
 

 تخطيط الحمالت: البحث
 شرح تفصيلي للمدربين

 
 :1شريحة 

 

وتعمل على تنفيذ خطة مقنعة، وتصيغ رسالة  ،الوقت في استهداف الناخبين تستثمرالحملة السياسية الناجحة هي تلك التي 
ير من المفاجآت إذ إن هناك الكث الناخبين. ولكنك ال يمكن أن تحصل على األصوات صدفة  هؤالء لالتصال مباشرة بمنطقية 

فريق العمل مسبق ا اجة ألن تستعد وتهيئ ومن ثم فأنت بح .يوم االنتخابحتى  اضربين الوقت الح نتحدث من التي يمكن أ
ي موقف. فعلى المرشح ومدير ديات والتعامل مع أيمكنك مواجهة التحبحيث من خالل التخطيط الشامل للحملة االنتخابية 

 خطة مكتوبة للحملة االنتخابية.لالنتهاء من وضع أن يعقدوا اجتماعا للتخطيط االستراتيجي يسيين الرئ المستشارينالحملة وكل 
عن  ةرجاخالفال يوجد استراتيجية على االطالق وتصبح الحملة متروكة للظروف  ،مكتوبةالخطة كن ، إن لم تالواقعأرض  فعلي

 .سيطرتك

عليك مجرد أن يكون لديك الخطة مكتوبة، . وب وجود لها على اطإطالقإن لم تكن الخطة مكتوبة فالوهي  –فالقاعدة بسيطة  
. ويجب أن تتعامل كل الحمالت االنتخابية بمرونة مع تتوقف على التنفيذفهي  مثل أي خطة ومثلها أن تتبعها بانضباط.
والبحث الذي تضمنته الخطة.  أخذ هذه التغييرات في االعتبار جيد ا ومقارنتها باالستراتيحية األصليةمع الظروف المتغيرة 

 البحث.عملية وهي  -االنتخابية خطة للحملةكتابة الخطوة األولى في عملية شدك هذا العرض حول ير س  
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مية البحث. ويجب أهاز كل الخطوات المتبعة لوضع خطة الحملة االنتخابية، وسيساعدك هذا في فهم بإيجأوال ، فلنستعرض 
 ن كل الخطوات التالية في خطتك:عليك أن تتأكد من تضمي

بحاجة طإجراء تقييم واقعي للبيئة السياسية التي ستخوض فيها إنك  ، حيثالالزم لإلعداد للحملة البحثأوال: إبدأ بإجراء 
صوات الالزمة للفوز. بخصوص عدد األ هدف استراتيجي للحملةوضع على ستساعدك المعلومات التي تجمعها و االنتخابات. 
أخذ بعين ا وأن ييجب أن يكون هذا الهدف واقعي  النصر. ومن ثم تحديد ما يجب القيام به لتحقيق ذلك بحاجة إلى لذا فأنت 

 موال والوقت.ي المتطوعين واألالمتمثلة فو االعتبار الموارد المتاحة لديك 

ين عن غيرهم من الناخبين الذين ن تقرر ما الذي يميز هؤالء الناخببمجرد أن تحدد عدد األصوات التي تحتاجها للفوز، عليك أ
 التعرف عليأو ببساطة "االستهداف" وتهدف هذه العملية إلى  باستهداف الناخبينتسمى هذه العملية و لن يدعموا مرشحك. 



ز جهود حملتك على هذه المجموعات من يتركيمكنك مرشحك حتى مع ستكون أكثر تجاوب ا مجموعات الناخبين التي غالب ا ما 
 الناخبين.

 ، وثاني افراداألموال و ى موارد الحملة الثمينة المتمثلة في الوقت واألأهمية االستهداف لسببين: أوال : عليك الحفاظ عل وترجع 
 لت في حاجة إلى اقناعهم بالتصويت لك.بين الذين ال ز تساعدك على إقناع الناخاالنتخابية كي  حملةلارسالة يجب أن تصيغ 

ليست برنامج المرشح وهي للناخبين أسباب ترشحك في االنتخابات واختيارهم لك دون خصومك.  رسالة الحملة هي التي توضح
 وليست ،نتخب، كما أنها ليست قائمة بالموضوعات التي سيعالجها المرشحالذي يضم خطط المرشح لما ينوي تنفيذه إذا ما ا  

