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 :  صستخلالم

يونياو  وهاى مالهاا ماال ساا ر       30ينااير و  25لإلعالم البديل دور حيوى وهام فى مجريات األوضاع فى مصر ومنهاا األوضااع الاقافياة بعاد ىاورتى      

رحلاة المقبلاة يجان أن يكاون     األوضاع  وهى كلها أوضاع لم تصل بعد إلى شكلها النها ى  حيث نعيش مرحلة سيولة سياسية وىقافية  و الاقافة فى الم

صاياةة حياتناا   لها دور يساهم فى وصول البالد إلى المرحلة الجديدة التى نتطلع إليها  فالتقدم لن يكون بالمشروعات االقتصادية وحدها  وإنما بإعادة 

 نا عنها  وهذا لن يكون إال بالاقافة.نفسها بما يتماشى مع رؤيتنا لما يجن أن تكون عليه مصر  وبما يتماشى مع العالم وتطوراته التى تخلف

ه  ويأتى " اتحاد كتاب مصر" فى قلن المؤسسات الاقافية التى يجن أن تشاار  فاى مهماة تأكياد دور مصار الاقاافى الرا اد  وتقويتاه ودعماه وتطاوير          

 اتحاد الكتاب كل ىالث سنوات.ومن هنا تأتى أهمية دراسة انتخابات التجديد النصفى ال تحاد كتاب مصر التى من خاللها يتحدد مسار 

( وخاصاة وساا ل التواصال االجتماعياة التاى باتات مان أهام عناصار           2015ماار   27ولعبت وسا ل اإلعالم البديل دورًا هاماًا فاى هاذه االنتخاباات     

ى شامولية التططياة وينيتهاا  وتتابعهاا     التحوالت المستقبلية فى كافة المجاالت  وقد أىبتت الدراسة تفوق الصحافة األليكترونية على الصحافة الورقياة فا  

لاى  السريع  حيث أنها ال تعتمد علاى نااام الطبعاات  وإنماا علاى نااام الباث الفاورى والتحاديث علاى مادار الياوم  وأن الساب  الصاحفى فيهاا يعتماد ع                

االجتمااع  وتاويتر واليوتياوب واتنساتجرام     الجزء من الاانية  ومن هنا فقد لعبت وسا ل اإلعاالم البديلاة مان مواقاع إليكترونياة و صافحات التواصال        

 مهما ف  التأىير ف  اتجاهات الناخبين . ًادور

مان   وقد توصلت الدراسة إلاى هاذه النتاا ن مان خاالل دراساة التططياة اإلخبارياة إلنتخاباات التجدياد النصافى التحااد الكتااب مان خاالل عيناة عشاوا ية                 

ارة وجمهور انتخابات التجديد النصفى لمجلاس إدارة اتحااد كاتااب مصار ودراساة نمااائ عشاوا ية        األعضاء الذين تقدموا للترشح لعضوية مجلس اإلد

وموقااع شاابكة  -الصاادرة عاان دار التحريار   -مان وسااا ل الدعاياة المسااتخدمة فا  االنتخابااات  إضاافة إلاا  تططيااات موقاع صااحيفة المسااء اإلليكترونااى      

ماار  والياوم األول مان إبريال أي الياوم الاذي ساب  إجاراء العملياة           31 30  29و 28و 27  26اإلليكترونى خالل أيام  -محيط  –اإلعالم العربية 

 االنتخابية  ويوم االنتخابات  والخمسة أيام  التالية لها حتى  اختيار هيئة مكتن االتحاد.

مقارن للمقارنة بين تططياات الصاحف والمواقاع    واعتمدت الدراسة عل   منهن المسح( بشقيه الوصف  والتحليل   كما اعتمدت الدراسة على المنهن ال

 األليكترونية وةيرها من وسا ل اإلعالم البديل  وبيان مدىفاعليتها فى تكوين اتجاهات الناخبين.

  

 

الصحف والمواقع اإلليكترونية. -اإلعالم البديل-اتحاد الكتاب  -النقابات -االنتخابات الكلمات المفتاحية:  

  

 -مقدمة:  

 

دور اإلعالم الباديل يوماا بعاد ياوم وترتبط  أهمياة هاذا الادور         يتعاظم

وتناميه باستمرا ر  بتطور استخدام اإلنترنات  فاى العالم حياث تؤكاد     

أن عاادد مسااتخدم  االنترناات فاا      2015أحاادث اإلحصااا يات لعااام   

  مان إجمااالى عاادد سااكان  46مليااار شااخس بنساابة   3.419العاالم  

دد مسااتخدم  السوشاايال  مليااار شااخس(  ويصاال عاا    7.395العااالم 

   .31مليار بنسبة  2.307ميديا ف  العالم 

" فااااى مقدمااااة وسااااا ل  FACEBOOKويااااأتى موقااااع "الفاااايس بااااو  

 440التواصااال االجتمااااعى  حياااث يصااال عااادد مساااتخدميه ملياااار و  

 900الاااوتس أب" الاااذى يساااتخدمه    WHATSAPPملياااون  يلياااه "  

ون  مليااا INSTAGRAM 400مليون بينماااا يساااتخدم اإلنساااتجرام   

 مليون. TWITTER 320وتويتر 

 

مليون نسامة   92.45إلى  2016وفى مصر التى وصل عدد سكانها 

  زيااادة عاان  52مليااون بنساابة   48.30عاادد مسااتخدم  االنترناات   

ملياااون  28  وعااادد مساااتخدم  السوشااايال مياااديا   8بنسااابة  2015

  وعادد مساتخدم     27  زيادة عن العام الماض  بنسبة30بنسبة 

  رجاااال.  65  إنااااث و 35ملياااون  28صااار : الفيسااابو  فااا  م 

 (2016إحصااا يات الاادجيتال فاا  العااالم والشاارق االوسااط ومصاار      

 1) 

وهذه األرقام تؤكد أهمية دور اإلعالم البديل فاى مجرياات األوضااع    

يونياو    30ينااير و  25فى مصر ومنها األوضاع الاقافية بعد ىورتى 

وهى مالها مال سا ر األوضاع  وهى كلها أوضاع لم تصل بعاد إلاى   

نعايش مرحلاة سايولة سياساية وىقافياة  كماا هاو        شكلها النها ى  حياث  

الحاال فااى كال مرحلااة انتقالياة بااين نااام ساااب  أزاحاه الشااعن ويخاار      

بااديل جاااء بااه الشااعن أيضااًا  و الاقافااة فااى المرحلااة المقبلااة يجاان أن   

يكااون لهااا دور يساااهم فااى وصااول الاابالد إلااى المرحلااة الجدياادة التااى  

ت االقتصادية وحدها  وإنماا  نتطلع إليها  فالتقدم لن يكون بالمشروعا

بإعادة صياةة حياتنا نفسها بما يتماشى مع رؤيتنا لما يجن أن تكاون  

عليااه مصاار  وبمااا يتماشااى مااع العااالم وتطوراتااه التااى تخلفنااا عنهااا     

ويأتى " اتحاااد كتاااب مصاار" فااى قلاان      وهااذا لاان يكااون إال بالاقافااة   

ور مصار  المؤسسات الاقافية التى يجن أن تشاار  فاى مهماة تأكياد د    

 .الاقافى الرا د  وتقويته ودعمه وتطويره

وخالل السنوات العشر األخيارة كاان التحااد كتااب مصار دورا هاماًا       

علااى الصااعيدين الاقااافى والسياسااى حيااث نجااح مجلااس إدارة االتحاااد   

بر اسااة الكاتااان محمااد سااالماوى فااى أن يعياااد لمصاار ر اساااة اتحااااد     

قاد عالقات بعاد اتفاقياة     الكاتاب العرب بعد أن كانت عضوية مصر فياه  

فاااى  دور اإلعاااالم الباااديل   ( .2016  إساااماعيل إباااراهيم  : األقتباااا 

دراسااة تطبيقيااة إلنتخابااات التجديااد النصاافى إلتحاااد     نقابيااةاإلنتخابااات ال

  عادد  3أكتاوبر. مجلاد   6لمجلة العلمية لجامعة .ا م( 2015كاتاب مصر 
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كامان ديفياد  كماا تام إحيااء اتحااد كتااب أفريقياا ويسايا  وجعال مقاره            

 الدا م فى القاهرة.  

 86وقاااد شاااهدت انتخاباااات التجدياااد النصاااف  والاااذي تباااارى خاللهاااا  

مقعدا فى انتخابات التجديد النصف  لمجلاس   15مرشحا تنافسوا على 

 حاارب 2015ر  مااا27إدارتااه التاا  جاارت وقا عهااا يااوم الجمعااة      

وكتل انتخابية رافقتها شعارات طناناة  وبياناات   « تربيطات»دعاية و

صاااخبة حااول أهميااة االتحاااد  والمشاااكل التاا  يعااان  منهااا  وساابل        

حلهاا  وهاال يمكان مااع هباوب رياااح التطييار فاا  المجتماع فاا  أعقاااب      

ىااورتين شااعبيتين  أن تضااخ فاا  شاارايينه دماااء جدياادة  تجعاال منااه        

ي  بمكاناة مصار  ويحفاظ لكتابهاا كارامتهم مان الساقوص        اتحادًا قويًا يل

ف  براىن العزلة واالكتئاب ويساعدهم من أجل العايش فا  ظال حيااة     

 يمنة.

ومن هنا تأتى أهمية دراسة هذه المعركة االنتخابية وأساالين الدعاياة   

المسااتخدمة فيهااا   وكيااف ساااهمت فااى أحااداث التطيياار المنشااود فااى     

ر  الذى بدوره يرسم سياساة ودور أهام   مجلس إدارة اتحاد كتاب مص

 2388كيان ىقافى شعبى مصارى   والاذى يصال عادد أعضاا ه إلاى       

عضوا حتى أخر إحصاء ٌنشار قبال انعقاد الجمعياة العمومياة وإجاراء       

  واالهتمااااام  2015 مااااار   27انتخابااااات التجديااااد النصاااافى فااااى     

بانتخابات مجلس إدارة اتحاد كاتااب مصار يجان أن يكاون كاالهتماام      

انتخابااات المجااالس النيابيااة  ألن مجلااس اإلدارة أو ماان يقااود ساافينة    ب

االتحاد يقود فكر وىقافة ويوجه الرأى العام  ومان ىام يجان أن يكاون     

 هنا  تطيير وتطوير فى المناومة الت  تديره.

ولعبااات وساااا ل اإلعاااالم الباااديل دورًا هاماااًا فاااى هاااذه االنتخاباااات        

لتااى باتاات ماان أهاام عناصاار   وخاصااة وسااا ل التواصاال االجتماعيااة ا  

التحوالت المستقبلية فى كافة المجاالت  وقد اساتخدمت هاذه الوساا ل    

بما توفره من قدرات وإمكانات معرفية ها لاة تسااهم بادور باارز فاى      

تشاااكيل اتجاهاااات الااارأى العاااام وبنااااء القناعاااات الذاتياااة والمواقاااف      

  واتراء تجاااه مختلاااف القضاااايا واألحاااداث فاااى مختلاااف المجااااالت. 

وسا ل التواصل االجتمااعى ودورهاا فاى    2014جمال سند السويدى 

   التحوالت المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبو (.

 االستدالل عل  مشكلة الدراسة:

خااالل التواجااد فاا  مبنااى اتحاااد ٌكتاااب مصاار بشااارع حساان صاابرى     

بالزمالك ياوم انتخاباات التجدياد النصافى لمجلاس إدارة اتحااد الكتااب        

( مناااذ الاامناااة صاااباحا  وحتااا  انتهااااء   2015ماااار   27 الجمعاااة 

عمليات فرزا ألصوات  وإعالن نتيجة االنتخاباات  كاان واضاحا أن    

وسااا ل الدعايااة االنتخابيااة التاا  اسااتخدمها المرشااحون ماان التيااارات   

المختلفة  سواء من المرشحين القدامى   أو مان تياار التطييار  أو مان     

لتصااااويت أو خااااالل العمليااااة  جبهااااة التطيياااار الاااااورى سااااواء قباااال ا  

االنتخابياة  إضاافة إلا  التططياة الصاحفية لمجرياات االنتخاباات كااان        

لها أىرها الكبير ف  اتجاه الناخبين الختيار األعضاء  وحسام ماوقفهم   

 من االنتخابات إضافة للاروف العامة الت  جرت فيها االنتخابات .

بعدة ظواهر  كاان   فقد حفلت انتخابات التجديد النصفى التحاد الٌكتاب

أبرزها أن هذه االنتخابات شهدت أكار عدد من المرشحين ف  تاريخ 

شااهدت حاارب  مرشااحًا(  وأطااول فتاارة دعايااة انتخابيااة     86االتحاااد 

وكتل انتخابية رافقتها شاعارات طناناة  وبياناات    « تربيطات»دعاية و

وقاد تشاابهت   صاخبة حول أهمية االتحاد  والمشاكل الت  يعان  منها 

كال ووساااا ل الدعايااة االنتخابياااة إلاا  حاااد كبياار باااين التربيطاااات    أشاا 

والٌكتاال اإلنتخابيااة ولاام توجااد فااوارق كبياارة فاا  الباارامن االنتخابيااة       

للمرشاحين لعضااوية المجلاس  باإلضااافة إلا  الشااا عات الكايارة التاا      

روجااات رةااام حالاااة االحتااارام الاااااهرة التااا  تحااادث عنهاااا أعضااااء  

القلاان ماان وسااا ل الدعايااة االنتخابيااة   التيااارات المختلفااة  وكااان فااى   

اإلعالم الباديل  مان مواقاع إليكترونياة ووساا ل التواصال االجتمااعى        

 من فيس بو  وتويتر وةيرها.
 

 

 

 
 
 

 

 توصيف عينة الدراسة

 

 
 التخصص اإلبداعي للمرشحين( 1جدول)

 
شااعرًا    43أما عن التخصس اإلباداعى للمرشاحين  فقاد كاان هناا      

كتااااااب  9نقااااااد و 10روا ياااااين  و 6رة وكاتااااان قصاااااة قصاااااي 18و

(وكانت أعلى الفئات العمرياة عاددا ومشااركة فاى     1سيناريو   جدول

 34ساااااانة  حيااااااث وصاااااال عااااااددهم إلااااااى     60-50الترشااااااح ماااااان 

وماان حيااث المااؤهالت العلميااة للمرشااحين كان      (2 جدول مرشااحا 

أكاااارهم مااان الحاصااالين علاااى الليساااانس أو البكالوريو  حياااث بلااا   

مرشااااااحًا  17حملااااااة الااااادكتوراة إلااااااى  ووصاااااال عااااادد  65عاااااددهم 

 حاصلين على الماجستير ومرشح واحد مؤهل متوساط  3ومرشحة و

 (.3 جدول 
 

 ( الفئات العمرية للمرشحين لالنتخابات2جدول)                    
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 (المستوى التعليمي للمرشحين3جدول )

 

 
 

ء اتحااد  وكان واضاحا حيادياة النشارة الشاهرية التاى يصادرها أعضاا       

الٌكتااااب باسااام أخبارالكاتاب( والتاااى أصااادرت عاااددًا خاصاااًا للجمعياااة 

  حيث حددت مساحات متساوية تحدىت مان خاللهاا   2015العمومية 

عاان الساايرة الذاتيااة لكاال مرشااح من حيااث االساام وتاااريخ الماايالد          

والمناصن التى يتوالها  واإلنتائ األدباى والجاوا ز الحاصال عليهاا      

لفارق فاى االنفااق باين هاذه االنتخاباات  وانتخاباات        كما كان واضحًا ا

 28مجلس إدارات األندية الرياضية  التى حدىت قبلها بعاام  الجمعاة   

(فلااام تتعاااد تكلفاااة وساااا ل الدعاياااة االنتخابياااة للتجدياااد  2014ماااار  

يضااعة أالف  بينمااا وصاالت تكلفااة    86النصاافى ألعضاااء االتحاااد ال 

حدها فى بعض التقديرات إلاى  انتخابات مجلس إدارة النادى األهلى و

"أطنااان المطبوعااات   2014وليااد عبااد السااالم     مليااون جنيااه.   30

تحت أقدام النااخبين سافه الدعاياة فاى انتخاباات األندياة أىاار اساتفزاز         

 النا  الطالبة"( 

وتعويضا لفقر وسا ل الدعاية االنتخابية لجأت التيارات المختلفاة إلاى   

ر صاافحات الفاايس بااو  والمواقااع    اإلنترناات والوسااا ط المتعااددة عباا   

اإلليكترونيااة  وعمومااا فقااد حاااول كاال عضااو تقااديم نفسااه عباار هااذه     

وجاذب انتبااه أعضااء الجمعياة العمومياة       الوسا ل واألسالين الدعا ية

..مما كان لاه دوره فا  حسام النتيجاة  ومان      لمساندتهم ف  االنتخابات.

 هنا كان االستدالل عل  مشكلة الدراسة.

 ة:مشكلة الدراس

أدى ظهااااور الشاااابكات االجتماعيااااة ومواقااااع التواصاااال االجتماااااعى  

إلشاعة دور إيجابى للمناخ الديمقراطى  حيث أدت إلى تطييار أدوات  

وأليات الممارسة الديمقراطية  خاصة فيما يتعل  بالتعبير عان اتراء  

وطاااااارح الباااااادا ل السياسااااااية واالجتماعيااااااة  ومناقشااااااة القضااااااايا      

قااع أن يتعاااظم دوره مااع الوقاات لينتقاال ماان المختلفااة وهو األماار المتو

تطيياار األدوات إلااى تطيياار األفكااار من خااالل إفساااح الطرياا  أمااام        

أفكار ورؤى أكاار ارتباطاًا باالواقع وأكاار استشارافًا للمساتقبل  وتعاد        

شبكات التواصال االجتمااعى وهاى أحاد مكوناات اإلعاالم الباديل أداة        

حااد سااواء فااى تفعياال  مساااعدة وداعمااة للمااواطنين والحكومااات علااى  

جوهر الديمقراطية  من خالل التواصل والتعبير عان مختلاف اتراء   

بسااارعة وساااهولة  بماااا يضااامن رجاااع صااادى ساااريع يحقااا  التقاااويم    

 شاابكات 2013والتعااديل لضوضاااع المختلفااة.  فتحااى شاامس الاادين     

 التواصل االجتماعى والتحول الديمقراطى فى مصر(.

ت االنتخابياة التاى هادفها األول هاو     وهذا ما تهدف إليه أيضاا العملياا   

التطيير اإليجابى  ومن هناا تاأتى أهميىاة دور أدوات اإلعاالم الباديل      

واسهاماتها فاى أجاواء االنتخاباات  ومنهاا انتخاباات التجدياد النصافى        

( التى شاهدت حارب   2015لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر  مار  

ت طنانااااة  وكتاااال انتخابيااااة رافقتهااااا شااااعارا« تربيطااااات»دعايااااة  و

وبيانااات صاااخبة  عاشااها اتحاااد الكتاااب المصااري عاادة أشااهر  قباال      

مرشاحًا تنافساوا علاى     86سباق التجديد النصاف  الاذي تباارى خاللاه     

 مقعدًا ف  انتخابات التجديد النصف  لمجلس إدارته. 15

لقاااد تعاقبااات علاااى ر اساااة االتحااااد شخصااايات عديااادة اختلفااات فاااى      

م الكاتن محمد سلماوي الاذى شاار    اتجاهاتها وانتماءاتها كان يخره

فاا  لجنااة كتابااة الدسااتور الجديااد  وشااطل منصاان المتحاادث الرساام    

باسامها. واختيار بالتزكياة لمنصان ر اايس اتحااد الكتااب  ولام يخااض        

( حيث كاان عضاواض ضامن النصاف     2015انتخابات التجديد النصف  

عااد الااذى كااان باقيااًا وقاادم اسااتقالته فااى أول اجتماااع لمجلااس اإلدارة ب   

 التجديد النصفى لإلنتخابات.

لقد كان المناخ مضاطربًا و رخاوًا خاالل فتارات متعاددة وهاو هاو ماا         

دفااع الروا اا  بهاااء طاااهر لالسااتقالة ماان مجلااس إدارة االتحاااد فاا          

  محدىا هزة عنيفة ف  الوسط الاقاف  حول طبيعاة  2000مار  عام 

ن وجاوده  االتحاد كمؤسسة ىقافية ومساتقلة  ولفات طااهر وقتهاا إلاى أ     

فاا  مجلااس إدارة االتحاااد لاام يحقاا  مااا كااان يتمناااه  فاا  اتحاااد قااوي       

ومستمر وفعال.. وشهد العام نفسه اساتقالة الكااتبين جماال الطيطاان       

 وإبراهيم عبد المجيد من عضوية مجلس إدارة االتحاد.

وتكررت مواقف االتحاد السلبية خاصة ف  الدفاع عن حرياة اإلباداع   

ل إناه تار  عاددا مان أعضاا ه صارعى المحااكم        والارأي والتعبيار  با   

والاااتهم الجاااا رة باااازدراء األديااااان  مااان قبااال التياااارات اإلسااااالمية       

تحات   2001المتشددة  كما انحاز االتحااد فا  ينااير  كاانون الااان (      

ر اسة الشاعر فاروق شوشة  إلى صف وزير الاقافة األسب  فااروق  

رة التاا  نشاارتها  حساان  فاا  أزمااة مصااادرة الروايااات الاااالث الشااهي   

الهيئااة العامااة لقصااور الاقافااة  وأحاادىت صاادمة فاا  الواقااع الاقاااف         

المصري  حياث أطايح بساببها بار يس الهيئاة نفساه والمساؤولين عان         

السلساالة التاا  صاادرت عنهااا الروايااات  ومعامهاام كتاااب وأعضاااء      

 باالتحاد.

وسط هذا المناخ المتردي الذي عاشاه اتحااد الكتااب المصاريين يبادو      

ؤال ملحا  حول أهميته  والمشاكل الت  يعان  منها  وسابل حلهاا    الس

وهل يمكن مع هبوب ريااح التطييار فا  المجتماع فا  أعقااب ىاورتين        

شعبيتين  أن تضخ فا  شارايينه دمااء جديادة  تجعال مناه اتحاادًا قوياًا         

يليا  بمكاناة مصار  ويحفاظ لكتابهاا كارامتهم مان الساقوص فا  بااراىن          

 اعدهم من أجل العيش ف  ظل حياة يمنة؟.العزلة واالكتئاب ويس

يااارات تمان أجاال البحااث عان إجابااة لهااذه التساا والت كااان تصااارع ال   

المختلفااة فااى انتخابااات التجديااد النصاافى التااى نحاان بصااددها  حيااث      

عضااوا أطلقااوا عليهااا  13تكوناات كتلااة فاا  إطااار قا مااة جماعيااة ماان  

التعاماال  "قا مااة التطيياار"رأت أن هنااا  معضاالة شااديدة الخطااورة فاا 

مااع اتحاااد كتاااب مصربر اسااة محمااد ساالماوى  فهااو الكيااان الوحيااد      

المعتاارف بااه داخاال مصاار وخارجهااا  وهااو نقابااة يفتاار  أن تااؤدي   

ألعضااااا ها خاااادمات ممياااازة تسااااهم فاااا  إراحااااتهم والتيسااااير علاااايهم 

ومساعدتهم ف  مجابهة الصعوبات  وأن االتحاد يتعار  لمحااوالت   

ميعها  ومن كارة ماا تعار  ومان    من التدجين بشكل يسلبه أدواره ج

كارة مواقفاه الطريباة باات مان الضارورى العمال علاى إصاالحه مان          

خاااالل وجاااود مجلاااس متجاااانس يملاااك رؤياااة واضاااحة واساااتراتيجية   

متقدماااة ال تساااتند إلاااى يلياااات العمااال القديماااة  مجلاااس يمتلاااك وعياااًا     

 بضرورة التفاعل مع القاعدة العريضة لإلتحاد.

