
: فهم مكعب القوة والمفاهيم ذات الصلة2القسم 

جون غافنتا
 حول هذا القسم: مفاهيم – ما هو مكعب القوة؟ ما هي القوة؟ ما أهميتها؟ يقههدم هههذا

  القههوة (مرئيههة، خفيههة، غيههر مرئيههة)،Formsالقسههم نظريههات ونقههد لمختلههف أشههكال 
  (فوقLevels) ومستويات created/claimed (مغلقة، مدعوة، مختلقة Spacesميادين/مجالت 

 قومية، قومية، ما دون قومية). يتم تههوجيه القهراء إلهى توضههيحات وقههراءات مفاهيميههة
خلفية ونشرات يمكن استخدامها لفهم القوة. 

خلفية لفهم القوة
 بينما يعتبر تحليل القوة أمرا هاما، فإن ثمة طريقة واحدة لفهم القوة، حيههث أن للقههوة

معاني متنوعة، وغالبا ما تكون مثيرة للجدل.

 يرى البعض القوة بأنها ممسههوكة مههن قبههل لعههبين، بعضهههم قههوي، بينمهها•
 البعض الخر بل قوة نسبيا. ويرى آخرون أن القوة أكثر شيوعا وانتشارا وتتجسد
في شبكة علقات وخطابات تؤثر على كل شخص، ولكن ل يملكها لعب واحد.

 يرى البعض القوة بأنها مفهوم له "مجموع صههفر" – فاكتسههاب  مجموعههة•
 واحدة من اللعبين للقوة، يعني أن آخرين يجب أن يتخلوا عن القوة. وحيث أنههه
 من النادر أن يتخلى القوياء عن قوتهم بسهولة، فإن التنههازع علههى القههوة يههؤدي
 غالبا إلى نزاعات و"صراع على القوة". ويرى آخرون القوة بانهها حالههة انسههيابية
 وتراكمية. فالقوة ليست موردا محدودا، حيث أنه يمكن أن يسههتخدمها اللعبههون

وشبكاتهم ويتشاركون بها ويخلقونها بطرق عديدة كثيرة.
 يرى البعهض القههوة كمسههلك شخصههي – لتمتلههك القههوة يعنههي أن تمههارس•

 السيطرة على الخرين، بينما يرى آخرون القههوة كقههدرة ونشههاط ملتحميههن إزاء
عمل إيجابي.

 تستخدم القوة غالبا مع كلمات وصفية أخرى، وغالبا ما يفكر بها كنموذج من نمههاذج
 سيطرة شخص ما أو مجموعههة مهها علههى آخريههن، وهههي بهههذا تعنههي قههدرة اللعههبين
 القوياء نسبيا في التأثير على أعمال وأفكار غيهر القويهاء نسهبيا. ويمكهن أن يكهون
 للقوة أيضا معنى أكثر إيجابيهة، وذلهك عنهدما تتسهبب بهالتغيير المرغهوب فهي حيهاة

المرء أو حياة أولئك الخرين. بهذا المعنى،
  تشير إلى القدرة على العمههل، لممارسههة نشههاط وتحقيههقالقوة "إلى"•

إمكانية الحقوق والمواطنة أو الصوت.
  تشير إلههى اكتسههاب الشههعور بالهويههة الشخصههية والثقههةالقوة "ضمن"•

والمعرفة، والذي هو شرط مسبق للعمل.
  تشير إلى القوة المجتمعههة الههتي يمكههن أن تنشههأ مههن خللالقوة "مع"•

 الشراكة والتعاون مع الخرين، أو من خلل عمليههات العمههل الجمههاعي وبنههاء
التحالف.

ّتههاب وبطههرق عديههدة  جرى تطوير هذه المفاهيم على مر السنين من قبل عدد مههن الك
 مختلفة، (وبارتباط مع نقاشات أخرى في "أسههاليب مختلفههة لفهههم القههوة). كمهها يوجههد
 عدد من النشرات االمختصرة المفيدة التي تساعدنا على فهم هذه العبارات، مثل تلك

الموجودة في الموارد المذكورة أدناه. 

المصادر



 استكشاف القوة من اجل التغيير، تحريههر روزالنههد أيبههن وكههوليت هههاريس-
وجثرو بتيت.

 نسيج آخر من القوة، الناس والسياسههة، إعههداد ليههزا فنيكلسههن و فههاليري-
ميلر، الدليل غير المنظم للقوة، إعداد مركز موارد برنامج أوكسفام.

؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
 توجد عدة أساليب لتحليل وفهم القوة، كما توجد نقاشات حههول معناههها! وسههيتم سههبر

.3بعض هذه النقاشات في القسم 

ُيعههرف بمكعههب القههوة.  على كل حال، سوف نركز في هذا القسم على أسههلوب واحههد 
 جرى تطوير هذا النهج خلل السههنوات الخيههرة الماضههية مههن خلل العمههل مههع أعضههاء

  وزملء آخرين. أنظهر إلهى صهندوقIDSفريق القوة والمشاركة والتغيير الجتماعي في 
  للمشههاهدة1 للحصول على خلفية مختصرة حول مكعب القوة، وأنظر إلههى الشههكل 1

البصرية للمكعب.
: "مكعب القوة": مستويات وميادين ونماذج القوة1شكل 

 مستويات                                                               أشكال القوة 
                                                                                          عالمي

قومي                     غير مرئي
محلي                       خفي
                      مرئي

                                                 
) created                                                  مغلقة     مدعوة    مختلقة (

ميادين (مجالت)                                                         
 يعتبر مكعب القوة إطارا لتحليل مستويات وميادين وأشكال القوة وعلقاتها المتداخلة.
 وهو مفيد من حيث أنه يجعلنهها نستكشههف نههواحي مختلفههة للقههوة وكيفيههة تفاعلههها مههع
 بعضها البعض، فهي تمكننا من النظهر تفصهيليا لنفسهنا ووضهعنا بالضهافة إلهى لعهبين
 آخرين وعلقات وقوى أخرى، ومن ثم النظر إلى إمكانيات التحههرك والتعههبئة والتغييههر.

وهي أيضا توفر فرصا للناس لوضع خطط المناصرة وإيجاد نقاط دخول للعمل.

ُبعد الشكال إلى الطرق التي توضح فيها القههوة ذاتههها، ومههن ضههمن-  يشير 
ذلك أشكالها المرئية والخفية وغير المرئية.

ُبعد ميادين المكعب إلى الميادين المحتملة للمشاركة والعمل، ومن-  يشير 
ضمن ذلك ما ندعوه فراغات مغلقة ومدعوة ومختلقة.

ُبعههد مسههتويات المكعههب إلههى المراتههب المختلفههة لصههنع القههرار-  يشههير 
 والسلطة القائمة على مقياس عمودي، ومههن ضههمن ذلههك المسههتويات المحليههة

والقومية والعالمية.

 وستتم مناقشة كل من هذه البعاد ومكوناتها الفرعية بمزيد من التفاصيل في القسام
التالية.

 يمكن بناء واستخدام مكعب القوة لمزيد من استكشاف مفاهيم "قوة على" "قههوة لههه"
 و "قوة مع" و"قوة ضمن" كما هو مذكور أعله. وقد نما هههذا المكعههب بطريقههة توضههح



 كيف يسيطر اللعبون القوياء على الجندة من خلل قدرة اللعبين القل قوة في بناء
 وعيهم وعملهم من أجل التغيير، ويمكن إسههتخدامه أيضهها فههي التفكيههر حههول المههداخل
 والمسههتويات والسههتراتيجيات لممارسههة النشههاط مثههل تقويههة القههوة للقيههام بالعمههل.
ُبعههد مههن  نستطيع من خلل النظر كيف تتشكل التحالفات مع لعبين يعملون على كههل 
 أبعاد المكعب وناحية من نواحيه استكشاف إمكانية بناء "قوة مهع" آخريههن، ومهن خلل
 إستخدام مفاهيم مثل "القوة غير المرئية" و"الميادين المختلقة"، نستطيع إستكتشهاف
 قضايا "القوة ضمن". (للحصول على نشرة بسيطة جيدة حول كل من هذه المفههاهيم،
 أنظر الدليل غير المنظم للقوة من إعداد مركز موارد برنامههج أوكسههفام، وكههذلك إلههى

.)Gujitروابط أخرى مثل نقاط قوة غوجت 

 على الرغم من تقديمه نظريا كمكعب، من المهم التفكير فهي كهل جهانب مههن جههوانب
ُبعههد أو كمجموعههة علقههات، وليههس كمجموعههة فئات ثابتههة أو راكههدة غيههر  المكعههب، ك
ُبعد من أبعاد مكعب القوة – مستويات وميادين وأشكال  متحركة. يمكن النظر إلى كل 
ُبعههد المسههتويات غالبهها  القوة – كسلسلة متصههلة أو مقيههاس. فمثل، بينمهها مهها يسههتخدم 
 للشارة إلى مستويات صنع القرار المحلي والقومي والعالمي، يمكن وجهود مسههتويات
 أخههرى أيضهها. وبالمثههل، يمكههن وجههود ميههادين متنوعههة للنخههراط علههى طههول سلسههلة

الميادين. 