 –على اقناع الناخبين  احسب قدرته –من رسالة الحملة كون جزء ا فكل هذه األشياء يمكن أن ت أو بالشعار البسيط. بالعبارة
تتكرر مرار ا وتكر ارا خالل الدعاية االنتخابية القناع فئات وف بسيطة سوهي عبارة  - ولكن يجب عدم الخلط بينها وبين الرسالة

 الذين تستهدفهم.الناخبين 

ولهذه  ،فراد واقناعهم بالتصويت لكعة الهائلة من األمو المجهذه الوسائل بالنسبة لك للتواصل مع سهل واآلن عليك اختيار أ
فغالب ا ن، بيالناختصل إلى صياغة رسالة عظيمة إن لم مغزي من ال يوجد أي فن تضع خطة اتصال بالناخبين. ، عليك أالغاية
 د المنظماتمن خالل أح -على سبيل المثال  –من مصادر مختلفة. إذا سمعوا  هيسمعونالناخبون بالشئ عندما  تنعيقما 
شاهدوا بعض المواد االنتخابية المقنعة و  ،بوابحمالت طرق األدى شاهدوك في إح، و هلية المحترمة أنك مرشح جيداأل

 المرشح ويعطونه أصواتهم.هذا ا ما سيتذكرون غالب  فمقالة مؤيدة لك في الصحف،  باطإضافة إلى قراءة

تنفيذ وسائل االتصال تعمل على االنتخابية المنظمة تنظيما جيد ا  الحملةف ،ويجب أال تكون وسائل االتصال هذه عشوائية 
 الرسالة في كل مرة منها. التأكد من بثميعها وعلى بالناخبين ج

، كيفية توصيل الرسالةوتوصلت إلى  ،وصياغة الرسالة ،واستهداف الجمهور ،وتحديد الهدف ،البحثاآلن قد انتهيت من 
فراد. في هذه وأوقت و أموال ن تعرف كلفة كل هذا من لذا عليك أط على أرض الواقع، يخطتال كل هذا تنفيذيجب أن تشرع في 

خرين المشتركين في ترفيين اآلعليك أن تراجع األدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرشح ومدير الحملة والمح ،الخطوة األخيرة
ا زمني   واالحتفاظ بهم في الحملة، كما أنك ستضع جدوال  . كما أنك ستبدأ في البحث عن طرق لتعيين متطوعين االنتخابية الحملة

 ستضع ميزانية الحملة وستحدد كيفية جمع األموال. تناقش ترتيب المواعيد، وأخير اسو للدعاية االنتخابية 

 :3شريحة 

فيها ستدير  التيالخاصة الموقف والظروف فهم بينما يمكن تطبيق بعض المبادئ األساسية على كل حملة، من األهمية بمكان 
الخطوة األولى هي البحث وهي نقطة البداية حيث تأخذ في االعتبار نقاط االختالف و . كامال  فهم ا حملتك االنتخابية 

وخصوصية كل حملة. فيجب أن تبدأ الخطوة األولى لوضع استراتيجية ناجحة بتقييم الوسط السياسي الذي ستخوض فيه 



الوقت  إذا استغللت ولكنمعرفة كل شئ عن دائرتك وخصومك والناخبين. ك ال تستطيع أبد ا صحيح أن. تقييم ا واقعي ا االنتخابات
الستعداد ا ثم لوضع استراتيجية جيدة ومن من جمع نوع المعلومات التي تحتاجه تتمكنس ،األولويات بوضوح كمة وحددتبح

وانفاق  الوقتوكيفية استغالل  المتطوعينمن كيفية االستفادة لك البحث ويوضح . األحداث التي تقع أثناء الحملةلمعظم 
 .الحملة. وتساعد عملية البحث على تحسين وتوجيه رسالة موالاأل

 سيعتمد عملك بأكلمه على التخمين. هبدون، و تكيفي استراتيج الثقةوتعمل عملية البحث على بناء 
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 :عندما تبدأ في كتابة خطة للحملةبقدر االمكان تمام ا دد من العوامل التي يجب استيعابها عناك ع

 ؟المطبقةوما هي القواعد االنتخابية  نوع االنتخاباتما  .1
 ؟خصائص الدائرةما هي  .2
 ؟في الدائرة سمات الناخبينما  .3

 ؟االنتخابات السابقةما الذي حدث في  .4
 ؟العوامل االساسية التي تؤثر على االنتخاباتما هي  .5

