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ري  ي  ير التن ال  ا

فــي كل عــام، أبــدأ التقريــر الســنوي قائلــة إن العــام الماضــي كان فريــًدا مــن نوعــه، غيــر أن عــام 2022 
كان فريــًدا بالفعــل!  ال بســبب إنجــازات أهــل فــي دعــم 17 حملــة فــي ســبع دول عربيــة فحســب، وال 
ألننــا خّرجنــا ودعمنــا 350 مــن القيادييــن والقياديــات فــي برامجنــا التعلميــة حــول قيــادة الحمــالت، 
والقيــادة التشــاركية، وتمكيــن أهــل القضيــة فقــط. لقــد كان هــذا العــام فريــدا مــن نوعــه ألن قصــص 
ــدة المفروضــة علــى  ــا معهــم كانــت اســتثنائية علــى الرغــم مــن القيــود المتزاي األشــخاص الذيــن عملن
حريــة التعبيــر والتنظيــم فــي معظــم الــدول حولنــا، إذ التقينــا وعملنــا مــع أشــخاص مدهشــين تماًمــا فــي 

صمودهــم، وإيمانهــم ومهاراتهــم.

أشارك أمثلة على هؤالء األشخاص. 
امــرأة عراقيــة مــن بغــداد تعّلمــت معنــا وقامــت بتنظيــم طلبــة عراقييــن للمطالبــة بحقهــم فــي المنــح 
لطــالب  دراســية  منــح  بتقديــم  الحكومــة  ُيلــزم  العراقــي  بالجامعات.فالقانــون  لاللتحــاق  الدراســية 
الجامعــات الذيــن ال يســتطيعون تحمــل الرســوم، إال أن هــذا القانــون لــم يطبــق فــي الســنوات الماضيــة. 
وبعــد تحــّرك حملــة »المنحــة حقنــا« وتوســعها، أعلــن وزيــر التربيــة والتعليــم العراقــي التزامــه بتخصيــص 

أمــوال للمنــح الدراســية فــي عــام 2023، وتســتمر الحملــة للتأكــد مــن تطبيــق ذلــك.

امــرأة فلســطينية فــي غــزة تخرجــت مــن مســاق قيــادة وتنظيــم العمــل الجماعــي للتغييــر عبــر اإلنترنــت، 
قامــت بضــم مئتــي مزارعــة فــي غــزة بتنظيــٍم وفــرق متعــددة ليطالبــن مًعــا بــأن تحصــل منتجاتهــن علــى 
ملصــق خــاص مــن وزارة التجــارة حتــى يتمكــّن مــن عرضهــا علــى رفــوف المتاجــر وإدراجهــا ضمــن ســالل 

الغــذاء الموزعــة فــي غــزة.

أســتطيع أن أتحــدث كذلــك عــن 22 شــخًصا مــن المبهريــن بقيادتهــم، والذيــن اســتمروا بتعلــم تنظيــم 
العمــل الجماعــي المطالــب معنــا كــي يتمكنــوا مــن دعــم نشــطاء وقيادييــن وقياديــات آخريــن وأخريــات 

مــن حولهــم. 
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أشارك أمثلة على بعض من هؤالء األشخاص.
عبــد الناصــر النصــراوي. رجــل تونســي الجنســية وقيــادي فــي المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان، فلــوال 
أســئلته الســابرة للقيادييــن والقياديــات، لــم تكــن حملتــان علــى األقــل فــي العــراق وســوريا لتنجحــا فــي 
تحقيــق هدفهمــا. ولــوال تمكيــن أنــس تيلــو الســوري الجنســية والقيــادي فــي منظمــة »النســاء اآلن«، 
ــا صغــار« لتنجــح فــي وقــف زواج األطفــال فــي  ــا، بعدن ــة »ال تكبرون ــم تكــن حمل ــات ســوريات، ل لقيادي

منطقــة البقــاع للعــام الثالــث علــى التوالــي.

كمــا يجــب أن أذكــر 19 شــخصًا يمثلــون منظمــات شــريكة وداعمــة ألهــل. فإيمانهــم بمهمتنــا ونهجنــا 
النســوي عبــر الســنين جعــل عملنــا هــذا العــام أفضــل مــن ذلــك الــذي ســبقه، وأكثــر وعــدا للعــام القــادم. 
وكذلــك رحــب مجلســنا االستشــاري، الــذي ال يتوانــى عــن تشــجيعنا، بســيدتين رائعتيــن هــذا العــام: إكــرام 

بــن ســعيد مــن تونــس، ونائلــة عــواد مــن فلســطين. 

وأخيــرا فريــق أهــل، 14 شــخصا شــغوفين أو منخرطيــن فــي قضايــا حقوقيــة مختلفــة -مــن مثــل حريــة 
فلســطين، وحقــوق المــرأة، وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وغيرهــا. وأشــخاص يســتثمرون فــي 
تعّلمهــم ونموهــم، ولديهــم قناعــة عميقــة بقــوة النــاس وبالقيــادة التشــاركية. وأخــص بالذكــر هنــا 
فريقنــا اإلداري والمالــي واإلعالمــي وتفانيهــم. لــم يكــن أي منــا فــي أهــل ليحقــق مــا حققنــاه هــذا 

العــام بدونهــم.

ــر  ــة، وباشــرت بتغيي ــي.  لقــد اســتمعت إلــى فريقــي بعناي ــا، فعــام 2022 كان مختلفــا بالنســبة ل أمــا أن
أســلوب قيادتــي ألبقــى مرتبطــة بالعمــل علــى مســتوى الغايــة والرؤيــة وتحديدا تمكيــن الفريق ليبدعوا 
بدونــي، ال علــى مســتوى تصميــم وتنفيــذ البرامــج. أغّيــر مــن طريقــة قيادتــي، ألكــون متاحــة للفريــق عنــد 

ظهــور أخطــاء ومشــاكل ان احتاجــوا لــي، ال التدخــل المســتمر لمنــع األخطــاء والمشــاكل مــن الظهــور. 

بالنيابــة عــن فريــق أهــل، أتمنــى لكــم ولكــن جميًعــا عاًمــا جديــًدا، أكثــر عــداًل، ومليًئــا بقصــص قــوة النــاس 
مــن حولكــم وحولكــن.

