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المقدمة

يعــد التنســيق والعمــل معــا فــي عصــر يتســارع فيــه إنتــاج وتبــادل المعلومــات ،واألخبار
وتتغيــر االوضــاع فيــه ســريعا ،ضــرورة ال رفاهيــة ،خاصــة علــى مســتوى «المجتمــع
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
اثــره ،جــزءا مهمــا مــن عمــل أي منظمــة غيــر حكوميــة ،وال يمكــن أن ننكــر أنــه أمــر
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
الحكزميــة وبعضهــا أو بينهــا وبيــن المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،وذلــك
علــى مــدى أربعــة فصــول ،حيــث يشــرح فــي الفصــل األول الفــارق بيــن التحالــف
والشــبكة ،وأســباب الدخــول فــي التحالفــات مــع الجهــات المختلفــة ،وفــي الفصــل
الثانــي ومــن خــال مناقشــة أســاليب تحديــد الحلفــاء المحتمليــن ،وشــكل التحالــف
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
وأهــداف شــاملة واضحــة لــكل طــرف مــن أطــراف التحالــف .وأخيــرا ،يناقــش الفصــل
الرابــع مرحلــة الحفــاظ علــى اســتدامة التحالــف بعــد تأسيســه وبدايــة برامجــه حتــى
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
بموضوعــات الدليــل بمــا يســاعد علــى إثــراء النقــاش .ويضــم كل فصــل عــددا مــن
األنشــطة والتدريبــات التــي تتــراوح فــي الزمــن المخصــص لهــا ،وكلهــا تســاعد علــى
شــرح النقــاط المختلفــة الــواردة فــي كل فصــل ،كمــا تســاعد األشــكال التوضيحيــة
فــي الربــط بيــن عــدد مــن النقــاط وتقديمهــا بصــورة جذابــة ،وكذلــك عــددا مــن األمثلــة
علــى تحالفــات قامــت أو التــزال قائمــة فــي مصــر.
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 محتمــا؟ 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
األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لتحفيــز المشــاركين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى
التفكيــر والبحــث فــي األمــر.
وفــي نهايتــه ،يســتعرض الفصــل بعــض مســتويات التحالــف مثــل االنتشــاب للتحالــف بالموافقــة
علــى مبادئــه دزن االلتــزام بعمــل محــدد داخلهـــ أو إعــان االلتــزام التــام بالقيــام بأنشــطة ،أو
المشــاركة بالمــوارد
يتكــون هــذا الفصــل مــن ثــاث أجــزاء ،يمكــن عــرض كل جــزء علــى مــدى  90دقيقــة تشــمل
األنشــطة والمناقشــات.
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ًّ
مهمــا
ـزءا
أصبحــت مســألة الدخــول فــي التحالفــات ومراجعــة القائــم منهــا للتحقــق مــن أثــره ،جـ ً
مــن عمــل أي منظمــة غيــر حكوميــة ،وال يمكــن أن ننكــر أنــه أمــر شـ ٌّ
ـاق 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:
 1تأثيــر مســألة العــدد ،فعــدد مــن المنظمــات تعمــل ً
معــا يزيــد مــن قــوة كل عضــو فــي
التحالــف ،وبالتالــي القــدرة علــى اإلقنــاع فــي إيصــال رســالة مــا.
 2بنــاء التحالــف قــد يعــزز أعضــاءه داخليًّــا علــى مســتوى العامليــن فيــه ،مــا يتيــح لهــا أن
تكــون أكثــر فعاليــة فــي مجــاالت أخــرى.
 3يوفــر التحالــف الفــرص لتعزيــز شــرعية اإلجــراءات والسياســات والبرامــج ،وتحســين الوصــول
إلــى النتائــج المرغوبــة ،وتبــادل المعلومــات وزيــادة المــوارد لبرامــج بعينهــا.
 4المنفعــة المتبادلــة حيــث يســاعد بنــاء تحالــف حــول قضيــة معينــة علــى تفــادي تكــرار العمــل
والجهــد (وبالتالــي التكاليــف) فــي نفــس المجــال .وهــذا أمــر مهــم ،بخاصــة فــي حالــة
تنافــس المنظمــات غيــر الحكوميةعلــى نفــس التمويــل .فالفوائــد االقتصاديــة للعمــل ً
معــا
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.
 5قــد توفــر التحالفــات حالــة مــن االســتقرار للتغلــب علــى حالــة عــدم اليقيــن مــن خــال تقاســم
المخاطر.
 6يســمح بنــاء تحالفــات مــع قطاعــات أخــرى مثــل األجهــزة الحكوميــة والقطــاع الخــاص بتبــادل
المعلومــات علــى نحــو أفضــل ،وتحســين التنســيق بيــن اإلســتراتيجيات بمــا يســاهم فــي
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 أســبابًا عرضيــة أي ال تكــون مقصــودة فــي حــد
ذاتهــا ،مثــل األســباب التاليــة

وهنــاك أســباب عرضيــة أو محتملــة قــد ال تكــون الدافــع األولــي ولكــن تظهر خــال تطــور التحالف،
ومنها:
 1زيادة اهتمام وسائل اإلعالم بالقضية التي يقوم التحالف بمواجهتها.
 2عندمــا تتعــدد أطــراف التحالــف ويتفقــون علــى إســتراتيجية موحــدة ،تنتشــر الرســالة
الجماعيــة ،هــذه الرســالة قــد تصــل إلــى جمهــور أوســع.
 3بنــاء 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 اإلعــام ومــا إلــى
ذلــك هــو ً
أيضــا مهــم جـ ًّدا.
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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
أعوامــا ،مثــال
ـرة قــد يســتمر
ً
أن يعرفــوا أن عملهــم ســوّيًا لمواجهــة ظاهـ ٍ
علــى ذلــك «حملــة ائتــاف الجمعيــات األهليــة لمناهضــة ختــان اإلنــاث (كاملــة)
فــي مصــر»
/http://www.banatkamla.net

مثال

اسم النشاط :من شركائي؟
الهدف :تحديد قائمة الشركاء المحتملين
مدة النشاط 15 :دقيقة
االحتياجات :ورق قالب  ،Flip Chartأقالم عريضة
التنفيــذ :يقــوم الميســر أو الميســرة بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات ،ويطلــب مــن كل
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.

11

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
يوميًّــا ،وبالتالــي التواصــل والتشــبيك معهــم ،يســاهم فــي الدخــول إلــى شــبكة
عالقاتهــم ،المتشــابكة مــع شــبكات أكبــر ،وبالتالــي توســيع قاعــدة العالقــات الخاصــة
بالفــرد أو المجموعــة.
مــن النشــاط الســابق يســتطيع الميســر أو الميســرة أن يشــرح للحضــور فكــرة الشــبكة وكيــف
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)

مثال

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
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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.
تســعى الشــبكة إلــى إيجــاد رؤيــة مشــتركة بيــن المؤسســات المنطويــة فــي
إطارهــا لتطويــر خدمــة قضيــة مــا ،وتعمــل علــى تقويــة أدوات هــذه المؤسســات
وتعزيــز أســاليب ووســائل عملهــا فــي اإلغاثــة أو التنميــة أو التعبئــة والتأثيــر وغيرهــا.
كمــا تســاعد الشــبكة علــى إيجــاد آليــات وأطــر عمــل مشــتركة بيــن المؤسســات من
خــال :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 ً
أيضــا 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
علــى بنــاء قاعــدة بيانــات ُمحدَّثــة طــوال الوقــت ،وبالتالــي مــن المهــم التأكيــد علــى أن اســتمرار
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:
عمليــة متواصلــة تنطــوي علــى لقــاء أشــخاص جــدد ،ومنظمــات ،وسياســيين ،أو خبــراء،
وتطويــر عالقــات معهــم.
ً
مجهــودا مــن المشــاركين فيهــا ،حيــث يــدرك الفــرد أو المجموعــة أن مشــاركة
تقتضــي
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.
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التحالف
هــو عبــارة عــن مجموعة مــن األفــراد ،أو الممثليــن لمجموعــات أو مؤسســات يعملون ً
معــا إليجاد
الحلــول الالزمــة لمســألة مشــتركة ،وذلــك لتحقيــق هــدف مشــترك ،أو لحــل مشــكلة مشــتركة
يعملــون عليهــا ،مــن خــال القيــام بمجموعــة مــن األنشــطة لتحقيــق هــذه األهــداف.
وعندمــا تحــدد المنظمــات الدوافــع إلنشــاء التحالفــات يســاعدها ذلــك علــى إيجــاد الشــركاء
المناســبين مــن المنظمــات األخــرى.

