دليل املدرّبني
ملهارات تنظيم احلمالت

الوحدة 11
حجز مقعد على الالئحة االنتخابية
حتديد األهداف السياسية الشخصية

دليل املدرّبني ملهارات تنظيم احلمالت
الوحدة  :11حجز مقعد على الالئحة االنتخابية -
حتديد األهداف السياسية الشخصية
حملة عامة عن اجللسة:
يحسنوا فرص حجزهم مقعدا ً على الالئحة احلزبية .في هذا اإلطار،
تركّز هذه الوحدة على األدوات التي ميكن أن يستخدمها املشاركون كي
ّ
ّ
للترشح ،ومن ثم سيح ّددون الفرص والعوائق املتعلقة مبشاركتهم في الئح ٍة
سيتم املشاركون تقييما ً ذاتيا ً الكتشاف مدى استعدادهم
ّ
ً
تخولهم حجز مقعد على الالئحة االنتخابية ،قبل أن
التي
االستراتيجيات
من
ا
بعض
،
ة
كمجموع
ون،
د
سيع
ذلك،
بعد
أوطانهم.
في
حزبية
ٍ
ّ
ّ
يشجع احلزب على اختيارهم.
ينتقلوا إلى إعداد خطوات عمل مح ّددة متكّنهم من اتّخاذ املوقف املناسب الذي
ّ
األقسام:
 .1التقييم الذاتي – هل أنت مستع ّد للترشح؟
 .2حتليل الوضع القائم – ما هي التحديات التي تواجهك؟
 .3حتديد مواقع السلطة – حتديد العوائق والفرص املتاحة
 .4خطط العمل الشخصية – التخطيط من أجل إحراز النجاح
األهداف التعليمية:
ّ
للترشح لالنتخابات
 تقييم مدى استعداد الشخصص
 حتديد تفاصيل عملية حجز مقعد على الالئحة االنتخابية ،ومن ي ّتخذ القراربشكل خا ّ
ٍ
 تقييم الفرص والتحديات املرتبطة بحجز مقعد على الالئحة االنتخابية حتديد االستراتيجيات التّخاذ املواقف املناسبة ،ونسج العالقات ،وممارسة املبادىء القيادية وإثبات القيم الشخصية أمام قادة احلزب اختيار االستراتيجيات التي تناسب الظروف الراهنة على أفضل نحو ،وإيجاد خطة عمل مح ّددة لتحسني الصورة الشخصيةوالتأثير على قادة احلزب
الوقت 190 :دقيقة
املوادّ الالزمة:
 أوراق عرض وأوراق بيضاء ،أقالم تأشير وشريط الصق برنامج التدريب (ميكن تدوينه على ورقة العرض)املوادّ املوزّعة:
الكمي
 ورقة العمل اخلاصة بالتقييمّ
 ورقة العمل اخلاصة بالتقييم النوعي ورقة العمل اخلاصة بالتحليل النهائي جدول حتديد مواقع السلطة جدول التخطيطالتحضير:
ت مسبق:
دوّن على أوراق العرض في وق ٍ
 .1برنامج العمل (اختياري -إذا لم يكن مطبوعاً)
 .2األهداف التعليمية

الوحدة  :11حجز مقعد على الالئحة االنتخابية

1-11

 .3حتليل الوضع القائم
 القانون احلزب السياسي .4حتليل الوضع القائم :الشروط القانونية
 السن اجلنسية اإلقامة الدخل أو الوضع املالي مستوى التعليم السجل العدلي العضوية في حزب سياسي غير ذلك؟ جمع التواقيع من املناصرين؟ تقدمي سجالت مالية أو تقدمي طلب بالتسجيل؟ دفع رسوم لتسجيل طلبك بالترشح؟ .5حتليل الوضع القائم :احلزب السياسي
يتم اتّخاذ القرارات؟
كيف ّ

يختار القائد
من سيكون
القائد

أقل دميقراطية
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تختار جلنة
تنفيذية
من سيكون
القائد

يتم إشراك
ّ
بعض األعضاء
في عملية
اختيار القادة

يتم
ّ
إشراك جميع
األعضاء في
عملية اختيار
القادة

أكثر دميقراطية
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 .6حتليل الوضع القائم :احلزب السياسي
من ي ّتخذ القرارات؟
 صنّاع القرار األساسيون صنّاع القرار الثانويّون .7الرسم البياني اخلاص بصنّاع القرار( :مالحظة :أترك الدوائر اخلارجية فارغة)

املستشارون
وأعضاء فريق
العمل
املانحون
واملناصرون
اجملتمع
الدولي
الشركاء في
األعمال
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العائلة
األصدقاء

صانع
القرار
اإلعالم

الناخبون
النواب
املنتمون إلى
احلزب وغيرهم
من املسؤولني
املنتخبني
قادة الفروع
احمللية للحزب
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 .8جدول حتديد مواقع السلطة

اجتاه التأثير
إيجابي

سلبي

قوة التأثير

قوية

ضعيفة
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نشاطات التدريب
القسم  -1التقييم الذاتي 45 -دقيقة
اخلطوات

1

2

الوصف

ق ّدم اجللسة وراجع األهداف التعليمية.

