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مقدمة
1

تثير التجربة السياسية لحزبي العدالة والتنمية في تركيا واملغرب االهتمام املتزايد من عدة جوانب ،فهما
من بين األحزاب السياسية القليلة ذات التوجه اإلسالمي التي كان لها دور فعال في املعترك السياس ي مقارنة بأحزاب
سياسية أخرى في الدول العربية واإلسالمية.
وقد ساهم قرب تركيا واملغرب من أوروبا وتأثير الحضارة األوربية عليهما ،وتأثر العلمانيين من كال البلدين
بالنموذج الغربي ،في إبراز خصوصية الحزبين في املغرب وتركيا .2فعرف مؤسسو حزب العدالة والتنمية التركي الحزب
ً
ً
ً
بكونه حزبا "علمانيا محافظا" ،واعتمد زعماء حزب العدالة والتنمية املغربي مبدأ "فصل الدعوي عن السياس ي" ،أو ما
يصطلح عليه بـ "التمايز والشراكة".
واليوم باعتمادهما على آليات التسويق السياس ي وميكانيزماته ،وتأطيرهما للفضاء العمومي ،أصبح حزبا
ً
العدالة والتنمية التركي واملغربي جزءا ال يتجزأ من الواقع السياس ي في كال البلدين .فأصبحا قوتين سياسيتين،
ً
ً
ً
ً
أساسيتين ،تحظيان بشعبية كبيرة في مجتمعيهما ،واستطاع كل منهما أن يصبح طرفا مركزيا في الحكم ،ورقما صعبا في
املعادلة السياسية .وقد ساهم قائدا الحزبين أردوغان وبن كيران في صنع هذا النموذج ،معتمدين ليس فقط على
ً
الكاريزما الفطرية ولكن كذلك على آليات التسويق السياس ي في زمن لم يعد فيه مقبوال االستمرار في الخط التقليدي
ً
كليا على الزعيم؛ َّ
مما ساهم في تغيير الخريطة السياسية داخل البلدين.
املعتمد

 1زهير عطوف باحث مغربي متخصص في الشأن التركي والتسويق السياس ي ،عمل في املركز املغاربي للدراسات السياسية واالستراتيجية،
ً
حاصل على املاجستير من جامعة أولوداغ من مدينة بورصة التركية ،أصدر كتاب "التسويق السياس ي ،األحزاب التركية نموذجا" باللغة
التركية ،طبع مرتين في أملانيا وتركيا ،وهو منشور في مجموعة من املواقع العاملية .صدر له العديد من األبحاث واملقاالت باللغة العربية
والتركية في مجموعة من مراكز األبحاث واملواقع اإللكترونية ،وشارك في العشرات من املؤتمرات والندوات والدورات داخل تركيا وخارجها
حول مواضيع تهم الشباب والعالقات التركية العربية ،كما ألقى مجموعة من املحاضرات السياسية ،وشارك في العديد من الحوارات
السياسية في عدة قنوات عربية.
 2أحمد الريسوني" ،ظروف نشأة الحركة اإلسالمية في املغرب" ،الجزيرة نتhttp://www.aljazeera.net/programs/guest-.1999-06-15 ،
and-an-issue/2005/1/10/%D8%B8%
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سنقوم بتحليل كل ذلك من خالل التطرق إلى املحاور التالية:
 -1مفهوم التسويق السياس ي واستراتيجياته.
 -2حزبا العدالة والتنمية التركي واملغربي ..أية عالقة؟
ً
 -3التسويق السياس ي في املغرب ابن كيران نموذجا.
ً
 -4التسويق السياس ي في املغرب حزب العدالة والتنمية نموذجا.
ً
 -5التسويق السياس ي في تركيا أردوغان نموذجا.
ً
 -6التسويق السياس ي في تركيا حزب العدالة والتنمية نموذجا.
 -7هل يشكل بن كيران أردوغان املغرب؟
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مفهوم التسويق السياس ي واستراتيجياته
ً
أضحت السياسة علما ينحو منحى جديداً في اﻫتماماته وانشغاالته ،فبعدما كانت دراسته ترتكز حول مفﻬوم
السلطة وغاياتها وكيفية ممارستﻬا ،أصبح اليوم وبشكل الزم يفرد حيزاً كبيراً لدراسة اﻵليات والتقنيات التي تمكن
رجال السياسة من الوصول إلى السلطة؛ أي االﻫتمام بمفهوم السلوك السياسي وبدراسة القوى السياسية املتجهة نحو
الحكم.
والحديث عن السياسة علماً وممارسة يستدعي بالتبعية الحديث عن مجال ظل لصيقاً بها وﻫو التسويق ،فلم
تعد عالقة السياسة بالتسويق تنحصر في خطابات السياسي الذي يبحث من خاللها عن تهييج وإثارة عواطﻒ الناﺱ
وحشد مشاعرﻫم للحصول على تأييدﻫم أو أصواتهم ،بل ارتقت العالقة لتؤسس لعلم التسويق السياسي .3هذا األخير
ً
ً
هـو نتيجـة املـزج بـين التسويق والسياسـة حيث يمثـل اختراقـا عمليا املجـال السياس ي مـن خـالل التسـويق .4وهناك من يقول
ً
إن عملية التسويق ملنتج سياس ي ال تختلﻒ كثيرا في ماهيتها عن التسويق التجاري.
ً
تعد نظرية التسـويق السـياس ي وسـيلة ضروريـة لإلحاطة ببعض التطـورات الغربية الحديثـة في الحياة
الديمقراطيـة؛ ألنهـا تتيـح لنـا وصﻒ ظواهر سياسـية معينـة من منظور العلوم السياسـية ،في ظـل عدم قدرة العلـوم األخرى
على تفسـيرها .وتطبق هذه النظرية في فعاليـات مختلفـة ومتعـددة على رأسها الحمـالت االنتخابيـة والسياسـية .وتتـماش ى
ً
تمامـا مـع التطـورات املعـاصرة للحيـاة السياسـية للمجتمعـات والدول الحديثـة ،وقـد فسـرت التغييرات في بيئة االتصاالت
ً
السياسـية بأنها تمثل صعودا للتسـويق السـياس ي ،خاصة أن جميـع الحمـالت السياسـية واالنتخابيـة الراهنـة في كثير من
الـدول الديمقراطية في العالم تعـبر عن مرحلة االنتقـال إلى مـا بعـد الحداثة. 5ويوفـر التسويق السياس ي نقطـة انطـالق لتحليـل
األفـكار واﻵراء التـي تتعلـق بالقضايـا العامـة أو السياسـية أو بمرشـحين معينـين.

