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مقدمة

إّن إيجاد املوارد املالية واملادية والبشرية التي يحتاج إليها حزبك السياسي أو فريق حملتك االنتخابية يثير 

حتديات جّمة. لذلك، يعمل معظم املرشحني واألحزاب جاهدين على جمع مصادر القوة الالزمة لهم، خاصًة 

في سنة انتخابية، حيث يشتّد الطلب على املوارد.

بالنسبة إلى املرشحني، يكشف جمع التبرعات ألهداف سياسية عن مهارة ترفع رصيدهم في نظر قادة 

أحزابهم، ومتكّنهم من تنظيم حمالت انتخابية قوية، والتأثير على قادة الرأي، والتواصل مع عدد أكبر من 

الناخبني. أما األحزاب السياسية، فترى في جمع التبرعات مهارة ضرورية، ال خلوض معارك انتخابية من موقع 

قوة وحسب، بل لالستثمار في تطويرها وإمنائها في السنوات الفاصلة بني انتخابات وأخرى.

ال يكتفي املرشح واحلزب السياسي الناجح باكتساب مهارة جمع التبرعات وحسب، بل يعرف أيضاً كيف 

املادية  السلع  أو  اخلدمات  لتقدمي  إيجاد مناصرين مستعدين  يعني  مما  املوارد،  أخرى من  أنواع  ويدير  يحصد 

عوض األموال، وكذلك استقطاب متطوعني يعرضون مهاراتهم وأتعابهم دون أي مقابل.  

 

تتوّسع هذه الوحدة في املهارات والتقنيات املطلوبة الستقطاب املوارد وإدارتها، مستعرضًة املواضيع التالية:

1.   مختلف أشكال الدعم

2.   قواعد جمع التبرعات ألهداف سياسية

3.   دور جامع التبرعات

4.   حتديد املانحني احملتملني

5.   أدوات وتقنيات جمع التبرعات

6.   املوارد مقابل العائدات

7.   فّن طلب املساهمة
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مختلف أشكال الدعم

في النظام الدميقراطي، إّن املرشح أو احلزب السياسي الذي يفوز في االنتخابات هو من يحظى بأكبر قدر من 

الدعم من الناخبني على شكل أصوات.

إال أّن األصوات ما هي إال أحد أشكال الدعم الالزمة للحمالت. برأيك، ما أشكال الدعم األخرى التي يقدمها 

األشخاص إلى احلمالت أو األحزاب؟ عّدد قدر ما تشاء من أشكال الدعم التي تخطر في بالك:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو  احلملة  فريق  ينّظمه  أي نشاط  ما تقتصر على حضور  للغاية، غالباً  الدعم بخطوة بسيطة  بناء  يبدأ 

املرشح، لالنتقال بعدها إلى خطوات أهم شأناً. عاين املراحل املتعاقبة أدناه:

سّلم املشاركة

في هذه احلالة، ينخرط املناصر في حزب سياسي أو حملة، مبجرد اإلقدام على التصويت، ثم يفّعل مشاركته 

عملهم  مسيرة  واحلمالت  السياسية  األحزاب  في  كُثُر  ناشطون  بدأ  هكذا  الحقة.  مرحلة  في  تدريجياً 

السياسي، قبل أن يزيد التزامهم بها.

يقدم الفرد أي شكل من أشكال الدعم إلى حزب سياسي، أو مرشح، أو حملة معّينة، لسبيني رئيسيني:

يقدم الدعم رغبًة منه

يقدم الدعم بناًء على طلب أحدهم

يتولى فريق احلملة مهمة حتديِد األشخاص الذين يدعمون املرشح، أو سيصوتون له، ثم تشجيِعهم على 

صعود سّلم املشاركة، معززاً مستوى الدعم وااللتزام لديهم. وبذلك، تؤّمن احلملة املتطوعني، كما املوارد 

املادية واملالية الالزمة لها.

حضور نشاط 

معني

إخبار أفراد 

العائلة 

واألصدقاء 

عن احلملة

تقدمي 

املساعدة 

إلى مكتب 

احلملة

الطواف 

التماساً 

لألصوات

استضافة 

نشاط معني

تقدمي 

مساهمة 

مالية

.1

.2
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قواعد جمع التبرعات ألهداف سياسية

تشيع عدة أفكار خاطئة حول سبل جمع التبرعات ألهداف سياسية. لذلك، من الضروري إيضاح هذه األفكار 

اخلاطئة، أو »خرافات جمع التبرعات ألهداف سياسية« قبل الغوص في الوسائل الفعلية جلمع التبرعات. 

 

يطالعك في ما يلي بعض األحجية حول جمع التبرعات ألهداف سياسية. ففي اجلانب األمين من الصفحة 

تَِرد أقوال غير صحيحة عن جمع التبرعات، بينما تظهر في اجلانب األيسر صور ترمز إلى هذه األقوال. طابق 

بالصورة  األمين  اجلانب  في  القول  يربط  خطاً  راسماً  إليها،  ترمز  التي  التبرعات  خرافة جمع  مع  كل صورة 

املناسبة في اجلانب األيسر.

ال يتبرع إال األثرياء للمرشحني السياسيني. 

إذا طلبُت املال من أحدهم، سأثير غضبه.

جمع التبرعات هو مسألة مال ال أكثر.