 ؟مرشحكدى ما هي نقاط القوة والضعف ل .6

 ؟جميعهم خصومكهي نقاط القوة والضعف لدى  ما .7

 وسنشرح كل نقطة من تلك النقاط بمزيد من التفصيل في الشرائح التالية

 .طإنهاء البحث زمني ا أن تضع حدا   –وحدك أو ضمن فريق تعمل سواء كنت  –من المهم و 

استخدام المعلومات التي لديك بالفعل  سيؤخرذا ه مزيد من المعلومات التي يمكنك جمعها ولكنما سيوجد الدائما  إذ إن
 مامك حتى يوم التصويت محدود.الوقت المتاح أفي حين أن  ،في وضع استراتيجتك

للحصول على البيانات  -إجراء هذا النوع من البحث عند  -كثر علمية وسائل أإلى  يتم اللجوءفي بعض الحاالت، قد 
المتاحة لديك وهل تستحق تقرر ما هي الموارد البؤرية. وستحتاج أن  مجموعاتعقد الأو  ،مثل استطالعات الرأي السياسية

 و كالهما.نفاق المال أإتكاليف الوقت أو 

 في تكلفة الحملة بأكملها ولذلك فلن يؤخذمقدار قد يتكلف إجراء استطالع رأي  ،المحليةابية الصغيرة ففي السباقات االنتخ 
من هذا  ءجز استهالك ، فيمكنك موال على الدعايةنفق الكثير من األبر حيث ت  األك االنتخابية أما في الحمالت االعتبار.

 ة أم ال.ناجحملة الحلمعرفة إذا كانت رسالة  الستطالع الرأي العامالمبلغ على البحوث 
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من جزء كبير حيث يعتمد  ية المتبعة،القواعد االنتخاب ا ومعرفةمن المهم أن تحدد أوال  نوع االنتخابات التي ستخوضه
؟ هل ستكون كثريةلالفوز أم لإلى أغلبية االصوات لللحصول هل انت بحاجة  فمثال ـ، االستراتيجية على هذه المعلومات.

غلبية المطلقة في نظام نظام األموجب عضاء باألثلت  بتخن  ي ،مصربمجلس الشعب ي فهناك انتخابات إعادة أم ال؟ ف
هذه القواعد واضحة ولكنك الزلت و اء من خالل نظام التمثيل النسبي )القائمة مغلقة(. عضا األنتخب ثلث، بينما ي  الجولتين

إن ف .تحتاج إلى تحديد استراتيجيتك بناء  على عدد المرشحين وقوتهم النسبية. وبالطبع عليك أن تجرى بحثك عن القوانين
في مذكرة توضح أهم النقاط  ةباكتل ام  محبو قد تحتاج إلى االستعانة بالحزب السياسي الذي تنتمي إليه أ ،كانت معقدة

 .و انتهاك القانون قد يقضي على حملتك قبل بدايتهافوات أي مواعيد نهائية أذلك أن القانون، 

 ن تأخذها بعين االعتبار عند بحث القوانين االنتخابية:يجب أهذه مجموعة من األسئلة التي 

 أم  افردي   امرشح  باعتبارك  اتاالنتخاب ستخوض هلف تخوضها ). ما هو نوع االنتخابات التي سو نوع االنتخابات
االنتخابات )هل تحتاج إلى بفوز لماذا يلزم ل، فردية التمثيل أم متعددة التمثيلهل الدوائر على قائمة الحزب، 

؟ هل ستخوض في هذا السباق االنتخابي المتنافس عليهاأكثرية بسيطة أم أغلبية األصوات( ما عدد المقاعد 
 أم على قائمة؟ النتخابات فردي اا

  ديم االوراق وما هي وراق الترشح، والموعد النهائي لتقديم أحول تق القانون االنتخابيماهي النصوص الواردة في
 د ا للمساهمات؟وهل يوجد ح اصة بتمويل الحمالت االنتخابيةخماهي القواعد الو ط الالزم توافرها للترشح؟ الشرو 

  قرار النتائج؟ هي الجهة المسئولة عن إدارة اال اللجنة االنتخابيةهل ألعضاء حزبك أو  هل يمكننتخابات وا 
صوات في األ هل يوجد سابقة بتزوير ؟تفويض من يمثلهم داخل لجنة االنتخابات المحلية او الوطنيةالمرشحين 

