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 القنوات االتصالية لمحمالت االنتخابية
 د. ابوبكر مبروك الغزالي

 جامعة بنغازي / كمية اإلعالم
 مقدمة 

القنوات االتصالية دور إعالـ المواطنيف بشاف األحزاب السياسية  ىتتول   
. وقد تشكيؿ الرأي العاـ  لدي الناخبيفواإلسياـ في المتنافسة، وبرامجيا والمرشحيف 

جانب الييئة اإلدارية مواد تثقيؼ وتوعية لمناخبيف يتـ تقديميا مف  يشتمؿ ذلؾ عمي
، أو قياـ وسائؿ االتصاؿ مف وضع أنشطة توعوية مف جانب الييئة لالنتخابات

  .اإلدارية لالنتخابات
ت االنتخابية يتمثؿ في عاـ مف القنوات االتصالية خالؿ الحمالواليدؼ ال

. ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ ـ ونشر الصورة النزيية والمحايدهاإلعالالتقرير و 
إجراءات معينة مثؿ تخصيص أوقات بث إذاعي أو تمفزيوني فيما بيف جميع  ذإتخا

بارية ومناظرات غير إخأو خبارية نزيية وتقارير إخبارية األحزاب والمرشحيف، برامج إ
، ومف الميـ لمغاية في البداية ضماف  حؽ كؿ حزب أو مرشح عف قادة األحزاب

لالتصاؿ مع أي وسيمة إعالمية سواء في المناظرات أو برامج المناقشات أو 
، وعمى أف يتـ نمائية أي البرامج غير اإلخباريةالعروض الترفييية واألفالـ السي

الية في الحمالت االنتخابية وفؽ القوانيف واألنظمة المتعمقة استخداـ القنوات االتص
بالمؤسسات اإلعالمية في الحمالت االنتخابية سواء في توزيع الوقت والمساحة 

عف األلفاظ  االنتخابية أو النفقات واالبتعادالمخصصة واإلعالف عف الدعايو 
، وينبغي عمى يةصالوالكممات المؤَدية وخطاب التشيير في مختمؼ القنوات االت

المرشح السياسي أف يكوف عمى دراية بالقنوات االتصالية الموجودة في المجتمع 
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المحمي والتي يتاح لو أف يستخدميا في حممتو االنتخابية ومف القنوات االتصالية 
  :جتمعنا المحمي يمكف ذكرىا باالتيالمتاحة في م

 :أواًل : االتصال المباشر
ويقصد بو العممية التي يتـ بمقتضاىا تبادؿ المعمومات واألفكار واالتجاىات بيف 

قنوات وسيطة األشخاص بالطريقة المباشرة وجيا لوجو وفي اتجاىيف دوف عوامؿ أو 
ؿ يبعضيا وجيا ، حيث يصبح المرسؿ والمستقبؿ عمى اتصاأو وسائؿ نقؿ صناعية
سرعاف ما سالة معينة إلي المستقبؿ ، فبينما يرسؿ المرسؿ ر لوجو في مكاف محدد

،وىكذا يحدث  والمستقبؿ مرسالً  لؾ يصبح المرسؿ مستقبالً ذيتمقي استجابة عمييا وب
، ودائما ما يقفز االتصاؿ المباشر والشخصي إلي الذىف (1)التفاعؿ بيف الطرفيف

، وليست االتصاؿ تأثير في إقناع الجميور عندما يثأر سؤاؿ حوؿ أفضؿ أنواع
أفضمية االتصاؿ المباشر في إحداث اإلقناع والتأثير مقصورة عمى مجاؿ بعينو بؿ 
أنو يحتمؿ المكانة نفسيا في المجاالت المختمفة كاإلقناع بشراء سمعة أو اإلقباؿ 

، ومف أو دولة أو حزب أو برنامج سياسي عمى خدمة أو تحسيف صورة شركة
يدركوف أف االتصاؿ المباشر مفيد الواضح أف المشتغميف بالعمؿ السياسي والعاـ 

جميور لبرامجيـ وخططيـ وميـ في حمالتيـ السياسية واالنتخابية وكسب  تأييد ال
، ألنو يمكنيـ مف تحقيؽ اإلقناع الذي يعد شرطا ميما لتحقيؽ أىداؼ وشخصياتيـ

، وترجع قدرة االتصاؿ خاصة في المجتمعات الديمقراطية مثؿ ىده الحمالت
 (2)يؽ أىداؼ القائـ باالتصاؿ إلى تمتعو بعدة مزايا أىمياالمباشر في تحق

 .مف المرسؿ إلي المستقبؿ وبالعكس توافر ميزة حدوث االتصاؿ في اتجاىيف -1
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حدوث رجع صدي فوري ومباشر في الموقؼ االتصالي بشكؿ يمكف القائـ  -2
باالتصاؿ مف معرفة صدي الرسالة عند المستقبؿ وتوجيو االتصاؿ عي أساس 

 .يساعد عمى إحداث التأثير المنشوددى  مما ىذا الص
إمكانية توجيو الرسالة إلي الجميور المستيدؼ مباشرة مما يجعؿ في اإلمكاف  -3

 .طبة كؿ جميور بالمغة التي يفيميامخا
 .تمد عمى ميارات القائـ  باالتصاؿيعطي فرصة لممناقشة والتوضيح ويع  -4
النموذجي مع الفرد الذي  يستطيع القائـ باالتصاؿ أف يحقؽ أىدافو بتصرفو -5

  .يتصؿ بو
إمكانية االستفادة مف عالقات القربى وروابط الصداقة فميس مف السيؿ انصراؼ  -6

 .رد عف حديثو مع قريب لو أو صديقوالف
يعد االتصاؿ الشخصي أقوي الوسائؿ وأشدىا إقناعًا في تقديـ أو عرض رسالة ما  -7

 .قترف بقوة شخصية القائـ باالتصاؿوخاصة إذا ا
تعد الكممة المنطوقة أكثر فاعمية وتصديقًا في المجتمعات النامية مف الكممة  -8

 المطبوعة ولذلؾ يثؽ الناس في االتصاؿ المباشر أكثر مف االتصاؿ الجماىيري.
تشير وقائع التاريخ االجتماعي والسياسي لمشعوب أف الدعوات االجتماعية  -9

الفكري واالجتماعي لمبشر قد الكبرى التي لعبت دورًا حاسمًا في مسار التطور 
بدأت وقويت وازدىرت مف خالؿ عمميات االتصاؿ الشخصي التي قاـ بيا 

 الداعية الرائد .
توافر عنصر التمقائية ،ففي المواقؼ االجتماعية العادية غالبًا ما يتـ االتصاؿ  -11

بطرؽ غير رسمية تتسـ بوجود عالقات شخصية في إطار مواقؼ اجتماعية 
 .(3)وفيـ الرسالة مواتية إلدراؾ
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قيد المستمع وقد ويري البعض أف أبرز ما يؤخذ عمى االتصاؿ الشخصي أنو ي      
، فاذا كاف مف السيؿ الخروج عمي بقية وسائؿ اإلعالـ بإدارة مفتاح يثير الممؿ لديو

جياز الراديو أو التمفزيوف أو غمقو فإف المستمع في االتصاؿ الشخصي يجد 
وج عمى المتكمـ وترؾ القاعة أو االجتماع عندما يداىمو صعوبة وحرجا في الخر 

