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عن نظرة
للدراسات النسوية
نظرة للدراسات النسوية مجموعة تهدف إىل العمل عىل استمرارية وتطور الحركة النسوية
املرصية واإلقليمية مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وتؤمن بأن القضايا النسوية والنوع
االجتامعي هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر يف تطور املجتمعات وتحررها ،وتهدف املجموعة
اىل إدماج هذه القضايا يف املجالني الخاص والعام يف املجتمعات املعنية .يؤمن فريق نظرة
للدراسات النسوية الذي يضم نسا ًء ورجاالً أن إدماج القضايا النسوية والنوع االجتامعي يأيت
عن طريق اإلميان بها والنضال من أجلها يف املجالني .ترى نظرة للدراسات النسوية أن الشابات
والشباب بتنوعهم يناضلون من أجل إدماج قضاياهم التي تضم منظور النوع االجتامعي
يف املجتمع ،لذا تعمل نظرة للدراسات النسوية عىل تقديم كل أشكال الدعم للمساندات
واملساندين لتلك القضايا بشكل عام ودعم املجموعات الشبابية التي تأخذ عىل عاتقها تحقيق
تلك األهداف بشكل خاص.
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مقدمة

لماذا دليل للمبادرات النسوية/النسائية الشابة؟

حققت

ثورة الخامس والعرشين من يناير  ٢٠١١طفرة نوعية يف املعدالت الكمية
والكيفية ملشاركة النساء من مختلف الخلفيات االجتامعية يف الحياة
السياسية املرصية ،وكذلك يف املبادرات واملجموعات الشبابية التي تكونت يف مختلف محافظات
مرص عىل خلفيات أيدولوجية وفكرية مختلفة .ومع تصاعد وترية العنف سواء السيايس أو
املجتمعي تجاه النساء يف املجالني العام والخاص ،و مع تزايد وعي قطاعات متزايدة من الشابات
من مختلف محافظات مرص -كنتيجة ملشاركتهن يف الحياة السياسية واالجتامعية بشكل مطرد
 بأن قضايا النساء ال تنفصل عن قضايا الوطن و بأن مشاركة النساء سواء يف الحياة السياسيةأو االجتامعية أو الثقافية للبالد ال تستقيم بدون خلق مجال عام آمن للنساء والقضاء عىل
كافة أشكال العنف والتمييز التي تواجهها النساء يف املجال الخاص أيضاً ،فقد قررت مجموعات
متزايدة من الشابات تنظيم أنفسهن يف عدد من املبادرات واملجموعات واملؤسسات النسوية/
النسائية التي منت وانترشت يف مختلف محافظات مرص والتي تعمل عيل قضايا النساء بشكل
مبارش يف بيئتهن املحلية.
ومع تزايد عدد تلك املجموعات واملبادرات وتفاوت مستويات كل من الوعي بقضايا النساء،
والقدرات التنظيمية والتعبوية والفنية املتوافرة لدى عضواتهن ،منت الحاجة إىل مواد علمية
سهلة تتناول موضوعات تهم تلك املجموعات يف مراحل تكوينها املختلفة ،وتتصل مبسائل مثل
هوية املجموعات وخطوات تكوين املبادرة والحشد والتمويل واالستمرارية وآليات العمل عىل
األرض وكذلك التخطيط االسرتاتيجي وتقييم ما تم إنجازه من خطوات .وعىل الرغم من توافر
الكثري من املواد العلمية الجيدة حول تلك املوضوعات باللغة العربية ،إال أنه يالحظ عدم توافر
مادة موجهة بشكل خاص للمبادرات النسوية أو النسائية الشابة أي للشابات املهتامت بالعمل
يف مجال حقوق النساء بشكل عام يف بيئتهن املحلية بحيث يستطعن مواجهة التحديات شديدة
الخصوصية املتعلقة بالعمل النسوي وسط بيئات مختلفة وبإمكانيات بسيطة ،وهو ما ال توفره
عادة املواد الشبيهة املتوافرة والتي تخدم أغراض تنموية بحتة .فرغم أهمية تلك املواد إال أنها
ال تتناول بشكل مبارش الكثري من اإلشكاليات التي تعرتض عمل املجموعات النسوية الشابة،
التي عادة ما تواجه مشاكل ذات طبيعة خاصة تحتاج ملادة اسرتشادية تقوم عيل املنهج النسوي
يف التحليل والتقديم بشكل يجيب عىل أسئلة الكثري من الشابات املقدمات عيل دخول حقل
العمل النسوي /النسايئ يف مرص.
لقد كان وال يزال أحد أهم أهداف نظرة للدراسات النسوية منذ نشأتها هو املساعدة عىل
بناء حركة نسوية شابة مختلفة تعمل عىل طرح قضايا النساء املرصيات بشكل عام ،و قضايا
الشابات بشكل خاص ،بطرق مبتكرة وعملية وبحس نسوي يتانسب مع البيئة املحلية لكل
مجموعة .وإمياناً منا بأهمية تحفيز بناء حركة نسوية مرصية شابة ،فقد قمنا بإنشاء برنامج
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للمبادرات النسوية يف عام  ٢٠١٢معني باألساس بتقديم الدعم واملساعدة الفنية والتقنية
للمبادرات واملجموعات النسوية الشابة يف كافة أنحاء الجمهورية ،مع الحرص عىل مراعاة
استقاللية تلك املبادرات والطابع الخاص لكل منها النابع من تشكيلها وهويتها وأهدافها.
وقد بدا واضحاً يف معظم اللقاءات وامللتقيات التي نظمتها نظرة للدراسات النسوية ،و شارك
فيها عدد من املبادرات واملجموعات النسوية الشابة يف مختلف محافظات مرصعيل مدى أكرث
من ستنني ،مدى الحاجة ملواد علمية باللغة العربية تناقش أهم القضايا واإلشكاليات التي تهم
املبادرات النسوية الشابة والتي متر مبراحل مختلفة من عملية التكوين .فقد عربت العديد من
الشابات الاليت يعملن عىل تكوين مبادرات أو مجموعات نسوية يف مختلف محافظات مرص
عن حاجتهن الشديدة ملواد اسرتشادية بسيطة وعملية تناقش الكثري من املوضوعات التي
تشغلهن عيل مدى املراحل املختلفة لتكوين املجموعات أو املبادرات النسوية /النسائية الشابة.
ومن هنا جاءت فكرة هذا الدليل كمقدمة للتعريف بالعمل النسوي ومقوماته ورشوطه،
وليك يساهم عملياً يف دعم املجموعات والحركات النسوية /النسائية الشابة ،ومساعدتهن عيل
التعامل مع أبرز اإلشكاليات املرتبطة بالعمل عىل قضايا النساء يف بيئات محلية مختلفة ويف
سياق وطني متغري.
و قد حاولنا يف هذا الدليل تقديم بعض املواد املرتجمة املتعلقة ببعض القضايا التي تهم
الحركات النسوية الشابة والتي ال تتوافر عنها مواد باللغة العربية ،مثل التمويل والتخطيط
االسرتاتيجي الناجح والتقييم الدوري وكيفية االستفادة العملية من أفضل النامذج املختلفة
للعمل النسوي .وقد راعينا بشكل خاص “متصري” تلك املواد التقنية والعلمية وتقدميها بشكل
يجعلها أكرث فائدة للمجموعات النسوية الشابة يف مرص .كام قمنا يف الجزء األول من هذا
الدليل بتقديم تعريف سوسيولوجي علمي ورشح مبسط ملجموعة من أهم املصطلحات التي
قد تهم الشابات املهتامت بالقضايا النسوية وقضايا حقوق النساء ،وأيضاً بعض املفاهيم الخاصة
بالتنظيم والحركات االجتامعية وتعريف املبادرات واملجموعات وغريها من املصطلحات.
و يتضمن الجزء الثاين ،والرئييس ،من الدليل عدد من املوضوعات املطروحة بشكل دائم
عىل معظم املجموعات واملبادرات النسوية /النسوية الشابة وخاصة يف األعوام القليلة املاضية
مثل :مسألة هوية املجموعة ومعني النسوية ودور الشباب من الرجال يف املجموعات النسوية/
النسائية الشابة ،و كيفية تقييم العمل عيل قضايا النساء بشكل دوري .كام راعينا أيضاً كتابة
األجزاء الخاصة بآليات العمل عىل أرض الواقع من محتوي عدد من اللقاءات واملجموعات
البؤرية مع عدد من املبادرات النسوية الشابة يف مرص ،بحيث جاء تناول الدليل ملعظم تلك
املوضوعات من وحي التجارب الحية للمجموعات النسوية /النسائية الشابة نفسها من مختلف
محافظات مرص .فعرض التجارب الناجحة واملحاوالت الجادة للعمل عيل قضايا النساء يف بيئات
مختلفة يف مرص هو أمر شديد الجدوي من وجهة نظرنا ،حيث يفيد املجموعات أو املبادرات
النسوية الحديثة التكوين ويساعدها عىل الوصول إىل صيغ عمل خاصة بها وتكوين هويات

مختلفة للمجموعة .فالتعلم من التجارب الناجحة مفيد ،مع مراعاة خصوصية كل مرشوع
مبادرة سواء من حيث املوارد املتوافرة لديها ،أو البيئة املحلية التي تعمل فيها ،أو الخربات
املختلفة املتوافرة لدى عضواتها.
و أخريا ً ،فإننا نتقدم بجزيل الشكر لكافة املجموعات واملبادرات النسوية املرصية الشابة
التي عاونتنا عيل إنجاز هذا الدليل عرب مشاركتنا تجاربهن واإلشكاليات املختلفة التي واجهتهن
أثناء املراحل املختلفة التي مرت بها مبادراتهن .كام نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدا ً لجمهوره
املتلقي الحقيقي ،أي للمجموعات واملبادرات النسوية /النسائية قيد التكوين أو حديثة التكوين
والتي ترغب يف االستفادة من املادة العلمية املقدمة فيه ومن التجارب الحية للمجموعات
الشابة .كام نأمل كذلك أن يكون هذا الدليل مقدمة ألثراء الحركة النسوية /النسائية الشابة يف
مرص ،عرب دعمها باملعرفة الالزمة والتجارب العملية الناجحة.
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الجزء األول

مصطلحات تهم المجموعات
النسوية/النسائية الشابة

النسوية:

النسوية هي مجموعة من التصورات الفكرية والفلسفية التي تسعى لفهم جذور وأسباب
التفرقة بني الرجال والنساء وذلك بهدف تحسني أوضاع النساء وزيادة فرصهن يف كافة املجاالت.
النسوية ليست فقط أفكار نظرية وتصورات فكرية مؤسسة يف الفراغ ،بل هي تقوم عىل
حقائق وإحصائيات حول أوضاع النساء يف العامل ،وترصد التمييز الواقع عليهن سواء من حيث
توزيع الرثوة أواملناصب أوالفرص وأحيانا حتى احتياجات الحياة األساسية من مأكل وتعليم
ومسكن وغريه.
مؤسس عىل حقائق مادية وليست مجرد هوية.
وعي
ٌ
النسوية هي إذن ٌ

النسوية كوعي وكعلم وكحركة:

• النسوية كعلم وفكر :هي الدراسة املتعمقة للتفرقة والتمييز بني الرجال والنساء يف شتى
ُؤسسة عىل مجموعة من الحقائق املبارشة وغري املبارشة ،ومحاولة فهم أسباب
مجاالت الحياة ،امل َّ
تلك التفرقة والتي تطلِق عليها النسويات “الفجوة النوعية” .مع اقرتاح أفضل الطرق والسبل
للتغلب عليها.
املؤسس عىل الحقائق السابقة،هذا اإلدراك الواعي
• النسوية كوعي :هي اإلدراك الواعي َّ
يوضح أن الظلم والتفرقة الواقعني عىل النساء ليس مجرد صدفة تاريخية وال مشكلة ثقافية
أوجغرافية أو قضية مرتبطة فقط بالفقر والجهل ،بل وعىل الرغم من أهمية تلك األسباب،
ولكن هي مرتبطة أيضً ا بحزمة ُمعقدة من العوامل املبارشة وغري املبارشة والتي تقع عىل النساء
وحدهن ويعاين من أثرها املجتمع بالكامل.
الوعي النسوي إذن هو لحظة إدراك للدور الذي تلعبه تلك العوامل امل ُسبِبة للتفرقة بني
الرجال والنساء يف تكوين إدراكنا للعامل بأرسه ،هوالوعي مبا ميكن أن نفعله وما ال ميكن أن
نفعله ،ولحظة الوعي برضورة مقاومة تلك األسباب بشتى الوسائل.

النسوية كمقاومة:

نحن كنساء -وأيضً ا رجال -نؤمن باملساواة بني الجنسني ونسعى للقضاء عىل كافة أشكال
التمييز ضد النساء ،نتبنى النسوية كمنهج للمقاومة ونري يف النسوية كفكرة ومنهج وحركة
أداة لنرش املعرفة ورفع الوعي النسوي عن طريق التوعية بكافة أشكال التمييز وتنظيم حمالت
واستخدام أدوات مختلفة ومبتكرة ملواجهة ماتتعرض له النساء .إننا نؤمن أن رفع الوعي
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وأشكال املقاومة اليومية هي أنشطة مهمة وفعالة يف زعزعة ال ُبنى األبوية التي تسهم يف قهر
النساء .إن ”نسوية كل يوم“ عىل نفس القدر من األهمية التي تتمتع بها الحمالت السياسية
مثل .إن مقاومة األبوية تستمر طوال عمرنا وقد
الكبرية الخاصة بالقوانني واملشاركة السياسية ً
نُغري من تكتيكاتنا مبقدار ما تتطلب الحاجة.

النسوية اليوم:

أسفرت العقود الثالثة املاضية من النضال واملنارصة والبحوث وما صحبها من تغريات يف
السياق الجيو –سيايس العاملي عن تراكم ثري يف الرؤى والخربات فيام يخص مكاسبنا وإخفاقاتنا
والتحديات التي ستواجهنا يف املستقبل .كام مكنتنا هذه العوامل أيضً ا من إعادة تشكيل
فلسفتنا ونهجنا ،ومن الوقوف عىل رؤية أوسع ألنفسنا وللعامل الذي نرغب يف إيجاده .وطيلة
هذه العملية ،ظهرت النسوية باعتبارها أيديولوجي ًة وإطا ًرا تحليليًا وإطا ًرا اسرتاتيجيًا.

• فباعتبارها أيديولوجية :ال ترمز النسوية اليوم للمساوة عىل صعيد النوع االجتامعي
فحسب ،بل لتغيري جميع عالقات القوى االجتامعية التي تقمع وتستغل وتهمش أيًا من األفراد
عىل أساس النوع االجتامعي أوالعمر أوالتوجه الجنيس أواإلعاقة أوالعرق أوالدين أوالقومية
أواملوقع الجغرايف أوالطبقة أوالطائفة أواألصل اإلثني .إننا ال نسعى إىل مساواة ساذجة بني
الجنسني متنحنا االمتيازات والسلطات الضارة التي طاملا متتع بها الرجال ،لينتهي بنا الحال
وقد فقدنا كث ًريا مام يُعرف بالقوى والقدرات “األنثوية” التي طاملا حثت التنشئة االجتامعية
النساء عىل التحيل بها .وهكذا ،فإننا نسعى إىل إحداث تحول يُنشئ املساواة عىل صعيد النوع
االجتامعي ضمن نظام اجتامعي جديد متا ًما ،نظام يعيش فيه الرجال والنساء عىل حد سواء
رشا يف مجتمعات تعيش يف انسجام مع العامل الطبيعي ،وتقوم عىل
أفرا ًدا وجامعات باعتبارهم ب ً
املساواة االجتامعية واالقتصادية وكامل حقوق اإلنسان ،وتخلو من العنف والرصاع والعسكرة.
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• وباعتبارها إطا ًرا تحليل ًيا :وضعت النسوية وأعادت تشكيل بعض املفاهيم مثل املجتمع
الذكوري (النظام االجتامعي القائم عىل منح حقوق الرجل وإقرار امتيازاته) ومفهوم النوع
االجتامعي (عالقات القوى التي يُنشئها املجتمع بني الرجال والنساء).
لقد أنشأت النسوية مجموعة من األدوات والطرق التحليلية لتفكيك اختالالت القوى الخفية
التي جرى تطبيعها بني الرجال والنساء يف الهياكل واملؤسسات االجتامعية املختلفة (مثل تقسيم
العمل املنزيل واإلنتاجي عىل أساس النوع االجتامعي والسيطرة عىل جنسانية املرأة وحياتها
اإلنجابية) .كذلك وضع الباحثون والباحثات النسويات إطا ًرا جذريًا جدي ًدا لتحليل الطريقة التي
تعمل بها األشكال املتعددة من التمييز واإلقصاء ،بصورة مشرتكة وليست تدريجية ،يف حياة
األفراد (عىل غرار مفاهيم مثل مفهوم التقاطع واإلقصاء االجتامعي).

كذلك تعتمد النسوية مفاهيم جديدة للنوع االجتامعي والهوية عىل أساس النوع االجتامعي
تتخطى الرتكيبات االجتامعية التي تفرض نوعني اجتامعيني فقط ،وذلك بفضل أعامل الباحثني
والناشطني يف مجال الهويات الجنسية الالمنطية والدراسات يف مجال املثليني واملثليات جنس ًيا
وثنائيي /ثنائيات التوجه الجنيس واملتحولني /املتحوالت جنسيًا.

• باعتبارها اسرتاتيجية لتغيري اجتامعي :من بني جميع أشكال التدخل الرامية إىل التغيري،
يأيت عىل قامئة أولويات النسوية متكني النساء وتغيري عالقات القوى القامئة عىل أساس النوع
االجتامعي والنهوض باملساواة عىل صعيد النوع االجتامعي .وتعتقد النسوية أن التغيري الذي ال
ينهض بأوضاع النساء وحقوقهن ليس تغي ًريا حقيق ًيا عىل اإلطالق.
عىل سبيل املثال ،فالتدخالت االقتصادية التي تزيد من دخول األرس ،لكنها ال ت ُعطي النساء
حصة أكرب من تلك الدخول ،وال ت ُغري من التقسيم القائم عىل أساس النوع االجتامعي للعمل
املنتج لتلك الدخول ،وكذلك التحسينات التي تدخل عىل نظام الرعاية الصحية دون أن تتصدى
للعقبات التي تحول دون وصول النساء إىل مثل هذه الرعاية ،ليست من االسرتاتيجيات النسوية.
وهكذا ،تنظر النسوية إىل جميع أشكال التدخل الرامية إىل التغيري من خالل “عدسة النوع
االجتامعي” عىل وجه التحديد ،لرتى إىل أي مدى يؤثر ذلك التغيري عىل النساءوهكذا ،فسواء
كانت اسرتاتيجية التغيري تركز عىل قضية بعينها(مثل الصحة أوالتعليم أوالبيئة أوحقوق اإلنسان
أوالحقوق االقتصادية أوما شابه) أوعىل موقع جغرايف بعينه (مجموعة من القرى أوإقليم أوبلد
أومنطقة معينة)أومجموعة بعينها من السكان(السكان األصليني أوالعامل أوفقراء الحرض وما
إىل ذلك) ،فالنسوية تنظر فيام إذا كانت عملية التغيري تتناول بصورة واعية املساواة عىل أساس
النوع االجتامعي وحقوق املرأة والنهوض بها أم ال.

النسوية والتقاطعية:

• توجد اتجاهات نسوية واقرتابات ومدارس مختلفة يف فهمها لكلٍ من أسباب وجذور التمييز
النوعي ويف تصورها عن طرق تحسني الوضع ورفع الظلم عن النساء.
• ال توجد مشكلة يف وجود مثل ذلك التنوع واالختالف داخل الحركة النسوية بل إن ذلك
التعدد دليل عىل غنى وثراء وعىل مقدار عال من نقد الذات ومراجعتها وطرح طرق وآليات
ملقاومة العنف النوعي والتمييز ضد النساء.
• النساء لسن مثل بعضهن وال يتعرضن جمي ًعا لنفس املظامل ونفس أشكال التمييز والتفرقة
بنفس ذات القدر.
• هناك عدد من العوامل األخرى بجانب النوع مثل الطبقة االجتامعية واألصل اإلثني
والدين وامليول الجنسية والوطنية التي تؤثر يف مقدار التمييزالذي تواجهه النساء يف مختلف
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مراحل حياتهن.
• هل معني ذلك أن تلك العوامل كلها (مثل الطبقة واملستوى االجتامعي واالنتامء الوطني
واإلثني والديني وامليل الجنيس وغريه) تلغي فكرة أن هناك متييز نوعي عىل أساس الجنس تعاين
منه كافة نساء العامل بدرجات مختلفة وأشكال مختلفة؟
ال ..ألن هناك تقاطع بني القضايا وليس وحدة بينها.ظهرت فكرة التقاطعية كفكرة أساسية يف الفكر النسوي عقب إدراك الكثري من النسويات
وخاص ًة أولئك اللوايت ينتمني ألقليات عرقية ودينية ،ونسويات العامل الثالث تحدي ًدا ،أن مثة
تقاطع بني التمييز الذي يواجهنه عىل أساس ديني وعرقي وطبقي وبني ما يواجهنه من متييز
كنساء .وقد أدى وضع هذه األنواع من النظريات إىل “التقاطعية “ وهومنهج وضعته “كيمربيل
كرينش” يف الثامنينات كمحاولة لتحويل النسوية إىل مرشوع أكرث شمولً  .ويف أغلب األحيان
تستخدم كرينش التشبيه بالكلامت املتقاطعة لرشح التقاطعية “التقاطعية هوما يحدث حينام
تحاول إحدى السيدات من األقليات أن تجوب التقاطع الرئييس يف املدينة ....والطريق الرسيع
األسايس هو(طريق التمييز العنرصي) “ .وقد يكون أحد الشوارع املتقاطعة هواالستعامر ،ثم
شارع النظام األبوي الذكوري ،فهذه السيدة يجب أن تتعامل مع جميع صور القمع وليس فقط
مع أحدها ،والتي تتصل م ًعا لتصنع غطا ًءا من القمع ثنايئ وثاليث ومتعدد وكثري الطبقات.

النسائية أوالفكر النسايئ:

• هي مجموعة من األفكار واألفعال تهتم بها مجموعة من النساء املهتامت بالشؤون الخاصة
بالنساء دون الرجال ولكنها ال تسعى لتغيري هذه األوضاع.
• تلك املجموعات التي تختص بالحديث عام تتعرض له النساء والتعمل عىل إيجاد حلول،
أوتحاول إيجاد حلول ملشاكل النساء ولكن تلك الحلول التخص النساء وحدهن بل يتم إيجاد
حلول لقضايا النساء ضمن قضايا أوسع وأشمل مثل قضايا حقوق اإلنسان أوقضايا الوطن.
• غال ًبا ما ت ُثار املسألة النسائية عند تواجد أعداد كبرية من النساء يف حراك وطني /سيايس
للمطالبة مبطالب وطنية /سياسية التهتم بتحسني أوضاع النساء بشكل خاص.

16

وقد نرى أن الفضاء النسوي والنسايئ يشرتكان أومتقاطعان يف مجموعة من األفكار والقضايا
وهي أن كليهام مختصان بشؤون النساء بغض النظر عن طريقة معالجة هذه الشؤون عند كل
فضاء أو أن االثنني يوجد بهام نساء بشكل أسايس ،أو أن الفضاء النسايئ جزء من الفضاء النسوي
الكبري ألن الفضاء النسوي مهتم بجميع أوضاع النساء ومهتم بطرح مجموعة من الحلول لهذه
األوضاع جمي ًعا ،أوأن الفضاء النسايئ هو األعم فهواألكرب ويشمل بداخله القضايا واألوضاع
النسوية األكرث تحديدا.

النوع االجتامعي:

مفهوم النوع االجتامعي يعني العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي يحدده املجتمع
لكل من الرجل واملرأة مسبقًا يف ضوء موروثات اجتامعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من
العادات والتقاليد والقيم السائدة يف مجتمع ما ويف فرتة زمنية معينة.

الفرق بني مفهومي الجنس والنوع االجتامعي:
الجنس البيولوجي

النوع االجتامعي

الفروقات البيولوجية بني الذكور واإلناث منذ األدوار االجتامعية التي يقوم بها الرجال
والنساء
الوالدة
ال يتغري مع الزمن إال يف حاالت نادرة
يتغري مع الزمن و يتأثر بعوامل كثرية
ويؤثر عىل املنظومة االقتصادية واالجتامعية
بشكل أسايس
الفروقات بني الذكور واإلناث هي نفسها يف ت ُشكل األدوار االجتامعية :العرق واللون
جميع أنحاء العامل.
والطبقة االجتامعية وال ّدين والثّقافة والعمر
والحالة االجتامعية .

عالقات النوع االجتامعي:

هي عالقات القوى بني الرجال والنساء والتي بسببها تشغل النساء مرتبة دونية يف املجتمع.
ميكن أن تكون عالقات تعاون وتواصل ودعم مشرتك ،أوميكن أن تكون عالقات فصل ومتييز
وتنافس وتضارب بسبب االختالف وعدم املساواة.عالقات النوع االجتامعي هي مؤرش عىل
كيفية توزيع السلطة والرثوة كذلك بني الرجال والنساء يف سياق محدد.

هوية النوع االجتامعي:

ُحدد الطريقة التي يُنظر بها للنساء والرجال أي هويتهم االجتامعية .وت ِ
ت ِ
ُحدد هوية النوع
االجتامعي توقعات املجتمع من الرجال و النساء وأسلوب تفكريهم وترصفاتهم .كام ت ِ
ُحدد
الصفات واألدوار واألنشطة واملسؤوليات املرتبطة بالرجال والنساء يف وقت معني وسياق معني.
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ملاذا النسوية؟

• ألن هناك ما يُعرف بالفجوة النوعية يف العامل بأرسه يف شتى املجاالت مثل التعليم وامتالك
األرايض والرثوات العينية والنقدية وكذلك تقلد كافة الوظائف القيادية واملناصب السياسية.
• الفجوة النوعية :هي الفارق يف اإلحصائيات والبيانات حول كافة الحقوق واملوارد بني الرجال والنساء.
ال يوجد دولة ال توجد بها فجوة نوعية ما ،وإن كان نوع الفجوة وحجمها يتفاوت من مكان آلخر.
• ألن هناك ما يعرف بالعنف والتمييز النوعي الذي من املمكن أن يحدث ألي إمرأة يف العامل
ملجرد أنها إمرأة و ذلك بغض النظر عن باقي العنارص املكونة لهوية تلك املرأة مثل الطبقة
والعرق والدين واللون.

فجوة النوع االجتامعي:

فجوات كمية :هي تلك التي تظهر يف اإلحصائيات واألرقام حول الفرق بني الذكور واإلناث
يف مختلف املجاالت.
فجوات كيفية :هي تلك التي تتمثل يف القوانني واللوائح التمييزية التي تكرس للتفرقة بني
الرجال والنساء يف كافة املجاالت .كام تتضمن الفجوة النوعية فجوة “غري مرئية”تتمثل يف
املعتقدات والتصورات والتحيزات التي تحدد املوقف من املرأة.
الفجوة الكيفية تؤدي إىل فجوة كمية.

التمييز عىل أساس النوع االجتامعي:

هو أي استثناء أوتقييد أوتفضيل وبالتايل فالتمييز فعل سلبي ،التمييز املراد مناقشته هو
التمييز القائم عىل أساس النوع والجنس واللون وال ِعرق والدين والطبقة ،من هنا ظهرت آلية
التمييز إإليجايب للقضاء عىل التمييز.

أنواع التمييز:
• التمييز إإليجايب
• التمييز السلبي
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التمييز إإليجايب:
هو إجراء ٌمعني يتم تجاه فئة معينة بغرض العمل عىل إلحاقها بالفئات األخرى.

لقد نصت اتفاقية “السيداو”عىل أن التمييز إإليجايب هو :إجراء مؤقت وأنه يرفع عن النساء
الظلم يف بعض الحاالت وتم إلحاقه ببند توصية بسب تجاهل الدول بنود اإلتفاقية.
التمييز السلبي:
هو أي استثناء أوتقييد أوتفضيل إلنسان عن آخر بسبب نوعه ،التمييز املراد مناقشته هو
التمييز القائم عىل أساس النوع والجنس.
أمثلة عىل التمييز ضد النساء يف القانون املرصي:
التمييز يف قانون األحوال الشخصية:
• الطالق للرضر
• الخلع
• الرؤية
• النفقة
• الطاعة

أمثلة عىل التمييز يف قانون العقوبات املرصي:

• جرائم الرشف ،مادة  17من قانون العقوبات.

• جرائم الزنا ،مادة 237و  274و 277من قانون العقوبات.
التمييز يف قانون العمل:
• فصل النساء العامالت من العمل لدى العودة بعد أخذ إجازة الوضع األوىل خاصة يف
القطاع الخاص وقطاع األعامل العام لتحكم صاحب العمل بوضع اللوائح الخاص باملنشأة.
• اشرتاط صاحب العمل عادة بأن ال تكون العاملة متزوجة .
• تأجيل مدة الحمل لخمس سنوات من تاريخ بدء العمل.
أعطى القانون لوزير القوى العاملة سلطات واسعة ،حيث أحال إليه وضع الكثري من اللوائح
والضوابط ،وىف هذا علو للسلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية ،لذلك فقد جاء هذا القانون
منتقصا من مزايا املرأة العاملة ،فمثال املادة  91تنص عىل أن املرأة العاملة ال تستحق إجازة
ً
الوضع ألكرث من مرتني فقط طوال مدة خدمتها ،وهذا يخالف املادة الرابعة من مواد اإلصدار
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التي أكدت عدم إخالل أحكام هذا القانون بحقوق العامل السابق لهم الحصول عليها من أجور
ومزايا مستمدة من أحكام سابقة ،والقوانني السابقة كانت تعطى للمرأة العاملة إجازة وضع
لثالث مرات.

التمييز يف تطبيق القوانني:

يوجد نوع آخر من التمييز يف القانون وهو التمييز يف تطبيق القوانني ،يف قضايا كثرية يحتكم
القايض الذكر إىل العرف سواء كان ذلك بشكل مبارش أوبشكل غري مبارش ويكون متض ًحا يف
الحكم أن القايض ال يعي وال يرى أن الفعل الذي يحكم فيه فعل يستحق العقاب القانوين
أويستهني بالفعل ،فيكون الحكم متييزي ضد النساء.
العنف ضد النساء أوالعنف النوعي:
هو العنف املوجه ضد شخص بسبب جنسه /جنسها وتوقعات دوره /دورها يف املجتمع
أوالثقافة ،ولكنه كثريا ما يُستخدم لوصف العنف ضد السيدات ألن السيدات أكرث تعرضً ا من
الرجال للتمييز أواإليذاء.
تعريف األمم املتحدة للعنف ضد املرأة:
“أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه ،أويُرجح أن يرتتب عليه ،أذى
أومعاناة للمرأة ،سواء من الناحية الجسامنية أوالجنسية أوالنفسية مبا يف ذلك التهديد بأفعال
من هذا القبيل أوالقرس أوالحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك يف الحياة العامة
أوالخاصة”.
أنواع العنف ضد النساء عىل حسب الرضر:
العنف الجسدي :هو استخدام القوة الجسدية من قبل أي شخص من شأنه أن يرتك آثا ًرا
واضحة ويتسبب يف أرضار جسدية ،ويُعترب العنف الجسدي من أكرث أشكال العنف وضو ًحا
وشيو ًعا مثل الرضب والشد والعض والركل وإحداث الكسور والحروق وغريها ،وكذلك املنع من
الطعام والرشاب لحد اإليذاء الجسدي.
تعريف األمم املتحدة للعنف الجنيس:
يعني أي عالقة جنسية ،أومحاولة للحصول عىل عالقة جنسية ،أوأيّة تعليقات أو متهيدات
جنسية ،أوأيّة أعامل ترمي إىل االتجار بجنس الشخص أو أعامل مو ّجهة ض ّد جنسه باستخدام
أي مكان .ويشمل العنف
اإلكراه بقرتفها شخص آخر مهام كانت العالقة القامئة بينهام ويف ّ
الجنيس االغتصاب ،الذي يُع ّرف بأنّه إدخال القضيب ،أو أي جزءمن الجسد أو أداة خارجية
أخرى ،يف الفرج أو الرشج باإلجبار أو اإلكراه’.
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درجات العنف الجنيس كام تتطرحها مجموعة (خريطة التحرش):

العنف النفيس :ويُسمى أيضً االعنف العاطفي أوالفكري ويشمل االعتداء عىل الناجية
رسا أوعل ًنا ،التحكم باملامرسات التي ميكن أوال ميكن للناجية القيام بها ،إخفاء بعض
وإذاللها إما ً
الحقائق عن الناجية ،تعمد اإلحراج واالنتقاص من قيمتها ،كل ما قد يتسبب بإهانة اإلنسان
يندرج تحت مسمى العنف العاطفي.
العنف االقتصادي :ويشمل حرمان النساء من الترصف يف املوارد اقتصاديًا أواملساهمة يف
اتخاذ القرارات املالية التي تهمها وتؤثر يف مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كليًا عىل غريها.
وتشمل الحرمان من الترصف يف ممتالكتها أواإلنفاق عىل حاجاتها األساسية أوحرمانها من اإلرث
أوالتملك وتعريضها الستغالل اقتصادي.
العنف االجتامعي :هو أي فعل أوسلوك يحرم املرأة من حقوقها االجتامعية ،مثل التدخل يف
عالقاتها االجتامعية وعزلها عن املجتمع وقطع سبل التواصل ضمن إطار العالقات االجتامعية.

أشكال العنف ضد النساء عىل حسب الفاعل:

العنف األرسي /العنف الزوجي :العنف األرسي هو مصطلح أكرث شموال حيث من املمكن
أن يكون موج ًها ضد أحد أفراد األرسة من أي من أفراد األرسة اآلخرين الذين ميتلكون سلطة
معنوية عليهم .أما العنف الزوجي فهو شكل من أشكال الترصفات املسيئة الصادرة من قبل
أحد أوكال الرشيكني إال أن عبء العنف الزوجي يقع عىل السيدات يف معظمه ،هناك عدد من
أشكال العنف األرسي والزوجي منها االعتداء الجسدي(كالرضب ،والركل…) أوالتهديد النفيس،
أواالعتداء الجنيس ،االعتداء العاطفي ،السيطرة أو االستبداد أوالتخويف أواملالحقة واملطاردة أو
االعتداء السلبي الخفي كاإلهامل ،أوالحرمان االقتصادي.
العنف املؤسيس:
هو العنف الواقع بشكل مستمر عىل النساء بواسطة فاعلني خارج نطاق األرسة ،أي يف نطاق
املجتمع الواسع.
أمثلة العنف املؤسيس:
• االغتصاب.
• اإلساءة الجنسية ،التحرش ،التخويف الجنيس يف العمل والجامعات واملؤسسات التعليمية
والعامة.
• اإلتجار باملرأة والرق والدعارة القرسية واالستغالل.
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• العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي ترتكبه الدولة أوتتغاىض عنه حيثام وقع ،كاستثناء
حوادث االغتصاب والعنف الجنيس وكشوف العذرية.
• إقصاء النساء واستبعادهن عن مراكز السلطة االجتامعية واالقتصادية والسياسية.
• العنف ضد النساء املهاجرات أوالالجئات.
• وهناك العنف املرتكب يف إطار النزاعات املسلحة والحروب واألعامل العسكرية واملوجهة
ضد النساء والفتيات كاالغتصاب أواالستعباد الجنيس أواإلكراه عىل البغاء أوالحمل القرسي
والتعقيم القرسي أوأي شكل من أشكال العنف الجنيس.

درجات العنف الجنيس كام تتطرحها مجموعة (خريطة التحرش):

• التح ّرش الجنيس :هي صيغة من الكلامت غري املرحب بها و/أو األفعال ذات الطابع الجنيس
والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم االرتياح ،أو التهديد،
أو عدم األمان ،أو الخوف ،أو عدم االحرتام ،أو الرتويع ،أو اإلهانة ،أو اإلساءة ،أو الرتهيب ،أو
شكل
أشكال مختلفة وقد يتضمن ً
ً
االنتهاك أو أنه مجرد جسد ،وميكن للتح ّرش الجنيس أن يأخذ
واح ًدا أو أكرث يف وقت واحد:
• النظر املتف ّحص :التحديق أو النظر بشكل غري الئق إىل جسم شخص ما ،أجزاء من جسمه
و/أو عينيه.
• التعبريات الوجهية :عمل أي نوع من التعبريات الوجهية التي تحمل إقرتاحاً ذو نوايا
جنسية (مثل اللحس ،الغمز ،فتح الفم).
• الندءات (البسبسة) :التصفري ،الرصاخ ،الهمس ،وأي نوع من األصوات ذات اإليحاءات
الجنسية.
• التعليقات :إبداء مالحظات جنسية عن جسد أحدهم /إحداهن ،مالبسها/ه أو طريقة
ميش/ترصف/عمل ،إلقاء النكات أو الحكايات الجنسية ،أو طرح اقرتاحات جنسية أو مسيئة.
• املالحقة أو التتبع :تتبع شخص ما ،سواء بالقرب منه أو من عىل مسافة ،مشياً أو باستخدام
سيارة ،بشكل متكرر أو ملرة واحدة ،أو اإلنتظار خارج مكان عمل/منزل/سيارة أحدهم.
•الدعوة ملامرسة الجنس :طلب مامرسة الجنس ،وصف املامرسات أو التخيالت الجنسية،
طلب رقم الهاتف ،توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقرتاحات أخرى قد تحمل طابعاً جنسياً
بشكل ضمني أو علني.
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• االهتامم غري املرغوب به :التدخل يف عمل أو شؤون شخص ما من خالل السعي التصال

غري مرحب به ،اإللحاح ىف طلب التعارف واالختالط ،أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعامل
أو غري ذلك من الفوائد والخدمات ،وتقديم الهدايا مبصاحبة إيحاءات جنسية ،أو اإلرصار عىل
امليش مع الشخص أو إيصاله بالسيارة إىل منزله أو عمله عىل الرغم من رفضه.
•الصور الجنسية :عرض صور جنسية سواء عرب اإلنرتنت أو بشكل فعيل.
•التح ّرش عرب اإلنرتنت :القيام بإرسال التعليقات ،الرسائل و/أو الصور والفيديوهات غري
املرغوبة أو املسيئة أو غري الئقة عرب اإلمييل ،الرسائل الفورية ،وسائل التواصل االجتامعي،
املنتديات ،املدونات أو مواقع الحوار عرب اإلنرتنت.
• املكاملات الهاتفية :عمل مكاملات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقرتاحات أو
تهديدات جنسية.
• اللمس :اللمس ،التحسس ،النغز ،الحك ،االقرتاب بشكل كبري ،اإلمساك ،الشد وأي نوع من
اإلشارات الجنسية غري املرغوب بها تجاه شخص ما.
• التعري :إظهار أجزاء حميمة أمام شخص ما أو االستمناء أمام أو يف وجود شخص ما دون
رغبته.
• التهديد والرتهيب :التهديد بأي نوع من أنوع التح ّرش الجنيس أو االعتداء الجنيس مبا فيه
التهديد باالغتصاب.
• التحرش الجنىس الجامعى :تحرش جنىس (شامل األشكال السالف ذكرها) يرتكبها مجموعة
كبرية من األشخاص تجاه فرد أو عدة أفراد.
• االعتداء الجنيس :القيام بأفعال جنسية تجاه شخص ما باإلكراه و/أو باإلجبار مثل التقبيل
القرسي والتعرية.
• االغتصاب :استخدام أجزاء الجسم أوغريها من األشياء واألدوات الخرتاق الفم ،أواخرتاق
الرشج ،أواملهبل باإلكراه و/أو اإلجبار.
• االعتداءات الجامعية :التح ّرش أواالعتداء الجنيس (مبا فيه االغتصاب) الذي ترتكبه
مجموعات كبرية من الناس ضد أشخاص منفردين.
العنف النفيس :ويُسمى أيضاً العنف العاطفي أوالفكري ويشمل االعتداء عىل
الناجية وإذاللها إما رسا ً أوعلناً ،التحكم باملامرسات التي ميكن أوال ميكن للناجية القيام بها،
إخفاء بعض الحقائق عن الناجية ،تعمد اإلحراج واالنتقاص من قيمتها ،كل ما قد يتسبب بإهانة
اإلنسان يندرج تحت مسمى العنف العاطفي.
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العنف االقتصادي :ويشمل حرمان النساء من الترصف يف املوارد اقتصادياً أو
املساهمة يف إتخاذ القرارات املالية التي تهمها وتؤثر يف مستقبلها والتي تجعلها معتمدة
كلياً عىل غريها .وتشمل الحرمان من الترصف يف ممتالكتها أواالنفاق عىل حاجاتها األساسية
أوحرمانها من املرياث أوالتملك وتعريضها إلستغالل إقتصادي.
العنف االجتامعي :هو أي فعل أوسلوك يحرم املرأة من حقوقها اإلجتامعية ،مثل التدخل يف
عالقاتها اإلجتامعية وعزلها عن املجتمع وقطع سبل التواصل ضمن إطار العالقات اإلجتامعية.

املجال العام:

• املجال العام هو الحيزالذي يتم فيه تفعيل املشاركة حيث يُعتربالفضاء الذي يجتمع فيه
األفراد واملجموعات ملناقشة األمور ذات أهمية بالنسبة لهم ،وبالتايل فيمكن اعتباره املساحة
الرئيسية التي يتشكل فيها الرأي العام املكون من فصائل وآراء عدة .مبعنى آخر ،من املفرتض
مجال ح ًرا وغري مقصورعىل فصيل واحد ،بل من املفرتض أن يكون مكانًا
أن يكون املجال العام ً
للتجمعات البرشية وللمشاركة الجامعية حيث تتساوى حقوق وواجبات املواطنة السياسية
واالجتامعية.
• ترتبط فكرة املجال العام بفكرة الدولة الحديثة ذات السلطات والسيادة والتي تنظم املجال
العام من خالل السلطة العامة (الرشطة) ونظام الحكم (القوانني و اللوائح) التي تنظم املجال
العام.
• املجال العام هو مجال مناقشة كل ما هو عام أي ما هو رسمي أوسيايس مثل النظام
السيايس واالجتامعي ومعني املواطنة والسياسات العامة الخاصة باالقتصاد واالجتامع وغريها
من األشياء التي تنعكس عىل املجتمع املدين.

املجال الخاص:
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هو الحيز الحميمي للمرء والذي يتضمن البيت واألرسة والحياة الخاصة لإلنسان .وتختلف
نسبة تدخل الدولة يف املجال الخاص من دولة ألخرى ومن حقبة تاريخية ألخرى ،ويرى
البعض أنه يزداد معدل تقدم وحداثة الدول كلام ازداد معدل تدخل الدولة يف املجال الخاص،
حيث أنه كلام ازدادت ضامنات حامية حقوق األفراد داخل املجال الخاص ،ازدادت درجة
حداثة املجتمع و الدولة .و يري البعض األخر إن تدخل الدولة ليس بالرضورة دليل عىل تقدم

املجتمعات و خصوصا لو كانت تلك التدخالت تتم بشكل سلطوي أو غري دميقراطي ،و تري
تلك املدرسة أن أي تدخالت يف املجال الخاص البد أن تكون محكومة بأليات دميقراطية ،أو تعرب
عن توافق مجتمعي معني يف لحظة زمنية ما .املجال الخاص هو مجال مناقشة كل ما هو خاص
مثل(اإلنجاب  -األدوار داخل املنزل  -الحياة األرسية والجنسية  -العالقات داخل األرسة) ،وهو
كذلك مجال مناقشة العنف ضد النساء بكافة اشكاله والذي يحدث يف املجال الخاص مثل(
الختان  -العنف األرسي  -االغتصاب الزوجي  -تقييد حرية الحركة) وغريها.

النسوية والتداخل بني الخاص والعام:

• كانت النسوية منذ ظهورها إحدي أوىل الحركات االجتامعية والسياسية التي أشارت إيل
عدم صحة الفصل التام بني املجالني العام والخاص .فاملجال الخاص يتأثر تأثرا بالغًا باملجال العام
وبسياسات الدولة بشكل يجعله جز ًءا ال يتجزأ من الحيز السيايس.
مثال توضيحي :تتأثر قرارات النساء بالزواج أوالطالق أواإلنجاب تأث ًرا بالغًا بسياسات الدولة
وقوانينها.
• املجال الخاص ال يقع خارج نطاق الدولة وال خارج حيز إبصارها ولكن تحكمه قوانني
صارمة تستمد موادها من مبادئ الرشيعة اإلسالمية بكل ما تأىت به منظومة الترشيعات.
• ويف املقابل فإن املجال الخاص يؤثر تأث ًريا بالغًا عىل السياسات العامة للدولة ويكون له
قوي عىل أهدافها .ألن املجال الخاص هو املساحة األولية التي تتكون فيها األمناط الفكرية
أث ٌر ٌ
والتنشئة االجتامعية لدى األفراد والتي تضع إطا ًرا ملعامالتهم وخطابهم يف املجال العام ،إضافة
إىل أنه يف أغلب األحيان ،يكون املجال الرئييس الذي تستمد منه النساء الدعم املعنوي واألرسى
ضخم يف تحديد فرصهن للعمل والنشاط خارج نطاق املنزل واألرسة ،السيام
والذي يعد ً
عامل ً
يف تحديد فرصهن يف املشاركة يف العمل السيايس ،فيصبح املجال الخاص يف هذا الضوء أحد أهم
الجوانب التحليلية لفهم خربات ومعوقات العمل السيايس لدى النساء يف مرص.

الوعي النسوي والتضامن النسوي:

الوعي النسوي :هو الشعور واإلدراك مبشكلة التمييز الواقع عىل النساء نتيجة لكونهن نساء
باألساس ،وااللتزام بقضايا النساء من هذا املنطلق.
أما التضامن النسوي :فهو الدعم والقوة اللذين يخلقهام حشد النساء حول قضايا مشرتكة
أشكال متعددة مثل تقديم النساء الداعامت
ً
عىل أساس نسوي .وقد يأخد التضامن النسوي
للحركة ،الدعم املادي والنفيس واملعنوي لنساء أخريات .ويُعترب التضامن النسوي أحد أبرز
آليات النضال النسوي والحركات النسوية ،حيث يتضمن التفهم والدعم وعدم التسلط ومراعاة
الفروق بني النساء عىل أساس الطبقة والعرق والدين.
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البحث النسوي:

مقرتح البحث هو ببساطة خطة محكمة تنم عن عملية تفكري منظم للبحث تتضمن األشياء
التي تعتزم تحقيقها وكيف ستحققها وقد يتضمن هذا خطة بامليزانية إذا ما كان املرء ينوي
التقدم لجهة متويل .و يُعد البحث النسوي من أهم آليات وأدوات التعرف عىل البيئة املحلية
والجمهوراملستهدف ،كام يساعد البحث النسوي عىل تحديد األهداف واالختيار بني آليات
العمل املختلفة وتحديد األنشطة املالمئة للجمهور املستهدف .وميكن استخدام البحث النسوي
كذلك يف مرحلة الحقة كأداة لقياس وتقييم مدى فاعلية األنشطة التي متت ومدى استفادة
الجمهوراملستهدف منها.

الحركات االجتامعية:
ما هي الحركات االجتامعية:

هناك العديد من التعريفات التي وضعها الباحثون للحركات االجتامعية.
إن النظر إىل هذه التعريفات عن كثب يوضح أن الحركة ميكن تعريفها ببساطة عىل أنها
مجموعة منظمة من الجامهري تسعى لتحقيق أجندة سياسية مشرتكة قوامها التغيري من خالل
العمل الجامعي .وهكذا ،تتميز الحركات بهذه الخصائص:
قاعدة جامهريية أوقاعدة من األعضاء يجري تعبئتها وحشدها.

-

تجميع األعضاء يف منظامت.
		 يشء من االستمرارية عىل مدار الوقت ،أي أن االنتفاضات أوالحمالت التلقائية قد ال
تشكل حركة مبفردها ،لكنها قد تقود إىل تشكيل حركة.
 أجندة سياسية واضحة ،أي اشرتاك القاعدة الجامهريية يف االقتناع بتحليل للظروفالبنيوية /االجتامعية التي تحول دون متكينهم ،وكذلك اشرتاكهم يف االقتناع بالتغيريات التي
يسعون إىل إحداثها يف تلك الهياكل.
-

األعامل واألنشطة الجامعية الساعية إىل تحقيق األهداف السياسية للحركة.

 استخدام مجموعة متنوعة من األعامل واالسرتاتيجيات لبناء الرأي العام ومنهااسرتاتيجيات املنارصة.
		
مثل:
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جامعات مستهدفة داخلية وخارجية واضحة للتواصل معها يف سياق عملية التغيري،
• األعضاء واملجتمعات املحلية (مثلام هو حال الحركات املناهضة لألعراف أواملامرسات

االجتامعية التمييزية مثل تشويه أعضاء اإلناث التناسلية ،والعنف ضد املرأة ،والذكورية،
وغريها).
• املجتمع بأكمله (من أجل تغيري التوجهات واالنحيازات والتصورات السلبية عن الحركة –
مثل التمييز عىل أساس العرق أوالنوع االجتامعي أوالطائفة االجتامعية أواألصل اإلثني أوالدين،
أواإلقصاء بسبب التوجه الجنيس أواإلعاقة أواملهنة).
• الفئات االجتامعية األخرى التي تقف وراء انتهاك الحقوق أواإلقصاء (مثل التمييز
والعنف من جانب مجموعات األغلبية ضد األقليات العرقية أوالدينية أوالجنسية أواإلدعاء
باألحقية يف األرض أواألجور العادلة من مالك األرايض أوأصحاب العمل).
• الدولة أونظام الحكم (عند املطالبة عىل سبيل املثال ،باملزيد من الدميقراطية والشفافية
واملساءلة واإلصالحات القانونية وتغيريالسياسات).
• الجهات الفاعلة الخارجية (مثل عصابات املخدرات وشبكات اإلجرام التي تقوم بأعامل
إرهابية وتستخدم العنف املبارش وغري املبارش ضد النساء مبثابة وسيلة من وسائل السيطرة).
• الفصائل املتحاربة يف الرصاعات األهلية أوالعسكرية ،التي تعرقل ظروف العيش اليومية
وتستخدم العنف ضد النساء سال ًحا يف الحرب.

• الجهات الفاعلة من القطاع الخاص (الرشكات وأصحاب األعامل الذين ينتهكون حقوق
العمل الخاصة بالنساء ويتسببون يف اإلرضار بالبيئة أوتقييد فرص النساء يف الوصول إىل املوارد
الطبيعية وما إىل ذلك).

• املنظامت الدولية (مثل البنك الدويل واألمم املتحدة وصندوق النقد الدويل ومنظمة
التجارة العاملية) التي تؤثر سياساتها وتوصياتها عىل حياة النساء بصورة مبارشة وغري مبارشة.
• مجموعة من بعض أوكل الجهات املذكورة أعاله.
ويف حني ت ُعد هذه هي الخصائص األساسية للحركات ،فقد يجري تنظيم الجامهري مبستوىات
مختلفة من التقارب ،بد ًءا من التقارب الشديد إىل التباعد الشديد .ومن ثم ،تتسم الحركات
بدرجات مختلفة من االلتحام ويف الغالب تتداخل فيام بينها أوتتصل ببعضها البعض بطرق
مختلفة .وهذا أمر مألوف ملن ينتمون إىل يشء كبري وفضفاض وعام مثل الحركة النسائية
الوطنية أوالعاملية ،مبا لها من أجندة سياسية شديدة العمومية بشأن املساواة عىل صعيد النوع
االجتامعي.
لكن هذه الحركة العريضة تضم تحت لوائها مجموعة متنوعة من الحركات األخرى (وكذلك
املنظامت واألفراد) التي ترتبط فيام بينها بروابط أوثق ولديها أجندات أوضح ودوائر محددة
من الجامهري .وهكذا ،تضم الحركة النسائية بداخلها حركات نسائية أخرى تنتظم حول
مجموعة بعينها من القضايا أوالهويات أوالقوميات أوعىل أساس املنطقة .وبالفعل ،هناك الكثري

27

من الحركات داخل الحركة النسائية الكربى قد ال تعرف نفسها بأنها نسوية ،حتى وإن كان
جمهورها األسايس من النساء وكانت منخرطة يف نضال من أجل حقوق املرأة.
الحركات االجتامعية عبارة إذن عن أشكال من النشاط الجامعي الذي يربز كرد فعل ألوضاع
تتسم بعدم املساواة ،والقمع و /أوعدم تلبية املطالب االجتامعية والسياسية واالقتصادية
أوالثقافية للمجتمع أولفئات منه .تتكون الحركات االجتامعية من مجموعات غري رسمية
من األفراد و /أواملنظامت التي تسعى إىل إحداث التغيري االجتامعي باملعنى الواسع للكلمة.
ويرى البعض أن من خصائص الحركات االجتامعية أنها مندرجة يف عالقات رصاعية مع أعداء
واضحني ،وأنها مرتبطة بشبكات كثيفة وأنها تتقاسم هوية جامعية واضحة .وميكن اعتبار
الحركات االجتامعية كيانات اجتامعية غري رسمية ولكنها منظمة ،تدخل يف رصاعات خارج
األطر املؤسسية من أجل تحقيق هدف أوأهداف ما.

أنواع /أشكال الحركات االجتامعية:

يشري علامء اإلجتامع إىل ثالثة أنواع من الحركات االجتامعية:

 )1الحركات التحويلية أوالتي تسعى إىل إحداث تغيري جذري يف البنية االجتامعية؛ وهي
متيل إىل التطلع لحدوث انقالب مفاجئ ،ورسيع وأحيانًا عنيف ضد النظام املوجود.
 )2الحركات اإلصالحية التي تتطلع إىل إحداث تغيري جزيئ ،أي إىل إصالح نظام يتم النظر
إليه باعتباره صال ًحا وبالتايل ال يتم لفظه أورفضه بطريقة كاملة .هذه النوعية من الحركات متيل
إىل االهتامم بقضايا مثل عدم املساواة أوالظلم الذي تعاين منه بعض الفئات نتيجة ملامرسات
تبدو متعارضة مع القيم األساسية للمجتمع.
 )3الحركات التخليصية التي تسعى إىل إحداث تغيري كامل عىل مستوى األفراد ،فهي ت ُفرس
املشاكل االجتامعية حرصيًا بوجود خلل يف األفراد ينبغي تغيريه.

املقومات التي ينبغي توافرها يف الحركة االجتامعية:
• وجود حالة عامة من عدم الرضاء واالقتناع بأسباب هذه الحالة.
• وجود هدف /أهداف يجتمع حولها مجموعات من البرش.
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• وجود قدرة عىل التعبئة حول الهدف وخلق رأي عام ،أي الفوز بقدرمن الشعبية ،والقبول،
والتضامن.

• توافر القدرة عىل التأثري.
• القيام بعدد من األنشطة من أجل الدفاع عن مبدأ ما أوتحقيق هدف ما.

أربعة طرق ميكن أن تنحدر بها الحركة:

• بسبب القمع الذي قد تُ ارسه السلطات من أجل تدمري الحركة االجتامعية .

• االنتقائية النابعة من الطابع شديد املركزية أواالعتامد عىل القيادات الكاريزماتية للحركة؛
فقد يطلب من القيادة العمل يف املنظمة املستهدفة من الحركة من أجل مقاومتها من الداخل،
فتتحول القيادة من تبني قيم الحركة إىل تبني قيم هذه املنظمة.
• النجاح وبالتايل ينتفي االحتياج للحركة االجتامعية .
• الفشل النابع من إخفاقات تنظيمية أواسرتاتيجية ،وهو ما يرجع أيضً ا إىل الطابع املفتوح
أشخاصا من والءات متنوعة قد تكون متصارعة.
للحركة الذي يضم
ً

ال ِحراك:

ِ
الحراك االجتامعي عبارة عن أشكال من النشاط الفردي أوعىل مستوى مجموعات
صغرية ،الذي يربز كرد فعل ألوضاع تتسم بعدم املساواة ،والقمع و /أوعدم تلبية املطالب
االجتامعية،والسياسية ،واالقتصادية لفئات من املجتمع .الحراك قد يستمر ملدة قصرية أوطويلة،
و قد يتحول لحركة اجتامعية واسعة أويأخذ أشكال مختلفة من املقاومة الفردية والجامعية.
قد تتطور الحركة لتصبح حراكًا و قد اليحدث ذلك.

الحركة النسوية:

هي حركة اجتامعية تتبنى قضية النساء يف املجتمع من منطلق القناعة بوجود خلل يف ميزان
القوى االجتامعية والسياسية بني الرجال والنساء ،وتقوم عىل الوعي والفعل .وتتشكل الحركة
النسوية من األفراد واملجموعات واملنظامت التي تشرتك يف املوقف والهدف ،وتُعرب عن ذلك
بالفكر والعمل.
الحركات النسوية هي حركات اجتامعية لها نفس خصائص الحركات االجتامعية كام ُذ ِكر
فيام تقدم .إال أن هذه الحركات لها سامت معينة -خصائص نسوية مميزة  -ال تتسم بها العديد
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من الحركات االجتامعية األخرى أومعظم تلك الحركات ،وهي:
• تقوم األجندة الخاصة بهذه الحركات عىل أساس تحليل من منظورالنوع االجتامعي
للمشكلة أواملوقف الذي تواجهه الحركات أوتسعى لتغيريه.
فاعل
• تُشكل النساء كتلة حرجة يف عضوية الحركة ،أوقاعدتها الجامهريية ،فتكون املرأة ً
وليست مفعولً به أومجرد جزء من جمهور الحركة املستهدف.
قيم وأيديولوجية نسوية :مثل املساواة بني الجنسني واملساواة
• تعتنق تلك الحركات ً
االجتامعية واالقتصادية وكامل حقوق اإلنسان والتسامح وشمول كافة األطياف والسالم ونبذ
العنف واحرتام مساحات الجميع وأدوارهم وما شابه ،حتى إذا مل تكن تدعو نفسها حركات
“نسوية” أوتصوغ هذه القيم يف صور أكرث تعيي ًنا من الناحية الثقافية.
• لديها قيادة نسائية تنتخب وتأخذ دورها املركزي عىل أساس منهجي يف الحركة .وهذا عىل
عكس الحركات التي تتعامل مع مشاركة النساء بطريقة ذرائعية – مبعنى إضفاء قوة األعداد
عىل املظاهرات واملسريات ،أوبناء صورة أكرث شمولً ومراعاة للنوع االجتامعي لتلك الحركات
دون منح النساء أي قوة حقيقية يف صنع القرار أوأدوار قياديةجادة.
• تصاغ األهداف السياسية للحركة من منظور النوع االجتامعي ،فهي ال تسعى إلحداث تغيري
يف املشكلة فحسب ،وإمنا إلحداث تغيري يضمن مصالح النساء ويسعى لتغيري عالقات القوى
االجتامعية وتلك القامئة عىل أساس النوع االجتامعي.
• استخدام اسرتاتيجيات ووسائل موضوعة عىل أساس النوع االجتامعي .ت ُع ِّول هذه
االسرتاتيجيات عىل قدرات التعبئة والتفاوض لدى النساء ،وتُرشكه ّن يف كل مرحلة من العملية.
نظم وهياكل أكرث شفافية ،تتصدى
• تُنشئ املزيد من املنظامت النسوية ،أي منظامت تؤسس ً
عن وعي ملسألة توزيع القوة واملسؤولية بني األدوار ،وتعزز املامرسة النسوية يف مجال القيادة.
وليس املقصود أن كل الحركات النسوية – أوالتي تزعم أنها نسوية -تتحىل بالرضورة بجميع
هذه الخصائص .إمنا هذه محاولة لصياغة منوذج مثايل أومجموعة من املبادئ التي ينبغي أن
تسعى الحركات النسوية ملامرستها .وهذه نقطة حاسمة ألن العديد من الحركات الشائعة
ذات األجندات الراديكالية تعيد يف الغالب إنتاج نفس السياسات وذات التسلسل الهرمي
للسلطة الذي تسعى إىل مواجهته وتغيريه يف أماكن أخرى  -سواء من حيث هيكلة االمتيازات
وسلطة وضع األجندات واتخاذ القرار واإلقصاء .ولسوء الحظ ،فالعديد من املنظامت النسوية
والحركات ترتكب هذه األخطاء .لذا ،تتضح األهمية الشديدة إلنشاء إطار ُيكِّننا من معالجة
هذه الديناميات السلبية بوعي يف عملياتنا وهياكلنا.
ومن املفيد هنا أيضً ا أن نفرق بني بناء الحركات النسوية وبناء الحركات وفقًا للنهج النسوي:
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فبناء الحركات النسوية هو حشد النساء(مع حلفائهن أومؤيديهن) يف النضال من أجل

تحقيق أهداف تركز بوجه خاص عىل مخرجات املساواة عىل صعيد النوع االجتامعي .عىل
سبيل املثال ،بناء حركات للقضاء عىل مامرسات مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف
ضد النساء ،أوتوسيع املساواة يف تحقيق املواطنة مثل حقوق اإلرث ومتلك األرايض والتعليم
والعمل والصحة ،أوالحقوق اإلنجابية والجنسية .وبهذا املعنى ،فإن الرصاعات لتغيري حقوق
اإلرث العرفية يف صعيد مرص ،وحركات مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف بلدان عديدة
يف أفريقيا منها مرص ،وحركات مكافحة تقويض املساواة يف الحقوق القانونية بني الجنسني يف
أنحاء عديدة بالرشق األوسط ،تعد كل هذه أمثلة عىل بناء الحركات النسوية.
أما بناء الحركات وفقًا للنهج النسوي فيمكن تعريفه بوصفه محاولة الستخدام منظورات
التحليل النسوي واملساواة عىل صعيد النوع االجتامعي يف حركات أخرى .ومن األمثلة الكالسيكية
عىل ذلك جهود العديد من النسويات يف دمج منظور النوع االجتامعي يف التحليالت واألهداف
واالسرتاتيجيات الخاصة بحركات البيئة والسالم وحقوق اإلنسان والتنمية ،وحركات العامل
والفالحني يف شتى أنحاء العامل .كذلك اشرتاك الحركات النسوية املتعددة يف النضال الدميقراطي
الذي يكتسح الرشق األوسط وشامل أفريقيا عقب الربيع العريب.

تاريخ مخترص للحركة النسوية -النسائية يف مرص :اعريف تاريخك!

ترجع بداية املوجة األويل من الحركة النسوية /النسائية يف مرص إيل نهايات القرن التاسع
عرش ،وحتى بداية املوجة الرابعة للحركة عقب ثورة الخامس والعرشين من يناير .٢٠١١
نشأة الحركة النسوية /النسائية املرصية وتطورها يف أربع موجات:
• املوجة األوىل :القرن التاسع عرش إىل ثورة يوليو
• املوجة الثانية :من خمسينيات إىل مثانينيات القرن العرشين
• املوجة الثالثة :من مثانينيات القرن العرشين إىل يناير 2011
• املوجة الرابعة :من  25يناير  2011إىل اليوم
أهم شخصيات وأحداث املوجة األوىل:
• إعالن ملك حفني ناصف “مطالب النساء” يف خطبة ألقتها يف نادي حزب األمة بحضور
املئات من النساء.
• إعالن هدى شعرواي ورفيقاتها تأسيس االتحاد النسايئ املرصي يف  16مارس  ،1923وإصدار
وثيقة بربنامج االتحاد تتضمن بنو ًدا سياسية مثل االستقالل الوطني ،وبنو ًدا اجتامعية مثل
التعليم وتطوير الصناعة والزراعةالوطنية ،وبنو ًدا نسوية مثل املساواة بني الجنسني يف فرص
التعليم ومنح النساء حق االنتخاب وإصالح قوانني الزواج.
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• التحالف مع نساء العامل باملشاركة يف مؤمتر النساء العاملي يف روما عام .1923
• تأسيس الحزب النسايئ املرصي عام  1942بزعامة فاطمة نعمت راشد وإرتكزت مطالبه عىل
حقوق النساء السياسية وحقوق املواطنة ممثلة يف االنتخاب والتمثيل النيايب ،وتعديل قوانني
العمل واملساواة يف فرص العمل ومراعاة حقوق العامالت ،تعديل قوانني األرسة تعدد الزوجات
والطالق والنفقة وحضانة األطفال.
• تأسيس إنجي أفالطون رابطة فتيات الجامعة واملعاهد املرصية عام  ،1945مع الرتكيز عىل
املساواة بني الجنسني يف العمل واألجر ،إىل جانب الحقوق السياسية.
• تأسيس اتحاد بنت النيل عام  1949برئاسة درية شفيق ،وتبنى االتحاد قضيتني :رفع مستوى
ممثل يف االنتخاب والتمثيل النيايب
األرسة املرصية من خالل حصول النساء عىل حق املواطنة ً
واملشاركة يف الترشيع.
أهم شخصيات وأحداث املوجة الثانية:
• شهدت املوجة الثانية احتكارالدولة لقضية املرأة ،مع الرتكيز عىل تعديل أوضاع النساء يف القانون.
• مع قيام ثورة يوليو تم إلغاء الدستور ،وأعقبه إعالن حل األحزاب عام .1953
• تزعمت درية شفيق اعتصا ًما وإرضابًا يف نقابة الصحفيني بالقاهرة يف مارس  1954اعرتاضً ا
عىل عدم استجابة حكومة الثورة ملطالب النساء يف الدستور ومنح النساء حقوقهن السياسية.
• إعالن حكومة الثورة يف عام  1956وتأسيس التنظيم النسايئ باالتحاد القومي ثم التنظيم
بديل عن املنظامت والجمعيات النسائية املستقلة.
النسايئ باالتحاد االشرتايك ً
• إعالن دستور  1956مبا يكفل للنساء حق الرتشيح واالنتخاب ،وتعديل قوانني العمل والتعليم
مبا يحقق املساواة بني الجنسني ،مع بقاء قوانني األحوال الشخصية عىل حالها منذ عام  ،1929أي
تم تعديل القوانني من منطلق خدمة النظام المصالح النساء.
• تم قرص العمل النسايئ عىل األعامل الخريية تحت سيطرة وزارة الشؤون االجتامعية .
أهم أحداث وشخصيات املوجة الثالثة:
• إدماج النوع االجتامعي يف املشاريع التنموية وظهور الجيل األول من املنظامت غري حكومية
العاملة يف مجال حقوق املرأة.
• رصد أشكال التنميط لصوراألدواراالجتامعية للجنسني يف اإلعالم والثقافة الرائجة ،ومواجهتها.
• السعي إىل تعديل القوانني مبا يضمن مصالح النساء ،وخاصة فيام يتعلق بقوانني األرسة
والعمل وغريها من القوانني غري العادلة بني الجنسني.
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• املطالبة بحق النساء يف حصة محددة لنظام الكوته يف التمثيل النيايب.

