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ملخص تنفيذي..

فــي الثالــث مــن نوفمبــر 2020 أجريــت االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة التاســعة 
والخمســون الختيــار رئيــس للواليــات المتحــدة، والتــي شــهدت ســباًقا محموًمــا 

بيــن الرئيــس الجمهــوري دونالــد ترامــب، والمرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن.

مــن  االنتخابيتيــن مجموعــة  حملتيهمــا  خــالل  وبايــدن  ترامــب  اســتخدم  وقــد 
أصبحــت  التــي  االجتماعيــة  المنصــات  ومنهــا  الناخبيــن،  مــع  التواصــل  وســائل 
إحــدى الوســائل الرئيســية التــي يســتخدمها المرشــحون مــن أجــل التواصــل مــع 
الــرأي العــام ومخاطبتــه خــالل الحمــالت االنتخابيــة بهــدف تســويق برامجهــم 

وأفكارهــم.

ونظــًرا لتعاظــم دور وســائل التواصــل االجتماعــي فــي العمليــة التواصليــة بيــن 
بدراســة  اإلعالميــة  للدراســات  القــرار  مركــز  قــام  فقــد  والناخبيــن،  المرشــحين 
محتــوى تغريــدات كل مــن دونالــد ترامــب وجــو بايــدن علــى تويتــر خــالل حملتيهما 
االنتخابيــة 2020، وذلــك بهــدف التعــرف علــى الكيفيــة التــي خاَطَبــا بهــا الناخبيــن 

األمريكييــن للتأثيــر فيهــم وكســب أصواتهــم خــالل العمليــة االنتخابيــة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

ــه  ــه علــى تكتيــك هجومــي، اســتخدم في ــد ترامــب فــي تغريدات  اعتمــد دونال
مجموعــة مــن األســاليب، منهــا البــث المكثــف، وأســلوب الصدمــة مــن خــالل 
العبــارات القاســية والقويــة وتوجيــه االتهامــات التــي وصلــت إلى حــد التطاول 

فــي بعــض األحيــان. 

ــا علــى اســتغالل الفــرص ومحاصــرة  ــًكا قائًم  فــي المقابــل انتهــج بايــدن تكتي
ترامــب وزعزعــة ثقــة الناخبيــن بــه عبــر انتقــاد سياســاته خــالل واليتــه األولــى، 
مــدى  حــول  شــعبي  اســتفتاء  إلــى  االنتخابيــة  العمليــة  تحويــل  ومحاولــة 
صالحيــة ترامــب لواليــة ثانيــة مــن عدمــه، مســتغالًّ فــي ذلــك بعــض األحــداث 
التــي عانــى منهــا األمريكيــون مثــل جائحــة كورونــا واالحتجاجــات األمريكيــة 
علــى خلفيــة مقتــل المواطــن األمريكــي ذي األصــل اإلفريقــي جــورج فلويــد.

 غلــب إطــار الشــخصية علــى محتــوى تغريــدات المرشــحين، فظهــر العــداء 
البرامــج  بعــرض  االهتمــام  تراجــع  مــع  اآلخــر،  تجــاه  طــرف  لــكل  الشــخصي 
االنتخابيــة لــكل منهمــا، وبخاصــة بايــدن الــذي كان مــن اأَلْوَلــى لــه التركيــز 

علــى برنامجــه بشــكل أكبــر مــن ترامــب الــذي شــغل منصــب الرئيــس.
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األمريكييــن  المواطنيــن  تأييــد  كســب  بهــدف  االنتخابيتيــن  حملتيهمــا  المرشــحان  وقــاد 
عبــر مجموعــة مــن الوســائل ومنهــا المنصــات االجتماعيــة التــي أصبحــت إحــدى الوســائل 
الرئيســية التــي يســتخدمها المرشــحون مــن أجــل التواصــل مــع الــرأي العــام ومخاطبتــه خــالل 

الحمــالت االنتخابيــة بهــدف تســويق برامجهــم وأفكارهــم.

وُتعــرف الحملــة االنتخابيــة بأنهــا »مجموعــة مــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا األشــخاص أو 
األحــزاب وفــق اســتراتيجية محــددة مســبًقا بغــرض التأثيــر علــى الناخبيــن وإقناعهــم بضــرورة 

التصويــت لصالحهــم، وتجــري محاولــة التأثيــر فــي مــدة زمنيــة محــددة قانوًنــا«.

