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  حزبك إدارة .1

 

 المقدمة 

التي  ةيولوجييدآللتسعى األحزاب اإلشتراكية الديمقراطية إلى تغيير المجتمع وفقًا    

، وهذا ما يجعل تتبناها، وتعتبر التيارات الشعبية الديمقراطية القاعدة الرئيسة لهذه األحزاب

بنى محلية قوية من خالل العمل مع أعضاء تطوير نصب على تركيزها التنظيمي م

المجتمعات الديمقراطية دورًا محددًا في تأسيس تلعب األحزاب السياسية في . ناشطين

المجتمع المدني  ع، وهذه قضية ينبغي على تلك األحزاب ومؤسساتمجتمع مدني أوس

حزاب السياسية، خاصة تلك التي تمسك السلطة بيدها، بأنها ألُينظر ل. فهمها بوضوح

للحزب فإنه من االضروري  ؛ لذاتمثل الحكومة وسياساتها، وليس الشعب على األرض

راطية سليمة لضمان عملها مؤسساته على أسس ديمقاإلشتراكي الديمقراطي أن يبني 

 .  بشكل صحيح، وديمقراطي وشامل

تشارك في وضع القوانين وصناعة ) 1(التي األحزاب السياسية األجهزة الوحيدة تعتبر    

يمكن تحميلها مسؤولية قراراتها، ) 2(القرارات التي تؤثر على حياة جميع المواطنين، و

 .  مقراطية وحرة ومنصفةوبالتالي إزالتها من السلطة عبر إنتخابات دي

تكون  أن يوجد توجه عالمي اليوم ألن تصبح هذه األحزاب آالت إنتخابية بدًال من   

. أي ال ينشط أعضاؤها ومناصروها إال عند بدء الحمالت اإلنتخابية :تيارات شعبية

في فترة ما قبل اإلنتخابات من خالل  يتعرف ممثلو الحزب على آراء الجماهير حوله
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والمجموعات البؤرية، وهذه حالة ال بد من التوقف عندها وتقييمها عات الرأي إستطال

 . بحذر

أصبح فيه  تداول المعلومات أكثر  لم جديداعتكنولوجيا المعلومات إلى إيجاد  أدت   

اليوم لتعبئة الجماعات المهتمة لإلنخراط  "اإلنترنت" ، فتستخدم الشبكة العنكبوتيةسهولة

 .الناخبينفائقة، وقدمت للسياسيين منبرًا آخر للتواصل مع  ةفي الحمالت بسرع

مجموعات يحتاج السياسيون أحيانًا للتضحية باإلتصال مع الجماهير للرد على     

الضغط التي تحمل أجندات خاصة فيها، وبالتالي ال بد من اإلنتباه لهذه المسألة 

 سالتنا كسياسيينيصال ر إل لنا وٕاستغالل الفرص التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات

. واإلقتراب من ناخبينا بدًال من أن نستخدمها بالطريقة العكسية التي تعيق عملنا

ستطاعت تكنولوجيا المعلومات تغيير سياسات وأحزاب سياسية وستفعل ذلك مستقبًال، إ

ن نسبة ، خاصة أبشكل كبير في دول العالم المتقدمرًا صولكن يبقى هذا التحدي منح

يجب علينا في هذا اإلطار . البلدان النامية ما زالت محدودة ي شبكة اإلنترنت فيمستخدم

اإلشارة إلى أن اإلتصال المباشر يبقى الطريقة األكثر فعالية ونجاعة للحديث مع 

 . الجماهير واإلقتراب منها

النظر عن مكان  نفس التحديات بصرفتواجه األحزاب اإلشتراكية الديمقراطية    

 . وبالتالي يمكنها اإلستفادة من خبرات وممارسات بعضها البعضوجودها، 

 بناء قدراته التنظيمية والسياسيةحزب إشتراكي ديمقراطي لكيف يمكن هذا الدليل  عالجي   

. ٕاجراءتهئه وشمولية هيكليته و بشكل يجعله حزبًا ديمقراطيًا قويًا متميزًا بطاقات أعضا

فتح مجال ، وبيئة حرة ومنفتحة تمية فاعلة ومحددةيتطلب هذا األمر هيكلية تنظيمية رس

  .المشاركة أمام الجميع
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سسة أي مؤ  :الفرع ، أما األول فهون للحزبرئيسيي عنصرين علىويركز هذا الدليل    

في سلطات المنتخبين فهو ممثلي الحزب  الحزب وبلد كل عضو من أعضائه، وأما الثاني

  .ةالحكم المحلي

سياسية ممثلين لها في أجهزة الحكومة المختلفة حسب هيكلية تنتخب األحزاب ال   

، ربما تالحظ ولهذا السبب ؛)، مقاطعة، قضاء، بلدية وغير ذلكبرلمان( حكومة كل بلد

هذا الدليل يقدم نماذج تتضمن نقاط التقاطع بين . فروقًا في هيكليات الحزب في بلدك

النموذج الخاص بحزبك، ينبغي عليك البلدان المختلفة، وفي حال عدم قدرتك على معرفة 

 .ترجمة المستويات التي لديك، وتوضيح سبب تنظيم حزبك بالطريقة التي هو عليها

على مدى ديمقراطيته ودقة عمله التنظيمي حيث  ،حد كبيرإلى  ،تعتمد قوة الحزب   

 ،اتيالنقد الذعلى الحوار، والنقد و يشجع الحزب الديمقراطي الذي يتمتع بالثقة والقوة 

 .عضاء الفعليةزيز مشاركة األإضافة إلى تع

مقراطيتها الداخلية علمًا اب التقدمية النضال لتطوير أسس دياألحز يجب على جميع     

  .  غلبية العظمى منها تفعل ذلك ولكن نسبة النجاح تتفاوت من حزب آلخرأن األ

ى القاعدة، ومن ثم يبدأ هذا الدليل بمثال يوضح كيف يمكن بناء حزب من القمة إل   

ن يشمل يمكن أ. اشرة مع الجماهيريركز على المستوى المحلي حيث يعمل الحزب مب

 .أكثر أو أقل من غيره، ولهذا السبب تبدو هرمية حزبك مختلفة  مستوياتما حزب 

وضمان  ،بناء الديمقراطية من القاعدة إلى القمةهي تبقى الفكرة الرئيسية  فضًال عن ذلك

المنطلقة من  وى من مستويات الحزب على أساس المستويات األولىبناء كل مست

في حال تمت عملية البناء بهذه الطريقة، تالحظ في نهاية المطاف أن تشكيلة و  القاعدة،

    . اللجان واإلجراءات متشابهة في جميع المستويات
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 األساسي للحزب النظام 

، ويمكن للحزب البنية القانونية واإلجراءات الداخلية لهالنظام األساسي يشكل    

القرار أعلى سلطة مخولة إلتخاذ  إجتماع المؤتمر الوطني الذي يعتبرتغييره ب

 .داخل الحزب

ولوجية ومنظومة القيم والمبادئ ييدآلأسسه ا للحزبالنظام األساسي يشمل     

، والحاالت التي يتم ويوضح إجراءات إنتخاب القيادة والمسؤولين ،الخاصة فيه

  . فيها إسقاط العضوية

 المؤتمر الوطني

الحزبية األولى المخولة بصناعة القرار حيث  الهيئةيعتبر المؤتمر الوطني    

ضاء نتخب أعيُ . وينتخب القيادة الوطنية ،يحدد سياسات وتوجهات الحزب

، ب الدنيا أو أعضاء الحزب مباشرةً الحز  ستوياتالمؤتمر الوطني من قبل م

 . خمس سنوات عادًة مرة واحدة كل سنتين أو ويلتئم

  اللجنة التنفيذية الوطنية

مخولة بصناعة القرار ال األولى حزبيةال الهيئةتعتبر اللجنة التنفيذية الوطنية    

قرارات المؤتمر ، فهي التي تضع السياسات والبرامج وفقًا لبين المؤتمرات الوطنية

تتشكل اللجنة التنفيذية من مسؤولي الحزب الرئيسيين كرئيس الحزب . الوطني

بعض األعضاء كما تضم . ، ومسؤول الخزينةاألمين العام ونائبهونائبه، و 

الذين يمثلون الحزب في المواقع  -وهذا يختلف من حزب آلخر -المنتخبين

وفي بعض البلدان التي . وية والشبابيةاإلقليمية المختلفة، ورؤساء اإلتحادات النس
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يوجد فيها إئتالف بين الحزب اإلشتراكي الديمقراطي واإلتحادات النقابية تضم 

 . اللجنة التنفيذية ممثلين عن تلك اإلتحادات

 لجنة العمل الوطنية

للجنة التنفيذية إنتخاب لجنة عمل مصغرة داخلها إلدارة األمور اليومية يمكن    

زب حيث تلتئم هذه اللجنة في بعض األحزاب في الفترة الواقعة بين الحبالخاصة 

يشار في هذا اإلطار إلى أن بعض األحزاب تنتخب . إجتماعات اللجنة التنفيذية

 . مجلسًا تنفيذيًا في المؤتمر الوطني مباشرةً 

 المجلس الوطني العام 

قرارات هامة  وٕاتخاذ ومراجعة سياسات وبرامج الحزبفي حال الحاجة للتشاور    

، يعمل الحزب على دعوة المجلس الوطني العام الذي يشبه جديدة توجهاتحول 

في تركيبته المؤتمر الوطني العام بإستثناء حجم القضايا التي تطرح على أجندته 

 .والمدة الزمنية لوجوده

  اإلقليممؤتمرات 

هيكليته  تعمل هيكلية الحزب الخاصة باألقاليم بالطريقة التي تعمل فيها   

حيث تناقش ها مرة واحدة كل سنتين مؤتمرات خاصة ب األقاليمتعقد . الوطنية

 إستالم باإلضافة إلى ليماقألتنفيذية جديدة لالسياسات والبرامج، وتنتخب لجنة 

 .إلى أن الفروع المحلية للحزب تتمثل مباشرًة في المؤتمرويشار هنا  .التقارير

 لإلقليماللجنة التنفيذية 
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 من مسؤول اإلقليم، ونائب مسؤول اإلقليم،كون اللجنة التنفيذية اإلقليمية تت   

، وأمين صندوق اإلقليم، وعدد آخر من األعضاء وسكرتير اإلقليم، ونائبه

    .  اإلضافيين

 لجنة عمل اإلقليم

تنتخب اللجنة التنفيذية اإلقليمية لجنة عمل صغرى لمعالجة وٕادارة الشؤون    

كل، كما هو وتتش )لجنة العمل اإلقليمية(وتعرف هذه اللجنة بـ اليومية للحزب، 

الحال بالنسبة للمستوى الوطني، من مسؤولين ورؤساء اإلتحادات النسوية 

 . الناخبين، إضافًة إلى عدد من األعضاء وٕاتحادات الشباب

 المناطقمؤتمرات 

هو الحال كما  عرف بفرع المنطقة أو فرع المحافظةللحزب ي يوجد مستوى ثان   

 في بعض البلدان، ويتشكل هذا المؤتمر من مناطق جغرافية أصغر تسمى

 ".مناطق"

يوجد لفروع المناطق  ،ستويات الوطنية ومستويات األقاليممثلها مثل الم   

سنتين لمناقشة البرامج  مرة كل ، وتلتئمهياكل وأصول ديمقراطية )المحافظات(

 .  للمحافظةة التنفيذي اللجنة ، وٕانتخابالخاصة فيها

 )القضاء(للمنطقة التنفيذية اللجنة 

، ، ونائبهالمنطقةبالتزامن مع إنتخاب رئيس  للمنطقةلجنة تنفيذية تنتخب    

تعتبر صندوق وعدد من األعضاء اإلضافيين، و ونائبه، وأمين ال منطقةوسكرتير ال

 . منها أيضاً  ، وتستمد صالحياتهالإلقليم هذه اللجنة مسؤولة أمام اللجنة التنفيذية
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 لجنة العمل الخاصة بالمنطقة

تنتخب اللجنة التنفيذية للمنطقة لجنة عمل أصغر منها إلدارة شؤون الحزب    

اليومية، وتتشكل هذه اللجنة من رؤساء اإلتحادات النسوية، وٕاتحادات الشباب 

 .  الناخبينباإلضافة إلى عدد آخر من األعضاء 

 )ةالشعب(اللجنة التنفيذية للفرع 

يعتبر الفرع البنية األساسية للحزب حيث يجب أن ينتمي كل عضو من    

يتكون الفرع أو الشعبة من مجموعة من األشخاص، . أعضاء الحزب لفرع

في حال بلغ عدد أعضاء الفرع . ويتحدد عدد هؤالء األعضاء حسب رؤية الحزب

الفرع  يعقد. الحد األقصى الذي حدده الحزب، يتم تشكيل فرع جديد وهكذا

كل سنة، وفي هذا اإلجتماع ينتخب أعضاء الفرع اللجنة التنفيذية  اعام اإجتماع

سنوضح . إضافًة إلى عدد آخر من القادة والمسؤولين ،ه مباشرةً بالخاصة 

     . المقصود بالفرع وتنفيذيته بالتفصيل في أحد فصول هذا الدليل

 

 حسنات السلطة 

لكل من يتمنى تصحيح المسلكيات الخاطئة في تعتبر السلطة قضية بالغة األهمية 
ة والرجل ترتبط أالمجتمع، ويشار هنا إلى أن تقاسم السلطة والمسؤولية بالتساوي بين المر

تفرغ ألن إحتكار الرجل لعملية صناعة القرار  ؛مباشرة بمفهوم العدالة والديمقراطية
  . القرار من مضمونه وتجعله غير قانوني

بين الجنسين إشراك المرأة في السلطة بدرجة ال تقل عن مشاركة لة يتطلب تحقيق العدا
 . صناعة القرارن تتولى المرأة نصف مراكز دوائر أالرجل، وهذا يعني 

 :ةجب التركيز على ثالثة عوامل رئيسولتحقيق التوازن الديمقراطي في السلطة ي

 ؛التأكد من مشاركة المرأة في لجنة اإلنتخابات -

  رجل واألخرى إمرأة؛منهما وجود قائمتين يترأس األولى  ترسيخ قاعدة -
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ترأسها المرأة أو تسواء تلك التي  :تساويالإشتراط المسؤولية المركزية لتوزيع القوائم ب -
 .التي يترأسها الرجل

 : لقراءة المزيد حول هذا الموضوع في دليل السلطة، يمكنك تصفح الموقع التالي
/www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-

kvinnor/In-English1/The-Power-Handbook1/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ديمقراطية حزبنا .3
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 : توضح المبادئ التالية تطور عملية الديمقراطية الداخلية لحزبنا

 

 القيادة المنتخبة 

خالل عملية إنتخابية منتظمة،  يجب إختيار قيادة الحزب على مختلف المستويات من    
ويحق لألعضاء إستدعاء أي قائد أو مسؤول ألسباب إنضباطية في أي وقت تستدعي 

 . الظروف قيامهم بذلك

 

 القيادة الجماعية

أي أن يكون، على سبيل المثال ال  :العمل بروح الجماعة منتخبينالدة توقع من القايُ    
بالفرع مسؤولين جميعاً عن ضمان تنفيذ  للحصر، أعضاء اللجنة التنفيذية الخاصة

التي تسهل عملية القرارات حيث يساعد ذلك في تبادل المهارات والخبرات والمعرفة 
 . تطوير القادة الجدد

 التشاور

وفرص إتخاذ القرارات، والحصول  ،يجب إشراك أعضاء الحزب في العملية السياسية   
 . م فيما يتعلق بتطوير البرامجعلى التغذية الراجعة، إضافةً إلى إستشارته

 اإلنضباط الحزبي

جلسات نقاش وحوار للحصول  يسبق قرار الحزب بخصوص أي قضية من القضايا   
قول كلمتهم، وفي حال تم تبني من على معلومات حول تلك القضايا ليتمكن األعضاء 

الحزب  القرار باألغلبية على أي مستوى من مستويات الحزب، يصبح القرار وجهة نظر
وتجدر اإلشارة هنا إلى . ألنه صدر بصورة ديمقراطية ؛لجميع األعضاءوملزم  الرسمية

ن القرارات التي تصدر عن المستويات العليا في الحزب تعتبر ملزمة للمستويات أ
أهمها وجوب  وذلك ألسباب كثيرة ؛ألن الحزب يتصرف بطريقة منسجمة ومتسقة ؛األدنى

أن هذه العملية التي هي جزء من العمل الحزبي تدعم  بفهم كل عضو من أعضاء الحز
 . وإن كان بعض األعضاء األفراد ال يتفقون معه ،الحزب، فقرار األغلبية ملزم

 القادة واألعضاء المسؤولون

إن عضوية الحزب طوعية ال يوجد فيها أي نوع من اإلرغام لمن يرغب الحصول    
اً أن الحقوق والمسؤوليات تنطبق على القادة علم ،على مركز وأن يصبح قائداً منتخباً 

ادة أن تدرك أنها تحمل صفة تمثيلية وبالتالي ال يفعلى الق. واألعضاء على حد سواء
كما ينبغي عليها الحفاظ على تواصلها مع األعضاء وتشجيعهم . تتحدث عن نفسها كأفراد

ب يتطلب التفكير ألن اإلخالص والتفاني للحز ؛لتعبير عن وجهات نظرهم بحريةعلى ا
، ويتطلب أيضاً شرح وتفسير القرارات العامة وغيرها ليكون والنقد الحر والمستقل

 .األعضاء على علم بما يحصل

 التوازن
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الحزب عن التوازن الذي من شأنه تشجيع الحوار والنقد الحر دون  ن يبحثأيجب    
، أعضاء وقادة، ضباطية الحزبية، فيجب على الجميعاالنخلل في موضوع  إحداث أي

، وهذا ال يتحقق إال في حال تشكيل لجنة ضبط لمتابعة أي إحترام مدونة السلوك التنظيمية
   . خروقات قد تحصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 مستويات الحزب والهيكليات ذات الصلة  .4

 

 :يركز هذا الفصل من الدليل على تنظيم وهيكلية الحزب
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 رعالف -األعضاء –المستوى المحلي 

، خاصة أنها تشكل أساس وجذور الحزب، نبدأ بهيكلية الحزب المحلية لما لها من أهمية   
مجموعة محددة من ليمكن وى كلما كان الحزب ككل أكثر قوةً، وفكلما كان األساس أق

 . )الشعبة( بـالفرعاألشخاص تشكيل هيكلية محلية للحزب تعرف 

يعمل الفرع على . أكثر من ذلك ناأحياً و 1000و  50بين أعضاء الفرع عدد  يتراوح  
هم أجهزة أ، خاصةً أنه يشكل أحد صياغة وإقتراح السياسات، ويقدمها للمستويات األعلى

، إلتصالهم المباشر بالجماهير ؛سفراء الحزب في مجتمعاتهم يعتبر أعضاؤه إذالحزب 
 . وبالتالي قدرتهم على جس النبض العام

ألن مهارات، وطاقات،  ؛ع بإستقطاب أعضاء جدد وتفعيلهمتكمن المهمة الرئيسية للفر   
فالفرع . سة الحزباعضاء السياسية تعتبر الرافعة لتشكيل وتطوير تنظيم وسيألورؤى ا

اهير يشكل األصول الذي يتميز أعضاؤه بالنشاط والقدرة على الوصول إلى قلب الجم
ى عملية بناء الفرع، بشكل خاص عل ولهذا السبب يركز هذا الدليل ؛الرئيسة للحزب

ن ف يمكن للفرع أويقدم نصائح حول كي ،وكيف تتم إدارة هيكليات وإجتماعات الفرع
 . يعمل ويتفاعل في المجتمع

 

 لجنة الفرع التنفيذية

 على جميع المستواتصناعة القرارالعليا لهيئة الالسنوي العام للحزب  المؤتمريعتبر    
في هذا النوع من ويتم . الهيئات األدنىممثلي ل اللجان التنفيذية من قب حيث تُنتخب

، إنتخاب اللجنة التنفيذية للفرع من قبل األعضاءاإلجتماعات على المستوى المحلي 
  . من الحقائب اعددوتشمل هذه اللجنة 

الرئيس ونائبه، بحيث تحوي في المؤتمر السنوي العام تنتخب اللجنة التنفيذية للفرع    
 اللجنة وتستمر .إضافةً إلى عشرة أعضاء إضافيين ،قوأمين الصندووالسكرتير ونائبه، 

؛ ففي بعض البلدان حسب رؤية كل بلد وسنتين واحدة سنةما في عملها لفترة تتراوح بين 
 . تنتخب مرة واحدة كل خمس سنوات

، فالناس تتطوع ببناء، وقيادة، وتوجيه الفرعويتلخص دور اللجنة التنفيذية للفرع    
، ولكن ليس سهالًً◌ إيجاد من يرغب بتولي مهام تحتاج لوقت وجهد م للحزبلإلنضما
  . كبيرين

لكل من يتولى ويتحمل المسؤوليات، وتوفير الدعم  يجب الترحيب بمشاركة األعضاء   
وإنه لشرف رفيع أن ينتخب  . ذلك حق لهمألن  ؛نمن مساءلة القادة المنتخبيوتمكينهم 

ما في ذلك من إشارة لثقة األعضاء بهذا الشخص، وبالتالي الفرد لتمثيل عضوية الحزب ل
يتعامل مع موضوع القيادة بكل أن  ا في الحزبمعين اأو منصب امن يحتل مركزفإن على 

 . وفي حال فشل القادة بتنفيذ مهامهم، يجب أن يخضعوا للمساءلة. جدية
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في النظام للفرع  اللجنة التنفيذيةوصالحيات  ب توضيح وتفصيل أدوار ومسؤولياتيج   
تمعن فيه لعلك تدرك أن تدرس النظام األساسي لحزبك وتولهذا يجب  ؛األساسي للحزب

 . المسؤوليات المنوطة باللجان التنفيذية للفروع

تتخذ اللجنة التنفيذية للفرع قراراتها بشكل جماعي كما يفعل مجلس الوزراء في    
بحيث يراقب كل مسؤول تنفيذ تلك المهام  ، وتقدم المهام من خالل حقائب مختلفةالحكومة

 . بالطريقة السليمة

إنفتاح األعضاء، وإحترامهم لبعضهم البعض، وتوفر اإلرادة لديهم لتسوية أي إشكالية    
، فالفرع هو هيكلية الحزب تعتبر الصفات الرئيسة للجنة الفرع التنفيذية الفاعلة ،فيما بينهم

لذا، على من يترشح للجنة الفرع التنفيذية أن يدرك . أهميةالدنيا إال أنه الهيكلية األكثر 
من حيث العالقة مع األعضاء والمواطنين  :للحزب امحلي اماذا يعني أن تكون قائد

ال شك في أهمية أن تجعل حزبك قوياً وأن . أو هيكليات الحزب األخرى تومستويا
 .  نجازاتاإل إلى تلكوجد طرائق مختصرة للوصول تساعده في تطوير ذاته، ولكن ال ي

 

 : أهم مهام أعضاء لجنة الفرع التنفيذية

 قوية، وتوفير الدعم والتطوير لناشطي الفرع؛) شعب(بناء فروع  -

 المبادرة في طرح وتقديم خطة الفرع اإلستراتيجية وبرامج العمل الخاصة فيه؛ -

 تقييم مواطن القوة ومواطن الضعف في الفرع؛ -

، ومؤسسات كات مع مجموعات المجتمع المدنيوجه الفرع، وبناء شرا إبراز -
 أخرى في حال كان ذلك يصب في صالح الحزب؛

 جمع المعرفة، وتكوين الفهم الخاص في ديناميكيات المجتمع؛ -

 فهم السياسة العامة والمجتمع وما يؤثر فيه من ديناميكيات ووظائف؛ -

 .معرفة عميقة في الحزب من حيث تاريخه، وتطوره، وسياساته -

 الت األعضاء الشخصية؛حفظ سج -

 . جمع رسوم العضوية -

يشكل الفرع، في حال تولي الحزب زمام السلطة، قناة إتصال بالغة األهمية للحزب    
لفرع أن يوضح سياسات الحكومة وبرامجها، ومعرفة ما لمع الجمهور العام، فيمكن 

