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 نتخابياال كبرناجمإىل املرتشحني مع التحية .. 
 2022يونيو  26خبار الخليج بتاريخ أة في جريدنشر 

 خنجيالبقلم: الدكتور زكريا 

 

 يضعه الذي العمل برنامج أو الخطة أنه على االنتخابي البرنامج يُعرف

 األهداف خالله من ليوضح بلوغه، يريد الذي للمنصب المترشح

 ويعمل .المنصب توليه فترة أثناء إنجازها إلى يسعى التي والمشاريع

 من أصواتهم لكسب وذلك الناخبين على الخطة هذه عرض على المترشح

 .البرنامج هذا في ومطالب أهداف من يحدده ما خالل

 االنتخابية البرامج تتشابه أن يمكن أنه السابقة األعوام خالل وجدنا ولقد

 تختلف كما أخرى، نقاط في وتختلف النقاط بعض في للمترشحين

 عليه المنافسة تجري الذي المنصب طبيعة حسب االنتخابية البرامج

 رئيس أو البلدية رئيس أو الوزراء رئيس أو الجمهورية رئيس كمنصب

 ذلك، إلى وما شعب بمجلس عضو أو تجارية شركة رئيس أو الجامعة

 والمواطنين للوطن خدمة أنها من الجميع لدى اواحدً المبدأ كان وإن

 .الدؤوب والجهد األمانة تستقضي وواجب

 :التالية األمور في للمترشح االنتخابي البرنامج أهمية وتتلخص

 ألهل األساسية االحتياجات عن واضحة صورة المترشح يعطي .1

 .الدائرة
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 أولويات وتنسيق خطة عن عبارة وهو طريق، خارطة للمترشح يحدد .2

 .العمل
 .المترشح تسويق في يساعد .3
 .للمترشح إيجابية صورة يعطي .4
 .منافسيه وبين بينه الفرق يوضح .5
 :التالية الناخب أسئلة عن اإلجابة على يساعد .6
 ؟ سواك دون من لك صوته يقدم لماذا .أ

 ؟ والخاصة الشخصية احتياجاته توفير على ستساعده هل .ب
 ؟ احتياجاته توفير في ستسهم يفك .ت
 ؟ احتياجاته توفر أن يمكنك متى .ث
 ؟ بك يثق أن يمكن مدى أي إلى .ج
 ؟ المترشحين من غيرك وبين بينك الفرق ما .ح
 ؟ تريد وماذا ؟ أفكارك ما ؟ توجهاتك ما ؟ أنت من .خ

 لماذا :وهو الذهبي السؤال عن يجيب االنتخابي البرنامج فإن النهاية وفي

 ؟ سواك دون من لك يصوِّت أن الناخب على يتعين

 خالل تنشر كانت التي االنتخابية البرامج معظم وندرس نتابع ونحن ولكن

 أمور من تعاني أنها وجدنا الماضية، االنتخابية الدورات في أو السنوات

 المنهج تتبع لم ألنها أو باحترافية، تكتب لم ألنها تضعفها ربما كثيرة

 كما البرنامج يكتبون المترشحين من فجزء والدراسة، البحث في العلمي
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 بعض تحريك مجرد به يقوم الذي وكل المترشحين، من فالن كتبه

 ستكون حتمًا ألنها كبيرة، بصورة تخدمه ال عادة األمور هذه أن إال النقاط،

 عن نتحدث دعونا شيء أي قبل لذلك الناخبين، تقنع ال وربما ضعيفة

 برنامج بأنه ينعت حتى االنتخابي، البرنامج بها يُكتب التي الخصائص

 .ناجح انتخابي
 

 الناجح االنتخابي البرنامج خصائص

 ولكن الواقع على يبنى أن االنتخابي البرنامج على ؛طموحًا يكون أن -1

 بالواقع يكتفي أن يجب ال فهو ذلك، من األعلى الدرجات ببعض

 .درجات ببضع ذلك من أفضل يكون أن يجب وإنما
 بصياغة نقوم عندما ؛المبتكرة والحلول الجديدة األفكار على التركيز -2

