراحل زمنية من خالل عرضهم لمواضيع الحملة،  إلى ثالث لجبهة التحرير الوطني

مرحلة العهدة مرحلة العهدات الثالثة للمترشح و  المرسل اعتمد على حيث الحظنا أن
بشكل كبير مقارنة بمرحلة ما قبل المترشح ومن هنا نستنتج أن المرسل نوع بين الجديدة 

زمن ، و بد العزيز بوتفليقةعنجازات المترشح ازمن الماضي القريب حيث وظفه لعرض 
 .المستقبل الذي يرمز إلى اإلنجازات المستقبلية في إطار برنامج الحملة

لى مرحلة ما قبل إلكتروني الموقع اإلعبر الفاعلون الرئيسيون في حين استند  
المترشح لإلشارة فقط لذاكرة التاريخية من خالل استرجاع الشرعية التاريخية وكذلك لتحدث 

من باب المقارنة بين ما كانت عليه الجزائر قبل المترشح العشرية السوداء عن مرحلة 
ليست وحدها أن المواضيع  ، نفهم من هنافي عهدهوما آلت إليه  عزيز بوتفليقةعبد ال

يهدف ، "إلقناعلقناع بل حتى الزمن التي تعرض ضمنه هو إثارة هي التي تثير اإل
روعية على إجراءات السلطة السياسية في الخطاب السياسي باألساس إلى إضفاء المش

  1الماضي والحاضر والمستقبل."

إن التركيززززززز علززززززى المسززززززتقبل، خاصززززززية مميزززززززة للخطززززززاب السياسززززززي، أشززززززار إليهززززززا "
أرسززززززززطو فززززززززي كتابززززززززه الخطابززززززززة، فززززززززإن الخطززززززززاب السياسززززززززي  الشززززززززوري  يتعلززززززززق أكثززززززززر 

  2بالمستقبل، يقول أرسطو موضحا ذلك."

 

 

 

                                                           
 عبد الجمهورية رئيس السيد الخطابات بعض ترجمة السياسي الخطاب ترجمة في األمانةجالل الدين، عائشة  1

 .37، ص2010/2011مذكرة ماجيستر في الترجمة، الجزائر، جامعة قسنطينة،  ،بوتفليقة العزيز
 .298، مرجع سابق، صالتحليل الحجاجي للخطاب، أحمد قادم وآخرون  2
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وخى صزززززرف انتبزززززاه المتلقزززززين عزززززن الوقزززززع الحزززززالي، أسزززززلوب حجزززززاجي يتززززز"إذن هزززززو 
وتزززززززوجيههم نحزززززززو زمزززززززن مغزززززززاير يحمزززززززل األمزززززززل والتفزززززززاؤل، حيزززززززث ينطزززززززوي علزززززززى قزززززززيم 

 1."موجبة تشير إلى إنجازات وانتصارات قريبة وقادمة

 

  

                                                           
 .298، مرجع سابق، صليل الحجاجي للخطابالتح، وآخرون  أحمد قادم 1
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 : قناعفئة استراتيجية اإلسادسا: 
 

قناع استحدثت هذه الفئة بناء على طبيعة الدراسة التي تبحث في استراتيجيات اإل      
لبحث من خالل نتائج افلكتروني الحزبي، االتصال اإل عبر اوفهم هاوتهدف إلى قياس

اع  التي استراتيجيات اإلقنمقاربة  التي طبقت عليها لتحليل مواقع األحزاب *االستطالعي
ير إلى إذ تعتبر بمثابة خطط توجيهية تش- ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتشوضعها 

 :ي ثالثحيث حددت ف أنواع العوامل والمتغيرات التي ينبغي أن توضع في رسالة إقناعية
توصلنا أن  -يالمعان بناءاالجتماعية واستراتيجية  استراتيجية الديناميكية النفسية، الثقافية

 بناءكية النفسية و يمواقع األحزاب تستخدم استراتيجيتين إقناعيتين هما االستراتيجية الدينام
ية  حاولنا أن نقيس هذه المقاربة في فترة الحمالت االنتخاببناءا على هذه النتائج المعاني ، 

   **الخصبة لإلقناع. يةالتي تعتبر األرض
 
 
 
 
 

                                                             
 .21للمزيد من المعلومات انظر ص *  

انطلقنا في القراءات األولى لمحتوى الحملة االنتخابية بعدها  ثم ،في بادئ االمر حاولنا أن نفهم جيدا المقاربة **
 رقان محمدبعرضنا الفئة لوحدها لتحكيم على الدكتور ثم  ،وضعنا الفئة على أساس المقاربة ومضامين الحملة

صممت االستمارة وعرضت على األساتذة محكمين لم تكن لهم أي مالحظة  بعدهالم تكن له أي مالحظات، ف
منا  ذتأخو  الفئة إال مالحظة واحدة من قبل البروفيسور صالح بن بوزة الذي حذرنا من أنها سوف تتعبناعلى هذه 

 هي أكثر فئة استحوذت على فترة طويلة إلنجازها. ا،وقت، وكان هذا صحيح
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 التحليل الكمي .1
 .-العامة–قناع فئة استراتيجية اإلب الخاص: 44 رقم الجدول

 

 .قناعبفئة استراتيجيات اإل نسب الخاصةالتوزيع : يمثل 44الرسم البياني رقم

 

 

ن و الفاعلو قناع التي وظفها يبين الجدول أعاله توزيع نسب فئة استراتيجية اإل -
الكمية ءة قراالمن خالل موقع حزب جبهة التحرير الوطني، اتضح لنا عبر ن و الرئيسي

استراتيجية إقناعية، أعلى نسبة منها كانت  1114 او استخدم لجدول أن الفاعلين قدل
في حين  ،أي النصف، ℅71.15كية النفسية قدرت بيمن نصيب االستراتيجية الدينام

تقاربت نسب كل من االستراتيجية الثقافية االجتماعية واستراتيجية بناء المعاني، حيث 
 .℅43.35بوالثانية قدرت  ،℅44.57نسبة سجلنا في األولى 

 
 
 

51,87

24,75 23,37

يةاالستراتيجية الديناميكية النفس ةاالستراتيجية الثقافية االجتماعي استراتيجية بناء المعاني

 قناعفئة استراتيجية اإل التكرار ℅النسبة
 االستراتيجية الديناميكية النفسية 745 71.15

 االستراتيجية الثقافية االجتماعية 471 44.57

 استراتيجية بناء المعاني 435 43.35

 المجموع 1114 111
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 -مفصلة–قناع استراتيجية اإلفئة ب الخاص: 47جدول رقمال

 

 -مفصلة-قناعفئة استراتيجية اإلبنسب الخاصة التوزيع يمثل : 43الرسم البياني رقم       

 
 

أن مؤشر التركيز على الحاجات للفئة  "47"من خالل الجدول رقملنا اتضح  -
ب المؤشرات بالتقريب نصف نس تذقد أخ (ةيجية الديناميكية النفسياسترات)الفرعية 

واحتل مؤشر القيم للفئة الفرعية ، ℅ 47.15الستة األخرى حيث قدرت نسبتها ب
  ،℅17.71المرتبة الثانية قدرت نسبته ب  (استراتيجية الثقافية االجتماعية)

45,07

6,80
4,34 4,83

15,58

11,83 11,54

التركيز على 
الحاجات

التركيز على 
المخاوف

رد الجميل كمالتشارك في الح ابراز القيم الشعارات بئةالتحدث عن التع

 فئة استراتيجية اإلقناع التكرار ℅النسبة
االستراتيجية الديناميكية  التركيز على الحاجات 475 47.15

 التركيز على المخاوف 56 15.11 النفسية

االستراتيجية الثقافية  رد الجميل 44 14.34
 التشارك في الحكم 46 14.13 االجتماعية

 ابراز القيم 171 17.71
 ستراتيجية بناء المعانيا الشعارات 141 11.13
 التحدث عن التعبئة 115 11.74
 المجموع 1114 111
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476 
 

عية الشعارات والتحدث عن التعبئة للفئة الفر  كل من مؤشر ةتقاربت نسبفي حين 
والثانية  ℅11.13حيث قدرت األولى ب (استراتيجية بناء المعاني)
، بينما ℅15.11تالهما مؤشر التركيز على المخاوف بنسبة ، ℅11.74ب
قدرت  حيثفي األخير التشارك في الحكم ورد الجميل  ترتيب كل من مؤشر جاء

 .℅14.34ورد الجميل ب ℅ 14.13نسبة مؤشر التشارك في الحكم ب
 

مؤشر القيم للفئة الفرعية الستراتيجية الثقافية االجتماعية لفئة ب الخاص: 64جدول رقم ال 
 قناعاستراتيجية اإل

 

 

 

 
 

 
مؤشممممر القمممميم للفئممممة الفرعيممممة ب نسممممب الخاصممممةالتوزيممممع  : يمثممممل66الرسممممم البيمممماني رقممممم

 .قناعفئة استراتيجية اإل الستراتيجية الثقافية االجتماعية

 

 

 

10,13
8,23

45,57

36,08

الواجب النزاهة الوفاء البطولة

 القيممؤشر  التكرار ℅النسبة
 الواجب 15 11.13
 النزاهة 13 11.43
 الوفاء 54 47.75
 البطولة 75 35.11
 المجموع 171 111
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يتضححححححححححح مححححححححححن خححححححححححالل الجححححححححححدول الخححححححححححاص بمؤشححححححححححر القححححححححححيم للفئححححححححححة الفرعيححححححححححة  -
أن أعلححححى نسححححبة  (قنححححاعاسححححتراتيجية اإلالسححححتراتيجية الثقافيححححة االجتماعيححححة لفئححححة )ا

هحححححا يتلثحححححم النصحححححف،  وهحححححي نسحححححبة تقحححححارب ℅47.75الوفحححححاء ب لقيمحححححةسحححححجلت 
البطولحححححححححة، فحححححححححي ححححححححححين سحححححححححجلنا نسحححححححححبة  بقيمحححححححححةالخحححححححححاص  ℅35.11نسحححححححححبة 
 .لقيمة النزاهة ℅11.43الواجب، بينما قدرت نسبة  لقيمة ℅11.13

 

 

رئيس الحملممممة االنتخابيممممة بمممم متعلقممممةالقنمممماع اسممممتراتيجية اإلب الخمممماص: 45جممممدول رقممممم ال
 عبد مالك سالل

 

قناع التي وظفها مدير الخاصة باستراتيجية اإلنسب التوزيع  يمثل :47الرسم البياني رقم
 الحملة االنتخابية عبد مالك سالل.

 

51,96

27,76

20,28

يةاالستراتيجية الديناميكية النفس ةاالستراتيجية الثقافية االجتماعي االستراتيجية بناء المعاني

 قناعفئة استراتيجية اإل التكرار ℅النسبة
 االستراتيجية الديناميكية النفسية 145 71.65

 االستراتيجية الثقافية االجتماعية 51 45.55

 استراتيجية بناء المعاني 75 41.41

 المجموع 411 111
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ابية رئيس الحملة االنتخلقناع توزيع نسب استراتيجيات اإل "45رقم " يمثل الجدول -
لالستراتيجية الديناميكية النفسية  نسبةحيث سجلنا أكبر  عبد مالك سالل

ها في الترتيب االستراتيجية الثقافية االجتماعية يتل ،أي النصف ℅71.65ب
 .℅41.41 ب استراتيجية بناء المعانينسبة  تفي حين قدر ، ℅45.55بنسبة 

 

ابية رئيس الحملة االنتخب متعلقةال-مفصلة  –قناع استراتيجية اإلفئة ب الخاص: 41جدول رقم ال
 .عبد مالك سالل

 

 

 

 

 

 

  

 فئة استراتيجية اإلقناع التكرار ℅النسبة
االستراتيجية الديناميكية  التركيز على الحاجات 131 45.54

 التركيز على المخاوف 17 17.34 النفسية
االستراتيجية الثقافية  رد الجميل 13 11.15

 التشارك في الحكم 11 15.41 االجتماعية
 ابراز القيم 75 41.41
 استراتيجية بناء المعاني الشعارات 47 11.61
 التحدث عن التعبئة 34 11.36
 المجموع 411 111
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التي -مفصلة  –قناع استراتيجية اإلفئة ب : يمثل توزيع النسب الخاصة45 الرسم البياني رقم
 وظفها مدير الحملة االنتخابية عبد مالك سالل.

 
 

مدير ل-لةمفص–قناع توزيع النسب الخاصة باستراتيجيات اإل يمثل الجدول أعاله  -
ى لتركيز عللمؤشر ا تسجل نسبة تبين لنا أن أكبر عبد مالك ساللالحملة 

بنسبة المرتبة الثانية ابراز القيم مؤشر  احتلثم  ،℅45.54 بالحاجات 
في  ،℅11.36التحدث عن التعبئة بنسبة مؤشر لالمرتبة الثالثة و ، ℅41.41

، والتشارك في الحكم بنسبة ℅11.61 ب الشعارات نسبةحين سجلنا 
 نسبةبينما سجلنا أدنى  ،℅17.34والتركيز على المخاوف بنسبة ، ℅15.41

  .℅11.15لرد الجميل بنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,62

5,34 1,07 6,41

20,28

8,90
11,39

التركيز على 
الحاجات

التركيز على 
المخاوف

رد الجميل كمالتشارك في الح ابراز القيم الشعارات التحدث عن 
التعبئة
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مؤشر القيم للفئة الفرعية الستراتيجية الثقافية االجتماعية لفئة ب الخاص :46جدول رقم ال
 بمدير الحملة االنتخابية عبد مالك سالل. متعلقةال قناعاستراتيجية اإل

 

 

 

 

 
 
 

مؤشممممر القمممميم للفئممممة الفرعيممممة ب نسممممب الخاصممممةالتوزيممممع  : يمثممممل64الرسممممم البيمممماني رقممممم 
الحملممممة بمممممدير متعلقممممة ال قنمممماعفئممممة اسممممتراتيجية اإل االسممممتراتيجية الثقافيممممة االجتماعيممممة

 االنتخابية عبد مالك سالل.
 

 
 

 

 
 

5,26 3,50

59,64

31,57

الواجب النزاهة الوفاء البطولة

 القيممؤشر  التكرار ℅النسبة
 الواجب 13 17.45
 النزاهة 14 13.71
 الوفاء 34 76.54
 البطولة 11 31.75
 المجموع 75 111
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الستراتيجية )مؤشر القيم للفئة الفرعية بيوضح الجدول أعاله توزيع النسب الخاصة  -
بد مالك عمدير الحملة االنتخابية ل (قناعالثقافية االجتماعية لفئة استراتيجية اإل

ها قيمة البطولة يتل ،℅46.46 لقيمة الوفاء ب حيث سجلنا أكبر نسبة، سالل
 نسبةوآخر  لقيمة الواجب، ℅54.64في حين سجلنا نسبة  ،℅31.44بنسبة 

  .℅53.45عادت لقيمة النزاهة ب
 

باألمين العام لحزب جبهة التحرير  متعلقةالقناع استراتيجية اإلب الخاص :71جدول رقم ال
 الوطني عمار سعداني.

 

 قناع التي وظفها األميننسب الخاصة باستراتيجية اإلالتوزيع  : يمثل64الرسم البياني رقم 
 جبهة التحرير الوطني عمار سعداني. العام لحزب

 

52,21

21,32

26,47

ةاالستراتيجية الديناميكية النفسي ةاالستراتيجية الثقافية االجتماعي استراتيجية بناء المعاني

 قناعفئة استراتيجية اإل التكرار ℅النسبة
 االستراتيجية الديناميكية النفسية 377 74.41

 االستراتيجية الثقافية االجتماعية 147 41.34

 استراتيجية بناء المعاني 111 45.45

 المجموع 511 111
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ام باألمين الع الخاصةقناع " توزيع نسب استراتيجيات اإل05يمثل الجدول رقم " -
جية حيث سجلنا أكبر نسبة لالستراتي ،عمار سعدانيلحزب جبهة التحرير الوطني 

أي ما يعادل نصف االستراتيجيات الموظفة،  ℅74.41الديناميكية النفسية ب
االستراتيجية أما  ،℅45.45ها في الترتيب استراتيجية بناء المعاني بنسبة يتل

 . ℅41.34الثقافية االجتماعية فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 
 

باألمين العام لحزب  متعلقةال-مفصلة  –قناع استراتيجية اإلفئة ب الخاص: 71جدول رقم ل 
 جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

 

 

 

 

 

 

 

 فئة استراتيجية اإلقناع التكرار ℅النسبة
االستراتيجية الديناميكية  التركيز على الحاجات 315 47.17

 التركيز على المخاوف 41 15.15 النفسية
االستراتيجية الثقافية  رد الجميل 47 13.51

 التشارك في الحكم 31 14.41 االجتماعية
 ابراز القيم 61 13.44
 ستراتيجية بناء المعانيا الشعارات 67 13.65
 التحدث عن التعبئة 17 14.71
 المجموع 511 111
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التي  –مفصلة  –قناع استراتيجية اإلفئة ب : يمثل توزيع النسب الخاصة46 الرسم البياني رقم
 وظفها األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

 
 

ام باألمين الع الخاصةقناع استراتيجيات اإل" توزيع نسب 02يمثل الجدول رقم " -
، حيث اتضح لنا أن مؤشر التركيز عمار سعدانيلحزب جبهة التحرير الوطني 
حوذ على نسبة است (استراتيجية الديناميكية النفسية)على الحاجات للفئة الفرعية 

 ℅13.65، بعدها سجلنا نسبة المتبقية مؤشراتالتقريب نصف  ℅47.17
 ℅13.44سبة نها يتل، (المعاني بناءاستراتيجية )لمؤشر الشعارات للفئة الفرعية 

ين احتل مؤشر في ح، (استراتيجية الثقافية االجتماعية)لمؤشر القيم للفئة الفرعية 
  .℅14.71 نسبة (المعاني بناءاستراتيجية )عن التعبئة للفئة الفرعية التحدث 

45,15

7,06

3,68 4,41

13,24 13,97
12,50

التركيز على 
الحاجات

التركيز على 
المخاوف

رد الجميل كمالتشارك في الح ابراز القيم الشعارات بئةالتحدث عن التع
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ة للفئة الفرعيمؤشر التركيز على المخاوف الخاصة ب ℅15.15بينما سجلنا نسبة 
 لمؤشر التشارك في الحكم ℅14.41، ونسبة (استراتيجية الديناميكية النفسية)
 .(ةاستراتيجية الثقافية االجتماعي)للفئة الفرعية لمؤشر رد الجميل  ℅13.51و
 

 مؤشر القيم للفئة الفرعية الستراتيجية الثقافية االجتماعية لفئة ب الخاص :74جدول رقم ال 
 باألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني. متعلقةال قناعاستراتيجية اإل

 
 
 
 
 
 

مؤشممممر القمممميم للفئممممة الفرعيممممة ب نسممممب الخاصممممةالتوزيممممع  : يمثممممل45الرسممممم البيمممماني رقممممم 
الخاصمممممة بممممماألمين العمممممام  قنممممماعفئمممممة اسمممممتراتيجية اإل االسمممممتراتيجية الثقافيمممممة االجتماعيمممممة

 لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.
 

 

 

 

 

 القيممؤشر  التكرار ℅النسبة
 الواجب 11 14.44
 النزاهة 11 11.11
 الوفاء 31 34.44
 البطولة 31 44.44
 المجموع 61 111

12,22
11,11

34,44

42,22

الواجب النزاهة الوفاء البطولة
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ة الثقافية الستراتيجي)مؤشر القيم للفئة الفرعية يتضح من خالل الجدول الخاص ب -
ير باألمين العام لحزب جبهة التحر الخاصة ( قناعاالجتماعية لفئة استراتيجية اإل

تقريبا  ℅66.66البطولة ب لقيمةأن أعلى نسبة سجلت ، عمار سعدانيالوطني 
الوفاء، في حين سجلنا نسبة  بقيمةالخاص  ℅36.66ها نسبة يالنصف، تل

 النزاهة. لقيمة ℅11.11الواجب، بينما قدرت نسبة  لقيمة ℅16.66
 

 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. متعلقةالقناع استراتيجية اإلب الخاص :73جدول رقم ال

 

بد قناع التي وظفها المترشح عنسب الخاصة باستراتيجية اإلالتوزيع  : يمثل41الرسم البياني رقم 
 بوتفليقة.العزيز 

 

 

47,17

52,83

0

االستراتيجية الديناميكية النفسية االستراتيجية الثقافية االجتماعية استراتيجية بناء المعاني

 قناعفئة استراتيجية اإل التكرار ℅ةالنسب
 االستراتيجية الديناميكية النفسية 47 45.15

 االستراتيجية الثقافية االجتماعية 41 74.13

 استراتيجية بناء المعاني 11 11

 المجموع 73 111
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بد عبالمترشح قناع الخاصة " توزيع نسب استراتيجيات اإل05يمثل الجدول رقم " -
حيث سجلنا أكبر نسبة الستراتيجية الثقافية االجتماعية  العزيز بوتفليقة

سية ها في الترتيب االستراتيجية الديناميكية النفيتل ،النصففوق أي  ℅74.13ب
  في حين لم نسجل أي نسبة الستراتيجية بناء المعاني. ،℅45.15بنسبة 

 

بالمترشح عبد العزيز  متعلقةال-مفصلة  –قناع استراتيجية اإلفئة ب الخاص: 74جدول رقم ال
 بوتفليقة.