 3العربي الطليكي ،مقاربة مفاﻫيمية للتسويق السياسي ،بحث اإلجازة ،ليست منشورة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،0142 ،ص.5 :
 4عبـد ربـه عبـد القـادر العنــزي ،نظرية التسويق السياس ي :املفاهيم والدالالت في املجال السياس ي( ،غزة :رؤى استراتيجية ،يونيو  ،)2016ص -
.57
 5املصدر السابق ،ص .51-50
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املقترعين في االنتخابـات ،وهـو من ثم يختلـﻒ
وبشـكل عـام ،فقـد تـم تصميـم التسـويق السـياس ي للتأثـير في أصـوات ِ
ً
عـن التسـويق التقليـدي ،حيـث يتـم تسـويق املفاهيـم بـدال مـن املنتجـات ،أو الخدمـات .ومـع ذلـك توظﻒ تقنيـات عـدة ذاتها
في تسويق املنتجات مثـل :اإلعالنات املدفوعة ،والبريد املبـاشر ،والدعاية.6
وببساطة فالتسويق السياس ي هو إدارة الحمالت االنتخابية سواء الرئاسية أو البرملانية أو البلدية .وذلك من
خالل برنامج انتخابي وفريق عمل ومتطوعين ولقاءات تلفزيونية وصحفية من أجل الترويج ملنهجية أو لفكر شخص
سيخدم الوطن ،أو سيخدم املدينة التي ينتمي إليها ،فيضع أفكاره في برنامج من أجل إقناع الناﺱ بالتصويت له .ومن ثم
فإن عملية التسويق السياس ي ال تنتهي عند فوز املرشح في االنتخابات ،بل تستمر طول فترة حكمه وبقائه في السلطة.
وخير مثال تتجلى من خالله األهمية االستراتيجية للتسويق السياس ي هو نجاح الرئيس األمريكي أوباما في الوصول
إلى السلطة ،حيث يعتبر الرئيس األول الذي انتخب من خالل التويتر ،وكان صانع هذا االنتصار الكاسح هو "ديفيد بلوف"
مدير التسويق السياس ي لحملة أوباما.

-2حزبا العدالة والتنمية التركي واملغربي ..أية عالقة؟
ً
يمكن أن نتحدث تاريخيا عن مرحلتين في عالقة الحركة اإلسالمية في املغرب بالتجربة اإلسالمية التركية ،أوالهما
كانت في ثمانينيات القرن املاض ي ،وكان حينها أعضاء حزب العدالة والتنمية املغربي املنتمون آنذاك إلى تنظيمات إسالمية
مختلفة ،يراقبون عن كثب التجربة التركية ويحاولون االقتداء بها؛ لكونها سابقة في االنفتاح على املدخل السياس ي ألي
تجربة مغربية .كانوا يقتبسون حينها من التجربة التركية الجانب التصوري والنظري والفكري فقط.
أما املرحلة الثانية فقد بدأت خالل التسعينيات حيث حصل االحتكاك املباشر مع التجربة اإلسالمية التركية،
من خالل مجموعة من اللقاءات لقادة حركة التوحيد واإلصالح مع قادة حزب "الرفاه" وعلى رأسهم رئيس الحزب نجم
الدين أربكان ،هذا الحزب الذي يشكل الشق السياس ي لحركة "الفكر الوطني" التي كانت وما تزال تشكل أحد مكونات
ً
التجربة اإلسالمية التركية ،ومن هذه الحركة تناسلت مجموعة من األحزاب السياسية ذات الخلفية اإلسالمية ،بدءا من
6عبد ربه عبد القادر العنزي ،مصدر سابق ،ص.57
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ً
حزب "النظام الوطني" سنة  1971إلى حزب "الفضيلة" سنة  .1999قبل أن تعرف هذه التجربة تطورا فتنقسم إلى حزبين:
"السعادة" و"العدالة والتنمية".7
يشترك حزبا العدالة والتنمية التركي واملغربي في تأسيسهما املتأخر بعد مسارين طويلين من أجل نيل الشرعية
القانونية .فقد تأسس حزب العدالة والتنمية املغربي عام  1996عقب عقد مؤتمر استثنائي لحزب الحركة الشعبية
الدستورية الديمقراطية ،الذي انضم إليه قياديون إسالميون في حركة التوحيد واإلصالح بعد أن حاولوا تأسيس حزبهم
الخاص ،دون أن تقبل الدولة بذلك .أما حزب العدالة والتنمية التركي ،فقد تأسس سنة  2001بعد استمرار الدولة في
حظر األحزاب اإلسالمية ،ومنها حزب الفضيلة ،الذي انشقت عنه مجموعة من الشخصيات منهم رجب طيب أردوغان
وعبد هللا غل.8
ً
كما يشترك حزبا العدالة والتنمية التركي واملغربي في كونهما خرجا من رحم الحركة اإلسالمية القريبة فكريا من
اإلخوان املسلمين .ورغم أن البعض يعتبرهما من اإلخوان املسلمين لكن يؤكد الحزبان في كل مناسبة أنهما ال ينتميان إلى
هذا التنظيم العاملي؛ فأغلب القيادات املؤسسة للحزب التركي تكونت في حركة "امللي جوروش" أي حركة الفكر الوطني التي
ً
كان يتزعمها نجم الدين أربكان مهندﺱ الحركة اإلسالمية التركية .أما الحزب املغربي فقد تشكل انطالقا من حركة التوحيد
واإلصالح بعد أن اندمج بعض أعضائها مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سنة  ،1996وفي عام 1998
ً
ً
قرر الحزب تغيير اسمه إلى حزب العدالة والتنمية ،واتخذ املصباح رمزا انتخابيا له.
ً
وما ال يعرفه الكثيرون أن حزب العدالة والتنمية املغربي كان سابقا في اختيار هذا االسم وفي استعمال رمز
املصباح لنظيره التركي ،وبحسب ما صرح به الدكتور املقرئ اإلدريس ي أبو زيد عام  - 2012وهو أحد مؤسس ي حزب العدالة
والتنمية املغربي -فقد زار املغرب بشكل سري مجموعة من قيادات حزب الفضيلة التركي ،9والنواب املنشقين عن حزب

