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حملة عامة عن اجللسة:
يشكّل التواصل مع الناخبني واملناصرين احملتملني عبر اإلعالم حتدياً كبيراً في وجه كل فريق حملة. لذا، تتناول هذه الوحدة األدوات واملهارات 
املطلوبة الستقطاب اهتمام وسائل اإلعالم التقليدية )كالتلفزيون، واإلذاعة، والصحف( والوسائل احلديثة )كاإلنترنت، واملدونات، ومواقع 

التواصل االجتماعي( بحملتك.

األقسام:
1.   إعداد استراتيجية التواصل

2.   تنظيم نشاطات إعالمية ناجحة
3.   التواصل عبر وسائل اإلعالم احلديثة

4.   التعاطي مع اإلعالم

األهداف التعليمية:
-   فهم االستراتيجيات واألدوات املفيدة للحصول على تغطية في وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة على السواء

-   إعداد وتنظيم نشاط إعالمي

الوقت: 160 دقيقة

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

-   برنامج التدريب )اختياري - ميكن تدوينه على ورقة العرض(

املواد املوزعة:
-   ورقة العمل اخلاصة بإعداد نشاط إعالمي

التحضير:
دوّن مسبقاً على أوراق العرض: 

1.   برنامج العمل )اختياري - إذا لم يكن مطبوعاً على ورق(

2.   األهداف التعليمية

3.   اخلطوات املتبعة في إعداد استراتيجية التواصل:
-   حتديد أهدافك

-   حتديد جمهورك الرئيسي
-   حتديد أهم الوسائل اإلعالمية املفيدة حلملتك

-   اقتراح جملة أفكار ألخبار تنشر وتعزز رسالة احلملة
-   إعداد خطة تكتيكية لنشاطات وجهود التواصل 

4.   النشاط اإلعالمي: أي نشاط ينّظمه فريق احلملة للحصول على تغطية إعالمية.

5.   احملطات الرئيسية: األحداث الرئيسية التي تبرز جناح احلملة.
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6.   معايير النشاط اإلعالمي الناجح
-   يتسم بأهمية إخبارية

-   يعزز رسالة احلملة
-   يوفر مادة مرئية واضحة ومشوقة للتلفزيون والصور

-   يُشرك عدداً كبيراً من مناصري احلملة املتحمسني
-   تكون تعليقات املرشح مقتضبة وملتزمة بفحوى الرسالة

-   يكون املكان والزمان مناسبني حلضور اإلعالميني 

7.   تنظيم النشاط
-   ما اخلبر الذي تريد نشره؟ وما العنوان الذي تريد اعتماده؟

-   أدرس كيف ستبرز خبرك بالصور املرئية؟
-   إختر زماناً ومكاناً مناسبني للمراسلني

-   تأكّد من احلصول على إذن بتنظيم احلدث
-   أِعّد دعوة لإلعالميني وبياناً صحفياً

-   إخَتر املتحدثني الضيوف، وّجه إليهم الدعوة وأكّد على حضورهم
-   أِعّد املواد والتجهيزات الالزمة لتنظيم احلدث

8.   قبل النشاط:
-   أرسل دعوة إلى جميع املراسلني ووسائل اإلعالم

-   وّجه دعوات إلى مناصري احلملة
-   إحصل على التراخيص عند اللزوم

-   حّضر التجهيزات اخلاصة
-   أِعّد ومترن على بيان املرشح

-   أجنز البيان الصحفي، وأِعد نسخاً عنه وعن مجموعة املواد اإلعالمية املعدة للتوزيع
-   تأكّد من حضور املتحدثني أو الضيوف اخلاصني اآلخرين

-   إتصل باملراسلني لعرض احلدث، سائالً إياهم إذا كانوا ينوون احلضور
-   أوِكل إلى شخص واحد مهمة »مدير املسرح«

-   أجنز جتهيز املكان، قبل ساعة على األقل من بدء احلدث

9.   أثناء النشاط
-   أشكر وسائل اإلعالم واملناصرين والضيوف على حضورهم

ب بجميع املراسلني عند وصولهم؛ طالباً منهم إبراز أوراق اعتمادهم، وتسجيل أسمائهم -   رحِّ
-   إحرص على إطالع جميع املتحدثني في احلفل على الترتيب املعتَمد في املداخالت، وعرّفهم على مدير املسرح

-   وزّع البيان الصحفي على جميع املراسلني
-   تأكّد من حصول جميع املراسلني واملصورين على كل ما يلزمهم

-   التقط الكثير من الصور في موقع احلدث ومن مختلف الزوايا
-   بادر مباشرة إلى نشر التدوينات والتغريدات الواردة عن احلدث على شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة باحلملة.

10.   بعد النشاط:
-   أرسل على الفور إلى جميع وسائل اإلعالم، مبن فيهم املدوّنون، البيان الصحفي مرفقاً بصورة

-   أنشر خبراً يغطي احلدث على شبكات التواصل االجتماعي، وأرسله إلى أبرز املناصرين
-   أشكر املراسلني الذين ساهموا في تغطية احلدث

11.   الوسائل اإلعالمية احلديثة:
-   شبكات التواصل االجتماعي          فايسبوك، موقع شبكة لينكدإن املهنية 

-   املدونات واملدونات الصغيرة          تويتر، بلوغر، تامبلر، وورد بريس 
Blip.tv املواقع اخملصصة الستضافة مقاطع الفيديو          يوتيوب، و   -
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-   خدمة الرسائل الفورية          سكايب، وبدجني، وتطبيق »واتس آب«  
-   خدمة الرسائل القصيرة          مواقع الرسائل القصيرة، ومجموعات بالك بيري 

-   مواقع تبادل الصور والرسوم          مواقع فليكر، إنستاغرام، سمايلبوكس
-   خدمة تخزين عناوين مواقع اإلنترنت          مواقع ديغ، ريديت، بنترست

12.   املدافعة الرقمية:
-   اجلهود املبذولة حلشد األشخاص الذين يستخدمون وسائل اإلعالم احلديثة نحو حترك اجتماعي أو سياسي.