النوع

الدقائق

عرض
املدرّب

1

لدفع املشاركني إلى التركيز على املوضوع ،إبدأ
بطرح بعض األسئلة العامة على غرار ما يلي:
أهم العناصر الواجب أخذها
 ما هي برأيك ّّ
بالترشح
بعني االعتبار عند اتّخاذ قرار
ب معينّ ؟
ملنص ٍ
 هل يكفي أن تقرّر بنفسك أن ّك ستكون ممثّال ًماهراً ،أم أ ّن األمر يتطلّب أكثر من ذلك بكثير؟
 هل من جوانب في حياتك ستضطر إلىالنقاشات
تعديلها بعد أن ت ّتخذ قرارك بال ّترشح؟
امليسرة،
 ما هي االستعدادات التي يجب أن تقوم بها؟ّ
العصف
أدر نقاشا ً قصيرا ً بني املشاركني.
الذهني
والتفكير
خل ّص:
 +عرض
الترشح لالنتخابات مهم ٌة تتطلّب منك جهدا ً
ّ
املدرّب
إ ّن
خاصا ً وعناي ًة دقيقةً .كما تستلزم اقتناعا ً راسخاً،
واندفاعا ً وشجاعةً .صحيح أ ّن تنظيم احلمالت
وتدب فيك احلماسة،
مشوقة
االنتخابية خطوةٌ
ّ
ّ
ولكنها قد تبعث أيضا ً على املواجهة واالنقسام.

مالحظات للمدرّب

3

إلحراز النجاح ،من الضروري أن تستع ّد استعدادا ً تاما ً
للتحديات التي تنتظرك على طول الدرب .إبدأ بإجراء
املوضح أدناه ،لتعرف موقعك
اختبار تقييم الذات
ّ
احلالي ومتعن التفكير في ما عليك فعله لتحشد
الدعم الالزم من أجل تنظيم حملة انتخابية.

3

أخبر املشاركني أن ّك ستطلب منهم ملء ع ّدة
استبيانات ستساعدهم على إمتام عملية التقييم
الذاتي .أطلب منهم أن يجيبوا بأكثر قدرٍ ممكن
من الصدق والصراحة؛ وذكّرهم أ ّن هذه املعلومات
أي كان عليها إال إذا جتارب
ستبقى سري ّ ًة ولن تقوم بإطالع ٍّ
املشاركني
طلبوا ذلك بأنفسهم.
أو التمارين
الكمي والتقييم النوعي،
وزّع ورق َتي عمل التقييم
ّ
واطلب من املشاركني تقييم درجة استعدادهم في
ورقة العمل األولى (لكلّ مهمة على أساس مقياس
املهمة)
من  =1لم تبدأ باملهمة بعد إلى  =5أُجنزت
ّ
واإلجابة عن األسئلة في ورقة العمل الثانية.
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40

قد يشعر بعض املشاركني أ ّن هذه املعلومات
شخصية جداً ،وبالتالي لن يرغبوا بإطالع
غيرهم عليها .أما البعض اآلخر ،فقد يرغب في
سيما إذا كانت بعض القضايا
مناقشتها ،ال ّ
تشغل بالهم في اآلونة األخيرة .استع ّد لكال
االحتمالني .إسأل املشاركني إن كانوا يريدون
إطالع اآلخرين على إجاباتهم أو التح ّدث عنها؛
نقاش حول هذا املوضوع.
فإذا وافقوا ،قم بإدارة ٍ
تهمهم
أما إذا رفضوا ،فاسألهم عن أكثر قضية ّ
من ضمن القضايا املدرجة على ورقة العمل،
ّ
للترشح
وبالتحديد على صعيد االستعداد
لالنتخابات.
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القسم  -2حتليل الوضع القائم 40 -دقيقة
الوصف

اخلطوات

النوع

الدقائق

مق ّدمة:

1

ّ
للترشح
بعد أن أجريت تقييما ً ملدى استعدادك
لالنتخابات ،تقوم اخلطوة التالية على حتليل
ّ
ّ
ستترشح
بترشحك أو البيئة التي
الظروف احمليطة
في ظلّها.
لتحليل الوضع القائم في إطار اإلعداد حلملتك
االنتخابية ،ال بد من أن تأخذ بعني االعتبار عددا ً
من العوامل الرئيسية البارزة .أما هذه العوامل
ينص عليه القانون في ما يتعلق بأهلية
فتشمل ما
ّ
ّ
املرشح وعملية اختيار املرشحني ،وآلية االختيار
كما متارسها األحزاب السياسية ،ووقائع ما يجري
فعليا ً من حيث التطبيق (في مقابل ما تتوقع
القواعد واألنظمة حدوثه).

