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مقّدمة

لعّل أبرز التحديات التي ستواجهها، بصفتك مرشحاً أو حزباً سياسياً تخوض املنافسة في االنتخابات، هو 

التواصل مع ناخبيك بطريقٍة هادفٍة، مقنعٍة وتبقى مطبوعًة في األذهان. 

ونظراً لضيق الوقت وقلة املال ومحدودية الدعم من قبل املتطّوعني، عندما تتسنى لك الفرصة للتواصل مع 

الناخب، سواء من خالل وسائل اإلعالم أو عبر املواقع اإللكترونية، ال بد من أن تغتنم الفرصة وتستفيد منها 

إلى أقصى حّد. فأنت تودّ من الناخبني أن يتذكروك، ويفهموا الفرق الذي سيحدثونه إذا صّوتوا لك.

ولعّل هذه االستفادة من كل فرصة في التواصل لتصّب في مصلحتك متثّل السبب الرئيسي لصياغتك 

رسالة واضحة، موجزة ومؤثّرة. فالرسالة عبارة عن بيان قصير، صادق، ويبنّي للناخبني السبب الذي يدعوهم 

للتصويت لك، كما تقيم الرسالة أيضاً أوجه االختالف بينك وبني خصومك. لذلك فإن إعداد رسالة مقنعة 

وتوظيفها على نحٍو ثابٍت ومستمرّ أمر ضروري إلقناع الناخبني بالتصويت لك.

وأين  السياسية،  الرسالة  هي  ما  السياسية:  التواصل  لعمليات  األساسية  القواعد  الوحدة  هذه  تتناول 

تكمن أهميتها، وكيف ميكن صياغة رسالة حقيقية ومقنعة للحملة االنتخابية. أما املواضيع املطروحة 

فتشمل:

1.   ما هي الرسالة؟

2.   إعرف جمهورك املستهدف
3.   التحدي: فليكن صوتك مسموعاً

4.   املعايير املعتمدة من أجل صياغة رسالة مؤثّرة

5.   صياغة رسالتك

6.   وضع إطار للسياسات

7.   توظيف الرسالة
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ما هي الرسالة؟

الرسالة، بأبسط أشكالها، عبارة عن بياٍن باألسباب التي تدعو الناخبني للتصويت حلزٍب معني أو مرشح ما 

خالل اليوم االنتخابي.

بالتصويت لك.  الذي ستقوله لناخبيك إلقناعهم  أن تقرّر ما  عندما حتّدد جمهورك املستهدف، ال بد من 

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.  

أما اختبار مدى جناح الرسالة فيتّم عندما يتقّدم أحد املناصرين بإجابة موجزة ومقنعة عن السؤال: »ملاذا 

يفترض بي أن أدعم املرشح »أ« أو حزبه؟«. إّن اإلجابة عن هذا السؤال هو الرسالة التي عليك بصياغتها.

واألحزاب  السياسيون  املرشحون  بها  ينادي  التي  باملواقف  اجلمهور  إلعالم  السياسية  الرسائل  تستخدم 

تستند  أن  من  بد  وال  العامة.  السياسات  حيال  يعتمدها هؤالء  التي  املقاربة  هذه  بدعم  الشعب  وإلقناع 

الرسائل إلى سياسات تشرح كيف ينوي املرشحون أو األحزاب حتقيق األهداف التي ينادون بها أو على األقل 

جتنّب حدوث ما يعارض مواقفهم، مثالً، إذا كنت تعمل لتوفير الوظائف، ما الطريقة التي تنوي انتهاجها 

لتوفير مزيد من فرص العمل؟ 

ولكن رسالتك ليست في الواقع برنامج السياسات اخلاص بك، وال هي قائمة بالقضايا التي ستعاجلها في 

حال فزت باالنتخابات. وهي ليست جملًة جذابًة أو شعاراً. صحيح أنه ميكن لكّل هذه األمور أن تشكّل جزءاً 

من رسالة احلملة، بحسب ما إذا كانت هذه اخلطوات قادرةً على أن تقنع الناخبني أم ال ولكن ال بد من عدم 

اخللط بينها وبني الرسالة. فالرسالة بيان مبّسط سيعاد ويكرّر مرةً تلو املرة طوال فترة احلملة بهدف إقناع 

الناخبني بالتصويت لك.

ما هي الرسالة؟

الرسالة 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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أما االختالفات بني الشعار، والرسالة والبرنامج فمحّددة في ما يلي:

النشاط 1: الرسالة

ما الذي برأيك يشكّل رسالًة ناجحة؟ أكتب رسالتني إلى ثالث رسائل سياسية، أو حتى جتارية جتدها مقنعًة 

للغاية. أين تكمن قدرة هذه الرسائل على التأثير برأيك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشعار الرسالة البرنامج

قصير للغاية

يتضّمن معلومات 

محدودة

يراه جميع 

الناخبني

قصيرة

أساسية

مصممة 

لتستهدف 

الناخبني

طويل

شامل

ال يقرأه الكثيرون
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إعرف جمهورك املستهدف

في معظم الدول، تصادف ماليني الناخبني املؤهلني، وكّل منهم يتحّدر من خلفية  مختلفة.  فمنهم األكبر 

يعمل  من  ومنهم  مدينية،  مناطق  ومنهم من  ريفية  مناطق  يأتي من  من  ومنهم  الشباب،  ومنهم  سناً 

مدرّساً، أو مزارعاً، أو ضابط شرطة، أو عامل مصنع، أو محامياً، أو طالباً، أو رب منزل، أو صاحب شركة، أو 

ضابطاً في اجليش، أو بائعاً متجّوالً. فهناك مجموعة كبيرة من األشخاص بخبرات حياتية مختلفة ووجهات 

أن تشمل  تتمكن من  لن  لتنظيم حملتك،  تبذلها  التي  اجلهود  النظر عن  بغّض  نظر سياسية متعددة. 

