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 : هذا الدليل
يب ذلها مرك ز الب ديل للدراس ات واألبح اث فح و تفعي ل  ي ت الجهود ال في سياقهذا الدليل  يأتي

، دور األحزاب السياسية بعامة واألحزاب اليسارية والديمقراطية اإلجتماعية عل   وج ا الوص و  
وم  ن ل  فل رف  ع مس  توى المعرف  ة وال  وعي و ن  اء الق  درات والمه  ارات الموتلف  ة ذات الص  لة بالعم  ل 

لح   ز يين م   ن الا   باب والا   ابات وللب   اح ين والباح    ات لم   ن الم م   ل أن يك   ون مرجع   ا الحز    ي ، و 
تجر   ة ف  ي ه  ذا الحق  ل  ، ويحق  ء األه  دا  اللط  وة عل    طري  ء إ   راء والمهتم  ين بالا  أن الحز   ي و 
 .المناوذة  التي فسع  اليها 

ال  في هذا المجال  من شأفا أن يعزز المااركة في الحياة العام ةالمرشحين إن زيادة قدرات 
  التنمية وصنع القرار .سيما في عملية 

 
 لماذا الدليل ؟

/ات  ف ي مج ال رف ع مس توى الا باب  قدرات واحتياج ات  تعزيزفسع  من لفل هذا الدليل ال   
المعرف  ة ف  ي تلي  ات العم  ل الحز   ي وتفعي  ل وتنا  يل دور األح  زاب السياس  ية والتع  ر  عل    طبيع  ة 

و ناءه      ا ،والما      امين اإلجتماعي      ة األح      زاب الديمقراطي      ة اإلجتماعي      ة ومفاهيمه      ا وتوجهاته      ا 
وكذلك تعزيز قدرات ال سيما السوق اإلجتماعي والعدالة اإلجتماعية ،واإلقتصادية والسياسية لها ، 

المه    ارات الفزم    ة ، س    يما مفه    و   وعوام    ل ووس    ا ل ومه    ارات االتص    ال األعا    اء ف    ي مج    ال 
كم    ا س    يمكنهف م    ن معرف    ة  وكس    ت التأيي    د ،، اإلجتم    اعي و ن    اء اللو ي    ات الا    ا طة والتواض    ل 

م ا يتعل ء بالتا ريعات أو الف رو  المعيقات التي تعرقل عمله ف س واء الماكفت التي تواجههف ، و 
األح   زاب م   ن  وتمك   ينوإس   تقطاب األعا   اء والعم   ل التط   وعي والجم   اهيري ،المالي   ة أو البا   رية، 

فالماامين  العملي ة والنفري ة  ، وتفعيل دورهف بالمااركة.وفعزيز ال قافة الديمقراطية ،إعداد القادة 
الحا   ور الجم   اهيري المدرج   ة ف   ي ال   دليل م   ن ش   أفها تط   وير المه   ارات ف   ي ه   ذا المج   ال. ويع   زز 

 . وويرفع من حجف المناصرين للقاايا التي يتبنوها ، ويحقء كست التأييد الفز  . لألحزاب 
 

 :يهد  الدليل التدريبي ال  الدليل:   أهدف
لا      باب م      ن الجنس      ين  ف      ي مج      ال  ال قاف      ة الديمقراطي      ة رف      ع مس      توى المعرف      ة  ل .1

 استودا  النماذج الم ل  في تحقيء هذة الغاية.و ية اإلجتماع
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لتفعي    ل دور األح    زاب ورف    ع م    ن المه    ارات المحتلف    ة   الا    باب م    ن الجنس    ينتمك    ين  .2
 مستوى المااركة في العمل الحز ي

لل     ء ال     وعي ل     فل م     ن والمواطن     ة ل     دى الا     باب التر ي     ة المدفي     ة مفه     و  تعزي     ز  .3
 .االجتماعي وال قافي والسياسي

التع     ر  عل       تلي     ات عم     ل األح     زاب الديمقراطي     ة اإلجتماعي     ة  والهياك     ل الحز ي     ة  .4
و ن       اء المنفم       ات الجماهيري       ة و ناءه       ا وإع       داد الق       ادة وتنمي       ة العم       ل التط       وعي 

 ورفع مستوى المااركة .

الس          وق  التع          ر  عل            مف          اهيف وص          طلحات الديمقراطي          ة اإلجتماعي          ة م          ن .5
 .اإلجتماعي والعدالة اإلجتماعية  والتعر  عل  النماذج المما لة في العالف 

 ، وجذب التمويل .طابة والمناظرة  وإعداد المااريعتمكين الاباب من الو .6

 .تعزيز دور الاباب والنساء ذوي التوجا الديمقراطي االجتماعي واليساري   .7

 مخرجات الدليل المتوقعة: 

ل هذا الدليل الذي أعد في سياق تنفيذ برفامج تعزيز قدرات الاباب من الم مل من لف
األردفي المدعو  من حزب العمال البريطافي وم سسة ويسمنستر  أن يساهف في تطوير 
الحياة الداللية لألحزاب السياسية ال سيما الديمقراطية اإلجتماعية  وتفعيل دورها 

المساهمة في إيصال ،ااء الجدد السياسي ورفع مستوى المااركة وإستقطاب األع
موتلف الم سسات ال  المواقع القيادية في  الحز يين  مم لين أكفاء من الاباب والاابات

الم منين بالعدالة  اإلجتماعي ، من ذوي التوجا الديمقراطيوالمنفمات المحلية والدولية 
 . حازين إل  قاايا المجتمع االجتماعية والنزاهة والمن
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 نظري:تقديم 
 

 إقتصاد السوق الديمقراطية اإلجتماعية و 
 

 جمال الخطيب
 رئيس مركز البديل للدراسات واألبحاث

 
الديمقراطية هي فتاج لماروع  قافي عميء يحتاج إل  زمن ومراحل ليصبح راسوًا في العقل إن 

بات والديمقراطية بحاجة إل  ت قيف وتفعيل دور األحزاب والنقا ،االجتماعي والسياسي ألي مجتمع
والنفا  القافوفي والقاا ي ووسا ل اإلعف  المستقلة، وم سسات المجتمع المدفي والمناهج 

 .وهي م سسات ضرورية إلفجاح العملية الديمقراطية،الدراسية
ويميل اقتصاد السوق االجتماعي إل  الفكر االقتصادي الكفسيكي مع بعض التعديفت التي 

بين الكفسيكية الليبرالية و ين العناصر اإلدارية واالجتماعية جعلتا ُيصنف كليبرالية جديدة تجمع 
للدولة المتحكمة في االقتصاد. وال يركز هذا المنهج عل  الجوافت االقتصادية فحست، وإفما يهتف 
أياًا بالحرية والعدالة االجتماعية، بمعن  حرية شوصية في ظل مسئولية اجتماعية، حيث تعتبر 

 .تمكين الفرد من تحمل المس وليةالحرية شرطًا الزمًا ل
وقد عاد اقتصاد السوق االجتماعي يستقطت اهتمامًا متزايدًا من الباح ين وأصحاب القرار 
السياسي واالقتصادي عل  المستوى اإلقليمي والعالمي، بعد أن أدركت الدول أهمية الدور الذي 

ماعية. فهذا المنهج الذي يجمع بين يجت أن تقو  با للموازفة بين االهتمامات االقتصادية واالجت
دور الدولة االقتصادي ودور القطاع الوا  ال يهتف بحرية األسواق فحست بل األهف كفاءتها، 
مع التأكيد عل  البعد االجتماعي في السياسات االقتصادية واجراءتها، إذ يقود فال الدولة في 

سي، فاًف عن أن تحقيء التوازن بين تأدية دورها االقتصادي واالجتماعي إل  عد  استقرار سيا
 .األدوار االقتصادية واالجتماعية أمر مطلوب وها  لتوفير البيئة الفزمة للتنمية واالست مار

فعقت الحرب العالمية ال افية وافقسا  العالف إل  معسكرين، أحدهما يتبن  اقتصاد السوق 
فيا عل  اإلفتاج وأدواتا، لف يبرز لياٌر  الرأسمالي واآللر يعتمد التوطيل المركزي تسيطر الدولة

تلر، وإن كافت محاوالت للجمع بين أفال التطبيقات في المدرستين ظهرت عل  استحياء هنا 
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فعقت الحرب العالمية ال افية وافقسا  العالف إل  معسكرين، أحدهما يتبن  اقتصاد السوق 
فيا عل  اإلفتاج وأدواتا، لف يبرز لياٌر  الرأسمالي واآللر يعتمد التوطيل المركزي تسيطر الدولة

تلر، وإن كافت محاوالت للجمع بين أفال التطبيقات في المدرستين ظهرت عل  استحياء هنا 
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وهناك. ومنذ افهيار االتحاد السوفيتي في فهاية  مافينيات القرن الماضي، فرض النموذج 
ة من بلد إل  تلر. وأصبح النقاش الرأسمالي ففسا عل  الجميع، ر ف التف  التوجهات السياسي

منذ ذلك الوقت، يدور حول المقارفة بين النموذج األك ر ليبرالية أو النموذج المحافظ. وعاد بروز 
اقتصاد السوق االجتماعي كنفا  مفتوح ومرن يمكن تعديلا وفقًا للفرو  في موتلف البلدان. 

مقياس األففمة االقتصادية، بل هو  فنفا  اقتصاد السوق االجتماعي ال يم ل فقطة  ابتة عل 
فطاق يتحرك إل  اليسار أو إل  اليمين وفقًا لفحتياجات والفرو . وتصبح أهف سمة القتصاد 

 .السوق االجتماعي أفا ففا  واحد يقد  كفاءة اقتصادية، وعدالة اجتماعية، وحماية بيئية
لي باقيا الكفسيكي الليبرالي ويعتبر العامل الماترك والحاسف بين حي يات االقتصاد الرأسما

والكينيزي و ين اقتصاد السوق االجتماعي هو دور الدولة، والذي إما أن يكون حياديًا كما فادت 
با الليبرالية أو تدلليًا وفعااًل كما رأت الكينيزية. والمقصود بالحيادية هنا هو حصر أفاطة الدولة 

ت مار والمنافسة واالبتعاد عن ممارسة في إستتاب األمن وضمان حرية السوق وتاجيع االس
األفاطة التجارية واإلفتاجية، في حين تتول  قوى السوق تصحيح أية إلتفالت لاصة ما يتعلء 
بالبطالة والتاوف. وفي الحالتين، فإن الفرو  االقتصادية من كساد أو فمو تاكل المحدد 

لسوق االجتماعي إجمااًل ال يبتعد الر يس لدور الدولة االقتصادي، األمر الذي يجعل اقتصاد ا
 .ك يرًا عن النفرية الرأسمالية األ 

ويعود الفال في فجاح االقتصاديات التي تبنت اقتصاد السوق االجتماعي في تحقيء الرفاه 
االقتصادي واالستقرار االجتماعي، وكذلك قدرتها عل  امتصا  الصدمات واألزمات الداللية 

كزات والمقومات الفلسفية والقافوفية والم سسية التي استند عليها والوارجية إل  مجموعة المرت
بنا ها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، إذ ال بد من ارتكاز اقتصاد السوق االجتماعي عل  
دولة م سسات، وسيادة القافون، وففا  ديمقراطي يامن توافء سياسي ومجتمعي يحافظ عل  

لموتلفة تجاه السياسات االقتصادية واالجتماعية ولصوصًا حقوق ومصالح الفئات االجتماعية ا
االتحادات والنقابات، وأليرًا جدوى وفاعلية الماروعات االقتصادية. وتعتبر الاراكة االجتماعية 
بين النقابات وم سسات األعمال عنصرًا أساسيًا لتنفيف سوق العمل وتفعيل ديناميكيات االست مار 

عدالت توظيف عالية وكذلك تحقيء العدالة االجتماعية، والتي تم ل وإقامة المااريع وتوفير م
جميعها متطلبات القتصاد السوق االجتماعي وأحد مزاياه الكبيرة من لفل تحقيء فمو مستدا  

 .في إطار سياسات اجتماعية تعيد توزيع ال روة
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متعلقة بمسئولية وتنقسف المقومات األساسية الداعمة القتصاد السوق االجتماعي إل  مقومات 
الدولة، وتلك المرتبطة ببيئة النااط االقتصادي، وكذلك مقومات الجافت ال قافي واإلعفمي. 
وتتحدد مسئوليات الدولة في جوافت عديدة أولها الجافت التاريعي والقافوفي والذي يتم ل في 

القيا  بتعزيز قيف  إصدار القوافين واألففمة. كما تتحمل الدولة في الجافت السياسي واالجتماعي
واتجاهات إيجابية في المجتمع أهمها احترا  حقوق اإلفسان الفردية واالجتماعية، والمااركة 
الفردية في صنع القرار السياسي، وتوفير الودمات االجتماعية لصيافة التوازن االجتماعي، 

تتمكن المبادرات  وتاجيع المسئولية الذاتية ألفراد المجتمع، باإلضافة إل  التدلل عندما ال
الواصة أو التكافل والتاامن من معالجة المااكل والصعو ات التي يواجهها االقتصاد أو 
المجتمع. أما في الجافت االقتصادي فيستدعي اهتما  الدولة باالستقرار االقتصادي واالجتماعي، 

للقيا  بواجباتها، ولاصة في التزا  ففا  مالي وضريبي كف  وفعال يوفر للدولة الموارد الكافية 
وتبني سياسة فقدية ومالية تحقء االستودا  األم ل للموارد وتوفر االستقرار االقتصادي واستقرار 
األسعار وسعر الصر ، وتطبيء ففا  للتنفيف والمراقبة في ظل حرية األسواق وتلية ال من، 

لتعليف والتدريت والتصدي للموالفات وتصحيح التاوهات، وتوفير السلع العامة السيما في ا
والصحة والنقل والبنية التحتية، باعتبار اإلففاق االجتماعي است مارًا في رأس المال الباري ويعزز 
النمو االقتصادي، فاًف عن تاجيع المنافسة وحمايتها وتقديف الحوافز ودعف االبتكار لتطوير 

 .النااط االقتصادي ورفع كفاءة اإلففاق الحكومي في هذه الجوافت
 on.com/story/614237/%D9%85%D9%81%https://almesryo، جريدة المصريون:2014ديسمبر  01
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 الديمقراطية االجتماعية سياسا واقتصاديا

 جميل النمري  أ.       

 أمين عام الحزب الديمقراطي اإلجتماعي األردني

 

 مقدمة :

ولدت الديمقراطية االجتماعية كتيار فكري سياسي من رحف الحركة االشتراكية التي ظهرت مع 
، وظهور الطبقة العاملة في المدن التي فاأت بها البرجوازية أياا أي ار اب ال ورة الصناعية

كارل ماركس العمل من المهنيين الذين طوروا ورشاتهف ال  مصافع مع ظهور اآللة. وقد أرس  
" لتمييزها عن اشكال الرى من األفكار االشتراكية التي "االشتراكية العلميةأسس ما اطلء عليا 

أو الحالمة ومع استمرار أوضاع  االشتراكية الطوباويةالتاسع عار ولاصة ظهرت في القرن 
الطبقة العاملة الرديئة ألذت االشتراكية العلمية أو الماركسية منح  أك ر راديكالية وتصور جذري 
لمجتمع لال من الملكية الواصة واالستغفل تحت شعار "من كل قدر طاقتا ولكل قدر حاجتا". 

الف كما سي بت الحقا لكنا يفترق عن االشتركية الحالمة بأن لا وسيلة تحقيء وهو اياا تصور ح
  ير التباير واالقناع بل التنفيف ال وري للعمال الطاحة السلطة البرجوازية. 

ومع العقد األول من القرن العارين، كافت التطورات االجتماعية واالقتصادية المترتبة عل  ال ورة 
ا، مما أدى الرتفاع مستوى المعياة في أورو ا الغر ية باكل ملحوظ، الصناعية قد بلغت أوجه

وتقدمت اإلصفحات السياسية إل  األما ، ففهر افقسا  في صفو  الحركة االشتراكية بين فريء 
يدعو إل  فبذ ال ورة كوسيلة لتحقيء مصلحة الطبقة العاملة والفئات الاعبية وفريء يدعو ال  

النفا  الرأسمالي برمتا. و ينما كرست االحزاب الديمقراطية االشتراكية )أو ال ورة المسلحة الطاحة 
االجتماعية ( فهج العمل الديمقراطي السلمي وحرصت عل  ففف ديمقراطية برلمافية افاء التيار 
ال افي م سسا األحزاب الايوعية. و عد فجاح ال ورة البلافية ) الايوعية( في روسيا، أكتو ر 

تمدد هذا النفا  ال  دول شرق اورو ا التي  1949اح ال افي في الصين عا  ,  ف النج1917
حررها السوفييت من النازية، واصبح هذا النموذج ملهما للك ير من حركات التحرر الوطني ضد 
االستعمار والحركات القومية واالفقفبات العسكرية بما في ذلك في العالف العر ي التي أفاأت 
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شتراكية لكنها اشتراكية تقو   البا عل  تأميف الملكيات الرأسمالية والزراعية أففمة دكتاتورية ا
الكبرى وتترك الحرية االقتصادية للبرجوازية الصغيرة والفئات الوسط . و قي هذا النموذج فموذج 
الحزب الواحد والسلطة المتفردة سا دا لفل النصف ال افي من القرن العارين ومع بداية العقد 

منا دلل مرحلة االفهيار و دأ االفهيار في االتحاد السوفيتي ففسا ولحقتا دول شرق  األلير
  أورو ا باحتجاجات سلمية لف تصمد أمامها أففمة لف تعد مقنعة ألحد وال حت  ألعااء أحزابها.

وتأكد افا ال يمكن فرض فموذج مسبء والحفاظ عليا بالقوة وأن دكتاتوية الطبقة او الحزب تتحول 
دكتاتورية الفرد. والسلطة المطلقة تقود حتما ال  الفساد وركود االقتصاد والمجتمع، وأفا ال  ال 

يجوز التاحية بالحقوق الفردية والحريات العامة من اجل اي هد  مهما كان ألن التسلل يمنع 
تصويت المسار وينزلء المجتمع ال  مستنقع تسن كما حصل فعف مع كل ففا  دكتاتوري اي 

 الاعارات العفم  التي رفعها اجتماعية او قومية او دينية.كافت 

قال التاريخ كلمتا اذن وعاد االعتبار ال  الديمقراطية كصنو لفكرة العدالة االجتماعية ال يمكن 
الفصل بينهما و المقابل فإن تيار االشتراكية الديمقراطية تمكن سلميا من الوصول ال  الحكف في 

فا عل  الديمقراطية ومحاوال قدر االمكان تطبيء افكار العدالة االجتماعية الك ير من البلدان محاف
 وتحقيء الرفاه للعمال والفئات الاعبية. 

 الفكر السياسي للديمقراطية االجتماعية :

ان الديمقراطية والحريات العامة ودولة الم سسات والقافون ركيزة  ابتة في فكر أحزاب 
تمدت هذه األحزاب عل  النااالت النقابية السلمية للعمال الديمقراطية االجتماعية، واع 

والكادحين وعمو  العاملين الفتزاع مزيد من الحقوق ورفع االجور، م كدة دا ما عل  حل 
الصراعات االجتماعية بالطرق التفاوضية بعيدا عن العنف وأعتمدت عل  عملها البرلمافي 

راء والمعوزين والفئات المهماة. ويقو  الفكر الصدار التاريعات التي تحمي وتدعف حقوق الفق
 السياسي للديمقراطية االجتماعية عل  األسس الر يسية التالية: 

االعترا  الدستوري بالحقوق والحريات االساسية للمواطن "السياسية منها والمدفية "وحمايتها -أ
 من تغول السلطة الحاكمة .

 ة )الحرة والسرية والعامة ( .تداول السلطة عن طريء االفتوابات الدوري-ب
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 من تغول السلطة الحاكمة .

 ة )الحرة والسرية والعامة ( .تداول السلطة عن طريء االفتوابات الدوري-ب
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 الفصل بين السلطات الر يسية ال فث مع التركيز علي استقفل القااء .-ج
 مبدأ سيادة القافون والمساواة اماما.-د
 حماية االقليات من طغيان االك رية .-ه
المااركة الاعبية في صنع القرارات علي المستويات الموتلفة بما يتطلبة ذلك من وجود -و

ات موتلفة عل  مستوى التقسيمات االدارية للدولة ) البلديات واأللوية والمحاففات أو االقاليف( هيئ
 والفمركزية في مزاولة السلطات والصفحيات 

وتتميز الرؤية الديمقراطية االجتماعية عن الليبرالية ر ف وجود بعض القواسف الماتركة أن 
ة تتحدد في حماية الحريات الفردية وعد  التدلل بما الليبرالية ترى أن الوظيفة األساسية للدول

يدور في الدولة من منافسة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية وان هذا يطلء الطاقة الكامنة 
  لدى الفرد عل  أوسع فطاق وان النفا  الرأسمالي يصحح ففسا بنفسا دون تدلل الدولة

ر والتباين الاوف في الدلول .. الخ. بينما التوجا ازاءاالفحرافات والمواطر م ل البطالة والفق
الديمقراطي االجتماعي يرى أن الدولة تتحمل المس ولية إزاء المجتمع ككل ومستوى معياة 

 والفرو  االقتصادية لجميع الارا ح والفئات وليس الحريات والحقوق السياسية الفردية فقل. 
  