 (4)شعور بالممؿ
 والمقاءات لحديث الشخصي،عدة أشكاؿ منيا ا االتصاؿ المباشر يتخذو      

المناقشات والخطب الرسمية ومؤتمرات المائدة المستديرة وغيرىا  وقد واالجتماعات و 
البورت عدة تجارب لقياس قوة كؿ شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ   أجري كانتريؿ

المباشر وتوصال إلي أف المحادثة الشخصية تأتي في المرتبة األولي تمييا 
 (5)المناقشات الجماعية ثـ المقاءات واالجتماعات

ويمكف توضيح بعض الجوانب التي تبيف كيفية توظيؼ االتصاؿ الشخصي لخدمة 
 (6)حو التاليالمشرح السياسي عمى الن

 االستفادة من عالقات القربى والصداقة : -1
فيد في عالقاتو تتيح وسيمة االتصاؿ الشخصي لممرشح السياسي أف يست       

، حيث ينتفي عف القريب أو الصديؽ قصد إحداث تأثير ضار بأقاربو وأصدقائو
ومف ىنا يستطيع المرشح أف  ،ديؿ سموكو بوجو تتعارض مع مصالحوبالمتمقي أو تع

وي قرابتو وأصدقائو ومعارفو ثـ يطمب منيـ استخداـ قنوات االتصاؿ ذيقنع 
  .الشخصي إلقناع غيرىـ بشخص المرشح وأىدافو وبرنامجو االنتخابي

استخداـ االتصاؿ المباشر لتشكيؿ الصورة الشخصية االيجابية لممرشح حيث  -2
أف شر وجيا لوجو مع جميور الناخبيف يستطيع المرشح مف خالؿ المقاء المبا
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قابؿ الناس بوجو باسـ ، فاذا مف المالمح اإلنسانية في شخصيتو يعكس العديد
، مف المباقة في الحديث وأظير قدراً ، وبدأ عطوفًا متواضعا وصدر منشرح

وعكس مقدرة عمى اإلصغاء واالستماع وتحمي بالصبر في مجاؿ الحوار 
وتبرمًا ، فال شؾ أنو سيكوف صورة ايجابية عف والمناقشة فمـ يظير ضيقًا 

 .جديرة باالحتراـ والثقة والتقديرشخصية 
 :االتصال الجماهيري وتعميق أثرها تأكيد المعاني التي يحممها -3

يفة ، فقد ينشر إعالنًا صحفيًا في صحلمرشح السياسي االتصاؿ الجماىيرييستخدـ ا
لمرشح االتصاؿ الشخصي وحصؿ عمى ، فاذا استخدـ ابأىـ بنود برنامجو االنتخابي

فرصة مالئمة لكي يقدـ البياف العممي عمى صحة البيانات والمعمومات التي قدميا 
اإلعالف الصحفي ،ولو فرضنا أف اإلعالف ذكر أف المرشح يتصؼ بالتواضع فاذا 
بدا المرشح مف خالؿ المقاء المباشر يحتـر الكبير ويعطؼ عمى الصغير ويخالط 

مضموف االتصاؿ الجماىيري مع االتصاؿ المباشر بشكؿ يعود بالنفع  الناس تطابؽ
 عمى المرشح 

 بين :0تحقيق االتصال ذي االتجاهين مع الناخ-4
يستطيع المرشح السياسي أف يستخدـ االتصاؿ الشخصي بشكؿ يمكنو مف الحديث 

 الي ناخبيو واالستماع إلييـ ، والشؾ أف ىذا الوضع يحقؽ جممة مف الفوائد :
 .يمكف المرشح مف شرح برنامجو االنتخابي 
  يستطيع المرشح مف خاللو أف يعرؼ احتياجات الناس ومطالبيـ بشكؿ يجعؿ    

 المرشح يتعرؼ عمى أحواؿ مجتمعو المحمي ومشكالتو .
 . يمكف أف يدرؾ المرشح أراء الناخبيف ومقترحاتيـ حوؿ برنامجو االنتخابي 
 مياـ اتصالية .اكتشاؼ المرشح لمؤيديو وتكميفيـ ب -4
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يستطيع المرشح السياسي مف خالؿ  حديثو وحواره مع ناخبيو أف يكشؼ  -5
بعض اإلفراد  المقتنعيف بو والمؤيديف لو ثـ يختار مف بينيـ أكثرىـ قدرة عمى القياـ 

ينة في االتجاه الذي يخدـ بمياـ اتصالية ويكمفيـ بالحديث إلفراد أو جماعات مع
 .أىدافو

 :لجمعيثانيًا: االتصال ا
االتصاؿ الجمعي نمط اتصالي يوجو فيو المتحدث كالمو لعدد كبير مف الناس إلي 

، ومف أوضح األمثمة عمي االتصاؿ درة المرسؿ عمى إسماع المستقبميفحد يرتبط بق
سب أىمية الجمعي الخطابة سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية فإنيا تكت

لقبوؿ يعود بنا إلي عصر ليا رصيدًا مف اف إخاصة في البيئة العربية، حيث 
بالخاطبة كانوا  ،تيا النابعة مف حاجة العرب إلييا، فقد كانت ليا مكانالجاىمية

، كما كانت اءيحرضوف عمى القتاؿ استثارة ليـ  وبيا كانوا يدعوف لمسمـ حقنًا لمدم
، وصور (7)ضرورية ليـ في اجتماعاتيـ وفي القياـ بواجباتيـ في السفرات والوفود

 :(8)االستفادة مف االتصاؿ الجمعي لصالح المرشح السياسي يمكف تحديدىا في
مزاولة المرشح لمخطابة في جماعات مف الناس أف كاف مف المجيديف ليا ، كما  -1

 .صاره المؤىميف لذلؾ ممف يجيدونياأنو مف ممكف أف يستعيف ببعض أن
ء المعروفيف في المجتمع تنظيـ لقاءات أو ندوات شعرية يدعي ليا بعض الشعرا -2

 المحمي تحت رعاية المرشح .
بوسع المرشح السياسي أف يستخدـ التجمعات الجماىيرية فيمكنو الذىاب بنفسو  -3

أو مف خالؿ مندوبيو إلي مواقع التجمعات الجماىيرية كاألندية والمصانع 
، لالتصاؿ بالجماىير واإلفراد في لنقابات المينية المختمفة وغيرىاوالمقاىي وا
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يده وكسب تعاطؼ مواقع عمميا أو إقامتيا لشرح برنامجو االنتخابي والدعوة لتأي
 ، كما تعد المؤتمرات والندوات الوسائؿ المستخدمة فيالجماىير إلي صفو

، حيث تناقش في المقار االنتخابية العديد مف الدعاية لممرشحيف في االنتخابات
 زمو والموضوعات المحورية بيف المرشحيف والسياسييف القضايا الال

ىناؾ العديد مف وسائؿ االتصاؿ التقميدية التي يمكف لممرشح السياسي أف يستخدميا 
 (:9)ضمف االتصاؿ الجمعي منيا

: الشؾ أف المشاركة فييا لتقديـ التينئة أو العزاء يطبع عنو صورة األفراح والمآتـ-1
حزانومع مجتمعو ايجابية أساسيا التفاعؿ   .ومشاركتو غيره في أفراحو وا 

:الشؾ أف تواجد المرشح السياسي فييا يؤكد مشاركتو المناسبات واألعياد الدينية -2
 االجتماعية ويطبع عميو صفة التديف واحتراـ المشاعر الدينية.