 ولكن من المهم أن نتذكر أيضا، أن كل بعد من أبعاد مكعب القههوة يرتبههط بثبههات ببعههد
 آخر ويغير بإستمرار تجمع القوة. مثل، ما يحدث على مسههتويات صههنع القههرار العههالمي
 يمكههن أن يههؤثر علههى الميههادين المتههوفرة للمشههاركة والنخههراط، وأي أمههاكن متههوفرة
 للمشاركة تؤثر على نماذج القوة ضمن هذه الميههادين. يمكههن اسههتخدام مكعههب القههوة
ُبعد من البعاد، وإنما أيضا لستكشاف التفاعل في ما بينها.  ليس فقط لستكشاف كل 

 لقد وجدنا في عملنا أنه من غير المفيد دائما تقههديم جميههع جههوانب المكعههب أو أبعههاده
ُبعهد مهع أوجههه المتعهددة، واحهد فهي كهل  فورا، وأنه بدل من ذلك، من المهم فهم كل 
 مرة، وأن نتحدث بعد ذلك عن العلقات البينية، ومن المهم في هذا السلوب، مشاهدة
ُبعد مههن جههوانب أو أبعههاد المكعههب – الشههكال والميههادين والمسههتويات –  كل جانب أو 
 كجزء من السلسل المتصلة المتغيرة بإستمرار. وهكههذا أثنههاء تقههديم بلوكههات منفصههلة
ُبعد، يوجد في الواقع متغيرات كههثيرة علههى طههول كههل سلسههلة متصههلة والههتي  في كل 

يمكن أن تحدث. 

 بإستخدام مكعب القوة، يمكن البدء بأي من أبعاده. في حال أردت ان تفكر كيف تههؤثر
ًا إبههدأ بجههانب الشههكال  أشكال القوة وأي أنواع من إستراتيجيات المشاركة مطلوبة، إذ
 من المكعب. وإذا كنت مهتما بتحليل الميادين للمشاركة وإنخههراط المههواطنين، عنههدها
 إبدأ من هناك. إذا كان إهتمامك أكثر فهي فحهص ودراسههة العلقهات بيهن تعهابير القههوة
 المحلية جدا والقومية والعالمية، عندها يكون جانب المستويات هو مكان البدء. اضرب

 ) أو مستويات (قسههم2.4)، ميادين (قسم 2.4مكان البدء الذي اخترته: أشكال (قسم 
). يبدأ الحديث أدناه بالشكال.2.5

المستويات                                                                     اشكال القوة

عالميغير مرئي



قوميخفي
محليمرئي

                                                 مغلقة   مدعوة  مختلقة
       ميادين/مجالت 

 يركز هذا البعد من أبعاد مكعب القوة على كيف ان القوة توضح ذاتها بأشكال مختلفة،
 والذي نشير إليه بالمرئي والخفي وغير المههرئي. يوجههد تاريههخ طويههل لنقهاش أكههاديمي

  لمعرفة المزيد حول تطور النقاش2إعتمدت عليه هذه المفاهيم. إذهب إلى الصندوق 
الكاديمي لشكال القوة. 

القوة المرئية
 الشكال المرئية للقوة هي منافسات على مصالح مرئية في الميادين العامههة أو هيئات
 صنع القرار الرسمية،  وهههي تشههير غالبهها إلههى الهيئات السياسههية مثههل المشههرعين، أو
 الهيئات الحكومية المحلية أو الجمعيههات المحليههة أو المنتههديات الستشههارية. علههى أيههة
 حههال، فإنههها تسههتطيع تقههديم طلبههات إلههى مجههالت صههنع قههرار المؤسسههات، او حههتى

الحركات الجتماعية أو أماكن أخرى للعمل الجماعي.

 الفرضية في هذا السلوب هي، أن إمكانية الوصول إلى ميههادين صههنع القههرار مفتوحههة
 نسبيا امام مجموعات الضعفاء، حيث يستطيع أولئك الذين لديهم شههكاوي أو تظلمههات
 ان يوضحوا ذلك في عمليات صنع القرار، وأن يشاركوا بشههكل كامههل فههي المههداولت.
 تتيح الهيكليههات التنظيميههة أو هيكليههات صههنع القههرار إمكانيههة الوصههول للجميههع، وهكههذا

نستطيع فهم القوة من خلل النظر فقط عما يحدث داخلها.

 فرضية أخرى تقوم على النظر إلى من الذي يشارك، من يربح ومههن يخسههر فههي هههذه
 الميادين، ومن خلل ذلك، تستطيع أن نرى من الذي يملك القوة. علهى سهبيل المثهال،
 نستطيع تحليل أي المصالح تستطيع حفظ النقاش، مصالح من تسيطر على القههرارات
 الرئيسههية، مثههل قههرارات حههول سياسههات رئيسههية أو ميزانيههة، وأصههوات ومصههالح مههن
 حاضرة ولكن لها تأثير قليل. هذا السلوب يولي القليل من الهتمام لمههن أصههواته غيههر

ممثلة أو لماذا هي غير ممثلة.

 غالبا ما تتضمن إسههتراتيجيات تحههدي القههوة المرئيههة نمههاذج التأييههد والمناصههرة العامههة
 والتعبئة للتأثير على أي قرارات ُصههنعت، سههواء كههانت حههول سياسههات أو ميزانيههات أو
 قههوانين أو إجههراءات. تسههتخدم إسههتراتيجيات مماثلههة داخههل المؤسسههات للتعههبير عههن
 الصوات من خلل قنوات صنع القرار "الرسمية". (للمزيهد عهن السهتراتيجيات، أنظهر

قسم ... )

 تفترض القوة المرئية أن ميادين صنع القرار هي ميادين لعب حيادية يمكههن لي لعههب
 لديه قضايا أن يثيرها، أن ينخرط فيها بحرية. كمهها تفههترض القههوة المرئيههة أن اللعههبين
 يدركون ويعون مظههالمهم، ولههديهم المههوارد والتنظيههم والنشههاط لكههي يجعلههوا صههوتهم

مسموعا.

 ولكن توجد عدة طرق يتم فيها إبعاد بعض اللعبين ومنعهههم مههن الوصههول إلههى طاولههة
 صنع القرار، وكذلك إبعاد بعض القضايا من جدول العمال. يشار إلى هههذه بأنهها القههوة



 الخفية والقوة غير المرئية. يتضمن الصندوق أدناه التطور الكاديمي لهذا النقاش حول
القوة.

القوة الخفية
 تستخدم  المصالح المكتسبة الشكال الخفية للقوة لحفههظ وصههيانة قوتههها وإمتيازاتههها،
 من خلل خلق حواجز للمشاركة، أو من خلل اقصاء قضايا رئيسية مههن المجههال العههام
 أو من خلل السيطرة على السياسة "وراء الكههواليس"، ويمكههن أن تحههدث مثههل هههذه
 الشكال الخفية من القوة،  ليس فقههط ضههمن العمليههات السياسههية، ولكههن أيضهها فههي
 سياقات تنظيمية ومجموعة أخرى، مثل أماكن العمل أو المؤسسات غيههر الحكوميههة أو

المؤسسات المجتمعية. 

 من خلل الشكال الخفية للقههوة، تكههون البههدائل محههدودة، ويكههون النههاس القههل قههوة
 مستثنيين هم واهتماماتهم، وتوضع قواعد اللعبة بطريقة تكون منحازة ضد بعض الناس
 وبعض القضايا. وصف الكاديميون هذا الشكل من القوة "كتعههبئة التحيههز" حيههث يكههون
 "بعههض القضههايا منظمهها فههي السياسههات بينمهها بعههض القضههايا الخههرى منظمهها خههارج

 ). يتههم هههذا مههن خلل قواعههد وإجههراءات71،هه 1960السياسههات (ساشههت شههنايدر 
 مسيطرة، ومن خلل تأطير القضايا بطريقة تقلل من قيمتها، و بإستخدام العقوبههات أو
 التهديد باستخدامها، وبإضعاف الثقة بشرعية اللعههبين الههذين يتحههدون الوضهع الراهههن.

(أنظر رابط أمثلة  في نماذج دراسات حالة)

 تركز الستراتيجيات التي تتطرق إلى هذا الشكل على تقوية أصوات النههاس وقههدراتهم
 على التعبير والتعبئة والتنظيم للتغلب على الحواجز التي تمنههع مشههاركتهم، وذلههك مههن
 خلل إستخدام البحاث ووسائل العلم لتحدي كيفية تأطير القضايا.وعندما نتكلههم عههن
 القوة الخفية، فإننا في الغالب نتكلم عن كيف أن الناس يتأثرون سلبا، وكيههف يمكنهههم
 تحدي ذلك لجعل أصواتهم مرئية أكثر. على سبيل المثال، مجههرد تغييههر القواعههد حههول
 من المسموح له الحديث في إجتماع عام يمكنه أن يجلب أصواتا أو قضايا جديههدة إلههى

طاولة النقاش. (للمزيد حول الستراتيجيات أنظر القسم – نشرة مجرد شركاء).