 الفكر االقتصادي للديمقراطية االجتماعية :
بمصدر السيادة  ، األول  تهتفالديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية

والسلطة وحقوق المواطن السياسية ومساهمتا في االفتوابات وتاكيل األحزاب وإبداء الرأي 
فتهتف بتحسين أوضاع المواطن المادية، من حيث توزيع ليرات البلد عل    وفاره... أما ال افية،

 ف أن أفراد الاعت الفقراء ومحدودي  المواطنين ألن للمواطن حء شرعي بنصيت عادل منها. كل
الدلل والمستوى التعليمي، تكون فرصهف اقل للمساهمة السياسية والمااركة في القرار والتأ ير 
 عليا وذلك ينتقص من مبدأ المساواة السياسية ولذلك فإن الديمقراطية االجتماعية تعتبر الناال
من اجل المساواة االجتماعية واالقتصادية هو دفاع عن الديمقراطية بوصفها تمكين كل األفراد 
عل  قد  المساواة من المااركة في القرار والتأ ير عليا. بعكس الليبرالية التي تركز عل  المساواة 

لذي ي دي السياسية وتتسامح مع االستغفل االقتصادي والتباين في الفر  والمستوى المعياي ا
في النهاية ال  تحول االمتيازات االقتصادية ال  امتيازات في المااركة والتأ ير السياسي وتعود 
السياسات الحكومية لتود  تقوية وتعزيز تفرد كبار القو  الممسكين بال روة واالقتصاد والحاق 
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الدولة فكرة  الارر بالديمقراطية ومااركة عمو  الاعت بالقرار بصورة متكافئة. وهذا يارب
بوصفها االطار الذي يتيح لكل فرد تجسيد حقوقا وحريتا بأفال وأكمل طريقة  الديمقراطية

وجودة حياة جميع   ممكنة. ان عل  الدولة في الفكر الديمقراطي االجتماعي أن تامن سفمة
 األفراد الذين يكّوفون المجتمع فيها 

 
  اقتصاد السوق االجتماعي :

مقراطية االجتماعية عل  رؤيتها االقتصادية اسف اقتصاد السوق االجتماعي منذ زمن تطلء الدي
وهو تعبير حل محل مصطلح " االشتراكية". واالشتراكية كافت تعني بصورة اساسية تحويل 
الملكية الواصة ال  ملكية عامة عل  جميع المستويات مع أن تفاصيل ذلك بقي  اماا مقارفة 

ل فااط اقتصادي يقو  با األفراد لحساب الدولة وتحت ادارتها. مع الايوعية التي تعني ان ك
وتميزت االشتراكية بمفهو  التدرج والديمقراطية السلمية لتحقيء هذا الهد ، لكن مع الوقت أصبح 
هناك ففرة اك ر واقعية ترى ان وضع هد  فها ي محدد هو عبث فف يمكن التكهن بأي صيغة 

معات واصبحت فكرة االشتراكية تقترن فقل بالعدالة االجتماعية فها ية للنفا  االقتصادي للمجت
واصفح االلتفالت االجتماعية القوية في النفا  الرأسمالي. وقد اظهرت الرأسمالية قدرة عل  
البقاء وقيادة التقد  واالزدهار وتحقيء قفزات فوعية في العلف والتكنولوجيا حت   ورة المعلوماتية 

ت كل التوقعات. وفي األ ناء ظهرت فعالية االدارة الديمقراطية االجتماعية األليرة التي تجاوز 
حيث استلمت الحكف في تحقيء التقد  والرفاه لكل المجتمع بتدلل الدولة لتوجيا االقتصاد 
الرأسمالي ومن داللا للحد من الفوارق الطبقية وتحسين مستوى المعياة وضمان الودمات 

نات االجتماعية واحتياجات موتلف الفئات ولصوصا األطفال والنساء. الصحية والتعليمية والتأمي
كما ظهر من جافت تلر ميزات اقتصاد السوق الحر واهمية الحفاظ عل  المنافسة والحوافز 
ومكافأة الجدارة. وهذا التوازن بين احترا  المنافسة والسوق الحر من جهة وتدلل الدولة للحد من 

القتصادية للعاملين وتدوير الدلل وال روة لمصلحة عمو  افراد االستغفل وضمان الحقوق ا
 المجتمع هو ما اطلء عليا اسف " اقتصاد السوق االجتماعي ".

اقتصاد السوق االجتماعي ليس شيئا  ابتا ومحددا بدقة دا ما فهناك هامش يتغير في السياسات 
جا ينعكس بوجود تيارات يمين وفء الفرو  والمعطيات وهناك اجتهادات متباينة دالل هذا التو 

ويسار دالل احزاب الديمقراطية االجتماعية أي بين اتجاهات اك ر ليبرالية وقر ا ألقتصاد السوق 
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الدولة فكرة  الارر بالديمقراطية ومااركة عمو  الاعت بالقرار بصورة متكافئة. وهذا يارب
بوصفها االطار الذي يتيح لكل فرد تجسيد حقوقا وحريتا بأفال وأكمل طريقة  الديمقراطية

وجودة حياة جميع   ممكنة. ان عل  الدولة في الفكر الديمقراطي االجتماعي أن تامن سفمة
 األفراد الذين يكّوفون المجتمع فيها 

 
  اقتصاد السوق االجتماعي :

مقراطية االجتماعية عل  رؤيتها االقتصادية اسف اقتصاد السوق االجتماعي منذ زمن تطلء الدي
وهو تعبير حل محل مصطلح " االشتراكية". واالشتراكية كافت تعني بصورة اساسية تحويل 
الملكية الواصة ال  ملكية عامة عل  جميع المستويات مع أن تفاصيل ذلك بقي  اماا مقارفة 

ل فااط اقتصادي يقو  با األفراد لحساب الدولة وتحت ادارتها. مع الايوعية التي تعني ان ك
وتميزت االشتراكية بمفهو  التدرج والديمقراطية السلمية لتحقيء هذا الهد ، لكن مع الوقت أصبح 
هناك ففرة اك ر واقعية ترى ان وضع هد  فها ي محدد هو عبث فف يمكن التكهن بأي صيغة 

معات واصبحت فكرة االشتراكية تقترن فقل بالعدالة االجتماعية فها ية للنفا  االقتصادي للمجت
واصفح االلتفالت االجتماعية القوية في النفا  الرأسمالي. وقد اظهرت الرأسمالية قدرة عل  
البقاء وقيادة التقد  واالزدهار وتحقيء قفزات فوعية في العلف والتكنولوجيا حت   ورة المعلوماتية 

ت كل التوقعات. وفي األ ناء ظهرت فعالية االدارة الديمقراطية االجتماعية األليرة التي تجاوز 
حيث استلمت الحكف في تحقيء التقد  والرفاه لكل المجتمع بتدلل الدولة لتوجيا االقتصاد 
الرأسمالي ومن داللا للحد من الفوارق الطبقية وتحسين مستوى المعياة وضمان الودمات 

نات االجتماعية واحتياجات موتلف الفئات ولصوصا األطفال والنساء. الصحية والتعليمية والتأمي
كما ظهر من جافت تلر ميزات اقتصاد السوق الحر واهمية الحفاظ عل  المنافسة والحوافز 
ومكافأة الجدارة. وهذا التوازن بين احترا  المنافسة والسوق الحر من جهة وتدلل الدولة للحد من 

القتصادية للعاملين وتدوير الدلل وال روة لمصلحة عمو  افراد االستغفل وضمان الحقوق ا
 المجتمع هو ما اطلء عليا اسف " اقتصاد السوق االجتماعي ".

اقتصاد السوق االجتماعي ليس شيئا  ابتا ومحددا بدقة دا ما فهناك هامش يتغير في السياسات 
جا ينعكس بوجود تيارات يمين وفء الفرو  والمعطيات وهناك اجتهادات متباينة دالل هذا التو 

ويسار دالل احزاب الديمقراطية االجتماعية أي بين اتجاهات اك ر ليبرالية وقر ا ألقتصاد السوق 
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الحر والرى اك ر قر ا لفشتراكية أو اك ر تدللية ضد الرأسمالية وينعكس ذلك م ف في مستوى 
ا لصوصا عل  الدلول العالية الارا ت فاليسار يميل لرفع الارا ت ال  مستويات عالية جد

والحفاظ عل  الاركات العامة وتأميف لدمات الصحة والتعليف وكافت اول حكومة اشتراكية في 
قد قامت بتأميف البنوك بينما في العقدين األليرين دعمت األحزاب ففسها فهج  71فرفسا عا  

النقل واالتصاالت و يرها التواصية والتولص من الملكيات الحكومية لم سسات البنية التحتية ك
 وهناك اتجاه  الث يحاول ان يجد حف وسطا بين االتجاهين. 

من حيث المبدأ يدعف اقتصاد السوق االجتماعي ففاما موتلطا بين القطاع العا  والقطاع 
الوا ، وكلما امكن ذلك اشرا  الدولة عل  البنية التحتية والودمات العامة ولصوصا الصحة 

مين ضد البطالة وموتلف التأمينات االجتماعية وفرض ضرا ت اعل  لتأمين االففاق والتعليف والتأ
  عل  الودمات والرفاه العا . 

يرتكز اقتصاد السوق االجتماعي عل  دولة م سسات، وسيادة القافون، وففا  ديمقراطي يامن 
دعف دور توافء سياسي ومجتمعي للحفاظ عل  حقوق ومصالح الفئات االجتماعية الموتلفة و 

الم سسات االجتماعية الجماعية كالتعاوفيات واالتحادات والنقابات. ويعتبر الاراكة االجتماعية 
بين النقابات ) مم لي العاملين ( وم سسات األعمال ) الاركات ومم لي الرأسمال( عنصرًا 

عدالت توظيف أساسيًا لتنفيف سوق العمل وتفعيل ديناميكيات االست مار وإقامة المااريع وتوفير م
عالية وتحقيء فمو مستدا  في إطار سياسات اجتماعية تحر  عل  إعادة توزيع ال روة لمصلحة 

 كل المجتمع.

 ذابه الفقر ووجود الفقر حقيقة يعياون  العالف سكان من في الما ة ٤٠ قدرها مذهلة إن فسبة 
اذا  للتحقيء قابل هد  الفقر يةافه ي كد أن لأللفية المتحدة األمف مقدورا. وتقرير قدراً  ليس الحجف

بعمل ملموس للقااء عليا، ولكن  ير النوايا الحسنة يجت افتهاج  العالف حول التزمت الحكومات
 ينعف سياسات مجددة عل  مستوى كل بلد وعل  المستوى العالمي لكي يتمكن كل فرد من حياة

 واالجتماعية والسياسية واالقتصادية يةال قاف المدفية األساسية بالحقوق والعيش الكريف ,بالكرامة فيها

يتميز النموذج الديمقراطي اإلجتماعي بتبني فلسفة الحماية اإلجتماعية لتفادي كل ما من شأفا 
أن ي دي إل  افوفاض دلل المواطنين في حاالت فقدان الاغل ،أو المرض أو اإلعاقة أو 
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عن األسر المحدودة الدلل ويقلص  الايوولة فنفا  الحماية اإلجتماعية يوفف األعباء المادية
التفاوت اإلجتماعي، وتناأ م سسات للحماية اإلجتماعية تنوب عن الدولة وتحف  بدعمها، وقد 
تميزت دول شمال أورو ا التي طبقت هذا الويار بأففمة فموذجية ومتطورة تحمي المواطن من 

تصاد الدولي ووصلت إل  أي لو  عل  مستقبلا في ظل األزمات والتقلبات التي ياهدها اإلق
تحقيء فوع من الرفاه اإلجتماعي عجزت عنا األففمة األلرى في مجاالت السكن والصحة 

إن والتعليف المجافي والتأمين ضد البطالة والعجز والايوولة ورعاية ذوي اإلحتياجات الواصة. 
روح األفافية  الواحد وتقليل هذه السياسة تطور الوعي بالمصالح المشتركة بين أبناء الوطن

وتعزز روح التاامن والمس ولية تجاه بقية المجتمع ويفهف األ نياء ان مصلحتهف تقليص الفقر 
والحد من النقمة والحقد الطبقي وفار الرض  والمودة بين افراد المجتمع، وفي أحدث م شرات 

 وذج.للسعادة في المجتمعات ففحظ علو هذا الم شر في المجتمعات التي طبقت هذا النم
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 تحديات البناء الداخلي لالحزب السياسية األردنية 
 

 وحيد قرمش
 نائب األمين العام للحزب الديمقراطي اإلجتماعي األردني

 
 مقدمة 

تلعت األحزاب السياسية الدور الر يس في اي ففا  سياسي ، اذ ال ديمقراطية فعلية بدون احزاب 
نفيمية لمجموعة من المواطنين/ات، للعمل من اجل الوصول سياسية ، والحزب هو األداة الت

للحكومة بطريقة سليمة وديمقراطية عبر صناديء االقتراع، والعمل لتنفيذ برفامجا من لفل تاكيلا 
للحكومة من لفل البرلمان وعليا فان الحزب السياسي يوتلف عن منفمات المجتمع المدفي 

ا في تعبئة الراي العا  عبر البرامج التأهيلية و ناء القدرات والم سسات واالعف ،التي ينحصر عمله
والتوعية ولففا، في حين ان االحزاب وظيفتها تاكيل الحكومات عبر  التداول السلمي ، لتنفيذ 
افكاره وتطبيء برفامجا السياسي واالقتصادي واالجتماعي  سوتءا باكل منفرد او من لفل 

ليا السلطة التنفيذية، ليحكف الجمهور والاعت عل   قدرة هذا ا تف  برلمافي ، لفل فترة تو 
الحزب او اال تف  عل  تطبيء هذا البرفامج والسير بالبلد للوروج من ازماتها او التحديات التي 
تواجهها .اذ هذه هي الوسيلة الوحيدة اللتبار صحة البرفامج واستجابتا للمطالت الاعبية والقدرة 

 .  عل  مواجهة التحديات
ينص الدستور األردفي عل  ان النفا  السياسي في األردن هو فيابي ملكي ورا ي ، وهذا يعني ان 
األولية للعمل البرلمافي والياتا المتعار  عليها ، واهف اليات واعمدة العمل البرلمافي هو ان تتاكل 

ولكن النفا   الحكومة من الحزب او اال تف  الذي يحوز عل  ا لبية المقاعد البرلمافية ،
االفتوابي القا ف في األردن يحول عمليا دون ذلك ألفا يقو  عل  أساس قافون وففا  افتوابي طارد 
وليس جاذب لألحزاب ، وحت  القوا ف النسبية التي اقرت وجرت وفقها االفتوابات السابقة ، لف يكن 

مان وتعزيز الدور الرقابي بمقدوره افراز برلمان سياسي و رامجي ي دي لتاكيل الحكومة من البرل
والتاريعي للبرلمان،  لما يعتري هذه القوا ف من هفمية وعد  تماسكها واستدامتها ولكوفها ال تتاكل 
عل  أسس سياسية واقتصادية و رفامجيا ، عدا عن أمور الري ليس هنا مجال التوسع فيها .هناك 

لسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شبا اجماع بين كافة القوى عل  ماهية وفوعية التحديات ا
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عن األسر المحدودة الدلل ويقلص  الايوولة فنفا  الحماية اإلجتماعية يوفف األعباء المادية
التفاوت اإلجتماعي، وتناأ م سسات للحماية اإلجتماعية تنوب عن الدولة وتحف  بدعمها، وقد 
تميزت دول شمال أورو ا التي طبقت هذا الويار بأففمة فموذجية ومتطورة تحمي المواطن من 

تصاد الدولي ووصلت إل  أي لو  عل  مستقبلا في ظل األزمات والتقلبات التي ياهدها اإلق
تحقيء فوع من الرفاه اإلجتماعي عجزت عنا األففمة األلرى في مجاالت السكن والصحة 

إن والتعليف المجافي والتأمين ضد البطالة والعجز والايوولة ورعاية ذوي اإلحتياجات الواصة. 
روح األفافية  الواحد وتقليل هذه السياسة تطور الوعي بالمصالح المشتركة بين أبناء الوطن

وتعزز روح التاامن والمس ولية تجاه بقية المجتمع ويفهف األ نياء ان مصلحتهف تقليص الفقر 
والحد من النقمة والحقد الطبقي وفار الرض  والمودة بين افراد المجتمع، وفي أحدث م شرات 

 وذج.للسعادة في المجتمعات ففحظ علو هذا الم شر في المجتمعات التي طبقت هذا النم
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 تحديات البناء الداخلي لالحزب السياسية األردنية 
 

 وحيد قرمش
 نائب األمين العام للحزب الديمقراطي اإلجتماعي األردني

 
 مقدمة 

تلعت األحزاب السياسية الدور الر يس في اي ففا  سياسي ، اذ ال ديمقراطية فعلية بدون احزاب 
نفيمية لمجموعة من المواطنين/ات، للعمل من اجل الوصول سياسية ، والحزب هو األداة الت

للحكومة بطريقة سليمة وديمقراطية عبر صناديء االقتراع، والعمل لتنفيذ برفامجا من لفل تاكيلا 
للحكومة من لفل البرلمان وعليا فان الحزب السياسي يوتلف عن منفمات المجتمع المدفي 

ا في تعبئة الراي العا  عبر البرامج التأهيلية و ناء القدرات والم سسات واالعف ،التي ينحصر عمله
والتوعية ولففا، في حين ان االحزاب وظيفتها تاكيل الحكومات عبر  التداول السلمي ، لتنفيذ 
افكاره وتطبيء برفامجا السياسي واالقتصادي واالجتماعي  سوتءا باكل منفرد او من لفل 

ليا السلطة التنفيذية، ليحكف الجمهور والاعت عل   قدرة هذا ا تف  برلمافي ، لفل فترة تو 
الحزب او اال تف  عل  تطبيء هذا البرفامج والسير بالبلد للوروج من ازماتها او التحديات التي 
تواجهها .اذ هذه هي الوسيلة الوحيدة اللتبار صحة البرفامج واستجابتا للمطالت الاعبية والقدرة 

 .  عل  مواجهة التحديات
ينص الدستور األردفي عل  ان النفا  السياسي في األردن هو فيابي ملكي ورا ي ، وهذا يعني ان 
األولية للعمل البرلمافي والياتا المتعار  عليها ، واهف اليات واعمدة العمل البرلمافي هو ان تتاكل 

ولكن النفا   الحكومة من الحزب او اال تف  الذي يحوز عل  ا لبية المقاعد البرلمافية ،
االفتوابي القا ف في األردن يحول عمليا دون ذلك ألفا يقو  عل  أساس قافون وففا  افتوابي طارد 
وليس جاذب لألحزاب ، وحت  القوا ف النسبية التي اقرت وجرت وفقها االفتوابات السابقة ، لف يكن 

مان وتعزيز الدور الرقابي بمقدوره افراز برلمان سياسي و رامجي ي دي لتاكيل الحكومة من البرل
والتاريعي للبرلمان،  لما يعتري هذه القوا ف من هفمية وعد  تماسكها واستدامتها ولكوفها ال تتاكل 
عل  أسس سياسية واقتصادية و رفامجيا ، عدا عن أمور الري ليس هنا مجال التوسع فيها .هناك 

لسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شبا اجماع بين كافة القوى عل  ماهية وفوعية التحديات ا
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تواجهها البلد ، وفي مقدمتها االصفح السياسي ، والتأكيد عل  الوالية العامة للحكومة  ذات والية 
عامة ، وإقرار وتعزيز مبدأ الفصل والتوازن بين  السلطات ، واألزمات االقتصادية المتفحقة 

مات العامة من صحة وتعليف و ن  تحتية و يرها ، اال وتداعياتها ، والبطالة ، وتدفي مستوى الود
من لفل تعزيز دور األحزاب وتمكينها عبر البيئة التاريعية التي تسمح بتاكيل حكومات منب قة 

 من برلمان منتوت وفقا لقافون أساسا القوا ف الحز ي والسياسية .
 

 هل األحزاب السياسية األردنية مؤهلة لهذا الدور: 

األحزاب القيا  بهذا الدور، وكلما تألر ذلك ستتعمء االزمات االقتصادية  فعف تستطيع
واالجتماعية اك ر واك ر، واذا كان األردن في الومسينات قد شكل حكومة برلمافية من الحزب 
صاحت األ لبية البرلمافية بر اسة المرحو  سليمان النابلسي،زعيف الحزب الوطني االشتراكي 

الجبهة الوطنية  –البعث العر ي االشتراكي والحزب الايوعي األردفي بجافت أعااء من حزب 
فلماذا ال يستطيع ذلك االن بعد ما شهده من تطور وتعليف وفمو العديد من الوبرات  ،  ومستقلين

 والكفاءات السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

 الحياة الداخلية لألحزاب اثناء االحكام العرفية :

اول والر حكومة حز ية اردفية في فهاية الومسينات، فرضت االحكا  العرفية  منذ ان تف حل
ومنعت األحزاب السياسية من العمل، وتحولت كافة األحزاب السياسية باست ناء جماعة االلوان 

، حيث عادت الحياة  1989المسلمين للعمل السري، وتعطلت الحياة البرلمافية حت  عا  
ا  العرفية وتف السماح لألحزاب السياسية بالعمل وفقا للقافون ، و ذلك البرلمافية والغيت االحك

 افتقلت من مرحلة العمل السري ال  العمل العلني .

