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رسالة الطاقم للقارئ

األعزاء والعزيزات يف مجتمع أهل، 

كانت السنة الماضية مميزة لسببين إذ:

صادف العام 2021 مرور عشرة أعوام على تأسيس أهل. واحتراماً منا للجهد والتضحية والتحديات والنجاحات 	 

التــي مررنــا بهــا، وتثمينــاً ألنفســنا والحمــات والقيادييــن والقياديــات الذيــن عملنــا معهــم، نّظمنــا يف شــهر تشــرين 

الثاين/نوفمبــر ثــاث فعاليــات بعنــوان »الذكــرى العاشــرة علــى أهــل« لمشــاركة التعلــم والــدروس والعبــر. كان 

شــهراً مليئــاً بالتفكـّـر والغنــى والحــب، فشــكراً لــكل مــن دعمنــا واحتفــل معنــا.

كمــا اتســم العــام الماضــي بالثبــات والتطــور بوتيــرة تبعــث االطمئنــان وتغــذي الطمــوح، فــزاد عــدد طاقــم أهــل 	 

مــع ثبــات وجــود أعضائــه الســابقين، كمــا دخلــت مجموعــة مــن الُمَمكّنيــن/ات والمدربيــن/ات الجــدد المســتوى 

الثــاين مــن ممارســة تمكيــن الحمــات، وتعليــم القيــادة والتنظيــم المجتمعــي. إّن هــؤالء األفــراد هــم ســر توســعنا، 

كات ومبــادرات التغييــر يف الســنوات القادمــة  وبرفقتهــم تزيــد قدرتنــا علــى تدريــب المزيــد مــن الحمــات، والحــرا

ومرافقتهــا يف عملهــا أيًضــا.

يف أهــل، نــرى المنطقــة بمنظــور يختلــف عّمــا يــراه الكثيــرون، إذ نراهــا بعيــون مــن ينظمــون عمــاً شــعبياً جماعيــاً 

كثــر كرامــة وعدالــة. فحتمــاً يمتلــك كل مــن يتقاطــع مســيره مــع أهــل األمــل بالتغييــر،  يســعى إىل تحقيــق حيــاة أ

واإليمــان بقــدرة الشــعوب وإال لمــا لجــأ إلينــا لتطويــر قيادتــه العمــل الجماعــي وتنظيمــه لــه. من اليمــن وحتى المغرب، 

توجــد قصــص كثيــرة تــروي تحــركات جمعيــة تمتــاز بتعاونيتهــا ومطالبتهــا بالتغييــر، وإّن هــذا لواقــٌع موجــود وإن لــم 

تشــمله وســائل اإلعــام التقليديــة وال الســردية الدارجــة يف طرحهــا، وإن لــم يــؤدِّ إىل قلــب منظومــة الظلــم واالســتغال 

بعــد، غيــر أنــه موجــود ومهــم. ولــذا، نطلــب إليكــم التعــرف إليــه ودعمــه.
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حملــة ال تكبرونــا يف البقــاع اللبنــاين هــي مــن تنظيــم األهــايل وتحديــداً النســاء الــايت ُزّوجــن وهــن طفــات إذ عملــن 	 

ســوية إلنمــاء رفــض تزويــج الطفــات والتصــدي لــه ومنعــه. يف أهــل نرافقهــّن ونمكنهــّن منــذ عاميــن. ويف عامهــا 

الثــاين، نجحــت الحملــة يف ضــم رجــال إليهــا كقيادييــن ومناصريــن لعضواتهــا اللــوايت حققــن هدفهــن الرقمــي بمنــع 

عــدد محــدد مــن الزيجــات. إّن بناءهــا قيــادة داخــل المجتمــع هــو مــا يميــز حملــة ال تكبرونــا، وكذلــك كونهــا أنشــأت 

مجتمعــاً رافضــاً يكبــر كل يــوم يف مجتمــٍع كان راضيــاً عــن الوضــع وصامتــاً إزاءه. وقــد أضــاف تمكيــن »منظمــة 

النســاء اآلن« مــن تميزهــا هــذا كمــا وأعــاد القــوة للنــاس. هــذا هــو الواقــع الــذي نلمســه يف لبنــان رغمــاً عــن الظــروف 

السياســية واالقتصاديــة القاهــرة. 

اســتطاع تنظيــم ابنــي يف األردن وحملــة بكــرة أحلــى يف غــزة والتــي يقودهمــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأهاليهــم 	 

تحقيــق نجاحــات مهمــة، فنراهــم ينشــطون، ويطالبــون ويســتمرون يف مســعاهم عــل الرغــم مــن التضييقــات 

التــي ُتمــارس علــى الفضــاء العــام والتجمــع يف أغلــب الــدول العربيــة. جمعــت حملــة ابنــي بمثابرتهــا وإصــرار أهــايل 

كــز  األشــخاص ذوي اإلعاقــة 12 ألــف توقيــع يطالــب وزارة الصحــة األردنيــة بتأميــن الخدمــات التأهيليــة يف المرا

الصحيــة، وبعــد المحاولــة مــع أول وزيــر للصحــة وثــاين وزيــر لهــا كذلــك، تمكنــت مــن الحصــول علــى التــزام بتنفيــذ 

المطالــب ويراقــب أفرادهــا هــذه العمليــة كذلــك. أمــا حملــة بكــرة أحلــى، فتمكنــت مــن زيــادة عــدد األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة يف المجالــس والهيئــات العموميــة التابعــة لجمعيــات ومؤسســات يف قطــاع غــزة، كمــا يســعى أعضاؤهــا إىل 

دعــم انتخــاب هــؤالء األشــخاص أو ترقيهــم إىل عضويــة مجالــس اإلدارة. يف أهــل، رافقنــا حملــة ابنــي ومكّنــا حملــة 

بكــرة أحلــى وبدأنــا بالعمــل مــع مجموعــة مــن األمهــات مــن مخيــم جــرش يف األردن اللــوايت نّظمــن، وألول مــرة، 

أنفســهن يف عمــل عــام كمــا يطالبــن أيضــاً بتوفيــر تأميــن صحــي ألبنائهــن مــن ذوي اإلعاقــة ممــن يفتقــرون إليــه 

لكونهــم مــن الجئــي قطــاع غــزة. لــم تنجــح الحملــة يف تحصيــل مطلــب التأميــن الصحــي بعــد، إال أنهــا ورغمــاً عــن 

أصــوات كــورال اليــأس الــذي مــا زال يــردد أن »ال فائــدة« مــن ذلــك، قــد ُوفّقــت إىل تجميــع أصــوات بــايق األهــايل يف 

مخيــم جــرش وتقديمهــا إىل رئاســة الــوزراء يف نهايــة العــام. 
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مــن جهــة أخــرى، طالبــت حملــة عائــات مــن أجــل الحريــة، ومــا زالــت، بمعرفــة مصيــر الســوريين المختفيــن قســراً 	 

دون كلــل. ويف عامهــا الســادس، مكّّنــا مؤتمرهــا الــذي جمــع كل األعضــاء فيهــا بهــدف توســع فرقهــا القياديــة 

كثــر مــن دولــة وثباتهــا. كالعديــد مــن الحمــات السياســية يف المنطقــة، يكــون نجــاح هــذه الحملــة يف  المنتشــرة يف أ

الحفــاظ علــى تنظيمهــا وقيادتهــا التشــاركية التوســعية يف واقــع صعــب يراهــن علــى انســحابها إىل أن تظهــر فرصــة 

سياســية تتيــح لهــا جاهزيــة التحــرك ورفــع الصــوت ليكــون أفرادهــا عنوانــاً لقضيتهــم وحقهــم وأهــاً لهــا. 

هــذه أمثلــة علــى حمــات أهليــة مجتمعيــة سياســية واجتماعيــة عبــرت طريقنــا. وهنالــك أمثلــة أخــرى علــى طــاب 

وطالبــات متميزيــن يف القيــادة ســمحوا لنــا بــأن نكــون جــزءاً مــن قصتهــم عنــد انخراطهــم يف برامجنــا التعلميــة، 

كالقيادييــن ضــد االعتقــال اإلداري يف اليمــن، وقياديــات حقوقهــن العماليــة يف األردن ومصــر، وقيادييــن وقياديــات 

ضــد العنــف الموجــه للمجموعــات المختلفــة يف تونــس والمغــرب.

أمــا مســاق القيــادة والتنظيــم »أون اليــن«، فقــد جمــع يف عامــه الثالــث 81 قياديــاً وقياديــة مــن الوطــن العــريب، وإىل 

ذلــك، عرّفنــا مســاق النســوية والتنظيــم المجتمعــي علــى 25 امــرأة ال يتعــدى عمرهــن 35 عامــاً مــن المؤمنــات بــأن 

نضالهــن ال يقــاوم اضطهــاد المــرأة وحســب بــل يناضــل ضــد النظــام البطريركــي والرأســمايل، وأي تســلط قــد ُيمــارس 

علــى أي إنســان.