13.   الوسائل اإلعالمية احلديثة:
1.   إجراء مراجعة استراتيجية: ما هدفك؟ من هم مناصروك؟ أين يتواجد ناخبوك املستهدفون؟

2.   قّدر الوقت واملوارد املتوافرة لديك
3.   إخَتر وسيلة أو اثنتني: إبدأ بخطوة بسيطة مت وّسع جهودك

4.   حّدد نظاماً إلدارة جهود املدافعة الرقمية

14.   مبادئ توجيهية للتعاطي بفعالية مع وسائل اإلعالم:
1.   وّطد عالقتك بأبرز احملررين، واملراسلني، واملدونني.

2.   إبقَ على اتصال بهم
3.   كن واعياً ملبدأ األهمية اإلخبارية

4.   توخَّ دوماً الصدق والدقة
5.   ال تخَش أن تقول »لست أكيداً من اجلواب«، على أن تستعلم عنه في ما بعد

6.   تفّهم قيودهم وحاجاتهم
7.   أِجب بسرعة على اتصاالتهم

8.   زوّد املراسلني باملعلومات ضمن صيغٍة يسهل عليهم استعمالها
ً 9.   قّدر مسبقاً حاجتهم إلى مادة للنشر، واعرض عليهم أخبارا

10. الحق اخلبر
11. عالج املشاكل وتابع عملك
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نشاطات التدريب

القسم 1 – إعداد استراتيجية التواصل – 60 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

عرض قّدم اجللسة وراجع األهداف التعليمية1
املدرّب

2

2

أطلب من املشاركني تعداد جميع الوسائل التي 
تعتمدها فِرَق حمالتهم أو أحزابهم للتواصل مع 
الناخبني من خالل وسائل اإلعالم. دوّن إجاباتهم 
على ورقة العرض، مشيراً إلى أّن بعض املقاربات 
املذكورة تتطلب موارد مالية )كدعايات مباشرة 

واستخدام وسائل اإلعالم(، لكّن: 

معظم احلمالت تعتمد بالطبع على اإلعالم اجملاني 
أكثر منه على اإلعالم املدفوع ألسباب مالية، بحيث 

تخّف قدرتها على التحكم بحجم التغطية 
اإلعالمية التي تصل عليها، وكذلك بطريقة 

تظهير صورتها في اإلعالم. ولعل أحد أهم أهداف 
بناء االستراتيجية اإلعالمية ينطلق من حرصك 

على أال تكون الرسالة التي تنشرها الصحف 
واملواقع اإلخبارية واملدونات مغايرة عن الرسالة التي 

تريد إيصالها إلى جمهورك املستهَدف. 

النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكير

7

عندما تطرح سؤاالً حول مختلف الوسائل 
للحصول على التغطية اإلعالمية، ستطلع 
على العادات السائدة، وتفهم آلية احلصول 

عليها، كما ستقّيم إذا كان املشاركون يتبنون 
مقاربات استباقية واستراتيجية في هذا اجملال. 

وفي الوقت ذاته، تدفع املشاركني إلى التركيز 
على املوضوع، وحتدد مسار اجللسة. 

3

قّدم القسم املتعلق بإعداد استراتيجية التواصل: 

جتّسد استراتيجية التواصل، أو االستراتيجية 
اإلعالمية، اخلطة التي تعّدها بهدف احلصول على 

تغطية إيجابية حلملتك من الوسائل اإلعالمية 
األكثر رواجاً بني أوساط ناخبيك املستهدفني، 

فتوصل إليهم رسالتك. 

حّدد أهدافك؛
حّدد جمهورك الرئيسي؛

حّدد أهم الوسائل اإلعالمية املفيدة حلملتك؛
إقترح جملة أفكار ألخبار تنشر وتعزز رسالة 

احلملة
أِعّد خطة تكتيكية لنشاطات وجهود 

التواصل، تهدف إلى إنتاج التغطية التي 
تطمح إليها، باستخدام املنابر اإلعالمية 
الالزمة للوصول إلى جمهورك الرئيسي. 

عرض 
8املدرّب

دوّن مسبقاً في ورقة العرض اخلطوات املتبعة 
إلعداد استراتيجية التواصل:

اخلطوات املتبعة إلعداد استراتيجية 
التواصل: 

حّدد أهدافك؛
حّدد جمهورك الرئيسي؛

حّدد أهم الوسائل اإلعالمية املفيدة 
حلملتك؛

إقترح جملة أفكار ألخبار تنشر وتعزز 
رسالة احلملة

أِعّد خطة تكتيكية لنشاطات وجهود 
التواصل

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5
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1.   إالَم تسعى وما األهداف التي تريد حتقيقها؟
إّن العمل على جمع عناصر أي استراتيجة إعالمية 
متماسكة، شأنه شأن أي مجهود تتطلبه جوانب 
أخرى من حملتك، يبدأ بالتفكير ملياً في األهداف 

التي تبغي أو يجدر بك تقيقها. ما حجم اجلمهور 
الذي تاول أن تقنعه برسالتك؟ هل ستتعاطى مع 
جمهور عريض أو محدود، أو يسهل عليك قيادته؟ 

هل تعتبر اإلعالم خير وسيلة للتواصل مع ناخبيك، 
أو االتصال املباشر أشّد فعالية؟ 

ماذا عن صورة أو مواصفات حزبك السياسي أو 
مرشحيه؟ هل ميلك الناخبون فكرة عامة عنها؟ 
هل تلقى استحساناً لدى الناخبني؟ هل ينبغي 

أن تطرح سياسات أو قضايا معّينة لتغّير شروط 
النقاش الدائر حول االنتخابات؟ 

2.   من هو اجلمهور املستهدف من احلملة؟
من هم الناخبون الذين حتاول حملتك التواصل 

معهم؟

3.   ما الوسائل اإلعالمية التي يستمد منها 
اجلمهور املستهدف معلوماته؟ وما أهم الوسائل 

اإلعالمية التي تستعني بها احلملة؟
إستعلم عن كيفية حصول كل فئة من فئات 

جمهورك املستهدف على املعلومات. ما الوسائل 
اإلعالمية التي تعتمد عليها، وتستخدمها بانتظام 

لهذه الغاية؟ عاين هذه الوسائل، على اختالف 
أشكالها، التقليدية منها واحلديثة، وتقق عما إذا 
كانت البنية التحتية )كشبكة الكهرباء العادية 

أو خدمة اإلنترنت مثالً( تؤثّر على قدرة وصول 
جمهورك إلى مختلف هذه الوسائل. 

