
1 

 

 إىل املرتشحني مع التحية .. العالقة مع الناخبني
 2022سبتمبر  25خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 من مجموعة بين من يختار الذي الشخص هو العربية اللغة في الناخب

 وفي المصطلح وفي .بعناية وينتخبها يختارها أن على أفضلها، األمور

 بإعطائه اختاره أي لصالحه، صوّت يعني فالنًا، انتخب فإن االنتخابات

 يقال وعندما ممثّليه، الشّعبُ انتخب أي االنتخاب، في صوته

 بَيْنِ مِنْ واِنْتَقاهُمْ اِخْتارَهُمْ، أنه يعني ذلك فإن نُوَّابَهُ، الشَّعْبُ اِنْتَخَبَ

 .الْمُرَشَّحينَ بقية

 ووده رضاه بطلب المترشح يسعى الذي الجمهور هو آخر بمعنى والناخب

 عملية فهي االنتخابات، في االقتراع يوم بصوته يحظى أن مقابل في

 واحتياجات ومعاناة صوت بإيصال يقوم فالمترشح منفعية، تبادلية

 عن للمترشح صوته يقدم الناخب فإن المقابل وفي للبرلمان، الناخب

 .خاطر طيب

 من ينقص وال يقلل ال وهذا الطرفين، بين األبدية العالقة هي وهذه

 .كذلك هي وإنما بشيء، االنتخابية العملية

 فال وأنواع، فرق الناخبين أن وجدنا االنتخابية للعملية دراستنا وأثناء

 االنتخابية، الدائرة في الناخبين كل برضا حظي قد أنه المترشح يعتقد
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 ومجموعات فئات إلى الناخبين بتصنيفالمترشح  يقوم أن يفضل لذلك

 على فإن ذلك وعلى عليه، رضاهم ومدى بالمترشح عالقتهم حسب

 يمثلها وأن عنها الترشح يود التي االنتخابية الدائرة يدرس أن المترشح

 :هي مراحل، ثالث وفق تتم العملية وهذه .البرلمان قبة تحت

 فئات، إلى الناخبين تصنيف :األولى 
 بالمترشح، عالقتهم حسب الناخبين تصنيف :الثانية 
 الناخبين نحو السياسي الحراك كيفية :والثالثة. 

 .األمور هذه على الضوء نلقي أن لنحاول

 الناخبين تصنيف يمكن أنه وجدنا لقد :فئات إلى الناخبين تصنيف أوالً،

 تسهم واحدة نتيجة إلى تؤدي كلها ولكن مختلفة، ومنهجيات بطرق

 :في كبيرة بصورة

 أعمق بشكل الناخبين فهم. 
 ويختصر النفقات يوفر مما فئة كل على االنتخابية الحملة تركيز 

 .والجهد الوقت
 أنهم الناخبين ًيشعر حدة على فئة كل على المترشح حملة ركيزت 

 .المرشح اهتمام مركز

 تلك أبرز من وإنما التصنيفات، كل عن نتحدث أن نستطيع ال هنا ونحن

 :هي التصنيفات،
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 كأن جغرافيًا، القاطنين الناخبين بتقسيم وذلك الجغرافي، لتقسيما .1

 مجمع أو معين شارع في سكنهم أماكن حسب تقسيمهم يتم

 ربما – معين مجمع في يقطنون الناخبين من مجموعة فكل محدد،

 ما خدمات توفير أو المجمع تطوير في ورغبات اهتمامات لهم –

 .اآلخر المجمع عن تختلف
 ذكر،) النوع حسب الناخبين بتقسيم وذلك الديموغرافي، التقسيم .2

 العمل، عن عاطلين مثل) الوظيفة حسب أو العمر، حسب أو ،(أنثى

 حسب التقسيم يتم وعندما .وهكذا ،(إلخ  ..مدير موظف، عامل،

 أهداف أن يجد أن يمكنه المترشح فإن الديموغرافي التقسيم

 وكذلك الناخبات، أهداف عن تختلف وتطلعاتهم الذكور الناخبين

 تختلف الستين عن تزيد أعمارهم فالذين العمرية، الفئة

 مراحل من مرحله فلكل الثالثين، في أعمارهم الذي عن متطلباتهم

 .األخرى عن تختلف وأهداف متطلبات لها الفئات أو العمل

 والتصنيفات، التقسيمات من ومنوعة عديدة اأنواعً هناك أن أشرنا وكما

 التصنيف يختار أن يمكنه انتخابية لحملة مستشار أو مترشح فكل

 يمكن – الحقيقة في – والتي عليها يعمل التي االنتخابية للدائرة األفضل

 .الناخبين ورغبات واحتياجات الدائرة خفايا له تكشف أن

 بين ما يدمج أن المستشار أو للمترشح يمكن األحيان بعض في وربما

 المترشح يعرف أن النهاية في فالهدف األمر، لزم إن ثالثة أو تصنفين
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 البشرية، والنفسيات األمزجة تلك كل يواجه وكيف يواجه ماذا

