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باإلمــكان إحــداث تغييــر سياســًيا واجتماعًيــا جذرًيــا فــي إســرائيل، ونحــن ســنصنعه. هــو ممكــن 
ألّن غالبيــة مــن يعيشــون هنــا يملكــون مصلحــة حقيقيــة بإنشــاء مجتمًعــا متكافًئــا وعــادًل، مجتمًعــا 
لنــا جميًعــا، وتحــت ســلطة ذات سياســة مختلفــة كلًيــا عــن الحكومــات التــي تخــدم الحتــال ورأس 
ــدان ضائقــات اجتماعيــة ول يضمنــان لغالبيــة الجماهيــر  المــال. مبنــى وتنظيــم المجتمــع اليــوم يوّل
هنــا ازدهــاًرا، أماًنــا وتحقيًقــا ذاتًيــا، اجتماعًيــا واقتصادًيــا. يمــّس الوضــع القائــم بالنــاس مــن الشــرائح 

المجتمعيــة المختلفــة. بالحقيقــة هــو يمــّس بأغلبيــة المجتمــع.
التحــدي الــذي قــرر حــراك »نقــف مًعــا« مواجهتــه هــو ثــورّي: نحــن نطمــح إلحــداث تغييــر عميــق 
بالتنظيــم الراهــن للمجتمــع، لاقتصــاد وللسياســة فــي إســرائيل. هــذه ليســت بالمهمــة الســهلة، لكننــا 
كلنــا إيمــان بالنــاس: بفكرهــم الســليم، بقلبهــم الطيــب وبنواياهــم الصادقــة. نحــن نحــب الشــعب الــذي 

يعيــش هنــا. نحــن جــزء منــه ومصــّرون علــى النضــال معــه ومــن أجلــه. وســننجح بذلــك.
لنواجــه هــذا التحــدي الــذي وضعنــاه ألنفســنا يحتــاج الحــراك لنظريــة تنظيميــة مناســبة. علينــا أن 
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نفكــر ونقــرر مًعــا كيــف نريــد تنظيــم أنفســنا وتنظيــم األشــخاص مــن حولنــا. ترتكــز إعــادة التفكيــر 
ر واســُتخِدم علــى نطــاق واســع  هــذه علــى مفهــوم التنظيــم المجتمعــي )organizing(، الــذي طــوِّ
فــي اليســار التقدمــي فــي الوليــات المتحــدة، والــذي بموجبــه يمكــن إحــداث التغييــر عبــر تنظيــم 
األشــخاص، بمســاعدتهم علــى تحويــل مواردهــم إلــى القــوة التــي يحتاجونهــا لصنــع التغييــر الــذي 

يرغبــون برؤيتــه فــي الواقــع. 
علــى أســاس هــذا النهــج، تمــت صياغــة النظريــة التنظيميــة لـــ »نقــف مًعــا«. تتضمــن النظريــة 
التنظيميــة نموذًجــا جديــًدا لحلقــات الحــراك والقيــادة القطريــة والعاقــة مــا بينهــا، باإلضافــة إلــى 

صياغــة اإلجــراءات التنظيميــة بقضايــا عديــدة متنوعــة.
كان هدفنــا مــن هــذه العمليــة تحويــل التركيــز: بــدًل مــن تحريــك النــاس إلــى العمــل - بشــكل هرمــي 
مــن األعلــى إلــى األســفل كمــا هــو معتــاد - ننتقــل لعمليــة تطويــر وتمكيــن للحلقــات، بحيــث يكــون 
بإمكانهــا تجنيــد أعضــاء جــدد، اســتيعابهم وتدريبهــم، وتنميــة قيــاداٍت محليــة، وبذلــك نتحــول لحــراك 
ينّظــم األشــخاص بطريقــة ناجعــة. هــذه العمليــة جعلتنــا نــدرك أن بنــاء القــوة ونمــّو الحــراك بعــدد 
أعضائــه المنتســبين وبحجــم نشــاطه يتطلبــان العمــل علــى إزالــة الحواجــز التــي تمنعنــا مــن التوســع 
وتعزيــز شــعور األعضــاء بملكيتهــم علــى الحــراك. لتحقيــق هــذا الهــدف، علــى الحــراك أن يحــّد مــن 
العمــل المرّكــز وأن يحــاول نقــل القــوة إلــى الحلقــات لزيــادة قوتهــا وقدرتهــا علــى النشــاط والمبــادرة، 
وخلــق القــوة مــن داخلهــا. يتطلــب هــذا التغييــر منــا أن نعمــل علــى وضــع منظومــات عمــل تقــف 
بمركزهــا حيــاة الحــراك اليوميــة المســتندة علــى تجنيــد أعضــاء جــدد، اســتيعاب منضميــن جــدد وتنميــة 

