دليل املدرّبني
ملهارات تنظيم احلمالت

الوحدة 3
االستعداد لالنتخابات
حتليل التو ّجهات ،حتديد عدد األصوات
املنشودة واستهداف الناخبني

دليل املدرّبني ملهارات تنظيم احلمالت
الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات
جهات ،حتديد عدد األصوات املنشودة واستهداف الناخبني
حتليل التو ّ
حملة عامة عن اجللسة:
تلقّ ن هذه الوحدة املشاركني التفكير في كيفية اختيار استراتيجي ٍة مناسب ٍة ملقاربة احلملة االنتخابية ،واستخدام املوارد بحكمة ،والتواصل
مع الناخبني املستجيبني لرسالة احلملة فقط .وسعيا ً لتحقيق ذلك ،ترشد هذه الوحدة املشاركني إلى كيفية احتساب عدد األصوات
الالزمة لتحقيق الفوز ،وحتديد أين سيجدون هذه األصوات .فضال ً عن ذلك ،سيتعلّم املشاركون كيفية إجراء األبحاث وفهم تو ّجهات
التصويت ضمن منطقتهم ،وتقييم املع ّدل املر ّجح للمشاركة في التصويت ،وفهم القوى احملرّكة التي ستؤث ّر على حملتهم.
األقسام:
 .1املوارد
 .2البحث والتحليل :تو ّجهات التصويت
 .3البحث والتحليل :البيئة االنتخابية
 .4حتديد عدد األصوات املنشودة
 .5استهداف الناخبني :جغرافيا ً
 .6استهداف الناخبني :دميوغرافيا ً
األهداف التعليمية:
 فهم استراتيجية احلملة وكيفية إدارة املوارد االستناد إلى سلوك الناخبني في املاضي لتحديد تو ّجهات التصويت تقييم البيئة االنتخابية لتوقّع مع ّدل املشاركة في التصويت حتديد عدد األصوات املنشودة استهداف الناخبني استنادا ً إلى التصنيفات اجلغرافية والدميوغرافيةالوقت 170 :دقيقة
املوادّ الالزمة:
 أوراق عرض وأوراق بيضاء ،أقالم تأشير وشريط الصق برنامج التدريب (ميكن تدوينه على ورقة العرض)املوادّ املوزّعة:
 البيانات الالزمة الحتساب عدد األصوات املنشودة (أو استخدام مثال مملكة «نورا»)حزب معينّ (ميكن أن يح ّدد ذلك املشاركون خالل اجللسة)
عدد املقاعد التي يتنافس عليها
ٌ
املسجلني في الئحة الناخبني
عدد الناخبني
ّ
املع ّدل املتوقّع للمشاركة في التصويت
عدد املتنافسني (األحزاب السياسية أو ّ
املرشحني)
املعنية
املوادّ اخلاصة باالستهداف اجلغرافي :نتائج االنتخابات الرسمية ،النتائج الوهمية أو خرائط املناطق
ّ
املوادّ اخلاصة باالستهداف الدميوغرافي :اإلحصاءات السكّانية أو غيرها من املعلومات الدميوغرافية (إذا توافرت)
التحضير:
ت مسبق:
دوّن على أوراق العرض في وق ٍ
برنامج العمل (إذا لم يكن مطبوعا ً على ورق)
األهداف التعليمية
الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات
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املوارد األربعة األساسية :األشخاص ،املال ،الوقت ،املعلومات
تو ّجهات التصويت:
املع ّدل اإلجمالي ملشاركة الناخبني
ت مختلفة
مجموعا
مع ّدل مشاركة الناخبني ضمن
ٍ
الرسم البياني لتفسير مع ّدل مشاركة الناخبني (اختياري):

الناخبون
املؤهلون
ّ

عدد األشخاص الذين
ميلكون احلق القانوني
في التصويت

الناخبون
املسجلون
ّ

املسجلني
عدد األشخاص
ّ
قانونا ً للتصويت والذين
ترد أسماؤهم على
الئحة الناخبني

مع ّدل مشاركة
الناخبني

املسجلني
عدد الناخبني
ّ
الذين سيتو ّجهون فعال ً
إلى صناديق االقتراع
يوم االنتخابات

جدول لدراسة تو ّجهات التصويت
السنة

نوع االنتخابات

مع ّدل املشاركة

1998

نيابية

%75

2003

نيابية

%77

2005

نيابية

%74

2010

نيابية

%80
اجملموع
موزّعا ً على 4

املع ّدل اإلجمالي للمشاركة
في االنتخابات
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306
4/306
%76.5

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات

الرسم البياني لتوضيح البيئة االنتخابية (رقّاص الساعة):

التغيير

الوضع الراهن

البيئة االنتخابية

اخلطوات الالزمة الحتساب عدد األصوات املنشودة
 .1ح ّدد عدد املقاعد في منطقة انتخابية.
املسجلني املؤهلني في املنطقة االنتخابية.
 .2ح ّدد عدد الناخبني
ّ
 .3ق ّدر املع ّدل املتوقّع للمشاركة في االنتخابات بالنسبة للمنطقة.
 .4استنادا ً إلى املع ّدل املتوقّع ملشاركة الناخبني ،إحتسب عدد األصوات الالزمة للفوز مبقع ٍد واحد .جتدر اإلشارة إلى أ ّن
النتيجة تختلف باختالف النظام االنتخابي املعتمد.
 .5إ ّن عدد األصوات التي حتتاج إليها احلملة من أجل الفوز باملقاعد التي تريد احلصول عليها ميثّل عدد األصوات املنشودة.
نشاطات التدريب

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات
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نشاطات التدريب
القسم  -1املوارد 10 -دقائق
اخلطوات

1

الوصف

ق ّدم اجللسة وعرّف باألهداف التعليمية

النوع

الدقائق

عرض
املدرّب
ت
حضر رسما ً عن املوارد على ورقة عرض في وق ٍ
ّ
مسبق ،على غرار النموذج التالي ،أو أرسم مثاال ً
آخر بينما تشرح للمشاركني املوارد:

ق ّدم املوارد األربعة األساسية من خالل أخذ رأي
عما ميكن أن يحتاجوا إليه استعدادا ً
املشاركني ّ
شجعهم على ذكر أكبر قدر ممكن
للحملةّ .
من االحتماالت( :النشرات ،االتصاالت الهاتفية،
اإلعالنات ،مبنى احلملة إلخ).

2

مالحظات للمدرّب

عصف
بعد أن يكون املشاركون قد أجروا جلسة
ٍ
ذهني وأع ّدوا الئحة قصيرة باالحتماالت ،أخبرهم أ ّن
ّ
كلّ هذه األمور تتأتّى عن املوارد األربعة األساسية:
األشخاص ،واملال ،والوقت ،واملعلومات .أرفق كلّ
نقطة بصورة توضيحية ،مفيداً ،على سبيل املثال،
أ ّن طباعة النشرات حتتاج إما إلى تخصيص املال
حزبي أو مناصر النقاشات
الكافي وإما إلى االستعانة بعضو
ّ
امليسرة،
للحزب ميلك مطبعة ويبدي استعدادا ً لطباعة
ّ
العصف
مجاناً.
النشرات ّ
الذهني،
والتفكير
متنوعة من
ش ّدد على أ ّن كلّ حملة توظّ ف مبالغ
ّ
املال ،وعددا ً مختلفا ً من األشخاص ،لك ّن مقدار
الوقت يبقى نفسه للجميع .من هنا ،بإمكان
الوقت أن مينح فرصا ً متكافئة إذا اس ُتخدم بحكمة.
كما أ ّن القرارات امل ّتخذة استنادا ً إلى األبحاث
واملعلومات متيل إلى تسجيل نتائج أفضل بالنسبة
للحملة.
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الوقت

املعلومات

خالل هذا النشاط ،ساعد املشاركني ،تدريجاً،
على الفهم بأ ّن تنظيم احلمالت يقوم على
احلساسة والتفكير بصور ٍة
اختيار القرارات ّ
استراتيجية.
8

إختتم بالنقطة التالية :ال تتمحور إدارة احلملة
الفائزة حول امتالك الكمية األكبر من املوارد،
فعال
بل حول استخدام املوارد املتوفّرة
بشكل ّ
ٍ
واستراتيجي.
تنص هذه الوحدة على كيفية
من هذا املنطلق،
ّ
إعداد االستراتيجيات ،واتّخاذ قرارٍ باستثمار مواردك
بالطريقة األكثر فعالية ،من أجل إقناع األشخاص
بالتصويت حلزب أو ّ
مرشح معينّ .
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جهات التصويت 22 -دقيقة
القسم  -2البحث والتحليل :تو ّ
الوصف

اخلطوات

النوع

ق ّدم هذه اجللسة من خالل التأكيد على أ ّن كلّ
استراتيجية ناجحة تقوم على البحث.