قــد يقــول البعــض بــأن هــذه التنظيمــات، والحمــات، والقيادييــن والقياديــات مــا هــي إال عبــارة عــن نُجــوم صغيــرة 

ال يجمعهــا رابــط تســبح يف فضــاء معتــم. إىل حــد مــا، فــإن هــذا صحيــح، ولــذا ركزنــا يف عامنــا الماضــي علــى وصلهــم 

ببعض، وتعزيز صمودهم، ومســاندتهم بعضهم بعضاً وتألقهم ســوية. من هنا، أتت شــبكة أثر للتنظيم المجتمعي 

يف العالــم العــريب، وهــي التــي تضــم مــا يقــارب المئــة قيــادي وقياديــة. يف عامهــا الثــاين، ســتركز الشــبكة علــى اســتمرار 

التعلـّـم، والتضامــن، وحمايــة هــذا الواقــع واألمــل يف المســتقبل. 
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ختاماً، كنا يف السابق نرفض ترويج عملنا ونجاحاتنا لنترك مساحة للحمات والقياديين الذين نرافقهم لرواية 

قصــص نجاحهــم التــي كان لنــا فخــر المســاهمة فيهــا. ولكــن، مــن منطلــق المســؤولية تجــاه أولئــك الذيــن يســعون إىل 

التغييــر، ثــم يتعثــرون دون أن يعرفــوا مــا هــو التنظيــم المجتمعــي، ومــن نحــن، وبإمكانيــة مرافقتنــا لهــم يف رحلتهــم. 

لهــذا، غيرّنــا أســلوبنا، واســتثمرنا يف عاقتنــا مــع اإلعــام، وتطويــر صفحتنــا اإللكترونيــة ومنصــات اإلعــام االجتماعــي 

الخاصــة بأهــل. 

كات وقيادتهــا، ورتبنــا مكتبتنــا اإللكترونيــة. حرصنــا  كمــا أنتجنــا مرئيــات وأفامــاً تلّخــص تنظيــم الحمــات والحــرا

كذلــك علــى روايــة قصــص حمــات مجتمعيــة سياســية واجتماعيــة مــن الوطــن العــريب امتــازت بنجاحهــا يف مســاعيها 

وأثرهــا المجتمعــي وذلــك ضمــن بودكاســت أثــر.

نتمنــى منكــم االطــاع علــى تقريرنــا الســنوي لعــام 2021 والتواصــل معنــا. ونحــن علــى اســتعداد لتعريــف كل مــن 

يطــرق بابنــا علــى نهــج التنظيــم المجتمعــي، والطريقــة التــي يســاعدكم بهــا كأفــراد، ومؤسســات، ونقابــات وتنظيمــات 

يف إعــادة القــوة والقيــادة الازمــة للمطالبــة والتغييــر إىل النــاس. 

أطيب األمنيات منا بعام جديد يحمل الصحة والعافية والحق لكم وألحبائكم.

نسرين الحاج أحمد وفريق أهل



عشر سنوات على تأسيس أهل؛ كيف احتفلنا؟ 

قبــل عشــر ســنوات أسســنا أهــل ومررنــا بمراحــل ملهمــة وناجحــة، وأخــرى محبطــة ومؤلمــة؛ إذ إن دعــم ومرافقــة 

الســاعين والســاعيات لتحقيــق التغييــر الــذي يريــدون يف الوطــن العــريب، نحــو العدالــة والحريــة، ليــس باألمــر الهّيــن 

يف ظــّل الســياقات المتغّيــرة التــي مررنــا جميعــاً بهــا. ولكننــا ثبتنــا و اســتمررنا وتوّســعنا، وزاد أثرنــا. واحترامــاً للتجربــة، 

رأينــا أهميــة تثميــن التجربــة واالحتفــاء بهــا ومشــاركة الــدروس والِعبر، لذلــك نّظمنــا فعاليــة عبــر زووم، وكانــت بعنوان: 

عشــر ســنوات علــى تأســيس أهــل: مــاذا تعلمنــا؟، دعونــا إليهــا مجتمعنــا يف العالــم العــريب، و اســتعرضنا بهــا تجربتنــا 

ونجاحــات الحمــات، ومامــح مــن قــوة النــاس التــي ســاهمنا يف بنائهــا. كمــا اســتعرضنا اســتراتيجيتنا للعشــر ســنوات 

القادمــة، وتحديــداً كيــف ســوف نســتمر يف تمكيــن الحمــات والمنّظميــن.ات، وتدريس القيــادة والتنظيم المجتمعي، 

وربــط المنّظميــن.ات مــع نظرائهــم.ن يف الوطــن العــريب وأخيــراً، إنشــاء وحــدة البحــث والتوثيــق والمعرفــة.

يف غــرف مصّغــرة ركزنــا علــى كيفيــة تطويــر نهــج التنظيــم، ليائــم ســياقنا ومجتمعنــا، كيــف مــن الممكــن أن يكــون 

تمويــل المؤسســات ســانداُ وداعمــاً لبنــاء قــوة النــاس. كما أضأنــا علــى حملــة رافقناهــا، نجــح مــن خالهــا أهــل القضيــة 

بتقليــص زواج الطفــات يف البقــاع اللبنــاين. 

6
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كمــا نظمنــا فعاليــة عبــر زووم باللغــة اإلنكليزيــة، دعونــا إليهــا مدرّســنا مارشــال غانــز وزمائــه مــن هارفــرد، وشــبكة 

قيــادة التغييــر الدوليــة، وفيهــا اســتعرضنا المســيرة. وركّزنــا يف حواريــة علــى كيفيــة تطويــر ونشــر نهــج التنظيــم يف 

الوطــن العــريب، وكيــف اختبرتــه الحمــات والمؤسســات التــي عملنــا معهــا، قبــل أن نذهــب لغــرف مصّغــرة مــن أجــل 

التعّمــق يف تنظيمنــا يف فلســطين، وللمــرأة وعلــى حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة. 

كمــا عرضنــا نّيتنــا لتخطيــط العمــل مــع المؤسســات الحقوقيــة ومؤسســات المجتمــع المــدين مــن أجــل العمــل علــى 

كبــر، لمــا يف ذلــك مــن أثــر طويــل المــدى يف بنــاء قــوة المجتمعــات  دمــج التنظيــم المجتمعــي ضمــن نهجهــا بشــكل أ

وقدرتهــا علــى تنظيم ذاتها. 

وبعــد عاميــن مــن الــزووم واللقــاءات عبــر اإلنترنــت، كان ال بــد أن نحتفــل يف لقــاء وجاهــي طبيعــي مع رفقــاء النضــال 

من طاقــم أهــل الحــايل والســابق، ومــع مجلســنا االستشــاري ومــدريب.ات وممكّني.ات مؤسســة أهــل يف المســاقات 

كــرة، مــع الموســيقى والغنــاء والحــب الــذي  والورشــات المختلفــة، كمــا مــع عائاتنــا. فــكان ال بــد مــن لقــاء يبقــى يف الذا

حاصرنــا وشــحننا بطاقــة وثقــة للســنوات القادمــة.
 

شــاكرين لــكل الذيــن دعمونــا وآمنــوا بنــا وشــجعونا علــى التجربــة، ونتعهــد بااللتــزام باإليمــان بقــوة الشــعوب و بتطويــر 

فهمنــا ليتعاطــى مــع الميــدان، وليتعلــم منــه.
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سنة 2021

أمــا بالنســبة لعــام 2021، فــكان عامــاً متوِّجــاً لإلنجــازات، وكان عــام توّســع لفريقنــا وللمدربيــن.ات المدرســين.ات 

والممكّنيــن.ات ممــن يعملــون معنــا يف األردن وفلســطين ولبنــان وســورية ومصــر وتونــس.

 قبل أن نستعرض تطّورات العام وتحدياتها، نذكّركم.ن ببرامجنا بالمرئية أدناه. 