 ل وأساالين الدعايااة االنتخابيااة بما فيهااا  فاإلى أى حااد اسااتطاعت وسااا 

وسااا ل اإلعااالم البديلااة  التعبياار عاان االتجاهااات والتيااارات المختلفااة   

وتوضيح أفكارهم وبرامجهم أماام النااخبين  والتاأىير علاى تصاويتهم      

 لصالح أو ضد تلك التيارات ومن يمالها؟

وأيضااااا تاااارتبط بوسااااا ل الدعايااااة االنتخابيااااة التططيااااة اإلعالميااااة       

النتخابات سواء من خالل الراديو والتلفزياون أم الصاحف والمواقاع    ل

اإلليكترونياااة والتااا  رةااام أناااه مااان المفتااار  أن تحكمهاااا معاااايير      

موضااااااوعية ومهنيااااااة  إال أن المصااااااالح والعالقااااااات تااااااؤىر فيهااااااا  

 أيضا فترجح كافة مرشح عن يخر.

كماااا تااارتبط العملياااة االنتخابياااة باااالاروف العاماااة ساااواء سياساااية أم  

تماعياااة تمااار بهاااا الدولاااة وأيضاااا الااااروف العاماااة داخااال اتحااااد     اج

الكاتاب ولذلك طرحت هذه االنتخاباات العدياد مان األسائلة أولهاا: هال       

المرشحون لمجلس إداراة االتحاد فى التجديد النصافى كاانوا يعرفاون    

أنهاام يتصاادون لعماال اجتماااع  تطااوع  ال يهاادف إلاا  الااربح وأنهاام     

اتحاادهم دون مقابال ماادي.. وهال كاان       عليهم بذل الجهد لرفعاة شاأن  

عناادهم علاام بأننااا دولااة ناميااة نساابة الفقاار فيهااا قااد تصاال إلاا  نصااف      

الشعن.. وهال كاانوا علا  وعا  أن هاذه أول انتخاباات لهام بعاد قياام          

يناااير التاا  هاازت عاارم رؤساااء مصاار وكبااار المساائولين   25ىااورة 

 فيها؟
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الموضاوعية  وهل توخت الصحف ووسا ل اإلعالم المصارية البديلاة   

والحياديااة فاا  تططيتهااا النتخابااات اتحاااد الٌكتاااب  وهاال مارساات هااذا  

 الدور بعيدا عن المصالح والعالقات؟

ومن هناا كاان الباد لناا أن نادر  ونحلال تاأىير كال هاذه العوامال فا             

 حشد المؤيدين وحسم مواقفهم أمام صنادي  االنتخابات.

 أهمية الدراسة:

المى بمرحلااااة حرجااااة ماااان   تماااار مصاااار والعااااالم العربااااى واإلساااا    

تاريخه بعااد مااا عااارف باااورات الربيااع العربااى  التااى حاااول الاابعض  

تفريطهااا ماان مضاامونها  وإعااادة تلااك الشااعوب إلااى ساااب  مااا كاناات      

تعانى منه: من الرشوة والمحسوبية والالام والططياان ومن هناا ياأتى     

دور االتحادات والنقابات المهنياة فاى الحفاال علاى مكتسابات ىاورتى       

يونياااو  واتحااااد كاتااااب مصااار هاااو أحاااد مؤسساااات      30ينااااير و 25

المجتمع المصرى ونقاباته التى من المفتر  أن تعمال علاى تحساين    

 -كطياره مان النقاباات والجمعياات     -أوضاع المنتسبين إليهاا  مان جهاة   

ىاام أنااه ماان جهااة أخاارى يختلااف ماان حيااث هااو كيااان يضاام صاافوة           

عراء الااذين ينتمااون إلااى  الماقفااين واألدباااء والمفكاارين والكاتاااب والشاا 

نقابااااات أخاااارى: كالصااااحفيين والمهندسااااين واألطباااااء والتجاااااريين    

 والمحامين وةيرهم.

ومااان هناااا فإناااه مناااوص باتحااااد الكاتااااب أن يرتقاااى إلاااى مصااااف هاااذه  

النقاباااااات فاااااى خدماااااة أعضاااااا ها مااااان مختلاااااف الناااااواحى المهنياااااة  

ع واالجتماعيااة واالقتصااادية والصااحية وةيرهااا  باإلضااافة إلااى مااايق  

علااى كاهاال هااذا االتحاااد كهيئااة تضاام مفكاارى هااذا المجتمااع وماقفيااه   

الذين هم قاادة الارأى فياه  وقااطرة تقدماه والمنوص بهام قياادة أعضااء         

بمختلااف توجهاااتهم وانتماااءاتهم السياسااية    -هااذا المجتمااع وترشاايدهم  

دون تحيااز أو تحاازب أو مياال إلااى فئااة بعينهااا وإقصاااء  -واالجتماعيااة

تااااب وماقفاااون  وتالقاااى وتالقاااح أفكاااارهم يعاااود  أخااارى  فاااالجميع كا

 بالفا دة والنفع على مجتماعاتهم .

وٌتعد االنتخابات من أعلى درجاات المشااركة السياساية  وإحادى أهام      

أدوات التاااأىير فاااى الااارأى العاااام وتعطى مؤشااارًا علاااى تقااادم الااادول    

وانفتاحها السياسى وتطور األنامة فيهاا  وكاذلك الرةباة فاى تحساين      

ؤسسساااتها  كمااا أنهااا تؤكااد علااى تطااور الشااعوب ماان حيااث         يداء م

 األساااالين  2011.  ساااعد بااان ساااعود بااان محماااد يل ساااعود    التعلااايم

المساااتخدمة فااااى الحمااااالت االنتخابياااة لمرشااااحى انتخابااااات البلديااااة   

   .السعودية(
ويتحكم فى المشاركة فاى االنتخاباات مجموعاة مان المحاددات أهمهاا       

ا دة التى تفرز بادورها الاقافاة الساساية    البيئة السياسية واالتصالية الس

  والشواهد تؤكد أن هذه الاقافة فى العدياد مان الادول العربياة تتحمال      

قاادرًا كبياارًا ماان مساائولية الفتااور الااذى ياانعكس ساالبًا علااى المشاااركة    

 تاأىير كال   2008صفا فاوزى   االنتخابية والسياسية ألفراد المجتمع. 

االنتمااااءات الحزبياااة   مااان االتصاااال الجمااااهيرى والشخصاااى علاااى   

والمشاااركة السياسااية لطااالب الجامعااات المصاارية  بااالتطبي  علااى       

 .انتخابات المجالس المحلية(

وتحاى انتخاباات مجلاس ادارة اتحااد الكاتااب باهتماام يتجااوز بكايار        

أسوار مبنى االتحااد فاى شاارع حسان صابرى بالزمالاك  ولان يكاون         

نتخاباات تاااري الاقافاة الوطنياة     من قبيل المبالطة فى القول بأن هذه اال

الديمقراطية الت  يجن أن يكون التحااد كاتااب مصار فيهاا دورًا هاماًا      

ومحوريااًا بوصاافه مؤسسااة تنتمااى إليهااا عقااول مصاار المفكاارة  وقااد     

جااااءت هاااذه االنتخاباااات فااا  لحااااات كانااات مصااار كلهاااا تمااار فيهاااا  

بمنعطااف مصاايري وكااان المصااريون يتطلعااون السااتكمال خارطااة      

 بل وخاصة االستحقاق المتعل  باالنتخابات النيابية.المستق

واكتسبت هذه االنتخابات أهميتها الخاصة هذه المرة ألنها جااءت فا    

لحاااة أصاابحت المشااكالت اإلداريااة والماليااة كمااا جاااء فااى بيانااات        

أعضااااء مجلاااس اإلدارة والجمعياااة العمومياااة "تماااال خطااارا علاااى       

ا ه الااى إدارة جدياادة   مسااتقبله ولااذلك اشااتدت حاجااة االتحاااد وأعضاا      

 قادرة على مواجهة هذه المشكالت.
 
 
 
 
 

 أهداف الدرسة:  

 تهدف هذه الدراسة إلي ما يلى:

بيان وسا ل الدعاية االنتخابياة المساتخدمة فا  انتخاباات التجدياد       -1

 النصفى التحاد الكاتاب .
دور هذه الوسا ل واألدوات ف  التاىير عل   األعضاء بنوعيااتهم    -2

مرياااة المختلفاااة نحاااو المشااااركة اإليجابياااة فااا  العملياااة    وفئااااتهم  الع

االنتخابية  وأيضا مدي تاأىير تنوياع هاذه الوساا ل واساتحداث الجدياد       

 منها ف  التأىير ف  وجدان وعواطف واتجاهات الناخبين .

مااادي تاااأىير العوامااال والااااروف واألوضااااع المحيطاااة بالعملياااة   -3

 هم ف  إحداث التطيير.االنتخابية ف   مستوى إقبال الناخبين ورةبت

بياااان مااادي العالقاااة باااين األوضااااع السياساااية وباااين انتخاباااات           -4

 النقابات عمومًا.

بيان تأىير اإلعالم  عل  العملية االنتخابية برمتها  وف  إحاداث   -5  

 التطيير المطلوب الذى طالما انتارته الجماهير.

الم بيااان دور الصاااحافة اإلليكترونياااة وةيرهااا مااان وساااا ل اإلعااا   -6

الباديل أو السوشايال ماديا فاى تنمياة الاوعى االنتخاابى ودفاع النااخبين          

إلى صنادي  االنتخابات  والفوارق بينها وباين الصاحافة الورقياة فاى     

 الوسا ل واألدوات  والتططية.

 مجتمع وعينة الدراسة:

يتماال مجتماع الدراسااة فا  األعضاااء الاذين تقاادموا للترشاح لعضااوية      

انتخاباااات التجدياااد النصااافى لمجلاااس إدارة  مجلاااس اإلدارة وجمهاااور 

أ شاارع حسان   11اتحاد كاتاب مصر   والت  جرت ف  مقر االتحااد   

مااان  2015ماااار  27صااابرى  الزمالاااك  القااااهرة ( ياااوم الجمعاااة   

الاامنة صباحا وحت  انتهاء التصاويت فا  الساابعة مسااء   أماا عيناة       

ة فاا  الدراسااة فهاا  نماااائ عشااوا ية ماان وسااا ل الدعايااة المسااتخدم     

 -االنتخابات  إضافة إل  تططيات موقاع صاحيفة المسااء اإلليكتروناى    

 -محايط   –وموقع شبكة اإلعاالم العربياة    -الصادرة عن دار التحرير

ماار  والياوم    31 30  29و 28و 27  26اإلليكترونى خالل أياام  

األول من إبريل أي اليوم الذي سب  إجاراء العملياة االنتخابياة  وياوم     

والخمساااة أياااام  التالياااة لهاااا حتاااى  اختياااار هيئاااة مكتااان  االنتخاباااات 

االتحاااد  الاار يس والنا اان ورؤساااء اللجااان وسااكرتير عااام االتحاااد       

 وأمين الصندوق..

وقد تم اختياار موقاع صاحيفة" المسااء " لكونهاا األكاار اهتماماًا بهاذه         

أكتااوبر  6االنتخابااات   صاادر العاادد األول ماان الجرياادة الورقيااة فاا   

  ورأ  تحريرهااااا خالاااااد محاااا  الااااادين   1956حريااااار عاااان دار الت 

ومصااطفى المسااتكاوي  ر اايس التحريرالحااالى: سااام  حامااد( التااى     

كانت أكار اهتمامًا بنشار أخباار المعركاة االنتخابياة إلتحااد الٌكتااب         

إضافة إلا  عمال الكاتان حاازين عمار ساكرتير االتحااد السااب  بهاا            

ألناه مان أقادم      -محايط –ياة  وكذا تم اختيار موقع شابكة اإلعاالم العرب  

ها  بواباة إخبارياة عربياة علاى      الشابكات اإلخبارياة اإلليكترونياة   و   

وأكارهاا اهتماماًا  بالشائون     (1998شبكة اإلنترنت بدأت أوا ل العام 

مجرياات المعركاة   الاقافية وبه قسم خاص للاقافاة   وقاد أهاتم بتططياة     

 االنتخابية للتجديد النصفى التحاد الكاتاب.
 

 نوع الدراسة:

تعااد هااذه الدراسااة ماان الدراسااات لتااى تهاادف إلاا  توصاايف الااااهرة    

المبحوىااة   وتحديااد عناصاارها الموضااوعية وتحليلهااا تحلاايال شااامال   

السااتخالص نتااا ن ودالالت مفياادة  ومحاولااة معرفااة اتجاااه العالقااات  

متطياارات الاااهرة المدروسااة فاا  محاولاة لضجابااة علاا    الساببية بااين  

 سؤال لمااا؟
 

 مناهج الدراسة:

هااذه الدراسااة وصاافية تعتمااد علاا   ماانهن المسااح( بشااقيه الوصااف         

والتحليل   حيث يتجه المسح  الوصف  لوصاف الاااهرة المدروساة    

كماا ها  أي فا  ظال الاااروف التا  تواجادت فيها والمساح التحليلاا         

ديد بعض المتطيرات المرتبطة بالعملياة االنتخابياة   لشرح وتفسير وتح

  مال األوضااع العاماة التا  جارت فيهاا االنتخاباات وأيضاا التططياة         

الصااحفية لإلنتخابااات للتعرف علاا  العالقااات االرتباطيااة بينهااا وبااين 

مشاااكلة الدراساااة  مماااا يسااااعد علااا  التوصااال إلااا  نتاااا ن تفسااايرية     

وجمااع العديااد ماان البيانااات  واكتشاااف المشااكلة فاا  إطارهااا الااواقع  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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عاان الااااهرة موضااوع الدراسااة  كمااا يتاايح اسااتخدام هااذا األساالوب      

فحااس العدياااد ماان المتطيااارات واسااتخدام التحليااال اإلحصااا    كماااا     

اعتمااادت الدراساااة علاااى المااانهن المقاااارن للمقارناااة باااين تططياااات        

الصحف والمواقع األليكترونياة وةيرهاا مان وساا ل اإلعاالم الباديل        

 فاعليتها فى تكوين اتجاهات الناخبين. دىوبيان م
 

 أدوات الدراسة:

 المالحاة المباشرة: -أوال

تااام االساااتعانة بهاااذه اتداة التااا  تفياااد فااا  رصاااد مجرياااات العملياااة       

االنتخابية ووساا ل الدعاياة المساتخدمة فيها وكيفياة توزيعهاا  ومادي       

 تاااأىر النااااخبين بهاااا  وتعااااملهم معهاااا  وكماااا أناااه يمكااان مااان خاللهاااا  

التوصل إل  بعض الدالالت التا  تفياد فا  بنااء االساتنتاجات العلمياة       

الخاصة بالعوامل المؤىرة فا  نتيجاة االنتخاباات واالساتفادة منهاا فا        

 تفسير بعض النتا ن.

كما تفيد المالحاة المباشرة ف  دراساة معرفاة الصاحف التا  ةطات      

تبارأن اإلنتخابات تططيات خاصة اات توجه معين أو اهتمام عام باع

انتخابات اتحاد الكاتاب تهم قطاع كبير من الماقفين فى مصار والعاالم   

 العربى.

 تحليل المضمون كمًا وكيفًا: -ثانيا

حيث يفيد ف  تحليل مضمون الوسا ل الدعا ية المستخدمة  من حياث  

مضاامون الرسااالة التاا  تهاادف توصاايلها إلاا  الناخاان  وأيضااا تحلياال  

 يارها للدراسة.مضمون عينة الصحف الت  تم اخت
 

 اختبار الثبات:

  مان اساتمارات التحليال    10قام الباحث بنفسه بإعادة إجراء تحليال  

يومًا من تعبئة هاذه االساتمارة  والاك حتاى ال      15  والك بعد مرور 

 30تكون اإلجابات عالقة بذهن الباحاث  كماا أن الاك تام قبال مارور       

يكااون الباحااث يومااًا ماان جمااع االسااتمارات فااى الماارة األولااى حتااى ال 

اكتسن خبرات جديدة لم يطبقها فى المرة األولى.. وكانت النتيجاة أن  

  مااان االسااااتمارات أدت إلااااى نفاااس النتيجااااة  وهااااى نتيجااااة   1 91

 مارضية ومطمئنة إلى حد كبير.
 

 الدراسات السابقة:

اهتماات معااام الدراسااات السااابقة التاا  تناولاات العمليااة االنتخابيااة          

الر اسة المصرية وانتخابات مجاالس الشاعن   بالتركيز عل  انتخابات 

 واالنتخابات المحلية  ومنها :

 الدراسات السابقة الخاصة باإلعالم البديل: -أوال

"توظيف فيسبو  فى الدعاية االنتخابية وتأىيرها علاى  دراسة بعنوان 

   ماارام حسااين 2016اتجاهااات وقاارارات الناااخبين نحااو المرشااحين" 

ل اإلعالم الحدياة علاى المراحال المختلفاة    تناولت الدراسة تأىير وسا 

فااى العمليااة االنتخابيااة فااى مصر باإلضااافة ألىاار اإلعااالم الجديااد فااى  

توفير المعلومات  وتشكيل الرأى العاام  وتاوفير المزياد مان الفارص      

لجماع التبرعاات للحماالت االنتخابيااة للمرشاحين مماا أدى إلاى زيااادة       

بأصااواتهم  وكااان لااذلك أىاارًا المشاااركة السياسااية للشااباب فااى اإلدالء 

 كبيرًا فى تطيير نتا ن االنتخابات.

واسااتند هااذا البحااث الااى دراسااة انتخابااات الر اسااة المصاارية لساانة        

حيااث إن هااذه االنتخابااات تعتباار أول انتخابااات فعليااة يجاارى     2014

فيها دمجًا كاماًل لوساا ل اإلعاالم الحديااة ماال "فيسابو " فاى وضاع        

النتخابية للمرشحين وأشارت النتاا ن إلاى أن   استراتيجيات الحمالت ا

وسااا ل اإلعااالم الحدياااة لهااا تااأىير كبياار علااى تنااايم سااير العمليااة          

االنتخابية فاى مصار  وأن اختياار الار يس عبادالفتاح السيساى ر يساًا        

لمصااار جااااء نتيجاااة لاقاااة الشاااباب واالقتنااااع بالبرناااامن االنتخاااابى        

 للمرشح.

تالوى  بعنااوان:" دور اإلنترناات دراسااة رباااب عبااد الماانعم محمااد الاا 

فاااى التهيئاااة المعرفياااة للشاااباب أىنااااء الحماااالت االنتخابياااة : دراساااة    

 .2014تطبيقية على االنتخابات الر اسية " 

تناول موضوع الدراساة دور اإلنترنات فاى التهيئاة المعرفياة للشاباب       

أىناء الحمالت االنتخابية   دراسة تطبيقياة علاى االنتخاباات الر اساية     

تنبع أهمياة هاذه الدراساة فاى تناولهاا الحماالت االنتخابياة الر اساية          و

  حيث تمال هذه الحملة تجرباة ةيار مسابوقة فاى تااريخ       2012لعام 

االتصال السياسى فى مصر   فكان للتطيارات السياساية التاى مار بهاا      

أىار واضاح فاى تطاور      2011يناير  25المجتمع المصرى منذ ىوره 

ارب االنتخابية التى مرت بها البالد واالنفتااح  الحمالت بعد تعدد التج

 اإلعالمى والسياسى الذى صاحبها.  
دراسااااة ماهيتاااااب مجاااادى محمااااود زكى بعنااااوان:" دور شاااابكات      

التواصاال اإلجتماااعى فااى توجيااه الاارأى العااام نحااو ىااورة الخااامس         

: دراساة ميدانياة علاى شاباب الجامعاات       2011والعشرين مان ينااير   

ناولاات هاااذه الدراسااة موضااوع دور شااابكات    .   ت2014المصاارية " 

التواصاال االجتماااعى فااى توجيااه الاارأى العااام نحااو ىااورة الخااامس و   

: دراسااة ميدانيااة علااى شااباب الجامعااات   2011العشاارين ماان يناااير  

المصاارية   وتوصاالت الدراسااة إلااى أن  تطبياا  إسااتراتيجيات جدياادة   

مشاااركة ينااايرأدى إلااى زيااادة ال 25فااى التسااوي  السياسااى بعااد ىااورة 

الفعلية للناخبين نسبة التصويت(  وكان للتوسع فى إساتخدام الوساا ل   

اإللكترونيااة تااأىيرًا كبيرًاعلااى زيااادة نساابة تصااويت الناااخبين نتيجااة      

دورها الهاام فاى إزديااد الاوعى السياساى  وإساتخدام أدوات التساوي         

اإللكتروناااااى أدت إلاااااى تحفياااااز الماااااواطنين علاااااى التصاااااويت فاااااى   

زادت نسبة المشااركة  و لعبات دورًا هاماًا فاى التاأىير      اإلستفتاءات  ف

 على قرار الناخن فى إختيار المرشحين .

دراساااة شاااريف دروياااش اللباااان  بعناااوان:" االنتخاباااات فااا  عصااار   

 والتاى   2014اإلنترنت: الدعاية السياسية ف  االنتخاباات الر اساية"   

الم أكااد فيهااا الباحااث علااى أنااه: توجااد ىمااة عالقااة بااين وسااا ل اإلعاا       

الجديااااد ورأ  المااااال االنتخاااااب   حيااااث تسااااعى حمااااالت الدعايااااة    

االنتخابية إليجااد اتصاال مباشار باين المرشاح والجمهاور المساتهدف        

ماان الحملااة  ممااا يسااهم فاا  وصااول الرسااا ل بشااكل واضااح ويحقاا     

أهااداف العمليااة االتصااالية ويااأت  بنتااا ن إيجابيااة. وماان الواضااح أن      

رشااحين لمواقااع اإلنترناات وشاابكات  التحااول الكبياار نحااو اسااتخدام الم 

التواصل االجتماع  ف  حمالت الدعاية االنتخابياة  بهادف التواصال    

ماااع نااااخبيهم والتعرياااف ببااارامجهم االنتخابياااة ومااادى قااادرتهم علاااى  

خدمتهم بشكل أفضل هو تحول منطق   ولعل هاذا التحاول نااجم عان     

واتااف االرتفااع الكبياار فا  نساابة اساتخدام أجهاازة الحاسان اتلاا  واله    

 الذكية وسرعة النفاا لإلنترنت من خالل استخدام تقنيات متقدمة.