• نرش املعرفة مبناهج البحث النسوي ،وتشجيع اإلبداع والنرش النسوي.
املوجة الرابعة:
موقف الحركة النسائية املرصية من الثورة :اندمجت نساء مرص يف الحراك الثوري الذي تفجر
أجيال جديدة من
عقب ثورة الخامس والعرشين من يناير لعام  2011و تبلور حراك نسوي ضم ً
الشابات الوافدات عىل املجال العام .وقد تركزت أهم مطالب تلك املوجة من الحراك النسوي
عىل املوضوعات اآلتية:
• املشاركة السياسية
• الدستور والقوانني
• االنتهاك الجسدي والتحرش الجنيس

املنارصة:

هي عملية التأثري يف صانعي القرار بهدف إحداث تغيري يف قضية معينة عىل ثالثة مستويات:
• التغيري يف القوانني /السياسات
• التغيري يف التطبيق
• التغيري يف مواقف وسلوكيات الناس

وتتغري جهود الدفاع واملنارصة وفقًا للهدف أواألهداف املنشودة:
• فإذا كان الهدف هو تغيري القوانني والسياسات ،فيمكن أن يتم ذلك عن طريق الحمالت
سواء كانت حمالت افرتاضية أوجهود جمع التوقيعات ،أوحشد النساء وإقامة التظاهرات
واألنشطة االحتجاجية ،وكذلك الكتابة يف الصحف والحديث يف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية.
• أما إذا ما كان الهدف هو تغيري الطريقة التي تطبق عربها القوانني والسياسيات ،فيتم
استهداف صانعي القرار ومنفذي السياسات عن طريق املفاوضات املبارشة أوالحمالت السياسية
املنظمة أوالحمالت اإلعالمية.
• أما إذا كانت أنشطة الدفاع واملنارصة تهدف باألساس لتغري سلوك الجمهور املستهدف من
رجال ونساء ،فإن ذلك يحتاج لخطط بعيدة املدى للتثقيف والتأثري ورفع الوعي عن طريق
استخدام أدوات مختلفة مثل أنشطة رفع الوعي والتدريبات والحمالت السياسية واإلعالمية ،و
كذلك العمل عىل تصحيح املفاهيم الخاطئة.
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متكني النساء:

ميكن تعريف متكني املرأة بأنه تلك العملية التي تُصبح املرأة من خاللها فرديًا وجامع ًيا واعية
بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة يف حياتها فتكسب الثقة بالنفس والقدرة عىل
التصدي لعدم املساواة بينها وبني الرجل.
ملاذا التمكني؟
• للتقليل من األعباء املتزايدة واملتواصلة التي يسببها الفقر والجهل والثقافة السلبية ويُلقىبها
عىل كاهل النساء.
• التفاوت وعدم املساواة بسبب االستفادة غري املتكافئة من الرعاية الصحية وما يتصل بها
من خدمات.
• عدم املساواة يف الهياكل السياسية واالقتصادية يف كل أشكال األنشطة اإلنتاجية واالستفادة
مـن املوارد.
• عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف تقاسم السلطة واتخاذ القرارعىل كل املستويات.
• عدم كفاية وفاعلية اآلليات الالزمة للنهوض باملرأة عىل جميع املستويات.

التخطيط االسرتاتيجي:

التخطيط االسرتاتيجى هو عملية تقوم من خاللها املجموعة بوضع رؤية مستقبلية وتخطيط
بعيد املدى يقوم عىل دراسة الربامج والقرارات التي من شأنها تحقيق االسرتاتيجية املنشودة
أوالوصول إىل الرؤية التي حددتها لنفسها يف املستقبل وذلك باستخدام الفرص واملوارد املتاحة
واملمكنة ومقاومة أية مخاطر أوتهديدات محتملة ،وهوعملية تتطلب طرقًا جديدة من التفكري
املقارن يف كل من املايض والحارض واملستقبل.

التفكري االسرتاتيجي:

هو التفكريوالتخطيط القائم عىل املعرفة واإلدراك التي تتوفر داخل األفراد لتحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف الداخلية ،والفرص والتهديدات ىف البيئة الخارجية وقضايا املستقبل وتأمني
التعامل معها بشكل دائم .ويبدأ التفكري االسرتاتيجي من التصور الذهنى الذي ينظر إىل التنظيم
باعتباره نظام أشمل وكيان واحد ،ليس عىل أنه أجزاء متنافسة وغري مرتابطة.
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باختصار فإن التخطيط االسرتاتيجي يعتمد باألساس عىل التفكري االسرتاتيجي أي االنتقال من

خطط أولية تعتمد عىل الوسائل واملوارد املتاحة إىل إطار منهجى يتجه نحو املستقبل ويتسم
باالرتقاء حيث يتم من خالله اختبار الطرق وفقا ألهداف ترمي إىل تحقيق املنفعة املتبادلة بني
أجزاء التنظيم.

تساؤالت مطروحة عن القيام بأي عملية تخطيط اسرتاتيجى:
• أين نحن اآلن؟ ما هى حقيقة الوضع الحايل؟

• تحليل املوقف الحايل للمجموعة داخليا – نقاط الضعف ونقاط القوة.
• تحليل املوقف الحايل للمجموعة خارجيا – الفرص والتهديدات.
• ماذا نريد أن نكون؟
• هل نستطيع أن نصل إىل ما نريد؟
• إذا كانت اإلجابة بال :ملاذا ال نستطيع أن نصل إىل ما نريد؟
• إذا كانت اإلجابة بنعم :كيف نستطيع أن نصل إىل ما نريد؟

الحشد والتعبئة:

تعني كلمة الحشد ببساطة الوسائل املختلفة التي يتم عربها تكاتف املجتمع من أجل قضية
معينة أوما يطلق عليه الرأي العام أحيانًا حيث يتم طرح قضية معينة من قبل فرد محدد
أومجموعة صغرية وتبدأ يف حشد الجمهور املؤيد من أجل هذه القضية .ويرتبط مفهوم الحشد
مبفهوم آخر وهو مفهوم دورة التعبئة (cycle of mobilizationأودورة الفعل الجامعي cycle
 )of collective actionويُقصد به موجات صعود ثم هبوط من األفعال الجامعية الوثيقة
الصلة ببعضها بعضً ا ومن ردود الفعل املولِدة ر ًدا عىل تلك األفعال.
ويشتمل مفهوم دورة التعبئة عىل خمسة عنارص:
 )1تزايد كثافة الرصاع
 )2انتشاره الجغرايف واالجتامعي
 )3ظهور أفعال عفوية ،وكذلك مجموعات منظمة جديدة
 )4نشوء رموز جديدة ،وتفسريات جديدة للعامل وأيديولوجيات جديدة
 )5تنوع األفعال املمكن القيام بها
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ومتر كل دورة تعبئة مبراحل ثالث:
 )1مرحلة صاعدة من التمرد.
 )2ثم مرحلة بلوغ الذروة ،وهي مرحلة تتسم بالراديكالية املتزايدة لألفعال.
 )3وأخ ًريا مرحلة انزواء ،تنقسم هي ذاتها إىل أربعة إمكانيات محتملة الحدوث (إنشاء
منظامت جديدة ،إضفاء طابع روتيني عىل الفعل الجامعي ،التلبية الجزئية عىل األقل للمطالب،
اإلنسحاب).
ويرتبط مفهوم الحشد ارتباطًا وثيقًا بالحركات االجتامعية ومنها الحركات النسوية ،والحركات
النسوية الشابة بشكل خاص .فجملة أنشطة املجموعات واملبادرات والحركات النسوية الشابة
تدخل يف األساس تحت إطار حشد املوارد سواء كانت مادية أوبرشية من أجل تحقيق أهداف
بعينها عىل كل من املدى القصري واملدى املتوسط والطويل.
الخطوات الخمس لحشد وتعبئة األصول واملوارد املجتمعية:
 )1حرص شامل للقدرات واألصول املجتمعية لألفراد ،الجامعات ،واملؤسسات املحلية،
واملجموعات والروابط.
 )2بناء عالقات متبادلة بني (ربط) األصول املجتمعية املختلفة للحصول عىل فوائد للمجتمع.
 )3تعبئة األصول املجتمعية ألغراض التنمية والتغيري ومشاركة املعلومات.
 )4دعوة األطراف املعنية باملجتمع لبناء رؤية مجتمعية وترجمتها لخطة عمل.
 )5حشد وتحريك املوارد واالستثامرات واألنشطة من خارج املجتمع لتدعيم عملية التنمية
املرتكزة عىل األصول املجتمعية (دعم األصول املجتمعية باستثامرات وموارد خارجية).

دورة حياة الحركات:
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عىل غرار األشخاص واملنظامت ،فالحركات أيضً ا لها دورة حياة .فهي تنشأ وتنمو وتزدهر
وتحقق أث ًرا وحتى شهرة ،ثم يف بعض األحيان تدخل يف مراحل من الركود أواالنسحاب أوالرتاجع.
وليس رشطًا أن تكون الحركات األقدم من حيث التسلسل الزمني هي األكرث حيوية ونجا ًحا.
بالطبع ليس عىل الحركات أن تعيش إىل األبد ،بل ينبغي عىل األرجح أن تنحرس الحركات إذا
كانت ناجحة وذلك عندما تتحق أجنداتها السياسية وتجني قواعدها الجامهريية مثار التغيري.
وت ُؤدي بعض الحركات إىل ميالد حركات أخرى ،يشهد بذلك عدد الحركات األخرى التي أنجبتها
الحركات النسوية املبكرة نفسها .لكن إذا مل تحقق الحركات أجنداتها السياسية أوتقلصت قواها
الجمعية ،فمن الحيوي للحركات أن تجدد نفسها وتعيد بناء نفسها من جديد.

لقد أوضح العمل الشائق عن دورة حياة املنظامت غري الربحية وجود خمس مراحل يف دورة
حياتها وقد كيفنا هذه املراحل يف تناولنا لدورة حياة الحركات كذلك:
 )1املرحلة األوىل :التخيل واإللهام ،نعرف ما نريد تغيريه ومن ينبغي أن نُرشكه يف التغيري.
 )2املرحلة الثانية :التأسيس والتأطري ،بناء نظريتنا للتغيري وتقرير كيف سنبدأ عملية
التغيري.
 )3املرحلة الثالثة :اإلنشاء والنمو ،تعبئة وبناء املنظامت الخاصة بقواعدنا الجامهريية.
 )4املرحلة الرابعة :النضال والتعلم ،إرشاك مستهدفات التغيري وتجريب االسرتاتيجيات
املختلفة لتحديد أيها يجدي نف ًعا.
 )5املرحلة الخامسة :املراجعة والتجديد ،ما الذي تعلمناه حتى اآلن وكيف نعيد تشكيل
بنيتنا وأجندتنا واسرتاتيجياتنا وخططنا للمرحلة القادمة من التنفيذ؟
ويف حني تبدو هذه املراحل مألوفة للكثريات منا ،فإننا نعرف كذلك أن األمور ال تكون
عىل الدوام ،تعاقبية أوخطية ،كام يظهر يف هذه املراحل .ففي الواقع ،قد تتخطى الحركات
واملنظامت بعض املراحل ،أوقد يبدو أنها يف حالة من الرتاجع والتدهور ثم تعيد اخرتاع نفسها
من جديد ،يف حني تذوي رسي ًعا منظامت أخرى كانت تبدو يف حالة من االزدهار أوتنهار ج ّراء
رصاعاتها الداخلية .ومع ذلك ،ال زالت هناك بعض املنظامت األخرى التي متر بكل هذه املراحل
يف دوامة متواصلة من الظهور ثم النمو ثم التدهور ثم الظهور مرة أخرى.
إننا نشهد بوضوح لحظة تاريخية يتوجب فيها عىل النسويات أن يراجعن عالقات منظامتهن
بالحركات ،وأن يفهمن بوضوح أكرثأين يضعن أنفسهن بني املجموعة األكرب من عالقات املنظامت
بالحركات .ويتوجب علينا كذلك التفكري بطريقة أكرث إبدا ًعا يف كيفية بناء حركات جديدة
أوتنشيط تلك املوجودة بالفعل وتفعيل االسرتاتيجيات التي ميكنها تحقيق هذه املهمة بأفضل
شكل ممكن يف ظل السياقني السيايس والقتصادي عىل املستوىني العاملي واملحيل.

الفئات املستهدفة:

هي الفئات التي يسعي الناشطات والنشطاء إلحداث تغريات يف معتقداتهم وأفكارهم
وسلوكهم وقد تتحدد تلك الفئات لتشمل الرجال أوالنساء يف مجتمع بعينه أوحي بعينه أوفئة
اجتامعية بعينها ،أوتتسع لتشمل املجتمع بأرسه أوالدولة ومؤسساتها كذلك يف حالة الحمالت
الوطنية التي تهدف لتحسني أوضاع الفئات املهمشة مثل النساء .وقد تتغري الفئات املستهدفة
التي تسعى املجموعات والحركات االجتامعية لتغريأوضاعها من وقت ألخر ،حسب تغري
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الظروف االجتامعية والسياسية واالقتصادية التي متيز البيئة التي تتواجد فيها املبادرات أو
الحركات.

الرشاكات /التشبيك:

الشبكة أوالتشبيك أوالرشاكة هي تحالف من األفراد أواملنظامت يتضمن تعبئة مواردها
وقدراتها املشرتكة لدعم موقف الشبكة وزيادة تأثريها الخارجى بهدف تحقيق مصالح وأهداف
مشرتكة ،مع الحفاظ عىل استقاللية كل عضو فيها .ويهدف التشبيك باألساس للتخطيط لتعاون
منظم بني طرفني أوأكرث من منظامت املجتمع املدين أوأفراد مهتمني بهذا القطاع بهدف تبادل
الخربات والعمل املشرتك يف الخدمة وتنمية املجتمع .وتعد آلية الرتابط والتشبيك بني منظامت
املجتمع املدين آلية تنظيمية تسعى من خاللها املنظامت إىل تنسيق وتعبئة الجهود واملواقف
واملوارد باتجاه تحقيق أهداف هذه املنظامت.

أهداف التشبيك:

• إقامة الشبكات من شأنه توحيد موارد وإمكانيات مختلف أعضاء الشبكة وتعضيد العالقات
والروابط بينهم مام يساعد عىل تحقيق األهداف املشرتكة.
• تعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إىل عدد أكرب ومتنوع من الفئات والرشائح املستهدفة،
فصوت منظمة واحدة ال يؤثر مثل صوت الشبكة مجتمعة.
• توفري األمان ومصداقية لجهود الدعوة فالشبكة تضيف املزيد من القوة للمنظامت املختلفة
مام يعود بالنفع عىل املجتمع.
• تساعد الشبكات عىل تجنب تضارب املصالح واملنافسة واالعتامد عىل جهود اآلخرين ،حيث
ميكن من خاللها إقامة عالقات ناضجة ومثمرة مام يزيد من قوة األعضاء وقدرتهم عىل تحقيق
األهداف.
• تساعد عملية التشبيك عىل إكتشاف قيادات جديدة وفرص وإعادة تنمية جمعيات
تستطيع القيام بدور الوسيط.
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أنواع الشبكات /التحالفات:
من حيث املدة:

ومجلس لإلدارة ،وتتخذ القرارات من
• دامئــــــة :مجموعات رسمية ولديها عاملون دامئون
ٌ
رسم سنويًا لالشرتاك مثل االتحادات والنقابات والغرف
خالل أسلوب منظم ومقنن ،ويُدفع فيها ً
التجارية.
• مؤقتــــــة :مجموعات تتشكل لتحقيق غرض أوهدف معني ،وعندما يتحقق هذا الهدف
تتفكك املجموعة .وقد تستمر ىف الوجود إذا ما قرر أعضاؤها تبني هدف جديد.
من حيث التنظيم /الشكل القانوىن:
• رسميــــــــــة :تتم العضوية بشكل رسمى ،ويدفع األعضاء رسوم اشرتاك سنوية ،ويعرتف
بهم كأعضاء ىف املجموعة من خالل طبع اسامئهم عىل املطبوعات التى تنرشها املجموعة وعىل
خطاباتها الرسمية.
• غري رسمية :ال توجد عضوية رسمية واألعضاء يتغريون معظم الوقت وبالتايل قد تتعرض
القضايا التى تتبناها املجموعة واألساليب التى تتبعها للتغري من حني آلخر.
من حيث النطاق الجغراىف:
• نطــــــاق محـــدود :قد تتشكل املجموعة من أعضاء ميثلون منطقة جغرافية محددة
(مدينة ،محافظة أواقليم محىل).
• نطاق غري محدود :قد يتسع نطاق عضوية املجموعة ليشمل كل املجموعات املعنية
بالقضية محوراهتامم املجموعة عىل املستوى القومى أواإلقليمى أوالعاملى.
من حيث الغرض أوالقضية:
• املجموعات متعددة القضايا :وهي التي تتبنى عد ًدا من األهداف أوالقضايا ،إال أنها –
ألغراض تنظيمية – قد تختار العمل يف قضية واحدة من هذه القضايا حتى تحقق أهدافها ثم
تنتقل إىل قضية أخرى وهكذا.
• املجموعات التي تتناول قضية واحدة :أحيانًا ينشأ تحالف بني منظامت متنافسة أومتعارضة
األهداف ،إال أنها قد تتفق م ًعا عىل العمل سويًا يف قضية أولتحقيق هدف محدد.
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التوثيق:

• مجموعة من الوثائق الورقية ،أواملنشورة عىل اإلنرتنت ،أوعىل وسائل رقمية مثل رشيط
صويت أوفيديو.
• عملية توثيق املعرفة ،كام هو الحال يف املواد العلمية.
• عملية توفري األدلة.
عرف العلامء التوثيق تعريفات عديدة منها:
• هو علم من علوم التاريخ لحفظ املعلومات وتنسيقها وتبويبها وترتيبها وإعدادها لجعلها
مادة أولية للبحث والفائدة وهو علم مهم لحفظ النتاج اإلبداعي اإلنساين.
• هو حفظ األحداث التاريخية واملعلومات العلمية ونقلها من املايض إىل الحارض ثم إىل
املستقبل وإىل األشخاص الذين ميكنهم االستفادة منها وينطبق هذاعىل التناقل الشفهي
للمعلومات واملعارف واملهارات.
• هوعلم السيطرة عىل املعلومات التي ميكن أن تتضمن الوثيقة والكتاب والصورة
والتسجيالت الصوتية والفيديو والنصوص اإللكرتونية والعمليات الفنية التقليدية كالتجميع
واإلختزان والفهرسة والتصنيف.

أنواع الوثائق:

• الكتابية :كاملخطوطات واملطبوعات والصحف والتقاريروالبيانات واملذكرات والكتب
واألبحاث.
• التصويرية :الصور بأشكالها املختلفة سواء كانت صورثابتة (فوتوغرافيا) ،أوصور متحركة
(فيديو) ،أوصورمع صوت ،أوصور مع نص.
• الوثيقة السمعية أواملرئية :هي يف الغالب تسجيالت صوتية أوإذاعية أوتسجيل اسطواين
أورشيط سيناميئ ناطق.
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الجزء الثاني

موضوعات الدليل
آليات العمل على أرض الواقع:
مواضيع ومسائل تهم المبادرات النسوية الشابة.

مقدمة:

إن عملية تكوين مبادرة أومجموعة نسوية ليست لها وصفة واحدة جاهزة .فال توجد
مجموعة مثل األخرى و ال تتشابه املجموعات يف ظروف تكوينها وال يف الشكل الذي يجمع
أفرادها ،وال يف األسباب التي تؤدي لنجاحها أوإخفاقها .إن تكوين املجموعات هو أمر شديد
التفرد والخصوصية وال توجد وصفة جاهزة لنجاح أي مجموعة نسوية شابة أوتطويرها .فكل
مبادرة أومجموعة أوفريق هو نتاج ملجموعة من الظروف واملالبسات وأيضً ا املشاكل واألزمات
التي أنتجت تصورات معينة عن الواقع ،وأيضً ا آليات محددة للعمل طبقًا لظروف وبيئة عمل
كل مبادرة .وعىل ذلك ،فيمكن القول إن أصعب عنرص من عنارص عمل أي مجموعة هو إيجاد
“روح عمل” معينة تجمع بني عضواته وكذلك هوية مشرتكة تتشكل وتتطور مع استمرار املبادرة
وتوسيع نطاق عملها .إن هذا الجزء من الدليل إذن ال يهدف إلنتاج وصفة جاهزة لكيفية
تكوين وعمل املجموعات النسوية الشابة ومفاتيح نجاحها واستمرارها ،بل بوضع مجموعة من
اإلرشادات و النصائح وعرض ألهم املسائل والقضايا والتحديات التي تهم املبادرات النسوية
الشابة سواء كانت قيد التشكل أوكانت عاملة بالفعل عىل األرض .إن املادة التي يتضمنها هذا
الجزء قد تم تجميعها من خالل عمل ميداين استغرق شهو ًرا ،تضمن عد ًدا من املجموعات
البؤرية التي تم إجراؤها مع عدد من املبادرات النسوية الشابة القامئة بالفعل بغرض االستفادة
من التجارب العملية التي مرت بها عدد من املجموعات واملبادرات النسوية الشابة العاملة
يف محافظات مختلفة والوقوف عىل ظروف نشأة تلك املجموعات ومراحل تكوينها وكذلك
وصول إيل أهم اإلشكاليات التي ترافق
ً
التحديات التي واجهتها يف كافة املراحل التي مرت بها،
عمليات بناء املجموعة وتوزيع األدوار بها ،وتحديد شكل القيادة وآليات اتخاذ القرار بها
وكذلك العقبات التي تواجه استمرارية املجموعة .و يف ختام هذا القسم ،سنتتطرق إيل أبرز
التحديات واإلشكاليات التي تواجه التنظيامت النسوية الشابة عىل املدى القصري واملتوسط
والطويل ،وذلك من خالل استعراض عدد من األمثلة والتجارب الحية التي توضح النقاط التي
سيتم تناولها كلام أمكن.

أوال :مراحل تكوين املجموعات:

عادة ما متر عملية تكوين املبادرات النسوية الشابة بثالث مراحل أساسية تبدأ من الفرد أي
من املستوى القاعدي الخاص بالعضوات أنفسهن ،ثم يتدرج إيل املستوى الوسيط أي مستوى
الكيان املزعم تكوينه أي املجموعة أواملبادرة ،ثم مستوى اإلميان بالقضية النسوية بشكل يتجاوز
املجموعة ذاتها ويسمح لها بالتطوروبلورة أهدافها:
املستوى األول ــ تكون الوعي النسوي بني عضوات املبادرة:
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املبادرة أواملجموعة هي يف نهاية األمر مجموع عدد من العضوات التي جمعتهن فكرة
حسا نسويًا بالتضامن وبالتايل
الدفاع عن حقوق النساء وارتبطن بخربات مشابهة ولدت لديهن ً
بالرغبة يف نقل هذه الخربات وهذا الحس التضامني لعضوات أخريات والعمل من أجل قضايا
تجمعهن .وال يُشرتط أن يبدأ هذا الحس التضامني من االهتامم املشرتك بقضايا النساء ،بل من
املمكن أن يبدأ من اهتامم مشرتك مبسائل مثل املشاركة السياسية أوالعمل السيايس ،أوحتي
العمل املجتمعي يف إطار البيئة املحلية ولكنهن يكتشفن ببطء سويًا ومن خالل عدد من
التجارب املشرتكة أن كثري من املشاكل التي يتعرضن لها أثناء مشاركتهن يف املجال العام تنبع
من كونهن نساء .وبناء عىل هذا اإلكتشاف فإنهن تجمعن بغرض املساندة والدعم والتفكري يف
طرق أكرث فاعلية ملواجهة ما يتعرضن له من إضطهاد.
مبادرة أنثى:
“ميكن السياسة جمعتنا..إحنا نعرف بعض من الشارع أي من املظاهرات ...ابتدينا نقعد
سوا ولقينا أفكارنا قريبة من بعض...اتجاهاتنا واحدة و تفكرينا واحد .كل واحدة مننا
كانت يف حياتها بتتعرض لنوع ما من االضطهاد كأنثى أوحتى يف املظاهرات يف الشارع
كنا بنتعرض لنوع من االضطهاد ان إحنا بنات ...بدأنا إننا نالقي نفسنا بنسند بعض تالقي
واحدة بتوقف جمبك مؤمنة بنفس اليل أنا مؤمنه بيه ..من هنا بدأنا نتجمع سوا ونفكر
ممكن نعمل ايه”.

املستوى الثاين ــ مستوى تكون املبادرة أو الكيان:
يف تلك املرحلة تسعى العضوات لتنظيم أنفسهن ووضع نظام داخيل للمجموعة واختبار
أنفسهن يف عدد من املهام الصغرية وتوزيع األعباء عليهن .كام تسعى عضوات املجموعة يف
تلك املرحلة لتكوين هوية نسوية خاصة بهن وقد ال يتفقن جمي ًعا يف تعريف ما يعنيه ذلك
لكل واحدة منهن .إن الوعي بهوية املجموعة وأهدافها ال ينفصل بشكل حقيقي عن التجارب
الحقيقية التي يخضنها يف مجتمعهن املحيل وعن املشاكل التي يتعرضن لها وتهدد وجودهن.
وعادة ما تحدث خالفات حول طريقة عمل املجموعة وأنشطتها ،مبا يطرح تساؤالت حول هوية
املجموعة يف تلك املرحلة .إن طرح مثل تلك األمور للنقاش أم ًرا إيجاب ًيا و طبيع ًيا وسيؤدي يف
املدى البعيد لتقوية املجموعة حتي ولو أدى ذلك إىل حدوث خالفات وانشقاقات عىل املدى
القصري.
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وعادة ما متر املجموعة بأزمتني أساسيتني يف تلك املرحلة وهي:

• أزمة الزعامة :عادة ما تنشأ يف تلك املرحلة أزمات مرتبطة بآلياتاتخاذ القرارت وتوزيع
املهام عىل عضوات املجموعة األمر الذي يرتتب عليه ما يُعرف بأزمات الزعامة أوقيادة املجموعة.
وعادة ما يتم حسم تلك األزمات عرب تبني و تطوير آليات دميقراطية التخاذ القرارات وفض
النزاعات يف مراحلها األوىل .كام يجب تطوير آلية واضحة وشفافة لتوزيع املهام واملحاسبة عىل
مدى االلتزام بها بشكل يجعل من السهل عىل الجميع تجنب الخالفات و تبادل األدوار بشكل
سلس وسهل.
• أزمة األدوات :عادة ما تنشأ أزمة حول األدوات التي يستحسن استخدامها بشأن قضايا
معينة .فعىل سبيل املثال يجب التعامل بأسلوب الصدمة عند مناقشة قضايا شائكة وحساسة
مثل ختان اإلناث أوالتحرش الجنيس ،أم يجب أن يتم تناول تلك القضية بشكل متدرج من ًعا من
إثارة عداء املجتمع املحيل .إن الخالف عىل األدوات واألنشطة عادة ما يخفي وراءه خالفات أكرث
عمقًا حول األهداف واالسرتاتيجيات وأيضً ا حول الهوية وبالتايل فحل تلك املسائل من شأنه أن
يجعل من املمكن حسم الخالفات اليومية حول األدوات واألنشطة الخاصة باملجموعة.
جنوبية حرة:
“الخالف األسايس ما بينا يف األول كان حوالني الفرق ما بني السيايس واالجتامعي وتأثري
دهعىل هويتنا كمجموعة بتشتغل يف أسوان .يعني إحنا اكتشفنا إن الحاجات االجتامعية
مثل ختان اإلناث هي اجتامعية بس أصلها سيايس ،البنت اليل إنرضبت يف املظاهره
زي ً
أصل مش بس علشان هي نازله مظاهرة ،املشاكل ليها جذور
إنرضبت علشان هي بنت ً
قبل موضوع املظاهرات ..و علشان كده هويتنا اتطورت وقررنا ناخد املوضوع بشكله
الواسع ،إبتدينا نعمل إجتامعات نناقش فيها إحنا مني يف ناس كتري إبتديت تسيبنا ملا
وصلنا للمرحله دي”.
بنت النيل:
“إحنا عندنا يف البحرية الناس مش أرياف دول عرباويني أي أن املجتمع محافظ ج ًدا،
الفكرة كلها إننا مكناش عايزين نرعب أوننفر الناس اليل حوالينا مننا… وبنا ًءا عليه،
قررنا نخفف من حدة الخطاب ندورعىل آليات أكرثهدو ًءا بعيد عن فكرة صدامية
الخطاب والتعامل مع الناس .الزم نراعي املجتمع اليل إحنا عايشني فيه ..إحنا كان لسه
عندنا حادثتني قتل عىل خلفية الرشف وبالتايل نرش أي أفكار نسوية الزم يجي بالتدريج”.
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املستوى الثالث ــ مستوى الوعي النسوي واإلرتباط بالقضية ال باألشخاص:
بعد املرور بعدد من املنعطفات املهمة وبعد تطوير االسرتاتيجيات واألهداف واألنشطة
الخاصة باملجموعة ،تبدأ املبادرة يف بلورة مواقف أكرث تحدي ًدا تجاه قضايا النساء وتجاه التصورات
النسوية بشكل عام .ويف تلك املرحلة يالحظ غلبة املبادئ والتصورات الخاصة بالقضية النسوية
وتبلورها أكرث بشكل يقلل من الرصاعات و الخالفات حول األهداف واألنشطة .إن تلك املرحلة
تتميز باألساس بتطور الوعي النسوي للمجموعة وفصل ماهو شخيص عن ماهوعام أوعن ما
يخص املبادرة أوالكيان الذي يتميز بتبلور تصوراته عن أنشطته وأهدافه املستقبلية .باألضافة
لذلك ،عادة ما تبدأ املجموعة يف تلك املرحلة يف طرح سؤال االستمرارية واملستقبل وهو ما يعد
رشا عىل نضج املجموعة وإميانها بالقضايا التي تدافع عنها بشكل يتجاوز األفراد أنفسهم.
مؤ ً
جنوبية حرة:
“إحنا طلعنا من التخطيط االسرتاتيجي بخطة واضحة لعمل املجموعة بس وجود ناس
من خلفيات سياسية وأيديلوجية مختلفة إنضمت لينا مؤخ ًرا كانت عاملة قلق لبعض
الناس.املشكلة كانت إن يف ناس حرضت التخطيط االسرتاتيحي ومعربتش عن ده بشكل
واضح ورصيح وبعد كده إعرتضوا عىل آليات العمل اليل إحنا اتفقنا عليها سوا .املشكلة
كانت يف عدم الرصاحة وعدم تحديد إيه املشكلة بالضبط .كامن املشكلة كانت إنهم
وقتها معربوش عن ده بشكل واضح بس قدرنا بعد نقاش طويل نحسن الخالفات دي
بشكل طورمن هوية املجموعة ومن ثقتها بقدراتها عىل تجاوز الخالفات النابعة من
تصورات مختلفة عن شغلنا .التخطيط االسرتاتيجي ملدة سنتني ساعدنا نعمل ده ألننا
فكرنا يف عايزين املجموعة تبقى فني بعد كدة”.

مراحل تكوين املجموعات:

إن العمل ضمن مجموعات له تأثريات متعددة املستويات كاالجتامعي والثقايف والعاطفي،
حيث أن املشارِكات يف املجموعات يأتون من خلفيات اجتامعية ودينية وثقافية مختلفة ،وعىل
األغلب أيضً ا ينتمون إىل مناطق جغرافية -سياسية مختلفة ،مام يشكل تحديًا يف حد ذاته .فكام
رأينا ،حتي مع وجود خلفيات مامثلة قد يحتاج األمر إيل بعض الوقت والجهد حتي يتحقق
إنصهار األفراد داخل مجموعة أومبادرة لها شكل وخصائص محددة.
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إن العمل يف إطار املجموعات له الكثري من الفوائد فهو من ناحية يعالج بعض األفكار
املسبقة عن األفراد ،ويزيد االتصال اإليجايب فيام بينهم ،كذلك يساعد يف رفع الشعور بالتقدير
الذايت الصحي لدى املشارِكات من ناحية أخرى ،وبالتايل تحسني أدائهن الوظيفي.

و متراملجموعات جميعها مبسارات ومراحل متشابهة ميكن التنبؤ بها مسبقًا ،وهذه املراحل
تعكس ديناميكية العمل يف املجموعة والعالقات القامئة بني عضواتها وبعضهن البعض .ورسعة
اإلنتقال من مرحلة إىل أخرى يتعلق بالثقة التي تتطور من قبل عضوات املجموعة بني بعضهن
البعض من جهة وبنجاح اإلتصال والتواصل بينهن.
ومتتاز كل مرحلة مبيزات وتحديات خاصة ،عىل العضوات مواجهتها كمجموعة وكأفراد .هذه
التحديات قد تسبب إشكالية لبعض األفراد (بحسب شخصياتهم وطباعهم وكيفية تعاملهم مع
الظروف الضاغطة) وقد تؤخر من انتقالها من مرحلة إىل أخرى بسبب تلك االختالفات ،ولكن
عىل كل مجموعة أن متر مبراحل تطور ذات مسار متشابه وال ميكن االنتقال من مرحلة إىل
أخرى دون املرور بنجاح يف املرحلة التي سبقتها ،متا ًما كام أن الطفل ال يستطيع أن مييش قبل
أن يستطيع الوقوف عىل قدميه.
 1مرحلة التكوين املرحلة األوىل لحياة املجموعة:
يسود املرحلة األوىل مشاعر متناقضة بني الرغبة باالنتامء والتقبل من جهة والخوف من
الرفض والتقييم من جه ٍة أخرى ،وإحساس الفرد بالثقة من جهة ومن عدم الثقة من جه ٍة
أخرى ،يف هذه املرحلة يكون الهدف األسايس يف هذه املرحلة التغلب عىل اإلحساس بالغربة
وبناء أجواء آمنة وممتعة بني عضوات املجموعة وإشعار العضوات املنضامت حديثًا باألمان
داخل املجموعة.
يف هذه املرحلة تكون املجموعة متعلقة مبجموعة محددة من ِ
املؤسسات وذلك ألن املجموعة
ال تزال يف بدايتها .وعادة ما تكون العضوات هنا يف حالة تفحص مستمر ولديهن الكثري من
التساؤالت :كيف سيتم تقبلهن من قبل اآلخريات ،وكيف سيتقبلن األخريات ،ويف تلك األجواء
الجديدة يحاول كل فرد إظهار نفسه بشكل مثايل ليعجب من حوله ،وال تكون هنالك عالمات
قوية ملواجهة الرصاعات أوالتحديات بني أفراد املجموعة.
ِ
أواملؤسسات .فيجب عليهن خلق جو
و تقع هنا مسئولية كبرية عىل العضوات املخرضمات
من التقبل والدعم من خالل التخطيط املسبق للقاءات وبناء فعاليات تخدم الهدف من كل
لقاء ،منها فعاليات التعارف(كرس الجليد) ،وهذا يتيح مشاركة الجميع يف اللقاء من خالل
اإلصغاء لتجارب بعضهم البعض ،والتعرف عىل بعضهن البعض بجو هادئ وممتع.
إ ّن مشاركة أفراد املجموعة بعضهن البعض مبعلومات عنهن يف حالة عدم وجود معرفة
شخصية أوخربات مشرتكة سابقة هو املؤرش عىل بداية اإلحساس باأللفة واألمان داخل املجموعة
وبالتايل تتكون املجموعة ،مع أنه غال ًبا ما يقترص التعارف يف املراحل األوىل عىل تقديم معلومات
أولية مثل التحدث عن األمور والتجارب املتشابهة بينهن.
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 2مرحلة التنافس والرصاع:
يف هذه املرحلة تبدأ الرصاعات بني أفراد املجموعة عىل السلطة والقيادة والرغبة الجامحة
للتأثري ،وتكون مهمة العضوات املخرضمات مرة أخري يف هذه املرحلة بناء الوعي واإلدراك لدى
كل من العضوات باألخرى ،بشكل يُتيح مواجهة هذه التحديات وحلها بطرق ب َّناءة والتعامل
معها بطريقة تتالئم ونفسية عضوات املجموعة ،وتنسجم مع احتياجات وأهداف املجموعة
بشكل يُتيح لكل فرد الحيز الخاص به .ولضامن هذا املناخ اإليجايب ،من الرضوري بناء قوانني
للمجموعة يتم صياغتها بشكل جامعي ،تسهم يف تقوية حس االلتزام واالنتامء للمجموعة.
ومثال عىل تلك القوانني االلتزام بالوقت ،الخصوصية داخل املجموعة ،احرتام اآلراء واقرتاحات
كل فرد يف املجموعة ...إلخ.
و تجدر اإلشارة هنا إىل أهمية الصفات الشخصية التي تتمتع بها ِ
مؤسسات املجموعة
األصليات والتي تساهم قدراتهن ومهنيتهن وأسلوبهن يف عبور هذه املرحلة بأمان ،حيث من
الرضوري أن يكون لديهن املرونة والقدرة عىل امتصاص الكثري من مشاعر الغضب واالنتقاد،
ورسعة البديهة وتحويل الرصاعات بني أفراد املجموعة إىل نقاط لإلثراء .إ ّن خلق جو يسوده
التبادلية وإحرتام الرأي اآلخر وتقبل اآلراء يرفع من اإلحساس باأللفة واالحرتام املتبادل واالنتامء
والتقبل وهنا تتم عملية بناء هوية املجموعة .و سيتم تناول أهم صفات القيادة النسوية بشكل
تفصيل يف الجزء القادم.
ً
أكرث
 3مرحلة التكيف(التقبل):
يف هذه املرحلة تقل الرصاعات بني عضوات املجموعة ويسود الشعور بالرتابط وتزداد الحاجة
إىل توفر األجواء الداعمة يك يستطيع األفراد االتصال مع ذواتهم الداخلية من جهة ،والتشارك
املعمق مع أفراد املجموعة من جهة أخرى ،فبينام كانت ترتكز التوقعات يف املرحلة السابقة
عىل تفحص شخصيات بعضهن البعض ،ينتقل الثقل يف هذه املرحلة إىل مدى مساهمة أفراد
املجموعة يف بناء ووضع املعايري لكيفية العمل يف املجموعة ،فيتعلمن تقبل مشاعر اآلخرين
والسيطرة عىل مشاعر الغضب والضغوطات ،وتتطور لديهن القدرة عىل اإلحساس باآلخر
واملشاركة والقدرة عىل تقبل االختالف .األمر الذي قد يؤدي إىل تغريسلوكيات بعض العضوات إذا
ما شعرن بأنهن يرثن معارضة املجموعة ،وهنا يسود الشعور الجامعي ونرى األعضاء يتحدثون
بلغة (نحن) و ليس (أنا).
 4مرحلة التفاعل واملشاركة:
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متتاز هذه املرحلة بالتقارب والودية بني عضوات املجموعة ،إذ أنه بعد وصول الفرد إىل وعي
ذايت يستطيع أن يكون قري ًبا من اآلخر ،فيستمر التفاعل بني أفراد املجموعة وتتعمق العالقه
بينهن ،ويبدأ التأثري املتبادل بينهن يف أجواء من املتعة واملسؤولية املتبادلة .يظهر االحرتام
وتقدير االختالفات لدى كل فرد ،فتعي العضوات أن عالقاتهن تستند إىل التعاون والتقبل
والعمل املشرتك وتهدف إىل تحقيق أهداف املجموعة ،وهنا ترى عضوات املجموعة دور امليرسة

يف مساعدتهن عىل تحقيق هذه األهداف.
أمناط الشخصية داخل املجموعة وطرق التعامل معها:
من أبرز مهام القيادة داخل أي مجموعة إدراك أن أمناط الشخصية (األدوار) يف املجموعات
التي يعمل معها وكيفية التعامل معها ،حيث نواجه يف حياتنا العديد من أمناط الشخصية
السلبية وإإليجابية التي يسهل أويصعب التعامل معها.
فبعضها قادرعىل افتعال وإثارة الكثري من املتاعب واملشاكل يف املحيط الذي نعمل فيه .هذه
الشخصيات متواجدة يف كل مكان من حولنا سواء يف بيوتنا ،مؤسساتنا ويف كافة قطاعات املجتمع
وأيضً ا داخل املجموعات التي نعمل معها ،وهذه الشخصيات قد تصيبنا أحيانًا باإلحباط واليأس.
من الرضوري أن تكون القيادة (سواء كانت ممثلة يف مجموعة املؤسسات أوقيادة جامعية)
عىل دراية باألدوار املختلفة التي يتقمصها األفراد يف املجموعة ويتبناها كل فرد منهم ،نشري
هنا إىل بعض تلك األدوار واألمناط منها “الداعم” أو”املتحالف” مع املجموعة القائدة،
و”االستعرايض” الذي يتكلم ملجرد لفت االنتباه ،و”الرثثار” الذي يتكلم أكرث ما يفعل ويقاطع
اآلخرين بشكل مستمر وهدفه لفت االنتباه والتشويش ،و”املشاكس” أو”املهرج” الذي يترصف
بسخافة وتهريج“ ،أبو العريف” الذي يعرف كل يشء“ ،القائد املنافس” للمسري/ة ،هنالك أيضً ا
“املنطوي أوالصامت” وهو دائم الصمت وعدم املشاركة“ ،املستضعف” الذي يحاول دامئًا أن
يظهر مدى أمله والبكاء أحيانًا وهدفه استاملة املجموعة وكسب تعاطفهم ولفت انتباههم.
يف هذه الحالة من الرضوري أن يكون لدى املجموعة القائدة اسرتاتيجيات مختلفة ملواجهة
تلك األمناط الشخصية والتعامل مع السلوكيات الناتجة عنها بشكل مهني ونوعي واالستفادة
من كل دور لهدف تيسري وإثراء املجموعة ،ومن االسرتاتجيات املمكن استخدامها والتي تحد
من متاهي مثل هذه الشخصيات وضع قوانني للمجموعة ،رؤية جميع أفراد املجموعة واالهتامم
بكل األفراد ،إتاحة املجال أمام جميع أفراد املجموعة للمشاركة ،واالهتامم بأن يكون لكل فرد
حيز زمني متساوي مع غريه .إن من أهم أسباب نجاح املجموعات و استمرارها هو إحساس
العضوات بامتالك املجموعة وهو إحساس يتجاوز االنتامء ويشمل اإلحساس بأن املجموعة
ونجاحها واستمرارها نجاح شخيص للعضوات.
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بنت النيل:
“ إحنا بنحاول نالقي نقطة توافق بينا يف كل مشكلة بنواجهها ،يف التكوين الفكري أكيد
مش كلنا شبه بعض ،يعني عندنا مثال عضوات عندهم نزعات ذكوريه فظيعة ،وبنقعد
نتناقش معاهم كتري وبيتمسكوا مبوقفهم علشان ما يبنش إنهم غلطانني .املشكلة يف
التكوين الفكري للبنات اليل نفسه فيه نزاعات ذكورية فيها ،بس الزم نحتوي كل
البنات ونأخدهم بالراحة علشان محدش بيفهم الحاجات دي مرة واحدة”.

ثان ًيا :اسرتاتيجيات وأدوات العمل داخل املبادرات النسوية
الشابة ميكن إتباعها يف العمل داخل املجموعات:

هنالك أساليب واسرتاتيجيات كثرية ومتنوعة لجعل مسار وبناء املجموعة أكرث فعالية وتحقيق
االستفادة القصوى من اللقاءات التي تتم بني العضوات ،وهنا تأيت مهمة املجموعة التي تقوم
بتسيري العمل وتوزيع املهام يف اختيار االسرتاتيجية واألسلوب الذي يتالئم وهدف اللقاء ،ومن
هذه األساليب:
هنالك األسلوب املنفرد(الفردي) :حيث تقوم ميرسة اللقاء بطرح موضوع أوقضية معينة
ويطلب من كل عضوة أخذ مساحتها والحرية يف التفكري واالختالء بنفسها ،وتحديد مدة زمنية
محددة لتلك الفعالية بعدها يتم مناقشة الفعالية مع املجموعة.

أسلوب من واحد إىل واحد(الثنايئ) :هنا يتم تقسيم املجموعة الكبرية إىل ثنائيات ومهمة
الثنايئ نقاش موضوع معني أوقضية ما ،أوالوصول بقرار معني لقضية ما وإقناع املجموعة بها،
وهذا يساعد عىل التقارب أكرث بني املجموعة واإلصغاء إىل آراء وأفكار جديدة وإتاحة املجال
لكرس الحواجز بشكل أقل توت ًرا وزيادة الشعور باأللفة واملودة والثقة.
أسلوب تقسيم مجموعات(مجموعات صغرية) :هنا يتم تقسيم املجموعة الكبرية إىل مجموعات
صغرية تكون مبثابة مجموعات عمل أونقاش موضوع أوقضية ما أواالشرتاك بتحد معني وعرضه
عىل املجموعة الكبرية ،ويفضل يف هذه الفعالية تقسيم املجموعات بشكل متجدد ومتغري بحيث
ال تكون كل مرة نفس العضوات م ًعا باملجموعة الصغرية ،وهذا له األهمية يف زيادة التفاعل بني
املجموعة الكبرية ،زيادة روح التعاون بينهم ،واإلحساس أكرث بأهمية وقوة مفهوم املجموعة.
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أسلوب العصف الذهني :هو أحد الطرق التي تساعد عىل استكشاف أكرب قدر من األفكار
واملفاهيم والخواطر حول موضوع أوقضية ما داخل املجموعة ،وهذا يساعد عىل فهم املحتوى
الثقايف واالجتامعي والبيئي للمجموعة ويعطي األسلوب األمثل يف كيفية الدخول وتحقيق
هدف املجموعة بشكل ناجح.

أسلوب متثيل األدوار :هو أحد األساليب القيمة يف لقاءات املجموعة حيث يتيح لألفراد متثيل
أدوارهم الحقيقية أوأوضاع مروا بها ،أومتثيل آراء أوأدوار وهذا األسلوب يسمح لهم بارتداء
ثياب غريهم ويفسح املجال للمشاركني يف املجموعة لرؤية ذواتهم باملفاهيم التي يحملونها
والسلوكيات التي يسلكونها ،وأيضً ا اإلتاحة باالستكشاف الذايت يعطي ألفراد املجموعة مساحة
وبع ًدا للتفكري حول مفاهيم وقيم تربوا عليها ،وإعادة النظر يف تلك املفاهيم وإمكانية تطوير
الرؤية النقدية الذاتية حول مواضيع بدت بديهية طبيعية بدت للوهلة األويل طبيعية.

خطوات تكوين مبادرة نسوية:
ما هي املبادرة النسوية:

هي فكرة نشأت نتيجة للوعي (الوعي النسوي) بالتمييز الواقع ضد النساء ،تسعى إىل تغيري
هذا الوضع عن طريق أنشطة يقوم بها مجموعة من األشخاص ،لهن /م هدف ورؤية وخطة عمل.
الفريق
املجموعة
املبادرة
فكرة لدى شخص/
مجموعة ومل يسبق
آلخرون تنفيذها.

مجموعة أشخاص لديهم هدف
مجموعة أشخاص لديهم
هدف واحد يسعون لتحقيقه ،يسعون لتحقيقه ،ولكل منهم
دور محدد يقوم به.
حسب قدرة كل فرد.

مخطط تكوين مجموعة نسوية:
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• تحديد املشكلة :يجب عمل بحث ميداين مكثف يف القضية (عن طريق استبيانات -اإلقامة
واملعايشة فرتة من الزمن يف مكان حدوث املشكلة) حتى نقوم بفهم أسبابها وكيفية تأثريها عىل
الفئة املستهدفة ،لنتمكن من وضع حلول مناسبة.
• تحديد الفئة املستهدفة :يجب تحديد فئة مستهدفة واضحة ودراسة موقفهم الحايل من
القضية ،فهناك فرق بني استهداف نساء ليقمن بتغيريات يف حياتهن الشخصية واستهداف صناع
القرار لتغيري السياسات والقوانني .وميكن استهداف أكرث من فئة.
• إنشاء رسالة :ملخاطبة الفئة املستهدفة ،وتختلف طريقة التعبري عن الرسالة عىل حسب
الفئة املستهدفة ،وهي تجيب عن سؤال :ملاذا نتبنى هذه القضية ،ويجب مراعاة أن تكون
واضحة وتعرب عن أهداف املجموعة ،وتساعد نساء أخريات عىل اإلنضامم أوالتضامن.
• خطة عمل :يجب تحديد أنشطة املجموعة التي متكنها من تحقيق أهدافها مع توزيع
املهام عىل األفراد خالل فرتة زمنية محددة ،وعمل جدول زمني للتنفيذ وفرتة سامح.
• الرشاكات :تحتاج املجموعات دامئًا إىل دعم بعضها بعض ،وبخاصة املجموعات النسوية ملا
تواجهه من عقبات إلصالح أوضاع النساء يف املجتمع .وميكن تكوين رشاكات مع :مجموعات
نسوية شبيهة ،منظامت نسوية ،منظامت حقوقية ،هيئات دولية نسوية أوحقوقية.
• التقييم :تحتاج املجموعات إىل خطة تقييم واضحة ألنشطتها ومدى تحقيقها ألهدافها،
ويجب أن تتضمن خطة التقييم :معايري واضحة للتقييم وجدول زمني وخطة بديلة.

طرق ضم عضوات وأعضاء جدد للمجموعة:

سهل مع ًربا عن القضية ،مفهوم ،أن يكون
• اسم املجموعة :ينبغي أن يكون اسم املجموعة ً
االسم مكونًا من كلمة أوكلمتني.
• اإلعالم االجتامعي :سواء كان يف الواقع عن طريق عمل ندوة تعريفية للمجموعة ،أوعىل
الواقع االفرتايض عن طريق عمل موقع للمجموعة إمييل وصفحة فيسبوك.
• األصدقاء :نرش املجموعة وأهدافها بني األصدقاء.
• استخدام الشبكات النسوية عىل نطاق األفراد لجذب عضوات وأعضاء جدد ولنرش
املجموعة.
• استخدام املنظامت النسوية سواء بالتعاون معها يف فعاليات أو إرسال دعوات إليها
بالتعريف باملجموعة.
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• عمل فعاليات تعريفية ودعوة املجموعات -النسوية واملنظامت واألصدقاء لنرش املجموعة
وجذب أعضاء جدد.

توزيع األدوار داخل املجموعة(االستحقاق الذايت الجيد
السيئ -الخاص والعام):• توزيع األدوار عىل العضوات /األعضاء ينمي اإلحساس باملسئولية واالنتامء لديهن /م.

• التوزيع العادل لألدوار يساعد يف تخفيف األعباء عن بعض األشخاص وبالتايل يزيد من
قدرتهم عىل مواصلة العمل يف املجموعة.
• يف بداية تأسيس املجموعة ميكن توزيع األدوارعىل األشخاص حسب تفضيالتهن /م الشخصية
ونقاط قوتهن /م ومتيزهن /م.
• تتحول املجموعة إىل فريق عمل واحد بعد تحديد مسئوليات األفراد وأدوارهم داخل
املجموعة سعيًا لتحقيق الهدف العام للمجموعة.
تحديد األدوار داخل املجموعة النسوية:

• إعداد قامئة باألدوار املطلوبة داخل املجموعة.
• رشح مسؤوليات كل دور.
• عرض مساعدة لألشخاص الذين مل يقوموا بأدوار مامثلة من قبل.
• اختيار األدوار أوتوزيعها.

مواصفات املجموعة النسويّة الفعالة:

• نشيطة :املبادرة بالفعل ورد الفعل ،الحمالت املستمرة ،ضم أعضاء جدد.
• لديها دافع :اإلميان بالفكرة والسعي وراء تحقيق الهدف.
• اسرتاتيجية :تنظيم اإلدارة وخطط العمل قريبة وبعيدة املدى.
• دميوقراطية ومنظمة :مشاركة كافة عضواتها /أعضائها يف القرار واألدوار.

• متطلعة :اإلملام مبعلومات عن أوضاع النساء والفئات املستهدفة ،وتسعى إىل تطوير أدواتها
وعضواتها /أعضائها ذات ًيا.
• بعيدة عن السيطرة الذكورية :ت ُبنى املجموعات النسوية لتحسني أوضاع النساء فال ميكن
أن ت ُضطهد النساء داخلها من األعضاء الذكور أويتم تهميشهن والتقليل من شأنهن.
• مستقلة :غري تابعة لكيان أومنظمة ما ،وتتبنى رسالتها الخاصة ،وال يؤثر مموليها عىل
قراراتها الداخلية وأنشطتها.
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تحديد جدول زمني لتنفيذ خطة العمل:
• تحديد جدول لألنشطة والفعاليات بأوقات زمنية محدده للتنفيذ.
• وضع جدول بديل يف حالة التأخري أو حدوث أي خطط بديلة.
• تقييم الجدول الزمني بعد االنتهاء من التنفيذ.

القيادة النسوية:

كيف ميكن إيجاد قيادات نسوية ناجحة تؤمن باإلدارة التشاركية؟ بعض الناس قادة بالفطرة،
البعض اآلخر ميلكون مهارات تظل حبيسة ألنه مل تُتح لهن الفرصة الستخدامها أوتطويرها،
فعن طريق العمل التشاريك الجامعي والنقاشات املستمرة قد تُظهر بعض العضوات مهارتهن
القيادية الخفيّة ،هذه املهارات ميكن تحسينها من خالل التدريب.
القيادة التشاركية:

القيادة التشاركية هي التي تشجع كل العضوات عىل املشاركة بفاعلية يف كل أمور املجموعة
بإخطارهن باملعلومات ،تفويضهن للمهام وبإرشاكهن يف مناقشات مفتوحة .القيادة التشاركية
تعني:
• أ َّن كل العضوات لهن الفرصة املتكافئة يف أن يصبحن قادة.
• أ َّن اإلنتخابات الختيار القيادات امليدانية والتنفيذية يجب أن تتم بشكل منتظم و
دميوقراطي.
• أ َّن تبادل األدوار واملسؤوليات يعطي كل األعضاء الفرصة يف تنمية مهاراتهم القيادية.
• أ َّن عملية اتخاذ القرارات تتم بشكل جامعي.
مواصفات القيادة النسوية الناجحة:
• الشعور باحتياجات أفراد املجموعة ووضع طموحاتها ومصالحها قبل الطموحات واملصالح
الشخصية.
• القدرة عىل التحدث ومواجهة الرشكاء باحتياجات املبادرة.
• القدرة عىل جمع أفراد املجموعة وتوحيد كلمتهم.
• أن تكون دؤوبة ونشيطة وقادرة عىل دفع األخريات للعمل.
• أن تستمع ملشاكل أفراد املجموعة وتعمل عىل حلها.
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• أن تبذل قصاري جهدها لخدمة مجموعتها ومساعدتها.

• أن تكون أمينة وصبورة ومتواضعة.
• أن تكون قدوة جيدة لباقي عضوات املجموعة.

توجيهات لعمل الالئحة الداخلية للمجموعة:
األشياء التي تتم مناقشتها

#

املوضوع

1

اسم املجموعة يحدد اسم للمجموعة وتكتب األهداف واضحة ومحددة.
وأهدافها

2

العضوية

األسامء /املؤهالت /العمر /الحالة االجتامعية…/

3

مهام أعضاء
املجموعة

املناصب /مهام أعضاء املجموعة ومسؤولياتهم /فرتة تغيري املناصب.

4

جدولة
االجتامعات
املساهامت

املكان /الزمان /اليوم /عدد األعضاء الالزم التخاذ القرارات /تسجيل
املتغيبني.
املساهامت الدورية /أقساط الدفع /متى تدفع؟ /إىل من تدفع؟
الغرض من املساهامت؟

6

إجراءات
تنظيمية
ألعضاء
املجموعة

7

حفظ
السجالت
املدخرات

ماذا يتم القيام به عندما ال يقوم العضو بأداء مهامه عىل الوجه
املطلوب /الغياب عن االجتامعات /التأخري /األعذار املقبولة /قيمة
الغرامات /متى تدفع /ماذا يتم يف حالة عدم دفع الغرامات /ماذا
يتم يف حالة عدم دفع املساهامت/ماذا يحدث يف حالة الخسارة/
فقدان األموال؟
ماذا يتم تسجيله /من الذي يقوم بذلك /كيف تحفظ السجالت؟

5

8

الغرض /أين تحفظ /كيف يتم اإلدخار /ما مقدار اإلدخار؟

الالئحة أعاله موضوعة بشكل عام ،لكن ميكن إجراء التغيريات عليها وذلك حسب طبيعة
عمل املجموعة و مستوى تعقيد هذا العمل الحقًا.
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أخطاء شائعة يف تكوين املبادرات النسوية الشابة
هناك نوعان رئيسيان من األخطاء التي ترتكبها املبادرات النسوية الشابة.

أخطاء تنظيمية:

عدم إميان جميع أفراد املجموعة بالقضية األساسية:
إذا كانت املجموعة ِ
املؤسسة للمبادرة النسوية ليس لديها إميان بالفكرة والقضية بنفس
القوة يخلق ذلك خلل ما يف التنظيم والتنفيذ ،وذلك ألن العمل هو عمل تطوعي يحتاج إىل
إميان قوي بالفكرة والقضية ليك تستطيع املتطوعة العطاء بشكل مستمر وتحمل العقبات ،وإذا
مل تكن القضية متس العضوات بشكل شخيص ال يكون اإلميان بالقضية النسوية بنفس العمق
والقوة وذلك ألن القضية النسوية هي قضية الخاص هو العام.
عدم وضوح الرؤية الخاصة باملجموعة:

بعض املبادرات النسوية يكن لديهن إميان قوي من جميع العضوات ِ
املؤسسات والقضية
تكون متسهن بشكل شخيص ،ولكن ال يستطعن تحديد رؤية واضحة ملبادرتهن ألسباب مختلفة
منها:
	•عدم معرفة ماهية الرؤية والرسالة والفرق بينهام.
	•أن ترغب املجموعة يف العمل عىل القضية من نواحي مختلفة وبأشكال مختلفه يف نفس
الوقت ،وذلك يخلق فوىض وعدم تحديد للرؤية بشكل دقيق.
	•أن ال يوجد لدى عضوات املبادرة الحد األدىن من التوافق عىل األهداف األساسية والرؤية
والرسالة.
وقد يحدث ذلك نتيج ًة لألسباب اآلتية:
	•عدم إميان جميع العضوات بالقضية األساسية بنفس الدرجة.
	•عدم وجود وعي نسوي بني العضوات.
	•عدم وجود تضامن نسوي بني العضوات.
	•عدم وضوح الرؤية األساسية لجميع العضوات.
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االختالف بني هوية املبادرة وهويات األفراد املكونني للمبادرة:
العضوات ِ
املؤسسات ألي مبادرة نسوية يكن لديهن هويات مختلفة ،ويشرتكن يف تكوين

هوية مشرتكة للمبادرة ،قد تتفق هوية املبادرة مع جميع العضوات ِ
املؤسسات وقد ال تتفق،
إذا مل تتفق تصبح هذه النقطة من اإلشكاليات األساسية ،إدارة ذلك االختالف بني هوية املبادرة
والهويات املختلفة للعضوات ِ
املؤسسات ،وكذلك الحال بالنسبة للعضوات املنضامت.
أن تكون ِ
مؤسسة املبادرة هي املتحكمة بشكل أسايس يف املجموعة) اتباع أسلوب إدارة
أبوي):
ِ
ِ
املؤسسة
املؤسسة تسقط املبادرة أوعند غياب العضوة
يف هذه الحالة عند سقوط العضوة
للمبادرة تتوقف املبادرة (أزمة الزعامة).
عدم إجراء تخطيط اسرتاتيجي للمبادرة بشكل دوري:
عدم تنفيذ جميع الخطوات السابقة تصبح نتيجة عدم وجود تخطيط اسرتاتيجي ،أووجود
تخطيط اسرتاتيجي يسء ،ويف كال الحالتني عدم وجود تخطيط اسرتاتيجي يعني عدم
وجود(رؤية -رسالة -أهداف) وبالتايل عدم وجود شكل املبادرة وإمنا مجموعة من الفتيات
املهتامت بقضايا املرأة يعملن بشكل مفكك وضعيف وليس له نتائج قوية.
عدم وجود هيكل تنظيمي.
الهيكل التنظيمي جزء متقدم من التخطيط االسرتاتيجي ،يرتتب عىل عدم وجود هيكل
تنظيمي كال من:
	•عدم توزيع األدوار واملهام.
	•عدم وجود توزيع لألدوار(توزيع األدوار عىل العضوات ينمي اإلحساس باملسئولية
واالنتامء لديهن).
	•عدم وجود توزيع للمهام (التوزيع العادل لألدوار واملهام يساعد يف تخفيف األعباء عن
بعض األشخاص وبالتايل يزيد من قدرتهم عىل مواصلة العمل يف املجموعة).
	•تتحول املجموعة إىل فريق عمل واحد بعد تحديد مسئوليات األفراد وأدوارهم داخل
املجموعة سعيًا لتحقيق الهدف العام للمجموعةـ يف حالة عدم تحقيق ذلك تصبح
املجموعة مفككة (هرم ماسلو لالحتياجات واالستحقاق الذايت).
	•عدم القدرة عىل عمل تقييم لعمل العضوات.
	•عدم القدرة عىل عمل تقييم لألنشطة والفعاليات الخاصة باملبادرة.
عدم وجود خطة واضحة ألهداف املجموعة:
تحديد األهداف الواضحة هو جزء من التخطيط االسرتاتيجي الجيد ،ووجود أهداف واضحة
يساعد عىل تحقيقها أكرث ويساعد عىل تحقق املجموعة وإحساس العضوات بقيمة العمل الذي
يعملن عليه.
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عدم وجود نظام تقييم ومحاسبة:
التقييم أيضً ا جزء من التخطيط االسرتاتيجي ،والتقييم يكون جزئني (تقييم من خالل األنشطة
والفاعليات واملخرجات املادية -تقييم من خالل قياس مدى تأثري املبادرة عىل الفئة املستهدفة
يف املجتمع).
	•أوال تقييم األنشطة والفاعليات :عدم وجود تقييم عميل يؤدي إىل عدم وجود محاسبة
حقيقية ،وعدم تقدير لقيمة العمل الذي تقوم به العضوات الفاعالت ،وبالتايل عدم
تحفيز العضوات عىل العمل يف املبادرة.
	•ثانيا تقييم من خالل قياس مدى التأثري عىل الفئة املستهدفة :يجعل املبادرة تُدرك مدى
صحة الخطاب املوجه للفئة املستهدفة ،وتستطيع عمل إعادة تقييم وإعادة تحديد
وتخطيط لألهداف يف حالة عدم وجود أية نتائج إيجابية.
عدم وجود الئحة تنظيمية مكتوبة أو وجود الئحة وال يتم تنفيذها:
يؤدي ذلك إىل عدم وجود نظام محدد للعمل داخل املبارة وعدم تنظيم األدوار.
عدم وجود آلية واضحة التخاذ القرار:
كام يف الخطوة السابقة.
عدم وجود متويل ذايت يف بداية تكوين املجموعة:
وجود متويل ذايت يوضح مدى إميان العضوات بالفكرة ،يساعد عىل إحساس العضوات بامتالك
املبادرة والرغبة يف العمل عىل تطويرها.
عدم القدرة عىل إدارة الخالفات واالختالفات املوجودة أوالناشئة بني العضوات:
من أهم وأصعب اإلشكالياتاملوجودة حاليا يف املبادرات النسوية ،هي عدم القدرة عىل إدارة
االختالفات املوجودة بشكل طبيعي وثري يف املجموعات ،وجود اختالفات فكرية واجتامعية
يدعم املجموعة ويرثيها ويجعلها تعمل عىل أكرث من فئة وبأكرث من آلية للعمل ،ولكن تحول
هذه االختالفات إىل خالفات أوعدم املواجهة واالعرتاف بهذه االختالفات يؤدي إىل تفكك
املجموعة.