، ويمكف مًا لممواطنيف والسيما الشبابيم : وىي ممتقيالنوادي والساحات الشعبية -4
جراء الحو  ارات معيـ والرد لممرشح لقاء أعضائيا وشرح برنامجو االنتخابي وا 

يار الجوانب اإلنسانية في ، واستغالؿ فرصة تواجده إلظعمى استفساراتيـ
 .شخصيتو

 :المفظيثالثًا : االتصال غير 
االتصاؿ غير المفظي يقصد بو ذلؾ النوع مف االتصاؿ الذي تستخدـ فيو التصرفات 

، ويمكف استخداـ (10)وتعبيرات الوجو والصور وكميا رموز لمعاف معينةواإلشارات 
 :(11)المرشح السياسي لبعض أشكاؿ االتصاؿ غير المفظي عمى النحو التالي

ه ذ، فيقابؿ الناس واالبتسامة تعمو وجيو: حيث يمكف لممرشح أف ياالبتسامة -1
، فالوجو يقوؿالمرشح وتقبميـ وسماعيـ لما ليا أىميتيا في إقباؿ الناس عمى 
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، واالبتسامة تفصح عف يبعث في اإلنساف الراحة والسرور الباسـ مف شأنو أف
 انفراج األسارير وانشراح الصدور.

باؿ المعاني واأللفاظ : تستخدـ اإلذف في استقنقؿ المعني عف طريؽ األذاف -2
، ويمكف لممرشح السياسي أف ما يمكف أف تكوف أداة نقؿ لممعني، كمف المتحدث

دميا بشكؿ يعطي الجميور إحساسًا باىتمامو وبحديثو مف خالؿ اإلصغاء يستخ
 .غ مف حديثولممتحدث حتى يفر 

: حيث يمكف لممرشح استخداـ اليد بطريقة تشعر نقؿ المعني عف طريؽ اليد -3
 الناس بالود والحب والتقدير فيبدأ مف تحية السالـ ويصافح مف يمقاه .

ؿ المرشح أف يربط رمزه االنتخابي استخداـ الرمز االنتخابي: حيث يحاو  -4
عمى  بالعديد مف المعاني االيجابية كالعطاء وخدمة الجميور والقوة والقدرة

 .التحمؿ  والحفاظ عمى العيود
 رابعًا: التمفزيون: 
 :(12)يتمتع التمفزيوف بالعديد مف المزايا اإلعالمية أىميا 

، وسائؿ االتصاؿه أكثر مف غيره مف يتمتع بقدرة أكبر عمى جذب االنتبا -1
 ألنو يجمع بيف الصورة والصوت ويعتمد عمى حاستي السمع واإلبصار.

خداميا في يؤكد عمماء النفس أنو كمما زاد عدد الحواس التي يمكف است -2
 .يـ الفكرة وتثبيتيا في ذىف الفردذلؾ إلي تدع ىاستقباؿ فكرة معينة أد

ي تحقيؽ درجة ف تتفوؽ الوسائؿ السمعية البصرية عمى الوسائؿ اإلخري -3
 اإلفراد الديف يتعرضوف لمضمونيا. ىعالية مف التذكر لد

ويوفر اإلحساس  ،ادة اإلعالمية في نفس زمف حدوثيايقدـ التمفزيوف الم -4
 ، وال يتطمب استعدادات خاصة ومواعيد محددة.الجماعي بمشاىديو
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ف يسمح بأساليب متعددة إ مة حيثيميعتبر التمفزيوف وسيمة إعالنية  -5
 .تبدو األشياء واقعية إلي حد كبير، ويستخدـ األلواف فديـلمتق
 ، فأصبح المشاىد عمى استعدادبمرور الوقت ميزة الصدؽاكتسب التمفزيوف  -6

، وتنبع ىده الميزة مف اعتماده عمى الصورة التصديؽ ما يشاىده في التمفزيوف
 .الوسائؿ المقنعة أكثر مف الكممة التي تعتبر مف

، وىو يعتبر مف أكثر الوسائؿ كافة المستويات التعميميةمفزيوف يخاطب الت -7
 إقناعًا لألمييف حيث يقدـ توضيحًا عف طريؽ الصوت والصورة .

يستأثر التمفزيوف بانتباه المشاىد ونظره الموجو إلي التمفزيوف وذلؾ عمى  -8
 عكس الراديو التي يمكف االستماع إلييا أثناء القياـ بعمؿ آخر.

، حيث يستطيع اصة في مجاؿ االنتخابات السياسيةمية خويكسب التمفزيوف أى -9
 أف يوثؽ الصمة بيف الجميور والشخصيات السياسية، ولذا أصبح التمفزيوف مف أىـ

ف واألحزاب السياسية لكسب ثقة الجماىير و األدوات التي يمجأ إلييا المرشح
بمختمؼ ألواف ، فمف المؤكد أف لمتمفزيوف ارتباطًا (13)واحتوائيـ في االنتخابات

النشاط السياسي، فيو يعمؿ مثال عمى توعية الجميور بواجباتو في المشاركة 
، وكثيرًا ما يظير السياسيوف عمى شاشتو في لسياسية خصوصًا أوقات االنتخاباتا

، فضال عف أف كثير مف البرامج لشرح برامجيـ االنتخابية برامج وأحاديث
ويتبايف تأثير ىذه البرامج باختالؼ الفئات ، لتمثيميات تتضمف توجييًا سياسياً وا

المشاىدة لمبرامج ومدي التحاميا وانفعاليا باألحداث السياسية ومدي معموماتيا 
 (14)المسبقة

 

 

 
 



 قنوات االتصالية لمحمالت االنتخابيةال              العدد الثاني –مجمة كمية الفنون واإلعالم 
   

958 

 

 خامسًا: اإلعالن الصحفي :
يستطيع المرشح السياسي أف يستخدـ اإلعالف الصحفي حيث تتميز الصحؼ بعديد 

 (:15)مف المزايا أىميا
 يختار الوقت والمكاف المناسب لمقراءة مما يضفي عمييا  قارئ الصحيفو

 صفة الخصوصية.
 اصيؿ الدقيقة والموضوعات الطويمةالمقدرة عمى عرض التف. 
 .إتاحة الفرصة أماـ القارئ لقراءة الرسالة عديدًا مف المرات 
 عالمية والرجوع إلييا في أي وقتاالحتفاظ بالمادة اإل. 
  عيات متعددة مف الجماىير ألف كؿ زاوية تقديـ مضاميف متنوعة تجذب نو

تيـ نوعية معينة مف القراء ، ويري د. صفوت العالـ أف اإلعالف الصحفي 
المستخدـ لخدمة المرشح السياسي يمكف استخدامو في األغراض 

 :(16)التالية
 .ػ الدعاية المباشرة لممرشحيف

ي يعقدىا المرشح تػ دعوة الناخبيف لحضور المقاءات أو الندوات أو المحاضرات ال
 .بمقره االنتخابي

 ػ الرد عمى الشائعات واإلكاذيب والدعاية المضادة .
 ػ زيادة الوعي االنتخابي والتأكيد عمى بعض المبادئ والقضايا االنتخابية اليامة.