انت التغذية يدور داخل الجماهير من أفكار حول تلك السياسات والبرامج، وفيما إذا ك
      .  الراجعة تصل إلى الجهات ذات الشأن

 إجتماعات الفرع  

كثير من األحزاب وفي . يعتبر إجتماع الفرع الطريقة المثلى  للتفاعل مع األعضاء   
: عضاء، واألسباب في ذلك تعود إلىألاليوم تواجه إجتماعات الفرع مصاعب في جذب ا
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أثير على رسم السياسة الحزبية؛ وإنشغال كثير من شعور األعضاء بأنه لم يعد لهم أي ت
 . ؛ وتصادم اإلجتماعات ببرامج التلفزة الشعبية وما إلى ذلكالناس بأنشطة أخرى

في إيجاد سبل للتواصل والتفاعل في  اواضح ألحزاب السياسية تحدياجميع ا واجهت   
   . لناسعالم حديث تسوده منافسة كبيرة في كل ما يتعلق بإهتمامات ووقت ا

إن عقد إجتماعات على مستوى الفرع ال يقل أهمية عن إجتماعات المستويات الحزبية    
األخرى، على الرغم مما ذكر، وما ينطبق على إجتماعات المستويات األخرى ينطبق 

 . على هذا النوع من اإلجتماعات

 

 :نصائح بخصوص إجتماعات الفرع

 أين ومتى

وعقدها في أيام وأوقات منتظمة لتسهيل حضور إجتماعات الفرع يجب تنظيم    
   9:00-7:00كأن تعقدها مثالً يوم األربعاء األول من كل شهر بين الساعة  :األعضاء

  . مساًء، ويفضل تخصيص مكان محدد لعقد هذه اإلجتماعات

 البرامج

ضمن برنامج واضح ونتائج متوقعة؛  بشكل صحيحجتماعات الفرع العداد االيجب    
 .عند بدء اإلجتماع البرنامج ويتم اإلتفاق عليه  فيعرض

 :إلجتماعات الفرع اً يمكن إعتبار المثال التالي نموذج

 ؛إفتتاحية وترحيب .1

عضاء جدد يشاركون أيسأل رئيس الجلسة في البداية عما إذا كان في الحضور 
 . في اإلجتماع ألول مرة، ويطلب منهم تقديم أنفسهم، ويرحب فيهم

 ؛تاعتذارتقديم إ .2

 خالت سياسية ومناقشة حول قضايا رئيسية؛امد .3

ن إجتماعات عقدت على مستويات مختلفة من ععرض تقارير مختصرة  .4
 الحزب؛

 ؛)فصلية على األقل(عرض تقرير حول قضايا محلية تهم المجلس البلدي  .5

 عرض تقرير حول برنامج عمل اللجان الفرعية؛ .6

 مناقشة ما هو قادم؛ .7

 إختتام  .8
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 التركيز 

ة اإلجتماع هي المهمة األصعب لما فيها من مسؤولية، فعلى رئيس رئاس   
ل القضية المركزية، وعدم الجلسة أن يضمن متابعة البرنامج، وتركيز النقاش حو

المساهمات دقيقة، تكون للحديث عن قضايا أخرى خارج السياق، وأن  اإلنجرار
 . ومقتضبة، ومركزة

لى الحضور، بل تتطلب توجيه ليست قيادة الجلسة مجرد تمرير كلمة ع   
يرغب ناشطو . بطريقة منصفة وفاعلة على مدار ساعات اإلجتماعاألعضاء 

، خاصةً أنهم يتقنون فن الخطاب، وبالتالي يجب على رئيس ثالحزب الحدي
مجموعة صغيرة بخصوص هذه المسألة وأن ال يسمح ل االجلسة أن يكون حساس
الجلسة ومنع اآلخرين من الحديث  السيطرة على مجرياتأو لفرد من الحضور 
 . أو قطع فكرة اإلجتماع

، فالجلسة مهارات رئاسة الجلسة تُدرس، ويوجد أكثر من دليل جيد لذلك   
، خاصة أن اميكية وأكثر تأثيراً على الحضورالمنضبطة والمركزة تكون أكثر دين

األعضاء، المسائل اإلجرائية التي تبعث على الملل ليس لها مكان في إجتماعات 
 . وتعالج في إجتماعات اللجنة التنفيذية للفرع

 

 إجتماعات اللجنة التنفيذية للفرع

تمثل اللجنة التنفيذية للفرع قيادة وإدارة الفرع حيث يُعرض في إجتماعاتها    
. التقارير اإلدارية والمالية، وتُقيم البرامج قيد التنفيذ، وتُثار النقاشات اإلستراتيجية

 . نة التنفيذية للفرع مرة واحدة على األقل شهرياً تلتئم اللج

 :األجندة التالية تمثل نموذجاً ألجندة تنفيذية الفرع

 الترحيب .1

 الحضور واإلعتذارات  .2

 محاضر اإلجتماعات السابقة .3

 قضايا تبرزها المحاضر .4

 يسلط الضوء على جميع المراسالت: تقرير السكرتير .5

 مناقشة قضايا سياسية هامة .6

 .برامج وأحداث الفرع الرئيسية: امج الرئيسيتقارير البرن .7

 تقارير المحفظة .8

 تقرير أمين الصندوق .9
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 . وضع خطة اإلجتماع القادم للفرع .10

 

يجب أن تتبع التقارير بنقاش يركز على تقييم األداء ووضع إستراتيجية   
، وهذا يشمل وضع السقف الزمني لألنشطة، وتخصيص المهام مستقبلية

 . والموارد أيضاً 

تحتاج اللجنة التنفيذية للفرع أحياناً وضع جدول لورشة عمل تستمر    
ليوم واحد يتم فيها مناقشة ووضع خطة اإلستراتيجيات بشكل أكثر 

، ينبغي دعوة أعضاء اللجان الفرعية ذات وفي هذه الحاالت.  تفصيالً◌ً 
إن اللجنة الفرعية . خالتالتزويد اللجنة التنفيذية للفرع بأهم المد الصلة

الذين يركزون على قطاع سياسة محددة  الناخبينجموعة من األعضاء م
 .كسياسة اإلسكان مثالً 

أمين الصندوق تقديم تقرير إن مسألة تمويل الفرع هامة، ويجب على    
مرة واحدة على األقل شهرياً للجنة التنفيذية للفرع حول الموازنة وأن 

 :يتضمن هذا التقرير األمور التالية

 متوفرة في الرصيداألموال ال -

  ألشهرخالل تلك ا إليرادات التي تم توفيرهاا -

 ألشهرحجم النفقات الكلية خالل تلك ا -

 الرصيد المتبقي  -

متابعة الميزانية المقرة بناء يتمثل بأفضل طرائق الرقابة على النفقات المالية    
 . على العنصر وحجم المال المنفق عليه خالل السنة المالية

إلى أن اللجنة التنفيذية للفرع تضع خالل إجتماعها خطة إلجتماع يشار هنا    
 ،ناقشه، والتقارير التي ستُ ، بما في ذلك البرنامج الخاص بالفرع القادم
 . وما إلى ذلك ،والمتحدثون

 

 :المؤتمر السنوي العام للفرع

ضرور عقد إجتماع سنوي حزاب نظمة األساسية لألمعظم األ تشترط   
 ". المؤتمر أو اإلجتماع السنوي العام"ف هذا اإلجتماع بإسم لألعضاء، ويعر

 

 :الغرض من هذا المؤتمر

رع العليا فهيئة اليعتبر مؤتمر الفرع العام، الذي يَُعرف بأكثر من إسم،    
لصناعة القرار حيث ينتخب األعضاء القادة، ويستمعون، ويتبنون التقارير 
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كما . سكرتير، والسكرتير التنظيميالتنظيمية التي يقدمها رئيس الفرع، وال
 .خالل هذا اإلجتماع تمعون للتقرير المالي من أمين الصندوقسي

حصول عضو التنفيذية المنتخب على ضرورة النظام األساسي للحزب  وينص   
، وينطبق ذلك على مسألة تبني التقارير على أكثر من نصف أصوات األعضاء

التنسيق  مور مجتمعةً ال بد منألقيق هذه اوبغية تح. التي تطرح أثناء اإلجتماع
 . يالسنو للمؤتمر ينوالتنظيم المسبق

 

 أجندة المؤتمر السنوي العام

  : معياريةغالباً ما تكون أجندة المؤتمر السنوي العام 

 الرئيس؛ –الترحيب واإلفتتاحية . 1

 السكرتير؛ –تقرير عن أنشطة الفرع خالل السنة المنصرمة . 2

 أمين الصندوق؛ –المالي التقرير . 3

 الجناح؛ ممثلتقرير . 4

   مناقشة التقارير؛ .  5

 السياسة الحالية؛ –الضيوف المتحدثين . 6

 أسئلة؛. 7

 الترشح والتصويت؛ –إنتخابات . 8

 إستراحة وترويح عن الذات؛. 9

 العنصر الثقافي؛. 10

 إعالن المدير التنفيذي الجديد؛. 11

 الجديد؛مدخل مقتضب من الرئيس . 12

 . توجيه الشكر واإلختتام. 13

   

 

 

 التقارير

تعرض التقارير بطريقة سلسة وواضحة، فيستعرض السكرتير التقرير    
 :الخاص بأنشطة الفرع مع بعض التفاصيل التي غالباً ما تحوي



22 

 

 ؛عدد األعضاء -

 نعقدت؛اعدد اإلجتماعات التي  -

 الحمالت الرئيسة؛ -

 ؛)نتخابات في المنطقةات في حال حصل(نتائج اإلنتخابات  -

 تفاعالت مع سلطة الحكم المحلي، واللجان الحزبية، وممثلي الحزب؛ -

 نشطة المجتمعية؛مشاركة الحزب في األ -

 عمل اللجان الفرعية؛ -

 .  مشاركة الحزب في مؤتمرات ومنتديات أخرى -

على  مركزاً  ةيعرض أمين الصندوق التقرير المالي بصورة سلسة وواضح   
 :اليةالقضايا الت

 اإليرادات الكلية؛ -

 النفقات الكلية؛ -

 مصادر الدخل؛ -

 حجم النفقات وأهدافها؛ -

 رصيد الفرع، ومكان رصد الحساب؛ -

 . آفاق مستقبلية لجمع المال -

 

 النظام اإلنتخابي الخاص باللجنة التنفيذية للحزب 

خابات، تتبع عملية إنتخاب اللجنة التنفيذية للفرع عملية محددة تتضمن اإلعداد لإلنت   
متطوعين، والتأكد من  ب، وجذوتوفير بطاقات اإلقتراع في حال كان هناك إقتراع سري

حضور مسؤول إنتخابات من الهيكليات العليا للحزب سواء من المنطقة أو اإلقليم، والتأكد 
 .من توفر األوراق واألقالم لكتابة المواد المطلوبة

 :عإجراءات إنتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للفر

فتح باب الترشح حيث يحق للشخص الواحد الترشح لموقع واحد في نفس  .1
رئيس، نائب رئيس، سكرتير، نائب : الوقت، وطرح الحقائب الموجودة

 يتم التصويت على تلك المراكز بالترتيب؛. سكرتير وأمين الصندوق

فور ترشح شخص محدد للموقع، تبحث عن المرشح الثاني لنفس الموقع، أي  .2
 المنافس؛
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تتأكد من قبول الشخص المرشح لترشحه، وفي حال قبوله مع علمه بوجود  .3
 مرشح آخر، يدرج إسمه على الئحة المرشحين؛

يتم التصويت على المركز األول قبل اإلنتقال للتصويت على المركز الثاني   .4
ليتمكن الشخص المرشح لمركز الرئيس في حال عدم نجاحه الترشح لمركز 

 نائب الرئيس؛

بعد . عضو بطاقة إقتراع ليختار مرشحه، وذلك كتابةً على البطاقة يعطى كل .5
كتابة إسم الشخص الذي يرغب بإنتخابه، يعمل على طي البطاقة وتسليمها، 

لها للقيام /الكتابة، يجب توفير المساعدة له على وفي حال عدم قدرة العضو
 بذلك؛

ون المقوى، تجمع بطاقات اإلقتراع في صندوق اإلقتراع المصنع من الكرت .6
 ى الجميع؛أوتتم هذه العملية على مر

حيث توضع البطاقات في  ضورتتم عملية فرز األصوات أمام جميع الح  .7
أماكن مختلفة حسب إسم الشخص المنتخب ويطلب من الشخص المنتخب 

 التقدم إلى األمام؛

 . يتم التحرك نحو المركز الذي يلي المركز األول وتتم العملية هكذا .8

عاله أية إنتخاب أعضاء إضافيين للجنة التنفيذية للفرع تتم بالصورة الموضحة إن عمل   
 : نفسها

 مثالً؛) 6(ن يكون أضافيين كتحديد عدد األعضاء اال .1

بعد  والحصول على قائمة بأسماء المرشحينإتباع عملية الترشيح المفصلة أعاله  .2
يشار . من حصول األعضاء على فرصة ترشيح من يرغبون بترشيحهمالتحقق 

 عالنات المتوفرة لديهم؛كتابة أسماء المرشحين على لوحة االهنا إلى ضرورة 

عضاء اإلضافيين بكتابة أسماءهم ألخالل عملية التصويت، يختار الحضور ا .3
 على ورقة، ويمكن التصويت لجميع المرشحين اإلضافيين أو للبعض منهم؛

ها المتطوعون على مل خالليع إستراحة والذهاب في بطاقات اإلقتراع،جمع  .4
ووضعها على الطاولة أمام األشخاص  منفصلة في ورقةالمرشحين  أسماءترتيب 
تقسم بطاقات اإلقتراع حسب عدد األشخاص الذين . يقومون بعملية الفرزسالذين 

هم بفتح ورقة من أوراق اإلقتراع حيث يقوم كل واحد منسيقومون بعملية الفرز 
. دها المتطوعون أمام إسم المرشح المنتخبويضع عالمة على الورقة التي أع

يفضل ترتيب العالمات على شكل حزم تتضمن كل واحدة منها خمس عالمات 
 . لتسهيل عملية الجمع

 األعضاء الستةالعالمات، ويعلن فوز  يعمل مسؤول اإلنتخابات على جمع .5
 . الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات اإلضافيين
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كن من األصوات للموقع األخير، ولم ت نفس العددفي حال حصل شخصان على  .6
قد أنتخبت العدد الكلي كما ينص النظام األساسي، يمكنك طلب تعيين عضو 

 . إضافي لتجنب الصراع

 

 دور ومهام اللجنة التنفيذية للفرع

تهدف اللجنة التفيذية للفرع تزويده بالقيادة السياسية والتنظيمية، ويمكن تحقيق ذلك     
 :تيبعمل اآل

 متابعة التطورات السياسية الحاصلة في البلد؛ -

 مناقشة وتحديد إستراتيجية الحزب بخصوص تلك التطورات؛ -

 ولويات؛وضع خطط إستراتيجية للفرع، وتحليل اإلحتياجات واأل -

 تطوير خطط عمل مع سقف زمني لتحقيق كل هدف؛ -

 تطوير أنشطة الفرع؛ -

 وإشراك األعضاء فيها؛يادة اللجان الفرعية ز -

 تحديد الجهات ذات الصلة في المجتمع واإلقتراب منها بطريقة ممنهجة؛ -

 الحزب؛ عنإعطاء المجتمع صورة مشرقة  -

  . تعامل ممثلي الحزب بوضوح وشفافية مع اآلخرين -

 

 سلوك أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب

 ة متميزة توفر صفات نوعيوتإياها األعضاء،  يوليهمثقة التي الالقادة بناء على نتخب يُ    
تكمل  ،في نهاية المطاففي هؤالء القادة مع وجود إختالف فيها من قائد آلخر لكنها، 

عضاء اللجنة التنفيذية العمل بروح الفريق الواحد ألهذا السبب يجب على  .بعضها البعض
اللجنة التنفيذية للفرع يحدد لكل عضو من أعضاء . وإتخاذ القرارات بصورة  جماعية

حسب الحقيبة التي يحملها ليعمل على تنفيذ تلك المهمة بصورة منضبطة  هة فيمهمة خاص
من عملية صناعة القرار ومسؤولة عن أي قرار  اومسؤولة لتكون اللجنة جميعها جزء

 . يصدر عنها

 مصلحة الحزب  يتميز القائد القوي بقدرته على تمكين اآلخرين ودعمهم، وتقديم   
  . حه الخاصةلعلى مصا المجتمعو

معايير سلوك أعضاء الفرع ككل يجب أن يحدد سلوك أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع    
 :من خالل

 إحترام الجميع؛ -
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 توخي األمانة والنزاهة؛ -

 اإللتزام بالمواعيد والمصداقية؛ -

 ؛تقبل النقد والتجاوب معه بطريقة بناءة -

 ادة دون التردد في مساءلتها؛يإحترام الق -

 طة الحزبية؛نشتشجيع المشاركة في األ -

 تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية مهارات اآلخرين؛ -

 اإللمام بقضايا المنطقة وما يدور فيها، والمساعدة في معالجة مشاكلها؛ -

 شرحها للمواطنين؛اإللمام بسياسات وبرامج الحزب و -

 . العمل بجدية ونشاط لبناء الحزب -

 

ة للفرع بالسلوك الحسن واألخالق الرفيعة، والقدرة يجب تحلي أعضاء اللجنة التنفيذي      
 :مور التاليةيمكن تحقيق ذلك باإللتزام باأل. على تحمل المسؤوليات

 خالل لقاءات الحزب والتعامل مع المجتمع؛الحفاظ على الرزانة والهدوء  -

 تجنب الصراعات والمخالفات؛ -

 وحرص؛معالجة المسائل والموارد المالية الخاصة بالحزب بأمانة  -

 تغيرات على الخطة؛ ةالحفاظ على المصداقية والتنبيه في حال حصول أي -

ويتالشى في حال اإلهمال  اتطوعي افهم وإحترام فكرة أن دعم الحزب يبقى أمر -
 أو اإلخالل؛

   .  الترحيب بمساهمة كل عضو يرغب بالمساهمة -

 

 )المسؤولون(الحقائب  حاملو

اللجنة التنفيذية للفرع بشكل  ع مسؤوليلمؤتمر السنوي العام للفرينتخب ا   
للجنة ، ويمكن مباشر، وغالباً ما يُنتخب المسؤولون اآلخرون كأعضاء إضافيين

التنفيذية للفرع تخصيص الحقائب الخاصة فيهم بعد إنتخابهم، وتكون هذه 
فعلى سبيل المثال يقود شخص إعالمي . الحقائب شبيهة باللجان الفرعية للفرع

 .  ية لإلعالماللجنة الفرع

 

 مهام مسؤولي اللجنة التنفيذية للفرع
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 يمكن تلخيص مهام مسؤولي اللجنة التنفيذية للفرع كما هو آتِ 

  الرئيس •

 ؛لجنته التنفيذية الفرع وإجتماعات إجتماعاتعقد ورئاسة جميع  -

بالتعاون مع  وضع أجندة إجتماع تنفيذية الفرع وإجتماعات الفرع األخرى -
 ؛السكرتير

 إلى جانب أمين الصندوق؛ للفرع مسؤولية الماليةتولي ال -

 بناء فرع قوي وموحد لمعالجة أي صراع قد ينشب داخل الفرع؛ -

 وضع خطة، ومراقبة تقدم الحزب، وتأطير هذا التقدم بصورة إستراتيجية؛ -

 تمثيل الحزب مع الهيئات األخرى وعلى مستوى القاعدة؛ -

لتنفيذية للفرع في حال غياب الرئيس، يتولى هذه المهام نفسها نائب رئيس اللجنة ا -
كترأس لجنة فرعية أثناء وفي األوضاع الطبيعية يتولى بعض المسؤوليات 

 .الحمالت

 السكرتير •

 تنسيق تنفيذ برنامج عمل الحزب؛ -

 ضمان سير عمل جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة الفرع التنفيذية، ومتابعتها؛ -

 مات؛دعوة اإلجتماع وتوزيع التعمي توجيه -

 حفظ محاضر اإلجتماعات؛ -

 وضع أجندة اإلجتماعات بالتعاون مع الرئيس؛ -

 التعامل مع المراسالت والرد على الدعوات؛ -

 كتابة تقارير الفرع، وإستقبال التقارير من مستويات الحزب األعلى؛ -

 تذكير كل شخص بمهامه بين اإلجتماع واآلخر؛ -

 .التواصل مع الدائرة، والمنظمات، وأصحاب الشأن -

 أمين الصندوق •

 

 فتح حسب بنكي للفرع؛ -

 إيداع وتدوين جميع اإليرادات والمصروفات؛   -

 جمع وحفظ جميع اإليصاالت والفواتير؛ -
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 إعداد التقارير المالية أو مساعدة كاتب الحسابات للقيام بذلك؛ -

 .هاصول الفرع وحفظ السجالت الخاصة بالعناية بجميع أ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحفاظ على طاقاتهم اءاألعضإستقطاب  .5

 

 العضوية أنظمة
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يجب أن يحوي النظام األساسي للحزب معايير محددة للعضوية كأن يتضمن  الحد    

ربط العضوية بالفرع كما يجب . األدنى للعمر المسموح عنده اإلنضمام لعضوية الحزب

ل عم، في حال سمحت الظروف األمنية واإلمكانيات ،وينصح. وتجديدها بشكل سنوي

  .العضويةوطنية خاصة بقاعدة بيانت الكترونية 

أحد مهام األحزاب الرئيسة، وبالتالي ال بد من تدريب ضاء تعتبر عملية إستقطاب األع   

يجب على ف ؛األعضاء لتنفيذ هذه المهمة، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه في هذا اإلطار

مادة متماسك تتوفر فيه ، وجود نظام إستقطاب على المستوى الوطني ،الحزب أن يضمن

الناشطين الذين والمعلومات اإلجرائية الخاصة ب ،معدة تتضمن نموذج طلب العضوية

تحوي . تقطاب، وأي معلومات أخرى تتعلق بعضوية الحزبيقومون بعملية اإلس

كيفية عمل الحزب، وماذا تعني العضوية من حيث الحقوق المعلومات الرئيسة 

تطلب من أعضائها حلف يمين على شكل إعالن يقرون  ؛ فبعض األحزابوالمسؤوليات

 . فيه فهمهم لقواعد وأنطمة الحزب وأنهم على إستعداد لإللتزام فيها

يتولى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع مسؤولية العضوية ليصبح ضمن مهامه وضع    

ستراتيجية خاصة في الذي بدوره يعمل على صياغة إ فريق عمل خاص للعضوية

ضوع العضوية، وحفظ، كما هو الحال بالنسبة لكل فرع من فروع الحزب، سجل مو

 . مفصل خاص بالعضوية للمتابعة بشكل سنوي

وجد إجراءات ، وتفيما يتعلق برسوم العضوية، تودع  في حساب الحزب الرئيسي   

  . لتخصيص إيرادات تلك الرسوم لمستويات الحزب المختلفةمتعددة 

ورة وجود حساب مصرفي منفصل للفرع يوقع عليه على األقل يشار هنا إلى ضر   

  . شخصان لتسيير أي معاملة مالية خاصة فيه في وقت واحد

، يجب على اللجنة التنفيذية للفرع تقديمهم لألعضاء عند إنضمام أعضاء جدد للحزب   

 .وإشراكهم في األنشطة الحزبية المختلفة قدر اإلمكان

أن تفهم األمور التي حفزتهم لإلنضمام إلى الحزب، وماذا  كما ينبغي على اللجنة   

، خاصةً أنهم سيلتزمون فيها خراطنشطة التي يرغبون اإلنيتوقعون منه، وما هي األ

 ، وحاجة الحزب لهم، وإحترام وجهات نظرهم ورؤيتهم، عضويتهم إذا شعروا باإلرتياحب

 .وتسلموا مهام ذات معنى
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 إستراتيجية وخطة: اإلستقطاب

