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�شكر
تتقدم اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب بال�شكر اجلزيل لكل من :
�أمينة ملريني ،رئي�سة �سابقة للجمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب ،على �إعدادها لهذاالدليل،
�سمرية بيكردن على م�ساهمتها يف �إغناء م�ضمون الدليل ،فريق امل�شروع املكون من هدى بوالزيت ،نوال بادو ،وفاء �آم�ضاو ،وخديجة ولدمو علىتن�سيق وتتبع �إجنازامل�شروع عرب خمتلف مراحله،
جمموعة ال�شابات التابعة للجمعية املكونة من جهان حنان ،مرمي بركو�ش� ،إ�سالن تونزة،�سناء حم�سن ،مرمي ما�شطي� ،سحر �أيت معزوز ،ملياء �إدبيهي ،ب�سمة املتم�سك ومنى
املتم�سك على التفاعل مع م�سودة الدليل والقيام بتجريبه بح�س �شبابي متميز،
جمموعة املدربات املكونة من عاطفة تيمجردين ،خديجة ولدمو� ،سعيدةاالدري�سي،ربيعة مر�ضي� ،إيطو زاير ومرية الزويني ،نزهة بلق�شلة .على مرافقة التجريب و�إغناء
امل�شروع،
لكل ال�شابات وال�شبان والفعاليات اجلمعوية على م�شاركتهم/هن يف الور�شاتالتجريبية قبل وبعد اجلامعة وم�ساهمتهم/هن بدرجة كبرية يف �إغناء وتطوير امل�شروع.
ويف اخلتام ،تعرب اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب عن امتنانها للوكالة الكندية للتنمية الدولية
) )ACDIعلى دعمها لهذا العمل ،كما تتقدم ب�شكر خا�ص ل�شريكها منظمة الت�ضامن الن�سائي للتعلم
من �أجل احلقوق والتنمية وال�سالم ( (WLPوالذي تعمل �إىل جنبه منذ �أزيد من ع�شر �سنوات يف جمال
التمكني وتقوية القدرات.
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تقدمي
يندرج �إجناز هذا الدليل �ضمن تفعيل مهام اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب ومنها امل�ساهمة يف تقوية
القدرات الذاتية وتلك املرتبطة بالتمكني.
وبالنظر لوفرة الدالئل التدريبية خالل العقد االخري باخل�صو�ص ،ف�إن هذه املبادرة لي�ست ،يف نظرنا على
الأقل ،من قبيل «�إعادة اكت�شاف العجلة» بل تطمح لتكون لها قيمة م�ضافة من خالل عنا�صر منها :
 - 1العمل بالرتاكم :ي�ستقي هذا الدليل مو�ضوعه وبنيته من «دليل القيادة» الذي انتجته منظمة
�شريكة لنا «الت�ضامن الن�سائي للتع ّلم من �أجل احلقوق والتنمية وال�سالم» واعتمدناه ،مع
التكييف الالزم واالغناء امل�ستمرعرب تنظيم مئات الدورات التدريبية خالل العقد الأخري.
 - 2التو�ضيح ال�ضمني :مت ت�صور و�صياغة الدليل ،ك�أداة عملية للتدريب ،بحيث يراعي عن�صرين
�أ�سا�سيني ومتكاملني :اقرتاح �أن�شطة تطبيقية ،وتو�ضيح اخللفية املفاهيمية واملنهجية لتلك
الأن�شطة� .إن هذا االختيار هو نتاج معاينة وجتربة ،بحيث نتوخى �أن يتم تو�سيع ا�ستعمال الدليل
من قبل فاعالت وفاعلني مقتنعني/ات بالقيم التي حتذوه دون �أن تكون لهم بال�ضرورة خربة
م�سبقة.
 - 3االهتمام بال�شباب من اجلن�سني  :يهتم الدليل بال�شباب ،الأمر الذي انعك�س مثال على
اختيار بع�ض املو�ضوعات� .إن هذا االهتمام لي�س وليد ال�سياق اجلاري� -إذ بد�أ امل�شروع منذ �سنة
 - 2010بل لقناعة �أ�سا�سية تتمثل ،بالن�سبة لدورة حياة جمعية ،يف تك�سري العالقة البطريركية/
الأبوية التي لي�ست الن�ساء فقط �ضحاياها بل �أي�ضا ال�شباب.
 - 4القيادة املواطنة  :ت�شكل القيادة مو�ضوع الدليل .ومبا �أنها من املفاهيم املتداولة ف�إننا عك�سنا
يف ن�صه ت�صورنا لتلك القيادة ،بارتباط مع ما �سبق،كفعل م�شاركاتي �أفقي ي�سعى للتغيري من
�أجل قيم ومبادئ حقوق االن�سان والدميقراطية ومنها امل�ساواة وامل�شاركة املواطنة .وما دمنا قد
نبذنا املفهوم ال�سلطوي للقيادة ،فقد عملنا على �أن ين�سجم م�ضمون وطريقة وتقنيات التدريب
مع تلك القيم واملبادئ.
 - 5االنفتاح والتفاعل  :املجهود املبذول يف الدليل هو نتاج لعدة م�ساهمات من خالل ور�شات
جتريبية وهو يوفر ملهتمني ومهتمات باملو�ضوع ،مداخل ونقط انطالق لأن�شطة تدريبية .لذلك
نراهن على عالقة تفاعلية بينه وبني امل�ستعملني ،بذكائهم وخرباتهم وجتاربهم.
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ويت�ضمن هذا الدليل جزئني .يتعلق الأول منهما باجلانب املفاهيمي واملنهجي ،حيث يتناول �أبرز املفاهيم
واملبادئ املرتبطة بالقيادة ،ويركز على الأبجديات التي ينبغي �أن تتوفر كحد �أدنى لدى املي�سر/ة لأن�شطة
تدريبية وفق مقاربة حقوقية.
�أما اجلزء الثاين ،فيت�ضمن �أ�شغال الور�شات ،التي متت هيكلتها حول ثالث حماور متكاملة ومرتابطة،
وهي:
 -1تنمية الذات من �أجل القيادة
 -2التوا�صل مع الآخرين
 -3العمل امل�شرتك من �أجل ق�ضية
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن كل حمور من هاته املحاور ،ي�شتمل على متارين ومتارين بديلة ميكن للمي�سر/ة
الت�صرف فيها بكل حرية ح�سب �سن وم�ؤهالت واهتمامات ال�شباب امل�ستفيد من التدريب.
ويختتم الدليل مبجموعة من امللحقات ،تت�ضمن العديد من الأدوات (تقنيات التن�شيط ،تطبيقات لك�سر
اجلليد ،)...نتوخى منها �أن ُتعني املي�سر/ة للتكيف مع خمتلف الو�ضعيات �ضمانا لنجاعة �أكرث وفعالية
ُمثلى ،و�أن ت�شجعه/ها على �إعداده ور�شة عمله بكل مرونة و�إبداع.

تنبيه
يتوجه هذا الدليل ب�شكل خا�ص لل�شباب ،من اجلن�سني.
�إذا كانت اتفاقية حقوق الطفل ُتع ِّرف الطفل ك�إن�سان �إىل حدود الثامنة ع�شر �سنة ،ف�إن القانون
الدويل حلقوق االن�سان ال يعرف ال�شباب .بع�ض املنظمات ،مثل املنظمة العاملية لل�صحة تعرف
املراهق باعتباره كل ان�سان يبلغ من العمر بني  10و � 19سنة ،وت�صنف من يرتاوح عمرهم بني 15
�سنة و� 24ضمن ال�شباب.
بالن�سبة لنا يف اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب ،نق�صد بال�شباب الفئة العمرية التي ترتاوح بني
 15و � 25سنة ،على اعتبار �أن جمموعة �شابات اجلمعية تندرج عموما �ضمنها.
مع ذلك ،نعترب �أن معاجلة مو�ضوع القيادة يف هذا الدليل ،و�إن راعت يف عدة �أن�شطة ان�شغاالت
عرب عنها �شبان و�شابات ممن مت �إ�شراكهم يف التجريب الأويل ،ف�إنها ال ترتهن ب�سن معني ما دام
التعلم واقت�سام املعرفة ،واحلث على الإبداع من الف�ضاءات التي ال تتقيد بحدود عمرية.
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اجلزء الأول
املفاهيم واملنهجية

�أوال  :املفاهيم الأ�سا�سية
�أهداف
� - 1إثارة تفكري امل�شاركات وامل�شاركني يف مفهوم القيادة
 - 2متكني املي�سر/ة من معطيات ت�ساعد على:
¦ متثل القيادة كفعل من �أجل التغيري
¦ الوعي بقيم و�أهداف القيادة املتمثلة يف حقوق الإن�سان والدميقراطية
وامل�شاركة املواطنة.

يتناول هذا املكون الأول معطيات ت�ساعد م�ستعمالت وم�ستعملي الدليل على تعريف املفاهيم املركزية
التي تهيكله ومنها  :القيادة ،حقوق الإن�سان ،الدميقراطية ،امل�ساواة وعدم التمييز ،امل�شاركة� .إن املجهود
املبذول يف هذا املجال يتوخى من جهة �إ�ضفاء ال�شفافية على اخللفية التي �شكلت منطلقا لت�صور امل�شروع
ومن جهة ثانية احلث على الذهاب �أبعد من املقرتح.

مفهوم القيادة
تختلف تعاريف القيادة ) (leadershipباختالف �إطارها املرجعي .ميكن ،ب�شكل عام التمييز بني
مفهومني للقيادة :
 qالقيادة كمفهوم �سلطوي عمودي:
املجتمعات القائمة على الثقافة الأبوية /البطرريكية حتدد العالقة بني اجلن�سني وبني الأجيال :
عامل اجلن�س

عامل ال�سن

موقع �سيطرة و�سلطة

الرجال

الكبار

موقع خ�ضوع

الن�ساء

ال�صغار

وفق هذه اخللفية :
 تعترب القيادة الكال�سيكية  ،من خلفية بطريركية ،مرادفة للقوة و«للزعامة» والفردية ،وحتيلعلى «�سلطة فطرية» عند البع�ض،
 هي �ش�أن الرجال دون الن�ساء� ،ش�أن الكبار دون ال�صغار (الكبار الرجال �أ�سا�سا) مما ينتج عنهالإق�صاء املزدوج للفتيات (اجلن�س وال�سن)،
 تهم الفرد الذي يكون �أو ي�سعى ليكون يف موقع «قيادة لآخرين» ،و«�سلطة على �آخرين».خال�صة :
التكوين على القيادة  ،وفق هذا الت�صور ،يتمحور يف الغالب حول �أ�شخا�ص معينني ،و يركز على
الطرق والتقنيات التي متكنهم من بلوغ مركز يكونون فيه يف موقع قوة وريادة وزعامة ( على �آخرين).
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q

القيادة كمفهوم «م�شاركاتي» �أفقي :

ي�سجل املفهوم امل�شاركاتي للقيادة قطيعة مع �سابقه من حيث اخللفية والداللة والأبعاد واملتطلبات .
هذا املفهوم املغاير للقيادة نعتمده يف هذا الدليل ونقدم تعريفه يف الإطار �أ�سفله للمدربني واملدربات
ب�شكل حتليلي  ،على �أ�سا�س �أن املكونات التالية والالحقة للدليل �ستو�ضح تدريجيا مكوناته الأ�سا�سية
التي يتعني ا�ستح�ضارها خالل الور�شات.
«القيادة فعل يتمثل يف القدرة على الت�أثري بهدف التغيري لتفعيل قيم ومبادئ حقوق الإن�سان
1
والدميقراطية» .
 القيادة فعل ،حركة ديناميكية و لي�ست �صفة جامدة، يتمثل هذا الفعل يف القدرة على الت�أثري التي تقت�ضي �صفات و�أدوار وتوظيف و�سائلوجيهة وفعالة،
 للت�أثري هدف هو التغيري، للتغيري مرجعية وغاية تتمثل يف حقوق الإن�سان والدميقراطية، لكي يحدث التغيري يف هذا االجتاه ي�شرتط م�شاركة اجلميع ،التي تبد�أ من الفرد.هذا املفهوم يدعونا :
 للوعي بكرامتنا الإن�سانية ،وتنمية الثقة بالنف�س ،والعمل على تطوير قدراتنا الذاتية؛ للوعي بالآخرين ،الذين يتمتعون بنف�س احلق يف الكرامة ،وتطوير قدراتنا على التوا�صلمعهم؛
 للوعي ب�أهمية العي�ش �سوية يف جمتمع دميقراطي ت�سوده امل�ساواة بني اجلن�سني وبدورناالفردي واجلماعي يف العمل من �أجل ذلك و�سبل تفعيل هذا الوعي يف �إطار مواطنة
ن�شيطة.
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 1انظر دليل القيادة للت�ضامن الن�سائي للتعلم من �أجل احلقوق والتنمية وال�سالم (« )WLPالقيادة �إىل �إتخاذ القرارات ،دليل تدريب الن�ساء على القيادة»،
 - 2001ت�أليف مهناز �أفخمي� ،آن �آيزنربغ ،هاال فزيري ومب�ساهمة �سهري عزوين ،عاي�شة �إمام� ،أمينة ملريني ،ربيعة النا�صري.

املواطنة
ال تتحدد املواطنة مبجرد انتماء لوطن ( اجلن�سية) بل تعني كل �أ�شكال امل�ساهمة الن�شيطة يف املجتمع
من خالل خمتلف البنيات الدميقراطية ،التمثيلية والتطوعية ،احلزبية والنقابية واجلمعوية والإعالمية،
ب�شكل منظم �أو من خالل ال�شبكات املفتوحة والنقا�ش العمومي ...على كافة امل�ستويات بدءا باملجتمع
املحلي.
القيادة بهذا املعنى وبهذه الأبعاد تت�سم ب�صفات �أ�سا�سية :
القيادة

لي�ست

متمحورة حول الفرد فعل م�شاركاتي

�إق�صائية

فعل �إدماجي

عمودية  /تراتبية،

فعل �أفقي

بل هي

لكل واحد حق وواجب امل�شاركة :
 كل النا�س ميكن �أن ي�شاركوا يف التغيري، كل بح�سب موقعه وقدرته على امل�ساهمة، القيادة تدمج اجلميع ،الن�ساء والرجال. بالنظر للخ�صا�ص التاريخي يف جمال متتع الن�ساء بحقوقهن،ف�إن القيادة ال ميكن �إال �أن تكون موجهة لتفعيل مبد�أ عدم
التمييز وامل�ساواة ب�شكل عام بني الب�شر وب�شكل خا�ص بني
الرجال والن�ساء
ممار�سة «�سلطة مع» ولي�س «�سلطة على» بالنظر للهدف من القيادة.

هام :
التكوين على القيادة  ،وفق هذا الت�صور ،يركز على تقوية القدرات لدى اجلميع بغ�ض النظر عن
ال�سن واجلن�س ،من �أجل فعل م�شرتك قادر على التغيري املن�شود القائم على مبادئ حقوق الإن�سان
والدميقراطية.
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مفهوم حقوق االن�سان
حقوق الإن�سان هي �ضمانات كونية مالزمة للفرد بو�صفه كائنا �إن�سانيا ،وال ميكن حرمانه من جوهر تلك
احلقوق من طرف �أي كان ،ويف �أي ظرف من الظروف.
يف هذا ال�سياق« ،ال يجوز للدول �أن تتذرع بقوانينها الوطنية لتربير انتهاكات القانون الدويل حلقوق
الإن�سان ولكن لها حرية اختيار مناذج تنفيذ ذلك القانون ».2
مفهوم حقوق الإن�سان ،كقانون دويل ،يقت�ضي توفر ثالثة عنا�صر هي  :مو�ضوع احلق� ،ضمانة احلق ،اجلهة
امل�س�ؤولة عن تفعيل احلق.3

الإن�سان �صاحب احلق
(بغ�ض النظر عن اجلن�س ،العرق ،اللون ،الأ�صل )....
مو�ضوع احلق

�ضمانة احلق

�صاحب االلتزام

اجلهة الواجب عليها تفعيل احلق:
احلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق القانون الدويل حلقوق االن�سان
الدولة الطرف يف االتفاقيات،
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (االتفاقيات الدولية) والقانون
الوطني الذي متت مالءمته مع تلك م�ؤ�س�ساتها وموظفوها وجهات �أخرى
والبيئية.
بح�سب مواقعها وم�س�ؤوليتها.
االتفاقيات.
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2
3

املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
هذه العنا�صر هي التي تعطي ملا يعرف «باملقاربة احلقوقية» يف تناول ق�ضايا التنمية الب�شرية داللتها ك�أداة للتحليل والتخطيط ولتقييم ال�سيا�سات.

q

القيم امل�ؤ�س�سة حلقوق الإن�سان

الكرامة
 الكرامة مفهوم �شمويل ي�صعب تعريفه ،وهو يعني ما يجعل من االن�سان �إن�سانا من الناحية املعنوية؛ ت�شكل الكرامة قاعدة احلقوق االن�سانية و�سبب وجودها� ،أي ان هذه احلقوق جمتمعة هي التي تن�سجالكرامة االن�سانية؛
 -الإح�سا�س بالكرامة يرتبط بتقدير الذات.

احلرية
 احلرية قيمة جمردة وواقع ملمو�س يف نف�س الوقت .وهي تعني قيام االن�سان باختيارات تعنيه لتحقيق �أماليتوخاها ،واتخاذ قرارات ب�ش�أنها ب�شكل م�ستقل ،وباعتباره �سيد نف�سه ،بدون قيود وال �أي �شكل من �أ�شكال
اخل�ضوع وال امل�ساءلة �إال �إذا كان يف ذلك م�س بحقوق الآخرين وفق ما يحدده القانون؛
 يفرت�ض �أن الإن�سان الذي ميار�س حريته يتوفر على �سائر االمكانيات التي متكنه من ذلك؛ -احلرية مرتبطة بامل�س�ؤولية جتاه حريات الآخرين.

