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    المشروععن 

إلى الجمع بين ممثلي الوزارات الحكومية على المستوى المحلي والوطني وممثلي  المشروعيسعى 
  .المحلية و الدوليةالمجتمع المدني ومؤسسات التمويل 

 

وسوف يشارك هؤالء معا في مجموعة متنوعة من األنشطة من أجل زيادة التعاون الفعال بين 
 .الكيانات وكسر الحواجز التي تحول دون النجاح في الجهود التي يبذلها جميع الشركاء في المجتمع

 

وزارات وبالتحديد وزارة و يسعى هذا المشروع إلى بناء قدرات الموظفين العاملين في مختلف ال
التضامن االجتماعي والمنظمات غير الحكومية حتى يتسنى لهم فهم أهداف وغايات كل منهم بشكل 
أفضل، وبالتالي تخفيف العبء على كل من هذه الجهات. ويمكن المشروع منظمات المجتمع المدني 

في ضوء التحول الحالي في من أن تلعب دورا حيويا في توطيد النظام الديمقراطي، وهو أمر حاسم 
  .مصر

 

و من المعروف ان زيادة التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني تؤدي إلى زيادة فعالية التخطيط 
والسياسات وكفاءة أكثر وتكلفة أقل في تنفيذ المشروعات، مما يؤدي إلى تحسن عام لظروف العمل 

 .وبيئة التعاون بالنسبة للمجتمع

    : المشروعأنشطة 

:أوال : شبكة التواصل

 

  : األنشطة‐

إنشاء شبكة تجمع بين الحكومة و المجتمع المدني وتحدد اآلليات الالزمة الستدامتها عن طريق  •
اجتماعات منتظمة ويتم فيها مناقشة المالمح الرئيسية خارطة الطريق نحـو تعاون أعمق بين 

  .الطرفين

  .أفكار مختلفة لألدلة المرجعية لتسهيل عمل المجتمع المدنيتتولى الشبكة مناقشة  •

 

  :المدخالت ‐

  مشاركة قادة من المجتمع المدني والحكومة والممولين •
 

  :المخرجات ‐

تكوين شبكة فى جو من الثقة والتعاون بهدف متابعة أداء المشروع ووضع المالمح األساسية  •
ع المدني والحكومة ، والممولين ، وذلك لتمكن زيادة التعاون لخارطة الطريق الستدامة تعاون المجتم
 . والشفافية والمساءلة بعد انتهاء البرامج



 :ثانيا : بناء القدرات

 

على األقل من ممثلي الموظفين الحكوميين كمدربين ، في سلسلة من ست  60سوف يتم إعداد  •
الحكوميين المدربين "دعاة المدربين" بإجراء ثالث حلقات عمل وسوف يقوم كل ممثل عن الموظفين 

دورات تدريبية في محافظات مصر من أجل نشر ثقافة المشاركة المدنية وتعزيز التعاون والشراكة 
  . بين الحكومة والمجتمع المدني

 

  : المدخالت ‐

وزارة  ويستهدف المشروع موظفين من إدارات المنظمات غير الحكومية من وزارات معنية مثل •
  . التربية والتعليم ، ووزارة التضامن االجتماعي ، ووزارة الشباب ، وغيرهم

 

  : المخرجات ‐

  . "موظف حكومي "دعاة مدربين 60دورات إعداد مدربين تصل إلى  6تنفيذ  •

 

 ”دعاة المدربين“موظف حكومي بواسطة  5400دورة تدريبية تصل إلى  180تنفيذ  •

:منتديات حوارية ثالثا:

 

  : األنشطة ‐

منتدى حواري يساعد على تهدئة الشكوك وبناء عالقات بين القطاع العام والمجتمع المدني  12  •
ويكون على أساس قضايا تنموية محددة ويتم االتفاق على دور القطاع الحكومي والغير حكومي 

   .والمؤسسات المانـحة فيها

 

  : المدخالت ‐

ين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع العام ووكاالت التمويل المحلية/ الدولية مشاركة ممثل •
  ووسائل اإلعالم وممثلي المجتمع المحلي

 

  : المخرجات ‐

ينتج عن كل منتدى تحليل منشور يتضمن اقتراحات بشأن السياسات والخطوات الموصي بها 
 . لألطراف الثالث

  



  :خامسا : جلسات التخطيط

 

  : األنشطة ‐

وضع خارطة طريق مستدامة للمجتمع المدني والحكومة والممولين ، وذلك لتمكين زيادة التعاون  •
  .والشفافية والمساءلة بعد انتهاء البرنامج

 

  :المدخالت

  . من الممولين 4من المجتمع المدني و 8ممثلين عن الحكومة و 8يشارك في الجلسات  •

 

  : المخرجات ‐

لجلسات بمؤتمر يستمر يوما واحدا لتقديم خارطة طريق وعمل حوار مفتوح بين شركاء تختتم ا •
 .التنمية

 :المطبوعات سادسا:

 

  : المخرجات‐

 

  منتدى) 12سلسة من تحليالت المنتديات الحوارية ( •

 االجتماعي التضامن بوزارة للعاملين التدريبي الدليل

 

  التقرير النهائي للبرنامج •
 

  دليل مرجعي للموظفين الحكوميين •
 

 أربعة أدلة مرجعية موجهة للمجتمع المدني •

  

  

  

  



 .االجتماعي التضامن بوزارة للعاملين التدريبي الدليل

 :الدليل من المخرجات :أوالً 

 :التالية مخرجات شامل الدليل يكون

 ‐ الفعال والتواصل باالتصال المتعلقة بالموضوعات الخاصة والمهارات والمفاهيم المعارف 1.

 ‐ – الحديثة التنمية ومنهجيات نظريات النزاعات حل مهارات والعرض التيسير مهارات

 2002 لسنة 44 الحالي القانون بين والمقارنة للعمل المنظمة واللوائح القوانين –

 ‐ التنظيم "الحالية المسودة " األهلية والمؤسسات الجمعيات لقانون يلدعتب والمقترح

 .الحديثة واإلدارة

 التدريبية الخبرات نقل وأدوات مهارات لتملكهم للمتدربين عمل منهجية وتنفيذ تصميم 2.

 ."األقران تعليم"و "الكبار تعليم " نظريتي بتطبيق آخرين لموظفين

 مجموعة إلي البرنامج خبرات ونقل التدريبي البرنامج للتطبيق قابلة تنفيذية خطة تصميم 3.

 .المستهدفة باإلدارات الحكوميين الموظفين من أعرض وقاعدة مستهدفة

  

 ً   :المطبقة المنهجية :ثانيا

 .بالوزارة العاملين بتدريب الخاص الحالي الوضع رصد

 تنفيذها وطريقة ا سابق عليها حصلوا التي التدريبات محتوي. 

 لها المخصصة األهداف مع البرنامج محتوي مناسبة مدي. 

 السابق التدريبي البرنامج بمحتوي الخاصة والتهديدات والفرص الضعف ونقاط القوة نقاط. 

 المشروع ألهداف الزمن هذا تحقيق ومدي بالبرنامج الخاص الزمن قياس. 

 المجموعات الندوة المحاضرة المقابلة ) مثلالمستخدمة الفنية األدوات تطبيق آليات مناسبة مدي 

 الخبرات لنقل المدربين تدريب الوظيفة أو العمل رأس علي التدريب المكتبية التدريب ورش البؤرية

  المستهدفة باإلدارات العاملين باقي من للمستهدفين )الخ....

 ونقل الوظيفية والمفاهيم المعارف نقل في ونجاحه المستهدفين على التدريبي البرنامج أثر قياس 

 المستهدفين لباقي المضافة والخبرات العمل في جديدة سلوكيات وتبني المهارات



 

 

  مفكرة التعلم

  یومیات مشارك

نوصیك بإن یكون لدیك "مفكرة تعلم" على مدار ورش العمل األربع. ستعد غالبا فى اوقات خاصة بك و 
المفكرة. كلما زاد الوقت  تحددھا انت، ولكن ستتاح لك فرص من وقت ألخر فى اثناء الورشة العداد ھذه

الذى تخصصھ لھذه الیومیات وزاد الجھد الذى تبذلھ فى إعدادھا كلما زاد تعمقك فى التعلم من البرنامج ومن 
  ثم تحدد ماھى اكثر فائدة تحصل علیھا منھ.

" مفكرة التعلم" ھى سجلك الخاص بك. لن یُطلب منك مشاركتھا أى شخص أخر إذا لم توافق مسبقاً على 
لك. ستحتاج إلن تراجعھا من حین الخر بإعتبارھا خلفیة تشارك فیھا األخرین و تعمقك فى عملیة التعلم ذ

  على مدار البرنامج. 

  ماھى مفكرة التعلم

"مفكرة التعلم" أداة لدعم عملیة التعلم لدیك. إنھا تشبھ یومیات تدون بھا ما تعلمتھ وتستخدمھا أللتقاط 
  التى تحمل معانى خاصة ولھا عالقة بك. المالحظات واألفكار والرؤى 

  ماھى قیمة مفكرة التعلم؟

أثناء ورشة العمل غالباً مایدون المشاركون بسرعة وإختصار مالمحظاتھم على مضمون مایقدمھ المیسرون. 
ھذه المالحظات التى تدون فى اثناء الورشة لھا أھمیتھا ، بید أنھا لیست مفكرة تعلم . إنھا تخلو من ردود فعلك 

  لك. ورؤیاك وافكارك عن فائده ھذا المحتوى وإستخدامھ فى حیاتك وعم

تقدم مفكرة التعلم طریقة أو اسلوب یمكن لك عن طریقھا أن تتبع مالحظاتك وردود فعلك ومشاعرك ورؤیاك 
  والتطبیق الممكن لما تتعلمھ. إنھا وسیلة تستخدم لتعلم الكبار تعلماً فعاالً. 

  كیف یمكن لك أن تكتب مفكرة تعلیمیة؟

تعلیمیة ، وقد تحب تجربتھا لتكتشف أقصى فائدة تحصل ھناك الكثیر من الوسائل التى تمكنك من عمل مفكرة 
علیھا منھا. المھم ھنا أنھا تسجل أفكارك وردود فعلك عن خبراتك التعلمیة ورؤیاك عما ھو حرى بك ان 

تتعلمھ لتحدث التغییر فى اسلوب عملك ونمط حیاتك. ركز على األفكار ولیس على الشكل مستخدماً حدیث 
  كل یوم. 

  

  

  

  



 

  

  الطرق لعمل مفكرة تعلم واألحتفاظ بھابعض 

 :قد ترغب فى إعداد مفكرة تعلم ببساطة عن طریق اإلجابة على اسئلة مثل  
 ماھى أكثر األشیاء التى أحصل علیھا من خبراتى التعلمیة؟

 كیف لى أن أعمل او اعیش أو كالھما معاً بإسلوب مختلف لتنفیذ ماتعلمتھ؟

 الكتابة الحرة  
دقائق بدون توقف أو حجب  5إن اكثر ما أدھشنى عن ما حدث فى ھذا الیوم..." واكتب ل إبدأ بعبارة مثل " 

  أفكارك. أنظر فیما بعد ما إذا ظھرت أفكار أو موضوعات. 

 الحوادث الخطرة  
  متى تشعر انك اكثر مشاركة ؟ متى تشعر انك مستبعد؟

  ماھو العمل الذى أضطلع بھ شخص ما وكان فى غایة العون والمساعدة؟

  ماھو الشئ الذى كان محیراً او مربكاً؟ 

ما الذى أدھشك اكثر ؟ ( یمكن أن یكون شیئاً ما عن ردود فعلك الخاصة على ما حدث او على شیئاً ما قام بھ 
  شخصاً ما او أى شئ اخر حدث لك).

  إسئل  "لماذا" كنوع من التأمل األعمق

 سجل او مدونة التعلم  
  تحدید قضایا تمثل أھمیة لك -

  ربط القضایا بحیاتك الخاصة / او ممارساتك -

  ضع قائمة باالشیاء التى ترید تعلم المزید عنھا -

  حدد المناطق التى تقلقك أو التى تسبب لك حیرة وإرتباك -

  . قد تود تسطیر خط  تحت مركز او منتصف صفحتك  
  ضع قائمة على احد جوانب الصفحة "أفكار ورؤى مفیدة لى" 

  " كیف یمكن تطبیق ھذه األفكار والرؤى". وفى القائمة األخرى

  

















١ 

 .حديثة في التنميةالتجاهات اإل

 ودورالمواطن و قطاعات الدولة المختلفة 

 .في إحداث التنمية 
مفيد حليم خليل 

 رئيس مجلس أمناء مؤسسة المفيد للتنمية والتدريب

 المنسق اإلقليمي وعضو اللجنة الدولية لمنظمات المجتمع المدني باليونيسيف

 .استشاري تنمية وبناء قدرات مؤسسية

٢ 

 .  الهدف العام 

ة  من تصميم الخطط / بنهاية التدريب يتمكن المشارك 
 .التنموية بأستخدام األتجاهات الحديثة في التنمية 

 إلحداث التغييرااليجابي المطلوب ، بمشاركة جميع مؤسسات    
 .والعمل علي إستدامة الموارد لألجيال القادمة.الدولة وأفرادها     



٣ 

 :الفرعية هداف األ

 :من معرفة ة / مشارك يتمكن ال ورشةبنهاية ال  
 .عناصر وخصائص وأهداف التنمية  -١
المنهجيات الحديثة في العمل نظريات التنمية و إرتباطها بكل  -٢

 .مع الناس إلحداث التغيير
 .  كيفية تنفيذ أليات تفعيل الحق في التنمية على أساس علمي -٣
مفهوم وفلسفة الجندر والعوامل التى أدت إلى اإلهتمام به في  -٤

 .  التنمية 

٤ 

 :الفرعيةهداف األ

بين الجنسين وكيفية تطبيقها  عناصر إستراتيجية منع التمييز -٥
 .  على أساس علمي

الفئات المهمشة في المجتمع ويتبين أهداف واستراتيجيات  -٦
   .المجتمعات في تحقيق مصالح الفئات المهمشة

أهداف وخطوات اإلدارة بالنتائج  واإلدارة باألهداف في  -٧
 .التنمية

 . أهداف وخصائص التنمية المستدامة -٨
متطلبات تحقيق التنمية البشرية كأساس للتنمية ، كذلك سمات  -٩

 .وأهداف وأنماط المشاركة الشعبية



٥ 

معوقات تحقيق المشاركة الشعبية وإستراتيجيات تفعيلها  - ١٠
 .لتحقيق أهداف التنمية

المجتمع المدني و منظماته وأهميته ومجاالت مشاركتة في  -١١
.  التنمية 

المنهج العلمي في تتبع وتحليل بعض التجارب والخبرات  -١٢
العالمية والمحلية في التنمية و يستخلص بعض الدروس 

 .  المستفادة من تلك والتجارب 

٦ 

 :المشاركين نظام تقييم

يكون مستوفياً نسبة / ت أن  لدورةا. ة / المشارك  إلجتيازيشترط 
من مجموع الساعات المخصصة % ٧٥حضور ال تقل عن 

 .للتدريب
 :درجة توزع كالتالى ١٠٠إجمالى الدرجات      

 .»أستمارة بعدية« ختبار نهائى تحريرى أدرجة  ٥٠
الحضور والتفاعل االيجابي داخل الورشة و مجموعات درجة  ٣٠

 . العمل
 .»المدرب والمنظمين« رأي القائمين علي التدريب درجة  ٢٠



٧ 

 :موضوعات المقرر

 )أهداف  –خصائص  –مفاهيم ( التنمية الشاملة : الوحدة األولى
 .نماذج ونظريات التنمية: الوحدة الثانية 

 .الحق في التنمية: الوحدة الثالثة
 .النوع اإلجتماعي والتنمية: الوحدة الرابعة
 .التنمية ومصالح الفئات المهمشة: الوحدة الخامسة
 .اإلدارة بالنتائج وتحليل الفجوات لتعظيم عوائد التنمية: الوحدة السادسة
 .التنمية المستدامة: الوحدة السابعة
 .تنمية الموارد البشرية: الوحدة الثامنة
 .دور المشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية: الوحدة التاسعة
 .خبرات وتجارب متنوعة في التنمية: الوحدة العاشرة

٨ 

 الوحدة األولى
 المحاضرة األولى

 
   التنمية الشاملة

 )أهداف  –خصائص  –مفاهيم ( 



٩ 

 :أهداف الوحدة
 

 :من معرفة  ة/ مشارك بنهاية الوحدة يتمكن ال
 .بعض المفاهيم الخاصة بالنمو والتنمية والعالقات بينهما

 .وخصائص وأهداف التنمية  أسس ومبادئ
 .مشاركة المستهدفين في المشروعات التنموية 

 .تطور منهجيات التنمية والعمل مع الناس إلحداث التغيير
 .خصائص وأهداف التنمية

١٠ 

 .تحديد مفاهيم النمو والتنمية: أوالً 
 :مفهوم النمو لغوياً يعني 
 

 :نمي بمعني زاد 
 .حيث أن نمو أي كمية يعني زياداتها

 .والزيادة أما أنها طبيعية أي تلقائية أو مهدفة وبفعل من أرادها



 .تعريف التنمية

عملية ديناميكية يشارك فيها أفراد المجتمع للعمل علي نقل 
 .مجتمعهم من الحالة السلبية إلي الحالة اإليجابية

عن طريق إحداث بعض التغيرات اإليجابية في قطاعات المجتمع 
المختلفة ، و التي تؤدي إلي زيادة و تحسين في مستوي معيشة 

الحكومي (بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع  .األفراد
 )والمدني ، الرسمي وغير الرسمي 

 ما هي ؟ من هم المشاركون ؟ لماذا ؟ كيف ؟ لصالح من ؟  

١١ 

 
 .أسس ومبادئ التنمية المستدامة

 

 . األدوار تحديد و المستفيدة الفئات خاصةً  و ، المجتمع مشاركة١.

 . التنموية الجهود نجاح أو فشل عن المشتركة المسئولية٢.

 بعد االستمرار لتحقيق المالية و البشرية الموارد أستثمار و تنمية٣.
 . المشروع إنتهاء

 . المجتمع مع بالشراكة القرارات اتخاذ في الالمركزية٤.

 . األصلح علي التوافق و اآلراء لتنوع المتبادل االحترام٥.

 . للمجتمع المدي طويل اإليجابي التأثير٦.
 

١٢ 



 .ركة المستهدفين في دورة حياة المشروعات التنمويةمشا

١٣ 

تعبئة وتنمية 
 الموارد

تخطيط 
 المشروع

تحديد 
 االحتياجات

تنفيذ  اإلستمرارية 
 المشروع

المتابعة 
 والتقييم

 .تطور منهجيات التنمية

 .    البر و اإلحسان ١.

 .إنشاء مقار لتقديم الخدمة ٢.

 .تنفيذ المشروعات التنموية٣.

 .»المناصرة«وكسب التأييد الدعوة ٤.

 .التنمية المرتكزة على الحق ٥.
 

١٤ 



١٥ 

 إعتبارات يمكن أن تحد أو تنشط من عملية النمو وتوسع من نطاقها

 األبعاد

 البعد الطبقي البعد الثقافي البعد الزمنى البعد الجغرافي

١٦ 

 تحديد مفاهيم النمو والتنمية: تابع أوالً 

 :مفهوم التنمية اإلجتماعية
 

عمليات مخططة وموجهه لتوفير إحتياجات األنسان من التعليم 
والصحة والمسكن المناسب لقدراته ، واألمن والتأمين 

اإلجتماعي ، والترويح وتكافؤ الفرص في المشاركة واألنتفاع 
 .بالخدمات اإلجتماعية إلحداث تغيير إجتماعي مقصود



١٧ 

 .  اإلعتبارات التي تقوم عليها فلسفة التنمية

 اإلعتبارات

 اإلعتماد على النفس 
 كوسيلة للتغيير

 المشاركة هي السلوك 
 الحقيقي للديمقراطية

 شخصية الفرد والمجتمع
 هي محور التنمية

 اإلنسان جزء 
 من التنمية

 األنسان هو هدف 
 التنمية

١٨ 

 :مفهوم التنمية الشاملة 
 

التنمية ذات النسق الجامع بين كال من التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 
والسياسية في إطار متكامل وفق سياسة مرسومة ذات إستراتيجية معلنة 

إلشباع اإلحتياجات ومواجهة المشكالت الفردية والجماعية والمجتمعية 
 .خالل فترة زمنية محددة

 التنمية الشاملة

 عملية دينامية بين كل 
 أنماط التنمية على

 كافة المستويات 

تستهدف إشباع 
اإلحتياجات ومواجهة 
المشكالت الفردية 

 والمجتمعية



١٩ 

 .مفهوم التنمية اإلقتصادية

 
عمليات يمكن بموجبها أن يستثمر المجتمع موارده 

لتحقيق زيادة مضطردة في الدخل القومي، وفي 
 .متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي 

ممثال في نصيبة من السلع والخدمات في فترة زمنية    
 .محددة

٢٠ 

 .النمو والتنمية: ثانياً 

 يتميز التغيير الناتج عن النمو بالتغيرات الهيكلية والوظيفية

 النمو عبارة عن تطور بطئ وتحول تدريجي

 يغلب على النمو التغيير الكمي أكثر من التغيير الكيفي

 يصعب قياس عائد النمو لعدم تحديد نقطة البداية 
 وعدم توفير مقياس خاص بذلك

 تنجم عن النمو زيادة ثابتة أو مستمرة في جانب معين من جوانب الحياة

 النمو تغير تلقائي ال أرادي يتم بفعل الطبيعة



٢١ 

 نظر وجهتي

 اإلقتصاديونوجهة نظر  اإلجتماعيونوجهة نظر 

 وجهات النظر في العالقة بين التنمية اإلقتصادية  -١
 والتنمية اإلجتماعية

 .العالقة بين التنمية اإلقتصادية والتنمية اإلجتماعية: ثالثاً 

٢٢ 

 .ركائز وأسس تحقيق التنمية الشاملة

 
 

ركائز وأسس 
 تحقيق

 التنمية الشاملة

 تتم عملية 
 التنمية من خالل 
 الواقع اإلجتماعي

 أن تكون البرامج 
 وفقاً لإلحتياجات

 تتحقق التنمية وفق 
 خطط مدروسة

 أن يكون لألهالي  واألمكانات المتاحة
 دور إيجابي 
 في التنمية

 أن تكون 
 الخدمات الفنية 
 والمادية محفزة

 أن يكون 
 الهدف هوالقضاء 
 على المشكالت



٢٣ 

 مبررات اإللتقاء بين التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 
 

 األنسان 
 هو الهدف

 
 التكامل بين 
 النشاطات حتمي

 
 التنمية تعني النمو اإلقتصادي
 واإلجتماعي والبشري والثقافي

 للتنمية اإلجتماعية دور واضح
 في التنمية اإلقتصادية

 للموارد اإلقتصادية دور في تحقيق 
 الموارد اإلجتماعية

٢٤ 

 عناصر التنمية الشاملة
 

عناصر التنمية 
 الشاملة

اإلستراتيجية  التغيير البنائي الدفعة القوية
 المالئمة



٢٥ 

 .خصائص التنمية: رابعاً 
 عملية 

 تغيرات موجهه 
 نحو األهداف

 تتجاوب مع
 إحتياجات المجتمع

 تعتمد 
 اإلدارة 

 على قيادات
 مهنية

 حسن إستثمار 
 وتوجيه الموارد

 عملية كلية
 شمولية 

 تعتمد على 
 مشاركة
 األهالي

 عملية تغيير
 مقصودة

٢٦ 

 ً  .أهداف التنمية: خامسا
 .تقديم الخدمات المناسبة لجميع سكان المجتمع لتحسين نوعية الحياة -١
 .استثمار الموارد الطبيعية بشكل يحقق اإلستدامة والعدالة اإلجتماعية-٢
تحقيق المشاركة الشعبية بين منظمات المجتمع المدني مع المنظمات  -٣

 .الحكومية لتحسين المعيشة
تحقيق تغيرات مقصودة عن طريق اإلستفادة بالطاقات واألمكانات -٤

 .»تسويق الخدمات -استثمار الموارد –التنمية البشرية «المختلفة 
 .تحقيق العدالة والمساواة بين سكان المجتمع -٥
إحداث تغيير في البناء اإلجتماعي للمجتمع ووظائفه بهدف تحسين -٦

 .أحواله
الترابط والتشيبك بين مؤسسات المجتمع إلحداث األثر اإلجتماعي 

 .والصحي والبيئي والثقافي والتكنولوجي المطلوب
 



٢٧ 

 ثانيةالوحدة ال
 

 المحاضرة الثانية
 

 .نماذج ونظريات التنمية

٢٨ 

  :هدف المحاضرة 
 

 
 :من معرفة  ة/ المشاركبنهاية المحاضرة  يتمكن 
 

 .بعض المفاهيم الخاصة بالنمو والتنمية والعالقات بينهما
 .عناصر وخصائص وأهداف التنمية 



٢٩ 

 المداخل النظرية في تفسير عملية التنمية: ثانيا

 المداخل النظرية في تفسير عملية التنمية

 المدخل اإلجتماعي -١

 المدخل النفسي -٢

 المدخل اإلقتصادي -٣

 المدخل الديني -٤

 المدخل السياسي -٥

 المدخل التكاملي -٦

٣٠ 

 نماذج التنمية: أوالً 
   :تعريف نموذج التنمية -١
 

 هو مجموعة المفاهيم األساسية التي تستخدم لتوجيه          
 .أنشطة التدخل لتحقيق األهداف التنموية          

 
 
 



٣١ 

 بعض نماذج  -٢
 التنمية

 النموذج المرحلى النموذج اإلنمائي التقليدي النموذج العقالني نموذج تقويم برامج التنمية

 ثبات المجتمع

 التركيز على العوامل الفردية

 دخول  بعض األنماط الثقافية الجديدة 

 مرحلة التوازن

 مرحلة االستقرار

 النموذج التكاملى

 النموذج التكيفي

 نموذج المشروع

 تحديد المشكلة

 األهداف

 األغراض

 المدخالت

 العمليات والطرق

 النتائج

 تقويم المحتوى

 المدخالت

 العمليات

 النتائج

 المخرجات

٣٢ 

 نظريات التنمية: ثالثا
 :تعريف نظريات التنمية 

 
هي إعادة رؤية وتنقيح للمعرفة السابقة في اإلطار العام     

للقضايا المتنوعة والمعارف الجزئية بوصفها األطر التفسيرية 
واسعة النطاق وهو مايعرف بمستوى النظريات الكبرى في 

 .  التنمية



٣٣ 

 النظريات المفسرة للتنمية -٢
 
 

  
 
 

 النظريات المفسرة للتنمية

 نظرية التحديث نظرية التبعية

 مرحلة اإليقاظ مرحلة تكامل قيادة التحديث مرحلة تكامل قيادة التحديث مرحلة التحديث والتقدم

٣٤ 

 
 :أهداف الوحدة

 
   

 :قادر على أن ة/ المشارككون ت/ بنهاية الوحدة ي
 

 .ح المبادئ والمواد المتعلقة بإعالن الحق في التنمية يوضت
يتتبع كيفية تنفيذ أليات تحقيق الحق في التنمية على أساس 

 .علمي



٣٥ 

 .ثالثةالوحدة ال
 

 
 المحاضرة الثالثة

 
 الحق في التنمية

٣٦ 

 حقوق األنسان والتنمية البشرية : أوالً 
 في المواثيق الدولية

 ١٩٨٦ديسمبر  ٤لقد كان إعالن الحق في التنمية المؤرخ في 
تجسيدا واضحا للعالقة الوثيقة بين التنمية البشرية وحقوق 

 .اإلنسان فقد جاء به
أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة  

تستهدف التحسين المستمر لرفاهة السكان بأسرهم واالفراد 
 .جميعهم على أساس مشاركتهم 



٣٧ 

 ً  تعريف الحق في التنمية: ثانيا
 )المقاربة الحقوقية ( 

هو إدماج المعايير الحقوقية في األنشطة التنموية وهذا يعني 
النظر الى موضوعات التنمية من زاوية حقوقية وتحليل 

المشروعات التنموية من نفس الزاوية والنظر إلى الناس على 
 .أنهم أصحاب حقوق وفاعلية في الموقف اإلنمائي

٣٨ 

 ً  نص إعالن الحق في التنمية: ثالثا
 ١٢٨/ ٤١أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .مواد ) ١٠(ونص اإلعالن على  ١٩٨٦ديسمبر / المؤرخ في األول 
 .ملخص المواد

 .الحق في التنمية حق اإلنسان غيرقابل للتصرف -١
 .األنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية -٢
تتحمل الدولة المسئولية الرئيسية عن تهيئة األوضاع الوطنية  -٣

 .والدولية المواتية إلعمال الحق في التنمية
 .من واجب الدولة أن تتخذ خطوات لوضع سياسات إنمائية دولية  -٤



٣٩ 

 تابع نص إعالن الحق في التنمية 
 .تتخذ الدولة خطوات حازمة للقضاء على اإلنتهاكات  -٥
ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع إحترام جميع  -٦

 .حقوق األنسان
ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانه وتعزيز السلم واألمن  -٧

 .الدوليين
 .ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير إلعمال الحق في التنمية  -٨
جميع جوانب الحق في التنمية المبينة في هذا األعالن متالحمة  -٩

 .ومترابطة 
ينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة  -١٠

 .كاملة 

٤٠ 

 الجيل األول

 الجيل الثالث       الجيل الثاني 

 ً  تصنيف الحق في التنمية ضمن حقوق اإلنسان: رابعا



٤١ 

 ً  المبادئ التي يتضمنها إعالن الحق في التنمية: خامسا

 السيادة الدائمة على 
 الموارد الطبيعية

 السلم واألمن الدوليين
 عنصرين اساسيبن
 إلعمال الحق

اعتبار االنسان هو 
 الهدف

 من التنميةِ 

 العالقات الدولية تجعل 
 المسؤلية جماعية

 التنمية المقصودة هي
 تنمية شاملة

ارتباط المشاركة 
 الشعبية
 بالتنمية

تكافؤ الفرص حق 
 اساسي

٤٢ 

 ً  األثار المترتبة على إعالن : سادسا
 وتنفيذ الحق في التنمية

ان تحقيق الرفاهية كهدف ألي جهود تنموية سريعة التحقيق في  -١
 .ظل إحترام كرامة األنسان

ضمان القضاء على مختلف األنتهاكات الصارخة لحقوق  -٢
 .األنسان

 .األنسان هو الموضوع الرئيسي لعملية التنمية -٣
تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع مع توجيه دعم خاص للفئات  -٤

 ً  .االكثر حرمانا
 .تحمل جميع أفراد المجتمع مسئوليتهم عن تنمية مجتمعهم -٥



٤٣ 

 ً  أليات تحقيق الحق في التنمية: سابعا
 :يمكن من خالل األليات التالية تحقيق الحق في التنمية وهي

 
 .توفير المجتمع الحماية والدعم للفئات األكثر حرماناً في المجتمع -١
 .اشراك االنسان إشراكاً فاعالً وديمقراطياً في كل مراحل التنمية -٢
تعتبر تلبية االحتياجات االساسية للمواطنين الحد االدنى الذي يجب  -٣

 .على الحكومات تلبيته فوراً 
يشمل الحق في التنمية اإلجراءات القانونية واإلدارية والتخطيط  -٤

 .وما الى ذلك

٤٤ 

 .آليات إعمال الحق في التنمية
توفير الحماية القانونية للحق في التنمية وتحديد مشاركة المواطنين  -٥

 .بطريقة ديمقراطية 
 .أن تكون التنمية شاملة منطلقة من واقع المجتمع -٦
 .أن تشمل التنمية كافة مناطق المجتمع خاصة المناطق المحرومة -٧
 .أن تكون جهود التنمية وخططها ابداعية وخالقة  -٨
 .أن يكون تخطيط التنمية قائما على أساس علمي -٩



٤٥ 

 .رابعةالوحدة ال

 
 المحاضرة الرابعة

 
 .النوع اإلجتماعي والتنمية

 

٤٦ 

   :أهداف الوحدة
 :على أن ة/ قادر ة / المشارك بنهاية الوحدة يكون 

 
يوضح مفهوم وفلسفة الجندر والعوامل التى أدت إلى اإلهتمام 

 .به في التنمية 
يطبق على أساس علمي عناصر إستراتيجية منع التمييز بين 

 .الجنسين 



٤٧ 

 :التنمية والمرأة
تقترح أدبيات التنمية العالمية ثالث محاور لدراسة موضوع 

 :التنمية والمرأة
 المرأة في التنمية 

 النوع اإلجتماعي  المرأة والتنمية
 والتنمية

٤٨ 

 تعريف الجندر: أوالً 

يعني معالجة المساواة بين الجنسين وعدم وجود تمييز على 
أساس الجنس في توفير الفرص وتخصيص الموارد والمنافع 

 .أو في الحصول على خدمات



٤٩ 

 ثانياً العوامل التى أدت إلى االهتمام 
 بالنوع االجتماعي والتنمية

 .االمركزية والتي أسهمت في منح النساء مكانة دستورية -١
 .التنمية بتجاهل جهود المرأة -٢
 .أن العمالة النسائية جزء من أي نسق اقتصادي حديث -٣
االهتمام بمشاركة المرأة في عمليات التنمية أصبح قضية  -٤

 .جوهرية في اغلب الدول
ما أكدت عليه المتغيرات العالمية من ظهور العديد من المفاهيم -٥

حقوق االنسان وحق المشاركة في تنمية المجتمع ، تمكين : مثل 
 .المرأة ، العدالة في توزيع الخدمات

٥٠ 

 ً  فلسفة النوع اإلجتماعي: ثالثا
 :تستند تلك الفلسفة على عدة مسلمات هى  

أن األدوار المنوطة بالرجل والمرأة من صنع : المسلمة األولى 
 .المجتمع وثقافته وأفكاره السائدة

عالقات النوع االجتماعي من خالل مؤسسات مثل : المسلمة الثانية 
 .األسرة محددة اجتماعياً وثقافياً وقابلة للتغيير عبر الزمن

بما أن كل ما سبق مصطنع فأنه يمكن تغييرة بل : المسلمة الثالثة
 .والغاءه



٥١ 

 :فلسفة النوع االجتماعي   

يمكن احداث التغيير عن طريق وضع السياسات : المسلمة الرابعة
 .الكفيلة بتحقيق ذلك 

ضرورة التزام المجتمعات بتحقيق المساواة في : المسلمة الخامسة
 .الحقوق كما تنص عليه االديان واالتفاقات العربية والدولية 

من مقتضيات العدل االجتماعي ان تعطى المرأة : المسلمة السادسة
فرصة متساوية مع الرجل في تحمل مسئوليات التنمية 

واالستفادة من نتائجها ، مما يسهم في االستفادة من  كافة 
 .الموارد البشرية 

٥٢ 

 ً  فجوات النوع اإلجتماعي: رابعا

تتعدد مستوايات فجوة النوع االجتماعي لتشمل واحدة أو أكثر من تلك المظاهر 
 :والمستويات حسب طبيعة وضع المرأة في كل مجتمع ، ومن هذه المظاهر

 .عدم توفر االحتياجات الرئيسية للمرأة مقارنة بالرجل -١
 .عدم المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على الموارد -٢
انتشار العادات و التقاليد والمفاهيم الخاطئة التي تميز بين المرأة  -٣

 .والرجل
 .عدم اتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في اتخاذ القرار-٤
عدم إتاحة الفرص المتساوية للمرأة مع الرجل في التصرف في  -٥

 .الموارد



٥٣ 

 ً تعريف التمييز القائم علي النوع : خامسا
 .االجتماعي

هو تمييز يمنع المرأة من بعض حقوقها في إطار عدم المساواة 
بينها وبين الرجل مما يعرقل االنتاجية والتقدم والتنمية في 

 .المجتمع

٥٤ 

 أسباب استمرار التمييز القائم : سادسا
 على النوع االجتماعي

 .بعض األعراف االجتماعية والعادات والحقوق والقوانين -١
تبلغ بعض المؤسسات االجتماعية واالقتصادية صراحة أو ضمنياً  -٢

 .بالدور المناسب لكل جنس 
تلعب بعض األسر دور أساسي في تشكيل العالقة بين الجنسين منذ  -٣