تعليم القيادة التشاركية والتنظيم 
المجتمعي لقياديين.ات من خالل : 

١. مساق القيادة والتنظيم (عن بعد)  
٢. مساق النسوية والقيادة والتنظيم

٣. ورشة القصة العامة  
٤. ورشة التنظيم المجتمعي

برنامج تدريب المدربين  

تعزيز صمود وتضامن وتنظيم أعضاء 
أثر من خالل: 

١. أربع فصول تعلم
٢. دراسات حالة وبودكاست أثر 
٣. تعارف وتحالف بين األعضاء 

٤. دعوات للتحرك
فرق قيادية وطنية 

 شبكة أثر
93

تمكين الحمالت
24

 التعلم والتعليم
2597

تمكين قيادات ميدانية يف عملهم 
الجماعي للتغيير من خالل: 

١. مرافقة الحمالت 
٢. تدخالت تمكينية 

٣. عيادة وساعات التمكين  
٤. مساق قيادة الفريق

برنامج تدريب الممكنين
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مرافقة وتمكين الحمات

كثــر مــن حملــة رافقناهــا ثمــار التغييــر الــذي هدفــت إىل تحقيقــه. ونشــطت حمــات أخــرى يف  هــذه الســنة قطفــت أ

قيــادة التغييــر فعلًيــا علــى أرض الواقــع، بمرافقــة محــّددة مــن قســم الحمــات. أدنــاه: تفاصيــل عمــل قســم تمكيــن 

الحمــات لهــذا العــام وفــق البرامــج األساســّية يف القســم:

ُمرافقة حمات التغيير 
حقّقــت حملتيــن مــن الحمــات التــي رافقناهــا أهدافهمــا التغييريــة المحــّددة والملموســة، مثل حملــة »ابنــي« يف 

األردن، والتــي هدفــت إىل الضغــط علــى وزارة الصّحــة، لتقــوم بتأهيــل 12 مركــًزا صّحًيــا بهــدف جعلهــا قــادرة علــى 

تقديــم الخدمــات التأهيلّيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األردن. ونجحــت الحملــة، يف شــهر آب، عندمــا أعلنــت وزارة 

الصّحــة التزامهــا بتأهيــل 12 مركــًزا صّحًيــا، وتــم علــى إثــر ذلــك توقيــع اتفاقيــة مــع الحملــة والمجلــس األعلــى لحقــوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف األردن.  

ويف لبنــان، رغــم الوضــع السياســي واالقتصــادي وتداعيــات أزمــة كورونــا، انطلقت حملــة »ال تكبّرونــا.. بعدنــا صغــار« 

والتــي هدفــت إىل ضمــان وقــف إتمــام 55 زواًجــا لطفــات تقــل أعمارهــّن عــن 18 عاًمــا. ونجحــت الحملــة يف شــهر 

تشــرين الثــاين يف وقــف 61 زواًجــا ومنــع إتمامهــا، وتأجيــل 50 خطبــة أخــرى، باإلضافــة إىل تجميــع 100 تعّهــد مــن آبــاء 

وأّمهــات بعــدم تهيئــة طفاتهــم.ن للخطوبــة قبــل بلــوغ الثامنــة عشــرة.

»بّهمونا« حملــة جديــدة مــن مخّيــم غــزة يف األردن، بــدأت مشــوارها علــى األرض بقيــادة 8 أمّهــات ألطفــال مــن 

ذوي اإلعاقــة يف مخّيــم غــزة. تهــدف الحملــة إىل ضمــان توفيــر تأميــن صّحــي لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، مــن عمــر 

يــوم وحّتــى 18 عاًمــا. قامــت األمّهــات بقيــادة تكتيــك اللّقــاءات المنزلّيــة، وجّمعــت خالــه علــى توقيــع 330 أًمــا علــى 

عريضــة مطلبيــة قّدمتهــا الحملــة لرئاســة الــوزراء. وطالبــت الحملــة رئاســة الــوزراء األردنيــة بتحّمــل المســؤولية علــى 

هــذه القضيــة، وتكليــف الجهــات المعنيــة بتوفيــر التأميــن الصحــّي. وســتتابع الحملــة تنظيمهــا يف الســنة القادمــة 

أيًضــا مــن أجــل تحقيــق هدفهــا المحــدد.



12

وبطبيعــة الحــال، ليســت كّل الحمــات التــي نبــدأ بمرافقتهــا تكــون قــادرة علــى تجــاوز مرحلــة تشــكيل الحملــة، وصــواًل 

إىل مرحلــة النــزول لــألرض والتوّســع يف تفعيــل أهــل القضيــة، ويعــود ذلــك إىل أســباب مختلفــة؛ إذ إن هنــاك حملتيــن 

هــذه الســنة أوقفنــا تدّخلنــا التمكينــي فيهمــا، وذلــك لعــدم تمكّنهــم مــن متابعــة التنظيــم علــى األرض. إحداهمــا هــي 

حملــة هدفــت إىل بنــاء قيــادة أهــل مخّيــم البقعــة لضمــان نظافــة ثابتــة يف المخّيــم؛ واألخــرى هــي حملــة مــن مدينــة 

مأدبــا هدفــت إىل تنظيــم أوقــات تحميــل الباصــات العامــة وانطاقهــا يف ثــاث مناطــق يف المدينــة. 
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مــع  حملة »قــم  مثــل  ســابًقا،  بمرافقتهــا  قمنــا  وحمــات  كات  حــرا مــع  محــّددة  تمكينيــة  تدّخــات  أيًضــا  تابعنــا 

المعّلم« التــي تهــدف إىل ضمــان حصــول معلّمــات القطــاع الخــاص يف األردن علــى حقوقهــّن العمالّيــة، إذ عقدنــا 

لقــاء تخطيــط الســتراتيجة الحملــة ولتمكيــن تكتيكهــا األساســي لهــذه الســنة. كمــا عقدنــا عــّدة لقــاءات تمكينيــة للفــرق 

التوســعّية الجغرافيــة يف حركــة عائــات ألجــل الحريّة، وهــي حركــة ســورية  تقودها نســاء ســوريات مــن عائــات 

المعتقليــن والمختفيــن قســًرا، وتقــف ضــد االختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي الــذي يرتكبــه النظــام الســوري 

وعــدد مــن أطــراف النــزاع. حيــُث ركزّنــا يف مرافقتنــا المحــّددة علــى تمكيــن الفــرق الجغرافّيــة يف الحركــة علــى قيــادة 

عمــل اســتراتيجي واقعــي يف مناطقهــّن تســاهم يف تحقيــق اســتراتيجية الحركــة الشــمولّية.

عيادة تمكين الحمات:
هــو برنامــج ســنوي نطلقــه بعــد إتمــام مســاق القيــادة والتنظيــم للتغييــر )ويكــون أون اليــن( يف شــهر آب، فنختــار 

مــن خّريجيــه األكثــر التزاًمــا بتطويــر مشــاريعهم التنظيميــة، ونشــجعهم علــى دعــوة فرقهــم القياديــة لتلتحــق بعيــادة 

التمكيــن، والتــي نقــوم مــن خالهــا بتمكينهــم مــن النــزول إىل األرض وقيــادة تصــرّف جماعــي منّظــم. يف هــذه الســنة، 

التحقت ثــاث حمــات بعيــادة التمكيــن، ونجحــت الحمــات الثــاث يف قيــادة قمــم تنظيميــة مهمــة يف كٍل مــن اليمــن 

ولبنــان ومدينــة غــزّة. أدنــاه نبــذة عــن كل حملــة: 

حملــة »جــوازي بــا وصاية« مــن اليمــن، بقيــادة رجــال ونســاء يســعون إىل إلغــاء طلــب إدارة الجــوازات ويل أمــر 	 

النســاء اللــوايت يــردن إصــدار جــواز الســفر، تماشــًيا مــع القانــون الــذي ال يتطلــب ويل األمــر. 

حملــة »ُمــش قبــل الـــ 18« يف لبنــان، والتــي تهــدف إىل الضغــط علــى البرلمــان إلصــدار قانــون يحــدد ســن الــزواج 	 

ليكــون الثامنــة عشــرة، بغــض النظــر عــن اختــاف الطوائــف وقوانينهــا الخاصــة يف هــذا المجــال. 

حملــة »بكــرا أحلى« مــن غــزّة، وتســعى الحملــة إىل ضمــان تعييــن 50 شــخًصا مــن ذوي اإلعاقــة يف الهيئــات 	 

العموميــة لمؤسســات وشــركات يف غــزة، لضمــان مــكاٍن لهــم يتيــح طرحهــم ورؤيتهــم يف أفــكار البرامــج والقــرارات، 

فُيؤخــذ وجودهــم بعيــن االعتبــار يف التخطيــط والتنفيــذ علــى مختلــف األصعــدة.
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الساعات التمكينية:
قيــادي  أو  مجموعــة  أيّ  لتشــجيع  أهــل،  موقــع  علــى  تمكيــن«  ســاعة  »طلــب  بعنــوان  إلكترونًيــا  رابًطــا   أطلقنــا 

وقياديّــة مهتّميــن بخلــق التغييــر، ســواء كانــوا يعملــون بنهــج التنظيــم المجتمعــي أم ال، فهدفنــا هنــا هــو التجــاوب 

مــع االحتياجــات االســتراتيجية والتنظيميــة حولنــا، وإتاحــة التمكيــن للجهــات واألشــخاص، دون اشــتراط مشــاركتهم 

الســابقة يف أٍي مــن البرامــج ســالفة الذكــر يف قســم الحمــات. حّتــى اآلن، قمنــا بعقــد 15 ســاعة تمكينية مــع 69 

قيــادي وقياديــة مــن العالــم العــريب.

