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 إىل املرتشحني مع التحية .. التسويق السياسي
 2022سبتمبر  11خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 من فإنه (التسويق) مصطلح آذاننا يقرع عندما فإنه األولى الوهلة من

 أو منتج وعرض والمال االقتصاد عن نتحدث أننا نعتقد أن الحتمية

 عندما وخاصة بشيء الحقيقة يخالف ال هذا كان وإن ذلك، إلى وما خدمات

 التسويق، لعلم األساس حجر وضع الذي (كوتل فيليب)البروفيسور عرّف

 المستهلكين أهداف تحديد إلى تسعى التي الوظيفة تلك" :إنه فقال

 بطريقة والرغبات الحاجات تلك إلشباع المثلى الطرق وإيجاد المستقبلية

 الجهود بذل على الناجحة التسويقية اإلدارة وتعمل ومربحة تنافسية

 ."المرتقبة األسواق مع منتجاتها تبادل لتحقيق المناسبة

 سوف العميل وأن وعميل، منتج، أمام إننا تقول المعادلة أن يعني هذا

 لذلك احتياجاته، ويسد وطموحاته رغباته يحقق الذي المنتج إلى يسعى

 .عليه يستحوذ حتى بأخرى أو بطريقة المنتج هذا ثمن لدفع مستعد فإنه
 .والسوقية االقتصادية الحياة في هذا

 العمل في نستخدمه وأن التعريف هذا سقطن   أن يمكننا اليوم أننا إال

 االنتخابات فعملية كانت، صورة بأي االنتخابات في وخاصة السياسي،
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 نفسه يقدم هو فالمترشح األحيان، من كثير في وطلب عرض عملية هي

 المترشح المترشحين بين ما ويختار الناخب ويأتي وخدماته، ومنتجه

 الناخب، أي هو، تناسبه التي الخدمات تلك كل له يقدم والذي له، األنسب

 .بساطة بكل هكذا

 طرحت الدراسات أن وجدنا السياسي التسويق لمصطلح دراستنا وأثناء

 أنه نعرف فنحن اإلنسانية، الدراسات ديدن وهذا التعريفات، من الكثير

 نظر وجهة عالم فلكل واحد، تعريف على العلماء يتفق أن الصعب من

 أن يمكننا إنه إال ويعرفه، المصطلح إلى خاللهما من ينظر وتخصص

 التسويق دور) الدراسة في (2020) أبوزيد رجب الباحث مع نتفق

 للحالة خاصة دراسة مع المعاصرة السياسية الحياة في السياسي

 أنه على (Political Marketing) السياسي التسويق يعرف إذ (األمريكية
 التجاري التسويق وأسس آليات استعارة على تقوم التي العملية"

 الواعية القراءة من بداية السياسي، المجال في وتوظيفها وتكييفها

 منها التقليدية االتصال وسائل كل باستخدام ومرورًا التسويقية، للبيئة

 ما، سياسي لمنتج والقبول التأييد مساحات زيادة وراء سعيًا والحديثة،

 ما، حكومية سياسة) تسويقه المراد المنتج طبيعة اختلفت مهما

 في كله وذلك ،(إلخ ..دولي قرار سياسي، حزب مرشح، سياسية، مؤسسة

 تعديله أو المنتج تصميم عملية بوصلة تمثل التي السوق بحوث ضوء

 ."السياسيين المستهلكين متطلبات مع يتماشى بما
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 أن إلى يشير التاريخ أن إال المفهوم، بهذا ناضجًا المصطلح يكن لم وإن

 دوايت) األمريكي الرئيس هو السياسي التسويق عملية مارس من أول

 االنتخابية الحملة وفي .العشرين القرن من الخمسينيات في (إيزنهاور

 (كينيدي جون) من كل تنافس حينما 1960 عام األمريكية للرئاسة
 (كينيدي) نصحوا العامة العالقات خبراء فإن (نيكسون ريتشارد)و

 وبالتالي التلفزيوني، البث باستخدام السياسي التسويق بممارسة

 بصفة واإلعالم التلفزيون تأثير برز حينئذ خصمه، على يتفوق أن استطاع

 جيدًا الدرس استوعب (نيكسون) أن المالحظ ومن .السباق هذا في عامة

 أو التجاري التسويق أساليب لتوظيف بخبراء استعان حينما 1968 عام

 تلك كل انتشرت ذلك بعد ثم .االنتخابية حملته إدارة في السياسي

 .العالم دول وبقية وأوروبا الغربي العالم في الممارسات

 نصادف فإننا والسوقية االقتصادية المنتجات تسويق إلى وبالعودة

 الترويج، وأخيرًا والسعر والمكان، المنتج، :وهي مهمة؛ مصطلحات أربعة

 يعرف عام مصطلح تحت تندرج ما عادة األربعة المصطلحات وهذه
 والمستشار العمل وفريق المترشح تمكن فلو ،(التسويقي بالمزيج)