وتأهيــل القيــادات داخــل الحلقــات.
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النظرية التنظيمية
مبنى الحراك

الحلقات المحلية

ألحلقــات المحليــة هــي بمثابــة إطــار مركــزي لنتمــاء ونشــاط عضــوات وأعضــاء الحــراك الذيــن 
يعيشــون فــي المنطقــة الجغرافيــة التــي تتواجــد بهــا الحلقــة. مــن هنــا، فــإن دور عضــوات وأعضــاء 
الحلقــات المحليــة ل يقتصــر علــى المبــادرة للنشــاطات، إنمــا يتطلــب منهــم كذلــك تجنيــد أعضــاء 
مًعــا.  والتعلــم  فيهــم،  الحراكيــة  التغييــر  نظريــة  وغــرس  تدريبهــم  الحلقــة،  فــي  اســتيعابهم  جــدد، 
العضــوات  لــدى  لــه خاصيتــه  اجتماعًيــا  إطــاًرا  المحليــة  الحلقــات  لتشــّكل  بالخاصــة، سنســعى 

داخلهــا. الناشــطين  واألعضــاء 
كمــا وستســعى الحلقــات المحليــة إلدارة عمليــات مختلفــة بشــكٍل مســتقل، كتفعيــل شــبكات تواصــل 
القيــادة  مــن  بدعــٍم  ذلــك  إعاميــة، تصميمــات جرافيكيــة وغيرهــا، كل  مســائل  إدارة  اجتماعــي، 

القطريــة.

قيادات الحلقات المحلية

لضمــان الحفــاظ علــى أنشــطة الحلقــات المعتــادة منتظمــة، ســتنتخب كل حلقــة محليــة قيــادة لهــا، 
تســمى مركــز الحلقــة، لتكــون مســؤولة عــن نشــاط الحلقــة وتنظيمهــا.

ســيكون أعضــاء المركــز مســؤولين عــن تنفيــذ وظائــف الحلقــة )إقامــة نشــاطات، تجنيــد واســتيعاب 
األعضــاء، ومــا إلــى ذلــك(. فــي الوقــت نفســه، ســيضمن أعضــاء وعضــوات مركــز الحلقــة عقــد 
اجتماعــات منتظمــة للحلقــة، تنميــة القيــادة المحليــة مــن بيــن أعضــاء وعضــوات الحلقــة، بنــاء وتنفيــذ 

خطــة عمــل للحلقــة وإدارة ميزانيتهــا.
كل حلقة ستختار بنفسها، بطريقة ديمقراطية وعلى األقل مرة في السنة، كيف تنتخب قيادتها.

ســيعمل الحــراك علــى تشــكيل حلقــات موضوعيــة تعمــل علــى إطــاق حمــات ونشــاطات تتعلــق 
بقضايــا قطريــة ل تقتصــر علــى منطقــة جغرافيــة معينــة )الحتــال، الصحــة، حقــوق العمــال(. 
ســتعمل هــذه الحلقــات الموضوعيــة بتنســيٍق وتواصــٍل مباشــر مــع القيــادة القطريــة مــن جهــة، ومــع 
الحلقــات المحليــة مــن جهــة أخــرى. كذلــك، ســيتّم فحــص إمكانيــة تطويــر حلقــات موضوعيــة تعنــى 
بمجــالٍت مختلفــة، ل تتعلــق بالضــرورة بنضــالت عينيــة محــددة )حلقــة مختصــة بقضايــا التربيــة 

والتعليــم علــى ســبيل المثــال(.
ستتواصل في العام المقبل عملية صياغة نموذج للحلقات الموضوعية أعاه. 
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القيادة القطرية

طاقم التنسيق القطري )الهيئة القيادية الموسعة(:

طاقــم التنســيق القطــري مكــون مــن عضــوات وأعضــاء تــم انتخابهــم فــي الجتمــاع القطــري وفــي 
ــا لذلــك، فــإن غايتــه هــي تمثيــل الحلقــات المحليــة وجميــع أعضــاء  الحلقــات المحليــة للحــراك. وفًق

وعضــوات الحــراك.
مــن أجــل تحقيــق ذلــك، ســتتمحور مهــام طاقــم التنســيق الرئيســية حــول بنــاء اســتراتيجية طويلــة 
األمــد للحــراك، التنســيق بيــن الحلقــات،  واإلشــراف علــى ســكرتارية الحــراك )يشــمل ذلــك كل مــا لــه 