قلما يهمني القانون ما دام األمر سيبقى سراً.

جمع التبرعات هو أشبه بالتسول أو عمل مخٍز.

ال حاجة للسعي وراء املانحني؛ هم سيأتون إلينا!

إذا كانت هذه اخلرافات الشائعة حول جمع التبرعات غير صحيحة، فما الصحيح إذاً؟ ثمة قواعد وحقائق 

هامة يجب مراعاتها عند البحث في آلية تزويد حزبك مبوارد جديدة.
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احلقيقةاخلرافة

ال يتبرع إال األثرياء 

للمرشحني السياسيني.

ليس األثرياء وحدهم الذين يبدون رغبة في منح األموال ألهداف 

سياسية.

في عدة بلدان، يتبرع األشخاص األقل دخالً بأعلى نسبة من إيراداتهم.

ميكن جمع مبلغ مالي ضخم بتبرعات صغيرة.

إذا طلبُت املال من 

أحدهم، سأثير غضبه.

نخشى أحياناً أن يشعر أحدهم باإلهانة إذا سألناه املساهمة في حزبنا 

السياسي أو حملتنا، أو نعتبر أنفسنا ملزمني بأن نؤدّي له خدمة مقابل 

املساهمة التي قّدمها.   

في الواقع، حني تطلب من أحدهم املساهمة في حزبك، إمنا تطلب منه 

القيام بدور قيادي، أو بدعم الرؤيا التي يرسمها حزبك أو فريق حملتك 

للبلد واملستقبل. غالباً ما يشعر هذا الشخص بالفخر حينما يُطلب 

منه أداء هذا الدور.

جمع التبرعات هو مسألة 

مال ال أكثر.

املال مهم، إمنا ليس األهم.

إذا كان أحد املناصرين يعجز عن تقدمي املال، فيجوز أن يتسنّى له توفير 

مكتب، أو لوازم مكتبية، أو أجهزة كمبيوتر، أو خدمات الطباعة، أو 

مكيفات هوائية، أو خدمة اإلنترنت، أو وسائل النقل، أو لوازم احلّمام، أو 

املأكوالت واملشروبات، إلخ، أو استضافة أحد نشاطات احلزب أو املرشحني.

قلما يهمني  القانون ما 

دام األمر سيبقى سراً.

يشكّك الناخبون بالعالقة القائمة بني املال والعمل السياسي، 

وبصراحة، األجدى بهم أن يفعلوا.

يجب أن يّتسم كل عمل تقوم به، بصفتك جامع تبرعات ألهداف 

سياسية، بطابع قانوني وأخالقي.

إّطلع على القانون مستعِلماً عن اآلتي: من يقدم تبرعات، كم يقدم، 

متى، وما املبلغ الذي يجب اإلفصاح عنه. في ظّل غياب القانون أو عدم 

وضوحه، حدد معاييرك اخلاصة على أسس نزيهة، وتقّيد بها.  

إسأل نفسك دوماً: كيف أشعر لو علمت الصحف بهذا اخلبر )أو علمت 

أمي مبا حصل(؟
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جمع التبرعات هو أشبه 

بالتسول أو عمل مخٍز.

ليس جمع التبرعات ضرباً من التسول واالستجداء، وال يجوز اعتباره عمالً 

مثيراً للخزي أو اخلجل.

يشكّل جمع التبرعات ألهداف سياسية شكالً من أشكال التسويق 

املتخصص الذي يربط رؤيا احلزب بأفراد يرغبون في جتسيد هذه الرؤيا 

وحتقيقها.  

يتمحور جمع األموال لدعم العمل السياسي حول تشجيع األشخاص 

على املشاركة في األحداث السياسية التي تؤثّر على كل مكونات 

اجملتمع. لذلك، ال يجوز اعتبار الطلب منهم توسيع استثمارهم في 

املستقبل السياسي لبالدهم مسألة محرجة أو مربكة، إمنا مبعث فخر 

لهم.

ال حاجة للسعي وراء 

املانحني؛ هم سيأتون 

إلينا!

قلما جتد األموال سبيلها إلى فريق حملتك من تلقاء ذاتها.

يتطلب هذا النوع من التسويق املتخصص األبحاث والتوعية لتحديد 

اجلهات املانحة احملتملة، والتواصل معها مباشرة.

السبيل الوحيد جلمع التبرعات هو الطلب من هذه اجلهات املساهمة 

بها!
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دور جامع التبرعات

ليست مسألة جمع التبرعات مسألة مال وحسب، بل يؤدي جامع التبرعات دوراً بارزاً في حتديد مصادر الدعم 

التي ميكن أن يحصل عليها فريق احلملة أو احلزب، وسبل إبالغ املناصرين مبدى أهمية مشاركتهم في احلملة، 

ومساهمتهم القّيمة. يساعد هذا النوع من التواصل الفريق أو احلزب على االنطالق من القاعدة الشعبية.  

إال أّن مهمة جامع التبرعات ال تقتصر على رصد مصادر التمويل واملساهمات العينية وحسب، )رغم أهمية 

هذا الشقّ من عمله(، إمنا يساعد األحزاب السياسية، واملرشحني، ومنّظمي احلمالت، على تعزيز قدراتهم 

في مجال التماس الدعم.

