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المقدمة

ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟



يعــد التنســيق والعمــل معــا فــي عصــر يتســارع فيــه إنتــاج وتبــادل المعلومــات، واألخبار 
ــع  ــتوى »المجتم ــى مس ــة عل ــة، خاص ــرورة ال رفاهي ــريعا، ض ــه س ــاع في ــر االوض وتتغي
المدنــي« وتحديــدا علــى مســتوى الجمعيــات غيــر الحكوميــة، فقطــاع المجتمــع 
المدنــي أو مــا يعــرف بالقطــاع الثالــث -أحيانــا- يحتــاج للنجــاح فــي عملــه لعقــد عــدد 
مــن التحالفــات والدخــول فــي شــبكات مــن العالقــات ليســتطيع تحقيــق األهــداف التــي 

نشــأ مــن أجلهــا.

وبذلــك اصبحــت مســألة الدخــول فــي التحالفــات ومراجعــة القائــم منهــا للتحقــق مــن 
ــر  ــه أم ــر أن ــن أن ننك ــة، وال يمك ــر حكومي ــة غي ــل أي منظم ــن عم ــا م ــزءا مهم ــره، ج اث
شــاق ويســتلزم الكثيــر مــن الجهــد مــن قبــل العامليــن فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة 

يضــاف إلــى المهــام التــي يقومــون بهــا فــي اليــوم الواحــد.

لــذا يســعى هــذا الدليــل لمناقشــة مســألة بنــاء التحالفــات ســواء بيــن المنظمــات غيــر 
ــك  ــاص، وذل ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــن المؤسس ــا وبي ــا أو بينه ــة وبعضه الحكزمي
ــف  ــن التحال ــارق بي ــل األول الف ــي الفص ــرح ف ــث يش ــول، حي ــة فص ــدى أربع ــى م عل
والشــبكة، وأســباب الدخــول فــي التحالفــات مــع الجهــات المختلفــة، وفــي الفصــل 
ــف  ــكل التحال ــن، وش ــاء المحتملي ــد الحلف ــاليب تحدي ــة أس ــالل مناقش ــن خ ــي وم الثان
الممكــن نســتطيع التوصــل إذا كان التحالــف هــو الهيكليــة التنظيميــة المالئمــة لتحقيق 

أهــداف الداخليــن فيــه.

أمــا الفصــل الثالــث فيســتعرض التحديــات التــي قــد تواجههــا التحالفات مثل االســتجابة 
لمطالــب المجتمعــات المحليــة والمحافظــة علــى اســتقاللية التحالــف، وكذلــك تطويــر 
عمــل التحالــف. ويقــدم عــددا مــن األفــكار لالســتجابة لهــذه التحدياتـــ على أســاس رؤية 
ــرا، يناقــش الفصــل  وأهــداف شــاملة واضحــة لــكل طــرف مــن أطــراف التحالــف. وأخي
ــة برامجــه حتــى  ــة الحفــاظ علــى اســتدامة التحالــف بعــد تأسيســه وبداي ــع مرحل الراب

يحقــق أهدافــه.

 يســتغرق تقديــم الدليــل خمســة أيــام، ولتســهيل مناقشــة المعلومــات الــواردة فيــه 
يفضــل أن يقــوم ميســر أو ميســرة بــإدارة الجلســات، يكــون أو تكــون علــى درايــة 
ــن  ــددا م ــل ع ــم كل فص ــاش. ويض ــراء النق ــى إث ــاعد عل ــا يس ــل بم ــات الدلي بموضوع
األنشــطة والتدريبــات التــي تتــراوح فــي الزمــن المخصــص لهــا، وكلهــا تســاعد علــى 
ــة  ــكال التوضيحي ــاعد األش ــا تس ــل، كم ــي كل فص ــواردة ف ــة ال ــاط المختلف ــرح النق ش
فــي الربــط بيــن عــدد مــن النقــاط وتقديمهــا بصــورة جذابــة، وكذلــك عــددا مــن األمثلــة 

ــزال قائمــة فــي مصــر. علــى تحالفــات قامــت أو الت

نتمنى لكم قراءة موفقة!
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يســعى هــذا الفصــل مــن الدليــل التدريبــي لإلجابــة علــى أســئلة مثل لمــاذا قــد تعمــل المنظمات 
غيــر الحكوميــة معــا؟ مــا الفــارق بيــن الشــبكات والتحالفــات؟ متــى نختــار أو نشــارك فــي إحدهــا؟ 

مــن يمكــن ان يكــون حليفــا محتمــال؟ وغيرهــا من األســئلة.

وســوف يتنــاول هــذا الفصــل أهميــة بنــاء التحالفــات بمــا يمكــن العامليــن فــي المنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــن النظــر لألمــر واالنخــراط فيــه ليــس ألنــه واجــب »ال بــد منــه« ولكــن علــى أنــه جــزء 
مــن عمــل أكبــر يســاعد علــى تطويــر العمــل وتحســينه للوصــول للغايــات واألهــداف المختلفــة. 
كمــا يوفــر هــذا الفصــل عــددا مــن المبــادئ العامــة، بعــض األمثلــة العمليــة وكذلــك بعضــا مــن 
ــى  ــة عل ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــاركين م ــز المش ــتخدامها لتحفي ــن اس ــي يمك ــطة الت األنش

التفكيــر والبحــث فــي األمــر.

وفــي نهايتــه، يســتعرض الفصــل بعــض مســتويات التحالــف مثــل االنتشــاب للتحالــف بالموافقــة 
ــطة، أو  ــام بأنش ــام بالقي ــزام الت ــالن االلت ــدد داخلهـــ أو إع ــل مح ــزام بعم ــه دزن االلت ــى مبادئ عل

المشــاركة بالمــوارد

ــمل  ــة تش ــدى 90 دقيق ــى م ــزء عل ــرض كل ج ــن ع ــزاء، يمك ــالث أج ــن ث ــل م ــذا الفص ــون ه يتك
والمناقشــات. األنشــطة 
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أوال: أهمية بناء التحالفات- لماذا المجهود؟

ــا  أصبحــت مســألة الدخــول فــي التحالفــات ومراجعــة القائــم منهــا للتحقــق مــن أثــره، جــزًءا مهمًّ
مــن عمــل أي منظمــة غيــر حكوميــة، وال يمكــن أن ننكــر أنــه أمــر شــاقٌّ ويســتلزم الكثيــر الجهــد 
مــن قبــل العامليــن فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة يضــاف إلــى المهــام التــي يقومــون بهــا 

فــي اليــوم الواحــد.

وهناك عدة أسباب تستدعي دخول المنظمات غير الحكومية في تحالف ما، منها:

ــي  ــو ف ــوة كل عض ــن ق ــد م ــا يزي ــل مًع ــات تعم ــن المنظم ــدد م ــدد، فع ــألة الع ــر مس 1 تأثي
ــا. ــالة م ــال رس ــي إيص ــاع ف ــى اإلقن ــدرة عل ــي الق ــف، وبالتال التحال

ــا أن  ــح له ــا يتي ــه، م ــن في ــتوى العاملي ــى مس ــا عل ــاءه داخليًّ ــزز أعض ــد يع ــف ق ــاء التحال 2 بن
ــرى. ــاالت أخ ــي مج ــة ف ــر فعالي ــون أكث تك

3 يوفــر التحالــف الفــرص لتعزيــز شــرعية اإلجــراءات والسياســات والبرامــج، وتحســين الوصــول 
إلــى النتائــج المرغوبــة، وتبــادل المعلومــات وزيــادة المــوارد لبرامــج بعينهــا.

4 المنفعــة المتبادلــة حيــث يســاعد بنــاء تحالــف حــول قضيــة معينــة علــى تفــادي تكــرار العمــل 
ــة  ــي حال ــة ف ــم، بخاص ــر مه ــذا أم ــال. وه ــس المج ــي نف ــف( ف ــي التكالي ــد )وبالتال والجه
تنافــس المنظمــات غيــر الحكوميةعلــى نفــس التمويــل. فالفوائــد االقتصاديــة للعمــل مًعــا 
وتبــادل المعرفــة يوفــر المــوارد التــي يمكــن بعــد ذلــك إعــادة اســتخدامها بطــرق أخــرى، 
ربمــا علــى أســاس مشــترك أو موحــد، بمــا يحقــق كفــاءة أعلــى فــي أداء المنظمــات غيــر 

الحكوميــة.

5 قــد توفــر التحالفــات حالــة مــن االســتقرار للتغلــب علــى حالــة عــدم اليقيــن مــن خــالل تقاســم 
المخاطر.

6 يســمح بنــاء تحالفــات مــع قطاعــات أخــرى مثــل األجهــزة الحكوميــة والقطــاع الخــاص بتبــادل 
ــي  ــاهم ف ــا يس ــتراتيجيات بم ــن اإلس ــيق بي ــين التنس ــل، وتحس ــو أفض ــى نح ــات عل المعلوم

حشــد أكبــر دعــم ممكــن لصالــح أجنــدة مشــتركة.
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مالحظة للميسر أو الميسرة

يمكــن للميســر أو الميســرة بعــد عــرض األســباب الســابقة، أن يطلــب مــن المشــاركين 
ذكــر أســباب أخــرى، والتــي قــد تكــون أســباًبا عرضيــة أي ال تكــون مقصــودة فــي حــد 

ذاتهــا، مثــل األســباب التاليــة

وهنــاك أســباب عرضيــة أو محتملــة قــد ال تكــون الدافــع األولــي ولكــن تظهر خــالل تطــور التحالف، 
ومنها:

1 زيادة اهتمام وسائل اإلعالم بالقضية التي يقوم التحالف بمواجهتها.

2 عندمــا تتعــدد أطــراف التحالــف ويتفقــون علــى إســتراتيجية موحــدة، تنتشــر الرســالة 
الجماعيــة، هــذه الرســالة قــد تصــل إلــى جمهــور أوســع.

3 بنــاء تحالفــات مــع مجموعــات أخــرى فــي المجتمــع المدنــي والتــي يمكــن أن تصــل إلــى 
قطــاع أوســع مــن الجمهــور، بمــا يســاعد علــى تعميــق األثــر السياســي واالقتصــادي، مثــل 
النقابــات والجامعــات ومراكــز البحــوث ومنظمــات المســتهلكين، ووســائل اإلعــالم ومــا إلــى 

ا. ذلــك هــو أيًضــا مهــم جــدًّ

الفصل األول: أهمية بناء التحالفات- لماذا المجهود؟

ً

ًّ
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ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

مثال

مالحظة للميسر أو الميسرة:

اشــرح للمشــاركين أن التحالفــات يجــب أن توضــح أســباب قيامهــا، مــاذا تريــد ولمــاذا. 
فمــن المهــم أن نوضــح للمشــاركين أن التحالفــات قــد تكــون قصيــرة العمــر إن نجحــت 

فــي تحقيــق هدفهــا

قــد يقــوم التحالــف بغــرض مراجعــة عــادات متأصلــة، وبالتالــي يحتــاج األعضاء 
ــال  ــا، مث أن يعرفــوا أن عملهــم ســويًّا لمواجهــة ظاهــرٍة قــد يســتمر أعواًم
علــى ذلــك »حملــة ائتــالف الجمعيــات األهليــة لمناهضــة ختــان اإلنــاث )كاملــة( 

فــي مصــر«
/http://www.banatkamla.net

اسم النشاط: من شركائي؟

الهدف: تحديد قائمة الشركاء المحتملين

مدة النشاط: 15 دقيقة

االحتياجات: ورق قالب Flip Chart، أقالم عريضة

ــذ: يقــوم الميســر أو الميســرة بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات، ويطلــب مــن كل  التنفي
مجموعــة تحديــد الشــركاء المحتمليــن فــي مجــال عملهــم، ثم تقســيمهم إلى شــركاء محتملين 
فــي المنطقــة التــي يعملــون بهــا تعليــق الميســر: تأكــد مــن االحتفــاظ بهــذه القائمــة، حيــث 

ســيتوالى اســتخدامها فــي التدريبــات التاليــة

مالحظة للميسر أو الميسرة:

احــرص علــى اســتخدام نتائــج النشــاط كمدخــل للنقــاش حــول الجــزء الثانــي مــن هــذا 
الفصــل
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ثانًيا: كيف نعرف بناء التحالفات؟
وما الفارق بين التحالف والشبكة؟

تتعــدد المفاهيــم وأحياًنــا مــا تســتخدم بشــكل تبادلــي حينمــا نتحــدث عــن الشــبكات والتحالفــات، 
وهــو مــا يحــاول هــذا الجــزء مــن الدليــل التعامــل معــه.

الفصل األول: أهمية بناء التحالفات- لماذا المجهود؟
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ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

مفهوم الشبكة

اسم النشاط: كيف نفهم الشبكة؟

الهدف: الفهم العملي لفكرة الشبكة

مدة النشاط: 15 دقيقة

االحتياجات: بكرة خيط، غرفة واسعة

التنفيــذ: يقــوم الميســر أو الميســرة بإحضــار بكــرة خيــط كبيــرة، يطلــب مــن المشــاركين الوقــوف 
فــي دائــرة، يعطــي طرفهــا ألحــد الواقفيــن أو الواقفــات، يطلــب منــه ذكــر ســبب مــا قــد يدفــع 
مجموعتــه أو منظمتــه إلــى العمــل مــع منظمــة أو مجموعــة أخــرى ممثلــة فــي أحــد الوقــوف، 
ثــم يرمــي لــه أو لهــا ببكــرة الخيــط دون أن يفلــت الطــرف الممســك بــه، ويتكــرر األمــر أكثــر مــن 

مــرة مــن كل الوقــوف.

تعليق الميسر أو الميسرة على النشاط: 

إن الهــدف مــن الشــبكات عــادة هــو تعظيــم تحقيــق األهــداف، كأفــراد نقابــل الكثيريــن 
ــبكة  ــى ش ــول إل ــي الدخ ــاهم ف ــم، يس ــبيك معه ــل والتش ــي التواص ــا، وبالتال يوميًّ
عالقاتهــم، المتشــابكة مــع شــبكات أكبــر، وبالتالــي توســيع قاعــدة العالقــات الخاصــة 

بالفــرد أو المجموعــة.

ــف  ــبكة وكي ــرة الش ــور فك ــرح للحض ــرة أن يش ــر أو الميس ــتطيع الميس ــابق يس ــاط الس ــن النش م
أنهــا يمكــن أن تبــدأ عنــد نقطــة معينــة، لكــن مــع الوقــت ومــع تطورهــا تتعقــد الخيــوط ويصبــح 

تبــادل المعلومــات ينمــو بشــكل شــبكي بيــن نقــاط متعــددة.

شبكة منظمات حقوق المرأة )مصر(

وهدفهــا العــام بنــاء إطــار مســتدام للعمــل المشــترك بيــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة العاملــة فــى خدمــة قضايــا المــرأة والمجتمــع ككل.

يمكن التعرف على المزيد عن عملها، هنا:

view=item&lay&http://www.care.org.eg/index.php?option=com_k2
lang=ar&95=Itemid&30=out=item&id

مثال
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من المهم أن يشير الميسر أو الميسرة إلى التالي:

 الشــبكات قــد تتكــون مــن أفــراد أو منظمــات تتشــارك بالمعلومــات، لتحقيــق 
أهــداف فرديــة أو جماعيــة، وأن الدخــول والخــروج مــن الشــبكة يتــم بشــكل طوعــي.