كل فرد يرغب بأن يساهم ينصح سي إلى التطور والنمو، وبالتالي ايرنو كل حزب سي   

 ؛مجتمعه في إتجاه معين باإلنضمام إلى حزب كخيار ليس بعده خيارفي تطوير 

فالعضوية الحزبية تمنح الفرد فرصة مباشرة للتأثير على القرارات التي تصنع بدالً من 

   . بشكل مسبق لم يشترك في وضعه ج معدالتصويت لصالح أو ضد برنام

. عندما تعكس عضويته المجتمع ككل، وتصبح سياساته أكثر شرعية يزداد الحزب قوةً    

نية على فعندما يستقطب الفرع أعضاًء جدد، يجب أن تكون عملية اإلستقطاب مب

 .نصب عينيها هذا الهدف إستراتيجية تضع

لتي يعانيها، من حيث نقاط الضعف انتمي إليه هيكلية عضوية الفرع الذي تتبدأ بدراسة    

وكيفية الوصول إلى مجموعات أخرى ، ه من فئة المتقاعدينفقد يكون معظم أعضائ

إستراتيجية كما تتضمن  .وكيفية الوصول إلى المهنيينكالعائالت التي لديها أطفال مثالً، 

إلجابة على سؤال رسالة قصيرة وواضحة ل، فالفرع يحتاج إلى رسالة الحزباإلستقطاب 

لماذا ينبغي عليهم اإلنضمام (األشخاص الذين يميلون لإلنضمام إلى صفوف الحزب، 

 ). للحزب؟

 

 أساليب اإلستقطاب

، ويتحقق ذلك يوجد حاجة إلشراك عدد من األعضاء في عملية إستقطاب أعضاء جدد   

يتوقع  . لوضع خطة اإلستقطاب وتنفيذهابتشكيل فريق مهمة من خمسة أشخاص فأكثر 

العمل بجدية إلستقطاب أعضاء جدد  األعضاء الحاليين علىمن تلك الخطة تشجيع 

فيجب أن يتدربوا بشكل . للحزب" تسويق"بطريقة تعكس قدرتهم على فعل ذلك كفريق 

ابة على أسئلة األعضاء المحتملين، وأن يكونوا معدين بالموارد الالزمة جيد لإلج

 . لإلستقطابكالمنشورات والبرامج الالزمة 

تضمنها لكن ت ي مستمرب، فهي نشاط حزللحزب ال تتوقف عجلة إستقطاب أعضاء جدد   

فالحمالت . ، والقوى المحركة والمحفزةمراحل أو مناسابات فيها مزيد من الزخم

تتضمنها أساليب  تمثل فرصاً إلستقطاب أعضاء جدد، والمناسبات العامة اإلنتخابية

ماكن العامة ، وكتابة وتعليق الفتات معبرة في األ"ب إلى بيتمن بي"منها حملة متعددة 

لقادة القيام بجوالت ميدانية، والمشاركة في المناسبات ليمكن  . وغير ذلك والمناسبات

يسهل عملية فالتواصل واإلتصال المباشر . العامة للتواصل مع الناس بصورة مباشرة
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ويمكن تحقيق . مور تصبح أكثر طبيعيةألن األ ؛التفاعل مع الناس وإيصال الرسالة لهم

 .البريد اإللكترونيإستخدام كبعث الرسائل و للتواصل التقليديةذلك باإلعتماد على السبل 

 .الجيد ألي طريقة تواصل تستخدم لتسهيل المتابعةضرورة التخطيط يشار هنا إلى 

 

 الحفاظ على طاقات األعضاء وتفعيلها بشكل دائم

المشاكل الدارجة  ىحدإفي إستقطاب أعضاء حتى تفقدهم، وهذه  ما تلبث بعض الفروع   

لى الطريقة التي اإلنتباه إالفروع ولتفادي ذلك، ينبغي على . التي تواجهها معظم األحزاب

  . نشطة التي تقدمها لألعضاء الجدداألوإلى طبيعة تعمل فيها 

 :ألعضاء وديمومتهااألمور التالية للحفاظ على طاقات ا وال بد من اإللتفات إلى   

لملل والمتحدث ي عليها طابع اطغطبيعة سير اإلجتماعات التي تعقدها لكي ال ي  -

 الوحيد طوال الوقت؛

وما إذا كانت مجموعة قليلة من األشخاص تفعل كل شيء وتتخذ معظم   -

 ؛القرارات

 ما ينجزونه؛لما إذا كان هناك تهميش لألعضاء وعدم تثمين  -

 المتاحة لألعضاء الجدد قليل؛ع واألنشطة ما إذا كان عدد المشاري -

نشطة الفرع، وإال ، ال بد من تجديد أ"نعم"سئلة بـ إذا كانت اإلجابة على تلك األ

، خاصةً أن الخيارات أمام الناس ستفقد القدرة على إستقطاب أي أعضاٍء جدد

ش يعي. كثيرة وبالتالي يمكنهم إختيار طرائق أخرى لقضاء أوقاتهم، وبذل طاقاتهم

الفرع في بيئة أساسها المنافسة وهذا يتطلب منه إمتالك القدرة على اإلستقطاب 

 . والجذب

يجب أن يشعر األعضاء بالقيمة التي تمنحهم إياها العضوية، وأن ال تكون 

بالقيمة التي  عضاء عند شعورهمفنحن نعلم كم يتحفز األ. مقتصرة على التصويت

بالتعرف فهم يرغبون  .يوليها لمساهماتهمهمية التي أل، وايوليهم إياها الحزب

فريق لإلنتماء من  اجزء والعمل على القضايا التي تهمهم، ويريدون أن يكونوا

   . خرين المنتميين للحزبآلواإلنخراط باألنشطة اإلجتماعية مع ا
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ولتحقيق ذلك ال بد من  وإجتهاد ليحفظ أعضاءه، يجب على الفرع العمل بجد
 :ت التاليةإتباع اإلستراتيجيا

الحزب وطرح  فهممن إستهاللية لجميع األعضاء الجدد ليتمكنوا عقد ورشة عمل  -

 طرحها؛األسئلة التي يودون 

 األعضاء الجدد؛بدء كل إجتماع بالترحيب ب  -

، وإن خصص جلسة من عمل الفرع امنتظم اجعل التدريب والتطوير جزء -

ميع الحضور مختصرة لذلك في اإلجتماعات المنتظمة، فسوف يستفيد ج

 خاصةً األعضاء الجدد؛

من إشراك األعضاء الجدد فيها، وإعطائهم مهام  والتأكدتشجيع المشاريع   -

  .ينفذونها ودمجهم مع أعضاء تتوفر لديهم خبرة جيدة

، وتنظيم ، وبث روح المرح داخل الفرعالثناء على أداء وإنجازات األعضاء  -

بعضهم البعض بشكل التعرف على من الت تمكن األعضاء حفالت ورح

 أفضل؛

القيادة أن تشارك في مثل  الجدد والتعرف عليهم، فواجب التحدث مع األعضاء -

  .  هذه األنشطة

  

 

 

 

  والتدريب التوعية .6

عضاء ألأحد مهام الفرع الرئيسة تنظيم برامج توعوية وتثقيفية ل   
لتمكين الناس الدفع بعجلة التغيير  وذلك ؛وللمجتمع على نحو أوسع

ما التعليم الداخلي على مستوى الحزب فيهدف إلى وأ   .لى األمامإ
فهم عمل الحزب والمساهمة في دعمه خاصةً على مساعدة األعضاء 

 :أهمها ،أن فوائد البرامج التثقيفية والتوعوية التي تعود على الفرع كثيرة

 يدويولوجية الحزب؛آتعريف األعضاء على برامج وسياسات و -
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 تنفيذ مهامهم بشكل أفضل؛من مهارات تمكنهم تعليم األعضاء    -

تدريب األعضاء على التحليل بمهارة عالية لفهم مشاكلهم والتحديات التي  -
 تواجههم والتغلب عليها بالطريقة الفضلى؛

كيفية المشاركة في النقاشات والمناظرات وعملية فهم من تمكين األعضاء  -
 صناعة القرار؛

رات التنظيمية كالتخطيط، والرئاسة، وإدارة بالمهاتزويد األعضاء والقيادة  -
 .اللجان الفرعية وما إلى ذلك

 :وجد عدة طرائق لعمل الحزب في المجتمع األوسعت 

لعمال المحليين اإلستفادة ، فعلى سبيل المثال يمكن لبحقوقهم القانونيةتوعية الناس  -
 من تلك المعلومات؛

مجتمعية التي تؤثر على حياتهم التعلم اإلنخراط في العمليات  علىمساعدة الناس   -
 كقضايا السكن مثالً؛

 زيادة الوعي بالقضايا العامة كقضايا العمل والبيئة والجريمة؛ -

 زيادة وعي الناس حول القضايا والحمالت التي يشارك فيها الفرع؛  -

 تعليم الناس المهارات المهنية والحرفية كالنجارة والعمران، ومحو األمية؛ -

 . طوع في المجتمع على مستوى العيادات والمدارس وغير ذلكتعبئة الناس للت -

ن تكون على أتتنوع أنشطة التوعية والتدريب بناء على تقدير القائمين عليها، فيمكن    
الحلقة الدراسية تعتبر ، وأو حلقات دراسية، أو برامج مستمرة فعالة شكل ورش عمل،

بواسطة ميسر  الخصوص أنها تدار هذاب، والجدير ذكره أحد األمثلة العامة على ذلك
تهم اخبراتهم وثرومن اإلسهام بوليس رئيس أو محاضر ليتمكن جميع المشاركين 

تمثل الحلقات الدراسية منهجية تعلم و. المعرفية والوصول إلى إستنتاجات مشتركة
العمل معاً في مجموعات، واإلستماع  ديمقراطية غير رسمية يتعلم المشاركون من خاللها

اء بعضهم البعض والتحدث أمام حشود من الجماهير، ويمكن أن تركز الحلقة رآل
  . الدراسية على موضوع واحد من البداية حتى النهاية

 

  التعلم المستمر 

ناس أنحتاج في مجتمع وحزب تقدمي ألعضاء ومواطنين يتابعون التعلم والتطور ك   
 .والمجتمع على حد السواء عضاء حزبيين لما في ذلك من فائدة للفردعاديين وكأ

توعية األعضاء الجدد لفهم العضوية الحزبية، والتعرف على  أهميةالحاجة إلى، وأكدنا    
كل عضو ينتمي  الحزب ككل، فالتطور السياسي في الحزب يعتمد على تطوير وتثقيف

ء عضافالتدريب والتعلم حق لكل عضو من أ.  المهارات السياسية والفهم السياسيب للفرع
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يساهم برنامج التوعية  . ، ويجب متابعة ذلك من وقت آلخرالحزب على جميع المستويات
  . والتدريب في تعزيز تماسك الحزب وزيادة قوته

إلى المشاركة في إجتماعات الحزب، ومشاريعه، يحتاج األعضاء لتطوير أنفسهم    
تابعة التطورات، وفهم ينظمها كجلسات النقاش، وكتابة الوثائق، وم وجميع األنشطة التي

 . الديناميكيات السياسية في الحياة اليومية

تحدد أهم سبل ومجاالت التثقيف السياسي التي تعود بالفائدة يشكل كل فرع لجنة تثقيفية    
نظرية إثارة نقاشات حول وتتضمن مجاالت التثقيف أيضاً . القصوى على األعضاء

عات محددة إضافةً إلى تسليط كيفية تعبئة مجتمأو إستراتيجية ) اإلستراتيجية والتكتيك(
المهارات التنظيمية التي تركز على إدارة مشاريع مجدية ء من خالل النقاشات على الضو

 .كتابة المنشورات أو إعداد الميزانيةكوفعالة، والتدريب على مهارات الحمالت العملية 

ي يوازن بين أشكال ومجاالت وضع برنامج تثقيفي سياسوتشمل مهام اللجنة التثقيفية    
فالكادر الواعي الذي يتمتع بمهارات . التثقيف السياسي، والتدريب على المهارات المختلفة

الميسر في تلك األنشطة التثقيفية، وأن يجمع المواد متخصصة يمكن أن يلعب دور 
يمكنك التصفح على شبكة اإلنترنت . والمعلومات التي تصلح لتستخدم في التدريب

   . طالع على المناظرات والمواد المختلفة ذات العالقة بالموضوعلإل
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 العمل المجتمعي .7

، فالناس تنخرط الجماهير في األحزاب رغبةً منها بتغيير شيِء ما   
بإستمرار مواجهة التحديات التي تواجههم، وتواجه  ونحاولي

مهمة الحزب على مستوى فإن ، وبالتالي جيرانهم، ومجتمعاتهم
إنها مهمة ملموسة على األرض تسبق . لفرع ليست مهمة عاديةا

لهذا، يركز هذا الجزء . هدف قائماإلنتخابات وتتبعها، فالحصول على أصوات المقترعين 
 . من الدليل على كيف يمكنك العمل في الفرع لتحقيق النجاح على مستوى المجتمع

 فهم دائرتك، وطبيعة مجتمعك

 اواسع الك معرفة جيدة وفهمتفي مجتمعك، يعني أنك تم اوقائد اسياسي اأن تكون ناشط   
عيشية، والتحديات التي يواجهونها، فالقادة يرون العالم من زاوية لظروف الناس الم

ن وجودك في نفس المنطقة، بأال تعتقد . التي يرونه منها الناس العاديون مختلفة عن تلك
، وكيفية فهمهم لمشاكلهم والحلول التي ومعرفتك لمشاكل ساكنيها يكفي لتفهم توجهاتهم

 .يرونها مناسبة لتلك المشاكل

 التواصل مع دائرتك

على أي حزب سياسي توخي الجدية والمهنية في تعامله مع الناس، فالتصريحات    
قابلة للطعن بسهولة من قبل حقائق واضحة تبقى ضعيفة  إلىالعامة غير المستندة 

لمناظرة ات هامة، ومعرفة كافية، وأرضية جيدة لعلى معلوموللحصول . المعارضين
طبيعة مجتمعك، ويمكنك تحقيق هذا الفهم من خالل بناء وصف والنقاش، تحتاج إلى فهم 

حول  ايحوي هذا الجزء نموذجاً مبسطو. يغطي أوجه الحياة المختلفة لهذا المجتمع
 .)ملخص( المجتمع

. ك بطريقة يسهل تحديثها بإنتظامب ذا النموذج أو تطوير نموذج خاصيمكنك إستخدام ه 
      .  على أنه أداة تخطيط يعد بدقة متناهية تخدم الهدف لخصينظر لهذا الم
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 المجتمع حول ملخص
الحصول على تقديرات حول الوضع الديمغرافي من المجلس البلدي، (ومات الديمغرافية المعل .1

 )أو مكتب اإلحصاء

 كم عدد سكان المنطقة؟ -

 كم نسبة النساء، الفتيات، الرجال واألطفال فيهم؟ -

 وعدد من هم فوق الخامسة والستين؟  ةكم عدد من هم تحت سن الثامنة عشر -

 الخامسة والستين؟  السكان الذين تفوق أعمارهمع كم عدد النساء من مجمو -

 المرافق. 2

كم حجم الموجودون في تلك المرافق من المجموعات التالية، وما هي المشكالت الرئيسة التي  -
 يواجهونها؟ 

 المشكالت العدد المرفق

   المدارس اإلبتدائية

   المدارس الثانوية

   الحضانات

   العيادات

   ضيةالمالعب الريا

   القاعات العامة

  

 كم تبعد المؤسسات التالية عن التجمعات السكانية؟  -

 المشكالت المسافة المرفق

   مركز الشرطة

   مكتب البريد

   العيادة الصحية

   المستشفى

   محطة اإلطفائية

   المحال التجارية

   المصارف

   الهواتف العامة

   محكمة الصلح
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 التوظيف . 3

 كم نسبة العاطلين عن العمل بين صفوف الشباب -

 .......................إناث...................... ذكور

أكتب أكثر األشياء عمومية، والمشاكل التي (ما نوع العمل الذي تقوم فيه أغلبية النساء؟  -
ملن في نفس ن، واألجرة التي تدفع لهن مقابل هذا العمل، وكم عدد النساء اللواتي يعهتواجه

 المجال؟ 

 عدد العامالت األجر المشكالت نوع العمل

أجرة متدنية، ساعات  ربات البيوت : مثال
 عمل طويلة

 %42 ادوالر 30

 

 ه معظم الرجال؟ما نوع العمل الذي يقوم ب -

 عدد العامالت األجر المشكالت نوع العمل

 %62 دوالر+ 100 ساعات طويلة مبيعات: مثال

 

 حروقاتالماء والم. 4

ما هي مصادر مياه المواطنين في بلدك، وكيف يصلون إليها؟ أكتب جميع  -
الحصول على المياه في األحياء المختلفة، والمشكالت الطرق المستخدمة في 

 . التي تواجه أبناءها في ذلك

مصدر  المنطقة
 المياه

 المشكالت

   

 

 ما نوع الوقود الذي يستخدمه معظم المواطنين للطهي؟

 . الحطب، الكهرباء، الغاز، الفحم،  الكيروسين: لمثا

مصدر  المنطقة
 الوقود

 المشكالت

 

 

 اإلسكان . 5

المختلفة في جميع  أنواع السكنما نوع المنازل التي يسكنها المواطنون؟ أكتب 
 .اتقطن فيه تيال نطقةأحياء الم

نوع  المنطقة
 السكن

 المشكالت
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 المواصالت . 6

ن وما المشكالت التي عامة التي يستخدمها معظم المواطنيت الما نوع المواصال

 ). فكر في المشكالت التي يواجهها الرجال والنساء(تواجههم في ذلك؟ 

 نوع المواصالت المشكالت

 

 
 



38 

 

 
 

 
 :مجاالت رئيسة على األقل ةثالثمجتمعك حول ) الملخص(يجب أن تغطي في 

 
ما هي المشاكل التي : المواطنون الذين يقطنون الحي الذي تعيش فيه .1

 ؟يواجهونها
ينصح بإستخدام . الفئة العمرية، النوع اإلجتماعي، الوظيفة والدخل: السكان -

 . ، وعقد اللقاءات، واإلجتماعاتالمصادر الرسمية
مشاكل السكن، والمياه، والمواصالت، والتعليم، والصحة، والبيئة، : المشاكل -

  . والقضايا اإلجتماعية، والجريمة، والعنف ومرض اإليدز
 ، وما هي توجهاتهم؟ يتطلع الناس لتحقيقها يرات التي يتغما هي ال: األمل -

 ماذا يوجد في المنطقة؟ : بيئة المنطقة أو الحي المادية .2
لمشكالت والخطط المعدة للمستقبل بما في ذلك ا وضع قائمة بكل ما هو موجود -

، الطرق، المحال )توظيف(بشأن اإلسكان، والخدمات الرئيسية، وأماكن العمل 
 . لمدارس، جهاز الشرطة، القاعات العامة وغير ذلكالتجارية، ا

 ماذا يحدث في المجتمع؟ : حياة المجتمع العامة .3
بالمنظمات الموجودة في المجتمع وعقد لقاءات معها للتعرف على وضع قائمة  -

 . أهدافها  وأنشطتها
 

 جمع المعلومات
 

 :مجتمعكحول ) صملخ(ومات التي تحتاجها لتصميم وجد أكثر من طريقة لجمع المعلت   
 مصادر رسمية -
 لقاءات مجتمعية -

 وقانونية إجتماعية قضاياو الرفاهة، الصحة، .7
 ين؟ الصحية التي تواجه الفئات التالية من المواطن اكلما هي أبرز المش -

ةفتيات تحت سن السادسة عشر   

ةفتيان تحت سن السادسة عشر   

 نساء فوق سن الخامسة والستين 

 رجال فوق سن الخامسة والستين 

 فئات أخرى من الرجال والنساء 

 فئات أخرى من النساء 

 

 ما هي أبرز المشاكل التي تواجه العائالت؟

 نف؟ ما هي أبرز المشكالت المرتبطة بالجريمة والع
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 تجريه بنفسك بحث -
 

  المصادر الرسمية
لكنها ليست المرجع الوحيد  ،ينصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية ألهميتها   

أهم تلك . مصادر أخرى في المجتمع تحتاج إلى بحث وتفكيرللمعلومات، فيمكن إيجاد 
 :المصادر

على معلومات إحصائية حول المسجلين فيها من للحصول المدارس والحضانات  -
 ؛حيث العدد والجنس

المستشفيات والعيادات لمعرفة عدد الحاالت التي تدخل لتلقي العالج، وفهم أبرز  -
 المشكالت الصحية؛ 

 ؛الشرطة المحلية للتعرف على حجم الجريمة -
، ، وطبيعة الخطط التطويريةالمجلس البلدي لمعرفة عدد الناخبين المسجلين -

 ومستوى مصروفات الخدمات، والتفاصيل التي تتعلق بالسكان؛
وجد لدى المنظمات غير الحكومية في المنطقة بيانات مفيدة ودراسات خاصة ت -

 فيها؛
 . يمكن الرجوع إليهم للحصول على معلومات: أعضاء المجلس البلدي -
 

 اللقاءات المجتمعية 
كان فرصة للتعبير عن وجهات يمنح اإلجتماع الذي يركز على قضية محددة الس   

هم المعبئين واألكثر نشاطاً، وليس نظرهم، خاصة أن هؤالء الذين يحضرون 
لهذا يجب إستكمال تلك اإلجتماعات بجمع . بالضرورة أن يمثلوا وجهة نظر األغلبية

  .معلومات إضافية
 

 البحث الذي تجريه 
 

ا من كنك الوصول إليهيم ال بد من حصولك على معلومات موثوقة ،لتجري بحثك   
ينبغي . وتوجيه األسئلة إليهم حول القضايا المختلفة خالل إتصالك مع الناس وطرح

ترتيب األسئلة على قائمة وتوجيهها نفسها للجميع ليصبح بمقدورك مقارنة اإلجابات 
يمكن تنظيم . ، وهذا ما تتطلبه عملية المسحمع بعضها البعض التي تحصل عليها
لجمع معلومات جيدة ودقيقة تبين توجهات الناس، " بيت لبيت"زيارات للبيوت 

وإحتياجاتهم وكيف يشعرون إتجاه الوضع العام إال أن هذه العملية تستغرق وقتاً أكثر 
    . من غيرها
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    حزبكحول " ملخص"بناء  .8
جهد من وهذا يتطلب والمجتمع  بحزبك  تعريف الجماهيريجب    

وتعريف للتعامل مع التحديات التي يواجهونها دة األعضاء والقيا
. تلك التحدياتالتغلب على  تمكينهمهو الناس بأن هدف الحزب 

، هموالحديث معهم لتزداد معرفتك ب يجب لقاء الجماهير كسياسي،
وأفكارك، ومعتقداتك وما إلى ، وبالتالي يتعرفون على وجهة نظرك

 . ليحددوا صورة الحزب من خاللك ؛ذلك

وسائل اإلعالم، ولكن غالباً ما التعرف على هوية حزبك من خالل  لجماهيرل ويمكن   
نمو قدراته وإزدياد الدعم وفقوة الحزب . على المستوى المحلي ايكون هذا الخيار محدود

، وهذا إلى الجماهير وبناء الثقة والدعممدى نشاطك ونجاحك في الوصول  تعتمد علىله 
 .المدى لحزبك وطويل ما يؤسس  لوصف شامل

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والشيء المهم أن تبقى على يمكنك وصول الجماهير    
إتصال مستمر مع الجماهير وليس فقط لمرة واحدة أو مرتين أو خالل الحمالت 

  . اإلنتخابية

كأن يلتقي  ل من خاللها مع الجماهير مباشرةً لشخص التواصتوجد طرق عديدة يمكن ل   
، و في الشوارع، والمنتديات، والمجالس، والمحال "من بيت لبيت"ت في البيوت العائال

 .التجارية، وفي المناسبات أيضاً ويعمل على توزيع المنشورات عليهم

لهذا ال بد من لقاء . كثير من الناس ينتمون لمؤسسات كالكنيسة، أو النوادي وغير ذلك   
ذه الطريقة يمكن بناء شبكة لجمع المعلومات به. هذه المؤسسات والتواصل معها بإستمرار