 

التي  –مفصلة  –قناع استراتيجية اإلبفئة  : يمثل توزيع النسب الخاصة74 الرسم البياني رقم
 وظفها المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

 

35,85

11,32

30,19

1,89

20,75

0 0

التركيز على 
الحاجات

التركيز على 
المخاوف

رد الجميل كمالتشارك في الح ابراز القيم الشعارات ئةالتحدث عن التعب

 فئة استراتيجية اإلقناع   التكرار ℅النسبة
االستراتيجية الديناميكية  التركيز على الحاجات 16 37.17

 التركيز على المخاوف 15 11.34 النفسية
االستراتيجية الثقافية  رد الجميل 15 31.16

 التشارك في الحكم 11 11.16 االجتماعية
 ابراز القيم 11 41.57
 المجموع 73 111
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ن أ الخاص بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة "05"من خالل الجدول رقملنا اتضح  -
قد  (يةاستراتيجية الديناميكية النفس)مؤشر التركيز على الحاجات للفئة الفرعية 

 رد الجميل، واحتل مؤشر ℅37.17حيث قدرت نسبتها ب احتلت المرتبة األولى
سبته ب المرتبة الثانية قدرت ن (استراتيجية الثقافية االجتماعية)الفرعية للفئة 

استراتيجية ) الفرعيةللفئة في حين سجلنا المرتبة الثالثة لمؤشر القيم  ،℅31.16
للفئة  وجاء مؤشر التركيز على المخاوف، ℅41.57بنسبة  االجتماعية( الثقافية
، ℅11.34في المرتبة الرابعة بنسبة  (ستراتيجية الديناميكية النفسيةاال)الفرعية 

 .℅11.16بنسبة  بينما ترتب مؤشر التشارك في الحكم في األخير
 

استراتيجية الثقافية االجتماعية لفئة مؤشر القيم للفئة الفرعية ب الخاص: 77جدول رقم ال
 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. متعلقةال قناعاستراتيجية اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيممؤشر  التكرار ℅النسبة
 الواجب 51 28.28
 النزاهة 52 50.50
 الوفاء 50 35.35
 البطولة 52 50.50
 المجموع 22 255
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مؤشر القيم للفئة الفرعية االستراتيجية ب نسب الخاصةالتوزيع  : يمثل43الرسم البياني رقم 
 الخاصة بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. قناعفئة استراتيجية اإل الثقافية االجتماعية

 

مؤشر القيم للفئة الفرعية يوضح الجدول أعاله توزيع النسب الخاصة ب -
عبد العزيز شح للمتر  (قناعالستراتيجية الثقافية االجتماعية لفئة استراتيجية اإل)ل

ها قيمة الواجب يتل ،℅43.46لقيمة الوفاء ب  حيث سجلنا أكبر نسبة، بوتفليقة
وقيمة ، قيمة النزاهةمن لكل  ℅56.56 ةنسبفي حين سجلنا ، ℅14.14بنسبة 

 البطولة.
 

 
 
 
 

 

 

18,18

9,09

63,64

9,09

الواجب النزاهة الوفاء البطولة
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 التحليل الكيفي .4

اإللكتروني ع موقمن خالل الالفاعلين الرئيسين لنتائج اتضح لنا أن لمن خالل قراءتنا 
هي مناسبة لموسم  إقناعيةاستراتيجية  2525حزب جبهة التحرير الوطني وظفوا ل

كية يلديناماستراتيجية ا هذه االستراتيجيات استحوذت عليها الحمالت االنتخابية، نصف
  .النفسية

االنتخابية والمترشح في فترة الحمالت االنتخابية على األوتار  يلعب مصمم الحملة
النفسية ألن الحملة ترتكز على جانب من الدعاية السياسية وهذه األخيرة تعتمد بشكل 

" تعد الدعاية الوجه اآلخر للممارسة السياسية، فبعد أن حيث ،على العامل النفسيواسع 
 أهم األدوات ىحدإينظر إليها اليوم ك أصبح، كانت ركنا من أركان التعامل النفسي

السياسية ألية دولة معاصرة في تعاملها الداخلي أو الخارجي، ويمكن القول أن السلوك 
ة من العالقة النفسية التي تربط بين المواطن والدولة مغلف اننبعيالسياسي وصنع القرار 
  1بالنواحي األيدولوجية."

 ،اميكية النفسية على العامل النفسي إلحداث عملية اإلقناعتعتمد االستراتيجية الدين      
"إن جوهر االستراتيجية الديناميكية النفسية هو أن رسالة فعالة لها خواص قادرة على 

حو الشيء ن تغيير الوظائف النفسية لألفراد بحيث إنهم سوف يستجيبون بشكل علني
سالة مرغوبة أو مقترحة بواسطة وهذه الر -قناع )مع أساليب من السلوكالذي هو هدف اإل

عالم(، إن مفتاح اإلقناع الفعال يكمن في تعلم جديد، على أساس معلومات رجل اإل
قناع ويفترض أن يغير ذلك من التركيب النفسي الداخلي يقدمها الشخص الذي يحاول اإل

                                                             
 .210، مرجع سابق، صفي الحمالت االنتخابية أساليب اإلقناع الدعائي محسن عبود كشكول، 1
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                                                                              1"للفرد، )االحتياجات، المخاوف، التصرفات..( مما يؤدي إلى السلوك العلني المرغوب.
حيث م، إلعالاعالن و هذه االستراتيجية بشكل كبير في الحمالت االنتخابية واإلتستخدم 
" االستراتيجية الديناميكية النفسية لإلقناع المسرح الرئيسي في اإلعالن، واإلعالم، احتلت 

  2قناع طوال عقود عديدة."االنتخابية وأشكال أخرى من اإلوالحمالت 

ني لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطالموقع اإلعبر ن و ن الرئيسو الفاعلكما وظف       
وك لى بعض قواعد السلإالحملة  مصممواالستراتيجية الثقافية االجتماعية، حيث لجأ 
سياسي ترتكز حجج الخطاب ال" الناخبين،االجتماعي والمتطلبات الثقافية للتأثير على 

تختزلها الذاكرة الجمعية وتؤمن بها وتمثل مجمل األفكار التي على المعارف المشتركة 
 3الجماعية المسبقة مجموعة المعتقدات والقيم المشتركة بين المنتمين للمجموعة."

ي السلوك تحكم فتعتبر االستراتيجية الثقافية االجتماعية الثقافة هي المحدد والم     
"تفترض العلوم االجتماعية أن قدرا كبيرا من السلوك اإلنساني تشكله قوى حيث البشري، 

دراسة المجتمعات البشرية على التأثير القوي للثقافة على من خارج الفرد، ويؤكد علم 
  4السلوك."

واعد السلوك قناع للفرد وفقا لق"يتطلب هذا النوع من االستراتيجية تحديد رسائل اإل كما
االجتماعي ومتطلباته والتي تحكم األنشطة التي يحاول رجل اإلعالم أن يحدثها، ومن 

ور أن أحد االستراتيجيات الراسخة هي تص ساندرا بول روكيتش، ملفين ديفليرتم يرى 
التوقعات االجتماعية للمجموعة التي سيحدث داخلها العمل، مع تقديم تعريفات ثقافية 
عن أي التصرفات ستكون مناسبة، ويتطلب هذا المضمار أن تجد الرسالة المتلقاة تأييدا 

                                                             
 .585كمال عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص :، ترنظريات وسائل اإلعالمديفلير، ساندرا بول روكيتش، ملفين  1
 .551، ص المرجع نفسه 2
 .215، مرجع سابق، صالحجاج في الخطاب السياسي، عبد هللا بريمي وآخرون 3
 .580رجع سابق، صكمال عبد الرؤوف، م :، ترنظريات وسائل اإلعالمملفين ديفلير، ساندرا بول روكيتش،  4
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النظر  اجتماعيا، بحيث أن الذي يتصرف خارج تحديدات الرسالة يعد من وجهة
 1" االجتماعية سلوكا شاذا وغير مقبول.

عاني لكتروني باستراتيجية بناء المالموقع اإلمن خالل ن و ن الرئيسو الفاعلاستعان       
فالقائمون على الخطاب السياسي عامة والحمالت االنتخابية خاصة يركزون على إنشاء 

اد يال الفكرة المر يتصرف باإليجاب ح في الجمهور المستهدف الذي بموجبهمعاني 
ستخدام ا ن المعاني فثال عندفعملية التصويت تكون نتيجة انشاء سلسلة م ،ايصالها

الفاعلين الرئيسين لعبارة جزائرنا جزائر المستقبل ، تتضمن معاني إيجابية توحي بخلق 
لمتلقي ا شعرجزائر هي ملك للجميع وهنا يالجمهور المستهدف بأن الصورة ذهنية في 

 تحمل في طياتها عدة معاني إيجابية. وحدهاعبارة وهذه ال ،باالنتماء

"تفترض هذه االستراتيجية على أن المعرفة تشكل الفعل حيث كانت العالقة بين       
المعاني الذاتية والسلوك ركنا أساسيا مقبوال لتحليل الطبيعة البشرية من خالل عصر 

ر حداثة، أدمج علماء االتصال هذا المبدأ القديم في ، وحتى وقت أكثأرسطوو أفالطون
صياغاتهم لتفسير الكيفية التي تؤثر بها محتويات وسائل االتصال الجماهيري على سلوك 
جمهورها، فالصحف تشكل الصور في رؤوسنا وتؤثر في الطرق التي نتصرف بها إزاء 

في  العالم الحقيقي، وتؤثر عالم تنمي معتقداتنا عنالمسائل العامة الراهنة، ووسائل اإل
   2سلوكنا."

 لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطنيالموقع اإلعبر ن و ين الرئيسو الفاعلوظف        
مؤشر التركيز على الحاجات كأعلى مؤشر في بناء المحتوى ، حيث يلجأ القائمون على 

حتياجات القناع عامة ومصمم الحمالت االنتخابية خاصة إلى بناء رسالة وفقا لاإل

                                                             
 .05، مرجع سابق، صاإلقناع االجتماعيعامر مصباح،  1
 .508كمال عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص :، ترنظريات وسائل اإلعالمملفين ديفلير، ساندرا بول روكيتش،  2



عرض نتائج تحليل المضموناإلطار التطبيقي                        الفصل الثاني:   
 

 

492 
 

ملة الح إشباع رغابته لدى يركز مصممولى إنسان يميل إن أي األساسية للناخب، أل
بقاء الناخبإعلى ذكر وعود تشبع هذه الحاجة ليصل   لى هدفه المنشود وهو التصويت وا 

لما بعد االنتخابات حتى يضمن االنتخابات القادمة فنرى أغلب الحمالت توعد  اوفي
 ..إلخ  على غالء المعيشةو  ضاء على البطالةبتحسين ظروف معيشة الق

ركز الفاعلون الرئيسيون في خطابهم على  م1525ففي الحملة االنتخابية لرئاسيات 
 عدهوما ينجزه المترشح في السنوات الماضية، أالسكن من خالل إعطاء أمثلة عما أزمة 

القائمون على الحملة يعلمون جيدا المشاكل التي يتخبط فيها المواطن ففي المستقبل، 
لشاب الذي يريد أن يتزوج، لزوجة التي لهي حاجة ملحة فالجزائري بسبب أزمة السكن 
اغل الشغل الشإذن السكن هو لذوي الدخل الضعيف،  ،تريد أن تستقل ببيت لوحدها

  .الجزائريينألغلب 

لك على المرسل معرفة تف ي تشبع الرغبات والحاجات،فالرسالة المقنعة هي الت "
الرغبات والحاجات التي تنسجم مع مضمون الرسالة للعمل على إشباعها ما أمكن وغالبا 

  1"...ما تعمد الرسائل إلى إثارة حاجة حب االستطالع وأحيانا الحاجة إلى األمان وهكذا

لدى يلجأ القائمون على الحملة االنتخابية في تصميم رسالتهم على إثارة الحاجات 
"يعمد القائمون على الحمالت االنتخابية على تقديم الوعود حيث لتحقيق إقناع فعال، 

واالغراءات وااليحاءات التي تستغل الحاجات النفسية للناخبين )كزيادة الحصة التموينية، 
  2قناع."اء بالخدمات وغيرها( بقصد الجذب واإلتوفير األمن، واالرتق

 

                                                             

 .58، ص1553، ، األردن، دار االسراء2ط اإلقناع،مصطفى الدباغ،  1 
 .200، مرجع سابق، صفي الحمالت االنتخابية أساليب اإلقناع الدعائي محسن عبود كشكول، 2 
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إبحححححراز القحححححيم، ألن الرسحححححالة علحححححى الموقحححححع عبحححححر ن و ن الرئيسحححححيو الفحححححاعل سحححححتندكمحححححا ا
متوجححححه إلححححى أفححححراد يعيشححححون فححححي مجتمححححع لححححه رأسححححمال قيمححححي ال يمكححححن الخححححروج عنححححه، 

القححححيم األخالقيححححة واالجتماعيححححة للمجتمححححع  اعيححححةناإلقراعححححى فححححي تصححححميم الرسححححالة تحيححححث 
 مستهدف، ال

لثحححححححورة ولبطولحححححححة الشحححححححهداء، ل جزائحححححححري محححححححثال ال يقبحححححححل رسحححححححالة معاديحححححححةفالناخحححححححب ال
 لمحححححا لهحححححا محححححن بعحححححد أخالقحححححي يتفحححححق عليحححححه جحححححلتعتبحححححر منافيحححححة لقيمحححححه األخالقيحححححة ألنهحححححا 
ألن فكححححححرة الثححححححورة الجزائريححححححة هححححححي ثححححححورة بطولححححححة راسححححححخة فححححححي  اجتمححححححاعي وبعححححححدالنححححححاس 
الخطحححححححاب السياسحححححححي ف"االجتمحححححححاعي وأي مسحححححححاس بهحححححححا هحححححححو مسحححححححاس لقيمحححححححه.  مخيالحححححححه

المعححححاني والقححححيم و خطححححاب اجتمححححاعي يتواجححححد مححححع وجححححود المجتمححححع السياسححححي والمفححححردات 
التحححي يتضحححمنها الخطححححاب فحححي أساسحححها ملححححك المجتمحححع الحححذي نشححححأ فيحححه الخطحححاب نتيجححححة 

 1".التفاعل واالتصال بين أفراده
  

لكترونححححححي لحححححححزب جبهححححححة التحريححححححر الموقححححححع اإلعبححححححر ن و ن الرئيسححححححيو الفححححححاعلوظححححححف 
لشحححححححعارات ألنهحححححححا هحححححححي المححححححححرك الرمحححححححزي للحمحححححححالت االنتخابيحححححححة حيحححححححث ال االحححححححوطني 

" فالشححححححعار السياسححححححي عبححححححارة عححححححن كلمححححححات  ،يمكححححححن أن نتصححححححور حملححححححة بححححححدون شححححححعار
وعبحححححارات مختصحححححرة، بسحححححيطة وسححححححهلة، تختحححححزل بحححححين حروفهححححححا برنامجحححححا سياسحححححيا يقححححححوم 

خابححححححات معينححححححة ويشححححححير إلححححححى المبححححححادئ المتبعححححححة مححححححن رشححححححح النتتعليححححححه الحححححححزب أو الم
طرفحححححححه، ويعتبحححححححر كبطاقحححححححة هويحححححححة تعحححححححرف بالتوجحححححححه السياسحححححححي للححححححححزب أو الشخصحححححححية 

 .2المرشحة"
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تسحححححححم ي ؤثرة فححححححي الحمححححححالت االنتخابيححححححة ألنححححححهعححححححد مححححححن أهححححححم األدوات المححححححيكمححححححا " 
بتعبيححححححر مباشححححححر ومححححححوجز يلخححححححص أهححححححداف القححححححائم بالعمليححححححة االنتخابيححححححة، عححححححن طريححححححق 

ر أداة االشحححححعفهحححححا، وترديحححححده بسحححححهولة ويسحححححر فحححححي الوسحححححائل جميعهحححححا وبحححححالطرق كل  تكحححححراره 
تمييحححححز للححححححزب أو القائحححححد السياسحححححي أو المرشحححححح االنتخحححححابي أو مرحلحححححة زمنيحححححة معينحححححة، 
وفححححي بعحححححض األوقحححححات يسحححححتخدم كهتافحححححات فحححححي المحححححؤتمرات واالجتماعحححححات والمظحححححاهرات 

الفكحححححححرة بصححححححححورة لتأييحححححححد مرشحححححححح أو ححححححححزب أو قضحححححححية ألن الشححححححححعار يقحححححححدم للجمهحححححححور 
فضححححال علححححى الداللححححة اللغويححححة لكلمححححات الشححححعار فححححي اإليمححححاء للجمهححححور لحححححل  ،مختصححححرة

ن أهححححم مقومححححات  عايححححة،مشححححاكله جميعهححححا بإتبححححاع الطريححححق الححححذي يسححححتهدفه القححححائم بالد   وا 
ثححححارة االهتمححححام وتحقيححححق أقصححححى تححححأثير انطبححححاعي  هححححيالشححححعار النححححاجح  جححححذب االنتبححححاه وا 

  .1ءته"ممكن عند سماع الشعار أو قرا
 

 السياسححححححي الشحححححعار ملفمممممين ديفليمممممر، سمممممماندرا بمممممول روكيمممممتش اعتبحححححر كحححححل محححححن
المرشححححححححححون "يبححححححححححث حيحححححححححث  ،سحححححححححتراتيجية إنشحححححححححاء المعحححححححححانياكشحححححححححكل محححححححححن أشحححححححححكال 

السياسحححححححيون بسحححححححرعة عحححححححن تعبيحححححححرات محححححححوجزة أشحححححححبه بالشحححححححعارات، تسحححححححتطيع أن تضحححححححم 
)النظححححححام  معححححححاني إيجابيححححححة إلححححححى صححححححورهم التححححححي تنقلهححححححا وسححححححائل اإلعححححححالم الجماهيريححححححة

الجديحححححد، النظحححححام النظيحححححف، الححححححرب علحححححى الفقحححححر، المجتمحححححع العظحححححيم، بحححححدايات جديحححححدة، 
  2أفكار جديدة، وما إلى ذلك."

