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  :همية االنتخابأ

 بإرادتهمن اختيار الشعب لممثلين تعنيه بالغة بالنسبة للديمقراطية لما  أهميةلالنتخابات 

وهو ما يضيف طابع  السياسيةوتفويض هؤالء من قبل الشعب فى ممارسة سلطاته  الحرة

  .على ممارسة هؤالء النواب مهامهم بعد انتخابهم المشروعية

السياسى على  نجاز التغييرإ لتحقيق التحول السياسى و  ومقبولةلية مشروعة إفاالنتخابات 

  .مخرجات سياسية إلىليتسنى تحويلها نحو سلمى وتقل رغبات ومطالب المواطنين الى الحاكمين 

داة لحسم الصراعات القائمة فى المجتمع ومحاسبة شاغلى السلطة أكما تعد االنتخابات 

  .مهامهم أدائهمبشكل دورى بما يكفل حسن 

 ألوزانهاوفقا  المختلفةضمانه لتقاسم السيطرة على السلطة والحكم بين الجماعات  عتداكما 

  .النسبية فى المجتمع

ال السلطة انتق – والشفافية النزاهةما جرت فى جو من  إذا –من شان االنتخابات أنا كم

  .والثورات واالحتجاجات وغيرها اإلضراباتبشكل سلمى بما يحول دون 

وتحتل دراسة االنتخابات حيزا متميزا فى العلوم االجتماعية عموما والعلوم السياسية 

 وأسباب ضعفهخصوصا وهى التى تفصح عن كيفية عمل اى نظام سياسى ومشكالته وعوامل 

  .قوته

و السبل التى ى ه مصر مناقشات وحوارات موسعه حول ما ىتشهد الساحة السياسية فو 

 التعددية –وبموضوعيه  –وتعميقها بما يحقق  ألحقه الديمقراطية ةالممارسمن شانها تعزيز 

  .السياسية

  :سيكون ذلك من زاويتين االنتخابية للعمليةمالمح المسار القانونى المنظم  إبرازوفى سبيل 

وكيف نظم القانون دور كل طرف وما هى حقوقه  االنتخابية العملية أطرافتحديد : األولى

  .األطرافه وواجبات كل طرف من هذ

شامله  النتيجة إعالنمنذ فتح باب الترشح وحتى  االنتخابية العملية إجراءاتتنظيم : الثانية

تحديد من له حق االنتخاب  –شروط الترشح وتحديد هيئه الناخبين والمقصود بها الزاويةهذه 

  .السياسيةوالمعفى والموقوف مباشرة حقوقه والمحروم منها فيما يتعلق بحقوقه 

 .اللجنة أوودور هذه الجهة  إليهاالتى تقدم  والجهة المطلوبة األوراق  -

الناخب بصوته فى  بإدالءكيف نظم القانون عملية االنتخاب ذاتها فيما يتعلق   -

 .االنتخابات

 .المختصة والجنةالنتائج  إعالن  -

  :وذلك على النحو التالى
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  االنتخابية العملية أطرافتحديد : األولى الزاوية

من طرف  أكثراالنتخابية عمليه مركبه من عدة مراحل ويتداخل فى كل مرحلة  العملية

  :بحيث يشملون كل من االنتخابية العملية إطرافولذا فيتعدد 

على  المشرفةلتامين اللجان، اللجنة  األمنالناخب، المرشح، المندوب، الوكيل، عناصر 

  .اتالجهات المصرح لها متابعة االنتخاب. االنتخابات

  :الناخب- ١

وهو الذى يكون مع غيره هيئة الناخبين المقيدين  االنتخابية العمليةالناخب هو محور 

بقاعدة بيانات الناخبين وهذا الحق مقصور فقط على المصريين المتمتعين بجنسية  جمهورية 

بقا االجنبى الذى يتجنس بالجنسية المصرية فانه ال يكون له حق االنتخاب ط أما العربيةمصر 

قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه هذه  ١٩٧٥لسنة  ٢٦من قانون الجنسية رقم  ٩للمادة 

ى هيئه نيابية قبل مضى عشر سنوات من أالتعيين فى  أو، كما ال يحق له الترشح الجنسية

 أنوحتى يتمكن الناخب من التوجه لصندوق االنتخابات يتعين  الجنسيةتاريخ حصوله على 

  .الناخبيين اى مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين يكون عضوا بهيئة

  ما هى حقوق وواجبات الناخب؟

التى تتحدد  تتحدد حقوق الناخب بحسب الفلسفة التى تقوم عليها عملية االنتخاب ذاتها و

كان ذلك الهدف ال يعدو  فإذا، االنتخابية العمليةوهدفها من  السياسية اإلرادةبدورها وفقا التجاه 

 –والشفافية الديمقراطيةفى جو من  ااتهءجراإ و يق ديكورا للتباهى بنزاهة االنتخابات قكونه مجرد تح

تتراجع وذلك على خالف كون هدف  الحالةفان حقوق الناخب فى هذه  - على خالف الواقع

 أصواتلحق وترجمة بذلك ا واإلقرار للسلطةمن االنتخابات انتقال سلمى  السياسية رادةاإل

التى  بالفعل كان ذلك كافيا لكفالة حقوق الناخب و أرادوهاالتى  النتيجة إلى وٕارادتهمالناخبين 

  :تتمثل فى

بالصوت داخل اللجنة االنتخابية بمعرفة رئيس اللجنة من حيث  اإلدالءتنظيم عملية  -

 اللجنةوتنظيم كيفية وشكل انتظاره خارج باب  اللجنةداخل  إرباكهالناخب وعدم  وخروجدخول 

فكثيرا من الناخبين كرروا تجربة التوجه  أخرىمره  التجربةبالقدر الذى يشجعه على تكرار 

متحملين بعد المسافات وطول الطوابير لسبق تجربة مشجعه  بأصواتهم اإلدالءلصناديق االقتراح و 

 .بالصوت داخل اللجنة وخارجها دالءاإلمن حيث بشاشة رئيس اللجنة وتنظيمه لعملية 

 أولويةمن حق الناخب تخصيص طابور لكبار السن وطابور للسيدات وتحديد قواعد  -

 .بأصواته اإلدالءهؤالء فى 

بصوته فى  اإلدالءبحيث يتمكن من  اللجنةداخل  ءمن حق الناخب توفير جو من الهدو  -

 .يسر وسهوله
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وذلك كله يتوقف  تامةيدلى بصوته فى سريه  أنيتوافر له حقه فى  أنمن حق الناخب   -

مثل تتوافر له قبل البدء فى عملية االقتراع  أن التى يجبللوجستيه ا واألدوات اللجنةعلى رئيس 

رين على خاطالع اآل أومعرفة  إمكانيةمن الناخب عدم أالحبر والستائر وغيرها بحيث يو  األوراق

 .اختياراته

التوجيه داخل  أو للتأثرعرضه  آويكون هدف  أنكذلك من حق الناخب حمايته من  -

 إرباك إلىبحيث يؤدى ذلك  أنفسهم اللجنة أعضاءو أ باللجنة آخرينمن قبل ناخبين  اللجنة

 األمربه الناخب وقد ينتهى 

 .كان نتيجة خطا أمذلك   أرادصوته سواء  إبطال إلى واإلرباكنتيجة التشويش   -      

لهم لظروفهم  بالنسبة المعاملةهناك فئات من الناخبين يتعين توفير قدر من التميز فى  -

 .وغيرهم واألقزاموالسيدات الحوامل  ةاإلعاقكذوى  والبدنية الصحية

  تكلم كانت هى حقوق الناخب فما فما هى واجباته؟ 

 االنتخابية العمليةللناخب حقوقا فعليه واجبات يتعين عليه القيام بها حتى تنتهى  أنكما 

  :هذه الواجبات وأول والشفافية والديمقراطيةفى جو من الهدوء 

 أبواببشان االنتظار وكيفيته وشكله خارج  اللجنةااللتزام بالنظام الذى يضعه رئيس  -

 .اللجنة

 أشخاص أوتوجيه غيره من الناخبين بشان انتخاب شخص  أو التأثيريتعين عليه عدم  -

 .آخرينبعينهم دون 

 .اللجنةداخل حرم  االنتخابية الدعايةى صورة من صور أيتعين عليه عدم القيام ب  -

 .وتحقيق شخصيته إلثبات اللجنةبطاقة الرقم القومى لدى دخوله  إبرازيتعين عليه   -

 اإلدالءرئيس اللجنة التى وضعها لتنظيم عملية  بأوامريتعين عليه كذلك االلتزام   -

 االنتخابية البطاقةبصوته خلف السواتر وتسليمه  إدالئهبالصوت داخل اللجنة خاصة فيما يخص 

 .فى الحبر الفسفورى إصبعهعقب االنتهاء منها وغمس  مطوية

 إدالئهيتعين عليه كذلك االنصراف من اللجنة والخروج من حرمها عقب انتهاء عملية   -

 .بصوته

بيسر وسهوله وفى  االنتخابية العملية إتمام إلمكانه حقوق وواجبات الناخب أهمكانت تلك 

  .والنزاهة الشفافيةجو من 

  :المرشح - ٢

بمكان بحيث ال يمكن  هميةاألالطرف الثانى فى عملية االنتخاب هو المرشح، وهو من 

  .بدونه االنتخابية العملية إجراءنصور 
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واجبات عده يتعين عليه المرشح بدوره يتمتع بقدر من الحقوق كما انه عليه  أنوال شك 

  .االلتزام بها

  :حقوق المرشح

 اإلجراءات وشفافيةاالنتخابية فى جو من الحياد والتجرد  العملية إجراءمن حق المرشح   -

 .للعملية المنظمة

وكالئهم  أومع مندوبيهم  أووالتكافؤ فيما بين كل المرشحين لدى التعامل معهم  المساواة -

بحيث يشعر المرشح بذلك ويدركه على  االنتخابية بالعملية المعنيةمن قبل اللجان والجهات 

 .ارض الواقع

فى ظل التزامهم  بالقواعد  المختلفة االنتخابيةتمكين مندوبين من الحضور داخل اللجان  -

 .لذلك المنظمة واألحكام

 .العامة اللجنةداخل  الفرعيةوالمرور على اللجان  المتابعةتمكين وكيل المرشح من   -

 رأواعملية االقتراع  أثناءما يعين لهم من مالحظات  إثباتتمكين المندوب والوكيل من   -

 .تمثل انتهاكا لحقوق مرشحيهم أنها

 .والمتابعةعملية الفرز  أثناءتمكين مندوب المرشح من الحضور  -

 .هذه هى حقوق المرشح فما هى واجباته

بشان تنظيم   –اللجنةحرم  داخل الفرعيةااللتزام بالضوابط التى يضعها رئيس اللجنة  -

 .بالصوت وتنظيم الطوابير اإلدالءعملية 

بالصوت من  اإلدالءمقر  الفرعية اللجنةداخل  –اللجنةبما وضعه رئيس االلتزام  -

 .دون تجاوز الجزئيةتكفل تنظيم هذه  إجراءات

العليا  ةاللجنااللتزام بقرارات  .اللجنةداخل حرم  الدعايةى وجه من وجوه أعدم القيام ب -

 .وفترة الصمت الدعايةخابات بشان فترات نتلال

 .االنتخابية الدعايةبسقف االتفاق على  أيضاااللتزام  -

داخل مقر  أو اللجنةتوجيههم داخل حرم  أوعلى الناخبين  التأثيرااللتزام بعدم  -

 .التصويت

داخل مقر  أو اللجنةمنح ولو فى صورة قلم  سواء داخل حرم  أوى عطايا اعدم تقديم  -

 .اللجنة ألعضاء أمذلك للناخب  أكانالتصويت وسواء 

 .االلتزام بالضوابط التى تضعها قوة التامين -

  .االنتخابية العملية أطرافكانت تلك اهم حقوق وواجبات الطرف الثانى من 

  :المندوب - ٣
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ن بمكا هميةاألانه وجوده ليس من  إال اللجنةالمندوب وان كان يعد عين المرشح داخل 