 يجب ولكن األقدمون كتب ماذا نقرأ أن يفضل االنتخابي البرنامج

 بأسلوب البرنامج نكتب أن يجب وإنما وخطوا كتبوا بما نكتفي أال

 احتياجات دراسة على مبنية جديدة بأفكار نأتي أن ويجب جديد

 أن يمكن التي األخرى األمور بعض إضافة مع االنتخابية الدائرة أهل

 المبتكرة الحلول بعض نقدم أن يفضل أنه كما مخفية، نجدها

 كالبطالة الناس منها يعاني التي المزمنة المشاكل من للعديد

 القديمة الحلول ببعض نكتفي أو نعتمد وأال ذلك إلى وما واإلسكان

 .الدهر عليها أكل التي
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 االنتخابي البرنامج نكتب أن الكبير الخطأ من ؛وصحيحة مقنعة -3

 المعاش، الواقع عن بعيدة تكون أن أي الخيال، فيها يشطح بطريقة

 تكتب أن المدقع الفقر أو البطالة يعاني بلد في المعقول من فليس

 محطة بناء إلى تسعى وأن الفضاء عباب بهم تسبر سوف بأنك

 لحاجات امالمسً البرنامج يكون أن يجب لذلك المريخ، في فضائية

 .صحيحة كلماتك تكون وأن الناس،
 كأن امطاطيً يكون أن يجب ال االنتخابي البرامج ؛وواضحة محددة -4

 الحل لها نقدم وسوف نعرفها التي مشاكله لإلسكان – مثالً  – تقول

 تقدمها أن يمكنك التي الحلول ما توضح أن يجب وإنما الناجع،

 البرامج في المطاطية فالحلول البلد، منها تعاني التي للمشاكل

 .وضعف إفالس دليل هي وإنما بنتيجة تأتي ال االنتخابية
 طموحك درجة من ترفع أن مانع هناك ليس ؛وعقالنية موضوعية -5

 أن دائمًا يجب ولكن درجات، عدة االنتخابي برنامجك كتابة في

 والحماس الخيال بك يشطح فال قلنا كما وعقالنيًا، موضوعيًا تكون

 تضع أن المعقول من فليس بشيء، الواقع يمس ال ببرنامج لتأتي

 .مالية بأزمة تمر بالدك أن تعرف وأن جدًا طموحة للبطالة حلول
 كثيرة المشاكل كانت وإن إيجابية، بصورة دائًما فكر ؛إيجابية -6

 إال األخرى، األمور بعض بسبب أو الميزانية ضعف – مثالً  – بسبب

 على اإليجابية قدرتك إلى يشير برنامجك يكون أن يمنع ال هذا أن

 لست – غيرك ويعرف أنت تعرف كما – فأنت المشكالت، حل
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 سبحانه باهلل الظن نحسن أن تعني اإليجابية ولكن الخارق، بالرجل

 .وباآلخرين بنفسك الظن تحسن ثم وتعالى
 قضية، أو لمشكلة واحد حل نضع أن دائمًا يمكننا ؛وإبداعي مرن -7

 التفكير طريق عن الحلول من بالعديد نأتي أن كذلك ويمكننا

 الحلول من العديد ابتكار على وأساليبه طرقه تساعد الذي اإلبداعي

 االنتخابي البرنامج كتابة جلسة نجلس فعندما لذلك واحدة، لقضية

 األذهان تفتح بالفعل ألنها اإلبداعي التفكير بأساليب نفكر أن يجب

 وعندما مسبقًا، بها نفكر لم التي الدهاليز من الكثير في بنا وتسير

 تنفيذ من نتمكن لم إن بحيث مرنة تكون أفكارنا فإن إبداعيًا نفكر

 .أخرى لفكرة المناسب البديل لدينا سيكون الطريقة بهذه الفكرة
 أو ساذجة وليست للناخب، مقنعة اأفكارً تكون أن يجب ؛اإلقناع -8

 وهو عنه، يعلن وما يُكتب ما ويعي ذكي اليوم فالناخب غبية،

 األفكار تكون أن األفضل فمن لذلك السمين، من الغث يعرف

 :مثالً تقول أن اإلقناع قبيل من فليس كبيرة، بنسبة مقنعة والبرنامج
 شح من تعاني وأنت خضراء مدينة إلى ما مدينة تحول سوف إنك