نسرين الحاج أحمد
المديرة التنفيذية
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حمالت سياسية عمالية واجتماعية  
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فريقا قياديا
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 عملنا مع

حملة تغيير

 ووجدت في

7
دو
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ي ا ي  ا

أكملوا مساقاتنا التعلمية وورشاتنا 

اء عدد أع
شبكة أثر

قياديا
وقيادية دو25 7
135

لف من  شخصا14أصب فريق أهل يت

مدربا ومدربة في مجاالت22دربنا
التنظيم المجتمعي

والقصة العامة 

ممكنا وممكنة للحمالت12أهلنا
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ال    ال

أجمــل مــا يحــدث معنــا فــي قســم الحمــالت هــو رؤيــة التغييــر الحاصــل فــي القضايــا، والسياســات 
والممارســات أمــام أعيننــا. لقــد كان هــذا العــام حتًمــا عــام القيــادة واألمــل، إذ رافقنــا فيــه ومكّنــا أكبــر 
عــدد مــن الحمــالت فــي عــام واحــد، وهــو 17 حملــة تغييــر بقيــادة أهــل القضيــة مــن األردن، وفلســطين، 

والعــراق، واليمن،وســوريا، وتونــس، ولبنــان.

ــا فــي أهــل، أن تنضمــوا إلينــا فــي االحتفــاء بتحقيــق ثالثــة أهــداف تغيريــة قادتهــا ثــالث حمــالت  يهمّن
رافقناهــا فــي 2022، ابحثــوا عنهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتواصلــوا معهــا، وشــاركوا 

نجاحهــا، وبّثــوا طاقــة األمــل.

نجحت حملة »المنحة حقنا« من العراق، في تحقيق مطلبها بإعادة تفعيل المنح الدراسية . 1
لطلبة الجامعات في العراق التي أوقفت منذ عام 2014. 

أوقفت حملة »ال تكبرونا، بعدنا صغار« من لبنان، المستمرة في عملها منذ تأسيسها في . 2
2019، تزويج 199 طفلة هذا العام في منطقة البقاع األوسط. وألّول مرة، حصلت الحملة 

على موافقة من قاضي القضاة في دار اإلفتاء في منطقة البقاع على إصدار تعميم 
بمالحقة الشيوخ غير الشرعيين ومقاضاتهم. 

نجحت حملة »جوازي بال وصاية« من اليمن، في تحقيق مطلبها بوقف إجبار  النساء اليمنّيات . 3
على إحضار موافقة ولي األمر عند إصدار جوازات سفرهن أو تجديدها.

 
يتجــاوز التغييــر الــذي صاغتــه حمــالت التنظيــم تحقيــق أهــداف تتعلــق بالقضيــة إلــى أهــداف متعّلقــة 
باســتعادة القــوة وتشــاركية القيــادة. لقــد حّولــت هــذه الحمــالت أهــل القضيــة مــن ضحايــا نظــام قاهــر، 
إلــى متحّركيــن ومتحــّركات فــي فعــل منظــم، ثــم حّولتهــم مــن متحّركيــن ومتحــّركات إلــى قيادييــن 
وقياديــات فــي فــرق تتشــارك القيــادة، ومــن قيادييــن وقياديــات إلــى مغّيريــن ومغّيــرات فــي واقعهــم، 
ــي آخــر ليســتعيدوا  ــد عرب ــن حولهــم مــن منطقــة مجــاورة ومــن بل ــزات آلخري ــن ومحّف ــم محّفزي ومــن ث
ــا، مــن حملــة إلــى أخــرى  ــر فــي واقــع قضيتهــم. ومًع الشــعور بالقــوة واألمــل، ويخّطــوا ســطور التغيي

ومــن بلــد إلــى آخــر، نســتعيد العدالــة والحــق.
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إن هــذا فــي حــد ذاتــه دعــوة للتحــّرك والتنظيــم لــكّل مــن يؤمــن بالعدالــة، وبقــدرة أهــل القضايــا علــى 
انتــزاع القيــادة التشــاركية مــن رحــم العمــل الفــردي وتحريــر ُعزلــة العمــل التنظيمــي لألحــزاب، والنقابــات 

واللجــان الطالبيــة، إلــى فضــاءات تنظيميــة جديــدة قــادرة علــى تحقيــق التغييــر وبــث األمــل.

كّل هــذا لــم يكــن ممكنــا مــن غيــر برنامــج تدريــب الممكنيــن والممكنــات، إذ قمنــا باختيــار قيادييــن 
مميزيــن، وقياديــات مميــزات مــن حمــالت متعــدّدة ليلتحقــوا ببرنامــج تمكيــن الممكنيــن، واخترنــا خمســة 
ممــن أنهــوا مســتويين تدريبييــن علــى المرافقــة والتمكيــن ليأخــذوا دوًرا فــي مرافقــة حملــة أو حملتيــن 
ــر  ــة احتياجــات أكب ــي رافقناهــا هــذا العــام أو تمكينهــا. وبهــذا، اســتطعنا تلبي مــن مجمــل الحمــالت الت
عــدد مــن الحمــالت فــي الوطــن العربــي كمــا وّســعنا أيًضــا قدرتنــا فــي التمكيــن والمرافقــة ضمــن فريــق 

مــن الممكنيــن ال يقتصــر علــى موظفــات قســم الحمــالت الرائعــات. 

ريم مناع
مديرة تمكين الحمالت

و  ال  عنا    ي  ا   
ا  الق ا   ال الت  ي 
لق  ننا  ام  ا  ا ا ا  ا الس
ا   ا  الق ام  ا  العام  ا  ا 
ال   نا     قنا   ا
ا   ق و     ا  ام 
العرا  س  ا  الق  

نا ل و  و  ال

نا  
ير  ال
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قياديون وقياديات 
من خال مؤسسات 

مجتمع مدني

قياديون وقياديات 
من حمالت

قياديون وقياديات 
من مساقات 

وورشات تنظيم 
مجتمعي

ال ا  ا ا   

مرافقة  
الحمالت

تدخالت 
تمكينية

تشبي 
الحمالت

مرافقة من أهل 
لمسار الحملة

عيادة 
ملتقى الحمالتالتمكين القيادة 

والفريق

إعداد ممكنين وممكنات
أورا تعلمية ودراسات حالةتنظيم مجتمعي

اء في شبكة أثر قياديون أع
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ت ال ا 

ــا مدتــه ثالثــة أيــام فــي األردن، أســميناه ُملتقــى الحمــالت،  مــع نهايــة عــام 2022 نّظمنــا عرًســا احتفاليًّ
ــا إليــه ممثليــن وممثــالت مــن أغلــب حمــالت التغييــر التــي عملنــا معهــا خــالل الســنوات العشــر  دعون
الماضيــة. تلخصــت فكــرة الُملتقــى فــي أّن زخــم عمــل كّل حملــة يهدينــا دروًســا حقيقّيــة حــول النضــال 
فــي العالــم العربــي، ومــن الخســارة بمــكان أن ال ُتتــاح الفرصــة لــكّل حمــالت التنظيــم لتتعــّرف علــى 
بعضهــا البعــض وتســتقي مــن الــدروس والعبــر التــي تحصدهــا مــن نضالهــا. تبادلــت الحمــالت التعّلــم مــن 

غيــر معّلــم، فتجربتهــا وصمودهــا كانــت هــي الــدرس والمعّلــم فــي آن مًعــا.

