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ما هي الحلقة الدراسية؟
الحلقة الدراسية الجيدة...
دور قائد الحلقة
نصائح لحلقة جيدة
ميكنك العمل ضمن الحلقة بهذه الطريقة
ليك تتمكن من البدء
نصائح حول األدب ملواصلة القراءة والتعمق

تم تطوير املواد الدراسية من قبل الحزب االشرتايك الدميقراطي بالتعاون مع  .ABFالتوزيع مجاين .اقرأ املزيد حول أعاملنا الدراسية املشرتكة وقم
بتحميل املواد الدراسية من املوقع اإللكرتوينsocialdemokraterna.abf.se :
2

متهيد :لينا رودسرتوم باستاد

من خالل استخدام طرق مختلفة للتنظيم ،يستطيع األعضاء تقوية
نقاشات الحزب االشرتايك الدميقراطي وتعزيز قوة التغيري .ومن
خالل األنشطة املفتوحة واملبتكرة ،سنتمكن من نرش الفكر االشرتايك
الدميقراطي ومن ثم تقوية تنظيم وسياسة منظمتنا.

فرصاً للمشاركة بناء عىل ظروف وإرادة الفرد .ويتطلب العمل السيايس
الذي يعمل بشكل سليم وجود منظمة تعمل جيدا ً .وتعد املنظمة
وسيلة لتحقيق هدف النشاط الذي يعكس إرادة األعضاء ،كام أنه
املكان الذي يتم فيه اتخاذ القرارات وصنعها ومناقشتها.

ينضم معظم الناس إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي ألنهم يؤمنون
بالتغيري ويرغبون يف التأثري عىل تنمية املجتمع .وبغض النظر عن
األسباب الكامنة وراء العضوية ال بد وأنها خطوة مثرية لالهتامم.

أمتنى أن تقوم هذه املواد الدراسية بتوفري املعرفة الالزمة حول
منظمتنا وإلهامك للمشاركة يف األنشطة .تهدف املواد الدراسية إىل
مخاطبة جميع األعضاء املهتمني ،الجدد و القدامى عىل حد سواء.

إن العضوية تعني قدرتك عىل االنضامم إىل مناقشات اآلخرين حول
املوضوعات الهامة ولعب دور يف التكامل االجتامعي الدميقراطي
من خالل املشاركة يف عملية صنع القرار السيايس.

أمتنى أن تشكلوا جميعاً حلقة دراسية شيقة معاً!

لينا رودسرتوم باستاد
سكرترية الحزب

يعد الحزب االشرتايك الدميقراطي من أحزاب الحركة الشعبية التي
تتطلب وجود الكثري من األعضاء .ويتطلب األمر أيضا أن توفر العضوية
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مقدمة موجزة

الصورة :إيدا بوري

هذه مادة لحلقة دراسية حول منظمة الحزب االشرتايك الدميقراطي .ويف نهاية املادة ،ستجد معلومات حول كيفية
العمل يف الحلقة الدراسية ونصائح مقدمة إىل قائد الحلقة .نعرض فيام ييل مقدمة موجزة لتسهيل عملية البدء.
ثالثة لقاءات
تتكون هذه املواد الدراسية التي تدور حول املنظمة من ثالثة أجزاء مقسمة عىل ثالثة لقاءات يف حلقة دراسية.
ولكل جزء موضوع:
 .1أهالً بكم يف حزب الحركة الشعبية!
 .2منظمة الحزب االشرتايك الدميقراطي
 .3عمل الحركة الشعبية وحملتها وانتخاباتها
وينتهي كل جزء بأسئلة للمناقشة .ميكنك البدء بهذه األسئلة أو طرح أسئلة خاصة بك للمناقشة أثناء اللقاء.
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أهالً بكم يف
حزب الحركة الشعبية
السياسية واالقرتاحات يعد استثامرا ً جيدا ً .هكذا يتم اختبار االقرتاحات
وتشكيلها لتصبح مستدامة .تتطلب الحركة الشعبية عددا ً كبريا ً من
األعضاء .ويجب أن توفر العضوية فرصاً للمشاركة استنادا ً إىل املتطلبات
املسبقة لكل عضو ورغبته يف املشاركة.

ينضم معظم الناس إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي ألنهم يرغبون يف
املشاركة والتغيري ،وليك يتمكنوا من التأثري عىل منو املجتمع وتطوره.
ومهام كان السبب وراء انضاممك إىل الحزب ،فإن هذه الخطوة ستكون
شيقة بالنسبة لك .أنت اآلن عضو يف أكرب حزب سيايس سويدي .أهالً
بك معنا! إن االنضامم والتعبري عن معتقداتك السياسية من خالل
الحزب االشرتايك الدميقراطي يعني أيضاً احتامل انضاممك إىل اآلخرين
يف مناقشة الكثري من القضايا السياسية الهامة وتشكيل الرأي العام
ومن خالل القرارات السياسية ستتمكن من أن تكون جزءا ً من التكامل
االجتامعي الدميقراطي.

تكمن قوة الحركة الشعبية يف حقيقة أن العديد من الناس
معاً ميكنهم املساهمة:
• يف تشكيل السياسة
تستند قوة حزبنا إىل االلتزام الذي ينبثق عن الخربات الشعبية ملعنى
املساواة والتضامن – وحقيقة أن األمر يعود إلينا معاً إذا كان يجب
إجراء أية تغيريات .يجب أن يضم حزبنا أعضاء من مختلف األعامر
والخلفيات واملهارات والخربات لصياغة سياسة شاملة.

ُيثل الحزب االشرتايك الدميقراطي حركة شعبية تعد من أسس
الدميقراطية السويدية .ينظم األفراد أنفسهم يف جمعيات للعمل معاً
عىل التغيري ،عىل املستويني الكبري والصغري .وترتبط الحركات الشعبية
يف الحياة اليومية لألفراد وتعمل وفق قرارات األعضاء .كام أن املشاركة
يف أنشطة الحركة تجعل منا مشاركني يف العملية الدميقراطية ،بدالً من
كوننا مجرد مشاهدين.

• يف كونكم مراقبني اشرتاكيني «ومستمعني يف الحياة اليومية»
فنحن األعضاء نقدم معاً صورة عن مجتمعنا والعرص الذي
نعيش فيه .ما هي املشكالت والصعوبات وحاالت الظلم؟
ما هي مواقف وقيم الشعب السويدي؟ كيف يعمل الترشيع
عىل أرض الواقع؟

كام أن احرتاف السياسة أفضل أيضاً وتكون نتائجه أكرث وضوحاً عند
وجود عدد كبري منا ممن يشكلون وجهة نظر جديدة .ويف بعض
األحيان قد تشعر بأن الفكرة بعيدة عن التحقق ،ولكن ترسيخ األفكار
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• يف كونكم قوة للتغيري يف الحياة اليومية للناس
كام ميكن للحركة الشعبية التي ترى الظلم واملشكالت أن تعمل
عىل تغيريها .ميكن لحزب محيل أن يؤثر عىل الحزب بوجه عام،
إضافة إىل تنظيم لقاءات وأنشطة من أجل ترجمة أسئلة الناس
واألفكار إىل واقع.

واالعتبارات واملناقشات واآلراء التي تأيت من حزبنا والناخبني بوجه عام.

جزء من الحركة العاملية األوسع نطاقاً

تكمن إحدى أسس قوة الحزب االشرتايك الدميقراطي يف عمليات
التواصل املتكررة للحزب مع غريه من حركات التغيري االجتامعي،
فالعديد من االشرتاكيني الدميقراطيني ينشطون يف أكرث من حركة شعبية
واحدة .وهذا األمر يعد مفتاحاً أساسياً لحركتنا وأحد أهم أسباب الثقة
الكبرية التي يحظى بها حزبنا بني الكثري من األفراد.

• يف كونكم حملة الرسالة
نحن بحاجة إىل زيادة عدد الناس واألعضاء واملتعاطفني ،الذين
ميكنهم وصف سياستنا ألصدقائهم وجريانهم وزمالئهم كل
يوم ،عىل مدى  365يوماً يف العام ،طوال فرتة التواجد .أنت
كعضو ميكنك ،حتى بدون الحديث يف السياسة ،دعم قيمنا التي
تحمل رمز فخر الحزب أو املشاركة يف مختلف وسائل التواصل
االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت.

لقد قام حزبنا ببناء العديد من املنظامت التي تلعب دورا ً هاماً يف تغيري
املجتمع من حيث صغائر األمور وكبائرها ،مثل  ABFوالنسور الشباب
ومجلس الشعب وحدائق الشعب.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن هناك العديد من املنظامت التي نتقاسم معها
اإلنسانية واملجتمع وهي قريبة من حزبنا بعدة طرق ،منها التعاونيات
االستهالكية واإلسكانية.

منظمة تتسم بالكفاءة

إن العمل السيايس الذي يعمل بشكل سليم يتطلب منظمة تعمل
بصورة صحيحة .ويجب أن يعكس الهدف من النشاط إرادة األعضاء،
التي ستناقش العديد من القرارات السياسية ،وسيتم اتخاذ األولويات
التي يحددها أعضاء الحزب.

