إنّّهذهّالخطوةّنحوّاستراتيجيةّفعالةّلبرنامجّالتكتيكاتّالجديدةّتبدأّبالتعريفّبمصادرّالمعرفةّالثالثّلصنّتزو(ّ)Sun Tzu
والتيّتساعدّفيّاتخاذّالقراراتّاالستراتيجية ّالجيدةّ.وتساعدّهذهّالخطوةّالمتدربينّفيّ"ّ-معرفهّالذات-اعرفّنفسك"ّمنّخاللّ
الكشفّعنّالقضاياّوالمشاكلّالتيّيعتقدونّبأنهاّمهمةّفيّالعملّالذيّيحاولونّالقيامّبهّفيّالوقتّالراهنّ .
األهدافّ :
 تحديد مشكلة رئيسية والتركيز عليها ،بحيث يعمل المشاركون على معالجتها خالل فترة
التدريبّ .
 تشكيل "مجموعات عمل"ّصغيرة لتطبيق منهجية التكتيكات الجديدة وأدواتهاّ ّ.
 رفع وعي المتدربين (ومؤسساتهم قدر اإلمكان) ّفيما يتعلق بالقواسم المشتركة فيما بينهم لتحديد مجاالت
التعاون المستقبلية المتوقعة ّ
وضع استراتيجية يساعدك على:






ّالحفاظ على زمام وروح المبادرة والسيطرة عليها ّ
ّتعزيز قدرتك على رؤية الفرص المتاحة ّ
ّاستغالل نقاط القوة لديك بأقصى شكل ممكن ّ
ّتقويض نقاط الضعف لديك والحد منها ّ
ّاكتساب المرونة والقدرة على إدراك نقاط النجاحّ ّ.

ما أهمية تحديد المشكلة؟
منّالهامّهناّالتنويهّإلىّإمكانيةّّتكرارّبعضّالمشاكلّالتيّيواجههاّالمتدربونّبحيثّيكونّ
قدّعانىّمتدربونّآخرونّمنّنفسّهذهّالمشاكلّ.وعلىّالرغمّمنّأنّّمشكلةّماّقدّيختارهاّ
البعضّكأولويةّبينماّالّيراهاّالبعضّاآلخرّكذلكّ،إالّّأنّّهذهّالخطوةّتتيحّأمامّالجميعّ
الفرصةّلمعرفةّمدىّتنوعّالقضاياّالتيّمنّالممكنّإثارتهاّ،كماّستوضحّعمليةّالخطواتّ
الخمسةّكيفيةّقيامّالمشاركينّبالتعاملّمعّكلّمنّهذهّالقضاياّوالمشاكلّالمطروحةّ.
ومنّاألمورّالهامةّأيضاّّفيّهذهّالخطوةّهوّأنّيتمّتحديدّالمشكلةّأوّالقضيةّالتيّسيتمّ
التركيزّعليهاّبوضوحّتامّحيثّيصعبّوضعّخطةّعملّتتناولّمسألةّواسعةّالنطاقّوغيرّ
محددةّبوضوحّلذلكّمنّالضروريّدائماّّتضييقّنطاقّالمسألةّللتركيزّعليهاّواختيارّنقطةّ
معينةّللبدءّبالعملّّ.فلنأخذّعلىّسبيلّالمثالّمسألةّواسعةّالنطاقّمثلّمسألةّ"العمالةّ
المهاجرة"ّ،فهيّتشتملّعلىّالعديدّمنّالحيثياتّوالقضاياّالجزئيةّالمختلفةّمثلّالتشغيلّ
القانونيّوغيرّالقانونيّومسألةّاألجورّومسائلّتتعلقّبالدولّالمرسلةّوالمستقبلةّوماّإلىّ
ذلك(ّ.يرجىّمراجعةّ"األمثلةّالواردةّعنّالمشاكلّ/القضاياّواسعةّالنطاق"ّفيّالصندوقّأ).