مختلف فئات الناس في جهودك. في الواقع، إذا كان فعالً هذا ما حتاول فعله – أن تقّدم رسالة حملة تخاطب 

اجلميع – فمن األرجح أال تنجح في أن تقيم تواصالً مع أّي كان.

لتنّظم حملًة ناجحًة، ال بد من أن تتوّجه إلى فئات محددة من اجلمهور، وليس إلى اجلميع. فمن خالل تركيز 

جهودك، سوف تكون قادراً على أن تتواصل مع الناخبني الذين من األرجح أن يدعموك في مسيرتك وستقدر 

على أن تعكس حاجاتهم اخلاصة وقيمهم. 

إذاً، إن لم تكن تقيم التواصل مع اجلمهور بشكٍل عام، مع من عليك أن تتواصل؟ تطال حملتك مجموعات 

في  تباشر  أن  قبل  ينتخبوك.  أن  يحتمل  مناصرين  أو  لك  كمناصرين  تصنّفهم  الذين  األفراد  من  محددة 

إعداد أي خطة للتواصل، أو أن تضع أي تصميم للرسالة، من الضروري أن تفهم رغبات الناخبني، وعاداتهم، 

وخياراتهم، ووجهات نظرهم. بهذه الطريقة، يكون مبقدورك أن تربط بني أهدافك وبني القضايا التي تهّمهم.

في الوحدة 3 من هذا البرنامج، أجريَت استهدافاً جغرافياً ودميوغرافياً لتحّدد مناصريك ومناصريك احملتملني، 

وفي  يقولونه،  ما  الناخبني وكيفية تعقب  التواصل مع  تعّلمت كيفية   ،4 الوحدة  وفي  إقامتهم.   ومحّل 

الوحدة 5، تعّلمت كيف حتّدد وتقّيم السياسات التي تهّم ناخبيك. تفيدك كل هذه املعلومات في اإلجابة 

عن سؤالني أساسيني ال بد من أن جتيب عنهما قبل أن تبدأ بصياغة رسالتك:

من هم الناخبون الذين سأستهدفهم؟

ما هي أكثر القضايا واملشاكل التي تهّمهم؟

عندما تقوم بتحديد جمهورك املستهدف، ستساعدك عملية تكوين شخصيات خياليني من اجلمهور على 

دور »البديل السينمائي« جلمهورك  إعداد رسائل مؤثّرة، واستراتيجيات فعالة. تؤدي الشخصيات اخليالية 

تواصل  أداة  مبثابة  وتكون  رسالتك.  ونقل  إخبار قصتك  على  لتساعدك  تبتكرها  الفعلي؛ هي شخصيات 

أكبر وأنت  إنسانياً. واعلم أ،ك ستحرز جناحاً  تساعدك على أن متنح األرقام واإلحصاءات والسياسات بعداً 

تعّد خطًة للتواصل، أو تصوغ رسالًة أو خطاباً يناسب شخصاً محدداً بدالً من أن حتاول أن تعمل على وضع 

خطة أو صياغة رسالة جلمهور دميوغرافي ال وجه له.

.1

.2
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بدقة.  تعمل على حتديدها  أن  بد لك من  ال  الشخصيات هي شخصيات خيالية،  أّن هذه  الرغم من  على 

وكّلما جمعت مزيداً من املعلومات حول الناخبني الذين تستهدفهم في حملتك، كان من السهل عليك 

أن تبتكر شخصيات أكثر دقة. وعندما تستند بذلك على أبحاث جتريها، سوف تضمن أن هذه الشخصيات 

متثّل جمهورك خير متثيل. 

عندما تبتكر هذه الشخصيات اخليالية لتمثل جمهورك املستهدف، ال بد من أن يضعها فريق تنظيم احلملة 

نصب عينيه عند تصميم مواد االتصال بالناخبني، كامللصقات، والالفتات، واإلعالنات، والنشرات املعدة للتوزيع.

النشاط 2: ابتكار شخصيات اجلمهور

عد إلى متارين االستهداف التي أجريتها في الوحدة 3. في ما يلي، دوّن مجموعات األفراد الذين حددتهم 

كناخبيك املستهدفني في هذه االنتخابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع إجابتك عن السؤال السابق )السؤال ا من هذا النشاط(. وباشر برسم صورة ذهنية عّما يبدو 

مستوى  هو  ما  أنثى؟  أم  ذكر  هو  هل  عمره؟  كم  اجملموعات.  هذه  بني  من  منوذجي  شخص  أي  عليه 

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؟

أو عنواناً لكل فئة من الناخبني الذين تستهدفهم. ومن ثم  في املساحة الفارغة أدناه، أعط اسماً 

ابتكر شخصيًة خياليًة لكل فئة. بإمكانك إما أن ترسم صورةً ملا يبدو عليه الناخب النموذجي من 

كل فئة، أو تستخدم اجلدول التالي لتصفه بقدر اإلمكان.