التعاون السيايس النقايب

تستند التفاعالت النقابية السياسية بني الحزب االشرتايك الدميقراطي
واتحاد نقابات العامل يف السويد إىل حقيقة أن املنظامت جزء من نفس
الحركة .ونحن كمنظامت داخل الحركة العاملية نتشارك بالقيم نفسها
من حيث التغري االجتامعي والتنمية املجتمعية عىل حد سواء.

نحن كمنظمة يجب أن نكون منفتحني ومتوفرين .نحن نرحب دامئاً
باملزيد من الناس لالنضامم لحركتنا ،ليك نكون الحزب األكرث شعبية
وتواصالً يف السويد ،وليك نويل اهتامماً ملشكالت الحياة اليومية ونقدم
حلوالً موثوقة .ميكننا نرش أفكار الدميقراطية االشرتاكية من خالل
األنشطة املفتوحة واسعة النطاق .وهكذا ميكننا تعزيز منظمتنا
وسياساتنا .ونسعى معاً لخلق مجتمع قائم عىل النشاط والتعاون،
مجتمع يطالب فيه املواطنون بالعمل ،مجتمع يشارك فيه املزيد
واملزيد من الناس يف العمل يف املستقبل.

ونعني بالتفاعالت النقابية السياسية وجود تفاعل مستمر وطويل
األمد بني الحزب االشرتايك الدميقراطي واتحاد النقابات العاملية أو
جمعياته .والهدف تحقيق التغيريات املفيدة للعامل باألجر من خالل
مامرسة الضغط السيايس .ويستند التفاعل إىل التعاون بني املنظامت
التي تتمتع بقيم أساسية مشرتكة ،ونفس درجة السعي من أجل إقامة
مجتمع متوازن ومتساوٍ .إن الرغبة املشرتكة ألصحاب األجور واملرتبات
يف عيش حياة كرمية ووجود مجتمع جيد هي املحفز لوجود الحركة
العاملية ورغبتها يف تنمية املجتمع ورعايته طوال هذه السنوات .ولذلك
فمن أهداف السياسة املشرتكة تعزيز الحرية واملساواة التي هي أساس
التعاون النقايب السيايس.

األعضاء

يرتكز الحزب عىل األعضاء ،ولكل عضو نفس التقدير .فالبنية
الدميقراطية الداخلية تسمح لألعضاء بالتأثري يف السياسة العامة ،وتعيني
من نثق بهم لتويل مختلف املهام ومساءلة من ننتخبهم لتمثيلنا يف
سياقات مختلفة.

الدراسات

تلعب الدراسات دورا ً أساسياً يف بناء حركة شعبية قوية .حيث توفر
الدراسات األدوات – املعارف والطرق – التي ميكن أن تغري حياة الفرد

يقوم أولئك الذين حصلوا عىل الثقة لتمثيل الحزب االشرتايك الدميقراطي
يف مهمة عامة باتخاذ القرارات الالزمة ،استنادا ً إىل الحقائق االقتصادية
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الخاصة ومنح السلطة لتغيري املجتمع بأرسه .ولهذا فلطاملا لعبت
الدراسات دورا ً حاسامً يف الدميقراطية االشرتاكية.

االستهالكية ،وهناك نقطة هامة لالستمرار يف إجراء الدراسات مع
مجموعة تعاونية تشرتك بنفس القيم االشرتاكية الدميقراطية.

وصف أولوف بامل ،الذي كان رئيساً للحزب االشرتايك الدميقراطي من عام
 1969إىل عام  ،1986السويد بأنها «دميقراطية الحلقة الدراسية».
ولقد ساعدت الحلقة الدراسية واألنشطة األخرى لتعليم الكبار عىل
منح الناس فرصة للتأثري عىل حياتهم وعىل املجتمع ككل .كام تعلم
الناس أيضاً من خالل حلقات العمل احرتام آرائهم وآراء اآلخرين – األمر
الذي خلق التسامح والتعود عىل االستامع إىل النقاشات.

أنت كعضو ستحصل عىل تعليم األعضاء .تلك املادة الدراسية عبارة
عن جزء من التعليم األسايس ألعضاء الحزب ،وستمنح كل عضو األساس
لتعزيز املعارف مبا لدينا من أيديولوجية وتنظيم وتاريخ.
تتوىل كل منطقة للحزب وكل لجنة عاملية مسؤولية تقديم التعليم
لألعضاء الجدد وتحديد شكله .وميكن الحصول عىل جميع املواد
الدراسية املوضوعة عىل املستوى الوطني من املوقع اإللكرتوين الخاص
بالحزب و  ،ABFوهو .socialdemokraterna.abf.se :كام أن
هناك مجموعة من الدراسات التي نظمها الحزب االشرتايك الدميقراطي
عىل املستوى الوطني.

وترتبط كافة أنشطة الحزب االشرتايك الدميقراطي الدراسية باملؤسسة
التعليمية « ،ABFاملؤسسة التعليمية العاملية» .تأسست  ABFعىل
يد الحزب االشرتايك الدميقراطي واتحاد النقابات العاملية والتعاونيات

أسئلة للمناقشة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما الذي دفعك إىل التقدم لتكون أحد أعضاء الحزب االشرتايك الدميقراطي؟
ما هي القضايا السياسية التي تثري اهتاممك؟
ما هي توقعاتك من عضويتك؟
ماذا تعني كلمة «حركة شعبية» لك؟
كيف ميكننا ضم أكرب عدد ممكن من األفراد لتشكيل سياسة الحزب االشرتايك الدميقراطي؟
كيف ميكن تغيري الحزب االشرتايك الدميقراطي ليكون قوة من أجل الحياة اليومية للناس؟
هل أنت ناشط يف أي حركة شعبية أخرى غري الحزب االشرتايك الدميقراطي؟ ما هي ،إن وجدت؟ كيف تعتقد أن التزاماتك املختلفة تعمل معاً؟
كيف ترى تقارب الحزب االشرتايك الدميقراطي مع الحركة النقابية؟ كيف ميكن تعزيز التعاون بني الحزب والحركة النقابية ،سواء  LOأو  TCOأو Saco؟
ماذا تحتاج لتكون قادرا ً عىل التأثري يف السياسة العامة وأكرث نشاطاً داخل الحزب االشرتايك الدميقراطي؟

نصائح للنشاط :قم بإنشاء حلقة دراسية حول قضية سياسية كنت متحمسا لها ً ،ويفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع زمالء نقابيني .تواصل مع فرع ABF

القريب منك ،وسوف يساعدونك يف الرشوع يف العمل .ميكنك العثور عىل فرع  ABFالقريب منك عىل املوقع اإللكرتوينabf.se :
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منظمة الحزب االشرتايك
الدميقراطي
يعد الحزب الدميقراطي االشرتايك من األحزاب الكبرية ،وميتلك منظمة
حزبية كبرية .وكعضو جديد ،فقد يكون من الصعب عليك تكوين نظرة
عامة عن الحزب .نحاول يف هذا القسم رشح كيفية ارتباط مختلف
أجزاء املنظمة :من الجمعية االشرتاكية الدميقراطية إىل مؤمتر الحزب
وإدارة الحزب مع الجنة التنفيذية.

وإذا مل تحدد بنفسك جمعية محددة عند االنضامم ،فإنك ستصبح
عضوا ً يف الجمعية املجاورة لك .إن الجمعيات التي ال تستند إىل اهتامم
محدد أو ما شابه يشار إليها يف بعض األحيان بالجمعيات الجغرافية،
ملجرد أن سبب االنضامم إليها كان جغرافياً.
كام ميكن أن تستند الجمعية أو النادي إىل االهتاممات أو أحد مجاالت
النشاط ،بدالً من املكان الذي يعيش فيه األعضاء .ويستند البناء إىل
التعاون السيايس النقايب .كام أن لدينا العديد من الجمعيات التي
تستند إىل نقاط انطالق مشرتكة أخرى مثل املثليني والشباب والرابطة
البوسنية.

تعد الجمعيات االشرتاكية الدميقراطية أساس الحزب ،حيث تحدث
األعامل السياسية املحلية والدراسات والحمالت .كام تعمل االتحادات
يف املناطق األكرب عىل جمع العامل يف لجان عاملية ،والتي تعد املنظمة
الرئيسية للحزب عىل املستوى املحيل .ومن ثم تجتمع اللجان العاملية
بدورها يف مناطق حزبية .وتعد منطقة الحزب املنظامت اإلقليمية
للحزب .وتشكل مناطق الحزب معاً املنظمة الوطنية للحزب.

ينشأ مجال النشاط للجمعية وفقاً للخطة التنظيمية للبلدية .ميكن ألي
شخص أن يؤيد برنامج الحزب االشرتايك الدميقراطي ونظامه األسايس،
ويحق ملن يدفع رسوم العضوية أن يصبح عضوا ً يف جمعية أو نا ٍد .من
الناحية العملية فإن لقاء أعضاء الجمعية أو النادي هو أعىل هيئة
لصنع القرار .يعقد اللقاء السنوي قبل نهاية شباط/فرباير وبعد ذلك يتم
انتخاب مجلس اإلدارة املؤلف مام ال يقل عن خمسة أعضاء.

