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 ٢٠٢٠عام  نهاية  في رسالتنا 

 

  مفترق   شك ل ذلك. أصاًل   محدودة  هي   التي  حرياتنا دتد  ح  و   نا،بعض  عن   دنابع  وأ    في البيوت،   انجز احت    ؛ إذاستثنائية  بظروف   العام  أبد

  المطالبة   وفي  ،تنظيمهم  في  ن يستمرو   هل.  العربي  الوطن  في  والقياديات  والقياديين  والناشطات  الناشطين  شركائنا  من  للعديد  طرق 

 . مخفية فرصة هنالك كان ،القاهرة الظروف هذه في نهأ واكتشفنا وحراكاتهم؟ حمالتهم ستتوقف  أم ،الظروف هذه في بحقوقهم

  ،البعض  بعضهم  مع  يتكاتفوا  كي  ،وناسهم  تهمقو    تنظيم  كيفية  م تعل  في    معنيين  العربي  الوطنفي    والقياديات  القياديين  مئات  أن  وجدنا

 استجابة لهذه الحاجة، عملنا على ما يلي: .  صحيةوال  جتماعيةاال   منها  ؛ ةملح    حاجات  بأنفسهم  او ليلب    أو   ،الجماعية  مطالبتهم  ينظمواو 

 (. ٢٠٢٠)للتغيير  الجماعي العمل وتنظيم القيادة مساق في ،عربية ة دول ١١في  ،وقيادية  قيادي ٧١تخريج  -

بهدف ضم  آخرين    ،قضيتهم  حول  السردية  في  للتأثير   قيادية  كمهارة  العامة  القصة  ممارسة  ملتعل    بالنضال  ن/زمالئهمدعوة   -

 .  وقيادية قيادي ٧٣جنا فخر   ،إلى القضية

شمل  ، حيثنضالنا استمرار  في ذلك أهمية إلى ، نظراً والحركات الحمالت في الفرق  قيادة  برنامج جديد مختص في تقديم -

 . وغيرها األفقية القرار، المساءلة القيادية، اتخاذ  األدوار  المنسق، توزيع دور  موضوعات عدة، مثل:

 

 برنامج تدريب  العام  منتصف  مكان، أطلقنا في  كل  في  جائحة كورونالللظروف المصاحبة    المتزايدة، ونظراً   الحاجةواستجابة إلى  

 "، وشمل البرنامج:   مساندة" أسميناه(، الين أون ) بعد عن

  األحياء،   لجان  وتنظيم  العمال،   وتنظيم  االجتماعية،  والحركات   المجتمعي،   التنظيم  في الموضوعات:   "ويبنيارز"  ٨ -

   .شخصاً  ٥٥٠من  أكثر  حضرها الخالقة؛ والتكتيكات

 مختلفة.حمالت/ تنظيمات   ٨من  ، شخصاً  ٤٠من  أكثر  حضرها مجتمعي تنظيم ورشات  -

  المغرب، مصر، سورية، األردن،   من:  مجتمعية  ومبادرات  حمالت لها عشرة  سج ل  مفتوحة،  تمكينية  ساعات -

  .ولبنان فلسطين

 

  ال  كي  جاهدين  نعمل -السابقة   أعوام التسعة  في كما  - أننا نا في أهل، إال  لوبالرغم من أهمية وأساسية التدريس والتدريب بالنسبة 

محددة، من    ميدانية  عربية  وحركات  وحمالت  تنظيمات  تقوية  نحو  موجهة  األساسية  بوصلتنا  ولتبقى  األساسي،   تركيزنا  هو  يكون 

 . اكتسبناها التي والخبرة المعرفة خالل

 

لها قادتها   انت حمالت مستقلة وليست تابعة لتنظيمنا،ك، وقد  حمالت المختلفةمن ال  مجموعة  قرب  عن  ، رافقنا٢٠٢٠عام    وفي

   وهذه الحمالت هي: .أكفأ لقيادتها، وكان دورنا في "أهل" مرافقتهم/نوأهلها الذين هم 

  آخرين   مئات  بهدف تحريك  السوريات  الالجئات  عشرات  وتقودها  األطفال،  تزويج  ضد: وهي حملة  "صغار  لساتنا"  حملة -

   .البقاع في األطفال تزويج ضد  

إلىوهي حملة    :"حّدك"  حملة -   أردنيات   وشابات  شباب  يقودها  الجنسي،  والتحرش  االعتداء  من  األطفال  حماية  تهدف 

 . األهالي مع ن و يعمل
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  ورقة ب  خرجت  والتي  ،الصحية  الخدمات  في  العاملين  نقابة  مع  بالتعاون   ،األردن  في  الصيادلة  لمساعدي  اليعم    تنظيم -

 .   اليةالعم   ن/مطالبهمتوضح  موقف

 يات فيها على مدىقيادالنساء ال  رافقنا  التيو   ،األردن  في  الخاصة  المدارس   في  المعلمات  لحقوق   "المعلم  مع  مق  "  حملة

 ثة الماضية.  األعوام الثال

 

 :وهي. مرافقة دون  ولكن  ،محددة محطات في والتمكين التدريب خالل من ساعدناها حمالت وهنالك

 في القرية.  محلية قيادة بناءبهدف  ٤٨فلسطين  في عسفيا قرية في األحياء لجان تنظيم -

   ًيا.قسر  لمختفينا للسوريين بالعدالة يطالب الذي "الحرية أجل من عائالت" حراك -

  .مجانية تأهيلية بخدمات يطالبون ، والذين  وأهاليهم عاقةاإل ذوي ألشخاصا حقوق ل األردنية "بنيا" حملة -

 

  سبيل   على  ليست  أمثلة.  ساتهومدر    المساق  مي، فساعدهم التعل    المساق   تخرجوا في  طالب  بقيادة  تتث ب    وأ  نشأت  حمالت  وهنالك

 :   الحصر 

   .للقرى  العامة المواصالتساعات عمل  تمديد إلىوالتي تهدف  الغربية الضفة في "تقطعنيش" حملة -

  .غزة  شاطئ تنظيفالتي تعمل على  "لناإ البحر " حملة -

  على   الرجال   ط تسل  و   )النوع االجتماعي(،   الجندر   خلفية  لىع طالتسل  أن    وجدناوندربها،    نهانمك    التي  الحراكات   وأ  الحمالت  كل  في

  استثمرنا  ،لذلك . المجموعة ديناميكية في اتحدي   كما أنه يشك ل ،العدالة تحقيق عائق أساسي أمام   ،واعيالو غير ألواعي ا ،النساء

  ط التسل    وأ  ،حياتهم  في  طالتسل    أنماطحول    ويتحاورون   يتأملون   ،وشابة  شاب  ٦٠ضم     ، شعبي  متعل    برنامج  تجربةفي    العام  هذا

يكون هذا البرنامج مكونًا نعتمده في تمكين    سوف  ،تجربتنا  نجحت   إن .    ن/ حولهم منوفيفيهم    ذلك   وأثر   ، بأنفسهم  يمارسونه  الذي

 الحمالت.  

 

    ، ومنها أ نجز:ومشاركتها معرفتنا توثيق كذلكالبحث والنشر،  من خالل معرفية مسؤولية مع يأتي العمل هذا كل

 طريقة  على ركز  وبحث ؛لنفسها والحراكات الحمالتحوكمة  طريقة على ز رك  بحث  :التنظيم تقنيات في أبحاث ○

 .  والحجر التباعد ظل في الخالقة التكتيكات على  ثالث ركز وبحث  ؛األحياء لجان تنظيم

 . والفريق القيادة دليل وكذلك "،مق  " حملة  تمكين عن حالة  دراسة  :مثل ،معرفتنا من خاللها قناوث   أبحاث ○

 

  حركة   من  قيادي  أو  قياديةمن خالله    استضفناالذي  و ،  صوت  مع  بالشراكة  ،"أثر"  بودكاست  كان  هذا العام  أنتجنا  ما  أجمل  من إال  أن

 المقاطعة   حركة  عن  والثانية  ؛لبنان  في  "لحقي"  حراك  عن  األولى  الحلقة  كانت.  ر ب  وع    ودروس  ناجحة  ممارسات  شاركوناو   ،عربية

بتقديم    ستمريوس .  األردنيين  المعلمين  نقابة  تنظيم  عن  والثالثة  ؛الصهيوني  الكيان  على  والعقوبات  االستثمار   وسحب   حلقة"أثر" 

   !تابعونا. شهرية

 

 :  لسببين؛ ٢٠٢١في عام   نضاعفه سوف األثر  هذا كل
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  في مجال  جدد ومدربات   مدربين ١٠مع   به خرجنا األول  ؛أهل مؤسسة  قدرة مضاعفة هدفهما ينبنيوي   برنامجين نفذنا السنة  هذه -

 .  عربية دول خمس  من المجموعتين أعضاء وكان. تنظيمية حمالت ناتوممك   نينممك   به مع خرجنا والثاني ،المجتمعي التنظيم

  ، العضوية  باب  وفتحت  ،دول   أربع  في  ،قيادية  فرق   ٤لت  ك  فش    ، العربي  العالم  في  المجتمعي  للتنظيم  ثرأ  شبكة  سناأس    السنة  هذه  -

  العدالة   تحقيق  فرص  وزيادة  ،الناس  بقوة  يماناإل  لتعزيز   استراتيجية  بأهداف  وخرجت  ،األربع  الدول  من  اشخًص   ٥٠لها    انتسبف

 .  وحماية ،أفضل تنظيمو صمود، : مفاهيم بثالث أثر  شبكة  أهداف صوتتلخ  . الجماعي  العمل  خالل من والحرية والمساواة 

 

 .  االستشاري  ولمجلسنا ولشركائنا ،الفريقفي  وزمالئنا لزميالتنا امتنان وكل نا  -العام العاشر على تأسيس أهل -٢٠٢١لعام  نتطل ع

 

   باألمل ئاً ا مليا جديدً عامً  ولكن لكم ونتمنى

 

  أهل فريق
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 أرقامنا 
 

 . ةاألردن، فلسطين، لبنان، سوري؛ دول  4: بها عملنا التي العربية الدول عدد ●

   9: دربناها /رافقناها التي الحمالت عدد ●

   263: تدخالتنا من مباشر  بشكل ن/قيادتهم رتتطو   الذين الحمالت ات/قياديي عدد ●

 

   9: مناهاقد   التي التدريبية والدورات ميةالتعل   المساقات عدد ●

 233: والورشات المساقاتفي  معنا انخرطوا الذين الطالب ات/القياديين عدد ●

 

 8: عقدناها التي مفتوحةال شبه أو ،المفتوحة "ويبنيارز ـ "ال عدد ●

 560: عقدناها التي ميةالتعل   اللقاءات حضور  عدد ●

 12: أنتجناها التي المعرفية المواد عدد ●

 

 (  ةاألردن، فلسطين، مصر، سوري) دول 4  في 8: أثر  شبكة ات /منسقي عدد ●

 دول  4 في  24: أعضاء الفرق القيادية للشبكة عدد ●

   دول   4من   50عدد منتسبي/ات شبكة أثر:   ●

 

 :  االجتماعي اإلعالم صفحات متابعي عدد ●

   عجابإ   5600 ؛فيسبوك 2020 ○

   عجاب إ  2533 ؛فيسبوك 2019 ○

  ةمتابع 5960 ؛فيسبوك 2020 ○

 ةمتابع 2623 ؛فيسبوك 2019 ○

 ة متابع 943 ؛تويتر  2020 ○

 

 :  لكترونياإل أهل  موقع زوار  عدد ●

   13495 :الموقع زار  2020 ○

   13279 :الموقع زار  2019 ○

 

 :  لكترونياإل أهل موقع على حةالمتصف   الصفحات عدد ●

 43920 :الصفحات  عدد 2019 ○

  45047 :الصفحات  عدد 2020 ○

 

   دوالر  ألف 350: 2019 العام ميزانية ●

   دوالر  ألف 520: 2020 العام ميزانية ●
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مثــــــــــــــــــال:
بناءً الشارع  فـي  يعتصمون  شخص   ٥٠٠ 
تابـعة ٥ فــرق قيـاديــة   على دعــوات من 
لحركـتنا وكـذلك بدعــوات مـن مجمــوعــات

ومؤسسات أخــرى.

 بعد انتهاء االعتصام، تقوم فرقنا بالتواصل
معهم، عالقة  لبناء  المعتصمين   مع 
 وضمهم لحركتنا ولتنمية التزامهم، استعداداً

للفعـالـية التالـية. 

  إظــهار وتوظــيف موقف الجمـاعـة تغـــيير مـوازيـن القــوى

وقـــاعـدة قــياديـة  وفـرق  قـــادة   بـــناء 
 لتحقـــيق التغــــيير

 تحـريك أكبر عدد من الناس في ذات الوقت
  لتحقـــيق التغــــيير

 بناء الفرق ليس ضرورياً لتقييم النجاح  بنـاء فـرق قـياديـة ممتـدة أمرٌ أسـاسي

 إلهـام وتحفـيز اآلخريـن للمشــاركـة بتحـرك  تمكـين االخــريـن ليقــرروا وليتصــرفوا مـــعاً
 محــدد فــي موعــد محــدد

منــطقــتك في  قــيادي  لفريـق   االنضــمام 
  وتنظـيم فعالـيات وتحشـيد آخـريـن

 للمشـاركة بفعالية قـد تكون مظاهـرة وقـد
 تكـون لقــاء مع صـاحـب القـرار

 مؤقـتة (يـــوم، ســـاعة، ساعـــتين...) طــويــلة (أشــهر، سنـــوات…)

 تتِـمُّ المـوافقة على طلب االحـتجــاج وتُصـبحُ
مــتابــعة مـن  متمكـنةً  المنظـمة  ق  ــرَ  الفِ
تنفــيذ المطــلب ومعــالــجة قضـــايـــا أخــــرى

 في المســـتقبل.

 تتِـمُّ المـوافقة على طلب االحـتجــاج وتُصـبحُ
مــتابــعة مـن  متمكـنةً  المنظـمة  ق  ــرَ  الفِ
تنفــيذ المطــلب ومعــالــجة قضـــايـــا أخــــرى

 في المســـتقبل.

الهــــــدف

النجــــــاح

الِفــــــــَرق

معـــــــــىن
 القـــــيادة
طـــــــــلب
  االلـــــزتام
فتــــــــــرة
 االلـــــزتام

التغــــــيري
ــمُّ المـوافـقة على طلـب االحتجــاج. املمــــــكن  تتِ

 التنظــيم المجتـمعي يشــمل التحشــيد ولكـن العكــس غـــير صحــــــيح.