ــا الدعايــة االنتخابيــة فُتعــرف بأنهــا »كل أنشــطة االتصــال التــي ترمــي إلــى تدعيــم الثقــة  أمَّ
الناخبيــن  جمهــور  وإمــداد  معينــة،  انتخابيــة  حالــة  بشــأن  السياســي  المرشــح  أو  بالحــزب 
وجميــع  المتاحــة  واألســاليب  واإلمكانــات  الوســائل  بــكل  التأثيــر  لمحاولــة  بالمعلومــات 

قنــوات االتصــال إلقناعهــم وكســب تأييدهــم بهــدف الفــوز فــي االنتخابــات«.

وقــد تعاظــم دور المنصــات االجتماعيــة فــي هــذه االنتخابــات بشــكل خــاص بســبب تداعيــات 
فيــروس كورونــا، الــذي حّجــم دور التواصــل المباشــر بيــن المرشــح والناخبيــن، فكانــت إحــدى 

الوســائل الرئيســية فــي هــذه العمليــة التواصليــة.

ولذلــك فقــد اهتمــت هــذه الدراســة التــي أجراهــا مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بالبحــث 
فــي الكيفيــة التــي خاطــب بهــا كل مــن دونالــد ترامــب وجــو بايــدن المواطنيــن األمريكييــن 
عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي مــن أجــل التأثيــر فيهــم وكســب تأييدهــم والحصــول علــى 

أصواتهــم فــي االنتخابــات الرئاســية 2020م.

ُأجريــت خــال شــهر نوفمبــر 2020 انتخابــات الرئاســة األمريكيــة التاســعة والخمســون الختيــار رئيــس للواليــات 
المتحــدة يخلــف الرئيــس الجمهــوري الحالــي دونالــد ترامــب الــذي دخــل فــي منافســة قويــة مــع المرشــح 

ــة ثانيــة. الديمقراطــي جــو بايــدن مــن أجــل الفــوز بوالي

مقدمة..
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مجتمع وعينة الدراسة:
تمّثــل مجتمــع الدراســة فــي المحتــوى المنشــور مــن جانــب المرشــَحْين للرئاســة األمريكيــة 
دونالــد ترامــب وجــو بايــدن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي والمتعلــق بحملتيهمــا 
المنصــات  علــى  المنشــورة  المضاميــن  جميــع  رصــد  لصعوبــة  ونظــًرا  االنتخابيتيــن، 
االجتماعيــة، فقــد اختــارت الدراســة »تويتــر« كعينــة لهــذه المنصــات، وقامــت بمســح 
جميــع التغريــدات المنشــورة عليــه مــن جانــب ترامــب وبايــدن خــالل األســبوع األخيــر مــن 

حملتيهمــا االنتخابيتيــن، والــذي امتــد مــن 27 أكتوبــر وحتــى 2 نوفمبــر 2020م.

منهجية الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى جملــة الدراســات الوصفيــة التــي تعتمــد علــى منهــج المســح 
التحليلــي بشــقية الكمــي والكيفــي، وذلــك لرصــد وتحليــل محتــوى تغريــدات المرشــحين 
الرئاســيين دونالــد ترامــب وجــو بايــدن، بهــدف التعــرف علــى الكيفيــة التــي خاَطَبــا بهــا 

المواطنيــن خــالل حملتيهمــا االنتخابيتيــن 2020م.

من

27 أكتوبر 
2020

إلى

 2 نوفمبر
2020

مسح جميع التغريدات المنشورة 
من جانب ترامب وبايدن
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نتائج الدراسة:
يمتلــك كال المرشــحين أعــداًدا ضخمــة مــن المتابعيــن علــى تويتــر، ممــا ُيظهــر اهتمامهمــا 
بالمنصــة االجتماعيــة، إال أن الفــارق بينهمــا كان كبيــًرا بشــكل ملحــوظ لصالــح ترامــب 
الــذي يحظــى بمــا ُيقــرب مــن )88.9( مليــون متابــع مقابــل )18.8( مليــون لبايــدن وقــت 

إجــراء الدراســة.

وأظهــرت النتائــج أن عــدد تغريــدات ترامــب علــى حســابه بموقــع تويتــر خالل فترة الدراســة 
بلــغ 284 تغريــدة، مقابــل 190 تغريــدة لحســاب بايــدن، ممــا ُيظهــر الفــرق الواضــح بيــن 

االثنيــن فــي كثافــة التغريــد.

واتفــق المرشــحان فــي أن كليهمــا اعتمــد علــى نشــر التغريــدات األصليــة بنســبة %100، 
وعدم وجود محتوى تم إعادة تغريده من حســابات أخرى شــخصية كانت أم مؤسســية.