وأكدت الدراسة أيضا علاى أن شابكات التواصال االجتمااع  تحولات      

إلااى منصااة مهمااة لشاان الحمااالت اإللكترونيااة فاا  السااباق الر اساا      

سااواء أكاناات المؤياادة لمرشااح مااا أم المعارضااة لااه أم الداعيااة إلاااى         

تهدف شان الحاارب النفسااية بالعمال علااى وقااف   المقاطعاة  أو التاا  تساا 

المسااار السياساا   وهااو األماار الااذي نقاال الحمااالت االنتخابيااة ماان         

الحا ط والشارع إلاى سااحات الشابكات االجتماعياة  مساتفيدة باتسااع       

قاعاادة المسااتخدمين وبسااهولة توظيااف الرسااالة اإلعالميااة فاا  عمليااة   

 اسية.التأىير ف  الناخبين ودفعهم إلى المشاركة السي

الباحاااث فاااى مركاااز البحاااوث   Ron Daviesدراساااة رون دافااايس 

البرلمانيااة األوربيااة بعنوان:"وسااا ل االتصااال االجتماعيااة  ودورهااا   

أشاااارت هاااذه الدراساااة إلاااى أن     2014"فاااى الحماااالت االنتخابياااة

المشااااركة المنخفضاااة للماااواطنين فاااى الشاااأن السياساااى فاااى أورياااا      

لااااى أنهااااا دلياااال لعجااااز  وتراجااااع اإلقبااااال عاااان التصااااويت تؤخااااذ ع  

الديمقراطيااة فااى دول االتحاااد األوربى وأنااه عاان طرياا  تقااديم شااكل  

جديد من أشكال التواصل بين السياسيين والمواطنين  يمكن أن تاوفر  

وسااا ل االعااالم االجتماعيااة وساايلة لزيااادة مشاااركة المااواطنين فاا        

 الحياة السياسية  وخاصة أىناء الحمالت االنتخابية.

ة علااااى أن اإلنترناااات ماااان خااااالل وسااااا ل االعااااالم  وتؤكااااد الدراساااا

االجتماعيااة  ساااعد علااى نقاال الرسااالة السياسااية ماان خااالل الصااالت   

االجتماعيااة  وجعاال وسااا ل االعااالم االجتماعيااة جاازءا أساساايًا ماان      

 الحملة االنتخابية.

دراسااة ساالوى أحمااد محمااد أبااو العااال بعنااوان:" التوظيااف السياساا       

كتروناااا  فاااا  انتخابااااات الر اسااااة  لمحتااااوى وتصااااميم اإلعااااالن اإلل 

. أشاارت الرساالة إلاى أن االنتخاباات     2013".2012المصرية لعاام  

الر اسية المصرية أخذت أسلوبًا جديدًا ف  الوصول إلاى النااخبين  إا   

اعتماادت علااى شاابكة اإلنترناات فاا  الحمااالت االنتخابيااة كعاماال قااوة     

يصاالها  جديد يساعد على نشار أفكاار وبارامن المرشاحين للر اساة وإ     

إلاااى أكبااار عااادد ممكااان مااان النااااخبين  وأصااابحت إدارة الحماااالت        

االنتخابياااة علاااى اإلنترنااات مااان أساسااايات الدعاياااة االنتخابياااة التااا      
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يعتمدها كاير من المرشحين ف  مصار اتن  ففا  انتخاباات تعاد اول     

تجربااة انتخابااات ر اسااية تنافسااية حقيقيااة فاا  مصاار  ظهاار اسااتخدام   

النتخابيااة لمرشااح  الر اسااة فاا  مصاار   اةلبيااة مخططاا  الحمااالت ا 

لإلعااااالن اإللكتروناااا  عباااار اإلنترناااات كااااأداة ماااان أدوات التسااااوي  

م  والااك لحشااد الناااخبين   2012السياساا  لحمالتهاام االنتخابيااة لعااام   

للتصويت لمرشحيهم وأوضحت الدراسة وجود خصوصاية لإلعاالن   

السياسااا  عبااار االنترنااات فااا  التصاااميم  تتماااال فااا  اعتمادهاااا علاااى  

 صر الكترونية خاصة بتكنولوجيا اإلنترنت الحدياة.عنا

بعناوان" رساا ل البرياد    Joshua Mosierجوشاوا موسايير    دراساة 

: تحليااال 2012اإللكترونااا  والدعاياااة و االنتخاباااات الر اساااية عاااام   

. تبحاث هاذه الدراساة دور رساا ل البرياد اإللكترونا        2013محتوى.

ا ل التا  أرسالت فا     فى خدمة مرشح الر اسة  األمريكية  وهل الرس

معااام األحيااان هاال هااى إشااادة بالمرشااح  أم الاادفاع عنااه  أم تحتااوى   

هجاااوم علياااه؟ وهااال تحااااول هاااذه الرساااا ل الوصاااول إلاااى النااااخبين    

المتاارددين أو تعبئااة للااذين حزمااوا رأيهاام؟ وعااالوة علااى الااك  هاال       

تخو  هذه الرسا ل فا  مناقشاة السياساة؟ ماع األخاذ بعاين االعتباار        

شتركة بين الخطاب الر اس  ونارية الدعاية  وتام تحليال   القواسم الم

رساااالة بريااد إليكترونااا  تااام تااداولها خاااالل الحملتاااين    280محتااوى  

 2012سابتمبر   16الر اسيتين لرومن  وأوباما الت  تطط  فترة مان  

 . 2012نونبر  6إلى 

دراساااة ريتاااا ساااافرانيك بعنوان"الااادور الناشااا ء لوساااا ل اإلعاااالم       

. وقد تناولت 2012 تطيير السياسيى وتطيير األنامةاالجتماعى فى ال

هاذه الدراساة وساا ل اإلعاالم االجتمااعى ودورهاا فاى االضااطرايات        

السياساااااية التاااااى حااااادىت فاااااى الفلباااااين وإياااااران وتاااااونس ومصااااار    

وةيرها ومنتقدى ىورة التويتر  وخلصن هذه الدراسة إلى أن وساا ل  

تعلااا  األمااار  اإلعاااالم االجتمااااعى ليسااات العصاااا الساااحرية عنااادما ي   

باااالتطيير السياساااى واإلطاحاااة بالحكوماااات القا ماااة وليس الساااتخدام    

أدوات اإلعالم االجتماعى  الرسا ل النصاية  الرساا ل اإلليكترونياة     

وتباااادل الصااااور  ومواقاااع التواصاااال االجتمااااعى ...ألخ(أى نتيجااااة    

حتميااة  ولااذلك فااإن محاااوالت إبااراز تأىيراتهااا فااى العماال السياسااى       

تحااول إلااى مطالطااات  وتكماان القاادرة االحقيقيااة لوسااا ل        كاياارًا مااا ت 

اإلعاالم االجتماااعى فااى دعمهااا للمجتمااع الماادنى والعماال االجتماااعى  

العام  الذى سياحدث تطييرات تستطرق سنوات وعقودًا  وليس أساابيع  

 أو شهورًا.

دراساااااة فيليااااان كاااااانتون" وساااااا ل اإلعاااااالم اإلجتمااااااعى والربياااااع  

و سياساااااااى  وانعكاسااااااااته علاااااااى   العربى:تحليااااااال التاااااااأىير الجيااااااا  

. وترى هذه الدراسى أن وسا ل اإلعاالم االجتمااعى   2011المستقبل.

تمال تحديًا استراتيجيًا للحكومات والماواطنين علاى حاد ساواء  ألنهاا      

يمكاان أن تاسااتخدم إلىااارة المعارضااة وتكااريس القاايم الديمقراطيااة فااى  

تأىير كبيار  المجتمع  وستستمر وسا ل اإلعالم االجتماعى فى إحداث 

فااى مسااتقبل السياسااة الدوليااة  ويمكاان أن تكااون أداة فعالااة فااى أياادى    

المواطنين الذين يستخدمونها مان أجال التطييار االجتمااعى وحركاات      

 التحرر ضد النخن الحاكمة  وحتى فى الدول الحصينة ضد التطيير.

دراسة بيارى فيساكونتى وجنيفار يرتشاى وفرنااز أليماى وجيناى ألان          

  أوضاحت  2009.) كات التواصال االجتمااعى والقاانون   بعنوان  شاب 

تلك الدراسة أن هنا  العديد من القضايا القانونياة التاى تواجاه مواقاع     

التواصاال االجتماااعى اليااوم  وتباارز هااذه القضااايا نتيجااة عاادم وجااود    

تشااريعات قانونيااة جدياادة تسااتطيع التعاماال مااع التااداعيات القانونيااة        

مااااعى ومن أكاااار هاااذه القضاااايا    الساااتخدام وساااا ل التواصااال االجت  

شاايوعًا: اتفاقيااات التاارخيس للمسااتخدم النهااا ى  وانتهاكااات حقااوق       

الطبااااع والنشاااار وانتهاكات العالمااااات التجاريااااة المسااااجلة والقذف      

وتشااااويه الساااامعة  والقرصاااانة  والتحاااارم الجنسااااى والحث علااااى    

االنتحاااار  وهاااذه الممارساااات جميعهاااا ناجماااة عااان حداىاااة وساااا ل       

ماااااعى وعاااادم مسااااايرة التشااااريع القااااانونى للتطااااور  التواصاااال االجت

التكنولوجى الحاصل  وبالتالى وجود فجاوة باين الممارساة والتشاريع     

 المتقن لها.

 الدراسات السابقة الخاصة باالنتخابات: -ىانيا

دراساااة جهااااد حجاااازى شاااحاته  بعناااوان:" دور حماااالت التساااوي       

االحاازاب السياسااى فااى تشااكيل الصااورة الذهنيااة لمرشااحى انتخابااات  

السياسية وانعكاسها علاى اتجاهاات الشاباب نحاو المشااركة السياساية       

وتاتلخس مشاكلة    2015"دراسة تطبيقية على االنتخابات البرلمانية"

التعاارف علااى دور حمااالت التسااوي  السياسااى فااى       -الدراسااة فااى : 

تشاااكيل الصاااورة الذهنياااة لمرشاااحى انتخاباااات االحااازاب السياساااية      

 الشباب نحو المشاركة السياسية . وانعكاسها على اتجاهات

وهى دراسة وصفية ساعت إلاى التعارف علاى دور حماالت التساوي        

السياسااى فااى تشااكيل الصااورة الذهنيااه لمرشااحى انتخابااات األحاازاب   

السياساااااية وانعكاساااااها علاااااى اتجاهاااااات الشاااااباب نحاااااو المشااااااركة   

السياسااية واعتمدت علااى الماانهن الوصاافى واتبعاات أساالوب المسااح       

أساالوب تحلياال المحتااوى  ومااال مجتمااع الدراسااة الشااباب     المياادان  و

مفردة من الشباب   200المصري واعتمد على عينة عشوا ية قوامها 

 المصري  مع مراعاة العوامل الديمطرافية .

دراسة أشرف صالح الدين محمود عبدالشااف   بعناوان:" تشاخيس     

ير : ينااا 25وتقياايم  تجربااة التسااوي  السياساا  فاا  ئ.م.ع بعااد ىااورة    

". انطلقاات مشااكلة الدراسااة ماان   2015دراسااة استكشااافية وتحليليااة"

يناااير  25حادوث تطيارات بيئيااة وخاصاة السياساية نتيجااة لقياام ىاورة       

أفرزت تطييرات عديدة واجهت تجارب التسوي  السياسى بعد الااورة  

وأىااارت علاااى إختياااار مناماااات التساااوي  السياساااى إلساااتراتيجيات     

قباال الاااورة والتعامال مااع وسااا ل دعايااة  تساوي  سياسااى مختلفااة عماا   

جديدة مختلفة   واستخدمت الدراسة المنهن اإلستداللى   اإلساتنباطى  

(وتمال مجتمع البحث فى الناخبين فى كافة اإلستفتاءات واإلنتخاباات  

يناير وتم إختيار عيناة المجتماع مان خاالل عيناة       25قبل وبعد ىورة  

را ح المجتمااع   وتاام  مفااردة ماان مختلااف شاا  140ميساارة مكونااة ماان  

تحدياااد حجااام العيناااة بهاااذا العااادد ألن مجتماااع الدراساااة ةيااار محااادود   

 ولصعوبة الحصول على إجابات المستقصى منهم. 

للتوساع فاى إساتخدام الوساا ل اإللكترونياة       أن وتوصلت الدراساة إلاى  

تأىيرًا كبيرًاعلى زيادة نسبة تصويت الناخبين نتيجة دورهاا الهاام فاى    

لسياساى  وإساتخدام أدوات التساوي  اإللكتروناى أدت     إزدياد الاوعى ا 

إلى تحفيز المواطنين على التصاويت فاى اإلساتفتاءات  فازادت نسابة      

المشاركة  لعبت دورًا هامًا فى التأىير على قرار الناخان فاى إختياار    

 المرشحين .

دراسة لمحمد فتحى يونس بعنوان" التسوي  السياس  لباارا  أوباماا    

: دراسة تحليلية لعيناة  2008لر اسية األمريكية عام  ف  االنتخابات ا

. تمالاات مشااكلة الدراسااة فاا  الكشااف 2015مان الصااحف األمريكيااة. 

عااان عناصااار عملياااة التساااوي  السياسااا  لباااارا  أوباماااا وأساااواقه        

االنتخابياااة ومنتجاتاااه السياساااية وعالمتاااه التجارياااة خاااالل انتخاباااات  

صاحف محال الدراساة       والتا  نشارتها ال  2008الر اسة العامة عاام  

التااى تنتماا  إلااى حقاال الدراسااات الوصاافية   واعتماادت علااى ماانهن      

  .المسح اإلعالم 

دراسة شيماء معااوى بعناوان:" دورالحماالت االنتخابياة فا  التنشائة       

دراسااة اسااتطالعية علااى عينااة ماان طلبااة جامعااة محمااد       السياسااية 

 واتبعاااات الدراسااااة الماااانهن الوصااااف     2014بسااااكرة"  –خيضاااار 

تحليلاا   وتناادرئ ضاامن الدراسااات اال سااتطالعية   ظهاارت نتااا ن    ال

الدراساااة أن الحملاااة االنتخابياااة أساااهمت وبشاااكل كبيااار فااا  بلاااورة       

اتجاهااات الطلبااة  ووعاايهم  السياساا   ماان  خااالل  االعتماااد  وبشااكل   

مكاااف  علااى  شاابكات  التواصاال  االجتماااع   كأساالوب جديااد فاا         

طفاارة إعالميااة وخاصااة علااى  الحملااة  لمااا احدىتااه هااذه الااااهرة ماان  

 القضايا السياسية الداخلية والخارجية منها.    

دراسة فاطمة الزهاراء منصاورى بعناوان "دور االتصاال السياسايى      

فاااى المشااااركة االنتخابية..دراساااة حالاااة الحملاااة االنتخابياااة لحااازب      

 2014"2012التجمااع  الااوطنى الااديمقراطى خااالل تشااريعات مااايو  

إبااااراز العالقااااة بااااين االتصااااال السياسااااى    وتهاااادف الدراسااااة إلااااى  

والمشاركة االنتخابية والدور الذى تقاوم باه يلياات االتصاال السياساى      

لتفعيل المشاركة االنتخابية وتبيان دور وسا ل اإلعالم التى هاى أحاد   

قنوات االتصال فى توجيه الارأى العام وبالتاالى التاأىير علاى العملياة      

 االنتخابية سلبًا أو إيجابًا.

تبعت الدراسة المنهن الوصفى ومنهن دراسة الحالة ومانهن تحليال   وا

المضمون  واعتمدت الباحاة فى دراستها على كل من المقابلة لجماع  

البياناااات مااان مترشاااحى التجماااع الاااوطنى الاااديمقاطى  وكاااذلك أداة       

المالحااااة  وتوصااالت فاااى دراساااتها إلاااى أن العالقاااة باااين االتصاااال  

ة تبااارز بصاااورة جلياااة خاااالل فتااارة  السياسااايى والمشااااركة االنتخابيااا
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الحمااالت االنتخابيااة التى تااهاار مختلااف يليااات االتصااال السياسااى      

كالتسااااوي  السياسااااى  والدعايااااة االنتخابيااااة التااااى تتضاااامن أسااااالين 

ووسا ل عديدة من شأنها التأىير فاى المشااركة االنتخابياة  وأن هناا      

ورها تقاوم  وسيط فى هاته العالقاة يكمان فاى وساا ل اإلعاالم التاى باد       

 بتعبئة الرأى العام وتوجيهه نحو المشاركة فى العملية االنتخابية.  

دراسااة وجاادى عبااد الاارحمن شاايخ باااوزير  بعنااوان" دور الدعايااة        

االنتخابياة فااى تفعياال المشااركة السياسااية فااى الايمن : دراسااة ميدانيااة    

   تساااعى هاااذه الرساااالة علاااى التعااارف علاااى دور  2013وتحليلياااة "

ة االنتخابياااة المساااتخدمة مااان المرشاااحين لالنتخاباااات  وساااا ل الدعايااا

السياسية   و قد اعتمدت الرساالة علاى نارياة االعتمااد علاى وساا ل       

اإلعااالم بشااكل اساساا  باإلضااافة إلااى ماادخل االتصااال السياساا  و        

( 500كااذلك ناريااة التسااوي  السياساا . و قااد تاام اختيااار عينااة ماان     

اعااد الشاااةرة بمجلاااس   مفااردة تاام تطبيقهااا علااى انتخاباااات ماالء المق     

( مفااردة 300( مفااردة : و تاام تطبياا     200بواقااع   2009النااواب 

 .2012على االنتخاباب الر اسية المبكرة 

دراساااه حناااان محماااد البيلااا  أحماااد   بعناااوان:" التخطااايط التساااويق    

. تمالاات مشااكلة 2012االسااتراتيج  للحمااالت االنتخابيااة الر اسااية " 

مبااد  التساوي  الحاديث وأسساه     البحث الر يسسية فا  ةيااب تطبيا     

واساتراتيجياته التخطيطيااة فاا  ادارة الحمااالت االنتخابيااة فاا  مصاار   

واةفال دور التسوي  كمحفز للبيئة السياسية بصفة عامة  وللحماالت  

االنتخابياااة الر اساااية بصااافة خاصاااة  ومااان ىااام عااادم وجاااود خطاااط       

واسااتراتيجيات تسااويقية لهااذه الحمااالت وصااواًل إلااى حالااة الخمااول       

السياساا  بااين االحااازاب وتباعااد نقاااص المنافساااة  واعتبااار التساااوي       

السياساا  ةياار قاباال للتطبياا  فاا  بيئااة سياسااية خاملااة  وبالتااال  عاادم   

 وجود مزين تسويق  سياس  متكامل ألي مرشح ر اس .

دراسه عادل رفعت عبد الحكيم مصطفى  دور وسا ل االتصاال فا     

ة وانعكاساها علاى اتجاهاات    تشكيل الصورة الذهنية لضحزاب السياسي

ساااعت هاااذه    2012دراساااة تطبيقياااة  ”الجمهاااور نحاااو المشااااركة    

الدراسة إلاى الكشاف عان دور وساا ل االتصاال فا  تشاكيل الصاورة         

الذهنياااة لضحااازاب السياسااااية وعالقتهاااا باتجاهااااات الجمهاااور نحااااو     

المشاااركة  ماان خااالل قساامين  األول: اشااتمل علااى دراسااة ميدانيااة       

فردة من الجمهاور فا  محافااات المنياا والقااهرة      م 432طبقت على 

 32والطربية  أما الاان  فقد اشتمل علاى دراساة ميدانياة طبقات علاى      

حزبااًا سياساايًا    15مفااردة ماان السياساايين والقااا مين باالتصااال فاا       

والدراسة وصفية استخدمت منهن المسح بأدوات االساتبيان والمقابلاة   

سااا ل االتصااال دور كبياار فااى   المقننة وتوصاالت الدراسااة إلااى أن لو  

تشكيل الصورة الذهنياة لضحازاب السياساية لادى الجمهاور  وخاصاة       

الفضا يات  التى تساهم بشكل كبير فاى رسام هاذه الصاورة أكاار مان       

ةيرهااا ماان وسااا ل االتصااال األخاارى  ويشاااركها فااى الااك االتصااال  

 المباشر.

دراسااااة منااااى علااااى محمااااد عباااادالرحمن  االتصااااال المباشاااار بااااين    

برلمااااانيين و الاااارأى العااااام و عالقتااااه بصااااورة البرلمااااانيين لاااادى    ال

 والتى أكدت أن  هنا  عالقة وىيقة  2012الجماهيردراسة ميدانية" 

بااااين البرلمااااانيين أي نااااواب مجلساااا  الشااااعن و الشااااوري و بااااين      

الجماهير: و سواء كان النا ن منتماى لحازب سياسا  أو مساتقل فأناه      

م نجاااد النا ااان يماااار  أنشاااطة  لكااا  يحااااى باقاااة النااااخبين و تأياااده 

اتصاااالية يطلااا  عليهاااا الحملاااة االنتخابياااة التااا  تعااارف علاااى أنهاااا       

مجموعة األنشطة الت  يقوم بهاا الحازب أو المرشاح السياسا  بهادف      

إماااداد الجمهاااور و النااااخبين بمعلوماااات عااان برنامجاااه و سياساااته و   

أهدافااه  لااذا فااأن االتصااال المباشاار هااو وساايلة ماان وسااا ل االتصااال     

 الى لتشكيل صورة اهنية إيجابية للنا ن البرلمانى لدى الجماهير.الم

دراسااه يساارا حساان  عبااد الخااال   الصااورة الذهنيااة للقااوي السياسااية   

  ويتكون مجتماع   2011لدي الرأي العام المصري: دراسة ميدانية  

البحث من الجمهور العام ف  محافاات مصر   وقد تم اختياار ىاالث   

اسة عليها وها  محافااات القااهرة  المنوفياة      محافاات لتطبي  الدر

 وأسيوص .

دراسااة سااعد باان سااعود باان محمااد يل سااعود االسااتاا المساااعد بقساام      

اإلعاااااااالم   جامعاااااااة اإلماااااااام محماااااااد بااااااان ساااااااعود اإلساااااااالمية      

بعنوان:"األساااالين والوساااا ل المساااتخدمة فااا  الحماااالت االنتخابياااة    

الدراساة إلاى   وتوصالت   2011لمرشح  انتخابات البلدية السعودية".