ال نســتطيع فــي هــذه الســطور المحــدودة مشــاركة كل الطاقــة والحافزيــة التــي أهدتنــا إّياهــا حمــالت 
التنظيــم، وال مشــاركة الــدروس التــي تعلمناهــا عــن الحشــد، والتكتيــكات الخالقــة، وإســتراتيجيات 
مواجهــة صاحــب القــرار التــي نتجــت مــن تجــارب الحمــالت، ولكــن نشــارككم ونشــارككّن إدراك معنــى 

ــات فــي ُملتقــى الحمــالت. ــر الــذي صاغــه القياديــون والقيادي التغيي

ال يكــون التغييــر بتحقيــق الهــدف وحســب، بــل يتجــاوزه لمــا تحدثــه الحمــالت فــي ســكون أصحــاب 
القــرار وفــي ارتياحهــم إلــى خلــو الكراســي مــن أهــل القضيــة، وفــي إشــعارهم باإللحــاح وتحريكهــم مــن 
الالمبــاالة إلــى المســاءلة، فعندمــا تقــّدم حملــة مثــل »بهّمونــا« التــي تطالــب فيهــا أمهــات األطفــال 
مــن ذوي اإلعاقــة فــي مخيــم غــزة الحكومــة األردنيــة بتوفيــر تأمينــات صحّيــة لألطفــال، فــإن مجــرد 
تقديــم المطلــب عبــر تكتيــكات ذكيــة واثقــة مــن األمهــات هــو إشــعار ألصحــاب القــرار بأنهــم مطالبــون 
بالــرد، ومســؤولون عنــه. يعــد هــذا فــي حــد ذاتــه تغييــًرا يســعى فــي طريقــه إلــى تغييــر أكبــر. كمــا 
أن مجــرد قيــام حملــة »قــم مــع المعّلــم« بالترافــع عــن قضيــة معلمــة ُســلبت حقهــا فــي الضمــان 
االجتماعــي لســنوات، وتحصيلهــا حقــوق المعلمــة فــي الضمــان كاملــة رغــم إنــكار صاحــب المدرســة 
تغييــًرا واســتعادة لمفهــوم  يعــد  تجــاوزات،  المعنيــة وجــود أي  والــوزارات  بهــا،  تعمــل  كانــت  التــي 
القــوة. وإن مجــرد تحــّول عــدة حمــالت وحــراكات مثــل »شــباب التغييــر« الســورية إلــى وجهــة تتعامــل 
معهــا الــدول، والســفارات، والجمعيــات علــى أنهــا جهــة موثوقــة وشــبه رســمية رغــم عــدم تســجيلها، 
ونتيجــة ســجل النجاحــات والعمــل القــوي الــذي تقــوم بــه، هــو تغييــر وتحريــر لمفهــوم القــوة المنوطــة 
بالرســميات. وعــالوة علــى مــا ســبق، فــإن قيــام حملــة مثــل »ال تكبرونــا،  بعدنــا صغــار« علــى مــدار ثــالث 
ســنوات بإنقــاذ مئــات الطفــالت كل عــام مــن زواج مبكــر وتحويلهــّن مــن مشــروع عــروس إلــى مشــروع 
ثقــة واعتــداد بالنفــس، هــو نجــاح وتغييــر لــم تحققــه مؤسســات مجتمعيــة صرفــت جــّل مواردهــا علــى 

ــاع أهــل القضيــة بوقــف تزويــج الطفــالت.  حمــالت إعالميــة وتوعويــة إلقن
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التع ال   التع 

أروع مــا يجســده قســم التعّلــم والتعليــم هــو أنــه أصبــح مدخــاًل للقيادييــن والقياديــات، والســاعين 
ــر أســلوب نضالهــم  والســاعيات للتغييــر ممــن لديهــم قضيــة وشــغف لتحقيــق التغييــر ويريــدون تطوي
ونضالهــن ليكــون أكثــر وعــدا بالنجــاح. فينخرطــون وينخرطــن فــي قســمنا وبرامجنــا، ومــن ثــم ينتقــل 

ــر. ــى شــبكة أث ــن الحمــالت وإل ــى قســم تمكي هــؤالء إل

فــي العــام الماضــي، اختتمنــا برنامجنــا الرائــد وهــو مســاق تعلمــي بعنــوان »قيــادة وتنظيــم العمــل 
الجماعــي للتغييــر« المقــدم عبــر اإلنترنــت لمــدة أربعــة أشــهر باللغــة العربيــة بتخريــج 105 مــن الخريجيــن 
والخريجــات بمعــدل التــزام بلــغ 89 فــي المئــة. رقــم ممّيــز يوضــح القيمــة المضافــة التــي يحصــل عليهــا 
المشــاركون والمشــاركات مــن البرنامــج. كانــت هــذه هــي الســنة الرابعــة التــي نقــدم فيهــا المســاق 

ــا. ونبقــى ممتنيــن لتلــك المنظمــات التــي قدمــت منًحــا دراســية لجعــل انخــراط القــادة فيــه ممكًن
 

خّرجنــا كذلــك الفــوج الثانــي مــن مســاق »النســوية والقيــادة والتنظيــم« الوجاهــي والــذي تبلــغ مدتــه 
أربعــة أشــهر فــي األردن، إذ قمنــا بتدريــس المســاق مــع الدكتــورة ابتســام عطيــات واختتمنــاه بـــ24 
خريجــة وثــالث شــابات قويــات أطلقــن حملــة ضــد قتــل اإلنــاث. نتمنــى لهــن التوفيــق ويســعدنا أن نقــدم 

لهــن المزيــد مــن التمكيــن.

