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 برنامج الدعم الفنى للمرشحات
 (2013ديسمبر  15-13القاهرة: فندق تريومف للقوات المسلحة، ش الخليفة المأمون، ) المعسكر األول

 
 

 الدعاية االنتخابية

 د. كريم السيد عبد الرازق 

 

تنصرف وسائل الدعاية الى مجموعة األدوات التى يستخدمها المرشح لتحقيق تلك الشعبية لشخصه 
 وهذا الرواج ألفكاره والتأييد المطلوب من الناخبين حتى يتحقق له الفوز. 

والغرض الرئيسى من الدعاية االنتخابية هو الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين 
من أجل الفوز بعضوية البرلمان. ولتحقيق هذا الغرض يقوم المرشح بممارسة كل وسائل االتصاالت 

 المباشرة وغير المباشرة مع الناخبين. 

حصااول علااى أكباار عاادد ماان أصااوات والتسااا ل الملااح الااذه يواجااه كاال مرشااح هااو: كيااف يضاامن ال
الناخبين؟ فاإلجابة على هذا التسا ل هى التى ستحدد الى درجة كبيرة ما إذا كان باإلمكان الفوز بعضاوية 
البرلمان من عدمه. وحتى يتحقق هاذا األرار، أه اامان الحصاول علاى أكبار عادد مان أصاوات النااخبين، 

وأفكاار النااخبين، بال ور ماا  يصال الاى درجاة توجياه  فالبد مان أن يملاك المرشاح ناصاية التاأرير فاى نفاو 
ساالوا الناااخبين. و دايااة يجااد التأكيااد علااى أن هااذا التااأرير يجااد أن يكااون مرتبطااا بقضااايا ومشااكالت لهااا 

 أهمية خاصة لده الناخبين.

وكثياارا مااا تكااون المشااكلة الرئيسااية التااى تواجااه المرشااح أرناااة الدعايااة االنتخابيااة هااى أن لديااه يكااون 
يهم أفكاااار جيااادة وحلاااول ايباااة للقضاااايا والمشاااكالت بالااادائرة ولكناااه ال يجاااد ا ذان الصااااغية لمثااال هاااذه لاااد

األفكار والمبادئ. أكثر من هذا، فكثيرا ما نره مرشحين من أصحاب الفكر والر ية ال يحالفهم النجاح فاى 
 . وتفساار الكثياار ماان االنتخابااات، ومنمااا يحااالف النجاااح بعاا  المرشااحين مماان ليساار لااديهم  ر يااة فكريااة

الدراساات الميدايناة هاذه المفارفاة فااى اال أواااا تتسام بانتشاار األميااة أو انعادام الثقافاة السياساية، وكااذلك 
 عدم الحنكة والخبرة السياسية هى العوائق الحقيقية أمام تفهم الناخبين ألفكار مثل هؤالة المرشحين.
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علاااى اختياااار مرشاااح معاااين بغااا  الن ااار عااان باإلااااافة الاااى هاااذه األساااباب فاااين إصااارار النااااخبين  
مؤهالته أو كفاةته الفكرية وفدراته التحليلية يعود الى انتشار العصبيات العائلية والقبلية فى أغلاد الادوائر، 
فضال عن عزوف عدد كبير من المثقفين عن االشاتراا فاى االنتخاباات أصاال، ساواة ترشايحا أو تصاويتا، 

 خير أفضل للمرشحين بالضرورة. مما يؤده بشكل مباشر الى عدم ت

وفد أربر الوافع العملى لالنتخابات فى مصر أن أكثر المرشحين جلبا لألصوات هو من تكون 
لديه القدرة على تأدية خدمات مباشرة ألفراد الدائرة، ر ما بدرجة تفوق أهمية الخدمات التى يمكن أن 

أن تكون أفكار المرشح مركزة بشكل شبه كامل يقدمها المرشح على المستوه القومى. لذا، فتبرز أهمية 
على القضايا المحلية، وأن المرشح يجد أن تكون له القدرة الذاتية على حل بع  المشاكل الفردية 

 بالدائرة، ومصدافية فى وعوده بحلها فى حال نجاحه.

 

 نصائح عامة للدعاية االنتخابية:

دائرة فاااش مشاااكالت ماااع أجهااازة األمااان تقاااديم المسااااعدة القانونياااة لمااان يتاااور  مااان أبنااااة الااا .1
والقااانون والعدالااة. ويسااتلزم النجاااح فااش تنفيااذ هااذا األساالوب يق ااة وانتباااه عضااو لجنااة إدارة 
الحملة االنتخابية المسئول عن هذا القطاا، بحيث يكون فاادرا علاى التحارا بسارعة لتقاديم 

 المساعدة فش مثل هذه الحاالت.

على حل مشكالت فد تواجههم فش التعامل مع أجهزة مساعدة بع  المحتاجين فش الدائرة  .2
إدارية، مثل مشكالت الحصول على فرار بالعالج على نفقة الدولة، واستخراج التاراخي،، 
ومخالفااات البناااة، وملحاااق األافااال بالماادار . ويسااتلزم القيااام بااذلك تااوفير األفااراد القااادرين 

فااش أاااعف اإليمااان فااين مجاارد علااى مساااعدة المحتاااجين فااش أداة مثاال هااذه الخاادمات، و 
مصاااحبة المااواان والوفااوف بجانبااه أمااام األجهاازة المختصااة ألداة هااذه الخاادمات يمكاان أن 

 يكون له أرر ايد.

تقديم مساعدات مالية تتناسد وممكانيات المرشح لحاالت هش فش أما  الحاجاة إليهاا مثال  .3
 ه على العمل.األسر التش فد تفقد عائلها، أو رب األسرة الذي يفقد فجأة فدرت

االستعانة بأاباة من مؤيدي المرشح، من داخل الدائرة أو خارجها، لتقديم استشارات ابية  .4
 مجانية للمحتاجين من أبناة الدائرة. 
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التعرف على المشكالت التش يواجهها العااملين فاش المصاالح االفتصاادية واإلدارياة وتبنيهاا  .5
 وافتراح الحلول لها.