 يمكن أن تتضمن نماذج القوة الخفية كذلك مزيدا من أشكال العمل الخفية التي يقاوم
  لمزيههد3فيها الناس السيطرة والهيمنة من خلل طرق أقل عمومية. أنظههر الصههندوق 

من القراءة.

القوة غير المرئية
 قد تكون القوة الخفية مرئية أقل ،إل أنها تفترض أن الناس على معرفة وقادرين علههى
 التعبير بوضوح عن مظالمهم وشكواهم. يمكهن تقصههي المههور مهن خلل النظههر خههارج
 المجالت العامة والرسمية لصنع القرار، والبحث عن أصوات الستياء المسههتبعدة مههن

الرأي العام.

 ولكن القوة غير المرئية تذهب خطوة أبعد من ذلك، فهههي تتضههمن الطههرق والسههاليب
 التي يكون فيها إدراك الواحد لحقوقه ومصالحه مخفيا عههبر تبنههي مجموعههات الضههعفاء
 أنفسهم، نسبيا، إيدلوجيات وقيههم ونمههاذج سههلوك مهيمنههة . يشههار إلههى ذلههك أحيانهها بههه
 "التذويتية والتضعيفية" بطريقة تؤثر على معرفة القضايا والصراعات المحتملة والوعي



  لمزيد من النقاش حول4بها، حتى من قبل أولئك المتضررين مباشرة. (إنظر صندوق 
القوة غير المرئية، وانظر ايضا رابط أي دراسة حالة ونماذج؟)

 في هذا الشكل من القوة، يمكن أن يكون الناس غير مدركين لحقوقهم وقدرتهم على
 التعبير، وقد يرون بأشكال القوة المختلفة والسيطرة عليهم امرا طبيعيا، أو على القل
 غير قابل للتغيير ول يمكن الفكاك منه، وبالتالي غير قابل للنقاش. الفقراء، على سبيل
 المثال، ينظرون إلى أوضاعهم وظروف معيشههتهم كههأمر واقههع ، حههتى فههي ظههل عههدم
 المساواة الذي يعيشونه، ويههذوتون تفسههيراتهم لفقرهههم باعتبههار أن فقرهههم هههو نتيجههة
 "لخطائهم" وليس مشكلة نظام. أشار باولو فرير إلى هذا بأنه "ثقافة الصمت" الناتههج
 عن تهذويت الضهطهاد. غيهر أن بعهض النهاس تحهدوا ههذا الهرأي وتحهدوا معهه مفههوم

 لمزيد من المعلومات حول الوعي المزيف.5"الوعي المزيف". أنظر صندوق 

 تتضمن استراتيجيات تحدي القوة غير المرئية أساليب مثل زيادة الوعي وتثقيف الكبار
 وأبحاث المشاركة لرفع مسهتوى معرفههة النههاس، واسهتخدام وسهائل العلم وأسهاليب
 التواصل الشعبي لتحهدي النمهاذج والخطهب النمطيهة المهيمنهة، وإجهراء تغييهرات فهي
 التعليهههم المدرسهههي والتنشهههئة الجتماعيهههة، الهههخ. (لمزيهههد مهههن المعلومهههات حهههول

الستراتيجيات، أنظر – مصفوفة مجرد شركاء)

كيف تعمل القوة المرئية والخفية وغير المرئية غالبا معا؟
ُتطرح منفصلة، غير أنها مترابطة في ما بينها عمليهها ،  في حين أن هذه المفاهيم الثلثة 
ُتشكل الحههاجز  حيث أن انتصارات اللعبين المهيمنين في الميادين العامة (قوة مرئية) 
 الذي يمكن أن يبقي النههاس بعيههدين عههن المشههاركة (قههوة خفيههة). علههى مههر السههنين،
 يساهم غياب الصراع المرئي أو المنافسة المرئية علههى قبههول الوضههع الراهههن كشههيء
 عادي (قوة غير مرئيههة). تعطههي دراسههة جههون غافنتهها مثههال جيههدا حههول كيههف أسسههت
 شركات المناجم الكبيرة التي تعود لملك غائبين سيطرتها في أبلكيا خلل ثمانية عقود
 من الزمن. عندما أصبحت هذه الشركات قادرة علههى بسههط سههيطرتها علههى عمليههات
 السياسة المحلية، أصبحت قادرة على استخدام هههذه القههوة لمنههع التحههديات المتعلقههة
 بأرضهم ومصالحهم. وعلى مر الزمن وفي غياب التحدي العام، أصههبح عههدم المسههاواة
 في القوة مقبول في المجتمع المحلي. وبينما كان مالكو الراضههي الصههغار يتصههارعون
 مع بعضهم، كان ينظر إلى "أرض الشركة" كشيء خارج الحدود وأمر ل يمكن التطههرق

  قسههم1إليه. وللحصول على مزيد من الوصف المفاهيمي لهذه العمليههة، أنظهر فصههل 
 القوة والضعف. 1.3

 إذا كانت القههوة تراكميههة ومترابطههة، فههإن اسههتراتيجيات التغييههر تكههون أيضهها مترابطههة
 وتقوي بعضها البعض. فمثل، نصر سياسة ما في ميدان مههرئي للقههوة يمكههن أن يكههون
 هاما، ولكن قد ل يكون مستداما فهي حهال كهان أولئك الههذين هههم خهارج الميهدان غيههر
 مدركين ذلك النصر ومدى تعلقه بمصالحهم، أو أنهههم غيههر معبههأين ليتأكههدوا أن أشههكال
 أخرى من القوة الخفية ل تعيههق تنفيههذ هههذا النصههر. وغالبهها، مهها يسههتخدم أولئك النههاس
 الذين يتحدون الوضع الراهن إستراتيجيات المناصرة والتعبئة الجماهيرية وبناء الههوعي،

دون ربطها مباشرة أو العمل مع مؤسسات تقوم بذلك.

 كما ذكرنا سابقا، أشكال القوة ليست موجودة فقط في ميادين صنع القرار الرسههمي،
 إنمهها أيضهها فههي ميههادين وميههادين مشههاركة أخههرى، مثههل الجتماعههات المجتمعيههة أو
 التشاورات العامة أو العمال الجماعية العامة. ولكن كيف تستخدم القوة، ومههن يملههك



 القوة، قد يتغير عبر هذه الميادين. ولهذا من المهم ربط نماذج القههوة بدراسههة ميههادين
ومستويات القوة أيضا. 

روابط لنشرات وموارد لفهم أشكال القوة

ميادين/مجالت المشاركة
                                                                                         
المستويات                                                                                        

                                               عالميأشكال القوة                             
                                  غير مرئي                                           قومي 
     خفي                                                 محلي

     مرئي

                                                        مغلقة    مدعوة    مختلقة
                                  الميادين/ المجالت

 إن مفهوم "المجال" يستخدم كثيرا في الدب حول القوة والسياسة والديمقراطية
 وعمل المواطن. في أسلوب مكعب القوة، الذي ُصمم كأداة لتحليل كيف تؤثر القوة

 على عمل ومشاركة المواطن، حيث تشير كلمة "المجال" إلى ميادين صنع القرار
 والمنتديات للعمل، ولكنها أيضا تتضمن "ميادين" أخرى ينظر إليها كفرص ولحظات

 وقنوات، حيث يستطيع المواطنون العمل من أجل التأثير على السياسات وخطابات
 الشأن العام والقرارات والعلقات التي تؤثر على حياتهم ومصالحهم. لمزيد من

.6المراجعات المفاهيمية لمفهوم المجالت/ الميادين، أنظر صندوق 
 بالرغم من أنه قد يوجد الكثير من هذه النواع من الميادين، لكننا نشير عادة في
 مكعب القوة إلى ثلثة أنواع فقط: ميادين/مجالت مغلقة، ميادين/مجالت مدعوة

وميادين/مجالت مختلقة.

الميادين /المجالت المغلقة
 بالرغم أننا قد نقدر الحق الديمقراطي للناس بمزيد من المشاركة في القرارات التي

 تؤثر على حياتهم، غير أن الممارسة تشير إلى أن الكثير من ميادين صنع القرار
 مغلقة. يصنع القرارات مجموعة من اللعبين خلف أبواب مغلقة دون أي ذريعة في
 توسيع حدود إشراك آخرين. الماكن المغلقة هي حيث تصنع النخبة مثل السياسيين

 والبيروقراط والخبراء والمدراء والقادة قراراتهم مع القليل من الستشارات أو
المشاركة. 

 تتضمن الميادين المغلقة غالبا قضايا مثل التجارة والقتصاد الكبير وسياسات التمويل
 والسياسات العسكرية، الخ، والتي لها تأثيرات كبيرة على حياة الناس، ولكنها في ذات
 الوقت، تعتبر خارج حدود المشاركة العامة. في بعض المجتمعات والبلدان خاصة تلك

 التي لها تاريخ طويل من الحكم الدكتاتوري، تكون الميادين المغلقة مسيطرة ومهيمنة
 تماما، ولكنها موجودة بقوة أيضا في ما يسمى بالديمقراطيات. كما تتواجد الميادين

 المغلقة  - وغالبا ما تكون مهيمنة – في أماكن العمل والمؤسسات والحركات
الجتماعية وكذلك في المؤسسات السياسية. 