تدريب الممكّنين والممكّنات:
كبــر عــدد مــن الحمــات يف الوطــن العــريب، عقدنــا دورة تمكيــن الممكّنيــن  مــن أجــل بنــاء قــدرة أهــل يف تمكيــن أ

والممكّنــات يف مســتواها الثــاين، مــع 11 ممكــن وممكنــة. ويهــدف البرنامــج إىل رفــع قــدرات ممكنــي وممكنــات 

ــك مهــارة التمكيــن بساســة وعمــق، وجعلهــم أقــدر علــى مرافقــة حمــات ومشــاريع  التنظيــم المجتمعــي مــن تملّ

التغييــر، واالســتجابة إىل مــا تتطلّبــه المرافقــة مــن ليونــة وتفكـّـر وحكمــة. فخــورون بالمجموعة المتنّوعة، ومتحمســون 

لتنفيــذ المســتوى الثالــث واألخيــر. 

القيادة والفريق:
هــذا البرنامــج ُمخّصــص لفــرق قيــادة الحمــات، وُصّمــم لمســاعدتهم يف تجســيد وإنجــاح القيــادة الجماعيــة التــي 

يمارســونها، باعتبارهــم منّظميــن ومنظمــات مجتمعييــن. وُصّمــم ليمكّــن ضعــف المجموعــات القياديــة المتعلّــق 

بديناميكيــة العمــل الجماعــي بيــن أفرادهــا، إذ نركـّـز مــن خالــه علــى تمريــن المجموعــات علــى مهــارات عملّيــة مثــل: 

االســتماع الجيــد يف الحــوارات، كيفيــة تيســير اتخــاذ قــرارٍ تشــاركيٍّ، مســاءلة بعضنــا البعــض باحتــرام ومــن غيــر لــوم، 

كيــف نحتفــل ومتــى، مهــارة التمكيــن، وغيرهــا مــن المهــارات. عقدنــا دورتيــن يف هــذه الســنة، كل منهــا تتكــون مــن 

10 جلســات. يف أيــار أنهينــا الــدورة األوىل، والتحــق بهــا 30 قياديًــا وقياديــة، مــن 7 حمــات، مــن المغــرب واألردن 

وفلســطين ومصــر وســورية. ويف أيلــول أطلقنــا البرنامــج للمــرة الثانيــة علــى التــوايل يف هــذه الســنة، والتحق بــه 27 

ــا وقياديــة، مــن 7 حمــات، مــن اليمــن واألردن وفلســطين ولبنــان.  قياديً
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 القضايا

حقوق الالجئينانتخابات مقاومة االحتالل
الصهيوينّ

حقوق العّمال حقوق المرأة الهوية حماية الطفل

حقوق األشخاص
 ذوي االعاقة

منع التحرش
الجنسي

حرية المعتقلين الحق يف الثقافة
والتعليم

االقصى كل السور -  االردن
حب يف زمن االبرتهايد - فلسطين

برافر لن يمر - فلسطين
ارفض شعبك بحميك - فلسطين

بيهّمونا -  االردن 
شدو الهمة -  االردن
بيوت امنة -  االردن

حق العمل لبنان - لبنان

حدك -  االردن

الشرف بالجريمة -  االردن
صداقة -  االردن
ال تكبرونا - لبنان

مش قبل ١٨  - لبنان

سير وصيرورة - فلسطين
طّبق نظامك - لبنان

استرجعوا البرلمان - لبنان
انتخابات بلدية عسفية - فلسطين

٦ دقائق -  االردن

عائالت من أجل الحرية -  سوريا

ابني -  االردن 
بيهّمونا -  االردن 

صار وقتها -  االردن 
بكرا أحلى - فلسطين

قم مع المعّلم -  االردن
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تعليم وتعّلم القيادة والقصة العامة والتنظيم المجتمعي 

ــم يف أهــل؛ مســاقان  يف عــام 2021 ثبتــت البرامــج التعليميــة الســتة األساســية التــي يقدمهــا قســم التعليــم والتعلّ

أساســيان )يزيــد كل منهــا عــن ثــاث شــهور(، وورشــتان متكررتــان خــال العــام )ال يزيــد كل منهــا عــن ثــاث أيــام(. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، نســتمر يف تصميــم ورشــات التنظيــم والقيــادة والقصــة العامــة، وهــي مفصلــة خصيًصا للتعاطي 

مــع احتياجــات مؤسســات قاعديــة أو مجتمعيــة أو حقوقيــة، تســعى إىل بنــاء قــدرات كادرهــا التنظيميــة، وتطويــر 

قــدرات مجتمعاتهــا يف الحمــات والمطالبة.  

مساق القيادة والتنظيم للتغيير )عبر اإلنترنت، 2021(:
تخــرج هــذا العــام 81 مشــاركًا.ة مــن مســاق القيــادة والتنظيــم للتغييــر، علًمــا أننــا بدأنــا المســاق مــع 94 قياديًــا 

وقياديــة. درّســت المســاق نســرين الحــاج أحمــد، ودعــم 5 زمــاء تدريــس بقيــادة رهــف أبــو ضحــى )3 مــن ذوي 

الخبــرة، و2 مــن خريجــي المســاق يف الســنوات الســابقة(. بعــد إتمــام المســاق، انضــم ثاثــة خريجيــن.ات وحماتهــم 

إىل عيــادة التمكيــن، لكــي يســتمروا بتطبيــق مــا تعلّمــوه عــن نهــج وأدوات التنظيــم المجتمعــي.

واســتعداًدا لعــام 2022، تلقينــا 575 طلًبــا مــن جميــع أنحــاء العالــم العــريب، بمــا يف ذلــك موريتانيــا والســودان. هدفنــا 

هــو انضمــام 100 قيــادي وقياديــة يف مســاق عــام 2022، 50٪ منهــم يف فــرق، و 50٪ أفــراد. كمــا عملنــا جاهديــن 

لتأميــن منــح دراســية )رســوم االنضمــام للمســاق 1350 دوالًرا( ألغلبيــة المتقدميــن.ات، فأمّنــا حتــى اآلن 50 منحــة 

مــن مؤسســات وجمعيــات مؤمنــة بقــوة النــاس، ونبحــث عــن المزيــد مــن المنــح. 

مساق النسوية والقيادة والتنظيم المجتمعي:
القيــم األساســية النســوية عــن المســاواة، والعدالــة، وحريــة تقريــر المصيــر، وإعــادة صياغــة الســلطة و هيــاكل صنــع 

القــرار، هــي القيــم التــي تســعى أهــل إىل تجســيدها يف عملهــا. لهــذا الســبب، طورنــا هــذا العــام مســار القيــادة النســائية 

الــذي قدمنــاه يف عــام 2019، إىل مســاق ُيعنــى بالنســوية والقيــادة والتنظيــم المجتمعــي. اخترنــا مجموعــة مكونــة 
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مــن 25 امــرأة، وشــكّلنا مجموعــة متنّوعــة ضّمــت نســاًء مــن فئــات عمريــة مختلفــة، كذلــك مختلــف مجــاالت العمــل، 

والتخصــص الدراســي، ومــكان اإلقامــة. وتشــكّل المســاق مــن ثــاث وحــدات: الوحــدة األوىل )ومدتهــا 4 أســابيع( 

حــول النســوية عبــر التاريــخ بمدارســها المتعــددة مــع الدكتــورة ابتســام العطيــات؛ الوحــدة الثانيــة كانــت عبــارة عــن 

وحــدة عمليــة لتطويــر حملــة أو مشــروع تنظيمــي مــن خــال 4 فــرق عمــل ضمــن المجموعــة األم. )ومدتهــا أســبوع 

واحــد( ؛ الوحــدة الثالثــة )ومدتهــا 6 أســابيع( ركـّـزت علــى التنظيــم المجتمعــي وممارســاته، مــن خــال تطبيــق عملــي 

علــى مــا خرجــت بــه الفــرق األربــع يف الوحــدة الســابقة. ســاهم يف التدريــس يف هــذا المســاق كل مــن: نســرين الحــاج، 

وروان الزيــن، وريــم منــاع، وأربــع زميــات تدريــس: ريــم خشــمان، وهديــل كســواين، ورهــف أبــو ضحــى، ومــي خزاعلــة. 

اختتمنــا المســاق بعــرض الحمــات االفتراضيــة التــي بنتهــا الطالبــات المشــاركات، والتــي ركــزت علــى إمكانيــة وصــول 

النســاء يف صناعــة الطاقــة المتجــددة، وحملــة مناهضــة للتحــرش الجنســي، وحــق النســاء يف التعليــم وإنشــاء شــبكة 

نســائية داعمــة ومســاندة لبعضهــا البعــض. أنهــت هــذا المســاق 21 مشــاركة. وُتجــري المقّيمــة نــورا الــور دراســة نقــاط 

القــوة ونقــاط النمــو، بهــدف تطويــر المســاق يف الســنة المقبلــة. 
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أما بالنسبة للورشات الدورية والمفتوحة: 

ورشة القصة العامة:	 
بعــد إتمــام مســاق القيــادة والتنظيــم المجتمعــي )عبــر اإلنترنــت(، حددنــا الخريجيــن.ات ممــن لديهــم.ن فــرق حقيقيــة 

علــى األرض، ودعونــا الفــرق المحليــة للمشــاركة يف ورشــة عمــل عبــر اإلنترنــت، مدتهــا 10 ســاعات. حضــر الورشــة 40 

شــخًصا، مــن اليمــن ولبنــان وســوريا والعــراق وتونــس ومصــر والمغــرب وليبيــا وفلســطين واألردن. 

