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تختلــف الحمــات االنتخابيــة باختــاف أهــداف المرشــح .فهنــاك حمــات انتخابيــة يتــم إعدادهــا
وتنفيذهــا ألن المرشــح يريــد الفــوز ،وهنــاك حمــات انتخابيــة يكــون هدفهــا إكســاب الشــهرة
والصيــت للمرشــح .وثالثــة يكــون هدفهــا تشــتيت األصــوات بيــن المرشــحين المتنافســين.

المقدمة

ـكل ارتجالــي وعشــوائي ،وإنمــا أصبحــت لهــا أســاليبها
لــم تعــد الحمــات االنتخابيــة تــدار بشـ ٍ
العلميــة التــي تطــورت كثيــراً فــي العقــود الخمــس األخيــرة كنتيجــة لتطــور مفهــوم وأســاليب
الديمقراطيــات الحديثــة .فأســاليب إدارة الحمــات االنتخابيــة علميـا ً أصبحــت تعتمــد علــى قيــاس
وتقديــر موازيــن قــوة المرشــح مقارنــة بالمعلومــات المســتمدة مــن دائرتــه االنتخابيــة .وقيــاس
قــوة المرشــحين المتنافســين ،وكيفيــة إدارة القــدرة علــى التحالفــات االنتخابيــة ،وأســاليب إلقــاء
الخطابــات وإعــداد وســائل التواصــل مــع الناخبيــن ،وكذلــك أســس تحقيــق الحشــد االنتخابــي،
وكل ذلــك يجــري بهــدف كســب تأييــد أكبــر عــدد ممكــن مــن أصــوات الناخبيــن .فإنشــاء الرابطــة
النفســية بيــن المرشــح والناخــب مــن أجــل الصــوت االنتخابــي أدى إلــى ظهــور مــا يطلــق عليــه
دراســات علــم االنتخــاب التــي تتشــكل مــن محوريــن رئيســين
أولهما :الخطط الموضوعية في الحمالت االنتخابية.
وثانيهما :الخطط النفسية في الحمالت االنتخابية.
ولذلــك لــم يعــد البرنامــج االنتخابــي مســألة يتحكــم فيهــا المرشــح ،وإنمــا هــي مســألة باألســاس
يتحكــم فيهــا الناخــب ،فالصــورة الذهنيــة أو مــا يشــكله الناخــب مــن اعتقــادات تجــاه المرشــح
أصبحــت هــي المحــور الرئيســي الــذي يبنــي عليــه البرنامــج االنتخابــي .والشــك أن إطــاق
الوعــود التــي ال يمكــن تحقيقهــا أو رفــع ســقف الوعــود االنتخابيــة أصبحــت مــن العوامــل
الرئيســية التــي تــؤدي إلــى إضعــاف إقبــال الناخبيــن علــى صناديــق االقتــراع إلدراكهــم بعــدم
الواقعيــة ،وغيــاب الصــدق عــن المرشــحين.
يأتــي هــذا الدليــل إللقــاء الضــوء علــى بعــض الجوانــب الخططيــة والنفســية فــي إدارة الحمــات
االنتخابيــة وفــق مــا يناســب بيئــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،خاصــة أن التجربــة
االنتخابيــة فــي الدولــة مــا زالــت فــي أطوارهــا األولــى ،ممــا يتطلــب حاجتهــا إلــى العنايــة،
وإثقالهــا بالمعــارف التــي تمكــن المرشــحين مــن بنــاء حمــات انتخابيــة علــى أســس علميــة،
تســهم فــي االرتقــاء بالعمليــة االنتخابيــة .وبغايــات الدولــة منهــا فــي إشــراك المواطــن فــي القــرار
السياســي مــن خــال مشــاركته السياســية فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي.
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التنظيم العام للحملة االنتخابية
االنتخابات هي عملية سياسية هدفها اختيار ممثلني موثوق فيهم للمجلس الوطني االحتادي.
وهي تعبر عن أن الشعب له صوت يف جوهر القرارات واملداوالت وأعمال املجلس .وأن املرشحني
لالنتخابات عليهم أن يدركوا أن عليهم مسؤولية أساسية يف مناقشة القوانني ،والرقابة على
أعمال احلكومة .وأن فوزهم بعضوية املجلس يعني أنهم ممثلون عن شعب دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف حتقيق الصالح العام .وأن مهمة النيابة عن األمة يف األعمال التشريعية والرقابية هي
مهمة جليلة تستدعي استنهاض الهمم للتعبير عن إرادة الشعب ،وإيصال صوت املواطن إلى مراكز
صناعة القرار السياسي بالدولة.
على الرغم من أن دول العالم تختلف فيما بينها يف اختيار النظام االنتخابي ،إال أنه ال يوجد
يف نهاية املطاف نظام انتخابي أمثل يناسب كافة السياقات والبيئات الداخلية للدول .فاختيار
النظام االنتخابي ليست مسألة فنية محضة ،وإمنا تتحكم فيه العديد من االعتبارات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية لكل دولة.
ولذلك فإنه ال ميكن استيراد نظام انتخابي معني ،أو اإلدعاء بأنه نظام مثالي طاملا أن بيئة الدولة
ال تتكيف معه أو ال تنسجم مع معطياته.
وبصفة عامة فإن الفاعلني الرئيسني يف أي عملية انتخابية هم :املرشح ،والناخب ،والدولة،
واجلهاز املشرف على العملية االنتخابية.
فاملرشح يريد احلصول على أصوات الناخبني بأي طريقة كانت ،والناخب يريد أن يحقق مصاحله
من هذا املرشح أو ذاك ،ومن ثم فهو يقارن بني خيارات املرشحني ،والدولة التي تريد أن حتقق
عملية االنتخاب هدفها هو حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي .واجلهاز املشرف على
االنتخابات يريد أن تتم العملية االنتخابية يف سالمة ،وأمن ،وهدوء.
وكل هذه األطراف تتداخل فيما بينها يف ما يطلق عليه « الدورة االنتخابية ».

وإذا كان طرف معنياً بأداء معني /أو أدوار محددة ،فإن املرشح أثناء العملية االنتخابية له أدوار
متعددة ،وهي تفكير مستمر يف كيفية حتقيق النجاح والوصول على عضوية املجلس ،أو حتقيق
الهدف النهائي من خوضه االنتخابات.

فكيف يمكن تحقيق النجاح في االنتخابات؟
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الخطوة األولى

الخطوة الثانية

نسألك يف البداية ملاذا ترشح نفسك؟

أنا اآلن أعرف املسؤوليات املترتبة على ترشحي يف االنتخابات ،وأعرف العالقة بني املجلس،
وسلطات الدولة األخرى .وأعرف أنه لو جنحت فإنني سأكون معنياً بدراسة القوانني واملوضوعات
العامة من خالل اللجان النوعية التي سأنضم إليها ،وسأكون معنياً بالنقاش واحلوار يف جلسات
املجلس العامة ،وكذلك املوافقة على مشروعات القوانني املقدمة من احلكومة ،أو رفضها ،أو
تعديلها ،وسأشارك يف اقتراح التوصيات بشأن أي موضوع عام.

وهل أنت جاد يف ترشحك وقادر على حتمل مسؤولية نتائج االنتخابات إذا جنحت؟
فالبعض يرشح نفسه يف االنتخابات دون أن يكون لديه علم أو معرفة بواجبات العضوية،
ومسؤولياتها ،أو حتى املكان الذي سيمارس فيه عضويته مثل املجلس الوطني االحتادي .فإذا كان
ترشحك بهدف:
®الترويج لشخصك.
®أو الترويج ألفكار معينة.
®أو حتقيق مكاسب شخصية ،أو ضيقة.
®أو إثارة االرتباك لدى منافسني آخرين.
فإن مثل هذه األهداف تعبر عن عدم جديتك يف الترشح ،فمن املهم وضوح هدف الترشح ،وأن
يكون هذا الهدف هو حتقيق صالح الناخبني مبا ال يتعارض مع املصلحة العامة للدولة .ولذلك فإنه
من الضروري قراءة الدستور أكثر من مرة ،ومعرفة العالقة بني السلطات وبعضها ،وموقع املجلس
الوطني االحتادي من هذه السلطات ،واحلقوق واحلريات الدستورية.
®عليك أن تعرف كيف ستمارس اختصاصاتك التشريعية والرقابية؟
®عليك أن تعرف ما هي واجبات العضوية؟
®عليك أن تعرف ما هو املقصود باحلصانة البرملانية؟
®عليك أن تعرف دورك يف اللجان النوعية يف املجلس؟
وباختصار إذا قررت الترشح وكنت جاد ًا
• اقرأ وافهم الدستور.
• اقرأ وافهم الالئحة الداخلية للمجلس.
• اقرأ وافهم اختصاصات ومسؤوليات كل وزارة وهيئة احتادية.

باإلضافة إلى ذلك فإنني يف حال جناحي سأشارك مع املجلس يف وفوده اخلارجية للدفاع عن
مصلحة الدولة العامة يف السياسة اخلارجية ،والقضايا الدولية أمام االحتادات سواء التي جتمع
برملانات العالم ،أو برملانات الدول اإلسالمية ،أو برملانات الدول العربية أو اخلليجية أو غير ذلك
من املشاركات الدولية.
إنها مسؤوليات كبيرة وقد فكرت وقررت أنني قادر على أدائها ،وأن أنوب عن شعب الدولة يف
التعبير عن مصاحله التشريعية والرقابية.
لذلك
اآلن سأقرأ وأدرس كل القواعد واإلجراءات اخلاصة بعملية االنتخابات وسأستشير
فيها من لهم صلة بهذا املوضوع.

الخطوة الثالثة
أريد بعد ذلك أن أدير حملة انتخابية أمتكن من خاللها حتقيق النجاح .وقررت أن أسأل بعض
املتخصصني الذي عرفني بهم أحد أصدقائي .فبادرت بالسؤال
كيف أدير حملة انتخابية ألفوز بعضوية املجلس الوطني االحتادي؟
فرد أحدهم وهل تعرف ما هو املقصود أو معنى احلملة االنتخابية؟
احلملة االنتخابية هي كل األنشطة التي ستقوم بها ابتدا ًء من إعالن قرار ترشحك وحتى يتم
اإلعالن عن النتيجة .وهذه األنشطة يجب أن تكون لها أهداف محددة:
®إمداد الناخبني بأهدافك من الترشح من خالل برنامجك االنتخابي.
®التأثير فيهم من خالل جميع قنوات االتصال واإلقناع.
®احلصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة االنتخابية.
® إثارة الوعي لدى الناخبني لالهتمام باملشاركة السياسية يف االنتخابات ،وزيادة وعيهم
باملسائل والقضايا السياسية.
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واعلم يا أيها املرشح أن هذه األهداف مرتبطة ببعضها البعض.
ولكن هل ميكن حتقيق هذه األهداف من احلملة االنتخابية يف ظل أن عدد ًا كبير ًا من
الناخبني حسم أمره ،وقرر أن ينتخب مرشح ما إما الرتباط قبلي ،أو مصلحي ،أو أي
أسباب أخرى؟

واعلم أن الحملة االنتخابية هدفها الرئيسي هو تأكيد وطبع صورة إيجابية عن المرشح في ذهن
الناخب .وقد ال تنجح في تغيير رأي الناخب ،إال أن وسائل االتصاالت الحديثة في الحمالت
االنتخابية المبنية على نمط التفكير العلمي نجحت في تغيير االتجاهات المعارضة للمرشحين.
فأنت في الحملة مسؤول ،وفريق الحملة كذلك عن إقناع الناخبين بسالمة اختيارهم من خالل
التأكيد على:
املزايا التي ميكن أن تقدمها أنت كمرشح وغيرك ال يستطيع تقدميها .وال يعني ذلك أنك تتبنى
ً
مطالب عريضة ،أو آمال واسعة وتقول أن اآلخر ال يستطيع تقدميها ،فعليك أن تعلم أنك أيضا ال
تستطيع أنت الوفاء بها يف حال جناحك .ولكن املقصود باملزايا هنا:
®ميزاتك وصفاتك الشخصية ،أو العلمية هي إحدى األدوار األساسية لفريق احلملة.

مبعنى إذا رأيت أن املرشحني اآلخرين يفوقونك يف ميزاتهم الشخصية أو العلمية ،أو العائلية ،وأي
أسباب أخرى فإن تبنيك لفكرة املزايا الشخصية يعني أنك خاسر .ولذلك فإن فريق احلملة سيكون
عليه مسؤولية أساسية يف معرفة القضايا امللحة ،واألكثر إحلاحاً على أهالي الدائرة ،وعلى فريق
احلملة أن يتأكد من أن هذه القضايا تستحوذ على االهتمام األكبر للناخبني ،وكذلك البد من معرفة
التفاصيل الدقيقة لرأي الناخبني يف هذه القضايا امللحة أو األكثر إحلاحاً.
وبعد ذلك يقوم فريق احلملة بصياغة شعارات للحملة يف هذه القضايا بشرط أن تكون هذه
الشعارات عامة وأن تبتعد عن اجلزئيات والتفاصيل التي يتبناها الناخبون .بحيث إن الصيغة العامة
للشعار يرى فيها كل ناخب أنها تعبر عن رأيه ولعل النظر يف شعارات االنتخابات األمريكية ،أو
البريطانية خير مثال على ذلك.
فمث ً
ال شعار أوباما يف االنتخابات األمريكية “نعم نستطيع التغيير“ “ ،“ Yes We Can Change

فمن كان لديه مشكلة يف التعليم ،أو الصحة ،أو السكن ،أو األمن ،أو التمييز العنصري كل هؤالء رأوا
أن هذا الشعار يحقق مطالبهم.

وهذه الشعارات يكون غرضها إحداث أقصى درجة من التأثير على اجتاهات الناخبني ،وسلوكهم،
ومواقفهم.
وميكن املزج بني استراتيجية القضايا واملواقف ،واستراتيجية املزايا الشخصية يف
أثناء احلملة االنتخابية وهذا ميثل أقصى درجات النجاح للحملة.

®اإلجنازات السابقة وكيفية توصيلها إلى الناخبني بأسلوب مبسط ودعائي.
®المواقف التي تتبناها كمرشح إزاء بعض القضايا الوطنية ،والسياسية ،واالقتصادية
واالجتماعية.
®تقدميك للناخبني بصورة متكاملة.

ولكن كيف ميكن أن أبدأ احلملة االنتخابية واقعي ًا وبعيد ًا عن الكالم النظري
وباألسلوب العلمي كما تقولون؟

ولكن إذا لم تكن لي ،أو ال أملك صفات شخصية أو علمية تؤهل فريق الحملة ألن
يقدمني للناخبين على النحو السابق؛ أي إبراز المزايا التي أتمتع بها وال يتمتع
بها غيري من المرشحين.

أعرف أيها املرشح يف البداية هل تلمس قبوالً من الناخبني لترشحك ،على األقل من احمليطني بك.
أقاربك ،أصدقائك ،معارفك .فهذه هي اللبنة األولى التي بنا ًء عليها تتخذ قرار ترشحك .فإذا كان
أهلك وأصدقائك من داعميك ومتحمسني لترشحك ،فاعلم أن هؤالء سيشكلون القوام الرئيسي
لفريق احلملة االنتخابية .أما إذا لم يدعموك ،أو يساندوك فعليك أن تتريث يف قرار ترشحك.

فماذا أعمل؟

ألن أول خطوة ستقوم بها أنك ستعرف:
®حدود دائرتك االنتخابية.

هنا عليك أن تلجأ إلى تبني قضايا بعينها ونعتبرها احملور الرئيسي يف إدارة احلملة االنتخابية،
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®عدد الناخبني يف دائرتك االنتخابية.
®عدد األصوات الالزمة لنجاحك.
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®حتديد املناطق التي ستجمع فيها أصوات الناخبني ،من حيث املناطق األكثر ثق ً
ال ،واملناطق
األخف ثق ً
ال ،واملناطق املتوسطة الثقل يف أصوات الناخبني.
®حتديد اخلطط االنتخابية التي ستتبعها يف هذه املناطق ،أو مع مجموعات الناخبني النوعية
( الشباب – الكبار – متوسطي العمر ).
®بعد ذلك كله تشكل فريق احلملة االنتخابية.

بناء الملعب االنتخابي للدائرة
يبدأ التخطيط عملياً للحملة االنتخابية من خالل تقسيم الدائرة مثل فريق كرة القدم.
خط دفاع :املؤيدون بشدة ،واملؤيدون للمرشح.
خط وسط :احملايدون بدرجة أقرب إلى التأييد واحملايدون متاماً ،واحملايدون األقرب إلى
املعارضة.
خط هجوم :املعارضون ،واملعارضون بشدة ،واملعارضون النتماءات سابقة مع مرشحني آخريني.

الخطوة الرابعة
عملية سبر غور املاء Testing the water
هذه العملية باختصار أن يقوم املرشح باالتصال ،واللقاء مع األصدقاء ،واملعارف ،واألهل ،وزمالء
العمل ،أو املساندين ،وبعض ذوي النفوذ والهيبة يف الدائرة .ويف هذه االتصاالت أو اللقاءات يعلمهم
بقرار ترشحه ،والهدف من هذا الترشح .فإذا حصلت على التأييد الالزم خاصة من أصحاب
النفوذ ،أو الهيبة ،أو رجال العائلة الكبار .فأشركهم معك يف إدارة احلملة من خالل الترويج
لترشحك ،وملاذا أقدمت على هذه اخلطوة؟ واملزايا املنتظرة من ترشحك؟
وهذه العملية يطلق عليها « جس نبض املدافعني عن ترشحك » أو بناء امللعب االنتخابي للدائرة.

وخط الدفاع هم أهلك ،وأصدقاؤك ،ومعارفك ،وهذا اخلط من املفترض أنه يقوم بتأمينك يف
االنتخابات ،وال يستطيع املرشحون املنافسون لك االقتراب منه ،ومع ذلك ستشهد يف االنتخابات
غزوات من اآلخرين على خط دفاعك ،فعليك بني احلني واآلخر أن جتري االتصاالت ،وتعقد
اللقاءات معهم.
فال شيء مضمون يف االنتخابات .فعلى الرغم من أنه قد يكون صديقاً لك ،إال أنه تأثر بدعاية
املرشحني املتنافسني ،فقرر أن يعطي صوته سراً لهم .ولذلك سيكون مطلوباً منك ،أو من إدارة
احلملة االنتخابية حتصني مواقف املؤيدين أو خط الدفاع وصد أي هجوم عليهم من املرشحني
املتنافسني .كما أن إدارة احلملة االنتخابية عليها واجب أساسي يف هذه العملية ،هو توسيع خط
الدفاع؛ أي جذب أكبر عدد ممكن من احملايدين ،أو احملايدين األقرب إلى التأييد ،وذلك من خالل
اللقاءات العامة ،والزيارات العائلية ،وعقد املنتديات واللقاءات العامة معهم.
فاملرشح قد يستنزف الكثير من جهده ووقته ،وأمواله يف عقد اللقاءات أو الندوات مع خط دفاعه،
أو املؤيدين له .ويف هذا إهدار لكل ما سبق ألن األولى باللقاءات املكثفة هو احملايد أو خط وسط
امللعب االنتخابي .فهذا اخلط اعلم أنه هو الذي سيتحكم يف نتيجة االنتخابات النهائية.
16
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ألن غالبية الناخبني يف االنتخابات ال يكون لديهم تفضيل ملرشح معني على آخر حتى األيام األخيرة
من االنتخابات باستثناء التفضيل للمرشح العائلي أو القبلي.
وحتى هذا املرشح فإنه ميكن اختراقه إذا مت عرض القضايا امللحة للناخب بشكل يضمن فيه
مصلحته .أما خط الهجوم أو ما يطلق عليهم املعارضني ،أو املعارضني بشدة فإن حتركك أيها
املرشح يف هذه املنطقة يكون هدفه إرباك املرشحني املتنافسني الذين متثل لهم هذه املنطقة خط
الدفاع األول يف حصد األصوات للعملية االنتخابية .أو بعبارة أخرى فإن الهدف من عقد لقاءاتك أو
ندواتك أو مجالسك يف هذه املنطقة هو تأمني خط الدفاع األساسي؛ أي املؤيدين واملؤيدين بشدة.
حتى ينشغل املنافسون بتأمني مناطق دفاعهم.
ولكن دعني أسألك هل خطوط املؤيدين أو املعارضني أو احملايدين تظل
ثابتة على مدار احلملة االنتخابية؟
هذا سؤال جيد ألن هذه اخلارطة ستتغير باستمرار طوال مدة حملتك االنتخابية وهذه من
مسؤوليات فريق احلملة االنتخابية الذي عليه واجب رئيسي وهو أن يعيد رسم خريطة امللعب
االنتخابي ( الدائرة االنتخابية ) بني احلني واآلخر .فنجاح احلملة يتوقف على جذب أكبر عدد
ممكن من احملايدين باختالف توجهاتهم إلى مؤيدين ،وكذلك إمكانية قنص بعض األصوات من
املنطقة املعارضة .باإلضافة إلى عدم متكن اخلصوم من اختراق شبكات دفاعك االنتخابية أي
األصوات التي تضمن احلصول عليها يف االنتخابات.
وتبني اخلبرات والدراسات السابقة أن مركز الثقل يف أي عملية انتخابية هي األصوات احملايدة
(أي خط الوسط ) فهذه املنطقة هي منطقة التنازع احلقيقي على األصوات بني املرشحني ،واملرشح
الذي سينجح هو الذي سينجح فريق حملته االنتخابية يف جذب أكبر عدد من أصوات هذه املنطقة.
وعليك أن تعلم أنه إذا كنت مرشحاً حديث العهد؛ أي تخوض االنتخابات للمرة األولى أو أنك
خضتها قبل ذلك ولم حتقق انتشاراً فإنه يف هذه احلالة ستكون مشاعر الناخبني حيالك محايدة؛
أي أن غالبيتهم سيكونون يف هذه املنطقة ،وأن املؤيدين لك لن يكونوا كثيراً.
دعني أسأل كيف لي كمرشح أن أنظم عملية حصولي على أصوات الناخبني؟
اعلم أيها املرشح أن كل دائرة انتخابية بها مراكز ثقل للتصويت االنتخابي؛ ومراكز أقل ثق ً
ال يف
التصويت االنتخابي ،ومراكز يطلق عليها " الطائشة أو مراكز الصدفة " ،أي أن الناخبني ال يهتمون
بالعملية االنتخابية وليس لديهم مرشح معني ،حتى وإن فضلوا يف قرارة نفسهم مرشح معني فإنهم
ال يذهبون لإلدالء بأصواتهم .ولكن ميكن يف حلظة ما أن يقرر البعض منهم الذهاب لإلدالء
بأصواته حتت تأثير اإلعالم ،أو حلس وطني ،أو ألي سبب آخر.
عليك أن تركز على مراكز الثقل االنتخابي؛ أي املناطق التي توجد فيها كتل تصويتية كبيرة وتكثف
18

فيها نشاطك االنتخابي ،دون أن يعني ذلك اإلهمال للمناطق األقل ثق ً
ال؛ أي األصوات فيها
محدودة ،أو أن تتجاهل متاماً املناطق الطائشة ولكن هذه املناطق اذهب إليها يف دعايتك يف األيام
األخيرة للحملة.
فمث ً
ال يف إمارة الشارقة أسأل نفسي أين يتجمع أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبني وأقوم
بترتيب هذه املناطق:

املنطقة ( أ )

عدد األصوات يف كل املستهدف لي كمرشح نوعية املنطقة بالنسبة لي
من األصوات يف كل
منطقة
( دفاع – وسط – هجوم )
منطقة
(مؤيد – محايد – معارض)

املنطقة ( ب )
املنطقة ( ج )
املنطقة ( د )
ويقوم فريق احلملة بعمل هذه اخلريطة ويتم احلفاظ على سريتها؛ أي ال يعلمها إال املرشح ،ومدير
حملته ،ومستشار احلملة فقط.
ويتم مراجعة هذه اخلريطة كل أسبوع ،ويتم عمل ذات اخلريطة يف املناطق األقل ثق ً
ال أي األصوات
االنتخابية فيها قائمة ولكنها ليست كبيرة.
ودائم ًا املراكز أو املناطق التي لك فيها صالت قرابة ،ونسب ،أو شبكات مصالح،
وارتباطات صداقة ،أو معرفة قوية تكون دائم ًا يف مركز الثقل ( أ ) ولكن هي ملجرد
وجود أقاربي أو عائلتي أو أصدقائي يف منطقة معينة تكون هذه املنطقة هي ( أ ).

