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الدعاية االنتخابية ملرشحي اجمللس الوطني االحتادي يف دولة 
 اإلمارات العربية املتحدة

انتخابات اجمللس  استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف دراسة حالة على
 2015الوطني االحتادي عام 

 (1)محيد جاسم محيد الزعابي
 امللخـص

ة األفراد على المستوى مواقع التواصل االجتماعي تطورا كبيًرا في حيا أحدثت
ا لألفراد والتجمعات ا افتراضيً عالمً كما شكلت ، والسياسيي الشخصي واالجتماع
إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات  ، هاأنواع   والتنظيمات بمختلف  

بحرية غير مسبوقــة واستطاعت هذه المواقع أن تمد المواطنين بقنوات  تتحدثالتي 
ا ا عامً األمر الذي يجعل من السياسة شأنً  ، كة في األنشطة السياسيةجديدة للمشار 

 إذ أن   ، دون أخرى  ةيمارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتصرا على فئ
على المشاركة في  هذه المواقع تشجع األفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسيا

سياسًيا للمواطن العادي وغير  صوًتا حيث يمكننا القول بأنها ، الفعاليات السياسية
 العادي.

التجربة االنتخابية البرلمانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة حديثة  تبرتع
خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجلس الوطني االتحادي و  ، في المجتمع اإلماراتي

على  وتأتي هذه الدراسة للتعرف ،  في مختلف مجاالت العمل الوطني بالدولة
ولقد اعتمدت الدراسة على  ،  المستخدمة في الترويج للحمالت االنتخابية واتاألد

مرشحي المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات للعام برامج الدعائية ل
                                                 

 .جامعة حلوان ، كلية اآلداب ، باحث دكتوراه بقسم اإلعالمحميد جاسم حميد الزعابى؛  1)
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تعد الدراسة دراسة و  ، خذ عينة عمدية من برامج المرشحينحيث تم أ ، 2015
 . وصفية تعتمد على منهج التحليل الكيفي

ن في االنتخابات البرلمانية اإلماراتية المرشحياحث أن أغلب لقد تبين للب
إلى وسائل التواصل االجتماعي في حمالتهم الدعائية وذلك لكثرة  توجهوا

 ، استخدامها بين أفراد مجتمع دولة اإلمارات وسرعة انتشارها والتفاعلية وقلة التكلفة
لم  اجديد اعي نمطاعبر مواقع التواصل االجتمالدعاية االنتخابية كما شكلت 

وهذا ما جعل اللجنة الوطنية  ، 2011و 2006دورات السابقة من عام شهده الت
لالنتخابات في اإلمارات إلى التركيز على زيادة الوعي االنتخابي بين المرشحين 

عبر مواقع التواصل ، استحدثت آلية لمراقبة حمالت مرشحي انتخابات المجلسو 
 التي ورصد أوجه إنفاق المرشحين على حمالتهم في إطار متابعة ، االجتماعي

توثيق أنشطة الدعاية  كما تمخطط اإلعالن عبر اإلنترنت ضمن تندرج 
المتعلقة بشبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي والمواقع ، االنتخابية

  .اإللكترونية

وهي سمة  ، معظم البرامج االنتخابية للمرشحين على القضايا العامةركزت 
التي تعبر عن رؤية وتصور شخصي للقضايا ، بها برامج المرشحين تشترك
بعكس البرامج االنتخابية التي تضعها األحزاب والكتل السياسية التي  ، العامة

فبرامج المرشحين المطروحة ال يمكن أن يطلق  ، تعبر عن وجهة نظر سياسية
وبالتالي ال  ، وطنيةبقدر ما تكون آراء شخصية لقضايا ، عليها برامج انتخابية

  .يمكن أن يشكل مثل هؤالء المرشحين وعيا سياسيا لدى الناخبين

 مقدمة: 

في الثاني من ديسمبر عام  تأسست دولة اإلمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية 
أبو  هي: سبع إماراتوتتكون من  ، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري  ، 1971

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.government.ae/ar/web/guest/seven-emirates
http://www.government.ae/ar/web/guest/seven-emirates
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ظبي ودبي والشارقة وعجمان  وأم القيوين ورأس الخيمة و الفجيرة. اعتمدت دولة 
متحدة مبكرا على نظام الحكم الفيدرالي تجلى ذلك من خالل اإلمارات العربية ال

هما الحكم المركزي على المستوى ويين من مستويات الحكم في الدولة، وجود مست
  ، والحكم المحلي على مستوى الوحدات السياسية المكونة للدولة ،االتحادي للدولة

يات ومسؤوليات ويقوم النظام الفيدرالي على أساس الفصل بين ما هو من صالح
وبين ما هو من صالحيات الحكومات المحلية على  ، الحكومة الفيدرالية المركزية

وما هو من الصالحيات المشتركة  ، مستوى الوحدات السياسية المكونة لالتحاد
 بين الحكومتين االتحادية والمحلية.

ستوى وتتمتع دولة اإلمارات بوجود سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية على الم
وعلى المستوى المحلي توجد لكل إمارة سلطات تنفيذية وتشريعية  ، االتحادي
ولكن تلك السلطات ال تتمتع بوجود فصل بينهما وبخاصة السلطتان  ، وقضائية

حيث إن الحاكم في كل إمارة هو صاحب القوة التشريعية  ، التنفيذية والتشريعية
ية في التنظيم الذاتي لسلطاتها. فالحاكم والتنفيذية في إمارته. وكل إمارة لها الحر 

يمارس سلطته التشريعية والتنفيذية من خالل وجود دوائر حكومية تساعده على 
 (2) .أداء تلك المهمات

 1971تجربة االتحاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  لقد انطلقت 
ان لهذه التجربة أثر رافدة بالعديد من اإلنجازات التنموية في شتى المجاالت وك

بالغ على مسيرة العمل الديمقراطي المتمثل في  تأسيس المجلس الوطني 
إذ قدمت الحكومة اإلماراتية ,1972االتحادي في الثاني عشر من فبراير عام 

وآلياتها وتوسيع اختصاصات , الكثير إلنجاح التجربة السياسية بمضامينها

                                                 