إجماالً ،يشعر املشاركون الناشطون سياسيا ً
والذين ميلكون الوعي السياسي املطلوب ،ال
ت لها
سيما أولئك املتح ّدرين من أس ٍر أو جماعا ٍ
ّ
دورها الريادي في السياسة احمللية ،أنهم يعرفون
كلّ ما يجدر بهم معرفته عن الناخبني.

عما هو أفضل محورٍ برأيهم
إسأل املشاركني ّ
للمباشرة بالبحث .من األرجح أن تكون كلّ
اإلجابات صاحلة ،لكن و ّجه املشاركني نحو التفكير
في الناخبني كأفضل محورٍ لالنطالق بالبحث.
ماذا يجري في أوساط الناخبني؟
ما هو شعورهم جتاه التصويت ،واالنتخابات،
بشكل عام؟
والسياسة
ٍ

ساعد املشاركني على الفهم بأ ّن سلوك الناخبني
وآراءهم السياسية قد تكون أكثر مرون ًة وعرض ًة
قصة
للتب ّدل مما يخالونه .أخبرهم ،إذا دعت احلاجةّ ،
النواب األميركي ،تيب أونيل ،لتش ّدد
رئيس مجلس ّ
على ضرورة عدم افتراض نوايا الناخبني سلفاً.
القصة مناسبة جلمهورك ،ألّف
إذا لم تكن هذه
ّ
قص ًة أخرى أبطالها شخصيات محلية أو حاالت
من واقع احلياة في بلدك ،لتثبت وجهة نظرك.

ق ّدم هذه اجللسة من خالل التأكيد على أ ّن كلّ
استراتيجية ناجحة تقوم على البحث.

1

الدقائق

مالحظات للمدرّب

إشرح للمشاركني أننا نركّز على الناخبني لألسباب
عرض
التالية:
في معظم األحيان ،يخال األشخاص العاملون املدرّب
+
في السياسة أ ّن باستطاعتهم تقييم البيئة
النقاشات
السياسية تقييما ً فعليا ً جملرّد أنهم يقيمون
فيها .لكن هذا فخّ  ،أل ّن كلّ
امليسرة،
شخص يتفاعل
ٍ
ّ
ً
العصف
مع اآلخرين ضمن شبك ٍة اجتماعية استنادا
الذهني،
إلى املصالح املشتركة والظروف االجتماعية
نفسها .بعبار ٍة أخرى ،منيل إلى إحاطة أنفسنا والتفكير
بأشخاص يشبهوننا ،يحتمل أال ميثّلوا
ٍ
مختلف اآلراء السياسية في اجملتمع.
يعير األشخاص العاملون في السياسة انتباها ً
للسياسة أكثر من األشخاص غير العاملني
فيها .لذا ،منلك ،إجماالً ،وعيا ً سياسيا ً أكبر من
معظم األشخاص ،مما يجعلنا مختلفني عنهم
أيضاً.
مهما كان معارفك كثر ،لن تكون شبكة
معارفك االجتماعية ،أبداً ،ممثّل ًة جلميع
الناخبني.
من هنا ،إ ّن فهم طريقة تفكير مجموع ٍة أوسع
من السكّان ،إضاف ًة إلى اهتماماتهم وشعورهم
جتاه السياسة ،يتطلّب دراسة األرقام واحلقائق ،إلى
جانب فحص واستطالع التو ّجهات في السلوك
االنتخابي.
بالفعل ،ميكن استخالص املعلومات بشأن الناخبني
عن طريق حتديد التو ّجهات بني الناخبني ودراسة
البيئة االنتخابية.
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عضو في الكونغرس األميركي منذ
[تيب أونيل
ٌ
النواب األميركي.
 35سنة كما إنه رئيس مجلس ّ
وسياسيا ً يحظى
كان رجال ً صاحب نفوذٍ كبير،
ّ
بشعبي ٍة واسع ٍة ويفوز في كلّ انتخابات منتزعا ً
يتميز
األغلبية الساحقة من األصوات .كما كان
ّ
بوال ٍء كبير ألسرته ومجتمعه احمللي ،حيث أنه
قطن في املنطقة نفسها طيلة حياته تقريباً.
ت قصير ،التقى
ذات يوم ،بعد انتهاء االنتخابات بوق ٍ
تيب بجارته السيدة مورفي أثناء تو ّجهه إلى البيت.
كان تيب يعرف السيدة مورفي منذ نعومة أظفاره،
التحية
فحياها عندما رآها .ردّت السيدة مورفي
ّ
ّ
وهنّأته على فوزه في االنتخابات األخيرة .فردّ تيب:
سيدة مورفي ،وشكرا ً على التصويت لي».
«شكرا ً يا ّ
أصوت
فقالت السيدة مورفي« :ولكنّني لم ّ
لك ».فأصيب تيب بالذهول وهتف« :ولكن يا
سيدة مورفي ،إنك تعرفينني منذ كنت طفال ً!
ّ
وقد منحتني صوتك في مختلف مراحل
تصوتي لي هذه املرّة؟»
فلم لم
مسيرتي
ّ
املهنية! َ
ّ
السيدة مورفي« :ألن ّك لم تطلب مني
فأجابته
ّ
ذلك]».
إ ّن مغزى هذه القصة هو ضرورة عدم التسليم جدال ً
بالناخبني ،وعدم االفتراض مبعرفة أفكارهم وقراراتهم
خالل االنتخابات .ولعلّ السبيل إلى اكتشاف
تو ّجهات الناخبني هو إجراء البحث الالزم والتحليل.
5-3

أمناط تساعدنا على
جهات
ٌ
إشرح ما يلي :التو ّ
توقّع كيف سيتصرّف الناخبون .ميكن أن تظهر
التو ّجهات حتى خالل فترة زمنية قصيرة .لتبينّ ما
هي التو ّجهات السائدة بني الناخبني ،قد يكون من
ت حول االنتخابات السابقة
املفيد جمع معلوما ٍ
ودراستها.
عرّف مبختلف تو ّجهات التصويت التي ميكن
استخالصها من نتائج االنتخابات السابقة:
2

 املع ّدل اإلجمالي ملشاركة الناخبني -مع ّدل املشاركة ضمن اجملموعات اخملتلفة

لشرح مع ّدل مشاركة الناخبني ،ميكن استخدام
الرسم البياني التالي:

عرض
املدرّب

3

مع ّدل املشاركة في االنتخابات هو عدد أو نسبة
املؤهلني الذين يتو ّجهون فعال ً إلى صناديق
الناخبني ّ
االقتراع في اليوم االنتخابي لإلدالء بأصواتهم.

الناخبون
املؤهلون
ّ

عدد األشخاص الذين
ميلكون احلق القانوني
في التصويت

الناخبون
املسجلون
ّ

املسجلني
عدد األشخاص
ّ
قانونا ً للتصويت والذين
ترد أسماؤهم على
الئحة الناخبني

مع ّدل مشاركة
الناخبني

املسجلني
عدد الناخبني
ّ
الذين سيتو ّجهون فعال ً
إلى صناديق االقتراع
يوم االنتخابات

وضح أكثر فكرة مع ّدل املشاركة في االنتخابات من
ّ
صوت
انتخابات
ي
أ
يشهد
لم
التاريخ
ن
إ
القول
خالل
ّ
ّ
ّ
املؤهلون للتصويت بنسبة .%100
فيها األشخاص ّ
معينة من السكّان الذين ال
فتبقى دوما ً نسب ٌة ّ
ألسباب مختلفة.
يشاركون في االنتخابات
ٍ
في بعض األحيان ،ال تكون املعلومات عن مع ّدل
مشاركة الناخبني في املاضي متوفّرة أو موثوقا ً بها.
شجع املشاركني على التفكير
إذا كان األمر كذلكّ ،
في وسائل أخرى للحصول على هذه املعلومات .من
الوسائل احملتملة جلمع البيانات ،ما يلي:

لم يعتبر املع ّدل اإلجمالي ملشاركة
إسأل املشاركني َ
الناخبني ضرورياً .اإلجابة التي تنتظرها هي :يجب
يصوتوا،
معرفة عدد األشخاص الذين تتوقّع أن
ّ
ومن هم هؤالء الناخبون ،من أجل حتديد هدف
واضح لكيفية الفوز باالنتخابات.
ساعد املشاركني ،خطوةً بخطوة ،على حتديد
التو ّجهات في مع ّدل مشاركة الناخبني:

3

النقاشات
امليسرة،
 .1أدرس نتائج االنتخابات املاضية
ّ
من األفضل االعتماد على مع ّدل مشاركة الناخبني العصف
ت مماثلة .على سبيل الذهني،
جل في انتخابا ٍ
الذي سبق ُ
وس ّ
والتفكير
سجلتها االنتخابات
املثال ،أدرس األرقام التي ّ
+
النيابية السابقة لتق ّدر مع ّدل املشاركة في
عرض
معينة ،أو أرقام االنتخابات احمللية
انتخابات نيابية ّ
املدرّب
لتصدر توقّعاتك بشأن انتخابات محلية مح ّددة،
وهكذا دواليك.

