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  ملخص جىفُظي 

 

اكفهم بشإن   لت جدظحر اإلاغشخحن والاخؼاب الؿُاؾُت ألفياعهم ومى الخمالث الاهخسابُت هي ػٍغ

اللظاًا، وعغطها على الىازبحن في الفترة الؿابلت لُىم الاهخساب. فِؿخسضم اإلاغشخىن مجمىعت 

مً الخلىُاث لبلىغ الىازبحن وهلل عؾائلهم اليهم، بما في طلً مً زالٌ وؾائل الاعالم الخللُضًت  مخىىعت

 ووؾائل الخىاصل الاحخماعي، اإلاىاؾباث العامت ، اإلاىاص اإلاىخىبت وػحرها مً الىؾائل .

جخظمً  تلظلً فان اصاعة الخملت الاهخسابُت هي عملُت جىؼىي على ابعاص وزؼؽ اؾتراجُجُ 

اهضاف ًيبغي ان جخدلم في فترة ػمىُت معُىت ، والىجاح فيها ٌعني الفىػ بملعض اهخسابي عػم ما جىؼىي 

 علُه العملُت مً جدضًاث وحهض وفترة ػمىُت ًجب ان ًخم الخسؼُؽ لها بدظع وعىاًت في الىكذ طاجه.

والتي ؾىف هخؼغق  ( ،مهضي جلي اؾماعُلاعضث هظه الضعاؾت بىاءا على ػلب الؿُض الىائب ) 

ف الخمالث الاهخسابُت واصاعتها، والخعغف على عىاصغ الخملت، واؾتراجُجُاث الغؾائل  فيها الى حعٍغ

الاعالمُت التي جىؼىي عليها والتي حعض حىهغ هظه اللظُت، و بالخإهُض مً الظغوعي الخعغف على 

اكتراح اؾتراجُجُت الخملت الاهخسابُت، التي تهضف الى جصيُف ػبُعت الجم ثاؾتراجُجُا هىع الاهخسابي و

فيل خملت اهخسابُت جسخلف عً الازغي، جدلُم هضف اإلاغشح في الفىػ .  ألحلللخعامل مع ول فئت منهم 

 فليل منها زصائص وصفاث ممحزة لها، وؾخعخمض على اؾتراجُجُت وزؼؽ مسخلفت عً ألازغي.
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 ؤوال : الخملت الاهخسابُت :

الخمالث الاهخسابُت البضاًت الخلُلُت لخدلُم الفىػ في الاهخساباث، ففي في بعع ألاخُان حعخبر  

إكىاعهم بإهه ؾىف ًضافع عً  الاهخساباث البرإلااهُت حؿاعض اإلاغشح على الاكتراب الشضًض مً هازبُه و

دلم ؤمالهم وػمىخاتهم. ولظا حعخبر الخمالث الاهخسابُت للمغشخحن هي الشيل الغاقي  ،مصالخهم ٍو

الضًملغاػُت لخؿم الخىافـ على حمهىع الىازبحن، ألن الفُصل الخاهم عىض الخسؼُؽ  للمماعؾت

سه وإهجاػاجه وملترخاجه لخلبُت اخخُاحاث اإلاىاػىحن وخل  للخمالث الاهخسابُت هى اإلاغشح طاجه وجاٍع

م بها مشاولهم، ومضي اكخىاع الجماهحر به وفي الىكذ هفؿه إحهاض فغص الخإزحر على اإلاىاػىحن التي ًلى 

ف الخملت الاهخسابُت على ؤنها "مجمىعت ألاوشؼت التي ًلىم بها الخؼب ؤو  مىً حعٍغ اإلاغشح آلازغ. ٍو

اإلاغشح الؿُاس ي بهضف إمضاص الجمهىع والىازبحن باإلاعلىماث عً بغهامجه وؾُاؾخه وؤهضافه، ومداولت 

كىىاث الاجصاٌ وؤلاكىاع، وطلً  الخإزحر فيهم بيل الىؾائل وألاؾالُب وؤلامياهاث اإلاخىفغة مً زالٌ حمُع

