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نطاق الحلفاء:

 الزمن:

 دقیقة كحد أدنى 30

 الھدف أو الغایة:

أن نفھم َمن ھم حلفاؤنا وخصومنا. ●

أن نتعلم أنھ یتعیّن تخطیط األسالیب (التكتیكات) على نحو یرتبط بمدى قدرتھا على اجتذاب الحلفاء  ●
یصبحوا حلفاء نشیطین من عدمھ.  لكيالرئیسیین واألخذ بید الناس 

تعبویة أكثر تفاؤالً من خالل إدراك أنھ لیس من الضروري أن نستمیل المعارضة  أن نشجع جھود ●
لوجھة نظرنا.

تّسم بالتعقید المذھل. ت  التيوضع اإلستراتیجیات عملیة دعوة الناس إلى االنخراط في  ●

طریقة التنفیذ/ مالحظات المیّسر:

ً حول أن المجتمعات (أو البلدات، أو الدول) تضم مج موعة كبیرة من المجموعات قّدم شرحا
من المجموعات األقرب إلى وجھة نظر المناصرین وانتھاًء  بدءاً ، ما بشكل تصنیفھاالتي یمكن 

ً یمثّل ذلك. ویتمثّل مناصرو التغییر  ً أفقیا بالمجموعات التي تعارض التغییر بنشاط. ارسم خطا
ویتمثّل المعارضون في نقطة على  -لنفترض النھایة الیُسرى-بنقطة على إحدى نھایتّي الخط 

النھایة األخرى.

ع خانات، حیث تمثّل الخانات األقرب إلى إحدى النھایتْین الحلفاء رسم نصف دائرة ما
والمعارضین النشطین، وتقع جانبھا الخانة التي تمثّل الحلفاء السلبیین. وتتّسم المجموعة التي 

حیادیة. التقع في المنتصف ب

لمجموعة استخدم القضیة التي تعمل علیھا المجموعة أو اطلب مثاالً على قضیة قد یكون أفراد ا
یعملون علیھا في حال كان ھذا تدریباً عاماً. ویمكنَك أیضا أن تستخدم مثاالً تاریخیاً معروفاً لدى 

یكون میّاال ألن  عّمن المجتمع في الجمیع. أفصح عن طلب ما قد نكون قد اتفقنا علیھ، واسأل
ً لھ، أو ایكون أكثر  لة على مجموعات من حیادیا. أعط أمث لداعمین لھذا الطلب، أو األقل دعما

التجاریة". وفیما یتعّرف المشاركون على  األوساطقبیل: "النقابات"، "فئات الفقراء"، و"



في شكل "فطیرة". وشّجع النقاش   اسمائھمالمجموعات ویحددون موقعھا على الطیف، اكتب 
والتفكیر الملّي. ورّكز على الخصوصیة.    

ا على الحیاد، وناقش ما إذا كانت ھنالك طرق من شأنھا حّدد األسباب التي تدفع الناس أن یقفو
استمالتھم لكي یصبحوا حلفاء. والحظ أین ینتقل الناس من خانة إلى أخرى، وناقش األسباب 

سبیل المثال، یتجھ الجنود والمحاربون القدامى لدعم الحروب في   علىالتي تقف وراء ذلك. (
ّن الحرب). البدایة، إال أن المعارضة تظھر عندما تُش

شارك األخبار الساّرة: في حمالت التغییر االجتماعي بأغلبیتھا، ال تستدعي الضرورة أن تستمیل الخصم إلى 
وجھة نظرك حتى ولو كان أصحاب السلطة ھم الخصم. وال تستدعي الضرورة سوى أن تحرك بعض خانات 

دة، فمن المحتمل أن نفوز حتى ولو لم الفطیرة أو كلھا خطوةً باتجاھك. فإذا حركنا كل خانة خطوة واح
 یتزحزح المتشددون من طرف الخصم قید أنملة عن مكانھم. 

وفیما تطور المجموعة إستراتیجیّتھا وأسالیبھا ذات العالقة، شّجع أفرادھا على تحدید الخانة التي یعالجونھا أو 
عندما تختار المجموعات التي ستتواصل یتصّدون لھا والكیفیة التي یمكنھم بھا أن یحركوا الناس باتجاھھم. و

 معھا، اطرح األسئلة التالیة:

ما ھي   ؟لدیھا ما ھي المجموعات التي نستطیع الوصول إلیھا إلى حد ما أو التي نتمتّع بالمصداقیة
المجموعات التي یتعّذر الوصول إلیھا؟ وما ھي المجموعات التي نُعتبَر األكثر مالئمة إلقناعھا في ضوء 

 الغایة التي تتوخاھا مجموعتنا؟ 
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