أخطاء تنفيذية:

عدم عمل دراسة جيدة لحالة املجتمع املحيط والفئة املستهدفة:
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عدم عمل(بحث ميداين جيد) للمجتمع والفئة املستهدفة من املبادرة يؤدي إىل عدم تحديد
آليات العمل التي تناسب الفئة املستهدفة واملجتمع املحيط ،بالتايل عدم وصول الخطاب ورمبا

حدوث ردود أفعال أكرث عنفًا من املجتمع الذي يرفض كل فكر غريب ومختلف عنه.
عدم القدرة عىل وجود لغة حوار مشرتكة مع الفئة املستهدفة يف حاالت العمل عىل األرض:
هذه الخطوة ترتتب عىل الخطوة السابقة ،ويف حالة حدوثها يجب الرجوع لعمل بحث
ميداين جيد مرة أخرى للمجتمع ومحاولة إيجاد آليات للعمل مختلفة تجعل هناك خطاب ولغة
حوار مشرتكة تسمح بتوصيل أهداف املبادرة.
عدم الوعي بوجود تقاطعات متعدده مع النسوية مثل التقاطعات(الطبقية  -الدينية
العرقية):القضية النسوية هي قضية مجتمعية (اجتامعية ) يف املقام األول وسياسية كذلك ،واملجتمع
املرصي يوجد به العديد من االختالفات الدينية والطبقية والعرقية ،ووجود هذه االختالفات
والتقاطعات يجعل القضية أقوى وليس أضعف ألن التمييز الواقع عىل النساء يقع عليهن
مع اختالف الطبقة والعرق والدين ......ولكن لكل تقاطع من هذه التقاطعات آلية للعمل
والخطاب لذلك يجب الوعي بوجود هذه التقاطعات واستخدامه يف توصيل الهدف وخدمة
القضية وليس العكس.
عدم تداول املعلومات بني عضوات املجموعة (عدم وجود فريق عمل متكامل):
عدم وجود تشبيك بني فرق املبادرة الواحدة يجعل العمل عىل األرض أكرث صعوبة وتفككًا،
والعمل عىل شكل فريق وتداول ونقل املعلومات يقوي من قيمة العمل ويحسنه بشكل جيد
وذلك عمو ًما يف حاالت العمل املختلفة مع املجموعات املختلفة ،والعمل عىل القضايا النسوية
بشكل أكرث تحدي ًدا وذلك ألن القضايا النسوية متشابكة ومتداخلة بشكل يصعب فصلها
أوتحديده (قضايا مثل التحرش يف املجال العام تؤثر بشكل أسايس عىل تواجد النساء يف العمل
وبالتايل تؤثر عىل قدرة تواجد النساء يف املجال العام واشرتاكهن يف التعبري عن آرائهن وحقوقهن
أو تواجدهن يف املجال السيايس).
التجهيز بشكل سئ وغري عميل الفعاليات:
التجهيز بشكل يسء للفاعليات وعدم وجود خطط بديلة دامئًا يؤدي إىل فقدان الثقة من قبل
الفئة املستهدفة يف املبادرة ،وبالتايل ضعف توصيل الرسالة ،وضعف أوعدم وجود تأثري إيجايب
من قبل املبادرة عىل الفئة املستهدفة.
و أخ ًريا :يجب دامئًا أن نتذكر أن األدوات واالسرتتيجيات السابقة ميكن التحكم بها وتغيريها
وفقًا لتطور طبيعة وهوية املجموعة وكذلك تطور أنشطتها وأهدافها ورؤيتها النسوية الخاصة
بها.
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املبادرات االفرتاضية

1

ملاذا الواقع االفرتايض؟
أشكال جديدة منً
تبتكر الحركات النسوية -السيام األجيال األحدث س ًنا من الناشطات
التنظيم االفرتايض التي ال تقترص عىل إزالة عوائق الزمان واملكان فحسب ،بل ُتزيل كذلك العديد
من القيود األخرى التي كانت تجعل من الصعب حشد بعض القواعد الجامهريية املعينة.
فعن طريق شبكات التواصل االجتامعي مثل فيسبوك وتويرت وتقنيات التواصل الحديثة مثل
الهواتف الخلوية والرسائل النصية ،تتشكل موجة جديدة من التنظيم النسوي الذي يُتيح ألكرث
النساء عزلة وإقصاء أن يجتمعن م ًعا ويبنني قوتهن الجمعية بطرق كانت مستحيلة حتى يف
العقد املايض.
عظيم من التحرروالتمكني ،عىل سبيل املثال :للعامالت يف
إ َّن هذه األشكال توفر قد ًرا
ً
املنازل من النساء ،أوللفتيات املحتجزات داخل منازلهن وال يوجد يف محيطهن مبادرات نسوية،
أوللنساء اللوايت يقع عليهن عنف جنيس ،أوغريهن من النساء اللوايت يتعرضن ألشكال مختلفة
من التمييز والعنف.
و ميكن القول هنا بإنه من خالل شبكة املعلومات اإلنرتنت ،باتت عمليات الحشد واملنارصة
للقضايا النسوية أكرث اتسا ًعا وقدرة عىل الوصول إىل هؤالء النساء وخلق مساحات افرتاضية
جديدة للتجمع وتوفري املعلومات والدعم الذي يكرس القبضة الخانقة للقيود االجتامعية
أوالثقافية الجغرافية أوالسياسية.
مل يكن للنشاط اإللكرتوين املرصي واقع ملموس وقوي إال منذ فرتة ليست بالكبرية ،حوايل
خمس أوست سنوات عىل األكرث .و كانت بدايات هذا النشاط عن طريق وجود مجموعة
من املدونات والصفحات التي تحتج عىل الوضع السيايس املرصي سواء كان أصحاب هذه
رجال أونسا ًء ،وكانت إلحدى املدونات التي تكتب عليها إحدى السيدات دور مهم
املدونات ً
ج ًدا يف التوعية السياسية وقيام ثورة  25يناير ،وبعد الثورة انترشت العديد من املدونات وكذلك
صفحات الفيسبوك التي تدعو لرفع الوعي والتغيري السيايس واالجتامعي.
وخصوصا بعد خروج النساء
إىل أن تفجرت قضية العنف الواقع عىل النساء يف املجال العام
ً
بشكل أكرب يف الثورة ،ومن هذه النقطة انطلقت العديد من الصفحات النسوية /النسائية التي
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ت ُناهض العنف ضد املرأة أولً ولديها أهداف ورؤى أخرى تتعلق بالحق يف حرية الجسد والحق
يف االختيار ،والحق يف األمان للنساء يف مرص ،وكذلك التوثيق لحكايات النساء.
موقع الفيسبوك :يتم النظر للفيسبوك عىل أنه أحد أهم أدوات التواصل والحشد بني
املجموعات يف مرص ويُنظر للفيسبوك بهذه األهمية نظرا ملا حدث يف ثورة  25يناير وأنه كان
أحد أهم عوامل التواصل والحشد ،واآلن يتم استخدامه من قبل العديد من الحركات واألحزاب
السياسية والجمعيات الحقوقية للدفاع عن قضاياهم ،وعىل الرغم من اعتقاد البعض بانفصال
الحراك االجتامعي والسيايس عىل الفيسبوك عن الواقع إال أن الثورة غريت كث ًريا من هذه النظرة،
كام أن مرص تحصل عىل النصيب األكرب من األعضاء املسجلني عىل الفيسبوك.
وعىل هذا السياق فإن الفيسبوك من أهم طرق التواصل والحشد بني املجموعات النسائية/
النسوية ،ومن أهم الوسائل التي تبعث برسائل عن ومن املجتمع ،فهو رصد لصورة املجتمع ولكن
رجال يستطيعون
بشكل أكرث وضو ًحا وجرأةً ،حيث أن مستخدمي املوقع سواء كانوا نسا ًءا أو ً
التعبري أكرثعن آرائهن /م بدون خوف من ردة فعل املجتمع ،والتحكم يف من يرى هذه اآلراء
سواء كان عن طريق التحكم يف الخصوصية أوعمل صفحات عامة للتعبريعن األفكار ،فقد أعطى
الفيسبوك للكثري من النساء فرصة أكرب للتعبري عن الرأي يف مجتمع يُنكر ذلك عليهن ويُقابله
بعنف ،وأعطى فرصة أكرب للنساء للتجمع وتبادل األفكار والخربات سواء كانت خربات خاصة
أوعامة ،وعىل نفس السياق فإن الفيسبوك يٌظهر مدى العنف املوجود لدى الرجال تجاه النساء.
مايحدث عىل الفيسبوك بني النساء هو إىل حد ما شبيهه مباحدث مع ِ
املؤسسات األوائل
للحركة النسوية وهو ماتتحدث عنه جلوريا ستاينم عندما تتحدث عن التضامن النسوي الناتج
عن وعي نسوي موجود ثم مرحلة التجمع وتكوين مجموعات وآراء ومواقف تجاه األحداث
والخربات التي مررن بها ثم أخد أفعال وردود أفعال تجاه مايحدث ،يحدث هذا التضامن
بطريقة أسهل وبني مجموعات وفئات متنوعة ج ًدا اليوجد بينهن عوائق زمانية أومكانية
أوطبقية أوثقافية أواجتامعية ،لذلك قد يكون أحيانا أقوى وأصدق من الواقع ويحتاج إىل
دراسة أكرث عمقا.
ت ُعرب إحدي املسئوالت عن صفحة نسوية شهرية عىل الواقع االفرتايض عن مدى تعبري الناس
عن انحيازاتهم الذكورية عىل مواقع التواصل االجتامعي" :عىل عكس املتوقع ،معظم الناس
عىل اإلنرتنت أكرث ذكورية من الواقع بكثري".
وهناك أنواع مختلفة من املبادرات النسوية /النسائية العاملة يف الواقع االفرتايض ،هذه
املجموعات تتبنى رؤى وأهدافًا مختلفة أحيانًا ومتشابهة أحيانًا ،من هذه املجموعات:
• مجموعة صحفية تقدم صحافة نسوية تُعرب من خاللها عن مشاكل النساء بشكل مختلف.
• ومن ضمنها أيضً ا مبادرات تتحدث للنساء عن طريق راديوعىل الواقع االفرتايض.
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• وأخرى تعمل عىل العنف يف املجال العام.
• وغريها تهتم بتوثيق حكايات النساء املعنفات يف املجالني العام والخاص ،وخلق مساحات
آمنة لحكايات النساء.

مناذج مختلفة لبعض لرؤى وأهداف املبادرات النسوية
االفرتاضية من الواقع املرصي:
مبادرة ولها وجوه أخرى:
الرؤية:
ھى مبادرة صحفیة تهتم بتطوير مفهوم الصحافة النسائیة وإزالة اللغط عن ذلك املفهوم
وتقديم لغة جديدة أكرث إنصافًا للمرأة وتُعمق الثقافة النسوية لدى النساء والرجال.
مبادرة “ولها وجوه أخرى” تتجسد ىف مجلة إلكرتونیة حتى االَن باللغة العربیة فقط مع
اإلشارة أنه جاري تطوير فكرة تقديم محتوى باللغة اإلنجلیزية أيضً ا.
املجلة تكرس منطیة الصحافة التجارية ىف التعامل مع “صحافة املرأة” باعتبارها عوامید
للموضة واألزياء أو أركان لوصفات الطبخ والديكور.
تتناول “ولها وجوه أخرى” ما هو أكرث عمقًا وواقعیة بالنسبة للمرأة املرصية و فتح أفق
جديدة لتثقیف املرأة نفسها بحقوقها عىل كافة األصعدة.
وتقدم املجلة مز ًجا بین الواقع الحاليوالحي للمرأة املرصية وبین توثیق مايض املرأة املرصية
من خالل كافة القوالب الصحفیة املتعارف عليها.
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مباردة رادىو بنات اوف الين:
الرؤية:
مجتمع خال من التمييز عىل أساس النوع االجتامعي ،قائم عىل الدميوقراطية التشاركية.
أن نكون الداعم األسايس للقضايا النسوية.
الهدف العام:
مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة.
مبادرة ثورة البنات:
مجموعة نسوية مرصية إلكرتونية.
الرؤية:
	•نساء ميارسن حقهن يف االختيار دون متييز أوتنميط.
األهداف:
	•الدفاع عن حقوق النساء يف مجال عام آمن.
	•وقف التمييز والعنف عىل أساس الجنس والنوع االجتامعي.
	•الدفاع عن فردية النساء.
	•الدفاع عن حق النساء يف االختيار.
	•الدفاع عن حقوق الجسد للنساء.
	•وقف تنميط النساء اجتامعيا.
	•خلق مساحة آمنة تتضامن بداخلها النساء مع بعضهن.
	•وقف انتهاك النساء يف مجالهن الخاص.

أهمية ومميزات وجود مجموعات افرتاضية:
• إزالة عوائق الزمان واملكان.

• تشكيل موجة جديدة من التنظيم النسوي.
• إتاحة الفرصة ألكرث النساء عزلة وإقصاء أن يجتمعن م ًعا ويبنني قوتهن الجمعية بطرقٍ
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كانت مستحيلة حتى يف العقد املايض.
• توفري قدر كبري من التحرر والتمكني للنساء.
• توفري املعلومات والدعم الذي يكرس القبضة الخانقة للقيود االجتامعية أوالثقافية الجغرافية
أوالسياسية.
• أصبحت الحركات واملنظامت قادرة عىل الوصول إىل هؤالء النساء اللوايت كان من املستحيل
الوصول إليهن.
• خلق مساحات افرتاضية جديدة للتجمع.
• إزالة العديد من القيود التي كانت تجعل من الصعب حشد بعض القواعد الجامهريية
املعينة.
• سهولة عمليات التوثيق للمعنفات الاليت من الصعب الوصول إليهن بسبب القيود
االجتامعية أوالثقافية أوالجغرافية أوالسياسية.
• القدرة عىل فرض ضغط إعالمي بأشكال مختلفة من خالل الواقع االفرتايض.
• الحشد والتعبئة وجمع توقيعات يف العديد من القضايا من خالل الواقع االفرتايض.
• فتح باب للمناقشة بخصوص القضايا النسوية بني مجموعة كبرية من فئات املجتمع والقدرة
عىل توصيل العديد من الرسائل من خالل الواقع االفرتايض.
• وجود محارض قانونية للمتحرشني عىل الواقع االفرتايض ،ما أدى إىل تعزيز أفكار مناهضة
العنف الواقع ضد املرأة.
ويكن النساء بشكل ما عىل التحدث عن حقوقهن بدون خوف
• الواقع االفرتايض يُدرب ُ
وقلق كبري من املجتمع.
• إنتاج خطابات نسوية مختلفة ومتعددة ،واستخدام آليات مختلفة للتعبري عن القضية.
• وجود مجموعات ضغط نسوية إليكرتونية.
• التطوع عىل الواقع االفرتايض أكرث سهولة من التطوع عىل أرض الواقع ،نظ ًرا ألنه أقل
خطورة أيضً ا.
• طرح مواضيع أكرث جرأة.
• مساندة قانونية ودعم نفيس للعضوات (عن طريق التشبيك مع منظامت مجتمع مدين
مختصة).
الجمهور املُستهدف:
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يختلف الجمهور املستهدف باختالف املبادرات واختالف األهداف الخاصة بكل مبادرة ،ولكن

نظ ًرا النفتاح املجتمع مؤخ ًرا عىل وسائل التواصل االجتامعي املختلفة فجميع الفئات املختلفة
قادرة عىل التواصل مع محتويات مثل هذه املبادرات النسوية ومناقشتها ،فيمكن اعتبار جميع
فئات املجتمع فئة مستهده لهذه املبادرات.

إشكاليات النضال النسوي عىل الواقع االفرتايض:

الخطاب املستخدم:

يوجد إشكالية تحدث دامئًا بني الخطاب النسوي اإللكرتوين والخطاب النسوي عىل أرض
الواقع ،بعض املبادرات اإللكرتونية ترى أن الخطاب اإللكرتوين ميكن أن يكون راديكال ًيا بشكل
أكرب خاصة أن الخطاب عىل اإلنرتنت هو خطاب مفتوح وال يوجد فئة مستهدفة بعينها ،كام
أ ّن املناقشات عىل اإلنرتنت أكرث انفتا ًحا ،وبعض املبادرات األخرى ترى أن الخطاب عىل أرض
الواقع أكرث راديكالية وأن الخطاب اإللكرتوين يف حاجة إىل تطوير ليصل إىل عدد أكرب وبشكل
أكرث علمية وعمق.
إ ّن اختالف الجمهور الذي يتم التعامل معه عىل الواقع االفرتايض،ووجود قواعد مختلفة
للنرش والتواصل عىل الواقع االفرتايض تؤدي إىل خطاب مختلف.
تُعرب مديرة إحدي الصفحات النسوية الشهرية عن رأيها عن تطور الخطاب النسوي
للمبادرة االفرتاضية كاأليت:
“الخطاب عىل الصفحة إتطور مع الوقت ج ًدا ،إحنا يف بداية الصفحة كان فيه عضوة من
العضوات كاتبة منشوربتهاجم فيه فئة من املجتمع وحال ًيا إحنا بندافع عن الفئة دي ،أنا
شايفه إن الخطاب بيتطور وإنه لسه بينضج مع الوقت ،وبينضج من خالل القراءة واملعرفة
وتجارب البنات التي يتم إرسالها إلينا”.
بناء التحالفات (التشبيك):
عىل الرغم من إتساع دائرة التواصل اآلن بني النساء واختالف وتعدد الطبقات والخلفيات
الثقافية واإلثنية والدينية وظهور كافة التقاطعات ،إال أن للخطاب والنضال النسوي اإللكرتوين
واقع مختلف واسرتاتيجة مختلفة وطرق عمل مختلفة عن أرض الواقع ،ويظهر أمامنا هنا
إشكالية بناء التحالفات (التشبيك) بني املجموعات العاملة عىل الواقع االفرتايض واملجموعات
العاملة عىل أرض الواقع ،ومحاولة وجود طرق للتواصل بني االسرتاتيجيات املختلفه وطرق
العمل املختلفة ،فإذا ما تم التواصل بني املجموعات النسوية العاملة عىل أرض الواقع
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واملجموعات النسوية /النسائية االفرتاضية ومشاركة خربات جميع املجموعات والتوصل لطرق
خصوصا وأ ّن هناك العديد
تربط النضال اإللكرتوين بأرض الواقع ،وتنسيق العمل بني املجموعات
ً
من املجموعات يعملن عىل نفس األهداف ولكن باسرتاتيجيات مختلفة ،حينها ميكننا أن نقول
أن هذا هوالوقت املناسب إلنطالق حركة نسوية قوية ومتامسكة ذات اسرتاتيجيات محددة
وواضحة ومجموعات عمل تعمل جميعها من أجل القضية.
النضال الشخيص والقضية النسوية:
من ضمن إشكاليات النضال عىل الواقع االفرتايض القضية النسوية يف مواجهة القضية
أوالنضال الشخيص أو”شخصنة القضية”:
للواقع االفرتايض رشوطه وطريقته يف الوصول والتواصل مع عدد أكرب من املستخدمني،
أي أن مشاهري املواقع االفرتاضية ميتلكون هذه الشهرة نظ ًرا ملعايري وظروف تختلف أحيانًا
عن أرض الواقع ،ونظ ًرا النفتاح وزيادة املعلومات وسهولة الحصول عىل معلومات عن أي
شخصية موجودة عىل مواقع التواصل أصبح من السهل واملتعارف عليه معرفة مديري /مديرات
الصفحات النسوية /النسائية ،وبهذه املعرفة تنتقل أحيانًا املناقشات إىل الصفحة الخاصة
بإحدى املديرين /املديرات فيصبح األمر غاية يف التعقيد وعدم الفصل ،هل مايوجد عىل صفحة
إحداهن /إحداهم هو بالرضروة مرتبط بالقضية؟ ،هل بالرضورة الشخص العامل أواملهموم
بقضية ما البد أن يهب كل وقته وجهده وكيانه فقط للقضية؟ ،هل القضية أولً ؟ ،هل النضال
الشخيص والنضال عىل مستوى القضية عىل نفس الدرجة؟ أورمبا يكون بعض الشخصيات حققن
مكاسب فردية مل تحققها القضية بعد؟
و ميكن أن نجد تجسي ًدا لهذه التساؤالت يف املناقشات التي تتفجر بني الحني واآلخرعىل مواقع
التواصل االجتامعي وعىل صحفات نسوية أونسائية .فالنقاشات أحيانًا ما تأخذ أبعا ًدا شخصية
تبعد كل البعد عن القضية وأهدافها وتتمحور حول أشخاص أومواقف بعينها .فكام هو الحال
يف املبادرات النسوية العاملة عىل أرض الواقع ،يجب أن تنتبه الناشطات النسويات العامالت
عىل الواقع االفرتايض لعدم شخصنة قضاياهن ،أوتحويل تلك الصفحات ألبواق ملؤسساتها فقط.
مرة أخرى ،يجب مراعاة فصل ما هو شخيص عن ما هو عام فيام تعلق بطرح خطاب نسوي
يهدف للوصول لقواعد متسعة من املتابعات واملتابعني ،ولضامن تحقيق املصداقية عىل املدى
املتوسط والطويل.
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التمويل كإشكالية وحل والعمل التنظيمي غري هادف للربح:

إ َّن العمل التنظيمي عىل شبكة اإلنرتنت هو ميدان جديد نسب ًيا ،ومن هذا املنطلق فإ َّن
املجموعات ال تزال ت ُكافح إلقامة البنية التحتية املستدامة الالزمة له .وفيام يخص بعض
املنظامت غري هادفة للربح التي متكنت من حشد بعض الدعم ،فإ َّن التمويل ال يأيت بالرسعة
الكافية (أومبا فيه الكفاية عىل أية حال) .سوف تضطر هذه املجموعات للكفاح بدأب من أجل
كل جنية ،وقد تجد أن املنظامت املمولِة ال تتناسب مع االسرتاتيجيات املوضوع للمجموعة،
قد تكون املجموعة مكونة من عدد من العضوات ال بأس به ولكن أغلب العضوات إن مل يكن
جميعهن يعملن بشكل جزيئ وبأجر جزيئ أوبدون أجر.

ويف الوقت الراهن ،ليس هناك لدى أي مؤسسة متويل نسوية /نسائية مبادرات مخصصة
للعمل النسوي عرب اإلنرتنت .فهنالك مؤسسات لديها برامج مك َّرسة لتمويل “العمل النسوي
غريالتقليدي” ،غري أنَّه ال توجد مؤسسة متخصصة أوصندوق نسايئ وضعت رصاحة وعن عمد
برنامج متويل للمنظامت واملبادرات النسوية عىل اإلنرتنت .هذا هو الوضع عىل الرغم من النمو
الرسيع للحركة الخريية النسائية.
والعديد من املنظامت النسوية عىل شبكة اإلنرتنت ليست قامئة عىل منوذج املنظامت املستقلة
غري الهادفة للربح ،ولكنها تعتمد عىل رعاة يُق ِّدمون لها الدعم املايل ،منظامت غري هادفة للربح
متنح الشكل القانوين واملعفى من الرضائب للكيانات من خالل القيام بدور املنظمة الراعية .إال
أ َّن هذا الرتتيب املايل يأيت بعبء مايل مزدوج.
منوذج “ضامدة اإلسعافات األولية” لألعامل كأحد حلول إشكالية التمويل:
لكل مدونة من املدونات اإللكرتونية النسوية واملنظامت الربحية عىل شبكة اإلنرتنت قصة
كفاح تخصها وتشكل سببًا يف عدم قدرتنا عىل إرساء بنية تحتية مستدامة ،ولكن مثة مشكلة
مشرتكة بينهم جمي ًعا :معظمهم يقوم عىل ما نسميه “منوذج ’ضامدة اإلسعافات األولية‘
لألعامل” ،أي يتخذن الشكل القانوين لرشكة ذات مسؤولية محدودة أومؤسسة فردية ،يعتمدن
عىل اإلعالنات أوحشد األموال عشوائ ًيا لسداد نفقات اإلبقاء عىل املواقع وغريها من التكاليف
الفنية .وفيام عدا ذلك ،فكثريات من العامالت يعملن يف وظائف بدوام كامل يف مكان آخر،
أويعتمدن عىل تقديم االستشارات يف مجال وسائل التواصل االجتامعي أو املحارضات كمصادر
مؤقتة للدخل لدعم ما تقوم به من عمل مجاين.
واملدونات اإللكرتونية النسوية هي أقل الكيانات استدامة ضمن الحركة النسوية عىل اإلنرتنت.
شخصا واح ًدا ،عىل األقل ،حتى يعمل عىل
وعمو ًما فإن العمل الشبيك اليومي والتحرير يتطلبان ً
فضل عن إدارة االستفسارات اإلعالمية ،والرشاكات ،واإلعالنات .غريأ َّن
مدونة إلكرتونية نشطةً ،
عائدات اإلعالنات ،حتى تلك التي تحصل عليها أكرث املدونات شعبية ،ال ميكنها أن تنهض بهذا
العمل .فلنتخيل عدد القراء املطلوبني لإلنفاق عىل حركة بأكملها.
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الرسالة التي تقدمها املدونات -الصفحات النسوية عادة ال ت ُريض عدد كبري من مستخدمي
الواقع االفرتايض وال تجعلهم يبقوا متابعني للمدونات والصفحات النسوية ،فالطبيعة ملستخدمي
اإلنرتنت يف العادة هم يبحثون عن مادة للضحك أوالتسلية أوأخبار تخص الرياضة أوالرأي العام.
قليل من مستخدمي اإلنرتنت يبحث أويقرأ أويظل متابع مدونات تبعث برسائل اجتامعية
قد تهدد أحيانًا مصالحه األبوية ،لذا مطلوب عدد ضخم من القراء لإلنفاق عىل مثل هذه
املدونات أوالصفحات أوالحراك النسوي /النسايئ ،والعديد من الصفحات واملدونات ال تردن
رعاية من الرشكات التي تتناقض مع رسالتها ،وال تردن بيع عناوين الربيد اإللكرتوين الخاصة
بقرائها املخلصني للرشكات.
التمويل الجامعي كأحد الحلول:
حيث إ َّن أكرث األمورالفاعلية املتعلقة بالحركة النسوية عىل اإلنرتنت هي املجتمع النسوي
ذاته ،فكث ًريا ما يتواصل الناشطون مع جمهورهم طلبًا للتمويل ،سواء كان ذلك للمساعدة يف
سداد تكاليف خادم املوقع عىل اإلنرتنت أومرشوع معني يحاولون االنطالق به برسعة .وقد
أُطلق عىل هذه االسرتاتيجية “التمويل الجامعي”( ،)crowdfundingحيث تُجمع األموال من
خالل شبكة اإلنرتنت يف جهد جامعي من أجل منظمة أوفرد أومرشوع .إال أنه قد يحدث
وأن يتم مهاجمة مثل هذه الحمالت من قبل املتصيدين الكارهني للنساء والحركات النسوية/
النسائية.
التمويل الجامعي ميكن أن يكون وسيلة ناجحة لألفراد والجامعات واملؤسسات لحشد األموال
مع تاليف الحاجة إىل إثبات الصفة القانونية غري الهادفة للربح ،والتي ال تتمتع بها ناشطات
نسويات كثريات عىل شبكة اإلنرتنت.
ومع ذلك ،فالتمويل الجامعي قد ال يكون ً
حل منهج ًيا أومستدا ًما :األرجح أن التمويل
الجامعي إذا ما تم استخدامه مرة واحده يكون من الصعب استخدامه عدة مرات يف وقت
قصري.
فالتمويل الجامعي وسيلة هامة من أجل املشاريع املحددة -سلسلة من مقاطع الفيديو ،دورة
تدريبية ،كتاب  -ولكنها ليست مفيدة كث ًريا يف إرساء البنية األساسية الالزمة لدعم املجموعات
القامئة عىل شبكة اإلنرتنت .وباإلضافة إىل ذلك ،فكلام زاد حجم املرشوع ،تعذر الوصول إىل
املبلغ املطلوب.
منوذج العضوية واإلشرتاكات كأحد الحلول:
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عىل النقيض من اسرتاتيجية اإلعتامد عىل املؤسسات والتمويل الجامعي ،فإ َّن منوذج العضوية
مخص ًصا ملرشوع
يُتيح للمؤيدين تقديم التمويل لنشطاء اإلنرتنت دون أن يكون ذلك التمويل َّ
بعينه .ويُتيح ذلك للمجموعات التي تتلقى التمويل بهذه الطريقة قد ًرا من الحرية واملرونة يف

فضل عن توفري مصدر دخل مستقر.
اختيار أنشطتها ً
ومن األشكال املمكنة لنظام العضوية نظام االشرتاكات الشائع لدى ُمن ِتج املحتويات .فالعديد
من وسائل اإلعالم توفِّرالوصول إىل مزيد من املحتوى نظري اشرتاك سنوي.
غري أ َّن العديد من منصات اإلنرتنت ال ترتاح لفكرة تقييد الوصول إىل ما لديها من املحتوى
مقابل لذلك .كام أ َّن أي كيان يعتمد عىل التربعات املتواصلة
وإتاحته للعمالء الذين يُس ِّددون ً
يجازف بزوال تلك التربعات يف أي وقت .ونظ ًرا أل َّن معظم النامذج القامئة عىل العضوية تكون
وفق نظام شهري أوسنوي ،فإ َّن التخطيط عىل األمد الطويل ميكن أن يكون أم ًرا معق ًّدا للغاية.

التحديات والصعوبات:

• قلة الوعي بأهمية النشاط اإللكرتوين النسوي يف مرص.
• االتهام بالتغريب واالنحالل.
• التعدي عىل الحياة الشخصية للعضوات العامالت عىل املواقع والصفحات النسوية.
• الهجوم اإللكرتوين املنظم عىل الصفحات النسوية.
• تشويه العامالت عىل هذه الصفحات وتهديد أمنهن الشخيص.
• حاالت اإلحباط اللتي تصيب العضوات بعض األحيان بسبب كرثة الهجوم عليهن.
• املحاوالت املستمرة لرسقة الصفحات النسوية والسيطرة عىل إدارتها.
• عدم وجود وعي تقني كايف للمحافظة عىل أمان املواقع اإللكرتونية النسوية.

• عدم وجودالوعي التقني الكايف للمحافظة عىل خصوصية وأمان الشخصيات العاملة عىل
هذه املواقع والصفحات.
• محاوالت من املجتمع األبوي للحفاظ عىل متاسكه بشتى الطرق ومحاربة املواقع والخطاب
والفكر النسوي بآليات وطرق مختلفة ومتعددة.
• التحرش واالعتداء الذي تتعرض له العديد من العضوات يف املواقع والصفحات النسوية
وكذلك املدافعات عن نفس الفكر بشكل فردي.
• ليس هناك تخطي ٌّط اسرتاتيجي عىل النحو الذي يتوافر لدى قسم اإلتصاالت يف منظمة
أورشكة أومنشأة تقليدية حتى.
• ال توجد أنشطة لبناء روح الفريق.
• عدم وجود تخطيط اسرتاتيجي ،عدم وجود تصورعن رسالة مشرتكة خارج إطار التطوع
الكامل.
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• ال تدعم [الناشطات] بعضهن بعضً ا باملعنى املؤسيس.
• عدم وجود مصدر لتمويل املجموعات العاملة عىل الواقع االفرتايض.
تُعــر عضــوات مجموعــة “ولهــا وجــوه أخــرى” عــن اإلشــكاليات التــي تقــع عــى النســاء
يف العمــل الصحفــي كاأليت:
التمييز ضد الستات يف الصحافه كاآليت:
	•التعيينات.
	•استخراج كارنيه النقابة  -األولوية للرجال.
	•املرتبات أحيانًا.
	•األولوية دامئًا للرجال يف املناصب القيادية.
	•اليوجد مراعاة للمرأة التي تقوم بالدور اإلنجايب بجانب العمل.
	•التحرش الجنيس.
	•االســتغالل الجنــي فدامئًــا مــا يتــم التعامــل مــع املــرأة عــى أنهــا ســلعة ،ويتــم
مســاومة املــرأة دامئًــا عــى عملهــا.
	•التوجهات السياسية املختلفة.
	•باإلضافــة إىل قلــة معرفــة النســاء بــاألدوات املتعلقــة باألمــان الرقمــي ،فيــا يخــص
الصحافــة اإللكرتونيــة.
كــا تعــر مديــرة ولهــا وجــوه أخــرى “أنــا عنــدي مشــكلة مــع الشــخص الــي ماســك املوقــع
بتاعنــا ،هــو نفــذيل املوقــع بالشــكل الــي كنــت متخيــاه بالظبــط ،بعديــن مؤخـ ًرا خــاص
هــو أخــد فلوســه وأصبــح عملــه اآلن تطوعــي ،وأنــا مقــدرش أرصف طــول الوقــت ،كل ملــا
أبقــى عايــزه أعمــل تطويرأوحتــى مشــكلة تحصــل يف الويــب ســايت بياخــد وقــت علشــان
يــرد علينــا ،انــا عايــزة أســحب منــه الويــب ســايت ،أنــا مقــدرش أدفــع كتــر”.
رمبا تواصل الحركة النسوية عىل شبكة اإلنرتنت منوها وتطورها ،بيد أنَّه ليس من الواضح
بعد إذا ما كانت سوف تحقِّق ما يكفي حتى تكون قادرة عىل اإلنفاق عىل نفسها .فعدم توافر
التمويل للحركة النسوية عىل اإلنرتنت ليس مجرد تهديد لقدرة أولئك النشاطات املثابرات عىل
كسب أرزاقهن ،وإمنا يشكل خط ًرا عىل الحركة النسوية عمو ًما .ومن دون توافر مزيد من الدعم،
فإ َّن الحركة النسوية عىل اإلنرتنت تواجه عد ًدا من املخاطر أيضً ا:
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اإلنحصار يف إطار رد الفعل وليس الفعل ،مع عدم وجود تخطيط اسرتاتيجي.
املبادرات النسوية االفرتاضية والناشطات النسويات عىل اإلنرتنت عىل معرفة وتواصل ملا
يقمن به من نشاطات وفاعليات ،إال أنَّه ليس هناك تخطي ٌّط اسرتاتيجي بني هؤالء الناشطات
أوبني تلك املبادرات ولو بشكل بسيط ،ولوعىل النحوالذي يتوافر لدى قسم اإلتصاالت يف منظمة
أورشكة أومنشأة تقليدية .كام أنَّه ال توجد أنشطة لبناء روح الفريق يف إطار التدوين النسوي،
عىل الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه التخطيط االسرتاتيجي يف تطور وفعالية الدور الذي
تلعبه الحركة النسوية عىل اإلنرتنت ،إال أنه ال يوجد أي نية واضحه لفكرة عمل تخطيط
اسرتاتيجي بني املدونات النسويات أوبني املبادرات كمجموعات عمل ،وال يوجد تصورعن رسالة
مشرتكة خارج إطار التطوع الكامل .وال تدعم الناشطات بعضهن بعضً ا باملعنى املؤسيس.
وعىل ال َّرغم من النجاحات القوية التي حقَّقتها الناشطات النسويات عىل شبكة اإلنرتنت ،فإ َّن
حكايات التغيري املؤثر يجمع بينها اتجاه مشرتك ُمحبِط :فجميعها قصرية األمد وتنحرص يف إطار
رد الفعل .وإفتقار الحركة النسوية عىل اإلنرتنتإىل البنية التحتية واالستدامة يجعل من املستحيل
تقري ًبا أن نتصور تخطيطًا اسرتاتيج ًيا أجدى وعىل مدى أطول .وإننا بحاجة ،أكرث من أي وقت
مىض ،إىل حمالت وسياسات استباقية ف َّعالة ملنع التجاوزات املتح ِّيزة عىل أساس الجنس يف املقام
األول ،بدلً من أن نظل يف موقف دفاع طيلة الوقت.
سيكون معدَّ ل االستنزاف عال ًيا للغاية:

مع مرور الوقت تتوقف املدونات والصفحات النسوية /النسائية بسبب قلة أوعدم وجود
التمويل .وبعد ما تكون قد أحرزت الكثري من التقدم يف غضون بضع سنوات ،لكن ذلك ال يكن
كاف ًيا للحصول عىل أي متويل ،وقد حدث هذا بالفعل أكرث من مرة ،ففي أثناء عملنا عىل هذا
الدليل قمنا بعمل خريطة للمبادرات االفرتاضية النسوية /النسائية التي بدأت عملها من بعد
ثورة  25يناير ووجدنا العديد من املبادرات قد توقفت عن العمل أو جمدت عملها لفرتة من
الوقت ،فالعرشات من ناشطات اإلنرتنت ممن يتقاضني أجو ًرا قليلة ويعملن أكرث من طاقتهن
وميلؤهن اإلرهاق ،قد ابتعدن عن الحركة ،وضاعت أصواتهن سدى.
سيستعني املناهضون للحركة النسوية باإلنرتنت أيضً ا!:
إ َّن كراهية النساء ،رصاحة أوضم ًنا ،متفشية عىل شبكة اإلنرتنت .واملضايقات والتهديدات عىل
اإلنرتنت تجربة يومية متر بها الناشطات ،والرسائل الالذعة وامل ُسيئة تنهال عىل النساء والفتيات،
عىل نحو متزايد ،يف ذات املنتديات التي نستخدمها ملامرسة نشاطنا .وأصبحت مواقع التواصل
االجتامعي مليئة نصائح إنقاص الوزن وصور العارضات.وعدد مدوين مقاطع الفيديو املناهضة
للحركة النسوية الذي يظهرعند البحث عن “الحركة النسوية” عىل موقع يوتيوب يفوق عدد
الحركات النسوية الفعلية .وال يتوقف األمر علينا فقط لتجميع قوتنا ومواجهة التحيز والتعصب
عىل أساس الجنس عىل اإلنرتنت ،ولكن أيضً ا علينا االستمرار يف توفري مساحات آمنة لينخرط فيها
الشباب مع بعضهم البعض بطريقة صحية ومفضية إىل التمكني.
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الحراك النسوي االفرتايض بني العام والخاص

الناشطات النسويات ال يقمن بعمل عىل املستوى الفكري فقط ولكن عىل املستوى العاطفي
أيضً ا .فحني تقوم املجموعات النسوية بالتوثيق لحاالت العنف الذي تتعرض له النساء فإنهن
بشكل ما يتورطن عاطف ًيا يف األمر ،هذه املشاركات البالغة الحساسية يرتتب عليها تحديات
صحية ونفسية قد ال تسطيع الناشطات التعبريعنها أوتفريغها بشكل صحي.
إذا مل ندعم هذا العمل ،فلن تُسمع إال أصوات األقوى من بني صفوف الحركة عىل اإلنرتنت،
أي أولئك الاليئ ميتلكن بالفعل املوارد والوقت للتدوين بصورة يومية والقيام بالعمل التنظيمي
دون مقابل .فالعديد من النساء اللوايئ ينتمني لتوزيع جغرايف ما أو طبقة اجتامعية ما يجري
تجاهلهن بالفعل من جانب وسائل اإلعالم ويناضلن بالفعل عىل نحو غري متناسب يف ظل هذه
الثقافة القامئة عىل الندرة .فإذا مل ت ُنشئ الحركات النسوية مساحات داعمة ،فإ َّن دائرة القيادة
سوف تضيق شيئًا فشيئًا ،وسوف يقل عدد األصوات التي تُسمع يف نهاية املطاف.

إشكاليات عامة خاصة باملجموعات االفرتاضية:

• قلة الوعي واملعلومات الالزمة لطرح ومناقشة قضايا نسوية شائكة.
• وجود خطابات نسوية قد تكون يف بعض األحيان غري هادفة.
• استخدام آليات أحيانا قد تكون ت ُعرب بشكل خاطئ عن القضية.

• عدم وجود دليل لعمل املجموعات االفرتاضية عىل القضية وطريقة تناولها.
• عدم التشبيك الفعال بني املجموعات عىل الواقع االفرتايض.
• عدم وجود تواصل شخيص بني العضوات يف كل مجموعة مام يؤدي إىل وضوح التفكك بني
العضوات يف بعض املبادرات.
• العديد من املجموعات تنصاع بسهولة للوقوع يف خطأ شائع وهو البعد عن الهدف األسايس
للمجموعة والدخول يف مناقشات تُعيق الوصول للهدف األسايس للمجموعة.
• الحركة النسوية ،تاريخ ًيا ،مل يُقدر ما قامت به من عمل حق قدره .فقد اعتمدت يف معظم
الوقت عىل العمل دون أجر ،الذي رسي ًعا ما يتحول إىل إرهاق وينتهي إىل االستنزاف.
• من الجوانب الهامة التي منعت الحركة من وضع السياسة الفعلية وتحقيق التغيري الهيكيل
الذي تحتاجه هي سياسة العمل بدون أجر.
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النموذج املوروث إىل الشابات والفتيات اللوايئ يتطلعن إىل الحركة النسوية تاريخ ًيا ينص
عىل :إن العمل بدون مقابل ،واملجازفة بالصحة النفسية والعقلية والعالقات االجتامعية من

أجل تحقيق التغيري.كل هذه تضحيات “بطولي ُة” و”ملهمة” ،يف حني أنها حقا تضحيات أرضت
بالنسويات وبالحركة .وعلينا أن نبتكر ثقافة عمل جديدة ،واقتصا ًدا حيويًا نسويًا ذا قيمة
أمل لألجيال القادمة.
يتسنى من خالله تسوية أي مسألة تعرتضنا -وأن نرتك وراءنا إرث ًا أكرث ً

اقرتاحات للعمل عىل تطوير املجموعات االفرتاضية:

• عمل تدريب لتعليم املجموعات أكرث عن النسوية كتوجه فكري وعن تاريخ الحركة النسوية
يف مرص.
• عمل تدريب لتعليم املجموعات عن طرق األمان اإللكرتوين.
• عمل تدريب لتعليم الفتيات اآلليات واألساليب األفضل يف طرح القضايا النسوية عىل
مواقع التواصل.
• عمل تدريب لتعليم املجموعات كيفية الكتابة عن النساء يف الصحافة.
• خلق آلية للسيطرة عىل فكرة عدم اإلنصياع وراء األراء التي تهدف فقط إىل تشتيت الهدف
األسايس للمجموعات والبعد عن املحتوى األسايس والهدف األسايس.
ينبغي عىل املجتمع النسوي عىل شبكة اإلنرتنت أن ينتهج نه ًجا اسرتاتيجيًا وأن يعقد رشاكات
مع طائفة واسعة من الحلفاء من أنصار الحركة النسوية :املنظامت املنارصة واملنظامت غري
الربحية ،واملتربعني الخرييني ورواد األعامل ،والقيادات ذات الوعي النسوي يف عامل األعامل
التجارية ،واملعلمني ،ونشطاء العمل التنظيمي املحيل ،والفنانني ،والشباب ،من بني كثريين
وإتصال عىل اإلنرتنت ،ومن يدفعون
ً
غريهم .وقد حان الوقت لرتسيخ الصلة بني األكرث معرفة
قد ًما بجدول األعامل النسوي يف قاعات املحاكم والفصول الدراسية وقاعات االجتامعات وغريها.
وميكن أن تكون النتائج بالغة األثر.

تسليط الضوء عىل الحركة:

باتت شبكة اإلنرتنت مخت ًربا لقيادة الحركات .فالنساء ،والشباب ،والفقراء ،والنساء ذوات
االحتياجات الخاصة ،والنساء املعنفات ،وطائفة واسعة أخرى من اآلخرين الذين عادة ما
تغفلهم وسائل اإلعالم السائدة ،جميعهم لديهم الفرصة لرسد قصصهم ،وربط هذه القصص
بوقائع ثقافية وسياسية أوسع عىل اإلنرتنت.
فعند الكتابة لصالح مدونة جامعية أوتنظيم اإللتامسات عىل اإلنرتنت وما يتبعها من أنشطة
“واقعية” ،تجعل الناشطات النسويات يكتسنب مهارات مثل:
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• كيفية التخطيط االسرتاتيجي والعمل ضمن فريق.
• كيفية حشد الجامهري والتعامل مع قاعدة العضوية /جمهور القراء.
• كيفية التخطيط للفعاليات
• كيفية وضع اسرتاتيجية إعالمية
• كيفية صياغة الرسائل
• كيفية حشد األموال
• كيفية إدارة املاليات املؤسسية
• كيفية التعامل مع الخالفات ،واالنتقاد ،والفشل ،واإلحباط
• كيفية التعامل مع املواقف مبرونة
• كيفية تقديم يد العون لألقران ،وما إىل ذلك
تسليط الضوء عىل الحركة باستخدام فكرة القيادة الرمزية:
محاولة تحديد أفراد معينني يُدركون معنى القيادة يف الوقت الحارض .فالكتاب املشهورون
يحظون بكثري من االهتامم يف وسائل اإلعالم السائدة أل َّن القيادة الرمزية هي قيادة ف َّعالة -
وهذا هواألمر ببساطة .فمن املمكن لقيادي مميز أن يصبح جز ًءا من الوعي العام عىل ذات
النحو الذي تناضل من أجله الحركة كلها .وهذا النوع من القصص التي تبقى يف الذاكرة يُعطي
وخاص ًةالحركة وأيديولوجياتها وأهدافها فرصة لتظهر يف وسائط اإلعالم .حيث يتسنى للجمهور
َ
البسطاء منهم – مزيد من الوقت للتعلق بقصة عاطفية عن شخص واحد أكرث من اهتاممهم
بحركة معقدة الرتكيب.
إشكاليات القيادة الرمزية:
ولك َّن القيادة الرمزية محفوف ٌة باملخاطر .فهي تُح ِّمل عبء الحركة عىل عاتق فرد واحد
حتم يف غالب األمر مع القوى ذاتها
فحسب ،وهو ما يجعل الجميع أكرث ضعفًا ،بل وتتواطأ ً
التي تحاول الحركة مواجهتها.
إحدى القيادات النسوية اإللكرتونية يف مرصتُعرب عن رفضها لفكرة القيادة الفردية:
“أنا مش النسوية يف مرص ،أنا مش مسؤولة خالص عىل إن الناس شايفني إين النسوية كلها
يف مرص أنا معرفتش نفيس عىل إين أنا النسوية كلها يف مرص”.
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القيادة الجامعية كـحل بديل ،ليس هناك دليل عىل أن استخدام القيادة الجامعية هو
الحل األفضل ولكن بعض املجموعات استخدمت ذلك الحل ورفضت تعيني متحدث رسمي
للمجموعة ،وكان ذلك مبثابة مصدر إلهام للجهود املستمرة من جانب الحركات النسوية
املعارصة يف إيالء األولوية للقيادة الجامعية.

تحويل الظهور والصوت املسموع إىل نفوذ:

مبدئ ًيا نحتاج إىل توضيح الفرق بني الصوت املسموع وبني النفوذ ،فالصوت املسموع هو
مايحدث اآلن عىل اإلنرتنت من تدوينات طائفة واسعة ومختلفة من النساء عن حياتهن الخاصة
والعامة ووصول هذه التدوينات والروايات إىل وسائل اإلعالم املختلفة وبالتايل وصول هذه
األصوات للمجتمع وسامعها بشكل أكرب وأوضح من املايض ،أما النفوذ هو محاولة جعل هذه
األصوات موجودة بشكل سيايس يف الدولة ووضع طلباتها عىل قامئة التنفيذ.
تُعرب مديرة مجموعة نسوية ناشطة عىل اإلنرتنت عن الصوت املسموع كاآليت:
“الصفحة اليل عىل اإلنرتنت دي دخلت بيوت بنات كتري مبتعرفش أصال تنزل من البيت،
دخلت بيوت بنات كتري معرفتيش يف يوم من األيام تعرب عن اليل جواها غري إنها تكتبلنا،
إحنا واصلني إلن البنات بتحيك عن اغتصابات محارم ،مني عىل أرض الواقع كانت تقدر
تحيك يف ده”.
أنا شايفه إن الناس دلوقتي هاتبدأ تفهم إيه قوة إنه يكون فيه نشاط إليكرتوين ،وإيه قيمة
إن يكون فيه ناس واخدة ده بجدية ج ًدا ،وإن له أثره زيه زي الحاجة اليل عىل األرض
بالظبط .كل واحدة فيهم آلية مختلفة وكل واحدة ليها أهميتها وبتكمل التانية”.
هناك طائفة واسعة من النساء عىل اختالف (الطبقة -العرق -الدين -املنطقة السكانية)
يستخدمن اإلنرتنت إلنشاء ما يطلقن عليه “رأس املال االجتامعي الرقمي” ،حيث يقمن بعمل
تجمعات مختلفة وفعاليات ويوجد بينهن روابط كثرية ،من خالل اإلنرتنت دوائر هؤالء النساء
يف إزدياد يوم ًيا ،فأصبح لهوالء النساء صوت ًا مسمو ًعا ولكن كيف ميكن تحويل هذا الصوت
املسموع إىل نفوذ؟
يك ال نُل ِّمح أ َّن الحركة النسويَّة عىل اإلنرتنت هي املدينة الفاضلة التي طاملا انتظرناها جمي ًعا،
فمن املهم للغاية أن ننظر يف مدى عمق العالقة بني ما هو شخيص وما هو سيايس .حيث أنه
هناك فرق كبري بني الصوت املسموع وبني النفوذ ،فام تقوم به النساء اليوم عىل اإلنرتنت هو
تعبري بشكل فردي يؤدي إىل سامع أصواتهن ولكن ليس بالرضورة يؤدي إىل بناء نفوذ لديهن يف
الحركة السياسية للمجتمع.
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هناك خط ٌر يتمثَّل يف أ َّن أنصار العمل السيايس التشاريك من نساء وشباب ،إلخ ،ال مييزون بني
الصوت املسموع والنفوذ .ونحن هنا ال نريد التقليل من أهمية الصوت املسموع ،أومن تأثري
خصوصا وأن هذه الروايات وهذا الصوت املسموع للنساء يجعلهن يف
روايات النساء وأهميتها،
ً
اطي
طريقهن لتكوين رؤية سياسية بشكل ما ،ويف الوقت نفسه ،ندرك أن االلتزام مبجتمع دميقر ّ
يستند إىل افرتاض أ َّن الفاعلني السياسيني لديهم ما يزيد عن مجرد صوت مسموع ،فال بد من
أن يكون لهم نفوذ.
لذلك فإن حالة العزوف عن استخدام السياسة واالكتفاء فقط بالتعبري الفردي للنساء عن
طلباتهن وتوصيل أصواتهن للمجتمع قد يضع تلك الطلبات عىل قامئة رغبات املجتمع ولكن ال
يضعه عىل قامئة ما سيجري تنفيذه أويضعه يف نهاية القامئة.
وعىل الرغم من أن املناخ السيايس يف السنوات األخرية هو مناخ يصعب التعبري عنه بدقة
كافية ،والحركة النسوية كذلك يف السنوات القليلة املاضية أصبحت أكرث تنو ًعا سواء من
حيث املشاركني /ات فيها أومن حيث منهجياتها ،إال أننا نجد أولوياتنا يف ذيل قامئة التنفيذ،
أوغريموجودة عىل القامئة .ملاذا إذن؟
رمبا تكمن املشكلة يف أنه هناك فقدان صلة بني الصوت املسموع والنفوذ يف الحركة النسوية
خصوصا النساء املعزوالت اجتامعيا
فرصا ال متناهية ملرتاديها،
ً
املعارصة.فشبكة اإلنرتنت تتيح ً
وجغراف ًيا ،للبدء يف استكشاف أصواتهن واستخدامها وتقويتها .ولكنها ال توفِّر الدعم الالزم حتى
يجتمع هذا الخليط من األصوات الفردية ليتحول إىل قوة نسويَّة ذات نفوذ .وهذا النوع من
الفعالية يقتيض مزي ًدا من الروابط بني وسائل اإلعالم من ناحية ،وبني نشطاء اإلنرتنت ومن
فضل عن املوارد املؤسسية الالزمة إلقامة هذه الروابط
هم عىل أرض الواقع من ناحية أخرىً ،
وتوطيدها.
ومن املهم أن نالحظ أ َّن ما نعنيه ليس أ َّن استخدام الصوت الفردي الذي يحمل تجربة الفرد
ويوسع نطاق تفكريه أم ٌر خاطئ يف حد ذاته .فقد ه َّمشت الثقافات السائدة ،تاريخ ًيا وبصورة
ِّ
معتادة ،األصوات املختلفة إلضعاف الفعالية ،وتقديم هذه األصوات لجمهور جديد نجاح ال
يُستهان به .ولكن ميكننا أيضً ا أن نأخذ يف االعتبار أن نراعي أن هناك إمكانية للالستفادة من
ُنسق تعبرينا عن ذواتنا بحيث ميكننا
أصواتنا ليك نثبت وجودنا الفردي ،ويف الوقت نفسه أن ن ِّ
تفكيك البنى القمعية التي أ َّدت إىل صعوبة القيام بذلك يف املقام األول.
إنشاء بنية تحتية رقمية:
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ويرتتب عىل ذلك أ َّن النساء املهمشات اللوايئ اكتشفن أصواتهن عرب اإلنرتنت – أثناء العمل
يف وظائف متعددة يف نفس الوقت ونتيجة للفقر وضغوطات أخرى متنوعة -قد يك ّن أوفر حظًا
يف العثور عىل إمكانية التأثري يف العامل إذا ما استثمرت الحركة فيهن عم ًدا ،ومنحتهن املساحة
والوقت الالزمني للقيام بالعمل التنظيمي.

وهذا يعني أن ما يُطرح أحيانًا باعتباره إخفاقًا شخص ًيا من جانب النسويات الشابات يف
الكتابات التي ت ُحلِّل الخالفات بني األجيال داخل الحركة النسوية ،هو يف الواقع مشكلة مفادها
أ َّن البنية التحتية ليست مالمئة .ويف حني أ َّن املوجة الثالثة ،بل والرابعة ،من املوجات النسوية
قد ُو ِصفت بأنَّها متمحورة حول نفسها وأنَّها استعاضت عن العمل السيايس الفعىل بسياسات
دعم بالغ الضآلة للربط بني ما منر به ونكتب عنه عىل اإلنرتنت يوم ًيا
الهوية ،فنحن مل نجد إال ً
وبني جدول أعامل الحركة األوسع نطاقًا.
توصيات لالنتقال من مرحلة الصوت املسموع إىل مرحلة النفوذ
الطرق التي ميكن أن ندعم من خاللها األنواع الجديدة من البنية التحتية الرقمية:
•	متكني الحوار بني األطراف املختلفة
• تقييم مصداقية املعلومات
• تقييم اإلنتاج اإلعالمي
• تعبئة اآلخرين
• الرتويج لتوسيع نطاق الوصول للدعم والتدريب والبنية التحتية الالزمة لالنتقال من مستوى
مهم حتى يحقِّق العمل السيايس التشاريك
الصوت املسموع إىل مستوى النفوذ سوف يكون ً
كامل إمكاناته.
وميكن للحركة النسوية عىل اإلنرتنت أن تكون مبثابة نقطة بدء لتعميق املشاركة النسوية،
ولك َّن الحد األقىص من الفاعلية سوف يتحقَّق من خالل التفكري اإلبداعي الطموح يف البنية
األساسية الالزمة لتحويل الصوت املسموع إىل نفوذ .وتوفري الدعم للوظائف األساسية الالزمة
لتشغيل مجموعة متنوعة من املواقع التي تقيض النسويات الكثري من وقتهن فيها بالفعل –
املدونات ،وااللتامسات التي ت ُنرش من خالل فيسبوك وتويرت ،ومن خالل تأمني الدعم لهذه
املساحات ولروادها املؤسسني والقامئني عليها ،ستغدو قادر ًة عىل اتخاذ قرارات أكرث اسرتاتيجية
حول محتوياتها وحمالتها والسبل التي تنسق بها مع الحركة األوسع نطاقًا .وعند توفر املساحة
والوقت من خالل الدعم املؤسيس واألمن املايل والروابط بني هذه املنظامت بعضها بعضً ا ومع
املنظامت القامئة ،ستكون لدى هؤالء الناشطات فاعلية أكرب– بحيث تصل إىل جمهور أعرض
لتبي للشباب كيف يؤثر النوع االجتامعي عىل حياتهم وعىل حياة الناس يف
وبصورة أعمق ِّ
جميع أنحاء العامل .وبعد التزود مبجموعة متنوعة من األدوات الجديدة املتاحة عىل شبكة
اإلنرتنت ،سيأيت العمل بعد أن يستقر الوعي يف الوجدان.
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بناء القدرات املؤسسية واالستدامة:

يف حني أصبحت الحركة النسوية عرب اإلنرتنت مصد ًرا ها ًما للقيادات النسوية الشابة ،فإن
هذا غري كاف يف حد ذاته .فمن شبُّوا عىل شبكة اإلنرتنت يكتسبون مهارات قيِّمة ال حرص لها،
مبي أعاله ،غري أ َّن هناك بعض الخربات التي ال ميكن تحصيلها من خالل املشاركة عرب
كام هو َّ
اإلنرتنت .وقد آن األوان الذي نزيد فيه من تركيزنا عىل ماهية هذه القدرات املفتقدة ونوجد
فرصا حيوية لتنمية املهارات القيادية .ومن بني أوضح القدرات التي يفتقر إليها جيل قادة
ً
شبكة اإلنرتنت الخربة املؤسسية.مثل دراسة الهياكل املؤسسية (املنظامت غري الهادفة للربح،
واملنظامت الربحية ،والنامذج املختلطة الجديدة) ،واملنظومات املالية ،وتنمية اإليرادات.
وإن كان ذلك تعب ًريا عن الفطرة السليمة ،فهو تعبري بالطريقة الخاطئة .فمن النبل أن تتمسك
النسويات الشابات برسالتهن بهذا الحامس البالغ بهدف إتاحة التحليل النسوي واملامرسة
النسوية عىل شبكة اإلنرتنت؛ لكنه من املؤسف أنَّنا فعلنا ذلك دون توفري الدعم الالزم لبناء
منظامت نسوية مستدامة جديدة .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن الفوارق عىل صعيد النوع االجتامعي
تلعب دو ًرا واض ًحا عىل اإلنرتنت ،شأنها يف ذلك شأن ما يجري عىل أرض الواقع ،وعندما يتعلق
األمر باالستدامة؛ فإ َّن املدونني الذكور يف األماكن املامثلة مييلون إىل استهالك قدر أكرب كث ًريا من
الطاقة لزيادة العائدات أوالبحث عن التمويل التمويل ليك يجعلوا عملهم مستدا ًما .أما النساء،
مع استثناءات قليلة ج ًدا ،فال يقمن بذلك.
ولذلك كان هناك العديد من النسويات املبدعات عىل اإلنرتنت ،فأسسن مدونات ومجموعات،
إال أنَّهن توقفن إىل حد كبريعن امليض قد ًما وبعضهن توقف متا ًما عن العمل ،أل َّن املوارد أقل من
الالزم واملطلوب أكرب من طاقتهن.
أسباب توقف عمل الكثري من املدونات واملجموعات النسوية عىل اإلنرتنت هو باألساس عدم
وجود أي شكل من أشكال الدعم ،فالناشطات النسويات يقمن بالتدوين يف نفس الوقت الذي
يقمن بعمل لكسب الرزق.
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من بني القدرات األخرى التي يفتقر إليها العديد من النسويات الشابات التخطيط االسرتاتيجي
وبناء التحالفات .ففي كثري من األحيان متارس النسويات نشاطهن عىل شبكة اإلنرتنت يف صوامع
منعزلة ينقصها الوقت والدعم واملهارات والوسائل الالزمة لبلوغ الحدود املختلفة والعمل سويًا
عىل نحو اسرتاتيجي لتحقيق املكاسب عىل املدى الطويل .ويف هذا السياق يبدو رسم خطة
شاملة والسعي الجتذاب الحلفاء من مختلف القطاعات رضبًا من الرتف ،يف الوقت الذي نسعى
فيه إىل رفع املحتوى لهذا اليوم ،أوالتأكد من وجود ما يكفي من املال يف الحساب املرصيف لرشاء
البيتزا للفتيات املدونات يف أحد التدريبات .وهناك الكثري من الصداقات الرائعة التي نشأت يف
العامل النسوي عىل شبكة اإلنرتنت ،ولكن قلَّام تُستخدم هذه الصداقات لتحقيق املستوى التايل
من بناء القاعدة الشعبية العريضة.

إنَّنا بحاجة إىل مزيد من املساحة والوقت حتى يتسنى إيالء األولوية لجهود وضع االسرتاتيجيات
والتعاون ،ودعم هذه الجهود وزيادة التوقعات من ورائها ،وحتى تتاح فرصة أمام النسويات
من كل األعامر -وإمنا باألخص النسويات الشابات الناشطات عىل اإلنرتنت  -لتعميق عملهن
عىل أن يحلمن سويًا.

نقاط ضعف الناشطات النسويات عىل اإلنرتنت:
• عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم املادي

• عدم وجود أي شكل من أشكال التخطيط االسرتاتيجي
• عدم وجود آلية واضحه للتشبيك بني املجموعات
• عدم استخدام الصداقات بني النسويات عىل اإلنرتنت يف بناء قواعد شعبية عريضة

توصيات لتعزيز العمل النسوي االفرتايض وتعزيز تأثري
املجموعات االفرتاضية:

كيف إذن ميكننا أن نجعل األدوات الجديدة املتاحة عىل اإلنرتنت ،واإلتصال غري املسبوق،
والقيادة امللهمة ،أمو ًرا مستدامة؟
كيف ميكننا تنسيق حركة المركزية عىل هذا النحو والتخطيط لها اسرتاتيجيا؟
كيف ميكننا إغتنام هذه اللحظة املفعمة بالحامس وأن نحقق أكرب تأثري ممكن عرب الوصول
ألنصار جدد باستخدام الفضاء اإللكرتوين؟
حل وحيد يتناسب مع
تلك أسئلة معقَّدة ولن ندعي أ َّن لدينا إجابات بسيطة .وال يوجد ٌ
جميع التحديات التي تواجه الحركة النسوية املعارصة ،إال أ َّن هناك مجموعة متنوعة من
االبتكارات واألنشطة القابلة للتطبيق ،والتي سوف نقوم بوضع الخطوط العريضة لها ،عىل أمل
إعتامدها وتكييفها من جانب قيادات كاريزمية .وهناك العديد من الربامج القامئة التي ميكن
أن توفر مناذج مفيدة عند تطبيقها عىل النسويات الناشطات عىل اإلنرتنت ،ويف أحيان أخرى قد
نحتاج إىل إنشاء هياكل جديدة كل ًيا لدعم هذه الحركة الفريدة من نوعها.
وث َّم أم ٌّر واح ٌد جيل وهو :لقد حان الوقت للمبدعني عىل اإلنرتنت أن يطلبوا ما يحتاجون إليه.
لقد أثبتنا أ َّن هذه األدوات تعمل بنجاح ،وأ َّن طريقتنا العفوية املتناغمة ثقافيًا يف توظيف تلك
بكل ثقة ونطلب املوارد واملهارات وأوجه
األدوات تحدث فرقًا ،وقد آن األوان الذي نقف فيه ِّ
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التعاون التي من شأنها إحداث التغيري الجوهري.
إيجاد مساحات جديدة للتخطيط االسرتاتيجي وإيجاد مصادر متنوعة ومختلفة للتمويل:
عن التخطيط االسرتاتيجي تتحدث مديرة مجموعة ولها وجوه أخرى:
“كل سنة يف خطة لشكل املجلة :تغيري لألبواب -تعديل لألبواب -تغيري يف املادة -تغيري يف الصياغات.
يوجد تخطيط اسرتاتيجي سنوي”.