تقااديم مساااعدات محاادودة التكلفااة لاابع  الجهااات، مثاال تااوفير أاقاام مالباا  لفاارق ريااااية  .6
تابعة لمركز الشباب المحلاش، أو تن ايم دورة ريااايية، أو تاوفير بعا  التجهيازات الطبياة 

 لعيادة شعبية، أو بع  األراث واألدوات لحضانة تديرها جمعية أهلية. 

 صياغة الرسالة االنتخابية:

 ى المشكالت التش تواجه أهل الدائرة االنتخابية.التركيز عل .1

الوااااوح فاااش افتاااراح أسااااليد حااال هاااذه المشاااكالت، علاااى أن تتسااام الحلاااول المقترحاااة بالعملياااة  .2
 والقابلية للتطبيق.

االنطااالق ماان مشااكالت أهاال الاادائرة لمنافشااة المشااكالت العامااة التااش تواجااه الااوان والمجتمااع  .3
 ككل.

اإلصالحات المطلو ة علاى المساتوه الاوانش، فالناا  فاد ت هار العقالنية واالعتدال فش ارح  .4
 إعجابا بالحلول المتطرفة، ولكنها نادرا ما تكون مستعدة لمساندتها.

اإلجابة عن السؤال  كيف يمكن تحقيق األهداف المرجوة ، ولي  فقط تحديد  ما هش األهداف  .5
 المطلوب تحقيقها .

ات، ألن الوعود المبالغ فيها غالبا ما تثير مشاعر عدم االعتدال فش تقديم الوعود ومرارة التوفع .6
 الثقة فش السياسة والسياسيين الموجودة بين المواانين.

توايااف المناااع العااام السياسااش السااائد فااش المجتمااع، واسااتعارة بعاا  عناصااره األكثاار جاذبيااة  .7
 وتوايفها فش الحملة االنتخابية. 

هااذه الحالااة االسااتعانة بناشااطات ماان الساايدات  التوجااه للناخبااات ماان النساااة، وماان الحتمااش فااش .8
 والفتيات، بحيث يسهل عليهم التحدث للنساة، بما فش ذلك زيارتهم فش منازلهم، بغير حرج.

 أساليب االتصال والتعبئة المباشرة

، وهنااا أر عاة أسااليد هي األساليب التي تعتمد علىى االتصىاا المباشىر بىيم المرشىح خالنىا بيم
 التعبئة المباشرة يمكن توايفها فش الحملة االنتخابية، وذلك على النحو التالش:رئيسية لالتصال و 
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عااان ارياااق الجاااوالت فاااش األساااواق واألحيااااة، والتاااش تاااتم  االتصىىىاا العىىىابر بالنىىىا بيم -1
خاللهاااا مصاااافحة النااااخبين وتباااادل أحادياااث فصااايرة معهااام. هاااذه األداة مناسااابة لتقاااديم 

كساااد فلاااوب الماااواانين، ولكنهاااا غيااار  المرشاااح وخلاااق انطباعاااات عاماااة عناااه، بهااادف
 مناسبة لتوصيل برنامج المرشح، خاصة فيما يخ، القضايا الوانية الكبره. 

وعلااى المرشااح أن يسااتفيد ماان هااذه المناساابات لخلااق انطباعااات شخصااية ايبااة عاان 
نفسااه لااده الناااخبين، وهااو مااا يمكاان تحقيقااه بمراعاااة الم هاار العااام للمرشااح، والطريقااة 

ة المااواانين والحااديث معهاام، بااال تااردد أو تعااال، وماهااار تمتعااه بتأييااد المناساابة لتحياا
مناسد عبر مصاحبة عدد مناسد، بال مبالغة، من مؤيديه له فش الجولة. من المهم 
أن يكون لده المرشح معلومات كافية عن ابيعة الحش أو القرية التش يقوم بزيارتهاا، 

الرئيساااية فيهاااا. ويفضااال أن يبااادأ مااان حياااث ابيعاااة مشاااكالتها والتجمعاااات والعاااائالت 
المرشااح جولتااه بزيااارة أحااد وجهاااة المكااان، خاصااة إذا كااان ذلااك ال يسااتثير حساسااية 
وجهاة آخرين منافسين لاه، ويفضال لاو اساتطاا المرشاح أن يقناع أحاد وجهااة المكاان 
بمرافقتااه فااش الجولااة االنتخابيااة، ولكاان هااذا ال يكااون عااادة أماارا سااهال، حيااث عااادة مااا 

ا علاى أناه التازام مان جاناد المرافاق بتأيياد المرشاح. وفاد يكاون هاذا أمارا غيار يفهم هذ
متيساار للمرشااحين الجاادد، ويمكاان االستعااااة عنااه باااللجوة إلااى بعاا  أبناااة الفئااات 
الحديثة المعروفين فش المنطقة، مثل ابيد أو صيدلش أو مدر ، من العناصر التش 

 فد تكون مستعدة إلاهار تأييدها للمرشح. 

د على مديري الحملة االنتخابية تجند تقااع جولتهم ماع جولاة يقاوم بهاا مرشاح ويج
آخاار تجنبااا للصاادامات، ويجااد التصاارف بكياسااة شااديدة فااش مثاال هااذه الحاااالت، أوال 
باااالتعرف مسااابقا علاااى ماااا يجاااري فاااش المكاااان المحااادد فبااال التوجاااه إلياااه، أماااا إذا كاااان 

ياه أال ينساحد مناه، إال إذا تباين المرشح هو السابق فش الوصول فش المكان، فين عل
لااه أن منافسااه يتمتااع بتأييااد كبياار فااش المنطقااة، ألن االحتكاااا بالمرشااح المناااف  فااش 

 هذه الحالة يمكن أن يصور على أنه احتكاكا مع أهل الدائرة أنفسهم. 