غنيٌّ عن القول إّن احلزب السياسي أو فريق احلملة الذي تخونه القدرة على الطلب يحّد من إمكانيات الدعم 

التي يحصل عليها. لذلك، يتولى جامع التبرعات عدة وظائف بارزة في احلملة، إذ يقوم مقام:

وسيط يربط مصالح اجلهات املانحة بحاجات احلملة

سفير ميثّل الوجه اإلعالني للحملة أو احلزب

موظف تسويق يؤدي دور مندوب مبيعات، ويروّج لفوائد دعم احلزب أو احلملة

التنظيم يجد طريقًة لتشجيع املناصرين من مختلف املستويات، على االستثمار في  مسؤول عن 

احلملة

باحث يتحرّى عن أماكن تواجد املناصرين واملستثمرين

أو احلزب،  املالي الذي يتوقع أن يجمعه فريق احلملة  واضع اخلطط يضع خطة مفصلة بشأن املبلغ 

وسبل جمعه )االستراتيجية(، والكلفة املترتبة على جمعه )امليزانية(، والفترة املتوقعة جلمعه )اجلدول 

الزمني(

مدير مالي يساعد فريق احلملة على إقامة نوع من التوازن بني ما يطمح إلى إجنازه وما يقوى فعلياً 

على إجنازه

قد يكون جامع التبرعات متطوعاً أو مساعداً جديراً بالثقة، أو عضواً من أعضاء الفريق يتقاضى أجراً. ولكن، 

أياً كانت صفته، فهو يشكّل جزءاً هاماً من هذا الفريق. 

إذا كانت مهمة جامع التبرعات تتمحور حول التفتيش عن مناصرين محتملني، وتشجيهم، وإحياء مناسبات 

وما شابهها من نشاطات حلشد التبرعات، ومواصلة العمل مع املانحني، يبقى املرشح أو قائد احلزب، في 

مطلق األحوال، أكثر شخص مؤّهل للتقدم شخصياً بطلب الدعم.  
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رصد املانحني احملتملني

تسعى عملية جمع التبرعات ألهداف سياسية إلى إطالع املانحني احملتملني بكل وضوح ودقة على 

كيفية مشاركتهم في جتسيد الرؤيا التي يحددها فريق حملتك أو حزبك، وكيفية دعم اجلهود اآليلة 

إلى حتقيقها. وبالتالي، حني يتشارك املانحون معك بهذه الرؤيا، وتتنامى لديهم رغبة في حتقيق اإلجنازات 

املوعود بها للبلد أو ألبناء مجتمعهم، يسهل عليهم أن يربطوا حاجاتهم اخلاصة بصحة متويل فريق احلملة 

أو احلزب. فأين جتد هؤالء األشخاص؟

اخلطوة األولى: قم بالعصف الذهني

أو  احلزب،  معهم  يتشارك  الذين  األفراد  أو  املنظمات  بتحديد  احملتملني   املانحني  عن  البحث  مسيرة  تبدأ 

مرشحوه، القيم أو املُثُل العليا أو الرؤيا أو املواقف ذاتها. سيفاجئك مدى سهولة القيام بهذه اخلطوة، التي 

تبدأ بعملية العصف الذهني، أي جمع املعلومات بعد التفكير ملياً في بعض األسئلة واألفكار املتعلقة 

بهوية املانحني احملتملني.

أطرح على املرشح واملسؤول احلزبي االسئلة الواردة أدناه.

من يعرفك؟ من يرضى عنك؟

ما القضايا التي تدافع عنها؟ ومن غيرك يؤمن بأهميتها؟

ما هي إجنازاتك املهنية التي تثير اهتمام اآلخرين أو تؤثّر فيهم؟

ما هي إجنازاتك الشخصية التي تثير اهتمام اآلخرين أو تؤثّر فيهم؟

من هم حلفاؤك السياسيون؟

ما املنظمات التي تنتسب إليها؟

من هم قادة اجملتمع احمللي الذين يؤيّدون عملك؟

ما الروابط العائلية التي تفيد منها عند جمع التبرعات؟

أِضف إلى هذه األسئلة أداةَ العصف الذهني الواردة في الرسم البياني أدناه. فيستعرض هذا الرسم1 الفئات 

التي يتوزع عليها معظم املانحني مبدئياً: 

1    يستند هذا الرسم إلى املصدر:
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أصحاب النفوذ

املانحون الناقمون

القيادات

أصحاب العقيدة والرأي

املعارف الشخصية

املرشحون 

وقادة احلزب

يتعنّي على املرشحني وقادة احلزب أن يقدموا شخصياً مساهمة مالية املرشحون وقادة احلزب

إلى حملتهم أو احلزب على التوالي. 

يصعب عليهم إقناع اآلخرين بضرورة تقدمي مساهمات إذا لم يقوموا 

باملثل.

يتعنّي على املرشحني وقادة احلزب أن يبحثوا ضمن دائرة معارفهم اخلاصة، املعارف الشخصية

مبن فيهم أفراد عائالتهم، وأصدقاؤهم، وزمالؤهم املقربون في العمل، 

لرصد املانحني احملتملني.

يتمنّى هؤالء األشخاص جناح املرشح أو قائد احلزب، لعالقتهم الشخصية  

به. 

رسالة حملة جمع التبرعات: »مساهمتكم مهمة بالنسبة لي«.