.1

.2

الشخصية 3:الشخصية 2:الشخصية 1:
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أرسم صورةً للشخصية 1:

أرسم صورةً للشخصية 2:

أرسم صورةً للشخصية 3:
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ً التحدي: فليكن صوتك مسموعا

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

تخوض  ال  فأنت  ذلك.  إلى  وما  واإلذاعة،  التلفزيونية،  واإلعالنات  وامللصقات،  اإلعالنية،  واللوحات  واجليران، 

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.

1% من عدد  وهم يشكّلون نسبة  بعيد.  إلى حّد  السياسة  املهتمني في  األشخاص  الهرم، جتد  أعلى  في 

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.  

يبدون 

اهتماماً 

مباشراً )%1(

يبدون اهتماماً 
غير مباشر )%9(

املواطنون املطلعون
)%15(

املترددون / غير امللتزمني
)%75(
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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 

امللفتة بل يهّمه  العناوين  أن يطالع األخبار فال يكتفي باالطالع على  الشريحة من اجملتمع كل من يحب 

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. 

التي غالباً ما حتمل أعظم تأثير على السياسة. هؤالء هم  التالية واألكبر في الهرم هي  إن اجملموعة 

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. 

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 

القلق بشأنها. ولكن  أو  اليومية واخلاصة وال وقت لديهم للتفكير في السياسة  منهمكني في حياتهم 

التي حتاول فيه من خالل حملتك أن تتواصل معهم، هم يتلقون أيضاً  أنه في الوقت  ال يغينبّ عن ذهنك 

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. 

إيالء عناية كبرى للحمالت  الكافي من أجل  أو االهتمام  الكافي  الوقت  الناخبني عادةً  ال يكون لدى هؤالء 

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.
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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.

 

 

ما الذي بوسعك فعله لتضاعف فرصك في أن يصل صوتك إلى الناخبني غير املهتمني بالسياسة والذين 

يتلقون يومياً كماً هائالً من الرسائل اإلعالنية والسياسية؟ لعّل الطريقة األفضل للتواصل معهم بفعالية 

تتمثل في إعداد رسالة قصيرة، بسيطة، وتخاطب بشكٍل مباشر قلوب الناخبني وعقولهم؟

سيارتي قد تعّطلت 

وال مال لدي ألستقّل 

سيارة أجرة.

هل سيكون كل 

شيء على ما يرام 

مع أوالدي؟

هل سيتوفر لدي 

املال ألدفع إيجار 

هذا الشهر؟

كم تقلقني صحة 

أمي املتردية.

من ميلك الوقت للسياسة؟...
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املعايير املعتمدة من أجل صياغة رسالة مؤثرة

تنفق احلملة اجلزء األكبر من مواردها في إيصال رسالة املرّشح أو احلزب إلى الناخبني املستهدفني. لتضمن 

وصول رسالتك إلى الناخبني الذين تسعى للتواصل معهم، حتقق من أنها تلبي املعايير التالية: 

املعايير من أجل صياغة رسالة مؤثرة

فلتكن رسالتك قصيرة وبسيطة

يجب أن تكون رسائلك 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، حتّدث عن الناس، وعن األشياء، وعن 

احلاالت املستمدة من واقع احلياة لتؤكد على رسالتك أو تعّللها باألمثلة.

رسالة 
مؤثرة

قصيرة 

وبسيطة

صادقة 

وموثوق بها

تتضّمن قضايا 

تهّم الناخبني

تبنّي االختالف 

عن اآلخرين

تخاطب العقل 

والقلب

هادفة

مكرّرة
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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 يصّدق 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 

يراها السياسيون مهمًة  التي  اليومية، ال القضايا  الناخبون في حياتهم  التي يواجهها  عينيك املشاكل 

الذين  للمرّشحني  الدعم  الناخبون  يقّدم  أن  األرجح  من  املثال،  فعلى سبيل  العامة.  السياسات  إطار  في 

يحّدثونهم عن وظائفهم، وتربية أوالدهم، أو سالمتهم، ال املرشحني الذين يتحدثون عن املوازنة، ولو كان 

بإمكان املوازنة أن تعنى بكل تلك األمور.   

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

قلوب  استمالة  القادرون على  السياسيون  ينجح  ما  وغالباً  بالعاطفة،  السياسة عبارة عن عمل محّمل 

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.
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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 حتّدد 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 حتّدد 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 بشيء سوى بإرباك الناخبني وتفويت الفرصة على نفسك في إيصال رسالة تعلق 

في األذهان.
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صياغة رسالتك

اآلن، حان الوقت لتبدأ بصياغة رسالتك. في هذا القسم، سوف تتعّلم كيف تعّد رسالتك في خطوات ثالث: 

1( اإلجابة عن األسئلة اجلوهرية؛ 2( إعداد قائمة بالكلمات املفاتيح؛ و3( استخدام مربع الرسالة. ميكنك 

استخدام كل من هذه األدوات على حدة، أو مع بعضها البعض كخطوات تكميلية إلعداد رسالة مؤثرة 

ووضعها في االختبار. 