 .بواكير حياة الطفل وتنتقل من جيل ألخر
 .النظام االقتصادي في أغلب المجتمعات يعطي فرص أفضل للرجال -٤
أن السياسات التنموية التي تبدو محايدة للجنسين قد يكون لها نتائج  -٥

مختلفة حيث التستطيع المرأة االستفادة من نفس الفرص االقتصادية 
 .لمواجهة االخطار أو الصدمات االقتصادية 



٥٥ 

 ً  استراتيجية لمنع التمييز بين الجنسين: سابعا
 :  تعرف االستراتيجية بانها

االطار العام الذي يوجه المجتمع نحو تحقيق أهدافه االستراتيجية 
ونقله الى صورة أفضل ، وتنبع االستراتيجية من السياسة العامة 

 .للمجتمع وايديولوجيته وتعبر عن أماله وأهدافه

٥٦ 

 :العناصر التى تتضمنها االستراتيجية
إصالح المؤسسات لوضع حقوق وفرص متساوية للرجال  -١

 .والنساء
رعاية التنمية االقتصادية لتقوية الحوافز لمزيد من المساواة فى  -٢

 .الموارد والمشاركة
اتخاذ إجراءات سياسية نشطة لتعديل التباين بين الجنسين في  -٣

 .السيطرة على الموارد والمشاركة السياسية
 .االهتمام بتمكين وتنمية المرأة -٤
 



٥٧ 

 
 مفيد حليم خليل 

 استشاري تنمية وتدريب وبناء قدرات مؤسسية

 مع الشكر



 

  ميالد جون اعداد

 :المواطنة الفعالة

تعني اإلنخراط واإلندماج النشط للمواطنین والمنظمات في التعلیم المدني، والدعوة والفعل 

المدني، للدفاع عن حقوق المواطنین، ونشر القیم والممارسات المدنیة، وُحكم القانون وقدر أكبر من 

السیاسات والقرارات المتعلقة مشاركة المواطنین وتأثیرھم في الحكم (الحوكمة (، بما في ذلك صنع 

 –بتخصیص الموارد، وقد ینخرط كل األفراد، والروابط، ومؤسسات األعمال، والمؤسسات العامة 

 .بوصفھم "مواطنین نشطین" في السعي من أجل تحقیق ھذه األھداف المدنیة واالحتیاجات ذات األولویة

  

 :مواَطنَة األعمال

أن األعمال ، مفھوم "مواطنة األعمال" فھو یالئم كل أنواع  "المسئولیة االجتماعیة للشركات" أي

األعمال، بما فیھا المشروعات الصغیرة والمتوسطة. فاألعمال (أو الشركات) ھم مواطنون لھم حقوق 

 وعلیھم واجبات المواطنة

  

 :قطاع األعمال

  .) المملوك للدولة( الشركات والمنظمات من كل من القطاع الخاص الھادف للربح، ومن القطاع العام

  

 :المواطنون

ھم األشخاص الذین _ بوصفھم أعضاء في الدولة_ یملكون حقوق وامتیازات المشاركة السیاسیة، 

وھم یستحقون الحمایة الكاملة لممارسة ھذه الحقوق، وتحمل المسئولیات والواجبات المدنیة لعضویة ھذه 

شاركة والعمل التطوعي، والعمل من أجل تحسین الدولة، والعمل من أجل تحسین مجتمعھم من خالل الم

 حیاة كل المواطنین وتعزیز الصالح العام. وتعتبر المساواة بین الرجال والنساء مبدأ رئیسیاً في تعریفنا

 ."للمواطن"

  

 :المجال المدني

یشیر إلى حاصل جمع كل الفرص، واألحداث، والمبادرات، والبرامج والعالقات) بما فیھا 

المدنیة (لألفراد، والجماعات، والمنظمات، والشركات، والمؤسسات العامة) بما فیھا اإلعالم الشراكات 

لالنخراط في المواطنة الفعالة، والدعوة إلى التغییر االجتماعي أو في صنع  -والجامعات (، والحكومة 

یر المصطلح أحیاناً السیاسات والقرارات الداعمة للحكم الرشید والمسئولیة المدنیة والصالح العام. ویش

 الحلبة المدنیة أو" إلى "الفضاء المدني



 

  ميالد جون اعداد

  :االرتباط المدني 

االرتباط المدني مصطلح واسع یشیر إلى كل األنشطة المتعلقة بالمواطنین، أو الواجبات المدنیة، 

عیة ألي أو المواطنة، أو الشئون المجتمعیة، أو الحیاة العامة. واالرتباط المدني ھو بدایة المشاركة الطو

مواطن، أو منظمة، أو شركة، أو مؤسسة حكومیة أو عامة في الحیاة المدنیة، وھو یسبق عموماً 

"المواطنة الفعالة". واالرتباط المدني المسئول ھو المشاركة الشرعیة والمحترمة للمواطنین في حكمھم) 

بل ویبدأون –الرتباط المدني حوكمتھم (ھم، في اإلدارة والخدمات العامة. و یتعلم المواطنون من خالل ا

القیم واالتجاھات والمعارف والوعي المدني، والممارسات التعاونیة للمشاركة الفعالة وذات  –في إظھار

 .المغزى في حكم دیمقراطي

  

 :الشراكات المدنیة

م بھا ھي المبادرات التعاقدیة المساندة للمواطنة الفعالة والمسئولیة المدنیة والحكم الرشید، التي تقو

ً إلى جنب المؤسسات العامة) بما فیھا الدولة و / أو شركات األعمال.  منظمات المجتمع المدني جنبا

والشراكات المدنیة قد تكون قصیرة المدى وقاصرة على تنفیذ مشروع بعینھ، أو قد تكون شراكات 

 .مؤسسیة وطویلة األمد

  

 :المسئولیة المدنیة

أفراداً كانوا أو جماعات، أو منظمات، أو  –ة (لكل المواطنین ھي المسئولیة األخالقیة) المعنوی

بأن یشاركوا بفاعلیة في تعلیم ونشر وتقویة واحترام وحمایة االتجاھات  -روابط، أو مؤسسات 

لقیم التي تعبر أفضل تعبیر عن ا –في المجالین العام والخاص  - والسیاسات والسلوكیات والممارسات 

المدنیة) كل من القیم العالمیة وتلك الخاصة بمجتمعاتھم (والحكم الرشید، وكشف الفساد وغیره من العلل 

 .المجتمعیة، وتأكید الحقوق األساسیة، والرفاھیة والعدالة والكرامة والقیمة لكل المواطنین

  

  

  

  

  

  

  



 

  ميالد جون اعداد

 

 :القیم المدنیة

ئ األخالقیة ذات الصلة بحقوق ومسئولیات تلك المنظومة الفرعیة من القیم الثقافیة والمباد

وممارسات المواطنة، وانخراط الدولة والمواطن مع المواطنین اآلخرین والدول األخرى. واألمثلة على 

القیم المدنیة الشخصیة والمؤسسیة تشمل: األمانة، والتراحم، واالحترام، والثقة، والمسئولیة والشجاعة. 

إلنسان: الحریة، والكرامة، والتسامح، والسالم، على أنھا القیم المدنیة ویورد اإلعالن العالمي لحقوق ا

األساسیة، وسوف تقوم إستراتیجیة المواطنة الفعالة باختیار وتحدید أولویات القیم األساسیة التي ستعمل 

 .اإلستراتیجیة على نشرھا

  

 :المجتمع المدني

بما فیھا الروابط الرسمیة  –لربح یتكون من المنظمات الخاصة والمستقلة وغیر الھادفة ل

والجماعات والحركات غیر الرسمیة البازغة، باإلضافة إلى الشبكات والتحالفات والمنتدیات التي تكونھا 

الملتزمة بالتغییر االجتماعي والثقافي والسیاسي واالقتصادي،  –ھذه الجماعات والمؤسسات والروابط 

قوق اإلنسان والمسئولیة المدنیة والمواطنة الفعالة والدعوة من وذلك عن طریق الترویج للقیم المدنیة وح

ً الفقراء والمھمشین، في الحكم  أجل تحقیق الصالح العام، والمشاركة الفعالة لكل المواطنین، وخصوصا

 .الرشید

  

  :منظمات المجتمع المدني

دعوة العامة إلى تتكون من كل الروابط الخاصة المستقلة، غیر الھادفة للربح، والملتزمة بال

وذلك بغض  -الصالح العام والدفاع عنھ، والترویج للقیم المدنیة والمسئولیة المدنیة والمواطنة الفعالة

 .النظر عن الخدمات أو األنشطة أو المھام األخرى للمنظمة

ومنظمات المجتمع المدني قد تكون مؤسسات رسمیة مسجلة أو تجمعات غیر رسمیة ناشئة، أو مواطنین 

 .خرطین معاً في عمل مدنيمن

  

  

  

  

  



 

  ميالد جون اعداد

  

 :الحكم الرشید

من العملیات العامة لصنع القرار وتنفیذ تلك القرارات(، والتي من خاللھا یجري إعالم المواطنین 

واالتصال بھم واالستجابة لھم، وإدارة ومراقبة الموارد العامة، وضمان حمایة حقوق اإلنسان، وذلك وفقاً 

المشاركة، وُحكم القانون، والشفافیة، واالستجابة، وتعزیز التوافق والتراضي، للمبادئ الكبرى التالیة: 

 .كافة األطراف والجماعات، والقابلیة للمحاسبة، والفاعلیة، والكفاءة) إشراك( واإلنصاف، واستیعاب

  

 :الفقر والفقراء

ة أو و حالة من استبعاد وتھمیش وحرمان مواطنین من حقوقھم األساسیة سواء االجتماعی

االقتصادیة أو المدنیة أو الثقافیة أو السیاسیة. ومقاییس الفقر لیست اقتصادیة فقط، كما أن الفقراء لیسوا 

 .مجرد أسر وأشخاص ذوي دخول منخفضة

ویقاس أیضاً بنقص أو غیاب المعلومات وفرص الوصول إلیھا، وبتناقص قدرة المواطنین على المشاركة 

 .مجتمعھمفي المؤسسات وفي إدارة شئون 

  

 : المؤسسات العامة

المحلیة ) اإلدارة( ھي تلك المؤسسات غیر التجاریة التي تُنشأ وتدار بواسطة الدولة والحكومة

لكي تخدم المصلحة العامة. وھي تشمل اإلعالم، والمدارس والجامعات، والمعاھد، والمستشفیات 

 .والمراكز الطبیة، وغیر ذلك من مؤسسات الرفاه االجتماعي

 



 

  ميالد جون اعداد

1.  .......................: 

تعني اإلنخراط واإلندماج النشط للمواطنین والمنظمات في التعلیم المدني، والدعوة 

والفعل المدني، للدفاع عن حقوق المواطنین، ونشر القیم والممارسات المدنیة، وُحكم القانون وقدر أكبر من مشاركة 

ذلك صنع السیاسات والقرارات المتعلقة بتخصیص الموارد، وقد المواطنین وتأثیرھم في الحكم (الحوكمة (، بما في 

بوصفھم "مواطنین نشطین" في السعي  –ینخرط كل األفراد، والروابط، ومؤسسات األعمال، والمؤسسات العامة 

 .من أجل تحقیق ھذه األھداف المدنیة واالحتیاجات ذات األولویة

2.   ..........................:  

تماعیة للشركات" أي أن األعمال ، مفھوم "مواطنة األعمال" فھو یالئم كل أنواع األعمال، "المسئولیة االج

بما فیھا المشروعات الصغیرة والمتوسطة. فاألعمال (أو الشركات) ھم مواطنون لھم حقوق وعلیھم واجبات 

 المواطنة

3.   ...........................: 

  .) المملوك للدولة( الھادف للربح، ومن القطاع العام الشركات والمنظمات من كل من القطاع الخاص

4.   ...........................: 

ھم األشخاص الذین _ بوصفھم أعضاء في الدولة_ یملكون حقوق وامتیازات المشاركة السیاسیة، وھم 

ھذه الدولة، والعمل یستحقون الحمایة الكاملة لممارسة ھذه الحقوق، وتحمل المسئولیات والواجبات المدنیة لعضویة 

من أجل تحسین مجتمعھم من خالل المشاركة والعمل التطوعي، والعمل من أجل تحسین حیاة كل المواطنین 

 وتعزیز الصالح العام. وتعتبر المساواة بین الرجال والنساء مبدأ رئیسیاً في تعریفنا

 ."للمواطن"

5.  ...........................: 

رص، واألحداث، والمبادرات، والبرامج والعالقات) بما فیھا الشراكات یشیر إلى حاصل جمع كل الف

المدنیة (لألفراد، والجماعات، والمنظمات، والشركات، والمؤسسات العامة) بما فیھا اإلعالم والجامعات (، 

رارات لالنخراط في المواطنة الفعالة، والدعوة إلى التغییر االجتماعي أو في صنع السیاسات والق -والحكومة 

ً إلى "الفضاء المدني الحلبة  أو" الداعمة للحكم الرشید والمسئولیة المدنیة والصالح العام. ویشیر المصطلح أحیانا

  المدنیة

  

  



 

  ميالد جون اعداد

6.  ....................:  

االرتباط المدني مصطلح واسع یشیر إلى كل األنشطة المتعلقة بالمواطنین، أو الواجبات 

ون المجتمعیة، أو الحیاة العامة. واالرتباط المدني ھو بدایة المشاركة الطوعیة ألي المدنیة، أو المواطنة، أو الشئ

مواطن، أو منظمة، أو شركة، أو مؤسسة حكومیة أو عامة في الحیاة المدنیة، وھو یسبق عموماً "المواطنة الفعالة". 

م) حوكمتھم (ھم، في اإلدارة واالرتباط المدني المسئول ھو المشاركة الشرعیة والمحترمة للمواطنین في حكمھ

القیم واالتجاھات  –بل ویبدأون في إظھار–والخدمات العامة. و یتعلم المواطنون من خالل االرتباط المدني 

 .والمعارف والوعي المدني، والممارسات التعاونیة للمشاركة الفعالة وذات المغزى في حكم دیمقراطي

7.  .........................: 

التعاقدیة المساندة للمواطنة الفعالة والمسئولیة المدنیة والحكم الرشید، التي تقوم بھا منظمات  ھي المبادرات

ً إلى جنب المؤسسات العامة) بما فیھا الدولة و / أو شركات األعمال. والشراكات المدنیة قد  المجتمع المدني جنبا

 .راكات مؤسسیة وطویلة األمدتكون قصیرة المدى وقاصرة على تنفیذ مشروع بعینھ، أو قد تكون ش

8.   ......................: 

أفراداً كانوا أو جماعات، أو منظمات، أو روابط، أو  –لكل المواطنین ) المعنویة( ھي المسئولیة األخالقیة

بأن یشاركوا بفاعلیة في تعلیم ونشر وتقویة واحترام وحمایة االتجاھات والسیاسات والسلوكیات  - مؤسسات 

التي تعبر أفضل تعبیر عن القیم المدنیة) كل من القیم العالمیة وتلك  –في المجالین العام والخاص  -ات والممارس

الخاصة بمجتمعاتھم (والحكم الرشید، وكشف الفساد وغیره من العلل المجتمعیة، وتأكید الحقوق األساسیة، 

 .والرفاھیة والعدالة والكرامة والقیمة لكل المواطنین

9.  .......................: 

تلك المنظومة الفرعیة من القیم الثقافیة والمبادئ األخالقیة ذات الصلة بحقوق ومسئولیات وممارسات 

المواطنة، وانخراط الدولة والمواطن مع المواطنین اآلخرین والدول األخرى. واألمثلة على القیم المدنیة الشخصیة 

، والثقة، والمسئولیة والشجاعة. ویورد اإلعالن العالمي لحقوق والمؤسسیة تشمل: األمانة، والتراحم، واالحترام

اإلنسان: الحریة، والكرامة، والتسامح، والسالم، على أنھا القیم المدنیة األساسیة، وسوف تقوم إستراتیجیة المواطنة 

 .الفعالة باختیار وتحدید أولویات القیم األساسیة التي ستعمل اإلستراتیجیة على نشرھا
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10.  ..... ...............: 

بما فیھا الروابط الرسمیة  –یتكون من المنظمات الخاصة والمستقلة وغیر الھادفة للربح 

والجماعات والحركات غیر الرسمیة البازغة، باإلضافة إلى الشبكات والتحالفات والمنتدیات التي تكونھا ھذه 

والثقافي والسیاسي واالقتصادي، وذلك عن طریق الملتزمة بالتغییر االجتماعي  –الجماعات والمؤسسات والروابط 

الترویج للقیم المدنیة وحقوق اإلنسان والمسئولیة المدنیة والمواطنة الفعالة والدعوة من أجل تحقیق الصالح العام، 

 .الرشیدوالمشاركة الفعالة لكل المواطنین، وخصوصاً الفقراء والمھمشین، في الحكم 

11. ...........................:  

تتكون من كل الروابط الخاصة المستقلة، غیر الھادفة للربح، والملتزمة بالدعوة العامة إلى الصالح العام 

وذلك بغض النظر عن الخدمات أو  -والدفاع عنھ، والترویج للقیم المدنیة والمسئولیة المدنیة والمواطنة الفعالة

 .األنشطة أو المھام األخرى للمنظمة

دني قد تكون مؤسسات رسمیة مسجلة أو تجمعات غیر رسمیة ناشئة، أو مواطنین منخرطین ومنظمات المجتمع الم

 .معاً في عمل مدني

12.  ...........................: 

من العملیات العامة لصنع القرار وتنفیذ تلك القرارات، والتي من خاللھا یجري إعالم المواطنین واالتصال 

ً للمبادئ الكبرى بھم واالستجابة لھم، وإدارة ومراقب ة الموارد العامة، وضمان حمایة حقوق اإلنسان، وذلك وفقا

 التالیة: المشاركة، وُحكم القانون، والشفافیة، واالستجابة، وتعزیز التوافق والتراضي، واإلنصاف، واستیعاب

 .كافة األطراف والجماعات، والقابلیة للمحاسبة، والفاعلیة، والكفاءة) إشراك(

13.  .........................: 

حالة من استبعاد وتھمیش وحرمان مواطنین من حقوقھم األساسیة سواء االجتماعیة أو االقتصادیة أو 

المدنیة أو الثقافیة أو السیاسیة. ومقاییس الفقر لیست اقتصادیة فقط، كما أن الفقراء لیسوا مجرد أسر وأشخاص ذوي 

ً بنقص أو غیاب المعل .دخول منخفضة ومات وفرص الوصول إلیھا، وبتناقص قدرة المواطنین على ویقاس أیضا

 .المشاركة في المؤسسات وفي إدارة شئون مجتمعھم

14. ..................... : 

المحلیة لكي تخدم ) اإلدارة( ھي تلك المؤسسات غیر التجاریة التي تُنشأ وتدار بواسطة الدولة والحكومة

رس والجامعات، والمعاھد، والمستشفیات والمراكز الطبیة، وغیر ذلك المصلحة العامة. وھي تشمل اإلعالم، والمدا

 .من مؤسسات الرفاه االجتماعي
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  المجتمع المدني -أ

  المواطنون - ب

  المواطنة الفعالة - ج

  مواَطنَة األعمال -د

  االرتباط المدني -ه

  المسئولیة المدنیة  -و

  الفقر والفقراء -ز

  المؤسسات العامة - ح

  القیم المدنیة -ط

  المجال المدني -ي

  مع المدنيمنظمات المجت -ك

  قطاع األعمال -ل

  الحكم الرشید -م

  الشراكات المدنیة -ن
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 بناء الدولة المستجیبة:
 جھود المواطنین وتغییر السیاسة الوطنیة

 
 

یمكن أن تؤدي تلعب جھود المواطنین دورا حاسما في مواجھة الفقر والظلم االجتماعي على المستوى الوطني، إذ 
إلى إحداث تغییرات جوھریة في السیاسات وتساعد على بناء الدول المستجیبة والخاضعة للمساءلة. ال یقتصر 
التحدي على إیجاد أفضل السبل لدعم وتمكین جھود الدعوة على المستوى الوطني، وإنما ضمان استدامة التغیرات 

) نستعرض بعض األمثلة اإلیجابیة للعمل  In Focusسیاسات (الناجمة عن ھذه الجھود. في ھذا العدد من موجز ال
الشعبي للمواطنین ونسلط الضوء على كیف یمكن للحكومة والجھات المانحة ومنظمات المجتمع المدني مساعدة 

  المواطنین على إحداث التغییر في السیاسات الوطنیة لصالح الفقراء.
 

  مقدمة
  
ھیمن التحدي المتمثل في بناء دول مستجیبة وخاضعة للمساءلة والتي بدورھا ستعمل على التخفیف من حدة الفقر،  

وحمایة الحقوق ومعالجة الظلم االجتماعي الفكر التنموي في السنوات األخیرة. وتتجھ معظم ھذه الجھود نحو العمل 
ان والنظم القضائیة. إال أن الدول ال تبنى من خالل المؤسسات أجھزة الدولة والبرلم -على تحسین المؤسسات الحكومیة 

وحدھا، إذ تعلب الجھود المنظمة للمواطنین أیضا دورا حاسما، من خالل التعبیر عن أصواتھم، وحشد الضغط من أجل 
  التغییر، ومراقبة األداء الحكومي.

حول كیفیة تغییر المواطنین للسیاسات  IDSیلخص ھذا الموجز نتائج سلسلة من ثماني دراسات حالة بتكلیف من 
الوطنیة، باإلضافة إلى ورقة مناقشة حول حمالت المجتمع المدني في أفریقیا. كما یتضمن توصیات حول كیف یمكن 
لمنظمات المعونة الدولیة دعم جھود الدعوة على المستوى الوطني من أجل التغییر لصالح الفقراء وكیف یمكن 

ي ومنظمي حمالت الدعوة تعظیم إمكانیات ونتائج حمالتھم. وتشیر أیضا إلى أنھ یجب على لجماعات المجتمع المدن
 الجھات الحكومیة أن تعترف وتدعم الدور الحاسم للعمل الشعبي للمواطنین وذلك لضمان استدامة التغییر. 

 جماعیا ومكثفا ومنظما تؤكد دراسات الحالة التي تتضمنھا ھذه السلسلة على أن التغییر ممكن، ولكنھ یتطلب عمال
 طویل المدى حتى یتحقق، ویمكن أن تكون النتائج مبھرة.

 انھض وبادر بالعمل

م ، ومن خالل جھود منظمة في مختلف أنحاء العالم، اتحد عشرات المالیین من  2008أكتوبر  19-17خالل الفترة من 
)، وحملة األلفیة GCAPاء العالمي لمكافحة الفقر ( المواطنین " للنھوض والتحرك" ضد الفقر وعدم المساواة تلبیة للند

، تواصلت النداءات وغیرھا من الشبكات للتعبئة 2005لألمم المتحدة، وغیرھا. ومنذ حملة "اجعلوا الفقر تاریخا" عام 
. كما بدأت منظمات المجتمع 2015إلنھاء الفقر بحلول عام  وتذكیر قادة الحكومات في جمیع أنحاء العالم بلتزاماتھا

المدني الدولیة وعلى نحو متزاید، في ربط حمالتھم العالمیة بحمالت الدعوة على المستویین الوطني والمحلي، لمعالجة 
 وتغییر السیاسات التي تدیم الفقر والظلم االجتماعي.
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ضاء الدیمقراطي للمواطنین لتنظیم وتوضیح أصواتھم " خلق والحفاظ على الف بناء الدول المستجیبة
 ھو متطلب أساسي إلحداث تغییر فعال في السیاسات"

 التغییر الناجح ممكن

  حملة العمل من أجل العالج إلى إدراك الجمھور العام للقضایا المتعلقة بفیروس ت وفي جنوب أفریقیا، قاد
شخصا من األدویة المقدمة للجمھور  60000ر من نقص المناعة البشریة / اإلیدز، وإلى استفادة أكث

 والمضادة للفیروسات الرجعیة. 
  في المكسیك، نجحت حملة الحد من وفیات األمھات في وضع مسألة الرعایة الصحیة لألمھات على جدول

األعمال الوطني بشكل غیر مسبوق، والمساھمة في إحداث تغییرات ھامة في أولویات المیزانیة الوطنیة 
 یات تقدیم الخدمات الصحیة على المستوى المحليوآل
  وفي شیلي، أدت حملة قادتھا إحدى المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بحقوق الطفل إلى وضع إطار عمل

 لسیاسة جدیدة لصالح األطفال، وتسھم في الحد من فقر األطفال.
  نصف األراضي الزراعیة في البالد وفي الفلبین، أدت الحملة الوطنیة لإلصالح الزراعي إلى إعادة توزیع

 لصالح ثالثة مالیین األسر الفقیرة، والمساھمة في تلبیة الحقوق االقتصادیة وسبل المعیشة.
  وإلى إقرار المزید 2005في الھند، ساھمت حملة شعبیة في إقرار قانون وطني  للحق في المعلومات عام ،

 المزید من المساءلة العامة. من القوانین في تسع والیات ھندیة ساھمت في تحقیق
  تعدیال لحمایة  35في تركیا، أدت حملة للمطالبة بحقوق المرأة إلى إصدار قانون جدید للعقوبات یتضمن

 الحقوق الجنسیة للنساء.
  في المغرب، قامت الحركة االجتماعیة النسائیة بحملة ناجحة إلصالح مدونة األسرة، وقانون األسرة

 حقوق المرأة.اإلسالمي تؤثر على 
  في البرازیل، قامت حملة الحق في المدینة بوضع إطار عمل وطني لمشاركة المواطنین في التخطیط

 الحضري، وھو من األمور المحوریة لتوفیر الحق في السكن وغیره من الحقوق االجتماعیة.
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الدراسة التي قام بھا روبنسون من المؤكد أنھ ال توجد حاالت ناجحة لحمالت المجتمع المدني مثل تلك 
وفریدمان. ولكن ھذه الحاالت الثمان تقدم دروسا ھامة لمتى وكیف یمكن لعمل جماھیري منظم أن یحدث 

فرقا كبیرا، وخاصة بالنسبة للفئات التي تواجھ التمییز في كثیر من األحیان، مثل النساء واألطفال والفقراء في المناطق 
 لمناطق الریفیة.الحضریة أو المعدمین في ا

 

 

 

 

 

 

  2007اتحد منظمو الحمالت المناھضة للفقر في مسیرة لخفض الدیون خالل المنتدى االجتماعي العالمي عام 

 خمسة دروس أساسیة

 إن بناء وحمایة الفضاء الدیمقراطي أمر بالغ األھمیة .1

ولیس من قبیل الصدفة أن ھذه الحاالت الناجحة من العمل الشعبي للمواطنین وقعت في البلدان التي خضعت لعملیة 
 تحول دیمقراطي، أتاحت فرصا جدیدة لالنخراط المنظم لجھات فاعلة في المجتمع المدني. 

خدمة المدنیة من ذوي المیول في بعض الحاالت، مثل الفلبین أدى تغییر الحكومة إلى تعیین مسؤولین وموظفین لل
التقدمیة، وقد أدى ھذا إلى توسیع ساحات العمل السیاسي  التي یمكن أن تعمل فیھا منظمات المجتمع المدني. وفي 
شیلي، رحبت حكومة دیمقراطیة جدیدة بمنظمات المجتمع المدني كشركاء في عملیة إصالح السیاسات التعاونیة. إال أنھ 

ت المجتمع المدني من اتساع الفضاء السیاسي في حاالت تشیلي، وجنوب أفریقیا، والفلبین، في حین استفادت منظما
والمكسیك، فقد ساعدت الجھات الفاعلة في المجتمع المدني أیضا في صیاغة فرصا سیاسیة جدیدة، وذلك من خالل 

الدیمقراطیة. إن إنشاء والحفاظ على الفرص التي اتیحت لھم قبل، ومن خالل مشاركتھم السابقة في النضال العام لتحقیق 
الفضاء الدیمقراطي للمواطنین لتنظیم أنفسھم وتوضیح أصواتھم ھو متطلب أساسي البد من توافره إلحداث تغییر فعال 

  في السیاسات. 
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 نادرا ما تغیر منظمات المجتمع المدني سیاسة بذاتھا .2

واسع النطاق لضمان إحداث التغییر لصالح الفقراء. إن تحقیق  توضح الحاالت السابقة األھمیة المحوریة لبناء تحالف
األھداف العریضة لحمالت المجتمع المدني یتطلب القدرة على العمل على مستویات متعددة، أحیانا في مراحل مختلفة 

ام مكتب رئیس من الحملة، وأحیانا بشكل فوري. ففي بلد ما، قد تنظم الحملة  اعتصاما مجتمعیا في ساحة البلدیة أو أم
صول والبلدیة/المحافظ، أو تقوم بحشد مسیرات جماھیریة في المدن االقلیمیة أو العاصمة الوطنیة، وتسعى للتواصل وال

إلى الجمھور من خالل مجموعة واسعة من المطبوعات واإلعالم اإللكتروني، واالنخراط من وراء الستار في 
لمسؤولین المنتخبین أو مسئولي وضع السیاسات. ھناك عدد قلیل من مفاوضات حول سیاسة أو تنفیذ برنامج ما مع ا

المنظمات التي یمكنھا القیام بھذه المجموعة من اإلجراءات واألعمال بنفسھا، إال أن الغالبیة العظمى یجب أن یتحالفوا 
 مع آخرین من خالل أنواع متعددة من االئتالفات والتحالفات.

درجة كبیرة من األھمیة، إال أن الحاالت الدراسیة تشیر إلى الدور المحوري  علىحالفات في حین أن العدید من أنواع الت
والحاسم للتحالفات التي تقوم بھا الجھات الفاعلة في المجتمع المدني مع الشخصیات التقدمیة داخل الحكومة، ومع 

نیة الذین یجلبون المعرفة المتخصصة للتأثیر الباحثین القانونیین واألكادیمیین والتكنوقراط من الجمعیات والنقابات المھ
 على المناقشات السیاسیة، ومع المنظمات القاعدیة والحركات االجتماعیة. 

استراتیجي، مع توجیھ اھتمام خاص نحو المعاییر الدولیة، باإلضافة في إطار  القضایا والرسائلمن المھم وضع . 3
 إلى السیاق الوطني

في كل من ھذه الحمالت الناجحة للمجتمع المدني تقریبا، ربط الناشطون والھیئات المنظمة للحمالت نضالھم بالمعاییر 
مشیرة إلى األھمیة الدائمة لالتفاقات الدولیة مثل إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،  - والقوانین والمعاھدات الدولیة 

ستین ھذا العام. إن وضع التحالفات في إطار عالمي من شأنھ مساعدتھا على الوقوف الذي یحتفل العالم بذكراه السنویة ال
 على أرضیة أخالقیة صلبة وسامیة، كما یمكن أیضا أن تلعب دورا ھاما في بناء التحالفات. 

لمحلیة. ففي ومع ذلك، فضل النشطاء في بعض الحاالت التقلیل من شأن المعاییر الدولیة، والتأكید على القیم الوطنیة وا
المغرب، على سبیل المثال، استعانت الناشطات بنجاح بكل من المعاییر العالمیة والقیم الثقافیة والدینیة المحلیة، وذلك 

  باستخدام أطر متعددة لمخاطبة الجماھیر المتنوعة بما في ذلك الرجال. 
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 . القضایا الجدلیة تتطلب سیاسات جدلیة4

ایا في األطر المناسبة، فإن طابع الحملة قد یعتمد أیضا على طبیعة القضیة. ففي حاالت بنفس قدر أھمیة وضع القض
وفیات األمھات في المكسیك، وحقوق الطفل في شیلي، والتخطیط الحضري في البرازیل كان ھناك خالف حول القضیة 

 نفسھا. 

بع المھنیة والمعلوماتیة، بقیادة المنظمات كانت التحدیات تدور بشكل أكبر حول التنفیذ، وكان  یغلب على الحمالت طا
 غیر الحكومیة المھنیة على المستوى الوطني والتي تتمیز بالتعاون مع اإلصالحیین بالدولة. 

في حاالت االصالح الزراعي في الفلبین، وفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز في جنوب أفریقیا، والحق في 
رأة في البیئات المحافظة للغایة في تركیا والمغرب، كانت القضایا في البدایة مثیرة المعلومات في الھند، أو حقوق الم

للجدل، وقد أثار انقسامات واضحة للمصالح داخل المجتمع. وقد تطلبت الحمالت توجیھ المزید من الجھد نحو العمل 
 مستوى. الجماعي والتعبئة الشعبیة، فضال عن االستخدام الماھر لوسائل اإلعالم رفیعة ال

وغالبا ما اكتنف ھذه الحمالت الصراع والعداء، بدال من " الشراكة" األكثر راحة مع الحكومة. وقد تطلب ذلك وجود 
 مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومستقلة نسبیا وقادرة على التحدي والصمود ضد مصالح األطراف القویة. 
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على نحو متزاید، صارت الجھات المانحة وواضعي السیاسات یطالبون بأدلة على النجاح وفقا لمؤشرات أو تدابیر یتفق 
علیھا. وتبین دراسات الحالة ھذه أن معني وعمق "النجاح" ال یمكن افتراضھ أو حتى توقعھ. بالنسبة للبعض، یعرف 

ث لغة السیاسة أو تنفیذ برنامج ما؛ في حین ینظر إلیھ آخرون "النجاح"  وفقا النتصارات أو إنجازات ملموسة من حی
من حیث النتائج غیر الملموسة مثل بناء المزید من الوعي الشعبي أو منظمات أقوى لحمالت مستقبلیة. إن بناء ثقافات 

یرات في وقواعد شعبیة من أجل التغییر یمكن أن یكون على نفس القدر من األھمیة على المدى الطویل إلحداث تغ
 السیاسات الحكومیة. 

المؤشرات الملموسة وغیر الملموسة لنجاح حمالت التغییر. وحتى تكون مستدامة، ینبغي أن تحدث  )1الجدول (یوضح 
من المستوى المحلي إلى الوطني، الملموسة منھا وغیر الملموسة. وكلما تم  -الحمالت تغییرات على كل المستویات 

الوطنیة، فمن األرجح أنھا تترجم إلى تحسینات مادیة في حیاة الناس وكسب المزید من التأیید تنفیذ إصالحات السیاسات 
الشعبي. وكلما أدت الحمالت إلى إیجاد التغییرات "غیر الملموسة" ذات الصلة بأنماط صنع القرار، والمساءلة والقدرة 

  احساس الناس بتملك السیاسات ومن ثم تبقى في مكانھا.  ازدادعلى المطالبة بالحقوق والوصول إلیھا، كلما 

: قیاس نجاح الحمالت1جدول  
  نتائج ملموسة نتائج غیر ملموسة

 وطنیة تغییر في السیاسة / النظام القانوني أنماط جدیدة لصنع القرار والمشاركة 
تنفیذ أفضل للبرامج قدر أكبر من المساءلة الحكومیة والقدرة وسیطة

الشعور بالمواطنة والقدرة على المطالبة 
 بالحقوق

 محلیة تحسن ملموس في نوعیة الحیاة
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" بناء دول مستجیبة ومساءلة دون االعتراف بدور الجھود الشعبیة المنظمة  بناء الدول المستجیبة
 للمواطنین في العملیة من شأنھ الحد بدرجة كبیرة من إمكانیة إحداث التغییر المستدام ". 

 المعاني الضمنیة

 بالنسبة للجھات المانحة :

ي حین قد تكون الجھات المانحة وخاصة المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ، قد قدمت بعض الدعم، إال أن أیا من ھذه ف
الحاالت التي نجحت في إحداث التغییر الوطني تمت بقیادة أو بمبادرة خارجیة. لقد ضمت ھذه الحاالت الناجحة 

تبدأ عادة بالربط بین الجماعات القاعدیة، والحركات االجتماعیة، والمصلحین الحكومیین، وأجھزة  –یضة تحالفات عر
اإلعالم. وحتى اآلن، ووفقا لما انتھت إلیھ دراسة روبنسون وفریدمان، فإن المعونة المقدمة من المانحین غالبا ما تذھب 

حضریة، والتي تفتقر بشدة لقواعد من المجتمع المدني وقد ال إلى المنظمات غیر الحكومیة الخاصة بالطبقة الوسطى ال
تكون قادرة على إقامة تحالفات واسعة النطاق من أجل التغییر. وعالوة على ذلك، فإن ھذه التغییرات قد تحدث على 
مدى فترات طویلة من الزمن، مع مكاسب وانتكاسات على طول الطریق، في حین أن الكثیر من تمویالت الجھات 

 المانحة تكون قصیرة األمد ومرتبطة بمقاییس ضیقة للنجاح.

