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 إىل املرتشحني مع التحية .. هل لديك خطة إعالمية ؟
 2022يوليو  17خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 التلفزيون كاميرا أمام أو الجمهور أمام بوقوفه أنه المترشح يعتقد قد

 لحملته ومخطط خطة وضع مؤنة يكفيه بأخرى أو بصورة والتحدث

 التخطيط ألن المغالطات، من الكثير يشوبه االعتقاد هذا أن إال االنتخابية،

 ويسهم األمور من الكثير يسهل االنتخابية الحملة خالل المستدام

 .للمترشح المنشود الهدف بلوغ في كبيرة بصورة

 فكرة عن تمامًا مغايرة عملية تكون ما عادة اإلعالمية الخطة أن نعتقد إذ

 الخطة أن نجد إذ االنتخابي، المقر في الجماهير أو الكاميرا مأما الوقوف

 العلمية التدابير التخاذ وأساليب منهجية عملية" تعني اإلعالمية

 خالل من بلوغها، المراد اإلعالمية األهداف لتحقيق الالزمة والعملية

 الوسائل بأفضل واستغاللها المتوافرة واإلمكانيات الجهود تنسيق

 من االستفادة وكذلك البشرية الطاقات توظيف طريق عن الممكنة،

 ."واالستدامة الجودة من ممكن قدر بأكبر والتواصل االتصال وسائل

 يجب اإلعالمية الخطة أن وهي مهمة حقيقة إلى يقودنا التعريف وهذا

 غير من أنه نجد إذ للمترشح، العامة للخطة ومكمالً أصيالً اجزءً تكون أن

 الحملة من فترة بعد نفسه المترشح يجد سوف واضحة إعالمية خطة
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 يقول ماذا يعرف أن غير من ويسارًا يمينًا يلتفت سوف أنه االنتخابية

 في عقلها تتعب أن أو تسأل أن تريد ال – عادة – فالجماهير يقول، وكيف

 الصحيحة اإلجابات لها تقدم أن كمترشح منك تريد وإنما التفكير،

 يريدون ما لهم تقدم أن كمترشح عليك لذلك تسأل، أن غير من والمريحة

 المضافة القيمة ويكتشفوا ليسمعوك االنتخابي المقر الى أتوا فهم

 ولماذا ؟ البلدي المجلس أو البرلمان تدخل بعدما لهم ستقدمها التي

  ؟أفضل أنت لماذا ؟ لك المنافس الشخص وليس أنت بترشيحك يقومون

 لدى اإلعالمية الخطة في تتضمن أن يجب األسئلة وهذه األمور هذه كل

 بمكان األهمية ذات األمور من اإلعالمية الخطة فإن لذلك المترشح،

 بصياغة يقوم أن ذلك بعد يمكنه األهمية تلك على وبناء للمترشح،

 .الخطة تتضمن أن يجب التي اإلعالمية الرسالة
 

 ؟ اإلعالمية والخطة البرنامج من المترشح يستفيد ماذا

 لوضع الرئيسي السبب وربما المترشح أهداف أولويات من أن نعرف

 البلدي، المجلس أو البرلمان في بمقعد المترشح يحظى أن إعالمي برنامج

 حتى أنه إال خالله، من ينطلق الذي األول والسبب األول الهدف هو فهذا

 أدواته من يتمكن أن المترشح على فإن األكبر الهدف هذا يتحقق

 من والذي التنفيذ، وسهل سلسل إعالمي برنامج وضع خالل من اإلعالمية

 المقعد يمتلك تجعله أن يمكن مرحلية أهداف عدة يحقق أن يمكن خالله

 .البلدي المقعد أو البرلماني
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 نضع أجلها من التي الرئيسية األسباب من هي المرحلية األهداف أن ونجد