10

اجملموعات احمللية أو الدولية ملراقبة االنتخابات
املؤسسات األكادميية أو فرق األبحاث
التغطية اإلعالمية الوطنية أو الدولية
تتوصل
مكاتب احلزب احمللية التي ميكن أن
ّ
ً
لألرقام اخلاصة بكلّ محلّة ،استنادا إلى
ت قد
جتاربها اخلاصة فضال ً عن أ ّي سجال ٍ
تكون بحوزتها.
قد جتري األحزاب التي متلك موارد كافية
ت في مناطق أساسية لتسأل
استطالعا ٍ
الناخبني إذا كانوا قد اقترعوا في املاضي ،أو
ينوون االقتراع في االنتخابات املقبلة.
لكن في بعض الظروف ،ال ميلك احلزب أو احلملة
أ ّي خيار آخر إال إطالق التخمينات العشوائية.
مليا ً وحتديد
بأيّة حال ،من الضروري التفكير ّ
املع ّدل التقريبي للمشاركة في االنتخابات من
أجل اتّخاذ أ ّي قرار بشأن استراتيجية احلملة.
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جل املع ّدل اإلجمالي ملشاركة الناخبني
َ .2س ّ
في أفضل األحوال ،يُنصح باالطالع على ع ّدة أمثلة
عن النوع نفسه من االنتخابات ،مثال ً االنتخابات
النيابية أو الرئاسية أو احمللية أو اإلقليمية ،من
ت سابقة .لكن إذا لم يكن البلد قد شهد
سنوا ٍ
جل
العديد من الدورات االنتخابية ،أو إذا ُس ّ
تغيير ٌ ملحوظ في البيئة السياسية أو النظام
نوع من
االنتخابي ،ميكن عندئ ٍذ استخدام أ ّ
ي ٍ
املعلومات املتوفّرة لديك.
إذا كان باستطاعتك االطالع على ع ّدة أمثلة
سجل
النتخابات جرت في السنوات املاضيةّ ،
التو ّجهات في مع ّدل مشاركة الناخبني خالل
السنوات األخيرة .مثالً:
السنة نوع االنتخابات مع ّدل املشاركة
1998

نيابية

%75

2003

نيابية

%77

2005

نيابية

%74

2010

نيابية

%80

اجملموع
موزّعا ً على 4

املع ّدل اإلجمالي
للمشاركة
في االنتخابات

306
4/306
%76.5

يبلغ املع ّدل اإلجمالي للمشاركة في االنتخابات،
املستند إلى االنتخابات النيابية األربع األخيرة،
املهم حتديد التو ّجه في مع ّدل
 .%76.5لك ّن من
ّ
مشاركة الناخبني.
إسأل املشاركني :في هذا املثال ،هل شهد هذا
املع ّدل ارتفاعا ً أم انخفاضا ً أم أنه بقي على حاله؟
على امتداد االنتخابات األربع املاضية ،شهد هذا
املع ّدل انخفاضا ً ملحوظاً .يتمثّل التو ّجه إذا ً
بتراجع
ٍ
في مستوى مع ّدل مشاركة الناخبني.
إسأل املشاركني :ما الذي يعنيه هذا األمر بالنسبة
لكلّ األحزاب السياسية املتنافسة في االنتخابات
ضمن هذه البيئة؟
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حول مجرى النقاش طالبا ً من املشاركني التفكير
ّ
في أنواع الناخبني الذين يتو ّجهون للتصويت
في يوم االنتخابات .بعبار ٍة أخرى ،إذا كان %70
املؤهلني ،كما هو مذكور في املثال،
من الناخبني ّ
سيتو ّجهون للتصويت ،فمن هم هؤالء األشخاص
بالتحديد؟

كمثال عن التو ّجهات ضمن اجملموعات
ٍ
الدميوغرافية ،ميكنك أن تق ّدم مثاال ً عن تدن ّي
مع ّدل املشاركة بني الناخبني الشباب (-18
 .)29إسأل املشاركني عن التأثير الذي ميكن أن
يخلّفه على حمالتهم تدني مع ّدل املشاركة بني
الناخبني الشباب .هل يَعتبرون هذه الفئة من
أساسي محتمل أم ال؟ إذا
اجملتمع مصدر دعم
ّ
أجابوا بنعم ،إسألهم عن السبب وفي أ ّي ظروف
ينطبق هذا األمر.

و»جغرافي» واسأل
مبصطلحي «دميوغرافي»
عرّف
َ
ّ
املشاركني إن كانوا قادرين على تعريفهما.

4

تتميز اجملموعات الدميوغرافية باخلصائص
ّ
الظرفية نفسها ،كالسن ،والنوع االجتماعي،
والدين ،والتعليم ،واملهنة ،واخللفية ،إلخ.
تعيش اجملموعات اجلغرافية في املنطقة
نفسها أو تفد من املكان نفسه

النقاشات
امليسرة،
ّ
العصف
لم يعتبر التمييز بني املصطلحني -دميوغرافي الذهني،
إسألَ :
وجغرافي -ضروريا ً عند البحث في موضوع تو ّجهات والتفكير
ّ
التصويت؟

5

املميزات نفسها غالبا ً
إشرح أ ّن األشخاص ذوي
ّ
ت
ما يتصرّفون بطريقة متشابهة وي ّتخذون خيارا ٍ
متشابهة في السياسة .وفي السياسة أيضاً،
يتصرّف األشخاص املنتمون إلى الفئات نفسها
ت متشابهة
بطريق ٍة متشابهة وي ّتخذون خيارا ٍ
كذلك .نسجا ً على املنوال نفسه ،ي ّتخذ األشخاص
ت
املتح ّدرون من املناطق نفسها أحيانا ً خيارا ٍ
متشابهة.
أطلب من املشاركني تسمية  3مجموعات
دميوغرافية أو جغرافية ،على األقل ،تعتبر مهمة
لضمان جناح احلزب االنتخابي في منطقتهم.
ناقش مدى إملامهم بتو ّجهات التصويت ضمن
املؤهلني
هذه اجملموعات ،وإن كان جميع الناخبني ّ
سيقترعون فعالً.
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القسم  -3البحث والتحليل :البيئة االنتخابية 10 -دقائق
الوصف

اخلطوات

النوع

الدقائق

موضحا ً للمشاركني أ ّن
إنتقل إلى املوضوع التالي
ّ
وضع استراتيجية خاصة بسلوك الناخبني يشمل،
معينة ،حتليل البيئة االنتخابية.
في جوانب ّ

أرسم رقّاص ساعة على ورقة عرض ،يشبه
الرسم التالي:

إشرح أ ّن البيئة االنتخابية هي املزاج العام
للجمهور االنتخابي بشأن السياسة ،ورجال
السياسة ،واألحزاب السياسية .فيميل الناخبون،
استنادا ً ملا يجري في حياتهم أو مجتمعهم أو
بالدهم ،إلى اختيار إما احملافظة على الوضع احلالي
(إعادة األحزاب احلاكمة إلى السلطة) وإما إجراء
تغيير ما (دعم األحزاب املعارضة).