 

لكترونححححححي فححححححي الحملححححححة اإلالموقححححححع مححححححن خححححححالل  نو ن الرئيسححححححيو الفححححححاعللقححححححد وظححححححف 
النححححححححاخبين كححححححححان عححححححححدة شححححححححعارات إيحائيححححححححة السححححححححتمالة م 1525االنتخابيححححححححة لرئاسححححححححيات 

تحليليححححة لهححححذه الشححححعارات اتضححححح لنححححا ال ةقححححراءال لشححححعار، فمححححن خححححال سححححتة عشححححرعححححددها 
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أن معظمهحححححححا يتحححححححححدث عححححححححن المسححححححححتقبل مثحححححححل جيححححححححل المسححححححححتقبل، جزائححححححححر المسححححححححتقبل، 
متالحقحححححة، الفحححححاق جديحححححدة لألجيحححححال آدولحححححة حديثحححححة وديمقراطيحححححة، مسحححححتقبل زاهحححححر، بنحححححاء 

فيححححه الرسححححالة التححححي تركححححز علححححى المسححححتقبل تعطححححي أمححححاال لغححححد أفضححححل وهححححذا مححححا يطمححححح ف
 .أي إنسان

 

لخطحححححاب السياسحححححي، أشحححححار إليهحححححا ا تميحححححزكيحححححز علحححححى المسحححححتقبل، خاصحححححية "إن التر  
أرسحححححححطو فحححححححي كتابحححححححه الخطابحححححححة، فحححححححإن مضحححححححمون الخطحححححححاب السياسحححححححي يتعلحححححححق أكثحححححححر 

لصححححرف انتبححححاه المتلقححححين عححححن بالمسححححتقبل، فاعتمححححاد الفاعححححل السياسححححي علححححى المسححححتقبل 
 .1تفاؤل"يحمل األمل وال الواقع، وتوجيههم نحو زمن مغاير

 

كمححححا تضححححمنت الشححححعارات أيضححححا رمزيححححة لمؤسسححححة الدولححححة مثححححل شححححعار دولححححة الحححححق  
وهححححححي كلهححححححا عبححححححارات  والقححححححانون، دولححححححة المؤسسححححححات، دولححححححة ال تححححححزول بححححححزوال الرجححححححال،

 وهحححححذا ألن ،لحححححى بنحححححاء معنحححححى يحححححوحي إلحححححى رمزيحححححة وشحححححرعية مؤسسحححححات الدولحححححةإتهحححححدف 
 .ومؤسساتها الدولةيمثل  فهوعهدات سابقة  المترشح هو رئيس لثالث

 

" الدولححححححة موضححححححوع مهححححححم فححححححي األيححححححديولوجيات الرسححححححمية وفححححححي الثقافححححححة السياسحححححححية 
قبحححححل االسحححححتقالل كانحححححت الدولحححححة الوطنيحححححة  ،وفحححححي الخطحححححاب السياسحححححي الجزائحححححري عامحححححة

غائبححححة بسححححبب االسححححتعمار وبعححححده صححححار بنححححاء الدولححححة مححححن ضححححرورات النظححححام السياسححححي 
ر عحححححن مهحححححام يحححححخاألو  وتبحححححين بسحححححرعة أنهحححححا المسحححححؤول األول التأجيحححححل،التحححححي ال تحتمحححححل 

 وُأقحححححر لهحححححا محححححن أجحححححل ذلحححححك برمتحححححه،التشحححححييد الحححححوطني واالسحححححتجابة لحاجحححححات المجتمحححححع 

احتكححححار سححححائر الوظحححححائف واألنشححححطة فححححي مختلحححححف الميححححادين، وهححححذا هحححححو الححححذي جعلهحححححا 
  2حاضرة باستمرار في النصوص والخطب الرسمية وفي أذهان الناس جميعا."
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كجزائححححححر المسححححححتقبل، أبنححححححاء الجزائححححححر،  ،عححححححدةكمححححححا ذكححححححرت الجزائححححححر فححححححي شححححححعارات 
، تحيحححححححا الجزائحححححححر، جزائحححححححر الشحححححححهداء، ترمحححححححز هحححححححذه زائرنحححححححا الحبيبحححححححةجزائحححححححر تنادينحححححححا، ج

لححححى التححححاريخ المشححححترك الشححححعارات باالنتمححححاء الححححى األرض  عامححححة فالخطححححاب السياسححححي وا 
 .ديثهماإلعطاء شرعية لحيستندان لألرض والتاريخ خاصة والشعار 

 

"إن التحححححححححدث عححححححححن الميححححححححراث الثقححححححححافي والتححححححححاريخي والقححححححححيم والمعتقححححححححدات يمثححححححححل   
اإلدراك المشحححححححححترك بحححححححححين المرسحححححححححل والمسحححححححححتقبل فيسحححححححححهل عمليحححححححححة االتصحححححححححال ويشحححححححححعر 
المسحححححتقبل بالحححححدفء واالنتمحححححاء لصحححححاحب الرسحححححالة فهحححححي وسحححححيلة تفحححححاهم مشحححححتركة، وتعحححححد 

بشححححكل  مححححن أقححححوى أواصححححر الصححححلة بححححين أبنححححاء الشححححعب أو األمححححة، فهححححي عامححححل مححححؤثر
  1".فعال على الرأي العام إذ أحسن المرسل توظيفها

 

جحححححححاء الشحححححححعار األول  ،الجديحححححححد عقحححححححدالو  كمحححححححا تحححححححم ذكحححححححر شحححححححعار العزيحححححححز ينادينحححححححا،
وتضحححححححمنت كلمحححححححة العزيحححححححز عحححححححدة  ،لتصحححححححويت عليحححححححهلبحححححححأن المرشحححححححح يحححححححدعو  اصحححححححريح

الححححذي لححححى معنححححى العزيححححز إلححححى االسححححم األول للمترشححححح وكححححذلك إايحححححاءات حيححححث يرمححححز 
م والحححححذي لحححححه مكانحححححة وتقحححححدير، أمحححححا العقحححححد الجديحححححد فتحححححوحي صحححححراحة الحححححى يعنحححححي المكحححححر 

 العهدة الجديدة للمترشح.
 

لححححححححدى الناخححححححححب إلنشححححححححاء معنححححححححى  بفكححححححححرة التعبئححححححححة لكترونححححححححياسححححححححتعان الموقححححححححع اإل
فاسححححتخدم إيحححححاءات ترمححححز بشحححححعبية المترشححححح مححححن خححححالل عحححححرض صححححور ثابتححححة لقاعحححححة 

المصحححححور إلحححححى لقطحححححة  التجمعحححححات مكتظحححححة والتركيحححححز علحححححى مقحححححاطع مقربحححححة حيحححححث لجحححححأ
واسحححححححتخدم  ،حتححححححى يظهحححححححر جميححححححع أفحححححححراد الجمهححححححور وهحححححححم فححححححي قاعحححححححة *الجححححححزء الكبيحححححححر
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، أكبححححححر التجمعححححححات، حضححححححرته القاعححححححة مكتظححححححة ، هتافححححححات الجمهححححححور مثححححححل )عبححححححارات 
بقحححححوة، تجمحححححع شحححححعبي حضحححححره المئحححححات محححححن أنصحححححار المترشحححححح عبحححححد العزيحححححز بوتفليقحححححة، 

ة أيححححام الحملححححة االنتخابيححححة طيلححححأالف مشححححارك،  عشححححرةاحتضححححنت القاعححححة مححححا يزيححححد عححححن 
كانحححححت أجحححححواء الحملحححححة التحححححي خاضحححححها األفحححححالن شحححححبيهة باألعيحححححاد الوطنيحححححة واألعحححححراس 

  (الكبرى...
 

تحححححوحي هحححححذه األفكحححححار بحححححأن المرشحححححح لحححححه شحححححعبية واسحححححعة وأنصحححححار وهحححححو محححححا يبنحححححي 
للمتلقحححي ايححححاء بحححأن المرشحححح قحححوي ولحححه شحححعبية فاإلنسحححان بطبيعتحححه يتبحححع محححن هحححو قحححوي 

إن المرشححححححح الححححححذي يححححححنظم تظححححححاهرات أو مسححححححيرات تضححححححم حشححححححودا "ومححححححن لححححححه شححححححعبية، 
يولححححد انطبححححاع لححححدى جمهححححور النححححاخبين بححححأن هححححذا المرشححححح فححححائق  ،كبيححححرة مححححن الجمححححاهير

 1القوة والقدرة."
 

لكترونحححححححي لححححححححزب جبهحححححححة التحريحححححححر الموقحححححححع اإلعبحححححححر ن و ن الرئيسحححححححيالفحححححححاعلو لجحححححححأ 
قضححححية لكححححن لححححيس بدرجححححة كبيححححرة، حيححححث طححححرح الفححححاعلون  ثححححارة المخححححاوفإالححححوطني إلححححى 

التحححححي التجربحححححة و كحححححانوا يحححححذكرون بالعشحححححرية السحححححوداء ف ،الخطحححححر األمنحححححي علحححححى الجزائحححححر
مححححححن ثححححححورات البلححححححدان العربيححححححة عيشححححححه تن و حقيقححححححة الوضححححححع الححححححذي عاشححححححها الجزائريححححححو 

محححححن أسحححححباب دخحححححول الجزائحححححر فحححححي العشحححححرية السحححححوداء فوححححححراك سياسحححححي فحححححي المنطقحححححة، 
حيححححححث ربححححححط الفححححححاعلون الرئيسححححححيون مححححححن  ،1991ات التشححححححريعية ديسححححححمبر هححححححي انتخابحححححح

العححححححححزوف عححححححححن االنتخابححححححححات وعححححححححدم التصححححححححويت علححححححححى  خححححححححالل الموقححححححححع اإللكترونححححححححي
إلححححى أن  أشححححاروابشححححيء يثيححححر القلححححق والخححححوف، حيححححث  عبممممد العزيممممز بوتفليقممممةالمرشححححح 

تجحححححاوز هحححححذا األمحححححر ال يحححححأتي إال بوضحححححع لبنحححححة اإلصحححححالح والتشحححححييد محححححن قبحححححل الشحححححباب 
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الشححححححعب عامححححححة وأول خطححححححوة فححححححي ذلححححححك هححححححي المشححححححاركة بححححححاالقتراع فححححححي االنتخابححححححات و 
  .عبد العزيز بوتفليقةالمقبلة والتصويت على المرشح 

 

تؤكحححححححد التجحححححححارب أن نسححححححححبة كبيحححححححرة مححححححححن المجموعحححححححات التححححححححي تتعحححححححرض لدرجححححححححة " 
معتدلححححة مححححن التخويححححف تتححححأثر بالنصححححائح التححححي تسححححتمع إليهححححا، بينمححححا تقححححل هححححذه النسححححبة 

درجححححة التخويححححف، فالرسححححالة التححححي تعمححححل علححححى إثححححارة الخححححوف يقححححل تأثيرهححححا كلمححححا زادت 
كلمحححححححا زادت درجحححححححة التخحححححححوف فيهحححححححا، ويرجحححححححع السحححححححبب فحححححححي ذلحححححححك إلحححححححى المسحححححححتهدفين 
بالرسحححححالة ترتفحححححع درجحححححة تحححححوترهم نتيجحححححة للتخويحححححف الشحححححديد، ويحححححؤدي ذلحححححك إلحححححى التقليحححححل 

ال محححن الحححتعلم محححن شحححأن التهديحححد أو أهميتحححه أو قحححد يحححؤدي إلحححى االبتعحححاد عحححن الرسحححالة بحححد
 1."منها أو التفكير في مضمونها

 

هم لكتروني في تحرير خطاباتالموقع اإلمن خالل الفاعلون الرئيسيون  كما استعان
رية ، فالتشارك سلوك اجتماعي اتفق عليه المجتمع، فالثورة الجزائفي الحكمبذكر التشاركية 

اءت جثم ، (أطفال وكهولشباب، شيوخ، نساء، رجال، )هي تشارك كل فئات المجتمع 
رهن الشعب وب، المجتمع شرائحيد والبناء عقب االستقالل تشارك فيها كل يمرحلة التش

المصالحة الوطنية من أجل خروج الجزائر من من جديد تضامنه من خالل استفتاء على 
  .المأزق

لقائمون ها اب في المجتمع الجزائري لذا استعان التضامن لها داللةالتشارك و يعني فكرة 
و االنتخابات ج المتلقي فيالفاعلون الرئيسيون حتى يدخل  ،لتبيان أهميتهاعلى الحملة 

لى مترشح ته عيلك معني بإصالح مجتمعه من خالل انتخابه وتصو بأنه هو كذ ويقنعوه
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يميل الخطيب السياسي إلى الجماعية )المتمثلة في نحن، الشعب، " ،يسمح بالتشاركية
 1التي تعبر عن الذات المتكلمة أنا".األمة( ال الفردية 

 

رد الجميححححححل  تقنيحححححةلكترونحححححي الموقحححححع اإلمحححححن خححححححالل الفحححححاعلون الرئيسحححححيون وظحححححف 
 همححححن خححححالل تحويححححل فكححححرة سححححلبية عححححن المترشححححح إلححححى فكححححرة إيجابيححححة تسححححاهم فححححي دعمحححح

مححححححرض المترشححححححح، فححححححتم توظيفهححححححا بشححححححكل إيجححححححابي وهححححححي أن  تتمثححححححل هححححححذه الفكححححححرة فححححححي
، إذن البحححححد محححححن رد الجميحححححل ته محححححن أجحححححل الجزائحححححرالحححححرئيس أفنحححححى كحححححل حياتحححححه وصحححححح

يحححححححس المتلقححححححي أن عليححححححه ديححححححن البححححححد أن يسححححححدده لححححححرد الجميححححححل وهححححححو التصححححححويت مححححححرة 
 . أخرى عليه

 

" تقححححوم تقنيححححة المجاملححححة علححححى فكححححرة مفادهححححا أنححححه يجححححب علينححححا أن نقححححوم بسححححداد ديححححن 
و خدمححححة مححححا قححححدمها لنححححا أشححححخاص آخححححرون إمححححا أنهححححم أثححححروا علينححححا بسححححمات المجاملححححة أ

موا لنحححا هديحححة بمناسحححبة العيحححد، فنجحححد أنفسحححنا مجبحححرين بحححدافع الجميحححل إلحححى االسحححتجابة قحححد  
 2لما يطلبونه منا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة."

 

محححححححححن التحليحححححححححل أن مؤشحححححححححر الشحححححححححعار والتعبئحححححححححة ورد اسحححححححححتنتجناه الشحححححححححيء الحححححححححذي 
فححححححي فقححححححد يسححححححتخدم تكححححححرار واحححححححد لهححححححذه المؤشححححححرات ، قححححححاس بمعيححححححار الكححححححمتالجميححححححل ال 

 خطاب واحد ممكن أن يؤثر أكثر من مؤشرات أخرى تكررت عدة مرات.
 

الموقحححححححححع  عبحححححححححر نين الرئيسحححححححححييالفحححححححححاعلمحححححححححن خحححححححححالل النتحححححححححائج اتضحححححححححح لنحححححححححا أن 
إبححححراز القححححيم وهححححو مححححا "شححححدد عليححححه أرسححححطو منححححذ القححححدم حححححين لكترونححححي ركححححزوا علححححى اإل

 بعوهححححاتاعتبححححر بححححأن قححححيم الخيححححر والنححححافع وصححححالح المدينححححة وقوامهححححا هححححي المثححححل التححححي ي
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حيححححث تعتبححححر الوفححححاء  ةقيمححححشححححددوا عليهححححا هححححي مححححن القححححيم التححححي  1الخطيححححب السياسححححي."
فححححي هححححذا ، تححححوحي قيمححححة الوفحححاء قيمحححة إنسححححانية أخالقيححححة تتفحححق عليهححححا جميححححع المجتمعحححات

حيححححححث السححححححياق علححححححى فكححححححرة مفادهححححححا الوفححححححاء للمترشححححححح مححححححن خححححححالل التصححححححويت عليححححححه، 
 اإلنجححححازات التححححي عاهححححدهم بهححححا وأوفححححىوفححححاء الححححرئيس لشححححعبه مححححن خححححالل عرضححححوا قيمححححة 

، هحححححذا محححححا يسحححححتدعي أن يكحححححون أفحححححراد الشحححححعب أوفيحححححاء لحححححه محححححن التصحححححويت عليحححححه بهحححححا
 إلكمال ما أنجزه وبهذا يكون قد أوفى لهم. 

 

لكترونححححححي علححححححى قيمححححححة الموقححححححع اإلمححححححن خححححححالل الفححححححاعلون الرئيسححححححيون كمححححححا ركححححححز 
مححححححححن  تبححححححححالبطوالالبطولححححححححة هححححححححي قيمححححححححة مسححححححححتوحاة مححححححححن التححححححححاريخ الجزائححححححححري الحافححححححححل 

نص شححححرعية تاريخيححححة، الحححح إلعطححححاءبهححححا  والهححححذا اسححححتعان ،ثححححورة التحريححححراللححححى إسينيسححححا ام
لجنححححححححاح ل تعحححححححود جحححححححذورهجبهحححححححة التحريحححححححر الححححححححوطني حححححححححزب كمحححححححا ال يغفحححححححل علينحححححححا أن 

السياسحححححححي لجحححححححيش التحريحححححححر الحححححححوطني الحححححححذي قحححححححاوم المسحححححححتعمر ببسحححححححالة، إذن خطابحححححححه 
  .مشبع بثقافة البطولة

 

حيححححث الموقححححع اإللكترونححححي إلححححى قيمححححة الواجححححب عبححححر يسححححيون الفححححاعلون الرئتطححححرق 
داللححححة علحححححى أن ل تصحححححويت للمترشحححححبمفهححححوم االنتخابححححات والفححححي هححححذا السحححححياق  اقترنححححت

محححن خححححالل  ، والقيحححام بالواجححححب تجحححاه المرشحححححنتخابحححات واجححححب علحححى كححححل فحححرد تأديتححححهاال
 التصويت عليه.

قيمحححححححة النزاهحححححححة لاإللكترونحححححححي الموقحححححححع عبحححححححر  الفحححححححاعلون الرئيسحححححححيونكمحححححححا اسحححححححتخدم 
وهحححححححذا ، االنتخابحححححححات والمترشحححححححح والحملحححححححة علحححححححى النزاهحححححححة والشحححححححفافية فكحححححححرة هاإلسحححححححقاط
    قناع بالتصويت. صبغة الشرعية عليهم ومن هنا يتحقق اإل ءإلعطا

 

                                                             
 .183، مرجع سابق، صالحجاج في الخطاب السياسي، وآخرون أحمد قادم 1



عرض نتائج تحليل المضموناإلطار التطبيقي                        الفصل الثاني:   
 

 

501 
 

 :جمهورفئة السابعا: 
تسمى هذه الفئة أيضا بفئة المخاَطبين وتشير إلى األفراد أو الجماعات التي توجه 
إليها مادة االتصال، كأن يسأل الباحث مثال: هل توجه هذه المادة إلى جمهور خاص 
ذا كان جمهورا خاصا فما مالمحه؟ وما المؤشرات التي يوحى بها المحتوى  أم عام، وا 

 1الذي يوجه إليه االتصال؟للجمهور 

فئة ، ومن هي الالمستهدف لإلقناعالجمهور هو وضعنا هذه الفئة لمعرفة من لقد 
 لكتروني الستمالة الجمهور المستهدف.ها الفاعلون والموقع اإلالتي وظف

 

 التحليل الكمي. .1
 -عامةال-فئة الجمهور المستهدفالخاص ب: 65جدول رقم ال

 ℅النسبة التكرار فئة الجمهور المستهدف

 77.77 073 فئة الشعب عامة

 37.43 70 فئة المرأة

 43.77 03 فئة الشباب

 33.74 34 فئة المناضلين

 37.04 00 فئة الجالية

 433 774 المجموع
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 -عامةال–: يمثل توزيع نسب فئة الجمهور المستهدف 65الرسم البياني رقم 

 

فيما يتعلق بفئة الجمهور ومن خالل مالحظتنا للجدول الموضح في األعلى تبين لنا  -
ها يمن فئة الجمهور تمثلها الفئة الفرعية الخاصة بالشعب عامة، تل ℅22.75بأن 

ثم فئة الفرعية الخاصة بالجالية  ℅14.55الفئة الفرعية الخاصة بالشباب ب 
سجلنا نسبة وأخيرا  ℅45.44بالمرأة ب، لتأتي الفئة الفرعية الخاصة ℅42.71ب

وح التباعد وعليه يظهر لنا وبوض المناضلينالفرعية الخاصة بفئة الب متعلقةال ℅44.71
بين نسب الفئات خاصة بين فئة الشعب عامة ومجموع الفئات األخرى التي تقاربت 

 فيما بينها نوعا ما.
 

 

 

 

 

 

77,24 

4,80 10,44 0,21 7,31 

فئة الشعب عامة فئة المرأة فئة الشباب فئة المناضلين فئة الجالية



عرض نتائج تحليل المضموناإلطار التطبيقي                        الفصل الثاني:   
 

 

503 
 

 .مدير الحملة االنتخابية عبد المالك ساللب متعلقةفئة الجمهور الالخاصة ب: 62الجدول رقم 

 ℅النسبة التكرار فئة الجمهور المستهدف

 26.77 115 فئة الشعب عامة

 11.45 12 فئة المرأة

 17.55 71 فئة الشباب

 44 44 فئة المناضلين

 44 44 فئة الجالية

 144 165 المجموع
 

 الخاصة بمدير الحملة االنتخابية: يمثل توزيع نسب فئة الجمهور المستهدف 66الرسم البياني رقم 
 عبد مالك سالل.