يتبنّي من الرسم البياني أّن املانحني يتوزعون على ست فئات أساسية، وهي:
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يتبنّي من السهمني الزرقاوين على جانبي الرسم البياني أنه يلزمك املزيد من الوقت واجلهد لتوطيد 

العالقة مع كل فئة من فئات املانحني، كلما تقدمت صعوداً من عمق الدائرة إلى اخلارج. 

تضم هذه الفئة املانحني الذين يشاركون حزبك، أو مرشحيه، القضايا أصحاب العقيدة والرأي

ذاتها، أو يدافعون عن اآلراء ذاتها.

يجوز أن يندرج حتت هذه الفئة األشخاص الذين يتشاركون اخلصائص 

التراثية أو اخللفية ذاتها، أو اجلماعة احمللية.

رسالة حملة جمع التبرعات: »نحن نتشارك القيم والرؤيا ذاتها«.

غالباً ما يقف قادة اجملتمع احمللي، حتى البعيدين منهم عن الساحة القيادات

السياسية، إلى جانبك، إذا شعروا بأنك ستكون خير ممثل الحتياجات هذا 

اجملتمع. 

فكّر ملياً في قادة القطاعات املدنية، أو األكادميية، أو الدينية، أو قطاع 

األعمال، الذين قد يرغبون في دعم القيادات السياسية التي تعمل خلير 

هذه القطاعات أيضاً. 

رسالة حملة جمع التبرعات: »نتطلع إلى حتقيق األهداف ذاتها لهذه 

اجلماعة«.

قد ال يرضى بعض املانحني كثيراً عن حزبك أو مرشحك. ولكن، مبا أنهم املانحون الناقمون

يشعرون باستياء أكبر جتاه احلزب أو املرشح الذي تخوض املعركة ضده، 

فيريدون أن يضمنوا وجودك في موقع قوة إلحلاق الهزمية بخصمك. 

رسالة حملة جمع التبرعات: »نحن أقوياء؛ وميكننا خوض املعركة ضدهم«.

يرغب عدة مانحني في توطيد عالقاتهم بأي طرف سيتولى مقاليد أصحاب النفوذ

السلطة، طمعاً بحماية مصاحلهم اخلاصة إلى حد كبير.

يربطون مصاحلهم بااللتزامات العامة التي تتعّهد بها، كفريق حملة أو 

مرشح.

يعمد األشخاص أو املنظمات في هذه الدائرة بوجه عام إلى تقدمي 

مساهماتهم في مرحلة متأخرة من احلملة االنتخابية، بانتظار معرفة 

إلى أي مرشح متيل الدفة. 

رسالة حملة جمع التبرعات: »سيكون النصر حليفنا، ونتفهم 

مشاكلكم«.
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اخلطوة الثانية: أِعّد الئحة باملانحني احملتملني

عند القيام بتمرين العصف الذهني لتحديد املانحني احملتملني، بادر إلى إعداد قائمة باملنظمات واألشخاص 

الذين يخطرون في بالك عند مناقشة األسئلة الورادة أدناه، واإلجابة عنها، مضّمناً إياها أسماءهم ومعلومات 

عن وسائل االتصال بهم. من املفيد جداً أن تطلب من قادة احلزب واملرشحني حضور جلسات العصف الذهني 

أو التخطيط، مزودين مبلف البيانات ذات الصلة وبالئحة معارفهم، مبا فيها: 

جداول العمل احلالية والسابقة، أو دفتر اليوميات، أو برنامج األعمال اليومية

قائمة بأرقام الهواتف اخللوية 

قائمة أعضاء املؤسسات املهنية

قائمة املوظفني أو أعضاء فريق العمل

سجل »رولودكس« أو دفتر العناوين

أعضاء النوادي

الئحة عناوين البريد اإللكتروني

أسماء أفراد العائلة

كن واضحاً وشامالً قدر اإلمكان عند جمع هذه املعلومات كلها، متوخياً كتابة األسماء بشكل صحيح؛ 

ومحدداً أنسب طريقة للتوجه إلى األشخاص، وأفضل وسيلة لالتصال بكل شخص وارد اسمه في الالئحة. 

اخلطوة الثالثة: حّدد املبلغ املناسب أن تطلبه

فور االنتهاء من إعداد الئحة رئيسية باملانحني احملتملني، يجدر بك أن تتحرّى في املرحلة التالية عن نوعية 

)وكمية( املساهمة التي تطلبها من كل شخص، وعن أفضل وسيلة للتقدم بطلبك.

يتوزع املانحون مبدئياً على ثالث فئات، تبعاً للمبلغ العام الذي يجوز أن تطلبه منهم، بحسب اعتقادك:

وهم من تطلب منهم قدراً قليالً من املال أو املوارد املادية

وهم من تطلب منهم قدراً متوسطاً من املال أو املوارد املادية

وهم من تطلب منهم قدراً كبيراً من املال أو املوارد املادية

يبقى املبلغ املالي الذي تطلب من كل فئة املساهمة به مرهوناً باألوضاع االقتصادية احمللية، وحجم اإليرادات، 

ومدى شيوع ثقافة املَِنح املقدمة ألهداف سياسية التي يستغرق انتشارها وقتاً طويالً. فكّر ملياً بكل عامل 

من هذه العوامل، محدداً مبلغاً معّيناً لكل فئة من فئات املانحني، أو مبلغاً معّيناً ستطلب من كل  شخص 

مدرج على الئحتك املساهمة به. 