كما قلنا يا أيها املرشح أن اإلشكالية األولى التي ستواجهك يف قرار ترشحك لالنتخابات هي أن
يكون هذا القرار جماعياً وليس فردياً؛ أي ليس مبحض إرادتك املطلقة ،فقبل أن تتخذ هذا القرار
عليك أن تتشاور مع أقرابك ،وأصدقائك ،ومعارفك ،وذوي النفوذ والهيبة ،وتعرف منهم ما إذا كنت
شخصاً مقبوالً للترشح آماالً.
ولكن نصيحتي إليك عندما تتشاور مع هؤالء عليك أن تعرض عليهم وجهة نظرك ملاذا تترشح؟
وماذا ميكن أن حتقق لهم من مصالح أو أهداف.
فال تبدو أمامهم خالي الوفاض أو شخص ليس لديه خلفية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وكن
لبقاً يف احلديث وال تتعلثم وأنت تشرح أهدافك من الترشح ،أو ما تريد أن حتققه .عليك أن تكون
واثقاً من نفسك وقادراً على أن جتيب على أسئلتهم خاصة األسئلة املرتبطة " بكيف ستحقق ذلك
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" فقد بينت اخلبرات والدراسات السابقة أن بعض أقاربك أو ذوي النفوذ ،أو أصدقائك سيكونون
متردين يف البداية يف القبول بك كمرشح؛
ولذلك فإن من أهم اخلطوات لبناء شبطة املؤيدين هو إقناعهم بأنك مرشح جيد وقادر على أن
متثلهم يف التعبير عن مصاحلهم وأفضل شيء لتكسب قناعاتهم هو أن تكون لديك إجابات حاضرة
عن كيفية حتقيق األهداف أو املصالح من عملية الترشح أي األدوات التي استخدمتها وتعتمد
عليها.

باإلضافة إلى ذلك فإن بعض املرشحني يسعى إلى تأجيل اللقاء بذوي النفوذ أو الهيبة إلى مراحل
متأخرة من بدء حملته االنتخابية .وهذا من األخطاء الشائعة يف إدارة احلملة االنتخابية حيث إنه
من الضروري اللقاء بهذه الشخصيات.
ألن لقاءاتك يف املرحلة األولى أو يف مرحلة التقدمي عن نفسك كمرشح مبثل هذه الشخصيات
تعطيك ثق ً
ال يف الدعاية االنتخابية ،كما أنه جتذب الكثير من األصوات ناحيتك .وتزيد من اطمئنان
الناس إليك .وهذا ما حتتاج إليه يف مراحل احلملة االنتخابية.

فمث ً
ال من غير املقبول أن تقول أنني سأعمل على رفع مستوى التعليم يف الدائرة ،أو سأقوم بحل
مشكلة البطالة ،أو سأعمل على حل مشكلة اإلسكان ،فهذا كالم عام ويعبر عن أمنيات وطموحات
ال ميكن لك أن حتققها أو تدركها عندما تفوز بعضوية املجلس .ولكن من املقبول أن تقول سأتبنى
توصيات محددة يف موضوع أو سؤال حول نشر التعليم يف مناطق الدولة التي ال يوجد بها مدارس،
أو رفع كفاءة املدرسني ،أو إعادة النظر يف مناهج التعليم وسأتبنى ذلك يف التعديالت على
مشروعات القوانني املقدمة من احلكومة ،أو سأطالب احلكومة بتعديل تشريعاتها يف هذا الشأن
وعليك باألساس أن تختار القضية أو املوضوع الذي يركز عليه الناس ويشغل بالهم .وكلما كان عدد
القضايا ضيقاً ومحدوداً كلما كان تأثيرك أكبر ،وكلما كان عدد القضايا كبيراً وواسع كان تأثيرك
محدوداً.
األمر الثاني الذي يجب أن تدركه أنه إذا حصلت على تأييد األقرباء ،واألصدقاء ،واملرتبطني بك
ألي سبب عليك أن تشركهم يف إدارة احلملة االنتخابية ،ألن أي حملة انتخابية تعتمد يف مقومات
جناحها على أهل الثقة .وأن الكفاءة قد تكون ضرورية يف مستشار احلملة ،أو مديرها ،باإلضافة
إلى أن إشراكهم يف إدارة احلملة يعني أنهم مشاركون لك يف النجاح أو الفشل ،ويف أي شراكة
يسعى الشركاء إلى املكسب
هذا جيد هل ميكن تطبيق ذلك يف مناطق انتخابية تسود فيها العائالت والقبائل
بحيث يتم حتديد مراكز الثقل االنتخابي يف بقية املناطق ( ب ) ( ج ) ( د )
لعل اللقاء مع ذوي النفوذ والهيبة يختلف عن اللقاء مع األفراد العاديني ،حيث إن ذوي النفوذ أو
الهيبة يكون لهم صوت مسموع بتوجيه الناخبني ،أو الطلب بالتصويت لصالح مرشح معني .وعليك
يف اللقاء مع هذه الشخصيات أن تظهر لهم القدر الواجب من االحترام الذي يليق مبكانتهم .وأنه
من األفضل أن يبدو املرشح يف لقائه مع هذه الشخصيات كما لو كان يستشيرهم أو يستأذنهم يف
الترشح ،وعليك أن تبدأ بالشخصيات األكثر أهمية أو نفوذاً ،ألنه يف حال البدء بشخصيات أقل
نفوذاً أو هيبة فإن ذلك يغضب األعلى أو األكثر أهمية .ويف كل مرة حتصل على تأييد إحدى هذه
الشخصيات فإنه مع اللقاء مع الشخصيات األخرى أال تشير على حصولك على تأييد سابق ممن
هم يسادونهم يف املركز أو النفوذ ألن صاحب النفوذ أو الهيبة يجب أن يظهر وكأن له السطوة
احلقيقية يف العملية االنتخابية .فحديثك عن تأييد اآلخريني من ذوي النفوذ هو تقليل من أهميته
وشأنه.
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المرحلة األولى

لآلخرين؟

يطلق عليها مرحلة التقدمي ،أي كيف يقدم املرشح نفسه

اعلم أن هذا السؤال له أهمية خاصة ألنه يجب على فريق احلملة االنتخابية أن يقدم صفات
شخصية وحياتية محددة؛ مثل :الوفاء بالوعود ،واألمانة ،والتدين واحترام الغير وكذلك جناحه يف
مجال عمله ،أو جناحه يف مناسبات اجتماعية .كما أنه من املهم يف مرحلة تقدمي نفسك كمرشح
أن تلتزم بأن تبدأ بالسالم والتحية على الغير أو تبدو متواضعاً محباً لهم ،ألن ذلك يعمق شعور
التواصل .كذلك بشاشة الوجه دون إخالل باجلدية وااللتزام ،وعند احلديث فعليك أن تنتقي
ألفاظك املعبرة عن الهدوء واللطف ،دون غلظة ،أو سباب للغير .ويف حال تكلم اآلخرين عليك أن
تنصت وتلتزم الصمت وعدم املقاطعة ،فانتظر حتى ينتهي الغير من طرح كل أفكاره.
ومن الضروري يف هذه املرحلة أن تبدي احترامك وتقديرك لكل ما يقال فإذا كنت مختلفاً مع كالم
الغير ،فال تعبر عن هذا االختالف صراحة أو بألفاظ قاسية ،ولكن عبر عنه بتضامن ،ومشاركة.
مبعنى أنك تقول " أنني أقدر ما ذكره األخ  ...............وأنني اتفق معه يف الكثير مما قاله ،وأن
ما ذكره مثل إضافة ملعلوماتي ،أو أني استفدت منه.
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ولكن هناك بعض األشياء أود أن أذكرها ،وميكن أن نتفق بشأنها" .فمثل هذه العبارات يطلق عليها
عبارات " االختالف التضامني" ،ألنه يف مرحلة تقدمي نفسك فإن الغير يضعك حتت امليكروسكوب
الدقيق للفحص وتكوين صورة ذهنية عنك كمرشح .خاصة يف اللقاءات األولى ،أو مرحلة تقدمي
نفسك للغير .فكلما أبديت احتراماً لكالم ،أو رأي الغير جعلته يشعر بأنه قريباً منك يف التواصل
واالتفاق على الرؤى .كما أنه من املهم خاصة يف هذه املرحلة االبتعاد عن الزاح ،أو إلقاء النكت ،أو
الضحك الهستيري ،ألنها عالمات تدل على عدم اجلدية يف حتمل املسؤولية .حتى وإن بدا بعض
أصدقائك يف أثناء اجللسة أو اللقاء مع الغير يحاولون إضفاء جوء من املرح ،والفكاهة على هذه
اللقاءات اعتقاداً منهم أن ذلك يقربك إلى الناس ،فاطلب منهم أن يكفوا عن ذلك ،ألنه حتى إذا لم
تشاركهم فإن الغير سيكون متردداً يف انتخابك ،ألن الناخب يريد أن ينتخب املرشح القوي .فالقوة
هي الدليل على القدرة على تنفيذ مسؤوليات ومصالح واهتمامات الناس ونقلها إلى املجلس.
كما أنه من املهم يف هذه املرحلة إبراز عدم التعالي على الغير ،أو رفع الصوت أثناء احلديث أو
ت ِش ِف ْ َ
العصبية يف الدفاع عن موقف معني .وكفاك أن تلتزم بقول اهلل تعالى " َ
ال ْر ِض َم َر ًحا
ول َ ْ
ِإنَّ َّ َ
َ
ْ
ض ِم ْن َص ْو ِت َك ِإنَّ أَ ْن َك َر ال ْص َو ِات َل َص ْو ُت
َال َف ُخ ٍورَ ،واقْ ِص ْد ِف َم ْش ِي َك َواغْ ُض ْ
الل َل ُي ِح ُّب ُك َّل ُم ْخت ٍ
ْ َ
ال ِم ِير ".
فهــذه اآليــة جمعــت آداب التواصــل مــع الغيــر يف إيجــاز دقيــق وحكمــة بالغــة ،وكما يقول الفيلســوف
( ميرلوبونتيأن ) التواصل مع الغير يقتضي أن يشعر الغير أنك تتعاطف معه .فاملرشح عليه مسؤولية
أساسية يف أن يشعر الناخب بأنه متعاطف معه يف أفراحه ،وأحزانه ،ومعاناته ،ومشاعره ،ومتآخي
معه يف القيم ،واألهداف ،واألخالق ،والكرامة .فإذا ما شعر الناخب أن املرشح متعاطف معه على
النحو السابق فاعلم أنه سيكون مؤيدك.
ولذلك يرى خبراء االنتخابات أن الصعوبة األساسية يف مرحلة تقدمي نفسك
كمرشح هو كيف أن اجعل الناخب يحس ويدرك أنني متعاطف معه ،ألن التعاطف
هو قمة التواصل اإلنساني.
فعندما تذهب إلى مجلس عزاء ،أو إلى حفلة فرح أحد الناخبني ،فإن الناخب يشعر بأنك ستشاركه
عواطفه ومشاعره.

ثانيًا :مرحلة االنتشار
إذا جنحت أيها املرشح يف مرحلة تقدمي نفسك كمرشح محتمل للنجاح فإن إحدى املراحل املهمة
التي ستخوضها هي مرحلة االنتشار؛ وهي املرحلة التي ستتوسع فيها أنشطتك االنتخابية،
واللقاءات ،والزيارات .كما أن أهمية هذه املرحلة تعود على أنها املرحلة التي ستعرض فيها
برنامجك االنتخابي ،كما ستتحدث بلغة اخلطاب االنتخابي.
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الخطاب االنتخابي
يهدف اخلطاب االنتخابي إلى تقدميك كمرشح للناخبني ،ويف هذا التقدمي يجب أن تكون غايتك
الرئيسية كسب قلوب وعقل الناخبني فال بد من التركيز على عوامل خبرتك ،وجدارتك الشخصية
واملهنية باإلضافة إلى إبراز ثقافتك بالوضع العام ،ومصالح واحتياجات ،ومطالب الناخبني.
أما عن الرسالة السياسية التي يجب أن يحويها اخلطاب االنتخابي ،فهي يجب أن تكون متفقة
ومتكيفة مع املزاج العام للناخبني ،وتعبر عن اهتماماتهم وما يفكرون فيه ،أي الرسالة السياسية
ال تعبر عما أنت تفكر فيه ،ولكن تعبر عما يفكر فيه الناس .وال تكن سريعاً يف طرح احللول فهذا
من أكثر األخطاء التي يتمتع فيها املرشحون .وإذا كنت مجبراً حتماً من طرح حلول فعليك أال تكون
مفرطاً يف التفاؤل " وتقول سأعمل على إنهاء مشكلة البطالة ،أو سأقضي على مشكلة التعليم".
ذكي يستطيع أن
فهذا كالم غير واقعي ،وحلول غير قابلة للتطبيق .وتأكد أخي املرشح أن الناخب ُ
يعرف شخصيتك من خالل خطابك االنتخابي .كما يجب أال تهون من شأن مشكالت واحتياجات
املجتمع واملواطنني.
فمث ًال إذا كانت هناك إشكاليات بني بعض املواطنني ورؤسائهم يف العمل فتهون أو تستخف
ً
بهذه املشكلة أمام مشكلة أخرى أكبر مثل مشكلة البطالة ،ألنه يف هذه احلالة ستفقد عددا من
األصوات ،بل وأصوات أخرى من أقارب وأصدقاء ممن تهون من شأن مشكلتهم ،ألن الناخب يف
هذا املوقف سينظر إلى ذلك على أنه مسألة إهانة شخصية له .فاعلم أنه يف هذه املرحلة أنك
يف حاجة إليه .ويجب عليك يف خطابك االنتخابي أن تكون دقيقاً يف حتديد جوانب أي مشكلة
أو موضوع تتحدث فيه؛ حتى يعلم الناس أنك على دراية وإطالع واسع بجوانب املوضوع ،فال
تكرر أقوالهم ،وإمنا ميكن أن تتبنى وجهة نظرهم وتدافع عنها .وإذا أردت أن تتحدث عن مشكلة
عامة تواجه الدولة وال تواجه دائرتك االنتخابية فقط فعليك أن تبدأ باحلديث عن هذه املشكلة
من الدائرة إلى الدولة؛ أي من اهتمامات املواطن الضيقة إلى اهتمامات املواطن الواسعة .فمث ً
ال
احلديث عن التركيبة السكانية أو العمالة الوافدة ميكن أن تشير يف البداية إلى أثر هذه املشكلة
على الشباب ،وعلى القيم ،والعادات اإلماراتية األصيلة يف منطقة كذا ،أو كذا ،وأنه كان يف املاضي
يف هذه املنطقة يتعاضد الناس ويساندون بعضهم يف املأكل أو تربية األوالد ،أما اآلن فإنه يف هذه
املنطقة فإن الناس ال تعرف بعضها بعضاً وليس بينهم تزاور أو لقاءات .وأن ذلك ميثل إحدى
إشكاليات اختالف القيم بسبب توافد ثقافات أجنبية على املجتمع األصيل للدولة .ففي هذه العبارة
انتقلنا من احلدث املباشر إلى احلدث غير املباشر وهذا هو ما يريده الناخب .فالناخب اليريد
منك حل مشكلة البطالة ،وإمنا يريد منك كيف تساعده يف توظيف ابنه ،أو توظيفه هو .كما أنه
من الضروري أن تكون صياغة اخلطاب االنتخابي شفوية حتى إذا كتبها لك أحد األشخاص فعليك
أن حتفظها أو تفهمها ثم تقوم بشرح ذلك شفوياً للناخبني ،ألن الناخب ال يتفاعل كثيراً مع الكالم
املكتوب .وإمنا تؤثره شخصية املرشح القادر على إدارة دفة احلديث بشفاهة ولباقة ،فهذا مظهر
من مظاهر قوة املرشح.
وعليك أن تعلم يا أيها املرشح أن الدراسات النفسية لالنتخابات أثبتت أن املرشح إذا لم يستطع
أن يجذب انتباه الناخب يف الدقائق الثالث األولى من بداية خطابه االنتخابي فإنه لن يستطيع
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أن يؤثر يف الناخب .فالكالم املهم ،واحلديث العاطفي هو الذي يجب أن يكون يف بداية اخلطاب.
كما أنه إياك يف اخلطاب أن تسرف يف الوعود االنتخابية ،ألن ذلك سيثير توقعات يختلف بشأنها
الناس .ويجدها املتشكوون فرصة للنيل منك ،واالنقضاض عليك ألن أي وعود ستطلقها سيتم
مقارنتها بإجنازات ومخرجات املجلس النهائية يف السنوات والعقود السابقة .وهل جنح املجلس
يف ذلك أم ال؟ وهذا ليس يف صاحلك ألنه من املهم أن تركز على شخصك وال جتعل نفسك يف
مقارنة مع الغير ،حتى لو كان هذا الغير املؤسسة التي ينتخب الناس من أجلها .واحرص دائماً يف
خطابك االنتخابي على أن تبرز الكيفية أكثر من املاهية فإذا قلت أن أهدايف من االنتخابات هي
 ." ...............فالبد أن تشرح للناس كيف ستحقق هذه األهداف .فالناخب يهتم بآليات العمل،
أو أدوات حتقيق األهداف واليبدي اهتماما بفكرة األطراف ذاتها.

ولذلك فإن الدراسات االنتخابية تكاد جتمع على أن أفضل أسلوب يف التعامل مع اخلطابات
االنتخابية وردود فعل الناخبني عليها هو اعتماد املرشح على التحليل املنطقي للمسائل واألمور.
فدائماً استخدام لغة التعليل ،ألنها ببساطة تدور حول السبب .فإذا قلت أن لدينا مشكلة يف التعليم
فحدد هذه املشكلة ثم قل األسباب فيها ( التحليل املنطقي ) ،وبعدها حتدث عن النتائج التي ميكن
أن تؤدي إليها يف حال استمرارها ،وما هي وجهة نظرك يف احلل املقترح

وال تكن حاداً يف تشخيصك للمشكالت واالحتياجات املجتمعية للناس ،خاصة يف مجتمع مثل
مجتمع االمارات .ألن الكثير من اإلجنازات واإلسهامات املؤثرة قد حتققت على أرض الواقع
فاعط أصحاب اجلهد والعمل حقهم والثناء عليهم دون أن تغفل طلب املزيد من اجلهد ،أو احللول
العقالنية اجلديدة.
كما يجب يف خطابك االنتخابي أن تراعي الفروق الشخصية بني الناخبني .ففي بعض األحيان
يجب استخدام اللغة العامية الدارجة حتى يفهمك أقل الناخبني ثقافة ،وأحياناً عليك أن تستخدم
اللغة العربية الفصحى؛ حتى يظن بك املثقفون أنك على دراية وثقافة وعلم.
وإياك يف خطابك االنتخابي أن تكرر األفكار واألقوال ،ألن ذلك يشعر الناخب بالسأم وامللل من
االستماع إلى بقية حديثك.
فالبد أن تراعي ما يطلق عليه " اإليقاع التأثيري للخطاب االنتخابي "؛ أي جتعل الناخبني وهم
يستمعون إليك يف حالة من النشاط ،واالنشغال بأفكارك وحديثك .ويجب عليك يف خطابك وأنت
تتحدث يف أي موضوع أو مشكلة أن تكون متوازناً يف عرض هذا املوضوع؛ مبعنى أال يكون احلديث
فقط عن اجلوانب السلبية أو احلديث فقط عن اجلوانب اإليجابية ،وإمنا يجب أن جتمع بني
اجلانبني اإليجابي والسلبي.
وعليك أن تعلم أيها املرشح أن اخلطاب االنتخابي ليس كلمة تلقيها وجتلس ،أو أنه مجرد حديث
من طرف واحد .فعليك أن تتوقع انفعاالت الناخبني ،أو قد يقاطعك أحدهم إما بسؤال اعتراض
عن أمر معني أو استفسار طارئ ،أو ضرب أمثلة ملقوالت مرشحني آخرين أو حلول أكدت عليها
احلكومة ،أو أحياناً انتقاد ما تقوله .ففي كل هذه احلاالت يجب أن تكون مستعداً للرد .ومن أهم
األشياء التي يجب أن حترص عليها هو التأكيد على ثقتك بنفسك ،وهذه الثقة ستتولد من حجم
معرفتك باإلحاطة باملعلومات ،والبيانات عن املوضوع ،أو املشكلة التي تتحدث فيها .ألن اخلطاب
االنتخابي يطلق عليه " خطاب الفعل ،ورد الفعل " أي كلمة يقولها املرشح يقابلها رد فعل من
الناخب .حتى صمت الناخب عن التعليق عن كالم املرشح هو رد فعل فهو يقيم ما تقوله ،ويبدأ يف
تكوين اإلدراكات العقلية والقناعات الشخصية عنك كمرشح.
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التحليل املنطقي لألمور

وهذا األسلوب يبعدك عن أسلوب الطموح اجلامع الذي يؤدي إلى نتائج عكسية.
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االقتداء بالمثل العليا
من املهم جداً أيها املرشح أن تعلم أنك يف خطابك االنتخابي أو يف أحاديثك مع الناخبني أن
تتحدث بني احلني واآلخر عن املثل العليا ،والقيم الدينية ،والفضائل املجتمعية ،والتقاليد الراسخة،
والعادات املتجذرة التي تعبر عن هوية املجتمع.
فال تنساق إلى احلديث عن احلداثة ،والعصرنة ،والتقدم يف بالد الغرب ،واستخدام العلم
والتكنولوجيا يف حياة املواطن األوروبي أو األمريكي مبا يؤدي إلى االصطدام مع املثل العليا يف
املجتمع ،أو مع القيم الدينية.
فالناخب على اختالف ميوله ،أو اجتاهاته ،أو سنه فإنه مييل وفق الدراسات النفسية لالنتخابات
إلى " املرشح الورع "؛ أي صاحب األخالق الذي يحترم قيم وتقاليد وطنه .ومجتمع االمارات متدين
بطبعه والقيم الدينية متثل مثل عليا لكل أنواع السلوك لدى املواطن االماراتي.

