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كبير فى حسم نتائج االنتخابات فى مؤسساات المجتماع المادنى خ وةاااة انتخاباات األندياة الرياكايةخ وكاان الاف واكاحا  فاى             للدعاية االنتخابية دور

خ والتى تنافست فيها قائمة محماود اااهر ماع قائماة هباراهيم المعلامخ وقاد قادمت القائماة األولاى           2014انتخابات النادى األهلى التى أجريت فى مارس 

خابات األنديةخ حيث تعاملت بذكاء مع اإلعالم اوال الفترة التى سبقت االنتخابات وكاان لهاا الكلماة والصاوت العالىخواتلا  الاف فاى        مثال إلدارة انت

ت هاا فاى اتجاهاا   المحصلة النهائية لإلنتخابات. وةالل هذه االنتخابات تأكد أن وسائل الدعاية االنتخابية المختلفة اليمكن ان تحدث التاايير المللاوم من  

ات العاماة فاى   الناةبين هال بمساندة التغلية اإلعالمية من ةالل وسائل اإلعالم المختلفةخ كما ان االستعانة بالمشاهير من نجوم الكرة والفن والشخصاي 

خلابياةخ واتلا  أن تناو     الدعاية االنتخابية لقائمة معينة كان سببا  فى تارجي  كفتهااخ وكانات أكثار وساائل الدعاياة االنتخابياة تاأييرا  هاى التجمعاات ال          

تخابياة خومنهاا   وسائل الدعاية االنتخابية ما بين الوسائل التقليدية المعروفة والوسائل الجديدة المساتحدية كاان لاو دوره فاق تحقياا أهاداال الحماالت االن       

لمسااب  وساجاجيد الصاالة  والهادايا المختلفاة      الدعاية علق السيارات والمراكب النيلياة أماام منلقاة الجةيارة والبالوناات واألقاالم و جاجاات الميااة  وا        

را  ومنها أجهةة المحمول والمفكرات واألجنداتخلعبت وسائل اإلعالم البديلاة مان اافحات التوااال االجتمااعق وتاويتر واليوتياوم وامنساتجرام دو        

ةخ والتاى طلات انتخاباات الناادى األهلاى أظهارت       مهما فق التاأيير فاق اتجاهاات النااةبين . ومان ةاالل المقارناة باين الصاحت التاى اةتارتهاا الدراسا            

ة الدراسة تحية كل من المصري اليوم والشروق هلق هحدي القائمتينخ فقد كان تحية المصاري الياوم لمحماود اااهر وقائمتاو واكاحاخ فاق مقابال تحيا         

نت التغلية اإلةبارية هاق األكثار اساتخداما  فاق الصاحت      الشروق إلبراهيم المعلم وقائمتوخ فق الوقت الذي التةمت فيو جريدة األهرام الحياد التامخوكا

بااين التااق تناولتهااا الدراسااةخ سااواء أكاناات أةبااارا  أم تقااارير هةباريااة مصااورةخ تالهااا المقااال الصااحفق ياام الحااوارخ وطاباات الناادوات أو المناااظرات         

 المرشحينخ والتق تميةت بها تغليات جريدتق ) الوان( و) اليوم السابع(.

الدراساة هلاى هاذه النتاائج مان ةاالل دراساة نماااة عشاوائية مان وساائل الدعاياة المساتخدمة فاى االنتخابااتخ هكاافة هلاق أعاداد ااحت                    وقد تواالت  

 األهرام والمصرى اليوم والشروق ةالل اليوم الذى سبا هجراء العملية االنتخابيةخ ويوم االنتخاباتخ واليوم التالق لها.

 ( بشقيو الوافق والتحليلقخ كما اعتمدت علق المنهج المقارن للمقارنة بين تغليات الصحت المصارية التاق تام    واعتمدت الدراسة علق )منهج المس

ريريااة اةتيارهااا للدراسااةخ وبيااان ماادي الموكااوعية أو التحيااة لفريااا ماان الفاارق المتنافسااة فااق انتخابااات النااادي األهلااقخ والمقارنااة بااين الفنااون التح    

 فق التغلية.واإلةراجية التق استخدمتها 

الفنوناحتالشفافيةالفرق المتنافسة مؤسسات المجتمع المدنى االنتخابات

 -مقدمة:  
سااارت روح التغييااار فاااق   2013يونياااو 30و 2011ينااااير 25بعاااد ياااورتق  

المجتمااع المصااري نحااو األفلاالخ وباتجاااه اإلاااالح فااق كافااة المجاااالتخ      

رياكاااية خ التاااق انتقلااات هليهاااا ح ملاااى الثاااورات الشااابابية        ومنهاااا األندياااة ال  

فق انتخاباات   والتغييرات السياسية فق المنلقة العربية خوقد بدا الف واكحا 

 نادياااا  118خ وشاااملت 2014األندياااة الرياكاااية التاااق جااارت فاااق ماااارس     

والةمالاااااااف وسااااااابورتنجخ   ىاألهلااااااا ىخ فاااااااق مقااااااادمتها ناااااااواد  رياكااااااايا 

حراكا  سريعا  وتغييارات مفاجةاة ومحااوالت    التق شهدت والليران والةهور

 متكررة إلركاء الجماهير الغاكبةخ بهدال التغيير واإلاالح.

اإلقبال الشعبق والحرص علاق هةتياار أعلااء األندياة لمان يماثلهم        ظاهرةو

لهاا فااق محاولاة للواااول   يحلوتسااتوجب التوقات عناادها  تفاق مجلاا اإلدارة   

ألندياة فاق الوقات الاذي يحجماون فياو       هلق سرهقبال النااةبين علاق انتخاباات ا   

يااة االنتخابيااة  افاعليااة وسااائل الدع  ىومااد ىخاالنتخابااات األةاار بعاا  عاان 

المستخدمة فيها فق التأيير علاق األعلااء ودفعهام هلاق ااناديا االنتخاباات       

 ينتمون هليها. ىاةتيار مجالا هدارات األندية الت ىوالمشاركة اإليجابية ف

فاااى  لهاااا أهمياااة وابيعاااة ةاااااة  ىالمصااار ى"الناااادي األهلااا"انتخاباااات  و

 خ فاألهلق يعتبر من أكبر انتخابات النوادى الرياكية المصرية بشكل عام

 

فريقية شهرة وأكثرها شعبية وهو النادى الوحياد  األندية المصرية العربية اإل

فق العالم الذى تأهل هلى كاس العاالم لنندياة لكارة القادم ياالث ماراتخو هاو        

ريقى فق القرن العشرين من حيث عادد البلاوالتخومن أكبار    فهأفلل نادي 

شاكل جاةءا  كبيارا  مان كياان هاذا الاوان        يخ والرياكية فى مصرمؤسسات ال

يجاب أن   بانتخاباات مجلاا هدارتاو   وخ واالهتماام  وأعلاائ   مبمشجعيو وأساره 

المجالا النيابيةخ ألن مجلا اإلدارة أو مان يقاود   انتخابات يكون كاالهتمام ب

لنادى يقود فكر ويقافاة ويوجاو الارأى العاامخ ومان يام يجاب أن يكاون         سفينة ا

 هناك تغيير وتلوير فى المنظومة التق تديره.

 هاار المنهجى للدراسة:

 تتلمن هذه الدراسة المحاور التالية:

 مقدمة هلى موكو  الدراسة وأهميتها:

ار باهتماام يتجااو  بكثيار أساو     ىاألهلا  ىتحظى انتخاباات مجلاا ادارة النااد   

 ىالقول بأن هذه االنتخاباات تثار  فى خولن يكون من قبيل المبالغة  ىهذا الناد

بقدر ماا أساهم فيهاا     ىاألهل ىالثقافة الوانية الديمقرااية التق انتمى لها الناد

 (1)ورسخ تقاليدها.

فاق مصار وهاو     ىمن أكبر مؤسسات المجتماع المادن   ىاألهل ىوهاا كان الناد

ة المصااارية علاااى مااادى أكثااار مااان قااارن  جاااةء أاااايل فاااق الحركاااة الوانيااا 

وااحب الفريا الكروي األكثر تتويجا ببلوالت قارية على مستوى العالم خ

فمن اللبيعق أن تحظى انتخاباتو بهاذا االهتماام الملحاوت حتاى باين عنااار       

 النخبة الثقافية.

 مؤسسات فى يةاألنتخاب الدعاية . (2016) هسماعيل هبراهيماألقتباس:  

لمجلااة العلميااة  ا. نمواجااا(  م 2014")األهلااى النااادى"الماادنى المجتمااع

 110- 95 خ افحة1خعدد 3أكتوبر. مجلد 6لجامعة 

مقااال قاباال لتااداول ال. هااذا  هسااماعيل هبااراهيم  2016: © حقوووا الن وور

الرةصااة اإلبداعيااةخ الااذي يساام  باالسااتخدامخ   العلمااى بموجااب شاارو  

 الفكرية للمؤلف. خ بشر  حفظ حقوق الملكيةوالتو يع واالستنسا

ة اإلبداعيةخ الذي يسم  باالستخدامخ والتو ياع واالستنسااخ بشار  حفاظ     

 الفكرية للمؤلف. حقوق الملكية
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وقد جاءت هذه االنتخابات فق لحظات كانت مصر كلهاا تمار فيهاا بمنعلات     

صااريون يتللعااون السااتكمال ةاراااة المسااتقبل وةااااة مصاايري وكااان الم

 االستحقاق المتعلا باالنتخابات الرئاسية.

فالنادي األهلق ليا قلعة الرياكة األولى فق مصر فقط خ هنو قبل الف رمة 

حادى  هكثار مان قارن وهاو يعاد      أمن أبر  رمو  تاريخها الوانق علاى مادى   

يارة فاق عقاود التجريات     المؤسسات القليلاة التاق لام تتعارت النتكاساات ةل     

 يناير رطم كثرة المشاكل التق واجهتو. 25الشامل الثالية التق سبقت يورة 

هميتها الخااة هذه المرة ألنها جااءت فاق لحظاة    أواكتسبت هذه االنتخابات 

علااى  داريااة والماليااة للنااادي األهلااق "تمثاال ةلاارا     أااابحت المشااكالت اإل 

ءه الاى هدارة جديادة قاادرة علاى     مستقبلو ولذلف اشتدت حاجة الناادي وأعلاا  

 مواجهة هذه المشكالت وتتمتع بخبرة كبيرة.

بااين   2014مااارس  28يااوم الجمعااة   ىوقااد جاارت انتخابااات النااادي األهلاا    

جبهتينخهما جبهة محمود ااهرخوجبهة هبراهيم المعلمخونجحت قائمة ااهر 

 .2018بالكامل لتشكل مجلا اإلدارة الجديد الذي يقود األهلق حتق 

بمثابة الصدمة لكل المتابعين لهاا.. فلام    ىنتيجة انتخابات النادي األهل انتوك

االنتخابات يتوقع اكتساح قائمة محمود اااهر بهاذا الفاارق     ىةبير ف ىيكن أ

الرهيب فق أرقاام النتيجاة النهائياةخوفارق األااوات الكبيار لصاال  محماود        

وجهاا لمجلاا هدارة   ااهر لم يكن موجها  لمنافسو هبراهيم المعلامخ بال كاان م   

الناادي األهلااق الساااباخ برئاسااة حساان حمااديخ الااذي وقاات مساااندا  إلبااراهيم   

لم يعارال   ىخ فاألهلىالمعلمخ فق واقعة هق األولى من نوعها فق تاريخ الناد

من قبل مساندة مجلا هدارة لمرشحا  على حساام خةارخ باالرطم مان أن كال      

 .ىالمتنافسين هم أبناء الناد

 أهداف الدرسة: 

 مايلى:تهدال هذه الدراسة هلق 

 .بيان وسائل الدعاية االنتخابية المستخدمة فق االنتخابات الرياكية  -1

فق التايير علق  األعلاء بنوعياتهم وفةاتهم  دور هذه الوسائل واألدوات  -2

مدي خ وأيلا العمرية المختلفة نحو المشاركة اإليجابية فق العملية االنتخابية

ئل واسااتحداث الجديااد منهااا فااق التااأيير فااق وجاادان     تااأيير تنويااع هااذه الوسااا  

 وعواات واتجاهات الناةبين .

مدي تاأيير العوامال والظاروال واألوكاا  المحيلاة بالعملياة االنتخابياة         -3

 .فق  مستوى هقبال الناةبين ورطبتهم فق هحداث التغيير

بياااان مااادي العالقاااة باااين األوكاااا  السياساااية وباااين انتخاباااات األندياااة        -4

 وما.الرياكية عم

بياان تاأيير اإلعاالم الرياكاقخ علاق العملياة االنتخابياة برمتهااخ وفااق          -5    

 .الذى االما انتظرتو جماهير الرياكة هحداث التغيير المللوم

فاق هحاداث    ىبيان أهمية األندية الرياكية فق تفعيال دور المجتماع المادن    -6

ياوخ والتاق   يون 30ينااير و  25من أجلو قامات ياورتق    ىالتغيير المللوم الذ

هلاق مااهو أفلال     ىهدفتا هلق تغييار األوكاا  القديماة فاق المجتماع المصار      

 ويحقا اال  فةات المجتمع المختلفة بدون تميية أو انتقاء.

 الدراسات السابقة:

اهتماات معظاام الدراسااات السااابقة التااق تناولاات العمليااة االنتخابيااةخ بااالتركية  

جااالا الشااعب واالنتخابااات  علااق انتخابااات الرئاسااة المصاارية وانتخابااات م 

 المحليةخ ومنها :

 دراسات مصرية:

عالم بجامعة القاهرة التق أادرها فق افوت العالم  استاا اإل دراسات ** 

دار ) االتصاال السياساق والدعاياة االنتخابياة(      يالية كتبخ كان خةرها كتام 

 (2. )2005النهلة العربيةخ اللبعة األولقخ القاهرة 

وتلاامن "اإلعااالم السياسااق  فااى دراسااات "ر سلساالة الااذي ااادر فااق هاااا   

الكتاااام دراساااة وساااائل وأسااااليب الدعاياااة االنتخابياااة فاااق الااانظم السياساااية    

المختلفة بالتلبيا علق أربع حااالت لالنتخاباات فاق مصار والكويات والهناد       

  . والواليات المتحدة األمريكية

والعالقة بينهاا وباين   وتناول المؤلت فق هذا الكتام مفهوم الدعاية االنتخابية 

الدعايااة السياسااية والجوانااب المختلفااة للدعايااة ماان حيااث التنظاايم والتخلاايط  

والمرتكاااةات الدعائياااة والوساااائل واألسااااليب وتحليااال ملااامون الصاااحت    

الحةبيااة والملبوعااات والشااعارات والهتافااات والرمااو  والباارامج السياسااية 

   . االنتخابية لنحةام المصرية ةالل هذه االنتخابات
خ دراساااات فاااى اإلعاااالم السياساااى" ماااذكرات طيااار  الدعاياااة السياساااية " **

 -شااعبة اإلعااالم كليااة امدام   -منشااورة مقااررة علااى اااالم الساانة الرابعااة    

 (.3م.)1989-1988العام الجامعى  -جامعة اإلسكندرية

** "دورالعالقاااات السياساااية فاااى الحماااالت االنتخابىاااة" بحاااث مقااادم هلاااى   

 (.4م )1988يناير  15-11مة الدولى الثانىخ القاهرةمؤتمرالعالقات العا

**" وسائل وأساليب الدعاية االنتخابية فى النظم السياسية المختلفاة" رساالة   

 (.5م)1987جامعة القاهرة–كلية اإلعالم  –دكتوراة طير منشورة 

 ورطاام أن تلااف الكتااب ماانت فراطااا  ..  " الشااعارات والرمااو  االنتخابيااة** "

ل من المكتبة االعالمية والمكتبة السياسية نظرا لقلاة الدراساات   فق ك سياسيا 

ةالل الحمالت االنتخابية  ىوالبحوث العلمية فق مصر عن االتصال السياس

االنتخاباات الرياكاية أو الدعاياة االنتخابياة الخاااة       ىخ هال أنها لم تلرق هل

 (.6) باألندية الرياكية

ىخ بعنااوان "وسااائل وأساااليب  دراسااة محمااد كمااال عبااد الاار وال القاكاا   **

األتصال فى الدعاية األنتخابية فى مصر: دراسة تلبيقياة النتخاباات الفصال    

التشريعى الثالث لمجلا الشعب المصرى "رسالة ماجستير. )القاهرة: قسام  

 ( 7. )(1986العالقات العامة واإلعالن كلية الإلعالم جامعة القاهرةخ 

ر السياساات واألسااليب الدعائياةخ    ** دراسة هالاة محماد حسان ةليال" تلاو     

 -دراسة حالة للدعاية األلمانية فى الحارم العالمياة الثانية"رساالة ماا جساتير     

 (.8) 1985جامعة القاهرةخ  -كلية اإلعالم

** دراسااة محمااود يوسااتخ بعنوان:"العالقااات العامااة فااى ةدمااة المرشاا        

ا خ واسااااتخدمت األساااالوم التحليلااااى لعاااادد ماااان الويااااائ    2000السياسااااى" 

والمراجعخ وتوالت هلاى أناو الباد للرساالة اإلتصاالية للمرشا  السياساى أن        

تراعى مصال  الناةبينخ وجذم انتباههمخ وتقديم الرسالة اللفظياة فاى معادل    

يمكن المتلقى من متابعتهاخواشتمالها علاى األدلاة وناو  االساتجابة المللوباة      

 (.9من المتلقى)

تااأيير التغلياة اإلعالميااة لمجلااا  ** دراساة هيمااان جمعااة خبعناوان:" حاادود   

الشااعب علااى اااورتو الذهنيااة وانعكاساااتها علااى المشاااركة فااى  االنتخابااات  

" وتوااالت هلااى أن مشاااركة األفااراد فااى الحياااة السياسااية   2000البرلمانيااة 

واالنتخابااات تحاادده عواماال ماان أهمهااا البيةااة السياساايةخ وأن كااعت الثقافااة   

علاااى السااالوك االنتخاااابىخ ودعااام     السياساااية لااادى الجمهاااور انعكاااا سااالبا     

 (.10المرشحين )

دراسة هيمان محمد وخةرونخ بعنوان:" أير التغلية الصاحفية للبرلماان    -**

مخ وتوااالت هلااى أن المعرفاااة   2005علااى الساالوك االنتخااابى للمصااريين"    

السياسية تقود الفرد هلاى السالوك السياساىخ مثال التصاويت فاى االنتخابااتخ        

باين حجام التغلياة اإلعالمياة لصاال  مرشا  معاين         كما اتل  وجاود عالقاة  

 (.11والسلوك اإليجابى نحو هذا المرش )

دراسااة هبااراهيم عبااد الكااريمخ بعنااوان:"دور وسااائل اإلعااالم فااى تنميااة      -**

مخ والتاى أشاارت   2007الوعى بالمشااركة السياساية لادى االباات الجامعاة"     

شااااركة السياساااية أبااار  نتائجهاااا هلاااى أن أهااام المعوقاااات التاااى تحاااد مااان الم 

%(خ تعادد مظااهر الفسااد    3خ27لللالبات تتمثل فى كعت الوعى السياسى)

%(خ بعااااااااا  المظااااااااااهر السااااااااالبية فاااااااااى العملياااااااااة    6خ16السياساااااااااى)

%(خ تفاااوق وساااائل اإلعاااالم الجمااااهيرىخ وفاااى مقااادمتها   8خ14االنتخابياااة)

%( علاااى وساااائل االتصاااال الشخصاااى فاااى دفاااع   2خ22التليفةياااون بنسااابة )

ياةهم هلااى أهمياة المشاااركة فاى اانع القاارار السياساى ماان      المبحاويين وتحف 

 (.12ةالل عملية التصويت االنتخابى )

 ومن الدراسات العربية:

** دراسة أمجد القاكق بعنوان:" أسليب الدعاية االنتخابيةخ وتأييرهاا علاق   

( وتوااالت هلااق أنااو فيمااا يتعلااا بأساااليب     13.)2002الساالوك االنتخااابق " 

التااق اسااتخدمها المرشااحونخ تفااوق األساالوم العاااافق كسااب تأييااد الناااةبين 

% مااان هجماااالق عيناااة 4خ17%خ مقارناااة باألسااالوم العقالناااق 6خ33بنسااابة 

 الدراسة.

أما عن وسائل االتصال بالنااةبين التاق اساتخدمتخ فقاد تصادرتها الةياارات       

واالتصال المباشرخ وفت  مقر للحملةخ هكافة هلق الملصقاتخ كما اتل  من 

% مااان المرشاااحين ال يساااتخمون الشاااعارات فاااق   9خ61اساااة أن نتاااائج الدر

 % يستخدمونها.1خ38الحمالت االنتخابيةخ مقابل 

** دراسة سعد بن سعود بن محمد خل سعود خ بعنوان:"األسااليب والوساائل   

المستخدمة فق الحماالت االنتخابياة لمرشاحق انتخاباات البلدياة الساعودية".)       

14.) 

خصية جاءت كاأهم الوساائل واألسااليب التاق     وتوالت هلق أن العالقات الش

%( يليهاا كال   3خ19اعتمد عليها المرشحون فق برنامجهم االنتخابق بنسابة ) 

من:" اإلعالن عبر اللوحات اإلعالنياة والنشارات والملصاقات"و" اإلعاالن     

%( ويلااق الااف 2خ16عباار وسااائل اإلعااالم الملبوعااة بنساابة واحاادة قاادرها ) 

عباار أماااكن التجمعااات العامااة والمجااالا" و"  االتصااال المباشاار بااالجمهور 

هقامااااااة الناااااادوات والمحاكاااااارات عباااااار المخيمااااااات والقصااااااور" بنساااااابة  

%(لكااال منهماخوجااااء الهااااتت المحماااول واالنترنااات واساااتخدماتها      5خ14)

المتعددة و"قادة الرأي" والحمالت اإلعالنية المتكاملة فق مؤةرة اهتماماات  

 ابية.المرشحين فق التسويا لحمالتهم االنتخ

 الدراسات األجنبية:

م بعنااوان:" ترتيااب أو    Yaung Min 2003  ** دراسااة  يااانج مااين  

لويات وسائل اإلعالم وتاأيير اإلعاالن السياساق وأةباار وساائل اإلعاالم فاق        

(. وتواالت هلاق   15خ")2002االنتخابات التمهيديةخ لوالية تكساس فق عام 

يكون لها تأيير مهم فق كيفية  أن اإلحصائيات التق تعركها الوسائل المحلية

 استقبال الجمهور للمرشحين.

 Scott.Althous,Nordulli&Dorom.Shaw** دراسااة سااكوت وشااو  

 -1972م بعنوان :" المرشحون النتخابات الرئاساة مان عاام    2002فق عام 

(. وتوااالت هلااق أن الدراسااات الحديثااة تركااة علااق تااأيير       16مخ" )2000
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ةخ وان االنتخابات الرئاسية واإلعالن عنها ياؤير  الحمالت االنتخابية الرئاسي

 فق تغيير اهتمامات وأنما  سلوك الناةبين. 

 Ynda Kaid Lee&Monica** دراسة يوندا كيد لق ومونيكا بوستلنا 

Postelnicu    بعنااوان:" الدعايااة السياسااية فااق االنتخابااات األمريكيااة لعااام

ية استمرت ساائدة كشاكل   (.وتوالت هلق أن الدعاية التلفةيون17م" )2004

من أشكال االتصال المهمة فق االنتخاباات الرئاساية خوكاذلف تةايادت أهمياة       

 االنترنت فق الحملة االنتخابية.

م بعناااوان:" الوساااائل  Gary Marks1999** دراساااة جااااري مااااركا  

والبرامج التق توظفها الحمالت االنتخابيىة فاق تشاكيل القارارت االنتخابياة     

(. 18المرشااحين ماان األحااةام السياسااية فااى اسااتراليا".)      للمااواانين تجاااه 

وأظهرت نتائجها االعتماد المتةايد من قبل األحاةام السياساية والمرشاحين    

علاااق توظيااات اإلعالناااات السياساااية بالوساااائل اإلعالمياااة لتشاااكيل قااارارات 

 الناةبين.