ومااااان المفياااااد أن يصاااااحد المرشاااااح فاااااش جوالتاااااه أحاااااد أبنااااااة الااااادائرة العاااااارفين بأهلهاااااا 
بتقااديم المرشااح ألبناااة الاادائرة، كمااا يلقاان المرشااح أسااماة وحيثيااة  وشخصااياتها، فيقااوم

األشخاص الذين يتجه لمصافحتهم والتحدث معهم، بحياث يبادو المرشاح كماا لاو كاان 
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يعاارفهم شخصاايا. ويناادرج ااامن أساااليد االتصااال العااابر أيضااا فيااام المرشااح بتقااديم 
كال مناسابة، حتااى ال  واجباات العازاة والتهنئاة، ويجااد علاى المرشاح أن يراعاش ابيعااة

 تأتش مثل هذه الجوالت بنتائج عكسية.

وهاش اريقاة مناسابة لتعريان النااخبين بالمرشاح، اسامه وشاكله،  المسيرات االنتخابية، -2
وماهار مده التأييد الذي تمتع به، عبر مشاركة عادد كبيار مان أنصااره فاش المسايرة. 

ماواانين اسام المرشاح ويمكن للمسيرة أن تكون مصحو ة بمكبر للصاوت ياذيع علاى ال
و عاا  ماان منافبااه وأفكاااره، كمااا يمكاان رفااع بعاا  الالفتااات التااش تحماال اساام المرشااح 
و عا  أفكااره ومبادئاه. ويمكان أيضاا ترديااد بعا  الشاعارات التاش تار ط اسام المرشااح 
ورمازه بأفكاااره ومبادئااه. وكلمااا ابتعاادت الشااعارات المكتو ااة أو المنطوفااة عاان الشااعارات 

جااااة، كلمااااا لماااا  المرشااااح وتاااارا حساسااااا لااااده الناااااخبين األفااااراد غياااار التقليديااااة الممجو 
 المرتبطين بمراكز الثقل االنتخابش التقليدية.

وتمثال هاذه األداة الندخات المصغرة على المقاهي خفىي النىدادو خالعمعيىات األهليىة.  -3
األسلوب األكثر مناسبة لتقديم أفكار المرشح ومبادئه بطريقة مطولة وتفصيلية، حيث 

ن لدياااه فرصاااة لشااارح أفكااااره دون اجتااازاة، وفاااش هااادوة متجنباااا النزعاااة الخطابياااة، تكاااو 
فمخاابة العقل هش المهمة الرئيسية فش هذه النادوات، ويجاد علاى المرشاح أن يكاون 

 مستعدا لها جيدا.

الماؤتمر هاو الحادث السياساش األهام أرنااة الحملاة االنتخابياة، ففياه ي هار  المؤتمرات. -4
لااذي يتمتااع بااه عباار حشااد أكباار عاادد ممكاان ماان الحضااور، كمااا المرشااح مااده التأييااد ا

ي هر فدرته على الخطابة و لورة أفكاره فش حجج فوية مقنعة دون تعقيد ال يسامح باه 
الموفاف. إرااارة حمااا  النااخبين وتكااوين وتاارا انطباعااات شخصاية فويااة عاان المرشااح 

 ية. لديهم هش الهدف األكبر الذي يمكن تحقيقه فش المؤتمرات االنتخاب

ولكش يستحق المؤتمر أن يحمل هذا االسم فينه يجد حشاد أكبار عادد مان الماواانين 
للمشااااركة فياااه، ومال باااادا األمااار هااازيال وأنااااتج آراااارا عكساااية، وال بااااأ  مااان االسااااتعانة 
بنشااطاة حااز يين لتحقيااق مباادأ الحشااد الااالزم إلنجاااح المااؤتمر. ويجااد تن اايم برنااامج 

خلو من عناصار اإلخاراج المسارحش، فالمناسابة المؤتمر االنتخابش بدفة، و طريقة ال ت
هاااش ناااوا مااان االساااتعراض السياساااش، الاااذي يجاااد أن ينطاااوي علاااى عناصااار ل راااارة 
والتشويق. ويمكن تحقيق ذلك عبر عدة أساليد، منهاا أن يسابق المرشاح فاش الحاديث 



 6 

بعاا  مااان مؤيديااه الباااارزين، وياحبااذا لاااو شااارا فاااش ذلااك بعااا  ماان رماااوز ووجهااااة 
ا بعاا  مان الشخصاايات العاماة المعروفااة علاى المسااتوه الاوانش، مثاال الادائرة، وأيضا

وكااذلك الشخصاايات  -ماان غياار رقااالة ال اال-الكتاااب والصااحفيين والفنااانين الجااادين 
اإلعالمياااة ورجاااال السياساااة وعلمااااة الااادين والريااااايين. ويستحسااان لاااو أمكااان لمااادير 

ى تااأتش مساااهماتهم الحملااة االنتخابيااة أن ينصااح المتحاادرين بمااا هااو متوفااع ماانهم، حتاا
فااش إاااار االسااتراتيجية العامااة للحملااة االنتخابيااة، و حيااث يكااون حااديث المرشااح فااش 
نهاياااة الماااؤتمر تتويجاااا لالحتفالياااة. وال باااأ  مااان أن ياااتم ترتياااد عملياااة توجياااه أسااائلة 
معينة للمرشح لمساعدته على ارح آرائه، كما يكون مان المفياد تن ايم الهتافاات أرنااة 

 دف إرارة حما  الحضور.سير المؤتمر به

 أساليب االتصاا خالتعبئة غير المباشرة 

هش تلك األساليد التش يتم فيها االتصال بين المرشح والناخبين عن بعد ودون لقاة مباشر بينهم. 
مثااال المطبوعاااات والملصاااقات والالفتاااات. وكلماااا نجاااح المرشاااح فاااش أدخات تقليديىىىة وتشااامل هاااذه األسااااليد 
التقليديااة بطريقااة مبتكاارة، كلمااا اسااتطاا الوصااول إلااى عقااول وفلااوب الناااخبين غياار  اسااتخدام هااذه األدوات

 المرتبطين بمراكز الثقل االنتخابية.