 وهو النهائي الهدف فإن تحققت إن األهداف هذه إن إذ إعالمية، خطة

 يتحقق، أن يمكن البلدي المجلس أو البرلمان في سواء مقعد إلى الوصول

 .النهائي الهدف نبلغ لن فلربما المرحلية األهداف هذه غير فمن

 :هي إعالمية خطة وضع إلى تدعونا التي األهداف أو واألسباب

 نفسه المجتمع من يأتي المترشح أن نعلم نحن :بالمترشح الناس تعريف

 ولكن المجتمع، عن بغريب ليس أنه يعني وهذا ألجله، يترشح سوف الذي

 نهاية ليس أنه إال قيمة له كان وإن األمر هذا فإن االنتخابات في

 المنطقة مجالس يؤم أن المهم من – المجتمع ابن – فالمترشح المطاف،

 كلما كلمات ببضع ويعلق أسبوعية أو يومية بصورة ذلك كان سواء

 تلك ومثل وأحزانهم، أفراحهم المجتمع أفراد يشارك وأن معهم، جلس

 في وخاصة بكافٍ ليس ذلك أن إال المجتمع، أفراد من تقربه التي األفعال

 المترشح، هذا هو من يعرفوا أن يريدون فالناخبون الواعية، المجتمعات

 أو البرلمان في يمثلهم أن سيستطيع وهل أفكاره، وما شخصيته، وما

 ؟ سيخذلهم أنه أم المقعد ذلك إلى أوصلوه إن البلدي المجلس

 بكل الناس من المترشح يقرب أن يمكنه المحكم اإلعالمي فالبرنامج

 فحسب ذلك ليس وطموحاته، أفكاره وعلى عليه يتعرفوا حتى بساطة

 ومدى المترشح هذا حقيقة يظهر أن يمكن اإلعالمي البرنامج وإنما

 ومشاكل ومشاكلها عنها بالنيابة سيترشح التي بالمنطقة معرفته
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 بالتحديد هو يمكنه وهل ومعاناتهم، وأعبائهم واحتياجاتهم أبنائها،

 أي وإلى يقصده، الذي المكان إلى والمشاكل الهموم هذه كل ينقل أن

 كل بتوصيل سيقوم بأنه نفسه على اتعهدً يكتب أن مستعد هو مدى

 .البلدي المجلس أو البرلمانية القبة إلى االنتخابية المنطقة تريده ما

 وليس هو لماذا :المهم السؤال عن تجيب أن يمكنها اإلعالمية فالخطة

 المترشح هذا نقدم أن الناخبين نحن علينا يجب لماذا بمعنى، ؟ خصمه

 من العديد وربما التساؤل هذا على اإلجابة أن الواضح ومن ؟ غيره على

 البرنامج خالل من عليها اإلجابة تتم أن يمكن المتعلقة التساؤالت

 .اإلعالمي
 

 يُمّكن أن اإلعالمي البرنامج مهام من :االنتخابي البرنامج على التعرف

 على تنشر التي تلك سواء للمترشح، االنتخابي البرنامج يقرؤوا أن الناخبين

  .صورها بجميع االجتماعي التواصل وسائل أو ورق

 أو الخطة عن عبارة هو – سابق مقال في أشرنا كما – االنتخابي والبرنامج

 وخطته ينشد الذي المقعد لبلوغ المترشح يضعه الذي العمل برنامج

 والمشاريع األهداف خالله من واضحة تكون ما عادة التي المستقبلية

 إيصال أجل من ذلك كل المنصب، توليه فترة أثناء إلنجازها يسعى التي

 لتقوم التنفيذية الجهات إلى معاناته أو حاجته أو الناخب صوت

 خالل من أنه المعروف ومن رضاه، وطلب الناخب راحة أجل من بتنفيذها

 من عليه الناخبون يُطلع أن بعد المترشح يكسب االنتخابي البرنامج هذا
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 الذي المقعد وبالتالي ورضاهم، أصواتهم على اإلعالمي برنامجه خالل

 .فيه يرغب

 وسائل أو ورق خالل من إال االنتخابي البرنامج نشر يمكن ال وعادة

 بسرد المترشح يكتفي أن – مثالً  – يمكن فال الحديثة، االجتماعي التواصل

 من فقط االنتخابي المقر في الجمهور أمام واقف وهو االنتخابي البرنامج

 االتصال وسائل من وسيلة أي في ذلك كل توثيق يمكن ما غير

 في تنسى سوف فإنها اليوم وصلت إن الشفوية فالرسالة والتواصل،

 البرنامج خالل من إال توثيقها يمكن وال توثيقها، من بد ال لذلك الغد،

 .المختلفة بصورها اإلعالمية والوسائل اإلعالمي
 

– الذهنية الصورة تعرف :للمترشح والمجتمعية الذهنية الصورة تحسين

 أذهان في تتكون التي الفعلية الصورة" أنها – سابق مقال في أشرنا كما 

 من الصورة هذه تتكون وقد المختلفة، والمؤسسات المنشآت عن الناس

 وقد رشيدة، غير أو عقالنية تكون وقد المباشرة، غير أو المباشرة التجربة

 ولكنها الموثقة، غير واألقوال اإلشاعات أو والوثائق األدلة على تعتمد

 ،"رؤوسهم في يحملونها من إلى بالنسبة صادقًا واقعًا تمثل النهاية في
 بأن القول يمكننا فإنه المترشح، على التعريف هذا نسقط وحينما