ان المانحین الذین یرغبون في دعم العمل المدني القائم على المجتمع إلحداث تغییر في السیاسات الوطنیة سوف 
 یحسنون صنعا إذا ما قاموا بما یلي:

 عمیقة اتداث إصالحتوسیع فھمھم لمنظمات المجتمع المدني واالئتالفات التي ھي قادرة على إح 

 تقدیم الدعم طویل المدى، لبناء االستقالل المالي والقدرة التنظیمیة إلحداث التغییر مع مرور الوقت 

  المساعدة على إیجاد فرص لحمالت المجتمع المدني لبناء روابط مع اإلصالحیین الحكومیین ووسائل
 اإلعالم والخبرة الفنیة

 ن لمنظمات المجتمع المدني المستقلة من خاللھا أن تعمل بحریة تعزیز إیجاد بیئة سیاسات داعمة یمك
 وتتحدي الحكومة بشأن القضایا الخالفیة. 
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 لمنظمات المجتمع المدني:

تتناول ھذه الحاالت عن الدور المحوري الذي تقوم بھ الحمالت المبادر بھا والموجھة وطنیا إلحداث تغییرات في 
 والمساھمة في التغلب على الفقر. وفي ھذا الصدد، یكون مسئولي الحمالت بحاجة إلى: السیاسات بھدف حمایة الحقوق

  كن متأھبا للفرص التي تتیحھا التغیرات التي تحدث في الھیاكل والمساحات الدیمقراطیة، ھذا مع االحتفاظ
 بالمرونة والقدرة على التكیف استراتیجیا للسیاقات السیاسیة دائمة التغیر. 

 ة من التحالفات، وبخاصة مع اإلصالحیین الحكومیین والمرافقین غیر المتوقعین، ولكن یجب أن إنشاء شبك
 تكون على استعداد دائما لدعم ذلك بالضغط إذا لزم األمر.

  .كن استراتیجیا عند وضع أطر للقضایا، اعتمادا على الجمھور والسیاق الوطني 

 تا طویال ولكنھا الزمة لضمان استدامة المكاسبإدراك أن تعبئة ودمج القاعدة الشعبیة یستغرق وق 

  فكر كیف تفتح الضغوط الدولیة وتغلق مساحة لعمل الوطني والمحلي، دون افتراض أن أفضل حمالت
 التغییر الوطني ھي تلك التي ترتبط ویتم قیادتھا  دولیا

  .كن ملتزما لفترة طویلة 

 بالنسبة للحكومات :

تشیر ھذه الحاالت إلى األھمیة القصوى للعمل الشعبي لتغییر السیاسات الوطنیة بھدف تخفیف حدة الفقر وتحقیق 
الحقوق. إن بناء الدول المستجیبة والمساءلة دون االعتراف بمساھمات الجھود المنظمة للمواطنین في العملیة ودعمھا 

 یفعل لن یساعد كثیرا في إحداث التغییر المستدام. 
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 مزید من القراءة

الملحقة بھذا الموجز للسیاسات. ھذه الملخصات للبحوث، ودراسات الحالة األصلیة  IDSسلسلة من ملخصات بحوث 
 www.ids.ac.uk/go/citizensالخاصة بھا، یمكن أن تقرأ على االنترنت من خالل الموقع التالي: 

 

 حقوق التـألیف والنشر

، بمساعدة من روث ماین، مستشار مستقل،  IDSقام بكتابة ھذا الموجز السیاسة جون جافینتا، زمیل أبحاث في 
زمیل باحث، وقامت بالتحریر  IDSوجاري ھاویس، مدیر مشارك، شراكة الموازنة الدولیة، روزماري ماكجي، 

 كارول سمیسیز . 

 

 DRCالمواطنة 

والناشطین تسعى الستكشاف أشكال جدیدة من المواطنة التي من شأنھا المساعدة على جعل ھي شبكة دولیة من الباحثین 
 www.drc - citizenship.orgالحقوق واقعا ملموسا. لمزید من المعلومات والموارد یرجى زیارة:

IDS 

 یعكس بالضرورة منظمة في جمیع أنحاء العالم. وھنا الموجز ال 70ھو معھد بحوث مستقل یتلقى تمویال من أكثر من 
یمكن للقراء االقتباس أو إعادة نشر مواد ھذا الموجز في مطبوعاتھم الخاصة. في  موقف شركاء التمویل لدینا. 

  االشارة للمصدر ونسخة مما ینشر. IDSالمقابل، یطلب 
 

 
Stand Up and Take Action  

  
Institute of Development Studies at the University of Sussex Brighton BN1 9RE  

T +44 (0) 1273 606261 F +44 (0) 1273 621202 E ids@ids.ac.uk W www.ids.ac.uk 
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  مختلفة دول من أمثلة
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  الحركة الشعبیة عبر الدول والمجتمعات - 1

 )DRCمركز دراسات التنمیة ( : المصدر

 االنتقال بین الدولة والمجتمع وعبر مستویات الحكم مسارات:

 لمواطنین استخدامھا؟لما ھي االستراتیجیات التى یمكن 

كلما تنامي شعور الناس بالمواطنة، كلما زاد انخراطھم في العملیة السیاسیة مع الدولة. وتدور بحوث مركز بحوث 
التنمیة حول المواطنة على وجھ التحدید حول الطرق األخرى، التي ینخرط بھا الناس في الحیاة السیاسیة بخالف 

 لتصویت والمشاركة في األحزاب السیاسیة أو باإلضافة إلى ذلك،. ویمكن أن یتم ذلك من خالل:ا

 والتعاونیات، والنقابات العمالیة، المدن الجمعیات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة (جمعیات أحیاء ،
 والجماعات الدینیة، الخ) ؛

  الصحیة، لجان إدارة الغابات، ومجالس تخطیط المناطق، المنتدیات التشاركیة التي ترعاھا الدولة ( المجالس
 الخ) ؛

  الحركات والحمالت االجتماعیة ذاتیة التنظیم (الحركة البرازیلیة لحمایة الغابات المطیرة، ومقاومة السدود في
 الھند، و الحملة الدولیة لتعمیم التعلیم، الخ).

تفاعل المواطنین مع الدولة فانھم غالبا ما یتخذون نھجا متعددة، في الواقع، ھذه الخیارات ال یستبعد بعضھا بعضا، ففي 
ویقومون بتوظیف العدید من االستراتیجیات، ویوائمون أنفسھم مع مجموعة من المنظمات، سواء داخل الدولة 

ة، وخارجھا.  ومنذ الجھود المبكرة لمركز بحوث التنمیة حول المواطنة وھو یدعوا إلى تعزیز صوت المواطن من جھ
)  كتب جون جافنتا DRCودعم استجابة من الدولة من جھة أخرى.  مدیرا المواطنة  وكمدیر لمركز بحوث التنمیة (

في وقت مبكر في برنامج األبحاث: "إلعادة بناء العالقات بین المواطنین و حكوماتھم المحلیة، فإن علیك العمل على 
ني" أو"النھج القائمة على الدولة، والتركیز على تداخلھا، من خالل التي تتجاوز "المجتمع المد -كال جانبي المعادلة 

 أشكال جدیدة من المشاركة والتجاوب والمساءلة "
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البحوث التي أجریت حول القصص الناجحة لجھود المواطنین لتغییر السیاسات الوطنیة على أن التعبئة تؤكد 
االجتماعیة و مطالبات المواطنین من خارج الحكومة یمكن أن توفر فرصا أمام اإلصالحیین إلحداث تغییر من الداخل.  

إلحداث التغییر: "إن التنافس على السلطة السیاسیة إال أن مشاركة المجتمع المدني في عملیات السیاسات لیست كافیة 
الرسمیة ھو أیضا مركزي، ویوجد دفعة جدیدة لإلصالح، ویجلب حلفاء رئیسیین في مواقع النفوذ، وغالبا ما یكون ذلك 

 في تآزر مع العمل الجماعي من أسفل" . 

والبرازیل و جنوب أفریقیا أنھ "ال المجتمع وقد انتھت األبحاث المقارنة التي أجریت في اآلونة األخیرة، في الھند 
المدني وال الدولة كیانات معزولة قادرة على تعزیز الدیمقراطیة بأنفسھم؛ وإنما تنخرط الجھات الفاعلة من كال الجانبین 

 باستمرار مع بعضھم البعض لتشكیل وإعادة تشكیل العالقات بین الدولة والمجتمع. 

ن مجرد إدارة العالقات بین الدولة والمجتمع بشكل صحیح تعني اإلجماع دائما، إذ ان إال أن البحوث ال تدعم فكرة أ
مواجھة القضایا الخالفیة، تستلزم بالضرورة سیاسات مثیرة للجدل أیضا. وبالنسبة للمقیمین في خایلیشا، أكبر مدن 

ر ھام في نضالھم من أجل الحق في جنوب أفریقیا، كان لالنضمام لالحتجاجات التي تنظمھا لجان الشوارع المحلیة دو
السكن.  وفي زیمبابوي، تحدت شبكة دعم االنتخابات القمع الوحشي للمطالبة بمبدأ صوت واحد لكل شخص كحق غیر 

 القابل للتنازل عنھ. 

 التحرك عبر طبقات الحكم
ة والمجتمع، إال أن بحوثا اخرى بینما یعني العمل على كال جانبي المعادلة "ضرورة بناء روابط أفقیة للتغییر عبر الدول

حول كیفیة تغیر مشاركة المواطنین في عالم حوكمة متعدد المستویات ومتعدد  -أظھرت أھمیة التفكیر عمودیا أیضا 
قرارات المؤسسات المتعددة األطراف أو المؤسسات العالمیة، سواء البنك  - الطبقات.  ما یحدث على الصعید الدولي 

یؤثر على یمكن أن تفعلھ الدول وما یمكن أن یفعلھ المواطنون على الصعیدین الوطني  - قد الدولي الدولي أو صندوق الن
والمحلي في المقابل. كما أن الدول ومنظمات المجتمع المدني یمكن أیضا أن تناشد السلطات الدولیة وأن تستخدم 

غیر الحكومیة أو الحركات االجتماعیة، ألن الضغوط الدولیة للنشطاء أو صناع القرار، والجھات المانحة والمنظمات 
تكون فعالة في عالم یتجھ نحو العولمة، ویجب أن یتم ربط التغیر في وقت واحد وبشكل متآزر عبر مختلف المستویات.  
یجب أال یفھم النجاح من حیث التغیر على مستوى واحد فقط من الحكم، ولكن ایضا من حیث عواقبھ على السلطة 

 تلف الساحات المترابطة األخرى.والدمج في مخ
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یظھر البحث التحدیات التي تواجھ العمل الشعبي للمواطنین في سیره عبر تعقیدات الحكم متعدد المستویات، حیث 
یحاول المواطنون ربط ونقل مطالبھم المحلیة والوطنیة إلى صناع القرار الدولیین .  یمكن للحكومات الوطنیة أن تلعب 

في المساعدة على التوسط و دعم ھذه الروابط .  قد تحاول جھات فاعلة دولیة وعالمیة إشراك المواطنین  دورا حاسما
من فوق، مثل التقییم الدولي للمعارف الزراعیة، والعلوم و التكنولوجیا ألغراض التنمیة، أو الصندوق الدولي لمكافحة 

اطھا أو استخدامھا ألغراض مختلفة إذا لم نكن مرتبطة بشكل اإلیدز والسل والمالریا .  إال أن ھذه الجھود یمكن إحب
فعال بالمنظمات الوسیطة المحلیة والوطنیة.  كان التركیز الرئیسي لألبحاث على ما یعنیھ ھذا السیاق المتغیر لكیفیة 

 حشد المواطنین لممارسة حقھم في التصویت و المطالبة بحقوقھم. 

للبحث في كیفیة حدوث التغییر عند إشراك المواطنین ( أ) من خالل منظماتھم في المقاطع التالیة، نتناول دروسا 
الخاصة، وعادة على المستوى الشعبي؛ ( ب) من خالل المنتدیات القائمة على المشاركة بمبادرة الحكومة، و (ج) من 

مستوى المحلي إلى خالل جھود الدعوة والحركات والحمالت االجتماعیة، وخصوصا تلك التي تصل و "تتصعد" من ال
 المستویین الوطني والعالمي. 

  
 رعایة الجمعیات على المستوى الشعبي

منذ فترة طویلة سلطت األضواء على الصلة بین الروابط الجمعیة/الجمعیات األھلیة والدیمقراطیة في الدیمقراطیات 
الغربیة، إال أن الجھات الفاعلة اإلنمائیة الدولیة لم توجھ سوى قدر محدود من االھتمام في السنوات األخیرة على دور 

ال أن المنظمات المحلیة، القائمة على العضویة، والجماعات التي تنشأ الجمعیات المحلیة في البلدان األكثر فقرا. إ
یمكن أن تلعب دورا ھاما لیس فقط لتقدیم  - مثا مجموعات االدخار التعاونیة أو الجمعیات الدینیة  - لغرض مشترك 

ة والمواطنة بتوثیق الخدمات أو تحقیق تماسك المجتمع، ولكن أیضا كأحجار بناء للدیمقراطیة.  قام مركز بحوث التنمی
دراسة حالة من ھذا القبیل لجمعیات قاعدیة.  في العدید من األمثلة، خدمت ھذه الجمعیات المحلیة كمدارس  30أكثر من 

 للمواطنة، وتحویل وجھة نظر أعضائھا، ومن ثم المساعدة على إعادة تشكیل العالقات االجتماعیة. 
الجمعیات المحلیة بأنھا كیانات "فاضلة"، كما أوضحت البحوث التي أجریت ومن الجدیر بالذكر أنھ ال یمكن وصف كل 

على الجمعیات الشبابیة المحلیة والعصابات و المیلیشیات في نیجیریا، وجامایكا والبرازیل.  ومع ذلك، فقد أنتھت 
ن ینتج عن أشكال أخرى )  إلى أن النتائج السلبیة للجمعیات أقل بكثیر مDRCأبحاث المواطنة لمركز بحوث التنمیة (

 من إشراك المواطنین، وتكون أكثر إیجابیة إلى حد كبیر في بعض الدیموقراطیات األضعف. 
و حتى في السیاقات التي تكون المؤسسات الدیمقراطیة قد جربت واختبرت، فإن حیاة الجمعیات التزال مصدرا حیویا 

 للقیم التقدمیة اجتماعیا التي تحتاج إلى رعایة. 
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 یمكن أن تكون الجمعیات مدارس للدیمقراطیة
یمكن للجمعیات األھلیة المساھمة في بناء موضوعات سیاسیة وتعزیز المشاركة السیاسیة وتحقیق رقابة المواطنین على 

ل السیاسات العامة. كما یمكن للجمعیات تأھیل األفراد على ممارسة القیم المدنیة والمبادئ األساسیة للدیمقراطیة، مث
التسامح والحوار والتشاور والثقة والتضامن والتعاون.  وفیما یتعلق بالجھات المانحة العاملة في المواقع الھشة 
والضعیفة، فإن علیھم إدراك الدور المحوري الذي یمكن أن تقوم بھ الجمعیات األھلیة وغیرھا من األنشطة الشعبیة في 

لمواطنیھا.  وقد أكدت األبحاث ما للجمعیات األھلیة من دور ومكانة  تعزیز ثقافة المواطنة وبناء الدول المستجیبة
عظیمة في المجتمعات الھشة والضعیفة.  ففي شمال  نیجیریا على سبیل المثال، ساعدت جماعات الشباب والجماعات 

ام والصراع الدینیة، وغیرھا من منظمات المجتمع المدني المحلیة على خلق حوار بین المجتمعات تعاني من االنقس
بسبب أعمال الشغب.  وفي أنجوال، فان الجمعیات األھلیة المحلیة، التي شكلت في األصل كلجان من النازحین خالل 
فترة الصراع، قد استمرت في العمل خالل فترة ما بعد الحرب، و مع تنامي الالمركزیة راحوا ینخرطون تدریجیا مع 

ا الرئیسیة المتعلقة بالحیاة االجتماعیة واالقتصادیة لمجتمعاتھم، وھي حالة مسئولي الحكومة المحلیة في معالجة القضای
.  وحتى في دول مثل البرازیل، التي تعد موطنا لبعض من أكثر حاالت 35تم وصفھا بمزید من التفصیل في صفحة 

لس التي دعت الدیمقراطیة التشاركیة نجاحا، انتھت دراسات مركز بحوث التنمیة حول المواطنة إلى أن المجا
المواطنین العادیین لمناقشة تقدیم الخدمات الصحیة عانت في بعض الحاالت من ھیمنة الشعور "بعدم الثقة والتشكك".  
ومع ذلك، فإنھ في المناطق التي كانت الجمعیات األھلیة فیھا أقوى، كانت ھذه المنتدیات التشاركیة أكثر تمثیال للمجتمع 

 على نطاق أوسع. 

  

 جمعیة تحدد قدرتھا على غرس ونشر الدیمقراطیة طبیعة ال
لیست ھذه دعوة لتقدیم الدعم العشوائي للمجتمع المدني، فقد ساعدت األبحاث على تبدید أسطورة أن المزید من منظمات 

ظمات المجتمع المدني یؤدي دائما إلى المزید من الممارسات الدیمقراطیة، كما وجھت األنظار إلى أھمیة ما تقوم بھ المن
غیر الحكومیة، و كیف تفعل ذلك.  ففي بنجالدیش على سبیل المثال، فإن مجموعات التمویل متناھي الصغر ذات 
النتائج االیجابیة على سبل معیشة من یشاركون فیھا، كان تأثیرھا محدودا بالمقارنة مع اآلثار التي حققتھا مجموعات 

ة والسیاسیة ألعضائھا، كما أوضحت الحالة المفصلة من بنغالدیش التعبئة االجتماعیة على كل من الحیاة االقتصادی
سالفة الذكر.  وفي كینیا، حققت برامج تمكین منظمات المجتمع المدني نتائج محدودة فیما یتعلق بمساھماتھا في تحسین 

ئیا إلى أن ھذه نوعیة الحیاة وتحقیق المساواة في تمثیل مصالح المواطنین في أجھزة الحكم المحلي، ویرجع ذلك جز
المنظمات قد تعلمت نظریة مشاركة المواطنین دون أن تتیح أیة فرص أمامھم للحركة والعمل في الواقع.  وعلى 
النقیض من ذلك، قام قاطني المناطق السكنیة في مومباسا بتعلیم أنفسھم، دون االعتماد على تدریب أو دعم من خارج 

التي كانوا في حاجة لتغییرھا للدفاع عن أنفسھم استراتیجیا ضد االنتھاكات  ھذه المناطق، ونجحوا في تغییر السیاسات
 الرھیبة التي كانوا یتعرضون لھا. 
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 یمكن للجمعیات تحدي الھرمیة االجتماعیة، ومواجھة القیود الھیكلیة
عالقاتھم المختارة بدال من إن مشاركة المواطنین في حیاة الترابط والجمعیات األھلیة یمكن أن تساھم في توسیع نطاق 

العالقات التي تفرض على حیاة عدد كبیر من الفقراء. ولھذا التأثیر أھمیة خاصة بالنسبة للنساء، األكثر احتماال من 
الرجال أن تقتصر حركتھن على مجتمعات محدود من أفراد األسرة واألقارب. إال أن المناقشات حول الطبیعة النوعیة 

تھمل ھذا المجال الوسیط للتفاعل االجتماعي، وھو المجال الذي تجري فیھ معظم تفاعالت "الحیاة للمواطنة غالبا ما 
المجتمعیة". وھو مجال العمل غیر الرسمي الذي تشغلھ المؤسسات الدینیة، ومنتدیات تسویة المنازعات غیر الرسمیة 

ھت بحوث المواطنة لمركز بحوث التنمیة لھذا والحكم المحلي، عالوة على المؤسسات التي تعزز وتنفذ العرف. وقد انت
 المجال الوسیط أھمیة قصوى للعالقات بین الجنسین.

استخدام المنظمات القائمة على أساس العضویة لتعزیز التعبئة االجتماعیة والتمكین أدى في كل من كینیا و بنغالدیش، 
لى سبیل المثال، فإن دور عضوات جمعیة نیجرا السیاسي إلى تحدى الھرمیة االجتماعیة بدرجة ما. وفي بنغالدیش ع

كوري من النساء في التعبئة االجتماعیة أكثر فاعلیة على األغلب من النساء غیر المشاركات في الجمعیات المحلیة، بل 
یكن أكثر احتماال للتحرك بسھولة نسبیة في األماكن العامة مثل األسواق أو المكاتب الحكومیة عن أولئك النساء 

سجالت فقط في مجموعات القروض الصغیرة. وفي كال البلدین، فإن النساء العضوات في ھذه المنظمات یكن أكثر الم
عرضة ألن یكن مسجالت في التصویت، وأكثر احتماال أن یعملن في اللجان التي تدیر مرافق المجتمع أو آلیات تسویة 

ر احتماال الستخدام أنظمة الدولة الرسمیة. ومع ذلك، فإن النزاعات، وأكثر درایة بالعملیات السیاسیة الرسمیة و أكث
البحث یحذر أیضا من أن مبادرات المجتمع المدني وحدھا لیست كافیة للقضاء على قوة الشبكات الذكوریة التي تتحكم 

م على في الفضاء السیاسي العام على مستوى القاعدة الشعبیة. وعلى الرغم من ھذه البرامج، یواصل الرجال سیطرتھ
اللجان الشعبیة التي تعتمد على التعیین من قبل السیاسیین أو كبار المسئولین الحكومیین، بما في ذلك المراكز القیادیة في 
األحزاب السیاسیة. وكلما تطلع المرء لمستوى اعلى في سلم المؤسسیة، كلما اتسعت الفجوة. ومن ثم، فإنھ على الرغم 

میة یمكن أن تساھم في تعزیز دور النساء في العملیة السیاسیة، فإن ھناك حاجة ماسة من مبادرات المنظمات غیر الحكو
  الستراتیجیات أخرى للتصدي مباشرة لھذه الشبكات من االستبعاد السیاسي. 
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 جعل المساحات الجدیدة للمشاركة الشعبیة أكثر شموال وفعالیة
متنوعة من التقنیات والمنتدیات التي تدعو المواطنین للمشاركة في صنع وقد اعتمد العدید من البلدان مجموعة 

السیاسات. وتشمل ھذه الساحات الدیمقراطیة الجدیدة مجموعات المجتمع المحلي وجماعات المستخدمین، و تمارین 
لموازنات التشاور القائمة على المشاركة من مختلف األنواع، والمجالس القطاعیة والتشاركیة، ومؤسسات وضع ا

والتخطیط التشاركیة. وقد وجدت ھذه الساحات الجدیدة في طبقات متعددة من الحكومة، والتي تنشأ أحیانا من عملیات 
الالمركزیة الدیمقراطیة، أو كجزء من عملیة تشاوریة وطنیة. وحتى على المستوى المحلي، فإن مھام الھیئات تختلف 

ات اإلدارة المحلیة المشتركة على تعبئة موارد المجتمعات المحلیة، یھتم اختالفا كبیرا:  ففي حین تركز بعض مبادر
البعض اآلخر بالرقابة على تخصیص األموال العامة. وكالھما معا یمثالن جوانب حیویة جدیدة للممارسة الدیمقراطیة، 

م بالمساءلة والشمولیة و و ینطویان على عالقات جدیدة بین المواطنین وحكوماتھم. إال أن عددا قلیال منھا فقط یتس
التمثیل القوي، وعدد أقل لم یتجاوز بعد إدارة وتوزیع الموارد حتى یمكنھ المساعدة في صیاغة القوانین والسیاسات. وقد 
تبین من خالل كافة الحاالت التي تمت دراستھا من قبل مركز بحوث التنمیة، أن التأثیر الحقیقي لم یحدث إال من خالل 

امل السیاقیة: المتغیرات القانونیة والمؤسسیة؛ التفاصیل الصغیرة في التصمیم وإدارة العملیة التشاركیة ؛ سلسلة من العو
و الموروثات االجتماعیة التي خلفھا تاریخ البلد فیما یتعلق بالتعبئة االجتماعیة. وأخیرا، فإن استیراد نموذجا ألفضل 

 الممارسات من مكان آخر ال یضمن النجاح.
 القانوني والمؤسسي أمر حاسم للنجاحالسیاق 

عدم وجود إطار قانوني مالئم قد یجعل من الصعب دمج ساحة الدیمقراطیة الجدیدة مع الھیاكل الرسمیة للحكومة. إن 
ففي الھند، على سبیل المثال، أدت إصالحات راج بانشایاتي للحكم المحلي واسعة االنتشار إلى إیجاد نظام للسلطات 

مستوى القریة. وفي غیاب مثل برامج اإلصالح الوطنیة ھذه، فإن المبادرات المحلیة واإلقلیمیة لدعم المنتخبة حتى 
المشاركة قد یروج لھا من قبل قیادات فردیة وأحزاب سیاسیة رائدة. إال أن ھذه المبادرات قد تكون عرضة للتأثر 

عتمد على وضع إطار قانوني متین من ناحیة وعلى بتغییرات الحكومة، ومع ذلك، فإن قدرتھا على البقاء واالستمرار ت
 شعور المواطنین بملكیتھا. 

في كثیر من األماكن، وجدت بعض المؤسسات الجدیدة أنفسھا تتنافس مع ساحات المشاركة القائمة. إن عدم وضوح 
میاه والغابات مثل إدارات مستجمعات ال –نطاق المسؤولیة وخطوط المساءلة بین أجھزة الحكم المحلیة المختلفة 

والصحة وغیرھا من االجھزة من شأنھ تقویض شرعیة مؤسسات راج بانشایاتي بوصفھا المحور الرئیسي لصنع 
القرارات بشأن القضایا المحلیة. وفي ذات الوقت، فإنھ یمكن لنظم "بانشایاتي غیر الرسمیة" والتقلیدیة التي یھیمن علیھا 

دام قوتھا لعرقلة محاوالت النساء وأفراد الطوائف الضعیفة للمشاركة في الرجال األكبر سنا و األكثر ثراء استخ
مؤسسات باناشایاتي راج، على الرغم من نظام المقاعد المخصصة لھذه المجموعات. وقد تم إنشاء العدید من ساحات 

أمام المواطنین الدیمقراطیة الجدیدة بھدف واضح ھو جعل المسئولین ومقدمي الخدمات أكثر عرضة للمساءلة، سواء 
والجھات المانحة أو أجھزة الحكومة المركزیة التي تمول ھذه الخدمات. وفي بنغالدیش، فإن "لجان المراقبة الصحیة" 
التي أنشأتھا المنظمات غیر الحكومیة الناشطة بدعم من وكاالت التنمیة الدولیة لتشجیع المشاركة الشاملة و ضمان 

ان المساءلة ألنھا تفتقر إلى والیة قانونیة واضحة، وبالتالي تركت ساحة صنع حقوق المواطنین، لم تتمكن من ضم
 القرار في مجال الخدمات الصحیة أمام المسؤولین الحكومیین. 
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 عند تصمیم المساحات یجب أخذ ثقافات الفئات المستبعدة في االعتبار

ال للمداولة والحوار حول او أنھا تتیح مجمن بین المبررات الرئیسیة األخرى إلیجاد ساحات دیمقراطیة جدیدة ھ
بلدیة فرعیة في أكبر مدن  31المشاكل والمقترحات أكثر شموال وفاعلیة. وقد انتھى البحث المسحي الذي أجري في 

ھامة تتعلق بتكوین مجالس الصحة التي تسمح للمواطنین فحص السجالت  رؤىالبرازیل،ساو باولو، أسفرت عن 
مطالبة بمساءلة مقدمي الخدمات الصحیة. وتشیر األبحاث، إلى أن لمدیري الخدمات العامة، تأثیرا والحسابات العامة وال

ھائال على نتائج انتخابات االستشاریین، ومن ثم فإن تقدیرھم أو عدم تقدیرھم لقیمة مشاركة المواطنین أمر ھام. كما أن 
معي في المجتمع المحیط تساعد أیضا على جلب التنوع زیادة شفافیة إجراءات اختیار أعضاء المجالس وقوة العمل الج

إلى المجالس المحلیة. وما لم یتم توجیھ القدر الكافي من االھتمام لنوعیة وحسن سیر العملیة، فإنھ یمكن للناس أن 
لحوار، یستبعدوا من المناقشات، حتى عندما یكونوا حاضرین فعلیا. إذ أن إطار جدول األعمال، و اللغة المستخدمة في ا

وأسلوب النقاش یمكن أن تكون عوامل استبعاد في مثل ھذه المحافل. كما أن التقدم السریع في مجال العلوم وظھور 
تكنولوجیات جدیدة تؤدي إلى تفاقم ھذه المشكلة، إذ قد یكون من الصعب إشراك الجمھور في األمور العلمیة التي 

خطر إشراك الجمھور فقط لدعم قبول وجھة نظر معینة أو تشتیت تنحصر عادة في مناقشات فنیة ضیقة كما أن ھناك 
مسار الحوار. إن مدى كون عملیة مشاركة المواطنین حقیقیة أو روتینیة، ومدى ما یسمح للمشاركین بتحدید شروط 

 مشاركاتھم، و القضایا التي یتم تناولھا، وشكل المداولة والحوار، كلھا أمور ضروریة لضمان النجاح.

 یحدث بالخارج ال یقل أھمیة عما یحدث بالداخلما 

خلق ساحات جدیدة للفئات المستبعدة سابقا ال یكفي في حد ذاتھ لمحو التفاوتات الثقافیة المتأصلة وتمكین المھمشین إن 
عالة من المشاركة في رسم السیاسات الوطنیة. ھذه المنتدیات ال یمكن أن تساعد الفقراء إال عندما تكون ھناك تعبئة ف

وتمثیل جید للمواطنین للدخول واستخدام تلك الساحات. وعلى سبیل المثال، فإنھ على الرغم من أن الھدف من 
التشریعات التقدمیة التي وضعت في جنوب أفریقیا ھو إقامة نظام دیمقراطي تشاركي  على المستوى المحلي من خالل 

لتنمیة عن أنھ ال توجد دالئل قویة تشیر إلى تأثر الحكومات لجان األحیاء، فقد أسفرت بحوث المواطنة لمركز بحوث ا
الذي تتضمن ھذه التغییرات. لقد عانى العدید من لجان األحیاء من  2000المحلیة من قانون األنظمة البلدیة لعام 

أن القصور والفشل، إال أن من بین المشاكل التي اسفرت عنھا دراسات الحالة لبلدیات سیكویني وماسندوزي ھو 
المجتمع المدني لم یتوصل بعد لموقف محدد ومنظم بشكل جید  في ھذه المساحات. ویرجع ذلك جزئیا إلى تراث 
النضال ضد الفصل العنصري؛ وأن غالبیة منظمات المجتمع المدني قد تم استیعابھا إلى حد كبیر من قبل الحكومة بعد 

. وعلى النقیض 2000دأ في النمو مرة أخرى إال منذ عام ب، ولم ت1994فوز حزب المؤتمر الوطني االفریقي في عام 
من ذلك، وفي أجزاء كثیرة من الھند، احتلت المنظمات غیر الحكومیة على مدى ثالثة عقود مكانة ھامة في الحیاة 
الیومیة للمواطنین، مع وجود صالت وثیقة بمؤسسات البحوث والمنظمات الحضریة المعنیة بجھود الدعوة وكسب 

د التي ربطتھم بدورھا بساحات المشاركة في صیاغة السیاسات على المستویین اإلقلیمي والوطني. وعلى سبیل التأیی
)، PRIAالمثال، عملت المنظمات غیر الحكومیة القائمة على أساس برافادا مع جمعیة البحوث التشاركیة في آسیا (

المتضررین من بناء محطة لتولید الكھرباء في فیزاج. وھي مركز بحتي وتعلیمي في دلھي، للمساعدة في تنظیم السكان 
لقد استخدمت ھذه المنظمات األسالیب التشاركیة للمساعدة في وضع خطة للتنمیة الشعبیة، الذي تم من خاللھا تقدیم 

 وجھة نظر المجتمع لكیفیة معالجة اآلثار السلبیة بطرق مفیدة لمختلف األطراف.
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 وقلة الحیلة نتیجة لألشكال الفارغة أو الزخرفیة لنظم إشراك المواطنینیمكن أن یشعر الناس بالضعف 

تسلط حاالتنا الضوء على مجموعة من المخاوف حول ما إذا كان ینظر إلى العمل التشاركي على انھ مجرد 
ي مستحضرات التجمیل، أو زخارف ال معنى لھا، أو 'مضیعة للوقت'. وفي حاالت أخرى، ینظر إلى العمل التشارك

على انھ "صنیعة"' أو "غنیمة" منتزعة من السیاسیین، واألحزاب والمنظمات غیر الحكومیة أو النخب األخرى التي 
تسعى إلى استخدامھ ألغراضھا الخاصة. في بعض الحاالت، قد یحدث العمل التشاركي، ولكن ینظر إلیھ على أنھ 

ل من قبل الدولة أو الجھات الفاعلة القویة األخرى. إن ببساطة مجرد آلیة إلضفاء الشرعیة على قرارات اتخذت بالفع
مثل ھذه السیناریوھات من شأنھا تعزیز شعور الناس بالضعف وقلة الحیلة واإلسھام في عزوف الناس عن االنخراط 

 في المستقبل.

كل من البرازیل خالل بحوثنا، عثرنا على العدید من األمثلة على ھذه األشكال الفارغة أو القسریة للمشاركة. ففي 
والھند على سبیل المثال، كان النساء موجودات في بعض الحاالت ولكنھن لم یتحدثن على اإلطالق في الساحات 
التشاركیة الجدیدة، ألن حضورھن كان، إلى حد كبیر، بناء على أن آخرین طلبوا منھن ذلك، أو كن یخشین من العقاب 

عتمادیة والتبعیة ولیس االستقالل، وكانت لدواع انسانیة بدال من التمكین. إذا ما تحدثن. كانت مشاركتھن دلیل على اال
 وقد جاء في تقریر إحدى الحاالت في الھند عن مقابلة جرت مع إحدى عضوات بانشایات المنتخبات ما یلي:

مقعدا مخصصا "أنا ال أعرف الكثیر، أعرف فقط أنني عضوة، ال شيء أكثر من ذلك. لقد قال أفراد العائلة أن ھناك 
 للنساء، وما علیك سوى خوض االنتخابات، ونحن سنتولى إدارة كل شيء بعد ذلك".

أصر أفراد األسرة على ذلك، ولكن كما ترین، األمر مھین  - "سألتھا، لماذا خضت االنتخابات؟، جاء صوتھا مختنقا 
 ر من عامل یومیة كادح لدى بانشایات".للغایة، فجمیع ھؤالء النساء یسخرن مني طول الوقت ویقولن لي أنني لست أكث

 أو، كما تحدث أحد نشطاء البیئة من البرازیل عن الشكل الرمزي لمشاركتھ في منتدى في فانكوفر:

"في الواقع، لم أقل أي شيء، ولم یكن ھناك مكان على جدول األعمال بالنسبة لي. كل شيء تم االتفاق علیھ مسبقا .... و 
  ھذا المنتدي إال إلضفاء الشرعیة علیھ... وقد شعرت بعدم االرتیاح بدرجة كبیرة".تقریبا، لم أدعى لحضور 
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 التعبئة والتوسط من أجل التغییر العالمي

أدى الكثیر من التركیز على كیفیة إشراك المواطنین مع الدول إلى إضفاء طابعا مؤسسیا علیھا، سواء من خالل 
المشاركة التي ترعاھا الدولة، إال أن أبحاثنا تشیر أیضا إلى الدور الھام الذي تقوم بھ االنتخابات أو غیرھا من أشكال 

الحركات االجتماعیة، وحمالت الدعوة والمناصرة وغیرھا من أشكال العمل الجماعي في بناء دول أكثر استجابة 
مقاعد السلطة مع الضغط في ومساءلة وأكثر مؤازرة للفقراء.  إن التغییر یحدث بطرق متعددة: احتجاجات خارج 

الداخل، والعمل مع وسائل اإلعالم في تشكیل الرأي العام مع العمل مع الخبراء للمشاركة في المناقشات الفنیة 
للسیاسات؛ مخاصمة النخب من خالل التقاضي والتعاون معھم كذلك إذا اقتضى األمر ذاك. ھذه األشكال المتنوعة من 

  للسیاسة الدیمقراطیة، بل ھي عنصر أساسي فیھا. العمل الجماعي ال یشكل فشال

یحدث التغییر أیضا عبر مستویات متفاوتة، من المجتمعات المحلیة للحكومات الوطنیة إلى السلطات الدولیة.  ومن ثم،  
فإن الحفاظ على تماسك الحركات المتنوعة من أجل التغییر، ودور الوسطاء (الذین یفسرون، ویمثلون ویتواصلون مع 

سواء كانوا أفرادا أو  -المعنیین داخل الحركة وخارجھا) أمر بالغ األھمیة. ومع ذلك، فإن الدور المتنامي للوساطة 
شبكات أو منظمات یثیر أیضا أسئلة تتعلق بشرعیة، وتمثیل ومساءلة الوسطاء أنفسھم. ویمكن استخدام التعبئة ألغراض 

ر ذلك. حتى أن بعض الحركات والحمالت التي تعمل لصالح الفقراء كثیرة، بعضھا لصالح الفقراء، والبعض األخر غی
  وتسعى إلصالح الحكم الدیمقراطي قد تنتج أشكاال جدیدة من االستبعاد أو اھیكلیة األبویة داخلھا.

