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 تمهيد

إن تمكيــن الحمــات والتنظيمــات المجتمعيــة مســؤولّية شــّيقة ومليئــة بالتعلـّـم، وأثرهــا اإليجــايب ال يقتصــر 
علــى العــودة بالفائــدة علــى الحمــات وقيادييهــا، بــل أيًضــا يف تطّورنــا – نحــن الممكّنــات - الشــخصي 
والفكــري والمهــارايت. نكتــب هــذه الماحظــات بالتزامــن مــع خطــوة مؤسســة »أهــل« إىل ســنتها الحاديــة 
عشرة، باعتبارها مؤسسًة تمكّن السعاة إىل التغيير يف تنظيم قّوتهم لتحقيق العدالة والكرامة والحريّة. 

علــى مــّر الســنوات العشــر الماضيــة، رافقنــا يف »أهــل« نحــو عشــرين حملــة تنظيميــة، وبالرغــم مــن هــذه 
التجربــة، فإننــا نؤمــن أنــه ال يمكــن، وال يصــّح، أن نضــع للتمكيــن وصفــات إرشــاديّة؛ إذ إن واقــع الســعي 
إىل التغييــر والطريــق إليــه غامًضــا يف الغالــب، لــكل حملــة معطياتهــا، ولــكل ممكّنــة شــخصّيتها، مــا يجعــل 
رحلــة مرافقــة كل حملــة رحلــة خاّصــة وفريــدة. مــن هنــا، لمســنا أهمّيــة تدويــن مــا حصدنــاه مــن دروس 
تعلّميــة واســتنتاجات خــال الســنوات العشــر يف العمــل مــع الحمــات العشــرين يف هــذه الماحظــات، 
لعلـّـه يســاهم يف إزالــة بعــض الُلبــس عــن رحلــة مرافقــة الحمــات، للمســاهمة يف تعزيــز شــعور أنكــّن لســتّن 

وحيــدات يف عالــم التمكيــن.

مــا ســتقرؤونه هنــا ليــس فكــًرا فلســفًيا، بــل حصيلــة أســئلة وتقييمــات كنــُت ونســرين حــاج أحمــد، وميــس 
العرقسوســي وروان الزيــن ومارشــل غانــز جــزًءا أساســًيا منهــا، وبعــض مــن هــذه الماحظــات كانــت أفــكاًرا 
مدّونــة يف الكتابــات التأمليــة الداخليــة التــي نتبادلهــا يف فريــق ممكّنــات أهــل. واألجمــل مــن هــذا كلــه أّن 
مــا يوجــد يف هــذه الورقــات مجبــوٌل بأفــكار وتقييمــات القيادييــن والقياديــات مــن الحمــات التــي رافقناهــا، 
ــات، كمــا  ومعجــون بمشــاهد للحظــات مفصليــة، بعضهــا مريــح وبعضهــا مضنــي، عشــناها نحــن الممكّن

عاشــها قياديــو وقياديــات الحمــات.

وأخيــًرا، أشــارككّن تعلّمــي األهــم يف دوري كممكّنــَة حمــات، وهــو أنـّـه ال يمكــن أن ندخــل يف عاقــة مرافقــة 
تمكينيــة لحملــة، دون أن نمــر تمكينيــاً نحــن أيًضــا يف جوانــب عديــدة. رحلــة التمكيــن ســخّية، تشــبه رحلــة 
تذهبين فيها مع طرف وتعودان كاكما أنضج وأغنى. يف كثير من لحظات تمكين قياديات يف الحمات، 
كتشــفُت أن خــويف أو تــرّددي  يشــابه خــوف وتــرّدد إحــدى القياديّــات، فأعــود مــن الجلســة التمكينيــة  ا
بأفــكار غنّيــة، وأحيانـًـا أخــرى بخــوف أو إحبــاط مــن واقــع أوطاننــا الصعــب والتحديــات التــي تلقيهــا أوطاننــا 
يف وجــوه أملنــا، ولكــن دائًمــا وجــدت يف مؤسســة »أهــل« مــن يمكّننــي ويجــدل معــي فكــرة أو ســؤال. 
كتشــفت أّن رحــات المرافقــة للحمــات هــي يف جوهرهــا تمكيــٌن ألربعــة أطــراف  ومــع كل هــذه الجــوالت، ا
يف آن واحــد؛ يل شــخصًيا باعتبــاري ممكّنــة، ولـــ »أهــل« باعتبارهــا مؤسســة، ولمنســّقة الحملــة، ولفريقهــا 

القيــادي.
نتمّنــى أواًل أن تســتمتعن بدوركــّن كممكّّنــات، وثانًيــا أن تجــدن يف هــذه الورقــات رفيًقــا حًيــا ومتجــددًّا. 
ونحــُن بانتظــار أن تســاهمن مــع الوقــت يف إغنــاء هــذه الماحظــات بتجاركــّن التمكينيــة لحمــات التغييــر. 

بالتوفيق 
ريم مّناع

 المحتويات

صفحة ٤ الفصل األول     
محّطات تمّر بها حمالت التنظيم المجتمعي:

تمــّر الحمــات بمحّطــات مهمــة يف مســار تطّورهــا باعتبارهــا محطــات تنظيــم مجتمعــي. مــا هــي هــذه 
المحّطــات، ومــاذا نتوّقــع مــن إنجــازات وتحديــات كّل محطــة؟

صفحة 12 الفصل الثاين     
مبادئ التمكين: 

مــا هــي بوصلتنــا نحــن الممكّنــات، ســواء يف مــا يتعلّــق بعاقتنــا مــع المنســق/ة، أو أعضــاء الحملــة التــي 
نرافقهــا، أو عندمــا نمــّر بتحديّــات ولحظــات مفصليــة أثنــاء مرافقتنــا للحملــة.

صفحة 1٧ الفصل الثالث     
شخصّية الممكّنة:

ما هي الركائز األساسية يف شخصيتك باعتبارك ممكّنة حمات؟

صفحة 21 الفصل الرابع     
أدوات وطرق التمكين:

كيــف نمكـّـن؟ مــا هــي اآلليــات التــي نلجــأ إليهــا لنضمــن تمكيــن المنّســقين والمنســقات يف الحمــات التــي 
نرافقها؟

صفحة 2٦ الفصل الخامس      
تقييم واختيار الممكّنة:

أسئلة لإلجابة عنها بهدف اختبار وتقييم قدراتك التمكينية.
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وتيــرة  يســتدعي  الــذي  ســياقها  حملــة  ولــكل  مختلفــة،  بمحطــات  الحمــات  تّمــر 
عمــل مختلفــة. ومــع هــذا، نشــعر أنّــه مــن المهــم أن نقــّدم وصًفــا للمحّطــات التــي 
التــي  المحطــات  تخّيــل  علــى  الممكّنــة  بهــدف مســاعدة  الحمــات،  أغلــب  بهــا  تمــّر 
تمــّر بهــا الحمــات ومعطيــات كل محّطــة وتحدياتهــا المتوّقعــة، ألن تنــّوع المحّطــات 
كنــا لنــوع التمكيــن واإللحــاح أو االصــرار  الــذي  واحتياجاتهــا وتوقّعاتهــا يؤثــر كثيــًرا يف إدرا
يجــب أن نقدّمــه، فمتــى ندفــع تمكينًيــا باتجــاه مخرجــات عينيــة، ومتــى نتــأنّ يف ذلــك؟ 
وهــل طريقتنــا بالتمكيــن تدفــع الحملــة إىل الخــروج بمخرجــات غيــر واقعيــة يف المحطــة 
التــي تمــّر بهــا، أم العكــس، أن تأنينــا يســاهم يف بــطء وتيــرة الحملــة وخســرانها لفــرص 

تنظيميــة جوهريّــة؟ 

ماحظــة: هنالــك حمــات يكــون هدفهــا مرتبًطــا بتواريــخ أو أحــداث خارجيــة - مثــًا، 
قــد يكــون مرتبًطــا بتاريــخ تصويــت مجلــس النــواب علــى مــادة قانونيــة، أو مرتبًطــا 
بتاريــخ عــودة الطــاب للمــدارس – وهــي حمــات لهــا وتيــرة عمــل ســريعة، إذ قــد تمــّر 
الحملــة بجميــع المحّطــات المذكــورة تالًيــا، أو أغلبهــا، خــال فتــرة شــهرين أو ثاثــة، 
وهنالــك حمــات أخــرى هدفهــا غيــر مرتبــط بعوامــل خارجيــة، وعليــه فيكــون األمــر 
محكوًمــا بــأن تحــدد تواريخهــا الخاصــة لتحقيــق الهــدف، وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذا 
النــوع مــن الحمــات ســيمّر بالمحطــات التاليــة خــال فتــرة أطــول. مــا نــوّد اإلشــارة إليــه 
هنــا أّن أهميــة المحطــات اآليت ذكرهــا تكمــن يف توظيــف الوعــي بمخرجــات معّينــة 
مهمــة للحملــة المعنيــة، وليــس الهــدف تقديــم وصفــة أو مســارٍ محــدد لجميــع حمــات 

التغييــر.

محطــة التشــكيل: وتعنــي تشــكيل فريــق النــواة، وهويـّـة الحملــة، واســتراتيجيتها . 	
وهيكليتهــا، وخــوض البحــث المعّمــق يف وضــع القضيــة وجوهــر المشــكلة. 

محطــة الميــدان أو العمــل االســتراتيجي علــى األرض: وتعنــي تفعيــل الحملــة . 	
ألهــل القضيــة علــى األرض لضمــان تكتيــكات اســتراتيجية وعمــل منّظــم.

فــرق . 	 يف  الحملــة  بنيــة  توســيع  وتعنــي  المنّظــم:  واالنتشــار  التوّســع  محطــة 
جديــدة. تنظيميــة 

محّطــة تقييــم/ تعّلــم وتخطيــط: وتعنــي تقييــم عمــل الحملــة واحتفــال الحملــة . 	
بالنجاحــات، وقــرارات الحملــة يف حــال اإلخفاقــات.

الفصل األّول:
محّطات تمر بها حمالت التنظيم المجتمعّي 
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 أوالً: محّطة التشكيل

هــي المحطــة التــي يجتمــع فيهــا بضعــة أشــخاص مــن أهــل القضيــة، ويقــررون البــدء 
بعمــل منّظــم علــى األرض ُيحــدث تغييــًرا إيجابًيــا يف قضيتهــم، ويحقــق مســعاهم. 
هــذه المحطــة تشــكيل أساســيات التنظيــم، وهــي بمنزلــة األعمــدة األساســية لبنــاء 

ســيأيت يف المســتقبل، والتــي مــن غيرهــا ال وجــود للبنــاء وتفاصيلــه. 
أعمدة هذه المحطة هي: 

القيادييــن مــن  	 قــد يكــون عــدد  النــواة القيــادي )الفريــق المؤســس(:  فريــق 
أهــل القضيــة المهتميــن بتشــكيل الحملــة اثنيــن أو ثاثــة، ولكــن مــن الضــروري 
أن تطلبــي منهــم باعتبــارك الممكّنــة أن يكملــوا الفريــق، فيحشــدوا قيادييــن/
ات آخريــن، ليصبــح عــدد فريــق النــواة بيــن ســبعة وتســعة قيادييــن. التنظيــم 
البــدء  الممكــن  غيــر  مــن  وعليــه،  القياديــة،  تشــاركية  علــى  قائــم  المجتمعــي 
أو ثاثــة، فاألســاس  الحملــة وبنيتهــا بوجــود شــخصين  باســتراتيجية  بالتفكيــر 

األول هــو الفريــق. 

البحــث وفهــم واقــع القضيــة: مــن الضــروري قيــام فريق النــواة بالبحث والتعّمق  	
يف فهــم معطيــات قضيتهــم، واألســباب الجوهريــة وراء المشــكلة، وفهــم مواطــن 
قــوة وضعــف صاحــب القضّيــة والاعبيــن األساســيين فيهــا، ألن وضــوح هــذه 
األمــور يعنــي أن يتمكــّن الفريــق مــن وضــع اســتراتيجيته للتغييــر يف القضيــة 

بطريقــة واعيــة وواقعيــة. 