 

مجاالت التركيز
حصــل المجــال السياســي علــى المرتبــة األولــى مــن حيــث نســبة الظهــور فــي تغريــدات 
كال المرشــحين محــل الدراســة، فاســتحوذ علــى نســبة 71.8% مــن إجمالــي تغريــدات 

ترامــب مقابــل 46.8% لبايــدن.

وفــي الوقــت الــذي ركــز فيــه بايــدن تناولــه السياســي علــى حــث األمريكييــن علــى ضــرورة 
المشــاركة فــي االنتخابــات واإلدالء بأصواتهــم مــن أجــل الخــالص مــن حقبــة الرئيــس 
ترامــب التــي وصفهــا بالفاشــلة، اهتــم ترامــب باســتعراض إنجازاتــه الشــخصية علــى الصعيد 

السياســي، وتشــويه صــورة منافســه باتهامــه بالفســاد والخيانــة.

وخالًفــا ألعــراف البرامــج االنتخابيــة لمرشــحي الرئاســة األمريكيــة، فقــد أظهــرت نتائــج 
التحليــل تراجــع نســب تنــاول المرشــحين لقضايــا وموضوعــات لطالمــا كانــت محــل اهتمــام 
برامــج المرشــحين الرئاســيين خــالل المراحــل الســابقة، مثــل المجــال الصحــي واالجتماعــي 
وملــف البطالــة.. وعلــى الرغــم مــن احتاللهــا مراتــب متقدمــة، فــإن نســب تناولهــا كانــت 

ضعيفــة وبفــارق كبيــر عــن المجــال السياســي.

 عدد تغريدات 
ترامب على 
حسابه

100% تغريدات أصلية

 عدد تغريدات 
بايدن على 

حسابه
  284284

تغريدة
  190190

تغريدة
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وظهــر التأثيــر الكبيــر لتفشــي وبــاء كورونــا علــى اهتمامــات كال المرشــحين وبخاصــة بايــدن، 
الــذي ســعى إلــى اســتغالل الجائحــة للتأكيــد علــى فشــل ترامــب فــي التعامــل الصحيــح 

معهــا للســيطرة عليهــا والحــد مــن آثارهــا. 

ــاول المجــال العســكري الــذي احتــل مرتبــة متأخــرة  كمــا كان مــن الالفــت أيًضــا تراجــع تن
وبنســب بســيطة تمثلــت فــي 3.5% لترامــب، مقابــل 1.1% لبايــدن، ممــا ُيؤشــر علــى عدم 

تفضيــل المرشــحين للتدخــل العســكري الخارجــي، كمــا كان يحــدث فــي عهــود ســابقة.

َســب أن الســباق بيــن ترامــب وبايــدن لــم يكــن حــول البرنامــج  وإجمــااًل.. ُتظهــر هــذه النِّ
ــا، فــكل طــرف ســعى إلــى  ا وحزبيًّ االنتخابــي لــكل منهمــا بقــدر مــا كان صراًعــا شــخصيًّ

تشــويه صــورة منافســه وإبــراز ســلبياته.

46.8%

10%

8.9%

17.9%

4.2%

7.4%

4.2%

1.1%

1.1%

4.2%

7.4%

3.2%

71.8%

3.9%

13%

6%

5.3%

5.3%

4.9%

3.5%

2.1%

2.1%

3.2%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

 يسايس

 يعامتجا

 يداصتقا

 يحص

 فيظوت

 يموق

 ىنمأ

 يركسع

 يميلعت

 يئيب

 يقوقح

 ينيد

 بمارت ندياب

 ينيد يقوقح يئيب يميلعت يركسع ىنمأ يموق فيظوت يحص يداصتقا يعامتجا يسايس

46.8%

10%
8.9%

17.9%

4.2%

7.4%

4.2%

1.1%1.1%

4.2%

7.4%

3.2%

71.8%

3.9%

13%

6%
5.3%5.3%4.9%

3.5%
2.1%2.1%

3.2%
1.8%

 بمارت ندياب

8

www.alqarar.sa @alqarar_sa



درجة االستثارة في خطاب المرشحين
 

اتســمت غالبيــة تغريــدات كل مــن ترامــب وبايــدن المنشــورة علــى حســابيهما علــى تويتــر 
خــالل فتــرة الدراســة بالطابــع »التقريــري«، حيــث مّثــل هــذا النمــط مــا نســبته 89% فــي 
حســاب بايــدن مقابــل 76.4% لحســاب ترامــب، بينمــا جــاءت التغريــدات التــي اعتمــدت 
علــى الطابــع التصعيــدي فــي المرتبــة الثانيــة لــكال المرشــحين، بواقــع 11% فــي حســاب 

بايــدن، و23.6% لصالــح حســابات ترامــب.