وتتساام بااأن تكلفتهااا متوسااطة، وهناااا منهااا أشااكال وأحجااام متنوعااة تختلااف  الالفتىىات: .1
 كااذلك فااش أساااليد تعليقهااا، بمااا يتاايح اسااتخدامها فااش موافااع متنوعااة. وعلااى لجنااة إدارة
الحملة االنتخابية انتقاة موافع تعليق الالفتات بما يحقق أكبر عائد من ورائها، خاصة 

 فش األسواق والشوارا والميادين الرئيسية وأمام المساجد الرئيسية والكنائ . 

وال تعد الالفتاة أداة مناسابة لتقاديم رساالة سياساية أو انتخابياة تتصال بمضامون الحملاة 
ر دورهاا عاادة علاى التعريان بالمرشاح، اسامه ورمازه. ومذا نجاح االنتخابية، ومنما يقتص

المرشح فش إفناا بع  أهالش الدائرة من ذوي النفوذ فش إعالن تأييادهم للمرشاح، فاين 
واع ذلك على الالفتة يكون مفيدا. أيضاا، فيناه إذا نجاح المرشاح فاش بلاورة وتلخاي، 

ارات الجديادة والجذاباة، فيناه حملته االنتخابية فش شعار واحد أو عدد محدود من الشاع
 يمكن كتابتها على الالفتة. 
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وهااش أكثاار تكلفااة ماان الالفتااات، حيااث تواااع الالفتااة علااى بوابااة كبياارة ماان  البدابىىات: .2
الفراشاااة التاااش ت ااال فاااش مكانهاااا حتاااى نهاياااة الحملاااة االنتخابياااة، ويجاااد االفتصااااد فاااش 

المرشااح بتأييااد كبياار، اسااتخدام هااذا األساالوب وفصااره علااى األماااكن التااش يتمتااع فيهااا 
بحيث تكون إفامتهاا هنااا دلايال علاى حسام النااخبين مان أهاالش هاذه المنطقاة لماوففهم 
المؤيااااد للمرشااااح، األماااار الااااذي ياااانعك  فااااش اسااااتعدادهم لحمايااااة بوابتااااه الموجااااودة فااااش 
منطقااتهم، حيااث أن البوابااات، مثاال الالفتااات، عاااادة مااا تتعاارض للتخريااد ماان جاناااد 

 فسين.أنصار المرشحين المنا

هش وسيلة محدودة التكلفة، ويمكان بساهولة تعاوي  ماا يتعارض للتخرياد الملصقات:  .3
منهاااا. وأهااام ماااا يجاااد أن تتسااام باااه هاااو الحجااام المناساااد، وفصااار الرساااالة االنتخابياااة 

 المكتو ة عليها، وسهولة فراةتها من على بعد مسافة مناسبة. 

م توزيعها على أعداد كبيرة هش تشمل اائفة كبيرة من المطبوعات التش يت المنشدرات: .4
من المواانين، ليقرأها أو يستخدمها كل مناه بشاكل شخصاش. وفاد ياره المرشاح إعاداد 
منشااور يضاام برنامجااه االنتخااابش بدرجااة ماان التفصاايل، كمااا يمكاان توزيااع مطبوعااات 
صااااغيرة الحجاااام تتضاااامن التعرياااان بالمرشااااح، بمااااا فااااش ذلااااك المطبوعااااات التااااش يمكاااان 

ثاااال النتيجااااة أو جاااادول دوري كاااارة القاااادم أو أرفااااام تليفونااااات للمااااواانين اسااااتخدامها، م
الخاااادمات العامااااة والطااااوارئ، وهكااااذا. ويمكاااان االسااااتعانة باااابع  أصااااحاب األعمااااال 
ومقاااادمش الخاااادمات المحليااااين، مثاااال المحااااالت والعيااااادات والصاااايدليات، لتوزيااااع هااااذه 

ناااواا المطبوعاااات علاااى ز اااائنهم. وفاااش هاااذا الساااياق أيضاااا يمكااان للمرشاااح اللجاااوة إلاااى أ
مبتكااارة مااان  المطبوعاااات ، مثااال كراساااات المااادار  التاااش يجاااري توزيعهاااا علاااى أافاااال 
الدائرة، خاصة الفقراة مانهم، أو األجنادات الصاغيرة، أو أفاالم الحبار الجااف منخفضاة 

 التكلفة مطبوا عليها اسم المرشح ورمزه.

إرسااال مااواد الدعايااة مثاال  أدخات مسىىتحد ةوتشاامل أساااليد االتصااال والتعبئااة غياار المباشاارة أيضااا 
بالبريد العادي ورسائل البريد األلكترونش ومنشاة موفع على شبكة اإلنترنر والرسائل القصيرة علاى الهواتاف 
الجوالة. ويمكن أن يكون للرسائل البريدية أرر كبير على الناخبين العاديين الذين عادة ما ال يتلقون رسائل 

ئل مان المرشاح نوعاا مان االهتماام الخااص، لاذلك يستحسان لاو فاام بالبريد، والذين فد يارون فاش تلقاش الرساا
المرشح بتوفيع هذه الرسائل بنفساه، كماا يستحسان تجناد اإلفارا  فاش اساتخدامها حتاى ال تفقاد سامة التمياز 
والخصوصية واالهتمام الخاص التش تثيرها لده متلقيها. أما رسائل البريد األلكترونش فينها يمكن أن تكون 

لتواصال ماع الشاباب، وفاش التأكياد علاى فادرة المرشاح علاى التواصال معهام، وفاش محار اة الفكارة مهمة فاش ا
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السائدة عند الشباب حول المرشحين العجائز غير المواكبين للعصر. ويمكن أن ترفق بهذه الرساائل بعا  
ة الفيااديو باارامج الحاسااد ا لااش وأشااراة الفيااديو التااش تعاارف بالمرشااح وأنشااطته، كمااا يمكاان اسااتبدال أشاارا

باالسطوانات المدمجة بسبد فلة تكلفتها، والمرونة التش تتيحها. وال يضر إرساال رساائل المحماول القصايرة 
ألعداد كبيرة من الشباب، بما فيهم من خارج سكان الدائرة ألنه سوف يكون من الصعد التمييز بين أبنااة 

ى شبكة اإلنترنر فين عليه أن يعلن عن عنوانه الدائرة وغيرهم فش هذا المجال. ومذا أنشأ المرشح موفعا عل
على أوسع نطاق ممكن. كذلك يمكن اللجوة للرسائل القصيرة عبار التليفاون المحماول، علاى أن يراعاى فاش 

 الرسالة االختصار والواوح.