يستمد معظم الناخبني في منطقة الشرق 
األوسط وشرق األوسط معلوماتهم من احملطات 

التلفزيونية التي يشاهدونها. ولكن، يجدر بك 
أن تفكّر في الوسائل اإلعالمية األخرى التي 

يرجع إليها ناخبوك املستهدفون للحصول على 
املعلومات، إذ ال يسهل دوماً أن تصل نشاطات 

احلملة على تغطية تلفزيونية. هل تتلّمس  وجود 
وسائل إعالمية خاصة تصل إلى مجموعات 

معّينة من الناخبني، كاألقليات، أو طالب اجلامعات، 
أو األشخاص الذين يعيشون في بعض األحياء 
ل أي اختالف بني  أو في مناطق نائية. هل يحُسجَّ

فئات معّينة، كالشباب  أو النساء، على مستوى 
االستهالك اإلعالمي؟
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ما إن تستعلم عن كيفية حصول جمهورك 
املستهدف على املعلومات، إخَتر وسائل اإلعالم 

التي تغطي فعلياً أخبار حملتك، وادرجها في سلم 
أولويات استراتيجيتك اإلعالمية للتواصل مع 

اجلمهور. 

من اجلائز مثالً أن تستهدف إحدى احلمالت احملطات 
التلفزيونية التجارية، الواسعة االنتشار في 

منطقتها، ألّن معظم ناخبيها يشاهدون كثيراً 
البرامج التلفزيونية، ومن غير املستبعد أن تبدي 

هذه الشركات استعداداً لتأمني نوع من التغطية 
اإلعالمية جلميع األحزاب. في املقابل، قد يتبنّي 
حلملة أخرى أنها غير قابلة ألن تظى بتغطية 

تلفزيونية، ألّن أصحاب احملطات التلفزيونية يؤيدون 
حزباً آخر، أو ألّن االحتمال ضئيل بأن تدرج هذه 
احملطات أخبار احلملة في سلم أولوياتها. في 

هذه احلالة، يجوز أن متزج احلملة بني الصحف، 
والراديو، ووسائل اإلعالم احلديثة عوض االتكال على  

التلفزيون.

4.   ما األخبار التي تريد أن يغطيها اإلعالم بهدف 
نشر وتعزيز رسالتك؟

أي نوع من التغطية اإلعالمية تريد أن تصل عليها 
حملتك؟ هل تريد أن يركّز اإلعالم على القضايا 

التي تدعم مواقف مرشحك أو رسالة حزبك 
احملورية، كتغطية أزمة البطالة ومختلف مشاريع 

املرشحني الهادفة إلى تسني فرص العمل؟ هل 
تسعى إلى إثارة اهتمام اإلعالم بجذور مرشحك 

العائلية وقصة حياته؟ هل تريده أن يسّلط الضوء 
على اتساع قاعدة الدعم التي تصل عليها 

حملتك؟ عّدد جملة أخبار تريد أن تراها منشورة في 
الوسائل اإلعالمية التي تستهدفها. 

5.   ما االستراتيجيات واخلطط التكتيكية التي 
تنتهجها حملتك حلّث الوسائل اإلعالمية األولية 

على نقل رسالتك إلى الناخبني املستهدفني؟
جتسد االستراتيجيات واخلطط التكتيكية اخلطوات 

احملددة التي يتخذها فريق حملتك للحصول على 
تغطية إعالمية، خاصة من وسائل اإلعالم اجملانية.
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4

قّسم املشاركني إلى فِرَق من خمسة أشخاص، 
طالباً منهم اآلتي:
1.   األهداف
2.   اجلمهور

3.   الوسائل اإلعالمية األولية والثانوية

خصص 10 دقائق لهذا التمرين و5 دقائق أخرى 
الستخالص املعلومات.

جتارب 
املشاركني 
أو التمارين

15

إذا جاءت هذه اجللسة بعد وحدات أخرى تناوَلَْتها 
في جلسات سابقة، يكون املشاركون قد حددوا 
أصالً جمهورهم املستهدف. فما عليهم عندئٍذ 

سوى العودة إلى االستنتجات التي خلصوا إليها 
في الوحدات املذكورة، والبقاء مع الِفرَق ذاتها 

التي انضموا إليها سابقاً.

لن تطلب من املشاركني العمل على 
االستراتيجيات واخلطط التكتيكية بعد، ألنك 

ستتطرق إليها في املرحلة التالية.

5

بعد أن يحدد املشاركون أهدافهم وجمهورهم، 
وكذلك الوسائل اإلعالمية األولية والثانوية 

املعتمدة لديهم، ُعد إلى الئحة االقتراحات التي 
قدموها في بداية هذا النشاط للحصول على 

التغطية اإلعالمية، واستعلم منهم عن الوسائل 
اجملانية التي ميكنهم استخدامها، داعياً إياهم إلى 

مناقشة السبل الكفيلة باالستفادة إلى أقصى 
حد من فرص اإلعالم اجملاني للحصول على التغطية 

اإلعالمية. دوّن جميع اإلجابات في ورقة العرض 
مستخلصاً اآلتي:

-   تنظيم النشاطات اإلعالمية
-   توطيد عالقات العمل مع اإلعالميني  

 
عرّف بالنشاط اإلعالمي:

النشاط اإلعالمي هو أي نشاط تنّظمه احلملة 
الستقطاب تغطية اإلعالم. ويهتم اإلعالم بتغطية 

النشاطات اإلعالمية أكثر منه باملؤمترات الصحفية، 
ألنها تتناول نشاطاً معّيناً مرفقاً بصور مرئية عادةً. 

