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الوحدة 6: صياغة الرسالة 
إطالق رسائل مؤثّرة ومقنعة

حملة عامة عن اجللسة:
بصفتك مرشحاً، ال بد من أن تكون لديك رسالة مؤثرة من أجل إقناع الناخبني املستهدفني بالتصويت لك. تتناول هذه الوحدة القواعد 
األساسية لعمليات التواصل السياسية، وتعّلم املشاركني ما هي الرسالة السياسية، وأين تكمن أهميتها، وكيف ميكن صياغة رسالة 
مربع  أداة  واستخدام  اخلاصة،  رسائلهم  الوحدة على صياغة  في هذه  أيضاً  املشاركون  االنتخابية. سيتدرّب  للحملة  ومقنعة  حقيقية 

الرسالة.

األقسام:
1.   ما هي الرسالة؟

2.   املعايير املعتمدة من أجل صياغة رسالة مؤثّرة
3.   إعرف جمهورك املستهدف

4.   التحدي: فليكن صوتك مسموعاً
5.   صياغة رسالتك

6.   وضع الرسالة في االختبار

األهداف التعليمية:
-   فهم معنى الرسالة والفرق بني الرسالة، والشعار، والبرنامج السياسي

-   التعرّف على املعايير من أجل صياغة رسالة مؤثرة
-   فهم اجلمهور املستهدف

-   املهارات واألدوات الالزمة لصياغة الرسالة ووضعها في االختبار

الوقت: 90 دقيقة

املواد املوزّعة:
-   كتّيب املدارس اإلقليمية لتنظيم احلمالت، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

املواد الالزمة:
-   أوراق العرض، وأوراق بيضاء، أقالم تأشير، وشريط الصق

-   برنامج التدريب )اختياري – ميكن كتابته على لوح األوراق( 

التحضير:
-   دوّن على أوراق العرض في وقٍت مسبق:

البرنامج )اختياري – إن لم يكن مطبوعاً(
األهداف التعليمية

ما هي الرسالة؟
-   الرسالة هي عبارة عن بيان قصير، صادق، ويبنّي للناخبني السبب الذي يدعوهم للتصويت لك، كما تقيم الرسالة أوجه 

     االختالف بينك وبني خصمك )خصومك(.
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الرسالة املؤثرة:
-   قصيرة وبسيطة

-   صادقة وموثوق بها
-   تتضّمن قضايا تهّم الناخبني

-   تبنّي االختالف عن اآلخرين
-   تخاطب العقل والقلب

-   هادفة
-   مكرّرة

الهرم:
مربع الرسالة:

البرنامج

- قصير للغاية 
- يتضّمن معلومات 

  محدودة 
- يراه جميع الناخبني

الرسالة

- قصيرة 
- أساسية 

- مصممة لتستهدف 
   الناخبني

الشعار

- قصير للغاية 
- يتضّمن معلومات 

   محدودة 
- يراه جميع الناخبني

يبدون 
اهتماماً 

مباشراً )%1(

يبدون اهتماماً 
غير مباشر )%9(

املواطنون املطلعون
)%15(

املترددون / غير امللتزمني
)%75(
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ما الذي نقوله عنهمما الذي نقوله عن أنفسنا

ما الذي يقولونه عن أنفسهمما الذي يقولونه عنّا
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نشاطات التدريب

القسم 1 – ما هي الرسالة؟ - 9 دقائق

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

عرض قّدم اجللسة وراجع األهداف التعّلمية1
املدرّب

1

2

أطلب إلى املشاركني التفكير في إجابتهم على 
السؤال: ملاذا يجدر بي أن أصّوت لك؟ أطلب إلى 

املتطّوعني لإلجابة تشارك إجاباتهم مع اجملموعة. 
تلقّ إجابة أو اثنتني.

النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
2والتفكير

إن لم يرغب أحد في التطّوع لإلجابة، ميكنك أن 
تسأل املشاركني إن كان يتواجد أحد بينهم قد 

ترّشح لالنتخابات من قبل واطلب إليه أن يشارك 
احلاضرين مبا كانت عليه رسالته. أو، إن لم يكن 
بني املشاركني أي مرّشح لالنتخابات، ميكنك أن 

تبحث عن شخص شارك بنشاط في احلملة 
االنتخابية من قبل وقام بالشرح للناس السبب 

الذي يدعوهم للتصويت حلزبه أو ملرّشحه.