عاقــة بالشــفافية(.
مــن بيــن مهــام طاقــم التنســيق الرئيســية تشــتَّق وظائفــه الفعليــة، يشــمل ذلــك كل مــا يتعلــق بتحديــد 
أولويــات الحــراك، الرقابــة وصاحيــة اتخــاذ القــرارات بشــأن ميزانيــة الحــراك، واتخــاذ القــرارات بــكل 
مــا يخــص إطــاق الحمــات. باإلضافــة، علــى طاقــم التنســيق تقييــم نشــاط الحــراك بشــكٍل بّنــاٍء 
ودورّي، وتعييــن لجــان رصــد لختيــار مرشــحين ومرشــحات للعمــل فــي الحراك.بحــال لــزم األمــر.

وفــي  للحــراك  القطــري  الجتمــاع  فــي  القطــرّي  التنســيق  طاقــم  أعضــاء  انتخــاب عضــوات  يتــم 
النتخابــات داخــل الحلقــات المحليــة. فــي الجتمــاع القطــري ُينتَخــب ٢٥ عضــوة وعضــودي، بحيــث 
يكــّن ١٢ منهــم علــى األقــل نســاًء، وأن يكــون ٩ منهــم علــى األقــل عرًبــا، و- ٩ علــى األقــل يهــوًدا. 
فــي الحلقــات المحليــة ُينتَخــب ٣ - ٦ أعضــاء بطريقــة ديمقراطيــة، وفــق مــا تقــرره الحلقــة، بحيــث 
يكــون بإمــكان كل عضــو فــي الحلقــة ترشــيح نفســه. بعــد فتــرة زمنيــة معينــة، تقــام انتخابــات مكملــة 
تمّكــن كل حلقــة مــن زيــادة عــدد ممثليهــا إلــى ٩. علــى نصــف األعضــاء المنتخبــات فــي الحلقــات 

المحليــة أن يكــّن نســاًء )فــي حــال وجــود رقــم فــردي، ســيكون التدويــر نحــو األســفل(.
لضمــان التــزام األعضــاء المنتخبيــن لطاقــم التنســيق القطــري، تقــرر مــا يلــي: )أ( بحــال تغيــب 
عضــو طاقــم التنســيق عــن اجتماعيــن متتالييــن - ســيتلقى تنبيًهــا وســيكون بإمــكان حلقتــه اســتبداله 
بعضــو آخــر؛ )ب( إذا اختــار عضــو طاقــم التنســيق القطــري الــذي انتخــب فــي الحلقــة أن يغــادر 
الطاقــم طواعيــة - ســيتعين علــى حلقتــه تعييــن بديــل لــه؛ )ج( بحــال تغيــب عضــو طاقــم التنســيق 
المنتخــب فــي الجتمــاع القطــري عــن اجتماعيــن متتاليتيــن، ســيتلقى تنبيًهــا وســيفقد فيمــا بعــد 

عضويتــه فــي القيــادة.
ســتكون وتيــرة اجتماعــات طاقــم التنســيق القطــري مــرة كل شــهرين تقريًبــا، وســيدير جــدول األعمــال 
فــي الجتماعــات - باإلضافــة إلــى الجلســات ومســائل متعلقــة بالرقابــة - مجموعــة مــن األعضــاء 
الذيــن ســوف ُينتَخبــون مــن داخــل الطاقــم، مّمــن هــم ليســوا جــزًءا مــن الســكرتارية. كذلــك، ســيتم 
نشــر جــدول أعمــال الجتماعــات مســبًقا، وسيشــمل فقــرًة مخصصــًة للتحديثــات ولمواضيــع المناقشــة 

الراهنــة فــي الحلقــات، هــذا وسُيســَمح لــكل عضــو فــي الحــراك اقتــراح موضوعــات للّنقــاش.
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سكرتارية )القيادة المصغرة(:

ســكرتارية الحراك المنتخبة من طاقم التنســيق القطري، هي الهيئة المســؤولة عن تنفيذ اســتراتيجية 
الحــراك، بصيغتهــا التــي ُأِقــّرت عليهــا بالجتمــاع القطــري وبطاقــم التنســيق القطــرّي.