  1".بهضف الخصٌى على ؤصىاث الىازبحن وجدلُم الفىػ في الاهخساباث

ٍت وبىاًء على كغاع واٍع،    للخصىٍذ بدٍغ
ً
 عاصال

ً
حشترغ الاهخساباث الضًملغاػُت مىذ الىازبحن فغصا

ً على مؿاعضتهم في شؼل اإلاىصب اإلا ؼلىب. مً هىا، حعخبر بهضف الفىػ بضعم الىازبحن وجدفحز اإلاىاصٍغ

 مً 
ً
 عالُا

ً
 الاهخساباث التي حشهض كضعا

ّ
ت لخدلُم هظه ألاهضاف. هما ؤن الخمالث الاهخسابُت طغوٍع

اكفهم على اإلاىاػىحن والخىافـ على ؤصىاتهم  عاصلت لعغض مى
ً
خحن فغصا

ّ
، لظا 2الخىافؿُت جمىذ اإلاغش

ؼ فالخملت الاهخسابُت حؼء اؾاس ي مً اي هـام مبني على الضً ملغاػُت وهي حؼء اؾاس ي هظلً في حعٍؼ

 اعوان هظا الىـام .

م ؾُاس ي" للمغشح ؤو الخؼب،  وحضًغ بالظهغ ؤن الخملت الاهخسابُت البض ؤن ٌؿبلها عملُت "حؿٍى

م البرامج الؿُاؾُت بما ٌؿاعض م الؿُاس ي هى عملُت مخىاصلت ومؿخمغة لخسؼُؽ وجىفُظ وجلٍى على  فالدؿٍى

وهىان ، اإلاىاػىحن لظمان الىجاح لألخؼاب واإلاغشخحن في البِئاث الؿُاؾُت املخخلفت اشباع اخخُاحاث وعػباث

افغها إلهجاح الخملت الاهخسابُت، فالبض مً وحىص مغشح وهُيل إصاعي للخملت  عضص مً العىاصغ البض مً جى

                                                           
1
 9/11/5115االنتخابية والمال السياسي ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،  تالمواجهة: الحمالأحمد الشورى ابو زيد ، طرق   

http://www.acrseg.org/39566  
5
  /https://openelectiondata.net/ar/guide/introductionدراسة لمولع )مبادرة حول البيانات االنتخابية المفتوحة( ،   

http://www.acrseg.org/39566
http://www.acrseg.org/39566
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ل، وكؿم زاص بالىطع اإلاُضاوي)جىـُم اإلا خؼىعحن، خشض الاهخسابُت ملؿم الي عضة ؤكؿام، كؿم زاص بالخمٍى

الىازبحن، إعضاص اإلاؤجمغاث الشعبُت(، واللؿم ؤلاصاعي)الخاص بىطع الجضاٌو الؼمىُت واإلاياهُت للخملت، 

م ؤلاعالهاث  م، فٍغ ت(، كؿم زاص باالجصاٌ الؿُاس ي)بدىر الدؿٍى والاؾدشاعاث اللاهىهُت، والشئىن ؤلاصاٍع

اكع ؤلاهترهذ(، هما البض مً وحىص زؼت مؿبلت اإلاُضاهُت(، وهىان كؿم زاص )بىؾائل الخىاصل الاحخماعي  ومى

ت لخدلُم ألاهضاف في وكذ مدضص، وال ًمىً ججاهل مدخىي ومظمىن  لخشض الجهىص الفىُت واإلااصًت والبشٍغ

الخملت الاهخسابُت مخمثلت)الغؾالت الاهخسابُت، الشعاعاث املخضصة، البرهامج الاهخسابي(، هما ًجب جدضًض 

الخىكُذ والضفاع والهجىم، عالوة جدضًض ألاؾالُب  تواؾتراجُجُغؾالت ؤلاعالمُت جىحُه ال اؾتراجُجُاث

جخىاهب مع الجمهىع اإلاؿتهضف مع جدضًض ؤي الىؾائل ؤلاعالمُت اإلاىاؾبت لخدلُم الخىاصل  التيؤلاكىاعُت 

.الفاعل مع الجمهىع 
3 

 

 زاهُا : مغاخل اصاعة الخملت الاهخسابُت :

م الاهخسابي وجيخهي   بالخإهُض فان للخملت الاهخسابُت مغاخل جخعلم بئصاعتها جبضؤ بازخُاع الفٍغ

بئعالن هخائج الاهخساباث واخخمالُت فىػ اإلاغشح، ول مغخلت مً مغاخل اصاعة العملُت الاهخسابُت له عضة 

الخملت الاهثر  ابعاص وزؼىاث، ؾىف هظهغ  اهم اإلاغاخل زم ؾىف وشحر الى بعع عىاصغ  ومخؼلباث

 اهمُت. 