 ػ تقديـ المرشح الفائز الشكر لناخبيو والمسانديف لو.
 )اإلنترنت ( في الحمالت االنتخابية.توظيؼ تكنولوجيا شبكة المعمومات الدولية 
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تمثؿ الحمالت االنتخابية لممرشحيف السياسييف أو األحزاب عبر شبكة المعمومات 
ياسية وخاصة في الدولية بعدًا جوىريًا في المنافسة السياسية بيف األحزاب والقوي الس

لتي ، وقد مرت الحمالت االنتخابية السياسية بعدد المراحؿ اأوقات االنتخابات
 اختمفت حسب األدوات التي كانت متاحة وقتيا وحسب طبيعة استخدميا في تسويؽ

، وفي ىذا الجزء مف البحث سوؼ نتناوؿ تاريخ صورة األحزاب السياسية ومرشحييا
حمالت التسويؽ السياسي عبر شبكة المعمومات الدولية مع تناوؿ العوامؿ التي 

األدوات التي تستخدـ في التسويؽ كما يتـ التطرؽ ألىـ  –ساعدت عمى بروزىا 
السياسي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي والمواقع المتخصصة في تبادؿ 
الفيديوىات وأيضًا المجموعات اإلخبارية ولكؿ أداة منيا خصائصيا التي تميزىا مف 

 (17)حيث طرؽ التواصؿ مع الجميور مف خالليا
 تاريخ الحمالت االنتخابية عبر االنترنت :

 1986بداية استخداـ شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( في السياسة لعاـ  يرجع  
 عندما قامت بعض المنظمات السياسية باستخداـ البريد االلكتروني لمترويج ألنشطيا 

تـ إطالؽ أوؿ متصفح لشبكة المعمومات الدولية الذي  1994وفي يناير مف عاـ 
ـ بعض المرشحيف السياسييف اوبعدىا ق –احتوي عمى بعض إشكاؿ الجرافيؾ 

مف DianeFeinshtein  مواقع إلكترونية ليـ مثؿ السيناتور دياف فينشتايف بإطالؽ
دورارد كيندي   1996، وفي عاـ مف ماشوستس Edward  Kennedyكاليفورينا وا 

 أصبح استخداـ المواقع الكترونية شائعًا أكثر في الواليات المتحدة األمريكية
وقد مثمت االنتخابات في الواليات المتحدة  ،وبريطانيا وعديد البمداف األخرى

األمريكية عمي مدار تاريخ الحمالت السياسية عبر شبكة المعمومات الدولية النموذج 
 .(18)في استخداـ وتطوير األدوات التسويقية الجديدة
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لكترونية بعد أف غيرت شبكة المعمومات الدولية مفيـو السياسة اإل 2111وفي عاـ 
أصبحت وسيمة لمتبرع المالي لصالح الحمالت مف خالؿ بطاقات االئتماف مثمما 
فعؿ جوف ماكيف المرشح لنيؿ تسمية الحزب الجميوري في انتخابات الرئاسو 
األمريكية مف استخداـ شبكة المعمومات الدولية ألجؿ جمب األمواؿ الالزمة لحممتو، 

، حيث نجح في جمع ما يقارب مف نصؼ مميوف الشأف حقؽ نجاحًا قياسيًا في ىداو 
الييف مف الدوالرات ، ووصؿ ىذا إلي عدة مالر بعد جولة نيوىامبشير األوليةدو 

، كما تـ استخداـ الموقع اإللكتروني لتنظيـ المتطوعيف كؿ حسب بنياية حممتو
يـ وتـ واليتو وأيضا إلبالغيـ  بمعمومات عف األحداث المقبمة وإلجراء حوارات مع

وصؼ ظاىرة ماكيف عبر الويب في تمؾ االنتخابات بأنيا حالة لتحقيؽ الحشد عبر 
 .(19)الويب
الدي تمكف مف  Howard   Deanبرزت حممة ىاورديف  2114وفي عاـ      

استثارة حماس مؤيديو عبر شبكة المعمومات الدولية مف خالؿ استخداـ المدونات 
وحمالت الرسائؿ المكثفة عبر البريد االلكتروني والنقاشات التي تدور عبر 

يتمقي الدعـ   Deanوسرعاف ما صار ديف  –مجتمعات شبكة المعمومات الدولية 
، وأصبحت ة مف آالؼ الناس في أنحاء البالدليالسياسي بما في ذلؾ التبرعات الما

وسائؿ اإلعالـ الرئيسية تيتـ بأخباره بعد النجاحات التي حققيا في تمويؿ حممتو 
وتعاظـ شعبيتو  عبر الشبكة ، ومع أنو خسر في النياية ترشيح الحزب الديمقراطي 

ساعدت في  لو إال أف تقنياتو التنظيمية الناجحة عبر شبكة المعمومات الدولية قد
تطوير البنية التحتية عبر الشبكة لمناشطيف الميبرالييف لكي يحتشدوا في سبيؿ قضايا 

 .(20)أخري
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ظير اتجاىاف جديداف في  2116ومع حموؿ انتخابات الكونجرس في عاـ       
شبكة المعمومات الدولية قدما األمثمة عمى األشياء التي يمكف أف تحدث خالؿ دورة 

انفجار في مايوصؼ أحيانًا  ، فقد حدث أوؿ  ـ2118بمة في العاـ نتخابات المقاال
بالمحتوي الذي يولده المستخدموف وىو نوع مف المواد التي قاـ اليواة بإنتاجيا عبر 
الشبكة منيا النصوص والصور الفوتوغرافية والمواد السمعية وأشرطة الفيديو ومف 

وىذا المحتوي الذي يولده   Youtubeواليوتوب   Flickerأمثمة مواقعيا فميكر 
المستخدموف لـ يكف ليصبح قوة رئيسية في السياسة عمى شبكة المعمومات الدولية 
لوال ظيور اتجاه كاف في غاية األىمية وىو تنامي حجـ الشبكات االجتماعية عمى 

وماي  Twitterوتوتير   Facebookشبكة المعمومات الدولية مثؿ الفيس بوؾ 
مف ىذه االتجاىات  2116استفاد المرشحوف خالؿ حممة ، وقد Myspaceسبيس 
الجتماعية في إنشاء صفحات تحتوي سيرتيـ الذاتية عمى مواقع الشبكات ا اوبادرو 

بتحميؿ إعالنات انتخابية دعائية عمى ىذه   يـبعضالرئيسية في حيف قاـ 
 (.21)المواقع
أخذ المرشحوف في إنشاء شبكة عالقات اجتماعية مكرسة  2118وفي عاـ       

خصيصًا لحمالتيـ االنتخابية وتميز المرشحاف الديمقراطياف باراؾ أوباما وجوف 
ىذه الوسائؿ مف أجؿ أدواردز بشبكة كؿ منيما االجتماعية الواسعة وقد استعمال 