ــي  ــة ف ــات المنطوي ــن المؤسس ــتركة بي ــة مش ــاد رؤي ــى إيج ــبكة إل ــعى الش  تس
ــات  ــذه المؤسس ــة أدوات ه ــى تقوي ــل عل ــا، وتعم ــة م ــة قضي ــر خدم ــا لتطوي إطاره
ــا. ــر وغيره ــة والتأثي ــة أو التعبئ ــة أو التنمي ــي اإلغاث ــا ف ــائل عمله ــاليب ووس ــز أس وتعزي

 كمــا تســاعد الشــبكة علــى إيجــاد آليــات وأطــر عمــل مشــتركة بيــن المؤسســات من 
خــالل: وســائل االتصــاالت المختلفــة، وتبــادل المعلومــات، وبرامــج التدريــب والتأهيــل 

ألعضائهــا، وعقــد االجتماعــات الدوريــة التــي تكــرس عمــل الشــبكه وتقويــه.

مفهوم التشبيك

فــي إطــار الحديــث عــن الشــبكات، يلــزم أيًضــا تنــاول مفهــوم التشــبيك، والــذي يعنــي التفاعــل 
المســتمر مــع أعضــاء الشــبكة، فالحديــث مــع المجموعــات ذات الصلــة للحصــول علــى آرائهــم قد 
تكــون نقطــة بدايــة جيــدة إلنشــاء شــبكة مــا، والربــط الشــبكي بهــذه الطريقــة يســاعد المنظمــة 
ثــة طــوال الوقــت، وبالتالــي مــن المهــم التأكيــد علــى أن اســتمرار  علــى بنــاء قاعــدة بيانــات ُمحدَّ

الشــبكة يعتمــد علــى عمليــة تواصــل مســتمر ليســاعدها علــى النمــو والتأثيــر.

من المهم أن يشير الميسر أو الميسرة إلى التالي: 

آليــة التشــبيك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي آليــة تنظيميــة تســعى مــن خاللهــا 
المنظمــات إلــى تنســيق وتعبئــة الجهــود والمواقــف

وهنا ال بد من اإلشارة إلى خصائص عملية التشبيك:

ــراء،  ــيين، أو خب ــات، وسياس ــدد، ومنظم ــخاص ج ــاء أش ــى لق ــوي عل ــة تنط ــة متواصل  عملي
ــم. ــات معه ــر عالق وتطوي

 تقتضــي مجهــوًدا مــن المشــاركين فيهــا، حيــث يــدرك الفــرد أو المجموعــة أن مشــاركة 
معلومــة أو خبــر مــع الشــبكة التــي ينضمــون إليهــا ســيكون لهــا مــردود إيجابــي علــى الجميــع.

 توافر شفافية تبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة.

 االستعداد لتلقي المعلومات بشكل إيجابي ودون تشكك.

الفصل األول: أهمية بناء التحالفات- لماذا المجهود؟
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ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

التحالف

 هــو عبــارة عــن مجموعة مــن األفــراد، أو الممثليــن لمجموعــات أو مؤسســات يعملون مًعــا إليجاد 
ــول الالزمــة لمســألة مشــتركة، وذلــك لتحقيــق هــدف مشــترك، أو لحــل مشــكلة مشــتركة  الحل

يعملــون عليهــا، مــن خــالل القيــام بمجموعــة مــن األنشــطة لتحقيــق هــذه األهــداف.

ــركاء  ــاد الش ــى إيج ــك عل ــاعدها ذل ــات يس ــاء التحالف ــع إلنش ــات الدواف ــدد المنظم ــا تح وعندم
ــرى. ــات األخ ــن المنظم ــبين م المناس

بناء التحالفات

 عبــارة عــن عمليــة متواصلــة ترتكــز علــى شــبكة مــن العالقــات تضــم مجموعــات تتشــارك نفــس 
المبــادئ والقيــم. وغالًبــا مــا يكــون الهــدف مــن بنــاء تحالــف مــا تحقيــق هــدف مشــترك أو تنفيــذ 

حملــة محــددة.

مالحظة للميسر أو الميسرة:

ــل،  ــات بالتفصي ــاء التحالف ــرح إنش ــى ش ــيقوم عل ــاًل س ــب كام ــى أن التدري ــد عل التأكي
ــن أن  ــياق يمك ــذا الس ــي ه ــة، وف ــة عام ــو مناقش ــوم ه ــذا الي ــي ه ــع ف والمتوق

ــات ــة للتحالف ــص التالي ــش الخصائ تناق

خصائص التحالفات:

 التزام تعاقدي بين مجموعة من المنظمات عادة ما يكون موجًها نحو هدف ما.

 بســبب القيــم واألهــداف المشــتركة، قــد تكــون التحالفــات أقــوى وأكثــر ديمومــة مــن 
ــميًّا. ــاًرا رس ــذ إط ــد تتخ ــل وق ــبكات، ب الش

ــه  ــة في ــة الداخل ــات التنظيمي ــن الكيان ــارب بي ــاون والتق ــى التع ــف عل ــاء تحال ــوي بن ــد ينط  ق
ــداف. ــي األه ــترك ف ــي تش والت

 قــد يضــم التحالــف منظمــات غيــر حكوميــة، مــع منظمــات تمثــل القطــاع الخــاص و/أو 
حكوميــة. مؤسســات 
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ثالًثا: مع من تبني المنظمات غير الحكومية
أو الجمعيات األهلية التحالفات؟

ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــأ بي ــن أن تنش ــات يمك ــا أن التحالف ــابق، أوضحن ــزء الس ــي الج ف
بعضهــا مــع بعــض، وبينهــا وبيــن غيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وكذلــك بينهــا وبيــن 

ــة. ــات الحكومي ــاص والمؤسس ــاع الخ القط

وفــي هــذا الجــزء يمكــن للميســر أو الميســرة اســتعراض التحالفــات مــع القطاعيــن اآلخريــن فــي 
المجتمــع وهمــا المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

التحالفات

الفصل األول: أهمية بناء التحالفات- لماذا المجهود؟

القطاع الخاصالمؤسسات الحكومية
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التحالفات مع المؤسسات الحكومية

قــد تدخــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تحالــف مــع المؤسســات الحكوميــة لتغييــر السياســات 
والقوانيــن، فيمكــن للمنظمــة غيــر الحكوميــة أن تعمــل علــى الجمع بيــن أعضاء هذه المؤسســات 

والمدافعيــن عــن شــأن مــا للنقاش ســويًّا.

هــذا يســاعد علــى تقديــم مقترحــات حــول هــذا الشــأن وليكــن مثــاًل، التغييــر المناخــي وأثــره فــي 
ــا لمواجهــة الوضــع، حيــث يمكــن  ســوق العمــل فــي منطقــة معينــة، هنــا يكــون التحالــف مهمًّ
ــل  ــدي، لتكم ــل القاع ــتوى العم ــى مس ــرة عل ــع الظاه ــل م ــة التعام ــر الحكومي ــات غي للمنظم
ــى  ــاق عل ــد االتف ــك بع ــن، وذل ــح والقواني ــتوى اللوائ ــى مس ــة عل ــات الحكومي ــل المؤسس عم

اإلطــار العــام للعمــل.

يستطيع الميسر أو الميسرة هنا مناقشة النقاط التالية مع الحضور:

ــن  ــة م ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات الحكومي ــن المؤسس ــف بي ــاء تحال ــن إنش ــف يمك 1 كي
ــكالت؟ ــة المش ــرة لمواجه ــيات مبتك ــة سياس صياغ

ــال: التحالــف مــع الحكومــة يوفــر  ــًدا ألطرافــة )مث 2 كيــف يمكــن أن يكــون هــذا التحالــف مفي
شــرعية لعمــل المنظمــة، فــي حيــن أن المؤسســة الحكوميــة مــن خــالل التحالــف تســتطيع 

الوصــول إلــى قطــاع أكبــر مــن الســكان(؟

3 هل يوفر مثل هذا التحالف الوقت والمجهود على أطرافة؟

مالحظة للميسر أو الميسرة:

يمكن للميســر أن يقســم المشــاركين إلــى مجموعات لمناقشــة النقــاط، كل مجموعة 
تناقــش نقطــة بعينهــا، ثــم يتــم عــرض نتائــج النقاش مــع باقــي المجموعــات للتعليق.

مجموعة من االقتراحات التي يمكن مناقشتها مع الحاضرين:

 تعرف على تركيبة وهيراركية المؤسسة الحكومية لتعرف مع من يمكن التنسيق.
  تعرف على متخذي القرار الذين يمكنهم أن يدعموا عملك.

 ال تعتمد أسلوب المواجهة بل التعاون.
 تأكد من سالسة انتقال المعلومات.

 ادُع الجهات الحكومية للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها.
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التحالفات مع القطاع الخاص

وقــد يثــار تســاؤل دائــم، هــل يمكــن أن تقــوم مثل هــذه التحالفــات بيــن المنظمــات غيــر الحكومية 
ــا الخــوف المســتمر مــن أن يكــون هــدف مثــل هــذه التحالفــات  والقطــاع الخــاص، فهنــاك دائًم
تحســين صــورة القطــاع الخــاص، دون أن يتحقــق للمجموعــة أو المنظمــة األهليــة أي فائــدة، بــل 
قــد يضــر التحالــف بنزاهتهــا. وهنــا يمكــن أن نشــير إلــى إمكانيــة بنــاء مثــل هــذه التحالفــات إذا 

اتفقــت األطــراف علــى أهــداف محــددة وخطــة زمنيــة تحققهــا.

يمكــن إعطــاء مثــال علــى ذلــك، جمعيــة أهليــة تعمــل علــى تحســين نظــام التغذيــة فــي األســرة 
المصريــة مــن خــالل زيــادة اســتهالك المــواد البروتينية في مقابــل النشــويات، يمكنهــا أن تتعاون 
مــع شــركات تعمــل فــي مجــال صيــد وتصنيــع األســماك، كالهمــا يســعى إلــى زيــادة اســتهالك 
البروتيــن الســمكي، وبالتالــي يمكنهمــا الدخــول فــي تحالــف والضغــط، كل بحســب قدرتــه، مــن 

أجــل تحســين أوضــاع مصايــد األســماك، هــذا التحســين ســيحقق لــكل منهمــا هدفــه.

مالحظة للميسر أو الميسرة:

ــارات التــي يمكــن  ــاره، مــا االعتب ــال آخــر تخت ــال الســابق أو مث ســواء باســتخدام المث
مناقشــتها عنــد الدخــول فــي تحالــف مــع القطــاع الخــاص 

الفصل األول: أهمية بناء التحالفات- لماذا المجهود؟
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تصميم التحالف
الفصل الثاني



ــاء  ــاعدة األعض ــئلة لمس ــن األس ــة م ــرح مجموع ــف، ط ــي التحال ــول ف ــل الدخ ــروري قب ــن الض م
المحتمليــن أن يقــرروا فيمــا إذا كان التحالــف هــو الهيكليــة التنظيميــة المالئمــة لتحقيــق 

أهدافهــم.

ومن هذا األسئلة:

ــدة، وتتطلــب المعلومــات والخبــرات مــن قطاعــات   المســألة معقَّ
مختلفــة مــن المجتمــع، الدولــة، اإلقليــم، أو البلــد؟

 توجــد فجــوة فــي الخدمــات أو البرامــج مثــل عــدم وجــود تفويــض 
واضــح ألي مــن المنظمــات الموجــودة للقيــام بهــذا العمــل؟

 تعبتر المنظمات األخرى هذه المسألة أولوية؟

 توجــد منظمــات أخــرى مســتعدة للعمــل بعضهــا مــع بعــض 
المســألة؟ لمعالجــة هــذه 

 تحظــى هــذه المســألة بأفضــل معالجــة لهــا مــن خــالل الملكيــة 
والمســؤولية المشــتركة لعــدد مــن المنظمــات؟

 توجــد مــوارد مــن الممكــن التشــارك بهــا أو الحصــول عليهــا 
للمســاعدة فــي هــذا العمــل؟

ــى  ــول إل ــدف الوص ــترك به ــل المش ــي للعم ــزام حقيق ــد الت  يوج
ــارك؟ ــى التش ــبة إل ــول بالنس ــات  المم ــن التزام ــر ع ــض النظ ــج، بغ نتائ

إن اإلجابــة بنعــم أو ال علــى مثــل هــذه األســئلة، يســاعد علــى تحديــد األعضــاء المحتمليــن 
ــل  ــة لعم ــم والمتابع ــلوب التقيي ــك أس ــل وكذل ــددات العم ــه، ومح ــام ل ــكل الع ــف، والش للتحال

ــف. التحال

ــة  ــدى 180 دقيق ــى م ــزء عل ــرض كل ج ــن ع ــابقه، يمك ــزاء كس ــة أج ــن ثالث ــل م ــذا الفص ــون ه يتك
ــات ــطة والمناقش ــمل األنش تش

هل
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رابًعا: تحديد الحلفاء المحتملين

إن عمليــة بنــاء التحالفــات علــى مســتوياتها المختلفــة ســواء محليــة أو علــى المســتوى 
ــة  ــي عملي ــي ه ــي أو العالم ــتوى اإلقليم ــى المس ــواء عل ــك س ــن ذل ــد م ــا أبع ــي أو م القوم
شــديدة التعقيــد والحساســية، فقــد تتأثــر منظمــة مــا داخلــة فــي التحالــف بســلوك وتصرفــات 
منظمــة أخــرى داخلــة فــي ذات التحالــف، أو قــد تحيــد منظمــة أخــرى عــن القيــم واألهــداف التي 
قــام عليهــا التحالــف. كمــا قــد يكــون هنــاك خالفــات ونقاشــات مســتمرة حــول الطــرق المالئمــة 
لتحقيــق قيــام التحالــف بمــا قــد يقتضــي نوًعــا مــن التنــازالت مــن األطــراف المختلفــة، مــع وجوب 
طــرح تســاؤل دائــم، إلــى أي مــدى يمكــن لمنظمــة مــا التعايــش مــع تنازالتهــا؟ فمــن المهــم أن 

ال تكــون مثــل هــذه التنــازالت فــي صميــم األهــداف المركزيــة للمنظمــة.

وقبــل االنضمــام إلــى تحالــف أو تشــكيله، علــى المنظمــة أن تبحــث بحًثــا عميًقــا فــي ممارســات 
ــا  ــث يعطيه ــف، حي ــي التحال ــا ف ــل دخوله ــي يحتم ــات الت ــابقة للمجموع ــات الس ــل والبيان العم

ذلــك فكــرة عامــة عــن عمــل المنظمــة والقيــم التــي نشــأت عليهــا، وأســلوب عملهــا.

إذن كيــف يمكــن إيجــاد المنظمــات الشــريكة فــي التحالــف؟ كيــف يمكــن تحديدهــا؟ فــي 
ــخصية،  ــة )أواًل: الش ــارف المتاح ــرة المع ــي دائ ــا ف ــر عميًق ــنقوم بالتفكي ــن، س ــاطين التاليي النش
ــى  ــينفذ عل ــاط األول، س ــن، النش ــركاء المحتملي ــد الش ــة( لتحدي ــتوى المنظم ــى مس ــا: عل وثانًي
مســتوى األفــراد العامليــن فــي المنظمــة، أمــا الثانــي، فســيكون علــى مســتوى المنظمــة 

ــها:  نفس

يطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات فــي هــذا النشــاط، التفكيــر فــي شــبكة اتصاالتهــم 
الشــخصية مــن خــالل رســم تخطيطــي شــبكي. 

يتــم منــح كل شــخص قطعــة مــن الــورق وقلــم حيــث يصحبهــم الميســر أو الميســرة خــالل العملية 
كالتالي:

رسم دائرة في منتصف الورقة وكتابة اسم الشخص فيها.