إن مثل هذه   . جهات الناس وطريقة تفكيرهم حول القضايا والتحديات المختلفةعن تو
وفي هذه  .قيمة تمرر من خاللها رسالتك للجماهير بسرعة كبيرة قناةً  شكلالشبكة تُ 

ية كأي شخص اللقاءات، ينبغي على القادة والناشطين التعامل مع الناس بصورة عاد
المستمع الجيد الذي هو السياسي الجيد، . عادي نال ثقة الناس ليتحمل المسؤولية ويمثلهم

 . على أسئلتها، ويتقبل نقدها بصورة بناءة يبيصغي للجماهير ويج

تحقيق النمو والتطور، وبالتالي يجب تخطيط أنشطتك هو الهدف الرئيسي لحزبك إن    
  : التاليةمع األخذ باإلعتبار األسئلة 

كيف يمكن الوصول إلى مجموعات جديدة، وليس فقط المجموعات المؤيدة  -
 لحزبك؟

 ول مباشرةً إلى الكثير من الناس؟هل يساعدنا هذا النشاط بالوص -

إذا كانت اإلجابة بالنفي، يجب إعادة النظر في الخطة، ونوضح أدناه بعض األساليب    
 . ر وتنظيم األنشطة المخصصة لذلكالتي يمكن إستخدامها للتواصل مع الجماهي

 اإلجتماعات والتواصل المستمر مع الجماهير 

الموارد المالية ، ثم تحديد المجموعة المستهدفة أوالً تحتاج عند تنظيم إجتماع عام إلى    
 . ، يمكنك تحديد نوع اإلجتماع الذي تود تنظيمهذلكفي حال تحديد . المتوفرة لديك
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 : اعات العامةاإلعداد لإلجتمإجراءات 

 تحديد المجموعة المستهدفة؛. 1

 تحديد نوع اإلجتماع الذي يعد لعقده؛. 2

 وضع خطة البرنامج؛. 3

 تأمين المكان؛ . 4

 تحديد المتحدثين؛. 5

 إعطاء المتحدثين ملخص حول موضوع اإلجتماع؛. 6

 عن طريق إستخدام البوسترات، وأشكال الدعاية األخرى؛اإلعالن عن الحدث . 7

 تنظيم المواصالت؛ .8

 إعداد نظام الصوت بشكل جيد؛. 9

 تخاذ اإلحتياطات األمنية الالزمة؛إ. 10

 تحضير لوازم الضيافة؛. 11

 المكان؛تنظيم الديكور الخاص ب. 12

وضع منشورات توضيحية عن الحزب على الطاوالت الموجودة في غرفة . 13
 اإلجتماع؛

 . تغطية مصروفات اإلجتماع. 14

 

 تالمسيرا  

األقوياء، ويعتبر هذا النشاط من أكثر األنشطة تنظم المسيرات لتحفيز مؤيدي الحزب    
الحزب وال يحشد دعماً ساهم في نشر المعلومات الخاصة بالسياسية كلفةً علماً أنه ال ي

 .  جديداً للحزب

 

 تهم الجمهور  تقارير إجتماعات إلستعراض

الجماهير بكل ما يحصل في جتماعات إلعالم يجب على الفرع تنظيم هذا النوع من اإل   
المجلس البلدي  وبرامج عن خططبإعالم المجتمع الجناح  ممثليعمل . المجلس البلدي

للجماهير بطرح األسئلة، والتعبير عن همومهم  التي تستهدف المنطقة، ويُسمح الرئيسة
لقضايا التي المالحظة كافة كما تمثل هذه اإلجتماعات فرصة جيدة للفرع . ومشاكلهم

يشار هنا إلى ضرورة إشراك . للرد على تساؤالتهميثيرها المشاركون، وإيجاد طريقة 
 . أعضاء الحزب البرلمانيين في هذا النوع من اإلجتماعات
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 المنتديات المجتمعية

عن قضاياهم والتعبير عن  للتحدث لهذا النوع من المنتديات الناس يدعو الحزب   
وتستهدف هذه المنتديات مؤيدي الحزب الثابتين . إليهم بعناية كي يستمع ويصغي همومهم

األكثر رسمية أو المسيرات التي ينظمها في اإلجتماعات  نوالمهتمين الذين ال يشاركو
يستحسن إستهداف مجموعة محددة ولتحقيق أفضل النتائج من تلك المنتديات،  . الحزب

التقاعد أو المعلمين لمناقشة سياسة كل مرة كأن تدعو كبار السن لمناقشة مشاكل راتب 
 .التعليم

 :كيف نعد لمنتدى مجتمعي ناجح

 إستهداف مجتمع أو مجموعة محددة؛  .1

 حضور قائد محلي، عضو مجلس محلي أو عضو برلمان؛  .2

 بإستخدام البوسترات وأشكال الدعاية األخرى؛ اإلعالن عن المنتدى .3

 تقديم ملخص للمتحدث حول المنطقة وهموم ساكنيها؛ .4

 ، وتقديم الحضور من على المنصة؛بدء اإلجتماع عند الوقت المحدد .5

 توضيح عملية سير المنتدى ولكن دون إطالة في الحديث؛ .6

 دعوة الحضور لطرح أسئلتهم، والتعبير عن همومهم ومشاكلهم؛ .7

من دع الحضور يتحدثون ويطرحون األسئلة بشكل مختصر ليتمكن القادة  .8
 اإلجابة عليها؛

 . دى، يعمل رئيس اإلجتماع على تلخيص أهم النقاطفي نهاية المنت .9

  

 لقاءات في البيوت 

كز على مجموعات محددة ، وترمؤيدي الحزب المتأرجحين هذه اإلجتماعاتتستهدف    
المتأرجحين في منطقة معينة، أو شارع، أو تجمع سكني، أو قرية  الناخبينوكالمعلمين، 

شخص فقط في بيت  30 – 20وتضم حوالي  سمية،تعتبر هذه اإلجتماعات غير ر. محددة
يدور في هذه اإلجتماعات حديث مقتضب وغير . شخص معروف بالنسبة للمجموعة

مركز بهدف إحداث نقاش بسيط، وغالباً ما يشارك فيها كمتحدثين أعضاء من المجلس 
  . البلدي أو برلمانيين

 : بروتوكول تنظيم إجتماع من هذا النوع

 هدفة مسبقاً، وتحديد قضاياها، وهمومها؛تحديد المجموعة المست .1

 التأكد من نية البرلماني أو عضو المجلس البلدي حضور اإلجتماع؛ .2

 في حال عكس ذلك، يجب التأكد من حضور قائد محلي، أو عضو مجلس بلدي؛ .3
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البلدي، وإعالمهم أو عضو المجلس لعضو البرلمان، تقديم ملخص عن اإلجتماع  .4
 منزل الذي سيعقد فيه اإلجتماع؛بأسماء المضيفين، ومكان ال

 .  تأكيد مكان وتاريخ اإلجتماع مع كل من يهمه األمر .5

 

 أنشطة جمع المال

 تنظم األحزاب في بعض البلدان أنشطة مخصصة لجمع األموال، ولها في بلداِن أخرى   
ها ي للبلد يحدد أي الوسائل مسموح بثقافات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، فالتشريع الوطن

 .عل ذلكلف

تأخذ أنشطة جمع األموال أشكاالً متعددة منها الدعوة لمائدة عشاء، أو حضور إحتفال،    
أو مشاهدة مباراة رياضية أو أي نشاط آخر شبيه بما ذكرناه شريطة توخي المهنية العالية 

 . في ذلك

 

 تنظيم لقاءات مع الناس

يطة أن يستمر الفرع في ذلك تعتبر من أفضل طرائق لقاء الناس شر) بيت لبيت(حملة    
وتتخذ تلك الحمالت  .وعدم حصره في مناسبات محددة أو في حمالت ما قبل اإلنتخابات

 :عديدة أهمها أشكاال

حيث تعمل مجموعة من األعضاء المتدربين على زيارة  التجول إلتماساً لألصوات
 . المواطنين في منازلهم بغية إقناعهم بالحزب

ث تعمل مجموعة من األشخاص المتدربين على إستهداف حيإستهداف شارع محدد 
 . المواطنين في شارع محدد

ملية حشد مؤيدين للحزب، وإعالم في عبرلمانيين وأعضاء مجلس بلدي  إشراك يُنصح
 . تأثير على المجتمع بشكل أكبرلبذلك لوسائل اإلعالم 

 

 الدعايةطاوالت 

 فيها تكثر التي العامة األماكن من اغيره أو التسوق مراكز في الطاوالت هذه توضع   

 .المنشورات وتوزيع الناس مع للحديث إتصال نقاط الطاوالت هذه تشكل .الناس حركة
 مع مناظرات في الدخول دون الناس من ممكن عدد أكبر مع التحدث إلى النشاط هذا يهدف

 الحزب نع برلمانيين أعضاء مشاركة أهمية إلى السياق هذا في يشار  .الحزب معارضي

  .أنشطة هكذا في بلدي مجلس وأعضاء
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 المواصالت ومحطات المصانع أبواب

 وبوابات القطارات، كمحطات  الناس حركة فيها كثرت أماكن في الناخبين لقاء يمكن   

 .والبيانات المنشورات لتوزيع كبيرة فرصة تشكل حيث الذروة ساعات عند خاصة المصانع
 سفرهم أثناء لقراءتها المنشورات يتقبلون لكن الحديث في اسالن يرغب ال ألوقاتا هذه في

 وإقناعهم السيارات سائقي مع التحدث يمكن كما .البيت وصولهم عند أو المركبة في

  .سياراتهم يستقلون الذين المسافرين على منشورات وتوزيع للحزب بالدعاية

 

 شعبية أنشطة

 تنظيم إلى إضافةً  الناس مع للتواصل القدم كرة كلعبة رياضية وأنشطة حفالت تنظيم يمكن   

 هذه وخالل قبل الحزب عن بلدي مجلس وأعضاء برلمانيين ودعوة الدعاية طاوالت

 شيئاً  لديك توفر حال في الناس من اإلقتراب يسهل أنه سيما ال الناس، مع للتواصل األنشطة

 .بيان أو كمنشور إياه   تمنحهم

 

 المجتمع في المختلفة والقطاعات المنظمات إلى الوصول

 أن الفرع أعضاء وعلى بإستمرار، المجتمع في يحدث ما كل الحزب يتابع أن يجب   

 وصول حياناً أ يسهل ال .المجتمع تطور  في تؤثر التي واإلجتماعات تديات،المن في يشاركوا

 من اإلستفادة يفضل بالتاليو مباشر، بشكل األخرى المنظمات عضاءأ إلى الحزب ممثلي

 عملهم ماكنأ في والعمال مدارسهم في الطلبة ىإل التوجه يمكنه حيث ذلك في الجناح مثلم

  .معهم للحديث

 هذا في وفعالة محددة إستراتيجيات إتباع يمكن المجتمع في جدد أعضاء إلى وللوصول
 :الخصوص

 اإلهتمام؛ وإبداء اإلجتماعات حضور -

 اإلتصال قائمة على مدرج شخص كل مع واإلتصال ،األخرى المنظمات قادة لقاء -

 المختلفة؛ والبرامج الناس مشاكل مناقشةل لديك المتوفرة

 تعاني التي المناطق إلى الجناح ممثل أو الحزب عن البرلمان لعضو رةزيا ترتيب -

 أكبر؛ بشكل معاناتهم وسبب مشاكلهم فهمل المجتمع في مشاكل من

 الحمالت في المشاركة لفرعا على يجب حيث والتطوير المحلية القضايا في التدخل -

 األخرى المنظمات مع بالتعاون ينصح كما .المشاكل حل في واإلسهام المحلية

 الناس؛ مشاكل حل في لتساهم

 في الجناح عضو ريأثت وإستخدام أنشطة، تنفيذ في األخرى المنظمات مساعدة -

 مساعدتها؛ تستطيع التي المجموعات إلى للوصول المنظمات تلك مساعدة
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 فيها، تتمتع تيال الالمركزية مدى على إعتماداً  لمختلفة،ا الحكومة دوائر مع ونالتعا -

   .الدوائر لتلك تخصيصها يمكن التي والموارد

 لإلتصال شخص إيجاد طريق عن والمدارس الرعاية ومنظمات الكنائس إستهداف -

 .فيها من ومخاطبة إليها خولبالد الجناح لعضو السماح منه يطلب المؤسسات هذهب
 منها تعاني التي مشكالتال لمناقشة المؤسسات تلك قادة دعوة أيضاً  ويمكن

  .أمكن حيثما ينظمونها التي األنشطة بمشاركتهم وينصح مؤسساتهم،

 

 التشبيك

 ويعزز معرفتك من يزيد المجتمع في رئيسيين وأفراد منظمات مع المستمر التواصل   

    .لحزبك جيد وصف بناء على قدرتك

 التعاون يمكن التي المؤسسات مع شراكة بناء :أهمها أشياء عدة تحقيق إلى التشبيك يهدف   

 بالتطورات الفرع معرفة وتعزيز الحزب، قوة زيادة في تساهم تحالفات وبناء معها،

  .الحزب لقضايا الدعم وحشد والتعبئة، للتأثير فرصة وإعطائه المنطقة، في الحاصلة

 يقتضي وهذا المشترك، الحزب عمل من وجزء منتظمة كالتشبي عملية تكون أن يجب   

 .مواضيع أو فئات إلى وتقسيمهم واألفراد المنظمات عناوين جمع

 

 التشبيك أنظمة أحد على مثاالً  يحوي التالي الجدول  .قائمة الشبكة الخاصة بمرضى اإليدز
    :كنموذج إستخدامها يمكن التي

  

المنظمة  القطاع
إسم /

 الشخص

التي القضايا 
 تعالجها

الشخص 
المسؤول 

 عن اإلتصال

معلومات 
 اإلتصال

 رقم الشبكة 

      

      

 
يجب التفكير بجميع قطاعات المجتمع، وإدراج تلك التي ستشبك " القطاع" عامودتحت    

أما بالنسبة . بخصوص قضية محددة، وقضية الجدول أعاله هي مرض اإليدزمعها 
فمثالً، ندرج تحت . ي الصلةومة بالمنظمات واألفراد ذائقللصفوف، فتعمل على إدراج 

قطاع الصحة أسماء العيادات، ولجنة المجلس البلدي الصحية، وجمعية الصليب األحمر 
  .المحلية واألطباء المحليين

المجموعات السياسية، واألحزاب، واإلتحادات، والجماعات يمكن أن تشمل القطاعات    
 . ، ومراكز الرعاية والرفاه، والمنظمات الثقافية وما إلى ذلكالدينية، والصحة، والشركات
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، وهذا التي يعمل فيها الشخص أو المنظمةندون القضايا أو المجاالت مود الثالث في الع   
وتصبح عملية التشبيك . التشبيك مع المجموعة المناسبة حول القضية المناسبةيساعد في 

وصول الرسائل لتضمن  م في كل منظمةلإلتصال معه اأفضل في حال حددت أشخاص
كما تساعد في بناء . اإلخبارية، والفاكسات، وغيرها من المعلومات للشخص المناسب

يفضل وضع التفاصيل . عالقة مع الشخص الذي يفهم عملك، ويتعاطف مع قضاياك
 . مودين الرابع والخامسفي الع الخاصة بالشخص المسؤول عن اإلتصال

التي  الذي تستخدمه مع نقطة اإلتصالالرقم، أو الحرف األخير  تدرج في العامود   
كدليل على أنك ستبعث للشخص الذي تتعامل معه " ن"تتعامل معها كأن تستخدم الحرف 

  .في الحمالت التي تنظمها إن أردت إشراكه" م س"إستشاري و دعوة للقاء

تديات واإلجتماعات التشاورية والتأكد من تمثيلهم في المنتلك المنظمات، جب لقاء قادة ي   
أعضاء تلك المنظمات لمناقشة كما يجب عقد إجتماعات تشاورية مع . التي تعقدها

الخاصة تطور إستراتيجية اإلتصال ، فعندما مشاكلهم وإشراكهم في الحمالت التي تنظمها
الحمالت، يجب التأكد من وصول المعلومات، التي تبغي إيصالها، إلى تلك المنظمات ب
 . باشرةً م
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 الحزب تمثيل .9

في  المنتخبينالحزب  دليل على ممثلياليركز الجزء الثاني من    
، وأدوارهم، ومسؤولياتهم في عمليات صناعة المحلية سلطات الحكم

  . القرار، وأهمية النزاهة والمساءلة

 مقدمة

تحدياً ألي  ها، وأكثراألهمية ةبالغ مأحد المها تمثيل الحزب في المجلس البلدي يعتبر   
، من المواطنين بشكل مباشر ايكون قريبألن ممثل الحزب في هذا اإلطار  ؛سياسي

كممثل فإذا قمت بمهامك  .والسياسات والقرارات التي يقرها تؤثر على حياة الناس جميعاً 
 .حزب أيضاً لناس وتزداد ثقتهم بالسيثق بك اعلى أكمل وجه، للحزب في المجلس البلدي 

، في تنمية وتطوير مجتمعهمإشراك المواطنين المحليين تساهم هذه األنشطة في    
 . وبالتالي الشعور بالرضى

 : يجب أن نطرح مجموعة من األسئلة على أنفسنا أهمها   

يديولوجية األساسية، آللماذا ننتمي للحزب اإلشتراكي الديمقراطي، هل بسبب ا -
 ة أم ديناميكية مجموعة إجتماعية وأثرها؟ القيم، قضية سياسية محدد

  "لماذا أنتم إشتراكيون ديمقراطيون؟"كيف نجيب عندما يسألنا جار ما  -

محليين، وما النشاط الذي أريد أنا تحديداً  سيينكسيالتحقيقه  ما الذي نرنو -
 اإلنخراط فيه؟

  ؟ ما هي القضية التي تهمني كثيراً وما هو نوع التغيير الذي أريد إنجازه -

 

 :  مور التاليةوتأكد من األ ،ها خالل فترة اإلنتخاباتوإحتفظ بأسئلة وإجابات  أكتب   

 ؟باإلتجاه الصحيح التطوير التي تنفذها البلديةعملية  هل تسير -

 لمراجعة وتعديل ما تريد تحقيقه؟ عمل ما تريد عمله أم هناك ما يدعو هل يمكنك  -

لعدم مشاهدتك نتائج عملك بالسرعة التي لك عامل إحباط  مثلربما يشكل إنتخاب م   
تقاوم التغيير  بطيئةالتعامل مع بيروقراطية  أن تتوقع ينبغي عليك كممثل. تتوقعها

   . إعداد أنفسنا لهتوقعه وهذا ما ينبغي علينا . واإلبداع

نتخبنا لتمثيل إ. ناخبيناوتوقعاتنا، وتوقعات  أن نكون واضحين بخصوص دورنانحتاج    
 . ناخبينا والحفاظ على مستوى ثقتهم بنان نبقى عند حسن ظن يجب أس، وبالتالي النا
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 الحزب في الحكومة ممثلو

في الحكومة، ويتضمن دور تلك المجموعة  ب الحزب مجموعة من أعضائه لتمثيلهينتخ   
 أعضاءيعمل . سياسية في الحكومة ضمان ترجمة سياسة الحزب وبرامجه إلى قرارات

عما يحصل في مجاالت السياسة المختلفة  عة على إعالم بعضهم البعضتلك المجمو
بين مراكز نوه هنا إلى ضرورة وجودة عالقة متينة ن. واللجان التمثيلية التي تتشكل منهم

 . لضمان اإلنسجام والفعاليةالقيادة في الحزب والحكومة التي تتشكل منه 

 لجنة الحقائب

. سياسات محددة تنتخبهم أحزابهم المختلفة في ممثلينتتشكل لجنة الحقائب من مجموعة    
 .وغير ذلك عدلال، والسياسة اإلجتماعيةواإلسكان، و المالية،الحقائب  وتتضمن هذه

يترأس اللجنة الحزب الفائز بأكثر المقاعد؛ لذا يركز هذا الجزء من الدليل على المجموعة 
، ولجنة الحقائب "عة الحزبمجمو"بياً لتمثيل الحزب في الحكومة أي زالمنتخبة ح

 ".ممثلين عن جميع األحزاب"

ط الضوء على هذه يسللتيداُ بيد و، وفرع الحزب معاً نالناخبون يجب أن يعمل الممثلو   
 . بمزيد من التفاصيل في األجزاء الالحقةالقضية 

، وأن نالناخبوعضاء أن مصدر التفويض الذي يتمتعون فيه هم يجب أن يتذكر األ   
وهذا يتطلب إهتماماً كبيراً . اسات التي يجب عليهم تنفيذها هي سياسات الحزبالسي
يجب أن يعود الفرع إلى . خالت التي يقدمها الحزب، والتقارير التي تقدم إليهابالمد

والتوضيح لهم لماذا يتخذ ممثلو الحزب بعض الجماهير التي منحت ثقتها للحزب 
ما يحتاج ممثلو الحزب إلى دعم هيئات الحزب القرارات، ولماذا ال يتخذون غيرها، ك

 . المختلفة كقنوات إتصال لتنظيم الحمالت والحصول على معلومات

 كيف يعالج ممثلو الحزب المنتخبون القضايا

 :يجب أن يتعامل ممثلو الحزب المنتخبون مع القضايا والجهات التالية   

 أهداف وإستراتيجيات؛ –المهمة السياسية  -

 ي الحزب المنتخبة ولجنة الحقائب؛مجموعة ممثل -

  ض؛ض وتُعارَ إن كنت في المعارضة، أي تعارِ  -

 العالقة مع تنظيم الحزب؛ -

 العالقة مع المواطنين؛ -

 العالقة مع وسائل اإلعالم؛ -

 العالقة مع اإلتحادات النقابية؛ -

 ؛)موظفي البلديات(العالقة مع موظفي القطاع العام  -

 المساواة بين الجنسين؛ -
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 التمييز؛ الدمج وعدم -

 .التقييم -

 

 األهداف واإلستراتيجية –المهمة السياسية 

في المجتمع، وما هي الدوائر التابعة لنا؟ إن المهمة  مهمة السياسي المحليهي ما    
، والتعليم، واإلسكان، من حيث الصحةإحتياجات المواطنين تلبية هي الرئيسة بالنسبة لنا 

ال يعني بأن مهمة ممثل الحزب هذا . كريمةوالعمل، والمواصالت، وظروف الحياة ال
 .، أو أن تلبى كل حاجة من خالل المجلس البلديتلبية جميع إحتياجات المواطنين

  :اإلرشادية التالية للقيام بمهامهم لسياسيين إتباع المبادئيمكن ل   

 فالمشاريع. ، وليس بمنأى عنهمبالتعاون معهمنلبي إحتياجات الناس  -
إن . وإجراءات تشاركيةتستند إلى قرارات ديمقراطية  ةوالبرامج البلدي

 ينفذهاالترحيب بمشاركة المواطنين يجعلهم جزءاً من عملية لتطوير التي 
 .تعقيبات الناس، وإهتمامنا بهمومهمالمجلس البلدي، وتظهر إنفتاحنا على 

المتعلقة قيمنا اإلشتراكية الديمقراطية نلبي إحتياجات الناس بناًء على  -
حرية، والعدالة، والتكافل، وكذلك وفقاً لرؤيتنا التي نعبر عنها في برامجنا بال

 . اإلنتخابية وخالل إجتماعاتنا مع الجماهير المنتخبة

، ونستخدم الموارد المالية والبشرية بطريقة فعالةنلبي إحتياجات الناس  -
 . والبيئية بوعي وبشكل إقتصادي

في المجلس حيث خلية على الرؤية التي نريد تحقيقها نتفق في إنتخابات الحزب الدا         
إن إنتخاب ممثلي . قصيرة األمد وطويلة األمدتشكل هذه الرؤية أساس الخطة السياسية 

 . الحزب في المجلس المحلي تشكل نقطة مهمة للتخطيط المفصل

  :أهم األدوات التي تحتاجها أثناء عملية التخطيط

دقيقة و لتشكيل صورة شاملةمع معلومات كافية جيقصد في عملية المسح : المسح -
ويتضمن ذلك تحديد مشاكل الناس من حيث . حول واقع المنطقة المستهدفة