مــن هنــا، فــإن ســكرتارية الحــراك مكلفــة بـــ: إدارة عمــل الحــراك بشــكل جــاٍر؛ دعــم نشــاط الحلقــات؛ 
اتخــاذ القــرارات السياســية الجاريــة؛ كتابــة خطــط العمــل؛ بنــاء وإدارة ميزانيــة الحــراك؛ اإلشــراف علــى 
عمــل الموظفيــن؛ تطويــر التواصــل مــع الشــركاء فــي المنظمــات المختلفــة والحفــاظ عليــه؛ تطويــر 
وإدارة قنــوات التصــال الداخليــة؛ اتخــاذ قــرارات حــول إقامــة نشــاطات تفاعليــة علــى المســتوى 

القطــري.
بــكل مــا يتعلــق بنظريــة التغييــر فــي الحــراك، علــى الســكرتارية تثبيــت وجــود نظريــة التغييــر فــي 
حيــاة الحــراك، دراســة تنفيذهــا فــي األنشــطة الجاريــة )إلــى جانــب قيــادة الحلقــات(، والتوقــف عــن 

دعــم اإلجــراءات غيــر الملتزمــة بالخطــوط الحمــراء للحــراك.
علــى  القطــري.  التنســيق  مــن طاقــم  اختيارهــم  يتــم  مــن ٢٠ - ٣٠ عضــًوا  الســكرتارية  تتألــف 
الســكرتارية أن تضــم عضــوا واحــًدا علــى األقــل مــن كل حلقــة محليــة )ل ضمــان لتمثيــل الحلقــات 
الطابيــة(. علــى ثلــث أعضــاء الســكرتارية، علــى األقــل، أن يكونــوا يهــوًدا، وعلــى ثلــث أعضائهــا، 
علــى األقــل، أن يكونــوا عرًبــا. باإلضافــة، علــى نصــف أعضــاء الســكرتارية، علــى األقــل، أن يكــّن 

نســاًء )فــي حــال وجــود رقــم فــردي، ســيكون التدويــر نحــو األســفل(.
سيتعّين على أعضاء السكرتارية الجتماع مرة كل أسبوعين بالتقريب.

إجراءات تنظيمية

نشاطات تفاعليّة

لننجــح بتحقيــق أهدافنــا، علــى "نقــف مًعــا" أن يكــون حــراًكا مبــادًرا يســاهم بوضــع أجنــدة، وأن يتجنــب 
النجــرار وراء أجنــدة الحكومــة والنخــب. فــي الوقــت عينــه، ولكوننــا حــراًكا سياســًيا، وبظــّل واقعنــا 

الحالــي، غالًبــا مــا ُيطلــب مــن الحــراك أن يــرد ويعقــب علــى تطــورات تحــدث فــي الواقــع.
مــن أجــل القيــام بذلــك بطريقــة تخــدم أهــداف الحــراك، اتخذنــا قــراًرا لّتبــاع اإلجــراء التنظيمــي التالــي 

فيمــا يتعلــق باألنشــطة التفاعليــة )ردود الفعــل(:
بحــال قــررت حلقــة معينــة القيــام بنشــاط رًدا علــى حــدث مــا - مــا مــن حاجــة لمصادقــة خاصــة. 
ســيكون علــى ممثلــي الحلقــة فــي طاقــم التنســيق القطــري إعــام أعضــاء الطاقــم بخصــوص النشــاط، 
ذلــك إلتاحــة المجــال لألعضاء/للحلقــات األخــرى لانضمــام إليــه والمشــاركة بــه، للمبــادرة لنشــاٍط 

مماثــل، ومــا شــابه.
م عــرض مــا للقيــام بــأي نشــاط/نضال/حملة رد فعــل )ليــس كمبــادرة مــن قبــل الحلقــة.  فــي حــال ُقــدِّ
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علــى ســبيل المثــال، توجــه منظمــة شــريكة إلــى الحــراك أو اقتــراح يقدمــه أحــد أعضــاء الحــراك بشــكٍل 
فــردّي(، ســتقع مســؤولية فحــص العــرض علــى الســكرتارية. تقــوم الســكرتارية بالتعامــل مــع القتــراح 

بحســب المعاييــر التاليــة:
هل يتوافق النشاط مع نظرية التغيير للحراك؟ 

هل من شأن النشاط المساهة بالتجنيد، بالستيعاب وببناء قيادة محلية داخل الحراك؟
ماذا قد يكون دور حراك "نقف مًعا" ومساهمته الخاصة للنشاط المذكور؟

هل تتوفر اإلمكانيات الازمة من الموارد )المال، الوقت، وما شابه( لتنفيذ النشاط؟
هل يتوافق النشاط  مع أهداف الحراك، مع األخذ بعين العتبار سلم أولوياته؟