الناخبيف أيضا فالمرشح مف ، ومف أجؿ توفير الدعـ المالي مف قبؿ حشد مؤيدييما
كؿ الحزبيف السياسييف الرئيسييف قد تبنو خدمة الفيديو عبر شبكة المعمومات الدولية 
حتى أف بعضيـ قد ذىب بعيدًا الي درجة أنو أختار استعماؿ خدمة الفيديو عبر 
الشبكة كوسيمة إلعالف ترشيحو واستطاع المرشح الديمقراطي أوباما والجميوري 
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تسمية أحزابيـ ألنيـ استطاعوا التواصؿ بشكؿ جيد مع الناخبيف مف ماكيف نيؿ 
 .(22)خالؿ قصصيـ اإلخبارية وأحاديثيـ ومواقعيـ اإللكترونية

ثانيًا: العوامل التي تفسر أسباب ظهور الحمالت االنتخابية عبر شبكة المعمومات 
 :(23)الدولية
وا انخفاض مستويات المنتقدوف والمؤيدوف لفكرة الديمقراطية التمثيمية الحظ -1

االىتماـ السياسي والمشاركة السياسية والتصويت االنتخابي والثقة في 
األنظمة السياسية ويضاؼ ليذا النمو المتزايد لمعالـ الفردية وحرية االختيار 

ف ليقوموا يويض آخر التي تعني أف المواطنيف قد أصبحوا أقؿ رغبة في تف
الدولية مكنت أفراد الجميور مف التعبير ، وشبكة المعمومات بالتعبير عنيـ

 عف أنفسيـ وتوصيؿ أصواتيـ إلي  صناع القرار مباشرة .
التقارب اإليديولوجي الواضح بيف األحزاب السياسية المعاصرة وأدي إلي  -2

ضعؼ مستوي التمايز في برامجيا ىذا التمايز الذي كاف يعطي كاًل منيا مزايا 
إلي البحث عف مصادر جديدة ليده المزايا نسبية وتنافسية معينة قد دفعيا 

، ومف ثـ اتجيت إلي توظيؼ  في الحمالت االنتخابية السياسية المطموبة
 تكنولوجيا شبكة المعمومات الدولية لكي تحقؽ دلؾ .

تمد شبكة المعمومات الدولية األحزاب والمرشحيف السياسييف بقدرة عمى زيادة  -3
، كما يزيد مف قدرتيا عمى إليوحجـ السوؽ السياسي الذي تصؿ وتوسيع 

االرتباط بالمؤيديف والناخبيف في المناطؽ التي ينخفض فييا حضور وتواجد 
 تمؾ األحزاب وممثمييا .
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تتيح تكنولوجيا شبكة المعمومات الدولية إمكانية التوجو لجماعات محددة مف  -4
خالؿ الصفحات المتخصصة عمى المواقع اإللكترونية لألحزاب أو مف خالؿ 

 لتوجو لمتجمعات االفتراضية عمى شبكة التواصؿ االجتماعي .ا
دارة موقع اإللكتروني  -5 رخص التكمفة التي تتحمميا المؤسسة السياسية إلنشاء وا 

، كما تسمح الشبكة لمقارنة مع وسائؿ اإلعالـ األخرىيحقؽ أىدافيا وذلؾ با
ية إلي لألحزاب والمرشحيف بتقديـ رسائؿ متكاممة غير محدودة بمساحة زمن

 الجميور المستيدؼ.
أدي اتساع نطاؽ استخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات إلي بروز  -6

، فالشريحة االجتماعية عية جديدة في المجتمعات المعاصرةتشكيالت اجتما
التي تممؾ ميارات استخداـ ىذه التكنولوجيا الجديدة في عمميا وفي حياتيا 

نة في ىده المجتمعات خاصة ت معيتنامي باستمرار وتضـ قطاعاتالخاصة 
أجؿ اجتذابيا  ،ومف ثـ فقد ازداد اىتماـ األحزاب والسياسييف بيا مفالشباب

، ومف ثـ كاف الوصوؿ إلييا مف خالؿ الوسائؿ المالئمة لممشاركة السياسية
، ومف ألسموب المالئـ لتحقيؽ ىدا اليدؼليا ولخصائصيا النوعية ىو ا
ة االجتماعية شكمت لغتيا وثقافتيا الخاصة ناحية أخري فإف ىذه الشريح

وبالتالي أصبح مف الضروري التواصؿ معيا مف خالؿ ىذه المغة والثقافة 
 .الدولية ىو المدخؿ المالئـ لدلؾ واالعتماد عمى شبكة المعمومات

 ثالثًا: أدوات الحمالت االنتخابية عبر شبكة المعمومات الدولية :
صاؿ مًا في تحقيؽ االتيمموقع اإللكتروني عنصرًا يمثؿ الالموقع اإللكتروني :-1

، وألف العالقات عبر شبكة المعمومات الدولية تعتبر بيف المرشح السياسي والجميور
عالقات شخصية فإف زائر الموقع يتجو نحوه مف أجؿ تمبية عدد مف االحتياجات 

االستراتيجيو التسويقية الفردية ويعتبر تحديد ىدؼ الموقع اإللكتروني ودوره بداخؿ 
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يـ في نجاحيا وبالتالي فإنو قبؿ أف يمًا يسمكمية لألحزاب والمرشحيف عنصرًا ال
يطمؽ المرشح السياسي أو الحزب موقعًا إلكترونيًا يجب أف يجيب عمى األسئمة 

 :(24)التالية
 عبر الويب؟  سياسي أو الحزب أف يكوف لو حضورلماذا يريد المرشح ال

 ىذا الموقع مع صورة المرشح أو الحزب؟وكيؼ يتفاعؿ 
 ماىو اليدؼ األساسي لمموقع اإللكتروني؟ 
 ؟سئوؿ الذي يتحكـ في محتوي الموقعمف ىو الم 
  نجاح ىذا الموقع في تحقيؽ كيؼ سيقيس المرشح أو الحزب مدي

 ؟أىدافو
وبالتالي فإف الموقع اإللكتروني يحقؽ عدة وظائؼ تتمثؿ في تمبية احتياجات       

، ومع يف المتأرجحيف والمتطوعيف وغيرىـجميور الموقع مثؿ الصحفييف والناخب
بعض المقاييس التي تزود القائميف عمى الموقع بتقارير عف مدي نجاح الموقع مثؿ 

، وأكثر مف ذلؾ فإف ، والبيانات الديموغرافية لمزوارعدد الزائريف والزوار المتكرريف
الحممة مف بناء الدعـ والمساندة لمحممة عمي  موقع الحممة يمكف المتطوعيف لصالح

مف أنشطة التسويؽ  لكتروني كثيرأرض الواقع ،كما تتـ مف خالؿ الموقع اإل
السياسي التي تمارس عمى أرض الواقع وعبر مكانة واحدة ، وىذا يقمؿ مف النفقات 

فالموقع المادية ويزيد مف كفاءة األحزاب والمرشحيف السياسييف مف أدائيـ ألعماليـ ،
اإللكتروني يقع في المنطقة الوسط بيف القوة الترويجية لممرشح أو الحزب والتسويؽ 

 (.25)المباشر ليا عبر ممثمييا
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يمكف أف تستند لو األحزاب وقد وضع بيرثوف وزمالئو خمسة عناصر كإطار عمؿ 
ف في الترويج لمواقعيـ اإللكترونية بيف مستخدمي شبكة و يف السياسيو والمرش
 .(26)ومات الدولية وتستخدميا في تحقيؽ أىدافيا وتتمثؿ فيالمعم
  خمؽ الوعي بوجود الموقع ويقصد بو خمؽ إدراؾ لدي الجميور بوجود ىذا

الموقع مف خالؿ اإلعالف عف اسـ الموقع وحث المستخدميف عمى دعوة 
 آخريف لتصفح الموقع.