الجمعيات
وتتلخص مهمة الجمعيات والنوادي االشرتاكية الدميقراطية يف تجميع
األفراد الذين يتشاركون يف قيم الدميقراطية االشرتاكية .ويجب عىل
الجمعيات والنوادي تطوير قيمة العضوية وتشكيل مقرتحات السياسة
من خالل الحوار مع املواطنني لضامن اختيار املزيد من األفراد االنضامم
إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي.
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الصورة :إيدا بوري

اللجنة العاملية
تعترب اللجنة العاملية املنظمة املحلية الرئيسية للحزب .وهي التقاء
كافة الجمعيات والنوادي املوجودة يف البلدية .وهي التقاء كافة
الجمعيات والنوادي املوجودة يف البلدية .كام تعد مسؤولة عن
التطوير املستمر لقيم العضوية وضامن اختيار املزيد من األفراد
االنضامم إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي.

العاملية .وهي تعطي نفس الحقوق ملنظمة الشباب والرابطة النسائية
ورابطة الطالب وغريها لكتابة الطلبات وأن يكون لها ممثلني يف
اللقاءات السنوية للجان العاملية واقرتاح املرشحني للبعثات كغريها من
جمعيات الحزب .وملزيد من املعلومات حول الجمعيات ،يرجى زيارة
مواقعها اإللكرتونية,ssu.se, s-kvinnor.se, s-studenter.se :
 troochsolidaritet.seو .hbts.se

يوجد يف اللجنة العاملية مخطط تنظيمي يوضح جمعيات ونوادي
الحزب االشرتايك الدميقراطي القامئة .وتقع عىل عاتق املجلس مسؤولية
وجود منظامت مرتبطة باملناطق السكنية وأماكن العمل يف منطقة
اللجنة العاملية.

ميكن أن ترتبط منظمة االتحاد املحلية باللجنة العاملية ،مع العلم أن
األعضاء األفراد التحاد النقابات سيصبحون أيضاً أعضاء يف الحزب ليك
يتمكنوا من الحصول عىل العضوية بشكل فردي.
ميكن للجنة العاملية تقديم مجلس متثييل ،تعني له الجمعيات والنوادي
مفوضني بشكل يتناسب مع العضوية .ويف حالة عدم اعتامد اللجنة
العاملية ملجلس متثييل ،يكون لجميع األعضاء الحق يف املشاركة يف
لقاءات اللجنة العاملية.

ميتلك الحزب االشرتايك الدميقراطي العديد من املنظامت التي ترتبط
ارتباطاً وثيقاً بالحزب ،منها :منظمة الشباب والرابطة النسائية ورابطة
الطالب ورابطة الدميقراطيني االشرتاكيني لإلميان والتضامن .ويف معظم
الحاالت تكون جمعيات املنظامت ونواديها جمعيات داخل اللجان
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ويعد لقاء اللجنة العاملية هو أعىل هيئة لصنع القرار ،ما مل يتم تعيني
مجلس متثييل .وينعقد اللقاء السنوي للجنة العاملية قبل نهاية مارس.
وميكن ألي عضو فردي أو منظمة أساسية للحزب االشرتايك الدميقراطي
تنتمي إىل اللجنة العاملية ومنظمة اتحاد النقابات العاملية التابعة لها
املطالبة مبجلس متثييل أو لقاء األعضاء.

التي متثل منطقة الحزب حلقة انتخابية واحدة أو أكرث إلجراء انتخابات
الربملان .ويعد لقاء مؤمتر الحزب السنوي أعىل هيئة لصنع القرار.
يحق لألفراد واملنظامت تقديم الطلبات إىل مجلس املنطقة .يتم النظر
يف االقرتاحات أوالً ضمن اجتامع يف اللجنة العاملية .وميكن اعتامد
مرشوع القرار من قبل اللجنة العاملية أو مؤمتر املنطقة الذي قدم
مرشوع القرار.

يقوم مجلس اللجنة العاملية بإدارة النشاط وفقاً للقوانني والقرارات
الخاصة به .يجب أن يقوم املجلس بتأييد الحزب وسياساته وتطوير
سياسات محلية ودعم أنشطة الجمعيات والنوادي .كام يتحمل املجلس
أيضاً مسؤولية تعيني فريق العمل .يتكون مجلس اللجنة العاملية من
سبعة أعضاء عىل األقل يتم انتخابهم ملدة سنتني .ويتم انتخاب رئيس
مجلس اإلدارة وأمني الصندوق ومنظم الدراسة وقادة النقابات بشكل
منفصل .ويتم انتخاب لجنة تنفيذية ضمن املجلس.

ميكن ملؤمتر املنطقة تأسيس مجلس معتمد للمنطقة ،يجتمع مرة
واحدة يف السنة عىل األقل .إن رئيس العمليات يف املقاطعة هو مجلس
املقاطعة ،الذي يشكل أعىل هيئة لصنع القرار يف منطقة الحزب أيضاً
يف حالة عدم انعقاد مؤمتر املقاطعة .يتكون مجلس املنطقة من سبعة
أعضاء عىل األقل من املجلس ،كام يتم انتخاب لجنة تنفيذية.
مجلس الحزب
يقود مجلس الحزب أنشطة الحزب مبا يتوافق مع برنامج الحزب
وقوانينه وقرارات مؤمتر الحزب .ويعد مجلس الحزب أعىل هيئة لصنع
القرار يف حالة عدم انعقاد مؤمتر الحزب .ويتكون مجلس الحزب من
 33عضوا ً يتم انتخابهم يف مؤمتر الحزب كل أربع سنوات .ومن بني
هؤالء األعضاء يتم انتخاب سبعة أعضاء عاديني للجنة التنفيذية للحزب
يف قرار منفصل .وكذلك ينتخب مؤمتر الحزب مثانية أعضاء بدالء للجنة
التنفيذية و  15عضوا ً بديالً كأعضاء تنفيذيني آخرين للحزب.

منطقة الحزب
إن منطقة الحزب هي املنظمة الرئيسية اإلقليمية للحزب لجميع اللجان
العاملية املوجودة ضمن املنطقة الجغرافية ،والتي تتمثل يف الكثري من
الحاالت من خالل حدود البلدية .وتقود منطقة الحزب مشاركة الحزب
االشرتايك الدميقراطي يف االنتخابات العامة يف املنطقة ،والحفاظ عىل
التواصل مع املنظامت وتطوير األنشطة السياسية النقابية وتنسيقها
والتأكد من اختيار املزيد من األفراد االنضامم إىل الحزب .وتضم املنطقة

ملاذا اخرتنا اللجان العاملية التابعة للحزب االشرتايك
الدميقراطي عىل مستوى البلدية كمناطق للحزب؟

منظمة الحزب يف ستوكهومل وغوتالند
ويوتوبوري

عندما تم تكوين الحزب االشرتايك الدميقراطي ،مل تكن املحليات
والبلديات القامئة اآلن موجودة من حيث تقديم خدمات للسكان
املحليني .ففي ذلك الوقت كانت البلديات برجوازية ومل يكن هناك
أية رفاهية ،وال الحق يف التحدث ،وكانت بعيدة كل البعد عن
امتالك جميع السكان لحق االقرتاع والتصويت .ومن أجل القول أن
السياسة الجديدة تعد منظمة محلية ،كانت اللجنة العاملية مثاالً
عن كيفية تفكرينا حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه املجتمع:
دميقراطي وعادل ومكان ميتلك فيه العامل حقوقاً.

إن وصف منظمة الحزب التي قرأت عنها للتو صحيحة يف جميع
أنحاء الدولة تقريباً ولكن ليس يف كل مكان .حيث توجد بعض
االستثناءات حيث يعمل الحزب االشرتايك الدميقراطي بطريقة
مختلفة محلياً .تعد اللجنة العاملية يف ستوكهومل لجنة عاملية
ومنطقة للحزب ،وينطبق نفس األمر عىل الحزب االشرتايك
الدميقراطي يف غوتالند ويوتوبوري .وتكون املنظمة اإلقليمية يف
هذه الحاالت املناطق الحزبية واللجنة العاملية عىل حد سواء.
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وميتلك رؤساء منظمة الشباب والرابطة النسائية والرابطة الطالبية
ورابطة املثليني ورابطة اإلميان والتضامن حرية التحدث وحق املبادرة
يف لقاءات مجلس الحزب ولكن ليس لهم حق التصويت.

•
•
•
•
•

يعقد مجلس الحزب لقاءا ً سنوياً يف أبريل كام يتقابل أيضاً يف الجلسة
التنفيذية أو عند مطالبة خمسة أعضاء عىل األقل من مجلس الحزب
باالجتامع.