انتخاباااات األندياااة الرياكاااية لااام تحاااظ   وتوكااا  الدراساااات الساااابقة أن  ** 

سااواء فااى مصاار أو فااى الاادول العربيااة خوهنمااا    ت أكاديمااة متعمقااةخ  بدراسااا

بتغليااات ومقاااالت وتحلاايالت ودراسااات اااحفيةخ  حظياات هااذه االنتخابااات 

األطلبياة    .. منها دراسة الناقد الرياكق "حسن المستكاوي"..) ظاهرة مؤلماة 

ركة ( التق انتهق فيها هلق أن طياام المشاا   ! اامتة سياسيا  .. النشيلة رياكيا

الشعبية فق االنتخابات السياسية المصارية يرجاع هلاق أن األندياة باتات فعاال       

بديال لنحةام خوهذه األندية تلع أمام العلو أو جمهور الفرياا كال فتارة    

قلاااية مهماااة تحفاااةه علاااق العلااااء واالنتمااااء والمشااااركة مهماااا كبااارت أو   

نفساها   اغرت هذه القليةخ لكن األحةام تبدو فق معظام األحياان مخااباة   

بلغة فوقية التدعو علو الوان هلق المشاركة والتحفاةه عليهاا علاق الارطم     

كماا يرجاع هاذا الغياام هلاق أن الماواان           .. من كبار حجام أياة قلاية وانياة     

عان   وجد أنو اليختار طالبا من يمثلو ومع تكرار تجاربو أيار االبتعااد متخلياا    

ال عن هذا الغيام قبل أن األاوات وهو يسأل أو ىحقو وتاركا الساحة لبائع

تسأل الدولاة خفلاو أن كال ماواان تعامال ماع االنتخاباات السياساية علاق أنهاا           

دفا  عن مصالحو الواسعة والمباشرة فق الوان كما يتعامل ماع االنتخاباات   

فق األندية الرياكية من أجل مساحة التساوي موائ قدم فق وان لتغيارت  

 (19.) ! نواتةريلة الحياة السياسية فق مصر منذ س

لم تتناول وسائل الدعاية فق  "السابقة"فإن الدراسات  ما سبا ** وبناء علق

االنتخابااات الرياكااية بعمااا أو تحلياال دقياااخ وماان هنااا تااأتق أهميااة دراسااة    

وعالقتها بدفع أعلاء الجمعيات العمومية للمشااركة  وسائل الدعاية الحديثة 

لتغلية الصحفية  لإلنتخاباات  فاق   خ ودور افق االنتخابات الرياكية  بفاعلية

بااالتلبيا علااق انتخابااات النااادي األهلااق المصااري أعاارق أنديااة هفرقيااا   الااف 

 .2014مارس  28والتق جرت يوم الجمعة 

 االستدالل علق مشكلة الدراسة:

 28الجمعاة  ياوم انتخاباات مجلاا اإلدارة )   ةالل التواجد فق الناادي األهلاق   

وحتاق انتهااء عملياات فار  األااواتخ       منذ الثامنة ااباحاخ ( 2014مارس 

أن وساائل الدعاياة االنتخابياة التااق     وهعاالن نتيجاة االنتخابااتخ كاان واكااحا     

استخدمها المرشحان لرئاسة الناادي األهلاق محماود اااهر وهباراهيم المعلام       

وقائمتيهمااا سااواء قباال التصااويت أو ةااالل العمليااة االنتخابيااةخ هكااافة هلااق       

ت االنتخابااات كااان لهااا أيرهااا الكبياار فااق اتجاااه      التغليااة الصااحفية لمجريااا  

النااااةبين لتأيياااد هحااادي القاااائمتينخ وحسااام ماااوقفهم مااان االنتخاباااات هكاااافة    

 للظروال العامة التق جرت فيها االنتخابات .

فقاد حفلاات انتخابااات األهلاق بعاادة ظااواهرخ كاان أبر هااا أن هااذه االنتخابااات    

وأقال فتارة دعاياة انتخابياة     خ ىشهدت أقل عدد من المرشحين فق تاريخ النااد 

يوما  بسبب عدم وكوح الر ية من هقاماة االنتخاباات أو عادمهاخ     16ومدتها 

باإلكافة هلق أنها األكثر تكلفة بسبب سخونة الصرا  علق منصب الرئياخ 

مليااون  30وقااد وااالت تكلفااة الدعايااة االنتخابيااة فااق بعاا  الروايااات هلااق    

ملياون لكال    6لياون جنياوخ بواقاع    م 12هلاق حاوالق    ىجنيوخ وفق رواية أةر

 جبهة من الجبهتين المتصارعتين. 

وقد تشابهت أشاكال ووساائل الدعاياة االنتخابياة هلاق حاد كبيار باين القاائمتين          

ولااام توجاااد فاااوارق كبيااارة فاااق البرناااامج االنتخاااابق للمرشاااحين للرئاساااةخ       

روجات رطام حالاة االحتارام الظااهرة       تاق باإلكافة هلق الشاائعات الكثيارة ال  

 التق تحدث عنها أعلاء القائمتين. 

سااعةخ حااولوا    30وظهر المرشحون عبار شاشاات القناوات الفلاائية لمادة      

ةاللها تقديم أنفسهم وجاذم انتبااه أعلااء الجمعياة العمومياة لمسااندتهم فاق        

..ممااا كااان لااو دوره فااق حساام النتيجااةخ وماان هنااا كااان االسااتدالل  االنتخابات.

 (20)علق مشكلة الدراسة.

 لة الدراسة:م ك

أكدت انتخابات األهلق أن كرسى الرئاسة أو علوية مجلاا اإلدارة أااب    

ساواء بالنسابة لرساوم الترشاي  أو الدعاياة االنتخابياة التاى تتكلات          جادا   مكلفا 

مبااالط اائلااةخ ولاام تعااد االنتخابااات مجاارد نةهااةخ ةااااة بعااد أن أااابحت        

بأى حاال مان األحاوال عان     فاتورة المرش  فى ناد من األندية الكبيرة ال تقل 

ألت جنيو فى المتوسطخ وهناك خةرون يدفعون فواتير باالماليين وهاى    100

 بال شف مصدر ر ق للبع  داةل هذه األندية وةارجها.

وال ترتبط الدعاية االنتخابية بالحادود الجغرافياة للناادىخ وهنماا تتعاداها هلاى        

لشاركات الخاااة أو   الهيةات والمصال  التى تلم األعلااء مثال البناوك وا   

التجمعات الخارجية على المقااهىخ وال باد علاى المرشا  أن يمار علاى عادد        

ةااة فى مجال النشا  الرياكى للمان حصاد  خمن كبار العاملين بالنادى 

أكبر عدد من األاواتخ وباللبع ال توجد ةدمات مجانية هنما هنااك مقابالخ   

معنااوى فااى شااكل كاامان   المبااالط المدفوعااة نقااداخ أو  فااى همااا مااادى متمثاال  

الوظيفة أو الترقياة فاى منصاب أعلاىخ وعلاى المرشا  أن يناو  فاى هاداياهخ          

والتى تبدأ من القلم والكام والتيشيرت وألعام األافال الخفيفة وااوال هلاى   

 هدايا قيمة سواء ساعات أو موبايالت أو جنيهاات اهبياة للاذين يملكاون كاتال      

م االنتخابااتخ كماا يحااول بعا      تصويتية كخمة ويلمنون تأييد هؤالء ياو 

المرشحين استغالل نجومية بع  الالعبين للدعاية لهمخ وهذا باللبع بمقابل 

 ألنو لم تعد هناك ةدمات مجانية.

وأيلا ترتبط بوسائل الدعاية االنتخابية التغلية اإلعالمية لإلنتخابات ساواء  

ةخ والتق رطام  من ةالل الراديو والتلفةيون أم الصحت والمواقع االليكتروني

أنااو ماان المفتاارت أن تحكمهااا معااايير موكااوعية ومهنيااةخ هال أن المصااال    

 والعالقات تؤير فيها أيلاخفترج  كافة مرش  عن خةر.

كمااا تاارتبط العمليااة االنتخابيااة بااالظروال العامااة سااواء سياسااية أم اجتماعيااة  

تماار بهااا الدولااة وأيلااا الظااروال العامااة داةاال الناديخولااذلف ارحاات هااذه    

النتخابات العديد من األسةلة أولها: هل المرشحون لمجالا هدارات األندياة  ا

الرياكية واالجتماعية كانوا يعرفون أنهم يتصدون لعمل اجتمااعق تلاوعق   

ال يهدال هلق الرب  وأنهام علايهم باذل الجهاد لرفعاة شاأن أناديتهم دون مقابال         

يهاا قاد تصال هلاق     .. وهل كان عندهم علم بأننا دولاة نامياة نسابة الفقار ف    ىماد

أن هاذه أول انتخاباات لهام بعاد قياام       ىنصت الشاعب.. وهال كاانوا علاق وعا     

 يناير التق هةت عرش ر ساء مصر وكبار المسةولين فيها؟ 25يورة 

وهل توةت الصحت ووسائل اإلعالم المصارية الموكاوعية والحيادياة فاق     

عاان   تغليتهااا النتخابااات النااادي األهلااقخ وهاال مارساات هااذا الاادور بعياادا         

 المصال  والعالقات؟

وماان هنااا كااان البااد لنااا أن ناادرس ونحلاال تااأيير كاال هااذه العواماال فااق حشااد    

المؤيااادين وحسااام ماااواقفهم أماااام ااااناديا االنتخابات..وهاااذه هاااق مشاااكلة        

الدراسااةخ ةااااة وأن  مااا حاادث ماان بااذخ فااق الصاارال علااق الدعايااة فااق        

أوساع فاق الفتاارة   نلااق   ىانتخاباات األندياة.. أياار القلااا مان تكارار الاف علاا      

القادمااة حيااث اعتبرهااا الاابع  "بروفااة" لمااا يمكاان أن يحاادث فااق انتخابااات  

الرئاسة ومن بعدها البرلمان والمحليات التق لن يتمكن مان الترشا  فيهاا هال    

ومااان تتاااوافر لاااو القااادرة المالياااة لتحمااال أعبااااء الدعاياااة       رجاااال األعماااال  

 االنتخابية.

 مجتمع وعينة الدراسة:

األهلااق خ  ىالنااادمجلااا هدارة انتخابااات جمهورالدراسااة فااق يتمثاال مجتمااع 

 28بااااالجةيرة يااااوم الجمعااااة    ىالرئيساااا ىوالتااااق جاااارت فااااق فاااار  الناااااد   

اباحا وحتق انتهاء التصاويت فاق الساابعة مسااء خ      ةمن الثامن2014مارس

 ىة عشاوائية مان وساائل الدعاياة المساتخدمة فاا     اأماا عيناة الدراساة فهاق نماا     

الياوم والشاروق    ىأعاداد ااحت األهارام والمصار     االنتخاباتخ هكاافة هلاق  

ساابا هجااراء   ىاليااوم الااذ  ىمااارسخ أ 29و 28خ 27 ىةااالل ياليااة أيااام هاا  

 العملية االنتخابيةخ ويوم االنتخاباتخ واليوم التالق لها.

واألكثاار  ىلكونهااا الجرياادة القوميااة األولاا" األهاارام  اااحيفة"وقااد تاام اةتيار

قباال العمليااة  ىاألهلاا ىرئاايا الناااد ىعماال حساان حمااد ىتو يعاااخ هكااافة هلاا

االنتخابيااة بهااا كماادير عااام لإلعالنااات والتحقيااا معااو فااق اتهامااات بالفساااد      

لعاادة  ىاألهلاا ىالماالق  ةااالل عملااو بهاااخ وموقفهااا المعااروال ماان تأييااد الناااد 

اليوم ألنها أكثر الصحت المستقلة اليومياة انتشاارا    ىعقودخ وجريدة المصر

 -محمود اااهر وقائمتاو   ىقيل أنو من مؤيد ىذال -ومشاركة نجيب ساويرس

 ىالياوم الرئيسا   ىفق ملكيتها وأيلا ما قيل عن عالقاة اااهر بمالاف المصار    

االح ديام وأير الف فق ميل الصحيفة هليو هو وجبهتوخ وجريادة الشاروق   

التااق يمتلااف هبااراهيم المعلاام النساابة الكبياارة ماان أسااهمها ممااا جعلهااا عركااة   

 بتحيةها لو. اتلإلتهام

 نو  الدراسة:

تهدال هلق توايت الظاهرة المبحوياة خ   لتىتعد هذه الدراسة من الدراسات 

وتحديااد عناااارها الموكااوعية وتحليلهااا تحلاايال شااامالخ السااتخالص نتااائج  

ودالالت مفيااادةخ ومحاولاااة معرفاااة اتجااااه العالقاااات الساااببية باااين متغيااارات   

 ؟لنجابة علق سؤال لمااا ةالظاهرة المدروسة فق محاول

كماا تعااد الدراسااة فااق جاةء منهااا ماان الاادرا ساات المسااتقبلية خ حيااث تحاااول     

مستقبل وسائل الدعاية االنتخابياة فاق انتخاباات األندياة الرياكاية       الاستشرا

 .والموكوعيةوأسا التغلية الصحفية المناسبة لها فق هاار من الحيادية 

 منهج الدراسة:

فق والتحليلاقخ حياث يتجاو    )مانهج المسا ( بشاقيو الواا    علاق  تعتمد الدراساة  

لوات الظاهرة المدروسة كما هاقخأي فاق ظال الظاروال      قالواف  المس 

يد بع  المتغيارات  دالتق تواجدت فيهاخوالمس  التحليلق لشرح وتفسير وتح

المرتبلاااة بالعملياااة االنتخابياااة خ مثااال األوكاااا  العاماااة التاااق جااارت فيهاااا     

حمدي رئايا مجلاا هدارة    االنتخابات ومنها تحقيقات النائب العام مع حسن
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النادي األهلق وأيلا التغلياة الصاحفية لإلنتخابااتخللتعرال علاق العالقاات      

االرتبااية بينها وبين مشكلة الدراساةخ مماا يسااعد علاق التواال هلاق نتاائج        

تفسيرية واكتشاال المشكلة فق هاارهاا الاواقعقخ وجماع العدياد مان البياناات       

ي  اسااتخدام هااذا األساالوم فحاا   عاان الظاااهرة موكااو  الدراسااةخ كمااا يتاا  

 العديد من المتغيرات واستخدام التحليل اإلحصائق.

كمااا تعتمااد الدراسااة علااق الماانهج المقااارن للمقارنااة بااين تغليااات الصااحت     

المصاارية التااق تاام اةتيارهااا للدراسااةخ وبيااان ماادي الموكااوعية أو التحيااة     

مقارنة بين الفنون لفريا من الفرق المتنافسة فق انتخابات النادي األهلقخ وال

 التحريرية واإلةراجية التق استخدمتها فق التغلية.

 أدوات الدراسة:

 المالحظة المباشرة: -أوال

تاام االسااتعانة بهااذه امداة التااق تفيااد فااق راااد مجريااات العمليااة االنتخابيااة       

ووسائل الدعاية المستخدمة فيهاخ وكيفية تو يعهاخ ومدي تأير النااةبين بهااخ   

هاخ وكما أنو يمكن من ةاللها التوال هلق بع  الدالالت التاق  وتعاملهم مع

تفيااد فااق بناااء االسااتنتاجات العلميااة الخااااة بالعواماال المااؤيرة فااق نتيجااة         

 االنتخابات واالستفادة منها فق تفسير بع  النتائج.

وقد تحققت هذه المالحظة من ةالل تواجد الباحث مان الثامناة ااباحا  بمقار     

ئيساى بااالجةيرةن حياث جاارت االنتخابااتخ وحتااى انتهاااء    الناادى األهلااى الر 

الوقاات الرساامى لإلنتخاباااتخ والااذى حددتااو اللجنااة القانونيااة المشاارفة علااى    

االنتخاباااتخ وماان ةااالل متابعااة ساالوك وتصاارفات الناااةبينخ وتهاااملهم مااع    

وساااائل الدعاياااة المختلفاااةخ ومالحظاااة ردود أفعاااالهمخ ومااادى هقباااالهم علاااى    

 ةالل التجوال فى لجان االنتخابات المختلفة. التصويتخ وأيلا من

الصاااحت التاااق طلااات   معرفاااةكماااا تفياااد المالحظاااة المباشااارة فاااق دراساااة  

تغليااات ةااااة اات توجااو معااين أو اهتمااام عااام     انتخابااات النااادي األهلااق 

باعتبارأن النادى األهلاى أكبار األندياة الرياكاية المصارية ختاريخاا  وشاعبية        

 .وحصدا  للبلوالت

 :الكيفق تحليل الملمون -يانيا

حيااث يفيااد فااق تحلياال ملاامون الوسااائل الدعائيااة المسااتخدمةخ ماان حيااث          

ملمون الرسالة التق تهدال توايلها هلق الناةابخ وأيلاا تحليال ملامون     

 عينة الصحت التق تم اةتيارها للدراسة.

 هجراءات الصدق والثبات:

ى هاذا المجاالخ   قام الباحث بإجراء اةتبار الصدق علاى عيناة مان الخباراء فا     

 منهم األساتذة:

 د. محمود علم الدين خ أستاا الصحافة فى جامعة  القاهرة. -

 أكتوبر. 6د. مرعى مدكورخ عميد كلية اإلعالم وفنون االتصال بجامعة  -

أ.ةالااد توحيااد رئاايا تحرياار مجلااة " األهاارام الرياكااى" الصااادرة عاان    -

 مؤسسة األهرام.

 خ مستشارو ير الليران.أ. عبد العظيم ادقىخ الخبير اإلعالمى -

 أ. محمد عبد الوخ كبير مترجمين بوكالة رويتر  البريلانية بالقاهرة. -

وقد راجع هؤالء الخبراء اساتمارة التحليال وأجاروا عليهاا بعا  التعاديالت       

التااى قااام الباحااث بتنفيااذها..والف للاامان أن االسااتمارة تقاايا مااا وكااعت       

النتخابياااة لمجلاااا هدارة ألجلاااو  وهاااو معرفاااة وساااائل وملاااامين الدعاياااة ا 

 (م.2014"النادى األهلى" المصرى عام)

 اةتبار الثبات:

% من استمارات التحليال خ والاف   10قام الباحث بنفسو بإعادة هجراء تحليل 

يوما  من تعبةة هذه االستمارةخ والف حتاى ال تكاون اإلجاباات     15بعد مرور 

مااان جماااع   يوماااا  30عالقاااة باااذهن الباحاااثخ كماااا أن الاااف تااام قبااال مااارور      

االستمارات فى المرة األولى حتى اليكون الباحث اكتسب ةبرات جديادة لام   

%خوهاى نتيجاة م ركاية    1خ91يلبقها فى المرة األولى.. وكانات النتيجاة أن   

 وملمةنة هلى حد كبير.

 اإلطار النظري للدراسة

 انتخابات األندية الرياكية:

خ الاذي تشاغل دراساتو    تنلوي األندية الرياكية تحت مظلة المجتمع المادنق 

مساااحة رئيسااية ماان التفاااعالت الجاريااة فااق الاانظم السياساايةخوفق مختلاات       

الدول المتقدماة منهاا والناميةخيوجاد المجتماع المادنق المتمثال فاق الجمعياات         

التلوعيااة أو األهليااة أوطياار الحكوميااةخوهو مااا يللااا عليااو أحيانااا القلااا      

 (21الثالث. )

أحااااد المفاااااهيم التااااق تتباااااين التعريفااااات  ويمثاااال مفهااااوم المجتمااااع الماااادنق  

هلق"مجموعاااة مااان التنظيماااات التلوعياااة   -يشاااير بشاااكل عاااام -بشاااأنوخولكنو

المستقلة نسبياخ التق تمن المجال العاام باين األسارة والدولاة لتحقياا مصاال        

أفرادهاااخ أو تحقيااا منفعااة جماليااة للمجتمااع ككاالخومن بينهااا باااللبع األنديااة   

ق فااااق الااااف ملتةمااااة بقاااايم ومعاااااييراالحترام  الرياكااااية واالجتماعيااااة وهاااا

 (.22مة للتنو  والخالال. )يوالتراكق واإلدارة السل

ساساية تمياةة   أووفقا لهذا التعريت فإن المجتمع المدنق يتمتع بثالية مقومات 

عن األار األةري هق: أنو تعبير عن فعل هرادي حر لمجموعة من الناسخ 

اعيااة عامااة أو ةااااةخبإحدي   وأن هااذا الفعاال يسااعق لتحقيااا مصاالحة اجتم   

الفةات أو المناااخوأنو يتكون من مجموعة من الهيةات طير الحكومياةخ أي  

أنها تتمتع بدرجة من االستقالل والتماية عن األنشلة الحكوميةخ وهن كانات  

تعماال وفقااا إلاااار قااانونق تلااعو الحكومااةخ وأنااو يقااوم علااق مفهااوم التنااو     

رال اةتصاااااارا م" الثقافاااااة واالةاااااتالال وقباااااول امةااااارخ وهاااااو ماااااا يعااااا  

 (Civic Culture( .)23المدنية)

وانتخابات األندياة الرياكاية مثلهاا مثال أى انتخاباات كاناتخ هاى اساتحقاق          

ديمقرااااى أااايل ي تااي  للناااةبين اةتيااارمن يمااثلهم أو يتااولمى هدارة شااةونهم     

ومصااالحهم وفااا ااارق وأساااليب دسااتورية وقانونيااة تساام  بااإنةال اإلرادة    

لحقيقية للناةبينخ وتفرت حقوقا  وواجباات باين األااراال كلهاا فاور      الحرة ا

هقرارهاخ من ةالل اةتياار الجمعياات العمومياة لنندياة الرياكاية للمجاالا       

 التى تتولى هدارة تلف األندية.

القواعااد واالجااراءات القانونيااة التااى جاارت علااى أساسااها انتخابااات  األنديااة   

 الرياكية:

  (2014)ناادي فاق ماارس     118ياة الرياكاية فاق    وقد جرت انتخاباات األند 

ابقا لالئحاة النظاام األساساق لنندياة الرياكاية التاق أعلان عنهاا اااهر أباو           

بنادا كاان أهمهاا : أن     80و ير الدولاة لشاةون الرياكاة خ والتاق شاملت       يد 

يكااون تشااكيل مجااالا هدارت االنديااة ماان الاارئيا ونائااب الاارئيا وأمااين         

خ فيماا ياتم   عاماا    35أعلاء تحات   3خ و عاما  35أعلاء فوق  5اندوق و

تشااكيل المكتاااب التنفياااذى ماان نائاااب الااارئيا خ وأمااين الصاااندوق والعلاااو    

والعلاو الحااال علاى أعلاى      عاما  35الحاال على أعلى األاوات فوق 

 .  عاما  35األاوات تحت 

علاى مؤهال    واشترات الالئحاة أن يكاون المرشا  ألماناة الصادوق حاااال       

شااعبو محاساابة خ أيلااا منااع مراقااب الحسااابات ماان الترشاا        عااالى تجااارى 

من الشفافيةخ كماا   لعلوية مجلا اإلداره هال بعد مرور أربع سنوات لمةيدا 

شاامل البنااد الخاااص باالنتخابااات أن تقااام علااى يااومينخ بحيااث يااتم مناقشااة          

الميةانيااة فااى اليااوم األول خ وأن يااتم التصاااويت فااى االنتخابااات فااى الياااوم        

 سنوات ميالدية .  4لى أن تكون مدة المجلا المنتخب الثانىخ ع

ندياة التاى   كما شملت بنود : وجاوم االشاراال القلاائى علاى االنتخاباات لن     

الاات علااو خ علااى أن تتااولى 20يةياد عاادد أعلاااء جمعيتهااا العموميااة عاان  

الجهاااة االدارياااة مخااباااة الهيةاااة القلاااائية بنااااءا علاااى الاااب لجناااة هدارة       

كااون مكافاأتهم ماان الجهااة االدارياة المركةيااة . تشااكيل   االنتخاباات علااى أن ت 

لجنة مكونو من يالية أعلاء من أعلااء الجمعياة العمومياة تخات  باإدارة      

االنتخابات واإلشراال الكامل ومراجعة أوراق المرشحين وكشوال الناةبين 

خ ومنو  بهاا الحارص علاى كامان تكاافؤ الفارص باين المرشاحين خ وياأتى          

حاااد أتجابة الحكااام القلاااء خوفااى حاااال ةلااو مقعااد      تشااكيل هااذه اللجنااة اسااا   

علاء بمجلا االدارة خ يتم تصعيد المرش  ااحب أعلى االااوات فاى   األ

االنتخابات ـ كماا جعال التصاويت فاى االنتخاباات عان ارياا بلاقاات هباداء           

الميةانياة والحساام الختاامى     ةى خ واالقترا  السرى المباشر فى مناقشا أالر

ياادى بالموافقااة او  ساات كمااا كاناات ماان قباال برفااع األ    ولي ةالعمومياا ةللجمعياا

 الرف  .

 أهمية انتخابات النادي األهلي:

ناديااا مصاارياخ هال أن انتخابااات النااادي  118رطاام أن االنتخابااات جاارت فااق 

األهلااق تحظااق دائمااا باهتمااام ةاصخسااواء ماان الدولااة ممثلااة فااق الجهااات        

ب جماااهير ومشااجعق اإلدارياة أو ماان وساائل اإلعااالم المختلفاةخ أو ماان جانا    

 األهلق.