مــّرر الورشــة فريــق مــن 7 مــن ميســري.ات يف مجــال القصــة العامــة، مــن ذوي الخبــرة الجيــدة و ميســرين.ات 

أبــو ضحــى كمدرّســة رئيســية.  مبتدئيــن. بقيــادة رهــف 

ورشة التنظيم المجتمعي والقيادة:	 
يف العــام الماضــي، قامــت أهــل بتأهيــل 11 خريــج.ة متميزيــن.ات، ليصبحــوا.ن مدربيــن.ات. وبعــد إتمــام البرنامــج 

كبــر، ليــدّرب الخريجيــن.ات يف  واجتيــاز االمتحــان، ُمنحــوا شــهادة مســتوى أول، مــا جعــل لــدى أهــل قــدرة تدريبيــة أ

ورشــتي تنظيــم مجتمعــي وقيــادة تشــاركية، بدعــم ومرافقــة مــن روان الزيــن. ويف تمــوز 2021 دعونــا أولئــك الذيــن 

تقدمــوا إىل مســاق القيــادة والتنظيــم لســنة 2021، ولــم يتــم قبولهــم لمحدوديــة المقاعــد، فتلقينــا 80 طلًبــا خــال 24 

ســاعة! وأنجزنــا الورشــة األوىل يف تمــوز، والثانيــة يف أيلــول، بانضمــام 58 قيــادي.ة إىل الورشــتين. وقــام العديــد مــن 

المشــاركين.ات بالتقــدم للمســاق بطلبــات تســجيل قويــة للعــام القــادم. 

التعلم الشعبي عن »العدالة: الذكورية السامة تحت المجهر«:	 
كة مع رّواد، مع 60 مشاركًا ومشاركًة. بعد االنتهاء من الجلسات، أردنا  أخيًرا، أنهينا برنامج التعلم الشعبي، بالشرا

التأكيــد علــى أن يتبــع التعلــم الشــعبي تصــرف جمعــي، لذلــك قــادت ريــم منــاع جلســة مــع المشــاركات والمشــاركين 

لمحاولــة التصــرف، والتــي نجحــت إىل حــٍد مــا، حيــن قــرر المشــاركون.ات التحــرك للحصــول علــى التزامــات موقعــة 

مــن عائاتهــم، علــى أن يكونــوا يقظيــن ويشــاركون تجاربهــم المرتبطــة بالظلــم الجنــدري والذكوريــة الســامة، يف حــال 

تعرّضــوا لمثلهــا. لقــد وثّقنــا هــذا البرنامــج يف دراســة حالــة نطلقهــا قريًبــا، كتبتهــا ســيرين حليلــة، وتقريــر تقييمــي 



21

مفّصل أجرته سوســن زعتري )ماحظة: شــاركت ثاث مشــاركات يف التعلّم الشــعبي يف مســاق النســوية والقيادة 

والتنظيــم المجتمعــي(.

التعلم الشعبي عن التسلط:	 
وألنــه حقــق نجاًحــا يف كل مــرة اســتخدمناه، اســتمررنا يف التعلــم الشــعبي وركزنــا علــى إدخــال التعلــم الشــعبي لخلــق 

وعــي سياســي عــن الظلــم المركـّـب مــع قياديــات مــن حمــات التنظيــم المجتمعــي يف األردن. 
 

يف عــام 2021، أطلقنــا برنامــج التّعلــم الشــعبي لقياديــات الحمــات التــي ترافقهــا أهــل يف األردن. يتكــّون برنامــج 

التعلـّـم الشــعبي مــن مرحلتيــن. حددنــا هــذا العــام 15 قائــدًة شــاركت يف 6 جلســات حــول موضــوع الهيمنة )التســلط(. 

كان للجلســات هدفــان، أحدهمــا هــو تعلـّـم عمليــة التعلـّـم الشــعبي مــن خــال التجربــة، واآلخــر النقــاش يف المواضيــع 

التــي تقترحهــا للمجموعــة لتشــكيل صحــوة وعــي فكــري وســلوكي علــى الصعيــد الشــخصي. يف عــام 2022، ســيتم 

تدريــب 8 مشــاركات مــن المرحلــة األوىل، ودعمهــن وتمكينهــّن لقيــادة جلســة التعلّــم الشــعبي الخاصــة بهــم، مــع 

مجموعــة مــن أعضــاء حماتهــّن حــول نفــس الموضــوع.
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شبكة أثر للتنظيم المجتمعي يف العالم العريب 

يف تشــرين الثــاين 2019، غرســت أهــل بــذرة شــبكة التنظيــم المجتمعــي يف العالــم العــريب - بهــدف تعزيــز صمــود 

النشــطاء والمناضليــن والمنظميــن الســاعين والســاعيات إىل التغييــر مــن خــال العمــل الجماعــي، فدعــت مؤسســة 

أهــل خمســة قيادييــن.ات، مــن األردن وفلســطين ولبنــان ومصــر، ليكونــوا.ّن منســقين.ات للشــبكة. وبعــد عقــد 

سلســلة لقــاءات مــع منظميــن ومنظمــات مــن الميــدان، ثّبتنــا فكــرة الشــبكة واختــار الفريــق اســم »أثــر« واعتمــدوا 

شــعارها شــجرة ممتــدة ذات جــذور عميقــة. وكان شــهر حزيــران 2020 تاريــخ اإلطــاق الفعلــي للشــبكة، وتــم تشــكيل 

الفــرق القياديــة يف األردن ولبنــان وفلســطين. يف تشــرين الثــاين 2020، وّضحنــا الرؤيــة والهــدف، وباشــرنا يف مجموعــة 

برامــج. ومــن هنــاك فتحنــا العضويــة، واجتمــع 50 مــن األعضــاء بلقــاء إقليمــي إلطــاق برنامــج العمــل يف كانــون األول 

2020. ويف بدايــة هــذا العــام، ُشــكّل الفريــق الســوري، وأصبــح عــدد األعضــاء 73، ويف حزيــران 2021 تــم ُشــكّل فريــق 

إضــايف لشــبكة أثــر ضــّم المغــرب وتونــس والعــراق ولبنــان والكويــت. وهــا نحــن ننهــي عــام 2021 بأربعــة فــرق قياديــة 

)األردن، وفلســطين وســورية وفريــق منــّوع( و 95 عضــًوا.ة. 

رؤية ورسالة شبكة أثر: 
شــبكة منظمــة مــن القــادة تعــزز قــوة النــاس وقدرتهــم علــى تنظيــم العمــل الجماعــي للتغييــر، وهــو مــا يعــزز اإليمــان 

بقــدرة النــاس علــى إحــداث التغييــر يف العالــم العــريب، نحــو العدالــة والحريــة والمســاواة.

ولتحقيق هذه الرؤية، حددت شبكة أثر أربعة أهداف:

كاتهم.ن.. 1 تعزيز صمود المنظمين.ات وحرا

تحسين ممارسات التنظيم المجتمعي لألعضاء وتوسيع تنظيماتهم.ن. . 2

تعزيز أمن األعضاء والعضوات وتضامنهم.ن مع بعض.. 	

علــى المســتوى الهيكلــي: بنــاء شــبكة قويــة بقيــادة جماعيــة تشــاركية، مبنيــة علــى تعــدد فــرق القيــادة ومدعومــة . 	

مــن قبــل 2-3 موظفيــن.ات مــن أهــل.
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أدناه ما قمنا به يف عام 2021 يف البرامج األساسية التي تشكل العامود الفقري لشبكة أثر. 

الفصول المعرفية األربعة - تنظيم المجتمع وتنظيم الحمات والحركات االجتماعية:. 1

كل ثاثــة أشــهر، لــدى األثــر موضــوع مختلــف يختــاره األعضــاء لتركيــز التعلــم والتواصــل يف شــأنه. ركـّـز الموســم األول 

لهــذا العــام علــى القيــادة التشــاركّية، والموســم الثــاين ركّــز علــى التنظيــم النقــايب والعمــايل، والموســم الثالــث ركّــز 

علــى الحــركات االجتماعيــة، وخاصــة الحــركات النســوية، واألخيــر ركّــز علــى اللجــوء والتنظيــم.

تشكّل كل موسم من ثاثة عناصر أساسية: 

لقــاءات تعلمّيــة وطنيــة نظمتهــا الفــرق الوطنيــة ألعضــاء الشــبكة يف البلــدان المختلفــة، وهــي لقــاءات يصاحبهــا 	 

مجموعــة أوراق بحثيــة أو أفــام معرفيــة.

لقــاء إقليمــي جمــع أغلبيــة األعضــاء مــن الــدول المختلفــة، وركّــز علــى موضــوع الفصــل مــع تحديثــات عــن أخبــار 	 

شــبكة أثــر واســتثمار بســيط يف بنــاء العاقــات بيــن األعضــاء، بحضــور نحــو 50-70 عضــًوا.ة.