•

اللجنة التنفيذية
تتعهد اللجنة التنفيذية بالقيام باإلدارة الفورية ألنشطة الحزب.
وتتحمل اللجنة التنفيذية مسؤولية التأكد من تنفيذ القرارات،
ومسؤولية صاحب العمل تجاه املوظفني من مكتب مجلس الحزب.
ينتخب مؤمتر الحزب رئيس مجلس اإلدارة وسكرتري الحزب يف اللجنة
التنفيذية بشكل منفصل .وميتلك رؤساء منظمة الشباب والرابطة
النسائية والرابطة الطالبية وراطبة املثليني ورابطة اإلميان
والتضامن حرية التحدث وحق املبادرة يف اللجنة التنفيذية ولكن
ليس لهم حق التصويت.

ممثلو املجموعة االشرتاكية الدميقراطية يف الربملان األورويب
املراجعون
أعضاء لجنة برنامج الحزب
رئيس مجلس إدارة منطقة الحزب
ممثلو مجموعة الحزب يف مجلس الجمعية السويدية للسلطات
واملناطق املحلية ()SKL
ممثلو منظمة الشباب والرابطة النسائية والرابطة الطالبية ورابطة
املثليني ورابطة اإلميان والتضامن

ميكن للحزب عقد مؤمتر استثنايئ بني مؤمترات الحزب املنتظمة.
وينعقد مؤمتر الحزب االستثنايئ عندما تقرر اللجنة التنفيذية ذلك،
أو بعد التصويت بني أعضاء الحزب .قد ال يعالج مؤمتر الحزب
االستثنايئ إال املشكالت التي تنشأ أثناء الدعوة النعقاد املؤمتر،
والتي يقررها مجلس الحزب.
تقديم الطلبات إىل مؤمتر الحزب
يحق لجميع األعضاء واملنظامت األساسية ومجالس املناطق التابعة
للحزب االشرتايك الدميقراطي تقديم االقرتاحات أو الطلبات إىل مؤمتر
الحزب .قد يتعامل مرشوع القرار مع قضية سياسية حيث يقوم
الشخص الذي يكتب الطلب بجعل الحزب يتخذ موقفاً يف اتجاه معني.
قد يكون حول توضيح أو تغيري سياسة الحزب يف أي مجال من املجاالت
أو تغيري منظمة الحزب .تقوم اللجنة العاملية مبعالجة الطلبات املقدمة
من األفراد أو املنظامت األساسية ،حيث تقوم باعتامدها عىل أنها
اقرتاحاتها أو تقدمها بشكل فردي أو ترفضها.

لجنة الربنامج
رؤى ومبادئ توجيهية
تتضمن منصة الحزب االشرتايك الدميقراطي ً
للسياسة العامة للحزب ،وتتحدث عن الطريقة التي يرغب بها الحزب
االشرتايك الدميقراطي يف تطوير املجتمع .ويقوم مؤمتر الحزب بتبني
برنامج الحزب .كام يعني مؤمتر الحزب أعضاء لجنة الربنامج ،التي تقرتح
تغيريات يف برنامج الحزب وتقوم بإعداد مرشوع برنامج جديد للحزب
عندما يقرر مؤمتر الحزب ذلك .تتألف لجنة الربنامج من خمسة أعضاء
وخمسة أعضاء بدالء.

الرتشيحات والتعاون
أحد األشياء التي تقوم منظمة الحزب بعملها هي تحديد مرشحني
للمناصب السياسية ،كال املهمتان تحدثان ضمن منظمة الحزب ويف
الهيئات العامة مثل مجلس البلدية أو الربملان .وهناك قواعد مختلفة
لطريقة القيام بهذا ،تبعاً للوظائف املعنية .أما ترشيحات املرشحني
النتخابات الربملان األورويب والربملان ومجلس البلدية فلها طرق مختلفة.
ميتلك الحزب االشرتايك الدميقراطي مبدأ قوائم الزمام ،مع كل رجل
آخر وامرأة أخرى .يعمل هذا املبدأ عىل تنظيم الحزب ليك يتمكن من
تحقيق توازن بني الجنسني يف املهام.

مؤمتر الحزب
أعىل هيئة لصنع القرار للحزب هي مؤمتر الحزب ،الذي يتكون من
 350ممثالً منتخباً .قد يكون هناك مندوبني لكل منطقة حزب بشكل
يتناسب مع العضوية .ويقوم أعضاء املناطق بانتخاب مندويب املؤمتر.
تعقد مؤمترات الحزب مرة كل سنتني.
ويحق ملن ييل حرية التعبري وحق االقرتاح ،ولكن ليس الحق يف
التصويت:
• أعضاء مجلس الحزب
• ممثلو مجموعة الربملان االشرتاكية الدميقراطية

باإلضافة إىل ذلك ،هناك قواعد للتعاون بني أولئك الذين حصلوا عىل
ثقة الحزب ومنظامت الحزب املختلفة .وهناك أحكام بشأن مسؤولية
األعضاء.
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الصورة :أنديش لودين

لذا ،فإن النظام األسايس هو دليل دميقراطي داخيل.

يوفر النظام األسايس أرضية صلبة للمنظمة تحت األقدام
متاماً مثل العديد من املنظامت األخرى ،يلتزم الحزب االشرتايك
الدميقراطي مبجموعة من القواعد والقوانني حول الدور الذي تلعبه
مختلف أجزاء منظمة الحزب واآللية التي يجب أن تتبعها مختلف
العمليات .وال يجوز ألي عضو وأي جزء من منظمة الحزب أن ينتهك
النظام األسايس .قد يبدو األمر شكلياً وجامدا ً قليالً يف بعض األحيان،
ولكن النظم األساسية هامة فهي التي توفر االتساق للمنظمة حتى
يعلم الجميع قواعد اللعبة .يتعامل النظام األسايس مع أمور مثل مدة
تحضري اإلشعار ملؤمتر الحزب أو األوراق الخاصة باجتامع سنوي مقدماً
ومن ميتلك حق التصويت.

من املهم بالطبع أن يعكس النظام األسايس للحزب تنمية املنظمة
واملجتمع ،ولذلك يتم تعديل القوانني من وقت آلخر .وعادة ما يحدث
ذلك بعد التفكري املتمعن واالنعكاس عىل الواقع.
كعضو جديد ،قد يصعب عليك أحياناً فهم نقاط العنارص القانونية،
عىل سبيل املثال ،اللقاء السنوي ،وأحياناً ينىس بقيتنا أن يرشحوا كيف
تسري األمور أو ملاذا من الجيد القيام بأمر ما بطريقة معينة .إذا حدث
ذلك لك ،اسأل!

أسئلة للمناقشة
• هل من املهم لك كعضو جديد أن تفهم طريقة عمل املنظمة بأكملها؟ ملاذا نعم أو ال؟
• هل وجدت جمعية اشرتاكية دميقراطية أعجبتك؟ هل اتصل بك أحد يف الجمعية للرتحيب بك ودعوتك لحضور اجتامع؟
• ما نوع العمل السيايس الذي تعتربه األكرث أهمية؟ أن تكون بالخارج وتقابل املواطنني وتخربهم بسياسة الحزب االشرتايك الدميقراطي أم أن تنفذ مهمة
عامة عىل املأل أم تناقش مشكلة سياسة مع أعضاء آخرين ثم تكتب مرشوع قرار حول النتائج التي حصلت عليها؟ ما الذي يبدو أكرث متعة؟

نصائح للنشاط :اكتب اقرتاحاً!
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.3

عمل الحركة الشعبية
وحملتها وانتخاباتها
عمل الحركة الشعبية
الشبكة ،مثل الربيد اإللكرتوين أو وسائل التواصل االجتامعي لجمع
الطالب وتوفري معلومات حول نشاط الحركة االشرتاكية الكالسيكية مثل
طرق األبواب أو حضور املؤمترات.

يعد االجتامع بني األفراد روح الدميقراطية واملحرك يف الكثري من
املنظامت .وبالنسبة للحركة العاملية فإن االجتامعات هي النقطة
املركزية دامئاً .يف البداية كانت فرصة لقادتنا للرتويج ألفكارهم
وطرح الرسالة .وكانت مثاالً واضحاً للغاية ملا ميثله الحزب االشرتايك
الدميقراطي .كام كان يتم ضم األعضاء الجدد وإبالغ الداعمني
واملؤيدين .ورمبا لهذا السبب كان االجتامع ميثل تهديدا ً.

وتشري األنشطة اإللكرتونية إىل زيادة النشاط وااللتزام يف الشوارع
وامليادين ويف املناطق السكينة وأماكن العمل .وكذلك عادة ما يتم
استخدام غرف االجتامعات الرقمية عند الحاجة ملعالجة نصوص سياسة
أطول .وتعترب املعرفة الجيدة ألماكن االجتامعات الجديدة وأشكالها من
األمور الحيوية لتطويرنا ومنونا كحركة شعبية.

