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تطوير حملة منارصة
إن تطوير وتنفيذ حملة منارصة ناجحة مهمة بها عدد من التحديات. قد يكون من الصعب تحديد أهداف املنارصة، وقد تتطلب قاعدة كبرية من املؤيدين وإطاًرا زمنيًا 

طويالً نسبيًا. ولكن ميكن السرتاتيجية املنارصة املرنة واملطورة جيًدا أن تساعدك عىل توقع العقبات واالستجابة برسعة أكرب للمفاجآت غري املتوقعة. إن تطوير اسرتاتيجية 

منارصة قوية سيزيد أيًضا من فرص نجاحك ويساعد عىل تعظيم استخدام املوارد املحدودة. إذن، ما هي املكونات الالزمة من أجل اسرتاتيجية منارصة قوية؟ 

األهداف

كام هو الحال يف أي حملة أو مرشوع، تحتاج مؤسستك أوال إىل تحديد األهداف التي تعمل عىل بلوغها. ميثل الهدف نتيجة أولية أو إرشادات عامة توضح ما تريد تحقيقه. 

وتطوير هدف  للحملة  واضح  تحديد هدف  األكرب.  الهدف  تحقيق  أجل  من  اتباعها  إىل  التي ستحتاج  التنفيذ  االسرتاتيجيات وخطوات  الوقت  نفس  األهداف يف  تحدد 

»معقول«1 هو الخطوة األهم يف تطوير اسرتاتيجيتك.

إن هدف الحملة هو ما يبني بوضوح النتيجة العامة التي تريد تحقيقها. عىل سبيل املثال، قد تهدف مجموعة محلية مدافعة عن البيئة إىل جعل مدينتها خالية من الكربون. 

للقيام بذلك يجب عليها تحديد سلسلة من األهداف الواضحة والقابلة للتنفيذ والتي توفر خارطة طريق ومعامل رئيسية نحو تحقيق هذا الهدف. قد تسعى املجموعة لخفض 

انبعاثات الكربون يف مدينتها بنسبة 5٪ يف عام واحد من خالل الدعوة إىل تفويض يتطلب استخدام أجهزة تنقية الغاز يف جميع العوادم الصناعية. مثل هذا الهدف لن يحقق 

غايتهم من الحملة، ولكنه سيساعد يف تقليل انبعاثات الكربون وإحراز تقدم يف تحييد الكربون. 

من أجل أن يكون الهدف »معقول« مبثابة كونه اختصاًرا مكّون من الحروف األوىل لخمس كلامت، يجب أن يكون محدًدا بدقة، عميل، قابل للقياس، وثيق الصلة، وله سقف 

زمني. يجب عليك العمل عىل النقاط التالية: 

كن محّددا: ماذا تريد أن تفعل؟ كن واضًحا بشأن ما تريد تحقيقه وضيّق النطاق بحيث ميكنك إدارته. األهداف الدقيقة لديها قابلية أكرث للتحقيق وتسّهل 1. 

التخطيط الفعال، كام تسمح أيضا بتصحيح املسار. هناك عدة طرق ميكن من خاللها تحديد نطاق الهدف، من بينها: تقييد النطاق الجغرايف للحملة، الرتكيز 

عىل جزء واحد من املشكلة، إعطاء األولوية للفئات األشد احتياجاً، وخفض املقاييس املستهدفة. 

تأكد أن يكون الهدف عميل: هل ميكن تحقيق الهدف من خالل املوارد املادية املتاحة؟ هل لديك الوسائل واملوارد الالزمة لتحقيقه؟ هل القدرات البرشية 	. 

املتاحة كافية؟ هل الهدف واقعي وميكن بلوغه؟ هل ترى سبيالً واقعياً لتحقيقه؟

اجعل هدفك قابال للقياس: كيف ستقيم تقدمك، وكيف ستعرف إن كان هدفك قد تحقق؟ يجب أن يكون لديك تعريف واضح للنجاح ولإلجراءات املستهدفة 	. 