لفل مرحلة االحكا  العرفية والعمل السري، كافت الحياة الداللية لألحزاب القومية واليسارية 
ة " وهو المبدأ الذي كافت تعمل بموجبا األردفية  تقو  عل  مبدا أساسي هو " المركزية الديمقراطي

األحزاب الايوعية في دول المعسكر االشتراكي قبل ان ينهار بافهيار االتحاد السوفياتي ، وأياا 
في األحزاب القومية في العراق وسوريا ، واهف ما يميز هذا المبدأ التنفيف الهرمي وتعدد الحلقات 

، من الصديء او النصير للولية ، والمحلية ...الخ  وهيئات القيادة من القاعدة للهر  القيادي
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تواجهها البلد ، وفي مقدمتها االصفح السياسي ، والتأكيد عل  الوالية العامة للحكومة  ذات والية 
عامة ، وإقرار وتعزيز مبدأ الفصل والتوازن بين  السلطات ، واألزمات االقتصادية المتفحقة 

مات العامة من صحة وتعليف و ن  تحتية و يرها ، اال وتداعياتها ، والبطالة ، وتدفي مستوى الود
من لفل تعزيز دور األحزاب وتمكينها عبر البيئة التاريعية التي تسمح بتاكيل حكومات منب قة 

 من برلمان منتوت وفقا لقافون أساسا القوا ف الحز ي والسياسية .
 

 هل األحزاب السياسية األردنية مؤهلة لهذا الدور: 

األحزاب القيا  بهذا الدور، وكلما تألر ذلك ستتعمء االزمات االقتصادية  فعف تستطيع
واالجتماعية اك ر واك ر، واذا كان األردن في الومسينات قد شكل حكومة برلمافية من الحزب 
صاحت األ لبية البرلمافية بر اسة المرحو  سليمان النابلسي،زعيف الحزب الوطني االشتراكي 

الجبهة الوطنية  –البعث العر ي االشتراكي والحزب الايوعي األردفي بجافت أعااء من حزب 
فلماذا ال يستطيع ذلك االن بعد ما شهده من تطور وتعليف وفمو العديد من الوبرات  ،  ومستقلين

 والكفاءات السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

 الحياة الداخلية لألحزاب اثناء االحكام العرفية :

اول والر حكومة حز ية اردفية في فهاية الومسينات، فرضت االحكا  العرفية  منذ ان تف حل
ومنعت األحزاب السياسية من العمل، وتحولت كافة األحزاب السياسية باست ناء جماعة االلوان 

، حيث عادت الحياة  1989المسلمين للعمل السري، وتعطلت الحياة البرلمافية حت  عا  
ا  العرفية وتف السماح لألحزاب السياسية بالعمل وفقا للقافون ، و ذلك البرلمافية والغيت االحك

 افتقلت من مرحلة العمل السري ال  العمل العلني .

لفل مرحلة االحكا  العرفية والعمل السري، كافت الحياة الداللية لألحزاب القومية واليسارية 
ة " وهو المبدأ الذي كافت تعمل بموجبا األردفية  تقو  عل  مبدا أساسي هو " المركزية الديمقراطي

األحزاب الايوعية في دول المعسكر االشتراكي قبل ان ينهار بافهيار االتحاد السوفياتي ، وأياا 
في األحزاب القومية في العراق وسوريا ، واهف ما يميز هذا المبدأ التنفيف الهرمي وتعدد الحلقات 

، من الصديء او النصير للولية ، والمحلية ...الخ  وهيئات القيادة من القاعدة للهر  القيادي
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وصوال للمكتت السياسي واألمين العا  للحزب ، واذا كافت ظرو  العمل السري واالحكا  العرفية 
قد فرضت هذا المبدأ عل  األحزاب األردفية ، فافا جعل من األحزاب الحاكمة في دول المعسكر 

في النهاية ال  اصبح المكتت السياسي واالمين  االشتراكي السابء تحل محل الاعت وتطور
العا  يتحكمون بكافة األمور ال سيما في ظل سن عدد من القوافين تجعل من تلك األحزاب 
القا دة والمهيمنة عل  الاعت والدولة بحكف القافون و التالي تحولت تلك الدول ال  ما يسم  

 األففمة الامولية والحزب الواحد.

كل وان كان يتحدث عن اقلية وا لبية وافتوابات للهيئات القيادية اال افا في الواقع وهذا المبدأ با
العملي الممارس ، ال يجعل من الديمقراطية الداللية جوهر الحياة الحز ية فيما بين الهيئات ، 
ويعلي من شان وصفحيات المكتت السياسي واألمين العا  ، ويفتح المجال للتفرد ،وال يوجد 

 فعلية لتغبير األقلية عن رايها وامكافيات فعلية للتحول ال  ا لبية .اليات 

 الحياة الداخلية كعامل قوة لألحزاب:

لرجت األحزاب للعلن وتاكلت أحزاب جديدة  1989بافتهاء االحكا  العرفية ا ر هبة فيسان عا  
ووسطية ،  حز ا ينتمون ال  اتجاهات موتلفة يسارية وقومية وإسفمية 47وصل عددها ال  

جمعها تعمل وفقا لقافون األحزاب األردفي الساري المفعول وتلتز  بأحكا  الدستور األردفي ، 
ولكنها تتمايز عن بعاها ببعض االحكا  الداللية وقواعد العمل ، ويرجع العديد من المراقبين 

يء من ضعف األحزاب والعزو  عنها والعمل من لفلها ال  بنينها الداللية ، واذا كان ش
الصحة في هذا القول ، فان الحقا ء تقول والتاريخ يقول ان هناك أسبابا موضوعية وتاريوية 
وامنية سابقة بجافت ضعف البن  الداللية وتفعيل الديمقراطية الحز ية الداللية ، و اكل عا  
يمكن تعداد لبعض العناصر التي ف شر للديمقراطية الداللية وتفتح أبواب الحزب للاباب 

 والكفاءات منها : 

 تقصير المسافة بين قاعدة الحزب وهرما القيادي. .1

 دورية افتوابات الهيئات الموتلفة وقيادتها  .2

 تفهير حء األقلية بالتعبير عن ففسها كمجوعة، سواء دالل الحزب او لارجا  .3
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 الفصل بين السلطات الداللية  .4

 اشراك الجمهور الصديء في التيار المرشحين للبرلمان  .5

 د فترات القيادة للمواقع األول  تحدي .6

هذه العناصر و يرها معتمدة باكل أساسي في أحزاب الديمقراطية االجتماعية،المنتارة في العالف 
ومنها الحزب الديمقراطي االجتماعي األردفي ،والذي يتحدث في ففاما الداللي عن الحء 

 ، م ف :بتاكيل المنابر، ولكن ضمن االلتزا  بالقرار النها ي  للحزب 

باست اء الهيئات التي يحدد النفا  االساسي مدتها  مدة  افتواب قيادات الحزب أر ع سنوات -
 ، وال يحء لها الترشح وتولي المس ولة ألك ر من دورتين متتاليتين.

يعقد المجلس المركزي جلسة است نا ية بعد كل افتوابات عامة للبرلمان أوالبلديات أومجالس  -
لطة الحزب أولسارتا لمقاعده فيها،لتقييف أداء قياداتا والمكتت  المحاففات، في فال

 التنفيذي .

افطفقًا من إيمان الحزب بأن السياسة يجت أن تمارس " في الهواء الطلء" ينبغي عل     -
كافة هيئات الحزب ومستوياتا، الحر  عل  دعوة كل المهتمين، من  ير أعااء الحزب،، 

يدين من السياسات العامة، والقرارات التي تتوذها الحكومة، مستفيدين أو متاررين، أو محا
أو م سسات الودمة والنفع العا ، والتي تكون موضع شكوى من المواطنين، وأن تاركهف في 
االجتماعات الحز ية التي تناقش تلك القاايا والاكاوى، وأن تتبن  مطالبهف وتوصياتهف 

رة وتأييد لقاايا الناس ، و الطرق السلمية  والحلول التي يقترحوفها، وتقود حمفت مناص
والماروعة ، سواء دالل هيئات الحزب أو باتجاه الحكومة والبرلمان وم سسات الودمة 

 العامة اآللرى 
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 تجارب عالمية لألحزاب الديمقراطي اإلشتراكية/ اإلجتماعية
 تجربة المملكة المغربية

 اإلشتراكي للقوات الشعبيةتجربة الشبيبية اإلتحادية في حزب اإلتحاد 
 ودورها في إدماج الشباب في الحياة السياسية في المغرب

 
 

 جمع وإعداد د. أحمد العجارمة .
 
 
 

 مقدمة عامة وتعريف بالشبيبة اإلتحادية:
 : الهوية و األهدا : الابيبة االتحادية منفمة اشتراكية ديمقراطية تقدمية تناضل

 .يمقراطي متحررمن أجل بناء مجتمع اشتراكي د - 
 .من أجل حقوق الاباب االجتماعية و السياسية -
 .من أجل الحرية النقابية دالل الجامعات و ال افويات المغر ية -
من أجل وضعية اجتماعية و قافوفية عادلة للمرأة المغر ية و إلغاء القوافين التي تعتبرها مواطنا  -

 .من الدرجة ال افية
 .لمغربمن أجل حقوق اإلفسان با -

الابيبة االتحادية حركة مناهاة للعنصرية و التطر ، تناضل من أجل الحرية و الم ل و القيف 
 .اإلفسافية الكوفية

 : تناضل الابيبة االتحادية
 .من أجل تعميف  قافة حوار و العقل و الفكر العلمي و الحدا ة و قبول اآللر -
 .ةمن أجل مجتمع مدفي فاعل، و ممارسة مواطنة كامل -
من أجل تابيت الحياة السياسية و دمقرطة الحياة الداللية لألحزاب و النقابات و المنفمات  -

 .الغير الحكومية
 .من أجل حماية البيئة -

 .تدافع عن صيافة الوحدة الترابية و استكمالها
 .من أجل إحفل السلف و السف  و التاامن بين كافة شعوب و شباب العالف
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 العالقات الخارجية
 : تقو  العفقات الوارجية للابيبة االتحادية عل  أسس

 .التاامن العالمي -
 .التعاون مع المنفمات الابابية االشتراكية و الديمقراطية في العالف -
الناال من أجل حقوق الاباب في العالف، و حء األجيال المقبلة في حياة كريمة اجتماعيا و  -

 .اجتماعية و طبيعية سليمةسياسيا و صحيا، وسل بيئة سياسية و 
في التعليف،في الصحة، في الاغل،في الحرية،في بيئة سليمة و في : فناضل من أجل حء الاباب

 .المااركة السياسية
 .فناضل من أجل السلف العالمي و كوفية القيف اإلفسافية النبيلة

 فناضل ضد كل أشكال العنصرية و التطر  و االستعمار و الديكتاتوريات
بة االتحادية عفقات  نا ية مع منفمات شبابية في العالف العر ي، بأور ا و افريقيا، و هي للابي

 عاو مس ول بعدة منفمات جهوية )المغرب العر ي و العالف العر ي( و دولية.
 

 نظرة عامة على تجربة الشبيبة اإلتحادية في المغرب : 
ات الوقت دالل الحزب، ألفها تعبير تعتبر الابيبة االتحادية الحلقة األضعف واألقوى في ذ

حقيقي عن أفكار وطموحات وتصورات الاباب المغر ي لمستقبل هذا الوطن، فهي الفااء الذي 

كان والزال يسمح بتكوين الاباب وتأطيره وتحسيسا بأهمية االفوراط في الماروع المجتمعي 

ي مجموعة من المواقع الحدا ي والديمقراطي الذي فسع  إليا ، قوية بتاريوها الناالي ف

االجتماعية والجامعية منذ وقبل تأسيسها باكل تنفيمي، لكن الابيبة االتحادية اعتبرت كذلك 

الحلقة األضعف دالل الحزب ففرا لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، محاولين طرح 

القيا  بالنقد مجموعة من التساؤالت واالفتراضات التي ستساعدفا حتما عل  مقار ة شمولية و 

الذاتي الفز  لتجاوز إكراهات وإلفاقات المرحلة، ومن تلك التساؤالت فحدد أر ع محاور فعتبرها 

  :أساسية
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 الحركة االتحادية بين الشباب المؤسس وشباب المؤسسة. *

 .*االفوراط وأزمة التحول من المعط  السياسي التاريوي فحو المعط  الفئوي العمري 

 مة فصف جماهيرية إل  قطاع حز ي.التحول من منف*

 .*الاباب االتحادي بين اإلدماج، االحتواء، اإلبعاد 

 أوال:الحركة االتحادية بين الشباب المؤسس وشباب المؤسسة

إن قراءة أولية لتاريخ الحركة االتحادية تدفعنا إل  تسجيل مفحفة أساسية مرتبطة بالفئة العمرية 

والم منة بمقاومة المستعمر وتحقيء االستقفل، إل  االستقفل التي افورطت في حزب االستقفل 

 .عن حزب االستقفل ، كافوا كلهف شباب م من بالتغير والتقد  والديمقراطية

فالحزب الذي اعتبر بم ابة تجمع مجموعة من الوطنيين لارج األعرا  الديمقراطية، وهذا طبيعي 

 .تقل حدا ي وديمقراطيفرضتا مرحلة مقاومة المستعمر وتحقيء مغرب مس

فالفعل الم سس وفء مرجعيات إيديولوجية وديمقراطية كان بمبادرة شباب طموح ووطني و حس 

تقدمي ،فتف والدة حزب االتحاد الوطني للقوات الاعبية، والتحرر واالشتراكية والعديد من 

ضاع الطبقة الحساسيات والتنفيمات السياسية والجمعوية وال قافية، وذلك بهد  النهوض بأو 

الاغيلة والدفاع عل  مستقبل األجيال القادمة بناة الغد. لقد افورط الاباب االتحادي للناال في 

موتلف الواجهات الجماهيرية محملين بفكر ورؤية واحدة وموحدة وهي الم سسة لكل المعارك 

ديمقراطي التي لاضتها الحركة االتحادية في طليعة المطالبين بتبني ماروع مجتمعي تقدمي و 

لففعتاق من مطبة المجتمع التقليدي والذي تتحكف فيا عقليات محاففة تزكي موتلف طقوس 

 «جوع كلبك يتبعك»الرجعية واالفحطاط الفكري والتبعية السياسية واالقتصادية من منطلء 

كافت إجابة الحركة االتحادية واضحة متكاملة األبعاد والممارسة، ماروع اجتماعي متاامن 

ية اشتراكية و آلية ديمقراطية هدفها األساسي توسيع الرقابة االجتماعية وتحسين الودمات ،وهو 
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 العالقات الخارجية
 : تقو  العفقات الوارجية للابيبة االتحادية عل  أسس

 .التاامن العالمي -
 .التعاون مع المنفمات الابابية االشتراكية و الديمقراطية في العالف -
الناال من أجل حقوق الاباب في العالف، و حء األجيال المقبلة في حياة كريمة اجتماعيا و  -

 .اجتماعية و طبيعية سليمةسياسيا و صحيا، وسل بيئة سياسية و 
في التعليف،في الصحة، في الاغل،في الحرية،في بيئة سليمة و في : فناضل من أجل حء الاباب

 .المااركة السياسية
 .فناضل من أجل السلف العالمي و كوفية القيف اإلفسافية النبيلة

 فناضل ضد كل أشكال العنصرية و التطر  و االستعمار و الديكتاتوريات
بة االتحادية عفقات  نا ية مع منفمات شبابية في العالف العر ي، بأور ا و افريقيا، و هي للابي

 عاو مس ول بعدة منفمات جهوية )المغرب العر ي و العالف العر ي( و دولية.
 

 نظرة عامة على تجربة الشبيبة اإلتحادية في المغرب : 
ات الوقت دالل الحزب، ألفها تعبير تعتبر الابيبة االتحادية الحلقة األضعف واألقوى في ذ

حقيقي عن أفكار وطموحات وتصورات الاباب المغر ي لمستقبل هذا الوطن، فهي الفااء الذي 

كان والزال يسمح بتكوين الاباب وتأطيره وتحسيسا بأهمية االفوراط في الماروع المجتمعي 

ي مجموعة من المواقع الحدا ي والديمقراطي الذي فسع  إليا ، قوية بتاريوها الناالي ف

االجتماعية والجامعية منذ وقبل تأسيسها باكل تنفيمي، لكن الابيبة االتحادية اعتبرت كذلك 

الحلقة األضعف دالل الحزب ففرا لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، محاولين طرح 

القيا  بالنقد مجموعة من التساؤالت واالفتراضات التي ستساعدفا حتما عل  مقار ة شمولية و 

الذاتي الفز  لتجاوز إكراهات وإلفاقات المرحلة، ومن تلك التساؤالت فحدد أر ع محاور فعتبرها 

  :أساسية

 

 

8102 تعزيز قدرات الشباب األردني  
21 

 الحركة االتحادية بين الشباب المؤسس وشباب المؤسسة. *

 .*االفوراط وأزمة التحول من المعط  السياسي التاريوي فحو المعط  الفئوي العمري 

 مة فصف جماهيرية إل  قطاع حز ي.التحول من منف*

 .*الاباب االتحادي بين اإلدماج، االحتواء، اإلبعاد 

 أوال:الحركة االتحادية بين الشباب المؤسس وشباب المؤسسة

إن قراءة أولية لتاريخ الحركة االتحادية تدفعنا إل  تسجيل مفحفة أساسية مرتبطة بالفئة العمرية 

والم منة بمقاومة المستعمر وتحقيء االستقفل، إل  االستقفل التي افورطت في حزب االستقفل 

 .عن حزب االستقفل ، كافوا كلهف شباب م من بالتغير والتقد  والديمقراطية

فالحزب الذي اعتبر بم ابة تجمع مجموعة من الوطنيين لارج األعرا  الديمقراطية، وهذا طبيعي 

 .تقل حدا ي وديمقراطيفرضتا مرحلة مقاومة المستعمر وتحقيء مغرب مس

فالفعل الم سس وفء مرجعيات إيديولوجية وديمقراطية كان بمبادرة شباب طموح ووطني و حس 

تقدمي ،فتف والدة حزب االتحاد الوطني للقوات الاعبية، والتحرر واالشتراكية والعديد من 

ضاع الطبقة الحساسيات والتنفيمات السياسية والجمعوية وال قافية، وذلك بهد  النهوض بأو 

الاغيلة والدفاع عل  مستقبل األجيال القادمة بناة الغد. لقد افورط الاباب االتحادي للناال في 

موتلف الواجهات الجماهيرية محملين بفكر ورؤية واحدة وموحدة وهي الم سسة لكل المعارك 

ديمقراطي التي لاضتها الحركة االتحادية في طليعة المطالبين بتبني ماروع مجتمعي تقدمي و 

لففعتاق من مطبة المجتمع التقليدي والذي تتحكف فيا عقليات محاففة تزكي موتلف طقوس 

 «جوع كلبك يتبعك»الرجعية واالفحطاط الفكري والتبعية السياسية واالقتصادية من منطلء 

كافت إجابة الحركة االتحادية واضحة متكاملة األبعاد والممارسة، ماروع اجتماعي متاامن 

ية اشتراكية و آلية ديمقراطية هدفها األساسي توسيع الرقابة االجتماعية وتحسين الودمات ،وهو 
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االجتماعية وتحقيء التغيير وفء لصوصية كل مرحلة، بين التغيير الجدري والنسقي 

الوظيفي،من هذا التصور اإلديولوجي كان الوصف السياسي واضح المعالف وكذلك الوصف 

تف  فرض ففسا، لكن كمتغير  افوي وفء قراءة كل طر  للمرحلة االجتماعي ،ومن تف فاالل

 .،أي طبيعة القراءة ، طرح اإلجابة وتوقيتها

لقد حققت الحركة االتحادية التراكف الناالي كتنفيمات وكأفراد واستطاعت أن تفرض ففسها في 

لتي تود  الماروع الماهد السياسي كفاعل تاريوافي وكقوة اقتراحية ومرجعية في تقديف اإلجابات ا

 االجتماعي الديمقراطي، وتطمح إل  تحقيء االزدهار والتقد ،

وعبر سيرورة التاريخ الناالي للحركة االتحادية كان منعطف مأسسة الاباب االتحادي ضمن 

منفمة الابيبة االتحادية ، تفرضا الفرو  التاريوية وتفاعفت الحقل السياسي المتوتر والذي 

ورج يوفف درجة الاغل ويفتح  غرة في أفء االفغفق السياسي والحصار كان يبحث لا عن م

  الماروب عل  الفاعلين أطرا  الصراع

و منذ تأسيس الابيبة االتحادية و تنفيف الاباب االتحادي إل  اليو  ،عرفت العديد من الهزات 

وفي ظل هذا  التنفيمية الداللية،و في عفقتها بالحزب أومع بعض الفرقاء السياسيين،لكنها

المواض السياسي والتنفيمي لف تستطع االشتغال بمنطء الم سسة في التدبير والتسيير وظلت 

عاجزة عن فتح النقاش الم سساتي والحدا ي وإعادة االعتبار للقافون الداللي والعمل با 

والمحاسبة واحتراما،وتوزيع األدوار وتحديد الوظا ف والمس وليات وفء معايير الكفاءة والمصداقية 

الديمقراطية والم سسة بناء عليها والمرتبطة بطريقة اتواذ القرار بين األجهزة المقررة 

والمسيرة،فالمفروض من لفل مأسسة عمل الابيبة االتحادية هو تحصينها تنفيميا 

وسياسيا،وضمان استقرارها واستقفل قراراتها لتجاوز االلتفالت وتدبير االلتف  واحتواء 

 .والتناقاات الدالليةالصراع 
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االجتماعية وتحقيء التغيير وفء لصوصية كل مرحلة، بين التغيير الجدري والنسقي 