ّ
املغربي بحزب أردوغان ،هسبريس 12 ،يونيو .2013
 7إدريس بوانو ،هذه أسرار عالقة العدالة والتنمية
http://www.hespress.com/interviews/81535.htm
 8إسماعيل عزام ،هل يتشابه حزب أردوغان مع حزب بنكيران املغربي؟ ،دويتش فيله عربي . 2017-08-19،
http://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7
 9صرح بذلك الدكتور املقرئ اإلدريس ي أبوزيد في حواره مع قناة فور شباب في برنامج عالمات عام 2012
https://www.youtube.com/watch?v=z-uzsndUoPo
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الفضيلة اإلسالمي الذي تم حله بقرار صدر من املحكمة الدستورية التركية في  22حزيران/يونيو  ،2001حيث كانوا
يمثلون جناح املجددين في حزب الفضيلة .10وبعد ستة أشهر من هذه الزيارة للمغرب أسس رجب طيب أردوغان وبعض
ً
رفاقه 11ـ وكان عدد األعضاء املؤسسين آنذاك  63شخصاـ حزب العدالة والتنمية التركي .واختاروا له نفس االسم ونفس
رمز املصباح مؤكدين انفصالهم عن "شيخهم" نجم الدين أربكان.
انتخب رجب طيب أردوغان رئيس بلدية إسطنبول السابق وأحد البارزين في الحركة السياسية اإلسالمية في تركيا
َّ
أول زعيم للحزب ،شكل هذا الحزب الجناح اإلسالمي املعتدل في تركيا ،ويحرص على أال يستخدم الشعارات الدينية في
خطاباته السياسية ،ويؤكد أنه ال يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب إسالمي ،فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية
ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار ،ويؤكد عدم معارضته للعلمانية واملبادئ التي قامت عليها
الجمهورية التركية ،كما يؤيد انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي ،ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي
الذي يجري تطبيقه في تركيا.12
ويركز الحزب في رؤيته السياسية على أنه ديمقراطي محافظ ،يسعى إلى تطوير الديمقراطية في تركيا ونشرها في
املنطقة ،ويشير مصطلح" الديمقراطية املحافظة" الذي ركز عليه إلى املحافظة على القيم والتقاليد واإلرث التاريخي للدولة
التركية ،بما يتوافق بالضرورة مع التحديث والتقدم.13
ً
ويقدم أردوغان نفسه على أنه ليس رئيسا ذا توجه إسالمي ،حيث ُوصﻒ خطابه الشعبي يتميز بالسلس والشامل
ويخاطب جميع فئات املجتمع ،وكل التيارات السياسية باختالفاتها مثل اإلسالميين والعلمانيين والقوميين ،ويخاطب كذلك
جميع القوميات ،ويعتبر أن حزبه علماني اجتماعي محافظ .وقد صاغ أردوغان العلمانية التركية بشكل خاص حيث يعتبرها
مبدأ من مبادئ الحرية التي تنظم الدولة ال األفراد.

 10حزب العدالة والتنمية التركي ،موسوعة الجزيرة2015/4/2. ،
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/4/2
11نفس التصريح في مصدر سابق للدكتور املقرئ اإلدريس ي أبو زيد.
 12حزب العدالة والتنمية ( ،)AKPالجزيرة نتhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2618b61c-4f04-4bef-.3/10/2004 ،
b997-e8946055062f
 13مجموعة مؤلفين،حزب العدالة والتنمية التركي دراسة في الفكرة والتجربة (بيروت :مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث ،)2016 ،ص.9 :
8
@idraksy

مركز إدراك للدراسات واالستشارات

www.idraksy.net

أما حزب العدالة والتنمية املغربي فيتميز بقاعدة مهمة في عمله عن الجماعة أو كما يطلق عليها في املغرب
بالحركة ،التي يوجد مجموعة من مؤسسيها في قيادة الحزب ،بفصل الدعوي عن السياس ي ويطلق عليه مصطلح التمايز
والشراكة ،يشترك حزب العدالة والتنمية التركي مع املغربي في كونهما ال يعتبران نفسيهما حزبين إسالميين رغم أن الحزب
املغربي يحرص على أنه ذو مرجعية إسالمية.
صيغة فصل الدعوي عن السياس ي التي اعتمدتها حركة التوحيد واإلصالح في عالقتها بحزب العدالة والتنمية في
املغرب ،تتحدد بكونها عالقة شراكة استراتيجية بين هيئتين مستقلتين ،ضمن مشروع إصالحي واحد تتعدد مداخله ،في
إطار وحدة املشروع بدل وحدة التنظيم ،وهي القاعدة التي تأسس في إطارها حزب العدالة والتنمية ،وأعطته الفرصة لبناء
رؤيته وممارسته السياسية في استقالل عن الحركة ،وجعلته يختار ويؤكد في وثائقه االشتغال بالشأن العام وبالسياسات
العمومية ،وجعلت الحركة تركز في اهتماماتها على الجانب الدعوي والتربوي. 14

