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ر�صالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�سً

وتنمية  امل�سرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�سيا�سًيا  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�سكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�سر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�سة عمل، ا�ستفادت منها �أكرث من 2698 �سيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �سارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�سيا�سية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�س�سات  فى  اجلامعات  اأ�ساتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�سوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�ستفادة  ول�سمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �سل�سلة  فى  اإ�سدارها 

منها، وكذلك ال�ستعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�سمن هذه ال�سل�سلة املو�سوعات التالية:
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مفهوم امل�ساركة ال�سيا�سية وتطبيقه على املراأة امل�سرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�سيا�سية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�سل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�سر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�صفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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التعريف بالنظام النتخابي:

•النظام االنتخابى هو »جمموعة الت�شريعات والقوانني املعمول بها والتى ينتج  	
عنها انتخاب اجل�شم ال�شيا�شى املمثل لل�شعب«.

•لي�س هناك نظام انتخابى معيارى تعتمد عليه االأنظمة االنتخابية املعمول بها  	
فى العامل.

•لي�س من ال�شرورى اأن يف�شى نظام انتخابى معني اإىل النتائج نف�شها بح�شب  	
البلد الذى يطبق فيه.

والطبقات  ال�شرائح  متثيل  على  قدرته  هو  انتخابى  نظام  اأى  مييز  ما  •اأهم  	
واالجتاهات ال�شيا�شية املوجودة والعاملة فى  املجتمع املعني.

•تعمل النظم االنتخابية على ترجمة االأ�شوات التى يتم االإدالء بها فى  االنتخابات  	
اإىل عدد املقاعد التى تفوز بها االأحزاب واملر�شحني امل�شاركني بها.

نظام  الأى  بالن�شبة  القرارات  اأهم  من  االنتخابى  النظام  انتقاء  م�شاألة  •تعترب  	
دميقراطي، ففى  غالبية االأحيان يرتتب على انتقاء نظام انتخابى معني تبعات 

هائلة على م�شتقبل احلياة ال�شيا�شية فى  البلد املعني.

عملية  خالل  من  موؤخًرا  يتم  االنتخابية  النظم  انتقاء  اأن  من  الرغم  •وعلى  	
اأن ذلك مل يكن كذلك فيما م�شى. ففى  كثري من االأحيان تتم  اإال  مدرو�شة، 

غري  الظروف  من  جمموعة  لتزامن  كنتيجة  عر�شي،  ب�شكل  االنتقاء  عملية 

االعتيادية، اأو ا�شتجابة مليول �شائع، اأو ب�شبب حتول تاريخى مفاجئ.

اأهداف النظم النتخابية:

�شمان القدرة على متثيل �شرائح وفئات وطبقات واجتاهات املجتمع املختلفة. 1 -
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�شمان عدم التالعب فى عملية التمثيل. 2 -

�شمان �شري العملية ال�شيا�شية ب�شكل يتنا�شب مع االأنظمة والقوانني املعمول بها  3 -

فى  الدولة.

وميكن اإ�شافة جمموعة من االأهداف الفاعلة على �شعيد العملية االنتخابية:

- مدى قبول املجتمع املحلى للنظام االنتخابي.

- مدى دقة نتائج االنتخابات.

-فاعلية العملية االنتخابية ودوريتها ونزاهتها.

اأطراف العملية النتخابية:

•اأى نظام انتخابى يتكون من عنا�شر اأ�شا�شية، وهي: 	
- الناخبون.

- املر�شحون.

- املندوبون.

واجلهة  االإجرائى  االإطار  تعترب  التى  االنتخابات،  على  امل�شرفة  -  اللجنة 

امل�شئولة عن تطبيق قواعد هذا النظام.

و�شوف نركز على الناخبني واملر�شحني وفًقا ملا ورد باالإعالن الد�شتورى والقانون 73 

ل�شنة 1956 اخلا�س مببا�شرة احلقوق ال�شيا�شية واملعدل مبر�شوم رقم )46( ل�شنة 2011.

1. الناخبون:

الناخب امل�شرى فى  الد�شتور وقانون مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية:

 ،2011 لعام  الد�شتورى  االإعالن  وكذلك   1971 عام  ال�شادر  امل�شرى  الد�شتور  ن�س 
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على حقوق وحريات عامة للمواطنني اأهمها حق االنتخاب واإبداء الراأي، فللمواطن حق 

االنتخاب والرت�شيح، واإبداء الراأى فى  اال�شتفتاء وفًقا الأحكام القانون، وم�شاهمته فى  

احلياة العامة واجب وطني.

الناخب فى  قانون مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية 73 ل�شنة 1956:

ت�شمن هذا القانون االإجابة على ت�شاوؤلني رئي�شيني:

- اأولهما من له حق االنتخاب واإبداء الراأى اأو ما يطلق عليهم »هيئة الناخبني«.

- ثانيهما من له حق الرت�شيح للمجال�س النيابية.

من له حق النتخاب؟:

هيئة الناخبني هى جمموع املواطنني:

- البالغون ل�شن الر�شد ال�شيا�شى )18 عاًما(.

- املقيدون فى جداول االنتخاب )قاعدة بيانات الرقم القومي(.

- وال يحظر عليهم - قانوًنا - مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية.