ورسعان ما أصبح أكرث صعوبة عىل املجموعات األوىل من الحركات أن
يستأجروا مكاناً لالجتامع وعادة ما كانت الرشطة تتدخل عن طريق
تفرقة املشاركني يف االجتامع وتهديدهم .واستجابة لهذه الحاجة ،تم
بناء أماكن خاصة لالجتامعات .بنيت املنازل واملنتزهات الشعبية
ورسعان ما أصبحت من العنارص األساسية لقيادة الحركة العاملية
الجديدة .وكان ذلك املكان يقدم للدراسة والتعلم ولالستمتاع بالنفس
والحصول عىل فرصة لالختالف .ولتبية الحاجة للمعرفة والتدريب،
ولتصبح من حق كل فرد ،تم إنشاء املنظمة الثقافية والتعليمية الخاصة
بالحركة ( ،)ABFوهي املؤسسة الثقافية العاملية .يف الحلقة الدراسية
يساهم املشاركون باملعرفة والخربة ويشارك القائد بلمسة تربوية ورمبا
مادية كنقاط البدء النظرية .ويف هذه العملية ،تنشأ املعرفة والرؤى
الجديدة بشكل فردي وجامعي.

ضم األعضاء
األعضاء هم أساس حزبنا .وكلام زاد عدد األعضاء لدينا ،زادت فرصة
قدرتنا عىل تنمية سياساتنا والتواجد يف املجتمع املحيل ومن ثم إحداث
تغيري.
فعندما يكرث عددنا ،ميكننا الوصول إىل الكثري من الناس محلياً و إقليمياً
وقومياً .وكل من يشاركنا يف آرائنا حول الحرية واملساواة واالنفتاح
والتحمل ،فإننا نرحب به كعضو جديد يف حزبنا .الخطوة األوىل هي
جمع األعضاء .إن نسبة  % 70من جميع من قاموا بالتصويت لصالح
الحزب االشرتايك الدميقراطي يف االنتخابات الربملانية األخرية قد يفكروا يف
االنضامم .ويالها من فرصة! وعندما نسأل عن العضوية ،سيصبح عددنا
أكرب .ومن ثم فإن جمع األعضاء الجدد والرتحيب بهم وإرشاكهم هي
مهمة كربى للجميع.

ولالجتامع اليوم نفس األهمية التي كان يحتلها عندما قامت
الدميقراطية االشرتاكية بتكوين األماكن الكالسيكية وأشكال االجتامعات
مع التطور الذي حدث اآلن من حيث االجتامعات الرقمية .وعادة ما
ترتابط مع بعضها بفاعلية .ويتم استخدام االتصاالت التي تعتمد عىل
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دور االجتامع:
• االجتامعات املفتوحة التي يتم فيها الرتحيب بالجميع قد تتضمن
التحفيز و/أو جمع األعضاء.
• عادة ما تشري اجتامعات األعضاء إىل تكوين سياسة جديدة وتشكيل
الرأي وتخطيط أنشطة الوصول إىل الناس.
• يف االجتامع السنوي يتم تقييم األنشطة التي تم تنفيذها وتعيني
املمثلني وتحديد األنشطة املستقبلية.

• يتم يف مؤمتر الحزب وضع اإلرشادات السياسية وتحديد املمثلني
األساسيني.
إن جميع االجتامعات مهمة من حيث تشكيل التوجه الدميقراطي
والتأكيد عىل ثبات الحركة.

الصورة :أنديش لودين
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الحملة

الصورة :ماتياس فيبسا

يجب أن تكون رسائلنا الرئيسية واضحة دامئاً .فنحن نريد تقوية وتعزيز
السويد بحيث يكون لكل فرد فرصة لوضع واتخاذ خطوات جديدة
يف الحياة .املعارف واملهارات هي مفتاح النجاح يف املنافسة يف البالد
الصغرية .لهذا السبب لن نقبل ابدأ باستنتاج أن تزايد انعدام األمن
وغياب املساواة بني الناس سيقود السويد إىل األمام .ولهذا فإننا سنقدم
دامئاً حلوالً أخرى أفضل وأكرث موثوقية.

األمر الهام يف الحركات االنتخابية هو أن السياسات واألحزاب السياسية
يتم اختبارها فعلياً كام أنها تعد األساس الذي يجب تأسيسه ما بني
االنتخابات .حيث أن صورة الحزب عند الناس هي مجموع الكثري من
األمور واألحداث .بداية من االقرتاحات السياسية التي يطلقها املمثل
عند الظهور يف وسائل اإلعالم وصوالً إىل املواد املوزعة عند الطرق عىل
األبواب .إن الحزب االشرتايك الدميقراطي هو تجميع لنا كلنا ولكل ما
نفعله أثناء الحركات االنتخابية وبينها.

سيظهر الحزب االشرتايك الدميقراطي عىل أنه حزب متامسك ،من
األعضاء الفرديني إىل الجمعيات االشرتاكية الدميقراطية واللجان العاملية
ومناطق الحزب ومجالسه .كام أننا نريد ونحتاج إىل مواكبة االهتاممات
املحلية.

ومن خالل األفعال ،ميكننا توضيح مقصدنا من سياستنا .كام أن النشاط
العميل يف الحياة اليومية لألفراد ال يقهر مثل الدفاع .كيف ميكننا إظهار
التكاتف واملساواة واملساواة بني الجنسني بشكل أفضل من توضيح
أمثلة للنشاط الجيد .نحن ال نتحدث فقط؛ بل نعمل أيضاً.

نفذ الحزب االشرتايك الدميقراطي بنجاح حمالت الدعوة إىل مختلف
القضايا املحلية يف أجزاء عديدة من البالد يف الفرتات الواقعة بني
االنتخابات .وهي طريقة رائعة لطرح واالستامع إىل وربط املقرتحات
السياسية يف حياة الناس اليومية .وهي أيضا وسيلة رائعة إلظهار طريقة
عمل االلتزام السيايس عملياً ودعوة املزيد من الناس إىل عضوية الحزب.

إذا كان هناك جمعية اشرتاكية دميقراطية تود العمل ملكافحة الفقر بني
األطفال ،فيمكن ألعضاء الجمعية وضع مقرتحات السياسة العامة ،مثل
كتابة اقرتاحات تدعم الدخل لألرس ذات العائل الواحد ،فضالً عن فعل
يشء مفيد ،مثل تنظيم املساعدة املنزلية يف منطقة سكنية مكشوفة
والدعوة إىل األنشطة الرتفيهية مجاناً واالحتفاالت العائلية وما شابه.
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أنشطة ومامرسات الحملة املعتادة:

وشخيص دون اللقاء املادي .ويقوم األعضاء يف أجزاء عديدة من البالد
باللقاء قبل أي نشاط والدردشة معاً.

• حقائق ونقاشات مؤيدة لسياستنا
يجب أن يكون النقاش املؤيد لسياستنا سهالً دامئاً .ولذلك هناك أنواع
مختلفة من األدلة والحقائق والنقاشات املؤيدة لسياسة الحزب.
يهدف األساس دامئاً إىل تعزيز املعرفة مبقرتحاتنا امللموسة واملساعدة
يف طرح خيارات أكرث وضوحاً يف السياسة .يعترب املوقع اإللكرتوين
 socialdemokraterna.seمصدرا ً هاماً للمعلومات واألخبار،
إىل جانب املعارف والحقائق والنقاشات املتعلقة بسياستنا.

• نشاط الحملة اإللكرتوين
ميكننا من خالل شبكة اإلنرتنت متكني وتشجيع الحوار مع الناخبني
والتواصل الرسيع معهم .إن عددنا كبري ولدينا اهتامم سيايس ومدونات
ذات رسالة ،وبعبارة أخرى فإننا نظهر تعاطفنا يف وسائل التواصل
االجتامعي .من خالل هذه الصفحات املصممة خصيصاً للنقاش عىل
شبكة اإلنرتنت ،تتم مناقشة السياسة وجلب األخبار .كام تستخدم
حقول التعليق واالستبيانات الرقمية يومياً يف وسائل اإلعالم السويدية.
كام أنه من املهم لنا جميعاً إيصال أصواتنا من خاللها.

• وسائل اإلعالم
تلعب التقارير اإلخبارية يف وسائل اإلعالم عىل مدار الساعة دورا ً هاماً
عندما يقوم الناس بجمع املعلومات بشأن الخيارات املتعلقة بالسياسات.
يتطلب تطوير املشهد اإلعالمي السويدي ،حيث يوجد املزيد من القنوات
للمشاهدة والوصول إىل الناس ،إدارة جيدة لوسائل اإلعالم .تساعدنا
وسائل اإلعالم يف عرض سياساتنا بشكل واضح والرد والتعليق يف املناقشات
الجارية وتصحيح البيانات غري الصحيحة إذا لزم األمر.

بعد كل مناقشة أو جلسة رئيسية تتاح لنا الفرصة كمستخدمي وسائل
التواصل االجتامعي لتقييم جهود املشاركني .والنتيجة هي غالباً عناوين
رئيسية يف الصحف واإلصدارات اإللكرتونية .وهكذا يصبح االستبيان
قناة رسالة تصل إىل أكرث من أولئك الذين حرضوا أو استمعوا للمناقشة
أو الجلسة.