اســتراتيجية الحملــة: يف هــذه المحطــة يبنــي فريــق النــواة مكّونــات اســتراتيجية  	
كذلــك  والهــدف،  القضيــة  أهــل  وتحديــد  المشــكل  وتحليــل  رؤيــا  مــن  حملتــه، 
فرضيــات التغييــر والتكتيــكات والمنحنــى الزمنــي. وحتــى يتمكّــن مــن الخــروج 
بمكّونــات االســتراتيجية، غالًبــا نحتــاج – نحــن الممكّنــات - أن نطلــب مــن الفريــق 
محاًطــا  الفريــق  كان  كلّمــا  ألنــه  المشــكلة،  وواقــع  حقائــق  عــن  ببحــث  القيــام 
بمعطيــات قضيتــه وأســباب وجودهــا وتأّمــل فيهــا باعتبارهــا مشــكلة، أصبــح 

التفكيــر االســتراتيجي لتجــاوز المشــكلة واقعًيــا ومنطقًيــا وقابــًا للتحقيــق. 

كينونــة الفريــق وقيمــه: مــا هــي القيمــة المشــتركة التــي تجمــع أعضــاء فريــق  	
النــواة مًعــا؟ مــا هــي قصصهــم مــع القيــادة يف ظــّل الغمــوض يف قضيتهــم؟ ومــا 
هــي أعــراف العمــل التــي يــوّدون أن تحكــم عملهــم التشــاركّي الجماعي ليضمنوا 
ديناميكيــة عمــل تســاهم يف تحقيــق االســتراتيجية التــي خرجــوا بهــا. ومــا هــي 

األدوار القياديــة يف تنظيمهــم، وكيــف يتقاســمونها بمســؤولية وتشــاركية؟ 

هويـّـة الفريــق: يف هــذه المحطــة يأخــذ الفريــق المؤســس قــرارات بخصــوص اســم  	
كيــف  أنفســهم وتنظيمهــم،  عــن  يعرّفــون  البصريــة، وكيــف  تنظيمهــم، هويتــه 

يجيبــون عــن األســئلة الشــائعة للنــاس واإلعــام بخصــوص القضيــة والحملــة. 

النقــاط الثــالث اآلتيــة هــي أمــور قــد تحــدث خــالل المرحلــة األوىل، وقــد ال تحــدث. 
نذكرهــا هنــا ألهميتهــا وأثرهــا اإليجــايب يف الحمــالت عنــد حدوثهــا: 

بنيــة وهيكليــة الِفــَرق التوســعية: هنــا أيًضــا يّتخــذ فريــق النــواة قــرارات علــى  	
شــكل هيكليــة حملتهــم التــي تحقــق االســتراتيجية التــي خرجــوا بــه: مــا هــو عــدد 
الفــرق التــي يجــب أن تنتــج عــن فريــق النــواة، وعلــى أي أســاس )جغــرايف أو 
كبــر عــدد ممكــن مــن أهــل  تخصصــي(؟ ومــا هــي الفــرق التــي تتوّســع لتضــم أ

القضيــة وتفّعلهــم يف قيــادة تكتيــكات الحملــة؟

ماحظــة: بعــض الفــرق ال تصــل يف هــذه المرحلــة لمخــرج واضــح بخصــوص البنيــة، 
وهــو ليــس مشــكلة كبيــرة، ألّن التوّســع يف التفكيــر يف هــذا الشــأن ممكــن أن يحــدث يف 

المراحــل الاحقــة. 

واقعيــة  	 باختبــار  القيــام  يفضلــون  الحمــات  بعــض  يف  التكتيــكات:  تجربــة 
التكتيــكات األساســية التــي خرجــوا بهــا يف مرحلــة التشــكيل علــى أرض الواقــع، 
قبــل أن يقومــوا بإطــاق الحملــة، فيقّيمــون التجربــة، وبهــذا يثبتــون مخرجــات 

لإلطــاق.  ويســتعدون  الســابقة،  المرحلــة 

اإلطــالق: يف الكثيــر مــن الحمــات يتــم تتويــج هــذه المرحلــة ليشــعر الفريــق أنــه  	
أنهــى مرحلــة التشــكيل، وذلــك مــن خــال عقــد فعاليــة إلطــاق الحملــة. قــد ُتطلــق 
الحملــة بشــكل رســمي إعامًيــا وعلنًيــا، أو قــد تطلــق بيــن مجتمــع الحملــة وأهلها. 
الحملــة أقــدر علــى اتخــاذ القــرار األنســب، ولكــن تكمــن أهميــة هــذه المرحلــة يف 
شــعور فريــق النــواة أنــه أصبــح مســؤواًل أمــام آخريــن، وأنه اختتــم مرحلة التخطيط 
والتفكيــر، وال بــد أن ينــزل إىل األرض، ألننــا نعلــم ونعــي أن المرحلــة األوىل مهمــا 
طالت قد ال تعني شــيًئا إن لم نتشــجع لتجربة ما فكّرنا فيه، ونعلم أن الفعالية 

علــى األرض هــي الجــواب الوحيــد الحاســم لمــدى مائمــة خططنــا أو عدمــه. 
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ــا،  الجميــل باإلطــاق أّن فيــه يجــّرب فريــق النــواة ألول مــرة روايــة قصتهــم العامــة علًن
بــون التعريــف عــن حملتهــم باســمها واســتراتيجيتها، ويختبــرون موقــف اإلجابــة  ويجّر
عــن األســئلة الشــائعة عــن القضيــة وعــن الحملــة وهويتهــا. وفيهــا ســيختبرون رغبــة 
أهــل القضيــة يف االنضمــام إليهــم، ســواء للفــرق أو لعمــل محــّدد. هــي قّمــة مليئــة 

بالطاقــة والشــعور بالفخــر واالنتمــاء للقضيــة وللفريــق. 

زمــن هــذه المحّطــة والمخــرج الملمــوس فيهــا: المكونـّـات األساســية لمرحلــة التشــكيل 
كثــر، وتخــرج يف منتــج نســّميه وثيقــة الحملــة، وهــي  تســتغرق شــهًرا أو شــهرين ليــس أ
عبــارة عــن عــدد معّيــن مــن الصفحــات، ُتــدّون فيــه مخرجــات فريــق النــواة بــكل مــا 
ذكــر ســابًقا، ويقــوم الفريــق بكتابتهــا، بينمــا نقــوم نحــن الممكّنــات بتمكيــن الفريــق مــن 
الخــروج بهــذه المكّونــات مــن خــال ورشــات عمــل، وتمكيــن أحــد أعضــاء فريــق النــواة 

مــن كتابــة الوثيقــة لتصبــح المرجــع الموثّــق األساســي للحملــة.

ثانياً: محّطة الميدان أو العمل االستراتيجي على األرض

الحقيقــي وتفعيــل  التصــرّف  الحملــة وقّوتهــا، وفيهــا يكــون زخــم  هــذه محطــة زهــو 
التكتيــكات واألنشــطة علــى أرض الواقــع. فيهــا قــد يكتشــف القياديــون يف الحملــة 
ضعًفــا مــا يف اســتراتيجيتهم، أو فرًصــا سياســية مهمــة لاقتنــاص، لــم تكــن موجــودة. 
وبهذه المرحلة تبدأ الحملة بالشــعور بأثر ما لتكتيكاتها على األرض، وتصبح معروفة 

ووجهــة لآلخريــن المهتميــن بالقضيــة أو الاعبيــن األساســين فيهــا.
زمــن هــذه المحّطــة والمخــرج الملمــوس فيهــا: يصعــب هنــا تحديــد الزمــن أو الفتــرة، 
ولكــن المخرجــات الملموســة يف هــذه المرحلــة تتمّثــل يف تحقيــق نجاحــات يف قمــم 
الحملــة، وتســجيل أعــداد يف ســجل النجــاح، وازديــاد عــدد القياديــن المنضميــن لفــرق، 
باإلضافــة إىل أعــداد النــاس الذيــن تــم تفعيلهــم يف تكتيــكات الحملــة أو إحداهــا. وعليــه، 
هــذه المرحلــة تطــول بنــاء علــى منحنــى الحملــة، وبنــاء علــى انتقــال المنظميــن مــن 
قمــة إىل أخــرى. ولكــن المهــم جــًدا فيهــا هــو عــدم بقــاء المنظميــن أســرى لقّمــة معينــة 
لفتــرة طويلــة، بحيــث تصبــح فتــرات نزولهــم إىل األرض وتحقيقهــم للقمــم متباعــدة 

جــًدا، ألن حــدوث هــذا يعنــي فقــدان الحملــة للشــعور بالحافزيــة واالصــرار. 
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ثالثاً: محّطة الحشد والتوّسع

خالهــا يتــم بنــاء عاقــات وحشــد أشــخاص وأعضــاء لفــرق الحملــة التوســعية )مــا 
بعــد فريــق النــواة(، والتــي اتفــق فريــق النــواة علــى تشــكيلها بنــاء علــى اســتراتيجية 
كثــر. الفــوج األول هــو الفــرق  الحملــة. هنالــك حمــات تتوســع لفــوج أول وثــاين وثالــث وأ
التوســعية التــي نتجــت مباشــرة عــن فريــق النــواة، والفــوج الثــاين هــو الفــرق التوســعية 
هــذه  تعــّد  ولهــذا،  وهكــذا.  األول(  )الفــوج  األوىل  التوســعية  الفريــق  حشــدتها  التــي 
كثــر مــن مــرة خــال مســيرتها، ولكــن  المحطــة مــن المحطــات التــي تمــّر بهــا الحملــة أ
مــن أهــم المــرات التــي ال بــد للحملــة أن تمــّر فيهــا بمحطــة التوّســع هــي يف بدايتهــا، 
بحيــث ال تبــدأ الحملــة وتنتهــي وهــي لــم تقــم بحشــد الفــوج األّول، ولــم تفّعــل الفــوج 
األول مــن الفــرق التوســعية يف قيــادة التكتيــكات علــى األرض. أغلــب الحمــات تمــّر 
بهــذه المحطــة بــأول مــرّة، ليــس بعــد مــرور الشــهر الرابــع علــى بــدء الحملــة وتشــكيلها. 

تركيــز الممكّنــة يف هــذه المحّطــة يكــون علــى تعليــم مهــارة بنــاء العاقــات والحشــد 1:1، 
وتمكيــن خّطــة منظمــة لمرحلــة الحشــد ولتتبــع مخرجاتهــا بوعــي ودّقــة. 

تتويــج هــذه المرحلــة يف الحمــات يكــون بعقــد لقــاء ترحيــب بمــن ُحشــدوا حديًثــا يف 
فرقهــم، وتعريفهــم علــى فريــق النــواة كامــًا، وعلــى اســتراتيجية وخطــة وبنيــة الحملــة.

ماحظــة: الكثيــر مــن الحمــات تمــّر بهــذه المحطــة بعــد انتهــاء المحطــة األوىل مباشــرة، 
وقبل المحطة الثانية )النزول لألرض( والبعض اآلخر يختار أن يجرب النزول لألرض 
التوســع. يف كل األحــوال، المرحلتــان  القيــام بحشــد فــرق  التكتيــكات قبــل  واختبــار 
الثانيــة والثالثــة متداخلتــان بشــكل كبيــر ويحصــان بتكــرار متعــّدد يف حيــاة الحمــات. 
زمــن هــذه المرحلــة والمخــرج الملمــوس فيهــا: تســتغرق مرحلــة الحشــد عندمــا تتــم 
للفــوج األول تقريًبــا شــهًرا ونصــف، منــذ بــدء تعلّــم مهــارة بنــاء العاقــات ووضــع خطــة 

الحشــد وفلتــرة النتائــج، عقــد قّمــة تضــم القيادييــن الجــدد يف فــرق التوســع.
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  رابًعا: محّطة التقييم والتعّلم

ال تــأيت هــذه المحطــة بتراتبيــة بعــد محطــة معينــة بعينهــا، وإنمــا بالحقيقــة هــي محّطــة 
كثــر مــن مــرّة خــال عمرهــا ومرورهــا بالمحّطــات األخــرى،  مهمــة تمــّر فيهــا الحملــة أ

وخاصــة بعــد كل قّمــة يف المنحنــى، 
وهــي عبــارة عــن اجتماعــات تقييــم وتأّمــل لعمــل أو نشــاط أو تكتيــك مــا، وقــد يحتــاج 
الفريــق لتقييــم وتأمــل ثقافــة عملــه، وليــس فقــط اســتراتيجيته. الكثيــر مــن الحمــات 
تتخــذ قــرارات تشــاركية جوهريــة يف هــذه اللقــاءات، قــد تكــون قــرارات يف شــأن تغييــر 
معّيــن باالســتراتيجية، أو إضافــة مــا لألعــراف... إلــخ. يتركــز النقــاش يف لقــاءات التقييــم 
والتعلّــم علــى الوعــي للممارســات الجيــدة، وربمــا الوعــي للنجاحــات المحصــودة مــن 
العمــل يف الميــدان، والممارســات التــي تحتــاج إىل تحســين، وخاصــة الــدروس التــي 

يجــب أن تكــون الــزاد والــزّواد للمنّظميــن أثنــاء قيادتهــم لحملتهــم. 