أصحاب املَِنح الصغيرة 

أصحاب املَِنح املتوسطة

أصحاب املَِنح الكبيرة
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ال تستخّف مبفعول املَِنح املتواضعة. وال تنَس أّن األشخاص الذين يساهمون مببلغ صغير في حملتك هم  أيضاً 

يستثمرون في جناحك؛ وسيوصوتون لك، مستدرجني آخرين رمبا للقيام باملثل. فاملنح املتواضعة املتراكمة 

جتمع مبلغاً كبيراً، وتظّهر الدعم الشعبي بطريقٍة تعجز عنها املنح الضخمة. افترض على سبيل املثال أّن 

املرشح )أ( جمع مبلغ 5 آالف دوالر أميركي من مانحني اثنني، بينما حصل املرشح )ب( على مبلغ 3500 دوالر 

من 200 مانح. صحيٌح أّن املرشح األول كسب مبلغاً أكبر، ولكّن الثاني حصد بالطبع دعماً أكبر.  

النشاط 1: حتديد املانحني احملتملني

إستخدم املعلومات املتوافرة لديك إلعداد الئحة باملانحني احملتملني، مصنّفاً كالً منهم ضمن فئة أصحاب 

املَِنح الصغيرة، أو املتوسطة، أو الكبيرة، بناًء على املعلومات التي حصلت عليها.  

قيمة املساهمة احملتملة                          اإلسم      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أدوات وتقنيات جمع التبرعات

تشير أدوات وتقنيات جمع التبرعات إلى النشاطات والوسائل التي يلجأ إليها املرشحون واألحزاب السياسية 

اجلوائز،  لتوزيع  عشاء  وتنظيم  العلني،  واملزاد  اليانصيب،  وبيع  العضوية،  رسوم  مثالً  فتشمل  املال.  جلمع 

وتنظيم مؤمترات، ومسيرات برعاية جهات معّينة، وما إليها.

تتوافر أدوات ال تُعد وال حُتصى جلمع التبرعات. ال بل يتبنّى عدد من األحزاب السياسية واملرشحني مقاربات 

مبتكرة للغاية عند جمع املال. ولكن، يجدر بك أن تختار مقاربتك وفقاً لفعاليتها )قارِن حجم اجلهد الذي 

ستبذله بقيمة املبلغ املالي الذي ستحصده(، ومدى جناحها في استمالة مانحيك احملتملني.  

غير  املنظمات  تشمل  فقد  علمك.  حّد  على  املال،  جمع  إلى  باستمرار  حتتاج  التي  املنظمات  استعرض 

احلكومية احمللية، واملؤسسات اخليرية، واملؤسسات الدينية، واملدارس، والتنظيمات السياسية األخرى، وما 

شابهها. كيف تتدبّر أمرها جلمع املال؟ وما الوسائل التي تعتمدها لهذه الغاية؟ وإذا كنت في املاضي قد 

اضطررَت إلى جمع مبلغ من املال لهدف معنّي، فكيف تدبرت أمرك؟ 

أِعّد الئحة بجميع تقنيات جمع املال التي تخطر في بالك:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقنيات جمع املال

تشمل تقنيات جمع املال املتعارف عليها ما يلي:

في املزاد العلني، يعرض املنّظمون بيع مجموعة قّيمة من مقتنيات تبرع بها أشخاص، 

كقطع فنية، أو مالبس، أو عشاء في مطعم فخم، أو إقامة في فندق، وما شابهها، داعني 

املانحني احملتملني إلى املزايدة على سعرها في معرض حفل أو عشاء ينّظم لهذا الغاية. 

البيع باملزاد 

العلني
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أو فريق احلملة من أشخاص متبرعني على  احلزب  تومبوال، يحصل  أو  يانصيب  لتنظيم 

البطاقات  من  قدر ممكن  أكبر  بيع  إلى  يعمد  ثم  األسعار،  مجموعة هدايا من مختلف 

لتوزيعها. يجوز إجراء سحب اليانصيب أو التومبوال في معرض أي حفل، أو يجوز تنظيم 

هذا السحب في معرض حفل مخصص جلمع التبرعات. 

إجمع الرسوم من أعضاء احلزب في فترات معّينة )أي كل شهر، أو ثالثة أشهر، أو سنة(، 

متوخياً حتديد عدة مستويات للعضوية، تبعاً ملداخيل األعضاء وقدرتهم على الدفع. أما 

إذا كان حزبك ينوي فرض رسوم العضوية، فعليه أن يحّصلها بانتظام. 

مساهمات  من  متوسطة  إلى  ضخمة  مالية  مبالغ  جتمع  حني  التبرعات  هذه  جتمع 

أو احلزب، كالقمصان القطنية،  متواضعة. يشمل هذا النشاط بيع بعض مواد احلملة 

واحلقائب، وامللصقات، واألزرار؛ أو بيع املأكوالت في حفل محلي؛ أو تنظيم لقاء حول فنجان 

شاي أو قهوة. وقد شاع اليوم استخدام خدمة اإلنترنت في عدة بلدان )حيثما تتواجد 

البنية التحتية الضرورية(، كإحدى أجنح الوسائل جلمع هذا النوع من التبرعات. 