وُتظهر النسب السابقة أن »ترامب« كان أكثر مياًل إلى استخدام لغة تصعيدية وهجومية 
فــي حملتــه االنتخابيــة ضــد منافســه بايــدن وحزبــه الديمقراطــي، فســعى إلــى تحريــض 
ي مــن موقفــه مثــل اتهامــه  األمريكييــن ضــده مســتخدًما العديــد مــن الُحجــج التــي ُتقــوِّ
لبايــدن بأنــه سياســي فاســد، ســُيغلق مصانعهــم، ويقضــي علــى أبنائهــم فــي حــروب خارجيــة 
كمــا فعــل مــن قبــل مــن أجــل مصالحــه الشــخصية، كمــا اتهــم مرشــح الحــزب الديمقراطــي 

بأنــه سُيســهم فــي ســيطرة الصيــن علــى الواليــات المتحــدة واســتنزاف مواردهــا.

مــن جانبــه جــاء خطــاب بايــدن التصعيــدي أقــل مــن حيــث الكــم، إال أنــه تشــابه مــع خطــاب 
ترامــب مــن حيــث النــوع، أي التحريــض ضــد المنافــس، فــكال بايــدن االتهامــات ضــد ترامــب 
ومنهــا أنــه رغــم أن إدارة ترامــب علمــت بخطــورة فيــروس كورونــا مبكــًرا فإنهــا تعمــدت 
إخفــاء الحقيقــة علــى األمريكييــن، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا اســتغلوا هــذه الجائحــة 
بتقديــم معلومــات ألصدقائهــم المســتثمرين فــي »وول ســتريت« حتــى يتمكنــوا مــن 

َجْنــي األربــاح قبــل حــدوث حالــة الركــود، واصًفــا مــا حــدث بأنــه أمــر ال ُيغتفــر.

كمــا اســتهدف بايــدن تحريــض الشــعب األمريكــي أيًضــا عبــر توجيــه اتهــام مباشــر إلــى 
بكورونــا  والمصابيــن  الوفيــات  أعــداد  ارتفــاع  عــن  المســؤولون  بأنهــم  وإدارتــه  ترامــب 
بســبب طريقــة تعاملهــم الفاشــلة مــع األزمــة -حســب وصفــه-. كمــا أشــار بايــدن إلــى أن 
»ترامــب« عمــل علــى إذكاء الكراهيــة واالنقســام بيــن الشــعب األمريكــي، ولذلــك حــان 

الوقــت إلنهــاء حكمــه.
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مستوى الخطاب
الحمــالت  فــي  المســتخدمة  السياســية  الخطابــات  طبائــع  مــن  الرزيــن  الخطــاب  ُيعــد 
االنتخابيــة الرئاســية خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بدولــة كالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
أغلبيــة  علــى  الخطــاب  مــن  المســتوى  هــذا  يســتحوذ  أن  الطبيعــي  مــن  كان  ولذلــك 

الرئاســيين. المرشــحين  حســابي  علــى  المنشــورة  التغريــدات 

ــا إلــى أســلوب التطــاول مــن أجــل إهانــة اآلخــر  إال أن هــذا لــم يمنعهمــا مــن اللجــوء أحياًن
والتقليــل مــن شــأنه وإبــراز عيوبــه، فتضمنــت بعــض التغريــدات علــى صفحتــي المرشــحين 
ق ترامــب فــي هــذا األســلوب  عبــارات وألفاًظــا وتوصيفــات غيــر الئقــة فــي اآلخــر، وتفــوَّ
بنســبة 28% مــن إجمالــي تغريداتــه خــالل فتــرة الدراســة، مقارنــة بنســبة 6% فقــط مــن 

إجمالــي عينــة بايــدن.

ففــي الوقــت الــذي ركــز فيــه بايــدن علــى عــرض رؤاه الخاصــة بسياســاته التــي ســينتهجها 
إذا أصبــح رئيًســا، لجــأ ترامــب إلــى التطــاول عليــه فــي مجموعــة ليســت بالقليلــة مــن 
تغريداتــه ضمــن عينــة الدراســة، وذلــك بهــدف تشــويه صورتــه أمــام الناخبيــن، ومــن أهــم 
التوصيفــات التــي اســتخدمها ترامــب لنعــت بايــدن »السياســي الفاســد«، »عائلــة بايــدن 
إجراميــة«، »بايــدن يقــف مــع ُمثيــري الشــغب واللصــوص«، »جــو بايــدن ُيجســد الخيانــة 

والغــدر«، و»بايــدن المجنــون«.