 -3التسويق السياس ي في املغرب ابن كيران نموذجا
ً
قد يكون التسويق السياس ي في املغرب بعيدا عن نموذج أمريكا وبريطانيا ،فاألحزاب املغربية بجميع مكوناتها تعاني
من مشاكل حقيقية في تسويق منجزاتها الحكومية؛ وذلك لعدة أسباب من بينها ضعﻒ وسائل اإلعالم .ولكن رغم هذا
املشكل فقد تمكن األمين العام لحزب "العدالة والتنمية" ،من التفوق في التسويق السياس ي "املغربي" ونجح في التسويق
لخطابه وكسب ثقة املواطنين .فقد جاء بن كيران من وسط العامة ،يتكلم لغة املواطنين ويفهم نوعية مشاكلهم .15يعتبر
عبد اإلله بنكيران الذي يوصﻒ بالشعبوي ألن خطاباته تالمس الفئة الشعبية باملغرب ،أحد مؤسس ي حزب العدالة
والتنمية ذي املرجعية اإلسالمية الذي تأسس في أواخر التسعينات من القرن املاض ي .كما يعتبره كثير من السياسيين أنه
ً
الدينامو والعمود الفقري للحزب ،الرجل الذي يوصﻒ بالظاهرة في املشهد السياس ي الجديد باملغرب ،يؤكد دائما أن حزبه
إصالحي ويسعى إلى "اإلصالح في ظل االستقرار" ،وهو شعار رفعه الحزب منذ توليه الحكومة ،وهذا مفهوم وخطاب جديد
ن
ر
رن
المغارب
اتيج (إسطنبول :المركز
حسي قزاز ،ورقات يف
محمد الحمداوي ،سبف عبد الفتاح،
ر
التفكي االسي ي
ي
:
.للدراسات ،)2017 ،ص 73
 15أمينة فوزي زيزي ،انتخابات  4شتنبر ..محاولة للفهم ،هسبريس 17 ،شتنبر .2015
http://www.hespress.com/writers/277557.html
14
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في عاملنا العربي .دون أن ننس ى إظهار الحزب املرونة الكبيرة من أجل البقاء حاضرا في املشهد السياس ي كرقم صعب في
املعادلة السياسية املغربية املعقدة.16
فاز عبد اإلله بن كيران في جميع االنتخابات البلدية والجهوية والبرملانية التي خاضها في السنوات األخيرة كرئيس
لحزب العدالة والتنمية املغربي ذي املرجعية اإلسالمية ،ودافع بكل قوته من أجل كسب رهاناتها ،أمام وجود منافسة
ً
ً
شرسة خصوصا من طرف حزب األصالة واملعاصرة .17وتأكد ذلك جليا في االنتخابات البرملانية أكتوبر  ،2016حيث فاز
ً
ً
باملرتبة األولى بـ  126مقعدا برملانيا من أصل  .395وهي نسبة استثنائية في تاريخ االنتخابات املغربية .وبذلك أضحى بن كيران
ً
نموذجا نوعيا بخطاباته الجماهيرية والتواصلية و ظاهرة في املشهد السياس ي املغربي .وأصبح يقوم بتسويق سياس ي مهم
ً
جدا من خالل مجموعة من اللقاءات وامللتقيات الدولية والوطنية؛ نخص بالذكر منتدى الجزيرة الذي حضره بدعوة من
ً
ً
قناة الجزيرة ،وأيضا دعوة البرملان األوروبي له .وكثيرا ما ُيثني املفكرون والباحثون من مختلﻒ الجنسيات العربية على
ً
استقرار املغرب وعلى كيفية تدبير بن كيران للحكومة ،حيث أصبح اليوم يمثل نموذجا للدول العربية ،وأمس ى كثير من
العرب يتابعون الشأن املغربي بدقة عكس ما كان عليه الحال من قبل .بن كيران لم يصل لذلك من فراغ بل بعمل دؤوب
واهتمام مستمر بالفئات الهشة ،حيث كان يحرص على إعطاء األولوية ملصالح الفئات املستضعفة والفقيرة ،وكانت
خطاباته يغلب عليها التواضع واإلملام بمعاناة هذه الفئة من الشعب ،أضﻒ إلى ذلك تركيزه في حديثه على مبدأ الوطنية
الصادقة وضرورة التضحية من أجل الوطن .وهذا ما مكنه من القرب من املواطنين وكسب ثقتهم.
استعمل بن كيران تقنيته الخاصة في التواصل مع املواطنين .حيث كان يعزف على أوتار املشاعر اإلنسانية ،ويشير
في كل مرة إلى أهمية حب الوطن واالنتماء إليه والغيرة على الدين والحفاظ على املقدساتَّ ،
مما يجعل املواطنين يتفاعلون
معه بطريقة إيجابية .ابن كيران من الذين يتقنون استعمال التعبير االستعاري من خالل توظيﻒ مصطلحات فضفاضة

 16زهير عطوف ،بن كيران أردوغان املغرب ،نون بوست 06 ،مايو ،2015
https://www.noonpost.org/content/6541
17حزب األصالة واملعاصرة هو حزب إداري تابع للسلطة أنش ئ في آب /أغسطس ،2008ظهر كإطار لخلخلة املشهد الحزبي في املغرب والتصدي
ً
ملد اإلسالميين ،وحزب العدالة والتنمية املغربي تحديدا ،للمزيد من املعلومات انظر :موسوعة الجزيرة على الرابط:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/5/3/%D8%A
10
@idraksy