تتم بدون وجوده غير انه متى وجد وجدت له  أوتجرى  أنالعملية االنتخابية يمكن  أنلدرجة 

  : حقوق وقرت له واجبات

  :حقوق المندوب

نظرا ألن المندوب يشترط أن يكون أسمه مقيدًا باللجنة التى ينتدب فيها ،فمن حقه أن  -

بصوتهم ومن ثم فهو يتمتع  اإلدالءيدلى بصوته ابتداء ليكون هو أول األشخاص المسموح لهم ب

بصوته بذات الحقوق السابقة اإلشارة إليها لدى بيان حقوق  اإلدالءفى هذه الجزئية أى لدى 

 .بصوته اإلدالءحتى ينتهى من عملية . الناخب وعليه ذات واجباته

من حق المندوب أيضًا أن يشعر بحياد وتجرد رئيس اللجنة وأعضائها فى إدارتهم   -

 .االنتخابية وأنها تجرى فى جو من النزاهة والشفافية للعملية

من حق المندوب أن يثبت فى محضر اللجنة المالحظات التى يراها تمثل انتهاكًا   -

ناخبين من لحقوق المرشح المندوب عنه أو إذا تالحظ له وجود دعاية داخل اللجنة أو توجيه لل

 .خصومه أو ناخبين آخرين

بهذه المالحظات ليتولى هو طلب إثباتها بمحضر اللجنة من حقه كذلك إبالغ مرشحه  -

 .بمعرفة رئيس اللجنة

  :ومن الواجبات الملقاة على عاتق المندوب

الذى يضعه رئيس اللجنة بشأن عملية التصويت داخل ( االلتزام بالضوابط والتنظيم  -

  ).اللجنة

المندوبين حال زيادتهم عن االلتزام بما تسفر عنه القرعة التى يجريها رئيس اللجنة بين   -

 .العدد المقرر قانونًا والمسموح به وهو ثمانى مندوبين

عدم القيام بدعاية انتخابية داخل اللجنة أو مقر التصويت ولو باإليحاء أو التوجيه   -

 .الناخبين ولو خلسة دون علم رئيس اللجنة

وأن يبرز بطاقة تحقيق يتعين عليه أن يكون أسمه مقيدًا بجداول اللجنة التى ينتدب لها   -

 .شخصية الرقم القومى

 .إال بعد إذن رئيس اللجنة فى ذلك–عدم مفاداة اللجنة  -

  : الوكيل - ٤

فالمندوب فى لجنة فرعية واحدة  يتعين أوال أن نشير إلى الفرق بين الوكيل والمندوب،

له حق التصويت داخل اللجنة العامة ،ويشترط أن يكون أسمه مقيدًا بجدول تلك اللجنة ،ومن ثم ف

  .ويتعدد المندوبون بتعدد اللجان الفرعية داخل اللجنة العامة الواحدة فى هذه اللجنة،
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فهو وكيل عن المرشح باللجنة العامة كلها بما تشمله من لجان فرعية لمتابعة : أما الوكيل

شأنه أن سير العملية االنتخابية داخل اللجنة العامة وهو وكيل وحيد باللجنة وكل ما يشترط ب

يكون أسمه مقيدًا بأحد لجانها الفرعية ويستطيع التنقل والمتابعة لكل اللجان الفرعية وال يكون له 

ومن خالل ذلك الفارق بين الوكيل . حق التصويت إال داخل اللجنة الفرعية المقيد أسمه بها فقط

  :والمندوب يمكننا أن نخلص إلى أن حقوق الوكيل تخلص فى

  .ة سير العملية االنتخابية داخل اللجنة العامة بكل لجانها الفرعيةتمكينه من متابع  -

وفى هذه الحالة له ذات  له الحق فى التصويت داخل اللجنة الفرعية المقيد بها أسمه،  -

 .حقوق الناخب وعليه ذات واجباته

له الحق فى طلب إثبات المالحظات التى يراها نمثل انتهاكا لحقوق مرشحه بمحضر   -

 .لدى رئيس اللجنة الفرعية المختصةاللجنة 

له الحق فى العاملة المتساوية من قبل رؤساء اللجان الفرعية دون تحيز وبكل حياد  -

 .وتجرد

له الحق فى تقديم شكاوى عن وقائع يراها تمثل انتهاكا لحقوق مرشحه أو ناخبى   -

 .ة المختصة مرشحه لدى الجهات المعنية سواء رؤساء اللجان الفرعية أو الجهات األمني

  :فما هى واجباته، فإذا كانت تلك هى حقوق الوكيل

يجب على الوكيل عن المرشح االلتزام بالضوابط واألحكام التى تضعها اللجنة العليا   -

  .لالنتخابات بشأن سير العملية االنتخابية

يتعين عليه االلتزام بما يضعه رؤساء اللجان الفرعية من ضوابط تكفل سير العملية   -

 .نتخابية بيسر وسهولة وحياد وتجرداال

ما يفيد وكالته عن المرشح لدى تردده على اللجان الفرعية المختلفة يتعين عليه إبراز   -

 .داخل اللجنة العامة

يتعين عليه االلتزام بالقواعد التى تضعها قوات تأمين اللجان العامة والفرعية دون   -

 .تجاوز

  رئيس اللجنة الفرعية  - ٥

الفرعية هو أحد أعضاء الهيئات القضائية الذى يتمتع بثقة الشعب فى إشرافه رئيس اللجنة 

على العملية االنتخابية لما يتمتع به من حياد و تجرد واستقاللية بحيث ال يمكن ألى إنسان أيا 

  .كان موقعه أو منصبه أن يمارس عمليًا أى صورة من صور الضغط أو مجرد الطلب

رئيس اللجنة هو المشرف والمهيمن على أعمالها فهو  وعضو الهيئة القضائية بوصفه

الذى يحدد ابتداء حرم اللجنة ويعاين مقرها ومدى صالحيته للعملية االنتخابية وٕامكانية إدالء 
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الناخب بصورته فى يسر وسهولة وسرية تامة وهو وحده الذى يعين بدء عملية االقتراع وانتهائها 

  .وبدء أعمال الفرز.

وااللتزام بالضوابط التى يضعها داخل اللجنة من قبل قوات التأمين وله حق الطاعة 

والناخبين والمرشحين ومندوبيهم ووكالئهم وأعضاء اللجنة أنفسهم فيما يراه من تنظيم من شأنه 

  .إتمام العملية فى جو من الحياد والتجرد والنزاهة وبكل يسر وسهولة وسرية

  .باطال ومتى يعد صحيحاً وهو وحده الذى يقرر متى يعد الصوت   -

ويعلن نتيجة اللجنة الفرعية عقب انتهاء أعمال الفرز وتعليق نسخة من محضر   -

 .إجراءات الفرز على باب اللجنة

  :فما هى إذن واجبات رئيس اللجنة

يتعين على رئيس اللجنة االلتزام بأحكام القانون لدى تعامله مع الجميع ناخبين   -

يرهم ،بما يبعث على الثقة فى تصرفاته وحيدتها وشفافيتها ومرشحين ومندوبين ووكالء وغ

  .ويوجب طاعتهونزاهتها 

 .يتعين عليه المساواة فى التعامل فى التعامل مع جميع المرشحين ووكالئهم ومندوبيهم  -

إثبات ما يقدم إليه من المندوبين أو المرشحين أو الوكالء من مالحظات بمحضر   -

 .أعمال اللجنة

جراء دعاية انتخابية داخل حرم اللجنة وبأى صورة كانت وعدم السماح عدم السماح بإ -

 .ألعضاء اللجنة بمواكلة أى من مندوب المرشحين أو المرشحين أو قبول بعض الهدايا منهم

القيام على كل من شأنه تيسير مهمة الناخب فى إدالئه بصوته فى يسر وسهولة   -

 .وسرعة

  :أعضاء اللجنة  - ٦

وهم غالبا من بين العاملين .أمين اللجنة وعضو اللجنة  –رئيس اللجنة  وهم باإلضافة إلى

نتدبين كأعضاء بأحد لجانها الفرعية مالمدنين بالدولة وغالبا ما يتبعون لجانا غير اللجنة العامة ال

،ولذا فهم ال يمكنهم التصويت باللجنة المنتدبين للعمل بعضويتها وليت لهم صلة بناخبى هذه 

ومن حقهم المعاملة . ما يكفل قدرًا من عدم إمكانية توجيه أو التأثير على الناخبيناللجنة وهو 

الجيدة والحسنة من قبل رئيس اللجنة باعتباره أنهم جزء أساسى من تشكيل هذه اللجنة التى ال 

أعملهم فى يسر وسهولة ودون إرباك وبما يساعد اللجنة  اتعقد بدونهم ،بما يسمح لهم بأن يؤدو 

ككيان مشترك فى أن تؤدى مهمتها جيدًا وبحياد وتجرد ونزاهة تنعكس إيجابا على الناخبين داخل 

  .اللجنة

غير أن يتعين عليه االلتزام بالضوابط التى يضعها رئيس اللجنة بشأن تنظيم كيفية عملية 

توزيع الدوار عليهم والتزام كل منهم بالدور الذى يسنده إليه رئيس بالصوت داخل اللجنة و  اإلدالء
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اللجنة لتحقيق الهدف األسمى من ذلك كله وهو إجراء االنتخابات فى يسر وسهولة وسرية ونزاهة 

  .وحياد وتجرد كامل 

  .الجهات والهيئات المصرح لها متابعة سير العملية االنتخابية - ٧

ات لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمتابعة سير تسمح اللجنة العليا لالنتخاب

االنتخابات من خالل تصاريح خاصة تصدرها لهذا الغرض وذلك من أجل متابعة تلك المنظمات 

لعملية االنتخابات ومدى نزاهتها وشفافيتها وحيدة القائمين على إدارتها، وتنظم القواعد الصادرة 

النتخابات عمل تلك المنظمات بحيث تقرر لها حقوق وتقر عليها بهذا الشأن عن اللجنة العليا ل

  .بواجبات

فمن حق أعضاء هذه المنظمات متابعة سير عملية االنتخابات ودخول مقار االنتخاب 

بالصوت ومدى توافر المعايير الدولية فيما يتعلق بنزاهة وشفافية  اإلدالءواالطالع على عملية 

تقارير موثقة بهذا الشأن  حول العملية االنتخابية وتزويد اللجنة عملية االنتخابات وٕاعدادهم ال

  . العليا لالنتخابات بتلك التقارير

  :العليل مانحة التصريح لهم ومنها ولكن يتعين عليه االلتزام بالضوابط التى تضعها اللجنة

عن الجهة المختصة لرئيس اللجنة الفرعية قبل طلب ضرورة إبراز التصاريح الصادرة   -

  .الدخول إلى داخل مقر التصويت

االلتزام بأوامر رئيس اللجنة بشأن تحديد زمان دخول مقر عملية التصويت فى ضوء   -

 .خبين من عدمهسير العملية ومدى تزاحم النا

 عدم تدخل أعضاء تلك المنظمات والهيئات فى سير إجراءات عملية التصويت  -

تباشر أعمالها بالدقة  ة للعملية االنتخابية وانااللتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظم -

 .والحيادية

بتعليقات شخصية  اإلدالءعدم القيام باستطالع أراء الناخبين عن اتجاهات التصويت و   -