الوظيفي،من هذا التصور اإلديولوجي كان الوصف السياسي واضح المعالف وكذلك الوصف 

تف  فرض ففسا، لكن كمتغير  افوي وفء قراءة كل طر  للمرحلة االجتماعي ،ومن تف فاالل

 .،أي طبيعة القراءة ، طرح اإلجابة وتوقيتها

لقد حققت الحركة االتحادية التراكف الناالي كتنفيمات وكأفراد واستطاعت أن تفرض ففسها في 

لتي تود  الماروع الماهد السياسي كفاعل تاريوافي وكقوة اقتراحية ومرجعية في تقديف اإلجابات ا

 االجتماعي الديمقراطي، وتطمح إل  تحقيء االزدهار والتقد ،

وعبر سيرورة التاريخ الناالي للحركة االتحادية كان منعطف مأسسة الاباب االتحادي ضمن 

منفمة الابيبة االتحادية ، تفرضا الفرو  التاريوية وتفاعفت الحقل السياسي المتوتر والذي 

ورج يوفف درجة الاغل ويفتح  غرة في أفء االفغفق السياسي والحصار كان يبحث لا عن م

  الماروب عل  الفاعلين أطرا  الصراع

و منذ تأسيس الابيبة االتحادية و تنفيف الاباب االتحادي إل  اليو  ،عرفت العديد من الهزات 

وفي ظل هذا  التنفيمية الداللية،و في عفقتها بالحزب أومع بعض الفرقاء السياسيين،لكنها

المواض السياسي والتنفيمي لف تستطع االشتغال بمنطء الم سسة في التدبير والتسيير وظلت 

عاجزة عن فتح النقاش الم سساتي والحدا ي وإعادة االعتبار للقافون الداللي والعمل با 

والمحاسبة واحتراما،وتوزيع األدوار وتحديد الوظا ف والمس وليات وفء معايير الكفاءة والمصداقية 

الديمقراطية والم سسة بناء عليها والمرتبطة بطريقة اتواذ القرار بين األجهزة المقررة 

والمسيرة،فالمفروض من لفل مأسسة عمل الابيبة االتحادية هو تحصينها تنفيميا 

وسياسيا،وضمان استقرارها واستقفل قراراتها لتجاوز االلتفالت وتدبير االلتف  واحتواء 

 .والتناقاات الدالليةالصراع 
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 :ومن أهف العراقيل التي يجت تجاوزها لمأسسة عمل الابيبة المستقبلي فحدد ما يلي

ضعف ال قة في الابيبة االتحادية: فأ لت الحز يين محليا ووطنيا ،وموتلف الفاعلين -1

حزب ، الجمعويين والسياسيين واإلعفميين ال ينفرون إل  المنفمة إال من زاوية صراعها مع ال

وأن قوتها واستمرارها في الفعل والناال لن يتأت  إال بمدى صمودها ومواجهتها للمواقف الرسمية 

للحزب، فأصبحت بذلك ب رة للتوتر والصراعات التنفيمية الايقة، فمجموعة من المس ولين في 

ذهف لمواقف صفو  الابيبة االتحادية بعد التفقهف للعديد من المااكل واألزمات التنفيمية،واتوا

سياسية لارج الاوابل التنفيمية والتي ال تعبر في ك ير من األحيان واألحوال عن المنفمة وال 

عن الاباب المغر ي الم من بماروعنا المجتمعي،افسحبوا من التنفيف الابيبي والحز ي ور ما 

 .حت  العمل السياسي

وا ، سواء عل  مستوى اتواذ االرتباط باألشوا : ظلت الابيبة االتحادية مرتبطة باألش-2

القرار التنفيمي ، أو عل  مستوى الفعل الميدافي واإلشعاعي في  ياب تغييت تا  للم سسة 

باكلها العلمي المتعار  عليا ووفء ما تحدده القوافين الداللية والمبادئ الديمقراطية،لدرجة ساد 

ستمر في الوجود ، وتناسوا أو لنقل االعتقاد أفا بذهاب بعض القيادات ستنهار بنية التنفيف ولن ي

فقص الوعي التحليلي والم سساتي لديهف، أن التنفيف يستمد قوتا من ذاتا ومن الحزب الذي 

تنتمي إليا في إطار تفاعلي، لكن وهذا هو المهف تستمده من المجتمع ومن الاباب الم من 

 .بالتغيير والديمقراطية االجتماعية

ل األجهزة المسيرة للابيبة االتحادية أفرادا وجماعات مس ولياتها  ياب المحاسبة : لف تتحم -3

الكاملة في تدبير العمل اليومي الناالي للمنفمة وترشيد مواردها المادية والبارية، واحترا  

طريقة اتواذ القرار،فعقد الم تمرات الواصة بالابيبة االتحادية والجموع العامة للفروع والقطاعات 
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ة ما كافت تتف في  ياب كلي أو جز ي للمس ولين عن تلك المرحلة السابقة،عل  التابعة لها عاد

  سبيل الم ال

 2002تكون سكرتارية وطنية للتهييئ لعقد م تمر األمل صيف  *

 .تكون لجنة تحايرية يترأسها كاتت وطني افتوت است نا يا للتهييئ للم تمر السابع*

اطية وتفات ظاهرت اإلففراد بالقرارات والمواقف ، لقد تف تهريت المنفمة عن قواعدها الديمقر 

وتجميد صارخ للهياكل التنفيمية،و اإلضافة إل  سوء التسيير الديمقراطي،فسجل سوء عقلنا 

الموارد المالية وميزافية الابيبة،افعل ما شئت فإفك في  ن  عن المحاسبة أو المراقبة،فف أحد 

وال أحد يملك تلية إحاارك لتقديف التقرير األدبي يملك سلطة إلااعك للمساءلة التنفيمية ، 

واأللفقي والمالي في المحطات التنفيمية حست تراتبيتها ومكان وزمان عقدها ، والمحددة 

 .لتداول السلل والمس وليات حست ما تفرضا القوافين الداللية والاامنة الستمرار التنفيف

اليومي للابيبة االتحادية افاغلوا أك ر بهيكلة   ياب التو يء: الذين تحكموا في تدبير الناال-4

الفروع وتنفيف األفاطة اإلشعاعية لارج الاوابل التنفيمية ، وذلك الستعرض العافت 

العددية والمزايدات السياسية الايقة ، لتوظيفها في الصراعات المفبركة سلفا ، فتف إهمال الاء 

ا، لدرجة لف يعد لدينا أية معطيات أو إحصاءات الم سساتي و الحاسف لتسيير الم سسة واستمراره

 ...عن عدد المنورطين ،تكوينهف ، تقسيمهف حست القطاعات

وإذا ما وجدت بعض اللوا ح فإن محاضر االجتماعات ، الصور ، أشرطة الفيديو، تقارير 

إما أفها األفاطة ، عناوين الاركاء هوياتهف مغيبة تماما أو مب ورة ، فالو ا ء الواصة بالم سسة 

أتلفت باكل تلقا ي فتيجة اإلهمال و الفمباالة المرتبطة بغياب المس ولية ، أو أن بعض النفوس 

 .الاعيفة حاولوا طمس المفمح الناالية التاريوية للتنفيف الابيبي وتهريت هذه الو ا ء

لمكتت الوطني المركزية الديموقراطية: كرست الابيبة االتحادية طريقة اشتغال أك ر مركزية ، ا-5
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واللجنة المركزية ،  ف في المرحلة األليرة المكتت الوطني، ومنفرا لطبيعة الصراع ومركزتا، 

واالكتفاء باالشتغال في دوا ر حلقية ومرتبطة بالقرار المنب ء عن الجهاز المركزي ، ساهف في 

جهوية تتمتع  تهميش األجهزة المحلية واالقليمية ، كما أفها لف تستطع للء تليات تنفيمية

باالستقفل المادي والمعنوي،أي أفها لف تساير التحول المجتمعي الذي أصبحت م سساتا تتبن  

المنهجية الفمركزية والفتمركز والتي تركز عل  سياسة القرب وتساعد عل  تكتيف الجهود 

رطة في القرار المحلية وتوحيد الطاقات للتنمية والتأطير عل  المستوى المحلي،هذه المركزية المف

والفعل أ رت سلبا عل  األجهزة المحلية واإلقليمية ،فجمدت بعاها وافحلت ألرى ، واقتصر 

اشتغالها في إطار التبعية للفروع الحز ية والكتابات اإلقليمية وافحصرت في التهييئ لففتوابات 

ذلك إعمال القطيعة التاريعية ، والتحول إل  كتلة فالبة في المحطات التنفيمية الحز ية، وتف ب

مع الجهاز الوطني المس ول عن التدبير اليومي لفروع الابيبة وهياكلها المحلية واإلقليمية 

 . والجهوية

التواصل: لقد لسرت الابيبة االتحادية إحدى أهف تقنيات التواصل مع المجتمع ومع باقي -6

ية ، فتوقيف جريدة فاطقة المناضلين المنتمين إل  صفوفها أو موتلف مكوفات الحركة االتحاد

باسف المنفمة أضاع عل  الاباب والابيبة إمكافية للتواصل واإللبار مهمة وفاعلة وم  رة ، 

منتجة وضرورية، فافقطعت الصلة بين شبكة الفروع الابيبية ، وتقز  دور الابيبة االتحادية في 

ضع أولوية سياسية واجتماعية، التعريف وإفتاج النوت ، ولف تعد عملية تقديف الاباب وتكوينهف مو 

لصوصا في الجافت اإلبداعي واإلعفمي والفكري،كما أن تقنيات التواصل التقليدي وهي 

المراسفت، فافعدمت دون تبني تقنيات التواصل الحدي ة واستغفل الابكة العنكبوتية للتعريف 

ة التواصل الوحيدة هي بالمنفمة والتواصل مع أ لت المناضلين وأكبر شرا ح الاباب، وظلت أدا 
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الهاتف الذي زك  الحلقية والتهميش والتبعية، والتي هي في فهاية المطا   ير رسمية و ير 

 .معتمدة تنفيميا

إن مأسسة الحركة الابابية دالل إطار الابيبة االتحادية من بين أهف عوامل إضعا  الحركة 

ء كبير، تحول إل  صراع األجيال االتحادية وتمزقها، حيث أن الصراع الداللي للحركة في جز 

وتابيت الحركة والتداول عن السلطة، ويمكن القول أفا حت  هذه الم سسة لف ترق إل  المستوى 

االحترافي والحدا ي والعقففي، وظلت تعافي العديد من اإلكراهات ولكي فتجاوزها فحتاج إل  

ة االتحادية ليس كتنفيف ولكن كفاعل الك ير من اللياقة السياسية والم سساتية تعيد موقعة الابيب

 .ر يسي دالل الحركة االتحادية

 ثانيا: التحول من منظمة نصف جماهيرية إلى قطاع حزبي

ظل االفتماء لصفو  الابيبة االتحادية ولمدة سنين طويلة ال يعني بالارورة االفتماء إل  

افتماؤهف إل  الابيبة الحزب، وكذلك بالعكس تماما، فالمنورطين في صفو  الحزب ال يعني 

االتحادية ، ولكن بمعن  أصح مناضلين من دالل الحركة االتحادية ، ولف يكن مطروحا بالبت و 

المطلء وهف صراع األجيال دالل الحركة االتحادية ،أو وجود حدود وإطار لفشتغال لا  

ابية أمر بالابيبة االتحادية وتلر لا  بالحزب ، كما لف يكن مطروحا عل  المنفمة الاب

تعريف وظيفتها ودورها مادا  أن ما ينتفره منها المناضل والمواطن عل  حد السواء هو الناال 

في طليعة الجماهير الاعبية ، و التالي ليس هناك فرق بين وظيفة الحزب ووظيفة الابيبة 

ارك، االتحادية لدرجة التماهي وفي ك ير من األحيان تألذ الدور الريادي في مجموعة من المع

ساعدها في ذلك عدة عوامل تاريوية متعلقة بالفرفية السياسية واالجتماعية ووضوح الرؤية 

اإليديولوجية االقتصادية، كما ان العامل البيولوجي كان حاضرا بقوة ففرا لغياب الفارق الكبير 

ويمكن  بين األجيال وتقارب السن بين المناضلين سواء دالل الابيبة االتحادية أو دالل الحزب،
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الهاتف الذي زك  الحلقية والتهميش والتبعية، والتي هي في فهاية المطا   ير رسمية و ير 
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وتابيت الحركة والتداول عن السلطة، ويمكن القول أفا حت  هذه الم سسة لف ترق إل  المستوى 

االحترافي والحدا ي والعقففي، وظلت تعافي العديد من اإلكراهات ولكي فتجاوزها فحتاج إل  

ة االتحادية ليس كتنفيف ولكن كفاعل الك ير من اللياقة السياسية والم سساتية تعيد موقعة الابيب
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في طليعة الجماهير الاعبية ، و التالي ليس هناك فرق بين وظيفة الحزب ووظيفة الابيبة 
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ويمكن  بين األجيال وتقارب السن بين المناضلين سواء دالل الابيبة االتحادية أو دالل الحزب،
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القول أن شبابية الحركة االتحادية والتقارب العمري بين قيادتها أوال،  ف بين القيادة والقواعد، 

ساعدها عل  االفتاار والحركة وتك يف التأطير والمواكبة وكل ما تتطلبا مرحلة العمل السري 

  والعلني الولوي 

جعية أو تقار ها، ّقوى إمكافية تدلل إن المصير الماترك واألهدا  المستقبلية ووحدة األداة والمر 

،وك ف ووحد قدرتهما عل  الفعل االجتماعي والتأطير الاابة الابيبة االتحادية والحركة االتحادية

لجمعوية ، الطفبية...وهي جزء من السياسي، في موتلف الواجهات الناالية : النقابية ، ا

العوامل التي أفرزت قيادات كاريزمية وزعامات سياسية الزالت لحد اآلن تسير دواليت الماهد 

السياسي والحز ي، وهنا البد من طرح س ال جوهري، هل يمكن للحركة االتحادية أن تنتج قيادات 

فتاج تقنقراط لمستقبل العمل السياسي، سياسية لتسيير المجتمع الحدا ي والمستقبلي، أ  تكتفي بإ

والذي بدأت م شراتا تفهر في األفء مع حكومة جطو؟ مما الشك فيا أن الماروع السياسي 

الذي تبنتا الحركة االتحادية وكافت الابيبة االتحادية في طليعتا تم ل في جوهره باإلصفحات 

يتامنا الدستور من  موض الدستورية مما سهل عملية التعريف بالمنفمة والتعريف بما 

وتناقاات،فتعبأت الجماهير إل  جافبها ، لقد ظلت الابيبة االتحادية مبادرة و سباقة للفعل 

الميدافي ، لديها قوة اقتراحية وجماهيرية أك ر فعالية وم  رة في القرار السياسي الحز ي ودالل 

حركتها واستقفل قرارها  الماهد السياسي وفي ك ير من االحيان تكون حاسمة، كما أن حرية

جعلها تاارك في الك ير من التفاهرات الدولية وعقدها عدة اتفاقات مع المنفمات الدولية 

والوطنية ، سواء كافت هذه االتفاقات سياسية، حقوقية، جمعوية، قافية،في إطار توحيد الجهود 

 .وتبادل التجارب

كي االتحادي وتأسيس الابيبة االتحادية، لقد عرفت الابيبة االتحادية منذ مأسسة الاباب الحر 

تذبذب في تليات اشتغالها وفكو  في فرض قراراتها ، وتراجع في إشعاعها وفااطها ومواقع 
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وهذا راجع إل  أسباب موضوعية وألرى ذاتية ، فتحوالت الماهد السياسي والتحول  تأ يرها،

اكلها وتسطير الحدود ألدوارها الديمقراطي ألحزاب الحركة االتحادية، وتاييء الوناق عل  هي

وعوامل ألرى لارجية سببت في هذا النكو ، لكن و الموازاة مع ذلك، و اإلضافة إل  

الصراعات الداللية و ياب روح الم سسة... فسجل سيطرة هاجس الرقابة الذاتية لصوصا في 

معها، وذلك حت  ال التعاطي مع المواقف السياسية واالجتماعية الحاسمة، وإبداء الرأي والتفاعل 

تسقل في فخ التعارض مع المواقف والقرارات الرسمية للحزب ، والتي قد تاعفا أو تر ك 

حساباتا الداللية والوارجية، فأصبحت رهينة اإلفتفارية إن لف فقل اإلتكالية، فتأرجحت مواقفها 

الواضعين بين الم يدين والمعارضين، المااركين والمنسحبين ،المجتهدين والمتقاعسين، 

والمتمردين،المهتمين والفمبالين،الديمقراطيين واالفتهازيين،الطامحين والطامعين، الفاهمين 

والمتزطمين، التابعين ومن تبعهف،وعل  سبيل الم ال ال الحصر فذكر: المي اق الوطني للتر ية 

 -ماعيةالموقف من المااركة في الحركة االجت -الموقف من اإلصفحات الدستورية-والتكوين

 -دعف واالفوراط في جمعية المعطلين وحاملي الاواهد العليا -الموقف من المااركة في الحكومة

 القاايا ذات الطابع القومي -حقوق اإلفسان

لقد تزامن تراجع دور الابيبة االتحادية في الماهد السياسي مع تحولها إل  قطاع حز ي 

حزب ، فافورط مناضلوها بوعي أو بدوفا في وإستغفل هذا المعط  سلبيا في اتجاه تابيت ال

التطاحنات التنفيمية والسياسية الداللية، وعل  وجا التدقيء قبيل كل المحطات 

 .التنفيمية:مجالس فروع ، مجالس إقليمية، مجالس وطنية ، م تمرات

لقد تمأزق وتمزق وضع الابيبة االتحادية وهي تتحول من فاعل سياسي واجتماعي إل  فاعل 

يمي وهنا البد من طرح س ال حول مفهو  المصاحبة والمواكبة، وهل تعني تأهيل الاباب تنف

لتحمل المس ولية الحز ية وتسيير الاأن العا  ، وضمنيا تابيت الحزب، أ  هو فقل محاصرة 
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الابيبة في حدود الوظيفة والدور وما هو مسموح با في إطار الكوطا والتنافس والتطلع دالل 

 هواماها؟

عجزت الابيبة االتحادية في طرح وفرض المسألة الابابية ضمن أولويات القرار الحز ي ،كما  لقد

عجزت عن التفاعل مع الوضع االجتماعي للاباب الذي يعافي التهميش ، البطالة ، الفقر، 

األمية....وهنا يمكن أن فطرح س الين : كيف يمكن إشراك الابيبة االتحادية في القرار الحز ي 

السياسات ، وطرح االقتراحات ووجهات ففرها في التدبير اليومي لا ون الوطن و ووضع 

المواطن في العفقة مع البرلمان والحكومة، وكحد أدف  في العفقة مع الفريء البرلمافي والوزارات 

التي يتحمل مس وليتها اإلتحاد االشتراكي؟ هل وظيفة الابيبة االتحادية هي فقل تعبئة الاباب 

ره في طرح أفء االفتوابات البرلمافية والجماعية،وإعطاء الارعية للفاعل السياسي، أ  هو وتأطي

 طرح البدا ل الممكنة والبرامج السياسية، والبحث عن األجو ة التي يطرح أسئلتها المجتمع؟

  ال ا:العاوية في الابيبة االتحادية بين المعط  التاريوي السياسي والمعط  الفئوي العمري 

أسيس الابيبة االتحادية أملتا ضرورة فاالية وتاريوية مرتبطة في جزء كبير منها بالفرو  إن ت

السياسية التي عاشها الحزب والحصار المفروض والماروب عل  مناضليا والتطبيء الممنهج 

الذي فرضتا قوى الموزن عل  العمل السياسي والجماهيري ككل ، و التالي فتأسيس إطار شبابي 

ري قادر عل  لوض المعارك الناالية إل  جافت الحزب أو بدلا ، لتوفيف فصف جماهي

الاغل عل  الم سسة الحز ية وتحسين موقعها التفاوضي مع األطرا  والفرقاء السياسيين، ومن 

جهة  افية ابتكار تليات جديدة للتواصل وتأطير أوسع الجماهير الاعبية، أي أن المعط  

ي صفو  الابيبة االتحادية ينبني باألساس عل  اإلقتناع الموضوعي والعملي لففوراط ف

وااللتزا  بالفكر االشتراكي الديمقراطي االجتماعي، واإليمان بالماروع التقدمي الذي يفرض 
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وعوامل ألرى لارجية سببت في هذا النكو ، لكن و الموازاة مع ذلك، و اإلضافة إل  

الصراعات الداللية و ياب روح الم سسة... فسجل سيطرة هاجس الرقابة الذاتية لصوصا في 

معها، وذلك حت  ال التعاطي مع المواقف السياسية واالجتماعية الحاسمة، وإبداء الرأي والتفاعل 

تسقل في فخ التعارض مع المواقف والقرارات الرسمية للحزب ، والتي قد تاعفا أو تر ك 

حساباتا الداللية والوارجية، فأصبحت رهينة اإلفتفارية إن لف فقل اإلتكالية، فتأرجحت مواقفها 

الواضعين بين الم يدين والمعارضين، المااركين والمنسحبين ،المجتهدين والمتقاعسين، 

والمتمردين،المهتمين والفمبالين،الديمقراطيين واالفتهازيين،الطامحين والطامعين، الفاهمين 