 

 

 

 

 

75,32 

11,04 
13,64 

0 0

فئة الشعب عامة فئة المرأة فئة الشباب فئة المناضلين فئة الجالية
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فئة الجمهور  نسب الذي يحتوي على" 75لجدول رقم"القراءة الكمية لمن خالل  -
فئة للالحظنا بأن أكبر نسبة كانت  ،عبد المالك ساللالخاصة بمدير الحملة االنتخابية 

الشباب الفرعية الخاصة بفئة الأما  ،℅26.77بنسبة الشعب عامة الفرعية الخاصة ب
 ،℅11.45المرأة ب ب الفرعية الخاصة فئةها اليتلثم ، ℅17.55 تها بنسب تفتمثل

خاصة الفرعية الفئة الالمناضلين وكذا الفرعية الخاصة بفئة الوجود  كما نالحظ عدم
فئة الشعب عامة ب خاصةوبالتالي يتبين لنا الفرق الكبير بين نسبة الفئة ال ،الجاليةب

لين مناضالالفرعية الخاصة بفئة الاألخرى مع الغياب التام لكل من الفرعية والفئات 
  .الجاليةالفرعية الخاصة بفئة الو 

 

جبهة التحرير الوطني عمار باألمين العام لحزب  متعلقةفئة الجمهور الالخاص ب: 64الجدول رقم  
 سعداني

 ℅النسبة التكرار فئة الجمهور المستهدف

 22.46 776 فئة الشعب عامة

 47.44 45 فئة المرأة

 42.51 77 فئة الشباب

 4.76 41 فئة المناضلين

 17.11 76 فئة الجالية

 144 742 المجموع
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باألمين العام الخاصة : يمثل توزيع نسب فئة الجمهور المستهدف 65الرسم البياني رقم 
 لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني.

 

 

من فئة الجمهور الخاصة باألمين  ℅22.46يتضح لنا من خالل هذا الجدول بأن  -
عب تمثلها الفئة الفرعية الخاصة بالش عمار سعدانيالعام لحزب جبهة التحرير الوطني 

لفئة الفرعية  ℅42.51لفئة الفرعية الخاصة بالجالية و ℅17.11عامة، لتليها نسبة 
الخاصة بالشباب، أما الفئة الفرعية الخاصة بالمرأة فقد حددت نسبتها ب 

لفئة الفرعية الخاصة بالمناضلين وهي  ℅44.76وأخيرا سجلنا نسبة  ℅47.44
وعليه يظهر لنا جليا تصدر الفئة الفرعية الخاصة بالشعب عامة وبنسبة  ،أضعف نسبة

ار عممرتفعة لفئة الجمهور الخاصة باألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
 .سعداني

 

 

 

 

77,85 

2,08 7,61 0,35 
12,11 

فئة الشعب عامة فئة المرأة فئة الشباب فئة المناضلين فئة الجالية
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 بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة. متعلقةفئة الجمهور الالخاص ب: 62الجدول رقم 

 ℅النسبة التكرار فئة الجمهور المستهدف

 42.44 72 فئة الشعب عامة

 44 44 فئة المرأة

 17.17 45 فئة الشباب

 44 44 فئة المناضلين

 44 44 فئة الجالية

 144 77 المجموع
 

 بالمترشح عبد العزيزالخاصة : يمثل توزيع نسب فئة الجمهور المستهدف 62الرسم البياني رقم 
 بوتفليقة.

 

 

 

 

 

 

87,88 

0 12,12 0 0

فئة الشعب عامة فئة المرأة فئة الشباب فئة المناضلين فئة الجالية
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بد عيتضح لنا جليا من خالل الجدول أعاله بأن فئة الجمهور الخاصة بالمرشح  -
وهي أعلى  تتقاسمها فئتان: األولى الفئة الفرعية الخاصة بالشعب عامة العزيز بوتفليقة

، وفي المرتبة الثانية الفئة الفرعية الخاصة بالشباب ℅42.44ب  نسبة قدرت
، كما نالحظ غياب كل من فئة المرأة وفئة المناضلين وفئة الجالية، ℅17.17ب

وبالتالي فإن حصة األسد من فئة الجمهور الخاصة بالمرشح عبد العزيز بوتفليقة كانت 
  .لفئة الفرعية الخاصة بالشعب عامةل
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 التحليل الكيفي-7

ركزوا على مخاطبة شريحة الشعب عامة من خالل  نرئيسين اليالفاعل الحظ أن
 عبر الموقع اإللكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني وهمحتواهم الذي عرض

ستهدف ي الخطب السياسيةفعلى جميع شرائح المجتمع، التأثير  تعميم من أجل هذاو 
ياسي الساالتصال في الخطاب  فمن بين أشكال" ،لإلقناع من األفراد مجموعة واسعة 

  ،االتصال الذي يركز على جماهير عريضة ، تتم في نطاق مجموعة كبيرة من الناس
حيث يمثل هؤالء أفراد الشعب أو األمة ممن يشتركون في عناصر روحية ومادية 
وثقافية وسياسية ويتم االتصال بهم مباشرة في مكان يسعهم أو بشكل غير مباشر عن 

 1طريق وسائل االعالم." 

ي فاتضح لنا أن شريحة الشباب احتلت المرتبة الثانية  قراءتنا لنسب من خالل
يعود ذلك إلى أنها تمثل نسبة  ،الجدول العام وكذلك عند مدير الحملة والمترشح

تم توظيف هذه ف ،دولةللمصدر الطاقة  وتعد *في المجتمع الجزائري 2℅25.57
 عن المشاركة السياسية في هذه االنتخابات.  هاخوفا من عزوفالشريحة 

 ،فقط عمار سعدانيعند األمين العام ذكرت الجالية  شريحة اتضح لنا أنكما 
 معنى يبنيأن فالمرسل أراد  ،لى دولة فرنسا وتونسإوتجلى ذلك من خالل زيارته 

  .داخل وخارج الوطن األمين العام شمل بأن نشاطلدى المتلقي 

                                                             

 
 .13، مرجع سابق، صلغة الخطاب السياسيمحمود عكاشة،  1
  الديوان الوطني لإلحصائيات الجزائر، 2 

 www.ONS.dz                                            34.29على الساعة  4032-33-33 يوم تاريخ المعاينة

لشباب حسب ما صرح لنا به افئة ، م4032حسب احصائيات - 20إلى سن 37سن من -نسبة الهذه تمثل  * 
 حزب جبهة التحرير الوطني. 
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من المجتمع الجزائري لكن يعيشون في رقعة جغرافية غير  اأفرادالجالية فئة تمثل 
بالمواطنة  عرتش هاجعلل، المترشحفاستهدافها وعدم تهميشها في صالح  ،الجزائرأرض 

يون الفاعلون الرئيس لي، وهكذا يستمبجميع الحقوق والواجبات التمتعو  واالنتماء
 .نين لهوالح لوطن نتماءلال يس جياشةأحاسمشاعرهم وخاصة هذه الفئة التي تغمرها 

دير الحملة ماحتلت فئة المرأة المرتبة الرابعة في الجدول العام والمرتبة الثالثة عند 
وغابت كليا في محتوى المرشح عبد العزيز بوتفليقة رغم أنها تمثل  المالك ساللعبد 

حيث تقدر نسبة المرأة في المجتمع الجزائري  شريحة كبيرة في المجتمع الجزائري
لكن استهدافها لم يكن كبير، وكأن هذه الفئة مهمشة وليس لها دور  1℅52.5ب

  .فعال في المجتمع

 حزبيو هلكتروني اإلفي حين سجلنا تكرار واحد لفئة المناضلين رغم أن الحامل 
)المهندس  عثمان عبد اللوش وهذا ما أكده هؤالءستهداف هنا كان خارج لكن اال
الحملة  في:» لكتروني للحزب جبهة التحرير الوطني(المكلف بالموقع اإلالتقني 

  «االنتخابية َما َنْتَفاْعٌلوْش مع مناضلين هو َراْه َمَعاْك يعتبر عضو في تفعيل الحملة.

ن، يؤيدن الميمن فئة الناخب اغير مستهدف ألنه هذه الفئةنتج من هنا أن نست
، هى أنهم هم من يقومون بحملة لصالحمعنى ذلك أن أصواتهم مضمونة للمترشح حت

ون الناخبون المؤيدفلكن هذا ال يعني عدم استهدافهم ألن هناك من يراه تهميش، "
 معروفون لدى الحزب، ويمكن حساب أصواتهم تقريبا، وال يعني ضمان تأييدهم لنا

 التركيز علىعهم ضروري من خالل إهمالهم نهائيا، فاالستمرار في التواصل م

                                                             

 .مرجع سابقالديوان الوطني لإلحصائيات الجزائر،  1 
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براز جوانب قوة مرشحهم ومزايا برنامجه االنتخابي، للحفاظ على  اإلنجازات السابقة وا 
 1الثقة."

مخاطبة لن ين الرئيسيي)النصوص، الصور، الفيديو( الفاعلمحتوى على ز يركتالإن 
لحمالت لقناع عملية اإلفي  ساعدال ي ،الجمهور عامة بدل التخصيص لفئات الجمهور

 .تستدعي االستهداف الديمغرافي هااستراتيجياتف، االنتخابية
 

العملية التي يقيم من خاللها الحزب السياسي ومرشحوه أنواع  يشير إلى الذي" 
مثال هل من المرجح أن يقترع الرجال للحزب  ،األشخاص الذين يرجح أن يدعمونه

، برابط قوي يجمعهم بالحزب هل يشعر الشباب أكثر من المسنين أكثر من النساء،
هل يعتبر األشخاص في األرياف أو المدن أكثر تأييد للحزب، أما الهدف من تجزئ 
السكان على هذا النحو فهو أن الفئات المتشابهة من األشخاص يملكون على األرجح 

ن سية نفسها أو المرشحيهموما متشابهة، وبالتالي قد ينجذبون إلى األحزاب السيا
أنفسهم، من هنا قد يساعد االستهداف الديمغرافي فريق الحملة أو الحزب على تحديد 

 2الجهة التي يجب التحدث اليها وما الذي يجب التحدث عنه."
 

إذن نستنتج أن الفاعلون الرئيسيون من خالل الموقع اإللكتروني لحزب جبهة 
 قناع أشمل.ليكون اإلالتحرير ركزوا على فئة الشعب عامة 

 

 

                                                             
 .31، مرجع سابق، صإدارة الحمالت االنتخابيةمحمد منير حجاب،  1
ص ابق، مرجع س، المدارس اإلقليمية لتنظيم الحمالت، الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحمالتشانون أوكونيل،  2

25. 
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V. المضمونتحليل  نتائج استخالص 

فاعلين لا)الصور ثابتة، النص المكتوب، الفيديوهات( من خالل تحليلنا لمضامين 
لكتروني الرسمي لجبهة عبر الموقع اإل م4102حملة االنتخابية لرئاسيات في السين يالرئ

وهي  لنتائجاجملة من توصلنا إلى  ، وبعد القراءة الكمية والكيفية للجداولالتحرير الوطني
 تي:كاآل

اتبع موقع حزب جبهة التحرير الوطني لعرض وثيرة مجريات الحملة االنتخابية  -
شكل التبادل في خلق األثر اإلعالمي حيث تبدأ الحملة بمقتضاه بداية قوية ثم 

 بعدها ترتفع.و تنخفض 
 

 فئة الوسائط المتعددة  -1
 

شكل بالموقع اإللكتروني لتقديم مضامين الحملة على الوسائط المتعددة  عتمدلم ي -
ور ، فاحتلت الصوظف الصور والنصوص المطبوعة والفيديوهاتكبير، حيث 

الثابتة المرتبة األولى والنصوص المطبوعة المرتبة الثانية، والفيديوهات المرتبة 
 نسجل وال نسبة فيما يخص الصوت.الثالثة، بينما لم 

 

استعان الموقع اإللكتروني بالصور الثابتة والنص المكتوب لتقديم مضامين مدير  -
 لصور الثابتة أكثر منا، حيث كان توظيف عبد مالك ساللالحملة االنتخابية 

 ، كما أن الموقع لم يوظف الفيديوهات الخاصة بمدير الحملة.النص المطبوع
 

ظف الموقع اإللكتروني الصور الثابتة والنصوص المطبوعة والفيديوهات و  -
عام التي قام بها األمين ال عبد العزيز بوتفليقةلعرض مجريات حملة المترشح 
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، فقد اعتمد على الصور الثابتة أكثر من النص المطبوع بينما لم عمار سعداني
  يعتمد بشكل كبير على الفيديوهات.

كتروني على النص المطبوع والصورة الثابتة فقط لعرض اعتمد الموقع اإلل -
كثر النصوص المطبوعة أ وظفت حيث، عبد العزيز بوتفليقةمضامين المترشح 

 فيديوهات للمترشح.الموقع من الصورة الثابتة، كما لم يعرض 
 

يز عبد العز الحملة االنتخابية للمترشح الموقع اإللكتروني مضامين  عرض  -
سعداني  عماراألمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي قام بها  بوتفليقة
 .قةعبد العزيز بوتفليوالمترشح  عبد مالك ساللمدير الحملة مضامين أكثر من 

 

لم يعتمد الموقع اإللكتروني كثيرا على الوسائط المتعددة، لقد وظف الصور  -
يدية على بالوسائط التقل االفتوغرافية والنصوص المكتوبة أكثر، أي مازال متأثر 

 المنصة اإللكترونية.
 

 فئة الوسائل اإلقناعية  -2
 

الوسائل اإلقناعية التي وظفها الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني  -
 لفاظ، تقديم الهدف في الرسالة اإلقناعية، االستشهاد باألدلة.هي تكرار األ

 

ي الرسالة فاعتمد الموقع اإللكتروني على وسيلة تكرار األلفاظ وتقديم الهدف  -
دلة في ف وسيلة االستشهاد باأليوظتم تبنفس الدرجة تقريبا، بينما اإلقناعية 
  .خيرةالمرتبة األ

 

ضمن من المؤشرات األخرى األرقام واإلحصاءات أكثر مؤشر وظف الموقع  -
 وسيلة االستشهاد باألدلة.
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ة وهو الدعو  الصريح من أجل عرض هدف الحملةاإللكتروني استعان الموقع  -
  .النصوص المطبوعة خاتمةللتصويت على المترشح في 

ي لكتروناإلمن خالل الموقع  عبد مالك ساللاالنتخابية استند مدير الحملة  -
على  اهضمن اعتمدو على وسيلة االستشهاد باألدلة أكثر من الوسائل األخرى، 

أما فيما يخص وسيلة ، مؤشرات األخرىالمؤشر األرقام واإلحصاءات أكثر من 
لمقدمة الكتروني بمن خالل الموقع اإل مدير الحملةتقديم الهدف فقد استعان 

 لتقديم الهدف. والخاتمة
 

من خالل  عمار سعدانيوظف األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  -
وسيلة تقديم الهدف في الرسالة اإلقناعية أكثر من الوسائل  اإللكترونية الموقع

 حيث استعان بالخاتمة في تقديم الهدف أكثر من المؤشرات األخرى، األخرى،
احتل مؤشر األرقام واإلحصاءات المرتبة األولى من بين مؤشرات وسيلة كما 

 تقديم األدلة التي اعتمدها األمين العام. 
 

وسيلة  على من خالل الموقع اإللكتروني بوتفليقة عبد العزيزركز المترشح  -
 االستشهاد باألدلة عبر مؤشر األرقام واإلحصاءات.

 

جمل تكرار األلفاظ وال اإللكترونيمن خالل الموقع  الفاعلون الرئيسيون وظف -
 .حيث يسمح التكرار بترسيخ المعلومة في أذهان الناخبين ،كوسيلة إقناعية

 

ديم وسيلة تقإلى من خالل الموقع اإللكتروني  الفاعلون الرئيسيون طرقت -
وهو  ،عبد العزيز بوتفليقةالتصويت لصالح المترشح فكرة لعرض الهدف، 
  .في هذه الحملة  الواضحاألساسي الهدف 
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هاد إلى وسيلة االستشمن خالل الموقع اإللكتروني  لجأ الفاعلون الرئيسيون -
  .قناعية بدعائم منطقيةباألدلة وهذا من أجل تدعيم الرسالة اإل

 

سائل لهذه الو  من خالل الموقع اإللكتروني نين الرئيسييالفاعلإن توظيف  -
 حيث أنهم وظفوا وسيلة تستهدف العاطفة وهي ،قناعالثالثة يزيد من فعالية اإل

التكرار واستعانوا بوسيلة تستهدف العقل والعاطفة معا وهي تقديم الهدف في 
إلى استخدام األدلة والشواهد وهي وسيلة تستهدف  لجأواكما قناعية الرسالة اإل

  .العقل لما تتضمنه من حجج منطقية
 

 فئة الموقع.  -3
 بدل من صفحة المحتوى ءصفحة البد ضمنالحملة مواضيع تمركزت جل  -

لى وهذا من أجل تسهيل ع في موقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني
 .المستخدم االطالع على المضامين

 

اعتمد الموقع اإللكتروني على موقع "وسط أعلى" و "يسار أعلى" لشاشة الكمبيوتر  -
، من خالل القراءة الكمية لفئة الموقع تبين لنا من أجل عرض مضامين الحملة

لى إ "وسط أعلىموقع "أن أعلى نسبة رجعت إلى موقع "وسط أعلى"، حيث يرمز 
صمم الموقع حاول دفع تفكير المثالي والخيالي، من هنا نستنتج أن مال

المستخدمين إلى التفكير المثالي بدل من التفكير في الواقع ألن التفكير المثالي 
تتخلله العاطفة في تجسيد األماني والتفكير في المستقبل، أي تفكير في مستقبل 
المترشح وما سوف يحققه، هذا األسلوب يساعد على عملية اإلقناع أكثر من 

من ل المرسفيرمز موقع " أعلى يسار" إلى االنفتاح، كما ، التفكير في الواقع 
أراد أن يوحي للمتلقي باالنفتاح، حتى يجعله يستقبل المضمون بمعنوية خالله 
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االقتصادي  زدهاراالخر، و من هنا يتحقق اإلقناع، فاالنفتاح يرمز لتقبل اآلو كبيرة 
ها د المرسل اسقاطواالجتماعي من خالل التفتح على العالم، وهي كلها غايات أرا

 على المترشح.
 

لجأ الموقع اإللكتروني لموقع "وسط مركز" لعرض مضامين الخاصة بمدير  -
 .عبد مالك ساللالحملة 

استعان الموقع اإللكتروني بموقع "وسط أعلى" لعرض مضامين الحملة التي  -
 .عمار سعداني قام بها األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني

 

على موقع "وسط أعلى" و"يمين أسفل" لعرض الموقع اإللكتروني  اعتمد -
 .عبد العزيز بوتفليقةمين المترشح مضا

 

تمركزت الصور الثابتة في الموقع اإللكتروني ضمن موقع "وسط أعلى"  -
والنصوص المكتوبة ضمن موقع "يسار أعلى"، بينما تمركزت الفيديوهات في 

 ين أسفل" و"يمين مركز".موقع "يسار مركز"، "يسار أعلى"، "يم
 

في  عمار سعدانيمضامين األمين العام لحزب جبهة التحرير  تتمركز  -
األعلى، بعدها جاءت مضامين المترشح عبد العزيز بوتفليقة بين األعلى 

 في المركز. عبد مالك ساللواألسفل، ومضامين مدير الحملة 
 

 فئة اللغة  -4
خابية في فترة الحمالت االنتفي الموقع اإللكتروني  اإن اللغة األكثر توظيف   -

هي اللغة المستخدمة اليوم هي اللغة الفصحى المتداولة و  م4102لرئاسيات 
بشكل واسع في الصحافة أساسا والمعتمدة في التعليم وفي المعامالت 
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، فاللغة التي وظفوها اكتسبت الطابع الرسمي وذلك من خالل عدم الرسمية
  .ةالتعرض للعامي

 

، اسعبشكل و  اللغة الفصحى الفاعلون الرئيسيون من خالل الموقعلم يوظف  -
حتى ال يستعصى فهمها، فاللغة الفصحى المتداولة يكون استيعابها أسهل 
ألغلب الفئات ومن تم التأثير يكون أشمل، ففي فترة الحمالت االنتخابية ما 

 يهم المترشح هو الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.
 

ذي هو الوحيد من بين الفاعلين الرئيسين ال عبد العزيز بوتفليقةإن المترشح  -
وهذا يعود كون المترشح يميل إلى استخدام ، بشكل واسع وظف اللغة الفصحى

لى التعبير المجازي لتقديم الخطاب بصورة جمالية  البالغة وااليحاء والكناية وا 
 .حسية

 فئة الموضوع -5
الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير من خالل الفاعلون الرئيسيون اعتمد  -

الوطني على المواضيع األمنية، السياسية، االجتماعية، االقتصادية والذاكرة 
 هي المواضيع األمنية والسياسية.كثر تناوال األالتاريخية، لكن المواضيع 

 

يع فيما يخص المواض-الموقع اإللكتروني الفاعلون الرئيسيون عبر تطرق  -
إلى موضوع المكاسب األمنية والمشاركة السياسية أكثر من المواضيع  -الفرعية
 األخرى.

