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  مقدمة 
  

) Advocacy (حشد التأييدو) Lobbying( ممارسة الضغوط و )Networking (التشبيك يعتبر
تمثيل المجتمع المدني وإّن .  المهنير الحكوميةيعمل المنظمات غ ةاستدام وراء العناصر األساسية

ماعية جت تحقيق المزيد من العدالة االوالكفاح في سبيلقراطية ليات صنع السياسات الديممفي ع
  . من المنظور المهنيالتشبيكو ممارسة الضغوطفهومي  مبيستلزمان استيعا

  
أنه يمكن  التأييد على حشدو وممارسة الضغوط التشبيك على ذآر مفاهيم يأتي المرءغالبًا ما و

 له، ذاته  في الواقع عمل قائم بحّدوأّن آًال من هذه المفاهيم ه متنّبه إلىغير  ،استبدال أحدها باآلخر
 ولكن ذلك ليس التشبيك على ممارسة الضغوطوييد التأرتكز حشد ي وآثيرًا جدًا ما .منطقه وشروطه

 في  والكفاحى حدود التعاضد الحكومية بمزايا تتخّط غيرماتود على المنّظيع التشبيكفولّيًا، ًأشرطًا 
  .ةنة معّيسبيل قضّي

  
 قيامها بمهام سياق في تسترشد بهني وضع نهج مه علىمات غير الحكومية ومن أجل مساعدة المنّظ

لية موالتطبيقات الع  هذه الوحدة الخلفية النظريةتستعرض ،تأييدل احشدوضغوط وممارسة ال التشبيك
 آما . المجال هذاالمعتمدة في التطبيقاتأفضل حول  النصح وتسدي المتعّلقة بهذه المفاهيم الثالثة

في حكومية  غير منظماتقامت بها سة الضغوط  وممارتشبيكتستعرض الوحدة أمثلة عن نشاطات 
تهدف إلى نشاطات لتخطيط ات والبكبناء الش حول آيفية تطبيقية وتقترح تمارين أوروبا ولبنان

  .تأييدال وحشد ممارسة الضغوط
                                                                                         .وروبي ولبنان، وتقترح تمارين تشبيهية

المبادئ ووسائل عن  و المنشودة المفاهيم واألهداف هذهيتضمن الجزء النظري نظرة عامة عن
  .وأساليب العمل المعتمدة

  
من غوط الضالمتعّلقة بنشاطات التشبيك وممارسة   التطبيقاتأفضلشتمل على ي فالجزء العمليا أّم

باإلضافة إلى تمارين تطبيقية في هذا ،  وأمثلة عنهاقبل المنظمات غير الحكومية في أوروبا ولبنان
  .الموضوع

  
  عمليال الدليل أهداف

  
 التشبيك نشاطاتلتخطيط في إطار ال العمليحكومية الدليل الير تستخدم المنظمات غ .1

  :تاليةتحقيقًا للغايات ال وحشد التأييد، وذلك وممارسة الضغوط
  

 . وحشد التأييدممارسة الضغوطو التشبيك مفاهيمل هااستيعابتعزيز  -
  :بما يلي في ما يتعّلق اتاآتساب الخبر -
 

 .شبكات البناء 
 .ممارسة الضغوطالقيام بنشاطات تهدف إلى   
 .التخطيط لحمالت حشد التأييد 
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  الفهرس
  

  التشبيك :الجزء األول
   بالتشبيكمعلومات أساسية تتعلٌّق   :الدرس األول

  بناء الشبكات   :الثانيالدرس 
  حسن إدارة الشبكات  :الثالثالدرس 
 أمثلة وتطبيقات عملية  :الرابعالدرس 

  
  ممارسة الضغوط   :الثانيالجزء 

  معلومات أساسية تتعّلق بممارسة الضغوط   : األولالدرس
  النشاطات األساسية اآليلة إلى ممارسة الضغوط بصورة فّعالة   :الثاني الدرس

  أمثلة وتطبيقات عملية  :الرابعالدرس 
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  التشبيك :الجزء األول
  

  معلومات أساسية تتعلٌّق بالتشبيك   : األولالدرس
  

  
 ا في يومنعلى نطاق واسع" التشبيك"و" شبكة العالقات "ي عبارت الحكومية غير المنظماتتستعمل

  .م البشريةَدقديم قَِ التشبيك يل العمل في سب، ولعّلن أّن هاتين العبارتين ليستا بجديدتيغير.  هذا
  

 بهدف جتماعية اإلعالقات  من ال"تجميع رأسمال" الناس إلى احتياجعلى  التشبيك يقوم -
 األعمالآ (الحياة المهنية التشبيك عملية  استهدفتواذا ما.  ةلتحديات الحياالتصدي 

 مع دة األطرافمتعّدعالقات تعاون إقامة  فإنها تؤدي بذلك إلى )... إلى آخرهالسياسةو
 .أشخاص آخرين أو منظمات أخرى

 
.   المصالح المشترآةإيجاد فيعلى التعاون والقدرة  العزم مبنّي على التشبيك مفهوم إّن -

  .كووجود هدف مشتر" تجاراإل" إمكانية  ضمنًاالتشبيكوتعني عملية 
  

  .ل في المقابآخر وأن يعطوا يء ماأن يحصل الشرآاء على ش" جارباإلّت"قصد يُِ -
  

 . الشرآاء ويعّزز ضرورة تعاضد القوى لتحقيق الهدف المنشودفيجمعأّما الهدف المشترك  -
  
سير  لحسن ضرورّي اتشبكال من المتوخاةلمطامح اف وهداألا تحديد اعتماد الوضوح في إّن

  .عملها
  
  

  التشبيكاألسباب التي تدعو إلى 
  
  أسستينتمم المشترك ومات وتعزيز التعّل الخددإيراتجميع  في  يتمّثللتشبيكل  الرئيسهدفال إّن

ساعد في يشبكات ال  من خالللمشترآةاالعمل على إيجاد الحلول إّن آما   .حشد التأييد واإلدارة
مقاربات إيجاد  يتيح لتشبيكوا  .للفصل فيهال  والتدّخالمعرّقلةم الظروف لتفّهتطوير طرائق جديدة 