العالقات الشخصاية جااءت كاأهم الوساا ل واألساالين التا  اعتماد        أن 

 ( يليها كل 3 19عليها المرشحون ف  برنامجهم االنتخاب  بنسبة  

ماان:" اإلعااالن عباار اللوحااات اإلعالنيااة والنشاارات والملصااقات"و"  

اإلعااااالن عباااار وسااااا ل اإلعااااالم المطبوعااااة بنساااابة واحاااادة قاااادرها  

ك االتصاااال المباشااار باااالجمهور عبااار أمااااكن     يلااا  الااا   ( 2 16 

التجمعات العاماة والمجاالس" و" إقاماة النادوات والمحاضارات عبار       

  (لكل منهما.5 14المخيمات والقصور" بنسبة  

دراسة نشوى الشلقانى بعنوان:" اإلتصال السياس  خالل اإلنتخاباات  

وتاااأىيرة علاااى سااالو  النااااخبين نحاااو المرشاااح : دراساااة حالاااة علاااى   

" وكانااااات مشاااااكلة الدراساااااة :" يشاااااهد موسااااام     2010اباااااات إنتخ

اإلنتخابااات صااراعا سياساايا بااين األحاازاب والجماعااات والمرشااحين   

المستقلين على كسن أصوات الناخبين وف  سبيل تحقيا  هاذا الهادف    

يساااعى المرشاااحون إلاااى إساااتخدام كافاااة أساااالين الدعاياااة والتساااوي    

بماا أن وساا ل اإلعاالم    السياس  للتاىير المباشار فا  قارار النااخبين و    

ه  أحد وسا ل الدعاية والتسوي  السياس  للتاأىير المباشار فا  قارار     

الناااخبين وبمااا أن وسااا ل اإلعااالم هااى أحااد الوسااا ل المسااتخدمة فاا    

اسالين التسوق السياس    لذا اهتمت الدراسة برصد أسالين الدعاياة  

لنااخبين  المستخدمة ف  التسوي  السياسا  للمرشاحين وتأىيرهاا علاى ا    

فا  صااندوق اإلقتراع" وسااعت الدراسااة إلاى مجموعااة ماان األهااداف   

تمالاات فاا : تحلياال مضاامون وسااا ل اإلعااالم المسااتخدمة فاا  الاادعايا   

اإلنتخابياااة.والتعرف علاااى تاااأىير األساااالين المساااتخدمة فااا  الدعاياااة  

 والتسوي  السياس  على إتجاهات الناخبين.

اهيم  "التساوي  السياسا    دراسه عالء الدين بسيون  عبد السالم ابار  

 2005: االنتخاباااااااات الر اساااااااية والتشاااااااريعية المصااااااارية عاااااااام    

واعتماااادت الدراسااااة علااااى ماااانهن اقتااااراب تحلياااال   2010نمواجااااا"

النام والمنهن المقارن و تحليل الخطاب و دراسة الحالاة و الدراساة   

إلااى أن االحاازاب السياسااية المصاارية محاال الدراسااة لاام تتبااع منهجااا    

ناحيااة االجرا يااة  باسااتاناء الحملااة االنتخابيااة الر اسااية  تسااويقيا ماان ال

للحااااازب الاااااوطن  الاااااديمقراط  فف  مرحلاااااة البحاااااوث واالعاااااداد    

التنايم   لم تقم أي من األحازاب السياساية المصارية محال الدراساة      

باااجراء البحااوث بطاار  مسااح السااوق السياسااية لمعرفااة متطلبااات       

عاديل المناتن السياسا      الناخبين لتصميم منتجها ىم مرحلة تصاميم وت 

فلاام تقاام اي ماان االحاازاب المصاارية محاال الدراسااة بتصااميم منتجهااا     

السياس  بناء على نتا ن البحوث وجمع المعلومات   باستاناء الحملاة  

 االنتخابية الر اسية للحزب الوطن .

أبااوالطيط بعنوان"دراسااة فنيااة لتصااميم    هاياادي يوسااف الساايد  دراسااة

وهاادف البحااث   2009النيابيااة فاا  مصاارحماالت الدعايااة االنتاخبيااة  

. الوصاول الا  اطاار فكااري موحاد أو منطا  اعالنا  دعااا         1 :الا  

متكامل يحكم تصميم الحمالت االعالنية الخاصة بالدعاياة االنتخابياة   

لالحزاب السياسية ومرشحيها ووضع نماوائ فا  اختياار االعالناات     

داف النفساية  المستخدمة ف  الحمالت االنتخابية ف  ضوء دراسة االه

ويتبااع البحااث الماانهن    والساالوكية والمعرفيااة لاادي جمهااور الناااخبين   

  .الوصف  التحليل  

دراسة رمضان عبد الموجاود فرئ بعناوان " مادي فعالياة مؤسساات      

االتصاااال االعالمااا  المباشااار فااا  تنمياااة الاااوع  السياسااا : دراساااة    

تعالمات تطبيقية لمراكاز االعاالم الاداخل  التابعاة للهيئاة العاماة لالسا       

 وتتضح أهمية الدراساة فاى توضايح الادور الاذى       2008المصرية" 

تقااوم بااه مراكااز اإلعااالم الااداخلى فااى مجااال تنميااة الااوعى السياسااى     

للجمهور المحلى من ناحية  وبياان الوساا ل والطارق التاى يمكان بهاا       

قيااا  فاعليااة مراكااز اإلعااالم الااداخلى فااى مجااال تنميااة الااوعى لاادى   

 الجماهير.

همية الدراسة فى الحاجة الماسة للمزيد من األبحااث العلمياة   وتاهر أ

لدراسة فاعلية وسا ل اتصالية أخرى بجانن االتصال المباشر لتقوية 

ناام االتصال وزيادة فاعليته من أجل التوصل إلى صياةات نارياة  

واضااحة تعتمااد علااى التقااويم المياادانى البعيااد عاان التحلاايالت الناريااة 

 قع.ةير المرتبطة بالوا

دراسة  مروة مصاطفى حسان عاالم بعناوان "تطبيا  أاساس التساوي         

 يقوم البحاث  2008السياس  وعالقتها بالمشاركة السياسية للمواطن"

فاا  مجملااه علااا  فكاارة مؤداهاااا تأصاايل العالقااة باااين تطبياا  أساااس       

التساااوي  السياسااا  ونزعاااه الماااواطنين نحاااو المشااااركة فااا  العملياااة  
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المشااركة السياساية للماواطن فا      السياسية بحيث يمكن ارجاع نسان  

العملياااة االنتخابياااة إلااا  مااادي قاااوة وفاعلياااة تطبيااا  أساااس التساااوي    

السياسااا  بأبعااااده الر يساااية والفرعياااة فاااس  الحمسساااسالت السياساااية      

االنتخابياااة ( وهاااذه الفكااارة تعتبااار البيئاااة السياساااية المحيطاااة ومااادي    

زعااة نشاااطها متطياار وساايط بااين تطبياا  أسااس التسااوي  السياساا  ون   

 المواطنين نحو المشاركة ف  العملية السياسية.

وترجع أهمية هذه الدراسة إلاى أناه رةام تعادد األبحااث التا  تناولات        

التساااوي  بشاااكل عاااام إال أن المكتباااه العربياااة أةفلااات الااادور الهاااام       

والمحااوري للتسااوي  السياساا  ممااا يمااال قصااورًا فاا  مجااال البحااث    

تزايد التطيرات السياسية ف  العلم  للتسوي  السياس  ف  مصر ومع 

العالم أصبح أطراف المجتمع السياس  ف  حاجة لوضع إساتراتجيات  

محتملاااه تسااااعدهم علااا  ةااازو السااااحه السياساااية وتحليلهاااا لمعرفاااة   

إتجاهات المواطن والك لقيادة الارأي العاام ومان جهاه أخاري أصابح       

 .الفرد يتطلع إل  فهم أعم  للبرامن السياسية واأليدلوجية

سة محماود منصاور هيباة بعنوان:"الخطااب الصاحف  النتخاباات       درا

فاااا  الصااااحف المصاااارية دراسااااة تحليليااااة علااااى      2005الر اسااااة 

وتنتما  هاذه الدراساة إلاى الدراساات         2007 األهرام  الوفد  الطد( 

االساااتطالعية الوصااافية و اعتمااادت الدراساااة علاااى   مااانهن المساااح    

الطاد( الاذي   –وفاد  ال –اإلعالما : لمساح مضامون الصاحف  األهارام      

 و الماانهن المقااارن: 2005يتعلاا  بقضااية االنتخابااات الر اسااية لعااام  

لرصد أوجه الشبة واالختالف بين مضمون الخطااب الصاحف  الاذي    

تناولتااااه الصااااحف "محاااال الدراسااااة" بحكاااام انتماءاتهااااا وتوجهاتهااااا  

المختلفااة   أمااا عاان نتا جهااا فقااد كشاافت الدراسااة أن صااحيفة األهاارام  

ت ف  خطابها الصحف  خاالل فتارة الدعاياة االنتخابياة     القومية حرص

والتاااروين لضحااازاب ومرشاااحيها عااان إحاااداث موازناااة باااين كافاااة        

المرشحين ف  عر  بارامجهم االنتخابياة وإن ةلان عليهاا االهتماام      

بنشااار خطااااب مرشاااح الحااازب الاااوطن  فااا  بعاااض األحياااان إال أن    

انات محايادة   تططيتها الصاحفية فا  ظال الضاوابط القانونياة للدعاياة ك      

ممااا جعلهااا مضااطرة للوقااوف علااى الحياااد بااين كاال المرشااحين فاا       

 .2005انتخابات الر اسة 

دراسة إبراهيم عبد الكريم  بعناوان:"دور وساا ل اإلعاالم فاى تنمياة       

والتاااى 2007الاااوعى بالمشااااركة السياساااية لااادى طالباااات الجامعاااة"  

لمشااركة  أشارت أبرز نتا جها إلى: أن أهم المعوقاات التاى تحاد مان ا    

 (  3 27السياسااية للطالبااات تتمااال فااى ضااعف الااوعى السياسااى      

 (  بعض الماااهر السالبية فاى    6 16تعدد مااهر الفساد السياسى 

 (  تفاااوق وساااا ل اإلعاااالم الجمااااهيرى   8 14العملياااة االنتخابياااة 

 ( علااى وسااا ل االتصااال   2 22وفااى مقاادمتها التليفزيااون بنساابة     

حفياازهم هلااى أهميااة المشاااركة فااى  الشخصااى فااى دفااع المبحااوىين وت 

  .صنع القرار السياسى من خالل عملية التصويت االنتخابى 

دراسة محمد عبد الشافى أحمد "الملص  الدعا ى  االنتخابى وبالةاة  

  أشاارت الرساالة إلاى     2007اإلقناع فى الحملة الر اسية الفرنسية" 

 أن الملصااا  الااادعا   االنتخااااب  لااايس مجااارد ورقاااة تلصااا  علااا       

الجدران وإنما يعد من أهم األدوات الر يسة الت  يستخدمها ويساتطلها  

أي مرشاااح خاااالل فتااارة االنتخاباااات والسااايما االنتخاباااات الر اساااية   

نارًا لما يقوم به الملص  من تروين لصورة المرشح بين المواطنين 

لترساايخ صااورة اهنيااة إيجابيااة  ماان خااالل مااا يحويااه الملصاا  ماان      

صااورة  وخلفيااة  وشااعار انتخاااب   ولوجااو"   مكونااات أساسااية ماان " 

وتؤدي دورًا مهمًا ف  تكوين فكرة مسابقة لادى الناخان لهاذه الرساالة      

 المر ية.  

 Ynda Kaidدراساااااة يونااااادا كياااااد لااااا  ومونيكاااااا بوساااااتلنس 
Lee&Monica Postelnicu     بعناااوان:" الدعاياااة السياساااية فااا

دور  تناولاااات هااااذه الدراسااااةم".2004االنتخابااااات األمريكيااااة لعااااام 

الدعايااة السياساااية والوسااا ل المتبعاااة فيهاااا بااين أطاااراف االنتخاباااات    

األمريكيااة  وكياااف كاااان لهاااذه الوساااا ل تاااأىير مباشااار علاااى الناخااان  

األمريكاااى  وقاااوى الضاااطط المختلفاااة  وتحليااال الخطااااب الااادعا ى       

وتوصالت إلاا   ومضامون هاذه الوسااا ل  علاى مادى فتاارة االنتخابات     

رت سااا دة كشااكل ماان أشااكال االتصااال   أن الدعايااة التلفزيونيااة اسااتم 

المهمة ف  االنتخابات الر اسية  وكذلك تزايدت أهمية  االنترنات فا    

 الحملة االنتخابية.

بعنوان:" ترتين أو لويات وسا ل  , Yaung Min دراسة  يانن مين 

اإلعاااالم وتاااأىير اإلعاااالن السياسااا  وأخباااار وساااا ل اإلعاااالم فاااا         

. وهاى  2003 "2002تكسا  ف  عاام  االنتخابات التمهيدية  لوالية 

دراسااة مسااحية تتبعاات  الموضااوعات التااى تناولتهااا  وسااا ل اإلعااالم   

األمريكيااة حااول االنتخابااات التمهيديااة  لواليااة تكسااا    مرتبااة هااذه   

الموضااعات وماارات تكرارهااا طااول فتاارة االنتخابات وتوصاالت إلاا   

فااى  أن هنااا  دورًا فعااااًل لضشااخاص الااذين ينوبااون عاان المرشااحين    

القيااام باابعض المهااام  فااى حمالتهاام اإلنتخابيااة   وأن تحلياال البيانااات    

المقدماااااة والنتاااااا ن األولياااااة هاااااى دعااااام متحياااااز للمرشاااااح المتقااااادم  

 فاإلحصاا يات التا  تعرضاها الوساا ل المحلياة يكاون لهاا تاأىير مهاام         

ف  كيفية استقبال الجمهاور للمرشاحين  وأن الجمهاور يؤياد المرشاح      

خصيته وخبرته كما اتضح أن استراتيجية مهاجماة  وفقًا لمؤهالته وش

المرشح لمنافسيه يمكن أن تاؤىرفقط فاى حالاة تقاديم الحلاول للمشااكل       

والقضايا التى تاطارح علاى السااحة كما توصالت الدراساة إلاى أهمياة        

 أن يتميز المرشح بالخبرة والنزاهة وامتال  الاقافة السياسية.

دراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكوت وشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  

Scott.Althous,Nordulli&Dorom.Shaw  ": بعناااااااااااااااااااااااوان

. 2002 " 2000 -1972المرشااحون النتخابااات الر اسااة ماان عااام  

وهااى دراسااة مسااحية تتبعيااة تناولاات دور وسااا ل اإلعااالم فااى دعاام       

  وحتااى 1972المرشااحين النتخابااات الر اسااة األمريكيااة منااذ عااام     

وكياف أىارت هاذه الوساا ل مان خاالل تناولهال          2000انتخابات عاام 

رشاحين  وبارامجهم  وجاوالتهم االنتخابياة  وتوصالت      لشخصيات الم

إلااا  أن الدراساااات الحديااااة تركاااز علااا  تاااأىير الحماااالت االنتخابياااة  

الر اسااية  وان الحمااالت االنتخابيااة واإلعااالن عنهااا يااؤىر فاا  تطيياار   

اهتمامااات وأنماااص ساالو  الناااخبين وأن المرشااحين اليتعاااملون مااع      

واحاد  مماا يتطلان المزياد مان      الدوا ر والمناط  االنتخابياة بمساتوى   

االهتمااام االنتخااابى بكاال الاادوا ر  وأن عااددًا محاادودًا ماان المرشااحين  

لديهم القدرة على القيادة االنتخابية  فالزيارات الميدانياة تتطلان قياادة    

انتخابية لديها المهرات والقادرة علاى مشااركة الجمااهير اهتمامااتهم       

 ل اإلعالم المحلياة لماال   مع ضرورة استعانة المرشحين بتططية وسا

 هذه الزيارات.  

دراسة إيمان جمعة  بعنوان:" حدود تأىير التططية اإلعالمية لمجلاس  

الشاااعن علاااى صاااورته الذهنياااة وانعكاسااااتها علاااى المشااااركة فاااى       

وتوصالت إلاى أن مشااركة األفاراد فاى       2000االنتخابات البرلمانياة  

همها البيئة السياساية   الحياة السياسية واالنتخابات تحدده عوامل من أ

وأن ضعف الاقافة السياسية لدى الجمهور انعكس سالبًا علاى السالو     

االنتخااابى  ودعاام المرشااحين  وأكاادت الدراسااة علااى أهميااة التططيااة   

اإلعالمية ومهنية القا مين باالتصال فاى وساا ل اإلعاالم ووضارورة     

هااام  تااأهيلهم للتططياااة البرلمانيااة  وعقاااد دورات تدريبيااة متواصااالة ل   

وأيضااا ضاارورة أن تكااون هنااا  مدونااة ساالو  مهنااى ودلياال عماال       

أخالقاااااى للتططياااااات اإلعالمياااااة للمجرياااااات البرلمانياااااة  وتططياااااة    

 االنتخابات.

وتؤكد الدراسة على أهمية وسا ل اإلعالم سواء التقليدية أو ما يطلا   

عليه اإلعالم الجديد أو البديل  أو ما اصطلح علاى تساميته بمصاطلح    

ة االفتراضاااية فاااى تااادعيم مشااااركة الماااواطنين فاااى إدارة الديمقراطياا 

الشئون العامة  التى تعد أهم ملمح المجتماع الحاديث التاى تميازه عان      

المجتمااااع التقلياااادى  كمااااا أنهااااا تعااااد أحااااد أهاااام عناصاااار الممارسااااة  

الديمقراطية  حيث يشهد العاالم اتن تطاورًا ساريعًا فاى اتجااه توسايع       

 نطاق المشاركة السياسية.

 ر المعرفى للدراسة:اإلطا

 اإلعالم البديل: 

اإلعالم البديل أو اإلعالم الجديد هو الذي يقوم على تدف  المعلوماات  

عبر شابكة االنترنات والهااتف الجاوال و يطلا  علاى اإلعاالم الجدياد         

العديد من المسميات والمصطلحات ومنها: اإلعالم الرقما   اإلعاالم   

وساااا ط المتعاااددة  اإلعاااالم   التفااااعل   إعاااالم المعلوماااات  إعاااالم ال   

(  اإلعاالم  Online Mediaالشبك  الحا  علاى خطاوص االتصاال       

 Hyper(  واإلعاااالم التشااعيب     Cyber Mediaالساايبرون     
Media .) 

ويمكن تعريف اإلعالم الجديد بأنه هو العملياة االتصاالية الناتجاة مان     

لمتعاددة   اندمائ ىالىة عناصر هى  الكمبيوتر  والشابكات والوساا ط ا  



(115-98    صفحة2  عدد 3  مجلد 2106أكتوبر   6المجلة العلمية لجامعة  ,إسماعيل إبراهيم   

 

106 

 

ولإلعالم البديل وسا له وأدواتاه   وها  تازداد تنوعاًا ونماوًا وتاداخاًل       

مع مرور الوقت  ومن هذه الوسا ل: المحطات التلفزيونية التفاعلياة   

والكاباااال الرقماااا   والصاااااحافة اإللكترونيااااة  ومنتااااديات الحاااااوار      

والماادونات  والمواقااع الشخصااية والمؤسساااتية والتجاريااة  ومواقااع     

ات االجتماعية  ومقاطع الفيديو  واإلااعاات الرقمياة  وشابكات    الشبك

المجتمااااع االفتراضااااية  والمجموعااااات البريديااااة   باإلضااااافة إلااااى     

الهواتااف الجوالااة التاا  تنقاال اإلااعااات الرقميااة  والبااث التلفزيااون        

التفاعل   ومواقع االنترنت  والموسيقى  ومقاطع الفيديو  والمتااجرة  

لجويااة  وحركااة الطيااران  والخاارا ط الرقميااة    باألسااهم  واألحااوال ا

 ومجموعات الرسا ل النصية والوسا ط المتعددة.

 ويتميز اإلعالم الجديد بالعديد من الخصا س ومنها:

التفاعلية: حياث يتباادل القاا م باالتصاال والمتلقا  األدوار  وتكاون       -1

 ممارسة االتصال ىنا ياة االتجااه وتبادلياة  وليسات فا  اتجااه أحاادي        

 بل يكون هنا  حوار بين الطرفين.

الالتزامنياااة: وهااا  إمكانياااة التفاعااال ماااع العملياااة االتصاااالية فااا    -2

 الوقت المناسن للفرد  سواءًا كان مستقباًل أو مرساًل.

المشاااركة واالنتشااار: يتاايح اإلعااالم الجديااد لكاال شااخس يمتلااك         -3

 أدوات بسيطة أن يكون ناشرًا يرسل رسالته إلى اتخرين.

لحركاااة والمروناااة: حياااث يمكااان نقااال الوساااا ل الجديااادة بحياااث     ا -4

تصاااااحن المتلقاااا  والمرساااال  مااااال الحاساااان المتنقاااال  وحاساااان      

االنترناااات  والهاااااتف الجااااوال  واألجهاااازة الكفيااااة  باالسااااتفادة ماااان  

 الشبكات الالسلكية.

الكونية: حيث أصبحت بيئة االتصال بيئة عالمية  تتخطى حاواجز  -5

 ة.الزمان والمكان والرقاب

اناادمائ الوسااا ط: فاا  اإلعااالم الجديااد يااتم اسااتخدام كاال وسااا ل        -6.

االتصااال  مااال النصااوص  والصااوت  والصااورة الاابتااة  والصااورة  

 المتحركة  والرسوم البيانية ىنا ية وىالىية األبعاد ....إلخ.

.االنتباااه والتركيااز: نااارًا ألن المتلقاا  فاا  وسااا ل اإلعااالم الجديااد  -7

اختيااار المحتااوى  والتفاعاال معااه  فإنااه يتميااز    يقااوم بعماال فاعاال فاا  

بدرجة عالية من االنتباه والتركيز  بخالف التعر  لوسا ل اإلعاالم  

 التقليدي الذي يكون عادًة سلبيًا وسطحيًا.

التخااازين والحفاااظ: حياااث يساااهل علاااى المتلقااا  تخااارين وحفاااظ       -8

الرساااا ل االتصاااالية واساااترجاعها  كجااازء مااان قااادرات وخصاااا س 

 ذاته.الوسيلة ب

وتتاايح وسااا ط اإلعااالم الجديااد إمكانيااات ها لااة للتواصاال واالتصااال     

االجتماااع  كمااا هااو الحااال فاا  خاادمات الهاااتف المحمااول والشاابكات  

وعلا  الارةم مان أن     Face bookاالجتماعياة علا  اإلنترنات ماال     

اإلنترناات ليساات الماااال الوحيااد علاا  وسااا ط اإلعااالم الجديااد إال أنهااا  

الر يساا  لوصااف هااذا الاانمط ماان اإلعااالم        كاناات ومازالاات الساابن  

 بالجديد.