حتليل الوضع القائم
 القانونعرض
املدرّب

2

ساعد املشاركني في اإلجابة عن األسئلة التالية:

2

-

-

السن
اجلنسية
اإلقامة (مثالً ،هل يتعني عليك أن تثبت أنك
عشت في الدولة أو الدائرة االنتخابية ملدة
النقاشات
زمنية محددة؟)
ً
امليسرة،
تعاني
ال
،
ال
(مث
املالي
الوضع
الدخل أو
ّ
العصف
اإلفالس وال تطالك أي اتهامات بشأن
الذهني
أي مخالفات مالية أو تعامالت مالية غير
والتفكير
مشروعة)
مستوى التعليم
السجل العدلي (مثالً ،ال حكم عليه ،وال
إدانات جنائية خطيرة لفترة محددة أو غير
محددة)
العضوية في حزب سياسي

 -احلزب السياسي

حتليل الوضع القائم :الشروط القانونية

ّ
للترشح؟
نص القانون في ما يتعلق باألهلية
ما هو ّ
ّ
الترشح؟
ما هي شروط أو موانع
-

مالحظات للمدرّب

5

السن
اجلنسية
اإلقامة
الدخل أو الوضع املالي
مستوى التعليم
السجل العدلي
العضوية في حزب سياسي
غير ذلك؟
 جمع التواقيع من املناصرين؟ تقدمي سجالت مالية أو تقدمي طلببالتسجيل؟
 -دفع رسوم لتسجيل طلبك بالترشح؟

ّ
للترشح مشروطا ً بأي متطلبات
هل يعتبر إعالنك
قانونية أخرى؟ هل يتعني عليك مثال ً أن جتمع
التواقيع من مناصريك ،أو تق ّدم سجالت مالية أو
تق ّدم طلبا ً بالتسجيل؟ كم تبلغ رسوم امللف أو
تكاليف تسجيل طلبك بالترشح؟
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إسأل املشاركني إن كان القانون يح ّدد كيف يجدر
باألحزاب السياسية اختيار ّ
مرشحيها.

ينص القانون على هيكلية
في معظم الدول،
ّ
العمل القانونية اخلاصة بتسجيل األحزاب
يتضمن أي بند بشأن
السياسية فقط ،ولكنه ال
ّ
يتضمنه
كيفية تنظيم احلزب وما الذي يجب أن
ّ
النظام الداخلي للحزب.

يقوم كل حزب سياسي باختيار ّ
مرشحيه على
وتتطور عملية اختيار املرشحني مبرور
طريقته.
ّ
الزمان ،بحسب الثقافة الداخلية للمنظمة ،ودرجة
املشاركة التي يتوقعها ويطالب بها مسؤولو احلزب
وأعضاؤه.

حتليل الوضع القائم :احلزب السياسي
يتم اتّخاذ القرارات؟
كيف ّ

ق ّدم مبادىء حتليل الوضع القائم اخلاص باألحزاب
السياسية:

لكل آلية اختيار للمرشحني فوائدها وسلبياتها،
ولكن من املهم فهم كيفية عمل اآللية في حال
كنت راغبا ً في الترشح ملقعد مؤهل للفوز .تندرج
عملية اختيار املرشحني ضمن إحدى الفئات في
الرسم املبينّ على ورقة العرض.
3

يتضمنها الرسم البياني
إشرح السلسلة التي
ّ
كيف تتخذ القرارات داخل حزبك السياسي في
ما يتعلق باختيار املرشحني؟ هل تعتير العملية
شفاف ًة وتنافسيةً ،أو يتم اختيار املرشحني في
عملية غير مفتوحة أمام اجلميع (خلف األبواب
املغلقة)؟
خصص بضع دقائق ملناقشة هذه املسألة مع
ّ
ثم تابع.
املشاركني،
ّ
أما املسألة التالية التي ال بد من التوقف عندها
فهي تتناول من يتخذ القرارات بشأن عملية اختيار
املرشحني .في معظم األحزاب السياسية ،يتولّى
هذه املهمة صناع القرار األساسيون والثانويون.
صنّاع القرار األساسيون هم األفراد الذين
يتمتعون بالسلطة الرسمية وباملركز
يخولهم حتديد ما يجري ضمن احلزب
الذي ّ
السياسي.
صنّاع القرار الثانويون هم األفراد الذين
يؤث ّرون على صنّاع القرار األساسيني وبالتالي
ميكنهم التأثير أيضا ً على اخليارات التي تتخذ.
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عرض
املدرّب