إذا وجدت الســكرتارية أن نشــاط الرد يســتحق التنفيذ، ســيتم تعيين عضو/ة منها تكون مســؤوليته\ا 
عقــد بروتوكــول عمــل يتمحــور حــول إشــراك طاقــم التنســيق القطــري وأعضــاء الحــراك بالقــرار. 
وبشــكٍل خــاص، علــى ســكرتارية الحــراك أن تعمــل علــى تجنيــد الحلقــة المحليــة أو الموضوعيــة 

المائمــة لمصحلــة القــرار.
عنــد تنفيــذ القــرار، ســُيخَصص مكاًنــا لتحقيــق الجوانــب التنظيميــة الازمــة )التجنيــد، الســتيعاب 

وتنميــة  القيــادة المحليــة(.

تطبيق نظرية التغيير

نظريــة التغييــر للحــراك، التــي كتبهــا وصــادق عليهــا عضــوات وأعضــاء الحــراك، هــي الوثيقــة التــي 
د بموجبهــا كل نشــاط سياســي. نظــًرا لكونهــا نظريــة  تفّصــل مبــادئ الحــراك السياســية، والتــي ُيحــدَّ

مركزيــة ولضــرورة تنفيذهــا، تــم اتخــاذ القــرارات التاليــة:
•  على سكرتارية الحراك تقع مسؤولية تنفيذ نظرية التغيير على المستوى القطري.

•  قيادات الحلقات هي المسؤولة عن تنفيذ نظرية التغيير داخل الحلقة المحلية.
•  بحــال كان هنــاك ادعــاء فــي الحــراك أن نشــاًطا معيًنــا ل يائــم نظريــة التغييــر، علــى الســكرتارية 
إجراء حوار مع الحلقة المحلية/ األعضاء المعنيين حول النشاط، وأن تحاول عرض الدعاءات 

المذكــورة أمامهــم، وأن يفكــروا مًعــا بكيفيــة ماءمــة النشــاط لنظريــة التغييــر.
•  في حال تم الدعاء أن نشاًطا معيًنا:

•  عنصرًيا أو مسيًئا تجاه فئة معينة
•  تهّمش أو تقصي أعضاء في الحراك

تقع على الســكرتارية مســؤولية فحص هذه الدعاءات. إذا وجدت الســكرتارية أن هذه الدعاءات 
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ــا" وأنــه لــن يحظــى بدعــم  صحيحــة، لهــا الحــق أن تعلــن أن النشــاط لــن يتــم فــي إطــار "نقــف مًع
الحــراك، كذلــك بمــا يتعلــق بالمــوارد )هــذا علــى ضــوء الفهــم أنــه ل يجــوز للحــراك أن يمنــع األفــراد 

مــن تنفيــذ النشــاط نفســه، لكــن باســتطاعته أن يقــرر عــدم تنفيــذه أو دعمــه فــي إطــاره(.

العالقة ما بين القيادة والحلقات

مــن منطلــق إدراكنــا ألهميــة العاقــات المتبادلــة الصحيحــة والفعالــة بيــن القيــادة القطريــة والحلقــات 
المحليــة، ومحاولــة صياغــة اإلجــراءات التنظيميــة لدعمهــا وتمكينهــا، اتخــذت القــرارات التاليــة:

• لتنفيــذ األنشــطة الجاريــة، ســيكون التواصــل الجــاري بيــن القيــادة القطريــة والحلقــات المحليــة 
مباشــًرا.

• لتخــاذ قــرارات طويلــة األمــد بشــأن حلقــة محليــة معينــة، ســتقوم القيــادة القطريــة باستشــارة قيــادة 
الحلقــة المنتخبــة بجلســة منظمــة.

• لضمــان نجاعــة التواصــل بيــن القيــادة والحلقــات، ســتقام - إلــى جانــب اجتماعــات طاقــم التنســيق 
القطــري - اجتماعــات عمــل، بمشــاركة مرنــة وبحســب الحاجــة. ســتكون هــذه الجتماعــات بمثابــة 
منصــة لتعزيــز مبــادرات تعلــو مــن الحلقــات المحليــة ومــن القيــادة القطريــة، حيــث ســتحدد فيهــا 
المــوارد الماديــة وغيرهــا مــن المــوارد، كمــا وســتوفر مكاًنــا للتشــاور بيــن الحلقــات المحليــة والقيــادة 
القطرية. ســتكون هذه الجتماعات محدودة العدد ولكن مرنة، كما وســتضم: ممثًا عن كل حلقة 
محليــة، أعضــاء مــن القيــادة القطريــة الذيــن ليســوا أعضــاًء فــي حلقــات حــراك، هــذا باإلضافــة إلــى 
أعضــاء معينيــن لهــم شــأن بالمواضيــع المطروحــة للنقــاش فــي الجتمــاع. ســتكون هــذه الموضوعــات 
بنــاء  بهــدف  معينــة  علــى حلقــة  تركــز  مناقشــات  معينــة،  مناقشــة نضــالت  مختلفــة ومتنوعــة: 
اســتراتيجية لهــا أو تقديــم اإلســتراتيجية التــي تبلــورت فيهــا ومــا إلــى ذلــك. ســيتم نشــر ملخــص 
الجتمــاع والنقــاش الــذي أديــر بــه لجميــع أعضــاء طاقــم التنســيق القطــري، وســيكون باســتطاعتهم 