  فعملياة  Multimediaواإلعالم الجديد أيضا هو إعالم مالت  ميديا 

إنتائ وتوزيع ومطالعة المواد المكتوباة والمساموعة والمر ياة أصابح     

أسااهل ماان أي وقاات مضااى باال وأصاابح الشخصااية الممياازة لإلعااالم    

 الجديد .

ين وساا ل اإلعاالم البديلاة والحركاات     "ويعتقد أنه توجد عالقة قوية با 

والجماعات النشطة بمعنى أن وسا ل اإلعالم البديلاة تقاوم بادور مهام     

فاا  تعلاايم وتحريااك النشااطاء  وأن النشااطاء يشااكلون قطاعااًا مهمااًا اا    

داللاااة مااان جمهاااور هاااذه الوساااا ل. وعلاااى سااابيل المااااال  توضاااح        

حتجااااائ الدراسااااات أن الصااااحافة البديلااااة ال تقااااوم فقااااط بتااااأخير اال   

بشااكل يااؤدي إلااى التعاااطف  وتساالط   Social Protestاالجتماااع  

  2014ضااواًء إيجابيااًا علااى النشااطاء".  د. شااريف درويااش اللبنااان  

 اإلعالم البديل صوت النا (.

 شبكات التواصل االجتماعى:

إن   فاايس بااو  ( و   تااويتر( و  يوتيااوب(  و   فليكاار( هاا  مجاارد     

ها مئات الماليين حول العاالم لتباادل   نماائ لشبكات اجتماعية يستخدم

ونشر الصور  فليكار( ومقااطع الفياديو  يوتياوب( أو لتباادل األخباار       

والنصوص القصيرة كماا هاو الحاال فا   تاويتر(. كماا توجاد اتالف        

المتخصصااة فاا   -األقاال شااهرة  -ماان الشاابكات االجتماعيااة األخاارى 

 مجااااااالت محااااادده مااااان حياااااث المحتاااااوى أو الجمهاااااور المساااااتخدم  

 وتوفرالشاابكات االجتماعيااة وتطبيقااات اإلعااالم الجديااد  لمسااتخدم     

اإلنترنااات األدوات التااا  تسااااعدهم علااا  مشااااركة بعضاااهم الااابعض   

 والعمل معا .

وأصااابحت قاااوة التاااأىير التااا  يمتلكهاااا مساااتخدمو اإلنترنااات ووساااا ل 

اإلعالم الجديد عالمية وتجاوزت بالفعل حدود الدولة الت  يعيش فيهاا  

نترنت  وهذا جعل من مواقع التواصل االجتمااع  أدوات  مستخدم اإل

قوياااة وماااؤىرة فااا  الكايااار مااان أوجاااه اإلعاااالم والتااا  منهاااا المجاااال   

السياس   والمجال الاقافى  فلقد أصبحت مواقع التواصل االجتمااع   

بأدواتها العصرية تعط  مؤشر لمدى رضا الجمهاور عان أي فعالياة    

األمياااارة سااااماح فاااارئ عبااااد  د. أو نشاااااص سياساااا  أو ىقااااافى يقااااام .  

رؤياة مان واقاع السالوكيات االتصاالية         اإلعالم الجديد2014الفتاح 

اإلخااوان المساالمين قباال وفاا  أعقاااب ىااورة الخااامس    جماعااة لشااباب 

 .والعشرين من يناير(

 انتخابات النقابات والكيانات الاقافية:

تنضااوي النقابااات والكيانااات الاقافيااة تحاات مالااة المجتمااع الماادن         

ذي تشطل دراسته مساحة ر يسية من التفااعالت الجارياة فا  الانام     ال

السياسااية وف  مختلااف الاادول المتقدمااة منهااا والنامية يوجااد المجتمااع  

المااااادن  المتماااااال فااااا  الجمعياااااات التطوعياااااة أو األهلياااااة أوةيااااار    

الحكوميااة وهو مااا يطلاا  عليااه أحيانااا القطاااع الاالااث.   علاا  الاادين     

 (2010هالل 

لمجتمااع الماادن  أحااد المفاااهيم التاا  تتباااين التعريفااات   ويمااال مفهااوم ا

إل "مجموعة من التنايمات التطوعياة  -يشير بشكل عام-بشأنه ولكنه

المستقلة نسابيا  التا  تماض المجاال العاام باين األسارة والدولاة لتحقيا           

مصااالح أفرادهااا  أو تحقياا  منفعااة جماليااة للمجتمااع ككاال ومن بينهااا   

ت الاقافياااة وهااا  فااا  الاااك ملتزماااة بقااايم     باااالطبع النقاباااات والكياناااا  

ومعااااييراالحترام والتراضااا  واإلدارة السااالمية للتناااوع والخاااالف.   

 (.2000أمان  قنديل  

وانتخابات اتحاد الكاتاب مالها مال أى انتخابات كانت  هى اساتحقاق   

ديمقراطااى أصاايل ياتاايح للناااخبين اختيااار ماان يمااالهم أو يتااول ى إدارة     

وفاا  طاارق وأسااالين دسااتورية وقانونيااة تساامح   شاائونهم ومصااالحهم

بااإنزال اإلرادة الحاارة الحقيقيااة للناااخبين  وتفاار  حقوقااًا وواجبااات    

باااين األطاااراف كلهاااا فاااور إقرارهاااا  مااان خاااالل اختياااار الجمعياااات   

 العمومية للمجالس التى تتولى إدارة تلك الكيانات.

بااات  القواعااد واالجااراءات القانونيااة التااى جاارت علااى أساسااها انتخا     

 التجديد النصفى التحاد الكاتاب:

( طبقاا  2015جرت انتخابات التجديد النصفى التحاد الكاتاب  ماار  

لساانة  65القاانون رقام   لال حاة النااام األساسا  التحااد الكاتااب  وهاو       

بخصاااوص انشااااء اتحااااد الكتااااب وقاااد صااادر فاااى الجريااادة       1975

لقااانون والمعاادل بموجاان ا  1975يوليااة لساانة  31الرساامية فااى يااوم 

 .1978لسنة  19رقم 

مناه علاى أن"  يتكاون مجلاس االتحااد مان        32حيث ناس فاى الماادة    

ةلبياة  ىالىين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومياة بااالقتراع الساري باأل   

المطلقااة  وإاا زالاات عضااوية أحااد أعضاااء المجلااس أو أكااار أو خااال  

مكانه حل محله وللمادة الباقياة مان العضاوية المرشاح الحاصال علاى        

أكاااااار األصاااااوات فااااا  يخرانتخاباااااات أجريااااات لعضاااااوية مجلاااااس   

االتحاد وهكااذا فااإاا كااان عاادد األماااكن الشاااةرة فاا  مجلااس االتحاااد    

دعيات الجمعياة العمومياة خااالل    خمساة فاأكار ولام يوجاد مان يشاطلها       

خمساااة عشااار يوماااا مااان تااااريخ خلوهاااا النتخااااب أعضااااء للمراكاااز    

 الشاةرة يكملون مدة األعضاء الذين حلوا محلهم ".

س  " ينتخان مجلاس االتحااد فا  أول اجتمااع لاه بعاد انعقااد           33مادة  

الجمعية العمومية مان باين أعضاا ه ر يساا ونا باا للار يس وساكرتيرا        

 ا للصندوق والك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم .عاما وأمين

س "   إاا خااال مكااان نا اان الاار يس أو السااكرتير أو أمااين        34مااادة  

الصاندوق ألي ساابن انتخان مجلااس االتحااد ماان يحال محلااه فاا  أول     

 اجتماع له ".

س "   مدة العضاوية ألعضااء مجلاس االتحااد أرباع سانوات         35مادة  

نصف األعضاء ف  نهاية السنة الاانياة    ويقترع على إسقاص عضوية

 ويجوز تجديد العضوية ألكار من مرة ".

تحااد والعماال  س "  ال يجااوز الجماع باين عضااوية مجلاس اال       36ماادة  

 .باالتحاد بأجر"
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فتح االتحاد أبواب الترشيح النتخابات التجدياد  وبناء على هذا القانون 

ٌفاتح بااب التناازل    فبرايار  و  25إل  األربعاء  21النصف  من السبت 

مااار  واشااترص لحضااور    2فبراياار إلاا  االىنااين    26ماان الخماايس  

الجمعيااة العموميااة أن يكااون العضااو مسااددا لالشااتراكات حتاا  عااام     

ووضااااع عاااادة شااااروص للترشااااح  وهااااى أن يكااااون مساااادًدا     2015.

  وأن يمض طلن الترشح بنفساه علاى النماوائ    2015لالشترا  حتى 

 عضًوا.  86ووصل عدد المرشحين إلى المعد بسكرتارية االتحاد    

 (:2015أهمية انتخابات التجديد النصفى التحاد ٌكتاب مصر  

مرشاحا   86شهدت انتخاباات التجدياد النصاف  والاذي تباارى خاللهاا       

مقعدًا فى انتخابات التجدياد النصاف  لمجلاس إدارتاه      15تنافسوا على 

 حااااارب 2015ماااااار  27التااااا  جااااارت وقا عهاااااا ياااااوم الجمعاااااة    

وكتل انتخابية رافقتها شعارات طناناة  وبياناات   « تربيطات» ودعاية

صاااخبة حااول أهميااة االتحاااد  والمشاااكل التاا  يعااان  منهااا  وساابل        

حلهااا  و مااع هبااوب رياااح التطيياار فاا  المجتمااع فاا  أعقاااب ىااورتين     

شااعبيتين  كااان البااد أن تضااخ فاا  شاارايينه دماااء جدياادة  تجعاال منااه     

يحفاظ لكتابهاا كارامتهم مان الساقوص      اتحادًا قويا يلي  بمكاناة مصار  و  

ف  براىن العزلة واالكتئاب ويساعدهم من أجل العايش فا  ظال حيااة     

 يمنة.

وقااد اعتااذر عاادد ماان كبااار الكتاااب عاان دخااول المعركااة االنتخابيااة        

ابتعادًا عن جو االنقسام والصراعات الذى فار  نفساه علا  العملياة     

تهامااات بالخلاال  االنتخابيااة وأىيرت داخاال مجلااس اإلدارة وخارجااه ا   

اإلداري واألخونااة والتطبيااع  وفشاالت محاااوالت للتوفياا  بااين اتراء   

بعيااادًا عااان احتااادام الخالفاااات..وتركزت الدعاياااة االنتخابياااة ساااس فااا      

األةلن سس عل  القاهرة واإلسكندرية  باعتبار كم األصاوات ألدبا هاا    

وإن اعتمااادت المعركاااة فااا  عمومهاااا علااا  األقااااليم الاقافياااة  وعلااا   

تكتالت العصابية.. كماا تقادم للترشايح أساماء لام يساب  ترشاحها فا           ال

الااادورات الساااابقة  باإلضاااافة إلااا  مجموعاااة مااان أعضااااء المجلاااس   

الرافضين للتكتالت  واتهامات الميال إلا  تكويناات عصابية وطا فياة      

 وسياسية خارئ االتحاد.  

كما تواضعت برامن المرشحين  فاقتصرت عل  ما سب  تقديماه فا    

ابات الماضية  عدا البرامن الت  تحااول كسان األصاوات دون    االنتخ

 إمكانات حقيقية. 

ومن هنا تأتى أهمية دراسة هذه المعركة االنتخابية وأساالين الدعاياة   

المسااتخدمة فيهااا   وكيااف ساااهمت فااى أحااداث التطيياار المنشااود فااى     

مجلااس إدارة اتحاااد كتاااب مصاار  الااذى باادوره سااوف يرساام سياسااة    

ىقااافى شااعبى مصاارى خااالل الفتاارة المقبلااة  والااذى    ودور أهاام كيااان

عضاوا حتاى أخار إحصااء ٌنشار قبال        2388يصل عدد أعضا ه إلاى  

 27انعقااد الجمعيااة العموميااة وإجااراء انتخابااات التجديااد النصاافى فااى  

  واالهتمام بانتخابات مجلس إدارة اتحااد كاتااب مصار    2015 مار 

نيابيااة  ألن مجلااس  يجاان أن يكااون كاالهتمااام بانتخابااات المجااالس ال   

اإلدارة أو ماان يقااود ساافينة االتحاااد يقااود فكاار وىقافااة ويوجااه الاارأى      

العام  ومن ىم يجن أن يكون هنا  تطيير وتطوير فى المناومة التا   

 تديره.

 الدعاية االنتخابية:

أساااالين التاااروين والتساااوي     –مناااذ نشاااأتها   –عرفااات االنتخاباااات  

لعقل والوعى الجمعياين  فاى   للمرّشحين  أى عرفت الدعاية وتوجيه ا

هاادف مباشاار يسااعى إلااى جمااع أكباار عاادد ماان المؤياادين بمااا يضاامن    

الفااوز للمرشااح  لتااال الحمااالت االنتخابيااة هاادًفا للمرّشااحين وسااوًقا     

بشاكل مباشار أو ةيار     –را جة لإلعالميين  وسلعة يتلّقاهاا النااخبون   

نااة ليتحّركااوا نحااو صاانادي  االقتااراع محّققااين رةبااة ماكي      –مباشاار 

الدعايااة األنجااح واألقااوى ماان بااين ماكينااات المرّشااحين المختلفااين        

وربمااا يكاااون فهااام اساااتراتيجيات الدعاياااة االنتخابياااة وطااارق عملهاااا  

محماد   وسيلة مهمة لتحجيم ساطوتها وسايطرتها علاى عقال الناخان.      

"وساا ل وأساالين األتصاال فاى      1986كمال عبد الارؤوف القاضاى   

 .الدعاية األنتخابية فى مصر(

أشااكال الدعايااة االنتخابيااة فااى انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد     *

 كاتاب مصر:

 الشعارات والرموز االنتخابية:

بالرةم من أن العاالم بادا يطاور العملياة االنتخابياة باساتخدام التقنياات        

المتطااورة مااال الكمبيااوتر وشاابكة االنترناات إال إننااا مازلنااا نتمسااك        

وتعد الرموز أفضل أساالين الدعاياة    ةبالشعارات وبالرموز االنتخابي

عند مخاطبة الجماهير وكسن ىقتها وتأييدها  ويري والتار ليبماان أن   

الرموز وسيلة لخل  عاطفاة التضاامن والساتمالة الجمااهير فا  نفاس       

   الشعارات والرموز االنتخابية(.  1989الوقت.  صفوت العالم 

طة   يسااهل وتباارز اهميااة الشااعارات فاا  أنهااا صاايطة مباشاارة وبسااي    

إدراكها وحفاها بالنسبة للفرد العادي مان النااخبين  ويمكان بتحليلهاا     

ودراساااااتها تحدياااااد األهاااااداف الر يساااااية للقاااااا م بالدعاياااااة ورةم أن  

الشعارات ترتبط ارتباطًا وىيقًا باإلنتخابات إال أنهاا أيضاًا تلعان دورًا    

كبياااااارًا فااااااى الحركااااااات السياسااااااية واالجتماعيااااااة والمااااااااهرات     

امات  وقااد تجلااى الااك فااى ىااورات الربيااع العربااى  حيااث     واالعتصاا

 استخدمت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل االجتماعى.

وقااااد تجّلااااى الشااااعار كإحاااادى الساااامات الممياااازة ألحااااداث الخااااامس  

والعشاارين ماان يناااير  حيااث هتااف الشااباب المصااري فاا  أول أيامهااا  

وشاعاراتهم   الشعن يرياد إساقاص النااام" ىام تتابعات ناداءاتهم       بشعار "

 .ف  لطة عربية سليمة
وإاا كاناات دراسااة الشااعار تسااهم فاا  توصاايف العالقااات القا مااة بااين   

التركيبة االجتماعياة والتركيباة اللطوياة لتحليال التطيارات المجتمعياة        

فقااد أصاابحت الشااعارات ساامة أساسااية ماان ساامات الحياااة السياسااية        

 حيث واظّ اف  ينااير وتاداعياتها   25واالجتماعية ف  مصر منذ أحداث 

الشااعار للتعبياار عاان الرةبااة فاا  رحياال الناااام السياساا  والتركيبااة       

 .االجتماعية ةير العادلة
والاذي يلضّخاس فا  كلماات      ويمال مضمون الشعار أحد أهم مكوناتاه   

قليلة وحالة عامة شاملة. كما يعد الشاعار ترجماة مختصارة ومباشارة     

راتيجية الدعاياة  لمرحلة محددة أو هدف تكتيكا  معاين فا  إطاار إسات     

المسااتهدفة  فالشااعار يصااور الفكاارة الدعا يااة المطلوبااة ويعباار عنهااا    

بأقصاااى درجاااة مااان الفاعلياااة والوضاااوح واالختصاااار  فضاااًلا عااان     

الموساايقى الساامعية والبصاارية التاا  تساامح بسااهولة ترديااده وتكااراره   

 .وزيادة درجة تأىيره وتذكره
 أهداف برامن الحمالت االنتخابية للمرشحين:

تكوين صورة إيجابية للمرشح لدى الناخبين  باعتبار الاك خطاوة    -1

أولى على طري  كسن تأييد الناخبين واستمالتهم للتصاويت لصاالحه   

 فى المحصلة النها ية.
كسن تأييد األشخاص المؤىرين فاى المجتماع االنتخاابى  وعنادما      -2

يسااتطيع المرشااح الوصااول لهااؤالء وكساان تأيياادهم  يكااون قااد حقاا     

 همة فى أهداف برنامجه االنتخابى.خطوة م

إقناع جمهور الجمعياة العمومياة بالبرناامن االنتخاابى  وهناا الباد        -3

ماان عاار  البرنااامن االنتخااابى بمضاامون شااامل وواضااح ومقنااع       

وبأسلوب سلس ومفهوم للجميع  ومن الضرورى أن يكاون البرناامن   

ة  ومحققااًا ملبيااًا الهتمامااات الناااخبين  ومشاابعًا الحتياجاااتهم األساسااي   

 (.1989لتطلعاتهم الحالية والمستقبلية.   محمود يوسف 
مواجهاة الدعايااة المضااادة  قااد تطلاا  الدعايااة االنتخابيااة المضااادة   -4

لمرشح معين مضامين اات طاابع عدا ى تساتهدف النيال مان سامعته      

ومكانته  مال استخدام الشا عات والتروين ألخبار ومعلوماات كااباة    

المرشاح  وإرباا  برنامجااه وحملتاه االنتخابيااة  أو     بهادف التاأىير فااى  

التأىير فى الرأى العام ومحاولة إحداث تأىير فى المواقف.   دورياس  

 (.1999جريبر 

 تحليل مضمون الوسا ل الدعا ية:

 الشعار أو الشارة:

الخااااااص بالحملاااااة الدعا ياااااة   Sloganتحدياااااد الشاااااعار الر يسااااا    

جملااة قصاايرة تتضاامنها كاال االنتخابيىاة مهاام جاادا  وهااو عبااارة عاان  

وسااا ل الدعايااة الخاصااة بالحملااة  وهاا  تتساام بااالتركيز والتلخاايس      

واالختصار  بحيث تمال خالصة فكر وأسلوب ومنهن عمل صاحن 

 ( 2004أو الجهة المنامة للحملة.   صفوت العالم 

الك أناه يمكان بتحليال الشاعارات     وتحليل الشعار أو الشارة مهم جدا  

ألهااداف الر يسااة ألصااحابها  حيااث أن الشااعارات   ودراسااتها تحديااد ا

 ه  تعبير موجز يلخس أهداف المرسل  .

حملااات بعاااض المطبوعاااات ووساااا ل الدعياااة المساااتخدمة فااا      وقاااد 

انتخابات اتحاد الكاتاب شعار أو شاارة اتحااد الكاتااب  وهاو عباارةعن      

اسام اتحااد الكاتاااب بااللون األحمرعلاى مجموعااة مان األوراق باااللون      

عليها ريشة طا ر بااللون األساود تتقااطع ماع دا ارة برتقالياة       األبيض 
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اللااون تنتهااى بحااواف حمااراء  ويجاورهااا مجموعااة خطااوص حمااراء    

متتاليااة ترمااز لخااوص الكتابااة   وأساافل هااذا التكااوين مجساامات لمبااانى 

وبها مأانه  وعلى هذه المجسمات كتن باألبيض اتحاد ٌكتااب مصار    

 ء. وكل هذا التكوين على أرضية زرقا

بينمااا خلاات بعااض وسااا ل الدعايااة ماان شااعار االتحاااد  واكتفااى فيهااا     

األعضااااء باالسااام والااارقم وبيانااااتهم فقاااط  ووصااالت نسااابة مااان لااام     

  مااان إجماااالى 25يساااتخدموا شاااعار أوشاااارة اتحااااد كاتااااب مصااار   

   من وسا ل الدعاية شعار االتحاد.75المرشحين  بينما حملت 
 

ية االنتخابية التيي اسيتخدمها   أهم وسائل و أساليب الدعا( 4جدول )

 المرشحون

 

 
أشااكال الدعايااة االنتخابيااة المسااتخدمة فاا  انتخابااات التجديااد النصاافى  

 :2015مار  27التحاد ٌكتاب مصر 

ف  انتخاباات التجدياد النصافى التحااد ٌكتااب مصار التا  أجريات فا           

وخااالل شااهرين اسااتخدمت كاال أشااكال الدعايااة       2015مااار   27

حدياااة  التاا  لاام تسااتخدم ماان قباال  وإن كاناات معااام  القديمااة منهااا وال

 (4أشكال الدعاية أشكااًل تقليدية فقيرة فى الشكل والمضمون جدول 
 

 أ ـ التجمعات الخطابية:

 ( 3 19إضافة إلى العالقات الشخصاية التاى كاان لهاا دورًا كبيارًا      

 (  حيااث التقااوا  2 16لجااأ المرشااحون إلاا  التجمعااات االخطابيااة    

عيااة العموميااة فاا  ناادوات نااماات خصيصااًا لضعضاااء      أعضاااء الجم

جماعااة الجياال الجديااد التاا  فتحاات سااواء فااى مقاار االتحاااد أو نامتهااا 

  حيث حرصات التياارات المختلفاة علاى      أبوابها لعشرات المرشحين

عاار  وجهااات نارهااا فااى القضااايا والمشاااكل المطروحااة  ولكاان      

ضااادة فاا  معااام هوانتشااار االتهامااات واالتهامااات الم الالفاات للنااار

هااذه التجمعااات.. اتهامااات بالخلاال اإلداري واألخونااة والتطبيااع  فهااذا  

متهم باالوالء للتطارف واالرهااب واا  ماتهم بالتواصال ماع األعاداء        

الصااهاينة والجميااع ممسااو  بأشااكال ماان الفساااد.. والمتضاارر فاا         

النهاية هاو أدبااء مصار الاذين تشاوه شاكلهم أماام الارأي العاام وفقادوا           

 من رصيدهم أمام الناام السياس .  كايرا 

 :ب ـ الراديو والتليفزيون

وفاااا  انتخابااااات التجديااااد النصاااافى التحاااااد  الكاتاااااب كااااان الراديااااو    

والتلفزيااون مااان وسااا ل الدعاياااة المسااتخدمة   حياااث ظهرعاادد مااان     

المرشحين للمجلس  والذين ينتمون للتيارات المختلفة عبر المحطاات  

م بالعماال الاقااافى  ومنهااا قناااة النياال     اإلااعيااة والفضااا يات التااى تهاات   

  حاااولوا خاللهااا تقااديم أنفسااهم وجااذب انتباااه   OnT Vالاقافيااة وقناااة 

  (..5 14أعضاء الجمعية العمومية لمساندتهم ف  االنتخابات 

 والمنشور: ج ـ الملصق االنتخابي

بأنواعه الختلفة من أكاار الوساا ل   والمنشور  كان الملص  االنتخاب  

اساتخداما فا  انتخاباات اتحااد الكاتااب ساواء تلاك الملصااقات        الدعا ياة  

التاا  علقاات علاا  الجاادران فاا  أماااكن مختلفااة داخاال وخااارئ مقاار         

االتحاد فى شارع حسان صابرى بالزمالاك  أو فا  األمااكن المحيطاة       

 (   حياث قاام كال    2 16به أو تلك الت  تم توزيعها عل  األعضاء 

الخاصة به  وكانت ةالبياة  مرشح بطباعة بضعة أالف ورقة للدعاية 

أوراق الدعايااة ماان النااوع ةياار الفاااخر  و الااورق رخاايس الااامن         

وبالحجم الصطير الذى وصل إلى حجم الكروت الشخصية فى بعاض  

األحيااان  وكااان بعضااها مجاارد تصااوير  فوتااو كوبى(وبلااونين فقااط      

اإلسود واألبيض ال تحمل سوى اسام المرشاح ورقماه  ومنهاا أوراق     

صااة بالشاااعر محمااد الشااحات  و الاالىااة عشاارة مرشااحا  الدعايااة الخا

 بقا مة تيار التطيير.