 االنتصار مستوى استراتيجي ويح المعاني والتنسيق علىوتوضالت تقاسم التشخيصات والتأّموبديلة 
      .على االنعزال

  
  :التشبيكلى إالتي تدعو الموجبة بعض األسباب 

  
  .لتأمين رفاه المجتمع وتطّورهالسعي  -
 .نشر المعلومات -
 . والخبرات والمهارات المعارفنقل -
 .نشاطات التعاونتنسيق  -
 .ية المتخّصصةر المزيد من الموارد البشعنوالبحث استغالل مهارات الشرآاء ومواردهم  -
  .جمع المواردفي ما يتعّلق بة سالمناف -
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   التشبيك  :الجزء األول
  

  الشبكاتبناء    :الثانيالدرس 
  

و أالمطروحة قضايا بالاإللمام  إن على صعيد اتديمقراطية وخبرمواقف  الشبكات بناء يحّتم
  .المهاراتعلى صعيد 

  
  األسباب األولية

  
  : أخذ عدد من األسباب األولية بعين االعتباريجبء شبكة معينة  بناقبل

 . هي وسيلة وليست غاية الشبكة أّنالوعي -
 .مؤقتةالشبكة الوعي أّن  -
 .ا بين ليلة وضحاهالوعي أّنه ال يتم بناء الشبكة -
 أسباب قوم علىيأن  وتجرى مسبقًادراسات جدوى على  ةشبكال يستند بناءأن ينبغي  -

 .منطقية
 . على مواردها الخاصةالشبكة أن تعتمدينبغي  -
 . تنوع أعضائها إلىحاجة الشبكة -
 .تغّيرةم مع الظروف البمرور الزمندارة مرنة والقدرة على التأقلم إ ى إلحاجة الشبكة -
 . المجتمعات المحليةمساندةإلى حاجة الشبكة  -
 .هيكل الشبكة الشكلي يفوق بأهميته التشبيك أّن -

  
  :ناء شبكة مالباتخاذها  الواجب عالخطوات األرب

  
  : تنفيذ النشاطات التاليةيجب، بناء الشبكةبعد االتفاق على 

  . المنّسق والشرآاءتحديد -1
 .تحليل المشاآل وتحديد األهداف -2
 . استعمالها والتدابير الواجب اتخاذهاالواجبتحديد الوسائل  -3
 .إعداد خطة نموذج العمل وتحديد القواعد المتعلقة به -4
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  اسية للتخطيط السليمالقواعد األس
  

  .القيادات شروطها تفرض ال أن ،لشبكةوضخ خطة افي  الشرآاء جميع مشارآة يجب
  

  ينحصر التخطيط بتنفيذ النشاطات بل ينبغي أن تتشّعب مضاميره لتطال تطوير الشبكة بحّديجب أّال
  .ذاتها

  
 اليقبل أية ه، غير أنواستنصاحهم أشخاص من خارج الشبكة استطالع آراء دعت الحاجة، يمكن إذا

  .سياسية أو شخصيةاعتبارات  علىمبنية تأثيرات تجري بأساليب غير قويمة 
  

  ومن .يقدموها التي ينبغي أن والمساهمات الشرآاء والفاعلين المنتسبين إلى الشبكة توضيح دور
 .شبكة المحتملةفي ما يتعّلق بالاألهمية بمكان أن يوضح المشارآون رؤيتهم 

  
تفادي  وذلك بهدف  القيمة المضافة التي تستفيد منها المنظمات الشريكة بفضل الشبكةيانتبينبغي 

  .  الشرآة ومصالح أعضائهاتضارب مصالح
  
  
  الشبكةحجم 

  
  . هدف المهمة التي تضطلع بها وطبيعة هذه المهمة علىيتوقف حجم الشبكة -
أصبح الشرآاء آبيرًا  عدد وآّلما آان.   منظمة شريكة20لى إ 5 باإلجمالشبكة تضّم ال -

 .الهدف المشترك صعب المنال
خبرات الواآتساب  مرحلة من العمل أولنجاح  بعد التشبيك  المضي قدمًا في عمليةيمكن -

 .المفيدة
  تمتين أواصر عالقات العمل القائمةأو" الشبكات القديمة"أّن تقوية   التجارب منتدليس -

  .شبكة جديدة بناء أسهل بكثير من محاولة
  
  ات العملأدو
  

وتعمل شبكات .  والتكنولوجيات على مهارات االتصال بمهامها في سياق قيامها الشبكاتتعتمد 
  :قات من خالل ما يليالعال

  
  .) أآثر األمور أهميةوهي( عقد اجتماعات منتظمة -
 .استعمال البريد اإللكتروني والهاتف إلجراء االتصاالت اليومية -
 .اإلنترنت او اإلنترانت وغيرها من أجهزة المعلومات التي تتم عبر المنتدياتاستخدام  -
  هذه االجتماعات بالغة األهمية إلرساءإّن.  مع المعنيينوجهًا لوجه جتماعاتلعقد االتخطيط  -

  .الشبكاتء في  بين الشرآاتفاهمقواعد ال
  

ّن  فأوعليه. وحسب مبني على العالقات اإلجتماعية وليس على التكنولوجيا التشبيكأّن تذّآر 
  .الشبكة أهمية  يفوقالتشبيك
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  التشبيكّفرها إلنجاح عملية االمهارات والخبرات الواجب تو
  

  :قين واألعضاء المنّسر المهارات والقدرات التالية لدىافتوعلى  التشبيكنجاح عملية يتوّقف 
  

 .مهارات االتصال -1
 .التنسيقمهارات  -2
 .القدرة على صنع القرارات -3
 .بلوماسيةالد -4
 .ياديةقال مهاراتال -5
 .داريةاإلمهارات ال -6
 .تفاوضيةال مهاراتال -7
 .القدرة على اإلقناع -8
 .طالقدرة على التخطي -9

