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Abraham Lincoln in 1960, as photographed by Alexander Hesler Museum of Fine Arts, 

Boston





ما ھي االستراتیجیة؟

في الحملة االنتخابیة، تقوم 
االستراتیجیة على تحدید موقع لھ 
األفضلیة بالمقارنة مع الخصم 

والمحافظة علیھ

”خطة عمل أو سیاسة مصّممة لتحقیق ھدف كبیر أو عام“



استراتیجیة الحملة

االستراتیجیة ھي الصیغة التي تحّدد كیف یمكن لمنّظمي •
الحملة الفوز باالنتخابات. فتشرح االستراتیجیة:

عدد األصوات التي ستحصل علیھا كمرّشح•
فئة الناخبین الذین ستحصل على أصواتھم•
النشاطات التي ستطّبقھا لتشرك ھؤالء الناخبین•
الرسائل التي ستبعث بھا للتواصل مع ھؤالء الناخبین•
كیف ستمّیز نفسك عن أبرز خصومك•
كیف ستؤّمن موقعاً لھ األفضلیة على حساب خصومك، •

وتحافظ على ھذا الموقع



استراتیجیة الحملة
كیف یمكن أن تكتسب األفضلیة؟

استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة•
استراتیجیة اّتصال أكثر فعالیة•
رسالة أكثر تأثیراً•
عالقات أفضل مع الناخبین•
االنطالق في مرحلة مبكرة•
حشد المزید من األشخاص•
استخدام أكثر فعالیة للموارد•
استھداف الناخبین بطریقة أفضل•
حشد الناخبین بشكٍل أفضل•
تركیز أكبر على عدد األصوات المنشودة•



الناخبون

مناصرو خصمك  الناخبون المترّددون أومناصروك
الممكن إقناعھم



أنواع الناخبین

مناصروك األساسیون- ھم الذین ینوون التصویت لحزبك ولن یغّیروا •
رأیھم قبل الیوم االنتخابي. 

الناخبون الممكن إقناعھم- لم یعقد ھؤالء الناخبون العزم بعد على دعم •
حزبك ولكن من األرجح أن یقدموا على ذلك استناداً إلى االستراتیجیات 

الفعالة التي تعتمدھا من أجل االتصال بھم

الناخبون المناصرون لخصمك- ھم الذین ینوون التصویت لخصمك ولن •
یغّیروا رأیھم قبل الیوم االنتخابي.



 الناخبون
المؤّھلون

عدد األشخاص 
الذین یملكون 
الحق القانوني 
في التصویت

 الناخبون
المسّجلون

عدد األشخاص 
المسّجلین قانوناً 

للتصویت 
والذین ترد 

أسماؤھم على 
الئحة الناخبین

معّدل 
مشاركة 
الناخبین

عدد الناخبین 
المسّجلین الذین 

سیتوّجھون 
فعالً إلى 
صنادیق 

االقتراع یوم 
االنتخابات



توّجھات المشاركة في التصویت

السنة نوع االنتخابات المشاركة في التصویت
1998 نیابیة 89%

2003 نیابیة 73%

2005 نیابیة 62%

2010 نیابیة 58%

ما ھو التوجھ العام في تصویت الناخبین؟
كیف یمكن أن یؤّثر ذلك على استراتیجیتك؟



التغییر الوضع الراھن

ما ھو المزاج العام المسیطر بین الناخبین؟
ھل یسعون إلى المحافظة على الوضع الراھن أم یطمحون إلى التغییر؟



عدد األصوات المنشودة
حّدد عدد المقاعد في المنطقة االنتخابیة1.

حّدد عدد الناخبین المسّجلین المؤھلین في المنطقة االنتخابیة.2.

قّدر المعّدل المتوّقع للمشاركة في االنتخابات بالنسبة للمنطقة.3.

استناداً إلى المعّدل المتوّقع لمشاركة الناخبین، إحتسب عدد األصوات 4.
الالزمة للفوز بمقعٍد واحد. تجدر اإلشارة إلى أّن النتیجة تختلف باختالف 

النظام االنتخابي المعتمد.

إّن عدد األصوات التي تحتاج إلیھا الحملة من أجل الفوز بالمقاعد التي 5.
ترید الحصول علیھا یمّثل عدد األصوات المنشودة. 



القدرات
(ما لدّي (أو لیس لدّي

التطّلعات
ما أرید

لدي ما یكفي من المال لتناول القھوة أرید تناول العشاء في مطعم راق

لدینا عدد قلیل من المندفعین للحضور نرید أن ننّظم حشداً جماھیریاً

لیس لدینا أي سیاسات مباشرة تخص 
مصالح المرأة

(نوّد جذب عدد أكبر من الناخبات (نساء

لدینا ما یكفي من األنصار للمحافظة على 
المقعد الوحید الذي نشغلھ

نوّد أن نربح مقعدین إضافیین في ھذه 
المنطقة