.»Sleepy Joe« كما سعى ترامب إلى ربط اسم بايدن بـ »النائم«، ُمطلًقا وصف

ــا بالنســبة لبايــدن فكانــت توصيفاتــه المتطاولــة بحــق ترامــب أقــل مــن حيــث الكــم  أمَّ
والنــوع )مســتوى حدتهــا( ومــن أمثلتهــا وصفــه لــه بـ»أســوأ رئيــس للواليــات المتحــدة«، 

»قيــادة ترامــب الفاشــلة«، و»فوضــى ترامــب«.

 لواطتم نيزر
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االستماالت:

يتضــح مــن الشــكل الســابق وجــود اتفــاق بيــن المرشــحين بشــأن أولويــة اعتمادهمــا علــى 
االســتماالت، كمــا كانــت النســب متقاربــة، فحصلــت االســتماالت العقليــة علــى المرتبــة 

األولــى، تالهــا االســتماالت العاطفيــة، وأخيــًرا المختلطــة.

فبالنســبة لالســتماالت العقليــة، اعتمــد كل مــن المرشــحين علــى مخاطبــة عقــل الناخبيــن 
عبــر االستشــهاد باإلحصائيــات والوقائــع تــارة، أو تفســير المواقــف والســلوكيات، حســب 
أهــواء كل منهمــا تــارة أخــرى، وذلــك مــن أجــل إثبــات صــواب رؤيــة كل منهمــا مــن جانــب 

وفشــل المنافــس مــن جانــب آخــر.

وفــي الوقــت الــذي اهتــم فيــه ترامــب بتنــاول مــا حققــه مــن نتائــج علــى المســتوى 
السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي وغيرهــا مــن مجــاالت مقارنــة بمــا حققــه بايــدن 
خــالل فتــرات عملــه كمســؤول أو مقارنــة بمــا حققــه رؤســاء أمريــكا الســابقون، وبخاصــة 
ــدن بإظهــار ســلبيات سياســات ترامــب، مســتغالًّ بعــض  ــم باي الديمقراطيــون منهــم، اهت
األزمــات إلظهــار ســوء إدارتــه لهــا -مــن وجهــة نظــر بايــدن- مثل وبــاء كورونــا واالحتجاجات 
األمريكيــة التــي اندلعــت علــى خلفيــة مقتــل المواطــن األمريكــي ذي األصــل اإلفريقــي 

جــورج فلويــد علــى يــد شــرطي أبيــض.

ــا االســتماالت العاطفيــة، فقــد لجــأ إليهــا المرشــحان بشــكل أساســي مــن أجــل تعزيــز  أمَّ
صورتيهمــا عنــد الناخــب األمريكــي، بينمــا جــاء االعتمــاد عليهــا لتشــويه المنافــس بدرجــة 
أقــل، وظهــر ذلــك فــي بعــض الحــاالت التــي هــدف فيهــا كل مرشــح إلــى إثــارة عاطفــة 

الخــوف لألمريكييــن مــن المســتقبل حــال فــوز المرشــح اآلخــر. 
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استراتيجيات الخطاب
يتضــح مــن الشــكل الســابق أن اســتراتيجية »إظهــار اإلنجــازات الشــخصية« حــازت المرتبــة 
األولــى فــي تغريــدات كل مــن ترامــب وبايــدن عينــة الدراســة، وإن كانــت نســبتها أكبــر فــي 

محتــوى تغريــدات ترامــب بنســبة ظهــور 56.7% مقابــل 39% لبايــدن.

ورغــم أن هــذه النتيجــة طبيعيــة، كــون الحــدث السياســي الــذي ُيســتخدم فيــه الخطــاب 
هــو حملــة انتخابيــة، ومــن المنطقــي إبــراز كل مرشــح لقدراتــه ونجاحاتــه، فإنــه يمكــن 
إرجــاع ســبب وجــود فــارق كبيــر بيــن نســبة ظهــور هــذه االســتراتيجية فــي تغريــدات ترامــب 
وبايــدن إلــى مجموعــة مــن العوامــل، منهــا أن المرشــح الجمهــوري يدخــل االنتخابــات 
طامًحــا فــي واليــة رئاســية ثانيــة، وبالطبــع اســتغل مــا قــام بــه علــى أرض الواقــع خــالل 
واليتــه األولــى كأداة دعائيــة فــي حملتــه االنتخابيــة، وهــو مــا افتقــده بايــدن الــذي ركــز 

فــي األســاس علــى الوعــود االنتخابيــة إذا أصبــح رئيًســا.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه االســتراتيجية تتوافــق مــع إحــدى صفــات ترامــب وهــي الثقــة 
التــي تتحــول فــي بعــض األحيــان إلــى عنصــر ســلبي نتيجــة مبالغتــه فيهــا.