ر نادرا ما تتمكن منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غیر الحكومیة المھنیة إحداث التغییر وحدھم. ففي حین تركز قد
كبیر من االھتمام في السنوات األخیرة حول تراجع دور الدولة الوطنیة نتیجة لتنامي عملیات الالمركزیة من جھة أو 
ظھور ما یعرف بالحوكمة العالمیة من جھة أخرى، أو بصعود جھات فاعلة وشبكات غیر حكومیة، أسفرت بحوث 

یزال محوریا سواء كساحة للسیاسة والسلطة، أو كفاعل  المواطنة بمركز دراسات التنمیة أن دور الدولة الوطنیة ال
أساسي یمكنھ تشكیل نجاح أو فشل الجھود الشعبیة للمواطنین.  وكما سبق القول، فإنھ نادرا ما یحدث تغییر في 
السیاسات الوطنیة من خالل ضغوط المجتمع المدني وحده.  وبدال من ذلك، تشیر البحوث حول الجھود الشعبیة وتغییر 

لسیاسات الوطنیة إلى أن األمر ینطوي على تحالفات معقدة للغایة تربط بین المنظمات غیر الحكومیة والحركات ا
االجتماعیة، والجماعات الدینیة، ووسائل اإلعالم والمثقفین وغیرھم في شبكات تعبئة عمیقة الجذور.  وفي حین أن 

ألطراف الفاعلة داخل الدولة أیضا أن تلعب دورا، بفتح الدولة غالبا ما تكون الھدف في مثل ھذه الحركات، فإن ا
وإغالق فرص الحركة والمشاركة، ودعم اإلصالحات، وحمایة الشرعیة وسالمة التحركات. ففي تشیلي، على سبیل 
المثال، قام تحالف تقوده إحدى المنظمات غیر الحكومیة في مجال حقوق الطفل بربط حمالت المجتمع المدني والدولة 

في ھذا المجال، وأدت إلى وضع إطار لسیاسة جدیدة یستفید منھا األطفال، وتسھم في خفض معدل فقر األطفال. معا 
وعلى الرغم من أن بعض الحكومات المانحة قد تجد صعوبة في دعم الحركات االجتماعیة التي تتحدى الدولة مباشرة، 

  تجابة الدولة لھذه الحركات.فإنھا یمكن أن تلعب دورا ھاما في تشكیل أو تشجیع طریقة اس
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 یمكن قیاس الحركات االجتماعیة بأكثر من نتائج في السیاسات قصیرة األجل

غالبا ما یكون ھناك میل لقیاس حمالت الدعوة أو الحركات االجتماعیة من حیث "نجاح السیاسة" في المدى القصیر. 
و أقل وضوحا تدعم حدوث تغییر دائم، مثل الوعي الشعبي، إال أن نجاح السیاسات ال ترافقھ دائما نتائج أكثر جوھریة 

وزیادة قدرة المنظمات والقیادات الشعبیة. إن ھناك حاجة إلى ھذه النتائج للحفاظ على المكاسب التي تحققت وتصبح 
ل بالبناء موارد أساسیة للحمالت المستقبلیة أیضا. إن العدید من الحركات االجتماعیة أو الحمالت الناجحة تقوم بالمث

على الظروف المواتیة، والقادة من ذوي الخبرة، أو مظلة االئتالفات التي تشكلت خالل الحركات أو القضایا السابقة.  
یحتاج النجاح إلى أن یقاس على نطاق واسع، لیس فقط من حیث مكاسب السیاسات الضیقة، و على مدى فترات طویلة 

 من الزمن.

"التعبئة من أجل الدیمقراطیة"، "كیف یمكن أن تضغط الحركات االجتماعیة بنجاح توضح البحوث الواردة في كتاب 
حتى تستجیب الدولة لجداول أعمال وحقوق المواطنین"، فضال عن تعزیز العملیات والمؤسسات الدیمقراطیة. ففي 

أفضل بتغییر  البرازیل، على سبیل المثال، قامت مجموعات الشعوب األصلیة الساعیة للحصول على رعایة صحیة
تكتیكاتھا من المطالبة بالحقوق خارج الدولة، إلى المشاركة المباشرة في إدارة الخدمات الصحیة الحكومیة، ثم العودة 

األمر الذي ساھم في زیادة اعتراف الدولة باحتیاجات السكان  -إلى المطالبة بالحقوق من خارج الدوائر الحكومیة 
وھي حركة اجتماعیة ذات قاعدة عریضة تضم  –لة مقاومة الترشح للمرة الثالثة األصلیین. وفي نیجیریا، قامت حم

 بإنشاء تحالف دائم للضغط من أجل إصالح الحكومة. -أعضاء من البرلمان والمجتمع المدني، واألحزاب والجماھیر 

 لمجتمع المدنيتشكل المستویات الجدیدة للحكم، من المستوى المحلي إلى العالمي، تحدیات و فرص لمنظمات ا

سلسلة من دراسات الحالة حول إشراك فقد افادت التفاعالت بین المواطن والدولة لیست مجرد مسألة محلیة أو وطنیة. 
سواء من قبل المؤسسات متعددة  - المواطنین على مستوى العالم بأن القرارات التي تتخذ على المستوى الدولي 

تؤثر على ما یمكن للدول والمواطنین  - الحكومیة مثل الصندوق العالمي  األطراف مثل البنك الدولي أو الجھات غیر
القیام بھ. وبالمثل، فإنھ یمكن للجھات الفاعلة المحلیة والوطنیة أیضا دعوة السلطات الدولیة واستخدام سلطاتھا واستخدام 

ة ألولئك الذین شردوا من أوطانھم الضغوط الدولیة إلحداث تغییر داخل أوطانھم. إن لألطر الدولیة أھمیة خاصة بالنسب
والذین ال یتمتعون سوى بقدر محدود من الحقوق المقررة قانونا لھم كمواطنین في األماكن التي یعیشون فیھا. إال أن 
مركز بحوث التنمیة وجد أیضا سببا للحذر عند استدعاء القانون الدولي، إذ أن المناشدات التي تقدم لھذه األطر 

فرض من جماعات دولیة یمكن أن تثیر القلق أیضا حول 'التدخل الخارجي'، وبالتالي تقوض شرعیة والضغوط التي ت
المؤسسات الدولیة التي تسعى إلى إشراك المواطنین "من فوق" قد تحبط جھودھا لسماع إن صوت المواطن محلیا. 

فعال بالمنظمات المحلیة والوطنیة أصوات جدیدة أو تتبعثر ألغراض مختلفة إذا لم ترتبط تلك الجھود أیضا وبشكل 
وقد اتضحت ھذه المخاطر من خالل حاالت التقییم الدولي للمعرفة الزراعیة والعلوم و التكنولوجیا  –الوسیطة 

ألغراض التنمیة والصندوق العالمي لمكافحة االیدز والسل والمالریا. ال أن البحوث ال تزال تشیر على إمكانیة ظھور 
لعمل الشعبي للمواطنین لتحقیق األھداف اإلنمائیة عندما یكون ھناك وسطاء یتنسمون بالفعالیة أشكال عبر وطنیة ل

لى سبیل المثال، فإن الحملة العالمیة للتعلیم، كانت لھا قوة ھائلة في الربط بین العمل الشعبي في مجال عوالمصداقیة. 
 الحق في التعلیم على المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة.
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 یمكن أن یؤدي عمل المواطنین إلى انتقام الدولة

ال یعني الحصول على الحق في إشراك المواطنین أن الدولة سوف تقبل ذلك بصدر رحب. لقد ذھبنا في ھذه الوثیقة إلى 
ن أن أن المواطنین ال یمكن معاملتھم كبقایا تافھة، كما ال یمكن تجاھل طبیعة الدولة. إن النوع الحقیقي للمشاركة یمك

 یكون كارثیا إذا جاء في البیئة الخطأ.

في واقع األمر، أن أعلى نسبة من النتائج "السلبیة" إلشراك المواطنین المسجلة في دراساتنا ال ترجع إلى ممارسات 
من المواطنین، وإنما الستجابات الدولة. وقد تبین أن ما یزید عن ثلث النتائج السلبیة مسجلة في ھذا المجال. وفي كثیر 

نتائج كانت تعنت بسیط من قبل الدولة. حیث ترفض السلطات ببساطة االستجابة فإن ھذه الالحاالت، كما رأینا، 
ألصوات المواطنین أو مطالبھم. وفي حاالت أخرى، تستجیب السلطات، ولكن بطریقة مجزأة أو رمزیة، وعلى سبیل 

حاالت أخرى، تكون االنتصارات قصیرة األجل، حیث تتحقق المثال، یمكن اإلعالن عن سیاسة ما ولكنھا ال تنفذ.  وفي 
المكاسب بسرعة ثم یعقبھا انتكاسات.  وفي بعض الحاالت، یمكن أن یؤثر فقدان بعض اإلصالحیین الرئیسیین أو 

في  الداعمین داخل الحكومة على استدامة النتائج. ففي الفلبین، على سبیل المثال، قام اإلصالحیین بالدولة بدور رئیسي
دعم جھود المجتمع المدني من أجل اإلصالح الزراعي، إال أنھ عندما ترك اإلصالحیین مواقعھم، وخاصة من كانوا في 

 القمة، كان من  الصعب على الحركات أن تستمر.

لتھا، كل آلیات التعنت المؤسسیة سابقة الذكر موثقة توثیقا جیدا في األدبیات الخاصة باستجابة الدولة ومساءفي حین أن 
فإن األكثر إثارة للدھشة في دراسات الحالة الخاصة بنا ھو عدد المرات التي اتخذت فیھا السلطات إجراءات انتقامیة 
ردا على ارتفاع أصوات المواطنین.  ربما كانت الدولة "مستجیبة"، ولكن استجابتھا كانت في شكل رد فعل عنیف، 

ه العملیات االنتقامیة بعدد من الطرق. ففي بعض الحاالت، وجد یھدف إلى خنق وسحق المعارضة. وقد جرت مثل ھذ
أولئك الذین تحدوا الوضع القائم أنفسھم "غیر مدعوین" إلى المحافل التشاركیة التي تدیرھا الحكومة أو یتم وصمھم 

ى، تم استخدام ونبذھم باعتبارھم "مثیري شغب" بدال من كونھم ممثلین الھتمامات حقیقیة للمواطنین.  وفي حاالت أخر
تكتیكات سیاسیة واقتصادیة أكثر صرامة.  فالعمال الذین یتحدثون ضد ظروف العمل المجحفة یخاطرون بفقدان 
وظائفھم ویتم غجبارھم على الصمت من قبل من بیدھم السلطة االقتصادیة. في حاالت أخرى، تم استخدام المنافع 

الرعایة االجتماعیة، وحقوق تملك األراضي والسكن، یمكن للسلطات أن فاستحقاقات  -والفوائد التنمویة كأسلحة سیاسیة 
 تعطیھا ولكنھا یمكن أیضا أن تأخذھا بعیدا عن مستحقیھا. 

األسوأ من ذلك، ما ورد في عدد من الحاالت التي قام بتوثیقھا مركز بحوث التنمیة حیث جرت ھجمات عنیفة وغیرھا 
ة وتنتھك من خاللھا الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنین. حدث ذلك خالل من األعمال التي تقوم بھا أجھزة الدول

حمالت تعبئة العمال في بنجالدیش؛ والتعبئة البیئیة في الھند، واحتجاجات عمال الخدمات العامة في جنوب أفریقیا 
لقة من الصراع البدني، ضمن أمثلة أخرى عدیدة حیث تؤدي الردود العنیفة على عملیات تعبئة المواطنین إلى إیجاد ح

  مما یقوض إمكانیة تعمیق الدینامیة الدیمقراطیة بین الدولة والمجتمع. 
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 دراسة حالة

 مسارات المواطن إلى صحة أفضل في البرازیل

تعد البرازیل من بین عدد قلیل من البلدان التي تسیرعلى الطریق الصحیح لتحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة والتي من 
 .2015بینھا، خفض ثلثي معدل وفیات األطفال الرضع بحلول عام 

 1990بین عامي  % 60نجحت البرازیل في خفض معدالت وفیات الرضع، ما بین دون السنة األولى من العمر بنسبة 
من قبل الیونیسیف. وقد سجل التقریر انخفاضا في المعدل الوطني  2009، وذلك وفقا لدراسة أجریت عام 2007و
حالة فقط.  وحتى في تجمعات  سكان البرازیل األصلیین  20حالة وفاة لكل ألف والدة حیة إلى حوالي  49وفیات من لل
)، فإن كان ھناك انخفاض Funasaفإن األمور تتحسن.  وفقا لوكالة الصحة البرازیلیة ( –أكثر المناطق تضررا  –

 .2009و  2007یین بین عامي في وفیات الرضع في مناطق تجمع السكان األصل % 10بنسبة 

ویرجع الفضل في نجاح البرازیل في ھذا المجال و غیره من المؤشرات الصحیة األخرى ولو جزئیا على األقل على 
 التاریخ الطویل للجھود الشعبیة وعمل المواطنین. 

خالل السبعینات، أدى عدم الرضا الشعبي عن استبعاد فئات من المواطنین البرازیلیین من الحصول على الرعایة 
الصحیة األساسیة إلى قیام عدد من "الحركات الشعبیة الصحیة" التي سرعان ما اندمجت وشكلت ما یسمى بحركة 

.  ومع نھایة الحكم sanitaristasصالحیین أو إصالح النظام الصحي، تحت قیادة فریق من المھنیین الصحیین اإل
العسكري، تم توظیف العدید من ھؤالء المھنیین الصحیین في وزارة الصحة، حیث قام بدور نشطاء الجھاز اإلداري/ 
البیروقراطیة لتحقیق مستوى غیر مسبوق من مشاركة ممثلین عن الحركات الشعبیة العاملة في مجال الصحة. وللقیام 

عوا نھجا رائدا لوضع السیاسات على أساس تفاعل مؤسسي بین الدولة والمجتمع استندت الیھ السیاسات بذلك، اتب
مبدأ الصحة كحق للجمیع كأحد واجبات  1988الصحیة في البرازیل منذ لك الوقت. وقد أقر الدستور البرازیلي لعام 

وھو  - ) SUAكما أقر الدستور أیضا نظام (الدولة وضمان حق المواطنین في المشاركة في إدارة شئونھم الصحیة. 
نظام صحي شامل، ممول من الحكومة، وقائم على الحقوق، وھو یعد من األمور النادرة في أمریكا الالتینیة. وفي حین 
قد یستمر أفراد الطبقة الوسطى من البرازیلیین في استخدام الخدمات الصحیة الخاصة، إال أن الحكومة لدیھا التزام 

 لجمیع. بخدمة ا

ومع ذلك، ظلت الجھود الشعبیة للمواطنین تواصل القیام بدور محوري في تشكیل كیفیة تفسیر مبادئ الدستور 
البرازیلي وتنفیذھا. على سبیل المثال، بدأت وزارة الصحة بتوقیع عقود یتم بمقتضاھا إعطاء البلدیات مسؤولیة إدارة 

اشرة. وقد تضمنت ھذه العقود بعض النصوص الھامة حول المساءلة الخدمات الصحیة دون القیام بتوفیرھا بصورة مب
والشفافیة فیما یتعلق بتقدیم الخدمات الصحیة. وعند ھذه النقطة دعت الحركة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عقد 

 مؤتمر وطني حول الصحة، ومجلس الصحة الوطني عالوة على إنشاء مجالس صحیة محلیة.
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ئع أن تجد جمھرة من المواطنین یجلسون في قاعات البلدیات في صفوف ضیقة اآلن، صار من الشا
ومنظمة من الكراسي البالستیكیة البیضاء، وأمامھم منصة للمشاركة في صنع القرار في ھذه المجالس 

.  ولھذه بلدیة في جمیع أنحاء البالد 5000الصحیة، التي توجد تقریبا في كافة المجالس البلدیة التي یزید عددھا عن 
المجالس وضع قانوني یمكنھا من المساءلة وفحص الحسابات العامة، ولدى بعضھا القدرة على التأثیر في كیفیة إنفاق 

 موارد ومخصصات الخدمات الصحیة.  ومما ال شك فیھ أم ھذا االبداع لم یكن تافھا. 

 -ن طیفا واسعا من الجمعیات المدنیة في كل شھر، یجتمع عشرات اآلالف من المواطنین البرازیلیین الذین یمثلو
الكنائس، والنساء، واألسود والمعوقین، والنقابات و المنظمات غیر الحكومیة وجمعیات األحیاء، وغیرھم مع المسئولین 
عن إدارة وتقدیم الخدمات والرعایة الصحیة. كما یلتقي في شكل ھیئة موسعة كل من المواطنین، ومدیري الصحة و 

حیین كل سنتین أو أربع سنوات في المؤتمرات الصحیة البلدیة، ویتم عرض نتائج ھذه االجتماعات على العاملین الص
المؤتمرات التي تعقد على مستوى الوالیات وعلى المستوى الوطني. وعلى سبیل المثال اشترك مئات اآلالف من 

في المؤتمر الوطني للصحة الذي عقد  مشارك/مشاركة 3500المواطنین في صیاغة مقترحات تم تداولھا بعد ذلك بین 
. في مثل ھذه األحداث، یتم عرض التعدیالت المقترحة عبر شاشات عمالقة، من النوع الذي یستخدم في 2008عام 

حفالت موسیقى الروك، بینما یرفع الجماھیر الالفتات أو یبدؤون في اإلنشاد عندما یرفع التعدیل المقترح منھم 
 للتصویت. 

ه العملیة التي تتضمن النقاش، والتفنید، والصقل وإعادة الصیاغة، غالبا ما ما تشق األفكار الجیدة ومن خالل ھذ
للمواطنین طریقھا إلى سیاسات الدولة. وإذا لم یحدث ذلك، فإن المواطنین الذین یدركون قیمة أفكارھم غالبا ما 

المنتخبین لتمثیل مجتمعاتھم المحلیة في یستمرون في الدفاع عنھا: بعض كممثلین لمستخدمي الخدمات الصحیة 
المجالس، والبعض اآلخر من خالل جمعیاتھم المدنیة أو األحزاب السیاسیة. وسط كل ھذا النقاش، برز إجماع ھام حول 

 قیمة الحفاظ على الخدمات الصحیة الوطنیة نفسھا.

ن، وبالمثل، فإن تشكیل المجالس الصحیة حتى اآلن، ال یمثل صدور دستور تقدمي في البرازیل نھایة لنضال المواطنی
لن یغني عن جھود منظمات المجتمع المدني والحركات االجتماعیة في مجال الصحة. إن االدعاء الحقیقي بأن المجالس 
التشاركیة یمكن أن تساعد في توجیھ خدمات الصحة لصالح الفقراء یعتمد على ما إذا المھمشین والمستضعفین ممثلین 

 حقیقي، وھو األمر الذي یتطلب جھود كل من الجھات الحكومیة والتنظیمات والحركات االجتماعیة.بشكل فعلي و

من یحصل على حق الجلوس في ھذه المجالس الشعبیة الجدید؟ ھل أولئك الذین یمثلون مصالح مدیري الصحة العامة 
ت بحوث المواطنة لمركز بحوث التنمیة في والنخب السیاسیة المحلیة أو من یمثلون المصالح الحقیقیة للمواطنین؟ أسفر

ثالث مناطق في البرازیل عن أن العدید من فئات المواطنین ممثلة في ھذه المجالس، على الرغم من التنوع لیس 
مضمونا.  إن التخفیف من القبضة القویة للجھات الفاعلة في المجالس غالبا ما یعتمد على وجود مدیر حكومي یكون 

فاع عن قضیة المشاركة، وعلى الجمعیات والروابط األخرى التي ترفض السماح بأن تترك قواعدھم على استعداد للد
 الشعبیة خارج العملیة، وعلى القواعد و اللوائح التي تحكم انتخاب أعضاء المجالس.
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بلدیة فرعیة بأكبر مدن البرازیل، ساو باولو، عن حقائق ھامة  31أسفر بحث استقصائي أجریت في 
كوین ھذه المجالس.  فقد انتھى البحث إلى أن لمدیري الخدمات العامة تأثیر ھائل على نتائج حول ت

االنتخابات المجالس، وبالتالي فإن األمر یتعلق بمدى تقدیرھم لقیمة وأھمیة مشاركة المواطنین. كما كشف ھذا البحث 
كثر شفافیة ووجود روابط وجمعیات أھلیة قویة أیضا عن أنھ إذا كانت اإلجراءات المستخدمة إلختیار أعضاء المجالس أ

في المجتمع المحیط تساعد أیضا في تحقیق التنوع في المجالس المحلیة.  وھذه الشروط ال تتعلق بالسمات االجتماعیة 
 واالقتصادیة للمناطق التي تم بحثھا.

من بیمامبكو و آكر، في شمالي  وقد أظھرت البحوث اإلثنوغرافیة بالمشاركة التي جرت حول المجالس الصحیة في كل
شرق وشمال البرازیل على التوالي، أھمیة العالقات القائمة بین مدیري الخدمات العامة وممثلي المجتمع المدني 
واألحزاب السیاسیة. فإذا ما كان ھناك توافق حول التزام إیدیولوجي بالمشاركة الشعبیة، فإن ھذه المجالس تصبح بمثابة 

لبناء"على حد وصف أحد مدیري الصحة. إن المواطنین وممثلیھم قادرون على جعل الحكومة توافق ساحة "للتعایش ا
على إشراك المواطنین ومنظمات المجتمع المدني في متابعة فعالیة السیاسات العامة ومستوى أداء نظام الخدمات 

  الصحیة.

السیاسي والدعم الشعبي للخدمات الصحیة الوطنیة. تظھر ھذه التجارب قیمة المشاركة الشعبیة في الحفاظ على االلتزام 
وعالوة على ذلك، فإن نتائج األبحاث الساحات تتناقض مع فكرة أن ساحات ومنتدیات الحوار والتشاور یجب أن تكون 
معزولة من المشاعر السیاسیة. وبدال من ذلك، فإن مشاركة الفاعلین االجتماعیین یمكن تساھم في فعالیة مثل ھذه 

تدیات.  ومع كل ما قد ینطوي علیھ ذلك من العداء و الصراع، فإنھ یعني أیضا أن ھذه المواقع صارت نقطا محوریة المن
ھامة لمعارك سیاسیة وثقافیة أكبر في المجتمع. ویمكن أن یكون ذلك بیئة ملیئة بالتحدیات للمسئولین الحكومیین، وھذا 

حمل مسئولیاتھم أمر بالغ األھمیة. وھكذا ھي تذكرة لجمیع المعنیین بدء ما یجعل تدریبھم على كیفیة القیام بأدوارھم وت
أن جعل الناس یشاركون في تشكیل نظم  -من المسؤولین رفیعي المستوى في المجال الصحي إلى المواطنین العادیین 

رسة الدیمقراطیة توفیر الرعایة الصحیة یتطلب أكثر من حس عملي سلیم، إذ أن األمر یدور ھو حول ما تعنیھ المما
 السلیمة.
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 أحدث قضایا التنمیة لواضعي السیاسات - 2

 من معھد دراسات التنمیة : المصدر

 إفساح المجال للمواطنین

 توسیع نطاق "ساحات الدیمقراطیة الجدیدة " لمشاركة المواطنین

الرسمیة واضحة على نحو متزاید. صارت حدود استراتیجیات نشر الدیمقراطیة التي تركز فقط على الساحة االنتخابیة  
وفي كل من الشمال والجنوب، بدأ االھتمام یتزاید اآلن في النھج التي ترمي إلى "تعمیق الدیمقراطیة" التي تسعى إلى 
توسیع مدى ونطاق الفرص المتاحة لمشاركة المواطنین. وقد أدى ھذا إلى انتشار "فضاءات دیمقراطیة جدیدة". یلقي 

نظرة فاحصة على أمثلة من ھذه المساحات في عدد من بلدان مختلفة بدرجة كبیرة. ویذھب  IDS اساتھذا الموجز للسی
إلى أنھ لتجنب مشكلة أن تكون ھذه الساحات مجرد مجموعة جدیدة ذات مقاس موحد یناسب جمیع النماذج، فإنھ یلزم 

صمیم المؤسسي. وینتھي الموجز ببعض الدروس توجیھ المزید من االھتمام نحو العوامل السیاقیة الرئیسیة فضال عن الت
العملیة لكیفیة التعامل مع التحدیات الرئیسیة التي تطرحھا "الساحات الدیمقراطیة الجدیدة" على صناع القرار وممثلي 

 .المواطنین

رون الحكومات انتشرت الدیمقراطیة االنتخابیة في جمیع أنحاء العالم، إال أن المواطنین في معظم البالد ال یزالون ی 
بعیدة عنھم وغیر خاضعة للمسائلة. وقد صار مجتمع التنمیة الدولیة على درایة اآلن بأنھ بدون توجیھ االھتمام الواجب 
للحقوق والمواطنة والمشاركة في تصمیم وتقدیم السیاسات الوطنیة والمحلیة، فإن الجھود التي تبذل لتحقیق تنمیة 

ي ذات الوقت، فإن السیاسیین في الدیمقراطیات الراسخة صاروا قلقین على نحو مستدامة تواجھ احتمال الفشل. وف
متزاید من "العجز/النقص الدیمقراطي"، مع تقلص مستوى المشاركة االنتخابیة وإعالن الناخبین عن خیبة أملھم في 

  . النظم السیاسیة

ابیة والقانونیة الموحدة التي یتم فرضھا من أعلى في حین ال یزال العدید من التدخالت الدولیة تعتمد على الحزم االنتخ 
ألسفل من خالل اإلصالح السیاسي (أو حتى باستخدام القوة العسكریة)، فإن ھناك شك متزاید في مدى صالحیة وفعالیة 

ة ھذه األسالیب. وقد بدأ االھتمام یتحول بدال من ذلك إلى سبل "تعمیق الدیمقراطیة" حیث تكون اآللیات الدیمقراطی
الرسمیة راسخة بالفعل، وإلى دمقرطة عملیة صنع القرار العام من خالل مشاركة المجتمع المدني والمواطنین إذا كانوا 

  .بعیدین عن ذلك

ختلف بشكل كبیر مع السیاق من حیث الشكل، وقوة تھذا یؤدي إلى خلق مجموعة من " فضاءات دیمقراطیة جدیدة "  
بط بعضھا بالھیئات الالمركزیة المنتخبة، في حین قد یشكل البعض اآلخر منھا جزءا التحمل، والمساءلة والمجال. ویرت

من عملیات التشاور الوطنیة. وحتى على المستوى المحلي، فإن مھامھا تتفاوت بشكل كبیر: ففي حین تركز بعض 
لى مبادرات أخرى عملیة المبادرات المحلیة لإلدارة المشتركة على تعبئة الموارد الذاتیةللمجتمعات المحلیة، تتو

اإلشراف على تخصیص/توزیع األموال العامة على بنود الصرف المختلفة. إال أن عدد قلیل منھا فقط تنطبق علیھا بقوة 
سمات المساءلة والشمولیة والتمثیل الحقیقي للمواطنین، كما أن ھناك عدد أقل ھو ما یزال یتجاوز مجرد إدارة الموارد 

لقوانین ووضع السیاسات. إال أنھ إذا نظرنا إلیھا جمیعا، فإنھا تمثل جانبا جدیدا للدیمقراطیة ذات للمساعدة في صیاغة ا
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الحیویة المتزایدة، كما تعني أیضا عالقات جدیدة بین المواطنین وحكوماتھم. كل ھذا یجعل من 
 . الضروري فھم ما قد یؤثر على قدرتھا على النجاح في سیاقات مختلفة

 سیةالقضایا الرئی

أدت محاوالت " تعمیق الدیمقراطیة" إلى تكاثر المجالس واللجان، وحلقات المناقشة، وجلسات االستماع العامة، 
وجماعات أصحاب المصلحة وغیرھا إلى إیجاد ساحات ومساحات دیمقراطیة جدیدة. وفي حین ینبثق بعضھا من 

ستجابة من جانب واضعي السیاسات ومقدمي الجھود الرامیة إلى تعزیز المشاركة ویؤكد غیرھا على عنصر اال
الخدمات، فإن األكثر نجاحا في كثیر من األحیان ھو الجمع بین النھجین، إذ أن فعالیتھا سوف تعتمد على عدد من 
العوامل بما في ذلك أوضاعھا القانونیة والتاریخیة والثقافیة، ومدىالصراع القائم، وأدوار األحزاب السیاسیة والحركات 

 . ماعیة والمنظمات غیر الحكومیة وتوافر الموارد البشریة والمالیةاالجت

وقد أكد المراقبون على أھمیة عوامل التمكین مثل وجود جماعات مجتمع مدني نشطة وواعیة ومنسقة، إلى جانب التزام 
للقوة ). استنادا إلى  قوي واستعداد لالستجابة من داخل الحكومة ( غالبا ما ترتبط بتصاعد األحزاب السیاسیة الیساریة

إلى أن ھناك  IDSPolicy Briefing أحدث التجارب في طائفة واسعة من البلدان، یذھب ھذا الموجز للسیاسات 
عوامل أخرى یمكن أن تلعب دورا رئیسیا، بما في ذلك شرعیة تمثیل المواطنین في تلك الساحات/ الفضاءات الجدیدة، 

لة للجمیع والتواصل مع غیرھا الساحات داخل وخارج الحكومة. إال أن كل من وقدرتھم على تعزیز المداوالت الشام
ھذه العوامل یعتمد بدوره على السیاق الذي تم فیھ إنشاء الفضاءات الجدیدة، وعلى النھج المتبع في تصمیم أوضاعھا 

 .المؤسسیة

 الفضاءات/الساحات الدیمقراطیة الجدیدة في الممارسة

الجدیدة للمشاركة بین المواطن والدولة من عملیات نشر الالمركزیة بأسلوب دیمقراطي. ففي  نشأت العدید من الساحات
الھند، على سبیل المثال، أدت اإلصالحات بعیدة المدى لراج بانشایاتي للحكم المحلي إلى قیام نظام للسلطات المنتخبة 

مج اإلصالحیة الوطنیة، فإنھ یمكن تشجیع من المستوى الوطني حتى مستوى القریة. وفي حالة غیاب مثل ھذه البرا
المبادرات المحلیة واإلقلیمیة الفردیة الرامیة لدعم المشاركة التي یقوم بھا "الرواد/النشطاء" أو األحزاب السیاسیة. 
ویمكن لھذه المبادرات أن تكون عرضة للتغییرات في الحكومة، إال أن قدرتھم على البقاء على قید الحیاة یعتمد على 

 . مرین ھما وضع إطار قانوني متین للمبادرة وعلى تولید الشعور بالملكیة بین المواطنینأ

في كثیر من األماكن، وجدت مؤسسات جدیدة نفسھا في منافسة مع ساحات المشاركة القائمة بالفعل. قامت سلطات راج 
ان إدارة مستجمعات المیاه، ولجان بانشایاتي في الھند جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من اللجان، من بینھا لج

الغابات والصحة وغیرھا من المصالح واإلدارات التي أقامتھا الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة والوكاالت الدولیة 
على مدى عقود. إال أن نطاق المسؤولیة وخطوط المساءلة بین ھذه الھیئات المختلفة ال تزال بعیدة عن الوضوح، األمر 

عیة مؤسسات راج بانشایاتي بوصفھا المحور الرئیسي لصنع القرار فیما یتعلق بالقضایا المحلیة. وفي الذي یقوض شر
الوقت نفسھ، فإنھ یمكن "للبانشیاتات/اللجان" غیر الرسمیة والتقلیدیة التي یھیمن علیھا الرجال األكبر سنا واألكثر ثراء 

ألقل حظا من المشاركة في مؤسسات راج بانشایاتي، على الرغم استخدام قوتھا لمنع محاوالت النساء وأفراد الطوائف ا
 . من نظام المقاعد المحجوزة لھذه المجموعات
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في بعض الحاالت، قامت الحكومة المركزیة بتوجیھ التمویل من خالل المؤسسات المحلیة الجدیدة دون 
لمتحدة، قام برنامج تجدید أن تسند بالضرورة المزید من الصالحیات للحكومات المحلیة. وفي المملكة ا

األحیاء بتوفیر موارد اضافیة للمناطق األكثر حرمانا في المملكة، مع تنسیق اإلنفاق من خالل الشراكات المحلیة 
المطلوبة لتطویر المشاركة المجتمعیة. وقد أدى ھذا في بعض األحیان إلى حدوث احتكاكات مع المجالس المنتخبة الذین 

  . من قبل قادة المجتمع غیر المنتخبین الذین یقومون بأدوار رئیسیة في الشراكات الجدیدةیشعرون بأنھم مھددون 

 

مثل ھذه التوترات تعكس خالفات بشأن المطالبات بشرعیة التمثیل. ویمكن لھذه الخالفات أن تكون شدیدة خاصة عندما 
في العدید من البلدان التي تعیش مراحل ما تكون قواعدالدیمقراطیةغیر واضحة أو تمر بمرحلة انتقالیة، كما ھوالحال 

بعد النزاعات أو ما بعد الحكومات السلطویة. ففي أنغوال، على سبیل المثال، تم وضع نظام مؤقت للتخطیط التشاركي 
 على مستوى البلدیات/ األحیاء لحین یتم التحول إلى نظام الحكومة المحلیة المنتخبة الذي ال یزال قید المناقشة، إال أن

كل من منظمات األحیاء التي ترعاھا المنظمات غیر الحكومیة ولجان المواطنین التي أنشأتھا دولة الحزب الواحد 
 السابق قاموا بتقدیم أنفسھم على أنھم الممثلین الشرعیین للشعب.

استعدادا ساحات الدیمقراطیة الجدیدة بھدف واضح ھو جعل مقدمي الخدمات أكثر الفضاءات/التم إنشاء العدید من 
وقبوال للمسائلة، سواء أمام المواطنین أو الجھات المانحة أو األجھزة الحكومیة المركزیة التي تمول ھذه الخدمات. في 
بنغالدیش، شجعت "لجان المراقبة الصحیة" التي شكلتھا إحدى المنظمة غیر الحكومیة الناشطة بدعم من إحدى وكاالت 

شاملة والمطالبة بالحقوق، ولكنھا لم تتمكن من ضمان المساءلة ألنھ لم یكن لدیھا وضع التنمیة الدولیة عملیة المشاركة ال
قانوني  واضح ومن ثم، استمرت عملیة اتخاذ القرار في ید المسئولین الحكومیین عن الخدمات الصحیة. أما في بولیفیا، 

بیة تم تشكیل لجان شعبیة للرقابة في فقد سارت األمور على النقیض من ذلك، حیث انھ بموجب قانون المشاركة الشع
كل بلدیة ومنحت صالحیة تجمید المیزانیة إذا ما خرج اإلنفاق عما كان مخططا لھ في األصل. وحتى في ھذه الحالة، 

 . فقد تفاوتت فعالیة ھذه الھیاكل وفقا لقدرة مجموعات المواطنین على المطالبة بالمساءلة

إلیجاد مساحات دیمقراطیة جدیدة ھو أنھا تتیح المزید من الشمولیة والفعالیة عند مبررات الرئیسیة األخرى ومن بین ال
تداول المشاكل والمقترحات. وإنھ ما لم یوجھ القدر الكافي من االھتمام نحو جودة ونوعیة العملیة، فإن الناس یمكن أن 

ات الفنیة والمعقدة یمكن أن تجعل یستبعدوا من المناقشات حتى وھم موجودون فعال أثتاء المناقشات. إن المصطلح
لم یحقق برنامج  في كندا،المشاركین یشعرون بالضعف وقلة الحیلة، كما یمكن أن یؤدي اختیار اللغة إلى نفس النتتیجة. 