يختار
القائد
من
سيكون
القائد

10

تختار
جلنة
تنفيذية
من
سيكون
القائد

يتم
ّ
إشراك
بعض
األعضاء
في عملية
اختيار
القادة

أقل دميقراطية

يتم
ّ
إشراك
جميع
األعضاء
في عملية
اختيار
القادة

أكثر دميقراطية

حتليل الوضع القائم :احلزب السياسي
من ي ّتخذ القرارات؟
 صنّاع القرار األساسيون -صنّاع القرار الثانويّون
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عاين الرسم التخطيطي على ورقة العرض .يتخذ
صانع القرار مكانا ً له في وسط الدائرة وهو الذي
ميلك السلطة الرسمية في ما يتعلق بخيارات
احلزب .صنّاع القرار هؤالء هم في العادة من كبار
القادة في احلزب واملسؤولني املنتخبني.

ضمن إطار التمرين املتعلق بصنّاع القرار
الثانويّني ،أرسم مجموع ًة من الدوائر الفارغة،
حتيط بدائرة صانع القرار في الوسط.

في احللقة اخلارجية جند صنّاع القرار الثانويّني .وهم
الذين يشكّلون الشبكات الشخصية واملهنية
لصنّاع القرار األساسيني والذين ميلكون القدرة على
التأثير فيهم.
إسأل املشاركني عن أنواع األشخاص الذين يُعقل
أن ينتموا إلى صنّاع القرار الثانويّني ،ودوّن إجاباتهم
في الدوائر التي حتيط بدائرة صانع القرار األساسي.
كن مستع ّدا ً القتراح أ ّي فئات من الرسم البياني
األصلي التي لم يقترحها أحد خالل مترين العصف
الذهني.
غالبا ً ما جتد النساء ،والشباب ،وسائر اجملموعات
الدميوغرافية األخرى التي ال تلقى النسبة الكافية
من التمثيل في احلياة السياسية ،أنها تقيم
عالقات أقل في وسط هذه الدوائر ،مثال ً في أوساط
ت
صناع القرار األساسيني ،ولكنهم يقيمون شبكا ٍ
أقوى بني صنّاع القرار الثانويني.
أبق نصب عينيك املصلحة الشخصية
والطموحات املستقبلية لصنّاع القرار هؤالء فيما
تفكّر في الطريقة األسلم ملقاربتهم .فعلى سبيل
املثال ،قد يطمح بعض صنّاع القرار الثانويني إلى أن
يصبحوا من صنّاع القرار األساسيني يوما ً من األيام،
فيكونون أكثر استعدادا ً لدعمك في حال وجدوا
أنك ستدعم في املستقبل عملية تق ّدمهم في
التسلسل الهرمي للحزب.
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اخملطط على هذا الشكل تقريباً:
سيبدو ّ
اخملطط اخلاص بصنّاع القرار
ّ
املستشارون
وأعضاء فريق
العمل
املانحون
واملناصرون
اجملتمع
الدولي
الشركاء في
األعمال

العائلة
األصدقاء

صانع
القرار
اإلعالم

الناخبون
النواب
املنتمون إلى
احلزب وغيرهم
من املسؤولني
املنتخبني
قادة الفروع
احمللية للحزب
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4

5

أطلب من جميع املشاركني أن يح ّددوا ويكتبوا ،كال ً
تطبيق
املعارف
مبفرده ،جميع صنّاع القرار األساسيني في حزبهم،
وبعضا ً من أبرز صنّاع القرار الثانويّني الذين يحيطون اجلديدة +
النقاشات
بأولئك األشخاص .إمنحهم دقيق ًة أو دقيقتني
امليسرة،
املهمة.
لتنفيذ هذه
ّ
ّ
العصف
الذهني
والتفكير
وزّع ورقة العمل اخلاصة بالتحليل النهائي،
واطلب من املشاركني ،استنادا ً إلى إجاباتهم في
ّ
كمرشحني
هذا القسم ،تقييم فرصة اختيارهم
مبوجب املعايير القانونية احلالية املعتمدة في
بالدهم والشروط السياسية في حزبهم.

جتارب
املشاركني
أو التمارين

10

كفرض منزلي ،أطلب من املشاركني إمتام
ٍ
مخطط صنّاع القرار لتحديد جميع صنّاع القرار
ّ
األساسيني املوجودين على لوائحهم.
ّ

13

أد ُع املشاركني إلى إطالع اآلخرين على النتائج التي
توصلوا إليها وأدِر نقاشا ً وجيزا ً حول هذا املوضوع.
ّ

الوحدة  :11حجز مقعد على الالئحة االنتخابية
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القسم  -2حتليل الوضع القائم 40 -دقيقة
الوصف