-  حق االنتخاب قا�شر على امل�شريني فقط اأى املتمتعني بجن�شية جمهورية م�شر 

له حق  فاإنه ال يكون  امل�شرية  الذى يتجن�س باجلن�شية  االأجنبى  اأما  العربية، 

االنتخاب طبقاً للمادة )9( من قانون 26 ل�شنة 1975 قبل م�شى خم�س �شنوات 

من تاريخ اكت�شابه لهذه اجلن�شية.

•  يعفى من مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية �شباط واأفراد القوات امل�شلحة الرئي�شية  	
والفرعية واالإ�شافية واأفراد هيئة ال�شرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات امل�شلحة 

اأو ال�شرطة. وقد اجته امل�شرع نحو اإعفاء رجال القوات امل�شلحة وال�شرطة من 

مبا�شرة حق االنتخاب.
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الوقف عن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية:

اأوقف القانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية بالن�سبة:

•املحجور عليهم، مدة احلجر. 	
االأمرا�س  مراقبة  جمل�س  من  بقرار  واملحجوزين  عقلية.  باأمرا�س  •امل�شابون  	

العقلية وينتهى احلجر بقرار املجل�س ذاته.

اإفال�شهم ما مل يرد  اإفال�شهم مدة خم�س �شنوات من تاريخ �شهر  اأ�شهر  •الذين  	
اإليهم اعتبارهم قبل ذلك.

احلرمان من مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية:

كما حرم القانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية للمحكوم عليه:

•فى جناية ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره. 	
للقانون، وذلك طوال  اأمواله بحكم ق�شائى طبًقا  •ومن فر�شت احلرا�شة على  	
مدة فر�شها، وفى  حالة احلكم بامل�شادرة يكون احلرمان ملدة خم�س �شنوات من 

تاريخ احلكم.

فى   عليها  املن�شو�س  اجلرائم  من  جرمية  فى   احلب�س  بعقوبة  عليه  •واملحكوم  	
قوانني االإ�شالح الزراعي، اأو فى  قوانني التموين، اأو الت�شعرية اأو فى  جرمية 

اقت�شاء مبلغ اإ�شافى  خارج نطاق عقد اإيجار االأماكن، اأو فى  جرمية من جرائم 

تهريب النقد اأو االأموال العامة اأو جرمية من جرائم التهريب اجلمركي، وذلك 

ما مل يكن احلكم موقوًفا تنفيذه اأو كان املحكوم عليه قد رد اإليه اعتباره.

•باالإ�شافة اإىل املحكوم عليه باحلب�س فى  اإحدى اجلرائم االنتخابية، وذلك ما  	
مل يكن احلكم موقوًفا تنفيذه اأو كان املحكوم عليه قد رد اإليه اعتباره.
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خملة  الأ�شباب  العام  بالقطاع  اأو  الدولة،  فى   العاملني  من  ف�شله  �شبق  •من  	
بال�شرف ما مل تنق�س خم�س �شنوات.

من يحق له التوجه اإىل �سندوق النتخاب؟:

تكون  اأن  فاإنه البد من  االنتخابات  اإىل �شندوق  التوجه  فى   يكون لك احلق  حتى 

اأن يقيد  ال�شفة كان يجب  ال�شابق حتى تتمتع بهذه  الناخبني. وفى   ع�شًوا فى  هيئة 

ا�شمك فى  اأحد جداول االنتخاب، اأما االآن فقد مت ربط قاعدة الرقم القومى بال�شجالت 

االنتخابية واأ�شبح كل من بلغ 18 �شنة ع�شًوا فى  هيئة الناخبني.

واجلدول االنتخابى هو القائمة التى ت�شم االأفراد الذين يتمتعون بحق الت�شويت 

ك�شوًفا  تعترب  املعنى  بهذا  واجلداول  فرعية.  جلنة  ت�شمى  معينة،  جهة  اأو  وحدة  فى  

قاطعة فى  داللتها يوم االنتخاب على اكت�شاب ع�شوية هيئة الناخبني؛ بحيث ال يجوز - 

حينذاك - اإثبات عك�س ما جاء فيها.

كيف يتم الت�سويت فى  النتخابات؟:

فى   بال�شوت  االإدالء  طريقة  ال�شيا�شية  احلقوق  مبا�شرة  تنظيم  قانون  •حدد  	
االنتخاب بالتاأ�شري على البطاقة )ورقة االنتخاب( املعدة لذلك. وهذه البطاقة 

يت�شلمها الناخب من رئي�س اللجنة )الفرعية(.

•اأما بالن�شبة للمكفوفني وغريهم من ذوى العاهات الذين ال ي�شتطيعون باأنف�شهم  	
اأن يثبتوا اآراءهم على بطاقات االنتخاب اأو اال�شتفتاء اأن يبدوها �شفاهة بحيث 

ي�شمعهم اأع�شاء اللجنة وحدهم ويثبت اأمني اللجنة راأى الناخب فى  بطاقته 

ويوقع عليها الرئي�س ويوؤ�شر قرين ا�شم الناخب فى  ك�شف الناخبني مبا يفيد 

ا - لهوؤالء الناخبني اأن يعهدوا اإىل  اأنه اأبدى راأيه على ذلك الوجه. ويجوز - اأي�شً

من يح�شر معهم اأمام اللجنة تدوين الراأى الذى يبدونه على بطاقة االنتخاب 

وتثبت هذه االإنابة فى  املح�شر.
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كيف يبطل ال�سوت النتخابي؟:

•يبطل ال�شوت االنتخابى لالأ�شباب االآتية: 	
اإذا اأبدى الناخب راأيه معلًقا على �شرط كاأن ي�شرتط احل�شول على مال، اأو وحدة  1 -

�شكنية، اأو اأية مزايا اأخرى، فاأى �شرط �شيبطل ال�شوت االنتخابى مبا�شرة.