إذا كان املشاركون بحاجة إلى أمثل ٍة لفهم
تأثير البيئة االنتخابية على مع ّدل املشاركة في
التصويت ،إستخدم النموذج التالي أو أع ّد منوذجا ً
جديدا ً يصف البيئة االنتخابية احلالية في بالدك:

إشرح أ ّن املزاج العام للجمهور االنتخابي أشبه
بحركة رقّاص الساعة .فيمكن أن يتراوح بني
كلي ٍة بتغيير كلّ شيء ،إلى حاج ٍة قوي ّ ٍة
رغب ٍة ّ
باحملافظة على الوضع الراهن (عدم تغيير أ ّي شيء)،
مكان ما بني االثنني .وميكن أن يتب ّدل هذا املزاج
أو
ٍ
ت وأخرى ،مؤث ّرا ً على مع ّدل مشاركة
بني انتخابا ٍ
الناخبني.
1

عرض
املدرّب
+
النقاشات
امليسرة،
ّ
إستنادا ً إلى رقّاص الساعة املبينّ على ورقة العرض ،العصف
الذهني،
أطلب من ع ّدة مشاركني التو ّجه إلى ورقة العرض
والتفكير
املقوسة
ليضعوا عالم ًة على طول السلسلة
ّ
املتراوحة بني «التغيير» و»الوضع الراهن» ،لتحديد
مزاج الناخبني في الوقت احلالي.
ذكّر املشاركني أنه يجدر بنا دوماً ،رغم ما منلكه من
حدس سياسي ،مقارنة أفكارنا مبعلومات البحث
ٍ
للتأكّد من سالمة االستراتيجية التي نعتمدها في
تنظيم احلمالت .إسأل املشاركني ما هي األسئلة
التي يجب أن يطرحوها الكتشاف املزيد من احلقائق
وضح ما يلي:
عن البيئة االنتخابيةّ .
-

هل تسبغ االنتخابات احلالية شعورا ً
باحلماسة أو التحفيز على الناخبني؟
عال من خيبة
هل يشعر الناخبون مبستوى ً ٍ
األمل؟
هل يشعر الناخبون بالغضب أو االستياء؟
هل من مخاوف أمنية حاضرة لديهم ميكن
أن تؤث ّر على مع ّدل املشاركة في
االنتخابات ،أم من مشاكل سياسية
تقلّص من ثقة األشخاص في العملية
االنتخابية؟

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات

مالحظات للمدرّب

10

تخيل أ ّن الناس راضون عن الوضع احلالي وأ ّن
ّ
أحدا ً ال يشعر باإلحباط أو بخيبة أمل كبيرة .في
هذه احلالة ،ليس من املر ّجح أن يطلب األشخاص
إحداث تغيير ،مبعنى أنه من غير املر ّجح أن يعيروا
االنتخابات انتباههم ،نظرا ً لرضاهم عن مجريات
األمور احلالية .في املقابل ،ميكن أن تساهم
مستويات االستياء واإلحباط العالية في تعبئة
املزيد من الناخبني وحثّهم على التصويت من
أجل إحداث تغيير .إذاً ،ترتبط النتائج الدقيقة
معينة.
بالقوى احملرّكة التي حتيط بانتخابا ٍ
ت ّ
كنت متلك م ّتسعا ً من الوقت ،وكانت
إذا
َ
اجملموعة متق ّدمة مبا فيه الكفاية ،ميكنك أن
وصف وجيز عن كلٍّ من
تطلع املشاركني على
ٍ
أدوات البحث املع ّددة .باختصار:
 استطالعات الرأي :جتريها وكاالتعلمي،
متخصصة ،بأسلوب
تسويق
ّ
ّ
وميكن أن تكون غالية الثمن .فيشتريها
احلزب إذا كان قادرا ً على تك ّبد ثمنها.
 املسوح :يجريها احلزب أو فريق احلملةنفسه .وهي عبارةٌ عن استبيانات
متطوعو
بسيطة وقصيرة يستخدمها
ّ
احلزب ليسألوا الناخبني عن آرائهم .ومع
أنها أقل فائدة علميا ً من االستطالعات،
ت
لكن ميكن أن تق ّدم ،رغم ذلك ،معلوما ٍ
قيمة.
ّ
9-3

ت مستقلّة
ناقش كيف وأين ميكن احلصول على إجابا ٍ
وصادقة عن األسئلة املتعلقة بالبيئة االنتخابية .من
أدوات البحث احملتملة في هذا اجملال:
-

األبحاث األكادميية
استطالعات الرأي
املسوح
مجموعات التركيز
أدوات اتصال احلملة مع الناخبني

إختتم بالتشديد على أهمية فهم البيئة االنتخابية
من أجل صياغة استراتيجية احلملة.

 املسوح :يجريها احلزب أو فريق احلملةنفسه .وهي عبارةٌ عن استبيانات
متطوعو
بسيطة وقصيرة يستخدمها
ّ
احلزب ليسألوا الناخبني عن آرائهم .ومع
أنها أقل فائدة علميا ً من االستطالعات،
لكن ميكن أن تق ّدم ،رغم ذلك،
قيمة.
معلوما ٍ
ت ّ
ث
 مجموعات التركيز :تقوم على بح ٍنوعي ويجريها عادةً اخلبراء .وفي حني
ّ
جتزّىء املسوح واستطالعات الرأي
يفضلون خيارا ً
أعداد األشخاص الذين
ّ
معيناً ،تسعى مجموعات التركيز
ّ
ً
إلى حتديد األسباب .مثال ،إذا أظهر
مسح معينّ أ ّن  %60من الشباب (-18
ٌ
 )29ال يريدون التصويت ،فإ ّن
توضح ما هي
مجموعات التركيز ّ
األسباب التي تدفعهم إلى اإلحجام
عن التصويت.
 ال تعتبر أدوات اتصال احلملة بالناخبنيمنظمة كما املسوح ،لكنّها تساهم
ّ
في تسجيل مالحظات الناخبني خالل
االتصال املباشر بهم .وانطالقا ً من تلك
املالحظات ،ميكن للحملة أن تستخلص
بعض االستنتاجات بشأن البيئة
االنتخابية.
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القسم  -4حتديد عدد األصوات املنشودة 35 -دقيقة
الوصف

اخلطوات

النوع

الدقائق

بتغير
يتغير
تذكّر أ ّن ما يُحتسب «نصراً» قد
ّ
ّ
احلزب واالنتخابات .فبالنسبة ملعظم ّ
املرشحني،
النصر هو احلصول على ما يكفي من األصوات
للفوز باالنتخابات .لكن ال ب ّد من اإلشارة إلى
أهداف سياسية صاحلة أخرى .فقد يطمح
ٍ
بكلّ
ّ
بساطة إلى حتسني صورته،
رئاسي
مرش ٌح
ّ
أمل حتقيق الفوز في االنتخابات القادمة.
على ٍ
حزب صغير بنيل مقع ٍد أو مقعدين.
وقد يرغب
ٌ
أما احلزب األكبر ،فقد يطمح إلى تسجيل
أغلبية ساحقة.

إبدأ هذا القسم معرّفا ً بعدد األصوات املنشودة :هو
عدد األصوات التي حتتاج إليها احلملة من أجل
الفوز باملقاعد التي تريد احلصول عليها.
إشرح وناقش أ ّن تعريف «النصر» أو «الفوز» يختلف
باختالف ظروف احلزب أو ّ
املرشح ،ونوع النظام
االنتخابي ،لك ّن عدد األصوات املنشودة يبقى،
أساساً ،عدد األصوات التي يساعدك على بلوغ
هدفك في يوم االنتخابات.
إسأل املشاركني عن املعلومات التي سيحتاجون
إليها من أجل تقدير عدد األصوات املنشودة .تذكّر
أ ّن هذا األمر سيشهد تغييرا ً طفيفا ً تبعا ً للنظام
االنتخابي املط ّبق ،لكن يجدر بالالئحة املع ّدة بعد
تتضمن اإلجابات التالية:
عملية تفكير أن
ّ

1

عرض
 عدد املقاعد التي يتنافس عليها احلزب (أواملدرّب
يريد الفوز بها)
+
املسجلني في لوائح الناخبني
 عدد الناخبنيّ
املع ّدل التقديري للمشاركة في االنتخابات النقاشات
امليسرة،
 عدد املتنافسني (األحزاب السياسية أوّ
ّ
العصف
املرشحني)
 قواعد االنتخابات وكيفية احتساب األصوات الذهني،والتفكير
ش ّدد على ضرورة حتديد عدد األصوات املنشودة لكلّ
منطقة انتخابية على حدة.

