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ثوظيف وسائل إلاعالم في التسويق السياس ي وإلانتخابي
بهاءالدين احمد محمد
ْعم جٓىُت ؤلانالم ٗ ،لُت الخٓىُت ؤلاداسٍت  ،حامهت العلُماهُت الخٓىُت

خالصة البحث
أدث الخؿىساث اإلاخالخٓت في الخ٘ىىلىحُا ووظائل ؤلانالم الى حًُحر هام وحزسي نلى نملُت ؤلاجطاٛ
الجماهحري واإلاخلٓي بشٙل نام وخػىسه ودوسه في مجاالث نذة ومً اهمها الدعىٍٔ العُاس ي وخمالث
ؤلاهخخابُت.
ئن مً دواعي ؤلاهخمام بذساظت اإلاىغىم ،اإلاداولت لىغىح ُُُٖت جىقُِ وظائل ؤلانالم في مجا ٛالدعىٍٔ
العُاس ي وؤلاهخخابي ،ئغاَت الى ْلت ال٘خاب وألادبُاث واإلاطا دس التي جطذث له في اإلا٘خباث الهلمُت
وخاضت باللًت الهشبُت ،ما ٌعخلضم بالػشوسة  ،لخلمغ هزا الخٓل الهلمي واإلاهشفي اإلاهم وٍىَش لإلنالمُحن
وألاٗادًمُحن واليشؿاء اإلاذهُحن والعُاظُحن خبرة نلمُت وآَاّ واظو وواضح لٙي جشَو مً معخىاهم
وُٖاءاتهم في مجا ٛالخبرة ؤلانالمُت ونملُت الدعىٍٔ العُاس ي وجؿىٍش ئظهاماث َهلُت وهامت لخهضٍض
الهملُت ؤلاهخخابُت.
وحععى البدث الى ججاوص الخُعحر الػُٔ لىكشٍت الدعىٍٔ العُاس ي ،وَخذ آلاَاّ البدثُت أمام أؾش أوظو
لبرامج ؤلانالم والدعىٍٔ العُاس ي ،مو الترٖحز ودمج العُاظت وجىغُذ دوسها في خمالث ئهخخابُت .وم ً
أهم أهذاٍ البدث ،اإلاداولت لخُهُل نملُت الدعىٍٔ العُاس ي وؤلاهخخابي نً ؾشٍٔ ؤلاظخُادة مً جٓىُت
وظائل ؤلانالم ،وُُُٖت اظخخذامها في جل ٚالهملُت .ومً احل رل ٚاظخخذم الباخث في بدثه اإلاىهج
الىضُي.

املقدمة
جٓىم العُاظت نلى مماسظاث .جبٓى ماًشٍذ العاظت أن
ًبٓىه ،وجخُى وجلغى ماًشٍذ العاظت أن ًلًىه ،ومً ايلب
الؿشّ التي ٌعخخذمىجها لخدُٓٔ أهذاَهم وؾمىخاتهم هي
مخاؾبت نٓلُت الجماهحر وازاسة نىاؾُهم ومشانشهم ،الزي
ًمهذ وَعهل لهم للىضى ٛالى ماًشٍذون في الىاْو ورل ٚمً
خال ٛجىقُِ و اظخخذام وظائل ؤلانالم.
ونلُه ،الًمً٘ َهم العاظت بمهض ٛنً حعىٍٔ ألاَٙاس
وألاحىذة العُاظُت وخاضت ألاحىذة ؤلاهخخابُت نبر وظائل
ؤلاجطا ٛالجماهحريَ ،هي أظاظا جٓىم نلى الدعىٍٔ في ٗل
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حضئُت مً حضئُاتها والجىُ ٚننها البخت ،ولزا ًدشص
العُاظُىن دائما نلى العُؿشة نلى وظائل ؤلاجطاٛ
الجماهحري (ؤلانالم) التي هي هُعها وظائل الدعىٍٔ العُاس ي.
لزا ،أضبذ ومىز الهٓذًً اإلااغُحن عى ألاْل الدعىٍٔ
العُاس ي مطؿلخا ظائذا في أدبُاث الهلىم العُاظُت والتي
جٙىن َيها اإلاعاهذة الجماهح رًت نلى ْذس بالٌ مً ألاهمُت
للخُاف نلى اإلاىْو الجماهحري والعُاس ي لخضب مهحن في
العاخت العُاظُت.
ولٓذ ظمي هزا الىىم مً اليشاؽ حعىٍٓا ألهه أخز مً
الدعىٍٔ الخجاسي أخذر جٓىُاجه وأظالُبه ومٙىهاجه و مبادئه
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وؾىسها في خذمت مجا ٛالعُاس ي ٖدعىٍٔ ألاَٙاس واإلاششخحن
وأحىذة ظُاظُت لخضب أو ُٖان ظُاس ي مهحن في الخملت
ؤلاهخخابُت في مجخمو مهحن وفي َترة صمىُت مهُىت.
ول هبذ وظائل ؤلانالم في نطش الخذًث وفي مجخمو دًمٓشاؾي
دوسا مدىسٍا وملخىغا في مجا ٛالدعىٍٔ العُاس ي
وؤلاهخخابي وانؿاء َشضت رهبُت في بهث أهماؽ حذًذة مً
اإلاشاسٖت العُاظُت غمً أحىذة مخىىنت مً ؤلاهخماماث
وألاوشؿت .وٖزل ٚفي ابشاص اإلاششخُحن العُاظُحن وحهشَهم مً
ْبل الىاخبحن وجمُحز ألاحىذة العُاظُت للخضب غمً الخملت
ؤلاهخخابُت .وأن الجمهىس الىاخبحن في نالْت الشاهىت مو وظائل
ؤلانالم بدُث نضص هكشٍت الجمهىس الُانل وؤلاًجابي بانخباسه
حضءا الًخجضء مً اإلاىكىمت ؤلانالمُت مً ضىانت الخبر
وئنؿاء اإلاهلىماث نً اإلاششخُحن العُاظُحن وحهشَهم نً
ألاَٙاس و الشهاساث و ألاحىذاث العُاظُت اإلاخخلُت لألخضاب
وألاؾشاٍ العُاظُت اإلاشاسٖت في الهملُت ؤلاهخخابُت.
ئن الخأزحر العُاس ي الزي ٖشُخه وظائل ؤلانالم ظانذ
ألاخضاب العُاظُت واإلاششخحن في نملُاث الدعىٍٔ العُاس ي
لخؿىٍش اظتراجُجُاث َهالت وظشَهت ،لخدُٓٔ أهذاٍ
ومٓاضذ ألاخضاب والُ٘اهاث العُاظُت في نشع أَٙاسها
وبشامجها ؤلاهخخابي وجدعحن مىاْههم ؤلاهخخابُت .وهى ماًُخذ
وٍدُذ اإلاجا ٛبٓىة لخىظُو هؿاّ الدعىٍٔ العُاس ي وئداسة
الخمالث ؤلاهخخابُت في اإلاجخمهاث الشاهىت.