اأكرث من العدد املطلوب انتخابه، كاأن يكون  اأبدى الناخب راأيه لعدد  اإذا  2 -

املطلوب انتخابه ثالثة اأع�شاء فيقوم باختيار خم�شة اأو �شتة اأو اأكرب من 

العدد املطلوب.

اإذا اأبدى الناخب راأيه لعدد اأقل من املطلوب انتخابه كاأن يكون املطلوب  3 -

ثالثة اأع�شاء فينتخب ع�شوين اأو واحًدا.

اإذا اأثبت الناخب راأيه على بطاقة غري التى �شلمها اإليه رئي�س اللجنة. 4 -

اأو  اإ�شارة  اأية  اأو  الناخب  توقيع  عليها  ورقة  على  راأيه  الناخب  اأثبت  اإذا  5 -

عالمة اأخرى تدل عليه.

2. املر�سحون:

•�شروط الرت�شح: 	
اأن يكون م�شرى اجلن�شية، من اأب م�شري. 1 -

اأن يكون ا�شمه مقيًدا فى  اأحد جداول االنتخاب، واأال يكون قد طراأ عليه  2 -

�شبب ي�شتوجب اإلغاء قيده طبقاً للقانون اخلا�س بذلك.

اأن يكون بالًغا من العمر 25- 3 �شنة ميالدية على االأقل يوم االنتخاب.

اأن يكون حا�شاًل على �شهادة اإمتام مرحلة التعليم االأ�شا�شى اأو ما يعادلها  4 -

على االأقل، ويكتفى  باإجادة القراءة والكتابة بالن�شبة اإىل مواليد ما قبل 

اأول يناير �شنة 1970.
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اأدائها طبًقا  اأعفى من  اأو  االإلزامية  الع�شكرية  اأدى اخلدمة  اأن يكون قد  5 -

للقانون.

اأال يكون قد اأ�شقطت ع�شويته بقرار من جمل�س ال�شعب اأو جمل�س ال�شورى  6 -

ب�شبب فقد الثقة واالعتبار اأو ب�شبب االإخالل بواجبات ع�شويته.

من الذى يحرمه القانون من الرت�سيح بحكم وظيفته؟:

1-  الق�شاة؛ حيث يحظر عليهم اال�شتغال بالعمل ال�شيا�شي، اأو الرت�شيح النتخابات 

جمل�س ال�شعب. والهيئات الق�شائية التى يق�شدها القانون هى اأع�شاء املحكمة 

احلكومة،  ق�شايا  وهيئة  الدولة،  وجمل�س  الق�شاء،  واأع�شاء  العليا،  الد�شتورية 

والنيابة االإدارية.

ال�شيا�شية  احلقوق  مبا�شرة  قانون  اإن  حيث  وال�شرطة؛  امل�شلحة  القوات  2-  اأع�شاء 

فى   الراأى  واإبداء  االنتخاب  مبا�شرة  حق  من  الطائفتني  هاتني  اأع�شاء  اأعفى 

اال�شتفتاء.

3-  اأع�شاء املخابرات العامة؛ حيث حظر قانون املخابرات العامة على اأفراده االنتماء 

اإىل اأى تنظيم �شيا�شي، اأو اال�شرتاك فى  الدعاية االنتخابية، اأو التقدم لالنتخابات 

العامة، ويعترب م�شتقياًل من وظيفته كل من ير�شح نف�شه لالنتخابات من تاريخ 

تر�شيحه.

4-  اأع�شاء هيئة الرقابة االإدارية، وقد �شملهم القانون باحلظر للرت�شيح ابتداء من 

9 �شبتمرب 1976.

5-  املحافظون ونوابهم؛ حيث حظر قانون احلكم املحلى رقم 43 ل�شنة 1979 وتعديالته 

على املحافظني ونوابهم اجلمع بني من�شبهم وع�شوية جمل�س ال�شعب. ويجوز 

لهم اأن ير�شحوا اأنف�شهم بعد تقدمي ا�شتقالتهم.
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6-  اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شى والقن�شلى والتمثيل التجاري؛ حيث اإنه وفق قانون 

نظام ال�شلك الدبلوما�شى والقن�شلى رقم 45 ل�شنة 1982 فاإنه يحظر على اأع�شاء 

املجال�س  لع�شوية  الرت�شيح  التجارى  والتمثيل  والقن�شلى  الدبلوما�شى  ال�شلك 

النيابية اإال بعد تقدمي ا�شتقالتهم.

3. املندوبون:

االنتخابات.  فى   مر�شح  الأى  االنتخابية  احلملة  فى   اأ�شا�شى  عن�شر  املندوبني  اإن 

ومن هنا اأ�شحى من ال�شرورى تناول هذا املو�شوع، من حيث اأبعاده القانونية وقواعده 

االإجرائية. واأهم هوؤالء : »املندوب – الوكيل«.