اإلجابة على جتماعية، واإلقتصادية، والبيئية؛ إضافةً إلى الخدمات، والقضايا اإل
 :األسئلة التالية

وقت الحالي، ومن هم في ال التي يعالجها المجلس البلديالقضايا الرئيسة ما هي    
من هي ن، وما هي القضايا المدرجة على األجندة السياسية، ومعارضونا السياسيو

 المجموعات المهتمة والجهات ذات العالقة الناشطة في المجلس البلدي؟

، وما الذي نريد تحقيقه، وكيف نصف رؤيتنا ما هي أهدافنا السياسية :األهداف
 مدى للمواطنين، وما هي رسالتنا السياسية؟ وأهدافنا قصيرة المدى وطويلة ال
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من هي المجموعات األساسية التي نستهدفها، وكيف يمكن : المجموعات المستهدفة
  اإلتصال والتواصل معها؟

 المسح

بالغ األهمية، ويتم من خالل اإلجابة  أمرعلى إحتياجات المواطنين إن التعرف    
  :على األسئلة التالية

 بالنسبة لهم؟ما هي أهم األمور  -

 رضية لهم وتلك غير المرضية؟ما هي الخدمات أو األنشطة المُ  -

 ما هي التغييرات التي يطمحون إليها؟ -

 لة، نحتاج إلى جمع معلومات منهجية ومنظمة ومحدثةلإلجابة على تلك األسئ
 . بإستمرار

. تطور أم الحالة تغيير و يشهد المجتمع تقييم ما إذا كان نستطيع، بهذه الطريقة
إلى  ممثلي الحزب في المجلس البلدي أو غيره الوصولينبغي على جميع 

يشكل  . بعضهم البعض بما لديهم من تفاصيل ، وإخبارالمعلومات ذات العالقة
 . في العمل السياسي الذي يُرجع إليه" بنك المعلومات"بـذلك ما يعرف 

 : يينمعرفة وفهم كافحولها لدينا أهم المجاالت التي يجب أن يتوفر 

ما هي األمور الرئيسة التي تناقش في المجتمع، وما هي  :المناظرة السياسية -
 وجهة نظر معارضينا السياسية حولها؟ 

بيننا وبين معارضينا في المجال يديولوجية آلما هي الفروق ا: يديولوجيةآفروق  -
ة، ، وهل لهذه الفروق أثر في الممارسالذي يتم العمل عليه، كمجال اإلسكان مثالً 

     وهل يمكن التعاون معهم بشأنها؟ 

ومقترحات أخرى  امن هي المجموعات التي قدمت أفكار: موعات مهتمةمج -
، ومجموعات أولياء ، كالمنظمات غير الحكوميةبخصوص القضايا ذات العالقة

 ؟األمور، واألقارب وغير ذلك

ة، وخبرة بمعرفة كافي يجب أن يتمتع أعضاء لجنة الحقائب: لمحة حول الحقائب  -
األنشطة البلدية ليكون بمقدورهم وضع أهداف خاصة بتفصيلية إن أمكن، 

 . خالل فترة محددةصبوا الناس إلى إحداثها والتغييرات التي ي

يجب أن نحرص كيف ينظر المواطنون والجهات المستهدفة إلينا؟ : فهم الذات -
 :لية، فال بد من اإلجابة على األسئلة التااألمانة ونقد الذاتعلى 

 هل نمثل التغيير والتطوير، أم الركود والبيروقراطية والتشاؤم؟  -

 إستبداديين؟كخر أم آلهل ينظر إلينا كديمقراطيين نصغي ل -

 من هي المجموعات التي تستفيد من سياساتنا، وتلك التي ال تستفيد؟ -
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 ما هي النتائج التي يمكن تحقيقها ليشاهدها المواطنون؟ -

 ها؟وما هي نقاط القوة التي نتمتع ب عاني منهاالضعف التي ن ما هي نقاط -

تعبر برامج وبيانات الحزب الموزعة خالل الحملة اإلنتخابية : اإلرادة السياسية -
نامج والخطة معرفة البر، فيجب على ممثليه عن إرادته السياسية ورؤيته

البرامج والسياسات إن  .البرامج والسياسات الحزبية الكليةالسياسية وربطهما ب
تحمل مضامين كثيرة لبرنامج المجلس التي يقرها كونغرس الحزب  الوطنية
يجب التأكد من  ،عندما نتعهد بتحقيق شيء ما خالل الحملة اإلنتخابيةلذا، البلدي؛ 

            . ستنفذ برنامج الحزبأن سلطة الحكم المحلي 

ة لعملنا، سشكل برنامجنا السياسي قاعدة رئيي: التعاون مع أحزاب سياسية أخرى -
يدفعنا ذلك إلى . نفشل أحياناً في الحصول على أغلبية في المجلس البلدي ناولكن

. عدم فعل أي شيءلتحقيق بعض أهدافنا، أو التوصل إلى تسوية  بينار أن نخت
ف المشاركة مضطرة للتوصل إلى في هذه الحالة المعقدة، تصبح جميع األطرا

يجب . ه داخلياً ية، يجب مناقشة ما يمكن القبول بى التسوقبل الموافقة عل. تسوية
خيانة "بـ عرفتُ  التسوية ألنجيداً؛  أن نصغي لبعضنا البعض أثناء هذا النقاش

إلى أن  تشير األبحاث التي أجريت في هذا السياق، بالرغم من أن "المبادئ
األحزاب التي تحاول إيجاد طريقة للتوصل  ونقدرون ويحترمجمهور الناخبين ي

 . لى تسوية بدالً من هدر طاقاتها في نزاعات سياسيةإ

 األهداف

 ، وللوصول إلى األهدافنود تحقيقهاالتي مستقبلية الحالة اليقصد بالهدف    
يجب ترجمة . هداف التي نريد تحقيقهاحتاج إلى رؤية واضحة حول طبيعة األن

مادية، وأهداف  إلى حقائقاألهداف التي يعلن عنها الحزب في بياناته اإلنتخابية 
خلط بين الوسائل هناك ينبغي أن ال يكون   .المدى قصيرة المدى وبعيدة

واألهداف، فعندما نتحدث عن الهدف، نصف ما نريد تحقيقه وليس كيف سنعمل 
سنقدم "عن حالة مستقبلية كأن تصرح إذاً الهدف يعبر . من أجل تحقيقه

لكن ال  ."ن في منازلهمخدمات يومية لمدة ساعتي 2020ن في سنة للمتقاعدي
عامل  20،000سنعمل على توظيف "الهدف بالطريقة التالية هذا  يجوز صياغة 

  .يعتبر هذا هدف؛ إنه وسيلة لتحقيق الهدفال ". لخدمة المتقاعدين في منازلهم

 : أهم مواصفات الهدف

 يجب أن يكون الهدف واضح، ودقيق غير قابل للتأويالت غير المنطقية؛: محدد -

 درك إن كنا حققنا الهدف، وإلى أي مدى حققناه؛نيجب أن : للقياس قابل -

 على إتخاذ إجراءات محددة لتحقيق الهدف؛  يجب أن نكون قادرين :قابل للتحقيق -

 .رد لذلكايجب أن نشعر بإمكانية تحقيق الهدف وتوفر المو :واقعي -

 . نضع سقف زمني لتحقيق الهدف :اإللتزام بسقف زمني -
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يعبر عن كيف نريد الواقع أن يكون مع فة لألهداف، فبعضها أشكال مختليوجد 
ولقياس . عن تغيير توجهات ورؤية الناس نهاية فترة وجودنا في الحكم، وأخرى

 الهدف، نحتاج إلى جمع معلومات بإستخدام نظام اإلستمارات، وفهممدى تحقق 
 افعند صياغة األهد بفعل ذلك ينصحو  التوجهات، وغير ذلك من األساليب؛

 : على جميع المستويات

 هدف الرؤية -

 هدف بعيد المدى -

 )و سنتينألسنة واحدة (هدف قصير المدى  -

يجب صياغة تلك األهداف في لذا  فنا خالل فترة وجودنا في الحكومة؛نريد إيصال أهدا    
ما الذي تريد تحقيقه؟ يجب أن تكون : لسؤال التاليارسالة حول برنامجنا تجيب على 

 .ممثلي الحزب هذا السؤال مركزة، ومقتضبة، ومعروفة لجميعاإلجابة على 

يجب أن تكون الرسالة صالحة لإلستخدام في جميع األوقات، وسهلة بطريقة تمكن كل    
 . شخص إستخدامها

تلخص الرسالة األمور التالية بطريقة تسمح للمواطن المهتم فهم اإلجابة على األسئلة    
 : التي يطرحها بسهولة

 ي نريد تحقيقه؟ما الذ -

 نريد تحقيقه؟ لمن -

 لماذا نريد تحقيقه؟ -

 كيف نريد تحقيقه؟ -

  ما الذي يميزنا عن األحزاب السياسية األخرى؟  -

يجب التركيز في صياغة الرسالة على الكلمات، والتعبيرات، والرؤى 
من األشياء عن الحزب، وتحدد كيف سينظر  االمستخدمة ألنها تظهر كثير

لذين يشعر الناس اوجب أن تكون الرسالة سهلة وواضحة لذا ي ؛إلينا الناس
" سلطة"، فنحن لسنا ي إليهم ونعمل من أجلهمنتحدث معهم بأننا عاديون نصغ
  . نتعامل معهم بلغة جافة ومتعالية

 الدائرة اإلنتخابية –المجموعة المستهدفة 

أو  المواطنون، في البلدان الديمقراطية، ينتخبون السياسيين بصورة مباشرة
ينتخب . هم الناخبون الذين نعمل من أجلهم، والمواطنون غير مباشرة

يون لتمثيل المواطنين في الحكومة، ولوضع القوانين، والسياسات، السياس
، ولكن في يبدو هذا المبدأ بسيطاً . والبرامج التي يجب أن تنفذها اإلدارة

يرت، ورؤية رؤية السياسيين ألنفسهم تغ، فالممارسة ال يبدو األمر كذلك
 .المواطنين لهم لم تعد كما كانت في السابق
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لذا نجده  ؛يبدو األمر مغرياً للسياسي في أن يعرف نفسه من خالل اإلدارة
من تمثيل المواطن أمام اإلدارة، فالخط  يمثل اإلدارة أمام المواطن بدالً 

، وبدالً من أن يحكم االمسؤولين والسياسيين أصبح رماديالفاصل بين 
  . اسيون المسؤولين، يحدث العكسالسي

الجماهير والسياسيين بشكل ملحوظ في جميع البلدان، تزداد الفجوة بين 
، ، وهذه مشكلة خطيرةامخفي ئايعد شيلم " نحن"و" هم"فالشعور بالفرق بين 

والديمقراطيين بشكل عام، وللنظام وقضية بقاء لإلشتراكيين الديمقراطيين 
على الطريقة التي نشكل فيها، ونطور، وننظم  ألنها تؤثرالسياسي أيضاً 

  . المجتمعات

توضيح األدوار، وأي طرف ندعم، ولفعل ذلك  مسؤوليةكل واحد فينا يتحمل 
ي نستهدفها، وكيف نحتاج إلى معرفة المزيد عن ناخبينا، والمجموعات الت

نطرح األسئلة  أنعندما نتعامل مع أي قضية، يجب . هايمكن اإلتصال ب
  : ةالتالي

 أي المجموعات أكثر تأثراً؟  -

 منظمين،ما إذا كانوا وول إليهم للتعرف على وجهات نظرهم، كيف يمكن الوص -
 يف يمكن إشراكهم بالعمل؟ستكشاف كاو

ركوننا وجهات نظرنا، ويساعدوننا في امن هم أصدقاؤنا وحلفاؤنا، وهل يش -
 لوصول إلى مجموعات يصعب علينا الوصول إليها؟ ا

 البلدي / ممثلين عنه في المجلس المحلي  بالحزترشيح  

نقرر  ، وأثناء ترشيح ممثلينان عنهلكل حزب في المجلس المحلي ممثلويوجد    
ممثل إن دور . من خالل مناقشات منفتحة وحرة تبقى تفاصيلها فيما بينناسياساتنا 

حسب المنصب الذي يحتله، فدور رئيس المجلس المحلي أو البلدي  الحزب يختلف
، وبعيداً عن األلقاب والمسميات، فممثل الحزب دور عضو لجنة الحقائبعن ختلف ي

 اغالباً ما يكون هذا الموقع معرض.في المجلس يشارك في بناء المجتمع وتطوير البلد
ويجب أن . افيعنا طابع، وفي بعض بلدان العالم تأخذ هذه الصراعات اتللصراع

لبعض يداً بيد لزيادة قوة الحزب مع بعضهم ايعمل ممثلو الحزب في المجلس 
ستطاع كل ممثل عن الحزب وفي حال ا. يع في العمل والمساهمةولضمان حق الجم

يساهم في زيادة قوتنا كحزب فإن ذلك سأن يعمل كسياسي وكشخص عادي، 
كما نحتاج إلى بناء المعنويات لمواجهة . وكجماعة في عملية صناعة القرار

عندما  الجمهور العام أو اإلحباط الذي نعانيه نحن أنفسناالتحديات التي تنبع من يأس 
    . لجهودنا في إحداث تغيير اواضح اأو أثر اال نرى ناتج

أهم القضايا التي يجب مناقشتها داخل الحزب بخصوص ترشيح ممثلين عنه في    
 :المجلس المحلي

، "وهم" نحن"بين الشعور بالفرق  فاقمقلة من الناس يعرفون ممثليهم مما ي: الضبابية
عتادت األحزاب اإلشتراكية الديمقراطية تقليدياً الذهاب ا. ويزيد نفور الناس من السياسيين
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 ل المرشحون أساساً الحزب، ويكونونإلى اإلنتخابات على نظام القوائم الحزبية حيث يمث
 .ثانياً سياسيين معروفين

يشون في أحيائنا كغيرهم من بين حالة مرشحينا كأناس عاديين يعيجب إيجاد توازن    
إلى أن يصغى إليهم كأفراد إضافة إلى يعني أنهم بحاجة هذا ، ووكسياسيين األشخاص

 . وصفهم السياسي، وبهذه الطريقة نستطيع الحفاظ على قوة الحزب الجماعية

لصراع بين المصلحة العامة، ومصلحة جهة محددة ينتج عن ا: تضارب المصالح -
يباً أن تعزز مصالح المواطنين المقيمين في جناح ليس غر. وضع غير سليم

ت عدة خاصة أن هناك توازنافي المجلس المحلي  معين ولكن يختلف األمر
لماذا ال يستطيع يجد المواطنون صعوبة في فهم . يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار

م النضال من أجل الجناح بحد ذاته، وبالتالي يفسر بعضهم ذلك بأنه ممثلو جناحه
يجاد توازن بين المصالح في إصح أو خطأ مطلق ال يوجد . فاف عليهمإلت

ومناقشة الصراعات لذا يجب إدراك ما يحدث في هذا الخصوص  المختلفة؛
 . المحتملة وكيفية التغلب عليها

 نختلف حول القرار الحزبي متى 

بقرار األغلبية الحزبية تنص القاعدة الحزبية على إلتزام جميع ممثلي الحزب 
عياً لتحقيق الوحدة الداخلية بين مجموعة ممثلي الحزب في المجلس المحلي أو س

على التأثير في عملية التطوير، ونحتاج وأكثر قدرةً  ألنها تجعلنا أكثر قوةً  غيره
إن اإلنتماء لنفس الحزب ال يعني . لمناقشة كم نحقق في هذا اإلتجاهأحياناً 

أحياناً للقبول في نحتاج . س الطريقةبالضرورة التفكير واإلعتقاد دائماً بنف
ا إحترام ودعم ، ويكسبناإلستنتاجات المختلفة وربما يخدم ذلك مصلحة الحزب

ة قضية ما، فليس وفي حال أيدت األغلبي. لضبابيةالناخبين إضافةً إلى الحد من ا
وإذا فشلت المجموعة في . ألن الديمقراطية، في النهاية، تتحقق في ذلك مشكلة؛

 . حد حول قضية معينة، علينا مناقشة كيف يمكن الخروج من هذه الحالةأن تتو

داخلياً على بدايةً تحديد الصراعات التي قد تنشب ومناقشة كيفية معالجتها ينبغي 
 . المستوى الداخلي والخارجي واإلعالمي

 الفضائل واألخالق

عن نظر ال صرفحوذ على إهتمام الجميع بيستإن سوء إستخدام األموال العامة 
الطريقة، ولهذا يجب أن تناقش المجموعة الممثلة للحزب في المجلس البلدي 

إلجابة على النقد ال يصح ا .وتوضح القواعد السلوكية واألخالقية التي ستطبق
 .ن القواعد غامضة وبالتالي يمكن تأويلها بأكثر من طريقةالموجه بالقول إ

السياسية بالمصالح  ط المصالحخلمن يحترم ذلك، وال يوجد من يقبل ال يوجد 
 . الشخصية أو إستخدام أموال دافعي الضرائب بصورة غير سليمة

 : قواعد رئيسة يجب تطبيقها

 إتباع قواعد التمثيل بجدية؛. 1
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، والتحدث عما فعلته بإنفتاحمقابلة المواطنين من التصرف بطريقة تمكنك . 2
 بثقة؛

المجلس البلدي، وقم /العامةال تخلط بين مصالحك الشخصية والمصلحة . 3
صراع تضارب المصلحة بشكل منفتح داخل مجموعة الممثلين عن بمناقشة 

 . الحزب دون خلط مصلحة الحزب بمصلحة البلدية

ال تعمل على . خذهما بالحسبانأاإلنفتاح واألمانة عنصران هامان يجب  .4
ن ألن كشفها ، لكإخفاء الحقيقة أو المعلومات ليس ألنها في النهاية ستتكشف

  .يُشكل السلوك الصحيح

ب سياسي، لم يعد ولكن كممثلين لحزإن األخالقيات الخاصة تبقى مسألة خاصة 
ألن ما نفعله يؤثر على الحزب وسياساته سلوكنا مسألة خاصة أو شخصية 

نحتاج أن ندرك أهمية اإللتزام بالمعايير كممثلين للحزب،  .وأعضائه بشكل عام
ولنحدد ما هي األمور . ن ما نفعله يشكل نموذجاً لآلخرينوأاألخالقية العليا 

 .وإتخاذ قرارات بشأنها ، يجب علينا مناقشتها، ، والطبيعية في مواقعناالمقبولة

 طريقةال تعتبر أن تفكر بما ترغب أن تقرأه على الصفحة األولى في الصحف
التي تقوم عمال في حال ظهرت األستشعر كيف . لتقرر أخالقية أمر ما األفضل

 ، فهل ستشعر بالفخر أم بالخزي؟ة للصحيفة المحليةالرئيس ها على الصفحةب

 ! ال تفعل ما يجعلك تشعر بالخزي

 نقاط الضعف ونقاط القوة –ممثلي الحزب في المجلس المحلي أو غيره 

تتشكل مجموعة ممثلي الحزب في المجلس المحلي أو غيره من المؤسسات من 
نا ومعرفتنا مهارات ستخدمناافكلما . وكفاءات متعددة أفراد يتمتعون بخبرات

إلى توثيق الخلفية ولتحقيق ذلك، تحتاج . زدادت قوة ممثلينابفعالية أكثر، كلما ا
مرشحينا للتمثيل إضافةً إلى خبرتهم شخصية الخاصة بالسياسية والمعلومات ال

سيتسلمها،  د منهم في الحقيبة التيالسياسية والتنظيمية، ومدى معرفة كل واح
وقدرته على المناظرة، وفهمه لسياسة الحزب، والشبكات الخارجية، 

 . والمعلومات العامة بشأن المجلس البلدي والعمل في هذا المجال

يحوي جميع أفضل طريقة لتنفيذ ذلك، أن تطلب من كل ممثل فيهم تعبئة نموذج 
ة ونقاط الضعف لدى القو المعلومات التي يمكن تحليلها، وبناء عليها تحديد نقاط

. المجموعة، وما هي المعلومات أو المعرفة التي تمثل أولوية بالنسبة للمجموعة
هذه الطريقة تجعل ممثلي الحزب في المجلس أكثر معرفةً لبعضهم البعض ن إ

الممثلة  ولزيادة معرفة المجموعة . وبالتالي أكثر قدرة على تشكيل فريق واحد
تنظيم زيارات دراسية، كنها أن تطلب من اإلدارة للحزب في المجلس البلدي، يم

 . مطالبة الحزب بعقد دورات تدريبية، وحلقات دراسيةأو 

خطة لتطوير  يجب على كل عضو من أعضاء المجموعة الممثلة للحزب وضع
    . بناء على المعلومات التي سردها في الطلب الذي تم تعبئتهذاته كسياسي 
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  زب في المجلس المحليالعمل مع مجموعة ممثلي الح

ر بالغ األهمية مإن بناء وتخطيط عمل مجموعة ممثلي الحزب في المجلس أ
ينبغي على مجموعة الممثلين . للنتائج وكيفية فهم المواطنين للعمل السياسي

من حيث واإلتفاق على ثقافة العمل مجموعة الحقائب فتح نقاش وأعضاء 
يجب . سئلةواأل فكار،كة، وطرح األحيث يشعر الجميع بحرية المشاراإلنفتاح 

، فالجميع يشارك بنشاط بدالً من أن يرحب بالجميع دون إزعاج أو إهمال أحدأن 
 . ينحصر العمل على عدد بسيط من المجموعة

ألنه ال ينحصر بمجموعة قضايا يحسمها يستمر عمل المجموعة لفترة طويلة 
خطيط فيعقد إجتماعاً ليوم أو أما بالنسبة للت. جلساته إحدىالمجلس المحلي خالل 

  .  يومين مرة سنوياً 

آخر أنها تعمل نيابة عن الشعب، وعلى المجموعة أن تذكر نفسها من حين إلى 
 .المركز هو دائماً وأن المواطن 

نموذج عن إجتماع لجنة الحقائب أو المجموعة التي تمثل الحزب في المجلس 
 :المحلي

موقف الحزب، وحدد كيف  شعناصر أجندة المجلس وناقجميع  اجعر .1
 جنا الخاص في عمل المجلس البلدي؛يتوافق ذلك مع برنام

حاول اإلطالع على أي بحث أو معلومة تتعلق بقضية هامة مطروحة على  .2
 . أجندة المجلس

خالت صحيحة لمناقشتها في إجتماع مجموعة ممثلي الحزب في اإعداد مد .3
التي المجتمع المدني وإستشارة مجموعات مفيدة، المجلس لفتح نقاشات 

   . تتأثر في القرارات كلجان اإلسكان ومجموعات حماية البيئة

ينصح أثناء إجتماع المجموعة الممثلة للحزب في المجلس البلدي مناقشة القضايا    
. خالت والمعلومات المتوفرة قبل صياغة أي مقترحات أو بياناتابجدية، وإستخدام المد

 . مقترحات عادةً ما تكون شفوية، ولكن يفضل كتابتهاوالجدير بالذكر هنا أن ال

لمجموعة ممثلي الحزب في المجلس يمكنك  انموذج )68ص(تالحظ في الفصل الثاني    
عضاء أداء السياسيين األفراد، وأداء أ إستخدامها لمناقشة كيفية بناء القدرات، وتحسين

 . المجموعة

 الحزب المحلية هيئاتو البلدي،العالقة بين مجموعة ممثلي الحزب في المجلس 

، فمن المهم أن البلدي أدوار مختلفة يئات الحزب المحلية وممثلي المجلسلهيوجد    
ضمان حدوث األمور بفعالية تقع على ألن مسؤولية  مجهوده فيما بينهم وينسقوايتعاونوا 

 . عاتق الجهتين
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ه، فيمثلونه في سلطات الحكم ، وأما ممثليويحدد البرامج الكليةيرسم الحزب السياسات    
بصالحيات وفقاً للقانون كما يتمتعون . المحلي وينفذون برامجه وأجنداته المتفق عليها

حياناً عن هذه المسؤولية المزدوجة أينتج . حيث أنهم مسؤولون أمام الناخبينوالدستور 
لمساءلة بين للرقابة والذا ال بد من تطوير آليات واضحة  ا؛أمام الحزب والناخبين صراع