 بهدف فتح ميادين مغلقة، تركز الستراتيجيات على مزيد من الشفافية والحق
 بالمعلومات والكشف والمساءلة العامة لما يدور خلف البواب المغلقة. كما تطالب



 هذه الستراتيجيات بفرص ليجاد صوت أعلى ولطلب الستشارات من صانعي قرارات
آخرين، أو لن يجلسوا معهم على الطاولة. 

ميادين/ مجالت مدعوة  
 في الكثير من المجتمعات والحكومات، خلق الطلب على المشاركة فرصا جديدة

 للنخراط والستشارة عادة من خلل "دعوة" من سلطات مختلفة، سواء كانت
 حكومية أو وكالت فوق قومية أو مؤسسات غير حكومية. ممكن أن تكون الميادين
 المدعوة منظمة، أي بمعنى أن تكون مؤسساتية ومستمرة، كما نرى في منتديات

 المشاركة المختلفة المشكلة قانونيا. ومع تزايد نمو نماذج جديدة من "الحكم
 بالمشاركة"، تظهر هذه الميادين عند كل مستوى من سياسات عامة محلية إلى

 سياسات وطنية وحتى منتديات عالمية، وغالبا ما يكون ذلك ضمن مؤسسات وأماكن
عمل.

 تتضمن إستراتيجيات تقوية المشاركة في الميادين المدعوة إكتساب المعرفة
 والخبرات حول قضايا ونظم رئيسية، وتعلم فن الحديث العام وفن التفاوض والتوصل

 إلى تفاهم. بالنسبة لكثير من المجموعات التي كانت مستثناة، والذين اعتادوا على
 المطالبة بفتح الميادين المغلقة امامهم أو المشاركة في ميادينهم المختلقة، تحتاج

مثل هذه المجموعات إلى مهارات جديدة. 

created/claimedميادين /مجالت مختلقة 
 بينما ينصب الكثير من الهتمام على عمل المواطن ومشاركته وخصوصا كيفية فتح
 ميادين مغلقة أو المشاركة بفعالية مع السلطات في ميادين مدعو إليها، توجد دائما
 أمثلة عن ميادين للمشاركة تخلقها أو تبتدعها لنفسها المجموعات الضعيقة نسبيا او

 المستثناة . تتراوح هذه الميادين ما بين ميادين تختلقها الحركات الجتماعية
 والجمعيات المجتمعية، إلى تلك التي تتضمن ببساطة  أماكن طبيعية حيث يجتمع

الناس بهدف المناقشة والحوار والمقاومة، خارج ميادين صنع السياسات المؤسساتية.

 يشير كورنول إلى هذه الميادين كميادين "عضوية" التي تنشأ "من مجموعات
 اهتمامات مشتركة أو تطابق"، ويمكن "أن تحدث نتيجة التعبئة الجماهيرية مثل حول
 الهوية، أو الهتمام بقضايا معينة، أو قد تتألف من ميادين ينضم فيها أناس متشابهون

 صنع ميادين، تغيير أماكن،عقليا في سعي مشترك". لمزيد من المعلومات، إقرأ 
أندريه كورنول.

ما الذي يحدث داخل الميادين؟
 من المهم النظر ليس فقط إلى أي ميادين إنخراط موجودة، إنما يجب النظر أيضا إلى

 ما الذي يجري داخلها؟ ما هي نوعية المشاركة؟ من الذي يتكلم؟ ما مدى تأثيرها؟ ما
 هي الديناميكيات الصغيرة للمشاركة ضمن الميدان؟ هنا عدد من العوامل التي يمكن

 أن تلعب دورا – أن تكون ديناميكية حول النوع الجتماعي والعمر والخبرة، أو أمور
 أخرى تجعل من بعض الصوات أكثر تأثيرا من أصوات أخرى. مجرد وجود ميدان ل

 يعني بالضرورة بانه سوف يمل بالتساوي بجميع الصوات (أنظر مثل إلى تصاميم كندا
 ، وتصاميم أخرى من نماذج أو أوراق طلب.)7لمشاركة السكان الصليين، صندوق 

 يمكن استخدام المشاركة في الميادين لمجموعة كبيرة من الغايات، أحيانا من أجل
 إحداث تغيير حقيقي، أو لعطاء وهم بالمشاركة، أو لغايات رمزية، أو لبناء مجموعات.



 في كولومبيا، وضع نشطاء المجتمع المدني حوالي عشرين إستراتيجية تستخدم في
).8دخول "ميادين مدعوة" (أنظر صندوق 

 لهذا عند النظر إلى الميادين يكون من المفيد أيضا النظر إلى أشكال القوة ضمن
 الميدان. في ملحظة ممارسات المشاركة، نستطبع النظر إلى إشارات القوة المرئية
 – من يشارك ومن يربح ويخسر. ولكننا بحاجة للنظر إلى الشكال الخفية للقوة التي

 يمكن أن تجعل بعض الصوات أو القضايا أقل أهمية من أخرى، عبر طرق متقنة
 وبارعة أحيانا، أو من خلل طرق صريحة وعلنية جدا. ونحتاج أيضا أن نكون على وعي

 وإدراك فيما إذا كانت أصوات هولء المتكلمين تعبر حقا عن وعي وإدراك نقدي
 لمصالحهم الخاصة، أو فيما إذا كانت توجد ثمة قوى غير مرئية تشكل ما يقوله الناس.

 أحيانا، قد تكون "الصوات" مجرد "أصداء" لقوة بحيث يقول الناس ما يعتقدون أن
 أصحاب القوة يريدون أن يسمعوه، أو أنهم حقيقة يتكلمون بلسان آخرين  يسيطرون

 على ما يقولونه أو يؤثرون عليهم. فمثل، يذكر عدد من الباحثين أمثلة حيث يمكن
 لنساء منتخبات في المجالس المحلية في الهند أن يقلن ما يريد أزواجهن منهن أن
 يقولوه – صوتهن في االميدان العام، يمكن أن يعكس الميدان المدعو ضعفهم في

ميادين خاصة وحميمة في البيت. 

روابط عبر الميادين
 من يبتدع االميدان يكون حساسا بمن يشارك فيه. لن من يبتدعونه يكونون الكثر

 احتمال لن تكون لديهم قوة داخله، وأولئك الذين لديهم قوة في ميدان واحد، قد ل
 تكون لديهم قوة في ميدان آخر. في بعض الوضاع، قد يكون للميادين "المختلقة أو

 المبتدعة" تأثير وسيطرة على القرارات التي تسيطر على حياة الناس أكبر من
 الميادين الحكومية المغلقة أو المدعوة، وخاصة في وضع الوليات الضعيفة أو غير

 الشرعية. في أوضاع أخرى، كما شاهدنا في نشوء وضع الخطط المالية بالمشاركة
 في بورتو أليغري في البرازيل، حيث أن النماذج المشتركة من العمل بين الحكومة

 والمجتمع قد يكون لها تأثير أكبر من تلك التي تعزى إلى جهات قانونية. وهكذا،
 بالنسبة إلى طالب القوة، لكي يسأل "من يحكم؟" يجب أن يسأل أيضا "في أي

ميدان؟"

 يجب أن نتذكر أيضا أن هذه الميادين موجودة في العلقة الديناميكية مع بعضها، وهي
 تفتح بإستمرار وتغلق من خلل النضال للشرعية والمقاومة والتحول. وقد تسعى

 الميادين المقفلة التي يجري تحديها لستعادة شرعيتها من خلل خلق ميادين مدعوة.
 وبالمثل، يمكن خلق الميادين من إتجاه آخر، لن حركات الناس الكثر استقللية تحاول

استخدام المنتديات الخاصة بها للمشاركة مع الدولة. 