3

عرّف عن الرسالة بقولك، أن الرسالة، بأبسط 
أشكالها، عبارة عن بياٍن باألسباب التي تدعو 

الناخبني للتصويت حلزٍب معني أو مرشح ما 
خالل اليوم االنتخابي. عندما حتّدد جمهورك 

املستهدف، ال بد من أن تقرّر ما الذي ستقوله 
لناخبيك إلقناعهم بالتصويت لك. هذه هي رسالة 

حملتك. وهي تطلع الناخبني على السبب الذي 
دفع بك للترشح لالنتخابات والسبب الذي سيدفع 
بالناخبني للتصويت لك عوض خصومك املرشحني 

للمنصب نفسه.  

إقرأ تعريفاً عن الرسالة تكون قد دوّنته على لوح 
األوراق.

عرض 
1املدرّب

تعريف الرسالة:

ما هي الرسالة؟

الرسالة هي عبارة عن بيان قصير، صادق، 
ويبنّي للناخبني السبب الذي يدعوهم 

للتصويت لك، كما تقيم الرسالة أوجه 
االختالف بينك وبني خصمك )خصومك(.

3

تابع شرح االختالف بني الشعار، والرسالة، 
والبرنامج الذي أعددته على أوراق العرض.

فيما تعمل على شرح خصائص الشعار، أطلب إلى 
املشاركني اإلدالء بشعارات معروفة، كأمثلة.

بعد أن تشرح خصائص البرنامج، إسأل املشاركني 
ما إذا كان أفراد عائالتهم الداعمون حلزبهم قد قرأوا 

برنامج احلزب السياسي ) كدليل على أنه عادةً 
طويل جداً وال ميكن لكثير من الناس قراءته(

عرض 
5املدرّب

االختالف بني الشعار، والرسالة، والبرنامج:

البرنامج

- قصير 
   للغاية 

- يتضّمن 
   معلومات 

  محدودة 
- يراه جميع 

   الناخبني

الرسالة

- قصيرة 
- أساسية 
- مصممة 

   لتستهدف 
   الناخبني

الشعار

- قصير 
   للغاية 

- يتضّمن 
   معلومات 

   محدودة 
- يراه جميع 

   الناخبني
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القسم 2 – املعايير املعتمدة من أجل صياغة رسالة مؤثرة – 25 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

بعد أن تكون قد ذكرت بعض خصائص الرسالة، 
وّضح اقتراحات املشاركني بعد أن تطلب إليهم أن 
يذكروا ما يشكّل برأيهم املعايير من أجل صياغة 

رسالة مؤثرة.

بعد أن حتصل على بعض اإلجابات، أكّد على 
املشاركني أّن احلملة تنفق أكثرية مواردها على 

إيصال الرسالة إلى الناخبني املستهدفني. ولضمان 
وصول الرسالة إلى الناخبني الذين حتتاج إلى 

التواصل معهم، من املهم أن تلبي رسالتك املعايير 
التالية )أكتب املعايير على أوراق العرض في وقٍت 

مسبق(:

قصيرة وبسيطة
صادقة وموثوق بها

تتضّمن قضايا تهّم الناخبني
تبنّي االختالف عن اآلخرين

تخاطب القلب والعقل
هادفة
مكرّرة

عرض 
5املدرّب

املعايير املعتمدة من أجل صياغة رسالة مؤثرة:

الرسالة املؤثرة تكون:

قصيرة وبسيطة
صادقة وموثوق بها

تتضّمن قضايا تهّم الناخبني
تبنّي االختالف عن اآلخرين

تخاطب العقل والقلب
هادفة
مكرّرة

إشرح كالً من املعايير املدرجة:

فلتكن رسالتك قصيرة وبسيطة
يجب أن تكون الرسالة مختصرةً. إذا لم تكن قادراً على إيصال رسالتك للناخب على نحٍو مؤثٍّر وفي أقل من دقيقة، فمن 

األرجح أن تفقد انتباهه وبالتالي صوته. 
ال بد من أن توصل رسالتك أيضاً بلغة يتقنها الناخبون ويفهمونها بكل سهولة. ال تستخدم مصطلحات تقنية ال يفهمها 

الناخبون أو ال تعني لهم شيئاً. ولرمبا من األفضل لك أن تعمل على تكوين صورة حقيقية في عقول الناخبني بدالً من 
التحدث عن أفكار نظرية. فعلى سبيل املثال، تّدث عن الناس، وعن األشياء، وعن احلاالت املستمدة من واقع احلياة لتؤكد 

على رسالتك أو تعّللها باألمثلة.