-  املندوب هو »املمثل املعتمد للمر�شح فى  عملية االنتخابات«، ولكن لي�س كل ممثل 

معتمد مندوًبا، وفق تعريف القانون للمندوب؛ حيث قد يكون »وكياًل« عن املر�شح 

ا. اأي�شً

-  الوكيل يوكله املر�شح من الناخبني املقيدين فى  الدائرة االنتخابية ذاتها ليمثله 

اأمام كل جلنة انتخابية عامة اأو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى  جمعية 

االنتخابات اأثناء مبا�شرة عملية االنتخابات، واأن يطلب اإىل رئي�س اللجنة اإثبات ما 

يعن له من مالحظات مبح�شر اجلل�شة، وال يجوز له دخول قاعة االنتخابات فى  

االإدارة  اإحدى جهات  التوكيل من  على هذا  ي�شدق  اأن  ويكفى   احلالة،  غري هذه 

اأو اللجنة االنتخابية باملحافظة، ويكون الت�شديق بغري ر�شم ولو كان اأمام اإحدى 

اجلهات املخت�شة بالت�شديق على التوقيعات، وال يجوز اأن يكون املندوب اأو الوكيل 

عمدة اأو �شيًخا ولو كان موقوًفا.
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4. اللجنة العليا لالنتخابات:

ت�شكل اللجنة العليا لالنتخابات برئا�شة:

- رئي�س حمكمة ا�شتئناف القاهرة وع�شوية ال�شادة:

• اأقدم نائبني من نواب رئي�س حمكمة النق�س. 	
• اأقدم نائبني لرئي�س جمل�س الدولة. 	

• واأقدم رئي�شني مبحاكم اال�شتئناف تاليني لرئي�س حمكمة ا�شتئناف القاهرة. 	
ت�شكل اللجنة العليا لالنتخابات جلنة انتخابية بكل حمافظة – وفق ن�س املادة )3 هـ(:

- برئا�شة رئي�س حماكم اال�شتئناف باملحافظة وع�شوية:

•م�شت�شار مبجل�س الدولة. 	
•ورئي�س باملحكمة االبتدائية. 	

•واأحد نواب رئي�س هيئة ق�شايا الدولة. 	
•واأحد نواب رئي�س هيئة النيابة االإدارية. 	

اخت�سا�سات اللجنة العليا لالنتخابات:

اأواًل:  ت�شكيل اللجان العامة لالنتخابات وجلان االقرتاع والفرز املن�شو�س عليها فى  

هذا املر�شوم بقانون وتعيني اأمني لكل جلنة.

ثانًيا:  االإ�شراف على اإعداد جداول االنتخابات من واقع بيانات الرقم القومى وحمتوياتها 

وطريقة مراجعتها وتنقيتها وحتديثها واالإ�شراف على القيد بها وت�شحيحها.

ثالًثا:  و�شع وتطبيق نظام للرموز االنتخابية بالن�شبة ملر�شحى االأحزاب ال�شيا�شية 

وامل�شتقلني.
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رابًعا:  تلقى البالغات وال�شكاوى املتعلقة بالعملية االنتخابية والتحقق من �شحتها 

واإزالة اأ�شبابها.

والدولية  امل�شرية  املدنى  املجتمع  مل�شاركة منظمات  املنظمة  القواعد  خام�ًشا:  و�شع 

فى  متابعة كافة العمليات االنتخابية.

من   )4( املادة  اأحكام  مبراعاة  االنتخابية  للدعاية  املنظمة  القواعد  �شاد�ًشا:  و�شع 

االإعالن الد�شتورى واملادة احلادية ع�شر من القانون رقم 38 ل�شنة 1972 فى  

�شاأن جمل�س ال�شعب، على اأن تت�شمن هذه القواعد حظر ا�شتخدام �شعارات 

اأو على  الدينى  الطابع  ذات  االنتخابية  للدعاية  باأن�شطة  القيام  اأو  اأو رموز 

اأ�شا�س التفرقة ب�شبب اجلن�س اأو االأ�شل.

�شابًعا:  و�شع قواعد توزيع الوقت املتاح خا�شة فى  اأوقات الذروة للبث التليفزيونى 

واالإذاعى بغر�س الدعاية االنتخابية فى  اأجهزة االإعالم الر�شمية واخلا�شة 

على اأ�شا�س امل�شاواة التامة.

ثامًنا: اإعالن النتيجة العامة لالنتخابات واال�شتفتاء.

تا�شًعا: حتديد مواعيد االنتخابات التكميلية.

عا�شًرا: اإبداء الراأى فى  م�شروعات القوانني املتعلقة باالنتخابات.
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التوا�سل مع اجلمهور

مقدمة:

اأو  التوا�شل  مهارات  من  التمكن  اأهمية  بيان  اإىل  التدريبى  الربنامج  هذا  يهدف 

التعامل مع اجلماهري بالن�شبة للقائد، وكذلك مع الناخبني بالن�شبة للمر�شح.

اجلماهري  مع  للتوا�شل  القائد  ا�شتطاعة  عدم  خماطر  عملية  بطريقة  يبني  كما 

بطريقة فاعلة.

لهن  يو�شح  اأن  فى   ال�شيا�شى  العمل  على  للمتدربات  الربنامج  هذا  اأهمية  ترجع 

بطريقة مبا�شرة و�شهلة:

مع  والتوا�شل  التخاطب  مهارات  تعلم  من  عليها  �شيح�شلن  التى  -  الفوائد 

اجلماهري.

-  كما يدرب املهتمات باال�شتغال بالعمل ال�شيا�شى على اإتقان ا�شتخدام عدد من الطرق 

الفاعلة فى  خماطبة اجلماهري والتوا�شل معها، لتو�شيل الر�شالة االإعالمية اأو 

ال�شيا�شية املطلوبة.