ــا وعبــر اإلنترنــت( حــول تنظيــم  بالطبــع، وكمــا فــي كل عــام، نواصــل تقديــم ورش تدريبيــة أقصــر )وجاهيًّ
الحمــالت، وحمــالت االســتماع، والقصــة العامــة، وبنــاء الفــرق، والتكتيــكات اإلبداعيــة، وإســتراتيجيات 
الضغــط، وقواعــد بيانــات الحمــالت والتحشــيد والتوســع، والمنحنيــات الزمنيــة للحمــالت. ركزنا في هذه 
الــورش علــى تعريــف منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة بنهــج التنظيــم المجتمعــي 
وكيــف يضيــف إلــى جهــود التحريــك والمناصــرة والقيــادة. علــى ســبيل المثــال، قمنــا بتدريــب موظفيــن 
مــن ســبع منظمــات فــي فلســطين مــن شــركاء منظمــة »أوالف بالمــا«، كمــا قمنــا بتدريــب مجموعــات 
دعتهــم بعــض المراكــز المجتمعيــة إلفــراز قــادة لعمــل جماعــي مســتقبلي. علــى ســبيل المثــال، عملنــا 
مــع مؤسســة »قــرى األطفــال« فــي األردن ومنظمــة »غرســة« فــي لبنــان لشــرح آليــات تنظيــم العمــل 
الجماعــي، وتشــجيعهم علــى العمــل مًعــا، والمطالبــة بحقوقهــم أو إحــداث التغييــر الــذي هــم فــي 

أمــس الحاجــة إليــه.
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نبقــى مســتعدين وكلنــا شــوق لدعــم خريجينــا وخريجاتنــا حيــن يعــودون إلينــا طالبيــن منــا أن نعمــل مــع 
الفــرق والمجتمعــات التــي نظموهــا، فهــذه أولويــة بالنســبة لنــا. فمثــاًل، قدمنــا ورش عمــل فــي القصــة 

العامــة ألعضــاء فــرق حمــالت الخريجين/الخريجــات ممــن لــم يتعلمــوا التنظيــم مــن قبــل.

أخيــًرا، ولنتمكــن مــن تحقيــق كل ذلــك، واصلنــا بنــاء قــدرات مدربينــا ومدرباتنــا وومدرســينا ومدرســاتنا. 
كان لدينــا ثالثــة زمــالء تدريــس جــدد فــي المســاقات، وأشــركنا أربعــة مــن خريجــي وخريجــات برنامــج 
إعــداد المدربيــن والمدربــات فــي تقديــم تدريبــات فــي موضــوع تنظيــم الحمــالت الميدانيــة، وقمنــا 
بتدريــب ثمانيــة مــن القيادييــن والقياديــات مــن مختلــف الحمــالت التــي ترافقهــا أهــل إلجــراء جلســات 

ــم الشــعبي.  التعّل

إن زيــادة عــدد وقــدرة المدربيــن والمدربــات والمدرســين والمدرســات ممــن ليســوا مــن موظفــي أهــل، 
هــو الســّر فــي تحقيقنــا المزيــد مــن األثــر.

روان الزين
مديرة التعلم والتعليم

ي  ا ق و    ل التع  س  التع  ا ي  
ت  ل    ا ل السا السا  ا  الق

و   ال ل ال  و  وير  يري  ق الت  لت
نا   ينتق  را نا  ر   ين و  ر ن ا  لن ا 

ر     ال   

التع ير التع 

ي ا ال



20



21

قياديون وقياديات 
من حمالت وحراكات 
ومشاريع مجتمعية

مؤسسات مجتمع 
مدني

أفراد ساعون 
وساعيات للتغيير

التع را التع 

اء في شبكة أثرتمكين الحمالت في أهل قياديون أع

جلسات  تعريفية عن التنظيم 
المجتمعي

مسا النسوية والقيادة والتنظيم 
المجتمعي

وجاهي-األردن

مسا التنظيم وقيادة العمل الجماعي 
للتغيير

أونالين  - وطن عربي

ورشات تنظيم مجتمعي وممارساته 
الخمسة

إعداد المدربين والميسرين والمدرسين
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نحتفــل هــذا العــام بالزميــل عبــد الناصــر النصــراوي، والــذي بــدأ معنــا كطالــب فــي مســاق التنظيــم 
وقيــادة العمــل الجماعــي للتغييــر عــن بعــد فــي عــام 2020 حيــن كان يعمــل علــى تحســين أوضــاع 
الالجئيــن فــي تونــس مــن حيــث حصولهــم علــى حقــوق فــي العمــل والصحــة، ونجــح هــو وفريقــه فــي 
ســن إجــراءات عمليــة وقانونيــة لتحســين وضعهــم فــي المجــال الصحــي والقانونــي. منــذ ذلــك الوقــت، 
ســعى عبــد الناصــر والــذي يعمــل فــي المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ألن يطــّور نفســه كمــدّرب 
وممكــن لآلخريــن لقيــادة العمــل الجماعــي، وتنظيــم أهــل الحــق فــي حمــالت تغييريــة سياســية، أو 
اجتماعيــة أو عماليــة. ســيكون عــام 2023 عامــه الثالــث كمــدّرس مرافــق فــي المســاق، ويلقبــه طالبــه 

بالمعّلــم الفيلســوف إلضاءاتــه علــى فلســفة القــوة، والتنظيــم والقيــادة.

يأخــذ عبــد الناصــر طالبــه وطالباتــه فــي المســاق فــي رحلــة تأمليــة تســبر عمــق ممارســات التنظيــم 
ــا مــن صفوفــه التعّلميــة، فســتجدون  المجتمعــي علــى الصعيــد الفكــري، فلــو حضرتــم أو حضرتــن صفًّ
وتجــدن أن الصــف تملــؤه وتغمــره مســاحة تعّلــم تنطلــق مــن أســئلته. ال يرافــق عبــد الناصــر طالبــه 
وطالباتــه فــي المعرفــة والعمــق فقــط، وإنمــا فــي مســاحة التطبيــق العملــي والتحــّركات علــى األرض 

فــي قضاياهــم/ن وحقوقهــم/ن. 

فــي عــام 2022، تأّلــق عبــد الناصــر وطالبــه فــي تحقيــق تغييــرات علــى األرض علــى العديــد مــن القضايــا، 
داليــا المعمــاري مــن حملــة »أيــن مختطفــو داعــش«، اســتطاعت أن تشــكل فريًقــا مــن أهــل قضيتها نجح 
فــي الضغــط علــى مجلــس النــواب العراقــي لرفــع ميزانيــة مخصصــة لمعرفــة مصيــر المفقوديــن بســبب 
هجمــات داعــش وهويتهــم بمــا فــي ذلــك إجــراء فحــوص الحمــض النــووي. واســتطاعت عضــوات فريــق 

ي ا النا الن
ري ي  ل ا
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حملــة »المراكــز النســائية وذوي اإلعاقــة« وهــو فريــق يســعى إلــى تثبيــت عالقــة المراكــز المجتمعيــة 
باألونــروا )منظمــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين( إذ دون هــذه العالقــة 
تتوقــف خدمــات هــذه البرامــج المقدمــة للنــاس فــي المخّيمــات، اســتطعن تنظيــم تحــّرك جماعــي عابــر 
لــكل المخيمــات أدى إلــى تحــّرك مديــرة األونــروا فــي حينــه. ولــوال إصــرار عبــد الناصــر وغيــره مــن مدرســي 
المســاق ومدرســاته علــى تمكيــن قيــادة طالبــه وطالباتــه عبــر أربــع ســنوات فــي المســاق، لمــا كنــا 

ســنحتفل بتنفيــذ القيادييــن/ات لـــ650 فعاليــة وتكتيــك حّركــت 40 ألــف شــخص فــي 14 دولــة.  