فلتكن رسالتك صادقًة وموثوقاً بها
ال بد من أن تعكس الرسالة القيم التي ينادي بها املرشح أو احلزب السياسي، وممارساته، وسياساته، وتاريخه. ويجب أن تكون 
متناسقًة مع ما جرى على أرض الواقع. باإلضافة إلى ذلك، ال بد من أن تكون رسالتك قابلًة للتصديق؛ فإّن إطالق الوعود غير 

الواقعية يزيد من الشعور بالالمباالة لدى الناخبني.
يجب أن يصدّق الناخبون أن ما تدلي به، عن نفسك، وعّما ستنجزه هو أمر صحيح. ومن الوسائل الهادفة إلى بناء الثقة تدعيم 

بياناتك مبعلومات مثبتة، عن التجارب السابقة التي عشتها ودرايتك وحسن اطالعك على القضايا ذات الصلة برسالتك.

فلتضّمن رسالتك قضايا تهّم الناخبني
إن الرسالة املؤثرة تعكس قيم جمهورك املستهدف )أي الناخب( والقضايا التي تثير اهتمامه. ضع نصب عينيك املشاكل 
التي يواجهها الناخبون في حياتهم اليومية، ال القضايا التي يراها السياسيون مهمًة في إطار السياسات العامة. فعلى 

سبيل املثال، من األرجح أن يقّدم الناخبون الدعم للمرّشحني الذين يحّدثونهم عن وظائفهم، وتربية أوالدهم، أو سالمتهم، 
ال املرشحني الذين يتحدثون عن املوازنة، ولو كان بإمكان املوازنة أن تعنى بكل تلك األمور.
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1

فلتبنّي في رسالتك االختالف بينك وبني اآلخرين
يتعنّي على الناخبني أن يختاروا بينك وبني سائر املرّشحني اآلخرين، أو بني حزبك واألحزاب السياسية األخرى. عليك أن توّضح 

للناخبني كيف تختلف عن سواك من املتنافسني في السباق االنتخابي عن طريق تبيان أوجه االختالف بينك وبينهم. في 
حال نادى جميع املرّشحني بتطوير النظام االقتصادي وبتوفير مزيد من فرص العمل، لن يتسنّى للناخبني اتخاذ خيار واضح. 

من جهة أخرى، إذا كنت، على عكس خصومك، تدعم في حملتك اإلصالحات االنتخابية، أو تعمل على وضع حد للفساد، 
فسيكون اخليار واضحاً حتماً أمام الناخبني.  

فلتخاطب في رسالتك العقل والقلب
السياسة عبارة عن عمل محّمل بالعاطفة، وغالباً ما ينجح السياسيون القادرون على استمالة قلوب الناخبني ال عقولهم. 
ولكّن ذلك ال يعني أنه عليك أن تتخلى عن األساس الفكري حلزبك أو لترّشحك، أو أن تستخّف بذكاء الناخب. فيتعني عليك 

أن جتد وسيلًة تربط بني رسالة حملتك والقضايا التي تهّم ناخبيك وتبنّي أنك تفهم متاماً املشاكل التي يواجهونها في 
حياتهم اليومية.

فلتكن رسالتك هادفًة
إذا كنت تخاطب في رسالتك اجلميع فاعلم أنك في الواقع ال تخاطب أحداً. فالناس الذين سيصّوتون لك يختلفون عن 

أولئك الذين لن يصّوتوا لك، وليكن بعلمك أن لكل من اجملموعتني اهتماماتها اخلاصة. ال بد من أن تّدد في حملتك طبيعة 
هذه االختالفات وأن تتوجه برسالتك إلى مناصريك احملتملني. في حاالٍت عدة، ما يحتاجه الناخبون هو احلصول على معلومات 

واضحة عّمن ميثّل مصاحلهم خير متثيل. في حال توافرت لديهم تلك املعلومات، لن يترددوا في انتخاب هذا الشخص أو ذاك 
احلزب. ال تتردّد في تزويدهم بها.