والمتزطمين، التابعين ومن تبعهف،وعل  سبيل الم ال ال الحصر فذكر: المي اق الوطني للتر ية 

 -ماعيةالموقف من المااركة في الحركة االجت -الموقف من اإلصفحات الدستورية-والتكوين

 -دعف واالفوراط في جمعية المعطلين وحاملي الاواهد العليا -الموقف من المااركة في الحكومة

 القاايا ذات الطابع القومي -حقوق اإلفسان

لقد تزامن تراجع دور الابيبة االتحادية في الماهد السياسي مع تحولها إل  قطاع حز ي 

حزب ، فافورط مناضلوها بوعي أو بدوفا في وإستغفل هذا المعط  سلبيا في اتجاه تابيت ال

التطاحنات التنفيمية والسياسية الداللية، وعل  وجا التدقيء قبيل كل المحطات 

 .التنفيمية:مجالس فروع ، مجالس إقليمية، مجالس وطنية ، م تمرات

لقد تمأزق وتمزق وضع الابيبة االتحادية وهي تتحول من فاعل سياسي واجتماعي إل  فاعل 

يمي وهنا البد من طرح س ال حول مفهو  المصاحبة والمواكبة، وهل تعني تأهيل الاباب تنف

لتحمل المس ولية الحز ية وتسيير الاأن العا  ، وضمنيا تابيت الحزب، أ  هو فقل محاصرة 
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الابيبة في حدود الوظيفة والدور وما هو مسموح با في إطار الكوطا والتنافس والتطلع دالل 

 هواماها؟

عجزت الابيبة االتحادية في طرح وفرض المسألة الابابية ضمن أولويات القرار الحز ي ،كما  لقد

عجزت عن التفاعل مع الوضع االجتماعي للاباب الذي يعافي التهميش ، البطالة ، الفقر، 

األمية....وهنا يمكن أن فطرح س الين : كيف يمكن إشراك الابيبة االتحادية في القرار الحز ي 

السياسات ، وطرح االقتراحات ووجهات ففرها في التدبير اليومي لا ون الوطن و ووضع 

المواطن في العفقة مع البرلمان والحكومة، وكحد أدف  في العفقة مع الفريء البرلمافي والوزارات 

التي يتحمل مس وليتها اإلتحاد االشتراكي؟ هل وظيفة الابيبة االتحادية هي فقل تعبئة الاباب 

ره في طرح أفء االفتوابات البرلمافية والجماعية،وإعطاء الارعية للفاعل السياسي، أ  هو وتأطي

 طرح البدا ل الممكنة والبرامج السياسية، والبحث عن األجو ة التي يطرح أسئلتها المجتمع؟

  ال ا:العاوية في الابيبة االتحادية بين المعط  التاريوي السياسي والمعط  الفئوي العمري 

أسيس الابيبة االتحادية أملتا ضرورة فاالية وتاريوية مرتبطة في جزء كبير منها بالفرو  إن ت

السياسية التي عاشها الحزب والحصار المفروض والماروب عل  مناضليا والتطبيء الممنهج 

الذي فرضتا قوى الموزن عل  العمل السياسي والجماهيري ككل ، و التالي فتأسيس إطار شبابي 

ري قادر عل  لوض المعارك الناالية إل  جافت الحزب أو بدلا ، لتوفيف فصف جماهي

الاغل عل  الم سسة الحز ية وتحسين موقعها التفاوضي مع األطرا  والفرقاء السياسيين، ومن 

جهة  افية ابتكار تليات جديدة للتواصل وتأطير أوسع الجماهير الاعبية، أي أن المعط  

ي صفو  الابيبة االتحادية ينبني باألساس عل  اإلقتناع الموضوعي والعملي لففوراط ف

وااللتزا  بالفكر االشتراكي الديمقراطي االجتماعي، واإليمان بالماروع التقدمي الذي يفرض 
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التواجد المستمر والفعال والصادق إل  جافت موتلف شرا ح المجتمع لتاطيرها والدفاع عن 

 .مصالحها وتحسين أوضاعها المعياية

فجد اليو  ومنذ الم تمر الوامس للابيبة االتحادية أن االفوراط في صفو  الابيبة يرتكز  لكننا

عل  المعط  العمري المرتبل بتحديد السن باكل تقني عصف بعدد كبير من المناضلين الاباب 

لارج األجهزة الابيبية، وليجدون أففسهف لارج األجهزة الحز ية ومنهف من وجد ففسا لارج اللعبة 

سياسية برمتها. إن توفيض الفترة التي يقايها الاباب والتي يوولها لهف القافون التنفيمي ال

سنة كحد أقص  في الم تمر 35للابيبة لفشتغال والناال والتكوين في صفوفها باكل تدريجي: 

سنة كحد أقص  في الم تمر السابع ، لف 30سنة في الم تمر السادس و35و30الوامس ومابين 

فقاش فكري أو علمي أو تنفيمي موسع ولف تستطع القيادات السابقة تهيئ الاروط  يسبقها أي

المواتية والارورية والكافية لتجنت الوقوع في التفالت تنفيمية ووظيفية وسياسية و ارية تسهل 

عملية االفتقال والتحول من المعط  السياسي الناالي إل  المعط  العمري ، وتوفيض سن 

 .  الابيبة تدريجيا ما بين  فث محطات تاريوية وحاسمةاالفتماء في صفو 

لقد لسرت الابيبة االتحادية عددا كبيرا من مناضليها الذين فاضلوا وتكوفوا في صفوفها بسبت 

تحديد سن االفتماء، ولسر الحزب مجموعة من الاباب الذي لو ظل في الحزب وافدمج باكل 

ة لعجل بعملية التابيت التي يطالت بها الجميع، تلقا ي في موتلف الهياكل المحلية والوطني

وساعد الحزب في إفتاج فوت سياسية لصالح المجتمع،وهنا البد من طرح س ال حول تليات 

إدماج الاباب في الهياكل المقررة للحزب، لصوصا أوال ك الذين دافعوا عل  تصور الحزب 

لمس وليتهف دالل األجهزة المسيرة للابيبة  وأ بتوا حنكة سياسية وقدرة تنفيمية وفكرية أ ناء تحملهف

 أو الحزب؟
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وإذا استبعدفا كل الحسابات التنفيمية ، والصراعات الداللية في العفقة مع الم  رات الوارجية، 

واعتبرفا أن العامل الر يسي لفرض توفيض السن وتقنينا مرتبل بطبيعة التحوالت السوسيولوجية 

 لبية هرما السكافي شابة، فهذا ال يعني بالبت والمطلء عد  لبنية المجتمع المغر ي والذي أ 

الووض في تحليل التحوالت السوسيولوجية في بنية الهر  السكافي الحز ي وما يعرفا من 

شيوولة والتي الفعني بها اإلساءة أوالترويج لفكر إقصا ي أو ضرب مصداقية المناضلين والذي 

وهي الكوطا  %10فنسبة تابيت الحزب ال تتعدى  يمكن أن فدرجا في إطار صراع األجيال ،

الموصصة للابيبة االتحادية في األجهزة الحز ية وفقول أن فسبة الاباب تفوق هذه الرقف، وهذا 

فقاش فقهي وواقعي حول هل الابيبة االتحادية ال تم ل الاباب دالل الحزب؟، وإذا كان هذا 

الواقع الحز ي، وكذلك الواقع صحيح، فإن توفيض السن واقع تنفيمي اليتفء  و 

االجتماعي،و التالي وجت فتح فقاش حول كيف يمكن للابيبة االتحادية أن تم ل الاباب الحز ي 

 و بصفة عامة الاباب المغر ي؟

 .رابعا:الشباب االتحادي بين اإلدماج، االحتواء ، اإلبعاد

في المعادلة السياسية  ظلت الابيبة االتحادية ومنذ مرحلة التأسيس، عاوا فاعف ور يسيا

المغر ية، و األلص المعادلة التنفيمية والسياسية للحزب، واستمرت تم يلية الابيبة في موتلف 

األجهزة الحز ية حاضرة بقوة، إن لف فقل حاسمة في صيا ة القرار الحز ي والتحكف في األجهزة 

مل افتواب األجهزة عن الحز ية في بعض المواقع والتأ ير عليها في مواقع ألرى، وفي ظل ف

طريء لجنة الترشيحات ، تبلور عر  تنفيمي يفرض حء الابيبة االتحادية في األجهزة المسيرة 

والمقررة محليا ووطنيا، ولف يكن األمر يتطلت تقنين العر  وصيا ة القافون في كوطا لاصة 

المس ولية دالل  بالابيبة وليس بالاباب ، أي حتف عل  ما تبق  من الاباب الطامح إل  تحمل

الحزب، لوض  مار المنافسة الديمقراطية  ير المتكافئة، أما  مناضلين تر طهف عفقة التاريخ 
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التواجد المستمر والفعال والصادق إل  جافت موتلف شرا ح المجتمع لتاطيرها والدفاع عن 

 .مصالحها وتحسين أوضاعها المعياية

فجد اليو  ومنذ الم تمر الوامس للابيبة االتحادية أن االفوراط في صفو  الابيبة يرتكز  لكننا

عل  المعط  العمري المرتبل بتحديد السن باكل تقني عصف بعدد كبير من المناضلين الاباب 

لارج األجهزة الابيبية، وليجدون أففسهف لارج األجهزة الحز ية ومنهف من وجد ففسا لارج اللعبة 

سياسية برمتها. إن توفيض الفترة التي يقايها الاباب والتي يوولها لهف القافون التنفيمي ال

سنة كحد أقص  في الم تمر 35للابيبة لفشتغال والناال والتكوين في صفوفها باكل تدريجي: 

سنة كحد أقص  في الم تمر السابع ، لف 30سنة في الم تمر السادس و35و30الوامس ومابين 

فقاش فكري أو علمي أو تنفيمي موسع ولف تستطع القيادات السابقة تهيئ الاروط  يسبقها أي

المواتية والارورية والكافية لتجنت الوقوع في التفالت تنفيمية ووظيفية وسياسية و ارية تسهل 

عملية االفتقال والتحول من المعط  السياسي الناالي إل  المعط  العمري ، وتوفيض سن 

 .  الابيبة تدريجيا ما بين  فث محطات تاريوية وحاسمةاالفتماء في صفو 

لقد لسرت الابيبة االتحادية عددا كبيرا من مناضليها الذين فاضلوا وتكوفوا في صفوفها بسبت 

تحديد سن االفتماء، ولسر الحزب مجموعة من الاباب الذي لو ظل في الحزب وافدمج باكل 

ة لعجل بعملية التابيت التي يطالت بها الجميع، تلقا ي في موتلف الهياكل المحلية والوطني

وساعد الحزب في إفتاج فوت سياسية لصالح المجتمع،وهنا البد من طرح س ال حول تليات 

إدماج الاباب في الهياكل المقررة للحزب، لصوصا أوال ك الذين دافعوا عل  تصور الحزب 

لمس وليتهف دالل األجهزة المسيرة للابيبة  وأ بتوا حنكة سياسية وقدرة تنفيمية وفكرية أ ناء تحملهف

 أو الحزب؟
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وإذا استبعدفا كل الحسابات التنفيمية ، والصراعات الداللية في العفقة مع الم  رات الوارجية، 

واعتبرفا أن العامل الر يسي لفرض توفيض السن وتقنينا مرتبل بطبيعة التحوالت السوسيولوجية 

 لبية هرما السكافي شابة، فهذا ال يعني بالبت والمطلء عد  لبنية المجتمع المغر ي والذي أ 

الووض في تحليل التحوالت السوسيولوجية في بنية الهر  السكافي الحز ي وما يعرفا من 

شيوولة والتي الفعني بها اإلساءة أوالترويج لفكر إقصا ي أو ضرب مصداقية المناضلين والذي 

وهي الكوطا  %10فنسبة تابيت الحزب ال تتعدى  يمكن أن فدرجا في إطار صراع األجيال ،

الموصصة للابيبة االتحادية في األجهزة الحز ية وفقول أن فسبة الاباب تفوق هذه الرقف، وهذا 

فقاش فقهي وواقعي حول هل الابيبة االتحادية ال تم ل الاباب دالل الحزب؟، وإذا كان هذا 

الواقع الحز ي، وكذلك الواقع صحيح، فإن توفيض السن واقع تنفيمي اليتفء  و 

االجتماعي،و التالي وجت فتح فقاش حول كيف يمكن للابيبة االتحادية أن تم ل الاباب الحز ي 

 و بصفة عامة الاباب المغر ي؟

 .رابعا:الشباب االتحادي بين اإلدماج، االحتواء ، اإلبعاد

في المعادلة السياسية  ظلت الابيبة االتحادية ومنذ مرحلة التأسيس، عاوا فاعف ور يسيا

المغر ية، و األلص المعادلة التنفيمية والسياسية للحزب، واستمرت تم يلية الابيبة في موتلف 

األجهزة الحز ية حاضرة بقوة، إن لف فقل حاسمة في صيا ة القرار الحز ي والتحكف في األجهزة 

مل افتواب األجهزة عن الحز ية في بعض المواقع والتأ ير عليها في مواقع ألرى، وفي ظل ف

طريء لجنة الترشيحات ، تبلور عر  تنفيمي يفرض حء الابيبة االتحادية في األجهزة المسيرة 

والمقررة محليا ووطنيا، ولف يكن األمر يتطلت تقنين العر  وصيا ة القافون في كوطا لاصة 

المس ولية دالل  بالابيبة وليس بالاباب ، أي حتف عل  ما تبق  من الاباب الطامح إل  تحمل

الحزب، لوض  مار المنافسة الديمقراطية  ير المتكافئة، أما  مناضلين تر طهف عفقة التاريخ 



تعزيز قدرات الشباب األردني 322018

8102 تعزيز قدرات الشباب األردني  
32 

والناال الماترك والمصالح والصداقات ...الايء الذي عجل برحيل مجموعة من الاباب 

 .االتحادي لارج القنوات التنفيمية

لواصة بتم يلية الابيبة في صفو  الحزب، ما يمكن قولا هو أن التمييز االيجابي، الكوطا ا

كافت عرفا يعبر في جوهره عن تم يلية الاباب ، و التالي فإدماج الابيبة من لفل الكوطا 

تحول إل  محاصرة وتقزيف امتداد الاباب دالل الحزب ،أي احتواء الحركة الابابية والتحكف فيها 

ي، دون االرتقاء إل  مستوى التم لية دالل وتجميدها في هياكل  ير مفعلة كفاية، المجلس الوطن

المكتت السياسي ، هذا االحتواء تحول إل  فوع من التهميش واإلبعاد من األجهزة المقررة م ال: 

الصراع الذي لاضا المكتت الوطني من أجل الحفاظ عل  تم يليتا للابيبة االتحادية في المجلس 

ن الداللي والذي افته  بتصويت أعااء من القافو  163الوطني في تأويل متناقض للفصل 

المجلس الوطني لصالح الابيبة االتحادية،ومن افوراطها كليا في التحاير للم تمر ال امن 

للحزب والذي شكل منعطفا تاريويا في تاريخ الحزب، لصوصا في العفقة مع تكريس 

والتباري وتحمل الديمقراطية الداللية و داية طرح األرضيات السياسية كقاعدة لفلتف  

 .المس ولية

لقد ساهمت الكوطا الواصة بالابيبة االتحادية أو ما يسم  التمييز اإليجابي في التسريع 

بالصراعات بين أعاا ها حول من يففر أوال بهذه المقاعد، و افيا حول من يقدر عل  تسيير هذه 

ة النقاشات ال افوية، إن المنفمة، وهكذا أ فلت المنفمة طرح اإلشكاالت الر يسية ولاضت دوام

الرهان الذي أهملتا الابيبة االتحادية وتجنبت الدلول في  ماره متعلء بقدرتها عل  تسيير 

الحزب ، و التالي فرض إصفحات جوهرية لصالح الاباب ، وتبوء مواقع التسيير اليومي 

إعمال القطيعة و للمناضلين والمواطنين من لفل مراكز القرار والمجالس المنتوبة ، هذا دون 

إفكار مجهودات مناضلين الارفاء والذين لاضوا المعارك السياسية زمن الجمر والرصا ،وهف 
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في عز الاباب ، ومن دون كذلك لوض معركة صراع األجيال من منفور عمري، يهمش 

 الفعالية والقدرة عل  العطاء وتحمل المس ولية،

ادية أو بمعن  لا  دالل حز نا االتحاد إن تجميع الحركة الابابية دالل الحركة االتح

االشتراكي من شأفا أن يعجل بطرح المسالة الابابية في صلت اهتماماتا، العتبار سياسي 

واقتصادي واجتماعي ، يحفز الاباب عل  المااركة في العمل السياسي والحز ي المنفف ، 

الت التي يطرحها المجتمع، و التالي وفي إطار تفاعلي يقد  اقتراحات وإجابات ملموسة للتساؤ 

أبرزها العزو  االفتوابي ومن العمل السياسي المنفف ككل، ومن جهة  افية: التسريع بتابيت 

األحزاب وتحصينها ديمقراطيا والمساهمة في إعادة المجتمع وتقدما وتحدي ا ضد الفكر الففمي 

 .الهدا  والذي أ لت قياداتا وأمرا ا شباب

ة اليو  بعد مرحلة اإلدماج /االحتواء في هامش القرار الحز ي وهامش تعيش الابيبة االتحادي
القرار االجتماعي ، وأن إجابتها ظلت ضعيفة المفعول و ير م  رة، أما  تفاقف الوضع االجتماعي 
للاباب،وتمييع الحقل السياسي وشيوولتا، وهنا البد من التأكيد عل  ضرورة مواكبة الاباب 

تي هي جزء منا وطرح اإلكراهات التي يتوبل فيها الاباب المغر ي المغرب الذي تم لا وال
ولوض المعارك الناالية إل  جافبا واالفوراط في الحركات الابابية واالحتجاجية والعودة 
لريادتها، باستحاار ماروعنا االجتماعي الذي ف من با، فابيبة الهامش ال يمكن أن تأطر 

فاع عن مصالحا، و ذلك يسهل موقعة الابيبة في مركز شباب الهامش إال بتبني مااكلا والد
القرار الحز ي عن طريء تسريع الحراك االجتماعي دالل الحزب ، ويسهل موقعة الاباب في 
المواقع االجتماعية، عن طريء تسريع الحراك االجتماعي، فالعملية تبادلية تفاعلية تواصلية 

فقنا، أن فولء زعامات سياسية في المستقبل و را ماتية، لكن يجت أن فحصن ذواتنا إذا ما و 
تصبح كاريزمية، تنقلت عل  لطابها اإلصفحي هذا ، فتتحول إل  قوة محاففة تدفع في 
التحالف مع القوى التي تواطت الروح عوض العقل وتتبن  منهجية اإليمان عوض منهجية 

 .العلف
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في عز الاباب ، ومن دون كذلك لوض معركة صراع األجيال من منفور عمري، يهمش 

 الفعالية والقدرة عل  العطاء وتحمل المس ولية،

ادية أو بمعن  لا  دالل حز نا االتحاد إن تجميع الحركة الابابية دالل الحركة االتح

االشتراكي من شأفا أن يعجل بطرح المسالة الابابية في صلت اهتماماتا، العتبار سياسي 

واقتصادي واجتماعي ، يحفز الاباب عل  المااركة في العمل السياسي والحز ي المنفف ، 

الت التي يطرحها المجتمع، و التالي وفي إطار تفاعلي يقد  اقتراحات وإجابات ملموسة للتساؤ 

أبرزها العزو  االفتوابي ومن العمل السياسي المنفف ككل، ومن جهة  افية: التسريع بتابيت 

األحزاب وتحصينها ديمقراطيا والمساهمة في إعادة المجتمع وتقدما وتحدي ا ضد الفكر الففمي 

 .الهدا  والذي أ لت قياداتا وأمرا ا شباب

ة اليو  بعد مرحلة اإلدماج /االحتواء في هامش القرار الحز ي وهامش تعيش الابيبة االتحادي
القرار االجتماعي ، وأن إجابتها ظلت ضعيفة المفعول و ير م  رة، أما  تفاقف الوضع االجتماعي 
للاباب،وتمييع الحقل السياسي وشيوولتا، وهنا البد من التأكيد عل  ضرورة مواكبة الاباب 

تي هي جزء منا وطرح اإلكراهات التي يتوبل فيها الاباب المغر ي المغرب الذي تم لا وال
ولوض المعارك الناالية إل  جافبا واالفوراط في الحركات الابابية واالحتجاجية والعودة 
لريادتها، باستحاار ماروعنا االجتماعي الذي ف من با، فابيبة الهامش ال يمكن أن تأطر 

فاع عن مصالحا، و ذلك يسهل موقعة الابيبة في مركز شباب الهامش إال بتبني مااكلا والد
القرار الحز ي عن طريء تسريع الحراك االجتماعي دالل الحزب ، ويسهل موقعة الاباب في 
المواقع االجتماعية، عن طريء تسريع الحراك االجتماعي، فالعملية تبادلية تفاعلية تواصلية 

فقنا، أن فولء زعامات سياسية في المستقبل و را ماتية، لكن يجت أن فحصن ذواتنا إذا ما و 
تصبح كاريزمية، تنقلت عل  لطابها اإلصفحي هذا ، فتتحول إل  قوة محاففة تدفع في 
التحالف مع القوى التي تواطت الروح عوض العقل وتتبن  منهجية اإليمان عوض منهجية 

 .العلف
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 استخدام وسائل التواصل االجتماعي
 

، رئيسالخطيب جمالاد إعد  
 مركز البديل للدراسات واألبحاث 

 
 االنطالقة 

ال يوجد شيء أسوأ من البدء في استودا  وسا ل اإلعف  االجتماعي ومن  ف عد  القدرة عل  
المواصلة والمااركة بافتفا  مع المتابعين أو تمرير معلومات م يرة لفهتما ، إذ أن تصر  كهذا 

صل ويبدو عمف تنقصا المهنية. أدفاه موطل يتامن الترتيبات التي لن يساعد جهودك للتوا
 سو  تحتاج إل  اتواذها من أجل االفوراط في وسا ل التواصل االجتماعي. 