للتشاور الوطني حظي بإشادة على نطاق واسع حول إصالح نظام الرعایة الصحیة إال نجاحا جزئیا في دمج وجھات 
 . مو، حیت أنھ لم یسمح بإجراء مناقشات باألشكال التقلیدیة على مستوى المجتمع المحلينظر قبائل االسكی

حیث أدى استخدام اللغة اإلنجلیزیة في اجتماعات التخطیط المحلیة إلى استبعاد معظم في أوغندا وبالمثل، ما حدث  
النساء ممن ال تتحدثن ھذه اللغة. على الرغم من أن األساس الرسمي لالستراتیجیة الوطنیة األوغندیة لمكافحة الفقر 

تعني أن المعلومات الخاصة ھو"خطة تشاركیة من أسفل إلى أعلى"، فإن مركزیة السلطة اإلداریة والسیاسیة 
باألولویات المحلیة من األرجح أال تتدفق صعودا اذا لم تكن متوافقة مع توجھات السیاسة العامة الموضوعة بالفعل في 
كمباال. إن مشاركة المجتمع المدني في مناقشات السیاسة األوغندیة تھیمن علیھا المنظمات التي تقع مقراتھا في 

یھا فرصة أو دافع محدود لفھم وجھات نظر فقراء الریف. وھذا یوضح كیف أن إنجازات العاصمة، وھي التي لد
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ساحات الدیمقراطیة على المستوى المحلي غالبا ما تعتمد على على القرارات التي تتخذ في مستویات 
  . أخرى، حیث مدى وطبیعة المشاركة قد تكون مختلفة بدرجة كبیرة

عدم ثقة عمیقة الجذور بین الدولة والمواطنین، قد ترفض الجماعات ا حالة من واألماكن التي توجد بھفي الظروف 
دخول ساحات الدیمقراطیة الجدیدة حتى وإن كانت ھذه الساحات قد صممت بحیث تكون شاملة للجمیع وشفافة. ھذا، 

صلیین مع حركة ، تحالفت مجتمعات السكان األففي المكسیكویتفاقم مثل ھذا الوضع إذا ھناك تاریخ من الصراع. 
زاباتیستا وأقامت محلیات تتمتع بالحكم الذاتي في والیة تشیاباس ورفضت االعتراف بالمؤسسات التابعة للدولة. وحتى 
عندما أدخلت الحكومة اإلصالحیة الجدیدة مبدأ المشاركة في تخطیط التنمیة اإلقلیمیة، رفضت تلك البلدیات المستقلة 

  . طالبھم األوسع نطاقا من أجل حقوق السكان األصلییناالتخراط في حتى تم معالجة م

الصراع أحد العوامل السیاقیة الھامة التي تؤثر في نجاح ساحات الدیمقراطیة الجدیدة. إال أن اإلطار القانوني الذي یعد 
جتماعیة، یحكم مشاركة المواطنین، واألوضاع التاریخیة والثقافیة، وقوة أو ضعف األحزاب السیاسیة والحركات اال

وخلفیة األفراد والمنظمات المشاركة، ومدى توافر الموارد البشریة والمالیة تساھم جمیعھا في تحدید الشكل والنموذج 
 . الذي تتخذه ھذه الساحات في كل حالة

  

 التحدیات الرئیسیة

الدروس الرئیسیة التي  بالنسبة للغرباء الذین یسعون إلى دعم تطویر ساحات جدیدة وفعالة للدیمقراطیة، فإن من بین
یجب أخذھا في االعتبارھو قیمة العمل مع كل من واضعي السیاسات والمواطنین. كما أن تیسیر االتصاالت عبر 
الفاصل بین الحكومة والمجتمع یمكن أن یوفر تركیزا للجھود أكثر شرعیة وربما أكثر فعالیة للتدخالت الخارجیة أكثر 

على إصالح الحكومة أو بناء المجتمع المدني. كما أن التیسیر الناجح یعتمد بدوره  من البرامج التي تركز بشكل ضیق
على فھم التحدیات الخاصة التي یواجھھا صناع القرار وممثلي المجتمع المدني خالل انخراطھم في الفضاءات الجدیدة 

 للدیموقراطیة.

دیمقراطیة، ولكن نجاحھا یتوقف على القدرة  ساعدت الحركات القویة وجماعات المجتمع المدني على إیجاد فضاءات
 . على بناء الشبكات والتحالفات التي تشمل اإلصالحیین داخل الحكومة
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 التعلم من البرازیل

تشیر التجربة البرازیلیة إلى أنھ طالما توافرت اإلرادة السیاسیة، واجتمع المجتمع المدني الفعال مع تصمیم مؤسسي  
تقدم درامي نحو دمج الفقراء والمھمشین من المواطنین في عملیات الحوكمة. وقد بدأ ینظر إلى  جید، فالبد أن یحدث

االبداعات البرازیلیة في الحوكمة الدیموقراطیةبشكل متزاید على أنھا نماذج یجب أن تحتذى في أجزاء أخرى من 
  .إمكانیة تطبیقھا على نطاق أوسع العالم، إال أن فھم كیفیة تطور وظھور ھذه االبتكارات ضروري  لتحلیل مدى

الذي یرتبط بشكل كبیر بالمدینة الجنوبیة الغنیة  OPلنأخذ المثال األكثر شھرة، وھو المشاركة في إعداد المیزانیات 
نسبیا بورتو ألجیر، التي صارت معتمدةاآلن لدى المئات من البلدیات في مختلف أرجاء البرازیل. ففي شمال شرق 

ى سبیل المثال، فإن قوة تحالفات الجمعیات األھلیة مع منظمات المجتمع التي تشكلت خالل التجارب مدینة ریسیف، عل
السابقة للحوكمة الدیموقراطیة للمدینة ساعدت أسلوب المیزانیة التشاركیة على البقاء حتى خالل فترات حكم 

  .المحافظین، على الرغم من السیاسة الزبائنیة المتفشیة في المنطقة

لعدید من المؤسسات الدیمقراطیة التشاركیة والتداولیة في البرازیل مدینة بشرعیتھا لدستور ما بعد الحكم العسكري إن ا
، الذي نص على حق المواطنین في اإلشراف على نقل تبعیة الموارد الجدیدة إلى المستویات الحكومة 1988عام 

مجلس صحي لتوجیھ ومراقبة إنفاق الموارد  5000كثر من األدنى. ففي القطاع الصحي على سبیل المثال، تم تشكیل أ
المالیة التي تأتي من خالل األمانات الصحیة المحلیة. وعلى الرغم من ھذا اإلطار القوي للمشاركة، تم اختطاف 

من  المجالس الصحیة في العدید من أفقر البلدیات من قبل الحكومات المحلیة التي تسعى إلى إعتماد خططھا ومیزانیاتھا
قبل المواطنین. في بلدة كابو دي سانتو أجوستینو الشمالیة الشرقیة، تمكن نشطاء المجتمع المدني من إصالح مجلس 
الصحة وتحویلھ الى منتدى نابض بالحیاة وقادر على المطالبة بالمساءلة. ومن الجدیر بالذكر، أن المسؤولین التقدمیین 

في تحقیق ھذا النجاح من خالل حرصھم على أن یتوافر لدى المجلس ما داخل حكومة البلدیة قدموا مساھمة محوریة 
  یكفي من الموارد والشرعیة لیصبح مؤسسة سیاسیة فعالة وقابلة لالستمرار.

وفي مناطق أخرى، شكل التنوع العرقي والثقافي في البرازیل تحدیات لوضع رؤیة دستوریة شاملة للحقوق الصحیة. 
الصحیة للسكان األصلیین على ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في المجالس الصحیة في ففي حین ینص نظام الرعایة 

المنطقة، إال أن المفاھیم الثقافیة المختلفة للصحة بین الممارسین المھنیین ممن ینتمون للسكان األصلیین وزمالئھم من 
رو في منطقة األمازون، أدت غیر السكان األصلیین جعلت من الصعب تشكیل رؤیة مشتركة. ففي منطقة ریو نیج

االستعانة بمصادر خارجیة للمشاركة في تقدیم الخدمات الصحیة إلى تقید حركة السكان األصلیین وذلك بربطھم بإطار 
بیروقراطي  ومیزانیات تخصص مركزیا وأھداف تفرض علیھم من أعلى إلى أسفل. وحالیا، یقوم تحالف ناشئ من 

لجین التقلیدیین ومسئولي المنظمات غیر الحكومیة بمحاوالت لتغییر ذلك، من خالل زعماء السكان األصلیین، والمعا
الدفاع عن حق الشعوب األصلیة في المشاركة في تشكیل الخدمات الصحیة التي تقدم لھم، وفي إدارة أسلوب 

  تقدیمھاأیضا.

لبرازیل بطرق أخرى، لیس أقلھا من ساعدت األشكال األصلیة والتقلیدیة للتنظیم في تشكیل المواطنة والمشاركة في ا
بدأت إحدى ھذه الحركات، مجموعة من النساء الریفیات الفقیرات وقد خالل الحركات االجتماعیة الشھیرة في البالد. 

في والیة مارانھاو الشمالیة كن یسعین لتأكید حقوقھن في استغالل أراضي نخیل الباباكو عالیة القیمة في مقابل انتشار 
لمعروفة باسم مرابي الماشیة واألراضي المسیجة، وذلك عن طریق تعبئة الجماعات التقلیدیة للمساعدة الذاتیة ا



  

                                                       ميالد جون اعداد   
 

ماتیروس. ثم انتقلن بعد ذلك إلى العمل السلمي المباشر لحمایة األشجار، وفي ذات الوقت قمن ببناء 
تحالفات مع السیاسیین المتعاطفین والمحامین الذین ساعدوھن على تمریر قوانین بلدیة تعترف بحقوقھن 

  . في الوصول إلى ھذه األراضي

امل السیاقیة المحددة االبتكارات البرازیلیة في الحوكمة الدیمقراطیة. وقد جاء ھذا تبین ھذه األمثلة كیف شكلت العو
اإلطار القانوني التمكیني نتیجة لكل من النضاالت المحلیة الرامیة لتكریس الحقوق في القانون وما یتضمنھ الدستور من 

الجتماعیة خالل فترة االنتقال من الدكتاتوریة التي جاءت في ذاتھا نتیجة لنضال الحركات ا -بنود ومواد تتعلق بالحقوق 
إلى الحكم الدیمقراطي. وقد ساعدت الحركات القویة وجماعات المجتمع المدني على إیجاد فضاءات دیمقراطیة جدیدة، 

  . إال أن نجاحھا توقف على القدرة على بناء الشبكات والتحالفات التي تشمل اإلصالحیین داخل الحكومة

  ActionAid Brasil /IDSOlhar Crítico راسات الحالة من وزارة التنمیة بالبرازیل / مشروع بحوث د المصدر:

  

 تحدیات أمام واضعي السیاسات

 :إذ  –إن استیراد نموذج من "أفضل الممارسات" من مكان آخر ال یضمن النجاح  مقاس واحد ال یناسب الجمیع
ذلك تحدید الساحات الموجودة للمشاركة، نظرا ألنھ في السیاقات  من المھم للغایة التفكیر في السیاق المحلي. ویشمل

 . التي تنتشر بھا العدید من ھذه الساحات فإن إنشاء مؤسسات جدیدة قد ال یكون النھج الصحیح
 :إن عدم وجود إطار قانوني تمكیني قد یجعل من الصعب دمج  یجب أن تكون "قواعد اللعبة" واضحة

في الھیاكل الرسمیة للحكومة. كما أن عدم وضوح حدود ھذه الساحة ومدى إلزامیة ما ساحة/فضاء دیمقراطي جدید 
 . یخرج عنھا من قرارات یمكن أن یؤدي إلى توقعات محبطة بین المشاركین وفقدان المصداقیة

 :یجب أن تكون الترتیبات والعملیات المؤسسیة مرنة حتى تستجیب  المشاركة تتطلب إجراءات ومواقف مختلفة
معلومات واألولویات الناتجة عن العملیات القائمة على المشاركة. وحیث أن تیسیر المشاركة الشاملة یتطلب لل

مواصفات مختلفة تماما عن تلك التي تتطلبھا زعامة سیاسیة حاسمة وإدارة بیروقراطیة فعالة، فقد یكون على 
مة ھو اإلصرار على النظر إلى المشاركة المسئولین تغییر مواقفھم وسلوكھم. ومن بین الخطوات األولى الھا

 . باعتبارھا حق، ولیست تنازال
 غالبا ما تتطلب العملیة الشعبیة لصنع القرار الكثیر من المداوالت الممتدة أكثر مما تستغرق المشاركة وقتا طویال :

المناقشة الشاملة لكل یسمح بھ اجتماع قصیر، كما أن االجتماعات السریعة أو المتعجلة یمكن أن تجعل من 
األطراف المعنیة أمرا مستحیال. كما أن التدریب لیس عصا سحریة، حیث تنطوي عملیة المشاركة على سلسلة من 

 . عملیات التعلم ولیس ھناك بدیل عن الخبرة والبناء التراكمي للمعرفة المتخصصة
 :إلى دعم مالي لتغطیة تكالیف السفر حیث سیكون ممثلى الشعب في حاجة  للمشاركة تداعیات تتصل بالموارد

واالتصاالت والمساعدة الفنیة، عالوة على وقتھم أحیانا. ھذا الدعم یمكن تبریره من خالل تذكیر جھات التمویل بأن 
البرامج المنفذة دون مشاركة یمكن أن تكون مكلفة للغایة، كما أنھا قد تكون عرضة لخطر فقدان األولویات الرئیسیة 

 . تامأو الفشل ال

  



  

                                                       ميالد جون اعداد   
 

 التحدیات تواجھ المواطنین وممثلي المجتمع المدني

 :تواجھ منظمات المجتمع المدني والمواطنین في كثیر من األحیان ضغوطا  تتطلب الحكومات محاور واضحة
لتكلیف عدد محدود من ممثلیھم للتفاوض نیابة عنھم. ومع االصرار على أن الحكومات یجب أن تحترم التنوع، 

ت ومنظمات المجتمع المدني أیضا العمل معا لصیاغة مجموعة متجانسة من المواقف السیاسیة یجب على جماعا
 . التي یمكن تضمن الحصول على دعم واسع النطاق من القواعد الشعبیة

 
 كثیرا ما تطعن الحكومات في شرعیة ممثلي الجماھیر الذین یختلفون مع الموقف للحدود والمسئولیات أھمیة :

م، فإن وضح مسئولیات واضحة وتطبیق المساءلة یجعل من الممكن االستجابة بفعالیة لھذه الرسمي. ومن ث
 .التحدیات

 
 یمكن أن تلقى مطالب ثقیلة على كاھل ممثلي الجماھیر، بحیث ال یبقى لدیھم سوى القلیل من یجب مشاركة التمثیل :

یكتسب ممثلي الجماھیر الكثیر من المھارات  الوقت لألنشطة التي شكلت أساس شرعیتھم في المقام األول. غالبا ما
السیاسیة والمعرفة الفنیة الھامة، ولكن ما لم تتم مشاركة ھذا التعلم، فإن ھناك خطر یتمثل في أن تركیزھا في عدد 

 قلیل من األفراد الرئیسیین یمكن أن یغیر التوازن الداخلي للقوة في المجموعات التي یمثلونھا.
 

 یعد إشراك القاعدة الشعبیة إلعطاء ردود فعل وتحدید جداول احات األخرى من األمور الحیویةیعد الترابط مع الس :
األعمال وفق األولویة أمرا ضروریا. كما أن التشبیك وبناء التحالفات یمكن أن تساعد في حشد الدعم لھذه 

 األولویات سواء داخل الساحات الرسمیة وخارجھا
 

  استراتیجي: إن لعملیة المشاركة تكالیف فضال عن الفوائد. وعندما یدعون للدخول ینبغي أن تكون المشاركة خیار
في ساحات دیمقراطیة جدیدة، یتعین على األفراد والمنظمات إجراء " تحلیل للمخاطر السیاسیة " وذلك للوقوف 

المدني التأكد  على ما قد یتعرضون لھ من مخاطر وما قد یتاح أمامھم من فرص. كما یجب على منظمات المجتمع
 من أنھا ال تكرس كل طاقتھا في المشاركة المحلیة على حساب العمل االستراتیجي إلحداث تغییر على نطاق أوسع.

  

  

  

  

  

  

  



 

  جمعية السادات للتنمية والرعاية االجتماعية
 الحكومي المدني لتعزيز التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني التواصل مشروع

  
  تدريب المدربين

  البرنامج التدريبي لليوم الثالث
  مصريتيمقدم من مشروع 

  
  :العامة لليوم األهداف

  
 الخالفات الحكومية من بينها اع بشكل عام، وزأن ينتبه المشارك لتأثير الموقف الداخلي (االتجاه) والسلوك في الن

 .المدنية -
 .أن ينتبه المشارك لنظرته للمجتمع المدني وتأثير هذه النظرة على عالقة القطاع العام بالمجتمع المدني 
  المشارك ألهم العوامل المؤثرة على عملية التواصل اإليجابي والبناء في حالة النزاع.أن ينتبه 
 .أن ينمي المشارك بعض مهارات التواصل والحوار 
 .أن يتعرف المشارك على عالقة النهج بالنتائج في النزاعات أو الخالفات التي تقابله في عمله مع المجتمع المدني  

  النشاط  الهدف  الوقت  م
  تقديم اليوم     9:00  1
أن يتعرف المشاركون على الجوانب المميزة والفردية لكل    9:15  2

  منهم. 
  ألعاب تعارف 

أن ينتبه المشارك لتأثير الموقف الداخلي (االتجاه) والسلوك  10:00  3
  في النزاع.

أن يستخدم المشارك مثلث النزاع في تحليل أحد المواقف 
  الخالفية من واقعه.

  الكراسيلعبة 
  مثلث النزاع

  3تطبيق في مجموعات من 
  

أن يميز المشارك ما بين الواقع والتفسير، وينتبه ألهمية هذا  11:00  4
  التمييز في المواقف الخالفية.

  واقع أم تفسير؟
  

  راحة 11:30  
أن ينتبه المشارك لنظرته للمجتمع المدني وتأثير هذه النظرة  12:00  5

  العام بالمجتمع المدني.على عالقة القطاع 
مجموعات عمل:  4نظرتنا لآلخر: 

كيف ننظر وكيف ينظر إلينا؟  تجميع 
  على نظرتنا لآلخر

ان ينتبه المشارك لتأثير الموقف الداخلي على السلوك،   1:00  6
  النزاع.لبناء الثقة وحل ويستنتج المواقف اإليجابية 

تجميع: االتجاه الداخلي: عصف 
  الواقعذهني انطالقا من 

أن ينمي المشارك مهارات الحوار البناء (التعبير واإلصغاء    1:15  7
  وفهم اآلخر) وينتبه لتاثيرهم على سير الحوار.

 مهارات الحوار: أوافق / ال أوافق 

  راحة  2:00  
  تابع   تابع: الحوار  2:30  8
  والنتائج في النزاع (عرض)النهج   أن يتعرف المشارك على عالقة النهج بالنتائج في النزاعات.  3:15  9

أن يدرك المشارك تشابك وتقاطع العالقات ما بين القطاع   3:45 10
  الحكومي والمدني، وانعكاس ذلك على نجاحهم المتبادل.

  مثلثات متشابكة

عايز من ده أكثر / فكرة نورت /   تقييم وختام  4:30 11
  سندوتش

  

   



 

  

  أوال: تقديم اليوم:

  الهدف: 

  المشارك على أهداف اليوم التدريبي، ومنهجية العمل وتسلسل الموضوعات.أن يتعرف 
 .أن يتعرف المشارك على المدربين  

  دقيقة 15الوقت: 

  إما تعليق برنامج اليوم على لوحة، أو توزيع نسخ على المشاركين.األدوات: 

  :التنفيذ خطوات

 الترحيب بالمشاركين 
 تقديم المدربين ألنفسهم 
 وارتباطه باإلطار التدريبي العامم، توضيح أهداف اليو: 

االرتباط باإلطار التدريبي العام: التدريب بشكل عام يتطرق إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالتنمية والعمل  -
المدني واألطر القانونية التي تنظمه، وبالتالي فيتعرض للبعد العام من العالقات الحكومية المدنية.  –الحكومي 

أما هذا اليوم التدريبي، فهو يتناول البعد الخاص من هذه العالقات والمرتبط بعالقات األفراد بعضهم ببعض، 
في التواصل وفي بناء الثقة وفي فهم والذي ينتج عن نظرتهم لبعض وتوقعاتهم وطريقة تعاملهم ومهاراتهم 

 بعضهم البعض وقدرتهم على حل النزاعات أو الخالفات التي قد تنشأ في العمل بشكل مرضي لجميع األطراف. 
 من األهداف األساسية لليوم والتي تخاطب الفرد وليست المنظومة ككل: -

 قطاعين الحكومي والمدني.االنتباه لبعض العوامل التي تؤثر على عالقات العمل ما بين ال) 1(
التدرب على بعض المهارات التي من شأنها بناء عالقات إيجابية تسهل من العمل ومن حل النزاعات التي ) 2(

 .، وعلى رأسها مهارات الحوارقد تنشأ ما بين األطراف المختلفة خالل العمل
 :توضيح منهجية العمل التفاعلية والقائمة على مشاركة الخبرات 

 أدوات تساعد على قراءة الواقع المعاش والخبرات الشخصية والعملية.تقديم  -
 .بشكل أفضل قعنا وفهمهاالمناقشة والحوار ومشاركة الخبرات يساعدنا على االنتباه لو -
 يساعد ذلك على التعرف على بدائل للنظر لهذا الواقع والتعامل معه، واالنتباه للمهارات الالزم تطويرها. -
 الة إلثراء المحتوى.علفأهمية المشاركة ا -
 دعوة للشعور بالمسئولية تجاه تعلم اليوم: اقدم ما استطيع، وأخذ ما يفيدني، وانتبه لكي ال أعيق تعلم اآلخرين. -

 .قراءة برنامج اليوم وأهم الموضوعات 
 ام مشاركات التذكير بميثاق العمل لو أن هناك ميثاق متفق عليه. وإال يتم توضيح أهم مبادئ العمل المشترك: احتر

نفعل ما نقول ونعبر عما نفكر "الحفاظ على الخصوصية، المساعدة في خلق جو آمن للجميع للمشاركة، اآلخرين، 
 ."فيه
 
 
 
 
 
  



 

 

  التعارف: ثانياً: 

  الهدف:

 .أن يتعرف المشاركون على الجوانب المميزة والفردية لكل منهم 

  دقيقة 45الوقت: 

  شريط الصق او طباشير - كرةاألدوات: 

  خطوات التنفيذ:

  ورمز: اسم األول: الجزء

 بالتعبير عن اسمه + ما يختاره كرمز انتخابي، على أن يكون هذا الرمز  يسردائرة ويبدأ الم يقف المشاركون في
عندما يكون الجميع قد عرف نفسه . يعرف نفسه، ويرميها لغيره إلخلثم يرمي الكرة لشخص آخر  يعبر عنه فعلياً. 

فيقوم بردها بالعكس، أي يعطيها آلخر شخص أعطى له الكرة ويعيد اسمه  يسرتعود الكرة للم الرمزوباالسم 
 أول شخص اختاره هو في بداية اللعبة.  يد رمزه، وهكذا حتى تعود الكرة له مرة أخرى منو

  لل.إلى الشعور بالمالبطء يجب االنتباه إلى سرعة اللعبة، فمع العدد الكبير والبطء في األداء، تؤدي 
 

  نفسك... عن لنا واحكي الخطتجاوز الثاني: الجزء
  

 جميع المشاركين الوقوف في  ويطلب منبالطباشير أو بالشريط الالصق لتقسيم القاعة إلى جزئين،  اً خطيرسم الُميسر
 .من القاعة ناحية واحدة

 الناحية األخرى من القاعة لو أن من المشاركين أن يمروا إلى يطلب  االسئلة التالية، وبعد كل سؤال يقرأ الُميسر
 السؤال ينطبق عليهم.

 هذا  توضيح كيف ينطبق عليهموالرد على السؤال  قاموا بتغيير أماكنهممن بعض المشاركين الذين  يطلب الُميسر
 ويقوم المسير بقراءة، ةكنهم األصليامالمشاركون أيرجع  بعد ذلك، إحساسهم تجاه هذا الوضع.السؤال وما هو 

 .عليهم التالي السؤال
 لترك وقت للرد ال داعي من القاعة، ف إلى الناحية األخرىجميع المشاركين خير من المفترض أن يحرك السؤال األ

 أن يدرك المشاركين أننا نشترك جميعاً كبشر فى وجود رؤية وحلم بداخل كل منا.الهدف هو على السؤال ألن 

  األسئلة:

 ؟لطيف / إيجابي / جميل منذ الصباح موقفدث له من ح  
 من منا هنا األخ أو األخت األكبر في األسرة؟  
 من شارك سابقاً في أعمال تطوعية؟  
 ؟نساهيلن من لديه مكان خاص جداً زاره مرة و  
 كتابة الشعر، كرة القدم، الطبخ، الخياطة...؟الخاصة؟ مث من لديه هواية أو مهارة :  
  ولمجتمعه؟من لديه حلم لنفسه 

 
 



 

a 

c b 

  

 النزاع: مثلثثالثاً: 

  :األهداف

  أن ينتبه المشارك لتأثير الموقف الداخلي (االتجاه) والسلوك في النزاع. ●
  أن يستخدم المشارك مثلث النزاع في تحليل أحد المواقف الخالفية من واقعه. ●

  
  دقيقة 60 الوقت:

  وأقالم سبورة (ماركرز).كراسي، بطاقات التعليمات، لوحات ورقية  5 المستخدمة:األدوات 

  خطوات التنفيذ:

 كراسي في وسط القاعة بشكل عشوائي، مع التأكد من وضع عالمة تميزهم عن باقي الكراسي، 5يضع الُميسر  ●
 كورقة ملونة أو الصق ملون.

 أفراد، بينما يقوم باقي المشاركين بدور المالحظة.  5مجموعات مكونة من  4يقسم الُميسر المشاركين إلى  ●
يوضح الُميسر أن على كل مجموعة القيام بمهمة معينة مكتوبة في بطاقة التعليمات، وأنه يجب استخدام الكراسي  ●

 الخمسة المميزة لتنفيذ المهمة.
ثم يعلن عن بدء  ثانية لقراءتها، 30بطاقة التعليمات، ثم يعطيهم  يوضح الُميسر أنه سوف يعطي كل مجموعة ●

 ،يافطةإعالء باعالن انتهاء وقت تنفيذ المهمة (مثال: رن الجرس، التصفيق، المهمة. يوضح أيضا كيف سيقوم 
 ...إلخ).

يطلب الُميسر من المجموعات الوقوف على بعد متساٍو من الكراسي. يوزع بطاقات التعليمات على كل مجموعة،  ●
 ثانية يعلن البدء.  30وبعد 

دقائق،  10إلى  7بعد كل يؤثر على سالمة المشاركين. يوقف الميسر اللعبة لو شعر فيها أنها قد أصبحت عنيفة بش ●
 يدعو الُميسر المجموعات للجلوس والمناقشة.

  
  المهام

  مهمتكم وضع الكراسي في شكل دائري".مهمة المجموعة األولى: "-
  مهمتكم نقل الكراسي إلى خارج هذه القاعة".مهمة المجموعة الثانية: "-
  الجلوس على الكراسي".مهمة المجموعة الثالثة: "مهمتكم -
  مهمتكم وضع الكراسي بحيث ال يواجه بعضها البعض".مهمة المجموعة الرابعة: "-
  

 غير متناقضة، على الرغم من أنها قد تبدو كذلك.: المهام للميسر ملحوظة
  

 استخالص المعلومات والمناقشة: ●
 بكم؟ كيف تشعرون؟المهمة الخاصة  يسأل الُميسر كل مجموعة: هل حققتم -
-  ً راً لنزاع، وأننا سوف نقوم بتحليل ما حدث مصغ يوضح أن ما حدث يعتبر نموذجا

 أثناء اللعبة إللقاء الضوء على آليات النزاع.
يوضح الُميسر أننا سوف نستخدم في عملية التحليل نموذج يسمي "مثلث النزاع"  -

 ."A B Cأو "مثلث الـ
 " يبدأ الُميسر بتحليل البعدBالنزاع، وهو بعد السلوكيات ( " منbehavior المختلفة التي (

حدثت أثناء اللعبة: "ما هي أنواع السلوك المختلفة التي شاهدناها في اللعبة؟ ما الذي قمت 
 به والذي قام به اآلخرون؟"

  في صمت، يسجل الردود على اللوحة: مثال: التسابق للحصول على الكراسي قبل اآلخرين، القوة، العنف، المشاهدة
  التراجع، التواصل...إلخ.



 

 

  : ملحوظة
على الرغم من توجيه سؤالك على مستوى السلوكيات، قد يجيب المشاركون على مستويات أخرى (األفكار، 

  األهداف...إلخ)، هنا يجب عليك إعادة توجيه الحوار بلطف نحو السلوكيات التي يمكن رؤيتها ومشاهدتها.
 المناقشة، فهم بالتأكيد لديهم رؤية أشمل لما حدث. من المهم إشراك المراقبين في - 

  
  ثم يقوم الُميسر بتحليل المواقف الداخلية أو االتجاهات (البعدA - attitude،(  في أذهان ً أي ما كان يحدث داخليا

 ومشاعر الالعبين. يسأل الُميسر المجموعة: 
 تشعر خالل اللعبة؟ كيف كنت  - 
 خرى؟ كيف كنت تنظر إليهم؟ماذا كنت تشعر تجاه المجموعات األ  - 
فيما كنت تفكر؟ ماذا كان هدفك؟ (مثال: اريد أن انتصر بأي شكل، أشعر بالغضب ألنهم أخذوا الكراسي،   - 

  لم أثق في اآلخرين، لم أكن مهتماً... إلخ).
   ثم يسأل الُميسر عن التناقض: (البعدC- contradiction  :( 

 ما هو هدف أو مهمة كل مجموعة؟  - 
 هل األهداف أو المهام متناقضة؟  - 
الفكرة األساسية وراء هذا التمرين تكمن في كون المهام متكاملة وليست متناقضة، مما يعني امكانية  - 

 تحقيقها جميعا في الوقت نفسه دون "اإلضرار" بالمجموعات األخرى.
  على أنه تناقض ألهداف المجموعات يوضح الُميسر أن هذه اللعبة هي نموذج لنزاع بمكوناته الثالثة: فيه ما يبدو

)،وكذلك فيه سلوكيات يمكن مالحظتها بسهولة A)، وفيه أيضا مواقف داخلية لالعبين (البعد  Cالمختلفة (البعد 
 ،C). يؤكد الُميسرعلى أن هذه هي مكونات النزاع الثالثة، أي أن النزاع ونتائجه ال تترتب فقط على البعد B(البعد 

ليس من المفترض أن يتسبب في النزاع، حيث   C). في هذه اللعبة: البعد A & Bدين اآلخرين ( بل أيضاً على البع
أن المهام لم تكن متعارضة. السبب الحقيقي لهذا النزاع والعائق الحقيقي لحله يكمن في مواقف وسلوكيات األطراف 

 وتحدياً اكبر لحل المشكلة).تناقضاً حقيقياً  Cالمتنازعة. (بالطبع، في صراعات أخرى قد يمثل للبعد 
 ) "يشرح الُميسر فكرة "النزاع الموازيmeta conflictفة: فإن هذا يخلق نزاعاً يعن ) ، فعندما تكون السلوكيات

جديداً يوازي بل ويعتلي النزاع األصلي. فالخالف األصلي يظل موجودا، ولكن يتم إهماله أو تناسيه في ظل النزاع 
النزاع الموازي" التركيز من القضية األساسية إلى الرغبات الجديدة التي يضفيها العنف الجديد الموازي. ويحول "

 إلى ديناميكية النزاع، كالرغبة في االنتقام، واستعادة الكرامة، واإلضرار باآلخر...إلخ.
 :تمرين تطبيقي 
ً في نزا -  من نزاعات العمل، ع يطلب الميسر من كل ثالثة مشاركين يجلسون بجانب بعضهم البعض التفكير سويا

وتحليله باستخدام مثلث النزاع. على المجموعة أن تحدد التناقض (ما هو أصل المشكلة)، مع تحديد االتجاهات 
  والسلوكيات السائدة وكيفية تأثيرها على النزاع. 

 دقائق لعمل المجموعات. 10 – 7يترك الميسر للمشاركين من  - 
 :تجميع نهائي 
 هل وجدتم أي صعوبة في تطبيق مثلث النزاع؟  - 
 هل تحب مجموعة أن تشاركنا بتحليل نزاعها؟ - 
 ماذا اكتشفت بصفة عامة عن النزاع من خالل هذا التمرين وما سبقه من لعبة الكراسي ومثلث النزاع؟ - 
  بالتأكيد على أهم األفكار الخاصة بالنزاع: الُميسريختم 
ً أو   -  ً أو النزاع ليس دائما إيجابيا ً في حد ذاته، ولكن طريقة تعاملنا معه هي التي تؤدي إلى كونه إما إيجابيا سلبيا

 سلبياً.
ً لحل النزاع، وفمن المهم أيضاً  -  النزاع متعدد األبعاد، ولذلك فإن االهتمام بالعمل على المتناقضات فقط ليس كافيا

 العمل على الحفاظ على مواقف وسلوكيات إيجابية.
إذا تعاملنا معه بشكل بناء  هو فرصةحتياجات غير ملباة ووضع غير مريح لألطراف. بالتالي النزاع يعبر عن ا - 

 لتحقيق وضع أفضل لجيمع األطراف.
  

 J. Galtung, Conflictالمرجع: مثلث النزاع: لعبة الكراسي (بتصرف) بناء السالم: دليل تدريبي، كاريتاس مصدر النشاط:

Transformation by Peaceful Means,  



 

  

 رابعاً: االتجاه الداخلي في النزاع 
  
  واقع أم تفسير؟ -1

  األهداف:
 .أن يدرك المشاركون الفرق بين الواقع والتفسير أو الحكم 
 .أن يكتسب المشاركون مهارة التعبير عما يرونه في صورة حقائق بدالً من أحكام أو تفسيرات  

  دقيقة  30الوقت : 

أو نسخ  -كملف على الكمبيوتر وداتا شو  صور لمشاهد تحتمل عدة تفسيراتكاركاتير أو األدوات المستخدمة: 
   ورقية من هذه الصور. 

  خطوات التنفيذ:

  يوضح الميسر اننا سنبدأ في تناول البعدA  .من النزاع أي االتجاهات والمواقف الداخلية 
 ة الكاريكاتورية المرفقة (قرص الشمس) بالداتا شو مع التأكد من إخفاء الجزء الرابع من بعرض صور يقوم الُميسر

 .)على المشاركيننسخ من الصور  تمريرالقصة. (يمكن في حالة عدم توفر داتا شو 
 القصة الكاريكاتورية. يستمع ألكثر من مشارك. صف"والمشاركين  أحد يطلب من " 
  :يظهر الميسر الجزء الرابع من القصة ويسأل 

o ماذا نالحظ؟ 
o ماذا يقول لنا هذا التمرين؟ 

  يكرر الميسر مع الصورة لكاريكاتورية األخرى أو مع صورة واقعية قابلة لتفسيرات عدة. يطلب من عدة مشاركين
 محاولة وصف الصورة.