ً فلتردّد رسالتك مراراً وتكرارا
عندما تّدد في حملتك الرسالة التي ستقنع الناخبني املستهدفني بالتصويت لك، ال بد من أن تردّد الرسالة نفسها كّلما 

سنحت لك الفرصة لذلك. ففي وقٍت ستضجر فيه حتماً من تكرار الرسالة نفسها، إالّ أّن معظم الناخبني ال يبدون 
اهتماماً كبيراً بالسياسة ولن يسمعوا منك الرسالة إال لعدد محدود من املرات. لتلقى رسالتك صدىً بني الناخبني، ال بد 
من أن تعيدها على مسامعهم مرات عدة وبوسائل شتى. لذلك، لن يفيدك تغيير رسالتك في شيء سوى إرباك الناخبني 

وتفويت الفرصة على نفسك في إيصال رسالة تعلق في األذهان.

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

2

قّسم املشاركني إلى مجموعات أقّل عدداً )حتى 5 
أشخاص( واطلب إليهم كتابة رسالتني إلى ثالث 
رسائل سياسية، أو حتى جتارية، يجدونها مقنعًة 
على نحٍو خاص. خّصص 10 دقائق لهذا النشاط.

أطلب إلى كل مجموعة العودة إلى املثال األكثر 
داللًة من بني األمثلة التي اقترحتها، واطلب إلى 

سائر املشاركني تقييم مدى التزام هذا املثال مبعايير 
صياغة رسالة مؤثرة.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة

20

في وقٍت تقوم فيه بتنشيط معلومات 
املشاركني املرجتعة ومناقشة ما إذا كانت األمثلة 

تلبي املعايير املعتمدة من أجل صياغة رسالة 
مؤثرة، من املرّجح أن يختلف الناس في وجهات 

نظرهم حيال الرسائل القوية، إسأل دوماً من 
كان املستهدف من كل رسالة، وذكّرهم بضرورة 

حتديد اجلمهور املستهدف واملبادئ األساسية 
للقسم التالي.
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

في إشارة إلى النقاط السابقة املتعلقة باستهداف 
جمهور محّدد، أطلع املشاركني أن ما سيجري اآلن 

هو تصّور للجمهور من خالل وصف شخصية 
خيالية تنتمي إلى هذا اجلمهور.

بغض النظر عن الطريقة التي ستعتمدها من أجل 
تنظيم هذا النشاط، ال بد من إعطاء املشاركني 

التعليمات التالية: باشر برسم صورة ذهنية 
عّما يبدو عليه أي شخص منوذجي من بني هذه 

اجملموعات. كم عمره؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ ما هو 
مستوى حتصيله العلمي؟ ما هي وظيفته؟ أي نوع 
من املالبس يرتدي؟ أي نوع من السيارات يقود؟ ماذا 

يفعل في أوقات فراغه أو ما هي هواياته؟ ما نوع 
البرامج التي يشاهدها على التلفاز؟

أخبرهم أنه قد يكون من املفيد إعداد ملف موسع 
لشخصية خيالية متثّل اجلمهور املستهدف، ألنه 

من األسهل ابتكار رسائل مؤثّرة تستهدف شخصاً 
محدداً، وإن كان وهمياً، عوضاً عن التوّجه جلمهورٍ 

ال وجه له. متثّل هذه التقنية استراتيجيًة تلقى 
انتشاراً في صناعة اإلعالنات.

كّلما قّدم املشاركون أوصافاً أكثر، كان ذلك أفضل. 
وفي النهاية، ميكنك أن تطلب إليهم أن يرسموا 
صورةً عن الشخصية أو الشخصيات املوصوفة.

النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكير

10

ميكنك اعتماد أكثر من وسيلة واحدة  لتنظيم 
هذا التمرين، واألمر رهن بالظروف:

في حال كنت تقوم بهذا التدريب كجزء 
من تدريب على بناء املهارات يدوم أليام 

عدة، وكنت تعمل مع مجموعة من 
املشاركني الذين سبق لهم أن سمعوا عن 

االستهداف، واطلعوا على تلك الوحدة، 
بإمكانك أن تنّظم هذا النشاط، فتطلب 

إليهم العودة إلى استنتاجاتهم من 
التمرين اخلاص باالستهداف الدميوغرافي 

)الوحدة 3، القسم 6( وتباشر بكتابة 
مجموعات األفراد الذين حّددوهم 

كمجموعات مستهدفة، يقومون في ما 
بعد بتصّورهم؛

في حال كنت تقوم بهذا التدريب كجزء 
منفصل عن بقية املواضيع املوّسعة في 

هذا الدليل، ميكنك أن تطلب إلى كل 
مشارك أن يفكّر في مجموعات األشخاص 

الذين ال بد من إقناعهم بالتصويت له، 
تصّور األشخاص الذين سيصّوتون له، 

والقيام بالتمرين على نحٍو فردي.