اخلطوات

النوع

مالحظات للمدرّب

الدقائق

ق ّدم اجللسة
ّ
للترشح
أجريت تقييما ً ملدى استعدادك
لقد
َ
وراجعت الشروط القانونية التي
،
مع
ب
ملنص
َ
ٍ ينّ
يجدر بك االلتزام بها ،كما حلّلت التحديات
السياسية الداخلية التي ميكن أن تواجهك داخل
حزبك السياسي.
تتمثّل اخلطوة التالية إذا ً بتحديد استراتيجيتك
املناسبة التي يجب أن تعتمدها في هذه احلالة.
1

من هنا ،يرشدك هذا القسم إلى بعض اخليارات
املتوفّرة إلغناء االستراتيجيات التي ميكن أن
تعتمدها ملعاجلة هذه احلالة .فحتى لو افترض
ّ
كمرشح وافرة ،من
حتليلك األخير أ ّن فرص اختيارك
األرجح أن تواجه بعض العوائق للوصول إلى هدفك.
املهم التفكير مليا ً في كيفية معاجلة هذه
لذا ،من
ّ
العراقيل كي تتمكّن من حتويل هدفك إلى حقيقة.

عرض
املدرّب

2

إذا أشار حتليلك إلى أن ّك ستواجه حت ّديا ً حقيقيا ً قبل
كمرشح ،فسيصبح من الضروري جدا ً
ّ
مبوقع
الفوز
ٍ
تغير
عندئ ٍذ أن تضع استراتيجية مناسبة ميكن أن ّ
وحتسن من حظوظك االنتخابية!
الوضع القائم،
ّ
أطلب من أحدهم رسم خريطة ملواقع السلطة
على ورقة عرض ،وعرّف بها:

اجتاه التأثير

إيجابي

سلبي

قوية

10

قوة التأثير

2

إن حتديد مواقع السلطة أداةٌ كالسيكية ترمي
إلى وضع جدول للتق ّدم نحو األمام في بيئة
سياسية مثيرة للتحديات .تشمل هذه اخلطوة
عرض
معرفة من يتمتع بالسلطة والنفوذ ،ومن ثم
املدرّب
تصنيف صنّاع القرار هؤالء وفقا ً لتعاطيهم مع
+
أحد التحرّكات املقترحة وتأثيرهم عليه .في هذه
النقاشات
احلالة ،التحرّك املقترح ميثّل بطبيعة احلال عملية
امليسرة،
ّ
ّ
ترشحك لالنتخابات .وتتيح لنا هذه الطريقة حتديد العصف
االستجابة األفضل لوضع ما ،مبا في ذلك حتديد
الذهني
األساليب الداعية إلى االستفادة إلى ح ّد أمثل من والتفكير
دعم املناصرين والتخفيف من أثر اخلصوم.

جدول حتديد مواقع السلطة

ضعيفة

إسأل املشاركني كيف يجدر بهم التعاطي مع
األشخاص في كلٍّ هذه اجملموعات .أدر نقاشا ً قصيرا ً
ثم إتبعه بالتفسير من خالل كتابة االستراتيجيات
املناسبة التالية في اخلانة املالئمة ،بالنسبة الجتاه
وقوته:
التأثير ّ
10-11
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قوية وإيجابي:
ووسع من مشاركتهم
أبقهم على اطالع ّ
أطلب منهم التعبير عن دعمهم عالني ًة
استقطبهم للضغط على صنّاع القرار املتردّدين أو
املعارضني بقوة
قوية وسلبي:
أشركهم واس َع بنشاط للتأثير فيهم
استعن باألقران حملاولة في التأثير
ضعيفة وإيجابي:
راقب وأعلم عند اللزوم ،باحل ّد األدنى من اجلهد
إس َع لنقلهم إلى اجلزء اخملصص لقوة التأثير القوية
في حال بدا اجلدول سلبيا ً إلى ح ّد كبير
ضعيفة وسلبي:
أبقهم على اطالع لئال ينتقلوا إلى املعارضني بقوة

3

أطلب من املشاركني مراجعة لوائح صنّاع القرار
األساسيني والثانويّني التي أع ّدوها مسبقاً ،ثم
ّ
أطلب منهم التفكير في ردّ فعل كل فرد حيال
خططهم في الترشح والفوز في االنتخابات .هل
نحو إيجابي
من املرجح أن يستجيب للفكرة على ٍ
أو سلبي؟ إلى أي درجة ستكون استجابته قوية؟
وزّع جدول حتديد مواقع السلطة على املشاركني،
ثم أطلب منهم إدراج صنّاع القرار املذكورين في
الئحتهم ضمن اجلدول.

ميكنك طرح األسئلة التالية خالل جلسة
استخالص املعلومات:

تطبيق
املعارف
اجلديدة

8

-

ما الذي تبينّ لك من خالل اجلدول؟
هل يدعمك عدد أكبر مما كنت تتوقع؟
ّ
لترشحك أقوى مما
هل اجلهات املعارضة
كنت تعتقد؟
من هم األفراد الذين يجب أن تنقلهم
إلى جزء مختلف من اجلدول؟

أطلب من بعض املشاركني إطالع اجملموعة على
توصلوا إليها ،ثم أدر نقاشا ً
أفكارهم والنتائج التي ّ
وجيزاً.

