
التعذيب ضحايا مركز - اإلنسان حقوق في الجديدة التكتيكات    
www.newtactics.org/ar ● www.cvt.org 

العالمية رخصةال .40 المساهمة الغير ربحية –نسبة المصنف إلى مؤلفه  المشاع المبدع تحت رخصة هذا الملف ُمرخص  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

 
 
 
 

 
 : عرض المصطلحات وتعريفاتها1 تمرين

 

 المنهجية:

يساعد هذا التمرين مجموعة المتدربين على فهم المصطلحات المستخدمة في منهجية التكيكات الجديدة وذلك إلعدادهم وتحضيرهم 

 أيام للورشة وخالل عملهم في حمالت المناصرة. هالستخدامها خالل مدة الخمس

 األهداف:

 مشترك للغة والمصطلحات المستخدمة في منهجية التكتيكات الجديدة.إيجاد فهم  .1

تزويدهم باإلطار العملي لمنهجية ، باإلضافة الى  لتفكير التكتيكي واإلستراتيجيوالمبادئ األساسي لتزويدهم بإطار عملي  .2

 للتكتيكات الجديدة الخمس خطوات

 البداية:

قوم خاللها باستعراض أهم المصطلحات الالزمة لفهم منهجية التكتيكات الجديدة، دقيقة من الوقت ت 04يستغرق هذا التمرين حوالي 

 مع التأكيد والتركيز بشكل خاص على المصطلحات التالية: المناصرة، واالستراتيجية، والتكتيك، والرؤية، والمشكلة.

 مالحظات تتعلق بعملية التيسير:

ية تكون للمصطلحات: المناصرة واالستراتيجية وفقاً لعدد المشاركين. األولمصطلحات خالل هذا التمرين و 5 – 3يتم استخدام من 

 والتكتيك.، ومن ثّم، للمجموعات األكبر، تأتي مصطلحات مثل الرؤية والمشكلة.

 دقيقة( : 52عملية التمرين الجماعي )

 

 مجموعات وفقاً لعدد مجموعة المتدربين.  5أو  3)خمس دقائق( قم بتوزيع المتدربين إلى   .1

 أفراد 5 – 3مالحظة: عدد المتدربين المثالي في كل مجموعة يتراوح من 

وضح للمتدربين أّن كل مجموعة ستحصل على مفهوم/ مصطلح ليقوموا بتباحثه معاً للخروج بتعريف يعرضونه الحقاً  -

ع المتدربين. وضح لهم أيضاً أنه قد يكون هناك اختالف حول تعريف بعض المصطلحات، وأنه يجب توضيح أمام جمي

 المتدربين. هجموعمرضهم أمام هذه االختالفات أثناء تقديمهم وع

 قم بتوزيع ورقة من أوراق اللوح القالب لكل مجموعة -

 

ووضع تعريف لتقديمه أمام جموع المتدربين. أثناء قيامهم دقيقة( يتم منح المتدربين عشرين دقيقة لمناقشة المصطلح  24) .2

دقائق من  14بذلك، يجب أن تقوم بالتجول بين المجموعات لرؤيتهم وهم يقومون بهذا التمرين. ذكر المشاركين قبل 

 انتهاء الوقت ليتنبهوا لضرورة اإلنتهاء من إعداد عرضهم بالوقت المحدد.
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 قائق(د .1عرض المجموعات الصغيرى: )

امنح كل مجموعة دقيقتين من الوقت لتقديم عرضهم ولتسليط الضوء على أي نقاط اختالف في الرأي لم يتم التوافق عليها  .3

 خالل المجموعة.

 دقائق( .1عرض سريع )

يقوم المدرب بعرض تعريفات التكتيكات الجديدة وفقاً لمخرجات كل مجموعة وباستخدام صورة الجبل، مع التركيز بشكل  .0

ص على "المناصرة" و"االستراتيجية" و"التكتيكات". كما يتم انتهاز الفرصة هنا لبيان العالقة بين المناصرة وأهمية خا

 وجود استراتيجية وتكتيكات فّعالة  لتحقيق أهداف وغايات منظمتهم في حمالت المناصرة. 

ع المتدربين، يقوم المدرب بطرح مصادر بعد اإلنتهاء من عروض تقديم التعاريف والوصول إلى حد أدنى من االتفاق م .5

 المعرفة الثالث لصن تزو ومنهجية الخمس خطوات نحو استراتيجيات فّعالة.