 :مناقشة 
o  هل كل األوصاف التى طرحت تشبه بعضها البعض؟ لما ال؟ 
o هل تعتبر هذه العناصر بالفعل وصفاً للصورة أم تفسيراً لها؟ 
o الخلط بين الواقع والتفسير؟توضح  حياتكمهل لديكم أمثلة من  ما هو الفرق بين الواقع والتفسير؟ 
o  لتمييز بين الواقع والتفسير؟العملية ل هميةاألما هى 

  الميسر من خالل المناقشة على األفكار الرئيسية التالية:يؤكد  
إن التمييز بين الواقع والتفسير أمراً هاماً ليس فقط أثناء تواصلنا مع اآلخرين و لكن ألنفسنا أيضاً. فالتفسيرات قد  -

تكون صحيحة أو خاطئة، فهى أمر نسبي وغير موضوعي، والوعي بهذا يساعدنا على تجنب اإلنسياق وراء 
  ألحكام المتسرعة أو اتخاذ قرارت غير سليمة.ا

الحقائق هى ما نراه بأعيننا، و يصعب ألحد أن يراها بشكل مختلف، بينما التفسير هو عملية عقلية، فالعقل يقارن  -
بين ما تراه العين و بين المعلومات السابقة المخزنة بداخله حتى يعطي معنى لما رأته العين. ولذلك فالتفسير هو 

 ورة غير موضوعي.بالضر
 إن عقولنا في حالة بحث دائم عن معاٍن وعليه، فإن هذا الميل إلى التفسير هو نشاط عقلي طبيعي. -
في بعض األحيان نضيف افتراضاتنا الشخصية على ما لدينا من حقائق جزئية في محاولة لتكوين صورة كاملة،  -

حيحة، وقد يؤدي ذلك إلى فهم مغلوط وغير ونلجأ في ذلك لصورنا الذهنية التي قد تكون صحيحة أو غير ص
  حقيقي للمواقف، مما قد يشكل خطورة وخاصة في حالة النزاع. 

إن اإلتفاق على الحقائق أسهل بكثير من اإلتفاق على التفسيرات أو األحكام، ولذا فى موقف النزاع، يفضل  -
ً من وصف األحداث من منطلق الحقائق وتجنب التفسيرات قدر المستطاع. فهذا ي سهل من بدء النقاش انطالقا

 أرضية مشتركة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  نظرتنا لآلخر وتأثيرها على النزاع  -2
  

  األهداف:
 ها على وتأثير عن اآلخر لمجتمع المدنيصور الذهنية التي يحملها كل من القطاع الحكومي والأن ينتبه المشارك ل

  .  االعالقات بينهم
  

  دقيقة 60 الوقت:
  

  نسخ من أسئلة المناقشة في المجموعات 4– ألواح ورقية وأقالم سبورة (ماركرز) األدوات المستخدمة:
  

  خطوات التنفيذ:
  

 ان بعنوان تان بعنوان "المجتمع المدني" واثنت، اثنتحضير: تعليق اربع لوحات ورقة في أماكن متفرقة من القاعةال
 األقالم بالقرب من اللوحات.بالحكومة"، ووضع بعض  العاملين"

 :يبدأ الميسر بتقديم فكرة "الصور الذهنية" ويسأل 
 ما هي الصور الذهنية؟  - 
يوضح المدرب أن الصور الذهنية هي الصور التي نحملها عن اآلخرين، والتي تحمل رؤيتنا لهم وما نتوقعه  - 

 إلخ.  منهم من صفات ومميزات وعيوب وطريقة للتصرف وما نفترضه من قيم لديهم 
يمكن ان يقدم الميسر مثاالً: ما هي الصور الذهنية لدينا عن المراهقين؟ (مثالً: متقلبي المزاج، متمردين، مهملين،  - 

 حالمين، صعب التعامل معهم...)
 ى كل يدعو المشاركين إلى التجول في القاعة ما بين اللوحات الورقية. علفهوم، مبعد تأكد الميسر من فهم الجميع لل

فيسجل على لوحة "المجتمع : أن يسجل على اللوحات الصور الذهنية التي تحملها كل مجموعة عن اآلخرىمنهم 
العكس، يسجلون في لوحة "العاملين ا الموظفون عن المجتمع المدني، والمدني" كل الصور الذهنية التي يحمله

 بالحكومة" الصور التي يحملها المجتمع المدني عن العاملين بالحكومة. 
  إال أنه في األغلب لدى الحاضرين لمجتمع المدني كمشاركين في التدريب، ل نممثليمع عدم وجود يوضح الميسر أن

 فيمكنهم تسجيل ما يعرفونه.  تصور عن رؤية اآلخرين لهم، 
  دقائق لتسجيل األفكار على اللوحات. 7 – 5يترك الميسر من 
  ب كاآلتي:ويوضح لهم المطلو مجموعات، 4يقسم المشاركين إلى  

 اختيار تختار كل مجموعة ميسر للحوار يتأكد من توزيع الكلمة بالتساوي ما بين أعضاء المجموعة، كما يمكن  - 
 سكرتيراً يسجل أهم األفكار.

 .لوحة من اللوحات المعلقة مجموعة على كل الميسر يوزع - 
 األسئلة معهم للتأكد من وضوحها.يوزع الميسر على كل مجموعة بطاقة "أسئلة المناقشة" في المجموعة، ويقرأ  - 
 دقيقة لعمل المجموعات. 20الميسر  يترك - 

  
  بطاقات أسئلة المجموعات

 
ما هو النموذج الذي تعززه تلك الصور الذهنية عن العاملين بالحكومة أو المجتمع المدني؟ (على حسب اللوحة  -1

 التي مع المجموعة)
 نعرف اشخاصاً يخالفون هذا النموذج؟ هل  -2
 هذه الصور الذهنية على عالقات القطاع الحكومي بالمجتمع المدني؟ كيف تؤثر -3

  
  يسأل الميسر:: مناقشةواستخالص األفكار 

 كيف تتكون هذه الصور الذهنية لدينا؟وما هي النماذج التي تعززها الصور الذهنية في كل مجموعة؟  - 
 هل وجدتم أشخاصاً يخالفون هذا النموذج؟ - 
  ين بعضهما ببعض؟وكيف تؤثر على عالقة القطاعَ  - 



 

  ماذا نستخلص من هذا التمرين؟ - 
 :يؤكد الميسر من خالل المناقشة على أهم األفكار  

 وتوقعات بناًء على صور ذهنية.ننظر لآلخر ونضف له صفات وخصائص  -
ً من خالل  - ن المجتمع وصور نمطية نأخذها م رسائلتتكون الصور الذهنية من خالل خبرات شخصية، وأيضا

لذا ، لنختار منها ما يناسب خبرتناهذه الصور  نتفاعل مع اننولك. التربية واإلعالم الى رأسهع، بطرق مختلفة
 بعض األشخاص في حين يختلف معها آخرون... تكون سائدة بين قد أنها ف

نا: في أحياناً ال نكون قد تفاعلنا مع الصور الذهنية التي ينقلها مجتمعنا وال نكون قيمناها نقدياً واخترنا ما يناسب -
انطباعاتنا األولى عن اآلخرين هي التي تحكم عالقاتنا بهم، وتجد البعض يتمسكون بهذه هذه الحالة فإن 

 . ومع الخبرة الشخصية حتى لو فيها تناقض مع الواقعاالنطباعات 
طبق وين ة وسيادة سوء الظن بين األطراف.يصعب جدا بناء عالقات إيجابية وبناءة ومثمرة في ظل انعدام الثق -

حتى التعامالت اليومية ذلك على أي نوع من أنواع العالقات سواء عالقات العمل أو العالقات الشخصية أو 
 فانعدام الثقة يصعب من العمل المشترك. البسيطة:

 
 :في الختام، يربط الميسر ما بين فكرة الصور الذهنية ومثلث النزاع 

في طريقة تعاملنا معه، وكذلك تؤثر صورته الذهنية عننا في أن صورتنا الذهنية عن اآلخر لها تأثير كبير جدا  -
طريقة تعامله معنا: فإن صورتنا عن اآلخر من أهم ما يؤثر في "االتجاه الداخلي" في مثلث النزاع. لذا فمن المهم 

هنية كونها صورة حقيقة تعكس الواقع أم صورة ذننتبه إلى فسنا وعن اآلخر، ونجداً أن ننتبه لهذه الصورة عن أ
 نمطية لها شعبية ولكن تخالف الواقع.

عندما تكون العالقات مشدودة فهم ما يؤثر في موقفنا تجاه اآلخر صورتنا عنه كـ "شريك" أو "خصم". أمن  -
ً فنعتبره وباألخص في حالة  النزاع عادة ما ننظر إلى الطرف اآلخر على أنه "خصم"، وإذا كان النزاع عميقا

 "عدواً". 
) التعامل مع الطرف اآلخر win/winيتطلب العمل على إيجاد حلوٍل مرضية للطرفين (حلول رابح/رابح،  -

باعتباره "شريك"... فالطرفان شركاء في عملية إيجاد الحل للمشكلة التي يواجهونها. وال يكون ذلك ممكناً إذا كنا 
 ذهنية ونمطية سلبية عن اآلخر.  اً نحمل صور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   :الداخلي في النزاع االتجاهتجميع عن  -3
  

  األهداف:
 حل النزاع بإيجابية.بناء العالقات و أن ينتبه المشاركون لالتجاهات والسلوكيات التي تدعم  

  
  دقيقة 15الوقت: 

  
  لوحات ورقية وأقالم سبورة (ماركرز) األدوات المستخدمة:

  
  خطوات التنفيذ:

 
  وهما "التمييز بين الواقع باستنتاج مفتاحين أساسين من مفاتيح " االتجاه" في مثلث النزاعقمنا يوضح الُميسر أننا ،

ً أن التمرين السابق قد اظهر ما قد يشوب بعض العالقات . والتفسير" و"االنتباه للصور الذهنية" يوضح أيضا
لتفكير في مكون "االتجاهات" ستكمل انسوف المدنية من عدم ثقة أو سوء ظن أو عدم تفاهم. وعليه  –الحكومية 

بناء عالقات إيجابية وبناء الثقة من أجل تسهيل حل ما يظهر من نزاعات  تدعموالمفاتيح اآلخرى التي من شأنها أن 
 أو خالفات بين الطرفين.  

 نزاع يطلب من المشاركين التفكير في موقف يقترح الميسر االنطالق في التفكير من الخبرة الشخصية والواقعية، ف
 يكون قد انتهى بنتائج إيجابية لجميع األطراف.  حقيقي من حياتهم،

 :يعطيهم الُميسر دقيقة للتفكير، ثم يسأل 
حل النزاع بناء عالقات إيجابية و والمواقف الداخلية التي تعزز من من تجاربك الشخصية، ما هي االتجاهات -

 بشكل إيجابي وبنّاء؟
 مدنية إيجابية؟ –يح / االقتراحات على بناء وتعزيز عالقات حكومية هل يمكن أن تنطبق أي من هذا المفات -

 يد على الرسائل الرئيسية التالية: أهم األفكار على اللوحة، مع مناقشتها للتأك يسجل الُميسر 
 المواقف الداخلية تولد السلوكيات الخارجية. -
 من ضمن المواقف الداخلية واالتجاهات اإليجابية في النزاع: -

o  الحل السلمي مرضية للطرفين هو الشرط األساسي لنجاح عمليةبطريقة سلمية و في حل النزاعالرغبة 
للنزاع. عندما نشعر بهذه الرغبة بداخلنا، فإننا نحاول فعلياً حل النزاع مع الطرف اآلخر بدالً من الدخول 

 في شجار معه.
o صل لحلول تضمن منفعة الطرفين.يساعد أيضا على نجاح الحل السلمي اإليمان الداخلي بإمكانية التو 
o عنصر جوهري (تذكير بلعبة الكراسي). التحلي باتجاه أو موقف داخلي تعاوني هو 
o  تمثل رؤيتنا للطرف اآلخر أيضاً عنصراً جوهرياً. ففي النزاع عادة ما ننظر إلى الطرف اآلخر على أنه

ى إيجاد حلوٍل مرضية للطرفين (حلول "خصم"، وإذا كان النزاع عميقاً فنعتبره "عدواً". يتطلب العمل عل
) التعامل مع الطرف اآلخر باعتباره "شريك"...فالطرفان شركاء في عملية إيجاد win/winرابح/رابح، 

 الحل للمشكلة التي يواجهونها. 
o  التركيز على الموضوع: فمن المهم أن يبقى تركيزنا على موضوع النزاع نفسه بدالً من التركيز على

 آلخر. يجب مهاجمة المشكلة ال الشخص.شخص الطرف ا
o  استجابة أم رد فعل؟ فمن المثير لالنتباه مالحظة الفرق بين طريقيتين التعامل مع النزاع: رد الفعل

واالستجابة. فـ "رد الفعل"  يعني أن يتبنى الشخص سلوكيات اوتوماتيكية، تعلمها في فترة الطفولة دون 
ى التحكم في هذه السلوكيات. على العكس، فـ"االستجابة" غير اختيار واعي ودون اكتساب القدرة عل

عفوية، هي تشير إلى كون الشخص يأخذ وقته لالستماع والتفكير ومن ثم الختيار طريقة مناسبة للتعامل 



 

مع الموقف. يمكن للُميسر أن يطلب من المشاركين التفكير في موقف نزاع حدث لهم مؤخراً: هل يعتبر 
 موقف رد فعل أم استجابة؟ تعاملك مع هذا ال

o "في مقابل اتجاه "االنفتاح".  أو "الحل األمثل" هناك اتجاهين آخرين واردين في النزاع: اتجاه "المثالية
عن الطريقة التي يجب أن  فاألشخاص الذين يتبنون اتجاه "الحل األمثل" يكون لديهم فكرة مسبقة وواضحة

ويشعرون باالحباط اذا سارت األمور في طريق مغاير. فهم  تسير بها األمور، ويصرون على هذه الفكرة،
". على العكس، فاألشخاص ذوي االتجاه االنفتاحي األمور يجب أن يتم حلها بهذه الطريقةيعتقدون أن "

واألسلوب االستكشافي في الحياة يميلون إلى قبول الظروف كما هي ولديهم القدرة على التعامل معها، بدءاً 
تكشاف الحلول الممكنة. فهم ال يمتلكون حالً مثالياً مسبقاً. في هذا االتجاه القدرة على رؤية بالرغبة في اس

 الفرصة التي يقدمها النزاع، والمرونة الكافية للبحث عن حلول مبتكرة.
o  ،جوهرياً. فالتعاطف هو القدرة على أن تضع نفسك مكان الطرف اآلخر ً ً داخليا التعاطف أيضاً يُعد موقفا

وضعه. وال يتضمن ذلك بالضرورة القبول أو الموافقة على موقف الطرف اآلخر، ولكنها قدرة على  وتفهم
 رؤية ما يحتاجه اآلخر، ومعرفة كيف يفكر، وكيف يشعر وماذا يفعل، واحترام كل ذلك.

o  الثقة هي عنصر أساسي آخر من موقفنا تجاه اآلخر. وبناء الثقة يحتاج إلى وقت، ويتطلب مجهودات من
الطرفين. ولذلك فإن الوعي بأهمية الثقة في حاالت النزاع، وبالفرص التي يمكن استغاللها لبناء هذه الثقة 

 يعتبر مفتاحاً إيجابياً لحل النزاعات في المستقبل.
o  االحترام أيضاً يعتبر عنصراً أساسياً في التعاون مع الطرف اآلخر إليجاد حلول، فمن العسير جدا الدخول

 طرف ال نكن له االحترام. كما أن عدم االحترام في حد ذاته يُعد مصدراً للنزاع.في حوار مع 
o النزاع فرصة فإذا كنا نرى  هاما في مواقفنا الداخلية تجاهه، وأخيرا تمثل رؤيتنا للنزاع في حد ذاته عامال

ويتم ي فإن هذا ينعكس بشكل إيجاب، إذا تعاملنا معه بشكل بناء لتحقيق وضع أفضل لجيمع األطراف
 .أو تحاول إخفاؤه النزاع إيجابية ال تهرب من ةقف داخليامو ترجمته في

إن تحسين الموقف الداخلي واالتجاه لدي الشخص يحتاج إلى وعي عميق بما يدور بداخله ويتطلب العمل على  -
النقاط التي تتطلب منا الذات. فمن المهم مراقبة مواقفنا الداخلية في حالة النزاع، بهدف تحديد نقاط القوة لدينا،  و

 مجهوداً اكبر للعمل على تغييرها.
  

  مصدر النشاط: مصريتي
 

  .J.Galtung, Conflict Transformation by Peaceful Means, the Transcend Methodالمراجع: 
Creative Response Module, in the Conflict Resolution Trainer’s Manual, The Conflict Resolution Network, 

Australia;   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 اً: الحوار:سخام

  أهداف التعلم:
  ّاء.أن ينتبه المشاركون لمهارات التواصل الالزمة إلقامة حوار بن  
 .أن يختبر المشاركون التعبير الالعنفي واإلصغاء الفعال في الحوار 
 أثناء الحوار. أن يدرك المشاركون أهمية محاولة فهم اآلخر 

  
  دقيقة 90   الوقت: 
 

جمل للحوار مكتوبة على لوحة بخط كبير (مع إخفائها لتظهر واحدة تلو  4 –حبل طوله حوالي متر  األدوات المستخدمة:
  عالمة "ستوب/قف" أو جرس صغير. -بطاقة "أوافق" وبطاقة "ال أوافق" يتم تعليقهما على حائطين متقابلين –األخرى) 

   الجمل المقترحة: 

 مناصب القيادية.تصلح المرأة لل -

 اعتماد الجمعيات األهلية على المنح األجنبية يهدد المصلحة الوطنية.  -

 .من حب األباء التدخل في القرارات المصيرية ألبنائهم -

  .من حق الدولة فرض الرقابة على اإلعالم -

 ) التعاطف(جملة  غير عادلة.و كانت يجب احترام القانون واللوائح ول -
 

  خطوات التنفيذ: 
  التقديم: 

  ."يوضح الميسر أن بعد تناول جانب "االتجاهات" في مثلث النزاع، سوف ننتقل اآلن لجانب "السلوك 
  يوضح الميسر أن السلوكيات متعددة جداً في النزاع، وقد رأينا بعضها في لعبة الكراسي. من أهم السلوكيات اإلجابية

في النزاع هو محاولة "التواصل" مع األطراف المختلفة، وال يكون التواصل سهالً في مواقف النزاع حيث تشتعل 
فإن القدرة على التواصل في هذه الظروف من أهم مهارات حل المشاعر السلبية وقد يسود مناخ من عدم الثقة. لذا، 

ً على المشاركة في الحوار بشكل بناء يساعد على  النزاع، ويتتضمن ذلك القدرة على التواصل الفردي، وأيضا
 الوصول لحلول. 

 .يوضح الميسر أن التمارين التالية تتناول مهارات التواصل بشكل عام والحوار بشكل خاص 
  ول: التعبير واإلصغاء:الجزء األ

 وليس في إطار فردي. .يشرح الُميسر أننا اآلن بصدد التركيز على التواصل، ولكن فى إطار مجموعة 
  يقوم بوضع بطاقة "أوافق" فى أحد جوانب القاعة وبطاقة "الأوافق" فى الجانب اآلخر. ثم يطلب من المشاركين

 الوقوف في منتصف القاعة.
 لة مطروحة للحوار، وسيكون على المشاركين الوقوف إلى جانب "أوافق" أو "ال أوفق" انه سيقوم بعرض جم يوضح

على حسب موقفهم من الجملة، ويمكن اتخاذ مواقع مختلفة في المساحة بين الموقفين تعبر عن مدى اتفاقهم أو 
م أثناء النشاط عند يوضح الُميسر أن بإمكانهم التحرك بحرية في المساحة وتغيير موقفهو اختالفهم مع الجملة.

 االستماع للحجج المختلفة.
 المشاركين بعالمة "ستوب/قف" (أو الجرس) وأن إظهار العالمة (أو طرق الجرس) يعني أن  يقوم الُميسر بتعريف

 عليهم التوقف عن الحوار.
 الجملة.العبارة األولى ويطلب من المشاركين اتخاذ مواقعهم منها، ثم يفتح الحوار حول موضوع  يبدأ بعرض 
  ينسحب الُميسر من إدارة الحوار، ويترك المجموعة تتعامل مع تجربة الحوار حتى ولو كان غير منظم بالمرة، وإذا

 يقوم بتوضيح بشكل مباشر أنه ال يدير الحوار. - مثل أن يطلب أحد المشاركين من الُميسر التدخل–لزم األمر 
  وكيف يسير النقاش. يراقب الُميسر كيف تتفاعل المجموعة وتنظم نفسها 



 

 
 ) في حالة أن الحوار غير منظم تماماً:1(

 الحوار باستخدام عالمة "ستوب/قف" ويبدأ مع المشاركين في تحليل العملية الحوارية.  يقوم الُميسر بوقف 
  :(مع التسجيل علي اللوحة) يناقش الُميسر األسئلة التالية 
 تشعر اآلن؟  كيف -
 كيف نقيم تجربة الحوار هذه؟ -
 ما هو اإليجابي في تلك التجربة؟ -
 كيف يمكننا تحسينه؟ما الذي عرقل الحوار و -

  يدعو الُميسر المشاركين الستكمال الحوار علي نفس الجملة أو بجملة جديدة، مع محاولة تحسين طريقة المناقشة هذه
 المرة.

 .يتأكد الُميسر من سير الحوار بشكل الئق ليستكمل النشاط كما هو موضح أدناه 
 
 ) إذا كانت المجموعة منظمة والحوار يسير بشكل جيد: 2(

 :ينتبه الُميسر لكيفية تعبير المشاركين عن أنفسهم، ويتدخل حين تظهر فرصاً لتحسين طريقة التعبير. مثال 
 استخدام لغة جسد عدائية. -
 رسائل هجومية وإتهامات للطرف اآلخر أو نبرة صوت عدائية. -
 تعميم. -

 يالذى  فريطلب الُميسر من الط ً ً  ستخدم أسلوبا  فى التعبير أن يحاول إعادة صياغة كالمه بطريقة غير عنفية.  عدوانيا
 على ما يقوله؟ ييالحظ المسير عملية اإلصغاء: هل يستمع كل طرف للطرف اآلخر ويبن 
 كاآلتي: الحبل أداة باستخدام يقوم، لآلخر أحدهم يصغي وال يتجادالن الحظ الُميسر شخصان إذا 

يطلب من كليهما أن يمسكا بطرفي الحبل، كالً من طرف، ويطلب من أحدهما أن يعيد شرح وجهة نظره  -
وعلى اآلخر أن يستمع إليه جيداً حتي ينتهي من كالمه ثم يعيد عليه مافهمه (ويعكس)، ال يترك الطرف 

 األول الحبل إال حينما يشعر أن اآلخر قد وصل إلي المعني المقصود. 
 عملية مع الطرف اآلخر.يكرر نفس ال -
يدعو الُميسر الطرفين لمحاولة فهم الرسالة التي تصله بشكل أعمق: ما الذي يشعر به المتكلم؟ ما القيمة  -

 التي تحركه؟ 
 .يمكن تكرار العملية نفسها مع جمل مختلفة 

 
 :استخالص المعلومات مع تسجيل األفكار المهمة على اللوحة 

 كيف تشعر في نهاية الحوار؟   -
 يف نقيم تجربة الحوار هذه؟ك -
 ما هو اإليجابي في هذا التواصل؟ -
 كيف يمكن تحسينه؟ -

  
  الجزء الثاني: وضع الذات مكان اآلخر:

  
  يعرض الُميسر الجملة األخيرة، وهذه المرة يطلب من المشاركين أن يتخذوا موقفاً صريحاً من الجملة إما "أوافق" أو

 المنتصف.ال "اوافق"، ال مجال للوقوف في 
  عندما يستقر الجميع، يطلب من المشاركين أن يخطوا خطوات في صمت في اتجاه الرأي المعاكس حتي يضعوا

 ً  في  مكان أصحاب هذا الرأي، وبذلك يتبادل الطرفان األماكن.  أنفسهم حرفيا
 ي هذا الجانب وبعد أن يستقروا في مكانهم الجديد، يدعو الُميسر كل مشارك أن يحاول تبني رأي الواقف عل

(المعاكس لرأيه األصلي)، وأن يحاول أن يتقمص هذا الموقف والتفكير في األسباب والقيم التي تحرك وجهة النظر 
 التي أصبح يضع نفسه مكانها. 

 في صمت، يطلب الُميسر من أحد الجانبين المشاركة، علي أن يعبر المشارك عن نفسه بصيغة "أنا  بعد دقيقة للتفكير
 الموقف ألن" وليس "هم يتخذون هذا الموقف"...أتخذ هذا 



 

  (الذين يتخذون هذا الموقف في الحقيقة) يُفتح المجال لعدة مشاركات من هذا الجانب، ثم يُسأل من في الجانب اآلخر
 إذا كانت المشاركات قد عبرت بالكامل عن وجهة نظرهم.

 .يتم تكرار نفس العملية مع الجانب المعاكس 
 شاركين من كل جانب: ما هي في اعتقادنا القيم التي تحرك أصحاب الرأي المعاكس آلرائنا؟ يسأل الُميسر الم 

 
 :استخالص األفكار و المناقشة 

 هل كان من السهل أن نضع أنفسنا مكان اآلخر أم كان هناك صعوبة في ذلك؟ -
  في رأيك، ما هي أهمية أن نستطيع وضع أنفسنا مكان اآلخرين؟  -

  الُميسر بسؤال ربط بالحياة: نأخذ لحظة ليفكر كل شخص في حياته الشخصية اآلن: "من هو في النهاية، يختم
 الشخص الذي احتاج أن اضع نفسي مكانه وأتفهمه؟" (يمكن االستماع سريعاً لمشاركتين أو ثالثة).

  
  اء:الجزء الثالث: الحوار البنّ 

 
 أحدهما يحمل عالمة (+) واآلخر يحمل عالمة (يكتب الُميسر كلمة "الحوارالبناء" على لوحة ثم يرسم عمودين ، -.( 
  :يسأل األسئلة التالية ويسجل اإلجابات على اللوحة 

اء؟ (و يتم اء؟ ما هى خصائص الحوار البنّ بناًء على التجربة السابقة، ما الذى ساهم فى كون الحوار بنّ  -
 تسجيل المشاركات فى خانة اإليجابيات).

 تسجيل المشاركات فى خانة السلبيات). ما الذى أعاق الحوار؟ (و يتم -
  :يميز الميسر ما بين الحوار وما بين المناظرة والجدال 

  : الحوار -
إلى  يسعى المشاركون من خاللههو نوع من التبادل بين أشخاص مختلفون في المعتقدات والرؤى والخبرات، 

  .تطوير فهم مشترك أو إيجاد حلول مشتركة أو تعميق فهمهم لألمور
  : المناظرة -

هى نوع من المنافسة يسعى المشاركون فيها إلى إثبات صحة وجهة نظرهم أو إثبات أن اآلخرين على خطأ. قد 
قدر ماهو بهدف تحضير وتكوين  يستمع األطراف المشاركون لبعضهم البعض، إال أن هذا ال يكون بهدف الفهم

  الحجج المناقضة.
   الجدال: -

أشخاص ذوى معتقدات ورؤى وخبرات مختلفة، يحاول فيها كل طرف إثبات صحة وجهة هو نوع من المنافسة بين 
  ما يكون هناك إصغاء، بل تكون المناقشة فوضوية وغير منظمة. نظره أو إثبات أن اآلخرين على خطأ. ونادراً 

  اءالحوار البنّ 
  السلوكيات والمواقف اإليجابية  السلوكيات و المواقف السلبية

 فهم مشترك تشاركى: العمل سوياً نحو إثبات أن اآلخر على خطأ: تعارضي
  الهدف: إيجاد أرضية مشتركة  تجميع نقاط –الهدف: المكسب 

 توسع من وجهة نظر األطراف المشاركة تُرسخ وجهة النظر الحالية 
 ينتج عنها تعمق أكبر فى األفكار   ينتج عنها انتقاد ألفكار اآلخرين

 تخلق موقف داخلى متفتح  منغلقتخلق موقف داخلى 
 تتضمن البحث عن إتفاق  ختالفاتتضمن البحث عن 

 تتضمن البحث فى نقاط القوة عند األخرين  تتضمن البحث فى مساوىء اآلخرين
 تتضمن اإلهتمام باآلخرين  ال تركز على المشاعر

هناك إجابة واحدة  - تفترض الوصول إلى نتيجة 
  صحيحة

متعددة اإلمكانات، االحتماالت مفتوحة، ال توجد  
 إجابة واحدة صحيحة

  : بتصرف من "دليل الحوار"، إصدار سفراء الحوارمصدر النشاط
 Fostering Dialogue across Divides: A Nuts and Bolts Guide from the Public Conversations Project المرجع:

by Maggie Herzig and Laura Chasin.  



 

  

 اً: النهج والنتائجسساد

  
  :التعلم أهداف
 ركون إلى إمكانية تبني منهجيات مختلفة في التعامل مع النزاع، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج سلبية أو المشا أن ينتبه

 إيجابية.
  .أن يدرك المشاركون أن نتائج النزاع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهج المتبع في التعامل معه 

 
  دقيقة 30 الوقت:

  قالب شيكوالتة واحد. –لوحات ورقية، أقالم سبورة  األدوات المستخدمة:

  خطوات التنفيذ:

  ،يبدأ الُميسر بتقديم النشاط: يذكر المشاركين بما تم مناقشته من كون النزاع في حد ذاته ال يعتبر إيجابيا والسلبيا
  ب الموقف. ولكنما هي النتائج الممكنة ألي نزاع؟وإنما نتائجه هي التي قد تكون إيجابية أو سلبية بحس

 :يضع الُميسر قالب الشيكوالتة في مكان في وسط القاعة، ويسأل المشاركين  
  قالب شيكوالتة واحد، والعديد من األشخاص في القاعة، ماذا يمكن أن يحدث؟ - 
  يرسم الُميسر محوري الشكل التوضيحي (النهج/ النتائج) على لوحة ورقية. - 
ن المشاركين القيام بعصف ذهني حول األفعال والحلول الممكنة إلشكالية الشيكوالتة، ويكتب ما يقولونه على يطلب م - 

  اللوحة في الركن المناسب في الشكل التوضيحي.
يتأكد الُميسر من كتابة كالً من األفعال والنتائج. مثال: الفعل: احدهم يسرع ليختطف الشيكوالتة، والنتيجة: أن يأكلها  - 

  وحده، الفعل: أن نتصارع عليها، النتيجة: الفائز يأخذها كلها وحده، ...إلخ. 
  لخمس الممكنة.يشجع الُميسر على استخراج المزيد من األفكار حتي يتم تغطية نتائج النزاع ا - 
 .يشرح الُميسر الشكل التوضيحي ومفهوم النهج والنتائج باستخدام أمثلة بسيطة ويناقشها مع المشاركين 

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  األفكار الرئيسية:

الظرافة

الخروف
 الفراشة

 األسد

 التنازل أو التكيف

(+)الهدف

(+) العالقة  

 التنافس   التعاون

أو التفادي  االنسحاب  

 التسوية

 رابح / خاسر

 رابح / خاسر
خاسر -خاسر   

 رابح / رابح ، حل النزاع أو التسامي

)-( العالقة  

)-(الهدف



 

  يمثل المحور األفقي "س" أهمية العالقة مع الطرف اآلخر من النزاع، في حين يمثل المحور الرأسي "ص" أهمية
المرتبطة بهذا النزاع. (في الرسم التوضيحي: يشير الخط األسود العادي الختيارات النهج التي يمكن األهداف 

 النتائج الممكنة لكال الطرفين).  األزرق المائل إلى اتباعها في أي نزاع، في حين يشير الخط
 هدف بالنسبة له (محور ص)، يختار الشخص الموقف الذي يتبناه في أي نزاع بالنظر إلى عاملين اساسيين: أهمية ال

وأهمية عالقته مع الطرف اآلخر (محور س). كلما زادت أهمية الهدف، كلما زاد الوقت والمجهود الذي يبذله 
. والعكس صحيح، فإن لم يكن الهدف مهماً، ال لتعاونأو با منافسةالشخص لتحقيق هذا الهدف، سواء كان ذلك بال

. فإذا كانت العالقة مع الطرف اآلخر مهمة، فإن الشخص االنسحاباو  التنازليبذل الشخص أي مجهود ويفضل 
يكون أكثر رغبة في التعاون أو حتى مستعد للتنازل حتى ال يخسر العالقة. إذا لم يكن ال الهدف وال العالقة مع 

جهة الطرف اآلخر ذات أهمية، لن يبذل الشخص أي مجهود في حل النزاع، وفي األغلب ينسحب، أو يتفادى موا
 تعني أن كل طرٍف يحصل على بعض المكاسب، وبعض الخسائر في الوقت نفسه. التسويةالنزاع. 

  هذه هي أنماط النهج الخمس الرئيسية، ولكن يندرج تحت كل منها عدة احتماالت. مثال: التنافس يؤدي إلى أن يربح
الحرب، القهر، القوة المادية، ذكاء طرف على حساب خسارة الطرف اآلخر، وقد يكون ذلك بالقوة (العنف البدني، 

أو سرعة أكبر أو أي صفة أخرى يتميز بها طرف عن اآلخر) وقد يكون أيضاً بالحكم القضائي، كأن ينتصر طرف 
التكيف او  على اآلخر بقوة القانون. كذلك االنسحاب قد يكون من خالل تجاهل النزاع أو إنكاره، أو التهرب منه.

 كما قد يكون نتيجة لخوف أو ضعف. لعالقة صداقة وودالتنازل قد يكون نتيجة 
  من المهم جدا أن ندرك حقيقة أن النتائج ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهج المتبع. فالطريقة التي يختار الشخص التعامل بها

 مع النزاع تؤثر مباشرة على نوعية النتيجة:

  أو التكيف.التنازل يؤدي إلى حالة رابح/خاسر. كذلك كنهج، فالتنافس  -
  هو نهج يؤدي إلى نتيجة خاسر/خاسر. تجنب النزاع او االنسحاب -
(أي أن يكون لكل طرف هدف ويحاول تحقيق أكبر قدر منه) هي العملية التي تؤدي إلى الحل الوسط أو  التفاوض -

  التسوية: نص رابح / نص خاسر.
 الة أفضل.من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز النزاع إلى حالتعاون والحوار فقط نهج  -

  الفرق بين التفاوض والحوار: في التفاوض يعرف كل طرف مسبقاً ما يريد تحقيقه ويدخل في مناقشة مع اآلخر من
ً أجل الدفاع عن مصالحه، ولتحقيق أكبر قدر ممكن من أهدافه.  ً مختلفا ً داخليا : في الحوار الحوار يتطلب اتجاها

شركاء في إيجاد حل للنزاع،  لتحقيق منافع الطرفين معاً، إنهما ينصت كل طرف لآلخر جيداً ويبحثا سوياً عن طرق
 ال خصوم يسعى كل منهم ألخذ أكبر قدر ممكن من المكاسب. 

 للتعامل مع النزاع أكثر من كونه حالً. ففي بعض  من المهم تذكر أن "رابح/رابح" أو التعاون يعتبر طريقة أو نهج
ح، حيث أن األهداف تبدو متناقضة. ولكن اختيار التعامل بنهج التعاون األحيان يبدو استحالة تحقيق وضع رابح/راب

وهدف الوصول إلى نتيجة رابح/رابح تفتح المجال للكثير من االبتكار واإلبداع مما يزيد من احتماالت إيجاد حلول 
 مرضية.

  ً موحداً هو دائما األفضل، بل  يختار أطراف النزاع النهج األفضل بناًء على ثنائية الهدف والعالقة. فليس هناك نهجا
 أن هناك نهجاً مناسباً لكل موقف نزاع. 