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:
ً
كامــا ســيقوم علــى شــرح إنشــاء التحالفــات بالتفصيــل،
التأكيــد علــى أن التدريــب
والمتوقــع فــي هــذا اليــوم هــو مناقشــة عامــة ،وفــي هــذا الســياق يمكــن أن
تناقــش الخصائــص التاليــة للتحالفــات

خصائص التحالفات:
ً
موجها نحو هدف ما.
التزام تعاقدي بين مجموعة من المنظمات عادة ما يكون
بســبب القيــم واألهــداف المشــتركة ،قــد تكــون التحالفــات أقــوى وأكثــر ديمومــة مــن
الشــبكات ،بــل وقــد تتخــذ إطــارًا رســميًّا.
قــد ينطــوي بنــاء تحالــف علــى التعــاون والتقــارب بيــن الكيانــات التنظيميــة الداخلــة فيــه
والتــي تشــترك فــي األهــداف.
قــد يضــم التحالــف منظمــات غيــر حكوميــة ،مــع منظمــات تمثــل القطــاع الخــاص و/أو
مؤسســات حكوميــة.
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ثالًثا :مع من تبني المنظمات غير الحكومية
أو الجمعيات األهلية التحالفات؟
فــي الجــزء الســابق ،أوضحنــا أن التحالفــات يمكــن أن تنشــأ بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة،
بعضهــا مــع بعــض ،وبينهــا وبيــن غيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،وكذلــك بينهــا وبيــن
القطــاع الخــاص والمؤسســات الحكوميــة.
وفــي هــذا الجــزء يمكــن للميســر أو الميســرة اســتعراض التحالفــات مــع القطاعيــن اآلخريــن فــي
المجتمــع وهمــا المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

التحالفات

المؤسسات الحكومية

القطاع الخاص
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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 ســوّيًا.
هــذا يســاعد علــى تقديــم مقترحــات حــول هــذا الشــأن وليكــن مثـ ً
ـا ،التغييــر المناخــي وأثــره فــي
ًّ
مهمــا لمواجهــة الوضــع ،حيــث يمكــن
ســوق العمــل فــي منطقــة معينــة ،هنــا يكــون التحالــف
للمنظمــات غيــر الحكوميــة التعامــل مــع الظاهــرة علــى مســتوى العمــل القاعــدي ،لتكمــل
عمــل المؤسســات الحكوميــة علــى مســتوى اللوائــح والقوانيــن ،وذلــك بعــد االتفــاق علــى
اإلطــار العــام للعمــل.
يستطيع الميسر أو الميسرة هنا مناقشة النقاط التالية مع الحضور:
 1كيــف يمكــن إنشــاء تحالــف بيــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن
صياغــة سياســيات مبتكــرة لمواجهــة المشــكالت؟
 2كيــف يمكــن أن يكــون هــذا التحالــف مفيـ ً
ـدا ألطرافــة (مثــال :التحالــف مــع الحكومــة يوفــر
شــرعية لعمــل المنظمــة ،فــي حيــن أن المؤسســة الحكوميــة مــن خــال التحالــف تســتطيع
الوصــول إلــى قطــاع أكبــر مــن الســكان)؟
 3هل 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.
ادع الجهات الحكومية للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها.
ُ
16

الفصل األول :أهمية بناء التحالفات -لماذا المجهود؟

التحالفات مع القطاع الخاص
وقــد يثــار تســاؤل دائــم ،هــل يمكــن أن تقــوم مثل هــذه التحالفــات بيــن المنظمــات غيــر الحكومية
دائمــا الخــوف المســتمر مــن أن يكــون هــدف مثــل هــذه التحالفــات
والقطــاع الخــاص ،فهنــاك ً
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 خــال 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:
ســواء باســتخدام المثــال الســابق أو مثــال آخــر تختــاره ،مــا االعتبــارات التــي يمكــن
مناقشــتها عنــد الدخــول فــي تحالــف مــع القطــاع الخــاص
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مــن الضــروري قبــل الدخــول فــي التحالــف ،طــرح مجموعــة مــن األســئلة لمســاعدة األعضــاء
المحتمليــن أن يقــرروا فيمــا إذا كان التحالــف هــو الهيكليــة التنظيميــة المالئمــة لتحقيــق
أهدافهــم.

ومن هذا األسئلة:
َّ
معقــدة ،وتتطلــب المعلومــات والخبــرات مــن قطاعــات
المســألة
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؟

هل

تعبتر المنظمات األخرى هذه المسألة أولوية؟
توجــد منظمــات أخــرى مســتعدة للعمــل بعضهــا مــع بعــض
لمعالجــة هــذه المســألة؟
تحظــى هــذه المســألة بأفضــل معالجــة لهــا مــن خــال الملكيــة
والمســؤولية المشــتركة لعــدد مــن المنظمــات؟
توجــد مــوارد مــن الممكــن التشــارك بهــا أو الحصــول عليهــا
للمســاعدة فــي هــذا العمــل؟
يوجــد التــزام حقيقــي للعمــل المشــترك بهــدف الوصــول إلــى
نتائــج ،بغــض النظــر عــن التزامــات الممــول بالنســبة إلــى التشــارك؟

بنعــم ال

أو علــى مثــل هــذه األســئلة ،يســاعد علــى تحديــد األعضــاء المحتمليــن
إن اإلجابــة
للتحالــف ،والشــكل العــام لــه ،ومحــددات العمــل وكذلــك أســلوب التقييــم والمتابعــة لعمــل
التحالــف.
يتكــون هــذا الفصــل مــن ثالثــة أجــزاء كســابقه ،يمكــن عــرض كل جــزء علــى مــدى  180دقيقــة
تشــمل األنشــطة والمناقشــات

ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

رابعا :تحديد الحلفاء المحتملين
ً
إن عمليــة بنــاء التحالفــات علــى مســتوياتها المختلفــة ســواء محليــة أو علــى المســتوى
القومــي أو مــا أبعــد مــن ذلــك ســواء علــى المســتوى اإلقليمــي أو العالمــي هــي عمليــة
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
نوعــا مــن التنــازالت مــن األطــراف المختلفــة ،مــع وجوب
لتحقيــق قيــام التحالــف بمــا قــد يقتضــي ً
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 ً
ً
عميقــا فــي ممارســات
بحثــا
العمــل والبيانــات الســابقة للمجموعــات التــي يحتمــل دخولهــا فــي التحالــف ،حيــث يعطيهــا
ذلــك فكــرة عامــة عــن عمــل المنظمــة والقيــم التــي نشــأت عليهــا ،وأســلوب عملهــا.
إذن كيــف يمكــن إيجــاد المنظمــات الشــريكة فــي التحالــف؟ كيــف يمكــن تحديدهــا؟ فــي
عميقــا فــي دائــرة المعــارف المتاحــة ً
ً
(أول :الشــخصية،
النشــاطين التالييــن ،ســنقوم بالتفكيــر
وثانيًــا :علــى مســتوى المنظمــة) لتحديــد الشــركاء المحتمليــن ،النشــاط األول ،ســينفذ علــى
مســتوى األفــراد العامليــن فــي المنظمــة ،أمــا الثانــي ،فســيكون علــى مســتوى المنظمــة
نفســها:

نشاط ( :)3شبكة عالقاتي
يطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات فــي هــذا النشــاط ،التفكيــر فــي شــبكة اتصاالتهــم
الشــخصية مــن خــال رســم تخطيطــي شــبكي.
يتــم منــح كل شــخص قطعــة مــن الــورق وقلــم حيــث يصحبهــم الميســر أو الميســرة خــال العملية
كالتالي:
رسم دائرة في منتصف الورقة وكتابة اسم الشخص فيها.
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اطلــب مــن كل شــخص علــى حــدة التفكيــر فــي معارفــه ،حــدد الدائــرة واكتــب :زمــاء العمــل،
أصدقــاء مــن المدرســة ،آبــاء زمــاء أبنائــي فــي المدرســة ،المبــادرات التــي أتطــوع بهــا،
وهكــذا ....أي صــات عائليــة [األســرة يجــب أن تكــون واحــدة مــن الكلمــات] .اطلــب منهــم رســم
خــط لــكل مــن هــذه الكلمــات مــن دائــرة فــي وســطها.
علــى الميســر أو الميســرة أن تســاعدهم علــى التفكيــر فــي الصــورة األكبــر ،مــن خــال وضــع
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 .مثـ ً
ـا :فــي النــادي الرياضــي الــذي أشــترك بــه ،مــن أعــرف؟
أيــن يعمــل؟ كيــف يمكــن أن أســتفيد بــه؟

مالحظة للميسر أو الميسرة:
فــي خمــس دقائــق ،يقــوم الميســر أو الميســرة بتلخيــص مــا حــدث مــع التأكيــد علــى
أهيمــة االتصــاالت الشــخصية ،أهميــة معرفــة كيــف يمكــن التواصــل مــع الشــخص
المنشــود ،وكيــف نصيــغ الرســالة لــه أو لهــا .فاالتصــال الــذي يســتهدف األشــخاص
مهــم.