4

يتمعنوا في خرائط حتديد
أطلب من املشاركني أن
ّ
مواقع السلطة التي أع ّدوها .ومع األخذ بعني
األساسيني والثانويّني
االعتبار موقع صنّاع القرار
ّ
على اخلريطة ،فضال ً عن أبرز مصاحلهم ،أطلب من
املشاركني كتابة الرسالة التي يجدر بهم إعدادها
بالنسبة لكلّ صانع قرار.
بعبار ٍة أخرى ،ما الذي يجدر باملشاركني قوله لكلٍّ
من هؤالء األفراد كي يحصلوا على دعمهم؟

جتارب
املشاركني
أو التمارين

15

أطلب من بعض املشاركني إطالع اجملموعة على جز ٍء
من األمثلة التي كتبوها.
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القسم  -4خطة العمل الشخصية 68 -دقيقة
اخلطوات

1

الوصف

النوع

بعد أن فهم املشاركون التحديات املطروحة
أمامهم ،إسألهم إن كان باستطاعتهم التفكير
طرق مح ّددة جدا ً متكّنهم من املباشرة بالعمل
في ٍ
من أجل إجناز أهدافهم ،أو ضمان ّ
ترشحهم على
شجعهم على التفكير في
الالئحة احلزبيةّ .
مشاريع أو أعمال ميكن أن ينفّ ذوها من أجل الوصول النقاشات
امليسرة،
إلى مبتغاهم .دوّن إجاباتهم على ورقة العرض
ّ
العصف
وشجعهم على طرح األفكار كما يلي:
ّ
الذهني
والتفكير
 تنظيم اجتماعات مع صنّاع القراراألساسيني أو الثانويّني لنسج عالقات
معهم
 االجتماع باملناصرين األقوياء وإعداد خطة تنفيذ مشروع ضمن احلزب إلثبات املقدرةالشخصية والوالء جتاه احلزب.

الدقائق

5

خل ّص مترين العصف الذهني السابق:

2

3

12-11

من الوسائل التي تساعدك على حتقيق أهدافك
السياسية الشخصية هي ربط جناحك بنجاح
حزبك .ومعنى ذلك ،أن تربط العمل الذي تقوم به
ّ
كمرشح محتمل بالعمل األساسي
لبناء صورتك
لبناء صورة حزبك وحتسني فرصه في الفوز مبزيد من
املقاعد.
إسأل نفسك ما إذا كان لديك مشروع محدد
بإمكانك تنفيذه ضمن حزبك السياسي فتكون له
نتائج عدة ،وباألخص:
 .1حتسني صورتك ومساهمتك الفاعلة في
احلزب
 .2حتسني األداء التشغيلي أو االنتخابي للحزب
 .3حتسني قيادتك الشخصية ومهاراتك في
التواصل
أطلب من املشاركني تنفيذ التمرين األخير:
خطتك
استنادا ً إلى ورقة سجلّ التخطيط ،صغ ّ
الشخصية لترسيخ الدعم الذي تناله ضمن احلزب.
إستخلص املعلومات طالبا ً من املشاركني أن
يعرضوا خططهم كامل ًة (إذا سنح الوقت) ،أو
أطلب منهم تسمية ثالثة أمور على األقل من
جداولهم سينفّ ذونها من أجل حتقيق أهدافهم.

عرض
املدرّب

تطبيق
املعارف
اجلديدة

مالحظات للمدرّب

3

تتضمن األمثلة:
قد
ّ
بناء قاعدة الدعم اخلاصة باحلزب في مناطق
جديدة من خالل بذل اجلهود لالتصال
بالناخبني على مستوى القواعد الشعبية
تنظيم وتطبيق برنامج تدريبي رسمي
لفريق العمل املسؤول عن احلملة
وللمتطوعني
االنتخابية للحزب
ّ
ابتكار مناذج وخيارات لتحسني آليات
التواصل داخل احلزب
حتسني آليات التواصل اخلارجي ،ودائرة
الصحافة واإلعالم
تنمية قدرة احلزب على االتصال باجملموعات
الدميوغرافية اجلديدة ،مبا في ذلك النساء،
والشباب ،واألقليات اإلثنية
إظهار مستوى عال من اخلبرة في مجال محدد؛
والظهور في وسائل اإلعالم وإجراء مقابالت
واملشاركة في نقاشات.