اســتضافة متحدثيــن.ات مرجعّييــن.ات أضــاؤوا. أضــأن علــى موضــوع الفصــل، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وكان 	 

مــن بيــن المتحدثيــن.ات يف الفصــل األول الدكتــورة روث واغمــان عــن القيــادة التشــاركية يف الفريــق، ويف الفصــل 

الثــاين اســتضفنا نقابيّيــن تونســيّين عــن التنظيــم النقــايب العمــايل، ويف الفصــل الثالــث اســتضفنا الدكتــورة ابتســام 

العطيــات لمناقشــة ورقتهــا عــن الوجــوه المعاصــرة للنســوية العربيــة.

باإلضافــة إىل النــدوات التعلّميــة عبــر اإلنترنــت المتعلقــة بفصــل المعرفــة، وهنــا نوّســع الدائــرة لتنّظــم شــبكة أثــر 

نوعــاً آخــراً مــن النــدوات التعلّمّيــة، يدعــو بهــا أعضــاء أثــر شــبكاتهم إىل ندوتيــن مفتوحتيــن عبــر اإلنترنــت، للتعريــف 

بالتنظيــم المجتمعــي للحمــات ولبنــاء قــوة النــاس، وحضرهــا نحــو 100 شــخص مــن مختلــف البلــدان العربيــة.
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تدريبات متخصصة ومتقدمة يف التنظيم والحمات والحركات االجتماعية:. 2

يف كل عــام ُيدعــى األعضــاء إىل حضــور ورشــتي عمــل مــع خبــراء مــن خــارج أهــل، مــا يســاهم يف كشــف بُعــد مــن 

التنظيــم والنشــاط ال يتقنــه أهــل. يف عــام 2021، كان مجــاال األمــان الرقمــي والنســوية همــا المبحَثيــن. حضــر تدريــب 

 Social الرقمــي 45 عضــًوا.ة مــن الشــبكة، وحضــر مســاق النســوية 20 عضــًوا.ة منهــا. كمــا تعاقدنــا مــع األمــان 

Movements Technology لتمكيــن 3 مــن حماتنــا علــى اســتراتيجية اإلعــام، وتحديــًدا اســتخدام تويتــر، بهــدف 

تطويــر األدوات التــي يســتخدمونها يف التنظيــم وحشــد المؤيديــن.

التقاطعية والتضامن من خال عاقات أقوى:. 	

مــن أجــل إنشــاء روابــط بيــن قــادة وأعضــاء أثــر، وتعزيــز فــرص دعمهــم لبعضهــم البعــض، وتعزيــز التقاطعيــة بينهــم 

والخــروج مــن صوامــع التخصصيــة بالقضايــا، نّفــذت شــبكة أثــر يف عــام 2021 تكتيكيــن رئيســين: 

التشــبيك بيــن األعضــاء )matchmaking( يف لقــاءات ثنائيــة عبــر اإلنترنــت، ألعضــاء ال يعرفــون بعضهــم البعــض، 	 

ولكــن يبــدو أن لديهــم كثيــًرا مــن القواســم المشــتركة، والقــدرة علــى ربــط كفاحهــم عبــر البلــدان. شــارك يف لقــاءات 

كثــر مــن 50٪ مــن األعضــاء، وطلبــوا تكــرار اللقــاء، وهــو النشــاط الــذي اختتمنــا بــه العــام. التشــبيك األوىل أ

التكتيــك الثــاين الــذي حظــي بتقديــر كبيــر مــن أعضــاء شــبكة أثــر، وســاهم يف مضاعفــة تأثيــر الشــبكة خــال عــام 	 

2021، هــو اللقــاءات شــبه االجتماعيــة الشــخصية الوجاهيــة، ســواء يف عطلــة العيــد أو يف رحلــة ليــوم واحــد. مثــل 

لّمــة العيــد يف األردن يف شــهر أيــار، بحضــور 24 عضــًوا.ة، أو لقــاءات الدعــم النفســي الشــهرية مــع فريــق ســورية 

بحضــور أغلبيــة األعضــاء، وتيســير متخصــص بالدعــم النفســي مــن أعضــاء الفريــق، أو لقــاء الحكــوايت مــع فريــق 

فلســطين يف شــهر نيســان. 
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هنالــك فريقــان مــن فــرق أثــر )ســورية والفريــق متنــوع الــدول( اللــذان ال يمكنهمــا تنفيــذ اللقــاءات الشــخصية، ألن 

أعضاءهــم يعيشــون بــأركان مختلفــة مــن العالــم، وعليــه قامــوا باســتبدال التجّمعــات الوجاهيــة بســاعات وأنشــطة 

اجتماعيــة ونفســية عبــر اإلنترنــت، وإن لــم يكــن لهــا التأثيــر نفســه، ولكنهــا مهمــة لمنحهــا إياهــم شــعوًرا بالتضامــن 

رغــم المســافات. 

هــذه البرامــج والتكتيــكات الســابقة شــّجعت أعضاءنــا علــى أخــذ زمــام المبــادرة أثنــاء الهجــوم علــى حــي الشــيخ جــّراح، 

حيــث نّظــم اثنــان مــن القيادييــن الفلســطينيين أعضــاء الشــبكة، ودعوهــم للتصــرف، كمــا دعــوا المجتمــع األوســع 

للمنظميــن الدولييــن التــي ترتبــط بهــم الشــبكة للتصــرف أيًضــا.

حماية األعضاء: هذا البرنامج من شبكة أثر قيد التطوير. ويف سنة 2021 أنجزنا ثاثة أمور:. 	

الحصــول علــى بروتوكــوالت حمايــة معــّدة مــن مختصيــن ومؤسســات ُتعنــى بحمايــة أمــن القياديين.ات والنشــطاء 	 

عالمًيا. 

تدريــب مجموعــة مــن أعضــاء شــبكة أثــر يف مجــال األمــان الرقمــي مــع مؤسســة عربيــة تعنــى بالمجــال، وتعرّفنــا 	 

مــن خــال هــذه التجربــة علــى شــخصين متخّصصيــن، يمكنهمــا تقديــم المســاعدة المحــددة يف المجــال مســتقبًا. 

تنظيــم لقــاءات مــع 4 مؤسســات تعمــل يف مجــال الحمايــة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، والتنســيق معهــم يف 	 

حــال احتــاج إليهــم أعضاؤنــا.
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منتجات معرفية 

قليلــة هــي الكتابــات واألبحــاث عــن تنظيــم وقيــادة العمــل الجماعــي والحمــات المجتمعيــة يف الوطــن العــريب، وهــذا 

أمــر مــؤرق لســببين: أولهمــا أننــا نحتــاج هــذه األبحــاث لنطــّور تدريســنا ومرافقتنــا للحمــات، ولنبنــي علــى معرفــة 

واجتهــاد غيرنــا، لذلــك شــرعنا يف تكليــف باحثيــن يف البحــث والتوثيــق؛ وثانيهمــا أننــا نملــك مخزونــاً مــن المعرفــة 

والخبــرة مــن الحمــات التــي نرافقهــا يف الوطــن العــريب ومــن التنظيــم الــذي نشــهد عليــه، وواجبنــا أن نوثّقــه ونتعــاون 

مــع كل مــن يوثقــه. ومــع أننــا ســاهمنا يف إنتــاج معرفــة مهمــة يف عــام 2022، إال أننــا لــم ننجــح بعــد يف نشــرها وإدخالهــا 

علــى مكتبــات ومحافــل تعلّميــة حولنــا، وهــذا مــا ســوف نركــز عليــه يف الســنوات المقبلــة. 

ســعًيا إىل المزيــد مــن المعرفــة، تعاقدنــا خــال الســنة باحثيــن.ات بهــدف تطويــر عملنــا البحثــي 
وتوثيقــه: 

كات وحمــات مجتمعّیــة تســعى إىل خلــق تغییــر ملمــوس 	  الباحــث حــازم أبــو هــال مــن أجــل توثيــق تطــورات حــرا

يف قضایــا حقوقّیــة ملّحــة يف الضفــة الغربيــة يف فلســطين، مــن أجــل توفيــر مــادة معرفيــة حــول بُنى هذه الحمات 

ونهجهــا. رصــد البحــث 32 حملــة وائتــاف، أو شــبكات ومؤسســات تعمــل علــى حمــات وقضايا مجتمعية متنوعة. 

ويف شــهر حزيران اختيار 11 حملة وائتاف وشــبكة وتعّمق يف دراســتهم بالتفصيل، بناًء على مرتكزات أساســية 

عــدة، أهمهــا: الفعاليــة، والبنيــة، وآفاق االســتمرارية، والرغبة يف التوســع. 