ولعل النشاطات اإلعالمية هي الوسيلة األشد 
تأثيراً لنشر األخبار املتعلقة بحملتك، وإضفاء 

احليوية على رسالتك، ألنها تخولك التحكّم 
بالرسالة واملتحدث والصورة املرئية. تشمل هذه 

النشاطات زيارات إلى مواقع معّينة )املدارس، 
واملراكز الصحية، واملصانع، واحلدائق العامة( 

لإلضاءة على بعض القضايا، ونشاطات احلملة 
)مهرجانات، لقاءات، الطواف التماساً للدعم(، 

وخطابات، وجلسات نقاش.

أطلب من املشاركني تعداد بعض النشاطات 
اإلعالمية التي يجيدون تنظيمها، للحصول على 
التغطية اإلعالمية وتعزيز الرسالة. دوّن إجاباتهم 

في ورقة العرض، مستهدفاً: املؤمترات، واحلفالت، 
والنقاشات العامة، واملهرجانات، واملناسبات 

احلاشدة )كاحلفالت املوسيقية(، واملعارض، وما 
شابهها.

النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكير

13

دوّن في ورقة العرض التعريف باحلدث اإلعالمي:  

النشاط اإلعالمي هو أي نشاط تنّظمه 
احلملة الستقطاب تغطية إعالمية.
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ثم، إِشر إلى مفهوم احملطات الرئيسية في احلملة:

ترمز هذه احملطات إلى مناسبات القت اهتماماً 
خاصاً، الرتباطها بأحداث رئيسية جرت أثناء احلملة، 

أو بإجنازات تدّل على جناحك. فمن شأن تقدمي طلب 
الترشيح، احلائز على عدة تواقيع من قبيل الدعم، 

أو احلصول على تأييد قادة محليني بارزين، أن يدل 
على األهمية التنافسية واإلخبارية التي تظى بها 

حملتك.  

أطلب من املشاركني تعداد بعض احملطات الرئيسية 
األخرى في احلملة، مدوّناً إجاباتهم في ورقة العرض، 

ومستهدفاً بشكل خاص: اإلعالن عن ترشيحك، 
وتلقي التأييد من بعض اجلهات، وحتقيق أهداف 

جمع التبرعات، والتقّيد مبَُهل التسجيل، وإطالق 
الدعايات ونشاطات مواقع التواصل االجتماعي، 

واإلعالن عن السياسات والبرامج االنتخابية 
والبيانات الرسمية، والطواف التماساً لألصوات، 
إلى جانب أي نشاطات بارزة ينّظمها املتطوعون 
في معرض احلملة، واستضافة حملة تسجيل 

الناخبني، وما شابهها.

التعريف باحملطات الرئيسية: 

احملطات الرئيسية هي األحداث الرئيسية 
التي تبرز جناح احلملة.

6

أطلب من املرشحني أن يعودوا  إلى االستنتاجات 
التي استخلصها الفريق من التمرين السابق 
)بشأن األهداف، واجلمهور الرئيسي، والوسائل 

اإلعالمية(، وأن يأخذوا بعني االعتبار مختلف 
النشاطات واحملطات الرئيسية في احلملة، بهدف 

اقتراح ثالثة أو أربعة أمثال عن نشاطات تسهم في 
نشر رسائلهم، وحتافظ على حماسة املناصرين، 

وتستقطب االهتمام الواجب من الوسائل 
اإلعالمية. 

خصص 10 دقائق لهذا التمرين و5 دقائق الستقاء 
املعلومات من املشاركني.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة

15
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قسم 2 – تنظيم نشاطات إعالمية – 30 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

أخبر املشاركني أنك ستتعمق اآلن في آليات تنظيم 
النشاطات اإلعالمية الناجحة، مشدداً على أنها 

يجب أن تفي باملعايير التالية:

يتسم بأهمية إخبارية
يعزز رسالة احلملة

يوفر مادة مرئية واضحة ومشوقة للتلفزيون 
والصور

يحُشرك عدداً كبيراً من مناصري احلملة 
املتحمسني

تكون تعليقات املرشح مقتضبة وملتزمة 
بفحوى الرسالة

يكون املكان والزمان مناسباً حلضور اإلعالميني 

ومشيراً ايضاً إلى جملة نشاطات إلعداد وتنظيم 
ومتابعة أي حدث إعالمي. عدّد هذه النشاطات ضمن 

قائمة مرجعية ودوّنها مسبقاً في أوراق العرض.

1.   تنظيم النشاط:

فكّر ملياً: ما اخلبر الذي تريد نشره؟ وما 
العنوان الذي تريد اعتماده؟

أدرس كيف ستبرز خبرك بالصور املرئية )من 
خالل املوقع، أو األعمال، أو األشخاص، أو 

اإلشارات(.
إختر مكاناً مناسباً للمراسلني، مجهزاً مبوقف 

للسيارات عند اللزوم.
إخَتر زماناً يناسب املراسلني، ويتزامن عادةً 

مع آخر ساعات الصباح، أو أولى ساعات بعد 
الظهر. 

تأكّد من احلصول على إذن بتنظيم احلدث، إذا 
ارتأيت تنظيمه في موقع خاص.

أِعّد دعوة لإلعالميني، وبياناً صحفياً في 
مرحلة التنظيم، مما يساعدك على أن توضح 

رسالتك، وتضمن احلصول على اخلبر الذي 
تنشده من احلدث الذي تنّظمه.

إخَتر املتحدثني الضيوف اآلخرين، ووّجه إليهم 
الدعوة، مزوداً كالً منهم مبذكرة توجز رسالتك 

وبرنامج العمل، وطارحاً عليهم بعض نقاط 
النقاش.