  . ممثلي الحزب في المجلس البلدي وهيئات الحزب

حول عملهم في إن ممثلي الحزب في المجلس البلدي مسؤولون عن إعالم حزبهم    
للنقاش وتحديد موقف وجلب القضايا الرئيسة  أمام هيئات الحزب المحلية المجلس البلدي 

ثير على القرارات خاصة أن لتألهيئة الحزب المحلية فرصة منح يجب . الحزب منها
لممثلي عن ضمان عرض وجهات نظر األعضاء والمواطنين الهيئة المحلية مسؤولة 

مساعدتهم في اإلجابة وتوجيههم ومع ممثليه  فعلى الحزب أن يعمل. الحزب في المجلس
 . على التساؤالت التي تطرح

ياسة المحلية بناء تعمل هيئة الحزب المحلية على وضع مبادئ وتوجيهات خاصة بالس   
مستويات الهيئات التي تتواصل مع يجب فعل ذلك من خالل . على برنامج سياسي محلي

 . الحكم المحلي، وأن تحصل على مدخالت من الفروع

يضاف إلى ما سبق إمكانية وجود برامج خاصة للحزب بخصوص قضايا ومجاالت    
، وتشكل تلك الحملة اإلنتخابيةكبرنامج سياسة اإلسكان المحلي الذي عرض خالل محددة 

 . البرامج أساساً هاماً لعمل مجموعة ممثلي الحزب في المجلس البلدي

، وإتخاذ قرارات داخل البرامج السياسيةلتحقيق الحزب المنتخبين  يجب أن يعمل ممثلو   
ن يضمن أيجب  . مادية ملموسةونتائج تلك البرامج إلى أنشطة تترجم المجلس البلدي 

هنا إلى ضرورة يشار  .حول تلك البرامجتوفر معرفة وفهم كافيين لدى ممثليه الحزب 
تقييم الوعود والبرامج التي تعرض خالل الحملة اإلنتخابية مرة واحدة على األقل سنوياً 
لتحديد ما تم تحقيقه واألهداف التي يصعب وصولها، واألشياء التي نحتاج إلعادة النظر 

  .فيها

لمناقشات ممثلي الحزب في المجلس البلدي بشأن رسم نقطة البداية تعتبر البرامج    
يجب في حال حدث إنحراف عن مسار البرامج، . السياسة داخل سلطات الحكم المحلي

 . مناقشة ذلك مع الحزب إضافةً إلى مناقشة المسائل الرئيسة األخرى بشكل منتظم

ر على السياسة، ولهذا يجب تنسيق تؤثليست البرامج فقط، إنما مسائل أخرى منفردة قد    
 . في مراحل مبكرة من ظهور أي قضية جميع األمور مع تنظيم الحزب

   قيمة عضوية الحزب السياسية

تأثير على السياسة وتطوير الينضم كثير من الناس لألحزاب السياسية لرغبتهم ب   
ؤولياتنا وكممثلين محليين عن الحزب في المجلس المحلي، يقع ضمن مس. المجتمع

ان حق أعضاء الحزب في المشاركة في عملية تطوير المجتمع وضم، المساهمة في
أعضاء بين  لإلتصال منفتحة قةولتحقيق هذا األمر يجب إيجاد طري .والتأثير في السياسة

إنها بالتأكيد مسؤولية الحزب بأن . من عملية رسم السياسة اليكونوا جزءالحزب وممثليه 
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ذلك من خالل كن على ممثليه في المجلس المحلي المساهمة في ، وليعتني بأعضائه
 .، وتقديم المعلومات، وتوفير المواد الالزمة للنقاشالمشاركة في اإلجتماعات

، ولكن ال للتفاعل واإلتصالاألفضل  دراسية يُشكل الطريقةإن عقد اجتماعات وحلقات    
 . ا فيها من أهميةيعني هذا عدم إستخدام وسائل اإلتصال غير الرسمية لم

الحزب في المجلس البلدي للنقد من قبل رفاقهم الناشطين في  يتعرض أحياناً ممثلو   
يرون أن ممثليهم يحضرون . الحزب إليالئهم إهتماماً لعمل المجلس أكثر منه للحزب

 هذا الوضع غير مقبولإن . إجتماعات الفرع وقت الترشيح لإلنتخابات القادمة ليس إال
أن تنشط داخل . والصراعات بين أعضاء الحزب الواحد اتيؤدي لتوسيع الفجو ألنه قد

أفضل طريقة للتواصل مع الناس والحفاظ على  المحلي الحزب كممثل له في المجلس
   .  الصلة بين سياسة المجلس البلدي والحزب

 أفكارنا يجب علينا تغيير متى 

التي عرضناها على ناخبينا، وبالرغم ت تنفيذ السياساهي إن مهمتنا كممثلين منتخبين    
لة أو حدث اقع عند مرحقد ال تتناغم مع الومن ذلك فإن برنامجنا السياسي يبقى خريطة 

اإلمساك بزمام المبادرة واإلستجابة للظروف على  لي يجب أن نكون قادرينما، وبالتا
حصول على إجابات ال نستطيع أحياناً ال. التي تنسجم ورؤيتنا، وإيجاد الحلول المتغيرة

ومن هذه النقطة  .، وأحياناً ال يمكننا طلب ذلكوتوجهات واضحة من األعضاء أو الحزب
على التصرف بإستقاللية دون اإلنحراف عن بالذات نرى ضرورة أن نكون قادرين 

 .  برنامج الحزب

عندما ينبغي علينا تغيير رأينا، وماذا يحصل عندما نعجز عن تحقيق ماذا يحصل    
وجد أحياناً نامجك خطأ؟ يرتطرأ ظروف تجعل مواصلتك تنفيذ ب ، أو عندمارنامجناب

 :همهاللتغيير أ أسباب تدفعك

 قيود الماليةال -

 أنظمة جديدةوقوانين  -

 تطورات فنية -

 تلي بدء تنفيذ البرنامجمقترحات أو بدائل أفضل  -

 ر اإلحتياجاتيتغي -

مع الحزب لتحديد موقف جديد  ياسييجب مناقشة أي تغير قد يطرأ على  البرنامج الس   
حدوث التغيير يجري هذا النقاش قبل . يريجديدة لمعالجة ذلك التغوصياغة إستراتيجية 

إن . حيث تتخذ القرارات غالباً بسرعة بالرغم من عدم إمكانية ذلك في عالمنا الجديد
سيرى  الذي حدوث أمور من هذا النوع يثير نقاشات داخل الحزب وفي المجتمع األوسع

لمعالجة أي  عليك اإلحتفاظ بإستراتيجيةإن وضعاً كهذا يفرض  .أن الحزب يخذل ناخبيه
، عالميين في الحزب بوجود هكذا إستراتيجيةإعالم جميع الناطقين اإليجب . طارئ

والقاعدة التي ينصح إتباعها في هذه . وجعلهم قادرين على الرد في أي مناظرة أو جدل
حزب قادرين عضاء الأن يكون أيجب . وتعلن سبب تغيير رأيك االحاالت أن تكون منفتح
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يحترمون ن ، فالمواطنوعلى الدفاع عن رأيهم الجديد وطرح األسباب التي قادتهم إليه
حتى عندما تكون هذه اإلجابات سلبية على عكس اإلجابات اإلجابات الواضحة والمباشرة 

 . مواطنينالتي تصدر عن سياسيين ينكرون الحقائق الواضحة لل

 وضوح الحزب

حيث يدرك المواطنون أن الحزب في المجتمع  اومعروف ايجب أن يكون الحزب واضح   
 .يهتم بمشاكلهم ويصغي إليهم، ويحدث تغيرات إيجابية في حياتهماإلشتراكي الديمقراطي 

 العالقة بالمواطنين

اإلدعاء بأننا نمثل  نادون ذلك ال يمكن هنيبقى المواطن مركز حياة كل سياسي ناجح أل   
التي نتفاعل من األنشطة بجد لتخطيط و تنظيم ولضمان ذلك يجب أن نعمل ! الجماهير

  . الجماهير هذه كما يجب أن نؤمن بأهمية لها مع المواطنين بصورة منتظمة؛ خال

حيث  للتعبير عن إرادة الشعب من خالل إدارتنا السياسية للحكومة لنتذكر بأننا منتخبون   
  . جب علينا مراقبة المسؤولين والتأكد أنهم يلبون إحتياجات المواطنينيتو

لوضع مسألة بناء عالقات طيبة  يجب أن تتوفر اإلرادة السياسية على جميع المستويات   
 في في المجلس البلديممثلي الحزب  يمكن لقاء. مع الجماهير على سلم أولويات الحزب

، ولكن الممثل الجيد هو الممثل الذي يخرج من لينمسؤوال إجتماع ما، أو في عرض ألحد
 . قاعة اإلجتماعات إلى الجماهير واإلجتماع معها بطريقة ممنهجة ومخطط لها

وأن يكون لديك  اواضح تنظم إتصاالتك مع الناس، يجب أن يكون هدف اإلتصالعندما    
 :ى األسئلة التاليةخطة واضحة لكل ما تريد فعله، وكنقطة إنطالق ينبغي عليك اإلجابة عل

ما الذي أريد تحقيقه من خالل ذلك اإلتصال، فهل أحاول التشاور مع الناس : الهدف
 لموقف حزبنا؟ عمم أريد حشد الدأوإعالمهم بقضايا المجلس  نظرهمواإلستماع لوجهة 

ومتماسكة أم  ما الذي نريد قوله للجماهير التي نلتقيها، فهل رسالتنا منطقية: الرسالة
، وبالتالي نربك الجماهير، وما هو اإلنطباع الذي نحاول امختلف شيء ونفعل شيئا نتحدث

 غرسه فيهم عن حزبنا؟

من هي الفئة المتأثرة بقضية محددة، وما هو حجمها، وهل هي : المجموعة المستهدفة
 منظمة، وكيف يمكن الوصول إليها؟ 

ات، زيارات للبيوت، عقد إجتماع(ما هي أفضل منهجية يمكن إستخدامها : المنهجية
 ؟)اإلعالم، زيارة أماكن العمل، أو المؤسسات

ما هي األطر الزمنية، ومن سيفعل ماذا؟ ينصح بتخطيط العمل مع الحزب : الزمن
 . وإشراكه بذلك إضافة إلى مجموعة ممثليه في المجلس
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 :بعض وسائل اإلتصال العامة

، ومحاولة كتابة رسائل ينمقابلة المدراء التنفيذي: منظمات المجتمع المدني -
إخبارية إليهم واإلستفسار حول إمكانية الذهاب إلى إجتماعاتهم، ومؤتمراتهم 

  . والتحدث فيها

 :اإلجتماعات التي تنظمهاترتيب  -

التأكد من وجود فرصة أمام كل مشارك للتحدث، فال تعقد إجتماعات على شكل * 
 ؛ ن إجتماعات قليلة كبيرةصغرة بدالً ممحاضرات، وحاول عقد عدة إجتماعات م

 . ال تتوقع قدومهم إليك: إبحث عن المواطنين* 

 ، وتحتاج إلى تخطيط جيدإستخدام الهاتف وسيلة سريعة وفعالة :الهاتفإستخدام  -
ن نحتفظ يجب أ، وما هي رسالتنا إليهم؟ من حيث من نتحدث إليهم، وكم عددهم

واألسئلة التي يطرحونها واإلجابات  هم ومتابعة إهتماماتهمبسجل لمتابعة من نتصل ب
 . عليها

 .يحبذ إرسال منشورات ورسائل معلوماتية لألشخاص المهتمين: مواد -

البريد  يمكن الوصول إلى عدد كبير من الناس من خالل :ورسائل بريد إلكتروني -
تصال الشخصي المباشر، فعندما تستخدم البريد اإل اإللكتروني، لكن هذا يفقدنا

ه بضرورة التواصل الة، يجب أن تقنع الشخص المتصل بو الرساإللكتروني أ
     .   معك

   الشراكة مع الجماهير

أو السياسيين توفير جميع الخدمات كالتعليم، ال يستطيع المجلس البلدي 
ة مشاكل مالية وقلمن للناس خاصة في البلدان التي تعاني واإلسكان، والعمل 

هات عن تنظيم أنفسهم، وإطالق مبادرات هذا ال يعني عجز تلك الج. الموارد
فنحن كممثلين منتخبين لهؤالء . لتطوير مجتمعاتهم لتوفير ظروف حياة كريمة

ي تلك المبادرات وتأمين الدعم لها في التعليم، أو الناس، يجب علينا المشاركة ف
التطوير المجتمعي، أو مشاريع الرفاه اإلجتماعي، أو مشاريع تطوير الشباب 

 .على السواءوغيرها 

 العالقة مع قطاع اإلعالم

اليوم سياسة الحزب من خالل وسائل اإلعالم، ويعرفون  يعلم معظم الناس
، فكثير من السياسيين رجال السياسة عبر وسائل اإلعالم" يلتقون"وأحياناً 

 .يستخدمون اإلعالم للوصول إلى أعداد كبيرة من الناس وإيصال رسالتهم إليهم

، خاصة والعاملين فيه ل السياسيمهمة للعماإلعالم والسياسيين إن العالقة بين 
لإلستفادة  عالمم كيفية عمل وسائل اإلهلفنحتاج . أنها عالقة مبنية على التوازن

 .منها قدر اإلمكان
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ي هذا أن ، لكن ال يعنعالم بصورة طيبة طوال الوقتال تعاملنا وسائل اإلقد 
 العاملين فيها ة، والتشكيك بنوايا الصحفيينننبذها ونتهمها بالتحيز، وعدم المهني

 .ألننا ال نجني نفعاً من هذا كله وإتهامهم بالعمل على أساس أجندات خاصة فيهم

يمكن أن نتصرف نحن أنفسنا بعيدين عن المهنية وأن ال نحترم األدوار المختلفة 
 . للسياسيين والصحفيين وبالتالي نقع في دائرة الشك

وصادقين ألن بناء عالقة طيبة االتنا مع اإلعالم منفتحين في إتص يجب أن نكون
مع اإلعالم يصب في صالحنا، ويجعل من وسائل اإلعالم منبراً وطويلة األمد 

 . لنا وليس مصدر تهديد لعملنا السياسي

حزاب السياسية، ووسائل اإلعالم في أن لأل يجب أن نفهم لتحقيق هذه العالقة،
اراً مختلفة، فالمجتمعات الديمقراطية مبنية على أدو المجتمعات الديمقراطية

بحرية، وتوجيه النقد، وإجراء المقارنات أساس عرض األفكار والمقترحات 
د الدعم شإطالق مبادرات، وحهو إن دورنا كسياسيين . والمناظرات دون قيود

 .لتوجهاتنا، وإقناع المواطنين بتأييدنا ومناصرتنا

لتمكين المقترحات ومناقشتها بصورة نقدية عرض هو ن دور الصحفي المهني إ
الوصول إلى مزيد من المعلومات، وتحسين إمكانية صناعة من المواطنين 

مدروسة بشكل جيد، كما يقع على عاتق الصحفي إعالم المواطنين  قرارات
 .باألحداث الدائرة في مجتمعهم، خاصة تلك التي تؤثر على حياتهم

من قبل الصحفيين على  اسئلة نقدية وإصراريرى السياسيون أنهم يتعرضون أل
الحصول على إجابات لتلك األسئلة ذات الصبغة العدوانية والشخصية، وبالتالي 

عندما نواجه  .اإلنسانية يضعون أنفسهم في موقف دفاعي إنسجاماً مع الطبيعة
ونذكر أنفسنا أن مهمة الصحافة التحقق يجب أن نتصرف بمهنية حاالت كهذه، 

كما يجب أن نتذكر أنه عندما . ملسياسيين في مجتمع ديمقراطي سليمن عمل ا
أو نجيب على أسئلته، فإننا نتحدث إلى الشعب ألن الصحفي في هذه  اكلم صحفين

 . الحالة ليس إال القناة التي نتصل من خاللها مع الجماهير

ي مجاالتنا السياسية المحددة، ونرى في فنحن السياسيون نرى أنفسنا خبراء 
جيد كيف تسير  الصحفي يدرك بشكل. الصحفيين أناساً تنقصهم المعرفة والنشاط

األمور في المجتمع، وهذا ال يكفي ألن المعرفة في كثير من األمور والقضايا 
 .ها معرفة تفاصيل كل شيء/إتقان عمله وإن كنا ال نتوقع منهمن تمكنه 

ي مؤسسات إعالمية يطلب من بعض الصحفيين، بإستثناء هؤالء الذي يعملون ف
دث الطرق، وهذا ما يدفعنا كبيرة، تغطية جميع القصص من السياسة إلى حوا

 . كل شيء تفاصيل ننا ال نتوقع من الصحفي معرفةللقول إ

  أخبار تستحق النشر  

إذا فهمنا كيف تعمل وسائل اإلعالم، سنعد أنفسنا بشكل جيد ونبني عالقة جيدة 
 ي، ولكن ما هو الخبر؟صحفأساس التقرير الالخبر . معها
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 :بعض ميزات الخبر من وجهة نظر إعالمية

يجب أن تحوي القصة اإلخبارية شيئاً غير متوقع، كأن تقول مثالً أن : المفاجأة -
، فاألول يخلو من عنصر "رجل عض كلباً "كلباً عض رجالً، غير أن تقول 

   .حديحوي شيئاً ال يتوقعه أن الثاني المفاجأة لك

القصة تهمه شخصياً، أو تهم جب أن يؤثر الخبر في القارئ ليشعر بأن ي: حديدالت -
 .  ، أو المنظمات أو الشركات التي تعنيهأصدقاءه، عائلته، األماكن المألوفة إليه

 .ويجذب إنتباه القارئ -إيجاباً أو سلباً  -ن يثير الخبر العواطفيجب أ: العواطف -

 . أن يكون خبراً ما يحوي تناقضاً أو تضارباً يمكن : تضاربات -

 . الصغير ضد الكبير؛ الضعيف ضد القوي؛ شخص بسيط ضد السلطة: تناقضات -

صحفي أو ل اأكثر أهمية وقيمة إن كان حصري يصبح الخبر: الصحفيالسبق  -
 . لمؤسسة إعالمية محددة

أنشطتنا آخذين  صنفناإذا . كيف نستفيد نحن كسياسيين محليين من هذا الوضع
ذات القيمة اإلخبارية، وبالتالي  األنشطةفات، يمكننا تحديد تلك المواصبالحسبان 

  . إقناع وسائل اإلعالم بنشرها

ن ينها، خاصة إذا كنا مسؤوليوتحسيجب أن نفكر كسياسيين بأهمية تلك األمور 
نحن نفكر بطريقة مختلفة عن طريقة  .عن قضايا اإلتصال والتواصل مع الناس

نناقش القضايا . مكان الخبر في عملنا تفكير وسائل اإلعالم وال نبحث عن
بعمومية وننسى أن مناظراتنا ومناقشاتنا تشكل خبراً للناس خارج قاعات 

شكل محط إهتمام الناس وبالتالي المعارضة تن صراعاتنا مع اإلجتماعات، وأ
 . يرغبون باإلطالع عليها

سالتنا نوصل من خاللها ر خطة إعالميةي منهجبشكل  يتطلب العمل مع اإلعالم
 . الرئيسية للناخبين

 : تبدأ الخطة بتحديد ما يصلح أن يكون خبراً 

 كيف نصف عملنا على مدار الفترة اإلنتخابية؛ -طويلة األمد قصص إخبارية -

 .تحدد ما يصلح أن يكون خبراً خالل شهر واحد –قصص إخبارية قصيرة األمد  -

 :ولفعل ذلك، يجب اإلجابة على األسئلة التالية

 يا التي نريد من اإلعالم نشرها؟ما القضا -

 كيف نشكل رأي إعالمي حولها؟ -

 ماذا نتوقع من اإلعالم أن ينشر بخصوصها؟ -

 ؟التعقيبات التي يجب أن نعدهاما  -
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 ما القضايا التي ستنشرها المعارضة عبر وسائل اإلعالم؟ -

ما هي اإلجابات التي يجب علينا تحضيرها للرد على األسئلة أو الهجومات التي  -
 ن أن نتعرض لها عبر وسائل اإلعالم؟يمك

 ئل اإلعالم؟ امن سنختار لتمثيلنا في وس  -

التي  بعد توضيح جميع هذه القضايا في خطتنا اإلعالمية نتوجه نحو الخطوة الثانية   
تشد إنتباه حيوية منها مادة ف سنوصل أخبارنا لوسائل اإلعالم، ونجعل تلخص كي

تي سنستخدمها في ذلك؟ نبسط أحياناً أهمية بث الحيوية األساليب الالجماهير، إضافةً إلى 
 . علماً أن وسائل اإلعالم تحتاج لقصص إخبارية قابلة للبث والنشر طوال الوقتفي الخبر 

 اإلتصاالت الشخصية

إن أفضل طرائق الوصول إلى وسائل اإلعالم هي معرفة الصحفيين الشخصية    
دة إذا وجدوا الما. ة اإلخبارية المتوفرة لديكنتظام، وتزويدهم بالمادللتواصل معهم بإ

يتواصلون معنا اإلعالمية المقدمة تستحق النشر، سيتعاملون معنا كمصدر جيد لألخبار و
للحديث معنا والتعرف على  ، وقد يتصلون فيناليس فقط لألخبار، بل للمقاالت أيضاً 

بنيها مع الصحافة ليست ن نبغي أن نتذكر بأن العالقة التيي. الوضع السياسي في المنطقة
ا معالقة صداقة، فيوجد حد واضح بين السياسي والصحفي، وإحترام دور كل واحد منه

خارج نطاق  مع الصحفيين عدم الحديثيشار هنا إلى أهمية .  يجب أن يكون متبادال
 .ال تريد نشرها المقابلة حول قضايا أو معلومات

 البيانات واإلصدارات الصحفية 

وهذا . ائل اإلعالمتب اإلعالم  بالمواد اإلخبارية كل يوم لسهولة اإلتصال بوستعج مكا   
يحتاج إلى قدرة تنافسية عالية لتضمن أنها ستفضل الخبر الذي تبعثه إليها وتعمل على 

ولتأكيد ذلك ينبغي إرسال الخبر بشكل ال . نشره من بين مئات األخبار المتوفرة لديها
   .  يحتاج إلى تنقيح

 اإلصدارات الصحفية        

أو تعقيب على حول شيء وشيك الحدوث اإلصدارات الصحفية عبارة عن معلومات    
الة لفاكس أو على شكل رسو اعن طريق البريد اإللكتروني أ شيء ما قد حدث، وتُرسل

  .عادية

 :تتميز اإلصدارات الصحفية بما يلي   

 واحدة  A4يجب أن ال تتجاوز ورقة : قصيرة -

تضع الحقائق األكثر أهمية في الفقرة : هم عناصر القصة في البدايةوضع أ -
بشكل يجذب  الموضوع المطروحالفقرة األولى  أن تتناوليجب . ىاألول

 . القارئ ويدفعه لقراءة المادة جميعها

 . ركز على موضوع واحد وحافظ على متانة النص: فكرة واحدة -



64 

 

ساله، والتفاصيل الخاصة وضح مصدر البيان الصحفي، وتاريخ إر :المرسل -
يجب تسهيل الوصول إلى هذا . بالشخص الذي يجيب على األسئلة المطروحة

 . تتحولون إلى هواة صحافة ليس إالسوإال الشخص 

 موجز عن الموضوع

في هذه  ينصحما؛  نريد أحياناً عرض حقائق، وتوضيح موقفنا إزاء مشكلة 
 . مهمة الصحفي ورقة حقائق في التقرير لتسهيلبإرفاق  الحالة

من زاوية محلية تركز على تأثر يجب عرض الحقائق على المستوى المحلي 
تقارير اليتردد الصحفيون في إستخدام . لتصنع منه خبراً المجتمع بالحدث 

 .صادرة عن أحزاب سياسية ألنها تظهر وكأنها دعاية لتلك األحزابال
قيبات السياسية ولتوخي المصداقية في كتابة التقرير يجب تظليل التع