واساتخدم اعضاااء يخارون منشااورات مطبوعاة بلااونين ةيار األباايض     

واإلساااود  مااانهم عااازت الطيااارى الاااذى طباااع منشاااوراته علاااى ورق   

أخضر بالون اإلسود  وكذلك وا ل سليم عبا  وسونيا بسايونى التاى   

ملصاقات علاى ورق أحمار اللاون     طبعت أيضا بعض المنشاورات وال 

بحااروف سوداء والشاااعر محمااد ىاباات الااذى طبااع منشااوراته باااللون   

األزرق علاااى ورق أبيض وعااازت الطيااارى الاااذى اساااتخدم اللاااون       

األحمر على ورق أبيض  والجميلاى أحماد الاذى طباع دعايتاه بااللون       

األسااود علااى ورق أصاافر اللااون  وأشاارف الخطياان  الااذى اسااتخدم     

 لى أرضية صفراء.اللون األحمر ع

واليعنى الك أن الملصقات والمنشورات خلت من األنواع الفااخرةأو  

التاااى اساااتخدمت األلاااوان وبمسااااحات مختلفاااة  فقاااد تااادرجت أيضاااا     

المسااحات مان مسااحة الكاارت   واساتخدمها الشااعر أحماد الساندباد         

 وصاافوت 32 وساعيد عباد المقصاود   77 ومساعود شاومان رقاام  2رقام 

سام عار  للعضاو ساحر      10سم ارتفااع و  6 وبمساحات 40زينهم 

 ودعمااار محفاااول رقااام   42 وعاااادل الخطيااان رقااام   29ساااامى رقااام 

( 70سم عر  ومحماد ياس الفيال رقام       10ارتفاع و 8بمساحة 49

  24 ودسااوقى الخطااارى رقاام   10ساام عاار  وارتفاااع   8بمساااحة 

ارتفاع ومسااحة   10سم عر  و9بمساحة 14وىريا عبد البديع رقم 

م التااى اسااتخدمها الشاااعر محمااد رطياال  ساا 12عاار  وارتفاااع 5 8

 وكاان االخاتالف باين ملصاقه أو منشاوره وباين المنشاورات        68رقم 

الساابقة أنهااا كلهااا كانات مطبوعااة ماان وجاه واحاادن أمااا هاو فقااد جاااء     

ملصااقه مطبوعااًا ماان الااوجهين حماال الوجااه األول صااورة لااه احتلاات  

نصااف المساااحة إضااافة إلااى اساامه ورقمااه  وعاادة جماال دعايااة لااه        

حمل الوجه الخلفاى سايرته الذاتياة وأعمالاه الشاعرية ماع صاورة لاه         و

 بحجم صطر فى دا رة.

فقااد اسااتخدم ملصااقا باااأللوان أيضااا    50أمااا عماارو عبااده دياااب رقاام   

سام عار   مطباوع مان وجاه واحاد         14سام ارتفااع و   10بمساحة 

ملصااقا أو منشااورا ملونااا بارتفاااع     27واسااتخدم سااامح العلااى رقاام    

سم ارتفااع  8خدم فرئ مجاهد منشورا بمساحة واست9سم وعر 15

فساااااتخدم  67عاااار   أمااااا الشاااااعر محمااااد البهنساااااوى رقاااام   16و

سم  واستخدمت الشاعرة نجوع عباد   19وارتفاع 14منشوراعر  

ارتفااع    20سام عار  و   15منشاورا أكبار بمسااحة     82العال رقام  

وكان أكبر المنشورات الملونة حجماا  واألقارب إلاى معناى المنشاور      

  فقاد جااء   56عيد عن معنى الملص  الخاص بأشارف عاامر رقام   والب

من أربع صفحات باأللوان  جاءت الصفحة األولاى فاى شاكل ةاالف     

يحمل صورته واسم اتحاد الكاتاب وعلم مصر واسم المرشح ورقمه  

والصافحة الاانياة والاالااة شااملت الوظاا ف والمؤلفاات والمشاااركات       

عضاو اتحااد الكاتااب رشاحت      والطالف األخير حمال عباارة" الزميال   

نفسااى لعضااوية مجلااس اإلدارة ماان أجاال نقابااة حقيقيااة وقااادرة علااى     

 حماية كتاب مصر إبداعيًا واجتماعيًا" ىم رقم هاتفه للتواصل.

وياارتبط بالملصاا  االنتخاااب  الالفتااات االنتخابيااة   والتاا  اسااتخدمت   

أيضا ف  أماكن مختلفة ف  مقار اتحااد الكاتااب بشاارع حسان صابرى       

أو خارجااه وعلااى أعماادة اإلنااارة بالشااارع وعلااى واجهااات المبااانى       

المجاااااورة  وأسااااعار الالفتااااات اإلعالنيااااة تقاااادر حساااان مساااااحتها     

والمعروف أنها تتنوع ما بين قمام أو الفليكس المضايئة أو البنار  و   
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جنيهاا      (35  إلا    (20  تتراوح أسعار المتر من الالفتاة القماام مان   

  . جنيه  (200  إل   (100  لفليكس فتتراوح منأما أسعار الالفتات ا

ويضااف لهاا       جنيهاا   (70  إلا    (50  أما "البنار" فيتاراوح المتار مان    

  (150  فاليافطة متر فا  ىالىاة تتكلاف مان            صورة المرشح الملونة

باإلضااافة إلاا  أعماادة واسااتاندات واليافطااة بااال      جنيهااات  (210  إلاا 

جنيه.      (700  إل   (500  أمتار تصل من  4 ف أمتار   3 أعمدة مقا 

نيولاااو  بعاااد الااااورة(.     ..  الدعاياااة االنتخابياااة 2011محماااد زياااادة   

(  وماان أمالااة هااذه البنااارات المسااتخدمة فااى الدعايااة االنتخابيااة    56 

النتخابات التجديد النصفى التحاد كاتاب مصر البنار الاذى اساتخدمته   

سااام  113سااام وعااار   77رتفااااع الكاتباااة زينااان العساااال  وهاااو ا  

وتضاامن صاااورة كبيااارة للمرشاااحة بااااأللوان واسااامها واسااام الشاااهرة   

 ( وشعار اتحاد الكاتاب.25ورقمها فى استمارة  االنتخاب 

 وأجهزة المحمول: حمالت اإلنترنت 

وكاناات حمااالت االنترناات حاضاارة فاا  الدعايااة االنتخابيااة  التحاااد        

فاا  دعااايتهم االنتخابيااة     (   ولجااأ إليهااا المرشااحون    5 6الكاتاااب 

التا  قامات باالتروين للمرشاحين     ليس فقط عبر المواقاع األليكترونياة   

عاان طرياا  الصاافحات الشخصااية والماادونات والمواقااع      إنمااا ايضااا  

 ( وتويتر.Facebookوصفحات التواصل االجتماع  

وف  هذا اإلطار دشنت مجموعاة مان األعضااء  صافحة علا  الفايس       

تعيد نشار  نتخابية ألعضاء اتحاد كاتاب مصر( بو  باسم   الدعاية اال

مااا تنشااره جرياادة شاامو  نيااوز اإلليكترونيااة   حيااث  تنشاارالبرنامن   

االنتخااابى أو مقااال لكاال مرشااح النتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد      

الكتاااب   وقااال أصااحاب هااذا الحساااب علااى الفاايس بااو  :"النشاار ال   

محاولااة لالسااهام فااى يعناى أننااا ناادعم مرشاحا معينااا وإنمااا النشاار هاو    

الوصااول إلااى أعضاااء مجلااس إدارة يكملااوا المساايرة التااى يقااوم بهااا     

 المجلس الحالى .. مع تمنياتنا بالتوفي  للجميع ..".

كماااا اساااتخدم  المرشاااحون الرساااا ل النصاااية المرسااالة عبااار أجهااازة   

 -فودافااااون -المحمااااول عباااار شاااابكات االتصااااال الاااااالث  موبينياااال   

لة بالوصاااول مباشااارة إلااا  العضاااو   اتصااااالت( وتتمياااز هاااذه الوساااي  

المسااااتهدف  وفاااا  أساااارع وقاااات وبسااااعر مناساااان.  أمياااارة أحمااااد    

 اإلنترناات والوسااا ط المتعااددة..المفاهيم والتطبيقااات    2013سااليمان 

 ف  المجال اإلعالم (.
 

 الدعاية السياسية: 

عل  الرةم من التأكيد عل  إبعاد السياساة عان انتخاباات النقاباات إال     

حاضااارة فااا  الدعاياااة خاااالل انتخاباااات التجدياااد     أن السياساااة كانااات 

 فمع اقتاراب انتخاباات التجدياد     (8 4  النصفى التحاد كاتاب مصر

النصف  لمجلس إدارة اتحااد كتااب مصار  شاهدت سااحته العدياد مان        

 االتهامات والشا عات الت  تالح  المتنافسين بعضهم البعض.

ل فااتح باااب  وظهاارت تلااك المنافسااة الواضااحة أمااام الاارأي العااام قباا      

الترشيح أو التقدم باألوراق إلاى انتخاباات التجدياد النصاف  باالتحااد       

والت  وصلت إلى حد تخوين بعض المرشحين واتهاامهم بالسافر إلاى    

إسرا يل  ف  حين اتهم اتخارون باأنهم ينتماون إلاى جماعاة اإلخاوان       

اإلرهابيااة ويحاااولون الساايطرة علااى االتحاااد  الااذي يعااد منااارة للعلاام   

اقافااة المصاارية  األماار الااذي جعاال العديااد ماان أعضاااء االتحاااد         وال

يصاافون مااا يحاادث بااس"حرب تكسااير عاااام" ماان أجاال الوصااول إلااى  

 مقاعد مجلس اإلدارة على حساب تشويه اتخرين.

من الك ما قيل عن سفر الدكتور مدحت الجيار  أمين صندوق اتحااد  

س إدارة كتاب مصر الساب   والدكتور أحمد عبد الرازق عضو مجلا 

 االتحاد إلى دولة إسرا يل سًرا  رةم نفيهما الك تمامًا.

 وسائل أخرى:

لجأ األعضاء خاالل فتارة الدعاياة االنتخابياة إلاى العدياد مان الوساا ل         

ةير التقليدية   منهاا تلاك التاى ابتادعها الشااعر محماد ىابات المرشاح         

 لعضااوية مجلااس إدارة اإلتحاااد والااذي قااام بتوزيااع عاادد ماان األعمااال 

والكتاااان علااااى أعضاااااء الجمعيااااة العموميااااة واضااااعا عليهااااا اساااامه   

وصااورته ورقاام هاتفااه كصااورة ماان الدعايااة الجدياادة علااى الكتاااب.      

والجديااد والطرياان فاا  ين واحااد أن يااوزع ىاباات كتاااب فاا  األباارائ      

للفلكيااة الشااهيرة ماااج  فاارح "حاارب الكواكاان"  إضااافة إلااى كتياان     

الكتاابين فقاد لجاأ ىابات      "حصن المسلم"  وبرةم التناقض الشديد باين 

 لذلك كصورة من صور الدعاية. 

ومااان الوساااا ل الدعا ياااة األخااارى التاااى لجاااأت إليهاااا بعاااض الكتااال      

االنتخابياة  كتيبااان األول بعنوان ..ويحادث فااى حسان صاابرى( الااذى    

أصاادره تيااار التطيياار  وجاااء فااى مقدمااة الكتين:"اتحاااد كاتاااب مصاار   

أ  11انااًا يحماال  رقاام لاايس محااض مبنااى فااى حااى الزمالااك  يمااال مك 

حسن صبرى(.. وإنما هو عالمة أو كان ينبطى أن يكاون عالماة مان    

عالمات وطن يراهن على وعى كاتابه ومبدعياه  وياال هاذا الرهاان     

ساااطعًا  ولكنااه مرهااون بيقاااة المكااون الصاالن لهااذا االتحاااد وهااو        

جمعيته العمومية صاحبة الكلمة األولاى واألقاوى فاى أياة نقاباة علاى       

ألر   واليقاة ابنة الوعى وضابطة إيقاعاه ونماوه المتجادد..    وجه ا

الااوعى بالاادور وأهميتااه  وبقيمااة الااذات التااى يمالهااا االتحاااد بوصاافه    

الكيان الجامع لكاتاب مصر قاطبة وهو كياان مان كياناات هاذا الاوطن      

الذى يمر باالختبار تلو االختبار  ويسعى إلاى أن يكاون الاوطن الاذى     

 تجاربه الكبرى فى صناعة الحضارة اإلنسانية.نعرفه عبر تاريخه و

هااذا االتحاااد مؤهاال بامتياااز أن يقااود حركااة التجمااع الماادنى لااوال أن     

هنااا  ماان يهبطااون بقاادره ويهمشااون دوره باااتداء الرخااو والملتاابس   

والمعوئ تطلعًالطايات ال تكاد من صطرها تمال شيئًا  والتراجع الذى 

لايس قادرًا مقادورًا  وإنماا هاو       يتعر  له اتحادكم فى القيماة والادور  

بحكاام العديااد ماان   -النتيجااة الطبيعيااة للمياال عاان الصااواب والتراخااى   

عاان امااتال    -الاااروف ةياار المستعصااية علااى التحلياال والمواجهااة    

إرادة التطييااار واإلصاااالح وانعقااااد النياااة علاااى تحقيااا  هاااذه اإلرادة       

 والمضى فى تحقيقها."

قليلااة ترساام صااورة    فااى هااذه الكراسااة الواضااحة المضاامون نماااائ     

لبعض أساباب تادهور    -بالقدر الذى سمح  به الحيز والمقام  -كروكية

حال االتحاد ووقوعه فى باراىن فريا  اختصار االتحااد فاى مصاالحه       

الضايقة الصاطيرة والتاى بهاا يصاطر اتحاادكم مان حياث قيمتاه ودوره          

فى صون مصالح أعضاا ه العلياا  والحفاال علاى كارامتهم وحاريتهم       

ياار عاان مساائولياتهم الوطنيااة تجاااه وطاانهم ومجااتمعهم الااذى    فااى التعب

اليكاااد يشااعر بوجااود هااذا الصاارح العااايم  ماان فاارص مااا فرطنااا فااى     

مساائوليتنا تجاااه اتحادنااا وتجاااه تنقيتااه  ماان عناصاار هدمااه   واليقااا   

 الفساد بحجمه بل بمبدأ وجوده أصال".  حسن صبرى(.

الطاالف بحجام    صافحة إضاافة إلاى    32جاءت الكراساة أو الكاتيان فاى   

سم.وتضااامنت نمااااائ مااان مخالفاااات   15سااام ارتفااااع وعااار    21

 مجلس إدارة االتحاد بالوىا   والمستندات.

تحرياار وسااا ل الدعايااة االنتخابيااة المسااتخدمة فاا  انتخابااات التجديااد    

 النصفى التحاد كاتاب مصر:

كلمااا  أمكاان توصاايل  الرسااالة اإلعالميااة  ماان القااا م باالتصااال عباار   

إلعالميااة إلاا  المتلقاا  بشااكل واضااح ومفهااوم ومااؤىر كلمااا   الوساايلة ا

(   ومااان الضاااروري 2004حققاات الرساااالة هااادفها   محماااد مهنااا   

أيضا تفادي الكلمات الطنانة التا  لايس لهاا معنا   والادخول مباشارة       

 (.2010ف  صلن هدف الرسالة.   دافيد ميرمان سكوت 

ية المساتخدمة  وقد تميزت الصياةة التحريرية ف  المنشورات الدعا  

فاااا  انتخابااااات التجديااااد النصاااافى التحاااااد كاتاااااب مصاااار بالبساااااطة    

واالختصاار والساالمة اللطويااة فا  ين واحاد  وهااو ماا يمياز التحرياار       

التلطراف   أو الرسا ل السريعة  وهذا األسلوب هو األنسان لصاياةة   

المنشورات الدعا ية حت  تصال رساالتها بسارعة إلا  عقال ووجادان       

 الناخن.

نوعت الصياةات ما باين صاياةات بسايطة جادا  لام تتعاد اكار        وقد ت 

اساام العضااو ورقمااه  منهااا منشااورات سااعيد عبااد المقصااود  وسااحر    

سامى ومسعد شومان واشاعر أحمد الساندباد ومحماود قناديل وجاابر     

سااركيس وعماااارة إبااراهيم وعااازت الطيااارى ومحمااد ىابااات وعاااادل    

 الخطين.

س الفيال  ومان أضااف    ومنهم من أضاف رقم هاتفه كالعضو محمد يا 

إلاااى الاااك جملاااة رمزياااة ماااال"قبول اتخااار" التاااى أضاااافها صااافوت  

زياانهم و" اتحاااد كتاااب مصاار ماان أجاال اسااتعادة مكانااة الكاتاان"التى   

اضاااافها عاااادل الخطيااان  و" صاااوتك أماناااة لمااان يستح "أشااارف       

الخطين و" مع نمضى سويًا من أجل اإلصاالح" محياى عباد الحاى      

قااى" إبااراهيم محمااد علااى " طمااوح    " صااوتك أمانااة أحملهااا فااى عن  

مشاااروع لخدماااة زهاااور ٌبساااتان مصااار" الشااااعر محماااد الشاااحات "  

نختلف ..نتحاور.. نتجه لبناء االتحتاد" د. عطيات أبو العينين " نحن 

أقوياااء ببعضاانا الاابعض" منااى ماااهر " ماان أجاال نقابااة تلياا  بكتاااب      
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مصاار" الجميلااى أحمااد " معااًا ماان أجاال تقااديم خاادمات نقابيااة راقيااة      

ومتميزة" دسوقى الخطارى " نحو اتحاد يمالنا ويلي  بأدباء مصارص  

ىريا عبد البديع " من أجل اتحاد يلي  بقامات مصار وعقولهاا"عمرو   

عبده دياب " من أجل اتحاد كاتاب يليا  بمصار" محماد السايد عياد "      

من أجل اتحاد كتاب أفضل لنا جميعًا" سونيا بسايونى  " تأكيادا علاى    

لسامية..وسعيًا لتحقي  هدف نبيل..بأن يحااى الجمياع   رسالة االتحاد ا

بحقااه وفرصااته" أشااارف الخطياان  وهنااا  مااان ضاامنت منشاااورها      

برياادها اإلليكترونااى وعنااوان صاافحتها علااى الفاايس بااو   الشاااعرة     

 نجوى عبد العال(.

وهنااا  ماان مااال فااى صااياةة منشااوراته إلااى اإلطالااة  وكااان يمكاان       

مااال:"زمال ى.ززميالتى..  اختصااارها فااى جملااة واحاادة أو جملتااين  

فاااى اتحااااد كتااااب مصااار: بهااادف خدماااة نقابياااة أفضااال لكااال عضاااو    

واالرتقاء باالتحاد والعمل علاى إعاالء مكانتاه فاى كال كاان وىقاة فاى         

ومنهم ماان اسااتخدم   وعاايكم واختياااركم" فاارئ مجاهااد عبااد الوهاااب     

عبااارات مطاطاااة ماااال"إاا كاااان اإلباااداع رساااالة..فعلى المبااادعين أن  

 ل"سامح العلى.يتحولوا لرس

ومن الصياةات المتميزة والتى تحمال طابعاًا إخبارياًا منشاور عضاو      

 جبهة اإلصالح والتطيير  عمرو محفول "برنامجى فى اربع نقاص:

 .مدينة سكنية 
 .مستشفى للعالئ 
 .مطبعة إلبدعاتكم 
 .نادى ترفيهى 

 وأضاف للصياةة بعدًا سياسيًا"اهلل معنا وتحيا مصر".

حين إلطالاااة فاااى صاااياةة منشاااوراتهم فلم    واتجاااه عااادد مااان المرشااا  

يقتصااروا علااى جمااال رمزيااة  أو اكاار بااارامجهم مختصاارة  وإنماااا      

اكروهااااااا بالتفصاااااايل  واكااااااروا ساااااايرتهم الذاتيااااااة  ومنهم:محمااااااد  

رطيل وا ااااال ساااااليم عباااااا  ساااااليم محمد أشااااارف محماااااد فتحاااااى       

 عامر فاروق عبد اهلل وبسيم عبد العايم عبد القادر.

خاااص بتيااار التطيير ..ويحاادث فااى حساان   أمااا فيمااا يتعلاا  بالكتياان ال  

صاااابرى( فقااااد جاااااء أقاااارب إلااااى التقرياااار اإلخبااااارى عاااان أخطاااااء   

وتجاااااوزات مجلااااس اإلدارة  وكاناااات صااااياةته إخباريااااة واضااااحة    

 ومعتمدا على الوىا   والمستندات ونشر صور كربونية لها. 