وفش مكانة متوسطة بين األساليد التقليدية والمستحدرة لالتصال والتعبئة غير المباشرة تقع وسائل 
م الجمااااهيري، مااان ناااوا الصاااحافة المحلياااة والقومياااة واإلذاعاااة والتليفزياااون. ويتااارا ال هاااور فاااش هاااذه اإلعاااال

الوسااائل انطباعااا لااده الناااخبين بأهميااة المرشااح والتقاادير الااذي يلقاااه واالحتاارام والنفااوذ الااذي يتمتااع بهمااا. 
ة للصااحافة، التااش مااع ويمكاان للمرشااح وماادير حملتااه إرسااال بعاا  التقااارير المهمااة عاان الحملااة االنتخابياا

تكاررهاااا وانتشاااارها والمنافساااة بينهاااا  تكاااون مساااتعدة لنشااار ماااواد كاااان مااان الصاااعد نشااارها فاااش زمااان ساااابق. 
ولل هااور فااش التليفزيااون أراار كبياار يسااتحق أن يبااذل المرشااح وماادير حملتااه جهاادا خاصااا لتاادبيره. وفااش كاال 

التليفزيااون عباار إعااادة ابااع وتوزيااع األحااوال فااين يمكاان مضاااعفة أراار النشاار فااش الصااحافة أو ال هااور فااش 
 وعرض نسخ إاافية من المادة المنشورة أو المذاعة.

  ت. الحرص على الظهدر بمظهر القدة:

على المرشح لالنتخابات أن يتجند فش أي مرحلة من مراحلها ال هور بم هر المرشح الضعيف. 
المتارددة فاش تأيياده، وكاذلك الفئاات  وكلما كانر فوة المرشح أكثر واوحا كلما نجح فش جذب تأييد الفئاات

الغيار منتميااة ألي تكااتالت تصااويتية كباره، والتااش تمياال عااادة للتصااوير للمرشاح الااذي يتمتااع بفاارص أكباار 
للفاااوز. فالناخاااد يميااال لتأيياااد مرشاااح ي ناااه فوياااا بماااا فياااه الكفاياااة بحياااث يساااتطيع أن يعاوناااه فيماااا بعاااد فاااش 

قاوق ي نهااا لاه، أماا المرشاح الضاعيف الاذي يساهل علااى الحصاول علاى مكاساد يتمناهاا، أو الادفاا عان ح
المنافسين االعتاداة علاى حقوفاه، أو الاذي ال يساتطيع صايانة حقوفاه تجااه جهاات اإلدارة، فيناه عاادة ماا ال 
يكااون أهااال للفااوز بثقااة الناخااد. ويسااتدعش هااذا بعاا  المالح ااات بالنساابة لمرشااحش المعاراااة الااذين فااد 

ة، فمثال هاذه المضااايقات، وخاصاة إذا عجاز المرشااح عان ال هاور بموفااف يتعرااوا لمضاايقات جهااة اإلدار 
فوي تجاهها، يمكن أن تساهم فش إاعاف فرصه بالفوز، فقد يكسد المرشح تعاااف النااخبين، ولكناه ماع 
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ذلك ال يكسد أصواتهم. فالتعرض للمضايقات من جاند الجهة اإلدارية أو من جاناد مرشاح منااف  فاوي 
ل إيجابش فقط إذا تعامل معه المرشح بأسلوب فوي يعيد له حقوفه، أو يمنع الجهات ممكن تحويله إلى عام

المعادية له من تكرار سلوكها السلبش تجاهه، أو على األفال إذا تصارف إزاة المضاايقات بطريقاة تحفا  لاه 
ثلنا ، كرامته واحترامه. فالتعرض لالاطهاد فد يخلق تعااف الناخبين  مع واحد منا يتعرض للمضايقات م

أما مواجهته لها بقوة وفعالية فينها تكسبه احترام وتقدير الناخبين للمرشح باعتباره  واحد منا ولكنه فوي بماا 
 فيه الكفاية لحماية حقوفه، ويمكنه مساعدتنا على حماية حقوفنا . 

إاهااار وعلاى المرشاح أن يختاار األساالوب المناساد إلاهاار فوتااه مان باين أسااليد عدياادة، فايمكن للمرشاح 
فوته عبر إاهار فدرته المالية الكبيرة، أو عبر إاهاار العادد الكبيار مان األنصاار الاذين يلتفاون مان حولاه، 
أو عبر المسيرات الكبيارة، الراجلاة أو الراكباة، المؤيادة لاه، أو عبار إاهاار صاالته المتشاعبة والقوياة برجاال 

المساااتوه المحلاااش والقاااومش، أو مااان خاااالل اإلدارة، أو بالشخصااايات العاماااة فاااش المجااااالت المختلفاااة علاااى 
ال هور فش وسائل اإلعالم المحلية أو القومية. ويمثل الم هر العام للمرشح، خاصاة ملبساه، أحاد األدوات 
التش يمكن اساتخدامها إلاهاار فاوة المرشاح، وعلياه فاش هاذا المجاال أن يراعاش المساتوه االجتمااعش الساائد 

ات الناااخبين، كمااا عليااه أن يراعااش االنسااجام العااام بااين محتااوه دعايتااه فااش الاادائرة التااش يترشااح فيهااا واتجاهاا
االنتخابيااة والرسااالة األساسااية التااش تقااوم عليهااا، و ااين م هااره الشخصااش. و صاافة عامااة لااي  ماان المفيااد 

 للمرشح أن يبدو فش م هر عام غير مرتد، كما عليه أن يتجند المبالغة فش التأنق. 