امل�ساواة
 تعتربامل�ساواة بني الب�شر يف القيمة الإن�سانية مبد�أ ينبع بدوره من الكرامة املت�أ�صلة يف االن�سان ،ولي�س لهامعنى بدون حرية؛
 وهي تعني �أن جميع الب�شر مت�ساوون يف االنتماء اال�صلي لالن�سانية ،بغ�ض النظر عن �سائر الفروق ب�سبباجلن�س �أو العرق �أو اللون �أو العقيدة �أو الدين �أو اال�صل الوطني واالجتماعي �أو �أي اعتبار �آخر .وبالتايل
فجميع النا�س مت�ساوون �أمام القانون ويف التمتع ب�سائر احلقوق االن�سانية؛
 -عدم التمييز بني الرجال والن�ساء يف احلقوق م�ؤ�شر �أ�سا�سي ملجتمع قائم على مبد�أ امل�ساواة.
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q

املبادئ املهيكلة حلقوق الإن�سان

كونية حقوق االن�سان
 حقوق الإن�سان هي لكل النا�س بحكم وحدة العن�صر الب�شري املت�صف بالعقل وال�ضمري؛ تتعلق مبا هو م�شرتك بني الب�شر �أي الفطرة التي ت�أبى الظلم والقهر؛ -ت�شكل تراثاً م�شرتكا للب�شرية بفعل م�ساهمة كل احل�ضارات والثقافات يف بنائها.

عدم القابلية للتجزئة والت�صرف
 حقوق االن�سان تغطي احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي ال ميكناملفا�ضلة بينها نظرا لرتابطها؛
 حقوق االن�سان لي�ست امتيازات متنح �أو تلغى؛ -ال ميكن حرمان �أي �أحد من حقوقه االن�سانية متاما مثل عدم �إمكانية جتريده من �صفته االن�سانية.

نفاذية حقوق االن�سان
 نفاذية حقوق االن�سان تقا�س بالفجوة بني احلق املعرتف به وبني حتقيق هذا احلق على �أر�ض الواقع. ت�ستدعي نفاذية حقوق االن�سان قدرة الدولة (�صاحبة االلتزامات جتاه احلقوق) على احرتام وحمايةحقوق االن�سان والنهو�ض بها ،وقدرة االفراد (�أ�صحاب احلقوق) على متلكها مبعرفتها وفهمها والرغبة
يف ا�ستعمالها واملطالبة بها يف حالة عدم توفرها واالح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه احرتام حقوق الآخرين.

هام :تتكون ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان (10دي�سمرب ، )1948
الذي �شكل م�صدر �إلهام للت�شريع على امل�ستوى العاملي (واجلهوي والوطني ) .وقد تاله ،يف
منت�صف ال�ستينات �صدور العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل املتعلق
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ثم جمموعة من االتفاقيات من �أهمها  :اتفاقية
مناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية اخلا�صة بالأ�شخا�ص املعاقني...
جميع هذه ال�صكوك متوفرة يف موقع املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سانwww.ochcr.org .
4
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�أقرت الأمم املتحدة يوم  10دي�سمرب يوما عامليا حلقوق الإن�سان
مثل الإتفاقيات الأروبية حلقوق الإن�سان
�أنظر د�ساتري عدد من البلدان ،ومنها الد�ستور املغربي (.)2011

6

q

املقاربة احلقوقية مقارنة باملقاربة التي تركز على احلاجيات

تعني «املقاربة» طريقة لدرا�سة ظاهرة من زاوية نظر حمددة .املقاربة احلقوقية هي منهجية يتم اتباعها ملعاجلة
ق�ضايا و�إ�شكاالت اجتماعية �أو تنموية ب�شكل عام بحيث تكون النظرة للنا�س باعتبارهم ب�شر� ،أي ذوي
حقوق �إن�سانية كما هي معرفة يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ت�ستلزم واجب التفعيل والتطبيق.
7

مقاربة حقوقية

مقاربة تركز على احلاجيات

ال�شاب/ة م�ستفيد/ة من خدمات
ال�شاب/ة �إن�سان ذو حقوق م�ضمونة
يحتاج ال�شباب �إىل م�ساعدة
يلزم احرتام وحماية احلقوق الإن�سانية لل�شباب
الدولة �صاحبة التزامات قانونية و�أخالقية جتاه احلقوق االن�سانية الدولة تتدخل ل�صالح ال�شباب لكن ال �أحد يفر�ض
عليها ذلك
لل�شباب
يتم حتليل الو�ضع ،ومعاجلة الأ�سباب العميقة لو�ضع ال�شباب
يتم تناول الو�ضع يف �صيغته الآنية وب�أن�شطة ظرفية
والتخطيط لتدخل فعال يتوخى التغيري ب�شكل هيكلي
ميكن لل�شباب �أن ي�ساعدوا على �إجناز ما
لل�شباب احلق يف امل�شاركة الن�شيطة (امل�شاركة و�سيلة وهدف)
لكل �شاب/ة احلق يف التمتع بكل حقوق االن�سان وجلميع قد ال يتلقى جزء من ال�شباب كل امل�ساعدة من
طرف الدولة بالنظر مثال لقلة املوارد
ال�شباب حقوق مت�ساوية يف التمتع بحقوقهم/هن
لكل تدخل ،يف حد ذاته� ،أهدفه اخلا�صة
هناك هدف �أ�سمى يتعني بلوغه  :حتقيق كل حقوق ال�شباب

ت�ساهم املقاربة احلقوقية يف الدفع نحو :
· املطالبة بالعدل والإن�صاف وامل�ساواة للجميع باعتبارها حقوقا ولي�س امتيازات وال طلب
�إح�سان؛
· املطالبة وال�سعي للم�شاركة (باعتبارها حقا وواجبا) ،وباعتبار ال�شاب/ة فاعال ولي�س مفعوال به؛
· العما دوماً على احرتام حقوق الآخرين بنف�س الدرجة التي نريد نحن �أن حترتم بها حقوقنا.

7

تركز املقاربة احلقوقية يف امل�شاريع التنموية مثال على �أكرث الفئات ه�شا�شة ( �ضحايا التمييز ،الإق�صاء )...وتقت�ضي ت�صور ال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع
من زاوية حقوق الإن�سان وباعتماد ا�سرتاتيجيات قائمة من جهة على الإ�شراك ،ومن جهة ثانية على الربجمة التي تركز على النتائج وعلى التتبع والتقومي
�ضمانا للنجاعة والفعالية والأثر الدائم.
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مفهوم الدميقراطية
كثريا ما يتم اختزال الدميقراطية يف الأداة االنتخابية مع �أنها تفقد داللتها العميقة �إذا مت النظر اليها
مبعزل عن دولة احلق .فالدميقراطية هي :
• حق �أ�سا�سي من حقوق املواطنة؛
• تتوخى �صون وتعزيز كرامة الأفراد وحقوقهم الأ�سا�سية ودعم التنمية االقت�صادية
واالجتماعية؛
• ت�ستوجب ممار�ستها مناخ من احلرية وامل�ساواة وال�شفافية وامل�س�ؤولية ،مع احرتام التعددية؛
تعترب النظام ال�سيا�سي الوحيد القادر على الت�صحيح الذاتي .
8

 qالقيم الدميقراطية

 تت�أ�س�س الدميقراطية على قيم هي قيم حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وما تقت�ضيه منتطبيق يف �سائر املجاالت؛
 يعترب عدم التمييز وامل�ساواة بني جميع املواطنني واملواطنات يف التمتع ب�سائر تلك احلقوقواحلريات الأ�سا�سية مبد�أ ناظما للممار�سة الدميقراطية.
 qالعالقات الدميقراطية

تتحكم القيم الدميقراطية يف العالقات بني النا�س وبني املجموعات ،ويقت�ضي حتقيقها على �أر�ض الواقع
�شراكة حقيقية بني الرجال والن�ساء يف تدبري و�إدارة �ش�ؤون اﻤﻟﺠمتع الذي يعملون فيه ،على قدم امل�ساواة،
�سواء تعلق الأمر بالف�ضاء العام �أو اخلا�ص.
يف هذا الإطار يتعني الربط بني الو�ضع القانوين للجن�سني يف �إطار الأ�سرة (�أي الف�ضاء اخلا�ص) ،وبني تلك
العالقة يف الف�ضاء العام ( احلياة العامة) على م�ستوى احل�ضور وامل�شاركة.
لذلك ،يعترب العمل من �أجل االعرتاف بامل�ساواة الفعلية يف الأهلية القانونية للن�ساء والرجال� ،ضمن
العالقات الأ�سرية م�ؤ�شرا وحافزا يف نف�س الوقت لتفعيل امل�ساواة يف امل�شاركة العامة ،مبا يف ذلك امل�شاركة
يف مراكز امل�س�ؤولية واتخاذ القرارعلى امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية.
18

 8الإعالن العاملي للدميقراطية ال�صادر عن احتاد الربملانات العاملي 1997

 qالأ�س�س القانونية للدميقراطية

يوفر العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادر عن الأمم املتحدة الأ�س�س القانونية للمبادئ
الدميقراطية من خالل:
 مبد�أ عدم التمييز (مبا يف ذلك عدم التمييز بني اجلن�سني)؛ حرية التعبري ( املادة )19؛ حرية االجتماع ال�سلمي (املادة  )21؛ حرية اال�شرتاك احلر مع �آخرين (املادة  )22؛ احلق يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العمومية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر(عرب ممثلني) (املادة  )25؛
 احلق يف االنتخاب والرت�شيح عرب انتخابات حرة ونزيهة و�شفافة (املادة .)259

 qالدميقراطية هدف وم�سار

الدميقراطية مثل �أعلى يتعني ال�سعي لبلوغه ،و�أ�سلوب من �أ�ساليب احلكم ينبغي تطبيقه وفقا للأ�شكال
التي جت�سد لنوع اخلربات واخل�صائ�ص الثقافية ،دون �إخالل باملبادئ واملعايري املعرتف بها دوليا .وهي على
هذا النحو حالة �أو و�ضع ميكن العمل دوما ال�ستكماله وحت�سينه ،ويتوقف م�ساره وتطوره على خمتلف
العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.

الدميقراطية

9

الدميقراطية كهدف

الدميقراطية كم�سار

تتمثل يف احلكامة التي ،باعتمادها على �أ�س�س
الدميقراطية ،ت�ساهم يف �ضمان تنمية ب�شرية عادلة
وم�ستدمية

تتمثل يف �سريورة بناء م�ستمرة ومتجددة لالفراد
واجلماعات يف �إطار امل�شاركة املواطنة ،والعمل على
ن�شر وتفعيل الدميقراطية وحقوق الإن�سان كثقافة.

�أقرت الأمم املتحدة يوم � 15شتنرب يوما عامليا للدميقراطية.
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مفهوم عدم التمييز وامل�ساواة بني اجلن�سني
تعرف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة � -سيداو  )1979( -مفهوم التمييز �ضد
الن�ساء كالتايل:
املادة 1

يعنى م�صطلح «التمييز �ضد املر�أة» �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو
�أغرا�ضه توهني �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر � ،أو توهني �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها ،
ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل .

القراءة القانونية لهذا التعريف هامة للغاية ،خا�صة عندما متيز بني «الآثار» و«الأغرا�ض» للتعبري عن نوعي
التمييز:
 متييز مبا�شر  :هدفه �إ�ضعاف و�ضع جمموعة ( يف هذه احلالة  :الن�ساء) بقوة القانون (قواننيمتييزية)؛
 متييز غري مبا�شر  :من �أثاره �إ�ضعاف و�ضع تلك املجموعة من خالل �إجراءات قد تبدو حمايدةلكن يف الواقع ت�ؤثر �سلبا على مدى متتعها بحقوقها ،حتى �إذا مل يكن ذلك مق�صودا.
جتدر الإ�شارة �إىل خط�أ �شائع يعترب الن�ساء �ضمن «الأقليات» و«الفئات الإجتماعية» بينما اجلن�س هو
العامل الوحيد الذي ال ميكن ف�صله عن مفهوم الإن�سان نف�سه ،حيث �أن الإن�سانية مكونة من رجال
ون�ساء ،و�ضمن الرجال والن�ساء توجد �سائر الفئات التي ميكن ت�صنيفها ح�سب ال�سن ،والعرق ،وامل�ستوى
الإجتماعي ...
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مفاهيم
�سيا�سة من �أهدافها حتقيق امل�ساواة يف حظوظ الرجال والن�ساء ل�ضمان نف�س �إمكانيات
التمتع باحلقوق الإن�سانية على كافة امل�ستويات مبا يف ذلك النفاذ �إىل التعليم ،والأن�شطة
املهنية ،وامل�شاركة يف حياة اجلماعة ...
ممار�سة تمُ كن من تدارك النق�ص يف ا�ستفادة الن�ساء من حقوق معينة واحلد من التمييز
الذي يعانني منه .من ذلك مثال اتخاذ �إجراءات ت�شجيعية للن�ساء كي ي�ساهمن �أكرث
يف احلياة ال�سيا�سية من خالل نظام احل�صة �أو « الكوتا».
اجلن�س «مفهوم بيولوجي» يحيل على االختالفات البيولوجية بني الرجل واملر�أة
مثال  :وظيفة الإجناب
النوع «مفهوم �إجتماعي» يحيل على العالقات االجتماعية بني الرجل واملر�أة
وكيفية ت�شكل تلك العالقات تاريخيا  ،مثال :التمييز بني اجلن�سني من حيث
الأهلية القانونية يف �إبرام عقد الزواج.

تكاف�ؤ الفر�ص بني
اجلن�سني

التمييز الإيجابي

لفائدة الن�ساء

اجلن�س والنوع

q

اجلن�س والنوع
مميزات اجلن�س

مميزات النوع االجتماعي (اجلندر)

خ�صائ�ص الرجال والن�ساء املحددة بيولوجيا

خ�صائ�ص الرجال والن�ساء املكت�سبة اجتماعيا

يولد بها الإن�سان

يتم تعلمها عرب التن�شئة

طبيعية

ثقافية/اجتماعية ( تختلف بني الثقافات وداخلها)

كونية

غري كونية

تهم الأفراد

تهم املجتمع /امل�ؤ�س�سات..

ثابتة يف الزمن واملكان

ديناميكية متغرية يف الزمن واملكان من جمتمع لآخر ،داخل
نف�س املجتمع

مفهوم بيولوجي

مميزاته حتيل على الذكورة والأنوثة

مفهوم اجتماعي

مميزاته ت�شكلها الأعراف والقوانني واملعايري االجتماعية
والثقافية ال�سائدة يف جمتمع معني ويف زمن معني

ت�ستعمل مقاربة النوع كمنهجية للتحليل يف �إطار معياري/قانوين ي�ضمن امل�ساواة بني اجلن�سني كما هي
معرفة يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة � -سيداو.
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عالقة امل�شاركة بالقيادة
 qامل�شاركة
تتمثل امل�شاركة يف فعل يتوفر فيه على الأقل عن�صر الوعي ب�أهمية الفعل والقدرة على الفعل والهدف
املتوخى منه .على �أ�سا�س �أن امل�شاركة حتتاج �إىل حميط م�ؤ�س�ساتي و�سيا�سي داعم ،كما �أنها يف حد ذاتها
�أداة حا�سمة يف تغيري وتطوير وحت�سني ذلك املحيط.

وعي
 الثقة يف النف�س ح�س الكرامة -ح�س املواطنة

قدرة

هدف
 التغيري وفق مرجعيةحقوقية دميقراطية

 �صفات �أدوار -مواقف

بالتايل ،ترتبط امل�شاركة ارتباطا وثيقا مبفهوم القيادة كما مت تعريفها ،وكما �سيتم �إبراز بع�ض معاملها يف
الور�شات املقرتحة يف الأجزاء املوالية.
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q

الدميقراطية امل�شاركاتية �أو الت�شاركية :
الدميقراطية الت�شاركية مكملة للدميقراطية التمثيلية .وهي م�ؤ�س�سة على مبد�أ مفاده �أن املواطنة
تتعدى ممار�سة احلق يف الت�صويت من فرتة �إىل �أخرى .وهي تعني جمموع االجراءات التي متكن
من �إ�شراك املواطنني واملواطنات يف حياة اجلماعة ،مبختلف مقايي�سها ،الأمر الذي يتيح لهم من
جهة التمتع بحق امل�شاركة ،ومن جهة ثانية الت�أثري يف م�سل�سل اتخاذ القرارات.

q

امل�شاركة حق لل�شباب من اجلن�سني :
 ت�شدد اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة على حقوق الن�ساء الكاملة يفامل�شاركة �سواء تعلق الأمر بالف�ضاء اخلا�ص ( املادة � )16أو الف�ضاء العام ( املادة ،)7
 تن�ص اتفاقية حقوق الطفل على �ضرورة احرتام وت�شجيع وتوفري �شروط امل�شاركة للأطفالوال�شباب (املواد 12و13و.) 15

q

حمددات امل�شاركة
من حقوق ال�شباب

 معرفة باحلقوق وبالقواعد الدميقراطية؛ معرفة بالعالقة بني احلقوق وامل�س�ؤوليات؛ النفاذ �إىل املعلومات؛ تكوين وجهة نظر ،والتعبري عنها؛ الإدالء باقرتاحات ... -الخ.

من م�س�ؤوليات املحيط اجتاه ال�شباب

 الإ�صغاء �إىل الآراء؛ ت�سهيل الو�صول �إىل املعلومات؛ توفري ف�ضاءات للم�شاركة؛ الت�شجيع امل�ستمر؛ اعتبار امل�شاركة ممكنة يف كل �سن؛ ... -الخ.