مركز إدراك للدراسات واالستشارات

www.idraksy.net

من قبيل "التماسيح" و"العفاريت ."18وهي طريقة ذكية تسمح بإطالق العنان ملخيلة املتلقي؛ فله أن يسقط املصطلح على
ً
الشخصية التي يراها تطابق املصطلح ،وله أن يفهم السياق بالطريقة التي يريد .ومن ثم يظل انتباه املتلقي مشدودا .كما
تتسم خطابات ابن كيران بالبوح واملكاشفة واملصارحة حتى يشعر املواطن بأنه قريب منه ويتفهم مشاكله وحاجياته .لقد
نجح عبد اإلله بن كيران فيما فشل فيه غيره ،وبدأ املواطن العادي يناقش املواضيع السياسية ،ويتابع الجلسات الشهرية
لرئيس الحكومة .وبدأ يهتم بالسياسة بعد أن كانت صورة امللل والرتابة لصيقة بها .فالتصالح الذي نشهده اليوم بين
السياسة واملواطن هو وحده إنجاز ال يستهان به. 19

-4التسويق السياس ي في املغرب حزب العدالة والتنمية نموذجا
تعتبر الواليات املتحدة األمريكية تجربة رائدة في مجال التسويق السياس ي عبر قوة إعالمها ،فهو مرتبط بالحمالت
ً
االنتخابية الرئاسية واالستفتاءات والحمالت التشريعية .تعتمد الواليات املتحدة األمريكية مثال على التسويق السياس ي
داخل والياتها بتوظيﻒ الدعاية السياسية ،وجذب الجمهور واللعب على الجانب السيكولوجي واالجتماعي لألفراد ،باإلضافة
إلى تقنيات التواصل التكنولوجي .وتستعمل التسويق السياس ي على مستوى العالم ،حيث تستعمل كل تقنيات التسويق
اإلعالمي لسياساتها ،20عن طريق قوة املاكينة اإلعالمية األمريكية مثل شبكة قنوات  CNNبمختلﻒ لغات العالم .واألفالم
الهوليودية التي تسوق للنموذج السياس ي األمريكي.
في العالم العربي ما زال التسويق السياس ي في بدايته ،في طور التشكيل ،عشوائي وغير منتظم ،فهو حديث العهد
في الدول العربية ولم يبدأ استخدامه وتوظيفه إال بشكل خجول خالل السنوات األخيرة في مجموعة من الدول العربية.21
ويعاني املشهد السياس ي املغربي من ضعﻒ تأطير الفاعل السـياس ي في مجـال التواصـل والتسـويق السـياس ي .ولم تدخل
السـاحة السياسـية املغربية بعـد بشكل كبير نطـاق التسـويق السـياس ي لكونهـا تعيـش في مرحلـة الدعايـة ،وضعـﻒ التكويـن
 18التماسيح والعفاريت مصطلحان استعملهما بنكيران من أجل اإلشارة إلى الدولة العميقة وإلى رؤوﺱ الفساد في املغرب ،وفي هذا الرابط
يشرح بنكيران معنى التماسيح والعفاريتhttps://www.youtube.com/watch?v=vLRefRvxwy4.
 19أمينة فوزي زيزي ،انتخابات  4شتنبر ..محاولة للفهم ،مصدر سابق.
 20أمينة فوزي زيزي ،انتخابات  4شتنبر ..محاولة للفهم ،مصدر سابق.
ً
 21زهير عطوف ،التسويق السياس ي :حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا ،نون بوست 18 ،مايو ،2015
https://www.noonpost.org/content/6699
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في هذا املجـال لـدى الفاعلـين السياسـيين واملرشـحين .22من جهة أخرى فإن حب الشعب لحزب العدالة والتنمية لم يأت
من فراغ ،بل من خالل مجموعة من اإلنجازات التي عمل الحزب بكل قوته على التسويق السياس ي لها؛ والتي قادتها الحكومة
التي يرأسها.
هذه املكانة التي احتلتها حكومة حزب العدالة والتنمية راجعة باألساﺱ إلى اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية
الكبرى والصعبة واالستثنائية التي قادتها الحكومة في مجموعة من املجاالت ،وعلى رأسها الرفع التدريجي للدعم على املواد
األساسية املعروف باملغرب بإصالح صندوق املقاصة ،وإصالح أنظمة التقاعد والقضاء ،واإلصالح الجبائي ،هذه
بشكل مباشر الحياة املعيشية اليومية للسكان؛ هذا األمر أدى إلى استقرار االقتصاد
اإلصالحات التي يقودها الحزب تمس
ٍ
املغربي ،وعودة الثقة إليه من ِقبل الفاعلين االقتصاديين ،باإلضافة إلى تخفيض نسبة العجز في امليزانية .هذه القرارات
ً
التي لم يجرؤ أي حزب من األحزاب املغربية قبل العدالة والتنمية على االقتراب منها خوفا من تراجع شعبيته ،ورغم ذلك
ما زال يتميز الحزب بشعبية كبيرة وواسعة ،ويرجع مجموعة من السياسيين -كمحمد بلكبير القيادي السابق في حزب
االتحاد االشتراكي -ذلك إلى قوة الحزب في خطابه؛ فهو يخاطب الفئات الشعبية لسكان الهامش والقرى والفئات الصغيرة
ً
والعمال ،وال يراعي نهائيا منطق النخبة في خطابه ،وكذلك في اللقاءات اإلعالمية لقياداته حيث يشعر الناﺱ أنه واحد منهم
ويخاطبهم بنفس لغتهم.23
وال شك أن فوز الحزب في جميع انتخابات ما بعد انطالق الربيع العربي -انتخابات  2011و 2015و -2016يبرهن
بامللموﺱ إلى أي مدى نجح حزب العدالة والتنمية في التسويق السياس ي إلنجازاته التي كانت لها صدى لدى املواطن املغربي،
الذي جدد الثقة في الحزب من خالل االنتخابات البرملانية األخيرة سنة  .2016وإذا كانت فترة الحمالت االنتخابية فرصة
ألي حزب ليتبث ذاته ومدى استعداده وتفاعله مع آليات ومكانيزمات التسويق السياس ي فإن حزب العدالة والتنمية املغربي
كان من األوائل الذين دخلوا في هذا السباق.
لم يقتصر حزب العدالة والتنمية املغربي في االنتخابات البرملانية األخيرة وفي غيرها من املناسبات ،في دعايته على
الوسائل الكالسيكية ،مثل القبعات واألقمصة البيضاء املطبوع فيها "لوغو" الحزب ،بل استعان بوسائل التسويق
22عبـد ربـه عبـد القـادر العنــزي ،مصدر سابق ،ص .53
 23زهير عطوف ،بن كيران أردوغان املغرب ،مصدر سابق.
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السياس ي األكثر قوة وتنافسية ،كشبكات التواصل االجتماعي ،والحمالت االنتخابية اإللكترونية .فتمكن الحزب بفضل
ً
أعضائه عامة وخليته التواصلية بشكل خاص ،من تحقيق مكاسب سياسية معتمدا باألساﺱ على تقنيات التسويق
السياس ي الجيد للفترة الحكومية السابقة ،وتسليط األضواء الكاشفة على املنجزات حتى تبدو الصورة اإليجابية جلية.
الحزب من خالل صفحته على موقع التواصل االجتماعي بدأ حملة تحت عنوان" :إنجازات حكومة بنكيران" ،كما استعان
حزب العدالة والتنمية بمقاالت بعض املحللين السياسيين من أجل الحديث عن حصيلة بعض الوزارات .أما عن استعمال
الحزب للغات الثالث :العربية والفرنسية واإلنجليزية ،فالواضح أن العدالة والتنمية ال يوجه رسائله فقط إلى متتبعي الحزب
ً
من املغاربة ،ولكن هذه الرسائل يتم إرسالها أيضا إلى املجتمع الدولي .وحزب العدالة والتنمية ال ينشط فقط عبر صفحاته
الحزبية ،بل حتى عبر صفحات وزرائه الذين يسوقون منجزاتهم ومنجزات أصدقائهم .كما يهتم الحزب بالزيارات امليدانية
لقياداته في كل ربوع املغرب.24