 .أو سياسية أو استنتاجات لإلعالم واألفراد

 .عملية االنتخابية أو التدخل فيهاويحظر كذلك على المتابعين إعاقة سير ال  -

  :األمن المكلفة بتأمين عملية االنتخابعناصر  - ٨

ال شك أن قوة التأمين الخاصة باللجان الرعية تعد أحد أطراف العملية االنتخابية وتملك 

لم يتم ضبط الدور المنوط بها وعالقتها بباقى أطراف العملية  التأثير فيها بطريق أو بأخر ما

  .االنتخابية المشار إليها 

بها تأمين مقر اللجنة بالكامل من أى عنف قدي قع على أى  فقوة التأمين هى المنوط -

من المتواجدين داخلها وتنظيم دخول وخروج الناخبين من المدخل الرئيسى لحرم اللجنة فى ضوء 

  .تعليمات رئيس اللجنة
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ومن حق قوة التأمين التزام باقى األطراف كالمرشحين والناخبين والوكالء االلتزام   -

دون تأثير أو  ى قوة التأمين أنها ضرورية إلمكان إجراء عملية إدالء بصوتهبالضوابط التى تر 

  .توجيه أو عنف قبله

  :وفى ذات الوقت يتعين على قوة التأمين

االلتزام بالضوابط التى يقررها رئيس اللجنة بشأن تحديد حرم اللجنة وقفل الباب الرئيسى  -

  .للجنة عقب انتهاء وقت العملية االنتخابية 

يتعين على قوة التأمين مساعدة رئيس اللجنة فى تنظيم دخول وخروج الناخبين كما   -

 .وٕادالئهم بصوتهم فى يسر وسهولة 

كذلك يتعين عليهم اطالع رئيس اللجنة عن أى صورة من صور الدعاية تتم داخل حرم  -

 .ذ بمعرفة قوة التأمين إ اللجنة ليقرر رئيس اللجنة ما يراه بهذا الشأن وتنفيذه حال

يتعين على قوة التأمين عدم دخول مقر التصويت بدون استدعاء من جانب رئيس   -

 .اللجنة وٕاذن بذلك

يتعين على قوة التأمين معاملة الجميع معاملة واحدة تنطق بالتجرد والحياد والمساواة   -

تها وتبعث على الثقة من قبل أطراف العملية فيهم بما ينعكس إيجابيًا على العملية االنتخابية برم

  كانت تلك حقوق وواجبات أطراف العملية االنتخابية 

التنظيم القانونى للعملية االنتخابية من حيث تحديد الناخب، وشروطه : الزاوية الثانية

وشروط ترشحه وحاالت . أحقيته فى االنتخاب وحاالت إعفائه أو حرمانه من حقوقه السياسية

نتظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون أبطالن صوته االنتخابى وغيرها وذلك فى ضوء ما 

  : مجلس الشعب فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى

 .فتح باب الترشح والدعوة إلى االنتخاب أو االستفتاء - ١

رار من من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن بأن يعتمد ميعاد االنتخابات بق ٢٢م 

رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ويكون إصدار القرار قبل 

  . الميعاد المحدد إلجراء االنتخابات بثالثين يوما على األقل

مدة تقديم  ٢٠١١لسنة  ١١كما نظمت المادة األولى من قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم 

  . مجلس الشعب وحددت هذه المدة بسبعة أيام تقدم من خاللها الطلبات طلبات الترشيح لعضوية

 : هى األوراق المطلوبة للترشيح لعضوية مجلس النواب ما - ٢

فى فقرتها الثانية  ١٩٧٢لسنة  ٣٨تضمنت المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 

محكمة االبتدائية بأن يكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه بخزانة ال

  . المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا لالنتخابات بقرار منها
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 ٢٠١١لسنة  ١١ولذا فقد جاءت المادة الخامسة من قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم 

  : متضمنة بيانا بالمستندات الواجب تقديمها بمعرفة طالب الترشيح وهى

المرشح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين ومن شأن ذلك البيان  بيان يفيد أن اسم .١

 . إثبات ما يفيد أن المرشح ليس معفيا أو محروما من مباشرة حقوقه السياسية

جنيه بخزينة المحكمة االبتدائية المختصة لكل  ١٠٠٠إيصال بإيداع مبلغ  .٢

 . مرشح

 . بطاقة الرقم القومى للمرشح .٣

ة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة بطاقة الرقم القومى لألب وصور  .٤

 . للصورة عليها وذلك للتثبت من جنسية والد المرشح

 . شهادة رسمية بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح .٥

 . شهادة أداء الخدمة العسكرية اإللزامية أو اإلعفاء منها .٦

 . صحيفة الحالة الجنائية للمرشح .٧

 .  إقرار المرشح لصفته فى الترشيح .٨

هذه هى األوراق المطلوبة للتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب، ونرى أن استيفائها 

  . يستغرق وقتا طويال وأنه من األنسب أن تزيد مدة تلقى طلبات الترشيح إلى عشرة أيام

 . إلى من تقدم هذه األوراق بمعرفة طالب الترشيح أو وكيله - ٣

المشار إليه فى فقرتها األولى الجهة التى  أشارت المادة السادسة من قانون مجلس الشعب

  : تقدم إليها تلك األوراق حيث تضمنت

من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة .... يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب "

االنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها االنتخابية وذلك خالل 

  . جنة العليا لالنتخابات بقرار منهاالمدة التى تحددها الل

هى اإلجراءات المنوط بلجنة االنتخابات اتخاذها عقب تلقيها طلبات  ما   - ٤

 . الترشيح

أشارت المادة السابعة من قانون مجلس الشعب بأن تتولى لجنة االنتخابات بالمحافظة قيد 

ت فى صفة المرشح طلبات الترشيح بحسب تاريخ ورودها ثم تتولى فحص طلبات الترشيح والب

  . وٕاعداد كشوف المرشحين. من واقع المستندات التى يقدمها

فى مادته السابعة بأن تقوم  ٢٠١١لسنة  ١١كما تضمن قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم 

لجنة االنتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أى من المجلسين بحسب تاريخ ورودها 

أشارت أيضا المادة الثامنة من ذلك القرار بأن تتولى تلك اللجنة فحص كما . وساعة تقديمها

طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة منه والتحقق من توافر 
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شروط الترشح وذلك تزويدا لما جاءا بالمادة السابعة والثامنة من قانون مجلس الشعب المشار 

  . إليها

التاسعة من قرار اللجنة العليا لالنتخابات المشار إليه بأن تقوم لجنة كما أضافت المادة 

االنتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالى إلقفال باب الترشيح ولمدة أربعة 

أيام بمقر اللجنة بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية وذلك إلمكان االعتراض على ما شاب تلك 

رشحين وخصومهم وبحيث يقدم االعتراض إلى لجنة أخرى أشارت إليها الكشوف بمعرفة الم

التى تتولى الفصل فى االعتراضات خالل مدة  المادة التاسعة مكررا من قانون مجلس الشعب و

أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح وفق ما أشارت إليه المادة الحادية عشرة من قرار 

ويكون الطعن على القرار الصادر منها أمام محكمة . ت المشار إليهاللجنة العليا لالنتخابا

  . دارى بمجلس الدولةالقضاء اإل

 : شروط الناخب - ٥

أشارت المادة األولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنه على كل مصرى ومصرية 

أى فى كل إبداء الر : بلغ ثمانى عشرة سنة ميالدية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية اآلتية

انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى –استفتاء ينص عليه الدستور 

  : ولذا يشترط فى الناخب. والمجالس الشعبية والمحلية

 . أن يكون مصريا -

 . سنة ١٨بالغا سن الرشد السياسى  -

 . مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين -

غير معفى مؤقتا من مباشرة حق االنتخاب كأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة  -

 . خالل مدة خدمتهم

أال يكون موقوفا عن مباشرة حقوق السياسة كالمحجور عليهم مدة الحجر والمصابون  -

بأمراض عقلية والذين أشهر إفالسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار اإلفالس ما لم يرد إليهم 

 . رهماعتبا

كالمحكوم عليه فى جناية ما لم يكن رد . وأال يكون محروما من مباشرة حقوق السياسة -

إليه اعتباره، ومن فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائى طوال مدة فرضها، والمحكوم عليه 

ه بعقوبة فى أحدى الجرائم االنتخابية بالحبس ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو رد للمتهم اعتبار 

لم تنقضى خمس  ومن سبق فصله من العاملين المدنيين بالدولة ألسباب مخلة بالشرف ما

 . سنوات

 كيف يتم التصويت فى االنتخابات؟  - ٦
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أن يكون "بالصوت  اإلدالءمن قانون مباشرة الحقوق السياسية طريقة  ٢٩حددت المادة 

ثير على البطاقة المعدة لذلك بالصوت فى االنتخابات وٕابداء الرأى فى االستفتاء بالتأ اإلدالء

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ االنتخاب 

إلبداء الرأى فى قاعة االنتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة ...ويتنحى الناخب جانبا 

يقوم الناخب بغمس أصبعه فى ثم ... يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص 

  . مداد غير قابل لإلزالة إال بعد أربع وعشرون ساعة

أما بالنسبة للمكفوفين فأشارت هذه المادة بالنسبة لهم ولغيرهم من ذوى العاهات بأن يبدو 

رأيهم شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته 

  . ئيسويوقع عليها الر 

 هى حاالت بطالن الصوت االنتخابى؟  ما - ٧

من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى حاالت بطالن صوت الناخب  ٣٣أشارت المادة 

  : وهى

إذا كان رأى الناخب معلقا على شرط وأثبت ذلك بالبطاقة االنتخابية كحصوله على وحدة  -

 . سكنية مثال

 . ب اختيارهإذا كان اختار أكثر أو أقل من العدد المطلو  -

 . إذا أثبت رأيه على بطاقة أو ورقة غير التى سلمها له رئيس اللجنة -

 . أو إذا وقع على ورقة االنتخاب أو وضع أى إشارة أو عالمة تدل عليه -

إذا أبدى الناخب رأيه بوضع عالمة صح أما المرشح الذى يريده ووضع عالمة أخرى  -

 . أمام مرشحين آخرين

 . الرصاص فى إبداء رأيه أو استخدم الناخب القلم -

 هى الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية المجلس؟  ما - ٨

أوضحت المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الشروط التى يتعين توافرها فى المرشح 

  :وهى

 . أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى -

 . أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية -

 . أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخاب -

أن يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسى أو ما يعادلها على األقل  -

 . ١٩٧٠قبل أول يناير  لمواليد ماويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة 

 . أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعف من أدائها طبقا للقانون -
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أال تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة أو االعتبار أو لسبب اإلخالل بواجبات  -

 . العضوية

 : من الذى يحرمه القانون من الترشح بحكم وظيفته - ٩

القضاة حيث يحظر عليهم االشتغال بالعمل السياسى أو الترشح النتخابات مجلس  -

الشعب وأعضاء الهيئات القضائية وهى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة اإلدارية 

 . وهيئة قضايا الدولة

 إذ أعفى القانون أعضاء هاتين الطائفتين من حق. أعضاء القوات المسلحة والشرطة  -

 . مباشرة االنتخاب وٕابداء الرأى فى االستفتاء

حيث حظر قانون المخابرات العامة على أفراده االنتماء إلى . أعضاء المخابرات العامة -

أى تنظيم سياسى أو االشتراك فى الدعاية االنتخابية أو التقدم لالنتخابات العامة ويعتبر مستقيال 