وترتبط امل�شاركة كفعل ملمو�س بالتقاء الطلب عليها من قبل ال�شباب ( الوعي باحلق يف امل�شاركة ،متلك
�أدواتها )...والتحفيز الذي يوفره املحيط ب�ش�أنها ( تثمني وتوفري الفر�ص.)...
حتفيز املحيط لل�شبان وال�شابات على االنخراط وامل�شاركة

م�شاركة فعلية وفعالة
رغبة ال�شبان وال�شابات يف االنخراط وطلب امل�شاركة

مل�شاركة ال�شبان وال�شابات رهانات كثرية ،منها ما يتعلق بتنمية الذات واال�ستقاللية ومنها ما يحيل على
ممار�سة املواطنة الكاملة مبا تقت�ضيه من:
 التمتع باحلقوق االن�سانية (وما يرتبط بذلك من �صيانة لتلك احلقوق واملطالبة بها يف حالةاخل�صا�ص بالطرق القانونية ،واحرتام حقوق الآخرين )...؛
 امل�شاركة مبختلف الطرق ومن خمتلف املواقع يف تغيري وتطوير وتنمية �شروط احلياة مبا يحرتممعايري حقوق الإن�سان والدميقراطية؛ مع الوعي بكون العمل من �أجل حقوق الإن�سان
والدميقراطية لي�س من �شروطه �أن يكون كل النا�س «منا�ضلون» و� /أو «خرباء» يف جمال حقوق
الإن�سان.

23

بالنظر لكرثة تداول كلمة امل�شاركة ،نورد �أ�سفله منوذجا اقرتحه روجي هارت ( )ROGER HARTعلى
�شكل �سلم من  10درجات .وي�ساهم هذا ال�سلم يف قيا�س درجة امل�شاركة ،وبالتايل التمييز بني امل�شاركة
الفعلية وتلك التي ال حتمل من م�ضمون �سوى اال�سم.
� qسلم امل�شاركة
10

10

الأطفال /ال�شباب يتولون
�أمورهم ب�أنف�سهم
الأطفال /ال�شباب يقودون
والرا�شدون ي�ساعدون
قرار م�شرتك

7

ت�شاور

6

دعوة

5

تعاون رمزي

4

ديكور

3

ا�ستعمال

2

الرا�شدون يحكمون بلطف

1

الرا�شدون يحكمون

0

ال اعتبار

9
8

امل�صدر  :بت�صرف عن

يقرر الأطفال/ال�شباب ما يجب فعله،
وال يتدخل الرا�شدون �سوى �إذا طلبت منهم م�ساعدة
الأطفال/ال�شباب هم الذين يقودون عملية اتخاذ القرارات
يتم ذلك مب�ساعدة الرا�شدين
يقرر الرا�شدون والأطفال/ال�شباب �سوية على قدم امل�ساواة
ي�ست�شري الرا�شدون الأطفال/ال�شباب ويدر�سون بعناية �آراءهم.
ثم يقرر الرا�شدون �أخذ كل الآراء بعني االعتبار
يدعو الرا�شدون الأطفال/ال�شباب للتعبري عن �أفكارهم
لكن الرا�شدون هم الذين يتخذون القرارات النهائية ح�سب رغباتهم هم
يتخذ الرا�شدون القرارات ب�ش�أن ما يجب فعله
ي�سمح للأطفال الكبار/ال�شباب اتخاذ بع�ض القرارات الثانوية
يتخذ الرا�شدون القرارات ب�ش�أن ما يجب فعله،
الأطفال/ال�شباب ي�شاركون لكن فقط عن طريق الأغاين والرق�صات
وتنفيذ مهام متعلقة بالطقو�س...
يتخذ الرا�شدون القرارات ب�ش�أن ما يجب فعله،
وي�س�ألون الأطفال/ال�شباب هل هم متفقون (عليهم �أن يكونوا متفقني)
يتخذ الرا�شدون كل القرارات.يقولون للأطفال/ال�شباب ما يجب فعله
ويقدمون لهم تف�سريات عن ذلك
يتخذ الرا�شدون كل القرارات
ال يتم �إخبار الأطفال /ال�شباب ب�أدنى �شيء �سوى مبا يجب �أن يفعلوه
لي�س هناك �أي اعتبار للأطفال/ال�شباب :جتاهل مطلق
Roger Hart, cité par Save the Children, international kit, 1997

امل�شاركة ،كتعلم منذ ال�صغر ،تتطلب بالطبع تدريبا م�ستمرا وتراكميا على االنتقال من درجة �إىل �أخرى
ح�سب ال�سياقات والو�ضعيات وخمتلف املتغريات.
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 10باحث بريطاين وطبيب يف علم النف�س البيئي ،خبري ومتخ�ص�ص يف ت�أثري البيئة على �شخ�صية و�سلوكيات الأفراد ،بالأخ�ص الأطفال  ،حيث يعد من �أبرز
املتخ�ص�صني يف امل�شاركة عند الأطفال وحمدداتها
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ثانيا  :املنهجية
�أهداف
 - 1متكني املي�سرة من :
· املبادئ الأ�سا�سية للتدريب على القيادة
· املحددات املنهجية لتدريب فعال على القيادة
 - 2تقدمي الهيكلة العامة للور�شات
 - 3تذكري بتقنيات التن�شيط وتوفري مراجع المتدادات ممكنة

مبادئ �أ�سا�سية للتدريب على القيادة
q

املبد�أ الأول  :فعل من�سجم مع اخلطاب

ال قيمة وال م�صداقية لتدريب على القيادة ال يحرتم وال يراعي ،ب�شكل وا�ضح وواع :
· مفهوم القيادة (كما مت تعريفه)؛
· قيمها امل�ستخل�صة من مرجعيتها احلقوقية والدميقراطية.
ال يتوخى اجلزء الأول من هذا الدليل ،الذي ركز على مكون مفاهيمي ،جمرد تقدمي للمو�ضوع بل تقدمي
عنا�صر مرجعية �أ�سا�سية ك�أفكار وكقيم للتدريب ب�شقيه :
· ال�شق املتعلق باملكت�سبات املنتظرة لدى امل�شاركني وامل�شاركات؛
· ال�شق املتعلق بطريقة الو�صول لتلك االنتظارات.
للتو�ضيح �أكرث ،ال معنى مثال لتدريب على قيادة عرفناها ب�أنها ت�شاركية ،واملدرب/ة ي�ستعمل/ت�ستعمل
طريقة عمودية و�سلطوية.
q

املبد�أ الثاين  :احل�س النقدي بدل الدغمائية

�إذا كانت احلرية مبد�أ م�ؤ�س�سا حلقوق الإن�سان والدميقراطية ،فلي�س من حقنا فر�ض �أي فكرة ولو اعتربناها
نحن هي ال�صائبة .التدريب على القيادة ال يعني فر�ض منوذج جاهز ،بل يعتمد منظورا يقوم على �إثارة
الفكر ،واملحاججة  ،مع اعتبار �أن ال �أحد يعرف كل �شيء وميلك كل احلقيقة مقابل الو�ضع العك�سي.
لذلك يتعني على املدرب /ة:
· متلك الإطار املفاهيمي ،وتو�سيع معرفته/ها يف �إطار بحث ذاتي ،وخا�صة ما يتعلق مبو�ضوع
عدم التمييز وامل�ساواة باعتبارهما من مو�ضوعات الدليل؛
· متلك منهجيات التي�سري التي تقوم على جمموعة من ال�شروط والتقنيات احلاملة للقيم
امل�شار �إليها ،ومنها فتح املجال لل�س�ؤال ،والت�سا�ؤل ،واالحتكام �إىل الربهنة  ...؛
· التفكري يف الذات واالنتباه ملا يتم تبنيه من اجتاهات والقيام به من �سلوكات على امل�ستوى
ال�شخ�صي ،وغالبا بدون �إرادة م�سبقة.
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q

املبد�أ الثالث  :اعتماد االندراغوجيا

11

يتوجه الدليل �إىل �شبان و�شابات تعودوا يف الغالب على طرق كال�سيكية يف �إطار التعليم املدر�سي ،وهي
طرق ميكننا القول عنها� ،أنها ال ت�ساعد كثريا على بلوغ الأهداف املر�صودة .يتعني بالتايل مراعاة جمموعة
عنا�صر ترتبط مبا يعرف باالندراغوجيا لكونها تتوجه للكبار (مقابل البيداغوجيا بالن�سبة لل�صغار) والتي
�سي�شكل تفعيلها موردا هاما �أثناء التدريب.
ال�شباب /الكبار يتعلمون عادة ب�شكل فعال وحمفز عندما:
 ي�ستجيب التدريب الهتماماتهم؛ يراعي التدريب حميطهم الدرا�سي واملهني واالجتماعي؛ يقوم التدريب على خرباتهم وجتاربهم ال�شخ�صية ومتكينهم من فر�ص التعبري احلر عنها؛ تتاح لهم الفر�صة لتبادل تلك اخلربات والتجارب؛ ميكنهم التدريب من حل �إ�شكاالت وو�ضعيات واقعية ...؛ تتاح لهم فر�ص الإبداع وحترير الفكر.هذه العنا�صر وغريها تفر�ض على املدرب/ة �أن يكون قادرا على طرح ق�ضايا للتفكري ،وتي�سري التبادل بني
امل�شاركني وامل�شاركات وتغذية النقا�ش كلما اقت�ضى االمر ذلك� ،أي بارتباط مع احلاجيات ومع �أهداف
التدريب ،والت�صرف باحرتام لكل الأفكار وتثمني امل�شاركة (باعتبارها كما �سبقت الإ�شارة هدفا وو�سيلة
يف ذات الوقت).
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( 11بيداغوجيا الكبار) Andragogie

العدة املنهجية للتدريب على القيادة
تذكري بتعريف القيادة «:القيادة فعل يتمثل يف القدرة على الت�أثري بهدف التغيري لتفعيل قيم ومبادئ
حقوق الإن�سان والدميقراطية».
 qالإطار املنهجي للتدريب :
ب�شكل عام ،يعتمد التدريب على القيادة على ُع ّدة منهجية من ثالث عنا�صر مندجمة ،كما يو�ضح ذلك
الر�سم �أ�سفله:

تنمية الوعي النقدي حتيل على �أن�شطة حتث ال�شاب/ة على م�ساءلة متثالته ،بتفعيل الفكر
النقدي ،وذلك لتكوين نظرة مغايرة ملنظومات معتقداته .وبفعل هذا الوعي النقدي ،الذي
يتبلور يف الفعل ،ينمي ال�شاب/ة قدرته على التزام �أكرب جتاه الذات والآخرين واملحيط بكل
مقايي�سه.
املقاربات والطرق امل�ستعملة تكون من�سجمة مع روح تلك الأن�شطة ويف مقدمتها امل�شاركة
الفاعلة والفعالة للم�شاركني وامل�شاركات الذين يوظفون ذكائهم وخرباتهم وجتاربهم ال�شخ�صية
يف �إطار تفاعلي وي�ستعينون بدعامات وتقنيات وجيهة وفعالة لتكوين مواقف واجتاهات.
ممار�سة القيادة كفعل من �أجل تفعيل حقوق االن�سان والدميقراطية هدف وم�سل�سل يف ذات
الوقت.
12

1

2
3
12

C. Ferrer et R.Allard, «la pédagogie de la conscientisation et de l’engagement : pour une éducation à la citoyenneté
démocratique», Québec, 2002
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q

القيادة ككفاية

“الكفاية قدرة على الفعل بنجاعة يف و�ضعية معينة ( . ”)Perrenoud, 1997هناك العديد من املهتمني
والباحثني الذين اقرتحوا تعاريف للكفاية ،ومهما لوحظ بع�ض التباين يف تلك التعاريف ،ف�إن هناك توافق
عام حول عن�صرين �أ�سا�سيني هما:
13

 الكفاية جمموعة قدرات تدمج بني املعارف واملهارات واالجتاهات ،وت�ؤدي /تنتهي بال�ضرورةبفعل؛
 الفعل الناجت عن الكفاية لي�س جمرد �سلوك  ،بل فعل عملي ،نافع ،له هدف ودال اجتماعيا.14

كفاية
معارف

مهارات

اجتاهات

القيادة
 qتقنيات التن�شيط
يقرتح الدليل على املي�سرين واملي�سرات جمموعة من التقنيات يف �إطار ما يعرف بالطرق الن�شيطة ،والتي
ي�سهل التو�سع فيها نظرا لتداولها( .جتدون هذه املقرتحات يف امللحق).
نود الرتكيز هنا على بع�ض التقنيات التي نعتربها من �أكرث املقاربات ان�سجاما مع فل�سفة هذا الدليل.
 تقنية تو�ضيح القيم ( : )clarification des valeursتتمثل يف مرافقة املتدرب/ة عرب م�سارمعاجلة قيم جلعله يعي�ش جتربة يعي من خاللها ب�أفكاره وم�شاعره وقناعاته اخلا�صة ،يف �أفق القيام
باختيارات قائمة على �أ�س�س واعية و�إرادية.
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13
14

Bernard Ray et al, «Les compétances à l’école, outils pour enseigner», Ed Booek, Bruxelles 2003

ال�سلوك ح�سب املدر�سة ال�سلوكية لي�س بال�ضرورة �إجنازا له هدف� .أنظر املرجع ال�سابق.

 تقنية معاجلة املفارقات القيمية ( :)dilemmes éthiquesترتبط ب�سابقتها يف عملية التو�ضيح،وهي تقت�ضي جعل املتدرب/ة يف و�ضعية جتاذب قيمي بني اجتاهني /حلني ال ميكن اجلمع
بينهما .والهدف من ذلك تنمية القدرة على ترتيب واع للأولويات بني القيم ال�شخ�صية ،يف
و�ضعية معينة ،وذلك بجعل التفكري والنقا�ش يركز على ما يتعني فعله ،ولي�س ما ميكن فعله
يف تلك الو�ضعية (مثال قول احلقيقة �أو ال �إذا اتهم �شخ�ص �آخر بدلنا) .
15

 qمو�ضوع التدريب على القيادة
يقرتح هذا الدليل ،على غرار الدليل «التو�صل �إىل خيارات ،دليل تعلم الن�ساء على القيادة»  ،ثالثة
�أبعاد مرتابطة لكفاية القيادة وهي  :قدرات متعلقة بتمكني الذات ،قدرات متعلقة بالتوا�صل مع الآخرين،
وقدرات مرتبطة بامل�شاركة مع جمموعات من �أجل الفعل.
16

متكني الذات

القيادة كفعل
من �أجل التغيري
التوا�صل مع الآخر

امل�شاركة الهادفة والفعالة

متكني الذات

تنمية كفايات �شخ�صية
تنمية كفايات مرتبطة باحرتام االخرين والعمل معهم
قيم
وفق �سلوكات تتجنب االحكام امل�سبقة وتدبر التعددية التوا�صل مع الآخر
و�أخالقيات
واالختالف
القيادة
تنمية كفايات للعمل �سوية من �أجل ق�ضية م�شرتكة مبا
امل�شاركة الهادفة الفعالة
يتطلبه ذلك من تخطيط.
. Legros, 1992 15

 - )WLP( 16انظر املرجع ()1
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اجلزء الثاين
ور�شات العمل

q

الن�شاط الأويل

منوذج لال�ستئنا�س

افتتاح

�إعالن عن انطالق الأ�شغال

تعارف وخلق
جو مالئم

ن�شاط :
· لك�سر اجلليد (�إذا كان امل�شاركون وامل�شاركات ال يعرفون بع�ضهم بع�ضا،
ومل ي�سبق ان ا�شتغلوا معا)،
· للتحفيز ،يف كل احلاالت.

ت�سجيل الإنتظارات من
الور�شة (تكتب وتعلق
للعودة �إليها يف النهاية)

مو�ضوع الور�شة يكون معروفا من قبل امل�شاركات وامل�شاركني ،لكن اال�ستماع
للإنتظارات مهم ،لأنه يجعلهم من البداية طرفا فعاال ،كما ي�ساعد على نوع من
التكييف ،كلما �أمكن ذلك...

ميكن من التعاقد مع امل�شاركات وامل�شاركني ب�صدد الور�شة ككل  ،ومبا �أن ذلك
تقدمي الأهداف واملنهجية ي�أتي بعد التعبري عن الإنتظارات ،ف�إن التقدمي ( املعد �سلفا) يجيب نوعا ما عن تلك
والربنامج والغالف الزمني الإنتظارات ،من حيث ما �سيتم اال�ستجابة له ،وما �ستتم حماولة اال�ستجابة له ،وما
قد يندرج يف �إطار ور�شات �أخرى.
يتم جماعة ،بالإجابة على �س�ؤال  :كيف ن�ساهم نحن امل�شاركون وامل�شاركات يف
حتديد م�شرتك لقواعد
الرفع �إىل �أق�صى درجة من م�ستوى اال�ستفادة امل�شرتكة من الور�شة .يتعني �أن
العمل (تعلق لال�سرت�شاد بها
تكون القواعد من�سجمة مع القيم االن�سانية �سواء تعلق الأمر بال�سلوكات الفردية
وميكن �أن ت�ضاف لها قواعد
�أو بالعالقات �أو بتدبري و�ضعيات �إ�شكالية...
ا�ستجدت �أثناء ال�سري)..
الت�سا�ؤل حول اجلزاءات يف حالة االخالل بالقواعد...
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املحور الأول :
تنمية الذات من �أجل القيادة
الإح�سا�س بالكرامة ،وتقدير الذات (بدون مغاالة وال تبخي�س) عن�صر �أ�سا�سي :
 لكي ي�سعى كل منا للتمتع الكامل بحقوق االن�سان واملواطنة؛ -لكي يعرتف كل منا بنف�س احلقوق كاملة للآخر.