فكّر في املواد والتجهيزات الالزمة لتنظيم 
احلدث. هل ستحتاج إلى الفتة؟ منصة؟ نظام 

صوت؟ إضاءة خاصة؟ إشارات؟ مولد كهرباء؟

عرض 
10املدرّب

معايير النشاط اإلعالمي الناجح

يتسم بأهمية إخبارية
يعزز رسالة احلملة

يوفر مادة مرئية واضحة ومشوقة 
للتلفزيون والصور

يُشرك عدداً كبيراً من مناصري احلملة 
املتحمسني

تكون تعليقات املرشح مقتضبة 
وملتزمة بفحوى الرسالة

يكون املكان والزمان مناسباً حلضور 
اإلعالميني

تنظيم النشاط

ما اخلبر الذي تريد نشره؟ وما العنوان 
الذي تريد اعتماده؟

أدرس كيف ستبرز خبرك بالصور املرئية؟
إختر زماناً ومكاناً مناسبني للمراسلني

تأكّد من احلصول على إذن بتنظيم 
احلدث

أِعّد دعوة لإلعالميني وبياناً صحفياً
إخَتر املتحدثني الضيوف، وّجه إليهم 

الدعوة، وأكّد على حضورهم
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2.   قبل النشاط:

أرسل دعوة إلى جميع املراسلني ووسائل 
اإلعالم.

وّجه دعوات إلى مناصري احلملة.
إحصل على التراخيص عند اللزوم.

حّضر التجهيزات اخلاصة، كالصوت، واإلضاءة، 
واملنصة، وما شابهها.

أِعّد ومترن على بيان املرشح.
أجنز البيان الصحفي، وأِعد نسخاً عنه وعن 

مجموعة املواد اإلعالمية املعدة للتوزيع.
تأكّد من حضور املتحدثني أو الضيوف اخلاصني 

اآلخرين.
إتصل باملراسلني لعرض احلدث، سائالً إياهم إذا 

كانوا ينوون احلضور.
أوِكل إلى شخص واحد مهمة »مدير املسرح«، 

املسؤول عن التعاون مع املرشح وأي متحدث 
آخر في معرض احلدث، لضمان حسن سيره. 

إرفع الالفتات، وأجنز كل ما يلزم، لتجهيز 
املكان، قبل ساعة على األقل من بدء احلدث.

3.   أثناء النشاط:

أشكر وسائل اإلعالم واملناصرين والضيوف 
على حضورهم.

ب بجميع املراسلني عند وصولهم؛  رحِّ
طالباً منهم إبراز أوراق اعتمادهم، وتسجيل 

أسمائهم.
إحرص على إطالع جميع املتحدثني في احلفل 
على الترتيب املعتَمد في املداخالت، وعرّفهم 

على مدير املسرح. 
وزّع البيان الصحفي على جميع املراسلني.

تأكّد من حصول جميع املراسلني واملصورين 
على كل ما يلزمهم.

التقط الكثير من الصور في موقع احلدث ومن 
مختلف الزوايا.

بادر مباشرة إلى نشر التدوينات والتغريدات 
الواردة عن احلدث على شبكات التواصل 

االجتماعي اخلاصة باحلملة.

قبل النشاط:

أرسل دعوة إلى جميع املراسلني ووسائل 
اإلعالم

وّجه دعوات إلى مناصري احلملة
إحصل على التراخيص عند اللزوم

حّضر التجهيزات اخلاصة
أِعدّ ومترن على بيان املرشح

أجنز البيان الصحفي، وأِعد نسخاً عنه 
وعن مجموعة املواد اإلعالمية املعدة 

للتوزيع
تأكّد من حضور املتحدثني أو الضيوف 

اخلاصني اآلخرين
إتصل باملراسلني لعرض احلدث، سائالً 

إياهم إذا كانوا ينوون احلضور
أوِكل إلى شخص واحد مهمة »مدير 

املسرح«
أجنز جتهيز املكان، قبل ساعة على األقل 

من بدء احلدث

أثناء النشاط:

أشكر وسائل اإلعالم واملناصرين 
والضيوف على حضورهم

ب بجميع املراسلني عند وصولهم؛  رحِّ
طالباً منهم إبراز أوراق اعتمادهم، 

وتسجيل أسمائهم
إحرص على إطالع جميع املتحدثني في 

احلفل على الترتيب املعتَمد في 
املداخالت، وعرّفهم على مدير املسرح

وزّع البيان الصحفي على جميع 
املراسلني

تأكّد من حصول جميع املراسلني 
واملصورين على كل ما يلزمهم

التقط الكثير من الصور في موقع 
احلدث ومن مختلف الزوايا

بادر مباشرة إلى نشر التدوينات 
والتغريدات الواردة عن احلدث على 

شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة 
باحلملة.
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4. بعد النشاط:

أرسل على الفور إلى جميع وسائل اإلعالم، مبن 
فيهم املدوّنون، البيان الصحفي مرفقاً بصورة.

أنشر خبراً يغطي احلدث على شبكات 
التواصل االجتماعي، وأرسله إلى أبرز 

املناصرين.
أشكر املراسلني الذين ساهموا في تغطية 

احلدث.

بعد النشاط:

أرسل على الفور إلى جميع وسائل 
اإلعالم، مبن فيهم املدوّنون، البيان 

الصحفي مرفقاً بصورة
أنشر خبراً يغطي احلدث على شبكات 

التواصل االجتماعي، وأرسله إلى أبرز 
املناصرين

أشكر املراسلني الذين ساهموا في 
تغطية احلدث

2

وزّع ورقة العمل اخلاصة بإعداد نشاط إعالمي، 
وأسِند إلى الفريق املهمة التالية: إمأل الشبكة 

املدرجة في هذه الورقة إلعداد وتنظيم أحد 
النشاطات اإلعالمية التي حددتها في التمرين 

السابق. 