اأوًل- ال�ستعداد للقاء اجلماهري:

احرتام الطقو�س والعادات املتبعة فى  الدائرة االنتخابية. 1 -

اجتذاب اجلماهري للموؤمترات. 2 -

اأهمية اال�شرتخاء قبل لقاء الناخبني. 3 -

التم�شك بال�شرف والنزاهة واالأمانة. 4 -

الدراية الكاملة بعنا�شر االأداء اجليد. 5 -

الرتكيز على االأفكار اجلديدة واحللول املبتكرة. 6 -
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االأ�شلوب اخلطابى وحتفيز الناخبني. 7 -

اأهمية القدرة على االإقناع. 8 -

ثانًيا- مهارات اإدارة املوؤمترات اجلماهريية:

عدم الرتكيز على قراءة اخلطاب من الورق:

•احلما�س والتلقائية فى  اخلطابة. 	
•املحافظة على توا�شل االأفكار مع الناخبني. 	

•الرتكيز على ذاكرة الناخبني. 	
•التوا�شل مع الناخبني بالنظر. 	

التعامل مع مناو�شات اخل�شوم:

•حتليل لغة اجل�شد لقيا�س جتاوب الناخبني. 	

احرتام الطقو�س والعادات املتبعة فى  الدائرة النتخابية:

املر�شح لكل الطقو�س  اأهمية احرتام  اأن نوؤكد على  اأنه من االأهمية مبكان  •كما  	
والعادات التى قد توجد فى  منطقة ما داخل دائرته االنتخابية؛ بل وفى  املحيط 

االجتماعى االأو�شع.

•وتختلف الطقو�س والعادات من منطقة اإىل اأخرى فى  داخل الدائرة االنتخابية.  	
فعلى �شبيل املثال فاإن مر�شًحا ما ذهب اإىل اأحد القرى التابعة لدائرته لتقدمي 

واجب العزاء فى  اأحد م�شاهري هذه القرية فعلم اأن تقدمي العزاء �شي�شتمر ملدة 

املر�شح  اأن  اإال  املدة،  العزاء هذه  ا�شتمر واجب  اإذا ماتوا  القرية  اأيام الأن كبار   5

عن  امتنعوا  اأنهم  اإال  القرية  اأهل  من  كان  فما  وا�شتهجنها،  العادة  هذه  هاجم 

االإدالء باأ�شواتهم ل�شاحله.
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اجتذاب اجلماهري للموؤمترات:

ا - من املر�شحني من ي�شر على اأال يكتفى  بنجاح اللقاءات واملوؤمترات  •هناك - اأي�شً 	
وجه  جتميل  اإىل  ي�شعى  ولكنه  اأدائه  م�شتوى  وقيا�س  اأفكاره  عر�س  خالل  من 

املوؤمتر. واملق�شود بتجميل وجه املوؤمتر اأو اللقاء هو اأن يجعل غر�شه الرئي�شى 

يكون  اأن  على  احلر�س  اأى  ح�شوره،  على  الناخبني  من  ممكن  عدد  اأكرب  حّث 

املوؤمتر جماهريًيا. بل اإن بع�س املر�شحني يقي�س قوة موؤمتره اأو لقاءاته بكرثة 

احلا�شرين اأو امل�شاركني فى  هذه اللقاءات.

•والعملية االنتخابية بطبعها تعتمد على اأعداد الناخبني، فمن خالل هذه االأعداد  	
�شيتحدد عدد املوؤيدين وعدد غري املوؤيدين. واملهم اأن يكون املوؤمتر جماهريًيا. 

وهنا تربز اأهمية ودور اأعوان املر�شح وم�شاعديه وما يبذلونه من جهد فى  حّث 

�شمان  وبالتاىل  احل�شور،  على  االنتخابية  الدائرة  فى   املوؤثرة  ال�شخ�شيات 

ح�شور عدد اأكرب من االأفراد.

اأهمية ال�سرتخاء قبل لقاء الناخبني:

•هناك ت�شاوؤل اآخر يرتبط مبا اإذا كان من االأف�شل للمر�شح اأن يتحدث ب�شرعة، اأم  	
يتحدث بطيًئا؟، اأى ما هى ال�شرعة املثلى فى  الكالم؟ فى  هذا االجتاه، فاإنه من 

امل�شتح�شن اأن يكون االأداء �شريًعا فى  بع�س االأوقات خا�شة فى  اللحظات التى 

�شيثري  اأنه  التى يبدو  اللحظات  اأو فى   املعنى  اأو  الفكرة  ا�شتطراًدا ل�شرح  تبدو 

نوع من الق�شايا ال ت�شتحوذ على اهتمام كبري من الناخبني. وعلى العموم فاإن 

اإىل املر�شح على  �شال�شة احلديث و�شرعة االأداء رمبا جتعل الناخبني ينظرون 

اأنه ذكي، وواثق من نف�شه ومفعم بالطاقة واحليوية.

•وكلما بدا املر�شح واثًقا من املهمة التى يقوم بتاأديتها فاإن هذا يوؤدى اإىل انخفا�س  	
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درجات القلق لديه، وكذلك انخفا�س معدالت ال�شغط النف�شى الذى يواجهه 

خالل لقاء الناخبني. ونن�شح املر�شح اأن يحاول تطبيق اأو�شاع اال�شرتخاء قبل 

النوم لياًل، وكذلك فى  منت�شف النهار، الأن ذلك يفيد اجلهاز الع�شبى واجلهاز 

اأو انفعاالت غري  اأزمات قلبية  التنف�شي. فكثرياً ما نرى مر�شحني يعانون من 

طبيعية قد توؤدى اإىل مر�س املر�شح اأو اإعيائه.