من أهم املسائل التي يجب أن يراعيها املرشح مسألة الوعود االنتخابية فهي اآلفة الكبرى يف
الدعاية االنتخابية وهي من أكثر املسائل إحراجاً للحملة االنتخابية فأنت لست يف موقع السلطة
التنفيذية ،وحتى لو كنت وزيراً فإن سياستك سترتبط بالسياسة العامة للدولة ،ولذا فإن ما ستوعد
به سيؤخذ عليك الحقاً فال تنتظر مغنم سريع من الوعود مقابل مغرم سيعيش معك طول العمر.
فإذا كان البعض يطلق على االنتخابات أنها لعبة سياسية ويجوز لكل مرشح أن يستخدم أدواته
السياسية املمكنة للفوز بعضوية املجلس .فإن هذه اللعبة لها أصول وقواعد ،ومن أهم أصولها
املصداقية فإذا فقدت االنتخابات شرط املصداقية فإن ذلك ميثل العامل الرئيسي للناخب يف عدم
الذهاب لإلدالء بصوته .ومن ثم تفقد العملية االنتخابية قيمتها وأهميتها.
كما أن الوعد االنتخابي يقتضي منك أن تفي به ،فإذا ما خالفته فإن ذلك سيتعارض مع املثل العليا
للمجتمع ،وهي التي قلنا بشأنها ضرورة أن تتسم أقوالك وأفعالك باالتساق الكامل معها .فكن
حريصاً كل احلرص على أال تتصادم مع أي قيمة يؤمن بها الناس ،ويدافعون عنها سواء كانت قيمة
دينية ،أو وطنية أو تراثية.

ومن ثم فإن املرشح الذي سيحاول أن يتخطى أي نوع من املثل العليا بادعاء احلداثة ،والعصرنة
فإنه سيفشل يف االنتخابات.

كذلك من املستحسن أن تشرك اآلخر يف أفكارك عند عرضها يف خطابك االنتخابي أو غيره
فتستخدم صيغة املشاركة فتقل " لعلكم توافقونني الرأي يف  " " ............................لعلكم
تتفقون معي يف " " ...................................من املمكن أن نتفق حول .......................
"............

اعلم يا أيها املرشح سواء يف إلقائك خلطابك االنتخابي ،أو يف احلديث مع الناخبني أنت يف حاجة
ألن تقوم بتدريب نفسك من خالل فريق احلملة االنتخابية ،أو أصدقائك ،أو أسرتك أو األقربني
إليك .فتدرب أمامهم على كيفية إلقاء اخلطاب ،أو كيفية إدارة دفة احلديث ،أو كيفية اإلجابة على
األسئلة ،أو كيفية تخيل طرح األسئلة من الناخبني ،أو كيفية طرح احللول ،أو كيفية تلقي االنتقادات
املوجهة إليك.

ألن يف ذلك يشعر الناخب بأنه مهم لدى املرشح ،وأنه ال ينفصل بأفكاره عن أفكار املرشح.
باإلضافة إلى أن مثل هذه العبارات تعبر عن تواضع وعدم الغرور أو التكبر لدى املرشح .واحترامه
ألهل دائرته االنتخابية

المحاكاة االنتخابية

أثبتت الدراسات األمريكية أن أكثر من (  ) 70%من املرشحني األمريكني النتخابات الكوجنرس
األمريكي يف السنوات اخلمس األخيرة كانوا يدربون أنفسهم يف حجرات مغلقة مثل حجرات نومهم،
أو على أسرتهم ،أو أمام املرآة .بل أن البعض يحضر أوالده ،وزوجته ويلقي أمامهم خطاب ،أو
يتحدث إليهم بصفتهم ناخبني ،ثم يقيمون أداء والدهم بعد انتهاء جلسة التدريب.
فاحملاكاة االنتخابية من أهم وسائل التدريب ألنه من خاللها يكتشف املرشح األخطاء التي ميكن أن
يقع فيها ،ومن ثم يعمل على جتنبها كما أن احملاكاة تؤدي باملرشح إلى أن يتعرف مسبقاً على كيفية
الرد على إدراكات وقناعات الناخبني
ال تقل " أعدكم بكذا " أو " سأحل بكذا " وقل " أفكاري تتضمن كذا " أو " أرى كذا "
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إياك والتوتر أثناء احلملة االنتخابية
اعلم يا أيها املرشح أن من أهم الصفات التي يجب أن حترص عليها حرصا ُ كام ً
ال هي الهدوء
واالتزان واالبتعاد متاماً عن التوتر العصبي أثناء التعامل مع أي من الناخبني ،حتى ولو كان فرداً
واحداً .ومهما كانت االنتقادات املوجهة إليك ،وإلى خطابك ،أو برنامجك فال تلجأ يف الدفاع عنها
إلى العصبية أو التوتر.
ألنه وفق الدراسات النفسية لالنتخابات أن املرشح إذا ما تعصب أو توتر فإن ذلك يؤدي إلى
تشتيت ذهني ،وغياب تركيزه ،وفقدان اتزان عقله ،ويصبح عشوائياً يف التفكير ،ويفتقد ألي حتليل
منطقي ،وعندما تظهر كل هذه الصفات السيئة فإن ذلك يؤدي إلى ابتعاد الناخبني عنه ،وعدم
التصويت لصاحله ،حتى وإن كانوا يف البداية من مؤيديه ،بل إن واحداً من اخلطط الشهيرة يف
االنتخابات خطة " جلد اخلصم " ،حيث يلجأ يف هذه اخلطة املرشح املنافس إلى تصدير التوتر،
والقلق ،والعصبية إلى املرشحني اآلخرين من خالل استئجار بعض األفراد ويجعلهم يحضرون يف
لقاءات ،ومجالس املرشحني املتنافسني ثم يبدأو يف توجيه االنتقادات واالتهامات إلى املرشح أمام
الناخبني ،حتى إنها تصل إلى ادعاءات على شخص املرشح ،أو على أسرته ،أو على أقاربه ويقوم
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هؤالء األفراد بانتقاد البرنامج وانتقاد املرشح يف تصرف معني ،أو يف مرحلة معينة يف حياته.

وذلك من خالل مراعاة القواعد اآلتية :

ويضطر املرشح للدفاع عن نفسه فيتم مقاطعته أكثر من مرة ،فيبدأ التوتر والقلق والعصبية ثم
تشتيت هذا املرشح .ويتحول األمر إلى معركة شخصية بني املرشح وهؤالء األفراد املستأجرين،
ويف كل األحوال فإن سر هذه املعركة هو املرشح إذا فقد هدوءه واتزانه .أما يف حال التوتر فإن ما
يثار يف هذه باإلدعاءات الكاذبة يتحول إلى إشاعات ميكن أن متأل الدائرة .وال يستطيع من بعد
ذلك السيطرة عليه .فاعلم أنه يف املوسم االنتخابي يف أي دائرة فإن األخبار السيئة ،أو الكاذبة،
أو السلبية تنتشر انتشاراً سريعاً وعميقاً مبعدل أكثر من (  ) 10أضعاف األخبار اإليجابية ،أو
الصادقة.

حركة العين

واعلم أن وسائل التواصل االجتماعي احلديثة قد تكون أحد املصادر الرئيسية لتوترك ،وقلقك،
وعصبيتك الزائدة ،ألن اخلصوم قد ينشرون ادعاءات كاذبة عن أسرتك ،أو عن شخصك ،أو عن
عملك ،أو عن احمليطني بك.
ويف كل أحوال عليك يف الرد أن تلتزم بالدفاع املستند إلى أدلة ،وحقائق ،وهدوء واتزان ،وعليك
أال تتجاهل ادعاءات اخلصوم عليك ألن جتاهلك لها يؤكد أنها ليست ادعاءات وإمنا هي حقائق
فتجاهلك يضعف موقفك .واعلم أن الناخب يف النهاية ،ويف يوم التصويت يبحث عن انتخاب
الشخص األكثر تعق ً
ال وهدوءاً .كما أنه يجب أال جتاري اخلصوم يف وسائلهم غير الشرعية ،يف
حال االدعاءات الكاذبة عليك ،وأن تقوم أنت أيضاً بنشر ادعاءات كاذبة عليهم ألن الناخب سيسعى
دائماً إلى انتخاب املرشح صاحب األخالق والفضيلة .وأن املرشحني الذين يلجأون إلى مثل هذه
األساليب هم مرشحني لديهم الكثير من النقائص والعيوب فيقومون بتصدير هذه النقائص
والعيوب إلى الغير أم ً
ال يف اهتزاز ثقة اآلخرين ،واحلصول على أصوات من الناخبني.
ومن املستحسن أنه يف حال تعرضك للهجوم يف االنتقاد من الغير أال تقوم أنت بالرد بنفسك إال
إذا كنت مضطراً إلى ذلك اضطراراً .وإمنا من األفضل أن يقوم بذلك مدير احلملة االنتخابية،
والعاملني بها ،وأقاربك ،وأصدقاؤك ،وزمرتك من املؤيدين بشدة لك ،حتى تبدو مترفعاً عن صغائر
األمور.
كيف يلقي المرشح خطابه االنتخابي؟
لعله من األسئلة املهمة هو كيفية إلقاء املرشح خلطابه االنتخابي ،فاملسألة ال تتعلق فقط بالرسالة
السياسية التي يريد املرشح إيصالها من خالل خطابه ،وإمنا تتعلق أيضاً بقدرته على جذب انتباه
الناخب أثناء كالمه ،أو إلقاء خطابه.
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عندما تتحدث يجب أن تكون عينيك يف اتساعها املعتاد  ،أو أكثر من املعتاد  .فال يجب أن تبدو
العينني مكورتني أو أقل من االتساع املعتاد لها ألن خبراء علم نفس االنتخابات يرون أن العني
املكورة تدل على اخلجل واحلياد ،وهذا يعبر عن ضعف شخصية املرشح وعدم الثقة يف ما يقول،
أو غير متأكد من جوانب املوضوع الذي يتحدث فيه .
أما املرأة املرشحة فإنه قد يقبل منها ذلك وقد يغفر لها الناخبون انكسار عينها ،ألن األنثى
بطبيعتها يجب أن تكون خجولة وعلى قدر كبير من احلياء  .كما أنه إياك أن تكون العينان زائغتني؛
أي ذات حركات سريعة ،أو أن اضطراب جسدك قد تظهره حركة عينيك ،فهذا دليل على أنك
محرج يف احلديث بسبب عدم امتالكك املعلومات ،والبيانات ،أو أنك جتهل ما يحدث  ،أو ثقتك
بنفسك ضعيفة و يف حال التقيت مع مجموعة من الناخبني يف لقاء ،أو مؤمتر أو مجلس فإنه يجب
أن توزع حركة عينك على احلاضرين .فال تركزها على مجموعة واحدة  ،أو أشخاص محددين ،ألن
ذلك يعني أنك تتجاهل من ال تنظر اليه  ،أو تقلل من شأنه و احترامه و تعطي أهمية بالغة ملن تركز
النظر عليه  .ففي أي لقاء انتخابي تصبح العني (شبيهة بكاميرا املراقبة التي جتوب املكان فتدور
إلى اليمني مرة ،وإلى اليسار مرة ،وإلى الوسط مرة ،ويف حال وجود أشخاص مهمني ،أو ذوي نفوذ،
أو ذوي هيبة فعليك أن تطيل النظر إليهم ،دون أن تتخلى عن القاعدة األصلية يف حتريك العني
يف كل ارجاء املكان .ويف حال إطالة النظر إلى األشخاص املهمني ،يجب أن تكون حركة تواصلك
مباشرة مع عني املتلقى ال أن تنظر عينيك إلى وجهة ،أو مالبسه وتنطبق ذات القاعدة على املرأة
املرشحة ألن النظر املباشر إلى عني املتلقي تعني قوة الشخصية ،والثقة بالنفس واإلملام بجوانب ما
تتحدث عنه.
أما يف حال لقائك فقط بذوي النفوذ و الهيبة ،وكبار رجال القبائل والعائالت فإذا كان لقاؤك
بشخص واحد منهم فقط،فعليك أن تلتزم " بالعني املبتسمة " ،أي اتساع حدقة العني دون رفع
احلاجب أو بعبارة أخرى هي شكل العني عندما تريد أن تعبر عن القبول ،والطيبة وصفاء النفس.
ومن غير املستحسن أو املقبول أن تتكلم مع هؤالء أو مع ذوي النفوذ بالعني الصارمة؛ أي " الثابت
يف نظرة" ،ألن هؤالء لديهم إدراك أثناء احلديث معهم أنهم األعلى شأناً ،واألكثر قوة ،وأنك تريد أن
تضاهيهم يف قوتهم ،أو أنك تتحدى قوتهم أو نفوذه ،فإنه مهما كانت دوافعك ومبرراتك املوضوعية،
وحديثك الطيب فإنهم لن يقبلوك أو يؤيدوك .ألن املشاعر النفسية هي من أهم العوامل التي ترجح
كفة مرشح على آخر لدى أصحاب النفوذ ،و الهيبة.
أما إّذا كان اللقاء سيجمعك بأكثر من شخص من أصحاب النفوذ أو الهيبة أو كبار رجال القبائل
أو العائالت ،فعليك االلتزام بالعني املبتسمة ،مع إطالة أمد النظر إلى أكبرهم مقاما ً،وأن تلجأ بني
احلني و اآلخر إلى تدوير حركة نظرك جتاه اآلخرين مييناً ويساراً ووسطاً مع جتنب عدم االبتعاد
لفترة زمنية طويلة عن توجيه نظرك إلى من هو أكبر مقاماً يف ذات اجللسة أو اللقاء .وتدوير
النظر أو العني هنا هدفه الرئيسي هو أن حتوز ثقة احمليطني بصاحب املقام العالي يف اجللسة
.فبعد انصرافك فإن هؤالء قد يتحدثون مع من هو أكبرهم مقاماً باإلعجاب واإلشادة بك.
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فيضطر األخير إلى مسايرتهم ،أو تغيير رأيه ،أو التعبير عن التضامن معهم ويرى علم نفس
االنتخابات أن لغة العيون من املسائل الضرورية جلذب أصوات الناخبني و أن املرشح عليه دور
رئيسي يف تدريب عينيه على كيفية جذب الناخبني .
فعلى املرشح ما يلي:
1.1أال يجعل عينيه مكسورة تدل على اخلجل و احلياء .
2.2أال يجعل عينيه تائهة غير مستقرة ألنها تدل على عدم هدوئه.
3.3عليه أال يكسر اجلفن األعلى ،وأن يكون هناك حتديق باحلدقة مركز ،ألن هذا
الوضع يعبر عن ما يعرف " بالعني الثعلبية " ،أي العني املاكرة ،والداهية وهذا
نوع األشخاص ال يثق فيه الناخب ويخاف منه ،ألنه أشبه الثعلب الذي ينقض
على فريسته بذكاء مقرون بالدهاء .وهذه العني تكون مطلوبة فقط يف األعمال
العسكرية و األمنية .أما غير ذلك فهي غير مقبولة لدى عموم الناس.
4.4ال تنظر إلى اآلخرين نظرة ترقب ،أو حدة ،أو إنذار ألنها جتعل الناخب يريد أن يتجنب معاملتك
و اليشعر جتاهك باألمان ،واذا كانت لديه مسألة أو موضوع فإنه لن يحب أن يحادثك فيه .
واعلم يا أيها املرشح أن كل حركاتك اجلسمانية مراقبة أثناء احلملة االنتخابية  .واعتمدت
الدراسات النفسية االنتخابية على علم النفس لتحلل وتفسر احلركات اجلسمانية للمرشحني ،وكان
من أهم النتائج التي مت التوصل إليها :
إذا رفعت حاجب ًا واحد ًا فمعناه أنك ال تصدق من يحدثك.
إذا رفعت احلاجبني فهذا دليل على املفاجأة أو اإلعجاب.
إذا قطبت بني احلاجبني فإنه دليل على التعجب ممن يحدثك ولكن ال تريد أن تكذبه.
إذا قمت باحلك على أنفك فهذا دليل على احليرة أو االرتباك ،أو أحيان ًا أنك ستقول شيئ ًا
غير صادق.
إذا مررت يدك على أذنك فهذا يعني امللل من احلديث ،وال تعلم ما تريد أن تفعله.
إذا قمت بتحريك كتفيك إلى األعلى فهذا يعني عدم املباالة ،وعدم االكتراث أو االهتمام.
إذا قمت بضرب يدك على املكتب  ،فهذا دليل على العصبية.

خطة إدارة اللقاءات االنتخابية
يلجأ بعض املرشحني إلى إدارة لقاءاتهم االنتخابية من خالل التركيز على اللقاءات مبجموعات
صغيرة ،بدالً من اللقاءات املوسعة التي يشارك فيها أعداد كبيرة من الناخبني ،أو بدالً من تنظيم
ندوات ،أو مجالس كبيرة ،أو مؤمترات انتخابية ويرى بعض املرشحني أن اللقاءات الصغيرة أو
االلتقاء بأعداد قليلة من الناخبني يف كل مرة يؤدي إلى التركيز ولفت االنتباه ،واالهتمام املتبادل
بني املرشح والناخب ،كما أن اللقاءات احملدودة تكون أكثر عمقاً يف نتائجها من خالل اإليقاع
التأثيري على الناخبني أو إقناعهم بفكرة ما.
وترى الدراسات االنتخابية أن اللقاءات املوسعة أو املؤمترات االنتخابية التي يشارك فيها أعداد
كبيرة من الناخبني ال ميكن إغفال مزايا من حيث:
®إنها أسرع يف حتقيق النتائج من اللقاءات الصغيرة ألن املرشح قد يقنع أعداداً كبيرة
بالتصويت له.
®الناخب يتأثر نفسياً عندما يشاهد حجم التأييد الكبير للمرشح من األعداد األخرى.
®اللقاءات املوسعة قد تخفي الكثير من عيوب املرشح ،ألن نسبة التركيز تكون منخفضة يف حني
أن اللقاءات الصغرى يخضع فيها املرشح للفحص الدقيق من متابعيه.
®يجب الناخب أن يكون مرشحه قوي ،وأن يزداد احلديث عنه بإيجابية ،وهذا ما ميكن أن
يتحقق يف التأييد اجلماعي للمرشح يف اللقاءات املوسعة .يف حني أن التأييد اجلزئي ال ميكن أن
يحقق مثل هذا التأثير .ولذلك فإن الناخب إذا شعر بأن مجموعة كبيرة من الناخبني تؤيد املرشح
فإن رأيه قد ينصرف تلقائياً إلى تأييد املرشح.
®يف اللقاءات الكبرى ال تكون هناك فرصة ملناقشة املرشح يف أفكاره بالتفصيل ،أو التشكيك يف
األقوال ،أو اختبار نوايا املرشح ،يف حني أنه يف اللقاءات الصغيرة فإن الناخبني يناقشون املرشح
يف كل فكرة ،ويطرحون الكثير من التساؤالت ،ويشككون يف الكثير من احللول املقترحة .فدائماً
يف اللقاءات الكبرى أو املوسعة غالباً ما يعطى الناخب عقله لغيره .فإذا ما بادر أحد الناخبني
بالتصفيق أو التهليل للمرشح فإنه غالباً ما يصفق الناخب اآلخر أو يهلل دون أن يعرف ملاذا فعل
ذلك .وهذا ما يطلق عليه السلوك الفردي اجلماعي يف وسط األعداد الكبيرة.
وأي ًا كانت املبررات بني هذا وذاك فإن خطة إدارة اللقاءات االنتخابية تتطلب اآلتي:
®إذا كان لديك لقاء انتخابي فأول ما تقوم به هو االسترخاء قبل إدارة هذا اللقاء .واالنفراد
بنفسك يف املنزل ،أو يف أي مكان من أجل ترتيب أفكارك ،وتهيئة أعضاء اجلسم لالنفعاالت التي
قد تبدو يف بعض األحيان غير عادية.
®على فريق احلملة أن يراعي أثناء اإلعداد للقاء سواء كان صغيراً أم كبيراً ضرورة التجانس
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بني من يشارك يف اللقاء ألنه كلما ازدادت درجة التجانس كلما سهل ذلك على املرشح مخاطبة
الناخبني بلغة واحدة ومركزة .كما أن اإلدراكات والقناعات لدى الناخبني ستكون متقاربة .فمث ً
ال قد
ينظم فريق احلملة لقا ًء مع شباب الناخبني ،أو لقاء مع كبار السن للناخبني ،أو لقاء مع احلاصلني
على مؤهالت علمية معينة ،أو لقاء مع أهل منطقة ما متماسكون يف عاداتهم  ،وتقاليدهم
وأفكارهم .فكلما زادت درجة التجانس يف اللقاءات االنتخابية كانت نتائجها أفضل وأسرع.
®لضمان حضور الناخبني هذه اللقاءات االنتخابية فإن أفضل السبل لذلك هو إجراء االتصاالت
التليفونية املباشرة مع الناخب وإشعار الناخب بأن حضوره هام .ومن ثم فإنه على فريق احلملة
"بقدر اإلمكان" أن يحصل على أرقام هواتف الناخبني ،وأن يجري اتصاالت مباشرة معهم .وأن
يؤكد فريق احلملة أن املرشح يف انتظارهم .ولضمان جناح اللقاءات املوسعة يف االنتخابات فإن
فريق احلملة يقوم ببناء عالقات شخصية مع الناخبني من خالل االتصاالت الهاتفية قبل اللقاء
بأكثر من شهر .بحيث يتم إجراء عدة اتصاالت وليس اتصاالً واحداً ويف كل هذه االتصاالت يعمل
فريق احلملة على معرفة اجلوانب الشخصية للناخب من حيث عدد أوالده ،وأعمالهم؛ وذلك
للسؤال عنهم أثناء االتصال.
®يجب أن يحرص فريق احلملة على أن يشارك يف هذه االتصاالت للقاءات املوسعة ،ذوي النفوذ
والهيبة ،أو كبار رجال القبائل أو العائالت ألن حضورهم يعطي ثقة يف املرشح ،وثقة يف مصداقيته،
كما أن الناخب العادي يتأثر بهم فيؤيد تلقائياً املرشح .ومن أفضل اللقاءات املوسعة دعوة ذوي
النفوذ و الهيبة إللقاء كلمات قبل كلمة املرشح ويف حال عدم متكنهم من احلضور يطلب فريق
احلملة منهم أن يستلمون رسائل يف املؤمتر بأسمائهم ،يعبرون فيها عن تأييدهم للمرشح ،ويصنع
فريق احلملة هذه الرسائل ،ويحصلون على موافقة ذوي النفوذ على تالوتها ونشرها سواء من
خالل التواصل االجتماعي ،أو أي وسيلة اتصال أخرى.
®بقدر اإلمكان يكون التحضير ملكان انعقاد املؤمتر الشعبي أو اللقاء املوسع يف مكان وسط
ميكن أن يصل إليه مختلف الناخبني بسهولة ويسر.
®التركيز يف اإلعداد على الفكرة ،أو األفكار الرئيسية للرسالة النتخابية التي يريد أن يقوم
املرشح بتوصيلها إلى الناخبني .ففريق احلملة مسؤول عن اإلعداد لهذه الرسالة التي يجب أن
تتوافق و تتكيف مع اهتمامات الناخبني ،وأن تكون مركزة يف الطرح دون تكرار العبارات ،أو اجلمل،
و أن تكون األفكار مرتبطة مع بعضها البعض.
®ضرورة أن يراعي املرشح عدم اإلطالة على الناخبني ألن اخلطابات الطويلة تؤدي إلى امللل،
وتشتيت انتباه الناخبني ،وعدم تركيزهم يف األفكار التي تريد أن تقوم بتوصيلها وفق دراسات علم
نفس أن الكلمة االنتخابية يجب أال تتجاوز  10دقائق .و أنه اذا أراد املرشح أن يتكلم بعد هذه
املدة فالبد أن يتوقف ويدخل يف حديث جانبي مع أي الناخبني أو يستمع إلى رأي من الناخبني أو
تعليق منهم ،وهذا يكون معداً يف الكثير من األحيان من فريق احلملة االنتخابية الذي يعد أشخاصاً
بعينهم للتداخل مع املرشح بعد مرور  10دقائق .ويكون الهدف من هذا التداخل هو جتديد النشاط
يف املؤمتر أو اللقاء املوسع ،والتغلب على الرتابة .فالرمت الواحد يف أداء أي عمل يؤدي إلى السأم و
الضجر  .ولذلك فإن املرشح ذاته يحب أن يتحدث بأشكال متعددة فهو مطلوب منه أن يرفع صوته،
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ويكون بطيئاً يف سرعة الكالم عند عرض ماهية الفكرة؛ فمث ً
ال "سأحتدث معكم اآلن عن مشكلة
التوظيف والعمل لشبابنا " أما يف حال الدخول يف تفاصيلها ،واالستغراق يف نتائجها ،ومسبباتها
فعليه أن يكون خفيض الصوت ،ويقبل منه السرعة يف الكالم.
®فاختالف نبرة الصوت ،وكذلك درجة علو الصوت أو خفضه يتحكم فيها باألساس خطة
احلديث عن الشيء معني ،فأي استطراد أو إطناب يف شرح أي فكرة أو معنى يجب أن يكون بصوت
خفيض ،وسرعة يف الكالم ،ألن املعنى قد وصل فعلياً ،إلى ذهن الناخب ،وأن االستطراد ما هو أال
تأكد لهذا املعنى  ،وعندما نقول ارتفاع صوت املرشح عند ذكر املعنى الرئيسي ،أو معنى جديد أو
معنى يستحوذ على اهتمامات املواطنني ،أو فكرة بديلة ،أو تقدمي حل  ،فإن ارتفاع الصوت ال يبدو
مثل الذي يقوم " بالصراخ " فإن درجة علو ارتفاع الصوت تصل إلى احلد الذي يشعر منه املرشح
أنه يتحدث بدرجة تعبر عن ثقته بالنفس ،و هذا ما يجب أن يصل للناخبني ،فأحياناً ارتفاع اصوت
يعبر عن القلق ،والتوتر وعدم املعرفة ،أو الكذب ،أو الثقة املفرطة يف النفس.
وجميع هذه الصفات ال يريدها الناخب فإذا كان الناخب يرغب يف أن يكون مرشحه واثقاً من
نفسه ،فإنه ال يرغب أن تكون هذه الثقة مفرطة ،ألنها قد تتحول إلى غرور .كذلك كلما كان املرشح
واثقاً من معلوماته وإملامه بالفكرة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجة القلق والتوتر لديه.