عنــد وصــول الحملــة إىل قمتهــا األخيــرة، ال بــد أن تقــف عنــد هــذه المحّطــة بتفكــر أوســع، 
وتعطيهــا وقًتــا جيــًدا، بحيــث تنظــر بتفكّــر عميــق لمشــوار الحملــة، وتقّيــم التجربــة 
وتحصــد نتائجهــا، ويف النهايــة تأخــذ قــراًرا نحــو الشــكل الجديــد الــذي تــوّد متابعة نضالها 

الفصل الثاين:فيــه، أو ربمــا اختتامــه.
مبادئ التمكين 
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 أواًل: بما يتعّلق بالعالقة بين الممكّنة وأهل القضية الذين
يقودون الحملة

صــوت القضّيــة: ال أؤدي دوًرا يف تمثيــل الحملــة وأهلهــا يف المنابــر أو المســاحات . 	
اإلعاميــة، أو المؤتمــرات الحقوقّيــة/ االجتماعيــة/ السياســية. دائًمــا أوّجــه مــن 
دعــاين للحديــث عــن الحملــة إىل أهــل القضيــة والقيــادة، وإن دعــت الحاجــة يف 
لتمثيــل  دعــاك  الــذي  الطــارئ  بالظــرف  الحملــة  إعــام  يجــب  محــّددة  ظــروف 
الحملــة، ويجــب ربــط الحملــة بالجهــة التــي مّثلــت الحملــة فيهــا. واألفضــل أال 

يحــدث ذلــك.

القيــادة واضحــة: عاقتــي األساســّية مــع منّســق/ ة الحملــة، وليــس مــع كل . 	
الفريــق القيــادي. مــن المهــم جــًدا وضــوح دوري للفريــق القيــادي، ألنــه إذا لــم 
يتوّضــح دوري وعاقتــي مــع الحملــة، فهنــاك احتماليــة كبيــرة ألن يشــعر الفريــق 
عنــد  القيــادة  أن  واضًحــا  يكــون  بحيــث  المنســقة،  ودور  دوري  بيــن  بتشــّتت 
ــة لهــا. ال أدع الفريــق ينتظــر رأيي بتصرفاتهــم وقراراتهــم، أو  ــا ممكّن المنســقة، وأن

ينتظــر حضــوري لاجتمــاع. 

تمكيــن القيــادة: أنــا أمكّــن منســق/ ة الحملــة لتقــوم المنســقة بدورهــا بتمكيــن . 	
قياديــات الفريــق بالمســتقبل، ليقمــن هــّن بدورهــّن يف تمكيــن قياديــات فرقهــن 
التوســعية بالمســتقبل. ال يكفــي أن يكــون التمكيــن بينــي وبيــن المنّســقة، إذ ال 
بــد أن يتــم تمكيــن قيــادة القيادييــن اآلخريــن يف الفريــق، ولكــن عبــر المنســقة ال 

عبــري أنــا. وبالتــايل مــن المهــم أن أنتبــه وأســعى النتقــال تمكينــي مــع المنســقة 
لمرحلــة أســأل فيهــا عــن تمكينهــا لألخريــات، وتحديــات هــذا التمكيــن وإنجازاتــه.

بتمكيــن . 	 أقــوم  بــل  الفريــق،  اجتماعــات  بتيســير  أقــوم  ال  الفريــق:  اجتماعــات 
أجنــدة  مــن  االجتمــاع  قبــل  بتمكينهــا  وأقــوم  التيســير.  مهــارات  مــن  المنّســقة 
ويف  أجنــدات،  عمــل  مهاراتهــا يف  تطويــر  باتجــاه  أدفعهــا  أن  وأنتبــه  اجتماعهــا، 
وانتبــه  ظــل،  ألكــون ممكّنــة  االجتماعــات  بعــض  أحضــر  قــد  اللقــاءات.  تيســير 
لتحديـّـات التيســير التــي تواجههــا المنســقة، فأقــوم بوضعهــا ضمــن خطــة تمكيــن 
لمهاراتهــا يف التيســير. يف أحيــان نــادرة قــد أقــوم بتيســير لقــاء أو لقاءيــن مــن 
اجتماعــات الفريــق يف حــال كان اللقــاء يحتــوي يحتــاج تدريــب أو تيســير علــى 
مهــارات تنظيــم مجتمعــي ال يتقنهــا الفريــق، مثــل تحليــل أو تقييــم مرحلــة حشــد 
القيادييــن، أو وضــع خطــة تفصيليــة لحشــد القيادييــن. أو ربمــا لقــاء خــاص بتوتــر 
ــق بثقافــة وقيــم الفريــق، ويحتاجــون شــخًصا محايــًدا وتيســيره. المهــم أن  متعلّ
تكــون مثــل هــذه اللقــاءات محــددة ومحــدودة، وإن حدثــت يجــب أن يكــون ذلــك 

بموافقــة منســقة الفريــق والفريــق. 

أعمــل معــه يف . 	 الــذي  المنســق  أمكّــن  دائًمــا  الفريــق اســتثنائًيا:  مــع  أتدخــل 
التفكيــر، ويف حــلّ مشــاكل الحملــة أو الفــرق األخــرى، مــع وجــود بضعــة اســتثناءات: 

حاولت كثيًرا مع المنسق وما زال ال ينتهج التنظيم أو القيادة التشاركية. 	
الحملة بوضع حرج لسبب ما، قد يكون بدايتها، وقد تكون إلحاح اللحظة.  	
أحتاج مستوى عاٍل من المهارات، ويفتقرها المنسق/ة عند تلك الحاجة. 	
يجب أن يكون المنســق/ ة مشــاركًا، ويجب أن يكون شــخًصا خارجًيا محايًدا  	

مــا، عنــده ديناميكيــة قــوة مع األعضاء. 

عــدم اتخــاذ القــرار هــو قــرار: كــوين ممكّنــة ال يجعلنــي أتخــذ أي قــرار عــن الفريــق . 	
القيــادي للحملــة، تحديــًدا يف مــا يتعلـّـق بقضيتهــم واســتراتيجيتهم. مــن الممكــن 
أن أتّخــذ قــرارات حــول آليــة تيســير حــوارات جماعّيــة يف ورشــات أو تدريبــات، 
آخــذة بعيــن االعتبــار أن ال أمــرر أســئلة توجيهّيــة تحــول دون قــدرة الفريــق علــى 
فهــم الخيــارات بواقعيــة، وتحليــل التوجهــات يف الخيــارات المختلفــة قبل المضي 

قدًمــا يف توّجــه معّيــن. 
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 ثانًيا: يف ما يتعلق بنهج التنظيم المجتمعي وجوهره
وممارساته

القيــادة التشــاركية: القيــادة التشــاركية وتمكيــن تصــرّف اآلخــر هــي قــوة النــاس. . 	
مــن مــكاين باعتبــاري ممكّنــة أســعى أن يمــارس القياديــون/ ات يف الحملــة التــي 

أمكّنهــا القيــادة التشــاركية ويخلصــوا لجوهرهــا. 

بتشــاركية ولكــن بوعــي: مــن المهــم أن تقــود منســقة الحملــة فريقهــا باتجــاه . 	
اتخــاذ قــرارات تشــاركّية، ولكــن مــن المهــم أيًضــا التفكـّـر بالقــرارات، وليــس مجــّرد 
أخذهــا بتشــاركّية. قــد يقــرر الفريــق تأجيــل حــدث مهــم للحملــة، أو القيــام بتحــّرك 
أو تكتيــك جديــد، وقــد يصّوتــون ســريًعا للقــرار أو يجمعــون عليــه، ولكــن ســؤالك 
كممكّنــة يكــون: لمــاذا اتّخذتــم هــذا القــرار، ومــا األثــر الســلبي واإليجــايب للخيــارات 
المتاحــة؟ وتوجيهــك التمكينــي للمنســقة يكــون باتجــاه أن يكــون اتخــاذ القــرارات 

المهمــة بعــد التفكـّـر والوعــي للخيــارات وأثرهــا علــى الحملــة. 

ومــن . 	 النــاس،  قــّوة  يبنــي  المجتمعــي  التنظيــم  المجتمعــي:  التنظيــم  جوهــر 
موقــع الممكّنــة، يهّمنــي أن يتبعــوا التنظيــم المجتمعــي ويخلصــوا لجوهــره يف 
تطبيقهــم، وبالتــايل، قــد أحتــاج أحيانـًـا أن أشــارك معلومــات نظريـّـة تعليميــة، وقــد 

أحتــاج أحيانًــا أن أذكّرهــم بممارســات ومنــاٍح جوهريــة يف النهــج. 

بنــاء العالقــات واجــب: بنــاء العاقــات ممارســة تنظيميــة، وهــي بالحقيقــة جوهــر . 		
أساســي يف القيــادة. مــن موقــع الممكّنــة أدرك أن التواصــل عــن بُعــد فيــه توتــر 

دائــم، فأســعى إىل االســتثمار بتقويــة العاقــة مــع منســّقة الحملــة. 

االســتراتيجّية فعــل: ادفعــي نحــو التجربــة، نحــو النــزول لــألرض وتفعيــل قيــاديي . 		
الحملة، وانتبهي إىل عدم دخول قيادة الحملة يف فترة سبات طويلة بين الفعل 
واآلخــر، وبيــن القّمــة واألخــرى. االجتماعــات الدوريــة مهمــة لتنّظــم النــزول لــألرض 
بنــاًء علــى االســتراتيجية الموضوعــة، ولكــن إن تحّولــت االجتماعــات لمســاحات 
نقــاش وجــدل مــن غيــر حركــة، قــد تكــون هــذه إشــارة جديـّـة إىل وجــود مشــكلة مــا 
يف الحملــة - إحبــاط مخفــّي، ضيــاع اســتراتيجي، خــوف... إلــخ -. ادفعــي باتجــاه 

النــزول لــألرض مــع فهــم وتحليــل لســبب البعــد أو التــردد يف ذلــك.

 ثالًثا: يف ما يتعّلق باالنتباه واإلحاطة بالتحّديات

الطاّقــة تتحــّدث: أستشــعر طاقــة الحملــة الداخليــة وطاقــة المنّســقة، وأنتبــه إىل . 		
الطاقــة التــي تبّثهــا الحملــة علنًيــا، أو تعكســها كهويــة. وهــذا أحيانًــا يكــون ســبب 
اتخــاذي قــراًرا واعًيــا بتدّخــل تمكينــّي معّيــن. مثــًا، إذا شــعرت أّن الطاقــة عاليــة 
أثنــاء اإلقــدام علــى فعــل أو تكتيــك، وإن كان غيــر مائــم لاســتراتيجية،  جــًدا 
يجــب أن أنتبــه لطريقــة تدّخلــي بحيــث قــد أهــدر الطاقــة بــداًل مــن البنــاء عليهــا. 
ويف حالــة أخــرى قــد تكــون الطاقــة متدنّيــة جــًدا لــدى الفريــق أو المنســقة، ال بــد 
أن أصــّر علــى فهــم الواقــع والمشــاعر والســبب، وإن أراد الفريــق تجاهــل حقيقــة 
هبــوط الطاقــة. وقــد يكــون ســؤايل وإعــاين عــن شــعوري تجــاه طاقــة الحملــة، مــا 

يجعلهــم يتشــجعون للتأمــل بتحديــات أساســية واتخــاذ قــرارات مهمــة. 

أو . 		 القيــادي يقــوم بفعاليــات  الفريــق  أّن  تفعيــل أهــل القضيــة: قــد تاحظيــن 
تحــركات معّينــة، ولكــن انتبهــي أن تفّعــل تحركاتهــم وتكتيكاتهــم تصــرّف أهــل 
القضيــة، وال تقتصــر علــى قيــام الفريــق القيــادي بالتصــرف، كــي ال تتحــّول الحملــة 

بــأن تقــّدم نشــاطات وفعاليــات ألهــل القضيــة أو لفئــة مســتهدفة. 