، اإلاؿدشاع ؤلاعالمي وزبحر ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت، عً هُفُت إصاعة الخمالث يهشف الضهخىع مغاص عل 

 4:مغاخل 4الاهخسابُت والتي كام بخلؿُمها إلى 

 اإلاغخلت ألاولى: جلُُم الىطع واؾخىشاف اإلاشهض بشإن اإلاغشح واإلاىافؿحن والىازبحن. 

                                                           
3
 أحمد الشورى ابو زيد ، مصدر سبك ذكره .  

4
، الحمالت االنتخابية ، مراحلها وكيفية ادارتها واستكشاف ميول الناخبين ، مولع الجزيرة ،  علي د. مراد  

-basher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AAhttps://mu
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7

%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9  

https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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  :جخعلم باالؾتراجُجُت اإلاخبعت زالٌ الخملت الاهخسابُت وهُفُت جؼىٍغها عبر جدضًض اإلاغخلت الثاهُت

 .البرهامج الاهخسابي ومىهج الخملت

  ًاإلاغخلت الثالثت: جخعلم بالخؼت الدشؼُلُت وهُفُت إصاعة الخملت على ألاعض وما ًغجبؽ بها م

 .إعالهاث وحىالث وهضواث اهخسابُت

 ُت إصاعة ًىم الاهخساباثاإلاغخلت الغابعت: جخعلم بىُف. 

 وهي اإلاىهج   اعخباع هظه املخاوع الغئِؿت هي التي حؼؼي ول حىاهب مىطىع اصاعة الخملت الاهخسابُت،ًمىً 

 زؼت اهخسابُت مىاؾبت بئصاعة هاجخت لها. الظي ًىمل مالمذ

 

 زالثا : اؾتراجُجُت الخمالث الاهخسابُت :

 5:الخمالث الاهخسابُت في الىـم الؿُاؾُت املخخلفت وفلا إلاا ًلي ًمىً جلؿُم إؾتراجُجُاث

 : الخملت الاهخسابُت التي حعخمض على الخؼب الؿُاس يى ؤلاؾتراجُجُت ألاول

خُث ًضًغ اإلاغشح الخملت الاهخسابُت على ؤؾـ خؼبُت، بمعنى الترهحز والخإهُض على اهخماء اإلاغشح               

عخمض اإلاغشح في هظه  ت وجإًُض. َو الخؼبي وعلى مضي ما ًخمخع به الخؼب الؿُاس ي مً شعبُه وحماهحًر

اكفه الؿابلت املخضصة في اللظاًا ا لىػىُت واللىمُت الخالت على بغامج الخؼب الؿُاس ي وؾُاؾاجه ومى

والاكخصاصًت، وحعخمض هظه ؤلاؾتراجُجُت على هىٍت الخؼب وصىعجه الظهىُت لضي حماهحر الىازبحن، 

ت هبحرة  .وػالبا ما ًىاؾب هظا ألاؾلىب الخؼب الؿُاس ي الظي ًدـى بإػلبُت حماهحًر

 الثاهُت: الخملت الاهخسابُت التي حعخمض على اإلاغشح الؿُاس ي ؤلاؾتراجُجُت

وهىا ًىىن مجاٌ الترهحز في الخملت الاهخسابُت على اإلاغشح بالضعحت ألاولى وصفاجه الشخصُت              

افلت مً بعع اللظاًا الىػىُت والؿُاؾُت والاكخصاصًت والاحخماعُت  وممحزاجه واهجاػاجه الؿابلت ومى

تراجُجُت هما ؤنها فعالت العامت، وػالبا ما ًلجإ خؼب الاكلُت ؤو الخؼب اإلاعاعض إلى اؾخسضام هظه الاؾ

ؤًظا إطا وان مغشح الخؼب الؿُاس ي في الاهخساباث ًخمخع بجاطبُت زاصت ًمىً ؤن جؤزغ بفاعلُت على 

 .حمهىع الىازبحن ؤو له صفاث ؤو زصائص اؾخثىائُت

                                                           
5
 ذكره. أحمد الشورى ابو زيد ، مصدر سبك  
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 ؤلاؾتراجُجُت الثالثت: الخملت الاهخسابُت التي جغهؼ على كظاًا معُىت