مالحظات للمدرّب

تعريف واقعي
ساعد املشاركني على وضع
ٍ
ملقومات «النصر» بحسب رأيهم.
ّ

5

إشرح اخلطوات اخلمس الحتساب عدد األصوات
املنشودة .دوّن اخلطوات على ورقة عرض بينما
تشرحها.
 .1ح ّدد عدد املقاعد في منطقة انتخابية.
أهي دائرة فردية أم متع ّددة املقاعد أم هو نظام
متثيل نسبي على صعيد الوطن؟
ما هو عدد املقاعد التي يتنافس عليها احلزب؟
املؤهلني في
 .2ح ّدد عدد الناخبني
املسجلني ّ
ّ
املنطقة االنتخابية.
راجع سجل أو الئحة الناخبني لالطالع على
هذا الرقم.

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات
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أحياناً ،ميكنك اكتشاف من هم الناخبون
املسجلون عند مراجعة لوائح الناخبني لتوزيع
ّ
املساعدات الغذائية أو املنافع االجتماعية.
 .3ق ّدر املع ّدل املتوقّع للمشاركة في االنتخابات
بالنسبة للمنطقة.
ميثّل مع ّدل املشاركة في االنتخابات نسبة
املسجلني واملؤهلني الذين سيتو ّجهون
الناخبني
ّ
إلى صناديق االقتراع خالل اليوم االنتخابي.
 .4استنادا ً إلى املع ّدل املتوقّع ملشاركة الناخبني،
إحتسب عدد األصوات الالزمة للفوز مبقع ٍد واحد.
جتدر اإلشارة إلى أ ّن النتيجة تختلف باختالف
النظام االنتخابي املعتمد.
 .5إ ّن عدد األصوات التي حتتاج إليها احلملة من
أجل الفوز باملقاعد التي تريد احلصول عليها ميثّل
عدد األصوات املنشودة.

2

عرض
املدرّب

مثال في وقت سابق،
لعلّه من املفيد حتضير ٍ
يتضمن األرقام الدقيقة للنظام االنتخابي املط ّبق،
ّ
ملساعدة املشاركني على فهم العملية احلسابية.
عند إعداد هذا القسم من التدريب ،خذ بعني
االعتبار النظام االنتخابي املط ّبق في بالدك،
وبالتحديد النظام املعتمد لالنتخابات املقبلة،
وط ّبق العملية احلسابية التي تناسب هذا
النظام بعينه .وميكن االستناد إلى دليل األنظمة
االنتخابية الشائعة املبينّ بعد اجلدول أدناه.

10

في ما يلي مثال عن احتساب عدد األصوات
املنشودة:
عدد
األصوات عدد
مع ّدل
الناخبون
عدد
املسجلون املشاركة املطلوبة املقاعد األصوات
املقاعد
ّ
التي املنشودة
للفوز
في الدائرة احملتمل
في
نريد
مبقعد
الدائرة
الفوز
واحد
بها
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نظام
الفائز
بأكثرية
األصوات

1

600,000

174,001
%58
(348,000( 348,000
)1 + 2 /
ناخب)

1

174,001

لوائح
التمثيل
النسبي
املغلقة

6

300,000

36,500
%73
(219,000( 219,000
)6 /
ناخب)

3

109,500
(36,500
)3 x
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كنت تؤلّف مثاال ً بنفسك ،إليك بعض
إذا
َ
التوجيهات التي تبينّ كيفية فعل ذلك في حالة
األنظمة االنتخابية الشائعة:
في نظام الفائز بأكثرية األصوات أو النظام
التعددي ،تعتبر أفضل طريقة الحتساب
املقعد الفائز هي قسمة عدد الناخبني
املق ّدرين (مع ّدل املشاركة املتوقّع) بـ 2ومن
صحيح أ ّن السباق
ثم إضافة .)1+ %50( 1
ٌ
ّ
االنتخابي قد يشمل أكثر من ّ
مرش َحني ،لك ّن
معادلة  1 + %50متثّل الرقم الوحيد الضامن
للفوز .فإذا كان من املر ّجح ،على سبيل املثال،
أن يكون مع ّدل املشاركة  100ألف ناخب،
يجب أن يحظى ّ
املرشح الفائز باملقعد
بـ 50001صوت ()50001 =1 + 50000 /100000
في نظام التمثيل النسبي القائم
على اللوائح احلزبية املغلقة ،أُقسم
عدد املقاعد في الدائرة بالعدد املتوقّع
للناخبني .من شأن ذلك أن يعطيك صورةً
عن السقف احمل ّدد للمقعد الواحد .مثالً ،إذا
كان من املتوقع أن يتو ّجه  100ألف ناخب
تضم
إلى صناديق االقتراع ،وكانت الدائرة
ّ
 5مقاعد ،ستحتاج إذا ً إلى  20ألف صوت
للفوز مبقعد واحد .من هنا ،عند احتساب
عدد األصوات املنشودة في أنظمة التمثيل
فضل تقدير هذه األرقام األولية
النسبي ،ي ُ ّ
في بادىء األمر قبل التفكير في االحتماالت
املتبقية األخرى.
يتم احتساب األصوات
في نظام الكتلةّ ،
بطريق ٍة مشابهة لنظام الفائز بأكثرية
األصوات .فإذا كان من الضروري الفوز
كشرط للفوز بالدائرة
بأكثرية األصوات
ٍ
(مثال ً في حال تطبيق نظام اجلولتني من
االنتخابات) ،تعتبر الطريقة الضامنة
الوحيدة الحتساب األصوات املنشودة هي
احتساب  %50من األصوات املر ّجحة .1 +
فإذا كان النظام تع ّددياً ،ليس من واجب
احلزب الفائز بلوغ هذا السقف احمل ّدد .في
هذه احلال ،ميكن احتساب عدد األصوات
املنشودة استنادا ً إلى عدد الناخبني
احملتملني ،وعدد اللوائح االنتخابية احلزبية
املشاركة في االنتخابات ،وعلى ضوء
التفوق
تقديرك ملا يجب أن تفعله بغية
ّ
على أصوات جميع األحزاب األخرى.
الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات
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في نظام الصوت الواحد القابل للتجيير،
قم باحتساب عدد األصوات املر ّجح أن حتتاج
إليها للحصول على حص ٍة نسبية .يتم
احتساب هذه احلصة عادةً من خالل قسمة
عدد األصوات التي أدلى بها الناخبون على
عدد املقاعد ،ومن ثم إضافة  .1أما إذا لم
يكن من املر ّجح أن ينال ّ
مرشحك حص ًة
معينة ،فح ّدد ّ
املرشحني الذين سيخسرون
ّ
السباق أوّالً ،وأدرس إمكانية نقل أصواتهم
إلى حزبك.
في نظام التمثيل النسبي القائم على
اللوائح احلزبية املفتوحة ،يكون احتساب
عدد األصوات املنشودة مرتبطا ً ارتباطا ً
مباشرا ً بطريقة احتساب هذه األصوات.
أردت احتساب عدد األصوات املنشودة
فإذا َ
لهذا النوع من األنظمة االنتخابية ،يجدر
بك إجراء قدرٍ معينّ من األبحاث والتحاليل،
ودراسة تو ّجهات التصويت حلزبك في
املاضي ،فضال ً عن مستوى الشعبية
والشهرة التي يحظى بها ّ
املرشحون األفراد.
ت ال تتجاوز كلٌّ منها
وزّع املشاركني على مجموعا ٍ
اخلمسة أشخاص .زوّد كلّ مجموعة بورقة عرض
وقلم تأشير.

2

مهمتها تقتضي باحتساب
أخبر كلّ مجموعة أ ّن
ّ
عدد األصوات املنشودة .ميكن للمشاركني أن يتناولوا
كمثال (استنادا ً إلى البيانات
حزبهم أو حملتهم
ٍ
الالزمة التي يق ّدمها املدرّب) أو استخدام املثال أدناه
الحتساب عدد األصوات املنشودة بالنسبة لألحزاب
في مملكة نورا الوهمية.
نظام
في مملكة نورا الوهمية ،يُنتخب البرملان وفق
ٍ
نسبي ،ضمن دائرة وطنية واحدة ذات لوائح حزبية
ّ
مفتوحة .يتألّف البرملان من  50مقعداً .ويبلغ عدد
املسجلني ما فوق س ّن الثامنة عشرة
الناخبني
ّ
 .530073من هنا ،استنادا ً إلى االنتخابات السابقة،
من املتوقّع أن يبلغ مع ّدل مشاركة الناخبني في
االنتخابات العامة املقبلة حوالى  %60من الناخبني
املسجلني.
ّ
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تطبيق
املعارف
اجلديدة

من الضروري أن ميلك املشاركون فرصة التدرّب
كنت
على حتديد عدد األصوات املنشودة .إذا
َ
تخولك احتساب عدد
متلك املعلومات التي ّ
األصوات حلزبك أو ّ
مرشحك ،في ظلّ النظام
حضر ذلك مسبقا ً كي
االنتخابي املعتمدّ ،
يتمكّن املشاركون من استخدام هذه املعلومات
الحتساب عدد األصوات املنشودة حلمالتهم
اخلاصة.
10

إذا كنت ال تستطيع احلصول على البيانات التي
حتتاج إليها ،استخدم مثال مملكة نورا الوهمية
في هذا القسم إلى اليسار.
نسجا ً على املنوال نفسه ،إذا كان النظام
االنتخابي الذي تعمل عليه ال يتناسب مع
النظام املعتمد في هذا التمرين ،ال تتردّد إما
بتكييفه وإما باقتراح نظام مشابه ،كي يتمكّن
املشاركون من التدرّب على احتساب عدد
األصوات املنشودة.