األسس العامة للتحكم بالصوت
في خطة إدارة اللقاءات االنتخابية
عليك أيها املرشح أن تعلم أن إلقاءك للخطاب االنتخابي ،أو شرح برنامجك االنتخابي أو إدارة
لقاءاتك االنتخابية ،تتوقف باألساس على مدى جذب اهتمام وانتباه الناخبني ،وعدم تسرب امللل
إليهم من أحاديثك.
وأحد العوامل املؤثرة يف جذب انتباه الناخبني هي درجة التحكم يف نبرة صوتك من حيث درجة
ارتفاعه ،وانخفاضه ،وكذلك املسافات الزمنية بني األفكار والكلمات .ألن مثل هذه املسائل تؤدي
إلى زيادة تركيز الصمت لدى الناخبني ،واعلم أنه إذا تسرب امللل إلى احلاضرين فإن أول ما
سيفعلونه هو إدارة أحاديث جانبية فيما بينهم ،أو النظر إليك دون اكتراث أو مباالة ،آملني أن تنتهي
سريعاً من حديثك.
فعليك أو ًال أن تنظم أفكار كالمك ،ولتكن دقيقاً يف طرح الفكرة الرئيسية أوالً التي تريد أن تتحدث
فيها .ثم اطرح عناصر الفكرة بألفاظ واضحة وبسيطة وموجزة.
ودائماً عندما تبدأ بطرح أصل الفكرة عليك أن ترفع صوتك لغرض التنبيه وحس اآلخرين على أن
ما سيأتي من كالم هام وضروري .فإذا ما انتهيت من العرض ألصل الفكرة أو أصول األفكار أنزل
بصوتك ،أي استعمل الصوت اخلفيف .ويف هذا الشأن تؤكد الدراسات النفسية لالنتخابات أنه
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إذا كان الصوت العالي يهدف إلى إثارة انتباه اآلخريني عند طرح األفكار ،فإن الصوت اخلفيض
عند طرح فروع األفكار ،أو مكمالت األفكار يهدف إلى السيطرة على صمت املستمعني وتركيزهم،
أي جذب تركيز الناخبني .ألنه إذا ما جذبت انتباه أي شخص أمامك يف حلظة ما ،فإنه سيبادر
وسيبذل كل جهده يف اللحظات التالية إلى أن يستمع إليك ويركز على كالمك .ودائماً احرص
خاصة يف خالل مدة الصوت اخلفيض أن تنقل رسائل محددة عن برنامجك ،أو عن شخصيتك.
كذلك فإن من املسائل التي تتطلب احلصول على الصوت العالي للمرشح هو أن ما يثار بشأن
احلسم ،واحلزم ،والشدة.
فمث ً
ال " سأعمل على محاربة الفساد ،وسيكون كل تركيزي على أن تكون هناك توصيات للحكومة
باستحداث آليات جديدة للشفافية ،واحلوكمة ".
فمثل هذه العبارة يبدو فيها احلسم واضحاً ،ولذلك ال ميكن أن تقال بصوت خفيض ،ولكن إذا
أردنا أن نشرح العبارة أو نكمل الفكرة فهنا مييل صوت املرشح إلى الهدوء " فالشفافية أصبحت
من مقتضيات العمل احلكومي ومتطلب أساسي لنجاح عمل العضو ،ألنها تتيح املعلومات الدقيقة
التي ميكن البناء عليها ،وتقدير املواقف ألي مشكلة يف املجتمع ".
وينبغي أن تعلم أيها املرشح أنه ليس املقصود بالصوت العالي هنا هو أن ترفع نبرة صوتك إلى
حدودها القصوى .ولكن االرتفاع الذي يوحي لآلخرين بأنك متحمس ملا تريد أن تقوله .وأنك مؤمن
ومعتقد متاماً يف هذه الفكرة ألن إذا عال الصوت عن نطاق التحمس ملا تقوله أدى ذلك إلى ضياع
معنى األفكار وألصبح األمر " زعقاً " أو صياحاً يؤدي إلى هروب املستمعني ،ومضايقة الناخبني.
ض ِم ْن َص ْو ِت َك ِإ ّ َن أَ ْن َك َر َ
األ ْص َو ِات َل َص ْو ُت ْ َ
ال ِم ِير".
وصدق اهلل العظيم يف قوله تعالى " َواغْ ُض ْ
وهناك حديث لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أبي قتادة رضي اهلل عنه " أن النبي صلى اهلل
عليه وسلم قال ألبي بكر  :مررت بك وأنت تقرأ تخفض من صوتك فقال إني اسمعت من ناجيت
فقال صلى اهلل عليه وسلم " ارفع قلي ً
ال " ،وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وانت ترفع صوتك قال "
ً
إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان ،قال صلى اهلل عليه وسلم " اخفض قليال".
فالرسول صلى اهلل عليه وسلم ينصح بالتوسط بني اخلفض ،واالرتفاع ،كما فسر الكثير من
ض ِم ْن َص ْو ِت َك " ،أي األمر باالقتصاد يف الصوت .وهذا
املفسرين ما ورد يف قوله تعالى " َواغْ ُض ْ
هو اجلانب الذي أكدت عليه الدراسات النفسية لالنتخابات .بأن استمرار الصوت العالي يؤدي
إلى فقدان تركيز الناخبني ،ومن ثم إذا حاولت أن حتصل على استحسان الناخبني بالتصفيق ،أو
بالتأييد فإن صوتك العالي املستمر سيمنع حدوث ذلك.
والعكس صحيح مبعنى إذا أظللت على مداركلمتك ،أو لقاءك االنتخابي تتحدث بصوت خفيض،
فإن ذلك وفق الدراسات النفسية لالنتخابات يعني أنك غير صادق يف اإلميان بالفكرة التي تتحدث
عنها ،أو أنك لست متمكناً ودارياً باملعلومات الكاملة عن األفكار التي تريد أن تصلها لآلخرين .كما
أن الناخب لن يشعر أنه أمام مرشح قوي يستطيع أن يعبر عنه يف اقتحام املشاكل ،واإلصرار على
إيجاد حلول لها.
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ولذلك ليس من الغريب أن يلجأ الكثير من املرشحني إلى احلصول على دورات تدريبية ،أو تعليمهم
أثناء فترة االنتخابات فنون اإللقاء
هل يلجأ املرشح ألهل اخلبرة والعلم ليكتبوا خطاباته ،وبرنامجه االنتخابي وما سيدلي به
يف لقاءاته االنتخابية؟
يف كل االنتخابات التي حرص فيها املرشحون على الفوز كانت احلملة االنتخابية الناجحة سبباً
رئيسياً وراء هذا الفوز .وتتفق كل الدراسات النفسية لالنتخابات على ضرورة استعانة املرشح
وحملته االنتخابية بأهل اخلبرة والعلم لكتابة خطابات وبيانات املرشح ،وإعداد برنامجه االنتخابي.
ألن هؤالء تكون لديهم املهارات الالزمة لصياغة اخلطابات االنتخابية بالشكل الذي يحقق التأثير
النفسي املطلوب يف الناخبني.
فاخلطابات أو البرامج االنتخابية ليست مجرد كلمات أو شعارات وإمنا هي أفكار متنقاة تهدف
إلى التأثير النفسي على الناخبني ،وإقناعهم بأن هذا املرشح هو األفضل .واخلطاب االنتخابي،
أو البرنامج ال يقاس بعدد األفكار أو الكلمات ،وإمنا يقاس بعالقة الفكرة أو الكلمة بالناخب .فمن
املسموح أن يتجاهل املرشح أهم األفكار وأكثرها ضرورية يف املجتمع إذا كان ذكرها ال ميثل أهمية
لدى الناخب .فمث ً
ال قد يكون من ضرورات الدولة مكافحة اإلرهاب ،والفكر املتطرف ،وقد تتكاثف
أجهزة الدولة يف اتخاذ كل السبل والطرق الالزمة ملنع وصول هذا اخلطر إلى أراضي الدولة .فعلى
الرغم من أهمية هذه الفكرة وضرورتها للمجتمع ،إال أن املواطن اإلماراتي قد ال يشعر بذلك ألنه
يعيش يف أمن وأمان .وأنه وأهل دائرته لديهم ميول دينية وثقافية معتدلة .ومن ثم فال ميكن ملرشح
أن يأتي ويحدثهم عن اإلرهاب وخطورته .هذا يعني أنه ال توجد عالقة بني الفكرة وبني الناخب
فاألساس يف اخلطاب أو البرنامج هو البحث عن الرابطة النفسية بني الفكرة ،وبني الناخب .وهذا
ما يجب أن يركز عليه أهل اخلبرة والعلم .فإذا ما وجدوا تلك الفكرة التي تعبر عن تلك الرابطة
النفسية يبدأون بعد ذلك يف اختيار األلفاظ والكلمات املعبرة عن إحساس الناخب جتاه هذه
الفكرة .فالناخب يزداد تأييده للمرشح إذا توجدت أحاسيسه مع مشاعر وأحاسيس املرشح .فمث ً
ال
عليك أن تطرح حلول ملشكالت يحس بها الناخب تكون قابلة للتنفيذ العملي ،حتى يدرك الناخب
أنك جاد يف إمكانية طرح احللول.
ولكن كيف يكتب أهل اخلبرة والعلم الكلمات ،واخلطابات ،والبرامج ثم يطلب من املرشح أن
يكون تلقائي ًا مع الناخبني وأن يعبر لهم عن هذه األفكار املكتوبة.
هذا سؤال هام ألنه واح ٌد من النصائح األساسية والثابتة يف دراسات علم االنتخابات أن يتخطى
املرشح حاجز الورق ،أي ال يتحدث من ورق مكتوب وأن يكون تفاعله تلقائي ومباشر مع الناخبني.
فدائماً تقل الثقة من الناخب يف املرشح الذي يعتمد على الورق املكتوب ألنه يتولد لديه إحساس
بأن هذا املرشح ليست له سعة من الفكر الذي متكنه من التفاعل الذاتي مع املواقف واإلشكاليات.
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باإلضافة إلى ذلك فإن املرشح عندما يزيد من اعتماده على الورق املكتوب ،يؤدي ذلك إلى
انخفاض قدراته املهارية يف التركيز واإلجابة على تساؤالت الناخبني ،أو ردود فعلهم املفاجئة ،أو
العضوية .كما أن األحاديث واخلطب الشفوية تزيد من ثقته يف نفسه ،وترفع من قدراته واستعداد
عقله للتعامل مع أي حدث طارئ أثناء اللقاء االنتخابي.
هذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن أحد األسس الهامة التي يعتمد عليها عضو البرملاني لنجاحه
هو " الكالم " ،فالبرملان باللغة الفرنسية هو ترجمة لكلمة " مكلمة " باللغة العربية أي " مكان للكالم
" فإذا افتقد املرشح القدرة على الكالم املباشر فكيف ميكنه أن يكون عضواً ناجحاً.
فالكالم املكتوب إذا كان له مبرره يف الكلمات الرسمية ،أو بيانات الدولة وسلطاتها ،أو أي مهمة
رسمية داخل وخارج الدولة والتي يتقيد فيها عضو البرملان مبا هو مكتوب ،ألن الهدف هو
إعالء شأن الصالح العام دون اعتبارات أو أهواء شخصية لألفراد أو للمتكلم ،مما قد يترتب
عليه التصادم أو التعارض ،أو عدم االنسجام بني املصلحة العامة للمجلس الوطني ،ومن ثم دولة
االمارات ،وبني االعتبارات واألهواء الشخصية للعضو .باإلضافة إلى ذلك فإن املناسبات الرسمية
تتطلب أن يكون الكالم وفق ترتيب معني ،وأفكار معينة فالبد من أن يتم اللجوء يف ذلك إلى أهل
اخلبرة والعلم ألنه من غير املتصور أن يكون العضو ملماً وعازماً وعاملاً مبثل هذه املسائل ،خاصة
فيما يتعلق " بحرفية إعداد اخلطابات ".
األمر الثاني :بعد أن تطلع أيها املرشح على ما أكده لك مستشار احلملة ،أو اخلبير الذي تعتمد
عليه يف كتابة برنامجك أو كلماتك فإنه من األفضل أن تناقش معه يف لقاء منفرد ما تضمنته
الكلمة من أفكار ومعاني وألفاظ .وأن تفهم منه سبب اختياره لهذه األفكار دون غيرها .وملاذا ال
تقول أفكار جديدة تود أن تضيفها إلى الكلمة .وبعد هذا النقاش املنفرد فإذا ما اقتنعت مبا أعده
له اخلبير أو مستشار احلملة .فعليك أن تتبع اخلطوات اآلتية:
®جزئ الكلمة املكتوبة إلى مجموعة من األفكار األساسية.
®جزئ األفكار األساسية إلى مجموعة من األفكار الفرعية.
®استخدام األلفاظ والعبارات التي أنت دارج عليها يف شرح هذه األفكار ،فإذا ما رأيت ألفاظاً
غريبة لم تعتد التعامل معها فال داعي لها فقم بحذفها ،واستبدلها بألفاظ معتادة لديك.
®قم بحفظ اجلمل والعبارات املؤيدة لألفكار الرئيسية واألفكار الفرعية.
®قم بعمل " بروفة " أو تدريب أمام " املرآة " وعلى انفراد يف املرة األولى للتأكد من حفظك،
واستيعابك وفهمك لألفكار ،والكلمات واجلمل.
®قم بعمل " بروفة ثانية" أو تدريب وبحضور زوجتك ،أو زوجك ،وأفراد أسرتك املقربني ،وقم
بإلقاء الكلمة أمامهم ،وشجعهم على أن يتفاعلوا معك ،ويطرحون عليك أسئلة .وذلك األمر لن
يستغرق أكثر من ساعة تدريب.
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®بعد هذه املراحل تكون مهيأ متاماً للقاء مع الناخبني وجهاً لوجه ،وكلك ثقة بنفسك ويكون شعورك
وإحساسك مركزاً بأنك ستنجح يف هذا اللقاء .وقل ذلك لنفسك قبل أن يبدأ اللقاء " سأجنح "
كيف ميكن أن أتواصل مع الناخبني؟
هذه هي إحدى اإلشكاليات الكبرى التي تواجه املرشحني وهي كيفية حتقيق التواصل الفعال مع
الناخبني .فكل املرشحني يتواصلون مع الناخبني ولكن ال يحقق جميعهم فكرة التواصل الفعال؛
أي التواصل الذي ميكن أن يسفر عن نتيجة معينة .فيشكي بعض املرشحني بأنه تواصل مع مائة
ناخب ،ولم ينتخبه إال خمسة منهم .فنقول له أن تواصلك لم يكن فعاالً.
علينا أن نفرق يف البداية بني اتصال عابر ،واتصال معد من أجل االنتخابات فحضور الناخب
ملؤمتر ،أو لقاء انتخابي للمرشح هو اتصال معد من أجل االنتخابات .ومن ثم فإنه يف هذا االتصال
ميكن أن تعرض برنامجك االنتخابي ،ونلقي الكلمات واخلطب االنتخابية ،وتبرز أفكارك .أما يف
االتصال العابر؛ أي إذا قمت بجولة على بعض املنازل ،أو املقاهي أو مراكز الشباب ،أو النوادي
الرياضية وعابراً التقيت بالناخبني ،فإنه يف هذه احلالة يجب التركيز على اجلوانب الشخصية فال
تتحدث معهم عن برنامجك االنتخابي .أو تلقي عليهم أفكار سياسية ألن الناخب لم يهيئ نفسه
لالستماع إليك ،أو يهيئ نفسه لالستماع إلى حديث انتخابي .وإمنا اللقاء العابر جعل الناخب يتهيأ
نفسياً للتعرف بك ،واالطالع على جوانب شخصيتك فيمكن أيها املرشح أن تتحدث معه بود وحب
وابتسامة عن أفراد أسرة الناخب.
فمث ً
ال تسألهم عن أوالدهم ،ومساراتهم التعليمية ،أو الوظيفية ،أو األجواء والظروف احمليطة
بأعمال ووظائف الناخبني أنفسهم .فكأمنا هنا تبدأ احلديث مبا يهم الناخب ،ومبا يسيطر
على ذهنه ،فيترتب على ذلك إشاعة اجلو الودي بني املرشح والناخب ،فإذا ما شاع ذلك تولدت
بذور الثقة من الناخب للمرشح .وعليك أيها املرشح أن تكون فطناً فتستغل أطراف احلديث
لكي تنتقل منه إلى احلديث عن صفاتك الشخصية أو الوظيفية فبينما يدور احلديث عن املسار
التعليمي ألبناء الناخب ميكن أن تدخل من هذه الزاوية " وتقول عندما كنت يف سن ابنك وأنا
ادرس يف كلية  ................حدث لي  .............ثم استمرت الرحلة وقم باإلعداد للماجستير
 ...................أو اجتهت بعد دراستي يف الكلية إلى العمل يف .".................
هنا أرسلت رسالة إلى الناخب بأنك دارس ومتخصص يف حقل ما .ولديك علم ما .وهذه الرسالة
أرسلتها دون أن يطلبها منك ولكنه هو شغوف بأن يعرفها وهكذا يف كل مرة يف االتصال العابر
عليك أن تستغل أطراف احلديث لتدلي مبعلومات عن شخصك .ويف النهاية عليك أن تدعو من
تلتقيهم يف االتصال العابر إلى حضور مؤمتراتك أو لقاءاتك االنتخابية ،ويجب أن يحرص فريق
احلملة على أن يأخذ العناوين ،وأرقام الهواتف ،وأسماءهم ،وأسماء أبنائهم ،وأسماء أصدقائهم من
الناخبني وأن يظلوا على تواصل معهم.
ويكون من األفضل إذا دخلت أي منطقة انتخابية بهدف إجراء اتصال عابر أن تصحب معك أحد
وجهاء هذه املنطقة ،أو أحد أصحاب النفوذ والهيبة فيها .فال تدخل أي منطقة انتخابية وحدك
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ألنك ستبدو كالضعيف ،وممن ال يحظى بتأييد أحد .وهذا يف حد ذاته يجعل الناخبني ينصرفون
عنك .ولذلك فإن املرشح ال يظهر كثيراً يف بداية حملته االنتخابية ،وإمنا يقوم فريق احلملة بعمل
ما ميكن أن نطلق عليه " خطة فرش أو جتهيز األرض ".
تدور هذه اخلطة حتديداً حول قيام فريق احلملة االنتخابية ( األرض االنتخابية ) الستقبال
مرشحهم .فتقوم احلملة بالتعريف باملرشح ،وبإجنازاته ،ومبواقفه ،وبأفكاره ،سواء كان ذلك يف
اتصاالت عابرة ،أو اتصاالت معدة لالنتخابات ولكنها محدودة .كما يقومون بالتمهيد له للقاء
الوجهاء ،وأصحاب النفوذ وذوي الهيبة .وطول هذه املدة ال يظهر املرشح ،وإمنا تكون لقاءات
محددة للغاية.
فالهدف الرئيسي لهذه اخلطة هو التعريف باملرشح ونشر اسمه يف أرجاء الدائرة .وكأمنا
الرسالة " ليعلم كل الناخبني أن هناك مرشحاً اسمه  ..........وعمله  ........وألفكاره األساسية
 ...................وصفاته الشخصية " .فهذا هو املضمون الرئيسي خلطة جتهيز األرض
االنتخابية ،أي مجرد إعالم الناخبني بأشياء عامة ومحددة عن املرشح.
كما تتطلب " خطة جتهيز األرض االنتخابية " هو تقسيم الدائرة االنتخابية إلى مناطق ،وكل
منطقة إلى ثالثة قطاعات .فمث ً
ال دائرة مثل دبي قد تقسم إلى أربع مناطق:
املنطقة ( أ )

املنطقة ( ب )

املنطقة ( ج )

املنطقة ( د )

حدود املنطقة

حدود املنطقة

حدود املنطقة

حدود املنطقة

أصوات الناخبني يف
أصوات الناخبني يف
أصوات الناخبني يف
أصوات الناخبني يف
املنطقة
املنطقة
املنطقة
املنطقة
الثقل االنتخابي يف املنطقة الثقل االنتخابي يف املنطقة الثقل االنتخابي يف املنطقة الثقل االنتخابي يف املنطقة
أسماء العائالت يف املنطقة أسماء العائالت يف املنطقة أسماء العائالت يف املنطقة أسماء العائالت يف املنطقة
أصحاب النفوذ يف املنطقة أصحاب النفوذ يف املنطقة أصحاب النفوذ يف املنطقة أصحاب النفوذ يف املنطقة

يف هذه اخلريطة التي يقوم بإعدادها فريق احلملة يتعرف املرشح على تفاصيل مهمة لوضعية
دائرته االنتخابية من حيث املؤيدين ،أو املعارضني ،أو احملايدين ،وأصحاب النفوذ ،والعائالت.
وبالتالي جنح يف جتزئة دائرته االنتخابية إلى قطاعات أضيق ميكن التحكم يف أصواتها من خالل
تأثيرات الدعاية واخلطط االنتخابية.
كما أنه على فريق احلملة االنتخابية أن يعد تقريراً عن كل قطاع من قطاعات املناطق ويتشكل
هذا التقرير على أهم املشكالت يف كل قطاع ،وكيف يفكر الناس يف حل هذه املشكالت؟ ،وما هي
األمور امللحة بالنسبة إليهم ،وما هي ظروف ودعايات املرشحني املتنافسني يف كل قطاع؟ ،واألدوات
املقترحة للتعامل مع أصحاب النفوذ يف كل قطاع .وبعد ذلك يتم دراسة كل تقرير على حدة من
خالل مستشار احلملة ومديرها ،ومسؤولي املناطق والقطاعات لتحديد اخلطط االنتخابية املناسبة
جلذب التأييد للمرشح.
أيضاً من األساسيات الهامة يف خطة " جتهيز األرض االنتخابية " هو أن يقوم فريق احلملة
باإلبالغ عن أي مناسبة داخل القطاع سواء كانت عزاء ،أو فرح ،او تهنئة ألمر ما مثل جناح األبناء
يف املدارس ،أو حصول مناسبات سعيدة .وإبالغ القيادة العليا للحملة بذلك ،التي بدورها ستجعل
املرشح يتفاعل مع هذه األحداث االجتماعية بتلقائية وبالسرعة الواجبة والالزمة.