نتطلع للمزيد، ونشكرك عبد الناصر على قيادتك معنا في المساقات والورشات التعّلمية. 



24

ا  الق العا

ما الســردية الشــائعة التي نســمعها عن األشــخاص ذوي اإلعاقة ومن يســردها؟ ما الســردية الشــائعة 
عــن الالجئيــن ومــن يســردها؟ مــا الســردية الشــائعة عــن المطالبــة بحقوقنــا وعن قوة النــاس؟ وما دورنا 

فــي تشــكيل الســردية بوصفنــا قيادييــن وقياديات، ومنظمين مجتمعييــن ومنظمات مجتمعيات؟

عــادة مــا يحــّدد أصحــاب القــوة والســلطة الســردية التــي تحيــط بنــا، وفــي العديــد مــن األحيــان يتــم 
تكرارهــا وتداولهــا دون التفّكــر فــي أثرهــا علــى فهــم النــاس لقوتهــم الفرديــة والجماعيــة، وربمــا ســلبهم 
إيمانهــم بقوتهــم. وتأخذنــا هــذه األســئلة إلــى نهــج التنظيــم المجتمعــي الــذي يتمثــل جوهــره فــي 
إعــادة القــّوة للنــاس، وفــي أول ممارســاته وهــي ممارســة القصــة العامــة، والقصــة فــي اللغــة العربيــة 

بــاب مــن أبــواب مصطلــح الســردية وأحــد طرقهــا.

عــن قصتنــا  نبحــث  العامــة، وهنــا  القصــة  الخمــس بممارســة  المجتمعــي  التنظيــم  تبــدأ ممارســات 
الشــخصية كقيادييــن وقياديــات والتــي وظفناهــا للتصــّرف إزاء تحديــات وظلــم واجهنــاه، ونبحــث عــن 
قّصتنــا كمجتمــع متصــّرف يســعى للتغييــر داخــل مجتمــع أوســع، وعــن قصــة قضيتنــا واإللحــاح، ولمــاذا 
ــا التحــّرك والتصــّرف اآلن؟ ويكــون هــذا كلــه ليمتلــك أهــل القضيــة قصصهــم  يغــدو مــن الواجــب علين
ــا مــا ُتحبــط التصــرف  فــي قضاياهــم التــي ينشــطون مــن أجلهــا، ويغيــرون الســردية الشــائعة التــي غالًب

ــا.  فالقصــة الشــخصية هــي القصــة السياســية أيضــا. الجماعــي فــي بالدن

فــي العــام الماضــي، عّلمنــا مئــة قيــادي وقياديــة يعملــون ويعملــن علــى حقــوق الشــباب وحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وحقــوق العمــال، وحقــوق الطفــل والمــرأة وغيرهــا مــن القضايــا علــى صياغــة 
وروايــة قصــص عامــة توضــح الهويــة الفرديــة والجماعيــة تغيــر الســردية، وتدعــو للتصــّرف بنــاء علــى خيــط 

قيمــّي يحيــك خيــوط الروايــة.

غمرتنــا قصــص القيادييــن والقياديــات، ومــع أن بعــض الورشــات كانــت قــد نفــذت عبــر اإلنترنــت، إال أن 
للقصــص حضــوًرا يكفــل تحفيــز اآلخريــن علــى التصــّرف. وفــي بضــع دقائــق تــروى فيهــا القصــة، تســتمع 
لســردية بــدأت مثــاًل بكــون رجــل مــا ضحيــة للظلــم، ثــم تحــول إلــى متصــّرف أمامــه، ثــم أصبــح فاعــاًل فــي 
ــا يحفــز باقــي أهــل الحــق وأهــل القضيــة للتصــّرف  جهــد مطالــب جماعــي يــروي قصتــه، ثــم صــار قياديًّ
بشــكل جماعــي ال لتغييــر الســردية الشــائعة حــول اإلمــكان والقــدرة فحســب، بــل إلزالــة الظلــم الواقــع 

علــى اآلخريــن.
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ر ال   

فيه قوة وأمل كبير                    فيه قدرة عالتغيير
بوطننا بنترك أثر

بنناضل مهما يصير                    والحلم بجناحه يطير
وبصمتنا بتحمل عبر

بتلــك الكلمــات واأللحــان مــن كتابــة أنــس تللــو منســق أثــر ســوريا، اختتــم فريــق أثــر اإلقليمــي خلوتــه فــي 
إحــدى القاعــات فــي البحــر الميــت. غيــر أنهــا ليســت كلمــات أغنيــة فقــط، بــل تجســدت تلــك الكلمــات 
فيمــا شــاركه المنســقون/ات مــن الفريــق القيــادي ألثــر وهــم يتأملــون ويشــاركون إنجازاتهــم فــي أثــر 
لعــام 2022، ويتخيلــون مســتقبل شــبكة أثــر بعــد ثــالث ســنوات وأكثــر، فيقولــون »أثــر مســاحة قبــول 
وأمــان لجميــع األفــراد والحمــالت التــي تعنــى بحقــوق اإلنســان«، و»أثــر وجهــة لألفــراد والحمــالت 
للشــبكة  وأوســع  أفضــل  »تنظيــم  وهــي  األرض«،  علــى  تحّركهــم  ودعــم  والســند  التضامــن  لتعزيــز 

وللحمــالت التــي فيهــا«. 