• طرق األبواب
يعترب طرق األبواب ،وفقاً لتجربتنا والبحوث الدولية ،الطريقة األكرث
فعالية للتواصل مع الناخبني .كام يعتقد الكثري ممن يطرق األبواب أنه
نهج ممتع يؤدي إىل محادثات جيدة ومثمرة حيث ميكننا االستفادة
من آراء الناس وأفكارهم .وتستخدم طريقة طرق األبواب يف كثري من
الحاالت اليوم كجزء من الجهود املبذولة لتطوير سياستنا يف املجاالت
الرئيسية.

• توزيع املنشورات
عندما ينبغي تسليط الضوء عىل قضية بعينها ،أو يف االجتامعات
أو النقاشات الرئيسية تكون املنشورات طريقة فعالة .ويتم توزيع
املنشورات لعدد كبري من الناس يف أماكن العمل الرئيسية ويف محطات
الحافالت ومحطات املرتو والرتام وكذلك يف املتاجر الكربى أو مراكز
التسوق .قد تتحدث املنشورات عن سياساتنا وتتضمن دعوة لحضور
اجتامع أو االستامع إىل مناقشة.

• االتصال الهاتفي
عند االتصال بالناس تتوفر لدينا فرصة لتقديم محادثة سياسية مل نكن
لنتمكن من طرحها دون ذلك االتصال .فمن املمكن لقاء بشكل فردي

• عيد العامل  -تقليد سنوي
إن عيد العامل هو يوم مميز للحركة العاملية حيث يجري االحتفال
به منذ أواخر القرن التاسع عرش .يرجع أصله إىل حدث يف شيكاغو
عندما وصل رجال الرشطة للهجوم ضد املرضبني .وكان هو اليوم الدويل
لحركة العامل .ويف كل عام تعقد اجتامعات كبرية منظمة ،ليس فقط يف
السويد وإمنا يف جميع أنحاء العامل .وهنا يف السويد ،لدينا تقليد طويل
حيث نصغي إىل الخطب .ويعترب عيد العامل أكرب نشاط ألعضاء الحزب
االشرتايك الدميقراطي .وتختلف االحتفاالت يف بلدان أخرى وقد ال يكون
عيد العامل عطلة رسمية يف جميع البلدان.
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الحملة االنتخابية
تلعب االنتخابات دورا ً أساسياً يف ظل الدميقراطية .واالنتخابات بطبيعة
الحال مهمة ألي حزب سيايس مثل الحزب االشرتايك الدميقراطي .يف
االنتخابات ميكن أن يعهد الناخبون املهام السياسية وبالتايل الفرصة
لتحقيق املقرتحات املتعلقة بسياستنا إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي.

من خالل االستامع وطرح األسئلة والتحدث عن سبب اختيارنا التخاذ
موقف سيايس .قد يكون النشاط االنتخايب سهل للغاية.

بعض األمور التي تحدث يف الحملة االنتخابية:
• التنسيق يف مركز االنتخاب
نقوم يف كل عملية انتخابية بتنسيق األنشطة والرسائل املطلوب
توضيحها قدر اإلمكان .قد متثل هذه األمور جهودا ً انتخابية لرفع الوعي
مبشكلة ما ،مثل املدارس أو الوظائف أو الرعاية الصحية .كام قد تعني
أيضاً العمل يف منظمة محلية أو مركز انتخايب ،لتمكني توصيل مواد
الحملة االنتخابية لألماكن السكنية ويف أماكن العمل .إذا كنت ترغب
يف إحداث فرق يف الحملة االنتخابية ،ولكن ال تعرف فعلياً ماذا تفعل
أو كيف ،اتصل باللجنة العاملية يف مركز االنتخاب .حيث توجد مهام
انتخابية ميكنك البدء بتنفيذها عىل الفور.

وستحدد نتائج االنتخابات الحزب الذي ميكن أن يشكل أغلبية يف
املجالس الدميقراطية يف الربملان واملجالس البلدية ومجالس املقاطعات.
واستنادا ً إىل النتائج يتم اختيار الحكومة واملجالس البلدية ومجالس
املحافظات.
الحملة االنتخابية ممتعة ومثرية .حيث يتم تكثيف العمل السيايس،
ويحصل النقاش السيايس عىل مساحة أكرب وأكرب يف املجال العام .كام
أنه من املهم أيضاً للكثريين منا ممن يؤيدون قيم الحزب االشرتايك
الدميقراطي ومقرتحاته .ال ميكن للجميع فعل كل يشء ،ولكن ميكن لكل
شخص فعل يشء ما .ولذلك من السهل دامئاً الحصول عىل املشاركة يف
الحملة االنتخابية.

• البيان االنتخايب أو املنصة االنتخابية
إن املسائل التي سيتم الرتكيز عليها يف الحملة االنتخابية أو املنصة
االنتخابية هي البيان االنتخايب أو املنصة االنتخابية .يتم وضع رشوط
سياسة املنصة االنتخابية من قبل مؤمتر الحزب يف السنة التي تسبق
االنتخابات .حيث يتم تحديد السياسة الخاصة بالسنوات القادمة بشكل
عام ،كام يتم طرح األولويات واملشكالت السياسة األكرث أهمية.

وميكن أن يكون العمل حول نشاط منظم كالطرق عىل األبواب أو
توزيع املنشورات أو إجراء املكاملات الهاتفية .كام قد يكون األمر مجرد
الحديث عن القضايا السياسية مع جار أو زميل يف العمل ،أو كتابة
رسالة إىل املحرر أو رمبا اتخاذ مواقف سياسية يف وسائل التواصل
االجتامعي.

عندما يتم تنفيذ سياسات الحزب االشرتايك الدميقراطي يف وعود الحملة
االنتخابية ،يكون ملجلس الحزب تأثري حاسم .هنا تتم صياغة رسالة
الحملة االنتخابية الوطنية وأساليب الحملة .وعادة ما نتوقع تحديد
الوعود األساسية التي سيتم االلتزام بها عند الفوز باالنتخابات كونها
أهم جزء يف الحملة االنتخابية التي تبدأ بعد الصيف.

إن معظم الناخبني ليس لديهم نفس االهتامم السيايس الذي منتلكه
نحن الذين اخرتنا أن نكون أعضاء يف حزب سيايس .إن وجود املزيد
واملزيد من الناخبني يحولون األحزاب من خالل التصويت من انتخابات
إىل أخرى ،واملزيد سيقررون يف الحملة االنتخابية من الحزب الذي
ينبغي أن يصوتوا له .من هنا تنبع أهمية الحملة االنتخابية وجهود
الجميع يف االنتخابات.

• املنشورات واملواد املطبوعة
نقوم يف الحملة االنتخابية بتوزيع أنواع مختلفة من املواد الرتويجية
للناخبني ،ونخلق اهتامماً بالحزب االشرتايك الدميقراطي .عىل سبيل
املثال ،قد تكون ملصقات اجتامع وملصقات انتخابية ومنشورات
وكتيبات نستخدمها يف جميع األنشطة يف الشوارع والساحات .سيؤثر
الشكل عىل املضمون .عىل سبيل املثال يف الكتيبات ميكننا إدراج

إن الحزب االشرتايك الدميقراطي أكرب حزب من حيث عدد األعضاء .وهو
قوة هائلة .وال سيام عند تنفيذ األنشطة الربملانية ،ومبا أننا نعرف أن
الناس يصغون جيدا ً لألصدقاء واملعارف .وبصفتنا مؤيدين أو أعضاء
يف الحزب االشرتايك الدميقراطي ،ميكننا أن نحدث فرقاً كل يوم تقريبا
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معلومات أكرث مام نستطيع وضعه يف امللصقات .تعمل املواد املختلفة
عىل توفري قدرات مختلفة قليالً؛ ففي بعض األحيان نقدم اقرتاحات
سياسية مفصلة ،وأحياناً نريد إيقاظ أو تعزيز شعور ما وحسب .وتقوم
املواد املختلفة معاً بتعزيز الرسالة الرئيسية التي يصطحبها الحزب
االشرتايك الدميقراطي إىل صناديق االقرتاع.

االنتخابية وفرصة للرتحيب باملؤيدين الجدد .كام تعد أيضاً طريقة
إلظهار مدى شعبية الحركة ،وميكننا القول أن هذه االجتامعات تحدد
معامل حزبنا عند اآلخرين.