أمثلة على قضايا واسعة النطاق
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عمالةّاألطفال
تجنيد األطفال
الفساد
التفرقة
العولمة
االحتباسّالحراري
حقوقّاالنسان
حقوقّّاإلسكان
العمالةّالمهاجرة
الفقر
العنصرية
الالجئون
التعذيب
تجارةّالمخدرات
العنفّضدّالمرأة
فقدانّالمناعه-االيدز
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وإلعدادّخطةّعملّيتطلبّذلكّتحديدّنقطةّملموسةّومحددةّللبدءّفيّالعملّانطالقاّّمنهاّ.وفيّالمثالّالسباقّ،تكونّمسألةّ"اإلساءةّ
إلى ّعامالت ّالمنازل ّالمهاجرات" ّهي ّإحدى ّالمسائل ّالتي ّيمكن ّتحديدها ّوالتركيز ّعليهاّ .وإذا ّأخذنا ّ"التعليم" ّكمثال ّآخر ّلمسألةّ
واسعة ّالنطاقّ ،يكون ّبإمكاننا ّتحديدها ّبصورة ّأضيق ّللتركز ّعلى ّجانب ّواحد ّمن ّالتعليمّ ،ومثال ّعلى ّذلك ّ"المعدل ّالمرتفع ّلتسللّ
الطالباتّمنّالمدرسة"ّ.إنّّعمليةّتضييقّالقضيةّواسعةّالنطاقّوصوالّّإلىّمسألةّأكثرّتحديداّالّيعنيّبأنّالمسألةّواسعةّالنطاقّ
لمّتعدّمهمةّ،فنحنّنختارّبصورةّاستراتيجيةّجزءّمنّالمسألةّبحيثّنتمكنّمنّرؤيةّوتصورّإمكانيةّالتغييرّوالعملّ ّ.
تم ّتصميم ّالتمرينات ّفي ّهذا ّالقسم ّلمساعدتك ّكميسر/ه ّمن ّاجل ّتوجيه ّالمشاركين ّفي ّتعريف ّالمشكلة ّالتي ّسوف ّتتركز ّجهودهمّ
عليهاّطوالّورشةّالعملّالتدريبيهّ.منّالمهمّأنّتقومّالمجموعهّبتحديدّالمشكلةّبنفسهاّللتأكدّمنّأنهمّقامواّبالمشاركةّبشكلّكاملّ.
قد ّيكون ّهناك ّالعديد ّمن ّالمستويات ّللمشكلة؛ ّأو ّقد ّيرى ّالمشاركون/ات ّالمشكلة ّمن ّزوايا ّمختلفةّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّيقولّ
شخص ّما ّ"التعليم" ّويقول ّآخر ّ"الفقر" ّهو ّالمشكلةّ .ولكن ّمع ّمواصلة ّنقاشهم ّوحواراتهم ّحول ّالمشكلهّ ،سيتضح ّان ّما ّيريدونهّ
حقاّانّيتغيرّهوّانّيكونّالتعليمّمتاحاّللفقراءّ.منّالمهمّأنّتحددّالمجموعةّالمشكلهّالتيّيريدونّالعملّعليهاّبقدرّاالمكانّ .
اذاّكانّاالشخاصّمنّنفسّالمؤسسةّ،استخدمّ"ّتمرينّ:تحديدّالمشكلة"ّمنّاجلّتطويرّالمشكلةّالتيّسيعملونّعليهاّمعّبعضهمّ
خاللّاستخدامّخطواتّ"ّأدواتّاالستراتيجيةّالفعالة".
تطبيق :ما أهمية البدء بتحديد المشكلة؟

المصدر :حالةّدراسيةّحولّتكتيك" ،بناءّقرىّصديقةّلألطفال :استخدامّقوةّالقريةّفيّمحاربةّعمالةّ
األطفالّوإساءاتّأخرىّللطفل".

بقعةّضوء

إنّّتحديدّالمشكلةّضمنّمجموعة ّيبينّالعديدّمنّوجهاتّالنظرّمماّيساعدّالمنظمةّعلىّتركيزّاهتمامهاّ
إليجادّتغييرّلهّمعنى .فيّبعضّالحاالتّتكونّالمشكلةّفيّمجتمعّماّكبيرةّومتنوعةّوروتينيةّبشكلّيجعلّ
منّالصعبّمالحظاتهاّمثلّحالةّمحاربةّعمالةّاألطفالّفيّشمالّالهندّحيثّقامّكاليشّساتيرثيّفيّعام
ّ1980على العملّفيّمحاربةّعمالةّاألطفالّواستمالكهمّفيّوقتّلمّتكنّعمالةّاألطفالّقضيةّمطروحةّ
ولمّيكنّهنالكّأيّمبادرةّقانونيةّأو عمل منّالمجتمعّالمدنيّلمحاربتها .وكانّاالنطباعّالسائدّآنذاكّأنّّ
عملّاألطفالّهوّنتيجةّالفقرّ،وبالتاليّكانّينظرّالناسّإلىّعملّاألطفالّعلىّأنهّأمرّاعتياديّ،بلّعلىّ
العكسّكانّيُنظرّإليهّكمحورّمنّمحاورّالتنميةّاإلقتصادية .استطاعّالسيدّكاليشّمنّتقسيمّوتحديدّالمشاكلّ
إلىّأجزاءّأصغرّوكانّمنّالمعروفّعنهّاتباعّأساليبّوتكتيكاتّإبداعية والتيّمنّخاللهاّتمّّالتمكنّمنّ
إنقاذّأكثرّمن  76ألفّطفلّخاللّاألعوامّمن  1980وحتى .2007

المصدر:
https://www.newtactics.org/resource/building-child-friendly-villages-using-village-strengthscombat-child-labour-and-other
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