نشاط )3(: شبكة عالقاتي
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ــرة واكتــب: زمــالء العمــل،  ــر فــي معارفــه، حــدد الدائ  اطلــب مــن كل شــخص علــى حــدة التفكي
ــا،  ــوع به ــي أتط ــادرات الت ــة، المب ــي المدرس ــي ف ــالء أبنائ ــاء زم ــة، آب ــن المدرس ــاء م أصدق
وهكــذا.... أي صــالت عائليــة ]األســرة يجــب أن تكــون واحــدة مــن الكلمــات[. اطلــب منهــم رســم 

ــرة فــي وســطها.  ــكل مــن هــذه الكلمــات مــن دائ خــط ل

ــر، مــن خــالل وضــع  ــر فــي الصــورة األكب ــى التفكي ــى الميســر أو الميســرة أن تســاعدهم عل عل
أكبــر عــدد مــن األســماء، ثــم يطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات رســم خــط مــن مركــز الدائــرة 

إلــى كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات.

ثــم يطلــب مــن المشــاركين أن يأخــذوا كل مجموعــة علــى حــدة، ويفكــروا فــي المعــارف 
واالتصــاالت التــي يمكــن أن توفرهــا. مثــاًل: فــي النــادي الرياضــي الــذي أشــترك بــه، مــن أعــرف؟ 

ــه؟ ــف يمكــن أن أســتفيد ب ــن يعمــل؟ كي أي

مالحظة للميسر أو الميسرة:

فــي خمــس دقائــق، يقــوم الميســر أو الميســرة بتلخيــص مــا حــدث مــع التأكيــد علــى 
ــخص  ــع الش ــل م ــن التواص ــف يمك ــة كي ــة معرف ــخصية، أهمي ــاالت الش ــة االتص أهيم
المنشــود، وكيــف نصيــغ الرســالة لــه أو لهــا. فاالتصــال الــذي يســتهدف األشــخاص 

مهــم.

نشاط )4(: الحلفاء المحتملون

يطلــب الميســر أو الميســرة مــن المشــاركين والمشــاركات العمــل فــي مجموعــة لطــرح أســماء 
حلفــاء محتمليــن للعمــل علــى قضيــة بعينهــا.

يهــدف نشــاط تحديــد الحلفــاء المحتمليــن إلــى التعــرف علــى الجمعيــات، المؤسســات واألطــراف 
المختلفــة التــي تعمــل فــي نفــس المجــال الــذي يهــدف التحالــف أن ينشــط خاللــه. ومــن المهم 

هنــا التعــرف كذلــك علــى الشــخصيات التــي تنشــط فــي نفــس المجــال.

ــد ال  ــف، وق ــر التحال ــالل عم ــتمرة خ ــة مس ــون عملي ــد تك ــن، ق ــاء المحتملي ــد الحلف ــة تحدي وعملي
ــات. ــم العالق ــا لدع ــال مفتوًح ــاء المج ــي إبق ــن يعن ــف ولك ــم للتحال ــذا انضمامه ــي ه يعن

الفصل الثاني: تصميم التحالف
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ــذ  ــد تأخ ــل، وق ــت طوي ــى وق ــاج إل ــد تحت ــاء ق ــد الحلف ــة تحدي ــى أن عملي ــد عل ــا التأكي ــب هن ويج
ــا: ــة منه ــوًرا مختلف ص
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وبعــد ذلــك، تتــم عمليــة تصنيــف هــؤالء الحلفــاء المحتمليــن بحســب قــدرات كل منهــم وإمكانياته، 
وكذلــك قدرتــه علــى الوصــول والتأثير.

ثــم تأتــي العمليــة التاليــة وهــي عمليــة التواصــل وتقريــب وجهــات النظــر، وفــي هــذه المرحلــة 
ســتتنوع الجــداالت ومــن هنــا مــن المهــم إبقــاء قنــوات االتصــال مفتوحــة، وممارســة »االســتماع 
الفعــال« Active Listening أي االســتماع دون أحــكام مســبقة إن أمكــن، والتركيــز فــي عمليــة 

االســتماع، بمعنــي التركيــز فيمــا يقــال، دون التفكيــر فــي ســؤال »كيــف ســأرد؟«.

وقــد يكــون التواصــل مــن خــالل اجتماعــات ثنائيــة أو جماعيــة لــكل الحلفــاء المحتمليــن، وهــو مــا 
يتطلــب إعــداد رســالة واضحــة عــن أهميــة التحالــف والحاجــات الداعيــة لقيامــه، وقــد يكــون ذلــك 
مــن خــالل إعــداد أجنــدة خاصــة باالجتماعــات أو مــا يعــرف بجــدول أعمــال، بحيث تتحــدد المناقشــات 

فــي كل مــرة حــول المواضيــع المطروحــة علــى الجــدول دون تشــتيت.
هــذه االجتماعــات هــي فرصــة لتحديــد نقــاط قــوة وضعــف كل عضــو محتمــل، ومــا الــذي 

ســيضيفه كل منهــم للتحالــف. 

مالحظة للميسر أو الميسرة:

يمكــن أن تكــون أحــد النقــاط موضــع النقــاش، القيــام بتحليــل نقــاط القــوة والضعــف 
أو مــا يعــرف بـــ SWOT Analysis، ويمكــن هنــا االســتعانة بميســر لجلســة التحليــل ال 

ينتمــي إلــى أيٍّ مــن المنظمــات المحتمــل أن تدخــل فــي التحالــف.
ــة  ــن البيئ ــف )م ــوة والضع ــادر الق ــى مص ــرف عل ــن بالتع ــع الحاضري ــوم م ــث يق حي
الداخليــة لعمــل المنظمــات(، والتعــرف علــى الفــرص والتهديــدات )النابعــة مــن البيئــة 
ــق  ــر يعل ــوح ورق كبي ــى ل ــي عل ــم التال ــتخدام الرس ــن اس ــف(، ويمك ــة للتحال الخارجي

ــه. ــة من ــدرج النقــاط فــي كل خان وت

نقاط القوةنقاط الضعف

الفرصالمخاطر

الفصل الثاني: تصميم التحالف
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وقــد يكــون مــن المفيــد مــع اســتمرار االجتماعــات توزيــع المســئوليات علــى األطــراف المختلفــة، 
مثــل الدعــوة إلــى االجتماعــات، واســتضافتها، وتخصيــص بعــض مــن مــوارد المنظمــة لهــا، حتــى 

االنتقــال إلــى المرحلــة التاليــة وهــي االتفــاق علــى  شــكل التحالــف.

وتضــم هــذه المرحلــة خطــوة مهمــة وهــي، تقييــم الموقــف الحالــي علــى المســتوى الــذي 
يســتهدف التحالــف تغييــره،  مــن خــالل: 

 مقابلــة األطــراف المعنيــة وذلــك لتحديــد االحتياجــات الالزمــة لقيــام التحالــف ويمكــن تصميــم 
اســتفصاء يســاعد علــى تصنيــف المعلومــات وتحليلهــا.

 Baseline جمــع معلومــات تســاعد علــى تســهيل عمليــة المتابعــة بعــد ذلــك أو مــا يعــرف بـــ 
ــة ذلــك: Information، ومــن أمثل

1 التعــرف علــى الخريطــة الموجــودة: العمــل مــع الشــركاء لعمــل خريطــة توضــح قائمــة 
ــح  ــع توضي ــة م ــاق القضي ــس نط ــي نف ــل ف ــي تعم ــات الت ــة، والمنظم ــبكات القائم الش

ــبكات. ــات والش ــذه المنظم ــي له ــع الجغراف التوزي

2 علــى مســتوى القضيــة التــي يقــوم التحالــف باســتهدافها، بمعنــى، إذا كان التحالــف 
يقــوم بهــدف تغييــر أنمــاط اســتهالكية معينــة، فمــن المهــم معرفــة ما هــي هــذه األنماط 

وكيــف تتشــكل، ومــن الفاعلــون الذيــن يمكنهــم المســاعدة فــي عمليــة التغيير.

نشاط )5(:"كيف نققيم الموقف؟"

ــراء  ــة إج ــة كيفي ــات لمناقش ــى مجموع ــام إل ــور االنقس ــن الحض ــرة م ــر أو الميس ــب الميس يطل
»تقييــم موقــف« ســابق علــى بنــاء التحالــف مــن خــالل اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة مــن أجــل 
تحديــد المصــادر التــي يمكــن اســتغاللها و االســتفادة منهــا فــي التحالــف و مــن الــذي ســوف 

يوفرهــا

 كم من المال و الوقت و الناس سوف يحتاج األطراف لبناء التحالف؟

 أي  واحدة من هذه المصادر سوف يوفرها كل طرف؟

 كيف ستتم مراقبة هذه المصادر؟

 كم من الناس سوف تحتاجون لتحقيق أهداف التحالف؟

 أي نوع من الخبرات و المهارات سوف يحتاجها األطراف و من الذي سيوفرها؟
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يعــرف »التحالــف المصــري لألشــخاص ذوي اإلعاقــة« نفســه علــى صفحتــه 
ــى  ــدف إل ــن، ويه ــام كل المهتمي ــوح أم ــف مفت ــه مل ــبوك أن ــى الفايس عل
تنظيــم حركــة حقــوق ذوي اإلعاقــة وتقديــم كل أشــكال الدعم الممكنــة 

ــتويات. ــى كل المس ــة عل للحرك
ــد  ــار لتحدي ــد معي ــم يوج ــف إن ل ــة التحال ــام فاعلي ــة أم ــذا عقب ــل ه ــد يمث ق

ــه ــة عمل ــل وكيفي ــي التفاع ــة ف ــراف الداخل األط

مثال

الفصل الثاني: تصميم التحالف
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خامًسا: تحديد شكل التحالف 

بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تحديــد الحلفــاء الداخليــن فــي التحالــف، يتــم االنتقــال إلــى تحديد شــكل 
التحالــف وهــو مــا يقتضــي اإلجابــة علــى أســئلة مثل:

ــه، بمعنــى  ــد فــي هــذا الســياق، مــن الحديــث عــن الثقافــة حــول »التحالــف« وفــي داخل وال ب
كيــف يمكــن ألعضــاء التحالــف العمــل مًعــا وإحــراز نتائــج بمــا يؤهلهــم الســتدعاء »ملكيــة« نتائــج 

عمــل التحالــف، كيــف يمكــن أن يتحقــق التواصــل الفعــال بيــن األعضــاء، وغيرهــم.

ً
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وعمليــة تشــكيل الثقافــة عمليــة مســتمرة، يســاعد فــي تشــكيلها عقــد االجتماعــات التأسيســية 
الدوريــة، هــذه االجتماعــات تســاعد علــى تأكيــد التــزام األعضــاء المحتمليــن بالتحالــف وأهدافــه.

ــة  ــكل لجن ــف، أن تش ــي للتحال ــكل التنظيم ــى الش ــاق عل ــى االتف ــة- وحت ــي البداي ــرح ف ويقت
تنســقية مؤقتــة إلدارة أعمالــه، يمكــن أن تشــكل مــن ممثليــن عــن األطــراف المهتمــة.

كما ال بد من مراعاة عدد من النقاط عند تحديد أسلوب صنع القرار داخل التحالف:

1  علــى أعضــاء التحالــف أن يقــرروا فــي اجتماعــات التشــاور األوليــة طريقــة صنــع القــرار داخــل 
ــة بهــذه اإلجــراءات، فتكــون واضحــة،  ــث ينبغــي أن يكــون كل عضــو علــى دراي التحالــف. حي

ــق. ومقبولــة مــن الجميــع، وتطبــق بشــكل معمَّ

2 يجــب أن يقــرروا –كذلــك- طريقــة توجيــه اجتماعــات اللجنــة التنســيقية للتحالــف مثــل طــول 
فتــرة االجتمــاع، انتظامــه، القواعــد األساســية، الحــد األدنــى لعــدد المشــاركين، وغيرهــا مــن 

األمــور.

مالحظة:

قــد تــؤدي المســائل اإلجرائيــة مــن هــذا النــوع إلــى خالفــات حــادَّة علــى الرغــم مــن 
النيــة الحســنة لــدى األعضــاء. لذلــك، فمــن األفــكار الجيــدة للوقايــة منهــا أن يبنــي 

األعضــاء علــى قواعــد واضحــة ومقبولــة لــدى الجميــع مقدًمــا.

3  ال بــد فــي هــذه االجتماعــات مــن توضيــح مجــاالت ومســتوى الحريــة في صنــع القــرار والذي 
ــو تــم تشــكيل التحالــف  ــاًل ل ــد تشــكيله، فمث يمكــن أن يتبعــه الجهــاز التنفيــذي للتحالــف عن
ــة،  ــا مجلــس إدارة(، وأخــرى تنفيذي ــة )قــد تســمى أحياًن ــة توجيهي علــى أســاس وجــود لجن

فــال بــد مــن التفرقــة بيــن المجــاالت التــي يســمح لصنــع القــرار فيهــا بيــن كل منهمــا.

4 االتفــاق علــى عمليــة صنــع القــرار فــي المواقــف التــي تنشــأ فيهــا الصراعــات الحــادة أو 
تتكــرس بيــن األعضــاء.

ــا  ــة عليه ــت الموافق ــرارات تم ــة ق ــا مناقش ــن بموجبه ــي يمك ــروط الت ــى الش ــاق عل 5 االتف
ــا. ــت مالئًم ــون التوقي ــى يك ــد- ومت ــن جدي -م

الفصل الثاني: تصميم التحالف
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وهناك شكالن عادة ما ُيعَتمدان في تنظيم التحالف داخليًّا:

أ- التنظيــم المركــزي: وهــو الــذي يعتمــد علــى تراتبيــة هرميــة أو محوريــة تــدور حــول مركــز يقــود 
ــة وســريعة الحركــة نظــًرا إلــى ســرعة اتخــاذ  ــة فاعل حركــة التحالــف ويشــكل مرجعيتهــا. وهــو آلي
القــرار والقــدرة علــى المبــادرة دون الرجــوع إلــى األعضــاء فــي كل مــرة، إال أن هــذا األســلوب يحــد 
ــة  ــون الرئاس ــا تك ــا م ــدودة غالًب ــة مح ــف بمرجعي ــار التحال ــى اختص ــؤدي إل ــد ي ــاركة وق ــن المش م

)فيمــا لــو وجــدت( أو اإلدارة التنفيذيــة.

ــرار  ــاذ الق ــي اتخ ــاوين ف ــاء متس ــه األعض ــون في ــذي يك ــم ال ــو التنظي ــي: وه ــم األفق ب - التنظي
ــن األعضــاء  والمتابعــة. ويكــون دور الســكرتارية أو اإلدارة التنفيذيــة تســهيل التشــاور المســتمر بي

ــام. ــل للمه ــذ األفض ــل التنفي ــن أج ــيق م ــة والتنس ــرارات الجماعي ــاذ الق التخ

يلــي تحديــد التنظيــم الداخلــي للتحالــف، مرحلــة تأســيس المكتــب التنفيــذي للتحالــف حيث تتركــز الجهود 
فــي تأســيس مكتــب وســكرتارية التحالــف، وعلــى مكتــب التحالــف تطويــر هيــكل الحكــم متضمًنــا انتخــاب 
مجلــس األمنــاء، الــذي يحــرص علــى تطويــر خطــط عمــل التحالــف ســواء علــى المســتوى اإلســتراتيجي 

الطويــل، أو المــدى المتوســط أو القصيــر كالتخطيــط الســنوي، والتخطيــط التنفيذي.