-5التسويق السياس ي في تركيا أردوغان نموذجا
ً
يعتبر التسويق السياس ي أكثر شموال واستمرارية من التسويق االنتخابي ،هذا األخير يكون لفترة معينة أثناء
الحملة االنتخابية في حين أن التسويق السياس ي يكون قبل وأثناء وبعد الحملة االنتخابية وبعد نجاح مرشح الحزب.
فاالستعماالت األولى للتسويق السياس ي ظهرت في الواليات املتحدة األمريكية عام  1952في االنتخابات الرئاسية ،لذا فقد
نشأت تقنيات التسويق السياس ي في الواليات املتحدة األمريكية ،وعملت من بعد بعض األحزاب في مجموعة من دول العالم
على تفعيله في بلدانها كحزب العدالة والتنمية التركي ،فمجموعة من رؤساء الدول مثل أردوغان يعتمدون على التسويق
السياس ي في حمالتهم االنتخابية .وهو أسلوب إلدارة العالقة التواصلية بين املنتج السياس ي (املرشح) ،واملستهلك السياس ي
ً
(الناخب) ،ويقوم على ركيزة مهمة جدا تتمثل في املعرفة الكاملة والدقيقة للشريحة التي يريد املرشح التوجه إليها بالخطاب،
ً
ً
فضال عن كونه علما يساهم في الصناعة الذهنية لدى الناخب بالترويج لفكر هذا املرشح وشخصيته .فالتسويق السياس ي

 24احتدام الحملة االنتخابية بين األحزاب بالعالم االفتراض ي ،اليوم http://www.alyaoum24.com/686371.html،2016-08-24،18
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لصورة "الزعيم" أردوغان يكون قبل وبعد نجاحه في االنتخابات ،باالعتماد على اإلعالم والدعاية السياسية باعتبارهما
ً
جزءا ال يتجزأ من التسويق السياس ي ،والترويج السمه وشعاره وصورته ثم التعريﻒ ببرنامجه في البرامج الحوارية.25
ً
ً
وفي هذا السياق يشكل أردوغان رئيس الجمهورية التركية وقائد حزب العدالة والتنمية التركي ،نموذجا متميزا
للقائد الذي تربطه عالقة جيدة بشعبه وخير مثال على ذلك هو نزول الشعب التركي للشارع ،بعد نداء أردوغان ،ضد
محاولة انقالب  15تموز/يوليو  .2016وشكلت اإلنجازات واإلصالحات االقتصادية واالجتماعية في مجال الصحة والتعليم
والقضاء والبنية التحتية التي قام بها أردوغان نقطة انعطاف في سير تركيا نحو مصاف الدول املتقدمة؛ فالرجل له شعبية
ساحقة في بلده تزكيه شخصيته القوية واملحورية في الحزب والحياة السياسية بصفة عامة؛ باإلضافة إلى خطاباته امللهمة
ً
للجماهير والرأي العام وتأطيره للفضاء العمومي التركي؛ فانسحاب الرجل من الحزب ليتفرغ لرئاسة الجمهورية كان سببا
من األسباب في عدم قدرة الحزب على تجاوز نسبة  41في املئة من أصوات الناخبين في االنتخابات البرملانية لسنة ،2015
ومن ثم لم يستطع حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة بمفردهَّ ،
مما فرض عليه القيام بإجراء إنتخابات مبكرة في 1
تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015ورغم الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها تركيا من خالل شن حرب على داعش وعلى حزب
العمال الكردستاني وعلى الجبهة الشعبية وعلى الكيان املوازي ،وانعكاسات ذلك السلبية على االقتصاد التركي ،ما زال
ً
أردوغان مسيطرا على الساحة السياسية.
وعلى اعتبار أن التواصل خيار في السياسة ،وكما يقال "من ال يتواصل يموت أو على وشك املوت" ،فالحزب يعتمد
في تواصله السياس ي على مجموعة من الوسائل لتعزيز الرأي العام أثناء محاولة ولوج السلطة أو أثناء ممارسة السلطة،
ً
وباألخص على كاريزما قياداته خصوصا رجب طيب أردوغان أحد مؤسس ي حزب العدالة والتنمية التركي ،الذي يتميز
بشعبية كبيرة داخل تركيا ،ويسمى في تركيا بالخطيب لقوة خطاباته وإقناعه للرأي العام التركي ،وبالتحديد في املهرجانات
الخطابية واملؤتمرات وامللتقيات الجماهيرية التي تقام على مدار السنة في كل املدن التركية ،فالحزب يستعمل هذه
الشخصية كعالمة تجارية للتأثير على اتجاهات وأفكار الجمهور التركي بهدف إقناعه بقوة الحزب وحضوره ،وتوظيﻒ