التواصل عبر الندوات االنتخابية سواء المحدودة أو الموسعة
من الوسائل األساسية للتواصل االنتخابي هي الندوات االنتخابية أو ما يطلق عليها يف بعض
األحيان " املجالس االنتخابية" .وهي تعتبر من أكثر األدوات جناحاً لتقدمي أفكار املرشح ومبادئه،
وبرنامجه االنتخابي ،وميوله السياسية .وتتميز املجالس االنتخابية بالهدوء ،ويسيطر عليها حديث
العقل بني املرشح والناخبني.
ويف إطار هذا التواصل فإن من يحضر هذه الندوات توجه له دعوة شخصية من املرشح ،ويحرص
فريق احلملة على تأكيد احلضور الشخصي للناخب ،وبشأن اخلطة الواجب حتضيرها ألي ندوة
فإنه ميكن إيجازها يف اآلتي:
النشاط
حتديد ما نود حتقيقه من الندوة:
أهداف الندوة.
جلنة اإلعداد للندوة
برنامج الندوة.
املشاركون يف الندوة.
ترتيب املتحدثني.
اختيار مكان الندوة
طباعة املطبوعات للندوة.
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املتابعات
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مسؤولية جتهيز املكان لوجستي ًا للندوة
مهام االتصال والتنسيق مع املتحدثني.
مهام االتصال والتنسيق مع احلضور.
مهام االتصال والتنسيق مع وسائل اإلعالم.
إرسال الدعوات واملنشورات اخلاصة بالندوة.

الصفات الواجب توافرها
في فريق الحملة االنتخابية

تقييم الندوة من حيث:
املكان.
أسلوب عرض املرشح.
اإلشراف والتنظيم واالستقبال.
املواضيع املطروحة يف الندوة.
األهداف املتحققة منها.
عوامل القوة والضعف.
توصيات للندوات الالحقة.
نشر الندوة على وسائل التواصل
االجتماعي.
نشر الندوة يف وسائل اإلعالم.
إذاعة البريد االلكتروني للمرشح لقياس
ردود الفعل.
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المؤتمر االنتخابي
عوامل نجاح المؤتمر االنتخابي

النشاط

املتابعة

تشكيل جلنة إعداد املؤمتر وتنفيذه:
حتديد الهدف
حتديد املشاركني.
إرسال خطابات الدعوة

.

إعداد املطبوعات وإرسالها
متابعة جودة نظم الصوت واإلضاءة.
اإلشراف على مكان انعقاد املؤمتر ،وبيان مزاياه وعيوبه.
واحذر أيها املرشح من أن تختار مكاناً للندوة يتعذر أو يصعب وصول الناخبني
إليه فهذا ميثل أكبر العوامل يف فشل الندوات االنتخابية.

دعوات وسائل اإلعالم.
تشكيل جلنة تقييم املؤمتر من حيث:
احلضور

وبعد نهاية الندوة احرص على إرسال برقيات شكر لكل من شارك يف الندوة .وأخبر كل ناخب يف
برقية الشكر أن حضوره كان مهماً ،ومثمراً ،وفعاالً ،وأنه أضفى على أجواء الندوة اجلدية

كلمة الترشح
التغطية اإلعالمية
عوامل القوة
عوامل الضعف
النتائج املتحققة من املؤمتر
التوصيات للمؤمترات القادمة

42

43

وعليك أيها المرشح في أي مؤتمر انتخابي أن تلتزم:

الشعارات االنتخابية
لعل واحداة من املسائل الهامة يف أي حملة انتخابية اختيار شعارها االنتخابي.
والشعار االنتخابي هو الذي يعبر عن هوية ومعنى الترشيح للمرشح .فهو
معان كثيرة .والشعار االنتخابي يتم اختياره
يحتوي كلمات قليلة إال أنها ذات ٍ
من مستشار احلملة ،ومديرها ومشاركة بعض أفراد احلملة بعد معرفة:
 5شخصية املرشح.
األفكار التي يريد التعبير عنها.
 5هموم املواطن يف الدائرة.
فإذا ما مت االتفاق على الشعار فإنه يكون مالزماً للمرشح وأفراد حملته طول مدة احلملة االنتخابية.
فمث ًال قد يكون الشعار
®" شركاء يف املسؤولية ".
®" باسمكم  ...سأتكلم ".
®" من أجلكم  ...وبكم ستكون عضويتي ".
®" نتحدى احلاضر  ...إلشراقة املستقبل ".
®" أصالتنا يف ماضينا  ...ومستقبلنا يف وحدتنا ".
®" غايتك  ...غايتي  ...وهدفك  ...هديف ".
®" صوتك معنا  ...أمانة نقدرها ،ونحافظ عليها ".

وجه الشكر لكل من حضر وشارك ،وخلص لهم نتائج املؤمتر
إرسال رسالة شكر لكل من حضر بعد نهاية املؤمتر ،وعلى فريق
احلملة متابعة احلضور باالتصاالت والرسائل االلكترونية.
وبصفة عامة فإنه يف املؤمترات االنتخابية ال يتحدث املرشح وحده ،وإمنا يتحدث
معه عدد من الوجهاء ،أو أصحاب النفوذ ،أو شيوخ القبائل والعائالت .فاعلم أخي
املرشح أن هؤالء هم الذين سيحققون احلشد الالزم من الناخبني حلضور املؤمتر،
ألنك وحدك لن حتقق حتشيد الناخبني .وهؤالء هم الوجهاء البد أن تكون لهم كلمات
أو خطب يف املؤمتر .ولتكن كلمتك آخر الكلمات امللقاة يف املؤمتر االنتخابي.
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®" اشحذ همتك  ...وارتقي معنا لناء الوطن ".
®" خلدمات معبرة عن احتياجاتكم ".
®" لن آلو جهداً  ...من أجلكم  ...ولكم ".
وغيرها من العبارات...

45

كيف تبني شعارك االنتخابي
1.1هل أنت شخص معروف يف دائرتك
أم أنك حتتاج إلى تعريف؟
2.2ما الذي مييزك عن سائراملرشحني اآلخرين؟
اسأل نفسك أيها المرشح
قـبـل اخـتيـار شـــــــعـارك
االنتخـابي عدة أســـــــئلة:

3.3ما الذي يجعل قضاياك وأفكارك التي تتبناها
مختلفة عن قضايا وأفكار املرشحني اآلخرين؟
4.4ما هي عناصر التميز التي من أجلها
ميكن أن يصوت لك الناخبني؟
5.5كيف ميكن أن تعوض نقاط ضعفك مقارنة
بنقاط قوة املرشحني اآلخرين عليك؟

فمث ً
ال الشعار يكون أكثر عمومية يف حال أنك شخص معروف يف الدائرة ،أو
تنتمي لعصبية قوية ،ويكون شعارك أكثر خصوصية؛ أي ميكن أن يركز على قضايا
بعينها يف حال أنك شخص غير معروف ،أو ال تنتمي إلى عصبية قوية.
كذلك فإن حتديد الشعار االنتخابي يتطلب حتديد خصائص دائرتك االنتخابية

وقبل ذلك يجب أن يقوم بإعداده فريق احلملة االنتخابية ألنه يف ضوء
هذه النتائج سيتم اختيار الشعار االنتخابي الذي من خصائصه:
 1.1سهل احلفظ.
 2.2ميكن أن يرددوه.
 3.3سهل الفهم.
 4.4موجز وذو معنى.
 5.5معبر عن األمنيات بقدر ما هو معبر عن االحتياجات.
 6.6بسيط الكلمات.

صورة المرشح الفوتوغرافية
صورة املرشح الفوتوغرافية التي ستستخدم يف اإلعالنات والدعاية االنتخابية
كثير من املرشحني ال يعطي صورته الفوتوغرافية التي يتم نشرها مع الدعاية االنتخابية
محمل اجلد واالهتمام .وقد يرى البعض أن هذه الصورة لن تعبر عن شيء محدد.
ولكن أثبتت دراسات علم النفس االنتخابي أن الصورة الفوتوغرافية قد يكون لها
تأثير كبير يف تفضيل الناخبني ملرشح على آلخر .ألن عملية التصويت هي مكون
نفسي بني املرشح والناخب ،وهذا املكون النفسي يتأثر بالكثير من االعتبارات من
بينها الصورة الفوتوغرافية للمرشح .فهذه الصورة احرص فيها على اآلتي:
االبتسامة غير الواسعة بحيث تعطي داللة على قربك للناخبني ،وأنه ميكن اللجوء إليك يف
حال أي مشكالت يريدون التبليغ عنها .فمن مزايا االبتسامة الهادئة أنها حتدث ثقة بني املتكلم
واملتلقي ،وتزيل أي عوامل توتر ،أو قلق ،أو خوف بني االثنني .أما االبتسامة الواسعة فقد تدل
على أنك فكاهي ،أو شخص يحب الهزل أكثر من اجلدية املتطلبة للعضوية أو النيابة .وهي صفة
ميقتها الناخبون.
البساطة فال تتكلف يف حركات وجهك أثناء التصوير ،واجعل نفسك طبيعياً مع الصورة .وهذا
ال يتحقق إال إذا شعرت باألريحية أي الهدوء النفسي.
احذر من أن يتم التقاط هذه الصورة لك ،وأنت مجهد ،أو قليل النوم أو يبدو عليك اإلعياء
والوهن ،فالصورة يتم التقاطها وأنت نائم جيداً .غير معاني من اإلرهاق اجلسدي أو الفكري
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فكالهما لهما تأثيرهما املباشر على الوجه .وبالطبع فإن هذه الصورة هي التي سيتم استخدامها
يف اإلعالنات ،ويف قوائم احلمالت االنتخابية .واحرص أيها املرشح أن تطابق شكلك يف الواقع
مع هذه الصورة بقدر اإلمكان سواء يف ندواتك ،أو مؤمتراتك ،أو لقاءاتك االنتخابية ،أو احلفالت
العامة واخلاصة.
وال يعني ذلك التطابق التام ألنه من غير املعقول أن تظل باستمرار بابتسامة هادئة؛
فمث ً
ال يف مناسبة عزاء البد أن يتغير واقع شكلك مع واقع الصورة أو يف مناسبة
فرح ،فقد تتحول االبتسامة الهادئة يف الصورة إلى ابتسامة واسعة .أو يف حديثك
عن هم أو مشكلة تتحدث عنها بابتسامة هادئة .ولكن التطابق هنا يكون يف األوضاع
العادية عند لقاءاتك بالناخبني .والغرض من ذلك هو أن الصورة عندما يخزنها
الناخب يف إدراكاته الفعلية عنك كمرشح ،تظل على ما هي عليه عند لقائك واقعياً
به .ومن ثم يزداد شعور األريحية والثقة واملصداقية التي ولدتها الصورة االنتخابية.
فالتالؤم املرغوب بني الصورة ،وواقع شكلك يعد من أحد أسرار النجاح للمرشح.

خطة " الطرق على األبواب "
أحد اخلطط التي يلجأ إليها بعض املرشحني خاصة أولئك غير املعروفني ،أو غير
املدعومني اجتماعياً هي خطة الطرق على األبواب ،أو ما يطلق عليه القيام بجولة من
بيت إلى بيت .ولكن قبل أن تباشر تنفيذ هذه اخلطة عليك وعلى فريق حملتك:
®أن تتوافر معلومات كاملة عن خريطة منازل الناخبني ،ومراكز الثقل االنتخابي.
®أن تتوافر أرقام هواتف أصحاب هذه املنازل ،وأعمالهم ،ومكانتهم االجتماعية.
®حتديد جدول أعمال للزيارات املنزلية بعد إجراء االتصاالت والترتيبات مع أصحابها.

®حتدث عن اآلخرين أي املرشحني املنافسني الذين سيذكرهم لك الناخب بإيجابية وحب ،ولكن
أبرز ميزاتك التفضيلية ،أو ما تراه متميزاَ عن اآلخرين دون ذكر أسمائهم ،أي اجعل الناخب هو
الذي يستنتج أنك بالفعل مميز عن اآلخرين فمث ً
ال ال تقل له " أنني مميز " أو أنني أفضل أو أحسن
من اآلخر ألني كذا وكذا  ،"..............ولكن دائما حتدث عن نفسك فقل " وجهة نظري يف هذه
املسآلة هي  ...............وإذا أخذت بوجهة نظر غيري فإنه ميكن أن ينقصها ." ...............
®إذا أبدى لك أحد الناخبني مالحظة أو انتقاد عليك أن تتقبله بصدر رحب بل وأن حترص،
أو بحرص مرافقيك من فريق احلملة على تدوينه ،وعبر عن توافقك مع الناخب ،ثم قم بالرد عليه
بسالسة وهدوء وبتحليل منطقي ملا يقوله .فإذا ما رأيت أن الناخب مصراً على رأيه فال تتجادل
معه ،أو أن يكون لديك إصرار على إبراز خطئه .فتلك من األمور غير املستحبة لدى الناخبني .بل
أكد له أنك ستصحح املسألة أو املوضوع ،أو ستعيد النظر وتشكره على نصيحته أو مالحظته.
®كن حريصاً على تبادل األحاديث الودية والشخصية مع الناخب يف نهاية الزيارة فال يتم إنهاء
الزيارة بأحاديث يف الشأن السياسي أو البرنامج االنتخابي ،ألن اجلانب الودي يف نهاية الزيارة،
سيظل عالقاً بذهن الناخب ،ورمبا قد يكون ذلك أحد الدوافع لبناء الروابط النفسية اإليجابية بني
املرشح والناخب.
®احرص يف الزيارة على أن تبرر بني احلني واآلخر أنك حتصل على دعم وتأييد من بعض قادة
الرأي ،أو الوجهاء ،أو أصحاب النفوذ ممن يعرفهم الناخب .واحذر من أن تذكر له أسماء أشخاص
هو يحمل لهم مشاعر سلبية .ولذلك حتسس خطاك وأنت تتحدث عن اآلخرين .فاسأله مث ً
ال " ما
رأيك يف فالن  " ..........ولكن إذا رأيت أنه يحمل ميوالً سلبية جتاه شخص ما فال تقم مبجاراة
حديثه وتتحدث أنت عن سلبيات هذا الشخص ،ولكن التزم الصمت يف حال احلديث عن أي
جوانب سلبية جتاه اآلخرين .فهذه من الفضائل التي يجب أن تتمتع بها.
®بعد انتهاء الزيارة احرص على التواصل مع الناخب تليفونياً ،وكذلك يحرص فريق حملتك
االنتخابية على التواصل معه.

®ابدأ بزيارة املنازل الصديقة ،أو القريبة ،أو املعروفة لديك ثم قم بزيارات لناخبني ال تعرفهم
جيداً ،أو أن معرفتك بهم سطحية وغير متعمقة .فهؤالء سيشكلون ما يسمى " بالناخب احملايد "
®ليس الهدف من هذه الزيارات تبادل األحاديث الودية ،وشرب القهوة ،وإمنا هي زيارة عمل
هدفها احلصول على تأييد الناخب ليصوت لك .ولذلك فأنت وفريقك ستكونوا مسؤولني عن
إعداد " سيناريوهات املنازل " ،أي تخيل سيناريو ملا ميكن أن يقوله املرشح ،وتساؤالت الناخبني.
®ابدأ الكالم باحلديث عن اجلوانب الشخصية وتعرف من الناخب على جوانبه الشخصية.
®ال تتحدث بعموميات يف الشأن العام ،وإمنا حتدث عن خصوصيات املشاكل واالحتياجات التي
ميكن أن يشعر بها املواطن يف مثل هذه املنطقة .وعليك أال تنسى التحليل املنطقي يف طرح املشكلة،
وكيفية إيجاد حلول لها.
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خطة حارس البوابة
قد يجد املرشح أن لديه فريق حملة ضخم من املتطوعني ،أو كبير نسبياً .يف هذه
احلالة يتم تقسيم الفريق على مناطق وقطاعات احلملة بحيث إن كل فرد يف فريق
احلملة يكون مسؤوالً عن التواصل مع ما ال يزيد عن  20ناخباً ومن ثم  10أفراد يف
فريق احلملة سيكون مسؤولني عن  200ناخب .وال ميكن أن تزيد بأي حال من األحوال
مسؤولية فرد احلملة عن  30ناخباً .وتقوم احلملة بإعطائه سجل بيانات الناخبني
بحيث أن كل فرد يف احلملة يسجل كل صغيرة وكبيرة عن الناخب من حيث:
عمل الناخب
 أوالده
 أرقام تليفوناته
 سمعته بني أهالي املنطقة أو القطاع
 درجة تأثيره يف الناخبني اآلخرين
 املناسبات االجتماعية للناخب
وبالطبع فإن كل فرد يف احلملة سيكون مسؤوالً عن أشخاص قريبني له .أي أن فرد احلملة يختار:
الناخبني
أقرباءه
أصدقاءه
معارفه
أصدقاء أقاربه
أي باختصار تكون هناك صالت اجتماعية ونفسية بني فرد احلملة ،وبني
من هو مسؤول عنهم يف احلملة االنتخابية ،ألنه سيقدم معلومات متجددة،
ومتكررة عن الناخبني إلى غرفة العمليات قد تبادر هي بإجراء االتصاالت،
أو إرسال الرسائل للناخبني ،أو تطلب من املرشح أن يقوم بذلك.

يف هذا التقرير األسبوعي يكشف احلارس لغرفة عمليات احلملة عن حتركات املرشحني
املنافسني جتاه الناخب ،أو مجموعة الناخبني من حيث زيارات املرشحني املنافسني
للمنطقة ،والقطاع ،والكلمات التي قاموا بإلقائها ،والتأثيرات النفسية واالنطباعات التي
تركوها لدى الناخبني ،وكذلك يكشف يف التقرير عن املناسبات االجتماعية القادمة
للناخبني باإلضافة إلى عدد اتصاالته ،أو تواصله مع الناخبني يف خالل هذا األسبوع.
يدرس التقرير يف غرفة عمليات احلملة ويؤشر عليه
تأييد ثابت

تأييد محتمل

انخفاض درجة التأييد

معارض ثابت

معارض محتمل

انخفاض درجة املعارضة

محايد ثابت

محايد محتمل

انخفاض درجة احليادية لصالح التأييد أو املعارضة

فيتم تقييم التقارير األسبوعية وفق تسعة احتماالت ،ومن ثم يبدأ اإلعداد ملرحلة تالية من
أجل الوصول إلى درجة التأييد الثابت ،التي متثل أعلى درجات التأييد املمكنة للمرشح.

قد يتطلب األمر دخول املرشح يف اتصاالت مباشرة مع الناخبني ،خاصة مع احملايدين أو
املعارضني احملتملني .وقد تتناول هذه االتصاالت تبادل األخبار الودية ،أو معرفة اجلوانب
الشخصية ،أو احلديث عن موقف أو كالم أورده الناخب وتعتبر خطة حارس البوابة ،أو احلارس
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األمني من أهم اخلطط االنتخابية التي يعتمد عليها املرشحون من أصحاب املال ،أو
األثرياء ،ألن خطة احلارس ستؤدي إلى تقسيم الدائرة إلى تقسيمات جغرافية صغيرة.

فاملنطقة تنقسم إلى قطاعات ،والقطاعات تنقسم إلى أحياء ،واألحياء إلى شوارع ،ويكون لديك
يف احلملة مسؤول منطقة ،ومسؤول قطاع ،ومسئول حي ومسؤول شارع .وحتت كل منهم أشخاص
يديرونهم يف احلملة .فمث ً
ال رئيس املنطقة يف احلملة ينظم اجتماعات ملسؤولي القطاع وما دونهم
أسبوعياً أو بشكل دوري ملتابعة ،ومالحقة التطورات يف كل ناحية بها ناخبني.
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الفصل الثاني
إدارة الحملة االنتخابية
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تشكيل فريق الحملة االنتخابية
أو ً
ال :اختصاصات مستشار الحملة:
1.1وضع اخلطة العامة إلدارة احلملة.
2.2اإلشراف على تنفيذ اخلطة العامة إلدارة احلملة.
3.3وضع التصورات الالزمة لتغير بعض بنود اخلطة ،بناء على تصورات أرض الواقع االنتخابي.
4.4إعداد رؤية املرشح االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
5.5اعداد الكلمات واخلطب التى يلقيها املرشح فى املناسبات االنتخابية املختلفة.
6.6توجيه املرشح فى أفعاله وأقواله أثناء لقاءاته مع الناخبني.

ثانيًا :االختصاصات الوظيفية لمدير عام الحملة:
1.1اإلشراف على عمل رؤساء املناطق والقطاعات ،وتنسيق
أعمالهم فى إطار اخلطة املركزية للحملة.
 .2.2متثيل املرشح مع رؤساء املناطق والقطاعات فى اللقاءات االنتخابية.
 3.3اإلشراف املالي بالتعاون مع املسؤول املالي للحملة عن األنشطة لكل قطاع.
4.4إعداد التقارير األسبوعية ملستشار احلملة عن الدائرة ،فى ضوء
التقارير املرفوعة إليه من رؤساء املناطق والقطاعات.
5.5إبداء املالحظات والتوجيهات لرؤساء املناطق والقطاعات
بإضافة أعمال جديدة فى ضوء نظرته العامة.
6.6عقد اللقاءات املباشرة مع الناخبني أسبوعياً خاصة مع
الكتل التصويتية املؤثرة ،وشرح أفكار املرشح.