العنــف 	  أهلّيــة ومجتمعيــة يف مكافحــة  تجــارب  بعنــوان:  بحًثــا  ليعــّدا  الســّيد  عــودة وخالــد  الباحثــان شــهرزاد 

كات وتكتــات مجتمعيــة حققــت نجاحــات  والجريمــة مــن العالــم. ركــّز البحــث علــى رصــد تجــارب عالمّيــة لحــرا

نســبية يف مكافحــة العنــف والجريمــة يف العالــم، بهــدف توفيــر المعرفــة حــول نمــاذج مجتمعّيــة نجحــت يف مكافحــة 

العنــف والجريمــة، علّهــا تفيــد األطــراف المعنيــة؛ مــن حــركات ومؤسســات شــعبية تعمــل يف الســياق ذاتــه يف 

فلســطين المحتلّــة عــام 1948. وتــم تســليط الضــوء يف البحــث علــى بعــض اآلليــات والتكتيــكات التــي ُيمكــن 

التعلّــم واالستســقاء منهــا.
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كمة لدينا،  ولكي نوثّق المعرفة المترا

قامــت ريــم منــاع بكتابــة ماحظــات يف تمكيــن الحمــات. حيــث طــّورت دليــًا خاًصــا لممكّنــي وممكّنــات حمــات 	 
ــه علــى خاصــة الــدروس التعلمّيــة التــي تعلّمناهــا مــن مرافقــة مــا يقــارب  التنظيــم المجتمعــّي، يســتند يف مادتّ

25 حملــة تنظيــم مجتمعــي يف العشــر ســنوات الماضيــة. وعلــى الرغــم مــن تّوفــر المــواد النظريّــة عــن ممارســات 

وجوهــر نهــج التنظيــم المجتمعــي، ودراســات حالــة توثــق مســارات بعــض الحمــات التــي رافقناهــا، إالّ أّن جوهــر 

عملنــا يف مرافقــة الحمــات لــم يتــم توثيقــه ســابًقا. فمثــًا: علــى أي أســاس تتــم مرافقــة الحملــة، وكيــف يتــم 

تمكيــن الحمــات منــذ تشــكيلها وعبــر مراحلهــا المتنّوعــة، وكيــف نحافــظ كممكنيــن.ات علــى جوهــر ومبــادئ 

التمكيــن أثنــاء مرافقتنــا للحمــات، ومــا هــي ســيناريوهات التحديـّـات التــي تمــّر بهــا الحمــات خــال مراحــل قيادتهــا 

ــات بطريقــة نضمــن فيهــا تقويــة القيــادة التشــاركية يف  ــا مــع هــذه التحديّ للعمــل وكيــف نقــوم بالتعاطــي تمكينًي

الحمــات، وتحقيــق الحمــات نجاحــات بمســتوياتها المختلفــة. 

كمــا كتبــت ُجمــان أبــو جبــارة دراســة حالــة بعنــوان: كيــف نجحــت حملــة »التكبّرونــا بعدنــا صغــار« يف محاربــة 	 

تزويــج الطفــات يف البقــاع اللبنــاين مــن خــال نهــج التنظيــم المجتمعــي؟ أهمّيــة هــذه الدراســة تكمــن يف كونهــا 

مرجًعــا توثيقًيــا مهًمــا للراغبيــن بتتّبــع رحلــة حملــة تنظيــم مجتمعــي مــن العالــم العــريب، بقيــادة أهــل القضيــة، 

منــذ البــدء وحّتــى تحقيــق الهــدف التغييــري الملمــوس. وســيتم االعتمــاد علــى الدراســة يف ورشــات و مســاقات 

التنظيــم المجتمعــّي، بحيــث يتمكــن الطــاب والطالبــات مــن التعلـّـم مــن تجــارب تنظيميــة قويـّـة وناجحــة يف العالــم 

العــريب. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الدراســة جاهــزة للمشــاركة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين الراغبــة بانتهــاج 

نهــج التنظيــم المجتمعــّي، مــن أجــل االّطــاع علــى تجربــة مؤسســة النســاء اآلن يف لبنــان يف تبّنــي نهــج التنظيــم 

المجتمعــي لخلــق تغييــرٍ ملمــوٍس، ال يكتفــي بالتوعيــة، وإنّمــا ياحــق خلــق تغييــر ملمــوس يف القضايــا المجتمعيــة، 

مثــل قضّيــة التزويــج المبكــر.

كتبــت ســيرين حليلــة دراســة حالــة وثّقــت فيهــا كيــف ســاهم برنامــج التعلــم الشــعبي يف خلــق وعــي حــول 	 

نمــاذج للذكوريــة المتســلطة، وكيــف أيقــظ فاعليــة ذاتيــة لمحاربــة الظلــم الواقــع علــى الجنســين بســبب التســلط 
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حلقــات  ٨  - األول  لموســم  ا حلقــات 
لِحقــي حــراك  لبنــان:  مــن 

BDS لمقاطعــة  ا كــة  حر فلســطين:  مــن 
لمعلميــن ا بــة  نقا األردن:  مــن 

بنــي ا حملــة  األردن:  مــن 
مســامح منيــش  حملــة  تونــس:  مــن 

يمــر لــن  فــر  برا حــراك  فلســطين:  مــن 
ِجمنــة ِحــراك  تونــس:  مــن 

لقــول ا خالصــة  ميــة:  لختا ا لحلقــة  ا

والهيمنــة. يف دراســة الحالــة دليــل لتصميــم التعلــم الشــعبي المبنــي علــى نهــج التعلــم التحــرري لباولــو فريــري، 

وكذلــك األثــر الــذي تركــه البرنامــج علــى 60 شــابًا وشــابة أردنييــن خــال عــام مــن العمــل. 

ســاهمنا يف دراســة الدكتــورة إيميليــا أييــو التــي نشــرت يف جامعــة هارفــرد دراســة حالــة توضــح كيــف كان لبرنامــج 	 

التعلــم الشــعبي أثــر يف الصحــوة الفرديــة والجمعيــة ضــد التســلط لمجموعــة معلّمــات انضممــن لحملــة »قــم 

مــع المعلــم«، حيــث ركـّـزت الدكتــورة أييــو يف دراســتها علــى األثــر الداخلــي علــى النســاء الــايت شــاركن يف البرنامــج، 

واألثــر يف المجموعــة القياديــة التــي تنتمــي إليهــا، كمــا األثــر علــى عائلتهــا وطابهــا وعاقاتهــا بمنزلهــا، وليــس فقــط 

األثــر يف مطالبتهــا بحقوقهــا العماليــة. )هــذه الدراســة باللغــة اإلنجليزيــة( 

وأخيــًرا وليــس آخــًرا، أنتجنــا الموســم األول مــن بودكاســت أثــر بقيــادة شــبكة أثــر. الســردية الحاليــة 	 
المحيطــة بنــا ُتحبــط العمــل الجماعــي وتشــكك النــاس يف قدرتهــم علــى إحــداث التغييــر. ونريــد أن نغّيــر تلــك 

بالرغــم  القــدرة والصمــود،  األمــل وتعــزز  وتــزرع  بالنجــاح  تنتهــي  نــروي قصًصــا لجهــود جماعيــة  الســردية، وأن 

مــن هــذا الســياق. لذلــك، أنتجنــا بودكاســت أثــر وهــو عبــارة عــن 9 حلقــات مــدة كل منهــا الــذي مــدة كل 35-25 

دقيقــة، كل منهــا تســتمع لقصــة حملــة أو حركــة يف الوطــن العــريب، ُتعلمنــا عــن التنظيــم، وتطويــر القيــادة، والبنيــة 

الممتــدة، وبنــاء قــوة وقــدرات األفــراد، مــن مختلــف الحمــات والقــادة؛ مــن تونــس واألردن وفلســطين ولبنــان. 

نشــرت الحلقــات علــى منصــات متنوعــة، وحصــدت 4000 اســتماع، وبُّثــت علــى قنــوات اإلذاعــة الوطنيــة المختلفــة 

يف األردن وفلســطين وتونــس. ســاعدتنا المختصــة اإلعاميــة سوســن زايــدة يف تقييــم الموســم األول، وقدمــت 

توصيــات للموســم الثــاين الــذي ســوف نباشــر يف إنتاجــه يف عــام 2022
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اإلعام والتواصل

لســنوات مضت اعتقدنا أن عملنا ونجاحاتنا هي التي ســوف توصلنا إىل الجميع، وهي التي ســوف تدل القياديين 

والقياديــات والحمــات والحــركات علينــا. ومــع الوقــت، أدركنــا أن توّجهنــا، وإن كان نابًعــا مــن مــكاٍن مخلــصٍ  يرفــض 

التنّمــق والمظاهــر، إاّل أننــا أدركنــا أننــا كنــا - إىل حــد مــا - غيــر مســؤولين. وأدركنــا أن واجبنــا هــو إيصــال كل المعلومــات 

التــي لدينــا عــن التنظيــم المجتمعــي لــكل قيــادي وقياديــة يف العالــم العــريب، وواجبنــا هــو أن يعلــم كل مــن يســعى 

مــن خــال عمــل جماعــي إىل تحقيــق الحــق، ويتعّثــر ويواجــه تحديــات، أننــا موجــودون وجاهــزون لمرافقتــه ومشــاركته 

الــدروس والعبــر عــن التنظيــم وبنــاء القيــادة والنجــاح. لذلــك، غّيرنــا وجهتنــا، وأصبحــت ســنة 2021 الســنة التــي ركّزنــا 

- بقيــادة ديمــة شــاهين- فيهــا علــى توصيــل رســالتنا وبــث موادنــا والســعي إىل الوصــول للقيادييــن والقياديــات 

كات يف كل الوطــن العــريب، مــن خــال اإلعــام االجتماعــي والتقليــدي وموقعنــا اإللكتــروين وبرنامــج  والحمــات والحــرا

تقنــي ديجيتــايل للتواصــل مــع قاعدتنــا التــي تحــوي آالف األســماء مــن مجتمــع أهــل. 