التم�سك بال�سرف والنزاهة والأمانة:

االأمور  جمريات  تتطلبها  املواقف  فى   املرونة  من  درجة  هناك  اأن  فى   •ال�شك  	
ويحتمها الواقع الفعلي؛ حيث ال تعرف ال�شيا�شة ما هو مت�شق متاًما اأو �شلب 

على االإطالق فى  اأفكاره و�شلوكه. فلي�س هناك ما مينع من اإعادة �شياغة االأفكار 

الدائرة مل  واأفكار فى   اهتمامات  املر�شح  اكت�شف  اأو  والربامج كلما جد جديد 

ي�شعها فى  اعتباره عند �شياغة اأفكاره االأولية.

•اأما ب�شاأن ات�شاق االأفكار اخلا�شة باملثل العليا فهى اأمر واجب اأن يراعيه املر�شح  	
فى   اأفكاره  املر�شح  يناق�س  واأال  الناخبني،  مع  ولقاءاته  اأحاديثه  كل  فى   دائًما 

اأو يبدو غري مهتم باملثل العليا واالأخالق والف�شائل باأنواعها، واملبادئ  اأفعاله 

التى اأكدت عليها االأديان، الأن هذه املثل العليا �شتجعل املر�شح لي�س جنًما فقط 

مرحلة  فى   املر�شح  اإليها  يحتاج  هامة  �شفة  اإليه  �شت�شيف  واإمنا  دائرته،  فى  

الدعاية االنتخابية وهى اأن يكون عظيًما، اأو رجاًل ورًعا.

الدراية الكاملة بعنا�سر الأداء اجليد )التاأثري(:

•ين�شرف االإيقاع التاأثريى اإىل اأ�شلوب اخلطابة، وطريقة عر�س االأفكار، واملظهر  	
اأو ال�شكل الذى يجب اأن يبدو عليه املر�شح، وقدرته على املحاورة واملناورة وتفنيد 

على  وقدرته  وحلولها،  الق�شايا  لهذه  عر�شهم  فى   املناف�شني  املر�شحني  اآراء 

هيبته  وبناء  العملي،  بالواقع  الت�شاًقا  اأكرث  اأفكاره  باأن  الناخبني  ثقة  اكت�شاب 
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اقتناع  ومدى  االأفكار،  هذه  تنفيذ  فى   وم�شداقيته  االأدبية  ومكانته  املعنوية 

الناخبني ب�شخ�شية املر�شح وباأفكاره.

تفريغ انفعالت الناخبني:

اأملاً، واأن  اأو ت�شبب لهم  •والأن النا�س غالًبا ما تفكر فى  االأ�شياء التى يخ�شونها،  	
ا، فاإنه  تلك االأ�شياء قد ال تقت�شر على احلا�شر فقط واإمنا مت�س امل�شتقبل اأي�شً

اأن يفكر »مع ناخبيه« فى  مثل هذه االأ�شياء، واأن يقدم لهم  يجب على املر�شح 

روؤاه واأفكاره التى ميكن اأن تعينهم على مواجهة مثل هذه االأحداث. فعلى �شبيل 

املثال، عندما تثار ق�شية اخل�شخ�شة وما يخ�شاه اآالف العمال من جرائها، فى  

�شورة اال�شتغناء عنهم في�شبحون بال عمل اأو دخل، يجب على املر�شح اأن يدىل 

بالراأى اأو ي�شارك ناخبيه همومهم امل�شتقبلية.

•واأحد تف�شريات علماء النف�س فى  هذا ال�شاأن هو اأن االإن�شان ي�شتغرقه التفكري  	
اأى  اأف�شل ملواجهة  اإعداد نف�شه على نحو  اأجل  التى يخ�شاها، من  االأ�شياء  فى  

اأحداث طارئة.

مواجهة النفعالت الزائدة للناخبني وهجوم املناف�سني:

•�شرورة التوازن فى  احلملة االنتخابية للمر�شح. فاأحد االأ�ش�س الهامة لنجاح  	
الدعاية االنتخابية هو اأن تكون متوازنة، اأى ال تربز ال�شورة ال�شلبية فقط اأو 

ال�شورة االإيجابية فقط لالأو�شاع حمل احلديث، واإمنا يجب اأن ت�شل اإىل منطقة 

م�شرتكة بني ال�شورتني، الأن ال�شدق فى  عر�س االأفكار ي�شتوجب ذلك.
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ال�ستعداد ملباراة النتخابات:

•هناك نقطة اأخرى كثرًيا ما يرددها املر�شحون وهى عبارة اأن االنتخابات معركة اأو  	
لعبة، واأنها اأ�شبه مبباراة يبذل كل طرف من املتناف�شني اأق�شى جهده للفوز على 

االآخر. وتختلف »لعبة االنتخابات«- اإذا جاز التعبري- عن كل االألعاب املعروفة 

)كاالألعاب الريا�شية والذهنية ...اإلخ(، التى ترتبط ممار�شتها بقوانني حمددة 

اأما لعبة االنتخابات فدور القانون فيها  وقواعد معينة واأ�شلوب حركة خا�س. 

االإجرائية والعملية خلو�شها،  القواعد  يكون عاًما وتنظيمًيا فقط، دون و�شع 

اأما اأ�شلوب حركة املر�شح فال قواعد معينه له.