نشاط ( :)4الحلفاء 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.
وعمليــة تحديــد الحلفــاء المحتمليــن ،قــد تكــون عمليــة مســتمرة خــال عمــر التحالــف ،وقــد ال
مفتوحــا لدعــم العالقــات.
يعنــي هــذا انضمامهــم للتحالــف ولكــن يعنــي إبقــاء المجــال
ً
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ويجــب هنــا التأكيــد علــى أن عمليــة تحديــد الحلفــاء قــد تحتــاج إلــى وقــت طويــل ،وقــد تأخــذ
صــورًا مختلفــة منهــا:
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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 Listeningأي االســتماع دون أحــكام مســبقة إن أمكــن ،والتركيــز فــي عمليــة
االســتماع ،بمعنــي التركيــز فيمــا يقــال ،دون التفكيــر فــي ســؤال «كيــف ســأرد؟».
وقــد يكــون التواصــل مــن خــال اجتماعــات ثنائيــة أو جماعيــة لــكل الحلفــاء المحتمليــن ،وهــو مــا
يتطلــب إعــداد رســالة واضحــة عــن أهميــة التحالــف والحاجــات الداعيــة لقيامــه ،وقــد يكــون ذلــك
مــن خــال 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 Analysisويمكــن هنــا االســتعانة بميســر لجلســة التحليــل ال
أي مــن المنظمــات المحتمــل أن تدخــل فــي التحالــف.
ينتمــي إلــى ٍّ
حيــث يقــوم مــع الحاضريــن بالتعــرف علــى مصــادر القــوة والضعــف (مــن البيئــة
الداخليــة لعمــل المنظمــات) ،والتعــرف علــى الفــرص والتهديــدات (النابعــة مــن البيئــة
الخارجيــة للتحالــف) ،ويمكــن اســتخدام الرســم التالــي علــى لــوح ورق كبيــر يعلــق
وتــدرج النقــاط فــي كل خانــة منــه.
نقاط الضعف

نقاط القوة

المخاطر

الفرص
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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 خــال:
مقابلــة األطــراف المعنيــة وذلــك لتحديــد االحتياجــات الالزمــة لقيــام التحالــف ويمكــن تصميــم
اســتفصاء يســاعد علــى تصنيــف المعلومــات وتحليلهــا.
جمــع معلومــات تســاعد علــى تســهيل عمليــة المتابعــة بعــد ذلــك أو مــا يعــرف بـــ Baseline
 ،Informationومــن أمثلــة ذلــك:
 1التعــرف علــى الخريطــة الموجــودة :العمــل مــع الشــركاء لعمــل خريطــة توضــح قائمــة
الشــبكات القائمــة ،والمنظمــات التــي تعمــل فــي نفــس نطــاق القضيــة مــع توضيــح
التوزيــع الجغرافــي لهــذه المنظمــات والشــبكات.
 2علــى 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 (":)5كيف نققيم الموقف؟"
يطلــب الميســر أو الميســرة مــن الحضــور االنقســام إلــى مجموعــات لمناقشــة كيفيــة إجــراء
«تقييــم موقــف» ســابق علــى بنــاء التحالــف مــن خــال 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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مثال

يعــرف «التحالــف المصــري لألشــخاص ذوي اإلعاقــة» نفســه علــى صفحتــه
علــى الفايســبوك أنــه ملــف مفتــوح أمــام كل المهتميــن ،ويهــدف إلــى
تنظيــم حركــة حقــوق ذوي اإلعاقــة وتقديــم كل أشــكال الدعم الممكنــة
للحركــة علــى كل المســتويات.
قــد يمثــل هــذا عقبــة أمــام فاعليــة التحالــف إن لــم يوجــد معيــار لتحديــد
األطــراف الداخلــة فــي التفاعــل وكيفيــة عملــه
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خامسا :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:

ﹰ

وال بــد فــي هــذا الســياق ،مــن الحديــث عــن الثقافــة حــول «التحالــف» وفــي داخلــه ،بمعنــى
كيــف يمكــن ألعضــاء التحالــف العمــل ً
معــا 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.
ويقتــرح فــي البدايــة -وحتــى االتفــاق علــى الشــكل التنظيمــي للتحالــف ،أن تشــكل لجنــة
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:
 1علــى أعضــاء التحالــف أن يقــرروا فــي اجتماعــات التشــاور األوليــة طريقــة صنــع القــرار داخــل
التحالــف .حيــث ينبغــي أن يكــون كل عضــو علــى درايــة بهــذه اإلجــراءات ،فتكــون واضحــة،
معمــق.
ومقبولــة مــن الجميــع ،وتطبــق بشــكل
َّ
 2يجــب أن يقــرروا –كذلــك -طريقــة توجيــه اجتماعــات اللجنــة التنســيقية للتحالــف مثــل طــول
فتــرة االجتمــاع ،انتظامــه ،القواعــد األساســية ،الحــد األدنــى لعــدد المشــاركين ،وغيرهــا مــن
األمــور.

مالحظة:
ـادّة علــى الرغــم مــن
قــد تــؤدي المســائل اإلجرائيــة مــن هــذا النــوع إلــى خالفــات حـ َ
النيــة الحســنة لــدى األعضــاء .لذلــك ،فمــن األفــكار الجيــدة للوقايــة منهــا أن يبنــي
مقدمــا.
األعضــاء علــى قواعــد واضحــة ومقبولــة لــدى الجميــع
ً

 3ال بــد فــي هــذه االجتماعــات مــن توضيــح مجــاالت ومســتوى الحريــة في صنــع القــرار والذي
يمكــن أن يتبعــه الجهــاز التنفيــذي للتحالــف عنــد تشــكيله ،فمثـ ً
ـا لــو تــم تشــكيل التحالــف
علــى أســاس وجــود لجنــة توجيهيــة (قــد تســمى أحياًنــا مجلــس إدارة) ،وأخــرى تنفيذيــة،
فــا بــد مــن التفرقــة بيــن المجــاالت التــي يســمح لصنــع القــرار فيهــا بيــن كل منهمــا.
 4االتفــاق علــى عمليــة صنــع القــرار فــي المواقــف التــي تنشــأ فيهــا الصراعــات الحــادة أو
تتكــرس بيــن األعضــاء.
 5االتفــاق علــى الشــروط التــي يمكــن بموجبهــا مناقشــة قــرارات تمــت الموافقــة عليهــا
مالئمــا.
مــن جديــد -ومتــى يكــون التوقيــتً
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وهناك شكالن عادة ما ُيعَتمدان في تنظيم التحالف داخلًّيا:
أ -التنظيــم المركــزي :وهــو الــذي يعتمــد علــى تراتبيــة هرميــة أو محوريــة تــدور حــول مركــز يقــود
حركــة التحالــف ويشــكل مرجعيتهــا .وهــو آليــة فاعلــة وســريعة الحركــة نظ ـرًا إلــى ســرعة اتخــاذ
القــرار والقــدرة علــى المبــادرة دون الرجــوع إلــى األعضــاء فــي كل مــرة ،إال أن هــذا األســلوب يحــد
مــن المشــاركة وقــد يــؤدي إلــى اختصــار التحالــف بمرجعيــة محــدودة غالبًــا مــا تكــون الرئاســة
(فيمــا لــو وجــدت) أو اإلدارة التنفيذيــة.
ب  -التنظيــم األفقــي :وهــو التنظيــم الــذي يكــون فيــه األعضــاء متســاوين فــي اتخــاذ القــرار
والمتابعــة .ويكــون دور الســكرتارية أو اإلدارة التنفيذيــة تســهيل التشــاور المســتمر بيــن األعضــاء
التخــاذ القــرارات الجماعيــة والتنســيق مــن أجــل التنفيــذ األفضــل للمهــام.
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
هــذا الهيــكل مرًنــا ويمكنــه االســتجابة إلــى المتغيــرات التــي قــد تظهــر علــى مــدى عمــر التحالــف.
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
أعضــاء التحالــف ،كمــا يشــمل هــذا القســم التنســيق للقيــام بعمليــة تقييــم األنشــطة ،فمــن
المهــم أن يضــع التحالــف خطــة لتحقيــق التــوازن بيــن قــدرات األعضــاء المختلفــة ،فلــن يكــون
الجميــع علــى نفــس المســتوى ،والتقريــب مهــم .فــا بــد مــن خطــة أوليــة تتطــور مــع الوقــت،
لتدريــب وثقــل مهــارات العامليــن فــي المنظمــات الداخلــة فــي التحالــف.
ويجــب أن يســتهدف بنــاء القــدرات ،تنميــة قــدرات المكتــب التنقيــذي أو الفنــي للتحالــف فــي
مجــال توثيــق المعلومــات ،وتحليلهــا للمســاعدة فــي عمليــة التقييــم والمتابعــة وتحقيــق
اســتمرارية التحالــف.
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سادسا :متابعة وتقييم العملية
ً
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؟
فمــن المتوقــع ،أن يكــون هنــاك مراجعــة دائمــة لبيانــات المتابعــة والتقييــم لمعرفــة التأثيــر
فــي درجــة الجــودة ،ومعرفــة مــدى االســتفادة مــن المعلومــات والبيانــات فــي تحســين عمليــة
التخطيــط ،وتقييــم أداء التحالــف واســتغالل البيانــات فــي التحســين المســتمر ،ومــن المفيــد أن
ننظــر إلــى العمليــة كلهــا –أي عمليــة التقييــم والمتابعــة -علــى أنهــا عمليــة تعليــم وتعلــم
مســتمرة يســتفيد منهــا المشــاركون فــي التحالــف ،وهــي االســتفادة التــي قــد تصــل إلــى
منظماتهــم ،ومجموعاتهــم وغيرهــا مــن التشــكيالت التــي تشــارك فــي التحالــف.

مالحظة للميسر أو الميسرة:
يجــب التأكيــد علــى إشــراك جميــع األعضــاء فــي التحالــف فــي عمليــة التقييــم والمتابعة،
ويمكــن تحفيــز المشــاركين فــي الجلســة مــن خــال 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.

تحديــد المســئوليات ،أي معرفــة مــن المســئول عــن تحقيــق أمــر مــا ،أو تحديــد
المســئول عــن خلــل وقــع وكيــف ســيعالجه.
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نشاط (« :)6أساليب جمع البيانات»
يقــوم الميســر أو الميســرة بســؤال مجموعــة المشــاركين والمشــاركات عــن األســاليب التــي
يســتخدمونها لجمــع البيانــات ،ويمكــن تقســيم المجموعــة إلــى مجموعــات أصغــر لمــدة ()10
دقائــق ،ثــم يجتمعــون ثانيــة لمناقشــة أفكارهــم.
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 Discussionمــع بعــض أعضــاء التحالــفوكذلــك مجموعــات أخــرى مــع الفئــات المســتهدفة.