والتي من شأنها أن تساعدك يف تقييم تقدمك وتقدير إنجازاتك. متكنك املقاييس املستهدفة من تقييم انجازاتك وتقييم التقدم الذي تحرزه، كام ميكن التعبري 

عنها كنسبة مئوية )زيادة 01٪ يف املساعدات اإلنسانية(، أو كمبلغ مايل )استثامر 03 مليون دوالر(، أو كعدد أو نسبة املستفيدين )053 ألف أرسة أو 02٪ من 

الخريجني( ... إلخ. 

تأكد من أن يكون الهدف وثيق الصلة: هل الهدف متوافق مع الغرض من الحملة؟ هل ميكنك رسم مسار واضح يؤدي من تحقيق الهدف إىل تحقيق الغاية 	. 

األكرب؟ هل هذه قضية ذات أولوية حالية ملنظمتك وللجمهور الذي متثله؟

ضع سقف زمني للهدف: كم من الوقت يلزم لتحقيق الهدف؟ ما مدى الرسعة الذي يجب أن يحدث فيها التغيري؟ حدد إطاًرا زمنيًا ومعامل معقولة ملساعدتك 	. 

يف تقييم التقدم. خذ بعني االعتبار التواريخ املهمة التي قد تؤثر عىل حملتك، مثل االنتخابات، وجلسات التصويت الربملاين، واألعياد الوطنية، وغريها.

التكتيكات 

ستعتمد كيفية تحقيق أهداف املنارصة عىل السياق الذي تعمل فيه، والتكتيكات هي ما يجب عليك فعله لتحقيق تلك األهداف يف هذا السياق. ميكنك السعي للتأثري بشكل 

مبارش عىل صانعي السياسات أو مناشدتهم بشكل غري مبارش من خالل التوعية اإلعالمية أو عن طريق حشد الجامهري. يف بعض الحاالت، سوف ترى أنه من الرضوري اتباع 

كال املسارين. وبنفس الطريقة، ميكنك العمل عىل مستوى القاعدة الشعبية أو عىل مستوى صناعة القرار، وقد تجد نفسك مضطرًا للقيام باألمرين مًعا. يتم تحديد هذه 

األساليب حسب طبيعة هدفك، وعند النظر فيها يجب أخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة والجمهور املستهدف والرسالة التي ترغب يف توصيلها. عند تطوير تكتيكات لحملتك، 
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إطرح األسئلة التالية:

ما الذي يجب القيام به؟ هل يجب أن يتم ذلك برتتيب معني؟1. 

ما هي املوارد التي بحوزتنا للقيام بذلك؟2. 

ما هي رسالتنا وإىل من نوجهها؟3. 

كيف سنوصل رسالتنا؟ 	. 

كيف سنبني الدعم املجتمعي و/أو السيايس؟ ما هي االسرتاتيجيات التي سوف نستخدمها؟5. 

تشمل األدوات الشائعة، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

· الضغط: السعي للتأثري بشكل مبارش عىل صانعي السياسات لدعم قضية ما	

· الحشد: حمالت مكاملات هاتفية/ بريد إلكرتوين، رسائل توقيع، تجمعات، مسريات	

· االجتامعات والفعاليات: اجتامعات تأييد خاصة، نقاشات مائدة مستديرة، حلقات نقاش عامة، محارضات	

· وسائل اإلعالم التقليدية: التوظيف االسرتاتيجي ملقاالت الرأي، املقابالت التلفزيونية و/أو اإلذاعية، املؤمترات الصحفية 	

· 	YouTube الوسائط الجديدة: حمالت الوسائط االجتامعية، البودكاستات، مقاطع فيديو

· املنشورات: التقارير، تحليالت السياسات، ملخصات السياسات، املذكرات، املقاالت، منشورات املدونات. 	