أهــل لدى  المشــتركة  القــيادة  يبـــني  أن  يمكــنه  ال  لوحــــده   التحشـيد 
 القضـــية أو قـــدرتــهم عـلى حـكم ذاتــهم.

مثــــــــــــــــــال:
 ٥٠٠ شخص يعتصمون في الشارع بناءً على
دعوات من مجموعات ومؤسسات وأفراد.
بـعد انتهــاء االعتصــام يـذهـب كلّ شـخصٍ

في طريقه.

فــي القضــية  متابــعة  المعتصـمين   بإمكــان 
األخبار واإلعــالم االجتــماعي. قد يـتم حشــدهم

للفعالـية التالـية.

!"
#$
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 المجتمعي  التنظيم  بنهج  الحمالت تمكين
 

 لبنان - صغار  لساتنا حملة

 

  ، السوريات والفتيات النساء حمايةب ت عنى التي" اآلن النساء" منظ مة متهااللبناني، نظ   البقاع في سوريات لالجئات بقيادة الحملة هذه

  تحترم   مسالمة  جديدة  ة سوري  بناء  في   وإشراكهن  السياسي   صوتهن  إليجاد   معهن   وتعمل  ،واالقتصادية  االجتماعية  الخلفيات  كل  من

 .مواطنيها حقوق  وتحمي

 

المدرسة،  يجبرن على ترك   ياللوات  الطفالت  زواج  ضد  مجتمعي  تنظيم  حملة   إنشاء  في  دعمها   طالبة  "أهل"  مع  "اآلن  النساء"  تواصلت

يواجهن    ،الطالق  حالة   وفي  ،والجنسي   والجسدي  العاطفي  اإليذاء  يواجهن  األطفال، كما   وتربية  المنزلية  المسؤوليات   لن عبء وي حم  

 .الحملة وتمكين تلو أنس مرافقة " قادت أهل" من الزين روان. أطفالهن حضانة فقدان

اسم   والتي  "،ناآل   نساء"  لحملة  نانتمكي  خالل  ومن فيها  القياديات    ؛ ورجل  امرأة   42  بتمكين  قمنا  ، "صغار   لساتنا"  أطلقت عليها 

 إشراك   من  نواتمك    الميداني  التنظيم  من   أشهر  9 وبعد. مشترك هدف  وتحقيق  القيادة  ي لتول    ،فتيات  ات، وكذلك /نيولبناني  ات /نيسوري

  الحملة   شعار   أسرة  1200  من  أكثر   ن، ونشرت/أطفالهم  تزويج  بعدم  دتعه    على  التوقيع  في  القضية  أهل  من  شخص  1800  من  أكثر 

  رأي  تغيير   من  الحملة  نتتمك  كما  .  طفالتهم  جوايزو    لن  بأنهم  عام  كبيان  بيوتهم  أبواب  على"  الطفالت  تزويج  ضد  :صغار   لساتنا"

 . أعراس  5-4 ومنع  ا،شخًص   176

إلى  ا  مجددً   "اآلن  نساء "  هتتالية، فتوج    حملة  في  بالنضال  االستمرار   القياديات  ، أرادتهاوتقييم  األولى   ن حملته  نجاح  تحقيق  وبعد

  من   اعضوً  464  إلى   االستماع   فيها  استماع، يتم   حملة  تنفيذ  على  الحملة  قيادة  وتدريب  ،الفرق   ترتيب   إعادة  في   التمكين  طالبة  "أهل"

 .  ناسهم نظر  وجهة من  لحاحاإل يكمن وأين ن،يستمرو  كيف ليقرروا ،المجتمع أعضاء

. ثم تعمل  التالي  هدفها  وتحدد  ،االستماع  بيانات  لوتحل  ،  2021  عام  من  يناير   /الثاني  كانون   في  االستماع  الحملة  تنهي  وسوف

 ". SSS: حملة تأسيس" ورشة أهل تعقد سوف  الحين  ذلك وفيجدد،   ات/منظ مين على ضم

  ا /وقته ٪ من  60-50 تكر س  / يكر س"، حيث اآلن النساء" من تلو أنس  مثل  قيادي وجود  أهمية هو الحملة  هذه من تعلمناه ما  أهم

  بل ، ا/حوله يتمحور  ال العمل أن يفهم/ تفهم المجتمع مع قوية عالقات ا/لديه مثله قيادي ؛الحملة( قيادة وليس) تمكين على للعمل

 .  مللتعل   امنفتحً  ، كما أن يكون المجتمع حول

التمكين،    على  تدريًبا  الحملة   فرق   ات/منسقي  جميع منح  األساسي  هدفه  لتدخ    نضيف  بحيث  ،انتمكين  تحسين  علينا  أن  كذلك  وأدركنا

توضيح    . ن /فريقهم  أعضاء  قيادة  وليطوروا  ومتابعته  العمل  تنسيق  من  تمكنواوليرق،  ف    ات/كمنسقي   ن/دورهمهدفه 
 
 

 األردن  - الصيادلة ات/لمساعدي العمالية الحقوق

 

.  الدولية  العمل   منظمة  ومع  ،الدوائية  والخدمات  الصحية  القطاعات  في   للعاملين  العامة  األردنية  النقابة  مع  بالشراكة  العمل  هذا  

  3500  يقارب  ما  القطاع  هذا  ويشمل.  العمالية  ن/حقوقهم  المنتهكة  الصيادلة  ومساعدات  مساعدي  مع  العمل  هو  المشروع  هدف
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  قانون   تطبيق  وانتهاكات في  ،العمالية  للحقوق   وانتهاكات  مخالفات  من   العديد  القطاع  اإلناث، ويواجه  من   %70ة، بنسبة  /مساعد

 .  الالئق العمل سيرورة على والحفاظ ،والعمال العمل

  نسبة   . كما أنالذكور  لصالح%  47.4  ، والتي تصلوالرجال  النساء  جورأ   متوسط  بين  فجوة  في  تتمث ل  القطاع  في  المشاكل  أبرز 

 ال كما الراتب، على امتيازات أي على حصولال وال يمكنهماالجتماعي،  بالضمان مسجلين غير  والمساعدات المساعدين من عالية

 ! األجر  مدفوعة مرضية جازةإ على حتى أو ،الرسمية العطل  خالل جازةإ أي  على يحصلون  وال ،يمنحون اجازات سنوية

  في   ن  وتشكيلهم/قيادتهم  وبناء  ،الصيادلة  ات /مساعدي   من   مجموعة  إيجاد   هي  ، هلسة  وفرح   الزين   روان  بقيادة  " أهل"  مهمة  كانت

 لتكون و   ،العمالية  بحقوقهماإلجحاف الواقع عليهم في ما يتعلق    تحديد  ، بهدفلقطاعا  ات/لعاملي  استماع  حملة  ذينف    قيادي  فريق

  ديسبمر  / األول  كانون   واستمر حتى  ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران  شهر   في  المشروع  بدأ.  القطاع  هذافي    جماعي  لتنظيم  األولى  الخطوة  هذه

 .  من هذا العام

 أبدوا  الذينو   عدد منهم،  مع  عملنا  أننا  مختلفة، إال    ألسباب  ،التصرف  حاحتشعر بإل  القيادة  يجادإ  في  كبير ال  تحد يال  من  وبالرغم

  كان   ،منزلية  لقاءات  ٣  فنجحوا بتنظيم.  (كورونا  جائحة  بسبب الين  ون أ)  منزلية  لقاءات  عقدو   ،بآخرين  االتصال  بهدف  ممي ًزاا  اهتمامً 

 .  ة/مساعد  ١٨وحضرها  ،اإلحاحً  األكثر  العمالية ن /حقوقهم حول   ن/زمالئهم لمطالب االستماع هدفها

  جلسة   فحضر   ،الصيادلة  ات/مساعدي  من  المزيد  جذبت  التيو   ،قانونية  توعية  جلسات  لتقديم  عاهد  هالة  ستاذةاأل  مع  عملنا  كذلك

  لمطالب   سمعنا  وبعدما.  مبيعات  مندوبي  ١٠و  ة/امساعدً   ٢٥منهم    ا،شخًص   ٣٥الصيادلة    مساعدي  لقطاع  قانونية  توعية

 . مطالبهم جميع رسمية تضم مطالب  ورقة عاهد لكتابة هالة ستاذةاأل المحامية مع ات، تعاقدنا/المساعدين

 

  . اليوم   حتى  ااسمً   ١٤٨تشمل   التيو والمساعدات،    المساعدين  قطاع  وتفاصيل  بأسماء  بيانات  قاعدة  أول  بناء  تم  المشوار   هذا  وخالل

الدولية،    العمل  ومنظمة  ،الصحي  بالقطاع  للعاملين  العامة  والنقابة  ات/المساعدين  على  المطالب  ورقة  بعرض  المسار   هذا  انتهى

 . ٢٠٢١عام  مطلع المساعدين والنقابة الدولية العمل منظمة بين عملال تو جهات مناقشةبهدف 

 

م، للتعل    منفتحين  واعدين  وقياديات  قياديين  تنظيم  بناء  في  مللتقد    جوهرية  أمور   ةثالث  ضرورة، أهمها  المشوار   هذا  من  الكثير   تعلمنا

  البعض، خاصة في هذه الحالة حيث كٌل منهم/ن هم  ببعض  القضية   أهل  تجمع  عالقات  صرار، وشبكةإو   التزام  يخلق  ق مؤر    إلحاح

 يعمل في صيدلية لوحده. 

 

 

 األردن  -الفلسطينيين الالجئين ات/الشباب قيادة بناء

 

ويهدفGIZ - PART)  الدولي  للتعاون   األلمانية  المؤسسة  مع  بشراكة  المشروع  هذا ال  قيادة  بناء  إلى  (،   من  والشابات  شبابمن 

 من  ن، وذلك/مجتمعاتهم  في  م بتغى  تغيير   تحقيق  ن في/ن ودورهم/مشاركتهم  وتعزيز   ،األردن  في  الفلسطينيين  والالجئات  الالجئين

. بقيادتهم  حملتين  مرافقة  المقبل،  العام  ، خاللاوالحقً   ،الجماعي  والعمل  المجتمعي  التنظيم  وممارسات  أسس  ن على/تمكينهم  خالل

  وسوف   ،والحجر   التباعد  ما تفرضه من  كوروناجائحة    بسبب  تصميمه  إلعادة  ررنااضط  و   ،العام  من  األخير   الربع  في  العمل  بدأنا
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ل نجذب  أن  إلى اآلن  . استطعنا٢٠٢١  يوليو  /تموز   حتىالعمل    يستمر    المشروع   زال  ماو  ،والورشات  التدريبات  في  المجموعات  ونفع 

 . بعد ينبت لم الحقيقي بدايته، واألثر  في

بتاريخ    المجتمعي  تنظيم  ورشة   إقامة  ؛المجتمعي  التنظيم  ورشة  في   للتسجيل  شبابية  مجموعات   حشد   :اآلن  حتى  للمشروع  إنجازاتنا

  االستماع   حملة  حول  تدريبية  ورشة  إقامة  ؛مجموعات  ٤في    ، وشابة  اشابً   ٢٥حضرها  و   ،٢٠٢٠  نوفمبر   /الثاني  تشرين  ٢١و  ٢٠

 .  وشابة اشابً   ١٤حضرها  ديسمبر، /األول  كانون  ١٢و ١١بتاريخ 

 . ٢٠٢١  يوليو  /تموز   نهاية  حتى  معهم  للعمل  مجموعتين  باختيار   النتائج، سنقوم  وعرض  االستماع  حملة  من  المجموعات  انتهاء  بعد

  . القضية بأهل تربطنا التي العالقات في االستثمار  أهمية في يتمحور اآلن لغاية العمل هذا في األساسي مناتعل  

  

 

   األردن - حّدك حملة

 

 يعجز   لدرجة  ،المجتمعفي    تتغلغل  التي  الصامتة  الكبيرة  القضايا  من  بنا، وهي  تحيط  كبيرة  مشكلة  الجنسي  والتحر ش  واالعتداء

 أن  استطعنا  "كفينا  تل  كفينا"  مؤسسة  من   بدعم.  المشكلة  هذه  مواجهةة وكيف تكون  في نقطة البداي  التفكير   عن   الشخص  معها

  تعتمد   مجتمعي ة  لحمالت  حولنا  كثيرة  نماذج  وجود  عدم  مع  خاصةبو   ،والصعوبة  الغموض  رغم  ،القضية  هذهفي    تنظيمية  رحلة  نبدأ

 .  فحسب  واإلعالم التوعية وليس  ،الموضوع هذابخصوص  والتصر ف الفعل على

  بخصوص هذه   حولنامن    الناس  وأفكار   لقصص  االستماع  هدفها  استماع  بحملة  ،٢٠١٩  ،الماضي  العام  منتصف  الرحلة  بدأت

  التركيز أهميةيصب  في  األغلبية اهتمام كاناألمر األكثر إلحاًحا وتطل ًبا للتدخل؟  هو وما ؟التحر ش مع تهمقص   هي ما ؛القضية

 .  األطفال على الواقع الجنسي  واالعتداء التحر ش  على

. كان  طفولتهم  في  الجنسي  لتحر شلتعرضوا    سفلألوالذين  ،  وشابات   شباب  من  "حد ك"  لحملة  المؤسس  الفريق  تشكيل  بدأنا  ،وهكذا

.  لهم   جنسي  تحر ش  نوع  يتعر ضهن أل  حال  في  الواعي  التصر ف  من  أطفالهم  تمكينل  ،محيطهم  في  األطفال  أهالي  تنظيم  هدف

  من  األهالي تمكينإلى  الحملةوتسعى .  كحد   وأنا ،كحد   هذا :، بمعنى"كحد  " اسمب ،٢٠١٩عام نهاية  في حملتهم أطلقوا ،وهكذا

ل  ؛بتصر فين  القيام   ووقت   يومفي    أطفالهم  مع  بها  القيام  يستطيعون   حوارية  ألعاب  األهالي  يتعل م  وفيه  ،(عيلة  ساعة)  تكتيك  هو  االو 

  مشاعره   ويشارك   ليتحاور   باألمان  الطفل   فيها  يشعر   ،ثابتة  دورية  عيلة، عادة  ساعة   جلسة  تصبح  بحيث  ، أسبوع  كل   ينمحدد

  من   الطفل  تمكين  المشاعر، وهدفها  لعبة  عيلة  ساعة  خالل  يلعبوا  أن  األهالي  يتعل م  ،فمثاًل   عليه.   تربوي  حكم   غير   من  ،وأفكاره

  ، الطفل  ستشجع  والمشاعر   األفكار   لمشاركة  ثابتة  أمان  مساحة  وجود  أن  الحملة  أعضاء  ويفترض  .بأنواعها  مشاعره  عن  التعبير 