م هذه اللقاءات في إطار غير رسمي، حيث يستضيف أحد أعضاء احلزب أو مناصريه  تُنظَّ

عدداً محدوداً من األصدقاء، و/أو أفراد العائلة، و/أو اجليران، و/أو زمالء العمل، إما في دارته 

أو في مكان آخر مريح. يستغل الضيف هذا اللقاء لتعريف ضيوفه على املرشح أو احلزب.  

 

يبيع فريق احلملة أو احلزب بطاقات جلمع املال في مآدب العشاء هذه، حيث يُحِضر كل 

مشارك طبقاً من حتضيره أو أي مأكوالت أخرى، لتغطية تكاليف الطعام. 

لكبار  بطاقات  احلزب  يبيع  حيث  كلفة،  النشاطات  أكثر  من  مبدئياً  احلفل  هذا  يعتبر 

املانحني. ويستغل احلزب هذا احلدث لتوزيع جوائز أو تكرمي بعض أبناء اجملتمع الذين تتطابق 

أعمالهم أو قيمهم مع الرؤيا احلزبية.

وسيلة  أشكالها،  على  االجتماعية  املناسبات  أو  الراقصة،  أو  الفنية  احلفالت  تشكّل 

مسلية جلمع مبلغ مقبول من املال، والتواصل مع مانحني جدد أو شباب.  

خاصة،  ذكرى  أو  مبناسبة  احتفاالً  محلية،  مهرجانات  السياسية  األحزاب  بعض  تقيم 

فتجمع املال من خالل استئجار أكشاك أو طاوالت للشركات أو املنظمات، لبيع األطعمة 

والسلع. فتكون هذه املهرجانات مناسبًة الستقطاب أعضاء جدد، وإلدراج أشكال أخرى 

من جمع األموال، كاليانصيب.  

اليانصيب 

أو التومبوال

رسوم 

ومستحقات 

األعضاء

جمع التبرعات 

من القاعدة 

الشعبية

اللقاءات حول 

فنجان قهوة أو 

اللقاءات املنزلية

عشاء مشترك 

)يشارك فيه كل 

ضيف بطبق من 

حتضيره( أو نزهة

حفل لتوزيع 

اجلوائز

حفل فني 

أو راقص

املهرجانات 

احمللية
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يقتصر على طلب املال مباشرةً من أحد األشخاص عند االلتقاء به وجهاً لوجه. 

 

أي طلب املال مجدداً من شخص سبق له أن قّدم مساهمة مالية للحزب أو املرشح.

يعمد الكثير من املرشحني وقادة األحزاب إلى تخصيص بعض الوقت أسبوعياً لالتصال 

مبانحني محتملني، طلباً ملساهمتهم. يجوز اإلفادة من هذا الوقت لتوطيد العالقة مع 

أفراد قد ال يساهمون من املرة األولى، إمنا يتجاوبون مع الوقت. 

في البلدان التي تنعم بنظام فّعال للخدمات البريدية واملصرفية، ميكن أن يرسل املرشحون 

أو األحزاب رسائل إلى مانحني محتملني إما طلباً للمال أو لدعوتهم إلى حضور مناسبات 

بغرض جمع املال.

كَثُر استخدام هاتني الوسيلتني كأداتني ناجعتني جلمع املال من القواعد الشعبية، في 

بلدان تنعم بالبنية التحتية الضرورية لتيسير التبرع عبر اإلنترنت. 

تتكّون هذه اللجان من أعضاء يلتزمون بالتبرع، وكذلك بجمع مبلغ محدد من املال سنوياً 

ملصلحة احلزب أو مرشحني معّينني. وتضم هذه اللجان عادةً أعضاء يتمتعون بشبكة 

واسعة من املعارف، أو مناصرين مرموقني حتظى أعمالهم بتقدير خاص. 

تنّظم غالبية األحزاب مؤمترات أو منتديات تضم عدة محاورين، ويتحدث فيها مسؤولون 

حزبيون ومناصرون بارزون عن قضايا تشغل اهتمام الناس. يجوز أن تفرض هذه املؤمترات 

سعراً لبطاقة الدخول أو رسم تسجيل. كما يجوز أن ينّظم احلزب خاللها نشاطات جلمع 

أي حفل  رفع أسعار بطاقات  أو  التشبيك،  األموال، كااللتقاء حول فنجان قهوة بغرض 

عشاء، أو سحب يانصيب. 

على  دعاية   12 تبيع  أن  لها  تتيح  كروزنامة سنوية،  ترويجية،  مواد  األحزاب  بعض  تبيع 

األقل. وبالتالي، تسمح هذه الوسيلة بعرض منافع ملموسة على املانحني لقاء الدعم 

الذي يقدمونه.

الطلب 

الشخصي

تكرار الطلب

الوقت اخملصص 

لالتصاالت/

االتصاالت 

الهاتفية

الرسائل

البريد 

اإللكتروني 

واإلنترنت

اللجان املالية

املؤمترات 

واملنتديات

بيع الدعايات
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النشاط 2: املوارد مقابل العائدات

راجع الئحة التقنيات التي أعددتها في الفقرة السابقة جلمع املال. 