هكذا ختمنا العام، فكيف كانت البداية؟
بدأنــا العــام بأربعــة مجامــع وطنيــة فــي الفــرق األربعــة الموجــودة فــي أثــر، و80 من األعضــاء والعضوات 
فــي تلــك الفــرق. كان الهــدف مــن تلــك المجامــع هــو االتفــاق علــى خطــة أثــر لعــام 2022 حيــث حضرهــا 
مــا يزيــد عــن 60 فــي المئــة مــن األعضــاء. اتفقنــا علــى خطــة العــام، واســتمعنا لــكل اآلراء وأطلقنــا العــام 
الجديــد ووثيقــة أثــر. عقدنــا خــالل العــام 2022 أربعــة فصــول تعّلميــة: -1 لقــاء وطنــي فــي كل فريــق 
-2 لقــاء إقليمــي لــكل أعضــاء شــبكة أثــر -3 عقــد ويبينــار )أي لقــاء عبــر اإلنترنــت( مــع ضيــف عــن نفــس 
الموضــوع تعلمنــا خاللهــم عــن: الفرصــة السياســية، واإلبــداع فــي التنظيــم، والتنظيــم فــي ظــل إغــالق 
الظــروف السياســية. أمــا الفصــل الرابــع، فــكان مــن اختيــار كل فريــق وطنــي حســب ســياقه، ليكــون 
ــا، وأربعــة لقــاءات إقليميــة. وقــد كان مــن الواضــح للجميــع تداخــل  ــا وطنيًّ المجمــوع 16 لقــاء تعّلميًّ
قضايانــا وتقاطعهــا مًعــا، وأن ال فائــدة مــن االســتمرار فــي النظــر فــي كل قضيــة بمعــزل عــن األخــرى. 

الماضــي،  العــام  ا. وخــالل  أساســيًّ أمــًرا  المتقاطعــة  األعضــاء وقضاياهــم  بيــن  التضامــن  يعــد  ولــذا، 
احتضنــت شــبكة أثــر دعــوات التحــّرك التــي ُأطلقــت مــن فلســطين تــارة ســواء مــن أجــل النقــب أو حملــة 
اســترداد جثاميــن الشــهداء، ومــن ســوريا تــارة أخــرى مــن أجــل دعــم عائــالت المعتقليــن والضغــط علــى 
األمــم المتحــدة، إذ تحــّرك األعضــاء بالشــكل الــذي طلبتــه كل مــن هــذه الحمــالت ليكونــوا متضامنيــن 
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مــع بعضهــم البعــض، ويكســروا عزلتهــم وانغالقهــم، وحــدود تفرقهــم. 
وخــالل هــذا العــام وســعنا العضويــة فــي أثــر مــن خــالل موجتــي حشــد كانــت أوالهمــا فــي شــهر أيــار 
ــم تتعلــم بعــد عــن نهــج التنظيــم المجتمعــي. وبالتعــاون  إذ حشــدنا فيهــا قيادييــن/ات مــن حمــالت ل
ــا ورشــة عــن التنظيــم المجتمعــي اســتهدفت مجموعــة  ــم والتعليــم فــي أهــل، عقدن مــع قســم التعّل
القيادييــن والقياديــات المذكــورة آنًفــا، لنضمهــم بعدهــا إلــى فــرق أثــر. أمــا الموجــة الثانيــة، فكانــت فــي 
ختــام مســاق التنظيــم المجتمعــي، ليصــل بهــذا مجمــوع أعضــاء أثــر فــي نهايــة العــام إلــى 135 عضــو/ة 
مــن فلســطين، واألردن، وســوريا، وتونــس، والمغــرب، ولبنــان. والتحــق كل األعضــاء الجــدد بتدريــب 

الحمايــة الرقميــة للتعّلــم عــن حمايــة أنفســهم وبياناتهــم وفرقهــم.

وكمــا بدأنــا بالمجامــع الوطنيــة ختمنــا العــام بخلــوات وطنيــة لــكل الفــرق، حتــى تلك من الداخل الســوري 
رغــم القصــف، وللســوريين المقيميــن فــي تركيــا ولبنــان، وتونــس، والمغــرب، واألردن، وفلســطين. 
ــر ليكــون العــام القــادم  ــم عــام ألث ــة للتشــبيك وإجــراء تقيي والتقــى األعضــاء والعضــوات فــي كل دول
أفضــل. وانتهــى العــام بخلــوة إقليميــة لمنســقي ومنســقات الفريــق اإلقليمــي فــي البحــر الميــت وذلــك 

لتقييــم 2022 والتخطيــط لعــام 2023 لتواصــل شــبكة أثــر رحلتهــا فــي العالــم العربــي.

نتكاتف إيد بإيد                                        وبنبني حلم جديد 
صامدين برغم القهر

البكرا مانو بعيد                                      رح نوصل عاألكيد 
ألن احنا بنصنع قدر

يمنى محمد
مديرة برامج شبكة أثر
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و ي  ر  ر   

انتســبت للشــبكة بعــد أن تــم حشــدي علــى يــد أعضــاء الفريــق القيــادي فــي أثــر فلســطين، نشــطت 
وشــاركت فــي جلســات الشــبكة آخــذة منهــا حيًنــا ومانحــة مــن خبرتــي حيًنــا آخــر . بعدهــا، تــم حشــدي إلــى 

الفريــق القيــادي ألحمــل الرايــة عــن زميلــي خالــد.

ــر هــي المرحلــة الطبيعيــة -ربمــا- التــي مــن المفتــرض أن أكــون  للوهلــة األولــى، اعتقــدت أن شــبكة أث
فيهــا بعــد عمــل جــاد وطويــل علــى مــدى ســنوات فــي كل مــا يتعلــق بالتغييــر المجتمعــي وتحديــًدا مــع 

أبنــاء الشــبيبة بيــن أجيــال 15 حتــى 18 عاًمــا فــي مناطــق مختلفــة فــي فلســطين المحتلــة. 

لكــن فــي الحقيقــة، فــإن شــبكة أثــر هــي مرحلــة أبعــد مــن ذلــك، فمــن خــالل وجــودي فيهــا اســتطعت 
التشــبيك مــع حمــالت سياســية اجتماعيــة عماليــة مــن دول أخــرى مثــل تونــس، والمغــرب، واألردن، 
وغيرهــا . رأيــت تنظيًمــا وتضامًنــا أكبــر مــن الحمــالت التــي كنــت أراهــا منفــردة هنــا وهنــاك، ومــن خــالل 
الشــبكة تفاعلــت مــع عــدة دعــوات تحــّرك مثــل دعــوة للتحــّرك مــن ســوريا قامــت بها عائــالت المعتقلين 
فــي الســجون الســورية للضغــط علــى األمــم المتحــدة إلصــدار آليــة للكشــف عــن مصيرهــم.  ورافــق 
تحــّركات التضامــن تعّلــم مهــم لــي، فكمنظمــة مجتمعيــة فــي األراضــي المحتلــة عــام 48 وســياقها 
السياســي الصعــب، تعلمــت مــن التدريــب مــع الشــبكة عــن األمــان الرقمــي وكيفيــة حمايــة نفســي، 

وعملــي ومجموعتــي وغيرهــا مــن األمــور. 