األسئلة اجلوهرية

لعل أفضل طريقة تبدأ فيها بصياغة رسالتك تتمثل في اإلجابة عن عدد من األسئلة اجلوهرية حول سبب 

الكبار  السياسيني  من  العديد  أن  إعلم  ولكن  للغاية،  بديهيًة  األسئلة  لك  تبدو  قد  االنتخابات.  خوضك 

وأصحاب اخلبرة في اجملال قد تعثّروا على درب احلملة االنتخابية عندما عجزوا عن إعطاء إجابات ذات مغزى 

عن األسئلة اجلوهرية التالية:

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

كيف ستعمل على معاجلة هذه املشاكل؟

ما الذي يجعل منك خياراً أفضل من خصومك؟

املشاكل  مع  تتوافق  لها،  حالً  جتد  أن  تودّ  التي  املشاكل  تكون  أن  على  أحرص  أ،  السؤال  عن  إجابتك  في 

التي يريد الناخبون الذين تستهدفهم معاجلتها أيضاً. في حال ترّشحت لالنتخابات من أجل حتسني نظام 

التعليم العالي في بالدك مثالً، ولكن الناخبني الذين حتتاج دعمهم يهتّمون بشكٍل أساسي بقضايا األمن 

والصحة البيئية، فأنت في هذه احلال ستعاني من مشكلة. فكّر في احللول للقضايا التي حّددتها. غالباً ما 

يتوقف السياسيون عند املشاكل، من دون تقدمي أي حلول. أما الناس فينتخبون من يقّدم لهم احللول.

عند اإلجابة عن السؤال ب، بنّي لناخبيك أنك متلك حالً واقعياً لهذه املشاكل، من خالل شرحك لهم كيف 

تخّطط لترجمة تلك احللول على أرض الواقع. فاالنتخابات فترة إلطالق الوعود؛ ويتعنّي عليك أن متّيز نفسك 

أو حزبك عن سائر املرشحني اآلخرين أو األحزاب األخرى من خالل عرض خطط واقعية ووضع استراتيجية 

واضحة لكيفية حتقيق أهدافك.

إنتبه عند إجابتك عن السؤال ج، إذ ال يقصد به أن تتحدث بصورة سلبية عن خصومك. بل أن تقيم اختالفاً 

أو مغايرةً بني القيم، واخلطط، واألولويات اخلاصة بك، وتلك اخلاصة بهم. 

أ.

ب.

ج.
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النشاط 3: اإلجابة عن األسئلة اجلوهرية

في املساحات الفارغة أدناه، أجب عن كل من األسئلة اجلوهرية حتى تبدأ بصياغة رسالتك.

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب.   كيف ستعمل على معاجلة هذه املشاكل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج.   ما الذي يجعل منك خياراً أفضل من خصومك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلنأخذ اآلن مثاالً عن مرشحني متنافسني.

في دولٍة تعاني نسبًة عاليًة من البطالة، خاض االنتخابات الرئاسية مرشحان اثنان. في املرحلة النهائية 

لفترة احلملة، أعطي كّل منهما دقيقة واحدة ليلقي كلمًة أخيرةً. تخّيل نفسك ناخباً، وستصّوت ألحد 

هذين املرشحني.

راجع مالحظاتهما النهائية في املربعني أدناه:

.1

.2

الوحدة 6: صياغة الرسالة14



من هو املرشح الذي ستصّوت له؟ ملاذا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من من بني املرّشحني أحسن اإلجابة عن األسئلة اجلوهرية التي ناقشناها في قسٍم سابٍق؟ عندما يحسن 

املرّشح اإلجابة عن هذه األسئلة، هل يكون قد أوصل الرسالة على نحٍو أفضل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرشح 1، عمر:

النجاح  وسأحقق  قوا،  ال  فعٍل  رجل  »أنا 

املالي لوطننا العظيم. أخّطط لتوفير فرص 

العمل لكل مواطن وأن أجعل من دولتنا قوةً 

اقتصاديًة يحسب لها حساب في العالم. 

ومعي  فعله،  علّي  يقتضي  ما  متاماً  أعرف 

وناجحاً  غنياً  العظيم  وطننا  يصبح  سوف 

من جديد.

غنيٍة  دولٍة  في  ترغبون  كنتم  إذا  لي  صّوتوا 

بوظائف  ينعمون  أسرتكم  أفراد  رؤية  وفي 

محترمة!«

املرشح 2، هاني:

من  سئمت  ألنني  لالنتخابات  »ترّشحت 

تشعر  عائالتنا  تترك  التي  اخلالية  الوعود 

فشلت  قد  احلكومة  ألن  االستياء  من  مبزيد 

في تأمني الوظائف ملواطنينا. تتمثل خطتي 

توفير  خالل  من  القضية  هذه  معاجلة  في 

وإعادة  اجلدد،  للموظفني  الضريبية  املنافع 

تنظيم بنك التنمية الوطني لتمويل أفكار 

املواطنني وإعطاء األولوية في موازنة الدولة 

خللق فرص العمل. 