كمــا يمكــن للمكتــب، تحديــد هيــكل التنظيــم داخــل التحالــف ونظــام المســئولية، ويقتــرح هنــا أن يكــون 
ــف.  ــرات التــي قــد تظهــر علــى مــدى عمــر التحال ــه االســتجابة إلــى المتغي ــا ويمكن ــكل مرًن هــذا الهي
ومــن الضــروري كذلــك عنــد رســم الهيــكل تحديــد كيفيــة اجتــذاب أعضــاء جــدد للتحالــف – إن كان قــد تــم 
االتفــاق علــى ذلــك فــي المرحلــة األولــى مــن اإلعــداد- وكيفيــة تنشــيطهم فــي إطــار عمــل التحالــف.

مالحظة مهمة:

مــن المهــم أن توثــق كل العمليــات الســابقة، ســواء بشــكل ورقــي أو بشــكل 
إليكترونــي، وتحصــل علــى موافقــة كافــة أعضــاء التحالــف

ويتواكــب مــع المرحلــة الســابقة مرحلــة بنــاء القــدرات، حيــث يتــم  التركيــز خاللهــا فــي بنــاء قدرات 
ــن  ــطة، فم ــم األنش ــة تقيي ــام بعملي ــيق للقي ــم التنس ــذا القس ــمل ه ــا يش ــف، كم ــاء التحال أعض
ــون  ــن يك ــة، فل ــاء المختلف ــدرات األعض ــن ق ــوازن بي ــق الت ــة لتحقي ــف خط ــع التحال ــم أن يض المه
الجميــع علــى نفــس المســتوى، والتقريــب مهــم. فــال بــد مــن خطــة أوليــة تتطــور مــع الوقــت، 

لتدريــب وثقــل مهــارات العامليــن فــي المنظمــات الداخلــة فــي التحالــف.

ــاء القــدرات، تنميــة قــدرات المكتــب التنقيــذي أو الفنــي للتحالــف فــي  ويجــب أن يســتهدف بن
مجــال توثيــق المعلومــات، وتحليلهــا للمســاعدة فــي عمليــة التقييــم والمتابعــة وتحقيــق 

ــف. ــتمرارية التحال اس
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هنــاك مكــون فــي غايــة األهميــة يجــب االنتباه إليــه منــذ بداية تكويــن التحالــف أال وهــو »المتابعة 
والتقييــم«، حيــث يســاعد هــذا العنصــر علــى اســتمرار التحالــف، ويســاهم فــي تشــكيل عمليــات 

التخطيــط والتنســيق وتنفيــذ األنشــطة، ومشــاركة المــوارد والمعلومــات والدروس المســتفادة.

ومــن المهــم التأكيــد علــى أن عمليــة »المتابعــة والتقييــم« هــي عمليــة مســتمرة، ويجــب تحديــد 
المســئول عنهــا فــي التحالــف والمتوقــع مــن العمليــة ومــن هــذا المســئول، أي تحديــد مــاذا 

نتابــع ومــاذا نقيــم؟

ــر  ــة التأثي ــم لمعرف ــة والتقيي ــات المتابع ــة لبيان ــة دائم ــاك مراجع ــون هن ــع، أن يك ــن المتوق فم
فــي درجــة الجــودة، ومعرفــة مــدى االســتفادة مــن المعلومــات والبيانــات فــي تحســين عمليــة 
التخطيــط، وتقييــم أداء التحالــف واســتغالل البيانــات فــي التحســين المســتمر، ومــن المفيــد أن 
ــم  ــم وتعل ــة تعلي ــا عملي ــى أنه ــة- عل ــم والمتابع ــة التقيي ــا –أي عملي ــة كله ــى العملي ــر إل ننظ
ــى  ــل إل ــد تص ــي ق ــتفادة الت ــي االس ــف، وه ــي التحال ــاركون ف ــا المش ــتفيد منه ــتمرة يس مس

ــف. ــي التحال ــارك ف ــي تش ــكيالت الت ــن التش ــا م ــم وغيره ــم، ومجموعاته منظماته

مالحظة للميسر أو الميسرة:

يجــب التأكيــد علــى إشــراك جميــع األعضــاء فــي التحالــف فــي عمليــة التقييــم والمتابعة، 
ويمكــن تحفيــز المشــاركين فــي الجلســة مــن خــالل ســؤالهم »كيــف يتــم ذلك؟«

ومن أهم فوائد عملية التقييم والمتابعة:

التعرف على التقدم الذي يتحقق، أو عدمه، وتحليل األسباب في الحالتين.
 

اتخــاذ أي إجــراءات تصحيحيــة فــي مســار عمــل التحالــف فــي حالــة مــا أثبتــت عمليــة 
التقييــم والمتابعــة وجــود خلــل مــا فــي عمــل التحالــف.

ــد  ــا، أو تحدي ــر م ــق أم ــن تحقي ــئول ع ــن المس ــة م ــئوليات، أي معرف ــد المس  تحدي
ــيعالجه. ــف س ــع وكي ــل وق ــن خل ــئول ع المس

الفصل الثاني: تصميم التحالف
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نشاط )6(: »أساليب جمع البيانات«

ــي  ــاليب الت ــن األس ــاركات ع ــاركين والمش ــة المش ــؤال مجموع ــرة بس ــر أو الميس ــوم الميس يق
ــدة )10(  ــر لم ــات أصغ ــى مجموع ــة إل ــيم المجموع ــن تقس ــات، ويمك ــع البيان ــتخدمونها لجم يس

ــم. ــة أفكاره ــة لمناقش ــون ثاني ــم يجتمع ــق، ث دقائ

يمكن للميسر أو الميسرة اإلشارة إلى الطرق التالية عند المناقشة:

- مراجعة وتصنيف المعلومات المتاحة فيما يعرف بالمراجعة المكتبية.

- تسجيل المالحظات والمشاهدات خالل الزيارات الميدانية واالجتماعات.

- عقد مقابالت شخصية منتظمة مع أعضاء التحالف.

- المقابلة الشخصية مع الفئات التي يستهدفها التحالف.

- عقــد مجموعــات نقــاش مكثفــة Focus Group Discussion مــع بعــض أعضــاء التحالــف 
وكذلــك مجموعــات أخــرى مــع الفئــات المســتهدفة.

المتابعة )وقد تسمى أحياًنا المراقبة أو الرصد(

عندمــا نقــوم بعمليــة المراقبــة، فنحــن نجمــع معلومــات حتــى نســتطيع التعــرف علــى فاعليــة 
ــة  ــذه العملي ــوم به ــا نق ــا، كم ــن أجله ــام م ــي ق ــداف الت ــق األه ــى تحقي ــه عل ــف وقدرت التحال
للتأكــد مــن أن النشــاطات التــي نقــوم بهــا تنفــذ بحرفيــة وفــي مواعيدهــا، كمــا تســاعد العمليــة 

علــى رؤيــة المشــاكل التــي تنشــأ وتؤهلنــا علــى معالجتهــا.

ومن األسئلة التي يمكن طرحها في عملية المراقبة:
هل قمنا باألشياء التي ذكرنا أننا سنقوم بها؟

إن لم يحدث ذلك، فما السبب؟
ما األنشطة التي يمكن تغييرها؟

إذا كان واحــًدا مــن أنشــطة التحالــف القيــام بحملــة إعالميــة، فمــن األســئلة 
ــة، وفــي أي  ــة للحمل ــات الصحفي ــا، كــم عــدد التغطي ــة هن المهمــة للمراقب
ــة،  ــات الحمل ــى بيان ــوا عل ــن وقع ــدد م ــم ع ــة، وك ــوات فضائي ــف أو قن صح

ــذا. وهك مثال
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التقييم

إن عمليــة التقييــم أكثــر تعقيــًدا مــن المراقبــة، فهــي العمليــة التــي نهــدف بهــا إلــى التعــرف 
ــد أو  ــة الرص ــي عملي ــت ف ــي جمع ــات الت ــل البيان ــتدعي تحلي ــا يس ــو م ــطتنا، وه ــر أنش ــى أث عل
المراقبــة، وهــي عمليــة مهمــة حيــث تعطينــا فكــرة عــن مــدى قــوة التحالــف أو ضعفــه، ومــدى 
ــه  ــر خطط ــى تغيي ــف إل ــاج التحال ــا احت ــدد إذا م ــر تح ــا ذك ــه، وكم ــق أهداف ــى تحقي ــه عل قدرت

ــه. وأهداف

لــذا فمــن المهــم تحديــد المؤشــرات التــي ســيتم تحديــد نجــاح التحالــف علــى أساســها، وكذلــك 
التعــرف علــى المــوارد التــي ســيحتاجها التحالــف.

ومن األسئلة المهمة التي يمكن أن تساعد في عملية التقييم:
هل حققنا أهدافنا؟

إن لم يحدث ذلك، فما السبب.
نتيجة لذلك، ما الذي نحتاج إلى عمله أو تغييره في أسلوب العمل؟

ويمكن النظر إلى الشكل التالي للتعرف على كيفية تصميم عملية التقييم والمتابعة:

Feedback التغذية االسترجاعية

أعضــاء  باألســاس  تســتهدف  داخليــة،  عمليــة  وهــي 
ــن  ــتفادوها م ــي اس ــرة الت ــى الخب ــرف عل ــف للتع التحال
المجتمــع  إلــى  تمتــد  وقــد  التحالــف،  ضمــن  العمــل 

المحيــط بالتحالــف ومــن يشــتبكون معــه.

الفصل الثاني: تصميم التحالف
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التحديات واالستجابة إليها
الفصل الثالث
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قــد تواجــه التحالفــات عــدًدا مــن التحديــات مــع التقــدم فــي عملهــا، فقــد يجــد أعضــاء التحالــف 
أنفســهم أمــام ضــرورة صياغــة خطــط وتنفيــذ برامجهــا الجماهيريــة، وفــق عالقات تســتجيب إلى 
االحتياجــات الملحــة للمجتمعــات المحليــة، والتــي تشــكل أساًســا لمرجعيــة متوازنــة مــع الحكومــة 
ــه  ــا تواج ــي آن. كم ــاون ف ــزز التع ــتقاللية وتع ــى االس ــظ عل ــة، وأن تحاف ــات المختلف ــع الجه وم
ــن واألعضــاء  ــن فيهــا والمتطوعي ــر قــدرات العاملي ــر الهيكلــي واإلداري وتطوي ــات التطوي تحدي
وتمكينهــم بشــكل مســتمر. إن الشــراكة الحقيقيــة هــي تلــك التــي تقــوم علــى أســاس رؤيــة 

وأهــداف شــاملة واضحــة لــكل طــرف مــن األطــراف بحيــث يكــون لــه دوره وموقعــه.

ــرض  ــدة تف ــؤوليات جدي ــام مس ــهم أم ــف أنفس ــاء التحال ــد أعض ــروف، يج ــذه الظ ــل ه ــي ظ ف
انخراطهــم فــي مواجهــة التحديــات وبأشــكال متعــددة قــد تفرضهــا كذلــك طبيعــة الشــراكة مــع 

ــاص. ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي المؤسس

ــمل  ــة تش ــدى 90 دقيق ــى م ــزء عل ــرض كل ج ــن ع ــزاء، يمك ــة أج ــن ثالث ــل م ــذا الفص ــون ه يتك
والمناقشــات« األنشــطة 
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فقــد يــرى بعــض األطــراف فــي التحالــف أن هنــاك مســاوئ عامــة للدخــول فــي التحالــف يجــب 
العمــل علــى تفاديهــا، ومــن ذلــك:

ــى  ــن عل ــد يتعي ــف، فق ــي التحال ــن ف ــاء اآلخري ــع األعض ــتركة م ــة مش ــاد أرضي ــى إيج ــل عل العم
المجموعــة التوصــل إلــى حــل وســط وفًقــا” لألولويــات أو المبــدأ، علــى أن فوائــد الحــل الوســط 

ينبغــي أن تفــوق الخســائر .

مــن خــالل االنضمــام إلــى تحالــف، قــد تخســر المجموعة بعــض الســيطرة علــى الرســالة والقرارات 
التكتيكيــة . وربمــا تخســر أيًضــا” هوياتهــا الشــخصية أو أســماءها.  ومــن الممكــن أن يفضــي هــذا 

إلــى خالفــات بيــن أعضــاء التحالــف  بــل وأحياًنــا ضمــن المنظمــة العضو .

باالرتبــاط مــع أعضــاء آخريــن فــي التحالــف، قــد تقتــرن المجموعــة- أيًضــا-” بالنواحــي الســلبية فــي 
عملهــم، ســواء علــى المســتوى الداخلــي لعمــل منظمــة مــا أو علــى مســتوى خارجــي، حيــث قد 

يتأثــر أعضــاء التحالــف مثــال بســلبيات عالقــة متوتــرة بيــن أحــد أعضــاء التحالــف ومنظمــات أخــرى.

تحالــف المنظمــات النســوية المســتقلة فــي مصــر، حيــث كان يتكــون تحالــف 
الجمعيــات النســوية بمصــر مــن 15 منظمــة نســوية غيــر حكوميــة تهتــم بــدور 
ــم  ــن أن يض ــة ويمك ــة الحديث ــة الديمقراطي ــر المدني ــاء مص ــي بن ــاء ف النس
التحالــف منظمــات أخــرى وشــخصيات عامــة يوافــق عليهــا التحالــف. يســعى 
التحالــف إلــى تقديــم نمــوذج نســائي مشــرف للعمــل الجماعــي قــادر علــى 
ــون  ــن يتطلع ــام مم ــل الع ــي العم ــاركين ف ــن المش ــع م ــر أوس ــام دوائ إله
ــذ  ــى أخ ــف إل ــعي التحال ــة. ويس ــة الديمقراطي ــة المدني ــاء الدول ــى إرس إل

ــة. ــه بالتوافــق وبطريقــة ديمقراطي قرارات

نشاط )7(: »ثقافة التشبيك«

قبــل بدايــة الجلســة يمكــن للميســر أو الميســرة تقســيم الحضــور إلى مجموعــات أصغر لمناقشــة 
النقــاط التاليــة مــع المشــاركين والمشــاركات لتكــون بداية لمناقشــة مواضيــع الفصل:

كيــف يمكــن غــرس ثقافــة التشــبيك وإقامــة التحالفــات؟ يمكــن مناقشــة ذلــك فــي ضــوء أهميــة 
االنتبــاه إلــى التفاصيــل، والتواصــل، وأن تجاهــل ذلــك قــد يــؤدي إلــى فشــل التحالــف.

كيفية الحفاظ على العالقات الجيدة داخل التحالف وأن ذلك يقتضي وقًتا، وصبًرا وتفهًما.
أهمية شرح أفكار العمل بوضوح، والخطوات التالية، وهو أمر ضروري الستكمال العمل.

أهمية متابعة العمل مع من تعرف التحالف عليهم خالل عمله.
ضرورة االتصال الشخصي المباشر مهم وبخاصة في المناطق الريفية.

أهمية توفير المعلومات والتحديثات بشكل متواصل.

مثال
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سابعا: عملية اتخاذ القرار:
ــات  ــر التحدي ــع لصنعــه مــن أكب ــة التــي تتب ــة تحديــد شــكل اتخــاذ القــرار والعملي قــد تكــون عملي

ــة مجــاالت أساســية: ــة تضــم ثالث التــي تواجــه التحالــف، وعلــى ذلــك فــإن هــذه العملي

123

الفصل الثالث : التحديات واالستجابة إليها
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ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

الفهم

والــذي يعنــي أهميــة توفيــر قاعــدة أساســية بيــن أعضــاء التحالــف يقــوم عليهــا عمــل األعضــاء 
علــى اختالفهــم وتنوعهــم، وتســاعد عمليــة »الفهــم« مــن البدايــة علــى ســرعة إيقــاع عمليــة 
ــي  ــاعد ف ــي تس ــة الت ــس التالي ــة األس ــن مناقش ــم يمك ــة الفه ــق عملي ــرار، ولتحقي ــاذ الق اتخ

تشــكيل فهــم مشــترك بيــن أعضــاء التحالــف:

 ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أهميــة الفهــم المشــترك وتطويــر العالقــات، بمعنــي أن صنــع واتخــاذ 
القــرار يجــب أن يقومــا علــى أن جميــع أعضــاء التحالــف علــى درايــة وفهــم كامــل لألهــداف التــي 
يســعون إلــى تحقيقهــا، وقــد يعنــي ذلــك أنــه عنــد اتخــاذ قــرارات إســتراتيجية مهمــة )مثــل ضــم 
أعضــاء جــدد للتحالــف(، فــإن ذلــك يعنــي العــودة إلــى التأكيــد علــى أهــداف التحالــف ومــا يريــد 

تحقيقــه، مثــل: هــل ضــم عضــو جديــد ســيفيد التحالــف وإلــى أي مــدى ســيكون فعــااًل.