مركز اإلمارات للدراسات  : ي) أبو ظب 3ط ، الفيدرالية في اإلمارات  ، محمد بن هويدن ( 2
  .26ص  ( 2010 ، أبوظبي ،  اإلستراتيجيةوالبحوث 
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من منطلق توجه المفهوم الراسخ لدى  ,يةوالسياس ,والرقابية ,المجلس التشريعية
القيادة في دعم مسيرة التنمية والتحفيز و مشاركة المواطنين الفاعلة في الحياة 

كان اختيار أعضاء المجلس الوطني االتحادي مقصوًرا  فقط  مابعد,البرلمانية 
ومن ثم دخلت دولة اإلمارات مرحلة جديدة في  ، على حكام اإلمارات السبع 

 2006العمل الوطني هي مرحلة التمكين السياسي التي انطلقت عام  مسيرة  
لتوسيع قاعدة المشاركة في االنتخابات البرلمانية لتصل إلى مشاركة المواطنين 

من خالل ترشيح نصف المتقدمين لعضوية وذلك  ,في العملية السياسية 
 السبع،  ينهم من قبل حكام اإلماراتوالنصف اآلخر يتم تع ، المجلس الوطني

فازت امرأة واحدة في االنتخابات وتم تعيين ثمانية  2015وفي دورة  عام 
الي األعضاء البالغ عددهم عضوات من قبل الحكومة اإلماراتية من إجم

كما شهدت القائمة االنتخابية البرلمانية في دولة اإلمارات لعام  عضوا، 40
وهى أبوظبي مرشحا ومرشحة موزعين على اإلمارات  341ترشح  2015

سعت دولة كما ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين 
اإلمارات العربية المتحدة عبر إستراتيجيتها الحكومية اإللكترونية إلى تأسيس 
بنية تكنولوجية تقنية فعالة وموثوقة للمعلومات بهدف االرتقاء في تقديم أفضل 

بر قنوات إلكترونية مبتكرة ومتعددة ومن الخدمات اإللكترونية للمتعاملين ع
 ، خالل تبنى ممارسات عالمية المستوى في كافة مجاالت الحكومة اإللكترونية 

وبدأت حكومة دولة اإلمارات عملية التحول اإللكتروني للخدمات الحكومية منذ 
وتعمل حكومة اإلمارات اإللكترونية وفق إستراتيجية الهيئة العامة ، 2001عام 
 (3)  يم قطاع االتصاالتلتنظ

 

                                                 

 www.almajles.gov.aeالموقع اإللكتروني للمجلس الوطني االتحادي  (3

http://www.almajles.gov.ae/
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 :  أهداف الدراسة

 تستهدف الدراسة تحقيق األهداف التالية:

على مواقع التواصل  اإلماراتمرشحي المجلس الوطني في اعتماد  مدى .1
  .الدعاية االنتخابية االجتماعي في

أهم المواضيع التي تضمنتها البرامج االنتخابية لمرشحي المجلس الوطني  .2
  .اإلماراتفي 

رز الوسائل المستخدمة للترويج للحمالت الدعائية لدى مرشحي المجلس أب .3
 الوطني االتحادي. 

 مشكلة الدراسة: 

الدعاية االنتخابية  البرامج ومواضيعتتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على ماهية 
 البرلمانية ومدى تطبيقها من قبل المرشحين في دولة اإلمارات العربية 

  .المستخدمة في الترويج للحمالت االنتخابية األدواتعلى  والتعرف ، المتحدة 

 تساؤالت الدراسة: 
 تعمل الدراسة على اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

خصائص وأساليب الحمالت الدعائية االنتخابية للمجلس الوطني هي ما  .1
 ؟  اإلماراتاالتحادي في 

 ؟ الوطني االتحادي  ما البرامج االنتخابية التي روج إليها مرشحي المجلس .2

ما هي الوسائل المستخدمة للترويج للحمالت الدعائية لمرشحي المجلس  .3
 الوطني االتحادي؟ 
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 جمتمع الدراسة وعينتها:

يتحدد مجتمع الدراسة في مرشحي المجلس الوطني االتحادي بدولة      
 من برامج محددةحيث تم أخذ عينة  ، 2015اإلمارات العربية المتحدة للعام 

 المرشحين للمجلس من اإلمارات السبع.

 منهج الدراسة وخطة التحليل :
تعد الدراسة دراسة وصفية تعتمد على منهج التحليل الكيفي من خالل تحليل      

الوثائق لكل من القوانين الخاصة باالنتخابات في دولة اإلمارات وكذلك البرنامج 
 . 2015ني االتحادي للعام االنتخابية الخاصة بعينة من مرشحي المجلس الوط

 الدراسات السابقة :
تناولت عددًا من الدراسات السابقة الحمالت االنتخابية لمرشحي 
االنتخابات البرلمانية أو الرئاسية ويستعرض الباحث فيما يلي بعض نتائج هذه 

 الدراسات:

لترصد  مدى اعتماد الناخبين على  (Li, Jo-Yun ، 2013دراسة )جاءت 
لجديد  ووسائل اإلعالم التقليدية كمصادر للمعلومات أثناء الحمالت اإلعالم ا

االنتخابية وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من مائتين ثالثة وثالثين فرًدا من 
 .2012االنتخابات الرئاسية األمريكية  عام  فيالشباب ممن لهم حق التصويت 

أن الناخبين :كان من أبرزها وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة 
ووسائل االتصال الشخصي  للحصول  ، اعتمدوا على وسائل اإلعالم التقليدية

 (4) .على المعلومات سواء عن الناخبين أو القضايا االنتخابية المختلفة

                                                 

4) Li,Jo-Yun,(2013)."Re-examining the Two-Step Flow of information 

in the age of digital media: The case of the 2012 presidential election 

in the United States”.MA Dissertations, Iowa State University. 
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التعرف على استخدامات : وهدفت إلى  ( 2015، حمزة سعد ) دراسة 
ربية المتحدة لوسائل التواصل الشباب الجامعي في دولة اإلمارات الع

المتحققة  الرغباتاالجتماعي وأكثر هذه الوسائل استخداما بين الشباب ورصد 
لديهم نتيجة هذا االستخدام , واتجاهات الشباب اإلماراتي حول استخدامه لهده 

وتعد هده الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج  ، الوسائل 
حيث قام الباحث بتطبيق دراسته على عينه من  _لميدانيالمسح اإلعالمي ا_

وتوصلت الدراسة إلى  ، فرد لجمع البيانات 200طالب جامعة الشارقة قوامها 
 مجموعة من النتائج أهمها:

أكثر المواقع استخداما من قبل الشباب الجامعي عينة  الواتسابجاء موقع  -1
 الدراسة يليه "تويتر" ثم " انستجرام".   

شباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة هم أكثر الفئات داخل إن ال -2
 المجتمع استخداما لوسائل التواصل االجتماعي.

ارتفاع معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام بين الشباب  -3
إذ أن النسبة األكبر منهم يستخدمون تلك المواقع بشكل ، عينة الدراسة 

 (5) رتفعة جدا.وهى نسبة م %80دائم بنسبة 

التعرف على استخدامات :والتي استهدفت  (2015 ، محمود مهني ) دراسة
قع التواصل االشباب الجامعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  لمو 

وتعد هذه الدراسة من الدراسات ، االجتماعي كمصدر للمعلومات الثقافية
ي بشقيه الوصفي الوصفية وقد استخدم الباحث فيها منهج المسح اإلعالم

والتحليلي وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها أربعمائة وعشرون  فرَدا 
                                                 

5) Saad, H. (2015). The Use of Social Media Among Public Relations 

Students in the UAE. International Journal of Customer Relationship 

Marketing and Management, 6 (2), 15-30, April-June. 
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، من طالب الجامعات اإلماراتية
 أهمها:

ارتفاع معدل استخدام ارتفاع معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي إما -1
حيث أن النسبة األكبر من ، شباب عينة الدراسةبين ال مؤقتبشكل دائم أو 

 .%86.6عينة الدراسة يستخدمون تلك المواقع بشكل دائم بنسبة

أكثر المواقع استخداما من قبل الشباب الجامعي عينة  الواتسابجاء موقع -2
ثم  %19.6الدراسة يليه موقع " تويتر"في المركز الثاني بنسبة تصل إلى 

 .%17.8إلى "انستجرام " بنسبة تصل 

يرغبون في  الذين خضعوا للبحثتوصلت الدراسة إلى أن أكثر من نصف  -3
 (6) .العامة واألخبار والمعلومات الثقافية الشؤون متابعة 

والتي  (Hsuan-Ting Chen &Yonghwan Kim) ، 2016دراسة 
رصد العالقة بين معدل استخدام األفراد للمشاركة لشبكات التواصل  :استهدفت

هذه الدراسة من الدراسات وتعد  ،ماعي وعملية المشاركة السياسية لألفراداالجت
زيد أعمارهم ممن ت 1041وقد استخدم الباحثان عينة عشوائية قوامها  الوصفية،

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية ذات  عن ثمانية عشر عاًما، 
جتماعي من قبل األفراد داللة إحصائية قوية بين استخدام شبكات التواصل اال

 (7) .وبين إقبالهم على المشاركة السياسية

                                                 

"استخدامات الشباب الجامعي اإلماراتي لمواقع التواصل االجتماعي  ،مهنيمحمود محمد  (6
كلية اإلعالم قسم  ، جامعة القاهرة )كمصادر للمعلومات الثقافية" رسالة ماجستير غير منشورة 

  .( 2015 ، واإلعالن العالقات العامة 
(7)Yonghwan Kim &Hsuan,Ting Chen (2016).Social media and online 

political participation: The mediating role of exposure to cross-
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 اإلطار النظري للدراسة:
 أوالً: التجربة السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 اخلصائص العامة لدستور دولة اإلمارات : -1
بوضع  1971ديسمبر  2العربية المتحدة منذ نشأتها في  اإلماراتقامت دولة 

. يمثل الدستور 1996تحول إلى دستور دائم في عام  ، ر مؤقت لهادستو 
 ، اإلماراتي وثيقة وطنية توضح القواعد األساسية للتنظيم السياسي في الدولة

، األعضاء فيه واإلماراتواالختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين االتحاد 
ويهدف إلى  ، مة للمواطنينويؤكد الدستور على الحريات والحقوق والواجبات العا

النهوض بالبالد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان الالئق بين الدول 
كما حددت الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة العربية سمات  ، المتحضرة 

مكن تحديد خصائصه على أوخصائص صدور دستور اإلمارات وفي ضوء ذلك 
 النحو التالي :

ن : النظــام الدســتوري اإلمــارات يعتمــد علــى وثيقــة  رســمية مكتوبــة دســتور مــدو -1
  .وضعت على أثر توقيع االتفاق بين حكام اإلمارات

ر مؤقت دستور مؤقت : إن ظروف قيام دولة اإلمارات اقتضت وجود دستو -2
والهدف من ذلك أنه يمكن إعادة النظر في نصوصه  بمعنى أنه مرحلي وانتقائي،

  .وأحكامه

                                                                                                                       

cutting and like-minded perspectives. Telematics and Informatics, 
33, 320–330. 
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ر جامد : أي انه ال يمكن تعديله إال من خالل السلطة العليا في الدولة دستو -3
 (8) .وهم حكام اإلمارات المكونة لالتحاد أو من ينوب عنهم

 .نشأة اجمللس الوطني االحتادي-2

  ، «طيب هللا ثراه »منذ تسلم المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حرص على أن تأخذ  ، 1971ارات العربية المتحدة عام زمام القيادة في دولة اإلم

من خالل بناء جميع مؤسساتها تعزيزًا ؛وذلك الدولة مكانتها المرموقة بين األمم 
يتفانى أبناؤه في ؛وترسيخًا لشعور الوحدة واالنتماء لوطن واحد  ، لمسيرة االتحاد

زايد بأن بناء الدولة  و لقد آمن الشيخ ، خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب 
فتم إعالن الدستور المؤقت  ، ال يتحقق إال بمشاركة المواطنين في صنع القرار

أن المجلس الوطني االتحادي هو السلطة االتحادية : للدولة الذي نص على 
  .الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات االتحادية الخمس

برلمانية الممثلة لشعب دولة اإلمارات يعتبر المجلس الوطني االتحادي الجهة ال و
وليكون السلطة االتحادية  ؛ويلعب دور االستشاري  ، أمام الحكومة االتحادية

الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات االتحادية الخمس وهي: المجلس 
المجلس الوطني  ، مجلس وزراء االتحاد ، رئيس االتحاد ونائبه، األعلى لالتحاد

اختصاصات المجلس الوطني وتتضمن بعض  ، القضاء االتحادي  ، االتحادي
 فيما ما يلي: االتحادي 

 ، يةالالمبما فيها مشروعات القوانين  ، مناقشة مشروعات القوانين االتحادية -1
 .أو رفضها ، وتعديلها ، وإقرارها

 .ومشروعات حساباتها الختامية ، ولةمراجعة مشروع الميزانية العامة للد -2
                                                 

-15ص، (1983الدار الجامعية للطباعة : )بيروت 1ط، القانون الدستوري  براهيم شيحا،إ( 8
18. 

https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/FNCSpecialties/Pages/LegislativeFunction.aspx
https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/FNCSpecialties/Pages/LegislativeFunction.aspx
https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/FNCSpecialties/Pages/LegislativeFunction.aspx
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 .واالتفاقيات الدولية ، إبداء الرأي في المعاهدات -3

وتقديم  ، بشؤون االتحاد مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق -4
 (9).التوصيات

 تشكيل اجمللس الوطني االحتادي-3
يتوزعون على اإلمارات  ، شكل المجلس الوطني االتحادي من أربعين عضوا يت

 بحسب الدستور كما يلي: 

 ( مقاعد إلمارة أبو ظبي. 8)
 ( مقاعد إلمارة دبي. 8)
 ( مقاعد إلمارة الشارقة. 6)
 ( مقاعد إلمارة رأس الخيمة. 6)
 ( مقاعد إلمارة عجمان. 4)
 ( مقاعد إلمارة الفجيرة. 4)
 (10)د إلمارة أم القيوين. ( مقاع4)

 :مدة عضوية اجمللس الوطني االحتادي -4

تبــدأ مــدة عضــوية المجلــس مــن تــاريخ أول اجتمــاع لــه ولمــدة أربــع ســنوات ميالديــة 
ويكــون دعــوة المجلــس لالنعقــاد وفــض  ، ويطلــق علــى هــذه المــدة الفصــل التشــريعي

 (11)الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.

                                                 

التعليم وآفاق  ، المنتدى العربي  ) القاهرة :المشاركة السياسية في اإلمارات  ، شيخة المال ( 9
  .ا(  2005 ، الشراكة في ضوء أهداف اإلنمائية األلفية 

        1ط ، دراسة في السياسة والحكم ، دولة اإلمارات العربية المتحدة  ، ناجي شراب  (10
  . 183-181ص (  1983 ، دار الكتاب الجامعي  ) العين: 
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 سشروط وأحكام عضوية اجملل -5
اشــترط الدســتور لعضــوية المجلــس اإلقامــة الدائمــة فــي اإلمــارة الم َمثلــة فــي  -1

 المجلس.

 عاما عند االختيار أو االنتخاب للعضوية. 25ال يقل العمر عن  -2

 التمتع باألهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة. -3

 اإللمام الكافي بالقراءة والكتابة. -4

أيــة وظيفــة مــن الوظــائف العامــة عــدم جــواز الجمــع بــين عضــوية المجلــس و  -5
 (12)في االتحاد مع التمتع بالحصانة البرلمانية.

 نظام العمل يف  اجمللس الوطني االحتادي :  -6

ـــه  ـــار رئـــيس المجلـــس ونائب ـــوطني :أوال : اختي ـــس ال ـــيس المجل ـــار رئ ـــتم اختي حيـــث ي
حيــث ينتخــب المجلــس  ، ونائبــه باالنتخــاب فــي أول جلســة مــن الفصــل التشــريعي 

ويكـــون هـــذا االنتخـــاب باألغلبيـــة المطلقـــة  ، ه ونـــائبين مـــن بـــين أعضـــائه رئيســـا لـــ
  .للحاضرين

من الدستور اإلمـاراتي ( 84)وتم تشكيله حسب المادة  :ثانيا : هيئة مكتب المجلس
ومـــراقبين  ، الـــذي مـــنح المجلـــس الســـلطة فـــي التشـــكيل واختيـــار رئـــيس أول وثـــاني 

ومـن مهـام هيئـة المجلـس النظـر  ، ئه أعضـا ناثنين يختارهم المجلس جميعا من بي
فــــي مشــــروع ميزانيــــة المجلــــس الســــنوية واختيــــار الوفــــود بنــــاء علــــى ترشــــيح رئــــيس 

                                                                                                                       

 الفيدرالية في اإلمارات مرجع سبق ذكره ، محمد بن هويدن ( 11
 ، المبادئ العامة للقانون الدستوري لدولة اإلمارات لعربية المتحدة  ، مصطفى عفيفي ( 12

 . 321ص (  1988 ، شرطة دبي ) دبي :  ، 1ط
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إضــــافة إلــــى ممارســــة  ، المجلــــس الــــوطني لتمثيــــل المجلــــس فــــي الــــداخل والخــــارج 
 (13) .اختصاصات المجلس اإلدارية

ــــس  ــــة العامــــة للمجل ــــا : األمان ــــي :ثالث ــــر الجهــــاز اإلداري والفن ــــداعم لعمــــل  وتعتب ال
ــــوطني االتحــــادي  ــــس ال ــــس وهــــي الجهــــاز التن ، المجل ــــدائم للمجل ــــذي ال ومــــن  ، في

وتقــديم الخــدمات النوعيــة  ، متابعــة وإنجــاز األعمــال البرلمانيــة المطلوبــة  :مهامهــا
كالدراسات والمعلومـات والبيانـات التـي يسـتطيع مـن خاللهـا كـل عضـو  ، لألعضاء

  .أن يقوم بدوره المناط له

ويعتبـر تشـكيل لجـان المجلـي الـوطني االتحـادي أهميـة كبيـرة  :ا: لجـان المجلـسرابع
حيـث تقـوم  ، والمحـرك الـداخلي ألعمالـه  ، بالنسبة لعمله فهـي عصـب الحيـاة فيـه 