 . تاريخ ترشيحهمن وظيفته كل من يرشح نفسه لالنتخابات من 

 . أعضاء هيئة الرقابة اإلدارية -

وتعديالته  ١٩٧٩لسنة  ٤٣المحافظون ونوابهم حيث حظر قانون الحكم المحلى رقم  -

على المحافظين ونوابهم الجمع بين منصبهم وعضوية مجلس الشعب ويجوز لهم أن يرشحوا 

 . أنفسهم بعد تقديم استقالتهم

 . التمثيل التجارىأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى و  -

 : من الذى يعلن نتيجة االنتخابات -١٠

يعلن رئيس اللجنة العامة " من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى  ٣٦أشارت المادة 

نتيجة االنتخابات أو االستفتاء وفقا للنظام االنتخابى المتبع  ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى 

حداها مع أوراق االنتخاب أو االستفتاء إلى اللجنة الجلسة على ثالث نسخ من محضرها ترسل أ

العليا لالنتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة االنتخابات 

  . بالمحافظة

يعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات النتيجة " من ذات القانون إلى  ٣٧كما أشارت المادة 

الستفتاء بقرار منه خالل األيام الثالثة التالية إلعالن رؤساء اللجان العامة العامة لالنتخابات أو ا

  . نتائج االنتخاب أو االستفتاء فى الدوائر االنتخابية

 من الذى يفصل فى طلبات الطعن فى عضوية  أعضاء مجلس الشعب؟  -١١

 تختص محكمة النقض بالفصل فى" أشارت المادة العشرون من قانون مجلس الشعب إلى 

صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خالل 

مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خالل 
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تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبالغ مجلس الشعب بقرار 

  . المحكمة
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  الحمالت األنتخابية كيفية التعامل مع
  جمال عليش

  اوال مفاهيم األساسية

  

  المرشح 

يعتبر المرشح هو بؤرة العمل فى خطة الحملة، وأهم عامل فيها ومن ثم يجب التركيز 

على عناصر القوة والجذب فيه وتحديدها، ومن هنا البد من اإللمام بسيرة وحياة المرشح منذ 

  .على الخبرات التي اكتسبها فى حياته العملية والمناصب التي توالها الطفولة والتركيز

لهذا ، فعلى خالف ما يفعل البعض، فإن المرتكز الرئيسي فى خطة الحملة هو المرشح   

، بل وحتى الصفات .. ذاته، ومن كافة النواحي، الشخصية والمهنية واالجتماعية والسياسية 

  .خالقيات والهوايات والسيرة السابقةالشخصية والمالمح والسلوكيات واأل

  المرشحين المنافسين 

أما بالنسبة للمرشحين المنافسين، فتتعلق هذه النقطة بالنقطة السابقة حيث سيتم عمل   

دراسة للسيرة الذاتية له فى محاولة لمعرفة بعض األمور المتعلقة ببعض اإلخفاقات التي يمكن 

  .االعتماد عليها فى إضعاف موقفه

  

  دائرة االنتخابية ال

تعد الدائرة االنتخابية هي المنطقة التي تحدد بها الحملة االنتخابية، ومن ثم يجب معرفة   

  . مساحتها ، وتحديد نوع المواصالت التي يحتاج المرشح إليها للوصول الى الناخبين

معرفة  األمر الذي يؤدي إلى. كذلك تشتمل الدائرة التركيبية الديمغرافية لسكان المنطقة  

كذلك تهدف هذه النقطة إلى . الخصائص التي البد من مراعاتها عند وضع الحملة االنتخابية

  .التعرف على الناخبين والمستويات التعليمية والمهنية لهم

ومن المهم معرفة نسب الناخبين ومعرفة أماكن التجمع والمستويات المعيشية لهم ومعرفة   

  .أن هذه األولويات نسبية وتختلف من وقت آلخرأولوياتهم مع األخذ فى االعتبار 

كما يعد من الضروري فى هذه المرحلة رصد التاريخ االنتخابي للدائرة، حيث تعتبر هذه   

النقطة على جانب كبير من األهمية فى تقدير نجاح أو إخفاق الحملة االنتخابية الراهنة وذلك 

االنتخابات السابقة ومن ثم العمل على تالفي بناًء على دراسة عوامل النجاح واإلخفاق فى 

  .عوامل اإلخفاق وتعظيم عوامل النجاح
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  المناطق االنتخابية فى الدائرة:ثانيا 

   

  ) :منطقة الدفاع : ( منطقة األصوات المؤيدة : أوالً 

  :وهي المنطقة التي تتواجد فيها األصوات المؤيدة للمرشح، وهي المنطقة التي يتمتع فيها بثقل 

  قد تكون هذه المنطقة منطقة قبيلته أو عائلته،  •

 أوقد يرتبط فيها اسمه نظير خدمات قدمها، أو رعايته لبعض األهالي فيها، •

 أو قد يوجد بها محل عمله، أو يشتهر فيها،  •

 .أو أنه المرشح األكثر شعبية فيها •

لنظر إلى بقية ولكن بداية ، من الخطأ أن يعتمد المرشح على هذه المنطقة فقط وحدها دون ا

  .المناطق

وهنا تأتي أهمية الخطط واستراتيجيات الحملة التي تحاول أن تتعامل مع الدائرة االنتخابية 

  .كلها كوحدة واحدة وتقيس عدد المؤيدين فى كل مناطق الدائرة

  

  

  ) :منطقة الوسط : ( منطقة األصوات المتأرجحة : ثانياً 

حين، أي أنها المنطقة التي تؤثر بها أنشطة وهذه المنطقة غير مضمونة ألي من المرش  

الحملة االنتخابية إل حد كبير، فالتخطيط العلمي للحمالت يعتمد الحصول على أكبر نسبة من 

  .األصوات فى هذه المنطقة، وهي التي تظهر الفارق بين المرشحين

  .تتميز هذه المنطقة بأنها أرض بكر يمكن أن تتغذى باألفكار والمقترحات •

كأنه ( شح يريد أن يبني لنفسه شكًال معينًا فى األداء والحركة، أو وصفًا معينًا أي مر  •

، يتم من خالل )رجل خير ، أو رجل مثقف، أو مرشح ملم بمشاكل الدائرة واحتياجاتها

 .هذه المنطقة

تكون هذه المنطقة المثالية لذلك، على عكس منطقة الدفاع ، التي من المفترض  •

بين بالمرشح، أو منطقة الهجوم التي يكثر فيها اإلشاعات باألساس معرفة الناخ

 .واألقاويل

دائمًا يجب أن تخضع دعاية المرشح فى هذه المنطقة لمعايير عقالنية، يكثر فيها من  •

طرح أفكاره وآرائه، ألنه من المفترض أن يكثر المثقفين أو المتعلمين، أو الذين سيعطون 

 . رحات فى هذه المنطقةأصواتهم لمن جذبهم باألفكار والمقت

إذا شئنا نستطيع القول بأن هذه المنطقة ستضعف فيها النزعة العاطفية، ألن األصوات  •

 .فيها ليست موجهة لمرشح معين
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  ) :منطقة الهجوم :(منطقة األصوات الجديدة : ثالثاً 

وٕانما وهي المنطقة التي من المفترض إال يتمتع فيها المرشح بميزة نسبية من األصوات،   

  .يتمتع بهذه الميزة المنافسين األخريين

  .تعد من أصعب المناطق فى الدعاية االنتخابية للمرشح •

الخطأ الذي يقع فيه العديد من المرشحين هو أنهم يتجاهلون الدعاية في هذه المنطقة،  •

ويعتبرونها ابتداًء أنها ملك للمنافسين، ويقدرون أن الدعاية فى هذه المنطقة مضيعة 

 .د والمالللجه

. يؤكد واقع االنتخابات أن المرشح إذا أراد أن ينجح فإنه ال يستبعد أي منطقة من دعايته •

من أصوات منطقة الهجوم أو أقل، وقد تكون هذه النسبة من % ١٠فقد يحصل على 

 .األصوات هي العامل المرجح فى فوزه باالنتخابات أو دخوله اإلعادة

  .....بها المرشح دعايته االنتخابية؟ وما هى االسباب ؟ أجبماهى المنطقة التى يبدأ : سؤال

  

  موازنة الحملة: ثالثا 

يعتبر القرار المالي من أهم العوامل الحاسمة فى دخول المرشح معركة االنتخابات أساسا، ثم فى 

) وليس التنبؤ القطعي( التعرف على فرص تأثير حملته االنتخابية فى الدائرة، ومن ثم المساهمة 

على تنفيذ خطته إلدارة .. ) مالية، بشرية، عينية (فرص المرشح فى المنافسة، وقدراته المادية ب

  .الحملة

ويقوم . وٕاعداد الموازنة هو نشاط متخصص ، ولكنه يستفيد من دراسة الدائرة بشكل جوهري

  :المتخصص فى إعداد الموازنة بمراعاة عناصر أساسية، هي 

  

    الترشيح   البحوث   
ت االنتخابية الجوال

  والدعاية 
  يوم االنتخابات   

                

 

  مصادر التمويل للحملة 

 

 

          تمويل خارجي       تمويل ذاتي 
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                    أموال المرشح 

    جهات غير حكومية    جهات حكومية           

 

                        

     عيني     نقدي
جهات 

  سياسية 
  

مؤسسات 

المجتمع 

  المدني 

    أفراد  
عائلي 

  قبلي 

                        

  

إلى التكاليف المالية الفعلية التي وينصرف تعريف الموازنة العامة للحمالت االنتخابية 

، أو بمعنى آخر هي عناصر خطة يتحملها المرشح أثناء المراحل المختلفة للحملة االنتخابية

  :وغالبا ما تشمل هذه العناصر المقومة ماليا أربعة مراحل . االنتخابية مقومة مالياالحملة 

وهي فترة ما قبل اتخاذ المرشح لقرار  بفترة البحوث االنتخابيةفهناك ميزانية خاصة  -

الترشح ونعني بها البحوث االنتخابية الخاصة بدراسة وتحليل الدائرة سياسيا وجغرافيا ومناطق قوة 

  . ومناطق األصوات المتأرجحة ومناطق األصوات الضعيف فيها نسبيا المرشح

وما يتعلق بها من ميزانية اإلعالن عن الترشح  مرحلة الترشحأما المرحلة الثانية فهي  -

  .ورسوم أوراق الترشح

  ).الدعاية االنتخابية والجوالت الميدانية. ( مرحلة ما بعد الترشحوالمرحلة الثالثة هي   -

  .بيوم االنتخابلة الرابعة واألخيرة تتعلق والمرح 

  

هب أنك ترغب الترشح لالنتخابات البرلمانية القادمة ، ماهى الخطوات التى : سؤال

  ...يلزم المرور بها حتى تصل الى قرار نهائى بقبول الترشح ؟ أجب

     

  وضع خطة التحرك :رابعا 

لتحرك ويتم خالل هذه اذا عزم اى شخص خوض األنتخابات ، وجب عليه وضع خطة ا  

الخطة وضع جدول زمني تحدد فيه األماكن التي سيتم زيارتها واألفراد ذوي الثقل االجتماعي 

والسياسي والذي يمكن االعتماد عليهم فى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين ، وتعتبر هذه 

يد األماكن واألفراد النقطة على جانب كبير من األهمية ذلك ألنه فى حالة عدم القدرة على تحد
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من ذوي الثقل سوف يؤدي ذلك إلى إهدار وقت وأموال المرشح فى أماكن أو مع أفراد من ذو 

  .التأثير المحدود

ومن المهم وجود نظام مستقر وفعال لالتصال واالنتقال للفريق وفى الدائرة، وكذلك   

إشعار الناخب بسهولة ضرورة توافر وسائل االتصال المباشرة والشخصية بالمرشح حتى يمكن 

الوصول إليه فى أي وقت وفى أي مكان كذلك ضرورة توافر وسائل االتصال التي تمكنه من 

التحرك بسرعة فى الدائرة وبدون إضاعة الوقت فى محاولة إلحداث التواصل بينه وبين أبناء 