خصص 10 دقائق لهذا التمرين، و10 دقائق 
للخالصة.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة

20

إذا لم يتسّن لك أن تستعرض جميع األوراق 
الواردة من املشاركني في خالصة التمرين، 

بسبب ضيق الوقت، فبإمكانك أن تطلب من كل 
فريق اإلعالن عن عنوان اخلبر، مقدمته، األسئلة 

واألجوبة أو األجوبة احملتملة.
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القسم 3 – التواصل عبر الوسائل اإلعالمية احلديثة – 40 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

حتدث عن الوسائل اإلعالمية احلديثة:

تشير وسائل اإلعالم احلديثة إلى أي وسيلة 
تكنولوجية يستخدمها األشخاص الستهالك 

املعلومات أو التفاعل مع بعضهم البعض، على مثال:
شبكات التواصل االجتماعي          فايسبوك، 

موقع شبكة لينكدإن املهنية 
املدونات واملدونات الصغيرة          تويتر، بلوغر، 

تامبلر، وورد بريس 
املواقع اخملصصة الستضافة مقاطع الفيديو 

Blip.tv يوتيوب، و
خدمة الرسائل الفورية          سكايب، وبدجني، 

وتطبيق »واتس آب«  
خدمة الرسائل القصيرة          مواقع الرسائل 

القصيرة، ومجموعات بالك بيري 
مواقع تبادل الصور والرسوم          مواقع فليكر، 

إنستاغرام، سمايلبوكس
خدمة تخزين عناوين مواقع اإلنترنت          مواقع 

ديغ، ريديت، بنترست

إسأل املشاركني إذا كانت أحزابهم أو فِرَق حمالتهم 
تستعني بهذ الوسائل عند التواصل مع الناخبني، 

مستعلماً عن الوسائل التي يستخدمونها.

عرض 
املدرّب

+
النقاشات 

امليّسرة،
العصف 
الذهني، 
والتفكير

10

الوسائل اإلعالمية احلديثة:

شبكات التواصل االجتماعي          فايسبوك، 
موقع شبكة لينكدإن املهنية 

املدونات واملدونات الصغيرة          تويتر، بلوغر، 
تامبلر، وورد بريس 

املواقع اخملصصة الستضافة مقاطع الفيديو          
Blip.tv يوتيوب، و

خدمة الرسائل الفورية          سكايب، 
وبدجني، وتطبيق »واتس آب«  

خدمة الرسائل القصيرة          مواقع الرسائل 
القصيرة، ومجموعات بالك بيري 

مواقع تبادل الصور والرسوم          مواقع 
فليكر، إنستاغرام، سمايلبوكس

خدمة تخزين عناوين مواقع اإلنترنت          
مواقع ديغ، ريديت، بنترست

2

أما السؤال التالي فهو: ما هي حسنات استخدام 
وسائل اإلعالم احلديثة؟ دوّن إجاباتهم في ورقة 

العرض، مستهدفاً بنوع خاص احلسنات التالية: 
غير مكلفة، ومشوقة، وجتمع عدد كبير من 

األشخاص، وسريعة، وتفاعلية. 

ثم اسـألهم عن مساوئها أو حتدياتها، ودوّن 
إجاباتهم في ورقة العرض، مستهدفاً بنوع خاص 

املساوئ التالية: تستهلك وقتاً؛ تصل إلى أشخاص 
ليسوا ناخبني، ويصعب التحكّم بهم؛ ميكن أن 

تُغني عن العالقات املباشرة؛ املناصرون الذين 
تستقطبهم عبر شبكات التواصل االجتماعي 

ال يندرجون ضمن قاعدة بياناتك، وال متلك بالتالي 
معلومات لالتصال بهم، مما ال يسمح لك بتوثيق 

العالقة بهم؛ ال مناذج دقيقة تفيدك في البحث عن 
أماكن تواجد املناصرين احملتملني عبر اإلنترنت؛ قد ال 
ينتمي معظم األشخاص الذين تتواصل معهم إلى 

فئة الناخبني املستهدفني؛ وُِجدت هذه املواقع في 
األساس للتواصل االجتماعي، ال لتنظيم احلمالت؛ 

تتطلب إدارتها وصيانتها وقتاً طويالً؛ ال تراعي مبدأ 
اخلصوصية واألخطاء املرتكبة ال مُتحى بسهولة.

عرض 
املدرّب

+
النقاشات 

امليّسرة،
العصف 
الذهني، 
والتفكير

10
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3

وزّع ورقة العمل اخلاصة باستخدام وسائل اإلعالم 
احلديثة، طالباً من املشاركني التفكير ملياً في 

األسئلة املدرجة فيها.

خصص 10 دقائق لعمل الفريق وباقي الوقت 
للخالصة.

النقاشات 
امليّسرة،

العصف 
الذهني، 
والتفكير 

+
تطبيق 
املعارف 
اجلديدة

20

عوض ذلك، ميكن أن تطلب من كل مشارك أن 
ميأل هذا االستبيان مبفرده.  

كما ميكن أن تختصر هذا التمرين بسبب ضيق 
الوقت، فتطلب من املشاركني اإلجابة عن جزء 

من السؤال اخلامس حول النشاط اإلعالمي 
الذي أعّدوه في وقت سابق من اجللسة. )كيف 

ستستخدم وسيلة اإلعالم االجتماعي، ما 
العمل الذي ستطلب من املناصرين القيام به، 

واقترح ثالث رسائل أو تدوينات قصيرة(.
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القسم 4 – التعاطي مع اإلعالم – 29 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

أطلب من املشاركني البقاء ضمن فرقهم، وتعداد 
10 خطوات على األقل ميكن أن يقوم بها فريق 

احلملة أو احلزب السياسي، من أجل بناء وتوطيد 
العالقة مع اإلعالميني، واالستفادة إلى أقصى حد 

من فرص اإلعالم اجملاني. خصص 15 دقيقة لهذا 
التمرين.

خصص 15 دقيقة الستخالص املعلومات. ولكن، 
بدالً من االستماع إلى مداخالت املشاركني، دوّن 

مسبقاً على ورقة العرض 11 مبدأً، ثم اسأل الفرق 
إذا أتت على ذكرها، واحداً تلو اآلخر. إذا أشار أي فريق 

إلى أحد هذه املبادئ، أطلب منه تقدمي املزيد من 
الشروحات حوله. وإذا لم يِشر إليها أحد، أو قدم 

شروحات غير كافية بشأنها، أجنز هذه املهمة. 