بمهـــام الدراســـة والتمحـــيص لمختلـــف الموضـــوعات التـــي تـــدخل ضـــمن اختصاصـــه 
 (14) .ار المناسب لهاوذلك تمهيدا لطرحها ومناقشتها واتخاذ القر  ، وصالحياته 

 نظام انعقاد اجمللس الوطني االحتادي :-8
المجــالس  دهنــاك مجموعــة مــن القواعــد الدســتورية المتعــارف عليهــا فــي مجــال انعقــا

وبالنسبة لقواعد االنعقاد في المجلس الوطني بدولـة اإلمـارات فهـي تتمثـل  ، النيابية 
 على النحو اآلتي :

لمجلس منذ قيامه وحتـى لحية الدستورية الفصل التشريعي : هو مدة الصال -1
فـي دسـتور اإلمـارات تبـدأ مـدة العضـوية  72أربع سنوات حسب المادة رقم 

  .منذ أول اجتماع له
                                                 

  1ط ، عربية المتحدة أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة اإلمارات ال ،  السيد إبراهيم (13
  291  288ص (  1979 ، مركز الوثائق والدراسات ) أبوظبي : 

    1ط  ، تجربة الماضي وآفاق المستقبل  ، محمد المزورعي المجلس الوطني االتحادي  (14
 .352 - 347ص  (  2007 ، مركز الخليج للدراسات  ) الشارقة : 
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إذا أن المجـالس ال تظـل فـي  ، أدوار االنعقاد : هي فترات انعقاد البرلمان  -2
 وإنمــا تحــدد لهــا فتــرات معينــة ، حالــة انعقــاد دائــم طــوال الفصــل التشــريعي 

 .لمثل هذا االنعقاد
ــــــس  -3 ــــــي للمجل ــــــس : يقصــــــد بهــــــا أوقــــــات االجتمــــــاع الفعل  ، جلســــــات المجل

بــل يــتم  ، فــالمجلس ال يجتمــع خــالل دورة انعقــاده العاديــة أو غيــر العاديــة 
 (15) .وأيام محددة في أوقات

ويتعـــين  ، نصـــاب الجلســـات : هنـــاك نصـــاب قـــانوني للجلســـات النعقادهـــا  -4
ر مــــن نصــــف عــــدد أعضــــاء المجلــــس حضــــور أغلبيــــة األعضــــاء أي أكثــــ

عضــوا  21فإنــه يكفــي حضــور  ، عضــوا  40الــوطني الــذي يبلــغ عــددهم 
  .النعقاد الجلسة الصحيحة

التصـــويت فـــي الجلســـات : يـــتم التصـــويت أثنـــاء جلســـات المجلـــس الـــوطني  -5
االتحــادي عنــد طــرح المواضــيع والقضــايا محــل الجــدل واالخــتالف فــي الــرد 

صـــويت يكـــون علنيـــا ويمكـــن جعلـــه ســـريا بعـــد والت ، أو مشـــروعات القـــوانين
 (16) .موافقة رئيس المجلس

 

 :2015انتخابات اجمللس الوطني االحتادي عام  -
تمثل انتخابات المجلس الوطني االتحادي التي أقيمت في الثالث من أكتوبر 

وتعتبر  ، المرحلة الثالثة في برنامج التمكين السياسي 2015الماضي من عام 

                                                 

اسة مقارنة بين در  سلطان في النظم الفيدرالية، ازن المظاهر استقالل وتو ، حمدان الغفلي (15
رسالة دكتوراه غير منشورة  ، ودولة اإلمارات العربية المتحدة ، وألمانيا الواليات المتحدة، 

 ( 2009 ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق  القاهرة: )
 :)أبو ظبي 1ط تطور الفكر السياسي والدستور في دولة اإلمارات  ، رمضان بطيخ (16

  .176ص  ،  ( 1994، مؤسسة العين للنشر
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وتعزيز دور المجلس في  ، عميق التجربة البرلمانية اإلماراتيةخطوة مهمة نحو ت
وخاصة أن  ، مختلف مجاالت العمل الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ، سواء لجهة تطبيق مبدأ الصوت الواحد ، هذه االنتخابات تختلف عن سابقاتها
أو لجهة التسهيالت الخاصة بالتصويت حتى لمن هم خارج الدولة من خالل 

وهي بال شك إجراءات تعكس الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية  ،السفارات
كي تواكب حركة التطور التي  ، وتطوير التجربة البرلمانية ، في هذه االنتخابات

للجنة الوطنية لالنتخابات ولقد اعتمدت ا ، تشهدها الدولة على المستويات كافة 
 2015خالل اجتماعها الثاني عشر الذي عقد بأبوظبي في الخامس من يوليو 

والتي  2015قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات المجلس الوطني االتحادي 
ألف عضو يمثلون الهيئات االنتخابية في جميع إمارات الدولة  224.279ضمت 

مقارنة مع قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات  % 66وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 
مواطن  135.308والتي بلغت  2011المجلس الوطني االتحادي للعام 

 (17)ومواطنة.

لقد فتحت اللجنة الوطنية اإلماراتية لالنتخابات الباب لمشاركة اإلماراتيين  
في المقيمين خارج اإلمارات أو الزائرين لدول أخرى للمشاركة في التصويت 

وحددت عدد أيام االنتخابات بستة  ، 2015انتخابات المجلس الوطني االتحادي 
بينهم يومان يكون التصويت فيهما في السفارات اإلماراتية المنتشرة حول  ، أيام

 30و 29و 28وأربعة أيام في الداخل أيام  ، 2015سبتمبر  21و 20العالم في 
. وهو نفس اليوم الذي ستظهر 2015أكتوبر  3ويكون اليوم األخير في ، سبتمبر

وكانت جميع المراكز االنتخابية داخل ، فيه نتائج الفرز األولية ألصوات الناخبين

                                                 

 ، اللجنة الوطنية لالنتخابات ،1ط، 1511بات المجلس الوطني االتحادي تقرير انتخا (17
2016. 
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وذلك حتى ال يسمح ألي  ، الدولة وخارجها مرتبطة مع بعضها البعض إلكترونياً 
 ( 18).شخص بالتصويت مرتين