  .الدائرة

الي لتكلفة الحملة، وبعد التعرف على أوضاع الدائرة، والمرشح، والمنافسين، والتقدير الم  

وعناصر خطة الدعاية المناسبة، نبدأ بوضع مصفوفة التخطيط االستراتيجي للحملة وٕادارتها 

الفعلية، ومتابعة وتطوير التحرك باستمرار وفقا لتوازنات العملية االنتخابية فى الدائرة، والتطورات 

  . .الحادثة خاللها، وحتى إعالن النتيجة، نهائًيا

  ....م اعداد غرفة عمليات لحملة انتخابية متميزة؟ أجبكيف يت: سؤال 

  

  البرنامج االنتخابي 

وليس المقصود بهذا البرنامج أن . من الضروري أن يكون لكل مرشح برنامج انتخابي  

يكون قصيدة أدبية أو فلسفة سياسية معقدة، وٕانما هو مجموعة األفكار التي يريد المرشح إبرازها 

بعبارة . فيها عن رأيه فى األوضاع القائمة ومقترحاته للتطوير المستقبليأمام الناخبين ويعبر 

  .أخرى، فإن الحد األدنى من البرنامج االنتخابي هو الوعود االنتخابية للمرشح

  

  صياغة البرنامج االنتخابي 

، تنبع من " قائمة" لمشكالت " مقترحة" البرنامج االنتخابي عبارة عن مجموعة حلول   

  .تيجية أو خط سياسي للمرشح تجاه القضايا العامةنظرة استرا

والبرنامج االنتخابي الذي ننشده وفق ما هو سائد فى النظم الديمقراطية يقوم على   

  :دعامات أساسية من أهما 

فى العملية االنتخابية من إعمال لقواعد ) الناخب والمرشح( ضرورة مراعاة حقوق اإلنسان ) أ

تنافس السياسي وتداول السلطة والمشاركة السياسية الجادة والواسعة الممارسة الديمقراطية وال

  .واليسيرة واحترام إرادة الناخبين وعدم تزوير االنتخابات وعدم انحياز جهات اإلدارة وأجهزة األمن

ضرورة مراعاة الحقوق السياسية للمواطنين بصفة عامة، السيما الحرية الواسعة وتكافؤ ) ب

  .الخ.. لسيادة للشعب، وحقوق التعبير والمشاركة الفرص واعتبار أن ا
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ضرورة مراعاة الحقوق االقتصادية للمواطنين، من قبيل توافر الحقوق الدنيا لحياة آمنة ) ج 

  .الخ.. مستقرة للجميع ثم إتاحة الفرصة أمام الجميع للعمل الحقيقي 

  .. ة واالنتماء والوعي ضرورة مراعاة الحقوق الثقافية للمواطنين، فيما يتعلق بالهوي –د 

ضرورة مراعاة الحقوق القانونية للمواطنين فى ظل تكافؤ الفرص والمساواة المطلقة للجميع ) هـ 

  .الخ.. أمام القانون 

السياسية (   تخابية وحقوقهم فى كافة المجاالتمراعاة خصوصية مواطني الدائرة االن) و 

، وتوفير كافة المقومات األساسية الداعمة لحماية هذه ) واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .الحقوق ، وطرح آليات للدفاع عن هذه الحقوق دون االكتفاء بتعديدها فحسب

إعداد شعارات انتخابية فى صورة مطبوعات والفتات مستخرجة من البرنامج االنتخابي الداعم ) ز

حقوق اإلنسان على مستوى الدولة وعلى مستوى الدائرة، ويتسم بالبساطة والموضوعية والواقعية ل

  .والبعد عن المبالغة

وحتى . والغرض الرئيسي من طرح األفكار هو استخدام قدرتها التأثيرية لدى متلقيها  

  .يتحقق ذلك فإن هذا يتطلب التركيز على معنى التواصل الفكري مع اآلخرين

  -:ولكي يتحقق ذلك فإن المرشح ومساعديه يبدأون فى خطوات متدرجة 

تنظيم األفكار بحسب مدى إلحاح المشكالت والقضايا فى الدائرة ومدى تعبير هذه األفكار  أولها 

  عما يريده الناخبون بالنسبة لهذه القضايا، 

  ا تنقية األفكار وضبط البرنامج ، وثانيه

  بين،ا استطالع آراء الناخوثالثه

  .طرح البرنامج ورابعها 

  

  كيف يتوصل المرشح إلى كسب ود الناخبين ؟:حامسا 

.. فعليك بالمقابل أن تجيد فن اإلصغاء لمن يحدثك .. كما ترغب أن تكون متحدثًا جيًدا  •

وبالتالي تجعله يفقد احترامه لك .. فمقاطعتك له تضيع أفكاره وتفقده السيطرة على حديثه 

  .يحسسه بأهميته عندكألن إصغائك له .. 

.. فكل مصطلح تجد له الكثير من المرادفات فاختر أجملها .. حاول أن تنتقي كلماتك  •

وأن تبتعد عما ينفر الناس من المواضيع .. كما عليك أن تختار موضوعًا محبًبا للحديث 

 .فحديثك دليل شخصيتك.. 

بوًال لدى الناس حتى ممن لم فهذا يجعلك مق.. حاول أن تبدو مبتسًما هاشًا باشًا دائمًا  •

 .فاالبتسامة تعرف طريقها إلى القلب.. يعرفوك جيدًا 
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وتبرزها فلكل منا عيوب ومزايا .. حاول أن تركز على األشياء الجميلة فيمن تتعامل معه  •

وٕان أردت التحدث عن عيوب شخص فال تجابهه بها ولكن حاول أن تعرضها له .. 

وسيقيسها هو .. تحدث عنها فى إنسان آخر من خيالك بطريقة لبقة وغير مباشرة كأن ت

 .على نفسه وسيتجنبها معك

ولكن عندما يطلب منك ذلك .. حاول أن تكون متعاونًا مع اآلخرين فى حدود مقدرتك  •

 حتى تبتعد عن الفضول 

وقد يكون مزاحك ثقيًال ..  فهو ليس مقبوًال عند كل الناس .. حاول أن تقلل من المزاح  •

 .وعليك اختيار الوقت المناسب لذلك.. خالله من تحب  فتفقد من

فهما .. وابتعد عن التلون والظهور بأكثر من وجه . حاول أن تكون واضحًا فى تعاملك  •

وتصبح حينئذ كمن يبني بيتًا ، يعلم .. بلغ نجاحك فسيأتي عليك يوم وتتكشف أقنعتك 

 .أنه سيهدم

ك على طبيعتك مع الحرص على عدم ودع.. ابتعد عن التكلف بالكالم والتصرفات  •

 .وفكر بما تقوله قبل أن تنطق به.. فقدان االتزان 

وال تخجل من .. فقد توضع فى موقف ال تحسد عليه . ال تحاول االدعاء بما ليس لديك  •

ولكن العيب عندما .. وضعك حتى لو لم يكن بمستوى وضع غيرك فهذا ليس عيبًا 

 .تلبس ثوبًا ليس ثوبك وال يناسبك

وٕان قمت بزيارة .. وحاول أن تكون بدعوة .. وال تكثرها .. اختر األوقات المناسبة للزيارة  •

فقد يكون لدى مضيفك أعمال وواجبات يخجل أن .. أحد فحاول أن تكون خفيفًا لطيفًا 

 .فيجعلك تبدو فى نظره ثقيالً . يصرح لك بها، ووجودك يمنعه من إنجازها

وحاول .. ال تحاول إحراج من تطلب إليه قضاؤها . .ال تكن لحوحًا فى طلب حاجتك  •

كما . أن تبدي له أنك تعذره فى حالة عدم تنفيذها وأنها لن تؤثر على العالقة بينكما

يجب عليك أن تحرص على تواصلك مع من قضوا حاجتك حتى ال تجعلهم يعتقدون أن 

 .مصاحبتك لهم ألجل مصلحة

سيكون من احترامك .. فاحترامك لها معهم  ..حافظ على مواعيدك مع الناس واحترمها  •

 .وبالتالي سيبادلونك االحترام ذاته.. لهم 

 .فهو سلوك بغيض ينفر الناس منك ويحط من قدرك لديهم.. ابتعد عن الثرثرة  •

ابتعد أيضًا عن الغيبة فهو سيجعل من تغتاب أمامه يأخذ انطباعًا سيئًا عنك وأنك من  •

عليك . وابتعد عن النميمة. ٕان بدا مستحسنًا لحديثك هواة هذا المسلك المشين حتى و 

فمهما بلغت منزلتك، فإنه يرفع من قدرك ويجعلك تبدو أكثر ) التواضع( بأجمل األخالق 

 .وبالتالي سيجعل الناس يحرصون على مالزمتك وحبك.. ثقة بنفسك 
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  استخدم لغة الجسد 

من حاالت التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة % ٦٠يعتقد علماء النفس بأن   

ويقال (غير شفهية أي عن طريق اإليماءات واإليحاءات والرموز، ال عن طريق الكالم واللسان 

، ومن )إن هذه الطريقة ذات تأثير قوي، أقوى بخمس مرات من ذلك التأثير الذي تتركه الكلمات

التي نقع فيها جميعا هي تجاهلنا للغة الجسد واإليماءات فى محاولتنا فهم ما  األخطاء الجسيمة

يقوله لنا أحدهم أو إحداهم أو إحداهن وقراءة أفكاره أو أفكارها بل إننا نمضي ساعات فى تحليل 

  . الكلمات التي قيلت لنا من دون أن ندرك مغزاها ألننا ال نحسب بالشكل الكافي لغة االيماءات

األبحاث المتوفرة أن لغة الجسد هي الجزء األهم من أي رسالة تنتقل إلى الشخص  وتبين  

من المعلومات يمكن أن تنقل بهذه الطريقة وأن الرسالة غير %) ٨٠-٥٠(اآلخر وٕان ما بين 

الشفوية المنقولة هي غنية ، ومعقدة فى طبيعتها، وتحتوي على تعابير الوجه والقرب من 

اليدين والقدمين، ومالبس الشخص المتكلم ونظراته، وتوتره، وانفعاالته  الشخص المتكلم، وحركات

  :وما إلى ذلك ، فمثًال 

مس اليد للوجه أثناء الحديث أمر مرتبط بالكذب وكذلك الحال عند لمس األنف أثناء  •

  .الكالم

 .وقد يلجأ البعض إلى لمس األذن عند التشكيك بكالم يقال أمامه •

ؤسسة أو إدارة ويلقى المدير نكتة عرضية نجد أن كًال من عندما يعقد اجتماع ما لم •

الحاضرين يصطنع ابتسامة مزيفة تظهر بوضوح فى عضالت زاويتي فمه التي ُتَشّد 

وُترخى في االتجاه األعلى أما فى االبتسامة الحقيقية فإن عضالت أطراف العينين 

 .تتقلص أيضاً 

 .نفتاحها على الجو المحيط بهاوٕاذا شبكت المرأة يديها بشكل لين فهذا دليل ا •

عندما يهز البعض رؤوسهم فى إشارة إلى التأييد واالهتمام نجد أن الشخص المتكلم يزيد  •

 .من سرعة كالمه

بينما يشير تشابك الذراعين وتباطؤ رفرفة العينين إلى الملل أو إلى عدم الموافقة ما  •