60
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اخلامتة -دقيقتان
بالنسبة للعديد من ّ
مهم ًة أصعب من
سيما النساء والشباب ،يعتبر حجز مقع ٍد على الالئحة احلزبية
ّ
املرشحني ،ال ّ
ّ
تنظم معايير األهلية ،إلى جانب
ب معينّ  .من هنا ،ال ب ّد من أن تستع ّد لالنتخابات من خالل فهم القواعد التي ّ
الترشح ملنص ٍ
املرشحني ضمن حزبك .ولعلّ
استيعاب عملية اختيار ّ
األهم من ذلك كلّه هو إعداد استراتيجية مناسبة حلشد الدعم من
ّ
أبرز صنّاع القرار في احلزب.

الوحدة  :11حجز مقعد على الالئحة االنتخابية
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الكمي
ورقة العمل اخلاصة بالتقييم
ّ
قيم مستوى استعدادك لكل مهمة على أساس مقياس من ( 1لم تبدأ باملهمة بعد) إلى ( 5أجنزت املهمة).
ّ

ّ
الترشح لالنتخابات.
 .1أعرف ملاذا أرغب في
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .2أعرف ما أريد حتقيقه إذا ما فزت في االنتخابات.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .3بإمكاني وبكل دقة أن أصف كيف تقسم املنطقة التي آمل في متثيلها من الناحية االجتماعية،
واالقتصادية ،والدميوغرافية.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .4لدي قائمة من عشرة أشخاص على األقل ميكنني االتصال بهم طلبا ً للدعم املالي.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

ّ
الترشح لالنتخابات وأعددت مشروعا ً للميزانية.
 .5ق ّدرت بأرقام تقريبية تكاليف
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .6أقمت اتصاالتي مع وسائل اإلعالم املطبوع ،واملرئي ،واملسموع ،واالجتماعي ذات الصلة.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ
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              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة
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 .7أجريت تقييما ً خلصمي احملتمل (خصومي احملتملني) من حيث عدد األصوات التي سيحصلون
عليها ،ومواردهم املالية.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .8أجريت حتليال ً للناخبني في املنطقة.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .9قمت باحتساب عدد األصوات في املنطقة وحددت ما إذا كنت سأحظى مبا يكفي من األصوات
ألفوز في االنتخابات.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

علي
الصعب
 .10عاجلت جميع القضايا (املشاكل) املالية ،الشخصية أو القانونية التي قد جتعل من
ّ
ّ
ّ
الترشح لالنتخابات.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .11كتبت سيرتي الذاتية (تشمل وصفا ً خلبرتي الشخصية واملهنية وما أمتتع به من مواصفات) ،وهي
دقيقة وصحيحة.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

نظمت وقتي ليتسنّى لي االلتزام بجدول مزدحم للتواصل مع الناخبني واالتصال بهم.
.12
ّ
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

علم بالقواعد واألنظمة التي تتحكّم بهذه االنتخابات.
 .13أنا على ٍ
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ
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              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة
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 .14أمتتع بقدرة كبيرة على استمالة الناخبني في املنطقة ،وأنا معروف في األوساط ،وعلى اتصال
جيد بأفراد اجملتمع احمللي.
ّ
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .15وضعت رسالة ذات صلة بشؤون الناخبني في املنطقة وقادرة على استمالتهم.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .16أقمت عالقات عمل وثيقة مع صنّاع القرار األبرز في حزبي السياسي.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .17لدي دائرة انتخابية من الناشطني احلزبيني والقادة املعروفني في حزبي السياسي الذين مي ّدونني
بالدعم.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .18تناقشت مع أفراد أسرتي ليفهموا التزامي من حيث الوقت ومتطلّبات ّ
ترشحي وتأثيرها على
خصوصيتي ،وحياتي العائلية ،وهم يدعمونني في ّ
ترشحي.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

 .19أنا مستعد كما يجب ،وقد تدرّبت على فن اخلطابة واالتصال بالناخبني.
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ

              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

ي مجموعة من املستشارين اجلديرين بالثقة.
 .20لد ّ
          5                                  4                                3                                  2                              1
       لم أبدأ
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              أعمل على ذلك

       

              أجنزت املهمة

الوحدة  :11حجز مقعد على الالئحة االنتخابية

ورقة العمل اخلاصة بالتقييم النوعي
أجب عن األسئلة التالية ،بكلماتك اخلاصة:
ّ
الترشح لالنتخابات؟
ملاذا تريد
.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ما هي األفكار أو اخلبرات التي تتق ّدم بها ،وتكون جديدةً ،مختلف ًة أو أفضل من غيرها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3هل بإمكانك ذكر ثالثة أشياء تنوي العمل عليها أو إجنازها بعد فوزك في االنتخابات؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ورقة العمل اخلاصة بالتقييم النوعي
أجب عن األسئلة التالية ،بكلماتك اخلاصة:

ّ
لترشحي لالنتخابات في بالدي.
 .1قمت حاليا ً بتلبية جميع املتطلّبات القانونية
          5                                  4                                3                                  2                              1
        غير صحيح على اإلطالق                                         صحيح إلى ح ّد ما                                                           صحيح بالكامل