 يمكنه كيف يعرف أن وإنما فحسب ذلك ليس والرغبات، واالحتياجات

 المجالس أو البرلمان قبة إلى والرغبات االحتياجات تلك كل يوصل أن

 .البلدية

 يمكن فإنه ومجموعات، فئات إلى الناخبين تصنيف يتم وعندما

 أن فيمكن ورغباتها، احتياجاتها حسب فئة كل يخاطب أن للمترشح

 أن يمكن التي الطريقة عن تختلف وأسلوب بطريقة الشباب يكلم

 معهم ويتحدث الموظفين يجالس وعندما المتقاعدين، مع يستخدمها

 أن ينبغي ومحادثته جلوسه فإن األمور في نظرهم وجهات ويسمع

 بالذكاء يعرف ما وهذا وهكذا، العمال، مع وحواراته جلوسه عن تختلف

 .سابق مقال في فيه تحدثنا الذي االجتماعي

 الناخبين تصنيف يتم بعدما وإنما الحد، هذا عند تقف ال العملية حسنٌ،

 عمليات في يتقدم أن والمترشح العمل فريق على ينبغي فإنه فئات، إلى

 بهذا التصنيف من االستفادة يمكن ال إذ أخرى، أعماق إلى التصنيف

 أنه إال بأخرى، أو بطريقة مفيدة عملية ذاته حد في فالتصنيف الشكل،

 صوته يقدم سوف منهم فمن للناخبين، تحليل عملية تتبعها أن يجب

 .الثانية النقطة هي وهذه ؟ ال منهم ومن المترشح مع
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 تصنيف على وبناءً :بالمترشح عالقتهم حسب الناخبين تصنيف ثانيًا،

 وهو اآلخر، العمق إلى ندخل ومحادثتهم، معهم والجلوس الناخبين

 والتصنيفات النواحي بعض من وذلك أخرى، بطريقة الناخبين تصنيف

 يمكن عندئذ المترشح، من واالجتماعي العائلي والقرب الرضا مثل األخرى،

 :كالتالي وهي فئات، عدة إلى الناخبين تقسيم

 للمترشح، ستصوت ما غالبًا التي وهي للمترشح؛ الموالون الناخبون .1

 أفراد أهل وربما واألقارب، األهل مثل اعتبارات، أي عن النظر بغض

 الدعوة إليهم تتوجه أن يجب فهؤالء شاكلهم، ومن العمل فريق

 المترشح بيانات قاعدة في يوضعوا أن ويجب والئهم، لتجديد

 المترشح ودعم المترشح رسائل نقل في جهودهم من لالستفادة

 .االنتخابية الحملة مراحل في
 مترددون ما انوعً وهؤالء المترشحين؛ بين ما المترددون الناخبون .2

 عواطفهم أن ربما أو عنه، نتحدث الذي للمترشح للتصويت

 لذلك اآلخر، والمترشح الفالني المترشح بين ما متشتتة ورغباتهم

 لجذبهم الجهد بعض يبذلوا أن العمل وفريق المترشح على فإن

 بين ما المترددين هؤالء أن الدراسات بعض وتشير .وإقناعهم

 نائبهم عن رضاهم لعدم المرحلة هذه بلغوا عادة هم المترشحين

 .كان مترشح بأي اقتناعهم عدم أو السابق،
 المنافس، للمترشح يصوتون عادة وهؤالء المؤيدين؛ غير الناخبون .3

 من الكثير تضيع أال االنتخابية والحملة المترشح على فإن لذلك
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 عزموا قد فهم الفئة، هذه إلى الحملة أنشطة توجيه في الوقت