وألول ماارة علااى ماادار تاريخااو العريااا تشااهد انتخابااات النااادي االهلااى هااذه  

السخونة والمنافسة القوية بين المرشحين لدرجة انها ةرجت عن الان  فاق   

بعاا  األحيااان ولجااأ الاابع  الااى اللاارم تحاات الحااةام وهااو مااالم يعهااده     

أيلا يعلن مجلا هدارة الناادي  النادي االهلى من قبلخ كما أنو للمرة االولى 

تأييده ومناارتو لمرش  أو قائمة على حسام امةر خوهو الفاخ الاذي ساقط    

مااان أعلااااء الجمعياااة  فياااو حسااان حمااادي والخلياااب والقاااى اساااتياء شاااديدا  

العمومية للناديخ كل الف بخالال مصاريت المرشحين الباهظة التاق تعادت   

وا ي ميةانياة فرياا الكارة    مليون جنيو فاق هاذه االنتخابااتخ وهاى تا      30ال 

 بالنادي على مدار موسم كامل.

حياث اةتلفاات أسااليب الدعايااة االنتخابياة خو قااام كال مرشاا  بلباعاة نصاات      

مليااون ورقااة للدعايااة الخااااة بااوخ بخااالال اباعااة مليااون نسااخة ماان ورقااة   

القائمااة كاملااةخ وقااد اةتلفاات أساااليب الدعايااة مااا بااين أوراق الدعايااة ونتااائج    

نااادات وأقاااالم وبالوناااات ولعاااب أافاااال وتيشااارتات وقبعاااات   ومفكااارات وأج

وأطلياااة رأس وأعاااالم ومسااااب  وساااجاجيد الصاااالة وورد وميااااه معدنياااة       

وعصائر ووجبات طذائية بخالال أن هنااك بعا  المرشاحين قااموا بتو ياع      

 أجهةة محمول متلورة وأجهةة كهربائية.

تخابيااة حيااث وشااهدت االنتخابااات بعاا  االساااليب الحديثااة فااى الدعايااة االن   

شاااهدنا اااور بعاا  المرشااحين علااى المراكااب الموجااودة فااى نهاار النياالخ    

وعلى اإلتوبيسات التى استأجرها المرشحون لنقل االعلاء الى مقر الناادي  

االهلى بالجةيرة وشاهدنا أيلاا أسالوال مان الادراجات البخارياة اساتأجرها       

 وسط الةحام.المرشحون لتو يع الهدايا وأوراق الدعاية لسهولة التحرك 

وقد خيارالكم الهائل من افحات الجرائد الكاملة التى كانت محجو ة فى كل 

الجرائد المصرية يومق الخميا والجمعة للإلعاالن عان مرشاحق انتخاباات     
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االهلااى حفيظااة كاال المتااابعين ةصواااا أن تكلفااة هااذه الصاافحة فااق بعاا      

لاا علاى أعمادة    الجرائد يصل الى مليون جنيوخ والبانرات التاق شااهدناها أي  

االنارة القريبة من مقر النادي االهلاى والتاى مانت شاوار  أحيااء العجاو ة       

والمهندسااين والةمالااف ومدينااة نصاار والتااى يقااوم بتعليقهااا شااركات الدعايااة    

الفا وهناك ما يتكلت  50االعالنية خوتكلفة البانرات تختلت فهناك ما يتكلت 

 .مائة الت حسب المكان الموجود فيو ومساحتو

وابقااا لتقرياار هةباااري نشاارتو جرياادة "االهااالى" فااإن أكثاار مرشاا  ااارال   

مبالط مالية فق هذه االنتخابات هو محمود ااهر رئيا الناادي االهلاى الاذي    

ماليين جنيوخ وياأتق بعاده منافساو هباراهيم المعلام الاذي        10ارال قرابة ال 

 ماليااين جنيهاااخ ياام يااأتق ماان بعاادهما محمااد عبااد الوهااام    7ااارال حااوالى 

علااو مجلااا االدارة ومحمااد الجااارحق ومحمااد سااراة خحيااث ااارال كاال   

مليااون جنيهاااخ وقااد انقساامت هااذه المصاااريت علااى الدعايااة    2ماانهم حااوالى 

االنتخابيااة بكاال أساااليبها الحديثااة والقديمااة والهاادايا ومكافاايت لعمااال النااادي     

وبعاا  المااوظفينخ باالكااافة الااى ماان  مكافاايت لاابع  فاارق النااادي منهااا      

 سباحة وكرة السلة.فريقق ال

ألاات  950وقااد كلفاات انتخابااات النااادى األهلااى هدارة النااادى مااا يقاارم ماان    

جنيااوخ تاام تو يعهااا علااى الفراشااة التااى استلااافت الخيمااة االنتخابيااةخ وباادل   

المستشارين الذين أشرفوا على العملية االنتخابياةخ وسايارات نقال األعلااء     

الغذائياة والميااه المعدنياة     من فر  مدينة نصر للجةيارة والعكاا والوجباات   

 والعصائر واستمارات التسجيل والتصويت فق االنتخابات.

ألاات جنيااو تكلفااة فراشااة اللجاااان      400فقااد تكبلاادت ةةينااة االهلااى حاااوالق     

ألت جنيو بدال للمستشارين والق لاة  200والكراسق واالدوات الكهربائيةخ و

ت جنيها قيماة وجباات   أل 150الذين أشرفوا على االنتخاباتخ وما يقرم من 

طذائية ومياه معدنية وعصاائر للعااملين والقلااة وماوظفق الجهاة االدارياةخ       

الت جنيو خةرين قيمة هيجار اتوبيسات وسيارات  150باالكافة الى حوالق 

لنقل أعلاء النادى من فر  مدينة نصر الى فر  الجةيرة. كما تكبلد الناادى  

ة أوراق واسااتمارات التسااجيل ألاات جنيااو تكاااليت اباعاا 100ماا يقاارم ماان  

 والتصويت فى االنتخابات.

وكشفت الجهات األمنية فى األهلق رسميا  عان تكلفاة تاأمين انتخاباات القلعاة      

خ والتق تتراوح 2014من شهر مارس  28و 27قيمت يومق أالحمراء التق 

 (24ألت جنيو.) 70و 60ما بين 

 الدعاية االنتخابية:

أسااليب التارويج والتساويا للمرشلاحينخ      –ا مناذ نشاأته   –عرفت االنتخاباات  

أى عرفت الدعاية والمال وتوجيو العقل والوعى الجمعيينخ فى هدال مباشر 

يسعى هلاى جماع أكبار عادد مان المؤيادين بماا يلامن الفاو  للمرشا خ لتظال            

الحمااالت االنتخابياااة هااادف ا للمرشلاااحين وساااوق ا رائجاااة لإلعالمياااينخ وسااالعة  

ليتحرلكاوا نحاو ااناديا     –ل مباشار أو طيار مباشار    بشاك  –يتلقلاها النااةبون  

االقتاارا  محقلقااين رطبااة ماكينااة الدعايااة األنجاا  واألقااوى ماان بااين ماكينااات   

المرشلااحين المختلفااينخ وربمااا يكااون فهاام اسااتراتيجيات الدعايااة االنتخابيااة       

وااااارق عملهااااا وساااايلة مهمااااة لتحجاااايم ساااالوتها وساااايلرتها علااااى عقاااال   

 (.25.)الناةب

 ة االنتخابية:تاريخ الدعاي

عرفااات مصااار الدعاياااة االنتخابياااة مناااذ أوائااال القااارن العشااارين المااايالدىخ   

وةاااااة بعاااد ظهاااور األحاااةام السياساااية المصااارية ونشاااااها فاااى الاااب     

االسااتقالل والنهااوت بااالبالدخ ياام اتسااعت الاادائرة لتشاامل انتخابااات أعلاااء    

 .1923المجالا البرلمانية بعد هقرارها فى دستور 

الدعاية االنتخابية كثيرا  بعد هلغااء الثاورة لنحاةام السياسايةخ     وقد تمل تحجيم 

هلاى أن أعااد الارئيا     –واقتصرت العملياة االنتخابياة علاى المجلاا النياابى      

حتاى اادر القاانون     – 1974السادات العمل تدريجيا  بنظاام األحاةام سانة    

 م بشأن نظام األحةام السياسيةخ فعادت قلاية الدعاياة  1977لسنة  40رقم 

االنتخابية هلى شدلتها من جديدخ وةااة بعد توسعة نلاق االنتخابات لتشامل  

خ فأةذت قلية الدعاية 2005االنتخابات الرئاسية ألول مرة فى مصر سنة 

االنتخابيااة شااكال  جديااد اخ واااارت عمااال  فني ااا وعلمي ااا م عقااد اخ يحتاااة هلااى أن   

ايااة السياساايةخ أمااا  تقااوم بااو شااركات ومكاتااب متخصصااةخ هااذا بالنساابة للدع  

الجمعيات والنوادي األهلية فقد عرفت االنتخاباتخ حتق بمعناها البسيط  منذ 

فترة اويلة وعرفت معها الدعاية االنتخابيةخ والتق تلاورت بتلاور وساائل    

 الدعاية بشكل عام.

 ضوابط الدعاية االنتخابية:

و فااى مصاار بشااكل عااام خ وهااى مايجااب أ      ماان كااوابط الدعايااة االنتخابيااة   

يفترت تلبيقو فى انتخابات األندية الرياكيةخ ومنها انتخابات مجلا هدارة 

 النادى األهلىخ.مايلى:

 .عدم التعرلت لحرمة الحياة الخااة ألى من المرشحين-1

االمتناا  عان الدعاياة اات اللاابع الادينى       و الحفات على الوحدة الوانياة  -2

 .أو التفرقة بسبب الجنا أو اللغة أو العقيدة

االمتنا  عن اساتخدام ممتلكاات الدولاة أو شاركات القلاا  العاام وقلاا          -3

 .األعمال العام أو الشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية

حظاااار القااااانون اسااااتخدام دور العبااااادة أو الماااادارس أو الجامعااااات أو       -4

 .مؤسسات التعليم فى الدعاية االنتخابية

مان شاخ  أو    –ماالت المرشلاحين مان الخاارة     تلقى أماوال لادعم ح   عدم-5

لإلنفاااق علااى الحملااة أو   –جهااة أجنبيااة أو دوليااة أو ماان يمثلهااا فااى الااداةل    

 .التأيير على تصويت الناةبين

حظر استخدام القوة أو التهديد كد الناةبينخ أو هعلاء وعد ألى شخ   -6

أيير علاااى لنفساااو أو طياااره أى مبلاااط أو فائااادة أو منفعاااة مادياااة أو عينياااة للتااا  

تصويتوخ ويحظر القيام بدعاياة انتخابياة تنلاوى علاى ةادا  أو تادليا علاى        

 .الناةبين من هااعة أةبار كاابة عن مرش  خةر

  .حظر استعمال وسائل الدعاية فى طير الدعاية للبرنامج االنتخابى -7

اساااتخدام مكبلااارات الصاااوت هال فاااى حالاااة االجتماعاااات االنتخابياااة    عااادم-8

 .المنظلمة

 .عدم االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية للمرشحين امةرين -9

 .االمتنا  عن استخدام أيلة وسيلة ترويع أو تخويت -10

ويكااون لكاال مرشاا  الحااا فااى الدعايااة للباارامج االنتخابيااة علااى شاابكات           

اإلااعااة والتلفةيااون الرساامية والخااااةخ علااى أن يااتم تو يااع الوقاات المتاااح   

التامااااةخ وعلااااى و ارة اإلعااااالم واتحاااااد اإلااعااااة    علااااى أساااااس المساااااواة 

والتلفةيااااون هتاحااااة الفاااارص للمرشااااحين لبااااث دعااااايتهم االنتخابيااااة عباااار     

 (.26).قنواتهما

 :بداية الدعاية االنتخابية *

تباادأ الحملااة االنتخابيااة ماان وقاات اإلعااالن عاان الكشااوال النهائيااة ألسااماء          

االقتارا  فاى كال مرحلاة     المرشحينخ ويتم هيقافها فى اليومين الساابقين علاى   

ماان المراحاالخ وفااى حالااة انتخابااات اإلعااادة تباادأ ماان اليااوم التااالى إلعااالن       

 .النتيجة وتقت فى اليوم السابا على هجرائها

 :فى انتخابات األهلى أشكال الدعاية االنتخابية *

قبال أن نساتعرت أشاكال الدعايااة االنتخابياة التاق لجااأ هليهاا المرشاحون فااق        

ي األهلقخ كغيرها من انتخابات األندية الرياكايةخ نساتعرت   انتخابات الناد

 فق عجالة أهم وسائل الدعاية االنتخابية بشكل عام:

 أ ـ التجمعات الخلابية:

يجااب علااى المرشاا  أن يجيااد فاان التواااال ومخاابااة الجماااهيرخ والوساايلة     

 البديهية لتحقيا هذا الهدال هى اللغة والمنلا بمعنيهما العامينخ فكل رسالة

يبعثها المرش  هى فى األال بنيات لغوية تتوسل بأساليب بالطياة وهقناعياة   

متنولعةخ وتتلابا مع أجنادة معيناةخ وقاد ياتمل تمريرهاا عبار وسايط هعالماىخ         

ولااذلف كااان يسااتعان فااى الماكااى بكتلااام محتاارفين لكتابااة وتاادبيج الخلااب      

 .السياسية

 :م ـ الراديو والتليفةيون

لتليفةيون كان لو األير األبر  على مجاال الدعاياة   ظهور وانتشار الراديو وا

االنتخابياةخ فقاد اتسااع نلااق االساتما  والمشاااهدة بالنسابة ألنشالة الحمااالت       

االنتخابية بشكل كبيارخ وأكااال لهاا أنشالة أةارى كالمنااظرات خ ويتللاب        

ةاوت الحملاة االنتخابياة مان ةااالل الرادياو والتليفةياون قادرات ومهااارات        

نل مخااباة الجمهاورعبر الكااميرا والميكروفاونخ لكناو فاى       ةااة متعلقاة بفا  

امن ااتو يفت  أبواب ا أةرى للتأيير على المتلقين بسهولة تساعت فيهاا تقنياات    

 .المونتاة واستعمال المؤيرات

 :ة ـ الملصا االنتخابق

االنتخاااابق شاااىء مصااانو  ومنتقاااى وم فكمااار فياااوخ ي صاااملم بهااادال       الملصاااا

ناس وجعلهم يلتفلون حول موقات معايلن أو برناامج    استقلام أكبر عدد من ال

ماخ وهو من أهم الوسائل المستعملة فى الحمالت االنتخابية فاى بلادان العاالم    

 .الثالثخ لقللة تكلفتو واتلسا  انتشاره على كل الجدران المحيلة بالناةبين

 –ويعيااد الباااحثون بدايااة األشااكال األولااى للملصااا هلااى تااواريخ قديمااة جااد ا    

لحلارة الفرعونية فى مصرخ أو الحلاارة الرومانياةخ أو مرحلاة ماارتن     كا

ولكن الملصا بمفهومو الحديث لم يهيلمن علاى   – "1502"لوير فى أوروبا 

خ ″1890حاوالى عاام   "حالة االنتخابات هال هبان أواةار القارن التاساع عشار     

حيث أةذ مكانتو فى الصدارة فاى المجتماع الصاناعى األوروباىخ والاف ماع       

التلولر الملرد لفن اللباعةخ والذى بات يسم  بلبع أحجاام كبيارة وبأعاداد    

 .هائلة فى وقت وجية

لقااد تلااور الملصااا ماان شااكل متواكااع بساايط علااى ورق عااادىخ وموجلااو       

ألطاارات التو يااع واللصااا علااى الجاادران مع اااخ هلااى وساايلة اتصااال مرئيااة  

 .ية الفنيةتجمع بين األطرات الدعائية اإلشهارية واألطرات الجمال

 :د ـ حمالت اإلنترنت

بدأت شبكة اإلنترنت تدريجي ا فى لعب دور مهمل كوسيلة هعالمية يستفيد منها 

المرشحون فى الحمالت االنتخابياةخ وكللماا توسلاع عادد المنخاراين فاى هاذه        

الشبكة تعاظمت أهمليتها واشتد الرهان عليها ماع مارور وقات لايا باالكبيرخ      

ا ااا كبياارة لالتصااالخ ت وظلاات فيهااا كاال اإلمكانااات      وتااوفر هااذه الوساايلة فر  

بالصوت والصورة والكتابة عبراإلشاهار والدعاياة واالفتتاحياات والمقااالت     

 .واستلالعات الرأى والحوارات التفاعلية مع الةائرين للمواقع اإلليكترونية

واإلنترناات مجااال حيااوى مفتااوح لتقااديم اااورة عاان المرشاا  والتعرياات بااو    

ومياةة   –اريا الصفحات الشخصية والمدونات والمواقاع  عن  –وببرامجو 



  110-95خ افحة: 1خ عدد 3خ مجلد 2016أكتوبر  6خ المجلة العلمية لجامعة أسماعيل أبراهيم

 

100 

 

هااذا المجااال أنااو هااو البوابااة المثلااى لمخاابااة شااريحة مهملااة ماان الناااةبينخ      

يصااعب فااى العااادة دفعهااا هلااى المشاااركة وهقناعهااا بالااذهام هلااى اااناديا         

 (.27) .االقترا خ وهى شريحة الشبام

 :ه ـ وسائل أةرى

أشياء أةرى كالقمصان والقبعاتخ كلها الشعارات والشارات والمنشورات و

مفردات تستعمل فى الدعاية االنتخابيةخ وتتجو جميعها هلى ةلاا "الصاورة"   

 .المللوباااااااااااة مااااااااااان قبااااااااااال المرشااااااااااا  فاااااااااااى الحماااااااااااالت الحديثاااااااااااة  

وميةة هذه المفردات أنها سهلة التو يعخ وتنتقل بسهولة من يد ليدخ وتوظات  

ش  وأفكااره وشاعاراتو فاى    هذه المفردات وطيرها شعار أو رقم أورمة المر

 .الناةب –رسائل لفظية أو بصرية موجلهة للمتلقى 

 الدعاية السوداء: *

الدعاية السوداء نو  مان أناوا  الدعاياة السالبيةخ تعتماد علاى الكاذم واتخااا         

تشويو المناافا أساس اا للتقادم علياو وتغييار وعاى النااةبين وماواقفهم النفساية          

تعتمد الدعاياة الساوداء علاى تشاويو الخصام      والعقلية من أاراال المنافسةخ و

وتلفيا االتهامات لوخ والكذم عليو بكل وجاوخ وتلاخيم أةلائاو لتصال هلاى      

 .مستوى الخليةةخ وهيارة الشائعات المدمِّرة حولو

ومن هنا تبدو الدعاية السوداء نوع ا من الدعاية السلبية يختلت عن طيره من 

الساالبية تركااة علااى الغااةو النفسااى      أنااوا  الدعايااةخ والحقيقااة فااإن الدعايااة    

والعقلى للناةبخ حتى يفقد السيلرة على قيادة نفسوخ وتحرمو حال االنتخام 

الحرلخ وةااة هاا اعتمدت على سياسة اإلطراق اإلعالمى الذي يحدث حتى 

 (.28).فى أعرق بالد الديمقرااية فى العالم

 الرمو  االنتخابية:الشعارات و

دا يلور العملية االنتخابية باستخدام التقنيات المتلورة بالرطم من أن العالم ب

باالرمو   بالشاعارات و مثل الكمبيوتر وشبكة االنترنت هال هننا ما لنا نتمساف  

 .االنتخابية

وتعااد الرمااو  أفلاال أساااليب الدعايااة عنااد مخاابااة الجماااهير وكسااب يقتهااا  

تلااامن وتأيياادهاخ ويااري والتاار ليبمااان أن الرمااو  وساايلة لخلااا عاافااة ال      

 (29والستمالة الجماهير فق نفا الوقت.)

 73واستخدام الرمو  قديم جدا خودشن قانون مباشرة الحقوق السياساية رقام   

فاق العصار الحاديثخ ها    فاق مصار   استخدام الرماو  االنتخابياة    1956لسنة 

من اقتران اسم كل مرش  لالنتخابات بلون أو  3منو فقرة  29الةمت المادة 

   .من و ارة الداةليةرمة يحدد بقرار 

رماااةا  ولكااان ماااع  ياااادة أعاااداد     31وكاااان عااادد الرماااو  ساااابقا ال يتعااادي    

رماة وللمرشا  الحاا فاق تغييار رماةه        100المرشحين  ادت الرمو  هلاى  

 .أيام من تحديد هذه الرمو  7االنتخابق ةالل 

وتبار  أهميااة الشااعارات فااق أنهااا ااايغة مباشاارة وبساايلة خ يسااهل هدراكهااا   

لنسبة للفرد العادي من الناةبينخ ويمكن بتحليلها ودراستها تحدياد  وحفظها با

 (.30األهداال الرئيسية للقائم بالدعاية.)

** والجاادير بالااذكر أن الرمااو  االنتخابيااة لاام تسااتخدم فااق انتخابااات األنديااة  

الرياكاايةخوانما اسااتخدمت فيهااا األرقااام خ والااف لقلااة عاادد المرشااحين بهاااخ    

 التصويت. ةع رقمو علق ورقوتلبع اورة كل مرش  م

 تحليل ملمون الوسائل الدعائية:

 الشعار أو الشارة:

الخاص بالحملة الدعائية االنتخابيىاة مهام    Sloganتحديد الشعار الرئيسق  

جادا خ وهااو عبااارة عاان جملااة قصاايرة تتلاامنها كاال وسااائل الدعايااة الخااااة   

مثال ةالااة   بالحملةخ وهق تتسم بالتركية والتلخاي  واالةتصاارخ بحياث ت   

 (31فكر وأسلوم ومنهج عمل ااحب أو الجهة المنظمة للحملة.)

الاااف أناااو يمكااان بتحليااال الشاااعارات  تحليااال الشاااعار أو الشاااارة مهااام جاااداخ  و

ودراستها تحديد األهداال الرئيسة ألاحابهاخ حيث أن الشعارات هق تعبيار  

 موجة يلخ  أهداال المرسل  .

المستخدمة فق انتخابات الناادي   حملت كافة الملبوعات ووسائل الدعيةوقد 

األهلق شعار أو شاارة الناادي األهلاقخ وهاو عباارةعن اسام الناادي بالعربياة         

بااااللون األباااي خ ورسااام للنسااار المحلاااا ومااان تحتاااو اسااام الناااادي باللغاااة        

 ( علق ةلفية حمراء هق لون فانلة النادي.AlAHLYاإلنجليةية)

قائمااة هبااراهيم المعلاام   أمااا عاان اللوجااو أو الشااعار الخاااص بوسااائل دعايااة       

فكان:)األهلق فوق الجميع ببنط كبيار..وببنط أااغر تاأتق عباارة :األهلاق ال      

 يبا  وال يشتري(.

وكااان الشااعار علااق كاال وسااائل دعايااة قائمااة محمااود ااااهر:)األهلق فااوق       

الجميع ببنط كبير ..وببنط أقل : تتواال األجياال ..ويساتمر العلااء( وهكاذا     

فااق شااعارات الحملتااينخ وهااو أن األهلااق فااوق       كااان هناااك قاسااما مشااتركا   

 الجميع.