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات

احلزب

مقاعد في البرملان

احلزب الوطني النوراني

21

حزب الكتلة الوطنية
التنورية

13

حزب التحالف
الدميقراطي

12

حزب اخلضر

3

حزب الشعب أوال ً

1

استنادا ً إلى هذه األرقام ،إحتسب عدد األصوات
املنشودة بالنسبة لكلّ حزب في نورا .ميكن
االفتراض أ ّن احلزب الوطني النوراني يريد الفوز
بأكثري ٍة ساحقة ،وأ ّن حزب الكتلة الوطنية التنورية
يريد استالم الدفة بصفته حزب األكثرية ،وأ ّن حزب
التحالف الدميقراطي وحزب اخلضر يريدان مضاعفة
مقاعدهما.
3

أطلب من املشاركني أن يع ّدوا تقريرا ً بالنتائج التي
توصلوا إليها ،وأدر نقاشا ً ملعرفة إن كانت األرقام
ّ
توصلوا إليها مختلفة أو إن كانوا قد واجهوا
التي ّ
صعوب ًة لفهم كيفية القيام بذلك.

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات

تطبيق
املعارف
اجلديدة

10
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القسم  -5استهداف الناخبني :جغرافياً 55 -دقيقة
اخلطوات

الوصف

النوع

الدقائق

موضحا ً
إنتقل إلى مناقشة عملية االستهداف،
ّ
أن ّك ،بعد حتديد عدد األصوات املنشودة ،حتتاج إلى
حتديد أين ميكن احلصول على هذه األصوات لبلوغ
الرقم احمل ّدد.

ميكنك أن تشرح كيفية تقسيم الناخبني من
خالل رسم وجوه ضاحكة على ورقة العرض.
مناصروك األساسيون

إشرح أنه ميكن تقسيم جمهور الناخبني ،بشكل
عام ،إلى  3مجموعات رئيسية:

الناخبون املمكن إقناعهم أو الذين
لم يحسموا خيارهم بعد

 .1مناصروك األساسيون -هم األشخاص
سيصوتون حلزبك أو ّ
مرشحك ،ولن
الذين
ّ
يقوموا بتغيير رأيهم قبل اليوم االنتخابي.
 .2الناخبون املمكن إقناعهم أو الذين لم
يحسموا خيارهم بعد -هم األشخاص الذين
لم يقرّروا بعد ملن يريدون التصويت ،أو الذين
يفكّرون بالتصويت حلزب مختلف عن ذلك
الذي دعموه في االنتخابات األخيرة.
1

 .3مناصرو خصمك -هم األشخاص الذين
يغيروا آراءهم قبل
ّ
سيصوتون خلصمك ولن ّ
يوم االنتخابات.

مالحظات للمدرّب

مناصرو خصمك

عرض
املدرّب

5

حس الدعابة لتشرح
ال تتردّد باستخدام ّ
للمشاركني أنهم لن يستطيعوا استهداف
كلّ ناخب في البالد أو في املنطقة ،أل ّن احلزب
أو احلملة ال ميكن أن يحظى بدعم الناخبني
تفسر لهم أ ّن بعض
أجمعني .ميكن أن ّ
«األشخاص املضلَّلني» لم يكتشفوا بعد أ ّن
حزبنا أو ّ
مرشحنا ميلك احللول الفضلى ،وأننا
نستطيع أن نتعاطف معهم لكن ال أن نق ّدم
لهم أثمن مواردنا.

إشرح أ ّن حتديد املناصرين أو من ميكن أن يق ّدم
أساسي ملعرفة أين يجب إنفاق
الدعم للحملة أمر ٌ
ّ
املوارد احملدودة.
إسأل املشاركني عن احلصة التي يجب توجيهها
نحو كلّ مجموعة من موارد احلملة .أل ِفت
انتباههم إلى ضرورة إنفاق معظم املوارد على
الناخبني املمكن إقناعهم ،وأ ّن املال أو الوقت
اخملصص الستمالة مناصري خصومهم سيضيع
ّ
هبا ًء.
إشرح أ ّن احلملة القائمة على إدار ٍة استراتيجية
يجب أن حت ّدد من هم الناخبون في كلٍّ من هذه
الفئات ،كي تعرف كيف تو ّجه مواردها .إسأل
املشاركني كيف ميكن القيام بذلك .فما اخلطوات
الفعليني واحملتملني بني
الالزمة لتحديد مناصريهم
ّ
جميع الناخبني في الدولة أو املنطقة؟
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 إنتظر إجابات مثل :مراجعة نتائجاالنتخابات السابقة ،األبحاث واملسوح ،وأ ّي
سجالت يحفظها احلزب نتيجة تواصله مع
الناخبني.
إستخدم هذا النقاش لتعرّف مبفهوم االستهداف.
إشرح أ ّن االستهداف هي العملية التي تط ّبقها
احلمالت واألحزاب السياسية لتح ّدد من هم
ومن ِمن الناخبني
الناخبون في كلّ من هذه الفئاتَ ،
سيدعم احلزب على األرجح.
بشكل عام:
إشرح أ ّن هناك نوعني من االستهداف
ٍ
اجلغرافي والدميوغرافي .االستهداف اجلغرافي هي
العملية التي يح ّدد من خاللها احلزب أين يقيم
مناصروه احملتملون .أما االستهداف الدميوغرافي،
يقيم من خاللها احلزب أنواع
فهي العملية التي ّ
األشخاص الذين يُر ّجح أن يدعمونهم.
لشرح مفهوم االستهداف اجلغرافي ،ميكنك
بشكل عشوائي على ورقة عرض،
رسم خريطة
ٍ
لتبينّ كيف ميكن أن يبدو عليه األمر .مثالً:

إشرح أ ّن االستهداف اجلغرافي يساعدنا على حتديد
الفعليون واحملتملون وفقا ً ملكان
من هم املناصرون
ّ
إقامتهم؛ وبالتالي فهو مترين يقوم على حتديد
بشكل أساسي.
املواقع على اخلريطة
ٍ

	
  

إشرح للمشاركني مراحل عملية االستهداف
التدريجي ،خطوةً بخطوة:

2

لعلّ أفضل طريقة وأكثرها دق ًة إلجراء استهداف
جغرافي هي ،أوّالً ،مراجعة نتائج آخر انتخابات
ن ُ ّظمت على املقاعد نفسها .أدرس هذه النتائج
وفقا ً ألصغر وحد ٍة جغرافية ممكنة (وفقا ً للدائرة
االنتخابية واألفضل وفقا ً لقلم االقتراع) .وقارن
مرشحك في كلّ
النتائج مبدى جناح حزبك أو ّ
ثم
منطقة ،وبالتحديد باملقارنة مع أبرز خصومهّ ،
صنّف ،استنادا ً إلى النتائج نفسها ،كلّ منطقة
ضمن إحدى هذه اخلانات اخلاصة بحزبك أو حملتك:

عرض
املدرّب

10
ت ترمز إلى الدعم الذي يلقاه
إبدأ بوضع إشارا ٍ
احلزب أو ّ
املرشح في بعض مناطق الدائرة
االنتخابية.

املناطق «أ»= املناصرون األساسيون
في هذه املناطق ،أحرز حزبك جناحا ً ساحقاً .هذه
املناطق التي يحظى فيها حزبك بالدعم األقوى.