اإلضافــة للبنــاء: مكّنــي نحــو البنــاء علــى المخرجــات والعمــل الســابق الــذي تــّم؛ . 		
ذكــري المنســّقة بمــا لديهــم، ومــا قامــوا بــه وأنجــزوه، وبمواردهــم، وشــّجعي علــى 
أخــذ هــذه األمــور بعيــن االعتبــار يف التخطيــط للقــادم مــن قمــم وتكتيــكات؛ احذري 

مــن إعــادة البنــاء يف كل تحــّرك جديــد وفعــل. 

والظلــم هنالــك . 		 القهــر  المحيــط سوســيولوجي وســايكولوجي: يف قضايــا  يف 
غالًبــا تبعــات ســيكولوجّية تطــوّرت وطــوّرت معهــا حالــة نفســية واجتماعيــة لــدى 
األفــراد يف تعاطيهــم مــع قضّيتهــم، ويف نهجهــم الحيــايتّ اليومــي يف ظــّل هــذا 
القهــر. كــوين واعيــة لألثــر الســيكولوجي والسوســيولوجي علــى قيــادة الحملــة. 

التحديـّـات فــرص: قــد نقــع يف المطــب نفســه كثيــًرا كممكّنــات، وهــو الهــروب مــن . 		
التعامــل مــع التحــّدي األكبــر، أو مــع مشــكلة مهّمــة، لــذا، مــن المهــم أن أؤمــن أّن 
إظهــار التحديــات يف الوقــت المناســب وتحليلهــا بعمــق بــداًل مــن الهــروب منهــا 

هــو الخيــار األفضــل.

وأخيــًرا: لــكّل أرض معطياتهــا، وعليــه، يتطلــب ذلــك أن أتــأن وأتــدّرج بمــا ورد أعــاه 
مــن مبــادئ، مراعيــًة ســياق أهــل القضيــة، ومراعيــة ثقافــة حياتهــم ولغتهــم ودينهــم 

ومكانهــم.
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الفصل الثالث:
شخصّية الممكّنة

كــي يحــدث ســحر التمكيــن ومــا يجلبــه مــن تعّلــٍم وفيــر وغنــّي، ال بــد مــن وجــود ركائــز 
يف شــخصية الممكّنــة. وجميــع هــذه الركائــز تنمــو وتتطــّور مــن خــال الممارســة والتأّمــل، فهــي ليســت 
شــهادات ينالهــا الشــخص مــن دراســة الكتــب، وإنّمــا مهــارات ُتكتســب وُتنّمــى، وتذبــل أو تتشــّنج عندمــا 

نبتعــد عــن التمكيــن علــى األرض، أو نغفــل التأمــل يف طريقــة تمكيننــا. 

ركائز الشخصية

الثقــة: عنــد تمكيــن شــخص، أو حملــة أو طــرف آخــر، ال بــد مــن الثقــة بقدراتهــم . 	
التطــّور والتغييــر، وقدرتهــم علــى أن يكونــوا قيادييــن، بالرغــم  وجديّتهــم نحــو 
مــن أنــك قــد ال  تلمــس أو تــرى دالئــل علــى تطــّور قدراتهــم يف بدايــة التدّخــات 
ــا، وخــال هــذا الوقــت تكفينــا رؤيــة دالئــل  التمكينيــة، إذ إن ذلــك قــد يحتــاج وقًت
علــى محاوالتهــم للنمــو. فمثــًا، إن كان لــدى المنســق يف مســار التمكيــن ضعــف 
كبيــر يف تيســير اللقــاءات الدوريــة للفريــق ويف صياغــة أجنــدة هادفــة وجّيــدة، 
مــن الصعــب أن تتوّقعــي أن يحــدث تغييــر جــذري يف مهــارة المنســق مــن لقــاء 
تمكينــّي واحــد، ولكــن مــن الضــروري أن تضعــي خطــة واضحــة لكيفيــة تمكينــه/ا 
خــال فتــرة زمنيــة مناســبة تمكّنــه تجــاوز هــذا التحــّدي، ويف كل مــرة تلتقــي بــه، 
بــأداء مهمــة  يمكــن قيــاس التطــّور وتقييمــه. قــد ال يســتطيع المنســق القيــام 
بالمهــارة أو الجــودة التــي تتوقعينهــا، لــذا مــن المهــم أن تتفّهمــي مــا لديــه مــن 
قــدرات وإمكانّيــات، وأن تمشــي معــه الــدرب مــن حيــث يقــف هــو، ال مــن حيــث 

تتوقّعــك أنــت. 

 التواضــع مــن أجــل التعّلــم والشــغف للمعرفــة: قــد يصبــح التمكيــن شــكًا . 	
بــا روح، أو عمــًا آلًيــا فحســب، إن فقــد عامــوده الفقــريّ، وهــو التــوق والشــغف 
التعلّــم  قيمــة  تكــن  لــم  فــإذا  ذلــك،  تحقيــق  أجــل  مــن  والتواضــع  للتعلّــم، 
واالستكشــاف حاضــرة، قــد يخلــق التمكيــن حساســية لــدى الشــخص المشــارك 
يف مســار التمكيــن ، فيشــعر أنّــه مكتــٍف بمــا قــام بــه، وغيــر مهّتــم بإيجــاد ســبل 

تطويــر للفكــرة واآلليــات يف مســار قيادتــه. 

 النقــد الــذايت والســعي للتطويــر: يف دوري ممكّنــة، أُدرك أن التمكيــن يكشــف . 	
كــون غيــر متصالحــة معهــا  عــن توتــرات وتحديــات شــخصّية موجــودة لــدي، ربّمــا أ
بعــد، وبحاجــة إىل أن أتأمــل شــخصيتي التمكينيــة ورّدات فعلــي مــع نفســي، 
أو مــع ممكّنــة أخــرى مــن زميــايت. ولتطويــر وعيــي وذايت، أنــا بحاجــة إىل توثيــق 
لــدي ولــدى  لحظــات وقصــص وتفاصيــل تســاعدين يف تتبــع أنمــاط الســلوك 

اآلخريــن، وتتبــع تطــوّري وتطــور اآلخريــن.
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ركائز الفكر والثقافة

بــة، وال هــي معلّمــة أو محاضــرة، بــل هــي تــؤدي . 	 ــة مدّر النضــال: ليســت الممكّن
دور مــن )اإللحــاح أو االصــرار(، ال تقبــل بتأجيــل األفعــال، تتبــع حّســها يف الســعي 
وراء الحــق، وال ترضــى إاّل بالنضــال طريًقــا لتحقيــق الكرامــة العدالــة والحريــة، 

وعليــه فهــي ُتســاق بالعزيمــة واالصــرار، وتجعــل اآلخريــن يتبعونــه.

الوعــي االســتراتيجي والسياســي: القــدرة علــى التحليــل االســتراتيجي، وتطويــر . 	
ممكّنــة  لــدى  أساســية  أمــور  هــي  المســلّمات  ومســاءلة  السياســي،  الوعــي 
التنظيــم المجتمعــي؛ إذ إن مــن يرضــى بأجوبــة ســريعة علــى األمــور ويتعامــل 
آليــة، مــن الصعــب أن يســاعد حملــة يف  الحملــة واســتراتيجيتها بطريقــة  مــع 
التّوجــه االســتراتيجي األنســب. إن التمكيــن الشــخصي يختلــف هنــا عــن تمكيــن 
ــة، أمــا الثــاين فبالضــرورة يحتــاج  حملــة؛ فــاألول ال يحتــاج إىل توجيــه مــن الممكّن
المســتعملة  اآلليــات  آليــة مــن  إىل إضــاءات اســتراتيجية، وقــد تكــون األســئلة 
فيهــا، وهــو مــا يجيــب علــى حالــة متكــررة يف الحمــات، حيــن يســتغرق القائمــون 
والقائمــات عليهــا يف العمــل، أو الجانــب العملــي منهــا، مــا يحجــب عنهــم رؤيــة 
الصــورة الشــمولية للقضيــة المعنيــة والتفكيــر يف توّجــه اســتراتيجي لهــا. وهنــا 
يكــون دور الممكّنــة مركزيـًـا مــن حيــث التوجيــه والتحليــل االســتراتيجي، وتوجيــه 
األســئلة التفكّريــة التــي قــد ينشــغلون عنهــا يف خضــّم عملهــم، النشــغالهم يف 

كثــر مــن التفكّــر.   األداء أ

ركائز مهاراتّية

االســتماع الحقيقي نظًرا إىل اســتخدامنا العفوي والمســتمر لحّواســنا، قد نفقد . 	
تقدير أهميتها وعظمتها، لتصبح مع الوقت مفهومة ضمًنا؛ ال نفكّر يف وظيفتها، 
أو يف َفقــد تلــك الوظائــف ومــا أثــر ذلــك. مــن هنــا، نــرى أهميــة كبــرى للتطــّرق إىل 
قضايــا وأمــور أساســية تتعلــق بالحــوار، تبــدو مفهومــة ضمنًيــا. لســنا هنــا بصــدد 
تصنيــف مســتويات االســتماع واإلبحــار يف معنــى كل مســتوى، فاألســاس واحــد، 
وهــو: هــل أنــا فعــًا أســمع مــا يقولــه اآلخــر؟ اإلجابــة ليســت ســهلة، فأثنــاء حديــث 
شــخص مــا، أفكارنــا الشــخصية قــد تطغــى علــى مــا يقولــه، فنعلـّـق بفكــرة خطــرت 
علــى بالنــا لــم يتحــدث هــو عنهــا، أو قــد يســيطر علينــا مزاجنــا يف ذلــك اليــوم، 
فننتقــي مّمــا يقولــه مــا يتــواءم مــع مزاجنــا، أو نعلــق عنــد كلمــة معينــة ذكرهــا، 
ونذهــب مــع أبعــاد هــذه الكلمــة يف نفســنا وحياتنــا وماضينــا. وقــد نعلــق عنــد 
حاجتنا إىل الّرد، فمظهرنا العام يشــير إىل أننا ننصت، ويف الحقيقة عقلنا غائص 
يف تشــكيل اإلجابــة، فلــم نجــاري كثيــًرا مــن النقــاط الجوهريــة التــي يتحــدث فيهــا 

الشــخص. ويف الخاصــة، التمكيــن اختبــار مهــم لمهارتــك يف االســتماع، والمهــارة، 
كمــا نعلــم، تتطــّور مــع الوعــي والمحاولــة وضبــط النفــس. 

التحــّدي: العاقــة التمكينيــة ليســت بالضــرورة عاقــة دردشــة ســهلة، إذ ال بــد . 	
للممكّنــة أن تســتفز مــن أمامهــا؛ باألفــكار والمهــارات والقــدرات. يف كثيــر مــن 
األحيــان، عندمــا تســأل النــاس عــن ممكّــن أو ممكّنــة مــن حياتهــم الشــخصية، 
بحيــث تطلــب منهــم اســتذكار شــخص جعلهــم شــخصيات أمكــن، ومــا الــذي 
قــام بــه تحديــًدا، يشــارك كثيــرون مشــاهد لهــا عاقــة بــأن هــذا الشــخص وضعهــم 
أمــام تجربــة صعبــة بثقــة كاملــة بهــم، أو دفعهــم باتجــاه القيــام بشــيء يتــرّددون 

القيــام بــه. 

األســئلة الســابرة: ال يكفــي أن تكــوين قــادرة علــى توجيــه أســئلة، فتوجيــه أســئلة . 	
فضوليــة تهــدف لفهــم الســياق وفهــم مــا يتحــدث عنــه الشــخص شــيء، والمضي 
ــة تحتــاج إىل التمــرّس  ــا شــيء آخــر؛ إذ إن الممكّن ــًرا وعمًق يف األســئلة األكثــر تفكّ
علــى األســئلة التــي تمنــح مــن معهــا القــدرة علــى تفعيــل فكــرة. وهــذا النــوع مــن 
األســئلة أيًضــا هــو مهــارة نتعلّمهــا ونطوّرهــا، وســيفيدِك يف كل جلســة تمكيــن أن 
تســأيل الشــخص الــذي تقوميــن بتمكينــه يف نهايــة الجلســة: مــا هــو الســؤال الــذي 
وّجهتــه لــه وســاعده يف الغــوص والتأّمــل والتحليــل، ومــع الوقــت ســتاحظين 

أنـّـك ســرعان مــا تتجــاوزي ســطح الحــوار لُتبحــري يف عمقــه.