فاااق انتخاباااات الناااادي األهلاااق  المساااتخدمة فاااق  أشاااكال الدعاياااة االنتخابياااة 

 مارس:28

 2014ماااااارس  28فاااااق انتخاباااااات الناااااادي األهلاااااق التاااااق أجريااااات فاااااق  

يوما استخدمت كل أشكال الدعاية القديمة منهاا والحديثاةخ التاق لام     16وةالل

خ تاادير وقااد شااكلت كاال قائمااة ماان القااائمتين حملااة انتخابيااةتساتخدم ماان قباالخ  

عهاااا مشاااةون الدعاياااة بهااااخ وتتاااولق االتصاااال بوساااائل اإلعاااالم والتنسااايا     

بخصوص نشر الماواد اإلعالمياة الخاااة بأعلااء القائماةخ وقاد ساهل الاف         

للمعلومااات عاان القااائمتين اااوال فتاارة    مهمااة وسااائل اإلعااالم وكاامن تاادفقا   

 ة.الدعاية االنتخابي

 أ ـ التجمعات الخلابية:

فقاد لجاأ المرشاحان للرئاساة محماود اااهر وهباراهيم المعلام وقائمتيهماا هلااق          

التجمعااات االخلابيااةخ حيااث التقييااا أعلاااء الجمعيااة العموميااة فااق فرعااق       

ظمات لعارت برامجهمااخ والارد     النادي بالجةيرة ومدينة نصر فق لقااءات ن  

اللقاااءات  اللجناااة اإلدارياااة  علااق استفساااارات األعلااااءخ وقااد نظمااات هاااذه   

المشرفة علق االنتخابات خ والتق نظمت لقائين لكل قائمة بأعلااء الناادي خ   

وبااالتةامن مااع بعلااهما الاابع  خ بحيااث يكااون هناااك لقاااء لقائمااة فااق فاار    

الجةياارةخ مااع نفااا  ماان هقامااة لقاااء للقائمااة األةااري فااق فاار  مدينااة نصاار  

رة فرعاق النااديخ حياث حارص     خوليا هذا فقطخوهنما ةرجت اللقاءات ةا

هبااراهيم المعلاام علااق عقااد لقاااءات مااع أعلاااء الجمعيااة العموميااة فااق نةلااة     

قال أنها كانت معقل من معاقل تأييد المعلم وقائمتوخ بينما عقاد  السمانخ التق ي 

محمود ااهر أكثر من لقاء فق قلاا  البتارول الاذي يوجدباو عادة خالال مان       

األهلاقخ كماا اساتغل أعلااء القاائمتين كال        أعلاء الجمعية العمومية للنادي

مناسبة يتجمع فيها األعلاء للتواال معهمخومن الف االحتفالية التق نظمها 

وحلاارها محمااود  2014مااارس  26مجلااا هدارة األهلااقخ يااوم األربعاااء    

الخليااب نائااب رئاايا النااادي وهباااراهيم المعلاام وكاال قائمتااوخوممثلين عااان        

ت تحقيا هنجا ات النادي وحصولو علق مجالا اإلدارة الثالث التق عاار

 18اإليلاالق الحااال علاق     "هي سق ميالن"رقم  بلولة قارية متخليا  19

بلولة قاريةخولم يحلر االحتفالية أي من  قائمة محمود ااهرخ ومعظم من 

 حلروا االحتفالية كانوا من المؤيدين لقائمة المعلم.

بتنظاايم هااذا الحفاال خ وتاام    فااق المسااارعة  فادحااا  وقااد ارتكااب  المعلاام ةلةااا   

توظيفااو لصااال  حملتااو الدعائيااة ولاايا لصااال  اساام ومكانااة النااادي األهلااق     

فااق تسااجيل هااذه  وتمثاال الااف فااق هطفااال توجيااو الاادعوات لنجااوم لعبااوا دورا  

البلوالت وتحولات القاعاة هلاى دعاياة لقائماة المعلام رطام اإلحباا  الواكا           

الساجن ةاالل تلاف الليلاة خ      على جميع الحاكارين لوجاود رئايا الناادي فاق     

 ا ياار أوتارك الاف الفعال     خوهكذا تحول الحفل هلى ما يشبو التوظيات الادعائق  

الااذين كااانوا أةاار ماان يعلاام بمااا يحاااك فااق مبنااى    ىساالبية لاادى أعلاااء الناااد 

 اإلدارة.

 :م ـ الراديو والتليفةيون

خدمة وفق انتخابات األهلق كان الراديو والتلفةيون من وسائل الدعاية المست

ن للرئاسااة وبعاا  أعلاااء القااائمتين عباار شاشااات    اخ حيااث ظهاار المرشااح 

ساعةخ حاولوا ةاللها تقاديم أنفساهم وجاذم انتبااه      30القنوات الفلائية لمدة 

أعلاء الجمعية العمومية لمساندتهم فاق االنتخاباتخوكانات قنااة األهلاق فاق      

المعلاامخ  مقدمااة القنااوات الفلااائية التااق استلااافت محمااود ااااهر وهبااراهيم   

وعدد من األعلاءخ هكاافة هلاق قنااة أو ن تاق فاقخ وقنااة الحيااة والساق باق          

 سق وكانت هذه الحوارات فراة لعرت برامج القائمتين.

 :ة ـ الملصا االنتخابق

كان الملصا االنتخابق بأنواعو الختلفة أكثر الوسائل الدعائياة اساتخداما فاق    

ت التاق علقات علاق الجادران فاق      انتخابات النادي األهلق سواء تلف الملصقا

أماكن مختلفة داةل وةارة فرعق الناديخ أو فق األماكن المحيلاة بهمااخأو   

حياث قاام كال مرشا  بلباعاة نصات       تلف التاق تام تو يعهاا علاق األعلااءخ      

مليااون ورقااة للدعايااة الخااااة بااوخ بخااالال اباعااة مليااون نسااخة ماان ورقااة   

اباع ملياون ونصات الملياون      خأي أن كل مرشا  مان القاائمتين    القائمة كاملة

ورقااة للدعايااة االنتخابيااةخوهاا علمنااا أن عاادد الااذين رشااحوا أنفسااهم فااق هااذه  

أمينااااا  2لنائااااب الاااارئياخو 3للرئاسااااةخ و 2مرشااااحا: 27االنتخابااااات كااااان 

سانةخ فمعناق    35أقال مان    9عاما فاأكثرخو  35للعلوية من  11للصندوقخو

أي أانااااان ماااان مليااااون ورقااااة ملبوعااااةخ   40.5الااااف أننااااا أمااااام حااااوالق  

 الملبوعات التق تكلفت مبالط بماليين الجنيهات.

أابحت تلبع على ورق فاةر فاق العاادة )كوشايو    ةااة وأن هذه األوراق 

خ كما استخدم المرشحون األلوان المختلفة بعد جراما  175دوبلكا( من فةة 

ية أو لونين؛ وهذا الشكل الجديد من الدعا واحدا  أن كانت الصورة تلبع لونا 

 يلبع بتكلفة أعلى بكثير من السابا.

ويرتبط بالملصا االنتخابق الالفتات االنتخابية خ والتق استخدمت أيلاا فاق   

أمااكن مختلفاة فاق فرعاق النااادي ساواء للدعاياة للقاائمتين أو لمرشا  معااينخ         

وأسعار الالفتات اإلعالنية تقادر حساب مسااحتها والمعاروال أنهاا تتناو  ماا        

يكا المليةة أو البنر خو تتراوح أسعار المتر من الالفتاة  قماش أو الفلالبين 

جنيهااا خ أمااا أسااعار الالفتااات الفلاايكا فتتااراوح    (35) هلااق  (20) القماااش ماان

  . جنيو  (200) هلق  (100) من

ويلاااال لهااا اااورة    خ جنيهااا  (70) هلااق  (50) أمااا البناار فيتااراوح المتاار ماان  

  (210) هلااق  (150) ياليااة تتكلاات ماان  فاليافلااة متاار فااق   خ   خ المرشاا  الملونااة

أمتاار    3 باإلكافة هلق أعمدة واستاندات واليافلة باال أعمادة مقااس     خ جنيهات

 (32جنيو.)  (700) هلق  (500) أمتار تصل من  4 فق

والجدير بالذكر أنو كانت هناك حرم ال فتات باين القاائمتين المتنافساتين فاق     

جبهاة اااهر مبكار ا فاق السايلرة علاى       انتخابات النادي األهلقخ فقاد نجحات   



  110-95خ افحة: 1خ عدد 3خ مجلد 2016أكتوبر  6خ المجلة العلمية لجامعة أسماعيل أبراهيم

 

101 

 

محيط فر  األهلق بالجةيرة فيماا يتعلاا بالالفتاات االنتخابياة مقارناة بجبهاة       

المعلام التاق لاام تساجل حلاور ا قوي ااا فاق الدعاياة االنتخابيااة فاق محايط فاار          

 األهلق بالجةيرة.

وقباال االنتخابااات بأيااام قليلااة قاماات جبهااة المعلاام بتغيياار عاادد ماان الالفتااات     

فااق هاااار   ا حساابب سااوء جودتهااا وقاماات برفااع الفتااات جدياادة أكثروكااو      ب

 الحرم المشتعلة كد جبهة ااهر فيما يتعلا بالدعاية االنتخابية.

 وأجهةة المحمول: د ـ حمالت اإلنترنت

وكانات حمااالت االنترناات حاكاارة فااق الدعايااة االنتخابيااة  للنااادي األهلااق خ  

نتخابيااة  لاايا فقااط عباار المواقااع     ولجااأت هليهااا القااائمتين  فااق دعايتهمااا اال    

 التق قامت بالترويج للمرشحين مقابل الحصول على الثمن نقادا  األليكترونية 

عن اريا الصافحات الشخصاية والمادونات والمواقاع واافحات      يلا أهنما 

 ( وتويتر.Facebookالتواال االجتماعق)

 وفاااق هاااذا اإلااردشااانت قائماااة محماااود ااهرموقعاااا هليكترونياااا بعناااوان )    

www.ahlyfuture.com   ( واااااافحة علاااااق الفااااايا باااااوك باسااااام ) 

(ahlyelections2014 ( وحسابا علق تويترباسم (Taherahly2014 . 

فلام   ونفا األمار أقادمت علياو قائماة هباراهيم المعلام وهن كانات أكثار تلاورا          

يتر وهنماا لجاأت هلاق اليوتياوم     تكتت بالموقع االليكترونق والفايا باوك وتاو   

حيث دشنت موقعاا هليكترونياا ةاااا بالحملاة الدعائياة بعناوان       خواالنستجرام

(www.ahly2014.com  واااااااااافحة علاااااااااق الفااااااااايا باااااااااوك باسااااااااام )

(ahlyelections وحسابا ) علق تويتر ( باسم@ahlyelections وحسابا )

( وعلااااق هنسااااتجرام باساااام ahlyelections2014اساااام )علااااق اليوتيااااوم ب

(ahlyelections       وعلق هذه الوساائل اإلليكترونياة نشار أعلااء كال مان .)

القائمتين  كال ماا يتعلاا ببرامجهمااخ والتعريات بأعلااء القاائمتينخ وأةباار         

جوالتهمااااا االنتخابيااااةخ وطنااااق عاااان القااااول ماااادي التفاعاااال بااااين الةائاااارين   

 ل وأيره فق حسم مواقفهم االنتخابية.والمتصفحين لهذه الوسائ

كما استخدمت القائمتين الرسائل النصية المرسلة عبر أجهةة المحمول عبار  

اتصااالت( وتتميةهاذه الوسايلة     -فودافون -شبكات االتصال الثالث )موبينيل

بالوااااول مباشااارة هلاااق العلاااو المساااتهدالخ وفاااق أسااار  وقااات وبساااعر       

 (.33)مناسب.

 والمشاهير:االستعانة بالنجوم  -ه

ومان وسااائل وأشااكال الدعايااة التااق لجاأت هليهااا القااائمتين االسااتعانة بااالنجوم   

فقد وقات نجاوم الكارة القادامق فاق األهلاق بجاناب قائماة محماود          والمشاهيرخ

ااهرخ وكذلف الفناان هشاام ساليم  الاذي أعلان  عان تأيياد عائلاة ااال  ساليم           

   عاشور خ كما حارص لمحمود ااهر وقائمتو خ وكذلف نقيب المحامين سام

كل من مصلفى شعبان وهشام عبااس وأحماد جاوهر علاى الحلاورلإلدالء      

بأاااواتهمخوقام الفنااان مصاالفى شااعبان بتو يااع منشااورات دعائيااة لقائمااة       

محمااود ااااهرخ ولهشااام العااامريخ شااقيا و ياار الرياكااة السااابا العااامري   

لعااام فاااروقخ وماان الشخصاايات العامااة أيلااا عبدالمجيااد محمااودخ النائااب ا     

الساباخ وسمير  اهرخ رئيا اتحاد الكرة الساباخ والعامري فاروقخ و يار  

الرياكاااة األساااباخ وعااادلق القيعاااقخ مااادير التساااويا فاااق النااااديخ وعمالقاااا  

حراسااة المرمااى هكرامااق وأحمااد شااوبيرخ وممااا الشااف فيااو أن مياال أي ماان     

النجااوم والمشاااهير هلااق قائمااة معينااة يااؤير فااق مواقاات باااقق األعلاااء فااق      

 العملية االنتخابية.

 استغالل اسم اال  سليم  فق الدعاية فق انتخابات األهلق:-و

استغلت القائمتين اسام الكاابتن ااال  ساليم رئايا الناادي األهلاق فاق الفتارة          

خخ هال أن قائماااة محماااود 2002-1992خوفاااق الفتااارة مااان 1988-1980مااان

علمخففاااق اااااهر لااام تباااالط فاااق هاااذا األمااار بقااادر مبالغاااة قائماااة هباااراهيم الم    

المنشااورات الخااااة  بوسااائل الدعايااة الخااااة بمحمااود ااااهر وقائمتااوختم    

اساااتخدام اسااام ااااال  ساااليم وااااورتو علاااق منشاااورين فقاااط خ هكاااافة هلاااق  

الصااافحة األةيااارة مااان كتياااب القائماااة الاااذي جااااء بعناااوان )األهلاااق فاااوق         

الجميعختتواال األجيال ويستمر العلاءخقائمة محمود ااهر( ولم ينشر فاق  

تيااب سااوي اااورتين فقااط لصااال  سااليم أحاادهما مااع محمااود ااااهر فااق      الك

الصفحة الخامسةخ وبورتريو لو فق الصفحة األةيارةخ ماع رساالة مان أسارة      

اال  سليم موجهة هلق األعلاء  بعنوان )محمود ااهر ... من أجل اال  

ساااااليم (تلاااااالبهم باةتياراألاااااال  واألحاااااا باااااإدارة نااااااديهم وساااااط هاااااذه     

نااون تأيياادهم بوكااوح واقتنااا  وعالنيااة لمحمااود ااااهر  الظروالصااعبةخ ويعل

علق قيادة األهلق بنفا منهج وشافافية وقاوة    للناديخألنهم يرونو قادرا  رئيسا 

وكبرياء اال  سليمخ ماع توقياع حارم ااال  ساليم وهبنياو ةالاد ساليم وهشاام          

 سليم.

أما قائمة ) هبراهيم المعلم( فقد حرات أن تلع اسام ااال  ساليم فاق أكثار      

من جملة مفيدةخ وراح المعلم فاق العدياد مان المناسابات يتحادث عان عالقتاو        

بصال  ساليم  وأن األةيار هاو الاذي الاب مناو أن يكاون علاوا فاق مجلاا            

خ 1991شهور فق نهاية عاام   7هدارة األهلق المؤقت الذي أدار األهلق لمدة 

اباات  كما أن اال  سليم الب منو أن يكون علق قائمتو التق ةاات بهاا انتخ  

خ كماا أناو أيلاا هاو الاذي اةتااره أميناا للصاند وق فاق انتخاباات           1992عام 

 خ ونشر المعلم فق الكتيب اورتين لو مع اال  سليم.1996

 الدعاية الدينية فق انتخابات األهلق: - 

ورطاام أن القااانون يمنااع اسااتخدام الاادين فااق الدعايااة االنتخابيااةخ هال أن الاادين  

نتخابية فق انتخابات النادي األهلقخ وكانت قائمة كان حاكرا فق الدعاية اال

)محمود ااهر( األكثر استخداما لهاخ فقد و   محمود اااهر ساق دي علياو    

تسجيل المصحت المجود كامال بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمدخوقال 

علق طالال السق دي بعنوان ) ههداء (:"ليا أجمل وال أرو  من كتام اهلل 

لف لم أجد أفلل منو هدية أكعها بين أياديكم لتكاون مفيادة    فق هذا الكونخ لذ

لنا وألبنائناخ فيكون كتاام اهلل معهام وهام يسابحون فاق عاالم الكمبياوتر الاذي         

 اار عالمة عصرهم".

كماا و   المرشا  لعلاوية المجلاا د. هشاام فااروق العاامري كتاام ديناق          

ول بعنوان"أدعيااة رملااان" مسااتغال قاارم شااهر رملااانخ ومخاابااا المياا      

الدينية لدي األعلااءخ وحااجتهم لمثال هاذه األدعياة فاق الشاهر الكاريمخ كماا          

 و   بع  المرشحين سجاجيد الصالة والسب .

 الدعاية السياسية:-ح

علااق الاارطم ماان التأكيااد علااق هبعاااد السياسااة عاان انتخابااات االنديااةخهال أن         

هاذا ماا   السياسة كانت حاكرة فق الدعاية ةالل انتخابات الناادي األهلاق خ و  

بدي واكحا فق منشور دعاية المرشا  المساتقل لعلاوية مجلاا اإلدارة د.     

اال  فرة) أبو الشهيد( وهو كما  جاء فق منشوره الادعائق والاد الشاهيد م     

ماان أعلاااء أو لتااراس األهلااق فااق  72مهااام اااال  فاارة الااذي قتاال مااع ال

جااد اسااتاد بورسااعيدخ وكتااب فااق المنشااور بباانط كبياار) المجااد لنهلااق والم       

للشهداء( ووكع اور الشهداء بالكامل علق الصفحة الخلفية للمنشور الذي 

) لاان  جاااء فااق حجاام نصاات ااافحة ماان ااافحات الصااحت وتحاات عنااوان     

 ننساكم( وعلق ةلفية سوداء.

 :وسائل أةرى -خ

هكافة هلق أشاكال الدعاياة الرئيساية الساابقة لجاأت القاائمتين هلاق الشاعارات         

لااق التااق و عهاااا المرشاا  للعلااوية محماااد     والشااارات  ومنهااا  شاااارة األه  

المغربق خوالمنشورات والتق جاء بعلها علق هيةة أعالم خ ومنها  منشاور  

بقائمااااة هبااااراهيم المعلاااامخ والثااااانق  للاااادكتور أحمااااد سااااعيد المرشاااا  نائبااااا     

تحماال اااورهما سااواء  « تااق شاايرتات »للرئياخوأشااياء أةاارى كالقمصااان  

تااائج علااق ورق مقااوي خ حيااث  ون الشخصااية أو اااور تلاام القائمااة كاملااةخ 

خ األول  تلاامن اااور 2014و عاات قائمااة المعلاام نمااو جين لنتيجااة العااام  

المرشاحين بالقائماة خ والثااانق  ااور وبياناات لر ساااء الناادي األهلاق حتااق       

حسن حمديخ وو عات قائماة اااهر نتيجاة عليهاا ااور القائماة خومفكارات          

علام خوأجنادات ومنهاا أجنادة     ومنها مفكرة  بحجم كت الياد لقائماة هباراهيم الم   

سانةخ   35حملت ااورة المهنادس محماد المغرباق المرشا  للعلاوية تحات        

وأقاالم خ كاالقلم الاذي و عااو محماد الجاارحق و القلاام الاذي و عاو مصاالفق        

كامل  اهر المرش  ألمانة الصندوق خوبالونات  كالتق و عتها قائمة المعلم 

ب  وسااجاجيد الصااالة  خولعااب أافااال وقبعااات وأطليااة رأس وأعااالم ومسااا   

وورد ومياه معدنية مثل الةجاجات التق و عها اااهر الشايخ وكانات تحمال     

اورتوخ وو عت قائمة محمود ااهر نوعين من السيديهات ) االسالوانات  

المدمجااة ( األول  يحتااوي علااق تسااجيل للمصااحت المجااود كااامال بصااوت      

أهداال النادي  الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خ والثانق  يحتوي أجمل وأرو 

األهلااق عبرتاريخااوخ وعصااائر ووجبااات طذائيااة عليهااا اااور المرشااحين         

وأساامائهم ورقاام كاال ماانهم فااق قائمااة التصااويت خبخااالال أن هناااك بعاا          

المرشحين قاموا بتو يع أجهةة محماول متلاورة وأجهاةة كهربائياةخ وو       

 ا بالسااتيكي الكااابتن مجاادي عبااد الغنااق المرشاا  لمنصااب نائااب الاارئيا كيسااا   

عليااو باااللون األحماار اااورتو وشااعار النااادي األهلقخكمااا لجااأت        ملبوعااا 

بعنااوان) األهلااق   القااائمتين لتو يااع الكتاابخ فقااد و عاات قائمااة المعلاام كتابااا      

..قصة عظيماة ومجاد يتجادد( كتباو الناقاد الرياكاق حسان المساتكاوي حمال          

 طالفاااو األةيااار ااااور قائماااة هباااراهيم المعلمخبينماااا و   د. هشاااام فااااروق     

ملااان( وحماال العااامري ماان قائمااة محمااود ااااهر كتااام بعنااوان) أدعيااة ر  

 هشام . الغالال األةير اورة 

وشااهدت االنتخابااات بعاا  االساااليب الحديثااة فااى الدعايااة االنتخابيااة حيااث     

شاااهدنا اااور بعاا  المرشااحين علااى المراكااب الموجااودة فااى نهاار النياالخ    

علاء الى مقر الناادي  وعلى اإلتوبيسات التى استأجرها المرشحون لنقل اال

من الادراجات البخارياة اساتأجرها     االهلى بالجةيرة خوشاهدنا أيلا أسلوال 

 المرشاحون لتو ياع الهاادايا وأوراق الدعاياة لساهولة التحاارك وساط الةحااامخ     

وشااهد مقاار النااادى األهلااى تواجااد فرقااة مةمااار بلاادىخ كمااا اسااتخدم بعاا       

 بية.المرشحين الجميالت كنو  من الدعاية االنتخا

 فق انتخابات النادي األهلق:المستخدمة تحرير وسائل الدعاية االنتخابية 

كلمااا  أمكاان توااايل الرسااالة اإلعالميااة ماان القااائم باالتصااال عباار الوساايلة    

اإلعالميااة هلااق المتلقااق بشااكل واكاا  ومفهااوم ومااؤير كلمااا حققاات الرسااالة   

ق لايا لهاا   (خ ومان اللاروري أيلاا تفاادي الكلماات اللناناة التا       34هدفها.)

 (.35معنقخ والدةول مباشرة فق الب هدال الرسالة.)

تميااةت الصااياطة التحريريااة فااق المنشااورات الدعائيااة المسااتخدمة فااق  وقااد  

انتخابااات النااادي األهلااق بالبساااااة واالةتصااار والسااالمة اللغويااة فاااق خن       

واحدخ وهو ما يمية التحرير التلغرافقخ أو الرسائل السريعةخ وهذا األسلوم 

http://www.ahlyfuture.com/
http://www.ahlyfuture.com/
http://www.ahly2014.com/
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و األنسب لصاياطة المنشاورات الدعائياة حتاق تصال رساالتها بسارعة هلاق         ه

 عقل ووجدان الناةب.

 قائمة )محمود ااهر(: -أوال

يمكااان القاااول هن تحريرالمنشاااورات الدعائياااة لقائماااة محماااود ااهرخاتسااام      

يواال معلوماة وبشاكل مباشار للمتلققخساواء كانات        بالصفة اإلةباريةخ فهو

ماان وسااائل دعائيااةخ التااق احتااوت علااق شااعار   منشااورات القااوائمخأم طيرهااا  

الحملاة وهو)تتوااال األجيااال ويساتمر العلاااء(فهو يعبار عاان نهاج أعلاااء      

 بكل أعلاء القائمة. سريعا  شور يقدم تعريفا نالقائمةخ ومنها م

هكافة هلق أسماء واور  وفق منشور خةرةاص بقائمة محمود ااهر أيلا 

نشااوروبعنوان)هؤالء المرشااحون  وأرقااام أعلاااء القائمااة حملاات ةلفيااة الم   

لمجلا هدارة النادي األهلق(أسماء كافة المرشحينخ ساواء مان قائماة اااهر     

أو قائمة المعلم وأيلا المستقلين واسم كل مرشا  وشاهرتو ورقموخومنشاور    

 أةر حمل فق افحتو الخلفية بيان بقائمة محمود ااهر االسم والرقم.

لةخ جاااءت المنشاورات التاق تقاادم   وبانفا الصاياطة اإلةباريااة الساهلة البساي    

اور قائمة محمود ااهر باألسماء واألرقامخ وفق الصفحة الخلفياة تعريات   

 بعلو من القائمة علق هيةة ةبر بعنوانخعلق سبيل المثال:

 هبراهيم الكفراوي"

 (1لعلوية المجلا رقم)

 عاما 42

 بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

 ام طرفة المعامالت الدولية ببنف بق هن بق باريبا.مساعد مديرع

 العب بفرق السباحة وكرة الماء بالنادي األهلق بمراحل الناشةين.

العااب فريااا ألعااام القااوي بالنااادي األهلااق وااااحب رقاام مصاار للناشااةين     

 متر عدو. 1500و 800لسباقق 

-1990ماادير هدارة فاارق ألعااام الماااء بالنااادي األهلااق ةااالل الفتاارة ماان         

2000. 