 

رض زمن في عالالموقع اإللكتروني بالفاعلون الرئيسيون من خالل استعان  -
ثالث مراحل، مرحلة ما قبل المترشح، مرحلة العهدات  واالمواضيع، فقد وظف

 واتمدرشح، ومن بين المراحل التي اعالثالثة للمترشح، مرحلة العهدة الجديدة للمت
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عليها أكثر هي مرحلة العهدات الثالثة للمترشح، ومرحلة العهدة الجديدة 
 للمترشح.

 

من المواضيع المواضيع السياسية أكثر  عبد مالك ساللوظف مدير الحملة  -
المذكورة أنفا، واحتل موضوع المشاركة السياسية المرتبة األولى من بين 

اعتمد على مرحلة العهدة الجديدة للمترشح أكثر من كما عية، المواضيع الفر 
 المراحل األخرى لعرض المواضيع.

 

ضيع على الموا عمار سعدانياستند األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  -
، فموضوع المكاسب األمنية هو من بين أكثر من المواضيع األخرى األمنية

استعان كما  ،التي وظفها فيما يخص المواضيع الفرعية المواضيع األكثر تناوال
 مرحلة العهدات الثالثة لعرض المواضيع.كذلك ب

 

على المواضيع السياسية أكثر من  عبد العزيز بوتفليقةاعتمد المترشح  -
رعية المواضيع الفموضوع المشاركة السياسية  تصدرحيث المواضيع األخرى، 

ة لتقديم مواضيع الحملة االنتخابية إلى مرحل التي تناولها المترشح، كما استند
 العهدة الجديدة للمترشح.

ب موضوع المكاس منالموقع اإللكتروني من خالل الفاعلون الرئيسيون  كثف -
ألنها حجة قوية لهم من خالل عرض إنجازات الرئيس فيما يخص األمنية 

لبالد ا تأنقدمسألة األمنية كمشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي ال
 .عشرية السوداءال أزمةمن 
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كة على موضوع المشار اإللكتروني من خالل الموقع الفاعلون الرئيسيون ركز  -
 الهدف األساسي الذي ترمي إليه عملية اإلقناع في أي حملة ألنه السياسية

 نتخابية.ا
 علون الرئيسيون من خالل الموقع اإللكتروني لعرض مواضيع الحملةاعتمد الفا -

مرحلة العهدات الثالثة للمترشح ومرحلة العهدة الجديدة بشكل كبير مقارنة على 
 ضمن خالل عر  وظفوا مرحلة العهدات الثالثةحيث ، بمرحلة ما قبل المترشح
في مرحلة حكمه، ومرحلة العهدة الجديدة المترشح بها اإلنجازات التي قام 
  .في إطار برنامج الحملة واإلنجازات المستقبلية

 

 ئة استراتيجيات اإلقناعف -6
وظف الفاعلون الرئيسيون من خالل الموقع اإللكتروني االستراتيجية الديناميكية  -

نشاء المعاني،  يجية اعتمدوا على االسترات هملكنو النفسية والثقافية االجتماعية وا 
نشاء ال الديناميكية النفسية أكثر من االستراتيجية الثقافية  نتاهو معاني، االجتماعية وا 

 تقاربتا في النسب. ن ااآلخرت
 

 ات على مؤشر الحاجأكثر ركز الفاعلون الرئيسيون من خالل الموقع اإللكتروني  -
 من بين المؤشرات األخرى.-كية النفسيةيالستراتيجية الدينامضمن ا-    

 

ضمن –من خالل الموقع اإللكتروني على قيمة الوفاء اعتمد الفاعلون الرئيسيون  -
 .أكثر من القيم األخرى-الثقافية االجتماعيةاالستراتيجية 

 

من خالل الموقع اإللكتروني االستراتيجية  عبد مالك ساللوظف مدير الحملة  -
نشاء المعاني، وركز  الديناميكية النفسية أكثر من االستراتيجية الثقافية االجتماعية وا 

لمؤشرات ا أكثر من-الستراتيجية الديناميكية النفسيةضمن ا-على مؤشر الحاجات 
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أكثر -ضمن االستراتيجية الثقافية االجتماعية–، كما استعان بقيمة الوفاءاألخرى
 .من القيم األخرى

 

من خالل الموقع  عمار سعدانيوظف األمين العام لحزب جبهة التحرير  -
االستراتيجية الديناميكية النفسية أكثر من االستراتيجية الثقافية  لكترونياإل

نشاء المعاني،  ضمن -شدد عبر مضامينه على مؤشر الحاجاتو االجتماعية وا 
 من المؤشرات األخرى، كما لجأ إلى قيمةأكثر -الستراتيجية الديناميكية النفسيةا

 .القيم األخرى أكثر من-ضمن االستراتيجية الثقافية االجتماعية–البطولة 
 

من خالل الموقع اإللكتروني االستراتيجية  عبد العزيز بوتفليقةالمترشح  وظف -
الثقافية االجتماعية أكثر من االستراتيجية الديناميكية النفسية ولم يوظف استراتيجية 

ية الستراتيجية الديناميكضمن ا- مؤشر الحاجاتعلى  ركزو إنشاء المعاني بتاتا، 
اتيجية ضمن االستر –الوفاء، كما استعان بقيمة المؤشرات األخرى أكثر من-النفسية

 أكثر من القيم األخرى. -الثقافية االجتماعية
 

سية، استراتيجية الديناميكية النف االستراتيجيات الموظفة استحوذت عليها نصف -
 ،سيةعلى األوتار النفالفاعلون الرئيسيون من خالل الموقع حيث يؤثر من خاللها 

ملة ترتكز على الدعاية السياسية وهذه األخيرة تعتمد بشكل واسع على ألن الح
 .العامل النفسي

 

وظف الفاعلون الرئيسيون من خالل الموقع اإللكتروني االستراتيجية الثقافية  -
االجتماعية، لتحديد بعض قواعد السلوك االجتماعي والمتطلبات الثقافية للتأثير 

 .على الناخبين
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بناء  كذلك باستراتيجية لكترونيالموقع اإلمن خالل ن الرئيسو الفاعلون استعان  -
المعاني فالقائمون على الخطاب السياسي عامة والحمالت االنتخابية خاصة 

اإليجاب يتصرف ب في الجمهور المستهدف الذي بموجبهيركزون على إنشاء معاني 
 .ة من المعانيلنشاء سلسإحيال الفكرة المراد ايصالها فعملية التصويت تكون نتيجة 

 

لجأ الفاعلون الرئيسون من خالل الموقع اإللكتروني إلى بناء رسالة وفقا  -
 لتصويت.لمن أجل استمالته  الحتياجات األساسية للناخبل

 

تبر على قيمة الوفاء حيث تعالفاعلون الرئيسون من خالل الموقع اإللكتروني  شدد -
قيمة إنسانية أخالقية تتفق عليها جميع المجتمعات، حيث وظفت قيمة الوفاء في 

 الوفاء للمترشح من خالل التصويت عليه. أساسهاهذا السياق على فكرة 
 

 فئة الجمهور -7
ركز الفاعلون الرئيسيون على مخاطبة شريحة الشعب عامة من خالل محتواهم  -

الموقع اإللكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني وذلك  الذي عرضوه عبر
 حتى يكون التأثير على جميع شرائح المجتمع.

إقناع مجموعة واسعة من األفراد محاولة فاعلين الرئيسين على الاستندت خطب  -
 لهذا ركزوا على الكل، بدل الجزء.

 

 



 

ج  العامة  
ائ  ت   الن 
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 النتائج العامة للدراسة

رئاسيات لبعد التحليل الكمي والكيفي لمضامين الفاعلين الرئيسين للحملة االنتخابية 
من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني وتحليل مقابلة  م4102

 :سوف نقوم بتقسيمها حسب أسئلة الدراسةو  ما يلي،القائمين على الموقع استنتجنا 

 أوال: المواضيع التي وظفها حزب جبهة التحرير الوطني عبر موقعه اإللكتروني.

 عبر موقعه اإللكترونيوظف حزب جبهة التحرير الوطني  أظهرت لنا الدراسة أن
المواضيع األمنية،  م4102الرسمي خالل فترة الحملة االنتخابية الجزائرية لرئاسيات 

السياسية، االجتماعية، االقتصادية ومواضيع الذاكرة التاريخية الستمالة جمهور 
شرية التذكير بالعوذلك من خالل ، حيث ركز على المواضيع األمنية أكثر المستخدمين

 الجزائر على الشريط الحدودي والربيع العربيبالسوداء والتهديدات التي تتربص 
 ققت بفعلحتالوئام المدني والمصالحة الوطنية التي الشعبي و  الوطني نجازات الجيشوا

 .عبد العزيز بوتفليقةالرئيس 

نظرية "من خالل دراسته  يوسف تمارالباحث جاءت هذه النتيجة موافقه لنتيجة  
Agenda setting  دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في

، فقد تحصلت قضايا األمن على أكبر نسبة للجرائد األربعة عند "الجزائريالمجتمع 
، نستنتج من ذلك أن موضوع األمن مازال م4112حملة االنتخابية الرئاسية لتناولها ل
 .منذ عشر سنوات على مواضيع الحملة امهيمن
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مواضيع السياسية ال واوظفعبر الموقع اإللكتروني ن ين الرئيسييتبين لنا أن الفاعلكما  -
ه الهدف األساسي الذي ترمي إلي ألن من خالل التركيز على موضوع المشاركة السياسية

دفع الناس إلى المشاركة السياسية من خالل التصويت  هو حملةالهذه عملية اإلقناع في 
ديس وغضبان مجاني با، هذه النتيجة استنتجها كذلك قةعبد العزيز بوتفليعلى المترشح 

حيث  ،نموذجا" الحمالت االنتخابية في اإلعالم جريدة الخبرعلى " في دراستهما غالية
مجموعة من القيم  م4112تبنت يومية الخبر خالل تغطيتها للحملة االنتخابية لمحليات 

 على رأسها المشاركة السياسية.
 

 تطرقوا لكترونيالموقع اإل عبرن ين الرئيسييالفاعلاتضح لنا من خالل الدراسة أن   -
المواضيع االجتماعية، غايتهم في ذلك هو االنطالق من واقع الفرد المعاش ومن  إلى

 من أجل التقرب إليه من تم إقناعه. حياته اليومية
 

لكتروني الموقع اإل عبر استعانوان ين الرئيسييالفاعلتبين لنا من خالل الدراسة أن   -
فمواضيع الحمالت  األخرى، لكن بنسبة أقل من المواضيع المواضيع االقتصاديةب

إبراز القضايا االجتماعية التي لها عالقة بالجانب االقتصادي إلى االنتخابية تتجه أكثر 
 أكثر من المواضيع التجارية والصناعية. كالقدرة الشرائية والشغل

 

إلى  واتنداسلكتروني الموقع اإلمن خالل ن ين الرئيسييالفاعلأظهرت لنا الدراسة أن  -
ية ثورة التحرير الاإلشادة ب من خالل التطرق إلى موضوع ،مواضيع الذاكرة التاريخية
السابقة  مقارنة بالمواضيع توظيفها كان قليالأن من رغم وبال ،واالستشهاد باالنتصارات

فق المرسلون وقد و  ،إال أنها ذات فعالية إقناعية فهي ال تقاس بالكم بل بأسلوب توظيفها
عادا داللية فالخطاب يأخذ أبإلقناع بقضية أخرى، ل مثيركبها في توظيفها فقد استعانوا 

 .مختلفة بحسب األبعاد التاريخية للرموز والمصطلحات المستخدمة فيه
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عتمدوا ا الموقع اإللكتروني  عبرن ين الرئيسييالفاعلاتضح لنا من خالل الدراسة أن  -
ة على مرحلة العهدات الثالثة للمترشح ومرحلة العهدة الجديدة لعرض مواضيع الحمل

ل نوع بين أن المرس ، نستنتج من هذه الفكرةبشكل كبير مقارنة بمرحلة ما قبل المترشح
ما ك عبد العزيز بوتفليقةزمن الماضي القريب حيث وظفه لعرض إنجازات المترشح 

ي فوظف زمن المستقبل الذي يرمز إلى اإلنجازات المستقبلية في إطار برنامج الحملة، 
إلى  لى مرحلة ما قبل المترشح لإلشارة فقطإعبر الموقع الفاعلون الرئيسيون حين استند 

 .ذاكرة التاريخية من خالل استرجاع الشرعية التاريخيةال

 التي وظفها حزب جبهة التحرير الوطني عبر موقعه اإللكتروني. االستراتيجية: ثانيا 

لكتروني من خالل الموقع اإلوظفوا ن ين الرئيسييالفاعلتبين لنا من خالل الدراسة أن  -
نشاء المعاني، أي اعتمد على  او االستراتيجية الديناميكية النفسية والثقافية االجتماعية وا 

راتيجية ، لكن اعتمدوا على االستلتأثير على سلوك المستخدم االستراتيجيات الثالث معا
نشاء المعاني  نصفف ،الديناميكية النفسية أكثر من االستراتيجية الثقافية االجتماعية وا 

المرسل اول حستراتيجية الديناميكية النفسية، اال االستراتيجيات الموظفة استحوذت عليها
را بول ملفين ديفلير، ساند وهذا ما ذهب إليه ،النفسيةعلى األوتار  التأثيرمن خاللها 

جوهر االستراتيجية الديناميكية النفسية هو رسالة فعالة لها حيث اعتبرا أن   روكيتش
ن بشكل نهم سوف يستجيبو أخواص قادرة على تغيير الوظائف النفسية لألفراد بحيث 

 .قناعنحو الشيء الذي هو هدف اإل علني
 

ع على تعتمد بشكل واسالتي الدعاية السياسية اتخذت شكل إذن الحملة االنتخابية   -
ول ح محسن عبود كشكول، هذه النتيجة كانت محل اتفاق مع دراسة العامل النفسي
وطرق إبراز المعاني أثناء الحمالت االنتخابية أساليب اإلقناع الدعائي "دراسته على 
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حيث استنتج أن الحمالت االنتخابية تعتمد  ،"م4101 في الصحافة الحزبية العراقية لعام
 دعائي.الخطاب العلى  ولىبالدرجة األ

 من خالل الموقع اإللكتروني واوظفن ين الرئيسييكشفت لنا الدراسة أن الفاعل -
لوك إلى بعض قواعد الساستنادهم  وذلك من خاللاالستراتيجية الثقافية االجتماعية، 

لب هذا النوع يتط ،مستخدمين الناخبينالثقافية للتأثير على الاالجتماعي والمتطلبات 
قناع للفرد تحديد رسائل اإل ملفين ديفلير، ساندرا بول روكيتشحسب من االستراتيجية 

وفقا لقواعد السلوك االجتماعي ومتطلباته والتي تحكم األنشطة التي يحاول رجل اإلعالم 
  .الرسالة تأييدا اجتماعياويتطلب هذا المضمار أن تجد أن يحدثها، 

 

ني من خالل الموقع اإللكترو  وااستعانن ين الرئيسيالفاعلتوصلت الدراسة إلى أن  -
هور على إنشاء معاني في الجم ذلك من خالل تركيزهمكذلك باستراتيجية بناء المعاني، 

المستهدف الذي بموجبها يتصرف باإليجاب حيال الفكرة المراد ايصالها فعملية التصويت 
درا ملفين ديفلير، سانحسب عالم ووسائل اإلتكون نتيجة إنشاء سلسلة من المعاني، 

 .تنمي معتقداتنا عن العالم الحقيقي، وتؤثر في سلوكنا بول روكيتش
 

 كترونيالموقع اإللعبر وا وظفن يين الرئيسيالفاعل خالل الدراسة أن تبين لنا من -
ى مؤشر في كأعل-ضمن االستراتيجية الديناميكية النفسية-مؤشر التركيز على الحاجات

 الحاجات كمثيرات من أجل الحصول على استجابة التصويت. وابناء المحتوى، فاستخدم
 

إبراز  لى إاإللكتروني من خالل الموقع  لجأوان ين الرئيسييالفاعلاتضح لنا أن كما  -
ون في ، ألن الرسالة متوجه إلى أفراد يعيش-ضمن االستراتيجية الثقافية االجتماعية-القيم

قناعية مجتمع له رأسمال قيمي ال يمكن الخروج عنه، حيث يراعى في تصميم الرسالة اإل
تمالة وا عليها في عملية اس، وكان من بين القيم التي استندالقيم األخالقية واالجتماعية

لى في هذا السياق للداللة عوظفت قيمة الوفاء حيث األفراد هي قيمة الوفاء والبطولة، 
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ستوحى من مألنها البطولة على  تم التركيزالوفاء للمترشح من خالل التصويت عليه، و 
 التاريخ الجزائري الحافل بالبطوالت.

 

مللللللن خللللللالل الموقللللللع  وظفللللللوان ين الرئيسللللللييالفللللللاعلتوصلللللللت الدراسللللللة إلللللللى أن  -
 ألنللللللله هلللللللو-ن اسلللللللتراتيجية إنشلللللللاء المعلللللللانيضلللللللم–لشلللللللعارات مؤشلللللللر ااإللكترونلللللللي 

المحللللللرك الرمللللللزي للحمللللللالت االنتخابيللللللة حيللللللث ال يمكللللللن أن نتصللللللور حملللللللة بللللللدون 
حلللللول دراسلللللته  عبنننننود كشنننننكول محسننننننكلللللذلك هلللللذه النتيجلللللة توصلللللل إليهلللللا  شللللعار،
المعللللاني أثنللللاء الحمللللالت االنتخابيللللة وطللللرق إبللللراز أسللللاليب اإلقنللللاع الللللدعائي "علللللى 

ن عللللللى يأن القلللللائم اسلللللتنتج، حيلللللث "م4101فلللللي الصلللللحافة الحزبيلللللة العراقيلللللة لعلللللام 
 الحمالت الدعائية يولون عناية ملحوظة بالشعارات.