 لتمكن التسويقي المزيج هذا جزئيات على يتعرف أن واإلداري اإلعالمي

 مفهوم نسقط أن نحاول هنا دعونا لذلك .األمان بر إلى يصل أن المترشح

 عالم في التسويقي المزيج إلى االقتصاد عالم في التسويقي المزيج

 .السياسة
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 كشخصية للمترشح نروج أن الخطأ من إنه السياسة، في :المنتج أوالً،

 لذلك ؟ اآلخرين وبين بينك الفرق فما بشر، المترشحين فكل إنسانية،

 ذات وشخصية وقيادة كخبرة المترشح لشخصية نسوق أن يجب فإننا

 هو التي االنتخابية والدائرة الناخبين لدى واجتماعي وفكري سياسي ثقل

 الحياة في السابقة خبراته للناخبين المترشح هذا يبيعه ما إن .منها جزء

 واالجتماعي، واالقتصادي السياسي وتاريخه وثقافته صورها بجميع

 مشاكلهم لحل الناخبين مع التواصل على قدرته وإنما فحسب ذلك ليس

 على بناء وصياغته وضعه تم الذي الذكي االنتخابي برنامجه خالل من

 .الدائرة هذه في يعيشون الذين والمواطنين االنتخابية الدائرة حاجات
 فعلية بصورة يسهم أن يجب المترشح يبيعه ما أن يعني وهذا

 وكل وأفرادها االنتخابية وللدائرة للبالد عامة منافع تحقيق في ومنطقية

 .فيها يعيش من

 :التالية الشروط يحوي أن يجب االنتخابي البرامج فإن لذلك

 للناخبين، تمامًا واضحة تكون نأ 
 واضحًا، تحديدًا محددة تكون أن 
 وأوهام ادعاءات مجرد وليس للتنفيذ، قابلة تكون أن. 

 مميزات على العمل وفريق المترشح يركز أن يجب فإنه المقابل وفي 

 تلك أهم إبراز ويجب الناخبين، مع توافقها ومدى نفسه المترشح

 .العلن في المميزات
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 فإن المترشح، يقدمه الذي المنتج هذا مقابل وفي :والسعر التسعير ثانيًا،

 سعر يدفع أن عليه فإنه المنتج إلى يميل أنه يجد الذي الناخب على

 :في تتلخص إنها إذ بسيطة، هنا وهي التكلفة،

 يوم صوته يمثله الذي المترشح بمنح وذلك المعنوي، الدعم 

 االقتراع،
 المقر بحضور وذلك االنتخابية، الحملة أثناء المعنوي الدعم 

 االنتخابي، المقر في تقام التي البرامج وحضور باستمرار االنتخابي
 أفراد بقية على المترشح وشخصية وثقافة فكر نشر في المساعدة 

 .الصغيرة األسرة وأفراد االنتخابية الدائرة

 المنتج ولتوصيل المنتج، مقابل في الناخب يقدمه الذي السعر هو وهذا 

 وصول غير فمن الناخب، مشاكل حل في يسهم حتى البرلمان قبة إلى

 .هي كما ستظل األمور فإن البرلمان قبة إلى المترشح

 قناتين، أو أمرين يشمل وربما االتصال، قنوات هنا ونقصد :المكان ثالثًا،

 :هما

 هذا خالل من المترشح يتمكن إذ المترشح، وزيارات االنتخابي المقر 

 حينما لهم ويسمع االنتخابية، الدائرة أفراد بكل يلتقي أن المقر

 .وتطلعاتهم أفكارهم وربما ومعاناتهم، مشاكلهم عن يتحدثون
 في بالجلوس المترشح يكتفي أال يجب اآلخر والجانب جانب، هذا

 يذهب أن يجب وإنما الناخبون إليه يحضر حتى االنتخابي المقر
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 معاناتهم ويمس أفراحهم يحضر وأن مجالسهم يؤم وأن إليهم

 أفراد ويجالس المترشح ينزل عندما إال ذلك يتم وال قرب من

 .فيها يعيشون الذي األماكن في االنتخابية والدائرة المجتمع
 وسائل كل يستغل أن للمترشح يمكن االجتماعي، التواصل وسائل 