 ليقوموا بالدخوؿ لصفحات ية ويعني جذب انتباه المستخدميف اإلتاحة والجاذب
الموقع واالتجذاب لصفحتو األولي مف خالؿ اإلتاحة والحضور في 
محركات البحث باإلضافة إلي جاذبية الموقع مف حيث التصميـ وسيولة 

 تصفحو وثرائو .
  التواصؿ مع المستخدـ وتشجيعو لمبقاء أطوؿ فترة داخؿ صفحات الموقع

تاحة ، مزايا الحوار مع الجميورفاعميةاإللكتروني مف خالؿ السمات الت ، وا 
 .تاجيا الجميور وتؤثر عميو مباشرةالمعمومات السياسية التي يح

  تحوؿ المستخدـ مف متصفح إلي داعـ لمحممة مف خالؿ تسييؿ االنضماـ
لمحزب وتوفير أشكاؿ مختمفة لمتطوع والعمؿ لصالح الحزب عبر الموقع 

 االلكتروني.
  تحديث وتطوير صفحات الموقع دائما بما يمبي استمرارية العالقة مف خالؿ

 احتياجات الجميور.
 (:27)ويتـ تحقيؽ مصداقية الموقع اإللكتروني مف خالؿ عدة خطوات ىي  

 سـ خاص او الحزب لجزء مف األمواؿ لتكويف استثمار المرشح السياسي أ
 بو بدال  المجوء الستظافو المجانية ، مما يزيد مف ثقة الزائر لمموقع .
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  وجود صفحة عمى الموقع تتضمف سيرة مختصرة لممرشح أو الحزب
 وأىدافو وسبب وجوده .

  كتابة بيانات التواصؿ مع المرشح السياسي أو الحزب مف رقـ الياتؼ
 وعنوانو وبريده  اإللكتروني ووضعيا في صفحة مستقمة تحمؿ اسـ "اتصؿ بنا ".

 لمتعمقة يوضح الموقع لمزوار سياسات االستخداـ والخصوصية ا
 بالمعمومات والبيانات التي يقدميا الزائر عف نفسو .

 البريد اإللكتروني : -2
ىو نظاـ يمكف بموجبو لمستخدـ شبكة المعمومات الدولية تبادؿ الرسائؿ مع مستخدـ 
آخر أو مجموعة مف المستخدميف مف خالؿ تخصيص مساحة مف السيرفر الخاص 

وبالتالي يكوف لكؿ مشترؾ مساحة فرعية بيـ لتكوف مخصصة لمبريد اإللكتروني 
بو الستقباؿ الرسائؿ اإللكترونية  اً خاص اً خاصة بو كما يعطي المشترؾ عنوان

 (28).والتواصؿ مع اآلخريف
 مميزات البريد اإللكتروني :

مكانية نشر بريد اإللكتروني بالسرعة الفائقة، انخفاض تكمفة االستخداـيتميز ال ، وا 
، وتتجو الحمالت التسويقية عبر البريد شخص في نفس الوقتلة إلي أكثر مف الرسا

ويسمح البريد اإللكتروني لممرشح  ،وني مباشرة إلي الجميور المستيدؼاإللكتر 
السياسي أف يوزع الرسائؿ بطرؽ مختمفة لتناسب احتياجات المتمقيف ويوفر المتابعة 

األشخاص الذيف الدقيقة لمحمالت بشكؿ واضح ومحدد تماما مف خالؿ معرفة عدد 
 .(29)فتحوا الرسالة وعدد األشخاص الذيف أعادوا إرساليا إلي أصدقائيـ

وتنعكس طبيعة وعالقة الحزب السياسي بأكممو مع المتمقي في العالقات عبر البريد 
اإللكتروني، كما يسيـ األسموب المستخدـ في كتابة رسالة البريد اإللكتروني في 
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اؿ سواء كاف متحفظا أو جادا أو رسميا أو ، ويعكس أسموب االتصرسـ صورتو
، كما تؤدي سرعة االستجابة مف المرشح أو ودودا شخصية المرشح السياسي عممياً 

، فالبريد اإللكتروني يطمؽ عميو إلي ترؾ انطباع ىائؿ لدي الجميورأو الحزب 
، حيث يمكف لممستخدـ في العصر الرقمي لممارسة السياسةالتطبيؽ الفاعؿ 

ئيسية لمموقع اإللكتروني لمقوائـ البريدية بسيولة مف خالؿ الصفحة الر  االنضماـ
، كما تطمب تروني إلرساؿ التحديثات لممستخدـ، كما يستخدـ البريد اإللكلمحمالت

بعض الحمالت األخرى بعض المعمومات ا"إلضافية إلرساؿ رسائؿ بريدية أكثر 
 .(30)تخصصا

كتروني خالؿ الحمالت االنتخابية األولي وتوجد مدرستاف الستخدـ البريد اإلل    
تستخدمو في إرساؿ عدد كبير جدا مف الرسائؿ اإللكترونية إلي جميور الناخبيف 

، وييدؼ ىذا ف لـ يتخذوا قرارىـ التصويتي بعد، أو الذيالمحتمميف بالنسبة لمحممة
خرى ، أما المدرسة األألفراد الذيف تصميـ رسائؿ الحممةاألسموب إلي زيادة عدد ا

فإنيا تميؿ إلي استخدامو في االتصاؿ فقط مع المسانديف والمؤيديف فعال لمحممة 
االنتخابية لتنظيـ جيودىـ مف أجؿ إقناع ناخبيف آخريف لالرتباط بالحممة أو التبرع 

 .(31)ليا
 المدونات :-3

ف أشكاؿ ، وشكؿ متصاؿ عبر شبكة المعمومات الدوليةىي وسيمة مف وسائؿ اال    
الموضوعات أو  ادؿ األفكار واآلراء حوؿ األخبارجماعات لتبالشبكات ينشوىا أفراد أو 
اـ اإلتاحة الفورية ، والتي يطرحيا الناشر عمى صفحاتيا بنظذات االىتماـ المشترؾ

االستدعاء الالحؽ مف أرشيؼ الرسائؿ والروابط النصية الفائقة دوف قيود عمى أو 
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ة والتعميؽ عمى الرسائؿ المتاحة ، وكذلؾ حريتو في التجوؿ حرية القارئ في المناقش
 .(32)بيف الروابط واستدعاء الرسائؿ والمداخالت السابقة

نتصؼ ، فمنذ مير مف الخطابات بديمقراطية النشروقد ارتبط التدويف في الكث     
د أحدثت ثورة في ، وبدأ أف شبكة المعمومات الدولية قالتسعينات مف القرف العشريف

وأخرجت الجماىير مف دورىا السمبي إلي دور أكثر المجاؿ االتصالي،
ث الحادي ،وطبقا لمعظـ التقديرات المختصة بتاريخ التدويف تعد أحدا(33)فعالية

ظاىرة التدويف السبب الرئيسي وراء تحوؿ األفراد إلي (ىي 2111عشر مف سبتمبر)
شاعرىـ تجاه اليجمات االنتحارية أو ، أما لمتعبير عف معمى الشبكة لسببيف