طــرح مواضيــع للنقــاش.

إقرار الميزانية
مــن أجــل النهــوض بنشــاط الحلقــات المحليــة، ســتحصل كل حلقــة علــى ميزانيــة بســيطة تكــون 
المحليــة لســتخدام  الحلقــة  قيــادة  علــى موافقــة  الحصــول  يتوجــب  بمثابــة »صنــدوق صغيــر«. 

لذلــك: الميزانيــة. 
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• ســيتم وضــع إجــراء منظــم لتخصيــص الميزانيــات وغيرهــا مــن المــوارد إلطــاق وإنتــاج األنشــطة 
فــي الحلقــات، إذا لــزم األمــر.

• ضمــن العتبــارات التمويليــة التــي يأخذهــا الحــراك بالحســبان، ســيكون هنــاك التزاًمــا لدعــم وتمكيــن 
الحلقات.

• ســيضم طاقــم الموظفيــن بأجــر فــي الحــراك موظفيــن علــى المســتوى القطــري وعلــى المســتوى 
المحلــي.

***
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القواعد التنظيميّة والمبادئ 
األساسيّة

القواعد التنظيمية مشتّقة من النظرية التنظيمية

“نقــف مًعــا” هــو حــراك سياســّي يعنــى بالّنضــال واألمــل, يحمــل افــكاًرا اشــتراكّية, وفيــه شــركاء 
وشــريكات مــن كل انحــاء البــاد - شــباًبا وشــيًبا, يهــوًدا وعرًبــا, نســاًءا ورجــاًل, مــن المركــز ومــن 
األريــاف - الذيــن انتظمــوا مًعــا بإرادتهــم الحــّرة لكــي يعملــوا مًعــا بشــراكة مــن أجــل تغييــر جوهــري 
في المجتمع اإلســرائيلي: من أجل الّســام, واإلســتقال والعدالة لكا الّشــعبين, ومن أجل المســاواة 
الكاملــة لــكل مــن يعيــش فــي هــذه البــاد, ومــن أجــل العدالــة اإلجتماعّيــة الحقيقّيــة. يعمــل الحــراك 
مــن أحــل تغييــر المنظومــة اإلجتماعّيــة والّسياســّية الّســائدة الّيــوم, والتــي ل تعمــل مــن أجــل مصلحــة 
ــة صغيــرة تســتمتع بالوضــع القائــم. يعمــل الحــراك مــن  ــة المجتمــع, لكنهــا تخــدم مصالــح اقلّي اغلبّي

أجــل تنصيــب بديــل شــامل لليميــن, ومــن أجــل جعــل هــذه الّبــاد لنــا جميًعــا.

ان الوثيقة مكتوبة بصيغة المؤنث، ولكن فحواها صالح للجميع 

 

ألعضويّة يف الحراك

كل شــخص مدعــو للنشــاط مــن خــال الحــراك، لدعــم أهدافــه وألخــذ جــزء بنضالتــه. عضــو مســّجل 
فــي الحــراك هــو كل شــخص فــوق ســن ال ١٦ قــد وّقــع علــى اســتمارة عضوّيــة، والــذي ينتمــي 
وينشــط فــي إحــدى الحلقــات المحلّيــة أو بــأي إطــار عمــٍل آخــر داخــل الحــراك، كمــا ويدعــم العضــو 
د بالجتمــاع القطــري للحــراك والتــي يتــم  المســّجل الحــراك مادًيــا، ذلــك حســب الّنســبة التــي ُتَحــدَّ

تحديثهــا بيــن الحيــن واآلخــر علــى يــد طاقــم الّتنســيق القطــرّي.