 أذهان في نكوّنها أن نريد التي صورته هي للمترشح الذهنية الصورة

 عقالنية صورة نريدها لذلك اإلعالمي، البرنامج خالل من والناخبين الناس

 من سيئة الصورة تلك كانت فإن والوثائق، باألدلة صادقة موضوعية
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 أن اإلعالمي البرنامج خالل ومن للمترشح التابع العمل فريق على فإن قبل

 .إيجابية صورة إلى سلبية صورة من ليحولها الصورة تلك بتغيير يقوم
 وال للمترشح الذهنية الصورة تنمية يمكن ال أنه لنا يتضح أن ويمكن

 إلى المترشح يحتاج وإنما عشوائية، بصورة المجتمعية صورته تطوير

 الجمهور أمام وتبرز صورته تكتمل حتى متكامل إعالمي ومخطط برنامج

 .والمرشحين
 

 األهم، هدفه المترشح يحقق عندما :االنتخاب وإعادة الثقة استمرارية

 البلدي، المجلس في مقعد على الحصول أو البرلمان قبة إلى الوصول وهم

 إعادة في يطمح ذلك بعد وإنما المطاف، نهاية اعتباره يمكن ال ذلك فإن

 المجلس، في وجوده في واالستمرار البقاء أجل من ومرات، مرة ترشيحه

 وإنما الناخبين صوت فقط ليس يضمن أن يجب فإنه ذلك يضمن وحتى

 هذه يبلغ حينما فإنه أفكاره، تبني واستمرار الناخبين ثقة استمرار

  .بقائه واستمرارية هدفه حقق قد يكون فإنه المرحلة،

 متكامل إعالمي برنامج إلى سيحتاج فإنه ذلك، المترشح يضمن وحتى

 أال يجب اإلعالمي فالبرنامج أفكاره، الناخبون يتبنى أن أجل من ومستدام،

 استمرارية إلى يحتاج وإنما المقعد، على حصوله يضمن بعدما ينتهي

 .القادمة والسنوات السنوات تلك كل خالل الخطط وتلك البرنامج هذا بقاء

 يعيد أن المترشح على يجب بأنه واضحة قناعة على نكون الحد هذا وعند

 فحسب التفكير ليس اإلعالمية، والخطة البرنامج موضوع في التفكير
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 محكمة واضحة إعالمية خطة يضعوا أن اإلعالمي والمستشار عليه وإنما

 :التالية العناصر على مبنية

 غير من برنامج وضع أو التخطيط يمكن ال المعلومات؛ توافر .1

 .مخطئ فهو ذلك خالف يعتقد ومن معلومات،
 يجب التي واألعمال المهام تلك هي األولويات األولويات؛ حديدت .2

 على وتقديمها بها واالهتمام أدائها وسرعة بها المبادرة المرء على

 .سواها ما
 التي المنهجية أو النمطية وتعني االتصالية؛ السياسة وضع .3

 الخاصة اإلعالمية الخطة تنفيذ في العامل الفريق عليها سيسير

 .األحوال جميع في االنتخابية بالحملة
 أن يجب والبرنامج الخطة أن من الرغم على والتكاملية؛ االستدامة .4

 هذا أن إال االنتخابية، الفترة مراحل لجميع ومتكامالً امستدامً يكون

 .المطاف نهاية يُعد أن يمكن والبرنامج الخطة وضع نأ يعني ال
 اإلعالمية، الخطة في المرونة من قدر أكبر اعتماد ضرورة المرونة؛ .5

 .الجديدة الظروف أمام تنهار ال حتى
 

 منظم عمل اإلعالمي التخطيط أن العمل وفريق المترشح يفهم أن يجب

 تبدأ منظمة عملية هي وإنما لألحداث، فعل رد أو أمنيات مجرد ليس فهو

 عند وتنتهي نفسه، والمترشح األفراد ديناميكية وفق وتسير نقطة من
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 وكيف يسير أين وإلى ينطلق أين من الجميع، يعرف بحيث واضحة نقطة

 ؟ يصل

 