ي الخملت الاهخسابُت على بعع اللظاًا اإلاهمت التي كض ًخم ؤلاعضاص والخمهُض لها خُث ًخم الترهحز ف            

كبل جىفُظ الخملت الاهخسابُت، ؤو بغػث ؤهمُتها وصاعث كظُت ملخت جفغض هفؿها على الغؤي في جىكُذ 

 .ًتزامً مع الخملت الاهخسابُت

 

 

 

 

 

 عابعا : زؼىاث جسؼُؽ الخمالث الاهخسابُت :

ال ًمىً خصغ زؼىاث جسؼُؽ الخمالث الاهخسابُت بشيل مؼلم، فيل ميان وػمان له مخؼلباجه  

وؿغوفه التي كض جىىن طُلت على هدى بؿُؽ او كض جىىن مدشعبت واؾعت، وبالخإهُض ولما جىؾعذ 

م الضائغة الاهخسابُت وػاص مؿخىي الىعي بحن حمهىع الىازبحن ولما صعبذ اإلاهمت باليؿبت للمغشح وفٍغ

عمله، فاالهخساباث في الضٌو التي لها باع مهم في هىظا مماعؾت بالخإهُض اصعب مما هى الخاٌ علُه في 

الضٌو خضًثت العهض بها. اط جخؼىع الخؼىاث وحشخض اإلاىافؿت وبالخالي جدخاج اصواث مسخلفت جىضعج حمُعها 

 طمً زؼىاث الخسؼُؽ للخمالث الاهخسابُت. 

ؼىاث حعبر عً زالصت افياع الباخثحن واإلاعىُحن بهظا الشإن على ًمىىىا خصغ مجمىعت مً الخ 

 6 الىدى آلاحي :

 
                                                           

6
 احمد الشورى ابو زيد ، مصدر سبك ذكره .  

جضٌ الغؾالت الاهخسابُت على البرهامج الاهخسابي وجغهؼه في حملت 

واخضة، اما الغؾالت الاعالمُت فهي الىصىص اإلالغوءة واإلاؿمىعت 

 واإلاغئُت التي حعبر عً فىغ البرهامج وكظاًاه
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 حمع البُاهاث واإلاعلىماث :   -1

لخملت، البض مً معغفت الاػاع اللاهىوي للعملُت الاهخسابُت، زم عخبر ؤهم مغخلت عىض الاعضاص لح

ت فُت(، ألن ول صائغة جخؼلب اؾلىب واؾتراجُجُت -البضء في جدضًض ػبُعت الضائغة الاهخسابُت )خظٍغ ٍع

معُىت في الخعامل معها، وؤًظا ول صائغة لها مشاولها الخاصت بها والتي مً زاللها ًدضص اإلاغشح عؾالخه 

افُت، بمعنى )وؿبت الشباب، الشُىر، الاهخساب ُت وبغهامجه، وهظلً الخعغف على زصائصها الضًمؼغ

 ها فالخىن، عماٌ، ؤًظا مؿخىي الخعلُم(، مً ؤحلمصائغة معـ يهىع، ألاهار، ػبُعت وؿائفهم هل هالظ

ش ومً هاخُت ؤزغي، طغوعة الخعغف على ال  مغشح ؤن ٌعبر عنها،للجدضًض ؤي مً جلً الشغائذ ًمىً  خاٍع

 
ً
 ،، وؤيهما ؤكل، وما ألاؾباب لظلًالخصىٍتي للضائغة للخعغف على ؤي مً جلً الضوائغ الاهخسابُت ؤهثر وشاػا

اكع الثلل الجماهحري. ومً هاخُت ؤزغي البض جدضًض هلاغ كىة وطعف اإلاغشح  مً ؤحل جدضًض مى

واإلاغشخحن اإلاىافؿحن، بعض طلً صعاؾت اإلاىكف الضازلي للخؼب الؿُاس ي، صعاؾت وؾائل الاجصاٌ 

وؤؾالُب الضعاًت اإلاؿخسضمت، وكُاؽ الدجم اليؿبي لألصىاث اإلاؤٍضة للمغشح ملابل ألاصىاث 

اصة، وجإزحر بعع العىامل في اججاهاث الخصىٍذ، حمع بعع اإلاعلىماث عً اإلاغشخحن اإلاىافؿحن اإلاظ