مترين متهيدي :
التمثالت حول مفهوم القيادة
الأهداف
�إثارة التفكري ب�صدد متثالت امل�شاركات
وامل�شاركني حول مفهوم القيادة
q

املنهجية

املدة الزمنية
ح�سب املدة
الإجمالية
للتدريب

الدعامات

زوبعة فكرية اخلربات ال�شخ�صية

تو�ضيح للمي�سر/ة :
طبيعة الن�شاط :
االنطالق من متثالت امل�شاركني وامل�شاركات :
 يجعل امل�شاركني/ات فاعلني ن�شيطني؛ يوظف اخلربة ال�شخ�صية للم�شاركني/ات ؛ -ي�ساعد على حتديد نقطة االنطالق.

q

توجيهات عامة :

 يطلب من كل واحد/ة �أن يقدم كلمة �أو عبارة ق�صرية ،ب�شكل�سريع وتلقائي ،تعرب عن معنى القيادة بالن�سبة �إليه ؛
 ت�سجل تباعا كل الإجابات ،ويتم االمتناع عن �إ�صدار �أحكامب�صددها بحيث ال يرف�ض �أو ينتقد �أي جواب؛
 يتم �إيقاف الع�صف الذهني حني تنفذ االفكار �أو ينتهي الوقتاملخ�ص�ص للتمرين؛
 ت�ستجمع كل امل�ساهمات بطريقة وا�ضحة ت�ساعد على ا�ستغاللهاالحقا (مثال القر�ص).

?

?

القيادة

?

يعلق املنتوج يف مكان يتيح الر�ؤية للجميع ،ويحتفظ به كما هو �إىل نهاية ور�شات املحور االول.
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من هو /هي القائد(ة) وملاذا ؟
التمرين الأول :
�إقبال طفل �ضد العبودية
الأهداف

املنهجية

الدعامات

املدة الزمنية

ت�أكيد الذات -البدء بتعريف القيادة
التعرف على �صفات ومهارات القيادة

درا�سة حالة
املفارقات القيمية

ن�ص

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

�إقبال طفل باك�ستاين ،عمره �أثناء االحداث � 13سنة� .سي�شهد ب�سرعة
طفولته وقد رمي بها يف زنزانة ،عندما �سيتحول �إىل عبد يف �أحد معامل
الن�سيج من �أجل ت�سديد ديون والده.
وهو جمرب على حرفة الن�سج ،كان على �إقبال العمل يف ظروف مرعبة.
�أ�صبحت �أيامه منظمة وفق �إيقاع �ضجيج وحرارة وغبار املخابئ التي
يغلق فيها على العبيد الذين مل يتجاوزوا بع�ض ال�سنني من عمرهم.
بعد تغيري �صاحب امل�صنع �سيتعرف �إقبال على فاطمة ومارية و�سلمان،
�أطفال مثله �أتوا �إىل املعمل لت�سديد ديون �أهلهم بوا�سطة العمل� ،إال
�أن �إقبال مل يكن من �أولئك الذين ينحنون ويقبلون الذل فبعد �أول
www.susan kuklin.com /disc.html
مترد عندما قام بتحطيم �سجادة �أثناء ن�سجها �سيتم عزله يف قبو عبارة
عن زنزانة� ،إال �أنه �سيتمكن من الهروب بعزمية �أكرب من �أجل البحث عن م�ساعدة خارجية.
هكذا �سيتعرف �إقبال على �إي�شان خان رئي�س رابطة مناه�ضة ت�شغيل الأطفال الذي �سي�ساعده على
ا�سرتجاع حياة عائلية وعادية� .إال �أن �إقبال ال يريد �أن يتوقف عند هذا احلد فعط�شه للحرية وللحياة
�سيدفعه رفقة �إي�شان �إىل حتدي قوي لعدد من معامل الزرابي .
�إن هذا الطفل ذي الثالثة ع�شر �سنة �سيتجر�أ على �أ�سياده و�سيتحدى النظام  ،حتدي �ست�صل �أ�صدا�ؤه كل
العامل ...لكن ال�شركات املتعددة اجلن�سية التي حت�صل على الأرباح عن طريق عرق جبني الأطفال ال
رحمة يف قلوبها .و�إذا كان �إقبال قد حظي بالإعجاب بف�ضل �شجاعته وخماطرته ،ف�إن الآخرين يع�ضون
على �أ�سنانهم ملجرد التفكري يف �ضرورة التخلي عن يد عاملة على درجة كبرية من ال�سهولة.
Source: Francesco D’adamo http://gouli.over-blog.net/article-10008946.html
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ملحوظة :

�ساهمت ق�ضية �إقبال يف حت�سي�س املجتمع الدويل بعمل االطفال ويف انطالق حملة عاملية ملقاطعة
الب�ضائع املنتجة من قبل �أطفال التي �أدت �إىل �إبرام اتفاق بني املكتب الدويل للعمل ( )BITوم�صدرو
ال�سجاد� ،سنة  ،1998ل�سحب  8000من الأطفال الن�ساجني يف البيوت.
تعاريف م�ساعدة  :ال�صفات حتيل على مميزات �شخ�صية – املهارات ترتبط مبعرفة فعل �شيء معني.

�أ�سئلة حول احلالة :
بعد قراءة مت�أنية للن�ص يتم الإجابة على الأ�سئلة التالية:
 ما هي الو�ضعية التي كان فيها �إقبال ؟ ما الذي حفزه على رد الفعل ؟ ما هي ال�صفات التي تعتقدون �أنها توفرت يف �إقبال للقيام برد فعل؟ ما هي الظروف التي �ساعدت �إقبال على امل�ضي يف م�شروعه؟ -من هو /هم القائد  /القادة يف الن�ص ؟ ملاذا ؟

www.droitsenfant.com/travail_amplaeur.htm

www.maroc-hebdo.press.ma/site-maroc-hebdo/
archives/archives854/html_854/quelsdroiys.html

�أ�سئلة على هام�ش حالة �إقبال :
 هل يتعر�ض بع�ض االطفال  ،من اجلن�سني ،يف بلدك ملا تعر�ض له �إقبال ؟ هل الحظت تغيريا يف هذا الو�ضع ؟ �إن كان جوابك بالإيجاب : عرف/ي بالتطور الذي حدث، عرف/ي ببع�ض اجلهات التي �ساهمت يف ذلك ،وبالظروف امل�ساعدة.مناق�شة :

هل من ال�سهل الق�ضاء على عمل الأطفال (تقنية املفارقات القيمية) ؟
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التمرين الثاين
جنود علي… «امر�أة» العام رغم �أنف التقاليد
الأهداف

املنهجية

الدعامات

املدة الزمنية

تعريف القيادة
التعرف على �صفات ومهارات القيادة

درا�سة حالة
حلقة نقا�ش

ن�ص

ح�سب املدة االجمالية
للتدريب

حققت طفلة مينية رف�ضت القبول بزواج ق�سري من رجل يكربها ثالث مرات
تقريباً �شهرة دولية وح�صلت على جائزة «امر�أة العام» �إىل جانب ت�سع ن�ساء.
واختريت جنود علي التي تبلغ من العمر الآن ع�شرة �أعوام بعد �أن جعلتها
ق�صة متردها على الزواج الق�سري �شخ�صية دولية �شهرية و�أبرزت ق�صتها يف
كثري من املجالت و�شبكات التلفزيون.
ومثلها مثل كثريات يف اليمن ويف دول �أخرى �أجربت جنود على ترك مدر�ستها
يف العا�صمة �صنعاء من ال�سنة الثانية االبتدائية وزوجها والدها الفقري لرجل
يف الثالثينات من عمره كان ي�ضربها ويعتدي عليها جن�سياً.
لكن جنود بد ًال من القبول بالتقاليد ،ذهبت �إىل املحكمة وح�صلت على م�ساعدة حمامية مدافعة عن
حقوق الإن�سان وجنحت يف طلب الطالق يف �أبريل .2008
وجاء يف بيان �صادر مبنا�سبة ح�صولها على اجلائزة التي �سلمت يف حفل يف نيويورك� ،أنه «مب�ساعدة املحامية
�شذى نا�صر املدافعة عن حقوق الإن�سان ...وقفت العرو�س الطفلة جنود علي يف املحكمة �ضد زوجها
وح�صلت على طالق تاريخي .و�أ�ضاف البيان «�شذى نا�صر وجنود علي ملتزمتان ب�إنقاذ البنات ال�صغار من
الزواج املبكر».

www.alwaqt.com/art.
php?aid=138067

مرجع � :صحيفة البحرينية امل�ستقلة «الوقت» ،عدد  ،996ال�صادرة بتاريخ  12نونرب 2008

ملحوظة :

بف�ضل املبادرة ال�شجاعة لنجود ،وما �أثاره ذلك من حترك عاملي على ال�صعيد الدويل ،مت رفع ال�سن
القانوين للزواج يف اليمن �إىل � 17سنة يف عام � 2009سواء بالن�سبة للإناث �أو الذكور .كما ين�ص هذا
القانون على �ضرورة موافقة العرو�س ،مهما كان �سنها� .أما بالن�سبة للإ�ستثناءات ،في�شري القانون �إىل
�ضرورة �أن يتم التوقيع على عقد الزواج من قبل قا�ض للنظر يف قانونيته.
40

�أ�سئلة حول حالة جنود:
بعد قراءة مت�أنية للن�ص يتم الإجابة على الأ�سئلة التالية:
 ما هي الو�ضعية التي كانت فيها جنود ؟ ما هي الظروف االجتماعية والثقافية التي جعلت جنود يف تلك الو�ضعية ؟ �ضع/ي نف�سك مكان جنود ،هل كان من ال�سهل �أن تقوم مبا قامت به ؟ برر/ي جوابك ما هي ال�صفات واملهارات التي تعتقد/ي �أنها توفرت يف جنود حلظة قيامها برد الفعل ؟ ما هي العوامل امل�ساعدة يف ذلك ؟ من هي القائدة يف الن�ص ؟ ملاذا ؟ كيف ا�ستطاعت ق�ضية جنود اخلروج �إىل الف�ضاء العام؟ ما هي �إيجابيات ذلك؟�أ�سئلة على هام�ش حالة جنود :
 هل تتعر�ض بع�ض الفتيات يف بلدك �أي�ضا ملا تعر�ضت له جنود ؟ هل الحظت تغيريا يف هذا الو�ضع ؟ �إن كان جوابك بالإيجاب : عرف بالتطور الذي حدث؟ ما هي احلجج والرباهني التي �ساهمت يف �إحداث ذلك التطور؟مترين �إ�ضايف حول زواج القا�صرات :
يطلب من امل�شاركني وامل�شاركات حتليل ال�صورة وربطها بزواج القا�صرات
1
2
3
41

التمرين الثالث :
ال�شجرة
الأهداف

املنهجية

الدعامات

تقنية الع�صف �شريط فيديو
تعريف القيادة
https://www.youtube.com
الذهني
/watch?v=GPeeZ6viNgY
التعرف على �صفات ومهارات القيادة حلقة نقا�ش
توجيهات مل�شاهدة ال�رشيط

املدة الزمنية
ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

يدوم ال�شريط التايل حوايل دقيقتني.
يتم م�شاهدة ال�شريط يف ظروف جيدة (الإ�ضاءة ،الهدوء ،ال�صوت )... ،يطلب من امل�شاركني/ات ما يلي
	الحظ/ي بتمعن الأ�شخا�ص  :ال�سن ،اجلن�س ،الهيئة ،املالمح ... ،و�سجل/ي ماالحظته/يه
	الحظ/ي الطفل ال�صغري و�سجل/ي كيف يت�صرف منذ بدء ال�شريط �إىل نهايته	الحظ /ي بدقة الأحداث وحاول/ي التعرف على ق�صة ال�شريط�أ�سئلة
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 .1م�شاهدة �شريط الفيديو وفق التوجيهات ال�سالفة،

 .2الإجابة على الأ�سئلة التالية :
 ما هي الو�ضعية التي يتناولها ال�شريط ؟ كيف مت التعامل مع هذه الو�ضعية من طرف خمتلف احلا�ضرين واحلا�ضرات (الأطفال،الكبار ،الإناث ،الذكور ،العاملني/ات ،التالميذ/ات ،رجال ال�سلطة)...؟
 هل ت�شكل الو�ضعية املطروحة م�شكال �شخ�صيا للطفل ؟ ما الذي دفعه ملحاولة �إزالة ال�شجرة؟ وهل �أثرت عليه الظروف املحيطة به؟ هل ا�ستطاع �أن يغري الأمور لوحده؟ هل ميكن �أن ن�صف الطفل بالقائد؟ هل ترتبط القيادة بال�سن /اجلن�س...؟ ما هي الدرو�س التي ميكن �أن ن�ستخل�صها من ال�شريط؟بطاقة للمي�رس/ة حول ال�رشيط

يتناول �شريط الفيديو الق�صري الذي يحمل عنوان “ال�شجرة” ق�صة م�شكلة �شجرة �سقطت يف و�سط
الطريق العمومي معرت�ضة طريق م�ستعملي ال�سيارات والدرجات الذين مل يجدوا بدا �إال االنتظار �أو
تغيري وجهاتهم.
وبينما الكل ينتظر ،ي�أخذ طفل �صغري املبادرة ويتجه �صوب ال�شجرة الكبرية حماوال �إزاحتها عن
الطريق ،فتنتبه �إليه �أنظار بع�ض الأطفال الآخرين الذين �أ�سرعوا مل�ساعدته بالرغم من تهاطل الأمطار
و�ضخامة حجم ال�شجرة.
ي�سرتعي هذا امل�شهد العديد من الأ�شخا�ص الآخرين رجاال ون�ساء من خمتلف الفئات العمرية
ليلتحقوا بالأطفال ويحاولوا رفع ال�شجرة ،التي ا�ستطاعوا بف�ضل تظافر جمهوداتهم جميعا النجاح يف
هذه العملية ،لت�ستعيد و�سائل النقل حركيتها.
يحيل ال�شريط على مفاهيم عدة من �أبرزها املواطنة مبا تختزله من قيم واجتاهات �سلوكات التربط ب�سن
معني  .ويرتبط بذلك مفاهيم فرعية مثل امل�شاركة ،التعاون ...مع ما يقت�ضيه ذلك من اجتاهات نحو
الذات والآخرين واملحيط ( الوعي ،الثقة بالنف�س ،املبادرة ،احل�س النقدي.)...
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التمرين الرابع :
القيادة ،ملاذا ؟
 - 1الن�ص :

«�أين تبد�أ حقوق الإن�سان ؟
�إنها تبد�أ يف الأماكن ال�صغرية ،قريبا من البيت ،يف �أماكن تبلغ من
ال�صغر والقرب حدا ال ميكن معه ر�ؤيتها على �أي خريطة من خرائط
العامل .ومع ذلك ف�إنها العامل اخلا�ص بالفرد ،فهي احلي الذي
يعي�ش فيه ،واملدر�سة �أو الكلية التي يدر�س بها ،وامل�صنع �أو املزرعة
�أو املكتب الذي يعمل فيه .هذه هي الأماكن التي ي�سعى فيها كل
رجل وامر�أة و�شاب وطفل �إىل حتقيق امل�ساواة يف العدالة وتكاف�ؤ
الفر�ص وامل�ساواة يف الكرامة بال متييز .وما مل يكن لهذه احلقوق
معنى يف هذه الأماكن فلن يكون لها معنى يف �أي مكان �آخر.
وبدون �إجراءات يتخذها املواطنون املهتمون لرفع لوائها بالقرب من
بيوتهم ف�سنظل نبحث دون جدوى عن التقدم يف العامل الأو�سع».
امل�صدر:الأمم املتحدة ،مبادئ تدري�س حقوق الإن�سان ،جنيف 2003

�إيلينور روزفلت( )Eleanor Rooseveltالتي تر�أ�ست
جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة يف �أوىل
�سنواتها.

 - 2عمل املجموعات :
يف جمموعات �صغرية يقوم امل�شاركون/ات بـ :
 حتليل الن�ص؛ تعريف حقوق الإن�سان؛ ربط بخال�صات التمارين ال�سابقة املرتبطة بالأهداف. - 3عر�ض �أعمال املجموعات :
 تقدمي؛ مناق�شة؛ خال�صات.ملحوظة :ميكن الإ�ستعانة ب�شريط حول تاريخ حقوق الإن�سان يف املوقع التايل
www.youtube.com/watch?v=42AmIO9knUQ#t=559
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التمرين اخلام�س :
كيف �أكون قائد/ة يف حياتي اخلا�صة؟
الأهداف
التعرف على �أهمية الوعي بالقدرات
الذاتية بارتباط مع القيادة

املنهجية/التقنية

الدعامات

اال�شتغال على الذات
عمل جمموعات

التجارب
ال�شخ�صية

املدة الزمنية
ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

يقوم كل م�شارك وم�شاركة خارج �أوقات الور�شة بتمرين يحكي فيه عن نف�سه /نف�سها �أو عن �شخ�ص من
حميطه املبا�شر (على �أن تكون الأمثلة لرجال ون�ساء).
 - 1تقر�أ م�ساهمة كل م�شارك/ة ويراعى يف ذلك و�ضوح التعبري والإ�صغاء الن�شيط�( .أنظر التمرين
اخلا�ص بالإ�صغاء الن�شيط �ص.)57
 - 2يتم ملء اجلدول التايل ( مل�صق كبري) انطالقا من م�ساهمات جميع امل�شاركني وامل�شاركات
طبيعة امل�شكل /التحدي �صفات القائد (ة) مهارات القائد(ة)

ظروف معيقة

ظروف م�ساعدة

خال�صة/حو�صلة
 - 1تتم املقارنة بني نف�س املعطيات وتلك امل�ستخل�صة من حالتي �إقبال و�/أو جنود ،وحالة الطفل
املواطن؛
 - 2ي�شتغل امل�شاركون/ات يف جمموعات �صغرية وتقدم كل جمموعة تعريفا �أوليا للقيادة؛
 - 3تنظم حلقة نقا�ش حول املو�ضوع التايل :
 هل هناك ما مييز جتارب الن�ساء عن جتارب الرجال من خالل النماذج التي مت عر�ضها؟ ملاذا ؟ هل هناك ما مييز جتارب ال�صغار وال�شباب والكبار يف جمال القيادة؟ ملاذا يف نظرك؟45

التمرين ال�ساد�س :
عودة ملفهوم القيادة
تعريف القيادة
الأهداف

املنهجية/التقنية

التمكن من ربط قيم القيادة بالقيم
التي متار�س القيادة من �أجلها

عمل فردي
عمل جمموعات

الدعامات
التمرين الأويل:
كل الأن�شطة
ال�سابقة

املدة الزمنية
ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

ماذا ت�ستنتج من التمارين الأربعة بخ�صو�ص القيادة ؟
 - 1على م�ستوى تعريفك الأويل للقيادة ،بكلماتك اخلا�صة :
القيادة هي

القيادة لي�ست

 - 2على م�ستوى التحديات التي متت مواجهتها
طبيعة امل�شكل /التحدي �صفات القائد(ة) مهارات القائد(ة) ظروف معيقة ظروف م�ساعدة ما مت القيام به

 - 3على م�ستوى الأهداف التي �سعى �إليها :
 الفاعالت والفاعلون الأ�سا�سيون/ات يف احلاالت املدرو�سة ( �إقبال ،جنود ،الطفل املواطن)... الفاعالت والفاعلون ( �أنتم �أو غريكم ) الذين ت�صدروا الأحداث يف حميطكم ال�شخ�صي.46

الفاعلون/ات
�إقبال
جنود
الطفل املواطن
�أنا
�أنت

الأهداف

مناق�شة :
ناق�ش/ي تعريفك للقيادة مع جمموعتك ،وقم/ي مبا ي�أتي :
 تركيب التعاريف على �شكل ح�صيلة تتوافق عليها املجموعة ، �إبراز ر�أي� /أو �آراء خا�صة� ،إن تعذر الو�صول �إىل توافق بخ�صو�ص نقطة معينة ، -مقارنة عنا�صر التعريف مع نتاج التمرين الأويل.