حلقات الحراك

أو  مناطقــّي  أســاٍس  علــى  تقــام  قــد  والتــي  حلقــات،  فــي  منّظمــون  الحــراك  وعضــوات  أعضــاء 
موضوعــّي. تعتبــر الحلقــات المحليــة بمثابــة إطــار مركــزي لانتمــاء والنشــاط بالنســبة لعضــوات 
الحــراك. كل حلقــة محليــة تتخــذ قــرارات بخصــوص أنشــطتها وتديــر شــؤونها بشــكٍل مســتقل، ذلــك 
بنطــاق مبــادئ الحــراك، كمــا وســتحظى كل حلقــة بميزانيــة أساســية لســتعمالها. فــي كل حلقــة 
محليــة تتنّظــم علــى األقــّل ٥ عضــوات، تجتمــع علــى أقــل تقديــر مــّرًة كل شــهر. تنتخــب كل حلقــة 
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محليــة، بشــكٍل ديمقراطــي وعلــى األقــل مــّرة واحــدة بالســنة، نــواة عمــل للحلقــة تحــوي مجموعــة مــن 
العضــوات مســؤولت مًعــا علــى نشــاط وعمــل الحلقــة، علــى تنظيــم الحلقــة وعلــى إدارة ميزانيــة 
نــواة الحلقــة علــى إقامــة اجتماعــات واستشــارات، وتعمــل علــى إقحــام معظــم  الحلقــة. تحــرص 

عضــوات الحلقــة بالنشــاط.

االجتماع القطري

القطــري.  فــي الجتمــاع  بالديمقراطيــة والمســاواة، ويرســم طريقــه  “نقــف مًعــا” هــو حــراك يميــز 
يعقــد الجتمــاع الُقطــري علــى األقــل مــّرة كل عــام، تــدور خالــه نقاشــات ويتــم اتخــاذ قــرارت، كمــا 
وُينتخــب أعضــاء وعضــوات طاقــم الّتنســيق القطــرّي للحــراك. بمقــدور الجتمــاع الُقطــري تغييــر 
القواعــد الّتنظيمّيــة بأغلبّيــة ثلثــّي األصــوات فــي الجتمــاع. وفــي حــال طلــب ربــع األعضــاء إقامــة 

ــم يّمــر عــام منــذ انعقــاد الجتمــاع القطــري األخيــر. اجتمــاع الُقطــري، ســيتم األمــر حتــى لــو ل

طاقم التّنسيق القطريّ

بيــن اجتماعيــن ُقطرييــن  الفتــرة الواقعــة مــا  الّتنســيق القطــري يديــر عمــل الحــراك خــال  طاقــم 
متتالييــن. هــو يناقــش ويتخــذ قــرارات بأمــور مختلفــة تتعلــق بميزانّيــة الحــراك ومــن يعملــن بــه، 
مســؤول عــن وضــع إســتراتيجية طويلــة األمــد، عــن التنســيق بيــن الحلقــات، وعــن اإلشــراف علــى 
عمــل الســكرتارية، وهــو الجســم الــذي يحســم بطريقــة ديمقراطيــة الّنقاشــات حــول مســائل سياســّية 
وتنظيمّيــة مختلفــة، ذلــك بموجــب الخــط الّسياســي الــذي ُيَقــّر فــي الجتمــاع الُقطــري. تديــر جــدول 
عمــل الطاقــم وجلســاته واإلشــراف علــى عمــل الســكرتارية مجموعــة عضــوات منتخبــة، مّمــن ليســوا 

أعضــاء فــي ســكرتارية الحــراك.
يتكــون طاقــم الّتنســيق القطــري مــن ٢٥ شــخص منتخبيــن بانتخابــات مباشــرة وســرية تقــام فــي 
الجتمــاع القطــري، ذلــك باإلضافــة لممثليــن عــن الحلقــات المحليــة يتــم انتخابهــم داخــل الحلقــات 
المختلفــة، حســب القواعــد التاليــة: عــدد المندوبــات ل يقــل عــن ٣ ول يفــوق ال-٦ ويتــم انتخابهــن 
بشــكل ديمقراطيــة حســب قــرار الحلقــة، هــذا وبعــد فتــرة مــن الزمــن يحددهــا طاقــم التنســيق القطــري، 
يحــق لــكل حلقــة زيــادة عــدد مندوباتهــا لمــا ل يزيــد عــن ٩ ممثــات. بإمــكان كل حلقــة تقــام خــال 
الفتــرة الواقعــة مــا بيــن اجتماعيــن ُقطرييــن أن ترِســل ثــاث مندوبــات علــى األكثــر لتمثيــل الحلقــة 
بطاقــم الّتنســيق القطــري. يحــق لــكل حلقــة تغييــر مندوباتهــا فــي الطاقــم متــى شــاءت وبــأي وقــت.