 .2004-2000علو مجلا هدارة األهلق تحت السن دورة 

علو اللجان الفنية للسباحة باالتحااد المصاري للساباحة علاق فتارات ةاالل       

 ".2006-1999المدة من

وكما هو واك  من المثال السابا دقة الصياطة  واعتمادها علاق المختصار   

 المفيد وهق الركيةة األساسية فق الصياطة الخبرية.

ت هذه اللريقة فق تحرير المواد الدعائية هق السمة الواكاحة فاق كال    وكان

وسائل دعاية قائمة محمود ااهرخ حتق تلاف التاق جااءت علاق السايارات أو      

الالفتات القماشخ أو الفتات الفليكا والبنرخ وحتق علق الدراجات البخارية 

هاداال  أو علق أشرعة المراكب فق النيلخ وحتق سايديهات القارخن الكاريم وأ   

 النادي األهلق عبر تاريخو.

اافحة فاق    20أما فيما يتعلا بالكتيب الخااص بقائماة )محماود اااهر( وهاو     

حجم المجالت خفقد سار علق نفا أسلوم واريقة تحرير ساائر منشاورات   

خ حتااق كلمااة المرشااا    ومفياادا   ووسااائل دعايااة القائمااةخ فقااد جاااء مختصاارا       

شورات التق نكتيب كافة المللرئاسة محمود ااهر جاءت مختصرهخ وكم ال

 و عت منفردة والخااة بأعلاء القائمة.

 قائمة )هبراهيم المعلم(:  -يانيا 

رطااام أن اريقاااة تحريااار منشاااورات ووساااائل الدعاياااة االنتخابياااة الخاااااة   

 ا بقائمة) هبراهيم المعلم( جاءت بانفا اللريقاة اإلةبارياةخ هال أن هنااك فارقا     

وبين اياطة قائماة) محماود اااهر( فقاد      فق مستوي الصياطة بينها ا ملحوظ

خ كما جاءت الصياطة طير دقيقة فق بع  مالت الصياطات هنا لللول نوعا 

المنشوراتخ ومنها المنشور الخاص بياسار ساعيد المرشا  لعلاوية مجلاا      

اإلدارةخ علق سبيل المثال:"علو من أعلااء الجاناب المصاري االتفاقباات     

فالصاااياطة طيااار دقيقاااةخ كماااا ةلااات  التجارياااة باااين مصااار والااادول األةري"

التعريفااات باعلاااء القائمااة ماان معلومااة الساانخ التااق حرااات قائمااة ااااهر  

علاااق أن تكاااون فاااق بداياااة التعرياااتخ كماااا جااااء المؤهااال العلماااق فاااق أةااار   

التعريتخ عكا قائمة ااهرخ وأيلا جاء رقم العلو خ تحات التعريات باوخ    

 مع أنو كان بشكل كبير وواك .

 الصياطة التحريرية لمنشورات قائمة المعلم:ومن األمثلة علق 

 7محمد شوقق          رقم "  

 علو مجلا اإلدارة

 .رئيا قسم اب وجراحة الفم واألسنان بمستشفق مصر الدولق 

 .علو المجلا اللبق بمستشفق مصر الدولق 

 .علو مجلا هدارة الشركة المصرية للخدمات اللبية المتخصصة 

 المرأة. علو مجلا هدارة مستشفق دار 

 .علو مجلا هدارة شركة نيو جيةة  العقارية 

 مؤسا ورئيا مركةQDent .للب وجراحة األسنان بدولة قلر 

 المؤهل الدراسق:

 .حاال علق ماجستير اب وجراحة الفم واألسنان" 

أمااا فيمااا يتعلااا بالكتيااب الخاااص بقائمااة )هبااراهيم المعلاام( وهااو فااق حجاام          

 7المهناادس هبااراهيم المعلاام علااق    المجااالت فقااد ساايلرت المااادة الخااااة ب   

اااافحات مااان اااافحاتو الثماااانقخولم يخصااا  للقائماااة مناااو ساااوي اااافحة  

واحدةخوجاءت عان البرناامج الخااص باالمعلم  وقائمتاوخ أي أن الكتياب جااء        

من أجل الدعاية للمعلم وحادهخ عكاا ماا حادث ماع محماود اااهرخ الاذي لام          

وخ ولام تنشار لاو ساوي     نشر لو سوي كلمة واحدة فاق الكتياب الخااص بقائمتا    ت 

ريات باو   عاورة واحدة مع اال  سليمخ أما المعلم فقد تلمن كتيب قائمتو ت

وحكايتاااو ماااع األهلاااقخ ودوره فاااق الحركاااة الرياكااايةخ وفاااق العمااال العاااام    

 والمعلم والثقافة. خوالدولقخوما حصل عليو من جوائة

 هةراة وتصميم األشكال الدعائية فق انتخابات النادي األهلق:

كااان الحااارم أو الصااارا  فاااق انتخاباااات الناااادي األهلاااق باااين القاااائمتين  لااام ت

المتنافستين علق الفو  وهنما كانت أيلا بين مصاممق المنشاورات الدعائياة    

الخااااة بالقائمتينخوقاادراتهما الفنيااة فااق هةااراة تصااميم جمياال وبساايط فااق    

نفااا الوقاات يساااعد علااق توااايل الرسااالة الدعائيااة فااق أساار  وقاات هلااق        

 .المتلقق

وتنتمق المنشورات االنتخابية هلق نوعية الملبوعات طير الدورياةخ التاق ال   

ويختلات شاكل    تصدر فق موعد يابت ومحددخ ويمكن أن تصدر مرة واحدةخ

الملبوعات طير الدورية من مناسابة ألةارى أو موكاو  مةارخ أو حساب      

 فةة الجمهور الموجهة هليوخ واالةاتالال لايا فقاط باين هاذه الملبوعاات بال       

 فق األشكال المختلفة للنو  الواحد من هذه الملبوعات.

 أسا تصميم الملصقات والمنشورات الدعائية: -أوال

هةااراة الملبوعااات طياار الدوريااة أسااهل ماان الدوريااة نظاارا  لمرونتهااا فااق      

الصدور والشكل وعدد الصفحاتخ باإلكاافة هلاى اقتصاارها علاى موكاو       

أنهااا أساار  فااق التواااال مااع   واحااد أو هاادال واحااد أو جمهااور واحاادخ كمااا   

 الجمهور لعدم ارتبااها بموعد دوري للصدور.

 وتتكون عناار التصميم فق الملبوعات من:

هدراك خ ويساااااعد اللااااونو الفراغخالقيمااااةخ الحجمخالشااااكلخ الخااااط خ النقلااااة

المصمم لهذه العناار فق عملية التصميم خولكال عنصار مان هاذه العنااار      

 وظيفة معينة: 

ما وهنا يكون أداة للتحدياد مان حياث     بمساحة معينة أو شكال **فالخط يحيط 

خ و يتجاو باالعين   أو مقوساا   أو منفصاال  قاد يكاون مساتقيما     خوالحركة و االتجاه

 .الى أعلى أو يدفعها الى أسفل أو الى أي اتجاه

ويسااتليع المصاامم ماان ةااالل الشااكل أن يجعاال  قلااع الصااورة بلريقااة      **

عمل ترمية للفكارةخ بمعناى التعبيار عان     خورئطير مألوفة لبصرالقاو مثيرة 

تشاكيل الان    خوفكرة ما باستخدام شكل معين فشاكل القلاب يرماة الاى الحب    

بلريقة مثيرةخ مثل عمل ن  على شكل دائرة او بيلاوي أو نجماة بشار    

أو واللوطو أو الرمة الخاص بأي شخ  خ أن يكون الن  مالئما للملمون

 شركة يعتمد أساسا على األشكالخ سواء كانت مربع أو دائرة أو مثلث.

**والفاااراغ: هاااو المسااااحة أو المساااافة أو المنلقاااة المحيلاااة باألشاااياء أو       

بينهاخويسااتليع المصاامم االسااتفادة ماان عنصاار الفااراغ العلاااء راحااة لعااين   

و القارئ ايناء متابعاة القاراءة بتارك قادر كااال مان البياات حاول السالور أ         

الصاااورخوةلا تبااااين باااين األباااي  و األساااود أو الملاااون فاااق الحاااروال و     

األشااكالخوهبرا  عنصاار معااين ماان ةااالل  يااادة الفااراغ حااول هااذا العنصاار  

خ استخدام الفراغ يجعل توكايب الصافحة ساهال للمتابعاة واكاحة القاراءة      خو

حركاة و حيوياة للصافحة مان ةاالل التناو  فاق مسااحات         كما يعلق الفاراغ  

 .ن العناارالفراغ بي

** والحجم  هو الكيفية التق يظهر بهاا العنصار اللبااعق علاى الصافحةخ و      

فق انع هةراة يتمثال فاق اةتياار أحجاام الحاروال       مهما  الحجم يلعب دورا 

فاااق  كاااذلف يمثااال حجااام الملبوعاااة) قلعهاااا( دورا   خ بحياااث تساااهل قراءتهاااا 

صاورة  تصميمهاخ ألن الحجام يسااعد علاى جاذم عاين القاارئ للملباو خ فال       

 الكبيرة تجذم االنتباه أكثر من الصغيرة.

كثاار أيااؤدي اسااتخدام الحجاام فااق التصااميم الااى التعبياار عاان أي العناااار       و

التعبير عااان أي خوأهمياااةخ والاااف مااان ةاااالل التبااااين الواكااا  فاااق األحجاااام 

و العناوان الرئيساق فاق    أالعناار قربا فاق المساافةخ فالصاورة الكبيارة ماثال      

قباال علااى القااارئ و تقتاارم  منااو وهعلاااء القااارئ     الصاافحة تباادو و كأنهااا ت 

 .هحساس بالحجم الحقيقق لنشياءخ كما يجعل كل العناار سهلة الر ية

القيمااة فهااق اااالالح  يللااا علااى قيمااة اللااوء و الظاال فااق بناااء      ** أمااا 

التصميمخ و القاتم و الفات  فق الملبوعاتخ أي ةفة مساحة معيناة و قتامتهاا   

ماان العناااار فااق التصااميم قيمااة تتااأير بخلفيااة      فااق الملبو خولكاال عنصاار 

 (36)الشكل من ناحيةخ وبباقق االشكال من ناحبة أةرى.

 مكن للمصمم االستفادة من عنصر القيمة فق تصميمات افحاتو من حيثوي

فالمسااحات القاتماة علاى الصافحةخالتى تقاع بجاوار        -حساس باالعما ةلا اإل

باالعما خوهبارا  عنصار معاين     أةرى فاتحةخ كثيرا ما تؤدي الاى اإلحسااس   

فإعلاء عنصر أهمية كبيرة ) قيمة يقيلة داكنة( و عنصار خةار    –دون سواه 

و قياادة العاين عبار الصافحة     خقيمة ةفيفةخ يؤدي الى هبرا  عنصر على خةار 

فالعين تتجو فق حركتهاا اللبيعياة مان القيماة العالياة القاتماةخ الاى االقال )          –

 الباهتة(.   

بيااار يااادل علاااى الخصاااائ  السااالحية للماااوادخ وهاااذه     هاااو تع**والملماااا 

هناك نوعاان للملماا   خوالخااية نتعرال عليهاا مان ةاالل الجهاا  البصاري     
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 فق التصميم:

ملماا حساق ) ملماوس( يمكان لمسااو مان ةاالل أنامال الشاخ  لااورق          -1 

 الملبوعةخ و يظهر من نو  اللباعة و نو  الورق.

بعااا  العنااااار   ملماااا مرئاااق ) طيااار ملماااوس( و تظهااار فاااق ر ياااة     -2

للبصاار بوجااود ملمااا معااينخ مااع هنااو طياار   اللباعيااةخ بحيااث تعلااق ةااداعا 

موجاودخ و يظهاار الااف فاق اللااون ووكااع أركايات لصاافحات تحتااوي علااى    

 نقوش مختلفة.

ويستليع المصمم توظيت الملماا علاى الصافحات مان ةاالل هيجااد عالقاة        

تمادة علاى   بين الشكل و األركيةخ كاساتخدام أركاية اات ملماا مرئاقخ مع    

أو شخصاية معيناةخ تادةل القاارئ فاق       ةااا  النقوش وهعلاء الصفحة مذاقا 

مةاة معين و تعلق للتصميم شخصايةخمثل اساتخدام ورق نااعم أو حاروال     

ويخلاا ةاادا  البصار تاأيير بصااري أو ملماا مرئااق      خباار ة علاى الصاافحة  

يارة مشاعر القارئ باستخدام ااورة ألشاياء ناعماة خوةلاا شاعور      هوخمعين

  بالفخامة و الثراء العميا وهكفاء الحيوية و النشا  على الصور.

هااق مان أهام األشاياء فااق التصاميم وهاق ماا يمكاان أن       colors ** واأللاوان 

بادون االساتعمال الجياد    خو تشاكل فرقاا  باين التصاميم الجياد والتصاميم السايئ       

لنلااوان خ لاان يؤيرالتصااميم  التااأيير المللااومخو تسااتخدم األلااوان فااى جااذم  

عناد اةتياار األلاوان الباد أن نادرك ماااا يفعاال        خواالنتبااه وتوكاي  العنااار   

اللون فى الملبو  وما هو المناساب لغارت التصاميم ألن األلاوان قاد تحادد       

 . مةاة المتلقق عند ر يتو للتصميم

جعاال القاااريء وجااذم عااين و تحديااد العناااار المهمااة  واأللااوان تساااعد فااق 

ظيم وعةل العناار أو جمعها معاخوأيلاا  التنو متناسقة مع بعلها ةالصفح

هيحااااااءات األلاااااوان   هياااااارة العوااتخوالمصااااامم الباااااد أن يعااااارال جيااااادا     

 (.37).ومدلوالتهاخوتصنيفاتها 

وهااذه العناااار تعااد ماان مؤشاارات تقااويم القاااريء للملبااو خ وتلعااب دورا      

مؤيرا  فق التقييم طيار المتعماد والمقارناات المختلفاة التاق يمار بهاا مان يقارأ          

 (38لملبو .)ا

 يانيا : اعتبارات هةراة الملبوعات طير الدورية:

ليست هناك حاجة للتأكياد علاى هوياة وشخصاية الملبوعاة الذاتياة ألنهاا         -1

متغيرة وليست يابتةخ ولذا يتم التركية على شخصية المنشأة نفسها من حياث  

 اسمها وشعارها على الملبوعة وفق مكان ممية عليها.

س الوحدة فق مكونات الملبوعة نفساها نتيجاة االرتباا     يمكن تحقيا أسا -2

 بهدال أو مناسبة معينة.

المسااااحة مختلفاااة باااين ملبوعااااة ومثيلتهااااخ وكاااذلف مسااااحة التصااااميم        -3

 كالصفحة والعمود.

يتعاماال المصاامم فااق معظاام الملبوعااات طياار الدوريااة مااع لوحااة واحاادة  -4 

الملويااااتخ تعاارت منبساالة أو مفااارودة مثاال الملصااقات أو ملوياااة مثاال      

وبالتالق يسهل عليو تحقيا األسا الفنية للتصميم من ةالل وكع العنااار  

 التيبوطرافية على الصفحة الفارطة.

يااؤير موكااو  الملبوعااة أو هاادفها أو جمهورهااا فااق اةتيااار التصااميم      -5

المناسب للملبوعة طير الدورية من حيث العناار التيبوطرافياة ومسااحتها   

 وألوانها وتو يعها.

تااؤير فتاارة وكيفيااة التعاارت للملبوعااة فااق شااكلها وتصااميمها وألوانهااا     -6

 وعناارها التيبوطرافية وعناار هنتاجها.

العناااار التيبوطرافيااة المسااتخدمة فااق هةااراة الوسااائل الدعائيااة فااق     -يالثااا

 انتخابات النادي األهلق:

 أوال الحجم أو المساحة:

الحمااالت االنتخابيااة فقااد  اةتلفاات أحجااام الملبوعااات التااق تاام تو يعااا ةااالل

 تفاوتت األحجام ما بين:

 (2014.)نتيجة سم 33X69ملبوعات مقاس  -

 (2014. )نتيجة سم 24X69ملبوعات مقاس  -

 (2014. )نتيجة سم 34X49ملبوعات مقاس  -

 .سم 28X40ملبوعات مقاس  -

 .سم 21X30ملبوعات مقاس  -

 .سم 34X49ملبوعات مقاس  -

 .سم 17X24ملبوعات مقاس  -

 .سم 15X21اس ملبوعات مق -

 .سم 14X20ملبوعات مقاس  -

 .سم X16 10ملبوعات مقاس  -

 .سم 10X12ملبوعات مقاس  -

 .سم 8X11ملبوعات مقاس  -

 .)طالال كتام أدعية رملان(سم 23خ 16.5X5ملبوعات مقاس  -

 .) طالال كتام األهلق(سم X20 14ملبوعات مقاس  -

 .) طالال األجندات(سم X 15 10ملبوعات مقاس  -

 ) طالال مفكرة(.سم 8X 12ملبوعات مقاس  -

 ) شعار األهلق(سم X 12 9.5ملبوعات مقاس  -

) طاالال ساق دي المصاحت المجاود     سام  X 15.5 13ملبوعات مقاس  -

 وسق دي أهداال األهلق(

 ) علم(سم X 29 19.5ملبوعات مقاس  -

 ) علم(سم X 25 17ملبوعات مقاس  -

 الصورة: -يانيا 

تعتبار كاذلف مان أكبار      تعتبر الصورة من أهم وسائل اإلعالم واإليلاحخكما

(خ والصاورة الفوتوطرافياة   39أدوات اإليارة والتوجيو واإلرشااد واإلعاالم.)  

ماان أكثاار العناااار الجرافيكيااة التااق تلااورت تكنولوجياااخ ماان حيااث ساارعة  

(خ وتسااااهم 40الحصااول عليهااااخ وسااارعة هنتاجهاااخ ومعالجتهاااا وتو يعهاااا.)  

اح عملياااااة الصااااورة باااادور كبياااار فااااق هحااااداث التباااااين المللااااوم إلنجاااا        

 ( .41التصميم.)

كاناات الصااورة هااق العنصاار التيااوطرافق األكثاار اسااتخداما فااق الدعايااة          و

% ماااان حجاااام  80االنتخابيااااة فااااق انتخابااااات األهلقخفقااااد احتلاااات مساااااحة   

الملبوعااات والهاادايا وطيرهااا ماان الوساااائل الدعائيااةخ وهااق فااق معظمهاااا        

ا كانات  اورة شعار األهلق وااور شخصاية للمرشاحينخ ونسابة قليلاة منها      

اااور موكااوعيةخ وةااااة فااق الكتيااب الخاااص بقائمااة) المعلاام(خ وجاااءت   

الصور بأحجام كبيرة  وبقلع مميةخ وفق بع  المنشورات احتلت الصورة 

% من المساحة كما فق ملبوعات القائمة الموحدة للجبهتينخ وتم اباعة 95

اور بالحجم اللبيعق للمرشحين وةااة اور محمود ااهر علق وسائل 

قلخمن هتوبيسااتخ والمراكاب الشاراعية فاق النيالخ وقاد أةرجات الصاور         الن

بشااكل جااذام ومميااةخ ةااااة وأنهااا اااور ملونااة وبأحجااام كبياارةخ وفااق          

 تشكيالت جميلة.

 يالثا: العناوين:

يكتسااب العنااوان أهميااة كبااري باعتباااره كاارورة مشااتركة بااين جميااع فنااون   

و النتبااه القاراء وهياارة    (وكلما  اد حجام العناوان  ادت قاوة جذبا    42الكتابةخ)

 (.43اهتماماتهم.)

فاق وسااائل   كاان عناوان )األهلااق فاوق الجميااع (هاو أكثاار العنااوين انتشااارا      و

الدعية فق انتخابات النادي األهلق فق القائمتينختاله شعار كال من الحملتينخ 

فكان عنوان)تتواال األجيال..ويستمر العلاء( مال ما لنهلق فوق الجمياع  

ت قائمة ااهرخ وعناوان)األهلق ال يباا  وال يشاتري( فاق قائماة      فق ملبوعا

المعلمخ وجاء العنوان األول ببنط كبيرخ والعنوان الفرعق ببانط أااغرخ ولام    

تسااااتخدم ةلااااو  اليااااد فااااق هةااااراة العناااااوين وهنمااااا األبنااااا  والفنلااااات      

 األليكترونية.

يالخوأيلااا وطلباات العناااوين األفقيااة خ ولاام تسااتخدم العناااوين الرأسااية هال قل     

 العناوين الفرعية.

 األلوان: -رابعا

تااؤدي األلااوان وظااائت مهمااة فااق اللباعااة بصاافة عامااةخفق مقاادمتها جااذم     

(خولنلوان معان يابتة فاق كال يقافاةخ ومان     44االنتباه هلق المادة الملبوعةخ)

هنا يمكن القول هن اللون ينقل معنقخ واللون األحمر هو الكلمة اللونية الثالثة 

 (.45متق األبي  واألسود)بعد كل

تام توظيات األلاوان بشاكل جياد فاق هةاراة ملبوعاات ووساائل الدعاياة           وقد 

االنتخابيااة لنهلااقخ وةااااة اللااون األحماار اللااون الرساامق للنااادي األهلااقخ   

فكااان هااو اللااون الغالاابخ سااواء أكااان لااون الخلفيااة أو العناوينخوتصاال نساابة  

الدعايااةخحتق الساايارات    % فااق كافااة وسااائل  95اسااتخدامو هلااق أكثاار ماان    

والدراجات البخارية التاق اابغت بااللون األحمارخ تلاق الاف اللاون األباي          

الذي استخدم فق هةراة العناوين علق الخلفية الحمراءخكما ابعت ياو متاون   

 من التلابا والتلاد. وعا نمواد الدعاية فأحدث 

ن المكملة لشعار من األلوا لق هااين اللونين اللون األافرخ الذي يعد لونا يو

خدم فق بعا  العنااوينخ   األهلقخ حيث يمثل اإلاار الخارجق للشعارخ واست 

يم اللون األ رق الذي مياة وساائل الدعاياة الخاااة بالمرشاحين المساتقلينخ       

مثلما هاو واكا  فاق  دعاياة المحاساب القاانونق سايت مصالفق والمهنادس          

اسااتخدم اللااون  محمااد المغربااق وطااالال كتااام أدعيااة رملااانخ ونااادرا مااا     

األساودخ كماا حادث فاق دعاياة المرشاا  المساتقل د. ااال  فارةخ حياث كااان          

شاارت اللااون األسااود هااو ةلفيااة اااور شااهداء األولتااراس أهااالويخ الااذين ن    

 اورهم فق الصفحة الخلفية للمنشور.

 المساحات البيلاء: -ةامسا

كماااا تااام توظيااات المسااااحات البيلااااء فاااق هراحاااة العاااينخ وهبااارا  الصاااور  

عناوين بشكل جيد خ وةااة فق هةراة كتيب)قائمة محمود ااهر( سواء وال

خأو فااق ر س الصاافحات 6-4صاافحات ماانالفااق الصاافحة الثالثااة منااو أم فااق 

 .18-7ألظهار العناوين وتوكي  الصور من افحة 

 الحروال:-سادسا 

نو  مصممق الدعاية االنتخابية من أنوا  وأحجام الحاروال المساتخدمة فاق    

الوسائل الدعائية بشكل ساهم فق سارعة تواايل الرساالة هلاق     اللباعة علق 

المتلقااق  وبوكااوح تااام للر يااةخ حتااق ماان علااق بعااد كمااا حاادث فااق ال فتااات  

 األقمشة والفليكا والبانرات خ سواء فق الشوار  أو الميادين.

 الجداول واإلاارات: -سابعا 

د ااااهر( ماان معااالم منشااورات قائمااة )محمااو  أساساايا  كاناات الجااداول معلمااا  

وةااة الجداول األفقية تحت العناوينخوكانت الجداول الرئسية هاق األكثار   
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ماااع عنااااوين قائماااة )هباااراهيم المعلااام( والتاااق اساااتخدمت أيلاااا        اساااتخداما 

 اإلاارات حول أرقام المرشحين.

كما استخدمت اإلاارات فق منشورات بع  المرشاحين المساتقلينخ ومنهاا    

صااممو هلااق وكااع هاااار مسااتليل حااول منشااور د. اااال  فاارة الااذي لجااأ م

 ملمونو. 