 ينبغــي لــكل عضــو فــي التحالــف أن يفهــم الطريقة التــي يتخــذ فيها األعضــاء اآلخــرون قراراتهم 
ضمــن منظماتهــم،  باإلضافــة إلــى األثــر الــذي يحدثه العضــو في إجــراءات وعمــل التحالف.

ــك  ــاًل: تل ــات، مث ــا باالهتمام ــتركون فيه ــي يش ــاالت الت ــح المج ــف توضي ــاء التحال ــي ألعض   ينبغ
المجــاالت التــي يرغبــون فــي التعــاون بهــا وهــم قــادرون علــى ذلــك إلــى جانــب تلــك التــي ال 

ــا. ــم فيه ــارب مصالحه ــي تتض ــا والت ــون عليه يتفق

 مــن المهــم أن يوضــح كل عضــو فــي البدايــة المعوقــات التــي قــد تعتــرض مشــاركته فــي 
اتخــاذ قــرار فعــال، مــن ذلــك ضعــف شــبكة االتصــال لديــه فيكــون األفضــل التواصــل معــه 

مــن خــالل التليفــون بــداًل مــن إرســال بريــد إليكترونــي مثــاًل.

وضع المعايير

ــلمي  ــل الس ــرق الح ــترك وط ــل المش ــد التواص ــى قواع ــل إل ــم ننتق ــق الفه ــد تحقي   بع
للخالفــات الداخليــة التــي قــد تنشــأ وبخاصــة فــي بدايــة عمــل التحالــف، وهنــا يكــون مــن 

ــا: ــر، منه ــن المعايي ــدد م ــع ع ــروري وض الض

ــه إجــراءات ومعتقــدات    قبــول التعــاون وتوزيــع المهــام فــال يمكــن للتحالــف أن يتوقــع مــن أعضائ
ــه،  ــتفادة من ــة االس ــوا كيفي ــم وأن يتعلم ــرام تنوعه ــف احت ــي التحال ــاء ف ــب لألعض ــدة، فيج موحَّ
فالمتوقــع أن يضــم التحالــف منظمــات كبيــرة مــن حيــث عــدد العامليــن مثــاًل، والمشــروعات التــي 
تنفذهــا، باإلضافــة إلــى منظمــات أصغــر مــن حيــث عــدد العامليــن وبالتالــي فــإن أســاليب العمــل 

قــد تختلــف بينهــم، وعلــى قــدر هــذا االختــالف يتــم توزيــع المهــام بيــن أعضــاء التحالــف.

  قبــل التفاعــل مــع قضيــة أو أمــر مــا، فإنــه مــن المهــم جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا. 
ــف وجهــات  ــث يجــب اإلصغــاء إلــى مختل دون االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للمعلومــات حي
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النظــر قبــل اتخــاذ القــرار فنــادًرا مــا تكــون المســائل بســيطة وخاليــة مــن الجــدل.

ــه  ــم يكلِّف ــف إن ل ــم التحال ــدث باس ــه أن يتح ــق ل ــه ال يح ــو أن ــدرك كل عض ــم أن ي ــن المه   م
التحالــف كفــرد أو كمنظمــة بهــذا الــدور، فالعمــل الجماعــي في ظــل تحالف يقتضــي توحيد 

الخطــاب للمحيطيــن بالتحالــف كمــا يتطلــب تحديــد متحــدث باســم التحالــف إن لــزم األمــر.

  ال يلجــأ أعضــاء التحالــف إلــى اإلعــالم للتعبيــر عــن خــالف مــع التحالــف. إذا حصل هــذا الخالف، 
فــال بــد مــن العمــل علــى حلــه ضمــن التحالف نفســه.

  مشــاركة الفضــل والنجاحــات. إذا عمــل األشــخاص وكذلــك المنظمــات على أســاس االجتهاد 
الــالزم، فينبغــي أن يحصلــوا أيًضــا علــى المديــح. ومــن األفضــل مــدح األشــخاص فــي أغلــب 

األحيــان وليــس مــرَّة بالعمر.

تحديد اإلجراءات:

المجال الثالث مرتبط بإجراءات صنع القرار داخل التحالف:

 علــى أعضــاء التحالــف أن يقــرروا طريقــة صنــع القــرار داخــل التحالــف فــي مراحــل مبكــرة، 
فينبغــي أن يكــون كل عضــو علــى درايــة بإجــراءات صنــع القــرار، ويجــب أن تكــون واضحــة، 

ــق. مقبولــة مــن الجميــع، وتطبــق بشــكل معمَّ

ــرة  ــول فت ــف )ط ــة للتحال ــة التوجيهي ــات اللجن ــه اجتماع ــة توجي ــأن طريق ــر بش ــب التقري  يج
االجتمــاع، انتظامــه، القواعــد األساســية، الحــد األدنــى لعــدد المشــاركين...إلخ(، قــد تــؤدي 

المســائل اإلجرائيــة مــن هــذا النــوع إلــى صراعــات حــادَّة.

ــذي  ــذراع التنفي ــة لل ــرار المتاح ــع الق ــي صن ــة ف ــتوى الحري ــاالت ومس ــح مج ــب توضي  يج
ــرار. ــوع الق ــا لن ــف. وفًق للتحال

 االتفــاق علــى عمليــة صنــع القــرار فــي المواقــف التــي تنشــأ فيهــا الصراعــات الحــادة أو 
تتكــرس بيــن األعضــاء. إن كانــت هــذه فروقــات مهمــة بيــن األعضــاء وأنــت ال تســتطيع حلهــا 
ــاق  ــن االتف ــة. يستحس ــم، أولجن ــتقل، أو محكَّ ــيط مس ــتعين بوس ــك أن تس ــدك، فيمكن وح

علــى اإلجــراء قبــل أن تنشــأ مثــل هــذه المشــكلة.

ــه  ــت علي ــرار تم ــة ق ــا مناقش ــن بموجبه ــي يمك ــروط الت ــى الش ــاق عل ــم االتف ــن المه  م
الموافقــة مــن جديــد. عمليــة صنــع القــرارات الفاعلــة أمــر علــى جانــب كبيــر مــن األهميــة 
لفاعليــة عمــل التحالــف باإلضافــة إلــى كونــه جــزًءا من هــذا الوعــي العــام للتوقيــت المالئم 

للعــودة إلــى قــرارات تمــت الموافقــة عليهــا ومتــى يكــون التوقيــت مالئًمــا.

الفصل الثالث : التحديات واالستجابة إليها
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ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

ثامنا: التركيز:
ــن  ــدد م ــام بع ــالل القي ــن خ ــه م ــق أهداف ــي تحقي ــف ف ــاء التحال ــز أعض ــا، أن يرك ــود هن والمقص

ــطة: األنش
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يعتبــر تحديــد قواعــد التحالــف وطريقــة ســير عملهــا شــرًطا أساســيًّا لنجاحهــا. غيــر أنــه ينبغــي 
تحديــد القواعــد بنــاء علــى مشــاوارات واســعة بــن أعضــاء التحالــف.

مالحظة للميسر أو الميسرة: 

المشــاركين  مــع  التاليــة  العامــة  الخطــوط  مناقشــة  الميســرة  أو  للميســر  يمكــن 
والمشــاركات:

ــف  ــي التحال ــة ف ــراف الداخل ــات األط ــن حاج ــم ع ــكل منتظ ــتعالم بش ــم االس ــن أن يت ــف يمك كي
وتوقعاتهــا.

كيف يمكن التأكيد على احترام ثقافة أعضاء التحالف وثقافة عمله.

ما وسيلة االستماع إلى اآلخرين الداخلين في التحالف؟

كيف نضع نظاًما لمعالجة اإلجراءات المالية ببساطة وعدل وشفافية.

كيف يمكن خلق مناخ جيد وآمن للمشاركين في التحالف لعرض وجهات نظرهم.

كيف يمكن التأكيد على أن تتخذ القرارات بإجماع وبمشاركة جميع األعضاء.

إرشادات عامة لتحقيق التركيز

االستماع قبل التصرف والتروي في 
اتخاذ القرارات وإن تحت ضغط.

إدارة الموارد 
بحذر واقتصاد.

االتصال بانتظام بالشركاء وإطالعهم 
على األهداف والنتائج.

ينبغي أن تعكس الخطوات المتخذة 
القيمة المضافة لكل شريك في التحالف.

إعداد برنامج خاص بكلٍّ من 
النشاطات.

المواظبة على تأكيد شرعية األهداف 
المحددة وتأييد الشركاء لها.

1

3

5

2

4

6
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تاسًعا: ديناميات القوة:
يتنــوع األعضــاء الداخلــون فــي التحالــف، فبعــض المنظمــات الداخلــة قــد تمتــاز بعمــر تنظيمــي 
أطــول وهيــكل إداري أكبــر مــن أعضــاء آخريــن، كمــا قــد تتنــوع الخبــرات المختلفة على المســتوى 
ــك  ــان، كل ذل ــض األحي ــي بع ــي ف ــي ودول ــي وإقليم ــي ووطن ــن محل ــا بي ــاًل- م ــي مث الجغراف
يســتدعي الحفــاظ علــى توازنــات القــوى مــن خــالل تجنــب البيروقراطيــة المعرقلــة لتقــدم عمــل 
التحالــف، وتفعيــل الهيــكل الداخلــي وهيــكل اتخــاذ القــرار الــذي اتفــق عليــه عنــد بدايــة التحالــف.

ــى  ــلطة« عل ــوة« أو »الس ــألة »الق ــى مس ــر إل ــر أو ننظ ــادة  أن نفك ــم ع ــن المه ــون م ــذا يك له
أنهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى اآلخريــن أو القــدرة علــى تنفيــذ اإلرادة، ولكــن المســألة أكثــر 
تعقيــًدا، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون الســلطة هــي القــدرة التــي ُتكتســب مــن خــالل 
ــا أو  ــا بقدرتنــا علــى تحقيــق أهدافن االنضمــام إلــى اآلخريــن لتحقيــق هــدف مشــترك، أو قناعتن

اعتمــاد مســار معيــن للعمــل. 

و»القوة« أو »السلطة« يمكن أن تتخذ عدة أشكال:

السلطة على:
سلطة القوي على الضعيف، بما في 

ذلك القدرة على استبعاد اآلخرين.

القوة  لفعل:
 القدرة على أن تقرر األفعال وتنفذها.

السلطة مع:
الســلطة الجماعيــة، مــن خــالل التنظيم 

والتضامــن والعمل المشــترك.

السلطة داخل: 
الثقة بالنفس، وغالًبا ما تكون مرتبطة 

بالثقافة والدين أو غيرها من جوانب الشخصية. 
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تحليل ديناميات القوة:

ــي  ــددة الت ــوة المتع ــاد الق ــاف أبع ــد واستكش ــي تحدي ــوة يعن ــات الق ــل دينامي ــام بتحلي إن القي
ــع  ــز وض ــل لتعزي ــي تتفاع ــل الت ــف العوام ــل لمختل ــٍم أفض ــك لفه ــة، وذل ــة معين ــي حال ــر ف تؤث
ــع  ــع م ــا تتقاط ــا م ــا غالًب ــة، فإنه ــت ثابت ــلطة ليس ــا أن الس ــن. كم ــادي معي ــي- اقتص اجتماع

ــة.  ــن طريق ــر م ــها بأكث ــر نفس ــة، وتظه ــتويات المختلف ــاحات والمس ــكال، والمس األش

وقد يقتضي ذلك التعرف على أنواع القوة:

سؤال: ما هي القوى الواضحة؟

ــة القــوى بشــكل بصــري، نعتبرهــا قــوى واضحــة.  ــا مــن رؤي جــواب: إذا تمكن
مثــال: شــخص أو مؤسســة أو نظــام يتحكمــون فــي أشــخاص أو فــي اآلخريــن 

بشــكل واضــح وصريــح.

سؤال: ما هي القوى غير الواضحة؟

جــواب:  هــذه هــي األيديولوجيــة التــي تشــكل أفــكار ومعتقــدات األشــخاص. 
ــر العرقــي. ــال: التطهي مث

سؤال: ما هي القوى المخبأة؟

جــواب: إن لــم تتمكــن مــن رؤيــة القــوى بشــكل بصــري، يطلــق عليهــا قــوى 
ــخاص أو  ــي أش ــم ف ــا للتحك ــع برنامًج ــة تض ــخص أو مؤسس ــال: ش ــأة. مث مخب

فــي اآلخريــن.

ــى اإلســتراتيجيات المالئمــة  ــى التعــرف عل إن فهــم عالقــات القــوة بشــكل كامــل سيســاعد عل
للتدخــل لحــل قضيــة مــا، والمداخــل المناســبة لبرامــج التحالــف، مــع مالحظــة أن تعقيــد الســلطة 
ــن  ــر م ــي كثي ــوة، وف ــات الق ــل عالق ــع« لتحوي ــب الجمي ــد يناس ــل واح ــد »ح ــه ال يوج ــي أن يعن
ــد  ــد واح ــن بع ــر م ــة أكث ــتوى، ومعالج ــن مس ــر م ــى أكث ــل عل ــى العم ــاج إل ــوف نحت ــان س األحي
ــر الجهــات  ــال، قــد تؤث ــم. فعلــى ســبيل المث ــر دائ مــن الســلطة فــي وقــت واحــد إلحــداث تغيي
ــم  ــن يترج ــذا ل ــن ه ــة، ولك ــة وطني ــة حكوم ــي سياس ــاح ف ــي بنج ــع المدن ــي المجتم ــة ف الفاعل
ــا إلــى تحســينات فــي حيــاة الرجــال والنســاء الفقــراء إذا لــم تتخــذ خطــوات أيًضــا لضمــان  تلقائيًّ
تنفيــذ التشــريعات الجديــدة، والتــي قــد تشــمل التصــدي لألفــكار والمعتقــدات التــي تدعــم هــذه 

ــة. ــذه الممارس ــم ه ــي تدع ــدات الت ــكار والمعتق ــة األف ــة، ومعالج الممارس

سؤال
وجواب

الفصل الثالث : التحديات واالستجابة إليها
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ــرف  ــي التع ــا ف ــاعد إجاباته ــد تس ــي ق ــئلة الت ــن األس ــدد م ــرح ع ــن ط ــياق يمك ــذا الس ــي ه وف
ــا: ــا أو خارجيًّ ــواء داخليًّ ــف، س ــل التحال ــي عم ــر ف ــد تؤث ــي ق ــوة الت ــات الق ــى دينامي عل

1  من: الجهات الفاعلة، المنظمات والمؤسسات

ــوات أن  ــذه األص ــر ه ــكل مباش ــاعد بش ــذي يس ــا ال ــمع؟ وم ــاول أن يس ــذي يح ــوت ال ــا الص   م
ــن. ــل م ــن قب ــمع م ــن؟ ويس ــن َم ــر ِم ــر مباش ــم غي ــمع؟ بدع تس

2  أين: السياق، المستويات، المساحات

  فــي أي ســياق؟ علــى أي مســتويات تحــاول األصــوات أن تســمع؟ فــي أي »مســاحات« تحــاول 
أن تســمع: رســمي/معلق مثــاًل؟

3  ماذا: قطاعات، القضايا، والسلطة
ــذي  ــر ال ــا التغيي ــا؟ م ــري معالجته ــي يج ــف الت ــام التحال ــل اهتم ــة مح ــب القضي ــي جوان ــا ه م
يحــاول شــركاء التحالــف أن يدخلــوه؟ أي نــوع مــن الســلطة ومــن لــه الحــق فــي أن يســتمع إليــه؟ 
هــل الســلطة مرئيــة علــى ســبيل المثــال، أم  مخبــأة، وغيــر مرئيــة؟ هــل هنــاك أبعــاد ذات عالقــة 

بالنــوع االجتماعــي؟

4  كيف: إستراتيجيات وطرق، نماذج

ومــا هــي المناهــج اإلســتراتيجية التــي تســتخدم للــرد علــى مــا ســبق؟ مــا هــو المنطــق وراء 
ــذي  ــل ال ــي العم ــف ف ــتراتيجية التحال ــة؟  دور/وإس ــراف الفاعل ــاء واألط ــركاء والحلف ــار الش اختي

ــر والتفاهمــات مــن عالقــات القــوة؟ بدعــم أو تنفيــذ؟ مــا هــي نمــاذج التغيي

مالحظة للميسر أو الميسرة: 

يمكــن التأكيــد علــى أهميــة أن يمتــاز التحالــف بمرونــة عاليــة فــي الهيكليــة التنظيميــة، 
بحيــث يمكــن األخــذ فــي االعتبــار إجابــات األســئلة الســابقة.