*اوال /ؤلاؾاس اإلانهجي للبدث:
- 1مشٙلت البدث:
ًخػمً مشٙلت البدث العإا ٛالشئِس ي آلاحي :ما أهمُت
ئظخخذام وظائل ؤلانالم في الدعىٍٔ العُاس ي في مجاٛ
خمالث ؤلاهخخابُت؟
وٍخُشم نً هزا العإا ٛنذد مً ألاظئلت الُشنُت ،أهمها:
 ُِٖ حعهم وظائل ؤلانالم في حهضٍض هكشٍت الدعىٍٔالعُاس ي؟
 ما ؾبُهت الهالْت بحن وظائل ؤلانالم والدعىٍٔالعُاس ي وؤلاهخخاباث؟
 ئلى أي مذي اظخُاد الدعىٍٔ العُاس ي وخمالثؤلاهخخابُت مً َانلُت وجٓىُاث وظائل ؤلانالم؟
 ما أهم خذماث وجؿبُٓاث ؤلانالم في خٓل الدعىٍٔالعُاس ي ،وُُُٖت وضى ٛاإلاششخحن في الهملُاث
ؤلاهخخابُت الى الىاخبحن؟

- 2أهمُت البدث:
 سبـ وظائل ؤلانالم بمُاهُم ومُشداث خذًثت وهينملُت الدعىٍٔ العُاس ي وخمالث ؤلاهخخابُت.
 اإلاداولت لخجاوص اإلاجا ٛالػُٔ والخٓلُذي لإلنالموالدعىٍٔ في نالم الخذًث وفي قل ؤلانالم الجذًذ
والخ٘ىىلىحُا الشْمُت.
- 3أهذاٍ البدث:
 مهشَت أهمُت ئظخخذام وظائل ؤلانالم في مجا ٛالدعىٍٔالعُاس ي وؤلاهخخابي.
 الخهشٍ نلى ؾبُهت الهالْت بحن وظائل ؤلانالم الدعىٍٔالعُاس ي وؤلاهخخابي.
 الخهشٍ نلى ُُُٖت جىقُِ وظائل ؤلانالم في الدعىٍٔالعُاس ي والخمالث ؤلاهخخابُت.
 جُهُل نملُت الدعىٍٔ العُاس ي وؤلاهخخابي نبر ؤلاظخُادةمً جٓىُت وظائل ؤلانالم ،وُُُٖت اظخخذامها في جل ٚالهملُت.
 اإلاداولت ل٘شِ او حصخُظ ؤلاظخخذام العُاس ي لىظائلؤلانالم في مجا ٛالدعىٍٔ ؤلاهخخابي.
- 4مىهج البدث:
ٌعخخذم البدث اإلاىهج الىضُي اإلاکخبي ٗىهه ٌععى الى وضِ
قاهشة ؤلانالم الجذًذ الىاحمت نً الخؿىس الخٓني الهائل
لىظائل ج٘ىىلىحُا ؤلاجطا ٛالشْمي وخذماث ؤلاهترهِذ،
واإلاداولت لششح ؾبُهت الهالْت بحن وظائل اٳلنالم وُُُٖت
جىقُُها العُاس ي وَهالُتها في ئؾاس نملُت الدعىٍٔ العُاس ي
وؤلاهخخابي للىضى ٛالى اظخيخاحاث وحهمُماث جُُذ أهذاٍ
البدث ومٓاضذه.
- 5حهشٍِ اإلاطؿلخاث واإلاُاهُم:
 الخىقُِ (Employment):نباسة نً غشوسة جماظ ٚنىاضش ؤلابذام في الهمل وجٙاملها،
ختى ًمً٘ مً َهم الهمل الُني أو الخمخو به باٖدشاَه
لىقائِ نىاضشه ووقُُخه الٙلُت.
 وظائل ؤلانالم (Media channels) :نباسة نً ٗاَت الىظائل ؤلاجطالُت الجماهح رًت ٗالصخاَت
وؤلارانت والخلُضٍىن و...الخ.
 الدعىٍٔ العُاس ي (Political Marketing) :هى رل ٚاليشاؽ أو مجمىنت ألاوشؿت التي حعتهذٍ جىكُم
نذد اإلاإٍذًً إلاششح ظُاس ي أو لخضب مهحن أو بشهامج مهحن.
 الخملت (Campaign) :نباسة نً ٗاَت الجهىد اإلابزولت أو حهىد مىكمت ومخؿؿت
ومعخمشة لخىقُِ ٗاَت ؤلامٙاهُاث واإلآذساث اإلاخاح الُىُت،
واإلاادًت والبششٍت مً أحل ْػُت ما.
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 ؤلاهخخاباث (Elections) :هي الهملُت الشظمُت إلخخُاس شخظ لخىلي مىطب سظمي ،أو
ْبى ٛأو سَؼ اْتراح ظُاس ي بىاظؿت الخطىٍذ (.)Vote
 الخملت ؤلاهخخابُت (Elections Campaign) :هي الهملُت الذنائُت اإلاىكمت واإلاعخمشة واإلاخؿؿت بهىاًت
َائٓت مً اإلاششح هُعه ،أو الخضب أو الُ٘ان العُاس ي
إلظخخذام ٗاَت ئمٙاهُاث وظائل ؤلانالم اإلاخاخت وألاظالُب
ؤلاجطالُت ألاخشي بهذٍ الخأزحر نلى الىاخبحن.
● زاهُا /ؤلاؾاس الىكشي للبدث :الهالْت بحن ؤلاهخخاباث
والدعىٍٔ العُاس ي
- 1مُهىم ؤلاهخخاباث (:)Elections
ْذم الهلماء والخبراء نذًذا مً الخهشٍُاث لإلهخخاباث
َٓذ نشَه بهػهم حهشٍُا لًىٍا وآخشون نشَىه ئضؿالخُا
مً وحهاث هكش مخخلُت هدىاولها َُما ًلي:
 اإلاُهىم اللًىي لإلهخخاباث:الُهل ًيخخب ٌهني في اللًت الهشبُت ًيخٓي أو ًخخاس :أي أن
ًخخاس اإلاىاؾً شخطا أو مششخا أو شِئا مً بحن نذة
أشخاص أو مششخحن أو أشُاء (.)1
وحهذ ٗلمت ئهخخاب ( ) Electionمشادَت لٙلمت خشٍت ؤلاخخُاس
َٙلمت (  ) Electحهني أن ًخخاس ( ) The choiceونلى هزا َالىكم
ؤلاهخخابُت (  ) Election Systemsهي بمجزلت أدواث ؤلاخخُاس
الخاٖمحن(.)2
ونشٍ لُل ( ) To Voteفي اللًت ؤلاهجلحزًت في الٓشن الخامغ
نشش بمهنى الدشاوس ،ومو بذاًت الٓشن العابو نشش أخز
مطؿلح مهنى آخش ٌهبر نً (الخطىٍذ) وفي نام 1690م نشٍ
الهالم (َىسٍخحر ) Furitereؤلاهخخاب بمهنى ؤلاْترام (.)3
ولٓذ نشٍ سَائُل لىبِغ بِىتر ()R. Lopes Punter
ؤلاهخخاباث" :أهه الىظُلت ألاحذي لإلخخُاس والخ٘م الخمثُلي،
ومً زم َهى حىهش نملُت الخدى ٛالذًمٓشاؾي .وفي قل
الىكام ؤلاهخخابي ًٙىن الجمُو نلى ْذم اإلاعاواة ،الظُما
الُئاث ألاٖثر خشماها في اإلاشاسٖت والخأزحر في مماسظاث
الخٙىمت وظُاظتها"(.)4
وَهشٍ ٖال مً (حان بحرٗىث Jan pier cotو حان بحرمىهُِه
 ) Jan pier Moneeؤلاهخخاباث":بأجها هي الُهل الزي ًخخاس به
الشهب بطىسة مباششة أو يحر مباششة مً ًخىلىن العلؿت
العُاظُت في اإلاجخمو"(.)5
وٍمً٘ أن ٌهشٍ ؤلاهخخاباث بأجها " :هي الىظُلت التي ًخخاس
اإلاىاؾىىن بىاظؿتها ممثليهم الزًً ًماسظىن نليهم ْذسا مً
الػبـ"(.)6