 

 رة ممكنةتقديم المرشح في أفضل صد ث. 
بااالطبع فااين تحديااد الفئااات المطلااوب الفااوز بأصااواتها، والصااورة المناساابة التااش يجااد تقااديمها عاان 
المرشح، هش مهمة المرشح وفريق إدارة حملته االنتخابياة. ولكان علاى سابيل االسترشااد يمكان تقاديم بعا  

اريااق مراكااز الثقاال  التصااورات ذات الصاالة. فالناااخبون المحتملااون الااذين يمكاان الوصااول إلاايهم عاان غياار
 االنتخابش الرئيسية يتوزعون عادة بين عدد من الفئات أهمها: 

أر ااب األساار ماان المهنيااين والمااوافين وأصااحاب األعمااال الحاارة، والااذين عااادة مااا  .1
يكونااوا ماان متوسااطش أو كبااار الساان. وعااادة مااا يهااتم المنتمااين لهااذه الفئااة بقضااايا 
عدم التناسد بين الدخول واألسعار، والمشكالت مع الضرائد وأجهازة اإلدارة لمان 

الرعاياة الصاحية، والقلاق علاى  كان منهم من أصاحاب األعماال الحارة، ومشاكالت
المساتقبل المهنااش والااوايفش ألبنااائهم ماان الشاباب، ومشااكلة تااأخر زواج بناااتهم ماان 
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الفتيات، والقضايا األخالفية المرتبطة باحتماالت انحراف الشباب، و نوعية الفنون 
المقدمااااة فااااش وسااااائل اإلعااااالم. الساااامة العامااااة للمنتمااااين لهااااذه الفئااااة هااااش الميااااول 

ويجااد علااى المرشااح الااذي يختااار التوجااه لهاام تقااديم نفسااه فااش صااورة المحاف ااة، 
 تتناسد وميولهم.

الساايدات ماان ر اااات األساار، وماان فاااش حكمهاام ماان الفتياااات غياار الطالبااات وغيااار  .2
العامالت. وال تختلف اهتمامات المنتمين لهذه الفئاة كثيارا عان الفئاة الساابقة، ر ماا 

ر زواج الفتيات، باإلاافة إلى القضايا باستثناة االهتمام الزائد بمشكالت مثل تأخ
الخاصاااة باااالمرأة المعيلاااة، ومعاشاااات الضااامان االجتمااااعش لر اااات األسااار التاااش ال 
يوجاااد لهاااا عائااال مااان الرجاااال. ور ماااا كاااان الفاااوز بتأيياااد المنتماااين لهاااذه الفئاااة مااان 
المهمات الصعبة على المرشحين من الرجال، ولكنه فاد يكاون ميسارا لمرشاحة مان 

التااااش عليهااااا فااااش هااااذه الحالااااة أن تصاااايغ خطابهااااا االنتخااااابش بطريقااااة الساااايدات، و 
تتناسااد مااع ميااولهن واحتياجاااتهن، والتااش يمكاان تلخيصااها فااش إاهااار التعااااف، 

 والتأكيد على الخبرات والخلفيات المشتركة فش مواجهة الحاجة والتغلد عليها. 

ا تشااااغلهم الشاااباب مااان العااااملين أو الطااااالب أو حاااديثش التخااارج، والااااذين عاااادة مااا .3
المشكالت التش تواجه الشباب، مثل إيجاد فرصاة عمال و نااة أسارة جديادة. السامة 
العامة للشباب فش هذه الفئة هش الديناميكية واالستعداد للتحم ، ومن بين الفئات 
الااثالث فااين المنتمااين لهااذه الفئااة هاام األكثاار تحااررا، ومن فااش إاااار الميااول العامااة 

 لمصري.المحاف ة المميزة للمجتمع ا

وللمرشح وفريق فيادة حملته االنتخابية أن يقرروا أي من هذه الفئات يمكن للتركيز عليها أن يعاود 
 على المرشح بأكبر عدد ممكن من األصوات. 

كما جرت اإلشارة إليه فبل ذلك، فين شيوا اسم المرشح وصورته هش المهمة رفم واحد فاش الحملاة 
الفوز. فكلما استطاا عدد أكبر من الناخبين فش الدائرة التعارف علاى  االنتخابية والخطوة األولى فش اريق

اسم المرشح وتذكره باعتبار مرشحا لمجل  الشعد فش الدائرة، كلما زادت فرصته فش الفوز بأصواتهم. من 
هنا تأتش أهمية اإللحاح كأسلوب مهام للدعاياة االنتخابياة. فكلماا صاادف الناخاد اسام المرشاح بتاواتر أكثار 

ا تعلق اسمه بذهنه، وزادت فرصة حصاوله علاى صاوته إذا ذهاد لا دالة بصاوته ياوم االفتاراا. فالعقال كلم
البشري يعمل بطريقة الخروج باستنتاجات من مقدمات معينة، حتاى لاو لام توجاد صالة مباشارة باين المقدماة 

رشااح و ااين نفااوذه والنتيجااة، وماان ذلااك وجااود مياال لااده الناخااد للمطابقااة بااين تكاارار اهااور وترديااد اساام الم
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وفوته االنتخابية وفرصه فش الفوز. و النسبة للناخد الوسطش، أي الذي يتشابه سلوكه االنتخابش مع أغلد 
الناخبين ا خارين، فيناه يميال للخاروج باساتنتاجات عان أهمياه المرشاح ونفاوذه وفرصاه فاش الفاوز مان تاواتر 

بااؤ بح ااوم المرشااح فااش الفااوز، والشااائعة فااش التعاارض الساام المرشااح. وتاارتبط أهميااة هااذه الطريقااة فااش التن
أوساااا  النااااخبين، بميااال آخااار لاااديهم بالتصاااوير للمرشاااح الاااذي ي ناااه صااااحد الفرصاااة األكبااار فاااش الفاااوز. 
فأغلد الناخبين يسعون لتجند إهدار أصواتهم، كما أنهم يشعرون بارتياح إذا وجدوا نفسهم فش النهاياة فاش 

 شعور بفضل المساهمة فش تحقيق النصر. صف المنتصرين، بما يتيح لهم الفرصة لل

غياار أن مجاارد اإللحاااح فااش التعرياان بالمرشااح ال يكااون دائمااا كافيااا للفااوز باألصااوات األفاال تااأررا 
بمراكاااز الثقااال االنتخابياااة التقليدياااة، فتردياااد اسااام المرشاااح يجاااد أن يااارتبط برساااالة ترسااام صاااورة معيناااة عااان 

من الفئات التش تم التعرض لها سابقا أو غيرهاا مان الفئاات المرشح بحيث تكون أكثر تأريرا فش فئة محددة 
التااش يقاارر فريااق إدارة الحملااة االنتخابيااة التركيااز عليهااا، وهااو مااا يجااد أن ياانعك  فااش الشااعارات التااش يااتم 

 كتابتها على الالفتات والملصقات وترديدها فش المسيرات والمؤتمرات. 