 ليس فقط على المدى القصير، بل وأيضا على المدى البعيد. ففي جميع الحاالت  يجب تقييم نتيجة النزاع أو ثماره
يكون هناك وهو غير راضي عن النتيجة،  المشكلة من جذورها، ويخرج أحد األطراف من النزاع عندما ال يتم حل

خطر ظهور المشكلة مرة أخرى في وقت الحق. فالعنف قد يؤدي إلى االنتقام، وحتى التكيف والحلول الوسط قد 
نزاعات مستقبلية. ولذلك، فإن نهج التعاون وطريقة الـ"رابح/رابح" هي في  تؤدي إلى اإلحباط والذي قد يؤدي إلى

ً ألنها تقوي العالقة ما بين الحقيقة استراتيجية للوقاية من النزاعات ألنها ت ترك جميع األطراف مرضية، وأيضا
 .  طراف وتعزز الثقة بينهماأل

  يتي: مصرمصدر النشاط
 J.Galtung, Conflict Transformation by Peaceful Means, the Transcend Method: المرجع



 

  

  :ات: التأثير والتأثر: لعبة المثلثمنظومةخصائص الاً: سابع
  

  األهداف: 

  ) أن ينتبه المشارك لخصائص المنظومة system وكيفية التأثير والتأثر ما بين جميع أعضاء المنظومة ،(
)interdependence .مع نسبية أهمية كل فاعل ( 

 .أن يدرك المشارك تشابك وتقاطع العالقات ما بين القطاع الحكومي والمدني، وانعكاس ذلك على نجاحهم المتبادل  

  دقيقة: 45 الوقت:

  ة كبيرة تسمح بحركة جميع المشاركين.ح: مسااألدوات المستخدمة

  خطوات التنفيذ:

 .تتم اللعبة في مكان واسع تسهل فيه الحركة 
  مشاركين آخرين يركز معهم خالل اللعبة. سيكون  2يقف المشاركون في دائرة. يختار كل مشارك في صمت عدد

ه ييجعله رأس لمثلث متساوي األضالع يكون هذين الشخصين هما طرفعليه طوال فترة اللعبة أن يتحرك بشكل 
 . يؤكد المدرب على المشاركين أال يختاروه هو.يناألخر

  يعطي المدرب إشارة الحركة... بعد مرور بعض الوقت وعندما تهدأ الحركة، يوقف المدرب المشاركين في مكانهم
 ويسأل:

 ماذا حدث؟ ماذا الحظت؟  -
على اآلخرين: ما هي المواقف الحياتية أو من الواقع التي يعبر عنها هذا التمرين؟ ماذا عن كلنا نتحرك بناًء  -

 مواقف العمل؟

  يبني الميسر على المشاركات لتوضيح فكرة  "المنظومة" أو "النظم" أو الـ systems حيث تَُكون مجموعة من ،
 العناصر المترابطة أو األجزاء المتفاعلة وحدة واحدة: المنظومة. 

فكلنا كأشخاص نعتبر جزءاً من نظم متعددة،  كل تحرك لنا له تأثير على اآلخرين، كما نتأثر بأي حركة  -
 خارجية. 

ً على "المجتمع" حيث تكون األجزاء المختلفة وحدة واحدة، فمع استقالل كل  - يُسقط الميسر هذه الفكرة أيضا
  عنصر من عناصر المجتمع، فكل عنصر يتأثر بغيره ويؤثر فيه، في عالقة متبادلة. 

ً على العالقة ما بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي... كعنصرين  - أساسيين من إذا فإن ذلك ينطبق أيضا
 ).اعناصر المجتمع (ويمكن إضافة القطاع الخاص إليهم

 
  ،يناقش الميسر هذه األفكار ومالحظات المشاركين، ثم يطلب من المشاركين استكمال الحركة... بعد بضعة ثواني

مشارك يختار الميسر أحد المشاركين ويطلب منه التوقف، ويالحظ ما يحدث... يمكن إعادة حركة الجميع ثم توقيف 
آخر ومالحظة الفرق ما بين تأثير توقف الشخصين... (لو التوقف غير واضح، يمكن أن يطلب من المشارك الذي 

 يتوقف الجلوس، وعلى كل من يتبعه الجلوس أيضاً.)
 :عند هدوء الحركة، يسأل الميسر 

 ماذا حدث اآلن؟ (تستمر الحركة في بعض األجزاء في حين تقف في أجزاء أخرى). -
مكن أن يعبر عنه هذا التوقف في الواقع؟ (مثالً: اشخاص توقف الحركة، عمليات أو شروط أو وقوانين ماذا ي -

 جباري؟...)إجزاء المختلفة، التوقف طوعي أم تعطل الحركة، عدم التناغم بين األ



 

أحيانا؟ ما الذى دنى والحكومة: ما الذى يعوق التناغم بين حركة اإلثنين مبالتطبيق على العالقة بين المجتمع ال -
يساعد على التناغم؟ أشخاص؟ عمليات وأنظمة ؟ سلوكيات ومواقف ؟ غياب فى التواصل ؟ عوامل خارجة عن 

 الطرفين ؟
ماذا نالحظ عن اختالف قوة التأثير ما بين العناصر المختلفة المكونة للوحدة؟ (بعض العناصر قوية التأثير  -

 ادراكنا لذلك عند محاولة التغيير في مجال عملنا...)وبعضها قليلة أو بطيئة التأثير... اهمية 
 ما هي الفرص الموجودة في كوننا منظومة واحدة؟ وما هي التحديات أو العوائق التي تمثلها المنظومة؟ -

  
 ومن المهم أن ننتبه لذلك، وننتبه لتأثير أفعالنا مجتمعية واحدة الختام: يؤكد الميسر على فكرة أننا جزء من منظومة ،

ى األجزاء األخرى للمنظومة: سواء باإليجاب أو السلب. فإدراكنا لكوننا جزء من الكل يساعدنا على اختيار أحسن عل
طرق التدخل، ويساعدنا على إدراك قوة التأثير التي تنتج من العمل مع اآلخرين بدالً من تبديد الطاقات إما في 

 خرين بشكل غير إرادي.  أعمال مشتتة أو مخالفة االتجاهات، أو بتعطيل جهود اآل

  

  اً: التقييم والختامثامن

  السندوتش:  -1

اشياء، وكأنهم  3تمر الكرة أو أي أداة اخرى يمكن أن تستخدم كأداة للكالم على المشاركين. على كل مشارك أن يعبر عن 
  سندوتش:

 جديد ...إلخعبجبته، فهم أو إدراك معين منير، انتباه أو اكتشاف إيجابي في اليوم: فكرة أ ءشي 
 ...شيء لم يعجبه: فكرة لم تعجبه أو ال يوافق عليها... أو نشاط لم يعجبه 
 .شي إيجابي آخر 

 

يطلب الميسر من كل شخص المشاركة بأهم ما خرج به من تمر أداة الكالم على المشاركين، وختام في جملة واحدة:  -2
  من الناحية العملية (جملة واحدة لكل شخص). اليوم فيما يخص التواصل الحكومي المدني، وانعكاس ذلك عليه



  

                                                             ميالد جون اعداد   
 

 
 

 
 
 

 تحلیل القوى
التغيير عملية القوة: دليل عملي لتيسير 
 االجتماعي

 
 
 
 



  

                                                             ميالد جون اعداد   
 

 

 شكر وتقدير

 بطرياركيةندن ( مؤسسة صندوق لل بالشكر والتقديرالمملكة المتحدة ومؤسسة جوزيف راونتري بكارنيجي يتقدم صندوق 
في  القوة، من خالل المساهمةقضية جوزيف راونتري الخيري لمشاركتهم الفعالة في تطوير عملنا على صندوق ) والمدينة
أساليب مختلفة بالخروج على ، والعمل بشكل وثيق معنا للمشاركة في التعلم، وتشجيع الحاصلين على منحهم التمويل

  لتحليل القوة.

مارو و ، 2009لعام العمل التدريبية  جميع حلقات التي قامت بتيسير، فلورلوت شارأيضا لكل من شكر كما نتوجه بال

وسومونتا ، 2010ورش العمل وقدمت دعما ال يقدر بثمن للمشاركين في لندن خالل عام تيسير في  تشارك تيال بنتازيدو
  المملكة المتحدة.بكارنيجي  دوقبصنكمحلل بحوث خالل فترة عملها تطويرعملنا على القوة على نا تساعد تي، الكيفالفونج

وجو ؛ مؤسسة جستوزمالئهم في  فينكالسنليزا وفاليري ميلر، ومعهد دراسات التنمية؛ جافنتا بونود أيضا أن نشكر جون 
جهود من التعلم عن طريق التصميم على كل ما قدموه  من برنامجويجت جروالندز في أوكسفام بريطانيا العظمى، وايرين 

  هم ونقل القوة.لفطرق جديدة ملهمة لتطوير 

 اتعزيز العمل الخاصة بهم، وكذعلى منحنا الثقة لممتنون للمنظمات التي شاركت في المشروع هو أننا األهم من ذلك كله، 
هذه المنظمات  من بينفي المستقبل. و مغيرهالكثير ساعد يتحليل القوة يمكن أن  أن تقديم المشورة لنا بشأن كيف

، سبير تايرمسرح  وشركةلندن، وإسكان إفيز،  - مشروع ناز، والالجئينو المهاجرين مجتمعات شبريسا، ومنتدى
شبكة المرأة والفتيات، و فيتزروفيا،في مشروع الشباب ، أيسلينجتونوحركة ذوى االحتياجات الخاصة ببراكسيس، و

 هدرسفيلد يوجمعية مسلم، والجذور ،الكردية، ومشروع دعم المرأة األفريقيةة و، ومنظمة المرأة اإليرانيوفوروارد
  الجئين ليدز.امنتدى و، وكسب التأييد لدعوةلورقة البرسيم و غرب يوركشاير، ومؤسسة جاست بباكستاني، ال
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لكالهما بالغ الشكر ، فالكونبيري تصميم الرسوم البيانية ، وقام باليزابيث ويبر من افتتاحية بدعمومعهد دراسات التنمية، 

 .واالمتنان
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  إلى االمام
 

كل ما نقوم في ؤثر ت، القوةفإن حتى اآلن، وحاول فهم ذلك. منهم يعدد قليل جدا  أن ، إالالقوةالكثير من الناس عن  يتحدث
ما و، وحتى المعلومات التي لدينا، يوضعجدول األعمال العام وما ال  يوضع علىما والقرارات التي تتحكم في حياتنا؛ ، وبه

أي  –التغيير  تحول دون حدوثالتي القوة هم إحداث التغيير يعني فإن وكالء وجهات فاعلة. كنعرفه، وكيف نرى أنفسنا 
داخل أنفسنا ومع اآلخرين إلحداث تغيير، وقدرة قوة من لدينا ما كذلك فهم كما يعني ، الظالمالوضع الراهن  التي تحمي

  .ةوإيجابي ةستدامأكثر عدال وامستقبل على أمل أن يكون في اتجاه 
 

القوة ، فهناك الكثير من األسباب لذلكومهمة صعبة حقا.  إال أنه، ناومستقبلأمر بالغ األهمية لحياتنا القوةفهم  في حين أن
وأحيانا  - األقوياء أو الضعفاء  - كون حول الناس والجهات الفاعلة تمختلفة. أحيانا وفي كثير من األحيان لها معانكثيرة 

 عملاآلخرين على ال قدراتقدرتنا و شعورنا تجاهكون حول تأحيانا والهياكل والقواعد أو المؤسسات. ، تدور حول أخرى
القوة التي تؤثر على  ومصادرالمزيد من المصادر المادية ، يدور معنى القوة حول لصالح أو ضد التغيير، وفي أحيان أخرى

الخاصة، وأحيانا أخرى تنطوي على قضايا  تناحميمة جدا في أسرنا أو حيانا الفي تجاربأحيانا موجود  يأعمالنا. وه
  أو حتى على الصعيد العالمي. أوطاننا،، المحلية مجتمعاتنات ، سواء كانألرحبعامة اساحة العلى ال وإجراءات

 
مادي  القوة يمكن أن تكون القدرة على التصرف بشكلف. ة الفهمصعب ابطبيعتهألنها القوة القوة أو فهم أيضا من الصعب 

أيضا القدرة على العمل وراء األبواب المغلقة من خالل وسائل أكثر  كما أنها قد تعنيطرق تؤثر على اآلخرين، وواضح ب
حول أمور بعينة عن أيضا ها قد تدور على جدول األعمال، ولكنظاهر يمكن أن تكون حول ما هو  القوةخفية وغير مرئية. 

ال  حول من، وكذلك قيمة تؤخذ في الحسبانصواتهم من أل؛ حول يتحدثال حول من من يتحدث، ولكن أيضا حول ؛ األنظار
. لهذا اهما ال نرحول مباشرة، وكذلك  نجربهحول ما نراه بسهولة و تدورالقوة، فإن تسمع أصواتهم. على هذا النحو، 

حياتنا اليومية أكثر وضوحا القوةفي تأثير  طريقةالسبب، نحن بحاجة إلى وسائل مدروسة ومبتكرة لفهم ذلك وإلى جعل 
  آلخرين.  تجاه أنفسنا وتجاه ا شرعيةو
 

افتراضات حول من يتمتع بنفوذ في مجتمعات ا قد تكون لدينا جميع، فديناميكية أيضا بطبيعتها القوةومن الجدير بالذكر، أن 
. دائما الواقع المتغيراالفتراضات على ضوء  هذه النظر فيباستمرار إعادة إال أنه يلزم ، الكبير أيضا محلية وفي مجتمعناال

إن لمواطنين. الشعبي لعمل لالسبل واالستراتيجيات القديمة لبعض غلق أيضا كما تفتح آفاقا جديدة تبذلك هي ، وتتغير القوة
في األماكن الخطأ، على  قد نعمل، وإال فإننا في القوة ل هذه التحوالتويعني عمليا فهم وقببشكل فعال إحداث التغيير 

  طرق خاطئة.  بالقضايا الخطأ، أو 
 
ساعدة لميثرو بتيت، ج و هنجانمؤلفيه، راجي لدى لخبرة امن طويلة سنوات خالل من حياة لل دليلخرج هذا القد ل

 قومتيسير يفي ال عمليم النهجهإن قوة من أجل التغيير. التحليل الشعبية على المجتمعات المحلية على مستوى القاعدة 
حليل القوة من قبل المنظمات الشعبية في المملكة ت فيتستخدم التي مفيدة الساليب األعلى مجموعة متزايدة من المفاهيم و

والمشاركين في هذا المشروع لتقاسم تجاربهم من أجل مساعدة  مؤلفانللوالتقدير  شكرجزيل الالمتحدة وحول العالم. 
اث تعميق فهمهم للقوةمن أجل أن تكون أكثر فعالية في إحدعلى اآلخرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وبقية العالم 

  التغيير.
 

 دراسات التنمية جافنتا، مركزجون 
 2011أكتوبر 
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 مقدمة

برنامج لكارنيجي المملكة المتحدة ومؤسسة جوزيف راونتري، بتمويل مشترك  قام كل من صندوق 2010و 2008بين عامي 
كانت تركز على قضايا ة منظم 20ملنا مع ععلى مدى عامين، والقوة والمشاركة والتغيير االجتماعي. على قضايا  لعملل

كانوا الذي تحقيق التغيير االجتماعي من خاللها مساعدتهم على تحليل القوة لاجتماعية مختلفة، الستكشاف السبل التي يمكن 
البيئة ذات الصلة بالقوةضايا قفهم إلى جانب ، ما لديهم من قوةالمنظمات على التعرف على  وقد ساعد ذلك. من أجلهيعملون 

  .فيها يعملونالتيكانوا السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
 

فهم أفضل للقوة هو  الوقوف علىدليل على أن تم التوصل لالقائمة،  البحوث، وكذلك من خالل يمن خالل هذا المنحى العمل
. نحن نعتقد أن اتحقيق هذا التغيير عمليلاوالطريقة التي يجب عليهم اتباعها نظري يتخيله الناسالحلقة المفقودة بين التغيير الذي 

 إلحدثتطبيقات جديدة خطوات وواستكشاف قائمة تحليل القوة ساعدالمنظمات والمجتمعات على إعادة تقييم استراتيجياتها ال
ى قوتهم من العملية التي تركز عل يةدافعالتحدث المشاركون عن أهمية معالجة مسألة القوة وقالوا إنهم شعروا بقد التغيير. و

  .  وقلة حيلتهم بدال من عجزهم
 

 من خالل االطالع علىأهمية دراسة القوة،  موسعة حولمناقشة  إلى جانبالنتائج الرئيسية لهذا العمل، يمكن الوقوف على 
راسات حالة هذا التقرير سلسلة من د دعمالنتائج العملية لتحليل القوة. وي الذي يتضمن، "القوةوإحداث التغيير"، بعنوان تقريرنا

  بعض المنظمات المشاركة في المشروع من هذه التجربة.استفادة فيديو عن كيفية  موجزة ومسجلة على شرائط
 

دليل عملي، يعتمد على إنه . ات العمليةجراءاإلاتخاذ كيفية العمل وهذا الكتيب، الذي يرافق التقرير وأشرطة الفيديو، هو حول 
 وا في برنامجنا، لبناء قدرات اآلخرين، واألهم من ذلك، لتحقيق التغيير االجتماعي. وهاألساليب واألدوات التي استخدمناه

من  حزمةالجمع بين  من خاللعمل معا نبشكل تعاوني مع اآلخرين، الستكشاف ما يمكن تحقيقه عندما  كي يستخدممصمم ل
  االستراتيجيات وطرق تحليل هذه القضية.مختلف 
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 المیداني للقوى التحلیل
   فھم الضغوط من أجل إحداث أو منع تغیر

التحلیل المیداني للقوى ھي تقنیة مفیدة للنظر في جمیع القوى المؤیدة والمعارضة لقرار ما. وھي في الواقع، 
طریقة متخصصة لقیاس اإلیجابیات والسلبیات. ومن خالل تنفیذ ھذا التحلیل، یمكنك وضع خطة لتعزیز 

 ة للقرارما والحد من تأثیر القوى االمعارضة لھ.القوى الداعم

إلجراء تحلیل المیداني للقوى، قم بوضع ورقة عمل كالمرفقة، ثم استخدمھا التباع  كیفیة استخدام األداة:
 الخطوات التالیة:

 .صف خطتك أو اقتراحك للتغییر في الوسط 
  المناھضة للتغییر في عمود آخر.إدرج جمیع القوى الداعمة للتغییر في عمود، وجمیع القوى 
  ،على سبیل المثال، تخیل أنك (قویة) 5(ضعیفة) إلى  1على مقیاس من ضع تقییما رقمیا لكل قوة .

بإدخال تكنولوجیا جدیدة لمكتبك، فقد یكون علیك وضع تحلیل القوة  مدیرا وأنك بصدد اتخاذ قرار
 التالي: 1المیدانیة كما في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوى الداعمة للتغيير القوى المناهضة للتغيير

 

 

  خطة

تطبيق 
تكنولوجيا 

 جديدة

 

 تطبيق تكنولوجيا جديدةنموذج للتحليل الميداني للقوى: 

العمالء يرغبون في الحصول على 
 نتائج أفضل وأسرع

 تحسن في سرعة االنتاج

 ارتفاع مستوى الجودة

 ضبط ارتفاع تكاليف الصيانة

 خفض نسبة أعطال النظام

4

2

1

1

3

فقدان العاملين لمقابل العمل 
 اإلضافي

خوف الموظفين من 
 التكنولوجيا الجديدة

التكلفة األولية للمعدات

 التشتت

3

4

2

3
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ما أن قمت بإجراء التحلیل، فإنھ یمكنك أن تقرر ما إذا كان مشروعك المقترح ذو جدوى وقابل للتنفیذ أم ال. في المثال 
ا في تنفیذه، وعندما تقرر بالفعل تنفیذ المشروع، السابق، قد تتساءل في البدایة عما إذا كان األمر یستحق أن تمضي قدم

 فإن التحلیل المیداني للقوى یمكن أن یساعدك على تحسین فرص واحتماالت نجاحھ. ھنا لدیك خیاران:

  الحد من قدرة القوى المعارضة للمشروع، أو 
  زیادة القوى التي تدعم المشروع 
 

أن ندرك أن محاولة فرض التغییر من خالل القوة قد یحدث مشاكل غالبا ما یكون الحل األول ھو األنسب، ألن علینا 
 خاصة بھ، وقد یصبح الناس غیر متعاونین إذا ما فرض علیھم تغییر معین.

  
إذا كان علیك تنفیذ المشروع الموضح في المثال السابق، فإن التحلیل قد یشیر إلى عدد من التغییرات التي سیكون علیك 

 األولیة:القیام بھا على الخطة 
  یمكن إزالة الخوف من التكنولوجیا (الحد من الخوف 1بتدریب الموظفین (بما یعني زیادة التكلفة بمقدار (

 ).2بمقدار 
  قد یكون علیك تعریف الموظفین أن التغییر ضروري لتحسین أداء األعمال والبقاء في السوق (قوة جدیدة

 )2لصالح المشروع، +
  التكنولوجیا الجدیدة قد توفر لھم تنوعا واھتمامات وظیفیة أكثر(قوة جدیدة لصالح یمكن أن تبین للموظفین أن

 ).1المشروع، +
 ھذه التغییرات من شأنھا  تعدیل الموازین.

 النقاط الرئیسیة:

التحلیل المیداني للقوى ھو تقنیة مفیدة للنظر في جمیع القوى المؤیدة والمعارضة لخطة أو قرار ما، إذ أنھا تساعدك 
 لى قیاس أھمیة كل من ھذه العوامل ومن ثم، الوقوف على ما إذا كانت الخطة المقترحة تستحق التنفیذ.ع

إذا ما قررت تنفیذ الخطة، فإن التحلیل المیداني للقوى یمكن أن یساعدك على تحدید التغییرات التي یمكنك القیام بھا 
  لتحسین ھذه الخطة.
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  لحظةالتسمیة 
 

تسمیة اللحظة" لمساعدة مجموعات العدالة االجتماعیة للتعرف على ") أداة تدعى 1989بارندت (طورت دیبورا  
فرص للعمل السیاسي، حیث یتطلب التحلیل السیاسي تقییما دقیقا ومستمرا للفرص السیاسیة التي تتغیر مع مرور الوقت 

ید من المرونة في اختیار االستراتیجیات ویمكن أن تظھر بسرعة. ومن بین الفرص المحددة للتغییر التي توفر المز
  والتكتیكات ما یلي:

 
  االنتخابات التي تتیح الفرصة لطرح القضایا والتحدیات وانتقاد صناع القرار، وإشراك قاعدة أوسع من المواطنین

االنتخابات  في النقاش العام، والوصول إلى العملیة السیاسیة التي تعتمد على كل فرد لتحقیق الفوز. المشكلة ھي أن
ھي فرصة محددة زمنیا ومن ثم، فإنھ ما لم تستمر جماعات المواطنین في ممارسة الضغط على من ینتخبوھم من 

 النواب، فمن المتوقع أن تسیر األمور كالمعتاد دون تحسن.
 
  رى، أو زیارة سواء كانت مؤتمرا لألمم المتحدة في ریو أو بكین وأیة أماكن أخ -إن األحداث واالجتماعات الدولیة

لكبار الشخصیات من أھم الدول المانحة، مثل ھذه التجمعات من شأنھا خلق التوقعات حول رفع مطالب جدیدة أو 
فرعیة، وانتقاد االمور كما ھي في الواقع، وعرض قاعدة واسعة من الدعم من خالل الجمع بین أعداد كبیرة من 

ئولین یدركون أنھم تحت المراقبة من قبل وسائل اإلعالم الناس. إن لألحداث الدولیة أھمیة خاصة ألن المس
والجمھور ومن ثم، فإنھم عادة ما یحاولون أن یبدو متجاوبین. وقد یقدمون وعودا تتعلق بھا "جماعات المواطنین'' 

 بحیث ال تكون مجرد وعود.
 
 حكومات أو الشركات بدایة قد تستكشف ال –مراحل المختلفة لصیاغة القوانین أو وضع السیاسات العامة خالل ال

جماعات المواطنین یمكن أن فإن  –حتى وإن تمت عملیة االستكشاف ھذه بصورة غیر شفافة  -البدائل المتاحة 
تعرض القضایا الراھنة والبدائل ذات الصلة. وقد وضعت بعض المنظمات غیر الحكومیة آلیة مؤسسیة للتشاور مع 

ة بمصالحھا، على غرار اللجان العمالیة في الشركات. وبالمثل، فإنھ عند الحكومة بشأن القضایا الرئیسیة المتصل
ل أو مناقشتھا في البرلمان، تتزاید فرص وسائل اإلعالم وفرص اوضع إحدى البدائل السیاسیة على جدول األعم

جدیدة، ممارسة الضغط لدعم أو معارضة ھذا البدیل. وأخیرا، فإنھ خالل اإلعالن عن قرار بموازنة أو سیاسة 
 یمكن لجماعات المواطنین تنظیم أنفسھا لالستفادة من اھتمام الرأي العام للتعبیر عن دعم أو معارضة القرار.

 
  إن حدوث جریمة أو أیة مأساة أخرى یمكن أن تكشف كیف یمكن أن یكون الضعفاء من الناس ضحایا لسلوكیات

من مثل ھذا النوع من سوء المعاملة ومن ثم،  ظالمة ومستغلة بحیث یؤدي ذلك إلى زیادة الغضب الجماھیري
 الضغط على صناع القرار من أجل التغییر.

 
  .اللحظات واألحداث التي غالبا ما تحد من الفرص المتاحة للتغییر مثل الكوارث الطبیعیة والحروب والنزاعات

حیث یجب توجیھ كل الموارد  – ویرجع ذلك إلى فكرة البقاء على قید الحیاة التي غالبا ما تسیطر على عقول الناس
المتاحة واالھتمام نحو إنقاذ األرواح ووقف المأساة من االنتشار. إال أن الكوارث الطبیعیة، كثیرا ما تسفر عن 
مشاكل، مثل سد لم یبنى بطریقة صحیحة أو سوء األحوال المعیشیة، التي قد تفتح المجال إلمكانیة حدوث التغییر 

 بعد ذلك.
Source: Barndt, Deborah (1989). Naming The Moment: Political analysis for action. 

Totontoe Jesuit Center For Social Faith and Justice. 
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  وفقا لبراندت، فإن تسمیة اللحظة ھو عملیة تحلیل سیاسي للعمل والتحرك من خالل أربع مراحل:
 

  تحدید أنفسنا ومصالحنا - المرحلة األولى 
  نحن" وكیف نرى العالم؟من" 
 كیف تم تشكیل رؤیتنا من قبل جنسنا، ونوعنا، وطبقتنا، وعمرنا، وقطاعنا، ودیننا، وما إلى ذلك؟ 
  كیف نحدد قواعدنا الشعبیة؟ ھل نحن من، ومع أو نعمل من أجل الفئات األكثر تضررا من ھذه القضیة/القضایا

 التي نعمل علیھا؟
  الحالي لبلدنا؟ كیف یمكن أن یكون؟ وكیف نحقق ذلك؟ماذا نرى في الھیكل أو النظام 

 
 تحدید القضایا والھیاكل -المرحلة الثانیة 

 ما القضیة أو الصراع الحالي األكثر أھمیة لمصالح مجموعاتنا من الناس؟ 
 ما ھي المصالح المتعارضة (التناقضات) المحیطة بالقضیة؟ 
 على المدى القریب وعلى المدى البعید؟ -قضیة؟ ما الذي نكافح لتحقیقھ من خالل العمل على ھذه ال 
 ما ھو تاریخ من النضال في ھذه القضیة؟ وماذا كانت الحظات الحرجة خالل الفترة الماضیة؟ 

 
 تقییمالقوى -المرحلة الثالثة 

 معنا ومن ضدنا في ھذه المسألة (من الناحیة االقتصادیة والسیاسیة واإلیدیولوجیة)؟ من 
  المدى القصیر وعلى المدى الطویل؟ما ھي مصالحھم على 
 ما ھي مصالحھم الظاھریة والحقیقیة؟ 
 ما ھي نقاط القوة والضعف لدى كل جانب منھما؟ 
 ماذا عن غیر الملتزمین/المحایدین؟ 
 ما العمل ھل نحن بحاجة الى مزید من المعلومات عنھ؟ 
 ما ھو المیزان العام للقوى المختلفة؟ 
 من سیربح ومن سیخسر، ولماذا؟ 

 
 التخطیط للعمل -المرحلة الرابعة 

 ما العمل المطلوب، وكیف تحولت القوة من الماضي إلى الحاضر؟ ما التحوالت المستقبلیة المتوقعة؟ 
 ما ھي "المساحة" المتاحة لدینا للتحرك فیھا؟ 
 كیف یمكننا البناء على ما لدینا من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف؟ 
 تحالفات معھ؟ على المدى القصیر وعلى المدى الطویل؟ من الذي یجب علینا أن تشكیل 
 ما ھي األعمال أو اإلجراءات التي یمكن أن نتخذھا؟ 
  ما ھي حدود وإمكانیات كل منھا؟ 
 من سیفعل ماذا ومتى؟ 

 

  

  

  



  

                                                             ميالد جون اعداد   
 

 . السياق1
االعتبار عند وضع هذه االستراتيجيات ذلك في  نناقش في هذا القسم دور القوة في إحداث التغيير، والسبب في أننا يجب أن تأخذ

  لتحقيق التغيير االجتماعي.  
 

 ؟لماذا القوة، لماذا اآلن
مواطنين مشاركة الالمزيد من هناك دفعة كبيرة من الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة لتشجيع  تعلى مدى العقد الماضي، كان

من هذه الفترة  ألولخالل الجزء اعلى مقاليد األمور الذي هيمن  -كما أن سياسات حزب العمل الجديد العاديين في عمليات صنع القرار. 
تحسين المجتمعات المحلية لقوم به الناس يتركز فقط على العالقة بين المواطنين والحكومات الوطنية، ولكن أيضا على الدور الذي لم  –

صوت المجتمع، والمشاركة، والمواطنة، التي طرحت خالل هذه الفترة، البارزة  وعاتضالمبادرات والمو من بينوالخدمات العامة. و
العديد من هذه الموضوعات الرئيسية خالل فترة من االستقرار االقتصادي النسبي، قد طرح . وين في الشأن العاممواطنتوعية ومشاركةالو
سفل، واستكشاف طرق جديدة ألمن أعلى المطروحة لمبادرات تبني هذه امن لمجتمع المدني مكنت اتمويل جديدة لل فرصتوافرت و

  إلشراك الناس في التغيير االجتماعي.  
 

على  بشكل خطيرتحديات أخرى،  ضمن، مما أثرتراجع اقتصادي كبير على مستوى العالم،  حدثالجزء األخير من هذه الفترة،  وخالل
، تم تشكيل حكومة 2010في عام ولمجتمعات المحلية على المستوى الشعبي. متاحة للمنظمات العاملة مع االتي كانت التمويل مصادر 
المجتمع الكبير" كموضوع فكرة "من ناحية تنفيذ تخفيضات اإلنفاق العام نتيجة للركود ومن جهة أخرى تعزيز  كان دورهاائتالفية، 
تعمل مع المجتمعات التي والفرص لتلك المنظمات ام االهتمإثارة إلى المواطنين تمكين تركيز الحكومة على  قد يؤدي. ةرئيسيوقضية 

  .الفقراء على أفقر حد من هذه الفرص ومن طريقة تأثيرهاالمحلية، ولكن التحدي المتمثل في خفض اإلنفاق 
 

واألعمال التي يقوم بها كل حول التأكد من أن اإلجراءات القوة م يدور فه ؟ القوةعلى االهتمام تركيز أن تترتب على يمكن ما الفائدة التي 
رؤية  نحو وتحويل تفكيرنا كأقوياءالتفكير في أنفسنا تدور حول تغيير. انها حدوث  ؤدي إلىتمن لهم مصلحة في موضوع معين يمكن أن 

مل معا إليجاد أيضا تعميق فهمنا للمشاكل االجتماعية، ثم الع يعنيتحليل القوة كا أن تغيير. حدوث الما وراء العقبات التي تحول دون 
من هم على  ذلكإلنفاق العام، وأثر ل خفض الشديد والعميقالالتدهور االقتصادي، و آخذين في االعتبارمدى. وأطول ستدامة أكثر احلول 

 لتغيير.لتحقيق ا ة (من أسفل ألعلى)عادة تقييم النهج التصاعديإللعب دورا حيويا في دعم الناس يتحليل القوة فإن أكثر فقرا في المجتمع، 
 

 كيف يحدث التغيير؟
بحث فيما وراء يشمل البأن التغيير يحدث بطرق مختلفة وأنمن المهم إجراء تحليل واسع النطاق  ، فإننا نقرالقوةموضوع في عملنا على 

 تتبناهاغالبا ما والتي الدعوة، توجهود الحمال لتنظيم وإدارةوضوحا على السياسة العامة. ونعني بهذا الطرق التقليدية التأثير أشكال أكثر 
ألخذ زمام المبادرة في التأثير على أولئك الذين نراها أقوى من المحترفين منظمات المجتمع المدني، والتي تعتمد في المقام األول على 

مكين وزيادة ندرك أيضا أهمية استراتيجيات الت فإننا، وفي حين تبدو أهمية ذلك واضحةوالمستشارين السياسيين.  كالسياسيينأنفسنا 
هذا و. نصبو إليهفي تحقيق التغيير الذي وفاعلية اتخاذ دور أكثر نشاطا المحلية من والمجتمعات المواطنين العاديين الوعي، التي تمكن 

 يدوركما عندما يعملونجنبا إلى جنب مع اآلخرين في مجتمعاتهم. التي يحصلون عليها كأفراد، والقوة  مفهم قوتهعلى الناس  مساعدةيعني 
خرى خارج إطار الهياكل السياسية الرسمية، األؤسسات الفاعلة والمالجهات الطرق التي قد تتبعها مساعدة الناس على فهم  حولأيضا 
، وتأثير ذلك ونهريديخاصة بطرق أقل شفافية لتحقيق التغيير الذي تاتهم السلط ةمارسفي ماألعمال والقطاع المصرفي، أصحاب مثل 
 .تحقيقه نعمل علىي الذتغيير العلى 
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 ما هي القوة؟
القوة هي عملية فإن . ومع ذلك، يريدونهقدرة الناس على تحقيق التغيير الذي  ها تعنيأنابفي أبسط أشكاله قوةنحن نفهم ال

أننا ال ننظر إلى القوة كما آخر.  سياق أو مكانفي بال حول وال قوة كون نسبيا ي، يمكن أن معينفي سياق  قوةمعقدة والشخص الذي لديه ال
، بل كشيء يمكن العثور عليه في أيدي الكثيرين، ويمكن أن يعبر عن نفسه في من الناس عدد قليلعلى أنها أمر ال يملكه سوى القوة  أو

كما القوة،  للقوة أو يجابيةاإلشكال األفهمنا الخاص ألنه يتناول  أكثر التعريفات تعبيرا عنتعريف أدناه يعد ال. ومعا أشكال إيجابية وسلبية
بأن القوة هي  عالوة على أنه يقرالعدالة االجتماعية. ين بقضية لمعنيياأمام كل اتحد تمثلأن مختلف مظاهر القوة حقيقة أيضا  أنه يعكس

  وسياقية: مسالة نسبية
 

تعزز  اقد، حيث أنهوتعرقل التمكين القوة سلبتأن يمكن تحليل القوة يمكن أن تكون محدودة ولأي عملية  ، فإنللقوة شملبدون هذا الفهم األ
 تحقيق التغيير. ال يملكون القدرة على قرب الى القاعدة الشعبية األالفكرة القائلة بأن الناس 

 

 تحليل القوة؟المقصود بما 
 والقضايا االجتماعية كل فهم كيف تتشوذلك للقوة، لمختلفة البعاد على استكشاف األعات اهو عملية تساعد المنظمات والجم قوةتحليل الإن 

تحليل القوة  وعادة ما يجري تيسير عملية. هاتعمل تلك المنظمات والجماعات معالتي يمكن تحقيقه لتحسين حياة المجتمعات  الذي تغيرال
ةأو فاهيميم كون طريقةييمكن أن ما من خالل سلسلة من األطر التي يمكن استخدامها لتفسير القوة بطرق مختلفة. ونحن نفهم أن إطارا 

  لفهم التحديات التي يواجهونها. استخدامها لمنظمات والمجتمعات المحلية يمكن لأو تقنية  أداةلفهم القوة، ولكنه يمكن أيضا أن يكون  نظرية
 

لتغيير. هذه أخرى لعملية يمكن تطبيقها كجزء من استراتيجيات  هلتغيير أو أداة في حد ذاته، ولكنلتحليل القوة ليست استراتيجية إن 
أو عمليات وحشد التأييد، حمالتالدعوة تنظيم يمكن أن تشمل تنمية المجتمع المحلي، وبحيث ، تتفاوتلتغييرلاالستراتيجيات األخرى 

  التمكين. 
 