.1

.2
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

إّن التعريف عن هذه اجللسة وتفسير الهرم 
يشمالن ما يلي:

يتلقى الناخبون آالف الرسائل يومياً – من نشرات 
األخبار، وبرامج اإلعالم الترفيهي، ومن األقارب، 

واألصدقاء، واجليران، واللوحات اإلعالنية، وامللصقات، 
واإلعالنات التلفزيونية، واإلذاعة، وما إلى ذلك. 

فأنت ال تخوض املنافسة مع خصومك فحسب؛ 
بل تتنافس مع كل هذه الرسائل األخرى املنتشرة 
لتتمكن من أن تسمع صوتك للناخبني ليس إال. 

وإّن واقع أن معظم الناخبني غير مهتمني في 
السياسة يصّعب األمور عليك أكثر بعد. يوّفر 

الرسم الهرمي أدناه توزيعاً ألفراد اجملتمع بحسب 
مستوى اهتمامهم بالسياسة، وهو ميكن أن 

ينطبق على معظم اجملتمعات من حول العالم.

أما تفسير الهرم فيتخذ الشكل التالي:

عرض 
5املدرّب

أرسم الهرم على أوراق العرض:

الهرم

في أعلى الهرم، جتد األشخاص املهتمني في السياسة إلى حّد بعيد. وهم يشكّلون نسبة 1% من عدد السكان. وهؤالء 
األشخاص هم الذين لهم مصلحة مباشرة في نتيجة االنتخابات، مبا أنها قد تؤثر على وظائفهم أو أسلوب حياتهم. وتضّم 

هذه الفئة القادة السياسيني والناشطني الذين ينفقون قسماً كبيراً من وقتهم ومواردهم املالية على تنظيم احلمالت 
االنتخابية، أو احملّللني السياسيني الذين يكسبون رزقهم بالتعليق على مجريات احلياة السياسية. سيصغي هؤالء األفراد 

إلى كل كلمة تقولها في حملتك، مهما جعلتها معقدة.

أما اجلزء الثاني من الهرم فيضّم أشخاصاً مهتمني على نحٍو غير مباشر بالسياسة. وهم يشكّلون نسبة 9% من عدد 
السكان. تشمل هذه اجملموعة أعضاء في األحزاب السياسية، ومنظمات اجملتمع املدني، والنقابات التجارية، وبعض املوظفني 

في الشركات اململوكة من الدولة، واملؤسسات العامة، واملنظمات املهنية التي قد تتأثر بأي تغيير في سياسات الدولة. قد 
تؤثر نتائج االنتخابات عليهم، ولكنها لن تؤثر بالضرورة على مجريات حياتهم. سيهتّم أفراد اجملموعة أيضاً مبا عليك أن تقوله.

أما اجملموعة التالية فتضّم املواطنني املطلعني، الذين يشكّلون نسبة 15% من عدد السكان. تتضّمن هذه الشريحة من 
اجملتمع كل من يحب أن يطالع األخبار فال يكتفي باالطالع على العناوين امللفتة بل يهّمه أن يحيط علماً مبا يجري في 

مجتمعه. وغالباً ما يكون بني هؤالء محامون، وصحفيون، ومدرّسون، ولكن ال ميكن حصر الفئة بهذه املهن على اعتبار أنه 
ميكن إيجاد مواطنني مطلعني في كل فئة من فئات اجملتمع. كما يهتّم هؤالء األفراد مبا تنادي به األحزاب في حمالتها واعلم 

أنهم سيحرصون على جمع املعلومات عنك مهما كانت الطريقة التي ستعتمدها لصياغة رسالتك.

األشخاص في هذه اجملموعات الثالث األولى يعرفون مسبقاً ملن سيصّوتون. هم يفهمون البيئة، ويتابعون السياسة، 
ويكون لديهم موقف سياسي من األرجح أنه لن يتغير. تشكّل هذه الفئات الثالث معاً نسبة 25% من عدد السكان. 