ولكنني  الوعود  من  الكثير  يطلق  خصمي 

يستطيع  ومن  بالشعب  يهتّم  من  وحدي 

توفير احللول ملشاكله.«
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إقرأ التحليل التالي. هل توافق أم ال توافق؟ عّلل إجابتك في احلالتني.

أطلعك هاني على ما يخّطط للقيام به وكيف. أما عمر فهو رجل سياسة بامتياز يعد بالكثير ولكنه 

ال يقّدم خططاً أو حلوالً واضحًة. كلماته ليست إال عبارات مكرّرة وفارغة، وقد سبق لك أن سمعتها 

مرات عدة.

أما رسالة هاني فمختلفة. تنقل الكثير من املعلومات، ولكنها حتافظ على بساطتها وتبقى جديدةً 

غير مكرّرة. فرسالة أحمد واقعية، ملموسة، وتعطي صورةً فكريًة جملتمع فاعٍل يحصل فيه املواطنون 

على وظائف في شركات جديدة. وتتضّمن رسالته أيضاً قيماً من قبيل فرص العمل، والعمل اجملّد، 

والعدالة، واملسؤولية، واجملتمع احمللي، والدميقراطية والفعالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القائمة بالكلمات املفاتيح

القائمة بالكلمات املفاتيح هي قائمة من الكلمات التي تصفك، وتصف أولوياتك، او القضايا على احملك 

في انتخابات معينة. هي كلمات وصفية أو أفعال تساعد في رسم صورة في فكر الناخب عن املرشح، أي 

نوع من األشخاص هو، ما هي املبادئ التي يلتزم بها احلزب، أو أي نوع من القيادة ميكن للحزب أو املرشح أن 

ينتهجها إذا فاز في االنتخابات. 

في ما يلي بعض األمثلة:

تغيير

قائد

يهتّم

مستقل    

مخلص 

واحد منا

ميثّل

قم بجوجلة األفكار مع أعضاء فريق احلملة واملناصرين الرئيسيني فمن شأنها أن تساعدك على إعداد قائمة 

قصيرة بالكلمات املستندة إلى القيم التي توّفر املعلومات حول ترّشحك، أو حول حزبك وحملتك. 

مستقبل

تقليدي

وظائف

تدريجي 

نحو األمام

احلقوق

ثقة

مهارات

الشعب أوالً

جديد

محارب

االحترام

فعال

ملتزم

مجّد

جديد

صادق

شفاف
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النشاط 4: إعداد قائمة بالكلمات املفاتيح

في ما يلي مجموعة من األسئلة التي تساعدك على صياغة رسالتك من خالل استخدام طريقة القائمة 

مع  التواصل  عند  ستستخدمها  التي  الكلمات  أنواع  في  وفكّر  سؤال  كل  عن  أجب  املفاتيح.  بالكلمات 

الناخبني.

راجع القائمة بالكلمات الوصفية واألفعال أعاله. هل من كلمات قوية أخرى ميكنك إضافتها وتنطبق 

على وضعك وحملتك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدرج خمس كلمات تصفك، حتّدد أولوياتك أو القضايا ذات األهمية في االنتخابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما الذي تقوله هذه الكلمات عنك؟ هل تعكس اهتمامات ناخبيك املستهدفني؟ هي تقيم اختالفاً أو 

مغايرةً بينك وبني خصومك؟ هل تعطي الناس سبباً لتقدمي الدعم لك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع األخذ بعني االعتبار الكلمات املفاتيح التي اخترتها، قم بصياغة بيان بسيط يجيب عن األسئلة 

الثالثة: ما سبب ترشحك لالنتخابات، ما الذي ستفعله، وملاذا متثّل خياراً أفضل في هذه االنتخابات. 

هذه هي رسالتك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1
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.3
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مربع الرسالة

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

عن 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. 

جوانب  من  محّدداً  جانباً  يغّطي  منها  أجزاء مختلفة، كل  أربعة  إلى  يقّسم  بسيط  مربع  الرسالة  مربع 

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 اجلزئني األول والثاني عند أعلى املربع ما الذي سنقوله في حملتنا. فيتناول الربع األول ما الذي 

الثاني  الربع  في  نحّدد  ذلك  جانب  إلى  أعمالنا.  وجدول  قيمنا،  لدينا،  القوة  مواطن  أنفسنا:  عن  سنقوله 

املربع فيمثل ما يقوله  أدنى  النصف في  أما  أن نقوله عن مواطن ضعفهم، ونقاطهم احلساسة.  نودّ  ما 

القوة  مواطن  أنفسهم:  عن  يقولونه  ما  اليمني،  وإلى  احلساسة،  ونقاطنا  ضعفنا  مواطن  عنّا:  خصومنا 

لديهم، وقيمهم، وجدول أعمالهم.

عند العمل على مربع الرسالة، من املهم إدراج جميع العوامل التي قد تؤدي دوراً فاعالً في احلملة االنتخابية، 

مبا في ذلك األشياء التي ال تقال أو التهم التي يحكى عنها على نحٍو ضمني. على سبيل املثال، في حال قلت 

أنك مرشح تتمتع مبزيد من اخلبرة، فإنك ضمنياً تقول إّن خصومك يفتقرون إلى اخلبرة. وبقولك أنك صادق، 

ميكنك أن تقيد أن خصومك ليسوا كذلك، أي أنهم غير جديرين بالثقة أو فاسدين.