 الورق: -يامنا

 (46)نوعية الورق تحدد نتيجة اللباعة ووكوح األلوانخ وجودة اإلةاراةخ 

جم حتق  90وقد ابعت وسائل الدعاية الملبوعة علق ورق كوشيو يبدأ من 

جم فى الكروت والبروشورات والفالير  ويتمية هذا النو  من الاورق  150

وأيلاا تام اساتخدام ورق)كوشايو دوبلكااا(     مصاقول جالساية خ   بأناو أملاا و  

جراماخكما تم استخدام الورق المقوي خ وقد مكنت هذه األنوا   175من فةة 

من األوراق المصممين من تصميم منشاورات بجاودة عالياة وألاوان  اهياةخ      

 ساهمت فق توايل الرسالة الدعائية هلق المتلقيين.

 ابات النادي األهلق:األوكا  العامة المحيلة بانتخ

جاءت انتخابات النادي األهلق فق أجاواء سياساية مشاحونة ومتوترةخةاااة     

يناايرخ   25وأنها جاءت فق هاارأول انتخاباات باألندياة الرياكاية بعاد ياورة      

يونياو وهنهااء فتارة     30التق طيرت موا ين الساللة فاق مصارخ وأيلاا بعاد      

رات فق موا ين القوي فق حكم اإلةوان المسلمينخ وما ااحب الف من تغي

المجتمع المصاريخ وساريان روح التغييارخ ورفا  مبادأ التورياث وكال ماا         

 يؤدي هليو.

وقاد تااأيرت األنديااة الرياكااية بشااكل كبيار بعااد يااورات الربيااع العربااق التااق    

أوقفت علق هيرها األنشلة الرياكية فق هذه الدول وتسبب الف فاق ةساائر   

دي األهلاق خ الاذي عجاةت ماوارده عان ساد       مادية االت األندياةخ ومنهاا الناا   

مستحقات الالعباين أو هجاراء التوساعات أو اإلااالحات فاق فرعاق الناادي        

قادم لنعلااءخمما أدي   بالجةيرة ومدينة نصرخ وأيلا سوء الخدمات التاق ت  

 هلق ملالبات كثيرة بالتغيير.

دياة  وجاءت انتخابات الناادي األهلاق أيلاا بعاد العدياد مان المشااكل باين األن        

وبااااين و ارة الشاااابام والرياكااااة واللجنااااة األوليمبيااااةخوالعمل ماااان أجاااال     

وتعااديالت ااااهرأبو  يااد علااق الئحااة النظااام   خ لرياكااةلهااادارقانون جديااد 

األساسااق لننديااة الرياكاايةخ وهاااراره علااق هجااراء االنتخاباتخوالتمسااف      

 بعدم تجاو  مجلا هدارات األندية لثماانق سانواتخ وهاو ماا فات  علياو الناار       

وةااة من جبهة حسن حمديخمما جعل بع  النقاد الرياكايينخ ياري فاق    

خ ومانهم محماد   انتصار جبهة محمود ااهر انتصارا للاهر أبو  يد شخصيا 

هبريل فق مقال بعناوان )اااهر    3الجبالقخ الذي كتب فق جريدة فيتو يتاريخ 

 :" هان وبغاا  النظاار عاان   (أبااو  يااد الفااائة األكباار فااق انتخابااات األنديااة      

الفائةين فق هذه االنتخابات أعتقد أن الفائة الحقيقق هو ااهر أبو  يد و ير 

الرياكة السابا الذي تعرت لحارم شرساة مان كافاة أااحام المصاال ..       

ااااهر أبااو  يااد المحتاارم تعاارت لظلاام كبياار رطاام األةلاااء التااق وقااع فيهااا    

 اااوال فتاارة توليااو مهمااة و ارة الرياكااة.. وأعتقااد أن فااو  قائمااة محمااود       

يلاااال  ا جديااد ا ااااهر بأكملهااا فااق انتخابااات األهلااق تعتباار بمثابااة انتصااار    

للاهر أبو يد وكأن الجمعية العمومية لنهلق أرادت أن تأةذ حا ااهر فق 

االنتقام لو من حسن حمدي ومعاونياو الاذين سااندوا هباراهيم المعلام بكال قاوة        

عاال عاان الااوعق فااق هااذه االنتخابااات.. ولكاان النتااائج جاااءت مذهلااة تعباار بالف 

 الكبير الذي تتحلى بو جمعية أكبر األندية فق الشرق األوسط".

وتةامناات انتخابااات األهلااق مااع القااب  علااى حساان حماادى خ رئاايا مجلااا  

مارس بتهمة ههدار المال العاام فاى قلاية وكالاة      23هدارة األهلى وقتها فق 

  علااى األهاارام لإلعااالنخ وكااان الااف اااادم ا لقائمااة هبااراهيم المعلاام المرشاا   

رئاسااة النااادى األهلااى فااى االنتخابااات خ ةااااة أن حماادى كااان ياادعم وبقااوة  

قائمة المعلمخ حيث هن الكثيرين من العلاء كانوا يرون أن األةير ما هو هال 

محلل للالق حسن حمدى من األهلىخ والذى أاب  مجبار ا علياو بنااء  علاى     

سااو محمااود تلبيااا بنااد الثمااانى ساانواتخ كمااا أن هااذا اااب فااى اااال  مناف    

ااهر والف لالرتبا  القاوى الاذى كاان يجماع باين المعلام وحمادى ومحاولاة         

 التوريث التى تتم بتولى هبراهيم المعلم ةالفة حمدى فى القلعة الحمراء.

وأييرت أيلا وقتها العديد من االتهامات إلبراهيم المعلم بمواالتو لإلةاوانخ  

 ة حكم مرسق.وتسخيره جريدة الشروق للدعاية لنظامهم فق فتر

وأيلا اتهام مجلا هدارة حسن حمدي بمحاولة أةونة النادي األهلق وتسالل  

اإلةوان هلق فارق وقلاعاات الناشاةين بااألهلقخ ومان يام انتشارت ملالباات         

 بتلهير األهلق من أنصار اإلةوان.

يا الناادي األهلاق   لومن األجواء العامة أيلا واألحداث التق دارت فق كاوا 

عبااد المجيااد محمااود النائااب العااام األساابا والمعااروال عنااو    تأييااد المستشااار 

اااداقتو بحساان حماادي لجبهااة محمااود ااهرخوقياال أن الساابب فااق الااف هااو    

موقت جريدة الشروق من نةا  عبد المجيد محمود مع نظام اإلةوانخ حيث 

أيدت الجريدة موقت اإلةوانخفحملها عبد المجيد للمعلامخ وتخلاق عان حسان     

محمود ااهر من باام االنتقامخمماا أيار فاق الكثيارين      حمدي وقائمتو لصال  

من أعلاء الجمعية العمومية  وجعلهام يؤيادون قائماة اااهرخ وكاذلف تاأةر       

المعلم فق حسم أعلاء قائمتوخ وكم محرم الراطب لهاخ رطام أناو تام هنهااء     

عملو كمدير للنادي بسبب كبار سانةخ فكيات يكاون نائباا لارئيا الناادي علاق         

 عد أن تمت هقا لتو؟قائمة المعلم ب

 التغلية الصحفية النتخابات النادي األهلق:

مااام الصااحت إلظهااار الحرفيااة والمهنيااة أتشااكل االنتخابااات فراااة تنافسااية 

والحريااة المسااةولة التااق تلتااةم بهااا المؤسسااات الصااحفية واإلعالميااةخ ليقباال  

ت عليها المرشحون والناةبونخ وتقوم بدورها المفترت فق تغلية االنتخابا

تغليااة اااحفية عادلااة ودقيقااة ومتوا نااة تعااة  القاايم الديمقراايااةخ وتشااجع     

 الحوار والنقاش والمتابعة.

فدوروسائل اإلعالم فق أوقاات االنتخاباات اليقتصار علاق حاا النااةبين فاق        

المشاااركة فااق العمليااة االنتخابيااةخ باال يتعاادي الااف هلااق تااوعيتهم بحقااوقهمخ       

ة من ةالل اةتياار األجادر والكثار كفااءة     وهقناعهم باهمية المشاركة اإليجابي

ونةاهةخ وقدرة علق تمثيل احتياجات الجمااهير ومتللبااتهمخ فااإلعالم وقات     

االنتخابات ينتظر منو أن يكاون شااهدا محايادا ورقيباا علاق أااراال العملياة        

 (47االنتخابيىة.)

وقاااد تابعااات الصاااحافة المصااارية انتخاباااات الناااادي األهلاااق بواااافها أول       

فريقيااااا والااااوان  هتحاااادث فااااق النااااادي األكباااار واألعاااارق فااااق      انتخابااااات

يونيوخ وبعد المشاكل العديدة التاق   30يناير و 25العربقخةااة بعد يورتق 

تعركت لها األندية فق دول الربيع العربقخ والتق كان لها أيار سلبية عديدة 

وفاق الناادي األهلاق بصافة ةاااة       علق األندية والحركة الرياكاية عمومااخ  

 على مستقبلو. أن أابحت مشكالت النادى االدارية والمالية تمثال ةلرا بعد 

ولبيااان ماادي حياديااة أو تحيااة التغليااة الصااحفية النتخابااات النااادي األهلااقخ   

ااحت هاق: األهارام بواافها الجريادة       3اةترت أن يكاون الاف مان ةاالل     

ااوم  القومية األولق األقدم واألكثر تو يعاخ هكافة هلق اتجاهها المعروال 

النادي األهلقخ وألن رئيا النادي األهلق حتق وقت هجراء االنتخابات كاان  

هارام  لإلعالنات فيهاخ وقد وجهت لو اتهامات باستغالل موقعاو فاق األ   مديرا 

لصااال  النااادي األهلااقخ وجرياادة المصااري اليااوم بوااافها أكثاار الصااحت        

سااويرسخ   المستقلة تو يعاخ هكاافة هلاق أن أحاد المسااهمين فيهاا هاو نجياب       

المعاروال بتأيياده لجبهااة محماود ااااهر الاذي يارتبط أيلااا بعالقاات اااداقة       

وشراكة مع االح ديام المالف الرئيسق للمصري اليومخوجريدة الشاروقخ  

لكون ناشرها وااحب أكبر نسبة أسهم فيها هو هبراهيم المعلم  عيم الجبهة 

 المنافسة علق انتخابات الرئاسة ومجلا اإلدارة.

 مااارس 28االنتخابااات جاارت فااق يااوم واحااد وهااو يااوم الجمعااة      ورطاام أن 

خ تناولت الدراسة تغلية هذه الصحت علق مدي يالية أيامخ وهق أيام 2014

ماااارسخ أي الياااوم الساااابا لإلنتخاباااات خ وياااوم االنتخاباااات       29و 28و27

واليااوم التااالق لهاااخ فالعمليااة االنتخابيااة مرتبلااة بمااا ساابقها ومتصاالة بااإعالن   

 ق اليوم التالق لها.النتائج ف

 مارس: 27التغلية الصحفية لجريدة األهرام النتخابات النادي األهلق يوم

هارام النتخاباات الناادي األهلاق فاق هاذا       جاءت التغلية الصحفية لجريادة األ 

  األهلى والةمالاف والةهاور وسابورتنج واللياران    اليوم فق هاار استعدادات 

ن االنحيا ياةخوهن كانات الجريادة قاد     لإلنتخابات خ وكانت متوا نة وبعيادة عا  

ةصصت مساحة أكبر للنادي األهلق فاق التقريار الصاحفق والاذي جااء فاق       

األنديااااة تنتخااااب.. والكلمااااة فااااى   الصاااافحة الرئيسااااية للرياكااااة وبعنااااوان:) 

  الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااندوق

حيااث تحاادث كاتااب التقرير)حساان   (القلعااة الحمااراء تنتظاار المجلااا الجديااد 

ن الجبهتاااين المتصاااارعتين فاااق    ةلااات اهلل( عااان محااااوالت كااال جبهاااة مااا      

االنتخابااات لجااذم أاااوات أعلاااء الجمعيااة العموميةخمشاايرا هلااق بعاا        

"ظهور حارم التشاويو   السلبيات التق شابت الدعاية االنتخابيةخوالمتمثلة فق 

من جديدخ رطم تنصل الجميع منهاخ وهو ماا أياار تساا الت حاول مان يللاا       

 (48" )ن مرشحى القائمتينالشائعات فى االتجاهين ويحاول الوقيعة بي

األ مة المالية تشاعل اارا  أماناة الصاندوق(     وفق تقرير خةر بعنوان)      

وهواارق قنديلخ فبعد  تحيةت األهرام هلق أحد المرشحين ألمانة الصندوق

شااار التقرياار هلااق ةلااورة األ مااة الماليااة الخانقااة التااق يتعاارت لهااا          أأن 

تتواكاااب ماااع ل طيااار تقليدياااة األهلاااقخ وكااارورة انتخاااام مااان يتمتاااع بحلاااو 

مجموعاااة مااان ر ى الشااابام المسااال  بالتكنولوجياااا والخبااارات فاااى قلاااا       

.خوكا  تحيةهاا هلاق ااارق     التسويا واإلااال  علاى بارامج األندياة الكبيرة    

ورطاام حاادة    "-الااذي جاااء باادون وتوقيااع   -قنااديل عناادما قااال كاتااب التقرياار    

يلقااى  -وك فااى مصاارالااذى يعماال فااى أحااد أكباار بناا -المنافسااة خ هال أن قنااديل 

علااء الناادى ويحظاى بقباول كبيار      أمساندة من مختلت الفةات العمرياة فاى   

بعااد ظهااوره هعالميااا  لماادة عشاار ساااعات عباار ةاللهااا عاان ر يتااو وأفكاااره     

(."49) 

ولجأت الجريدة هلق فان تحرياري خةار للكتاباة عان انتخاباات الناادي امهلاق         

ا القسااام الرياكاااق رئاااي–وهاااو فااان المقاااالخ حياااث كتاااب ةالاااد عاااة الااادين  

(خ ورطم أن مقدمة المقال عن انتخاباات  14بعنوان) الرئيا  مقاال  -باألهرام

االنديااة الرياكااية المختلفااة هال أن مااتن المقااال كلااو جاااء عاان الصاارا  علااق   

رئاسة النادي األهلقخووك  تحياة كاتاب المقاال هلاق قائماة محماود اااهرخ        

األهام جماهيرياا لايا فقاط      تشهد انتخابات األهلى بوافها هاى  حيث كتب:"

على مستوى مصر بل على مستوى الوان العربقخ ةااة أن األهلاى شاهد   
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ساةنة ال تقل هيارة عن المنافسة الشريفة فى  ةالل الساعات الماكية أحدايا 

قائمتى محمود ااهر وهبراهيم المعلامخ هال أن األماور داةال القلعاة الحماراء      

فااى قائمااة   واكااحا  رايون شااهد تقاادما  وقباال الساااعات األةياارة ماان هااذا المااا  

ليقود الناادى هلاى مرحلاة     14ااهر الذى يقترم بشدة من مقعد الرئيا رقم 

مهمة وحساسة فاى تااريخ هاذا الناادى العريااخ والكال داةال الناادى بفرعياو          

بااالجةيرة ومدينااة نصاار يتحااديون عاان كاارورة أن تأةااذ الوجااوه الجدياادة         

كرار التوريث للمجلا الساابا وهاو ماا    فراتها فى السنوات المقبلة وعدم ت

يؤكد كفة ااهر بقوة عن هبراهيم المعلمخ ةااة أن أعلاء النادى يتللعاون  

هلااى أفكااار جدياادة تخاادم ناااديهمخ وهااو رقاام اااعب أن يتحقااا فااى ظاال أن           

المرحلة المقبلة داةل النادى تتللب مجهودات ةارقة وشبكة عالقات مميةة 

ول يتللب الماليين فهل يحقا الارئيا  ةااة أن مصروفات فريا الكرة األ

 (50)المقبل حلم الجماهير خ هذا ما سنعرفو فى األيام المقبلة".

 مارس: 27ت النادي األهلق يومتغلية جريدة المصري اليوم إلنتخابا

كانت تغلية المصري اليوم أكثر شمولية ومهنية من تغلية األهرام فق هاذا  

لفنون التحريرية التاق تام التنااول مان     اليومخ حيث تنوعت التغلية من حيث ا

 ةاللهاخ حيث شملت الخبر والتقرير والحوار والمقال الصحفق.

** ففااق التقرياار الرئيسااق والااذي جاااء بعنااوان) األهلااق علااق أعتااام عهااد       

جديد( جاءت التغلية متوا نة خ حيث استعركات جاوالت رئايا وأعلااء     

وك  ةلة وهدال كل قائمة القائمتين االنتخابية وأبر ت تصريحاتهم التق ت

فق مواجهة القائمة األةريخ وك تب التقرير بأسلوم بسيط ومكتمل األركانخ 

 وةال من التكرار.

أكتاااوبر علاااى رأس   6عبااادالوهام: اساااتاد  ** وفاااق تقريااار خةااار بعناااوان )  

أولوياتنا.. وشوقى: المجلا الجديد ائتالفى( أعلت المصري اليوم الفرااة  

خ المرش  لعلاوية مجلاا هدارة الناادى األهلاىخ     متساوية لمحمد عبدالوهام

كاامن قائمااة المهناادس محمااود ااااهرخ و محمااد شااوقىخ المرشاا  للعلااوية   

كاامن قائمااة المهناادس هبااراهيم المعلمخليعباارا عاان وجهااة نظاار كاال قائمااة          

 وةللها المستقبلية لمصلحة النادي. 

سة مع محمود ااهر المرش  لرئا ملوال  ** وأجرت المصري اليوم حوارا 

 -محماد الشارقاوى وهيهاام الفاولى وهيهاام الجنيادى        حاوار: -مجلا اإلدارة

محمود ااهر المرشا  لرئاساة   ووك  فق مقدمة الحوار الذي جاء بعنوان )

القلعاااة الحماااراء بلغاااة الواياااا: ال هقصااااء ألحاااد ومهمتاااى لااام الشااامل وبنااااء   

لتاق  ميال مان أجاروه وأعادوه للنشار هلاق جاناب القائماة ا         -(( 2-1المستقبل )

ياااراه عشااااق وأعلااااء الناااادى األهلاااى الفاااارس  يترأساااها محماااود اااااهرخ"

المغوار الذى جاء إلنقاا النادى األهلى وهعادتو لللرياا الصاحي  مان جدياد     

بعدما عاش فى الفترة الماكية العديد من األ مات المختلفة علاى الصاعيدين   

هناو المهنادس   المالى واإلدارىخ وكذلف الخدمات وههمال األلعام المختلفاة..  

محمود ااهر المرش  لرئاسة النادى األهلى فى االنتخابات التاى ساتقام طادا     

 «.الجمعة»

محمااود ااااهر يحظااى باادعم كبياار ماان رمااو  النااادى مااع أعلاااء قائمتااوخ        

ةصواا  من المستشار عبدالمجيد محمودخ النائب العاام السااباخ والعاامرى    

نخ وأكباار العااائالت فااى  فاااروق وااااهر أبو ياادخ و ياارى الرياكااة السااابقي   

 النادىخ ةصواا  المايسترو اال  سليم والفريا عبدالحميد كامل مرتجى.

وربما تكون هذه هى المرة الوحيدة التى يحظى فيها مرشا  بكال هاذا التأيياد     

لقناااعتهم جميعااا  بأنااو القااادر علااى هحااداث التلااوير الااذى يسااعى لااو أعلاااء    

م الراحاال اااال  سااليم وعدتااو    الجمعيااة العموميااة بالنااادىخ ويكفااى أن حاار    

بالحلورخ والوقوال هلى جواره يوم االنتخابات والدعوة لاو مان أجال الفاو      

 (51بكرسى الرئاسة الذى بات قريبا  منو.")

ورطااام أن أساااةلة الحاااوار تلااامنت كااال القلاااايا الملروحاااة علاااق السااااحة   

الرياكاية واألهالوياة بالاذات خ هال أناو كاان فرااة قاال مان ةاللهاا محمااود          

اهر كاال مااا يريااد قولااو خ ورد فيااو علااق كاال اتهامااات الجبهااة أو القائمااة        ااا

 المنافسة .

** وفق مقال بعنوان)تركة يقيلاة تنتظار الارئيا المنقاذ( وهاو بادون توقياعخ        

ساعة فقطخ وياتم اإلعاالن    24ولذلف فهو يعبر عن رأي الجريدةخ جاء فيو:" 

نة قلاااها حساان  ساا 12عاان الاارئيا الجديااد للنااادى األهلااىخ بعااد أكثاار ماان    

خ وبغا   2002حمدى فى قيادة السفينة الحمراء منذ رحيل اال  سليم فاى  

محماود اااهر وهباراهيم      النظر عن هوية الرئيا المقبال مان باين المهنادس    

المعلم المتنافسين علاى رئاساة الناادى فاى االنتخاباات المقاررة طادا  فاى مقار          

اكل الكثياارة تنتظاار النااادى بااالجةيرةخ فااإن هناااك تركااة ماان األ مااات والمشاا  

الرئيا الجديد ومجلسو بعد أن ط  المجلا السابا اللرال عن كثيار مان   

األ مات التى تراكمت مان عاام مةار حتاى باتات قنابال تهادد باالنفجاار فاى          

الناااادى العرياااا وتاااؤرق اساااتقراره ومساااتقبلو علاااى الصاااعيدين الرياكاااى      

رةخ نساتليع أن  واالجتماعى. وبنظرة دقيقاة داةال الناادى فاى األشاهر األةيا      

نراد ستة ملفات شائكة من المشكالت جعلت من مجلا هدارة النادى ماادة  

لالنتقاد من أعلاء الجمعية العمومية ووسائل اإلعاالمخ وأياارت الكثيار مان     

الةوابع واللغطخ وهن كانات كلهاا تعاود فاى األسااس هلاى قلاة الماواردخ وهاى          

األعاوام الثالياة األةيارة     المشكلة التى عانت منهاا كال األندياة المصارية فاى     

يناير وما تبعهاا مان تغييارات فاى جمياع منااحى الحيااة ومان          25عقب يورة 

كمنها الرياكة" وراح كاتب المقال يعدد المشااكل المختلفاة التاق يجاب أن     

 (52)يواجهها ويعمل علق حلها الرئيا والمجلا الجديد.

 مارس:27خميا تغلية جريدة) الشروق( النتخابات النادي األهلق يوم ال

أعلااات جريااادة الشاااروق النتخاباااات االندياااة الرياكاااية مسااااحة كبيااارة ماااع  

التركياااة علاااق انتخاباااات األهلاااق والةمالااافخ حياااث أفاااردت اااافحة لكااال        

منهماخواعتماادت فااق تعليتهااا فااق الااف اليااوم علااق الخباار والتقرياار والمقااال   

 الصحفقخوتميةت افحتا الشروق الرياكيتين باإلةراة الصاحفق المتمياة  

 والمتوا ن.

هال أن التغلية الصحفية جاءت متحيةة هلق جبهة )المعلام(وهن جااء العناوان    

الرئيسااق للصاافحة بعياادا عاان الااف) األهلااق يكاارم ابناااءه فااق احتفاليااة األكثاار  

تتويجا بالبلوالت القارية( وهق االحتفالية التق نظمها مجلا هدارة األهلقخ 

هباااراهيم المعلااام وكااال  وحلااارها محماااود الخلياااب نائاااب رئااايا الناااادي و  

قائمتوخوممثلين عن مجالا اإلدارة الاثالث التاق عااارت تحقياا هنجاا ات      

 "هي سااق مااايالن "بلولااة قارباااة متخليااا رقااام    19النااادي وحصااولو علاااق   

بلولااة قاريااةخولم يحلاار االحتفاليااة أي ماان       18اإليلااالق الحاااال علااق   

 قائمة محمود ااهر.

الخلياابخ وكلمااة حساان حماادي     واسااتعرت التقرياار الكلمااات التااق القاهااا    

الملبوعة علق دعوات الحاكارينخلغيابو نتيجاة ةلاوعو لتحقيقاات النائاب      

العامخوااااحبت التغليااة اااورة عركااية كبياارة باااأللوان علااق سااتة أعماادة   

توسلها باللبع هبراهيم المعلم ومحمود الخليب وأحماد شاوبيرخومعظم مان    

 معلم.حلروا االحتفالية كانوا من المؤيدين لقائمة ال

..المعلام وقائمتاو يلالباان بتغييار اللجناة       ** وفق تقريار خةار بعنوان)رساميا    

لقائماااة  الثالييااة المشاارفة علااق االنتخابااات( ظهااار تحيااة الشااروق واكااحا        

المعلمخ حيث أن التقريار يوجاو اتهاماات واكاحة وااريحة للجناة المشارفة        

ااااهر( وقاادم  علااق االنتخابااات بااالتحية هلااق الجبهااة المنافسااة)قائمة محمااود  

 التقرير ماتراه جبهة المعلم أدلة مؤيدة لتحية أعلاء اللجنة.