 اللجنة الوطنية النتخابات اجمللس الوطني االحتادي : -
شكيل اللجنة الوطنية النتخابات المجلس الوطني االتحادي برئاسة وزير يتم ت

-وزير الصحة -كل من) وزير العدل  الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي و
وكيل   -الرئاسة أمين عام وزارة شؤون  -وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 

اثنان من  -س الوطني أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجل -وزارة الداخلية
  .(يات العامة يختارهما رئيس اللجنةالشخص

تتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية لالنتخابات في ممارسة كافة الصالحيات 
الالزمة لإلشراف على سير العملية االنتخابية من كافة جوانبها كما تعمل على 

شطة المقررة التوعية بالعملية االنتخابية التي استجوبت تنظيم وجدولة األن
ويتم اختيار ممثلي كل إمارة لشغل المقاعد المخصصة لها وفقًا  ، لالنتخابات

 للدستور في المجلس الوطني االتحادي وفقًا لما يلي :

يتم انتخاب نصف األعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع مائة  -
 مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى.

 (19).كل إمارة عن طريق الحاكم يتم اختيار النصف اآلخر من ممثلي -

 
 

                                                 

 :أبوظبي ) 1ط ، البرامج االنتخابية ألعضاء المجلس الوطني االتحادي  ، نوال الشحي  (18
  .12 ،  11ص (  2015إدارة البحوث والمعلومات في المجلس الوطني االتحادي 

 مرجع سبق ذكره ، الفيدرالية في اإلمارات ، محمد بن هويدن  (19
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 ثانيًا: الدعاية االنتخابية :
 مفهوم الدعاية االنتخابية -1

تعتبر البرامج الدعائية االنتخابية من أهم المرتكزات التي تقوم عليها 
إذ تتضمن هذه البرامج توجهات المرشح أو الحزب في جميع  ،الحمالت االنتخابية

جتماعيا وثقافيا( وألنها تتجه إلى االهتمام ا-سياسيا  -المجالت )اقتصاديا 
بالقضايا الحّساسة خاصة في ظل ظهور ما يعرف باقتراع القضايا الذي يستلزم 
وجود ثالثة عناصر وهي: أّن المواطنين يجب أْن يهتموا بالقضية وأْن يك ّونوا رأًيا 

اع ويؤدي اقتر  ، حولها ويجب أن يعرفوا مواقف الحزب أو المرشح من القضية
وع من االقتراع في الدول القضايا إلى تراجع االقتراع  الحزبي ويظهر هذا الن

التعبير المدروس عن اآلراء واألفعال  بأنهاوقد عرفها "هارولد الزويل "  ، الغربية
وذلك من أجل أهداف محددة  ، الذي يصدر من األفراد والجماعات األخرى 

عملية إثارة  اية االنتخابية هي أساساً والدع ، (20)ومن خالل تحكم نفسي ،مسبقا ً 
وتفترض الدعاية السياسية  ، تسوية التتابع المنطقي إلىالمواطن بقصد الوصول 

توليد  إلىوتهدف  ، نوعاً من أنواع التالعب الذي يجب أن يخضع لفلسفة معينة 
 اإلدراكوتعديل  ، مواقف وتصرفات لدى األفراد والجماعات التي تتوجه اليهم 

جعل الجمهور المستهدف  إلىبل تسعى  ،ص بهم والتحكم في سلوكياتهم الخا
 ، (21))الناخبين( يتقبلون كل األفعال التي يقوم بها السياسي القائم بهذه الدعاية 

كما يعرف دنيس ما كويل: الحملة الدعائية االنتخابية بأنها جهود اتصالية تمتد 
يكون متوافقا مع المعايير  إلى مدة زمنية تستند إلى سلوك مؤسسي أو جمعي

                                                 

 .6ص ( 2006 ،ةدار النهضة العربي :لبنان) 1ط، اإلقناعالدعاية وأساليب  ، مي عبدهللا( 20
ار االيمان : دالقاهرة ) 1ط ،االتصال السياسي والدعاية االنتخابية ،صفوت العالم (21

 .27-25ص( 2005، للطباعة
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بهدف توجيه وتدعيم وتحفيز اتجاهات الجمهور نحو أهداف  ، والقيم السائدة
 إلىوتهدف األنشطة الدعائية في االنتخابات  ،مقبولة اجتماعيا مثل التصويت

السيطرة على الرأي العام للفئة المستهدفة من الناخبين وسلوكها االجتماعي بما 
ويرى البعض أنه من غير الضروري  ، ن بالعملية االنتخابيةمييحقق أهداف القائ

أن يدرك الجمهور المستهدف تلك األسباب التي تدفعه إلى تبني آراء وأفكار 
 (22) .واتجاهات القائم بالعملية الدعائية االنتخابية

ووسيلة لصنع الخيارات  ، تشكل االنتخابات إحدى آليات المشاركة السياسية
وتقرير قضايا وطنية  ، وفر ممارسة واقعية الختيار القادةإذ ت ، السياسية
تكون  ، وفي ظل عدم إمكانية حكم أعضاء المجتمع أنفسهم مباشرة ، مطروحة

 ،(23)ممارسة عملية تهيئ الفرصة لتشكيل حكومة ديمقراطية لتمثيلهم أمر ضروري 
ا جعل مم ،فهي فرصة لمشاركة كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط االنتخاب

 (24)هذه العملية أساس النظم الديمقراطية والتي من شروط قيامها:

وبعيدة عن  ، اختيار الحكام والنواب عبر انتخابات حرة ونزيهة ومتتالية .أ
 أية ضغوط على المواطنين.