إليك في ما يلي إيضاحات حول كل مبدأ:

وّطد عالقتك بأبرز احملررين، واملراسلني، 
واملدونني

سيقرر احملررون واملراسلون واملدونون على 
األرجح تغطية حملتك إذا كانوا يعرفونك أو 

على عالقة بأحد أعضاء فريقك، وإذا اقتنعوا أّن 
ترشيحك يوحي بالثقة ويحظى بدعم فعلي 
من قاعدة عريضة. ومبا أّن االنطباعات األولى 

تترك أثراً عميقاً في النفوس، فاحرص على أن 
تنقل إليهم رسالة احلملة، ونوع الدعم الذي 

تظى به حني تلتقي بهم للمرة األولى. 
إبقَ على اتصال بهم

إتصل بهم بانتظام، ال لتعرض عليهم أخباراً 
سريعة أو تطلعهم على نشاطات احلملة، إمنا 

لتبقى على تواصل معهم، وتناقشهم في 
األحداث الراهنة. كن مستعداً في أي وقت 
للرد عل اتصاالت املراسلني، فارضاً نفسك 

كمصدر مفيد للمعلومات.
كن واعياً ملبدأ األهمية اإلخبارية

تشغل بعض أنواع األخبار، والزاوية التي 
تعرض منها، أهمية إخبارية؛ وبالتالي، 

يستحسن أن تكون واعياً لهذا املبدأ حني 
تقترح على املراسلني نشر خبر معنّي، أو تنّظم 

نشاطات إعالمية. أدرس إمكانية أن تربط 
اخلبر املتعلق بحملتك بخبر بارز على الساحة 

الوطنية، كأحد األعياد أو بذكرى هامة،

النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكير

29

مبادئ توجيهية للتعاطي بفعالية مع وسائل 
اإلعالم:

1.   وّطد عالقتك بأبرز احملررين، واملراسلني، 
      واملدونني

2.   إبقَ على اتصال بهم
3.   كن واعياً ملبدأ األهمية اإلخبارية

4.   توخَّ دوماً الصدق والدقة
5.   ال تخَش أن تقول »لست أكيداً من اجلواب«، 

      على أن تستعلم عنه في ما بعد
6.   تفّهم قيودهم وحاجاتهم

7.   أِجب بسرعة على اتصاالتهم
8.   زوّد املراسلني باملعلومات ضمن صيغٍة 

      يسهل عليهم استعمالها
9.   قّدر مسبقاً حاجتهم إلى مادة للنشر،  

ً       واعرض عليهم أخبارا
10. الحق اخلبر

11. عالج املشاكل وتابع عملك
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باالجتاهات العامة في السياسات واحلمالت، 
أو بنشر تقارير أو بيانات جديدة، أو بخبر له 

بعد إنساني. وال تنَس أّن احملطات الرئيسية في 
حملتك، كتقدمي طلب الترشيح، أو تسجيل 

املعدل املنشود من االتصاالت مع الناخبني، أو 
فتح مقر رئيسي، تشكّل أيضاً مادة إخبارية 

مثيرة لالهتمام. 
توخَّ دوماً الصدق والدقة

أخبر احلقيقة دوماً، ألّن املراسلني يعتمدون 
على مصادرهم اخلاصة الستقاء املعلومات 

الصحيحة. فلن يستخدموا املصدر ذاته 
مجدداً إذا تبنّي لهم أنه غير جدير بالثقة. 

لذلك، حينما تسمح لك الظروف، ال تتردد في 
االستشهاد ببعض األقوال تدعيماً لفكرتك، 

بحيث يوردها املراسلون ضمن اخلبر. ال شّك أّن 
هذه الوسيلة تعزز مصداقيتك ومصداقيتهم 

أيضاً.  
ال تخَش أن تقول »لست أكيداً من اجلواب«، 

على أن تستعلم عنه في ما بعد.
إذا تلقيت سؤاالً ولم تكن أكيداً متاماً من 

اجلواب، يستحسن أن تقول »لست أكيداً من 
اجلواب«؛ دعني أستعلم عن املوضوع وأعود 

إليك باجلواب الشافي«. إحرص على التحقق 
من األمر، ومعاودة االتصال بهم على وجه 

السرعة، ألّن املراسلني سيقدرون لك أمانتك.  
تفّهم قيودهم وحاجاتهم

يعمل املراسلون تت ضغط كبير، وعليهم 
التقّيد مبواعيد محددة. فمن حقك أن تتوقع، 

وتشدد على، ضرورة احلصول على تغطية 
عادلة، إمنا ال تتوقع أن يتكّبد املراسلون عناء 

متزايداً لتغطية حملتك. سّهل عليهم 
مهمة كتابة اخلبر، من خالل تزويدهم مبصادر 

بحث، وبأسماء أشخاص آخرين إلجراء 
مقابالت معهم، عند اإلمكان. 
أِجب بسرعة على اتصاالتهم

ترتبط معظم األخبار السياسية مبهل محددة 
يومياً. لذا، أِجب بأسرع ما ميكن على املراسل 

حني يتصل بك. أما إذا كنت بحاجة إلى بعض 
الوقت للتفكير في إجاباتك، فال بأس من 

أن تستعلم منه عن املوضوع الذي يتناوله، 
واألسئلة التي يود طرحها، واملهلة احملددة له. 
امنح نفسك بعض الوقت لتحضير أجوبتك، 

ثم أِعد االتصال به قبل انتهاء املهلة بوقت 
طويل. 
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زوِّد املراسلني باملعلومات ضمن صيغة 
يسهل استخدامها

ميكنك أن تسّهل على املراسل مهمته من 
خالل تزويده باملعلومات التي يحتاج إليها في 

كتابة اخلبر. ال شّك أن تزويده ببيان صحفي 
واضح ومقتضب، مرفقاً باملواد األخرى التي 

تضّمها مجموعة املواد اإلعالمية، يفي 
بالطلب. للحصول على مزيد من التوجيهات 
بهذا اخلصوص، راجع كيفية إعداد مجموعة 

املواد اإلعالمية في جزء الحق من هذه الوحدة.  
تفّهم مسبقاً حاجتهم إلى مادة للنشر 

ً وأعرض عليهم أخبارا
فكّر ملياً في األخبار التي قد يرغب املراسلون 

في نشرها، تركيزاً على حملتك. يجوز أن 
يتناولوا حملتك في خبر يتحدث عن احلمالت 

التي تتواصل مع الناخبني عبر اإلنترنت، أو 
في خبر يتحدث عن اجلهود املبذولة لتسجيل 
ناخبني جدد ضمن منطقتك. فال تخجل من 

االتصال باملراسلني من أجل أن »تعرض« أو 
تقترح عليهم مادة إخبارية.