 هذه المنطقة؟
 ظيم الفعاليات أو الوسائل نتصقات و بالتغطية اطإعالمية؟ كيف ينظم القانون وضع الملالمتعلق القانون هو  ما

 االخرى من الظهور االعالمي؟
 تكون  صوات الناخبين لكيأهل يشترط بلوغ نسبة معينة من  علم ينص القانون فيما يتعلق بيوم التصويت؟

ما هي القواعد الخاصة بالدعاية االنتخابية يوم  متي يبدأ التصويت ومتى يتنهي؟االنتخابات صحيحة؟ 
 بالقرب من مكان االنتخاب؟بالدعاية االنتخابية هي القواعد المتعلقة  التصويت؟ ما
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معلومات عن الدائرة المكن من أكبر قدر مع بغي لك أن تبدأ في جم، ينقواعد االنتخابات االساسيةـبمجرد أن تتعرف على 
 .والناخبين

  اطق من تضمتي ستخوض االنتخابات بها؟ هل ؟ ما حجم الدائرة الللدائرة االنتخابية الجغرافيةالخصائص ما هي
م جبلية؟ ما هي أنواع المناطق التي يجب أن تغطيها أثتاء الحملة ية أريف أم حضر؟ هل االراضي مستو 



ييرات التي طرأت على سكان الدائرة غاالنتخابية؟ ما نوع المواصالت التي ستحتاجها أنت والناخبون؟ ماهي الت
 مؤخر ا؟

  من هم الالعبون المهمون في المنطقة؟ ما التي ستعمل فيه، علي سبيل المثال، السياسي المناخيجب أن تفهم 
الذين باستطاعتهم  قادة األعمال والمجتمع المدنيتحديد ليك مدى قوة األحزاب السياسية المختلفة في المنطقة؟ ع

 تيسير الحملة االنتخابية. ليأثر ا ع جتمعمدعم القادة المؤثرين في الير في الحملة. فغالبا ما يكون لالتأث
 المحلية؟ من هم  اإلعالمن على معلوماتهم؟ ما هي وسائل حصول الناخبي يةب عليك معرفة كيفجكما ي

؟ كيف سيتم تغطية االنتخابات االنتخابات لتغطية أحداثالمخصصة لهم ي المواعيد النهائية وما ه الصحفيون
، من المهم أن للصحافة تضع استراتيجية شاملة اختالف شاكلتهم؟ ولكيوكيف ترى الصحافة المرشحين على 

 .من المعلومات عن اطإعالمممكنة  يةيكون لديك أكبر كم
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 ك أن ويمكنعلى نتائج استطالعات الرأي على المستوى الوطني.  عن رسم خريطة لإلعالم بناء د األمثلةهذا أح
توضح أين يحصل الناخبون على معلوماتهم هي و . مثال   رتك فقطدائل، نطاق أصغرتقوم بالشئ ذاته على 

صميم خطة لالتصال ، يمكنك تلونها في المناطق المختلفة. وبناء على هذه المعلوماتووسائل اطإعالم التي يفض
 لى سبيل المثال فسوف.... ع هذه النتائج إذا نظرنا إلىفالناخبين. ب

مي لوكالة طيط اطإعالأن تعهد بعملية التخبوصي ي   ،ة للحمالت الكبريأما بالنسب .ام مواردكدباستخ يمكنك إجراء هذا النوع من البحث
 ترفة.مح أبحاث
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لك أن تحاول الحصول على أحدث وينبغي  .افظات مصر المختلفةمغرافية لمحيظهر الجدول المبين في هذه الشريحة الخصائص الدي
ا لكي تساعدك في صياغة رسالة الحملة طبق   قدر اطإمكان من الفئات الفرعية الديمغرافيةد عدكبر البيانات وتقسيم الناخبين على أ

ا من االهتمام التعليم والمدارس ومزيد  قليال  با مام  ، يبدى كبار السن اهتيل المثالبس فعلىموعة على حدا. لخصائص كل مج
عندما تحدد عدد كبار السن واألمهات الشابات وبذلك بالمعاشات. بالمدارس ويقل  الشابات فيزيد اهتمامهن أما االمهات ،المعاشاتب

تقييم إمكانية إدراجهم ضمن المجموعات المستهدفة في حملتك وأن تصيغ رسائل تمثل أهمية لهذه المجموعات  سيمكنكفي دائرتك، 
 المختلفة من الناخبين