برأيك، أي تقنية من التقنيات املذكورة حتقق مبدئياً أعلى نسبة من العائدات )تدرّ أكبر قدر من املال(؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برأيك، أي تقنية من التقنيات املذكورة تستهلك مبدئياً أعلى نسبة من املوارد )يتطلب تنظيمها أكبر قدر 

من اجلهد(؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املوارد مقابل العائدات

لست مضطراً بالطبع إلى إحياء حفل موسيقي ضخم، بحضور أشهر جنوم البوب في البلد، ومجهزاً بأعلى 

التقنيات الضوئية الباهرة، وبأضخم أنظمة الصوت، جملرد أنك قادر على ذلك. فعملية جمع املال ال تبغي 

فعالً أكثر من جمع املال. وبالتالي، إذا كان احلدث الذي تنوي تنظيمه سيستهلك الكثير من اجلهد، من دون 

أن يدرّ لك الكثير من املال، فهل يجدر بك فعالً تنظيمه؟

يقارنوا  أن  سياسية،  ألهداف  املال  جمع  في  البارعني  األشخاص  بجميع  يجدر  لذلك،  القصيد.  بيت  هنا 

باستمرار املوارد املطلوبة لتنفيذ كل جهد من جهود جمع املال )أي الوقت، واألشخاص، واملال، وما إليها( 

بالعائدات التي سيحققها )أي املبلغ املالي الفعلي أو صافي املدخول الذي يحصده احلزب(. 

تطالعك أدناه مقارنة نسبة املوارد بنسبة العائدات احملّصلة من بعض التقنيات الشائعة جلمع املال. 

كيف تقرؤها على ضوء التحليل الذي أجريته حول املوارد والعائدات في الفقرة السابقة؟

هل تنطبق هذه املقارنة على الوضع القائم في بلدك؟

ما التقنيات األخرى التي يصلح تطبيقها في مجال جمع املال؟

موارد متدنية/عائدات عاليةموارد عالية/عائدات عالية

املزاد العلني

عشاء لتوزيع جوائز

العضوية: رسوم مباشرة شهرية أو نسبة عالية 

من املستحقات

تنظيم حفالت ذات بطاقات مرتفعة األسعار

اللجنة املالية

الطلب الشخصي

تكرار املال 

استضافة بعض املناسبات )حيث يتكّفل املضيف 

بتغطية جميع التكاليف(

الوقت اخملصص لالتصاالت

البريد اإللكتروني واإلنترنت )وفقاً للظروف(

موارد عالية/عائدات متدنيةموارد متدنية/عائدات متدنية

لقاءات منزلية أو حول فنجان قهوة

الرسائل

عشاء مشترك )يحضر فيه كل مشارك طبقه(

حفل موسيقي أو راقص

عضوية ذات رسوم متدنية

سلع: قمصان قطنية، حقائب، أزرار، كتب، وما إليها
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فّن طلب املساهمة

تكشف قدرة الشخص على الطلب عن متتعه مبهارة التفاوض. ففي احلياة السياسية، يستلزم طلب الدعم، 

بخطوة  يبدأ  املناصرين  إشراك  أّن  تذكّر  تنميتها.  يجدر  عالية  كفاءة  السياسي،  أو  املادي،  أو  املالي،  سواء 

بسيطة، ليودي في ما بعد إلى التزامات كبيرة. وبالتالي، فإّن إمكانية الطلب من مناصر االنتقال تدريجياً 

من موقعه إلى موقع املتطوع، توازي من حيث األهمية إمكانية الطلب من مانح بارز املساهمة مببلغ مالي 

ضخم.

عندما تتقدم بطلب من أحدهم، تكون مقاربتك اخلاصة مرهونًة بطبيعة العالقة التي تربطك به، وكذلك 

بأسلوب الكالم ووسيلة االتصال اللذين تستسهل استعمالهما. فبوجه عام، تقتضي هذه العملية اتّباع 

اخلطوات التالية: 

في  ملياً  تفكّر  أن  بعد  به،  املساهمة  الشخص  من  ستطلب  الذي  املبلغ  سلفاً  حدد  االستعداد. 

األسباب التي قد تدفعه إلى دعم احلزب أو احلملة. وفي معرض التحرّي عن الروابط الشخصية احملتمل 

أن جتمعه باملرشح، إجمع أكبر قدر ممكن من املعلومات حول اخللفية والعالقات املهنية لهذا الشخص، 

دعم  احلصول على  تطلب  إذا كنت  أما  واهتماماته.  الدراسة،  أيام  من  ومعارفه  العائلية،  والعالقات 

مالي، فادرس ضمن أي حلقة من حلقات الرسم البياني الدائري ميكن إدراج هذا الشخص.

 

إقامة الروابط. إستخدم الكالم ولغة اجلسد واملوقع املناسب إلقامة الروابط مع الشخص الذي تلتقي 

به، في ظل أجواء تبعث على االرتياح. فاحرص أن توضح للشخص اآلخر، بلغة جسدك ومقاربتك، أّن 

احلديث بينكما ال يجري من طرف واحد؛ وأال تطلب من املانح املال أو أي شكل آخر من أشكال الدعم 

بشكل مفاجئ.