الصورة :ماتياس فيبسا

• املعلومات املوجودة يف املساحات اإلعالنية
يظهر الحزب االشرتايك الدميقراطي أيضاً يف الحملة االنتخابية من
خالل املعلومات يف مواقع اإلعالنات املدفوعة ،مثل اإلعالنات
يف الصحف وعىل شبكة اإلنرتنت والتلفزيون واإلعالنات املصورة
واإلعالنات اإلذاعية وامللصقات املوجودة عىل لوحات اإلعالنات
املأجورة أو يف وسائل النقل العام.
• إجراء لقاءات مع السياسيني
إن إجراء اللقاءات مع رئيس الحزب يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف
ويف التقارير الصحفية عىل شبكة اإلنرتنت مهم دامئاً يف االنتخابات ألن
العديد من الناخبني يتابعونهم .كام تعترب نقطة مصالحة هامة للتنظيم
االنتخايب الخاص بهم حيث ستعرف أي النقاشات تتضمن أفضل املصالح
وتقوم بدراسة أساليب املتنافسني .وعادة تكون هناك متابعة لوسائل
اإلعالم ،ويف بعض األحيان أكرث ممن يطرحون األسئلة مع أسئلة متابعة
تفاعلية للقراء واملشاهدين لتصنيف الجهود املحلية.

• مراكز االقرتاع
تعد مراكز االقرتاع مكاناً للقاء أعضاء الحزب لبحث أنشطة الحزب يف منطقة
سكنية أو مقاطعة .وفيها نتحدث مع األفراد املا ّرين أو الذين يبحثون
عن مراكز اقرتاع الحزب للحصول عىل معلومات حول سياسة الحزب
الدميقراطي االشرتايك .فإذا كنت تعمل يف مركز اقرتاع ،فستقوم بتوزيع املواد
واإلجابة عىل األسئلة .وعادة يوجد رقم هاتف ميكنك االتصال به إذا كان
لديك أي سؤال ال تعرف إجابته .يف بعض األحيان نقوم بإجراء اجتامعات
صغرية يف مراكز االقرتاع ،وكثريا ً ما يحرضها السياسيون املنتخبون محلياً.

• املناقشات
هناك دامئاً مكان للمناقشات يف كل حملة انتخابية .واملناقشة األكرث
تقليدية هي مناقشة رئيس الحزب لإلعالم عن طريق التلفزيون
السويدي يوم الجمعة قبل االنتخابات ،حيث تتاح الفرصة لجميع
رؤساء األحزاب للرتويج لسياساتهم أمام املشاهدين .ويف السنوات
األخرية ،بدأ إجراء املزيد من املناقشات األخرى .حيث عادة ما يتقابل
كبار املنافسني السياسيني يف مجموعات ثنائية يف جميع أنحاء الدولة.
وهي طريقة جيدة لتوضيح الفروق بني الخيارات التي يستطيع
الناخبون التصويت حولها وإطالعك عىل سياسات الحزب .عندما يقوم
املمثلون الرئيسيون ،مثل رئيس الحزب أو سكرتري الحزب أو املتحدثني
االقتصاديني السياسيني ،باالجتامع فعادة يتم منح الفرصة للقراء
واملشاهدين لتصنيف جهود املشاركني عىل شبكة اإلنرتنت.

• ملصقات االنتخابات
ميكن بدء عملية وضع امللصقات املنظمة يف الحمالت االنتخابية السويدية
يف موعد ووقت محددين .وهذا يستدعي وجود تحديد منظم خاص
ألماكن وضع امللصقات .وتهدف هذه املهمة إىل ضامن ثبات امللصقات
والحفاظ عليها .ويجب استبدال امللصقات التي تم تعليقها عىل الجانب
أو التي تعرضت ألعامل التخريب حيث أنها ترض بتواصلنا .عادة ما يتم
تنفيذ وضع امللصقات وسط الحملة االنتخابية عند تقديم ملصقات
جديدة لزيادة وترية الحملة .ويعتمد األمر بشدة عىل املرونة.
• مثار الدفعة األخرية
عادة ما يقرر الناخبون يف وقت متأخر حول أي حزب سيصوتون له.
ولهذا فإنه من املهم جدا ً إجراء حملة انتخابية يف األسابيع األخرية قبل
يوم االنتخابات .أثناء الحملة االنتخابية ،تفتح الدفعة األخرية عقول
الناس للسياسة مع تعزيز إمكانية االطالع والجدال لصالح سياسة
الحزب االشرتايك الدميقراطي.

• اجتامعات االنتخابات الكربى
ميتلك الحزب االشرتايك الدميقراطي تقليدا ً عريقاً الجتامعات موسعة
لالنتخابات .هذه الرتتيبات توفر طاقة جديدة هامة للعاملني يف الحملة
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االنتخابات ،فإن األمر ليس معقدا ً حيث ميكنك تنفيذه بنفسك .قم
بدعوة أصدقائك وزمالئك يف الحزب إىل حفل بسيط وراقبوا التغطية
التلفزيونية لالنتخابات وتابعوا العد معاً عىل املوقع اإللكرتوين .val.se

• األنشطة يف يوم االنتخابات
توزع بطاقات االقرتاع يف يوم االنتخابات يف مراكز االقرتاع .كانت
الوسيلة الوحيدة املستخدمة كنشاط انتخايب فني يف املايض هي مشاركة
األحزاب السياسية أثناء اليوم الفعيل لالنتخابات .وكنا نرغب يف منح
الناخب وقتاً للتفكري قبل أن يقرر .ولكن متاشياً مع عملية تبادل
املعلومات يف املجتمع ككل ،فقد زادت زيادة كبرية ،ولهذا فقد امتدت
الحمالت أيضاً .والسمة الغالبة اليوم هي استمرار العمل السيايس
لالنتخابات حتى يتم إغالق مراكز االقرتاع.

الصورة :أنديش لودين

• االنتخابات  -انتظار نتائج االنتخابات معاً
إن موعد إغالق مراكز االقرتاع هو موعد انتهاء الحملة االنتخابية.
واآلن كل ما عليك فعله هو انتظار نتائج الحملة االنتخابية ورؤية
تأثري جميع الحمالت يف الصباح الباكر ونهايات األسبوع واألمسيات.
رمبا قد تكون قد قمت أيضاً ببعض الجوالت ملراقبة امللصقات .ففي
الكثري من مناطق الدولة ،يتجمع الحزب االشرتايك الدميقراطي ملراقبة
االنتخابات ليلة االنتخاب .وهذه طريقة لطيفة لتلخيص الحملة
االنتخابية ،واالحتفال بالنجاح أو مشاركة حاالت اإلحباط معاً .ويف حالة
عدم قيام اللجنة العاملية أو الجمعية الخاصة بك بتنظيم عملية مراقبة

أسئلة للمناقشة
•
•
•
•
•
•
•
•

هل شاركت يف اجتامعات سياسية مفتوحة وأي أنشطة أخرى؟ ما هي األنشطة واالجتامعات التي تعتقد أن املشاركة بها أكرث متعة؟ ملاذا؟
ما هي األنشطة واالجتامعات التي تعتقد أنها األفضل إلظهار حزبنا وأيديولوجيتنا؟
ما الذي ميكنك فعله كعضو مستقل وما الذي ميكن أن يفعله الحزب االشرتايك الدميقراطي محلياً لتشجيع وجود املزيد من األعضاء والرتحيب
بهم وضمهم؟
ما الذي ميكننا فعله كأعضاء مستقلني لتطوير أنشطتنا وتنسيقات االجتامعات الخاصة بنا؟
ما الذي ميكن أن يفعله حزبنا كمؤسسة للعثور عىل أماكن جديدة وتطوير تنسيقات اجتامعاتنا؟
هل شاركت يف حملة انتخابية من قبل؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فامذا كان دورك وما هو األمر األكرث متعة يف األمر؟ ما األمر الذي تتطلع إليه أكرث
من غريه يف الحملة االنتخابية القادمة؟
كيف ميكننا حث عدد أكرب من الناس عىل بذل جهد لصالح الحزب االشرتايك الدميقراطي يف حملة انتخابية؟ ما هي األساليب التي تعتقد أنها األكرث
فاعلية للوصول إىل األفراد الذين ليس لهم أي نشاط سيايس؟
ما رأيك بعمل الحملة االنتخابية للحزب االشرتايك الدميقراطي؟ هل يعمل الحزب بطريقة جيدة ،أم أن هناك أشياء ميكن تحسينها؟ كيف؟

نصائح حول النشاط :قم بإجراء حملة من خالل طرق األبواب واالتصاالت عرب الشبكة و/أو االجتامعات حول مسألة محلية.
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دليل الدراسة
ونصائح لقائد الحلقة
يعد هذا دليالً ملساعدتك عىل تنفيذ حلقة دراسية حول منظمة الحزب
االشرتايك الدميقراطي .والهدف هو تعميق فهم منظمة الحزب وتوفري
نصائح وإلهام حول أعامل الحمالت والعملية االنتخابية .واملجموعات
املستهدفة هم األعضاء الجدد يف الحزب االشرتايك الدميقراطي وغريهم
من املهتمني بالحزب االشرتايك الدميقراطي.

ومن خالل التفاعل بني قائد الحلقة واملشاركني ودراسة املواد،
تظهر املعرفة الجديدة.
يجب إبالغ  ABFبالحلقة الدراسية .ال توجد أي متطلبات رسمية
للحلقة الدراسية ليك تتمكن من تلقي دعم مادي من  ABFنظري املواد
أو أي تكاليف أخرى .يجب أن تتكون الحلقة من تسع ساعات دراسية
عىل األقل (الساعة الدراسية تعادل  45دقيقة) مقسمة إىل  3لقاءات
عىل األقل .والحد األدىن هو وجود  3أعضاء مبن فيهم القائد.