 ؟فيه قوة المساعدةالتحليل ليمكن الذي ما 
 :أيضا منها المساعدة على تساعد اآلخرين د من الطرق التي يمكن أنيعدالمن بتحليل القوة المنظمات التي عملنا معها ساعد 
  المنظمة بشكل أفضل. باسمالمتحدثين  قوةفهم واالستفادة من 
 بشكل أفضل لممارسة القوة.  المنظمة زيجهمن خاللها تممارسات الداخلية للمنظمة، واستكشاف السبل التي يمكن مراجعةال 
  القواعد الشعبيةاستكشاف استراتيجيات التمكين وطرق جديدة للعمل مع . 
 ق التغيير.يحول كيفية تحقالمطروحة االفتراضات اختبار وقضايا التي تتصدى لها المنظمة على تحليل أعمق لل وقوفلل 
  لتغيير. لاستكشاف استراتيجيات جديدة 

 
 

ويمكن أن لح. اف والمصوالظرتوجد فيه الذي  تغيير وفقا للسياقتومتعددة األبعاد، و ،ةنسبيدينامية، وبأنها القوة، تتسم ، األمر " في واقع
العدالة  وداعمي هذا هو الخبر السار بالنسبة مروجيوبين الهيمنة والمقاومة إلى التعاون والتحول. ها ما وأشكال اتعبيراتهتتراوح 

  ."وهياكل القوة اتجديدة في ممارسواالنفراجات الاالجتماعية التي تعتمد على الفرص 
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 القوة واقعوم.  مصادر 2
 . ومصدرهاالتاليين على وجه التحديد في التجارب الشخصية للقوة،  ينظر اإلطارين

 القوةأ. مصادر 

قوة من خالل مصادر الكتسب تشخصية.  لكسب قوة أو سلطة مختلفة يمكن للناس االستفادة من الوصول المصادر الهذا اإلطار يتناول 
العمل والقوة االستهالكية، إلى جانب (المالية والطبيعية والمادية واالجتماعية والبشرية )، أو األصول والموارد مختلفة تشمل رأس المال 

 وةالبدنية (مثل العمر والجنس و الصحة أو القالقدرات والثقافة، والموقع والجغرافيا، والمعلومات، والمعرفة، والشبكات، والتكنولوجيا، و
بعبارة أخرى، أو   -لعبة محصلتها صفر التي تحصر القوة في وجهة نظر  يتحدىهذا الفهم وثل الكاريزما ).  شخصية (مالو ،البدنية )

 بعيدا عن اآلخرين. ينبغي أخذه مورد محدود النظر إليها على أنها 

 أو مواقع القوةب.  مواقف 

، .  وبعبارة أخرىفي إطارها أو سياقها الذي تمارس فيهفي القوة فإن من المفيد أن نفكر ، ن ' لديه ' القوةأو م عند التفكير في مواقع القوة
 معينةكون في وضع سيطرة على قضية يشخص ما يمكن أن فتغير دائما وفقا للسياق واإلعداد. يلديه القوة سوف  منالقوة وفإن موقع 

على المستوى صنع القرار عملية من كونمهمشا ومستبعدا يا ما قد شخصفإن مسألة أخرى. وبالمثل،  أمامنسبيا  اكون ضعيفلكنه يو
  ة المحلية.تيمكن أن يكون الشخص األكثر نفوذا في منطقالوطني، إال أنه 

  أسئلة للمناقشة

 سها عقبة في هذه المصادر نف متى كانتلمساعدتك على تحقيق شيء ما. للقوة والقوة الشخصية  كمصادر اعتمدت فيها علىلتفكير في األوقات التي ا حاول
 طريق تحقيق التغيير؟

 وأسباب ذلك. ،هؤالء الناس ضعفاءنفس التي قد يكون األخرى ، و بعد ذلك فكر في السياقات اءقويم أبأنهتصفهم الذين كنت في األشخاص حاول أن تفكر  

 
 أشكال القوة .3

  الفاعل. الناشط/القوة من وجهة نظر من خاللها على تحليل الطرق المعقدة التي تعمل  انساعديالتاليين  يينرااألط

 من الداخل، مع، ، من أجلالقوة: القوة على أو مظاهرات تعبيرأ. 
هيمنة أو سيطرة  اباعتباره اينظر إليه، القوة علىف( والقهر قسرأنها مرادف للبطريقة سلبية وفإنه غالبا ما ينظر إلىالقوة كما ذكر أعاله، 

 .ةإيجابيوإجراءات أكثر  هد الطريق لتفكيريتم من شأنهااك تعبيرات بديلة للقوة إال أن هنعلى أخرى).  ما  شخص أو مجموعة أو مؤسسة
  ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟  ات أو أشكال القوةتعبير

إحداث  "القدرة على"القوة/كل فرد لدى أن بفي االعتقاد  ذلككمن ي  : قدرة الفرد على التصرفـ""قوة ل
  طار مصادر القوة). إلالتغيير (انظر 

ساعد على بناء الجسور عبر مختلف المصالح ت: "القدرة مع" القوة/  : العمل الجماعي، والقدرة على العمل معا"القوة مع"
الجمع بين الموارد  لحو ، وتدوروالخبرات و المعارف

  واالستراتيجيات. 

منزلة الذات، وال بقيمة: الشعور الفردي أو الجماعي ية"داخلقوة الال"
  والكرامة

ارتفاع بناء قدراتھم على التخیل و علىألفراد یة"لداخل"القوةالتعزیز 
  التطلعات نحو التغییر. بمستوى

 يجادإل تعزيزه وتطويعهسلبي، بل بوصفها شيئ يمكن ليس كمفهوم القوة في ع على التفكير يشجمن شأنها التهذه الطريقة في تحليل القوة 
  استراتيجيات إيجابية وخلق فرص متعددة للتغيير.
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 ة، غير مرئيةيب.  وجوه القوة: مرئية، مخف

  إن تحليل القوة ليس أمرا بسيطا ألن القوة ال تعمل في معظم الوقت بطرق واضحة وملموسة. 

  غیر مرئیة  مخفیة  مرئیة

وتشمل جوانب القوة السیاسیة التي 
نحن، قواعد رسمیة، وھیاكل "نراھا" 

ومؤسسات وإجراءات لتوجیھ صنع 
القرارات.  وبعبارة أخرى، فإنھا تدور 

حول الطریقة التي یستخدم بھا من بیدھم 
القوة اإلجراءات و الھیاكل القائمة 

للسیطرة على تصرفات اآلخرین.  ومن 
األمثلة على ذلك:  االنتخابات، األحزاب 

امة، السیاسیة، والمیزانیات الع
  والقوانین، الخ.

تمارس هذه القوة عندما يقوم األفراد 
أوالمؤسسات القوية بالحفاظ على نفوذهم 
وسلطاتهم من خالل التحكم في جداول 
األعمال والتالعب وتهميش مشاكل 
واهتمامات وأصوات المجموعات األقل 
قوة.  إن من بيدهم القوة يرون ويفهمون 

مها اآلخرون. هذه قواعد اللعبة، بينما ال يفه
ومن األمثلة على ذلك:  نوعية بعض 
عمليات التشاور التي تستبعد بعض 
األصوات، وتقوم بوضع جدول األعمال 

  خلف الكواليس. 

غالبا ما تعمل حين يتبنى الناس نظم 
عقائدية تم إنشاؤها من قبل أصحاب القوة 
ذاتهم.  حيث يتم االحتفاظ بالمشاكل 

س فقط عن والقضايا المحورية بعيدا لي
جدول أعمال صنع القرار ولكن أيضا من 
عقول وقلوب الناس على اخترفهم بما في 
ذلك المتضررين من هذه المشكالت 
والقرارات.  ويحدث ذلك عندما يتم قبول 
العجز واستيعابه داخليا.  ومن األمثلة على 
ذلك: الصور النمطية السلبية التي تحد من 

  أدوار مجموعات معينة. 

 

 
 

مرئية مثل واضعي السياسات بدال من التعامل مع القوة التي تمارس من وراء الكواليس، أو تلك الغالبا ما يكون من األسهل التعامل مع أصحاب القوة 
ى فهم محدود لكيفية الكامنة في القواعد والممارسات الثقافية واالجتماعية. إال أن من األرجح أن يؤدي تجاهل األشكال المخفية وغير مرئية من القوة إل

لثقافية التي حدوث التغيير، وكيف يمكن تعبئة المصادر البديلة للقوة والقوة، وأي استراتيجيات التغيير يجب تطويرها. إن تحدي القيود االجتماعية وا
قوة"، سواء كانوا مرئيين أو مخفيين تحكم كافة الجهات الفاعلة ( ذات القوة أو العاجزة ) قد تتطلب استراتيجيات أخرى إلى جانب تحدي "أصحاب ال

  في طريقة ممارستهم للقوة.
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  أسئلة للمناقشة

 ملك ؟بعذات صلة  وأنواع القوة تكون كل فئة من فئاتلأمثلة ك التفكير في يمكنهل ، القوةإطار ات عند النظر إلى تعبير 

  القوة الخفية على القضايا التي  ونمارسالذين يأن تفكر المؤسسات أو األشخاص  كيمكنهل ،   القوة إطارفي وجوه إلىالأبحث
  ؟هاتعالج

 
 ت والمستوياتساحاالقوة: ال   .4

  ممارسة القوة.  مواقعاألطر الثالثة التالية تتناول 

المفتاح لتحديد نقاط فيها فهم خصائص الساحات التي يمارس مختلف الناس قوتهم يعد .  الذي يعملون فيهسياق تبعا للالقوة بطرق مختلفة الناس مارس ي
  التغيير.إحداث الدخول المختلفة من أجل 

 مكتسبة/  منشأة، و إليهادعم، ةمغلقساحات أ. 

القرارات و صياغة الفرص لمساعدة الناس على التفاعل الرسمي وغير الرسمي لالتي تتوافر فيها ماكن بأنها األفي هذا اإلطار  يقصد "بالساحات"
 تهم. القواعد التي تؤثر على حيا

 

  مكتسبة   مدعو إلیھا  مغلقة

ذ القرارات وراء ماتتخعندمغلقةساحات لا تكون
فرص اتاحة الدون وغالبا  –األبواب المغلقة 

، .  ويمكن أن تشمل هذه الساحاتللمشاركة
مفتوحة فقط لمن هم في الرسمية الساحات ال

  ..  ينكممثلين رسمييعملون مناصب رسمية أو 

مختلف ما تقوم عند إليهامدعو وتكون الساحات 
لمشاركة في لدعوة الناس الرسمية بالسلطات 

عمليات صنع القرار كمواطنين، ومستفيدين أو 
على الرغم من أن هذه الساحات ومستخدمين. 
إال أن للتعاون، ا حقيقية فرص شكليمكن أن ت

  سلفا. تكون معدة جداول األعمالغالبا ما 

يجتمع من ساحات عندما الأو أكتساب إنشاء يتم 
أقل قوة معا لخلق ساحة خاصة بهم، ووضع  هم

 اصة بهم. جداول أعمال خ

.   

على سبيل المثال. اجتماعات مجلس الوزراء، 
  ةالمحليومات ومجالس اإلدارة ومجالس الحك

الحمالت الشعبية، اجتماعات  :على سبيل المثال  المشاورات العامة :على سبيل المثال
  والحركات االجتماعية حي،أهالي ال
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 مدعوون إليها

 مغلقة

غير مرئية

 مخفية

 مرئية

القوة

  دعوممكتسب
ا إل
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 وطني

 محلي    
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  االتصال                

  :مفهوم االتصال

  هو عملية تواصل مستمر بين طرفين  تحكمهما عوامل ومؤثرات كثيرة 

  تعريفات أخرى 

  هو توصبل معلومة من شخص الى أخر ومن فرد الى مجموعة 

يتم عن طريقها تكوين العالقات بين اعضاء المجتمع سواء كان هذا المجتمع  هو  العملية التى
  تبادل المعلومات واألفكار والتجارب فيما بينهم صغيرا أو كبيرا وكذلك 

  قناة األتصال

  مستقبل           الرسالة             مراسل                                    

  )إرجاع األثر التغذية العكسية ( 

  

  

  

  عناصر األتصال 

 ومستقبل ) –طرفا األتصال ( مرسل  -1

 الرسالة  -2

 إرجاع االثر ( التغذية المرتدة ) -3

 األثر  –الهدف  -4
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لكى تبدا عملية االتصال ال بد أن يكون هناك طرفان لالتصال طرفا منهما يبدأ باالتصال بإرساله لمعلومة 
واالستجابة لها إذا كانت  بأستقبال هذة الرسالة معينة للطرف االخر ويسمى هذا الطرف المرسل  ويقوم الطرف االخر 

من الممكن أن يكون مرسال أو طبيباً أو شخص نجد أن المرسل  مالئمة لة ويسمى هذا الطرف المستقبل وفى حياتنا العملية
ويرد أن ينقلها لفئة أخرى من الناس لتستفيد  منها ولكن المرسل ال يظل مرسالً طوال الوقت  اخر لدية معلومات او خبرات 

ير لة ينعكس فيصفعندما يصمت المرسل ويتحدث المستقيل فإن الوضع فى هذة الحاالن عملية االتصال عملية تبادلية 
  والمرسل مستقبال ً لرسالة الطرف االخر ومتفاعالً معها المستقبل مرسالً 

  
  مهارات المرسل     

 التحقي من بلورة الفكرة فى ذهنه -

 حسن إنتقاء الكلمات المعبرة عن فكرتة  -

 اختيار الوسية المناسة لالتصال -

 عدك االستئثار بالحديث -

 االجتماعية والنفسية للمرسل اليةمراعاة الفروق والظروف  -

 استخدام  لغة مشتركة -

 التحقيق من فهم المرسل اليه لمضمون الرسالة -

  

  مهارات المستقبل

 تركيز االنتباه -

 اإلتصال الجيد -

 عدم المقاطعة  -

 مالحظة تعبيرات وحركات الراسل -

 القدرة على تفسير دالالت االتصاالت غير اللفظية -

 جوانب الرسالةاالستفسار عن عدم وضوح بعض  -
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  أنواع الرسالة 
  : تشمل كل ما ينطق بة من كلمات والفاظ  الرسالة اللفظية

: تشمل كل ما هو غير منطوق مثل حركات الجسم  الرسالة غير اللفظية
  واإليماءات وغيرها  وتعبيرات الوجة

  ...ولكن
للرسائل اللفظية مصاحبات قد تغير من معناها أو تؤكد ومن تلك 

   المصاحبات 
  ا / شدة الصوت وقوتة

كلما كان الصوت قوياً مسموعا كلما اضفى ثقة فى الرسالة  ( ويالحظ هنا 
فالهمس لة  الصوت فهو يتراوح ما بين  الهمس والصراخ تفاوت شدة 

والصراخ  ايضا يعبر عن موقف  معين  قد يشعر فية  مواقفة  ومبرراتة
  فيلجأ الى الصراخ كوسيلة لتدعيم موقفة الفرد بالضعف  وقلة الحجم

  ب /  نغمات الكلمة وطريق نطقها 
الرسالة ) والضغط على بعض  –قد يلجأ المرسل الى تنغيم  ( الكلمة 

 حتوياتمخارج الحروف لتوضيح شعور معين ليبين أهمية تلك الفقرة م
  الرسالة

  مصاحبات الرسائل الغير الللفظية
ا / تعبيرات الوجه : وتتضمن تعبيرات الوجة استخدام العيون والحواجب 

  والفم وعضالت الوجة فى التعبير عن شئ ما
  ب / تعبيرات األطراف 

  :اليدين 
عالمة النصر  –أمشى  –تستحدم اليدين فى بعض األشارات (تعالى 

  ............... الخ)
  حركة الجسد :

أن حركة الجسد  ودرجة ثباتة تساعد على تأكيد قوة وضعف رسالة محددة فان 
هز الراس الى أسفل عدة مرات يدل  على الموافقة وااليجاب اما هز الرأس 

  يميناً ويساراً فيدل على الرفض 
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  :  استخدام المسافة
أن عالقة الفرد باخر تتأثر بالمسافة الموجودة بينهما وإذا تغير المسافة 

بين المرسل والمستقبل أثناء االتصال البد من وجود سبب لذلك والتغير 
  المفاجئ قد يسبب إحراج او اضطراب للمستقبل 

  اللمس :
 فهناك بعض  يختلف إستخدام اللمس من مجتمع الى احر ومن فئة الى أخرى 

ما  لديها من المعتقدات والتقاليد المجتمعات  التى تتعامل مع اللمس  بتحفظ شديد
يجعل اللمس يقع فى دائرة المحظورات وبعض المجتمعات تتعامل مع اللمس 

اللمس من أهم وسائل  األتصال مع  باألباحية المطلقة وبعض الفئات تعتبر 
  المجتمع مثل المكفوفين
  : مصاحبات لغة الجسد

  أن اللغة اللفظية لها مصاحبات فان لغة الجسد لها مصاحبات أيضاً ومنها :كما 
  المالبس :

  المالبسلكل مجتمع قيم وعادات وتقاليد تحكم نوعية 
   الخاتم

أن إن وضع دبلة فى اليد اليمنى لها معنى وفى اليد اليسرى لها معنى أخر 
الناحية اليمنى من الشعر يعنى أنها  وضع المرأة فى بعض المجتمعات لوردة فى

  مخطوبة ووضعها فى االناحية اليسرى يعنى إنها متزوجة
  

  ة االتصال والرسالة :لوسي
ولذلك فإن القرار الخاص ترتبط الرسالة موضوع االتصال مع الوسيلة المستخدمة فى نقلها . 

منفذ بأختيار الوسيلة أو البتحديد محتويات الرسالة االتصالية ال يمكن فصلة عن القرار الخاص 
  الذى سيحمل هذة الرسالة من المرسل الى المستقبل .

  لوسيلة االتصال فى البيئة التنظيمية منها :وهناك أشكال مختلفة 
 االتصال المباشر بين المرسل والمرسل الية (وجها لوجة) -

 االتصال بواسطة التليفون -

 يمى )االتصاالت غير الرسمية (خارج نطاق االداء التنظ -

 االتنصال من خالل االجتماعات  -

 االتصال عن طريق الوسائل المكتوبة -

 تبادل الكلمات والعبارات عن طريق بعض االشخاص بين المرسل والمرسل الية -
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  تفهم الرسالة :

وتحقيق الغاية منها على مدى ارتباط محتويات الرسالة  يتوقف كمال عملية االتصال
ويؤثر ذلك فى طريقة تفهمة لها وبخبرته السابقة فى التنظيم فضال عن   . باهتمامات المرسل الية 

  انطباعة الحالى عن مرسلها

وكلما كان تفهم المرسل الية لمحتويات الرسالة موافقا لنوايا وأهداف المرسل كلما انعكس ذللك على 
  وإتمامها بدرجة مناسبة من الفاعلية نجاح عملية االتصال 

  الرسالة :ويجب أن تكون 

  تغيير ) –لها هدف  (توصيل معلومة  –واضحة ( ال تقبل التأويل ) 

  مترابطة ومتسلسلة  -شاملة (تغطى كافة البنود ) –تراعى ظروف المستقبل 

  إرجاع االثر ( التغذية المرتدة )

تدة التغذية المر إرجاع االثر هو / رد فعل المستقبل للرسالة التى يتلقاها من المرسل لذلك فاتجاة
دائماً يكون عكس اتجاة الرسالة قد سميت بذلك  النها ترتد من المستقبل للمرسل لتغذيتة بالمعلومات 

  التى تجعلة قادراً على االستمرار فى عملية االتصال

   

  

  

  االثر : –الهدف 
ال يمكن أن تبدأ دائرة االتصال الفعال بدون تحديد مسبق لهدف  الهدف : 

انه يسأل نفسة لماذا يريد ان ينقل هذة المعلومة ؟  المرسل من عملية االتصال إذ
  وما هى النتيجة التى ينتظرها بعد إنتهاء اتصالة مع الفئة المستهدفة  ولمن ؟

الثر  الذى طرأ على الفئة األثر : يجب أن يال حظ المرسل أثناء وبعد االتصال ا
  المستهدفة وهل حصل على نتيجة أم ال ؟

النة ال فائدة من اتصال ال يؤدى لتغيير معلومة أو اسلوك أو إضافة شئ جديد 
  لشخصية المستقبل 
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  صالتانواع اال         

  طبقاً للرؤية  
 وهو االتصال الذى يتم عن طريق االلفاظ والكلمات : االتصال اللفظى   

آه ) لذلك فى هذا النوع من االتصال  –والعبارات واتيضاً االصوات مثل ( ياه 
ويستخدم المستقبل األذن ليسمع هذة االصوات يستخدم المرسل الفم واللسان   

ين المرسل رة بوقناة االتصال هنا من الممكن أنم تكون المواجهة المباش            
فى االتصال الشخصى  ومن الممكن أيضاً ان تمون الوسائل السمعية  والمستفبل يحدث 

ً من االتصال اللفظى  ً البصرية إذا استخدم فيها الشرح والمناقشة النة يعد= نوعا وأيضا
  المصحوب ببعض الوسائل اإليضاحية

 كلمات وال وهو ذلك النوع من االتصال الذى ال يستخدم فية االلفاظ  :االتصال غير اللفظى 
ستخدم وأيضا ال ي  -تعبيرات الوجه والعين  –باليد أو الجسم  ولكن تستخدم فيه الحركات

فية الوسائل البصرية كلها مثل الملصقلت والصور وكل ما سبق يستقبلة المستقبل عن 
 ال يتم إال عن طريق االتصال الشخصى المرئى   لذلك فاالتصال غير اللفظىطريق العين 

حيث يستطيع المرسل فى هذة الخالة االستجابة لهذة التعبيرات ( رؤية المرسل للمستقبل ) -
  والتعامل معها

  طبقاً لعدد المستقبلين 

 اتصال شخص وشخص اخر  -1

 اتصال تدريبى : بين شخص ومجموعة  -2

 اتصال تلقينى : بين معلم وتالميذة  -3

 جماهيرى : من خالل وسائل األعالم  المختلفةاتصال  -4
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  معوقات االتصال  

  مقاطعة االخرين عند الحديث 

  التعالى عند الحديث 

  التسرع فى االحكام أو التعليق على كالم المتحدث 

 استخدام عبارات النقد الالذع بأستمرار 

 االستئثار بالحديث 

  السخرية من الحديث 

 البناء  النقد غير 

  تصيد االخطاء 

 المجادلة 

  الغضب عند المقاطعة لالستفسار 

   القيم والعادات والتقاليد 

 عوائق نفسيه 

  : ربما يكون المستقبل غير مستمع لما تقوله 

  وت غير مالئم 

 وجود ضوضاء خارجية قد تعوقة عن االستماع 

 المتحدث ال يلقى موضوعة بطريقة جذابه 

  طريقة العرض غير جذابه او مشوقة 

 الحديث خافت 

 مشكلة فى اللغة الختالف اللهجات 

  

  

  

  



 

  ميالد جون اعداد

  

  مبادئ االتصال األساسية

  الرسالة 

الرسالة هى محور عملية االتصال وهى التى تتم من اجلها عملية 
فالرسالة ممكن أن تكون معلومات متوافرة  االتصال بين طرفى الدائرة 

بها فئة معينة من  وفى مجال معين لدى شخص معين ويرد أن ينفرد
الناس او قد يكون خبرات فى عمل أو وظيفة ومشاعر كالخوف أو 

  وعدم المعرفة مثلما يحدث فى حاالت تقديم المشورة القلق

  الرسالة 

ايضاً هى الناتج الحقيقى لما امكن ترجمته من افكار ومعلومات خاصة 
ى لة ه. والرسالة فى هذه الحابمصدر معين فى شكل لغة يمكن تفهمها 

الهدف الحقيقى لمرسلها ةالذى يتبلور أساسا فى تحقيق االتصال الفعال 
  بجات او افراد

  االتصال وسيلة وليست غايه فى حد ذاته
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ميالد جون اعداد

  

  وصايا لالتصال الجيد                     

  إجابة ................. الخ ) –خطط جيداً أو حدد من عملية االتصال ( توصيل معلومة 

  الى مجموعة ) –حدد الى من تتحدث ( الى فرد 

 ( الوقت المناسب لمستقبل الرسالة)  اختر الظروف المناسبة لعملية االتصال 

  هيئ العالقة بينك وبين مستقبل الرسالة 

  حدد وسيلة االتصال المناسبة 

 يجب أن تضمن رسالتك منفعة تهم المستقبل 

  ليكن اتصالك وجهاً لوجه لتفادى سوء الفهم 

 استخدم لغة بسيطة واضحة 

  ًكن منصتاص جيدا 

 ( االثر ) تابع ردود أفعال متحدثك 

  هناك ثالث مبادئ رئيسية تبنى عليها عملية االتصال وهم 

 م على فهم الىخرين والتآلف معهم :المبدأ االول : االتصال يقو -

 , فإذا كنت فى يتطرف حديثنا فى هذا المبدأ الى طرق تحقيق االلفة مع الشخص االخر : -
اجتماع مثالً او فى لقاء مع شخص وتريد تحقيق االلفة مع الشخص المقابل فأمامك 

 : خطوطين

  الخطوة  االولى  / المجاراة 

يتوافق  مع  سلوك  الشخص الخارجى ويتم ذلك من   المجاراة ان تجعل سلوكك الخارجى -
 خالل الخطاط التالية 

 الشدة , –النبرة  –االخر من حيث السرعة حاول ان تجعل صوتك متوافقا مع صوت  -1
 على تحديد الصوت المناسب لها وسوف يساعد فهمك لطبيعة  الشخصية 

 حاول ان تجعل حركاتك متوافقة مع حركة  االخر  حركة  اليدين  والرجلين والرأس   -2

 –وضع اليد على الخد  - حاول أن تجعل تعبيرات الجسم متوافقة مثل طريقة الجلوس  -3
 تشبيك االصابع الحظ ماذا يفعل المقايل  وافعل مثله - ليدين على بعضهما وضع ا

  

  

 



 

  ميالد جون اعداد

  :الخطوة الثانية / القيادة 

تولد المجاراة التآزر واالتصال القوى  , أما االن وفى هذه الخطوة ان لك ان تقود الشخص  
قم بتغيير مقصود فى   !, هيا ! خذ اآلن بزمام المبادرة  بعدما حصل هذا االتصال وهذا التآزر االخر 

اذا حدث ذلك فإن هذا الشخص يتبع قيادتك ولديك  , وستجد أن المقابل يجاريك بدورة او يتبعك سلوكك 
عالقة اتصال ممتازة االن فى هذة اللحظة تستطيع قيادتة نحو النتيجة المرغوبة مثل أن تقنعة بما تريد أو 

  تدفعة نحو عمل أو سلوك معين 

  :االلول نلخصة فى الخطواط التاليههذا هو المبدأ 

 فهم شخصية شخص االخر  -1

 حقق التآلف  والتآزر من خالل مجاراة سلوك الشخص االخر -2

 بعد االطمئنان على تحقيق التآلف  والتآزرقم بقيادة الشخص االخر   -3

  من ذلك من خالل تغيير سلوكك ومالحظة رد الفعل الشخص االخر  نحو ما تريد وتأكد

  :بدأ الثانى / ثالثية االتصال الم         

يعتقد بعض الناس أنة حتى يؤثر على اآلخرين  ويتصل بهم اتصاالً جيداً فسيركز على الكلمات المؤثرة ويرتبها 
فقط من  % 7بنظام معين على حسب شخصية االخر وبذلك قد أتم عملية االتصال والواقع أنة بذلكم قد حصل 

  عملية االتصال

م حول تاثير الكالم على االخرين فوجدوا نسبة التاثير فى  1970فى بريطانيا فى عام فقد اجريت دراسات 
  االخرين اتت على الوجة التالى : 

 من التإأثير  % 7الكلمات والعبارات  -

 من التإأثير % 38نبرات الصوت  -

سبة من التإأثير وعلى الرغم من هذة الن %55تعبيرات الجسم االخرى من عيون ووجه وايدى وجسم  -

 عند الشخص االخر لذلك اختر كلماتك بعناية  %100الضئيلة للكلمات والعبارات إال انها تبلغ 

  : / أهمية الدقة اللغوية فى االتصالالمبدأ الثالث

يقة وعليك ان تركب الجمل بطرفى عملية االتصال نحتاج الى ان تكون دقيقاً جداً فى اللغة التى تستعملها 
  من اجل الحصول على االجابة المتوقعة على المعلومات المطلوبة  محتوية صحيحة 

ومن ناحية أخرى فإن االخرين اثناء حديثهم وبدونت  ان يشعروا كثيراً يرتكبون أخطاء شنيعة فى التعبير 
تفصيل ذلك أن شاء هللا  الحذف والتشوية واإللغلء وسياتىأكثر االخطاء التى تحدث هى :  عما بداخلهم

لكنك تحتاج أثناء اتصالك بالناس الى استدراك هذة االخطاء من خالل السؤال واألستفسار والتأكد  حتى 
  يحة وتصل اليك المعلومات المقصودتفهم األخرين بصورة صح

  



 

  ميالد جون اعداد

  

  أساليب عملية فن االتصال والتعامل مع االخرين                 

  الشخص القاعدة االولى / تقدير

التقدير حاجة فطرية يبحث عنها البشر يرغبون فى أن يكونو شيئاً مذكورا  فاإلنسان بداية يبحث 
عن الطعام  والشراب فإذا تمكن من ذلك بحث عن االمن فإذا تمكن من ذلك بحث عن التقدير فإذا 

  تمكن من ذلك بحث عن االنجاز 

ى التعامل مع الناس فيقول : إننى أعتبر وها هو أحد المديرين الناجحين يسأل عن سر نجاحة ف
إنى فمقدرتى على بث الحماسة فى نفوس الناس هى اعظم ما امتلك وسبيلى الى ذلك هين وميسور 

  أجزل لهم المديح والثناء  وأسرف فى التقدير والتشجيع

  إن الناس يبحثون عمن يقدرهم فى هذة الحياة إذا وجدوه تمسكوا به واحبوة حباً شديداً 

لى جانب ذلك فإن التقدير يعطى الشخص دفعة إيجابية  قوية جداً الى االمام وينى فى الشخص وا
  الثقة بالنفس والشعور بالنجاح ويثبت اإلنسان فى مواقف الشدائد والمحن

 ,ابتعد عن التزلق  الزائف   ولكن نذكرك وننبهك بأن  يكون تقديرك مخلصاً وصادقاً وحقيقياً 
استخدم كلمات ساحرة مثل أن تقول للشخص : أنت رائع , قلبك واصدق هللا فيه ,وأخرج الكالم من 

لقد تغيرت بالفعل الى االحسن , اننا نقطع شوطاً كبيراً فى إنجاز ما يعجبنى فيك القوة واالصرار , 
  نريد , انت على ما يرام

  :القاعدة الثالثة / اظهر اهتماماً حقيقياً بالشخص 

ما يهتم بك الناس , تبحث عمن يهتم بهم ويتفقد احوالهم ويسأل بالناس على قدر  على قدر أهتمامك
  عليهم ال سيما فى هذا الزمان الذى انشغل فيه كل امرئ نفسة 

وقد رايت فى حاجة الناس وتعطشهم الى من يهتم بهم عجب العجاب فبمجرد أن ترفع سماعة  
ذا هحتى تجد هذا الشخص يمتن لك ى الجوال التليفون  لتسأل على شخص أو ترسل البة رسالة عل

هنى بل أحياناً تواجالصنيع العظيم امتنناً عظيماً ويطلب منك أن تزيد من هذا العمل بقدر استطاعتك 
أو  حينما  يسألونى مواقف محرجة من بعض االخوة وهم اخوة اكفاء كرام متعلمون ومثقفون 

يطلبون منى أن اهتم بهم او ان أسال عليهم حينها اشعر بتقصيرى تجاههم واطلب منهم العفو 
  والصفح

أعرف احد االخوة كانت  فلماذا ال نهتم نحن بأحوال الناس وال نسال عليهم وال نظهر اهتماماً بهم ؟
  ن يتصل بهمعليهم وكنت من جملة م إذا جاءت أيام االمتحانات يتصل بجميع اخوانة ليطمئن

  



 

  ميالد جون اعداد

  القاعدة الثالثلة / أظهار الحب 

  القاعدة الرابعة / حدث االخرين بمجال اهتمامهم 

  فالفرد يميل الى من يحاورة ويحدثة فى الميدان الذى يتخصص فية ويميل الية  

  ة / أحسن لمن تتعامل معهمخ تأسر عواطفهمالقاعدة الخامس 

  / أستخدم اسلوب المدحالقاعدة السادسة 

  امدح االخرين إذا احسنوا فالمدح له اثرة االيجابى فى النفس ولكن يجب عدم المبالغة فية 

  القاعدة السابعة / تجنب تصيد عيوب االخرين وانشغل باصالح عيوبك 

  تواضع فالناس تنفر ممن يستعلو عليهمالقاعدة الثامنة / 

  فن االنصات فالناس تحب من يصغى اليها تعلم  /القاعدة التاسعة

ً القاعدة العاشرة    / وسع دائرة معارفك واكسب فى كل يوم صديقا

القاعدة الحادى عشر / أسعى لتنونيع تخصصاتك واهتمامتك تتسع دائرة معارفك وتتنوع 
  صداقاتك

كل المناسبات  افراح واحزان فشاركهم وجدانياً وللمشاركة فى ثنا عشر / للناسالقاعدة اال
  المختلفة مكانتها فى نفوس الناس

  القاعدة الثالثة عشر / حاوةل أن تكون واضحا فى تعاملك 

وابيتعد عن التلوث والظهور بأكثر من وجه ...فهما بلغ نجاحك فسيأتى عليك يوم وتنكشف اقنعتك 
  وتصبح حينئذ كمن يبنى بيتاً يعلم أنه سيهدم ....

فاحترامك لها معهم ... سيكون  فظ على مواعيدك مع الناس واحترمهاالقاعدة الرابعة عشر / حا
  من احترامك لهم .... وبالتالى سيتبادلونك االحترام ذاته

  القاعدة الخامسة عشر / ال تكن لحوحا فى طلب حاجاتك

حالة عدم تنفيذها  ال تحاول غحراج من تطلب الية قضاؤها ...وحاول أن تبدى له انك تعذرة فى
كما يجب عليك أن تحرص على تواصلك مع من قضوا حاجتك  وانها لن تؤثر على العالقة بينكما 

  حتى ال تجعلهم يعتقدون أن مصاحبتك لهم الجل مصلحة 

  

  



 

  ميالد جون اعداد

  اختر االوقات المناسبة للزيارة  القاعدة السادسة عشر / 

 قمت بزيارة أحد فحاول أن تكون خفيفاً  ....أنوال تكثرها .... وحاول ان تكون بدعوة 
.. ووجودك يمنعه من  لطيفاً ... فقد يكون لدى مضيفك أعمال وواجبات بخجل ان يصرح لك بها

  انجازها . فيجعلك تبدو فى نظرة ثقيالً 

 الحرصابتعد عن التكلف بالكالم والتصرفات وابقى على طبيعتك مع  القاعد ة الثامنة عشر / 
   .... وفكر بما تقولة قبل أن تنطق بة التوازنعلى عدم فقدان 

يكون القاعدة التاسعة عشر/ حاول أن تقلل من المزاج  فهو ليس مقبوال عند كل الناس ...وقد 
  ......وعليك أختيار الوقت المناسب لذلكمزاجك ثقيالً فتقد من خاللة من تحب 

  القاعدة العشرون / حاول أن تنتقى كلماتك 

فكل مصطلح تجد له الكثير من المفردات فأختر اجملها .... كما عليك أن تختار موضوعاً محبباً 
....وأن تبتعد عما ينفر الناس من المواضيع .... فحديثك دليل شخصيتكللحخديث  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

  ميالد جون اعداد

  ؟؟بعد ماذا

  :مفهوم التدريب

  على سلوك المتدربين الكسابهم مهارات معينة للوصول  طريقة منظمة هدفها التأثير االيجابىهو

  الى تحقيق األهداف الموضوعة والتدريب يقوم بتغيير أسلوب عمل المشارك وليس المشارك نفسه

  

  وعلى المشارك قبل أن يضع خطة للتدريب يجب أن:

  التى يعمل بها ورسالة المنظمة -فى الحياة رسالتهأن يعرف ماهى -1

  لدفة بالنسبة لقائد السفينة التى توجهه للمسار السليم للوصول الى المكان المستهدفالرسالة هى كا-2

  " الرؤيةالبد أن يكون له حلما يريد تحقيقه " -3

  

  : خطوات تصميم البرنامج التدريبى

  أهداف البرنامج التدريبي-1

  محتويات البرنامج التدريبى-2

  أساليب ومعدات التدريب-3

  وموقع التدريب توقيت -4

  المتدربون -5

  المدربون -6

  ميزانية البرنامج -7

  منسق البرنامج -8
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