  .تحليليةالمهارات ال -10
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  بناء الشبكات   :الدرس األول
  

 الشبكاتحسن إدارة   :الثالثالدرس 
  

  غير أنه ينبغي تحديد القواعد . لنجاحهاأساسيشرط  عملهاطريقة سير و تحديد قواعد الشبكةإّن 
  .  بناء على مشاورات واسعة النطاق تجري بين الشرآاء

  
  : إدارةفضل أالتشبيكدارة عملية إلرشادات يهتدى بها إ بمثابة تعتبر القواعد التالية

 
 . وتوّقعاتهالمستهدفالفريق ت  على الدوام عن حاجااالستعالم -
  . ثقافة الشريك وطريقة عملهاحترام -
 .آلخرينإلى ااالهتمام بالواجبات واالستماع  -
 . وشفافّيةعدلاإلجراءات المالية ببساطة ومعالجة  -
 .وآمند خلق مناخ جّي -
 . وبمشارآة جميع األعضاءبإجماعخذ القرارات  على أن تّتالحرص -
 .لضغطاتحت  إّنو والترّوي في اتخاذ القراراتتصّرف ال قبل عااالستم -
 . األهداف والنتائجوإطالعهم على بالشرآاءاالتصال بانتظام  -
 .غي أن تعكس الخطوات المتّخذة القيمة المضافة للشراآةينب -
 . النشاطات منخاص بكّلإعداد برنامج  -
 . الشرآاء لهاتأييد شرعية األهداف المحّددة وتأآيدالمواظبة على  -
 .بحذر واقتصاد الموارد ارةدإ -
 .المعرقلة لألعمال البيروقراطية يتفاد -
  .التحّلي بالروح الرياضية عند تفاقم المشاآل -

  
  

   الضعف فيهاواطن ومالتشبيكعوائق عملية 
  

  : آما يليالشبكات فشل الكامنة وراءيمكن تلخيص العوائق واألسباب األآثر شيوعًا 
  

  .عدم التكافؤ اإلجتماعي بين الشرآاء والفاعلين -
 .عدم التكافؤ اإلجتماعي بين تحليل المشاآل وتحديد الشبكة -
 . لناحية الوقتخصوصًانقص الموارد، و -
 .معارف والمهارات في ما يتعّلق بسير عمل الشبكةص النق -
 .غياب األهداف المشترآة والواضحة -
 بحّد بنائهاة هذه الشبكة وإمكانية غياب الثقة في ما يتعّلق بالتأثير الذي قد تحدثه الشبكة وقّو -

  .ذاتها
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  التشبيك  :الجزء األول
  

   وتطبيقات عمليةأمثلة  :الرابعالدرس 
  

  اتالشبكأمثلة عن 
  
1.) YES (–European Network on Youth and European Social work  

  لعمل اإلجتماعي األوروبيباشباب و المعنية بال الشبكة األوروبية
 

  األهداف العامة
  . المجتمععنوإقصائهم الشباب  تهميش محاربة -
 . مبتكرةوضع وتبادل مقاربات -
 .وخلق آفاق تعاونالتعّلم من اآلخرين  -
 .جتماعيةشكل إيجابي في الشباب األوروبي والسياسة اإلالتأثير ب -

  
  المنظمات المنتسبة

 دول  من تسع) الربحبغيتمنظمات غير حكومية ومنظمات ال ( منظمة YES 14ملتقى يضّم 
  . في المجتمع وفي الحياة المهنيةدمج الشبابتعنى بأوروبية 

  
  النشاطات والخدمات

  .وروبية األخبار األ اإلطالع علىخدمةتوفير  -
 . تبادل اآلراء والمناقشةملتقياتالوصول إلى تسهيل  -
 .عبر الوطنيةالفرص / الدعم إليجاد الشرآاءتوفير  وشخاص آخرينبأاالتصال تأمين  -
 .وندوات وورش عمل دراسيةحلقات القيام ب -
 .تطوير المشاريع واالستشارات -
 .السياسية المواقف ليلرسة الضغوط وتحما الخبرات في ما يتّعلق بماآتساب -
 والخدمات ،ندوات الشبابية والتبادل الشباب،: يستفيدون منها بنشاطات مشارآة الشباب -

 multi(المتعّددة الوسائط  الدردشة والمشاريع منتدياتالطوعية، والمجالت على الخط، و
media projects.( 

  
   إلى تأسيس الشبكةآلتاألسباب التي 

  .ت األوروبيةساسيا التنسيق في ما يتعلق بالزيادة وتيرة -
 .األوروبيالمستوى النفاذ إلى المعلومات وخطط التمويل على  -
 .اتاالستشار راءإج التدريب والحصول علىتسهيل  -
 .تبادل المعلومات والتطبيقات الجيّدة -
 .ستمروضع أسس للتعاون الم -
 .بيرو البرامج على المستوى األووضع السياسات ورسمالمشارآة في  -
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  :مع الجهات التالية YES ملتقىيعمل 
  .يواجهون صعوبات في التعّلم أو في الخضوع للتدريب نالشباب الذي -
 . عن العملينالشباب العاطل -
 .الشباب من الالجئين أو السود او األقليات -
 .المجتمعات العرقيةدين من الشباب المشّر -
 . الشديدينيتعرضون لالستغالل أو العنفالشباب الذين  -
 . واإلرث الثقافية والميول الجنسيالمهارات العرقي وصل الجنس واألع باالعتبار تنّويؤخذ -

  
  
  )LNF( ملتقى الهيئات اإلنسانية غير الحكومية في لبنان. 2
  

 الحرب اللبنانية بهدف تقديم  فترة خاللة غير الحكومية في لبناني ملتقى الهيئات اإلنسانتّم تأسيس
طرأت  فقد ه الملتقى ال يزال مستمرًا في نشاطاتأّنن وعلى الرغم م.  المساعدة في الحاالت الطارئة

  . هيكله التنظيمي وأهدافهتغييرات وتعديالت على
  

الهيئات اإلنسانية غير الحكومية في  ملتقىها  عن النشاطات التي آان يقوم بنعرض في ما يلي مثاًال
  : الحربخالللبنان 