القيادة

تعمل املجموعة ،ومب�ساهمة كل واحد/ة من �أع�ضائها على تعديل للتمرين الأويل ح�سب العنا�صر املتوافق
عليها بعد املناق�شة والربهنة.
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ا�ستخراج خال�صات �شخ�صية ( :يحتفظ باجلدول ويتم مل�ؤه تدريجيا)
نهاية املرحلة 1

خال�صات

نهاية املرحلة 2

بارتباط مع الذات والآخرين
بارتباط مع احلياة اال�سرية
بارتباط مع احلياة الدرا�سية  /املهنية
بارتباط مع احلياة االجتماعية

تفكري يف امل�شروع ال�شخ�صي :
بد�أ بالتفكري يف م�شروع �شخ�صي قابل لالجناز يف الو�سط القريب
( �إجناز جماعي مل�شروع خطاطة – ت�صميم )
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نهاية التدريب

بطاقة للمي�سر/ة
بطاقة تقنية للم�رشوع

الر�ؤية
الهدف العام من امل�شروع
الأهداف الإجرائية من امل�شروع
اجلهات املعنية بامل�شروع :من هي؟ ما هي �أهمية كل منها؟ ما ت�أثريها بالن�سبة للم�شروع؟ ما دورها؟
وماهي املخاطر التي ميكن �أن ت�شكلها ؟
الأهداف
والإجراءات

امل�ؤ�شرات :الوقت ،املكان ،و�سائل التحقق تدبري املخاطر
العدد ،الكلفة... ،

الهدف العام امل�شروع النتيجة النهائية التي م�ؤ�شرات ملعرفة النتيجة/
ينبغي الو�صول �إليها املنتوج
الأهداف على
املدىاملتو�سط
امل�شروع Objectifs
intermédiaires

الأهداف الإجرائية
للم�شروع
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بطاقة للمي�سر/ة
بخ�صو�ص املحور الأول
تقدير الذات �أ�سا�سي للقيادة التي ت�ساهم بدورها يف تقويته .ميكن تعريفه مبجموع الأحا�سي�س الإيجابية
جتاه ذواتنا ،بدون مغاالة (مما ي�ؤدي للغرور) وال تق�صري (مما ي�ضعف ثقتنا ب�أنف�سنا) .وهي بهذا املعنى
كفاية مهيكلة لل�شخ�صية ،تتطور با�ستمرار م�شجعة على التفتح واال�ستقاللية وتكوين اجتاهات �إيجابية
جتاه الآخرين وجتاه املحيط.
يف �سياق التدريب على القيادة ،يتعني على املدرب/ة �أن يهتم ب�شكل وا�ضح و�ضمني بالعوامل
املذكورة ،بحيث يح�س ال�شاب/ة :
	�أن له ،مثل غريه قيمة �إن�سانية رفيعة؛ �أنه جدير باالحرتام؛	�أنه يتوفر على قدرات هائلة ،تتطور كلما مت توظيفها �أكرث؛	�أن له ،مثل كل الب�شر� ،صفات �أيجابية كثرية ،وحدود �أي�ضا؛	�أن الوعي بهذه القدرات ال يعني ،بالن�سبة لأي �أحد على الإطالق ب�أنه يعرف كل �شيء؛	�أنه ميكن �أن يخطئ ،دون �أن مي�س ذلك بكرامته ،و�أن الكثري من التعلمات تقوم علىاالخطاء؛
	�أنه قادر على ربط عالقات بناءة مع الآخرين؛�	-أنه قادر ،من موقعه �أن يكون قائدا �أي فاعال من �أجل ق�ضايا عادلة.
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املحور الثاين :
التوا�صل مع الآخرين من �أجل القيادة
الب�شرية بطبعها تعددية ،يختلف النا�س ح�سب اجلن�س وال�سن واللون والعرق والأ�صل االجتماعي
واملعتقد ،...لكن االن�سان فيهم واحد.
القبول بالتعددية وباالختالف بيني وبني الآخر يتعني �أن يكون يف االجتاهني ،وهو ج�سر نحو التوا�صل
وتدبري اخلالف �سلميا والعمل معا من �أجل مبادئ حقوق االن�سان والدميقراطية.

التمرين الأول :
كيف نرى االخر ؟
الأهداف

املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

التمكن من الوعي بتمثالتنا و�سلوكاتنا
ال�شخ�صية

م�ساءلة الذات

جدول يتم
تعبئته

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

 - 1يعبئ كل م�شارك/ة اجلدول التايل بجميع الأن�شطة التي يقوم بها يف يوم معني ( متثيلي)
ال�ساعة

االن�شطة

 - 2تعبئ الفتيات جدوال �آخر مبا يعتربن �أنه من الطبيعي �أن يقوم به الأوالد ؛
 - 3يعبئ الأوالد جدوال مماثال مبا يعتربون �أنه من الطبيعي �أن تقوم به الفتيات؛
 - 4تعر�ض النتائج وينظر اليها من زاوية النوع االجتماعي  :العالقات بني الن�ساء والرجال؛
 - 5ت�ستخرج وتناق�ش اخلال�صات.
ميكن �إعادة �صياغة التمرين على �شكل لعب �أدوار �أو بالإجابة عن :
 الأوالد  :لو كنت �شابة ،لأردت �أن ... الفتيات  :لو كنت �شابا ،لأردت �أن ...53

التمرين الثاين :
الوعي بالآخر:الأحكام امل�سبقة
الأهداف
�إبراز الوعي بالأحكام امل�سبقة وب�أثرها
احرتام االخر

املنهجية/التقنية

الدعامات

حماكاة

ر�سوم
عبارات وجهد

املدة الزمنية
ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

 - 1مالحظة الر�سمني (ا�ستنتاج فردي وجماعي):
 -ماذا ترى بال�ضبط؟

 - 2قراءة الت�أكيدات التالية :
املطلوب  :اجلواب بنعم �أو ال مع تعليل اجلواب
ت�أكــــيدات
 - 1ال�شباب مت�سرعون يف مواقفهم
 - 2الن�ساء ،دون الرجال ،ميكن �أن يحملن ويلدن
 - 3ي�صعب على املر�أة تدبري جمموعة من الرجال حتت �إمرتها
 - 4يتفوق الذكور �أكرث من الإناث يف العلوم والريا�ضيات
 - 5متيل الن�ساء �أكرث �إىل التعبري عن امل�شاعر الرقيقة
54

نعـــم

ال

تعليل اجلواب

 - 3مناق�شة عامة :
 ما هو م�صدر الأحكام امل�سبقة ؟ ما هي الأ�سباب التي ت�ؤدي �إليها ؟ وما الذي يجعلها ترت�سخيف الأذهان ؟
 -ما هي �آثار الأحكام امل�سبقة على العالقات بني النا�س ؟ وكيف ميكن مواجهتها ؟
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بطاقة للمي�سر/ة
ت�شكل الأحكام امل�سبقة وال�صور النمطية �إحدى �أهم العراقيل �أمام قبول الآخر ،واحرتامه لذاته.
منيز عادة بني احلكم امل�سبق وال�صورة النمطية باعتبار الأول عبارة عن ر�أي �أو حكم ،والثاين قناعة تر�سخت
ثقافيا واجتماعيا .وغالبا ما ي�شكل التمييز ،ك�سلوك ،امتدادا لهذين االجتاهني.
احلكم امل�سبق

ال�صورة النمطية

التمييز

�صور جاهزة ،م�شوهة للحقيقة �أو خاطئة
تتمثل يف اطالق تعميمات �سلبية يف
الغالب على جمموعة تتقا�سم �صفات
م�شرتكة (بحكم اجلن�س مثال :البنات
�ضعيفات والأوالد مغامرون) .يتجه النا�س
لت�صديقها عندما تتكرر ،فيبد�ؤون يف �إ�صدار
�أحكام م�سبقة.
ر�أي ،حكم (مبني عموما �سلوك  -امتداد للأحكام امل�سبقة
قناعة تر�سخت ثقافيا
والنماذج النمطية
على �صورة منطية)
تعميم �سلبي عموما وغري مربر
تعني �إ�صدار حكم على
�شخ�ص قبل معرفته� ،أي
بدون تفكري وال ت�أكد.
وغالبا ما تكون الأحكام
امل�سبقة مبنية على �صور
منطية.

ي�شكل التمييز ،ك�سلوك ،امتداداً
لهذين االجتاهني  -ميار�س التمييز
عندما تتم معاملة �شخ�ص � /أ�شخا�ص
ب�شكل غري عادل .غالبا ما ينتج
التمييز عن �أحكام م�سبقة (ب�سبب
اللون �أو اجلن�س �أو املعتقد)..

الأحكام امل�سبقة
�إعتقاد ينطلق عموما
من القوالب النمطية

ال�صور النمطية

تعميم �سلبي
عموما وغري مربر

تقوم الأحكام امل�سبقة على اعتقاد بوجود عالقة تراتبية بني الرجل واملر�أة من حيث الو�ضع (،)statut
مما ي�ؤدي �إىل ممار�سة التمييز والعنف �ضد الن�ساء.
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التمرين الثالث
كيف ن�صغي ب�شكل ن�شيط؟
الأهداف

املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

التدريب على الإ�صغاء الن�شيط ك�شرط
�أ�سا�سي للتوا�صل

لعب �أدوار

التجارب
ال�شخ�صية

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

 - 1مترين  :م�شاركان/تان بالتطوع :
يخاطب الأول الثاين مب�ضمون له عالقة (مثال) بر�أيه يف ال�شباب
والعمل اجلمعوي (ميكن اختيار �أي مو�ضوع �آخر)؛
يعرب الثاين بطريقة تظهر �أنه ي�صغي باهتمام؛
باقي املجموعة تالحظ مدى احرتام قواعد الإ�صغاء الن�شيط (ميكن
الإ�ستعانة ب�شبكة للمالحظة)؛
ينظم نقا�ش اعتمادا على مدى احرتام قواعد اال�صغاء الن�شيط.
 - 2يعاد التمرين باحرتام تلك القواعد.
 - 3ينظم نقا�ش للوقوف عند �أهمية اال�صغاء الن�شيط يف التوا�صل مع االخرين.
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بطاقة للمي�سر/ة
�شبكة الإ�صغاء الن�شيط
قواعد �أ�سا�سية
� .1أنتبه للمتحدث/ة

� .2أهتم مبا يقول /تقول
� .3أفكر فيما يقول /تقول

� .4أ�ستعيد ما يقول/تقول
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تو�ضيح
يعني :
 �أدير ج�سمي نحو املتحدث/ة؛ �أنظر �إليه� /إليها؛ �أحر�ص على الهدوء.يعني :
 �أجعل الآخر يح�س ب�أنني مهتم بقوله؛ �أ�ستعمل عبارات تدل على االنتباه مثل � :صحيح ؟ هكذا ؟ ...يعني � :أ�ستوعب ما يقول املتحدث/ة وما يح�س به ،و�أ�شعره ب�إدراكي
ملعنى كالمه ،ك�أن :
 �أقول مثال ب�أ�سلوبي اخلا�ص ما يقوله املتكلم «�إذن �أنت ترى �أنامل�شكل لي�س يف عالقة ال�شباب بال�سيا�سة بل عالقتهم بالفاعلني
ال�سيا�سيني؟»؛
 �أعرب عما يح�س به املتكلم « تبدو معجبا باملفكر الفالين.»...القاعدة الرابعة هي خال�صة طبيعية ملا �سبق :
 ميكنني �أن �أ�ستعيد ما قيل،� -أفعل ذلك ب�أ�سلوبي  ...لكن بدون حتريف.

التمرين الرابع :
االعرتاف بالآخر
الأهداف
التعرف على �أهمية االعرتاف بالآخر
املختلف عني Altérité

املنهجية/التقنية

الدعامات

حلقة نقا�ش

حالة

�شهادة

الراهب Martin Niemoller

معتقل يف �أملانيا النازية

()1938-1945

املدة الزمنية
ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

17

« لقد �أتوا [النازيون] �أوال من �أجل اليهود،
فلم �أقل �شيئا للدفاع عنهم،
لأنني مل �أكن يهوديا...
ثم �أتوا من �أجل ال�شيوعيني،
فلم �أقل �شيئا للدفاع عنهم،
لأنني مل �أكن �شيوعيا...
ثم �أتوا من �أجل النقابيني،
فلم �أقل �شيئا للدفاع عنهم،
لأنني مل �أكن نقابيا...
ثم �أتوا من �أجلي،
فلم يكن هناك �أحد،
للدفاع عني» ...

الرهيب األلماني «»Martin Niemöller

عمل جمموعات

 - 1قراءة الن�ص
� - 2ضع/ي نف�سك مكان الراهب ،ما هو �إح�سا�سك ؟
 - 3مناق�شة وا�ستخراج الإر�سالية الأ�سا�سية وربطها بالإ�شكاليات الراهنة.
-17

Betty A. Reardon; La Tolerance porte ouverte sur la paix; Ed Unesco; 1997
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التمرين اخلام�س :
كيف نتوا�صل عرب االختالف ؟
الأهداف
التمكن من التوا�صل -الربهنة – التفاو�ض
للو�صول �إىل اتفاق – تدبري اخلالف
 - 1ال�سيناريو

املنهجية/التقنية
لعب �أدوار

الدعامات

املدة الزمنية

احلوارات التي ح�سب املدة
االجمالية
مت �إبداعها
للتدريب

اقرتاح �سيناريو حول مو�ضوع الرتبية اجلن�سية يف �سياق يتميز بكون وزارة التعليم تعتزم مراجعة املناهج
الدرا�سية :
الأطراف (رجال ون�ساء) :
 ممثل جمعية �شبابية طرح بها املو�ضوع؛ فاعل م�ؤيد للرتبية اجلن�سية؛ فاعل معار�ض للرتبية اجلن�سية؛ اختيار مي�سر/ة للنقا�ش :طرح امل�شكل  ،طرح اال�سئلة...ملحوظة :ميكن اقرتاح موا�ضيع �أخرى كالتحر�ش اجلن�سي �أو الإجها�ض �أو امل�ساواة يف الإرث بني البنت
والولد ،واقرتاح �أدوار ل�شخ�صيات مت�ضاربة الر�أي وامل�صالح يف كل مو�ضوع ولعبها.
 - 2لعب �أدوار :

 توزيع الأدوار؛ -تقم�ص الأدوار (  5اىل  7دقائق)

 - 3م�شاهدة من طرف املجموعة

اعتمادا على �شبكة للمالحظة التي تعب�أها املجموعة/ات امل�شاهدة ،تناق�ش العنا�صر التالية:
 كيف مت التوا�صل ،هل ا�ستمع الطرفان �أو الأطراف لبع�ضهم البع�ض ؟ (�إ�صغاء ن�شيط) ما هي طريقة الربهنة لدى الطرفني ؟ هل توفق الطرفان يف الإقناع املتبادل (امل�ضمون وال�شكل)؟ هل وجد الطرفان جماال للتفاهم ؟ كيف تو�صال لذلك ؟ هل ذلك التفاهم قابل للتطبيق ؟ هل ميكن للتفاهم �أن يدوم ؟60

بطاقة للمي�سر/ة
حل اخلالف/النزاع بالطرق ال�سلمية
املرحلة

1

الوعي باملو�ضوع /امل�شكل :
ما هو ال�شيء الذي �أدخلني يف هذا النزاع ؟ مع من؟

املرحلة

2

الوعي بطبيعة وحجم امل�شكل :
هل نريد (�أنا والطرف الثاين) نف�س ال�شيء ؟ �أو نريد �أ�شياء خمتلفة يف نف�س الوقت؟
هل يتعلق الأمر مثال :
 باختالف يف الر�أي حول ق�ضية معينة؟ -بخالف حول اختيار نوع الريا�ضة التي �سنمار�سها يوم الأحد ؟

املرحلة

3

ت�صور الو�سائل املتوفرة حلل اخلالف :
 كم من الو�سائل املختلفة ميكنني ت�صورها �شخ�صيا (�أنا)؟ كم من الو�سائل ميكننا نحن االثنان ت�صورها (�أنا والآخر)؟ -كم من الو�سائل ميكن لأ�صدقائنا �أن ي�ساعدونا على ت�صورها (الآخر)؟

املرحلة

4

املرحلة

5

املرحلة

6

�أي هذه الو�سائل �أف�ضل من غريها ؟ :
 ماذا ميكن �أن يح�صل يف كل حالة �إذا ت�صرفنا بتلك الطريقة ؟ هل �س�أكون را�ضيا/را�ضية بتلك النتائج؟ هل �سيكون الطرف الثاين را�ضيا �أي�ضا؟�أي الو�سائل �أكرث حظا لإر�ضاء كالنا ؟
 ما هي الو�سيلة التي ميكن �أن نتفق عليها؟ هل با�ستطاعتنا احرتام االتفاق؟التطبيق :
 كيف ميكننا البدء بتطبيق تلك الو�سيلة ؟ كيف ن�ستطيع �أن ن�ضمن ب�أن الو�سيلة ذات مفعول ؟ هل �ست�صمد �أمام الزمن؟ (اال�ستمرارية ،الدميومة) ...61

املحور الثالث :
العمل امل�شرتك من �أجل ق�ضية
تفعيل مبادئ الدميقراطية وحقوق االن�سان ...م�سار معقد يتطلب امل�شاركة ب�أ�شكال ومن مواقع خمتلفة.
عندما تكون تلك امل�شاركة نابعة من ح�س املواطنة ،منظمة ( بغ�ض النظر �شكل التنظيم) رفقة �آخرين
ومعقلنة من حيث الت�صور والفعل ن�ستطيع �أن نحقق �أهدافا �أكرث مما نحقق فرادى...