وال تنس أّن بوسع خصومك أن يفعلوا بك األمر نفسه. فعلى سبيل املثال، قد يصرّح خصومك بأّن لديهم 

اخلطة األفضل للوظائف والتعليم، مما يدّل ضمنياً على أنّك ال تهتم بهذه األمور أو ليس لديك خطة جّيدة 

ملعاجلتها. يساعدك مربع الرسالة على استباق هذا النوع من أوجه االختالف بينك وبني خصمك، فتفكر 

كيف تستجيب للتهم املوجهة لك، املعلنة منها والضمنية.

ما الذي نقوله عن أنفسنا

األسباب التي تدفع بالناس 

للتصويت لك

ما الذي نقوله عنهم

األسباب التي تدفع بالناس 

للتصويت ضد خصمك

ما الذي يقولونه عنّا

ألسباب التي تدفع بالناس 

للتصويت ضدك

ما الذي يقولونه عن أنفسهم

األسباب التي تدفع بالناس 

للتصويت خلصمك
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يساعدك مربع الرسالة على أن ترى حملتك أو حزبك من وجهة نظر خصمك، وهو أمر ليس بالسهل. فنحن 

لم نعتد أن نرى خصومنا بعني إيجابية أو أنفسنا بعني سلبية. ولكن، إن قدرتك على أن تفكر بهذه القوى 

احملرّكة بوضوح سيشكّل فرقاً كبيراً في مدى فعالية التواصل الذي ستقيمه خالل احلملة. لسوء احلظ، 

ليس كّل ما يقوله املرشحون واألحزاب السياسية خالل احلملة االنتخابية صحيحاً. بل إن السؤال احلقيقي 

يتمثل في املعلومات التي يعتقد الناخبون أنها صحيحة. وإن رؤية حملتك من منظور خصمك يساعدك 

على أن تستبق ما ميكنه قوله عنك من أمور مربكة أو غير صحيحة – ولكن قد يصّدقها الناخبون – ما 

يساعدك أيضاً على أن تعرف كيفية تتصرّف في تلك احلاالت أو كيف تتجنّبها.

في نهاية املطاف، يساعدك مربع الرسالة على أن تعرف كيف تستفيد إلى حدّ أمثل من مواطن القوة لديك 

وتستبق ما ستكون عليه االنتقادات من قبل خصومك بناًء على مواطن الضعف لديك، وكيفية استجابتك لها.

أو أحزاب، سوف يكون عليك أن تبتكر مربعات رسالة لكل  في حال كانت احلملة تتضّمن عدة مرشحني 

خصومك املهمني.

في ما يلي مثال عن مربع الرسالة في حملة وهمية بني فاطمة ومحمد. كما ميكنك أن ترى، تريد فاطمة 

أن تبرز نفسها كشخٍص يعمل بال كلل من أجل مصلحة اجملتمع احمللي. يبنّي لك هذا املثال ميزةً عظيمًة 

من مزايا مربع الرسالة – فاألجزاء األربعة في الواقع يتوافق كل منها مع اآلخر. عندما تتحدث فاطمة عن 

اخلصم، تقول إنه لن يكون موجوداً عندما حتتاجه. ومن ثم، تعود إلى املربع الذي تتحدث فيه عن نفسها 

وتقول: »بإمكانك أن تتكل علّي ألكافح من أجلك.«

ولكن، هي تستبق أن خصمها قد يهاجم بيانها ذاك بقوله أنها تكافح مع اجلميع وال تنجز أعمالها. فيمكنها 

التي كافحت ألجلها وجنحت  القضايا  إلى  أن تشير مثالً  بإمكانها  األمر في خطاباتها حيث  ذلك  معاجلة 

واألعمال التي سبق أن أجنزتها. هذا هو املغزى من مربع الرسالة – أن يلفت انتباهك ملا حتتاج رسالتك ملعاجلته.

مربع الرسالة اخلاص بفاطمة

فاطمة         فاطمة

»بإمكانك أن تعتمد على فاطمة لتحارب من 

أجلك.«

فاطمة          محمد

»محمد لن يكون بجانبك عندما حتتاجه.«

محمد          فاطمة

»فاطمة تكافح مع اجلميع وال تنجز عملها.«

محمد          محمد

»محمد يجمع الناس مع بعضهم البعض إلجناز 

املهام.«
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النشاط 5: استخدام مربع الرسالة

األمور  دوّن  األول،  الربع  في  املعارض.  املرشح  أو  احلزب  ورسائل  رسائلك  باستخدام  أدناه،  اجلدول  إمأل 

األمور  دوّن  إلى جانب ذلك،  تأتي من رسالتك(.  أن  )ويجب  التي تقولها عن نفسك  الرئيسية  الثالثة 

الثالثة التي يقولها خصمك عن نفسه. أما اآلن، في الربع الثالث، دوّن ما تقوله عن خصمك. في نهاية 

األمر، أكتب املعلومات الرئيسية التي يقولها خصمك عنك. 