، كما كانت (34)الوصوؿ إلي المعمومات التي تحجبيا عنيـ وسائؿ اإلعالـ التقميدية 
( أيضا سببا مف أسباب ذيوع ىذه المدونات 2113الحرب األمريكية في العراؽ )

( 2113( مدونات لمحرب، وفي عاـ )2112ظيرت في عاـ )، حيث ىاوانتشار 
لمناوئيف لمحرب في الغرب لمتعبير عف مواقفيـ السياسية ومنيـ ظيرت مدونات ا

شييرة كمجمة مشاىير السياسة األمريكية مف أمثاؿ ىوارد ديف ، كما غطتيا مجالت 
، ىذا باإلضافة إلي أف استخداـ معيد آدـ سميث البريطاني فوريس في مقاالت ليا

 .(35)ليذه الوسيمة كاف لو دورة في تأىيميا
واقع المدونات في بناء مجتمعات افتراضية مف الكتاب والمشاركيف في وتسيـ م    

والذي يمكف أف   Biogshareالمواقع المرتبطة ببعضيا في تصنيؼ أو سجؿ واحد 
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يتزايد في التعميقات واآلراء حوؿ موضوع ما إلي الحد الذي يمكف وصفو بالعاصفة 
Blog storm(36). 

ولقد أصبحت المدونات أشبو باإلعالـ البديؿ ألنو يحوؿ اإلنساف نفسو إلي حالة 
فريدة فبعد أف كنا نري الرسالة اإلعالمية عمى أنيا مرسؿ   ورسالة ومستقبؿ أصبح 

فمزايا المدونات كثيرة مف  ،يصنع ىو الرسالة اإلعالمية بنفسوبمقدور أي أنساف أف 
، وفتح الباب أماـ الخوؼ لدي المواطنيف لنفسي وحاجز: كسر الحاجز اأىميا

، ر الشبكة مف خالؿ الظيور بأي اسـالتعبير عف الرأي مع إمكانية التخفي عب
، (37)والتفاعؿوالتواصؿ ، وتحقيؽ مفيوـ العالمية ونشر ال مركزية العمؿ السياسي

وقد استفادت المدونات مما أتاحتو تطبيقات وسائؿ اإلعالـ الجديدة مف توظيؼ 
مف خالؿ تقديـ نصوص مدعمة  Media  conversionخؿ الوسائط اإلعالمية تدا

، وكذلؾ يةبمقطات فيديو تتضمف مشاىد لحدث ما أو حوارات وتحقيقات تمفزيون
 ، إضافة إلي تعميقاتلوسائؿ إعالـ أخري ومواقع متنوعةممفات صوتية وروابط 

ـ وطرح القضايا ، وىو ما يثري حالة تقديالجميور وما يقدمونو مف مشاركات
والموضوعات المختمفة داخؿ ىذه المدونات لتكوف وسيمة إعالمية جديدة أكثر فعالية 

 .(38)وثراء
وتتميز النصوص التي تتضمنيا المدونات باالختصار والمباشرة واستخداـ    

ذا كانت غالبية الغوي عادي وعامي في أحياف كثيرة مستوي لمدونات  تنتمي إلي ، وا 
، فإف السنوات األخيرة شيدت ظيور صنؼ آخر يقوـ عمى الصورة الفئة النصية
، فظيرت المدونات الصورية متحركة إلي جانب النصوص المكتوبةالثابتة وال
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Photoblogs  والصوتيةAudioblogs  والفيديوViogs  (39)  ضافة إلي مدونات وا 
ت وتعتبر أشير المدونات التي ظيرت خالؿ الحمال Moblogsالياتؼ المتحرؾ 

االنتخابية األمريكية ىي مدونة ىاورد ديف المرشح لنيؿ تسمية الحزب الديمقراطي 
، حيث كاف ديف أوؿ مرشح ينشئ مدونة أطمؽ (2114الؿ  االنتخابات الرئاسية )خ

الية عبر مف إستراتيجيتو االتص ماً يموكانت جزءا  Blog   of  Americaعمييا 
، وكانت مدونتو ىي مركز الحممة واحتوت عمى أخبار شبكة المعمومات الدولية

مع الجميور حوؿ القضايا الحممة وأجندة أحداثيا وأنشطة المتطوعيف وحوارات 
، وقد تمؽ ديف عبر تمؾ المدونة اآلؼ التعميقات واستطاع أف يقؼ في المختمفة

 .(40)طميعة المتسابقيف في جمع األمواؿ لصالح حممتو بفضؿ تمؾ المدونة
 بكات التواصل االجتماعي :ش-4

تقوـ الفكرة الرئيسية لمشبكات االجتماعية عمى جمع بيانات األعضاء المشتركيف في 
شبكة واحدة ونشرىا عمنا عمى الشبكة حتى يتجمع أعضاء ذو المصالح المشتركة 

وصية التي ممف يبحثوف عف ممفات أو صور اعتمادا عمى صالحيات الخص
تعتمد الشبكات االجتماعية عمى تكنولوجيا عالية تتيح ، و يمنحيا المشترؾ لمزوار

، وتميزت ىذه المواقع كميا أو معظميا (41)مشاركة المستخدميف في محتويات الموقع
االشتراؾ المجاني في االستفادة مف  :جديدة في البناء واالستخداـ مثؿ بمعالـ

الخدمة،سيولة تشكيؿ الخدمة،  سيولة المشاركة في ىذه المواقع واالستفادة مف 
الجماعات االفتراضية وتحقيؽ المشاركة وتبادؿ لخدمة او الرأي أو الفكرة بيف 

، (42)بمواقع أخريلمموضوعات ذات االىتماـ المشترؾ األعضاء،سيولة بناء الروابط 
أكثر كـ   face bookوبات واضحا بعد أف بمغ عدد مستخدمي الفيس بوؾ 
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ؽ شبكات التواصؿ االجتماعي عبر شبكة أف سو  (43)( مميوف مستخدـ 811)
المعمومات الدولية ينمو بشكؿ كبير ويسد احتياجا ىاما لدي مستخدمي ىذي الشبكة 

 facebookمف صغار السف ،حتي أف مارؾ زوكيربرج صاحب موقع الفيس بوؾ 
تمقي عرضا لشرائو بمميار دوالر و المفاجأة ليست في قيمة الرقـ بؿ في رفضو 

أخري عديدة تقـو عمي فكرة إقامة العالقات االجتماعية مثؿ موقع ماي  وىناؾ مواقع 
،فإذا أخذنا في االعتبار طبيعة البنية Twitterوتويتر  Myspaceسبيس 

لممجتمعات العربية  وما تعانيو مف نقص في الحريات األساسية وال سيما حرية 
ات لممستخدميف الرأي والتعبير والتواصؿ يمكف أف ندرؾ أىمية مثؿ ىذه الشبك

العرب وخاصة صغار السف منيـ نظرا لما يعانونو مف سمطة أبوية مع ضعؼ 
التنظيمات  السياسية و االجتماعية القادرة عمي احتواء طاقاتيـ وقدراتيـ و في 
الوقت نفسو معاصرتيـ لالنفتاح اإلعالمي عبر مختمؼ الوسائؿ والقنوات مما أدي 

 (44) .لزيادة اإلقباؿ عمي ىذه المواقع
وقد لعبت مواقع الشبكات االجتماعية دورا بارزًا في االنتخابات األمريكية سواء مف 