و النسبة لكافة الفئات المشار إليها سابقا فينه فد يكون من المفيد للمرشح أن يقدم نفسه فش صاورة 
رب األسرة المسئول والناجح فش تر ياة أبنائاه. ويمكان للمرشاح أن يساتدعش بعضاا مان حياتاه الخاصاة، باال 

االنتخابياة، للتأكياد  ترخ،، فش أحاديثه، وأن يصحد معه أبنائه، خاصة من الذكور، للمشاركة فش حملته
علاااى وااااعه كااارب أسااارة نااااجح، وهاااو نفااا  ماااا يمكااان للمرشاااحة مااان النسااااة أن تقاااوم بهاااا، ومن كاااان لهاااا 
باإلاافة إلى ذلك أن تستعين ببناتها من اإلناث فش الحملة االنتخابية. وفش كل األحوال، فينه يجد علاى 

راة بم هارهم أو ملبساهم، فالقاعادة الذهبياة هاش أبناة و نات المرشحين أن يتجنبوا استفزاز الناخبين مان الفقا
أن الناخااد ماان هااذه الفئااات يمياال للتصااوير  لواحااد ناااجح منااا ، ولااي  لمرشااح ينتمااش فااش مسااتوه معيشااته 

 ورقافته وم هره لفئة اجتماعية شديدة الثراة ومعزولة. 

ور طهاا ويحتل التعرض المتكرر لصورة المرشح حتى الوصاول إلاى مساتوه التعارف علاى الصاورة 
باساام صاااحبها، أهميااة أفاال ماان التعاارض لالساام وتااذكره. فاألهميااة التااش تحتلهااا صااورة المرشااح فااش الدعايااة 
االنتخابية هش ااهرة حديثة نسبيا، وترجع أساساا إلاى شايوا التليفزياون كاأداة ل عاالم الجمااهيري. أماا فبال 

فيمة فريبة منها فش التأرير على اتجاهات  ذلك، فين الصورة الفوتوغرافية لم تكن لها القيمة نفسها، أو حتى
التصوير. و التالش فين أرر الصورة فش الحملة االنتخابية يرتبط أساساا بالصاورة المتحركاة، ون ارا للطريقاة 
التش تجري بها انتخابات مجل  الشعد فش مصر، ون را لمستوه تطور وسائل اإلعاالم الجمااهيري فيهاا، 
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لمرئااش سااوه بادور محاادود جاادا فاش الحمااالت االنتخابيااة، فاين التعاارف علااى بماا ال يساامح لوسااائل اإلعاالم ا
 اسم المرشح يمثل أهمية تزيد كثيرا على أهمية التعرف على صورته. 

ومع هذا فين الصورة الفوتوغرافية ي ل لهاا أرارا مهماا ال يجاد تجاهلاه، فكلماا ارتابط االسام بصاورة 
ذاكرة، فالصااورة تعطااش االساام أبعااادا إاااافية تساااهم فااش تجسااده، كلمااا ساااعد ذلااك علااى تثبياار االساام فااش الاا

تثبيته. وفش مجتمع اإلعالم الجماهيري، خاصة التليفزيونش، الذي نعيش فيه، فلر فدرة الفرد على التعامال 
مع اواهر مجردة، وزادت حاجته لر ط معارفه واتجاهاته بصاورة محاددة، وهاو ماا تاوفره لاه صاورة المرشاح. 

ح تعطااش للناخاااد فرصااة الشاااعور باأللفااة تجاهااه، كماااا تساااعده علاااى نقاال إحساساااه فمشاااهدة صااورة المرشااا
بالمرشح من مرحلة التجريد، التش يصلها من التعرف على االسم والشعارات السياساية، إلاى مرحلاة العياانش 

 المحدد المرتبط بالصورة. 

مااا باادا المرشااح وماان المهاام أن ت قاادم للمرشااح صااورة تخااااد تفضاايالت وميااول أغلااد الناااخبين. وكل
فش صورته فش متوسط العمر، عليه عالمات الحيوية والصحة، بال مبالغة أو تزيد، وكذلك عالمات الوفار 
واالحترام، كلما زاد ذلك من فرصاة التاأرير اإليجاابش للصاورة علاى النااخبين. ولتعاوي  أرار غيااب الصاورة 

ى، فينااه ماان المهاام إااافاة بعاا  ساامات المتحركااة القااادرة علااى تحقيااق التفاعاال مااع الجمهااور بدرجااة أعلاا
الحركااة علااى الصااورة المعتماادة لنشاارها فااش الاادائرة للمرشااح، فالصااورة الجانبيااة أو شاابه الجانبيااة تتاارا تااأريرا 
أفضل من الصورة بالمواجهة، كما أنهاا تسااعد علاى إخفااة بعا  عياوب الوجاه، التاش يمكان أن يكاون لهاا 

عدة عامة فينه من المفضل اختيار صورة المرشح التش ت هار فيهاا أررا سلبيا على اتجاهات الناخبين. وكقا
 عيوب الوجه بأفل فدر ممكن. 