الوحدة  :3االستعداد لالنتخابات
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املناطق «ب»= الناخبون املمكن
إقناعهم بسهولة
في هذه املناطق ،ال يعتبر حزبك األقوى ،لكنه ميلك
حظوظا ً قوية لكسب املزيد من املؤيّدين.
املناطق «ج»= الناخبون املمكن
إقناعهم نوعا ً ما
في هذه املناطق ،ال يعتبر حزبك األقوى ،لكنه ميلك
فرص ًة ضئيلة لكسب املزيد من املؤيّدين
املناطق «د»= قاعدة دعم خصمك
مخيبة .هذه
في هذه املناطق ،أحرز احلزب نتيج ًة
ّ
املناطق تنتمي إلى خصومك وينبغي جتاهلها.
الحظ أ ّن الناخبني املمكن إقناعهم أو الذين لم
يحسموا قرارهم بعد يُقسمون إلى فئتني («ب»
و»ج») ،ملساعدة احلزب أو احلملة على إدراك أين
بشكل أكثر دقة.
سينفق املوارد
ٍ
تأكّد من أ ّن املشاركني قد فهموا هذه العملية كما
ينبغي.

وزّع املشاركني على مجموعات ال تتجاوز اخلمسة
أشخاص ،وق ّدم لهم نتائج االنتخابات األخيرة
التي جرت على املقاعد نفسها .أطلب منهم
تصنيف كلّ منطقة جغرافية ،ضمن هذه النتائج،
كمنطقة «أ» أو «ب» أو «ج» أو «د» بالنسبة للحزب
أو ّ
خصص  30-10دقيقة لهذا
املرشح أو احلملةّ .
ً
التمرين ،استنادا إلى كمية املعلومات التي يجب
على اجملموعات حتليلها*.
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تطبيق
املعارف
اجلديدة

40

إلجراء استهداف جغرافي ،سوف حتتاج إلى ع ّدة
خ عن نتائج االنتخابات األخيرة التي جرت
نس ٍ
على املقاعد نفسها (االنتخابات النيابية إذا كان
املشاركون يستع ّدون النتخابات نيابية مثال ً).
فضل أن توزّع نسخ ًة واحدة على كلّ مشارك
يُ ّ
كي يتمكّن اجلميع من االحتفاظ بها كجز ٍء من
القيمة .أما إذا لم تتمكّن من ذلك ،فوزّع
املوارد ّ
على األقل نسخ ًة واحدة لكلّ فريق خالل إجراء
التمرين .وميكنك أيضا ً تدبّر عرض هذه املعلومات
على حائط أو شاشة بواسطة جهاز عرض.
إحرص على أن تكون املعلومات واضحة ومقروءة.
إذا لم تتمكّن من استخدام نتائج االنتخابات
الرسمية ،ميكنك إجراء مترين االستهداف
اجلغرافي بعدة طرق ،منها:
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بعد انتهاء املشاركني من التمرين ،أطلب من
شخص واحد من كلّ مجموعة تقدمي تقري ٍر
ٍ
ّ
التوصل إليها .إسألهم كم
بالنتائج التي مت
ّ
منطقة «أ» أو «ب» أو «ج» أو «د» ح ّددوا ،وعدد
صوتوا في كلّ من هذه املناطق
األشخاص الذين ّ
خالل االنتخابات األخيرة .ناقش هذه األرقام،
واستنادا ً إلى هذا التحليل ،ناقش إن كان احلزب
أو ّ
املرشح ميلك ما يكفي من األصوات لبلوغ عدد
األصوات املنشودة التي متّت مناقشتها في التمرين
السابق.
* مالحظة :إذا لم يكن من املمكن تنفيذ مترين
االستهداف اجلغرافي بهذه الطريقة ،راجع
االحتماالت األخرى في قسم «مالحظات للمدرّب».

حضر جدوال ً وهميا ً بنتائج االنتخابات،
.1
ّ
ً
استنادا إلى حجم الدعم الذي كانت
مختلف األحزاب ستناله في االنتخابات
األخيرة برأيك (أو بحسب ما يعتقده
الباحث اخلبير)
 .2استخدم خرائط عوضا ً عن نتائج
االنتخابات .ق ّدم إلى املشاركني نسخا ً
املعنية،
عن اخلرائط للمناطق االنتخابية
ّ
وأطلب منهم وضع عالمة «أ» أو «ب» أو
«ج» أو «د» إلى جانب الدوائر احمللية.
 .3أرسم أو أنسخ على ورقة العرض (بأكبر
قدر ممكن من الدقة) خريط ًة عن املناطق
املعنية .عوضا ً عن العمل ضمن
االنتخابية
ّ
فرق صغيرة ،فليعمل املشاركون ضمن
ٍ
مجموع ٍة كبيرة لتحديد مناطق «أ» أو
«ب» أو «ج» أو «د» اخلاصة باحلزب أو ّ
املرشح.
ضع عالم ًة بها على اخلريطة ،كي يواصل
قيم في
املشاركون استخدامها كموردٍ ّ
مختلف أيام التدريب وما بعده.
خالل مترين االستهداف اجلغرافي ،قد يكون من
املفيد أن تطلب من املشاركني حتليل املناطق
اجلغرافية التي يعرفونها مسبقاً .فإذا كان
املشاركون في التدريب قد أقبلوا من مناطق
مختلفة ،أطلب منهم حتليل النتائج في محلة
ما ضمن منطقتهم.
متخوفني من عدم امتالك
إذا كان املشاركون
ّ
املعلومات التي يحتاجون إليها ،إقترح عليهم
العمل مع املكاتب احمللية للحزب لتبينّ مصادر
الدعم احلزبي في كلّ محلّة .زد على ذلك أ ّن
الناشطني احلزبيني اخملضرمني على املستوى
ت طوال في
احمللي ،أولئك الذين أنفقوا ساعا ٍ
التح ّدث إلى الناس والعمل مع اجملتمع احمللي،
ميلكون غالبا ً املعلومات املطلوبة من أجل جتزيء
الدعم احلزبي وفقا ً
للحي أو حتى لقلم االقتراع.
ّ
إذا كشف مترين االستهداف اجلغرافي أ ّن احلزب
أو ّ
املرشح ال ميلك ما يكفي من األصوات لبلوغ
عدد األصوات املنشودة ،أو ،على العكس ،ميلك
أصوات أكثر من كافية لتحقيق الفوز ،ميكنك أن
تتناقش مع املشاركني في اخلطوة التالية برأيهم.
املكونات األخرى لهذا التدريب
إختتم شارحا ً أ ّن
ّ
ستسلّط الضوء على التقنيات الالزمة من أجل
ترسيخ العالقة مع الناخبني األساسيني ،وإقناع
أولئك الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
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القسم  -6استهداف الناخبني :دميوغرافياً 30 -دقيقة
الوصف

اخلطوات

النوع

الدقائق

إنتقل إلى مناقشة االستهداف الدميوغرافي ،شارحا ً
أ ّن هذا النّوع من االستهداف يساعد في تبينّ أنواع
األشخاص الذين يشكّلون مجموعة مناصرينا
الفعليني واحملتملني.
ّ

إعتمد على النقاشات في هذا القسم لتتأكّد
من أ ّن املشاركني قد فهموا ما هي اجملموعة
الدميوغرافية وكيف ميكن أن تبدو عليه .ش ّدد
على أنه من الضروري جتنّب وضع تعريف
للمجموعات الكبيرة جدا ً أو الصغيرة جداً.

ينص على
إشرح أ ّن االستهداف الدميوغرافي
ّ
متنوعة أو فرعية.
ت
تقسيم السكان إلى مجموعا ٍ
ّ
ميكن أن تستند هذه اجملموعات إلى العمر ،اجلنس،
املدخول ،مستوى التعليم ،الوظيفة ،اإلثنية أو أي
ميزة أخرى .ويقوم االستهداف الدميوغرافي على
افتراض مفاده أ ّن األشخاص املنتمني إلى اجملموعة
ٍ
الدميوغرافية نفسها يتشاركون ،على األرجح،
الهموم نفسها ،وبالتالي مييلون إلى التصويت
بطريق ٍة متشابهة.