 التباحث والنقاش الجماعي )خمس دقائق(:

 اسأل المتدربين عن هذه التجربة. أسئلة مقترحة للنقاش هنا: .6

 كيف كانت تجربتهم خالل هذا التمرين؟ 

  ؟مشترك للمصطلحات من حيث تسهيل عملهم والجهود المبذولةكيف ينظرون إلى إيجاد فهم 

 

أعدت هذا التمرين في األصل إيمان النمري خالل ورشة عمل للتكتيكات الجديدة في عّمان، ومن ثّم قام جوليان كورسون المصدر: 

 .2412بتطبيقها في كل من مصر وتونس، 
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 : الربط بين المصطلحات وتعريفاتها5 تمرين
 

 
 المنهجية:

بين المتدربين. يقدم هذا التمرين  استخدم التمرين السابق "التعريف بالمصطلحات وتعريفاتها" لبناء األساس األولي للتفاهم فيما

مما يساعد المتدربين على استخدامهم خالل  ،فرصة للقيام بمراجعة سريعة للمصطلحات المستخدمة في منهجية التكتيكات الجديدة

وسريع ويعمل على تنشيط المتدربين حيث  بسيطوخالل عملهم في حمالت المناصرة.هذا التمرين  ة للمنهجيةالخطوات الخمس

الشخص  ةلذي يتناسب مع التعريف الذي بحوزالمصطلح؛ إما بتقديم المصطلح ا يكمليسمح لكل فرد بإيجاد الشخص اآلخر الذي 

 اآلخر.  ةف الذي يالئم المصطلح الذي بحوزاآلخر أو بتقديم التعري

 األهداف:

 إيجاد فهم مشترك للغة والمصطلحات المستخدمة في منهجية التكتيكات الجديدة. .1

 تزويدهم بإطار عملي وأساسيات التفكير التكتيكي واإلستراتيجي .2

 تزويدهم باإلطار العملي لمنهجية الخمس خطوات .3

 

 البداية:

مرين مراجعة أهم مصطلحات التكتيكات الجديدة التي تريد أن يتم يتطلب منك هذا الت دقيقة0 12يستغرق هذا التمرين ما يقارب 

. A4االتفاق على مفهومها، ووضع مجموعة من المصطلحات والتعريفات وكتابة كل منها على حدا )بشكل مطبوع( على ورق 

 كما تحتاج إلى ورق اللوح القالب وأقالم التخطيط )فلوماستر(

 مالحظات تتعلق بالتيسير:

م هذا التمرين لمساعدة المتدربين على استعراض ومراجعة المصطلحات بطريقة ممتعة ومنشطة لهم، وهو طريقة يمكن استخدا

جيدة إلعادة التذكير فيما تّم التفاهم عليه في التمرين السابق "التعريف بالمصطلحات وتعريفاتها". تأكد من إطالة وقت التمرين إذا 

إذا  االمصطلح أو التعريف، أمّ  )يكمل( ء المتدربين وقت أطول بالبحث عن ما يتمماستخدم للتعريف بالمصطلحات وذلك بإعطا

 .الحيوي والنشاطفتقيد بالوقت لخلق جو من التحدي التمرين السابق،  تتبعا

تأكد من وجود عدد كافي من المصطلحات وتعريفاتها لكل متدرب . إذا كانت مجموعة المتدربين صغيرة، قم بتسليط الضوء على 

 لى المصطلحات التي لم يتضمنها التمرين ليتمكن المتدربين من فهمها.ع

 عملية التمرين الجماعي:
 

 المصطلحات والتعريفات االمكتوب عليه A4)دقيقتين( وزع ورق   .1

رقة وب على ورقة البعض المصطلح، وعلى وضح للمتدربين أن كل منهم سيحصل على ورقة، وأنه يكون مكتو ( أ

 إَما المصطلح أو التعريف الذي يتممه. –يجب على كل فرد البحث عن اآلخر الذي يتممه البعض اآلخر تعريف. 

 ورقة لكل شخص. –ربين وزع األوراق على المتد ( ب

)خمس دقائق( يقوم كل مشارك بإيجاد الشخص الذي يحمل الورقة التي تمم المصطلح أو التعريف الذي بحوزته. مثال:  .2

ها مصطلح "المناصرة"، يكون عليه البحث عن الشخص الذي يحمل ورقة مكتوب إذا كان لدى أحدهم ورقة مكتوب علي

 عليها تعريف المناصرة. عندما يجد كل شخص من يتممه، يقومان معاً بقراءة األوراق ومناقشتها معاً.
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 A4مثال ألربع أوراق 

 المصطلح

 

 التعريف المقابل

تكتيكلا للتأثير على موقف معين. تساند التكتيكات عملية  التقدم  إجراء ُمحدد أو منظومة من اإلجراءات ُتتخذ 

  .باالستراتيجية إلى األمام

 

 الرؤية

 

، كما أنها توفر معيار خاليا من المشكلة مصدر اإللهام الذي يركز على شكل العالم في المستقبل

 .يساعد في عملية اتخاذ القرارات

 

 يقومان معاً بقراءة أوراقهما بصوت مرتفع أمام الجميع)خمس دقائق( عندما يجد كل شخص من يتممه،  .3