خةاار بعنااوان)األهلق هااو أقاادم األحااةام فااق     **ياام قاادمت الشااروق تقرياارا   

مصر وأكثرها تحقيقاا لإلنتصاارات (تلامن تصاريحات أدلاق بهاا "هباراهيم        

فيو  المعلم" فق حوار علق قناة األهلق مع اإلعالمق" هيهام الخليب"تحدث

و هو ومجلا اإلدارة فاق حالاة فاو ه هاو وقائمتاو      قعن ةلتو وما ينوي تحقي

للنااادي األهلقخكمااا رد علااق الشااائعات المختلفااة حااول كونااو امتاادادا لحساان    

علق أن األهلق هاو أقادم األحاةام فاق      حمدي ومجلا اإلدارة القديمخ مؤكدا 

 مصر وأكثرها تحقيقا لإلنتصارات.

عنوان)اليوم..عمومياااة األهلاااق تعتماااد جااادول    ب **وأوردت الشاااروق ةبااارا  

األعماااااال األةيااااار لمجلاااااا حمااااادي( عااااان اجتماااااا  الجمعياااااة العمومياااااة    

والموكوعات التق ينظرها المجتمعاونخ وهشاارة هلاق القاائمتين المتنافساتين      

 فق االنتخابات.

**أمااا المقااال الصااحفق الااذي ااااحب تغليااة هااذا اليااومخ فقااد كتبااو الناقااد         

اوي"وهو عاامود يابات باسام)ولنا مالحظاة( وجاااء     الرياكاق "حسان المساتك   

المقاااال تحااات عنوان"ماااع يالياااة معلماااين"يعلن فياااو ااااراحة تأيياااده للمعلااام   

عناادما أ يااد هبااراهيم   وقائمتااوخ وياادافع عاان وجهااة نظرهخيقااول فااق المقااال:"   

فاى   المعلم وقائمتو إلدارة األهلى فى السنوات المقبلةخ فإن الاف ال يعاد اعناا    

ئمتااو.. هال أن المعلاام تعاارت لشااائعات كثياارة وماان كاال       محمااود ااااهر وقا 

اااومخ وتعاارت لحمااالت هجااوم ماان  مااالءخ وتعاارت ماان يسااانده ماان        

مجلا هدارة األهلاى الحاالى هلاى هجاوم وتشاويوخ بينماا كاان هنااك مان يؤياد           

محمود ااهر وقائمتو فى نفاا اللحظاة ومان نفاا المجلاا.. فياا أةاى حاب         

ب لو كنت تحب نفسف أكثر من أةيفخ ألةيف ماتحبو لنفسف )بالش دى( اي

 فال تشوه أةيف من أجل نفسف.. )دى مفيش فيها بالش(..؟!

فى ساحة اإلعالم هنااك مان يسااند محماود اااهر وقائمتاوخ وهاا كاان هاو         •• 

شخصاايا وجميااع ماان يساااندونو يسااعدهم الاافخ فاليجااب أن يغلاابهم مساااندة    

لاا ولايا منلاا ساعيد     أةرين إلبراهيم المعلم.. )أعشا المنلاا.. هاذا المن  

 اال (.

وأكارر أننااا نعلاام أن االنتخابااات ليساات لعبااة أفالاونيااةخ يتمنااى فيهااا الخصاام   

فو  ةصموخ فهذا ال يحادث فاى المديناة الفاكالةخ وال يصال  بيات شاعر فاى         

طير جيدةخ هال أن ااابع   أشعار المتنبى.. وأعلم أن كل انتخابات تشهد أساليبا 

د أن تةيااد األساااليب المحترمااة علااى طياار  انتخابااات األهلااى علااى ماادى عقااو 

المحترمة.. وأرجو أن يستمر الف.. ةااة أنو من الصعبخ ومن المساتحيل  

أن يلحف أحد على اكاء أى علو فى األهلى.. فكل علو يعرال من كان 

 ؟خ ومن طام وعاد ليكون موجودا دائما  موجودا 

ال بناادى القارن..   كان هبراهيم المعلام رئيساا للجناة االحتفا     2001فى عام •• 

كان المعلم رئيسا للجنة المةوياةخ   2007وكان داةل دائرة اإلدارة. وفى عام 

باالحتفااالخ فالقلااية   فخااورا  وهااو ةااارة دائاارة اإلدارة. وكناات أراه سااعيدا    

ليست أين أنت من هدارة النادى وطرفة المجلا وهنما أين أنت من األهلى؟.. 

ااااهر أبو يااد الئحتااو اعتاارت    وعناادما أااادر الااو ير والاانجم المعااروال   

هبراهيم المعلم ألنو ياؤمن بأهلياة النشاا  الرياكاى وبحتمياة أن ترفاع الدولاة        

يدها عن هاذا النشاا خ ورفاع الياد ال يعناى تخليهاا تمامااخ لكنهاا كدولاة مكلفاة           

بممارسة الرقابة بمنتهاى الحسام. والفاارق هائال باين الرقاباة وباين التادةل..         
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بحاال مجلااا هدارة األهلااى أو تنحيتااو  اكااة قاارارٍاوعناادما أااادر و ياار الري

عن فكرة قديمة معروفة  كان المعلم فى النادىخ فى قلب النادىخ مدافعا  جانبا 

داةاال األهلااى وهااى رفاا  الحاال والتعيااين باعتبااار أن هااذا حااا الجمعيااة         

 العمومية وحدها وليا حا طيرها حتى لو كانت دولة أو و ير.

أهم وأرقى تعبيار حار عان هرادة المصاريين. كاان      كانت انتخابات األندية •• 

ينااير. كاان أجمال     25الف قبل أن يمتلاف المصاريون هرادتهام السياساية مناذ      

مشهد أن ترى الناس تقبل على السياسةخ وتمارساها. وكاان األجمال أن يعلان     

 30شعب مصار بمالييناو وبكال ابقاتاو وفةاتاو أناو اااحب الشارعيةخ وفاى          

ااوم ومان كال شاار  وكال حاى. ةرجاوا فاى          يونيو ةارة النااس مان كال    

يااورة ساالمية مبهجااة بالطلااب وبااال اعتااداءخ يعباارون عاان هرادتهاام الحاارةخ    

مثل انتخابات األندية قبل سنواتخ وهم دون شاف ساوال يحتشادون فاى      تماما 

 تعبير خةر عن اإلرادة الحرة.

مان يظان أن اإلعاالم قاادر أو الصاحافة قاادرة علاى         أكرر أنو ساااة جادا   •• 

رت أشخاص دون طيرهمخ ففى الف ههانة لذكاء أعلاء األنديةخ وال أظن ف

فكاار أن مقااال كهااذا ساايكون وراء اةتيااارك  أوال يمكاان أن أظاان أو أدعااى أو 

للمعلم ولقائمتوخ من يظن الف اليعرال الناس.. لكن الصحافة عليها أن تلع 

م كاال الحقااائا أمااام الناااس.. تلااع الحقااائا بمنلااا ولاايا بالساابام والهبااا     

والشائعات وهشاعة االستلعاال واإلتجار بقلة الحيلة لمصلحة ارال وكاد  

 ارال.

ساحة للذين يبيعاون األوهاام والكاالمخ ويفتركاون      االنتخابات تكون طالبا •• 

مرة أةرى طباء علو النادى.. وأنص  حلراتكم هن جا ت لى النصايحةخ  

اتخ حاااين يعااارت علااايكم أحاااد المرشاااحين هقاماااة الصااااالت و ياااادة المرتبااا 

والتعاقد مع ميسى ورونالدو وعبداهلل السعيد وعاشور بماليين الماليين.. من 

 فللكم اسألوه منين حتى لو فعل الف هبراهيم المعلم؟!

حلرت ندوة المعلم فى الجةيرة مع  مالء وشخصيات وأعلاء ونجوم •• 

أحااد شاابام النااادىخ   فاان ورياكااة ومجتمااع. وعقااب انتهاااء الناادوة تقاادم هلااى    

 : حلورك للندوة يعنى أنف تؤيد هبراهيم المعلم؟!وسألنى

أوال هو اديا مناذ أربعاين عاماا. وتأيياده جاةءا      »كانت هجابتى مباشرة: •• 

 من أةالق الصداقة. لكننى ال أ يده فقط بحكم تلف الصداقة.. فقد كنت اديقا 

للكابتن اال  سليم لكنى أيدتو دائما ألنو اال  سليم ولن أحكى عنو ماعشتو 

فاى الساتينيات    ونجماا   ا عرفتو وماحدث بيننا ااوال سانين مناذ كاان العباا      وم

ومنذ أابحنا أاادقاء مناذ مللاع الثمانينياات.. وبالمثال أ ياد هباراهيم المعلام         

بما أعرفو عنو من هنتماء وحماس وعلاء لنهلاىخ وهاو ةاارة اإلدارة قبال     

الثقافاااة أن يكاااون داةلهاااا. يااام هناااو واجهاااةخ يجياااد الحاااديثخ يمتلااائ رأساااو ب     

بتجرباة برشالونة.    ا وبالمعرفة. متصل بالعاالم. ومناو عاالم الرياكاة. ومتاأير     

م أيلااا بااأن األهلااى يسااتحا أن يكااون برشاالونة الشاارق لااويتمنااى وياارى ويح

 األوسط. وأنا بصراحة بحب برشلونة.

لنستاا محمد المعلم )رحمهماا اهلل( فاى المدرساة     يبقى أن أبى كان  ميال •• 

لشقيقى األكبر فى المدرسة أيلا. أما أنا  راهيم المعلم كان  ميال الثانوية. وهب

خ وهو احفى تحت التمرين فى القسام  1964فقد عرفت هبراهيم المعلم عام 

الرياكى باألهرام.. وأتعامل مع هبن هبراهيم المعلم شاريت المعلام علاى أناو     

الاةمن..  ابنى.. أال يكفاى الاف لتأيياد هباراهيم المعلامخ وقاد عااارت كال هاذا          

 .(53)«يالية معلمين»

 مارس: 28التغلية الصحفية لجريدة األهرام فق يوم االنتخابات الجمعة 

جاءت تغلية األهرام فاق ياوم انتخاباات الناادي األهلاق تغلياة تقريرياة مان         

ةااالل تقرياارين هةباريينخكتبهمااا"محمود ااابري"محرر األهاارام المسااةول  

مااان سااايلرة العباااى    عاماااا   44بعاااد عااان الناااادي األهلاااق األول بعناااوان"    

اةااادم نفساااف »الكرةخاااااهروالمعلم يتنافساااان علاااى رئاساااة األهلاااى بشاااعار   

لجهاااود اللحظاااات األةيااارة التاااق قاااام بهاااا     "قااادم التقريااار عركاااا  بنفساااف" 

المرشحان لمنصب الرئاسة لجذم المؤيدين فق افوال الجمعياة العمومياةخ   

مااين الصااندوقخ    وأفااراد القااائمتينخ سااواء علااق منصاابق نائااب الاارئيا  وأ      

ومراقااب الحسااابات أو علااوية المجلاااخ وااااحب التقرياار شااعار األهلااق   

 هكافة هلق بورتريهين لمحمود ااهر وهبراهيم المعلم.

الجمعيااة العموميااة لنهلااق تختااار اليااوم    أمااا التقرياار الثااانق وكااان بعنااوان"  

لجااااان والتصااااويت  109موظفااااا و 445مستشااااارا و 112 -جدياااادا  مجلسااااا 

للحاااديث عااان الجهاااود اإلدارياااة    ا وجاااوا  السااافر"وجاء مخصصااا بالبلاقاااة 

والتنظيمية لإلنتخابات خ واكتماال الجمعياة العمومياةخ واالساتعدادات األمنياة      

لتأمين هجراء االنتخابات.ونشر مع التقرير اورة كبيرة من أجواء الجمعياة  

 العمومية.

 مارس:28تغلية جريدة ) المصري اليوم( ليوم انتخابات األهلق  الجمعة 

فق تغليتها لياوم االنتخاباات اساتكملت المصاري الياوم حوارهاا ماع محماود         

كشت محمود ااهر عن أهم أفكااره.  ااهر المرش  لمنصب الرئياخ حيث 

وقال هنو سيسير على نفا نهج المجالا السابقة التاى كانات تبناى وال تهادمخ     

وبااين  باادالء.مؤكاادا  أن األهلااى لاان ي ااورمث أباادا خ ولاان يساام  بااأن يحكمااو ال       

تفاااايل برنامجااو فااق مواجهااة كافااة المشاااكل التااق يواجههااا الناااديخ وكماال  

الجااةء الثااانق مااا باادأه الجااةء األول ماان الدعايااة اإليجابيااة لمحمااود ااااهر       

لادي نسابة كبيارة مان أعلااء الجمعياة        هيجابياا   وقائمتوخ مما كان لاو ماردودا   

 العمومية التق حسمت الموقت لصالحو.

األهلاااى ينتخاااب الااارئيا   الياااوم تقريااارين :األول بعناااوان"  وقااادم المصاااري

تحدث عن االستعدادات إلجراء االنتخابات خ سواء مان قبال   «"الرابع عشر»

الجهات اإلدارية واألمنياةخ والجاوالت األةيارة لقائماة التغييار التاق تةعمهاا        

محمااود ااااهرخ أو قائمااة المااواالة بقيااادة هبااراهيم المعلاام خ والتسااهيالت التااق  

فرتها القائمتين لتسهيل مهمة الناةبينخ من توفير هتوبيسات لنقال األعلااء   و

 من فر  مدينة نصر هلق مقر الجةيرة حيث تجري االنتخابات.

وجاء التقرير الثاانق بعناوان" عبادالغنى: منصاب النائاب يحتااة هلاى اةتياار         

 دقيا.. وعماد وحيد: نمتلاف حلاوال  لكال األ ماات.. والفيال: األعلااء ساندى       

 الحقيقى"

تحاادث ةاللااو ياليااة ماان المرشااحينخ األول هااو مجاادي عبااد الغنااق المرشاا     

المساتقل لمنصااب نائااب الاارئياخ والثاانق هوعماااد وحيااد المرشاا  للعلااوية   

كاامن قائمااة المهناادس محمااود ااااهرخ والثالااث هااو وليااد الفياالخ المرشاا          

اياة  للعلوية فوق السنخ كمن قائمة هبراهيم المعلمخوترك لهم الفراة للدع

 ألنفسهم والحديث عن ر اهم.

 مارس: 28تغلية جريدة) الشروق( ليوم انتخابات األهلق 

كانات تغليااة جرياادة الشااروق ليااوم انتخابااات األهلااق تغليااة بعياادة جاادا عاان   

المهنيةخ فقد تحيةت بشدة هلاق المعلام وقائمتاوخ حياث نشارت  نصافة اافحة        

ولقخكما جاءت اإلشارة للمعلم وقائمتو فق الصفحة األ ا هعالنية حوت بوستر

التحريريااة لصاافحات الرياكااة بالصاافحة األولااق تلاام بورتريااو للمعلاام مااع   

عنوان) المعلم وقائمتو يراهنون علق وعق ويقة األعلااء(خ كماا ةصصات    

خ الصااافحة الرئيساااية فاااق الرياكاااة للمعلااام وقائمتاااوخ وبعناااوان     11اااافحة 

عشااااار  أعمااااادة"اليوم انتخاااااام الااااارئيا الراباااااع 8عري )مانشااااايت(علق 

لنهلقخالمعلم وقائمتو يراهنون علق وعق ويقاة أعلااء االجمعياة العمومياة     

للقلعااة الحمراءخالمرشاا  للرئاسااة يعااد بتنميااة المااوارد والنهااوت باأللعااام      

 األةري..وتحقيا الحلم فق فر   ايد".

احتل التقرير مساحة يلثق الصفحةخةصصت معظمها لتصريحات "هبراهيم 

األهلاااق فاااق السااانوات األرباااع القادماااةخباعتبار أناااو  المعلااام" ور يتاااو لقياااادة 

بر ساااء مجااالا  األقاارم هلااق الفااو  بمنصااب الاارئيا خكمااا قاادمت حصاارا   

هدارات األهلااق السااابقين انتهاااء بحساان حماادي وماادة رئاسااة كاال منهمخمااع        

ةرجاات الصاافحة بشااكل جااذام وبحرفيااة  تعرياات بأعلاااء قائمااة المعلاامخ وأ  

وسط الصفحة يحيط بو أعلاء القائمة علق عاليةخ أظهرت المعلم ونائبو فق 

 مساحة الثمانية أعمدة.

وجااء فااق رأس الصافحة ةبااران: األول"اكتمااال النصاام القااانونق للجمعيااة    

العمومياااة لمناقشاااة الميةانياااة بااااألهلق"خ والثاااانق" هجاااراءات أمنياااة مكثفاااة    

 النتخابات األهلق اليوم".

ألول:"وقائماة اااهر تناافا    أما الثلث األسفل من الصفحة فاحتل تقريرينخ ا

بشعار التغيير"ويلم تصريحا لمحمود ااهر حول ر يتو لقيادة األهلاق فاق   

حالاااة فاااو هخ يؤكاااد فيهاااا "ال هقصااااء ألحاااد ومهمتاااق لااام الشااامل"خوالثانق        

بعنوان:"..ومنافساااااة ياليياااااة علاااااق منصاااااب مراقاااااب الحسابات"يتلااااامن    

 تصريحات للمرشحين الثالية لمنصب مراقب الحسابات.

أعماادة عاان  6علااق  ( تقرياارا 13كاامت الصاافحة الثالثااة ماان الرياكااة)  كمااا 

المعلم أيلا بعنوان:"المعلم: سنلبا فكر األندياة العالمياة فاق األهلق..والباد     

بصااورة بعاارت األعماادة  ماان تعااديل لااوائ  األنديااة"وجاء التقرياار مصااحوبا 

لحااوار أجااراه اإلعالمااق    الساات للمعلاام وقائمتااوخ وتلاامن التقرياار عركااا     

ي فااودة بقناااة أون تااق فقخمااع هبااراهيم المعلاام بوااافو مرشااحا لرئاسااة    يساار

 النادي األهلق.

 مارس: 29التغلية الصحفية لجريدة األهرام النتخابات النادي األهلق يوم 

جاءت تغلية جريدة األهرام فق هذا اليوم عادياة جادا بعيادا عان أي مظااهر      

هاار تقريرهةبااري   احتفاليةخ حيث ورد ةبر فو  محمود ااهر وقائمتو فق

عان نتاائج انتخاباات األهلاق والةمالاف بعنوان)محماود اااهر رئيساا لنهلاى          

خ لاام تااذكر  ومرتلااى للةمالااف( وكاناات التغليااة موكااوعية وحياديااة تمامااا    

 سوي الحقائا بدون أي تعليا.

وجاء التعليا أو الرأي الوحيد عن النتائج من ةالل مقال كتبو محمد الخولق 

ان يااادفعان الااثمن( والااذي لااام يقاات فيااو ااااويال أمااام نتاااائج      بعنااوان) الكبياار  

االنتخابات  مكتفياا بقولو:"األندياة مان ةاالل جمعياتهاا العمومياة قالات كلماة         

الفصل أما فى اةتيار ر سااء أندياة األهلاى الةمالاف وسابورتنج والةهاور       

 .والليران باالكافة هلى أندية أةرى.

وأن يعمال   ن تكاون وعاودهم عهاودا    ولذلف انتلر وأتمنى من كل الفائةين باأ 

الجميع بالفعال لخدماة األندياة والرياكاة واالعلااء الاذين اعلاوا أااواتهم         

أمااا باااقق المقااال فخصصااو عاان شااغب المالعاابخ الااذي دفااع يمنااو   خللفائةين"

قااانون شااغب    ناديااا األهلااق والةمالاافخ وتمنيااو أن يظهاار هلااق النااور قريبااا        

 المالعب.

 مارس: 29م(النتخابات النادي األهلق يومتغلية جريدة) المصري اليو

كاناات المصااري اليااوم أكثاار تميااةا وتنوعااا ماان تغليااة األهرامخفقااد تابعاات       

مجريااات العمليااة االنتخابيااة فااق ساارادقات االنتخابااات وةارجهاااخ وتابعاات     
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تحركات القائمتين المتنافستينخ والاف مان ةاالل عادة تقاارير هةبارياةخ كاان        

ومرتلااى منصااور يكتسااحان االنتخابااات فااى  محمااود ااااهراألول بعنوان:)

لنتااااائج االنتخاباااات فاااق األهلااااق    ساااريعا   األهلاااى والةمالاااف( قاااادم عركاااا    

 والةمالفخ وما ااحب عملية التصويت والفر  من مالحظات.

حسن شحاتة يحذر المرشحين من اللعن على  وجاء التقرير الثانق بعنوان:)

جدياد بالساير علاى ةلاى ااال       نتائج االنتخابات.. وهيكل يلالب الارئيا ال 

سليم( واعتمد التقرير علاق تصاريحات إليناين مان قادامق الالعباين بااألهلق        

والةمالفخ وهما حسن شحاتو وعادل هيكل الذي االب الرئيا الجديد الاذي  

ستختاره الجمعية العمومية بالسير علق ةلق اال  سليم فق هدارة األهلاقخ  

 حتق تنصل  أحوال النادي.

ياار الثالااث بعنااوان:) مشااادات داةاال اللجااان باااألهلى.. واتهامااات    وفااق التقر

لمرجاااان وحمااادى والخلياااب بمحاولاااة هفسااااد االنتخاباااات( قااادمت الجريااادة  

 -كماا جااء فاق التقريار    –تفصيال أكثر للعملياة االنتخابياة فاق األهلاق خ حياث      

سادت حالة من الفوكى واالرتباك وعدم التنظيم ومخالفة اللوائ  وفقا  لخالد 

عرفة المستشار القاكى الذى أدار العملية االنتخابيةخ الذى أوقات االنتخاام   

قرابة ربع ساعة مهددا  بإلغائهاا بسابب عادم سايلرتو علاى الحارم االنتخاابى        

لوجااااود مناااادوبى المرشااااحين داةاااال الخيمااااة االنتخابيااااة وقيااااامهم بتو يااااع   

جميااع المنشااورات أمااام اللجااانخ مااا اكاالره إليقاااال االنتخابااات واسااتدعاء   

 (54المرشحين على المنصة وكذلف محمد مرجانخ مدير أمن النادى.")

كماااا أورد التقريااار االتهاماااات التاااق وجههاااا األعلااااء والمرشاااحون ساااواء  

المستقلين أم من جبهة محمود ااهر للخليب وحسان حمادي وهدارة األهلاق    

 بتحيةهم لجبهة المعلمخ وتاأييرهم فاق النااةبينخ وتواجادهم فاق حارم العملياة       

 االنتخابية هم والمعلم.

هشااام سااليم وسااام  عاشااور والنجااوم     ( أمااا التقرياار الرابااع فجاااء بعنااوان   

القدامى يؤيدون محمود ااهر( وهو تقرير مارتبط أيلاا بتوكاي  ماا حادث      

فق لجان االنتخابات  من حلور العبق الكرة القدامق فاق األهلاق ووقاوفهم    

سااليم وهعالنااو عاان تأييااد   بجانااب قائمااة محمااود ااااهرخ وكااذلف الفنااان هشااام 

محمااود ااااهر وقائمتااو خ وكااذلف نقيااب المحااامين سااام  عاشااور وهكرامااق     

 و وجتو.

ويبدو أن حرص المصري اليوم علق تغلية كل أجاواء االنتخابااتخ أوقعهام    

فااق تكاارار بعااا  المعلوماااتخ فااانفا المعلومااات التاااق وردت فااق تقريااار      

ان وحماادى والخليااب  )مشااادات داةاال اللجااان باااألهلى.. واتهامااات لمرجاا     

بمحاولااة هفساااد االنتخابااات( تكاارر نشاارها فااق تقرياار خةاار بعنوان)فوكااى     

ومشااااادات داةاااال لجااااان االنتخااااام باااااألهلى.. وشااااكاوى وحسااااناوات فااااى  

 الةمالف(.

 مارس: 29تغلية جريدة الشروق النتخابات النادي األهلق يوم

ومين مااان اليااا جااااءت تغلياااة جريااادة الشاااروق فاااق هاااذا الياااوم أقااال اهتماماااا  

السابقينخ فقد اقتصارت علاق ةبار بالصافحة الاولق للجريادة بعناوان) المعلام         

وقائمتو يهنؤن مجلا هدارة األهلاق الجدياد( علاق عماودين فاق هااار بااللون        

األحمرخبدأتو بتهنةة هبراهيم المعلم وقائمتو لمجلا اإلدارة الجديدخ يم تحادث  

ير هلاق فاو  محماود    عن المؤشرات األولياة لعملياة فار  األااوات التاق تشا      

 ااهر وقائمتو.