  
  األهداف العامة

   .هتكاملصهار المجتمع ونا تعزيز بوتقة -
جتماعية على مّد يّد العون في الحاالت الطارئة من خالل مساعدة الجمعيات اإلنسانية واإل -

 .القيام بأعمالها وتنسيق هذه األعمال
 .لفئات المستضعفةالعمل على صون حقوق المحرومين وا -
 .التتميميةنشاطات الومية في ما يتعّلق بكالتنسيق مع المؤسسات الح -
 . اإلنسانية والطوعية األجنبيةالجمعيات المتحدة والتعاون مع وآاالت األمم -

  
  المنظمات المنتسبة

ومية تعمل على ك منظمات غير حعشر يضم ملتقى الهيئات اإلنسانية غير الحكومية في لبنان
جتماعية والصحية والتربوية والثقافية والجغرافية آالميادين اإل(الصعيد المحلي في ميادين مختلفة 

  . العلمانيةلجمعياتوا مختلف الطوائف اللبنانية ف منوتتأل) والبيئوية
  

  النشاطات والخدمات
يهدف إلى تقديم الخدمات للفئات اإلجتماعية المستضعفة وتوفير : الحقوقصون برنامج  -

 الجنسية وومعدومن والعمال األجانب ئون والالجوالمعلومات المتعلقة بها، بما فيها المهجر
 .اء واألطفال النسخصوصًا القيد ووومكتوم

 
يهدف هذا البرنامج إلى اإلرتقاء بأداء المنظمات غير : برنامج تطوير التدريب المؤسسي -

ل تنظيم حلقات  البشرية من خالها من تطوير موارداالحكومية على اختالفها وتمكينه
  . المسائل التقنية واإلداريةتدريبية وورش عمل حول
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رنامج على الدفاع  نشاطات هذا البتقوم: لوطنيةايا ابرنامج التشريعات اإلجتماعية والقض -
 القضايا خصوصًاعن القضايا اإلقتصادية والسعي إلى آسب التأييد في ما يتعّلق بها و

 . على وجه التحديدالفئات المستضعفة والمحرومةوبمع األهلي اللبناني تالمتعلقة بالمج
راء اآلير منبر للحوار وتبادل توفإلى  البرنامج يهدف هذا: اللبنانيمجلس النواب برنامج  -

 .نيع المدني والموظفين الحكوميتمووجهات النظر بين النواب وممثلي المج
 .برنامج الدراسات والبحوث -
 . والمؤتمرات والندوات التدريبيةالدراسيةالحلقات  -

  
  :سباب التي آلت إلى تأسيس ملتقى الهيئات اإلنسانية غير الحكومية في لبناناأل

  .ل بين الجمعيات والمواطنين التي فرقتهم الحربإقامة صلة وص -
تنسيق نشاطات الجمعيات األهلية غير الحكومية في لبنان المعنية بالتضاريس الجغرافية  -

 .والتنمية
 .مروضع أسس للتعاون المست -
 أحد الملتقى يشغل(البرامج على المستوى الوطني وضع المشارآة في رسم السياسات و -

للجمعيات األهلية غير خصصها المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي التي يالمقاعد الخمسة 
  ).ةحكوميال

  
  

  :يعمل ملتقى الهيئات اإلنسانية غير الحكومية في لبنان مع األشخاص التاليين
  . واألطفالالنساءالشباب و -
 .المجموعات اإلجتماعية المستضعفة -
 .المهجرين -
 .الالجئين -
 .العمال األجانب -
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  تطبيقات عمليةوتمارين 

  
  : التاليةمحّددةالهداف األتخدم شبكة لخطة وضع 

  
  . إلى هذه األسواقوتسهيل وصولهمدمج ذوي االحتياجات الخاصة في أسواق العمل  -1
 .وسائل بديلةو  سبل من خالل في المجتمعحيندمج األحداث الجان -2
 .دة والسليمةضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال من خالل الترويج للتطبيقات الجّي -3

  
تطلب اإلجابة على المسائل التالية التي ي ةفًا محّددأهدا تخدم التخطيط لشبكة النهج الذي يتّبع فيإّن 

  :آل شبكةتعّد أساس 
  

  .األهداف العامة/الهدف -
 .األهداف المحّددة -
 .النتائج -
 .المؤشرات -
 .الفرضيات -
 .األعضاء -
 .النشاطات -

  
  م الشبكة في تحقيقها؟ما هي األهداف العامة التي ستساه: األهداف العامة
تحقيق المساهمة في ة التي تنوي الشبكة تحقيقها في سبيل دالمحّدما هي األهداف : األهداف المحّددة
  األهداف العامة؟

  عة؟؟ ما هي النتائج المتوّقلهدف المحّددالمتوقع القيام بها تحقيقًا لنجازات  اإلالنتائج هي: النتائج
ب استخدامها لتحديد ما اذا آانت الشبكة تحّقق األهداف والنتائج ما هي المؤشرات الواج: المؤشرات
   المؤشرات؟ذه؟ ما هي مصادر المعلومات والبيانات المتعلقة بهتقييم ما حققتهل والمرجوة

وهي تشمل مؤشرات .  ر الشبكة لناحية تحقيق األهدافم تطّوويتستخدم مؤشرات األداء األساسية لتق
.  ن تحديد المؤشرات او وصفها إما بحسب آميتها أو بحسب نوعيتهاويمك. إنجاز ممكن إثباتها

  .تستخدم المؤشرات لألهداف العامة ولكن يمكن استخدامها أيضًا لتحديد أهداف أو نتائج محّددة
  . المحتمل مواجهتها خالل فترة التنفيذ وبعد انتهاء مهمة الشبكةالظروفأي : الفرضيات
أهداف  ما هي المنظمات غير الحكومية التي ينبغي ضمها إلى الشبكة في سبيل تحقيق :الشرآاء
   وما المراد من ذلك؟؟بون شرآاء منتسهناك  أفضل تحقيق؟ هل ينبغي أن يكونالشبكة