المتابعة (وقد تسمى أحياًنا المراقبة أو الرصد)
عندمــا نقــوم بعمليــة المراقبــة ،فنحــن نجمــع معلومــات حتــى نســتطيع التعــرف علــى فاعليــة
التحالــف وقدرتــه علــى تحقيــق األهــداف التــي قــام مــن أجلهــا ،كمــا نقــوم بهــذه العمليــة
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؟

مثال
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إذا كان واحـ ً
ـدا مــن أنشــطة التحالــف القيــام بحملــة إعالميــة ،فمــن األســئلة
المهمــة للمراقبــة هنــا ،كــم عــدد التغطيــات الصحفيــة للحملــة ،وفــي أي
صحــف أو قنــوات فضائيــة ،وكــم عــدد مــن وقعــوا علــى بيانــات الحملــة،
وهكــذا.
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التقييم
إن عمليــة التقييــم أكثــر تعقيـ ً
ـدا مــن المراقبــة ،فهــي العمليــة التــي نهــدف بهــا إلــى التعــرف
علــى أثــر أنشــطتنا ،وهــو مــا يســتدعي تحليــل البيانــات التــي جمعــت فــي عمليــة الرصــد أو
المراقبــة ،وهــي عمليــة مهمــة حيــث تعطينــا فكــرة عــن مــدى قــوة التحالــف أو ضعفــه ،ومــدى
قدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه ،وكمــا ذكــر تحــدد إذا مــا احتــاج التحالــف إلــى تغييــر خططــه
وأهدافــه.
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:

التغذية االسترجاعية Feedback
وهــي عمليــة داخليــة ،تســتهدف باألســاس أعضــاء
التحالــف للتعــرف علــى الخبــرة التــي اســتفادوها مــن
العمــل ضمــن التحالــف ،وقــد تمتــد إلــى المجتمــع
المحيــط بالتحالــف ومــن يشــتبكون معــه.
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الفصل الثالث

التحديات واالستجابة إليها
32

قــد تواجــه التحالفــات عـ ً
ـددا مــن التحديــات مــع التقــدم فــي عملهــا ،فقــد يجــد أعضــاء التحالــف
أنفســهم أمــام ضــرورة صياغــة خطــط وتنفيــذ برامجهــا الجماهيريــة ،وفــق عالقات تســتجيب إلى
ً
أساســا لمرجعيــة متوازنــة مــع الحكومــة
االحتياجــات الملحــة للمجتمعــات المحليــة ،والتــي تشــكل
ومــع الجهــات المختلفــة ،وأن تحافــظ علــى االســتقاللية وتعــزز التعــاون فــي آن .كمــا تواجــه
تحديــات التطويــر الهيكلــي واإلداري وتطويــر قــدرات العامليــن فيهــا والمتطوعيــن واألعضــاء
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.
فــي ظــل هــذه الظــروف ،يجــد أعضــاء التحالــف أنفســهم أمــام مســؤوليات جديــدة تفــرض
انخراطهــم فــي مواجهــة التحديــات وبأشــكال متعــددة قــد تفرضهــا كذلــك طبيعــة الشــراكة مــع
المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص.
يتكــون هــذا الفصــل مــن ثالثــة أجــزاء ،يمكــن عــرض كل جــزء علــى مــدى  90دقيقــة تشــمل
األنشــطة والمناقشــات»
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فقــد يــرى بعــض األطــراف فــي التحالــف أن هنــاك مســاوئ عامــة للدخــول فــي التحالــف يجــب
العمــل علــى تفاديهــا ،ومــن ذلــك:
العمــل علــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة مــع األعضــاء اآلخريــن فــي التحالــف ،فقــد يتعيــن علــى
ً
وفقــا” لألولويــات أو المبــدأ ،علــى أن فوائــد الحــل الوســط
المجموعــة التوصــل إلــى حــل وســط
ينبغــي أن تفــوق الخســائر .
مــن خــال االنضمــام إلــى تحالــف ،قــد تخســر المجموعة بعــض الســيطرة علــى الرســالة والقرارات
التكتيكيــة  .وربمــا تخســر ً
أيضــا” 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 المجموعــةً -
أيضــا ”-بالنواحــي الســلبية فــي
عملهــم ،ســواء علــى المســتوى الداخلــي لعمــل منظمــة مــا أو علــى مســتوى خارجــي ،حيــث قد
يتأثــر أعضــاء التحالــف مثــا بســلبيات عالقــة متوتــرة بيــن أحــد أعضــاء التحالــف ومنظمــات أخــرى.

مثال

تحالــف المنظمــات النســوية المســتقلة فــي مصــر ،حيــث كان يتكــون تحالــف
الجمعيــات النســوية بمصــر مــن  15منظمــة نســوية غيــر حكوميــة تهتــم بــدور
النســاء فــي بنــاء مصــر المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة ويمكــن أن يضــم
التحالــف منظمــات أخــرى وشــخصيات عامــة يوافــق عليهــا التحالــف .يســعى
التحالــف إلــى تقديــم نمــوذج نســائي مشــرف للعمــل الجماعــي قــادر علــى
إلهــام دوائــر أوســع مــن المشــاركين فــي العمــل العــام ممــن يتطلعــون
إلــى إرســاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة .ويســعي التحالــف إلــى أخــذ
قراراتــه بالتوافــق وبطريقــة ديمقراطيــة.

نشاط (« :)7ثقافة 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.
وتفهما.
كيفية الحفاظ على العالقات الجيدة داخل التحالف وأن ذلك يقتضي وق ًتا ،وصبرًا
ً
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.
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سابعا :عملية اتخاذ القرار:
قــد تكــون عمليــة تحديــد شــكل اتخــاذ القــرار والعمليــة التــي تتبــع لصنعــه مــن أكبــر التحديــات
التــي تواجــه التحالــف ،وعلــى ذلــك فــإن هــذه العمليــة تضــم ثالثــة مجــاالت أساســية:

1

2

3
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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
اتخــاذ القــرار ،ولتحقيــق عمليــة الفهــم يمكــن مناقشــة األســس التاليــة التــي تســاعد فــي
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 فعـ ً
ـال.
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.
ً
مثــا :تلــك
ينبغــي ألعضــاء التحالــف توضيــح المجــاالت التــي يشــتركون فيهــا باالهتمامــات،
المجــاالت التــي يرغبــون فــي التعــاون بهــا وهــم قــادرون علــى ذلــك إلــى جانــب تلــك التــي ال
يتفقــون عليهــا والتــي تتضــارب مصالحهــم فيهــا.
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
ـدل مــن إرســال بريــد إليكترونــي مثـ ً
مــن خــال التليفــون بـ ً
ـا.

وضع المعايير
بعــد تحقيــق الفهــم ننتقــل إلــى قواعــد التواصــل المشــترك وطــرق الحــل الســلمي
للخالفــات الداخليــة التــي قــد تنشــأ وبخاصــة فــي بدايــة عمــل التحالــف ،وهنــا يكــون مــن
الضــروري وضــع عــدد مــن المعاييــر ،منهــا:
قبــول التعــاون وتوزيــع المهــام فــا يمكــن للتحالــف أن يتوقــع مــن أعضائــه إجــراءات ومعتقــدات
موحَّــدة ،فيجــب لألعضــاء فــي التحالــف احتــرام تنوعهــم وأن يتعلمــوا كيفيــة االســتفادة منــه،
فالمتوقــع أن يضــم التحالــف منظمــات كبيــرة مــن حيــث عــدد العامليــن مثـ ً
ـا ،والمشــروعات التــي
تنفذهــا ،باإلضافــة إلــى منظمــات أصغــر مــن حيــث عــدد العامليــن وبالتالــي فــإن أســاليب العمــل
قــد تختلــف بينهــم ،وعلــى قــدر هــذا االختــاف يتــم توزيــع المهــام بيــن أعضــاء التحالــف.
قبــل التفاعــل مــع قضيــة أو أمــر مــا ،فإنــه مــن المهــم جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا.
دون االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للمعلومــات حيــث يجــب اإلصغــاء إلــى مختلــف وجهــات
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النظــر قبــل اتخــاذ القــرار فنــادرًا مــا تكــون المســائل بســيطة وخاليــة مــن الجــدل.
مــن المهــم أن يــدرك كل عضــو أنــه ال يحــق لــه أن يتحــدث باســم التحالــف إن لــم يكِلّفــه
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 اإلعــام للتعبيــر عــن خــاف مــع التحالــف .إذا حصل هــذا الخالف،
فــا بــد مــن العمــل علــى حلــه ضمــن التحالف نفســه.
مشــاركة الفضــل والنجاحــات .إذا عمــل األشــخاص وكذلــك المنظمــات على أســاس االجتهاد
الــازم ،فينبغــي أن يحصلــوا ً
أيضــا 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،
معمــق.
مقبولــة مــن الجميــع ،وتطبــق بشــكل
َّ
يجــب التقريــر بشــأن طريقــة توجيــه اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة للتحالــف (طــول فتــرة
االجتمــاع ،انتظامــه ،القواعــد األساســية ،الحــد األدنــى لعــدد المشــاركين...إلخ) ،قــد تــؤدي
ـادّة.
المســائل اإلجرائيــة مــن هــذا النــوع إلــى صراعــات حـ َ
يجــب توضيــح مجــاالت ومســتوى الحريــة فــي صنــع القــرار المتاحــة للــذراع التنفيــذي
ً
وفقــا لنــوع القــرار.
للتحالــف.
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
وحــدك ،فيمكنــك أن تســتعين بوســيط مســتقل ،أو َّ
محكــم ،أولجنــة .يستحســن االتفــاق
علــى اإلجــراء قبــل أن تنشــأ مثــل هــذه المشــكلة.
مــن المهــم االتفــاق علــى الشــروط التــي يمكــن بموجبهــا مناقشــة قــرار تمــت عليــه
الموافقــة مــن جديــد .عمليــة صنــع القــرارات الفاعلــة أمــر علــى جانــب كبيــر مــن األهميــة
ـزءا من هــذا الوعــي العــام للتوقيــت المالئم
لفاعليــة عمــل التحالــف باإلضافــة إلــى كونــه جـ ً
مالئمــا.
للعــودة إلــى قــرارات تمــت الموافقــة عليهــا ومتــى يكــون التوقيــت
ً
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ثامنا :التركيز:
والمقصــود هنــا ،أن يركــز أعضــاء التحالــف فــي تحقيــق أهدافــه مــن خــال القيــام بعــدد مــن
األنشــطة:
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يعتبــر تحديــد قواعــد التحالــف وطريقــة ســير عملهــا شـ ً
ـرطا أساس ـيًّا لنجاحهــا .غيــر أنــه ينبغــي
تحديــد القواعــد بنــاء علــى مشــاوارات واســعة بــن أعضــاء التحالــف.