 وبالمثل أيضا، يمكن استخدام القوة المكتسبة في ميدان واحد من خلل مهارات
 وقدرات وخبرات جديدة للدخول إلى ميادين أخرى والتأثير فيها. من وجهة النظر هذه،

 يجب تقييم إمكانية تحول المشاركة في ميدان واحد في علقته بميادين أخرى تحيط
 به. على سبيل المثال، قد ل يكون لميادين المشاركة المدعوة احتمالت كبيرة للتغيير،
 ما لم توجد أيضا تعبئة قوية من خارج الميدان، وإرادة سياسية قوية من الداخل لبقاء

 الحصول علىالميدان مفتوحا وضمان لن يبقى مسموعا. للحصول على مثل، أنظر 
. 7 في صندوق مقعد في مجالس الصحة في البرازيل



 كما ان العلقات البينية بين الميادين تخلق تحديات لستراتيجيات المشاركة الخاصة
 بالمجتمع المدني. من أجل تحدي "ميادين مغلقة" يمكن لمؤسسات المجتمع المدني

 أن تقوم بالمناصرة والعمل من أجل المزيد من الشفافية وبنى أكثر ديمقراطية، أو
 نماذج أكثر من المساءلة العامة. ومع ظهور الميادين "المدعوة"، قد تحتاج مؤسسات

 المجتمع المدني  لستراتيجيات أخرى حول كيفية التفاوض والتعاون "على الطاولة"
 والذي قد يتطلب التحول من أساليب مناصرة أكثر مواجهة. (أنظر دراسة حالة حول

)7"اجتياز الخط" صندوق 

 في الوقت ذاته، تبين البحاث أن "الميادين المدعوة" يجب أن تقام علنا بالطلبات
 المتواصلة للحركات الجتماعية، كما أن وجود ميادين مشاركة مستقلة تعتبر هامة

 للطلبات الجديدة كي تتطور وتنمو. كما يعتبر توسيع هذه الميادين – يحتوي كل منها
 مهارات وإستراتيجيات وموارد مختلفة – بمثابة تحدي. على أرض الواقع، يجب أن

 ) لكيPearce and Vela، 2005يكون لدى مؤسسات المجتمع المدني "القوة الباقية" (
 تكون لديها قوة التحرك إلى الداخل والخارج مع مرور الزمن، أو القدرة على بناء

تحالفات أفقية فعالة تربط الستراتيجيات عبر المجالت المختلفة للتغيير.
 أجرى مركز أبحاث التنمية حول المواطنة عههددا مههن دراسههات الحالههة حههول ديناميكيههة
 مختلف "ميادين الدعوة" للتغيير، والتي توضح هذه الديناميكيات بعدة طرق. مههن أجههل

 عمييل ميييدان للهوييياتنظههرة عامههة قصههيرة حههول "مجههالت المشههاركة"، أنظههر 
 ، موجز سياسات حول هذا الموضوع. وللحصول علههى وصههفالشخصية للمواطنين

 عام للمفهوم وبعض تحديات المشاركة عبر أنواع مختلفة من الميههادين، أنظههر مقدمههة
  . وللحصول على دراسات حالة منCornwall and Schattan, 2007"حجم ميادين التغيير" ((

 صههفحتين حههول أنههواع مختلفههة مههن الميههادين، الههتي يمكههن إسههتخدامها لتوضههيح هههذه
 أنظر سلسلة دراسة حالة مركز تنمية البحيياث حييول المواطنيية،المفاهيم، 

 ملخصههاتمريض من النتظار: وصييفات مييواطن لسياسيات صييحة أفضييل. 
. أنظر أيضا روابط أوراق أو نماذج طالب.7 في صندوق قصيرة متوفرة

أساليب أخرى للميادين/المجالت

 الميهادين/ المجههالت المغلقهة والمههدعوة والمختلقههة ليسهت ههي الميههادين والمجههالت
الوحيدة للمشاركة، وإنما توجد أساليب آخرى بشأنها في تحليل القوة. 

 في التطبيقات والستخدامات المختلفة، جرى إضافة الكثير مههن العبههارات ذات الصههلة
 إلى هذه السلسلة المتصلة مثل ميادين "مخترعة"، "مغلوبة"، "مشجعة"، "مبههادرة" أو
 حتى "فارغة". مثل، حدد العمل فههي كولومبيهها سلسههلة واسههعة مههن االميههادين العامههة،

 . كمهها أن أسههاليب الحركههة النسههوية للسههلطة8لمزيد من المعلومههات، أنظههر صههندوق 
 أشارت إلى أهمية ليس النظر فقط للميادين العامة، ولكههن أيضهها إلههى مهها يحههدث فههي

  مههن رزمههة القههوة3المجالت الخاصة والحميمة. لمزيد من المعلومات، أنظههر القسههم 
 حول وجهة نظر (جندرية) النوع إجتماعي إلى الميادين/المجالت. لهذا السههبب، يمكههن
ُبعد ميادين مكعب القوة كسلسلة تهتراوح مها بيهن ميههادين مغلقهة يكهون فيهها  التفكير ب
 للمجموعات أو الفراد الضعفاء صوت أو حقوق قليلة، إلى ميادين أكثر انفتاحهها، والههتي
 اختلقتها مجموعات ضعيفة نسبيا . أحيانا، حههتى الميههادين المختلقههة قههد تكههون ميههادين
 خلقت كنماذج أو أماكن مقاومة من لعبين أقوياء، وقد تكون أيضا خفية أو غيههر مرئيههة

)3لهم. (أنظر القسم حول سكوت والمقاومة في القسم 



مستويات القوة
 في عالم اليوم، ينظر إلى القوة بأنها تراتبية ذات طبقات متعددة واقطاب متعههددون –
 أي أنها موجودة عبر مستويات مختلفة وبين لعبين حكوميين وغير حكوميين. كان يتههم
 فهم القوة بعلقتها بمكان أو منطقة خاصة، وليس باعتبارها قههادرة علههى التحههرك عههبر
 المستويات المحلية والقومية والفوق قومية. يوجد الكثير من النقاش الكههاديمي حههول
 كيف أن العولمة تؤثر على كيف نفهههم القههوة. للحصههول علههى ملخههص للنقههاش، أنظههر

  في دعم الموارد المفاهيمية حول النقاشههات الكاديميههة "لمسههتويات" القههوة1نشرة 
في عالم معولم.  

المستويات أشكال القوة                  
                        غير مرئية                                          عالمية
                        خفية                                                 قومية
مرئية                                               وطنية

                                              مغلقة     مدعوة       مختلقة
                                                      الميادين/المجالت 

 بينما يجري النقاش على انه يمكن تشغيل القوة على عدة مسههتويات، إل أنههه بالنسههبة
 للناشطين والمتعلمين على حد سواء، كانت هناك نقاشات طويلة حول مستوى القههوة
 الكثر أهمية للتطرق إليه. يناقش البعض على ان القوة المتغيرة في الممارسههة يجههب
 أن تبدأ محليا كما هو الحال في ميههادين الحيههاة اليوميههة الههتي يسههتطيع ان يعمههل فيههها
 الناس، بينما يناقش آخرون على أهمية مستوى الدولة-المة وكيف أنها تتوسط القههوة،
 ويقترحون أن الدولة-المة ل تزال هي الختبار الرئيسي للقههوة وللسههلطة العامههة. أمهها
 أولئك الذين يركزون على العولمة، فإنهم يناقشون بشهكل متزايهد بهأن الهيئات الفهوق
 قومية أكثر أهمية، وتحل محل الميادين المحليههة والقوميههة فههي أهميتههها. بينمهها يتههاقش
 آخرون بأن التغيير يجب أن يبدأ من السرة أو على المستوى الشخصي، وليههس فقههط
 في طبقات صنع القرار الموجودة فههي الحكومههة. إقههرأ المزيههد حههول الميههادين الوديههة

  لرزمة القوة حول5.2أساليب أخرى لفهم القوة في القسم والخاصة، وانظر 
. وجهة نظر (جندرية) النوع الجتماعي للمجالت

 في مكعب القوة غالبا ما نميز أن ما يجري على جميع المستويات مهم، ولهههذا ننههاقش
 لخذها جميعا بعين العتبار، وكذلك علقاتههها البينيههة. فههي مكعههب القههوة، ضههممنا غالبهها
 مستويات القوة العالمية والقومية والمحلية، أو بدل من ذلك، المستويات الفوق قومية
 والقومية والدون قوميههة كنقطههة بدايههة، معههترفين أن السلسههلة يمكههن ان تكههون أكههثر
 اتساعا. وبينما يمكن تطبيق هذه الفروقات على مستويات صنع القرار الحكومية، فههإنه
 يمكن تطبيق ذلك بالتساوي على مؤسسات غير حكومية أخرى، مثل المؤسسات غيههر

الحكومية الدولية أو الشركات المتعددة القومية أو الحركات الجتماعية. 