تقوم املجموعات بعمل تخطيط اسرتاتيجي فردي للمجموعة نفسها ولكن اليوجد بنود
تشمل العمل عىل الرشاكات مع املبادرات األخرى كام اليوجد تخطيط لكسب متويل عىل الرغم
من معاناة املجموعات من قلة التمويل.
أعتقد أ َّن ما يلزمنا هو الحوارات واملناقشات املنفتحة الصادقة .ونحن بال شك يف حاجة إىل
التمويل ،وإمنا نريد أن يكون التمويل نتا ًجا ملناقشات منفتحة وصادقة مع املمولني حول ما
بدل من محاولة إدراجها ضمن أطر يقررها شخص آخر .وكون املرء قاد ًما
نقوم به عمليًا باملالً ،
من موقع ثروة وسلطة هو الذي يقرر ،وليس املناقشة الصادقة ،أين ينبغي أن يذهب املال حقًا
وكيف ينبغي أن يُستخدم.
ماهو املطلوب إليجاد مساحات جديدة للتخطيط االسرتاتيجي؟

املطلوب لالستفادة من القوة التي متلكها الحركة النسوية عىل اإلنرتنت لتحقيق أكرب قدر
ممكن من التأثري أن نأخذ بعض الوقت لعمل تخطيط اسرتاتيجي طويل املدى ،وال يتم ذلك من
خالل عقد مؤمترات ولكن يتم من خالل اجتامعات تضم املشتغلني بالتنظيم عىل اإلنرتنت ويف
الواقع ،واملتربعني الخرييني ،واملعلِّمني ،واملثقفني البارزين املهتمني بالحركة النسوية عىل اإلنرتنت
لتعزيز عالقات التعاون والتعلم من تجارب بعضهم البعض ،و تبادل لألفكار واملقرتحات،
باإلضافة للتشبيك بني املجموعات ومناقشة آليات للعمل سويًا .وقد يتيح هذا التجمع للحركات
النسوية أن تتطلع إىل العام املقبل وتُفكِّر يف املسائل واألعامل واملعايري التي ميكن أن نجمع
مواردنا من أجل الرتكيز عليها .ومن شأن اإلجتامع أيضً ا أن يكون فرصة أمام املنظامت للقضاء
عىل ازدواجية العمل وإقامة الرشاكات ،وأمام املمولني من أجل تحديد األولويات واالستجابة
بطريقة ذكية لالحتياجات عىل أرض الواقع ،كام يتيح للحركات النسوية عىل اإلنرتنت أن تخطط
وتضع اسرتاتيجيات للتغيري الثقايف.
أهمية مثل هذه اإلجتامعات:
• عقد مناقشات حول كيفية تنفيذ عملية التغيري
• العمل عىل دعم تشكيل وجهات النظر
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• استخدام االحتجاج املثمر

• الخروج بأسس أعمق للعمل املشرتك بني املجموعات
• مناقشة أساليب جديدة للعمل التنظيمي بني ناشطات اإلنرتنت وناشطات الواقع
• مناقشة دراسات حاله بشأن الحركات االجتامعية الناجحة
• وضع حلول استباقية للمشكالت املوجودة عىل السطح بحيث تكون هذه الحلول قابلة
للقياس يف العام املقبل
• تحديد اجتامعات أخرى ملناقشة أكرث املواضيع إلحا ًحا يف ذلك العام
• تقوية ودعم إنشاء قيادات جديدة

• وضع اسرتاتيجيات جديدة لبناء العالقات داخل الحركة
• من خالل هذه اإلجتامعات نوضح أهمية الحوار املبارش وج ًها لوجه والتعاون بني الناشطات
النسويات
ويف حني أنَّنا قد نكون دعاة عىل شبكة اإلنرتنت ،إال أ ّن عقد اإلجتامعات يسمح بعمل
تذك ًريا واض ًحا بأهمية الحوار املبارش وج ًها لوجه والتعاون بني الناشطات النسويات .ولن تسعى
هذه اإلجتامعات إىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل النسويات عىل اإلنرتنت ،أوتحديد القيادات
“الحقيقية” .ولكن ميكن أن تكون مبثابة مساحة لوضع الخطط ،وإبداء التعليقات واالستامع
إليها ،واستتنتاج كيفية دعم الناشطات بعضهن بعضً ا عىل الوجه األمثل .ومن خالل وضع
مجموعة متنوعة من الناس يشرتكون يف حامسهم للمساواة عىل صعيد النوع االجتامعي ،كام
يرتسخ.
أن التعاون العفوي والتلقايئ سوف َّ
مشاطرة املوارد والسلطة الشعبية:

يف بناء املجموعات عىل اإلنرتنت كل مجموعة تحتاج إىل بعض األدوات ليك يكون لها مدونة
أوصفحة خاصة بها مثل:
• التصميامت الخاصة باملجموعة.
• االستعانة بوسطاء اإلعالنات واملدققني اللغويني.
• إيجاد مكان للعمل.
فإ َّن ذلك يستغرق الكثري من الوقت والجهد .ولحسن الحظ ،فإن إحدى األشياء التي أتاحتها
شبكة اإلنرتنت هي املشاركة عىل نطاق واسع.
فالعديد من املواقع النسوية تنرش املواد العلمية الخاصة بهم للجميع .وسياساتها قامئة
عىل فكرة املشاع اإلبداعي .وعىل نحو مامثل ،فعندما تتمكن الحركات النسوية من مشاركة
املوارد ،فستع ُّم الفائدة عىل الجميع .وقد بدأ كثريون بالفعل بتأسيس رشاكات من أجل تبادل
املحتويات ،ودمج املشاريع ،وتقاسم أماكن العمل ،والتوظيف املشرتك للعاملني.
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والخطوة التالية هي جعل املشاركة أكرث سهولة .وذلك باستخدام أدوات بسيطة عىل
اإلنرتنت ،وتوجد العديد من املواقع التي تجري فيها مقايضة املهارات واملستلزمات ،إال أ َّن
الحركات النسوية ميكن أن تركِّز فقط عىل تبادل املنافع ضمن مجموعاتنا .وكمثال عىل ذلك،
شخصا ليكتب رش ًحا تفسرييًا ملقاطع الفيديو ،يف حني
فقد يحتاج أحد مواقع الفيديو النسوية ً
تو ُّد مدونة نسوية أن يقوم أحدهم بانتاج سلسلة من مقاطع الفيديو لها -وهي فرصة مثالية
لتبادل املهارات ،حيث يُع َّوض كل شخص عن عمله دون حاجة إىل املال .وميكن أن تكون هذه
أيضً ا فرصة لناشطات الحركة النسوية يف جميع أنحاء العامل للتوصل إىل أفضل املامرسات ،وتبادل
املعارف والتكتيكات ،وتعزيز التضامن عىل الصعيد الدويل.
تنمية القدرات:
من املعروف منذ فرتة طويلة أ َّن األعامل التجارية والتكنولوجيا مجاالن غال ًبا ما يكون متثيل
النساء فيهام ضعيفًا إىل حد يرىث له ،لذلك يجب التفكري جديًا يف السعي لتأسيس اقتصاد
نسوي جديد يقوم عىل االبتكار .والتفكري الخالق بشأن استخدام األعامل التجارية الستحداث
تكنولوجيا مبتكرة باسم العدالة عىل صعيد النوع االجتامعي ميكن أن يغري قواعد اللعبة ،ال
يخص الحركة النسوية وحدها ،وإمنا ميكن أن يغري واقع الفجوة التكنولوجية القامئة عىل
فيام ُّ
أساس النوع االجتامعي ،حيث تساهم النساء بنصيب كبري يف األعامل التجارية ويف التكنولوجيا.
وبناء املهارات واملعارف يف مجال األعامل التجارية اليحظى بأهمية حاسمة يف عمل الحركات
النسوية عىل شبكة اإلنرتنت .وحتى اآلن ،فإ َّن معظم املنظامت النسوية عىل اإلنرتنت مل تنجح
يف إنتاج إيرادات لتقوم بنفسها ،يف أغلب األحوال بسبب قلة الخربة والوقت الالزمني للبحث
والتطوير .لذلك يجب توفري فرص للتدريب .وميكن إجراء هذا النوع من أنشطة بناء القدرات
املوسعة من خالل ورش عمل مكثفة قصرية ،مع مساعدة النسويات الناشطات عىل اإلنرتنت
عىل العثور عىل فرص التدريب املتاحة ،وإقامة شبكات طويلة األمد للتوجيه والدعم.
فمن املمكن أن يكون عقد معسكر تدريب نسوي عىل مدار أسبوع كامل فرصة للمدونات
والناشطات للتعاون م ًعا يف تعلم املزيد عن األعامل التجارية والهياكل املالية من كبار الخرباء،
واستعراض دراسات حالة عن األعامل التجارية ذات الطابع االجتامعي ،وتلقي التدريب
التمهيدي عىل حشد التمويل والتطوير .وإذا أمكن توفري املهارات واملوارد الالزمة ملدونة نسوية
واحدة يقرأها مئات اآلالف من القراء حتى ميكنها تنمية أعاملها ورأس مالها ،فلنتخيل إذن كم
سيبلغ عدد من ميكن الوصول إليهم ومدى التأثري الذي ميكن تحقيقه.
ويف حني تتخىل نساء كثريات عن مسريات مهنية يف قطاع التكنولوجيا ،أل َّن ثقافة العمل ال
تدعم النساء ،فإ َّن إيجاد ثقافة تدعم النساء يف إقامة املشاريع الجديدة ميكن أن يكون له أثر
دائم عىل قطاعي التكنولوجيا والعدالة عىل صعيد النوع االجتامعي.

82

إنشاء هياكل جديدة لالستدامة:
الكثري من املجموعات العاملة عىل اإلنرتنت تعزل نفسها عن باقي املجموعات ،أوال تسعى
إىل تكوين رشاكات حقيقية وعمل مناقشات ،محاولة طرح أفكار للقضايا املشرتكة أوللقضايا
املطروحةة عىل السطح ويناقشها املجتمع اإللكرتوين ،يف حني أننا يف أشد الحاجه للعمل التشاريك.
عىل املنظامت النسوية عرب اإلنرتنت أن تصبح أكرث استدام ًة من الناحية املالية إذا كانت تريد
أن تواصل عملها ،ومن دون شك إذا كانت تسعى من خالل عملها إىل تحقيق التغيري الجذري.
وهذا يعني أيضً ا أننا بحاجة إىل إقامة رشاكات عميقة وحقيقية.
وميكن أن يتحقق هذا النوع من االستدامة من خالل مناذج غري هادفة للربح – حيث غال ًبا
ما يكون مصدر الدعم هو مؤسسات التمويل ،واألعضاء ،أو فرادى املتربعني الخريين ،أومن خالل
مناذج هادفة للربح – حيث تأيت اإليرادات ،عىل األرجح ،من اإلعالنات أواملنتجات من قبيل
الكتب اإللكرتونية والدورات التدريبية ،أومن مزيج من اإلثنني.
ومن بني خيارات النموذج الربحي “االستثامر يف النتائج” .فمن أجل الحصول عىل التمويل
األويل لبدء تنفيذ األفكار امل ُِدرة للدخل ،ميكن اللجوء إىل مستثمري املال لتقديم التمويل إلنتاج
أدوات تخدم األغراض النسوية مقابل الحصول عىل األرباح.
عىل سبيل املثال :فإ َّن تطبيقًا مبتك ًرا للهواتف الذكية يف مجال الصحة واألمان ميكن أن يحتوي
عىل إطار أشكال جديدة من اإلعالنات .ومن شأن تلك املنتجات أن تزيد من حصيلة املنظامت
النسوية عىل اإلنرتنت بثالثة أضعاف.
ميكن للناشطات النسويات عىل اإلنرتنت أن يبحنث عن مصادر للدعم ،يف حني تهتم النسويات
الاليئ ميلكن املوارد املالية باالبتكار والتغيري الثقايف .ومع هذا التوافق بني األهداف ،فإننا نقرتح
ما ييل:
• ملفات للناشطات النسويات عىل اإلنرتنت :أمام كل مؤسسة متويل ،سوا ًء كانت مجتمعية
خصيصا لدعم العمل
أوتابعة إلحدى الرشكات أوخاصة ،فرصة إليجاد مسار للتمويل املوجه
ً
النسوي عرب اإلنرتنت .ويجب هيكلة هذه امللفات مع أخذ طبيعة الحركة النسوية عىل اإلنرتنت
ومرونتها يف االعتبار.
• تقديم املنح والتوفيق بني املنظامت لتحقيق التأثري الجامعي :ميكن للكيانات الخريية أن
تربط بني الناشطات النسويات عرب اإلنرتنت – أساتذة االتصاالت والنرش الرقمي -وبني املنظامت
القامئة عىل أرض الواقع التي تقوم بالعمل النسوي األسايس .وميكن أن ينتج عن هذه الروابط،
مع توافر الدعم املناسب ،حمالت فعالة ترثي الوعي العام وترشك املواطنني فيام يخص القضايا
املتعلقة بالنوع االجتامعي.
• صندوق متويل اإلبداع النسوي عىل اإلنرتنت :عىل أن يديره تجمع من ناشطات اإلنرتنت
النسويات املخرضمات برئاسة دورية ،حيث تقوم قيادات الصندوق بتقييم املقرتحات وتوزيع
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املوارد وفقًا ملا لديهن من خربات ومعارف .كام ميكن لهذا التجمع أن يقوم بوضع جدول
األعامل ،من خالل تحديد القضايا وحمالت اإلنرتنت األكرث أهمية وفعالية يف ضوء املعارك
الترشيعية املقبلة ،واملناقشات الثقافية وجهود الناشطني.
• الرشاكات مع الرشكات :تحتاج الناشطات النسويات عىل شبكة اإلنرتنت أن يدركن أ َّن
مهاراتنا مفيدة ،ال لبعضنا البعض فحسب ،بل وأيضً ا للرشكات التي لديها املوارد املالية الالزمة
لتسديد مثن هذه الخربات الفريدة .ونحن بحاجة إىل إنشاء وتعزيز هذه الرشاكات بني
منصات التدوين ،والفيديو ،وتبادل
القطاعني ،بحيث توظفنا الرشكات ملساعدتها عىل إنشاء َّ
الصور ،والوسائط الرقمية األخرى التي نتقنها .ونحن ندرك أ َّن رساالت الرشكات وأعاملها قد ال
تتوافق كلها مع اإلطار األخالقي والسيايس الذي تتطلبه العديد من الناشطات النسويات عىل
اإلنرتنت من رشكائنا ،غري أنَّه ال تزال هناك إمكانية لتبادل املنفعة.
• العناية بالذات و إقامة معسكرات نسوية للتأمل والعناية بالذات :إذا استطعنا تحويل
التجمع إىل طقس ،وتخصيص وقت للتأمل والتعايف وتوطيد العالقات بني النسويات الشابات،
فسوف نزيد كث ًريا من قدرتنا عىل التحمل من أجل الحركة .فالرشاكة مع املنظامت التي تتخصص
يف هذا النوع من تنمية املهارات القيادية الشاملة ستساعد الناشطات النسويات عىل اإلنرتنت
عىل اإلنفصال عن مناخ العمل التنظيمي عىل اإلنرتنت مبا ينطوي عليه من ضغوط ،والعودة
بنشاط متجدد وصفاء ذهني.

من القدرات املؤسسية إىل التأثري :مستقبل الحراك النسوي
االفرتايض:

وكل ما تبقى هو أن نربط بني النقاط
إ َّن فرص التعاون ال تنتهي ،وكذا إمكانات التأثريُّ .
بني الصوت املسموع والنفوذ ،وبني القاعدة الواسعة واألدوات ،وبني نشطاء العمل التنظيميعىل شبكة اإلنرتنت واملبتكرين يف مجال العمل الخريي ،وبني أهداف السياسة واسرتاتيجيات
املشاركة املدنية ،وبني حارضنا ومستقبلنا األكرث نسوية.
وإننا ندرك أ َّن بناء القدرة عىل إحداث تغيري منهجي دائم يستلزم أن نتمسك ج ِي ًدا باألدوات
التي يف أيدينا.
مستقبلنا الذي يقوم عىل التضامن:

إننا كحركات نسوية نقيض الكثري من الوقت يف الرتكيز عىل مظاهر الظلم املتفشية التي متنع
الفتيات والفتيان والنساء والرجال من أن يعيشوا حيواتهم بالطريقة األكرث أم ًنا وإنتا ًجا ومتعة.
وما ننساه يف بعض األحيان هو أننا نعيش يف زمن تغيري اجتامعي.
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إننا نجعل للظلم مث ًنا .إننا نعيد كتابة القصة .إننا نحشد من أجل التغيري الجوهري.
إن لدينا أدوات مل منتلكها من قبل .لدينا شبكة اإلنرتنت لنرش الكلمة عىل نحو أرسع وعىل

نطاق أوسع ،لتحفيز الناس عىل العمل .لدينا دعم قرائنا ومتربعينا الخريين لنرش جذوة الشعلة.
لدينا القوة -قوة العدد ،وقوة القيادة الرسمية يف العديد من القطاعات.
والغتنام هذه اللحظة حقًا ،وحتى نجعل التغيري دامئًا وبال رجعة وعىل نحو مذهل ،فإ َّن علينا
أن نعمل م ًعا .علينا أن نتشاطر املوارد -الثقافية واملالية وغريها -من أجل أن نجعل من أنفسنا
حركة اسرتاتيجية مستدامة كام نحن عليه اآلن متا ًما ،وقد أصبحنا قادرين عىل الوجود.
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العمل مع الرجال من أجل حقوق النساء :إدماج الرجال يف
1
املجموعات النسوية الشابة
رغم أ َّن إرشاك الرجال يف عملنا عىل تحقيق املساواة عىل أساس النوع االجتامعي ليس
بالفكرة الجديدة عىل أي حال ،فإنه ال يزال هناك قدر من اإلحجام داخل الحركات النسائية
عن تعزيز هذه الفكرة أو اعتامدها .وت ُعترب مشاركة الرجال أم ًرا حاسام لتحقيق العدالة فيام
يتعلق بالنوع االجتامعي؛ ومن ثم يناقش هذا الدليل االسرتاتيجيات والوسائل الالزمة للعمل
مع الرجال.
مهم؟
ملاذا ُيعترب إرشاك الرجال أم ًرا ً

إ َّن الرجال جزء من املعادلة التي سوف تؤدي يف نهاية املطاف إىل تحقيق املساواة فيام
يتعلق بالنوع االجتامعي .وبنا ًء عليه يُعترب إرشاك الرجال تدب ًريا عمل ًيا يف إطار الجهود املبذولة
لتفعيل حقوق النساء وكذلك تدب ًريا تكتيكيًا يف سبيل تفعيل حقوق اإلنسان للجميع .ورمبا يكون
عملنا محاولة ألجل تحسني حياة النساء ،لكن من خالل العمل مع النساء وحدهن ،رمبا ال نحقق
فعل ًيا سوى أثر ضئيل من حيث التغيريات الكلية املطلوبة عىل املستويات املؤسسية واملجتمعية
والهيكلية لتحقيق مساواة حقيقية فيام يتعلق بالنوع االجتامعي.
إ َّن نيتنا يف العمل مع الرجال (سواء وحدهم أومع النساء) تتمثل يف تحليل عالقات القوى
يف سياقات معينة وتغيريهذه العالقات بطريقة تقدمية إىل املساواة .ويتضمن ذلك استكشاف
فرص كل من الرجال والنساء يف الوصول إىل السلطة وكذلك استكشاف األدوار الحالية املتعلقة
بالنوع االجتامعي وسلطة اتخاذ القرار يف املنزل والجامعات واملجتمعات.
وعالوة عىل ذلك ،فإن العمل مع الرجال يُعترب أم ًرا حاسام لتنمية الرشاكات والرؤى املشرتكة
بني الشابّات والشباب .وقد أوضحت القيادات الناشئة حاجتهن إىل خوض ميادىن جديدة وإىل
توظيف اسرتاتيجات جديدة لتحقيق العدالة االجتامعية يف ظل سياق العوملة النيوليربالية .إنهن
يطورن من مهاراتهن القيادية ويف الوقت نفسه يستكشفن ميادين جديدة من (عدم) املساواة
املرتبطة بالنوع االجتامعي .ذلك أنه سيكون من قرص النظر عدم بناء قدرات الشباب عىل رؤية
العامل بعي ًدا عن عدسات السلطة األبوية والتي ميثلها معظم التيار العام يف تطوير املهارات
القيادية.
تقوم معظم املجتمعات واملؤسسات عىل النامذج الذكورية للسلطة والتي تعزز من مبادئ
مثل عدم املساواة والهيمنة وعدم تكافؤ الفرص والتحكم يف املوارد .وميكن من خالل العمل
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مع الشباب عىل قضايا مثل السلطة واملساواة تغيري النامذج املؤسسية والثقافية واالجتامعية
التي ال تزال تؤثر عىل حقوق النساء واملساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي .وميكن ،عن طريق
تطوير رشاكات بني الشباب والشابّات تقوم عىل مبادئ املساواة ،إرساء أساس يستند إليه الرجال
يف دعم حقوق النساء والعمل عىل تحقيق املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي يف املستقبل.
وميكن لهذا بدوره أن يغري املؤسسات والهياكل االجتامعية التي تعوق تحقيق املساواة.
من أين نبدأ؟
أول ،يتوجب علينا أن نعرتف بحاجتنا إىل العمل مع الرجال .ففي حني استمرت النسويات
ً
يف التصدي للسلطة ودراستها ،فإن تواريخنا الشخصية باعتبارنا قيادات /ناشطات تؤثر عىل
وجهات النظر التي نتبناها تجاه العديد من القضايا ،مبا يف ذلك دور الرجال .إن تضمني الرجال
يف اسرتاتيجياتنا للمساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي رمبا يدفعنا إلعادة تقييم بعض تجاربنا
الشخصية مع الرجال يف حيواتنا وتأثري ذلك عىل العمل معهم بروح تعاونية ،لكنه أمر رضوري
طاملا أننا نسعى ملواجهة السلطة ولإلصالح الهيكيل.
أما الخطوة التالية فهي أن نوسع من فهمنا الحايل لعالقات السلطة والديناميات التي تشكل
األدوار القامئة عىل أساس النوع االجتامعي ،وكذلك لكيفية تأثري السلطة عىل عدم املساواة فيام
يتعلق بالنوع االجتامعي .لقد خطت الخطابات النسوية خطوات عمالقة يف ’تفكيك‘ الهويات
النسائية والتمييز املرتتب عليها ،وذلك استنا ًدا إىل توصيفات اجتامعية مثل الطبقة والسن
والتوجه الجنيس والعرق واللغة والدين والثقافة وما إىل ذلك ،أما فيام يتعلق بفهمنا للذكورة،
فهذه املامرسة ذاتها ال تزال يف طور النشوء .إ َّن من الرضوري أيضً ا أن نُفكِّك الرجولية ،وننظر
يف ماهيتها وتنويعاتها وأثرها عىل النساء والرجال .ويتضمن ذلك األمر “دحض الزيف يف الفكرة
القائلة بوجود نوع واحد مهيمن من الرجولية” وإدراك حقيقة أن السلطة ليست شيئًا ثابتًا
أو متساويًا لكل الرجال .فهي تتأثر بنفس الوصفات االجتامعية التي تساهم يف تكوين هويات
النساء .وبنفس الطريقة تشكل السياقات االجتامعية هويات الرجال وتحدد درجة السلطة التي
يستخدمونها يف عالقاتهم مع النساء وكذلك فيام بينهم .وإىل أن نتمكن من النظر إىل الرجال
عىل أنهم أكرث من محض طغاة أوشخصيات أحادية البعد ،وأنهم كيانات هامشية يف النضاالت
وبدل من ذلك ننظر إىل عالقات
التي تسعى لتحقيق املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعيً ،
القوى بني النوعيني االجتامعيني وبداخل كل نوع ،فستبقى التدخالت التي تهدف إىل معالجة
املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي تدخالت قارصة.
من النظرية إىل التطبيق:
• إ َّن إرشاك الرجال يعني األخذ يف االعتبار بوقائع حياتهم وتقييم كيف ميكنهم أن يشرتكوا
يف مسئولية تحقيق املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي عىل مستوى املؤسسات والربامج،
وكذلك باعتبارهم متخصصني قضايا النوع االجتامعي ومستفيدين من الربامج .ويجري تنفيذ
االسرتاتيجيات التالية يف العديد من األماكن:
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• يتيح تدريب الرجال عىل مراعاة اعتبارات النوع االجتامعي بداية الستيعابهم ألنظمة النوع
االجتامعي وتفكيك الرجولية والحديث عن الجنس والتوجهات الجنسية واملسائل املتصلة بذلك.
وتعمل هذه العمليات ،التي تستهدف األفراد واملجموع ،عىل دفع الرجال للتفكري يف آرائهم
وتوجهاتهم الخاصة .إ َّن عملية التوعية من العمليات التي يجب تكييفها لتالئم االحتياجات
الخاصة بالسياق واملشاركني وكذلك ينبغي أن تربط ما بني الثقافة والدين وبني املساواة فيام
يتعلق بالنوع االجتامعي .ويف نهاية املطاف ،ينبغي للتدريب عىل مراعاة اعتبارات النوع
االجتامعي أن يعزز املعتقدات واملامرسات والقيم الثقافية التي تدعم املسئولية املشرتكة تجاه
تحقيق املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي ،وينبغي كذلك أن يركز عىل تغيري التوجهات
والسلوكيات ،وليس تلقني األفكار فحسب.
• تعبئة الرجال بوصفهم أدوات للتغيري :ويتضمن ذلك إدراك قوة الرجال يف التصدي لتفكري
غريهم من الرجال وملواقفهم وسلوكهم .ونظ ًرا أل َّن معظم شاغيل املناصب العليا يف السلطة ال
يزالون من الرجال ،فإ َّن مثة مكاسب ميكن تحصيلها عن طريق استخدام هذه السلطة يف التأثري
إإليجايب .وباملثل ،فقد يجد الرجال أن التواصل مع رجال أخرين والثقة فيهم هو األسهل بالنسبة
لهم .كام أ َّن تعبئة الرجال ألجل تحقيق املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي يضيف منظورات
وقيم مختلفة ألجندة املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي.
• تنمية رشاكات وتحالفات اسرتاتيجية مع الحركات االجتامعية األخرى :مام يسهل التفكري
يف قضايا النساء واملساواة عىل أساس النوع االجتامعي يف املجتمع املدين ويساعد يف تنمية
إلتزامات عامة ومشرتكة لتغيري العالقات غري املتساوية القامئة عىل أساس النوع االجتامعي.
كذلك من شأن الرشاكات والتحالفات أن تًتيح تنمية السياسات والتدخالت املراعية لقضايا النوع
االجتامعي التي تأخذ يف االعتبار احتياجات كل من الرجال والنساء من أجل جعل عملية التغيري
أم ًرا ممك ًنا.

• خلق مجاالت للحوار ميكن فيها للرجال والنساء الذين خاضوا عملية تفكيك األدوار املتعلقة
بالنوع االجتامعي أن يجتمعوا ويتناقشوا بشأن املساواة عىل أساس النوع االجتامعي والتغيري
االجتامعي ،وهذه طريقة أخرى من طرق العمل مع الرجال .فالحوار الب ّناء سوف يسهل الوصول
إىل فهم مشرتك للمساواة وهو أمر يف غاية األهمية بالنسبة للجيل األحدث س ًنا من القيادات
الناشئة.
تجنب العرثات:
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إ َّن تحديد رؤية وأهداف واضحة هو أمر يف غاية األهمية بالنسبة للحركة (الحركات) النسائية
عند وضع اسرتاتيجيات بشأن إرشاك الرجال .إذ يجب ألّ نغفل عن النقطة التي وصلنا إليها
أوعن كيفية وصولنا إليها أوعن أهدافنا .ويف نفس الوقت ،فنحن بحاجة إىل أن نكون واضحني
متا ًما بشأن ما نريد تحقيقه عن طريق إرشاك الرجال يف عملنا عىل تحقيق املساواة فيام يتعلق
بالنوع االجتامعي .فإرشاك الرجال ال يعني نبذ االسرتاتيجيات األساسية لتمكني املرأة ،بل يعني

عوضً ا عن ذلك التفكري يف اسرتاتيجيات إضافية من أجل تحقيق مساواة حقيقية فيام يتعلق
بالنوع االجتامعي .إن وضوح الهدف والرؤية هو أمر أسايس لضامن أن الفرص التي ستتاح
إلرشاك الرجال لن ترض بالنساء واحتياجاتهن .وبهذه الطريقة ،ميكننا أن نتجنب األجندات
ذات الهيمنة الذكورية والتوجه الذكوري .وال تزال املساحات املقترصة عىل النساء لبناء الوعي
والتنظيم رضورية وينبغي حاميتها .إ َّن العمل مع الرجال ال يعني أن كل املساحات النسوية قد
أصبحت بيئات مختلطة.
كذلك يعد ضامن التوزيع العادل للموارد أحد االهتاممات األخرى ،وذلك نظ ًرا لندرة املوارد
املتوفرة للعمل عىل املساواة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي .وتتلخص املشكلة يف أ َّن الربامج التي
يديرها الرجال أوالتي تكون موجهة إليهم ميكنها أن تستقطع من املوارد املتوفرة للمبادرات
النسائية وسيؤدي ذلك إىل املزيد من التهميش للنساء .فمع أ َّن األثر الطويل املدى من العمل
سويًا مع الرجال لتفكيك قواعد السلطة والسالسل الهرمية التي تعمل عىل إدامة عدم املساواة
فيام يتعلق بالنوع االجتامعي قد يكون أث ًرا إيجاب ًيا ،فضامن أ َّن املوارد لتوفري الخدمات وللمنارصة
ت ُوجه بصورة اسرتاتيجية ملن هن يف حاجة ماسة إليها هو أمر أسايس إذا كنا نريد للعمل مع
الرجال أن يؤدي إىل متكني املرأة وتحقيق قدر أكرب من املساواة.
ويجب أن يكون تجنب استمرار عدم املساواة عىل أساس النوع االجتامعي أم ًرا محوريًا يف أي
عمل مع الرجال .ومام يشغل البال ما إذا كان الرجال سيستمرون يف تعزيز املساواة يف مواقف
ال تتضمن املكسب لجميع األطراف ،أوبعبارة أخرى ،حني يتوجب عليهم شخص ًيا أوجامع ًيا أن
يتخلوا عن السلطة أوأسباب الراحة الشخصية .لطاملا كان تعزيز النسوية واملساواة فيام يتعلق
بالنوع االجتامعي يحمل معه مخاطرة ردة الفعل السلبية ضد النساء ،وتصبح هذه املخاطرة
يف قمة الواقعية يف حال مشاركة املجاالت واألجندات مع الرجال (مثلام حدث يف نضاالت
الحركات القومية أوالتحررية ،عىل سبيل املثال) .لذلك ،فعند وضع االسرتاتيجيات ،يجب أن
نحافظ عىل يقظتنا إزاء التحديات املحتملة وأن نضع التدابري الالزمة لتحديد املشاكل التي قد
تنشأ والتصدي لها.
خربات إرشاك الرجال واملشاكل املصاحبة لها:
إن إرشاك الرجال رغم أهميته ،فإنه يجب أن يتم بشكل حذر يضمن عدم هيمنة األعضاء
من الرجال عىل املجموعة .فرغم النوايا الصادقة ،تظل طبيعة عالقات النوع االجتامعي السائدة
يف املجتمع هي التي عادة ما تسود يف الحركات االجتامعية الداعية للتغيري ،و أيضً ا داخل
املجموعات الصغرية .إن الحوار املستمر و تنبيه األعضاء من الرجال إيل طبيعة سلوكهم املهيمن
أحيانا وتنبيه العضوات من النساء كذلك بعدم التعامل معهن بشكل مختلف يظل تحديًا رئيس ًيا
يواجه معظم تجارب إدماج الرجال يف العمل النسوي.
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جنوبية حرة:
كان عندنــا أعضــاء رجــال يف البدايــة و بعديــن بعــد شــوية ظهــرت نزعــات هيمنــة وســيطرة
كتــر و كل واحــد فيهــم كان عايــز يبقــي مديــر ونائــب والبنــات كلهــا تشــتغل تحتيــه،
وعلشــان كــده ملــا جينــا نرســم الهيــكل كانــت يف عضــوات مــن املؤسســات رفضــوا متا ًمــا
نجيــب رجالــة تــاين ...والحقيقــة إننــا قررنــا لــو حيدخــل يف املجموعــة أعضــاء رجالــة الزم
يفهمــوا إنهــم حيشــتغلوا تحتنــا و ييبقــوا صــف تــاين وتالــت ورابــع كــان لحــد مــا يثبتــوا
إنهــم فاهمــن اإلمتيــازات الــي بيتمتعــوا بيهــا”

توصيات:

إ َّن تحقيق املساواة عىل أساس النوع االجتامعي بإرشاك الرجال ينطوي عىل اإلقرار باختالف
الخربات وتغري األدوار بالنسبة للرجال والنساء يف مجتمعاتنا الحالية .وهناك هدفان من إرشاك
الرجال يف العمل عىل تحقيق املساواة عىل أساس النوع االجتامعي :تعزيز فاعلية النساء
وسلطتهن ،وتسهيل فاعلية الرجال يف التصدي لحاالت إنعدام املساواة .إن التحدي الذي نواجهه
وخصوصا
هو تجاوز اإلدراكات الخاطئة والقوالب النمطية املستندة إىل النوع االجتامعي،
ً
اإلنتقادات املوجهة إىل سلوك الرجال .ويجب أن نصل إىل اسرتاتيجية أشمل وأكرث إبدا ًعا ملواجهة
وتغيري إختالالت القوى والهياكل املهيمنة ،سواء كانت ذكورية أوأنثوية ،وذلك لتحقيق املساواة
عىل أساس النوع االجتامعي للجميع.

ومن الطرق املحددة والفورية للبدء يف إرشاك الرجال يف أي
مجموعة نسوية شابة ما ما ييل:

	•التخطيط اإلسرتاتيجي بشأن إرشاك الرجال :يف عملنا الراهن ،ميكننا أن نعيد تقييم الرؤى
واإلسرتاتيجيات الخاصة باملساواة عىل أساس النوع اإلجتامعي .كيف ميكننا أن نعمل مع الرجال
عىل تحسني فعالية اإلسرتاتيجيات القامئة؟ كيف ميكننا أن نبني بأكرب قدر من الكفاءة تحالفات
مع الرجال عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؟ كيف ينبغي لنا أن منيز أنفسنا من
حيث سياسات التنمية والقيادة؟
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	•إنشاء مجاالت للحوار ودعمها :بعقد إجتامعات حوارية بني املجموعات من الرجال
والنساء الاليئ خضن عمليات مراعاة إعتبارات النوع اإلجتامعي ،ميكن للحوارات البناءة أن
تدفع بأجندتنا إىل األمام.

	•تقييم الكيفية التي قد نعمل بها مع الرجال واقعياً سواء عىل أساس العمل اليومي أوعند
اللحظات اإلسرتاتيجية وذلك للنهوض بأجندة املساواة عىل أساس النوع اإلجتامعي :رمبا يتضمن
جزء من هذا األمر تكوين رشاكات مع املجموعات التي تعمل مع الرجال أو دعم الالعبات
املحتمالت ممن يرغنب يف إطالق مبادرات تستهدف الرجال وذلك بهدف تجربة الفكرة و
إختبارها أوالً.
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حشد املوارد من أجل القضايا النسوية

1

التمويل:

يف مرص كام يف دول أخرى ،نالحظ أن النساء يتحدن م ًعا من أجل مواجهة بعض القضايا
الطارئة والتحديات التي تواجه النساء .ويف معرض ذلك تواجهنا جميعا قضية متويل أنشطتنا
ومأزق االستمرارية يف ظل وجود نقص يف املوارد .فليك تتكمن املجموعات أواملبادرات النسوية
من االستمرار البد أن يكون لديها اسرتاتيجية واضحة لحشد املوارد بهدف متويل أنشطتها وإال
فإنها ستكون مهددة دامئًا بعدم االستمرارية وعدم القدرة عىل متابعة برامجها.
إن سؤال التمويل أحد أهم األسئلة الجوهرية التي تواجه املدافعات عن حقوق النساء،
فالحصول عىل املوارد الكافية لدعم األنشطة يعد أحد أهم األسباب التي تجعل استمرار
املجموعة ممكنة .كام أن مسألة اختيار مصادر بعينها للتمويل دون األخرى قد يكون أحد أهم
اإلشكاليات التي تواجه املجموعة وتهدد هويتها .وعىل ذلك ،فإن النقاش حول التمويل بشكل
شفاف ودوري يضمن متاسك املجموعة واستمراريتها يف نفس الوقت.
يف هذا الجزء ،نتناول باستفاضة مسألة حشد املوارد سواء املادية أم البرشية ،وكيفية تحقيق
االستفادة القصوى من املوارد التي منتلكها بالفعل .إن أحد أهم األخطاء الشائعة التي تقع
بها املجموعات الصغرية العاملة من أجل التغيري هو إساءة تقدير وحساب املوارد املتاحة لها
بالفعل .فاملوارد هنا ال تعني فقط األموال ،وإمنا أيضً ا األشخاص والعالقات والبنى واملؤسسات
املوجودة والقامئة بالفعل والتي ميكن أن تقدم الكثري من املساعدات للمجموعات الناشئة
والصغرية.
ونتناول أيضً ا يف هذا الجزء اآلليات املختلفة التي ميكن من خاللها حشد مواردنا وكذلك
االستمرار يف حالة حدوث نقص حاد فيها لفرتات قد تطول أوتقرص.

ً
أول :التحضري للتمويل:

إن التحضري املبكر للتمويل هو رس النجاح غالبًا يف الحصول الناجح عىل موارد :حرضي نفسك
ومجموعتك لعملية متويل ناجحة من خالل تطوير خطط أومقرتحات متويل تتضمن رسائل
 1تم تجميع املادة العلمية لهذا الجزء من مصدر رئييس وهو ورقة الصندوق العاملي للنساء تحت عنوان “ حشد املوارد
من أجل التغيري :مرشد عميل ملنظامت حقوق النساء” و هي مصدر متاح عىل الشبكة العاملية لألنرتنت عىل الرابط األيت:
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محددة تتناول كافة األهداف والخطط واألنشطة الخاصة باملجموعة .إن مرشوع أومقرتح
التمويل الناجح البد أن ينطوي عىل أهداف واضحة ومحددة وميكن ترجمتها بشكل مبارش إىل
أنشطة بخطة زمنية محددة .يجب توخي الوضوح والدقة والشفافية لدى الحديث عن األنشطة
التي تريدين مشاركتها مع املتربعني املستقبليني/املت َوق ِعني.

بينام تحرضي خططك ،ميكنك الرد عىل األسئلة التالية وتشكيل قواعد وأسس للتمويل عن
طريق اإلنتباه للنقاط التالية:
االلتزام بالقضية :التزمي بقضيتك

عند مخاطبة أي ممولني محتملني أومتربعني ،يجب عىل املجموعة أن تكون مهيئة إلظهار
مدى التزامها بقضايا النساء .ومن أجل ذلك ،يجب أن تكون املجموعة مهيئة لإلجابة عىل
األسئلة اآلتية:
• ما الذي يحث مبادرتك عىل العمل لحقوق النساء؟
• ما الذي يجعلك متحمسة لخلق التغيري يف مجتمعك؟
التمويل الناجح يتطلب منك إقناع املتربعني أن لديك قضية قوية تستحق بالفعل الدعم.
يجب أن تكون لدييك املعرفة الكافية والقدرة عىل إظهار أسباب قيامك بشكل واضح بهذا
العمل الحاسم والشاق .الشغف واإلميان الحقيقي بقضايا النساء أمر ال ميكن إدعاءه أوتبنيه يف
حالة عدم وجوده بشكل حقيقي!
شاريك املتربعني بقضيتك
إن التمويل الناجح يأخذ أبعا ًدا أكرث من مجرد الحصول عىل املال الالزم .فيمكن استغالل
عملية البحث عن املوارد نفسها من أجل أن تثقفي مجموعات مختلفة من األشخاص و تعلني
عن قضيتك وتعملني عىل دمجهم يف هذه املهمة .فأنشطة البحث عن التمويل ممكن أن تقدم
فرصة جيدة للدعاية عن نفسك وعن مجموعتك ،وكذلك ألنشطة الدعم و املنارصة أيضً ا.
قدرتك عىل مشاركة املتربعني أواملمولني املحتملني يف املعلومات الخاصة مبواضيع تعملني عليها
بشكل خاص أوحول أوضاع النساء يف بيئتك املحلية وأهم القضايا التي تعمل مجموعتك عىل
مواجهتها ،هو أيضً ا تثقيف لهم.
اسأيل!
إذا أردت من فرد أومؤسسة أن تتربع لك باملال ،فيجب عليك أن تطلبيه حيث قلام يُعطي
املتربعون بدون أن تطلبي منهم الدعم أولً … اطلبي التربعات من الجميع حتى لو واجهتي
بالرفض املرة تلو األخرى ،فليس لديك ما تخرسينه!
قليل من املال أومنحك جز ًءا من وقته و
إذا منحك أي شخص أوأي جهة حتى ولو مبلغًا ً
جهده ،تذكري أن تثني عىل عطائهم يف أول فرصة تسنح لك ،وإعالمهم بتأثري عطائهم و كيف
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ساعدك عىل بلوغ أهداف .ميكن إرسال صورة أورسالة بالربيد اإللكرتوين لتشكري فيها من
منحوك املال ،ولتعلميهم بتأثري عطايهم عىل املجموعة و كيف ساعدتهم عىل بلوغ أهدافهم.

ثان ًيا :اعريف بيئتك:

إن البحث يف وفهم األمورالقانونية وقوانني وبنية الرضيبة ومعامل مجتمعك سيساعدك يف
تحديد أنواع النشاطات التمويلية التي تؤدي إىل نتائج إيجابية يف بيئتك املحلية .وبالتايل ال ميكن
التقدم بطلب متويل بدون عمل دراسة صغرية عن بيئتك املحلية وأهم القوانني السارية فيها
وبالتايل فمن املهم للغاية اإلنتباه لآليت:
1.1اعريف قوانني بلدك :قد تحدد قوانني جمهورية مرص العربية أنواع ومصادر بعيينها من
التمويل لجمعيتك .كوين ملمة بأي تصاريح مطلوبة لنشاطات أوحول أي إجراء قانوين
يجب عليك إتباعه.
2.2متى استطعت تقييم بيئتك التمويلية ،فسوف تكونني أكرث استعدا ًدا لتحديد ماهية
الطرق األكرث فاعلية لحشد املوارد واستجالب التمويل املناسب.

ثالثًا :عيني املوارد املالية الخاصة مبجتمعك:

املوارد املالية متواجدة يف كل مجتمع ،بغض النظر عام إذا كانت صغرية أوقليلة .يوجد يف
أول
كل مجتمع مصادر قوة معينة متكنه من بناء املستقبل .بينام تُحرضين الستجرارالتمويلً ،
جهزي قامئة باملوارد املالية وغري املالية ألعضاء املجتمع واملؤسسات املحلية .املوارد غري املالية
ميكن أن تشمل منح(مثل معدات مكتبية ،طعام لحدث معني ،وطاقم متطوعات ،أوتوفري مكان
لنشاط ما) .بشكل خاص ،حددي مواهب املجموعات األخرى التي تعترب مهمشة وغري مدعومة،
وقومي بشملها يف عملك و دعوتها للمشاركة .إن الكثري من األفراد واملجموعات لديهم طاقة
كبرية للمساعدة و لكنهم قد ال يدركون كيف يساعدون .إن حساب مساهمة الجميع عىل
اختالف إمكانيتهم و ما ميكنهم املساهمة به مينح فرصة لجميع أعضاء املجتمع يف املساهمة يف
عمل املجموعة.
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راب ًعا :طوري خطة أومقرتح التمويل:

• خطة التمويل تشمل باألساس إرشا ًدا وتوجي ًها بهدف زيادة املال ،لذلك من املفضل أن
تحتوي عىل اآليت:الهدف الشامل واملبلغ املنشود.
• مصادر محتملة للموارد املالية وهدف كل مصدر(عضوية ،مدخوالت ،تقديم فعاليات،
مؤسسات ،نقابات /مجالس بلدية ،جهات حكومية ،صناديق رعاية الشباب و غريها).
• فعاليات متويل محددة :تسليم طلب ،إرسال رسالة لطلب الدعم ،اإلتصال هاتف ًيا،
زيارة شخصية.
• الوقت املخصص إلمتام كل فعالية ،إضافة للموعد النهايئ إلمتام مرشوع التمويل
الشامل ،عىل أن يتضمن خطة زمنية أكرث تفصيال مبواعيد إنتهاء كافة األنشطة والفعاليات.

خامسا :تنظيم املتطوعات:
ً

يجب عىل عضوات املبادرة أواملجموعة والطاقم اإلداري املشارك يف إنجاز مخططات
أومقرتحات التمويل ،التعاون م ًعا يف محاولة جذب مصادر التمويل .فعملية التقدم بطلبات
التمويل ملؤسسات مانحة عادة ما تكون عملية شاقة وطويلة وبالتايل يجب أن يتعاون الجميع
يف تلك العملية .باإلضافة لذلك ،يجب أن تكون عملية التقدم للحصول عىل موارد عملية شفافة
ألقىص درجة بحيث ال يستأثر أحد أفراد الفريق أواملجموعة مبهمة اإلتصال باملمولني املحتملني.
إن املوارد املادية شأنها شأن كافة األنشطة املالية األخرى للمجموعة يجب أن تكون شفافة
وواضحة للجميع بقدر اإلمكان.
إن عملية زيادة األموال تحتاج إىل الوقت واإلبداع وأيضً ا املواظبة عىل الجهد والتعاون
املستمر ،لذلك يجب أال تكون هذه املهمة محصورة عىل شخص واحد .تأكدي من أن جميع
أفراد املبادرة جاهزات ومتحمسات مثلك ملرشوع التمويل.
وخصوصا البرشية منها ،عن
ميكنك توسيع طاقم التمويل وزيادة املوارد الخاصة باملجموعة،
ً
طريق طلب الدعم من متطوعات من مجتمعك .ليس بالرضورة أن تأيت املتطوعات املرشحات
إليك من تلقاء أنفسهن .بل يجب عليك البحث عن أفراد وتدربيبهم جي ًدا لدعم قضيتك
واملساهمة بوقتهم و جهدهم .إن حشد املتطوعني ألنجاز األنشطة الخاصة باملجموعة من أهم
الوسائل التي ميكن من خاللها توفري املوارد والوقت والجهد.
بانتهاء تلك املرحلة ،من املفرتض أن تكوين قد أمتمت خطوات تحضريية أساسية يف طلبك
للتمويل .اآلن يأيت السؤال الهام ،أين املال و كيف ميكن الحصول عليه ؟ الفصل التايل يشمل
أفكا ًرا حول مصادر التمويل وطرقًا لطلب الدعم.
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اسرتاتيجيات التمويل:

أوال :أساسيات التمويل:

هنالك إمكانيات ال تحىص من فعاليات ووسائل ومصادرالتمويل .اختيارك لهذه الفعاليات
يعتمد عىل احتياجاتك املالية ،وكذلك عىل املوارد املتاحة لديك بالفعل (عدد األشخاص العاملني
عىل املوضوع ،مهاراتهم ،تضييقات الوقت ،ميزانيتك األولية للتمويل) ،وأيضً ا تجربتك يف
التمويل .فعىل سبيل املثال :أي مبادرة أومجموعة يف بداياتها األوىل وهي تحاول رمبا زيادة
متويلها أللف جنيه مرصي مثال ،لن تنتهج نفس االسرتاتيجيات التي ستنتهجها جمعية أومؤسسة
مثل .كام
مشهرة بالفعل وأقدم ولها برامج أكرب وتسعى إىل زيادة مواردها لتصل ملئة ألف جنيه ً
ذكرنا سابقًا ،بيئتك الخاصة (الرضيبة والبناء القانوين ،ثقافة املجتمع ،السياسة) تؤثر طب ًعا عىل
اختيارك لفعاليات التمويل.
أيًا كانت فعاليات أو اسرتاتيجيات التمويل التي قررت اتباعها ،تذكري بأن زيادة املال
يتضمن بناء عالقات مع اآلخرين ،وهذا يتطلب الوقت واملثابرة .شاريك باقي عضوات املبادرة،
واملتطوعات والصديقات لتوسيع شبكة املساهامت الخاصة باملجموعة وتذكري أن العالقات
الجيدة هي املوارد الحقيقية للمجموعة!
إذا ُر ِفض طلبك من جهة مانحة ما أومبرتع متوقع ،حاويل معرفة السبب .املتربعون األفراد
واملؤسسات املانحة يتقدم إليهم يوم ًيا آالف املتقدمون واملتقدمات بطلبات متويل ،وهم يسألون
دامئًا ،ومن العديد من الجهات وبالتايل ال يستطيعون تلبية كل الطلبات .بكلامت أخرى ،الرفض
األويل يجب أن ال يوقف مساعيك/جهودك للحصول عىل متويل.
تقدم القامئة التالية من األنشطة واألسئلة عدد من االقرتاحات واإلمكانيات املختلفة ملصادر
التمويل ،لكن تلك القامئة ليست شاملة .كلام كانت مناذج املتربعني لديك مختلفة ومتعددة،
كلام قل شعورك بالخضوع أواالعتامد الكامل عىل مصدر واحد .اختاري مصادرك بحكمة عن
طريق اختيار أفضل النشاطات املالمئة ملجموعتك وأيضً ا ملجتمعك أوبيئتك املحلية .اسعي
لتمويل قضيتك بتصميم وشغف ،وحينها ستبدأين بالحصول عىل املزيد من األموال .تعلمي
من املجموعات النظرية التي نجحت يف الحصول عىل متويل بشكل ناجح ،وال تخايف من تجربة
أفكارك .تذكري دامئًا :يجب تنويع مصادر التمويل بحيث ال نعتمد عىل مصدر واحد ويجب أن
ال يتوقف نشاط املجموعة بسبب نقص املوارد.
بإمكانك طلب املال من:
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•

نفسك

•

األصدقاء

•

أعضاء وقادة املجتمع املحيل التي تعمل به املجموعة

•

أفراد العائلة

•

رجال أعامل

•

أشخاص قمتم بخدمتهم قبل ذلك

•

متربعني قاموا سابقًا بالتربع للمجموعة أوملجموعات أوأنشطة شبيهة

(مثل ،أشخاص من دولتك يسكنون اآلن يف الواليات
• السكان املغرتبني أواملهاجرين ً
املتحدة األمريكية أوأوروبا ولكنهم عىل صلة مع مجتمعهم)
•

زائرين قدموا لدولتك ليتعرفوا عىل موقع مرشوعك

•

أعضاء األحزاب السياسية ومراكز الخدمة االجتامعية املوجودين يف بيئتك املحلية

بعض النصائح لتجنيد املوارد من األفراد:
•

اكتبي قامئة باسامء أصدقائك ،أعضاء العائلة واملعارف املهتمني مبرشوعك

•

اطلبي مبلغًا محد ًدا من كل متربع مستقبيل

• قرري إذا كان من املفضل تحديد لقاء ،اجراء اتصال هاتفي ،أوالكتابة لكل شخص،
صفي املرشوع وشددي عىل أهمية النشاط ومساهامتهم
•

اطلبي دعمهم بلطف وأدب

•

تذكري أن العطايا من كل األحجام مهام كانت صغرية مهمة

•

اشكريهم لدعمهم بشكل دائم وأبلغيهم بتأثريما قدموه لك

•

تابعي مع هؤالء الذين مل يجيبوا عىل طلبك

قبل اللجوء ألشخاص من خارج املجموعة ،يجب عىل كل عضوة من العضوات أن تسأل
نفسها هذا السؤال األويل:
 1هل قمت شخص ًيا بالتربع بجزء من دخلك للمجموعة؟

عندما تكونني جاهزة لطلب املال من اآلخرين ،ابدأي بأكرث شخصية تعرفينها :ابدأي بنفسك!
أنت تساهمني بوقتك وخربتك من أجل قضيتك ،ولكن من املهم أن تعطي املال بنفسك قبل
أن تطلبي من اآلخرين .بهذه الطريقة ميكنك أن تطلبي املال بثقة ومصداقية أكرب .عندما
نصبح بأنفسنا مانحني ،نفهم كم من الصعب اختيار ما سندعم ،ونتعلم قوة هباتنا عندما
تستخدم لتحسني قضايانا التي نؤمن بها .ال يهم مقدار املال الذي تتربعني به ،املهم هو
اإلحساس بأهمية العطاء الشخيص من أجل املجموعة .عندما يساهم كل فرد من املجموعة
ولو بجزء ضئيل من دخله ،فإن الشعور بامتالك املجموعة يسود لدي الجميع ومينحهم قدرة
أكرب عىل العطاء.
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 2اجمعي رسوم عضوية:
إن دعم جميع العضوات للرؤية والنشاطات الخاصة باملجموعة بطريقة ما هو أمر هام
للغاية .إن رسوم العضوية هي جزء واحد من نشاطات التمويل ،فهم ميثلون مصد ًرا آم ًنا
ومتجد ًدا لدخل املجموعة وضامنة أساسية لتسيري األنشطة بشكل يومي.
عادة ما يشعر املتربعون بحامس أكرب لالستمرار يف العطاء عندما يعون تأثريعطائهم ،وبالتايل
فإن مساهامات عضوات املجموعة ستكون هامة للغاية إذا ساهمن برسوم عضوية .وبطبيعة
الحال ،سيزداد استعداد العضوات عىل التربع ودفع رسم العضوية بشكل دوري إذا ك َّن عىل
وعي بفوائد العضوية التي ستزودها لهن الجمعية أوإذا ك َّن يؤم َّن بأن املجموعة تُدار بشكل
جيد .إن اإلحساس بامتالك املجموعة وازدياد احتامالت نجاحها يزداد مع شعور العضوات بأنهن
ميثلن كيانًا واح ًدا.
 3جمعي املال من األفراد:
أولً ..ويف البداية ،أعدي قامئة بعدد من الشخصيات التي ميكن أن تطلبي منها من ًحا أوتربعات
نقدية .قبل أن تطلبي نقو ًدا من املتربعني األفراد ،حاويل تفهم اهتامماتهم وقدرتهم عىل العطاء.
اهتمي أكرث باألفراد األكرث اهتام ُما بعملك أوبالقضية التي تؤمنني بها .خصيص وقتًا كاف ًيا من
أجل لقاء هؤالء األشخاص وتعلمي عن اهتامماتهم .إعريض عليهم قضيتك بأسلوب جذاب
واقنعيهم بتأثري تربعاتهم أومنحهم عىل األنشطة التي تنوين القيام بها .كوين مثابرة وتابعي
مع الجميع ،حتى مع هؤالء الذين قد يبدون معارضني لالستجابة لطلبك منذ البداية .شاريك
املتربعني عن طريق تثقيفهم عن قضيتك وإعالمهم بالتقدم يف عملك.
حسب بيئتك ومواردك وطبيعة عالقاتك بأولئك األفراد :قومي مبا ييل :إتصال هاتفي ،إرسال
بريد الكرتوين ،إرسال تقرير مدون ،عرض صور للمرشوع ،تنظيم زيارة ملوقع املرشوع ،رتبي
مقابلة بني املتربعني واألشخاص الذين لهم عالقة باملرشوع أودعوتهم لحفلة عشاء أواستقبال
اجتامعي ومقابلة متربعني أومانحني آخرين.
تذكري دامئا بأنه يجب معاملة املتربعني واملمولني باحرتام ورشف وذلك عن طريق استخدام
تربعاتهم بشكل مناسب واالعرتاف مبساهمتهم .فعىل سبيل املثال :ميكنك اإلعالن عن املتربعني
الجدد مبوقعك اإللكرتوين ،أويف تقارير يف مجالت أوأدبيات نسوية أومدونات يتم إنتاجها
بواسطة املجموعة.
 4تنظيم املناسبات:
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ميكن زيادة األموال عن طريق تنظيم املناسبات برشط أن تكون مبنية لتوثيق العالقة الناجحة
بني املتربعني أواألفراد يف مجتمعك مع مجموعتك .قد ال يكون من املمكن أن يؤدي كل نشاط
إىل دعم مادي مبارش ويف كل مناسبة أونشاط ينظم ،لكن تنظيم املناسبات والفعاليات ميكنه
أن يقوي جمعيتك مبا ييل:

• الوصول املحتمل ملتربعني جدد.
• زيادة يف معرفة مجتمعك باملجموعة أواملبادرة ونشاطاتها.
• توثيق وتعميق العالقات مع املتربعني الحاليني.
فرصاعظيمة لتقديم مجموعتك
• ميكن للمناسبات أن تأخذ أشكالً مختلفة وأن تشكل ً
وبرامجها ،ولإلعالن عن قضيتك وتنظيم مجتمعك.
• مناسبات التمويل قد تكون مرتبطة باحتياجات محلية مستقاة من رسالة ورؤية املجموعة
أومبنية حول احتياجات محلية أومبنية حول مبادارات إبداعية ،لكن عليها إنشاء موضو ًعا
أونشاطًا يؤثربشكل خاص بالجمهور املستهدف.
أمثلة للمناسبات:
• عشاء جامعي /حفلة شاي
• احتفال /مهرجان يجسد نشاطات ثقافية وتقليدية
• عرض رقص /حفلة رقص
• عرض مرسحي
• عرض موسيقي
• مسابقة ركض أوسري تحت عنوان أوقضية ،ماراثون أوأي نشاط ريايض آخر
• احتفاالت خطابية ألشخاص مشهورين أوقادة مجتمع
• التجمع يف بيت شخص ما ،للنقاش يف نشاطات مجموعتك والتحديات التي تواجهها النساء
يف مجتمعك
 5نشاطات مدرة للمدخول:
هل هنالك سلع وخدمات ميكنك بيعها للحصول عىل مدخول لجمعيتك أومبادرتك
أومرشوعك؟ بيع السلع والخدمات هو عبارة عن طريقة مبدعة لحشد مواردك .ميكنك أيضً ا
بيع السلع كجزء من مناسبة ما ،مثال عىل ذلك ،بيع مخبوزات أوأي طعام بيتي .يف مناسبة
اجتامعية تقوم بها املجموعة .ميكن لجمعيتك أومبادرتك أيضً ا جمع رسوم لعرض تدريبي
أوخدمات استشارية أودعم نفيس أوفني أوقانوين.
 6بلوغ رشكات األعامل:
يف بعض الدول ،نجد من ًوا يف دعم املبادرات االجتامعية من قبل رشكات األعامل واملؤسسات
الخاصة .عن طريق تنفيذ أبحاث يف مجتمعك ،ميكنك إيجاد رشكات أعامل محلية ومؤسسات
عاملية تقوم بإعطاء من ًحا مالية أومؤسسات عاملية ميكنها إعطاء منح مالية أومنح بشكل
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آخر(ليست نقدية إمنا مواد لها قيمة) لجمعيات غري هادفة للربح.
قبل التقدم إلحدي الرشكات لتمويل أنشطتك ،من الرضوري إجراء بحوث ومعرفة معلومات
حول الرشكات التي تنوي التعامل معها .ميكنك االحتفاظ مبلف يشمل معلومات تصال ،أسامء
املديرين ،وأي معلومات جامهريية مالمئة أخرى.
 7التمويل عن طريق طلبات منح:
تعد املؤسسات الخاصة ،واملنظامت الثنائية واملتعددة األطراف ،والحكومات األجنبية
واملحلية املصادر الرئيسية لتمويل األنشطة الحقوقية يف العامل .معظم هذه املؤسسات تطلب
تعبئة استامرة طلب مفصلة للمنحة املطلوبة .الخطوة األوىل التي يجب أن تقومني بها ،قبل
اإلتصال مع هذه املؤسسات ،هي إجراء دراسة كاملة لإلجراءت الخاصة بطلب منحة واملعايري
الخاصة بهذه املؤسسة أوتلك .فالفهم الجيد ملراحل وعملية مراجعة الطلبات الخاصة بهذه
املؤسسات ،سوف تساعدك يف تحديد الهدف من مساعيك للتمويل.
إليك بعض النصائح العملية لتحضري طلب املنحة:
 1الخطوة األوىل لكتابة الطلب:
استفهمي عن املمول :هل تعلمني أن أغلب املمولني يطلب منهم القانون الداخيل واإلدارات
منح املال للمواضيع أوالقضايا املقررة من قبل املؤسسني؟ نظ ًرا لرضورة التزامهم مبعايري
وموضوعات محددة ،يرفض املمولون برسعة الطلبات التي ال تتالئم مع املعايري املقررة.
هنالك أنواع من األسئلة التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند البحث عن ممولني للمستقبل
وهي:
• ما هي أولويات وبرنامج املمول؟
• هل تتناسب وتتالئم اهتاممات املمول مع نشاطات وأهداف املجموعة؟
• هل قدم املمول يف السابق من ًحا ملشاريع مشابهة ملشاريعك؟
• باسم من يجب تقديم استامرة الطلب؟

• ما هي املواعيد النهائية لتقديم الطلب؟
مصادر ممكنة للتمويل:
• مؤسسات مجتمعية/جامهريية
• جمعيات صديقة محلية /قومية
• جمعيات خدمة محلية
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• جمعيات حكومية

• وكاالت حكومية
• سفارات محلية
• صناديق مساعدات شخصية
• صناديق نسائية
• مؤسسات خاصة
• األمم املتحدة ووكاالت منتسبة
 2الخطوة الثانية لكتابة الطلب:
حرضي نفسك لعرض املرشوع أواملقرتح الخاص باملجموعة :إن التقدم لطلب منحة يتعدى
فقط كتابة الطلب .يجب أن تكون مبادراتك ،مبا فيها جهازها اإلداري وجهازها املايل ،بأفضل
حال حتى تتمكني من التعبري بشكل واضح عام تقومني به ،كيف تقومني به ،وملاذا يعد ما
مهم بشكل كايف ليك تقوم جهة ما بتمويله.
تقومني به ً

ليك تتمكني من القيام بعرض قضيتك بشكل قوي ،و ليك ترفعي من احتامالت حصولك عىل
دعم مايل وتقني ،عليك أخذ األسئلة التالية بعني االعتبار:
• هل رسالتك وأهدافك ،وخططك واضحة؟
• كيف تفيد رسالتك ورؤيتك املجموعات التي تخدمينها يف مجتمعك؟
• ما هي تركيبة املجموعة إداريًا ،وما هو دور ومهمة كل شخص ومسؤولياته؟

• هل لديك مجموعة من األشخاص يقدمن لك النصائح(مثل مجلس استشاري حتي و لو
بشكل غري رسمي) ،الدعم والتفكري االسرتاتيجي؟
• هل لدى هؤالء األشخاص املهارات واإلتصاالت التي تحتاجينها ليك تحققي أهدافك
وأنشطتك؟
• ما هي املهارات املناسبة لطاقم املجموعة األسايس وللمتطوعات الرئيسيات؟
• هل شملت يف مجموعتك أشخاص من ضمن الذين تأثروا بشكل شخيص من العمل الذي
تقومني به؟
• هل ملجموعتك أومبادرتك برنامج وأسس مالية متينة وإجراءات تقريرية؟
• ما هي االنجازات األخرية ملجموعتك؟ هل ميكنك وضع تلك اإلنجازات يف جدول زمني
واضح؟
• هل جمعيتك مرتبطة بجمعيات محلية أوعاملية لها نفس األهداف؟
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 3الخطوة الثالثة لكتابة الطلب:
ابني قضية متينة ملرشوعك :املرشوع القوي هو املرشوع الذي له عالقة قوية برسالة الجمعية.
الربنامج أواملرشوع الذي تبحثني له عن متويل ،يجب أن يكون جز ًءا من اسرتتيجيتك اإلجاملية
لتجسيد ومعالجة مواضيع مجتمعك .هذا سيؤكد أن مرشوعك ورسالتك متينان ومرتبطان
ارتباطًا وثيقًا ببعضهم البعض .عندما يقيم املمولون مرشو ًعا ما ،فهم عادة ما يصبون اهتاممهم
عىل كيفية إفادة املرشوع للمجتمع .ومبا إن املبادرة ال زالت تبحث عن سبل مواجهة وتلبية
احتياجات املجتمع بشكل خاص ،فإنها ال تزال يف وضع فريد تستطيع فيه أن تقرر ما هي
االسرتاتيجيات األكرث تأث ًريا .يجب أن تحاويل يف استامرة الطلب أومقرتح التمويل الذي تتقدمني
به الربط بني املعرفة التي متلكها مجموعتك ومدي إدراكها للتحديات التي يواجهها مجتمعك،
وبني االسرتاتيجيات التي قامت جمعيتك بتطويرها لتحسني الوضع.
سوف تساعدك األسئلة التالية يف إقناع املمولني أكرث مبرشوعك:
• ما الذي تريدين تحقيقه من مرشوعك؟
• كيف وبواسطة من سينفذ الربنامج ،ما هي أدوارهن ومسؤولياتهن؟
• من هم األشخاص املستفيدون من املرشوع ،كيف سيتم دمجهم يف املرشوع؟
• أين ستقام نشاطات املرشوع؟
• متى سينتهي إمتام نشاطات املرشوع؟
• ما هو الواقع السيايس /االقتصادي /االجتامعي العام الذي يحيط عملك وكيف يعترب هذا
العمل فري ًدا من نوعه؟
• كيف ميكنك إلقاء الضوء عىل أهلية وإنجازات مجموعتك ،وقادتك ،ومتطوعاتك اللوايئ
ستأتني بهن إىل املرشوع أوالنشاط؟
• كيف ستقوم هذه املنحة التمويلية بإحداث االختالف يف طبيعة مجموعتك وتطويرها
لألفضل؟
عنارص عينية ألهم محتويات أي طلب منحة أومقرتح متويل:
• معلومات اتصال :اسم الشخص املسؤول ،الجمعية ،العنوان ،الربيد اإللكرتوين ،الهاتف،
الفاكس ،املوقع اإللكرتوين
• تلخيص عام :تلخيص الطلب ،ويشمل هدف املرشوع وأهمية املنحة املطلوب
• الفحوى :وصف ملواضيع مهمة تؤثرعىل مجتمعك املحيل وملاذا يعترب هذا املرشوع رضوريًا
ملواجهتها أوتحسينها
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• وصف املرشوع :خطوات تنفيذ املرشوع ،وتشمل :أهداف ونشاطات قياسية ،اإلطار الزمني

للمرشوع ،الفؤائد املتوقعة من املرشوع ،الجمعيات أواملجموعات املعاونة(إن ٌوجِدت) ،خطط
التقييم.
• وصف املجموعة أواملبادرة :إذا كنت تقدمني الطلب ملنحة عامة(ليست موجهة ملرشوع
معني) ،صفي مبادرتك ونشاطاتها بشكل واسع ،وفرسي كيف ستقوي هذه املنحة املبادرة ككل.
• امليزانية :املبالغ املطلوبة ،تكاليف املرشوع .إشميل مواردك ومصادر أخرى للتمويل .حددي
العملة املتداولة واملستعملة يف ميزانيتك.
• معلومات أخرى :تاريخ جمعيتك ،بناءها وتركيبتها ،كفاءات املجموعة ،الرسالة ،اإلنجازات
السابقة ،املركز القانوين.
 4الخطوة الرابعة لكتابة الطلب:
تحضري امليزانية:
• تضمن امليزانية التكاليف الالزمة إلدارة مرشوعك أوإدارة الجمعية أواملدخوالت الرضورية
إلمتام األنشطة.
• يف بعض األحيان ،يطلب املمولون نوعني مختلفني من امليزانيات:امليزانية التنظيمية
أوالعملية ،وميزانية املرشوع.
• قد تكون امليزانية بسيطة أومعقدة عىل حسب طبيعة األنشطة املطلوب متويلها .تساعد
امليزانية املمولني عىل فهم كيفية تنظيم وادارة املرشوع املقرتح.
يهتم املمولون باألمور التالية عند مراجعة امليزانيات:
• هل ميزانيتك العامة واقعية؟
• كيف تخططني الستخدام املنحة بشكل عام؟
• هل يعترب هذا التصور منطق ًيا؟

• هل تتوافق امليزانية مع نشاطات املرشوع؟
• ما هي مصادر املنح األخرى للمرشوع؟
عند تقديم التقرير النهايئ يف نهاية فرتة املنح ،عادة ما يقارن املمول بني امليزانية املستلمة
مع الطلب ومبالغ املال التي تم رصفها فعل ًيا .وعىل ذلك فيجب توضيح أي اختالف بني امليزانية
املقرتحة واملرصوفات الفعلية وتفسري تلك الفروق تفس ًريا مقن ًعا.
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ماذا لو مل ينرش املمول دليل تقديم الطلبات؟

عادة ما يكون املوقع اإللكرتوين الخاص بالجهة املانحة أودليل تقديم الطلب املعلن الخاص
بتمويل املبادرات هام مصدران أساسيان للمعلومات حول الطلب أومقرتح التمويل وعملية
مراجعته .لكن إن مل تكن هنالك معلومات مالمئة ،فكري يف كتابة رسالة استعالم بسيطة للجهة
املانحة..هذه الرسالة يجب أن تعرض بشكل واضح ومقتضب الهدف من الطلب وتستعلم عن
معايريالتمويل ودليل تقديم مقرتح طلب التمويل .قد توفرهذه الرسالة الكثري من الوقت الذي
سينقيض يف تحضري طلب كامل لجهة التمويل والذي قد يكون غري مالمئًا أومناس ًبا ألهداف
وأنشطة املبادرة أواملجموعة.