الترتيب الزمني لتنفيذها تحقيقًا للنتائج ما هي النشاطات الرئيسة الواجب تنفيذها وما هو : النشاطات
  المنشودة؟

 فريق العمل والتجهيزات والتدريب والدراسات ما هي الوسائل المطلوبة لتنفيذ هذه النشاطات أي
  ...خرهآواألدوات ومنشآت تسيير األعمال إلى 

  آيف تتّم عملية صنع القرارات؟ 
  ما هي الشروط األولية المطلوب استيفاؤها قبل البدء بالعمل؟

  ية ضمان تنفيذ النشاطات المّقررة؟او خارجها بغداخل الشبكة فرها اما هي الشروط الواجب تو
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  ممارسة الضغوط   :الثانيالجزء 
  

  معلومات أساسية تتعّلق بممارسة الضغوط   :األول الدرس
  

ا مترادفتا المعنى، ولكن م على أنهانغالبًا ما تفهم عبارتا ممارسة الضغوط وحشد التأييد وتستخدم
  .ينت مختلفمسألتين وحشد التأييد  الضغوطآون ممارسة  فيهمغلوطهذا األمر 

  
 تمثيل وجهة نظريضمن بعمل من شأنه أن قيام جماعات ضغط خاصة يقصد بممارسة الضغوط 

 . ما أو منظمة ما في الحكومةفرد
  

 .تحاول مجموعات المصالح التأثير في التشريعات من خالل ممارسة الضغوط
  
 تفرض حدودًا البلدان، ولكنه يخضع لقواعد  منالكثيرمًا في عتبر ممارسة الضغوط نشاطًا منّظت

 .فساد السياسيف منها تفادي الديكون اله
  

 .لتأثير في التشريعاتل مهنيًا لو شخص يعمفهأّما ممارس الضغط 
  
  

  المجتمع المدني وممارسة الضغوط وحسن اإلدارة
  

  .بجميع أوجهه ومعالمهينبغي اعتبار ممارسة الضغوط آجزء من مفهوم حسن اإلدارة 
  

عملية صنع القرارات وآعنصر في ما يتعّلق بتعتبر ممارسة الضغوط نواة نشاطات المجتمع المدني 
 .مشارآة بالغ األهمية

  
د خدمات تلبي حاجات إيرافي والتعبير عن هموم المواطنين  في  المجتمع المدني دورًا هامًايؤدي
 .الناس

  
تغيير السياسات  لعملية أرضية جيدةة الضغوط  بأّن ممارسأآثرو أآثر مقتنعًابات المجتمع المدني 

 .هات اإلجتماعيةوالتوّج
  

الة في تحقيق األهداف السياسية واإلجتماعية يقصد بممارسة الضغوط إشراك المواطنين بصورة فّع
دني في هذا لمع ام منظمات المجتتؤديو.  للتغذية المرتّدة والنقد واالحتجاجمنّظمة من خالل قنوات 

وبشكل عام .   تأمين منبر للحوار يشمل السياسات بجميع أوجهها ومعالمها هامًا في اإلطار دورًا
 في الديمقراطية الحديثة ارتباطًا وثيقًا الجمعيات األهليةدور المحّدد الذي تضطلع به اليرتبط هذا 

 .بحقوق المواطنين األساسية
  

 المؤسسات تستوفيها أساسية ًا شروطفرضمارسة الضغوط آجزء من حسن اإلدارة فيمأّما القيام ب
مفهوم ينبغي اعتبار ممارسة الضغوط آجزء من من هنا، .  التي تصنع القرارات وترسم السياسات
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  وهو نشاط يحظى باهتمام المجتمع المدني في سياق عملية .حسن اإلدارة بجميع أوجهه ومعالمه
 .رسم السياسات ويعتبر عنصرًا هامًا من عناصر المشارآة

  
لمجتمع المدني مقتنعًا أآثر فأآثر بأّن ممارسة الضغوط تشكل أرضية جيدة لتغيير السياسات بات ا

 المنظمات غير الحكومية في هذا المجال دورًا أساسيًا في تسهيل تؤديو.  والتوّجهات اإلجتماعية
 .الحوار المتعّلق بالسياسات

  
 التشريعية وعلى راسمي ّن ممارسة الضغوط آجزء من حسن اإلدارة تفرض على المؤسساتإ

ينبغي أن تكون السياسات والخطوات التي تتّخذ في صددها متماسكة، : السياسات شروطًا أساسية
ي التحلي باإلرادة الصلبة للمشارآة على نطاق واسع في عملية رسم السياسات وضمان وينبغ

 .المساءلةاالنفتاح و
  

 .ن تعكس حاجات المجتمع والناس المناسب وأرسم في الوقت ُتأّنو أن تكون السياسات فّعالة يجب
  

  
  المشّرعون وصانعو القرارات :نالسياسيوالفاعلون 

  
  :عين وصانعي القراراتتمّيز النظرية المتعلقة بممارسة الضغوط بين خمس فئات من المشّر

  
 همزمالئ استمالةوتكمن مساهمتهم في .  قضيتكم الملتزمون الدفاع عن ضلونهم المنا: األبطال -1

  .مع الجمهورعلنًا  التكّلم بالنيابة عنكمفي ومتينة " داخلية" استراتيجية وضعوالمساعدة على 
  
تكّلم في ولل للقيام بالمبادراتون في صفكم ولكن ينبغي دفعهم هم المشرعون الذين يصّف: الحلفاء -2

  .وأمام الجمهور ماعاتاالجت
  
  .خذون قرارات حاسمةدون وال يّت، يترّد من القضاياًاهؤالء ال يتبّنون أّي: المعارضون الالمبالون -3
  
القيام  إلى نم ولكنهم ال يميلوك هؤالء المشرعون يعارضون قضيت:غير الناشطينالمعارضون  -4

  .هم غير ناشطينئن المهمة هنا في إبقاكموت.  المجالبدور فعّال في هذا 
  
ومن األهمية .  رون المعارضةين يدواضعو القوانين الذيهؤالء هم  :المتشبثونالمعارضون  -5