المستويات الفوق قومية •
 خلقت العولمة والشكال الجديدة من الحوكمة العالمية مجموعة واسعة مههن الميههادين
 الرسمية وغير الرسمية والحكومية وغير الحكومية للمشاركة والتههأثير علههى مسههتويات
 تتجاوز الدولة–المة. يتضمن هذا، على المستوى الدولي، مؤسسات رسمية مثههل تلههك
 المؤسسههات المرتبطههة بههالمم المتحههدة والبنههك الههدولي وصههندوق النقههد الههدولي،



 وإجتماعهات ترتبهط بإتفاقيهات ومعاههدات عالميهة، مثهل تلهك الهتي تتعلهق بالمنهاخ، أو
 إستضافة ميادين إستشارية للمشاركة مثل: التقييم الدولي للمعرفة الزراعية أو علههوم
 وتكنولوجيا من أجل التنمية، أو حتى منتديات تنظمها مؤسسات المجتمع المههدني مثههل
 المنتدى الجتماعي العالمي. كما تعقههد بتزايههد سههلطات فههوق قوميههة فههي هيئات علههى
 مستوى إقليمي، مثل التحاد الفريقي والتحاد الوروبي وأنظمههة التجههارة القليميههة أو
 شبكات إقليمية، إضافة الى ذلك ثمة هيئات قوية أخرى مثههل شهبكات القطهاع الخهاص
 والشههبكات غيههر الرسههمية للمؤسسههات غيههر الحكوميههة الدوليههة. (مثل للحصههول علههى
 "مجال مدعو" على المستوى العالمي وديناميكيات القوة التي تحيههط بههه، أنظههر ورقههة

  ، إعههداد إيههان سههكونر أو إذهههب إلههىالنخراطات العالمية والتقييمات العالمية
 لملخص مختصر).9صندوق 

المستوى القومي•
 على الرغم من الهمية المتزايدة للهيئات الفوق قومية للحوكمة الدوليههة أو القليميههة،
 يجههادل كههثيرون أن الحكومههة القوميههة ل تههزال نقطههة الههدخول الحاسههمة للتغييههر.
 فالحكومات القومية هي التي تمثل المواطنين غالبا في الميادين الحكومية العالمية، أو
 الههتي تسههتطيع أن تقههرر تنفيههذ أو عههدم تنفيههذ معاهههدات دوليههة. وبينمهها ركههز ناشههطون
 ومنظمو حملت في السنوات الخيرة علههى الشههكال العالميههة مهن عمههل المههواطنين،
 يعترف مختلف اللعبين وبتزايد، بأهمية التغيير علههى المسههتوى القههومي،  ومههن ضههمن
 ذلك التركيز على البرلمانات والهيئات التنفيذية والحزاب السياسية القومية والمحههاكم

وما شابه ذلك.

المستوى الدون قومي•
 في سياقات كثيرة، تكون ميادين صنع القرار الدون قومي نقههاط نفههوذ وتههأثير حاسههمة
 لتحدي ومقاومة القوة. في النظم الفيدرالية، مثههل الوليههات المتحههدة أو الهنههد، تكههون
 الحكومات على مستوى الولية لعبا هاما، ويكون لها أيضا هيئات صنع قرار خاصة بها.

 في العقدين الخيرين ونتيجة لبرامج اللمركزية، أصههبح المسههتوى المحلههي هامهها جههدا،
 وذلك من خلل برامج الحكومات المحلية، ومههن خلل هيكليههات أخههرى للمشههاركة فهي
 مشههاريع التنميههة وتههوفير الخههدمات أو مههن خلل المؤسسههات غيههر الحكوميههة. كمهها إن
 إسههتراتيجيات للمشههاركة فههي الحكههم المحلههي كههانت هامههة جههدا لتخطيههط وتخصههيص
 ومراقبة الميزانيات ومساءلة المؤسسات المحلية. وبالمثل وبالتسههاوي، تعتههبر الهيئات

 صندوقغير الحكومية على المستوى المحلي هامة أيضا لحداث تغييههر. فمثل، أنظههر 
 مريض من النتظار:، سلسلة دراسة حالة الخاصة بمواطنة مركز تنمية البحاث، 7

 مستشييارون وأيضهها دراسههة حالههة، وصفات مواطن لسياسات صييحية أفضييل
 في تطبيقات مكعب القوة للبحيياث والتحليييل، ومقيمون في هوف بارك

 من رزمة القوة. 5قسم 

أساليب أخرى للمستويات
 كما هو الحال بالنسبة لميادين القوة، توجههد عههدة مسههتويات أخههرى مهن القههوة، إذا مهها
 فهمناها عبر سلسلة متصلة عمودية، ابتههداء مههن الصههغير جههدا والشخصههي إلههى الكههبر
 والعالمي. وبينما جرى تركيزنا على هذه المسههتويات الثلث، فههإن السلسههلة يمكههن أن
 تتضمن العائلههة والسههرة والشههخص الفههرد ومؤسسههات وأقههاليم ومنههاطق، ويمكههن أن
 تتطابق مع البني الدارية للبلد، وباستطاعتها أن تعكس أمكنههة يعيههش النههاس تجربتههها،
 كونها مقسمة بتقسيمات لغويههة أو عرقيههة أو سياسههية/انتخابيههة. للحصههول علهى أمثلههة



  فههي قسههم المههوارد1نشييرة أخههرى حههول كيفيههة دراسههة مسههتويات القههوة، أنظههر 
 نقاشات أكاديمية حييولالمفاهيمية الداعمة لرزمة القوة، وأيضا في نفس النشرة 

 "مسييتويات" القييوة فييي عييالم معييولم، والعمييل علييى مسييتويات القييوة
. الخاصة والودية في القسم حول أساليب للقوة

ربط القوة عموديا
 بينما يركز نهج أو أسلوب واحد لفهم القوة على مسههتويات مختلفههة مههن القههوة، تركههز
 أساليب أخرى على تفاعلها. وفي هذا النهج، بينما يبدو البعد العمودي للقههوة ثابتهها فههي
 الرسم البياني، فإنه ينبغي النظر إليه أيضا، ليههس كمجموعههة ثابتههة مههن الفئات، ولكههن
 كسلسلة متصلة مرنة ويمكن تكييفها بحيث تتفاعل فيها كههل طبقههة مههع الخههرى، تفتههح

أحيانا وتغلق أحيانا أخرى، فرصا للعمل. 

 يجادل بعض أصحاب النظريات بأن القوة  و"المنطقة" آخذتان بإستمرار بعدم الترابط،
 حيث يستطيع أصحاب القوة التحرك من مكان إلى آخر متحدين وسائل القههوة، كههونهم
 قادرين على العمل خارج موقعهم الجغرافي المباشر. يجادل روزلبا إكازا وبيههتر نيههوول

  بههأندمقرطة سياسييات التجييارة فييي المريكيييتينومرسلو سغيور في كتابهم 
 اللعبين القوياء والمصالح الخاصة غالبا ما تكون قادرة على "منتدى الطلب"، أي أنههها
 تستطيع إختيار الميدان أو المجال الذي يكونون فيه منظمين ، وبذلك يضعفون تحديات
 الخرين. على سبيل المثال، في مجال التجارة، خلقت إتفاقية التجارة الحههرة الشههمال
 أمريكية تركيزا على القوانين والنظمة القليمية، وركزت أعداد كههبيرة مههن مجموعههات
 المجتمع المدني حركاتها علههى هههذا المسههتوى. علههى أيههة حههال، وفيمهها بعههد، ومهع نمههو
 الضغوط العامة على هذا المستوى، تحول التركيز إلى "التفاقيات الثنائية" وكان علههى
 حملت التجارة التي يقوم بها المجتمع المدني التكيف. اضغط هنا لقههراءة ورقههة عمههل

IDS دمقرطة سياسات التجارة في المريكيتين: رؤية من خلل الحركييات 
النسوية الخاصة بالعمل والبيئة. 

 كما ان عدم ترابط القوة والمنطقة يفتح المجال أيضا لحتمالت أولئك الههذين يقومههون
 بالتعبئة من أجل التغيير من السفل، فالقائمون بهالحملت قههد يلجههاون أول إلهى هيئات
 عالمية للضغط على حكوماتهم المحلية أو القومية، أو يمكن لعضاء مجتمهع شهتات أن
 ينظموا أنفسهم مهن خهارج بلهدانهم بههدف إحهداث تغييهر فهي أوطهانهم. يسهمي كيهك
 وسيكينك عملية الضغط على دولة واحدة باستخدام التعبئة والضغط مههن خلل دول أو

).13: 1998شبكات أخرى "نموذج الكيد المرتد" للمناصرة (كيك وسيكينك 

 ولن القههوة والسههلطة تسههتطيعان التحههرك عههبر مسههتويات، يجههادل البعههض بههأن أكههثر
 الستراتيجيات فعالية للتغيير، هي السههتراتيجيات الههتي تقههوم بههالتعيئة عههبر مسههتويات
 متزامنة، بحيث تربط العمل على المستويات الفوق قومية والقوميههة والمحليههة، ولكههن
 هذا بدوره، طرح مشكلت أخرى تتعلق بقضههايا القههوة داخههل الحملت، وخصوصهها بيههن
 المؤسسات الدولية والقومية والمحلية. ولكههن ثمههة مخههاطر مههن القيههام بحملت علههى
 المستوى العالمي، مثل، قد يههؤدي الههى التعههتيم علههى الصههوات المحليههة فههي ميادينههها
 المختلقة. من جهههة أخههرى، عنههدما تقههوم الحملت علههى أرض الواقههع المحلههي وتكههون
 قادرة على الرتباط عبر هذه المستويات بفعالية، فههإن التغييههر سههوف يكههون لههه تههأثير

  الههتي أعههدهاالحملة العالمية حييول التعليييمأكبر، كما توضح دراسة حديثة بعنوان 
 جون غافنتا ومارج مهايو، فمههن خلل بنههاء إئتلف علههى جميهع المسههتويات وربطههها مهع



 بعضها من خلل سلسلة من الستراتيجيات، سوف يكون منظمو الحملت قادرين على
. 12المحاربة من أجل الحق بالتعليم على كل مستوى. أنظر صندوق 

 تحديات من أجل العمل عييبر العلقيية البينييية للميييادين وأميياكن وأشييكال
القوة

 بينما قد يكون تحليل القوة على طول أي مهن أبعهاد الميههادين والمسههتويات والشهكال
 مفيدا، من المهم العتراف أيضا أن هذه البعاد تتفاعل مع أخرى، ليههس فقههط بتفاعههل
ُبعد واحد من القوة مع الخر، ولكن بما يمكن أيضا  كل مفهوم من المفاهيم على طول 

من التفاعل مع مفاهيم في البعاد الخرى. 