سيكون اإلطار الزمني لحملتك واملوارد املتاحة عوامل إرشادية مهمة لتطوير تكتيكاتك واختيار أدواتك. إذا كنت تسعى إىل منع مترير ترشيع معني يف تصويت مل تتبقى عليه 

سوى أيام قليلة، عىل سبيل املثال، ميكنك - اعتامًدا عىل مواردك - الضغط مبارشة عىل املرشعني للتصويت ضده و/أو تنظيم حملة منارصة لتعبئة جمهور الناخبني الستدعاء 

ممثليهم وحثهم عىل التصويت ضد الترشيع. لكن، إذا كان لديك هدف طويل املدى لزيادة اإلنفاق عىل البنية التحتية العامة يف املناطق املهمشة يف ميزانية الدولة للعام املقبل، 

فيمكنك اختيار تنوير الجمهور وإقناع صانعي السياسات من خالل تنفيذ حمالت توعوية واصدار التقارير والدراسات و/أو تنظيم االجتامعات واملؤمترات عىل مدار عدة أشهر. 

ستحدد طبيعة اسرتاتيجيتك تكتيكاتك أيًضا. إذا كان عليك بناء الوعي وتنوير الجمهور حول قضية معينة، فستحتاج إىل إرشاك وسائل اإلعالم و/أو تنظيم حملة عىل وسائل 

التواصل االجتامعي. الجمهور املستهدف يحدد أيًضا ما إذا كنت ستنرش مقالة رأي يف صحيفة معينة ومكان وضعها بالصحيفة، أو ما إذا كان بإمكانك الرتويج لوْسٍم )هاشتاغ( 

عىل وسائل التواصل االجتامعي وعىل اختيار الوسيلة املناسبة. يف بعض الحاالت، ستختار القيام باألمرين مًعا. إذا قررت أنك بحاجة إىل إقناع مرّشع أو لجنة ترشيعية بحّجة 

لصالح توصية سياساتية معينة، فيمكنك تقديم تقرير أو موجز سيايس إلظهار دليل لصالح التوصية أو ميكنك تنظيم حملة توقيعات موقّعة من قبل فاعلني بارزين يف 

املجتمع، أو مؤثرين، أو تحالف أو مجموعة من املنظامت.

املوارد

من أجل تطوير تكتيكات مجدية وفعالة، يجب عليك تقييم مواردك بعناية. معظم حمالت التأييد متتد من مشاريع متوسطة إىل طويلة املدى، لذلك من املهم أن تتأكد من 

البداية أن منظمتك لديها املوارد الالزمة ملتابعة الحملة. يجب أن تفكر يف مواردك بشكل اسرتاتيجي، وتتذكّر توقع املفاجآت التي ستتطلب موارد جديدة، أو إضافية، واألخذ 

بني االعتبار تكاليف الفرصة البديلة. 

املوارد البرشية: 

· هل منلك عددا كافيا من املوظفني و/أو املتطوعني ملساعدتنا يف الوصول إىل هدفنا؟ 	

· هل املوظفون واملتطوعون مدربون تدريبا جيدا وقادرون عىل التعامل مع مطالب الحملة؟ هل سيحتاجون إىل تدريب إضايف؟ 	

· هل لدى املنظمة ما يكفي من املوظفني لتبني مشاريع أخرى؟	

· هل متتلك املنظمة قدرة كافية إلدارة جميع الجهود الجارية؟ 	

· هل متتلك املنظمة وسائل االتصال واملهارات الالزمة للمساعدة يف نرش الوعي؟ 	

املوارد املالية: 

· ما هي تكلفة الحملة؟ ما هي امليزانية التقديرية للحملة؟ 	

· هل لدى املنظمة التمويالت الكافية لتنفيذ هذه الحملة؟ هل ستكون هناك حاجة لجمع التربعات أو تقديم مقرتحات متويل للامنحني؟ 	

· هل من املمكن ارشاك منظامت/جمعيات أخرى يف الحملة لتخفيض العبء املايل؟ 	

$



موارد الشبكة: 

· هل هناك منظامت أخرى ميكننا التعاون معها ملساعدتنا يف تحقيق أهدافنا؟ هل يوجد أفراد أو مؤثرون أو حلفاء ميكننا الحصول عىل دعمهم للمساعدة يف 	