8.8اللقاء مع بعض القيادات املؤثرة إذا رغب املرشح فى ذلك.

7.7مناقشة املشكالت العامة للحملة من حيث التنظيم ،واختراق املنافس
لبعض املناطق والقطاعات ،وحتسني صورة املرشح ضد بعض
االشاعات الكاذبة ونقل هذه الصورة لرؤساء القطاعات.

9.9متابعة تنفيذ اخلطة من خالل تقارير مدير عام احلملة.

8.8إبالغ مستشار احلملة بأى تطورات مفاجئة تستدعى تغيير فى بعض بنود اخلطة.

7.7اإلشراف العام على تطبيق اخلطة اإلعالمية.

1010يتشاور معه املرشح يوميا إن أمكن فى إدارة احلملة االنتخابية.
1111تلقي أى شكاوى من املرشح حول إدارة احلملة االنتخابية ،وإزالة أسباب
هذه الشكاوى بالتعاون مع مدير عام احلملة ،ورؤساء القطاعات.
1212القيام بالزيارات املفاجئة للمقار االنتخابية ،والقطاعات للتأكد من حسن سير العمل.
1313التعاون مع املرشح فى تغيير تصورات احلملة إذا كان لدى املرشح معلومات
موثقة أو مؤكدة من جهات ،ال تستطيع إدارة احلملة الوصول إليها.

9.9حضور املناسبات االجتماعية مع رؤساء املناطق والقطاعات ،خاصة
لدى العائالت أو املناطق التصويتية املؤثرة ( أفراح  -عزاء ).
1010اإلشراف على اإلعداد والترتيب للمناسبات االجتماعية الكبرى
فى الدائرة ،بالتعاون مع رؤساء املناطق والقطاعات.
1111اإلشراف العام على املؤمترات أو الندوات االنتخابية فى القطاعات.

1414إعداد الرؤية االستراتيجية املتغيرة إلدارة احلملة على معلومات جديدة على أرض الواقع.
1515إعداد تقرير دوري للمرشح عن حجم اإلجنازات والتطورات
فى احلملة وحتركات املنافس (اخلصم).
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ثالثًا :اختصاصات المسؤول اإلداري للحملة:
1.1التعاون مع رئيس املنطقة و القطاع يف توفير كل لوازم احلملة
من الفتات وملصقات ،وغيرها من أدوات.
2.2تنظيم ملفات احلملة ،وجتميع التقارير املختلفة من رئيس منطقة وكل قطاع،
وإعداد تقارير حتليلية عن طبيعة املشكالت العامة واخلاصة فى جميع
أنحاء الدائرة ،وتقدمي صورة منها ملدير احلملة ،ومستشار احلملة.
3.3التعاون مع رؤساء املناطق والقطاعات فى جتميع املطالب املالية
وتقدمي صورة منها ملدير احلملة ،ومستشار احلملة.
4.4التنظيم اإلدارى للمؤمترات االنتخابية ،واللقاءات التى يعقدها املرشح.
5.5إعداد خريطة مفصلة لكل مناطق الدائرة ،وحجم الكتل التصويتية فى كل منطقة،
ومناطق قوة وضعف املرشح املنافس ،فى ضوء املعلومات التى سيحصل عليها
من رؤساء القطاعات ،وتغير هذه اخلريطة على األقل مرة كل أسبوعني.
6.6متابعة نتائج أعمال موقع االنترنت وإبالغها لرؤساء املناطق والقطاعات.
7.7إعداد ملف خاص لكل منطقة ،على أن يتضمن امللف اخلاص بكل منطقة ملفات أخرى
فرعية بكل قطاع وتقدمي تقارير أسبوعني عن هذه امللفات ملدير احلملة ،ومستشار احلملة.

رابعًا :اختصاصات المسؤول المالي للحملة:
1.1إعداد خطة اإلنفاق املالي ،ويتم مناقشة هذه اخلطة مع مستشار احلملة.
2.2إعداد خطة لقياس األداء املالي للحملة ،فى ضوء األهداف التى حققها اإلنفاق املالي.
3.3تقدمي كشف حساب دوري ملستشار احلملة ،واملرشح عن حجم االنفاقات الشهرية
مفص ً
ال ،وتقدمي تقرير حتليلي بتوصيات عن حتسني األداء املالي فى الشهر التالي.
4.4بناء قاعدة بيانات فى جهاز الكمبيوتر عن النفقات املالية ،وأوجه الصرف.
5.5التعاون مع املسؤول اإلدارى للحملة فى إعداد خريطة حدود الدائرة االنتخابية وقطاعاتها
ومناطقها ،على أن تكون مهمة املسؤول املالي للحملة إبراز أوجه االنفاق املالي فى كل قطاع
ومنطقة ملعرفة املناطق والقطاعات التى حصلت على حجم انفاق مالى أكبر ،وتلك التى
حصلت على حجم إنفاق مالي أصغر ،وتلك التى همشت فى االنفاق املالي ،مع إبراز الكتل
التصويتية املختلفة فى كل منطقة ،إلعادة رسم اخلطة املالية فى ضوء هذه اخلريطة،
وتقدمي صورة من تلك اخلطة على مدير عام احلملة ،ومستشار احلملة ،واملرشح.

خامسًا :االختصاصات الوظيفية لرئيس المنطقة:

8.8إعداد امللف املالي بالتعاون مع املسئول املالي للحملة يتضمن أوجه االنفاق األسبوعي،
وتقدمي صورة من هذا امللف إلى مدير احلملة ،واملسئول املالي للحملة ،ومستشار احلملة.

1.1اإلشراف العام على القطاعات االنتخابية يف داخل املنطقة.

9.9التواجد الدائم فى املقر العام للحملة واإلشراف على أعماله اإلدارية.

2.2عقد اللقاءات واالجتماعات الدورية مع مشريف القطاعات االنتخابية.

1010ترتيب اجتماعات غرفة عمليات احلملة ،وجتهيز األوراق،
وأجندة األعمال اخلاصة بكل اجتماع.

3.3إجراء االتصاالت مع قيادات الرأي فى كل قطاع انتخابي ،وحثهم على تأييد املرشح ،وترتيب
اللقاءات إن لزم األمر بني قيادات الرأي ،واملرشح ،أو أى شخصيات قيادية فى احلملة.

1111تنظيم اجتماعات مستشار احلملة مع بعض الناخبني.

4.4إجراء االتصاالت واللقاءات املباشرة مع الناخبني فى كل قطاع انتخابي واإلطالع
من الناخبني على ماذا يريدون من املرشح ،وحثهم على استمرار تأييدهم للمرشح،
وتدوين أي مالحظات أخرى يراها مهمة من خالل اللقاء مع الناخبني.

1212إعداد كشف العاملني باحلملة.
1313إعداد تقرير دوري عن املشكالت اإلدارية فى كل احلملة
لعرضه على املرشح ،وغرفة عمليات احلملة.

5.5يتوفر لدى وكيل املنطقة كشف انتخابي شامل لكل الناخبني فى منطقته ،وعناوينهم،
وأرقام تليفوناتهم ،ومشاكلهم ويتوفر هذا البيان من خالل مسئولى القطاعات.
6.6التأكد من اجلانب األخالقي للحملة فى نطاق القطاعات.
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7 .7تقدمي تقرير أسبوعي ملدير احلملة عن اختراقات اخلصوم ،واخلدمات
التى يقدمونها ،والناخبني الذين تلقوا هذ ه اخلدمات.
8 .8التعاون مع وكالء املنطقة املجاورين أو غيرهم إذا وجد أن اختراقات اخلصوم بلغت
حداً يضعف من تأثير املرشح على الناخبني فى هذه القطاعات املجاورة.
9 .9إزالة عوائق سير احلملة ،ومشاكلها اليومية ،أو الدورية فى نطاق منطقته.
1010التأكد من صالحية األشخاص للقيام بأعمالهم فى داخل
القطاعات بعد التشاور مع مسئولي القطاع.
1111إعداد جداول املشاكل العامة واخلاصة فى كل منطقة،
ووسائل مساهمة املرشح فى حل هذه املشاكل.
1212اإلشراف على توزيع امللصقات االنتخابية فى املنطقة ،واحملافظة عليها
من التمزيق ،وكذلك توزيع وثائق املرشح وغيرها جلماهير املنطقة.

سابعًا :االختصاصات الوظيفية لغرفة عمليات الحملة:
1.1اتخاذ القرارات اإلستراتيجية فى إدارة احلملة.
2.2املوافقة على ضم أى أسماء جديدة للحملة.
3.3املوافقة على استبعاد أى أسماء من احلملة.
4.4املوافقة على أسماء قيادات الرأى املسئولني عن املناطق والقطاعات االنتخابية.
5.5حتديد أوجه االستفادة من قيادات الرأى اآلخرين املوجودين فى داخل كل منطقة وقطاع انتخابي.
6.6املوافقة على إعداد االحتفاالت فى املناسبات العامة خاصة املؤمترات والندوات.
7.7املوافقة على خطة حترك املرشح كل أسبوعني.
8.8دراسة التقارير املختلفة الواردة من رؤساء املناطق والقطاعات عن تطورات احلملة.

سادسًا :اختصاصات رئيس القطاع:
1.1اللقاءات األسبوعية مع قيادات الرأى فى القطاع.

9.9بحث أسباب العوائق فى إدارة احلملة ،واالتفاق على إزالة هذه األسباب.
1010املوافقة على خطة التعبئة واحلشد مع اقتراح وسائل جديدة لتعبئة وحشد الناخبني.

2.2اإلعداد والترتيب للقاءات الناخبني مع املرشح.
3.3تنفيذ خطة العمل املكلف بها مع إبداء االستعداد والقدرة على التفكير
فى القيام مبهام أخرى فى إطار اخلطة املركزية للحملة.
4.4النزول امليدانى إلى الناخبني والتأكد من سالمة تطبيق اخلطة.
5.5حضور املناسبات االجتماعية ( األفراح  -العزاء ) نيابة عن املرشح ،واقتراح شكل
املجاملة املمكنة لتقدميها إلى أصل املناسبة بعد التشاور مع مدير عام احلملة.
6.6اإلشراف على عمل كشوف الناخبني فى القطاع ومعرفة
الكتل التصويتية املؤثرة والتحرك إليها.
7.7إبالغ مدير احلملة ومستشار احلملة بأى تطورات إيجابية أو سلبية فى القطاع
حيال حتركات املنافسني إلعداد اخلطط الطارئة ملواجهة هذه التطورات.
 8.8اإلعداد والترتيب للمؤمترات االنتخابية فى القطاع.
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هيكل الحملة االنتخابية

مهام فريق إدارة الحملة االنتخابية:
1.1إعداد املقر االنتخابي ،أو املقرات االنتخابية ،وتزويدها باألدوات واإلمكانيات
الضرورية ،خاصة وسائل االتصال وأجهزة الكمبيوتر واألوراق ،وتأمني املقرات،
حتى ال يسهل التعرف على أسرار احلملة من جانب املرشحني املنافسني.

املرشح

2.2التأكد من استكمال املرشح للشروط القانونية للترشيح يف الوقت احملدد ذلك.
مستشار احلملة ( التخطيط – إعداد الكلمات والبرنامج االنتخابي )

مدير احلملة ( تنفيذ التخطيط – اإلشراف على رؤساء املناطق والقطاعات )

املسؤول اإلداري للحملة

رؤساء املناطق

كل األعمال اللوجستية

تنفيذ التخطيط يف مناطقهم

املسؤول املالي
خطة إنفاق احلملة

اإلشراف على رؤساء القطاعات
اللقاءات مع قيادات الرأي
والناخبني
رؤساء القطاعات ( تنفيذ التخطيط يف قطاعاتهم – اللقاءات مع قيادات الرأي والناخبني )

3.3إعداد خريطة القوى االجتماعية والسياسية للدائرة ،وتشمل
الفئات االجتماعية املختلفة يف الدائرة ،وأماكن تركزها.
4.4إعداد خريطة سياسية للدائرة تشمل املرشحني املنافسني ،وحتديد املناطق
والقطاعات التي ينتمون لها ،واألماكن التي يتركز فيها نفوذهم.
5.5إعداد قائمة مبراكز الثقل االنتخابي يف الدائرة ،والوزن التقريبي لكل منها ،واجتاهات
التصويت السائدة بني ناخبيها ،والعوامل التي تؤثر يف هذه االجتاهات.
6.6إعداد تقرير عن املشكالت التي يعاني منها سكان املناطق والقطاعات يف الدائرة االنتخابية.
7.7احلصول على قوائم الناخبني املسجلني يف الدائرة طبقاً آلخر
حتديث ،وحتديد أماكن املراكز االنتخابية بدقة.
8.8إعداد قواعد بيانات بأرقام تليفونات وعناوين البريد االلكتروني والعناوين
الشخصية للناخبني وخاصة للشخصيات املؤثرة يف الدائرة.
9.9الدعاية للمرشح يف األوساط االجتماعية التي يتمتع فيها أعضاء فريق إدارة احلملة
بتأييد وثقة الناخبني .على أنه يجب أن ينشغل فريق احلملة بكسب تأييد قادة الرأي
والوجهاء وأصحاب النفوذ لالستفادة به يف كسب تأييد القطاعات األوسع من الناس.
1010إقامة الصالت مع املواطنني املؤيدين للمرشح والراغبني يف املشاركة بالتطوع يف
حملته ،وتعيني املهام التي ميكنهم القيام بها ،وتوفير الوسائل الالزمة ملساعدتهم على
حتقيق ذلك ،فالنجاح يف كسب املتطوعني هو أحد املعايير املهمة حلملة انتخابية لها
أهداف سياسية .ومن املهم أن يتكون لدى فريق إدارة احلملة االنتخابية قائمة واضحة
باملهام التي ميكن تكليف املتطوعني بها مبجرد التعرف عليهم ،ألن التباطؤ يف القيام
بذلك يخلق لدى املتطوع انطباعاً بأن مساهمته غير مرغوب فيها ،كما يؤدي إلى ضعف
حماس املتطوعني وانصرافهم عن احلملة .يف نفس الوقت فإنه يجب جتنب اطالع
املتطوعني غير املعروفني جيداً للقائمني على احلملة االنتخابية ،على ما ميكن اعتبارها
خطة إدارة احلملة االنتخابية؛ وذلك جتنباً حلدوث اختراق لصالح مرشحني منافسني
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1111متابعة حتركات املنافسني ،من حيث الواقع واملناطق التي يقومون
بزيارتها ،الدعاية واملطبوعات الصادرة عنهم ،مدى انتشار وسائلهم
الدعائية ،وتقدير مستوى القبول والتأييد الذي يتمتعون به.
1212كتابة مسودات املطبوعات والالفتات االنتخابية واحلصول على موافقة املرشح عليها.
1313تنفيذ مهمات إعداد املطبوعات والالفتات واإلشراف على نشرها
وتوزيعها يف الدائرة ،وحتديد أماكن وأساليب توزيعها وتعليقها،
واإلشراف على تنفيذ تلك املهام يف األماكن املتفق عليها.
1414ترتيب اجلوالت االنتخابية للمرشح ،من حيث جمع األنصار وحتديد مسار اجلولة.
1515اإلشراف على تنفيذ خطة احلشد االنتخابي اخلاصة بحث
الناخبني على االدالء بأصواتهم يوم االقتراع.
1616اإلدارة املالية للحملة االنتخابية ،بحيث يتم تخطيط احلملة حتى نهايتها
يف حدود املوارد املتاحة ،وجتنب املوارد املالية قبل نهاية احلملة.

مهام فريق إدارة الحملة االنتخابية:
لتنظيم العمل بني أعضاء فريق إدارة احلملة االنتخابية أهمية قصوى يف حتقيق
األهداف املطلوبة ،ويتحمل مدير احلملة االنتخابية املسؤولية األكبر يف هذا
املجال .وبصفة عامة فإنه ميكن تقدمي النصائح التالية يف هذا املجال:
.1

1عقد اجتماع دوري على فترات متقاربة يشارك فيه جميع أعضاء فريق العمل،
على أن يتحول هذا االجتماع إلى اجتماع يومي مبجرد بدء احلملة االنتخابية.

.2

2وضع جدول أعمال دقيق لالجتماع ،وااللتزام مبناقشة بنوده بالترتيب ،لتجنب إهدار الوقت،
أو جتاهل قضايا مهمة ،أو عدم الوصول لنتيجة أو اتفاق نهائي بشأن بعض القضايا.

.3

3توزيع املسئوليات بشكل دقيق ومحدد على أعضاء الفريق ،وقيام مدير احلملة
االنتخابية بتسجيل هذه املهمات بشكل دقيق حتى ميكن متابعة تنفيذها.

.4

4من املستحسن أن يبدأ االجتماع بأن يقدم كل عضو من أعضاء الفريق تقريراً
مختصراً حول مدى التقدم الذي حدث يف تنفيذ املهام املوكلة له ،وما إذا كانت
هناك مشكالت تعترضه ،ونوع املساعدة التي يتوقعها من باقي أعضاء الفريق.

.5

5متابعة تطور التأييد الذي يحصل عليه املرشح بشكل دوري ،وبالطبع فإن هذه املهمة من
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أصعب املهام ،ألنها تعتمد على قدرة القائم بها على تقدمي تقرير واقعي ،ال يستند فقط إلى
االستحسان أو الوعود التي يظهرها الناخبون ،والتي ميكن لها أن تأتي من باب املجاملة.
.6

6تقييم أداء املرشح ،فاألداة األهم للفوز يف احلملة االنتخابية هو املرشح نفسه،
ولهذا فإنه يجب على أعضاء فريق إدارة احلملة االنتخابية ،وخاصة مديرها ،عدم
التردد أو اخلجل من تقييم أداء املرشح ،فمصلحتها مشتركة ،ويجب على املرشح
تشجيع فريق إدارة احلملة على القيام بهذا ،ومحاولة االستفادة منه ،وجتنب
تبني منهج دفاعي يف مواجهة املالحظات التي قد تصله منهم ،فالغرض من وراء
النقد الذي قد يصدر عنهم ليس عدائياً .وعلى فريق إدارة احلملة االنتخابية
أن يقدم للمرشح تقييمه ألداء املرشح فيما يتعلق بعدد من العناصر أهمها:
1 .1مدى وضوح واتساق الرسالة السياسية التي يتبناها املرشح.
2 .2هل احلجج التي يستخدمها املرشح للدفاع عن موقفه مقنعة وقوية؟
وما هي احلجج اإلضافية أو البديلة التي ميكنه استخدامها؟
3 .3هل يفهم املواطنون املعنى املقصود من كالم املرشح،
أم أن ما يصلهم منه يختلف عما يقصده؟
4 .4أسلوبه اخلطابي يف الندوات واملؤمترات ،وما إذا كان مفهوماً ومقنعاً وقوياً بال
غطرسة أو تعالي ،وما إذا كان قادراً على استثارة حماس الناخبني وكسب ثقتهم.
5 .5هل يتعامل املرشح مع وجهاء الدائرة ومراكز النفوذ
السياسي واالجتماعي فيها بالطريقة املالئمة؟
6 .6هل يتعامل مع جمهور الناخبني بالثقة واالحترام والتواضع الكايف؟
7 .7مدى مالءمة املظهر العام للمرشح للثقافة السائدة والطبيعة االجتماعية للدائرة.
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واعلم أن أي وعد انتخابي ستطلقه أمام الناخبني هو مبثابة عقد أدبي والتزام أخالقي منك
جتاههم فاحذر أن أتقدم وعوداً خيالية .وحتى تبتعد عن ذلك فترى الدراسات النفسية لالنتخابات
أن أفضل وسيلة البتعاد املرشح عن الوعود اخليالية هو أنه أثناء كتابة برنامجه أو حديثه إلى
الناخبني عليه أن يثق متاماَ ،ويقتنع بأن الناخب إنسان ذكي ،وواعي ،ومثقف وأن الناخب ال ينظر
إلى املرشح نظرة إعجاب بقدر ما ينظر إليه نظرة نقدية فاحصة .وهذا هو واقع الناخبني يف كل
بلدان العالم .فإذا ما أدرك املرشح ذلك فعليه أن يخاطب هذا الشخص الناخب بقدراته وميوله،
واستعداداته النفسية والعقلية.

البرنامج االنتخابي

فعندما تقول " سأحل مشكلة اإلسكان يف الدائرة " ،فاعلم أن الناخب يف داخله يضحك ويرى أنك
تتحدث هزالً ،أو كشخص يلقي نكات ألن نظرته النقدية الفاحصة لك ستجعله يرى أن ذلك غير
ممكن .فكأمنا احلكومة وكل أجهزة الدولة على مدار سنواتها السابقة كانت تنتظرك حلل مشكلة
اإلسكان.
اخلطوة األولى
وتبدأ اخلطوة األولى يف صياغة أي برنامج انتخابي
معرفة اختصاصات ومهام املؤسسة أو السلطة التي تترشح لها

األسس العامة لبناء البرنامج االنتخابي
ويجب على املرشح وحملته أن يقوموا بوضع برنامج انتخابي قادر على منافسة البرامج االنتخابية
للمرشحني اآلخرين .ألنه يجب أن تعلم أيها املرشح أنك لست وحدك مضمار وسباقات البرامج
االنتخابية ،بل ميكن أن يتشابه برنامجك مضموناً ،وموضوعاً مع العديد من البرامج األخرى.
ولذلك يجب أن تفكر يف كيف ميكن أن تكون متميزاً ببرنامجك عن اآلخرين .أو مبعنى آخر كيف
ميكن أن تطبع شخصيتك على البرنامج ،أو كيف ميكن أن يكون البرنامج معبراً عن شخصيتك
وميولك العلمية والثقافية والفكرية.
واعلم أن برنامجك سيقيمه فقط الناخبون وليس سكان الدائرة ،فعليك أن تخاطب الناخبني
مبيولهم واهتماماتهم ،فإذا كان مركز الثقل الناخبني من الشباب فعليك أن تركز على قضايا
الشباب .وإذا كان مركز التأثير والثقل يف دائرتك أصوات النساء فعليك التركيز على قضايا املرآة.
ولذلك عليك قبل أن تكتب البرنامج االنتخابي أن تدرس وتعرف
من هم الناخبون يف الدائرة؟
• توزيعاتهم العمرية.
• نوعية جنسهم ( ذكور – إناث).