وأٖذ حُىَاوي ظا سجىسي ( ) Giovanni Sartoriنلى أن
ؤلاهخخاباث":هي اللخكت الخاظمت التي حهبر َيها ؤلاداسة
الشهبُت نً هُعها"(.)7
ومً خال ٛالهشع العابٔ الزي جىاو ٛمُهىم ؤلاهخخاباث مً
خُث أهه وظُلت الذًمٓشاؾُتً ،مً٘ ئظخخالص بهؼ
الهىاضش والخطائظ التي اجُٓذ نليها اإلاُاهُم العابٓت وهي:
-1ؤلاهخخاب هى اوهٙاط للخُاة الذًمٓشاؾُت في اإلاجخمو ،وهى
الىظُلت التي جػمً جشظُخ الذًمٓشاؾُت في اإلاجخمو.
-2ؤلاهخخاباث حهذ ش٘ال مً أشٙا ٛؤلاجطا ٛوالدعىٍٔ
العُاس ي بحن الخٙىماث واإلادٙىمحن َاجها في هُغ الىْذ
وظائل ئغُاء الششنُت نلى خٔ الخٙام في اإلاماسظت للخ٘م.
-3حهذ ؤلاهخخاباث هي حىهش نملُت الخدى ٛالذًمٓشاؾي
وجذاو ٛالعلؿت في أي مجخمو ودولت.
- 4جكهش هخائج ؤلاهخخاباث ؤلاججاهاث اإلاخخلُت للشأي الهام.
- 5ؤلاهخخاباث هي الخهبحر الخُٓٓي لإلداسة الشهبُت.
● أهمُت ؤلاهخخاباث في الىكم الذًمٓشاؾُت:
ْذ جٙىن ئخذي الٓىاناث الٙلُت التي جدملها البششٍت هي
أن َ٘شة ؤلاهخخاباث الخشة اإلاباششة والخىاَعُت والجزحهت َهي
الىظُلت اإلاثلى إلنؿاء سحل الشاسم الهادي خٓه ألاضُل في
جدشٍ ٚالٓشاس العُاس ي وبالخالي ضىانت الخأسٍخ.
وجخجلى أه مُت الخُاة الىُابُت في أجها جخلٔ مىاخا ظُاظُا
مخمحزا في الذو ٛمما ًجهل الخُاة الهامت هادئت وَهمل
اإلاىاؾىىن َيها وهم نلى دساًت جامت بأن خٓىْهم مػمىهت
ومُ٘ىلت مً خال ٛالىقُُت الىُابُت التي ًٓىم بها أشخاص
أهخجتهم ؤلاداسة الشهبُتٖ .ما أن الخُاة الىُابُت حعاهم
معهمت ملخىقت وباسصة في صٍادة الىعي العُاس ي والخٓذم مً
خال ٛاإلاىاْشاث الخشة التي ججشي في مخخلِ أحهضة الخُاة
الىُابُت(.)8
ولهزا ٌهخمذ أي اضالح ظُاس ي داخل اإلاجخمو نلى أن جٙىن
اإلاىاْشاث خى ٛؤلاضالح العُاس ي نلى هؿاّ واظو ومُخىح
وشُاٍ ،خُث ًجب ئغُاء الؿابو الذًمٓشاؾي نليها،
وٖزلً ٚجب أن حشترٕ الخٙىمت ألاؾشاٍ ألاخشي اإلاهخمت
بالهملُت العُاظُت في ئجخار الٓشاساث ،وٍجب أن جٙىن
العُاظاث الىاحمت جخذم ٗاَت اإلاطالح لٙاَت ألاؾشاٍ
اإلاشترٖت في نملُت اإلاىاْشت وئجخار الٓشاس(.)9
َالهملُت ؤلاهخخابُت مً أهم ضىس اإلاشاسٖت العُاظُت والتي
ًمً٘ أَشاد اإلاجخمو مً ئخخُاس خٙامهم وممثليهم ومً زم
اإلاعاهمت في ضىو الٓشاس العُاس ي بطىسة يحر مباششة(.)10
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وحهذ ؤلاهخخاباث دنامت مهمت مً دنائم الىكام الذًمٓشاؾي
اإلاهاضش في َلعُت الخ٘م ووظُلت هامت حذا لإلجطا ٛبحن
العلؿت والشهب وبحن اإلاطذس الٓشاس العُاس ي واإلاىُزًً
له(.)11
َُي البلذان الذًمٓشاؾُت جٙىن ؤلاهخخاباث هي آلالُت التي
جخمً٘ بىاظؿتها الجماهحر مً مداظبت الخٙىمت ،مً خالٛ
ئنؿاء الثٓت في الخٙىمت أو سخب الثٓت منها(.)12
*وقائِ ؤلاهخخاباث في الىكم العُاظُت:
جإدي ؤلاهخخاباث بهؼ اإلاُاهُم الخُىٍت باإلاجخمو ألجها
حهذ الشٙل ألاٖثر شُىنا للمشاسٖت في الهملُت العُاظُت
الذًمٓشاؾُتَ ،هي حهذ الىظُلت الشظمُت التي ًخخاس مً
خاللها اإلاىاؾىىن خٙامهم وٍدملىجهم معإولُت جلبُت سيباتهم
ومخؿلباتهم ،ومً هاخُت أخشي َهي جدل مدل الهىِ الزي
ٌعخخذم للخطى ٛنلى الخ٘م أو العلؿت(.)13
وجٓىم ؤلاهخخاباث بهذد مً الىقائِ ومنها ماًلي:
-1الىقُُت ؤلاحخمانُت :وهي جخمثل في جيشُـ ؤلاخعاط لذي
اإلادٙىمحن باهخمائهم للمجمىنت ال٘بحرة بُػل مماسظتهم
الجمانُت.
-2الىقُُت ؤلاجطالُت :وهي جخمثل في أجها جخلٔ الُشضت لُترة
ظُاظُت مشٖضة وٍبذأ اإلاىاَعىن في ؤلاهخخاباث في نشع
ظُاظاتهم نلى الىاخبحن الزًً ًخلٓىجها وٍىاْشىجها وهزا هى
حىهش نملُت ؤلاجطا ٛفي الهملُت ؤلاهخخابُت مما جدُذ الُشضت
إلٖدشاٍ روي اإلاىاهب والٓذساث العُاظُت والخىكُمُت
وخاضت نً ؾشٍٔ وظائل ؤلانالم وؤلاظخُادة منهم في مجاٛ
الهمل العُاس ي والبرإلااوي(.)14
- 3الىقائِ العُاظُت:
وهي ًمً٘ جدذًذها َُما ًلي(:)15
-1هي وظُلت الشهب إلخخُاس ممثلُت في الهُئت الدششَهُت أو
مىطب جىُُزي.
-2هي جمىذ الششنُت للىكام العُاس ي َهي الهىطش ألاظاس ي
في حشُ٘ل الخٙىماث الششنُت.
-3جىكُم نملُت الخذوا ٛالشظمي للعلؿت العُاظُت في هؿاّ
الىكام العُاس ي.
-4ججذًذ مإظعاث الىكام العُاس ي وحشُ٘ل خٙىمت
حذًذة.
-5جأُٖذ الشْابت الشهبُت نلى الىكام العُاس ي ومإظعاجه
وأنػائه وٖزل ٚالخُُٓم واإلاشاحهت أداء الىكام العُاس ي
ومعخىي خذماجه للشهب.