يا في جمع ، أو عف استخدامامة عالقات بيف المرشح والناخبيفحيث توظيفيا في إق
تسخير طاقو مجتمع شبكو  ، فمثال نجح أوباما في فيالتبرعات لصالح الحممة

المعمومات الدولية مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ الفيس بوؾ 
facebook  وتويترtwitter  وماي سبيسmyspace  وخير مثاؿ لصالح حممتو ،

 2117في عاـ  لموقعو  facebookعمى ذلؾ ترؾ أحد موسسي موقع الفيس بوؾ 
يكف المرشح الوحيد الذي نجح في جمع ، كما أف أوباما لـ لينضـ لحممة أوباما

التبرعات مف خالؿ  قدرتو عمى التواصؿ مع مستخدمي شبكات التواصؿ 
االجتماعي فقد استطاع المرشح الجميوري روف بوؿ الذي أىممتو وسائؿ اإلعالـ 
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الرئيسية لوقت طويؿ فمجأ الى الشبكات االجتماعيو االفتراضيو إف يجمع أكثر مف 
 .  (45)مميوف دوالر في يوـ واحد 4.2نيا حوالي مميوف دوالر م 11
 ـ المجموعات اإلخبارية: 5
’ مة والخاصة مف خالؿ الحاسب اآلليىي عبارة عف نظاـ لتوزيع الرسائؿ العا   

ويعمؿ بنفس طريقو عمؿ المنتديات االلكترونية العامة وكؿ منتدى مف تمؾ 
ويمكف مف  (46)المشترؾ المنتدبات يتمحور حوؿ عدد مف المسائؿ ذات االىتماـ

شكميا األولي و الصور الثابتة  خالؿ المجموعة اإلخبار تبادؿ النصوص في
المتحركة ويمكف لممشترؾ الدخوؿ إلى مجموعات اإلخبار عف طريؽ البريد و 

ر مف ىده المجموعات مف االلكتروني الخاص بو وبعد ذلؾ يتمقى كؿ ما يصد
خبار و  ،ويمكف الى مشترؾ بشبكة (47)ر اىتماماتوبيانات ونحوىا في إطامعمومات وا 

المعمومات الدولية االشتراؾ  في مجموعو أو أكثر وقراءة إخبار المجموعات 
، كما تتميز بعض المجموعات (48)المشترؾ فييا ،وكتابة المقاالت في أي مجموعة

بأنيا تخضع لمرقابة في حيف تتيح معظـ المجموعات لممشتركيف حرية الرأي 
والتعميؽ عمى ماينشر وبعض المجموعات اإلخبارية تكوف عمى شكؿ نشرة توزع 

، ولعؿ التفاعمية مف "أىـ السمات التي المشتركيف عبر البريد اإللكترونيعمى 
عات اإلخبارية التي جعمت التواصؿ اإللكتروني يقترب ساعدت عمى انتشار المجمو 

 (.49)مف االتصاؿ الشخصي البالغ التأثير
واستخداـ المجموعات اإلخبارية كوسيمة لنشر الرسائؿ الخاصة بالمرشح أو    
، فكثير مف المجموعات اإلخبارية مرتبطة حزب السياسي ليس بالعممية السيمةال
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باء التدخؿ في محادثاتيـ ،مثؿ ىذا الرفض بعض وترفض محاوالت الغر ببعضيا 
يمكف أف يكوف لو ردود أفعاؿ مؤثرة عمى سمعة المرشح أو الحزب ، وتوفر 
المجموعات اإلخبارية عندما يتـ استخداميا بشكؿ مناسب فرصا معقولة الشتراؾ 
ذا قرر المرشح  الجميور الميتـ والنشط والذي يمعب دورا في تكويف الرأي العاـ ، وا 

الحزب السياسي أف يشارؾ في أحدي المجموعات اإلخبارية فمف األفضؿ أف تتـ أو 
دراسة وقراءة مجموعة مف المقاالت الخاصة بالمجموعة اإلخبارية عمى مدار عدة 
أياـ أو حتى أسابيع قبؿ أف يبدأ المرشح أو الحزب في إرساؿ الرسائؿ والمقاالت 

ؿ أفضؿ قبؿ اإلرساؿ في إظيار الخاصة بيا،ويساعد التعرؼ عمى المجموعة بشك
سموكيات جيدة وتجنب ىجوـ اآلخريف فالمجموعات اإلخبارية يمكف أف تمثؿ قيمة 

 .(50)مضافة لممرشح أو الحزب السياسي
 الفيديو عبر شبكة المعمومات الدولية : -6

تتمثؿ في مجموعة المواقع التي تتيح إمكانية عرض أي ممفات تتكوف مف مقاطع 
شبكة المعمومات الدولية دوف أي تكمفة مالية ، فبمجرد أف يقـو الفيديو عمى 

المستخدـ بالتسجيؿ في الموقع يتمكف مف رفع التحميؿ إلي أي عدد مف ىذه 
، كما يتمكف المشاىدوف مف إدارة حوار يراىا مالييف األشخاص حوؿ العالـالممفات ل

ة فضال عف تقييـ جماعي حوؿ مقطع الفيديو مف خالؿ إضافة التعميقات المصاحب
ممؼ الفيديو مف خالؿ إعطائو قيمة نسبية تعبر عف مدي أىمية ممؼ الفيديو مف 

 youtubeوجية نظر مستخدمي الموقع ، وأشير ىذه المواقع ىو موقع يوتيوب 
، وىناؾ العديد مف األمثمة والنماذج التي تـ فييا (51)2115فبراير  15الذي بدأ في 

مع يوتيوب  CNNحمالت االنتخابية فمثال نظمت قناة استخداـ تمؾ المواقع في ال
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Youtube  مناظرة شارؾ فييا المتنافسوف ممف يرغبوف في الفوز بتسمية الحزب
، واعتمدت تمؾ 2118ات الرئاسة األمريكية لمعاـ الديمقراطي ليـ في انتخاب

، بقطات فيديو ترسؿ إلي موقع يوتيو المناظرة عمي أسئمة يطرحيا المواطنوف عبر ل
كما استخدمتو المرشحة الديمقراطية ىيالري كمينتوف لإلعالف عف ترشحيا لممنافسة 

فظيرت في  2118عمى نيؿ تسمية الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لمعاـ 
بت المشاىديف قائمة "دعونا ، وخاطة جموس منزلياالفيديو جالسة عمى أريكة في حجر 

حوارا حوؿ أفكاركـ وأفكاري وببعض المساعدة في ، دعونا نتحادث، دعونا نبدأ نتكمـ
التكنولوجيا الحديثة سوؼ أجري محادثات مباشرة حية عبر فيديو شبكة المعمومات 

، فمقد أضافت مواقع الفيديو عبر الشبكة ا األسبوع ابتداء مف يوـ االثنيفالدولية ىذ
مف خالؿ  ، فالموقع يتـ استخداموئمة لمحمالت لموصوؿ إلي الناخبيفقدرة ىا

الحمالت السياسية كأداة لإلعالف السياسي وىذه الفيديوىات التي يتـ رفعيا عبر 
 .ير عبر الويب بيف جميور الناخبيفالموقع تنتشر وتدور بشكؿ كب
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