 

ضلللللمن اسلللللتراتيجية –اسلللللتعان بفكلللللرة التعبئلللللة لكترونلللللي الموقلللللع اإل تبلللللين لنلللللا أن -
 فاسلللللتخدم إيحلللللاءات ترملللللز بشلللللعبيةإلنشلللللاء معنلللللى للللللدى الناخلللللب -إنشلللللاء المعلللللاني

لقاعللللللة التجمعللللللات مكتظللللللة واسللللللتخدم المترشللللللح مللللللن خللللللالل عللللللرض صللللللور ثابتللللللة 
عبلللللارات مثلللللل تالقاعلللللة مكتظلللللة ، هتافلللللات الجمهلللللور ، أكبلللللر التجمعلللللات، حضلللللرته 
بقللللوة، تجمللللع شلللللعبي حضللللره المئللللات ملللللن أنصللللار المترشللللح عبلللللد العزيللللز بوتفليقلللللة، 

رك، طيلللللللللة أيللللللللام الحملللللللللة أالف مشللللللللا عشللللللللرةاحتضللللللللنت القاعللللللللة مللللللللا يزيللللللللد عللللللللن 
االنتخابيلللللة كانلللللت أجلللللواء الحمللللللة التلللللي خاضلللللها األفلللللالن شلللللبيهة باألعيلللللاد الوطنيلللللة 

رشللللح للللله شللللعبية واسللللعة وهللللو تواألعللللراس الكبللللرى...ذ تللللوحي هللللذه األفكللللار بللللأن الم
فاإلنسللللان بطبيعتلللله يتبللللع  أنصللللاررشللللح قللللوي وللللله تمللللا يبنللللي للمتلقللللي ايحللللاء بللللأن الم

 .واألكثر شعبية األقوى 
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مللللللن خللللللالل  لجللللللأوان ين الرئيسللللللييالفللللللاعلأن مللللللن خللللللالل الدراسللللللة اتضللللللح لنللللللا  -
وذلللللك مللللن خللللالل طللللرحهم لقضللللية الخطللللر  الموقللللع اإللكترونللللي إلللللى اثللللارة المخللللاوف

األمنللللللي علللللللى الجزائلللللللر حيللللللث كللللللانوا فلللللللي كللللللل مللللللرة يلللللللذكرون باألزمللللللات األمنيلللللللة 
والسياسلللللية واالقتصلللللادية واالجتماعيلللللة التلللللي عاشلللللها الجزائريلللللون فلللللي فتلللللرة العشلللللرية 

يلللة مللللن ثلللورات عربيلللة وحللللراك السلللوداء، وحقيقلللة الوضلللع الللللذي تعيشللله المنطقلللة العرب
 الفللللاعلون بللللين االنتخابللللات واألزمللللةسياسللللي فللللي منطقللللة شللللمال إفريقيللللا، كمللللا ربللللط 

ملللللن خلللللالل طلللللرحهم لقضلللللية دخلللللول الجزائلللللر فلللللي العشلللللرية السلللللوداء و االنتخابلللللات 
، إذن ربطللللللللللوا العللللللللللزوف عللللللللللن االنتخابللللللللللات وعللللللللللدم م1991التشللللللللللريعية ديسللللللللللمبر 

 بشيء يثير القلق والخوف. ةعبد العزيز بوتفليقرشح تالتصويت على الم
 

لموقع ا عبراستعانوا ن ين الرئيسييالفاعل تبين لنا كذلك من خالل الدراسة أن -
ففكرة  -عيةالثقافية االجتماضمن االستراتيجية -التشاركية في الحكمبمؤشر لكتروني اإل

تشارك تيجة نفالثورة التحريرية كانت  ،التشاركية لها داللة في الرصيد التاريخي الجزائري
تعان بها اسلذا  تشارك الجميع ، القضاء على اإلرهاب كان نتيجةو جميع فئات المجتمع، 

القائمون على الحملة حتى يدخل المتلقي في جو االنتخابات ويقنعه بأنه هو كذلك معني 
، ي الحكمف بإصالح مجتمعه من خالل انتخابه وتصويته على مترشح يسمح بالتشاركية

 .شر له فعالية كبيرة في اإلقناعإذن هذا المؤ 
 

كتروني لالموقع اإلمن خالل وظفوا ن ين الرئيسييالفاعلتوصلت الدراسة إلى أن  -
الجميل من خالل تحويل فكرة سلبية عن المترشح إلى فكرة إيجابية تساهم في  تقنية رد  

 لخالن م، فتم توظيفها بشكل إيجابي عبد العزيز بوتفليقةمرض المترشح وهي  هدعم
 أن الرئيس أفنى كل حياته وصحته من أجل الجزائر إذن البد من رد  طرح فكرة مفادها 
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تصويت لباالبد أن يسدده الذي دين بال لالعترافالمتلقي هذا اإلحساس يدفع الجميل، 
 مرة أخرى.عليه 

قلللللاس بمعيلللللار تالجميلللللل ال  أن مؤشلللللر الشلللللعار والتعبئلللللة ورد   كشلللللفت لنلللللا الدراسلللللة -
تكلللللرار واحللللد لهلللللذه المؤشلللللرات فلللللي خطللللاب واحلللللد ممكلللللن أن يلللللؤثر  فاسلللللتخدام ،الكللللم

 أكثر من مؤشرات أخرى تكررت عدة مرات.
 

من خالل  م4102لرئاسيات الجمهور المستهدف في الحملة االنتخابية ثالثا: 
  .المضامين التي عرضت في الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني

الجمهور المستهدف في الحملة االنتخابية لرئاسيات اتضح لنا من خالل الدراسة أن  -
من خالل المضامين التي عرضت في الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير  م4102

 الوطني هو الشعب عامة.

لكتروني اإلالموقع  عبرركزوا ن ين الرئيسييالفاعل استخلصنا من خالل الدراسة أن-
 قناع أشمل.إلفئة الشعب عامة ليكون اعلى 

عبر  مإلى شريحة الشباب من خالل خطاباتهتطرقوا  رئيسيينن اليالفاعلتبين لنا أن  -
وذلك خوفا من عزوف هذه الشريحة عن المشاركة السياسية في الموقع اإللكتروني، 

 هذه االنتخابات. 

جالية من لفئة التعرض األمين العام لجبهة التحرير الوطني كشفت لنا الدراسة أن  -
 معفاستهداف هذه الفئة وعدم تهميشها يجعلها تتفاعل إيجابا ، مضامينهخالل 

 المترشح.

 

 



 العامة للدراسةنتائج ال
 

529 
 

المرتبة الرابعة في الجدول العام احتلت فئة المرأة  اتضح لنا من خالل الدراسة أن -
رشح توغابت كليا في محتوى الم المالك سالل عبدمدير الحملة والمرتبة الثالثة عند 
يث تقدر ح رغم أنها تمثل شريحة كبيرة في المجتمع الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة

، وكأن هذه الفئة مهمشة وليس لها الكن استهدافها لم يكن كبير  ℅2..2ب نسبتها
 .دور فعال في المجتمع

لفئة المناضلين رغم أن الحامل فقط تكرار واحد من خالل الدراسة سجلنا كما  -
فهم  ،المناضلينشريحة كان خارج  الحملةفي االستهداف ف ،حزبيهو اإللكتروني 

ن، معنى ذلك أن أصواتهم ين المؤيديألنهم من فئة الناخب شريحة غير مستهدفة
 لكن هذا ال ،المترشح مضمونة للمترشح حتى أنهم هم من يقومون بحملة لصالح

 .األن هناك من يراه تهميشكليا يعني عدم استهدافهم 

الوسائط المتعددة من خالل الموقع اإللكتروني رابعا: مدى اعتماد الحزب على 
 في عملية اإلقناع.

م للحزب جبهة التحرير الوطني اتضح لنا من خالل الدراسة أن الموقع اإللكتروني  -
ة حيث احتلت الصور الثابتة المرتب، رعلى الوسائط المتعددة بشكل كبييعتمد 

بينما لم  ت المرتبة الثالثة،األولى والنصوص المطبوعة المرتبة الثانية، والفيديوها
 .يةالصوتالتسجيالت نسجل وال نسبة فيما يخص 

ة ين توظيف الموقع اإللكتروني للصور الفتوغرافتبين لنا من خالل الدراسة أ -
ائط بالوس امازال متأثر  دليل على أن الحزببشكل واسع والنصوص المكتوبة 

 الوسائط التقليدية علىالحزب ، إذن وظف في الحمالت االنتخابية التقليدية
 .المنصة اإللكترونية
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على عتمد لكتروني ا أن الموقع اإل من خالل نتائج تحليل بيانات المقابلة اتضح لنا -
 ممينالمص الفيديو كامال بل جزء منه ألن يبث ولم ،ملخصات الخطب المكتوبة

أدركوا أن قارئ ومشاهد الواب ال يقرأ وال يشاهد مثل قراء ومشاهدين وسائل 
 ها كاستراتيجية لجلب المستخدم بدل تنفيره منو وظففقد االتصال التقليدية، 

ة ألنهم الصور الفتوغرافية بكثر  وااستخدمحين في  ،الخطب والفيديوهات الطويلة
عتبرون التسجيالت الصوتية، ألنهم ي واقناع، بينما لم يوظفيعتبرونها مهمة في اإل

 خاصية السمعي البصري.بيتميز ألنه يفي بالغرض أن الفيديو 
 

 عدانيعمار س أن األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنيتبين من خالل النتائج   -
لمترشح ل االنتخابيةة حملللمن حيث تغطية الموقع  ىاألولقد استحوذ على المرتبة 

كانت  والصورة الثابتةأن أعلى نسبة لنص المطبوع حيث  ،بوتفليقةعبد العزيز 
وهو الوحيد الذي وظف له الفيديو لعرض مجريات حملته، كما احتل من نصيبه 

المرتبة الثانية من حيث تمثيله بالصور  عبد مالك ساللمدير الحملة االنتخابية 
سواء  يقةالعزيز بوتفلعبد وبالنص المطبوع بينما كان المحتوى الخاص بالمترشح 

جدا رغم أنه هو الفاعل األساسي في هذه  من حيث الصور أو النصوص قليال
فمضمون المترشح القليل الذي عرض على الموقع يوحي بأنه مريض  ،االنتخابات

 تنشأ معنى سلبي لذا المتلقي نحو المترشح .الفكرة  هذهوبعيد عن الحملة 
 

لكتروني اإلتوظيف الموقع  أن المقابلة اتضح لناخالل نتائج تحليل بيانات من   -
ن أكثر مكان  عمار سعداني األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنيلمحتوى 
 حزب جبهة التحرير وذلك راجع كون ،مدير الحملة االنتخابية والمترشحمحتوى 

داعمة للمترشح، وحملة حملة مع أحزاب وجمعيات ومنظمات الوطني قام بحملتين 
خاصة بالحزب لوحده لهذا كانت مضامين األمين العام لحزب جبهة التحرير 
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الوطني بما أنه الرجل الثاني في الحزب بعد رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة 
 .مكثفة

 الوسائل اإلقناعية التي وظفها الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحريرخامسا: 
سة إلى أن الوسائل اإلقناعية التي وظفها الموقع اإللكتروني لحزب توصلت الدرا  -

تقديم الهدف في الرسالة اإلقناعية و  لفاظجبهة التحرير الوطني هي تكرار األ
 االستشهاد باألدلة.و 
 

لموقع ان اعتمدوا من خالل ين الرئيسييالفاعلتبين لنا من خالل الدراسة أن  -
س األلفاظ وتقديم الهدف في الرسالة اإلقناعية بنفاإللكتروني على وسيلة تكرار 

  .وسيلة االستشهاد باألدلة في المرتبة األخيرة واالدرجة تقريبا، بينما وظف
 

ع من خالل الموقوا وظف نين الرئيسيياتضح لنا من خالل الدراسة أن الفاعل -
في لومة خ المعترست تىح ،تكرار األلفاظ والجمل كوسيلة إقناعية اإللكتروني

 .أذهان الناخبين
 

لموقع من خالل ا استعانوا نين الرئيسييالفاعلتبين لنا من خالل الدراسة أن  -
لعرض الهدف األساسي بوضوح في هذه بوسيلة تقديم الهدف، اإللكتروني 

 .عبد العزيز بوتفليقةالحملة أال وهو التصويت لصالح المترشح 
 

ني من خالل الموقع اإللكترو لجأوا  نين الرئيسييالفاعلكما اتضح لنا أيضا أن  -
 قناعية بدعائمإلى وسيلة االستشهاد باألدلة وهذا من أجل تدعيم الرسالة اإل

 .منطقية
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قع المو  عبرن ين الرئيسييالفاعلتوظيف  تبين لنا من خالل الدراسة أن -
ظفوا حيث أنهم و  ،قناعاإللكتروني لهذه الوسائل الثالثة يزيد من فعالية اإل

وسيلة تستهدف العاطفة وهي التكرار واستعانوا بوسيلة تستهدف العقل والعاطفة 
إلى استخدام األدلة  كما لجأواقناعية معا وهي تقديم الهدف في الرسالة اإل

  .والشواهد وهي وسيلة تستهدف العقل لما تتضمنه من حجج منطقية
 

لحزب جبهة  م4102االنتخابية لرئاسيات اللغة الموظفة في الحملة سادسا: 
 التحرير الوطني لتأثير على المستخدمين.

ي في الموقع اإللكتروني ف ان اللغة األكثر توظيفاتضح لنا من خالل الدراسة أ -
، فاللغة هي اللغة الفصحى المتداولة م4102فترة الحمالت االنتخابية لرئاسيات 

ي وذلك من خالل عدم التعرض اكتسبت الطابع الرسمالموقع ها التي وظف
 ىاللغة الفصح ، كما لم يوظف الفاعلون الرئيسيون من خالل الموقعللعامية

، حتى ال يستعصى فهمها، فاللغة الفصحى المتداولة يكون استيعابها بشكل واسع
ي فترة فالهدف الرئيسي أسهل ألغلب الفئات ومن تم التأثير يكون أشمل، ف

  الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.الحمالت االنتخابية هو 
 

لوحيد هو ا عبد العزيز بوتفليقةن المترشح كما تبين لنا من خالل الدراسة أ  -
هذا يعود و ، بشكل واسع من بين الفاعلين الرئيسين الذي وظف اللغة الفصحى

لى التعبير المجازي  كون المترشح يميل إلى استخدام البالغة وااليحاء والكناية وا 
 .لخطاب بصورة جمالية حسيةلتقديم ا
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 مون مضتحليل التحليل المقابلة و االستراتيجيات اإلقناعية المستنبطة من 

دل من ب ءصفحة البد الحملة تمركزت ضمنمواضيع أن جل  كشفت لنا الدراسة -
هذا من و  في الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني صفحة المحتوى

 .االطالع على المضامينأجل تسهيل على المستخدم 
 

ار على موقع "وسط أعلى" و "يساعتمد الموقع اإللكتروني أثبتت لنا الدراسة أن  -
فمن خالل القراءة أعلى" لشاشة الكمبيوتر من أجل عرض مضامين الحملة، 

الي، تفكير المثالي والخيالإلى يرمز  "وسط أعلىموقع " الكيفية اتضح لنا أن
الموقع حاول دفع المستخدمين إلى التفكير أن مصمم  استخلصنامن هنا 

ي تجسيد التفكير المثالي تتخلله العاطفة فف ،المثالي بدل من التفكير في الواقع
تفكير في مستقبل ال إلى توظيفه كان لدفع المتقياألماني والتفكير في المستقبل، 

المترشح وما سوف يحققه، هذا األسلوب يساعد على عملية اإلقناع أكثر من 
 .التفكير في الواقع

 

وحي أراد أن يمن خالله المرسل فيرمز موقع " أعلى يسار" إلى االنفتاح، كما   -
للمتلقي باالنفتاح، حتى يجعله يستقبل المضمون بمعنوية كبيرة من هنا يتحقق 

خر، ولالزدهار االقتصادي واالجتماعي من اإلقناع، فاالنفتاح يرمز لتقبل اآل
 ، وهي كلها غايات أراد المرسل اسقاطها على المترشح.خالل التفتح على العالم

 

 اتضح لنا من خالل الدراسة أن مضامين األمين العام لحزب جبهة التحرير -
بد عجاءت مضامين المترشح  ثمفي األعلى،  تتمركز  عمار سعداني الوطني

 احتلتها بعدسفل، و األتارة في على و األفي  تارة جاءتالتي  العزيز بوتفليقة
المركز، هذا يدل على أن الموقع  عبد مالك ساللمضامين مدير الحملة 
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فسه الذي هو ن من رئيس الحزب في األعلى بدالالعام اإللكتروني وضع األمين 
 المترشح.

 

س ما ، هذه النتيجة جاءت بعكالترتيب البروتوكولي نفهم من ذلك أنه لم يراع  -
يعتمد  موقع الحزببأن ، التي اتضح من خاللها استخلصناه من تحليل المقابلة

في -رئيس حزب، ثم األمين العام، الوزير األول- على الترتيب البروتوكولي
 العام. همينأتحيز لصالح للحزب الموقع اإللكتروني إذن ، تحديد موقع المحتوى

 

اتضح لنا من التحليل أن موقع حزب جبهة التحرير الوطني اتبع لعرض وثيرة   -
مجريات الحملة االنتخابية إلى شكل التبادل في خلق األثر اإلعالمي حيث تبدأ 
الحملة بمقتضاه بداية قوية ثم تنخفض بعدها ترتفع، هذه النتيجة تطابقت مع ما 

 استخلصناه في تحليل المقابلة.
 

ني لكترو ن الهدف الصريح من إنشاء الموقع اإلتبين لنا من خالل الدراسة أ -
التحرير الوطني هو مواكبة التكنولوجيا الحديثة أما الهدف لحزب جبهة 

 .م4102الضمني فيتمثل في الترويج للحملة االنتخابية الرئاسية 
 

وظيفة موقع حزب جبهة التحرير الوطني تمثلت في  أنالدراسة لنا  كشفت -
التعريف بالحزب وعرض مختلف نشاطات الحزب ورئيس الجمهورية وكذا 

يادة على ذلك يقدم الموقع وظيفة االنخراط الرقمية لتسهيل نشاطات الوزراء، ز 
 .عمليته

 

وظفها قناعية التي ياالستراتيجيات اإل اتضح لنا من خالل تحليل المقابلة أن -
عتمد على مشاركة المناضلين في تحرير مضامين تالحزب من خالل الموقع 
حول استخدام "من خالل دراستها  خيرت عيادليه إالموقع وهذا ما توصلت 
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نترنت كوسيلة اتصال في حمالت التسويق السياسي، دراسة على حملة األ
، حيث توصلت إلى أن المتلقين يشاركون "م4112انتخابات الرئاسية األمريكية 

 .أوباما وجون ماكينرشح تلكترونية للمفي تحرير المواقع اإل
 

األول خاص  ،أن الموقع يستخدم ثالثة رموزمن خالل الدراسة تبين لنا   -
بالحزب، الثاني للمؤتمر العاشر للحزب والثالث هو رمز الحملة االنتخابية 

 لحد اآلن. ا، حيث مازال قائمم4102لرئاسيات 
 

بخصوص االستراتيجيات التي اعتمدها الحزب خالل تغطية كشفت لنا الدراسة   -
أن حزب جبهة التحرير الوطني قام بحملتين حملة  عبد العزيز بوتفليقةحملة 

 هاميوالجمعيات والمنظمات وحملة لوحده، أي قمع مجموعة األحزاب 
 باستراتيجية التكثيف.

 

إلى أن موقع حزب جبهة التحرير الوطني يعتمد على الدراسة  تتوصل -
استراتيجية الخطة البديلة أثناء تعرض الموقع للقرصنة أو عطب تقني تتمثل 

 يلكترونإموزع بهذه الخطة في تصميم موقع آخر بنفس مواصفات األول 
 .آخر

 

لحملة لأضاف موقع حزب جبهة التحرير الوطني  أن تبين لنا من خالل الدراسة -
الموقع يسمح بمرور ف ،مقارنة بالحمالت السابقة م4102االنتخابية لرئاسيات 

لى جماهير عريضة، بسرعة عالية، وبتكلفة رخيصة، إكم هائل من المعلومات 
 .والجمهور المستهدف على الحملة كما يقلص المسافة الموجودة بين القائمين

 

اعلية روني اعتمد على التفلكتأن الموقع اإلالمقابلة  تبين لنا من خالل تحليل  -
ك على صفحة الفايسبو  يكونالتفاعل بالمحتوى  هذا ،خالل ركن همزة وصل
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، لكن من خالل لكتروني الرسمي للحزبالرسمية، ثم يدرج على الموقع اإل
 فقط، ولم تظهر كل التفاعالت. اواحد لمسنا تفاعال محتوىالتحليل 

 

قد أن الموقع يدرج كل التعليقات بما فيها الن اتضح لنا من خالل تحليل المقابلة -
، لكن من خالل تحليل المضمون اتضح لنا عكس إال السب والشتم ال ينشران

 فيه مدح للمترشح. اواحد ااعدا تعليقم اليق،ذلك لم تدرج التع
االتصال الحزبي اإللكتروني في الجزائر اتصال أفقي بوسائط أخيرا استنتجنا أن  -

رسوند، بلوشار ج»توصل إليها  قدالنتيجة ة إلكترونية، هذه تقليدية على منص
Blanchard Gersende »  االتصال الحزبي على األنترنت، "من خالل دراسته حول

استخلص الباحث أن من أهم أولويات استخدام األحزاب السياسية للمواقع 
ي فاإللكترونية هي نشر لما ينتجه الحزب من مواد اتصالية قد صممت ونشرت 

 حوامل أخرى.
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 الخاتمة
 

لتي يعتمدها ا في نهاية هذه الدراسة التي حاولنا من خاللها معرفة االستراتيجيات اإلقناعية
 4102الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الحمالت االنتخابية لرئاسيات 

توصلنا انطالقا من خالل الدراسة النظرية إلى أن مستشارو الحمالت االنتخابية يتجهون إلى 
لفة كاألنترنت من أجل مخاطبة جماهير واسعة وفئات اجتماعية مختلفة، في وقت قصير وبت

أقل مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية األخرى، لكن هذا ال يعني أنها تقاطع وسائل االتصال 
األخرى، حيث يعتبر االتصال أهم نشاط للحزب بجميع أشكاله )األفقي، العمودي، الجمعي، 
الجماهيري، اإللكتروني(، كما يعتبر اإلقناع احدى المهارات الهامة والضرورية للقائمين 

 .تصال التسويقي وركيزة أساسية من ركائز العمل السياسيباال
 

ية األحزاب السياس أن الجزائري سياقمن خالل اسقاط هذه األبعاد على ال توصلناكما  
فريقيا حزب نجم شمال الى إالجزائرية وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني التي ترجع جذوره 

لة أزمة مرح ،االستعمار سياسيا ثم ثورياعرف مختلف ألوان الطيف السياسي مرحلة مقاومة 
االستقالل بعدها األحادية ،األزمات االجتماعية واالقتصادية، مرحلة التعددية، تلتها األزمة 

ومن حزب الدولة الى المعارضة، من التقهقر إلى الريادة إلى  ،األمنية التي عصفت بالبالد
ن التجارب التي مر بها الحزب تزيد ملى القوة السياسي األولى في الجزائر، هذه إالتكتل 

 .حنكته وقدرته على استيعاب األزمات
 

إذن نتجنا ، استفأزمات التنمية السياسية لها دور في نشأت األحزاب السياسية وتطورها 
تحرير أصل نشأت حزب جبهة الهي رصيد نظري لتفسير  أزمات التنمية السياسيةنظرية أن 

زمات التاريخية الحادة التي كان من ورائها لألنتيجة  تنشأاألحزاب أن  فهي ترىالوطني 
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واجهت النخب السياسية في تلك الدول، وهيأت تكوين األحزاب  حيثاالستعمار األوروبي، 
في فترات لم تتوفر فيها لتلك الدول الكيانات البرلمانية التي كانت موجودة في بعض الدول 

 ر الوطني.هذا ما ينطبق على حزب جبهة التحري األوروبية
 

 فيلكترونية اإلالحمالت اتضح لنا كذلك من الدراسة النظرية أن الجزائر عرفت 
إال أن هذه ( 4104، تشريعيات 4112، رئاسيات 4112االنتخابات السابقة )تشريعيات 

األخيرة لم تخرج عن االستعمال التقليدي لإلنترنت كوسيلة إعالمية ال غير دون أن تحاول 
 .عبر الشبكةالتفاعل والتواصل 

 

ي أهم فقناع السياسي في الجزائر وظف اإلقناعي أن المدخل اإلمن خالل لنا كما تبين  
-حاليإلى عصرنا ال التحريرية الثورةمن ابتداء -الخطب والنصوص التاريخية الجزائرية 

ل في تغيير تمث مرسلونكون هدف ال ،ضمن االستراتيجية اإلقناعيةاستراتيجية بناء المعاني 
 وتعديل المعاني لتأثير في سلوك الجماهير حيال القضايا.