-6هي أداة مً أدواث ئداسة الطشام بحن الٓىي والُئاث اإلاٙىهت
للىخبت العُاظُت في اإلاجخمو.
ومً أهم الهىامل اإلاإزشة نلى الهملُت ؤلاهخخابُت هي(:)16
- 1البِئت العُاظُت.
- 2البِئت ؤلاحخمانُت.
 - 3البِئت الثٓاَُت.
 - 4الخىصَو العٙاوي (الذًمىيشاَُت).
- 5ؾبُهت الىكام ؤلاهخخابي العائذ.
ْ- 6ىاهحن ؤلاهخخاباث والترشُذ في الىكام العُاس ي.
-2الدعىیٔ العُاس ي..اإلاُهىم والخهشٍِ:
)(The political marketing ..Notion & Definitions
نلى الشيم مً أن مُهىم الدعىٍٔ العُاس ي أضبذ أخذ
اإلاطؿلخاث الشائهت في ألاوظاؽ العُاظُت والهلمُت في
الثٓاَت الًشبُت مىز مآًشب مً نٓذًً مً الضمان ،ئال أن
هزا اإلاُهىم وأؾشوخاجه الهلمُت وجؿبُٓاجه البدثُت الًضا ٛمً
اإلاُاهُم الشائ٘ت واإلاثحرة للجذ ٛواإلاىاْشت في ألاوظاؽ
واإلاشاٖض ألاٗادًمُت والهلمُت.
وسيم حهذد اإلاُاهُمَ ،ان مطؿلح الدعىٍٔ العُاس ي ًىؿىي
نلى أظالُب الخخؿُـ وجىُُز بىاء الذنم والخاًُذ الجماهحري
إلاإظعت ظُاظُت أو مششح ظُاس ي ،واإلاداَكت نلى هزا
الخأًُذ مً خال ٛجدُٓٔ مضاًا جىاَعُت لهزه اإلاإظعت أو
الخضب أو اإلاششح العُاس ي ،باظخخذام خؿـ ئظتراجُجُت،
حهخمذ نلى وظائل ؤلانالم الجماهحرًت أو وظائل ئجطالُت
أخشي واإلاباششة في ئخذار الخأزحر والخًُحر اإلاشيىب لدعىٍٔ
ألاَٙاس وألاشخاص وظلىٕ الىاخبحن.
وْذ شهذث الذساظاث الخاضت بالدعىٍٔ العُاس ي وؤلانالم
والدعىٍٔ همىا ملخىقا في العىىاث الٓلُلت اإلااغُت،
وأضبدذ بىاءا مهشَُا ْىٍا ٌعخمذ ْىانذه مً الترار الهلمي
لهلىم العُاظُت وؤلانالم والدعىٍٔ ومخؿؿي الخمالث
العُاظُت وؤلاهخخابُت وؤلانالمُت ،وله جؿبُٓاجه في نذًذ مً
دو ٛالهالم.
والًىحذ ختى آلان حهشٍِ مخُٔ نليها ،وَهشَه (أسون أوٗاط
 ) Aron Ocassبأهه جدلُل وجخؿُـ وجىُُز والخد٘م في
البرامج العُاظُت وؤلاهخخابُت التي جػمً بىاء الهالْاث راث
اإلاىُهت اإلاخبادلت بحن ُٖان ظُاس ي ما أو مششح ما والىاخبحن،
والخُاف نلى هزه الهالْت مً أحل جدُٓٔ أهذاٍ اإلاعىّ
العُاس ي(.)17
وٍدذد هزا الخهشٍِ غمىُا معخىٍحن مً الدعىٍٔ العُاس ي:
أخذهما َلعُي وآلاخش ئحشائي.
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وَشحر اإلاعخىي الُلعُي الى أن خاحت الُ٘ان العُاس ي الى
صٍادة نذد صبائىه أو جىحهه لضٍادة نذدهم مبنى نلى زٓاَت
الُ٘ان العُاس ي راجه .وَشحر اإلاعخىي ؤلاحشائي الى أن هزا
الخىحه ،البذ أن ًىه٘غ في ألاوشؿت ؤلاجطالُت وؤلانالمُت
والهملُت للُ٘ان العُاس ي.
ٖما ٌهشٍ الدعىٍٔ العُاس ي بأهه" :ممىنت ألاوشؿت التي
حعتهذٍ حهكُم وجىكُم نذد اإلاإٍذًً إلاششح ظُاس ي ،أو
لخضب مهحن ،أو لبرهامج أو لُ٘شة مهُىت ،بما في رل ٚالذنم
اإلاادي الجماهحري باظخخذام وظائل ؤلاجطا ٛالجماهحري
(ؤلانالم) ٗاَت ،أو أي وظائل أخشي غشوسٍت"(.)18
بِىما ٌشحر حهشٍِ آخش نلى أهه" :مجمىنت مً الهملُاث
وألاوشؿت التي جإدي الى هجاح اإلاششح في ؤلاهخخاباث
العُاظُت"(.)19
وَهشٍ الدعىٍٔ العُاس ي في مىغو آخش بأهه":وشاؽ ئوعاوي
ًٓىم نلى أظاط الخباد ٛإلشبام خاحاث أؾشاٍ هزا
الخباد ،ٛوهم نادة مً ألاَشاد والجماناث أو اإلاىكماث"(.)20
وَهشٍ الدعىٍٔ العُاس ي مً حهت أخشي ،بأهه" مجمىنت مً
الخٓىُاث التي تهذٍ الى اًجاد مالءمت بحن مششح ما والىاخبحن
الخُٓٓحن ،والى الخهشٍِ به لذي نذد ٖبحر مً الىاخبحن ولذي
ٗل واخذ منهم ،باإلغاَت الى خلٔ الُاسّ بِىه وبحن اإلاىاَعحن
آلاخشًٍ ،وبأْل الىظائل اإلام٘ىت ،ومً زم سَو نذد أضىاث
الىاخبحن التي ٌهمل نلى الخطى ٛنليها خال ٛالخملت
ؤلاهخخابُت"(.)21
وجشي (حىُُش لِغ ماسشمُيذ) أن الدعىٍٔ العُاس ي هى
هدُجت اإلاضج بحن الدعىٍٔ والعُاظت ،ونلمُا ًمثل ئختراْا
للمجا ٛالعُاس ي مً خال ٛالدعىٍٔ(.)22
وٍشي آلاخشون أن الدعىٍٔ العُاس ي هى جؿبُٔ إلاباديء
الدعىٍٔ وؤلاحشاءاث في الخمالث العُاظُت مً ْبل ألاَشاد
واإلاىكماث(.)23
ي
ٖما ٌهشَه (هجر ٖشَعدُان ششودس) الدعىٍٔ العُاس ي،
بأهه":ئسغاء نذد ٖبحر مً الُانلحن العُاظُحن ،وؤلاشترإ في
الذنم اإلاادي ،وؤلاهخشاؽ اليشـ ئهؿالْا مً بشهامج خضب أو
مششح باظخهما ٛحمُو الىظائل الػشوسٍت لبلىى هذٍ مدذد
ظلُا لخؿلهاث الشأي الهام"(.)24
ووعخيخج مً خال ٛاظخهشاع هزه الخهشٍُاث ،أ ن الدعىٍٔ
العُاس ي ًخػمً آلاحي:
ٌ- 1عتهذٍ حعىٍٔ مىخج ولِغ مجشد بُو مىخج ظُاس ي مهحن.
 -2مضج بحن الدعىٍٔ والعُاظت باظخخذام وظائل ؤلانالم في
الخمالث ؤلاهخخابُت.
ً - 3لهب ؤلاجطا ٛدوسا مهما في الدعىٍٔ العُاس ي وؤلاهخخابي.