محتــوى  فــي  المســتخدمة  االســتراتيجية  ظهــور  نســب  اختلفــت  الثانيــة  المرتبــة  فــي 
المرشــحين، حيــث مّثلتهــا فــي تغريــدات ترامــب اســتراتيجية »مهاجمــة الخصــم«، فتضمنت 
العديــد مــن تغريداتــه الهجــوم علــى بايــدن والحــزب الديمقراطــي بشــكل عــام. بينمــا جــاءت 
اســتراتيجية »إظهــار ســلبيات الخصــم« فــي الترتيــب الثانــي فــي تغريــدات بايــدن، حيــث 
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واجــه المرشــح الديمقراطــي نقطــة القــوة النســبية التــي يعتمــد عليهــا ترامــب والمتمثلــة 
فــي أنــه كان رئيــس الواليــات المتحــدة خــالل الواليــة الحاليــة ويســتخدم مــا تــم فيهــا 
لتحقيــق تفــوق نوعــي لصالحــه، فجــاء تركيــز بايــدن علــى إبــراز الســلبيات التــي شــابت فتــرة 
حكــم منافســه، وذلــك مــن أجــل تحويــل إحــدى نقــاط قــوة ترامــب إلــى عامــل ســلبي ضــده.

فمّثلتهــا  الثالثــة،  المرتبــة  احتلــت  التــي  باالســتراتيجية  يتعلــق  فيمــا  الحــال  وانعكــس 
اســتراتيجية »إظهــار ســلبيات الخصــم« فــي محتــوى ترامــب، بينمــا مّثلتهــا اســتراتيجية 

بايــدن. تغريــدات  فــي  الخصــم«  »مهاجمــة 

ونجــح بايــدن فــي وضــع ترامــب فــي خانــة الدفــاع 
عــن النفــس، وســاعده فــي ذلــك اســتغالله ألحداث 
آنيــة مــا زال ُيعانــي منهــا المواطــن األمريكــي، مثــل 
طريقــة تعاملــه مــع أزمــة كورونــا واالحتجاجــات التــي 

تشــهدها بعــض الواليــات األمريكيــة.

فــي المقابــل ظهــر تجاهــل بايــدن لالتهامــات الموجهــة إليــه مــن جانــب ترامــب، فلــم يســع 
ــح  للدفــاع عــن نفســه فــي التهــم التــي اتســم بعضهــا بالشــدة كاتهامــه بالفســاد والتربُّ

الشــخصي مــن وظائفــه العامــة. 

وإجمــااًل، ُتشــير النســب الســابقة إلــى أن »ترامــب« كثيــًرا مــا كان يســتخدم أكثــر مــن 
اســتراتيجية فــي التغريــدة الواحــدة، فعلــى ســبيل المثــال اعتــاد َعْقــَد المقارنــات مــع بايــدن 
أو حزبــه الديمقراطــي، فيعــرض إنجازاتــه خــالل واليتــه األولــى وفــي الوقــت نفســه ُيهاجــم 

خصومــه وُيبــرز ســلبياتهم إلظهــار أنــه األجــدر بالفــوز فــي االنتخابــات الرئاســية.

القوى الفاعلة
جــاءت نســب ظهــور القــوى الفاعلــة فــي محتــوى تغريــدات المرشــحين للرئاســة األمريكيــة 

كاشــفة، حيــث قدمــت مجموعــة مــن القــراءات، منهــا:

 عــرض دونالــد ترامــب نفســه كقــوى فاعلــة فــي الغالبيــة العظمــى مــن تغريداتــه عينــة 
الدراســة بنســبة ظهــور بلغــت 96%، مــع تراجــع ظهــور الشــعب األمريكــي كقــوى فاعلــة 
إلــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 18% فقــط، رغــم أنــه المعنــيُّ األول وصاحــب القــرار فــي العمليــة 
االنتخابيــة، وهــو مــا ُيؤكــد النتيجــة الســابقة المتعلقــة بشــخصية ترامــب الواثقــة إلــى حــد 

الغــرور فــي بعــض األحيــان.

 فــي المقابــل، جــاء الشــعب األمريكــي فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث نســبة ظهــوره كقــوى فاعلــة 
فــي محتــوى تغريــدات بايــدن الــذي اتضــح أنــه ُيعــّول علــى المواطنيــن لهزيمــة منافســه الجمهــوري.