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

كيــف يمكــن أن يتــم االســتعالم بشــكل منتظــم عــن حاجــات األطــراف الداخلــة فــي التحالــف
وتوقعاتهــا.
كيف يمكن التأكيد على احترام ثقافة أعضاء التحالف وثقافة عمله.
ما وسيلة االستماع إلى اآلخرين الداخلين في التحالف؟
نظاما لمعالجة اإلجراءات المالية ببساطة وعدل وشفافية.
كيف نضع
ً
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
 1االستماع قبل التصرف والتروي في
اتخاذ القرارات وإن تحت ضغط.

 6إدارة الموارد
بحذر واقتصاد.

 2االتصال بانتظام بالشركاء وإطالعهم
على األهداف والنتائج.
 3ينبغي أن تعكس الخطوات المتخذة
القيمة المضافة لكل شريك في التحالف.
 4إعداد برنامج خاص ٍّ
بكل من
النشاطات.

 5المواظبة على تأكيد شرعية األهداف
المحددة وتأييد الشركاء لها.
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تاسعا :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
ً
مثــا -مــا بيــن محلــي ووطنــي وإقليمــي ودولــي فــي بعــض األحيــان ،كل ذلــك
الجغرافــي
يســتدعي الحفــاظ علــى توازنــات القــوى مــن خــال تجنــب البيروقراطيــة المعرقلــة لتقــدم عمــل
التحالــف ،وتفعيــل الهيــكل الداخلــي وهيــكل اتخــاذ القــرار الــذي اتفــق عليــه عنــد بدايــة التحالــف.
لهــذا يكــون مــن المهــم عــادة أن نفكــر أو ننظــر إلــى مســألة «القــوة» أو «الســلطة» علــى
أنهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى اآلخريــن أو القــدرة علــى تنفيــذ اإلرادة ،ولكــن المســألة أكثــر
تعقيـ ً
ـدا ،فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن تكــون الســلطة هــي القــدرة التــي ُتكتســب مــن خــال
االنضمــام إلــى اآلخريــن لتحقيــق هــدف مشــترك ،أو قناعتنــا بقدرتنــا علــى تحقيــق أهدافنــا أو
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 خــال التنظيم
والتضامــن والعمل المشــترك.

السلطة داخل:
الثقة بالنفس ،وغالبًا ما تكون مرتبطة
بالثقافة والدين أو غيرها من جوانب الشخصية.
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تحليل ديناميات القوة:
إن القيــام بتحليــل ديناميــات القــوة يعنــي تحديــد واستكشــاف أبعــاد القــوة المتعــددة التــي
لفهــم أفضــل لمختلــف العوامــل التــي تتفاعــل لتعزيــز وضــع
تؤثــر فــي حالــة معينــة ،وذلــك
ٍ
اجتماعــي -اقتصــادي معيــن .كمــا أن الســلطة ليســت ثابتــة ،فإنهــا غالبًــا مــا تتقاطــع مــع
األشــكال ،والمســاحات والمســتويات المختلفــة ،وتظهــر نفســها بأكثــر مــن طريقــة.
وقد يقتضي ذلك التعرف على أنواع القوة:

سؤال :ما هي القوى الواضحة؟
جــواب :إذا تمكنــا مــن رؤيــة القــوى بشــكل بصــري ،نعتبرهــا قــوى واضحــة.
مثــال :شــخص أو مؤسســة أو نظــام يتحكمــون فــي أشــخاص أو فــي اآلخريــن
بشــكل واضــح وصريــح.
سؤال :ما هي القوى غير الواضحة؟

سؤال
وجواب

جــواب :هــذه هــي األيديولوجيــة التــي تشــكل أفــكار ومعتقــدات األشــخاص.
مثــال :التطهيــر العرقــي.
سؤال :ما هي القوى المخبأة؟
جــواب :إن لــم تتمكــن مــن رؤيــة القــوى بشــكل بصــري ،يطلــق عليهــا قــوى
برنامجــا للتحكــم فــي أشــخاص أو
مخبــأة .مثــال :شــخص أو مؤسســة تضــع
ً
فــي اآلخريــن.

إن فهــم عالقــات القــوة بشــكل كامــل سيســاعد علــى التعــرف علــى اإلســتراتيجيات المالئمــة
للتدخــل لحــل قضيــة مــا ،والمداخــل المناســبة لبرامــج التحالــف ،مــع مالحظــة أن تعقيــد الســلطة
يعنــي أنــه ال يوجــد «حــل واحــد يناســب الجميــع» لتحويــل عالقــات القــوة ،وفــي كثيــر مــن
األحيــان ســوف نحتــاج إلــى العمــل علــى أكثــر مــن مســتوى ،ومعالجــة أكثــر مــن بعــد واحــد
مــن الســلطة فــي وقــت واحــد إلحــداث تغييــر دائــم .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد تؤثــر الجهــات
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي بنجــاح فــي سياســة حكومــة وطنيــة ،ولكــن هــذا لــن يترجــم
تلقائ ًيّــا إلــى تحســينات فــي حيــاة الرجــال والنســاء الفقــراء إذا لــم تتخــذ خطــوات ً
أيضــا لضمــان
تنفيــذ التشــريعات الجديــدة ،والتــي قــد تشــمل التصــدي لألفــكار والمعتقــدات التــي تدعــم هــذه
الممارســة ،ومعالجــة األفــكار والمعتقــدات التــي تدعــم هــذه الممارســة.
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وفــي هــذا الســياق يمكــن طــرح عــدد مــن األســئلة التــي قــد تســاعد إجاباتهــا فــي التعــرف
علــى ديناميــات القــوة التــي قــد تؤثــر فــي عمــل التحالــف ،ســواء داخليًّــا أو خارجيًّــا:
 1من :الجهات الفاعلة ،المنظمات والمؤسسات
مــا الصــوت الــذي يحــاول أن يســمع؟ ومــا الــذي يســاعد بشــكل مباشــر هــذه األصــوات أن
تســمع؟ بدعــم غيــر مباشــر ِمــن َمــن؟ ويســمع مــن قبــل مــن.
 2أين :السياق ،المستويات ،المساحات
فــي أي ســياق؟ علــى أي مســتويات تحــاول األصــوات أن تســمع؟ فــي أي «مســاحات» تحــاول
أن تســمع :رســمي/معلق مثـ ً
ـا؟
 3ماذا :قطاعات ،القضايا ،والسلطة
مــا هــي جوانــب القضيــة محــل اهتمــام التحالــف التــي يجــري معالجتهــا؟ مــا التغييــر الــذي
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؟
 4كيف :إستراتيجيات وطرق ،نماذج
ومــا هــي المناهــج اإلســتراتيجية التــي تســتخدم للــرد علــى مــا ســبق؟ مــا هــو المنطــق وراء
اختيــار الشــركاء والحلفــاء واألطــراف الفاعلــة؟ دور/وإســتراتيجية التحالــف فــي العمــل الــذي
بدعــم أو تنفيــذ؟ مــا هــي نمــاذج التغييــر والتفاهمــات مــن عالقــات القــوة؟

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:
 1كيف يمكن المحافظة على استقاللية المنظمات األعضاء وتنوعها.
 2كيف يمكن المحافظة على مبادئ العمل المشترك والتعاون والتنسيق.
 4كيــف يمكــن الحفــاظ علــى النقطتيــن الســابقتين وفــي نفــس الوقــت تحقيــق الفاعليــة فــي
التنفيــذ والتأثيــر فــي السياســات العامة.
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(فــي هــذا الســياق ،يمكــن للميســر أو الميســرة تنفيــذ التدريــب الخــاص بكيفيــة اتخــاذ القــرار
علــى مســتوى جماعــي الموجــود فــي نهايــة الفصــل)
في ضوء التدريب ،يمكن مناقشة النقاط التالية:

غياب فهم الهدف الرئيسي للتحالف والغايات:
غال ًبــا 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 انشـ ً
ـقاقا داخــل التحالــف ،مــا يســتدعي التأكيــد علــى أن الهــدف مــن
التحالــف هــو تعظيــم االســتفادة مــن عمــل جماعــي مشــترك.