 -4ئمٙاهُت ئظخخذام جٓىُاث حعىٍٔ العلو والخذماث في
مجا ٛحعىٍٔ ألاَٙاس.
 -5جمثل جٓىُاث الدعىٍٔ العُاس ي مجمىنت مً اإلاهاسٍ
والىظائل وألادواث التي حسخش لخذمت َ٘شة أو بشهامج
اهخخابي.
 -6مجمىنت مً الهملُاث وألاوشؿت التي لها دوس هام وَهاٛ
لىجاح اإلاششح في ؤلاهخخاباث العُاظُت.
*أظباب ؤلاهخمام بيشاؽ الدعىٍٔ العُاس ي:
ومً أهم ألاظباب والهىامل هي ٗاآلحي(:)25
 -1جؿىس وظائل ؤلانالم.
 -2وشش ألاَٙاس الذًمٓشاؾُت واللبرالُت في الهالم.
 -3جؿىس ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث وشبٙاث ؤلاجطاٛ
وؤلاهترهِذ وئظخخذامها بشٙل ملخىف مً ْبل
اإلاىاؾىحن واإلاإظعاث في الهالم.
 -4جىامي الىعي لذي اإلاعتهل ٚالعُاس ي والىاخبحن
بػشوسة جدمله اإلاعإولُت في ئخخُاس اإلاششح
العُاس ي.
*ٲدواث الدعىیٔ العُاس ي:
ومً أهم أدواث الدعىیٔ العُاس ي في خمالث الدعىٍٔ
ؤلاهخخابي هي ٗاآلحي(:)26
 -1ؤلانالن العُاس ي.
 -2الهالْاث الهامت.
 -3اإلاىاقشاث العُاظُت.
 -4الخجمهاث الخؿابُت الجماهحرًت.
● مٙىهاث مضٍج الدعىٍٔ العُاس ي :
)(The political Marketing Mixture Contents
ًمً٘ جدذًذ مٙىهاث نملُت الدعىٍٔ العُاس ي في أسبهت
نىاضش أظاظُت ،وهزه الهىاضش واإلاٙىهاث حشٙل ماًمً٘ أن
هؿلٔ نلُه مضٍج الدعىٍٔ العُاس ي ( political Marketing
 ).Mixوالتي جخٙىن مً اإلاإظعاث العُاظُت ،واإلاىخج
العُاس ي ،والعىّ العُاس ي ووظائل ؤلاجطا.ٛ
وَُما ًلي مٙىهاث الدعىٍٔ العُاس ي:
اوال  -العىّ العُاس ي (ٌ :) political Marketشحر مطؿلح
العىّ في ظُاّ الدعىٍٔ العُاس ي الى الىاخبحن واإلاجمىناث
اإلاخخلُت في اإلاجخمو ،التي ًم٘نها الخأزحر في الٓشاس الخطىٍتي
للىاخب(.)27
وهىإ أسبو ظاخاث للعىّ العُاظُت ،هي(:)28
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 - 1العاخت ؤلاهخخابُت.
 - 2العاخت البرإلااهُت.
- 3العاخت الذاخلُت للخضب.
- 4وظائل ؤلانالم.
زاهُا /اإلاإظعت العُاظُت ( :) Political Institutionحهخبر
اإلاإظعاث العُاظُت أخذ اإلاٙىهاث ألاظاظُت للدعىٍٔ
العُاس ي مً حاهب ،وأخذ ألابهاد ألاظاظُت لإلضالح
العُاس ي مً حاهب آخش ،ونلى وحه الخطىص في دوٛ
الىامُت .وجأحي أهمُت هزه اإلاإظعاث مً ٗىجها أخذ مالمذ
الخؿىس العُاس ي في أي مجخموَ ،هي التي ًم٘نها جىكُم
مؿالب اإلاىاؾىحن وغبؿها ،وئجاخت الُشضت لهم للخهبحر نً
اهُعهم.
وجشجب ـ َهالُت ودوس اإلاإظعاث العُاظُت في اإلاجخمو بؿبُهت
الىكام العُاس ي العائذ في الذولت.
َاإلاإظعاث في الىكام العلؿىي جدعم بالجمىد ،وحععى
لإلظخجابت للىكام العُاس ي أٖثر مً ظهيها للخهبحر نً
مؿالب اإلاىاؾىحن ،أما الىكام الذًمٓشاؾي َِعمذ لهزه
اإلاإظعاث بمشاْبت ظُاظاجه وظلىُٖاجه ،وجدعم اإلاإظعاث
َُه باإلظخٓال ٛنلى اإلاعخىٍحن اإلاشٖضي واإلادلي(.)29
زالثا /اإلاىخىج العُاس ي (َ :) Political Productاإلاىخىج
العُاس ي ًخػمً الُٓم وؤلاججاهاث وألابهاد الثٓاَُت
والُ٘شٍت للمجخمو ،وله خطائطه التي جدذد مٙىهاجه ودسحت
الىالء الٓابلت للخًُحر.
وَهذ اإلاىخىج العُاس ي مضٍجا مً بهؼ الخطائظ
الصخطُت للمششح وؤلاؾاس الُ٘شي  ،واإلاىخىج في العُاظت
ًخمثل في العُاظاث وضىسة اإلاششح اإلاإهلت للىجاح وجؿىٍش
خملت حعىٍٓه ؤلاهخخابي والعُاس ي ،مو ؤلاشاسة الى أن اإلاىخىج
ًخأزش في هزا العُاّ بال٘ثحر مً اإلاطادس ،بما في رل ٚاإلاششح
هُعه ،والىاط في مىكماتهم أو الخضب ،والىاخبىن بدُث أن
اإلاىخىج العُاس ي ًىٓعم الى زالزت أحضاء مخهذدة الهىاضش
(شخظ ،خضب و أًذًىلىحُا العُاس ي)(.)30
سابها /وظائل ؤلانالم ( :) Mass Mediaالًىحذ حذ ٛبحن
الباخثحن نلى أهمُت وظائل ؤلاجطا ٛبشٙل نام ووظائل
ؤلانالم نلى وحه خطىص ٖأخذ مٙىهاث نملُت الدعىٍٔ
العُاس يَٓ .ذ أشاسث مهكم الذساظاث الى أن وظائل ؤلانالم
جمثل اإلاطذس الشئِس ي لألخباس واإلاهلىماث العُاظُت .بل وجٓذم
للُشد اإلاهاساث التي جم٘ىه مً الخهامل مو هزه ألاخباس
واإلاهلىماث وجُُٓمها وجدلُلهاَ .لم ٌهذ دوس هزه الىظائل
ًخىِْ نلى ؾشح الٓػاًا التي ًُ٘ش خىلها ألاَشاد ،وئهما
جٓذم لهم الؿشّ وألاظالُب التي حهلمهم ُُُٖت الخُ٘حر خىٛ