ً
 25زهير عطوف ،التسويق السياس ي :حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا ،مصدر سابق.
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ً
ً
خطاباته وكلماته في فيديوهات تسويقية للحزب .26وتبقى االنتخابات الرئاسية لعام  2019فصال جديدا من فواصل اختبار
ً
شعبية أردوغان ،وتقييما ملدى استمرار نجاحه في استخدام آليات التسويق السياس ي وميكانزماته.

-6التسويق السياس ي في تركيا حزب العدالة والتنمية نموذجا
إذا كان التسويق السياس ي عبارة عن مجموعة من التقنيات واألساليب ،التي تهدف إلى إقناع الناخبين بتقديم
الدعم واملساندة ملشروع سياس ي أو شخص ما .فإن النسق والبعد األخالقيين حاضران بشكل كبير في املجتمع التركي في
اختيار الناخبين لحزب معين ،فالسياس ي الفاشل في حياته الشخصية في تركيا ال يزكيه األتراك وال يثقون به وال يمدونه
ً
بأصواتهم في اإلنتخابات .رغم أن األمر قد يكون شخصيا يتعلق بزواج أو طالق أو سلوك أخالقي ،فحتى لو كان الحزب
ً
علمانيا ويعتبر أن الحياة الشخصية لإلنسان شأن خاص به ،وال يؤمن باألخالق كما يؤمن بها حزب العدالة والتنمية التركي،
فإنه على املستوى السياس ي ال يتهاون في أمر االنحراف األخالقي ،ولو باملعنى الفردي ،مع السياسيين .وما الفضيحة األخالقية
للرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال ،الذي استقال من منصبه إال خير مثال على ذلك .فرغم أن الحزب
ً
ال يرى مشكال في ذلك ،فإنه لم يرحم رئيسه ألن الرئيس يجب أن يمتثل ويسوق للصورة التي تستميل ود الناخبين.27
وفي هذا السياق فإن من القواسم املشتركة بين حزب العدالة والتنمية التركي واملغربي أنهما يعمالن على تخليق
الحياة السياسية في بلديهما من خالل املصداقية والوفاء بالعهود ،ونالحظ كذلك أن قيادات حزب العدالة والتنمية التركي
البد أن يخرجوا في االنتخابات وفي غيرها من املناسبات ومعهم زوجاتهم ،وفي كثير من األحيان مع أوالدهم ،وال بد من
ً
ً
ابتسامة ومن مظهر من مظاهر التماسك االجتماعي؛ ألن فشل أسرهم الشخصية في املجتمع التركي كثيرا ما يكون سببا
النتهاء مسيرتهم السياسية.
من خالل تتبع عملية التسويق السياس ي في تركيا يتضح أن ما قام به حزب العدالة والتنمية التركي في السنوات
ً
األخيرة ،خصوصا قبل وأثناء وبعد االنتخابات البلدية ،البرملانية أو الرئاسية ،أنه خطا خطوة جد متطورة في هذا املجال،
ليس فقط مقارنة بأحزاب العالم العربي بل حتى باألحزاب التركية القوية مثل الحزب الجمهوري وحزب الحركة القومية،
ً
 26زهير عطوف ،التسويق السياس ي :حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا ،مصدر سابق.
Zouhair Attouf, "Politik Pazarlama İletişimi", (Saarbücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016), s. 9627
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فالتسويق السياس ي عند حزب العدالة والتنمية التركي ليس هو التسويق االنتخابي بل أكثر شمولية وفاعلية ،فهو يقوم
على ركيزة مهمة تتمثل في املعرفة الكاملة والدقيقة للشريحة التي يريد الحزب توجيه الخطاب إليها ،حيث يستعمل مفاهيم
كلية مثل العدل والحرية والتنمية واالستقرارالتي ال خالف حولها ،وينتقل إلى جزئيات وتفاصيل تمس املواطن التركي بشكل
مباشر كاستعمال الحزب وقياداته لرموز ال بد من استعمالها في تركيا للوصول واالستمرار في السلطة مثل رمز أتاتورك
مؤسس الجمهورية التركية ،فالحزب يستعين بشركات مختصة في التسويق السياس ي باالعتماد على تقنيات التسويق
ً
التجاري مثل اإلعالن ،كاستعمال اللوحات اإلعالنية في الشوارع وأيضا التلفزيون والراديو للدعاية للحزب ،وهذا اإلعالن
يسمى باإلعالن السياس ي .أو الترويج ألعمال الحزب طوال فترة حكمه بواسطة مجموعة من التقنيات كالتواصل املباشر
ً
ً
وجها لوجه من خالل توزيع املطويات والكتيبات ،أو استخدام املجالت والجرائد واإلنترنت خصوصا منه مواقع التواصل
االجتماعي كالفيسبوك ،أو عن طريق االتصاالت الهاتفية أو إرسال الرسائل الهاتفية أو اإليميالت للتذكير بأنشطة الحزب
أو أعماله. 28