مساهامت غري مالية:

إن عملية جمع املنح غري املالية لها قيمتها ملرشوعك .عىل سبيل املثال ،ميكنك الحصول
عىل مساعدة تقنية من الجهات املانحة أواملنظامت الصديقة بدلً من املال .يستطيع أصحاب
املشاريع التجارية التربع بحاسوب ،أو آلة عرض أوأثاث مكتب .ميكن للفرد أن يقدم مرشوبات
ووجبات مجانية مثال أثناء إحدي الفاعليات الخاصة مبجموعتك.
و ينصح بشدة بتخصيص قيمة مالية تقديرية للتربعات غري النقدية التي تحصلني عليها،
وتسجيل تلك التربعات يف ميزانيتك كمصدر للدعم .هذا يوضح للممول ،أنه بالرغم من أنك
مل تحصيل عىل تربعات نقدية كبرية ،فإن مجتمعك املحيل و كذلك املجتمع املدين األكرب يف
مجتمعك األوسع يدعم املبادرة أواملجموعة بطرق أخرى.

أفكار إضافية للتمويل:

يف بداية هذا القسم ،أكدنا أن هنالك اسرتاتيجيات عديدة ومتنوعة للحصول عىل متويل .إليك
قامئة أخرى تعرض طرقًا إضافية لتأمني التمويل ملجموعتك أولزيادة التمويل الحايل:
• تعاوين مع جمعيات أومجموعات أخرى :من خالل تشاركك مع جمعيات أخرى يف مشاريع
أوأنشطة مشرتكة ،تستطيعني تطوير مقرتحات متويل مشرتكة ميكنها استاملة من ًحا داعمة أكرب
من التي ستؤمنينها بنفسك إن عملت مبادرتك أومجموعتك مبفردها.
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دعم عا ًما للمنحة :تساعد منح الدعم العامة (تسهيالت متويل عملية لألنشطة
• أطلبي ً
أومرصوفات الربنامج) يف االستجابة لتحديات غري متوقعة أومواجهة التكاليف املرتبطة بإدارة
مكتبك أوالتمويل الذي مل تستطع منح املرشوع تغطيته.

• اطلبي منحة لعدة سنوات :إن طلب منحة شاملة والتي تدفع لسنتني أوثالث سنوات ميكنها
زيادة استقالليتك املالية والتقليل من الجهد املصاحب للبحث عن منح .إذا قام املمول مبنحك
املال يف السابق ،ميكنه أيضً ا االلتزام مبنحك لعدة سنوات.
• بناء وقف :ميكن للمجموعات املشهرة والتي تحولت لجمعيات أن تستكشف إمكانية
حشد جزء من املوارد واستثامرها لكسب فائدة مالية وبناء األمان املؤسسايت طويل املدى.
أول مع املمولني الحاليني ومع الجمعيات
حرضي نفسك لتحديات اسرتتيجية التمويل بالتحدث ً
الرشيكة التي استطاعت بنجاح تأسيس وقف مايل.
موارد التمويل عىل اإلنرتنت باللغة األنجليزية:
فيام ييل قامئة ببعض الصفحات التي تتضمن مصادر لتمويل املرشوعات التي تهدف لتحسني
أوضاع النساء يف كافة أنحاء العامل:
Africa Grantmakers’ Affinity Group AGAG: www.africagrantmakers.org/
index.asp?PageURL=24
Association of Women’s Rights in Development(AWID): www.awid.org/
forum/fundraising_information.htm
التقرير الذي أعدته منظمة حقوق النساء يف التنمية يف العام  ٢٠٠٦تحت عنوان “أين
تذهب األموال املخصصة لحقوق النساء؟” باللغة العربية عىل الرابط التايل:
_http://www.awid.org/Arabic_Where_is_the%20Money_for_Womens
Rights.pdf
http://foundationcenter.org The Foundation Center:
International Human Rights Funders Group(IHRFG): Funders Directory:
http://www/hrfunders.org/funders/funder.php?op=list
 e International Network of Women’s Funds(links to 17 + regional womTh
en’s funds):
http://www.inwf.org/links.html
ميكن الحصول عىل مصادر أخري عن طريق البحث الدؤوب عىل مواقع املؤسسات املانحة
الخاصة بحقوق املرأة بشكل عام.
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التخطيط االسرتاتيجي

1

مقدمة:

السؤال الذي يطرح نفسه أمامكن/م عند الحصول عىل الدليل الخاص باملبادرات النسوية /
النسائية الشابة والذي يتحدث بشكل أسايس عن موضوعات وصعوبات تواجهه املبادرات يف
البداية أو أثناء تكوينها هو ما هي أهمية التخطيط االسرتاتيجي للمبادرات النسوية؟ وهل
عملية التخطيط االسرتاتيجي هي عملية يصعب تنفيذها بهذه الدرجة ليك نفرد لها هذه
املساحة من الدليل؟
تم طرح هذه األسئلة من قبل فريق العمل القائم عىل كتابة الدليل يف بداية عمل الدليل
وبعد مجموعة من املجموعات البؤرية التي متت مع مجموعة من املبادرات النسوية يف
مختلف املحافظات ،تم االستقرار عىل مدى أهمية وجود الجزء الخاص بالتخطيط االسرتاتيجي،
حيث وجدنا أن بعض املجموعات النسوية  /النسائية التي تم اللقاء بها ال تستطيع أن ت ُع ّرف
التخطيط االسرتاتيجي بشكل واضح ليك ت ُدرك أهمية عمله  ،يف حني أن بعض املجموعات
األخرى تقف ضائعة عند هذه الخطوة وال تستطيع أن تتخطاها ليك تتقدم بعدها ،والقليل من
املجموعات التي تخطت هذه الخطوة بعد مجهود كبري يتحدثن عنه قائالت:
مجموعة جنوبية حرة:
بنعمل تخطيط اسرتاتيجي كل سنة (مدته اسبوع أو أكرت).
التخطيط بيوصل أسبوع بنجتمع ونتناقش كتري ممكن نتفق ونهد كل حاجة ونرجع نبني
تاين.
إحدى عضوات املجموعة :بعد ما نتفق عادي ممكن نرجع نهد كل حاجة تاين ،احنا
واخدين نهج إن الحاجه دي بتاعتنا وهنمشيها عىل مزاجنا ،لو هدينا الحاجة احنا بنهدها
عارفني بنهدها ليه.
إحدى عضوات املجموعة :يف تخطيط ويف تعديل عىل التخطيط.
إحدى عضوات املجموعة :تم عمل تخطيط أربعة مرات أساسية ،غري التعديالت عليهم\.
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مفهوم التخطيط االسرتاتيجي عند بعض املجموعات:
مجموعة أنثى:
اليل احنا عملناه يف التخطيط االسرتاتيجي هو إننا قسمنا مجلس اإلدارة باألدوار ،بعد كده
كتبنا املشاريع اليل هنشتغل عليها يف املركز وكل واحد مسؤول عن مرشوع .
املجموعة األوىل تعتقد أن التخطيط االسرتاتيجي هو عبارة عن توزيع أدوار فقط.
مجموعة بنت النيل:
بعد كل ورشة بنعمل تقييامت ،كان من ضمن آليات التخطيط االسرتاتيجي إننا مش بننعزل
يف املدينة واحنا جوه املدينة بنغطي كل املشاكل اليل بتحصل فيها ،فكان من ضمن خططنا
إننا نغطي خمس مراكز من املحافظة إلن املحافظة  19مركز ونجحنا إننا يكون معانا من
مركزين من كل مركز بنتني ،هام مش من بنت النيل بس بيساعدونا إننا ننزل نعمل ورش يف
املراكز بتاعتهم ,دي أهم خطة لينا إننا نعمل تثقيف نسوي وإننا نالقي مكان نجتمع فيه
والحاجة التانيةإننا ننزل نغري شغلنا لواقع يف املراكز التانية.
املجموعة الثانية تعتقد أن التخطيط اإلسرتاتيجي هو وضع وتنفيذ خطط فقط.
أما يف حقيقة األمر ،التخطيط االسرتاتيجي ليس فقط توزيع أدوار أو وضع خطط سواء طويلة
املدى او قصرية املدى(سيتم تعريف التخطيط االسرتاتيجي بشكل واضح يف بداية الفصل) ،ولكن
التخطيط االسرتاتيجي يُساعد املجموعات يف بناء منطقي سليم ،مرتب وواضح للمجموعة إداريًا
وتنفيذيًا ،فالتخطيط االسرتاتيجي يطرح عىل املجموعة تساؤالت أساسية عن:من نحن؟أين نحن
اآلن؟إىل أين نريد أن نذهب؟ماذا نفعل لتحقيق مانريد؟ كل سؤال من تلك األسئلة يساعد
املجموعة عىل أن تتكون إداريًا ويكون لها رؤية ورسالة واضحة ،وكذلك يساعد املجموعة يف بناء
منهجية تساعدها عىل تنفيذ الخطط التي تضعها وتستمر يف مواجهة الصعوبات.
ليك تتكون مجموعة قوية ومتامسكة تستطيع العمل بشكل واضح وعميل عىل القضايا،
والتفكري بشكل منطقي يف حل املشكالت والصعوبات التي تواجهها أولً والقضايا التي يعملن
عليها ،يجب اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت املذكورة سابقًا والتي سيتم طرحها أثناء الفصل.
سيطرح الفصل الشكل املنطقي والخطوات بالرتتيب التي يجب اتباعها لبناء مجموعة قوية
تستطيع العمل عىل قضايا شائكة وصعبة مثل القضايا النسوية.
ً
تساؤل :ما هو التخطيط االسرتاتيجي؟
بداي ًة نطرح
التخطيط االسرتاتيجى :هو األسلوب الذى نتمكن عن طريقه من إدارة وتوجيه املبادرة،
ابتدا ًءا من االنتقال من مجرد العمليات اإلدارية اليومية ،ومواجهة األزمات ،إىل الوصول لرؤية
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مختلفة وعميقة للعوامل الداخلية والخارجية ،القادرة عىل تحقيق التغيري ،بحيث يكون هذا
التغيري إيجاب ًيا وموج ًها نحو املستقبل.
ماهي فوائد التخطيط االسرتاتيجي للمبادرات؟
• التخطيط االسرتاتيجى هوعملية تقوم من خاللها املبادرة بوضع رؤية مستقبلية وتخطيط
بعيد املدى
• كام يقوم التخطيط االسرتاتيجي بوضع تشكيل إداري مناسب للمبادرة
• يساعد التخطيط االسرتاتيجي املبادرة يف وضع الئحة عمل داخلية للهيكل اإلداري والتنفيذي
للمجموعة
• يقوم عىل دراسة األفكار واآلليات التي من شأنها تحقيق االسرتاتيجية املطلوبة أوالوصول
إىل الرؤية التي حددتها املبادرة لنفسها يف املستقبل .ذلك باستخدام الفرص واملوارد املتاحة
واملمكنة ومقاومة أية مخاطر أوتهديدات محتملة
• وهو عملية تتطلب طرق جديدة من التفكري يف كل من املاىض والحارض واملستقبل
• التخطيط ليس هو النهاية ،بل أنه ميكن اعتبار كل من التخطيط والتنفيذ هام أنشطة
متواصلة ومستمرة قابلة للتغيري عىل حسب اختالف الظروف
• بالتاىل ميكن القول أن التخطيط االسرتاتيجى هو عملية مستمرة ومرتابطة من التفكري
والتخطيط والتصميم والتنفيذ واملتابعة ثم إعداد بدائل للخطط واإلفرتاضات واالحتامالت
املتوقعة طوال فرتة عمل املبادرات عىل األرض.

التساؤالت الرئيسية للتخطيط االسرتاتيجى:
• من نحن؟

• أين نحن اآلن؟
• إىل أين نريد أن نذهب؟
• ماذا نفعل لتحقيق مانريد؟
السؤال األول – من نحن؟:
• الرؤية.
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• الرسالة.

• املبادئ.
ً
أول الرؤية:
هي تخيل ذهنى نتصور من خالله كيف ستبدو األوضاع ىف املستقبل مختلفة عام هى عليه
اآلن.
ملاذا الرؤية؟ :
تحمسا حتى ولو كانت املسافة بعيدة
عندما تتحدد الرؤية فإنها تجعل أفراد املجموعة أكرث
ً
بني الرؤية وبني الواقع املعيش ،وحتى ولو كانت الرؤية عامة وبدون تفاصيل دقيقة ،إنها تذكرنا
بأن هناك خلف كل ما نفعل هذا املعنى الذى يتجاوز حدود النمطية وكل ما هو معتاد ومتكرر.
محتوى الرؤية:
• وصف صورة املستقبل املتوقع للمجتمع والفئات التى نعمل من أجلها.
• وصف صورة املستقبل املرجوة للمبادرة /املجموعة.
تحديد الرؤية املستقبلية للمبادرة:
• هل لدينا رؤية مستقبلية لحركة املبادرة خالل السنوات القادمة؟
• هل لدينا رؤية مستقبلية للمجموعات املستهدفة خالل السنوات القادمة وما هى هذه
الرؤية؟
• هل هذه الرؤية متسقة مع ما ورد من إجابات عىل هذا السؤال “ أين نحن “؟
ثان ًيا الرسالة:

أسئلة تساعدنا عىل تحديد الرسالة:
• هل لدى املبادرة رسالة محددة نحو مجموعاتها املستهدفة؟
• هل لدى املبادرة رسالة محددة نحو بيئتها املحيطة؟
• هل تتفق هذه الرسالة مع واقع املبادرة؟ وموقفها الحايل؟
عندما نصيغ بيان الرسالة الخاص باملبادرة علينا أن نعرف أن هذا البيان يجب أن يحتوي عىل
إجابات أسئلة محددة:
• ما الغرض من إنشاء ووجود املبادرة؟
• ملن سيتم توجيه خدمات وأنشطة برامج املبادرة؟
• كيف سيتم تأدية وتنفيذ هذا الغرض؟
ماهي الرسالة:
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• بيان يحدد الفكرة التى متيز املبادرةعن غريها من املبادرات املامثلة
• يحدد الغرض من وجود املبادرة
• يحدد املالمح الرئيسية لخدمة املبادرة وفلسفتها ومنهج عملها
يجب أن يحتوي بيان الرسالة عىل:

• صيغة مكتوبة وثابتة تتفق عليها العضواتِ /
املؤسسات موضح بها (الغرض الرئييس من
وجود املبادرة – ملن نقدم خدماتنا – آليات ومناهج عملنا).
• الرسالة هي جزء أسايس من مخرجات عملية أكرب هى التخطيط االسرتاتيجى للمبادرة.
• رسالة املبادرةهى تلك الخصائص الفريدة التي متيز املبادرة عن غريها من املبادرات املامثلة
لها.
أهمية إعداد رسالة:

• تحديد رسالة املبادرة بدقة يعربعن وضوح أهداف وغايات العضوات ِ
املؤسسات لها
والعامالت فيها.
• إن وضوح رسالة املبادرة يساعد الرشكاء عىل تقديم العون واملساعدة لها.
• إن وضوح رسالة املبادرة يساعد عىل بناء شبكات لخدمة القضية التي قامت ألجلها املبادرة
بشكل عام ،فكل مبادرة تحتاج إىل التعاون مع مبادرات أخرى تتفق معها يف الرؤية واملنطلق
من أجل اإلفادة من مثار العمل الجامعى.
من يكتب الرسالة:
• العضوات ِ
املؤسسات للمبادرة أوأكربعدد ممكن منهن.
• املديرة التنفيذية وقيادات الجهازاإلدارى يف املبادرة.
• العضوات غري ِ
مؤسسات.
• ممثالت عن الفئات املستهدفة التي تخدمها املبادرة.
خطوات صياغة الرسالة:
• التوصل إىل تجميع جميع األفكار.
• صياغة املسوادات األولية.
• صياغة املسودات األساسية.
• مرحلة التحرير والتنقيح لبيان الرسالة.
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• مرحلة املراجعة الجامعية لبيان الرسالة.

• مرحلة التحرير والصياغه األخرية لبيان الرسالة.
ثالثًا املبادئ والقيم الجوهرية:
هو ما تؤمن به املبادرة من قيم ومبادئ وتسعى إىل تطبيقها عىل كافة املستويات داخل
وخارج املنظمة وىف جميع تعامالتها وهى مبثابة الدستور األخالقى للمنظمة مثل مبادئ وقيم
املساواة وعدم التمييز.
السؤال الثاين -أين نحن؟:
• تحليل البيئة الداخلية للمبادرة.
• تحليل البيئة الخارجية للمبادرة.
البيئة الداخلية:
ويقصد بتحليل البيئة الداخلية للمبادرة دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف ىف النظام الداخيل
لها ،بغرض تعزيزواستثامرعوامل القوة ،وتجنب عوامل الضعف أوالتقليل من آثارها السلبية،
لتحسني كفاءة املبادرة وفعاليتها ىف تحقيق أهدافها.
عنارص تحليل البيئة الداخلية:
نقاط القوة:
• إمكانيات داخلية تساعدعىل تحقيق األهداف.
• إمكانيات وخربات وقيم إيجابية ىف العمل.
نقاط الضعف:
أوجه نقص أوقصور أوعجز داخىل تعوق قدرة املبادرة عىل تحقيق رسالتها.
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البيئة الخارجية:
يقصد بتحليل البيئة الخارجية رصد وتحديد العوامل واملتغريات الحالية ،أواملحتملة التى
تحيط باملبادرة ،وتؤثر ىف قدرتها عىل تحقيق رسالتها ،سواء بشكل مبارش أوغري مبارش ،سلب ًيا
أوإيجاب ًيا ،وتحديد الفرص التى تتيحها تلك العوامل أوالتهديدات التى تنتج عنها.
عنارص تحليل البيئة الخارجية:

الفرص والتهديدات:
الفرص:
	•أى ظروف خارجية تسهل الوصول إىل األهداف وتحقيق الرؤية والرسالة.
التهديدات:
	•أى ظروف خارجية واتجاهات تؤثر أوسوف تؤثر عىل كفاءة املبادرة.

السؤال الثالث – إىل أين نريد أن نذهب؟:

	•تحديد االحتياجات.

	•تحديد األهداف االسرتاتيجية عىل مستوى املجتمع والفئة التى نعمل لتطويرها.
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	•تحديد األهداف االسرتاتيجية لتطوير كفاءة وفاعلية املبادرة.

السؤال الرابع – ماذا نفعل لنحقق ما نريد؟

	•تحديد سلسلة النتائج لكل هدف اسرتاتيجى.
	•تحديد إطار الخطة التنفيذية.
	•تحديد إطار املتابعة والتقييم.
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التحليل الرباعي كعملية يف التخطيط االسرتاتيجي
1
للمجموعات
التخطيط االسرتاتيجي:
	•التخطيط االسرتاتيجى هوعملية تقوم من خاللها املبادرة بوضع رؤية مستقبلية وتخطيط
بعيد املدى.
	•يقوم عىل دراسة األفكار واآلليات التي من شأنها تحقيق االسرتاتيجية املطلوبة أوالوصول
إىل الرؤية التي حددتها املبادرة لنفسها يف املستقبل.ذلك باستخدام الفرص واملوارد املتاحة
واملمكنة ومقاومة أية مخاطر أوتهديدات محتملة.
	•وهو عملية تتطلب طرق جديدة من التفكري يف كل من املاىض والحارض واملستقبل.
	•التخطيط ليس هو النهاية ،بل أنه ميكن اعتبار كل من التخطيط والتنفيذ هام أنشطة
متواصلة ومستمرة قابلة للتغيري عىل حسب اختالف الظروف.
	•بالتإىل ميكن القول أن التخطيط االسرتاتيجى هو عملية مستمرة ومرتابطة من التفكري
والتخطيط والتصميم والتنفيذ واملتابعة ثم إعداد بدائل للخطط واإلفرتاضات واالحتامالت
املتوقعة طوال الطريق.
التفكري االسرتاتيجي:
	•هو املعرفة واإلدراك التي تتوفر داخل األفراد لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية
والفرص والتهديدات ىف البيئة الخارجية وقضايا املستقبل وتأمني التعامل معها بشكل دائم.
	•يبدأ من التصور الذهنى الذى ينظر إىل املبادرة باعتبارها نظام أشمل وكيان واحد ،ليس
عىل أنها أجزاء متنافسة وغري مرتابطة.
	•باختصار هو انتقال من خطط تعتمد عىل الوسائل إىل إطار منهجي يتجه نحو املستقبل
ويتسم باالرتقاء حيث يتم من خالله اختبارالطرق وفقًا ألهداف ترمي إىل تحقيق املنفعة
املتبادلة بني أجزاء املبادرة.
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آ محمود مرتيض -محارضات عن التخطيط اإلسرتاتيجي .2014- 12- 1

تساؤالت عامة مطروحة ألى تفكري اسرتاتيجي:
	•أين نحن اآلن؟

	•ماذا نريد أن نكون؟
	•ملصلحة من نريد أن نكون؟
	•هل نستطيع أن نصل إىل ما نريد؟
	•إذا كانت اإلجابة بال :ملاذا ال نستطيع أن نصل إىل ما نريد؟
	•إذا كانت اإلجابة بنعم :كيف نستطيع أن نصل إىل ما نريد؟

الفرق بني التخطيط التقليدى والتخطيط االسرتاتيجي
التخطيط االسرتاتيجى “تفكري اسرتاتيجى”

التخطيط التقليدى “تفكري تشغيىل”

أطول زمنيًا

يهتم بنوعية التحقق "وإن طال املدى"

زمني
أقرص ً
يهتم بعنرص الوقت يف سباق مع الزمن

عمل األشياء بطريقة صحيحة

عمل األشياء

مبنى عىل رؤية مستقبلية للمبادرة ومتكامل تحلييل وليس بالرضورة مبني عىل رؤية
محاولة خلق فرص جديدة وموارد محتملة

تخطيط يف حدود املوارد املتاحة

يأخذ املبادرة /االبتكار /إكتشاف طاقات
ويدعو للتغيري اإليجايب
يركز أكرث عىل الناحية النظرية مع محاولة
تطبيقها عمليًا

يعتمد عىل رد الفعل لسياسات معلومة
ويستخرج من املاىض
يركز أكرث عىل الناحية التكتيكية والعمليات
التنفيذية

يركز عىل تحليل البيانات الكيفية
واالستنتاجات املحسوسة

يركز عىل تحليل الحقائق والبيانات الكمية
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أعضاء املبادرة يف وحدة عضوية حول هدف أعضاء املبادرة يف سلم وظيفى تقليدي
ورؤية مشرتكة وثقافة متجانسة
ناد ًرا ما يلتفت إىل عنرصالتمكني وتحقيق
يهدف إىل دفع املبادرة قد ًما إىل األمام
ومتكني أجهزتها املختلفة /يركزعىل الفاعلية تغيري تحويىل أوجذري /يركزعىل الكفاءة
يهتم بتحليل البيئة الخارجية وتفاعلها مع
البيئة الداخلية

رمبا ال يشغله تحليل البيئة الخارجية

يتبنى مبدأ كل من "حل الرصاعات" و"الدعم
اإليجاىب"

يتبنى مبدأ “حل الرصاعات”

التحليل االسرتاتيجي:

	•أين نحن – ما هى حقيقة الوضع الحايل؟
	•تحليل املوقف الحايل للمبادرة داخليًا– نقاط الضعف ونقاط القوة.
	•تحليل املوقف الحايل للمبادرة خارجيًا– الفرص والتهديدات.

استخدام  SWOTلتحليل املبادرة داخال ًيا وخارج ًيا:
	•نقاط القوة.

	•نقاط الضعف.
	•الفرص.
	•التهديدات.
نقاط القوة هي:
• ما ميكن للمبادرةعمله أفضل من غريها.
• ما متلكه من قدرات وموارد داخلية ،ويشكل مصدر قوه إذا ماتم توظيفه بكفاءة وفاعلية.
أمثلة عامة عن نقاط القوة:
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• إميان حقيقى بالفكرة.

• فريق عمل قوي.
• نظم إدارة معلومات فعال.
• وجود مقر للمبادرة.
نقاط الضعف هي:
• أي نقص أوضعف أوخلل يف قدرات وموارد ونظم املبادرة.
أمثلة عامة عىل نقاط الضعف:
• عدم وجود مكان أواملكان غريمجهز بصوره تتالئم مع االحتياجات.
• عدم القدرة عىل التواصل مع الفئات املستهدفة.
• وجود رصاعات داخل فريق العمل أوبني األعضاء.
تعريف الفرص:
• الفرص هى املتغيريات الحالية أواملحتمل حدوثها يف البيئة املحيطة باملبادرة والتى قد
تساعدها عىل العمل أوالتوسع أوسد احتياجات املجتمع املستهدف.
لتحديد الفرص هناك ثالثة خطوات:
• تحديد الفرص املوجودة يف البيئة الخارجية املتوقعة يف املستقبل.
• تحديد كيف لهذه الفرص أن تؤثرعىل املبادرة.
• تحديد اسرتاتيجيات استثامر هذه الفرص والتعامل معها.
تعريف التهديدات:
• التهديد هواملتغيريات الحالية أواملحتمل حدوثها يف البيئة املحيطة باملبادرة التى قد تهدد
قدرتها عىل العمل أوالتوسع أوتحقيق رسالتها وسد احتياجات املجتمع املستهدف.
لتحديد التهديد هناك ثالثة خطوات:
• تحديد التهديد املوجود يف البيئة الخارجية أواملتوقع يف املستقبل.
• تحديد كيف لهذا التهديد أن يؤثر عىل املبادرة.
• تحديد اسرتاتيجيات مواجهة هذا التهديد والتعامل معه.
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البيئة الداخلية:

• ثقافة املبادرة والفلسفة التي تعمل من خاللها.
• تأثريها عىل السلوك التنظيمى.
• تأثريها عىل صورة املبادرة أمام الجمهورأواملجتمع.

التنظيم اإلدارى والوظيفى للمبادرة
• هيكل إداري /وظيفى.
• أنظمة اتصاالت /تنسيق إداري.
• أنظمة متابعة ورقابة.
القواعد والسياسات
• أمناط القيادة وأنظمة اتخاذ القرار.
• آليات املشاركة.
اإلمكانيات الفنية
• مواقع العمل واألدوات واملعدات واألجهزة.
• تطورحجم العمل /املرشوعات.
هيكل املوارد
املوارد البرشية:
• تخطيط العاملة وكفايتها وإدارة املتطوعني /ات.
• العالقات الداخلية
• الكفاءات واملهارات.
• التدريب وبناء القدرات.
املوارد املالية:
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• مصادر التمويل وتكلفته.
• اإلمكانيات التقنية /املعلوماتية.

البيئة الخارجية:
املجموعة املستهدفة

• من هم املجموعات املستهدفة؟
• كيف نصل إليهم؟
• وكيف نتعامل معهم؟
• ماذا يريدون من املبادرة؟
• ما الذى ميكن أن تقدمه املبادرة لهم؟
الرشكاء
• املبادرات املامثلة ملبادراتنا أوالداعمة لنا.
• إمكانيات وقدرات الرشكاء والعالقات معهم.
املتغريات القانونية والترشيعية
• قوانني العمل األهىل واملتعلقة بحقوق الفئات املستهدفة.
الصورة الخارجية للمبادرة /العالقات العامة
• مع القاعدة الشعبية /زيادة العضوية
• مع الجمعيات األخرى.
• مع الجهات الحكومية
• مع املمـوليــن
• مع أجهزة اإلعالم
• مع االستشارييـن
مؤثرات خارجية أخرى
• الحالة االقتصادية العامـة
• الحالـة السياسية العامـة
• خطة ومرشوعـات التنميـة
• املواقف واالتجاهات الحكومية
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• املستوى التكنولوجـى
• الثقافة العـامة والقيـم السائدة
• املوقع الجغــراىف والسكـاىن
• التغريات االجتامعية والطـبقية
• مؤثرات دولية وظـواهرعوملة

نتائج التحليل الرباعي والتوجهه االسرتاتيجي

من ناحية رؤية العمل األهىل:
• اسرتاتيجية تقديم خدمات
• اسرتاتيجية العمل التنموى

• اسرتاتيجية الدفاع وكسب التأييد
من ناحية منو املبادرة وتطويرها:
• اسرتاتيجية التميزيف البناء املؤسيس والقدرات
• اسرتاتيجية الرتكيزعىل أنشطة محددة
من ناحية العالقة مع املبادرات األخرى
• اسرتاتيجية التشبيك
• اسرتاتيجية النموالذايت
• اسرتاتيجية التنافس
• اسرتاتيجية التوسع واإلنتشار وتحديد األولويات االسرتاتيجية
أسس تحديد األولويات:
• أن تكون قابلة للتحقق
• أن تكون قابلة للقياس
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• أن تكون أساسية لتحقيق الهدف املستقبيل

• أن تستجيب لحاجات الفئة املستفيدة
ماذا بعد تحديد األولويات االسرتاتيجية؟
• نحن لدينا اآلن تصور متكامل عن األولويات االسرتاتيجية العامة خالل الفرتة القادمة.
• نحن نضع األهداف العامة واملرحلية والربامج واألنشطة ونحدد االحتياجات املطلوبة لبدء
التنفيذ.
• نحن اآلن ننفذ ونتابع ونقيم كل شئ “ أدلة ومؤرشات و موازنات”.
• نحن لدينا رؤية متكاملةعن ماذا يجب أن نفعله اآلن لىك نحصل عىل أفضل النتائج
وبأفضل الرشوط.

األهداف العامة واملرحلية ومدى إرتباطها بعملية التخطيط
االسرتاتيجي:
األهداف العامة واملرحلية تقدم إطارعام التخاذ خطوات عملية نحو تحقيق رسالة املبادرة.

األهداف العامة مهمة للمبادرة ألنها:
• تقدم إطار صنع القرار
• تربط أفعال املبادرة برسالتها
• توصف املوارد التي يجب أن تكون موجودة ألنشطتها
األهداف املرحلية هى:
• نتائج محددة قابلة للقياس
• ميكن تحقيقها يف فرتة زمنية محددة تؤخذ مبارشة من األهداف العامة
خطط التنفيــذ
• إعداد الربامج التي تحقق األولويات االسرتاتيجية
• إعداد قوائم املرشوعات املناسبة تحت كل برنامج عمل
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• إعداد خطط تنفيذ املرشوعات
• إعداد املوازنات املالية للمرشوعات ،وتعبئة املوارد املأدية والبرشية للتنفيذ
• رقابـة التنفيـذ
• متابعة تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي
• تقييم نتائج التنفيذ
• املراجعة املستمرة والشاملة
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التوثيق

1

التوثيق كأداة نسوية:
قد يتساءل البعض ماعالقة التوثيق بدليل للمبادرات النسوية الشابة؟
التوثيق ذو صلة وثيقة بالعمل النسوي ،فالتوثيق يتم استخدامه كأداة نسوية مهمه ج ًدا يف
املبادرات /املجموعات النسوية سواء كانت هذه املبادرات هي مختصة بالتوثيق فقط أويدمجن
التوثيق كجزء أسايس من خطط العمل الخاصة بهن ،فالتوثيق النسوي بشكل مبسط هو علم
حفظ األحداث التاريخية الخاصة بالنساء ،سواء كانت هذه األحداث سياسية أواجتامعية،
والتوثيق بأشكاله املختلفة من أبحاث وصور ،وتاريخ شفهي يخدم بشكل قوي وأسايس الحركة
النسوية ،حيث أ ّن التوثيق يتم استخدامه لرؤية املشكالت وطبيعتها بوضوح ودقة ،كام أ ّن
التوثيق هو جزء من عملية التغيري االجتامعي والسيايس والثقايف ،ميكن استخدام التوثيق أحيانًا
للضغط من أجل تحقيق العدالة للنساء اللوايت يتم مامرسة العنف ضدهن يف املجتمع تحت
العديد من املسميات املختلفة.
وكأمثال عىل أهمية التوثيق يف العمل النسوي :إ ّن نتائج أبحاث النسويات توضح أوضاع
النساء يف البيئات املختلفة وماتحتاجه النساء لتحسني أوضاعهن ،وذلك يحث املبادرات عىل
وضع خطط عمل لتحسني أوضاع هؤالء النساء والقضاء عىل العنف الواقع عليهن.لذا التوثيق
أداة نسوية مهمة للمبادرات النسوية الشابة للعمل عىل األرض بشكل مهني وصحيح ،ويوضح
الفصل التايل تعريف التوثيق وأشكاله املختلفة واستخدامات كل نوع يف خدمة الحراك النسوي.
التوثيق:
• مجموعة من الوثائق الورقية ،أواملنشورة عىل اإلنرتنت ،أوعىل وسائل رقمية مثل رشيط
صويت أوفيديو.
• عملية توثيق املعرفة ،كام هو الحال يف املواد العلمية.
• عملية توفري األدلة.
عرف العلامء التوثيق تعريفات عديدة منها:
• هو علم من علوم التاريخ لحفظ املعلومات وتنسيقها وتبويبها وترتيبها وإعدادها لجعلها
مادة أولية للبحث والفائدة وهو علم مهم لحفظ النتاج اإلبداعي اإلنساين.
 1تم اإلستعانة يف كتابة هذا الفصل من الدليل بكتاب (مدخل إىل البحث النسوي مامرسة وتطبيقا -شارلني ناجي هييس
-بابري باتريشا لينا ليفي -ترجمة وتقديم هالة كامل).
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• هو حفظ األحداث التاريخية واملعلومات العلمية ونقلها من املايض إىل الحارض ثم إىل
املستقبل وإىل األشخاص الذين ميكنهم االستفادة منها وينطبق هذا عىل التناقل الشفهي
للمعلومات واملعارف واملهارات.
• هوعلم السيطرة عىل املعلومات التي ميكن أن تتضمن الوثيقة والكتاب والصورة
والتسجيالت الصوتية والفيديو والنصوص اإللكرتونية والعمليات الفنية التقليدية كالتجميع
واالختزان والفهرسة والتصنيف.
أنواع الوثائق:
• الكتابية :كاملخطوطات واملطبوعات والصحف والتقارير والبيانات واملذكرات والكتب
واألبحاث.
• التصويرية :الصور بأشكالها املختلفة سواء كانت صورثابتة (فوتوغرافيا) ،أوصور متحركة
(فيديو) ،أوصورمع صوت ،أوصور مع نص.
• الوثيقة السمعية أواملرئية :هي يف الغالب تسجيالت صوتية أوإذاعية أوتسجيل إسطواين
أورشيط سيناميئ ناطق.
أهداف وأهمية التوثيق النسوي:
• التاريخ الشفوي والتوثيق أداة للتوصل إىل املسكوت عنه.
• التاريخ الشفوي مامرسة سياسية.
• هو الركيزة الحقيقة التي يعتمد عليها الباحثون /الباحثات يف البحث عن الحقيقة.
• دعم النساء التي يتم توثيق حياتهن.
• عمل التغيري املطلوب.
• خلق سجل مختلف للتاريخ.
• حلقة وصل متينة تصل حارض الحركة النسوية مباضيها وتجعلنا نستطيع التطلع للمستقبل.
• شاهد حي عىل نضال األفراد واملبادرات واملجموعات النسوية /النسائية عىل مر التاريخ.
• معرفة مدى التطور الذي حدث يف املجتمع يف جميع مفاصل حركته عمو ًما ويف الحركة
خصوصا يف ذلك الزمن املايض.
النسوية
ً
• مقاومة محاوالت إبادة التاريخ النسوي.
• استعادة تاريخ النساء.
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• توثيق تاريخ النساء ومقاومتهن.

• توثيق إنجازات النساء.
• توثيق التحديات واإلشكاليات التي واجهتهن وتواجههن عربالتاريخ.
• من خالل القراءة يف تاريخ النساء نستطيع تحديد رؤية ما للمستقبل.
استخدامات التوثيق يف الحركة النسوية:
• توثيق شهادات النساء العامالت.
• توثيق شهادات النساء املعنفات.
• توثيق تاريخ النساء العامالت يف املجال السيايس.
• توثيق تاريخ النساء يف اإلنتخابات.
• توثيق تاريخ النساء أثناء الثورة.
• توثيق تاريخ النساء من وجهات نظر مختلفه.
لكل استخدام من هذه االستخدامات أهمية كبرية ،حيث توصل هذه البيانات املوثقة
والدقيقة إىل عمل إحصائيات حول أوضاع النساء يف املناطق الجغرافية املختلفة ،واستخدام
التوثيق كأداة تفيض إىل مؤرشات ،استخدام هذه الشهادات ملعرفة ما تحتاجه النساء فالتوثيق
قد يكون نوع من أنواع تحديد االحتياجات أحيانًا مام يٌتيح للمبادرات النسوية الشابة تحديد
وتجديد الخطط االسرتاتيجية الخاصة بهن تب ًعا الختالف احتياجات النساء يف بيئتهن املحيطة.

أنواع التوثيق النسوي:

• األبحاث وكتابة التقارير.

• التوثيق الشفوي (التاريخ الشفوي).
• التوثيق البرصي (صور-أفالم وثائقية).
البحث النسوي وكتابة التقارير.
تعريف البحث النسوي:
إن البحث النسوي يف األساس “متصل من حيث املبدأ بالنضال النسوي” فالبحث النسوي
يتصدى للبُنى الفكرية واالجتامعية واأليديولوجيات القامئة عىل قهر النساء ،وذلك عرب توثيق
حيوات النساء وتجاربهن وهمومهن ،وإلقاء الضوء عىل األمناط والتحيزات القامئة عىل أساس
النوع ،والكشف عن معارف النساء التي طال إغفالها.
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كام أن أهداف البحث النسوي تُعزز متكني وتحرير النساء وغريهن من املجموعات املهمشة،
وعادة ما تقوم الباحثات النسويات بتطبيق نتائجهن التي توصلن إليها يف سبيل تشجيع
التغيرياالجتامعي وتحقيق العدالة االجتامعية للنساء.
البحث النسوي ترجع أصوله إىل سياق املوجة الثانية من الحركة النسوية حيث تزايد إدراك
يل بني تجاربهن الحياتية باعتبارهن نساء وبني مناذج البحث والدراسات
النساء للتناقض الج ّ
ونتائج البحث السائدة.
وقد أدت هذه التناقضات بالباحثات النسويات األوليات إىل تسليط الضوء عىل القصور يف
التخصصات األكادميية وبحوث العلوم االجتامعية ،والذي يتمثل يف إلغاء النساء وعدم وجود
متثيل دقيق لتجارب النساء.
أصل يف الدراسات ويف عينات البحث ،كام أن املوضوعات
فكثريا ما كان يتم إغفال النساء ً
البحثية تجاهلت باستمرار االلتفات إىل أنشطة وتجارب النساء ومل تأخذها يف االعتبار.
البحث النسوي يقوم بنقد ومراجعة مناهج البحث القامئة ويستعني بالنوع االجتامعي كأداة
تحليل :مناهج تحليل املضمون ،املقابالت الشخصية ،التاريخ الشفهي ،النقد األديب...
قبل البدء يف عمل بحث نسوي
• من املستحسن للباحثة زيارة موقع البحث الذي تنوي العمل عليه.
• إجراء مقابالت أولية.
• كذلك االطالع عىل األدبيات واألبحاث السابقة ملساعدتها يف وضع وتعديل أسئلة البحث.
املقرتح البحثي يجب أن يكون يحتوي عىل:
• أهمية الدراسة :ما الذي ستضيفه تلك الدراسة للدراسات القامئة بالفعل؟
• األدبيات السابقة أوخلفية البحث :تساعد األدبيات السابقة الباحثة يف تعميق فهمها
للمشكلة التي تود دراستها وكذلك تنبيهها ليك ال تُكررنتائج بحث سابق.
الوصول ملوقع الدراسة وللمبحوثني:
• يجب التخطيط الجيد بهدف تحديد كيف ستصل للمبحوثني املستهدفني.
• وهنا يجب تحديد نقطة دخول ملجتمع البحث سواء عن طريق عالقة باملجتمع املحيل،
أوجمعية أهلية أوغريها.
• يجب مراعاة آداب البحث واملنهج األخالقي لدي إجراء مقابالت شخصية وعدم ذكرأمور
من شأنها تعريض املبحوثني ألي خطر أوإحراج.
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أهداف البحث :ما هو سؤايل البحثي؟ ما الذي أنوي إثباته؟

السؤال البحثي
السؤال البحثي الجيد:

• هو الذي يسعي إلثبات عالقة واضحة.
• ميكن طرح السؤال بني متغريين أوأكرث.
• هو الذي يطرح فرضية واضحة تتضمن عالقة بني متغريين يسهل قياسهم واختبار العالقة
بينهم عرب طرق البحث املختلفة.
• هو الذي يسهل اإلجابة عليه وال يفرتض حقيقة بديهية أوحقيقة يستحيل إثباتها عمل ًيا.
• هو الذي تكون الغاية منه واضحة ومحددة.

• هو الذي يجب معه مراعاة السياق االجتامعي والسيايس.
السؤال البحثي السيئ:
• هو شديد العمومية :مثال :دراسة أثرالعوامل االجتامعية عىل السلوك العدواين.
• ال يقيس العالقة بني متغريين واضحني :دراسة يف تاريخ العنف ضد النساء يف مرص.
• ال ميكن إثباته :أثر العوامل امليتافيزيقية عىل إرتفاع معدالت العنف ضد النساء.
الفئة املبحوثة واألدوات املستخدمة يف عمل البحث:
األدوات البحثية (وسائل جمع البيانات)
• استطالع رأي.
• مقابالت شخصية.
• مجموعات بؤرية (مقابالت معمقة).
تختلف كل أداة بحثية باختالف عدة عوامل منها:
• طبيعة السؤال البحثي :فإذا كان البحث عن آثار ختان اإلناث عىل سالمتهم النفسية مثال،
فإنه يفضل إجراء مقابالت متعمقة منفردة .أما إذا كان البحث عن جمعيات تدوير النقود مثال،
فمن الفضل إجراء مقابالت جامعية أومجموعة نقاش بؤرية يناقش فيها املشاركون(من 6إىل )8
أشخاص موقفهم من املوضوع بشكل حر ويتدخل الباحث فقط بتوجيه الحوار.
• األهداف الشاملة للمرشوع البحثي :هل الهدف هو جمع املادة جم ًعا استكشاف ًيا فقط
أواختبار نظرية ما.
• اختالف الفئة املبحوثة :مثال :فإذا كانت الفئة املبحوثة عامالت مصانع قد يكون استطالع
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الرأي أفضل لهن أحيانا ،أما إذا كانت الفئة املبحوثة ناجيات من العنف الجنيس يحتاج األمر إىل
مقابالت شخصية.
• منهجية البحث :هل هو بحث كيفي أوكمي أوبحث يعتمد عىل مناهج مختلطة ،يف حاالت
األبحاث الكمية األسئلة تكون مبارشة ودقيقة واستطالعات الرأي تكون أكرث سهولة ودقة.
• السياق االجتامعي والسيايس الذي يتم فيه البحث:إذا كنت مهتام بالتحدث مع طالبات
الجامعة عن موضوع يتعلق بتجاربهن بالجامعة فليس هناك ما يستدعى أن تكون الطالبات
عىل معرفة مسبقة ببعض فيمكن يف هذه الحالة عمل مجموعات بؤرية.
وقد يتم دمج أكرث من أداة /أسلوب من املقابالت يف مرشوع بحثي واحد فا كث ًريا مايكمل
إحداهام األخر ،وما يجعل هذه املقابالت تتسم بالنسوية هو أنواع األسئلة التي تطرحها
الباحثات النسويات.
ً
أول استطالع الرأي:
• تتم استطالعات الرأي غال ًبا كبداية ملعرفة البيئة املبحوثة واستكشاف مدى وجود املشكلة
أوالسؤال البحثي املطروح يف البيئة التي يتم العمل عليها.
• تحتوي استطالعات الرأي عىل أسئلة مبارشة (إجابتها نعم /ال).
• أسئلة يتم الرد عليها بنسب.
• أسئلة غري مقالية.
ثان ًيا املقابالت الشخصية:

إ ّن عقد املقابالت الشخصية هو منهج بحثي ذوأهمية خاصة ميكن للباحثات النسويات
استخدامه إلكتساب معرفة عميقة بعامل املستجيبات للمقابالت.
فهو منهج تستخدمه نسويات يعملن يف نطاق واسع من العلوم االجتامعية والطبيعية،
حيث تقوم الباحثة النسوية بالعمل امليداين داخل ثقافة ما ،مرو ًرا بعلم اإلجتامع حيث تسعى
الباحثة النسوية إىل اكتساب منظور جديد بشأن حيوات املستجيبات ممن يعشن يف مجتمع
أومجموعة ما.
وكذلك مجال التمريض والطب حيث ترغب املمرضات والطبيبات يف فهم أثربعض األمراض
وأساليب العالج عىل قدرة بعض املريضات عىل التعامل مع حياتهن اليومية عىل سبيل املثال.
كام تتم االستعانة أيضً ا باملقابالت الشخصية بواسطة الباحثات النسويات يف مجا ّيل
االستطالعات ودراسات السوق ،عىل أمل إمكانية تعميم نتائج أبحاثهن فيام يتعلق بقضايا
النساء عىل قطاع أكرب من السكان.

128

خاصا مبواقف الرأي العام
وهكذا عىل سبيل املثال تهتم باحثات االستطالع النسويات اهتام ًما ً

تجاه العنف ضد النساء.
برصف النظر عام إذا كان الرأي العام مؤي ًدا لزيادة مخصصات اإلنفاق عىل البحث يف قضايا
صحة النساء.إنها مجرد أمثلة محدودة عىل املجاالت التي تلعب فيها املقابالت الشخصية دو ًرا
مهم يف التوصل إىل فهم أفضل لألوضاع اإلنسانية.
ً
ويف إمكاننا أن نرى أن نطاق املقابالت الشخصية التي تقوم بها النسويات ميتد من تلك
املقابالت غري محكمة البناء واملعمقة إنتها ًءا مبجموعة محددة من األسئلة التي تنطوي ضمن
إطار االستطالع.
أنواع املقابالت الشخصية:
تتخذ املقابالت أشكالً متنوعة ،وميكننا أن نتصور منهج املقابلة الشخصية باعتباره ممت ًدا من
“غري الرسمي” إىل “الرسمي”.
• مقابالت غري محكمة البناء
• مقابالت شبه محكمة البناء
• مقابالت محكمة البناء
ثالثًا املجموعات البؤرية(املقابالت املعمقة):
ما هى مجموعات النقاش البؤرية؟
هى وسيلة لتوليد البيانات من خالل عدد من املشاركني (6إىل  )8حيث يجري حديث له
هدف توجهه منسقة ومدربة ماهرة ،تسعى عاد ًة إىل توجيه دفة النقاش لإلجابة عىل أسئلة
معينة أوعىل دليل املقابلة.
وباإلضافة إىل دعم التفاعل ،توفر مجموعات النقاش إجابات إضافية من مجموعة املشاركني/
املشاركات الذين يشملهم اللقاء ،وذلك عىل عكس اإلجابة الواحدة التى يتم الحصول عليها من
مشارك /مشاركة واحد /ة ىف سياق املقابلة الشخصية.
وحينام تكون املوارد املالية شحيحة والوقت محدو ًدا ،يلجأ الباحثون إىل مثل هذه الوسيلة
االقتصادية لجمع املعلومات.
ومتا ًما مثل املقابالت الشخصية املتعمقة ،ت ُجرى مجموعات النقاش عادة ىف سياقها الطبيعى.
وكلام زاد عدد املشاركني /املشاركات ،أصبحت الديناميات أفضل ،ولكن إذا تجاوزت املجموعة
عد ًدا معي ًنا ،أصبحت ديناميات التفاعل أكرث صعوبة و قد يكون من املتعرث التحكم فيها.
أسئلة عن مجموعات النقاش النسوية:
كيف ميكن ليك استخدام مجموعات النقاش؟
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من وجهة نظرٍك كيف تخدم مجموعات النقاش املبادئ النسوية؟
كيف تفكرين يف القضايا املتصلة بخطة البحث :اختيار العينة ،تحديد املعايري ،السلطة؟
مجموعات النقاش تتيح البحث داخل املجموعات املستبعدة والوصول إىل األصوات
املستضعفة .كيف؟
ما هي إيجابيات وسلبيات ديناميكيات املجموعة و”األثر الجامعي” داخل مجموعات
النقاش؟
ما هي االختيارات يف مرحلة إعداد بحث يتضمن مجموعات النقاش (اختيار العينة ،توحيد
املعايري ،دور الباحثة)؟
مقاربات نسوية إلعداد خطة البحث:
اختيار عينة البحث(.)sampling
توحيد املعايري(.)standardisation
مجموعات متجانسة أم متباينة؟متيل الباحثات النسويات للمجموعات املتجانسة ألنها تخلق مساحة أكرب من األلفة بنياملشاركات واملشاركني املنتمني عادة إىل فئات مهمشة ومستضعفة .وحيث مييل أفراد املجموعة
بالتايل إىل اإلفصاح دون أن تقوم رشيحة بتهميش أوإسكات رشيحة أخرى.
تشكيل عدد من مجموعات النقاش مقسمة بناء عىل رشائح مختلفة ،تضم كل منها رشيحة
متجانسة ،مع التباين بني الرشائح املختلفة.
الباحثة ودور امليرسة:
• التيسري :وضع خطة عمل مجموعة النقاش.
• توحيد املعايري بني املجموعات املتباينة.
• توجيه دفة الحوار.
• ضامن اشرتاك الجميع يف النقاش.
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مناهج البحث النسوي(وسائل تحليل البيانات):
كيف سأحلل البيانات التي جمعتها؟

إذا كان البحث كيفي ويعتمد عىل جمع استنتاجات كثرية ورقمية ،فمن املمكن استخدام
برامج تحليل كيفية عىل الكمبيوتر ،ذا كان بحث كيفي يتم تحليل كيفي للمضمون وعالقته
بالسياق العام؟ ،هل تم جمع عينة كبرية أم صغرية وعىل أي أساس؟
• البحث النسوي الكيفي.
• البحث النسوي الكمي.
• بحث متداخل املناهج.
البحث الكيفي:
البحث الكيفى هو منهجية للبحث باملشاركة ،يهدف إىل جمع بيانات غري إحصائية لفهم آراء
الناس عن خرباتهم املعاشة ،وإدراكهم للمشاكل والقضايا.
ويرضب هذا النوع من البحوث بجذوره ىف علم اإلنرثوبولوجيا (علم اإلنسان).
يعمل علامء اإلنرثوبولوجيا عىل دراسة اآلخرين ملدة أعوام طويلة ىف بيئتهم الطبيعية ،حتى
يصبحون جز ًءا من هذه البيئة ،يضحون مالحظني داخليني يسجلون النتائج التى يتوصلون إليها
ىف نص من ثقافتهم ،ويتعلمون عاداتهم.
وتشري كلمة اإلثنوجرافية إذن إىل التصميم البحثى الذى يستخدمه علامءاإلنرثوبولوجيا ومن
يتعاملون مع البحث النوعى ملالحظة واقع اآلخرين والطالع عليه داخل السياقات االجتامعية
الخاصة بهم.
وعادة ال تتأثر حياة األفراد اليومية بعملية البحث الكيفى .فغالبًا ما يتجه الباحثون إىل املكان
الذى يعيش فيه الناس بسبب اهتاممهم بتفاعل األخرين مع بيئتهم الطبيعية .كام تدفعهم أيضً ا
الرغبة ىف معرفة املزيد عن الناس وعن تأثريهم عىل النواحي املختلفة من حياتهم(مثل بيئة
العمل والعالقات مع اآلخرين الذين ميثلون أهمية بالنسبة لهم).
بدل من “البحث
وقد نشري ىف سياق البحث الكيفى إىل بعض اإلحصائيات ،لذلك ،قد نستخدم ً
الكيفى” عبارات مثل “التحقيق الطبيعى” أواملقاربة االستقرائية أوالتفسريية.
استخدامات البحث الكيفي:
• عندما ال تتوافراملعرفة عن موضوع معني أوحني يكون املوضوع جدي ًدا.
ِ
ولكنك مهتمة بالتفاصيل أوالعمليات الدقيقة املتعلقة
• أن تكوين عىل معرفة مسبقة به
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باملوضوع.
• وىف حاالت أخرى حينام تكونني مهتمة بدراسة ظاهرة تتصف بالحساسية أوموضو ًعا
يعترب(من املحرمات أواملمنوعات) يصعب مناقشته مثل القضايا اإلنجابية أوالجنسية ،أوختان
اإلناث .
• عنام تطرح أسئلة عن مسائل حميمة تخص حياة األفراد.
تصبح الوسائل الكيفية هى الوسائل التى ينبغى أن يقع عليها اختيارك ،فأمر طبيعى مثال أال
تتمكن من فهم التعقيدات الخاصة بالقضايا اإلنجابية والجنسية من خالل املسح ،ولكنك قد
تجد لها تفس ًريا ىف التغريات األكرث تعقي ًدا ىف املحيطات االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،ىف
الوقت الذى تفشل املسوحات الكمية ىف رشحها.
البحث الكمي:
• البحث الكمي يشري إىل البحث املنهجي للظواهر االجتامعية من خالل األساليب اإلحصائية،
الرياضية أوالحسابية.
• يهدف البحث الكمي إىل تطوير وتوظيف النامذج الرياضية والنظريات و /أوالفرضيات
املتعلقة بالظواهر.
• عملية القياس هو محور البحث الكمي ألنه يشكل رابط فعال بني املالحظة التجريبية
والتعبري الريايض للعالقات الكمية.
شكل رقميًا مثل اإلحصاءات والنسب املئوية،
أما البيانات الكمية هي البيانات التي تأخذ ً
وما شابه .وبتفسري مبسط ،فان الباحثة الكمية تسأل أسئلة محددة ومركزة ثم تجمع إجابات
املشاركات بطريقة حسابية إليجاد اإلجابة ثم تقوم بتحليل البيانات مبساعدة علم اإلحصاءات
لتحصل عىل نتائج غري منحازة والتي ميكن تعميمها بشكل أكرب.
ويٌستخدم البحث الكمي عىل نطاق واسع يف العلوم االجتامعية،مثل :علم النفس ،واالقتصاد،
وعلم االجتامع ،والتسويق ،والعلوم السياسية ،وتكنولوجيا املعلومات ،وبشكل أقل يف علم
اإلنسان والتاريخ.
يف العلوم االجتامعية يتعلق استعامل املصطلح باألساليب التجريبية ،والتي نشأت من
مجاالت الفلسفة الوضعية وتاريخ اإلحصاءات والتي هي عىل النقيض من البحث النوعي.
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الفرق بني البحث الكيفي والكمي:
البحث الكيفي
الكيفى :اثنوجراىف –استقراىئ
يستمد من األنرثوبولوجيا
العلم االجتامعى مقابل العلوم األخرى
متعمق
أفراد محدودون
الميكن التعميم
الحقيقة متعددة
التأكيد عىل التفسري
الباحثة جزء من العملية
العملية والتعقيد
يهدف إىل الرشح والتفسري

البحث الكمي
افرتاىض -استنتاجى/استدالىل
يستمد من العلوم الطبيعية
هياكل تشبه القوانني
غري متعمق
أفراد غري محدودين
ميكن التعميم
الحقيقة أرقام ثابتة
التأكيد عىل القياس
الباحثة بعيدة عن العملية
املوضوعية
يهدف إىل بناء ترابطات واختبار الفرضيات

البحث متداخل املناهج:
بصفة عامة نجد أن الباحثات والباحثني الذين يستخدمون املناهج املتداخلة يوظفون نو ًعا
من خطة البحث تستخدم الجمع والتحليل الكمي والكيفي للبيانات وذلك يف اإلجابة عىل حزمة
من األسئلة يف خطة البحث الواحدة.ويرى بعض الباحثني والباحثات أن تداخل املناهج قد
يشري أيضً ا إىل استخدام منهجني أوأكرت من املناهج الكيفية يف دراسة بحثية واحدة ،أواستخدام
منهجني أوأكرت من املناهج الكمية يف دراسة بحثية واحدة ،كام يتفاوت توقيت جمع املادة
بأنواعها املختلفة يف البحث متداخل املناهج.فعىل سبيل املثال قد يقوم الباحث أوالباحثة
بعملية “جمع املادة الكمية والكيفية عىل مراحل متتابعة” أوقد يقوم الباحث أوالباحثة بعملية
“جمعها يف الوقت نفسه” .ويقوم الباحثون والباحثات ،النسويات وغريالنسويات ،باستخدام
البحث متداخل املناهج بأشكال متنوعة تجمع بني االبتكار واإلبداع.
ملاذا البحث متداخل املنهج:
قد ترى بعض النسويات اختيار البحث متداخل املناهج لنفس األسباب التي تراها الباحثات
والباحثون غري النسويني ،وهي األغراض الخاصة ميا ييل:
• الدحض.
• استخدام ثالث أدوات بحث.
• فحص اإلجراءات.

133

• مد شباك البحث إىل أوسع مدى.
وإىل جانب األسباب العامة الستخدام تداخل املناهج متيل الباحثات النسويات إىل إضافة
طبقات جديدة من التفسري املنطقي لالختيارات التي يقمن بها يف بداية إعداد خطة البحث،
إحساسا بإزدواج الوعي ،واالهتامم باملعرفة الخاضعة واألصوات املعرضة
وهي أسباب تتضمن
ً
لإلسكات ،وكذلك متكني كل من الباحثة واملشاركة يف البحث.
أخالقيات البحث:
يجب مراعاة الرسية والخصوصية فيام يتعلق بإفشاء هويات املبحوثني عند كتابة البحث
وعدم إفشاء أي يشء من شأنه تعريضهم للخطر.
الذات الباحثة:
يقوم البحث النسوي عىل تبني نظرة نقدية للذات وتأمل واقع وتجارب حياة الباحثة
ذاتها ،وهي عملية تأمل ذايت تساعد يف العملية البحثية تقوم عىل دراسة الخلفية االجتامعية
واإلفرتاضات الشخصية من حيث كيفية تدخلها يف املسار البحثي ،يتم من خاللها طرح أسئلة
منها:
• كيف تؤثر سرية حياتك عىل مسار البحث؟
• وما هي العوامل التي تشكل القضايا التي تختارين دراستها ومدخلك إىل دراستها؟
• كيف يؤثر السياق االجتامعي والقتصادي والسيايس الذي تعيشني فيه عىل مسار البحث
عىل كافة املستويات؟
فالباحثة أوالباحث ذواتهم وأفعالهم تأيت نتا ًجا ملجتمعهم ،فمعتقداتنا وخلفياتنا ومشاعرنا
جزء من عملية بناء املعرفة.
صوت الراوية:
• حرص بعض الباحثات النسويات عىل االلتزام بالحفاظ عىل ”صوت“ الراوية باعتبار البحث
النسوي أداة لتمكني الراويات.
• حرص باحثات نسويات أخريات عىل تسييس تجارب الفئات املهمشة واملستضعفة ،وإبراز
“صوت” السلطة (الباحثة) لتسليط الضوء عىل عالقات القوة والسلطة والقضية النسوية.
• حرص أخريات عىل العمل املشرتك حيث يتم يف صورة خط ممتد متواصل بني صوت
الراوية وصوت الباحثة ،ويكون التفاوت يف درجة القرب أوالبعد من أحد الطرفني مع الجمع
بينهام عىل طول الخط.
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• الباحثات النسويات الحريصات عىل اسرتجاع تاريخ النساء مع السعي للتغيري االجتامعي

والسيايس يجدن أنفسهن يف حالة توتر بني منح السلطة والصوت للراوية دون أن يكون ذلك
عىل حساب املنظور النسوي الالزم لطرح بديل للتغيري.
عند التفكري يف املسائل املتعلقة بالعمل املشرتك نجد أنفسنا أمام اعتبارات أخالقية واعتبارات
عملية واعتبارات سياسية ،باإلضافة إىل القرارات العديدة التي يتم اتخاذاها أثناء املسار البحثي
والتي قد ال يدرك الباحث أوالباحثة قيامهم بها أوقد ال يعتربونها ذات أهمية ،هذه القرارات
مثل:
• الرقابة الذاتية والرقابة عىل البحث.
• التناقض بني الراوية والباحثة يف التأويل.
• الرصاع بني التمثيل الصادق للرواية وبني الرؤية النسوية.
• النص النهايئ :االختيار ،الحذف ،البنية والرتتيب ،والتأويل.
االختيار يف حد ذاته بني تغليب متكني الراوية أوإبراز سلطة الباحثة هي خيارات لها اعتباراتها
األخالقية والسياسية والعملية ،وليست خاضعة للتقييم عىل أساس أحكام الصحة والخطأ
أوالجودة والسوء أواألكرث و“األقل“ نسوية.

كتابة التقارير
تعريف التقرير:

تحليل
ً
“عرض مكتوب ملجموعة من الحقائق الخاصة مبوضوع معني أومشكلة ما ،يتضمن
منطق ًيا واقرتاحات وتوجيهات تتامىش مع نتائج التحليل”.
طريقة كتابة التقرير يجب أن يكون:
• واض ًحا ،يسهل فهمه واستيعابه.

• موج ًزا ،مبا يكفي لخدمة الغرض منه.

كامل ،يغطي كافة جوانب املوضوع.
• ً
• دقيقًا ،يحتوي عىل معلومات صحيحة.
أهمية كتابة التقارير:
• مساعدة اإلدارة عىل أداء مهامها األساسية عىل الوجه األكمل وهي:
• التخطيط االسرتاتيجي
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• التوجيه واإلرشاف
• املتابعة والتقييم
• إعطاء املعلومات الالزمة التي تساعد عىل تدارك األخطاء واملشاكل ومحاولة حلها.
• وسيلة إتصال فعالة بالجهات املعنية من حكوميني وأفراد املجتمع والجهات املانحة وغريها.
• وسيلة للتوثيق والتسجيل عن النشاطات واإلنجازات واملشكالت وأساليب معالجتها.
• وسيلة لتبادل املعلومات بني املستويات واألقسام اإلدارية املختلفة.
• تفسري موقف أوظاهرة معينة.
• عرض أفكار أومقرتحات جديدة.
• توفري الدراسات الالزمة التخاذ القرار.
مهارات كاتبة /كاتب التقريرالتي تساعد عىل زيادة فاعلية التقرير مثل:
• القدرة عىل التفكري املنطقي.
• القدرة عىل االستنتاج والربط بني األمور.
• القدرة عىل التعبري والصياغة واختيار األلفاظ والتعبريات املناسبة.
• التمكن من قواعد اللغة واإلمالء.
ميكن تقسيم التقارير إىل مجموعات من حيث:
• زمن اإلصدار
• الهدف من التقرير
• محتوى التقرير
• شكل التقرير
• الجهة املوجه إليها التقرير
• املنهج الذي يتبعه التقرير
ً
أول من ناحية زمن اإلصدار

136

تقارير دورية :وهي التي تغطى فرتات زمنية ثابتة ،عادة ما تحددها نظم العمل باملنشأة
وقد تكون هذه التقارير:

• يومية
• أسبوعية
• شهرية
• ربع سنوية (كل ثالثة شهور)
• نصف سنوية(كل ستة شهور)
• سنوية
تقارير غري دورية :وهي التي ت ُغطى فرتات زمنية غري ثابتة ،وتختلف من تقريرآلخر ،وعادة
ما يرتبط إصدار مثل هذه التقارير بوقوع أحداث معينة وتسمى هذه التقارير “االستثنائية”
باعتبارها ترتبط بأمورغريعادية أونادرة الوقوع ومتثل مشكلة ألحد األنشطة الرئيسية للمبادرة
وتتطلب اتخاذ إجراءات خاصة أيضً ا أواستثنائية.
ثان ًيا من ناحية الهدف

تقارير متابعة :وهي التقاريرالتي تكون مرتبطة بخطة موضوعة أوبربنامج أومرشوع جاري
فعل وما كان يجب أن يتم وفقًا للخطة
تنفيذه ،وعادة ما تتضمن عملية مقارنة بني ماهو واقع ً
أوالربنامج املوضوع ،وتوضيح اإلنحرافات وتقديم تحليل لها وبيان مسبباتها.وقد يرتتب عىل مثل
هذه التقارير اتخاذ قرارات تصحيحية أوتعديل يف الخطط املوضوعة أوإعادة توزيع للموارد
املتاحة.
تقارير الدراسات :وهي التقارير التي تعرض نتائج الدراسات التي تجرى داخل املبادرة أويف
البيئة الخارجية ملناقشتها ومعرفة كيفية استخدامها لخدمة القضية النسوية.
قياسا مبعايريموضوعة مسبقًا.
تقارير تقييم األداء :وهي التقارير التي تُقيم مستوى األداء ً
ومن أمثلتها تقارير تقييم األفراد ،أوتقييم أداء إدارات معينة أووحدات نشاط ،وقد يرتتب
عليها اتخاذ قرارات يف حالة وجود إنحرافات كبرية أوقد يكتفي أحيانًا بالتوجيه أوتصحيح بعض
املسارات.
ثالثًا من ناحية املحتوى
تقارير مالية :وهي التقاريرالتي تعربعن مواقف مالية ،وتتضمن معلومات محاسبية ممثلة
باألرقام ،ومن أمثلة هذه التقارير حسابات امليزانية.
تقارير األنشطة :وهي التقارير التي تعكس األنشطة املختلفة باملبادرة ،ويطلق عليها البعض
“تقارير إدارية” للتمييز بينها وبني التقارير املالية.
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راب ًعا من ناحية التوجهه
تقارير داخلية :وهي التقارير التي توجه لجهات داخلية ،أي ترفع للمستويات اإلدارية
املختلفة داخل املبادرة /املجموعة أوإلدارات أخرى داخل املبادرة /املجموعة أيضً ا.
تقارير خارجية :وهي التقارير التي توجه إىل جهات خارج املبادرة ،مثل جهات الرقابة
الحكومية املختلفة ،واألجهزة املركزية واإلحصائية والجهات املانحة وغريها.
خامسا من حيث املنهجية
ً

تاريخية :وتتناول األحداث املاضية بالتحليل وتوضح تطورها.