 .وألاخؼاب

 

 

 

 

 جدضًض الاهضاف الاؾاؾُت للخملت :   -2

خم طلً بهضف ازخُاع ؤفظل  اإلاخبعت عىض جسؼُؽ الخملت والخإزحراث املخخملت  الاؾتراجُجُاثٍو

على شغائذ الىازبحن مً خُث الخيشُؽ والضعم والخمىٍل. والبض مً ؤلاحابت عً عضة مً ألاؾئلت، 

جدخاج إليها للفىػ باإلالعض ؤو الضزٌى في حىلت ؤلاعاصة مً زالٌ  يوجخمثل في جدضًض عضص ألاصىاث الت

الىعىص الاهخسابُت : هي مدىع الغؾائل الاجصالُت ًبلىعها 

جب ؤن جىىن مالئمت  ؼغخها اإلاغشح على الجمهىع لجظبه ٍو ٍو

لخىعُت الجمهىع  واخخُاحاجه وؿغوف الضائغة زصىصا ؤهمُت 

افم مع البرهامج  الؿُاس ي للخؼب ؤو اللائمت التي ًيخمي لها الخى

 عمىما
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ي الضائغة وهم عضص ؤولئً الظًً لضيهم عػبت في الخصىٍذ؟ وما وؿبت ؤلاحابت، على هم عضص الىازبحن ف

اإلاخىكعت للخصىٍذ؟ وهم عضص اإلاغشخحن الظًً ؾُسىطىن الاهخساباث؟ وجلضًغ وؿبت الخصىٍذ التي 

لى جمذ الاهخساباث ػضا ما الخلضًغ ليؿب ألاصىاث التي ؾىف ًخم جىحيهها لً  ؾىف جىحه لضيهم؟

ما عضص العائالث وألافغاص التي ؾىف ًخم  باإلالعض؟ ا ألاصىاث التي جدخاحها للفىػ م واإلاغشخحن اإلاىافؿحن؟

 اؾتهضافها؟

)ؤكؿام  في هظا املجاٌ مً اإلاهم الاشاعة الى زؼت الخدغن التي حعني مىؼلت الىازبحن اإلاؿخـهضفت

اللائمت ( ؤو الخفاؾ على الاعطُت اصىاث حضًضةها اهدؿاب ؤعطُت حضًضة )ـ، الهضف مىالىازبحن(

(، الاصىاث اإلاخإعجخت بحن اإلاغشح وػحره مً اإلاغشخحن( او الخإزحر في الاصىاث اإلاترصصة )الاصىاث اإلاؤٍضة)

 7مىاػم : 3لهظا ًلىم مضًغ الخملت بخلؿُم الضائغة الى ملعب مىافؿت به 

بحر الظي إلاىؼلت التي جخىاحض فيها ألاصىاث اإلاؤٍضة للمغشح، وبها الثلل الى: وهي امىؼلت الضفاع  - ؤ

ًخمخع به بالضائغة، كض جىىن هظه اإلاىؼلت مىؼلت كبُلخه ؤو عائلخه، ؤو ؤنها اإلاىؼلت التي ٌؿىً فيها 

هـحر زضماث كضمها، ؤو ععاًخه لبعع ألاهالي فيها، ؤو اإلاىؼلت التي ًىحض بها مدل عمله، ؤو 

بدُث ال ٌؿخؼُع ؤي مً  هغ فيها، ؤو ؤهه اإلاغشح ألاهثر شعبُت في هظه اإلاىؼلت،ـاإلاىؼلت التي ٌشخ

ً ؤن ًىافؿه فيها مً الخؼإ الاعخماص فلؽ علي هظه اإلاىؼلت وخضها صون الىـغ  .اإلاغشخحن آلازٍغ

ألن اللىة الاهخسابُت مؿإلت وؿبُت، جلاؽ بلىي « مىاػم الىؾؽ والهجىم»إلي بلُت اإلاىاػم 

  .الخصىم واإلاىافؿحن

الاصىاث اإلاخإعجخت ؤو ػحر اإلاظمىهت ألي اإلاىؼلت التي ًمىً وصفها بمىؼلت : مىؼلت الىؾؽ - ب

 جخمحز بإنها ؤعض بىغ ًمىً ؤن جخؼظي باألفياع واإلالترخاث، ولهظا جصبذ اإلاىؼلت 
ً
مغشح عمىما