االندفاع:
يملــك األعضــاء أســبابًا 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
العمــل علــى تفاديهــا ممكًنــا.

األجندات الخفية:
علــى الشــركاء أن يكونــوا واضحيــن فيمــا يرجــون تحقيقــه مــن هــذا التحالــفَّ ،
وأل يكــون لديهــم
أولويــات غيــر معروفــة لباقــي الشــركاء.

نشاط ( :)7التعرف على التحديات
يطلــب الميســر أو الميســرة مــن الحضــور مناقشــة األســئلة التاليــة فــي مجموعــات أصغــر فــي
ظــل معرفتهــم ببيئــات العمــل فــي منظماتهــم:
ً
احتمال في الحدوث؟
ما هي أكثر التحديات السابقة
من أين ستأتي التحديات؟
هل يمكن التخطيط لتجاوز هذه المشاكل؟
كيف ستستطيع منظمتك تجاوز هذه التحديات؟
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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 متامسـ ًكا 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،
بــل عليهــم أن يجــدوا قضيــة ،أو قضيتيــن مهمتيــن للجميــع ،وأن ِّ
يركــزوا جهودهــم عليهــا.
ال بــد مــن التأكــد مــن حصــول كل أعضــاء التحالــف علــى فائــدة متســاوية .فمــن المهــم
ـوذا وتأثي ـرًا .فــإذا شــعرت منظمــة عضــو مثـ ً
أن يشــعر كل األعضــاء بأنهــم يكتســبون نفـ ً
ـا
أنهــا لــن تحصــل علــى جــزء منصــف مــن الفوائــد التــي يحققهــا التحالــف ،فســتعتقد أن
انســحابها قــد يعــود عليهــا بنفــع أكبــر.
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دائمــا مواضيــع
االتفــاق علــى االختــاف :فلــن يتفــق كل األعضــاء علــى كل األمــور ،ســتظل ً
مســتبعدة لضمــان عــدم االنشــقاق ،إال أنــه هنــاك غالبًــا مواضيــع يقــرر أعضــاء التحالــف
االختــاف عليهــا مــع اتفاقهــم علــى أن االختــاف لــن يؤثــر فــي عملهــم ً
معــا.
الرغبة في التسوية :وذلك بهدف إيجاد أرضية مشتركة تربط األعضاء.
تفــاوض صنــاع القــرار فــي كل منظمــة :يجــب أن يكــون ممثلــو المنظمــات الداخلــة فــي
التحالــف فــي موقــع يؤهلهــم علــى صنــع القــرار وتنفيــذ االتفاقــات.
بنــاء الثقــة وروح التعــاون بــن األعضــاء وذلــك مــن خــال احتــرام رغبــات الشــركاء اآلخريــن،
واحتــرام نقــاط قوتهــم وضعفهــم .العمــل علــى تحقيــق نتائــج ملموســة :يجــب أن يحقــق
التحالــف نتائــج واضحــة بالنســبة إلــى أعضائــه والجمهــور .وعلــى أعضــاء التحالــف عــدم
االكتفــاء بتحقيــق النتائــج فقــط ،بــل عليهــم ً
أيضــا 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 محصــورًا ومتمحــورًا حــول منــع اآلخريــن مــن الفــوز.

تدريب اتخاذ القرار الجماعي
الهدف:
لتطوير فهم متطلبات عملية اتخاذ القرارات في المجموعة.
مدة التنفيذ:
 60دقيقة
الخطوات:
قــراءة التعليمــات علــى ورقــة العمــل (كل مشــارك أو مشــاركة علــى حــدة) فــي الصفحــة
ً
وفقــا لمعظــم
التاليــة بعنايــة جــ ًّدا ،ثــم ترتيــب البنــود الخمســة عشــر علــى ورقــة عمــل
مــا يظــن الفــرد أنهــا مهمــة .دون تســرع .المهــم ليــس الترتيــب فــي حــد ذاتــه ولكــن أن
فهمــا ًّ
عامــا للمشــكلة وحلهــا.
يعكــس الترتيــب فــي مجملــه
ً
يشرح الميسر ضرورة أن تكون األهداف من الترتيب واضحة.
يشــير الميســر أن علــى كل مشــارك أو مشــاركة َّ
أل يســمح ألي شــخص آخــر أن يــرى كيــف
رتــب البنــود.

يطلــب الميســر أو الميســرة مــن كل شــخص أن يرفــع يــده عنــد االنتهــاء .وال يذهــب إلــى
الصفحــة التاليــة بعــد ،حيــث ســيتم تقســيم المشــاركين بيــن مجموعــات.
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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:
جــزءا كبيــرًا مــن
أنــت علــى مركــب فــي وســط البحــر ،ونتيجــة لحريــق مجهــول المصــدر ،فــإن
ً
المركــب ومحتوياتــه قــد دمــرت .المركــب اآلن تغــرق ببــطء .ال تعــرف موقعــك بســبب تدميــر
المعــدات المالحيــة ونظـرًا إلــى أنــك والطاقــم الخــاص بــك تحــاول وضــع الحريــق تحــت الســيطرة،
فــي حيــن أن أقــرب أرض يابســة علــى بعــد ســاعة تقريبًــا.
وفيمــا يلــي قائمــة مــن خمســة عشــر عنصــرًا ال تــزال ســليمة ودون ضــرر بعــد الحريــق .وباإلضافــة إلــى
هــذه المــواد ،لديــك مراكــب ومجاذيــف كبيــرة بمــا يكفــي لتحملــك ،والطاقــم ،وجميــع البنــود المدرجــة
أدنــاه .مهمتــك هــي ترتيــب الخمســة عشــر بنـ ً
ـدا التاليــة مــن حيــث أهميتهــا ،بوضــع رقــم  1قبــل البنــد األكثــر
أهميــة ،وعــدد  2قبــل األقــل أهميــة ،بالترتيــب ،وهلــم ج ـّرًا مــن األكثــر أهميــة إلــى األقــل.
الفصل الرابع

بوصلة
مرآة
صغيرة

مالءة من
البالستيك

قارورة
مياه كبيرة

قطعتين
شيكوالتة

شبكة اصطياد
ناموس

حبل بطول  15مترًا
عدة صيد

أوراق لعب

كريم مضاد
لحروق الشمس

(كوتشينة)
راديو
صغير
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خريطة
( )2قارورة بحرية
بنزين

(على المجموعة
أن تناقش أهدافها
من الترتيب وتقنع به
المجموعات األخرى)

الفصل الثالث  :التحديات واالستجابة إليها
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الفصل الرابع

استدامة التحالفات
48

تعــد مرحلــة الحفــاظ علــى اســتدامة التحالــف بعــد تأسيســه وبدايــة برامجــه مرحلــة مســتمرة،
حيــث يجــب اتخــاذ قــرارات بشــأن الخطــط طويلــة المــدى لضمــان اســتمرارية التحالــف حتــى
يحقــق أهدافــه.
وبوجــه عــام ،يعتمــد مســتقبل التحالــف علــى قــدرة اعتمــاده علــى نفســه ،ومــن بيــن العوامــل
المؤثــرة لتحقيــق ذلــك :القيمــة التــي يضيفهــا التحالــف إلــى أعضائــه واألطــراف المعنيــة
األخــرى ،نوعيــة العالقــات بيــن األعضــاء ،قــدرة التحالــف علــى زيــادة وتنويــع قاعدتــه الماليــة،
درجــة اســتجابة التحالــف لالحتياجــات المتغيــرة ،االتجاهــات واألولويــات ،مــدى إبــداع التحالــف فــي
تســيير عمليــة بنــاء القــدرات وإقامــة عالقــات وشــراكات ذات فائــدة مشــتركة.
إن مرونــة التحالــف واســتجابته للمتغيــرات حولــه ،واالبتــكار واإلبــداع فــي تســيير عمليــة بنــاء
قــدرات لألعضــاء ،كلهــا عوامــل تســاعد علــى اســتمراية التحالــف وتدعــم تأثيــره.
ويستعرض هذا الفصل ً
عددا من العوامل التي تساعد على استمراية التحالف ،وأهمها:
التواصــل المســتمر ،التراكــم المعلوماتــي المنظــم والمنتظــم والشــفافية .كمــا يعــرض فــي
نهايتــه العوامــل التــي يمكــن علــى أساســها قيــاس نجــاح التحالــف .وهــو بذلــك مقســم إلــى
قســمين يمكــن عــرض كال منهمــا علــى مــدى  90دقيقــة ،مــع تركالجلســة األخيــرة فــي اليــوم
الســتعراض عــام لــكل المناقشــات وتلخيصهــا مــع المشــاركين والمشــاركات».
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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 ً
عددا من التحديات ،منها:
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نقاط ال بد من مراعاتها:
● إن تحدي االستمراية يستلزم النظر في النقاط التالية:
● مــدى إمكانيــة ضــم قيــادات وطاقــات جديــدة مــن خــال مشــاركة حقيقيــة فــي
اتخــاذ القــرارات وكيــف يمكــن االســتفادة منهــم.
● تطويــر ثقافــة التخطيــط اإلســتراتيجي والتحســين المســتمر لجــودة البرامــج
والخدمــات التــي يقدمهــا التحالــف.
● التأكيــد علــى أن تبقــى أنشــطة التحالــف مناســبة الحتياجــات منطقــة عمــل التحالــف
وتفــي باحتياجــات أعضائها.
● مراعــاة التــوازن بيــن طبيعــة التحالــف والضغــوط واإلغــراءات الخارجيــة المحتملــة
لتنفيــذ ● أنشــطة إضافيــة ال تتفــق مــع قــدرات وإمكانيــات التحالــف.
● 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
المشــترك.