بحــال لــم تشــارك عضــوة فــي طاقــم التنســيق القطــري باجتماعيــن متتالييــن، تتلقــى إخطــاًرا بذلــك 
وبإمكانهــا أن تتبــدل بموافقــة وعــن طريــق الحلقــة التــي تمثلهــا. عضــوة فــي طاقــم التنســيق القطــري 
والتــي انتخبــت فــي الحلقــة بحــال رغبــت بإبطــال عضويتهــا بمحــض إرادتهــا، علــى الحلقــة تبديلهــا 
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بشــخٍص آخــر. عضــوة فــي طاقــم التنســيق القطــري والتــي انُتِخبــت بالجتمــاع القطــري ولــم تشــارك 
باجتماعيــن متتالييــن، تتلقــى إخطــاًرا وبعــد ذلــك تخســرعضويتها فــي طاقــم التنســيق القطــري.

علــى األقــل نصــف المندوبيــن عــن كل حلقــة فــي طاقــم الّتنســيق القطــري )بالتقريــب للخلــف(، 
وعلــى األقــل ١٢ عضــًوا مــن أعضــاء طاقــم التنســيق القطــري المنتخبيــن فــي الجتمــاع الُقطــري 
- يجــب أن يكونــوا نســاًء. إضافــًة لذلــك، علــى األقــل ثلــث المندوبــات المنتخبــات لطاقــم الّتنســيق 
فــي الجتمــاع الُقطــري يجــب أن يكونــوا يهــوًدا، وثلثهــم علــى األقــل عليهــم أن يكونــوا عرًبــا. علــى 
حــراك "نقــف مًعــا" أن يعمــل، بــكل مؤسســاته وحلقاتــه، علــى ضمــان تمثيــل كل المجموعــات والفئــات 

الجماهيريــة المختلفــة بالبــاد.
يحــّق لطاقــم الّتنســيق القطــري بإضافــة  أعضــاء وعضــوات جــدد لصفوفــه، وفًقــا لحتياجــات العمــل 
ولعتبــارات التمثيــل المتكافــئ، شــرط أن  يوافــق علــى ذلــك أغلبّيــة اعضــاء وعضــوات طاقــم الّتنســيق 

القطــري، وبنســبة ل تزيــد عــن ُخمــس عــدد أعضــاء وعضــوات الطاقــم فــي يــوم انتخابــه.

ألسكرتارية

ســكرتارية الحــراك مســؤولة عــن تنفيــذ اإلســتراتيجية الحراكيــة، التــي تــم وضعهــا فــي الجتمــاع 
فــي ذلــك: إدارة عمــل الحــراك اليومــي، دعــم  التنســيق القطــري، بمــا  يــد طاقــم  القطــرّي وعلــى 
نشــاطات الحلقــات المحليــة، مســؤولية ورقابــة علــى طاقــم العامليــن األجيريــن، وتنفيــذ أســس نظريــة 

التغييــر مــن خــال عمــل ونشــاط الحــراك.
ســكرتارية الحراك مكونة من عدد عضوات ل يقّل عن ال-٢٠ ول يفوق ال-٣٠. ســيتم انتخابها 
مــن ِقَبــل ومــن داخــل طاقــم التنســيق القطــري بشــكٍل ديمقراطــي. علــى ثلــث عضــوات الســكرتارية، 
علــى األقــل، أن يكــّن يهوديــات، وعلــى األقــّل ثلــث عضــوات الحــراك يجــب أن يكــّن عربيــات. علــى 
نصــف عضــوات الســكرتارية، علــى األقــّل، أن يكــّن نســاًء )مــع التقريــب للخلــف(. علــى الســكرتارية 

أن تحــوي، علــى األقــّل، ممثلــة واحــدة عــن كل واحــدٍة مــن الحلقــات المحليــة للحــراك.

ألشفافيّة

يتوجــب نشــر وتعميــم القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا بالجتمــاع القطــري وبطاقــم الّتنســيق القطــري علــى 
جميــع عضــوات الحــراك. علــى طاقــم الّتنســيق القطــري تســليم تقريــر عمــل وتقريــر مالــّي بالجتمــاع 
القطــري. ســيتم نشــر وتعميــم التقاريــر التــي تتــم المصادقــة عليهــا بالجتمــاع القطــري علــى موقــع 

الحــراك فــي اإلنترنــت.
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