 
ً
 .اإلاثالُت لىؿب ؤعطُت حضًضة مبىغا

ىثر فيها مً ػغح ؤفياعه  ًُ لىً في مىؼلت الىؾؽ ًجب ؤن جسظع صعاًت اإلاغشح إلاعاًحر علالهُت 

وآعائه، ألهه مً اإلافترض في هظه اإلاىؼلت ؤن ًىثر اإلاثلفىن ؤو اإلاخعلمىن، ؤو الظًً ؾُعؼىن 
                                                           

7
 . 15/5/5115دراسة بعنوان كيف تدير حملة انتخابية ؟ ، نشرها المولع االلكتروني لصحيفة الوفد المصرية ،   
-%D8%A5%D9%84%D9%89-https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
-%D9%83%D9%8A%D9%81-8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/813070%D8%A7%D9%84%D
-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F  

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/813070-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/813070-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/813070-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/813070-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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هبحر  ؤصىاتهم إلاً حظبهم باألفياع واإلالترخاث ؤو جلل فيها الجزعت العاػفُت ختي إن وحض فيها عضص

 .مً ػحر اإلاخعلمحن ألن ؤصىاتهم لِؿذ مىحهت إلاغشح معحن

هي اإلاىؼلت التي مً اإلافترض ؤال ًخمخع فيها اإلاغشح بمحزة وؿبُت مً الاصىاث، : مىؼلت الهجىم - ث

 .واهما ًخمخع بها اإلاىافؿىن آلازغون

ًت في هظه مً ؤصعب اإلاىاػم في الضعاًت الاهخسابُت للمغشح، وعػم طلً فمً الخؼإ ججاهل الضعا

 للمىافؿحن، وال جىـغ إليها همظُعت للجهض واإلااٌ، بل اهخم بها، 
ً
 ؤبضًا

ً
اإلاىؼلت، فال حعخبرها مليا

 .فالؿلىن الخصىٍتي للىازبحن مليء باإلافاحأث

 :   جلضًغ هفلاث الخملت الاهخسابُت -3

على مؿخىي  ًخم جدضًض الىفلاث واإلاىاعص الالػمت لها )وحشمل جلضًغ مسصصاث الخملت الاهخسابُت

الخؼب، جلضًغ هفلاث الخملت الاهخسابُت العامت للخؼب مىػعت على الضوائغ الاهخسابُت، جدضًض مصاصع 

الخمىٍل اإلاخاخت في الخملت الاهخسابُت مً عحاٌ ؤعماٌ ؤو ؤعظاء الخؼب ؤو اإلاغشخحن في الاهخساباث 

ُت في طىء مصاصع الخمىٍل وصعاؾت هظه اإلاصاصع، جدضًض حجم الخمىٍل الخىىمي للخملت الاهخساب

والخبرعاث التي ًدصل عليها مغشخى الخؼب، جىىًٍ حهاػ مغهؼي في الخؼب ًخىلى حمع الخبرعاث مً 

 .مصاصع الخمىٍل

 جدضًض اإلاغاخل الخىفُظًت للخملت الاهخسابُت : -4

امها ًخم جدضًض الجضٌو والخىكُذ الؼمني الخاص بيل مغخلت وؤهم الىؾائل وألاؾالُب التي ًجب اؾخسض

في ول مغخلت مً مغاخل جىفُظ الخملت الاهخسابُت، وجىلؿم هظه اإلاغاخل إلى زمـ )صعاؾت مىكف الخؼب، 

 (.مغخلت الخلضًم، مغخلت الاهدشاع، زم مغخلت الخدضًض والترهحز، وؤزحرا الخؿم والبروػ 

 حضولت الخملت الاهخسابُت : -5

ع الغؾائل ؤلاعالمُت وؤلاعالهُت وول الاوشؼت الضعائُت الخاصت بالخملت الاهخسابُت في الىكذ  حشمل جىَػ

ع املخصصاث اإلاالُت للخملت زالٌ ول مغخلت  املخضص للخملت على مؿخىي الاهخساباث، وجدضًض هُفُت جىَػ