 

نة على أن المواضيع األمنية مهيممن الدراسة التطبيقية  النتائج التي توصلنا إليهاومن  
من  4102اتخذت الحملة االنتخابية لرئاسيات كما ، االنتخابية في الجزائر مواضيع الحملة

 اعتمدت التيالدعاية السياسية زب جبهة التحرير الوطني شكل خالل موقع اإللكتروني لح
إذن المدرسة السلوكية هي المفسر للحملة االنتخابية لحزب  بشكل واسع على العامل النفسي

الدعاية، مسائل المتعلقة ببالهتمام إلى االالمدرسة جبهة التحرير الوطني، حيث ترتكز هذه 
 .وموضوعات الشأن العاموالرأي العام، واالنتخابات، 
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ة ين توظيف الموقع اإللكتروني للصور الفتوغرافمن خالل الدراسة أأيضا تبين لنا  
ي ف مازال متأثر بالوسائط التقليدية والنصوص المكتوبة بشكل واسع دليل على أن الحزب

وسائط وظف ال لم يعتمد على الوسائط المتعددة بشكل كبير بلحيث ، الحمالت االنتخابية
 وهذا ما آلت إليه بحوث الوسائط المتعددة حيث استخلصت التقليدية على المنصة اإللكترونية

أن هذه الوسائط الزال ينظر لها على أنها إضافة للنص وليست عنصرا رئيسيا يمكن استخدامه 
 .لتأثير

 

 المخاوف، رد الجميل،استنتجنا أن التركيز على الحاجات، بناءا على أهداف الدراسة و 
التشارك في الحكم، ابراز القيم، الشعارات، التحدث عن التعبئة هي مؤشرات إقناعية توظف 

-شكل قليلب-في االتصال الحزبي، وتوظيف الصورة الثابتة، النص المطبوع، الفيديوهات 
الحزبي إذن االتصال الحزبي اإللكتروني في توظف في االتصال  تكنولوجياهي مؤشرات 

الجزائر يقوم على مؤشرات إقناعية لكنه ال يعتمد كثيرا على مؤشرات تكنولوجيا من هذا 
نستنتج أن االتصال الحزبي اإللكتروني في الجزائر اتصال أفقي بوسائط تقليدية على منصة 

 إلكترونية. 
 

كما توصلنا إلى أن اللغة السياسية في سياق الحمالت االنتخابية الجزائرية تستند إلى 
لغة الفصحى المتداولة ال هي باللغة العامية الغير رسمية وال باللغة الفصحى التي يستعصى ال

 استعابها من كافة شرائح المجتمع. 
 

من  لكترونية أثناء الحمالت االنتخابيةعرفتنا هذه الدراسة على الرسالة الحزبية اإل لقد
لى الفرق عمن خاللها وتعرفنا وتوظيف الوسائط المتعددة، قناعية خالل االستراتيجيات اإل

بين االستراتيجية المصرح بها من قبل القائم باالتصال واالستراتيجيات المستخرجة من 
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رئيس لترويج لحملة انتخابية الالرسالة، كما مكنتنا الدراسة من اكتشاف دور حزب الموالة في 
 الجمهورية.

 

ن نتائج د من البحث، نأمل أن تكو غير أن هذه النتائج التي توصلنا إليها تحتاج إلى المزي
هذه الدراسة منطلقا لبحوث أخرى، فحقل اإلقناع السياسي في االتصال اإللكتروني ال يزال 

، وال يزال يحتاج إلى المزيد من التفكر واالتصالية الحديثةخصب في الدراسة اإلعالمية 
 والبحث لتحقيق تراكم معرفي مهم يسمح بفهم أفضل لهذين الحقلين.

  



 

مة   
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 .5015، بيروت، دار الساقي

ر: منير ، تاألحزاب في النظام الديمقراطيغرابو كارستن، ، هوفمايستر فيلهالم -116
 .5013، الفندري، تونس، مؤسسة كونراد أديناور



المراجع قائمة  
 

553 
 

، القاهرة، أطلس لنشر واإلنتاج اإلعالمي، 5، طاإلعالم والسياسةيوسف حنان،  -117
5002. 

 

 الدوريات 1-3

 .5005، 1عدد  ،الجزائر ،مجلة الباحث ،"الجزائرنترنت في األ"بختي إبراهيم،  -118
ائر، ، الجز مجلة فكر ومجتمع، "مكانة البالغة في االقناع الخطابي"برقان محمد،  -119

 .5009طاكسيج، العدد األول، يناير 
، "السياسية اإلعالمية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات"بن بوزة صالح،  -121

 .1772جوان –، جانفي13، العدد المجلة الجزائرية لالتصال
 ،مجلة جامعة دمشق، "اإلعالم الجديد في عصر المعلومات"شيخاني سميرة،  -121

 .5010، العدد األول والثاني،52مجلد

دور اإلعالم الجديد في تكوين الوعي السياسي لدى "عبد هللا أحمد هالة،  -122
مة، كنوز الحك ، الجزائر،مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، "الشباب

 .5012العدد السابع،
جامعة  حوليات، "التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر"ناجي،  عبد النور -123

 .5007، الثاني عددال، الجزائر، قالمة لعلوم االجتماعية واإلنسانية
مجلة الحكمة ، "األحزاب السياسية واإلعالم الجديد"عيسى عبدي نورية،  -124

، الجزائر، كنوز الحكمة، العدد السابع، السداسي واالتصاليةللدراسات اإلعالمية 
 ،5012األول 

جلة م، "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"قيراط محمد،  -125
 .5003، 2،3، العدد 13، مجلد جامعة دمشق
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لوم مجلة الع، تر: بوخبزة نبيلة، "نماذج االتصال السياسي"كازنيف هيوك،  -126
 .5012، جوان 15، العدد جتماعيةاإلنسانية واال

رية مجلة الجزائ، تر: يخلف فايزة، "نماذج االتصال السياسي"كازنيف هيوك،  -127
 .1775، صيف 15و11، العدد لالتصال

 

 الرسائل الجامعية: 1-4
، مقاربة تحليلية تداولية الخطاب الحجاجي في النص الصحفيبرقان محمد،  -128

 االعالم واالتصال، جامعة الجزائر للمقال االفتتاحي، أطروحة دكتوراه في علوم
03 ،5009/5007. 

ذكرة ، مقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء نموذجاآليات اإلبلخير هشام،  -129
 .5011/5015، جامعة باتنة الجزائر، الليسانيات العامة، ماجيستير في

تأثير نظام االنتخابات على األحزاب في الجزائر بن سليمان عمر،  -131
يدة، جامعة سع الجزائر، مذكرة ماجيستير في العلوم السياسية،، 2112،1989

5013/5012. 
الصحافة الفنية الجزائرية، دراسة سوسيولوجية لثالثة جرائد بن عيسى يمينة،  -131

، مذكرة ماجيستر في علم االجتماع، مشوار األسبوع، بانوراما، الشروق العربي
 .5003/2004 ،01ر الجزائ جامعة

الحمالت االنتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري بوطرفاس محمد،  -132
امعة ج الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية،والتشريع السياسي

 .5010/5011قسنطينة، 
، في الصحافة الجزائرية 2119صورة السلطة خالل رئاسيات بولكعيبات ليلى،  -133

جامعة قسنطينة،  الجزائر، عالم واالتصال،مذكرة ماجيستر في علوم اإل
5007/5010. 
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دراسة نقدية على ضوء الحقائق  Agenda Settingنظرية تمار يوسف،  -134
 ، أطروحة دكتوراه فياالجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع الجزائري

 .5002/5005، 03ر عالم واالتصال، جامعة الجزائعلوم اإل
ة ، مذكرة ماجيستير في العلوم السياسيالجزائرالظاهرة الحزبية في توازي خالد،  -135

 .5005/5002، 03ر والعالقات الدولية، جامعة الجزائ
 بعض ترجمة السياسي الخطاب ترجمة في األمانةجالل الدين عائشة،  -136

في  مذكرة ماجيستر ،بوتفليقة العزيز عبد الجمهورية رئيس السيد الخطابات
 .5010قسنطينة،  الترجمة، الجزائر، جامعة منتوري

اجيستر مذكرة م تكنولوجيا االتصال الحديثة والحمالت السياسية،نهلة، حفيظي  -137
 .5011/5015جامعة باتنة،  الجزائر، في علوم االعالم واالتصال،

من خالل الصحافة الجزائرية  2119الحملة االنتخابية لرئاسيات رزاق لحسن،  -138
جامعة  الجزائر، واالتصال،، مذكرة ماجيستير في علوم االعالم الخاصة

 .5007/5010قسنطينة، 
استخدام األحزاب السياسية للصحافة في التأثير على الرأي فضلون أمال،  -139

 جامعة عنابة، الجزائر، ، مذكرة ماجيستير في علوم االعالم واالتصال،العام
 .]د. ت[

، مذكرة ماجيستر في علوم نترنت واستعماالتها في الجزائراأل قدوم حسيبة،  -141
 .5001/5005، 03 عالم واالتصال، جامعة الجزائراإل

استخدام البرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا المعلومات واسم بن عيسى، ق -141
نيل أطروحة لواالتصال في صنع قرارتهم السياسية وتحقيق الحكم الراشد، 

، 03 شهادة الدكتورة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر
5015/5013. 



المراجع قائمة  
 

556 
 

علوم  ، مذكرة ماجيستير فيجمهور الطلبة الجزائريين واألنترنتلونيس باديس،  -142
 .5009/5009جامعة قسنطينة،  الجزائر، اإلعالم واالتصال،

(، 2111-1989األحزاب والتداول على السلطة في الجزائر )مرزود حسين،  -143
، 03ر العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائأطروحة دكتورة في 

5011/5015. 
 

 الملتقيات والمؤتمرات: 1-5

استخدام المداخل النظرية في دراسات اإلعالم الجديد بين بن زروق جمال،  -144
، مؤتمر دولي ثاني حول اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع التطور والقصور

 .5012نوفمبر 55،52المعاصر، الجزائر، 
 في قمة اقتصادية 1777جوان  52خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم  -145

 " Le gand Montana  "  
 ،مصادر التنظير وبناء المفاهيم حول اإلعالم الجديدصادق عباس مصطفى،  -146

أبحاث المؤتمر الدولي إعالم جديد، تكنولوجيا جديدة، لعالم جديد، جامعة 
 .5007أبريل  7-9البحرين،

 ،اإلشكاليات المنهجية لبحوث اإلعالم اإللكترونيعثمان عزة عبد العزيز،  -147
المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، اإلعالم 
الجديد..التحديات النظرية والتطبيقية، جامعة الملك سعود، الرياض، أبريل 

5015. 
-يت التسويق السياساستخدام االنترنت كوسيلة اتصال في حمالعياد خيرت،  -148

أبحاث المؤتمر الدولي  ،2118دراسة على حملة انتخابات الرئاسة األمريكية 
 .5007أبريل  7-9إعالم جديد، تكنولوجيا جديدة، لعالم جديد، جامعة البحرين،
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 لنصوص القانونية:ا 1-6
، المتعلق بقانون 5015يناير 12المؤرخ في  15/01القانون العضوي رقم  -149

 ، العدد األول.5015ة الجزائر، الجريدة الرسمياالنتخابات، 
المتعلق بقانون  5015يناير 15المؤرخ في  15/05ي رقم القانون العضو  -151

 ، العدد الثاني.5015 ، الجزائر، الجريدة الرسميةاإلعالم

تعلق بالنشاط السمعي الم 5012فبراير  52مؤرخ في ال 12/02قانون رقم ال -151
 .12، العدد 5012 الرسميةالجريدة  الجزائر، بصري،

 5015 يناير 15مؤرخ في ال 15/02رقم القانون العضوي  من 03المادة  -152
 .، العدد الثاني5015جريدة الرسمية ال الجزائر، ،المتعلق باألحزاب السياسية

 5015 يناير 15مؤرخ في ال 15/03 رقم من القانون العضوي 199مادة ال -153
لرسمية ، الجريدة االجزائر بنظام االنتخابات،المتعلق بتحديد القواعد المتعلقة 

 .العدد األول، 5015
 

 الوابوغرافيا: 1-7
مية ، المدارس اإلقليالكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحمالتشانون، أوكونيل  -154

 .لتنظيم الحمالت
file:///F:/Campaign%20Skills%20Handbook_AR.pdf 

 .15:00على الساعة  12/02/12تاريخ معاينة يوم 
 

 .الديوان الوطني لإلحصائيات الجزائر -155
 www.ONS.dz 

 .15:27 على الساعة 5012-11-11تاريخ المعاينة يوم  
 

 

http://www.ons.dz/
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 .الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةالكافي إسماعيل عبد الفتاح،  -156
https://docs.google.com/file/d/0Bw0JXzUnszw8YWt4b/edit  

 19:30، على الساعة 15/11/5015 يوم تاريخ المعاينة
 

ريدة ، جالرئيس المترشح وفى لتقاليد على مدار العهدات الثالثبهاء الدين،  -157
 . 12-05-05البالد 

http://www.elbilad.net/article/detail?id=9842               

 .10:52على الساعة  53/09/5012يوم  تاريخ المعاينة     
 

 .كاريزما المرشح في االنتخابات األمريكيةبوعزة الطيب،  -158
http://www.aljazeera.net  

 .51:05على الساعة  02/09/5012يوم  تاريخ المعاينة
 

 ؟ماذا عن سانت ايجيديو وبوضياف يا حنون ،جريدة الحوار الجزائرية -159
http://elhiwardz.com/?p=33910 

 .13:52على الساعة  02/11/5012تاريخ المعاينة يوم 

 ،بين الحملة االنتخابية اإللكترونية والملصق االلكترونيجالل السيد سليمان،  -161
 www.surantime.com    

 .11:30على الساعة  19/05/5012وم يتاريخ المعاينة  
 

 

جريدة  ،سنة 15هذه حصيلة بوتفليقة خالل حسان، حويشة عبد السالم، سكية  -161
 .2016نوفمبر  19 الشروق،

http://www.echoroukonline.com/ 

 .50:52على الساعة  19/11/5012 يوم تاريخ المعاينة   
 

  09/02/5012، جريدة الخبر يوم التلفزيون والسياسةنصر الدين، لعياضي  -162
http://www.djazairess.com/elkhabar/396191   

 .51:15عة على السا 10/09/5012 يوم تاريخ المعاينة           

https://docs.google.com/file/d/0Bw0JXzUnszw8YWt4bTVCZ1VqQlk/edit
http://www.elbilad.net/article/detail?id=9842
http://www.aljazeera.net/
http://elhiwardz.com/?p=33910
http://www.echoroukonline.com/
http://www.djazairess.com/elkhabar/396191
http://www.djazairess.com/elkhabar/396191%20شوهد%20يوم%2010/08/2016%20على%20الساعة%2021:15
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 .فن وعلم وتقنيات إدارة الحمالت االنتخابيةسطل، كمال محمد األ -163
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=58 

 .19:57على الساعة  15/02/5012تاريخ المعاينة يوم 
 

 . التحول الديمقراطي في الجزائرمقري عبد الرزاق،  -164
http://boulemkahel.yolasite.com/resources.pdf 

 .15:50على الساعة  17/09/5012يوم  تاريخ المعاينة
 قابلية دحو، وزير داخلية، التلفزيون الجزائري، القناة الثالثةولد  -165

https://www.youtube.com/watch?v=RuSSDkVgT 

 .15:25على الساعة  12/05/5015تاريخ المعاينة يوم 
 

مارس  09، جريدة الخبر، هكذا قتلوا الصناعة في الجزائريوسفي سمية،  -166
5015. 

/http://www.elkhabar.com 
 .15:09على الساعة  19/11/5012تاريخ المعاينة يوم 
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 استمارة تحليل المضمون

نقدم هذه االستمارة في اطار انجاز أطروحة دكتوراه في علوم االعالم واالتصال تحت عنوان" 
الحمالت االنتخابية سياق –مواقع االلكترونية لألحزاب السياسية الجزائرية الاستراتيجيات االقناع في 

مستعملة بذلك أداة تحليل المضمون التي اخترنا فيها فئات الشكل )فئات  -4102الجزائرية لرئاسيات 
، كما اعتمدنا على وسائط المتعددةللغة، فئة الموقع، فئة الكيف قيل؟(، وهي فئة أسلوب االقناع، فئة ا

تعتبر هذه األخيرة  حيثراتيجيات االقناع، فئات المضمون )فئات ماذا قيل؟(، حيث تمثلت في فئة است
فقرة سياق ال فكرةوحدة ال فئة رئيسية ، كما استعانا بفئة الموضوع، وفئة الجمهور معتمدين في ذلك على

 الصورة و وحدة النص، (يمين، وسط، يسار :أعلى، مركز، أسفل، الوحدة عموديا :أفقياالموقع) وحدة،
 الجمهوروحدة فئات  ،الفيديو و الصوت و

 لذلك نطلب من سيادتكم:

 .) وعناصرهامدى موافقتها للفئات )التمعن في التعاريف االجرائية  -
 التمعن في االستمارة واالطالع على دليلها -

التعريفات التي ترونها مقبولة،  كتابة )ص( امام كتابة المالحظات التي ترونها في المكان المخصص -
، وضع عالمة )ت( أمام التعريفات ترونها انها غير مقبولةفات التي وضع عالمة )خ( أمام التعري

 التي ترون لزوم تعديليها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكرا.

 من اعداد الباحثة: عيسى عبدي نورية                      تحت اشراف الدكتور: العربي بوعمامة
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 : دليل التعاريف اإلجرائية للفئات وعناصرها-1
 فئات الشكل1-1
: نعني بها مجموعة الوسائل التي يوظفها مخطط الحملة اإللكترونية  قناعاإل وسائلفئة -1.1.1

ستثارة المناضلين المتصفحين، ومن الوسائل التي يوظفها هي الفي حزب جبهة التحرير الوطني 
 وحدة العبارة سياق الفكرة التكرار، االستشهاد باألدلة، وكيفية تقديم الهدف في الرسالة االقناعية.

 : نقصد بها تكرار عبارة أو جملة تحمل نفس الكلمات والمعنى والسياق.التكرار-0.0.0.0

: نعني بها االستشهاد من القرآن والسنة النبوية، األبيات الشعرية، االستشهاد باألدلة-4.0.0.0
 األمثال والحكم العربية والشعبية وتقديم النسب المئوية.

: نقصد به تقديم الهدف بوضوح وهو الدعوة قناعيةتقديم الهدف في الرسالة اال-1.0.0.0
  مباشرة إلى التصويت لصالح المترشح، أو تقديم الهدف ضمنيا أي جعل المستخدم يستنتجه.