هزه الٓػاًا .ولزل ٚحهذ وظائل ؤلانالم الٓىىاث ألاظاظُت
التي جخم مً خاللها خمالث الدعىٍٔ العُاس ي
وؤلاهخخابي(.)31
 -3ئظتراجُجُاث ؤلاجطا ٛفي خمالث الدعىٍٔ
العُاس ي وؤلاهخخابي:
ٌهخبر ؤلاجطا ٛفي الدعىٍٔ العُاس ي مىُْي ()Situation
وؾبها للىمىرج اإلاىُْي إلظتراجُجُاث ؤلاجطا ٛجىحذ أسبو
ئظتراجُجُاث لإلجطا ٛفي الدعىٍٔ العُاس ي ،وعخهشغها
باإلًجاص نلى الىدى الخالي(:)32
 -1ئظتراجُجُت ؤلانالم :وهىا ًخم جٓذًم اإلاهلىماث ئلى
الجماهحر ألاظاظُت وهم أنػاء الخضب واإلاخهاؾىن مهه
بهذٍ دنم ئججاهاتهم ومعانذتهم في ئجخار ْشاساتهم ،أي
أجها حعخخذم في الخىحه الى الجمهىس الىاعي واإلاذسٕ،
وجخؿلب وغىح ظُاظت وأهذاٍ الخضب أو اإلاششح
العُاس ي ،وئظخخذام مضٍذ مً الشظائل ؤلاجطالُت التي
حهبر نً هزه ألاهذاٍ.
 -2ئظتراجُجُت ؤلاْىام :وحعخخذم هزه ؤلاظتراجُجُت نىذ
الععي الى بىاء ودنم الهالْاث ؤلاظتراجُجُت مو الجماهحر
ألاظاظُت اإلاىخمُت للمإظعت العُاظُت أو الخضب أو
اإلاششح العُاس ي ،ونىذما وععى الى ئخذار حًُحر مٓطىد
في مهاسٍ وئججاهاث وظلىُٖاث حمهىس مهحن وجخؿلب
هزه ؤلاظتراجُجُت أًػا أهذاٍ واضخت ومدذدة ،وم ضٍجا
مً الشظائل ؤلاْىانُت ،وحعخخذم في الخىحه الى الجمهىس
يحر اليشـ أو الجمهىس الٙامً الزي الٌهبر نً هُعه.
 -3ئظتراجُجُت بىاء ؤلاحمام :وحعخخذم في الًالب لبىاء
نالْاث ئظتراجُجُت مو البِئت الخاسحُت ،ونىذما ًكهش
حهاسع بحن أهذاٍ هزه الجهاث اإلاعىْت وبحن مطالح
وئججاهاث الجماهحر ،وحععى هزه ؤلاظتراجُجُت الى ئًجاد
أسغُت مشترٖت جدٓٔ الخذ ألادوى مً الخُاهم بحن
الجهاث اإلاعىْت وحماهحرها ،وجخىحه الى الجماهحر
اليشؿت ،خاضت نىذما جٙىن الجهاث اإلاعىْت بطذد
ئدخا ٛحهذًالث في أهذاَها وئظتراجُجُاتها العُاظُت.
 -4ئظتراجُجُت الخىاس :وهىا ًُخذ اإلاعىّ العُاس ي وظائله
ؤلاجطالُت نلى مطشانيها لخهبر حماهحره مً خاللها نً
آسائها وجىحهاتها ومٓترخاتها ،وججمو هزه ؤلاظتراجُجُت بحن
ؤلاجطا ٛفي ئججاهحن ،واإلاػمىن ؤلاجطا ٛالزي ٌهبر نً
جىحهاث وآساء ٗل م ً اإلاعىّ العُاس ي والجماهحر
اإلاعتهذَت.
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والهذٍ مً رل ٚئششإ الجماهحر في ضُايت أهذاٍ
وئظتراجُجُاث وظُاظاث اإلاعىّ العُاس ي .وٍ٘ثر ئظخخذام
هزه ؤلاظتراجُجُت في اإلاىاْشاث التي ًجشحها اإلاعىْىن
العُاظُىن خى ٛاإلاش٘الث وألاصماث التي ًمشون بها ،أو ًخىْو
خذوثها ،ونادة ماجخىحه الى الجمهىس اإلاذسٕ أو اليشـ.
زالثا /دوس وظائل ؤلانالم في الدعىٍٔ العُاس ي والهملُت
ؤلاهخخابُت:
ٌهذ الدعىٍٔ العُاس ي نملُت ئجطالُت جٓىم نلى جٓىُاث
مخىىنت جذسظىج شج٘ل خاحاث الىاخبحن وجؿلهاتهم وظلىٖهم
ؤلاهخخابي بٓطذ الخأزحر .وجشج٘ض هزه الخٓىُاث نلى مكاهش
اهُهالُت ٗالذناًت وؤلانالن العُاس ي ،لً٘ ًبٓى اظاط
الهملُت الدعىٍُٓت الٓائم نلى لًت وضىسة وخؿاب وادواث
خاضت بها.
وما ًمحز الدعىٍٔ العُاس ي في ألادبُاث ألاٗادًمُت والخدلُالث
ألاخشي هى ؤلاهخمام بالهالْت الٓائمت ٖما هي .او ٖما ًيبغي أن
جٙىن .وجإدي وظائل ؤلانالم بشٙل واضح اهمُت اظاظُت في
ابالى الجماهحر بالخمالث ؤلاهخخابُت وؤلاظتراجُجُاث
العُاظُت .ولها جازحر هائل نلى العلىٕ ؤلاهخخابي .وَشحر
بهؼ الذساظاث أن وظائل ؤلانالم هي آلالُاث اإلاعببت
للدعىٍٔ العُاس ي .مما ًجهل اظخخذام الدعىٍٔ في اإلاماسظت
العُاظُت اإلاهاضشة امشا المُش مىه(.)33
وحهذ الخملت ؤلاهخخابُت للمششح ئخذي الٓىىاث الهامت
للدعىٍٔ العُاس ي التي حعتهذٍ ئْىام الجمهىس بىحهت هكش
مهُىتَ ،الدعىٍٔ ًخػمً اوشؿت البدىر والخخؿُـ
وؤلانالن والتروٍج والهالْاث الهامت و...الخ .لزل ٚحهخم
اليشؿاء في الدعىٍٔ العُاس ي والخمالث ؤلاهخخابُت وخمالث
اإلاعاهذة الى شب٘ت ؤلاهترهِذ ووظائل ؤلانالم الجذًذ ،ألهه
ًىَش مضاًا جىاَعُت هامت اٖثر مً وظائل ؤلاجطا ٛوؤلانالم
الخٓلُذًت ،وجدذًذا ْذسجه في جيعُٔ الهمل وئْىام الجماهحر
وظشنت وشش ألاخباس واإلاهلىماث للىاخبحن(.)34
حهخبر الخمالث ؤلاهخخابُت اخذ ابشص أشٙا ٛخمالث الدعىٍٔ
العُاس يٖ ،ما حهذ مجاال ًتزاًذ َُه اظخخذام وظائل ؤلانالم
بشٙل ًذَو للخأُٖذ نلى ئهىا أمام ئمٙاهُاث حذًذة لخُهُل
اإلاماسظت العُاظُت ،وججعُذ أشٙا ٛخذًثت لإلهخشاؽ
الجماهحري في العُاظت(.)35
باجذ وظائل ؤلانالم الجذًذ أدا ة ْىٍت لخؿىٍش الخمالث
ؤلاهخخابُت اإلاعٓبلُت في غىء جٙلُتها اإلاىخُػت ،وظشنتها في
وشش ألاخباس ،وظماتها الىىنُت الهذًذة ٗالجزب وؤلابهاس
والخىىم في ألادواث ؤلال٘تروهُت وظهىلت جىاضل الىاخبحن مو
اإلاششخحنٖ .ما جمً٘ ؤلانالم الجذًذ ججاوص الهذًذ مً دوس