  ا تحرشً   أو  اعتداءً   أي تجربة مر  بها، إن كانت  لمشاركة  المساحة  هذهإلى    يلجأ   أن  ،بيته  في  المساحة   هذه  وجود  على  المعتاد

 ا،وخصوصي ته  أجسادهم  عن  أطفالهم  مع  حوار كيفية خوض    يتمث ل في  األهالي   من  المطلوب  الثاني  والتصر ف.  المستقبل  في  جنسياً 

 نفسه.   ليحمي  الطفل  بها  يقوم  أن  يمكن  التي  الخمسة  التصر ف  أشكال  ، ما هيارً ييحدث، وأخ  أن  مكني  وكيف  التحر ش  مفهوم  وعن

  وتيسير  تصميم ، وفي"كحد  " حملة قيادة مع وتكتيكات استراتيجية ورشات  وتيسير  بتصميم ،مناع ريم بقيادة "، أهل" تدخل تمحور 

  ن /طالعهمإو  ،آخرين  ات/لقياديين حشدها   في الحملة "أهل"  دعمت . كما٢٠٢٠عام  راتمتغي   ا معتحديدً  ، ومراجعة متعل   جلسات 

يات   من   ا بكثير مرصوفً   كان   ؛ إذسهاًل   الحملة   مسار   يكن  لم.  بالفرق   استيعابهم  في  الحملة   ودعم  ، المجتمعي  التنظيم  نهج  على   التحد 
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ة ،التكتيك في  المشاركين لألهالي نجاحات ؛الكبيرة النجاحات  من  بالكثير  زاخًرا ا كانأيًض  هوالدروس، ولكن   األثر على  فعلهم  ورد 

 يبدأ  حياته  في  مرة ألول أن  ابنها في الحملة( األمه ات حدىإ) أماني  قالت ، فمثاًل  .بائهمآ فيهم وفي  عيلة ساعة  لتكتيك اإليجابي

  هي  بالحملة مشاركتهم كانت حيث فحسب؛ أطفالهم في وليس ،أنفسهن في التكتيكات أثر  شاركن مشاعره، وأخريات عن الحديث

  شعرهن ما أ  وهذا  ،ترددال  وعدم  ثقةال  بأسلوب مؤسس على  ،وخصوصيته  الجسد  عن  فيها   يتحدثون   التي  حياتهم  في  النادرة  اللحظات

  لتكون   والتجارب  والصدف  واألصحاب  والروضات   المدارس  انتظار   وعدم   ن،أطفاله  مع  حساسة   تعتبر  أحاديث  فتح  على  أكبر   بقدرة

 .  المعلومة مصدر  هي

  واستطاعوا   جدد،   ومنظمة  منظًما  ٢٠بحشد    العام  نهاية  مع  المؤسس  الفريق  ونجح   ، أشخاص  ٧من    مؤسس   بفريق  الحملة  بدأت

  كانون  شهر   في. أعاله المذكورة التكتيكات خالل  من  تقريًبا، كل ذلكطفل   ١٠٠وإلى  ،األهالي من  ٧٠إلى  الوصول العام خالل

  األرض  على  القيادي عملها الحملة ، وتتابع"حد ك"  لحملة التمكينية المرافقة "أهل" مؤسسة في  العام، اختتمنا لهذا ديسمبر / األول

 .  التوفيق كل لها ىنونتم  ..عالية وجرأة  بشغف

  القوانين في    الضرورية  التغييرات  عن   بحث  بإجراء  "أهل"  من  هلسة  فرح   العام، قامت  من   األخير   الربع  في   أنه  بالذكر   الجديد  من

ونتطل  "كحد  "  وحملة  ،عديدة  مدني  مجتمع  مؤسسات  على   بعرضه  وقمنا  ،الجنسي   والتحرش  باالعتداء  المرتبطة  واألنظمة  ع، 

 المتعل قة  القوانين  تطبيق  آليات  بجانب   ،ملموسة  راتيتغي  حداث إ بهدف    الجهات  هذه  كل   فيه  تشترك  جماعي  بعمل  للمشاركة

 .  األطفال  على واالعتداء بالتحرش

 

   األردن  - المعلّم مع قم حملة

 

  المرافقة . الدولية العمل منظ مة من بدعم ،التوالي على الخامسة للسنة " المعل م مع مق  "  لحملة التمكينية مرافقتها أهل مؤسسة تابعت

  بطريقة   ،الحملةفي    التشاركي ة  القيادة  وتثبيت  تعميق  على  فيها  تركز  التمكين  بحيث  ،ا جديدً شكاًل   اتخذت   الحملة  مع  العام  هذا

ل ،اقياديً  ادورً  تأخذ أن كل  عضوة فيها تستطيع   أعوام  خمسةمر  ال  على الحملة بها قامت التي الناجحة التنظيمية الممارسات وت فع 

  على   الضغط  في  أو  ، الحشد  في  أو  ،االستراتيجي  التخطيط  في   سواء  ،نجاعتها  عدم  بتتث  التي   الممارسات  بالماضية، وتتجن  

ل:  جوانب  ثالثة  على  "أهل"  في  ركز نا   ، بذلك  وللقيام.  القرار   أصحاب   القيادية   بالقدرة  والثاني  ؛ االستراتيجي  بالتخطيط  متعل ق  األو 

 .  الداخلي  ونظامها الحملة باستمرارية متعل ق والثالث ؛الحملة في

   :بأمرين الحملة الحملة، مكن ا في القيادية القدرة ر تطو   لضمان

قتين  تحديد ●  المنسقتين  تمكين   على  اللقاءات  هذهفي    التركيز  تم  حيث   ، أسبوع  كل  مر ة  ثابت   تمكيني  لقاء  وعقد  ، للحملة  منس 

ة ، للحملة الشمولية للخطة اومتابعتهم ادارتهمإ طريقة من  .   ولجنة فريق كل وفاعلية ولصح 

 ،القيادية  والقدرات  المهارات  بتطوير   خاصة  ميةتعل    لقاءات  7  من  مسار   وهو.  "والفريق   القيادة"  ا بعنوانميً ا تعل  مسارً   ونفذنا ●

  العضوات   ممارسة  كيفية  ؛تشاركي  قرار  أخذ  تيسير   كيفية  ؛ جماعي  حوار  تلخيص  كيفية  ؛اجتماع  دارةإو   نظيمت  كيفية  :مثل

 . البعض بعضهم تمكين كيفية ؛مالمة دون  األفقية للمساءلة
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 : طرق  ةثالث من خالل لناتدخ   ،الحملة استمرارية ولضمان

  وجود  غير  من  ،السنة بداية في ،واللجان الفرق  منسقات الختيار  انتخابات عقد على الحملة تشجيع على األولى رك زت ●

  األولى   االنتخابات  عقد  طريقة  من  التعلمية  الدروس  وصياغة.  والشريكة  الداعمة  الجهات  من  طرف  أو أي  "أهل"  مؤسسة

 .  "المعل م مع مق  " حملة بعمر 

 عدد  زيادة   مع  خاصةبو   ،شؤونها  إدارة  على  وقادرة  مستقل ة  تكون   أن  الحملة  تسعىإذ   ؛الذاتية  بالحوكمة  مرتبطة والثانية ●

 بقيادة  قيامها  أثناء  شؤونها  وتدير  ، الداخلي  بيتها  ترت ب  أن  الكبيرة  الحمالت  تضمن  كيف  :سؤال   عن   جابةولإل  .عضواتها

  ، مختلفة  ذاتية  حوكمة  نماطأ  رصد  الذي  بييالشع  زيد  الباحث  مع  تعاقدنا  لذلك  ؟الواقع  رضأ  على  والتغيير   المطالبات

:  على  ركز ت   لقاءات  سلسلة  في   "،معلالم  مع  مق  "  قياديات   على  عرضها  ثم   ومن  ،عالمية  تنظيمية  أشكال  خمسة   في

. والقيم  كبيرة، والثقافة  لتنظيمات  الالزمة  واالنتخابات، الهيكلية  القرارات  اتخاذ  والتزاماتها، طريقة  باتهاطل  توم  العضوية

 .  بحملتهم الخاصة الذاتية الحوكمة مالمح صياغةمن  المعل مات لتتمكن جلستين تخصيص تم اوأخيرً 

 

 فريق   كل  يخرج  الحملة، بحيث  في  ولجنة  لكل  فريق  استراتيجي  تخطيط  ورشة   رناويس    االستراتيجي، صممنا  للتخطيط  بالنسبة  أما

  لتشارك   ،فريق  لكل  منسقة  ، الشهر كل    مر ة  تمكين  جلسة  عقد  ثم  ومن.  واضحة  وأعراف  ،وأدوار  ،ومنحنى  محدد، وتكتيك،  بهدف

  والمساهمة   ، المقبل  للشهر   فريقها  مع  عملها   خطة   تركيز  في  عليه، ومساعدتها  تمكينها  ليتم  الشهر  خالل   واجهها  تنظيمي  تحد ي

 . كورونا جائحة فترة في للحملة ضاغطة تكتيكات تطوير  في

 

 المتعل قة  خاصةبو   ،التكتيكات  قيادة  ومن   ، 2020  عام   في  مسارها   من   للحملة   التعلمية  الدروس  وتحليل   تقييم  بلقاء  العام  انتهى 

 "،المعلم  مع  مق  "  لحملة  مرافقتنا   "أهل"  مؤسسة  في  ،واختتمنا.  للبنوك  الرواتب  تحويل  إلزامية   نظام  لتطبيق  التربية  وزارة   على  بالضغط

 .  معها للنضال  وجاهزون  الحملة حلفاء قائمة من ونبقى .التوفيق لهن ونتمنى

 

 48  فلسطين - عسفيا أحياء لجان

 

  األحياء   لجان  تطوير   من أجل   تمكينها  بطلب  "،أهل"   لمؤسسة  البلدي  المجلس   عضو  ، عز ام  سميرة  القيادية  توج هت  العام  اهذفي  

  يصبح   بحيث  ، أحيائهم  في   ة ملح    شؤون   في   تغيير   خلق على األهالي   قدرات  تفعيل  هو  األحياء  لجان   وجود   من  والهدف.  بلدها  في

  في البعض بعضهم احتياجات لتلبية كما، في أحيائهم يجابيةإ راتي تغي لتحقيق ،أنفسهم تنظيم على األهالي لدى أكبر  قدرة هنالك

لون اخيرً أو  . األزمات ظل    المجتمع صندوق  من بدعم . التحتية البنى في الالزم التغيير  إلجراء المحل ي المجلس  على  اضغطً ، يشك 

،  "كيان"  مؤسسة  مع  بالشراكةو   "،أهل"  من  شحادة  فداء  بقيادة  ، العام  من  األول  الربع  في  األحياء  لجان  إنشاء  مكن ا  ،OSF  المفتوح

  عن  سريعة نبذة هنا. جانلل   ناتوالممك   القياديات ليكن   "،أهل"  من مناع ريم بقيادة نساء، أربعة العام، مكن ا من األخير الربع وفي

   :مرحلة كل

ة في والقياديين  القيادات تمكين على  المرحلة هذه زترك  : األولى  المرحلة -   دعوة يتم بحيث ،منزلي ة لقاءات عقد  من أحياء عد 

الحي    لجنة وجود أهميةمناقشة  ، و أحيائهم في للتغيير  ةالملح   احتياجاتهم يتناول األهالي بين حوار  فتح بهدف ،األحياء أهالي
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.   تجاه مسؤولية في تحم ل يساهموا أن مكني ، وكيفبالنسبة إليهم  الحي 
 

فتم     هو المسيطر حول ما سيكون في شأن تطو رها،  الغموض  ، وكان كورونا  بجائحة   اأنتفاج  مارس،   /ذار في آ:  الثانية  رحلة مال  -

  هي   وما   ، كورونا  جائحة   ظل    في   عسفيا  قرية   تواجه  التي  زمةاأل  طبيعة  حول   لحديثا  ، بهدفاألربعة  حياءاأل  للجان   ينءلقا  عقد

  بتطوير  القيام  كانت  المرحلة  هذه  مخرجات  أهم  من  ؟الطارئة  االحتياجاتتلك    لتلبية  العمل  سيتم  وكيف  في ذلك الوقت،  االحتياجات

  لتلبية  االستجابة سريعة نشطةأو  الت تدخ   اللجان خاللها ، وقادتاألحياء سكان عن تفصيلية معلومات  على تحتوي بيانات قاعدة

 .  المحتاجة والعائالت السن واألطفال كبار  احتياجات

، ورك    لجنة   كل   تدريب  وأ  بمرافقة  نقم  لمإذ    "؛ أهل"  مؤسسة   مساهمة  المر ة  هذه  اختلفت:  الثالثة   المرحلة  -   ٤تمكين    على   زنا حي 

  لنفض   اكن   وإن  . حي  مالئمة لكل  تحر ك باستراتيجية الخروج تيسير  على تدريبهن  تول ينا و  ،اللجان منسقات  بأنفسهن  ليكن   ،قياديات

  إال  أن   ، االستراتيجي  والتفكير   التحليل  من   مكث ف  مسار  عبر   واللجان   المؤسسة   الفرق   باستراتيجيات  الخروج   تمكين  يتم   أن  ادائمً 

قات من الفرق ليقمن بهذا الدو  السفر  من  نناتمك    وعدم   كورونا  أزمة  ظروف  سميرة خرجنا به مع  اتشاركيً   اقرارً   جعل من تمكين منس 

  قيادية   كل  رت يس    ،بعدها.  زووم  برنامج  عبر  األربع  قاتللمنس    االستراتيجية  عناصر  على  للقياديات  تدريب  جلسات  4  فعقدنا.  عز ام

  يات التحد    نونمك    ،اللجنة  مخرجات  على  ا لنطمئنمجددً   يكون اللقاء  ثم  ومن  ،االستراتيجية  بعناصر   للخروج  لجنتها  مع  جلستها

 بنظافة   متعل قة  الحمالت  أغلب  أن   ا رض، علمً األ   على  حمالتها  اللجان  طلقتأ  ، الجلسات  منالشهر    ونصف  شهر  بعد.  العالقة

 .البحر  مطل   حارة ولجنة  ،الشيكونات حارة لجنة: مثاًل  ؛وزراعته الحي  

 

 في  تساهم(  األربع  القياديات  مع  محطات  ثالث)  السابق ذكرها  العمل  طريقة  نإ  ،األول   :مهمين  درسين  خالل هذا المساء  مناتعل  