 .يحتمل أن يجعل المتكلم يبطئ فى كالمه

ان متالصقين فهذا يعني أن المتحدث عقالني وكريم ومثقف ويستطيع أن يكون اإلبهام •

 .التأقلم مع الظروف العامة

عندما يجري تعريف بعض الناس إلى بعضهم اآلخر يظهر مستوى ما من االهتمام ُيعّبر  •

 . مرة فى الدقيقة ٢٥مرة إلى أكثر من  ١٨عنه بازدياد رفرفة أجفان العينين من 

 .ذين نكاد ال نعرفهم السوائل الباردة ألنها جاهزة وال تتطلب وقتاً نحن نشاطر اآلخرين ال •
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نشاطر السوائل الساخنة الناس ذوي العالقة الودية األقوى بنا، ألنها تحتاج إلى زمن  •

فهل هذا هو السبب الذي يجعلنا نقدم ضيافة من المشروبات الساخنة .. أكبر لتحضيرها 

وربما لهذا السبب أيضًا ُيعّد تقديم أي مشروب . دةللناس الذين تجمعنا بهم األلفة والمو 

آخر غير القهوة الساخنة نوعًا من االستخفاف بالضيف الذي يشعر بشئ من برودة 

 .االستقبال إذا لم تقدم له القهوة حصًرا

وضع اليدين على الطاولة باتجاه الشخص المتحدث فهذه بمثابة دعوة لتكوين عالقة  •

 .حميمة

وجه بعد دخول السوق أو المحالت التجارية إلى اليمين ألنه سوف يفضل المرء أن يت •

يستخدم يده اليمنى األقوى ويشعر باالنشراح إذا كانت الممرات واسعة بينما يشعر 

بالضيق إذا كانت هذه الممرات ضيقة ولذا يحاول أصحاب المخازن تنفيذ هذه الرغبات 

فى الممرات الواسعة ويجب أيضًا أن إذ يضعون السلع الغالية الثمن فى اتجاه اليمين و 

تكون السلع فى تناول الزبون ألنه ال يشتري عادة أي سلعة ال يمسها بيده وقلما يشتري 

 ".ممنوع اللمس" أحدنا سلع كتب عليها 

 .عندما تكون اليد مفتوحة فهذه اإليماءة تقترن بالصدق والخضوع •

 .ص بحالة دفاعية سلبيةفى حالة كون الذراعين متقابلتين فمعنى ذلك أن الشخ •

تعمد مطاعم الوجبات السريعة لإلكثار من األلوان الفاقعة والحادة مثل األحمر واألصفر  •

 وذلك لكي ال يشعر الزبون بالراحة ويطيل الجلوس فى المطعم

  

  منهاجية المسح االنتخابي فى الدائرة: سادسا 

  التكييف القانوني للعملية االنتخابية } أ{

تحديد نوع االنتخابات والقواعد والقوانين التي تنظم العملية االنتخابية، وكذلك القواعد   

والقوانين التي تنظم الدعاية االنتخابية، والعالقة مع المرشحين المنافسين، وكيفية تقديم أوراق 

ولة وكيفية الترشيح، والمواعيد التي نظمها القانون لتقديم هذه األوراق ، والرسوم المقررة من الد

اإلشراف على الفرز فى نتائج االنتخابات، والجهة المسئولة عن اإلشراف على عملية االنتخاب، 

أو بمعنى أدق تفصيًال كل القواعد التي تتعلق بعملية االنتخاب والقوانين المنظمة لها، ومن 

يتطلب الرجوع  المناسب أن يتم كتابة هذا البند فى إطار بحث مستقل عْن المسح الميداني، وهذا

  .إلى القوانين واللوائح والبيانات الرسمية

  

  الخريطة الديمغرافية للدائرة } ب{

  كم عدد الناخبين فى الدائرة ؟ - ١
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 ما هو متوسط عدد المشاركين فى االنتخابات فى الدائرة ؟ - ٢

 ما هي تركيبة السكان فى الدائرة ؟ - ٣

 فى الدائرة؟ما هو عدد الناخبين الذين يقطنون فى المناطق المختلفة  - ٤

 أين تتركز الكتلة التصويتية فى الدائرة ؟  - ٥

 ما هي الخلفيات السياسية والدينية واالجتماعية للكتل التصويتية؟ - ٦

  

  الظروف االقتصادية للدائرة }  ج{

  

  ما هي الحالة االقتصادية للناخبين فى الدائرة ؟ - ١

 ما هي مصادر الدخل الرئيسية للناخبين؟ - ٢

 ع االقتصادي فى الدائرة ؟ما هي المؤسسات ذات الطاب - ٣

 ما هي شرائح الدخول لمواطني الدائرة ؟ - ٤

 ما هي المناطق التي يتركز فيها رجال األعمال ؟ - ٥

  

  الظروف االجتماعية فى الدائرة } د{

  ما هو دور الجمعيات فى الدائرة ؟ - ١

 من هم قادة الرأي فى الدائرة ؟ وفى كل منطقة ؟ - ٢

 دائرة ؟ما هي وسائل االتصال بقادة الرأي فى ال - ٣

 ما هي القوة النسبية التي يتمتع بها قادة الرأي فى المنطقة ؟ - ٤

 ما هي طبيعة تحرك قادة الرأي مع الجمهور فى المنطقة ؟ - ٥

 ما هو ترتيب القوة التأثيرية لقيادات الرأي فى المنطقة؟ - ٦

 من هم قادة الرأي المحتمل تأييدهم لمرشح معين؟ - ٧

 من هم قادة الرأي الذين يصعب الحصول على تأييدهم ؟  - ٨

 من هم قادة الرأي الذين يملكون توجهات محايدة ؟ - ٩

 ما هي طبيعة المهن فى الدائرة ؟  -١٠

 ما هو تأثير الشباب فى االنتخابات ؟ -١١

 ما هو تأثير المرأة فى االنتخابات فى الدائرة ؟ -١٢

 الدائرة ؟ما هي القبائل ذات التأثير فى االنتخابات فى  -١٣

 ما هي طبيعة التحالفات االجتماعية فى الدائرة ؟ -١٤

 ما هي الحالة التعليمية فى الدائرة ؟ -١٥
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 كيف يقضي الناخبون أوقات فراغهم ؟  -١٦

 ما هي المشكالت الرئيسية التي يعاني منها أبناء الدائرة ؟  -١٧

 ما هي المناطق التي يتركز فيها المثقفون ؟  -١٨

  

  الطبيعة السياسية للدائرة } هـ{

  ما هي التوجهات والميول السياسية والدينية فى الدائرة ؟ - ١

 ما هو تأثير الجمعيات السياسية على المواطنين فى الدائرة ؟ - ٢

 ما هي طبيعة التحالفات السياسية فى الدائرة ؟ - ٣

 ما هو التوجه السياسي لقادة الرأي فى الدائرة ؟  - ٤

  

  اتجاهات السلوك التصويتي فى الدائرة } و{

  الناخبين المشاركين فى االنتخابات السابقة؟كم عدد  - ١

 ما هي التوجهات السياسية والدينية التي أيدها الناخبون فى االنتخابات السابقة؟ - ٢

 ما هو عدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح فى االنتخابات السابقة؟ - ٣

 ما هي العوامل التي أدت إلى حشد وتعبئة الناخبين فى االنتخابات السابقة؟ - ٤

 و توجه الشباب التصويتي فى االنتخابات؟ما ه - ٥

 ما هي طبيعة التصويت فى األسرة ؟ متماثل بين الزوج الزوجة واألبناء أم مختلف؟ - ٦

 ما هي الفئات المحجمة عن التّصويت فى االنتخابات ؟  - ٧

 ما هو عدد السيدات المسجالت فى الجداول االنتخابية ؟ - ٨

 ما مدى إقبال المرأة على التصويت؟ - ٩

 الشباب المقيد فى الجداول االنتخابية ؟ ما هو عدد -١٠

 ما مدى انتماء الشباب فى الدائرة إلى جمعيات سياسية أو دينية ؟ -١١

 ما هو نمط تصويت الشباب فى االنتخابات السابقة؟ -١٢

  

  

  طبيعة التنافس فى الدائرة } ز{

  ما هو تأثير األموال على المنافسة فى الدائرة ؟ - ١

 النائب الحالي للدائرة ؟ما هي العوامل التي أدت إلى نجاح  - ٢

 ما هو المرشح األقوى فى االنتخابات الحالية ؟ - ٣

 . ما هي الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمتنافسين - ٤
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 ما هي مناطق الضعف النسبي للمنافسين ؟ - ٥

 ما هي مراكز الثقل النسبي للمنافسين ؟ - ٦

 من هم المرشحون المحتمل خوضهم االنتخابات ؟ - ٧

 االتصال التي يلجأ إليها المنافسون فى الدائرة ؟  ما هي وسائل - ٨

 ماذا يقول الناخبون عن المنافسين ؟  - ٩

 ما هي مواطن القوى النسبية لدى المرشحين ؟ -١٠

 ما هي المناطق التي تتمتع بها المرشحون بمزايا نسبية ؟ -١١

 ما هي مواطن الضعف لدى المرشحين فى الدائرة ؟ -١٢

 رشح معين بميزة نسبية ؟ما هي المناطق التي ال تتمتع فيها م -١٣

 ما هي العوامل التي قد تزيد من إضعاف المنافسين ؟ -١٤

 ما هي مناطق الثقل الخاصة بالجمعيات السياسية والدينية ؟ -١٥

 كم يبلغ عدد الموالين للجمعيات السياسية والدينية فى الدائرة؟ -١٦

 ة ؟المستقلين فى الدائر / كم يبلغ عدد المعارضين للجمعيات السياسية والدينية  -١٧

 ما هي مصادر قوة الجمعيات فى الدائرة ؟ -١٨

 ما هي مصادر ضعف الجمعيات فى الدائرة ؟  -١٩

  

  

  المتغيرات الجديدة التي طرأت على الدائرة } ح{

  ما هو تقييم المواطنين ألداء النائب الحالي فى الدائرة ؟ - ١

 ما التغير الذي طرأ على المشكالت الخاصة بالدائرة بالزيادة أو النقص ؟ - ٢

 ما التغير الذي طرأ على عدد المقيدين فى الجداول االنتخابية ؟  - ٣

 هل ظهرت مشروعات جديدة فى الدائرة لها تأثير على الناخبين ؟ - ٤

 ما التغير الذي طرأ على طبيعة القوى السياسية والدينية فى الدائرة ؟ - ٥

 ما هي األنماط الجديدة من السلوكيات والمشكالت التي بدأت تظهر فى الدائرة؟ - ٦

  

  تحليل االنتخابات السابقة } ط{

  ما هي المشكالت التي صاحبت االنتخابات السابقة؟ - ١

 ما هي وسائل الدعاية التي استخدمت فى االنتخابات السابقة؟ - ٢

 ما هي العوامل التي أثرت على نجاح بعض المرشحين؟ - ٣

 ما هي األخطاء التي وقع فيها بعض المرشحين ؟ - ٤
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 ه االنتخابات السابقة ؟ما هو المناخ السياسي التي جرت في - ٥

  

هناك عناصر عديدة فى استراتيجية التحرك، منها دراسة حدود الدائرة، وتحديد نوعيتها، 

والتعرف على مشكالتها وقضاياها المؤثرة، وكذلك معرفة االتجاهات التصويتية للناخبين فيها، 

  :على النحو التالي

  ها ؟هل يجب أن أدرس حدود الدائرة التي أترشح في: سؤال 
 –ومندوبوه وفريق حملته االنتخابية على وجه الخصوص  –يجب أن يعرف المرشح 

معلومات أساسية عن الدائرة التي يترشح فيها، وخصوصا حدود الدائرة االنتخابية بمعنى بداية 

الدائرة ونهايتها، ألن معرفته بهذه الحدود هي التي ستتيح له رسم الحدود الفاصلة لدعايته 