نشاط («:)8كيفية 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،
و منها :

التواصل المستمر
كمــا ذكرنــا فــي الفصــول الســابقة فإن عمليــة التواصــل الداخلــي بين أعضــاء التحالــف عمل مهم
ج ـ ًّدا ،يضــاف إليــه التواصــل المســتمر مــع المجتمــع أو علــى األقــل المجموعــات المســتهدفة،
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هنــا ال بــد مــن خلــق قنــوات االتصــال المســتمرة مــع المجتمــع حتــى ال يقــع التحالــف فــي خط ـِأ
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 ،آخـ ً
ـذا فــي االعتبــار أن هنــاك
دائمــا قــوى ظاهــرة وأخــرى غيــر مرئيــة أو مخبــأة (يمكــن هنــا التأكيــد علــى معلومــات الفصــل
ً
الســابق تحــت بنــد تحليــل ديناميــات القــوة).

نشاط ( :)9االتصال (التليفون أو الهمسات الصينية)
يمكــن للحضــور أن يربطــوا بيــن القــوى المخبــأة والمرئيــة وغيــر المرئيــة .وعلــى الميســر أو
الميســرة اإلشــارة إلــى مــا يحتاجــون إليــه مــن أنــواع التحضيــر التمهيــدي .وبعــد ذلــك يجــب أن
تكــون هنــاك أرضيــة قويــة لألفعــال التلقائيــة
ســيحتاج هــذا التدريــب إلــى عــدد  2ميســر -لــذا يمكــن الطلــب مــن أحــد الحضــور أن يلعــب هــذا
ـدا عــن بعضهــم ً
الــدور -ســوف يقــف جميــع الحضــور (أ ،ب ،ج ،د ،هـــ  )...بعيـ ً
بعضــا مــع االحتفــاظ
بمســافة معقولــة بينهــم.
الــدورة  – 1 #يقــوم الميســر  1 #بتمريــر رســالة للميســر  .2 #يقــف المشــارك(أ) قريبًــا 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
يقــوم المشــارك «أ» بنقــل هــذه الرســالة إلــى المشــارك «ب» .ويقــوم المشــارك «ب»
بنقــل هــذه الرســالة إلــى المشــارك «ج ،د ،هـــ وهكــذا» .وأخيـرًا 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 القــاب .وعلــى
الميســر  2 #أن يقــوم بكتابــة الرســالة التــي ســمعها فــي األصــل علــى لوحــة الــورق
القــاب اآلخــر.
علــى الميســر  1 #أن يقــوم بفحــص فــي أي مــكان تــم تشــويه الرســالة ،وكيــف حــدث
ذلــك ،ومــا هــي الــدروس المســتفادة التــي يجــب تعلمهــا حينمــا نقــوم بنقــل الرســائل
ً
موصــا أو متلقيًــا للرســالة.
للغيــر ســواء كان الشــخص
الــدورة الثانيــة – يقــوم الميســر  1 #بتمريــر رســالة للمشــارك «ل» علــى نحــو مباشــر.
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ومثلمــا ســبق يتــم اإلرســال (البــث) عكس ـيًّا مــن ل إلــى ك ،ي ،ط ،ح  ......ســوف يتلقــى
المشــارك «أ» الرســالة وســيقوم الميســر  2 #بكتابــة الرســالة علــى الــورق القــاب .وعلــى
الميســر  1 #أن يقــوم بكتابــة الرســالة التــي ســمعها فــي األصــل علــى لوحــة الــورق
القــاب اآلخــر .ومثلمــا ســبق علــى الميســر  1 #أن يقــوم بفحــص الرســالة ،وتحديــد أيــن
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:
يمكــن تحقيــق التواصــل المســتمر بيــن األعضــاء فــي التحالــف مــن خــال عــدد مــن
األنشــطة ،ومــن ذلــك:
● 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 خــال 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
معــه بواســطة الكومبيوتــر ،وهــي فــي الغالــب متاحــة علــى أقــراص مدمجــة أو مــن خــال
مواقــع المعلومــات المتوافــرة علــى اإلنترنــت .وهــي تمتــارز بالســهولة والمرونــة والســرعة
فــي اســترجاعها.
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وعلــى األمنــاء أو الســكرتارية التنفيذيــة للتحالــف العمــل علــى تطويــر قدراتهــا فــي مجــال
التراكــم المعلوماتــي اإلليكترونــي حتــى تســهل عمليــة التوثيــق .وفــي هــذا الســياق يمكــن
ذكــر إيجابيــات حفــظ المعلومــات إليكترونًّيــا ،كالتالــي:

أ -سهولة التحديث المستمر:
أدى التغيــر المســتمر فــي المعلومــات المرجعيــة ،والحاجــة الدائمــة إلــى المرونــة
فــي اإلضافــة والحــذف والتعديــل ،والحاجــة المســتمرة إلــى الحصــول علــى آخــر
التطــورات علــى فتــرات قصيــرة وبســرعة إلــى حفــظ المعلومــات رقم ًيّــا ،لســهولة
إجــراء تلــك العمليــات بالنســبة إلــى المصــادر اإلليكترونيــة.
ب -الحجم:
يشــكل حجــم المحفظــة بشــكل مطبــوع مشــكلة كبيــرة فــي كثيــر مــن األماكــن ،ألنهــا
تشــغل حيــ ًزا كبيــرًا ،لذلــك يعــد اســتبدال الحفــظ اإلليكترونــي بهــا ًّ
حــا جذرّيًــا لتلــك
المشــكلة ،كمــا يــؤدي ذلــك إلــى خفــض تكاليــف الحفــظ والصيانــة.
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ج -االستخدام الالتزامني المتعدد:
عــادة مــا تســتخدم المعلومــات المطبوعــة مــن جانــب شــخص واحــد فــي الوقــت
الواحــد ،أمــا المصــادر اإلليكترونيــة فإنــه مــن الممكــن اســتخدامها مــن أكثــر مــن
مســتفيد فــي الوقــت نفســه ،بــل ومــن أماكــن متعــددة.

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
اإلليكترونــي ,وبالتالــي يــؤدي هــذا إلــى ســرعة وفعاليــة االســتفادة بالمعلومــات.

ه -النصوص اإلليكترونية الكاملة:
التوثيــق اإلليكترونــي متمثـ ً
ـا فــي قواعــد البيانــات الببليوغرافيــة يضــم فــي كثيــر
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 خــال 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
مدمجــة قــد تكــون أكثــر فائــدة وعمليــة بالنســبة إلــى المكتبــات التــي ال تملــك
وســائل االتصــال عــن بعــد مــن خطــوط تليفونيــة مباشــرة أو دوليــة أو ال ترتبــط بشــبكة
اإلنترنــت.
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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:
فهنــاك تكاليــف األجهــزة وصيانتهــا والبرامــج االســترجاعية المطلوبــة ألداء العمــل
وتدريــب كل مــن العامليــن والمســتفيدين ،وبذلــك تقــدر التكاليــف اإلجماليــة للنظــام
ً
مكتمــا بقيمــة تتــراوح مــا بيــن  15إلــى  18ضعــف قيمــة شــراء أو االشــتراك فــي
مصــدر المعلومــات المرجعــي اإلليكترونــي ذاتــه .
ب -التدريـب:
ً
مكثفــا لــكل مــن العامليــن
يتطلــب اســتخدام مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة تدري ًبــا
والمســتفيدين علــى حــد ســواء الكتســاب المهــارة والقــدرة علــى التعامــل مــع
األجهــزة والبرامــج المســتخدمة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى الكتســاب القــدرة علــى
التعامــل مــع كل مصــدر معلومــات إليكترونــي علــى حــدة.
واكتســاب مهــارة اســترجاع المعلومــات المطلوبــة – حيــث إنــه مــن النــادر أن توجــد
مصــادر معلومــات إليكترونيــة تتفــق فيمــا بينهــا علــى البنــاء والمجــال والبرامــج
االســترجاعية وكيفيــة التعامــل معهــا .كمــا أن معظــم مصــادر المعلومــات المرجعيــة
اإلليكترونيــة بوجــه عــام ،وتلــك المتاحــة عبــر شــبكة اإلنترنــت بوجــه خــاص قــد تخلــو
مــن وجــود مقدمــة شــارحة توضيحيــة تســاعد علــى االســتخدام األمثــل لمصــادر
المعلومــات المرجعيــة .هــذا باإلضافــة إلــى صعوبــة تصفحهــا  Browseمــن جانــب
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المســتفيد مثلمــا يتصفــح مصــادر المعلومــات المرجعيــة المطبوعــة ،ممــا يجعــل
كاف صعــب ومضيعــة للوقــت ،فاألمــر فــي كثيــر مــن
اســتخدامها بــدون تدريــب ٍ
األحيــان عنــد البحــث عــن مصــادر محــددة وغيــر مركبــة يحتــاج إلــى وقــت طويــل نســبيًّا
بالمقارنــة الســتخدام مصــادر المعلومــات المرجعيــة المطبوعــة.
ج -الصيانـة:

يتطلــب اســتخدام مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة ،وجــود أجهــزة تكنولوجيــا
المعلومــات ،مثــل الحاســبات اآلليــة وأجهــزة التعامــل مــع األقــراص المدمجــة،
وأجهــزة االتصــال عــن بعــد ،مثــل خطــوط وشــبكات التليفونــات ،واألقمــار الصناعيــة
الدوليــة ،وكلهــا أجهــزة معرضــة لألعطــال فــي أي وقــت أو لنقــص فــي مــواد
التشــغيل وبخاصــة فــي الــدول الناميــة .ويتطلــب ذلــك وجــود صيانــة علــى أعلــى
درجــة مــن الجــودة وبصفــة مســتمرة .