  أن   مهممن الاألحياء،    لجان  مع  المستقبلي  عملنا  في  ،يالثان  ؛جيد   بشكل  األحياء  لجان  بلق    من  الجماعي  العمل  وتيرة  استمرار 

لقاءهم    بشكل مستمر،  الحي  أهل  فتتكا  يضمن  الذي  الحيوي   االجتماعي   الجانب في    نفكر    ، بعضهم   مع  وتحاورهمويضمن 

  حاجة   تلبية  مثل  ،بعض  مع  كتحر    في   تخرجهم  ةملح    خدماتية  لقضية  اآلني  التنظيم  على  العمل  يقتصر   وال.  بعضهمإلى    همءولجو 

  بل   ؛ن /بيوتهم  العودة إلى  ثم   ومن  ،الشوارع  وتنظيف  والحديقة  الحي    شجيرت  واألدوية، أو  اإلنسانية  بالزيارات  المتعلقة  السن   كبار 

 ،مرةال  تلو  مرة  ، للحوار   وأخرى   فترة  بين  األهالي  يجمع  الذي  المحم س   الذكي  التكتيك  هو  ما:  سؤال  عن   باإلجابة  والتأني  علينا

  ا؟حاليً  تجمعهم خدماتية لقضية اآلني التحريك عن  النظر  بغض   ،لهم تشاركية مساحة فيخلق

 

 

 48 فلسطين في والقتل العنف ضد التنظيم

 

  عام   وخالل .  األخيرةأعوام    ة الخمس   غضون   في%  58  بنسبة  ارتفعت   العربية  البلدات   في  القتل  جرائم  أن  نسبة إلى    األرقام  تشير 

في  و %.  60  لون يشك  و ا،  عامً   35-17  بين  الشباب  شريحة  من   القتل  جرائم  ضحايا  ومعظم  !قتياًل   93  هنالك  فقط، كان  2019

  على   العنف  مشكلة  يعتبرون   الفلسطينيين  % من 52.1أن    إلى   أشارت   بحثية  دراسة  الجليل  جمعية  أجرت   ،2019  عام  منتصف

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1329240417422414&id=100010094044235&sfnsn=wa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1329240417422414&id=100010094044235&sfnsn=wa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1329240417422414&id=100010094044235&sfnsn=wa
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1322164764796646&id=100010094044235&_rdc=1&_rdr
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  ، نؤمن.  الصعبة  االقتصادية  والظروف  ،العنصرية  القوانين  قضية  وتليها  ،المجتمع  على  خطورتها  حيث  من   ،المشاكل  مسل    رأس

  نا ردالمشكلة، ومو   عالج  محاولة  في  ،فلسطين  في  والحمالت  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  نساهم  بد أن  ال  أنه  "،أهل"  مؤسسة   في

 تحتاج  الحجم  بهذا  مشكلة  أن  نعي  ولكننا.  المجتمعي  التنظيم  نهجفي    وخبرتنا  معرفتنا   هو  وتطويعه  توظيفه  نستطيع  الذي  األساسي

  هذه  على  يعمل فلسطين  في مؤسساتي شريك عن  بحثنا ،هنا من و . الجهات العديد وحشد ، الموارد من لكثير  ا كبيًرا وتوظيًفافً تتكا

  نبني   أن   أساسها   شراكة   عقدناف  ، تلب ي هذه الحاجة، OSF  المفتوح  المجتمع  صندوق   من   وبدعم  "،أمان"  مؤسسة   ووجدنا أن القضية،  

  مشوار   بدأ   ،مختلفة  مناطق  4  في  ،تنظيمية  حمالت   في  أهلية  فرق   بتشكيل  البدء   وقبل.  بالمجال  الناشطة  الجهات   ا مع تشاركيً   عماًل 

 المالئمة  الميداني  التنظيم  باستراتيجية  الخروج  تم  ،تيسيرية  ورشات  5  عبر و   ،أشخاص  6  من  مكونة  استشارية  لجنة  بتشكيل  التنظيم

 ،القضية  أهل  من  األمهات  بقيادة  ، فرق   4- 3  تنظيم  على  المقبلة  الفترة  في   التركيز   وسيتم.  المحتلة  فلسطينفي    جرامواإل  العنف  ضد

تلك  البلدية  المجالس  وتحريك  ،والجريمة  للعنف  الرافض  المناطق  هذه  سكان  صوت  تنظيم  بهدف  ،مختلفة  مناطق  5  في  في 

 .  اإلجرام ومحاربة نبذ في  فعلي   دور   ألداء المناطق

 ضد ،التنظيم حاولت أو ،نشطت لمجموعات ،مناع ريم بقيادة مفتوحة، مجتمعي تنظيم ورشة ،عقدنا المذكور، لتوجهمع ا وبالتوازي 

 في   للمساهمة  ،المجموعات  هذهضمن    ات/للقياديين  المجتمعي  التنظيم  ممارسات  نقل  هدفناكان    .بالسابق  فلسطين  في  والقتل  العنف

  حراك و الفحماوي،    الشباب  حراكو الكروم،    مجد  من  سالمين  حراك: المشاركة  المجموعات  ومن.  األرض  على  النضالي  عملهم  تطوير 

 .  المغار وحراك ،األهلي السلم

س المقبل  العامفي    فرق   تشكيل  وسيتم  ،جرامواإل  والقتل  العنف  نتيجة  نبناته  وأ  نأبناءه  نفقد  أمهات  لحشد  استماع  برحلة  بدأن، 

  في   الحاجة  توائم  بطريقة  ،القضية  هذه  على   عمله  واستراتيجية  هدفه  بتحديد   فريق  كل   يقوم  بحيث   ،مختلفة  مناطق  ٤في    تنظيمية

  ومجموعات   أحياء  فيها  قامت  ،العالم   من  جماعية  تجارب  حول  بحث  إجراء  على  نشرف  سوف.  المشتركة  االستراتيجية  وتترجم  ،منطقته

 المنظ م  جراماإل  بقضية  المتعل قة  التغيير   بل س    حول  واألمل  األفق  فتح  بهدف  ، مناطقهم  في  مةالمنظ    الجريمة  ضد  أنفسهم  بتنظيم

 .  له الشعوب ومحاربة

 

   "ابني" حملة

 

 وأ  الذهنية  عاقة اإل  ذوي  لألشخاص  مجانية  ةيتأهيل  خدمات  توفر   بوجوب   يقر    ،ردنياأل  عاقةاإل   ذوي  األشخاص  حقوق   قانون 

 وبتكلفة  فحسب،   الخاص  يالصح  قطاعال  في  بل  ،العام  الصحة  قطاعفي    متوفرة  غير   أصاًل   الخدمات  هذهإن    ،الواقعفي  .  الجسدية

من    ١٢وحشدوا    ،نفسهمأ  مواونظ    ، ات/قياديين  ٨ا من  فريقً   عاقةاإل  ذوي   واالشخاص  األهالي  من   مجموعة  شك لت   ،لذلك  !باهظة

على    "بنيا"  حملة اسم، وأطلقوا  ليكونوا ضمن فريق قيادتهم  خرين آ   عاقةإ   ذوي   أشخاص  ٦و  ،مختلفة  مناطق  من  ، خريناآل  هالياأل

 . حملتهم تلك

  للتغيير  الجماعي  العمل  وتنظيم  قيادة  لمساق   حدهمأ  وانضم  ،الماضي  العام   نهاية  في  "أهلإلى "  "بنيا"  حملة  من   ن و قيادي  هتوج  

  " أهل"  من  أحمد  الحاج  نسرين  رتويس    متفصم  .  حملته  قيادة  لتمكين  محددة  ا تدريباتطالبً   "أهلـ "ل  هتوج    ،. وبعدها٢٠٢٠لعام  

  كيفية   ىعل  "أهل"  دربتهم  وبعدها.  لحملتهم  باسم  ، ومن ثمواستراتيجيتهم  بهدفهم  فخرجوا  ،الحملة  لتأسيس  ورشة  القيادي  فريقهم  مع
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  يات التحد    عن   منهم   ستة  قصص  بمشاركة   حملتهم  طلقواأ،  نوفمبر  / الثاني  تشرين   شهر  وفي  الخاصة بهم.  القصة  ورواية  تطوير 

 ،األثناء  هذه  وفي  .فقط  سبوعينأ  في  شخص  لفأ  ٨٢مشاهدة  على    حصلوا و .  حياتهماتخذوها في    التي  واالختيارات  التي واجهتهم،

  ، البعض  بعضهم  لةاءمس   في  مهارتهم  تمكين  "أهل"  من  طلبوا  لذا  كانت القيادة التشاركية هي النموذج السائد ضمن مجموعاتهم،

  ح توض    ممارسات   شملت  ، لةءالمسا  حول   جلسات   ثالث  "أهل"  من   مناع  ريم   مت وقد  .  ا أوحدً   قائًدا ليكون    حدهم أ   يتمركز   ال   بحيث

 .  واللوم لةءالمسا بين الفرق 

على   ناآل لغاية حصلوا و  ،عريضتهم طلقواأ، ديسمبر /ولاأل ون نكا 3 ، الذي يصادفعاقةاإل ذوي لألشخاص العالمي اليوم وفي

  هم يلإ  ينالمنضم    األهالي  وتدريب  ،تكتيكاتهم  تطوير   فيلطلب المساعدة    "أهل"إلى    عادوا  وبعدها.  توقيع  الفآ  عشرة  من  كثر أ

 من  خير األ  الجزء  تقديم  من  "أهل"  نتوتمك    ،إليهم  باالنضمام  يرغبون   شخص    500  من  أكثر   معهم  لسج  إذ    .األول  التكتيك  على

 . كفينا تل كفينا من  بدعم ،العمل

 

 

 ةسوري  - الحرية أجل من عائالت

 

  حركة ال   . انطلقتًياقسر   والمختفين  المعتقلين  عائالت  من   سوريات  نساء  تقودها  سورية حركة  أول   هي   الحرية  أجل   من  عائالت   حركة

  أطراف   من  وعدد  ،السوري   النظام  يرتكبه  الذي  فيالتعس    واالعتقال  القسري   االختفاء  ضد  ،2017  عام   من  فبراير   /شباط  شهر   في

 وفي  .قيادتها  وتمكين للحركة  "أهل"  دعم  ببرلين، واستمر   العمومي  مجلسهم  بتيسير   أحمد  الحاج  نسرين  قامت،  2018عام  في    .النزاع

  دولتي   مؤسسة  مع  العام، وبالشراكة  هذافي    وأيًضا.  الحركة  ات/قياديي  من  ٥المجتمعي    للتنظيم  "أهل"  مساق  في  جتخر    ،العام  هذا

  / األول  تشرين  شهر  خالل  ناجح بشكل العمومي مجلسها  وعقد تصميم في الحركة  وتمكين  بدعم أهل للحركة(، قامت  رئيسي  داعم)

 .أكتوبر 

  بتحديد  ،الحركة  مع  بالتشارك ، قمن حيث  ، (٢٠٢٠مساق   استمدر   وهن) "أهل" مؤسسة  من  محمد  ويمنى  العوس  سماح  التمكين قاد

 ،العمومي  المجلس  النعقاد  ةً وتهيئ  .العمومي  المجلس  تيسير   فريق  وتمكين  تدريب  ثم  ومن  ،البرنامج  وتصميم  العمومي  المجلس  أهداف

 الحركة  نتتمك  (  الين  ون أ  ع قد  الذي)  العمومي  المجلس  بانتهاء.  وبنيتها  الزمني  ومنحناها  ،للحركة  االستراتيجية  األهداف  بتمكين  قامتا

 .  تشاركي بشكل ،الداخلي  النظام وكذلك المقبلين، للعامين الحركة استراتيجية اعتماد من

  مهارات   اكتسبوا  ألنهم   ليس  ، اجدً   مفيد  "أهل"  مساق  خريجي  من   العمومي  المجلس  تيسير   فريق   تشكيل  أن   التجربة  هذه  من  مناتعل  

.  خبرتهمإلى   ضافأو   ،بالحركة  وقياديين  كقياديات  موقعهم  ز عز   ذاته  د  بح  المجلس  تيسير   ألن  ولكن فحسب،  بالمساق  وتيسير   تنظيم

 من الحركة وبنية استراتيجية على راجعة تغذية بإعطاء "أهل" ات/نيممك   يقوم نأ ضروري ال المقبلة، من اتالمر  في نناأ مناتعل   كما

 . العمومي المجلس بتصميم الخوض قبل ،تنظيمي منظور 
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 المتسلطة  والذكورية الجندرية العدالة -الشعبي مالتعلّ 

 

للمرة   نجربه شعبي متعل   برنامج عنوان هذا ؛والجماعي الفردي السلوك على وأثرها المتسل طة الذكورية: واإلقصاء  والهيمنة السيطرة

 نهانمك    التي  الحراكات   وأ  الحمالت   كل  البرنامج؟ في   هذا  لماذا .  كفينفو  مؤسسة  من   وبدعم  "،رواد"  مؤسسة  مع  بالشراكة  األولى،

  في  يتمركز   ،الواعي او الغير واعي  ،النساء  على  الرجال  طتسل    وموضوع  ،الجندر   على أساس  طالتسل    موضوع  نأ  نجد  ،وندربها

المجموعة   ديناميكية  في  هن، ويؤثر وقبحق  المطالبة  في  النساء  قدرة  في  فيؤثر .  سلبي   بشكل  الغالب  وفي  ،والنشيطات  النشطاء  وعي

خوض   قررنالذا، . الحياة مناحيجميع  مؤثر علىموضوع   ، هوطةالمتسل   والذكورية يةر الجند العدالة وموضوع. أمور  من وغيرها

من    مكوًنا  اا جماعيً مشوارً   لنخوض  ،ري التحر    مللتعل    (Paulo Freireي )فرير   باولو  لمدرسة   التابع  الشعبي   م التعل    سلوبأ  تجربة

 ط بالتسل    قيتعل    في ما   ،نقد  دون   لوهتقب    أو  ،اضمنً   افترضوه  حول ما  زيادة الوعي   ، بهدف ويتحاورون   يتأملون   ، ا وشابةشابً   ٦٠

  ما ه فيهم وفيوأثر   بأنفسهم  يمارسونه  الذي  طالتسل    وأ  ،حياتهم  في   طالتسل    بأنماط  ويتأملون   شباب وشابات.  الجندرية  والعدالة  الذكوري 

  في   وألننا.  ه موج    وأ  ستاذأ  وجود   دون   ،زمالئهم  مع  بقصصهم  تأملهم  على  بناء  المعتقدات  تتطور   ،الشعبي  مالتعل    ومع.  حولهم

  لعمل او   الفردي  للعمل  آخر   ابعدً   ضفناأل،  وتأم    متعل    دون   ينجح  ال  فالتصر    وأن  ،فتصر    يصحبه  الحقيقي  مالتعل    أن  نؤمن  "أهل"