( قااادمت الجريااادة تفااااايل المنافساااة    13وفاااق الصااافحة الثانياااة للرياكاااة)   

االنتخابية والساعات األةيرة قبل هعالن النتيجةخ فق تقريار رئيساق بعارت    

أعمدة بعنوان) المؤشرات األولية تظهر تقادم قائماة محماود     8الصفحة علق 

يااو بالتفصاايل عاان مجريااات العمليااة   ااااهر فااق انتخابااات األهلااق( تحااديت ف  

االنتخابيااة منااذ توافااد أعلاااء الجمعيااة العموميااة وباادء عمليااات التصااويتخ    

مرورا بتهديد رئيا اللجنة المشرفة علق االنتخابات بوقفها بسابب الفوكاق   

خ وفااق الوقاات الااذي تحااديت فيااو المصااري اليااوم عاان اتهامااات موجهااة هلااق   

تهاماات هلاق قائماة محماود اااهرخ يام       قائمة المعلمخ وجهت الشروق نفا اال

 أوردت مؤشرات الفر  حتق مثول الجريدة لللباعة.

أةبارهق:ةلباااة الجمعاااة فاااق   7واساااتكملت الجريااادة التغلياااة مااان ةاااالل    

مقراللجناااة االنتخابيىاااةخرف  هيقااااال التصاااويتختريكة يااادعو المرشاااحين    

لفق للحافظ علق األهلقخالسعدنق ينتخب المعلمخقائمة ااهر تتبارأ مان مصا   

 يوناخوفاة علو بأ مة قلبيةخوالخليب يتعرت لإلطماء.

مقارنااة بااين تغليااة األهاارام والمصااري اليااوم والشااروق إلنتخاباات النااادي       

 األهلق:

 أوال من حيث الفنون التحريرية المستخدمة:

استخدمت األهرام فنون الخبر والتقرير اإلةباري والمقاال الصاحفق خ وهاو    

الشاااروقخ وجرياادة المصاااري الياااومخ وهن   نفااا األمااار الاااذي فعلتااو جريااادة  

خةار لام تسااتخدمو األهارام والشاروقخ وهاو فان الحااوار        ااحفيا   أكاافت فناا   

الصااحفقخ حيااث انفااردت المصااري اليااوم بحااوار ملااول نشاارتو علااق ماادار  

 يومين مع )محمود ااهر( المرش  للرئاسة.

غلياة  خ ومحدودة طير عادة األهرام فاق ت وكانت تغلية األهرام متحفظة جدا 

انتخابات الناادي األهلاق الساابقة علاق مادار أعاوام وةاااة تلاف االنتخاباات          

التق ةاكها حسن حمديخ وربما يرجع السبب فق عادم مبالغاة األهارام فاق     

تغلية انتخابات األهلق حارص هدارتهاا الجديادة علاق الحيلولاة دون اتهامهاا       

هذا لجاأت هلاق   بالتحية لحسن حمدي أو اتهامها باتخاا موقت معادي منوخ ول

 التوا ن فق التغلية بين انتخابات األهلق والةمالف وفق أكيا الحدود.

بينما اهتمات المصاري الياوم والشاروق باالنتخاباات ومجرياتهااخ وهن كانات        

تغلياااة المصاااري الياااوم أكثااار شاااموالخ واهتماماااا بالموكاااوعات الخفيفاااة)     

 .الفيتشر (

 ردت بها المصري اليوم:ومن الموكوعات أو التقارير المصورة التق انف

 :"دودة"هلى السيارة  "الفلوكة"بالصور.. دعاية انتخابات األهلق من  -1

اورة عن مظااهر الدعاياة المختلفاة التاق      11وهو تقرير مصور نشر معو 

اهر وقائمتاو وخكاذلف هباراهيم    لجأ هليها المرشحان لرئاساة الناادي محماود اا    

المعلم وقائمتو خ وجاء فاق التقرير:"شاهدت انتخاباات الناادي األهلاق أشاكاال       

مختلفااة للدعايااة االنتخابيااة لمرشااحيهاخ سااواء لقائمااة محمااود ااااهر ولقائمااة   

هبراهيم المعلمخ المرشحان لمنصب الرئيا. وفق الوقت الذي ارتدى مؤيدي 

تلام   ا ورهما سواء الشخصية أو ااور تحمل ا« تق شيرتات»المرشحين 

القائمة كاملةخكانت هناك أشكال ا أةرى من الدعاياةخ حياث تلونات السايارات     

باللون األحمروعليها ااور ا للمرشاحين وقوائمهمااخ وانتقال األمار هلاى نهار        

عليهاا ااور ا لمحماود اااهر"      "الفالوكاة "النيلخ حيث جاء شرا  المراكاب  

(55). 

ياو   منشاورات دعائياة    « شاعبان »حلور فنق فق انتخابات األهلق.. و -2

 :«ااهر»لـ

خ جاء فق التقرير: "شاهدت انتخاباات الناادي األهلاقخ الجمعاةخ حلاور ا فنياا        

حيااث حاارص كاال ماان مصاالفى شااعبان وهشااام سااليم وهشااام عباااس وأحمااد  

 لإلدالء بأاواتهم.جوهر على الحلور 

وقام الفنان مصلفى شعبان بتو يع منشورات دعائية لقائمة محماود اااهرخ   

ولهشام العامريخ شقيا و ير الرياكة السابا العامري فاروق." وجاء ماع  

 التقرير ما يؤكده بالصور.

 فق انتخابات األهلق:« المعلم»حسن حمدي يساند  -3

ااور أظهاارت   7ة لاو وعاددها   اعتماد التقريار أكثار علاق الصاور المصااحب      

حساان حماادي ومحمااود الخليااب وأحمااد شااوبير مااع هبااراهيم المعلاام وأفااراد     

 قائمتوخوهو ما يؤكد انحيا هم للمعلم.

 نجوم كرة وشخصيات عامة فق انتخابات األهلق: -4

يقول التقرير: شهدت انتخابات النادي األهلاقخ الجمعاةخ مشااركة عادد كبيار      

الكاارةخ والااف ماان أجاال اإلدالء بأاااواتهم      ماان الشخصاايات العامااة ونجااوم   

وانتخااام مجلااا هدارة جديااد. وكااان ماان بااين هااذه الشخصاايات عبدالمجيااد       

محمااودخ النائااب العااام الساااباخ وساامير  اهاارخ رئاايا اتحاااد الكاارة الساااباخ   

والعامري فاروقخ و ير الرياكاة األساباخ وعادلق القيعاقخ مادير التساويا       

 ى هكرامق وأحمد شوبير.فق الناديخ وعمالقا حراسة المرم

 يانيا: الفنون اإلةراجية المستخدمة مع التغلية الصحفية النتخابات األهلق:

اسااتخدمت الصااحت الااثالث العناااار التيبوطرافيااة المختلفااة فااق هةراجهااا     

للصفحات الرياكية التاق جااءت ةاللهاا تغليتهاا إلنتخاباات الناادي األهلاق        

لاااء وهاااارات وألااوان   ماان عناااوين وحااروال مااتن واااور ومساااحات بي     

خوتفوقاات الشااروق فااق جمااال الصاافحات وهةراجهاااخ ونشاار اااور بااالحجم    

الكبيرخ وباأللوان فق العناوين واإلااراتخ يليها المصري اليومخ الذي كانت 

 الصور فيو أكثر العناار التيبوطرافية استخداما. 

 نتائج الدراسة:

 ستخل  النتائج امتية:بعد دراسة المشكلة من جوانبها المختلفة يمكن أن ن

قدمت قائمة محمود ااهر مثال  إلدارة انتخابات األندية تعاملت بذكاء مع  -1

اإلعااالم اااوال الفتاارة التااق ساابقت االنتخابااات وكااان لهااا الكلمااة والصااوت      

العااالقخ ونجحاات قائمااة ااااهر فااق الحصااول علااق دعاام عاادد ماان الرمااو         

محمااود النائااب العااام السااابا   المااؤيرين انتخابي ااا مثاال المستشااار عبااد المجيااد 

والكااابتن ااااهر أبو يااد و ياار الرياكااة السااابا والفنااان هشااام سااليم نجاال        

المايسااترو اااال  سااليم رئاايا األهلااق األساابا ومعظاام نجااوم الكاارة وعلااق     

 رأسهم الكابتن مصلفق عبده.

كما نجحت القائمة فق الحصول علق تدعيم عدد من رجاال األعماال الكباار     

ويرس.. ولم يكان طريب اا أن تظهار تغريادة لسااويرس علاق       أبر هم نجيب سا

تويتر بعاد هعاالن النتيجاة مباشارةخ أعارم فيهاا عان ساعادتو بفاو  المهنادس           

محمود ااهرخ بمقعاد الرئاساة فاق انتخاباات القلعاة الحماراءخ قائل اا:  األهلاق         

 حديد .

مللاوم  الدعاية االنتخابية بوسائلها المختلفاة ال يمكان أن تحادث التاأيير ال    -2

منها فق اتجاهات الناةبين هال بمساندة التغلياة اإلعالمياة مان ةاالل وساائل      

 اإلعالم المختلفة.

كان لظهورالمرشحين للرئاسة فق النادي األهلق وأعلااء القاائمتين مان     -3

ةالل الحوارات التلفةيونية  علق القنوات المختلفاة أياره فاق اتجااه النااةبين      

 ري.هلق ترجي  كفة قائمة علق أة

يناااير  25لعبات الظاروال واألوكاا  السياساية التاق حاديت بعاد ياورتق          -4

يونيو دورها فق انتخابات األنديةخ وةااة فق انتخابات النادي األهلق  30و

 موكو  الدراسة.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/418780
http://www.almasryalyoum.com/news/details/418713
http://www.almasryalyoum.com/news/details/418713
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وما حدث مع رئيا مجلاا  خأةلاء مجلا هدارة األهلق قبل االنتخابات  -5

ي  كفااة محمااود ااااهر  هدارة النااادي )حساان حماادي( كااان لااو دوره فااق تاارج  

وقائمتوخ وانعكا بالسلب علق المعلام وقائمتاوخ وةاااة القاب  علاق حسان       

حمدي  والتحقيا معو بمعرفة النائب العام فق وقائع فساد حديت أينااء تولياو   

مساااةولية هدارة اإلعالناااات فاااق األهااارام واتهاماااو بالفسااااد الماااالق واألداري  

 وههدار أموال األهرام.

الكبيرة والمشهورة فق النادي مع هحدي القاائمتين رجا     وقوال العائالت -6

 كفتهاخ كوقوال أسرة مرتجق واال  سليم مع محمود ااهر وقائمتو.

الخروة عن القيم المتعارال عليها فق األهلقخ ومنها عدم انحيا  اإلدارة  -7

هلق أي من المرشحينخ أدي هلاق انصاراال الكثيارين عان قائماة المعلامخ بعاد        

 اك  لحسن حمدي والخليب هلق المعلم وقائمتو.االنحيا  الو

االسااتعانة بالمشاااهير ماان نجااوم الكاارة والفاان والشخصاايات العامااة  فااق      -8

الدعايااة لقائمااة معينااة كااان سااببا فااق تاارجي  كفتهاااخ مثلمااا حاادث مااع قائمااة       

محمااود ااااهرخ حيااث ساااهم مناااارة هشااام سااليم وهشااام عباااس وهكرامااق     

طيرهم فق التأييرعلق اتجاه الكثيارين مان   وعبد المجيد محمود وسمير اهرو

 أعلاء الجمعية العمومية لتأييد محمود ااهر وقائمتو.

كانات  التجمعاات الخلابياة ماان أكثار وساائل الدعايااة تاأييرا فاق أعلاااء         -9

الجمعيااة العموميااة خ فقااد أعلاات فراااة للمرشااحين للتحاااور المباشاار مااع       

 همخ وتوكي  األمور.أعلاء الجمعية العمومية والرد علق استفسارات

و  وسااائل الدعايااة االنتخابيااة مااا بااين الوسااائل التقليديااة المعروفااة       ناات -10

والوسااائل الجدياادة المسااتحدية كااان لااو دوره فااق تحقيااا أهااداال الحمااالت         

االنتخابيااة خومنهااا الدعايااة علااق الساايارات والمراكااب النيليااة أمااام منلقااة         

ياة  والمساب  وساجاجيد الصاالة    الجةيرة  والبالونات واألقالم و جاجات الم

 والهدايا المختلفة ومنها أجهةة المحمول والمفكرات واألجندات.

لعبت وسائل اإلعالم البديلة من افحات التوااال االجتمااعق وتاويتر     -11

 مهما فق التأيير فق اتجاهات الناةبين . ا واليوتيوم وامنستجرام دور

ختلفة فق تنو  وسائل الدعاية سااهم  مراعاة الفروق السنية والميول الم -12

فااق تحقيااا الهاادال منهاااخ فقااد ساااهم الااف فااق التااأيير علااق كافااة القلاعااات       

والفةات العمرية خ حتق بين األافاالخ الاذين كاانوا ماع أسارهمخ والتاق تتاأير        

 باللبع بأمةجة أافالهاخ وحالة الركا لديهم.

يير علااق اتجاهااات  لعباات الدعايااة السياسااية والدينيااة دورهااا فااق  التااأ       -13

 الناةبين وحسم نتيجة االنتخابات .

كان لننوية والجمال دورهما أيلا فق تأيير الدعاياة االنتخابياةخ حياث     -14

حرص أعلاء القائمتين علق مشااركة العنصار النساائقخ وةاااة الشاابات      

الجميالت  فق تو ياع المنشاورات والهادايا علاق أعلااء الجمعياة العمومياة        

 تخابات قبل التصويت.فق لجان االن

ساهمت الصياطة التحريرية المختصرة لوساائل الدعاياة االنتخابياة فاق      -15

 التأيير السريع فق الناةبين.

لعبت الشعارات أيلا دورها فق توجيو النااةبين خومعرفاة انتمااءاتهمخ     -16

 من مجرد ر ية الشعار.

اهم بشاكل فعاال   اإلةراة الجميل والجذام لوسائل الدعاية االنتخابية س -17

 فق تحقيا الهدال من الوسيلةخ ولفت النظر هلق ملمونها.

الصور اات الحجم الكبير كان لها أكبر األير فق لفت النظر والتعريت  -18

 بالمرشحينخوالتذكير بهم قبل التصويت.

فاق   مسااعدا   كان استخدام اللون األحمار فاق الدعاياة االنتخابياة  عاامال       -19

ائية خالرتبا  المنتسبين للنادي األهلق بهذا اللون بواافو  نجاح الوسائل الدع
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وكاا  التااأيير الكبياار والفعااال للوسااائل الملبوعااةخ والتااق كاناات فااق         -20

 متناول  الجميع وبكميات كبيرة خفقد تتنوعت أحجامها وتعددت أشكالها .

دت دالمال فاق الدعاياة االنتخابياة خ فقاد تعا      وكحت وبشدة سلوة رأس -21

خوكان هذا انفقت عليهأ وتنوعت وسائل الدعاية لكل قائمة حسب المبالط التق 

  ااهر.محمود كثر وكوحا فق وسائل الدعاية الخااة بقائمة أ

أظهارت الدراساة تحياة كال مان المصاري الياوم والشاروق هلاق هحادي            -22

اليوم لمحمود ااهر وقائمتو واكاحاخ فاق   القائمتينخ فقد كان تحية المصري 

مقابل تحية الشروق إلبراهيم المعلام وقائمتاوخ فاق الوقات الاذي التةمات فياو        

 جريدة األهرام الحياد التام.

فاااق الصاااحت التاااق  كانااات التغلياااة اإلةبارياااة هاااق األكثااار اساااتخداما   -23

الهااا أم تقااارير هةباريااة مصااورةخ ت  تناولتهااا الدراسااةخ سااواء أكاناات أةبااارا  

المقال الصحفق يم الحوارخ وطابت الندوات أو المنااظرات باين المرشاحينخ    

 والتق تميةت بها تغليات جريدتق ) الوان( و) اليوم السابع(.

وكانت الصور هق العنصر التيباوطرافق األكثار اساتخداما فاق هةاراة       -24

 الصفحات الرياكية فق احت الدراسة.

خ تلتهاا المصاري    ا يا األفلال هةراج  كانت جريدة الشروق هق الجريادة  -25

 اليوم يم األهرام.

وك  من ةالل االهتمام الواك  لوساائل اإلعاالم المختلفاة بانتخاباات      -26

النادي األهلاق أهمياة األندياة الرياكاية فاق تفعيال دور المجتماع المادنق فاق          

 يونيو. 30يناير و 25هحداث التغيير المللوم الذي من أجلو قامت يورتق 

 الدراسة: توايات

األموال التق انفقات علاق الوساائل الدعائياة فاق انتخاباات الناادي األهلاق          -1

لهذا السفو فاق الدعاياة االنتخابياة فاق األندياة.. وعليناا أن        ا وكع حدتقتلق 

نعترال بأننا دولة اقتصادها فق ةلر وبالكاد تحاول أن تبناق نفساها وتحتااة    

هاذا التارال وهلقااء المالياين علاق      هلق كال قارش فاق البنااء. وال مجاال لادينا ل      

األرت كما شاهدنا فق التليفةيون أوراق المرشحين تفترش أراكق األندية 

 فق نهاية كل يوم انتخابق.

ندياة  األما حدث من بذخ فق الصرال علق الدعاية فق انتخاباات  ةااة وأن 

أيار القلا من تكرار الف علق نلاق أوسع فق الفتارة القادماة حياث يعتبرهاا     

ع  "بروفة" لما يمكن أن يحدث فق انتخابات البرلماان والمحلياات التاق    الب

لاان يااتمكن ماان الترشاا  فيهااا هال رجااال األعمااال وأهاال البيااةنا العائاادون         

 والقادمون بقوة!!

ماان المفتاارت أن يشااعر كاال مااواان بالبلااد وبحااال الشااعب وبااأن الثااورة   -2

نااا.. ةااااة أن   قاماات لتغياار ماان أفكارنااا وعاداتنااا وااارق ههاادارنا لموارد       

أعلاء األندية من النخبة والمثقفاين ويمثلاون "كريماة المجتماع" وعلايهم أن      

وكان يمكن االكتفااء مان المرشاحين ماثال  بتخصاي  لوحاة فاق        خيكونوا قدوة

كل ناد يتم اإلعالن فيها عن أنفساهم بانفا الحجام ونفاا اللريقاة واالعتمااد       

هلة فااق ظاال وجااود   والمسااألة ساا  خعلااق االتصااال الشخصااق وعقااد الناادوات   

القاوائم ومعرفاة أن األاااوات ال تباا  وال تشااتري فاق األنديااة المختلفاة كمااا      

 يحدث أحيانا فق االنتخابات البرلمانية والمحليات.

 علاااى -ساااواء حاااد علاااى- والمخللاااون كااارورة أن يقااات اإلعالمياااون  -3

 تقنياات  دراساات  واالستفادة مان  والدعايةخ اإلعالم تقنيات فق الملفتة التلور

 البااان  العقال  هلاى  النفاوا  علاى  معظمهاا  فاق  تتركة والتق واالتصالخ التأيير

 مصال  وفا توجيهها يم ورطباتوخ المتلقق اهتمامات على الالواعق والتأيير

 .المرشحين

 الخااااة القاايم منظومااة فااق هيجااابق ملاامون اات ألفااات أهميااة اسااتخدام -4

 .ما ةفكر عن هيجابية اورة نشر فق الرطبة بالجمهورعند

االسااتفتاءخ ممااا   ونتااائج واإلحصااائيات األرقااام علااى كاارورة االعتماااد  -5

 ترويجها. المراد المادة على المصداقية من يلفق الكثير

 وهقناعو بالمنلا السهل البسيط. المتلققخ مع الصدام تجنب كرورة -6

خ ألنااو كلمااا  ادت   والشاافافية الموكااوعية ماان المةيااد التااةام كاارورة -7

ما يتلقاه من الوسيلة  بموكوعية وهيمانو المتلقق تقبل  اد اإلعالمية الشفافية

 اإلعالمية أو الدعائية.

 عان  البحث هو للدعاية الباهظة التكاليت مأ ق من للخروة الوحيد الحل -8

 النشااار شااارو  الوسااايلة لهاااذه تتاااوفر جديااادهخبحيث وهعاااالن دعاياااو وسااايلة

  هياادة الوقاات نفااا ن خوفااىكااا للمتلقااق حيااث للواااول المؤكاادة واالمكانيااة

 التكلفة.

 الدعاياة  وسايلة  فى االعتبار فى وكعها ينبغى ومقاييا مواافات هناك -9

 تكااون أن : المواااافات هااذه ماان عليهااا التعاماال قاارار اتخاااا قباال واالعااالن

المتلقق  يتواجد حيث التواجد على قادرة المستخدمة واالعالن الدعاية وسيلة

 – نا  "  التاأيير  عنااار  جميع الوسيلة هذه تخدمتس خ ومن أهمها أن بكثافة

 أماامهم  بمحتواهاا  واالعاالن  الدعاياة  وسايلة  تساتمر  أن خو" اورة – اوت

 عابء  والتشاكل  التكلفاة  رةيصاة  تكون للتأييرخوأن ممكنة  منية فترة أاول

 من يستخدمها. على مالى

ذلف ولا  المحالاةخ  قاادم  االنترنات  وتليفةياون  االليكترونياة  الجريدة عصر-10

 ماع  تتاةامن  واعاالن  دعاية وسائل البد من االستفادة منها فق تلوير وابتكار

 متكاملاة  واعاالن  دعاياة  وساائل  االنترنت خألن هذه الشبكة توفر شبكة عملقة

 مصاممق  أمام يتبقى وال"  اورة – اوت – مكتوبة كلمة" العناارالثالية

 هاذه  الاى  يحتااة  الاذى  االعالنى للمحتوى الفنى الشكل اياطة سوى الدعاية

 للجمهور. تقديمو فى الثالية العناار

 فعاليااات مااع تتناسااب ومااؤيرة متنوعااة تكااون ان البااد الدعايااة وسااائل -11

 من عدد على تركة وال النادي منااا كافة تغلق أن الدعائية ويجب الحملة

 وةلاااة محااادد برناااامج ولهاااا ومقنعااة  ماااؤيرة وتكاااون طيرهاااا دون المنااااا 

 .ةمدروس واستراتيجية

 ومتنوعاة  ومفيادة  وواكاحة  مختصارة  تكاون  ان البد االعالمية الرسالة -12

 وتثيار  النااةبين  تللعاات  تنقال  أن والباد  مكاررة  وليسات  وساهلة  وموكوعية

 .الترشي  عملية من المقصد وتبين اهتماماتهم

 االلكترونياااة والوساااائل المباشااار مااان المهااام االعتمااااد علاااق االتصاااال   -13

 المرش . رسائل إليصال

 علاى  مباشار  تاأيير  لهاا  والناةاب  المرشا   باين  فيماا " األولياة  العالقات" -14

 ناةبيو. الى المرش  رسالة هيصال

 القنااوات علااى ببثهااا سااواء والناادوات الحواريااة الباارامج اقامااة أهميااة -15

 .الناةبين فق للتايير االتصال وسائل من وطيرها االنترنت او التلفةيونية

 النقاشاااية البااارامج بتكثيااات والمرشاااحات نالمرشاااحي كااارورة اهتماااام -16

 الترشاي   باام  فات   باين  الوقات  كايا  ظال  فق أساسق بشكل عليها واالعتماد

 الناااةبين جمهااور يااوائم بمااا االعالمااى الخلااام تنويااع مااع االقتاارا  وموعااد

 .مخاابتهم المراد
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 لفظاى  وطيار  مباشار  طيار  اتصاال  كوسايلة  كرورة االهتماام بالصاورة   -17

 طيار  وةااة المرش  عن سلبيا  أو هيجابيا  كان سواء بدئقم انلبا  ةلا فق

 .الناةبين لدى المعروال

 ةادعااا  انلباعااا  تعلااق الصااور معظاام أن الناةااب ياادرك أن كاارورة -18

 النادوات  ةاالل  مان  المرشا   علاى  التعارال  والباد مان   مصداقية اات وليست
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األنديااة الرياكااية خ والااذي ال يقتصاار علااق حاا  الناااةبين للمشاااركة فااق       

العملياااة االنتخابياااةخ بااال يتعااادي الاااف هلاااق تاااوعيتهم بحقاااوقهم خ وهقنااااعهم        

واألكثار كفااءة ونةاهاة وقادرة     بالمشاركة اإليجابية من ةالل اةتيار األجدر 

علق تمثيل احتياجات األعلاء ومتللباتهمخ فاال باد مان وكاع مدوناة مهنياة       

وأةالقية تلمن أن يكون اإلعالم الرياكق وقات االنتخاباات شااهدا  محايادا      

 ورقيبا  علق أاراال العملية االنتخابية.
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