اإلاإظعاث الىظؿ ُت ،وئلًاء الخؿاب الجمعي وؤلاهخٓا ٛالى
الُشدي .وأجاح لألَشاد الُشضت للخهبحر نً آسائهم خىٛ
اإلاششخحن والٓذسة نلى ئخخُاساتهم الخاضت(.)36
وهىإ نذة وقائِ َهالت وَشتها وظائل ؤلانالم في ئداسة
الخمالث ؤلاهخخابُت وجمثل(:)37
 -1الىقُُت ألاخباسٍت ،وجٙىًٍ الطىسة الزهىُت نً
اإلاششخحن ،وٖعش الخاحض الىُس ي بحن اإلاششخحن والىاخبحن
هدُجت جىاَش اإلاهلىماث نً اإلاششح والتي ججزب الىاخبحن
للخهشٍ نلى خُٓٓت مششخهم.
 -2الىقُُت ؤلاجطالُت ،خُث جٓىم بخلٔ جُانل بحن اإلاششح
مو الىاخبحن ،وجدُذ الُشضت للخداوس بحن اإلاششخحن والىاخبحن.
 -3الىق ُُت الخهبىٍت للىاخبحن مً احل دنم اإلاششح ،خُث
ًخم جدىٍلهم مً هاخبحن مداًذًحن ًٓخطش دوسهم ألادالء
بأضىاتهم في الهملُت ؤلاهخخابُت الى َانلحن اظاظُحن في
الخملت ؤلاهخخابُت نً ؾشٍٔ الخبرم بالىْذ والجهذ ،وجذشحن
ضُداث مإٍذة إلاششخهم نلى شبٙاث الخىاضل ؤلاحخماعي
لجزب مضٍذ مً ألاهطاس واإلاإٍُذًً.
 -4الخُاف نلى حعىس الثٓت بحن اإلاششح والىاخبحن ،خُث
ٌععى اإلاششخىن الى ٖعب زٓت هاخبيهم مً خال ٛجٓذًم
اإلاهلىماث الصخُدت نلى مىاُْهم.
-5جىقُِ وظائل ؤلانالم في الخمالث اإلاػادة ،خُث ًدشص
اإلاششخىن نلى مىاحهت الشائهاث والخُاف نلى مطذاُْتهم
مً خال ٛجذشحن شبٙاث الخىاضل ؤلاحخماعي لخصخُذ
اإلاهلىماث الخاؾئت أو الهمل نلى جىقُُها ٖأداة في الخمالث
اإلاػادة.
وفي هزا الهطش الخذًث َان وظائل ؤلانالم ٌهذ واخذا مً
أٖثر الهىامل ْىة وجأزحرا في ُُُٖت ئحشاء ؤلاهخخاباث داخل
البلذ اإلاهحن ،وُُُٖت حًؿُتها وجُُٓمها في الخاسج.
ن
ولٙي وعحر ؤلاهخخاباث بؿشٍٓت حُذةً ،جب أن جٙى خشة
وهضحهت .وٍجب أن جٙىن هىإ خشٍت للخهبحر ،لُخمً٘ ٗل
اإلاىاؾىحن واإلاششخحن العُاظُحن مً الخدذر مً دون خىٍ،
لزا َان وظائل ؤلانالم ًجب أن جخمخو بالخشٍت لخخبر الجمُو
بٙل مآًا ٛمً دون أن جػؿشالى جدشٍِ الخٓائٔ وجضٍُُها.
ئن ؤلاهخخاباث حشٙل جدذًا نكُما لىظائل ؤلانالم ،ونلى
الصخُُحن مهشَت ْىانذ وْىاهحن ؤلاهخخاباث ،بدُث أن جٙىن
وظائل ؤلانالم ضىث الىاخبحن وأن ًىٓلىا ألاخباس واإلاهلىماث
نً ٗل اإلاششخحن ،ونً ٗل ألاخضاب والٓىائم وال٘خل
العُاظُت بجزاهت وضذّ .وأًػا ًجب نلى الصخُُحن ؤلالتزام
باإلاهاًحر اإلاهىُت ألاظاظُت ،اإلاخمثلت بالذْت والطذّ
واإلاعإولُت ونذم الخدُحز ،وأن ًٓىمىا بىاحبهم وظـ هُج
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نكُم ،وجدذ غًىؽ مً مطالح حباسة ،وفي وْذ غُٔ مً
الضمً(.)38
وأن جٙىن وظائل ؤلانالم مشاْب وخاسط للهملُت ؤلاهخخابُت
مً خال ٛئجبام ظُاظت نامت في هٓل ألاخباس بطىسة مىطُت
أو نادلت َُما ًخهلٔ باإلاششخحن وألاخضاب العُاظُت ،ومً
أحل هزا َان اللجىت ؤلاهخخابُت ْذ جػو ْىانذ جخؿلب مً
وظائل ؤلانالم الُٓام بهزا ألامش ،خال ٛمذة الخملت
ؤلاهخخابُت .والدعىٍٔ العُاس ي والخملت ؤلاهخخابُت الجبذأ مً
َشاى ،وئهما جىؿلٔ مً وشاؽ مخىاضل ومعخمش وٍدخاج الى
خبراث اجطالُت وجخؿُؿُت نالُت ًٓىم بها َشٍٔ نمل مذسب
أو خبحر انالمي(.)39
ئن وظائل ؤلانالم اإلاملىٖت للذولت ًجب أن جٓبل الذناًاث
مً ٗل ألاخضاب .وٖزلَ ، ٚان وظائل ؤلانالم اإلاملىٖت للٓؿام
الخاص نليها معإولُاث نامت ،ونليها جىَحر جٓاسٍش أخبا سٍت
مىغىنُت ونادلت خى ٛحمُو ألاخضاب خعب ماجدذده
اللجىت ؤلاهخخابُت ،وٖزل ٚنليها الخهامل بالؿ شٍٓت هُعها مو
ؤلانالن العُاس ي والذناًت الخضبُت لجمُو ألاخضاب وال٘خل
العُاظُت .ونىذما جٓىم اللجىت ؤلاهخخابُت باإلنالن في وظائل
ؤلانالم إلخباس اإلاىاؾىحن َُما ًخهلٔ باحشاءاث الهملُت
ؤلاهخخابُتً ،جب أن ًخم ؤلانالن في حمُو وظائل ؤلانالم(.)40
ئن الذوس ألاٖثر أهمُت لىظائل ؤلانالم في الخملت ؤلاهخخابُت،
هى العماح للىاخبحن ألن ًٙىهىا مؿلهحن بشٙل حُذ بشأن
خُاساتهم ؤلاهخخابُت .ومشاْبت ؤلاهخخاباث َُما ئرا ٗاهذ خشة
وهضحهت .وهىإ دوس هام لىظائل ؤلانالمً ،خمثل بىٓل الخٓاسٍش
خى ٛؤلاظتراجُجُاث الخمالث ؤلاهخخابُت التي حعخهملها
ألاخضاب اإلاخخلُت للُىص بأضىاث الىاخبحن.
الىاخبىن ٌعخدٓىن أن ٌهشَىا َُما ئرا ٗان خضب مآًؿو
ونىدا مخخلُت إلاجمىناث مخخلُت مً الىاط .الىاخبىن
ًدخاحىن أن ٌهشَىا أشُاء نً ْادة ألاخضاب ،وٖزل ٚنً
ظُاظاث هزه ألاخضاب وجأسٍخها .ئن ٗل خضب ًجهل صنُمه
مشٖضا للخملت ؤلاهخخابُت؛ ْائذ الخضب وسئِعه ًداو ٛأن
ًٙىن ودودا للجمُو أو مٓبىال منهم ،ورلٗ ٚي ًذلي الىاخبىن
الزًً ًدبىن سئِغ الخضب بأضىاتهم إلاششحي الخضب اإلادلُحن.
ألاخضاب وْادتها ًخخاسون أًػا الٓػاًا والعُاظاث التي
ٌهخٓذون أجها ظخجزب مهكم الىاخبحنٗ .ل خضب ًشيب في أن
جشٖض وظائل ؤلانالم ئهخماما نلى سئِعه ونلى ظُاظاجه
وبشامجه ،وأن ججهل وتهمل آلاخشًٍ(.)41
وحهذ وظائل ؤلانالم مً الهىاضش اإلاإزشة في وشاؽ اإلاىكماث
العُاظُت ،والتي حعخؿُو مً خال ٛبىاء نالْاث حُذة مو
هزه الىظائلً ،مً٘ الخأزحر في أحىذاتها وْىالبها بما ًدىاظب