 .  الجندرية العدالة لتعزيز  الجماعي

سة  لنا  فرصة  ،األول:  في مستويين  المشروع  هذا  أهمية  تكمن  بطريقة  الوعي  تطوير   في  وأثره  الشعبي  التعل م  نهج  نختبر   أن  كمؤس 

  ات /المشاركين  للشباب   فرصة  ، أي األبعد  المدى  على   األثر   هو  ،الثانيو   ؛(والقيادة  الوعي  بناء)  سلوك  بتعديل  مرتبطة  قصدية

 .  حولهم   من فيهم وفي ذلك آثار  في والتفكير  ،حياتهم في الذكوري  التسل ط أنماط مع للتعاطي مختلفة قرارات باتخاذ

 والمساندة  الدعم  من  حالة  ويخلقون   ،مختلفة  مواضيع  يناقشون   ،وشابة  اشابً   60  ضمت  لهذا العمل أثرًا مهمًا لغاية اآلن. لقاءات دورية

 نرى   بدأنا  ، المشاركين  التزام  لسجل    تتب عنا  خالل   من .  المشروع  في   ات/المشاركين  ات /ا للشبابجدً   مهم   أمر   ، هيآمنة  بيئة  في

 ا.  ا وجماعيً فرديً  ؛حياتهم ظروف لتحسين ات /المشاركون  بها يقوم التي التغييرات من العديد

  مع   ،الجندرية  والعدالة  الذكورية  حول  عمل   ورشتي  بتنظيم،  األولى  مرحلتهعلى    العمل  بدأنا،  ٢٠٢٠  مارس  /آذار   في -

ة  ورشتي  تنفيذ  تالها.  رواد  مؤسسة  من  ة/مشارك  60  ـل  ،السميد  أبو  سهيل  المختص     شاركوا   ة/مشارك  60  ـل  عامة  قص 

 ليكونوا  ،وشابة  اشابً   16  من  فريق  دعونا  هنالك  ا. منتحديدً   الجندرية  بالعدالة  يتعلق  مافي    ،حياتهمفي    وتأملوا  قصصهم

 .  الشعبي مالتعل   حلقات وميسرات ميسري  هم

التيسير،    الشعبي، مهارات  التعل م  حول  قصص، تهيئة  تمكين  عيادة  ورشة  ؛تهيئتهم  على  ركزت  العمل  من  المرحلة الثانية -

 .  السميد أبو سهيل مع المتقدمة المتسلطة الذكورية ورشة

  ولى األ   نسمي-    مجموعاتهم  مع  ليعقدوها  ، ١٦ـ  ال  والميسرات  الميسرين   مع  جلسة  عقدب  العمل  ابتدأ  في المرحلة الثالثة -

 بالتزام  المشاركون   اللقاء  ينهي  ،تطور  الذي  الحوار   على   حلقة، وبناء  وأ  جلسة   كل   نهاية  في  .-  حلقة  الثانيةو   جلسة

 .  طةالمتسل   لذكوريةل مقاومةكو  ،الجندرية لعدالةل تحقيًقا عاتقهم على يأخذونه فردي

 

: منهم  وبقرار   الشخصية  قصصهم  من  مستنبطة  الجلسات  مواضيع  وكانت  .حلقة  ٣٢و  ،جلسات  ٤عقدنا    قد  كنا  ،العام  نهاية  في

 التسل ط؟  مع أتعامل الذكورية، كيف والتقاليد، السلطة المواضيع، العادة واختيار  الشخصية القصة
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 الحميمية   العالقات  بموضوع  وتناقشوا  ،ناثاإل  عن  الذكور   خاللها   فصلنا  ،ضافيةإ  حلقة  ، عقدناديسمبر   /األول  كانون   شهر  وفي

 زعتري   سوسن  المستشارة  فتقوم  ،اآلن  أما.  الذكور   لقاء  السميد  بوأ  سهيلو   ،ناثاإل  لقاء   ضحى  بوأ  رهف  رتيس  و   ،الجندرية  والعدالة

 .  العمل لنستكمل عملها نتاج نسمع نأ وننتظر  ،الطريق منتصف تقييم جراءإب

  مواضيع   حول   حلقة  ٢٤و  ،شعبي   متعل    جلسات  ثالث  تمامإ  ويبقى  المقبل.  العام  من   األول   الربع  في   التجريبي  العمل   هذا  ننهي  سوف

  ا بالذكورية ا مرتبطً ا جماعيً كً تحر    موالينظ    والشابات  اببالش   من  صغيرة  مجموعة  ننمك    سوف  كذلك  .العام  هذا  في   خرجت  مرتبطة

ما اكتسب   مع  تجربتنا  قونوث    ،رواد  مؤسسة  ومع  المشاركين  مع  بورشة  مقي  نو   ونختم.  خاضوه  الذي  المشوار   على  بناء  ،طةالمتسلً 

 . المقبل العام منتصف في لنشاركها ،متعل   من خاللها

 

  من   الرغم  وعلى   ، الجائحة  ظل  في  المرونة  وهو  ، الصعب  البديهي  األمور التي تعل مناها  أهم  كان  ربما   .ما بالتعل  مليئً   مشوارنا   كان

  تحويل   اختبرنا  أن  بعد  أننا  إال    ،(الذكورية  الطريق، ورشات  منتصف   القصة، تقييم  ورشات)   الين  أون   األنشطة  من  العديد  تحويل

  المشاركون   فيها  يشارك  التي  منةاآل  بيئةال  أولها  ،فيه  وأساسيات  النهج  بجوهر   نخاطر   أننا  أدركنا  ،الين  أون   إلى  الشعبي  التعل م  حلقات

 االنفتاح لضمانبشكل وجاهي )ليست عن بعد(   والحلقات الجلسات نبقي أن ، وقررنااحكيمً  اأمرً  بذلك المخاطرة تكن لمو تجاربهم، 

 الظلم   وقف  في  منا  كل  ر دو   حول  الوعي  وخلق  بالحشد  لمساعدتها  قائمة  لحملة  الشعبي  مالتعل    برنامج  ضفناأ  السابقفي  .  والتعل م

  من   العديد   منه  يخرج  -   ذكرنا  كما  -  والذي   ،الشعبي  التعلم  برنامج   ذننف    فنحن  ،اآلية  عكسنا  المرة  هذه.  طة المتسل    للسلطة  ال   وقول

 .  برالع    نستقي  وحينها  ،للتغيير   المجموعة   ذات   من   جمعي   كتحر    منه  سيخرج  كان   نإ  لنرى   ننتظر  ونحن  ،بالتغيير   الفردية  االلتزامات

 

 ُجدد   حمالت ات/نيممكّ : ألهل بنيوي برنامج

 

مر علينا العديد من القياديين والقياديات الذين بإمكانهم تمكين حمالت وحراكات أخرى إن تعلموا أسس ومهارات    األعوام  خالل

وتمكينهم لحمالت وحراكات أخرى سوف يغني حركتهم وتنظيمهم وقيادتهم وهذا السبب األول الذي طورنا برنامج تدريب  .  التمكين

المجتمعي التنظيم  في    "أهل"  ومحدودية  ، من جهة،التمكين  بطلب  الحمالت  من  العديد  تقد م  فهو  ،الثاني  السبب  أما.  ممكني 

 .  محدود أهل في المعتمدين ناتوالممك   نينالممك   عدد  ألن ، من جهة أخرى، وذلكلطلباتهم االستجابة

  ٤منها  كل  ،دورية بلقاءات أشهر 6 لمدة وتستمر  يونيو، /حزيران   شهر   في ،األولى ناتوالممك   نينالممك   تدريب دورة بدأنا ،لذلك

  ، الحمالت   تمكين  في   دورهم  فهم   رواليطو    ، ولبنان  وفلسطين   واألردن  مصر  من   ، أشخاص  9  من   مختارة  مجموعة   مع  فعملنا.  ساعات

نين،    رحلة :  اللقاءات  عناوين  وللتفصيل، هذه.  الحملة  لمراحل  وفهمهم  التمكينية  مهاراتهم  رواويطو     التمكين، وحشد   ومهاراتالممك 

 . الحملة إنهاء ، وكيفيةجخر كم   ال كفعل ستراتيجيةاال المجموعة، تمكين القيادة، وديناميكيات فريق

ر .  البيداغوجية  عناصره  الذاتي  والتأمل  والممارسة  المحاكاة  لتكون   ميالتعل    البرنامج  هذا  الزين  روان  صممت   المشاركون   وقد 

 ما   تطبيق  على   قادرون   فهم  ، ، لذا، أو هم أحد قادتهاما  حمالتإلى    نتمون ي  جميعهم  أنوبخاصة    ،التصميم  هذا  والمشاركات

 . الفور  على موهتعل  
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 يضاعف  ألنه  ؛اسنويً   رهالتكر   عنتطل    ونحن.  OSF  المفتوح  المجتمع  صندوق   من  بدعم  المشروع  هذا  مثل  ذننف    التي  األولى  المرة  هذه

  ، األول   : البرنامج  نكرر   حين  االعتبار   بعين  أخذهم  يجب  ينمهم    درسين   مناتعل  .  "أثر "  المجتمعي  التنظيم  شبكة  ويقوي  "أهل"  أثر 

  المجال   في  باستمرار   التحدث   منبدالً   ،الحملة  في  قالتعم    من  ات/المشاركون   نليتمك    ميتعل    كأسلوب  المحاكاة  استخدام  هميةأ   حول

  أنشطة   خالل  من  ، ممكن أن يكون العملي  للتطبيق  أكبر   مساحةإلى    بحاجة  والمشاركات  نيالمشارك  ، إنللتحسين  ؛ والثاني،النظري 

 ،البعض بعضهم ومن ،المدرسة  من المكتوبة تأمالتهمو  عملهم  على الفردي التمكين على الحصول خالل  من أواألقران،  تدريب

 . المجموعة مع حمالتهم من يعيشونها حقيقية  لتحديدات مشاركتهم خالل من وممكن
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 تدريس وتدريب على القيادة التشاركية والتنظيم 
 

 مساق التنظيم وقيادة العمل الجماعي للتغيير 

 
"التنظيم وقيادة العمل عن بعد  نظمت أهل المساق التعليمي    IIEعلى التوالي وبمنح عديدة من المعهد الدولي للتعليم    للعام الثاني

أسبوعاً وانتهى في    17دولة. بدأ في الثاني من شباط )فبراير( و    14ناشطاً وناشطة من    74الجماعي للتغيير". ومشارك فيه  
طالباً انهوا العمل بنجاح واستحقوا الشهادة.   71%. فتخرج منه  91، بنسبة التزام وصلت إلى  2019السادس من حزيران )يونيو(  

ساق بنسخته االولى مطوراً بالشراكة مع البروفيسور مارشال جانز من )جامعة هارفرد(. وأضفنا عليه بدورته الثانية وحدة وكان الم
 خاصة بالبنية الممتدة ولقاءات اختيارية حول القصة العامة. 

 
تكمن أهمية المساق بكونه فرصة للوصول إلى الناشطين/ات في مختلف أقطار الوطن العربي ـ عن بعدـ، وتعزيز المعرفة بالتنظيم  

كل الطلبة المنظمين قياديين لعمل     المجتمعي وتعليمهم ممارسات التنظيم المجتمعي وتمكين حمالتهم وحراكاتهم ومشاريعهم كون
  لمساق نتائج ميدانية يمكن تلخيصها على الشكل التالي:جماعي في دولهم. لذلك كان ل

  فريقاً قيادياً في الدول المشاركة. 272ـ تمخضت الحمالت المشاركة عن تشكيل ما مجموعه 
  اجتماع )واحد لواحد( لتوسيع تنظيم الطلبة. 584انعقاد   2020ـ نتج عن المساق في العام 

  أشخاص. 23608فعاليةً، حركت  318قيادياً، قاموا بتنظيم  قياديةً و  723ـ أفرزت الحمالت المشاركة 
 
وباالضافة لكل ذلك كان للمساق أثراً مهماً في تشبيك القياديين والقياديات العرب بعضهم ببعض أحياناً على قضاية متشابه واحيانا  

م منهم، حيث قرر كل واحد منهم عنواناً او ليتعلموا من بعض. ففي دورة المساق لهذا العام، عُقد لقاء تعارفي بين المشاركين بنظي
موضوعاً أراد نقاشه مع باقي زمالئه على أن تكون إدارة كل جلسة للمشارك صاحب العنوان. وفي المجمل سجل كل واحد من  

لكي   جلسات انتقاها بنفسه من بين العناوين التي طرحها زمالؤه. وشكلت هذه الممارسة فرصة ممتازة 8الطالب على ما مجموعه 
يعرف المشاركون أكثر عن حمالت بعضهم البعض، وإعطائهم الفرصة لممارسة دور القيادة. أما عن الدروس المستخلصة فوجدنا  
أنه من الضروري في نسخة المساق الثالثة أن نتتبع الحمالت بشكل أفضل بحيث نكون قادرين على دعمها بشكل أفضل ومعرفة  

 ى هذه الحمالت.انجازاتها ومعرفة تأثير المساق عل
 

المحاضرة االساسية ومطورة المنهاج نسرين الحاج أحمد، وقدن تدريس الشعب االربعة    وكانت   ميس العرقسوسي قادت المساق
 ن. هدى بركات ويمنى محمد وسلوى حماد وسماح ايوس ودعم المساق إداريا وتقنيا صخر غب

 
 

  التمكين وحدة

 

  الرغبة   أظهروا  ممن   والميدانيين  المتميزين  المنظمين  من  مجموعة  متابعةإلى    الحاجة  اإلنترنت، ظهرت   شبكة عبر   المساق  نهاية  مع

  الواجبات  محدودة كانت  وإن ، وحدة التمكين، وهي لوحدة االنضمام "، عليهم أهل" ، من خاللرحم، فط  التعل  في  لالستمرار والحماسة

 .  العرب الناشطين بين العالقات وتوطيد ا بناءيًض أ كان منها الهدف أن إال   ،والقراءة والحضور 

 حمزة   شرفأ  قاد  ،العرقسوسي  ميس  من  شرافإوب  ،هارفرد  برنامج  من  ليزيةكناإل  النسخة  وخريجي  المساق  خريجي  الوحدة  استهدفت

 . سبوعينأ كل لقاء بمعدل  ،2020 سبتمبر   /أيلول 6 وحتى 2020 يوليو /تموز  12 من  ، اليت استمرتالتمكين وحدة