: هي الفئة التي تهتم بموقع الرسالة )نص، صورة، صوت، فيديو( في الموقع ئة الموقعف 1.1.1
وصفحة  ويتفرع الموقع إلى صفحة البدءلكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني اإل

 يسار.، وسط، يمينالوحدة أفقيا أعلى، مركز، أسفل، الوحدة عموديا  المحتوى.

تحتوي على عنوان وقائمة محتويات وفهرس التي : هي الصفحة الرئيسية صفحة البدء-0.4.0.0 -
استهاللية كالتعريف ومقدمة، وهي الصفحة األولى في الموقع، وعادة ما تحتوي على مواد 

 بالحزب وقائمة بالوصالت التشعبية إلى جميع محتويات الموقع.

بينما تصف صفحة البدء المعلومات التي يحتويها الموقع بقوائم : صفحة المحتوى-4.4.0.0
أو عناوين، تحمل صفحة المحتوى المعلومات نفسها. ولكل صفحة محتوى وصلة عودة إلى 

 السابقة. صفحة البدء أو إلى الصفحة

 4102: نقصد بها اللغة المستخدمة في الحملة االنتخابية الجزائرية لرئاسيات فئة اللغة-1.1.1
لكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني التي تشمل الخطابات والرسائل عبر الموقع اإل

اللغة  ، حيث تتفَرع إلىسمعيالفي المكتوبة ونصوص الصور والخطابات الملفوظة في الفيديو و 
 .الفقرةسياق  الفكرةوحدة  ، اللغة العامية.متداولةالفصحى، اللغة الفصحى ال
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 : هي لغة خالصة سليمة من كل عيب، ال يخالطها لفظ عامي.حىاللغة الفص-0.1.0.0

: هي اللغة المستخدمة اليوم بشكل واسع في الصحافة متداولةال اللغة الفصحى-4.1.0.0
 التعليم وفي المعامالت الرسمية.أساسا والمعتمدة في 

 : هي خليط من العربية واللهجات المختلفة والفرنسية.اللغة العامية-1.1.0.0

: نعني بها طبيعة الحامل االتصالي للمحتوى، إذ يتفرع إلى نص، وسائط المتعددةالفئة  1.1.1
عبر موقع  م4102االنتخابية الجزائرية لرئاسيات  لةصورة ثابتة، صوت وفيديو لها عالقة بالحم

لكتروني الذي يضم جميع حزب جبهة التحرير الوطني وهذا التقسيم راجع إلى طبيعة الحامل اإل
 الفيديو، الوحدة هي النص، الصورة، الصوت .وسائط المتعددةأشكال ال

الحزبية والخطابات : هي كل مطبوعة تشمل الرسائل والبيانات النص المطبوع-0.2.0.0
 التي لها عالقة بمضمون الحمالت االنتخابية، المكتوبة والنصوص المرافقة لصور والفيديوهات،

 تميز بالتشعبية.تكما أنها ال 

، التي لها والكاريكاتير : تشمل الصور الفتوغرافية والرسومات الرقميةالصور الثابتة-4.2.0.0
 االنتخابية. لةعالقة بمضمون الحم

 االنتخابية. لة: هي كل التسجيالت الصوتية التي لها عالقة بمضمون الحمالصوت-1.2.0.0

 ة: هي جميع التسجيالت السمعية البصرية التي لها عالقة بمضمون الحملالفيديو-2.2.0.0
 االنتخابية.

 فئات المضمون 1.1
الجزائرية االنتخابية  يع األكثر بروزا في محتوى الحملة: يقصد بها المواضفئة الموضوع-1.1.1

والتي على أساسها يبني عبر الموقع اإللكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني  م4102لرئاسيات 
ستميل المستخدمين، كاإلشادة بالثورة والمصالحة يقناعية حتى المصدر )مصمم الحملة( رسالته اإل

 .قرةسياق الف فكرة فيوحدة الالوطنية. 

 فئات فرعية:حيث تتفرع هذه الفئة إلى 
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: هي جميع المواضيع التي تتعلق بالمؤسسات السياسية ئة الموضوع السياسيف 0.0.4.0 
 الجزائرية، العملية االنتخابية، الدستور، المشاركة السياسية ..

عالم المال واألعمال في  : هي كل المواضيع التي تشير إلىئة الموضوع االقتصاديف 4.0.4.0 
  ، التنمية الفالحية، قضايا النفط...المستقبلية، واإلنجازات الجزائر

: تتضمن هذه الفئة المواضيع التي لها عالقة بالتعليم، ئة الموضوع االجتماعيف 1.0.4.0 
 السكن، الصحة، القدرة الشرائية..

: هي جميع المواضيع التي تتطرق إلى التهديدات األمنية، دعاة ئة الموضوع األمنيف 2.0.4.0 
 رية السوداء، المصالحة الوطنية، تثمين دور المؤسسات العسكرية..الفتن، العش

: هي كل المواضيع التي تدور حول اإلشادة بالثورة واالستشهاد ئة الموضوع التاريخيف 2.0.4.0 
 بمحطات التاريخية.

: هي الخطوط التوجيهية التي يوظفها مصمم الحملة االنتخابية ئة استراتيجيات اإلقناعف 1.1.1
. حيث تعتبر *عبر موقع حزب جبهة التحرير الوطني من خالل ثالثة مداخل م4102لرئاسيات 

هذه األخيرة فئات فرعية للفئة الرئيسية وهي استراتيجية الديناميكية النفسية، استراتيجية الثقافية 
 .قرةسياق الف فكرةوحدة الاالجتماعية واستراتيجية بناء المعاني. 

تعتمد هذه االستراتيجية على اثارة المخاوف،  الديناميكية النفسية: االستراتيجية-0.4.4.0
 والتركيز على االحتياجات.

والتركيز  رد الجميلتعتمد هذه االستراتيجية على  االستراتيجية الثقافية االجتماعية:-4.4.4.0
براز القيم  على مفهوم التشارك في الحكم والتسيير وا 

التحدث عن التعبئة تعتمد هذه االستراتيجية على الشعارات، استراتيجية بناء المعاني: -1.4.4.0
 وصف القاعة )االكتظاظ، هتافات( إلنشاء معنى في فكر المستخدم.  تعني

                                                             
ديفلير وساندرا بول روكيتش إذ تعتبر بمثابة خطط توجيهية تشير إلى أنواع عها ملفين تاستراتيجيات اإلقناع التي وضهي *

-حددت هذه االستراتيجيات في ثالث، استراتيجية الديناميكية  العوامل والمتغيرات التي ينبغي أن توضع في رسالة إقناعية
 االجتماعية واستراتيجية انشاء المعاني.-النفسية، الثقافية
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: هو مؤشر يندرج ضمن الفئة الفرعية الستراتيجية الثقافية االجتماعية القيم مؤشر0.1.4.4.0  
قناع، ونعني بها تلك المعايير الثابتة التي تتمثل في سمات يستند اتيجيات اإللفئة الرئيسية: فئة استر 

في الحكم عليها وفقا للمعتقدات الروحية والمعايير االجتماعية، توظف هذه السمات إما لوصف 
لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني وقد المترشح أو الحملة أو الشعب ككل من خالل الموقع اإل

هي التي يعبر عنها بالكالم أو ضمنية والتي يستدل على وجودها من خالل تكون صريحة و 
السياق. يتفرع هذا المؤشر إلى مؤشرات ثانوية وهي الواجب، النزاهة، الوفاء بالعهد والبطولة، 

 وحدة الكلمة سياق الجملةقناع من خالل التركيز على الثوابت االجتماعية. فيظهر اإل

: نقصد بها الشريحة الموجه إليها محتوى الحملة االنتخابية الجمهور المستهدف ئةف 1.1.1
لكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني كما تسمح من خالل الموقع اإل م4102الجزائرية لرئاسيات 

بالكشف عن الكيفية التي يتم التركيز فيها على جمهور ما كاستراتيجية إقناعية، ومن الفئات الفرعية 
وحدة لاتنبثق منها فئة الشعب عامة)الجزائري(، المرأة، الشباب، المناضلون الجالية الجزائرية. التي 

 هي فئات الجمهور ذاتها.

: نقصد بها األفراد الذين يتشاركون المكان )جغرافيا الجزائر( واللغة ئة الشعب عامةف 0.2.4.0
 الجزائرية. )العربية أو االمازيغية( والهوية والتاريخ ويحملون الجنسية

 : نعني بها المرأة، بكل شرائحها االجتماعية، حاملة للجنسية الجزائريةئة المرأةف 4.2.4.0

 : نقصد بها الشباب بكل شرائحه االجتماعية، وحامل للجنسية الجزائريةئة الشبابف 1.2.4.0

 : القصد منها الذين ينتسبون لحزب جبهة التحرير الوطني.ئة المناضلينف 2.2.4.0

: هم أفراد يحملون الجنسية الجزائرية وينتمون إلى نفس الهوية والتاريخ لكنهم ئة الجاليةف 2.2.4.0
 يعيشون في رقعة جغرافية غير الجزائر.
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 ترميز بيانات التحليل-2

 البيانات الخاصة بالوثيقة 2.2
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 دليل االستمارة-3

 بيانات خاصة:-1.1
 إلى اسم الموقع. 1الرقم:يشير 

إلى اليوم  1الرقم: إلى تاريخ انشاء الموقع، إذ يشير  2إلى  4تدل المربعات المرقمة من  
 إلى السنة.  1الرقم: الشهر و إلى 1الرقم:

أما بالنسبة للجزء الثاني فهو خاص بفئات التحليل مقسم إلى قسمين. قسم لفئة الشكل وقسم لفئة 
 المضمون.

 فئة الشكل-1.1
 قناع ويتفرع إلى:إلى فئة أسلوب اإل 5الرقم: يرمز  -

إلى الهدف  8الرقم: الدال على األمثلة والشواهد، ويرمز  7الرقم: الدال على التكرار،  6الرقم: 
 قناعية.في الرسالة اإل

 إلى فئة موقع صفحات الويب يتفرع بدوره إلى: 9الرقم: يشير  -
 الدال على صفحة المحتوى. 11الرقم: الدال على صفحة البدء،  10الرقم: 

 وتفرعت إلى: 11بالرقم: أما بالنسبة لفئة اللغة فهي مرمزة  -
 في حين يرمز 15بالرقم: والعامية  11م: بالرق، الفصحى البسيطة 11بالرقم: الفصحى مرمزة 

 إلى المزدوجة )بين الفصحى البسيطة والعامية(. 16الرقم: 
 وتفرع هو اآلخر إلى: وسائط المتعددةإلى فئة ال 17الرقم: كما يشير  -

والرقم: على الصوت  10الرقم: على الصورة الثابتة،  19الرقم: يدل على النص،  18الرقم: 
 على الفيديو. 11

 فئة المضمون-1.1
 إلى فئة الموضوع الذي ينقسم هو اآلخر إلى فئات فرعية: 11الرقم: يرمز  -

إلى االجتماعي،  15الرقم: إلى اقتصادي،  11الرقم: يرمز إلى الموضوع السياسي،  11الرقم:  
 إلى التاريخي. 17الرقم: إلى األمني و 16الرقم: 

 فيدل على فئة استراتيجيات االقناع إذ يتفرع إلى: 18الرقم: أما  -
 الدال على استراتيجية الديناميكية النفسية وتنقسم بدورها إلى: 19الرقم: 

 إلى الخوف.  11الرقم: الذي يشير إلى الحاجات و 10الرقم: 
 إلى استراتيجية الثقافية االجتماعية وتنقسم هي اآلخرى إلى 11الرقم: كما يرمز 
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على التشارك في الحكم والتسيير،  11الرقم:  الذي يدل على تثمين دور المترشح، 11الرقم: 
 فيشير إلى القيم حيث يتفرع إلى:  15الرقم: أما 
إلى الوفاء بالعهد أما  18والرقم: إلى النزاهة  17الرقم: الذي يرمز إلى الواجب،  16الرقم:   

 فيشير إلى البطولة.  19الرقم: 
 إلى استراتيجية بناء المعاني وتنقسم إلى: 10م: الرقفي حين يشير 

 إلى وصف القاعة. 11الرقم الذي يرمز إلى الشعارات و 11الرقم: 
 إلى الجمهور المستهدف وتفرع هو اآلخرى إلى: 11الرقم: وأخيرا يشير  -

 إلى الشباب،  16الرقم:إلى المرأة،  15الرقم: الذي يرمز إلى الشعب عامة،  11الرقم: 
 إلى الجالية. 18الرقم: إلى المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني و 17الرقم:  
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 -باحث آخرل-ثبات ال -

 

 30: رقم الجدول

 
 

 30:رقم الجدول 

 

 

 

 

عدد مفردات الباحث  الوسائط المتعددةفئة 
 األول

عدد مرات  عدد مفردات الباحث الثاني
 االتفاق بينهما 

معامل 
 الثبات 

 1 04 04 04 النص المطبوع

 1 65 65 65 الصورة الثابتة

 1 41 44 44 الصوت

 1 40 40 40 الفيديو

 1 معامل الثبات لفئة الوسائط المتعددة 

عدد مفردات الباحث  فئة وسائل اإلقناع
 االول

عدد مفردات الباحث 
 الثاني

عدد مرات االتفاق 
 بينهما  

 معامل الثبات 

 1 65 65 65 تكرار األلفاظ والجمل
 1 56 06 06 االستشهاد باألدلة

تقديم الهدف في الرسالة 
 اإلقناعية

66 66 66 1 

 1 قناعائل اإلمعامل الثبات لفئة وس
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  30الجدول رقم :

 

 

 

 
 فئة الموقع

 

مفردات  مفردات الباحث االول 
 الباحث الثاني 

عدد مرات 
االتفاق 
 بينهما 

معامل 
 الثبات 

  
صفحة البدء

 

 1 11 11 11 يمين أعلى

 1 11 11 11 يمين مركز

 1 12 11 11 يمين أسفل

 1 11 11 11 وسط أعلى

 1 45 45 45 وسط مركز

 1 40 40 40 وسط أسفل

 1 15 15 15 يسار أعلى

 1 11 11 11 يسار مركز

 1 42 41 41 يسار أسفل

  
صفحة المحتوى

 
  

 1 42 41 41 يمين أعلى

 1 41 44 44 يمين مركز

 - 41 44 44 يمين أسفل

 1 42 41 41 وسط أعلى

 - 41 44 44 وسط مركز

 - 41 44 44 وسط أسفل

 - 41 44 44 يسار أعلى

 - 41 44 44 يسار مركز

 - 41 44 44 يسار أسفل

 1 معامل الثبات لفئة الموقع 
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 34الجدول رقم :

 

 

 36الجدول رقم :

المواضيع الموظفة إلثارة 

 اإلقناع

عدد مفردات الباحث 

 االول 

عدد مفردات الباحث 

 الثاني 

عدد مرات  االتفاق 

 بينهما 

معامل 

 اتالثب

 4911 110 115 110 السياسية

 41 11 11 11 االقتصادية

 41 115 115 115 االجتماعية

 4911 151 151 150 األمنية

 41 05 05 05 الذاكرة التاريخية

4911 معامل الثبات لفئة المواضيع الموظفة إلثارة االقناع

5 

 

 

 

عدد مرات  عدد مفردات الباحث الثاني عدد مفردات الباحث االول  اللغةفئة 

 االتفاق بينهما 

 معامل الثبات 

 4915 12 12 15 اللغة الفصحى

 4911 314 311 514 اللغة الفصحى المتداولة

 41 41 41 41 اللغة العامية

 4910 معامل الثبات العام لفئة اللغة 
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 35الجدول رقم :

 

 

 

 37الجدول رقم :

عدد مرات االتفاق  عدد مفردات الباحث الثاني    عدد مفردات الباحث االول  فئة الجمهور المستهدف

 بينهما 

معامل 

 الثبات 

 1 374 374 374 فئة الشعب عامة

 1 23 23 23 فئة المرأة

 1 64 64 64 فئة الشباب

 1 41 41 41 فئة المناضلين

 1 36 36 36 فئة الجالية

 1 معامل الثبات العام لفئة الجمهور المستهدف 

 

 

 

 

معامل  عدد مرات االتفاق بينهما عدد مفردات الباحث الثاني  ث االول عدد مفردات الباح قناعفئة استراتيجية اإل

 الثبات 

االستراتيجية الديناميكية 
 النفسية

615 624 624 4911 

االستراتيجية الثقافية 
 االجتماعية

161 201 201 4911 

 4911 236 236 152 االستراتيجية بناء المعاني

 4911 قناعإلمعامل الثبات العام لفئة استراتيجية ا
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 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة علوم االعالم واالتصال

 

 تقديم المقابلة

 

 تحية طيبة

 واالتصال تحت عالمنقدم هذه المقابلة في إطار انجاز أطروحة دكتورة في علوم اإل
لية على دراسة تحلي-قناع في مواقع األحزاب السياسية الجزائريةعنوان "استراتيجيات اإل

عينة من مضامين الموقع اإللكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني خالل الحملة 
 ."-م4102االنتخابية لرئاسيات 

استراتيجيات  وعنرجو منكم منحنا جزءا من وقتكم من أجل محاورتكم حول موض
 الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني.اإللكتروني موقع القناع في اإل

ذا لم يكن     نحيطكم علما أن معلوماتكم المصرح بها سوف تستخدم ألغراض علمية وا 
 لديكم مانع سنقوم بتسجيل حوارنا.

 

 

وشكرا.                                                                             
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 دليل المقابلة

40/40/61التاريخ:  

64:01 الساعة:  

حيدرة والية -شارع محمد باق–مقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني  المكان:
 الجزائر.

  

I. دعنا نتكلم عن الموقع بصفة عامة 
 تأسيس الموقع؟ما هو تاريخ   -0
 ماهي المبررات التي دفعت بالحزب إلى انشاء الموقع؟  -4
ماهي االستراتيجيات التي يوظفها حزب جبهة التحرير الوطني إلقناع الجمهور   -3

 عبر موقعه الرسمي؟
 ؟ logo  الرمزماهي المؤشرات التي تعتمدون عليها في وضع   -2

 

II.  4460نتحدث عن الحملة االنتخابية لرئاسيات سواآلن 
حملة المترشح الحر عبد  لتغطية ماهي االستراتيجيات التي اعتمدها الحزب -0

 العزيز بوتفليقة؟
 

III. من خالل  4460نتحدث عن الحملة االنتخابية لرئاسيات وف أما اآلن فس
 الموقع االلكتروني الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني؟ 

 العام للموقع الشكل  أ
 الفترة؟كم كان عدد زوار الموقع في تلك   -0
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ع الرسالة )نص، صورة، قو م تحديد ليها فيإدون ستنالمعايير التي تماهي   -4
في  عموديا ]يمين، وسط، يسار[]أعلى، مركز، أسفل[ أفقيا فيديو، صوت( 

  ؟الصفحة األولى ام الثانية
رة تبين لنا أن وثي-في فترة الحمالت االنتخابية–من خالل مالحظتنا للموقع   -3

وع الثاني مكثفة في األسب ملة كانت الوثيرةاختلفت ففي بداية الحية المضامين تغط
 انخفضت وارتفعت في األيام الثالثة األخيرة ما تفسيركم لذلك؟

أن اليوم التاسع عشر من الحملة رشيف األطالع على االلنا من خالل  اتضح -2
ما  4102أبريل  04و 01والواحد وعشريين معطل حسب التقدير الزماني يوم 

 تبريركم لذلك؟
 

 التفاعلية ب
ي لم يظهر فلكنه  لخلق التفاعلوصل لقد استحدثتم أثناء الحملة ركن همزة  -0

 عمل به؟الة يكيفأرشيف ممكن أن تشرح لي 
 وكيف تعاملتم مع التفاعلية في هذا الركن؟ -4
 لماذا ال تظهر التعليقات في ركن أضف تعليق للجمهور؟ -3

 

 الملتيميديا ت
)رسائل، بيانات حزبية، خطب مكتوبة  تعتمدون عليها؟ما طبيعة النصوص التي  -0

 في سياق الحمالت؟
 يتم توظيفها؟ )صور فتوغرافية، كاريكاتير، رسومات(ما طبيعة الصور التي   -4
 خابية؟تهل تستخدمون تسجيالت صوتية أثناء الحملة االن -3
ثناء الحمالت االنتخابية؟ )كثيرا، ماهي نسبة اعتمادكم على الفيديوهات ا  -2

 .، قليال(امتوسط
 

 