كامل لظاهرة أوحدث ما وتكون محتوياتها يف شكل فقرات وصفية
وصفية :وتقدم توصيفًا ً
وتكتب بأسلوب قصيص أوروايئ.
إحصائية :وتشتمل عىل تحليل إحصايئ مدعم للمواقف واألحداث داخل أوخارج املبادرة.
مقارنة :وتتناول إعداد املقارنات بني نتائج املبادرة أوأنشطة املبادرات األخرى.

مراحل إعداد وكتابة التقرير:

متر عملية إعداد وكتابة التقارير بأربعة مراحل أساسية هي:

( )1مرحلة اإلعداد والتجهيز
( )2مرحلة التنظيم والبناء الهيكيل
( )3مرحلة الكتابة
( )4مرحلة املراجعة
املرحلة األوىل :اإلعداد والتجهيز
ويتم يف هذه املرحلة تحديد ما ييل:
( )1اإلطار العام للتقرير :ويشمل تحديد املوضوع بوضوح وتحديد املجاالت التي يغطيها
التقرير.
( )2الهدف من إعداد التقرير :ويجب أن يكون واض ًحا ومحد ًدا يف جملة واحدة.
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( )3قارئ التقرير:

• من هو؟(املديراملبارش ،فريق العمل ،الجهة املانحة ،جهات حكومية)...
• ماذا يعرف مسبقًا عن موضوع التقرير؟
• ماذا يحتاج أن يعرف؟
• ما هو أسلوب الكتابة الذي يناسبه؟
• ماذا سيفعل بالتقرير وما الجراءات التي ستتخذ بناء عليه؟
( )4معلومات التقرير:
• تحديد مصادر البيانات واملعلومات الالزمة للتقرير.
• التأكد إن كانت كاملة وصحيحة ومرتبطة مبوضوع التقرير.
• التأكد من توفرها يف يد كاتب التقرير.
املرحلة الثانية :التنظيم والبناء الهيكيل
وتشتمل املرحلة اآلتية عىل النقاط التالية:
( )1تحديد املنطق العام للتقرير:
• تحديد العناوين الرئيسية والفرعية لضامن وحدة البناء الهيكيل للتقرير.
• تحديد وسائل األيضاح واألشكال التي سيتم استخدامها.
• تحديد املراجع التي ستورد يف التقرير مع توفري بياناتها من حيث االسم والتاريخ واملصدر.
( )2تصميم الهيكل العام للتقرير:
• بداية التقرير(صفحة الغالف ،املحتويات ،ملخص عام ،املقدمة).
• صلب التقرير(عرض املعلومات ،الجداول ،األشكال ،التحليل).
• خامتة التقرير(النتائج ،التوصيات ،املالحق).
ملحوظة :تحتوي صفحة الغالف عىل:
• اسم موضوع التقرير
• كاتب التقرير ومركزه الوظيفي
• الجهه امل َُرسل منها التقرير
• الجهة امل َُرسل اليها التقرير
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• تاريخ كتابة التقرير
املرحلة الثالثة :كتابة التقرير
• ويراعى العنارص التالية أثناء الكتابة:
• األسلوب املناسب لكتابة صيغ وعبارات التقرير.
• التنسيق املنتظم لعنارص التقرير والعناوين والفقرات.
• مواقع وسائل األيضاح واألشكال والجداول.
• املقدمة وتكامل عباراتها مع محتويات التقرير.
• ملخص التقرير ويشتمل عىل الهدف واإلجراءات واملنهجية.
• النتائج وتحليلها ومناقشتها.
• التوصيات ومنهج العمل املستقبيل.
• جسم التقرير ويحتوي عىل مراحل التوصل إىل النتائج والتوصيات.
• املالحق وتتضمن العنارص املستخدمة يف التقرير وغري املدرجة يف جسم التقرير.
• قامئة املراجع مسلسلة حسب ذكرها داخل جسم التقرير.
املرحلة الرابعة :املراجعـــة
• تتضمن مراجعة كافة عنارص التقرير وتأكيد وحدتها وتكاملها ووضوح الرسالة منه.
• كام تتضمن مراجعة وتأكيد الضبط اإلماليئ واللغوي لعبارات التقرير.

الهيكل العام للتقرير:
• بداية التقرير.

• صفحة الغالف.
• صفحة املحتويات.
• ملخص عام
• املقدمة (الخلفية ،األهداف ،املجال)
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• صلب التقرير

• عرض املعلومات والحقائق
• الجداول
• الرسوم البيانية
• الدراسة والتحليل
• خامتة التقرير
• النتائج
• التوصيات
• املالحق
مايجب تجنبه عند كتابة التقرير:
• تجنب استخدام الصفات التي قد تعني نو ًعا من الجزم أوالحكم املطلق ،مثال :الحل املثايل
ـ األسلوب األمثل ـ نظام ممتاز ـ خسائر فادحة.
• تجنب األحكام الشديدة والقاطعة ،فقد تكون هناك بعض املعلومات التي مل تصل إليك
والتي قد تغري الصورة.
• تجنب استخدام الكلامت املثرية للمشاعر.
• تجنب استخدام الضمري األول(أنا).
• تجنب استخدام الجمل والتعبريات املطولة والتي ميكن االستعاضة عنها بكلمة واحدة
بدل من(اآلن).
أوجملة قصرية مثال ذلك( :يف هذه اللحظة من الزمن) ً
• تجنب األلفاظ والتعبريات الفنية وخاصة إذا كانت بلغة أخرى وكأن القارئ ال يعمل يف
نفس املجال.
• تجنب االختصارات دون ذكر الكلمة أوالجملة كاملة معها.
• تجنب جعل التقرير فني ج ًدا ،ولكن اجعليه يف مستوى مناسب للقارئ ومستواه اإلداري
واملهني.
• تجنب أن تدرجي أكرث من فكرة يف فقرة واحدة ،واستخدمي الجمل القصرية ،وعالمات
الفصل املناسبة.
• تجنب استخدام الكلامت والعبارات السلبية قدر اإلمكان ،مثل :ال ميكن قبول هذا الرأي أواالقرتاح.
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التاريخ الشفهي كأداة توثيق
التاريخ الشفهي:

• “التاريخ الشفهي هو منهج مركز يف عقد املقابالت وذو جذور أنرثوبولوجية ،كام يكرث
استخدامه أيضً ا بواسطة علامء اإلجتامع واملؤرخني واملؤرخات ،وكثريا ما يرتبط بالنسويات”.
• التاريخ الشفهي “يقع يف املساحات بني اإلثنوجرافيا وعلم االجتامع والتاريخ”.
• التاريخ الشفهي يحيك عن ملاذا وقعت األحداث وال يحيك عن ماهي األحداث.
• كان للتاريخ الشفهي دور مهم يف اإلجابة عىل هذا السؤال(أين توجد النساء يف التاريخ؟)
أهمية التاريخ الشفهي:
• أداة مناسبة الكتساب املعرفة عن تجارب حياة النساء.
• التاريخ الشفهي هو أجندة نسوية.
• يقوم بدمج النساء يف البحث األكادميي.
يعتمد التاريخ الشفهي عىل:
• تراث طويل من االنتقال الشفهي للمعرفة.
• التواصل القوي والحيك.
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التاريخ الشفوي

التاريخ التلقيدي

التاريخ الشفوي موضوعه األسايس هو
اإلنسان
التاريخ الشفوي ال ي ّدعي املوضوعية أوالحياد

التاريخ التقليدي موضوعه األسايس هو
األحداث
التاريخ التقليدي يدعي الحيادية املطلقة

تفسري الفرد لظروف حياته ووجهة نظره يف
تغيري مستمر

بينام التاريخ التقليدي يعتمد عىل تفسري
جهات ثابتة

يحيك عن ملاذا تقع األحداث

يحيك عن ماهي األحداث التي وقعت

ملاذا تستخدم النسويات منهج التاريخ الشفهي؟
• يكرث استخدام النسويات للتاريخ الشفهي كسبيل لكسب مادة كمية وفرية من أناس قلام
تم تضمني تجاربهم ضمن أجندات البحث.
• ويف هذا الصدد يكون التاريخ الشفهي أداة للتوصل إىل املعرفة املسكوت عنها أواملستبعدة،
وذلك من أجل الكشف عن تلك املعرفة الغائبة والحفاظ عليها.
• كام يكرث استخدامه أيضً ا بواسطة النسويات لدراسة تجارب القهر أواإلنتامء لفئة مقهورة.
• فا يُقدم التاريخ الشفهي للنسويات أداة للوصول إىل التجارب الشخصية مع القهر.

• إن منهج التاريخ الشفهي يُتيح للنسويات امللتزمات بالرتكيز عىل أصوات النساء فرصة
مواجهة مايحملنه من أساليب تفكري مسبقة وتصنيف للتجارب.
• كام أنه يُفسح املجال أمام أصوات النساء عىل تنوعها وتعددها للظهور.
ما هي العالقة بني منهج التاريخ الشفهي واالهتاممات النسوية؟
العالقة بني منهج التاريخ الشفهي واالهتاممات النسوية تؤدي إىل:
• تضمني التاريخ الشفهي ألشياء مثل :معرفة النساء ودراسة القهر.
• يتطرق التاريخ الشفهي النسوي إىل طريقة تصور الفكر النسوي للتجربة.
• كام يتطرق إىل طريقة تصور كثري من النسويات للعالقة بني الفرد واملجتمع.
• التعرف عىل العالقة بني حيوات وتجارب النساء وبني السياق الثقايف واالجتامعي والتاريخي.
• تستخدم النسويات التاريخ الشفهي لتجاوز الفجوة بني السري الشخصية للنساء وبني سياقها
االجتامعي.
• التاريخ الشفهي يُرصح بإتاحة املجال أمام تسيس التجربة الفردية ،وبالتايل يكون عميق
الصلة بالنسوية.
• التاريخ الشفهي قادر عىل الدمج بني العام والخاص ،بني الفردي واملجتمعي.
كيف تستخدم النسويات التاريخ الشفهي؟
• تسييس التجربة الفردية
• الدمج بني العام والخاص
• التاريخ الشفهي مامرسة سياسية

143

آليات التوثيق السامعي
• حسن اإلنصات
• التخيل عن الرغبة يف السيطرة عىل مسار الحوار واإلنصات الكامل وعدم فرض أية أحكام
شخصية
• الوعي بالذات الباحثة واستبعاد أية مواقف مسبقة قبل البدء يف بحث التاريخ الشفهي
• التخيل عن الرغبة يف السيطرة عىل مسار الحوار
• ال يقترص االهتامم بالكالم الذي يُقال وإمنا عىل املسافات الفاصلة بني الكلامت وعىل املعاين
واملشاعر بل وعىل الصمت.
لحظات الصمت ذات أهمية خاصة للباحثات النسويات :ألن النسويات حريصات عىل
الوصول إىل الصوت املخفي ميكن ملواضع الصمت أن تكشف عن االختالف بني املواقف الرصيحة
والضمنية للراوية نفسها ،أي الفجوة بني قناعاتها الشخصية وبني شعورها مبا يجوز لها التعبري
عنه  -كذلك تكشف عن مساحات التعارض /االختالف بني الراوية واملجتمع(الفكر ،املشاعر،
السلوك)...
يجب اإلنصات ومراعاة اآليت:
• اللغة األخالقية :تقييم الذات أخالقيًا (تكشف عن العالقة بني التصور عن الذات وبني
املعايري الثقافية السائدة).
• املقوالت العليا :املقوالت السائدة يف املجتمع ،ومدى توقف الراوية للتأمل نقديًا (بالنقد
أوالتعليق عىل) ما سبق وأن قالته من مقوالت عليا.
• اللغة املستخدمة مبستوياتها وتفاصيلها.
• االلتفات إىل الرسد بالجمع بني املضمون والشكل وكيفية التواصل الشخيص بني الباحثة
والراوية.
• أمناط الحديث ومدى ما تكشفه عن املكانة االجتامعية والتصورات عن اللغة والذات
والعامل.
• كيف يعرب منط الرسد عن التجربة الشخصية ،وكيف تؤثر التجربة الذاتية عىل طريقة
رسدها.
• عدم إصدار األحكام.
• وعي بالذات الباحثة واستبعاد أي مواقف مسبقة.
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• اليقترص االهتامم بالكالم فقط وإمنا عىل الصمت بني الكلامت واملشاعر واملعاين.

• كل رواية ت ُحىك يف إطار ما.
• دالالت املقوالت الفوقية.
• الرسدية الكربى.
• اإلنتباه إىل النص غري املكتوب (ضحك -بكاء -خجل).
• ماذا تحاول الراوية أن ت ِ
ُوصل لنا.
• القراءة األدبية للرواية.
• التكرار له دالالت كثرية يف حديث الراوية.
• التناقضات التي قد تبدو يف حديث الراوية.
• تداعيات األفكار أثناء الحديث(عندما تتحول الراوية فجأة من الحديث يف نقطة ما إىل
نقطة أخرى مختلفة متا ًما).

• العديد من الراويات ال يتحدثن عن األفكار بشكل متسلسل ولكن من خالل تداعيات
األفكار.
• االختيارات وآليات الحذف.
• بعد إمتام املقابلة الشفهية يجب عىل الباحثة أن يكون لديها بعض املالحظات عن املكان
واألحداث التي حصلت أثناء املقابلة.
تحليل الصمت ودالاللته:
• نظرة دونية للذات
• رصاع بني النفس والثقافة
• رصاع بني النفس واألخالقيات
أسئلة نسوية قد تتوقف أمامها الباحثات النسويات:
• ما الذي تشري إليه مساحات الصمت؟ ما الذي ال تقوله الراوية؟ ملاذا؟
• ما أنواع األحكام األخالقية يف حديث الراوية عن حياتها وتجاربها؟ هل تتوقف لتأمل ما
سبق لها قوله؟
• ما هي الفئات والعنارص التي تستخدمها؟ وما هي األفكار التي تعرب تلك العنارص عنها؟
ومدى عالقتها بالنوع االجتامعي؟
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• كيف تساهم املعايري االجتامعية يف تشكيل طريقة تفكريها؟
• ما هو أسلوب حديث الراوية؟ هل تستخدم لغة دارجة أم أخرى؟ هل تتحدث برتتيب
زمني لألحداث أم سلسلة من الحكايات املنفصلة ،أم بنية رسدية أخرى؟ ما الذي يكشفه أسلوب
الرسد؟
• ما هو انطباعي أنا كباحثة تجاه ما تقوله؟ كيف أفرس لحظات الصمت ومواضع الحذف
والتأكيد والتكرار وما شابه ذلك؟
أرشفة التاريخ الشفهي:
إن أرشفة النسخ املفرغة ملقابالت التاريخ الشفهي هي جزء مهم من النظرية واملامرسة
النسوية والتي تسعى يف جوهرها إىل استعادة تجارب النساء وتضمينها يف السجل التاريخي.
حيث أ ّن الكالم الذي ت ُديل به الراويات الاليت يحكني قصصهن يجب أن يخضع لألرشفة وإتاحته
ألجيال املستقبل ،وهو األمر الذي ُميثل جز ًءا من املامرسة األخالقية عامة ،كام أنه قد يرتبط لدى
النسويات بقضايا العدالة االجتامعية.إ ّن أرشفة تلك املادة وإتاحتها هي مسألة بالغة األهمية
يف املامرسة النسوية ألنها تُتيح سامع األصوات التي خضعت تاريخيًا لإلسكات ،كام يجب نقل
املعرفة وبثها وإتاحتها بحيث تُصبح جز ًءا من السجل التاريخي وبالتايل نضمن حفظها.
ويجب عىل الباحثات التفكري فيام ييل:
• هل ستقومني بصياغة وتحرير النص الذي تم تفريغه؟
• كيف سيتم ذلك؟
• هل الراوية جزء من هذه العملية؟
• ما هي األسس التي ستقوم عليها اختياراتك؟
• هل ستنقحني النص من الوقفات والتعبريات مثل ”يعني“ وغريها مام يرد يف الحديث الدارج؟
• وهل ستصوبني اللغة طبقا لقواعد النحو؟
• هل ستغريين خصائص أسلوب الكالم؟
• كيف سيؤثر ذلك عىل املعنى؟
• كيف تعكس تلك التغيريات السامت النسوية؟
• أي نهج ستتبعني يف نقل املعنى؟
• من أي منظور :منظور الباحثة أم الراوية أم تأويل الباحثة لرواية الراوية؟
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• كيف تتأثر تلك الخيارات بالقاعدة النسوية التي تتبعينها :متكني الراوية أوسلطة الباحثة

النسوية؟
• كيف تتأثر تلك الخيارات باالنتامء الطبقي والعرقي والجندري وغريها من العنارص؟
• ما هي تداعيات قيامك بتعديالت لغوية أوتفسريات شخصية يف التأثري عىل الرواية بناء عىل
إنتامئك الطبقي أوالثقايف أوالعرقي ...إلخ؟

الفرق بني املقابالت املعمقة والتاريخ الشفهي.

أنواع املقابالت الشخصية:

تتخذ املقابالت أشكالً متنوعة ،وميكننا أن نتصور منهج املقابلة الشخصية باعتباره ممت ًدا من
“غري الرسمي” إىل “الرسمي”.
• مقابالت غري محكمة البناء
• مقابالت شبه محكمة البناء
• مقابالت محكمة البناء
املقابالت املعمقة(املجموعات البؤرية).
املقابالت املعمقة

مقابالت التاريخ الشفهي
تتناول قصة حياة الراوية بالكامل.
أطول وتتوغل يف الحوار.

تتمحور حول موضوع ما.
تقدم للباحثة فرصة إكتساب معلومات من
مجموعة من الناس يف فرتة زمنية قصرية.
وميكن ملقابالت التاريخ الشفهي أن تصل إىل درجة العمق
يف الغالب تكون جلسة واحدة.
التي تجعل الباحث أوالباحثة تعقد جلسات عديدة مع
نفس الراوية.

مجموعات النقاش يف التاريخ الشفهي:
تضم عد ًدا من الراوين /الراويات ممن يتم مقابلتهم معا يف شكل مجموعة.
يتم استخدام مجموعات النقاش عمو ًما يف البحث االكادميي يف ثالثة أنواع من املرشوعات
البحثية:
• األبحاث التقيمية
• األبحاث االستكشافية
• مرشوعات البحث متعددة املناهج
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أسئلة عن كيفية استخدام الباحثات النسويات لـ مجموعات النقاش:
• كيف ميكن للباحثات النسويات استخدام مجموعات النقاش؟
• كيف تخدم مجموعات النقاش املبادئ النسوية؟
• كيف ميكن للباحاثات النسويات التفكري بشأن قضايا خطة البحث ،كاختيار العينة وتحديد
املعايري وتحكم القائم بدور التيسري؟
أخالقيات التأريخ الشفهي
• النتائج السياسية املرتتبة عىل املقابلة.
• الرجوع للراوية قبل النرش.
• هل تفصح الباحثة عن إنحيازاتها للراوية أوتحتفظ بجزء منها لذاتها؟
• هل تساهم الباحثة يف صياغة املعنى؟
• هل مطلوب أن تكون الباحثة مرنة؟
• املوضوعية /الحيادية /االنحيازات.
• هل املوضوعية الحقيقية هي اإلفصاح عن االنحيازات؟
إشكاليات التأريخ الشفهي النسوي:
• من يكتب التاريخ؟
• عالقات القوى يف املجتمع وتحكمها يف كتابة التاريخ
• املوقع الجغرايف وسياسات إنتاج املعرفة
• ندرة يف منظور النوع االجتامعي
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التوثيقالبرصي(تصويرفوتوغرايف-أفالموثائقية-توثيقالشهادات)

التصويرالوثائقي

• هو كام يحمل اسمه ،هدفه الرئييس هو “توثيق” األحداث واالهتاممات والقضايا.
• يتميز الوثائقي بتعمقه يف املجال الذي يتناوله حيث تكون الصورة فيه هي األداة وهي
أيضً ا الناتج عن هذا البحث.
هناك أساليب ومناهج عديدة لتوثيق األحداث بالصور أوتناول موضوع وبحثه عن طريق
الصور ،بعضها يجمع بني الصورة والصوت ،أوالصورة والنص ،أوالصورة الثابتة (الفوتوغرافيا)
أوالصورة املتحركة (الفيديو) ،بعضها مبني عىل بحث علمي وبعضها مبني عىل حدس صحفي
يف البحث والتقيص.
بداية التصوير الوثائقي:
بدأ مع بداية التصوير الفوتوغرايف يف منتصف القرن التاسع عرش ،املعنى الدقيق للتصوير
التوثيقي يف بدايته هو تقديم وصف دقيق ملا هو غري معروف ،ماهو خفي ،ماهو ممنوع،
أوماهو غري متاح الوصول إليه ل ُبعد املكان أوصعوبة الظروف.
الهدف الرئييس من التصوير الوثائقي:
هو تصوير بغية إلقاء الضوء عىل وضع اجتامعي يرى فيه امل ُّصوِر أمر يحتاج إىل النظر أوإىل
إعادة النظر.
يجب عىل امل ُ ّصوٍر /ة أن تراعي:
• أال تتخد كامريتها ذريعة إلصدار األحكام عىل من تصورها.

• أن تكون حريصة يف استخدام مفردات الصورة سواء يف مضمونها أوتكوينها.
• التجمع امل ُصوِرة بني مفرادات غريالئقة داخل كادر الصورة.
• أالتتخذ زاوية تصوير ُمحرِجة ملن تصورها أوصورة تحمل دالالت استعالئية عليها.
• عدم تعريض الشخصية التي يتم توثيق حالتها للخطر.

• الحفاظ عىل الرسية والخصوصية يف حالة طلب الراوية أو صاحبة الصوره عدم ظهور
هويتها.
• الرجوع لصاحبة الصور قبل النرش للتأكد مره أخرى من موافقتها.
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الثالث مشكالت الرائجة يف تناول املُصوٍرة للعمل التوثيقي:
• مشكلة املبالغة يف التجميل
• مشكلة االفتعال الدرامي
• مشكلة إضفاء الغطاء الرومانيس
ميكن استخدام التصويرالفوتغرايف يف أغراض مختلفة وهادفة لتوثيق أحداث نسوية ما
أوتوثيق حيوات شخصيات نسوية مثل:
• عمل كتيب عن حياة شخصية نسوية ما.
• عمل كتيب مصورعبارة عن مجموعة صور ألحداث تاريخية نسوية ،مع كتابة تعليق
مناسب عىل كل صورة.
• عمل كتاب مصورعن مجموعة من النسويات مع ذكر أهم إنجازاتهن.
• عمل تقارير مصورة ألحداث نسوية حديثة.

األفالم الوثائقية.

أي حكاية فيلم تتكون من:
• بداية
• وسط
• نهاية
املهارات األساسية لعمل فيلم وثائقي:
• تحديد املوضوع
• مرحلة البحث من أهم مراحل التصويرالوثائقي
• القدرة عىل تلخيص فكرة الفيلم يف سطرين أوثالثة أسطر
• معرفة الشخصيات األساسية للفيلم معرفة جيدة ومعرفة تاريخهم
• املحافظة عىل لحظات الصمت أثناء التصوير
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• محاولة التزام صانعة الفيلم بالتخلص من اللزمات والحركات التي قد تشتت الشخصية

األساسية للفيلم
• االبتعاد عن األسئلة التي يتم اإلجابة عنها ب(نعم -ال)
• األفضل أن تكون األسئلة مفتوحة (إحكييل  -إوصفييل  -إرشحييل).
• الخط الزمني للفيلم(قبل -سؤال الفيلم -بعد).
• اختيار الكادرات املناسبة مع الحكاية املروية حيث أن الكادرات تنقل للمشاهد /ة مشاعر
ومعاين معينة.
• محاولة التأقلم مع الراوية واملحافظة عىل درجة من الود ليك تستطيع الراوية أن تكون عىل
طبيعتها أثناء الحيك.
• ينقسم الفيلم إىل  30%بحث وتحضري للتصوير 70% ،مونتاج.
• اختيار الكادر املناسب من حيث(العمق مناسب -األلوان مناسبة).
• اختيار أماكن الكامريات إذا كان التصوير يتم بأكرث من كامريا.
• تحديد الكادر املناسب.
• اختيار مكان مهندس /ة الصوت.
املونتاج هو :عبارة عن تقطيع الصور.
امليكساج هو :عبارة عن تركيب األصوات وهو آخر مرحلة يف املونتاج.
توصيات عن التوثيق البرصي:
دامئا ما ت ُعرب أفالمنا عن رؤيتنا وإنحيازتنا تجاه موضوع الفيلم ،لذلك من املهم ج ًدا:
• تحديد الهدف املطلوب إيصاله من الفيلم.
• يجب الرجوع إىل صاحبة الشهادة مرة أخرى قبل النرش والتأكد من قبولها أورفضها للشهادة
املوثقة بعد اإلنتهاء من التصوير حتى وإن متت املوافقه قبل التصوير ،نظ ًرا الختالف الحالة
النفسية والظروف املحيطة ،خاصة عندما يكون التوثيق يف قضايا نسوية شائكة مثل ختان
اإلناث أوالعنف الجنيس ،أوإذا كان التوثيق يف ظروف سياسية معينة.
• يجب الحفاظ عىل التوثيق كهدف أسايس.
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مبادئ ومهارات عامة حول توثيق اإلنتهاكات الجنسية:

يُعترب توثيق قصص الناجيات من وقائع االغتصاب الجامعي واالعتداءات الجنسية من األمور
الهامة للغاية العتبارات عديدة من بينها املساعدة يف تحليل األبعاد االجتامعية والثقافية
والسياسية لتلك الجرائم ومحاولة الوصول للجذور التي أدت إىل وقوعها .ويف خضم الجهود
الجمعية للمجموعات النسوية ومنظامت حقوق اإلنسان لتوثيق شهادات الناجيات من مختلف
أشكال االعتداءات الجنسية التي وقعت عىل مدار عامي  2011و 2012وجدنا نقص واضح يف
وجود أدبيات باللغة العربية مرتبطة بالسياق الثقايف واالجتامعي ملرص تساعد وترشد يف تبني
منهجية علمية يف التوثيق تضمن الوصول للمعلومات من ناجيات وإحرتام خصوصيتهن.
ً
أول :التوثيق الحقوقي
تكمن أهمية توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان املختلفة يف الوصول إيل معلومات دقيقة
وسليمة يتم توظيفها يف مراحل الدفاع عن قضية محددة للوصول إيل نتيجة معينة.
نُوثِق إنتهاكات حقوق اإلنسان:
• لرؤية املشكلة وطبيعتها بوضوح ودقة.
• ألن التوثيق هو جزء من عملية التغيرياالجتامعي والسيايس والثقايف.
• للضغط من أجل تحقيق العدالة لضحايا االنتهاكات.
• ليك نضمن أن تلك اإلنتهاكات مازالت حارضة يف األذهان ومل يتم نسيانها.
العنارص التي يجب أن تتوفر يف التوثيق:
• مكان وتوقيت وكيفية وقوع االعتداءات.
• املساعدة يف التعرف عىل املعتدي والقائم باإلنتهاك.
• املساعدة يف اإلشارة للحلول والتغيريات التي ميكن أن متنع أوتحد من هذه االنتهاكات يف
املستقبل.
التوثيق الفعال يجب أن يوضح:
• من هم الضحايا واملعتدون والشهود.
• ماذا حدث وكيف؟
• أين وقع االعتداء؟
• متى وقع االعتداء؟
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هناك ثالثة أنواع رئيسية من التوثيق:
التوثيق اإلحصايئ :وهو تحليل األعداد واألرقام اإلجاملية.
التوثيق الرسدي :تفصيل للشهادات والروايات الفردية لالعتداءات.
التوثيق العلمي :الذي يتضمن أدلة طبية وتقاريرالطب الرشعي.
ويف معظم األوقات يتم اختيار النوع األفضل للتوثيق وفقا لطبيعة ونوعية اإلنتهاكات .فعىل
سبيل املثال ،يف حالة حوادث االغتصاب واالعتداءات الجنسية التي وقعت يف ميدان التحرير
والشوارع املحيطة به منذ  23نوفمرب  2012وحتى بدايات فرباير  2013سوف يكون من الصعب
االعتامد عىل التوثيق اإلحصايئ بسبب عدم وجود رصد حرصي لعدد الناجيات ومع جهود
املنظامت الحقوقية يف التوثيق فإن هناك حاالت مل يتم التوصل إليها .وهنا تأيت أهمية التوثيق
الرسدي الذي يعتمد عىل شهادات الناجيات والشهود ألن ذلك النوع من التوثيق مينحنا القدرة
عىل رؤية السياق السيايس واالجتامعي.
ويف بعض األحول تعتمد منظامت حقوق اإلنسان يف تقاريرها عىل املزج ما بني الثالث أنواع.
ثان ًيا :أساسيات عملية التوثيق

• يف حاالت الطوارئ ،يجب أن يكون أول ما يقدم ويتوفر للناجيات من االغتصاب أوالعنف
الجنيس هو الفحوصات الطبية ،وبعد ذلك يأيت دور الدعم النفيس.
• بعد االنتهاء من الفحوصات الطبية والنفسية ،تأيت خطوة سامع شهاداتهن عام حدث لهن
يف حالة استعدادهن للحديث.
• يجب أن ننتبه أن مقابلتنا مع الناجيات التي تهدف إيل التوثيق قد تكون الفرصة األوىل لهن
لرواية قصتهن عام حدث لشخص يثقن به.
• يجب أن نتذكرعند القيام بالتوثيق أننا لسنا وكالء نيابة أومحللني وأن مهمتنا األساسية هي
مساندتهن والوقوف إيل جانبهن.
كل مقابلة ينبغي بقدر اإلمكان أن تجيب عىل خمسة أسئلة أساسية:
 )1كل ما ميكن أن يُقال عن الناجية واملعتدي والشهود.
 )2ماذا حدث(طبيعة االعتداء)؟
 )3أين حدثت الواقعة؟
 )4متى حدثت؟
 )5كيف حدثت؟ (رواية مفصلة عن الحدث)
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كيف يتم التعامل مع الناجيات أثناء التوثيق:
• مبا أنه ال يجوز أن نتعامل مع الناجيات عىل أنهن مجرد ضحايا فإنه ال يجوز أن نسألهن
فقط عن وقائع ما حدث لهن من انتهاكات جنسية ويفضل أن نحاول إجراء محادثات معهن
عن حياتهن بشكل عام وليس فقط تفاصيل االعتداء.
• يجب أن تشعر الناجيات بأننا مهتامت بهن كأشخاص وليس كحاالت وبيانات نوثقها.
• إجراء أحاديث عامة مع الناجيات قد يكون فرصة مناسبة للتعرف عىل معلومات أساسية
مثل تاريخ ومكان الوالدة ،محل اإلقامة ،املهنة....الخ.
• يُفضل أن ندعهن يروين القصة يف البداية.

• يجب أن ننتبه إىل أن تجربة معظم الناجيات الاليت تعرضن لتلك االنتهاكات تكون مبثابة
نقطة فاصلة وعنيفة يف حياتهن.
وفعال يف
ً
• منح الناجيات الفرصة لرسد القصة بالطريقة التي يفضلنها قد يكون شيئًا مفي ًدا
تعافيهن.
• يُفضل التعامل دامئا كام لو كنا أول شخص يسمع الشهادة وأن نتعامل مع ذلك باحرتام.

• يُفضل تدوين املالحظات بعناية وحرص حتى نتمكن من العودة وملء التفاصيل التي نود
استكاملها واألجزاء املنسية.
التفاصيل مهمة للغاية
• فإنها قد تساعد عىل تحديد هوية املعتدي(مثل لون املالبس ،األماكن املحيطة مبكان
االعتداء).
• التفاصيل ميكن أن تساعد عىل توضيح الحقائق فكلام زادت التفاصيل كلام أصبحت
الشهادات أكرث وضو ًحا وإقنا ًعا وكلام زادت إمكانية إثبات صحة ما ورد يف الشهادة.

• يُفضل السؤال عن التفاصيل بطريقة حساسة وسلسة ،وأن نتوقف فو ًرا إذا أحسسنا أن
األسئلة أصبحت غري مريحة لهن.

• يجب أن نضع يف اعتبارنا أن الناجيات هن املركز الذي تدور حوله الشهادات ،وبالتايل ال
يجوز إقحام اإلنحياز أواآلراء أوالقصص الشخصية أثناء توثيق الشهادات.
• يُفضل أن نتعاطف ،ونُظهر اهتاممنا ،ونستمع بشكل جيد وحقيقي.
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• الناجيات اللوايت تتم مقابلتهن يحتجن منا إىل إظهار الدعم واالهتامم ،وليس إيل غضبنا،
وبالتايل ال يجوز بأي شكل من األشكال أن نعرب عن غضب أمامهن فهذا آخر يشء قد يردن أن

نشاركه معهن ويتعرضن له.
• يجب الحصول عىل موافقة رصيحة من الناجية التي نحاورها يف البداية.
• يُفضل أن نقول للناجيات بدقة كيف سنقوم باستخدام معلوماتهن ،إذا كان الغرض هو
النرش فلنرشح الطريقة واآلليات التي سيتم بها نرشالشهادات.
• يُفضل أيضً ا أن نقوم بتوضيح من سيقرأ شهاداتهن ونفس اليشء بالنسبة للنتائج والعواقب
املحتملة.
• يُفضل أن يقمن الناجيات باختيار الطريقة األنسب لهن للتعامل مع معلوماتهن الشخصية،
فهناك أكرث من طريقة/1( :أو نرش شهاداتهن بدون ذكر اسامئهن–/2استخدام الشهادة فقط
فيام بني أفراد املبادرة أواملجموعة التي تقوم بتوثيق الشهادة).
• بالنسبة ألغلب الناجيات ،استعادة شعور السيطرة عىل أجسادهن وحياتهن جزء أسايس من
عملية خروجهن النفيس من واقعة االنتهاك أواالغتصاب ولذلك ينبغي أثناء املقابلة أن نحرتم
رغباتهن دامئًا وأن نحقق ذلك من خالل منحهن أقىص قدر من السيطرة عىل ما يقلن دون أي
تدخل منا.
• يجب أن تقوم مبقابلة النساء الناجيات من االعتداء الجنيس نساء ،وأن يقوم الرجال مبقابلة
الرجال ،إال يف حاالت نادرة عندما تكون املقابلة عاجلة وطارئة وال يوجد بدائل أخرى.
• يُفضل إجراء املقابلة يف مكان هادئ وآمن.

• يُفضل التحدث مع الناجيات واحدة تلو األخرى عىل ِحدة ،وإذا استدعت الرضورة إجراء
املقابلة مع مجموعة من الناجيات ألي سبب من األسباب يتعني وضع قواعد مشرتكة للرسية
والسالمة ،والتأكد من منح جميع الناجيات الفرصة الكاملة للتحدث عام تعرضن له.
• يُفضل أال يكون هناك حواجز بيننا وبني الناجيات وبالتايل يفضل عدم الجلوس وراء مكتب
و ضبط اللغة لتناسب لغة الناجية نفسها وبالشكل الذي يجعلها تتجاوب براحة تامة.
• ال يجوز أن نوجه للناجيات أي أسئلة تحمل يف طياتها حكم شخيص ،مثل :ملاذا مل تفعيل
كذا؟
• ال يجوز منح الناجيات أي وعود لن نستطيع االلتزام بها.
• فيام عدا الحاالت التي نضطر فيها لتوثيق شهادة أكرث من ناجية يف نفس الوقت واملكان ،ال
يجوز التلميح ألي معلومة إكتسبناها من مقابلة سابقة أب ًدا فهذا يُرسل للناجيات رسالة واضحة
بأنه ال ميكن الوثوق بنا.
• يُفضل تجنب األسئلة التي تبدأ بـ “ملاذا” ،فهي دامئًا إما تحمل إشارات بإلقاء اللوم عىل
الناجية مثل :ملاذا ذهبت مليدان التحرير -ملاذا مل تهريب -ملاذا قمت بارتداء تلك املالبس؟
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أوأنها ت ُعطي إيحاء بأننا نطلب منها التكهن بأشياء ال تعرفها مثل :ملاذا برأيك اختاروك -ملاذا
مل يساعدك أحد؟
• يف البداية يُفضل بقدر اإلمكان أن ندع الناجية تروي ما حدث بدون مقاطعة أوتدخل.

• يُفضل مالحظة األجزاء التي تتأثر الناجية أثناء ذكرها عاطف ًيا وأن نعود إىل تلك التفاصيل
بحذر وحساسية شديدة يف حالة رضورة.
أشياء يفضل عدم فعلها:
• أن نسأل أسئلة صادمة أوجارحة ،مثل :هل فعل الضابط كذا فعال؟
بدل من ذلك
• أن نُبادر الناجية بالسؤال إذا أحسسنا بجزء مفقود من الرواية ،ويُفضل ً
أن نحاول العودة إىل هذا الجزء بطريقة تضمن االحرتام وتنم عن تفهمنا وإدراكنا لحساسية
املوقف كأن نقول “أعلم أن ما حدث ذلك اليوم من الصعب ج ًدا ليك أن تتحديث عنه ،وأنا أتفهم
ذلك متا ًما ،ولكن أريد فقط أن أسأل إذا كان هناك أي يشء آخر تودين أن تخربيني به”.
بدل من التحدث
• يف بعض األحيان (عىل سبيل املثال مع األطفال) يفضل طلب رسم صورة ً
عن قصة مؤملة ألن هذا يجعل عملية التوثيق أكرث فعالية.
معايري متعلقة بالوقت:
• يُفضل أال نتأخر عن املوعد ،وأال نغضب إذا تأخرت الناجية.

• يجب أال نتعجل فاملقابلة الناجحة تستغرق عىل األقل ساعتني.
• يُفضل ترك بعض الوقت يف النهاية إلجابة أي أسئلة لدينا أولدى الناجية ،أولرنى إن كنا
مثل أو إىل محاميني /محاميات من
سنحتاج إىل إحالة الناجية إىل أطباء أوأخصائيات نفسيات ً
أجل استشارة قانونية.
• إذا كنا تحت ضغط وقت ضيق ،أوإذا كنا نجري املقابلة يف السجن و لدينا  15دقيقة فقط
مثل ،يجب رشح الوقت املتاح من البداية وأن نطلب من الناجيات محاولة رواية القصة يف 10
ً
دقائق وأن نرتك  5دقائق أخرى لألسئلة.
ملحوظة:
• ليست كل الشهادات موثوق يف صحتها.
• فبجانب نسيان بعض الوقائع أوتأثري الصدمات النفسية ،بعض الناجيات قد يبالغن أوحتى
يكذبن يف رواياتهن ولكن علينا أن نتذكر أننا لسنا وكالء نيابة وبالتايل ال يجوز استجواب من
نحاورهن ولكن يف الوقت نفسه ال يجوز مساعدتهن بالتظاهر بأننا مل نالحظ السهو /التناقضات
واألشياء التي ال تبدو صحيحة أومنطقية ألنه إذا مل نلفت انتباههن إليها ،شخص آخر سيفعل ذلك.
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• بشكل عام ،يجب عدم اتهام أي ناجية بالكذب فمهمتنا هي مساعدتهن عىل التعبري

عن الحقيقة كام يرونها ،وإذا شعرنا أن املقابلة التي قمنا بإجرائها غري موثوق فيها ميكننا أال
نستخدمها.
ملحوظة:
يفضل أن نقوم بإعداد بعض وسائل االتصال والبيانات الخاصة مبصادر مختلفة.
 )1منظامت ومجموعات وأفراد عاملني يف مجال الدعم القانوين.
 )2منظامت ومجموعات نشطاء لدعم القضية أومتابعتها.
 )3منظامت ومجموعات وأفراد عاملني يف مجال الرعاية الطبية والنفسية.
الصدمة:
 )1قد تتسبب رواية القصة يف إصابة الناجيات بصدمة أخرى وهذا يستدعي أهمية وجود
بعض األطباء واألخصائيات /الخصائيني النفسيني.
 )2قد نُصاب بأذى أوأمل نفيس عند سامع الشهادة أوسلسلة من القصص ،لذا يجب أن نأخذ
ذلك األمر يف االعتبار قبل التعامل مع مهمة كهذه ويفضل الحديث مع استشاري أواستشارية
نفسية قبل القيام بالتوثيق.
 )3ليس علينا محاولة الظهور مبظهر األقوياء من أجل اآلخرين.
 )4يُفضل أن نكون حساسني ومنتبهني للغة الجسد سواء من جانبنا أوجانب الناجيات.

 )5يفضل أن نكون منتبهني دامئًا ألي عالمات تدل عىل عودة الصدمة للناجية مرة أخرى:
• إزدياد مفاجئ يف العصبية.
• تردد واضح وقوي.
• عدم القدرة عىل الكالم.
• النظر بعيدا أوألسفل.
• العرق.
• التنفس الرسيع أوصعوبة التنفس.
حينها يُفضل سؤال الناجية إذا كانت تريد التوقف وأن نخربها بأنه ميكننا البدأ من جديد يف
وقت الحق ويجب إذا أحسسنا أن الناجية تعاين من ضغط /إجهاد شديد أن نوقف املقابلة فو ًرا.
من املمكن أن نُصاب نحن بصدمة نفسية أثناء املقابلة ،كيف نتغلب عىل هذا بفاعلية؟:
• إذا كان هناك عدة أشخاص يعملون عىل التوثيق ،يُفضل أن نتحدث إىل بعضنا البعض وأن
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ننظم حلقات دعم للتعبري عن مشاعرنا وآرائنا حول املقابالت بشكل منظم.
• يجب أن نتذكر أنه قد ترتاكم لدينا مشاعرغضب ،ميكن مشاركتها فيام بيننا.
• يُفضل أن يكون لدينا طبيب نفيس يعمل مع املجموعة وأن يكون مستعد للعمل مع
األفراد.
ملحوظة:
• بالرغم من أنه يجب أال نقطع وعو ًدا كاذبة إال أنه يف الوقت نفسه يجب أال نُنهي مقابلتنا
مبشاعر العجز.
• يُفضل سؤال الناجيات عن رأيهن فيام نستطيع نحن أونشطاء ومجموعات أخرى فعله
للحد من تلك االنتهاكات ،من املمكن أن تكون لديهن أفكار مل تخطر يف بالنا من قبل.
• يُفضل أن نطلب من الناجيات الاليت متت مقابلتهن (إذا كان ذلك مناسبًا) إخبارنا مبا يردن
القيام به أويستطعن القيام به لتغيري وضعهن الحايل.
ثالثا :جمع أدلة الطب الرشعي من الناجيات من االغتصاب أو االعتداء الجنيس.
يتسم الفحص الذي يتم من قبل الطب الرشعي للناجيات من االغتصابأ واالعتداء الجنيس
بأهمية شديدة للغاية فهو يختلف متام االختالف عن أي فحوصات طبية أخرى يتم إجرائها
للناجيات ألن الهدف من وراء تدخل الطب الرشعي دامئا ما يكون بحث تفصييل عن أدلة ميكن
أن ت ُستخدم للتحقيق يف االعتداء.
بشكل عام هناك مراحل وطرق طبية مختلفة لفحص الناجيات من االغتصابأواالعتداءات
الجنسية من بينها:
• تقييم لإلصابات الجسدية الحادة عن طريق طبيب طوارىء.
• التقييم الجسدي والنفيس والعالج من قبل فريق طبي ،مبا يف ذلك أطباء مدربني لفحص
االعتداء الجنيس وأخصائيني اجتامعيني ونفسيني لحاالت االغتصاب.
• إذا كان الوقت ضيق بالنسبة للناجية ،فينبغي أن يتم جمع األدلة رسي ًعا .الفحص الطبي
قد يستغرق  6ساعات ،أثناء ذلك ينبغي عىل الطبيب اللذي يتعامل مع االعتداءات الجنسية
أن يسأل الناجية عن وصف لفظي ملا حدث أثناء االعتداء وأن يحاول تجميع أدلة سواء مادية
أومن خالل الـ .DNA
أثناء التقييم األويل يف الحاالت التي يوجد فيها إصابات جسدية بجانب صدمة نفسية حادة:
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• يجب أن ت ُعطى األولوية للناجية باعتبارها حالة طارئة.

• يُفضل دامئًا أن يكون الكشف أوالفحص عن طريق طبيب /طبيبة أوممرض /ممرضة من
نفس الجنس.
• ينبغي الحصول عىل موافقة قبل الفحص وأن تكون النتائج رسية ما مل توافق الناجية عىل
غري ذلك.

التوثيق اإللكرتوين
التوثيق اإللكرتوين:

هو التوثيق باستخدام التقنيات الحديثة التى ت ُستخدم يف نقل وحفظ صورة طبق األصل
ملحتوى أية وثيقة باستخدام التقنية الرقمية بحيث ميكن الرجوع إىل ذلك يف أى وقت وبطريقة
أوأكرث من طرق البحث املتعارف عليها دوليًا .وبالتاىل املساهمة يف وضع حلول ملشاكل املحتويات
الورقية للوثائق.
فوائدالتوثيق اإللكرتوين /مشاكل التوثيق الورقي
• حساسية بعض الشهادات املوثقة لسيدات تعرضن لعنف.
• حساسية وخطورة الشهادات املوثقة لسيدات شاركن يف أحداث سياسية.
• التوثيق اإللكرتوين أيضً ا يحل مشاكل البعد الجغرايف.
• يُتيح الفرصة لعدد أكرب من النساء لحيك حكايتهنبدون خوف من مواجهة املجتمع.
• كميات كبرية من الورق بحاجة ألماكن تخزين.

• تصنيف امللفات وتعدد واختالف ذلك من جهة إىل أخرى.
• كميات الورق تتعاظم وتزداد كل يوم واإلحتفاظ بنفس النسخ يف عدة أماكن.
طويل يزداد ذلك الوقت مع
• االسرتجاع والبحث واملراجعة من العمليات التى تأخذ وقتا ً
زيادة حجم الوثائق.
• مع زيادة الورق املراد حفظه تقل املساحات والفراغات التى ميكن استغاللها واالستفادة
منها باملكاتب.
• ضياع الوثائق وإختفائها أحيانًا بني امللفات.
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متطلبات التوثيق اإللكرتوين
تفعيل شبكات املعلومات الداخلية إن وجدت واستخدام الربيد اإللكرتوين بأكرب قدر مستطاع
وبالتايل وضع آليات لتبادل املراسال داخل جهة العمل إلكرتون ًيا.
توزيع التعليامت والترشيعات إلكرتون ًيا.
استالم املخططات النهائية للمرشوعات إلكرتون ًيا.

العمل عىل اإلحتفاظ بنسخة واحدة من الوثائق الورقية املهمة مع أهمية األخذ بعني االعتبار
إدخالها إىل الحاسوب عن طريق املاسحة الضوئية وحفظها إلكرتون ًيا.
األهداف الرئيسية للتوثيق اإللكرتوين
• توفري املساحات املكتبية املستغلة لتخزين امللفات الورقية.
• توفري نسخة احتياطية من الوثائق يف حالة تعرض األصول ألي تلف نتيجة ألي عوامل
طبيعية أوبرشية مثل الحرائق ،الرسقة ،ضياع مستندات ،أوالتلف لعوامل جوية أوغريها.
• سهولة اسرتجاع الوثائق املطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث ،مع إمكانية وضع
أكرث من صيغة بحث.
• سهولة تبادل الوثائق داخل وخارج جهة العمل.
• إتاحة الوثائق لإلطالع بواسطة العديد من األشخاص يف نفس الوقت باستخدام الشبكات
اإللكرتونية.
• إعادة النظر يف محتويات امللفات وإزالة الوثائق املتكررة وغري الرضورية.
• التوثيق اإللكرتوين يجعل األمور أكرث سهولة خصوصا يف حاالت توثيق العنف الواقع عىل
النساء ألنه يكرس حدود الزمان واملكان.
احتياجات التوثيق
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إن االحتياجات من معدات وبرمجيات التوثيق اإللكرتوين ليست بتلك املكلفة مقارنة مبا
تحققه من حلول وفوائد .نذكر بعض مكونات منظومة تكفى احتياجات التوثيق لجهة عمل
صغرية وميكن البدء بها ثم تطويرها وزيادة مكوناتها وتغري إحداها بأخرى أحدث ذات قدرات
وإمكانيات أكرث.
امل ُ ِعدات
ميكن البدء بهذه امل ُ ِعدات السهلة يف البداية للمبادرات الشابة ثم تطويرها مع الوقت.

• حاسوب مكون من معالج حديث ورسيع.
• إسطوانة صلبة ذات سعة كبرية.
• إسطوانة منقولة.

توصيات:

• التوثيق النسوي ليس موضوع بحثي وعميل فقط.
• هناك العديد من اإلشكاليات مرتبطة بالتوثيق بسبب طبيعة التوثيق النسوي.
• من هذه اإلشكاليات أن الباحثات نساء ،وقد يك ّن يتعرضن ألنواع ودرجات مختلفة من
التمييزيف نفس الوقت.
• ومن هذه اإلشكاليات أيضً ا أنه أحيانًا يكون التوثيق عن حاالت شائكة مثل التوثيق لحاالت
العنف الجنيس.
• التوثيق النسوي يستدعي وجود وعي نسوي.
• كذلك يتطلب وجود وضوح تام يف جميع الكلامت املستخدمه أثناء عملية التوثيق.
• موافقة واضحة من الراوية بعملية التوثيق.
• رشح واضح من الباحثة ملا تقوم به.
• رشح واضح من الباحثة لألغراض التي سوف تستخدم هذا التوثيق من أجلها.
• يُفضل أن تكون املعامالت مكتوبة بني الراوية والباحثة.

• كام يُفضل أن يكون هناك موافقة مكتوبة.

• يفضل عدم مامرسة أي نوع من أنواع الضغط أوالسيطرة أوتوجيه الراوية أثناء عملية
التوثيق.
• مراجعة الراوية قبل عملية النرش.
• احرتام قرار الراوية إذا قررت الرتاجع عن النرش.
• تحديد الهدف املطلوب إيصاله من التوثيق.
• يجب الحفاظ عىل التوثيق كهدف أسايس.
• عدم استخدام الكامريا أوالكلامت أثناء التسجيل للتعبري عن الراوية بشكل غري الئق.
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املنارصة و الحشد حول القضايا النسوية

1

يوجد يف البيئة املحلية املرصية العديد من القضايا /املشكالت الخاصة بالنساء التي اليوجد
وعي كايف بها وليست هناك معلومات محددة أونسب عنها كام أن املجتمع يحاول عدم
إظهارها ،والتحاول الحكومة من ناحيتها عمل أي تغيري إيجايب بها.
هذه املشكالت /القضايا تستدعي من املبادارات واملجموعات النسوية العمل عليها بأشكال
وطرق مختلفة لتحقيق أهداف وإنجازات عىل عدة مستويات.
من ضمن هذه الطرق ،املشاركة مع مبادرات ومجموعات نسوية محلية يف عمل حمالت
توعية ،وحمالت تطلب التغيري سواء كان هذا التغيريعىل مستوى سياسات الدولة ،أوتغيرييف
املواد القانونية.
مثال عىل ذلك قضية ختان اإلناث التي يجري العمل عليها منذ سنوات وقد تم إنشاء العديد
من الحمالت التي كانت تحاول التوعية مبخاطر الختان والضغط التخاذ إجراءات قانونية رادعة،
فهذه الحمالت هي نوع من أنواع املنارصة ،حيث أن املنارصة هي نوع من أنواع املشاركة التي
يتم تصميمها إلحداث التغيري.
ويوضح هذا التعريف البسيط مفهوم “املنارصة النسوية” والطريقة التي ميكن للمنارصين/
املنارصات للنسوية واملساواة عىل أساس النوع االجتامعي استخدامه بأكرب قدر من الفعالية.
بنا ًءا عىل ذلك كيف تقوم املبادرات /املجموعات النسوية بعمل حمالت منارصة نسوية؟وهل
يتطلب ذلك وجود مبادرات مختصة فقط بأعامل املنارصة؟ماهي أدوات املنارصة املختلفة؟وما
األنسب منها لبيئة كل مبادرة املحلية؟
يف هذا الفصل يتم اإلجابة عىل هذه األسئلة وطرح أسئلة وأفكارعىل املبادرات /املجموعات
النسوية لفتح مناقشات تخص أعامل املنارصة التي يقمن بها.
ما هي املنارصة؟
املنارصة مصطلح جامع يصف اسرتاتيجيات متنوعة – منها القيام بالحمالت والضغط
واألبحاث والتواصل وبناء التحالفات – تستخدم للتأثريعىل السياسات وصناع القرار ،أوتستخدم
لعمل توعية للمجتمع .واملنارصة نوع من املشاركة يهدف إىل تحقيق التغيري.
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 1تم تجميع املادة العلمية لهذا الجزء من مصدر رئييس وهو ،ورقة جمعية حقوق املرأة يف التنمية( )AWIDتحت
عنوان “دليل النسويات للمنارصة “ :هي مصدر متاح عىل الشبكة العاملية لإلنرتنت عىل الرابط األيت:
http / / :iknowpolitics.org /sites /default /files /feminist_advocacy_guide_awid.2_pdf

هل هناك طريقة “نسوية” يف املنارصة؟
نعم بالطبع هناك طريقة “نسوية” يف املنارصة ،فاملنارصة عىل الطريقة النسوية ينبغي أن
تتضمن بث القيم النسوية كالتضامن والوعي النسوي يف اسرتاتيجيات املنارصة.
وينبغي أن تسعى املنارصة النسوية إىل النهوض بحقوق املرأة وأن تتصدى لتأثريات السياسات
والقوانني والسلوكيات املؤسسية وغريها من العمليات التي تؤثرعىل حياة املرأة بشكل سلبي يف
البيئة املحليه والبيئة العاملية.
و ينبغي أن تكون املنارصة وثيقة الصلة بالنضاالت املحلية وأن تقوم عىل أساسها وتؤسس
مرشوعيتها وتحدد اتجاهاتها انطالقًا من أولئك الذين يعانون من الظلم وعدم املساواة يف
مجتمعاتنا.
ومع ذلك ،ال ميكننا أن نتصور متا ًما الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه املنارصة النسوية عند
التطبيق.
فأحد املقرتحات يرى أن املنارصة النسوية تسعى إىل وضع حقوق املرأة يف إطار يعزز من
قيم أربع:
 )1االعتقاد باملساواة.
 )2االعتقاد بالعدالة القامئة عىل أساس النوع االجتامعي.
 )3االحرتام العاملي لحقوق اإلنسان.
 )4املرونة يف عمل التحالفات.
وهناك اقرتاح آخر يرى بأن املنارصة النسوية ،تقوم عىل أساس من التحليل السيايس النسوي
وهو العمل اليومي لدعاة ومنارصي املساواة عىل أساس النوع االجتامعي.
وكنقطة بداية ،ميكننا صياغة مفهوم املنارصة النسوية عىل أنه يشمل أنشطة الضغط والقيام
بالحمالت واألبحاث والتواصل وبناء التحالفات سع ًيا للنهوض بأوضاع وحقوق املرأة وتحقيق
املساواة والعدالة عىل أساس النوع االجتامعي.
وميكن للمنارصة النسوية أن تبني جسو ًرا يف غاية األهمية بني النظرية والتطبيق العميل،
مع اإلقرار بأن العمل عىل مستوى املرشوعات هو عمل محدود التأثريإذا ما تم بدون إحداث
تغيريات يف الهياكل التي تتسبب يف إنعدام املساواة عىل أساس النوع االجتامعي.
عىل سبيل املثال ،ميكننا أن نطرح أسئلة من عينة :ملاذا نقدم هذه الخدمات؟ وملاذا تتعرض
النساء يف موقف معني ملثل هذا القدر من العنف؟ لكن لتحقيق الفعالية ،عىل منارصي النسوية
أن ال يكتفوا بطرح سؤال “ملاذا” فقط ولكن يربطوا أنفسهم بتحليل القوى والنظرية النسوية.
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عندئذ نكون يف موضع يؤهلنا لربط القضايا بالسياسات واملؤسسات التي تٌنتج إنعدام املساواة،
وهكذا نكون منخرطني يف نوع من املنارصة النسوية.
دمج املنارصة يف عملنا:
ت ُخطئ بعض املبادرات /املجموعات حني تظن أنه ليك نقوم باملنارصة يتعني تغيري الرتكيز
بالكامل وتوجيهه نحو أنشطة إقامة الحمالت والضغط ،بعي ًدا عن األعامل الهامة األخرى التي
قد نشرتك فيها بصورة يومية.
لكن بوسعنا دمج املنارصة الفعالة مع األنواع األخرى من تقديم الخدمات والعمل التحلييل،
ومع ذلك ،فال ينبغي أن نغفل عن األهمية االسرتاتيجية لدمج املنارصة يف نضاالتنا وأعاملنا
اليومية إذا كنا نرغب يف إحداث تغيري ذي معنى.
علينا أن نسأل أنفسنا :ما هي كلفة عدم دمج املنارصة يف أعاملنا اليومية؟
بعض املجموعات النسوية األحدث واألكرث فعالية لديها جناح مختص باملنارصة وإقامة
الحمالت .ومن الخطوات املهمة دمج الوعي السيايس يف أعاملنا وإدراك أن املنارصة ميكن أن
تحدث عىل جميع مستويات املشاركة والقدرة.
عىل سبيل املثال ،انتهاكات الحقوق التي تعاين منها النساء تتصل بعدم التزام الحكومات
باالتفاقيات الدولية التي وقعتها ،وميتد هذا بدوره إىل السياسات الوطنية واملحلية .حيث أ َّن
قضايا وحقوق املرأة واملساواة عىل أساس النوع االجتامعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقرارات التي
يتم اتخاذها بشأن السياسات يف املؤسسات العاملية والوطنية واملحلية وتتأثر بها عىل نحو واسع.
استكشاف مساحات املنارصة وأماكنها:
مساحات املنارصة هي األماكن والفضاءات واملؤسسات التي ٌيكن للمبادرات /املجموعات
النسوية عمل حمالت منارصة بها ،هناك مساحات مختلفة ميكن عمل حمالت منارصة بها
فايكن أن تجري املنارصة يف مدرس ِتك أوجامع ِتك أومجموع ِتك أومجتم ِعك املحيل ،أوعىل
ٌ
مستوى الحكومة ،أويف هيئة إقليمية تتشكل من عدة حكومات ،أويف املحافل الدولية.
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وعىل صعيد أخر هناك مساحات إفرتاضية اآلن يتم استخدامها يف عمل حمالت منارصة
ودعم وحشد من أجل الضغط عىل الرأي العام والحكومات واملؤسسات التي تتبنى سياسات
تؤثرسل ًبا عىل حياة املرأة أوترسخ قيم العنف ضد املرأة يف املجتمع.
من املهم عند إطالق أحد أنشطة املنارصة ،أن نتخذ قرارات اسرتاتيجية عن الوجهة التي نضع
فيها طاقاتنا ،وأن نبحث عن نقاط دخول اسرتاتيجية.

أحيانًا يكون من املفيد للمبادرات /املجموعات النسوية أن تشارك يف األجندات القامئة
للمؤسسات أوصناع القرار.مثل املشاورات التي ترعاها الحكومات بشأن السياسات الخاصة
بالعنف ضد املرأة.وتتطلب املنارصة الفعالة يف هذه “املساحات املفتوحة” تقديم امل ِ
ُناصات
املاهرات ملطالبات واضحة بالتغيري ،وهذا يتطلب جه ًدا أكرب من املنارصات النسويات عىل
مستوى املناقشات والتفاوض عىل تحقيق األهداف املطلوبة.
أما أنشطة املنارصة يف “املساحات املستحدثة” ،أي املساحات التي افتتحتها امل ِ
ُناصات
بأنفسهن بأجندات مختلفة ومستقلة ،فقد تتطلب املزيد من املوارد لكنها تتيح يف الغالب
مواقع تفاوضية أقوى.
وبالنظر إىل القيود عىل املوارد وإىل إلحاح األهداف ،علينا وضع معايري املشاركة التي تساعدنا
عىل تحديد الوجهة التي سنكون فيها أكرث تأث ًريا يف تعزيز املساواة وحقوق املرأة وتثمر فيها
جهودنا اآلثار املرجوة.
• يف أي وجهة منلك القدر األكرب من القدرات واملوارد الالزمة إلحداث تغيري يف السياسات؟
• ما املخاطر املرتبطة باملشاركة يف مساحات معينة؟
• كيف نضمن تعزيز أجنداتنا عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية؟
• ويف أي مؤسسة تتخذ القرارت ذات الصلة؟
اختيار اسرتاتيجية منارصة مناسبة:
ميكن استخدام طرق وأدوات منارصة متنوعة ،ويتوقف استخدام هذه الطرق بعينها عىل
األهداف املطلوب تحقيقها من املنارصة .وستكون القرارات أوالسياسات التي تحاولن التأثريعليها
هي ما سيحدد االسرتاتيجية التي يقع عليها االختيار.
عىل سبيل املثال ،إذا كننت تحشدن املنارصة إليجاد سياسة جديدة ال توجد بعد عىل أجندة
الحكومة الوطنية أو اإلقليمية أواملحلية ،ستختلف اسرتاتيجية املنارصة املتبعة عام إذا كننت
تسعني إىل تغيري سياسة قامئة أوإنفاذها.
وهناك أيضً ا أنواع مختلفة من النضاالت يجب النظر فيها“ .النضال القائم عىل القضية” هو
أحد جهود املنارصة التي يتم تصميمها بشأن قضية معينة أوتغيري معني يف السياسات.
وعىل النقيض ،ميكن للمنارصة أن تتصدى إلحدى القضايا لكن كخطوة يف مسار نضايل أطول
نحو العدالة االجتامعية،وهوما يُسمى”القضية القامئة عىل النضال”.
التغيري االجتامعي من أجل املساواة عىل أساس النوع االجتامعي هو عملية سياسية بطيئة
وطويلة املدى لتغيري عالقات القوى .وميكن التخطيط الستخدام كل من “النضال القائم عىل
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القضية” أو”القضية القامئة عىل النضال” للمساهمة يف فتح الفرص أمام املزيد من العمل عىل
تغيري عالقات القوى والحديث عن املساواة عىل أساس النوع االجتامعي وعن الحقوق اإلنسانية
للمرأة.
أهمية وكيفية بناء حمالت املنارصة:
الحمالت هي نشاط يف غاية األهمية بالنسبة للمنارصة وتتطلب دمج العديد من االسرتاتيجيات
املختلفة والالعبني املختلفني من أجل أن تكون فعالة.
تكون أكرث الحمالت تأث ًريا هي تلك التي تنبع من جهود املنارصة القامئة من أجل املساواة
عىل أساس النوع االجتامعي وتستخدم اسرتاتيجيات جيدة اإلعداد ألهداف نهائية معينة .وقد
يكون إطالق حملة عاملية أودولية أو االنضامم إليها خطوة اسرتاتيجية كبرية وطريقة مبارشة
خصوصا إذا كانت
للتأثريعىل إنعدام املساوة عىل أساس النوع االجتامعي يف شتى أنحاء العامل،
ً
الحملة تتصدى مبارشة لقانون معني أوسياسة معينة.
وتحدث الحمالت التأثري االسرتاتيجي األكرب عندما تكون قضية ما يف واجهة االهتامم وتكون
هناك حاجة إىل اسرتاتيجية ما للحصول عىل مكاسب معينة (عىل سبيل املثال ،الحملة العاملية
لعام  1993تحت اسم “حقوق املرأة جزء من حقوق اإلنسان” ،والحملة العاملية ملناهضة
العنف ضد النساء تحت اسم “ 16يوم ملناهضة العنف ضد النساء”).
وتستطيع الحمالت أن تحقق أغراضً ا عديدة ضمن أهداف املنارصة األوسع الرامية إىل تغيري
السياسات .فبإمكانها ،عىل سبيل املثال ،زيادة الوعي من أجل الحشد بشأن القضية وجذب
إنتباه اإلعالم إليها والضغط عىل الحكومة أثناء املفاوضات وضامن تنفيذ السياسة املوضوعة
تنفيذًا صحي ًحا ويف الوقت املناسب.