الفصل الّرابع:
 أدوات وطرق التمكين
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مثال على األسئلة السابرة والوعي االستراتيجي:

يف مخّيــم الحصــن لاجئيــن الفلســطينيين يف األردن نُّظمــت حملــة مــن أجــل حــل 
مشــكلة النظافــة يف المخّيــم. هنــا الحــوار الــذي حــدث بيــن الممكّنــة والمنســقة يف 

الحملــة:  الســتراتيجية  اإلعــداد  مرحلــة 

الممكّنة: لماذا األوساخ والمهمات تمأل المخّيم؟  	

المنسقة: ألن األونروا قللت عدد عمال النظافة.  	

الممكّنة: لماذا األونروا قللت عدد العمال؟ 	

المنسقة: التمويل قل.  	

الممكّنة: هل هناك أسباب أخرى لهذه القضية؟  	

المنسّقة: الناس ما عادوا واعين وال منتمين، وكل واحد بحاله، وفش تربية!  	

هــذا الحــوار لــن يخــرج باســتراتيجية ماكنــة إذا لــم تدفــع الممكّنــة المنســقة للغــوص يف 
التفكيــر والتحليــل االســتراتيجي، لــذا، ال بــد مــن األســئلة التاليــة:

ما رأي لجنة الحي بالسبب؟ 	

ما رأي األونروا بالسبب؟  	

ما رأي عمال النظافة بالسبب؟ 	

لــو كان أهــل المنطقــة غيــر واعيــن أو منتميــن، فكيــف جــاء 30 شــخًصا إىل القاعــة  	
مــن أجــل المســاهمة يف حــل الموضــوع؟ 

هــذه األســئلة االســتراتيجية والمتعّمقــة، غيــر المكتفيــة بمجــرد إجابــات، الباحثــة عــن 
المنطــق يف األمــور، هــي مــا يمكـّـن اســتراتيجية حقيقيــة للحملــة. يف النهايــة، مــن ممكــن 
أن تســير الحمــات ضمــن االســتراتيجية التــي تخــرج بهــا بســبب تمكيــن غيــر عميــق 
أو دقيــق، ولكــن الفــرق الحقيقــي بالتغييــر يكــون بســبب تمكيــن اســتراتيجي عــايل 

المســتوى و دقيــق. 
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ماذا يعني أن ترافق ممكّنة من »أهل« تنظيًما مجتمعًيا ما؟ 
باختصار، دورنا نحن الممكّنات أن نُساهم يف تطوير قدرات الفريق القيادي لحمات 
التنظيــم المجتمعــي علــى قيــادة الحملــة بطريقــة تضمــن تفعيــل أهــل القضيــة لقوتهــم 

ومواردهــم ضمــن اســتراتيجية وبنيــة عمل منّظمة. 

وألنــِك ترافقيــن الحملــة، وليــس فقــط تمكّنيــن منســق/ ة الحملــة، فــدورك التمكينــي 
يتجــاوز عقــد لقــاءات 1:1 دوريّــة مــع المنســق/ ة إىل القيــام بعــّدة تدخــات تمكينيــة 

مختلفــة، يــأيت هنــا ذكــر ألهــم التدخــات التــي قــد تقوميــن بهــا، مثــًا وليــس حصــًرا: 

أدوات أو ُطرق أمكّن من خاللها الحملة

جلسة تمكين 1:1 دوريّة وثابتة: جلسات 1:1 هي األداة األساسية والدورية للتمكين، 
فمــن األساســي اتفاقــك مــع المنســق/ ة علــى موعــد تمكينــي ثابــت ودوري، ومــن 
المهــم التزامــك بــه مــن غيــر تغييــر. يف الحمــات الكثيــرة التــي نرافقهــا، غالًبــا يكــون 
لــدى الممكّنــة لقــاء أســبوعي مــع المنســق/ ة، ويف بعــض الحمــات يكــون اللقــاء مــرّة 

كل أســبوعين، واألهــم أال يكــون اللقــاء أقــل منمــرة شــهريًا. 

للجلســة التمكينيــة أجنــدة تتفكـّـر بهــا وتعّدهــا الممكّنــة قبــل الجلســة. بغــض النظــر عــن 
تعــدد الطــرق التمكينيــة التــي ممكــن أن تســتخدمها الممكّنــة، إال أن المســعى واحــد، 
وهــو أن تســاعد المنســق/ ة لضمــان فاعليــة الفريــق القيــادي بتناغــم مــع منحنــى 

الحملــة. 

وعليــه، قــد تمكّــن المنســق/ ة يف عمــل أجنــدة لقــاء الفريــق لقيــادي أو فريــق النــواة، 
أو قــد تراجــع معــه/ ا منحنــى الحملــة لتجديــد الطاقــة والتركيــز علــى القمــة القادمــة 
بحيــاة الحملــة، وقــد يتــّم التمكيــن علــى تحــّدي أو توتــر عالــق يف ديناميكيــة الفريــق، 
وقــد تقــوم بتمكينــه علــى مهــارات تتعلــق بالتيســير أو التنســيق، أو أي تحــدٍّ قيــادي 

يشــعر المنســق/ ة أنهــم يمــّرون بــه.

هنــا أدوات تمكينيــة أخــرى قــد تقومــي باســتعمالها خــارج لقــاءات 1:1، آخــذة بعيــن 
االعتبــار أنــه بإمكانــك اللجــوء لهــذه األدوات أو بعضهــا داخــل جلســة 1:1 الموضّحــة 

سابًقا: 
نمذجــة العمــل: كأن تقومــي أمــام المنســق/ ة بممارســة ســلوك تنظيمــي أو . 	

قيــادي، أو تصــرٍّف مــا عليهــم اتباعــه مــع الفريــق، أو ترســلي لــه/ ا فيديــو أو 
نموذًجــا مصــوًرا، بحيــث يكــون مثــااًل لمــا قــد تفعلــه. مثــًا، يف حملــة »حــّدك« التــي 
تهتــم بقضيــة وقــف التحــرش الجنســي علــى األطفــال بــاألردن، كان التكتيــك 
عبــارة عــن بنــك اتصــاالت، فيقــوم القيــادي باالتصــال بقائمــة أهــايل ليخبرهــم عــن 
تصــرف مــا يســتطيعون اتباعــه مــع أطفالهــم لحمايتهــم مــن التحــرّش، يف هــذه 
الحالــة، عندمــا تقــوم الممكّنــة بعمــل االتصــال أمــا المنســقة التــي ربمــا تكــون 
كبــر يف  متــرددة أو خجلــة مــن هــذه الخطــوة، مّثــل لهــا نموذًجــا قــد يمنحهــا ثقــة أ

تنفيــذه. 

أداء أدوار: خال لعب األدوار تقومين بتقّمص دور معّين بهدف دفع المنسق/ . 	
ة لتمكيــن نفســها بواقعّيــة علــى تصــرف أو ردود معينــة مهمــة. وأحيانـًـا قــد يكــون 
مائًمــا أن تلعبــي أمامهــا دوًرا قامــت بــه أو تــوّد القيــام بــه لمعالجــة أزمــة مــا. مثــًا، 
يف حلمــة »ُقــم مــع المعلّــم« كان لــدى المنســقة لقــاء مهــم مــع وزيــر التربيــة 
والتعليــم، فــأّدت الممكّنــة دور الوزيــر، وحاولــت تخّيــل وتقّمــص ردوده، مــا ســاعد 

المنســقة يف تخّيــل اللقــاء بتفاصيلــه وتدريــب نفســها علــى الــرّد بواقعيــة. 

مرافــق يف الظــّل: قــد يفيــد أن ترافقــي المنســق/ ة يف الحــدث الــذي ســيقوده، . 	
أو االجتمــاع الــذي ييّســره أّول مــرّة، ولكــن ال تتدّخلــي يف قيادتــه، فأنــت مرافقــة 
يف الّظــل؛ وجــودك هــو للدعــم يف حــال طلــب منــك ذلــك، وأيًضــا كــي تتمكـّـن مــن 

إعطائــه تغذيــة راجعــة تفيــده يف تطويــر قيادتــه للمــرات القادمــة. 

تيســير بعــض الجلســات: نــادًرا مــا يجــب أن تــؤدي دوًرا تمكينًيــا للفريــق كلّــه، . 	
ولكــن مــع نــدرة هــذا الــدور، إال أنــه قــد يبــدو غريًبــا مرافقتــك لحملــة لفتــرة مــن غيــر 
أن تظهــر الحاجــة مــرة أو مرتيــن إىل أن تــؤدي دوًرا تيســيريًا مــع الفريــق، فأحيانـًـا 
تكــون بدعــوة مــن المنســق/ ة بســبب مــرور الفريــق بمحطــة مفصليــة يحتاجــون 
فيهــا تيســير عمليــة اتخــاذ قــرار، أو مــرور الفريــق بتوتــر يتعلـّـق بديناميكيــة وثقافــة 
عملــه فريًقــا، ويحتــاج طرًفــا محايــًدا بمهــارات تيســيرية عاليــة لييّســر آليــة التفكيــر 
والتعّمــق يف قيــم المجموعــة. قــد يطلــب منــك المنســق/ ة أن تقومــي بتيســير 
االجتمــاع األول للفريــق المؤســس، أو اجتمــاع األعــراف، األفضــل أنــه بــداًل مــن 
قيامــك بذلــك، أن تقومــي بتدريــب المنســقة علــى أجنــدة اللقــاء، وأن تعطيهــا 
مــرة  األجنــدة، ويف كل  بنــود  علــى  والمــرور معــك  التيســير  لتجــرب  المســاحة 
تكونيــن قــد اســتثمرت يف تطويــر مهــارات تيســير االجتماعــات لــدى المنســق/ ة. 
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تدريــب: يف حيــاة الحمــات التــي نرافقهــا هنالــك محطــات تدريبيــة أساســية، . 	
منهــا: ورشــة تشــكيل نــواة الفريــق، ورشــة التنظيــم المجتمعــي للفرق التوّســعية، 
تدريــب مهــارة بنــاء العاقــات 1:1 والحشــد، أو عقــد لقــاءات منزليــة، ورشــة تحديــد 
ســجل النجــاح وقاعــدة البيانــات... إلــخ. ليــس مــن الضــروري أن تكــوين متمكّنــة 
100% مــن التدريــب علــى هــذه األمــور يف بدايــة رحلتــك كممكنــة، وعليــه، قــد 
تطلبيــن مــن ممكّنــة متمرّســة يف مرافقــة الحمــات يف مؤسســة »أهــل« أن تقــوم 
هــي بقيــادة هــذه التدريبــات، ولكــن يجــب أن يكــون طموحــك مــع الوقــت أن 
تتمكّنــي مــن قيــادة هــذه التدريبــات والورشــات، ألن إتقانــك لهــا يعنــي بالضــرورة 

تطــّور مهاراتــك التمكينيــة. 

ترشــيح . 	 تســاهمي يف  أن  ممكــن  كبــر:  أ بتنظيمــات  إدماجهــم  المســاهمة يف 
أوســع.  تنظيمــي  بنطــاق  كهم  إشــرا أو  رســمية،  لمحافــل  دعوتهــم  أو  أســمائهم 

تبــادل مصــادر المعرفــة: مــن الضــروري مــّد الفريــق والمنســق/ ة بمراجــع قــد . 	
تســاعدهم يف االنتبــاه لمرحلــة مهمــة يمــّرون بهــا، وقــد تقوميــن بتشــبيكهم مــع 
منظمــي حمــات أخــرى، أو إرســال مقــال تفكـّـري لهــم، والطلــب منهــم تخصيــص 
جلســة تعلّميــة مدتهــا 30 دقيقــة للقــراءة ورقــة تعلّميــة عــن األزمــة التــي يمــّرون 
بهــا، أو تقوميــن بتعريــف المنســق/ ة علــى ُمختــّص يســاعده يف تلــك المرحلــة. 
كــز الصحيــة لألشــخاص  مثــًا يف حملــة »ابنــي« التــي تهتــم بقضيــة تهيئــة المرا
ذوي اإلعاقــة، قامــت الممكّنــة بربــط وتشــبيك منســق الحملــة بتحالــف »همــم«، 
وهــو تحالــف لمؤسســات المجتمــع المــدين، لمــا لذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي دوًرا 

كبيــًرا يف دعــم مطالــب الحملــة لزيــارة الصحــة.