 وإنما األولى المجموعة مثل فهؤالء المنافس، المترشح مع أمرهم

 عن استمالتهم يمكن وإنما يُهملوا أال يجب أنه إال المنافس، مع

 وربما االنتخابي المقر زيارة إلى ودعوتهم لهم الود إظهار طريق

 .االنتخابي بالبرنامج إقناعهم

 فعملية التصنيف، كان طريقة وبأي يتم، أن يجب العمل هذا كل

 يمكن الوقت نفس وفي الفوائد، من الكثير إلى تؤدي أن يمكن التصنيف

 في المؤثرين الناخبين إلى للوصول الطرق أسهل الطريقة هذه ُتعد أن

 من كبيرة أعداد على يؤثروا أن يمكنهم الذي االنتخابية، الدائرة

 .المرغوب للمترشح – نفس بطيب – بأصواتهم ليدلوا المصوتين

 العمل، بهذا يكترثون ال المترشحين من بها بأس ال أعدادًا أن وجدنا ولكن

 كل وتطرق الدروب، في تتخبط العمل فرق من الكثير أن وجدنا لذلك

 طريق عن سواء األصوات، من حفنة أو واحد صوت أجل من األبواب

 أو المباشر، اللقاء عند المباشرة المحادثة طريق عن أو الهاتفي االتصال

 الدائرة في الموجودة العامة المجالس في الجلوس طريق عن حتى

 بائسة طريقة فهي ثمارها تؤتي ال عادة العمليات وهذه االنتخابية،

 .االنتخابية الدائرة داخل االنتخابي للتحرك

 فإنه كانت مهما فالعملية طبعًا، ال ؟ الحد هذا عند الموضوع ينتهي وهل

 داخل السياسي بالحراك يعرف فيما منها االستفادة يتم أن ينبغي
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 من يستفيد أن العمل وفريق للمترشح يمكن فكيف االنتخابية، الدائرة

 السياسي الحراك كيفية في الناخبين بين والتفريق التصنيف هذا كل

 ؟ االنتخابية الدائرة داخل
 

 لدورات دراستنا في :الناخبين نحو السياسي الحراك كيفية ثالثًا،

 العديد استخدموا المترشحين أن وجدنا السابقة، االنتخابية االستحقاق

 االنتخابية، الدائرة داخل السياسي للحراك واالستراتيجيات الخطط من

  :مثل بعضها، نسرد أن سنحاول

 السياسي، المستوى على والشخصية، العامة العالقات استراتيجية .1
 والبلدية النيابية االنتخابات في المترشحين معظم أن الحظنا فقد

 السياسي التسويق في األسلوب هذا يمارسون البحرين مملكة في

 زيارة أو التلفون عبر المباشر التواصل في تتلخص والتي للمترشح،

 تمتين بهدف والمآتم والمساجد العائلية والتجمعات المجالس

 األفراد مع والجلوس مباشرة الناخبين مع والتواصل العامة العالقات

 االنتخابي البرنامج وعرض معهم والتحدث والعائالت والجماعات

 أفراد إلى والتودد عابرة أحاديث مجرد وإنما منهجية غير بصورة

 سهولة على قائمة الثقافة وهذه .المجالس وتلك التجمع هذه

 .خاصة بصفة والبحريني الخليجي المجتمع في األفراد مع التعامل
 هجومية االستراتيجية هذه وتعتبر السوق، إغراق استراتيجية .2

 .المنافس المترشح يربك مما مفاجئ بشكل تطبيقها عند خاصة
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 وفريق المترشح يقوم أن على أساسية بصوة الطريقة هذه وتعتمد

 خالل المترشح يقوله أن يريد ما كل بإنزال اإلمكان بقدر العمل

 اإلعالم هذا يبدأ وربما إعالمية، وأساليب طرق وبعدة قصيرة فترات

 بفترة – 2022 العام هذا حصل كما – الرسمي الموعد قبل حتى

 ووارد شاردة كل في والتحدث بالتحدث المترشح فيقوم طويلة،

 إن االستراتيجية هذه ولكن .مترشح أنا للناس يقول وكأنه وقضية،

 فإنها المناسبة وبالطريقة المناسب الوقت في تطبيقها يتم لم

 .وإخفاقه المترشح فشل إلى تؤدي أن يمكن
 ال االستراتيجية وهذه السياسي، المنتج على التركيز استراتيجية .3

 تعتمد وإنما – وجماله وطوله شكله – المترشح تسويق على تعتمد

 التي وأدواته وأطروحاته االنتخابي وبرنامجه أفكاره تسويق على

 أن ونعتقد البرلمان، قبة حتى القضايا إدارة في يستخدمها سوف

 المنتج على الناخبين إطالع على كثيرًا تساعد االستراتيجية هذه

 .المترشح يقدمه الذي والمنهجي العملي
 

 ولكن يعمل، أن العمل وفريق للمترشح يمكن أسلوب وبأي طريقة بأي

 بحب) تتم ال العملية وأن وطريقة أسلوب هناك يكون أن المفروض من

 التخطيط، وهي واحدة مظلة تحت يجري هذا كل أن والمهم ،(الغشوم

 تأتي أن أو تستمر أن يمكن ال األمور هذه كل فإن التخطيط غير فمن

 .ثمارها