مو الخـ الهام للمىكمت وظُاظتها .ونلى الشيم مً ضهىبت
جأُٖذ أن وظائل ؤلانالم هي اإلاإزش الشئِس ي في ْشاس اإلاعتهلٚ
العُاس ي ،ئال أهه ًمً٘ الٓى ٛأن لهزه الىظائل دوسا مهما في
هزا الٓشاس ،مً خال ٛماجٓذمه مً مهلىماث ظُاظُت،
وخطىضا للىاخبحن اإلادخملحن(.)42
وحهخمذ الهالْت بحن اإلاىكماث العُاظُت ووظائل ؤلانالم نلى
اإلاطلخت اإلاخبادلتَ ،ارا ٗاهذ هزه الىظائل جُُذ اإلاىكماث في
نشع مىخىحها العُاس يَ ،ان الُٓاداث العُاظُت لهزه
اإلاىكماث جمثل اخذ اإلاطادس ألاظاظُت إلاادة الشأي في جلٚ
الىظائل ؤلانالمُت ،ولزلً ٚجب أن ٌععى الؿشَان لبىاء
نالْاث ئظتراجُجُت مو بهػها البهؼ(.)43

إلاستنتاجات
-1

-3

-4

-5

ئن الدعىٍٔ العُاس ي مطؿلح حذًذ في أدبُاث الهلىم
العُاظُت العائذة في الهٓىد ألاخحرة ،وئهه ٌه٘غ
اهخماما متزاًذا في اإلاجا ٛالعُاس ي وؤلانالمي وخاضت في
الخمالث ؤلاهخخابُت.
 -2حهذ ؤلاهخخاباث ش٘ال مً أشٙا ٛؤلاجطا ٛوالدعىٍٔ
العُاس ي بحن الخٙىماث واإلادٙىمحن ،ولهبذ وظائل
ؤلانالم دوسا مدىسٍا ومهما في جل ٚاإلاجا.ٛ
ئن الخمالث ؤلاهخخابُت جمثل همىرحا وشؿا مً اظالُب
الدعىٍٔ ،ل٘نها جأخز ش٘ال أٖثر مهىُت وجؿىسا ،ورلٚ
مً خال ٛظهيها لخلبُت خاحاث وسيباث الىاخبحن.
وهىإ اهذماج مهشفي بحن الهلىم اإلاخخلُت ،وخاضت
نلىم العُاظُت وؤلانالم والدعىٍٔ ،والطلت الىزُٓت
بحن الدعىٍٔ والعُاظت في ظُاّ مشخلت الخذازت هُعها
الت ي حهِشها الىكم العُاظُت الذًمٓشاؾُت وقهىس
مطؿلخاث حذًذة في هزه اإلاشخلت والخٓبت الخأسٍخُت
اإلامحزة ٗالدعىٍٔ العُاس ي وؤلاهخخابي نبر وظائل ؤلانالم
الجذًذ.
اظهم الدعىٍٔ العُاس ي في جدعحن نملُت ؤلاجطا ٛبحن
اإلاششخحن والىاخبحن ،وهىإ مإششاث نلمُت مهمت
لضٍادة أدواس ئداسة الدعىٍٔ العُاس ي بدُث لُذ اهدباه
ألاخضاب العُاظُت والعُاظُحن والخٙىماث واإلاإظعاث
ؤلانالمُت واإلاىكماث الى ؤلاهخمام بهلم الدعىٍٔ وجؿىٍش
آلُاجه في ئؾاس خؿـ حعىٍُٓت ئهخخابُت وانالمُت .
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