 ينالعنوان  الجلسات  فشملتجلسة،    كل  في  الممارسات، وتمكينها  حدىإ  تحديد  التقني، بمعنى  بالطابع  اللقاءات  خالل  التمكين  اتسم

 :التالية

 .التمكين في مقدمة -

 .2و 1 االستراتيجية تمكين -
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 . القصص تمكين -

 . الممتدة والبنية البنية تمكين -

 . والتقييم لالحتفال جلسة -

، ما ساهم في توطيد العالقات  للتمكين وتطبيقية تأملية وواجبات المشاركين حمالت لتمكين مكتبية ساعات ذلك إلى باإلضافة

 عرب. بين الناشطين/ ات ال
 

 

   (بعد عن ) العامة القصة ورشات

 

ينتمي لها خريج    فرق الحمالت والحراكاتألعضاء    ، العامة  القصة  وهي  ،ةيالقياد  ممارساتال  حدىإ  حول  ورشة  صم منا التي 

  التنظيم   أساس  وهي  ،الممارسة  هذه  من  نالمتمك    ،مشروعه  وأ  حركته  وأ  ،حملته  في  الوحيد  هو  الخريج  يكون   ال  كي  وذلك  ،المساق

هواشريكً   الفكرة  لهذه  ووجدنا.  القيمي  المجتمعي ة  وكانت  ،القصة  ورشة  فعقدنا  ،كفينفو  مؤسسة  ،  للخريجين حصرً   مخصص    ا 

، وتشمل المجموعة  وقصة  الشخصية  القصة  تجمع  ،قصة  ورواية  تشكيل  ن في/مهاراتهم  لتطوير   فرصةك  ،النضالفي    وزمالئهم

 .  ن/نضالهم إطار في تستخدم استراتيجية طرق  على  لالنكشاف وتوجيههم/ن من أجل القضية، اآلن ما هو الملح  

  عيادة   وتالهاالمساق،    خريجي   فرق   من   عرب  ة/اقياديً   73  حوالي  حضرها  ،ضحى  أبو  رهف  بقيادة  ،عامة   قصة  ورشتي  نف ذنا

  ن /قصصهم  تمكينوبعد  .  الورشات  في   مشاركاتال  من   نساء  10  مع  سامح   سلمى  بقيادتها  شاركت   ، وفردي  جماعي  قصص  تمكين

بإ القصص،  فيديوهات  نتاجبدأنا  ااالجتماعي  للتواصل  أهل  منصات  على  ونشرها  لرواية  بهدف    بقضايا   والتثقيف  لتوعية، 

 .  ات/المشاركين  حمالت  لفائدة  أو  للتعل م  سواء  ،استراتيجية  بطرق   ت ستخدم  قوية  عامة  قصة  نماذج  7  لدينا  يكون   وكي  ،ات/المشاركين

  مجتمعية  ومبادرات  وحراكات حمالت  وقياديات قياديي إدراك وه ، األول :في مستويين التمكين وعيادة الورشات  هذه أهمية تكمن

 الذي  التقليدي  القيادي  الخطاب  أسلوب  أن  وتوضح.  وهدفنا  بقضيتنا   المحيطة  السردية  تلكمن   تجعلنا  قيادية  وسيلة  العامة  القصة  أن

 مدربي  فريق  مقدرة  بناء  هو  والثاني،  ؛العامة  القصةسرد    مهارة  منها  ،للتعبير   أخرى   طرق   إلى   بحاجة  ،العالم  ا فيدارجً   أصبح

ةسرد  ورشات   .  ووصولها "أهل" مكانيةإ وزيادة ،الين  أون  قص 

  المدر بين   عدد   لزيادة  وذلك ، األساسيين  المدربين  مع  ليعملوا"  ظل  احتياط او مدربي   ي مدر ب"  فريق   حشدنا  أننا  العمل   هذا   في  الممي ز 

  مدر بين   ليكونوا  الظل    ات /مدربي  احتجنا  الثانية  الورشة   في  أننا  األمر  في  الجميل و   .للمدر بين  الالزم  الدعم  ولتقديم  "،أهل"  في

وا هذا الدور بنجاح.  ،رئيسيين   ، ٢٠٢١مساق    طلبة  زمالء   لالنضمام إليه  ندعوس و   ،القادم  العام   التدريب  هذا   نكرر   سوف   وقد أد 

ق للعمل نخصصو  كما   ،المدر بين فريق وتمكين تحضيرلل الرئيسية ا للمدر بةوقتً   سيمنح  ما ، البرنامج على  ليشرف ة/إداري  ة/منس 

 .  الورشات  مسار  على التركيز 
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  والفريق القيادة: التعلمي المساق

 

  ممارسات   على  والعراق  ةسوري  في   وقياديات قيادين  بتدريب  أهل مؤسسة  قامت   ،الطفل  أنقذوا  مؤسسة  من  وبدعوة في العام الماضي،

  ، الحمالت  قيادة  سياق  في  ولكن.  األرض  على  تنظيمية  حمالت  ببدء  بعضهم  قام  ،التدريب  ذلك  على  وبناء  .المجتمعي  التنظيم

  8  من  لمسار   تم  التخطيط  ،هنا  من  ؛الفريقضمن    والعمل  التشاركي ة  القيادةفي ما يخص     قيادية  بمهارات  تتعلق  ياتتحد    ظهرت

ة  ورشات  وتدريب  تطوير   بقيادة   "أهل"  من  ناتممك    7  وقامت.  المجتمعي  التنظيم  ممارسات  منبداًل    ،والفريق  القيادة  في  متخصص 

 بقيادة  ، مرحلة  كل  وتحديات  الفرق   وتطور   تشكل  مراحل  حول  أولى  بورشة  التدريب  مسار   والفريق، وبدأ  بالقيادة  المتعل قة  المواد  أحد

،  القيادية األدوار  حول العرقسوسي، والثالثة ميس بقيادة ،ناجح ي ر دو  اجتماع ضمان كيفية على ركز ت الثانية الورشةو محم د،  يمنى

 ريم  بقيادة  ،األفقية  لةءالمسا  ممارسة  حول  الزين، والخامسة   روان  بقيادة  ،تمكيني  لقاء  عقد  طريقة  حول  والرابعةخشمان،    ريم  بقيادة

 نور  بقيادة  ،حل  النزاعات  مهارة  حول  سامح، والسابعة  سلمى  ، بقيادة التشاركية  القرارات  اتخاذ  تيسير   مهارة  حول  من اع، والسادسة

 .  محم د يمنى بقيادة ات/والتأمل  للقيادين التقييم ممارسة  حول ألخيرةازادة، و 

  بتطوير  قمنا  ، مر تين  المسار  عقد  وبعد   "، المعل م  مع  مق  "  حملة  معل مات   مع  التعل مي  المسار  هذا   عقد  بإعادة   ،أهل   مؤسسة في    ،قمنا

  المقد م   التمكين  نوع   على   نوعية  ضافةإ  يع د  المسار  هذا  .لكترونياإل  أهل  موقع  على  وتم  توفيره  ،ميةالتعل    كل  المادة  على يحتوي  دليل

  ممارسات   تطبيق  أثناء  والقياديات  ن و القيادي  يخوضها   التي  الواقعية  التحديات   مع  لتعامل إلى ا  يلتفت  ألن ه   ؛ للحمالت  أهل   مؤسسة   من

. وهو  جماعي عمل أي قيادة أثناء أو ،تشاركي   عمل في المجتمعي التنظيم   تطوير تود   التي القيادية للمجموعاتا جدً  مفيد تشاركي 

 .  الجماعي ملهاتفعيل وتنمية ع في قدراتها

 
 

   المجتمعي التنظيم ات/مدربي  تدريب: ألهل بنيوي برنامج

 

وتنظيمات   حمالت   قيادة  ن/بإمكانهم  ليس  هؤالء؛  أهل""  في  الممي زين  ات/والقياديين  ات/المنظمين  من  العديد   يمر    السنوات  خالل

 تدريب برنامج  لتطويرنا  األول  السبب  هذا.  بإمكانهم تدريب قياديين وقيادات على مبادئ وممارسات التنظيم المجتمعيبل    فحسب،

  حجم   ومحدودية  "،أهل"  من  التدريب  طالبين  ات/والقياديين  والمؤسسات  الحمالت  من  العديد  تقد م  فهو  اآلخر،  السبب  أما.  مدربي جدد

  ، ا ومدربة مدربً   12  مهارات  ا لبناءبرنامجً   العرقسوسي   ميس  رت طو    ،لذلك  ؛ الشيء  بعض  صعبة  االستجابة  يجعل  ما   "،أهل"  كادر 

 . جيد بمستًوى كوادر عليها وتدريب ،الستة القيادة الممارسات تدريب على قادرين ليصبحوا ،ومصر   وفلسطين ولبنان  األردن من

  مجموعة   علىو   ،الستة  القيادية  التنظيم  ممارسات  تدريب  على  زتورك    ،أسابيع  ةثالث  كل  جلسة  أغسطس،  / آب  بشهر   المسار   بدأ

  ؛ لتحقيقها  الجلسة  بنية  تفاصيل  وتصميم  التعليمية  األهداف  تحديد  مهارات  ؛التيسير   مهارات  ؛العرض  مهارات:  شملت  ،تدريبية  مهارات

 من  استنباطه  وأ  مالتعل    لتعزيز   المناسب  السؤال  طرح  مهارة:  سئلةاأل  ؛نموذج  أو  قصة  من  متعل    استخالص  مهارة  :التجريبي  مالتعل  

 . والطاقة التدريب إدارة - الجماعة ديناميكية ؛البصري  المحتوى ؛األسئلة عن اإلجابة مهارة: األسئلة ؛المشاركين

  هي ، و 2021  العام  في  استكمالها  سيتم  التي  األخيرة  المرحلة  ىوتبق    ،العام  انتهاء  مع  ات/المدربين  تدريب  برنامج   جلسات  انتهت

 .  "أهل" مؤسسة من مدرب شهادة على  بموجبه يحصلون س   الذي جالتخر   امتحان
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  فكانت   ات؛/المشاركين  عاتق   على  النظري   مالتعل    مسؤولية  جعلهي    ،المسار  هذا  تطبيق  خالل  برزت  التي  الجيدة  ات الممارس   من

  الجمعة   في ع قدت    التيو   ،الشهريةالدورية    اللقاءات  وركزت   ن./ مهامهم  من   واحدة  المجتمعي  بالتنظيم  المرتبطة  النظرية  المادة  دراسة

 يتضمنو   ،ونصف ساعة  مدته  األول  :قسمين  إلى  الثالثة  اللقاء  ساعات  انقسمت  ،وبذلك. العملي  التدريب  على ،شهر   كل  من  الثالثة

  مهارة   ؛ميالتعل    الهدف  صياغة  مهارة  ؛السؤال  صياغة  مهارة:  المثال   سبيل  التدريبية، على   المهارات  تخص    جديدة  مهارة  على  التدريب

  يقوم   حيث  ،تفاعلي  طابع  ذو  ، فكاناللقاء  من  الثاني  القسم  أما.  التنظيم  في  الشائع  نموذج  من  متعل    استخالص  مهارة  ؛التيسير 

مجموعات،    4  إلى   ينقسمون   ثم  ، -  أسلفنا  كما  -   م التعل    في  بناًء على تحضيرهم للجزء النظري   دراسيتين  وحدتين  بتحضير   المشاركون 

  المجموعة  أفراد باقي مهمة تتلخصو  ،الدراسيتين الوحدتين عن بتقديم المشاركين من واحد  كل يقوم ،مشاركين ثالث منها كل تضم

.   المشاركين  لدى   العرض  وأساليب   مهارات   تطوير   في   يساهم  ما  ، دقائق  عشر  مدته  عرضال  عن   ومالحظات   راجعة  تغذية  بإعطاء

  ات /المشاركين  من   3أن    ذلك   نتوقع من  ن أ  مكانناإوب  ،والمتدربات  المتدربين  في ا  ا جيدً أثرً   ترك  المسار  أن   الواضح  من  ،اوأخيرً 

 .  2021 للعام  الثالثة نسخته في "هل"أ  لمساق التدريسي الطاقم أعضاًء في سيكونون 
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 العربي   العالم في المجتمعي للتنظيم  أثر شبكة

 

 ،والقيادة  المجتمعي  التنظيم  في  ورشاتها  من  جوتخر    ،حملةخمس عشرة    على  يزيد  ما  "أهل"  رافقت  ،الماضية  أعوام  العشرة  مدار   على

  وفلسطين   األردن  في  عملها  ومن  .عام  كل  في  العدد  ويزداد  ، العربي  العالم  في  وقيادية  قيادي  4000على    يزيد  ما  ،ميالتعل    ومساقها

؛  العربي العالم في المجتمعي للتنظيم شبكة لخلق الملح ة والحاجة السياق "أهل" تدرك ،الدول مختلف في آلخرين ودعمها ،ولبنان

 انسحاب  بدء  نرى   ،النضال  مساحة  وتضيق  ،النشطاء  على  برتايداأل  نظاميتعم ق  و   االحتالل  ضغط، حيث يكبر  فلسطين  فمن

تفتقر للتشبيك   ، نالحظ أنهاصةلوالمخ الملفتة والحركات المبادرات من العديد حيث تبنى  األردن؛ وفي والقياديات للقياديين ةر وهج

  ؛ كبير   إنجاز  بعد  توقفت   حمالت  نرى و   ، الكافي  بالشكلواالرتباط ببعضها البعض، كما أنها ال تبني على مجهود ما ع مل ضمنها  

  زلنا  ما ،التعبير  حرية وتقييد األمني الضغط نتيجة نالباقي وهجرة ، السجون  في  نشطائها أغلب غياب  من م بالرغ التي مصر وفي 

  العديد   وفقد  ،الدول  كل  بين  أهلها  تشتت  التي  ةسوريوفي    مثاًل؛  الجنسي  شالتحر    بمحاربة  قةالمتعل    تلك  مثل  ،مهمة  مبادرات  نرى 

  ش عا   ذيال   لبنان  ؛ وفيبعضهم  لدعم  سبيل إيجاد  ، من أجلالمستمرة  النشطاء  محاوالتفي  ا  صرارً إ  إال  أننا نشاهد   ،عائالتهم  منهم

  المغرب   ودول  ؛بشأنه  لة ءالمسا  وعدم  االنفجار   فاجعةفي إثر    والوحدة  واإلبداع  الخالقة  الجماعية   القدرة  من  مسبوق   غير  عاًما

  الجهد  لتقدير  الحاجة  يجمعها لكن  ،بلد  كل حسب  السياقات تتغير  في كل هذه البقع من العالم العربي، وغيرها، والسودان العربي