•بعبارة اأخرى، فاإن اللعبة االنتخابية تتطلب من املر�شح اأن ي�شتخدم كل اأ�شلحته،  	
�شواء بالدعاية االنتخابية لنف�شه اأو بالدعاية ال�شلبية امل�شادة للمتناف�شني معه. 

ومادام اأ�شلوب حركة لعبة االنتخابات غري حمدد بقواعد، فاإن املر�شح يفعل كل 

ما يحلو له فى  الدعاية حتى يفوز على اخل�شم. اإال اأننا نرى اأنه حتى اإذا كانت 

االنتخابات “لعبة” يحر�س البع�س اأن ي�شارك فيها، ويحر�س االآخرين على اأن 

يكتفوا بدور امل�شاهد واملتاأمل حلركة االأطراف املتناف�شة فى  امللعب االنتخابي، 

فاإنها لعبة لها اأ�شولها وقواعدها فى  احلركة مثلها مثل بقية االألعاب االأخرى، 

واإن مل ين�س عليها القانون.

ا�ستقطاب ذاكرة الناخبني:

فى   ذلك  بعد  تتحكم  التى  امل�شائل  من  املر�شح  عن  ملعلوماته  الناخب  تخزين  •اإن  	
خيارات الناخب. وحتى ينجح املر�شح فى  اأن يكون تخزين معلومات الناخب عنه 

اإيجابًيا فاإن هذا يتطلب حتقيق نوع من االألفة فى التفاعل بني املر�شح والناخب.

معلومات  تخزين  فاإن  • 	 – ا  خ�شو�شً  – االنتخابات  فى   اأنه  نتذكر  اأن  ويجب 
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الناخب عن املر�شح ال يت�شف باجلمود، واإمنا هو نظام مرن للغاية، فمن املمكن 

اأن توؤثر الدعايات املناف�شة فى  خمزن معلومات الناخب، وجتعله يغري خياراته 

فى  اأى حلظة. ولذا، يركز بع�س املر�شحني على كثافة الدعاية االنتخابية مبا 

ال ي�شمح للخ�شوم االآخرين اأن يوؤثروا فى  خمزن معلومات الناخب، اأى ذاكرة 

الناخب عن املر�شح.

•من هنا، فاإنه من امل�شتح�شن اأن يتوافر لدى املر�شح االأدوات الالزمة التى ميكن  	
اإيجابًيا  ر�شيًدا  دائًما  ي�شيف  واأن  ناخبني،  معلومات  ت�شغيل  من  خاللها  من 

اإ�شافية، واأن يكت�شب  اأن يقوم باأعمال  ملخزن معلومات الناخبني، وهذا يتطلب 

مهارات اإ�شافية فى  اإقناع املر�شحني باأفكاره و�شخ�شه.

اإظهار خ�سوبة الأفكار:

•قد ي�شتكى بع�س املر�شحني من اأنه لن يجد املادة الفكرية اجلاهزة الإدارة نظام  	
ت�شغيل معلومات الناخبني لفرتة طويلة وبا�شتمرار. ولهذا ينبغى التفكري فى  

املر�شح حتى يبدو خ�شًبا فى   اأداء  واإ�شفاء احليوية على  االأفكار  كيفية جتديد 

معرفته ووا�شًعا فى  اأفقه وح�شيًفا فى  اختيار اأفكاره.

•فلي�س من املعقول اأن يتحدث املر�شح عن اأمور تكون غريبة على اأهاىل الدائرة  	
وال تتعلق بق�شاياهم؛ حيث لن ي�شعر اأهاىل الدائرة بهذه االأمور مثلما ي�شعر 

بها املر�شح، كاأن يتحدث مر�شح فى  دائرة تقع فى  اأق�شى اأعماق الريف الفقري اأو 

البادية املقفرة عن دور االإنرتنت فى  التنمية اأو عن حل م�شكلة الكمبيوتر عام 

2000، فمثل هذا احلديث �شيكون م�شتهجًنا وغريًبا على اآذان النا�س.
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احلفاظ على اخليط الرفيع مع الناخبني:

•يجب اأن يحافظ املر�شح على اخليط الرفيع بينه وبني الناخبني، وهو توا�شل  	
االأفكار. فقد يقدم املر�شح نف�شه للناخبني على اأنه »ال�شخ�س القادم لهم لتحرير 

وللحفاظ  حكيم.  ب�شكل  �شيت�شرف  وحينئذ  متاعبها«،  من  الدائرة  اأو  املجتمع 

ا ردود  على هذا التوا�شل وتلك النظرة يجب اأن ي�شع املر�شح فى  اعتباره اأي�شً

لتكون  واأفكاره،  اأداءه  يطور  واأن  الأفكاره،  ا�شتجابتهم  ومدى  الناخبني  اأفعال 

االأ�شا�س فى  كل دعايته االنتخابية.  هناك فكرة حمورية ورئي�شية ت�شبح هى 

وتتطلب عملية التقاط تلك الفكرة.