أن يحّدد جميع الرسائل الهامة التي من املمكن أن تقال خالل احلملة  يفترض مبربع الرسالة كامالً 

االنتخابية وترد على لسانك أو لسان خصومك.

ما الذي نقوله عنهمما الذي نقوله عن أنفسنا

ما الذي يقولونه عن أنفسهمما الذي يقولونه عنّا

.1
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راجع جميع البيانات التي أوردتها في مربع الرسالة، التي قد تنسب إليك أو إلى خصومك. بناًء على 

قدرة هذه البيانات على التأثير، قّيم أي رسالة هي التي من األرجح أن تسيطر في احلملة – رسالتك 

أم رسالة خصمك؟ ملاذا برأيك؟ في حال اعتقدت أن خلصمك حالياً الرسالة األقوى، ما الذي بإمكانك 

فعله لتدعيم رسالتك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2
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وضع إطار للسياسات

لصياغة رسالة تتضّمن املعلومات حول السياسات ميكنك االنطالق من املبادئ نفسها التي تستخدمها 

من أجل صياغة رسالة حملة مؤثّرة حول من تكون وماذا متثّل. أما الهدف من إعداد الرسائل التي تتضّمن 

املعلومات حول السياسات فيتمثل في املساعدة على إعالم الناخبني وإلهامهم حول القضايا األساسية 

واملساهمة في إقامة اختالف أكبر بينك وبني خصمك حول هذه القضايا.

العامة للسياسات.  األطر  السياسات مبا يعرف بوضع  الرسائل بشأن  إلى عملية صياغة  ما يشار  وغالباً 

واملصطلح مفيد مبا أنه يصف متاماً ما حتاول فعله مع املواضيع املعقدة واملتشّعبة. فبوضع إطار حول قضايا 

معينة، يكون بإمكانك أن تتحدث عنها مبصطلحات تنقل رسالتك، واهتمامات ناخبيك، وحلولك املقترحة.

فلنتناول قضية االقتصاد على سبيل املثال. القضية كبيرة وتلحق بها أجزاء مختلفة، بعضها صعب على 

أوجه  حول  إطاراً  فتضع  العمل،  فرص  توفير  على  الذي سيعمل  املرّشح  إذا كنت  ولكن،  فهمه.  الناخبني 

االقتصاد التي تساعد على توفير فرص عمل وتركز عملية التواصل على هذه اجملاالت بالتحديد.

إّن رسائل السياسات املؤثرةة تتضّمن بياناً أو أكثر، موجزاً ومباشراً من شأنه أن يعكس ما يلي:

كيف تؤثّر املشكلة على مجتمعك احمللي

ما الذي يتسّبب باملشكلة

من الذي حتّمله مسؤولية املشكلة

احلّل الذي تقترحه للمشكلة

األعمال التي تطلب إلى اآلخرين القيام بها من أجل دعم احلل املقترح

عاين األمثلة التالية من دراسة حالة فاطمة في سباقها االنتخابي ضّد محمد:

القضية 1: احلصول على مسكن الئق بكلفة مقبولة

في ما يتعلق بقضية املساكن الالئقة بأسعار مقبولة، تلجأ فاطمة إلى جتربتها اخلاصة في الكفاح من أجل 

احلصول على منزلها وتصوغ رسالًة تعد فيها بأن تكافح باجلهد نفسه ليحظى الناس مبساكن الئقة لهم.

 

              القضية بحّد ذاتها                                                         القضية مرفقة بالرسالة

»إّن املصريني الذين يعملون بجّد وجهد 

يستحقون مساكن الئقة لعائالتهم 

بكلفة مقبولة.«

»لزمني عشرون عاماً من العمل واالدخار ألبني 

منزالً ألطفالي وعائلتي. بإمكانكم أن تعتمدوا 

علّي وسوف أكافح من أجل حق كل مصري 
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إّن القيم التي تأتي على ذكرها هنا هي العدل، والتعاطف، والكرم، واالحترام والعمل اجملّد. أما الصورة التي 

ترسمها في عقول الناس فهي صورة أسرة سعيدة داخل منزلها.

القضية 2 : رعاية املسننّي

تتناول القضية هذه املرة منافع التقاعد للمسنني واملوارد لألسر من أجل رعاية أفراد العائالت األكبر سناً. 

وهنا، هي تلجأ إلى جتربتها اخلاصة مع أهلها لتؤكد لنا أنها تهتم بالقضية.

              القضية بحّد ذاتها                                                         القضية مرفقة بالرسالة

»يجدر باحلكومة أن حتمي منافع التقاعد 

للمسننّي.«

أن  حتاول  التي  الذهنية  والصورة  والكرم،  واحلب،  التعاطف،  أيضاً،  هنا  فهي  عنها  تتكّلم  التي  القيم  أما 

ترسمها في عقول الناخبني فهي ضمان رعاية األهل واألجداد.

القضية 3: املدارس والتعليم

يتناول املثال التالي قضية املدارس املكتظة بالتالمذة والنوعية الرديئة للتعليم.