رساالة إلاى الجمعيااة العمومياةخ انتخاباات اتحاااد      وكاذلك جااء كاتياان:"  

  من أجل حقوق للٌكتاب كاملاة ةيار منقوصاة " رؤياة     2015الكتاب 

"فقااد كااان  2015جماعيااة لكتلااة مرشااحين النتخابااات اتحاااد الكاتاااب     

بماابة تقرير إخبارى عن المشاكل التى يعانى منها االتحاد كما يراها 

أعضاء هذا التيار  والحلول المقترحة لها  فى أسلوب إخباارى ساهل   

 وبسيط.

الدعا يااة فاا  انتخابااات التجديااد النصاافى      إخاارائ وتصااميم األشااكال  

 التحاد ٌكتاب مصر:

لاام تكاان الحاارب أو الصااراع فاا  انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد      

ٌكتاااب مصاار بااين المتنافسااتين علاا  الفااوز وإنمااا كاناات أيضااا بااين          

مصاامم  المنشااورات الدعا يااة الخاصااة بالمرشااحين وقدراتهم الفنيااة  

فس الوقت يساعد علا  توصايل   ف  إخرائ تصميم جميل وبسيط ف  ن

 الرسالة الدعا ية ف  أسرع وقت إل  المتلق .

وتنتم  المنشورات االنتخابية إل  نوعية المطبوعاات ةيار الدورياة     

 الت  ال تصدر ف  موعد ىابت ومحدد  ويمكن أن تصدر مرة واحادة  

ويختلاااف شاااكل المطبوعاااات ةيااار الدورياااة مااان مناسااابة ألخااارى أو  

فئااة الجمهااور الموجهااة إليااه  واالخااتالف  موضااوع تخاار  أو حساان

ليس فقط بين هذه المطبوعات بل ف  األشكال المختلفاة للناوع الواحاد    

 من هذه المطبوعات.

العناصااار التيبوةرافياااة المساااتخدمة فااا  إخااارائ الوساااا ل الدعا ياااة     

 التجديد النصفى التحاد الكتاب. النتخابات 
 

 أوال الحجم أو المساحة:

بوعااااات التاااا  تاااام توزيعهااااا خااااالل الحمااااالت اختلفاااات أحجااااام المط

 االنتخابية فقد تفاوتت األحجام ما بين:

 .   الشاعر محمد الهنساوى(.سم 19X14مطبوعات مقا   -
 .  الشاعر محمد الشحات(.سم 10X30مطبوعات مقا   -
 . تيار التطيير(.سم 6X21مطبوعات مقا   -

 .  أحمد عنتر ومحمد السيد يس(.سم 15X21مطبوعات مقا   -
. محمد ىابت فاااااااروق عبااااااد ساااااام 10X15بوعااااااات مقااااااا  مط -

 (. أشرف الخطين الجميلى احمد  منى ماهراهلل
 
 الصورة:-ثانيا  -

تعتبار الصاورة ماان أهام وسااا ل اإلعاالم واإليضاااح كما تعتبار كااذلك      

 ساااااحر مااااان أكبااااار أدوات اإلىاااااارة والتوجياااااه واإلرشااااااد واإلعالم  

والصااااورة .   فاااااروق إخرائ الجرا ااااد وطباعتهااااا   باااادون تاااااريخ(

الفوتوةرافية من أكار العناصر الجرافيكية الت  تطورت تكنولوجياا   

مااان حياااث سااارعة الحصاااول عليهاااا  وسااارعة إنتاجهاااا  ومعالجتهاااا    

 التطااور التكنولااوج  وأىااره فاا   1996شااريف درويااش  وتوزيعهااا 

  وتسااااهم الصاااورة بااادور كبيااار فااا   االرتقااااء باااالفنون الجرافيكياااة(

  محماااود علااام  نجااااح عملياااة التصاااميم.إحاااداث التبااااين المطلاااوب إل

 . (1981الدين 

وكانااات الصاااورة هااا  العنصااار التياااوةراف  األكاااار اساااتخداما فااا     

الدعايااة االنتخابيااة فاا  انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد الكاتاب فقااد  

  ماان حجاام المطبوعااات وةيرهااا ماان الوسااا ل    90احتلاات مساااحة  

وصاور شخصاية    الدعا ية  وه  فا  معامهاا صاورة شاعار االتحااد     

للمرشحين  وجاءت الصور بأحجام متوساطة وصاطيرة إال فيماا نادر     

  ماان المساااحة كمااا 95  وفاا  بعااض المنشااورات احتلاات الصااورة  

 ف  مطبوعات الشاعر محمد البهنساوى .
 

 ثالثا: العناوين:

يكتسن العناوان اهمياة كباري باعتبااره ضارورة مشاتركة باين جمياع         

 العنااااااوين الصاااااحفية.  2012   محماااااد الدساااااوق   فناااااون الكتاباااااة 

وكلماا زاد حجام العناوان زادت قاوة جذباه       وظا فها..أنواعها..كتابتها(

 .(2001 سعيد الطرين النجار   النتباه القراء وإىارة اهتماماتهم.

وكاناات  األسااماء هااى أكااار العناااوين انتشااارا فاا  وسااا ل الدعيااة فاا    

ار االتحااااد  انتخاباااات التجدياااد النصااافى التحااااد الٌكتااااب   تااااله شاااع   

وةلباااات العناااااوين األفقيااااة   ولاااام تسااااتخدم العناااااوين الرأسااااية إال       

 قليال وأيضا العناوين الفرعية.
 

 األلوان: -رابعا

تااؤدي األلااوان وظااا ف مهمااة فاا  الطباعااة بصاافة عامااة ف  مقاادمتها   

  2005 ندية عباد النبا  القاضا     جذب االنتباه إل  المادة المطبوعة 

 ولضلاوان معاان ىابتاة فا  كال       الرياضاية ( إخرائ المجاالت العربياة   

ىقافة  ومن هما يمكن القول أن اللون ينقل معن   واللون األحمر هاو  

  شاريف درويااش  الكلماة اللونياة الاالاااة بعاد كلمتا  األباايض واألساود     

 .(1996اللبان  

لاام يااتم توظيااف األلااوان بشااكل جيااد فاا  إخاارائ مطبوعااات ووسااا ل     

الكاتاب  حيث تام اساتخدام اللاون الواحاد ماع      الدعاية االنتخابية التحاد 

األبيض بكارة  ساواء اللاون األساود أو اللاون األحمار   وكاان اللاون        

األسود هو اللون الطالن  حتى  فاى وساا ل الدعاياة التاى تام طباعتهاا       

 باأللوان   يليه اللون األحمر بدرجاته المختلفة .

 

 المساحات البيضاء: -خامسا

ات البيضاء ف  إراحة العاين  وإباراز الصاور    كما تم توظيف المساح

والعناوين بشكل جيد   وخاصاة فا  إخارائ الملصاقات والمنشاورات      

المطبوعة بلون واحد إضافى   وكذلك فى كتين ..ويحدث فاى حسان   

 صبرى(.
 

 الحروف:-سادسا 

ناااوع مصااامم  الدعاياااة االنتخابياااة مااان أناااواع وأحجاااام الحاااروف        

ا ل الدعا ية بشكل ساهم ف  سرعة المستخدمة ف  الطباعة عل  الوس

توصيل الرسالة إلا  المتلقا   وبوضاوح تاام للرؤياة  حتا  مان علا          

 بعد كما حدث ف  ال فتات األقمشة والفليكس.
 

 الجداول واإلطارات: -سابعا 

كاناات الجااداول معلمااا أساساايا  وخاصااة فااى المطبوعااات اات اللااون    

األفقياة تحات    الواحد   وخاصة األبيض واألخضار وخاصاة الجاداول   
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العناوين كماااا اساااتخدمت أيضاااا اإلطاااارات حاااول أرقاااام المرشاااحين   

 وحول المنشورات نفسها.
  

 الورق: -ثامنا

نوعياااة الاااورق تحااادد نتيجاااة الطباعاااة ووضاااوح األلاااوان  وجاااودة       

 إخاااارائ الصااااحف  2013  أسااااامة محمااااد عبااااد النباااا   اإلخاااارائ 

ة المطبوعاة   وقاد طبعات وساا ل الدعايا     االقتصادية الدولياة والمحلياة(  

جااام فاااى 150جااام حتااا   90بااااأللوان علااا  ورق كوشااايه يبااادأ مااان  

الكروت والبروشورات والفاليرز ويتميز هذا النوع مان الاورق بأناه    

 كمااا تاام اسااتخدام الااورق المقااوي   ومااع  أملااس ومصااقول جالسااية   

الااك تاام أيضااا اسااتخدام أوراق ماان النااوع الاارخيس الخفيااف  وأيضااا  

 ورق التصوير .
 

 الصحفية النتخابات التجديد النصفى التحاد الُكتاب: التغطية

تشااكل االنتخابااات فرصااة تنافسااية امااام الصااحف إلظهااار الحرفيااة         

والمهنيااة والحرياااة المساائولة التااا  تلتااازم بهااا المؤسساااات الصاااحفية    

واإلعالمياااة  ليقبااال عليهاااا المرشاااحون والنااااخبون  وتقاااوم بااادورها    

حفية عادلاااة ودقيقاااة  المفتااار  فااا  تططياااة االنتخاباااات تططياااة صااا    

ومتوازنااااة تعاااازز القاااايم الديمقراطيااااة  وتشااااجع الحااااوار والنقااااام      

 والمتابعة.

فدوروساااا ل اإلعاااالم فااا  أوقاااات االنتخاباااات اليقتصااار علااا  حااا      

الناااخبين فاا  المشاااركة فاا  العمليااة االنتخابيااة  باال يتعاادي الااك إلاا      

 تااوعيتهم بحقااوقهم  وإقناااعهم باهميااة المشاااركة اإليجابيااة ماان خااالل  

اختيار األجادر والكاار كفااءة ونزاهاة  وقادرة علا  تمايال احتياجاات         

الجماهير ومتطلباتهم  فاإلعالم وقت االنتخابات ينتار منه أن يكاون  

شااااهدا محايااادا ورقيباااا علااا  أطاااراف العملياااة االنتخابيىاااة.  هويااادا  

 .(2011مصطف  
وقااد تابعاات الصااحافة المصاارية انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد        

ب مصربوصااافها أول انتخاباااات تحااادث فااا  االتحااااد األول فاااى   كاتاااا

المنطقة العربية  وبيت الماقفين والمبدعين المعبارين عان يماال وأالم    

يناااير  25الشااعن  والمتحاادىين الشااعبيين باسمه خاصااة بعااد ىااورت    

يونياو  وبعااد المشاااكل والمعااار  العديادة التاا  خاضااها االتحاااد    30و

  لهااا مجلااس اإلدارة  والتاا  كااان لهااا   واالتهامااات الكايرالتااى تعاار 

 .أىار سلبية عديدة عل  كيانه وعلى الحركة الاقافية عموما

ولبيااان ماادي حياديااة أو تحيااز التططيااة الصااحفية النتخابااات التجديااد     

النصفى التحاد كاتاب مصر  اخترت أن يكون الك من خاالل الموقاع   

تصدر عان دار   اإلليكترونى لصحيفة" المساء " القومية اليومية التى

التحرير للطبع والنشر لكونها الجريادة القومياة المساا ية األولاى التاى      

كانت أكار اهتمامًا بنشار أخباار المعركاة االنتخابياة إلتحااد الٌكتااب         

إضافة إلا  عمال الكاتان حاازين عمار ساكرتير االتحااد السااب  بهاا            

ن أقاادم ألنااه ماا  -محاايط –وتاام اختيااار وموقااع شاابكة اإلعااالم العربيااة  

الشاابكات اإلخباريااة اإلليكترونيااة وأكارها اهتمامااًا بتططيااة مجريااات   

 المعركة االنتخابية للتجديد النصفى التحاد الكاتاب.

 27ورةاام أن االنتخابااات جاارت فاا  يااوم واحااد وهااو يااوم الجمعااة        

مار   تناولت الدراسة تططياة هاذه الصاحف علا  مادي سابعة أياام         

مار  وأول إبريال  أي الياوم   31و29 30   28  27 26وه  أيام 

الساااب  لإلنتخابااات   ويااوم االنتخابااات واليااوم التااال  لهااا  فالعمليااة       

االنتخابية مرتبطة بما سبقها ومتصلة بإعالن النتا ن فا  الياوم التاال     

لهااا  واأليااام األربعااة التاليااة لهااا حتااى  اختيااار هيئااة مكتاان االتحاااد:     

ر عاااام االتحااااد وأماااين  الااار يس والنا ااان ورؤسااااء اللجاااان وساااكرتي  

 الصندوق..

التططيااة الصااحفية لموقااع جرياادة المساااء النتخابااات التجديااد النصاافى  

 : 2015مار 27-26التحاد كاتاب مصريومى 

مااار  لاام ينشاار موقااع جرياادة المساااء أيااة مااادة عاان           26فااى يااوم  

انتخاباااات التجدياااد النصااافى التحااااد الٌكتااااب   وإن كانااات فاااى الياااوم    

ر  قاد تناولات االنتخاباات بالتططياة مان خاالل       ماا 25الساب  له وهاو 

 الخبر والمقال الصحفى من خالل صفحة إبداع ومبدعون :

وجاء فاى ماتن    )انتخابات اتحاد الكتاب.. الجمعة (وجاء الخبر بعنوان

بعاد   -الخير:" تعقد الجمعية العمومياة التحااد الكتااب صاباح الجمعاة      

 مقره بالزمالك.  بر اسة محمد سلماوي ر يس االتحاد ف   -ةد 

تنااااقش الجمعياااة ميزانياااة االتحااااد وصاااندوق المعاشاااات واإلعاناااات   

أديباااًا  15ضااامن برنامجهاااا الاااذى ينتهاااى بالتصاااويت علاااى انتخااااب   

مرشااااحًا يخوضااااون هااااذه   86لعضااااوية مجلااااس اإلدارة. ماااان بااااين  

 المنافسة. وتجرى االنتخابات تحت إشراف لجنة قضا ية. ".

عمار( بعناوان: كاالم ماقفاين .. "ياا       وجاء المقاال  الاذى كتباه  حازين    

 أدباء مصر.. تحابوا!!"

وأيضا لم ينشار موقاع الجريادة شايئا عان انتخاباات اتحااد الكتااب فاى          

(  وهنااا يباارر الكاتاان حاازين عماار  2015مااار   27يااوم إجرا هااا 

وهاو المسائول عان صافحة إباداع ومبادعون فاى الجريادة عادم النشاار          

باااات واألجااااواء النتخابيااااة منااااذ  بقولاااه: إن الجرياااادة اهتماااات باالنتخا 

اإلعالن عن فتح باب الترشيح  وحتى يومين قبل العملياة االنتخابياة    

من خالل أخبار وتقارير إخبارية وحوارات ومقااالت  وقررناا حتاى    

ال ناااتهم بااالتحيز أو المياال باتجاااه معااين أن نتوقااف عاان النشاار قبااال         

 االنتخابات بيوم وحتى إعالن النتا ن"

فية لموقااع جرياادة المساااء النتخابااات التجديااد النصاافى  التططيااة الصااح

 : 2015مار 28التحاد كاتاب مصر يوم 

اسااتأنف موقااع جرياادة المساااء تططيتااه الصااحفية تنتخابااات التجديااد      

  حيااث 2015مااار   28النصاافى التحاااد كاتاااب مصاار يااوم الساايت  

 نشرت خبرا عن نتا ن االنتخابات فى الصفحة األولى بعنوان:

ابااااات اتحاااااد الكتاااااب:حزين وزيناااان وشااااومان.. أعلاااا       فاااا  انتخ

 األصوات ( وفى الصفحة الاالاة أوردت تفاصيل الخبر:
التططية الصحفية لجريادة المسااء النتخاباات التجدياد النصافى التحااد       

 : 2015مار 29كاتاب مصر يوم 

تناولات جريادة المساااء انتخاباات التجدياد النصاافى التحااد الكاتااب فااى       

خالل  فن التحقيا   الصاحفى  الاذى كاان بعناوان "بعاد       هذا اليوم من 

إجاراء انتخاباات التجدياد النصاف  االنقساامات تعصاف بمجلاس إدارة        

اتحاااد الكتاااب.. ماان أول يااوم   والااذى كتبااه حساان حامااد  وقااال فااى      

عضااوا فاا    15مقدمتااه:" باادت االنقسااامات منااذ أول يااوم بعااد فااوز     

اد الكتاااب التاا  جاارت   انتخابااات التجديااد النصااف  لمجلااس إدارة اتحاا   

مرشااحا وكأنهااا ناااذير شااؤم يعصااف بعمااال      86أمااس وتنااافس فيهاااا   

المجلااس برمتااه فاا  الفتاارة المقااررة لااه. حيااث فااتح األعضاااء الجاادد      

بالمجلس النار عل  الوجوه القديمة قبال تشاكيل هيئاة المكتان الاالىااء      

القاادم واتهموهااا بااأن برامجهااا التاا  تاادع  أنهااا سااتعمل علاا  تنفيااذها  

بال مجرد برامن لالستهال  االنتخاب  وانتقدوا فوز شقيقين هماا  مستق

د.مدحت الجيار ود.شريف الجيار واعتبروه سابقة لم تحدث مان قبال   

فاا  العماال النقاااب  ناادخل بهااا موسااوعة جياانس وتنااذر بااالتواطؤ" ىاام     

 نيدها على لسان عدد من األعضاء   تناول التحقي  هذه االتهامات وتف

 
موقع جرييدة المسياء النتخابيات التجدييد النصيفى      التغطية الصحفية ل

 : 2015مارس إلى األول من إبريل  30التحاد ُكتاب مصر من 

مااار  لاام يتناااول الموقااع انتخابااات مجلااس إدارة  31و30فااى يااومى 

اتحاااد الٌكتاااب  فقااد انتااار حتااى تاام تشااكيل هيئااة مكتاان االتحاااد وفى   

باتحااد كاتااب مصار     األول من إبريل استأنف موقع الجريدة اهتماماه  

 من خالل التططية الخبرية والمقال:

جاء الخبر بعنوان:   تشكيل هيئاة مكتان اتحااد الكتااب (  أماا المقاال       

فجاء من خالل ركن النا  والاقافه الذي يحرره: حزين عمر  وكاان  

 .بعنوان:  بعيدًا عن مشاكل "الفرز" ف  انتخابات الكتاب( 

النتخابااات التجديااد    -محاايط  –بيااة موقااع شاابكة اإلعااالم العر   تططيااة 

 : 2015مار  27و 26النصفى التحاد كاتاب مصر يوم 

تناول موقع شبكة اإلعاالم العربياة انتخاباات التجدياد النصافى التحااد       

 شكوى ليحيى قالم : كاتاب مصر من خالل متابعة إخبارية بعنوان 
 ين!النتخابات الكتاب تتعر  لهجوم بنقابة الصحفي« قا مة التطيير»

أشااارت كاتبتااه شاايماء عيسااى إلااى تقاادم عاادد ماان الكتاااب المصااريين   

المرشاااحين بانتخاباااات التجدياااد النصاااف  المرتقباااة   بشاااكوى لنقاباااة    

اسااتطالل حاازين “الصااحفيين والنقياان الجديااد يحيااى قااالم  باادعوى   

  والاااك مااان خاااالل ”مقااار النقاباااة وموقاااع صاااحيفته إلهاناااة منافسااايه 

من خالله ما قام باه حازين عمار    تصريح للشاعر أحمد سرائ  شرح 

ماان الدعايااة لنفسااه ولقا متااه ماان خااالل اسااتطالله لنقابااة الصااحفيين       

 ولجريدة المساء.
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مااار  لاام يكاان هنااا  نشاار أيااة تقاااريرعن انتخابااات       27وفااى يااوم  

التجديد النصفى التحاد الكاتاب فقد كان يوم انعقاد الجمعية العمومياة   

 والتصويت الختيار األعضاء الجدد.
النتخابااات التجديااد    -محاايط  –موقااع شاابكة اإلعااالم العربيااة    تططيااة 

 : 2015مار   28النصفى التحاد كاتاب مصر يوم 

أكار شمولية ومهنياة مان    -محيط -كانت تططية شبكة اإلعالم العربية

تططية المساء ف  هذا اليوم  حياث تنوعات التططياة مان حياث الفناون       

ا  حياث شاملت الخبار والتقريار     التحريرية الت  تم التنااول مان خاللها   

 والحوار والتحقي :

** ففاا  التقرياار الر يساا  والااذي جاااء بعنااوان" العسااال والااتالوي        

وعماار.. أباارز الفااا زين بالتجديااد النصااف  التحاااد الكتاااب" نشاارت        

الشاابكة النتيجااة كاملااة  وعاادد أصااوات كاال فااا ز  وموعااد اجتماااع          

خااب ر ايس االتحااد    المجلس بتشكيله الجديد فا  جلساة إجاراءات النت   

ونا بااه والسااكرتير العااام وأماااين الصااندوق  وكااذلك تشااكيل اللجاااان       

 القانونية المنصوص عليها ف  قانون االتحاد.  

** وجاااء التقرياار الاااانى بعنااوان :  اتهامااات التزوياار والفساااد تلقااى   

بااللهااا علااى ميزانيااة اتحاااد الكتاب(تناولاات فيااه الشاابكة الكالميااة و     

التى وقعت باتحاد الكتاب فى جمعيته العمومياة باين    اتهامات التزوير

الدكتور صاالح الاراوى  والادكتور جماال الاتالوى مان جهاة   وباين         

الكاتن محمد سالماوى  ر ايس االتحااد  والكاتان مصاطفى القاضاى        

والاادكتور ماادحت الجيااار ماان جهااة أخاارى  خااالل مناقشااة ميزانيااة        

 النصفى.االتحاد قبل التصويت على انتخابات التجديد 
** وقاد أجارت الشاابكة مجموعاة مان الحااوارات ماع بعاض الفااا زين       

 فى االنتخابات  وهم حزين عمر ومسعود شومان وهالة فهمى:

 الحواراألول:  

 حّزين عمر : مدينة الكتاب ومواجهة التطرف على رأ  أولوياتى

 انتقادات اتحاد الكتاب أكار حدة عن الساب ” زوبعة ”  -

 “.خالفات نقاشية ” ية االتحاد ليست سوى الجدل حول ميزان -

 الحوار الاانى:

 شومان : قانون اتحاد الكتاب به عوار كبير ونسعى لنقابة قوية
 أنشطة االتحاد تحتائ إلعادة نار.

 على االتحاد التفرغ للجانن االجتماعى للكتاب و حماية اإلبداع

 شومان يطالن بسجل توىيقى لإلبداع فى مصر.