ةً إلى كتابة مصادر تلك إضاف والحقائق المعروفة كالمعلومات اإلحصائية
 .الحقائق

  رسائل إلى المحرر

يمكننا كسياسيين محليين كتابة رسائل إلى المحرر في الصحف المحلية، 
قراءة هذه  من قبل المواطنين على وهذا أمر عام، خاصة أن هناك إقباال

سطراً، كما  15-10ون الرسالة مقتضبة ال تتجاوز يجب أن تك. المواضيع
 . يجب علينا الرد بسرعة على التعقيبات التي قد تصدر عن الناس بخصوصها

 مهيدية للمناظرةت مقاالت

ضمن يتعامل هذا النوع من المقاالت الطويلة مع قضايا ووقائع محددة ويت
المقاالت  عدد قراء هذه إن. ومقترحاتنا بخصوص تلك لقضايا تحليالتنا

على وضع برامجها  محدود ألن الهدف منها حث األحزاب السياسية
إذا كنا . وإستدراج المعارضة لتجيب على تلك القضايا ومحاولة التعامل معها

الم ويكون له صدى على محظوظين، فسيشغل هذا الموضوع وسائل اإلع
قت، لمقاالت طوال الوولكن ال نستطيع نشر هذا النوع من امستوى جيد، 

ة، وتحدد من المطروحة للمناظرمن القضايا  افالخطة اإلعالمية تنتقي جزء
والجدير بالذكر أن هذه المقاالت تكتب  .نشرهايكتب هذه المقاالت وتاريخ 

 صرفبطريقة بسيطة تخاطب عقول القارئين، فالكتابة بطريقة أكاديمية، ي
 .الناس عن قراءة ما وراء الفقرة األولى

 فيةالمؤتمرات الصح

في حال الحاجة للرد على قضية تستحق النشر أو  ينظم مؤتمر صحفي
 . لعرض برنامج جديد أكثر شمولية أو عرض شيء ما على أنه نموذج

 :خطوات اإلعداد لمؤتمر صحفي

لة مجموعة أسئب شريطة أن يكون مكتوباً مرفقاً وضوح ما نريد قوله : رسالة -
 . متوقعة واإلجابات المناسبة عليها
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 إرسال الدعوات قبل الحدث بيوم واحد: دعوة -

 ؛تحديد الوقت المناسب للصحفيين المحليين: التوقيت -

ال ينصح بإستخدام مكتب . إختيار مكان مناسب إللتقاط الصور: مكان الحدث -
 الحزب بشكل دائم؛

لتمنح الصحفيين وقتاً كافياً  دقيقة 15ن ال يتجاوز العرض يجب أ :التنفيذ -
كما ينصح بإعطائهم مواد مكتوبة ومعدة . ط الصورلطرح أسئلتهم وإلتقا

 مسبقاً لتسهيل مهمتهم؛

مؤسسات اإلعالم التي لم تحضر المؤتمر ينبغي اإلتصال ب: بعد المؤتمر -
 . وتزويدها بوثائق مكتوبة حول ما حدث

 قائمة بالمؤسسات اإلعالمية

ية اإلعالمن تتضمن خطتنا اإلعالمية قائمة بجميع أسماء المؤسسات يجب أ
اعة ها كالقنوات الرسمية، والصحف، ومحطات اإلذالتي يمكننا اإلتصال ب

ن تتضمن المجالت والرسائل اإلخبارية، كما يجب أ. والتلفزيون وغيرها
 . والصفحات اإللكترونية التي يمكننا الوصول إليها

، فاليوم توفر باشر بفتح نقاش، ودع جميع الحاضرين يسهمون بإقتراحاتهم
 عدة قنوات جديدة يمكن أن تستخدم للحصول على معلوماترنت شبكة اإلنت

فيس "من هذه العملية من خالل فتح صفحة  ان نكون جزءوينبغي علينا أ
همية وجود يضاف إلى ذلك أ. للتواصل مع دائرتنا" تويتر"أو إستخدام " بوك

المعلومات، الحصول على من ناس صفحة الكترونية للحزب ليتمكن ال
 .نضمام إليهاإلالتبرع و ر الحزب، ومعرفة كيف يمكنهمخباومتابعة أ

 عندما تتصل فينا وسائل اإلعالم

ن، وفي حال العكس، كون جاهزينا وسائل اإلعالم، يجب أن نعندما تتصل ب
ليس ضرورياً الموافقة على  .همنخبرهم بأننا سنعود ونتصل بن يجب أ

سع من الوقت ن لم يكن للصحفي متحتى وإالمقابلة الصحفية مباشرةً 
ن كما يجب أ. نفسنادقيقة على األقل إلعداد أ 15نحنا لإلنتظار، فيجب عليه م

يعلمنا بموضوع المقابلة قبل الموافقة عليها علماً أن هذا التصرف قد ال يلقى 
يجب عليه وضعنا في .  رغبة من الصحفي  في حال لم تكن أسئلته معدة

 .ابة على أسئلتهلنعد أنفسنا بشكل جيد لإلجصورة الموضوع 

   :خطوات اإلعداد لمقابلة صحفية

 صياغة الرسالة التي نود توجيهها بشكل مختصر ومركز؛ -

تحديد نقاط الضعف في الرسالة، فعلينا ان نتخيل أنفسنا الصحفي لنتوقع  -
 ذلك؛ن عمل بروفا في حال سمح الوقت باألسئلة التي سيطرحها، ويستحس
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ن بها، وبالتالي يجب أن نكون مستعديل تجنالنقاط التي نحاويهتم الصحفيون ب -
 . لإلجابة على أسئلة صعبة

أحد على إجراء مقابلة، لكن يجب التروي قبل أن ترفض ألن المقابلة  جبرال يُ 
لعرض سياساتك، وفي حال رفضت ذلك، ستظهر الصحفية تعطيك فرصة 

ويجب اإلشارة هنا إلى أن الصحفي سيكتب قصته . وكأنك تخفي شيئاً ما
 . يذكر أنك رفضت المقابلةو

، ن تفادي المقابالت الصحفية، وآخرون يرغبون فيهايفضل بعض السياسيي
 نإليها، تنصح بممارسة ذلك، خاصة أ النظر عن أي فئة تنتمي صرفب

اليوم يتدربون لتحسين أداءهم في المقابالت الصحفية،  السياسيين الجدد
بسيطة، ولكن  القواعد التي تبدو يوجد بعض. وتحديداً قبل الحمالت اإلنتخابية

عند مشاهدتك لمقابلة متلفزة أو مقابلة إذاعية، تشعر أنه ال يوجد معرفة لدى 
 : التي نذكر منها الضيف حول تلك القواعد

مثلة كثيرة على سياسيين يحاولون أن ينؤوا بأنفسهم عن يوجد أ: ال تكذب -
 ون أنفسهم في مشكلة؛، ويجدالوضع متجاهلين أن الحقيقة في النهاية ستظهر

ليس بالضرورة . في حال كنت ال تعرف شيئاً، قل ال أعرف: قل ما لديك بثقة -
 ؛اأن يعرف الشخص كل شيء، واإلعتراف في ذلك قوة وليس ضعف

 ظر حتى يثيرها الصحفي؛تك وال تنتحدث عن أخطائ: ف بأخطائكإعتر -

القضايا، ال تبدأ الحديث عن جميع : أجب بوضوح وال تنحرف عن الرسالة -
 حاول أن تختصر، وتكلم ببساطة ووضوح؛

ال تغضب على الصحفي حتى وإن لم تعجبك أسئلته، فهذا ال يجني : ال تُستفز -
 وانية، فسينال الصحفي عطف الجميع؛وإن تعاملت بعد. نفعاً 

أجب حتى على األسئلة غير المريحة أو التي تحوي : أجب على جميع األسئلة -
 . حيح ما يحدث من خلل، ووقف المزايدةيمكن تص. من الخدعة انوع

 معالجة الخطأ

. أهمية تفادي أي صراع حول األخطاء التي يمكن أن تحدثتنص القاعدة األولى على    
ما اإلتصال بالصحفي، والتوضيح له بطريقة إيجابية عندما تريد تصحيح شيء ما، يمكنك 

مكنك اإلتصال بالمحرر ، يوفي حالة األخطاء الخطيرة. هو خطأ وكيف يمكن تصحيحه
 .ومطالبته بتصحيح الخطأ على مستوى الجمهور العام

لكل بلد قواعد خاصة فيه فيما يتعلق بالوصول إلى معلومات تخص الحكومة، وحق    
المطالبة بتصحيح األخطاء التي تحصل، كما يوجد في كل بلد مؤسساته الخاصة للتعامل 

حث عن القواعد السارية في بلدك، وعما هي ن تبلذا يجب أ. ع التشريعات اإلعالميةم
  .  حقوقك
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 "الحكومة" اإلدارة العاملين في اإلتصال مع

، على المستوى المحلي اإلدارةيوجد خط واضح بين عمل السياسيين والعاملين في    
دمو مستخ، ويضع التوجيهات، بينما يزود ي يرسم السياسات ويصنع القراراتفالسياس
تلك ن بالبيانات الرئيسة التي يتخذون قراراتهم بناء عليها، ومن ثم ينفذون السياسيي اإلدارة

أكثر تعقيداً ألن  ، أما في الواقع  فاألمور تبدوهذا ما يتم على المستوى النظري. القرارات
يصنعون  تهي األمر أن العاملين في اإلدارةاألدوار تتداخل مع بعضها البعض، وين

   .رسمياً  ن عليهالقرار، والسياسيون يصادقو

، وبالتالي يجب أن تحفظ الخط الفاصل بين تلك مثل الجماهيرمن ينت أنك أذكر تَ    
سيؤثر على موقف المواطنين من السياسيين  من هذا النوع  إن أي إضطراب. األدوار

إن وجهة . اإلدارة والسلطات يمثلون أم إن كانوا يمثلونهم، ويجعلهم يتساءلون المحليين
في حال . األخيرة عامة ولهذا نجد الجماهير تنتقد وتشكك في السياسيين اطنينالمونظر 

كنت تمثل الحزب الحاكم خاصة لفترة طويلة من الزمن، فإن هامش المخاطرة في هذا 
الموضوع يزداد، وستراك الجماهير جزءاً من النظام وأنك حكومة بيروقراطية ولست 

إن اإلنزالق في هذا المربع سهل، . ناسصانع قرار تعمل على تحسين ظروف حياة ال
محليين، يجب كسياسيين . نفصل بين األدوار، ونظهر كيف يجب أن نكونولهذا يجب أن 

نا كمسؤولين في نظر إلين نكون مدركين لهذا الموقف المحير ونعمل بإجتهاد لكي ال يُ أ
 . اإلدارة

لنصبح صانعي قرار والظروف المناسبة أن تتوفر لدينا األدوات الضرورية يجب    
العاملين في اإلدارة لكي ال نعتمد عليهم بشكل فال بد من وجود عالقة متوازنة مع  جيدين؛

، هو األقدر على إتخاذ ال شك بأن من يملك المعرفة التامة في قضية ما. كلي في توجهاتنا
رة من كثر خبكسياسيين محليين أن نصبح أ ، وليست مهمتنا، لكن ليس هدفنانهاالقرار بشأ

بأن مهمتنا هي تمثيل الناس والدفاع عن ن نتذكر طوال الوقت أيجب . العاملين في اإلدارة
        . مصالحهم، والتأكد أن اإلدارة تلبي إحتياجاتهم

 :يجب أن نجعل الخط بيننا وبين اإلدارة واضحاً من خالل اإلتصال والعالقة مع  

 مصالحهم؛نمثل  –المواطنين  .1

 اسات الحزب تشكل أساساً لقراراتنا؛سي -تنظيم الحزب .2

نستطيع من خاللهم الحصول على صورة مفصلة  -موظفوا المجلس البلدي .3
 .حول الواقع لنضمن تطوير الخطط التنفيذية

يجب . تخاذ قرارات غير مريحة بالنسبة لناارة يدفعوننا اليجب أن ال ندع العاملين في اإلد
ليهم أسئلة، ونضمن وجود خلفية جيدة لدينا، إ، وأن نوجه أن يزودوننا بمعلومات كافية

  . وتحليالت، وبدائل قبل تبني أي قرار

، لذا يجب أن ندافع عن قراراتنا أمام ال يمكننا كسياسيين توجيه اللوم لشخص آخر
وإذا عبرت اإلدارة عن إمتعاضها لقرار ما، يمكنها تقديم حقائق ومعلومات . المواطنين

 . رارجديدة وتطالب بتعديل الق
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 :إمكانية أن تكون صانع قرار حقيقي أهمها من  يوجد عوامل خارجية تحد

أنشطة المجالس البلدية توسعت وأصبحت أكثر تعقيداً، وبالتالي يصعب على  -
 ممثل الحزب في المجلس المحلي فهم جميع القضايا بتفاصيلها؛

 ة؛تطور العالم السريع يتطلب تقييمات مستمرة، وأفكار و إصالحات جديد -

 سياسات ال يرغب فيها المواطنون؛ اإلقتصادي والمالي يتطلبالعسر  -

ينظرون إليهم كجزء من  لمحليين حيثفي السياسيين ا عدم ثقة المواطنين -
 إدارة الحكومة؛

وجعل التفاصيل،  صياغة األهداف السياسية، دورنا إلى حد ما علىإقتصار  -
 . دارة المجلس البلديوإدارة األمور الصغرى المتعلقة بتلك التفاصيل إل

ن نضمن يط وتوجه المجالس البلدية، ويجب أيوجد أنظمة عديدة لتطوير تخط
لرسم توجهنا أن هذه األنظمة توفر لنا إمكانية حقيقية كسياسيين محليين 

 . السياسي ومتابعة تنفيذ وتقييم النتائج

 ظروف عمل مساعدة

نظمة األقيقية، فالرتابة وتعتمد إمكانية الحكم لحد بعيد على ظروف العمل الح
ن تكون المطالب التي نقدمها معقولة لتصبح يجب أ. ضرورية لذلك عمليةال

 . البلدية مقبولةبرامج المجالس تعليقاتنا بشأن إدارة 

 : حول أنظمة التوجيه والتخطيط النقاط التالية سابقا عنهيضاف إلى ما تحدثنا  

ائق في الوقت المناسب قبل يجب اإلطالع على جميع الوث: وثائق مفهومة .1
ن تكون هذه الوثائق صحيحة، مقتضبة، وتحوي يجب أ. بدء اإلجتماع

وإذا كانت هذه الوثائق مكثفة، ينصح بأن تتضمن . مقترحات واضحة
 ملخصات؛

في حال وزعت الوثائق في الوقت المناسب، تسقط الحاجة  :ملخصات .2
وإضافات  يمكن اإلستعاضة عن ذلك بطرح أسئلة. لملخصات شفوية

 تسمح بتقصير وقت اإلجتماع؛

يجب أن ينسجم وقت إجتماع ممثلي الحزب : إلجتماعلالسقف الزمني   .3
وينصح تحديد . في المجلس المحلي مع وقت السياسيين المحليين

 وضع خطة لحضورهم؛من اإلجتماع بسقف زمني ليتمكن المشاركون 

تخصيص  إضافة إلى اإلجتماعات، ينبغي :ورش عمل خاصة للتخطيط .4
وقت للتخطيط حيث يستطيع السياسيون المحليون وإدارة المجلس البلدي 

 . خطة طويلة األمدوضع 
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يجب أن تقدم إدارة المجلس البلدي تقريراً  :متابعة التنفيذ ومراحل تطوره .5
وذلك حول التقدم الذي تحرزه، والمشاكل التي تواجهها كل ثالثة شهور 

 األمر؛لمراجعة الخطط وتعديلها إذا لزم 

يجب أن يتعرف السياسيون المحليون المنتخبون حديثاً  :زيارات دراسية .6
على أنشطة المجلس البلدي وذلك بزيارة المؤسسات والمشاركة في 

 ل منتظم؛ك، وذلك بشاألنشطة المختلفة

يام دراسية لفهم مجال سياسي محدد بعمق تنظم أ: دراسيةأيام    .7
 ع رعاية األطفال مثالً؛وكموض

ل سياسِي محلي ملف يحوي يجب أن يتوفر لدى ك :حقائقالملف  .8
 . حول ما يدور في الواقع ضمن الحقيبة التي يحملهامعلومات 

يجب أن توفر اإلدارة، ضمن حدود قدرتها، المعلومات األساسية عند  .9
كما يجب عليها أن تشارك في اإلجتماعات وتعرض الحقائق . الحاجة

 . الرئيسة فور الحاجة إليها

 د من أداء البيروقراطيةالتأك

إن مطالبة المواطينين بالحصول على خدمات جيدة، وقواعد بسيطة ومفهومة،    
، ووجود ناس مهنيين ومتعاونين لتنفيذ تلك الخدمات، حق لهم ال وإستخدام فاعل للموارد

فالمجلس البلدي ملك لمواطنيه، وليس العكس، خاصة أنهم يمولون أنشطته . جدال فيه
كسياسيين . مداخيلهمع من طتلين فيه من خالل الضرائب التي تقرواتب العامويدفعون 

 محليين، يجب أن نحارب الفساد، والبيروقراطية الزائفة في البلديات، ونمنع تبديد الموارد
  .أو هدرها

مجلس البلدي تلك الموارد بفعالية، وأن تستخدم أنظمة جيدة يجب أن تستخدم إدارة ال   
ابة كعوامل رئيسة للنجاح، إضافة إلى إتخاذ إجراءات أخرى تعزز فعالية للتخطيط والرق

 : العمل، ويمكن تلخيص أهم تلك اإلجراءات حسب ما هو آتِ 

يجب أن نناضل إليجاد . مشاركة الناس وخبرتها تشكل عامالً هاماً للغاية -
مؤسسة قادرة على اإلستفادة من خبرة وأفكار األعضاء وفريق العمل، 

يعد هذا األسلوب أفضل بكثير من . ساحة إليجاد أفضل الحلولوإعطاء م
حصر عملية صناعة القرار بمجموعة إدارية صغيرة وقواعد محدودة تبنى 

 .  على أساسها وجهات النظر

التأكد من وجود مساحة لفريق العمل للتأثير على طريقة العمل التي  -
 ياسية، والتوجيهات؛ينتهجونها وفقاً إلحتياجات المواطنين، والقرارات الس

إن المؤسسة الفاعلة تركز على النتائج وليس على . على النتائجالتركيز  -
العملية إلعطاء فريق العمل فرصة التفكير واإلبداع  وإطالق المبادرات لحل 

 . تواجههم في العملالمشاكل التي 
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إن المؤسسة الفاعلة تصغي جيداً للمواطنين، وتدرك . للمواطنيناإلصغاء  -
كما تتقبل تلك المؤسسة النقد . يرون األنشطة والخدمات البلدية كيف

 . والمقترحات، وتدرك بأن مهمتها تلبية إحتياجات المواطنين

ل عملية حل أي مشكلة في حال اإلبتعاد عن يتسه. اإلنتباه للمهام ال للقواعد -
 .  تفاصيل القواعد غير الضرورية التي تعيق التوصل إلى حل

والمواطنين بقواعد  م اإلتصال بين إدارة البلديةيصطديجب أن ال 
 : البيروقراطية، ويتم ذلك من خالل

والنماذج، والرسائل، والمحادثات التي  يجب أن تكون الوثائق، :اللغة البسيطة -
 ؛تجري أيضاً سهلة ومفهومة

يجب أن تكون إمكانية اإلتصال متاحة مع الشخص الموجود في : اإلتصالإمكانية  -
ويتحقق ذلك من خالل توفير خط هاتف . اأوموظف اواء كان سياسياإلدارة س

وموقع الكتروني سهل اإلستخدام وفاعل، وتوضيح ساعات العمل الرسمية في 
 . المكاتب

 يجب توفير نظام شكاوى لمعالجة مشاكل وهموم المواطنين: تسجيل شكاوى -
ت إلحداث ملخصات في هذا الشأن للجان بإنتظام وتستخدم كمعلوما حيث تُقدم

 تحسين؛

يجب معالجة الشكاوى والمشاكل بأقصى سرعة ممكنة، وإعالم : إستجابة سريعة  -
 الشخص المشتكي بذلك؛

يُفضل شطب . ن تكون القواعد منطقية وبسيطةيجب أ :قواعد منطقية ومفهومة -
 . أي قاعدة غير عملية

 يؤثر ذلك على طريقة فهم: لقاء المواطنين بطريقة صحيحة ومرغوب فيها -
 .المواطنين وإستقبالهم ألنشطة البلدية والحزب

 اإلصغاء للمواطنين واإلهتمام بتعليقاتهم

مواطنين وما إلى ذلك بصورة منظمة، ففي يجب توثيق تعليقات، ومقترحات ال
، يجب عليك أن تتأكد من وصول حال وصول التعليقات إليك كسياسي

 . المستخدمين المدنيين إلى المعلومات والعكس كذلك

ينصح بإستخدام اإلستمارات، واإلجتماعات، وصناديق البريد في األماكن العامة، 
إيصال تعليقاتهم بشأن الخدمات من وموقع البلدية اإللكتروني ليتمكن المواطنون 

ليقرروا ما يدور بين ممثلي الحزب في المجلس البلدي نقاشات يجب أن  .المقدمة
 .رة مجلس بلدينفعله نحن كسياسيين وما يترك لهم كإدا

 مع فريق عمل اإلدارة اإلتصال 

مور اليومية رئيس اإلدارة المسؤول عن تسيير األنحن كسياسيين محليين نلتقي 
يشار هنا إلى ضرورة عدم اإلستحواذ على دور مدراء اإلدارة، . للمجلس البلدي
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إن هذا ال يعني عدم قدرتنا على  . ولكن يجب التركيز على األدوار المختلفة
إلتصال مع موظفين آخرين في المجلس البلدي، خاصةً أننا نحتاج إلى صورة ا

كما . بناء قرارتنا على أساسهمن حقيقية منهم حول الواقع اليومي الذي يمكننا 
لتعبير عن تقديرنا لعملهم، وأفكارهم، وخبرتهم لتمنحنا هذه اللقاءات فرصة 

 . ومشاركاتهم

عانية لكي ال تنحصر في مجالس البلدية بيجب أن تُخطط اللقاءات مع موظفي ال
 . نتخابية أو أوقات اإلستراحة فقطالحمالت اإل

ينصح بإجراء عملية مسح لجميع المجالس البلدية من حيث أماكن وجودها، عدد 
بعد . والنقابات التي تنظم عمل كل واحد منهاالعاملين فيها، وطبيعة عملهم، 

ن تقوم بزيارة زيارات التي ستقوم بها كأحدد عدد النتهاء من عملية المسح، الا
 . وحدد أيضاً هدف الزيارة ،كل مجلس مرة واحدة سنوياً على سبيل المثال

خصص وقتاً كافياً للقيام بزيارات دراسية ولقاء العاملين العاديين وليس فقط 
ودعوة مجموعات مختلفة للمشاركة بحثية يمكن أيضاً تنظيم زيارات . المدراء

لبلدي عضو في لجنة الحقائب مطالب بإلتقاء فريق عمل المجلس افيها، فكل 
 . أكبر عدد منهمليكون بمقدور اللجنة لقاء 

كما ينبغي وضوح الرسائل واألهداف التي نريد تحقيقها من خالل تلك اللقاءات 
ن كان هدف اللقاء عرض برنامجنا وإويشار هنا إلى ضرورة . قبل إنعقادها

 . رفة بعض األمورومعبعض األسئلة  الرئيسي للزيارة توجيه

إن إتصال الحزب اإلشتراكي الديمقراطي مع اإلتحادات النقابية، وإصغائه 
نذكر هنا مرة أخرى كسياسيين محليين بأهمية و. لهمومها، وأولوياتها أمر طبيعي

عدم لعب دور الموِظف أو اإلدارة مطلقاً ألن إدارة المجلس البلدي هي الجهة 
 . فريق العملالمسؤولة عن 
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   ت النقابيةالتعاون مع اإلتحادا  .10

مشتركة أساسها يديولوجية آب وحركة اإلتحادات النقابيةاإلشتراكية الديمقراطية تتقاطع    
كان العدالة، والحرية والتضامن، فاإلنضمام لتلك القوى في النضال من أجل هذه المفاهيم 