د -اإلدارة:

يتطلــب اســتخدام والتعامــل مــع مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة بأنماطهــا المختلفة
ً
جهــدا إدارّيًــا كبيــرًا إلدارة وتنظيــم العمــل بأقســام الخدمــة المرجعيــة ،حيــث أن
عنصــر اإلدارة ال بــد وأن يقــوم بأمــور الشــراء واالشــتراكات والتجديــد وشــراء األجهــزة
والصيانــة والبرامــج والتدريــب وحقــوق التأليــف وضبــط الميزانيــات وفــرض رســوم
علــى االســتخدام إذا رغبــت المكتبــة أو مركــز المعلومــات فــي ذلــك.

ه -االستخدام:
إن نســبة ال يســتهان بهــا مــن المســتفيدين قــد ال ُتق ِبــل حتــى اآلن علــى اســتخدام
مصــادر المعلومــات اإلليكترونيــة المتاحــة ألســباب متعــددة ،منهــا صعوبــة اســتخدام
مصــادر المعلومــات المرجعيــة اإلليكترونيــة بالنســبة إليهــم وعــدم توفــر الوقــت
الــازم 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
إلــى مشــاكل تتعلــق بالجوانــب الفنيــة والتدريبيــة الســتخدام مصــادر المعلومــات
اإلليكترونيــة ذاتهــا ممــا يتطلــب تغييـرًا فــي األجهــزة وضــرورة وجــود برامج جديــدة ،أو
بســبب دخــول تكنولوجيــا جديــدة وحديثــة تتطلــب ضــرورة تغييــر فــي أجهــزة المكتبــات
ومراكــز المعلومــات لتتــاءم مــع التغييــرات الحديثــة.
-3الشفافية
يقصــد بالشــفافية مبــدأ خلــق بيئــة تكــون فيهــا المعلومــات المتعلقــة بظــروف
وقــرارات األعمــال الحاليــة متاحــة ألعضــاء هــذا االئتــاف ،كمــا تنشــر المعلومــات
فــي الوقــت المناســب وتكــون متاحــة لــكل األطــراف ذوي العالقــة .و»الشــفافية»

57

ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟

كمفهــوم تحمــل مضاميــن االنفتــاح وأســاليب االتصــال ومســتويات المســاءلة،
فتطبيــق الشــفافية يكــون بهــدف الســعي إلــى رقابــة العمــل وكيفيــة مزاولتــه
وتقويمــه وتصحيحــه .كمــا أن الشــفافية علــى اتصــال وطيــد بالمســاءلة الفعالــة
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
بيــن مختلــف أطــراف االئتــاف ،ســعيًا إلــى تحســين أداء االئتــاف.

المتطلبات األساسية لتحقيق الشفافية:
 1االلتزام باالنفتاح فيما يتعلق باالئتالف ورسالته ،وسياسته ،ونشاطاته على كافة
مستوياته ،بشكل يسمح بمساءلة جادة عن أدائه وبخاصة مع األطراف ذات العالقة.
 2العمــل ،ضمــن إجــراءات واضحــة ومعلنــة ،علــى تبنــي مواقــف ذات عالقــة بسياســات
االئتــاف الماليــة والتنمويــة ،ومواقفــه مــن السياســات العامــة ،ضمــن سياســات صريحــة
توجــه الخيــارات اإلســتراتيجية.
 3االلتــزام بسياســة واضحــة للنشــر تتضمــن حفــظ وتوثيــق كل مــا يتعلــق ببناء المؤسســة
وعملهــا ـــكما ســبق الذكرـ من خــال إصدار قــرارات مجلــس إدارة أو لوائح وإجــراءات مصادق
عليهــا واضحــة فيمــا يتعلق بنشــر المعلومــات الشــفوية والكتابيــة أو المخزنــة إلكترونيًّا.
 4التعهــد بتوفيــر المعلومــات الصحيحــة للجمهــور العــام بأعلــى مســتوى مــن الدقــة
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( :)10جمع 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؟
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طرق دعم وتحسين الشفافية:
وهنــاك عــدة أســاليب وإجــراءات لتحســين رفــع مســتوى الشــفافية فــي أداء االئتــاف طالمــا
توافــرت اإلرادة الحقيقيــة ألعضائــه وأهمهــا:
 1دعم وتطوير سيولة المعلومات.
 2تهيئــة بيئــة عمــل صحيــة حيــث تقــوم بيئــة العمــل الصحيــة علــى ثالثــة محــاور هــي إرضــاء
العامليــن والمتابعــة الموضوعيــة ،وبــث روح العمــل الجماعــي بيــن أعضــاء وســكرتارية االئتــاف.
 3دراســة وتطبيــق آليــات المكاشــفة والمصارحــة بيــن أعضــاء االئتــاف ،وبخاصــة مــن خــال عقد
االجتماعــات الدورية.

نشاط ( :)11ما 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
ومناقشــتها مــع المجموعــة األكبــر

شفافية
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أحد عشر :قياس نجاح التحالف:
وضوحــا للنجاح هــو المعدل
يمكــن قيــاس نجــاح التحالــف بعــدد مــن الطــرق ،لكــن المقيــاس األكثــر
ً
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؟
مقيــاس النجــاح الثانــي هــو الطــرق التــي يســتطيع التحالــف مــن خاللهــا أن يشــكل المنــاخ
السياســي األوســع أو المناقشــات العامــة حــول قضايــاه .ويجــب علــى التحالفــات إدراك أن
ً
ً
وثيقــا بالبيئــة السياســية التــي تحــدث فيهــا تلــك
ارتباطــا
التغييــرات التــي تســعى إليهــا ترتبــط
التغييــرات .هــل حصــل التحالــف علــى الدعــم لقضيتــه؟ وهــل لفــت االنتبــاه إلــى قضايــاه؟ هــل
أحــدث تغييــرًا فــي القيــم الســائدة أو المثــل العليــا؟ وهــل قــام بصياغــة قضايــاه علــى أنهــا
عنصــر أساســي لإلصــاح االجتماعــي والسياســي؟
باإلضافــة إلــى هــذه المقاييــس الخارجيــة للنجــاح ،فــإن التحالــف الفعــال هــو الــذي يزيــد ً
أيضــا
مــن قوتــه التنظيميــة وقدرتــه علــى تحقيــق األهــداف المســتقبلية .وقــوة التحالــف التنظيميــة
ً
فضــا علــى قــدرة المنظمــات األعضــاء .لــذا
نفســها تعتمــد علــى عالقــات األعضــاء أنفســهم
فــإن التحالــف الناجــح يســاعد علــى بنــاء عالقــات مســتدامة بيــن أعضائــه لتعزيــز قدرتهــم علــى
اتخــاذ إجــراءات تعاونيــة عامــة.
وأخيــرًا فــإن التحالــف يشــجع علــى القيــادة بيــن أعضائــه وأنصــاره ،ويوفــر مــوارد أكبــر التخــاذ
إجــراءات فــي المســتقبل.
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه قــد يكــون هنــاك بعــض التناقضــات بيــن بعــض مــن مقاييــس
النجــاح هــذه ،فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يتمكــن تحالــف مــن تحقيــق هــدف سياســي رئيســي،
ولكــن فــي أثنــاء هــذه العمليــة ،يقــوم باســتنزاف المــوارد مــن البرامــج الهامــة األخــرى ،أو
ـال ضئيـ ً
يــؤدي إلــى توتــر العالقــات بيــن المنظمــات األعضــاء مــا يتــرك احتمـ ً
ـا بأنهــا قــد تعمــل
ً
ناجحــا إذا كان يحســن مــن القــدرة
معــا فــي المســتقبل .ومــن ناحيــة أخــرى فالتحالــف يكــون ً
التنظيميــة لألعضــاء علــى القيــام بعملهــم حتــى لــو فشــل فــي تحقيــق أهــداف سياســته.
وفــي المحصلــة ،فحتــى أنجــح التحالفــات عــادة ال تتمكــن مــن تحقيــق كل مقاييــس النجــاح هــذه.
دائمــا مقايضــات متأصلــة وقابليــة دائمــة لألخــذ والعطــاء
ففــي عمليــة صنــع القــرار توجــد ً
مــع األمــور .وينبغــي أن يكــون قــادة التحالــف علــى درايــة بتلــك المقايضــات واتخــاذ القــرارات
الدقيقــة بشــأنه.
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نجاح التحالف
هل

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؟

استطاع
التحالف إقناع صناع
القرار بتمرير تشريعات
جديدة أو تبني
سياسات مالئمة؟

هل

هل

هل

حصل التحالف
على الدعم لقضيته؟

قام بصياغة
قضاياه على أنها
عنصر أساسي
لإلصالح االجتماعي
والسياسي؟

أحدث تغييرًا
في القيم السائدة أو
المثل العليا؟
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الخاتمة
62

تســتطيع التحالفــات أن تكــون أداة قويــة يمكــن لألفــراد والمنظمــات مــن خاللهــا تحقيــق التغييــر
االجتماعــي ،حيــث غالبـً
ـا 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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