 :9ة شريح

و األساس التي ستعتمد عليه الحق ا في ، وهذا هيمكن التعامل معهار إلى مجموعات أصغ في دائرتكالناخبين إلى تقسيم  ستحتاج
 تاج إلى أخذها في االعتبارات محددة من الناخبين. وما يلي مجموعة من األسئلة التي قد تحموعستهداف مجك التاستراتيجي عوض

  ن؟ المحتملي قائمة تشمل كل الناخبينملف بأسماء الناخبين أو الحصول على لحملتك تيح ا  هل 



  ؟ ما هي نسبة أو عدد االشخاص الذين يعيشون في المدن، وفي المناطق بينناخلل رافيغالتقسيم الجما هو
 ؟سرهابأ تضم األسرة الواحدة أو عائالتشقق ـو ؤالء الناخبون في منازل ؟ هل يعيش هالريفية أو في قري صغيرة

  ل ومستوى التعليم والمهن و عدالت الدخللناخبين؟ على سبيل المثال ما هي م التشكيل الديمغرافيما هو
 ويتسوقون ويلعبون؟ وأين يعمل هؤالء وع االجتماعي وغيرها؟لدينية والعمر والنواالنتماءات العرقية وا

   والناخبين الذين  ،ومؤيدي خصومك ،تضم هؤالء الذين يؤيدونك تقسيم الناخبين إلى مجموعاتا وعليك أيض
 م.تأمل في إقناعهم بأن يعطوك أصواته

 ن الذين تجمعهم سمات مشتركة في االهتمامات وقد يقوموا : قد يشترك الناخبو المؤيدين لك حدد قاعدة الناخبين
 .بالتصويت بنفس الطريقة

  :11ريحة ش

من الجهاز المركزي للتعبئة العامة السكان تعداد خاصة بلومات تستعين بمعأن  الكثافة السكانية في مصر. يمكنكه الخريطة هذتبين 
ضافة إلى استهداف باطإ -لهذا يمكن فدعم القرار لرسم خرائط لمناطق أصغر. و لمعلومات اومركز  ،رام، أو مركز األهواطإحصاء
 .ليغطوا كل منطقة الذين تحتاجه في تخصيص عدد المتطوعينأن يساعدك  -الناخبين 

 :11شريحة 

  المعلومات عن االنتخابات السابقة.ة بالنظر إلى بعض ادممات قيمة بخصوص االنتخابات القغالب ا ما يمكن التحصل على معلو 

من هم مرشحي و  ، وما هي نتائج االنتخابات؟من الذي خاض تلك االنتخابات لنفس المنصب في الدائرة •
ي االنتخابات السابقة؟ هل أدار داء المرشحين الذين لهم خلفية مشابهة ف؟ كيف كان أالذين نجحوا المعارضة

 ؟الة في الماضيعلة أم غير فخصومك حمالت فعا
حمالت فاعلة أم ارتكبوا أخطاء  أثرت على مستوى التأييد  المرشحون من نفس الحزب الذي تنتمى إليههل أدار  •

 الذي حظوا به؟
لتحقيق الفوز؟ قد تحتاج إلى  ةصوات الالزمعدد األكم للتصويت في الماضي؟  ذهبواكم عدد الناخبين الذين  •

 االساسية في هذه االنتخابات.للتنبؤ بنسبة إقبال الناخبين ونسبة الدعم لومات هذه المعاالستعانة ب
ساسية التي كانت تدور انت تشغل الدائرة أو البالد وما هي الموضوعات األالتي ك القضايا االساسيةما هي  •

 بشأنها المناظرات؟
، كما ستحتاج إلى هذا النوع من السابقة تاالنتخاباب مقارنةستساعدك هذه االسئلة على معرفة إمكانية زيادة الدعم 

سين تغييرها لتح ابقون واألشياء التي عليكاد منها المرشحون السالتي استف عناصر الناجحةالق ا عندما تحدد المعلومات الح
 عن المرشحين السابقين. أدائك

 :12ة الشريح



بين والحمالت السياسية شتى القضايا التي تهم الناخي اآلن علينا أن ننظر إلى العوامل المؤثرة في االنتخابات القادمة، وه
 األخرى في المنطقة. 