  ة الملح    الحاجة  وهنالك  ،والقياديات  المجتمعيين  ينيوالقياد  والمناضالت  المناضلين  صمود  ولتعزيز  ،الموجود  األمل  ورعاية  الموجود

 . األرض على الحقيقي التغيير  فرص زيادةمن أجل   الصامدة الجهود لتشبيك

  المجتمعي   للتنظيم  "أثر "  شبكة  ، أطلقنا"أهل"  من  للدعم  والقياديات  والقياديين  الحمالت  من  المستمرة   والطلبات  ،الواقع  لهذا  قراءتنا   من

  خاللها   من  نستطيع  مساحة  ؛العربي  العالم  في  والمنظمات  للمنظمين  مساحة  خلق  بهدف،  2019عام   نهاية  في  ،العربي  العالم  في

  الناس  قوة  ز يعز    ممنظ    جماعي  لعمل  مساحة  ؛بعض  ويساندوا  يتعلمواو نضالهم،    ليشاركوا  البعض  ببعضهم  ات/القياديين  ربط

  الناس   قوة  وتنظيم  التغيير   حول   وخلق سردية مغايرة  ،العربي  عالمنا  في  التغيير   إحداث  على   قادرة  الشعوب   بأن  اإليمان   ز ويعز  

  يرونه   ما  وينظمون   ،الشبكة  فعاليات  ات/والقياديين  ات/المنظمين  من  فريق  يقود  ،شبكة  فيها  ئننش  دولة  كل  وفي  .قصدي  بشكل

 ببعض   بعضها  الفرق   ربط  على   وسنعمل .  فضلاأل  تنظيمالحماية، و والصمود،  ال:  الثالث أهداف الرئيسية  على  بناء  ا لحاجتهم مناسبً 

 .الوطنية الفرق  منسقي من  لالمشك  و  ،للشبكة القيادي الفريق ينسقها قليميةإ فعاليات من خالل

:  اآلن   حتى   بمرحلتين  الشبكة  األفراد، مرت  قيادة  وتمكين  التشاركية  القيادة  مبادئ  خاللها  من  نمذجن    ،ات/مينمنظ    شبكة  وألنها

  ، دولة   كل   في  الشبكة  قيادة  بحشد  أهل  قامت  حيث   ؛-  تجريبية  مرحلة   -   ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران  حتى   ٢٠١٩نهاية    من   األولى

كٌل   قام  -  الشبكة  إطالق  مرحلة  -  الثانية  المرحلة  وفي  .م التعل    للقاءات  بدعوتهم  اهتمامهم  واختبار   ،آخرين   حشد  من  وتمكينهم

  بحشد  بلد لكل القيادي الفريق وقيام ، الشبكة عمل منحنى مع يتوافق بما عملهم منحنى ببلده، وضع القيادي الفريق بإطالق منهم

 . دول ٤من  ، بالشبكة ة/اعضوً خمسين ل العام هذا نهاية في لنصل ،للشبكة أعضاء

 

 : األولى المرحلة
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  حمالت   لديهم  إما  ،محتملين  ات/قياديين  من  ،ولبنان  ومصر   وفلسطين  األردن  كل من:  من  ٣-٢باختيار    المرحلة  تلك  بدأت

  ات /ممثلين اجتمعو . الوطني الفريق ا لقيادةاستعدادً  وأبدوا ،بالدهم  في  المجتمعي التنظيم لنشر يسعون  أو  ،األرض على تنظيمية

  بوثيقة   وخرجوا  ،للشبكة  القيادي  الفريق  وأسسوا،  2019  نوفمبر   /الثاني  تشرين  في  ،األردن   في   ولبنان  مصر فلسطين، األردن،    عن

 التي  التغيير   محطات  أهمتحدد    ، كماوأهدافها  الشبكة  رؤية  وتحدد  ،العربي  العالم  في  ات/كقياديين  مشاكلنا  لتحل    التي  الشبكة

  أعوام المقبلة. ة الخمس  في إليها تسعى

  للقيادة  فهمهم في  لتأملا  ، بهدفميةتعل    حلقات  في  شهرًيا  تلتقي   وطنية  مجموعات  تشكيلب  بدأواإلى بلدانهم، و   وعاد الممثلون/ات

الفهمالتنظيمي،    عملنا  في   وأهميته  االحتفال  قيمة  عن  ملتعل  وا  ،حمالتهم  في   وممارساتها   واستخدامها   للقصة  ومن أجل تعميق 

 فهمهم  وتعميق  ،كمجموعة  بينهم  روابط  بناء  خاللها  من  استطاعوا  التي  الموضوعات  من  وغيرها  القيم  ولتشارك  ،قيادية  كممارسة

 . متعل   حلقات 5بتنفيذ  قام  قد وطني فريق كل كان المرحلة تلك نهاية في .المختلفة خبراتهم مشاركة من مهمتعل   على والبناء

  على   ات/المنظمين  تركيز   بسبب  لبنان  فريق  يستمر   لم  ولكن  ،ولبنان  األردن، فلسطين، مصر :  دول  4في    الوطنية  الفرق   بدأنا 

 ،أسابيع  3كل    دوري   بشكل  للشبكة  القيادي  ات/المنسقين  فريق  يلتقيحيث    . كأولوية  وبعدها  الثورة  في   األرض  على   الميداني  العمل

  28  ـال  جمعنا  ،وبعدها  .اإلقليمية  لقاءاتل    الجيدة، والتحضير   والممارسات  التحديات  مشاركةو الوطنية،    الفرق   في  عملهم  لمتابعة

  ، تشبيكهمبهدف    ،( 2020  يونيو  /حزيران  نهاية  حتى )  الشبكة  من  األولى   المرحلة   في   ،الين ن  أو   إقليمية  لقاءات  3ا في  معً   ة/امنظمً 

  اكتا "  حراك  في   القيادي  ، شارما  راميش  استضافة  تم   كما.  صمودهم  وتعزيز  ، نضالهم  تواجه  التي  المختلفة  التحديات  ومشاركة 

    ة.فوري ترجمةالذي كان لقاًء مترجًما  ،الهند في لألراضي الفقراء لتملك "بريشاد

 المنظمين  من  وغيرهم  ،الشبكة  ألعضاء  مفتوح  "وبينار "  بعقد  قمنا  ،الحمالت  من  الكثير   وتأزم،  19  -كوفيد  أزمة  بداية  ومع

  130منهم    وحضر ،  350اللقاء    في  سجل  .الحمالت  ووضع  األزمة  تلك  في  التنظيم  عن   للتحدث  ،العربي  العالم  في  والمنظمات

 تنفيذ  وتم .احاليً   الشبكة  برامج  مديرة  ، مصر   من   محمد  ويمنى "،أهل"  مديرة  ،أحمد  الحاج  نسرين  اللقاء  قادت   .مختلفة  دولة   13من  

  ، األزمة   مع  حمالتهم  تعامل  يةكيف  مناقشةل  ، العربي  العالم  في   مختلفة  قضايا  على   تعمل  ، مختلفة  دول  من   حمالت   4مع    حوار 

 . فيهم األمل وبث   والمنظمات المنظمين باقي صمود  تعزيز من أجل  يواجهونها التي التحديات  وحول

  . ونضالهم  حمالتهم  تجاه  بمسؤوليتهم  الشبكة  ات/قياديي  شعور   الدول، زاد   أغلب  في   غالق، واإل19-كوفيد  مع  التحديات  تزايد  ورغم

 لعرض  الدول  باقي  األول  اللقاء  في  فلسطين  استضافت  إقليميين، حيث  لقاءين  بعقد  رمضان  شهر   خالل  قاموا  الصمود  ولتعزيز 

 الثاني  اللقاء  أما  المستخدمة في الحملة.  والتكتيكات  ،اإلجباري   للتجنيد  الدروز   رفض  على  تعمل  التي  بحميك"  شعبك  ارفض"  حملة

.  الوطنية  وفرقها  BDS  المقاطعة  حركة  عملأسلوب    وعرض  "،تقاطع  األردن"  حملة  عن  لعرض  الدول  باقي  األردن  استضافف

  ، عال    اتقييمً   األعضاء  من  اللقاءات  تلك  تقييم  تم.  الهدف  لنفس  كورونا  أزمة  في  التنظيم  عن  إضافي  لقاء  بعقد  مصر   فريق  قام  كما

 . فيهم األمل بعض توبث    الظروف تلك في دعمتهم أنها كيف وشاركوا
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 :الشبكة هوية

  المجتمعي   التنظيم  شبكة "  ا للشبكة؛سمً ا   القيادي  الفريق  قرر  ، األولى  المرحلة  مع نهاية

 ، عالمةال  :معان    عدة  ولغة، تحمل كلمة أثر   ،"أثر "واختصاًرا:    "،العربي  العالم  في

 واعت مد االسم واختصاره للشبكة. .الباقي الشيءوأثر هو  ،الشيء حدوث  على تدلو 

  هذا  وفاز  ،للشبكة( بصرية هوية) وغلو  أفضل على للحصول مسابقة بعقد قمنا كما

 . مد أيًضااعتً  والذي ،التصميم

 

  همية أ  تعزز  كانت نتيجتها والتي ،الشبكة بداية ذمن ،ة/اعضوً  ٢٨ ـال مع تقييم استمارة ات/المنسقين بتعبئة األولى  المرحلة انتهت

 تأثير   عن  شاركوها  التي  كلماتهم  من  بعض  وهنا.  تعديالتال  بعض  مع  ،بها  موالتقد    "أثر "  شبكة  في  االستثمار ب  قرارنا  كدتأو   ،الفكرة

  يتشاركون   أناس   وجود"؛  "المتبعة  القيادية  بمنهجيتي  والتفكر   المختلفة  القيادة  بأشكال   قبالتعم    الحلقات  ساعدتني"   :الشبكة  وجود

  ما   في  اكثيرً   التفكر   وعدم  قدما  للمضي  شخص  كل  تساعد  نجاح  قصص  لألفضل، ووجود  المجتمعات  تغيير   وهو  ،الهدف  نفس

  وهذا   ،المجتمعي  التنظيم  في  مختلفة  لقراءات  ق التطر    لي  سمح  للشبكة  االنضمام"؛  "اجدً   ملهم  اآلخرين   قصص  سماع  .فيه  يتعثر 

 . "الحمالت في المختلفة األدوار  هو تعلم همأ   نأ عتقدأ  .الشبكة لوال ،لذلك صهخص  أ وقت  لدي ليكون  يكن لم

  ، "كفينا  تل  كفيناو"  المفتوح  المجتمع  مؤسسة   من  بدعم  الثانية  لمرحلةوا  ،المفتوح  المجتمع  مؤسسة  من  بدعم   األولى  المرحلة  كانت

 .  السويدية النسوية المؤسسة

 

  الثانية المرحلة

بهدف   ،مع فريق المنسقين/ات القيادي  ، الين  أون   ،وبداية المرحلة الثانية، تم عقد ورشة لمدة يومين  ،مع نهاية المرحلة التجريبية

وتقييم ثبات الفرق الوطنية وإمكانية ضم    ،تحديد أهداف المرحلة الجديدةو تقييم المرحلة األولى على المستوى الوطني واإلقليمي،  

م  ن/ات إطالق الفرق القيادية في دولهم من األعضاء الملتزمين/ات بحلقات التعل  و دول جديدة للشبكة. في تلك الورشة قرر المنسق

فلسطين    -(  7فرق قيادية وطنية: األردن )  3لدينا  فأصبح    ، للفريق القيادي  ضموهمو   ،لقاءات معهمنظ موا  ففي المرحلة األولى،  

لقاء استراتيجية مع كل فريق وطني للخروج بمنحنى وخطة عمل ون ظ م    .(4)مصر  ،  غزة  ابما فيه  ،كل مناطق فلسطين  ون ليمث    ،(8)

تشرين    27يوم    ،فرق في لقاء إقليميالثالث  وال يتعارض مع منحنى الشبكة. كما اجتمعت    ،بما يتناسب مع وضع البلد  ،الفريق

قام كل  كما  ،  (في عالمنا العربي   ونماذج منها  ، جتماعيةما هي الحركات اال)  م عن الحركات االجتماعية لتعل  بهدف ا  أكتوبر،   / األول

 باختيار نموذج ومناقشته. فريق 

كل   الدورية  لقاءاته  في  القيادي  الفريق  الوطنية  ،أسابيع  3استمر  الفرق  مع  إجراء    .ولقاءاتهم  وأعداد عند  الشبكة  لقدرات  مسح 

المديرة التنفيذية    ،سلمى كحالة  فانضم لنا كل من،  ةوهو فريق سوري  ، فريق جديد للشبكة  قررنا ضم    ،المنظمين/ات في مختلف الدول 

حيث سيبدأون بداية العام في حشد   ؛الوطني ةلقيادة فريق سوري "،ال تكبرونا بعدنا صغار "حملة  ةمنسق، لمؤسسة دولتي وأنس تيللو

بكة،  استمارة انتساب للش ببناء فقمنا  ،وبالتوازي مع تثبيت الفرق القيادية، قررنا التوسع وفتح باب العضوية لضم أعداد أكبر  فريقهم.



 

27 

لقاء تعريفي  بتنظيم وقام فريق األردن  أشخاص. 9حضره ، والذي للتعريف بالشبكة عن بعد للمهتمون لقاء بتنظيم وقام فريق مصر 

فقاموا   ،من المناضلين والمناضالت. بينما اعتمد فريق فلسطين على عالقاتهم الشخصية ومعرفتهم بالسياق  22حضره    ،للشبكة

والح الحمالت  لكل  مسح  بفلسطينبعمل  قياداتهوتواصلوا    ، ركات  من  عدد   للعضوية.   ضمهم ل  امع 

ل  ، نهاية هذا العامفي     ، مثل حملة تعمل في قضايا متنوعة  17يمثلون أكثر من  و   ، دول  4ة من  /اقياديً   50عضوية للشبكة  ل  سج 

وغيرها اإلعاقة  ذوي  حقوق  المعتقلين،  حقوق  األطفال،  تزويج  ضد  المقاطعة،  حركة  الالجئين،   . حقوق 

بالشراكة مع   أثر"،  "بودكاست  هي  الماضية  الشهور  في  المحطات  أهم  تجارب    ".صوت"واحدة من  لينقل  أثر  بودكاست  أطلقنا 

بية ر مفهوم القيادة التشاركية من خالل نماذج في عالمنا    ،وحمالت شعبية  ،تنظيمات مطلبي ة وعم الية ونقابية وطال  لنتعر ف على تطو 

البودكاست   مثل  اتمنصعبر    يبثالعربي.  Spotify, Castbox, Anghami, Apple podcast, SoundCloud ,:  عدة، 

 Stitcher&  Deezerالعربي  البودكاست 

 ، هي: حلقات حتى اآلن 3نشرنا وقد ا، نقوم بإنتاج ونشر حلقة شهريً  

اورنا في  هرمي، يرفع شعار "القو ة للناس". ح  وهو حراك سياسي اجتماعي، أفقي ال  ،من لبنان  "لحقي"األولى عن حراك   ●

طرح تحديات القيادة التشاركية في سياق تحكمه الطائفية السياسية واألحزاب  و   ،وهيكليته التنظيميةالحراك  فلسفة    ةالحلق

 التقليدية القائمة على تمجيد الزعماء.