 :التفكير بعملهم والمشاركة

 دقائق( أسئلة مقترحة لفتح باب النقاش: 3)  .0

 كيف كانت تجربتهم في هذا التمرين؟ 

 ما هي الطريقة التي استخدموها إليجاد من يتممهم؟ 

 ما الذي يحتاجونه لفهم هذه المصطلحات بشكل أفضل؟ 

 

قام بإعداد هذا التمرين بشكل أساسي فيصل أبو سندس  خالل دورة التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان اإلقليمية في المصدر: 
 .2412عّمان، األردن، وقام جوليان كورسون الحقاً باستخدامها في تونس ومصر 
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 يدةالجد للتكتيكات الفعالة االستراتيجية طريقة فهم في المستخدمة المصطلحات أهم
 

 مبني تغيير واحداث معينة قضية دعم بهدف القرار صانعي في التأثير في االفراد مشاركة تعتمد حقوقيه سياسية عملية – المناصرة

 العوامل كافة وتحليل معرفة على بناء تحديدها يتم التي االستراتيجية التكتيكات من مجموعة خالل من والمساواة العدالة على

  .المحيطة

 وهذا مشتركة. غاية لتحقيق أو مشتركة منفعة أجل من تتعاون/تتضامن التي المؤسسات أو المجموعات أو األشخاص هم – الحلفاء

  المشتركة. الغايةو للمنافع وفقاً  القصير المدى وأ الطويل المدى على يكون قد المشترك التعاون

 ووضوع القضية وتنخرط في العمل هم األفراد أو المنظمات التي تدعم بفاعلية  – الحلفاء الفاعلين

 يميلون لدعمنا بسبب وجود نقاط التقاء في األهداف نسعى لتحقيقها ولكنهم ال يتحركون – الحلفاء غير الناشطين/ غير الفاعلين

 مجموعة من األفراد أو المنظمات، اثنين أو أكثر، تعمل معاً  – عمل تعاوني

 تأمل المؤسسة أن تحصل على دعمهماألشخاص الذين  – الجهات واألشخاص المعنيين

 الغاية التي يتم توجيه الجهود من أجل تحقيقها – الهدف

مصطلح يستخدم لوصف األشخاص الذين يعملون كأفراد أو مع آخرين لتعزيز حقوق اإلنسان أو حمايتها. ُيطلق   – المناصرون

 أو ممارسينحقوقيين على المناصرين أيضاً نشطاء 

  هدفك. تحقيق من منعك هدفها يكون منظمات أو منظمة أو مجموعات أو مجموعة أو شخص   – الخصم

 النتيجة المترتبة عن القيام بإجراء أو مجموعة من اإلجراءات. قد تكون النتيجة إيجابية أو سلبية أو محايدة – النتيجة

  معينة. غاية أو هدف تحقيق يمكن  خاللها من والتي المقصودة اإلجراءات من ُمنظمة مجموعة   – العمل خطة

 اإلنسان. حقوق من لحق انتهاك المشكلة وتمثل ، الُمراد الهدف تحقيق الصعب من تجعل عقبة أو ظرف أو موقف   – المشكلة

   عليها0 العمل على القدرة لديك يكون بحيث أنت تحدده انتهاك  هي المشكلة مالحظة: 

 واالستراتيجية  )ماذا(0  العام الهدف لتحقيق بها القيام يجب التي الهامة األمور تحدد التي القرارات مجموعة   – االستراتيجية

 الكفاءة مدى تقدير تقييم، التقدم، مراقبة التكتيكات، تنفيذ بحث،ال ) والتقييم والمتابعة والتنفيذ التخطيط عملية طوال توجهك

 (.والفعالية

 إلى باالستراتيجية التقدم في التكتيكات تساعد معين. موقف على للتأثير ُتتخذ اإلجراءات من منظومة أو ُمحدد إجراء  – التكتيك

 األمام.

 وتقييم وتحليل تحديد الهام من يكون بالتكتيك. تستهدفها التي المجتمع من فئة أو  المؤسسة أو المجموعة أو الشخص   – المستهدف

  التكتيك. بتنفيذ البدء قبل ذلك عن والناتجة المحتملة والعواقب للمستهدف التكتيك مالئمة مدى

 اإلقتصادية،و والثقافية، والسياسية، تماعية،االج التالية: العالقات بمجموعة والمتمثلة المحيطة البيئة   – المناصرة ساحة

 عليها. نعمل التي بالمشكلة والمرتبطة  ،المؤسساتيةو ،الشخصيةو

 اتخاذ عملية في يساعد معيار توفر أنها كما ،المشكلة من خاليا المستقبل في العالم شكل على يركز الذي اإللهام مصدر  – الرؤية

 القرارات.
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