لفاتهم ومحاولة التأثير في ا مواقفهم وتحمن  المتطرفةالجوانب وإظهارعزل هؤالء  بمكان
  . اآلخرين وجعلهم يترددون في االنضمام إليهمالمشّرعين

 14



  ممارسة الضغوط   :الثانيالجزء 
  

  ورة فّعالةالنشاطات األساسية اآليلة إلى ممارسة الضغوط بص   :الثاني الدرس
  
  

  :يرتبط نجاح عملية ممارسة الضغوط بتنفيذ الخطوات التالية
 القطاعات المرتبطة إعتماد مع شراف عليها واإلمراقبة العمليات والتطّورات السياسية -

  .تعنى بها المنظمات وجماعات الضغطبالمواضيع التي 
 .تحديد المواقف فيها المحتمل يرتحليل العمليات السياسية وتأث -
 .مالئمةتيار أدوات وسبل ممارسة الضغوط األآثر إخ -
 .تنفيذ نشاطات ممارسة الضغوط وعرض مواقف األطراف -
 . العالقات العامةرقعةتوسيع  -
 .مراقبة اآلثار الناجمة عن نشاطات ممارسة الضغوط وتحليلها -
 .التحّكم بآثار ممارسة الضغوط -

  
عين مختلفين من نشاطات ممارسة  نجاح عملية ممارسة الضغوط على القيام بنوآما يتوّقف

  : وهيوطالضغ
  
  

  "الداخلية"ممارسة الضغوط 
  :سات التشريعيةستمارس بعض أنواع الضغوط داخل الهيئات أو المؤ

  ...). اإلقليمي إلى آخره، المجلس النيابي الوطنيالمجلس النيابي(
  .المشرعين والعاملين في حقل التشريعجتماع باال -
 .تشريع بالتحاليل والمعلوماتتزويد اللجان ومكاتب ال -
 .إدالء الشهادات خالل المشاورات التي تجريها اللجان -
 .التفاوض مع راسمي السياسات وجماعات الضغط األخرى -
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  "الخارجية"ممارسة الضغوط 
 في وذلك بهدف التأثير إطار الهيئات التشريعيةت خارج  الضغوط القيام بنشاطاحملة نجاح حّتمي

  .المطروحةسية بما يخدم مصالح القضية اإلتجاهات السيا
ت فية وزيارة مجالس إدارة الصحف والمجالاالنشاطات اإلعالمية آالمؤتمرات الصح -

  .ومساعدة المراسلين من خالل تزويدهم بالمعلومات واألخبار
 .على المشّرعين في الحقل اإلعالمي الضغطالقيام بزيارات تهدف إلى  -
 .ة األبعادومتعّددتشكيل ائتالفات متنوعة  -
 .لمشّرعينإلى اشّن حمالت لتوجيه الرسائل  -
 .القيام بنشاطات شعبية آاالحتشاد واالعتصام والتظاهر إلى آخره -

  
" الداخلية" النشاطات  هذه مع"الخارجية"من األهمية بمكان تنسيق أعمال ممارسة الضغوط 

 أو لجهة إيصال المرجوةداف لجهة تحقيق األهقت أو  الولجهة  لضمان فعاليتها إّنالمذآورة أعاله
   .الرسالة المنشودة
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   حشد التأييد   :الثالثالجزء 
  

  معلومات أساسية تتعّلق بحشد التأييد   :األول الدرس
  

  
 لقضية المطروحةي اتبّن تحقيق المزيد من العدالة اإلجتماعية، وهو يعني إلى حشد التأييد يهدف

ويهدف .   المؤسسات المعنية عن الصادرةراراتقال صنع  فيوالسعي إلى المشارآةوالمدافعة عنها 
 بقرارات هذه المتأثرينن المؤسسات واألشخاص بي القوة القائمة ت تغيير عالقاإلى حشد التأييد أيضًا

  .المؤسسات
 
 . األفضلنحوحشد التأييد إلى اإلرتقاء بحياة الناس يسعى 

  
التغيير المنشود من و. إلجتماعية والهيكيلية السياسية والصعدر المجتمع على ا إلى تغيييضًاأ ويهدف

مّمهدة الطريق  تحدث متزامنةالتغييرات الصغيرة ف ،في أبعاده ومضاميرهد متعّدخالل حشد التأييد 
عالقات القوة القائمة مع  أو على صعيدداخل المؤسسات  أ في ما بعدتطرتغييرات جذرية ل

 .المواطنين
  

تتشعب مضاميره لتطال أولئك القادرين ت وحسب بل االتشريعوستهدف حشد التأييد القوانين ال ي
  :صب في مصلحة العدالة األجتماعية وهمتغيير يعلى إحداث 

  .ونالمواطن -
  .الهيئات والمؤسسات التشريعية -
  ....)الشرآاء اإلجتماعيون والهيئات الدينية إلى آخره (الفاعلون الرئيسون -
  .وسائل اإلعالم -
  .غير الحكوميةالمنظمات  -
  .علون آخرونفا -

  
  

  فرها لنجاح حمالت حشد التأييدااألسباب األولية الواجب تو
  

  : الشروط األولية التاليةتوافريتوّقف نجاح حشد التأييد على 
  

  .العدالة اإلجتماعيةعن وجود مفهوم ورؤية  -
 .رات السياسية واإلجتماعية واإلشراف عليهامراقبة العمليات والتطّو -
 .ر العدالة اإلجتماعية تطّوفي وتأثيرها تحليل العمليات السياسية -
 .ييد والتحّكم بهذه اآلثارأوتحليل تطّور آثار حشد التمراقبة  -
 .تحديد األهداف المراد تحقيقها -
 .وضع استراتيجية لحشد الـتأييد -
 .تأييدالحشد  من أجل  ائتالفاتتكوين -
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  تحديد األهداف

  
رجوة من حشد التأييد أمر بالغ األهمية، إن اعتماد الوضوح في تحديد األهداف المشترآة الم