-7هل يشكل بن كيران أردوغان املغرب؟
التسويق السياس ي للشخصيات السياسية والزعماء يندرج في إطار ما يسمى بالخطاب السياس ي غير اللفظي
ً
واملتعارف عليه أكاديميا "بالسميولوجيا السياسية" ،حيث تجد الزعيم أو الرئيس يتفاعل مباشرة عن طريق التواصل غير
اللفظي (لغة الجسد " ،)"body languageبحيث يجب أن تكون حركة العين وحركة اليد وطريقة وقوفه وطريقة تفاعله
َّ
متناسقة ،وأال تكون هناك فجوة لكيال يحدث رد فعل عكس ي ضد الثأثير املطلوب في التسويق السياس ي .ويشترك أردوغان
وبن كيران في هذا النمط من الخطاب حيث يعيدان صياغة وترقيع الخطاب اللفظي الواعي بطرق غير لفظية ،يكون لها
ً
واع ،بحيث يسيطر على املخيال الفردي والجماعي
مفعول على مخيال املتلقي .فاألثر هنا ليس مباشرا كاللفظ وإنما هو ال ٍ
ً
الشعبي .هذا النمط فعال جدا ألنه يأتي ضمن تيار مستمر ألن السيطرة على املخيال تكون من دون تقطع ،في حين أن

اللفظ والفلتات السياسية اللفظية تكون متقطعة بحسب القضايا.

ً
 28زهير عطوف ،التسويق السياس ي :حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا ،مصدر سابق.
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في املاض ي كان ينظر إلى الكاريزما الفطرية بكونها املحدد األساس ي للزعيم السياس ي ،أما اليوم فلم يعد هناك حاجة
إلى أن تكون هذه الكاريزما قائمة بذاتها ،فقد أصبحت تقنيات التسويق السياس ي كفيلة بتشكيل كاريزما قوية وبصنع
شخصية الزعيم .29أما عن أردوغان وبنكيران فهما يجمعان بين الكاريزما الفطرية واعتماد أساليب التسويق العصرية في
آن واحد .فكل منهما له مستشار إعالمي ،له بدوره شبكة معارف في وسائل اإلعالم يبث من خاللها صورة نمطية ملا يريد أن
يبدو به القائد أمام شعبه.
بن كيران الذي ال يعرف حتى اسمه بعض رؤساء العالم العربي كما جرى في إحدى دورات الجامعة العربية ،كان
يقود املغرب نحو تقدم ملموﺱ بدأت بعض مالمحه تظهر على املواطن املغربي بعد خمس سنوات من الحكم ،تذكرنا
بالبدايات األولى لإلصالحات االقتصادية واالجتماعية في مجال الصحة والتعليم والقضاء والبنية التحتية التي قام بها
أردوغان ،والتي شكلت نقطة انعطاف تركيا للوصول إلى مصاف الدول املتقدمة؛ فالرجالن (بن كيران وأردوغان) ال
يتشابهان فقط في أن حزبيهما يحمالن نفس االسم والشعار ،بل أكثر من ذلك ،فكالهما له شعبية ساحقة في بلده تزكيها
شخصيته القوية واملحورية في الحزب والحياة السياسية بصفة عامة ،إضافة إلى خطابهما امللهم للجماهير وللرأي العام.

الخاتمة
ً
رغم توفر مجموعة من النقاط املشتركة بين الحزبين التركي واملغربي فإن االختالف املركزي بينهما يرتبط أساسا
ً
ً
بطبيعة الحكم في كل دولة بين امللكية املختلطة (بين الدستورية واملطلقة) ،والجمهوري في تركيا الذي يعرف تداوال حقيقيا
للسلطة ،فإن حكومتي العدالة والتنمية املغربي والتركي من النماذج التي ما زالت محافظة على االستقرار في بلديهما .وبغض
النظر عن الحصيلة والنتائج التي حققها الحزبان من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل فترة حكمهما،
والتي ترجح كفة حزب العدالة والتنمية التركي دون منازع ،فإن مسارهما في التسويق السياس ي يتميز بالقوة والنوعية
ً
والقدرة على تأطير الفضاء العمومي ،فالحزبان معا يركزان على استخدام ميكانيزمات وآليات ووسائل التسويق السياس ي،
ً
خصوصا من طرف زعيمي وقائدي الحزبين اللذين لم ينهزما لحد اﻵن في أي انتخابات خاضاها.

.Zouhair Attouf, "Politik Pazarlama İletişimi", p3729
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ومنه فإن تجربة الحزبين خير دليل على أهمية اعتماد التسويق السياس ي في البلدان السائرة نحو بناء دولة
ً
ديمقراطية .وليس حكرا على الدول الديمقراطية التي تمتلك ترسانة وماكينة إعالمية قادرة على صنع الصورة التي تريدها
في ذهن األفراد في مختلﻒ بقاع العالم .فاألولية التي أعطاها كل من حزبي العدالة والتنمية املغربي والتركي لتقنيات التسويق
السياس ي كانت من بين أسباب نجاحهما .حيث عمال على تسويق اإلنجازات الصغيرة والكبيرة ،وعلى صنع صورة الزعيم في
ذهن "املستهلك" السياس ي "الناخبين" ،وذلك من خالل التحكم في "السيمولوجيا السياسية" لقادة هذه األحزاب ،وبتقديم
خطاب لفظي يعتمد لغة بسيطة شاملة تستحضر النسق األخالقي والبعد اإلنساني ،وتخاطب جميع فئات املجتمع ،ترافقه
لغة جسد مدروسة بدقة قادرة على جعل زعيمي الحزب ظاهرة سياسية في بلديهما .وتقود الحزبين من نجاح إلى نجاح.
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