فكل مرشح عليه أن يقرأ الدستور جيداً ،والئحة املجلس الداخلية للتعرف على األدوار واملسؤوليات
التي ستناط بك .والعالقة بني املجلس ،وسلطات الدولة األخرى.
اخلطوة الثانية
كيف ميكن أن أضع حلو ًال ملشاكل واحتياجات أهالي الدائرة يف ظل هذه
االختصاصات واملهام؟
اخلطوة الثالثة
هل احللول التي اخترتها تتوافق مع رؤية الناخبني وتوقعاتهم
يف حل هذه اإلشكاالت؟
اخلطوة الرابعة
ماذا لو عجزت عن تنفيذ هذه احللول فهل هناك حلول بديلة ميكن أن
تكون يف مقدوري تنفيذها؟

املستوى االقتصادي واالجتماعي والتعليمي ،أي كيف يفكر املواطنون يف حل املشكالت.
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واعلم أيها املرشح أن برنامجك االنتخابي هو خطة عملك أو برنامجك طوال مدة عضويتك يف
املجلس؛ مبعنى أن األسئلة التي ستطرحها على الوزراء يجب أن تكون عاكسة ومعبرة عن هذا
البرنامج ،وكذلك املوضوعات العامة التي ستتبناها .وإذا وجدت أن مشروعات القوانني تخالف
توجهاتك يف البرنامج االنتخابي فعليك أن تقترح تعديلها ،أو تعارضها.
وصياغة أي برنامج تتضمن أمرين أساسيني
أولهما :أهداف البرنامج.
ثانيهما :املشروعات أو البرامج املنفذة لهذه األهداف
واعلم أن البرنامج االنتخابي للمجلس الوطني االحتادي يجب أن يشتمل على قضايا احتادية ،ألن
املجلس يعني بالشأن االحتادي أما الشؤون احمللية فهي من اختصاص اإلمارات ،وعلى هذا األساس
يجب أن تصمم برنامجك االنتخابي وفق األسس اآلتية:
1.1البحث عن حتديات التنمية االحتادية وما يتعلق بها خدمات ،واقتصاد ،وتعليم ،وصحة،
وشؤون ثقافية وزراعية وصناعية ،وتكنولوجية وغير ذلك من الشؤون االحتادية،
وعليك يف هذا الشأن أن تراجع دستور الدولة خاصة يف مواده .122 ، 121
2.2عليك أال جتعل البرنامج متنيات أو تطلعات مثل حل مشكلة اإلسكان ،حل مشكلة
البطالة ،إصالح النظام التعليمي ،التوسع يف القاعدة الصناعية .فهذه ليست برامج بل
هي متنيات وطموحات ،ألنها متثل غايات عامة .فأي برنامج يجب أن يكون له آليات
تنفيذية ،أو بعد تنفيذي يتوافق مع اختصاصات ومسؤوليات املجلس .واعلم أن برنامجك
هذا محدد له إطار زمني معني هي (  ) 4سنوات مدة نيابتك وعضويتك يف املجلس.
3.3اعلم أن املشروعات أو برامج العمل التي ستطرحها يف برنامجك
االنتخابي يجب أن تكون مدروسة دراسة وافية من فريق حملتك.
فمث ًال إذا أردت تخفيض معدل البطالة فعليك أن تكون ملم ًا وداري ًا ألعداد العاطلني،
تركيبهم املهني والثقايف واجلنسي وتوزيعاتهم املكانية ثم يف إطار ذلك تقوم بطرح مشروع
" سأعمل على إصدار توصية من املجلس بإنشاء معاهد لتأهيل العاطلني لسوق العمل مبا
يتفق مع احتياجاته الزراعية والصناعية ".
4.4عليك أن تعلم أيها املرشح أن كل البرامج واملشروعات التي ستطرحها يف
برنامجك االنتخابي حتتاج إلى ميزانيات من الدولة لتنفيذها.
5.5نشر وتوزيع البرنامج االنتخابي لعل الكثير من املرشحني ينشغلون ببناء وتصميم
البرنامج االنتخابي ،ولكنهم يغلفون عن أحد املخططات االستراتيجية الهامة
يف احلملة االنتخابية وهو كيفية توزيع ونشر البرنامج االنتخابي.
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الالفتات االنتخابية

ميزانية الحملة االنتخابية

ال تعد الالفتة االنتخابية أداة مناسبة لتقدمي رسالة سياسية أو انتخابية تتعلق مبضمون البرنامج
االنتخابي ،أو أهداف احلملة االنتخابية .وإمنا يقتصر دور الالفتة االنتخابية على التعريف
باملرشح ،اسمه ،صورته ،رمزه االنتخابي ،شعاره .وتبدو أهمية الالفتة يف أن املرشح إذا حصل على
تأييد بعض قادة الرأي ،أو أصحاب النفوذ فعليه أن يسجل ذلك يف الفتته االنتخابية.

تتكلف احلمالت االنتخابية مبالغ طائلة وهي تختلف من مرشح إلى آخر ،إال أنه بصفة عامة
كلما زادت عصبية وقوة املرشح ،ودعم قادة الرأي وأصحاب النفوذ له كلما أدى ذلك إلى تخفيض
ميزانية احلملة والعكس صحيح .ولذلك يجب أن تكون قيمة املوارد املتاحة للحملة؛ معروفة قبل
بدء احلملة .بحيث يتم التخطيط للحملة االنتخابية من بدايتها إلى نهايتها وفق ما قدره املرشح من
ميزانية مالية لها .وتودع هذه امليزانية يف حساب خاص للحملة االنتخابية .ويكون السحب من هذه
األموال مبعرفة املسؤول املالي للحملة؛ وذلك بعد احلصول على موافقة مدير احلملة .ولذلك فإن
كل أنشطة احلملة من ندوات ،ومؤمترات ،ولقاءات ،وبوسترات وملصقات وغيره مرصودة مادياً يف
ميزانية احلملة وبتكلفة تقديرية محددة.

ويجب أن يختار فريق احلملة األماكن املناسبة أو ما يطلق عليها " ذات الرؤية اجلماهيرية الواسعة
" لتعليق الالفتة ،كما أن هذا املكان يجب أن يكون ذو ثقل انتخابي ،فال يضيع أمواله هدراً على
تعليق الفتات يف أماكن ال يوجد بها ناخبني ،أو ذات تأثير انتخابي ضعيف.
وعلى املرشح أن يستفيد من ثورات التكنولوجيا احلديثة من حيث اإلضاءات أو األشكال الهندسية
االلكترونية يف مثل هذه الالفتات.

الملصقات االنتخابية

ويتم عمل برنامج يف احلاسب اآللي مليزانية احلملة ،وإدارة نواحيها املالية.
والقاعدة العامة يف إنفاق املوارد املالية هي تركيز هذه النفقات ،وزيادتها يف املناطق التي من
احملتمل أن حتصل فيها على تأييد أعلى ،وتخفيض يف النفقات يف املناطق التي من احملتمل أن
حتصل فيها على تأييد أقل.

على عكس الالفتات فإن امللصقات ميكن أن حتتوي على رسالة انتخابية قصيرة ويراعى فيها أن
تكون معبرة عن احتياجات وأولويات الدائرة.

المنشورات
مثل املطويات التي تعبر عن السيرة الذاتية للمرشح ،أو املطويات التي تتضمن أهم نقاط برنامجه
االنتخابي ،أو البرنامج االنتخابي ذاته أو اللجوء إلى األنواع املبتكرة من املنشورات مثل :األجندات
الصغيرة ،أو األقالم ،أو كراسات املدارس ويطبع على هذه األشياء اسم املرشح ،وصورته ،وشعاره،
ورمزه االنتخابي.
كذلك من أدوات االتصال احلديثة إنشاء موقع على شبكة االنترنت يتضمن البرنامج االنتخابي،
السيرة الذاتية للمرشح ،لقاءات املرشح ،أخباره ،املؤيدين له من قادة الرأي .ويتم جتديد هذا املوقع
يوميا وإمداده باألخبار والفيديوهات املصورة.
ويتم العمل على الترويج لهذا املوقع من خالل الرسائل القصيرة على الهواتف احملمولة ،أو إرسال
احملتويات الهامة من املوقع عبر هذه الرسائل وإرفاق هذه الرسائل بأشرطة فيديو ،أو بعض برامج
احلاسب اآللي.

النشاط

املتابعة

تصنيف مناطق وقطاعات احلملة

نفقات مالية مقدرة

التأييد بشدة

نفقات مالية ال تزيد على ( )2%من ميزانية
احلملة

التأييد احملتمل

نفقات من (  ) % 40 – 35من ميزانية احلملة

محايد يحتمل التأييد

نفقات من ( ) % 40 – 35

محايد يحتمل املعارضة

نفقات ال تزيد ( ) % 15

معارضة

نفقات ال تزيد ( ) % 15

وحذاري أن تبالغ أيها املرشح يف إرسال هذه الرسائل القصيرة ألنها ستفقد خصوصيتها ،أو
وأهميتها وسينفر منها أصحاب الهواتف احملمولة.
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وبالطبع فإن كل منطقة وقطاع ستقوم فيه عدد من األنشطة مثل:
®تكلفة اجلوالت االنتخابية.
®تكلفة الندوات ،واملؤمترات.
®تكلفة الالفتات ،واملنشورات واملطبوعات.
®تكلفة إنشاء املوقع اإللكتروني للعضو.
®تكلفةالرسائل القصيرة للناخبني.
®تكلفة توزيع ونشر البرنامج االنتخابي.
®تكلفة استئجار أو شراء أجهزة حاسب آلي.
®تكلفة الضيافة ،والوجبات الغذائية.
®تكلفة أفراده فريق احلملة.
®راتب ملستشار احلملة.
®راتب ملدير احلملة.
®راتب لرئيس املنطقة.
®راتب لرئيس القطاع.
®مكافآت ألفراد فريق احلملة.
فكل هذه البيانات يتم تقدير تفصيلي لها من خالل االعتماد على بيانات حقيقية وليست وهمية؛
أي يتم جمعها من املعنيني وأصحاب االختصاص .فمث ً
ال نسأل يف دار نشر عن تكلفة املطبوعات
باألحجام وبالكميات املطلوبة.
وكذلك احلال يف عقد مؤمتر أو ندوة فيتم عمل جداول تبني سعر التفاصيل يف كل نشاط.

فمث ًال يف حال عقد مؤمتر
وصف البيان

البيان

الكمية

السعر

اإلجمالي

سيارات
اإلضاءة
مكبرات الصوت
الفتات دعائية
مشروبات
أغذية
تصوير فيديو
مطبوعات للتوزيع
أجور عمال لتجهيز املؤمتر
بطاقات الدعوة
وميكن ملستشار احلملة بالتعاون مع مديرها يف التخطيط للنفقات املالية للحملة من خالل إلغاء
بعض األنشطة أو تقليصها إذا مت تقدير أن هذه األنشطة لن حتقق النتائج املأمول منها.
فمث ً
ال بدالً من عقد (  ) 6ندوات أو مؤمترات يتم تقليصها إلى (  ) 3ندوات أو مؤمترات ،أو يتم
اختيار أماكن أقل تكلفة ،أو يتم إلغاء عدد من الالفتات أو املطبوعات.

جدول ضغط أو خفض الميزانية
النشاط
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تكلفته

النتائج
املنتظرة منه

مدى أهميته للحملة االنتخابية
ملح

مهم

أقل أهمية

73

هناك طريقة أخرى حلساب ميزانية احلملة يطلق عليها " أسلوب األكسبرس " من خالل
اجلدول التالي:
أنشطة ذات أولوية
قصوى
.1
.2
.3
أنشطة ذات أولوية
عالية
.1
.2
.3
أنشطة ذات أولوية
متوسطة
.1
.2
.3

التكلفة املقدرة

الكمية املطلوبة

زمن النشاط
بعد أسبوعني.
بعد شهر.
بعد أيام معدودة.

مهام عاجلة:
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ولذلك فإن بعض مدارس احلمالت االنتخابية ال تعتمد على قائمة املهام اليومية للمرشح ،وإمنا
تعتمد على منوذج آخر جلدول مواعيد املرشح.

اليوم

حيث إن احلملة تعد للمرشح كل يوم قائمة باملطالب أو املهام التي سيقوم بتنفيذها يومي ًا
يف احلملة.

قائمة مهام املرشح اليومية

ويتم حساب التكلفة املالية لكل نشاط إذا ارتبط بالعملية االنتخابية .فمث ً
ال العشاء مع أفراد األسرة
ال يدرج ضمن النفقات ،ألنه منقطع الصلة باألنشطة االنتخابية .يف حني أن لقاءاته مع الناخبني
تدرج ضمن نفقات احلملة إذا تضمن هذا اللقاء مشروبات ،أو أغذيه ألنه ذو صلة بالعملية
االنتخابية.

منوذج جلدول مواعيد املرشح اليومية

وبالطبع تختلف هذه النشاطات من مرشح إلى آخر بحسب تأثيره الشخصي ،ومستهدفه
اجلغرايف ،والدميغرايف من السكان ،ودرجات التأييد املؤكدة واحملتملة له .ويربط أسلوب "
االكسبرس " امليزانية بنشاطات وحتركات املرشح كذلك.

1.1حضور مؤمتر
2.2زيارة ناخبني يف قطاع ( أ ) مهام ذات أهمية ولكن ميكن
تأجيلها:
3.3حديث التلفزيون
1.1االتصال بصحفي.
2.2لقاء مع ناخبني درجة
تأييدهم مؤكدة.

ويالحظ أن قائمة مهام املرشح اليومية تسجل يف أعلى الصفحة مهامه العاجلة ،ويف منتصفها
املهام التي ميكن تأجيلها ،ويف أسفلها املهام غير الضرورية.

مؤمترات

ندوات

لقاءات مع
الناخبني

زيارات
ميدانية

اتصاالت
انتخابية

أخرى

03/09/2015
04/09/2015
05/09/2015
06/09/2015
07/09/2015

الميزانية المرحلية
يف هذا النوع من امليزانيات يتم توزيع املخصصات املالية للحملة االنتخابية وفق كل مرحلة من
مراحلها .بحيث يحدد حجم اإلنفاق حسب الهدف من املرحلة ،إال أنه يف كل األحوال فإن هناك
تقديرات مالية مبدئية قام املرشح بوضعها حتت بند " احلملة االنتخابية ".

مهام ذات أهمية ولكن
ميكن تأجيلها:
1.1االتصال بصحفي.
2.2لقاء مع ناخبني درجة
تأييدهم مؤكدة.
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المرحلة األولى في تقدير نفقات الميزانية

المرحلة الثالثة في تقدير نفقات الميزانية

الهدف :تهيئة مسرح العمليات للحملة االنتخابية

الهدف :تعبئة الناخبني

النشاط

اإلجمالي

التكلفة

1.1إعداد وتدريب املرشح على إلقاء
اخلطب ،واللقاءات مع الناخبني.
 .2تشكيل فريق احلملة واملكافآت املالية املقدرة:
مستشار احلملة.
مدير احلملة.
رؤساء املناطق.
رؤساء القطاعات.
أفراد الفريق.

النشاط
.1

1مؤمترات

.2

2صور للمرشح يف بوسترات

.3

3شعارات انتخابية

.4

4توزيع ونشر البرنامج

.5

5حمالت إعالمية

التكلفة

اإلجمالي

 .3إعداد قوائم الناخبني وبرمجتها آلياً.
 .4إعداد قائمة متوقعة من املقرات االنتخابية.

المرحلة الرابعة في تقدير نفقات الميزانية
المرحلة الثانية في تقدير نفقات الميزانية

الهدف :حتشيد الناخبني لتأييد املرشح

الهدف :تهيئة الناخبني للمرشح
النشاط
النشاط
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.1

1تقدمي املرشح للمجتمع

.2

2ندوات

.3

3لقاءات مع ناخبني

.4

4حمالت إعالمية

.5

5الفتات

.6

6ملصقات

.7

7برنامج انتخابي

التكلفة

اإلجمالي

.1

1منشورات ذات طابع حماس

.2

2مؤمترات موسعة وكبرى

.3

3مسيرات انتخابية يقودها فريق احلملة

.4

4تسيير مواكب دعائية

.5

5حملة إعالمية بأهداف محددة

.6

6شبكات التواصل االجتماعي

التكلفة

اإلجمالي
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مرحلة الخامسة في تقدير نفقات الميزانية

تقدير النفقات لقطاع اإلعالم

الهدف :إدارة يوم االنتخاب
النشاط
.1

1الصحف اليومية

.1

1اتصاالت تليفونية

.2

2التلفزيون

.2

2سيارات للناخبني

.3

3اإلذاعة

.3

3وجبات غذائية

.4

4شبكة االنترنت

.4

4مشروبات

.5

5التواصل االجتماعي

.6

6املوقع اإللكتروني

.7

7الرسائل القصيرة

النشاط

التكلفة

اإلجمالي

الميزانية القطاعية
أما النوع الثالث يف ميزانيات احلمالت االنتخابية يطلق عليه امليزانيات القطاعية .أي تقدير
النفقات وفق قطاعات األنشطة.

النشاط
.1

1املنشورات

.2

2املطبوعات

.3

3الالفتات

.4

4الصور
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تقدير النفقات لقطاع األغذية والمشروبات
النشاط

تقدير النفقات لقطاع اإلعالن
التكلفة

اإلجمالي

التكلفة

اإلجمالي

.1

1يف املؤمترات

.2

2يف الندوات

.3

3يف اللقاءات االنتخابية

.4

4يف يوم االنتخاب

.5

5يف منزل املرشح

التكلفة

اإلجمالي
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تقدير النفقات لألنشطة الرئيسية بالحملة
النشاط
.1

1املؤمترات

.2

2الندوات

.3

3اللقاءات مع الناخبني

.4

4البرنامج االنتخابي

.5

5الشعار االنتخابي

.6

6الزيارات اخلاصة لقادة الرأي

التكلفة

اإلجمالي

تقدير النفقات لفريق الحملة االنتخابية
النشاط
.1

1مكافأة مستشار احلملة

.2

2مكافأة مدير احلملة

.3

3مكافأة مديرو املناطق

.4

4مكافأة رؤساء القطاعات

.5

5مكافأة املسؤول اإلداري

.6

6مكافأة املسؤول املالي

.7

7مكافأة املسؤول اإلعالمي
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التكلفة

اإلجمالي

الفصل الثالث

القدرات التنظيمية والشخصية للمرشح
( دليل عمل تنفيذي للحملة االنتخابية )
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القدرات التنظيمية والشخصية للمرشح

وحتى ميكن صياغة خطوات محددة لتجميع اخلطوات التنظيمية والشخصية للمرشح فإنه ميكن
حتديد ذلك يف إطار اآلتي:
1

لعل أهم ما مييز جناح احلمالت االنتخابية هو جناحها يف القدرات التنظيمية والشخصية
للمرشح .فإذا نظرنا إلى خارطة القدرات التنظيمية؛ فإنه يقصد بها التأثيرات احملتملة من املرشح
على الناخبني؛ أي مدى عمق وقوة هذه التأثيرات بحيث جتعل الناخب مييل نفسياً إلى اختيار هذا
املرشح دون غيره.

ابدأ باختيار مدير بحيث للحملة بحيث يكون موثوقاً فيه ،وذو كفاءة يف االتصال مع الغير،
ومعروفاً لدى أبناء الدائرة بقدر اإلمكان .وعلى خلق وسمعة طيبة ألنه ممثل مباشر لك يف احلملة
االنتخابية .وتشاور مع مدير احلملة يف اختيار مستشار للحملة يتولى اإلعداد والتخطيط العلمي
للحملة ،وإمدادك بدراسات تقدير املوقف ،وتقييم أوضاع الناخبني دورياً من حيث التأييد أو
املعارضة.
2
يشرع مستشار احلملة ،ومديرها يف إعداد وثيقة " خطة احلملة االنتخابية " ،وذلك بعد توفير
كل املعلومات والبيانات الالزمة التي سيطلبها مستشار احلملة من حيث اخلارطة اجلغرافية،
والدميغرافية للناخبني ،وغيره من معلومات إعداد وثيقة اخلطة.

3
بعد املوافقة املبدئية على اخلطة يقدر املرشح االعتمادات املالية املتوفرة لديه ،ويتم عقد
اجتماعات ثالثية بني املرشح ،ومستشار احلملة ،ومديرها ،لإلعداد للميزانية التقديرية للحملة.
فالناخب أثناء فترة العملية االنتخابية ال تكون بينه وبني املرشح عالقة مباشرة ،وإمنا هناك الكثير
من العوامل الوسيطة أو ما يطلق عليها القدرات التنظيمية التي تشمل قادة الرأي ،والذين يلعبون
دوراً مؤثراً يف تغيير اجتاهات الناخبني ملا لهم من سمعة طيبة ،أو أثر قوي على مشاعر الناخبني،
خاصة إذا كان قادة الرأي العام من أصحاب العصبيات أو النفوذ .كما أن وسائل اإلعالم بكل
أنواعها التقليدية واحلديثة تؤثر على تغير دفة معدالت التصويت من مرشح إلى آخر حتى اليوم
األخير للحملة االنتخابية.
إن اإلعالم أصبح أحد الفاعلني األساسيني يف التطور السياسي بصفة عامة ،ويف العملية
االنتخابية بصفة خاصة .أما حطة الدعاية وما يرتبط بها من جناح احلملة االنتخابية فهي يطلق
عليها العامل املباشر يف جذب اصوات الناخبني ،ألنه إذا نظرنا إلى قادة الرأي أو وسائل اإلعالم
فإنها عوامل وسيطة؛ أي ال يستطيع املرشح أن يتحكم فيها بنسبة كاملة إذا ما حتكم يف مادته
اإلعالمية ،فإنه ال يستطيع أن يتحكم يف املواد اإلعالمية للمنافسني أو يف الشائعات االنتخابية التي
تنتشر يف وسائل اإلعالم.
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4
يقوم املرشح باالشتراك مع مستشار احلملة ،ومديرها يف عقد أول لقاء مع املؤيدين املوثوق فيهم
( األقارب – األصدقاء – اجليران – زمالء العمل ) ويف هذا اللقاء يستمع املرشح إلى آرائهم،
وأفكارهم ،ومالحظاتهم ،ويدون مدير احلملة ذلك ،متهيداً للتشاور بشأنه مع مستشار احلملة
الذي قد يرى تغيير بنود اخلطة ،أو متطلباتها يف ضوء ما مت االستماع إليه .واعلم أخي املرشح أن
املشورة الفنية من هؤالء األشخاص ستكون صادقة ألنهم أهلك ،وأصدقاؤك .حتى وإن طلبوا منك
عدم الترشح فادرس املوقف جيداً مع مستشار احلملة قبل أن تتخذ قرارك النهائي.
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5
يبدأ فريق احلملة يف تشكيل فريق احلملة ،بنا ًء على وثيقة " خطة احلملة " فيقوم باختيار رؤساء
املناطق ،ويعقد معهم اجتماعاً أولياً لتبادل الرأي واملشورة .ثم يعقد االجتماع التنفيذي مع مستشار
احلملة لشرح خطته االنتخابية.
6
يقوم رؤساء املناطق باختيار رؤساء قطاعات احلملة ،ويعقدوا معهم اجتماعاً أولياً ،ثم يعقد اجتماع
ثاني مع مدير احلملة ثم االجتماع التنفيذي مع مستشار احلملة لشرح خطط التحرك.
7
يقوم رئيس كل قطاع باختيار عناصر أو افراد فريق احلملة املعاون يف القطاع.

8
يختار مدير احلملة أو يعني مسؤوالً إدارياً لها ،ومسؤوالً ماليا ،ومسئوالً إعالمياً ومختصاً بوسائل
االتصال االجتماعي.