وال شك أن عدم المعرفة الدقيقة بحدود الدائرة قد يؤدي إلى إهدار لوقت . فى الدائرة االنتخابية

المرشح وفريق معاونيه، وبالتالي يتكلف جهدا وماال ال داعي منه فى الدعاية فى مناطق ال تتبع 

  .الدائرة االنتخابية المرشح عنها

  ؟ كيف أحقق التوازن فى الدعاية االنتخابية فى الدائرة: سؤال 
    

كذلك، فمن الالزم على المرشح أن يعرف حجم الدائرة ، أي المساحة الجغرافية ، لما يتطلبه ذلك 

فهل سيبدأ بالمناطق األقرب إلى مقر إقامته أم المناطق . من انتقاالت وترتيب أولويات دعايته

يل إلى أن المترامية األطراف فى دائرته االنتخابية؟ ونالحظ أن هناك اتجاها من المرشحين يم

( يضع المرشح أولويات دعايته على أساس المناطق البعيدة والمترامية األطراف فى دائرته 

وينصرف معنى البعد وترامي األطراف فى الدائرة إلى مدى بعدها عن مقر إقامة أو عصبية 

على أساس أنه يبدأ بتعريف نفسه فى هذه المناطق، والتعريف هنا ينصرف إلى ) المرشح

ومنطق هذا . بشخص المرشح، وبرنامج خدماته التي يمكن أن يقدمها إلى هذه المناطق التعريف

االتجاه هو االعتقاد بأن المناطق األقرب قد تكون لديها معرفة مسبقة بشخص المرشح، أو 

  . برنامجه االنتخابي وبالتالي فإنه يركز على األبعد ألنها قد ال تعرفه جيداً 

  رة ؟ ما هي مفاتيح الدائ: سؤال 
وبرغم أن كل نوع من الدوائر له أدواته التي يمكن أن تكون أكثر فعالية من غيرها، إال 

الدائرة، وتحقيق دعاية انتخابية " مفاتيح"أن هناك مجموعة من القواعد العامة فى التعرف على 

  :متوازنة وفعالة، أهمها ما يلي 

  

  االهتمام بالمناطق البعيدة فى الدائرة ] ١[
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ه المرشح مشكلة أساسية فى بداية حملته االنتخابية وهي محدودية معرفة قد يواج  

المواطنين به من سكان المناطق البعيدة أو المترامية فى الدائرة، السيما مع اتساع المساحة 

  .الجغرافية للدائرة

ففي حين من المفترض فى المناطق القريبة أن يكون هناك بعض اإللمام القوي بالمعرفة 

. للمرشح، فإن حدود المعرفة قد تكون منعدمة أو معرفة ضئيلة فى المناطق البعيدة الشخصية

  .وكل ذلك سيؤثر على أسلوب دعايته االنتخابية، وكذلك فرص نجاحه

  اختراق المناطق الصعبة ] ٢[ 

برغم أهمية معرفة الناخبين المسبقة بشخص المرشح، فإن معظم الدوائر تكون فيها   

ها المرشح بشعبية أو معرفة كافية بين الناخبين، فإن لهذه المناطق مفاتيح مناطق ال يتمتع في

فيجب أن يالحظ المرشح بداءة اختالف . محددة يجب أن يدركها المرشح حتى يستطيع اختراقها

طبيعة هذه المناطق عن بعضها، فما يمكن أن ينجح فى منطقة قد يفشل فى مناطق بعيدة أخرى 

.  

  

  رة الجماهيرية؟كيف تتعامل مع الدائ

  "التعامل مع رأي عام لعوب" 

فى الدائرة الجماهيرية، نجد أن الجماهير تتحرك فى اتجاهات تصويتية غير   

منضبطة، وأن حركات التفاعل اللحظية بين المرشح والناخبين هي التي ستحدد نمط التصويت 

  .لصالحه أو ضده

كما ذكرنا " غريبا" نقول  وال( ويزداد األمر صعوبة إذا كان المرشح غير معروف 

بالنسبة للدائرة القبلية، حيث الكل أغراب فى الدوائر الجماهيرية، أو فى المراكز الحضرية 

  ).المزدحمة بوجه عام

على هذا األساس ، فإنه فى حالة الدوائر الجماهيرية غير المنضبطة بمعيار محدد للتصويت 

وسيلة المؤتمرات االنتخابية ، أو التفاعل من فإنه يفضل االعتماد فى الحملة االنتخابية على 

  .خالل المقاهي أو النوادي الشعبية أو مراكز الشباب ، أو أي ساحات للتجمع

  

  كيف تتعامل مع الدائرة الحكومية؟

  "الزم اسمك يسَمع عند الناس" 

 يرمي إلى" الدائرة الحكومية" فى تعبير " الحكومية " بداية تجدر اإلشارة إلى أن صفة   

معنيين فى ذات الوقت ، أولهما أنها دائرة تكثر فيها المصالح والهيئات الحكومية ، وبالتالي 

كدائرة قصر النيل أو دائرة السيدة زينب فى (يكون أغلب الناخبين فيها من موظفي الحكومة 



٣٠ 
    ٣٧٦٠٣٥٠٨ncw@ncwegypt.commail: ‐e: ، فاكس ٣٧٦٠٣٥٢٩ – ٣٧٦٠٣٥١٨: تليفون  -المھندسين   –حافظ  شارع محمود ١٥

 )٢٠١٣ديسمرب  ١٤-١٢(فندق تريومف للقوات المسلحة، ش الخليفة المأمون، : القاهرة، المعسكر األول، برنامج الدعم الفنى للمرشحات

( ، وثانيهما أن هذه الدوائر تعد من مناطق نفوذ المرشحين الحكوميين )وسط القاهرة مثال

ألغراض التحليل فحسب، ودون  –، وبالتالي يمكن ) وزراء أو قيادات الدولة والحزب الوطني كال

  .وصف هذا المرشح بأنه مرشح حكومي –أي سوء قصد أو إصدار تقييم سياسي ما 

  كيف تتعامل مع الدائرة التجارية؟

  .. ! "مصلحتي فين " 

الحقا، بأنها دوائر مصلحية، تتسم الدوائر التجارية ، ضمن أمور أخرى سيلي تفصيلها 

فبرغم حقيقة . عموما" التجار" أو نفعية فى المقام األول، وهذا شأن الثقافة السياسية السائدة لدى 

( يعودون إلى األصول القبلية ) كالموسكي بالقاهرة(أن الكثير من التجار فى المناطق المحورية 

لمصلحية بحكم التواجد ، والحرص الكبير فإنهم يصبحون من ذوي الثقافة ا) والسيما من الصعيد

ومن ثم، فإن المعيار األرجح لدى هؤالء فى تحديد اتجاهاتهم التصويتية ". مصدر الرزق" على 

  .. ! ".مصلحتي فين " هو 

  

  

  فريق الحملة

  مواصفات فريق حملة دعاية النجم 

  :مساعديه، أهمها ما يليوهناك عدة اعتبارات يمكن للمرشح أن يضعها فى اعتباره عند اختيار 

  :نوعية النشاط االقتصادي واالجتماعي ألعضاء الفريق  -١
حيث أنه فى المناطق الشعبية يكون أصحاب المقاهي والمتاجر، أو كبير الباعة   

المتجولين من أصحاب التأثير الهائل فى الناخبين، فليس من المنطق أن يكون مساعد المرشح 

  .االتجاهات غير السوية طبيبا أو أستاذا جامعيا فى منطقة شعبية تعج بمختلف

المنطقة، فإذا " طينة" بعبارة أخرى، فكما يقال ، يجب أن يكون المساعد من نفس   

كانت المنطقة يغلب عليها النشاط الزراعي فإن أبرز مساعديه يكون من الفالحين، أو إذا كانت 

شعبية تلعب فيها المقاهي دورا مؤثرا  منطقة عمالية فإن أبرز مساعديه من العمال، أو منطقة

فإن مساعده يكون من أصحاب هذه المقاهي الكبرى، أي أنه وفق طبيعة الدائرة يتحدد نوع 

  .المساعد

أما إذا كانت الدائرة ذات طبيعة يكثر فيها المثقفون واألكاديميون أو شاغلو مناصب عليا أو 

  .هذه الفئات أصحاب مؤسسات اقتصادية فإن المساعد يكون من بين

وحتى إذا اختار المرشح مساعدا من الفالحين فى منطقة معينة بالدائرة وأستاذا   

جامعيا فى منطقة أخرى ، فإن كل مساعد يجب أن يلتزم بالعمل فى حدود منطقته، وأال يذهب 
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إلى المنطقة األخرى بدافع الحب والحرص على نجاح المرشح، ألن تواجد أحد المساعدين 

فإذا ما . عن طبيعة المنطقة وقيامهم بالدعاية للمرشح فيها قدي أتي بنتائج سلبية تماما المختلفين

جاء صاحب مقهي وقام بدعاية انتخابية بين أوساط األكاديميين أو شاغلي المناصب العليا، أو 

أصحاب مؤسسات اقتصادية، فإن اآلخرين قد يمتنعوا عن إعطاء أصواتهم لهذا المرشح بحجة 

. يه الذين يؤيدونه ال يحصلون على القدر الالزم من الثقافة والفكر أو الرؤية المستقبليةأن مساعد

  .وهذا ما يحدث فى الواقع فى بعض الدوائر

إال أن الفصل بين المساعدين وجعل كل منهم مختصا بمنطقة معينة تتوافق مع   

طي وعودا براقة أو طبيعة نشاطه ال يعني أن يظهر المرشح بأكثر من وجه انتخابي بحيث يع

فيجب أن . يظهر قدرته على أداء خدمات فى بعض المناطق، ثم يناقض ذلك فى مناطق أخرى

يكون معلوما لدى المرشح أن كل ما يدلي به من أقوال أو أحاديث أو حتى كلمة يكون محسوبا 

آخر إلى عليه تماما، وأن ما يتحدث بشأنه فى أقصى مناطق أو شوارع الدائرة ينتقل بشكل أو ب

ومن هنا تأتي أهمية التخطيط إلدارة الحملة . أقصى المناطق أو الشوارع فى الناحية األخرى

  .االنتخابية حتى يكون هناك اتساق فى أدوار المساعدين

ونقصد باالتساق هنا ليس التطابق والتوحد فى الكلمات أو التعبيرات، وٕانما اتساق   

الوقت ، تجدر اإلشارة إلى أن اتساق األفكار ال يمنع وفى نفس . األفكار التي يطرحها المرشح

أن يتم التعبير عنها بأكثر من صورة، فيعبر عنها األستاذ الجامعي بلغته، ويعبر عنها الفالح 

وبالطبع فإن كل مساعد . بلغته، ويعبر عنها العامل بلغته، ويعبر عنها صاحب المقهى بلغته

نطقته ووفق احتياجات منطقته حتى وٕان فهم أو درس مع سيلتزم بالدعاية االنتخابية فى حدود م

  .مخططي الحملة كل أفكار المرشح

ويعني ذلك أال يركز المساعد صاحب المقهى فى دعايته للمرشح أنه سيقوم بإنشاء   

مستشفى استثماري فى منطقة راقية حتى وٕان كانت تتبع ذات الدائرة، ألن ذلك قد ال يهم الناخبين 

ي يتحدث فيها، بل ربما يقلل من تأثير الدعاية للمرشح، ألن الناخبين قد يعتبرون فى المنطقة الت

  .أن مرشحهم يهتم أكثر بالمنطقة األخرى أو ال يبدي اهتماما بمنطقتهم

ولذا، فكلما . الخالصة أن كل مساعد يجب أن يلتزم فى دعايته باحتياجات منطقته  

بة من طبيعة المنطقة ذاتها كلما كان المساعد كانت طبيعة النشاط الذي يمارسه المساعد قري