 إعطاء كل المواطنين البالغين حق التصويت في االنتخاب.  .ب

 

                                                 

بلية لتعزيز المساعي نحو رؤية مستق، الخليج العربي والديمقراطية، علي الكواري  (22
 .36ص (  2002 ،  مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ) 1ط ، الديمقراطية

بيروت: دار الثقافة  ) ،1التحول الديمقراطي والمجتمع المدني. ط، عبد الوهاب رشيد(23
 .52ص (  2003 ، والنشر

 ، : منشورات األمم المتحدةحقوق اإلنسان واالنتخابات. نيويورك ،مركز حقوق اإلنسان (24
 .12ص   ،  1994،  1ط
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 ابية:اسرتاتيجيات وأساليب احلمالت الدعائية االنتخ-2
كافة أشكال األعمال واألنشطة واألساليب  :يقصد بالحملة االنتخابية

منذ إعالن فتح باب الترشيح وحتى إجراء  ، المستخدمة من جانب المرشحين
 (25)من أجل التأثير في الناخبين وكسب أصواتهم.  ، االنتخابات

حدد الفترة التي تسبق موعد االنتخابات الم :كما يمكن تعريفها على أنها
رسميا وقانونيا )أي  بموجب قانون االنتخابات( والتي يتقدم خاللها المرشحون 

وقد لجأ المشرع ومعه السلطات التنظيمية  ، بعرض برامجهم على الناخبين
التنفيذية والقضائية بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين والمواطنين وضبط و 

 ، ية في شبكة من القواعد القانونيةإلى حصر الحملة االنتخاب ، وسائل الدعاية
شرط أن تؤمن الدولة لجميع المرشحين التسهيالت ذاتها من أجل القيام بحمالتهم ب

 ، وأن تحول دون تجاوز أحد األطراف باستعمال امتيازاته )المال ،االنتخابية
 ،وسائل اإلعالم العامة...( للتأثير غير المشروع وغير المتكافئ على الناخبين

ل السلطات الرسمية ولجان المراقبة واإلشراف على التكفل بضمان مبدأ وتعم
ة والسمعية البصرية غير المساواة في حال استعمال المرشحون للوسائل الدعائي

كما تتولى تطبيق مبدأ الحياد الذي تنتهجه ، المسموح بها قانوناالمرخص و 
ثل أي طرف مرشح السلطات العامة في هذا المجال أي أن سلطات الدولة ال تم

 (26)وعليها أن ال تناصر أو تؤيد أيا من المرشحين. 

 

                                                 

: مكتبة الشروق  القاهرة ) 1دراسات في الرأي العام: مقاربة سياسية. ط ، حامد قويسي (25
 .377ص (  2003، الدولية 

المؤسسة  ) القاهرة :  1ط  ، اسيةموسوعة العلوم السي،  لي وآخرون العبد الوهاب الكي( 26
 .583ص  ( 1979العربية للدراسات والنشر



 مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

254 

 خصائص احلملة االنتخابية:-3
  ون من عيس والمرشحينأنها ذات أهداف سياسية : حيث أن األحزاب السياسية

االنتخابية إلى تحقيق الفوز في االنتخابات عن طريق  -خالل الحمالت
وقد يكون الهدف  ، تير والقوانينحسبما تقتضي الدسا ، تحقيق نسب الفوز
 ، ي سلوكهموالتحكم ف ، حاولة التأثير على نفوس الجماهيردعائيا يتمثل في م

إلى مقاطعة االنتخابات مثلما حدث في االنتخاب وقد يهدف ات الرئاسية أيضا  
حيث أن الحملة االنتخابية لحزب العمال تهدف إلى  ، 1999في الجزائر عام 
 .مقاطعة االنتخاباتإقناع الجماهير ب

  استخدام كافة وسائل االتصال: حيث أن نجاح الحملة يعتمد على وسائل
وذلك لضمان وصول رسالة  ، االتصال الجماهيري واالتصال الشخصي معا ً 

 .الحملة ألكبر عدد من الجماهير واألفراد
 والهدف منها الحفاظ على صورة قوية للمرشح وإيصال كثافة التغطية :

 .لجمهوربرنامجه ل
 بها أقرب الطرق إدارة منظمة وتخطيط دقيق : بحيث يسلك القائم  لديها

تبدأ من  ، وتتميز كذلك بانها ذات مدة زمنية محددة  ، للوصول إلى الهدف
حتى  ، تاريخ دعوة المواطنين والناخبين لالقتراع إلى يوم إجراء االنتخاب 

 (27)مجه. على برنا واالطالعيتمكن الناخب من معرفة المرشح 
 الطعون االنتخابية: -4

المنازعات التي تدور حول النتائج االنتخابية او :يقصد بالطعون االنتخابية   
وقد تكون هذه  ، ئج في تعبيرها عن إرادة الناخبينصحة النتا مدى بعبارة أخرى 

                                                 

 مأخوذة من الموقع  ، الحمالت االنتخابية والعالقات العامة ( 27
www.topicsinpublicrelations.com 
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أو  ، أو مرحلة الفرز وعد األصوات، تعلقة بتقسيم الدوائر االنتخابيةالطعون م
وفي حال  ، المرشح لعدم استيفائه الشروط المقررة قانونا لترشحهصحة عضوية 

ألن  ، صحة هذه الطعون فإنه يحكم أو يقرر البرلمان العضوية وليس سقوطها
إسقاط العضوية يعني أن العضو تم انتخابه صحيحا ووفقا للشروط القانونية ثم 

عضوية يرد على فإسقاط ال، أو أفعال أدت إلى إسقاط العضوية ، طرأت اعتبارات
أما  ، وهو أن العضو اكتسب صفة العضوية بمشروعية كاملة ، أصل صحيح

أي أن العضو  ، بطالن العضوية فهو مالزم لشيء لم يكن صحيحا منذ البداية
أو الشروط القانونية الواجب ، لعضوية بغير المشروعية القانونيةاكتسب صفة ا

خاصة بالعملية االنتخابية  أو ،توافرها سواء كانت هذه الشروط خاصة به
 (28).ذاتها

 تائج الدراسةن

 يف مواقع التواصل االجتماعي  نتائج حتليل الربامج االنتخابية  -
االحتادي يف دولة  الوطنيلعينة من مرشحي انتخابات اجمللس 

 :2015اإلمارات عام 
 االنتخابات في دولة اإلمارات العربية المتحدة في مراحلها المبكرة فإن مازلت -

سواء من  ، الدولة لم تعهد حتى اآلن الوسائل الحديثة في الحمالت االنتخابية 
 ، حيث تنظيمها التي أصبحت لها هياكل تنظيمية مثل مستشار ومدير الحملة 

 ، والمدير المالي اإلداري  ،ومدير االتصاالت والتواصل ،ومدير اإلعالم بالحملة
 40مالت االنتخابية التي تزيد على باإلضافة إلى خطط الح ، ومدير النقل وغيره

                                                 