وللتأكد من اتخاذ قرارات اسرتاتيجية عند تصميم إحدى الحمالت أواإلنضامم إليها ،علينا أن
نسأل أنفسنا هذه األسئلة:
• ملاذا أنضم /أُنشئ هذه الحملة؟ ما النتائج التي آمل تحقيقها؟
• من الذي يدعم الحملة وملاذا؟

• هل هذه الحملة مدعومة عىل مختلف املستويات ونابعة من النضاالت اليومية التي ميكن
تحسينها بالنجاح يف تحقيق أهداف الحملة؟
أومحفل سياس ًيا معي ًنا يناسب القضية؟
ً
• هل هذه الحملة تستغل لحظة اسرتاتيجية
• هل ستزيد الحملة من وعي الناس وتشجع مشاركة املواطنني يف صنع القرار؟
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• هل ستساهم الحملة يف تغيري عالقات القوى؟

عند بناء إحدى الحمالت ،من املهم أن نحدد الجامهري املستهدفة .عىل سبيل املثال،
إذا كنا نستهدف قطا ًعا عريضً ا من عموم الجمهور .باستخدام اسرتاتيجيات بناء التحالفات
والتواصل(التشبيك) التي ننتهجها ،فمن املهم أن نصوغ رسالتنا بطريقة يفهمها من ليست
لديهم معرفة خاصة بالقضية.
ويختلف هذا عن استهداف صناع القرار الداعمني ملساعينا أواملعارضني للتغيريات التي ندعو
إليها.
وعلينا بناء اسرتاتيجياتنا ورسائلنا بالطرق التي ستؤثر عىل الجمهور ،واختياراسرتاتيجيات
تركز عىل القضايا املطروحة وتهدف إىل إثارة التغيري االجتامعي املستدام .وعلينا أن نتذكر دو ًما
التفكري(خصوصا املحلية) عن أنسب
استشارة املبادرات /املجموعات النسوية املشابهة لنا يف
ً
االسرتاتيجيات وأكرثها فعالية لحملتنا.
كيف سارت الحملة؟ وكيف نعرف مدى نجاح الحملة؟
لقياس مدى نجاحنا ،ال بد من وضوح األهداف االسرتاتيجية املطلوبة من البداية ،ثم قياس
النتائج مقابل ما إذا كانت األهداف قد تحققت أوغري ذلك.
ومن األسئلة املهمة التي ينبغي طرحها عند تصميم جهود املنارصة ما ييل:
• عىل ماذا تركز اسرتاتيجية املنارصة؟
• من الجامهري املستهدفة وما الذي نريد تحقيقه من خاللهم؟
• ما هو األثر الذي ننتظره من خالل هذه االسرتاتيجيات؟
• ما هو التغيري الفعىل يف السياسات وهياكل صنع القرارالفعلية التي نريد تغيريها /التأثري
فيها؟
إ َّن دمج هذه األسئلة يف التصميم األويل لجهود املنارصة الذي نضعه من البداية لن يسمح
فحسب بالتفكري املتأين عام نحاول تحقيقه بالضبط ،ولكنه سيسمح أيضً ا بتقييم الكيفية التي
سنحقق بها أهدافنا.
وبهذه الطريقة ،ميكننا قياس نجاحاتنا عن طريق األثرالذي تركته اسرتاتيجيات املنارصة التي
اتبعناها ،وكذلك ميكننا التعلم من خرباتنا.
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استخدام ’املنارصة النسوية‘ كمحرك نحو التغيري:
إن املنارصة النسوية ،باملعنى املشار إليه هنا ،تضم مجموعة كبرية من االسرتاتيجيات التي
توحد النضال من أجل املساواة عىل أساس النوع االجتامعي ،وتركزهذا النضال يف إطار عمل عىل
األرض مفتوح لفئة كبرية من الناس ويسهل اإلنخراط فيه.
ومام يسد الفجوة بني النظرية والتطبيق ،وبني املحيل والعاملي ،هو أن نصمم اسرتاتيجيات
للتأثري يف هياكل صنع القرار والسلوكيات بطرق مفهومة وعىل صلة بالقضية واملجتمعات التي
نعمل معها.
وميكن استخدام املنارصة النسوية عىل األرض ويف النضاالت املحلية.
فالنضال النسوي يوفر إطار /خطة عمل للتصدي لآلثار املحلية الناتجة عن تنفيذ القرارات
والسياسات الوطنية غري قامئة عىل املساواة عىل أساس النوع االجتامعي.
املنارصة النسوية تساعد املجتمعات املحلية عىل إدخال التحليل السيايس وعدسة النوع
االجتامعي يف التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة باملرشوعات املحلية املختلفة ،وكذلك تقوم
املنارصة النسوية بتزويد هذه املجتمعات باألدوات الالزمة لتحديد الجامهري املستهدفة ونقاط
الدخول االسرتاتيجية.
وميكن استخدام املنارصة النسوية لربط النضاالت اإلقليمية بالنضاالت الدولية .فهي توفر
خطة عمل ملموسة للناشطات من املناطق املختلفة لتوحيد جهودهن .كام أنها تسمح باتباع
مناهج متعددة القطاعات يف تناول قضايا من قبيل العنف ضد املرأة والهجرة .ومن خالل
مبادرات املنارصة ،تستطيع املنارصات من املناطق املختلفة توحيد جهودهن ومصادرهن.
وهذه اسرتاتيجيات املنارصة :بعض الدروس “املجربة بالفعل”:

البحث والتحليل:

من الرضوري أن نحصل عىل معلومات واقعية حقيقية وحديثة تقوم عليها اسرتاتيجية
املنارصة.ويتم ذلك من خالل األبحاث املحلية للبيئة التي تعمل بها املبادرة /املجموعة النسوية.
ألن هذا هو األساس ألي تحليل نقدي ومطلع.فذلك يسمح للمبادرة /املجموعة بعمل التقييم
الصحيح والكامل لعمليات صنع القرار والسياسات القامئة ،وكذلك استيضاح السياق الذي
ظهرت فيه تلك العمليات والسياسات.
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إ َّن البحث والتحليل من أهم الطرق التي تجعلنا نحدد اسرتاتيجيات املنارصة التي ينبغي
إتباعها ،حيث أنهام يوضحان الطرق واآلليات التي ستشكل النقاط املحورية وتساعدنا بشكل
فعىل يف تحقيق أهدافنا املرجوه.

الضغط:
املشاركة املبارشة مع املؤسسات /الحكومات /الشخصيات األساسية التي تشرتك يف عمليات
صنع القرار والسياسات ميكن أن تكون مسألة أساسية للميض قد ًما يف جهود املنارصة ،واملساعدة
يف تحقيق أهداف املنارصة.
حيث أن أنشطة الضغط هي أنشطة يف غاية الرتكيز وعادة ما تتضمن:
• إجراء املحادثات املبارشة.
• ومامرسة الضغوط واملشاركة يف املشاورات مع السياسيني واملوظفني.
أين تحدث هذه األنشطة ومن يقوم بها:
وميكن لهذه األنشطة أن تحدث يف أماكن مختلفة وأن يقوم بها مجموعة متنوعة ج ًدا من
األشخاص ،عىل حسب عملية صنع القرار أوالسياسة محل الرتكيز.
عند اختيار هدفنا علينا أن نأخذ يف االعتبار مراحل عملية صنع القرار(بد ًءا من وضع األجندة
وخطة العمل إىل التطبيق والتنفيذ والرقابة) ،ومبا إذا كان التغيري يف السياسة سوف يساهم يف
نوع التغيريالذي نرغب يف إحداثه أم ال.
وقد تختلف عملية صنع السياسات عىل حسب نوع القضايا التي تتعامل معها (سواء سياق
دويل أووطني أومحيل) ،وليس لكل مشكلة حل من ناحية السياسات.
بناء التحالفات:
رمبا يكون الجزء األكرث لزو ًما وأهمية ألي جهد منارصة ناجح هو توحيد الجهود والتشبيك بني
األفراد واملبادرات /املجموعات واملنظامت والحركات ذات األفكار الشبيهة.
فكلام زاد عدد املنخرطني يف جهود املنارصة ،زاد ظهورطلبات التغيري واإلصالح واكتساحها
للبيئة املحيطة.
االنفتاح ومتثيل مختلف الفئات هام أمران حيويان للنجاح ،وينبغي ضم أصوات متنوعة
من اللذين يقع عليهم التأثري الناتج عن جهود عملية املنارصة إىل االجتامعات وجلسات وضع
االسرتاتيجية والبيانات العامة وما إىل ذلك.
التواصل:
التواصل من األدوات الفعالة والرضورية لتوصيل القضايا والرسائل الرئيسية إىل دائرة الضوء.
ومن األساليب املختلفة املتاحة للتواصل الناجح ما ييل:
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• الالفتات الجذابة.
• الشعارات الرنانة.
• املنشورات وامللصقات التعريفية.
• النرشات املخترصة لصناع السياسات.
• بيانات طلب “رسعة التحرك”.
• املقابالت الجذابة يف وسائل اإلعالم.
• استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
• استخدام الوسائل املتنوعة للتعبري اإلبداعي مثل الشعر والعروض املرسحية يف الشوارع.
بعد عرض هذه املجموعة من اسرتاتيجيات املنارصة املختلفة والدروس املجربة بالفعل،
هناك سؤال مطروح للمبادرات /املجموعات النسوية “أيًا من هذه الطرق ترين أنها األنسب
للبيئة املحلية التي تعملن بها؟”
أسئلة مطروحة للمبادرات النسوية:
• هل سبق لكن عمل حمالت منارصة؟
• ماهي الطريقة املناسبة لعمل منارصة يف بيئتكن املحلية؟
• ماهي اآلليات املناسبة للمنارصة يف املحيط الجغرايف الذي تقع به املبادرة الخاصة بكن؟
• كيف تصبح املنارصة فعالة وتسعى للتغري االجتامعي داخل بيئتكن املحلية؟
• كيف تقمن بعمل حملة منارصة؟
• ماهي االسرتاتيجيات األنسب؟
• كيف ميكن ضم عدد أكرب من الداعامت /الداعمني للحملة؟
• هل هذه الحملة مدعومة عىل مختلف املستويات ونابعة من النضاالت اليومية التي ميكن
تحسينها بالنجاح يف تحقيق أهداف الحملة؟
أومحفل سياس ًيا معي ًنا يناسب القضية؟
ً
• هل هذه الحملة تستغل لحظة اسرتاتيجية
• هل ستزيد الحملة من وعي الناس وتشجع مشاركة املواطنني يف صنع القرار؟
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• ماهي املساهمه التي ستقدمها الحملة يف تغيري عالقات القوى؟

• ما املخاطر التي قد تواجهونها أثناء القيام بحملة دعم ومنارصة؟ وكيف نتفادى هذه املخاطر؟
تختلف اإلجابات عىل هذه األسئلة تب ًعا الختالف وتنوع البيئات املختلفة لكل مبادرة
والخلفيات العرقية والطبقية واإلثنية يف كل بيئة محلية ،وكذلك تختلف تب ًعا للمساحات املتاحة
لعمل حمالت منارصة بها ،يف بيئات معينة قد يكون البحث والتحليل هو األداة املناسبةوأخرى
قد يكون بناء التحالفات بها هي األداة األكرثتأث ًريا ،لتحديد ذلك ينبغي أن تكون املبادرة من
نفس البيئة التي سيتم عمل جهود املنارصة بها ،للوصول إىل األهداف املرجوة.
من املهم أيضً ا عند القيام بعمل حمالت منارصة دراسة املخاطر املتوقعة ومحاولة تجنبها.

توصيات:

• من خالل عملنا يف برنامج املبادرات ،ووضع خطة عمل لدعم املبادرات النسوية الشابة ،عن طريق
عمل خريطة للمبادرات ،وكذلك العمل عىل معرفة احتياجات املبادرات ،ثم عمل دليل للمبادرات من
أجل مساعدتهن يف عملهن عىل األرض وطرح أهم اإلشكاليات التي تواجه املبادرات ومحاولة طرح
حلول لها.ومن خالل مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من املبادرات أيضً ا وجدنا أن:
• قضية املنارصة من ضمن أهم القضايا التي ميكن أن تعمل عليها املبادرات.
• بعض املبادرات تعمل عىل القضية بدون وعي كايف ملعنى املنارصة وبدون معرفة
اسرتاتيجيات محدده ،يتم رشح ذلك من خالل هذا الفصل.
• يجب طرح مفهوم املنارصة نظريًا وعمل ًيا للمناقشة عىل عضوات /أعضاء املبادرة.

• يجب طرح االسرتاتيجيات التي يقدمها الفصل للمناقشة ومعرفة الطريقة األفضل واألكرث
تناسبًا مع بيئة كل مبادرة.

• من أفضل الطرق التي قد تكون مناسبة للعديد من املبادرات هي بناء التحالفات(التشبيك)
بني املبادرات املختلفة للعمل عىل القضايا خاصة يف القضايا املشرتكة.
• اليشرتط أن تكون حمالت الدعم واملنارصة رد فعل عىل حدث ما.
• ميكن عمل حمالت دعم ومنارصة من أجل حل قضية ما.
• كام ميكن عمل حمالت دعم ومنارصة من أجل خلق رأي عام حول حدث مسكوت عنه.

• حمالت املنارصة قد تقود إىل تغيري يف الترشيعات أواملجتمعات عىل حسب الطريقة
املستخدمة.
• يجب تحديد الهدف األسايس وبشكل واضح متا ًما وراء عمل حمالت الدعم واملنارصة.
• بتحديد الهدف األسايس يتم تحديد االسرتاتيجيات األفضل.
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التقييم من منظور نسوي :أدوات املتابعة والتعلُّم

1

ت ُع ُّد املتابعة املتواصلة والتعلُّم املتواصل من أهم الجوانب التي يقوم عليها بناء القدرات
املؤسسية بأسلوب وا ٍع ومنهجي .فاملتابعة املنتظمة تساعد املبادرات العاملة يف مجال العمل
النسوي عىل القيام مبا ييل:
( )1متابعة تنفيذ اسرتاتيجية بناء القدرات؛( )2وقياس التق ُّدم املحرزعىل ثالثة مستويات(الرؤية
األهداف -الربامج -األنشطة) ؛( )3ودراسة العوامل التي ساهمت يف التغيري أوإعاقته؛()4واستخدام املعلومات السابق ذكرها القرتاح تعديالت عىل برنامج وأنشطة املبادرة ،بل وأحيانًا
عىل الرؤية واألهداف الخاصة بها .فالتقييم هنا عملية رباعية األبعاد تقوم عىل التعلم من
األخطاء السابقة بغرض تحسني األداء.
وباإلضافة لتلك األبعاد األربعة ،فإن أدوات التقييم التي سنعرضها يف هذا القسم ،ميكن
استخدامها لقياس وتقييم األداء وقياس بناء القدرات ومدي القدرة عىل تنفيذ األهداف عىل
ثالت مستوىات:
 )1املستوى الفردي :أي مستوى عضوات املبادرة أنفسهن.
 )2مستوى املبادرة أواملجموعة نفسها ككيان :ذلك عىل مستوى متاسك املجموعة نفسها
ونجاحها يف تحقيق أهدافها من ناحية ،وكذلك قدرتها عىل التغلغل يف بيئتها املحلية و كسب
ثقتها.
 )3مستوى مدى نجاحها يف تغيري بيئتها املحلية :وتقديم املساعدة للشابات املستفيدات
يف إطار األهداف واألنشطة املعلنة.
يجب االنتباه قبل كل يش إيل طبيعة املبادرات أواملجموعات العاملة يف مجال حقوق النساء
من منظور حقوقي أونسوي .فطبيعة مهامت وأهداف تلك املجموعات عادة ما تنطوي عىل
قدر كبري من التعقيد ،األمر الذي يضع تحديات عديدة أمام عمليات تقييم بناء القدرات بشكل
دوري وبطريقة ف َّعالة .وتكون هذه التحديات أكرب كث ًريا عندما يتعلق األمر ببناء القدرات املتعلقة
بالتغيري املؤسيس الذي يرمي إىل تحقيق العدالة عىل صعيد النوع االجتامعي ،نظ ًرا للتحوالت
1
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تم تجميع جزء من املادة العلمية للفصل الخاص بالتقييم من منظور نسوي من املصدر األيت:

،The Power of Gender Just Organizations: Toolkit For Transformative Organizational Capacity Building
Oxfam Canada: http: / / www.oxfam.ca/ sites/ default/ files/ file_attachments/ Ox -Gender -Toolkit_web
-final_0_1.pdf

الجوهرية التي يقتضيها ذلك سواء عىل صعيد املواقف الفردية والسلوك الفردي(بني املتطوعات
أوالعضوات أنفسهن) املطلوب تحقيق التغيري فيها ،أوعىل مستوى الثقافة واملامرسات املختلفة
داخل املجموعة نفسها ،أوعىل مستوى املجتمع املحيل املراد تغيريه و مدي استجابته لوجود
املبادرة نفسها أولألنشطة املختلفة التي تقوم بها.
وتستكشف األقسام التالية بعض التحديات املرتبطة مبتابعة عملية بناء القدرات املؤسسية
لدى املجموعات واملبادرات النسوية الشابة سواء عىل مستوى البناء املؤسيس للمبادرة ذاتها
أوملدى فاعليتها يف تحقيق أهدافها ،وتعرض ألفكار بشأن كيفية التصدي لهذه التحديات
باالستعانة بنهج ’منظومة التعلُّم‘.
نحو منهجية نسوية لتقييم التغيري املؤسيس:
يتعي عىل الجهود الرامية لتعزيز التغيري املؤسيس من خالل التقييم والتعلُّم أن تكون عىل
َّ
كل عملية من عمليات التغيري ،وأن تتأكد من اتخاذ
دراية باملالمح املح َّددة التي تتسم بها ُّ
الخطوات الالزمة الستيعاب هذه املالمح عن طريق اختيار املنهجيات املالمئة .وفيام ييل بعض
املالمح الرئيسية لعمليات التغيري املؤسيس ذات الصلة بالنوع االجتامعي:
التق ُّدم باتجاه العدالة عىل صعيد النوع االجتامعي وتحقيق التوازن يف عالقات القوة ال يتبع
مسا ًرا خط ًيا ميكن التنبؤ به.
ليس هناك مقياس موضوعي”للنجاح” فيام يتعلق بالتغيري املؤسيس أوهذا املرتبط بالتغيري
أول توضيح ما
االجتامعي عمو ًما .فالوقوف عىل نجاح مسعى ما من عدمه كث ًريا ما يستلزم ً
يعنيه “النجاح” عند الجهات الفاعلة املعنية .ومن املر َّجح أ َّن التعريفات ستختلف باختالف
السياقات التنظيمية والثقافية ،وهو ما يفرض استخدام عمليات املتابعة والتقييم التشاركية،
واإلضطالع بتقدير قيمة أساليب التقييم الذايت.
ناد ًرا ما تجري محاوالت تغيريعالقات القوة املؤسسية و”قواعد اللعبة”من دون مقاومة .ومن
ث َّم يجب أن تكون أساليب التقييم قادرة عىل جمع ردود الفعل املعاكسة ومحاوالت مقاومة
التغيري وتفسريها باعتبارها أدلة محتملة عىل تأثري الجهود املبذولة وفعاليتها ،وليس بالرضورة
دليل عىل النجاح
عىل فشلها .ويف بعض الحاالت ،قد يكون اإلبقاء عىل الوضع القائم كام هو ً
أيضً ا.
املجموعات واملبادرات النسوية يف حد ذاتها منظوماتٌ (مصغرة) ،ولكنها أيضً ا متصلة
مبنظومات أوسع نطاقًا تؤثرعىل كيفية وقوع التغيري داخل تلك املجموعات .وميكن للعوامل
السياقية البيئية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية وغريها أن تلعب أدوا ًرا ذات شأن ،بطرق
فمثل
غري متوقعة يف كثري من األحيان ،يف الطريقة التي تُ ّعرِف بها املجموعات رسالتها وت ُنفِّذهاً .
تغيري املناخ السيايس أواالجتامعي بشكل جذري قد يجرب املجموعات أواملبادرات عىل تغيري
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رسالتها ومخرجاتها ،ومن ثم تغيري وسائل ومعايري تقييم تلك األهداف واملخرجات .ومن ث َّم
فإ َّن أفضل معيار ممكن لقياس النواتج ينبغي أن يشمل توثيق التغريات التي تقع متاش ًيا مع
األهداف املوضوعة لربامج بناء ،وتقديم األدلة عىل ما قُ ِّدم من إسهامات يف ما يجري توثيقه
من تغريات.
إن عملية تقييم أي أنشطة ملجموعة أومبادرة نسوية يجب أن ينطلق باألساس من يقني بأن
طويل ،وحتى التغريات التدريجية يجب
عمليات التغيري االجتامعي واملؤسيس تستغرق وقتًا ً
تقدير قيمتها .وكث ًريا ما يكون هناك تباي ٌن بني توقعات التغيري خالل عمر املرشوع /الربنامج،
ومقدار الوقت الذي سيستغرقه تحقيق النتائج املذكورة عىل أرض الواقع .ويتعني توضيح ذلك
وضبط التوقعات عىل هذا األساس .كام يجب االنتباه إىل أن التح ُّيزعىل أساس النوع االجتامعي
له طبيعة كامنة داخل املؤسسات االجتامعية نفسها ،وهو ما يتطلب أساليب تقييم ِ
متعددة
ملدى التغريالواقع يف البيئات املحلية .فال يوجد إطارتقييمي واحد ميكن أن يستوعب ،مبا فيه
الكفاية ،جميع أبعاد عمليات التغيري املؤسيس فيام يخص النوع االجتامعي .غري أنَّه ميكن من
خالل اتباع أساليب تقييم متعددة الخروج بوفرة من املعلومات لتيسري وضع االسرتاتيجيات
والتدخالت يف سياق بناء القدرات عىل نحو يفيض إىل نواتج مجدية.
قد تختلف االحتياجات إىل املعلومات باختالف الجهات املعنية بربنامج بناء القدرات ،وهوما
يقتيض دراسة متأنية من البداية بشأن مختلف أوجه االستخدام ومختلف املستخدمني فيام
يخص البيانات الناتجة عن عملية املتابعة والتقييم .وعىل النحو الوارد أعاله ،فإ َّن هذا قد يقتيض
االستعانة بأساليب متعددة.
التعلم بالتجربة:
إن العمل يف مجال التغري االجتامعي البطيء والذي يعتمد عىل تغيري عالقات اجتامعية
راسخة مثل العمل عىل قضايا النوع االجتامعي وحقوق النساء يتطلب منه ًجا مرنًا يأخذ يف
االعتبار رضورة التعلم بالتجربة وعدم الركون للطرق والوسائل املجربة سلفًا .وبناء عليه ،فإن
أدوات التقييم واملتابعة الدورية للعمل يجب أن تكون بدورها شديدة املرونة .فاملجموعات
النسوية الشابة والحديثة النشأة -كام رأينا يف القسم السابق -عادة ما تضطر إيل تجربة برامج
مختلفة وت ُغريأساليبها حتي تصل إىل أدوات أكرث فعالية يف التعامل مع بيئتها املحلية وموازين
القوى والعالقات السائدة بها .إن العمل النسوي الجاد هو إذن مبعنى من املعاين تجربة طويلة
من التعلم من األخطاء وتحسني األدوات من أجل الوصول لنتائج أفضل .إن أهم أدوات التقييم
و املتابعة هي االستعانة مبنظومة تعلم و مبنهجية التفكري التقييمي.
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إ َّن منظومة التعلُّم تستعني أيضً ا بنهج “التفكري التقييمي”أي طريقة التفكري التي تنطوي عىل
عملية مستمرة من التساؤل والتعلُّم واستخالص النتائج(الدروس) وتعديل الربامج عىل أساس
تلك الدروس املستخلصة (تحسني الربامج) .وميكن أن نضع تعريفًا للتفكري التقييمي عىل النحو

التايل:
التفكري التقييمي هو :عملية تأملية بطبيعتها ،ووسيلة لتسوية “التوتر الخالق” بني مستوى
األداء القائم ومستوى األداء املطلوب .ويتيح لنا الوقوف عىل الدروس التي نريد أن نتعلمها،
وتحديد طرق استخالص تلك الدروس ،ووضع نظم تساعدنا عىل تطبيقها من أجل تحسني أدائنا.
وحيث إنَّه يتجاوزعمليات املتابعة والتقييم األكرث تقيُّ ًدا بالوقت وبأنشطة بعينها ،فـ”التفكري
التقييمي” هو التعلُّم من من أجل تحقيق التغيري”.
و”التفكري التقييمي” يف جوهره نهج عميل املنحنى :فهو يساعدنا عىل إصالح ما ال يعمل
بنجاح ،وتوسيع نطاق ما يعمل بنجاح.
إن تباع مزيج من األساليب املتعددة يزيد من إمكانية الوصول للمعرفة ،والوقوف عىل
منظور مختلف الجهات الفاعلة ،وكذلك فهم الطبيعة املعقَّدة التي تنطوي عليها العمليات
املتعلقة بالتغيريات الفردية واملؤسسية التي ترمي إىل تحقيق املساواة عىل صعيد النوع
االجتامعي وحقوق املرأة.
أدوات املتابعة والتعلُّم يف مجال بناء القدرات املؤسسية:
تحتوي مجموعة األدوات عىل أدوات ثالث:
 )1أداة املتابعة األوىل :جدول متابعة تقييم القدرات.
 )2أداة املتابعة الثانية :جدول متابعة الجوانب التي يركِّز عليها بناء القدرات.
 )3أداة املتابعة الثالثة :حكاية عن تغيري مؤسيس مؤثر.
ونقدم يف هذا القسم ملحة عامة عن هذه األدوات الثالث ،ثم نُق ِّدم يف القسم التايل إرشادات
أشمل بشأن استخدام هذه األدوات .يجدراملالحظة بأن تلك األدوات الثالثة شديدة املرونة
وميكن استخدامها لقياس بناء القدرات ومدى القدرة عىل التأثري يف املجتمع املحيل ويف حياة
املستفيدات من خالل أنشطة املبادرة أواملجموعة .إن تلك األدوات ميكن تكييفها أوتطبيقها
عىل أي من املستويات الثالثة املذكورة يف بداية هذا الفصل (املستوى الفردي -مستوى املبادرة
ككيان مستقل -مستوى املجتمع املحيل كمجال أوسع لقياس تأثري ومكانة املبادرة).
أداة املتابعة األوىل :جدول متابعة تقييم القدرات:
هذه األداة الكمية تساعد عضوات املبادرة أواملجموعة عىل متابعة التقدم املحرز يف 12
جان ًبا من جوانب بناء قدراتها ،عن طريق عملية تقييم ذايت سنوية هي يف جوهرها نسخة
مصغرة من أداة تقييم القدرات .كام ميكن أن تستخدم املجموعات النسوية الشابة هذه األداة
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يف دعم برامج بناء القدرات لتكوين صورة عن التقدم املحرز سنويًا عىل صعيد املستفيدات
من أنشطة املبادرة أوعىل صعيد مدى التقدم املحرز عىل مستوى املجتمع املحيل بشكل عام،
من خالل تجميع النتائج التي حصل عليها كل طرف من األطراف املشاركة .واألداة مفيدة عىل
وجه الخصوص يف كتابة التقارير للجهات املانحة وكذلك تقاريراملتابعة السنوية أوالنصف سنوية
التي عادة ما تكتب يف أعقاب إجراء عمليات التخطيط االسرتاتيجي سواء كان ذلك يتم بشكل
سنوي أونصف سنوي.
أداة املتابعة الثانية :جدول متابعة الجوانب التي يركِّز عليها بناء القدرات:
تعترب تلك األداة أداة كيفية ميكن استخدامها “داخل ًيا” بهدف تقييم و تأمل التقدم املحرز
يف الجوانب التي تركِّزعليها اسرتاتيجية بناء القدرات الخاصة بعضوات املجموعة نفسها كام
ميكن استخدامها أيضً ا لقياس مدى رضاء الرشيكات واملستفيدات وأيضً ا املجتمع املحيل ومدى
استفادتهم من أنشطة املجموعة .وقد ُص ِّممت األداة لزيادة إمكانية استيعاب وتحليل البيانات
امل ُتعلِّقة بالتغريات عىل صعيد القدرات التي رمبا تكون ناتجة عن األنشطة املنفَّذة ،ولتسليط
الضوء عىل الجوانب التي يتعني تعديلها يف الربامج واألنشطة املختلفة .وميكن القيام بهذا
التحليل عىل مستوى العضوات أنفسهن أوعىل مستوى الربامج ،وذلك من خالل تجميع البيانات
الواردة يف النامذج التي مألها الرشكاء.
أداة املتابعة الثالثة:حكاية عن تغيري مؤسيس مؤثر:
نقل عن أسلوب “التغيري األكرث تأث ًريا”ُ ،ص ِّممت هذه األداة الكيفية لتبعث عىل التأمل يف
ً
عمليات التغيري املؤسيس(أوالفردي) والتعلُّم منها فيام يتعلق مببادرات بناء القدرات .فمن
خالل عملية “الحيك” ،يُستخدم هذا األسلوب لتشجيع أعضاء املبادرة أواملجموعة عىل التع ُّمق
يف فهم األحداث واملجريات التي كانت لها أهمية حاسمة يف التغيريات املؤسسية أوالتغريات يف
الرؤية واألهداف الخاصة باملجموعة .وتوفِّر تلك الحكايات بيانات وفرية للتعلُّم والتحسني عىل
مستوى الربامج واألنشطة ،كام توفِّر أدلة عىل التغيري املؤسيس (النتائج) ال غنى عنها من أجل
تقييم النتائج والتعلم بالتجربة.
وهناك عنارص أخرى ميكن إضافتها لعملية التعلم بالتجربة مل نتطرق إليها هنا ،وإمنا ينبغي
أن نعتربها أجزاء ال تنفصل من منظومة التعلُّم املتعلقة بتقييم النتائج واملتابعة .فاملعلومات
الواردة من هذه املصادر ،متى وجدت ،ميكن استخدامها لتأكيد االستنتاجات التي يتم التوصل
إليها من بيانات املتابعة .كام أنَّها تحظى بأهمية جوهرية كمدخالت يف متارين توضيح الجدوى
لقياس و تقييم نتائج الربامج التي يتم وضعها ومن هذه العنارص،عىل سبيل املثال:
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• تقارير املتابعة من زيارات العاملني امليدانيني أواملنظامت الرشيكة للمبادرة أوملرشوعاتها.

• التقارير املالية واإلدارية الدورية التي تقدم من قبل العضوات أنفسهن.
• فعاليات التعلُّم التي تعقدها املبادرة.
• دراسات الحالة املعنية بالجامعات املستهدفة من األنشطة مثل النساء املعيالت أوالنساء
املعنفات.
• تقييامت برامج بناء القدرات ،والتقييم الذايت ،واستعراضات األقران أي التعلم من تجارب
عمل الزميالت األخريات يف املبادرة بغرض نقل الخربات بني الفريق (انظر الجزء السابق من
الدليل الخاص ببناء القدرات و نقل الخربات بني عضوات املبادرة).
• تقييامت الربامج التدريبية (لتعقب التغيريات التي تطرأ عىل املستوى الفردي لكل
املستفيدات من التدريبات التي تنظمها املبادرة أواملجموعة).
• استعراضات املوقف عىل صعيد النوع االجتامعي يف املنظامت الرشيكة ويف املجتمع املحيل
ككل.
• عمليات املراجعة والتأمل السنوية التي يتم إجراؤها يف املبادرات واملجموعات الشابة
بشكل دوري.
• آليات استكشاف ردود فعل املستفيدات ،والتي تقدم معلومات عن مدى رضاهن عن
الربامج أوالخدمات املقدمة.
التواتر:
يوىص بأن ت ُجرى متابعة سري الربامج واملبادرات الخاصة باملجموعة سنويًا عىل األقل .وميكن
إجراء املتابعة السنوية من خالل أداة كمية واحدة واثنتني كيفيتني [أدوات املتابعة  1و  2و .]3
ويف األحوال التي تتطلب فيها الجهات املانحة متابعة نصف سنوية ،نقرتح القيام باستطالع
رأي بشأن النواتج أواألنشطة استنا ًدا إىل قامئة األنشطة املختلفة ،مع التأكد من ذكر عدد الناس
الذين جرى توزيع استطالع الرأي عليهم.
العملية:
يف سياق متابعة الربامج ،نُويص بعقد مترين سنوي مخترص مع املستفيدات باالستعانة بأداة
تقييم القدرات املوضحة باألسفل ،وال سيام يف صورة ورشة عمل مدتها بني ساعتني و 3ساعات
مع أكرب عدد ممكن من املشاركات الذين حرضوا األنشطة األوىل للمبادرة أواملجموعة بغرض
قياس التأثري بشكل ممنهج.

177

أداة املتابعة األوىل :جدول متابعة تقييم القدرات:
وكام ترون ،فإنه ميكن االعتامد عىل أداة املتابعة األوىل ملقارنة النتائج عىل م ِّر الزمن .وميكن
نقل النموذج إىل جدول بصيغة ’إكسل‘ أوإحدى برمجيات استطالعات الرأي لتيسري التحليل.
ومن املهم أن يجري تذكري املشاركني بأنَّه رمبا مل تكن هناك تدابري مبارشة للتد ُّخل يف العديد
من جوانب القدرات املؤسسية ،إذ أ َّن اسرتاتيجية بناء القدرات قد ُص ِّممت لرتكِّز عىل عدد
محدود من تلك الجوانب .ومع ذلك ،فمن املفيد أن يواصلوا اقتفاء أثر التغريات يف جميع
الجوانب ،إذ أ َّن التغيري يف أحد جوانب القدرات املؤسسية ميكن أن يكون له تأثري(مقصو ٌد أوغري
مقصود) عىل سائر الجوانب .أو ،من ناحية أخرى ،ميكن أن تكون هناك ديناميات مؤسسية
أخرى قد أدت إىل تغيريات عىل صعيد القدرات املؤسسية ،وهو ما يتعني مناقشته ومالحظته
حسب ما تقيض الحاجة.
تقييم يف السنة الثانية
وقد الحظنا أيضً ا أ َّن املشاركات أواملستفيدات قد يعطون قدراتهم
ً
أقل من تقييمهم يف السنة األوىل ،األمر الذي ميكن أن يتطلب شيئًا من التمحيص .وعىل سبيل
َّ
املثال ،فالتغيريات التي تقع يف املجموعة أواملبادرة أواملنظمة أوالجمعية بني عام وآخر قد تؤث ِّر
سل ًبا عىل قدراتها املؤسسية أوعىل قدرتها عىل العمل امليداين بطريقة ما .غريأ َّن هناك تفس ًريا
محتمل آخر ،أال وهو التخوف من أ َّن متارين التقييم ،من قبيل التقييم الذايت السنوي ،قد تؤثر
ً
عىل وضعية املجموعة أواملنظمة أومستقبل متويلها.
تقييم مرتف ًعا يف السنة األوىل نتيجة لهذا
وهكذا فإ َّن بعض الكيانات قد تعطي نفسها
ً
التخوف .وريثام يتقدم الربنامج ،وتزداد ثقة القامئني عليه ،فقد يدركوا أ َّن بوسعهم أن يكونوا
أكرث دق ًة وواقعي ًة يف تقييامتهم .وهناك تفسري ثالث محتمل ،أال وهو أ َّن أنشطة بناء القدرات
املنفَّذة يف السنة األوىل أظهرت أمام هذه املنظامت مسائل مل تكن واضحة يف التقييم الذايت
األول .ومن ث َّم فإن التقييامت املنخفضة يف السنة الثانية قد تن ُّم ،عىل األقل يف بعض املنظامت،
عن إدراك متزايد لعمق التغيري املؤسيس املطلوب لتحقيق األهداف املنشودة.وأخ ًريا ،فإ َّن التباين
امليس يف مساعدة املشاركني عىل االنفتاح واالنخراط
يف نتائج التقييم قد يعزى أيضً ا إىل براعة ِّ
يف مناقشات رصيحة وصادقة.
فبدل من متابعة التغيريات يف جميع جوانب القدرات املؤسسية
أ َّما يف سياق متابعة الربامجً ،
االثنتى عرش ،فإننا نقرتح متابعة التغيريات يف النتيجة اإلجاملية لكل مجال من املجاالت الخمسة،
وال سيام فيام يتعلق بالربامج الضخمة التي تض ُّم عددا كبريا من املستفيدات أوتستهدف مجتم ًعا
محل ًيا متس ًعا .وقد يحبذ البعض مواصلة ومتابعة جميع جوانب القدرات املؤسسية االثنتى
عرش داخليًا فقط،أي يف نطاق تقييم رؤية وأهداف وبرامج وأنشطة املجموعة.
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وباإلضافة إىل ذلك ففي سياق متابعة الربامج أيضً ا ،قد يكون من املفيد جمع البيانات من
كافة املستفيدات وكذلك من بعض الرشكاء املحليني وذلك لقياس مؤرش واحد أو إثنني عىل األكرث
أوتجميع مؤرشات غري مبارشة من كل مجال ،عىل أن تُصاغ هذه املؤرشات بنا ًء عىل أهداف

التقييم نفسه وأهداف الربامج ونطاق تنفيذها .وميكن االطالع عىل أمثلة لتلك املؤرشات يف
الجدول رقم .2
الجدول رقم  :1أداة املتابعة األوىل :جدول التقييم السنوي للقدرات املؤسسية:
(من املستحسن تنفيذ هذا الجدول عىل جداول بصيغة ’إكسل‘ ،أوعىل برامجية ’سرييف منيك‘(yevrus
 ،)yeknomأوما إىل ذلك).
إعادة
إعادة
التقييم
الجوانب
مجال القدرة املؤسسية:
إعادة
األويل،
التي ت ُركِّز
التقييم ،التقييم ،التقييم،
والتاريخ والتاريخ والتاريخ والتاريخ
عليها
اسرتاتيجية
بناء
القدرات؟
قدرة العضوات أو املستفيدات عىل تحقيق التغيري من خالل القيادة:
مثال2 :
القدرة عىل القيادة يف موضوعات النوع مثال :نعم
االجتامعي واالختالف.
مثال1 :
مثال :نعم
القدرة عىل تنمية ثقة املرأة وقدرتها
عىل القيادة.
3
التقدير اإلجاميل ملجال القدرات املؤسسية.
وجود هياكل وعمليات عادلة عىل صعيد النوع اإلجتامعي:

مثال3 :
مثال2 :
5

القدرة عىل تطبيق قيم املساواة عىل
صعيد النوع االجتامعي وحقوق املرأة.
القدرة عىل اإلدارة واتخاذ القرار بطريقة
تعاونية.
التقدير اإلجاميل ملجال القدرات املؤسسية.
االستمرارية واالستدامة املؤسسية:
القدرة عىل التخطيط االسرتاتيجي.
القدرة عىل حشد املوارد وإدارتها.
القدرة عىل مامرسة املتابعة والتقييم
والتعلُّم واملساءلة من منظور النوع
االجتامعي.
التقدير اإلجاميل ملجال القدرات املؤسسية.
إقامة العالقات والروابط االسرتاتيجية لتحقيق العدالة عىل صعيد النوع االجتامعي:
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القدرة عىل بناء العالقات وإقامة
الشبكات.
القدرة عىل التواصل وتبادل الخربات
واملعارف.
التقدير اإلجاميل ملجال القدرات املؤسسية.
برمجة التغيري العادل عىل صعيد النوع االجتامعي ومنارصته:
القدرة عىل تصميم برامج تراعي منظور
النوع االجتامعي وعىل تنفيذ تلك
الربامج:
القدرة عىل تنمية ثقة العضوات
أواملستفيدات وقدرتهن عىل القيادة.
القدرة عىل مامرسة متابعة الربامج
وتقييمها والتعلُّم منها من منظور النوع
االجتامعي.
التقدير اإلجاميل ملجال القدرات املؤسسية:
الدعوة إىل التغيري العادل عىل أساس النوع االجتامعي وبرمجته:
القدرة عىل تصميم وتنفيذ الربامج من منظور النوع االجتامعي:
القدرة عىل تنمية ثقة العضوات أو املستفيدات وقدرتهن عىل
القيادة:
القدرة عىل املتابعة من منظور النوع االجتامعي ،والتقييم والتعلُّم
واملسؤولية:
مجال القدرات املؤسسية اإلجاميل:
الجدول رقم  :2مؤرشات ميكن استخالصها من نتائج بناء القدرات املؤسسية
الرامية إىل تحقيق العدالة عىل صعيد النوع االجتامعي:
املؤرشات (الكمية والكيفية) التي ميكن استخالصها:
مجال القدرات املؤسسية.
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القدرة عىل تنمية ثقة العضوات أو
املستفيدات وقدرتهن عىل القيادة:

	•نسبة توزيع األدوار القيادية /مواقع إتخاذ القرار(نسبة
مئوية) بني النساء والرجال يف املبادرة (يف حالة وجود
الرجال):
	•وجود هياكل مختصة أو نظام ثابت لتأكيد عملية نقل
الخربات بني عضوات املبادرة و بعضهن البعض:
	•مستوىات رضا العضوات عن القيادة القادرة عىل
تحقيق التغيري:
	•مستوى الشفافية يف إتخاذ القرارات:
	•وجود ألية واضحة ألدارة الخالفات:
	•وجود نظام واضح للمحاسبة وتأكيد املسئوليات:

وجود هياكل وخطط واضحة لتحقيق
املساواة عىل صعيد النوع اإلجتامعي:

	•وجود سياسة مؤسسية للمجموعة أواملبادرة ملسائل
النوع االجتامعي سواء عىل مستوى املبادرة نفسها ،أوعىل
مستوى املستفيدين منها أوعىل مستوى املجتمع املحيل
وخطة عمل من أجل تحقيق املساواة عىل هذا الصعيد:
	•مستويات رضا العضوات أواملتطوعات عن طرق تنفيذ
السياسة املعنية بالنوع االجتامعيأوخطة العمل املعنية
بالنوع االجتامعي (مصنفة وفقًا ملستوى الربامج واألنشطة
وأهداف كل منهام):
	•توزيع األدوار واملهام واملسئوليات بشكل شفاف وعادل
بني عضوات الفريق:
	•وجود آليات واضحة ودورية لتقييم مدى كفاءة الربامج
واألنشطة بشكل شفاف ومهني:
	•وجود آليات واضحة و دورية لتقييم العضوات
واملتطوعات بشكل دوري يراعي قواعد الشفافية واملهنية
ويتم الرجوع فيه مل ُ ّحكم خارجي:
	•وجود قواعد واضحة ت ُ ّحكم سري العمل اليومي يف
املبادرة أي وجود الئحة أونظام داخيل يحتكم إليه عند
الخالف:
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االستمرارية واالستدامة املؤسسية:

إقامة العالقات والروابط االسرتاتيجية
لتحقيق العدالة عىل صعيد النوع
االجتامعي عىل صعيد الرشكاء واملجتمع
املحيل:
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	•وجود معايري واضحة لتقييم عائدات العمل الرامي
لتحقيق العدالة عىل صعيد النوع االجتامعي بشكل
دوري (سنوي ونصف سنوي للربامج ككل ،وعقب كل
نشاط أودورة تدريبية أوحملة توعية أوأي نشاط أخر):
	•وجود موازنة تشغيلية سنوية ونصف سنوية شاملة
لجميع األنشطة وتضمن كافة الواردات واإليرادات الخاصة
باملبادرة مبا فيها تربعات العضوات سواء كانت عينية
أونقدية:
املخصصة من امليزانية لتطوير القدرات
	•النسبة املئوية
َّ
املؤسسية للمبادرة عرب تطوير قدرات العضوات أنفسهن
من منظور النوع االجتامعي و النسوية:
	•مدى تنوع مصادر التمويل الخاص باملجموعة:
	•مدي وجود برامج واضحة ومستمرة وتعمل بكفاءة
بغض النظر عن تغيري الوجوه أورحيل بعض العضوات:
	•معدالت ضم عضوات أومتطوعات جديدات للمبادرة
أواملجموعة:
	•وجود مؤرشات ومحددات واضحة كمية وكيفية ميكن
من خالها قياس تأثري املبادرة أواملجموعة أواملنظمة عىل
مستوى كل من املستفيدات واملجتمع املحيل:
	•نظرة الجهات الفاعلة الخارجية إىل املجموعة أواملبادرة
أواملنظمة باعتبارها العب أوطرف جدير بالثقة يف املحافل
املعنية بالعدالة عىل صعيد النوع االجتامعي:
	•األدوار التي تلعبها املنظَّمة يف الشبكات والتحالفات
الخارجية سواء عىل املستوى املحيل أوالوطني أواإلقليمي
أوالعاملي:
	•املشاركة والقيادة يف قعاليات التعلُّم الخارجية املعنية
باملساواة عىل صعيد النوع االجتامعي /حقوق املرأة:

وجود قاعدة بيانات يُعتمد عليها لتقييم 	•استخدام البيانات املصنفة التي تقوم املجموعة بجمعها
و تحسني عمل املجموعة بغرض برمجة
بحسب الجنس يف التقارير /التقييامت وأدوات التقييم
التغيري العادل عىل صعيد النوع االجتامعي التي تستخدمها املجموعة:
والدعوة ملنارصته:
	•وجود نسب مئوية أوكمية لنتائج الربامج أومن
نتائج اإلدارة املستندة إىل النتائج التي تشتمل عىل
نتائج ومؤرشات تتعلق باملساواة عىل صعيد النوع
االجتامعيأوحقوق املرأة:
	•مراعاة أن تزيد النسبة املئوية من الربامج التي تتناول
عل ًنا تغيري عالقات السلطة األبوية يف املجتمع املحيل ،عن
تلك التي تناول مجرد تقديم الخدمات .مبعني أخر ،البد
من أن تزيد نسبة الربامج التي تهدف لتغيري طويل املدى
يف عالقات القوى عن تلك التي تسهدف فقط تقديم
خدمات:
	•مراعاة أن تزيد النسبة املئوية من الربامج التي تقوم
بتحليالت تشاركية عىل صعيد النوع االجتامعي مع
املستفيدين عىل مستوى املجتمعات املحلية و الرشكاء
املحليني:

أداة املتابعة الثانية :جدول متابعة الجوانب التي يُر ِكز عليها بناء القدرات:
ت ًركِز هذه األداة عىل املتابعة وإعداد التقارير فيام يخص األنشطة املحددة التي جرى تنفيذها
يف إطار الجوانب التي ت ُركِز عليها اسرتاتيجية بناء القدرات املؤسسية للمبادرات واملجموعات.
ويتعني عىل عضوات املبادرة أواملجموعة ،إما يف إطار ورشة عمل أوإجتامع مبارش أوأثناء
التخطيط االسرتاتيجي ،العمل عىل استكامل البيانات املطلوبة يف أداة املتابعة ،والتوسع حسبام
يقتيض األمر لزيادة التفصيل.
وبداي ًة ،ينبغي إدراج املعلومات يف األعمدة الثالثة األوىل من منوذج اسرتاتيجية بناء القدرات
ملخص
املؤسسية .بعد ذلك ،تستكمل عضوات املبادرة أواملجموعة العمود األخري الذي يرد فيه
ٌ
لإلنجازات والعوامل املساهمة ،بالعودة إىل النموذجني األول والثاين من أداة تقييم القدرات
للسنة املاضية.
وعىل الجانب األخر ،ميكن استخدام أداة املتابعة اآلتية يف استطالع آراء املستفيدات من
أنشطة املجموعة سواء عن طريق عقد جلسات بعينها للتقييم أواللجوء لعمل استبيان أو
استطالع للرأي بني املستفيدات أوالرشكاء يف املجتمع املحيل.
وينبغي تشجيع املستفيدات من أنشطة املبادرة أواملجموعة عىل تبادل أمثلة ملموسة من
أنشطة بناء القدرات أورفع الوعي النسوي أوالتدريب أوالدعم النفيس التي دعمتها مجموعتكم.
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وينبغي أن تنظر املناقشة فيام إذا كان يتعني إضفاء تغيريات عىل اسرتاتيجية بناء القدرات يف
ضوء أية استنتاجات هامة يخلص إليها االستعراض السنوي .وميكن تجميع املعلومات التي
يجري تبادلها بني رشكاء الربنامج إلضافة املزيد من العمق للنتائج الكمية املستمدة من أداة
املتابعة األوىل.
أداة املتابعة الثانية :جدول الجوانب التي ت ُركِّز عليها اسرتاتيجية متابعة بناء القدرات:
الجوانب ذات ملخص اإلجراءات أنشطة بناء القدرات اإلنجازات :سجِل التقدم املحرز يف
سبيل تحسني مستويات القدرات
املقرتحة لزيادة
األولوية (جانب /التي يستلزمها
املؤسسية يف كل جانب من جوانب
مستوى القدرات
مجال اسرتاتيجية تحقيق مستوى
بناء القدرات) :القدرات املؤسسية املؤسسية(قامئة بناء الرتكيز ،وذلك باستخدام النموذجني 1
املطلوب(واإلطار القدرات املؤسسية) .و 2من أداة تقييم القدرات باعتبارهام
الزمني).
نقطة املقارنة.
مثال:

مثال:

وضع خطة
القدرة عىل
األخذ بالتخطيط اسرتاتيجية بحلول
االسرتاتيجي/
العام املقبل.
أنظمة التشغيل
الداخلية.

184

مثال:

مثال:

إنشاء مساحة
	•حرض القامئون عىل اإلدارة العليا أو
ملبادرات التخطيط متابعة األنشطة تدري ًبا عىل التخطيط
االسرتاتيجي يف
االسرتاتيجي ،وهو ما أسهم يف
غضون العام القادم .استحداث طاقة جديدة ورؤية جديدة
للمنظمة.
نسقة ذات خربة
	•جري تعيني ُم ِّ
يف مجال املساواة عىل صعيد النوع
االجتامعي وحقوق املرأة (مثال يف
حالة وجود شكل قانوين للمبادرة
(منظمة أوجمعية) ويف حالة توافر
موارد مادية كفاية.
	• ُعقدت جلسة للتخطيط
االسرتاتيجي يف أبريل  2102وضمت
 02من العاملني /أعضاء مجلس
اإلدارة /املتطوعني.
	•أدى وقف التمويل ،سواء كان ذاتيًا
أومن خالل مصادر إىل تحديات يف
حشد األموال لتنفيذ األنشطة املخطط
لها ،وهو ما أسفر عن تضييق نطاق
تركيز العمل وتجسد ذلك يف الخطة
االسرتاتيجية،
	•إلخ.

أداة املتابعة الثالثة :حكاية عن تغيري مؤسيس مؤثر:
ُص ِّممت هذه األداة لتحفيز التأمل والتعلُّم بشأن عمليات التغيري املؤسيس (أوالفردي)
املرتبطة مببادرات بناء القدرات املؤسسية املتعلقة بالربامج .وتستعري األداة عملية “الحيك”
عرب استخدام السري والحكايات للتع ُّمق يف فهم األحداث واملقومات ذات األهمية الحاسمة يف
تحقيق التغيري املؤسيس سواء عىل مستوى املستفيدات أوالرشكاء املحليني أوعىل مستوى تطور
أداء وكفاءة املبادرة نفسها وعضواتها.
ويف إطار ورشة عمل ،يساعد امل ُِّيسون املشاركني يف الوقوف عىل حكايات واستنباط العوامل
والجهات الفاعلة الرئيسية يف مجموعات ،لتدوين مجموعة ترتاوح بني حكايتني وأربع حكايات
عن التغيري الذي طرأ عليهم نتيجة للربامج والتدخالت التي يراد قياس تأثريها .وقد ت ُستخدم
الصور الفوتوغرافية أومقاطع الفيديو لتوثيق هذه الحكايات.
متثيل ملسرية املجموعة نحو مزيد
ويُراعى التشجيع عىل اختيار أكرث حكايات التغيري املؤثر ً
امليسين يف تلك الجلسات
من الفعالية والعدالة عىل صعيد النوع االجتامعي .ويتمثل دور ِّ
(سواء كانت جلسات داخلية عىل مستوى املجموعة ذاتها كجزء من التقييم الذايت للمبادرة
وبرامجها ،أوكانت جلسات تقييم ألنشطة الربامج املختلفة التي تقوم بها املبادرة والتي يتم
دعوة املستفيدات والرشكاء املحليني لها) عىل تحليل حكاياتهم عن التغيري والتأمل فيها بغية
بناء مهارات التفكري التقييمي التي ميكنهم تطبيقها يف سياقات متنوعة.
إن هذه الحكايات عن التغيري املؤثر التي يجري توثيقها من خالل منوذج أداة املتابعة الثالثة،
ترسم يف جملتها صورة ثرية التغيريات املؤسسية واإلنسانية كذلك التي متر بها كل من املبادرات
وأيضً ا املستفيدات من أنشطتهن والتي أسهمت يف هذه التغيريات .فإذا كان األمر يتعلق بربنامج
لبناء القدرات سواء البرشية أواملؤسسية ،ميكن دراسة مجموعة من الحكايات بحثًا عن أمناط
التغيري املشرتكة عىل اختالف املنظامت وعىل اختالف شخصيات املتطوعات وأمناط األنشطة
فضل عن إكتشاف قصص منوذجية مثرية لالهتامم
ملعرفة ما الذي يعمل و ما الذي ال يعملً ،
تصف التغيري املؤسيس والتغريالفردي لألفضل كذلك .ويف كل مترين سنوي للمتابعة ،ميكن وضع
ِ
محددات للحكايات :فعىل سبيل املثال يف إحدى السنوات ُيكن اقرتاح أن تكون القصص متعلقة
بقدرة املتطوعات والعضوات عىل متابعة أنشطتهن يف ظل نقص املوارد وعىل تحقيق التغيري ،يف
حني يجري الرتكيز يف سنة أخرى عىل مجال استحداث أساليب جديدة للتوثيق مثال أوللوصول
لفئات جديدة من املستهدفات مثال.
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األداة الثالثة :حكايات عن التغيري املؤثر:
حكاية عن التغيري:
برجاء مشاطرة حكاية عن “تغيري مؤثر”
شهدته املبادرة أو املجموعة خالل العام املايض،
تعتقد أنَّها ذات صلة ببناء القدرات.
ويُرجى اإلشارة إىل مجال بناء القدرات ذي الصلة إن
أمكن (لتيسري عملية جمع القصص وتحليلها).
تحليل العومل والجهات الفاعلة:

ملاذا كان هذا التغيري (‘قضية’ أو’معضلة’)
ذات أهمية يف سياق تاريخ املبادرة؟
(وبعبارة أخرى ،ما هو املوضوع الذي كان
التدبري املتعلق ببناء القدرات يسعى لتناوله؟)
ما الذي حدث؟
من كانت األطراف؟
أين حدث ذلك؟
متى حدث ذلك؟
ملاذا حدث ذلك؟
ما الذي مكن التغيري من الحدوث؟
ما الذي قامت به املجموعة أواملبادرة حيال
هذا األمر نتيجة لهذا التغيري؟
ملاذا تعترب هذا التغيري مهامً؟

املتابعة والتقييم :كيف نخلق نه ًجا نسويا للتقييم واملتابعة؟

أدوات ونصائح إضافية لتقييم أداء املبادرات النسوية الشابة:

مع الوضع يف االعتبار أهمية كل ما سبق من مناهج وأدوات ،يجب دامئًا تذكر وجود تحديًا
رئيسيًا يتمثل يف أ َّن العديد من األدوات واألساليب التقليدية املستخدمة يف املتابعة والتقييم
والتعلُّم تعجز عن تلبية االحتياجات والحقائق املعقدة التي ينطوي عليها بناء القدرات
املؤسسية يف مجال حقوق املرأة واملساواة عىل صعيد النوع االجتامعي .ولهذا السبب ،يجب
دامئًا استخدام عنارص من املنهج النسوي لتقييم الربامج باعتباره أسلوبًا مبتك ًرا لقياس هذا
النوع من بناء القدرات املؤسسية وتعقبه وتوثيقه وفهم جدواه وطبيعته .فعملية التغيري
ذات الطبيعة الراديكالية التي تسعى إليها املنظامت واملبادرات واملجموعات النسوية تتطلب
أدوات ومناهج مبتكرة ومختلفة وكذلك طبيعة نقدية يف طرح التحديات وتقييم النجاحات
واإلخفاقات والتعلم منها.
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فمن املهم دامئًا أن تبدأ أي عملية تقييم بطرح بعض األسئلة التوجيهية املبسطة الستخدامها

يف اسرتاتيجيتنا للتقييم ،مبا يف ذلك:
• ما الذي يعمل بنجاح يف بناء القدرات سواء عىل مستوى املبادرة نفسها وعضواتها أوعىل
مستوى املستفيدات واملجتمع املحيل؟
• ما هي القيمة املضافة لبناء القدرات؟
• ما هو تأثري ما نقوم به من بناء القدرات؟

ويف هذا القسم ،نعرض بإيجاز ملنهجيتني ميكن استخدامهم بشكل أسايس من ِقبل املجموعات
أواملبادرات النسوية الشابة بهدف التقييم واملتابعة:
 )1منهجية استعراض التعلُّم النصف سنوي.
 )2منهجية دراسة الحالة.
وباعتقادنا أنه ميكن تعديل كلتا املنهجيتني لتتوائم مع األدوات األخرى التي سبق عرضها.
استعراض التعلُّم النصف سنوي :ما الذي يعمل بنجاح يف بناء القدرات املؤسسية للمبادرات
واملجموعات النسوية الشابة وما هي القيمة املضافة التي يق ِّدمها؟
ورش العمل النصف سنوية:
تكون استعراض التعلُّم النصف سنوي من ورش عمل مدتها ثالثة أيام تكون مبثابة وسيلة
جمع البيانات الرئيسية الستعراض التعلُّم النصف سنوي .ويراعى تصميم هذه الورش لتتيح
للمشاركني فيها ما ييل:
• رسد حكايات التغيري التي شهدتها املبادرة أواملنظمة خالل الستة أشهراملاضية يف سبيل
تحويل منظامتهم إىل منظامت أقوى وأكرثعدالة عىل صعيد النوع االجتامعي.
• التعبري جامعيًا عن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه املبادرات النسوية الشابة املعنية
باملساواة عىل صعيد النوع االجتامعي وحقوق املرأة و التي تنتهج نه ًجا نسويًا.
• تعزيز االلتزام واإلبداع واملبادرة يف متابعة وتقييم برامجهم ومشاريعهم.
وفيام ييل وصف للمناهج املتعددة التي يُنصح باستخدامها إلثارة مناقشة ثرية وتحليل
تجربة املبادرة يف الفرتة املاضية والنتائج التي تحققت ،وكذلك العوامل التي ساهمت يف تلك
النتائج.
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نهج استعراض التعلُّم النصف سنوي القائم عىل الجمع بني أساليب متعددة:
تخطيط النواتج:
تخطيط النواتج هو منهجية لتخطيط املبادرات الشابة ومتابعتها وتقييمها بهدف تحقيق
التغيرياالجتامعي .ويساعد تخطيط النواتج عضوات املبادرة عىل الوقوف بدقة عىل التغريات التي
يتوقعون أن تسهم فيها برامجهم ،والجهات الفاعلة التي ستشملها تلك الربامج واملستفيدات،
وكذلك االعتبارات الرئيسية يف وضع االسرتاتيجية .وت ُقاس النواتج من حيث التغيريات التي تقع
يف السلوك أواألفعال أوالعالقات التي ميكن أن تتأثر بالربنامج أوالتدخل الذي يجري تقييمه.
التعلُّم أثناء املامرسة:
إن إحدى افرتاضات نهج تخطيط النواتج هو أ َّن املشاركني سوف يكونون قادرين عىل رسم
“مسارات للتغيري” ميكن تعميمها بحيث تُ ثِّل املجموعة الواسعة من الرشكاء واملستفيدات .غري
أنَّه ،ونظ ًرا لالختالفات السياقية الكبرية بني املجموعات وبعضها البعض ،يجب دامئًا الوضع يف
االعتبارأن تقييم عملية التغيري مسـألة معقدة ونسيبة للغاية ،وأ َّن الكيانات أواملبادرات املختلفة
ستتقدم أوتتأخر عىل مسارها الخاص نحو التغيري ،حيث إ َّن كل مجموعة متر مبجموعة فريدة
من التحديات والنكسات واملقومات والجهات الفاعلة والعوامل الخاصة بها وحدها.
وعىل هذا يجب أن تراعي ورش العمل الخاصة باستعراض التعلُّم النصف سنوي هذا املنظور
إزاء التعقيد ،وذلك بتهيئة كل مبادرة للحديث حول سامت سياقية محددة وكيف أثرت كل
سمة منها يف شكل ورسعة التغيريالذي كانت متر به املبادرة أواملجموعة .ويف حني أن كل
مجموعة قد تنتهي إىل “مسار التغيري” الخاص بها ،فإ َّن تجميع هذه املسارات يف إطار منوذج
شامل قد ال يكون متا ًحا من الناحية املنهجية ولن ميثل بالرضورة التجربة الواقعية التي مرت
بها أي مؤسسة.
خالصة ما سبق ،يجب استعامل األدوات السابقة بشكل انتقايئ يتناسب مع حاجة كل
مجموعة أومبادرة ومراعاة أ ّن كل حالة لها خصوصيتها و”حكايتها” الخاصة وإ ّن تلك الحكاية
يجب أن توجه طرق وأدوات التقييم واملتابعة والتعلم من التجارب.
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التغيري األكرث تأث ًريا:
حتى يتسنى التع ُّمق يف فهم األحداث واملقومات ذات األهمية الحاسمة يف تحقيق التغيري يف
كل مجموعة من املنظامت املشاركة ،يجب استخدام أداة “الحيك” مرة أخرى يف ورش العمل
عن طريق الطلب من املشاركني توثيق حكايات مفصلة عن ’التغيري األكرث تأث ًريا‘ الذي مرت به
مجموعاتهم يف عدد من املجاالت املحددة .ومن املهم أن نتذكر أن فريق التقييم طلب تقديم
الحكايات األكرث تأث ًريا .فعىل الرغم من أ َّن العديد من األحداث والنتائج الهامة تقع أثناء عمل
املنظمة اليومي ،وأ َّن أيًا من تلك “الحكايات” تحمل يف طياتها معلومات مثرية لالهتامم و ُمعبِّ ة
ُجسد مسرية
فيام يتعلق بطرق عمل املنظامت املشاركة ،إال أنّاختيار الحكايات الهامة التي ت ِّ
املجموعات نحو التح ُّول إىل منظامت أكرث فعالي ًة وعدالة عىل صعيد النوع االجتامعي ،تعد

مهم يساعد أعضاء املبادرة يف تحديد ما يعتقدونه ها ًما ومناقشة ذلك فيام بينهم.
نشاطًا ً

ويُجرى استكشاف هذه الحكايات عن التغيري املؤثر سويًا بحثًا عن أمناط التغيرياملشرتكة يف
فضل عن الوقوف عىل قصص منوذجية تصف عملية
مختلف املناطق واملجموعات وفيام بينهاً ،
التغيرياملؤسيس .وميكن تسمية هذه العملية بـ”حصاد النواتج” .و”حصاد النواتج” هو أداة
تشاركية ت ُركِّزعىل االستخدام أتاحت للقامئني عىل استعراض التعلُّم النصف سنوي الوقوف عىل
أهم نواتج األنشطة الخاصة بهم ،وصياغة تلك النواتج والتحقق منها وتوضيح جدواها .و”حصاد
النواتج” ال يقيس التقدم املحرز نحو تحقيق النتائج أواألهداف املحددة مسبقًا ،وإمنا يجمع
األدلة عىل ما تم إنجازه ،ويعمل عكس ًيا للوقوف عىل ما إذا كان املرشوع أوالتدبري قد أسهم يف
التغيري وكيفية ذلك.
ويف حالة استعراض التعلُّم النصف سنوي ،يتم تجميع الحكايات وتركيبها ،ورشحها بحثًا عن
األمناط ثم تحليل هذه األمناط والوصول ملفاتيح لفهم طيف يُ ِ
حدث التغيري يف املبادرة.
منهجية دراسة الحالة :ما هو تأثري بناء القدرات؟
إن استكشاف الكيفية التي تؤثر بها أنشطة بناء القدرات يف برامج التغيري العادل عىل
صعيد النوع االجتامعي ومنارصته التي يقوم بها ،تقوم بها املجموعات واملبادرات النسوية
الشابة أم ًرا ها ًما و ال يزال قيد البحث والدراسة .فال توجد وصفة جاهزة عند محاولة برمجة
التغيري ومنارصته نظ ًرا لتعقد العوامل البنيوية التي تتسبب يف إنعدام املساواة عىل صعيد النوع
االجتامعي ،باإلضافة إىل عدم التوازن يف عالقات السلطة ،مبا يرتتب عىل ذلك من غنب وقمع
عىل أساس النوع االجتامعي ،فال توجد “خطة جاهزة” لربمجة التغيري ومنارصته .بل إ َّن هناك
حاجة إىل تغيريات عىل املستويني الفردي واملنهجي يف أربعة مجاالت رئيسية هي :وعي النساء
والرجال ،إمكانية وصول النساء إىل املوارد ،واملعايري الثقافية والقيم واملامرسات غري الرسمية،
واملؤسسات الرسمية والقوانني والسياسات.
إ ّن كل مبادرة يوجد لديها أولوياتها الخاصة بهم ومساراتها من أجل النهوض بحقوق املرأة
واملساواة عىل صعيد النوع االجتامعي .وبنا ًءا عىل ذلك ،فإن برمجة الرشكاء قد تستهدف جوانب
محددة فحسب من اإلطار التكاميل .ويجب مراعاة استخدام اقرتاب مرن -ألنشطة الربمجة
واملنارصة التي يقوم بها املبادرات ورشكائها والتي ميكن أن تعزز وتعمق من إدراكها لطبيعة
برمجة التغيري ومنارصته.
أسئلة توجيهية لدراسات الحالة:
• ما الذي تبدو عليه برمجة التغيري ومنارصته داخل مبادرة معينة رشيكة معينة؟
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• كيف تدعم أنشطة بناء القدرات املؤسسية التي تقدمها برنامج املبادرة الرشكاء املختلفني
للقيام بربمجة التغيري ومنارصته عىل نحو أفضل ،من أجل تعزيز حقوق املرأة واملساواة عىل
صعيد النوع االجتامعي؟
• ما هو الدور الذي تقوم به القيادات النسائية ضمن أنشطة برمجة التغيري ومنارصته؟
• كيف تسهم برمجة التغيري لدى الرشكاء يف التأثريات الطويلة األمد ضمن قاعدة املستفيدين،
وال سيام يف حيوات الفتيات والنساء؟

توصيات ختامية:

إن تاريخ كل مجموعة أومبادرة شابة ومسارها الخاص يحدد بشكل أساسيآليات و طرق
تقييمها لعملها ويجب استخدام األدوات والطرق واألدوات املوضحة هنا بشكل مرن يتفق مع
طبيعة السياق املحيل الخاص بكل مبادرة .فرغم وجود وسائل وطرق ناجحة تم إثبات جدواها
لتقييم ومتابعة الربامج واألنشطة الخاصة باملجموعات إال إنه يجب دامئًا تذكر أن تلك األدوات
هي “مرنة” باألساس و ميكن تغيريها حسب اختالف الظروف.
إن عمليات التقييم واملتابعة هي عمليات متعددة األبعاد باألساس .فالتقييم املحرز يتم
عىل ثالثة مستويات(الرؤية -األهداف -الربامج -األنشطة) .كام أن أدوات التقييم وقياس بناء
القدرات تعمل عىل ثالت مستوىات:
 )1املستوى الفردي :أي مستوى عضوات املبادرة أنفسهن.
 )2مستوى املبادرة أواملجموعة نفسها :ككيان وذلك عىل مستوى متاسك املجموعة نفسها
ونجاحها يف تحقيق أهدافها من ناحية ،وكذلك قدرتها عىل التغلغل يف بيئتها املحلية وكسب
ثقتها.
 )3مستوى البيئة املحلية :ويتضمن مدي نجاح املبادرة يف التأثري يف بيئتها املحلية وتقديم
املساعدة للشابات املستفيدات يف إطار األهداف واألنشطة املعلنة.
عند استخدام أدوات ووسائل التقييم واملتابعة املوضحة أعاله ،يجب مراعاة أن كافة العوامل
تؤثر عىل بعضها البعض بشكل أوبآخر ،ومن هنا تأيت قيمة أسلوب الحيك أوالسري الخاصة
بتاريخ املبادرات سواء كان الغرض هو تقييم املبادرة نفسها ،أوتقييم قدرات القامئات عليها
واملتطوعات ،أوتقييم مدى تأثري أنشطة وبرامج املبادرة عىل بيئتها املحلية عىل كل من املدى
الطويل واملتوسط والقصري.
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إن استخدام أسلوب الحيك بغرض استخالص الحكايات األكرث تأث ًريا التي شهدتها املبادرة

أواملنظمة خالل الستة أشهر املاضية ت ًعد من أكرث األساليب ذات الجدوى يف تقييم األداء وسبيل
تحويل املبادرات الشابة إىل منظامت أقوى وأكرث عدالة عىل صعيد النوع االجتامعي وحقوق
املرأة وإتباع نهج أكرث نسوية ،يضع تجارب الشابات سواء املتطوعات والعضوات أواملستفيدات
يف القلب من عمليات التقييم واملتابعة من أجل تعزيز االلتزام واإلبداع.
إن عمليات املتابعة والتقييم هي بالتعريف عمليات جامعية يجب أن تتم بشكل دوري
ويتشارك فيها الجميع بنفس الحامس وبنفس الدرجة من الشعور باملسئولية .إن الورش
السنوية والنصف سنوية وعمليات التخطيط االسرتاتيجي هي فرصة حقيقة إلجراء مكاشفة
شفافة وحقيقية حول مدى رضا العضوات أواملتطوعات عن طرق تنفيذ السياسة املعنية بالنوع
االجتامعي وعن مدى إتفاق تصورات أوخطة العمل املعنية بالنوع االجتامعي والتصورات بشأن
مستقبل املبادرة .إ ّن تلك العملية قد تكون مرهقة وشاقة وقد تخىش العديد من املبادرات
أواملجموعات القيام بها بشكل يطرح الخالفات عىل السطح .ورغم ذلك ،فإن عمليات التقييم
الصادقة والشفافة هي الضامنة الوحيدة لتوزيع األدوار واملهام واملسئوليات بشكل شفاف
وعادل بني عضوات املبادرة .واألهم ،إن مثل تلك العمليات هي الضامنة الوحيدة لتطور املبادرة
واستمراريتها ومنوها وتحقيقها لتأثري حقيقي يف مجتمعها و بيئتها املحلية.
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مصادر ومراجع نسوية إضافية
مصادر ومراجع نسوية إضافية:
1.1قامئة باملبادرات النسوية.
2.2األشكال القانونية للمجموعات.
3.3قامئة ببعض القراءات النسوية املقرتحة.