استشــارة مختّصيــن وفهــم واقــع القضيــة: بــكل تأكيــد لــن تتمكّنــي مــن اإلحاطة . 	
بــكل المعلومــات التفصيليــة لــكل القضايــا التــي ترافقيــن قياديّيهــا، ولكــن كلّمــا 
كنــت محيطــة بالقوانيــن واألنظمــة وحيثيــات القضيــة، تمكّنــت مــن التعّمــق يف 

اســتراتيجية الحملــة. 

ماحظــة: دوري يتغّيــر مــع المنســق/ ة والفريــق مــع تطــّور الحملــة والقيــادة؛ أتأمــل 
دوري باســتمرار وأطــّور أو أغّيــر نمــط ومقــدار تمكينــي للحملــة وقيادتهــا. 

بعض النصائح لضمان لقاءات 1:1 تمكينية بّناءة

تخصيــص وقــت دوري وحجــزه يف أجنداتكــم وااللتــزام بــه: دائًمــا هنالــك حاجــة . 	
للتمكيــن، فــا تتركــوا التمكيــن فقــط عنــد الشــعور بتحــٍد كبيــرٍ ومفصلــٍي، أو عنــد 
وصولكــم مرحلــة صعبــة يف القيــادة، فمــن المهــم أن تتفقــوا علــى موعــد دوري 
الســاعة 11  عنــد  مــن كل شــهر،  اثنيــن  يــوم  أول  مثــًا،  للتمكيــن.  كثنــايئ  بينكــم 
صباًحــا، ودّونــوا الوقــت يف أجنداتكــم أو التقويــم، كــي ال ُينســى أو تســتبدلونه مــن 
غيــر وعــي بمواعيــد حياتيــة أخــرى. حضــري نفســك لجلســة التمكيــن: مــن أهــم 
األشــياء التــي ُتحــِدث فرًقــا يف جلســات التمكيــن هــي أن تكــون مبنّيــة علــى خطــة، 
وتفكـّـر، بالتــايل قبــل بيــوم علــى األقــل مــن موعــد الجلســة اســأيل نفســك مــا هــو أهــم 
شــيء توّديــن التركيــز عليــه يف جلســة التمكيــن هــذه بالــذات؟ وممكــن أن تســأيل 
المنســق/ ة بالجانــب الــذي توّديــن التركيــز عليــه، وتســائلينه إذا كان لديــه شــيء 

آخــر ملــّح للبحــث.

كــرة التمكيــن وخّطتــه: بمــا أنكمــا ثنــايئ، مــن المهــم أن يكــون لديكمــا مرجعيــة . 	 ذا
تدّونان فيها أجندات كل لقاء ومخرجاته. ألّن التمكين الحقيقي ال يحدث يف جلسة، 
كــم لقــاءات تمكينيــة، وال بــد للممكّنــة أن تتابــع مــع الشــخص  بــل يحــدث مــن ترا
يف مســار التمكيــن األمــور التاليــة: مــاذا فعــل بعــد اللقــاء التمكينــي الســابق؟ وهــل 
طّبــق مــا وصــا إليــه يف الجلســة؟  يســاعد التدويــن كذلــك علــى أن تقومــا ببنــاء خطــة 
للتمكيــن، فمثــًا عنــد أّول جلســة يحــدد كل منكمــا الصفــة القياديــة التــي يعتقــد أنــه 
غيــر متمكـّـن منهــا ويــوّد تطويرهــا، وخــال المســار تســعيان لتطويــر صفــات قياديــة، 
ــات فحســب. باإلضافــة إىل ذلــك، ال بــد أن يكــون لديــك مرجعــك  وليــس حــّل تحديّ
الخــاص الــذي ال تشــاركين المنســق/ ة بــه، وفيــه تضعيــن خّطتــك التمكينيــة، مثــًا، 
مــا هــي المهــارة القياديــة التــي تركّزيــن علــى تطويرهــا لــدى هــذا الشــخص... إلــخ. 
وكيــف تاحظيــن تطــّور القيــادة؟ مــا هــي ماحظاتــك الشــخصية علــى لقاءاتكــم 

الدوريّــة؟ 

تقييــم دوري: القيــام بتقييــم لعاقتكمــا التمكينيــة بيــن فتــرة وأخــرى، مثــًا كل 4 . 	
أشــهر، أو كل 10 لقــاءات، كذلــك االهتمــام بالمحافظــة علــى 10 دقائــق تمكينيــة 
يف نهايــة كل لقــاء، وتقييــم للجلســة، وتحديــًدا مــن خــال التركيــز علــى ســؤالين: 1- 
كثــر تصــرف أو ســؤال  كثــر ســؤال أو لحظــة ســاعدتك وكانــت مفيــدة ولمــاذا؟ 2- أ أ

أحبطــك أو أعاقــك، ولمــاذا؟ 
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الفصل الخامس:
تقييم واختيار الممكّنة
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يف . 	 تأماتــك  أو  الحملــة،  مــع  التمكينيــة  رحلتــك  عــن  تأماتــك  كتابــة  التأّمــل: 
اســتراتيجيتها أو وضعهــا هــو خطــوة مهمــة جــًدا، وهــو جــزء أساســي يف تطويــر 
ألفكارنــا  الكتابــة  تســاهم  األحيــان  بعــض  يف  التمكينيــة.  ومهاراتــك  قدراتــك 
وتحليلنــا بمنزلــة تمكيــن لنــا، كذلــك تدويــن دروســك المســتفادة مــن لقــاءات 
كــم تعلّمــي وحيــوي وواقعــي،  التمكيــن مــع المنســقين يســاعدك علــى خلــق ترا

ومــع الوقــت، يكــون مرجعــك الخــاص يف التعلّــم والتطــور. 

تحــّديث مــع ممكّنــة أخــرى: مــن الضــروري بنــاء عاقــة بيــن الممكّنــة مــن فريــق . 	
أهــل بحيــث تتمكّنــي بيــن فتــرة وأخــرى من مشــاركة تحدياتــك التمكينية للحملة 

 . معها

ماحظــة: مهــم جــًدا أن ألتــزم بالعاقــة المهنيــة، وإن جمعتنــا مــع الوقــت عاقــة صداقــة 
أتأكــد أال أشــارك أو أســمع األمــور الخاصــة والشــخصية والحميميــة.
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خلفية عن الجزء األّول من االمتحان:

 عرفت رنا عنكم/ ن من خال صديقتها التي كانت قيادية بحملة قمتم/ ن بتمكينها، وتوّجهت لكم
 رنا وهي أم لطفلين يف المرحلة االبتدائية، ألنّها تريد تنظيم حملة لتضغط على مدرسة أبنائها لتقوم

 المدرسة بتمرير مادة غير منهجية فيها تربية جنسانية لألطفال. بدأت عاقتكم مع رنا عبر لقاء تعاريف،
وبعده فعًا شكّلت رنا حملة تنظيمّية، وقمتم بمرافقتها كمنسقة لتمكين حملتها

هنا تسعة أسئلة للممكّن/ ة:
السؤال األول: 

أّول لقــاء لــك مــع رنــا كان قبــل أن تتشــكّل أي مامــح للحملــة، وكان لقــاء تعــاريف 
ومدتــه ســاعة فقــط، طلبتــه رنــا منــك لتســأل كيــف تشــكّل حملــة، وكيــف يمكــن أن 
تســاعدها. برأيــك، مــا هــو هدفــك األهــم باللقــاء التعــاريف، وعليــه، مــا هــي برأيــك أهــم 
األســئلة التــي يجــب أن تطرحهــا علــى رنــا يف هــذا اللقــاء لتضمــن فرصــة تشــكيل الحملــة 

بطريقــة تتبــع نهــج التنظيــم المجتمعــي؟ ولمــاذا اختــرت كل ســؤال؟  

اإلجابة: 

السؤال الثاين: 
ســتقوم بنهايــة اللقــاء مــع رنــا بشــرح المراحــل المفصليــة، أو المحطــات المهمــة يف 
كتــب/ ي لنــا المراحــل مــن  مســار الحمــات منــذ نشــوء الحملــة وحتــى تحقيــق هدفهــا. أ

غيــر شــرح مفّصــل عــن طبيعــة المرحلــة. 

اإلجابة: 

السؤال الثالث: 
كيف سُتعرّف/ين دورك كممكّنة يف الحملة. 

اإلجابة: 

السؤال الرابع: 
ســتبدأ/ يــن بمرافقــة الحملــة بعــد أن تعرفــت عليهــا، ولديــك لقــاءات 1:1 دوريــة مــع رنــا 

)منســقة الحملــة(، مــا هــي أجنــدة لقائــك التمكينــي األول مــع رنــا؟

اإلجابة: 

السؤال الخامس: 
ما هي خطتك لضمان لقاءات 1:1 بّناءة مع رنا؟ وما هي خّطتك للمتابعة؟ 

اإلجابة: 
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السؤال السادس: 
الحملــة ســتدخل مرحلــة الحشــد، وقمــت بتدريبهــم علــى كيفيــة عقــد لقــاء 1:1 للحشــد 
يف تدريــب، واآلن، أي بعــد تدريــب الحشــد ببضعــة أيـّـام، لديــك لقــاء مدتــه ســاعتين مــع 

الفريــق المؤســس مــن أجــل تمكينهــم مــن وضــع خّطــة ُمحكََمــة للحشــد.

مــا هــي أهــم العناويــن أو األســئلة التــي ســتركز/ ي عليهــا يف هــذا اللقــاء لضمــان تنفيــذ 
مرحلــة حشــد ناجحــة للفــرق التوســعّية؟ 

بــت الفريــق علــى مهــارة الحشــد 1:1، وال تحتــاج يف  ماحظــة: تذكــر/ ي أنــك ســبق ودّر
هــذه الجلســة أن تدربهــم علــى هــذه المهــارة. 

اإلجابة: 

السؤال السابع: 
الفريــق المؤســس اآلن اقتــرب مــن إطــاق التكتيــك علــى األرض، ولديــك لقــاء معهــم 
حــول ســجل النجــاح. مــا هــي أهــم 5 أســئلة ستســألونها لتمكيــن الفريــق مــن الخــروج 

بســجّل نجــاح قــويّ وواقعــي؟

اإلجابة: 

السؤال الثامن: 
التغييــر،  لفرضيــة  ن  وصولكــم/  عنــد  وتحديــًدا  االســتراتيجية،  جلســة  تيســير  أثنــاء 
خــرج الفريــق المؤســس بفرضيــة التغييــر التاليــة: »إذا قمنــا بعقــد لقــاءات المنهجيــة 
عــن التربيــة الجنســانية للطــاب بعــد الــدوام المدرســي، ســوف نصــل ألكبــر عــدد مــن 
الطــاب لديهــم تقافــة جنســية؟ ، علًمــا أن هــدف الحملــة هــو »إدراج المدرســة لمــادة 
الصفــوف  الجنســانية لجميــع  التربيــة  عــن  الصفّيــة  الحصــص  غيــر منهجيــة ضمــن 
االبتدائيــة«. برأيــك، مــا هــي المشــكلة بالفرضيــة التــي خــرج بهــا الفريــق المؤســس 
ومــا هــي أســئلتك التمكينيــة لهــم لتجــاوز المشــكلة االســتراتيجية يف صياغــة هــذه 

الفرضيــة؟ 

اإلجابة: 

السؤال التاسع:
أنــت ترافــق حملــة تنظيــم سياســية الطابــع، واتفــق فيهــا الفريــق المؤســس أن ال يتــم 
مشــاركة خطــة الحملــة وأي بيانــات عــن خطــط تكتيكاتهــا وقممهــا القادمــة، ألّن العمــل 
فيهــا مبنــي علــى عنصــر مفاجــأة أصحــاب القــرار. هاتفــك أحــد المنّظميــن يف الفريــق 
ممن تثق بهم، وقال لك إن خالد وهو أحد المنّظمين الفّعالين يف الفريق المؤسس، 
شــارك تفاصيــل تحّركهــم القــادم مــع أحــد أعضــاء مجموعــة تعمــل ضــّد هــذه الحملــة. 
يقــول لــك المنّظــم إنــه ال يعــرف كيــف يتصــرّف، ألنــه ال يريــد أن يفتــح الموضــوع اآلن 
مــع الفريــق ويشــتت ذهــن الجميــع ويكــون ســباباً يف اتهــام االخريــن بالخيانــة، ويف 

الوقــت نفســه، ال يســتطيع الســكوت وكأن شــيًئا لــم يكــن. مــاذا كنــت لتتصــرّف؟ 

اإلجابة: 
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خلفية عن الجزء الثاين من االمتحان:

 هنا سيناريوهات لتحديات مّرت بها حمات تنظيمية، اشرح/ ي بجملة واحدة إن كنت ستقوم/ ين
 بالتدّخل التمكيني، وإن كان كذلك، فما هو نوع التدّخل الذي ستقوم/ ين به، ولماذا اخترت هذا النوع

التمكيني تحديًدا؟

أمثلــة علــى أنــواع تدّخــل: ال داعــي للتدّخــل فالفريــق ســيجد الحــّل المناســب يف الوقــت 
المناســب، ســأنتظر لقــايئ التمكينــي مــع المنســق/ ة ونطــرح التحــّدي؛ أدعــو الفريــق 

المؤســس للقــاء طــارئ؛ أيّســر لقــاء تأّملــي وتعلّمــي مــع الفريــق... إلــخ. 