: نحو بناء طني االتحاديالمشاركة السياسية في انتخابات المجلس الو  ، عبدالفتاح باغي (28
 جائزة حميد بن ، مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، االنتخابي في اإلمارات ذج للسلوكنمو 

 .28ص ، 2014، 13العدد ، راشد النعيمي للثقافة والعلوم
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وخطة الهجوم  ، خطة للتأثير على أصوات الناخبين منها خطة الحارس األمين
وغيرها من  ، وخطة الزيارات والكلمات  ، وخطة المؤتمرات والفعاليات ، المباغت
 .الخطط

م حيث قد  ، وتتعلق بحياته اليومية ، ركزت البرامج على القضايا التي تهم الناخب -
و  ، ل هذه القضايا في حال تم اختيارهكل مرشح برنامجًا يهدف إلى ح

 ، الضمان الصحي ، قضايا التعليم مثل :الموضوعات التي تم التركيز عليها 
 .ورواتب المتقاعدين

بهدف التأثير  ، ركزت البرامج على توجيه رسائل إلى فئات معينة عمرية أو مهنية -
المتقاعدون  ، كبار السن ، الشباب ، فئات المرأة عليهم ومخاطبة اهتماماتهم مثل 

 .والموظفون 

التي تركز عليها الدولة مثل أمانة  ، اهتمت البرامج  بالقيم الوطنية واإلنسانية  -
وتحقيق السعادة للمواطن  ، والمشاركة في صناعة القرار ، والعمل ، الصوت

 .والمجتمع

 .لتعليمية والمهنية والمجتمعيةم اقدمت البرامج معلومات عن المرشحين وخلفياته -

مخالفات ارتكبها مرشحون النتخابات المجلس  رصدت اللجنة الوطنية لالنتخابات -
 ، أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين في كل من 2015لعام  الوطني االتحادي
 ، محظورفي مؤسسات حكومية وهذا  نفسه تصوير المرشحوتمحورت حول 

ة أو التلويح بمكان عمله في زيادة إعداد الناخبين حيث ال يجوز للمرشح االستفاد
بالتنبيه على  ، و قامت لجان اإلمارات المختلفة ، الراغبين في التصويت له

لضمان الحيادية وتكافؤ الفرص بين  إلزالة المخالفة المرشحين والمرشحات
 .الجميع
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 استعمال المباني الحكوميةركزت اللجنة الوطنية لالنتخابات على عدم  -
 وشبه الحكومية للدعاية للمرشح.

استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية االنتخابية إال في القاعات  منع -
 والصاالت المخصصة لهذا الغرض.

 رؤية الباحث :
وذلك لما  ، يلعب المرشحون دورا في زيادة الوعي السياسي لدى الناخبين      

ياتهم من آراء سياسية تعبر عن وجهة وفي دعا ، يطرحونه في برامجهم االنتخابية 
لكن من لواضح أن هذا الدور  ، نظرهم تجاه السياسات الحكومية المطبقة 
 للمرشحين محدود جدا بفعل عدة عوامل منها

قد تعددت موضوعاتها  الوطني االتحاديإن الرسائل االتصالية لمرشحي المجلس 
وهو ما يقدم  ،لومات التي تضمنتهاوالفئات التي تخاطبها والقيم التي تناولتها والمع

 ، دلياًل متكاماًل للناخبين يساعدهم في اتخاذ القرار والتصويت لمرشح دون غيره
وإن جاءت بعض الرسائل الدعائية متشابهة بين المرشحين سواء في التصميم أو 

بعضها مليئة بالتفاصيل غير الالزمة أو المقتضبة بحيث ال تقدم  و ،المضمون 
في االعتبار  أخذناإال أن هذا يمكن تجاوزه إذا  ، مطلوبة عن المرشحالصورة ال

 .حداثة تجربة بعض المرشحين وصغر سنهم

وهي سمة تتمي  ، معظم البرامج االنتخابية للمرشحين تركز على القضايا العامة
 ، التي تعبر عن رؤية وتصور شخصي للقضايا العامة  ، بها برامج المرشحين

ية التي تعبر عن نتخابية التي تضعها األحزاب والكتل السياسبعكس البرامج اال
ويمكن فرز أبرز ما كشفته هذه البرامج الدعائية من خالل ما ، وجهة نظر سياسية
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العربية المتحدة  مدى الجدية  اإلماراتكشفت البرامج االنتخابية في دولة  -1
 ن الداخلية والوعي التي تعامل من خاللها المرشحون مع قضايا الوط

العربية كوادر وطنية قادرة  اإلماراتأفرزت البرامج االنتخابية في دولة  -2
على التعبير بصدق وموضوعية عن هموم المواطن على منصات العرض في 
الحمالت االنتخابية عبر الندوات والدعايات وفي قراءة وتحليل لمضامين 

 البرامج االنتخابية للمرشحين 

ة واإلسكان احتلت الصدارة لدى غالبية المرشحين قضايا التعليم والصح  -3
 بما يعكس وعيا شديدا بأهمية تلك القضايا لتطوير وتحديث المجتمع 

أوضحت البرامج االنتخابية لمرشحي المجلس الوطني االتحادي أن   -4
العامل الحاسم في الفوز باالنتخابات البرلمانية في دولة اإلمارات كان في 

القات الشخصية للمرشحين وقوة ارتباطاتهم االجتماعية جانبين األول كان الع
والعائلية أما الجانب الثاني كان في أشكال وأنماط الحمالت الدعائية والبرامج 
المطروحة على مواقع التواصل االجتماعي التي رجحت كفة بعض المرشحين 

 .على البعض اآلخر

ن وضع برامج وبالتالي فإ ، تجربة االنتخاب في دولة اإلمارات حديثة -5
  .انتخابية وتسويقها قضية تحتاج إلى وقت من طرفي المعادلة المرشح والناخب

الوعي السياسي التي  اإلمكانيات المتواضعة للعديد من المرشحين ودرجة -6
فإذا كانت أغلبية المرشحين هم من المستويات التعليمية  يتمتعون بها،

طروحاتهم من خالل فإن أ، حدودةوأصحاب خبرات وظيفية م ،المتوسطة
 .برامجهم االنتخابية ستكون صورة لهذا الواقع