•وللحفاظ على خط التوا�شل ينبغى على املر�شح اال�شتماع جيًدا اإىل الناخبني. 	
التعبري بال�سوت وال�سورة:

•وبالطبع فاإنه فى  كل هذه املراحل يجب على املر�شح اأن يت�شرف اأمام الناخبني  	
وكذلك  ارتفاعه،  درجة  ال�شوت،  نربة  فى  التحكم  حيث  من  اجليد  بال�شكل 

اأن ينمى مواهبه وغرائزه فى   الكلمات اخلا�شة. ويجب  الزمنية بني  امل�شافات 

اهتمام  على  درجة ممكنة  باأكرب  فيها  ي�شيطر  اأن  اإلتى ميكن  اللحظة  اكت�شاف 

الناخبني، و�شي�شعر اأن هذه اللحظة �شتزيد فيها درجة ال�شمت من امل�شتمعني. 

وكلما زادت درجة ال�شمت والرتكيز، فاإن ذلك موؤ�شر على ا�شتح�شان الناخبني 

لهذه االأفكار.

التعامل مع مناو�سات اخل�سوم:

•كثرًيا ما ي�شكو املر�شحون فى  بالدنا من التوترات الع�شبية التى تلم بها اأثناء  	
كيفية  فى  امل�شتغرق  والتفكري  النوم  وعدم  االأرق  وكذلك  االنتخابية،  الدعاية 

مواجهة اخل�شوم؛ بل اإن هذا التوتر ينتقل اإىل امل�شاعدين واأعوانه فى احلملة 
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واالأعوان  املر�شح  يفقد  اأنه  كما  الرتكيز،  عدم  اإىل  يوؤدى  والتوتر  االنتخابية. 

اإليها  يلجاأ  التى  االأ�شاليب  اأحد  اإن  بل  اخل�شوم.  ل�شالح  النقاط  من  الكثري 

اخل�شوم هو العمل على اإدخال التوتر اإىل قلب املر�شح حتى يفقد عقله، وبالتاىل 

يكون غري مرتب فى عر�س اأفكاره.

فى   التعر�س  مثل  املتعددة  اأ�شكاله  له  للمر�شح  اخل�شوم  ي�شببه  الذى  •والتوتر  	
على  والرتكيز  للمر�شح،  ال�شخ�شية  والظروف  الذاتية  ال�شرية  اإىل  اأحاديثهم 

الزج  اأو من خالل  االإدعاء،  اأو  بالكذب  اأو  ال�شرية �شواء باحلقيقة  نواق�س هذه 

به  والت�شهري  ملقاطعته  املر�شح  ينظمها  التى  املوؤمترات  فى  اأعوانهم  ببع�س 

ومعار�شة اأفكاره، اأو اللجوء - اأحياًنا - اإىل و�شائل الرتهيب مثل �شرب بع�س 

معاونيه، اأو اإطالق النريان على مواكب حتركاته، اأو نقل ر�شائل تهديد له عرب 

اأحد  باختطاف  التهديد  اأو  اأعوانه  اأحد  على  االعتداء  خالل  من  اأو  التليفون، 

اأفراد اأ�شرته، اأو غري ذلك من االأ�شاليب التى توؤدى اإىل زيادة توتر املر�شح.

الهدوء فى  احلركة والنف�س الطويل:

•من ناحية اأخرى يجب اأن نربط بني اتزان حركة اأجهزة اجل�شم االإن�شاين، واتزان  	
املر�شح فى دعايته االنتخابية. فاإذا كان معدل �شربات القلب منتظًما )تعبرًيا 

عن هدوء املر�شح( اأدى ذلك اإىل ا�شتدعاء اأفكار جديدة اأثناء اللقاء اأو احلديث 

اإىل الناخبني، وكان ذهنه اأكرث ح�شوًرا كلما جد طارئ، اأو تعر�س ملواقف م�شادة 

اأجريت  التى  االأبحاث  بع�س  اأثبتته  ما  وهذا  اخل�شوم.  اأو  الناخبني  من  �شواء 

حول »املناظرات التليفزيونية« التى تتم اأحياًنا بني املر�شحني.

•فا�شتطالعات الراأى العام توؤكد اأن املر�شح االأكرث هدوًء واتزاًنا يكون اأطول نف�ًشا  	
جتدد  هو  الطويل  النف�س  ومعنى  االنتخابية.  معركته  اإدارة  على  قدرة  واأكرث 
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االأكرث  املر�شح  اأما  املنطقية.  الردود  ا�شتح�شار  على  وقدرته  وثرائها  اأفكاره 

انفعااًل وتع�شًبا فغالًبا ما يكون نف�شه ق�شرًيا فيلجاأ اإىل تكرار اأفكاره، الأن توتره 

اأدى اإىل ن�شوب خمزن اأفكاره ومعلوماته، ودائًما تنتهى النتيجة ل�شالح االأول.

تخطى حاجز الورق:

ناأتى اإىل عامل مهم من حيث تاأثريه فى �شورة املر�شح لدى اجلماهري والناخبني، 

وهو حركة عينه اأثناء اإلقاء الكلمات فى  املوؤمترات اأو احلديث مع الناخبني. فيالحظ اأن 

بع�س املر�شحني ي�شتخدم االأوراق املكتوبة فى  اإلقاء كلماته اأو حديثه مع املر�شحني، ومن 

امل�شتح�شن اأن يتخلى املر�شح عن االأوراق املكتوبة الأنها تعوق التفاعل التلقائى بني املر�شح 

والناخبني، كما اأنها قد جتعل الناخبني ي�شكون فى قدرة املر�شح على التفكري اأو فى �شعة 

اأفكاره اأو درجة لباقته فى  احلديث. وكلما زاد اعتماد املر�شح على مثل هذه االأوراق كلما 

انخف�شت قدراته املهارية.
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