1

ميكن جمع املعلومات الدميوغرافية بإحدى الطرق
التالية أو من خالل استخدام أكثر من طريقة في
الوقت نفسه:
.1
.2
.3
.4
.5

معلومات اإلحصاء السكاني
لوائح املساعدة الغذائية أو خدمات
الرعاية
االجتماعية التي تق ّدمها احلكومة
املكاتب احمللية لألحزاب
األبحاث أو املسوح املستقلة
املعارف أو اخلبرات الشخصية

مالحظات للمدرّب

على سبيل املثال ،تعتبر النساء اللواتي يشكّل َن
أكثر من نصف الناخبني في معظم البلدان
مجموع ًة كبيرةً جداً .فإذا كانت احلملة حتاول
استهداف النساء ،ال ب ّد من جتزيء مجموعة
النساء الكبرى بحيث تأخذ اجملموعات
الفرعية بعني االعتبار ظروف املعيشة ،والعمر،
ونوع العمل ،ومستويات املداخيل احملتملة،
واالهتمامات وغير ذلك.
عرض
املدرّب
+
النقاشات
امليسرة،
ّ
العصف
الذهني،
والتفكير

10

نسجا ً على املنوال نفسه ،أرشد املشاركني
إلى ضرورة عدم تناول اجملموعات الصغيرة جداً،
كمدرّسي الرياضيات في املدارس االبتدائية ،أو
العبي الكمان العسر .فمن شأن التركيز على
تضيع املوارد هبا ًء ألنها
اجملموعات الصغيرة أن
ّ
ال تساهم مساهم ًة ملحوظة في بلوغ عدد
األصوات املنشودة.

تباحث مع بقية املشاركني في أنواع املعلومات
التي ميكن أن توفّرها كلٌّ من هذه املصادر ،ومصادر
املعلومات الدميوغرافية التي ميكنهم االطالع
عليها ،فضال ً عن أ ّي مصادر أخرى ميكن أن تكون
متوافرة .أع ّد الئحة بها على ورقة عرض وناقش أيّها
أفضل بالنسبة للمشاركني.
أطلب من املشاركني التفكير في بعض اجملموعات
الدميوغرافية التي يُر ّجح أن تدعم حزبهم أو
ّ
مرشحهم أكثر من غيرها .فكّروا سويا ً في الئحة
من  3إلى  5مجموعات دميوغرافية مذكورة على
لم ميكن أن تكون كلّ من
ورقة العرض ،وناقشوا َ
هذه اجملموعات أكثر دعما ً من غيرها .ثم إسأل
املشاركني (إما كمجموع ٍة كبيرة واحدة وإما
ضمن فرق) تعداد  3هموم مشتركة بالنسبة لكلّ
مجموعة.
20-3
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من الصعب العثور على معلومات دميوغرافية
سهلة االستعمال .فتعتبر بيانات اإلحصاءات
السكّانية املصدر األفضل لالستهداف
سيما إذا
الدميوغرافي مبا أنها أكثر أهال ً للثقة ،ال ّ
كانت حديثة ،ويسهل استعمالها لالستهداف
ويتم تنظيم الدوائر
قمت به.
اجلغرافي الذي
َ
ّ
االنتخابية وبيانات اإلحصاءات عادةً استنادا ً إلى
احلدود اجلغرافية نفسها.

أطلب من املشاركني العودة إلى اجملموعات التي
شكّلوها خالل مترين االستهداف اجلغرافي .ق ّدم إلى
كلّ مجموعة ورقة عرض ،وقلم تأشير ،ومعلومات
دميوغرافية للمناطق نفسها التي أجروا عليها مترين
االستهداف اجلغرافي.
أطلب من كلّ مجموعة مراجعة املعلومات
الدميوغرافية التي ق ّدمتها واقتراح الئحة من 5-3
أمور جديدة تعلّمتها اجملموعة بشأن األشخاص
الذين يعيشون في تلك املنطقة ،وميكن أن تفيدها
في استراتيجيات حملتها .و ّجه املشاركني نحو
التفكير في ما تعنيه الفئة العمرية ،املستوى
التعليمي ،االقتصاد احمللي ،السكن ،وما إلى ذلك،
املهمة للناخبني في
بالنسبة للقضايا السياسية
ّ
تلك املنطقة.
خصص  20-15دقيقة لهذا التحليل ،ثم أد ُع كلّ
ّ
مجموعة إلى عرض عملها .ناقش النتائج التي
توصلت إليها واطلب منها أن تشرح كيف ميكن أن
ّ
تفيدها هذه املعلومات في حمالتها.
2

لكن قد يكون من الصعب فهم معلومات
اإلحصاءات السكّانية في حال لم يكن املشاركون
قد استخدموها قبالً .في هذه احلالة ،أدرس
جيداً،
املعلومات مسبقا ً لتتأكّد من أنك تفهمها ّ
وانصح املشاركني بقراءتها قبل إجراء التمرين .ثم
إطرح األسئلة التالية على اجملموعة بأكملها:

املعارف
اجلديدة
+
جتارب
املشاركني
أو التمارين
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هل عدد الرجال أكبر من عدد النساء؟ ما
هي تبعات هذا األمر سياسياً؟
ما هي الفئة العمرية الطاغية؟ ما هي
تبعات هذا األمر سياسياً؟
يحصل الناس رزقهم؟ هل يجنون ما
كيف
ّ
يكفي من املال؟ هل ميكنهم إعالة أفراد
أسرهم؟
ماذا تكشف لك البيانات عن كيفية
حصول األشخاص في هذه املنطقة على
املعلومات؟ هل يجيد الناس القراءة (رجاال ً
ونسا ًء)؟ هل يحصلون على خدمة فاعلة
للكهرباء؟ استنادا ً إلى هذه اإلحصائيات،
بشكل
هل تعتبر أ ّن الناخبني يعتمدون
ٍ
أساسي على التلفاز ،أو الراديو ،أو الصحف،
أو االجتماعات العامة إلخ.؟
ما هي املستويات التعليمية في املنطقة؟
ما هي مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة
في املنطقة؟ هل هي مختلفة بني الرجال
والنساء؟ كيف يؤث ّر هذا األمر على طريقة
تواصلك مع الناخبني في هذه املنطقة؟
ما هي ،برأيك ،القضايا األهم بالنسبة
للناخبني في هذه املنطقة؟
إذا لم تستطع الوصول إلى معلومات
دميوغرافية مفيدة أو موثوق بها ،أطلب من
املشاركني العودة إلى اجملموعات التي شكّلوها
خالل مترين االستهداف اجلغرافي ،والتفكير في
األسئلة الستة أعاله ،مع تطبيقها على منوذج
عن املناطق «أ» و»ب» اخلاصة بهم (إضاف ًة إلى
املناطق «ج» إذا سنح الوقت بذلك) ،استنادا ً إلى
جتاربهم الشخصية ومدى إملامهم باملنطقة.
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إذا لم يستطع املشاركون اإلجابة عن األسئلة
املتعلقة باالستهداف الدميوغرافي في هذه
املناطق ،استنادا ً إلى خبراتهم ومعارفهم،
إستغلّ هذا األمر لتش ّدد على أهمية إجراء
األبحاث والتحاليل عند صياغة استراتيجية
احلملة .أوكل إلى املشاركني ،إذا كان ذلك ممكناً،
مهمة البحث عن العوامل الدميوغرافية في
املناطق الرئيسية كـ»فرض» ،وامنحهم مهلة،
ثم أطلب من شخص معينّ أن يتلو عليك
ّ
توصل إليها.
النتائج التي ّ
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اخلامتة 3 -دقائق
ّخص اجللسة:
فعال واستراتيجي.
إ ّن إدارة حمل ٍة فائزة ال يرتبط بامتالك أكبر قدرٍ من املوارد ،بل بكيفية استخدام املوارد املتوافرة
بشكل ّ
ٍ
يجب أن تعرف عدد األشخاص املتوقّع أن ينتخبوا ،ومن هم هؤالء الناخبون ،بهدف حتديد هدف واضح لالنتخابات .لذا ،يدرس
معينة في سلوك الناخبني وفي البيئة االنتخابية.
املعنيون تو ّجها ٍ
ت ّ
ّ
يجب أن حت ّدد كيف تريد حملتك «حتقيق الفوز» كي تعرف ماذا تريد إجنازه في نهاية املطاف .عدد األصوات املنشودة هو عدد
األصوات التي حتتاج إليها لتحقّ ق الفوز.
مهمة تساعدك في إيجاد املناصرين والناخبني املمكن إقناعهم.
االستهداف اجلغرافي والدميوغرافي أداةٌ استراتيجية
ّ
يرتبط االستهداف اجلغرافي والدميوغرافي باستخدامك مواردك بحكمة ،من خالل إيصال الرسالة املناسبة إلى األشخاص
املناسبني.
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