 تراجــع الدولــة األمريكيــة كقــوى فاعلــة إلــى المرتبــة األخيــرة وبنســبة متدنيــة للغايــة فــي 
محتــوى تغريــدات المرشــحين، وُيمكــن تفســير ذلــك بــأن اهتمــام كل مــن ترامــب وباديــن كان 

ــا فــي األســاس علــى إبــراز مســاوئ اآلخــر وليــس اســتعراض برنامجيهمــا الرئاســيين. منصبًّ

الدولة األمريكية..
تراجعت كقوى فاعلة إلى المرتبة 
األخيرة وبنسبة متدنية للغاية في 

محتوى تغريدات المرشحين.
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المربع األيديولوجي لـ»فان دايك«.. أنا واآلخر
ُيشــير المربــع األيديولوجــي لـ»فــان دايــك« إلــى اســتخدام )التهويــل والتهويــن/ التجميــل 
ــره،  ــل حســناته وســيئات غي والتشــويه(، فيلجــأ المتكلــم أو الكاتــب إلــى تضخيــم أو تهوي
وتقليــل أو تهويــن ســيئاته وحســنات غيــره، وذلــك مــن أجــل تجميــل كل مــا لــه وَمــن معــه، 

وتشــويه كل مــا لغيــره وَمــن ضــده.

وبالتطبيــق علــى تغريــدات ترامــب وبايــدن محــل الدراســة، التــي جــاءت في إطــار حملتيهما 
االنتخابيتيــن، فقــد أظهــرت النتائــج مــا يلي:

أواًل- دونالد ترامب:
مّثــل ترامــب الـ»أنــا« فــي الغالبيــة العظمــى مــن تغريداتــه، وتجاهــل أي أحــد غيــره، حتــى 

حزبــه الجمهــوري الــذي ينتمــي لــه فلــم يذكــره إال نــادًرا.

ــا »اآلخــر« فــي محتــوى تغريداتــه فمّثلــه جــو بايــدن علــى وجــه الخصــوص والحــزب  أمَّ
الديمقراطــي بشــكل عــام، وفــي بعــض األحيــان اعتبــر ترامــب اآلخــر هــم اليســاريين.

ثانًيا- جو بايدن:
مّثــل بايــدن الـ»أنــا« فــي تغريداتــه، كمــا مّثلهــا أيًضــا حزبــه الديمقراطــي، بينمــا »اآلخر« كان 

ترامــب هــو ممثلــه فــي محتــوى تغريــدات جــو بايــدن.

وُتؤشر النتيجة السابقة إلى ما يلي:

 ظهر ترامب في تغريدات بشخصية نرجسية.

 تجاهل مرجعيته كمرشح جمهوري.

 لــم يكتــف ترامــب بمهاجمــة منافســه جــو بايدن، بل ناصب العــداء للحزب الديمقراطي 
بكامله.

 تحدث بايدن في كثير من تغريداته كمرشح ديمقراطي، بعكس أسلوب ترامب.

 هاجــم بايــدن منافســه دونالــد ترامــب، إال أنــه ســعى إلــى طمأنــة الجمهورييــن بتأكيــده 
علــى أنــه فــي حــال فــوزه ســيكون رئيًســا لــكل األمريكييــن.

14

www.alqarar.sa @alqarar_sa



النتائج العامة للدراسة:
 اعتمــد دونالــد ترامــب فــي تغريداتــه علــى تكتيــك هجومــي، اســتخدم فيــه 
مجموعــة مــن األســاليب، منهــا البــث المكثــف، وأســلوب الصدمــة مــن خــالل 
العبــارات القاســية والقويــة وتوجيــه االتهامــات التــي وصلــت إلــى حــد التطــاول 

فــي بعــض األحيــان.

 انتهــج بايــدن تكتيــًكا قائًمــا علــى اســتغال الفــرص ومحاصــرة ترامــب وزعزعــة 
ثقــة الناخبيــن بــه عبــر انتقــاد سياســاته خــالل واليتــه األولــى، ومحاولــة تحويــل 
العمليــة االنتخابيــة إلــى اســتفتاء شــعبي حــول مــدى صالحيــة ترامــب لواليــة 
ثانيــة مــن عدمــه، مســتغالًّ فــي ذلــك بعــض األحــداث التــي أنتجــت معانــاة 
لألمريكييــن مثــل جائحــة كورونــا واالحتجاجــات األمريكيــة علــى خلفيــة مقتــل 

المواطــن األمريكــي ذي األصــل اإلفريقــي جــورج فلويــد.