 من وذلك االنتخابية، الدائرة بأفراد اللقاء في االجتماعي التواصل

 حل على وقدراته وتطلعاته وأفكاره مجهوداته وعن عنه النشر خالل

 .االنتخابية والدائرة المجتمع مشاكل

 التواصل أن من يتأكد أن العمل فريق على فإن األحوال جميع وفي

 المترشح بين ما باستمرار مفتوحة تكون أن يجب التواصل وقنوات

 .التسويقية العملية أطراف بين التكامل يتم حتى والناخبين،

 وإنما اعتباطية بصورة تتم ال للمترشح الترويج وعملية :الترويج رابعًا،

 شاملة ودراسة علمي أساس على تقوم منهجية وفق تتم أن يجب

 االنتخابية، للدائرة الديمغرافية والخصائص االنتخابية، للدائرة

 وفق يتم أن يجب ذلك وكل وحياتهم، وتطلعاتهم األفراد واحتياجات

 ،(شيء كل وأعرف المنطقة ابن أنا) نقول أن نكتفي وال مهني، عملي منهج
 إلى دائمًا تقودنا الحياة فتقلبات وانتهت، أمرها ولى المنهجية فهذه

 .التغيير

 :أن يمكننا عنها، تحدثنا التي المنهجيات وفق الدراسة تتم أن وبعد
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 لهذا ونروج الدراسة، هذه ونتائج أفكار وفق االنتخابي البرنامج نضع 

 .القوي الذكي البرنامج
 ذكرناها، التي الزوايا كل من للناخبين المترشح نعرف 
 طريق عن وذلك بالمترشح، السياسي اإلقناع عمليات في نبدأ 

 وقد وتطلعاته، وفكره وثقافته المترشح بأفكار الناخبين تعريف

 .المترشح وبرنامج بأفكار المترددين إقناع على مركًزا الترويج يكون
 االنتخابي البرنامج في الناخبين وثقة عام تأييد على الحصول 

 .نفسه والمترشح

 العملية في السياسي التسويقي المزيج على التعرف إلى وباإلضافة

 :وهما مهمين، أمرين على يتعرف أن المترشح على فإن االنتخابية،

 بدراسة العمل فريق يقوم أن يعني وهذا المنافسين؛ على التعرف .1

 االنتخابية الدائرة نفس في يترشحون الذين المتنافسين موقف

 واضحة الدراسة تكون أن ويجب فيها، يترشح سوف هو الذي

 يكون وقد قوة، يفوقونا قد خصوم أمام هنا فنحن وشفافة،

 من فليس االنتخابية، والدائرة المجتمع أفراد من كبير تأييد لديهم

 ألنه مهم، أمر وهذا هؤالء، نتجاهل أن أو النتائج نلفق أن المنطق

 فهل االنتخابية، العملية أثناء لحظة أي في الطاولة يقلب أن يمكن

 قبول مدى على لنتعرف االنتخابية الدائرة في العام الرأي درسنا

 ؟ ال أم للمنافسين الدائرة أفراد
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 لدى التصويت واتجاهات االنتخابية للدائرة العام المزاج دراسة .2

 كيف ؟ معينة سياسية انتماءات االنتخابية للدائرة فهل الناخبين،

 التشريعية االنتخابية الفصول خالل االنتخابية الدائرة تاريخ كان

 سابقًا المترشحون فاز وكيف ؟ االنتخابية الكتلة عدد كم ؟ السابقة
 ؟ األولى الجولة في يفوزوا حتى أحرزوها التي األصوات عدد وكم ؟

 العملية في مؤثرة مهمة شخصيات االنتخابية الدائرة في هل

 يمكن كيف ؟ معهم التواصل يمكن كيف ؟ االقتراع يوم االنتخابية

 التي المعطيات وفق االنتخابية للدائرة االنتخابية الرسالة صياغة

 صورة تعطينا التي المسحية الدراسة خالل من عليها حصلنا

 ؟ االنتخابية للدائرة واضحة

 وليست منهجية عملية السياسي التسويق فإن بأخرى أو بصورة عموًما،

 فمن وعشوائية، سهلة عملية ليست البرلمان دخول فإن لذلك اعتباطية،

 الفيديو أفالم بعض في يخرج بأن العالم من بقعة أي في البرلمان يدخل

 التواصل ووسائل والمجالت الجرائد في صورته يضع أو ويتحدث

 يقدر وال يعرف ال أنه المحتم من فإنه وزيادة، بالواجب قام أنه ويعتقد

 وال البشر يفيد أن يمكنه ال إذن فهو تقدير، حق االنتخابية العملية

 والتسويق والتخطيط مهم العلمي المنهجي فالتفكير االنتخابية، الدائرة

 .البرلمان قبة إلى يقود الذي هو السياسي

 

 