و  ي 
ر  ي    ا و 

ت  س ا ا 
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شــّكلت شــبكة أثــر والتــي تضــم عشــرات مــن القيادييــن والقياديــات مــن دول عربيــة مختلفــة بالنســبة 
لــي االمتــداد الطبيعــي للثقافــة العربيــة التــي أنتمــي إليهــا، كمــا وشــرّعت الحالــة الطبيعيــة التــي مــن 
المفتــرض أن تكــون علــى صعيــد قنــوات االتصــال والتواصــل الطبيعــي مــع المنظميــن المجتمعييــن 
مــن الــدول العربيــة. فنحــن نلتقــي بشــكل إقليمــي أربــع مــرات خــالل العــام، نتشــارك فيهــا أخبارنــا وآخــر 
أخبــار ســياقاتنا المختلفــة، لنتعلــم عــن حمــالت جديــدة بيننــا، ويتعمــق فهمنــا حــول مفاهيــم أساســية 

ــة، والفرصــة السياســية، والتكتيــكات الخالقــة وغيرهــا. ــة االجتماعي كالعدال

هــذا مــن ناحيــة، أمــا علــى مســتوى آخــر، فــإن شــبكة أثــر للتنظيــم المجتمعــي تشــكل الفرصــة الحقيقيــة 
لنمذجــة القيــادة التشــاركية وممارســات التنظيــم المجتمعــي التــي درســتها فــي مســاق التنظيــم 
عــام 2020، وللحقيقــة فهــي المــكان أو الشــبكة األولــى التــي أترجــم فيهــا وأنمــذج قيادتــي وفهمــي 

ــم المجتمعــي.  للتنظي

روزين عودة 
عضوة قيادية في شبكة أثر 

حيفا -فلسطين المحتلة 
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ال  ا  ا ا  عر  وا 

المجتمعيــة  الحمــالت  وقيــادة  التنظيميــة،  المعرفــة  توثيــق  فــي  اســتثمارها  فــي  أهــل  اســتمرت 
السياســية والعماليــة مــن الوطــن العربــي، وذلــك مــن خــالل  دراســات الحالــة، وبودكاســت أثــر، وإجــراء 

بحــث رصــدي لواقــع الحــراكات والحمــالت فــي بعــض الــدول. 

رحلة استكشاف: رصد الحمالت والحراكات في العالم العربي

لفهــم ســياقنا ومكوناتــه فــي الــدول المختلفــة حتــى تتمكــن أهــل مــن مشــاركة معرفتهــا ونهجهــا فــي 
تنظيــم المطالبــات الجماعيــة مــع قيادييــن وقياديــات ال تعــرف عنهــم وال يعرفــون عنهــا، أعــدت الباحثــة 
أفنــان أبــو يحيــى دراســة رصــدت فيهــا القضايــا الحقوقيــة األكثــر إلحاًحــا فــي تونــس والكويــت واألردن، 

وكذلــك رصــدت الحــراكات والحمــالت والمؤسســات التــي تنشــط فــي هــذه الــدول. 

المكتبــي  البحــث  فــي ضــوء  الــدول وتجمــع  فــي هــذه  الحقوقــي  العمــل  الدراســة ســياق  تناقــش 
والمقابــالت أهــم المؤسســات والحمــالت التــي تناضــل دفاًعــا عــن حــق التعبيــر، والحــق فــي الجنســية، 
وحقــوق المــرأة والعمــال، والبيئــة والطلبــة وغيرهــا. كمــا تقــدم الدراســة توصيــات عمليــة تســاهم 
فــي فهــم واقــع المجتمــع المدنــي وتشــجع علــى إجــراء بحــوث أكثــر تخصًصــا. ولــذا، قــام كل مــن عبــد 
اللطيــف العســري مــن المغــرب وأســماء الســاليمة مــن تونــس بإعــداد رصــد للمجموعــات الشــبابية فــي 
البلديــن، فتناولــت بحوثهمــا المكملــة لدراســة أفنــان رصــد القضايــا الشــبابية وأبــرز الحمــالت والشــبكات 

ــر مــن المؤسســات المدنيــة والحكوميــة والحزبيــة. الشــبابية لكثي

ــى المغــرب وتونــس للقــاء المؤسســات  ــة إل ــارات ميداني ــع هــذا المجهــود البحثــي تنظيــم زي ــا، تب  ختاًم
ــا إلــى جانــب انفتاحهــا للتعــرف علــى نهــج  ــا ومعرفيًّ والحمــالت التــي تتقاطــع مــع مؤسســة أهــل قيميًّ
التنظيــم المجتمعــي. كمــا ربطنــا هــذا الرصــد بحملــة »ناطــر بيــت«  التــي غطيناهــا فــي إحــدى حلقــات 

بودكاســت أثــر.

https://on.soundcloud.com/4zhR4
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درس في التغيير: دراسة حالة وجلسة تعريفية لجمهور عالمي

جلــس عشــرات الخبــراء المستشــارين والمختصيــن الذيــن يعملــون منــذ ســنوات فــي قضايــا حقــوق 
المــرأة والفتيــات، كٌل وراء شاشــته فــي مــكان مختلــف مــن العالــم، مــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا، 
يســتمعون بصمــت وتركيــز لحديــث فاطمــة العتــر -الالجئــة الســورية التــي قضــت ســنوات عديــدة ضمــن 
مجتمــع مــن العائــالت الســورية الالجئــة فــي منطقــة البقــاع فــي لبنــان- وهــي تــروي قصتهــا لتختصــر 
فــي دقائــق آســرة رحلــة تحولهــا مــن ضحيــة مستســلمة لواقــع الحــال إلــى امــرأة قــادرة علــى التحكــم 
بمصيرهــا وإحــداث تغييــر فعلــي وملمــوس فــي مجتمعهــا، وذلــك عبــر دورهــا كقياديــة فــي حملــة »ال 
تكبرونــا، بعدنــا صغــار« التــي تهــدف إلــى محاربــة ظاهــرة تزويــج الطفــالت تحــت ســن 18 عاًمــا فــي  
منطقــة البقــاع األوســط فــي لبنــان. كمــا اســتمعوا أيًضــا إلــى روايــة األب الشــجاع وســام عامــر الــذي 

أوقــف زيجــة ابنتــه بعــد تعرفــه علــى الحملــة وقــرر أن يســتثمر فــي طفولتهــا لتحســين مســتقبلها.