الحق اخلبر
أفرض نفسك كمصدر معلومات موثوق 

به ملرشحك أو حزبك، وكذلك للمراسلني. 
لهذه الغاية، أرصد األخبار التي تغطيها 

عدة مصادر، مستعلماً عن أنواع األخبار التي 
تغطيها وسائل إعالمية مختلفة، وأنواع 

األخبار التي يرغب املراسلون في نشرها. تابع 
عن كثب األخبار على اختالفها، وال تكتِف 

مبتابعة األخبار السياسية التي قد تؤثّر على 
بلدك أو ناخبيك. الحق دوماً رسالة حملتك 

ونشاطاتها، من دون أن تهمل رسالة أخصامك 
ونشاطاتهم. 

عالج املشاكل وتابع عملك
إذا حصل أن حرّف أحد املراسلني أقوالك عند 

اقتباسها، أو نشر عنك خبراً غير دقيق، عالج 
الوضع على الفور. إتصل باملراسل وبرئيس 

التحرير لالجتماع بهما شخصياً، مصراً 
إما على سحب اخلبر، أو على نشر ردّ  فريق 

حملتك من دون أي تعديل. أما على مستوى 
التغطية اإلعالمية عبر اإلنترنت )مبا فيها 
التعليقات الواردة حول أي خبر أو مدونة(، 

فاحرص أن تردّ بحذر على أي تغطية سلبية 
أو منحازة، انطالقاً من وجهة نظر حملتك.
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اخلامتة – دقيقة واحدة

ال شّك أنك حتصد منافع جّمة من التعامل مع اإلعالم وفق استراتيجية ناجحة، مما يسمح لك الوصول إلى عدد أكبر من 
الناخبني وإقناعهم برسالتك.

ستضمن االستفادة إلى أقصى حّد من كل فرصة إلعالم وإلهام واستنهاض حماسة مناصريك، بفضل إعداد استراتيجية 
التواصل، وتنظيم نشاطات إعالمية ناجحة، واستخدام وسائل اإلعالم احلديثة، وتوطيد العالقة مع اإلعالميني.
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حدد مادة اخلبر الذي تريد نشره، واقترح له عنواناً. العنوان
تت أي عنوان سينشر هذا اخلبر؟

أكتب فقرة مقتضبة بأسلوب صحفي لتحديد إطار اخلبر.مقدمة اخلبر
ما اجلديد في هذا اخلبر؟ ألي سبب ستغطي وسائل اإلعالم هذا اخلبر؟

الصورة الفوتوغرافية أو أي 
صورة مرئية

تخّيل الصورة الفوتوغرافية أو الصورة املرئية التي تريد أن تعكسها عن احلدث.
ما الصورة املرئية املشوقة التي ميكن التقاطها عن أحد األشخاص في معرض احلدث؟

االقتباس من كالم املرشح أو 
قائد احلزب

حدد العبارة املوجزة البليغة التي سترددها واحرص على أن يقوم اجلميع باملثل.
كيف تلخص رسالتك في 15 ثانية أو أقل؟

أعرض وجهات نظر ووقائع وأرقام محلية تستمدها من مصادر مشهود لها باملوضوعية.الوقائع الداعمة لكالمك
ما املعلومات التي يجب أن تقدمها تأكيداً على كالمك، ولعرض عدة وجهات نظر هامة؟

االستشهاد بآخرين تثبياً 
ملواقفك

إخَتر املتحدثني الذين يعززون موقفك.
من اخلبراء في املوضوع أو القادة الذين سيتحدثون عنك إلى اإلعالم؟

األسئلة واألجوبة أو األجوبة 
احملتملة

إستعد ألسئلة اإلعالميني وهجمات اخلصوم.
ما األسئلة التي سيطرحها املراسلون؟ ما اآلراء التي ستصدر عن اخلصوم؟

ورقة العمل اخلاصة بإعداد نشاط إعالمي

إمأل الشبكة الواردة أدناه إلعداد وحتضير نشاط إعالمي.
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ورقة العمل اخلاصة باستخدام الوسائل اإلعالمية احلديثة

ما األدوات اإلعالمية احلديثة األكثر استخداماً من قبل مناصري حملتك؟

ما األدوات اإلعالمية احلديثة األكثر استخداماً من قبل ناخبيك املستهدفني )الذين تسعى إلى أقناعهم(؟

ما األدوات اإلعالمية احلديثة األكثر استخداماً من قبل قادة الرأي ضمن مجتمعك؟

ما األدوات اإلعالمية احلديثة التي تستخدمها حملتك؟ وملاذا اخترتها؟

إختر إحدى مواقع التواصل االجتماعي )فايسبوك، تويتر، أو ما شابهها(، بهدف الترويج للنشاط اإلعالمي الذي أعددت له في موضع 
سابق من هذه الوحدة، وأِجب عن األسئلة التالية:

كيف ستستخدم هذا املوقع لتحقق أهداف النشاط )كاإلعالن عن احلدث، وحّث املناصرين على احلضور، وإيصال الرسالة إلى املناصرين(، 
وما إليها؟

ما األعمال التي تطلب من مناصريك القيام بها من خالل مواقع التواصل االجتماعي )كالطلب من املناصرين تقدمي املساعدة في 
التخطيط أو التنظيم، وحثّهم على اقتراح أفكار لإلعالن عن احلدث، ونشر صور عن أبناء اجملتمع وهم يشاركون فيه(؟

أكتب ثالث رسائل عن احلدث، بإمكانك أن تنشرها على هذا املوقع:

.1

.2

.3

.4

.5
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