اإلعام التقليدي: 
لتحقيــق ذلــك الهــدف مــن خــال اإلعــام التقليــدي، ســاعدتنا عاقتنــا بســامية كرديــة وعطــاف روضــان مــن راديــو 

ــز علــى الكتابــة الصحافيــة والظهــور يف  ــا حضــره أغلبيــة طاقــم أهــل، ركّ البلــد؛ ففــي شــهر أيــار، قدمــت ســامية تدريًب

اإلعــام، كمــا قامــت بتدريــب اللجــان اإلعاميــة يف الحمــات التــي ترافقهــا وتمكنهــا أهــل، وركّزنــا علــى الظهــور يف 

كثــر مــن 36 تغطيــة وظهــور إعامــي، مــا بيــن راديــو  اإلعــام وتحّدينــا هيبتــه. مــن نتائــج هــذا التدريــب، كان لطاقــم أهــل أ

وتلفزيــون وصحافــة إلكترونيــة )منصــات إخباريــة( ومطبوعــة.

كذلــك وّظفنــا العاقــات مــع اإلعــام وتشــبيكهم مــع الحمــات التــي نرافقهــا، وذلــك لتغطيتهــم واســتضافتهم بمــا 

يخــدم جــدول عملهــم الزمنــي وأهــداف حملتهــم.
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 الموقع اإللكتروين:
 بدأنــا بتطويــر موقــع أهــل اإللكتــروين يف آذار 2021، بإطــاق مكتبــة أهــل المحّدثــة، وتحديــًدا إطــاق منتجــات حّولــت 

مبــادئ وجوهــر التنظيــم المجتمعــي إىل مرئيــات ثابتــة ومتحّركــة، تبّســط المضمــون مــن غيــر تســخيفه. شــاركتنا 

بإعــداد تلــك المنتجــات شــركة كشــيدة اللبنانيــة، والتــي تعنــى بالتصميــم لغايــات التعلـّـم. وحصــدت تلــك المنتجــات 

كثــر مــن 850 ألــف شــخص علــى صفحــة أهــل اإللكترونيــة والمنصــات االجتماعيــة. فخــورون بمكتبنــا،  إعجــاب أ

ومســتمرون يف تطويرهــا. 

يف المرحلــة الثانيــة إلعــادة تصميــم موقــع أهــل اإللكتــروين يف أيلــول 2021، ليعّبــر باللغتيــن، العربيــة واإلنكليزيــة عــن 

الثاثــة عناويــن األساســية يف المؤسســة، فتجــدون فيــه اآلن خريطــة توّضــح عمــل أهــل يف المنطقــة مــن خــال إظهــار 

أســماء الحمــات وطبيعــة عملهــا، وتفســر معنــى مرافقــة الســاعين والســاعيات إىل التغييــر. كمــا يــدرج موقعنــا اآلن 

المســاقات التعلّمّيــة والورشــات التــي نقدمهــا طــوال العــام، بحيــث تســتعرض مضاميــن المســاقات والورشــات 

وروابــط وتواريــخ التقــّدم. ســاعدنا يف تطويــر الصفحــة الجديــدة المبرمــج أيــوب زيــن الديــن. ويف حيــن تصفــح صفحتنــا 

12500 زائــر.ة الســنة الماضيــة، تصّفحهــا 39000 زائــر.ة هــذا العــام.
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اإلعام االجتماعي:
بدأنــا يف أيلــول 2021 يف تنظيــم أمورنــا وظهورنــا علــى منصــات اإلعــام االجتماعــي بوجــود رزنامــة شــهرية مرتبطــة 

بأهــم الفعاليــات واألخبــار، ترتبهــا وتنشــرها زينــة الزيــن، وســاهمت الحًقــا )لفتــرة االحتفاليــة خــال تشــرين الثــاين( عبيــر 

أبــو طــوق يف توجيــه اإلعــام االجتماعــي لمؤسســة أهــل، والتركيــز علــى النشــر يف مــا يخــص إنجــازات أهــل وفعاليــات 

االحتفاليــة يف العشــر ســنوات، باإلضافــة إىل متابعــة مجتمــع أهــل االفتراضــي واإلجابــة عــن التســاؤالت. إضافــة إىل مــا 

ســبق، ســاهمت حســابات التواصــل االجتماعــي ألهــل بتغطيــة مــا تــم نشــره عــن المؤسســة وأنشــطتها وعملهــا يف 

المنصــات الصحافيــة التقليديّــة، مــن راديــو وتلفزيــون ومــواد مطبوعــة. ننهــي هــذا العــام10 آالف متابــع.ة، مقابــل 6 

آالف يف عــام 2020 علــى فيســبوك؛ و500 متابــع علــى انســتاغرام، مقابــل 250 يف عــام 2020.

ودعًمــا لصفحتنــا اإللكترونيــة ولمواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بنــا، تعاقدنــا مــع مصممــات الجرافيــك فــرح 

زنبقــة وســلوى عبــد الخالــق اللتيــن ســاعدتانا يف إظهــار التنظيــم المجتمعــي وأهــل بصــورة جميلــة تعكــس جوهــر 

عملنــا ومبادئنــا بطريقــة مبدعــة وفنيــة وبســيطة، علًمــا أننــا نرحــب بالعمــل مــع مصمميــن جــدد لتوســيع دائــرة 

كبــر عــدد  المعرفــة ونشــر نهــج القيــادة التشــاركية والتنظيــم المجتمعــي بيــن الفنانيــن، ليصــل صوتنــا ونهجنــا إىل أ

ممــن يناضلــون يف القضايــا الحقوقيــة المختلفــة. 

ــا منعشــة ومفعمــة بالحمــاس، ألن ذلــك  أخيــًرا، مــع الذكــرى العاشــرة ألهــل، جددنــا شــعارنا ليحمــل ألوانً
أصــدق وأقــرب لطبيعــة العمــل النضــايل علــى األرض مــع الحمــات، مــع اإلبقــاء علــى مــا يرتبــط مرئًيــا بمنطقتنــا 

العربيــة. أجــرت تلــك التحديثــات المصممــة منــى ســباين مــن البقــاع اللبنــاين، والتــي ســبق وفــازت يف مســابقة إلنتــاج 

أجمــل شــعار لشــبكة أثــر الســنة الماضيــة، وهــو شــعارها المســتخدم حالًيــا.
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بالنسبة للتطورات اإلدارية والمالية: 

مستمرون يف العمل على ثاث أولويات: 

تطويــر إدارة شــؤوننا الماليــة لتوفيــر معلومــات ماليــة دقيقــة يف الوقــت المناســب، ولتكــون مفيــدة لدعــم اتخــاذ 	 

القــرار الفعــال، وضمــان حوكمــة رشــيدة، مــن أجــل حســاب جــدوى االســتثمار مقابــل القيمــة العائــدة علــى أهــل، 

وغايتهــا وطاقمهــا.

تطوير أسلوبنا يف جذب الكفاءات والتعاقد مع مستشارين مميزين من العالم العريب مؤمنين بقيمنا.	 

تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات لدينا، وكذلك وعينا وخطواتنا لضمان األمن الرقمي.	 

ــا، بدأنــا العــام بهــدف زيــادة ميزانيــة أهــل ومواردهــا عمــا كانــت عليــه يف العــام الماضــي. ويف نهايــة العــام حققنــا  ماديً

هدفنــا وجمعنــا وفــر يف صنــدوق حمايــة وصمــود أهــل. كمــا طورنــا موازنــة لعــام 2022 تزيــد عــن موازنــة الســنة 

الماضيــة لنســتمر بالنمــو البطــيء والمنتظــم، ونســعى إىل تأمينهــا. شــركاؤنا متنوعــون، وأغلبيتهــم مــن مؤسســات 

دوليــة مســتقلة نســوية، منهــا مؤسســة »كفينــا تــل كفينــا« الســويدية، ومؤسســة »كفينفــو« الدنماركيــة، ومؤسســة 

كــت«، والنســاء اآلن،  المجتمــع المفتــوح والمؤسســة األلمانيــة للتعــاون الــدويل، ومؤسســة »كيــر«، ومؤسســة »نوفاأ

ودولتــي، وجامعــة هارفــرد، ومعهــد التعليــم الــدويل.