تتوفر هذه املواد الدراسية بشكل رقمي فقط ولكن ميكنك بالطبع
طباعتها ليك تتمكن من قراءتها عىل الورق.

الحلقة الدراسية الجيدة...
• متنح جميع املشاركني نفس املساحة.
• تأخذ تجارب الجميع يف عني االعتبار.
• تجمع البحث عن املعرفة مع الحوار وحل املشكالت.
• تضبط مستوى طموح للمشاركني.
• تسمح بوجود وجهات نظر متعددة يف املناقشة.

ما هي الحلقة الدراسية؟
نلتقي يف الحلقة الدراسية بشكل دوري للدراسة واملناقشة أو التدريب
عىل أي يشء معاً .ويعد الشكل املثايل من منظور درايس هو وجود من
 7إىل  12مشاركا ً مبن فيهم القائد ،مع إمكانية وجود ما بني  3إىل 20
مشاركاً يف الحلقة الواحدة.
وتكون املشاركة يف الحلقة الدراسية اختيارية وطوعية ،وال يوجد منهج
كامل ،ويستطيع جميع املشاركني التأثري عىل املحتوى والعرض التقدميي.
وتعد احتياجات املشاركني هي نقطة البدء ،مع أخذ تجارب الجميع
يف عني االعتبار.

دور قائد الحلقة
يتحمل قائد الحلقة مسؤولية تنسيق عمل الحلقة وتحضري اللقاءات
والحصول عىل املواد الدراسية والتواصل مع  .ABFيف بعض الحلقات
يتم تحديد قائد الدراسة مقدماً ويف بعض األحيان يتم تعيني مجموعة
من املشاركني لقيادة الحلقة الدراسية.

كام تعد الحلقة الدراسية عبارة عن دراسة دميقراطية ،ويعتمد أسلوب
املناقشة عىل املشاركة النشطة للجميع .كام احرتامنا لبعضنا البعض أمر
هام .يجب أال يهيمن أحد عىل املناقشات .يجب إتاحة الفرصة للجميع
للتحدث وإبداء الرأي ،ويجب أن تتمتع املناقشات بروح حرة ومنفتحة.

يكون قائد الحلقة ضمن أعضاء املجموعة وليس شخصاً يجب أن ميتلك
معرفة ما .قد يكون هو أو هي مصدرا ً لإللهام ومشاركة املعرفة ،ولكن
يجب أال يتعمق كثريا ً يف دور املحارض.

يعمل قائد الحلقة كمرشد وملهم ويقود عمل املجموعة إىل األمام.
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تتمحور قيادة الحلقة يف أساسها حول إنشاء جو جيد يف املجموعة ،ليك
تتمكن من بدء املحاثة واملناقشة ،وتحديد خيارات واضحة والتعامل
مع أية مشكلة وحل أي خالف ينشأ ضمن املجموعة باإلضافة إىل قيادة
الحلقة نحو هدف مشرتك .والكلمة الرئيسية هنا هي الحوار ،وعادة
تتمحور قيادة الحلقة حول طرح األسئلة ثم تقديم اإلجابات.

•

نصائح لحلقة جيدة

•

•
•

كقائد حلقة ،ميكنك املساعدة عىل التأكد من مشاركة الجميع ،وعدم
هيمنة أي فرد عىل الحوار.

هكذا ميكنك العمل يف الحلقة الدراسية

ال ترتد يف أن تطلب من مشارك أو أكرث تلخيص ما متت قراءته واالنطباع الذي
حصل عليه عند بداية كل لقاء .يجب عىل الجميع القراءة قبل االجتامع.

وإليك بعض النصائح التي قد تساعد:
•
•
•

•

اطرح سؤال للمتابعة للحصول عىل املزيد من ردود الحارضين
املشاركني بشكل مخترص.
ترصف كالجوكر يف أوراق اللعب ،بحيث ميكنك طرح األفكار واآلراء
التي ال تتوفر يف املجموعة.
حاول العودة إىل املناقشة حول املوضوع يف حال ابتعدتم عنه.
اطرح سؤاالً للمتابعة.
قم بكتابة مالحظات املتكلم ليك تتمكن من تلخيص مناقشة كل موضوع.

الجزء األكرث أهمية هو املناقشة .انطلق من أسئلة املناقشة املقرتحة
أو اطرح أسئلتك الخاصة .لك مطلق الحرية يف مناقشة املشكالت يف
مجموعات مكونة من فردين أو أكرث ثم تابع يف املجموعة األكرب .كام
ميكنك دعوة الخرباء أو املمثلني التنظيميني أو املعلمني أو غريهم ممن
مبكنهم اإلجابة عىل أسئلة املشاركني واملشاركة يف املناقشة.

قم بجولة ودع الجميع يقول شيئاً ،ويجب حصول الجميع عىل فرص
متساوية.
استخدم كرة/عصا املتحدث ملنح الحق يف الحديث .عىل أن ميررها
الشخص الذي أنهى حديثه إىل الشخص التايل.
إذا كنتم أكرث من  8أفراد ،فقد ترغبون يف تقسيم الحلقة إىل مجموعات
أصغر تتكون من فردين أو ثالثة يف بعض األحيان ،مع تقديم التعليقات
إىل املجموعة األكرب .ويعمل ذلك عىل إتاحة فرصة املشاركة للجميع.
قم بطرح أسئلة لشخص معني مثل «مار أيك يا آين؟» يجب دعوة
البعض إىل املنصة لقول بعض الكلامت .ويف نفس الوقت يحق
للجميع تخطي ذلك.

ليك تتمكن من البدء

ابدأ بجولة رسيعة حيث يحصل الجميع عىل فرصة لقول أسامئهم .ثم
حدد ما يجب أن تدور حوله الحلقة الدراسية وشكل مخطط اليوم.
ناقش وحدد األشياء العملية :موعد اللقاء القادم وطريقة إبالغ
املشاركني يف حال غيابهم والقهوة يف اللقاءات وما إىل ذلك.
تحدث حول ماهية الحلقة الدراسية وكيف ميكن هيكلة الحلقة وتنفيذها
عملياً .قم باالتفاق حول كيفية التعاون مع بعضكم والعمل سوياً.
إذا مل يكن املشاركون يعرفون بعضهم البعض جيدا ً قبل بدء الحلقة:
كون مجموعات من مشاركني واطلب منهم إجراء مقابلة مع بعضهم
البعض (ملدة تصل إىل حوايل خمس دقائق لكل اثنني) وتقديم بعضهام
البعض لباقي املجموعة .بعض األشياء التي يجب معرفتها يف املقابالت:
االسم ومكان اإلقامة والوظيفة واالهتاممات الرتفيهية وااللتزام السيايس
وأخريا ً وليس آخرا ً ما الذي يتوقعونه من الحلقة الدراسية هذه.
اجمع توقعات املشاركني وتحدث قليالً عن ذلك األمر ،وكيف ميكن تلبيتها؟

الصورة :إيدا بوري

وعىل أساس التوقعات ميكنك تكوين أهداف الحلقة الدراسية .قم
مبراجعة املواد الدراسية ليك يحصل الجميع عىل نظرة عامة حول األمر.
وقم بتحديد الخطط الخاصة ببقية اللقاءات يف الحلقة الدراسية.
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نصائح حول األدب ملواصلة
القراءة والتعمق
«كل شخص يستطيع كتابة مدونة :دليل من يريد البدء
يف كتابة املدونات»
روزماري سوديرغرين ،دار بيلدا للنرش.2007 ،

«وسائل اإلعالم :الصحافة واإلذاعة والتلفزيون يف العرص الرقمي»
ستيغ هادينيوس ولينارت ويلبول وإنجيال فادبرينغ ،اكريليدس .2011
«التاريخ السيايس السويدي الحديث :الرصاع وتوافق اآلراء»
ستيغ هادينيوس وياملاشون وهوغبريي .2008

«روح املساواة :لهذا فإن املجتمعات التي تنعم باملساواة االجتامعية
هي دامئاً مجتمعات أفضل»
ريتشارد ويلكنسون وكيت بيكيت ،دار كارنيفا للنرش.2010 ،

«ما هي الدميقراطية االشرتاكية – كتاب حول األفكار والتحديات»
انغفار كارلسون وآن-ماري ليندغرين دار الفكرة واالتجاه للنرش،
.2007

«بني الحلم والواقع»
دانيال ليند ،دار برميس للنرش.2009 ،

«نيرتوتس – حركة املدونات التقدمية التي تحدد جدول األعامل»
يوان أولفينلوف ،دار بيلدا للنرش.2010 ،

«لن تتم تلفزة الثورة» (نسخة الجيب)
جو تريبي ،هاربر لألغلفة الورقية.2008 ،
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مالحظات شخصية
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ستجد كافة موادنا الدراسية عىل املوقع اإللكرتوين:
socialdemokraterna.abf.se