 .إلى فشل حمالت حشد التأييد  بال ريبتؤول المضّللةألهداف فا
 
 األمد في ةهداف القصيرتساعد األ.  األمد على حّد سواءة تحديد األهداف الطويلة والقصيريجب

  . بأّن التغيير ممكن هاقناعاستمالة الجمهور و
  

تساعد . لى الصعيد الخارجيعيقها إّن على الصعيد الداخلي او  المراد تحق تحديد األهدافيجب
 مجموعة شعبية قوية يمكنها مراقبة تنفيذ كوين في تالمراد تحقيقها على الصعيد الداخلياألهداف 
 .السياسات

  
 . المحلية والقومية والدوليةلصعديمكن أّن تشمل األهداف العمل على ا

  
 األفراد والمنظمات التي يستفيد منهاثار اإليجابية ز عرض األهداف على اآلينبغي أن يرّآ

  .والجمعيات والمجتمع المدني
  
  

  حشد التأييد تهدف إلى استراتيجية
  

والوسائل اآليلة د األهداف المرجوة ّدحشد الـتأييد على خطة طويلة األمد وتح لةاستراتيجيآل تشتمل 
  .إلى تحقيق هذه األهداف

  
  : إلى حشد التأييد ينبغي اإلجابة على األسئلة التاليةجية تهدفيتجل رسم استراأومن 

  
  ؟مرادكما هو : األهداف 
   لك؟تحقيقهمن يستطيع : الجمهور 
  ما هي الرسالة الواجب إيصالها؟: الرسالة 
  يحمل الرسالة؟ينبغي أن من : لالرس 
  ؟لرسالةإلى ا االستماع على هتسترعي أنظار الجمهور وتحملآيف : سليمالت 
  ؟كفرة لديا الموارد المتوهيما : الموارد 
  ؟ سّدهاكما هي الثغرات التي ينبغي علي: مكامن الضعف 
  بدأ؟ت آيف: الجهود األولى 
  ما هي معايير النجاح؟: ويمالتق 
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  من أجل حشد التأييدائتالفات 

  
في سبيل د المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع األهلي وتتعاضد قواها ح األحيان تّتأآثرفي 

ز الصورة في ذهن  تعّز أّن آسب التأييد الهادفة إلىحمالتومن شأن ال.  التعاون في ما بينها
  .تساعد في تفادي مضاعفة الجهودأنّ عها وتجمع الموارد واألفكار على اختالفها وتنّوأّن الجمهور و

  
  .لةا تتمّثل في وضع بنية تآلف فّع االئتالفاتتكوين الكامنة وراء ولعل أبرز الشروط

  
  :وتتضمن بنية التآلف الفّعالة أجوبة واضحة على األسئلة التالية

  ما هي معايير االنتساب؟. من يستطيع االنتساب: العضوية 
   المشارآة؟تّتمآيف : المشارآة 
  ما هي المعايير التي تّحدد اختيار القادة؟: القادة 
جراءات ي اإلتخاذ القرارات وما هفي اما هو النهج الذي يتّبع : صانعو القرارات 

  المفروضة في هذا الصدد؟
  .هوية االئتالف واستقاللية األعضاء 
  .االتصال 
    ة الواجب اتباعها؟يجتيما هي االسترا:  النزاعات وتسويةالتعامل مع الضغوط 
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  ممارسة الضغوط     :الثانيالجزء 
  

  أمثلة وتطبيقات عملية    :الرابعالدرس 
  
  أييدمثلة عن حمالت ممارسة الضغوط وحشد التأ

  
1- AGJ-Child and Youth Welfare Association Germany 

  الجمعية األلمانية لرعاية شؤون األطفال والشباب
  

  :أهداف الجمعية
  

 في سبيل تحسين خدمات الرعاية بين الخبراءتبادل وجهات النظر للمناقشة وتوفير منبر  -
 .اإلجتماعية للشباب واألطفال

المنشورات والمجالت والكتب (ت لألعضاء تقديم الخدمات وتوفير المعلوما -
de.agj.www.( 

 . التعاون مع المنظمات األوروبية التي تعنى بشؤون األطفال والشباب–التشبيك األوروبي  -
 .ممارسة الضغوط للتأثير في السياسات المتعّلقة باألطفال والشباب على المستوى الوطني -
تحديد السياسات التي ترعى تالفات وطنية تدعو إلى رعاية األطفال والشباب و ائتكوين -

 .شؤونهم
  

  :األعضاء
  .المنظمات غير الحكومية -
 . الشباب الفدرالية ومجالس الندر للشبابجمعيات -
 .جمعيات رعاية األطفال -
  مع الموظفين العاملين في حقل خدمات رعاية األطفالاملالمؤسسات والمنظمات التي تتع -

 .بتأهيلهمتعنى و
  

  :الهيئات التشريعية
  .الوزارات المعنية بشؤون األطفال والشباب على المستوى الوطني -
 . لجنة العمل التابعة لمكاتب فدرال الندر للشباب -
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  هيكل العمل
  .)مرة في السنة(جمعية عمومية  -
 .)خمس مرات في السنة(مجلس وطني  -
 .)ست مرات في السنة(لجنة تنفيذية  -
 .)ثالث مرات في السنة(عات عمل ست مجمو -

 مسائل قانونية 
 أوروبا 
 فريق العمل/البحث/المؤهالت 
 العائلة/الطفولة 
 العمالة/التعليم/الشباب 
 .العمل اإلجتماعي 

 
 . برلين– مكتب الجمعية األلمانية لرعاية شؤون األطفال والشباب -

  
  

  :آيف تقوم الجمعية بحشد التأييد
  .جميع الفاعلين السياسيين المعنيين إلى تبلغهاو هامواقفتحّدد الجمعية  -
 . اجتماعات منتظمة مع أعضاء المجلس التشريعيتنّظم الجمعية -
 .تنظمها والمشارآة فيها الممثلين السياسيين لحضور المؤتمرات والندوات التي تدعو -
 . لرعاية الشباب وطنيةجائزةتخّصص الجمعية  -
بع سنوات حول رعاية األطفال أآبر حدث وطني سنوي يجري آل أر تنّظم الجمعية -