 يطرح هذا تحديات هامة للستراتيجيات التي تسعى لتحليل القوة وتغيير علقات القوة،
ُبعد من البعاد، يجب علهى أي إسهتراتيجية تغييهر فعالهة ومسهتدامة أن  فعلى طول كل 
ُتعنى بكيفية بناء واستدامة التغيير الفعال عبر سلسلة متواصلة كاملة. إن التغيير  تهتم و
 الساسي التحولي في تلك اللحظات النادرة يحدث عندما تكههون الحركههات الجتماعيههة
ُبعههد مههن البعهاد بههالتزامن،  أو اللعبين الجتماعيين قادرين على العمل بفعالية عبر كل 
 أي عندما تكون قادرة على ربط مطالب فتح ميادين كانت مغلقة بالسههابق مههع أعمههال
 الناس في الميادين الخاصة بهم، ومههد جسههور عههبر العمههل المحلههي والعههالمي وتحههدي
 القوى المرئية والخفية وغير المرئية بالتزامن. يتطلب التغيير الناجح التفكير ليس فقط
 حول إستراتيجيات البعد الواحد الطويههل مههن مكعههب القههوة، ولكههن أيضهها، حههول كيههف

ُبعد الخر.  ُبعد بال يتعلق كل 

 يعتبر ربط استراتيجيات التغيير عبر البعاد الثلثة من مكعب القههوة تحههديا كههبيرا ضههمن
ُبعههد ُبعههد مههن البعههاد، ويصههبح أكههثر صههعوبة مههن خلل تفاعلههها. مثل، علههى طههول   كههل 
 المجالت/الميادين، عندما تبحث مجموعات كثيرة عن عمل، فهي تعمل إما علههى فتههح
 ميادين مغلقة مههن خلل المطالبههة بمزيههد مههن الشههفافية، أو تعمههل علههى دعههم إصههلح
 داخلي، أو تعمل على بناء حركات إجتماعية وتعبئة فههي مجههال مختلههق. إن الكههثير مههن
 البحهاث تهرى ان ذلهك يكهون فعهال عنهدما تكهون التحالفهات الفقيهة مبنيهة عهبر ههذه
 الميادين، وعندها يحدث التغييههر الحقيقههي. وبالمثههل، يجههب علههى اسههتراتيجيات التغييههر
 والمناصرة أن تبنى على تحالفات أفقية عبر مستويات محليههة وقوميههة وعالميههة، لكههي
 تتأكد من أن هذه التغييرات ذات معنى على كل مستوى. وعلههى اولئك الههذين يسههعون
 ليس فقط للتأثير على السياسات في الميدان العام، وإنما أيضا لتغيير علقههات القههوة،
 أن يفكروا في الوقت ذاته حول ربح القضية والتعبئة لتوسيع المجههال السياسههي، وبنههاء
 وعههي ومعرفههة أولئك الههذين جههرى اسههتثناءهم. عوضهها عههن إسههتراتيجية واحههدة، فههإن
 مجموعة إستراتيجيات تعمهل معها وليهس ضهد بعضهها، ههو أمهر مطلهوب لتحهدي ههذه

المجموعات من علقات القوة بشكل كامل.

 علوة على ذلك، سيكون المر صعبا بما فيه الكفاية لتلك المجموعات الساعية للتغييههر
ُبعههد منفههرد مههن أبعههاد المكعههب، لن البعههاد، فههي الواقههع،  إذا ما عملت عبر نطههاق أي 
ُبعد الخر. قههد تسههاهم إسههتراتيجيات الصههطفاف ُبعد على ال  تتفاعل بالتزامن ليؤثر كل 
 على طول محور واحد على سوء النحياز (الصطفاف) على محور آخههر. تههؤثر الجنههدة
 المحلية والقومية والعالمية على فتح وإغلق الميادين المدعوة، حيث ان امكانيههة رؤيههة
 القوة تتشكل من خلل من يخلق المجال/الميدان، وبدوره، يمكن للخههبرات المشههاركة
 السابقة التي ساعدت في التغلب على أشكال القوة غير المرئية أو الخفيههة، أن تقههوي
 احتمالت نجاح تصههاميم مؤسسههاتية جديههدة للمشههاركة. وبالطريقههة ذاتههها، فههإن الفتههح



 السريع للميادين/المجالت المدعوة والمختلقة بدون جهود اسههتراتيجية مسههبقة بهههدف
 معالجة قوة خفية أو غير مرئية، أو لبناء "قوة ضمن" (كرامة واستحقاق ذاتههي) و"قههوة
 مع" (تفاهم وعمل جماعي)، قد ينتج عنه انتصارات جوفاء، حيث أن الميههادين الجديههدة

تخضع وتستسلم الى أشكال القوة القديمة.

 ل توجد استراتيجية واحدة أو نقطة دخههول واحههدة لي عمههل أو قضههية، فههالكثير يعتمههد
 علههى تخطيههط وتههوجيه تقههاطع العلقههات، والههتي بههدورها تسههتطيع أن تسههاهم فههي
 اصههطفافات سههيئة جديههدة، او تشههوهات قههوة، أو تخلههق بههالتزامن حههدودا جديههدة مههن
 احتمالية عمل إستراتيجي. علههى سههبيل المثههال، قههد يكههون هامهها ربههط حملت محليههة-
 وطنية- عالمية لفتح مجالت/ميادين كانت مغلقة في السابق، ولكن بفعل ذلههك، يمكههن
 إعادة تطبيق اشههكال قههوة خفيههة أو غيههر مرئيههة، إذا مهها تههم بههالتزامن إستقصههاء بعههض
 اللعبين المحتملين، أو بعض أشكال المعرفة. من جهة أخرى، فإن فتح ميههادين محليههة
 مغلقة مسبقا يمكن أن يساهم في تعبئة جديدة وإحياء الضمير، والذي من المحتمل أن
 يؤدي إلى فتح مجالت/ميادين أخرى أكثر إتساعا، وخلق زخم للتغيير علههى المسههتويين
 الوطني/القومي والعالمي. تعتهبر عمليهة التغييهر عمليهة ديناميكيهة مسهتمرة – تتطلهب
 إستراتيجيات تسمح بانعكاس ثابت حول كيفية تغير علقات القوة، وخفة حركة التحرك

عبر مجالت/ميادين ومستويات وأشكال القوة.

 يوحي هذا أن أولئك الذين يسعون إلههى تحههدي القههوة فههي جميههع مجالتههها ومسههتوياتها
 وأشكالها، يحتاجون للبحث ليس فقط عن حل واحد، ولكن لبناء اسههتراتيجيات متعههددة
 مترابطة وفهي سههياقات مختلفهة تعتمههد علهى نقطههة بدايههة أي سهياق مفههترض. يكمهن
 التحدي في فهم ماذا يمكن أن تكون هذه الستراتيجيات، وكيههف يمكههن ربطههها بهههدف

معالجة جميع أبعاد القوة، أي عندما يمكن أن يحدث التغيير التحولي.

 فمثل، للحصول على مثل محاولة العمل عبر أبعاد متعددة للقوة بالتزامن، أنظر نشههرة
  في قسم موارد الدعم من رزمةJubilee Debt Campaign حول حالة حملة ديون اليوبيل 2

القوة هذه. 

طرق تحويل القوة إلى أشياء بصرية منظورة
 قد يكون تحويل أيعاد القوة إلى أشياء بصرية منظورة مفيدا جدا في المسههاعدة علههى
 فهم هذه البعاد وإظهار العلقة فيما بينههها. توجههد طههرق عديههدة لفعههل ذلههك مههن خلل
 الرسومات والكاريكههاتير والملحظههات السههاخرة والمسههرح الشههعبي واسههتخدام صههور

متنوعة.

 في عملنا، اعتدنا على استعارة "مكعب القوة" لتوضيح أبعاد القوة وكيفية ترابههط هههذه
البعاد كما هو مبين أعله.

ُبعد من أبعاده إلى ثلثههة أقسههام مههع  في بعض استخدامات المكعب، يمكن تقسيم كل 
Rubik’sجعله يبدو قليل مثل مكعب روبك   cubeوهههو لعبههة البلوكههات المشهههورة حيههث ، 

 ، يمكن تدوير كل1يحاول المرء أن يصف ألوان كل بلوك في جانب. ومثل مكعب روبك
 جانب من جوانب المكعههب، وفعههل ذلههك يههؤثر علههى اصههطفاف البلوكههات علههى البعههاد

  وقد جرى1974 يشير مكعب روبك إلى مكعب ميكانيكي أخترعه النحات الهنغاري وأستاذ فن العمارة أرنو روبك عام 1
تسويقه بشكل واسع كأحجية. يمكن تدوير جوانب المكعب مع بقاء المكعب بأكمله سليما.