التمرين الأول :
ال�شباب وامل�شاركة
الأهداف

املنهجية/التقنية

التمكن من ت�صحيح متثالت حول م�شاركة
ال�شباب التمكن من الربهنة

عمل
جمموعات

الدعامات

املدة الزمنية

جدول حول �آراء ح�سب املدة
بخ�صو�ص م�شاركة االجمالية
للتدريب
ال�شباب

�أراء ب�صدد ال�شباب
 - 1يف جمموعات :
مناق�شة وتعقيب

الر�أي
لأن الكبار �أكرث جتربة ،فهم �أدرى مبا هو �أف�ضل بالن�سبة لل�شباب
ال�شباب ك�ساىل
ال�شباب ال يبالون ب�أي �شيء وال يرغبون يف االنخراط
ال يتعني �إعطاء م�س�ؤوليات كثرية لل�شباب
ال�شابات �أقل اهتماما بال�سيا�سة من ال�شبان
امل�شاريع املعدة من طرف ال�شباب ،والتي ت�ستهدف ال�شباب تتطلب
جهودا كثرية وت�ؤدي �إىل �ضياع الوقت
�آخر

 - 2مناق�شة وكتابة تعقيب �أمام كل ر�أي على م�ستويني :
 متثل تعقيب �سائد يف جمتمعنا تعقيب امل�شاركني �أنف�سهم - 3تقدمي التعقيبات
 - 4جواب على �س�ؤال  :ما العمل ؟

بت�صرف

http://freechild.org/WYVH.htm
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بطاقة للمي�سر/ة
�أفكار خاطئة حول ال�شباب وامل�شاركة
لأن الرا�شدون تعودوا �أخذ قرارات ،مكان ال�شباب ،من الطبيعي �أن يكونوا متحفظني بخ�صو�ص اقت�سام
ال�سلطة ،مبا يف ذلك �سلطة القرار .تنتج هذه التحفظات عن �أفكارخاطئة منها :
تعقيب

�أفكار خاطئة

 - 1لأن الكبار �أكرث جتربة ،فهم �أدرى مبا لل�شباب خربة يف املجاالت التي تهمهم وتهم غريهم من
ال�شباب
هو �أف�ضل بالن�سبة لل�شباب
 - 2ال�شباب ك�ساىل

ال�شباب « غري الن�شيطني» غالبا ما ال يتم حتفيزهم مبا يكفي،
ومل تكن لهم �إمكانية امل�ساهمة ب�شكل دال يف �أي �شيء.

يواجه ال�شباب اكرث ف�أكرث �ضرورة تدبري ال�ضغوط التي
 - 3ال�شباب ال يبالون ب�أي �شيء وال تفر�ض عليهم من قبل الرا�شدين ،وهي �ضغوط غالبا ما
ترافقها توجيهات منا�سبة .ال�شباب الذين يبدون متجاهلني
يرغبون يف االنخراط
ملا يحيط بهم يعانون يف الواقع من غياب دعم كايف.
قد يبدو ذلك بالنظر للخ�صا�ص التاريخي الذي يتمثل يف
 - 4ال�شابات �أقل اهتماما بال�سيا�سة من �إبعاد الن�ساء عن تدبري ال�ش�أن العام ،مع �إعادة �إنتاج ذلك
من خالل التن�شئة والرتبية...لكن ال�شابات يربزن كل يوم
ال�شبان
من خالل حتركات عديدة انخراطا متزايدا.
 - 5ال يتعني �إعطاء م�س�ؤوليات كثرية عندما يتلقى ال�شباب دعما كافيا ومنا�سبا ،يعرب ال�شباب
عن قدرتهم على حتمل م�س�ؤوليات متعددة وقيادية.
لل�شباب
 - 6امل�شاريع التي ت�ستهدف ال�شباب من
امل�شاريع التي تنجز من قبل ال�شباب ومن �أجلهم تتطلب
طرف ال�شباب تتطلب جهودا كثرية
بالفعل جمهودا ووقتا لكنها غالبا ما تكون وجيهة وفعالة
و�ضياع للوقت
http://freechild.org/WYVH.htm
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Références : Washington Youth Voice Handbook

التمرين الثاين :
�سلم امل�شاركة
الأهداف

املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

التمكن من متثل امل�شاركة على امل�ستوى
ال�شخ�صي

عمل فردي

�سلم امل�شاركة

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

 - 1قراءة يف �سلم امل�شاركة (انظر اجلزء الأول من الدليل)
يو�ضح «�سلم امل�شاركة» طبيعة امل�شاركة التي يقرتح لها روجي هارت درجات ،وذلك
لقيا�س ما �إذا كان م�شروع بادر به الكبار ي�شكل فعال م�شروعا لل�شباب ومن �أجلهم.
 - 2موقعة كل م�شارك/ة نف�سه/ها يف ال�سلم بح�سب و�ضعيات خمتلفة:
 امل�شاركة يف القرارات بالبيت؛ امل�شاركة يف القرارات يف �إطار الدرا�سة �أو العمل؛ امل�شاركة يف القرارات يف �إطار اجلماعة ( جمعية ،حزب ،نادي)...؛ - 3عر�ض نتائج مع البحث عن عوامل التف�سري وت�صنيفها وحتديد �إطارات امل�شاركة
 - 4مناق�شة عامة وخال�صات.
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التمرين الثالث :
خطة عمل  :التكنولوجيا يف خدمة ق�ضية
الأهداف
 التعرف على مراحل بناء خطة عمل التعرف على �أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا درا�سة حالةعمل جمموعات
ك�أداة للتغيري
املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

ن�ص

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

« لنناق�ش اال�صالحات الد�ستورية »
�أن�ش�أ املهند�سان املغربيان ال�شابان طارق الن�شنا�ش ومهدي ال�سالوي الأندل�سي موقعا �إلكرتونيا بعنوان
«لنناق�ش تعديل الد�ستور» للنقا�ش حول التعديالت الد�ستورية زاره �أكرث من � 100ألف �شخ�ص
قدموا �آراءهم ب�ش�أن الف�صول التي يت�ضمنها القانون الأ�سمى للدولة املغربية وال�صياغات املقرتحة �أو
االخت�صا�صات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات ...وقد قدم املهند�سان للجنة اال�ست�شارية لتعديل الد�ستور يوم 23
�أبريل  2011ملفا ي�ضم الدرا�سة الإح�صائية والتحليلية حول التوجهات العامة مل�ستعملي املوقع .يف احلوار
التايل يقدم طارق الن�شنا�ش كيف ح�ضرته الفكرة ،و�أهدافها و�أهم التحديات التي متت مواجهتها:
18

الفكرة
قبيل م�سريات  20فرباير ،كان النقا�ش حمتدا على �صفحات الفاي�سبوك حول املطالبة بالإ�صالح باملغرب،
و كانت �آنذاك �أ�صوات تطالب بتعديل الد�ستور  .غري �أن فاي�سبوك مل يرق اىل �أر�ضية مثلى للنقا�ش اجلاد.
ففكرنا يف امل�ساهمة يف هذا الور�ش الإ�صالحي بخربتنا التقنية قمنا ب�إن�شاء موقع متخ�ص�ص للنقا�ش حول
التعديالت الد�ستورية.
الأهداف
منذ البداية حددنا الأهداف الآتية للموقع :
�أوال التعريف بالد�ستور ورفع م�ستوى وعي املواطن املغربي به ،ثانيا فتح نقا�ش حول كل ف�صول الد�ستور
واقرتاح التعديالت ،ثالثا تقدمي نتائج املوقع للجنة تعديل الد�ستور .لكننا نعترب �أن العمل مل يتنه بعد،
فالعربة بالنتائج ،وذلك بتحقيق د�ستور يرقى لتطلعات املغاربة.
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 18حدث ذلك باملغرب ،ومتت �صياغة الن�ص من قبل �سمرية بيكردن (اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب).

التحديات
�أهم التحديات التي واجهناها عند �إن�شاء املوقع تتعلق بتدبري الوقت و بتغطية التكاليف .فاملوقع جمهود
�شخ�صي مني ومن �صديقي مهدي ال�سالوي الأندل�سي ب�صفتنا مهند�سني �إعالميني ،وذلك بدون �أي
دعم من �أي جهة .وكنا نعمل حتت �ضغط الوقت لتطوير املوقع خ�صو�صا �أن العمل تطلب حيزا زمنيا
كبريا.
خال�صات
�إن الأفكار التي يتم و�ضعها باملوقع الإلكرتوين الذي �أعددناه تعرب عن �أراء م�ستعملي املوقع ولي�ست �آراءنا
ال�شخ�صية .غري �أنه ميكن ا�ستخال�ص بع�ض اخلال�صات الأ�سا�سية� ،أهمها �أن املوقع ينفي ادعاءات حول
عزوف ال�شباب عن ال�سيا�سة ،فع�شرات الآالف من ال�شباب ذكورا و�إناثا اطلعوا على الد�ستور املن�شور يف
املوقع وعربوا عن ر�أيهم وقدموا اقرتاحات تعديالت ب�ش�أنه...
ملحوظة

اعترب املوقع كنوع من «املمار�سات اجليدة» حيث مت تبني الفكرة يف العديد من البلدان العربية املقبلة
على التعديل الد�ستوري كم�صر وتون�س ،كما حظي املوقع باهتمام يف الو�سط الأكادميي من جامعات
دولية.
بعد هذه التجربة ،وا�صل املهند�سان عملهما من خالل �إن�شاء بوابة حتت عنوان «التكنولوجيا يف خدمة
التغيري» حتتوي عدة مواقع �إلكرتونية متخ�ص�صة يف عدة ق�ضايا جمتمعية وحقوقية (حماربة الر�شوة،
التح�سي�س بالق�ضايا املرتبطة بالعدالة) و�سيا�سية (مر�صد ملالحظة �سري االنتخابات)...
�أ�سئلة للنقا�ش :

· كيف ت�أ�س�س املوقع الإلكرتوين «لنناق�ش تعديل الد�ستور»؟
· ماهي خطة العمل التي اعتمدها ال�شابان لو�ضع ت�صورهما؟
· ماهي التحديات التي واجهتهما؟
· ما هي �أهمية توظيف اخلربات الفردية واجلماعية يف خدمة ق�ضية ؟
· ما هو الدور الذي لعبته مبادرتهما يف التعديل الد�ستوري باملغرب؟
· ما الذي مكنه املوقع الإلكرتوين لهما ولباقي مرتاديه ؟
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 - 1يف جمموعات (يتم ملء اجلدول التايل)
عنا�صر خطة عمل
امل�شكلة

الت�صور

الأهداف

الإ�سرتاتيجيات
والو�سائل امل�ستعملة

 - 2تعر�ض �أعمال املجموعات ويتم مناق�شة �أهمية كل عن�صر من عنا�صر خطة عمل
 - 3خال�صات
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النتائج

التمرين الرابع  :مترين تطبيقي
ا�ستعمال التكنولوجيا خلدمة ق�ضية
الأهداف
 التعرف على مراحل بناء خطة عمل التعرف على كيفية ا�ستخدامالتكنولوجيا ك�أداة للتغيري

املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

مترين تطبيقي

حوا�سيب
�أنرتنيت

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

 .1يتم تق�سيم امل�شاركات وامل�شاركون �إىل جمموعات عمل
 .2تتفق كل جمموعة عمل على ق�ضية� /أو توزع �أوراق حتمل كل منها ق�ضية معينة تبنى لها
خطة عمل
 .3ت�شتغل كل جمموعة عمل على مو�ضوع ق�ضيتها :
1

التخطيط للحملة الرتافعية للمجموعة

2

و�ضع ا�سرتاتيجية للبحث ،وحتديد وتبادل املعلومات املراد ن�شرها للعموم بخ�صو�ص الق�ضية

3

�إن�شاء �صفحة على الفي�سبوك �أو على تويرت لإطالق احلملة الرتافعية

4

ميكن و�ضع �صور �أو �شريط على اليوتيوب ل�ضمان التح�سي�س والتوعية بالق�ضية

5

ربط ال�صلة بني خمتلف الأدوات امل�سخرة ل�ضمان �صدى وجناحا �أقوى للحملة
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بطاقة للمي�سر/ة
ا�ستعمال التكنولوجيا
يكت�سي ا�ستخدام تكنولوجيا املعلوميات واالت�صاالت دورا مهما ملرافقة و�إجناح خطة العمل �سواء يف
بعدها التح�سي�سي والتوعوي �أو الرتافعي ،وتت�ضح هذه الأهمية باخل�صو�ص يف الآونة الأخرية حيث �ساعد
ا�ستعمال التكنولوجيا على قلب �أنظمة �سيا�سية يف بلدان كم�صر وتون�س...
لال�ستخدام اجليد لهذه الو�سائط ،ينبغي التعرف عليها على تنوعها ،كما يتحتم الإطالع على ا�ستعماالتها
املمكنة واملتاحة .ومن بني الو�سائط الأكرث انت�شارا نذكر على �سبيل املثال املواقع الإلكرتونية على �شبكة
االنرتنت ،املدونة ،و�أي�ضا ال�شبكات الإجتماعية مثل الفاي�سبوك وتويرت.
توجيهات:
 ي�ستعمل الفاي�سبوك وتويرت( )Facebook / twitterبكرثة يف احلمالت الرتافعية، ي�ستخدم موقع يوتيوب ( )Youtubeللقيام بالتح�سي�س والتوعية من خالل ن�شر �أ�شرطة �أو �صور، -ميكن ا�ستخدام مواقع على الأنرتنيت خللق مدونات ( )blogبغر�ض التح�سي�س و�أي�ضا الرتافع.
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التمرين اخلام�س:
خطة عمل  :الرتافع والتح�سي�س
االهداف
 التمكن من عنا�صر خطة عمل التعرف على بع�ض �أدوات و�آليات الرتافعوالتح�سي�س

املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

درا�سة حالة

الن�ص

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

ق�صة املو�سيقني الأربعة ع�شر

19

يف �سنة  ،2002مت الزج بـ  14من ال�شباب يف ال�سجن مبدينة
الدار البي�ضاء ،بتهم �أ�شبه ما تكون باخليالية ...الذنب الوحيد
له�ؤالء ال�شباب هو عزفهم ملو�سيقى البالك ميتال.
�أثناء ف�صول املحاكمة� ،س�أل القا�ضي بع�ضهم حول �أ�سباب
ارتداءهم لبا�سا �أ�سودا ،و�سماع مو�سيقى الهاردروك ،و�س�أل
م�صدر ال�صورة  :جملة تيل كياللأ�سبوعية
�آخر منهم حول دواعي حيازة لعبة على �شكل ر�أ�س جمجمة،
 ...واعتربت تلك قرائن تثبث انتماءهم �إىل جمموعة عبدة ال�شياطني ،ووجهت لهم تهمة حماولة زعزعة
عقيدة م�سلم ،وحكم عليهم ابتدائيا ب�أحكام تراوحت بني �شهر و�سنة �سجنا نافذا.
لقد مهدت بع�ض املنابر ال�صحافية لهذه املحاكمة الهزلية ،بلعبها دورا جد �سلبي ،فقط لتجلب لها القراء،
حيث �ألفت العديد من الق�ص�ص اخليالية حول ه�ؤالء ال�شباب املو�سيقيني الذين لقبتهم بعبدة ال�شيطان،
من قبيل ممار�ستهم لطقو�س مثل ذبح القطط و�شرب دماءها ،ولعب مو�سيقى �شيطانية ...فقط لكون
مو�سيقى البالك ميتال غري منت�شرة ب�شكل وا�سع يف املغرب.
�أمام هذه الأحداث  ،ت�شكل ائتالف وا�سع ُ�سمي ب «حركة الدفاع عن الأربعة ع�شر» � ،ضم العديد من
احلقوقيني واملثقفني والفنانني من الرجال والن�ساء.و ان�ضم اليه مواطنون ومواطنات من خمتلف الفئات
العمرية وال�شرائح االجتماعية بالإ�ضافة طبعا �إىل عائالت و�أ�صدقاء املعتقلني .وتبنى هذا االئتالف الق�ضية
وجتند من �أجل املطالبة بالإفراج عن ال�شباب املعتقل والتعبري عن غ�ضبه حيال املحاكمة غري العادلة.
 - 19حدث ذلك باملغرب ،ومتت �صياغة الن�ص من قبل �سمرية بيكردن (اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب)
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اجتهدت احلركة يف �إيجاد و�سائل عديدة للتعبئة وح�شد الدعم ،والتعريف بهذه الق�ضية .فقامت بعملية
وا�سعة جلمع توقيعات �أ�شخا�ص وجمعيات ،على �شكل عرائ�ض ،للتنديد باعتقال �شباب �أبرياء ،و�أ�صدرت
بيانات ،وعقدت ندوات �صحفية لإخبار وحت�سي�س الر�أي العام من خالل العديد من و�سائل الإعالم كما
خلقت موقعا �إلكرتونيا للتعريف بالق�ضية.
كما نظمت احلركة حفالت مو�سيقية داعمة للمو�سيقيني املعتقلني  ،وم�سريات �أمام مبنى الربملان ،ووقفات
�أمام املحكمة رفعت خاللها الفتات و�شعارات تقول “�أطلقوا �سراح املو�سيقيني ال�شباب” .وقد حظيت
هذه املبادرات بتغطية �إعالمية وم�شاركة وا�سعة لل�شباب ،مكنت من جلب تعاطف املواطنات واملواطنني
مع ق�ضية املو�سيقيني الأربعة ع�شر.
وكان لكل هذه التحركات ،التي اعتمدت �سواء من �أجل التح�سي�س والتوعية �أو الرتافع دور يف خلق
�ضجة �إعالمية كبرية وردود فعل متعددة مكنت من فتح نقا�ش حول ال�شباب املغربي وواقعه ،و�أثرت على
تطور هذه الق�ضية ب�شكل خا�ص والو�ضعية باملغرب ب�شكل عام على ثالث م�ستويات:
 على املدى الق�صري ،ق�ضت حمكمة اال�ستئناف التي حول اليها امللف ب�إطالق �سراح ه�ؤالء ال�شبانبعد  45يوما من االعتقال وتربئتهم من كل التهم التي ن�سبت �إليهم؛
 على املديني املتو�سط والبعيد من خالل: üالبعد البيداغوجي الذي اكت�ساه ربح هذا الرهان عرب تزايد وعي العديد من ال�شباب ومن
املواطنات و املواطنني  ،و�إميانهم ب�أن التعبئة حول ق�ضية عادلة وبو�سائل فعالة ت�ؤدي اىل نتائج؛
 üعلى امل�ستوى الفني والثقايف� :ساهمت احلركة يف �إزالة الغمو�ض عن مو�سيقى الهارد والبالك
ميتال ،مما حفز ال�شباب على تكوين جمموعات يف هذا اللون املو�سيقي ،الذي �صار ينت�شر،
وتنظم له مهرجانات �شبابية عمومية كمهرجان “ لوبولفار” مبدينة الدار البي�ضاء.
�أ�سئلة للنقا�ش :

 - 1يف جمموعات (ا�ستكمال عنا�صر خطة عمل الآتية من خالل ملء اجلدول تدريجيا)
امل�شكلة

72

الت�صور

الأهداف

الإ�سرتاتيجيات والو�سائل امل�ستعملة

النتائج

 - 2تعر�ض �أعمال املجموعات وتتم مناق�شة تعالج ب�شكل خا�ص :
 امل�ستوى التقني واملنهجي � :أهمية كل عن�صر من عنا�صر خطة عمل ،مفهومي الرتافعوالتح�سي�س،
 -م�ستوى امل�ضمون  :احلقوق واحلريات ،التمييز بني ما هو ظريف وما يهم املدى البعيد

ملحوظة

اعتمد املخرج ال�سنيمائي �أحمد بوالن على هذه الق�ضية ،فا�ستوحى منها عمال دراميا ،من خالل
�شهادات ال�شباب الأربعة ع�شر و�آبائهم ومرافعات املحامني .ومت �إنتاج هذا الفيلم ال�سينمائي �سنة
� ،2007شارك فيه العديد من م�شاهري ال�سينما املغربية.
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بطاقة للمي�سر/ة
الرتافع والتح�سي�س
لتحقيق هدف يتوخى التغيري ل�صالح ق�ضيتنا نتعب�أ بالت�أثري على م�ستويني مرتابطني  :الرتافع والتح�سي�س.20

التعبئة من �أجل ق�ضية
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الرتافع

التح�سي�س

ن�ؤثر ايجابيا على �صانعي � /صانعات القرار

نح�شد دعم الر�أي العام

�-20أنظر بالن�سبة ملو�ضوع الرتافع «دليل بناء قدرات املنظمات الن�سائية غري احلكومية و�إ�صالح قوانني الأ�سرة يف البلدان العربية» ،من ت�أليف �أمينة ملريني،
ربيعة النا�صري ،رحمة بورقية وحممد ال�صغري جنجار)DEMOS CONSULTING 2007 ( ،

نرتافع عادة لدى اجلهات التي بيدها احلل
 .1من نحن ؟

م�صداقيتنا جتاه الأطراف امل�ستهدفة قوة العدد مهمة (التحالفات)
لكنها تتطلب جمهودا يف التدبري
بالرتافع

 حتديد الهدف العام .2ماذا نريد بال�ضبط ؟
 حتديد الأهداف من الرتافع .3ممن ؟
 .4ملاذا ؟

حتديد اجلهات التي نريد الت�أثري عليها ربط الأهداف بكل جهة �شخ�ص؟
�أو م�ؤ�س�سة؟ حكومة؟ برملان؟
بدقة
حتديد الفاعلني الذين ميكنهم م�ساعدتنا
للت�أثري على تلك اجلهات

تعليل الأهداف (برهنة)

حتديد املنهجية ،الكيفية ،القنوات ،قدرتنا على جعل الطرف الذي
 .5كيف ؟
الأدوات
ن�ؤثر عليه يقتنع بنا ويعمل على
حتديد حاملي الإر�سالية و�سبب اال�ستجابة ملا نريد بلوغه
 .6من �سيقوم بذلك ؟
اختيارهم
 .7متى ؟

انتهاز الفر�ص املنا�سبة يتطلب
حتديد الزمن املنا�سب ح�سب كل
يقظة م�ستمرة وقدرة على حتليل
طرف وح�سب الظروف
ال�سياقات

نح�شد دعم الر�أي العام بو�سائل عدة من بينها  :البحث عن حتالفات وتوظيف الإعالم.
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التمرين ال�ساد�س :
خطة عمل  :الت�شبيك
الأهداف

املنهجية/التقنية

الدعامات

املدة الزمنية

التعرف على دور و�أهمية الت�شبيك وبناء
التحالفات

درا�سة حالة

ن�ص املو�سيقيني
الأربعة ع�شر

ح�سب املدة
االجمالية
للتدريب

مترين

 .1االنطالق من التمرين اخلام�س الذي �أورد «حركة الدفاع عن االربعة ع�شر» �أو �أي تعبئة �أخرى
عرفت الت�شبيك الظريف من �أجل ق�ضية معينة.
 .2و�ضع خطة خا�صة بعملية الت�شبيك �ضمن اخلطة العامة للتعبئة باالجابة عن الأ�سئلة الأولية
التالية (وا�ستكمالها) :
1
2
3
4
5
6
7
8
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الت�شبيك لأي هدف ؟
مع من ؟ ملاذا ه�ؤالء بال�ضبط ؟
ملا ال مع �آخرين ؟ وهل نتجاهل الآخرين ؟
كيف نكون �شبكة ؟
متى ؟
ب�أية و�سائل ؟
كيف نحافظ عليها حتى ت�ؤدي مهمتها ؟
�آخر...

 - 3مناق�شة وخال�صات.
 - 4امتداد  :توجد عدة �شبكات جمعوية قارة يف جمال التنمية الدميقراطية .اخرت �إحدى هذه
ال�شبكات و�ضع بطاقة ( �إثر زيارة ،ا�ستجواب م�س�ؤول/ة ،من خالل موقع )...تعرف بها
بالرتكيز على القيمة امل�ضافة التي تنتج عن الت�شبيك من خالل �أمثلة ملمو�سة.

بطاقة للمي�سر/ة
 م�ستويات الت�شبيك (الدوائر املتمركزة)نحن املجموعة املبادرة:
النواة ال�صلبة

الأطراف التي نبحث عن
دعمها بدرجات

 الأطراف املقاومة  :ا�سرتاتيجية ثالثية االبعاد1

2

3

جهات يتعني جلبها بخ�صو�ص جهات يتعني العمل على حتييدها جهات ال حاجة لإ�ضاعة
الوقت معها
بع�ض املو�ضوعات
حتديد هذه اجلهات
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ن�شاط ختامي 1

�إر�سالية االوز

21

عندما ترى �سربا من الإوز متوجها نحو اجلنوب يف ت�شكيلة ت�شبه حرف « ، »Vت�أمل يف ما اكت�شفه العلم
حول طريقة الطريان هذه.
�إن حركة جناحي كل طائر ،ت�شكل كتلة هواء �صاعد ي�ساعد الطائر الذي يتبعه.
وبذلك تزيد امل�سافة التي يقطعها ال�سرب بـ  ،71%عن امل�سافة التي يقطعها طائر وحيد.
ميكن ملن يتقا�سمون نف�س التوجهات ونف�س احل�س اجلماعي الو�صول �إىل مقا�صدهم ب�سرعة و�سهولة اكرب
لأنهم يعتمدون على جمهودات بع�ضهم البع�ض.
�إن الإوزة التي تخرج من الت�شكيلة� ،سرعان ما حت�س باملجهود الذي تبذله كي تطري وحدها ،فرتجع �إىل
مكانها يف الت�شكيلة ،وذلك لت�ستفيد من قوة التيار الذي يخلقه الطائر املوجود �أمامها.
لو كان للنا�س حكمة الإوزة لالزموا �أماكنهم يف ت�شكيلة الذين ي�سريون يف نف�س االجتاه.
عندما تتعب الإوزة املوجودة يف مقدمة الت�شكيلة ترتك مكانها للوزة املوالية.
فمن احلكمة التناوب على املهام ال�صعبة.
ت�صيح الإوز املوجودة يف �آخر الت�شكيلة من �أجل ت�شجيع تلك املوجودة يف املقدمة.
ماذا نقول نحن حني ن�صرخ من الوراء؟
عندما تتعب �إحدى الإوز �أو ت�صاب ب�أذى ،وجترب على مغادرة الت�شكيلة ترافقها وزتان مل�ساعدتها وحمايتها
حتى تتمكن من الطريان جمددا� ،أو حتى متوت .بعد ذلك فقط تعيدان الطريان لاللتحاق ب�سرب �آخر.
لو اقتدينا بحكمة الإوز لبقينا جنبا �إىل جنب.

78

 - 21ن�ص م�أخود من الأنرتنيت ،م�ؤلف جمهول

ن�شاط ختامي 2

كيف �أمار�س القيادة يف احلياتي اليومية

ي�ضع امل�شاركون وامل�شاركات فرادى �أو يف جمموعات
ت�صورا مل�شروع توظف فيه املكت�سبات الناجتة عن
الور�شة ،مع مراعاة االنفتاح على كل الإبداعات
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ملحقات
 - 1تقنيات للتن�شيط
 - 2تقنيات لك�رس اجلليد

امللحق الأول  :تقنيات للتن�شيط
 - 1املقهى العاملي
الفائدة  :يتيح فر�صة نقا�ش هادئ مثمر ،تراكمي ،مب�ساهمة و�إغناء من طرف اجلميع.
االجناز  20( :دقيقة)
 تنظيم القاعة على �شكل مقهى مريح ومغطى تنظم كل طاولة بحيث ت�سع  4م�شاركني/ات  :يو�ضع يف و�سطها منديل ورقي يحدد مو�ضوع النقا�ش بحيث يهم املجموعة يف حياتها (الدرا�سية ،املهنية ،االجتماعية) كل طاولة تناق�ش املو�ضوع  ،يتم ت�سجيل الأفكار على املناديل بعد املناق�شة الأوىل ،يبقى �أحد امل�شاركني/ات يف الطاولة كم�ضيف يف حني يتنقل الآخرونكم�سافرين حاملني �أفكار،
 يوظف امل�سافرون/ات الأفكار ،والأ�سئلة  ...املحمولة يف نقا�شات الطاولة التي انتقلوا �إليها امل�ضيف/ة يف الطاولة ي�ستقبل القادمني اجلدد ،ويقدم لهم خال�صة عن الأفكار والت�سا�ؤالتالناجتة عن اجلولة الأوىل،
 يتم ت�شجيع املجموعات اجلديدة على الربط بني الأفكار املنتجة يف النقا�ش الأول (�إ�صغاءن�شيط) ،ويقومون بتطويرها،
 مع تنقل امل�سافرين/ات ترتابط الأفكار وتتنا�سق يف نهاية الدور الثاين ()pollinisation croisée خالل الدور الثالث ،ميكن لل�ضيوف الرجوع �إىل الطاولة الأ�صلية ويكونون �أحرارا �إما للقيامبو�ضع خال�صة الكت�شافاتهم �أو موا�صلة التنقل �إىل طاولة جديدة مع تعيني م�ضيف/ة جديد/ة �أو
الإبقاء على الأول .ميكن خالل هذا الدور طرح �س�ؤال جديد لإنعا�ش و�إحياء النقا�ش.
الن�شاط اخلتامي  :يخ�ص�ص بع�ض الوقت لنقا�ش جماعي حول ما مت اكت�شافه من �أفكار.
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 - 2امل�رسح  -الفوروم
الفائدة  :تتيح التفكري والتفاعل ال�سريع حول و�ضعيات �إ�شكالية
	�إخراج م�سرحي لو�ضعية تهم انتهاك حق من حقوق االن�سان� ،أو �سلوك خمالف للدميقراطية(التمييز  ،العنف الزوجي ،الر�شوة)... ،
 اختيار لقطة منا�سبة معربة عن االنتهاك على �شكل �صورة (تقف احلركة) اجلمهور (امل�شاركون/ات) يالحظ وي�صف ويقرتح ت�صحيح الو�ضع واحد(ة) من اجلمهور م�شارك(ة) �أو �أكرث (ح�سب الو�ضعيات) يتدخل على اخل�شبة وي�صححاحلالة.
 - 3الزوبعة الفكرية �أو الذهنية
هي و�سيلة لتوليد الأفكار وت�شجيع الإبداع ،تعتمد على التلقائية والتعبري احلر ،وتتوخى �إنتاج
�أكرب عدد من الأفكار حول �س�ؤال �أو مو�ضوع معني يف �أق�صر وقت ممكن .ميكن ا�ستعمالها مثال
للإجابة على �س�ؤال معني� ،أوحلل م�شكلة� ،أو كمدخل ملناق�شة مو�ضوع انطالقا من متثالت امل�شاركني
وامل�شاركات.
 - 4املحاكاة
ت�شبه املحاكاة لعب الأدوار لكنها تختلف عنها بكونها تت�ألف من �أدوار مكتوبة فال تتطلب اجلهد
املتعلق باالرجتال بل فقط متثيل و�ضعية لتقريبها من امل�شاركني وامل�شاركات ت�سهيال لتحليلها
وا�ستخال�ص العرب منها .
 - 5حلقة نقا�ش
يقوم النقا�ش على مبد�أين �أ�سا�سيني هما� :إبداء الراي والإ�صغاء الن�شيط لآراء الآخرين ،ح�سب
اجلدول التايل:
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1

املراحل
حتديد املو�ضوع
االتفاق على
قواعد النقا�ش

2

3

اختيار املي�سر/ة
من بني امل�شاركني
( تفعيل مبد�أ
التناوب)

4

تبادل الر�أي

5

ا�ستخراج خال�صة
من النقا�ش

تو�ضيحات
التحديد هو الذي يوجه النقا�ش ،املو�ضوع ميكن �أن يرتبط بدرا�سة
قواعد النقا�ش هي جمموع ال�ضوابط التي متكن من تفعيل حقوق
وواجبات امل�شاركات وامل�شاركني يف النقا�ش .من ذلك مثال:
 متتع اجلميع باحلق يف التعبري، كون كل �س�ؤال يحتمل �أكرث من �إجابة، كون كل الأفكار جديرة باالحرتام، عدم التعليق على كالم و�أفكار الآخرين بطريقة جترح امل�شاعر، احلق يف عدم التعبري عن موقف �أو ر�أي.يتمثل دور املي�سر/ة يف تفعيل قواعد النقا�ش ومنها :
 توزيع الكلمة، ال�سهر على �أن يتكلم اجلميع، ال�سهر على احرتام مدة التدخل، ال�سهر على احرتام الدور يف التدخل، ال�سهر على احرتام املدة املخ�ص�صة للحلقة، ال�سهر على عدم اخلروج عن املو�ضوع.كل واحد /واحدة يقدم ر�أيه يف املو�ضوع من خالل :
 التعبري احلر الذي ال مي�س بكرامة وحرية الآخرين، الإ�صغاء الن�شيط للآخرين.اخلال�صة :
 تذكري بالآراء، ن�صنفها (مع� ،ضد،)... نقوم برتكيبها،ملحوظة :
 قد نخرج باتفاق �إذا متت عملية �إقناع متبادلة، قد ال نخرج باتفاق ونحتاج جلولة �أخرى .لكن املو�ضوع يكون�أكرث و�ضوحا بالن�سبة للجميع بعد مناق�شته.
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 - 6امليكروفون ال�سحري
هي تقنية ب�سيطة لت�شجيع اامل�شاركني/ات اليافعني على التعبري وامل�شاركة .لتقنية «امليكروفون ال�سحري»
ثالث ميزات �أ�سا�سية :
 �إ�ضفاء املرح على الأن�شطة ، تنمية الثقة بالنف�س ، جعل امل�شاركني وامل�شاركات �أكرث رغبة وقدرة على التعبري.مثال
املراحل الأ�سا�سية
يتم اختيار �أي �أداة ت�شبه امليكروفون ( قلم ،يطرح املي�سر/ة للنقا�ش دور الأوالد والبنات يف
 1م�سطرة ،قطعة خ�شب…)
امل�ساهمة يف بع�ض الأ�شغال املنزلية.
ي�أخذ م�شارك/ة « امليكروفون» عندما ي�أتي يعرب باقي امل�شاركون وامل�شاركات تباعا عن
�آراءهم التي عادة ما تعك�س متثالت/مناذج منطية.
 2دوره يف الكالم
يتم حت�سي�سهم يف �سياق املناق�شة مبفهوم امل�ساواة
ينتقل «امليكروفون» من م�شارك/ة لآخر
يف احلقوق والواجبات ...
 3ح�سب نظام توزيع الكلمة.
 - 7درا�سة حالة
درا�سة احلالة تقنية تنطلق من طرح حالة /م�شكلة ( باعتبارها حالة واقعية ،م�ستوحاة من املحيط القريب،
�أو من جريدة ) من �أجل البحث و�إيجاد حل لها.
�إن كل حالة فريدة من نوعها ،لذلك ،ال توجد حلول جاهزة لها.
قد تكون احلالة مثرية للجدل لتباين وجهات النظر ب�صدد طبيعة احلالة � /أو �أ�سبابها� /أو انعكا�ساتها...
متكن املناق�شة من الإحاطة بجل جوانب املو�ضوع ومن امل�ساهمة يف اقرتاح حلول منا�سبة.
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1