اجتمعــت هــذه المجموعــة مــن الداعميــن والممثليــن للمؤسســات المجتمعيــة والدوليــة العاملــة علــى 
حقــوق المــرأة وحمايــة الفتيــات فــي جلســة حواريــة تعريفيــة تلبيــة لدعــوة مــن منظميهــا وهم مؤسســة 
اآلن«،  »النســاء  ومنظمــة   »Leading Change Network« وشــبكة  المجتمعــي  للتنظيــم  أهــل 
لتســتعرض الجلســة دور »النســاء اآلن« ليــس فــي قيــادة المناصــرة والدفــاع عــن حقــوق الطفــالت فــي 
ــل فــي خلــق مســاحة داعمــة ومحفــزة لتقــود النســاء أنفســهن فــي عمــل جماعــي  البقــاع فحســب، ب
لتحقيــق التغييــر. يســتحق دور »النســاء اآلن« كمنظمــة نســوية رائــدة الدراســة، إذ ســلمت المنظمــة 
قيــادة الحملــة لفريــق قيــادي شــكلته مــن مجموعــة نســاء عشــن تجربــة الــزواج كطفــالت، فلــم يتركوهن 
ــا مــن طاقــم المؤسســة ســاعد النســاء فــي تطبيــق نهــج التنظيــم  بالمطلــق بــل خصصــوا لهــن ُممكًن
المجتمعــي والقيــادة التشــاركية لتحــرز الحملــة نجاحــات نحــو تحقيــق أهدافهــا، إذ اســتطاعت أن توقــف 
ــا، وأن تضمــن التــزام أكثــر مــن 1800 عائلــة  60 زيجــة، وتؤجــل 55 خطبــة لطفــالت تحــت ســن 18 عاًم

بعــدم تزويــج األطفــال والطفــالت فيهــا. 

ــى  ــي، واالســتماع إل ــا اإللكترون ــة أهــل علــى موقعن ــة فــي مكتب باإلمــكان االطــالع علــى دراســة الحال
تفاصيلهــا فــي بودكاســت أثــر عــن هــذه الحملــة علــى الســاوند كالود وتطبيقــات البودكاســت األخــرى.

https://on.soundcloud.com/62yvk
https://ahel.org/wp-content/uploads/2022/04/La-Tkabrona-Case-Study-AR.pdf


34

ة  ل لشب ينار م
ع  ر مع رامي 

ران سيلي لو

نشر مقاالت
ة كي عل  مح

موقع 

خلوة الطاقم
ياتنا تحديد استرتي

 العم

األردن
يم مقدمة ع التن

ا  ا   مؤسسة 
WANA

ا و ال ااا

أهل أهل
ل  تما الم ا

ستشار ا

عن بعد - كل الدو
ال مسا 

قياد  يم  التن
ماعي  العم ال

يير  للت

فلسطين
يم  ة التن ر

تمعي   الم
الما مؤسسة  

لبنان
شغلي بإيد

حقو العامالت 
ليات  رات المن ا الم

األردن
بهمونا

مي الصحي  ح الت
ال  اعاقة  أل

ر يم   م م

عن بعد - عدة دو
برنام القيادة 

والفريق
فر م حمالت 

متعدد

ديد تب  م

تعليم مشاركات عالميةتعلم  استضافات  مواد معرفية دراسات  حو 

اليمن
جواز بال وصاية 
دار  ح المر 

ن  ر د وا س
لي األمر موافقة 

األردن
لسات  ال 

التعلم الشعبي مع 
ال حمالت



35

يراسا

عن بعد - عدة دو
ي  ام تم ر

ني المستو  المم
ل األ

مان  ا ينار د ر 
ر  عنوان  
يمة لبناء فر ع

ار  ح ع ت شر 
تمعية في  م لية 

افحة العن  م
ريمة م العالم ال

ال دراسة حالة  
ا  عد ا  بر حملة  ت

ار

لبنان 
يم   مقدمة ع التن

يرا مؤسسة 

األردن
ال مسا 

القياد  النسوية 
تمعي يم الم التن

لبنان
يم   مقدمة ع التن

ر مؤسسة األ

لبنان
ا... ال تكبرون
ار بعدنا صغ
ي  اء ت ل

الت ال

تون
سالمة تعي

الحات حقو ال
م نق 

عن بعد - عدة دو
 LCN استضافتنا م

  Network
يا و يدا

ار  ت ات  د ينار 
تحررية م القار 

األفريقية مع 
مي النضال ال

ليا ي حمالت دا ينار تعليميتم

لبنان
نعد للعشرة

ي عن  ت
الي األ

م  ال عل 

ا  ال  ينار د مار
ي   ري ال  مع 

يم  مسا التن
قياد العم 

يير ماعي للت ال



36

خلوة الطاقم
تعلم م  تقييم 

ل  ر األ الستة 

األردن
ة القصة العامة   ر

مؤسسة قر 
SOS ال األ

عن بعد - عدة دو
ملتق الحمالت 

ال ال ي  ا ال

األردن
قم مع المعلم
حقو معلمات 
ا  ا ال الق

د حراكات  ح ر
ت في األردن  ضا

ر  الم تو 
وي ال

ودكاس  ال 
ي ا ر الموسم ال

أهل أهل
ل  تما الم ا

ستشار ا

عن بعد - عدة دو
ة القصة العامة ر

عن بعد - عدة دو
 LCN استضافتنا م

Network  حملة  
ار ا  عد ا  بر ت

األردن - عدة دو
ي  ام تم ر

ني المستو  المم
ال ال

عن بعد
ي لعد  عياد التم

حمالت

وو ي

تعليم مشاركات عالميةتعلم  استضافات  مواد معرفية دراسات  حو 

عن بعد - استراليا
استضافتنا م 

 Australian
Progress

تركيا
استضافتنا في مؤتمر 

منتد الشر

فلسطين
أرفض شعب 

بيحمي
نيد  ضة الت منا

بار للدر ا



37

عن بعد - عدة دو
يم  ة التن ر

تمعي الم

األردن
ري   ال القياد 

ني حملة ا

األردن - عدة دو
ملتق الحمالت 

ع الرا

خلوة الطاقم
عة العا  مرا

ي العا  ت
المقب

اي ا و اي ال ا

ليا ي حمالت دا ينار تعليميتم

كي تصبح  ينار 
ا مع  الحركة ح

ا ول يور

العرا
المنحة حقنا

ية ا صي مي ت
امعية للمنح ال

تون والمغر
يم   مقدمة ع التن

ر الم تو 

األردن
إسقا الحق الشخصي

ات  ون العقو يير قا ت
سقا الح  حول 

م قت  را صي في  الش
النساء

لبنان
مشاركتنا في ملتق 

ب  لدعم 
الحقو الرقمية



38

ا لتعري    تع ا  ا ا     
ريق  ال ع  نا   التن ا ر  ي

قا  سا  را  ا  سا  ال 
ال  ا ال ل الق ا القو  ا   ن

الت  النا



www.ahel.orgwww.ahel.org

 التقرير السنوي لعام 2022تصميم فرح زنبقة