  . بالغ األهمية اوما زال أمر
 :من اإلجابة على السؤالين التاليين د الحديث عن تلك العالقة، ال بدعن   

 وكيف يمكن أن يعمل؟ما شكل التعاون السياسي لإلتحادات النقابية  -
  لتلك القوى والحفاظ على إستقالليتنا في آٍن واحد؟ كيف يمكننا اإلنضمام  -

رحم اإلتحادات  ولدت بعض األحزاب اإلشتراكية الديمقراطية في بعض البلدان من   
داة للمشاركة في الحياة كأحزب سياسي  تشكيل إلى قرار وذلك بتوصل العمال النقابية

ات التي أن معظم القرارلخدمة مصالح العمال، خاصةً السياسية وعملية صناعة القرار 
سياسي وليس نتيجة لعملية تفاوضية بين المستوى ال  حياة العمال تصدر عنفي تؤثر 

لذا تحاول اإلتحادات النقابية التأثير في القرارات السياسية . أرباب العملالمستخدمين و
 . للحكومة، وهذا أمٌر طبيعي جداً 

إن هذا الشكل من التعاون يصب في مصلحة السياسيين أيضاً حيث يمكنهم اإلطالع    
كظروف السالمة، والبطالة، والرواتب المتدنية، وأنظمة  على ظروف حياة العمال

في تحسين  تساعد جميع هذه العوامل مجتمعة. ن الوظيفيتأميفي العمل، وعدم البة المناو
 . هذا الخصوصالقرارات التي تصدر ب

حزاب اإلشتراكية الديمقراطية وإتحادات العمال يتجسد هذا التعاون أحياناً بين األ   
 وجدت. عدم اإلنحياز السياسي وليس إتحادات الموظفين حيث يفضل األخيروناألجيرين 

وجد أمثلة كثيرة على كما ت المختلفة، لألحزاب اليسارية كثيرة منتسبة إتحادات عمال
  . ينضمون لقوى متعددة تتبع حزبأ واحداً عمال وموظفين تقدميين 

 
  هدف واحد، لكن أدوار ومسؤوليات مختلفة 

 ن دور الحزب يتلخص بتولي المسؤولية لتطوير المجتمع، وفهم جميع قضاياه،إ   
 . هاى أساس القيم والمثل التي نؤمن بإضافةًً◌ إلى وضع سياسات وأولويات عل

يحظون بإحترام المواطنين وقبول ناخبي الحزب إختيار ممثلين يجب علينا كسياسيين    
  .اإلشتراكي الديمقراطي

يشكلون مصدراً هاماً لتجسيد وجهة نظر إن السياسيين الذين ينحدرون من أصل نقابي    
ل في سياساتنا،  فدور اإلتحادات النقابية أصالً يتلخص في تمثيل والعمل مع العما

إن عمل اإلتحادات .  األعضاء لتحسين ظروف العمال في مكان العمل وفي المجتمع أيضاً 
بما يدور حولهم  عضاءية واألحزاب ينطوي على أهمية كبيرة، فالنقابيون يعلمون األبالنقا

إن الوعي السياسي عامل أساسي، . القضايا التي تهمهم تهم بخصوصويعملون على تعبأ
اون يُشكل جزءاً من العملية وعندما يعمل الطرفان معاً يداً بيد، يزدادا قوةً، خاصةً أن التع

وهذا يتطلب إيجاد . ككل، ويساعد في إيجاد حلول مشتركة، وإثارة مناظرات منفتحة
  . منتديات لعقد اإلجتماعات وتبادل األفكار

، والجهود بقاً، تختلف عن أدوار اإلتحادات النقابيةساإن أدوار األحزاب، كما أشرنا    
إن التعاون ال يعني عملية . المشتركة تقوم على أساس المصالح المشتركة والخير العام



73 

 

وتنظيم مناظرات على أساس اإلحترام والفهم نما يعني تبادل أفكار ومعلومات ، إتفاوضية
  . المشترك

عتاد بعض فقد ا تحادات النقابيةالسياسية واإل للتعاون بين األحزاب طرق كثيرةد وجت   
معاً، لكن تعقيدات الحياة في عالم  ن ينشطوا في اإلتحادات واألحزابفي الماضي أالناس 

  . اليوم وضيق الوقت لم تعد تسمح بذلك

اسيين محليين أن كسيعلينا ولنصل إلى مجموعات منظمة في اإلتحادات النقابية، يجب    
نتعاون، وننظم حلقات دراسية، وإجتماعات نناقش فيها القضايا المختلفة ذات الصلة، 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن وجهة . ادات النقابية على سلم أولوياتهاوتلك التي تضعها اإلتح
 . نظر اإلتحادات النقابية هامة وتشكل مصدراً هاماً للمعلومات بالنسبة لنا

 مع اإلتحادات النقابية كسياسي محلي يحمل صفة تمثيلية كيف تعمل

 :اإلتحادات النقابيةبعض األفكار التي توضح كيفية تنظيم اإلتصال والتعاون مع    

إتحاد النقابات في فرعك، وتأكد أن أعضاء تعيين شخص مهمته اإلتصال مع  •
. تحملها المجلس البلدي يشركون هذا الشخص في التخطيط الخاص بالحقيبة التي

   . إليجاد إتصاالت أخرى في حال الضرورةكما ينبغي عليك إستخدام إمكانياتك 

 . مع ممثلي إتحاد النقابات، وأعضاء فريق عمل المجلس البلدي اإلتصال •

التعرف على اإلتحاد النقابي المسؤول عن تنظيم العاملين في المجلس البلدي وفي  •
 جناحك؛

الناشطين في اإلتحادات اكي الديمقراطي التشبيك مع أعضاء الحزب اإلشتر •
 النقابية؛

. ليس خالل الحمالت اإلنتخابية فقط، بل بشكل منتظم –زيارة أماكن العمل  •
 ينصح خالل تلك الزيارات الحديث مع العمال حول مشاكلهم وهمومهم؛ 

مع عدم رفع توقعات العمال إلى ما هو  توضيح األدوار وسبب الحاجة للحوار •
 ؛وراء قدراتك

 . نشطة المشتركة لتبادل الخبرة والمعلوماتإقامة لجنة مشتركة لتخطيط األ •
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  المساواة بين الجنسين  .11

يديولوجية الحزب اإلشتراكي الديمقراطي آإن قيمة المرأة حسب    

 . وسياساته األساسية ال تختلف عن قيمة الرجل، فكالهما سيان

االت الحياة والسياسة يجب أن تنعكس هذه المساواة في جميع مج   

لبناء مجتمع عادل ومتساوي علماً أن الواقع ال يعكس مثل هذه الحالة، فالمرأة تعاني من 

 .رسمي وبوعي وبغير وعي في كل مكانالتمييز الرسمي وغير ال

الحزب اإلشتراكي الديمقراطي، عن دمج مفهوم  نحن مسؤولون، كممثلين منتخبين عن   

يجب . ع القرارات التي نتخذها لتجسيد المساواة بين الجنسينالنوع اإلجتماعي في جمي

النوع اإلجتماعي ألن تقاسم السلطة  هومتدقيق كل مشكلة وتحٍد وقرار من وجهة نظر مف

أة والمسؤوليات بين الرجل والمرأة بالتساوي أمر مرتبط بالعدالة والديمقراطية، فالمر

تقاسم السلطة والمسؤولية بالتساوي  من المجتمع ولهذا يجب أن يكون مبدأ% 50تشكل 

 . هدف لتحقيق المساواة بين الجنسين

، وأن دوائرنا ننا نعيش في بلدان تعمها المساواة بين الجنسينبعضنا بالقول إ فخري   

ورة وإذا ما إن هذا اإلعتقاد ليس إال أسط. تقدمية وتضمن حقوق متساوية للرجال والنساء

 توصف البلدان.  مييز الموجود فعالً ترة على رؤية الالقد أعدنا النظر فيه، سنفقد

بنفس الحقوق، يتمتعون فيها ن الرجال والنساء ، وأنموذج للمساواةاإلسكندنافية بأنها 

بأمانة إلى  إذا نظرنا .العالم الدغير موجود في أي بلد من بوولكن هذا غير صحيح 

  . ا، سنرى مدى التمييز الموجودق بين أفعالنا وأقوالنالموجودة والفر والقيم التوجهات

، واألعمال أقل مما يدفع للرجل مقابل نفس الجهد ونفس قيمة العمل يدفع للمرأة أجر   

  . متع بنفس قيمة أو مكانة تلك التي يشغلها الرجلتوالمراكز التي تشغلها المرأة ال ت

. البيت واألطفال ؛ أما المرأة فتتولى مسؤوليةحيث توجد السلطة والمال، تجد الرجال   

 . يمكنك التأكد من تلك الحقائق بالرجوع إلى أي إحصاءات وطنية

بين الجنسين بالعالقة بين المرأة والرجل ومساهمة كل منهما في عملية تتعلق المساواة    

، يجب أن مجتمع للمساواة، وأن يصبح إذا أردنا لمجتمعنا أن يتطور. التطوير المجتمعي

إن تحقيق هذا المبدأ مهمة مشتركة بينهما خاصةً . فرص بين الجنسيننحقق مبدأ تكافؤ ال

 .تتحقق المساواةلبعض ضرورة دونها ال اأن إحترام بعضهما 

 

 



75 

 

 إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق المرأة 

فيها عدة بلدان  تهوجهة نظر شاركعن " كوفي عنان"عبر أمين عام األمم المتحدة السابق    

ي المتراكمة تفيد بأن قضية حقوق المرأة تشكل العنصر األهم لتطوير إن خبرت"حيث قال 

، تبنت األمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979في سنة  ."العالم

لمحاربة ضد جميع أشكال التمييز الذي تتعرض له المرأة، خاصةً أن ميثاق حقوق " سيداو"

 . على هذا الموضوع اإلنسان لم يركز بشكل كافٍ 

ن ال نخدع بهذه النسبة الم على هذه اإلتفاقية، لكن يجب أمن بلدان الع% 90وقعت أكثر من    

.  أجزاء من اإلتفاقية فقط ولم تقبل فيها كحزمة واحدةعض البلدان الموقعة وافقت على ألن ب

، ومخالفةً وثقافتها الوطنيةمادة رأت فيها إنتهاكاً لتشريعاتها  16فهناك بلدان كثيرة تحفظت على 

ضعف اإلتفاقية وحقوق اإلنسان إن هذا األمر ي. لتقاليدها وديانتها عاكسةً بذلك نظرتها للمرأة

طبقة على المرأة، علماً أن الدوافع الدينية والثقافية يجب أن ال تستخدم كعذر إلنتهاك حقوق المن

نساء األمم " بإسم األمم المتحدة دائرة تشأنوعمالً بالمواثيق الخاصة بحقوق المرأة، أ.  اإلنسان

   ".المتحدة

 والنوع اإلجتماعي محلية السياسة ال

ى يجب أن نساهم كسياسيين في تحقيق المساوة بين الجنسين من خالل عمل ممنهج يفضي إل   

  .  تبني وجهة نظر النوع اإلجتماعي التي ينبغي تدقيق سياساتنا بناء عليها

 : ض المجاالت التي يجب التركيز عليهاإقتراحات بخصوص بع

يتمتع الرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات بنفس  هل: العناية بكبار السن •

  ؟الدعم واإلهتمام

هل تحصل اإلناث على نفس درجة اإلهتمام التي يحصل عليها الذكور، وكيف  :التعليم •

 اعي؟لمدارس ورياض األطفال مع موضوع النوع اإلجتمتتعامل ا

هل يمنح المجلس البلدي موارد ألنشطة الذكور التقليدية أكثر منها : بعد الدوام المدرسي •

 ألنشطة اإلناث؟ 

 هل تلبي الخطط إحتياجات الجنسين؟ : اإلسكان والتطوير •

ما حجم التركيز على الصحة النسوية، وهل يوجد فرق في هذا : صحة المرأة •

 الخصوص بين المرأة والرجل؟ 
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كيف نعتني بالنساء المعنفات، وكيف  ن نسال أنفسنا في هذا الخصوصيجب أ :التعنيف •

، إضافةً إلى كيف من يلجأن إليههل يوجد مكان آهن والرجال أصحاب الشأن؛ ونساعد

 .؟الجانييعاقب كيف 

ما هي سياسة الموارد البشرية المتبعة في البلدية، وهل يوجد تمييز بين : األجور •

    ظروف العمل؟الجنسين بخصوص األجرة و

، ولمعرفة المزيد عن أثر لتحليل وفهم وجهة نظر النوع اإلجتماعيللعمل بشكل منهجي  نحتاج   

 :) 3Rs(برنامج المجلس البلدي على المرأة والرجل، يمكننا إستخدام األداة المعروفة بـ 

على مختلف المستويات وفي مختلف تُمثل النساء ويُمثل الرجال  كيف: التمثيل •

 نشطة؛األ

من حيث المال، الخدمات، المكان  كيف تقسم الموارد بين الرجال والنساء: الموارد •

 والزمان؛

 . رجالما واقع حياة النساء مقارنةً بواقع حياة ال: الواقع •

دمج قضايا النوع اإلجتماعي في نشاط البلديات، ال بد من اإلجابة على إذا أردنا 

مثلين منتخبين عن الحزب اإلشتراكي ماذا يجب أن نفعل كم:  السؤال التالي

في وقت نعمل على مختلف المستويات يجب أن  الديمقراطي في المجلس البلدي؟

وجعلها   بحقوق المرأةإتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة واحد كأن نعمل على نشر 

ونوصف الواقع، وأن ، وأن ندقق برامج المجالس البلدية أداة لعملنا السياسي

نشطة المختلفة واضعةً نصب م بخصوص األاإلحصائيات التي تتنستفيد من 

 . أعينها على النوع اإلجتماعي

 :يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار هامة مسائل

ن نفكر بإنعكاساته على كال الجنسين، وإن كان سيديم يجب أعند إتخاذ أي قرار،  •

 العالقة غير المتساوية بينهما؛

القيم األساسية، وهي أن جميع الناس  مناتنا قرارجميع ن تنبع يجب أ     •

 متساوون؛

تعزز العمل من أجل دمج قضايا النوع في عملنا يجب مناقشة وإدخال أساليب  •

 اإلجتماعي وتعزيزها؛
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يجب أن نتابع ونقيم أنشطتنا بإستمرار للتأكد من عدالتها ومساهمتها في تحقيق  •

 . المساواة بين الجنسين

 النوع اإلجتماعي والتوجه 

ن يكون لدينا أفكاراً حول كيف يجب أن تتحقق فكرياً، وأ أن نفهم المساواة بين الجنسين   

ن العمل أل ؛شيء آخر هو، هذه المساواة شيء، وأن نناضل في حياتنا اليومية إلنجاز ذلك

  .من أجل تغيير الثقافة واألفكار يحتاج دائماً إلى شجاعة ووعي

بشكل ل المجموعة التي تمثلنا، فهل هي منظمة يجب أن نبدأ بأنفسنا ونرى كيف تعم   

ينبغي اإلجابة . ، وكيف نتواصل ونتعامل مع بعضنا البعضيناسب إحتياجات كال الجنسين

البروفيسور  ستعرضا .على هذه التساؤالت ألنه يوجد أكثر من طريقة لممارسة السلطة

ل بوعي أو بغير خمس طرق يسلكها الرجا" بيرث أيز" في النوع اإلجتماعي  النرويجي

 :النساء والسيطرة عليهنإلخضاع وعي  

عندما تتعمد عدم اإلصغاء لشخص ما أو تجنب الحديث : عدم إيالئهن أي إهتمام .1

كأن تتظاهر بالذهاب إلى دورة المياه، أو قراءة  معه بإستخدامك أساليب مختلفة

ورقة ما، أو كتابة رسائل على الهاتف الخلوي، يشعر ذاك الشخص بعدم 

 . األهمية، واإلهانة، وعدم رغبتك بالتفاعل معه

 وتلهو على حساب اآلخرين؛أن تسخر : السخرية  .2

حيث تتخذ القرار في ملعب  تبقي الناس بهذه الطريقة جاهلين: حجب المعلومات .3

 خرين؛آلبعيداً عن ا الغولف، أوالساونا أو في أي مكان آخر

 بالنقص يولد ذلك شعوراً  .كل ما تفعله خطأ :عقاب مزدوج .4

، فعندما يلوم السيدة المعنفة تضع باللوم على نفسها :الشعور بالذنب والعار .5

 .أيضاً  بوضع اللوم على نفسها المحيط الضحية، تبدأ هي

سنالحظ تلك خالل اإلجتماعات  ققنان د، وإمور منتشرة أكثر مما نعتقدإن هذه األ   

 . السلوكيات

 : على الموقع التالي رةأساليب السيطيمكنك قراءة المزيد عن    

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-
kvinnor/In-English1/The-Power-Handbook1/ 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/In-English1/The-Power-Handbook1/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/In-English1/The-Power-Handbook1/
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  العمل تقييم خالل من تقدمال تقييم .12

في ها في برامجنا السياسية غالباً ما تنسى وغنصإن األهداف التي 
الحياة السياسية اليومية، لكن تبقى األهداف والخرائط التي توضح 

ف هداولتصبح األ. هامة ويجب التعامل معها بجديةإتجهات العمل 
كانت قراراتنا تساهم في التطوير الذي  وتقييم ما إذابإنتظام ، ينبغي تقييم التقدم ذات معنى
نحتاج وإلنجاز ذلك، . نحتاج لقياس سرعة التطور ومدى تحقيقنا ألهدافنا. نرنوا إليه

ويشار هنا إلى أهمية أن تكون . لوضع أهداف تصاغ بطريقة تجعلها قابلة للقياس والتقييم
 .  التقييمات جزء متكامل من عمليات التخطيط

كيف نقيم تحقيق األهداف، وعملنا ليس من حيث األنشطة  صلهذا الففي وضح ن   
من حيث كيفية تخطيط وتنفيذ عملنا بنجاح كسياسيين فقط، وإنما  حسب الحقيبة ةالمحدد

      . على المستوى المحلي
 أهداف قابلة للقياس 

 "الحالة المستقبلية التي نصبوا إليها"أي لوصف ما نريد تحقيقه يجب صياغة األهداف    
األهداف واضحة يجب أن تكون . حيث عندما ننتهي من ذلك، سيبدو الواقع كما أردناه

التقدم الذي يُحرز يسير نحو أن  كما يجب التأكد. وواقعية محدودة زمنياً وتستهدف النشاط
األهداف، ال تعد عملية  وفي حال تعذر قياس. ف ويمكن قياسه أو على األقل تقييمهالهد

  . جب أن نحدد فيما إذا تحققت األهداف أم الي. كأدوات توجيهية
في حاالت المؤشرات المالية أي  إال ليس سهالً مؤشرات ذات صلة ومعتمدة إن بناء    

ساعات العمل التي أنجزت، وعدد كعدد  مور الكميةوغيرها من األ حجم الدخل واإلنفاق
المؤشرات النوعية، مور أكثر صعوبة في حال تبدو األ. األطفال في المدارس وغير ذلك

أفضل لألطفال، يجب أن نجد طرائق تحقيق وضع صحي ، إذا أردنا فعلى سبيل المثال
يمكن إستخدام مؤشرات كمية كنسبة الموت بين . محددة لقياس ما إذا كنا نحرز تقدماً أم ال

يجب أن نكون على . األطفال ومقارنة التقدم الذي يحرز في تقليل هذه النسبة كل سنة
 .كيف سنقيم األهداف عند صياغتها دراية

 تقييم الميزانية والوضع المالي 
لجميع األنشطة السياسية، ونحن معتادون على التفكير مركزية تعتبر القضية المالية    

 . بصورة إقتصادية في تقييماتنا
 تدرج المواد في التقارير المالية واإلحصاءات األخرى بإستمرار، فمن السهل القول أننا   

و زادت نفقاتنا في مجاالت محددة، ولكن تبقى التقييمات النوعية بالنسبة للسياسيين أنفقنا أ
 على نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنينوتركز هذه التقييمات . قضية بالغة األهمية

هذا ال يقلل طبعاً من . خدمات من كل حقيبةوليس على حجم المال الذي أنفق على تلك ال
طفال الذين يتلقون من تلك الخدمات، وعدد األ كعدد المستفيدين ات الكميةقيمة المؤشر

في الهواء، وإعادة تدوير  خدمات الرعاية، وحجم المساهمة في تخفيف نسبة التلوث
 . وما إلى ذلك إستهالك الطاقةالمواد، 

لتشكيل فهم كامل حول رؤية  جيدة لكنها غير كافيةبداية إن الصورة التي تصلنا    
، وكيف يرون لمواطنين لما نقدمه لهم؛ أي نريد أن نفهم إن كانوا راضين عما نقدمها
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نريد أن نفهم ما هو سيء بنظرهم، وما هو عملي، وما يرغبون . فعالية الخدمات المختلفة
  . كسياسيين محليين ويقيمون عملنا في تغييره، وكيف يقيمون البلدية ويقيموننا 

ئلة، يمكننا التقييم وبالتالي معرفة مدى تحقيقنا للهدف كأن ينظر إذا أجبنا على تلك األس   
 . من المواطنين لخدماتنا بأنها جيدة% 80
،  أو عن عن طريق إستخدام إستمارات، عمليات مسح، دراساتيمكن قياس التوجهات    

ينبغي تنفيذ تلك التقييمات بطريقة معتمدة . مع متلقي الخدماتطريق إجراء مقابالت 
  . ت صلة إضافةً إلى إستخدام المؤشرات ذاتها لفترة زمنية طويلةوذا

 تقييم عملنا السياسي
، ويمكن ذلك بإتباع بطريقة تجعلها قابلة للقياس ي صياغة أهدافنا كسياسيين محليينينبغ   

 :ةالخطوات التالي
 اإلتصال مع المواطنين، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية؛ -
 ؛وعات المختلفة إتجاهنامعرفة أفكار المجم -
 صال مع وسائل اإلعالم والمشاركة في اإلعالم المحلي؛إلتا  -
 . اإلتصال مع مستخدمي البلدية -
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يط الذي نعده مؤشرات كمية ونوعية، كما يجب أن ندرس يجب أن يتضمن التخط
 . لنرى ما يتوجب تغييرهالعملية برمتها على األقل مرة سنوياً 

 مجموعة ممثلي الحزب في المجلس البلدي: الفصل الثاني

ناقش مستعيناً بخبرتك في مجموعة ممثلي الحزب وعملك في : قم بتعبئة النموذج التالي
 :المجلس البلدي

 : نحن مجموعة ممثلي الحزب .1

هل نحدد المشكالت أو . ضغط الجمهور العام واإلعالم على السياسيين . أ
 : حتياجات من حيثاإل

 ظروف العمل -

 عدم الثقة في السياسيين -

 المحتوى السياسي -

   قلة التأثير -

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 عندما ال نتفق .2

 ما القواعد التي تنطبق علينا؟ . أ

 كيف نعالج داخل المجموعة عدم اإلتفاق فيما بيننا؟ . ب

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 القواعد األخالقية والسلوكية .3

 أي القواعد تنطبق علينا؟. ا

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 :نحن في المجموعة الممثلة للحزب في المجلس. 4 

 تحديد خبراتنا ومهاراتنا ومعرفتنا. ا

 تحديد مواطن القوة والضعف لدينا. ب
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إضافةً إلى  ،مع الناس والعملجريه على أساس التفاعالت اليومية يبنى التقييم الذي ن
  . إستمارة يمكننا إستخدامها إذا ما أردناها

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وضع خطط تطويرية لكل عضو في المجموعة التمثيلية. 5

 ؟لمجموعة السياسيةتنا، ومهاراتنا، ومعرفتنا لزيادة قدرة ااكيف نراكم خبر. ا

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 :العمل في المجموعة. 6

 ريد تمييز عملنا؟كيف ن. ا

 تنا السياسية، وكيف يمكن تحسينها؟كيف تبدو إجتماعا

 .وضح من خالل إستشهادك بميزات اإلجتماعات المختلفة 

 ما طبيعة الندب في عملنا؟ . ب

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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