 أحوال سوء من ذلك إلى وما الصحراوي والجو التربة وتملح المياه في

 .جوية
 اللغوية فالدقة ؛السليمة العربية باللغة تكون أن يجب الصياغة -9

 أنك للشك مجال يدع ال بما تشير اللغوية فاألخطاء مطلوبة،

 .ضعيف
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 كل تضم انتخابية لدائرة مترشح فأنت ؛الفئوي الفكر تجنب -10

 ميولك كانت مهما الجرح هذا تفتح أن احذر لذلك البشر، أصناف

 .وأهواؤك

 فإنه االنتخابي، البرنامج كتابة أثناء أعيننا نصب األمور هذه نضع عندما

 يستعين أن عادة ويفضل ما، نوعًا جيدة النتيجة تكون أن المؤمل من

 باع لهم الذين وخاصة والتأليف الكتابة في المختصين ببعض المترشح

 كيفية في عديدة منهجيات هناك أن علمًا البرامج، هذه مثل كتابة في

 الناس احتياجات دراسة في وكذلك االنتخابي، البرنامج صياغة

 تكتب ال األمور هذه كل المهمة، القضايا تحديد وكيفية والناخبين،

 عن االنتخابي البرنامج ينتج حتى منهجية بطريقة وإنما اعتباطية بصورة

 العمل تطوير في كبيرة بصورة يساهم أن يمكن معتدل عقالني برنامج

 .البرلماني

 بالشعار ُيعرف ما هو االنتخابي البرنامج إلى إضافته يجب مهم آخر وأمر

 الناخبين أراء في للتأثير يستخدم فني أسلوب وهو االنتخابي؛

 الحرص مع منهم، ممكن عدد أكبر لكسب اآلليات بعض عبر وقناعاتهم

 بواقع وارتباطه التناقض وعدم والوضوح بالبساطة الشعار يتسم أن على

 يختار أن مترشح كل يحرص أن يجب فإنه المنطلق هذا ومن الناخبين،

 من قدر أكبر في التأثير خالله من يستطيع إيجابيًا انتخابيًا شعارًا

 الشعار هذا لعرض أسلوبًا يختار أن أيًضا يحرص أن يجب كما الناخبين،
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 كما وسهلة، بسيطة بلغة ويكون الناخبين، احتياجات مع يتناسب بما

 سلعته على المتوقع الطلب يحقق أن يستطيع أن السوق، لغة في يقال

 .العرض هذا من يتوقعها التي األرباح نسبة إلى ويصل

 من وهدفه وفكره المترشح، شخصية عن يعبر أن بد ال االنتخابي والشعار

 في المبالغة يستخدمون عندما المترشحين بعض ويخطئ الترشيح،

 ترويج أسلوب في أو االنتخابية، الشعارات في الغرابة، أو الطرافة

 من المترشحين جدية لعدم دليالً الوسائل هذه تصبح حيث حمالتهم،

 .بهم للتندر ومحال البعض، نظر وجهة

 :بالتالي يتسم أن يجب فالشعار لذلك

 .المترشح رسالة تلخص أن يمكن واحدة فجملة اإليجاز، .أ
 وهذا دارجة، أو عامية تكون أن يمكن وأحيانًا البسيطة اللغة .ب

 .الفهم وسهولة التواصل يحقق
 .االنتباه جذب .ت
 .عاطفية شحنة يتضمن .ث
 .المواطنين من كبير قطاع اهتمامات يخاطب .ج

 الجملة 1992 كلينتون، بيل حملة أثناء الديمقراطي الحزب استخدم :فمثالً
 الذي التغيير) 2008 ،أوباما حملة وأثناء (،أمريكا لتغيير األوان آن)

 (.نستطيع نعم تحقيقه، نستطيع الذي التغيير نستحقه،
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 حملة في الشعبية الحركة أجل من االتحاد حزب استخدم فرنسا، وفي

 (ساركوزي نيكوال مع ممكنًا يصبح شيء كل) الشعار 2007 ساركوزي،
 شعار رفع 2012 أوالند، فرانسوا حملة أثناء الفرنسي االشتراكي والحزب

 (.اآلن التغيير)

 .أخرى وقفات ولنا االنتخابي، للبرنامج سريعة مسحية معلومات هذه

 