تسهيل التواصل. إشرح بوضوح إلى املانح ما يلفت انتباهه، مستعرضاً اإلجنازات التي حتاول حتقيقها 

كحزب أو مرشح، وشارحاً له السبل التي متكّنك من إحداث الفرق املنشود. واظب على نقل رسالة 

مقتضبة إمنا واضحة، من دون اإلكثار في الكالم.  

توّخي الوضوح. فليكن طلبك واضحاً. إذا كان املال مرادك، فأعِلم املانح احملتمل بدقة قيمة املبلغ الذي 

تريد منه املساهمة به. ال يكفي أن تطلب منه »شيئاً« أو »أي شيء«، بل يجب أن تزوده برقم يستند 

إليه في عملية التفاوض هذه.

 

التوقّف عن الكالم. ما إن تعرض طلبك بوضوح، توقف عن الكالم بانتظار أن يرد املناصر أو املانح على 

الوقت؛ فهذا أمر طبيعي للغاية.  لِزم الصمت لبعض  إذا  أن يكون قد فكّر به. ال تقلق  طلبك، بعد 

إلى خفض سقف مطلبك  انتباه  دن  تتجه من  بأي كالم، فقد  الصمت  أن تكسر  إذا حاولت  ولكن، 

.1
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متخلياً عن املطلب األول. من الصعب بالطبع االلتزام بالصمت، لذا ما عليك في هذه اللحظات سوى 

أن مترر الوقت باحتساء املاء أو الشاي من كوبك. 

اإلصغاء ثم اإلجابة. قد يصدر عن املانح أربع إجابات محتملة، وأربع ردود عنك. 

إذا قال املانح:         أنت تقول:

نعم                                  عظيم! شكراً!

رمبا                                    هل تريد معلومات إضافية؟

ال                                      هل يهمك املساهمة مببلغ آخر؟ أو هل يناسبك أن تدعم  

                                         احلزب بطريقة أخرى؟ 

نعم، وإمنا مببلغ أقل          هل يناسبك أكثر أن تساهم )مببلغ أقل بقليل(؟

عدم إهمال التفاصيل. إذا التزم الشخص بدفع مبلغ من املال، فاتخذ الترتيبات الالزمة لتسّلم املبلغ، 

مستعلماً عن املكان والزمان. أما إذا كان بحاجة إلى مزيد من التفكير في طلبك، فحدد كيف ستزوده 

باملعلومات املطلوبة، وعنّي موعداً للقاء آخر من قبيل املتابعة. إذا وافق املناصر على تعزيز مشاركته 

في احلملة، فاتخذ الترتيبات الالزمة لتحديد موعد هذه املشاركة وشكلها.

إبداء التقدير. بغض النظر عن ردّ املانح/املناصر، إحرص على أن تشكره على وقته واهتمامه. وتأكّد من 

إرسال كلمة شكر رسمية ومناسبة إلى جميع املناصرين، أياً كانت طبيعة مساهمتهم.  

 

ألّن  إضافية،  أن تطلب منه مساهمة  تخَش  ال  إلى مانحك،  تقديرك  تعرب عن  الطلب. حاملا  تكرار 

املانح الذي سبق أن استثمر في مرشحك أو حملتك، تزيد احتماالت مساهمته مجدداً. ال تتردد في 

االستعالم من املناصر، الذي وافق أن يتطوع بالعمل في مقر احلملة أو بالطواف التماساً للتأييد، عن 

مدى اهتمامه بتعزيز مشاركته، من خالل استضافة نشاط معنّي ألغراض احلملة.

الذين  واملناصرين  احملتملني،  واملانحني  املانحني،  مع  طيبة  عالقات  على  حافظ  اتصال.  على  البقاء 

اتصل بهم في  إمنا  إلى خدماتهم،  احلاجة  باالتصال بهم عند  في احلملة. ال تكتِف  ساهموا فعلياً 

مناسبات أو أعياد خاصة، أو إلعالمهم بنشاطات سياسية هامة، أو إلطالعهم على ما يجري داخل 

احلزب السياسي. 
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النشاط 3: فّن الطلب

راجع الئحة املانحني احملتملني التي أعددتها في النشاط 1. إختر منها من تظّن أنه قد يردّ إيجاباً على 

طلب املساهمة. ثم استعد للتوّجه إليه، من خالل صياغة رسالة لهذه الغاية، محدداً قيمة معّينة 

من املال أو املوارد التي تريدها. دوِّن أدناه أي نقاط رئيسية تود التحدث عنها.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فكّر في أحد مناصري احلزب أو املرشح، ممن له قدرة على توسيع مشاركته في أعمال احلملة. إستعد 

تود  رئيسية  نقاط  أي  أدناه  دوّن  الدعم.  أو  االلتزام،  أو  الوقت،  من حيث  استثماره  زيادة  منه  للطلب 

التحدث عنها.  
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امللحق 1

اجلواب على أحجية قاعدة جمع التبرعات ألهداف سياسية

ال يتبرع إال األثرياء للمرشحني السياسيني. 

إذا طلبُت املال من أحدهم، سأثير غضبه.

جمع التبرعات هو مسألة مال ال أكثر.

  
قلما يهمني القانون ما دام األمر سيبقى سراً.

جمع التبرعات هو أشبه بالتسول أو عمل مخٍز.

ال حاجة للسعي وراء املانحني؛ هم سيأتون إلينا!
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