وكلما كان ذلك ممكنا، فين تقديم صورة متحركة، مسجلة على شرائط الفيديو أو اسطوانات مدمجة 
جااة للمرشاح يمكاان أن يكااون مفياادا فااش زياادة فرصااه فااش الفااوز. وتعااد الصاور المسااجلة علااى اسااطوانات مدم

حااال مناساابا فلياال التكلفااة، خاصااة فااش الاادوائر الحضاارية التااش يشاايع فيهااا اسااتخدام أجهاازة الحاسااد ا لااش 
 15إلااى  10الشخصااش فااش المنااازل. ويمكاان للمرشااح أن يسااجل علااى هااذه االسااطوانات حااديثا فصاايرا، ماان 
ات ماان أنشااطة دفيقااة، يشاارح فيااه برنااامج االنتخااابش. كمااا يمكاان لااه أن يضاامن االسااطوانة المدمجااة مقتطفاا

مصااورة لااه، مثاال حديثااه أو مشاااركته فااش مناساابات مختلفااة، ولقاةاتااه مااع شخصاايات عامااة مهمااة تح ااى 
بااااالحترام، أو ماااع بعااا  الريااااايين أو نجاااوم الفااان واإلعاااالم، خاصاااة إذا كاااان يركاااز علاااى التوجاااه لفئاااة 

 الشباب. 
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فئاات الحديثاة، خاصاة مان ويمكن ألسلوب توزيع االسطوانات المدمجة أن يلقى تقديرا من جاند ال
الشااااباب، األكثاااار سااااأما ماااان السياسااااة واألساااااليد السياسااااية بمعناهااااا التقلياااادي، واألكثاااار اسااااتخداما ألجهاااازة 
الحاسد ا لش. وحسد الطبيعة االجتماعية للدائرة، فين للمرشح أو مدير حملتاه االنتخابياة أن يختاار اام 

ة مادة فيلمية تسهل نقل رسالته السياسية، فعلاى سابيل مواد إاافية لالسطوانة المدمجة، فيمكنه مثال إااف
المثااال يمكاان إاااافة مااواد تتعلااق بالنهضااة االفتصااادية فااش بلااد مثاال ماليزيااا، لتسااهيل نقاال تصااوره عاان نااوا 
التنمية االفتصادية التش يسعى لتحقيقها فش مصر، أو ماادة فيلمياة عان فلساطين أو العاراق، إذا كانار هاذه 

 كزية فش رسالته السياسية أوحملته االنتخابية. القضايا ذات فيمة مر 

وفد يكاون مان المفياد تضامين االساطوانة المدمجاة رساالة خاصاة للشاباب وأبنااة الطبقاات الوساطى 
يؤكااد لهاام المرشااح فيهااا إدراكااه لمشااكالتهم، ولألسااباب التااش تجعلهاام يمتنعااون عاان المشاااركة بصااوتهم فااش 

صاااوير، بطريقاااة مهذباااة تخاااااد العقااال والقلاااد، و عيااادا عااان االنتخاباااات، ويساااتحثهم علاااى المشااااركة بالت
الشعارات المستهلكة، ويجد على مدير الحملة االنتخابية إيالة عناية خاصة إلعداد مثل هذه الرساائل لماا 

 يمكن أن يكون لها من أرر سلبيش أو إيجابش اعتمادا على محتواها والطريقة التش يجري إعدادها بها. 

ار للحديث عان الصاورة فاش االنتخاباات، فيناه إذا اساتطاا المرشاح تادبير فرصاة وأخيرا، فينه استمر 
ال هور فش لقاة تليفزيونش فين عليه أال يضيعها. ويمكن السعش لده القنوات المحلية، أو الخاصة لتحقياق 
هاااذا الغااارض. فااايذا تحقاااق ذلاااك للمرشاااح، فاااين علياااه أن يساااتعد جيااادا لتحقياااق االساااتفادة القصاااوه مااان هاااذه 

صة، عبر دراسة القضاية التاش مطلو اا مناه التحادث فيهاا، وتعزياز آرائاه بالبياناات الصاحيحة، وصاياغة الفر 
 آرائه بطريقة مباشرة و سيطة فابلة للفهم من جاند أغلد المشاهدين، ولكن من دون ابتذال.

 جدخا يدضح طبيعة الدائرة 

 تقسيمات أخره  1منطقة  المنطقة 

 إجمالش عدد السكان . -
 المسجلين بالكشوف االنتخابيةأجمالش  -
 أجمالش عدد من أدلى بأصواتهم فش أخر انتخابات  -
 رجال  -
 نساة -
 المنافسين -
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 أهم فيادات الرأي  -
   عائال ت او روابط  ، أهم تجمع لكتل تصويتية -
 أهم الحلفاة -
 اشد الخصوم   المنافسين    -
 المساعدين  -
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 متابعة تطدر التأييد الذو يلقاه المرشح.جدخا 4
عدد األصوات  الشياخة

 اإلجمالية
حجم النفوذ االنتخابش  األشخاص ذوي النفوذ

 )باألصوات(

موففهم االنتخابش 
)من هو المرشح 

 الذي يميلون لتأييده(

األصوات الوافعة خارج 
نطاق نفوذ الشخصيات 

 المؤررة

حجم التأييد 
لمرشحنا من 
 األصوات الحرة
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 .جدخا حضدر السادة النا بيم بمقر لعنة          رقم         .5

    200انتخابات معلس .....    /       /    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 اااارين  :     اسم الماااااااادوب :                        عدد االصوات الكاملة للجنة :                             . عدد الحاااااااااااااااا

                        . 

mailto:ncw@ncwegypt.com


                                                                             
    

 للمرأة ىالمجلس القوم جمهورية مصر العربية 
 

             

    37603508ncw@ncwegypt.commail: -e، فاكس:  37603529 – 37603518تليفون :  -المهندسين   –شارع محمد محمود 15

 (2013ديسمرب  15-13)القاهرة: فندق تريومف للقوات املسلحة، ش اخلليفة املأمون، ، املعسكر األول، برانمج الدعم الفىن للمرشحات

 

 

 .نمدذج تصديت في انتخابات سابقة6

رقم 
 الصندخق 

العدلة عدد االصدات في 
 االخلي

العدلة عدد االصدات في 
 الثانية

اجمالي عدد 
 النا بيم

االصدات 
 الصحيحة

االصدات 
 الباطلة

 المصدتدن 

العد
 د

النس
 بة

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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9        

10        

11        

12        

13        

        المعمدع
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