ماحظــة: كل إجاباتكــم/ ّن مــع تعليــل ســبب اختياركــم/ ن لنــوع التدّخــل التمكينــي 
يجــب أال تتجــاوز. )ســطرين(

السؤال األول: 
اقتربــت الحملــة مــن قّمتهــا األوىل التــي ســتكون بعــد 5 أيــام. ال يشــعر الفريــق أنــه 

جاهــز، وهنالــك اقتــراح لتأجيــل موعــد القمــة مــدة أســبوعين أو شــهر.

اإلجابة: 

السؤال الثاين: 
حّضــر الفريــق تكتيــكًا ُمحّمًســا وإبداعًيــا، وقــام بحشــد النــاس للقيــام بالتكتيــك بعــد 
4 أيّــام، لكــن التكتيــك ال يتناســب مــع فرضيــة التغييــر يف الحملــة، وأنــت اآلن بلقــاء 

تمكينــي مــع منســق الفريــق. 

اإلجابة: 

السؤال الثالث: 
الحملــة وصلــت إىل شــهرها الســابع، وقاعــدة بياناتهــا ال يوجــد عليهــا إاّل 10 أســماء ألهــل 
القضيــة، رغــم أنــك قمــت بلفــت انتبــاه منّســقة الفريــق المؤســس للحملــة يف لقــاءات 

تمكينيــة ســابقة علــى الموضــوع. 

اإلجابة: 

السؤال الرابع: 
بأمــور  قــرارات  اتخــاذ  بهــدف  محــددة  بأجنــدة  أســبوعًيا  يجتمــع  المؤســس  الفريــق 
جوهريــة، عــرف الفريــق يف اتخــاذ القــرار هــو اإلجمــاع. يف نهايــة كل اجتمــاع، ال تخــرج 
المجموعــة بقــرار متفــق عليــه، ألنهــم ال ُيجمعــون علــى نفــس الــرأي. الفريــق أمضــى 
كثــر مــن 5 اجتماعــات يف النقــاش دون تقــّدم يف اســتراتيجية الحملــة أو يف العمــل  أ
نحــو القمــة، بالرغــم مــن أنّــك تحدثــت مــع المنســق/ ة بلقاءاتكــم الدوريــة عــن هــذا 

الموضــوع، وقمــت بتمكينــه بخصوصــه.

اإلجابة: 
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اإلجابات (الجزء األّول):

السؤال األول:
الهــدف: التعــرّف علــى رنــا مــن ناحيــة شــخصيتها القياديــة وارتباطهــا بالموضــوع، وإن 
كان لديهــا فريــق مــن أهــل القضيــة، وإذا لــم يكــن لديهــا فريــق يجــب أن أحّثهــا علــى 

تشــكيل فريــق مــن أهــل القضيــة معهــا. 

األسئلة أو المحاور األهم يف اللقاء التعاريف: 
التعــرف علــى   	 لرنــا، ودافعهــا للقضيــة ليســاعدنا ذلــك يف  القصــة الشــخصية 

الــذايت. أو حافزهــا  دافعهــا 

أهــل القضيــة: مــن هــم أهــل القضيــة؟ ومــن تعرفيــن أنهــم مهتمــون بهــا؟ وهــل  	
قمتــم بــأي شــيء مًعــا يف الســابق. 

التغيير: ما هو التغيير الذي تسعون إليه، ومن هو صاحب القرار. 	

إضافــة: كونهــا تريــد أن تستفســر عــن التنظيــم المجتمعــي، ال بــد أن أخصــص  	
جــزًءا مــن الوقــت للشــرح التنظيمــي، وخالــه قــد أســألها ســريًعا عــن مواردهــا 
وصاحــب القــرار وفرضيــة التغييــر بشــكل عابــر، وأركــز علــى هــذه األمــور يف اللقــاء 

الثــاين إذا اســتمرت العاقــة، وليــس يف اللقــاء األول. 

 أمور ليست أساسية يف أّول لقاء، ولكن مهّمة يف اللقاء الثاين:  
لتحقيــق  	 توظيفهــا  يمكــن  وكيــف  لديكــم،  المتوفــرة  المــوارد  هــي  مــا  مــوارد: 

بالقــوة. إحساســهم  نقيــس  أن  يمكننــا  هنــا  ومــن  هدفكــم؟ 

فرضيــة التغييــر: كيــف يمكــن لصاحــب القــرار أن يغّيــر رأيــه؟ ومــن هنــا يمكننــا أن  	
نفهــم إن كانــوا ينــوون فعــًا التنظيــم. 

السؤال الثاين:
ــة الحملــة، واســتراتيجيتها وهيكليتهــا،  محّطــة التشــكيل: تشــكيل فريــق النــواة، وهويّ

وخــوض البحــث المعّمــق يف وضــع القضيــة وجوهــر المشــكلة. 

محّطــة الميــدان أو العمــل االســتراتيجي علــى األرض: تفعيــل الحملــة ألهــل القضيــة 
علــى األرض لضمــان تكتيــكات اســتراتيجية وعمــل منّظــم.

محّطة التوّسع واالنتشار المنّظم: توسيع بنية الحملة يف فرق تنظيمية جديدة.

ــم وتخطيــط: تقييــم عمــل الحملــة، واحتفــال الحملــة بالنجاحــات،  محّطــة تقييــم، تعّل
وقــرارات الحملــة يف حــال اإلخفاقــات.

السؤال الثالث:
دوري األساســي: دفــش/ حــث/ تشــجيع الحملــة للعمــل علــى األرض ضمــن نهــج 
تنظيــم المجتمعــي، وحــّث وتمكيــن القيــادة التشــاركية، دون أخــذ قــرارات عــن الفريــق. 

ومــع انتباهــي لطاقــة المنّســق وعاقــة طاقتــه بطاقــة حملتــه وفريقــه. 

وأقوم بدوري من خال عّدة أمور، منها: 
لقــاءات التمكيــن 1:1 مــع منّســق/ ة الحملــة، وإن دعــت الحاجــة وبدعــوة مــن  	

إذ إن عاقتــي األساســية هــي مــع  الفــرق؛  الحملــة تمكيــن 1:1 مــع منّســقي 
المنســق وتمكيــن قيادتــه، وُيحســم مــدى تدخلــي مــع بــايق القيادييــن بالفريــق 
مســاعديت  حملتــه  طلــب  أو  وطلبــه  المنســق  إلمكانيــة  تقديــري  علــى  بنــاء 
وتمكينــي. وعليــه، يتعــّدى دور الممكّــن دور المنســق، ويــؤدي دوًرا يف تمكيــن 
الفريــق أو أحــد أعضائــه يف حــال لــم يســتطع المنســق القيــام بذلــك. كذلــك مــدى 
تدخلــي مــع الفريــق - دون دعــوة المنســق - يعتمــد علــى تقديــري لمــدى معرفــة 
واســتيعاب المنســق/ ة وتجســيده/ ا لجوهر القيادة التشــاركية بشــكل حقيقي 
وعميــق، ويف كل األحــوال، دائًمــا أســتأذن الحملــة والمنســق قبــل الدخــول بــدور 

تمكينــي مــع أحــد القيادييــن بالحملــة. 

 تدريــب علــى تكتيــكات أو مهــارات تنظيمّيــة معّينــة إن دعــت الحاجــة وإن دعــت  	
المحطــة، مثــل: مهــارات الحشــد، اللقــاء المنــزيل، طلــب التــزام، تنظيــم ســجل 

النجــاح وقاعــدة البيانــات. 

تيســير حوار جماعّي للفريق يف مراحل مفصلية بدعوة من الحملة أو منّســقها،  	
مثــل تنســيق لقــاء خــاص بثقافــة الفريــق، أو لقــاء تخطيــط اســتراتيجي، أو لقــاء 

تقييــم مرحلــة... إلــخ( 

مشاركة تجارب وخبرات للمقارنة أو تشبيك الحملة بخبرات وتجارب أخرى.  	

مرافقة ظّل لمنّسق أو منسقة الحملة  	

توجيــه األســئلة الســابرة التــي مــن شــأنها أن تتحــّدى القياديــن للخــروج بأفــكار  	
جديــدة. 
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ماحظــة: دوري يتّغيــر مــع المنســق والفريــق كلمــا تطــّورت الحملــة والقيــادة. وأتأمــل 
باســتمرار بــدوري، وأطــّور أو أغّيــر نمــط ومقــدار تمكينــي للحملــة وقيادتهــا. 

مهــم جــًدا أن ألتــزم بالعاقــة المهنيــة، وإن جمعتنــا مــع الوقــت عاقــة صداقــة  	
أتأكــد أال أشــارك أو أســمع األمــور الخاصــة والشــخصية والحميميــة. 

ماحظــة لغويــة: هنالــك فــرق بيــن الحــّث والتوجيــه واتخــاذ القــرار يف أســلوب تمكينــي، 
بحيــث يقتصــر دوري كممكـّـن/ ة علــى الحــّث بشــكل أساســي، ونــادًرا التوجيــه، ونهائًيــا 

ال أقــوم باتخــاذ قــرارات. 
 

ليس دوري 
 القيام بالعمل نيابة عن المنسق أو الحملة. 	

 إيجاد الحلول الجاهزة للمشكات.  	

أن أتخذ قرارات متعلقة بالحملة. 	

 أن أقود الحملة أو الفريق.  	

كون موجودة دائًما على أرض الواقع، أو يف لقاءات الفرق. 	  أن أ

 أن أمكّن فرديًا، وبشكل دائم كل أعضاء الفريق. 	

السؤال الرابع:
مواردي ومواردها؟ أين مساحة تطوّري وتطّورك؟  	

عن القضية: المشكلة والرؤية والهدف؟  	

عاقتنا التمكينية والتوقعات من هذه العاقة؟  	

المدة الزمنية لعاقتنا مبدئًيا، ومتى تنتهي المرحلة األوىل؟  	

أجندة اللقاء القادم وأي مهمات إىل حينه.  	

إذا سمح الوقت يمكن تحديد موعد لقاءنا الدوري، وشكل اللقاءات بالعادة. 	

السؤال الخامس:
لوحدي كممكّن/ ة

وضع خطة تمكين بشكل مدروس، ومتابعتها وتطويرها خال المسيرة. . 	

توثيق مخرجات جلسات التمكين وتأمايت منها.. 	

التأمل بالتمكين والعاقة لوحدي.. 	

الحديث مع داعم -خارجي- يل ال عاقة له بالحملة عن تمكيني للحملة. . 	

مع المنسق 
توضيح األدوار والتوقعات من بعضنا البعض. . 	

وضع أعراف لعاقتنا ومراجعتها. . 	

تحديد لقاءات دورية محّددة بناًء على خطة )الحملة/ التمكين( نضعها مًعا. . 	

وثيقــة تدويــن أهــم نقــاط ومخرجــات اللقــاءات مــع المنســق، وتكــون متاحــة لــه. . 	
بمعنــى أن يكــون قــادر علــى الاطــاع عليهــا واإلضافــة إليهــا؟

االلتزام بالموعد وعدم تجاهله ألي سبب كان. . 	

 تسليم التزامايت دون خرق بالمواعيد . 	

كة مــع الشــخص الــذي أقــوم بتمكينــه يف . 	  التأمــل بآليــة التمكيــن ودورك، بالشــرا
محطــات محــددة أو حيــن أحتــاج.