  .أكثر قدرة فى التعبير عن برنامج مرشحه، ووفق احتياجات منطقته

  

  

  اللباقة والقدرة على التواصل مع الناخبين  -٢
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فال يكتفي بأن يكون المساعد واجهة جميلة للمرشح ومعبرا جيدا عن أفكاره بغرض   

ن أحد المتطلبات الهامة هو أن يكون فريق الحملة لبقا فى إنجاحه فى الوصول إلى البرلمان، أل

. الحديث، وقادرا على أن يتواصل مع أفكار اآلخرين، وليس فقط معبرا عن فكره الشخصي

فالمهم فى مساعد المرشح أال يعمل على فرض أفكاره وآرائه على اآلخرين دون أن يمعن التفكير 

  .اءفى مدى تقبل اآلخرين لهذه األفكار واآلر 

فالمرشح ومساعده إذا كان لديهما مجموعة من األفكار والبرامج الجاهزة، إال أن نجاح   

شعبية هذه األفكار والبرامج يقاس دائما بمدى تقبل اآلخرين لها أوال، واقتناعهم بها ثانيا، 

ليه وحرصهم على المساعدة فى تنفيذها ثالثا، وأخيرا مشاركتهم العملية فى تنفيذها أو ما يطلق ع

  ".اإلجراء التنفيذي" 

وٕاذا كانت والدة النجم لها شروط ، فإن نجاح النجم أيضًا له متطلباته، ويختلف نجاح   

النجم فى السينما عن نجاح النجم المرشح ألن نجم السينما يعتمد فقط على فنون أدائه لقصة 

ت، وكذلك نوعية أفكاره المؤلف، فى حين أن النجم المرشح يعتمد على فنون أدائه للعبة االنتخابا

  .الذاتية

وهذه مسألة هامة، ألنن نلحظ أن المرشح وٕان كان منتميا لحزب معين ويحمل األفكار   

والرؤى الخاصة بهذا الحزب، إال أنه البد أن تكون له بصماته الواضحة فى التأثير على الناخبين 

حزب غالبا ما تكون أفكاره ذات من خالل اآلراء واألفكار التي يطرحها، هذا باإلضافة إلى أن ال

توجهات عامة، فى حين أن الدوائر ومشاكلها المحلية الصغيرة تتطلب أن يكون للمرشح أفكاره 

  .ورؤاه الخاصة به فيما يتعلق بالمشكالت المحلية

ويعتقد بعض المرشحين أن كثرة األفكار والكلمات والخطب السياسية فى الدائرة قد   

إال أن تلك . فكاره، وتنوع رؤاه، وأن هذا دليل على لباقته فى الحديثيكون دليال على ثراء أ

النظرة ليست صحيحة على إطالقها ألن كثرة األفكار أو الخطب السياسية التي يطرحها المرشح 

  ".األفكار الباهتة" ومساعدوه قد تؤدي إلى ضياع معنى 

  كيف تنشئ غرفة عمليات لمرشح ناجح ؟

  عمليات انتخابية ؟ماذا يعني تنظيم غرفة 

  

  :غرفة العملية االنتخابية نقصد بها مجموعة من العناصر ، نوجزها فيما يلي 
  .تنظيم دقيق لفريق العمل بالحملة االنتخابية والمساعدين فى إدارة الحملة •

 .تنظيم الوقت للمرشح وفريق العمل الخاص به •

 .تحديد اللقاءات الخاصة بالمرشح، والتحضير الجيد لكل لقاء •

 .فهم وتحديد من هم جمهور الناخبين، وكذلك المرشحين المنافسين •
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رصد المشاكل الداخلية والخارجية المتعلقة بالحملة واالنتخابات ، واقتراح الحلول المناسبة  •

 . لها

  " : من يدير غرفة العمليات، وكذلك ما هي مواصفات المساعدين فى الحمالت االنتخابية" 

  .مهام مدير الحملة االنتخابية" ة أو من يفوضه ، مدير الحملة االنتخابي -

  .إدارة التنفيذ اليومي للحملة - ١

 .ضم األفراد المتطوعين أو المساعدين فى الحملة - ٢

 . إقامة عالقات مع قادة الرأي المعنيين ومراعاة المثقفين - ٣

 .التعامل مع أي مشاكل سواء أكانت ذات طبيعة سياسية أو إدارية أو اقتصادية - ٤

بعض اإلداريين ، المندوبين ، المسئولين عن :  من ارة فريق العمل المكونتنظيم وٕاد - ٥

اإلعالم بكافة صوره، القائمين بتقديم الخدمات، ومستقبلي أهل الدائرة، مهنيين إلدارة 

  . المكتب وشئونه

  "يتوقف عدد طاقم العملي على عدد السكان والمساحة الجغرافيا للدائرة " 

  ألفراد وتوضيح االختصاصات تقسيم المهام جيدا بين ا - ٦

ضرورة توضيح مهام كل مشارك على وجه الدقة وشرحها لهم وسواء كان فريق العمل بأجر أو 

  . متطوع البد من حضور لقاء تدريبي واحد على األقل توزع فيه المهام وأن يلتزموا بالتعليمات

  وضع أهداف واضحة ومعلنة للحملة االنتخابية  - ٧

  " : ضرورة توضيح أهداف الحملة جيدا لفريق العمل والتي منها " 

دعم الثقة الجماهيرية فى المرشح، والبعد عن الشعارات الجوفاء، والعمل على المصارحة  •

 .منذ البداية

 .تشجيع الناخبين على اإلدالء بأصواتهم لصالح المرشح •

 . العنفالحد من العنف واالبتعاد عن افتعال أو االنضمام ألعمال  •

 .اإلبالغ عن أي انتهاكات للحقوق االنتخابية •

  : فهم المشاكل ووضع البدائل  - ٨

  :وذلك من خالل فهم المشاكل التي أوجهت الناخبين فى االنتخابات السابقة مثل 

لجان المختلفة سواء أكانت الخاصة بالرجال أم  –عدم معرفة الناخبين ألماكن االقتراع  –أ 

  .الخاصة بالسيدات

  .دم فهم الناخبين طريقة االقتراعع -ب

  .المسافات البعيدة عن أماكن التسجيل –ت 

  .األخطاء فى األسماء بالكشوف االنتخابية -ث

  .التالعب أثناء عملية التصويت –ج 
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  معوقات المشاركة فى التصويت

سلبيات هذه إذا اتفقنا أن قوام العملية االنتخابية هو الناخبون، فإن ذلك يعني أن الكثير من 

العملية يمكن معالجتها أو على األقل الحد من تأثيرها الضار وتحجميها من خالل زيادة درجة 

  .إقبال الناخبين على المشاركة فى التصويت

بعبارة أخرى فإن ضعف إقبال الناخبين هو أحد المشكالت الجوهرية التي تواجه أغلب   

ى جذب أصوات من يشارك فى التصويت المرشحين، وال يجب أن يتركز اهتمام المرشح عل

عندما يذهب إلى التصويت وٕانما يجب أن يهتم أيضًا بمسألة تشجيع الناخبين على الذهاب إلى 

" األغلبية الصامتة" صناديق االنتخاب فى المقام األول، السيما إذا تذكرنا أن القدرة على تحريك 

من ثّم فإنه يجدر بالمرشح أن ينظر هي الحاضر الغائب فى العملية االنتخابية فى مصر ، و 

    .إليها عن كثب ويسعى إلى التعامل معها بجدية واقتدار

وهناك معوقات عملية وسياسية تواجه حث الناخبين على المشاركة فى التصويت، أهمها   

  : ما يلي 

  التسجيل غير الكامل للناخبين : أوالً 
فى ) باألحرى المواطنين الذين يحق لهم االنتخابأو ( بال شك أن التسجيل غير الكامل للناخبين 

جداول االنتخاب يعتبر قيدا على مدى تمثيل صناديق االنتخاب التجاهات الشعب وٕارادته 

  .العامة

وعادة ما يكون هذا التسجيل غير الكامل للشباب، األمر الذي قد يكون إهماال من   

  .ارسة التصويتالشباب أنفسهم، أو هروبا من تعقد إجراءات القيد ومم

. وفى كل األحوال ، فإن التسجيل غير الكامل يقلص أعداد الناخبين فى الدوائر المختلفة  

كذلك ، فقد يكون مصدر المشكلة هو اإلهمال فى شطب أسماء الموتى أو المهاجرين هجرة 

ل دائمة من جداول الناخبين، مما يؤدي إلى تضخيم أعداد الناخبين دون مقتضى، ويجعل الجداو 

  .االنتخابية محال للشك واالنتقاد

  :ويرجع التسجيل غير الكامل للناخبين إلى أسباب كثيرة، أهمها ما يلي   
أن حق االنتخاب لم يتحول من حق فردي إلى حق للمجتمع، كما هو الحال فى أغلب  •

المجتمعات أو الدول الديمقراطية المعاصرة، أي لم يصبح واجبا على الفرد، مما يوجب 

الحكومة العمل على إدراج اسم الناخب فى الجداول االنتخابية بمجرد بلوغه السن على 

  .القانونية

استمرار ظاهرة تقاعس اإلناث عن قيد أسمائهن فى جداول االنتخابات، سواء بسبب  •

أو تنأى بنفسها " االشتغال بالسياسة" يرجع إلى العادات والتقاليد التي تمنع األنثى من 
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رطة أو المركز ألجل قيد اسمها فى جداول االنتخاب ، حتى أن عن دخول قسم الش

المرء يحلف بحياته مفاخرا أنه لم يدخل القسم مرة فى حياته، أو بسبب إعراض النساء 

 .أنفسهن عن االشتغال بها

تقاعس الشباب عن تسجيل أسمائهم فى جداول االنتخابات ، وذلك كفرا بالسياسة أو  •

فإذا بلغ الفتى . كما يقال فى أوساطهم" وجع الدماغ" ا عن تفاديا لالشتغال بها وبعد

الثامنة عشر من العمر، ال يهتم بأن يذهب لقيد اسمه فى جداول االنتخابات فى 

المواعيد المحددة قانونا، مع أن الواجب هو أن تقوم الحكومة بإجراء ذلك القيد وٕاخطار 

لمسجل فى بطاقته الشخصية أو الشاب منه، وٕارسال بطاقته االنتخابية على عنوانه ا

 .حتى العائلية

عدم االهتمام بإجراء القيد بطريقة آلية، كأن تسجل األسماء على قواعد بيانات بالحاسب  •

اآللي، فيقوم بالتنسيق بين عملية استخراج البطاقات الشخصية وعملية استخراج 

تحديث جداول  البطاقات االنتخابية أوتوماتيكيا، وكذلك يراجع عملية اإلشراف على

االنتخابات وتنقيتهم من أسماء الموتى، والحيلولة دون قيد اسم الناخب فى أكثر من دائرة 

 .فى وقت واحد

  

  تخلف الناخبين عن أداء واجبهم االنتخابي : ثانياً 
يحدث أن يكون التسجيل كامال فى جداول االنتخاب، وقد تمت تنقيتها من الوفيات   

وقهم السياسية أو المهاجرين هجرة دائمة، ورغم ذلك يتخلف واألشخاص المحرومين من حق

ناخبون عن أداء الواجب االنتخابي، لذلك يجب أن تعمل الحكومة على اقتالع هذا التصور لدى 

  .الناخبين، وحثهم على عدم التخلف عن اإلدالء بأصواتهم

ت تأثير عليه، نظرًا التي تفرض على الناخب المتخلف ذا) الغرامة( وال تعد العقوبة المالية 

  . لضآلتها من ناحية وعدم كفايتها كوسيلة اجتماعية ومتحضرة لتشجيع المشاركة السياسية


