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ماذا نعين بكلمة حشد؟
احلشد هو استخدام واسئل الضغط واإلعالم 

المتاحة بشكل اسرتاتيجي لدعم مبادرٍة ما أو تغيرٍي 
يف سياسة ما.

إلجناح هذه المهمة علينا أن نفكر بطريقة 
 مهنجية وهنا ميكننا االعتماد عىل حتليل 

مزيان القوة )سوات(

ما هو مزيان سوات SWOT؟
هو طريقة يف التحليل تعتمد عىل تقييم أربع نقاط 

ومهنا جاء اسم سوات وهي: 

وهنا نقوم بتحليل الموارد اليت ميكن استغاللها يف 
المرشوع كالموارد المالية والبرشية أو الطبيعية اليت 

منلكها واليت سزتيد من قوتنا كفريق.

نقوم هنا بتحليل السلبيات والصعوبات اليت 
نعانهيا داخل الفريق مثل قلة الموارد المالية وقلة 

اخلربة ضمن الفريق أو قلة أعضاء الفريق. 

 حنلل هنا اإلمكانيات اخلارجية اليت تصّب يف 
صاحلنا وتزيد من تأثرينا وحتقق مكاسب للحملة او 

الهدف الذي نعمل عليه مثل وجود بيئة داعمة 
وحاضنة.

 وهنا حنلل الضعف يف اإلمكانيات اخلارجية مثل 
خطورة التظاهر واالعتقال.

SWOTحشد

نقاط القوه 
Strength

نقاط الضعف
Weaknesses

الفرص
Opportunities

المخاطر
Threats
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 علينا االنتباه هنا إىل أن نقاط القوة والضعف تتعلق بالعوامل الداخلية أي 
ما حيدث داخل فريق العمل أو المنظمة اليت تقوم باحلشد أي ما منلكه 
وجيعلنا أقوياء وما نفتقده وجيعلنا ضعفاء. أما الفرص والتحديات فهي 

عوامل خارجية خارج الفريق أو المنظمة واليت قد تاسعدنا أو تعيق عملنا.

لكن من الذي 
يغري؟ ولماذا؟

الشعب هو الذي 
يقوم بالتغيري أو 

الضغط باجتاه 
حدوثه وبالتايل 

فالمهمة الرئيسية 
لكسب التأييد 

هي تعريف الناس 
وجذب اهتمامهم 

وتوسيع قاعدة 
الدعم من أجل 

حتقيق التغيري 
المرجو.



وكما يشري عنوان هذا الدليل، يرتبط احلشد 
بكسب التأييد وكالهما موجهان السهتداف 
الشعب. ولنسهتدف الشعب علينا القيام 

حبمالت.

 فكيف يتم تصميم احلمالت وما الذي جيب 
توفره لقيادة احلمالت؟

لنقود محلة علينا أن حنقق النقاط التالية:

الرتكزي

الوضوح

أهداف واقعية

االرتباط  بالموضوع

التوقيت

االلزتام

ولتحقيق ذلك علينا أن خنطط حلمالتنا.
وهنا بعض المعلومات اليت قد تفيد يف ذلك:

 )SWOT لنبدأ كفريق بتحليل مزيان القوة )سوات

لنحدد المشكلة والسبب لموضوع محلتنا

من هم المعنيون حبملتنا وماذا نعرف عهنم وما 
الذي جيب أن نعرفه عهنم؟

ما هي راسلة محلتنا وكيف نصيغها جيدا؟

ما هي خطتنا )االسرتاتيجية(؟

ما التكتيكات اليت سنستخدمها أو ننفذها؟ 

كسب
التأيبد

احلملة
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 لتحديد المشكلة والمسبب هنالك 
بعض األسئلة اليت جيب طرحها:

من هم المعنيون؟ هل هم:

أفراد ومجاعات مؤثرة
برلمانيون

أحزاب ومجعيات مدنية

هل المعنيون حلفاء لنا أم خصوم ؟

بعد اجراء التحليل وحتديد المشكلة ومعرفة 
المعنيني وتصنيفهم ألصدقاء حمتملني وخصوم 

حمتملني يصبح من الهسل علينا كتابة راسلتنا

ولكتابة الراسلة من المهم معرفة أهم العنارص 
الواجب توفرها يف راسلتنا وهي:

التعبري عن القضية

 اقرتاح للحل
)هل هو: سيايس، قانوين، أو توفري خدمة( 

 رشح خلطة عمل 
)ومهم هنا أن نبقي خططنا البديلة رسية(

وأن تكون الراسلة:
موجهة لمجموعة حمددة

مركزة عىل مشكلة حمددة

بسيطة وهسلة الفهم

جذابة ومثرية لالهتمام

مدعومة من واسئط إعالمية

بعيدة عن االندفاع العاطفي
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اسئلة عن المعنيني

من بإمكانه التأثري ؟

من يستطيع التأثري ؟

من هو احلليف )المترضر من المشكلة( 

من هو اخلصم )مسبب المشكلة( 

من هم المحايدون )اليدركون الوضع القائم( 

ما هي عقبات الوصول لكل فئة؟

)Stakeholders(

نقابات
اإلعالم والصحافة
الرأي العام
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هاّم جدًا

هنالك فرق بني 
احلملة وراسلهتا 

فليس من الرضوري 
أن حتمل الراسلة 

عنوان احلملة 

فمثاًل:
احلملة: 

إرضاب الكرامة

راسلة احلملة 
المعلنة: 

سكر باب المحل 

 مسبب المشكلة
خصم مفرتض

 متأّثر بالمشكلة
حليف مفرتض

 ال مبايل 
من ضمن األهداف



اآلن وقد حددنا كل ما سبق يرتتب علينا حتديد 
خطتنا )االسرتاتيجية( والناشطات اليت سنقوم 

هبا )التكتيكات(

فما هي االسرتاتيجية؟
هي جمموعة من القرارات المتعلقة بتحديد 

الهدف واجلمهور الذي حناول التأثريعليه وبالتايل 
هي الطريق أواخلطة الاشملة حلل المشكلة

أما التكتيك:
فهو جمموعة اإلجراءات أوالناشطات اليت 

سنقوم هبا لتنفيذ االسرتاتيجية وميكن أن يكون 
لدينا تكتيك واحد أو أكرث لكل اسرتاتيجية 

 ولتحديد طبيعة اسرتاتيجيتنا علينا أواًل 
أن حندد:

المشكلة والقضايا اليت نعمل عىل حلها أو 
حتديدها

أهداف محلتنا

األطراف المعنية الرئيسية سواًء بالمشكلة أو 
باحلل

 المجموعات المسهتدفة الرئيسية من محلتنا
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حىت يكون 
التكتيك ناجحًا 

جيب أن:

يكون جزءًا من 
خطة اسرتتيجية 

أكرب.

يتم تغيريه مع مرور 
الوقت باالعتماد 
عىل اسرتاتيجيتنا 
وفريقنا ومتويلنا.

 ولنتذكر أنه:
ميكن استخدام 

تكتيك واحد 
أو جمموعة من 

التكتيكات لتحقيق 
نتيجة أو هدف 

معني.
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مثال عن اسرتاتيجية وتكتيك

القضية والهدف العام 
لفت انتباه الرأي العام لما حيدث يف سوريا من قتل 

االسرتاتيجية
استخدام اللون االمحر يف االماكن العامة للداللة 

عىل إجرام النظام
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التكتيكات 
صبغ حبرات دمشق الرئيسية باللون األمحر

القاء أكياس مليئة بالطالء األمحر يف شوارع 
واسحات دمشق

التقاط صوٍر أثناء عملية التنفيذ

نرش الصور عىل فايسبوك وتويرت

اناشء صفحة عىل فايسبوك لرتوجي هذا احلراك 
والعمل عىل استمراره
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جتربة صبغ الشوارع والبحرات يف دمشق باللون األمحر

56



تم حتضري هذا الدليل باالعتماد عىل ورشة عن 
»المنارصة وكسب التأييد« يف عمان االردن يف هشر 

حزيران ٢٠١٣ وطورت المادة واالمثلة من قبل دوليت

دوليت هي مرشوع غري رحبي لبناء القدرات والعمل 
يا والثورة  عىل أرشفة االعمال الفنية اليت ختص سور
السورية وتطوير مواد تدريب برصية وسمعية ونصية 
عن التحول الدميقراطي والعدالة االنتقالية وسيادة 

القانون يف سوريا.

www.dawlaty.org | @dawlatyorg | 
facebook.com/dawlaty.org | 
youtube.com/user/DawlatySy