 حّدد األهداف •

 أعرف جمهورك المستهدف •

 قرر من الذي يديرها •

 ضع إستراتيجية •

 اختر األدوات •

 أسس وجّرب من أجل اإلقناع •

 إطالق على مستوى خفيف •

  الق رسميإط •

 أربعة مبادئ توجيهية أساسية لوسائل التواصل االجتماعي •

جابة عليها عند الكتابة، يعمد األشوا  إل  ألذ التوجيهات من األسئلة الومسة التي ينبغي اإل
أجل  الكتابة من“في المقدمة:من، وماذا، ومت ، وأين، ولماذا( مزيد عن هذا الموضوع في دليل 

وهي التالية:  ل التواصل االجتماعي مبادئ توجيهية بسيطة لاصة بها،لدى وسا” جذب االفتباه  
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 استخدام وسائل التواصل االجتماعي
 

، رئيسالخطيب جمالاد إعد  
 مركز البديل للدراسات واألبحاث 

 
 االنطالقة 

ال يوجد شيء أسوأ من البدء في استودا  وسا ل اإلعف  االجتماعي ومن  ف عد  القدرة عل  
المواصلة والمااركة بافتفا  مع المتابعين أو تمرير معلومات م يرة لفهتما ، إذ أن تصر  كهذا 

صل ويبدو عمف تنقصا المهنية. أدفاه موطل يتامن الترتيبات التي لن يساعد جهودك للتوا
 سو  تحتاج إل  اتواذها من أجل االفوراط في وسا ل التواصل االجتماعي. 

 حّدد األهداف •

 أعرف جمهورك المستهدف •

 قرر من الذي يديرها •

 ضع إستراتيجية •

 اختر األدوات •

 أسس وجّرب من أجل اإلقناع •

 إطالق على مستوى خفيف •

  الق رسميإط •

 أربعة مبادئ توجيهية أساسية لوسائل التواصل االجتماعي •

جابة عليها عند الكتابة، يعمد األشوا  إل  ألذ التوجيهات من األسئلة الومسة التي ينبغي اإل
أجل  الكتابة من“في المقدمة:من، وماذا، ومت ، وأين، ولماذا( مزيد عن هذا الموضوع في دليل 

وهي التالية:  ل التواصل االجتماعي مبادئ توجيهية بسيطة لاصة بها،لدى وسا” جذب االفتباه  
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 أربعة مبادئ توجيهية أساسية لوسائل التواصل االجتماعي •

التي يمكن أن تكون مفيدة لآلخرين، واستخدم المساهمات  إنتاجياتكشارك  –المشاركة  -1
 من اآلخرين

المناقشات، مما يوسع من تأثيرك  استمع واستجب، شارك بآرائك وساهم في -التحاور  -2
 ونفوذك؛

حّدد األولويات وتعاون مع اآلخرين، سواء كانوا مجموعة، أو منظمة، أو  -التواصل  -3
 غيرها: استهدف ذوي التأثير الذين يمكن أن ينشروا رسالتك

قم ببناء عالقات عبر اإلنترنت مع أشخاص في جميع أنحاء العالم، أنت  –الجماعة   -4
 منهم،وهم يتعلمون منك. تتعلم 

 شرح وسائل التواصل االجتماعي –

 مثال الكعكة –

 «                     أنا آكل كعكة » 
 «أحب الكعك »
 «أنا آكل كعكة هنا »
 «هذا فيديو لي وأنا آكل كعكة »
 «هذه صورة معتقة لكعكتي »
 «هذه وصفة إلعداد الكعك »
 «هذه صورة فيروسية لكعكتي »
 «أكل الكعك  من بين مهاراتي»
 ««كعكة »أستمع اآلن إلى »
  أنا موظف عند غوغل وآكل الكعك»
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 الكتابة لوسائل التواصل االجتماعي •

إحدى القواعد األساسية للتواصل الجيد هي الكتابة بطريقة سريعة وجذابة بحيث تفهر رسالتك 
أكبر عند  مدوية وواضحة وتصل إل  جمهورك عل  الفور. وتحتل هذه القاعدة العامة أهمية

 التعامل مع وسا ل التواصل االجتماعي.
صحيح أن لديك العديد من األصدقاء والمتابعين في وسا ل التواصل االجتماعي الذين لديهف 
اهتمامات ور بات محددة، لكنهف يتلقون كذلك عارات الرسا ل يوميا من مصادر موتلفة، لذلك 

كهف والتفاعل معهف. لذا يجت أن تحاول أن هدفك هو أن تكون قادرا عل  جذب اهتمامهف، وإشرا
 تلتز  القاعدة األساسية بجعل رسا لك في صميف الموضوع، ومفيدة، وم يرة لفهتما . 

 
 ما تكتبه لوسائل التواصل االجتماعي ينبغي أن ... •

 يكون سهل الفهف والمااركة •

 يامل روابل إل  مواقع حت  يتمكن الناس من معرفة المزيد؛ •

 واطبيا، وممتعايفهر وديا، ت •

 يحّث عل  الترجمة العملية، داعيا جمهورك إل  القيا  أو التفكير في إجراء ما •

 يفهر و يء الصلة بالموضوع لي كد اعتقاد الناس بأهميتا لهف؛ •

 يكون مفيدا أو م يرا لفهتما  لجمهورك المستهد .  •

  الكتابة لوسائل التواصل االجتماعي •

     ماعي ...كيف تكتب لوسائل التواصل االجت
 معلومات ذات صلة وم يرة لفهتما  في بداية رسالتك؛ •

 س اال، وهذا يعمل دوما باكل جيد؛ اطرح •

 حافظ عل  الرسا ل قصيرة ولكن في صميف الموضوع؛ •
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 حرفا حت  140بالنسبة للتغريدات التي تريد مااركتها، لتكن أقل من  •

 صارها؛ال ياطر األشوا  الذين يريدون إعادة إرسالها من الت •

 التبر رسالتك للتأكد من أن القراء سو  يستوعبوفها في أقل من  افية •

 زّود ما يكفي من سياق وتعبير بحيث تتمكن رسالتك من أن تكون قا مة بذاتها •

 تجنت الموتصرات التي قد ال يعرفها اآللرون؛ •

 استود  الكلمات البسيطة التي يمكن للناس أن تمّيزها وتفهمها بسهولة؛ •

 ضما ر الاوص األول أو ال افي (أفا، فحن، أفت، أفتفاستود   •

 ينبغي أن تكون اللهجة طبيعية و ير رسمية، ومع ذلك يجت ان تبق  مهنية •

 استود  أفعال العمل م ل تعلف، وشاهد، وافاف  •

 أسئلة متكررة وأجوبة عن وسائل التواصل االجتماعي •

 هل وسائل التواصل االجتماعي فعالة فعال؟ -

ألفنا رأينا تأ يرها في الممارسة ... تااعفت حركة اإلقبال إل  موقع مركز فحن مقتنعون 
 معلومات الجوار تقريبا في  اون أيا 

بعد أن أصبح الماروع فاطا عل  وسا ل التواصل االجتماعي. لقد أمست وسا ل التواصل 
 االجتماعي ذات أهمية متزايدة في مجال

عملك ... ومن الطبيعي أفك لن تسمح بأن يفوتك التواصل، وللتعريف عن ماروعك والترويج ل
 القطار!

 كيف نقرر ما إذا كنا سنستخدم وسائل التواصل االجتماعي أم ال؟ -

سيكون قرارك اعتمادا عل  النتا ج التي تحصل عليها. اقتراحنا هو أن تنتفر قليف قبل ان تقرر 
 بأن وسا ل التواصل االجتماعي
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 الكتابة لوسائل التواصل االجتماعي •

إحدى القواعد األساسية للتواصل الجيد هي الكتابة بطريقة سريعة وجذابة بحيث تفهر رسالتك 
أكبر عند  مدوية وواضحة وتصل إل  جمهورك عل  الفور. وتحتل هذه القاعدة العامة أهمية

 التعامل مع وسا ل التواصل االجتماعي.
صحيح أن لديك العديد من األصدقاء والمتابعين في وسا ل التواصل االجتماعي الذين لديهف 
اهتمامات ور بات محددة، لكنهف يتلقون كذلك عارات الرسا ل يوميا من مصادر موتلفة، لذلك 

كهف والتفاعل معهف. لذا يجت أن تحاول أن هدفك هو أن تكون قادرا عل  جذب اهتمامهف، وإشرا
 تلتز  القاعدة األساسية بجعل رسا لك في صميف الموضوع، ومفيدة، وم يرة لفهتما . 

 
 ما تكتبه لوسائل التواصل االجتماعي ينبغي أن ... •

 يكون سهل الفهف والمااركة •

 يامل روابل إل  مواقع حت  يتمكن الناس من معرفة المزيد؛ •

 واطبيا، وممتعايفهر وديا، ت •

 يحّث عل  الترجمة العملية، داعيا جمهورك إل  القيا  أو التفكير في إجراء ما •

 يفهر و يء الصلة بالموضوع لي كد اعتقاد الناس بأهميتا لهف؛ •

 يكون مفيدا أو م يرا لفهتما  لجمهورك المستهد .  •

  الكتابة لوسائل التواصل االجتماعي •

     ماعي ...كيف تكتب لوسائل التواصل االجت
 معلومات ذات صلة وم يرة لفهتما  في بداية رسالتك؛ •

 س اال، وهذا يعمل دوما باكل جيد؛ اطرح •

 حافظ عل  الرسا ل قصيرة ولكن في صميف الموضوع؛ •
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 حرفا حت  140بالنسبة للتغريدات التي تريد مااركتها، لتكن أقل من  •

 صارها؛ال ياطر األشوا  الذين يريدون إعادة إرسالها من الت •

 التبر رسالتك للتأكد من أن القراء سو  يستوعبوفها في أقل من  افية •

 زّود ما يكفي من سياق وتعبير بحيث تتمكن رسالتك من أن تكون قا مة بذاتها •

 تجنت الموتصرات التي قد ال يعرفها اآللرون؛ •

 استود  الكلمات البسيطة التي يمكن للناس أن تمّيزها وتفهمها بسهولة؛ •

 ضما ر الاوص األول أو ال افي (أفا، فحن، أفت، أفتفاستود   •

 ينبغي أن تكون اللهجة طبيعية و ير رسمية، ومع ذلك يجت ان تبق  مهنية •

 استود  أفعال العمل م ل تعلف، وشاهد، وافاف  •

 أسئلة متكررة وأجوبة عن وسائل التواصل االجتماعي •

 هل وسائل التواصل االجتماعي فعالة فعال؟ -

ألفنا رأينا تأ يرها في الممارسة ... تااعفت حركة اإلقبال إل  موقع مركز فحن مقتنعون 
 معلومات الجوار تقريبا في  اون أيا 

بعد أن أصبح الماروع فاطا عل  وسا ل التواصل االجتماعي. لقد أمست وسا ل التواصل 
 االجتماعي ذات أهمية متزايدة في مجال

عملك ... ومن الطبيعي أفك لن تسمح بأن يفوتك التواصل، وللتعريف عن ماروعك والترويج ل
 القطار!

 كيف نقرر ما إذا كنا سنستخدم وسائل التواصل االجتماعي أم ال؟ -

سيكون قرارك اعتمادا عل  النتا ج التي تحصل عليها. اقتراحنا هو أن تنتفر قليف قبل ان تقرر 
 بأن وسا ل التواصل االجتماعي
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بعض الوقت، ولكن في النهاية سو  تجد مدى أهمية  ال تفيدك. يمكن لألمر أن يستغرق 
 من أجل م سستك. االفوراط في وسا ل التواصل االجتماعي

 على وسائل التواصل االجتماعي؟ لحملتك للترويج فريق هل سنحتاج إلى توظيف  -

هذا هو السيناريو الم الي، ولكن ليس لدى كل المااريع بالطبع القدرة المادية عل   •
 ي وسا ل التواصل االجتماعي للعملتوظيف لبير ف

لديها بدوا  كامل. كما هو الحال مع  يرها من أفاطة التواصل، قف بالتوطيل وضع  •
 استراتيجية باان وسا ل التواصل االجتماعي،

وقف بتحديد احتياجاتك ووسا لك. كذلك إطلع عل  ليار وجود شوص بدوا  جز ي، أو  •
 حت  االستعافة بمصادر لارجية من أجل

ااطك في وسا ل التواصل االجتماعي حيث أن الك يرين اليو  يعملون كمستاارين في ف •
 مجال وسا ل التواصل االجتماعي.

 هل هناك أصول ولياقات تتعلق بوسائل التواصل االجتماعي؟ -

تماما كما هو الحال في العالف الحقيقي، من المستحسن أن يكون التعامل بصدق واحترا   •
 ي عالف وسا لاآللرين. لذلك تصر  ف

التواصل االجتماعي بنفس الطريقة كما تتصر  في حياتك الاوصية. يمكنك ايجاد  •
 مناقاات م يرة لفهتما  حول هذه المسألة.

 هل سأتلقى تعليقات بغيضة؟ -

ك ير من الناس ياعرون بتقّيد أقل بقواعد السلوك االجتماعي وهف عل  اإلفترفت، ومرد  •
 تواصل ذلك إل  حقيقة أفا ال يوجد أي

بصري مع الاوص الذي يتفاعلون معا. اعتمادا عل  القاايا التي تعمل عليها، سو   •
 تتلق  تعليقات قاسية فوعا ما. هذا هو
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اإلفترفت! ال تدع ذلك ي بل عزيمتك، وهذه التعليقات سو  تكون قليلة جدا، حكما عل   •
 األمر من لفل تجر تنا.

 هل أرد على التعليقات السلبية؟ -

كافت التعليقات سلبية، ال إذا كافت تحتوي عل  إساءة أو تهديدات. في هذه فعف إذا  •
 الحالة، ينبغي حذ  التعليقات 

التي تدير وسا ل التواصل االجتماعي. عادة ما يكون هناك زر عل  جافت التعليء  •
 للقيا  بذلك.

 هل يمكنني حذف إضافة على الفيسبوك أو تغريدة بعد نشرهما؟ -

إما حذ  أو إلفاء رسالة أضيفت عل  الفيسبوك من الجدول الزمني  فعف، يمكنك بالفعل •
 الوا  بك. يمكنك إلقاء ففرة عل 

كيفية القيا  بذلك عل  صفحة الفيسبوك المعنية. يمكنك أياا حذ  تغريدة منك، ولكن  •
 ال يمكنك حذ  تغريدة أو إعادة تغريد

فية القيا  بذلك عل  من جدول زمني لا  بمستود  تلر. يمكنك إلقاء ففرة عل  كي •
 صفحة تويتر ذات الصلة.

 هل ُتعتبر ممارسة جيدة القيام بحذف رسائل من الفيسبوك وتويتر؟ -

كف، ال يبدو هذا الفعل جيدا بالنسبة لك، لذلك فكر قبل إضافة الرسالة. كذلك، ينبغي  •
 االفتباه إل  مرور الوقت، إذ كلما طال

س لرسالتك، ومااركتها، أو إعادة تغريدها، أو مروره كلما كافت الفر  أك ر لرؤية النا •
 حت  االحتفاظ بسجل عن ذلك (عل 

 .سبيل الم ال •
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 ما هي التغريدات مباشرة؟  -

هي وسيلة لبدء محاد ة عل  تويتر والتعليء عل  : “ Live Tweet “ LTالتغريدات مباشرة 
حدث حّي عل  الهواء مباشرة. المكون الر يسي للتغريدات مباشرة هو الوسف، الهاشتاغ )#( 

 الُمعط  عموما من قبل منفمي الحدث أو يمكن في بعض الحاالت تعريفا
ذوب االهتما  في  من قبل المستودمين. يتف توسيف واقتباس المتحد ين في الحدث أو  يرهف من

 الموضوع. من لفل البحث عن
الهاشتاغ /الوسف عل  تويتر يمكن للمرء أن يجد كل التغريدات ذات الصلة واألشوا  الذين 

” كموضوع را ج“يستودموه. عندما ينتار هاشتاغ ما عل  فحو واسع، يوصي تويتر با 
Trending Topic .أياا استودا  الصور هو فكرة جيدة 

  عبر مواقع التواصل؟ مشروعكتسويق في كيف تنجح  -

ولزيادة فجاحات م سساتك عبر مواقع التواصل االجتماعية الجديدة يمكن إتباع النصا ح  •
 التالية 

يجت الوضع باالعتبار ضرورة إفااء قسف لا  بالتواصل ماروع عند إفااء أي  •
لمستهدفة االجتماعي ألفا أصبح من متطلبات العصر ومن أساسيات الوصول للفئات ا

 .من أي ماروع

  عبر مواقع التواصل؟ حملتكتسويق كيف تنجح في  -

إن لف تتوفر إمكافيات إفااء هذا القسف، فيمكن التعامل مع إحدى الاركات التي تقد  هذا  •
 .النوع من الودمات، وقد افتارت في الفترة األليرة ففرًا لمتطلبات الحياة العملية الجديدة

الكفاءة والوبرة للعمل في هذا المجال ألفا يحتاج للك ير  يجت توظيف عدد من أصحاب •
من اإلمكافيات المجتمعة في شوص واحد، مع توفير التقنيات واألجهزة اإللكتروفية 

  .الفزمة

كن عل  إطفع دا ف، فبين كل فترة وألرى يتف إفااء مواقع تواصل جديدة بودمات  •
 متجددة 
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عامل مع الناس عبر أفال موقع تواصل اجتماعي يجت االلتزا  بالصدق والمهنية في الت •
 بالنسبة لهف، فهذه المواقع يجت أن تنقل الصورة الحقيقية للم سسات وتعكس مدى تميزها 

 :  أسئلة تحتاج ال  جواب  •

 األخرى   قوة الفيسبوك والشبكات •

 تصور إمكافيتك للوصول إل  ما يقارب المليون شوص محتمل في بلدك من مكان واحد! رقف
 .ضوف من الصعت أن تحققا من لفل أي وسا ل إعفن وتواصل ألرى 

  االجتماعيقوة ومزايا وسا ل التواصل  •

  تكلفة تسويقية منوفاة جدا •

يعتبر الفيسبوك وشبكات التواصل االجتماعي من أرلص وسا ل التسويء والترويج,  •
 لماذا؟

 .إفااء صفحات وتواجد للاركات عل  هذه المواقع مجافي

  االجتماعيزايا وسا ل التواصل قوة وم •

 :تستطيع زيادة عدد الماتركين عل  هذه الصفحات بطرق موتلفة بتكلفة قليلة جدا, فم ف •
تستطيع عمل إعففات عل  الفيسبوك بتكلفة قليلة جدا, فيمكنك الحصول عل  ماترك 

 جديد عل  صفحتك 

ود لك بعدد كبير من تستطيع عمل حملة صغيرة عل  الفيسبوك بجوا ز بسيطة جدا, وتع •
 .الماتركين الجدد عل  صفحتك

 قوة ومزايا وسائل التواصل اإلجتماعي  •

 تواصل متبادل مع المشتركين 
عند اإلعفن في أحد الطرق التقليدية, م ل الجريدة أو التلفزيون أو الراديو أو اللوحات اإلعففية, 

رأيهف بإعففك أو حملتك, وال فإفك تبعث برسالة إل  األشوا , لكنك ال تستطيع معرفة 
 .تعليقاتهف, إذا حبوه أ  كرهوه
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واألصدقاء  الجمهورأما عل  الفيسبوك ووسا ل التواصل االجتماعي, فتستطيع معرفة رأي 
 .بسهولة وسرعة, والرد عليهف والتفاعل معهف, وفتح باب النقاش إلقناعهف برأيك 

  اإلنتشار الكبير وجذب االنتباه •

الكبير والواسع  االفتاارووسا ل التواصل االجتماعي تسهل وتساعد في تحقيء  طبيعة الفيسبوك
 لك ولحملتك أو منتجك, فعندما تقو  بنار شيء عل  الفيسبوك, فكر باالفتاار 

 األولوية والتفوق على منافسيك  •

ما زال حدي ا, فإن بدء صفحتك عل  هذه  الحملة ألن استودا  وسا ل التواصل االجتماعي في 
باكل الجمهور وتفوقا عل  منافسيك, وسيعطيك فرصة للتواصل مع  أولويةلابكات سيعطيك ا

أفال و ناء عفقات جيدة معهف وكست  قتهف, لاصة فئة الاباب, قبل دلول المنافس إل  
 .الحلبة 
 في الوطن العربي  االجتماعيقوة وسائل التواصل  •

طين, األردن, مصر, اإلمارات الفيسبوك: في معفف الدول العر ية, ومن ضمنها فلس •
 .ولبنان, تجد الفيسبوك هو الموقع األول ويحتوي أكبر عدد من المستودمين

تويتر: يحتل مرتبة عالية وقاعدة مستودمين كبيرة في السعودية, لبنان واإلمارات, بحيث  •
 يستود  كوسيلة تواصل يومية, يليا األردن ومصر. 