              القضية بحّد ذاتها                                                         القضية مرفقة بالرسالة

»مدارسنا مكتظة بالتالمذة. يحتاج أطفالنا 

ملكان سليم يتعلمون فيه وملدرّسني بارعني.«

في هذا املثال، استخدمت واقع أنها كانت ناشطًة في مجال ذي صلة – دعم املكتبات واملدرّسني- وفي الوقت 

نفسه تستخدم اجلزء من الرسالة »ما نقوله عنهم«  لتسّلط الضوء على إحدى نقاط الضعف لدى محمد.

يعمل ويجهد في احلصول على مسكن الئق 

بكلفة مقبولة.«

»أيقنت مدى صعوبة األمر عندما توليت رعاية 

والدّي بعد تقدمهما بالسن. بإمكانكم االعتماد 

علّي ألحمي املواطنني املسننّي.«

»لن يحارب محمد من أجل أطفالنا عندما 

سيصّوت على املوازنة. لقد قّدمت الدعم 

ملكتباتنا ومدرّسينا طوال سنوات وبإمكانكم 

االعتماد علّي في املستقبل.«
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النشاط 6: وضع إطار للسياسات

ما هي القضايا التي تراها تهّم الناخبني أكثر من غيرهم؟ أدرج ثالثًة أدناه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من بني القضايا التي أدرجتها، ما هي القضية التي ستركز عليها في حال فزت في االنتخابات؟ ما هي 

السياسات التي ستحارب من أجلها ملعاجلة هذه القضايا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اآلن وقد حددت القضايا الرئيسية لهيئة الناخبني، واحللول التي ستدافع عنها في حملتك، عد إلى 

الرسالة التي صغتها في النشاط 4. وباستخدامك الرسالة، أكتب ثالث جمل قصيرة تشرح فيها 

كيف ستقارب هذه املسائل التي تهم الناخبني في هذه االنتخابات. عد إلى احلالة املدروسة اخلاصة 

بفاطمة للعثور على أمثلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توظيف الرسالة )إعادتها مراراً وتكراراً(

في كل مرة يتواصل فيها املرشح أو فريق احلملة مع الناخبني، تسنح له الفرصة لتكرار الرسالة والتشديد 

عليها. في الواقع، يجب أن تكون رسالتك هي الركيزة األساسية جلميع أشكال التواصل التي تعتمدها، 

أو  واألخبار،  اإلعالم  في  املقابالت  إجراء  أو  الناخبني،  مع  اللقاء  عند  أو  املتطّوعني،  تدريب  مرحلة  في  سواء 

نشر التحديثات على شبكات اإلعالم االجتماعي، أو تصميم الالفتات واليافطات، أو املدافعة عن مقترحات 

السياسات، أو خوض النقاشات مع سائر املرشحني اآلخرين. 

من  بهم،  يثقون  أناس  من  عدة:  مصادر  من  املستقاة  املعلومات  من  هائٍل  بكمٍّ  اليوم  الناخبون  ويحظى 

التلفزيون، أو الالفتات، أو من الصحف، أو اإلذاعة، أو شبكة اإلنترنت. ومبا أّن الناس يتلقون كل هذه الرسائل 

اخملتلفة للغاية، غالباً ما يتذكرون الرسائل بعد أن يكونوا قد رأوها أو سمعوها مرات عدة. فكّر في عدد املرات 

التي تشاهد فيها اإلعالنات على التلفزيون -  لرمبا عشرات املرات، ألّن وكاالت اإلعالنات املهنية تعرف أن هذا 

هو ما يهم الستذكار رسائل احلمالت اإلعالنية.

ال تتاح الفرص في إطار احلملة للتواصل مع الناخبني إال في عدد محدود من املرات. لذلك، إذا ما أعدت رسالة 

احلملة مراراً وتكراراً، فمن األرجح أن تنطبع بسهولة أكبر في أذهان الناخبني. ولكن، في املقابل، إذا حتّدث 

املرشح عن قضايا مختلفة في كل خطاب يلقيه، وكانت الفتات احلملة وإعالناتها اإلذاعية مختلفة في كل 

مرة، فسيحتار الناخبون ولن تصل إليهم رسالة احلملة.

إن احملافظة على الرسالة نفسها للحملة، حتى وإن كانت احلمالت األخرى أو الصحفيون يحاولون تغيير املوضوع، 

يسّمى »االلتزام بالرسالة«. وإن إبقاء حملتك ملتزمًة بالرسالة هي الطريقة األفضل للوصول إلى جمهورك 

املستهدف على نحٍو تسيطر فيه على مجريات األمور. فكل من يتمسك برسالته يتحكم بقوة تأثيرها. 

إياك أن تنسى أّن احلملة حملتك، وأنت تنّظمها لسبب والناس يستحقون منك معرفة ما هو هذا السبب.

النشاط 7: توظيف الرسالة

عاين إحدى احلاالت أدناه. دوّن كيف تعّدل رسالة حملتك في كل من احلاالت التالية:

عند استقطاب املتطّوعني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تتاح الفرص في إطار احلملة للتواصل مع الناخبني إال في عدد محدود من املرات. لذلك، إذا ما 

أعدت رسالة احلملة مراراً وتكراراً، فمن األرجح أن تنطبع بسهولة أكبر في أذهان الناخبني.
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عند االجتماع مع املناصرين احملتملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند نشر التحديثات على صفحة فايسبوك اخلاصة باحلملةـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للحملة  عند تصميم ملصق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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