العــداء  المرشــحين، فظهــر  غلــب إطــار الشــخصية علــى محتــوى تغريــدات   
الشــخصي لــكل طــرف تجــاه اآلخــر، مــع تراجــع االهتمام بعرض البرامــج االنتخابية 
لــكل منهمــا، وبخاصــة جــو بايــدن الــذي كان مــن األولــى لــه التركيــز علــى برنامجــه 

بشــكل أكبــر مــن دونالــد ترامــب الــذي شــغل منصــب الرئيــس.

 من األساليب الدعائية التي اعتمد عليها المرشحان بشكل كبير:

التخويف:
ــه يســتغل حاجــة  ــاع، حيــث إن ــة اإلقن ــر التخويــف أســلوًبا فاعــاًل فــي عملي ُيعتب
أساســية مــن احتياجــات البشــر وهــي الشــعور باألمــان، وقــد اعتمــد كل مــن 
ترامــب وبايــدن علــى إثــارة عاطفــة الخــوف لدى األمريكييــن حال فوز المنافس، 
واســتخدم كل طــرف مجموعــة مــن االستشــهادات للتدليــل علــى موقفــه، 
فعلــى ســبيل المثــال قــال ترامــب إن »بايــدن« ســيدفع باألمريكييــن إلــى حــروب 
خارجيــة إذا أصبــح رئيًســا، كمــا قــال إن »بايــدن« ســيعمل علــى غلــق المصانــع 

األمريكيــة ليفســح المجــال أمــام الصيــن لتســيطر علــى الواليــات المتحــدة.
من جانبه قال بايدن إن »ترامب« ال يهتم بأمر األمريكيين، سواء ديمقراطيين 
أم جمهورييــن، مستشــهًدا بــأن إدارة ترامــب كانــت علــى علــم بخطــورة فيــروس 
كورونــا، ورغــم ذلــك لــم ُتخبــر المواطنيــن، بــل قدمــوا المعلومــات ألصدقائهــم 
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مــن المســتثمرين الســتخدامها فــي جنــي األربــاح قبــل حــدوث حالــة الركــود 
المتوقعــة، مؤكــًدا أن سياســة ترامــب أدت إلــى وفــاة اآلالف مــن األمريكييــن، 
كمــا استشــهد بايــدن أيًضــا بــأن »ترامــب« يعمــل علــى إذكاء روح الكراهيــة 

واالنقســام بيــن المواطنيــن. 

األمل في المستقبل:
بينمــا يعتمــد أســلوب التخويــف علــى ســلبيات اآلخــر، فــإن أســلوب األمــل فــي 
المســتقبل يعتمــد علــى اإليجابيــات الذاتيــة، فلجــأ المرشــحان إلــى التركيــز علــى 

الوعــود واآلمــال التــي ســتتحقق حــال الفــوز باالنتخابــات.

التكرار:
مات، وقــد  وهــو أســلوب دعائــي يهــدف إلــى تثبيــت الفكــرة لتصبــح مــن المســلَّ
لجــأ إليهــا المرشــحان بشــكل كبيــر، فســعى ترامــب إلــى تكــرار بعــض التوصيفــات 
بحــق بايــدن بهــدف تشــويهه، مثــل »بايــدن الفاســد«، »جو بايدن ُيجســد الخيانة 
والغــدر«، »بايــدن يقــف مــع مثيــري الشــغب واللصــوص«، »بايــدن هــو مرشــح 

 .»Sleepy Joe المشــاغبين«، كمــا أطلــق ترامــب تســمية »جــو بايــدن النائــم
بــدوره، ســعى بايــدن إلــى تكــرار بعــض التوصيفــات بحــق ترامــب لتثبيــت فكــرة 
أساســية، مفادهــا أن دونالــد ترامــب ال يصلــح رئيًســا للواليــات المتحــدة مثــل 

»أســوء رئيــس«، »فوضــى ترامــب«، »قيادتــه للبــالد فاشــلة«.

مــا  علــى  التركيــز  االنتخابيــة  الحمــالت  فــي  األســاس  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   
ســُيقدمه كل مرشــح حــال فــوزه، فــإن اهتمــام كل منهمــا باآلخــر كان مبالًغــا 
بايــدن بعــدد  ِذكــر اســم  ترامــب  31.3% مــن تغريــدات  فيــه، فقــد تضمنــت 
تكــرارات )89( مــرة، وتضمنــت 19.5% مــن تغريــدات بايــدن ِذكــر اســم ترامــب 

بعــدد تكــرارات بلــغ )37(.
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