تحقيق هدف أو أهداف حملتنا؟ 

· هل هناك منظامت محددة داخل شبكتنا ميكننا االعتامد عليها للتعويض عن أي مهارات أو موارد نفتقر إليها أو لديها امكانية الوصول إىل جامهري مختلفة؟ 	

أثناء إجابتك عىل هذه األسئلة وتطوير خطة العمل الخاصة بك، حاول تعظيم فعالية مواردك بدالً من مجرد استخدام أكرب عدد ممكن من التكتيكات التي تسمح بها مواردك. 

ال يجب أن تكون الحملة الفعالة باهظة التكلفة أو مهدرة للموارد، لذلك فكر يف املواطن التي تستغل فيها مواردك وتحشدها بشكل أفضل لتحقيق أقىص قدر من التأثري. 

الجامهري

قبل الرشوع يف العمل، من املهم أن تتعرف عىل جمهورك وأن تحدد أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين قد يكون لهم تأثري عىل حملتك. ميكن للعديد من األنواع املختلفة 

من الجامهري التأثري عىل حملة املنارصة مبا يف ذلك الحلفاء واملعارضون وكذلك املؤثرون وعوامل التغيري.

الحلفاء هم أولئك الذين يشاركونك قضيتك والذين قد يكونون عىل استعداد التخاذ إجراءات ملساعدتك يف تحقيق هدفك. ميكن أن يكون الحلفاء أفراًدا، أو منظامت 

أخرى ذات تفكري متشابه، أو مجموعات شعبية، أو أكادمييني، أو صحفيني، أو نقابات مهنية، أو حتى رشكات. يجب عليك التواصل والسعي للحصول عىل دعم من 

حلفائك وتشجيعهم عىل املشاركة يف حملتك بطرق تستغل نقاط القوة املختلفة وتوسع نطاق وصولك.

الخصوم هم األفراد أو الجامعات الذين يتخذون موقًفا ضد قضيتك أو لديهم مصالح متباينة. يجب عليك السعي من أجل تخفيف التأثري السلبي الذي ميكن أن 

يحدثه املعارضون عىل حملتك من خالل النظر يف اعرتاضاتهم املحتملة والتخطيط وفًقا لذلك من أجل استباق هذه االعرتاضات أو الرد عليها.

املؤثرون هم أشخاص لديهم مفعول واسع وميكنهم التأثري عىل الجمهور. إىل جانب أولئك املوجودين عىل وسائل التواصل االجتامعي، يشمل املؤثرون شخصيات 

إعالمية معروفة ومشاهري وشخصيات عامة أخرى لها شهرة ومنصة. ميكنك أن تستغني عن املؤثرين فهم ليسوا رضوريني لتحقيق غرض حمالت املنارصة، ولكن 

بإمكانهم املساعدة يف زيادة الوعي العام وحشد الدعم.

وكالء التغيري هم أشخاص يف السلطة ميكنهم اتخاذ إجراءات ملساعدتك يف تحقيق أهداف الحملة. تضم هذه املجموعة صانعي السياسات واملرشعني واملسؤولني 

الحكوميني، فضالً عن رجال األعامل والقادة املدنيني والدينيني. متثل هذه املجموعة الهدف الرئييس يف أي حملة تأييد ألنها ستكون املجموعة التي ميكنها مساعدتك 

يف إحداث التغيري الذي تحشد من أجله. 