 مشاركة فى رسم الخريطة الاقافية لالتحاد.على الشباب ال

 الحوار الاالث:

 فى اتحاد الكتاب« البوابة الخلفية»هالة فهمى : نسعى لطل  

 الجمعية العمومية تطالن بالتطيير وال تتطير

 المرأة مازالت ةا بة داخل المجلس وال تحاى بالدعم الكافى 

ين شاااامل الجمعياااة وافقااات علاااى اساااتقالل فاااروع االتحااااد ..و تاااأم     

 لضعضاء

 التربيطات داخل المجلس مستمرة و نفتقد التجانس. 

النتخابااات التجديااد    -محاايط  –موقااع شاابكة اإلعااالم العربيااة    تططيااة 

مار  إلى األول مان إبريال    29النصفى التحاد كاتاب مصر من يوم 

2015 : 

محيط مواد صحفية عن اتحاد  –لم ينشر موقع شبكة اإلعالم العربية 

 مار  ولكنه كاف النشر فى األيام التالية: 29يوم كتاب مصر 

 مار  نشر الموقع  تقريرا إخباريًا بعنوان: 30ففى يوم  اإلىنين 

 «(مهزلة» منى الشيم : االنتخابات األخيرة ف  اتحاد الكتاب 

وصافت خاللااه الكاتباة منااى الشايم  االنتخابااات األخيارة التاا  جاارت     

رة هااذه االنتخابااات صااورة  معتباا”بالمهزلااة“فاا  اتحاااد كتاااب مصاار 

مصااطرة ماان انتخابااات مجلااس النااواب  وأنهااا ناتجااة عاان تربيطااات      

واتفاقيات  وأشاارت إلاى أن االتحااد ال يمالهاا.وفى نفاس الياوم تكارر        

نشر خبرامتناع  سلماوى عان الترشايح لر اساة مجلاس إدارة االتحااد      

ى   بعنوان  سلماوى يمتناع عان الترشاح لر اساة اتحااد الكتااب( والاذ       

دقيقة  وكان هنا  خبر سااب    16كان موعد باه قبل الخبر الساب  ب

بعنوان:  سلماوي يقدم كشف حساب إلنجازاتاه بإتحااد كتااب مصار(     

قباال خباار امتناااع ساالماوى عاان الترشح تضاامن نفسااى المعلومااات         

 .  ولكنه كان أكار تفصيال

مقارنيية بييين تغطييية موقييع جريييدة و المسيياءو وموقييع      ( 5جييدول )

محيط  فى تغطيية انتخابيات التجدييد النصيفى      -إلعالم العربيةشبكة ا

 :2015مارس  27التحاد ُكتاب مصر 

 

الااذى يقااارن بااين فنااون   ( 5جاادول رقاام  ماان خااالل الجاادول الساااب    

التحرياار الصااحفى المسااتخدمة فااى موقااع جرياادة المساااء وفااى موقااع    

محاايط خااالل تططيااة انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد كاتاااب مصاار   

 يمكن أن نابت المالحاات التالية:  2015مار  27

 أوال من حيث الفنون التحريرية المستخدمة:

إستخدم موقع "المساء" فنون الخبر والتقرير اإلخباري والتحقيا    -1

والمقال الصحف    وهو نفاس األمار الاذي فعلاه موقاع شابكة اإلعاالم        

ساتخدمه  محيط    وإن أضاف  الموقاع فناا صاحفيا يخار لام ت      -العربية

"المساء" وهو فن الحوار الصحف   حيث انفرد موقع شابكة اإلعاالم   

محيط  بمجموعة حاوارات صاحفية ماع الفاا زين والفاا زات       -العربية

بعضاااوية مجلاااس إدارة اتحااااد كاتااااب مصااار فاااى انتخاباااات التجدياااد    

النصفى:" حزين عمر  مسعود شومان  هالة فهمى"  فى حين انفارد  

التحقيااا  الصااحفى  حياااث قاادمت تحقيقاااًا    موقااع جرياادة المسااااء بفاان   

"بعااد إجااراء انتخابااات التجديااد النصااف  االنقسااامات تعصااف بعنوان"

 .بمجلس إدارة اتحاد الكتاب.. من أول يوم "

كمااا تميزموقااع جرياادة المساااء فااى تططيتااه باسااتخدام فاان المقااال       -2

يااااا أدباااااء مصاااار..  الصااااحفى  وماااان الااااك مقااااالى حااااازين عماااار:    

 ًا عن مشاكل "الفرز" ف  انتخابات الكتاب( .تحابوا!!(   بعيد

وكانت تططية موقع"المساء" متحفاة جدا   وربما يرجاع السابن    -3

ف  عدم مبالطة " المسااء" فا  تططياة انتخاباات اتحااد الكاتااب راجعاًا        

إلى حرص إدارة الجريدة عل  الحيلولة دون اتهامهاا باالتحيز لوجاود    

وهو الكاتن " حزين عمار" فاى   المشرف على الصفحات الاقافية بها 

قا مة األعضاء المرشحين النتخابات التجديد النصافى التحااد الكاتااب    

  ولهذا لجأت إل  التوازن ف  تططية االنتخابات  وكان حازين عمارًا   

موضوعيًا فى كتاباته  داعيًا إلى وحدة الصف والبعد عن المهااترات  

ألعضاااء والقيااادة واالتهامااات  والحفااال علااى صااورة االتحاااد أمااام ا  

 يا أدباء مصر.. تحابوا!!(.:   السياسية  وقد وضح الك فى مقال

محاايط  بالشاامولية   -موقااع شاابكة اإلعااالم العربيااة تمياازت تططيااة  -4

والمهنياااة  والحيادياااة وعااادم التحياااز  وقاااد وضاااح الاااك فاااى اختياااار    

مجموعاااة متنوعاااة مااان األعضااااء المنتمياااين إلاااى التياااارات القديماااة   

ل حوارات معها  تلقى الضاوء علاى المشااكل والقضاايا     والجديدة لعم

التاى يواجههااا االتحاااد  واالتهمامااات المختلفااة الموجهااة إلااى أعضاااء  

 مجلس اإلدارة القديم  والرد عليها  وتوضيح الرؤى المختلفة.

واعتماادت تططيااة الموقااع علااى فنيااين ماان أكااار الفنااون الصااحفية    -5

هماا: التقرياار األخباارى والحااوار   انتشاارًا فاى المواقااع األليكترونياة و   
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الصااحفى  ولاام يلجااأ الموقااع إلااى فاان المقااال الصااحفى طااوال تططيتااه   

إلنتخابااات فااى فتاارة الدراسااة المختااارة  كمااا لاام يلجااأ الموقااع إلااى فاان  

 التحقي  الصحفى  مستعيضا عنه بفن التقرير اإلخبارى.

خاباات  ىانيا: الفنون اإلخراجية المساتخدمة ماع التططياة الصاحفية النت    

 :2015التجديد النصفى التحاد كاتاب مصر 

استخدم موقع "جريدة المساء" العناصر التيبوةرافية المختلفة فا   -1

إخراجهااا للمااواد الصااحفية التاا  جاااءت خاللهااا تططيتهااا إلنتخابااات      

اتحااد الكاتااب مان عنااوين وحاروف ماتن وصاور ومسااحات بيضاااء         

 وإطارات وألوان .

صااحفية المنشااورة فااى باااب الاقافااة بموقااع     جاااء إخاارائ المااادة ال   -2

محااايط  متماشااايًا ماااع القواعاااد اإلخراجياااة    -شااابكة اإلعاااالم العربياااة 

السااا دة فااى إخاارائ المواقااع اإلليكترونيااة  واسااتخدم أيضااا العناصاار    

التيبوةرافياااة المختلفاااة مااان صاااور وعنااااوين   وخاصاااة العنااااوين       

 األفقية  والفرعية  والبيا  فى الصفحات.

  

 لدراسة:نتائج ا

بعيييد دراسييية المشيييكلة مييين جوانبهيييا المختلفييية يمكييين أن نسيييتخلص  

 النتائج اآلتية:

أوضاااحت الدراساااة مااان خاااالل اساااتعرا  التططياااة الصاااحفية        -1

  2015لمجريااات انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد كاتاااب مصاار       

تفاااوق الصاااحافة األليكترونياااة علاااى الصاااحافة الورقياااة فاااى شااامولية  

تابعهااا السااريع  حيااث أنهااا ال تعتمااد علااى ناااام     التططيااة وينيتهااا  وت 

الطبعات  وإنما على ناام البث الفورى والتحديث علاى مادار الياوم     

جادول رقام   (وأن السب  الصحفى فيهاا يعتماد علاى الجازء مان الاانياة       

5.) 

قدمت كتلاة تياار التطييار ماااًل إلدارة انتخاباات النقاباات وتعاملات         -2

تاارة التاا  ساابقت االنتخابااات وكااان لهااا    بااذكاء مااع اإلعااالم طااوال الف  

الكلمة والصاوت العاال   ونجحات فا  الحصاول علا  دعام عادد مان          

الرموز المؤىرين انتخابًيا   كماا اهتمات باالتصاال المباشار باالماقفين      

ماااان خااااالل التجمعااااات الخطابيااااة والناااادوات  ومنهااااا ناااادوة نقابااااة      

 الصحفيين.

يار مان األعضااء    كما نجحت الكتلة فا  الحصاول علا  دعام عادد كب      

من خالل الكتيبات والبيانات التى أصدرتها وحرصت على وصاولها  

 إلى ةالبية األعضاء  ونشرها إعالميًا على نطاق واسع .

فااوز كتلااة التطيياار بمشاااركة خمسااة ماان أعضااا ها فااى المجلااس         -3

الجدياااد ومااانهم ر ااايس مجلاااس إدارة االتحااااد " عاااالء عباااد الهاااادى     

. زيناان العساال"  إضاافة إلاى حصااول    "وأكاار األعضااء أصاواتا" د   

باقى اعضا ها على أصوات عالية يؤكد مدى رةبة أعضااء الجمعياة   

العموميااة فااى التطيياار  وعلااى تااأىير وسااا ل االتصااال الحدياااة التااى       

 استخدمها المرشحون  ومنها  الصحافة والمواقع اإلليكترونية.

روجها فى االهتمام بوسا ل الدعاية والصرف عليها  وتكليفها وخ -4

أجمااال صاااورة واالهتماااام بصاااياةتها وتحريرهاااا وإخراجهاااا بشاااكل    

جااذاب  واالهتمااام بالصااور والعناااوين الملونااة وجااودة الطباعااة أماار   

هام وضرورى فى الدعاية االنتخابية  وقاد وضاح الاك فاى دعاياة د.      

 صوتًا(. 248زينن العسال  التى حاين بأعلى نسبة تصويت  

فااة واسااتخدام خامااات رخيصااة ماان   عكااس عاادم الصاارف أو التكل  -5

الورق واأللوان ساهم فى عدم حصول بعاض األعضااء علاى الكايار     

من األصوات  كما حدث مع المرشح  عادل علاى محماود الخطيان(    

حيث اعتمدت دعايتاة علاى الاورق الارخيس صاطير الحجام  وكانات        

 صوتًا فقط. 20كلها تصوير فونو كوبى  وحصل على 

وسااا لها المختلفااة ال يمكاان أن تحاادث التااأىير     الدعايااة االنتخابيااة ب -6

المطلوب منها فا  اتجاهاات النااخبين إال بمسااندة التططياة اإلعالمياة       

 من خالل وسا ل اإلعالم المختلفة.
كااااان لاهااااور المرشااااحين لمجلااااس إدارة االتحاااااد ماااان خااااالل        -7

الحوارات التلفزيونية عل  القنوات المختلفاة أىاره فا  اتجااه النااخبين      

  (5 14رجيح كفة تيار عل  أخر إل  ت
 25لعبت الاروف واألوضاع السياسية التا  حادىت بعاد ىاورت       -8

يونيااااو دورهااااا فاااا  انتخابااااات النقابااااات  وخاصااااة فاااا   30ينااااير و 

انتخابااات اتحاااد الكاتاااب موضااوع الدراسااة  فقااد كاناات هنااا  رةبااة      

 30ينااير و  25وحرص شديدين على التطيير واستعادة روح ىاورتى  

   وتصحيح مسار اتحاد الكاتاب..يونيو
أخطاء مجلس إدارة االتحاد قبل االنتخابات   والتركياز علاى هاذه     -9

األخطاء والتجاوزات فى دعاية التيارات المعارضة لمحماد سالماوى   

كااان لااه دوره فاا  تاارجيح كفااة تيااار التطيياار  وإن كااان النجاااح أيضااا   

فادة ماان نصااين بعااض األعضاااء القاادامى لرةبااة العضاااء فااى االساات   

 خبراتهم مع العضاء الجدد.

أظهرت نتا ن الدراسة أن ألعالقات الشخصية لها دور كبير فى  -10

توضاايح باارامن المرشااحين  وتجميااع األنصااار  وأنهااا البااد أن تكااون  

 . (3 19 متواجدة إلى جانن الوسا ل الحدياة
 (ماان أكااار وسااا ل   2 16تااأتى بعاادها التجمعااات الخطابيااة      -11

يرا فاا  أعضاااء الجمعيااة العموميااة   فقااد أعطاات فرصااة    الدعايااة تااأى

للمرشااحين للتحاااور المباشاار مااع أعضاااء الجمعيااة العموميااة والاارد      

 عل  استفساراتهم  وتوضيح األمور.

تتاااوع وساااا ل الدعاياااة االنتخابياااة ماااا باااين الوساااا ل التقليدياااة         -12

المعروفاااة والوساااا ل الجديااادة المساااتحدىة كاااان لاااه دوره فااا  تحقيااا   

الحمالت االنتخابية  ومنها الدعاية عبار الفضاا يات والمواقاع     أهداف

اإلليكترونياااة والفااايس باااو  وتاااويتر و أجهااازة المحماااول   فقاااد أدار   

 الكاير من األعضاء حمالتهم من خالل وسا ل السوشيال ميديا..
لعبت وساا ل اإلعاالم البديلاة مان مواقاع إليكترونياة و صافحات         -13

واليوتياوب واتنساتجرام دور مهماا فا       التواصل االجتماع  وتاويتر 

 التأىير ف  اتجاهات الناخبين .
لعبااات الدعاياااة السياساااية والدينياااة وخاصاااة الدعاياااة المضاااادة      -14

دورهاااااا فااااا   التاااااأىير علااااا  اتجاهاااااات النااااااخبين وحسااااام نتيجاااااة     

  ( .5 6االنتخابات 
ساااااهمت الصااااياةة التحريريااااة المختصاااارة لوسااااا ل الدعايااااة     -15

 التأىير السريع ف  الناخبين. االنتخابية ف 
اإلخاارائ البساايط لوسااا ل الدعايااة االنتخابيااة ساااهم بشااكل فعااال   -16

 ف  تحقي  الهدف من الوسيلة  ولفت النار إل  مضمونها.
وضح التاأىير الكبيار والفعاال للوساا ل المطبوعاة  والتا  كانات         -17

دت ف  متناول  الجميع وبكمياات كبيارة  فقاد تتنوعات أحجامهاا وتعاد      

 أشكالها .
أظهاااارت الدراسااااة  حياديااااة وسااااا ل اإلعااااالم خااااالل التططيااااة   -18

الصحفية إلنتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة اتحاد الكاتاب  وقاد  

بدا الك واضحا من خالل تططياة موقاع جريادة المسااء وموقاع شابكة       

 محيط لمجريات االنتخابات.-اإلعالم العربية
  األكار استخداما ف  الصاحف التا    كانت التططية اإلخبارية ه -19

تناولتهااا الدراسااة  سااواء أكاناات أخبااارا أم تقااارير إخباريااة   تالهااا       

الحاااااوار ىم المقاااااال  والتحقيااااا  الصاااااحف    وةابااااات النااااادوات أو    

 المناظرات بين المرشحين.
كانت العنااوين ها  العنصار التيباوةراف  األكاار اساتخداما فا          -20

ورة فاااى صاااحف الدراساااة الورقياااة  إخااارائ الماااواد الصاااحفية المنشااا 

 واإلليكترونية  تالها الصور.
رةاام أن جرياادة مااال األهاارام  والتااى كااان ينتمااى إليهااا الكاتاان     -21

محمد سلماوى الى ترأ  مجلاس إدارة اتحااد كاتااب مصار لادة عشار       

ساانوات تقريبااًا  لاام تهااتم بتططيااة  انتخابااات التجديااد النصاافى التحاااد      

من الصفحات  الاقافية األدبياة بهاا  إضاافة    الٌكتاب رةم وجود الكاير 

إلى الصفحة األخيرة   فى موقف ةير مبرر  واليعنى سوى انشاطال  

محرريهااا والمشاارفين علااى الاقافااة فيهااا بااأمور أخاارى ةياار مهنااتهم     

 وقد وضح الك من خالل اهتمام الصحف األخرى ساواء القومياة أو   

اد الًكتااااب  وقاااد المساااتقلة بتططياااة انتخاباااات التجدياااد النصااافى التحااا  

اسااتعر  الباحااث صاافحات جرياادة األهاارام بمواقعهااا المختلفااة ولاام    

يجااد أيااة تططيااة لهااا  مااع الااك فاالهتمااام الواضااح لوسااا ل اإلعااالم         

المختلفة بانتخابات التجديد النصافى التحااد كاتااب مصار يؤكاد أهمياة       

 النقابات والكيانات الاقافية ف  تفعيل دور المجتمع المدن  فا  إحاداث  

 يونيو. 30يناير و 25التطيير المطلوب الذي من أجله قامت ىورت  

 توصيات الدراسة:

يجن أن تهتم وسا ل اإلعالم  وخاصة الصاحف واساعة االنتشاار     -1

كجرياادة األهاارام بانتخابااات النقابااات والكيانااات الاقافيااة  وأال تططااى   

تخاباات  اهتماماتها السياسية أو االقتصادية أو ةيرها علاى متابعاة االن  
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فى النقاباات الهاماة والماؤىرة  وخاصاة اتحااد الكتااب  بيات الماقفاين         

المصااريين  الااذين يقااودون قطااار التنميااة  ويشاااركون فااى صااناعة       

الراى العام وترشاييده  كماا أن تططياة انتخاباات النقاباات يشاار  فاى        

دفااع المااواطنين إلااى اإليجابيااة والمشاااركة بفاعليااة فااى االنتخابااات        

 نحاول تدعيم االتجاه الديمقراطى فى بالدنا. خاصة ونحن

كون الصاحافة اإلليكترونياة أىبتات تفوقهاا فاى التططياة اإلخبارياة         -2

ومالحقااة األحااداث  وهااو مااا وضااح فااى تططيااة مجريااات انتخابااات      

 الباد مان اإلعاداد المهناى     2015التجديد النصفى التحاد كاتاب مصر 

وورم صاااحفية فاااى الجياااد لمحرريهاااا  مااان خاااالل دورات تدريبياااة 

مجااال تططيااة االنتخابااات والمعااايير المهنيااة والتشااريعات التااى تحكاام  

 هذه التططية.

ضاارورة وضااع مسااودة معااايير أخالقيااة ومهنيااة وضااوابط تحكاام   -3

 التططية الصحفية فى المواقع األليكترونية لإلنتخابات.

كون أعضاء اتحاد كاتاب مصر يعدون فاى طليعاة الماقفاين  وفاى      -4

قوى مصر الناعمة فى سبيل استعادة ريادتنا الاقافية  وإحاداث   مقدمة

التطيير الاقافى الداعم للتنمية والتطور والديمقراطياة يجعلهم أحارص   

فئااات المجتمااع علااى الدعايااة االنتخابيااة القا مااة علااى الشاافافية والبعااد  

عن المهاترات وعدم ألقاء االتهاماات وتشاويه سامعة الخصاوم  وهاو      

قة انتخابات التجديد النصفى لمجلاس إدارة اتحااد كاتااب    ما شهدته أرو

 ..2015مصر 

 -علااى حااد سااواء  -ضاارورة أن يقااف اإلعالميااون والمخططااون     -5

علااى التطااور الملفاات فاا  تقنيااات اإلعااالم والدعايااة  واالسااتفادة ماان    

دراساات تقنياات التاأىير واالتصاال  والتاا  تتركاز فا  معامهاا علااى        

التااأىير الالواعاا  علااى اهتمامااات المتلقاا  النفااوا إلااى العقاال الباااطن و

 ورةباته  ىم توجيهها وف  مصالح المرشحين.

أهميااة اسااتخدام ألفااال اات مضاامون إيجاااب  فاا  مناومااة القاايم        -6

 الخاصة بالجمهورعند الرةبة ف  نشر صورة إيجابية عن فكرة ما.

ضرورة االعتماد علاى األرقاام واإلحصاا يات ونتاا ن االساتفتاء        -7

 يضف  الكاير من المصداقية على المادة المراد ترويجها.مما 

هنا  مواصفات ومقاييس ينبطى وضعها فاى االعتباار فاى وسايلة      -8

الدعاية واالعالن قبل اتخاا قرار التعامل معهاا مان هاذه المواصافات      

أن تكااون وساايلة الدعايااة واالعااالن المسااتخدمة قااادرة علااى التواجااد     

  وماان أهمهااا أن تسااتخدم هااذه الوساايلة   حيااث يتواجااد المتلقاا  بكاافااة 

صااورة " و أن تسااتمر    –صااوت  –جميااع عناصاار التااأىير " نااس    

وسيلة الدعاية واالعالن بمحتواهاا أماامهم أطاول فتارة زمنياة ممكناة       

للتااأىير و أن تكااون رخيصااة التكلفااة والتشااكل عاانء مااالى علااى ماان  

 يستخدمها.

تتناسن مع فعالياات  وسا ل الدعاية البد ان تكون متنوعة ومؤىرة  -9

الحملاة الدعا ياة   وتكاون ماؤىرة ومقنعاة ولهاا برناامن محادد وخطاة          

 واستراتيجية مدروسة.

ضاارورة أن ياادر  الناخاان ان معااام الصااور تعطاا  انطباعااا      -10

خادعااا وليساات اات مصااداقية والبااد ماان التعاارف علااى المرشااح ماان  

ث فا   خالل الندوات والحاوارات التا  يشاار  فيهاا إضاافة الاى البحا       

 خلفيته السياسية واالجتماعية والعلمية.

إيمانا بالدور الملق  عل  عات  اإلعالم  وخاصة اإلعالم البديل  -11

وقاات انتخابااات النقابااات  ومنهااا اتحاااد الكاتاااب والااذي ال يقتصاارعل    

حض الناخبين للمشاركة فا  العملياة االنتخابياة  بال يتعادي الاك إلا         

بالمشااركة اإليجابياة مان خاالل اختياار      توعيتهم بحقوقهم   وإقنااعهم  

األجدر واألكار كفاءة ونزاهة وقدرة عل  تمايل احتياجات األعضااء  

ومتطلباتهم  فال بد من وضع مدونة مهنية وأخالقية تضمن أن يكاون  

اإلعالم وقت االنتخابات شااهدا محايادا ورقيباا علا  أطاراف العملياة       

 االنتخابية.
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