نهم غير مبالين، ا أم أهل يسوده التفاؤل أم التشاؤم؟ هل يبدى الناخبون اهتمام    -و المناخ السياسي العام ا هم •
 األمل؟ب م يشعرونهل تسيطر عليهم المخاوف أ

 وطنية التي تمثل أهمية للناخبين؟لية أو اطإقليمية أو الالمح القضاياما هي  •
 فز الناخبين للذهاب للتصويت؟ كيف تصف المزاج العام للناخبين؟سوف يحما الذي  •
 ؟ هل سيساعد المرشحون في السباقات االنتخابية األخرى حملتك أمفي نفس السباقن رو خاآل نحومرشالهم  من •

رى على ة منسقة؟ كيف ستؤثر الحمالت األخسيضرونها؟ هل يوجد أي فرصة للعمل مع الحمالت األخرى بطريق
السباق االنتخابي على س مي إليه والمرشحين اآلخرين في نفاالنتخابات؟ ستؤثر عالقتك مع الحزب الذي تنت

رسائل اآلخرين الذين سوف تنسق معهم أو على األقل مكملة لرسالة الحملة تكون ن استراتيجتك.لذلك ينبغي أ
 معها. ةتعارضغير م

 وما هي رسائلهم؟ ناخبون الذين يشكلون قاعدة دعمهمالسياسيون الرئيسيون؟ من هم ال نافسوكممن هم  •
 

 :13ة شريح

ئص الديمغرافية. على يوضح هذا المثال القضايا التي تمثل أهمية للناخبين مع تقسيم الناخبين حسب المنطقة والخصا
ات االولى بالنسبة للمرأة في األسكندرية، وهكذا فإن المعلومستلحظ أن قضية البطالة هي التي تحتل المرتبة  سبيل المثال،

 بينفي صياغة الرسالة واستهداف الناخعدك اسالتفصيلية مثل تلك المعلومة ست

 :14شريحة 

أثناء جلسة التخطيط  كمرشح م بأمانة نقاط القوة والضعف لدىقي  عليك أن ت  لذلك ، المرشحي االنتخابات هو أهم عامل ف 
ا أن تنظر إلى مرشحك من ياالستراتيج أنت وجه ا  هفما قد ترا ،خصمكة نظر وجه. وبينما تقوم بهذا التدريب عليك أيض 

 قلة خبرة.فكار جديدة قد يراه خصمك محمال  بأا ديد  ج

قد تحتاج  ؟و قد يستغلها أحد الخصومن تتعامل معها أيجب على الحملة أ حفي ماضي المرش ي أمور سلبيةهل يوجد أ 
المهني وأسرته ومناصبه السياسية  هوتعليمه وتاريخ ظيم المعلومات الخاصة بالمرشح إلى عدة أقسام مثل طفولتهإلى تن
على نقاط الضعف  فعندما تتعرف ي،في كل هذه النواح القوة والضعف اطنقي أن تنظر إلالمهم من توالها. و سبق و التي 

وجه للمرشح في مرحلة الحقة من ت  والرد على التهم التي قد  الحملة بصورة أفضل للتعامل معهاستستعد في وقت مبكر، 
خطاء الماضي وفوجئوا ت لرفضهم التعامل مع أروا االنتخاباير والكثير من المرشحين الذين خسالكثهناك إذ إن الحملة. 



سالة ر و  ةحجالناالشخصية بين قصة المرشح الربط ب قملهذه األخطاء بصورة مسيئة، لذلك ومهم صعندما تعرض خ
 .الحزب

؟ هل لدى مرشحك الحديث في السياساتيجيد وهل يجيد التعامل مع الناس و  مرشحك شبكة قوية من العالقات؟هل يمتلك 
أو بالسخط بالرضا إما حاول تحديد أحد مجموعات الناخبين التي تشعر  ؟التي قطعها من قبل بالوعود الوفاءتاريخ في 

يجب أن كما  .ه التي حققهااتز انجأهم إحدد للمرشح؟  ة أخرىعام تالسجأي سجل قضائي أو  هل يوجد؟ كمرشحنحو 
 اذبية الشخصية( عندما يتقابل مع الناس وأن يكون خطيبا لبق ا.اريزما )الجبالك يتمتع المرشح

ما هي الموارد المالية التي سيتسعين بها المرشح، هل هي أمواله  .جمع األموالأهم المهام الموكلة للمرشح هي من 
االموال على حساب الدعاية  في جمع ا طويال  ت  وق المرشحيقضى أال بان عليك أن تأخذ في الحس الخاصة أم أموال الحزب؟