ارات ولبنان واألردن, لكن استوداما في باقي لينكد إن: يستود  باكل كبير في اإلم •
الدول م ل فلسطين ودول المغرب العر ي ما زال ضعيفا ويقتصر عل  فااطات 

  محدودة؟

 تمارين وأسئلة للمتدربين  •

؟ هل هف من المستودمين األفراد أ  الاركات والم سسات؟ هل هف من جمهورك من هف  •
 ظفون وطفب أ  رجال أعمال؟فئة الاباب أ  الكبار في العمر؟ هل هف مو 

 ف استمع منا واعر  هل ز ا نك من مستودمي هذه الابكات ومستودمي اإلفترفت؟ وإذا 
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واألصدقاء  الجمهورأما عل  الفيسبوك ووسا ل التواصل االجتماعي, فتستطيع معرفة رأي 
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كافت اإلجابة فعف, فأي القنوات يتواجدون عليها بك رة؟ فيسبوك, تويتر, جوجل بلس, 
  إفستاجرا  أ   يرها؟

  االجتماعيوسائل التواصل  الستخدامقواعد عامة  •

 :لالنفتاحكن مستعدًا  •

و يرهف, وتقبل اآلراء, والرد عل  التساؤالت أو توضيح األمور  الجمهوركن مستعدًا لفستماع إل  
الموتلفة في العلن أما  الجميع, ففي عالف اإلعف  االجتماعي, ال يمكنك إلفاء ما يتعلء بك عن 

فافية. مهما حاولت العلن, بل عليك معرفة كيفية التواصل أمامهف وحل المااكل وأن تمتلك الا
إلفاء ماكلة عندك أو  يرها, فإن طبيعة التواصل االجتماعي ستساعد عل  فارها وإيصالها, 
سواء كان لك تواجد هناك أ  ال, لذلك يفال أن تبني لك تواجدًا هناك وأن تعمل عل  رؤية 

 .المااكل واالستماع لها والعمل عل  حلها بدل تجاهلها
ااكل, بل عليك أن تستمع إل  تراء المعجبين, وأن تستغلها في واألمر ال يقتصر عل  الم

 .مصلحتك لتحسين لدمتك أو منتجك من جميع النواحي
  االجتماعيوسائل التواصل  الستخدامقواعد عامة  •

 :كن مستعدًا للمزيد والمزيد من الشكاوي  •

ن ما ستفحفا عند عمل صفحات عل  فيسبوك وتويتر أفا قد يصبح هناك عدد كبير م
الاكاوي, وليس فيسبوك وتويتر سببًا لهذه الاكاوي, بل إفا و بساطة أصبح هناك مكان للماتكين 
للتحدث با وإيصال مااكلهف لا, وأصبح هناك مكان لمن يستمع إليها, فف توف منها, بل ابدأ 

 .بالتعامل معها وحلها, وكن مستعدًا لمزيد من المااكل
  إبني فريقك •

رة تواجدك عل  صفحات التواصل االجتماعي, سواء كان الفريء هف موظفون إبدأ ببناء فريء إلدا
في شركتك أو محلك, أو قمت باالستعافة باركة متوصصة في مجال إدارة قنوات التواصل 

 االجتماعي, وفي كف الحالتين عليك فهف المها  التي سيقو  بها الفريء 
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 وتشمل مهام الفريق  •

ك على هذه الوسائل عمل إستراتيجية مفصلة لتواجد   
  والتعامل مع معجبيك ومتابعيك  إلدارة الصفحات إستراتيجية •

وتلية التعامل عل  الصفحة, وأفست طريقة  إستراتيجيةابدأ مع فريقك المتوصص ببناء  •
 .عل  استفساراتهف واإلجابةللتعامل مع المعجبين ومساعدتهف 

 نصائح تساعد على خدمة العمالء على نحو أفضل  •

جميع "األسئلة الاا عة" وأجو تها, بحيث تساعد الفريء عل  متابعة المااكل قف بت •
  .الروتينية باكل سهل وسريع

كن موجودًا طوال الوقت, وحاول اإلجابة عل  الرسا ل والتعليقات بأسرع وقت, حيث أن  •
, ويريدون الحصول عل  االفتفارال يحبون  االجتماعيمستودمي قنوات التواصل 

وال تنس التركيز عل  فترة المساء, فهي أك ر فترة يتفاعل فيها  -رع وقت األجو ة بأس
 .المعجبون مع الصفحات

  نصائح تساعد على خدمة العمالء على نحو أفضل •

عل  كل س ال أو  اإلجابة, بحيث أن حداأجت عن كل س ال باكل شوصي عل   •
 .د  قتهف بكواالهتما  لمعجبيك, وتزي االحترا تعليء باكل منفرد فإفك تفهر 

, ال تتعامل معهف كاركة, لحملتكعند التحدث مع معجبيك, قف بإظهار الجافت اإلفسافي  •
  ., وأظهر فهمك لهف في حال معافاتهف لماكلة معينةاالهتما بل كاوص, وأظهر لهف 

ال توجا معجبيك إال قنوات اتصال ألرى, فف تجعل ردك ألي س ال هو )أرجو منك  •
*** لنقو  بمساعدتك(, فبهذه الطريقة لن يكون للفيسبوك فا دة, االتصال عل  الرقف *

ولن يعود الاوص لس الك عليا, بل كل ما يحدث أفك ستزيد الاغل عل  لطوط 
هاتفك. قف بإجابة األسئلة عل  الفيسبوك, وال توجههف ال  قنوات ألرى اال في حال تعذر 

 .تماما مساعدتهف في الفيسبوك
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ن أفواع األسئلة الموتلفة, فإذا كان الس ال تجاريا وال تملك جهز إجراءات اإلجابة ع •
إجابة لا, فبمن عليك االتصال للحصول عل  اإلجابة؟ وإذا كان الس ال تقنيا فبمن عليك 
االتصال؟ وفي حال استعص  حل الماكلة عل  فيسبوك أو تويتر, فلمن ستقو  بتحويل 

  الماكلة لمحاولة حلها؟

ن معلوماتهف الاوصية عل  الصفحة, وافصحهف بعمل ذلك, وفي ال تدع المعجبين يتركو  •
حال قاموا بوضعها عل  حا ل الصفحة أو بتعليء فقف بحذفها. في حال احتجت ال  
معلوماتهف الاوصية, فاطلت منهف إرسالها باكل لا  عل  رسا ل فيسبوك أو رسا ل 

تغفل, أو حت  تويتر. إن ترك معلوماتهف الاوصية ظاهرة ممكن أن يعرضها لفس
 .لسرقة هذه المعلومات من قبل منافس لك

ضع قواعد للصفحة: أكتت قواعد عامة لصفحتك ولكيفية إجابتك ألسئلة المعجبين, و ين  •
لهف فيها بعض األمور األساسية م ل فوعية األسئلة والتعليقات التي سترد عليها, وما هو 

ا هو محفور فعلا عل  الصفحة,... الوقت الذي تحتاجا إل  اإلجابة, وإذا كان هناك م
 .الخ

زيادة متابعيك عل  إفستاجرا  أصعت من فيسبوك أو تويتر، لصوصًا في البداية. لكن  •
هناك طريقة بسيطة جدًا لزيادة المتابعين باكل جيد: استغل متابعيك عل  موقعك 

ل  االلكتروفي والقنوات األلرى، اطلت من متابعيك عل  فيسبوك وتويتر متابعتك ع
 افستاجرا  واحر  عل  تذكيرهف بأن لك حسابًا هناك شارك النصيحة      

استودا  الهاشتاج في إفستاجرا  مهف جدا، ابحث عن هاشتاجات ذات عفقة بصورتك  •
 يستودمها متابعوك وشارك بها، لتحصل عل  ظهور أكبر ومتابعين جدد شارك النصيحة      

تي عل  إفستاجرا ؟ هذا يعتمد عل  أهدافك هل من الجيد أن أقو  بعمل حساب لارك •
والاريحة التي تريد الوصول لها. هل تعتقد أن متابعيك فاطون عليا؟ إذا فعف. هل تريد 

 تسويء منتجاتك؟ 
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زيادة متابعيك عل  إفستاجرا  أصعت من فيسبوك أو تويتر، لصوصًا في البداية. لكن  •
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ل  االلكتروفي والقنوات األلرى، اطلت من متابعيك عل  فيسبوك وتويتر متابعتك ع
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استودا  الهاشتاج في إفستاجرا  مهف جدا، ابحث عن هاشتاجات ذات عفقة بصورتك  •
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والاريحة التي تريد الوصول لها. هل تعتقد أن متابعيك فاطون عليا؟ إذا فعف. هل تريد 

 تسويء منتجاتك؟ 
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، سيعطيك ظهورًا اكبر، سيفهر FFمااركتك في بعض األحداث في تويتر، م ل # •
جاهل هذه الوسيلة الممتعة إفسافيتك و التأكيد يمكن أن يزيد من عدد متابعيك. ال تت

 والسهلة 

دا مًا قف بمراقبة الهاشتاجات األك ر استودامًا في دولتك أو الفئات التي تستهدفها، و رد عنها    
  بطريقة ذكية. مااركتك بالهاشتاجات الماتعلة ستساعدك في زيادة عدد متابعيك!

انشر قصص نجاحك -   
لوسا ل لمااركة قصص النجاح ودراسة الحاالت التي توفر مواقع التواصل االجتماعي وفرة من ا

تميز عملك عن اآللرين. يمكنك فار أية قصة فجاح من لفل موقعك، قناة يوتيوب، مواقع 
العفقات العامة، أو من لفل فارها كقصص جديدة في مواقع التواصل االجتماعي حت  تصبح 

  شركتك مر ية للجمهور وتحقء فقلة فوعية.
 ت تساعدك على إدارة مواقع التواصل االجتماعياستخدم أدوا •

هناك الك ير من األدوات التي تساعدك عل  أداء مهامك عل  مواقع التواصل االجتماعي   
بإحترافية عالية فتستطيع من لفلها إدارة صفحاتك بسهولة ومتابعة الردود والرسا ل من عمف ك 

  https://hootsuite.com(   /   http://buffer.com) .  من هذه األدوات
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 بناء الهياكل/التنظيمات الحزبية وسبل اعداد القادة الحزبيين من الشباب

 
فارس .م. شديفات -اعداد :  

ردنيالحزب الديمقراطي اإلجتماعي األ  /مدرب ، عضو مكتب تنفيذي  
 

لتحقيق أهدافه ، أي  التنظيم الحزبي هو اإلطار الذي يحدد الشكل الذي يتخذه نشاط الحزب 
انه العالقة بين النظرية والممارسة ، وهو الذي يحدد مركز العضو بالحزب ، وكذلك مراكز 

 الهيئات القيادية واالدارية . 
لمبررات وجودها كأحزاب بداية ،  األحزاب التي تدخل معارك سياسية وفكرية دون تنظيم ، تفتقد

وتزداد أهمية التنظيم الحزبي في األحزاب الجماهيرية ، ألن تلك األحزاب تسعى إلى الحشد 
الجماهيري ، ومن ثم يفترض أن تنظم هذا الحشد ضمن تنظيمات الحزب الداخلية . وتختلف 

 تنظيمات الحزب وفق السبل التي يطرحها لتحقيق أهدافه . 
 

  -: / الهياكل الحزبية التنظيمات
يبدأ تنظيم الحزب من أصغر وحدة يتألف منها هيكله التنظيمي ، وتنتهي بأعلى هذه 

الصلة بين أصغر وأكبر   التنظيمات . وتنبع أهمية هذه التنظيمات من كونها هي التي تقرن 
وحدة داخل الحزب السياسي، وبواسطتها يضطلع الحزب بتعريف أعضائه خاصة والجماهير 
 األخرى عامة بمواقف الحزب من خالل ادواته االعالمية واالعالنية ومن وسائل متعددة...الخ .

وغالبًا تتشكل التنظيمات الحزبية على أساس جغرافي ، نتيجة تجميع التنظيمات الحزبية 
األصغر أو األدنى لكل منطقة على انفراد لتشكيل تنظيمات أعلى درجة منها ، وتتجمع تلك 

 األعلى في تنظيم أكبر ...وهكذا .  التنظيمات
وعادة ما يتوافق شكل التنظيمات الحزبية الفرعية مع التنظيم اإلداري في الدولة التي يوجد فيها 
الحزب السياسي . وبمعنى آخر ، فإن هناك تنظيمات حزبية دنيا ومتشابهة تتجمع في شكل 

عة من التكتالت تتجمع في اداري محدد ، وكل مجموعة مراكز تتجمع في تكتل، وكل مجمو 
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، سيعطيك ظهورًا اكبر، سيفهر FFمااركتك في بعض األحداث في تويتر، م ل # •
جاهل هذه الوسيلة الممتعة إفسافيتك و التأكيد يمكن أن يزيد من عدد متابعيك. ال تت

 والسهلة 

دا مًا قف بمراقبة الهاشتاجات األك ر استودامًا في دولتك أو الفئات التي تستهدفها، و رد عنها    
  بطريقة ذكية. مااركتك بالهاشتاجات الماتعلة ستساعدك في زيادة عدد متابعيك!

انشر قصص نجاحك -   
لوسا ل لمااركة قصص النجاح ودراسة الحاالت التي توفر مواقع التواصل االجتماعي وفرة من ا

تميز عملك عن اآللرين. يمكنك فار أية قصة فجاح من لفل موقعك، قناة يوتيوب، مواقع 
العفقات العامة، أو من لفل فارها كقصص جديدة في مواقع التواصل االجتماعي حت  تصبح 

  شركتك مر ية للجمهور وتحقء فقلة فوعية.
 ت تساعدك على إدارة مواقع التواصل االجتماعياستخدم أدوا •

هناك الك ير من األدوات التي تساعدك عل  أداء مهامك عل  مواقع التواصل االجتماعي   
بإحترافية عالية فتستطيع من لفلها إدارة صفحاتك بسهولة ومتابعة الردود والرسا ل من عمف ك 

  https://hootsuite.com(   /   http://buffer.com) .  من هذه األدوات
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 بناء الهياكل/التنظيمات الحزبية وسبل اعداد القادة الحزبيين من الشباب

 
فارس .م. شديفات -اعداد :  

ردنيالحزب الديمقراطي اإلجتماعي األ  /مدرب ، عضو مكتب تنفيذي  
 

لتحقيق أهدافه ، أي  التنظيم الحزبي هو اإلطار الذي يحدد الشكل الذي يتخذه نشاط الحزب 
انه العالقة بين النظرية والممارسة ، وهو الذي يحدد مركز العضو بالحزب ، وكذلك مراكز 

 الهيئات القيادية واالدارية . 
لمبررات وجودها كأحزاب بداية ،  األحزاب التي تدخل معارك سياسية وفكرية دون تنظيم ، تفتقد

وتزداد أهمية التنظيم الحزبي في األحزاب الجماهيرية ، ألن تلك األحزاب تسعى إلى الحشد 
الجماهيري ، ومن ثم يفترض أن تنظم هذا الحشد ضمن تنظيمات الحزب الداخلية . وتختلف 

 تنظيمات الحزب وفق السبل التي يطرحها لتحقيق أهدافه . 
 

  -: / الهياكل الحزبية التنظيمات
يبدأ تنظيم الحزب من أصغر وحدة يتألف منها هيكله التنظيمي ، وتنتهي بأعلى هذه 

الصلة بين أصغر وأكبر   التنظيمات . وتنبع أهمية هذه التنظيمات من كونها هي التي تقرن 
وحدة داخل الحزب السياسي، وبواسطتها يضطلع الحزب بتعريف أعضائه خاصة والجماهير 
 األخرى عامة بمواقف الحزب من خالل ادواته االعالمية واالعالنية ومن وسائل متعددة...الخ .

وغالبًا تتشكل التنظيمات الحزبية على أساس جغرافي ، نتيجة تجميع التنظيمات الحزبية 
األصغر أو األدنى لكل منطقة على انفراد لتشكيل تنظيمات أعلى درجة منها ، وتتجمع تلك 

 األعلى في تنظيم أكبر ...وهكذا .  التنظيمات
وعادة ما يتوافق شكل التنظيمات الحزبية الفرعية مع التنظيم اإلداري في الدولة التي يوجد فيها 
الحزب السياسي . وبمعنى آخر ، فإن هناك تنظيمات حزبية دنيا ومتشابهة تتجمع في شكل 

عة من التكتالت تتجمع في اداري محدد ، وكل مجموعة مراكز تتجمع في تكتل، وكل مجمو 
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...وهكذا حتى المستوى الوطني العام ، وهو قيادة   مستوى محلي/ لواء /محافظة /اقليم
 ورئاسة الحزب على مستوى الدولة . 

 
  -تختلف التنظيمات الحزبية بين األحزاب وفقًا لما يلي :  
ومهن محددة، او طريقة اختيار أعضائها )الفئات المستهدفة ( شباب ، نساء، قطاعات  -

 مناطق محددة .
طريقة اختيار القيادات الحزبية )باالنتخاب وهو األسلوب الديمقراطي( ام بالتزكية ام  -

 بالهيمنة .
 الوظائف التي تضطلع بها )وصف للمهام والمسؤوليات( بناء على اهداف ومبادئ الحزب  -

  -الهيكل التنظيمي للحزب :
تقوم على أساس الهرم التنظيمي االداري المترابط والمتتالي  تكوينات الهيكل التنظيمي للحزب

في مسئولية المستويات التنظيمية العامة والفرعية للحزب، وقيادة كل مستوى تنظيمي 
 :للمستوى التنظيمي األدنى منه كما يلي

 .المستوى العام  -أ
 .مستوى المحافظة -ب
 )اللواء(  مستوى الدائرة -ج
 القضاء(( لي المستوى المح  -د

مستوى البلدة او القرية او الحي الوحدة االساسية .  -ه  
 يتكون البناء الهيكلي للحزب من الهيئات اآلتية : 

 الهيئة التأسيسية . -1

 المؤتمر الوطني العام . -2    

 مؤتمرات الفروع والمحليات . -3    

 المجلس المركزي . -4    

 المكتب التنفيذي  -5    
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...وهكذا حتى المستوى الوطني العام ، وهو قيادة   مستوى محلي/ لواء /محافظة /اقليم
 ورئاسة الحزب على مستوى الدولة . 

 
  -تختلف التنظيمات الحزبية بين األحزاب وفقًا لما يلي :  
ومهن محددة، او طريقة اختيار أعضائها )الفئات المستهدفة ( شباب ، نساء، قطاعات  -

 مناطق محددة .
طريقة اختيار القيادات الحزبية )باالنتخاب وهو األسلوب الديمقراطي( ام بالتزكية ام  -

 بالهيمنة .
 الوظائف التي تضطلع بها )وصف للمهام والمسؤوليات( بناء على اهداف ومبادئ الحزب  -

  -الهيكل التنظيمي للحزب :
تقوم على أساس الهرم التنظيمي االداري المترابط والمتتالي  تكوينات الهيكل التنظيمي للحزب

في مسئولية المستويات التنظيمية العامة والفرعية للحزب، وقيادة كل مستوى تنظيمي 
 :للمستوى التنظيمي األدنى منه كما يلي

 .المستوى العام  -أ
 .مستوى المحافظة -ب
 )اللواء(  مستوى الدائرة -ج
 القضاء(( لي المستوى المح  -د

مستوى البلدة او القرية او الحي الوحدة االساسية .  -ه  
 يتكون البناء الهيكلي للحزب من الهيئات اآلتية : 

 الهيئة التأسيسية . -1

 المؤتمر الوطني العام . -2    

 مؤتمرات الفروع والمحليات . -3    

 المجلس المركزي . -4    

 المكتب التنفيذي  -5    
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 هيئة التقاضي )المحكمة الحزبية ( -6    

 االمانة العامة /السكرتاريا -8

  -الهيكل التنظيمي القيادي للحزب يتكون عادة من :
هو أعلى سلطة تنظيمية في الحزب،وهو السلطة العليا للحزب   -المؤتمر العام : -اواًل 

األساسي. كما ويتولى وضع سياسات الحزب وخططه وبرامجه في ضوء برنامجه العام ونظامه 
َينتِخب رئيس الحزب ؛ وللمؤتمر العام سلطة اإلشراف والرقابة والمتابعة ألنشطة الحزب وكل 
قياداته ومواقعه، وله أن يصدر توجيهاته وقراراته الُملزمة لكافة قيادات الحزب وأعضائه 

 ولجانه ومستوياته.
 وتتكون عضوية المؤتمر الوطني العام من :

 به ومساعديهرئيس الحزب ونوا -1
 أعضاء المجلس المركزي . -2
 أعضاء المكتب التنفيذي . -3
 أعضاء الهيئات القيادية لفروع الحزب في المحافظات / امناء الفروع . -4
أعضاء الحزب المنتخبين في مجلس النواب واألعيان وفي المجالس البلدية والمجالس -5

بة والشباب والمرأة وكل عضو حزبي منتخب النقابية العمالية والمهنية ومجالس اتحادات الطل
 في منظمات المجتمع المدني .