ّ
كمرشح.
تصب في مصلحة اختياري
 .2إن عملية اختيار املرشحني في حزبي
ّ
          5                                  4                                3                                  2                              1
        غير صحيح على اإلطالق                                         صحيح إلى ح ّد ما                                                           صحيح بالكامل

ّ
كمرشح.
 .3إ ّن صنّاع القرار األساسيني في حزبي يح ّبذون اختياري
          5                                  4                                3                                  2                              1
        غير صحيح على اإلطالق                                         صحيح إلى ح ّد ما                                                           صحيح بالكامل

ّ
كمرشح.
 .4إ ّن صنّاع القرار الثانويني في حزبي يح ّبذون اختياري
          5                                  4                                3                                  2                              1
        غير صحيح على اإلطالق                                         صحيح إلى ح ّد ما                                                           صحيح بالكامل
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جدول حتديد مواقع السلطة اجتاه التأثير

اجتاه التأثير
إيجابي

سلبي

قوة التأثير

قوية

ضعيفة

الوحدة  :11حجز مقعد على الالئحة االنتخابية
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جدول التخطيط

.2

.1

جوانب التحسني الشخصية

.2

.1

املشروع لتحسني قدرات احلزب

املمارسة التي
يقتضي معاجلتها

هدف التحسني

نقاط العمل

إجراءات النجاح

تاريخ اإلجناز

الدعم املطلوب
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املعهد الدميقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية ،غير منحازة وغير حكومية تل ّبي تطلعات األفراد في مختلف
وتشجعها.
أنحاء العالم ،الطامحني إلى العيش في مجتمعات دميقراطية تعترف بحقوق اإلنسان األساسية
ّ
منذ إنشاء املعهد الدميقراطي الوطني في العام  1983وهو يعمل ،بالتعاون مع شركائه احملليني ،على دعم املؤسسات
واملمارسات الدميقراطية وتوطيدها .أما سبيله إلى ذلك ،فمن خالل متكني األحزاب السياسية واملنظمات املدنية
والبرملانات ،وصون االنتخابات ،والتشجيع على مشاركة املواطنني ،واعتماد سياسة االنفتاح واملساءلة ضمن
احلكومات.
يجمع املعهد الدميقراطي الوطني ،بجهودٍ من أصحاب االختصاصات واملتمرسني في احلقل السياسي ،ومنهم
املوظفون واملتطوعون على السواء ،األفراد واجملموعات من أجل تبادل األفكار واملعارف والتجارب واخلبرات .فيساعد
شركاءه على التعرّف ،بشكل مسهب ،إلى أفضل املمارسات في مجال التنمية الدميقراطية الدولية وتعديلها مبا
يناسب احتياجات دولهم .من جهتها ،تعزّز املقاربة املتع ّددة اجلنسيات التي ي ّتبعها املعهد الدميقراطي الوطني
رسالته القائلة بأن :رغم عدم وجود منوذج دميقراطي واحد في العالم ،إال أ ّن األنظمة الدميقراطية كلها تتشارك
بعض املبادىء اجلوهرية نفسها.
ي ّتبع املعهد ،في عمله ،املبادىء املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .كما يدعو أيضا ً إلى تطوير أقنية
التواصل املؤسساتية بني املواطنني واملؤسسات السياسية واملسؤولني املنتخبني ،ويعزّز قدرتهم على حتسني نوعية
حياة املواطنني جميعاً .للمزيد من املعلومات عن املعهد الدميقراطي الوطني ،الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني التالي:
www.ndi.org

األميركية .إ ّن اآلراء واالستنتاجات املع ّبر عنها ها هنا هي ملك للمؤلفني
اخلارجية
الكتيب مبنحة من وزارة
مت ّ متويل هذا
ّ
ّ
ّ
األميركي.
اخلارجية
وال تعكس بالضرورة آراء وزارة
ّ
ّ

بتمويل من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في صلب إدارة شؤون الشرق األدنى،
حظى هذا املشروع
ٍ
وتنم هذه املبادرة عن برنامج فريد يهدف إلى التعاون مباشرة مع املواطنني في
التابعة لوزارة اخلارجية األميركية.
ّ
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،واستثمار طاقاتهم .وتعمل املبادرة على إقامة شراكات ناشطة مع املواطنني،
سعيا ً إلى إمناء مجتمعات تعددية ،وتشاركية ،ومزدهرة على امتداد املنطقة .ولهذه الغاية ،تعقد مبادرة الشراكة
األميركية الشرق أوسطية شراكات مع منظمات محلية وإقليمية ودولية وغير حكومية ،وكذلك مع القطاع
اخلاص ،واملؤسسات األكادميية ،واحلكومات .لالستعالم عن نشاطات هذه املبادرة ،زر الوقع اإللكترونيwww. :
mepi.state.gov