لتحديد كيفية التعامل مع الجامهري املختلفة، قم بتقييم مستوى االهتامم والتأثري لدى كل منهم. قد يكون لصانع السياسات درجة عالية من التأثري عىل السياسة التي ترغب 

يف سّنها، ولكن إذا مل يكن مهتاًم باملسألة، فسيتعني عليك إقناعه برضورتها. بدالً من ذلك، إذا كنت تعمل مع مسؤول قد يكون لديه اهتامم عميق بقضيتك ولكن تأثريه 

ضئيل عىل عملية صنع السياسات، فقد تستفيد أكرث من معرفته ومن اتصاالته األكرث تأثريًا. من املهم أيًضا قضاء بعض الوقت يف التعرف عىل جمهورك. ما هي العنارص التي 

تهمهم بالتحديد يف املشكلة التي تطرحها السياسة وملاذا؟ ما هي أفضل طريقة للتعامل معهم وكيف ميكن تأطري موقفك بحيث يتوافق مع رؤيتهم لألمور؟ ما هي جوانب 

رسالتك التي ستكون أكرث إقناًعا لهم؟ 

الرسائل

إن استثامر بعض الوقت والجهد يف صياغة رسالة قوية ومقنعة ميكن أن يحدث فرقًا كبريًا بني حملة مؤثرة وحملة ال تأثري لها.  لكتابة رسالة مقنعة يلزمك التفكري يف املكونات 

األخرى السرتاتيجيتك. أوالً، فكر يف هدفك أو أهدافك واسأل نفسك ما الذي تريد تحقيقه. بعد ذلك، فكر يف مواردك وتكتيكاتك: كيف ستبلغ رسالتك؟ ثم ضع يف اعتبارك 

جمهورك: ما الذي يحتاجون إىل سامعه وما الذي سيحفزهم عىل الترصف؟ أخريًا، اختتم بدعوة إىل العمل: ما هو املطلوب من الجامهري املستهدفة وكيف ينبغي القيام به؟ 

بشكل عام، من األفضل أن يكون لديك رسالة أساسية واحدة مدعمة برسالتني أو ثالث من الرسائل الثانوية. 

· الرسالة األساسية هي رسالتك الرئيسية وهي عامة وبسيطة ومبارشة. هي موضوع متسق يبقي حملة التأييد بأكملها متامسكة.	

· الرسائل الثانوية تدعم الرسالة الرئيسية وترشح كيفية تحقيقها. يجب تصميم الرسائل الثانوية وفًقا ملبادئ وتصورات وتفضيالت الجمهور املستهدف.	

قبل كل يشء، يجب أن تكون رسائلك: 

· واضحة وذات مصداقية ومقنعة وموجزة ومتسقة. عىل الرغم من أنه قد يكون من الصعب تطبيق كل هذه املتطلبات يف رسالة قصرية، إال أنه يصبح من 	

السهل القيام بذلك مبجرد تحديد املشكلة بوضوح ووضع توصيات سياسة قابلة للتنفيذ

· بسيطة مبا يكفي لفهمها وتذكرها، ولكنها مقنعة وتضم دعوة مبارشة للعمل. يعد الرتويج لتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ وقامئة عىل األدلة أمرًا بالغ 	

األهمية يف الدعوة إىل تغيري السياسات. 



· أخالقي وعقالين، مام يستهوي القلوب والعقول. يجب أن يقتنع جمهورك املستهدف باملبادئ التي تتبناها رسالتك وأن يقتنعوا باألسباب الكامنة وراءها. 	

· متسقة يف األسلوب البرصي، مكررة ومعّززة. يجب أن يكون جمهورك قادًرا عىل التعرف عىل املواد املرئية الخاصة بك وتذكّر رسالتك بسهولة لكونها متسقة 	

ومتكررة بشكل مرتدد حتى تكون مألوفة ومقنعة. التكرار هو أسلوب إقناع بسيط وفعال. عند استخدامها اسرتاتيجيًا، تساعد الكلامت الرئيسية والعبارات 

الجذابة والالّزمة عىل تعزيز الرسائل.

لتعزيز رسالة جيدة الصياغة: 

· اخرت متحدثني رسميني فعالني يتمتعون باملصداقية والفصاحة واإلقناع.	

· فرس املشاكل واإلجراءات املرغوبة بوضوح.	

· التأكيد عىل إلحاح التوصيات وأهميتها. 	

· توظيف املصلحة اإلنسانية مع األدلة لجذب القلوب والعقول. 	