ق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة محمود نواجعة  BDSالثانية عن حركة المقاطعة   ● كيف    ن:ع  من فلسطين، حيث أجابنا منس 

ست   عت دولي ا؟ وكيف حافظ أعضاؤها على تماسك هذا االمتداد بات باع البوصلة العامة للحركة بحسب    BDSتأس  وتوس 

 السياق؟

والثالثة عن إضراب نقابة المعلمين من األردن، حيث ننطلق من ذلك اإلضراب لنفهم النموذج التنظيمي للنقابة ونقف عند  ●

 مساهمة المعل مات فيها.

مستمع على    ٥٠٠على  واستمع للحلقات ما يزيد    ،متابع من مختلف دول العالم العربي  ١٦٠،٠٠٠الحلقات ألكثر من  وصلت  

والتنسيق   ،في العام الجديد سنستمر بإنتاج ونشر حلقات شهرية  .مختلف المنصات، كما قام راديو البلد ببث حلقة حركة المقاطعة

م المناضلين لما رأينا لها من دور كبير في تعل    ،الحلقات  لبث    ، المحلية في الدول العربية المختلفةاإلذاعات  مع راديو البلد وغيره من  

 والمناضالت أكثر عن التنظيم وتوسيع حمالتهم وحركاتهم. 

  احتياجات وتحديد المنسقين،  مع بلد لكل الوطني السياق مراجعة القيادية، قمنا الفرق  كل تشكيل ، وبعدنوفمبر  /الثاني تشرين في

 :  أمور  ثالثة  في  صناهاولخ    وما يليه،  2021لعام    وأهدافها  الشبكة  استراتيجية  رنا وطو  .  الشبكة  وجود  إلحاح   في  التأمل  وإعادة  ناسهم

 .األعضاء وتضامن . حماية٣ .الجماعي لعملنا وأوسع أفضل . تنظيم٢ .ات/المناضلين صمود  . تعزيز ١

 الفريق  ات /ومنسق  ، قامتشرين الثاني/ نوفمبر  18بتاريخ    عقد   والذي  ، الشبكة  من  ة/اً عضو   50جمع    الذي   العام  ختام  لقاء  وفي

  عن  أفكارهم لمشاركة لألعضاء مساحةو  ؛األهداف لتحقيق  البرامج هي وما ؛كشبكة نفهمه كيف :األهداف ثالثي بعرض القيادي

 .المقبل العام عليها  سنركز  التي المواضيع على وتصويتهم ،األهداف من هدف كل

 

https://open.spotify.com/show/5sz1Ok1RuTM5vel5FoZpBu?si=iBejqaU2TYKDBJbv86fqig
https://castbox.fm/channel/id3425165
https://play.anghami.com/artist/7991354
https://podcasts.apple.com/jo/podcast/%D8%A3%D8%AB-%D8%B1-athar/id1535527462
https://soundcloud.com/atharpodcast/sets/athar
https://www.stitcher.com/podcast/athar
https://deezer.com/show/1859042
https://ar-podcast.com/athar
https://ar-podcast.com/athar
https://ar-podcast.com/athar
https://ar-podcast.com/athar
https://ar-podcast.com/athar
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  لبنان، العراق، دول : مثل ، العربي العالم  دول باقي  يجمع جديد  فريق تأسيس  وهو ،إضافي بنيوي  عبتوس   ، سنقوم المقبل العام في

السودان   المغرب اليمن،  ين  لجان  بإضافة   سنقوم  كما  .ليبيا  ،العربي،  مختص   لجنة)  أنفسهم  األعضاء  من  الشبكة  لبنية   من 

ضمن   الموجودة  المجتمعية  والمبادرات  والحراكات  الحمالت  مختلف  لدعم (  ات/فنانين  حقوقيين، لجنة  /محامين   ات، لجنة/إعالميين

  لحشد   داخلي  بروتوكولو للشبكة،    اإلعالمي   للتداول  بوثيقة  للخروج   األعضاء  حماية   ملف  على   للعمل   لجنة  إلى  باإلضافة.  الشبكة

في    ة/عضو  100إلى    للوصول  ونسعى.  لألعضاء  الحماية  لتدريبات   وتصميم  دولية  حقوقية  مؤسسات   مع  تشبيكو األعضاء،  

 .  وأفضل أوسع تنظيم وتحقيق الصمود لتعزيز  الشبكة تكتيكات في  نستمر س   ، كما2021 سبتمبر   /أيلول نهايةحتى  الشبكة

 

 كورونا  جائحة  خالل مساندة

 

  على   تحديات   الجائحة   فرضت   .المجتمعية  والمشاركة  القيادة  بممارسة  يتعلق  فيما   وخاصة  ،كورونا   جائحة  أثناء  المواطنة  حس    تنامى

 ات/والقياديين  للمجتمع  التنظيمية  القدرة  تدعيم  على   " أهل"  عزمت  لذا   ؛الناس  قوة  لبناء  الفرص  بعض  له   أتاحت  كما  ،المجتمعي  التنظيم

  . لتنفيذ هذا الهدف، الجائحة   زوال   بعد  حتى   ،القدرة  هذه  على  والحفاظ  الجائحة  تحديات  مواجهة  في   لمساعدتهم  كذلك و   ،والحمالت

 . كفينا تل كفينا مؤسسة الذي دعمتهو  ،"مساندة" بمشروع انطلقنا 2020 يونيو /حزيران شهر في  ولذلك

  الجائحة   ظل  في  المشروع  انطلق  تحقيقها، حيثإلى    يسعى  التي  األهداف  ومن  ،فيه  انطلق  الذي  التوقيت  من  أهميته المشروع  يستمد

متزامن،   غير   أو  متزامن  سواء ،(أونالين) بعد  عن  للحمالت  تمكين  إلى  فسعى  ،تعطيلها  أو  الحمالت  بتوقف  تهديدات  من  تحمله  وما

  على   يركز   ، كماالقرار   وصنع  واالجتماعي  السياسي  التغيير   عمليات  في  للمواطنين  المنظمة  المشاركة  زيادة  المشروع  ويستهدف

  والمشاريع   الحمالت  رعاية  مقدمتها  في  ،التفصيلية  األهداف  من  اعددً   ذلك  والقيادة، يشمل   الجماعي  والعمل  المواطنة  في   المرأة   مشاركة

 بعد  استدامتها  في  للمساعدة  بالفعل  القائمة  األعمال  دعم  إلى  الجائحة، باإلضافة  انتشار   يفرضها  التي  التحديات  لمواجهة  القائمة

 أزمة  بعد  اإلستراتيجية  أدوارهم  في  والتدقيق  المشتركة  بالقيادة  وتوعيتهم  المجتمعيين  ات/القياديين  مهارات  تنمية  الجائحة، وأيضا  زوال

 . والحمالت الفرق  بناء مهارات وكذلك ،كورونا

  ومستجداته   المجتمعي  التنظيم  عن(  Webinars)  الشبكية  الندوات  :أولها  ،أدارها مصطفى منير   مختلفة  أنشطة   المشروع  تضمن

 ة/امجتمعيً   ة/اقياديً   ٢٥٠من    أكثر ها  حضر   ،اثنان  وعددها  ،مفتوحة  ويبينارات  إلى  تنقسم  ،خمسة  كورونا، وعددها  جائحة   ظل  في

  الوطن   من   ة/امجتمعيً   ة/امنظمً   ٣٠من    أكثر  ويبنار   كل   في  حضر  ،ثالثة  وعددها  ،مغلقة  العربية، وويبينارات  الدول   مختلف  من

 ،حمالت  لثمانية  وقيادية  اقياديً   ٤٦ها  أيام، حضر   ستة  المجتمعي، واستمرت  التنظيم  عن  خاصة  تدريبية  عمل  ورشة  :وثانيها  ؛العربي

 :ورابعها  ؛المختلفة  التحديات  مواجهة  من  التمكينه  للحمالت  قيادية  فرق   لعشرة  تمكينية  ساعات  :وثالثها   ة؛وسوري  واألردن  فلسطين  من

  ليستخدمها   االجتماعي  التباعد  احتياطات  تراعي  التي  المجتمعي  التنظيم  تكتيكات  ببعض  للتعريف  بحثي   مشروع  عن  عبارة

 .  العربي  الوطن في ات/المجتمعيين ات/المنظمين

  تم  ،العام  هذا  بالفعل  منها   ٧أنتجنا    ؛ إذعن التنظيم المجتمعي التي    إعالمية  منتجات  إصدار   عن  عبارة  فهو  األخير   النشاط  وأما

كانتالعربي  العالم  في  والناشطين  والقادة  شركائنا  مع  نشرها التنظيم  حول  ،  وإنشاء  مقابل  القيادة،   ، فعال  عمل  فريق  التحشيد، 
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  سيتم  المقبل العام  في. المجتمعي التنظيم وماهية ،التعاونية والقوة الضاغطة والقوة ، الحملة ومنحنى  ،المجتمعي التنظيم وممارسات 

  للقوة، وبنية   وجوه  ٣المنزلية، و    ، واللقاءات١:١القيادة، ومقابالت    : مثل  مختلفة،  موضوعات  حول  متحركة  فيديو  مقاطع  ٨إنتاج  

 . ويتوقعالعامة والرواية ،القضية أهل ،الجيد التكتيك  معايير  عن رافيكسغنفو إإلى  اإلضافةب .النجاح ، وتعريفC’s  4 الثلج، و كرة

  وقادة   وشركائنا  ،المختلفة  الدورات  من  خريجينا  بمساعدة  ،المنتجات  هذه  نشر   إن.  فبراير شباط/    شهر   نهاية  بحلول  منها  االنتهاء

 .بأسره العربي العالم في والناشطين القادة إلى الوصول من يمكنناوف س ،الحمالت
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 وأدوات  وأدلة  أبحاث 

 

 : يلي بما فقمنا. المعرفة وتوثيق  المعرفة عن  البحث علينا توجب العمل هذا كل مع

 نسرين العلمي.   من إعداد ،العربية واإلنكليزية باللغتين "،المعلم مع مق  " حملة في التمكين عن الحالة دراسة .1

   ".المعلم مع مق  " حملة مع  بالشراكة ،ضحى بوأ رهف إعداد، من للعضوات "المعلم مع مق  " دليل .2

 بإعداد ريم مناع ومشاركة مجموعة كتاب من فريق أهل.   ،والفريق القيادة دليل .3

   . الشعيبي زيد ، من إعداد العالم  من  نماذج خمسة :والتنظيمات الحراكات في كمةالحو  عن بحث .4

 . الشعيبي زيد  ، من إعدادحياءاأل لجان  تنظيم عن بحث .5

 
 

  ، عربية  حركة  وأ  حملة  قيادي، من  وأ  قيادية  مع  حلقة  كل.  "صوت"  شركة  من  هنعد    والذي  "،أثر "  بودكاست  كان  نشرنا  ما  أجمل  ومن

 :  اآلن لغاية حلقات  ثالث نشرنا. وقيادتهم تنظيمهم ا وعبر عندروسً  نانيشاركو 

 .التنظيمية بينيتهم على وتركز   ،لبنان من "حقيل" حراك عن  األولى -

 . بوصلتهم على  وحفاظهم توسعهم آلية على وتركز  ،BDS الصهيوني الكيان مقاطعة حراك عن الثانية -

 . لقواعدهم تنظيمهم وكيفية األردنيين المعلمين نقابة عن الثالثة -

 podcast.com/athar-http://ar االشتراك الرابط، الرجاء هذا على "أثر " بودكاست متابعة باإلمكان

 

  باقي   ننشر   وسوف  ،جميلة  منتجات  ٤المجتمعي، ونشرنا    التنظيم  وممارسات  مفاهيم  تترجم  مرئية  بصرية  مواد  بتطوير   بدأناكما  

 . المقبل العام مطلع في المجموعة

 

 من  خالقة  تكتيكات  عن  يبحث  لمن  "أهل"  مكتب  في  موجودة  وهي  ،العربية  باللغة  الجميل  النضال  لعبة  ترجمنا!  األلعاب  وتبقى

 .  العالم
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 وضعنا المالي 
 

 .  أمريكي دوالر  ألف ٣٨٠ميزانيتنا  كانت ٢٠١٩عام  في

 .  أمريكي  دوالر  ألف ٥١٠ميزانيتنا  أصبحت ٢٠٢٠عام   وفي
 

  ما   ويأتي.  تعلمية  كمنح  أخرى   جهات   عنهم  دفعتها  أو  ،معنا  سجلوا  طالب  دفعها  دراسية  رسوم  من  "أهل"  دخل   ٪ من١٣.٣يأتي  

  من  ،٪٦١.٤أي  ،تبقى ما ويأتي. ومؤسسات وحركات لحمالت محددة خدمات فيها منقد   عقود  من "أهل" دخل  ٪ من٢٥.٣يقارب 

 .مختلفة مؤسسات مع األمد طويلة شراكة عقود

 

  في   مهمة  خطوات   كفينا، أخذنا   تل  وكفينا  المفتوح  المجتمع  منظمة  من   العام، وبدعم  من   األخير  الربعخالل   أننا  بالذكر   الجدير   ومن

  . المقبل العام منتصف في الخطوات هذه ننهي أن  وخطتنا ،البشرية والموارد المشتريات وأنظمة المالية أنظمتنا تطوير 

 
 

٢٠٢٠في  التمويل مصادر  
 

 :اأيًض  العام لهذا معنا استمروا الذينو  خالل األعوام الماضية، بشركائنا قائمة أدناه

● Afaq آفاق  

● Dawlati دولتي   

● German Society for International Cooperation - GIZ  
● Harvard Kennedy School  
● International Education Institute-IIE 
● International Labour Organization -ILO 
● Kvinna till Kvinna  
● Open Society Foundations - OSF 

● Sadaqa صداقة    

● Save the Children - Regional Office 

● Women Now اآلن النساء   

 
 

  :معنا استمرارهم ونتوقع ،فقط العام هذا المشوار  معنا بدأوا وبعضهم

● Kvinfo  
● German Society for International Cooperation GIZ 
● The Swedish Institute 
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