أوالً قامئة املبادرات النسوية الشابة
طريقة التواصل

املحافظة

ترقيم

إسم املبادرة

1

إحيك

جامعة القاهرة

2

ذات

الغربية

3

دورٍك

قنا

https://www.facebook.com/
groups/1506704316285185/

4

عشتار

املنيا

https://www.facebook.com/ishtar.
minya?fref=nf

5

هن

أسيوط

https://www.facebook.com/Honnaa

6

أنثى

البحرية

7

بنت النيل

البحرية

أوال املبادرات الفاعلة عىل األرض.
مبادرات فاعله عىل األرض ناشطة:
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harass.speakup@gmail.com
https://www.facebook.com/
harasspeak?fref=nf
https://www.facebook.com/ pages/ %D8%
B0%D8%A7%D8%AA/1033029150047637

مركز أنثي Onsa2014@gmail.com
https://www.facebook.com/Onsa.bh
Asmaa Ahmed asmaa.a222@yahoo.com
https://www.facebook.com/7rketBntElnil

https:// www.facebook.com/ pages/ %D8
%AD%D980%%D980%%D980%%D9%
80%D980%%D988%%D8%A7%D8%A1
-Hawaa/ 1524359407786378?sk=timeline

حـــــواء
Hawaa

https:// www.facebook.com/ pages/ %D8
%A7%D984%%D8%B9%D8%A7%D
8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
704862629580208?ref=hl

Crossers
project

اإلسكندرية

Press
action

8

9

مبادرات فاعله عىل األرض متوقفة
https://www.facebook.com/
Matskotesh?fref=ts

سوهاج

متسكوتيش

10

https://www.facebook.com/EgyGirlsRev/
timeline

ثورة البنات

11

https://www.facebook.com/radio.
banatoffline

راديو بنات
أوف الين

12

ولها وجوه
أخرى

13

https://www.facebook.com/
Mota7reratEgypt/ timeline

متحررات
مرصيات

14

https://www.facebook.com/
IndependentEgypt/ info?tab=page_info

مستقالت

15

https://www.facebook.com/
SafiretEgypet?fref=photo

سافرات
مرصيات

16

.ثانيا املبادرات االفرتاضية
مبادرات افرتاضية ناشطة

raneem@wlahawogohokhra.org
https://www.facebook.com/
wlahawogohokhra?ref=ts&fref=ts
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:مبادرات افرتاضية متوقفة
https://www.facebook.com/Revolution.
on.the.males.society/info?tab=page_info

ثوره عىل
املجتمع
الذكوري

17

https://www.facebook.com/revolutionist.
Girls/timeline

بنات ثائرات

18

إنتخبوا
الستات

19

أوقفوا ختان
أوالدكم

20

جنوبيات

21

نساء ثائرات

22

https://www.facebook.com/
EntakheboElSetat/info?tab=page_info

https://www.facebook.com/ganobyat/
info?tab=page_info
https://www.facebook.com/WomensRebels/
info?tab=page_info
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خريطة املبادرات النسوية العاملة عىل األرض:
مبادرة جنوبية حره:
اسم املبادرة :جنوبية حره
اإلنطالق :اكتوبر 2012
املكان الجغرايف :مدينة أسوان.
النظاق الجغرايف :محافظة أسوان.
الــــــرؤيـــــــة
• نحلم مبجتمع جنوىب مناهض للتميز عىل اساس الجنس ,يحارب العنف لرفع مستوى الوعى
للجنوبيات بحقوقهن .
• وتصبح جنوبية حرة قوية وداعمة للمرأة الجنوبية اجتامعياً ,وسياسياً ,ونفسياً ,وحقوقيا,
والخروج من حيز محافظة أسوان إىل الصعيد بأكلمه.
الــــرسالــــة:
• نسعى إىل القاء الضوء عىل الناشطات الجنوبيات كام أننا ندعمهن لرفع القمع االجتامعى
الذي تعيشه سائر الفتيات عىل مختلف مستوياتهن التعليمية والثقافية و االجتامعية  ,وتعزيز
مشاركتهن ىف الحياة السياسية والعمل عىل متكينهن وإدماجهن ىف العمل العام لتكن فاعالت ىف
مجتمعاتهن ومن ثم ىف الوطن.
الهــــدف العــــام:
تعمل جنوبية حرة عىل محوريني أساسني هام-:
العنف ضد املرأة
 )1مناهضة العنف االرسى .
 )2مناهضة التحرش .
 )3مناهضة زواج القارصات .
املشاركة السياسية للمرأة
 )1توعية النساء بدورهن الهام ىف الحياة السياسية .
 )2دعم كوادر سياسية نسائية شابة لخوض انتخابات املحليات .
 )3بحث إدماج الفئات املهمشة (مثال ذوى االحتياجات الخاصة )ىف العملية السياسية .
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فعاليات جنوبية حرة:
• يوم  22-11-2012تدريب التواصل الفعال والتفاوض :لتدريب فريق جنوبية حتى تكن
عىل أرضية مشرتكة وقادرات عىل التفاعل مع املجتمع.
• يوم : 17-12-2012تدريب املساواة و النوع االجتامعى :إطاللة عىل قوانني الخاصة باملرأة
وكان الهدف من التدريب ضم أعضاء جدد وثقل معرفة الفريق وكانت مدة التدريب ثالثة أيام
وتم فيها عمل مرسح تفاعىل عن التحرش ألول مرة بأسوان .
• يوم  22-12-2012جرافيتى ال للتحرش _أسوان :محاولة توصيل صوت املبادرة للشارع
األسواين وتم اختيار اليوم بعناية حتى ال نتسبب ىف أذية الفتيات مثل ( يوم السبت ىف الصباح
الباكر حيث أنه يوم أجازة).
• يوم  25/1/2013 -:توزيع فالير ضد التحرش :نزول املتطوعات باملبادرة بحملة ضد التحرش
 ،تكملة للجرافيتى وللمرسح التفاعىل ،تعب ًريا عن رفضهن لهذه املامرسات ضد النساء ،ولتوعية
الفتيات وأهاليهن مبدى الرضر النفىس الذى يلحق بالفتاة ،ودق ناقوس الخطر لهذه الظاهرة
ليلتفت كل مسؤول لها لقيام بدوره كام يجب.
• يوم  17-2-2013تدريب توعية للتمريض والتضامن النسوي.
• يوم  10:مارس  2013وقفة اليوم العاملى للمرأة.
• يوم  15مايو  2013ورشة تدريبية حول مناهج البحث :وكان الهدف من التدريب تعليم
فريق املبادرة مناهج البحث.
• يوم  2013\6\15 -:حملة دبوسك يف إيديك :حملة الكرتونية للبنات ودفاعهن عن انفسهن
ضد التحرش داخل مجتمعنا الجنوىب  ،عن طريق الصفحة بالفيس بوك ،هى تعترب فكرة
مستوحاة من ردود فعل الجنوبيات تجاه أى متحرش بوسائل املواصالت تحديدا .ليس هدفها
اإليذاء ولكن تعني لفت االنتباه للمتحرش واألشخاص من حوله.
• يوم  2نوفمرب  2013ندوة مطالب النساء ىف دستور مرص القادم  “ 2013وكانت بالتعاون
مع مؤسسة “نظرة “ للدراسات النسوية “واملرأة والذاكرة”.
• يوم  13نوفمري  2013تم عمل ندوة بعنوان “العنف ضد املرأة.
• اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة :شاركت جنوبية ىف  16يوم مناهضة العنف ضد
املرأة.
• يوم .2013\11\30مشاركة يف تدريب املناظرات.
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• يوم  2014\3\8احتفالية يوم املرأة العاملي  : 2014أول فاعلية تقام داخل مقر املبادرة و
وتم حضور عدد كبري من املؤيدين للفكر النسوي وخالل اليوم تم عرض ثالثة أفالم قصرية من

إعداد املخرجة نجالء بسيوين.
• يوم 9ابريل  2014بيان بشأن احداث أسوان املؤسفة :النساء لسن سالح أو أداة للرصاع،
وذلك الستغالل النساء ألول مرة ىف املجتمع الجنوىب وكان ذلك ىف الرصاع بني الهاللية والدابودية.
• يوم -14/5/2014:مؤمتر الكشف املبكر عن رسطان الثدى.
• يوم  18مايو  2014ندوة عن املساواة ومناهضة التمييز ضد املرأة.
• ندوة عن نبذ العنف ضد املرأة والتي ناقشت موضوعات عديدة.
• يوم  19يونيه مؤمتر جنوبية حرة االول“ :العنف ضد املرأه ىف املجتمع الجنوىب” بعنوان “أول
ما قالوا دى بينه “ ومتت مناقشة قصص حقيقة لسيدات تعرضن للعنف باملجتمع األسواىن.
• يوم  11ديسمرب  2014كتابات حرة :ورشة كتابة مخصصة للبنات فقط كانت عن موضوع
العنف ضد املرأة يف ختام حملة ستة عرش يوما من النضال لنبذ العنف ضد املرأة وسيكون يف
مقر جنوبية حرة أسوان.
مدخل
ً
• يوم  15يناير  2015ورشة توعية مجتمعية عن مناهضة التحرش :وتضمنت الورشة
للتعريف بالنوع االجتامعى و النسوية -والتوعية املجتمعية ملناهضة التحرش.
• يوم  24يناير  2015ورشه عمل عن مناهضة العنف ضد املرأة والتحرش والقوانني الخاصة
بهام وكانت مبركز إدفو.
• يوم  8مارس  2015فعاليات يوم املرأة العاملى.
• يوم  14مارس  2015ورشة التعبري بالفن ملناهضة التحرش.
• يوم  2يوليو  2015معرض ملناهضة التحرش :وكان املعرض نتاج األعامل باملراكز وهى ورش
التعبري بالفن عن التحرش وما تعرضن له الفتيات واألطفال .
مبادرة :إحيك
اسم املبادرة :إحيك speak up
االنطالق :بدأ إطالقها يوم  24ديسمرب .2014
املكان الجغرايف :داخل حرم جامعة القاهرة.
النطاق الجغرايف :داخل جامعة القاهرة والجامعات األخرى.
الرؤية :هي كرس حاجز الخوف والصمت عند البنات وتشجيعهن عىل رسد تجاربهن مع
التحرش وبدورهن يشجعن غريهن يف الحيك.
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األهداف :هو كحد أدىن جمع  50حكاية بدورهم تشجيع الطلبة عىل الكالم والشكوى من
متحرش معني أوحتى الحيك يعطيهم القوه عىل الترصف اإليجايب عند تكرار املوقف.
عدد األعضاء 15 :شخص ( 14فتاة  -شاب واحد).
طريقة اإلدارة :هذه املبادرة يديرها طلبة جامعيون يف الفرقة الرابعة بكلية اإلعالم بجامعة
القاهرة وكل شخص باملجموعة مسؤول عن دور معني باملبادرة.
الفعاليات:
• عمل ندوه تعريفية بالتحرش داخل كلية اإلعالم بالتعاون مع وحدة مناهضة التحرش
وخريطة التحرش قبل إطالق الحملة.
• التوثيق :يتم توثيق الحكاوي املرسلة إلينا وجمعها ونرشها للتفاعل معها وتشجيع الطلبة
عىل الحيك وكرس الصمت ضد التحرش.
• الرشاكات :التعاون مع خريطة التحرش ،وحدة مناهضه التحرش والعنف بجامعة القاهرة،
وقريبا سيتم التعاون مع الـ (UNمنظمة اليونسكو).
• التمويل :ال يوجد أي متويل ،بخالف مساعدات من إدارة جامعة القاهرة فقط (وحدة
مناهضة التحرش والعنف).
مبادرة :أنثي
اسم املبادرة :أنثى.
املكان الجغرايف :مدينة دمنهور ،محافظة البحرية.
الرؤية :نحو رفع الوعى املجتمعى بحقوق املرأه وقضاياها و القضاء عىل العنف الجنىس
بجميع أشكاله ومتكني املرأة من املشاركة الفعالة ىف املجتمع.
األهداف:
• تنظيم حمالت توعية شهرية بحقوق املرأة القانونية ىف قضايا العنف.
• خلق كوادر نسوية مؤمنة بالقضية النسوية و تدريبهن عىل رفع الوعى املجتمعى بقضايا
املرأة.
• فتح الحوار املجتمعى عن القضايا النسوية من خالل ندوات و جلسات حىك.
• تقديم الدعم النفىس للناجيات من العنف الجنىس .
• توفري الدعم القانوىن للمرأة ىف حالة التعرض للعنف.
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• إقامة ندوات ملناهضة جرمية زواج القارصات.

• إقامة ورش وتدريبات عن زواج القارصات.
• إقامه حمالت توعية شهرية ضد التحرش.
• إقامة ندوات تخاطب املجتمع ملناهضة ظاهرة التحرش.
• إقامة تدريبات دفاع عن النفس.
• إقامة جلسات حيك.
الفعاليات:
• وقد قمنا بتنظيم مبادرة للحد من التحرش يف العيد ولتوعية األفراد ضد التحرش.
• تنظيم ورشة عن التحديات التى تواجهه املرأة البحرواية بحضور العديد من الشباب
والفتيات املهتمني.
• تنظيم ورشة بعنوان خدى حقك :1ضد التحرش ،ولتوعية مجموعات من الشباب والفتيات
ضد العنف الجنيس ضد النساء.
• تنظيم ورشة خدى حقك  :2للتوعية ضد التحرش بحكايات وحلقات نقاشية مع الشباب..
وعرض تجارب شخصية للفتيات.
• تنظيم العديد من الوقفات ضد التحرش يف املحافظة.
• تنظيم الندوات يف جامعة دمنهور.
• تنظيم ورشة “مرايتنا” بالتعاون مع املؤسسة العربية لإلعالم اإللكرتوىن ،وذلك مبقر املركز،
للتدريب عىل التوثيق اإلعالمى.
• تنظيم ورش الدفاع عن النفس بالتعاون مع مبادرة إنتى أقوى.
• تنظيم حملة توعوية بإسم “مش ساكته” إحدى حمالت خريطة التحرش للتوعية ضد
التحرش.
• تنظيم ورشة خمسة نتفاهم ،لتقبل الرأي والرأي األخر.
• جلسات حيك باملركز لتقديم الدعم النفيس للفتيات.
• تنظيم ورشة عن مفهوم الجندر.
• ورشة مبادئ التصوير ،والتوثيق بالتصوير.
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مبادرة بنت النيل:
اسم املبادرة :بنت النيل.
اإلنطالق :آخر  2011وبداية  2012م.
املكان الجغرايف :البحرية.
الرسالة :مجتمع بحراوى مناهض للعنف الجنيس والتمييز املامرس عىل املرأة البحراوية.
األهداف:
• تهدف املجموعة بشكل عام إىل تقليل ظواهر التحرش ،وزواج القارصات يف األماكن
املستهدفة بالبحرية يف القرى واملراكز ومساعدة الناجيات من خالل حمالت املنارصة والتأييد
ورصد الظواهر ونرش الوعي.
• تكوين مجموعات نسوية داخل مراكز البحرية من أجل متكني النساء والفتيات ،وتعزيز
مشاركتهن يف بناء السالم والقضاء عىل ظاهريت التحرش وزواج القارصات بصفة خاصة.
• العمل من أجل مواجهة وتغيري القوانني والسياسات والثقافات التي تؤدي إىل استمرار
العنف والتمييز وسوء املعاملة.
• مناهضة العنف الجنيس بكافة صوره داخل املحافظة بصفة عامة والرتكيز عىل قضية زواج
القارصات داخل األرس الريفية يف قرى ومراكز البحرية ،حد أقىص 3مراكز ،إىل أن نصل لتكوين
( )16مجموعة نسوية بداخل البحرية بعدد مراكزها.
• العمل عىل إنتاج معريف يتعلق بقضايا النساء بالبحرية عن طريق األبحاث واالستبيانات
واألفالم القصرية التي تصف حال العنف الذي تتعرض له املرأة بالبحرية.
• دعم النساء باملجال العام وبخاصة يف املجال السيايس.
• الحمالت التوعوية املستمرة للفتيات داخل املدارس وعن طريق إقامة الورش والتدريبات
وحمالت طرق األبواب باإلضافة إىل التوعية داخل األرس.
الفعاليات:
• أوىل ورش بنت النيل “التحرش وأنواعه وكيفية مواجهته”.
• أوىل فاعليتنا يف الشارع البحراوي (ميدان الساعة) ملواجهة التحرش والتى كانت عبارة عن
سلسلة برشية ملناهضة التحرش وتوزيع بيان مناهضة للتحرش.
• ثاىن ورش بنت النيل وهى عن أشكال العنف عىل املرأة ىف الوطن العرىب (مرص واليمن
واالردن).
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• سلسة فاعليات ووقفات مفيش تحرش ىف العيد والتى نفذنها ىف عيد امليالد لالقباط يوم 7
يناير  2013بشارع اللمىس والذى يسمى بشارع املتحرشني.

• ورشة بعنوان سيدات صنعن التاريخ والتى قمنا فيها بعرض مناذج نسائية ونسوية وبعض
األفالم النسوية.
• ورشة بعنوان ”إزاي هنحمي أطفالنا من التحرش ”واملستهدف فيها البالغون واألرس.
مبادرة :ذات
اسم املبادرة :ذات
املكان الجغرايف :املحلة ،محافظة الغربية.
الرؤية :املساواة بني الجنسني ،إنهاء العنف ضد املرأة.
األهداف:
• توعية املرأة بأهمية دورها يف املجتمع وأن لها كامل الحق والحرية يف االختيار.
• التصدي لـ كافة أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة.
• إعداد كوادر نسائية.
• التوعية للفئات األكرث تهميشاً (بنات الشوارع – البائعات الجائالت).
• إنشاء وحدة دعم نفيس.
• التشبيك مع املجموعات.
الفعاليات:
• استبيان وتوثيق انتهاكات (.)2014 /11 /25
• حملة توعيه إليكرتونية من خالل إطالق صفحة ذات عىل موقع التواصل االجتامعي
فيسبوك .
• االشرتاك يف إنطالق تراك غنايئ عن حرية املرأة يف الشارع (حقنا  -ملريا وأنديل).
• عن ختان اإلناث (موس تِلم).
• أشكال العنف
• اجتامعات تثقيفيه وتوعية داخل املجموعة نفسها بشكل مستمر.

مبادرة :دورِك
اسم املبادرة :دورِك
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املكان الجغرايف :قنا
النطاق الجغرايف :قنا ومدنها وقراها
الرؤية :توعية النساء بشكل خاص واملجتمع بشكل عام عام ميكن أن نقوم به تجاه املرأة
يف املجتمع بشكل يساعد عىل إكفال حق املرأة يف اإلعرتاف بها ضمنيا ،ومحاولة إعادة تشكيل
الصورة الصحيحة لشخص املرأة بوجه عام.
األهداف:
• التوعية بشأن القضايا الداخلة يف إطار التمييز ضد النساء عىل أساس النوع االجتامعي
(كالحرمان من التعليم  -زواج القارصات  -الحرمان من املرياث  -حرية االختيار).
• تأطري وضع املرأة يف املجال العام والخاص.
• املساهمة يف العمل بشكل عام.
عدد العضوات 4 :عضوات.
الفعاليات:
• الفعاليات حتى اآلن عىل السوشيال ميديا.
• بحث ميداين عن وضع الفتيات العامالت يف املحالت.
• يوجد جدول أعامل الفرتة القادمة يبدأ بـ ندوات توعية عن رؤية وأهداف املبادرة.
مبادرة :عشتار
اسم املبادرة :عشتار
املكان الجغرايف :املنيا
النطاق الجغرايف :املنيا
الرؤية :مبادرة لدعم الفتيات املتحديات لألدوار التقليدية للمرأة.
األهداف:
• تقديم الدعم للفتيات اللوايت يتعرضن لضغط يف مجتمعهن ودوائرهن وعمل تشبيك بينهن.
• تثقيف الفتيات وبناء قدراتهن لتمكينهن من أداء أدوار فعالة يف املجتمع.
• إتاحة فرصة لكرس الحاجز املجتمعي يف دواخلهن.
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• عمل حمالت توعية للمفاهيم الخاطئة لدى املجتمع.

عدد األعضاء 16:عضوة ،بعضهن فاعالت والبعض اآلخر ال.
طريقة اإلدارة :مجموعة غري منظمة ونتجمع قبل كل فعاليه نوزع املهام التنظيمية.
الفعاليات:
• توعية ضد ختان اإلناث.
• مناقشة لكتاب (أنا مالال ).
• معسكر تثقيفي وترفيهي للبنات.
التوثيق :صور فقط(توثيق مريئ فقط).
مبادرة هن
اسم املبادرة :هـــن
املكان الجغرايف :أسيوط
النطاق الجغرايف :أسيوط
الرؤية :مبادرة نسوية تعمل عىل نرش الفكرالنسوي ،وتقديم الدعم النفيس للفتيات اللوايت
يعانني من العنف الجنيس والنفيس ،وكذلك محاوله ترسيخ مبدأ املساواة وعدم التمييز ،وذلك
ملا يتعرضن له الفتيات وبصفة خاصة يف الصعيد من التمييز والعنف (النفيس \الجسدي).
األهداف:
• املساواة والعدالة بني الرجل واملرأة واعتبارها إنسان كامل.
• مناهضة التمييز والعنف بكل أشكاله ضد املرأة.
• إصالح الجانب النفيس للفتيات الناجيات من حاالت العنف (تحرش ،اغتصاب ....وغريها).
• توعية الفتيات للتصدي للتحرش وغريها من ظواهر العنف ضد املرأة.
• الحث عىل إدماج الفتيات يف قضايا املجتمع واعتبار قضيتها جزء منه.
طريقه اإلدارة :جامعية (تم عمل هيكلة فرباير)2015
الفعاليات:
• سالسل يف الجامعة
• معارض
• ندوة تعريفيه للمجموعة

203

خريطة املبادرات النسوية اإللكرتونية الحالية يف مرص:

يف أثناء العمل عىل بناء خريطة للمبادرات العاملة يف الواقع اإلفرتايض املرصي حالياً ،وجدنا
العديد من املبادرات اإلفرتاضية التي توقفت عن العمل أو يف حالة ركود .وبناءا ً عليه ،فإن
املبادرات التالية هي تلك التي إستطعنا التواصل معها فقط .نرجو أن تكون هذه فرصة جيدة
لحدوث تواصل وتشبيك بني املبادرات ،وخلق آليات للعمل املشرتك ونقل الخربات.
مبادرة ولها وجوه أخرى:
الرؤية:
هي مبادرة صحفیة تهتم بتطويرمفهوم الصحافة النسائیة وإزالة اللغط عن ذلك املفهوم
وتقديم لغة جديدة أكرث إنصافًا للمرأة وتعمق الثقافة النسوية لدى النساء والرجال.
مبادرة “ولها وجوه أخرى” تتجسد ىف مجلة إلكرتونیة حتى االَن باللغة العربیة فقط مع
اإلشارة إىل أنه جار تطوير فكرة تقديم محتوى باللغة اإلنجلیزية أيضاً.
املجلة تكرس منطیة الصحافة التجارية ىف التعامل مع “صحافة املرأة” باعتبارها عوامید
للموضة واألزياء أو أركان لوصفات الطبخ والديكور.
تتناول “ولها وجوه أخرى” ما هو أكرث عمقاً وواقعیة بالنسبة للمرأة املرصية وفتح أفق
جديدة لتثقیف املرأة نفسها بحقوقها عىل كافة األصعدة.
وتقدم املجلة مزجاً بین الواقع الحايل والحي للمرأة املرصية وبین توثیق مايض املرأة املرصية
من خالل كافة القوالب الصحفیة املتعارف عليها.
االنطالق 16 :مارس ( 2013تزامناً مع يوم املرأة املرصية) للتأكید عىل أن املجلة تختص
باملرأة املرصية واختارت أن يكون میالدھا ىف عید املرأة املرصية التى تختص “ولها وجوه أخرى”
بالتحدث عنها وتناول مشكالتها وتحاول معالجة قضاياها مبا متلك من أدوات صحفیة.
الفعالیات:
• تقوم “ولها وجوه أخرى” بحمالت صحفیة ترتبط بالتطورات املحیطة.
• من حین الَخر تقدم املجلة تدريبات صحفیة لطالبات كلیات اإلعالم تستمر الدورة  5أشهر
وتدار الدورات إلكرتونیاً.
الرشاكات:
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ولها وجوه أخرى ال تشتبك مع مبادرات أو مؤسسات بقدر مع تتعامل مع أغلب املؤسسات
واملبادرات والحركات بشكل صحفى قائم عىل التغطیة الصحفیة أو جمع املعلومات والتحصل

عليها بهدف تقديم ملفات أو تحقیقات أوتقارير أوحوارات (كافة القوالب الصحفیة) عن
قضیة ما أو أزمة تتعلق بالشأن النسوي بهدف التوعیة باألرقام والحقائق واملشكالت والثغرات
القانونیة والحقوق السیاسیة .وأحیانا تعمد “ولها وجوه أخرى” إىل تعريف قراء املجلة بهذه
املبادرات من خالل تقارير عنها أو حوارات مع مؤسسيها ،لكن من خالل محتوى صحفى أكرث
حرفیة ومهنية من الصحافة التجارية التى ال توىل اهتام ًما بقضايا املرأة .وإن اھتمت تنتهك
میثاق الرشف الصحفى أوترتكب أخطا ًءا فادحة بحق النساء باسم السبق الصحفى.
مباردة راديو بنات أوف الين:
الرؤية :مجتمع خال من التمييز قائم عىل الدميوقراطية التشاركية.
الهدف العام :مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة.
األهداف:
• الربط بني املجتمع واملنصات اإللكرتونية واستخدام مواقع التواصل االجتامعي ىف الحشد
والتعبئة والدفاع عن القضية.
• إعداد كوادر من اإلعالميات والشابات مدافعات عن القضايا النسوية.
• تسليط الضوء عىل إنجازات املرأة داخل املجتمع عىل مر األزمنة كنموذج إيجايب وتأريخه
شفهياً.
• وحدة دعم نفيس لدعم الناجيات من العنف ،جسدي أونفيس.
• الوصول بفكرة املبادرة لجميع فئات املجتمع واستخدام اإلعالم املجتمعي كوسيله للتعبريعن
املشكالت وإيجاد الفرص والبدائل (املجتمع يصنع إعالمه).
• رفع املستوى التوعوي لدي الفئة املستهدفه والعمل عىل إكسابها مهارات يف كيفية وجود
بدائل وحلول أخرى بنفسها.
• مرصد مجتمعي لجميع قضايا النوع عىل مستوى املحيل واإلقليمي.
• التشبيك مع جميع منظامت العمل املدين وباألخص املتخصصة يف مناهضة العنف ضد
املرأة.
• بنك متطوعني من الشباب املهتمني بقضايا النوع والعنف ضد املرأة.
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مبادرة ثورة البنات:
مجموعة نسوية مرصية إلكرتونية.
االنطالق  :تأسست يف  26يناير .2012
الرؤية :نساء ميارسن حقهن يف االختيار دون متييز أوتنميط.
األهداف:
• الدفاع عن حقوق النساء يف مجال عام آمن.
• وقف التمييز والعنف عىل أساس الجنس والنوع االجتامعي.
• الدفاع عن فردية النساء.
• الدفاع عن حق النساء يف اإلختيار.
• الدفاع عن حقوق الجسد للنساء.
• وقف تنميط النساء إجتامعياً.
• خلق مساحة آمنة تتضامن بداخلها النساء مع بعضهن.
• وقف إنتهاك النساء يف مجالهن الخاص.
الفاعليات:
• رصد االنتهاكات التي تتعرض لها النساء يومياً يف مرتو األنفاق مبحافظة القاهرة.
• رصد االنتهاكات التي تتعرض لها الطالبات داخل املدارس املرصية.
• تنظيم وقفات إحتجاجية واملشاركة يف مؤمترات عن أوضاع النساء يف مرص.
• حملة قيادة الدراجات “هرنكب عجل” والتي شجعت الفتيات عىل ركوب الدراجات يف
التأكيد عىل حقهن يف مجال عام آمن.
• حملة “هنلبس فساتني” والتي قدمت فيها ثورة البنات منوذج قوي لتحدي التحرش الجنيس
بالتأكيد عىل حرية النساء يف إختيار مالبسهن.
التحديات:
• قلة الوعي بأهمية النشاط اإللكرتوين النسوي يف مرص.
• االتهام بالتغريب واالنحالل.
• التعدي عىل الحياة الشخصية للمديرات.
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• الهجوم اإللكرتوين املنظم عىل الصفحة.

اإلنجازات:
• تكوين مجموعة ضغط نسوية إلكرتونية.
• مساندة قانونية ودعم نفيس للعضوات (عن طريق التشبيك مع منظامت مجتمع مدين
مختصة).
• نجحت ثورة البنات يف رصف معاش استثنايئ من رئاسة الجمهورية إىل أرسة شهيدة املرتو
التي توفيت إثر إنقطاع التيار الكهربايئ داخل أحد أنفاق املرتو.
• نجحت ثورة البنات يف إصدار أول حكم عىل متحرش داخل جامعة القاهرة.
• نجحت ثورة البنات يف دعم عضواتها وذلك يتضح جلياً من خالل التجارب التي يقمن
بحكيها.
• نجحت ثورة البنات يف إضافة بُعد إلكرتوين للنسوية املرصية.

التوثيق:

• التصوير الفوتوجرايف.
• التوثيق الكتايب اإللكرتوين.
مبادرة متحررات مرصيات:
مبادرة متحررات لديها هدف موحد للمشاركني ىف الصفحة أن تصبح مبادرة عىل األرض ىف
يوم ما.
االنطالق :بدأت منذ حوايل ست أشهر.
الرؤية :الوصول ألكرب عدد من املتابعني والتأثري فيهم فعلياً لتغيري أسس املجتمع ونظرتهم
للمرأة ىف الرشق االوسط.
من أجل وعى نسوي يضمن الحرية والعدالة االجتامعية للمرأة العربية واإلفريقية ىف شتى
املجاالت.
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ثان ًيا األشكال القانونية للمجموعات

1

األشكال القانونية للمجموعات:
كيف نؤسس جمعية أهلية؟
اإلطارالترشيعى املنظم للجمعيات:
• دستور  2014املادة رقم .75
• قانون الجمعيات واملؤسسات األهلية رقم  84لسنة .2002
• الالئحه التنفيذية للقانون بالقرار رقم  178لسنة .2002
• دستور  2014املادة رقم 75
للمواطنني حق تكوين الجمعيات واملؤسسات األهلية ،عىل أساس دميوقراطى ،وتكون لها
الشخصية االعتبارية مبجرد اإلخطار.
ومتارس نشاطها بحرية ،واليجوز للجهات اإلدارية التدخل يف شؤونها ،أو حلها ،أو حل مجالس
إداراتها ،أو مجالس أمنائها ،إال بحكم قضاىئ.
رسي أو ذو
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها ٌ
طابع عسكرى ،أو شبه عسكرى ،وذلك كله عىل النحو الذى ينظمه القانون.
تعريف الجمعية وفق القانون:
• هي كل جامعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غريمعينة تتألف من أشخاص طبيعيني،
أو أشخاص اعتبارية ،أومنهام معاً.
• ال يقل عددهم يف جميع األحوال عن عرشة.
• وذلك لغرض غري الحصول عىل ربح مادي (م 1من قانون .)2002 /84
جامعة املؤسسني للجمعية:
عرفهم القانون بأنهم األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين يشرتكون يف إنشائها ويوقعون
عىل نظامها األسايس.
فإذا كانوا قد أعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تلك الوثيقة تحديدا ً لغرض الجمعية
ونطاق عملها الجغرايف ،وأن يوقع عليها جميع املؤسسني.
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محمود مرتىض ـ التنمية البديلة للدراسات والتدريب والتوثيق.

• فإذا كان جميع املؤسسني من األشخاص الطبيعيني وجب أن يكون كل منهم متمت ًعا باألهلية
الكاملة .وإن كان أحدهم من غرياملرصيني وجب أن تكون له إقامة دامئة أو مؤقتة يف مرص
باإلضافة إىل توافر باقي رشوط عضوية التأسيس فيه.
أوصح
• أما إذا كان املؤسسون من األشخاص االعتباريني فيجب أن يكون كل منهم قد تأسس ُ ِ
له مببارشة نشاطه وفقاً ألحكام القانون املرصي.
• وإذا كان أحد أو بعض املؤسسني من األشخاص الطبيعيني فاق ًدا األهلية أو ناقصها أو كان
أحد أو بعض األشخاص االعتباريني غري مؤسس وفقاً للقانون املرصي أو غري مرصح له مببارشة
النشاط يف مرص ،وجب استبعاده.
• وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد املؤسسني بعد االستبعاد موافقاً لعدد املؤسسني
املنصوص عليه يف القانون (عرشة).
وكيل املؤسسني للجمعية:
أوجبت الالئحة التنفيذية تحديد ممثل جامعة املؤسسني إما يف وثيقة تأسيس الجمعية أو
يف نظامها األسايس أو بعد التوقيع عىل النظام األسايس يف إجتامع يعقده املؤسسون ويثبت
إختيارهم ملمثلهم يف محرض يوقعون عليه.
رشوط إنشاء الجمعية يف القانون:
• أن يكون لها نظام أسايس مكتوب وموقع عليه من املؤسسني.
• أن تتخذ ملركز إدارتها مقرا ً مالمئاً يف جمهورية مرصالعربية.
• ال يجوز أن يشرتك يف تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهايئ بعقوبة جنائية ،أو بعقوبة
مقيدة للحرية يف جنحة مخلة بالرشف أواألمانة ،ما مل يكن قد ُرد إليه إعتباره.
• أجاز القانون لغري املرصيني اإلشرتاك يف عضوية الجمعية وفقاً للقواعد التي أوردتها الالئحة
التنفيذية للقانون.
• أال يكون من بني أغراضها أحد األنشطة املحظورة التي نصت عليها املادة 11من القانون أو
املواد  25 ،24من الالئحة التنفيذية.
األنشطة املحظورة:
• تكوين الرسايا أو التشكيالت العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
• تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو اآلداب أوالدعوة إىل التمييز بني املواطنني
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بسبب األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• أي نشاط سيايس تقترص مامرسته عىل األحزاب السياسية وفقاً لقانون األحزاب أو أي نشاط
نقايب تقترص مامرسته عىل النقابات وفقاً لقانون النقابات.
• استهداف تحقيق ربح أو مامرسة نشاط ينرصف إىل ذلك ،وال يعد اتباع الضوابط التجارية
لتحقيق عائد يساهم يف تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
• القيام بالدعاية الحزبية أو الرتويج لربنامج حزب من األحزاب.
• اإلسهام يف حمالت إنتخابية لتأييد مرشح من املرشحني يف انتخابات التمثيل النيايب.
• إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من األحزاب أو الدعاية ملرشحني.
• تقديم مرشحني باسم الجمعية لخوض إنتخابات التمثيل النيايب.
• املطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة يف مواجهة أصحاب األعامل.
• منح الشهادات أوالرتاخيص الالزمة ملزاولة مهنة من املهن.
خطوات تأسيس جمعية أهلية:
 )1متطلبات ماقبل اإلجراءات الرسمية.
 )2اتخاذ إجراءات اإلشهارالرسمية.
 )3إجراءات مابعد اإلشهار.
أوالً متطلبات ماقبل اإلجراءات الرسمية األيت:
• عدد ال يقل عن عرشة أشخاص لتأسيس الجمعية.
• وجود مقر للجمعية.
• االتفاق عىل فكرة الجمعية وأنشطتها.
• االتفاق عىل اسم للجمعية لتشهر به.
• فهم مبسط لقانون الجمعيات ملعرفة حقوق الجمعية والتزاماتها وسلطات أجهزتها
املختلفة.
• وضع الخطوط العريضة الستمرار الجمعية ومصادر متويلها.
ثانياً :اتخاذ إجراءات اإلشهار الرسمية:
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• االستعالم عن اسم الجمعية.

• معاينة املقر.
• إثبات تاريخ عقد اإليجار.
• إيداع 100جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات.
• تجهيز األوراق واملستندات املطلوبة.
• التقدم بأوراق ومستندات التأسيس إلدارة الشئون االجتامعية.
• الحصول عىل شهادة إشهار الجمعية.
كيف يتم اإلستعالم عن اسم الجمعية؟ :
يتم التقدم بطلب إيل إدارة الشئون االجتامعية التابع لها مقر الجمعية األهلية املراد إنشاؤها
بطلب لالستعالم عن اسم الجمعية للتأكد من عدم تشابهه مع أسامء جمعيات أخرى يف ذات
نطاق عمل اإلدارة.
ويستغرق هذا اإلجراء ما بني أسبوع إيل أسبوعني ،ولضامن عدم تكرار هذا اإلجراء يف حالة
وجود جمعية تحت اسم مشابه للجمعية املزعم تأسيسها فيجب أن يكون الطلب املقدم إىل
إدارة الشؤون االجتامعية لإلستعالم متضمناً أكرثمن اسم مقرتح للجمعية لتقوم جهة اإلدارة
اسم آخر.
باختيار االسم الذي ال يشابهه ً
السند القانوين لهذا اإلجراء :املادة ( )3من القانون والتي تنص عىل أنه:

يجب أن يشتمل النظام األسايس للجمعية عىل البيانات اآلتية:
• اسم الجمعية عىل أن يكون مشتقاً من غرضها ،وغري مؤ ِد إىل اللبس بينها وبني جمعية أخرى
تشرتك معها يف نطاق عملها الجغرايف.
• معاينة املقر امل ُتخذ مركزا ً إلدارة الجمعية:
بعد إختيار االسم واالستعالم عنه يذهب وكيل جامعة املؤسسني إيل إدارة الشؤون االجتامعية،
وإدارة الجمعيات فيها لتحديد موعد لقيام أحد موظفي جهة اإلدارة مبعاينة املقر املزعم اتخاذه
مقرا ً للجمعية وبيان ما إذا كان مالمئاً كمقر أم غريمالئم.
وعادة ما يتسغرق هذا اإلجراء ما يقرب من أسبوعني ،أسبوع قبل املعاينة وأسبوع بعد
املعاينة لحني كتابة تقريرالقائم باملعاينة وتقدميه لجهة اإلدارة.
السند القانوين لهذا اإلجراء :تنص املادة الثانية من القانون عىل أنه:
يُشرتط يف إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أسايس مكتوب وموقع عليه من املؤسسني وأن
تتخذ ملركز إدارتها مقرا ً مالمئاً يف جمهورية مرص العربية.
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وباستقراء نصوص القانون والالئحة التنفيذية الخاصة به مل نعرثعىل مثة معايريواضحة ملاهية
املقر املالئم ،بيد أن العرف جرى عىل رضورة أن يكون املقر املالئم حائزاًعىل املواصفات التالية:
• أن يكون شقة مستقلة.
• أن يتوفر يف الشقة مكان الجتامع مجلس اإلدارة ومكان لعقد الجمعية العمومية.
• أن يتوفر باملقر مكان للموظفني ليامرسوا أعاملهم من خالله.
ملحام أوعيادة لطبيب.
• أال يكون املقر مستخدماً ألغراض أخرى كأن يكون مكتباً ٍ
• يف املجمل العام شقة مكونة من غرفتني وصالة تعترب مقرا ً مالمئاً لجمعية أهلية.
إثبات تاريخ عقد إيجار املقر:
• بعد معاينة املقر واملوافقة عليه يتوجب الذهاب إيل إدارة الشؤون االجتامعية لتوجيه
خطاب إيل الشهر العقاري إلثبات تاريح العقد الخاص باملقرعىل أن يكون باسم الجمعية املزمع
تأسيسها والتأكيد يف خانة املستأجرعىل اسم رئيس مجلس اإلدارة باعتباره املمثل القانوين
للجمعية يف التعاقد.
• يستغرق هذا اإلجراء يومني ما بني جهة اإلدارة وما بني الشهر العقاري.
إيداع مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات األهلية:
يقوم وكيل املؤسسني بإيداع مبلغ مائة جنيه يف حساب صندوق إعانة الجمعيات واملؤسسات
ببنك مرص عىل رقم الحساب الذي سيحصل عليه عن طريق موظفي إدارة الشئون االجتامعية
والحصول عىل اإليصال الالزم والدال عىل اإليداع.
األوراق واملستندات املطلوبة وعدد النسخ:
• الئحة النظام األسايس موق ًعا عليها من جميع املؤسسني.
• طلب قيد ملخص النظام األسايس عىل النموذج امل ُ َّعد لذلك.
• إقرار من كل عضو ِ
مؤسس بأنه مل يسبق الحكم عليه بعقوبة جنحة مخلة بالرشف واألمانة
وال بعقوبة جناية.
• كشف بأسامء السادة املؤسسني يحتوي عىل بياناتهم كاملة ،االسم والعنوان ،واملهنة وموقعاً
عليه منهم.
• كشف بأسامء السادة أعضاء مجلس اإلدارة األول يتضمن بياناتهم كاملة وموقعهم يف
مجلس اإلدارة.
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• محرض اجتامع املؤسسني األول وبه االتفاق عىل تأسيس الجمعية وتحديد وكيل املؤسسني
واختيارالسادة أعضاء مجلس اإلدارة األول.

• محرض اجتامع مجلس اإلدارة األول موضحاً به تشكيل هيئة املكتب وتحديد الرئيس ونائبه
وأمني الصندوق والسكرتري العام.
• إيصال إيداع مائة جنيه لصالح صندوق إعانة الجمعيات واملؤسسات.
• سند شغل مقرالجمعية.
السند القانوين لهذه املستندات :تنص املادة الخامسة من القانون عىل أنه:
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام األسايس للجمعية محرراً عىل النموذج امل ُ َّعد لذلك
مصحوباً باملستندات اآلتية:
 )1نسختان من النظام األسايس للجمعية موقعاً عليهام من جميع املؤسسني.
 )2إقرارمن كل عضو ِ
مؤسس متضمناً استيفاء الرشوط املنصوص عليها يف املادة ()2
والبيانات الواردة بالبند (د) من املادة ( )3من هذا القانون.
 )3سند شغل مقر الجمعية.
ويف الواقع العميل يتطلب األمر باملخالفة لنص هذه املادة رضورة تقديم عدد من النسخ ال
يقل عن ستة نسخ يف بعض اإلدارات وعرشة نسخ يف إدارات أخرى ،عىل أن تكون كل نسخة من
املستندات يف ملف منفصل ،وتكون هناك نسختان أصليتان والباقي مجرد صور ضوئية  -وذلك
فيام عدا عقد االيجار أوالتمليك ،وكذلك إيصال اإليداع فلهام أصل واحد فقط.
وميكن الحصول عىل هذه النامذج من مقر اإلتحاد اإلقليمي لقاء مبلغ مايل ،حيث كثريا ً ما
ترفض إدارات الشئون االجتامعية قبول األوراق مامل تكن عىل النامذج امل ُ َّعدة لذلك والتي ت ُباع
يف االتحادات اإلقليمية ،عىل الرغم من عدم استلزام القانون لذلك.
التقدم إلدارة الشئون االجتامعية باألوراق واملستندات:
• بعد ذلك تأيت مرحلة التقدم باألوراق واملستندات سالفة الذكر إىل إدارة الشؤون االجتامعية.
• أحيانا تطلب جهة اإلدارة ملء منوذج واحد من الئحة النظام األسايس ومراجعته مع موظفي
الشؤون االجتامعية قبل تحبريه وتصويره.
• يف لحظة التقدم باألوراق واملستندات يتوجب عىل موظف الشؤون القيام مبنح وكيل
مؤسيس الجمعية إيصاالً يُفيد استالم األوراق واملستندات حتى يتم إحتساب املدة القانونية
الخاصة بالستني يوم املنصوص عليها يف القانون ،مع رضورة قيد الجمعية يف سجل القيد املؤقت.
• ويف الواقع العميل قد ترفض بعض اإلدارات االجتامعية منح وكيل املؤسسني مثل هذا
اإليصال قبل موافقة األمن ،وأحيانا ال يتم إعطاؤه واالكتفاء برقم القيد يف سجل الجمعيات
املؤقت كدليل عىل تاريخ تقديم األوراق واملستندات.
ماذا بعد؟..
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بعد مرور ستني يوماً من تاريخ تقديم األوراق مستوفاة تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية
وذلك مبوجب نص املادة السادسة من القانون دون التوقف عىل أي إجراء آخر.
يجري نص املادة السادسة فقرة  1و 2عىل النحو التايل:
• تلتزم الجهة اإلدارية بقيد ملخص النظام األسايس للجمعية يف السجل الخاص املعد لذلك
خالل ستني يوماً من تاريخ قيام ممثل جامعة املؤسسني بتقديم طلب القيد مصحوباً باملستندات
املشارإليها يف املادة( )5من هذاالقانون ،فإذا مضت الستون يوماً دون إمتامه اعترب القيد واقعاً
بحكم القانون.
وتثبت الشخصية االعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مبيض ستني يوماً من تاريخ قيام
ممثل جامعة املؤسسني بتقديم طلب القيد مستوفياً ،أيهام أقرب.
• وخالل فرتة الستني يوما من تاريخ تقديم األوراق واملستندات مستوفاة إيل ميض املدة
وثبوت الشخصية االعتبارية للجمعية ال يجوز لجهة اإلدارة االعرتاض عىل تأسيس الجمعية إال
إذا كان من بني أغراض الجمعية أحد األنشطة املحظورة التي نصت عليها املادة  11من القانون.
ويجد ذلك سنده يف نص املادة السادسة سالفة الذكر يف فقرتها الثالثة والتي تنص عىل ما ييل:
فإذا تبني للجهة اإلدارية خالل الستني يوماً املشار إليها أن من بني أغراض الجمعية نشا ُط
مام تحظره املادة ( )11من هذا القانون ،وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به
ممثل جامعة املؤسسني مبوجب كتاب موىص عليه بعلم الوصول ،وذلك خالل الستني يوماً املشار
إليها يف الفقرة السابقة.
ثالثاً إجراءات ما بعد اإلشهار:
أوالً :عقد اجتامع مجلس إدارة يكون من بني جدول أعامله ما ييل:
• عمل ختم باسم الجمعية وإخطار الجهة اإلدارية بذلك.
• فتح حساب بإسم الجمعية وتحديد املسئولني عن الرصف ومن لهم حق التوقيع ،وإخطار
الجهة اإلدارية بذلك.
• رشاء السجالت الواجب إمساكها من االتحاد اإلقليمي باملحافظة واإلشرتاك فيه.
ثانياً :التوجه لجهة اإلدارة بهذا املحرض والحصول منها عىل:
• خطاب خاص بعمل الختم.
• خطاب موجه للبنك الذي ستقوم الجمعية بفتح حساب فيه مبيناً به من له حق التوقيع.
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• الدفاترالتي تم رشائها وترقيمها وختمها بشعارالجمعية حتي يتم ختمها بخاتم جهة اإلدارة.

• السجالت الواجب عىل الجمعية إمساكها:
بينت املادة  61من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات األهلية السجالت الواجب عىل
الجمعية إمساكها واإلحتفاظ بها يف مقر إدارتها وهي:
• الئحة النظام األسايس.
• سجل العضوية واالشرتاكات موضحاً به اسم كل من األعضاء املؤسسني أوغريهم من األعضاء
ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضاممه ورقم تليفونه.
• سجل حركة عضوية مجلس اإلدارة موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ
وطريقة اكتسابها(باالنتخاب /بالتزكية) ويؤرش فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.
• سجل اجتامعات الجمعية العمومية.
• سجل جتامعات وقرارات مجلس اإلدارة.
• سجل اإليرادات واملرصوفات.
• سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.
• سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية (أر ٍ
اض – مبانٍ ) أومنقولة (سيارات
– تجهيزات – أجهزة ،معدات وغري ذلك).
• ملفات لحفظ كافة وثائق امللكية وكافة الفواتري واإليصاالت واملكاتبات.
• سجل الزيارات.
• سجل التربعات.
ويجب ختم هذه السجالت من الجهة اإلدارية املختصة قبل استعاملها عىل أن تكون مرقمة
ومختومة بخاتم الجمعية ،وما مل يتضمن النظام األسايس للجمعية تحديدا ً للمسئول عن صحة
بيانات السجالت املشار إليها يتوىل مجلس اإلدارة تحديده بقرار يصدره ،فإن مل يصدر هذا القرار
كان رئيس مجلس اإلدارة هو املسئول عنها.
أجهزة الجمعية وإختصاصتها وسلطاتها
للجمعية األهلية جهازان رئيسيان يديران شؤونها وهام الجمعية العمومية ،ومجلس اإلدارة،
وسنحاول هنا يف إيجاز غريمخل استعراض كل منهام من حيث التشكيل واملهام الواجب القيام
بها.
أوالً مجلس اإلدارة:
من املعروف أن لكل جمعية مجلس إدارة مكون من عدد فردي ،والحد األدىن خمسة أعضاء
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واألقيص  15عضو مجلس إدارة (املادة  32من القانون  76 -من الالئحة التنفيذية).
وللمجلس القيام باألعامل التالية:
• انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
• انتخاب أمني الصندوق واألمني العام للجمعية وتحديد إختصاصات وسلطات كل منهم.
• إعداد اللوائح الداخلية لعرضها عىل الجمعية العمومية العادية.
• تكوين اللجان التي يرى أنها الزمة لحسن سريالعمل وتحديد اختصاصات كل منها.
• تعيني العاملني الالزمني للعمل بالجمعية.
• إجراء الدراسات لتحديد املرشوعات الخدمية واالنتاجية الالزمة لتحقيق أغراض الجمعية
وتنفيذها.
• إقامة املعارض والحفالت واألسواق الخريية واملباريات الرياضية وحمالت جمع التربعات
املرصح بها ،وغري ذلك من األنشطة الالزمة لدعم موارد الجمعية املالية.
• إقرار العقود واإلتفاقات التي تربمها الجمعية.
• تحديد قيمة السلفة املستدمية للرصف منها عىل املرصوفات اليومية والعادية.
• إعداد الحساب الختامي عن السنة املالية املنتهية ومرشوع امليزانية عن العام الجديد
والتقرير السنوي متضمناً بياناً عن نشاط الجمعية وحالتها املالية واملرشوعات الجديدة التي
ترى القيام بها يف العام التايل.
• دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد وتنفيذ قراراتها.
• مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد عىل ما ورد به من مالحظات وعرضها عىل
الجمعية العمومية.
• مناقشة مالحظات الجهة اإلدارية املختصة وإعداد الرد عليها والعمل عىل تالفيها إذا
تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أوالئحته التنفيذية أوالنظام األسايس للجمعية.
• إفادة الجهة اإلدارية بالقرارات التي تصدر منه أومن الجمعية العمومية وذلك خالل
املواعيد املقررة.
ثانياً الجمعية العمومية:
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بشكل عام الجمعية العمومية هي الجهازالرئييس يف الجمعية األهلية وهي امل ُهيمنة عىل كل
ما يخص الجمعية بدءا ً من تحديد السياسات واإلسرتاتيجيات العامة واألنشطة ومراقبة امليزانية
وأوجه الرصف وإقرارها أورفضها وإنتخاب مجلس اإلدارة وعزله ،وتعيني مراقب الحسابات

الخارجية وتحديد أجره...الخ.
الجمعية العمومية العادية والتي تعقد مرة كل سنة عىل األقل لها أن تنظر فيام ييل من
أمور:
• اعتامد امليزانية والحساب الختامي عن السنة املالية املنتهية.
• تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل السنة املنتهية.
• تقرير مراقب الحسابات.
• انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدالً من الذين زالت أو إنتهت عضويتهم ،إذا كان هناك محالً
لذلك.
• تعيني مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
• ما يرى مجلس اإلدارة إدراجه يف جدول األعامل.
أما الجمعية العمومية غري العادية فلها أن تنظر يف املسائل اآلتية:
• تعديل النظام األسايس للجمعية.
• حل الجمعية أو إدماجها يف أو مع غريها.
• عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة.
• ما يوجب النظام األسايس للجمعية عرضه عىل الجمعية العمومية غري العادية.
• وتصدر قرارات الجمعية العمومية غري العادية باألغلبية املطلقة ألصوات الحارضين فيها
مامل ينص النظام األسايس عيل نسبة أغلبية أخرى .وهو ما يتم العمل به يف الواقع حيث ترتفع
النسبة يف هذه الحاالت إىل ما يزيد عن النسبة املطلقة لتأثريهذه القرارات عىل وجود الجمعية.
القوانني والترشيعات األخري التي تخضع لها الجمعيات األهلية أثناء مبارشة أنشطتها:
وتشمل الترشيعات األخرى واجبة التطبيق:
• األمر العسكري ملحافظ القاهرة رقم  1942 /18بشأن حظر جمع تربعات أوإكتتابات مالية
من الجمهور دون ترخيص.
• األمر العسكرى ملحافظ اإلسكندرية رقم  192لسنة  1943بشأن تنظيم جمع التربعات.
• القانون  24لسنة  1999بشأن فرض رضيبة مقابل دخول املسارح وغريها من محال الفرجة
واملالهي والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب قرار من وزير املالية رقم  765لسنة .1999
• قرار وزير التأمينات والشئون االجتامعية رقم  117لسنة  2003بشأن قواعد منح تراخيص
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جمع املال وتعديله الصادر بقرار وزير التأمينات والشئون االجتامعية رقم  241لسنة .2004
• قرار رئيس الجمهورية رقم  216لسنة  2004بتفويض وزيرة التأمينات والشؤون االجتامعية
ىف بعض اإلختصاصات.
• قرار رئيس الجمهورية رقم  421لسنة  2005بتنظيم وزارة التضامن اإلجتامعى.
• قرار وزير التضامن االجتامعي رقم  83لسنة  2006بتفويض املحافظني ىف بعض اختصاصات
وزير التضامن اإلجتامعى املنصوص عليها ىف قانون الجمعيات واملؤسسات الخاصة رقم  84لسنة
.2002
• القانون رقم  39لسنة  1975بشأن تأهيل املعوقني والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير
التضامن اإلجتامعى رقم  259لسنة .1976
• قرار وزير التضامن االجتامعي رقم  68لسنة  1964بشأن قواعد منح اإلعانات للجمعيات
واملؤسسات الخاصة واإلتحادات.
• قرار وزير التضامن االجتامعي رقم  2لسنة  1967بشأن إنشاء االتحادات اإلقليمية بني
الجمعيات واملؤسسات الخاصة وإعتامد الئحةنظامها األساىس.
• قرار وزير التضامن االجتامعى رقم  279لسنة  1973بشأن اعتامد الالئحة الداخلية
للجمعيات واملؤسسات الخاصة واالتحادات.
• قرار وزير التضامن اإلجتامعى رقم  19لسنة  1974بشأن املوافقة عىل النظام األسايس
النموذجي لالتحاد العام للمنظامت غري الحكومية واملؤسسات ،وتعديالته.
• قرار وزير األوقاف والشئون االجتامعية رقم  75لسنة  1966بإعتامد مناذج السجالت
الواجب عىل الجمعيات واملؤسسات إمساكها.
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قامئة ببعض القرءات املقرتحة
 )1مدخل إىل البحث النسوي مامرسة وتطبيقا ( تأليف شارلني ناجي هييس – بايرب/
باتريسا لينا ليفي – ترجمة د /هالة كامل  -املركز القومي للرتجمة).
 )2الجنس اآلخر (سيمون دي بوفوار يف النوع :الذكر واألنثى بني التمييز واالختالف –
ترجمة محمد قدري عامرة – سلسلة العلوم االجتامعية – مكتبة األرسة .)2006
 )3غرفة تخص املرأة وحده (فريجينيا وولف :ترجمة سمية رمضان – املجلس األعىل
للثقافة .)1999
 )4مدخل إىل قضايا املرأة يف سطور وصور( ماهر صربي – ساره عناين  -مؤسسة املراة
والذاكرة).
 )5النسوية والدراسات التاريخية( من سلسلة ترجامت نسوية – تحرير وتقديم د /هدى
الصدة – ترجمة عبري عباس  -مؤسسة املرأة والذاكرة).
 )6نحودراسات النوع يف العلوم السياسية (من سلسلة ترجامت نسوية – تحرير وتقديم
د /مريفت حاتم – ترجمة د /شهرت العامل – مؤسسة املرأة والذاكرة).
 )7النسوية والدراسات الدينية (من سلسلة ترجامت نسوية –تحريرأميمة أبوبكر-
ترجمة راندا أبوبكر -مؤسسة املرأة والذاكرة).
 )8النسوية والتحليل النفيس (من سلسلة ترجامت نسوية – تحريرعفاف محفوظ –
ترجمةعايدة سيف الدولة – مؤسسة املرأة والذاكرة).
 )9النسوية والنقد األديب (من سلسلة ترجامت نسوية – تحرير وترجمة هالة كامل –
مؤسسة املرأة والذاكرة).
 )10منظور النوع يف علم االجتامع ( من سلسلة ترجامت نسوية – تحريرهانيا شلقامي –
ترجمة سهام عبدالسالم  -مؤسسة املرأة والذاكرة)
 )11عائشة تيمور(تحديات الثابت واملتغري يف القرن التاسع عرش – تحرير د /هدى الصدة
– مؤسسة املرأة والذاكرة .)2004
 )12ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتامعية (فاطمة املرينييس – ترجمة فاطمه الزهراء
زرويل – املركز القايف العريب).
 )13الحريم السيايس النبي والنساء(تأليف فاطمة املرنييس – ترجمة املحامي عبدالهادي
عباس).
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 )14تاريخي بقلمي – نبوية موىس ( تقديم رانيا عبد الرحمن – هالة كامل – مؤسسة املرأة
والذاكرة .)1999
 )15النسائيات بقلم – ملك حفني ناصف “باحثة البادية”( مجموعة مقاالت نرشت يف
الجريدة يف موضوع املرأة املرصية – مؤسسة املرأة والذاكرة.)1998
 )16النساء والدميوقراطية ( من مجلة طيبة “طيبة مجلة نسوية نظرية” – العدد الحادي
عرش ديسمرب  – 2008رئيسة التحرير منى ابراهيم – هيئة التحرير :أمال عبد الهادي – نولة
درويش  -مؤسسة املرأة والذاكرة).
 )17النوع “الذكر واألنثى بني التمييز واالختالف” ( تحرير ايفلني أشتون – جونز جاري
أ.أولسون – ترجمة محمد قدري عامرة – مراجعة إلهامي جالل عامرة – تقديم هالة كامل –
املركز القومي للرتجمة).
 )18هاجر :كتاب املرأة ( عايدة سيف الدولة – نادية عبد الوهاب – آمال عبد الهادي –
نصوص للنرش .)1996
 )19فهم النوع االجتامعي الجندر (كامال بهاسني – ترجمة ونرش مركز ساملة للتدريب
والنرش يف مجال املرأة).
 )20األدب والنسوية ( تأليف بام موريس – ترجمة سهام عبد السالم – مراجعة وتقديم
سحر صبحي عبد الحكيم – املركز القومي للرتجمة .)2003
 )21النسوية ومابعد النسوية ( سارة جامبل – ترجمة أحمد الشامي  -املركز القومي
للرتجمة .)2002
 )22الحركة النسوية ( تأليف سوزان ألس واتكنز – مرايزا رويدا – مارتا رودريجوز –
ترجمة جامل الجزيري – تقديم إمام عبد الفتاح إمام – املركز القومي للرتجمة .)2002
 )23أصوات بديلة (املرأة والعرق والوطن يف العامل الثالث – تحرير وتقديم هدى الصده –
ترجمة هالة كامل – املركز القومي للرتجمة .)2002
 )24من رائدات القرن العرشين”شخصيات وقضايا” ( هدى الصدة – مؤسسة املرأة
والذاكرة .)1991
 )25زمن النساء والذاكرة البديلة (أميمة أبو بكر – سمية رمضان – هدى الصدى – مؤسسة
املرأة والذاكرة .)1998
 )26من أعامل درية شفيق (بقلم درية شفيق –الهيئة املرصية العامة للكتاب  -تاريخ
النرش .)2008
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 )27معركة املرأة املرصية للخروج من عرص الحريم( تحرير أمرية خواسك –الهيئة املرصية

العامة للكتاب – تاريخ النرش .)2000
 )28أصوات وأصداء (أمل أبو الفضل – مؤسسة املرأة والذاكرة .)2007
 )29كراسات جميله صربي (صايف ناز كاظم – مؤسسة املرأة والذاكرة .)2007
 )30مذكرات هدى شعراوي ( مؤسسة املرأة والذاكرة .)1981
 )31املرأة والجنس (نوال السعداوي .)1969
 )32األنثى هي األصل (نوال السعداوي .)1971
 )33املرأة والرصاع النفىس (نوال السعدوي .)1975
 )34مذكرات طبيبة (نوال السعدوي .)1960

221