املراحل
حتليل من �أجل ت�شخي�ص جيد

2

�صياغة حلول منا�سبة

3

تقدمي اقرتاحات ت�ساعد على اتخاذ القرار ال�صائب

مثال
ميكن تناول حادثة انتحار الطفلة �أمينة
الفياليل يف املغرب كدرا�سة حالة
لزواج القا�صرات

 - 8لعب الأدوار
التقنية عبارة عن م�سرحية ق�صرية غالبا ما تكون مرجتلة ويهدف لعب االدوار �إىل تقم�ص �أدوار غري معتادة
يف حياتهم اليومية ،مبعنى �أن متقم�ص الدور ،يولد ظروفا او �أحداثا مل ي�ألفها امل�شارك وامل�شاركة وح�سب
مميزات غري مميزاته ال�شخ�صية ،ويحاول �أن يكون له رد فعل مثل رد الفعل املفرت�ض فيمن تقم�ص دوره.
�إن �أن�سب عبارة لتو�ضيح « لعب �أدوار» هي �أن ي�ضع �إن�سان نف�سه يف مكان �إن�سان �آخر .التقنية مفيدة جدا
يف جعل امل�شاركات وامل�شاركني يعي�شون و�ضعيات خمتلفة ويفهمونها ويح�سون بالتايل مبا ميكن �أن يح�س
به الآخر ...
املراحل
1

حتديد الأدوار املرغوب تقم�صها /الهدف من ذلك

2

تعيني متطوعني /متطوعات لتقم�ص تلك الأدوار

3

تدريب على الت�شخي�ص ثم لعب الأدوار

4

مناق�شة مع ا�ستخال�ص اخلال�صات

مثال
يتقم�ص ولد دور بنت ،فيعي�ش من
خالل الدور كيف �أن الأفكار النمطية
تقلل من قيمة البنت وحتد من قدراتها
مقارنة مع الولد...التقنية جتعل الولد
يح�س مبا حت�س به زميلته من غنب...
وجتعله �أكرث تقبال للم�ساواة ...

 - 9اال�شتغال يف جمموعات
يحقق العمل اجلماعي فائدة كبرية بالنظر ملا يتيحه امل�شاركات وامل�شاركني من فر�ص لتعلم
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العي�ش �سوية وما يرتبط بذلك من قيم واجتاهات لها عالقة بتقدير الذات واحرتام االخر وتعلم
العي�ش �سوية ،ومبهارات توا�صلية كالإ�صغاء الن�شيط والتعبري احلر وامل�شاركة.
يو�ضح اجلدول التايل مراحل اال�شتغال يف جمموعات :
املراحل

مالحظة

1

تكوين جمموعة متنوعة

2

حتديد نوعية الن�شاط الذي �ستقوم به
احلر�ص يف ت�شكيل املجموعات
توزيع العمل بني �أفراد املجموعة
على �أن تكون مكونة من اجلن�سني
اختيار املجموعة ملن�سق/ة ،من�شط/ة ،مقرر/ة ناطق/ة وعلى �أن يتناوب ا لأوالد والبنات
با�سم املجموعة ،و�/أو مالحظ/ة ،ح�سب نوعية العمل على مهام التن�سيق �أو التن�شيط.
الذي �ستقوم به املجموعة مع احلر�ص على التناوب
(�إعداد بطاقات)

3
4

 - 10حو�ض ال�سمك
ي�سمح احلديث يف حو�ض ال�سمك (�أو �أحوا�ض الأ�سماك) جلميع امل�شاركني وامل�شاركات بامل�ساهمة يف
نف�س النقا�ش ب�شكل فعال ،مع جتنب امل�شاكل التي قد تطرح يف جمموعات كبرية ،بالأخ�ص �إن كان
مو�ضوع النقا�ش ذي ح�سا�سية �أو مو�ضوعا معقدا.
مالحظة  /مثال
املراحل
يعني متطوعان  /متطوعتني �إىل �ست متطوعني/ات من جمموعة ور�ش
1
العمل (ح�سب مو�ضوع النقا�ش وحجم املجموعة)
يقوم املتطوعون /ات مبناق�شة املو�ضوع بالتف�صيل �أمام الآخرين ملدة احلر�ص على م�شاركة
 10 2دقائق (على غرار �أ�سماك ت�سبح وتتفاعل يف حو�ضها ب�شكل ميكن جميع �أفراد املجموعة
للعامل اخلارجي مراقبتها عن كثب)
يف النقا�ش
ُ 3يبدي باقي �أفراد املجموعة مالحظاتهم
 4نقا�ش عام حول ما قاله املتطوعون/ات �أو ما فعلوه
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امللحق الثاين  :ك�سر اجلليد
متارين «التعارف»
التعارف الب�سيط (الزمن  10 :دقائق)
ُيطلب من كل متدرب/ة اختيار �أي رقم من � 3إىل  6ويقول ذلك الرقم ويحفظه ،ثم ُيطلب من املتدرب/ة
الأول/ى �أن يعرف بنف�سه/ها مبعلومات بقدر الرقم الذي اختار والثاين/ة وهكذا �إىل الأخري.
لعبة احللوى (الزمن � 10 :إىل  15دقيقة)
املطلوب :كي�س (�أو �أكرث ح�سب عدد امل�شاركني/ات) من احللويات امللونة .يوافق كل لون �س�ؤاال معينا
يتم حتديده م�سبقا من قبل املي�سر/ة (مثال� :أحمر = هواية مف�ضلة� ،أزرق = اللحظات الأكرث حرجا� ،أ�صفر
= الفيلم املف�ضل)...،
ي�أخذ كل م�شارك/ة حفنة �صغرية من احللويات .لكل لون مت جمعه ،يتعني على امل�شارك �أن يجيب على
ال�س�ؤال املوافق له .عدد احللويات من كل لون يحدد عدد الإجابات التي يجب �أن تعطى لهذا ال�س�ؤال
(مثال  3حلويات �صفراء ،يجب �أن يعطي امل�شارك/ة ثالث عناوين من �أفالمه املف�ضلة).
بالونات املعرفة (الزمن � 15 :إىل  20دقيقة)
ي�سلم كل متدرب/ة عند الت�سجيل �أوراق ملونة وبالونات ب�ألوان �أو �أ�شكال خمتلفة ،وورقة بها بع�ض
املعلومات املقرتحة.
 -1يكتب كل متدرب/ة بع�ض املعلومات عن نف�سه (معلومات طريفة ،علمية ،عملية ،و�ضع اجتماعي
�أي معلومات يحب �أن يذكرها� ،سبب ح�ضوره الدورة ،ماذا يتوقع من الدورة ،وهكذا)؛
 -2يقوم املتدرب/ة ب�إدخال الورقة بداخل البالون ومن ثم يقوم بنفخه؛
 -3عند بداية الدورة يقوم كل متدرب/ة بت�سليم بالونه للمي�سر/ة؛
 - 4يوزع املي�سر/ة البالونات ب�شكل ع�شوائي (�أي كل �شخ�ص ي�أخذ بالون غري بالونه)؛
 -.5تبد�أ اللعبة بتفجري البالونات ويبد�أ كل �شخ�ص بقراءة حمتويات البالون والتعرف على ال�شخ�ص
�صاحب البالون.
ملحوظة :ال ين�سى ااملي�سر/ة و�ضع بالونه �ضمن البالونات امل�شرتك بها.
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ثالث حقائق وكذبة واحدة
يطلب من امل�شاركني/ات ت�شكيل جمموعات �صغرية ،وتطلب من كل �شخ�ص �أن يكتب  4معلومات
عن نف�سه ،على �أن تكون �أحدى هذه املعلومات غري �صحيحة .بعد ذلك يقوم كل م�شارك/ة با�ستعرا�ض
الئحته/ها �أمام كافة امل�شاركني/ت ،وعليهم/هن التعرف على املعلومة غري ال�صحيحة.
التقدمي املعكو�س (الزمن  45 :دقيقة)
يتم تق�سيم امل�شاركني �إىل جمموعات ثنائية؛
يطلب من امل�شاركني/ات �أن يقوم كل �أثنني منهما بالتعرف على بع�ضهم البع�ض ملدة  5دقائق من
خالل الإ�سم  -التخ�ص�ص  -احلالة االجتماعية � -أهم الأعمال  -الهوايات � -أ�صعب �أو �ألطف
املواقف...،
بعد االنتهاء من التعرف الثنائي ،يقدم كل فرد يف الثنائي الآخر باعتباره يتحدث عن نف�سه.
ملحوظة  :هذا التمرين ي�ضفي جو من املرح وي�ساعد على ك�سر احلواجز بني امل�شاركني ال�سيما يف حالة
وجود اختالفات كبري بني االثنني كاختالف يف النوع �أو تفاوت يف ال�سن �أو فرق يف احلالة االجتماعية.

متارين «ك�سر اجلليد»

ماذا لو مل �أكن يف قاعة التدريب الآن؟ (الزمن  20 :دقيقة)
يطلب من كل م�شارك/ة �أن يذكر �أ�سمه ويجيب على ال�س�ؤال :ماذا لو مل �أكن يف قاعة التدريب الآن ؟
ما الأعمال التي كان من املفرت�ض �أن �أقوم بها يف هذه اللحظة عملياً �أو اجتماعياً ؟؛
ملحوظة للمي�سر/ة  :هذا التمرين يعك�س الكثري من املعلومات عن امل�شاركني/ات يف جماالت عملهم
– اهتماماتهم – تفا�صيل املهام اليومية التي يقومون بها ،وبع�ض جوانب حياتهم اخلا�صة.
كما ي�ضفي جو من املرح ل�شعور الكثريين �أن التدريب �ساعده على ك�سر النمطية يف حياته
�سيد البالون (املدة الزمنية  :من � 5إىل  10دقائق)
الهدف/النتيجة � :أن تكون �آخر م�شارك/ة مل يفجر بالونه
الأدوات :خيط وجمموعة من البالونات كافية جلميع امل�شاركني/ت
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يطلب املي�سر/ة من امل�شاركني/ات �أن يقوموا بنفخ بالوناتهم وربطها بوا�سطة خيط طوله حوايل ،cm 60
ثم يقومون بربط طرف اخليط حول كوعهم .يطلب من امل�شاركني/ت �أن يرك�ضوا و �أن يحاولوا تفجري
بالونات بع�ضهم البع�ض ،يعترب فائزا من مل يفجر بالونه.
ملحوظة :هذا التمرين ي�ساعد على خلق جو من املرح خالل ور�شة التكوين.
التم�سك بالآخرين (املدة الزمنية  :من � 15إىل  20دقيقة)
الهدف/النتيجة  :التعرف على �أ�سماء الآخرين وعن �أحداث تخ�صهم.
الأدوات :كبة �صوف �أو خيط
ينتظم امل�شاركون/ات على �شكل دائرة جال�سني �أم واقفني ،يفتتح املي�سر/ة ب�أن يقدم نف�سه (الإ�سم)
ويذكر �شيئا �أو حدثا يخ�صه ،مثال ( لدي � 3إخوة)� ( ،أمتلك حا�سوبا) �( ،أعرف اخلياطة)...
مي�سك املي�سر/ة طرف اخليط ويرمي كرة ال�صوف �أو اخليط �إىل م�شارك/ة يف الدائرة ،هذا الأخري يفعل
نف�س ال�شيء يقدم �أ�سمه ويذكر حدثا �أو �شيئا يخ�صه ،بدوره مي�سك طرف اخليط ويرمي الكرة مل�شارك/ة
�آخر وهكذا دواليك� ،إىل �أن يت�أكد �أن كل امل�شاركني/ت مي�سكون اخليط .بعدها نعيد اللعبة لكن بالعك�س،
حيث يتم �إعطاء الكرة لل�شخ�ص الذي رماها لك �آخر مرة ،لكن ب�شرط �أن تذكر ا�سمه واحلدث الذي
يخ�صه.
امل�شاركون/ت يف �صف واحد (املدة الزمنية 10 :دقائق)
النتيجة/الهدف  :جعل امل�شاركون /ات يعرفون بع�ضهم ويكت�شفون اخل�صائ�ص الفزيائية وال�شخ�صية
للآخرين ،وي�ساعة التمرين على احلث على التعاون
تق�سيم امل�شاركني/ات �إىل جمموعتني مت�ساويتني ،الهدف من امل�سابقة معرفة �أي من الفريقني �سيقف
الأول يف �صف واحد ،وذلك وفق معايري ي�ضعها املي�سر/ة (احلجم ،ال�سن ،الرتتيب الأبجدي� ،إلخ،)...
يجب �أن يعد املي�سري/ة من � 1إىل  ،10خالل مدة العد على امل�شاركني/ات االنتظام يف �صف واحد وفق
املعيار الذي اختاره املي�سر/ة� ،إذا انتهت جمموعة قبل �أن يكمل املي�سر/ة العد ،يرفع �أع�ضا�ؤها �أيديهم.
تعترب املجموعة التي تنتظم يف �صف واحد وب�سرعة دون ارتكاب �أخطاء ،هي الفائزة.
ميكن �إعادة اللعبة �إىل �أن يفوز �أحد الفريقني مرتني من �أ�صل ثالثة.
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متارين «تقوية» املجموعة
�شعارنا (الزمن 30 :دقيقة)
املطلوب :ورق مقوى يعلق على جوانب احلائط ،كل ورقة حتمل �أحد العناوين ومعلومات عن املتدرب/ة.
 يطلب من كل جمموعة اختيار عنوان�/شعار �أقرب �إليهم/هن والبحث عن نقاط م�شرتكة بينهم«اللون املف�ضل ،الهوايات ،الأطعمة،»...
 يطلب من امل�شاركني/ات العودة �إىل �أماكنهم/هن و�أن تقدم كل جمموعة �شخ�ص يتحدثبا�سمها ي�شرح النقاط امل�شرتكة بني املجموعة بعد �أن يقدم كل �شخ�ص ينتمي لتلك املجموعة
نف�سه باال�سم فقط.
الهدف من هذه اخلطوة :فك االرتباط بني املجموعات املتعارفة �سالفا ً ودمج الأفراد يف املجموعة الكبرية.
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الب�ساط (الزمن  20 :دقيقة)
املطلوب :غطاء �أو زربية �أو قطعة قما�ش كبرية ي�سمح للم�شاركني/ات بالوقوف عليها.
يبد�أ التمرين بوقوف جميع امل�شاركني/ات على ال�سجاد و ي�ضع املي�سر/ة امل�شاركني/ات �أمام حتدي قلب
ال�سجاد على اجلانب الآخر �شرط �أال يتجاوز �أحدهم امل�ساحة املغطاة ويلم�س الأر�ض.
ملحوظة  :الهدف من هذا التمرين هو حث امل�شاركني/ات على العمل معا ،ب�شكل وثيق جدا ،من
�أجل حل م�شكلة عملية ،وت�شجيع التوا�صل والتعاون وال�صرب وحل ال�صعوبات داخل جمموعات.
اجلزيرة (الزمن  20 :دقيقة)
يتم ت�شكيل جمموعات (على �أن تكون مكونة من اجلن�سني) ويطرح عيها �س�ؤال «�إذا متكنتم من حمل 5
�أ�شياء معكم على جزيرة مهجورة ،ماذا تختارون؟» �إذا كانت املجموعات ت�ضم العديد من الأع�ضاء ،ميكن
زيادة عدد الأ�شياء �إىل .7
يجب على كل جمموعة التو�صل �إىل توافق يف الآراء ،باعتبار �أن الأ�شياء هي للفريق برمته ،ولي�ست
لل�شخ�ص الواحد .يطلب من كل فريق �أن يعني �شخ�صا ليقدم اختيار فريقه ودافع عنه �أمام باقي
امل�شاركني/ات.
ملحوظة :ميكن هذا الن�شاط من اكت�شاف قيم وا�سرتاتيجيات حل امل�شاكل مع ال�شركاء مع تعزيز
العمل اجلماعي.

رجاء

تعتزم اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب �إغناء هذا الدليل بكافة
املقرتحات التي تفرزها الأن�شطة التدريبية ،وب�صفة خا�صة �إنتاجات
امل�شاركني وامل�شاركات يف التمرين اخلتامي ( 2ب�أ�سمائهم/هن) وكذا
مالحظات املي�سرات واملي�سرين.
تر�سل امل�ساهمات واملالحظات �إىل اجلمعية على الربيد الإلكرتوين التايل:
association.adfm@gmail.com
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