يمكن كذلك طرح النقاط التالية: 

1 كيف يمكن المحافظة على استقاللية المنظمات األعضاء وتنوعها.

2 كيف يمكن المحافظة على مبادئ العمل المشترك والتعاون والتنسيق.
 

4 كيــف يمكــن الحفــاظ علــى النقطتيــن الســابقتين وفــي نفــس الوقــت تحقيــق الفاعليــة فــي 
التنفيــذ والتأثيــر فــي السياســات العامة.
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ــة اتخــاذ القــرار  ــذ التدريــب الخــاص بكيفي )فــي هــذا الســياق، يمكــن للميســر أو الميســرة تنفي
ــة الفصــل( علــى مســتوى جماعــي الموجــود فــي نهاي

في ضوء التدريب، يمكن مناقشة النقاط التالية:

غياب فهم الهدف الرئيسي للتحالف والغايات:

غالًبــا مــا يفشــل التحالــف إذا حــاد أعضــاؤه عــن الخــط العــام للتحالــف، بمــا يســتدعي ســرعة خلــق 
توافــق حولــه، ويلــي ذلــك مراجعــة األهــداف لتكــون واقعيــة ممكنــة يتــم تبنيهــا والعمــل عليهــا، 
ويمكــن أن تســبب المراجعــة انشــقاًقا داخــل التحالــف، مــا يســتدعي التأكيــد علــى أن الهــدف مــن 

التحالــف هــو تعظيــم االســتفادة مــن عمــل جماعــي مشــترك.

االندفاع:

يملــك األعضــاء أســباًبا مختلفــة دفعتهــم إلــى االنخــراط بالتحالــف، وقــد يكــون لــدى بعضهــم 
مســتويات اندفــاع مختلفــة، ممــا يخلــق حالــة عــدم رضــا داخــل التحالــف، فقــد يكــون طــرف فــي 

التحالــف متراخًيــا بينمــا يقــوم طــرف آخــر بأغلــب األعمــال الشــاقة.
الروابط الضعيفة:

 إن التحالفــات تقــوم علــى جهــود مشــرتكة، فمــن الطبيعــي أن توجــد نقــاط ضعــف داخــل أي 
تحالــف، لــذا فمــن المهــم أن توضــح نقــاط الضعــف هــذه منــذ البدايــة، بحيــث يصبــح تجاوزهــا أو 

ــا. العمــل علــى تفاديهــا ممكًن

األجندات الخفية:

علــى الشــركاء أن يكونــوا واضحيــن فيمــا يرجــون تحقيقــه مــن هــذا التحالــف، وأالَّ يكــون لديهــم 
أولويــات غيــر معروفــة لباقــي الشــركاء.

نشاط )7(: التعرف على التحديات

يطلــب الميســر أو الميســرة مــن الحضــور مناقشــة األســئلة التاليــة فــي مجموعــات أصغــر فــي 
ظــل معرفتهــم ببيئــات العمــل فــي منظماتهــم:

ما هي أكثر التحديات السابقة احتمااًل في الحدوث؟
من أين ستأتي التحديات؟

 هل يمكن التخطيط لتجاوز هذه المشاكل؟
 كيف ستستطيع منظمتك تجاوز هذه التحديات؟

الفصل الثالث : التحديات واالستجابة إليها
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معاييــر التحالفــات الناجحــة هنــاك عــدد مــن النقــاط التــي يجب أخذهــا في االعتبــار، والتــي يمكن 
علــى أـــساسها القــول إن التحالــف ناجــح وقــادر على البقــاء متامســًكا وعلى تحقيــق أهدافه:

 تحديــد هــدف واضــح للتحالــف، وتحديــد األرضيــة المشــتركة، فمــن المهــم أن يركــز أعضــاء 
التحالــف علــى النقــاط التــي يمكــن أن يتفقــوا عليهــا، وأن تتجنــب النقــاط التــي ســيكون 
التحالــف عليهــا مضيعــة للوقــت. إذ ليــس مــن المهــم أن يتفــق األعضــاء علــى كل القضايــا، 
ــزوا جهودهــم عليهــا. بــل عليهــم أن يجــدوا قضيــة، أو قضيتيــن مهمتيــن للجميــع، وأن يركِّ

ــدة متســاوية. فمــن المهــم  ــد مــن التأكــد مــن حصــول كل أعضــاء التحالــف علــى فائ   ال ب
ــاًل  ــًرا. فــإذا شــعرت منظمــة عضــو مث أن يشــعر كل األعضــاء بأنهــم يكتســبون نفــوًذا وتأثي
ــف، فســتعتقد أن  ــد التــي يحققهــا التحال ــن تحصــل علــى جــزء منصــف مــن الفوائ أنهــا ل

ــر. انســحابها قــد يعــود عليهــا بنفــع أكب



45

 االتفــاق علــى االختــالف: فلــن يتفــق كل األعضــاء علــى كل األمــور، ســتظل دائًمــا مواضيــع 
ــف  ــاء التحال ــرر أعض ــع يق ــا مواضي ــاك غالًب ــه هن ــقاق، إال أن ــدم االنش ــان ع ــتبعدة لضم مس

االختــالف عليهــا مــع اتفاقهــم علــى أن االختــالف لــن يؤثــر فــي عملهــم مًعــا.

 الرغبة في التسوية: وذلك بهدف إيجاد أرضية مشتركة تربط األعضاء.

ــة فــي  ــو المنظمــات الداخل ــاع القــرار فــي كل منظمــة: يجــب أن يكــون ممثل  تفــاوض صن
التحالــف فــي موقــع يؤهلهــم علــى صنــع القــرار وتنفيــذ االتفاقــات.

ــاء الثقــة وروح التعــاون بــن األعضــاء وذلــك مــن خــالل احتــرام رغبــات الشــركاء اآلخريــن،   بن
واحتــرام نقــاط قوتهــم وضعفهــم. العمــل علــى تحقيــق نتائــج ملموســة: يجــب أن يحقــق 
ــدم  ــف ع ــاء التحال ــى أعض ــور. وعل ــه والجمه ــى أعضائ ــبة إل ــة بالنس ــج واضح ــف نتائ التحال
االكتفــاء بتحقيــق النتائــج فقــط، بــل عليهــم أيًضــا مهمــة إظهــار مــا مــا تــم تحقيقــه. ففي 
بعــض الحــاالت يمكــن أن يكــون الفــوز بقضيــة معينــة داللــة علــى النجــاح، أمــا فــي حــاالت 
أخــرى فمــن الممكــن أن يكــون النجــاح محصــوًرا ومتمحــوًرا حــول منــع اآلخريــن مــن الفــوز.

تدريب اتخاذ القرار الجماعي

الهدف:
لتطوير فهم متطلبات عملية اتخاذ القرارات في المجموعة.

مدة التنفيذ:
60 دقيقة

الخطوات:
قــراءة التعليمــات علــى ورقــة العمــل )كل مشــارك أو مشــاركة علــى حــدة( فــي الصفحــة 
ــم  ــا لمعظ ــل وفًق ــة عم ــى ورق ــر عل ــة عش ــود الخمس ــب البن ــم ترتي ا، ث ــدًّ ــة ج ــة بعناي التالي
مــا يظــن الفــرد أنهــا مهمــة. دون تســرع. المهــم ليــس الترتيــب فــي حــد ذاتــه ولكــن أن 

ــا للمشــكلة وحلهــا. ــا عامًّ يعكــس الترتيــب فــي مجملــه فهًم
 يشرح الميسر ضرورة أن تكون األهداف من الترتيب واضحة. 

يشــير الميســر أن علــى كل مشــارك أو مشــاركة أالَّ يســمح ألي شــخص آخــر أن يــرى كيــف 
رتــب البنــود.

ــد االنتهــاء. وال يذهــب إلــى  يطلــب الميســر أو الميســرة مــن كل شــخص أن يرفــع يــده عن
ــة بعــد، حيــث ســيتم تقســيم المشــاركين بيــن مجموعــات. الصفحــة التالي

الفصل الثالث : التحديات واالستجابة إليها



46

ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

كمجموعــة يتــم تكــرار عمليــة الترتيــب. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق وتوافــق 
ضمــن المجموعــة. 

ال بــد مــن مناقشــة الترتيبــات الفرديــة والجماعيــة، ومحاولــة الوصــول إلــى أفضــل شــكل 
يناســب الجميــع.

)مدة هذا التددريب ساعة(

القصة:

ــن  ــًرا م ــزًءا كبي ــإن ج ــدر، ف ــول المص ــق مجه ــة لحري ــر، ونتيج ــط البح ــي وس ــب ف ــى مرك ــت عل أن
ــر  ــبب تدمي ــك بس ــرف موقع ــطء. ال تع ــرق بب ــب اآلن تغ ــرت. المرك ــد دم ــه ق ــب ومحتويات المرك
المعــدات المالحيــة ونظــًرا إلــى أنــك والطاقــم الخــاص بــك تحــاول وضــع الحريــق تحــت الســيطرة، 

ــا. ــن أن أقــرب أرض يابســة علــى بعــد ســاعة تقريًب فــي حي
ــى  ــة إل ــق. وباإلضاف ــد الحري ــرر بع ــليمة ودون ض ــزال س ــًرا ال ت ــر عنص ــة عش ــن خمس ــة م ــي قائم ــا يل وفيم
ــود المدرجــة  ــع البن ــك، والطاقــم، وجمي ــرة بمــا يكفــي لتحمل هــذه المــواد، لديــك مراكــب  ومجاذيــف كبي
أدنــاه.  مهمتــك هــي ترتيــب الخمســة عشــر بنــًدا التاليــة مــن حيــث أهميتهــا، بوضــع رقــم 1 قبــل البنــد األكثــر 

أهميــة، وعــدد 2 قبــل األقــل أهميــة، بالترتيــب، وهلــم جــرًّا مــن األكثــر أهميــة إلــى األقــل.
الفصل الرابع

بوصلة

راديو 
صغير

)2( قارورة 
بنزين

خريطة 
بحرية

كريم مضاد 
لحروق الشمس

عدة صيد

أوراق لعب 
)كوتشينة(

مرآة 
صغيرة

قارورة
مياه كبيرة

شبكة اصطياد
ناموس

مالءة من 
البالستيك

قطعتين
شيكوالتة

حبل بطول 15 متًرا

)على المجموعة 
أن تناقش أهدافها 
من الترتيب وتقنع به 
المجموعات األخرى(
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ــة الحفــاظ علــى اســتدامة التحالــف بعــد تأسيســه وبدايــة برامجــه مرحلــة مســتمرة،  تعــد مرحل
ــى  ــف حت ــتمرارية التحال ــان اس ــدى لضم ــة الم ــط طويل ــأن الخط ــرارات  بش ــاذ ق ــب اتخ ــث يج حي

ــه. ــق أهداف يحق
 

وبوجــه عــام، يعتمــد مســتقبل التحالــف علــى قــدرة اعتمــاده علــى نفســه، ومــن بيــن العوامــل 
المؤثــرة لتحقيــق ذلــك: القيمــة التــي يضيفهــا التحالــف إلــى أعضائــه واألطــراف المعنيــة 
ــة،  ــه المالي ــع قاعدت ــادة وتنوي ــن األعضــاء، قــدرة التحالــف علــى زي ــة العالقــات بي األخــرى، نوعي
درجــة اســتجابة التحالــف لالحتياجــات المتغيــرة، االتجاهــات واألولويــات، مــدى إبــداع التحالــف فــي 

ــدة مشــتركة. ــاء القــدرات  وإقامــة عالقــات وشــراكات ذات فائ ــة بن تســيير عملي

ــاء  ــة بن ــيير عملي ــي تس ــداع ف ــكار واإلب ــه، واالبت ــرات حول ــتجابته للمتغي ــف واس ــة التحال إن مرون
ــره. ــم تأثي ــف وتدع ــتمراية التحال ــى اس ــاعد عل ــل تس ــا عوام ــاء، كله ــدرات لألعض ق

 ويستعرض هذا الفصل عدًدا من العوامل التي تساعد على استمراية التحالف، وأهمها:
ــي المنظــم والمنتظــم والشــفافية. كمــا يعــرض فــي  التواصــل المســتمر، التراكــم المعلومات
نهايتــه العوامــل التــي يمكــن علــى أساســها قيــاس نجــاح التحالــف. وهــو بذلــك مقســم إلــى 
قســمين يمكــن عــرض كال منهمــا علــى مــدى 90 دقيقــة، مــع تركالجلســة األخيــرة فــي اليــوم 

ــاركات«. ــاركين والمش ــع المش ــا م ــات وتلخيصه ــكل المناقش ــام ل ــتعراض ع الس
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عاشًرا: عوامل تساعد على االستمرارية
مــن المهــم قبــل مناقشــة العوامــل التــي تســاعد علــى االســتمرارية اإلشــارة إلــى األنشــطة 

التــي يمكنهــا أن تحقــق االســتمرارية للتحالــف، ومنهــا:

 إعــادة النظــر باســتمرار فــي الرســالة والرؤيــة واألهــداف اإلســتراتيجية والخطــط الســنوية 
للتحالــف وتطورهــا كلمــا دعــت الحاجــة .

 عرض إنجازات التحالف على األطراف المعنية واألعضاء بانتظام.

 دوام التركيز في تحسين جودة البرامج والخدمات مع استمرار النمو المتناسق للبرامج.

 اســتمرار إشــراك األعضــاء فــي التخطيــط والمتابعــة الدوريــة ألنشــطة الشــبكة، ومراجعــة 
الغــرض منهــا، واالحتياجــات القائمــة والطارئــة.

 توثيق ونشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الخاصة بالتحالف إعالميًّا، بشكل خاص.
 االستمرار في تبني تنمية القيادة في التحالف.

  جهود االستمرارية عن طريق زيادة وتنويع قاعدة الدعم.