غؾائل ؤلاعالمُت وول مً مغاخل جىفُظ الخملت الاهخسابُت خُث حشمل )عؾم البرهامج الخىفُظي لل
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ألاوشؼت الضعائُت الخاصت بالخملت في الضائغة الاهخسابُت، وجدضًض اإلاىاعُض الخاصت بالخؼؼُت الصخفُت 

ىهُت ألوشؼت الخملت، جدضًض اليشغاث ؤلاعالهُت اإلاؿخسضمت في الخملت مً خُث الىؾائل  والخلُفٍؼ

افُت وعضص ألاماهً ؤلاعالهُت ومىاعُض اليشغ ؤو البث واإلاؿاخت والىكذ، عالو  اكع الجؼغ ة على جدضًض اإلاى

اكع التي ؾخىطع بها الالفخاث الاهخسابُت، جدضًض ؤماهً ومىاعُض اإلاؤجمغاث الاهخسابُت التي جللى فيها  واإلاى

الخؼب الؿُاؾُت إلاغشحي الخؼب وكُاصاجه، جدضًض ؤماهً ومىاعُض اإلاؤجمغاث الاهخسابُت وجدضًض 

ى  ت للخملتالىؾائل الصخفُت والخلُفٍؼ غ ؤلازباٍع  )هُت التي ًمىً ان جىاٌو الخلاٍع

ومدى فاعليتها ومحاولة التنبؤ  صعاؾت الخمالث الاهخسابُت اإلاظاصة للمغشخحن اإلاىافؿحن-6

 .بمضمون ووسائل واساليب الدعاية االنتخابية المضادة وتحديد وسائل وأساليب الرد عليها

 

 : الخىصُاث 

اصاعتها اخض الخلضم والىجاح في ، و ض مـاهغ العمل الضًملغاػيحعخبر الخمالث الاهخسابُت اخ 

 طىج العملُت الاهخسابُت، الؾُما في البلضان الىامُت خضًثت العهض في هظه الخجغبت.ؾماث 

فالخعبحر عً اعاصة مغشح وؾؽ ضجُج الؿُاؾت وفي زظم الخىافـ الاهخسابي ًخؼلب مهاعة  

، فالىجاح ال ًخمثل بالفىػ بملعض هُابي بلضع ما ٌعبر اًظا عً جاحملىماث الى وبغاعت في الاصاعة وجىفحر 

اصاعة مخماؾىت لعملُت جغشُذ في بِئت هـام ؾُاس ي ًىفغ شغوغ الترشُذ والخىافـ وفم اؾـ مهىُت 

 شفافت، وان وان الفىػ هى الؼاًت النهائُت للمغشح.

الاهخسابُت، خاولىا كضع الاميان ان هىضح هىان الىثحر مً الضعاؾاث اإلافصلت عً اصاعة العملُت  

اهم مالمدها وعىاصغها في هظه الضعاؾت، فالعملُت حعىـ في نهاًت اإلاؼاف اعاصة اإلاىاػىحن وجخؼلب 

شفافُت عالُت اهمها الىشف عً مصاصع الخمىٍل و الالتزام بخلبُت مؼالب الىازبحن، وهظا مً اإلافترض 

 ً ػبُعت وشيل الىـام الؿُاس ي.ؤن ًمثل عوح الضًملغاػُت بؼع الىـغ ع
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 اإلاصاصع :

ض ، ػغق اإلاىاحهت: الخمال  -1 الاهخسابُت واإلااٌ الؿُاس ي ،اإلاغهؼ العغبي للبدىر والضعاؾاث  ثؤخمض الشىعي ابى ٍػ

 ،9/11/2015 

http://www.acrseg.org/39566 

غة ،  -2 مغاص علي ، الخمالث الاهخسابُت ، مغاخلها وهُفُت اصاعتها واؾخىشاف مٌُى الىازبحن ، مىكع الجٍؼ

https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9

%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-

%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9 

ت ،  -3  . 15/2/2015صعاؾت بعىىان هُف جضًغ خملت اهخسابُت ؟ ، وشغها اإلاىكع الالىترووي لصخُفت الىفض اإلاصٍغ

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-

%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/813070-

%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-

%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F 

 

صعاؾت إلاىكع )مباصعة خٌى البُاهاث الاهخسابُت اإلافخىخت( ،  -4

https://openelectiondata.net/ar/guide/introduction/  

 

 

http://www.acrseg.org/39566
http://www.acrseg.org/39566
https://mubasher.aljazeera.net/videos/2021/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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