السؤال السادس:
أواًل: التأطير: 

كتــر شــي متخوفيــن  	 كتــر شــي محمســكم؟ شــو أ كيــف همتكــم للحشــد؟ شــو أ
منــه بهــي المرحلــة؟

نراجع بنية الحملة ومسؤوليات كل فريق؟ 	

مــا هــي معاييــر الحشــد؟ قيــم، مواصفــات، ســلوكيات؛ وكيــف تتناســب مــع البنية  	
المرســومة ومعاييــر مرتبطــة بضمان التنوع؟ 
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ما هو تاريخ االنتهاء من تلك اللقاءات؟ 	

كم هو العدد المطلوب وكيفية ارتباطه بالهدف/ القمة القادمة؟ 	

كم عدد لقاءات 1:1 التي سيقوم بها كل شخص؟ 	

ما هي استراتيجيتهم )أفراد، شبكات، منظمات(، ولماذا؟ 	

ثانًيا: الحشد: 
مــا هــي األســماء المطروحــة؟ وهــل هــي متفقــة مــع المعاييــر واالســتراتيجية أم  	

ال؟

هــل هنــاك أســئلة إضافيــة للواحــد لواحــد )1:1(؟ وهــل تســتطيعون اإلجابــة عــن  	
استفســارات النــاس الذيــن تلتقــون معهــم بخصــوص حملتكــم وقضيتكــم؟ 

مــا هــي االختبــارات/ االلتزامــات التــي ســيعطونها للمتطوعيــن، ولمــاذا؟ وهــل  	
مناســبه أم ال؟

ثالًثا: تنظيم المخرجات والتوثيق:
مــا هــي خطتهــم لمتابعــة تطــّور اللقــاءات؟ هــل ســتوثّقون علــى جــدول معّيــن، أم  	

ُيرســلون تقريــًرا للمنســق، أم هنــاك أســاليب أخــرى؟

مــا هــي أهــم بنــود أو عناويــن المعلومــات المطلــوب تســجيلها بعــد جلســات 1:1  	
لمتابعتهــا الحًقــا؟

كيف ستتابعون تنفيذ التزامات من قابلتموهم؟  	

أّمــا لقــاء التقييــم الــذي أعقــده خــالل فتــرة قيامهــم بالحشــد، وقبــل أن تنتهــي مرحلة 
الحشد: 

كم عضو/ ة استطعتم أن تحشدوا حتى اآلن؟ 	

كــم اســتطاع كل عضــو مؤســس حشــد مــن مجمــوع العــدد المكلّــف بــه حتــى  	
اآلن؟

هــل وجدتــم اختاًفــا بيــن تعلـّـم الحشــد )يف التدريــب( وممارســته؟ ما هو؟ وكيف  	
تعاملتــم مع االختاف؟

يف حــال كان العــدد أقــل مــن المتوقــع عنــد الفريــق كلــه، أو عنــد بعــض أعضــاء  	
الفريــق، مــا هــي األســباب الموضوعيــة والذاتيــة بنظرهــم؟

كثــر مــن المتوقــع عنــد الفريــق كلــه، أو عنــد بعــض األعضــاء،  	 يف حــال كان العــدد أ
مــا هــي األســباب الموضوعيــة والذاتيــة وراء هــذا النجــاح؟

هــل يقــوم أعضــاء الفريــق بالتأمــل فرديًــا وجماعًيــا بعــد كل لقــاء حشــد يقومــون  	
بــه؟

بعــد التفكيــر وتحليــل مــا قــام بــه الفريــق حتــى اآلن، مــا هــي خطتهــم لمواصلــة  	
الحشــد بشــكل نجــاح وفاعــل؟

السؤال السابع: 
لماذا نحتاج سجل النجاح؟ وما أهميته؟ . 	

كيــف ســنعرف أنّنــا نجحنــا بالتكتيــك مــن حيــث مــدى األثــر مــن القيــام بالتكتيــك . 	
علــى المســتهدف، ومجتمعنــا، والشــخص ايل نفــذ التكتيــك؟ 

ما هو الهدف/ األثر الرقمي الذي نطمح له يف كل واحد من اإلجابات السابقة؟ . 	

ما هو الهدف/ األثر النوعي الذي نطمح له يف كل واحد من اإلجابات السابقة؟ . 	

كيف سنتتبع المعلومات المذكورة سابًقا، سواء كانت رقمية أم نوعية؟ . 	

من سوف يقوم برصدها من كل فريق؟ وما الشكل األمثل لرصدها؟ . 	

ماذا كيف سنستخدم هذه المعطيات والمعلومات الحًقا، ولماذا؟. 	

السؤال الثامن: 
وصــف التحــدي أو المشــكلة: الفرضيــة التــي خــرج بهــا الفريــق تســاهم يف الوصــول 
لعــدد جّيــد مــن الطــاب ممــن لديهــم ثقافــة جنســية، ومــع أّن هــذا شــيء مهــم وجّيــد، 
إال أنــه ليــس هــدف الحملــة؛ فالحملــة هدفــت أن يصبــح هنالــك مــادة ويخّصــص لهــا 
وقــت ضمــن برنامــج الحصــص الصفّيــة، وعليــه، ضمــان أنهــا أصبحــت جــزًءا ال يتجــّزأ 

مــن نظــام التعليــم بالمدرســة. 
لذا سيكون لدي من موقعي ممكّنًة هدفان: 
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األّول: توضيح عدم ارتباط الفرضية بالهدف، وذلك من خالل األسئلة التالية: 
كيــف يســاعد تنظيــم لقــاءات عــن التربيــة الجنســية بعــد الــدوام يف قيام المدرســة  	

بــإدراج مــادة التربيــة الجنســية يف نظامهــا التعليمي؟ 

مــا هــو المخــرج األساســي الــذي ســينتج مــن هــذه الفرضيــة، وهــل هــذا المخــرج  	
يضمــن قيــام المدرســة بــإدراج مــادة التربيــة الجنســية يف نظامهــا التعليمــي؟ 

الثــاين: تمكنيهــم مــن الخــروج بفرضيــة تصــّب يف الهــدف وتحققــه، وذلــك مــن خــالل 
األســئلة التاليــة:

ما هي نقاط قّوتنا وموردنا األساسي كأهايل للطاب؟ 	

ما الذي يحول دون اقتناع المدرسة بإدراج المادة يف نظامها؟  	

مــا الــذي ممكــن أن تســتفيد منــه المدرســة )العائــد، القــوة( إذا مــا أدرجــت المــادة  	
يف نظامها؟ 

كيف ممكن أن نســتخدم نقطة قّوتنا أو موردنا األساســي كأهايل طاب لتضطر  	
المدرســة إىل تغييــر موقفهــا، آخذيــن بعيــن االعتبــار إجابــات الســؤالين الســابقين 

حــول قــوة وضعف المدرســة. 

بنــاء علــى مــا ســبق نحــاول صياغــة الفرضيــة: إذا قمنــا كأهــايل طــاب )بمــاذا(  	
منهــج  إدراج  إىل  المدرســة  تتشــّجع  أو  تضطــر  ســوف   ……………………………

التعلّيمــي. نظامهــا  يف  الجنســية  التربيــة 

السؤال التاسع: 

بعــد الحــوار معــه ومحاولــة تمكينــه: أحّثــه علــى الحــوار )ممكــن وجًهــا لوجــه( مــع  	
خالــد ليتحقــق منــه قبــل أي شــيء، وبعدهــا التوجــه منفــرًدا أو مــع خالــد )حســب 

مجريــات الحديــث( للحــوار مــع المنســق. 

بعدهــا أمكـّـن المنســق كيــف يتصــرف كــي ال تضعــف هــذه القصة الفريق وطاقته  	
وتســبب شــرًخا يف العاقات بينهم. 

إجابات تعتبر غير جّيدة تمكينًيا
أشــجعه علــى الذهــاب والحكــي مــع المنســق مباشــرة – خطــأ! األوىل هــو التحقــق  	

مــن المعلومــة مــن خالــد، كــي ال نبــّث ســوء الظــن. 

مــن  	 وتمكينهــم  الموضــوع  علــى  إلطاعهــم  الحملــة  فريــق  مــع  جلســة  أعقــد 
 . لجتــه معا

أشجعه على االلتفات لهدف الحملة وعدم تضييع الطاقة على هذا الموضوع. 	
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 الجزء الثاين:

السؤال األول:

أطلــب لقــاء مــع الفريــق كــي أفهــم الوضــع، وليتســنى يل تمكينهــم، ألنهــا قمتهــم  	  
األوىل، وأعتبــره لقــاء طــوارئ. 

بنــاء عليهــا،  	 ألتقــي المنســق بشــكل طــارئ وأفهــم الســبب، وأمكّــن المنســق 
ونتفــق علــى التوّجــه مــع الفريــق.

إجابات تعتبر غير جّيدة تمكينًيا: 
أحــّث الفريــق أن يكملــوا عملهــم إىل القمــة، ألنــه بــرأيي هــم يقومــون بتأجيلهــا  	

ألنهــم خائفــون مــن النــزول لــألرض ألول مــرة وعالقــون بالتخطيــط.

أتفــق مــع المنســق أن أقــوم بتمكيــن الفريــق للقيــام بالقمــة، ألنهــا قمتهــم األوىل  	
التقييــم والتعلــم مــن هــذه  لــألرض ليتمكنــوا مــن  ويجــب أن يجربــوا وينزلــوا 

الخطــوة العمليــة. 

أدعهــم يقــررون مــا يجدونــه مناســًبا، وبعدهــا ألتقــى مــع المنســق وأقّيــم معهــم  	
الحًقــا.

السؤال الثاين:
مع المنسق أقوم بواحدة مما يلي: 

»أطنــش مرحلًيــا« - ال أذكــر موضــوع عــدم تماشــي التكتيــك مــع فرضيــة التغييــر،  	
وال أقــوم بتمكيــن التكتيــك، فأتــرك الموضــوع للتعلــم بعــد التكتيــك. 

أمكـّـن التكتيــك )مــع المنســق أو الفريــق( مــن ناحيــة القيام به بتنظيم وتشــاركية  	
ونجــاح، وبعــد القيــام بــه أعقــد جلســة تأمليــة حــول مــدى ماءمتــه، ولمــاذا مشــينا 
بــه رغــم عــدم مائمتــه لاســتراتيجية. وبعدهــا أيّســر جلســة تأمــل مــع الفريــق 

لنتحــدث عــن مائمــة التكتيــك للفرضيــة.

إجابات تعتبر غير جّيدة تمكينًيا
أتحــدث بصراحــة مــع المنســق وأبلغــه أن التكتيــك غيــر مائــم وغيــر تنظيمــي. وأحّثــه 
علــى التفكيــر بتكتيــك آخــر، وإيقــاف النشــاط والعمــل مــع فريقــه ليعّدلــوا التكتيــك 
كــي يكــون متوافًقــا مــع الفرضيــة، وأســاعده مــع فريقــه إذا طلــب منــي ذلــك. الســبب 
أن هــذه إجابــة ليســت جيــدة هــو ألين بذلــك ســوف أحبــط طاقــة الفريــق وأحرجهــم أمــام 

مــن حشــدوهم.

السؤال الثالث:
أتوجــه إىل منســقة قاعــدة البيانــات وفريقهــا بعــد إعــام/ اســتئذان المنســق، ألننــي 
قمــت بلفــت انتبــاه منســق/ ة الحملــة مــراًرا، وألن الحملــة أصبحــت يف شــهرها الســابع 

ووجــود قاعــدة بيانــات هــو أمــر مهــم جــًدا يف هــذه المرحلــة.  

إجابات تعتبر غير جّيدة تمكينًيا 
كثــر مــن مــرّة، وألنــه مــّر  االجتمــاع مــرّة أخــرى مــع المنســق، ألين قمــت ســابًقا بتمكينــه أ

وقــت طويــل مــن غيــر وجــود قاعــدة بيانــات.

السؤال الرابع:
أقتــرح، وأُعلِــم الميّســر، بأننــي ســوف أحضــر ألراقــب اللقــاء، ومــن ثــم ســوف أيّســر 
جلســة مــع الفريــق للتأمــل ورفــع الوعــي بخصــوص األســباب الحقيقيــة خلــف عــدم 

التقــّدم العملــي وأثــر ذلــك يف الفريــق. 

إجابات تعتبر غير جّيدة تمكينًيا 
أمكّن الميّسر ليحّل األزمة، محاولة التعّمق لفهم السبب خلف هذه الحال.  	

ألتقــي مــع أعضــاء الفريــق لقــاءات 1:1 كــي أفهــم األمــر، ومــن ثــم أقتــرح توّجًهــا  	
مــع الميّســر