وقد يشهد تحقيق االستمرارية عدًدا من التحديات، منها:
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نقاط ال بد من مراعاتها:

● إن تحدي االستمراية يستلزم النظر في النقاط التالية:

ــي  ــة ف ــاركة حقيقي ــالل مش ــن خ ــدة م ــات جدي ــادات وطاق ــم قي ــة ض ــدى إمكاني ● م
ــم. ــتفادة منه ــن االس ــف يمك ــرارات وكي ــاذ الق اتخ

البرامــج   لجــودة  المســتمر  التخطيــط اإلســتراتيجي والتحســين  ثقافــة  ● تطويــر 
التحالــف. التــي يقدمهــا  والخدمــات 

● التأكيــد علــى أن تبقــى أنشــطة التحالــف مناســبة الحتياجــات منطقــة عمــل التحالــف 
وتفــي باحتياجــات أعضائها.

ــة  ــة المحتمل ــراءات الخارجي ــوط واإلغ ــف والضغ ــة التحال ــن طبيع ــوازن بي ــاة الت ● مراع
ــف. ــات التحال ــدرات وإمكاني ــع ق ــق م ــة ال تتف ــطة إضافي ــذ ● أنش لتنفي

● تجنب الشعور بكمال التحالف والروتينية في التعامل مع المشكالت.

● نمــو التحالــف مــع مــرور الوقــت، وذلــك قــد يكــون بســبب ضــم أعضــاء جــدد، بمــا 
يعنــي عــدم معرفــة كل األعضــاء بعضهــم ببعــض، وقــد يتســبب فــي غيــاب الفهــم 

ــترك. المش

نشاط )8(:»كيفية مواجهة التحديات«

يطلــب الميســر أو الميســرة مــن الحضــور أن ينقســمو إلــى مجموعــات أصغــر لمناقشــة التحديــات 
الســابقة، ووضــع آليــات لمواجهتها.

ثــم تعــرض كل مجموعــة مــا توصلــت إليــه، وعلــى الميســر أو الميســرة تســجيل مــا تــم التوصــل 
إليــه علــى لــوح كبيــر فــي القاعــة

بعــد القيــام بالنشــاط الســابق، ال بــد مــن النظــر إلــى العوامــل التــي تســاعد علــى االســتمراية، 
: ومنها

التواصل المستمر

كمــا ذكرنــا فــي الفصــول الســابقة فإن عمليــة التواصــل الداخلــي بين أعضــاء التحالــف عمل مهم 
ا، يضــاف إليــه التواصــل المســتمر مــع المجتمــع أو علــى األقــل المجموعــات المســتهدفة،  جــدًّ

الفصل الرابع: استدامة التحالفات
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هنــا ال بــد مــن خلــق قنــوات االتصــال المســتمرة مــع المجتمــع حتــى ال يقــع التحالــف فــي خطــِأ 
أن يتحــدث اآلخــرون باســمه، فقــد يحــدث أن ينقــل أو تنســب أفعــال إلــى التحالــف قــد تســئ إلــى 

. عمله

وفــي هــذه الحالــة ال بــد مــن التعــرف علــى القــوى الظاهــرة وتلــك المخبــأة التــي قــد تنقــل 
خطــأ عــن التحالــف وقــد تســئ إلــى عملــه، والتحالــف هنــا عليــه أن يقــوم بتحليــل ديناميكيــات 
القــوى طــوال الوقــت ليعــرف مــن يعمــل معــه ومــن يعمــل ضــده، آخــًذا فــي االعتبــار أن هنــاك 
دائًمــا قــوى ظاهــرة وأخــرى غيــر مرئيــة أو مخبــأة )يمكــن هنــا التأكيــد علــى معلومــات الفصــل 

الســابق تحــت بنــد تحليــل ديناميــات القــوة(.

نشاط )9(: االتصال )التليفون أو الهمسات الصينية(

ــر أو  ــى الميس ــة. وعل ــر المرئي ــة وغي ــأة والمرئي ــوى المخب ــن الق ــوا بي ــور أن يربط ــن للحض  يمك
الميســرة اإلشــارة إلــى مــا يحتاجــون إليــه مــن أنــواع  التحضيــر التمهيــدي. وبعــد ذلــك يجــب أن 

ــة   ــة لألفعــال التلقائي ــة قوي ــاك أرضي تكــون هن

ســيحتاج هــذا التدريــب إلــى عــدد 2 ميســر- لــذا يمكــن الطلــب مــن أحــد الحضــور أن يلعــب هــذا 
الــدور- ســوف يقــف جميــع الحضــور )أ، ب، ج، د، هـــ ...( بعيــًدا عــن بعضهــم بعًضــا مــع االحتفــاظ 

ــة بينهــم.    بمســافة معقول

 الــدورة # 1 – يقــوم الميســر # 1 بتمريــر رســالة للميســر # 2. يقــف المشــارك)أ( قريًبــا مــن 
الميســرين، ويســمع الرســالة التــي يقولهــا الميســر # 1 للميســر # 2. ال يجــب أن يســمع 

المشــاركون اآلخــرون مــا يقولــه الميســر # 1.

  يجــب أن يســتمع المشــارك »أ« إلــى الرســالة التــي يقولهــا الميســر # 1 للميســر # 2. ثــم 
ــارك »ب«  ــوم المش ــارك »ب«. ويق ــى المش ــالة إل ــذه الرس ــل ه ــارك »أ« بنق ــوم المش يق
بنقــل هــذه الرســالة إلــى المشــارك »ج، د، هـــ وهكــذا«. وأخيــًرا يطلــب الميســر # 1 مــن كل 
المشــاركين بدايــة مــن المشــارك النهائــي »ل ...« أن يــروا الرســالة التــي تلقوهــا. ويجــب 
أن يقــوم الميســر # 1 بكتابــة جميــع الرســائل التــي تــم تلقيهــا علــى الــورق القــالب. وعلــى 
ــورق  ــة ال ــى لوح ــل عل ــي األص ــمعها ف ــي س ــالة الت ــة الرس ــوم بكتاب ــر # 2 أن يق الميس

القــالب اآلخــر.

ــدث  ــف ح ــالة، وكي ــويه الرس ــم تش ــكان ت ــي أي م ــص ف ــوم بفح ــر # 1 أن يق ــى الميس   عل
ــدروس المســتفادة التــي يجــب تعلمهــا حينمــا نقــوم بنقــل الرســائل  ــك، ومــا هــي ال ذل

ــالة. ــا للرس ــاًل أو متلقًي ــخص موص ــواء كان الش ــر س للغي

ــر.  ــو مباش ــى نح ــارك »ل« عل ــالة للمش ــر رس ــر # 1 بتمري ــوم الميس ــة – يق ــدورة الثاني   ال
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ــم اإلرســال )البــث( عكســيًّا مــن ل إلــى ك، ي، ط، ح ...... ســوف يتلقــى  ومثلمــا ســبق يت
المشــارك »أ« الرســالة وســيقوم الميســر # 2 بكتابــة الرســالة علــى الــورق القــالب. وعلــى 
ــورق  ــة ال ــى لوح ــل عل ــي األص ــمعها ف ــي س ــالة الت ــة الرس ــوم بكتاب ــر # 1 أن يق الميس
ــن  ــد أي ــالة، وتحدي ــص الرس ــوم بفح ــر # 1 أن يق ــى الميس ــبق عل ــا س ــر. ومثلم ــالب اآلخ الق

حــدث الخطــأ ولمــاذا. 

  علــى الميســر # 1 أن يقــوم بعمــل مقارنــة بيــن الــدورة األولــى والثانيــة. ويجــب عليــه أن 
يتحقــق كيــف تمــت الــدورة الثانيــة بعــد التعلــم واالســتفادة مــن الــدورة األولــى

علــى الميســر أو الميســرة بعــد االنتهــاء مــن التدريــب، أن يقــوم بتلخيص أهميــة »االتصــال الجيد« 
للتحالــف مــع البيئــة الخارجية.

مالحظة:
ــف مــن خــالل عــدد مــن  ــن األعضــاء فــي التحال ــق التواصــل المســتمر بي يمكــن تحقي

ــك: ــن ذل ــطة، وم األنش

●  القيــام بأبحــاث ودراســات ميدانيــة للتعــرف علــى تطــور القضايــا التــي يقــوم 

التحالــف علــى أســاس مواجهتهــا، علــى أن يشــارك البعــض إن لــم يكــن جميــع أعضــاء 
التحالــف فــي هــذا النشــاط علــى مســتويات مختلفــة، حتــى تكــون نتائــج وتوصيــات 

األبحــاث نتــاج عمــل جماعــي.

●  تنظيــم النــدوات والمؤتمــرات وورشــات العمــل والــدورات التدريبيــة المختلفــة وعقد 

اللقــاءات الدوريــة والمنتظمــة لفتــح حــوار ولمناقشــة مواضيــع قــد تظهــر خــالل عمل 
التحالف.

●  إصــدار نشــرة دوريــة إخباريــة أو إصــدارات أخــرى تســاعد علــى تدعيــم االتصــال بيــن 

أعضــاء التحالــف، وكذلــك تعريــف غيــر األعضــاء فيــه بأنشــطته المختلفــة، بمــا يســاهم 
فــي دعــم عالقــة التحالــف بالفاعليــن اآلخريــن المحيطيــن بــه.

التراكم المعلوماتي المنظم والمنتظم

يركــز هــذا النشــاط علــى الــدور المهــم لتوثيــق المعلومــات واألنشــطة وتنظيمهــا وبخاصــة على 
المســتوى اإلليكترونــي، حيــث تكــون المعلومــات متاحــة علــى وســيط إليكترونــي يتــم التعامــل 
ــالل  ــن خ ــة أو م ــراص مدمج ــى أق ــة عل ــب متاح ــي الغال ــي ف ــر، وه ــطة الكومبيوت ــه بواس مع
ــرعة  ــة والس ــهولة والمرون ــارز بالس ــي تمت ــت. وه ــى اإلنترن ــرة عل ــات المتواف ــع المعلوم مواق

فــي اســترجاعها.

الفصل الرابع: استدامة التحالفات
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ــال  ــي مج ــا ف ــر قدراته ــى تطوي ــل عل ــف العم ــة للتحال ــكرتارية التنفيذي ــاء أو الس ــى األمن وعل
التراكــم المعلوماتــي اإلليكترونــي حتــى تســهل عمليــة التوثيــق. وفــي هــذا الســياق يمكــن 

ــي: ــا، كالتال ــات إليكترونيًّ ــظ المعلوم ــات حف ــر إيجابي ذك

 أ- سهولة التحديث المستمر:

ــة  ــر المســتمر فــي المعلومــات المرجعيــة، والحاجــة الدائمــة إلــى المرون أدى التغي
ــر  ــى آخ ــول عل ــى الحص ــتمرة إل ــة المس ــل، والحاج ــذف والتعدي ــة والح ــي اإلضاف ف
ــا، لســهولة  التطــورات علــى فتــرات قصيــرة وبســرعة إلــى حفــظ المعلومــات رقميًّ

ــة.  ــادر اإلليكتروني ــى المص ــبة إل ــات بالنس ــك العملي ــراء تل إج

ب- الحجم:

يشــكل حجــم المحفظــة بشــكل مطبــوع مشــكلة كبيــرة فــي كثيــر مــن األماكــن، ألنهــا 
ــك  ــا لتل ــالًّ جذريًّ ــا ح ــي به ــظ اإلليكترون ــتبدال الحف ــد اس ــك يع ــًرا، لذل ــًزا كبي ــغل حي تش

المشــكلة، كمــا يــؤدي ذلــك إلــى خفــض تكاليــف الحفــظ والصيانــة.
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ج- االستخدام الالتزامني المتعدد:

ــت  ــي الوق ــد ف ــخص واح ــب ش ــن جان ــة م ــات المطبوع ــتخدم المعلوم ــا تس ــادة م  ع
ــن  ــر م ــن أكث ــتخدامها م ــن اس ــن الممك ــه م ــة فإن ــادر اإلليكتروني ــا المص ــد، أم الواح

ــددة. ــن متع ــن أماك ــل وم ــه، ب ــت نفس ــي الوق ــتفيد ف مس

د- اإلتاحة اإلليكترونية للمعلومات:

يتيــح الحفــظ اإلليكترونــي للمختــص أن يقــدم نتيجــة االستفســارات والمعلومــات 
المطلوبــة إلــى المســتفيد فــي موقــع عملــه أو منزلــه أو أي مــكان آخــر عبــر البريــد 
ــات. ــتفادة بالمعلوم ــة االس ــرعة وفعالي ــى س ــذا إل ــؤدي ه ــي ي ــي, وبالتال اإلليكترون

  

ه- النصوص اإلليكترونية الكاملة:

ــر  ــة يضــم فــي كثي ــات الببليوغرافي ــاًل فــي قواعــد البيان  التوثيــق اإلليكترونــي متمث
مــن األحيــان النصــوص الكاملــة لــكل مــا أنتجــه التحالــف.

و- نظم االسترجاع المتطورة:

أدى وجــود وإتاحــة عــدد كبيــر مــن البرامــج االســترجاعية لمحتــوى مصــادر المعلومــات 
المرجعيــة اإلليكترونيــة إلــى أن يقــوم المســتفيد مباشــرة فــي البحث عــن المعلومات 

مــن خــالل الربــط بيــن الكلمــات المفتاحيــة للنصــوص في ســهولة ويســر.

ز- الوسائط المتعددة

تعــدد أنمــاط وأشــكال اإلتاحــة لمصــادر المعلومــات المرجعيــة اإلليكترونيــة جعــل هناك 
حريــة الختيــار النمــط والشــكل أو الوســيلة المناســبة واألكثــر فعاليــة لــكل مكتبــة أو 
مركــز معلومــات، فمصــادر المعلومــات المرجعيــة اإلليكترونيــة المتاحــة علــى أقــراص 
ــك  ــي ال تمل ــات الت ــى المكتب ــبة إل ــة بالنس ــدة وعملي ــر فائ ــون أكث ــد تك ــة ق مدمج
وســائل االتصــال عــن بعــد مــن خطــوط تليفونيــة مباشــرة أو دوليــة أو ال ترتبــط بشــبكة 

اإلنترنــت.