إن اجملموعة التالية واألكبر في الهرم هي التي غالباً ما حتمل أعظم تأثير على السياسة. هؤالء هم األفراد الذين يقرّرون 
ما إذا كنت ستفوز في االنتخابات أم ال. متارس هذه اجملموعة تأثيراً بنسبة 75% وتضّم مواطنني عاديني يعيشون حياةً عادية. 
يقصدون عملهم في كل صباح إذا كانوا موظفني، ويقضون الوقت مع عائالتهم وجيرانهم ويشاهدون البرامج التلفزيونية 

التي تلقى رواجاً. 

القسم 4 – التحدي: فليكن صوتك مسموعاً – 5 دقائق

يبدون 
اهتماماً 

مباشراً )%1(

يبدون اهتماماً 
غير مباشر )%9(

املواطنون املطلعون
)%15(

املترددون / غير امللتزمني
)%75(
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1

إن جزءاً كبيراً من هذه اجملموعة ال يصّوت في االنتخابات، ولرمبا لن يصّوت أبداً في حياته، ولكن هؤالء هم الذين يشكّلون 
الفرق كّله. في بعض األحيان، وكما هو مبنّي في الرسم أدناه، قد يكون هؤالء بكل بساطة منهمكني في حياتهم اليومية 

واخلاصة وال وقت لديهم للتفكير في السياسة أو القلق بشأنها. ولكن ال يغينبّ عن ذهنك أنه في الوقت التي حتاول فيه من 
خالل حملتك أن تتواصل معهم، هم يتلقون أيضاً رسائل عدة من حمالت أخرى ووسائل إعالم أخرى. وقد يعني ذلك أنه لن 

يتوافر لديهم الكثير من املعلومات عندما يحني وقت التصويت، وميكنهم دعم مرشح ما أو حزب معنّي بناًء على املعلومات 
التي يسهل عليهم الوصول إليها، كاالنتماء السياسي، أو املظهر اخلارجي، أو ينتخبون املرّشح املرّجح للفوز أكثر من سواه. 

ال يكون لدى هؤالء الناخبني عادةً الوقت الكافي أو االهتمام الكافي من أجل إيالء عناية كبرى للحمالت السياسية، وال 
مينحون املتطوعني إال فرصة يسيرة للتحدث إليهم بهذا الشأن. لهذا السبب، إذا تسنّى لك أن تتحدث إلى هؤالء الناخبني، 

أحرص على أن تكون رسالتك واضحًة ومباشرة.

ولهذا السبب بالذات، تعتبر األبحاث والتحضيرات أجزاء هامة من حملتك. إّن الناخبني في قاعدة الهرم لن يصغوا إليك 
إذا لم تكن تتحدث عن قضايا تؤثر فيهم، ما يعني أنهم لن يتذكروا رسالتك أو يتعرفوا عليك على بطاقة االقتراع عندما 

يقصدون املركز ليدلوا بأصواتهم، في حال قرروا القيام بذلك.
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

أخبر املشاركني أنه قد أصبحت لديهم املعلومات 
الكافية لصياغة رسائلهم. عرّفهم على العملية 

التي تتألف من ثالث خطوات:

أجب عن األسئلة اجلوهرية )التي إّما توزّعها 
على املشاركني أو تكون قد دوّنتها على أوراق 

العرض(؛
صف نفسك بثالث كلمات؛

أكتب رسالتك اخلاصة باستخدامك املعلومات 
املستقاة من اخلطوتني السابقتني.

خّصص عشرين دقيقة لهذا النشاط.

جتارب 
املشاركني  
أو التمارين

20

األسئلة اجلوهرية:

ما سبب ترّشحك لالنتخابات؟ ما هي 
املشاكل التي تنوي معاجلتها؟

كيف ستعمل على معاجلة هذه 
املشاكل؟

ما الذي يجعل منك خياراً أفضل من 
خصومك؟

القسم 5 – صياغة رسالتك – 20 دقيقة

.1

.2

.3

أ.

ب.