 الخرى. في حين يمكن استخدام أي من الجوانب كنقطههة أولهى للتحليهل، يمكههن ربهط
كل جانب بالخر. (للمزيد حول مكعب روبك، أنظر ويكبديا)

 : مستويات ومجالت/ميادين وأشييكال القييوة المشييار إليهييا علييى2شكل 
مكعب روبك

 يشير أسلوب مكعب القوة، كما هو موصوف أعله، إلى أنه عندما تكون الستراتيجيات
 وتحليل القوه قادرين على العمل عبر أو "الضطفاف" عبر كل بعد من أبعاد المكعههب،
 فمههن المحتمههل أن يحههدث تحههول حقيقههي فههي علقههات القههوة، إل ان ذلههك صههعب
ُبعد واحههد مههن  بالممارسة. كما هو الحال مع مكعب روبك، فإن التغييرات في جانب أو 
 مكعب القوة يمكن أن يجعل البعاد الخرى تخرج عن الخط. وهذا يههذكرنا بمهها يشههكله
 من خطر تحليل ناحية واحدة من نواحي القوة دون الهتمام بكيفية تههأثيره علههى أبعههاد
 أخرى مهن القهوة. وأولئك الهذين يدرسهون  مكعهب روبهك يجهادلون بهأنه توجهد حرفيها

  المختلفة الههتي يمكههن أن تكههون لبلوكههات المكعههب، ممهها يوضههح2مليارات من المواقع
 التعقيههدات والتغييههرات الساسههية الههتي يمكههن للقههوة أن تأخههذها عههبر المسههتوى
 والمجال/الميدان والشكل في أي سهياق مفهترض. مهن جههة أخهرى، فهإ، أولئك الهذين
 يدرسون مكعب روبك يمكنهم إخبارنا عن أي مههن أبعهاده يمكهن أن تصههطف مهع أبعههاد

  حركة كحد أقصى، بغض النظر عن كم هي خارج الخط عند البدء. وبينما29أخرى في 
 نحن ل نريد أن نضغط المقارنة إلى حد بعيد، إل أن هذا يعطي على القل بههأن التغييههر

ممكن.

 وبينما  يعتبر مكعب روبك أيضا، أداة مشجعة علههى الكتشههاف، ترسههم تفاصههيل وتضههع
 استراتيجيات، فقههد وجههدنا أن هنههاك ثمههة مخههاطر فههي تقههديم أبعههاد القههوة هههذه بهههذه
 الطريقة. قد يكون مكعب روبك معروفا للبعض ولكن فقط في بعض الثقافههات. علوة
 على ذلك، وكما رأينا، فإننا نتحدث في الحقيقة عن العلقات ما بين مختلههف السلسههل
 أو البعاد، حيث يوجد في كل بعد أكثر من ثلثة فئات فرعية "مرتبة" – وهكههذا، يعطههي
 استخدام هذه الصورة إنطباعا عن فئات قوة ثابتة وغير متحركة. من جهة أخرى، فقههد
 رأينا أنه ممكن وجود عدة أشكال ومستويات وميادين/ميادين وأنها بمكن ان تتغيههر مههع
 الوقت. أحيانا، على سبيل المثال، قد تكون الميادين المدعوة أكثر أهمية في وضههع مهها

 وفقا لوكيبديا43,252,003,274,489,856,000 كونتليون أو 43 أكثر تحديدا، حوالي 2



 مههن الميههادين المختلقههة ، ولههذلك نحتههاج إلههى طههرق لظهههار فتههح وإغلق مثههل هههذه
المجالت/الميادين عبر الزمن والسياق. 

 ومن المؤكد في تقديم المكعب وجدنا أنه من الفضل أن نتحههدث عههن كههل بعههد واحههد
 واحد وليس أن نبدأ بمحاولههة فهههم كامههل المكعههب مههن البدايههة. (مثل، طريقههة لتقههديم

ُبعد في كل مرة، إذهب إلهى رابهط    بوربهوينت وكهذلكJGمكعب القوة من خلل تقديم 
 إلى قسم التعليم). قد يكون ذلك ساحقا وفي حين ينجههح تخيههل المكعههب مههع البعههض،
 فإنه يبدو ثابتا جدا وغير خلق للخرين، ويترك أنطباعا بأن علقات وإستراتيجيات القوة

 . لذلك نشههجع النههاسtickللتغيير يمكن أن تتحول إلى صيغة ميكانيكية أو صندوق للنقر 
 على تطوير صور للقوة وأشياء مرئية بصرية تنجح معهم. في الواقع، توجد عههدة طهرق

بديلة لستخدام المكعب والعديد من البداعات حوله. 
 . كمهها ناقشههنا فههي الصههندوق أعله،سلسل متصلة بدل من صناديق.1

 مههن الممكههن التفكيههر بأشههكال وميههادين ومسههتويات القههوة كأبعههاد أو كسلسههل
 متصلة بدل من بلوك ثابت. وبشكل خاص، حددت التطبيقات العملية أمثلة كثيرة

حول ميادين ومستويات القوة. (حاول تصميم سلسل متشابكة بدون حدود).
 . يستطيع مكعب القوة التحرك على طههول مقيههاسالتحرك عبر الزمن.2

 زمني يسمح للمستخدمين أن يروا كيف تتغير القوة في المكعب مع الزمن. في
ُطلب مههن مشههاركي مؤسسههة وطنيههة غيههر حكوميههة مناقشههة أي  أحد الساليب، 
 نواحي من القههوة ركههزوا عليههها عملهههم قبههل عشههر سههنوات، وعلههى أي نههواحي
 يركزون الن، وبفعهل ذلهك، أدركهوا أنههم بينمها ههم يتحهدثون عهن العمهل حهول
 المشاركة المحلية وتقوية معرفة الناس عن المنظمات الشعبية، تركههز انتبههاههم

على المناصرة المهنية على المستويات الوطنية والدولية. 
 . يسههتطيع المكعههب أن يههدور بينمهها يتحههرك مههن خللالدوران بسرعة.3

 الزمن. بتلك الطريقة، يستطيع المتفرجون أن يروا القوة من زوايهها عديههدة بههدل
من الرؤية من زاوية واحدة.

 يعتمههدان علههى مههن أيههن تههدخل. بينمهها ننظههر إلههىالتوسييع والتقلييص .4
 استرايجيات  في رزمة الموارد، فإننا نحتاج لن نتصههور مكعبهها نحيفهها فههي بعههض
 الماكن وواسعا في أماكن أخرى، مما يظهر الكثير من القههوة فههي مكههان واحههد
ُيهدخل اللعبههون  وغيابها  في مكان آخ، ولكن هذا ليس سهكونا، ذلهك أنهه عنههدما 
 أجزاء من القهوة، فهإن الموجهات الهتي يصهنعونها، بإسهتخدام أو تغييهر نهوع مهن

القوة، تموج لتغير ديناميكيات القوة في أجزاء أخرى من المكعب.

ُدعههي المشههاركون فههي2009في ورشة عمل جرت في حزيران    حول تحليههل القههوة، 
 الورشة للمشهاركة فهي مزيهد مهن الصهور وطهرق تصهور القهوة، إضهافة إلهى التفكيهر
 برسومات وصور متحركة كان قد تم إعدادها، قام المشاركون بوضع اسكتشههات بديلههة

"للمكعب" تضمنت ما يلي:

 تترايدن – أو هرم على شكل مثلث يمثل فيههه كههل مثلههث بعههدا مههن أبعههاد-
 مكعب القوة. (الصورة أدناه موجودة على الويكيبدبا وتوجههد اتفاقيههات اسههتخدام
 شائعة مختلقفههة ملحقههة بهها، ولكههن ههل ههي الصههورة المسههتخدمة فهي ورشههة

العمل؟)



مزيد من الهيكليات الجزيئية والتي كانت تتغير مع الزمن-
جسم كروي-
وردة صحراء وأمور أخرى. [ أدخل صورا من ورشة العمل]-

 قههد يوجههد عههدد مههن صههور ملئمههة للسههتخدام، وفقهها لسههياق وثقافههة وأسههاليب تعلههم
 المشاركين، الخ. أحد الساليب الفعالة جدا، إذا سمح الوقت، هو تقههديم أبعههاد القههوة –
 عبر المستويات والميادين والشكال – وسؤال الناس أنفسهم لن يضههعوا رسههما بيانيهها
 يبين كيف يههرون العلقههات البينيههة، كمهها تسههتطيع أن تههرى مهها فههي الصههور مههن ورشههة

حزيران.

 على أية حال، يتخيل المرء أبعاد ما سميناه هنا مكعب القوة، وهذا طريقة واحدة فقط
 لفهم ووضع مفهوم للقوة.، ويمكهن اسهتخدام ههذا السهلوب وربطهه بأسههاليب أخههرى،

بعضها موصوف في القسم التالي. 
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