الفصل الرابع: استدامة التحالفات
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إال أن المميــزات الســابقة للحفــظ اإلليكترونــي ال تعنــي عــدم وجــود عيــوب لمصــادر المعلومــات 
المرجعيــة اإلليكترونيــة، فمــن هــذه العيــوب:

أ- التكلفة المادية:
ــة ألداء العمــل  ــف األجهــزة وصيانتهــا والبرامــج االســترجاعية المطلوب ــاك تكالي  فهن
وتدريــب كل مــن العامليــن والمســتفيدين، وبذلــك تقــدر التكاليــف اإلجماليــة للنظــام 
ــي  ــتراك ف ــراء أو االش ــة ش ــف قيم ــى 18 ضع ــن 15 إل ــا بي ــراوح م ــة تت ــاًل بقيم مكتم

ــه . ــي ذات ــي اإلليكترون ــات المرجع ــدر المعلوم مص

ب- التدريـب:
يتطلــب اســتخدام مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة تدريًبــا مكثًفــا لــكل مــن العامليــن 
ــع  ــل م ــى التعام ــدرة عل ــارة والق ــاب المه ــواء الكتس ــد س ــى ح ــتفيدين عل والمس
األجهــزة والبرامــج المســتخدمة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى الكتســاب القــدرة علــى 

التعامــل مــع كل مصــدر معلومــات إليكترونــي علــى حــدة. 
ــد  ــادر أن توج ــن الن ــه م ــث إن ــة – حي ــات المطلوب ــترجاع المعلوم ــارة اس ــاب مه واكتس
ــج  ــال والبرام ــاء والمج ــى البن ــا عل ــا بينه ــق فيم ــة تتف ــات إليكتروني ــادر معلوم مص
االســترجاعية وكيفيــة التعامــل معهــا. كمــا أن معظــم مصــادر المعلومــات المرجعيــة 
ــو  ــت بوجــه خــاص قــد تخل ــر شــبكة اإلنترن ــك المتاحــة عب ــة بوجــه عــام، وتل اإلليكتروني
مــن وجــود مقدمــة شــارحة توضيحيــة تســاعد علــى االســتخدام األمثــل لمصــادر 
ــب  ــن جان ــا Browse م ــة تصفحه ــى صعوب ــة إل ــذا باإلضاف ــة. ه ــات المرجعي المعلوم
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ــل  ــا يجع ــة، مم ــة المطبوع ــات المرجعي ــادر المعلوم ــح مص ــا يتصف ــتفيد مثلم المس
اســتخدامها بــدون تدريــب كاٍف صعــب ومضيعــة للوقــت، فاألمــر فــي كثيــر مــن 
األحيــان عنــد البحــث عــن مصــادر محــددة وغيــر مركبــة يحتــاج إلــى وقــت طويــل نســبيًّا 

ــة. ــة المطبوع ــات المرجعي ــادر المعلوم ــتخدام مص ــة الس بالمقارن

ج- الصيانـة:
تكنولوجيــا  أجهــزة  وجــود  اإلليكترونيــة،  المعلومــات  مصــادر  اســتخدام  يتطلــب   
المعلومــات، مثــل الحاســبات اآلليــة وأجهــزة التعامــل مــع األقــراص المدمجــة، 
ــة  ــات، واألقمــار الصناعي وأجهــزة االتصــال عــن بعــد، مثــل خطــوط وشــبكات التليفون
الدوليــة، وكلهــا أجهــزة معرضــة لألعطــال فــي أي وقــت أو لنقــص فــي مــواد 
ــى  ــى أعل ــة عل ــود صيان ــك وج ــب ذل ــة. ويتطل ــدول النامي ــي ال ــة ف ــغيل وبخاص التش

ــتمرة . ــة مس ــودة وبصف ــن الج ــة م درج

د- اإلدارة: 
يتطلــب اســتخدام والتعامــل مــع مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة بأنماطهــا المختلفة 
جهــًدا إداريًّــا كبيــًرا إلدارة وتنظيــم العمــل بأقســام الخدمــة المرجعيــة، حيــث أن 
عنصــر اإلدارة ال بــد وأن يقــوم بأمــور الشــراء واالشــتراكات والتجديــد وشــراء األجهــزة 
ــوم  ــرض رس ــات وف ــط الميزاني ــف وضب ــوق التألي ــب وحق ــج والتدري ــة والبرام والصيان

ــك. ــي ذل ــات ف ــز المعلوم ــة أو مرك ــت المكتب ــتخدام إذا رغب ــى االس عل

ه- االستخدام:
ــل حتــى اآلن علــى اســتخدام   إن نســبة ال يســتهان بهــا مــن المســتفيدين قــد ال ُتقِب
مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة المتاحــة ألســباب متعــددة، منهــا صعوبــة اســتخدام 
مصــادر المعلومــات المرجعيــة اإلليكترونيــة بالنســبة إليهــم وعــدم توفــر الوقــت 
الــالزم لديهــم للتدريــب علــى اســتخدامها، وأهمهــا هــو وجــود رســوم ماليــة ينبغــي 

أن تدفــع فــي مقابــل الخدمــة. 

و- التغيير المسـتمر:
 إن التغييــر المســتمر فــي تكنولوجيــا األجهــزة والبرامــج المســتخدمة فــي التعامــل 
مــع مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة، قــد أدى إلــى زيــادة التكاليــف، كمــا أدى 
ــات  ــادر المعلوم ــتخدام مص ــة الس ــة والتدريبي ــب الفني ــق بالجوان ــاكل تتعل ــى مش إل
اإلليكترونيــة ذاتهــا ممــا يتطلــب تغييــًرا فــي األجهــزة وضــرورة وجــود برامج جديــدة، أو 
بســبب دخــول تكنولوجيــا جديــدة وحديثــة تتطلــب ضــرورة تغييــر فــي أجهــزة المكتبــات 

ــة. ــرات الحديث ــالءم مــع التغيي ومراكــز المعلومــات لتت

3-الشفافية
ــروف  ــة بظ ــات المتعلق ــا المعلوم ــون فيه ــة تك ــق بيئ ــدأ خل ــفافية مب ــد بالش يقص
ــات  ــر المعلوم ــا تنش ــالف، كم ــذا االئت ــاء ه ــة ألعض ــة متاح ــال الحالي ــرارات األعم وق
ــكل األطــراف ذوي العالقــة. و«الشــفافية«  فــي الوقــت المناســب وتكــون متاحــة ل

الفصل الرابع: استدامة التحالفات
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كمفهــوم تحمــل مضاميــن االنفتــاح وأســاليب االتصــال ومســتويات المســاءلة، 
ــه  ــة مزاولت ــل وكيفي ــة العم ــى رقاب ــعي إل ــدف الس ــون به ــفافية يك ــق الش فتطبي
ــة  ــاءلة الفعال ــد بالمس ــال وطي ــى اتص ــفافية عل ــا أن الش ــه. كم ــه وتصحيح وتقويم
والمحاســبة الدقيقــة الرزينــة والنزيهــة، وهــي كذلــك تتجنــب كل مــا يمكــن أن يــؤدي 
إلــى الخطــأ أو تكــراره وإعــادة ارتكابــه، كمــا أنهــا تقــدم أســاليب التواصــل الفعــال مــا 

ــالف. ــين أداء االئت ــى تحس ــعًيا إل ــالف، س ــراف االئت ــف أط ــن مختل بي

المتطلبات األساسية لتحقيق الشفافية:

1 االلتزام باالنفتاح فيما يتعلق باالئتالف ورسالته، وسياسته، ونشاطاته على كافة 
مستوياته، بشكل يسمح بمساءلة جادة عن أدائه وبخاصة مع األطراف ذات العالقة.

2 العمــل، ضمــن إجــراءات واضحــة ومعلنــة، علــى تبنــي مواقــف ذات عالقــة بسياســات 
االئتــالف الماليــة والتنمويــة، ومواقفــه مــن السياســات العامــة، ضمــن سياســات صريحــة 

توجــه الخيــارات اإلســتراتيجية. 

3 االلتــزام بسياســة واضحــة للنشــر تتضمــن حفــظ وتوثيــق كل مــا يتعلــق ببناء المؤسســة 
وعملهــا ـــكما ســبق الذكرـ من خــالل إصدار قــرارات مجلــس إدارة أو لوائح وإجــراءات مصادق 

عليهــا واضحــة فيمــا يتعلق بنشــر المعلومــات الشــفوية والكتابيــة أو المخزنــة إلكترونيًّا.

ــر المعلومــات الصحيحــة للجمهــور العــام بأعلــى مســتوى مــن الدقــة  4 التعهــد بتوفي
وذلــك بتخصيــص دائــرة أو وحــدة، أو شــخص علــى األقــل، للقيام بهــذه المهمــة لتوفير قناة 
اتصــال المؤسســة بالجمهــور، واتخــاذ اإلجــراءات التــي تضمــن حفــظ الســجالت والمعلومات 
التــي تتعلــق بعمــل المؤسســة بمــا يضمــن دقــة المعلومــات واألمانــة وســهولة عمليــة 

عــرض المعلومــات وتحليلهــا وتقديمهــا لطالبيهــا وفــق إجــراءات واضحــة ومنظمــة.

نشاط)10(: جمع القصص

يطلب من الميسر أو الميسرة من الحضور عرض قصص خاصة بهم. 
األســئلة التــي يمكــن طرحهــا : مــا هــي تجاربــك الخاصــة مــع تطبيــق الشــفافية فــي المجتمــع؟  

أو هــل لديــك تجربــة شــخصية فــي العمــل مــن أجــل تطبيــق الشــفافية؟



59

طرق دعم وتحسين الشفافية:

ــاك عــدة أســاليب وإجــراءات لتحســين رفــع مســتوى الشــفافية فــي أداء االئتــالف طالمــا  وهن
ــا:  ــه وأهمه ــة ألعضائ ــرت اإلرادة الحقيقي تواف

1 دعم وتطوير سيولة المعلومات. 

2 تهيئــة بيئــة عمــل صحيــة حيــث تقــوم بيئــة العمــل الصحيــة علــى ثالثــة محــاور هــي إرضــاء 
العامليــن والمتابعــة الموضوعيــة، وبــث روح العمــل الجماعــي بيــن أعضــاء وســكرتارية االئتــالف.

3 دراســة وتطبيــق آليــات المكاشــفة والمصارحــة بيــن أعضــاء االئتــالف، وبخاصــة مــن خــالل عقد 
ــات الدورية. االجتماع

نشاط )11(: ما هي الشفافية؟

يقــوم الميســر أو الميســرة بتفســيم الحضــور إلــى مجموعــات للمناقشــة، حيــث يقومــون 
علــى ورقــة كبيــرة بكتابــة كلمــة شــفافية فــي المنتصــف، ويفرعــون منهــا مجموعــة اإلجــراءات 
التــي يــرون ضــرورة وضعهــا لتحقيــق مبــدأ الشــفافية، ثــم تقــوم كل مجموعــة بعــرض أفكارهــا 

ــر ومناقشــتها مــع المجموعــة األكب

الفصل الرابع: استدامة التحالفات
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أحد عشر: قياس نجاح التحالف: 
يمكــن قيــاس نجــاح التحالــف بعــدد مــن الطــرق، لكــن المقيــاس األكثــر وضوًحــا للنجاح هــو المعدل 
الــذي يجــري بــه تحقيــق أهــداف التحالــف، بمعنــى هــل اســتطاع التحالــف إقنــاع صنــاع القــرار 
بتمريــر تشــريعات جديــدة أو تبنــي سياســات مالئمــة؟ هــل تمكــن التحالــف مــن مســاعدة أنصــاره 
علــى الوصــول إلــى مــوارد جديــدة أو علــى تلقــي خدمــات لــم تكــن متاحــة لهــم فــي الســابق؟

ــاخ  ــكل المن ــا أن يش ــن خالله ــف م ــتطيع التحال ــي يس ــرق الت ــو الط ــي ه ــاح الثان ــاس النج مقي
السياســي األوســع أو المناقشــات العامــة حــول قضايــاه. ويجــب علــى التحالفــات إدراك أن 
التغييــرات التــي تســعى إليهــا ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالبيئــة السياســية التــي تحــدث فيهــا تلــك 
التغييــرات. هــل حصــل التحالــف علــى الدعــم لقضيتــه؟ وهــل لفــت االنتبــاه إلــى قضايــاه؟ هــل 
ــا  ــى أنه ــاه عل ــة قضاي ــام بصياغ ــل ق ــا؟ وه ــل العلي ــائدة أو المث ــم الس ــي القي ــًرا ف ــدث تغيي أح

ــي؟ ــي والسياس ــالح االجتماع ــي لإلص ــر أساس عنص

باإلضافــة إلــى هــذه المقاييــس الخارجيــة للنجــاح، فــإن التحالــف الفعــال هــو الــذي يزيــد أيًضــا 
مــن قوتــه التنظيميــة وقدرتــه علــى تحقيــق األهــداف المســتقبلية. وقــوة التحالــف التنظيميــة 
ــذا  نفســها تعتمــد علــى عالقــات األعضــاء أنفســهم فضــاًل علــى قــدرة المنظمــات األعضــاء. ل
فــإن التحالــف الناجــح يســاعد علــى بنــاء عالقــات مســتدامة بيــن أعضائــه لتعزيــز قدرتهــم علــى 

اتخــاذ إجــراءات تعاونيــة عامــة. 

ــاذ  ــر التخ ــوارد أكب ــر م ــاره، ويوف ــه وأنص ــن أعضائ ــادة بي ــى القي ــجع عل ــف يش ــإن التحال ــًرا ف وأخي
ــتقبل. ــي المس ــراءات ف إج

ــس  ــن مقايي ــض م ــن بع ــات بي ــض التناقض ــاك بع ــون هن ــد يك ــه ق ــى أن ــارة إل ــن اإلش ــد م وال ب
النجــاح هــذه، فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتمكــن تحالــف مــن تحقيــق هــدف سياســي رئيســي، 
ــرى، أو  ــة األخ ــج الهام ــن البرام ــوارد م ــتنزاف الم ــوم باس ــة، يق ــذه العملي ــاء ه ــي أثن ــن ف ولك
يــؤدي إلــى توتــر العالقــات بيــن المنظمــات األعضــاء مــا يتــرك احتمــااًل ضئيــاًل بأنهــا قــد تعمــل 
ــدرة  ــن الق ــن م ــا إذا كان يحس ــون ناجًح ــف يك ــرى فالتحال ــة أخ ــن ناحي ــتقبل. وم ــي المس ــا ف مًع
ــته. ــداف سياس ــق أه ــي تحقي ــل ف ــو فش ــى ل ــم حت ــام بعمله ــى القي ــاء عل ــة لألعض  التنظيمي

وفــي المحصلــة، فحتــى أنجــح التحالفــات عــادة ال تتمكــن مــن تحقيــق كل مقاييــس النجــاح هــذه. 
ــاء  ــذ والعط ــة لألخ ــة دائم ــة وقابلي ــات متأصل ــا مقايض ــد دائًم ــرار توج ــع الق ــة صن ــي عملي فف
مــع األمــور. وينبغــي أن يكــون قــادة التحالــف علــى درايــة بتلــك المقايضــات واتخــاذ القــرارات 

ــأنه. ــة بش الدقيق
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الفصل الرابع: استدامة التحالفات

هل قام بصياغة 
قضاياه على أنها 

عنصر أساسي 
لإلصالح االجتماعي 

والسياسي؟

 هل أحدث تغييًرا 
في القيم السائدة أو 

المثل العليا؟
هل حصل التحالف 

على الدعم لقضيته؟

هل لفت االنتباه 
إلى قضاياه؟ 

هل تمكن التحالف 
من مساعدة أنصاره 

على الوصول إلى 
موارد جديدة أو على 

تلقي خدمات لم 
تكن متاحة لهم في 

السابق؟

هل استطاع 
التحالف إقناع صناع 

القرار بتمرير تشريعات 
جديدة أو تبني 

سياسات مالئمة؟ 

نجاح التحالف
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الخاتمة

ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟
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تســتطيع التحالفــات أن تكــون أداة قويــة يمكــن لألفــراد والمنظمــات مــن خاللهــا تحقيــق التغييــر 
االجتماعــي، حيــث غالبــًا مــا تأتــي فــي صــدارة الحــركات االجتماعيــة لمتحديــة أي تفتــت يمكــن أن 
يحــدث علــى مســتوى العمــل المدنــي، وضــد نزعــة منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى أن تنــأى 

بنفســها عــن الحكومــات والقطــاع الخــاص لتجنــب محــاوالت اســتقطابها. 

وقــد عــى هــذا الدليــل إلــى تقديــم عــددا مــن الموضوعــات المتسلســلة منطقيــا والتــي يمكــن 
أن تســاعد فــي عمليــة بنــاء التحالفــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وبعضهــا أو بينهــا وبيــن 
غيرهــا مــن الهيئــات والمؤسســات، مــع التأكيــد دائمــا أن بنــاء النحالفــات هــي عمليــة مســتمرة 
ومتطــورة يســعى كل طــرف فيهــا لتعظيــم اســتفادته، لكــن المعيــار النهائــي لنجــاح التحالــف 

هــو تحقيــق أكبــر قــدر مــن أهدافــه مــع توفيــر اســتفادة لــكل الداخليــن فيــه.
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