ج.
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

أرسم مربع الرسالة على أوراق العرض واشرح 
كيفية استخدام هذه األداة:

مربع الرسالة يساعدك في حتديد ما الذي 
ستقوله عندما تتحدث عن نفسك وعّما متثله 

في إطار احلملة االنتخابية، عندما يسمع الناخبون 
رسائل خصومك. مربع الرسالة عبارة عن أداة 

مصّممة لتساعد املرّشحني واألحزاب السياسية 
على صياغة الرسائل وإمعان التفكير في 

االستراتيجيات االنتخابية بدقة ومنهجية عالية. 
باستخدامك مربع الرسالة، ميكنك أن حتّدد ما الذي 
ستقوله خالل احلملة وكيف ستتصّدى النتقادات 

خصومك. 

مربع الرسالة مربع بسيط يقّسم إلى أربعة أجزاء 
مختلفة، كل منها يغّطي جانباً محّدداً من جوانب 
التواصل االنتخابي بني املرّشح أو احلزب السياسي 
من جهة واخلصم األقوى من جهة أخرى: ما الذي 

نقوله عن أنفسنا، ما الذي نقوله عنهم، ما الذي 
يقولونه عنا، وما الذي يقولونه عن أنفسهم.

ميثل كل من اجلزء األول واجلزء الثاني عند أعلى املربع 
ما الذي سنقوله في حملتنا. فيتناول اجلزء األول 

ما الذي سنقوله عن أنفسنا: مواطن القوة لدينا، 
قيمنا، وجدول أعمالنا: األسباب التي تدعو الناس 

للتصويت لنا. إلى جانب ذلك نحّدد في اجلزء الثاني 
ما نودّ أن نقوله عن مواطن ضعفهم، ونقاطهم 
احلساسة: األسباب التي تدعو الناس للتصويت 
خلصومنا. أما النصف في أدنى املربع فيمثل ما 

يقوله خصومنا. إلى اليسار ما يقولونه عنّا: مواطن 
ضعفنا ونقاطنا احلساسة: األسباب التي تدعو 

الناس للتصويت ضّدنا، وإلى اليمني، ما يقولونه عن 
أنفسهم: مواطن القوة لديهم، وقيمهم، وجدول 

أعمالهم: األسباب التي تدعو الناس للتصويت 
خلصومنا.

عرض 
5املدرّب

القسم 6 – وضع الرسالة في االختبار – 20 دقيقة

ما الذي نقوله عن 
أنفسنا

ما الذي نقوله 
عنهم

ما الذي يقولونه 
عنّا

ما الذي يقولونه عن 
أنفسهم
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

2

أطلب من مشاركني اثنني التطّوع لإلجابة – 
يعتقدان أنهما قد قاما بصياغة رسالة قوية. 

وعندما تختار مشاركني للتطّوع، أطلب إليهما 
الوقوف بجانبك وعرّفهما إلى املشاركني 

كمرّشحني متنافسني في االنتخابات، في حني يؤدي 
سائر املشاركني دور الناخبني.

قل إن اإلثنني سوف يساعدانك على استخدام مربع 
الرسالة. تصغي اجملموعة أوالً إلى الرسالتني، ومن 

ثم متأل مربع الرسالة، جزءاً تلو اآلخر.

أرسم مربع الرسالة على أوراق العرض وعوضاً عن 
»املتطوع 1« و«املتطوع 2«، أكتب اسميهما.

أطلب إلى املتطوعني تالوة رسالتيهما.

قم بتنشيط املعلومات املرجتعة من املشاركني 
واكتب تعليقاتهم في أجزاء املربع ملدة 12 دقيقة 

تقريباً.

في النهاية، ميكنك أن تسأل املتطوعني ما الذي 
يريدان تغييره في رسالتيهما.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة

15

املتطّوع 1 
عن نفسه

املتطّوع 1 
عن املتطّوع 2

املتطّوع 2 
عن نفسه

املتطّوع 2 
عن املتطّوع 1

خلّص فحوى اجللسة:

من الضروري أن تعمل على صياغة رسالة مقنعة من أجل إقناع الناخبني املستهدفني بالتصويت لك.
الرسالة هي عبارة عن بيان قصير، صادق، ويبنّي للناخبني السبب الذي يدعوهم للتصويت لك، كما تقيم الرسالة أوجه 

االختالف بينك وبني خصمك )خصومك(، ويجب أن تعيدها مراراً وتكراراً طيلة مدة حملتك.
فهم ناخبيك وخياراتهم، ونقاط القوة والضعف لدى خصومك أمر ضروري لصياغة رسالة مؤثرة.

اخلامتة – دقيقة واحدة
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