ا لجمع د أكثر الطرق توفير  حاول أن تج اسي التي غالبا ما ستتبرع للحملة.حدد المنظمات أو لجان العمل السياالنتخابية. 
ومعدل المالية الت مدخالتدفق النقد للحملة بناء على  ضع مخططمحتملين، ثم من المساهمين ال كبر مبلغ من االموالأ

 فاقاالن

 :15شريحة 

فإن ، فإن الخطوة المنطقية التالية هي تكرار ذات العملية مع خصومك. د أن تحدد نقاط القوة والضعف لدى مرشحكر بمج
أنه نؤكد للمرة ثانية و بين الذين تنوى اجتذابهم. الناخأقوى المنافسين للفوز بوالء معرفة أيهم  كنت بصدد عدة خصوم، عليك

 . نقاط القوة والضعف عدة أقسام لمعرفة التي توصلت إليها في يمكنك تقسيم النتائج

تاج لمزيد من البحث لكي تتوصل ألسباب تدفع الناخبين األرجح ستحولن يبوح خصومك بمعلومات تخصهم فعلى 
هي عملية بحث افسين عملية إجراء البحث للتعرف عن المنأن مالتهم المرشحون وح يعتبريت ضدهم. وكثير ا ما بالتصو 

ط أنما االحيان هو إيجادأغلب يحدث في ما  ضى على حملة الخصم. قد يحدث هذا ولكنالتي ستق ىكبر ة العن الفضيح
دمه طإبراز أوجه التعارض م بالتصويت ضده أو قد تستخيت لك أبين إما بالتصو طإقناع الناخ سلوك يمكنك االستعانة بها

 تنتهى من صياغة رسالتك.بين حملتك وحملة خصمك عندما 

هناك فيه كثير من الحمالت االنتخابية هو التصريح بأنها ال تود شن حملة هجومية، ولكن خر الذي تقع أما الخطأ اآل .8
وبذل المجهود للتعرف على  ت الكافيفإن لم تستغرق الوق ا بين التعرف على خصمك وشن حملة هجومية.شاسع   افرق  

. ك وبينهمك وأن تبرز الفرق بينما سيقوله ويفعله خصل مقدرتك بأن تكون مهيئ اتتنازل عن  انت بهذالمعارضة فأ

نظام ا بحيث تتبع أن و ، الوثائقعليك إدراج مصادر  صمك يجب أن تكون غاية في التنظيم:خوعندما تقوم بدراسة 
 سهولة، فالتنظيم الجيد اآلن سيوفر الكثير من الوقت والطاقة الحق ا.يتيح لك الوصول إلى المعلومة ب

 



تعرف على  ا،يهم وتعليمهم ووظائفهم والمناصب التي تولوها سابق  لبحث في ماض: ثم أبدأ اصومك األقوياءالتعرف على خ
ان تستغل أخطاء خصومك ولكن  يمكنك. تخذوهااالمهمة التي أو القرارات ا أو االنتخابات الخطابات العامة التي أدلوا به

. حاول تلك الحمالتتهم وكيف يمولون ومك في حماليعتمد عليها خصحاول معرفة الموارد التي  حملة هجومية. تشنال 
 الشأن. يظون به مثل المنظمات األهلية واألفراد ذو ى مصادر الدعم األخرى الذي يحلالتعرف ع

 : 16شريحة 

التي  ملخصا بالمعلوماتبطريقة منظمة ثم اكتب  التفاصيلم هذه ث، اصنع كتيب ا يضالبح بعد االنتهاء من جمع نتائج
الية من تخطيط طوات التوخطة الحملة المكتوبة. ومن هنا سوف تنتقل إلى الخ ية الحملةدم أساسا الستراتيجستخسوف ت  

وخطة االتصال  ،غة رسالة الحملة، وصيادف، وتحديد الجمهور المستهملةتحديد أهداف الح الحملة االنتخابية أال وهي
العروض األخرى  العثور على يمكنككما ملتك. بالناخبين. مع االنتهاء من كل هذه الخطوات يمكن الشروع في تنفيذ ح

 االنتخابية. للحملةة بالمعهد الديمقراطي الوطني التي تشرح كل خطوة من الخطوات للتخطيط الخاص

 