 .والشباب
  
  
  انتخابات البلديات والمخاتيرع تجّم -2
  

  األهداف
اء انتخابات رة بقصد إجيية اللبناناسشّن حملة وطنية وشعبية للضغط على الجهات السي -

  .البلديات والمخاتير
 .لدية المشارآة في انتخابات البن مهم التي تمكناالعتراف بحقوق األفراد الديمقراطية -
 .إطالق مناقشة وطنية سياسية وتطويرية واسعة النطاق حول دور البلديات -

  
  وميةكأعضاء المنظمات غير الح

قوق المرأة، الجمعيات المناصرة للبيئة، جمعيات حجمعيات نسان، جمعيات حقوق اإل -
  ...المعوقين، جمعيات الطالب والشباب إلى آخره

 .جمعيات الرعاية اإلجتماعية -
 .ر اإلجتماعيالمسائل البلدية والمشارآة السياسية والتطّوتعنى بالمنظمات التي المؤسسات و -
 .االتحادات المهنيةبات ومالية والنقات العاألحزاب السياسية واالتحاد: الشبكات الوطنية -
 .  وجمعيات قرى األطفال والمسنين وار والجالعائلة،: الشبكات التقليدية -
  ). جمعية150ابات البلدية والمخاتير تي شارآت في انتخال بلغ عدد الجمعيات المساندة ( -
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  هيكل العمل
  )مرة آل شهر( الجمعية العمومية -
  )أسبوعيًا(اللجنة التنفيذية -
  )أسبوعيًا( ست مجموعات عمل -

 .األسئلة القانونية 
 .مجموعة العمل اإلعالمية 
 .فريق النساء المشارآات 
 .فريق الطالب والشباب المشارآين 
 . القطاعيةالمجموعة 
  .المجموعة اإلقليمية 

 
 

  بيروت– خابات المخاتير والبلدياتانتع مكتب تجّم
 

؟آيف يقوم مكتب تجّمع انتخابات المخاتير والبلديات بحشد التأييد  
 . عريضة شعبية وطنيةإطالققوم حملة حشد التأييد بشكل أساسي على ت -
ائل اإلعالم المرئي والمسموع هناك أيضًا الحمالت اإلعالمية التي تّبث عبر مختلف وس -

 ). جرائد7محطتي تلفزيون، محطتي راديو و(
 . شعبية واحتشاداتتنظيم اعتصامات وتظاهرات -
التأثير في أعضاء المجلس التشريعي المعنيين بالمواضيع القانونية داخل المجلس  -

 .الدستوري
ية وسياسية ومع عقد اجتماعات إقليمية عادية وتنظيم مؤتمرات مع أفراد وهيئات إجتماع -

 .منظمات غير حكومية
 .دعوة وجوه سياسية الى المشارآة في الحملة -
 

 إثر الجولة األخيرة من 1998وتّم حّلها في حزيران  1997 الحملة في شهر نيسان عام أطلقت(
 .)انتخابات البلدية

  

 22



  تمارين تطبيقية
  

ألساسية الواجب توجيهها إلى ما هي الرسالة ا: من الحملةالمراد إيصالها آيف تحّدد الرسالة 
  ؟الجمهور

  
  :أمثلة من لبنان

  
  عذر للجرائم مهما آان الدافع الرتكابها ما من 

استفادة مرتكبي  من قانون العقوبات اللبناني التي تنّص على 562الحملة الهادفة إلى تعديل المادة 
  .جرائم الشرف من العذر المخّفف

  
  جسر المشاة

األطفال  حياة اء جسر للمشاة بهدف زيادة السالمة على الطرقات وحمايةالحملة التي تدعو إلى بن
  .والناس

 
 

  تمرين
حملة تهدف ل حقوق المواطنين اللبنانيين وحاول وضع خطة في تأثير مباشر ذاإختر موضوعًا  -1

.إلى حشد التأييد  
 

  :التاليةمن أجل إعداد خطة حملة تهدف إلى حشد التأييد أجب على األسئلة التوجيهية  -2
  ما هي أهداف الحملة؟ -
 من هي شرائح المجتمع المستهدفة؟ من يستطيع تلبية ندائك؟ -
  معهم ائتالفًا للعمل في سبيل تحقيق الحملة؟تكّون ينبغي أن نمن هم الشرآاء الذي -
ما هي المساهمات التي يجب أن يقوم بها مختلف الشرآاء في ما يتعّلق بالمعرفة والدراية                                        -

 ات والموارد؟ آيف يقومون بهذه المساهمات؟والقوة والعالق
 من هو الجمهور المساند الخاص الذي تريد توجيه رسالتك إليه؟ -
 ؟لكهم رس/من هو -
، نشاطات توعية الجمهور           ( ستقوم بها   آيف تنوي القيام بالحملة؟  ما هي النشاطات التي                          -

غيرها   رات و   وسائل اإلعالم، توجيه رسائل إلى صانعي السياسات، االعتصامات والتظاه                                 
لباطنية           . . . ) من النشاطات الشعبية            لفترة الزمنية                          .   ، الرسائل ا لنتائج المرجوة وا ما هي ا
 الالزمة لتحقيق مرادك؟

استر      - هي  ت   ما  لتنسيق      ا ا رة             يجيات  ا إلد للحملة                         وا لتخطيط  ا أجل  من  جها  نتها ا تنوي  لتي  ا  
 .وتنفيذها

األ                                      - هي  ما  رة؟  واإلدا لتنسيق  با يتعّلق  ما  في  نقاط ضعفك  هي  تحسينها             ما  لواجب  ا مور 
 وتطويرها قبل المباشرة بالحملة؟

  تنوي اعتماده لقياس نجاحك؟ويمأي نمط من التق -
  تنفيذ الحملة؟فيما هي نقاط ضعفك  -
  آيف تبدأ بشّن الحملة؟ ما هي الخطوات األولى الواجب تنفيذها؟ -
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