11
بناء الشعار االنتخابي للحملة بشرط أن يكون متوافقاً مع سيرتك الذاتية – صفات غيرك عن بقية
املرشحني – هدف سياسي خاص بك – صورتك الفوتوغرافية ).
12
تعرف على الناخبني يف بداية احلملة ،وأرسل رسائل قصيرة من خالل احلملة أخبرهم فيها
بترشحك ،والهدف من هذا الترشح .واطلب دعم الناخب ثم أرسل رسالة قصيرة ثانية بعنوان
" ملاذا تصوت لي؟ " ،ويتم صياغة هذه الرسالة بعناية ودقة بالغة يشارك فيها مستشار احلملة،
ومديرها ،وال مانع من االستعانة ببعض األصدقاء واألقارب.
13
ابدأ سريعاً بعد ذلك باللقاء مع قادة الرأي ،وأصحاب النفوذ والتأثير ،واجعل منهم شركاء يف إدارة
احلملة مثل تشكيل مجلس استشاري للحملة منهم أو من بعضهم ،واحرص على اللقاء الدوري
معهم ،وتبادل االتصاالت الهاتفية ولتجعل مدير حملتك يقوم بإرسال رسائل قصيرة ،وإلكترونية
بأسمائهم يعبرون فيها عن تأييدك للناخبني.

9
يقوم املرشح بتعيني مساعد شخص له أو أكثر من شخص يتولون إعداد قائمة املهام اليومية،
أو جدول املرشح اليومي ،بنا ًء على تعليمات مدير احلملة أو مستشارها .كما يقوم املساعدون
الشخصيون بالرد على الهواتف احملمولة للمرشح يف حال انشغاله بأي لقاءات ،أو اجتماعات
مع الناخبني ،ألنه حذار على املرشح عدم الرد على هواتفه ،أو ينشغل بالرد على الهواتف أثناء
اللقاءات مع الناخبني ،ألنك ستبدو يف نظرهم غير مبال لوجودهم أو أن الذي يتصل بك هو أكثر
أهمية منهم .فاحلرص كل احلرص على أن تظهر طوال مدة احلملة االنتخابية يف أفضل صورة
ممكنة ،ألن االنطباع الذهني الذي سيشكله الناخبون عنك هو األساس يف بناء الرابطة النفسية
االيجابية بينك وبني الناخب ،وهي من أهم العوامل التي ستجعل الناخب يصوت لك.
10

14
احرص على أن تكون رسائلك السياسية إلى الناخبني إيجابية ،ومتفائلة وأال تكون سلبية ،أو عابسة
أي مليئة باملشاكل .فمث ً
ال كان شعار مارتن لوثر كينج " لدي حلم " ،وكان شعار أوباما " نعم نستطيع
" ،وكان شعار كلينتون "يف قلبك تعرف أنني على صواب ".
15
كل قريب لك ،أو صديقك ،أو كل من تثق فيه ال تكتفي بأنه سيعطيك صوته يف االنتخابات .ولكل
كل واحد منهم عليه أن يسعى لضمان تأييد عشرة أصوات على األقل من الناخبني .ومن ثم
ستجعلهم جميعاً شركاء يف احلملة.

بناء البرنامج االنتخابي مبعرفة مستشار احلملة ومديرها بعد توفير كل املعلومات والبيانات
الالزمة لها.
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16
إذا لم يكن لديك املال الكايف لتمويل حملتك االنتخابية فاسأل نفسك:

يف حال إعداد أي خطاب انتخابي عليك أن تسأل نفسك:

هل أقاربي على استعداد لتمويل جزء من نفقات احلملة االنتخابية؟
هل هناك من يستطيع أن يدعمني مالياً من أصدقائي ،أو املؤيدين؟

ماذا تريد أن تقول؟
هل ميكن أن يهتم الناس مبا سأقوله؟
هل أنا واثق من أنني قادر على أن أقول ذلك؟ وأملك املعلومات الكافية التي تبرر ما أقوله؟
من هم املستهدفون ( املستمعون ) ملا سأقوله؟

17
احرص على أن تطلق نشاط حملتك بحدث كبير وقوي ،وأن حتشد فيه أكبر عدد ممكن من
الناخبني أو املواطنني بصفة عامة ألن هذا احلدث هو الذي سيبرز قوتك ،والناخب بصفة عامة
مييل إلى انتخاب املرشح القوي ويبتعد عن املرشح الضعيف .فمث ً
ال ال تبدأ أنشطتك بندوات وإمنا
ابدأها مبؤمترات يشارك فيها أعداد كبيرة من الناس .وبعد هذا احلدث احرص على أن تشارك
بفعالية وقوة يف املناسبات االجتماعية.
طباعة امللصقات بشرط أن تكون ذات كلمات قليلة ،وبسيطة ،وميكن قراءتها بسرعة وكذلك فهمها.
أي قم باتباع القاعدة االجنليزية  KISأي  Keep It Simpleأي ابقِ كل شيء بسيط.
19
أي نشاط ستقوم به ،أو تقوم به حملتك االنتخابية يجب أن يقيم يف إطار اجلدول التالي:
النشاط

الهدف منه

النتائج
املتوقعة

يف أي لقاء ،أو كلمة ،أو خطبة عليك أن تبدأ بطرح األفكار األساسية ملوضوع احلديث .وضع هذه
األفكار يف جمل مفيدة ،واضحة ،مفهومة.
24

18

األشخاص
املستهدفون

23

التكلفة

القرار النهائي

قبل أن تطرح أفكارك األساسية يف أي لقاء انتخابي ،أو خطاب ستلقيه ابدأ بفقرة مبتكرة ،أو
مدهشة بحيث تسيطر على اهتمامات الناس .مث ً
ال تبدأ بسرد قصة قصيرة لك تتعلق مبوضع
ً
خطبتك ،املهم أن تبدأ دائماً كالمك بأحاديث جتعل الناخبني يف أريحية معك .فمثال إذا أردت أن
تتحدث عن تطوير التعليم فيمكن أن تبدأ خطابك " قبل قدومي إليكم سألت ابني يف املدرسة وهو
بالصف السابع عن مدى فهمه ملناهج الدراسة ،فقلت له ماذا استنفذت حتى اآلن من الرياضة،
ومن دراسة اللغة العربية وبعد إجابات متعددة أدركت أن التعليم يف حاجة إلى تطوير" .وهذه
املقدمة يف اخلطاب تختلف عن مرشح آخر بدأ كالمه " أريد أن احتدث يف تطوير التعليم " .فاألول
أصغى إليه احلاضرون باهتمام ،ألنهم يريدون أن يستمعوا إلى نهاية قصة املرشح مع ابنه ،ويف ذات
الوقت فإنه أضفى مصداقية على حديثه عن التعليم.
25

20
احرص على عقد املؤمترات اخلاصة بوسائل اإلعالم يف الصباح ،حتى يتسنى للصحفيني إرسال
املادة اإلعالمية للطباعة لتظهر يف وسائل اإلعالم لي ً
ال.

يف نهاية أي لقاء انتخابي ،أو يف نهاية أي خطاب احرص دائماً على أن تكون النهاية قوية ألن ما
ستذكره يف النهاية هو أكثر الكلمات التي ستظل عالقة بأذهان الناخبني عندما يتركونك.

21
قبل كل لقاء انتخابي قم بعمل " بروفة " أمام أفراد أسرتك ،أو أمام املوثوق منهم وشجعهم على
طرح مختلف األسئلة التي قد تصادفك يف اللقاء االنتخابي.
88
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اخلطاب االنتخابي يتكون من:
1.1مقدمة غير تقليدية.

26

2.2أفكار رئيسية.

30
ماذا ميكن أن أفضل جلذب أكبر عدد من األصوات؟ سؤال يتم اإلجابة عليه من خالل تقدير
اجلدوى لنشاطات وخطط احلملة االنتخابية؟

3.3أفكار فرعية.

31

4.4ماقبل النهاية (مؤثرة)

احرص على أن الشعار االنتخابي يظل مرتبطاً بكل أفراد احلملة حتى اليوم األخير ،وأن يعمل
اجلميع على ترسيخه لدى الناخبني ألن الشعار هو التعبير املباشر ،واملوجز الذي يلخص أهدافك.
ومن ثم ميكن استخدامه كأداة لهتافات التأييد يف اللقاءات االنتخابية.

5.5النهاية (مدهشة)
واحرص على أال تتحدث من أوراق.

32

27
إذا كنت من األشخاص الذين يرتبكون عند احلديث من غير ورق .فليكن معك قصاصات صغيرة
تشتمل على اخلريطة العقلية ملا تريد أن تقوله.

اعلم أن البرنامج االنتخابي ،وخطاباتك السياسية وحدها ال تكفي لتحقيق تواصل ناجح وفعال.
فمضمون البرنامج أو آليات حتققه البد أن يدعمها آليات وأدوات إلقناع اآلخرين ،وأن تكون
مستمراً يف التواصل معهم .وعليك وأنت تشرح برنامجك أن تقدر جيداً من الذي يستمع إليك يف
هذه اللحظة .فإذا كانوا شباباً فلتتحدث مبا يشغلهم وبلغتهم ،وإذا كانوا كباراً فتحدث مبا يشغلهم
ومبا يعبر عن مشاكلهم وأمنياتهم .ولذلك اجلأ إلى التفضيالت النوعية ،أي خاطب الشباب
وحدهم ،وخاطب الكبار وحدهم ،وخاطب التجار وحدهم ،وخاطب املثقفني وهكذا دواليك.
33

تطوير التعليم

تطوير التعليم
28
يف أي لقاء انتخابي ،أو خطاب احرص على أن تلتفت بنظرك جلميع احلضور .فال تركز نظرك
على مجموعة معينة وميكن أن تطيل النظر إلى قادة الرأي.
29
اعلم أن املتحدث السيئ هو الذي يصرخ ويتحدث بصوت عال دائماً.
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اعلم أن كل كلمة ستقولها أثناء فترة الدعاية االنتخابية ستكون محسوبة عليك فأوزن ألفاظك،
وعباراتك وجملك واعلم أن لقاءاتك مع الناخبني ليس هدفها فقط شرح أفكارك أو التعبير عن
شخصيتك ،وإمنا هي باألساس إقناع الناخبني بك .فال تقم بإلقاء خطاب الستعراض مهاراتك
السياسية أو اللفظية ،ولكن اسأل نفسك دائماً هل ما قلته كان مقنعاً للغير؟
34
عليك أن جتلس إلى أحد خبراء أو علماء السياسة املتخصصني وتسأله اآلتي:
كيف توضع القوانني؟
كيف ميكن أن أبدي رأيي يف هذه القوانني؟
كيف يتم إعداد امليزانية العامة للدولة؟
ما معنى السياسة العامة ،وكيف توضع؟
ماذا لو اختلف املجلس مع السلطة التنفيذية؟
فهذه أسئلة خمس لها أهمية كبرى طوال مدة حملتك االنتخابية ،ألنك من خالل معرفتك باإلجابة
ستعرف أن هناك الكثير من األفكار أو التمنيات التي يجب حذفها وعدم ذكرها يف اللقاءات أو
اخلطب االنتخابية.
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35
اعلم أن القاعدة األساسية للعملية االنتخابية هو الناخب ،وهو املستهدف من كل اتصاالتك فاجعل
كالمك وخطاباتك ولقاءاتك تعبر عن الناخب ،أكثر بكثير مما تعبر عنك.

37
اعلم أن املوارد األساسية ألي حملة انتخابية هي :ناخبون مستهدفون

ولذلك وجه مواردك املالية احملدودة ،وكذلك وقتك احملدود إلى الناخبني الذين من األرجح أن
يصوتوا لك.
38
اعلم أنه ليس كل الناخبني سيذهبون يوم التصويت إلى صناديق االقتراع فاملزاج العام جلمهور
الناخبني هو أشبه بحركة عقارب الساعة .فمرة جتد لديهم احلماس للذهاب إلى صناديق االقتراع،
ومرة جتد لديهم فتور وضعف يف املشاركة يف االنتخابات .ودورك أنت وحملتك هو احلفاظ بقدر
اإلمكان على حماسة الناخبني للمشاركة يف االدالء بأصواتهم.
36
ما هي الصفات التي تود أن تضيفها إلى شخصيتك لتكون أكثر إقناعاً للناخبني؟
			
صاحب رؤية

محاور جيد

		
له قدرة على اإلقناع

مؤثر

صادق			

حاسم وقوي

			
محفز للناخبني

ذو تركيز وإصرار

هذه الصفات هي صفات القادة املؤثرين يف االنتخابات ،وفق تقديرات احلزب الدميقراطي
األمريكي ،وأنه من الضروري على املرشح أن يضيف هذه الصفات إلى شخصيته ،حتى ينجح يف
االنتخابات.
(للمزيد راجع األساليب واملهارات القيادية – .) NDI – 2000
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فإذا اجته رقاص الساعة إلى الرغبة يف التغيير كانت نسبة املشاركة ،والتحفيز لدى الناخبني أعلى؛
أي أنه ميكن أن تكون هناك بيئة داعمة للتحشيد االنتخابي ،أو املشاركة االنتخابية .يف حني أن بقاء
األوضاع على ما هي عليه ،وعدم الرغبة يف التغيير تؤدي إلى انخفاض نسبة املشاركة ،وتعتبر بيئة
غير داعمة للتحشيد االنتخابي ،أو جناح احلمالت االنتخابية.
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39
خريطة توزيع أنشطتك ،ومواردك االنتخابية ،وتنفيذ اجلزء األكبر من خططك االنتخابية.
تصنيفها ،وترتيبها

املناطق
مناطق ( أ )

مؤيدين بشدة

مناطق ( ب )

ناخبون ميكن إقناعهم بيسر وسهولة
ناخبون من املمكن إقناعهم إال أنهم يحتاجون
إلى بعض اجلهد ،واملزيد من موارد احلملة.

مناطق ( ج )
مناطق ( د )

محايدون وحركة املناورة االنتخابية يف
مناطقهم واسعة بينهم ،وبني خصومهم،
ويحتاجون إلى الوقت وموارد احلملة.

مناطق ( هـ )

مناطق دعم اخلصم ،وهي مناطق ال حتتاج
إلى موارد ،أو إمكانات احلملة ،واحلركة فيها
للتشويش فقط.

40
" خطة تقييم الذات "

لإلجابة على السؤال األخير يجب أن حتدد كم صوتاً تريد حتى حتقق النجاح ،وحلساب ذلك فإنه
ميكن استخدام اجلدول التالي:
مثال توضيحي:
عدد املقاعد يف
الدائرة
1
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600,000

58%
348,000

174,000
N +1
2

174,001

42
خطة حتليل الناخبني
إذا حددت اآلن عدد الناخبني املطلوبني لفوزك فلتكن استراتيجية احلملة مبنية على هذا العدد،
ومن ثم نبدأ مرحلة حتليل الناخبني.
جدول حتليل الناخبني:
عدد األصوات
التي يحتاج
إليها املرشح
للفوز

( خطة األسئلة العشرة ) هي واحدة من اخلطط التي ينبني عليها تقدير لقوة املرشح .ويقوم
بإجراء هذه اخلطة قيادات احلملة االنتخابية بالتعاون مع األصدقاء واألقارب .وهي تتلخص يف
اإلجابة على عدد من األسئلة:
1.1ما الذي أحسن فعله كمرشح؟
2.2ما الذي ميكن أن يعجب الناخبني يف املرشح؟
3.3ما الذي ال يوجب الناخبني يف املرشح؟
4.4ما الذي يجب أن أتفادي عمله ،ألنني ال أجيده وال أبرع فيه؟
5.5من هم احللفاء الذين ميكن االعتماد عليهم؟
6.6من هم املشكوك يف تأييدهم لي كمرشح؟
7.7ماذا يفعل خصومي من املرشحني اآلخرين؟
8.8ما هي نقاط قوة اخلصوم؟
9.9ما هي نقاط ضعف اخلصوم؟
1010كيف ميكن أن أجنح يف ضوء كل ذلك؟

الناخبون
املسجلون يف
الدائرة

معدل املشاركة
احملتمل

األصوات املطلوبة عدد األصوات
املطلوبة
للفوز مبقعد

عدد األصوات
التي ميكن
أن أنالها من
الناخبني

ما هي فئات
الناخبني؟

ما هي األنشطة
التي تؤثر فيهم

كيف أضمن
تأييدهم حتى
النهاية؟

43
بعد أن انتهينا من حتليل الناخبني علينا أن نقسم األصوات التي ميكن أن تنالها وفق اآلتي:
منطقة

أنواع الناخبني

1

المؤيدون بشدة

2

الناخب المتردد

3

الناخب الممكن إقناعه

4

ناخب غير ميال للخصم

عددهم
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إذن لديك ثالثة حتديات هي :ناخب متردد ،وناخب ميكن إقناعه ،وناخب غير ميال للخصم.
44
التحليل االستراتيجي يف احلملة:
• هل يعتبر حجم الناخبني يف املناطق ( ب  ،ح  ،ء ) كبير جدا؟

45
االتصاالت بالناخبني املستهدفني
تتعدد االتصاالت إال أنها ميكن أن تتضمن:
				
ملصقات والفتات
			
مناسبات اجتماعية

لقاءات عامة ،وخاصة
مؤمترات وندوات

• هل البيئة االنتخابية خاصة يف مناطق ( ب ) ( ج ) ( د ) دافعة إلى إحداث تغيير؟ أم أنها بيئة
تريد احلفاظ على األوضاع القائمة؟

				
لوحات إعالنية

مطويات ونشرات قصيرة للتوزيع

				
اتصاالت هاتفية

بريد إلكتروني ورسائل قصيرة

بناء على األسئلة السابقة نحدد حجم األنشطة يف كل منطقة:
ً

			
ظهور تلفزيوني أو إذاعي

بيانات صحفية

			
إعالنات يف الصحف

حمالت يف وسائل التواصل االجتماعي

			
ظهور مع قادة الرأي

مقاطع فيديو عبر االنترنت

• هل نضمن أعداد املؤيدين يف ( أ ) وأنهم جميعاً سيذهبون لإلدالء بأصواتهم؟

• عدد الناخبني يف املنطقة ( أ ) * عدد االتصاالت بالناخبني يف هذه املنطقة.
 50ناخباً *  50اتصاالً
• عدد الناخبني يف املنطقة ( ب ) * عدد االتصاالت بالناخبني يف هذه املنطقة.
 60ناخباً *  60اتصاالً
• عدد الناخبني يف املنطقة ( ج ) * عدد االتصاالت بالناخبني يف هذه املنطقة.
 40ناخباً *  40اتصاالً
إذن املطلوب إجراء  150اتصال = 50 + 60 + 40
اخلطوة الثانية
عدد أيام احلملة =  30يوماً
عدد االتصاالت واألنشطة اليومية =  5 = 30 / 150اتصاالت يومياً.
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46
كيف أعرف أن هذه الوسيلة أو تلك فعالة أو غير فعالة يتوقف ذلك على جمهور املستهدفني من
الناخبني .فإذا كان الناخبون من الشباب ،فعليك بوسائل التواصل االجتماعي ،إذا كان الناخبون
من السيدات ،فعليك بالظهور اإلذاعي والتلفزيوني أو اإلعالنات التلفزيونية .إذا كان جمهورك من
متوسطي العمر وكبار السن ،فعليك باللقاءات واملؤمترات والندوات.
فكل فئة عمرية وجنسية لها ما يناسبها من أدوات االتصال ،وهذا ما يطلق عليه التأثير الفعال،
والتأثير البطيء.
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واعلم أيها املرشح أنه لزيادة فعالية اتصاالتك مع الناخبني احرص على:
®كلما كانت وسيلة االتصال شخصية؛ أي تتحدث فيها مباشرة مع الناخب ،أو من خالل لقاءات
صغيرة ،كلما زادت فعالية وسيلة االتصال.
®يف مختلف بلدان العالم تعتبر خطة الطرق على األبواب؛ أي الطواف من بيت إل بيت ذات
تأثير أكبر ،ألن لقاء الناخبني يف بيوتهم يحقق أثر نفس مباشر يف إنشاء الرابطة النفسية بني
املرشح والناخب.
47
اختيار أي وسيلة من وسائل االتصال باآلخرين يتوقف أيضاً على عدة اعتبارات أخرى أهمها:
التكلفة املادية للوسيلة فعلى احلملة أن تقوم بتقدير تكلفتها.
عدد أفراد احلملة الذي حتتاجهم لتنفيذ التواصل مع الناخبني.
الوقت املتاح لتنفيذ ذلك.
التخطيط الناجح إلدارة وسيلة التواصل مع الناخبني.
قياس تأثيرها على الناخبني.

48
خطة " التحشيد ليوم االنتخاب " ثمانية مفاتيح:
كثير من الناخبني لن يذهب إلى صناديق االقتراع على الرغم من أن حملتك قامت بالعديد من
األنشطة من أجلهم.
ويسأل اجلميع ماذا حدث أين من وعدوا بتأييدنا؟
يف اإلطار العلمي لالنتخابات فإنه من الضروري أن يكون هناك حتشيد للناخبني سواء من خالل:
®املرور على منازل الناخبني بكثافة.
®تكثيف الرسائل القصيرة عبر األجهزة احملمولة.
®تكثيف توزيع املواد اإلعالمية يف األيام األخيرة للحملة االنتخابية.
®هل يحتاج الناخب لوسيلة انتقال إلى مركز االقتراع ،أو أي مساعدة كانت؟
®هل يعرف الناخب مركز االقتراع؟
®ماذا يحتاج الناخب من أوراق شخصية مثل بطاقة الهوية حتى يدلي بصوته؟

®هل لديه فسحة من الوقت لإلدالء بصوته ،وما هي األوقات التي سيكون فيها منشغ ً
ال والتي
يعجز فيها عن الوصول إلى مراكز االقتراع؟
®هل ميكن أن يذهب إلى مركز االقتراع دون انتظار لفترات طويلة؟
هذه هي الثمانية مفاتيح التي يجب على احلملة أن جتمعها بشأنها كل املعلومات والبيانات الالزمة،
ثم تقوم بإعداد جدول توزيع الناخبني على مراكز االقتراع ،وعلى مدار ساعات االقتراع.
جدول التحشيد االنتخابي

املنطقة

أسماء
الناخبني
املستهدفني

عدد من مت ساعة
االتصال بهم االتصال

اسم الشخص
املكلف من
احلملة

أ

بمتابعة الناخب

ب

يوم الحشد

ساعة
التصويت
املفترضة
للناخب

ج
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49
عليك أن تتذكر اآلتي:
رسالتك االنتخابية هي بيان قصير ،يبني للناخبني السبب الذي يدعوهم
للتصويت لك ،وال يصوتون للمرشحني اآلخرين.
إذا أردت أن تساهم يف حل مشكلة اإلسكان
فما هي الطريقة التي تنوي انتهاجها لتحقيق ذلك؟

والفرق بني البرنامج االنتخابي ،ورسالة احلملة ،والشعار االنتخابي يكمن يف اآلتي:

50

الرسالة االنتخابية الناجحة

خطة بناء اخلطاب االنتخابي
100

101

ضياغة اخلطاب االنتخابي

51
التعامل مع وسائل اإلعالم
من املهم التعامل مع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ،وعلى حملتك االنتخابية أن حتدد األنشطة
اإلعالمية الهادفة إلى تكثيف الدعاية االنتخابية للمرشح من خالل اجلدول التالي:
يوم النشاط

النشاط
املستهدف

الوسيلة
اإلعالمية

النتائج
املتوقعة

يوم االنتخاب
قبل أسبوع من االنتخاب
قبل أسبوعني
قبل (  )3أسابيع
قبل (  ) 4أسابيع من يوم االنتخاب
قبل (  ) 5أسابيع من يوم االنتخاب
بداية احلملة االنتخابية
102

103

المصادر والمراجع
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:المصادر والمراجع
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