مندوبي فروع الحزب في المنظمات المحلية والقاعدية ، المنتخبين من هيئاتهم لتمثيلهم  -6
في المشاركة في عضوية واعمال المؤتمر الوطني الذين تقرر دعوتهم حسب الالئحة المنظمة 

 لذلك .
 ي الحزبية.اعضاء هيئة التقاض -7
 أعضاء الهيئة االستشارية . -8
ضيوف الشرف من الشخصيات العامة ،ومن منظمات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة  -9

االنتخابات و بمعايير الحوكمة والشفافية وحقوق األنسان، ويتم التوافق على عددهم و 
 تسميتهم من قبل المكتب التنفيذي والمجلس المركزي .
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تمر الوطني اربع سنوات شمسية، وينعقد سنويًا في اجتماع عادي ،بدعوة من مدة المؤ  -10
المجلس المركزي وبالتنسيق مع مكتب الرئاسة و المكتب التنفيذي، ويراعي ان تنعقد دورته 

 االخيرة ،قبل سنة من االنتخابات العامة للبرلمان .
رئة ال تحتمل التأجيل يجوز الدعوة إلي مؤتمر عام غير عادي لمناقشة موضوعات طا -11

بناًء علي طلب أٍي من رئيس الحزب, أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء 
المجلس المركزي. ويقتصر عمل هذا المؤتمر على مناقشة واتخاذ القرارات والتوصيات في 

 المسائل الطارئة التي دعي لالجتماع من اجلها .
 مهام واعمال المؤتمر الوطني العام :

مناقشه واقرار البرنامج السياسي والنظام االساسي، او اية تعديالت عليهما ،واية وثائق  -1
اولوائح او "اوراق سياسات" تقدم اليه من المجلس المركزي او التنفيذي، او من مؤتمرات 

 الفروع والمحليات .
رين ، ويتم مناقشة واقرار اية قضايا او موضوعات يطرحها أعضاء المؤتمر الوطني الحاض-2

 طرحها اثناء المؤتمر بشرط حصولها على الموافقة باألغلبية المطلقة .
انتخاب اعضاء المجلس المركزي، ويراعى فيه تمثيل فروع الحزب في المحافظات ،والنوع  -3

 االجتماعي والشباب .
 انتخاب اعضاء لجنة التقاضي الحزبية )المحكمة الحزبية( . -4
ات الحزب وسياساته المالية وانتخاب مكتب تدقيق خارجي لحساباته مناقشة واقرار موازن -5

 وقوائمه المالية.
  -المجلس المركزي : -ثانيا ً 

وهو اعلى سلطة للحزب بين ادوار وفترة انعقاد المؤتمر الوطني العام، وهو بمثابة "برلمان" 
 يته تتشكل من الحزب، وله ان يضع الئحة تنظم عمله الداخلي، ومدونة سلوك اعضاءه، عضو 

 رئيس/ة الحزب ونوابه ومساعديه.-
 مندوبي منظمات الحزب المنتخبين من منظماتهم لتمثيلها في المجلس المركزي .-

االعضاء المنتخبين مباشرًة من المؤتمر الوطني ،على ان يكون عددهم ال يزيد عن نصف -
 اعضاء المجلس المركزي ككل .

 ألمين/ة العام /ه ونوابه ومساعديه.اعضاء المكتب التنفيذي ،بما فيه ا-
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اعضاء الحزب المنتخبين في البرلمان ،والمجالس البلدية ومجالس المحافظات )الالمركزية(، -
ومجالس النقابات، والطلبة والمرأة والشباب المنتخبين لمستويات قياديه في مجالسهم 

 واتحاداتهم .
مكتب رئاسة الحزب وبالتنسيق مع ،يسميهم %10عدد من اعضاء الحزب ،بما ال يزيد عن -

المكتب التنفيذي ،العتبارات تمثيل الخبرات والشخصيات المتميزة التي تغني مناقشات المجلس 
 المركزي .

يراعى غالبًا في تشكيل قوام المجلس المركزي : تمثيل يتفق عليه لذوي االعاقة، وتمثيل  -2
 كافة المكونات الوطنية، عرقيًا ودينيًا .

  -المكتب التنفيذي للحزب/ المكتب السياسي : -ثالثًا 
يختص عمله بمباشرة العمل اليومي للحزب و اقتراح موضوعات إلدراجها في جدول أعمال 
األمانة العامة أو الهيئة العليا و تنفيذ قرارات رئيس الحزب والهيئة العليا واألمانة العامة، و 

ات الدولة المختلفة في جميع المجاالت ومتابعة وتحليل سياسات وقرارات الحكومة ومؤسس
 .واألصعدة، وتقييم مدى اتفاقها مع أهداف الحزب وبرامجه وسياساته ومبادئه

اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها علي الهيئة العليا  •
 في أول اجتماع لها.

واألشراف على ادارته، ما بين دورات وهو المسؤول عن مباشرة العمل اليومي للحزب،  -
انعقاد المجلس المركزي، ويمارس عمله بصفته "مكتبًا سياسًا" للحزب ،وينظم لعضويته نواب 
الرئيس ومساعديه، باإلضافة لمن انتخبهم المجلس المركزي بصفتهم مكتبًا تنفيذيًا وتتم في 

 جلسته االولى انتخابات مواقعه كالتالي :
 ونائبيه ومساعديه )على ان ال يكون اي منهم من نواب الرئيس اومساعديه(األمين العام  -1
 تتوزع باقي مقاعد المكتب التنفيذي على المسؤوليات التالية : -2
 المسؤول التنظيمي -
 المسؤول الجماهيري  -
 المسؤول المالي -
 مسؤول العمل البرلماني والتشريعي . -
 مسؤولة العمل النسوي  -
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تمر الوطني اربع سنوات شمسية، وينعقد سنويًا في اجتماع عادي ،بدعوة من مدة المؤ  -10
المجلس المركزي وبالتنسيق مع مكتب الرئاسة و المكتب التنفيذي، ويراعي ان تنعقد دورته 

 االخيرة ،قبل سنة من االنتخابات العامة للبرلمان .
رئة ال تحتمل التأجيل يجوز الدعوة إلي مؤتمر عام غير عادي لمناقشة موضوعات طا -11

بناًء علي طلب أٍي من رئيس الحزب, أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء 
المجلس المركزي. ويقتصر عمل هذا المؤتمر على مناقشة واتخاذ القرارات والتوصيات في 

 المسائل الطارئة التي دعي لالجتماع من اجلها .
 مهام واعمال المؤتمر الوطني العام :

مناقشه واقرار البرنامج السياسي والنظام االساسي، او اية تعديالت عليهما ،واية وثائق  -1
اولوائح او "اوراق سياسات" تقدم اليه من المجلس المركزي او التنفيذي، او من مؤتمرات 

 الفروع والمحليات .
رين ، ويتم مناقشة واقرار اية قضايا او موضوعات يطرحها أعضاء المؤتمر الوطني الحاض-2

 طرحها اثناء المؤتمر بشرط حصولها على الموافقة باألغلبية المطلقة .
انتخاب اعضاء المجلس المركزي، ويراعى فيه تمثيل فروع الحزب في المحافظات ،والنوع  -3

 االجتماعي والشباب .
 انتخاب اعضاء لجنة التقاضي الحزبية )المحكمة الحزبية( . -4
ات الحزب وسياساته المالية وانتخاب مكتب تدقيق خارجي لحساباته مناقشة واقرار موازن -5

 وقوائمه المالية.
  -المجلس المركزي : -ثانيا ً 

وهو اعلى سلطة للحزب بين ادوار وفترة انعقاد المؤتمر الوطني العام، وهو بمثابة "برلمان" 
 يته تتشكل من الحزب، وله ان يضع الئحة تنظم عمله الداخلي، ومدونة سلوك اعضاءه، عضو 

 رئيس/ة الحزب ونوابه ومساعديه.-
 مندوبي منظمات الحزب المنتخبين من منظماتهم لتمثيلها في المجلس المركزي .-

االعضاء المنتخبين مباشرًة من المؤتمر الوطني ،على ان يكون عددهم ال يزيد عن نصف -
 اعضاء المجلس المركزي ككل .

 ألمين/ة العام /ه ونوابه ومساعديه.اعضاء المكتب التنفيذي ،بما فيه ا-
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اعضاء الحزب المنتخبين في البرلمان ،والمجالس البلدية ومجالس المحافظات )الالمركزية(، -
ومجالس النقابات، والطلبة والمرأة والشباب المنتخبين لمستويات قياديه في مجالسهم 

 واتحاداتهم .
مكتب رئاسة الحزب وبالتنسيق مع ،يسميهم %10عدد من اعضاء الحزب ،بما ال يزيد عن -

المكتب التنفيذي ،العتبارات تمثيل الخبرات والشخصيات المتميزة التي تغني مناقشات المجلس 
 المركزي .

يراعى غالبًا في تشكيل قوام المجلس المركزي : تمثيل يتفق عليه لذوي االعاقة، وتمثيل  -2
 كافة المكونات الوطنية، عرقيًا ودينيًا .

  -المكتب التنفيذي للحزب/ المكتب السياسي : -ثالثًا 
يختص عمله بمباشرة العمل اليومي للحزب و اقتراح موضوعات إلدراجها في جدول أعمال 
األمانة العامة أو الهيئة العليا و تنفيذ قرارات رئيس الحزب والهيئة العليا واألمانة العامة، و 

ات الدولة المختلفة في جميع المجاالت ومتابعة وتحليل سياسات وقرارات الحكومة ومؤسس
 .واألصعدة، وتقييم مدى اتفاقها مع أهداف الحزب وبرامجه وسياساته ومبادئه

اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها علي الهيئة العليا  •
 في أول اجتماع لها.

واألشراف على ادارته، ما بين دورات وهو المسؤول عن مباشرة العمل اليومي للحزب،  -
انعقاد المجلس المركزي، ويمارس عمله بصفته "مكتبًا سياسًا" للحزب ،وينظم لعضويته نواب 
الرئيس ومساعديه، باإلضافة لمن انتخبهم المجلس المركزي بصفتهم مكتبًا تنفيذيًا وتتم في 

 جلسته االولى انتخابات مواقعه كالتالي :
 ونائبيه ومساعديه )على ان ال يكون اي منهم من نواب الرئيس اومساعديه(األمين العام  -1
 تتوزع باقي مقاعد المكتب التنفيذي على المسؤوليات التالية : -2
 المسؤول التنظيمي -
 المسؤول الجماهيري  -
 المسؤول المالي -
 مسؤول العمل البرلماني والتشريعي . -
 مسؤولة العمل النسوي  -
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 الشبابي والتطوعي .مسؤول العمل  -
 مسؤول االتصال والعالقات العامة واألعالم -
 مسؤول التثقيف والتدريب -
 مسؤول شؤون المجتمع المدني وحقوق األنسان . -
 مسؤول شؤون العمل النقابي -
 مسؤول العالقات العربية والدولية . -

الناتجة عن القرارات هيئة للتقاضي والحكم في المنازعات والشكاوى والتظلمات  -رابعاً  :
والعقوبات التي تتخذها هيئات الحزب ،مهما كان مستواها، بحق اي عضو او مجموعة اعضاء 
 ،وتكون هذه المحكمة على درجتين ،وبما يتيح حق االستئناف للمشتكي من قراراتها االبتدائية.

نشاطه،  األمانة العامة للحزب هي المسؤولة عن إدارة الحزب واإلشراف على -خامساً  
 :وتتكون األمانة العامة من

 .رئيس الحزب ونوابه 1 -
 .األمين العام واألمناء المساعدين 2 -

 .أمناء األمانات النوعية المركزية -3
 أمناء المحافظات. - 4

 -الهيئات الفرعية لفروع الحزب في المحافظات وااللوية : -سادسًا :
في المناطق /المحافظات ،بحيث تدير شؤون  هي الهيئات التي يتم انتخابها من فروع الحزب

 الحزب وما يتعلق بنشاطاته وفعالياته في المحافظة او المنطقة المحددة للفرع .
وبشكل عام فإن كل تنظيم من التنظيمات األعلى يعتبر المرجع الحزبي للتنظيمات الحزبية 

منه درجة عن مساهماته في التابعة له ، كما وأنه مسئول مباشرة تجاه التنظيم الحزبي األعلى 
تنفيذ سياسة الحزب العامة ، واإلشراف على تنفيذ قراراته ، وله حق اتخاذ القرارات لتطوير 
مجال عمله ، ضمن سياسة الحزب وقرارات التنظيمات العليا . ولهذا فإنه على كل تنظيم حزبي 

ى التنظيم األعلى منه درجة أدنى أن يعد تقريرًا دوريًا عن نشاطه وفعالياته ، ووضعه المالي إل
 ، لكي يستطيع التنظيم األعلى درجة مراقبة وتوجيه التنظيمات الخاضعة له .

 التنسيق الداخلي بين تنظيمات الحزب وعالقته بالمركزية والديمقراطية الداخلية
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يقصد بالتنسيق الداخلي العالقة بين تنظيمات وهياكل الحزب على مختلف مستوياتها ودرجاتها 
من حيث كيفية اتصالها ببعضها البعض ومدى سلطتها على التنظيمات األدنى منها ودرجة ، 

 خضوعها لألعلى منها . 
وعلى الرغم مما يراه البعض من أن مشكلة التنسيق مشكلة فنية ، إال أنها في الواقع مشكلة 

على درجة سياسية حيوية ، ألن التنسيق بين التنظيمات/الهياكل الحزبية المتشابهة يؤثر 
 ارتباط األعضاء بحزبهم ومدى مساهمتهم في رسم وتنفيذ سياسته . 

فاألحزاب قوية التنسيق هي األحزاب التي تخضع تنظيماتها لقواعد ثابتة في تشكيلها 
واختصاصاتها وتنظيم عالقاتها ، بحيث تؤدي إلى مشاركة فعلية في توجيه سياسة الحزب ، 

مستويات الحزب القيادية ، وسلطات تلك القيادات ، وعالقة وتبين تلك القواعد كيفية تشكيل 
وعلى العكس من ذلك ، فإن األحزاب   القيادات باألطراف الدنيا والعليا في التنظيمات األخرى .

ضعيفة التنسيق تفتقر لمثل هذه القواعد ، مما يؤدي إلى تباين تشكيالتها الحزبية الداخلية ، 
يبقى السؤال حول كيفية ارتباط التنظيمات الحزبية ببعضها ،  وتنازعها في االختصاص . ولكن

      ومقدار ما تتمتع به كل واحدة منها من سلطات ؟
 كيفية ارتباط التنظيمات االدارية الحزبية ببعضها  -أ 

تختلف األحزاب السياسية من حيث كيفية ارتباط تنظيماتها الحزبية التي هي على مستوى واحد 
األول ، اتصال أفقي بين   -اك نوعان من االتصاالت لهذه التنظيمات :. وبشكل عام هن

التنظيمات في ذات المستوى للتنسيق البيني ، دون الحاجة لتعليمات المستوى األعلى إلجراء 
 هذا االتصال . 

وقد يتم ذلك دون أخذ موافقة المستوى األعلى ، وهنا تبرز على سبيل المثال قيام األحزاب ذات 
بممارسة هذا النوع من االتصال   غير البرلمانية والتي تعتمد على التكوينات النقابية ، النشأة

إلى جانب االتصاالت الرأسية . الثاني ، اتصال رأسي يرتبط بصلة هذا المستوى األدنى 
بالمستوى األعلى منه مباشرة واستقالله التام عن نظيره ، وإن كانت ثمة حاجة لالتصال 

لك عبر المستوى األعلى ، وعادة ما يتم ذلك بين ممثلي تنظيم المستوى بنظيره فيكون ذ
األدنى عند اجتماعهم مكونين المستوى األعلى . حيث يصبح الغرض من االتصال هنا طرح 
المشكالت ووضع الحلول البديلة لها ، واالستفادة من تجارب المستويات المتناظرة ، بعد 

شك فيه أن االتصال الرأسي يسمح بممارسة المركز سلطة موافقة المستوى األعلى . ومما ال 
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 الشبابي والتطوعي .مسؤول العمل  -
 مسؤول االتصال والعالقات العامة واألعالم -
 مسؤول التثقيف والتدريب -
 مسؤول شؤون المجتمع المدني وحقوق األنسان . -
 مسؤول شؤون العمل النقابي -
 مسؤول العالقات العربية والدولية . -

الناتجة عن القرارات هيئة للتقاضي والحكم في المنازعات والشكاوى والتظلمات  -رابعاً  :
والعقوبات التي تتخذها هيئات الحزب ،مهما كان مستواها، بحق اي عضو او مجموعة اعضاء 
 ،وتكون هذه المحكمة على درجتين ،وبما يتيح حق االستئناف للمشتكي من قراراتها االبتدائية.

نشاطه،  األمانة العامة للحزب هي المسؤولة عن إدارة الحزب واإلشراف على -خامساً  
 :وتتكون األمانة العامة من

 .رئيس الحزب ونوابه 1 -
 .األمين العام واألمناء المساعدين 2 -

 .أمناء األمانات النوعية المركزية -3
 أمناء المحافظات. - 4

 -الهيئات الفرعية لفروع الحزب في المحافظات وااللوية : -سادسًا :
في المناطق /المحافظات ،بحيث تدير شؤون  هي الهيئات التي يتم انتخابها من فروع الحزب

 الحزب وما يتعلق بنشاطاته وفعالياته في المحافظة او المنطقة المحددة للفرع .
وبشكل عام فإن كل تنظيم من التنظيمات األعلى يعتبر المرجع الحزبي للتنظيمات الحزبية 

منه درجة عن مساهماته في التابعة له ، كما وأنه مسئول مباشرة تجاه التنظيم الحزبي األعلى 
تنفيذ سياسة الحزب العامة ، واإلشراف على تنفيذ قراراته ، وله حق اتخاذ القرارات لتطوير 
مجال عمله ، ضمن سياسة الحزب وقرارات التنظيمات العليا . ولهذا فإنه على كل تنظيم حزبي 

ى التنظيم األعلى منه درجة أدنى أن يعد تقريرًا دوريًا عن نشاطه وفعالياته ، ووضعه المالي إل
 ، لكي يستطيع التنظيم األعلى درجة مراقبة وتوجيه التنظيمات الخاضعة له .

 التنسيق الداخلي بين تنظيمات الحزب وعالقته بالمركزية والديمقراطية الداخلية

8102 تعزيز قدرات الشباب األردني  
53 

يقصد بالتنسيق الداخلي العالقة بين تنظيمات وهياكل الحزب على مختلف مستوياتها ودرجاتها 
من حيث كيفية اتصالها ببعضها البعض ومدى سلطتها على التنظيمات األدنى منها ودرجة ، 

 خضوعها لألعلى منها . 
وعلى الرغم مما يراه البعض من أن مشكلة التنسيق مشكلة فنية ، إال أنها في الواقع مشكلة 

على درجة سياسية حيوية ، ألن التنسيق بين التنظيمات/الهياكل الحزبية المتشابهة يؤثر 
 ارتباط األعضاء بحزبهم ومدى مساهمتهم في رسم وتنفيذ سياسته . 

فاألحزاب قوية التنسيق هي األحزاب التي تخضع تنظيماتها لقواعد ثابتة في تشكيلها 
واختصاصاتها وتنظيم عالقاتها ، بحيث تؤدي إلى مشاركة فعلية في توجيه سياسة الحزب ، 

مستويات الحزب القيادية ، وسلطات تلك القيادات ، وعالقة وتبين تلك القواعد كيفية تشكيل 
وعلى العكس من ذلك ، فإن األحزاب   القيادات باألطراف الدنيا والعليا في التنظيمات األخرى .

ضعيفة التنسيق تفتقر لمثل هذه القواعد ، مما يؤدي إلى تباين تشكيالتها الحزبية الداخلية ، 
يبقى السؤال حول كيفية ارتباط التنظيمات الحزبية ببعضها ،  وتنازعها في االختصاص . ولكن

      ومقدار ما تتمتع به كل واحدة منها من سلطات ؟
 كيفية ارتباط التنظيمات االدارية الحزبية ببعضها  -أ 

تختلف األحزاب السياسية من حيث كيفية ارتباط تنظيماتها الحزبية التي هي على مستوى واحد 
األول ، اتصال أفقي بين   -اك نوعان من االتصاالت لهذه التنظيمات :. وبشكل عام هن

التنظيمات في ذات المستوى للتنسيق البيني ، دون الحاجة لتعليمات المستوى األعلى إلجراء 
 هذا االتصال . 

وقد يتم ذلك دون أخذ موافقة المستوى األعلى ، وهنا تبرز على سبيل المثال قيام األحزاب ذات 
بممارسة هذا النوع من االتصال   غير البرلمانية والتي تعتمد على التكوينات النقابية ، النشأة

إلى جانب االتصاالت الرأسية . الثاني ، اتصال رأسي يرتبط بصلة هذا المستوى األدنى 
بالمستوى األعلى منه مباشرة واستقالله التام عن نظيره ، وإن كانت ثمة حاجة لالتصال 

لك عبر المستوى األعلى ، وعادة ما يتم ذلك بين ممثلي تنظيم المستوى بنظيره فيكون ذ
األدنى عند اجتماعهم مكونين المستوى األعلى . حيث يصبح الغرض من االتصال هنا طرح 
المشكالت ووضع الحلول البديلة لها ، واالستفادة من تجارب المستويات المتناظرة ، بعد 

شك فيه أن االتصال الرأسي يسمح بممارسة المركز سلطة موافقة المستوى األعلى . ومما ال 
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أكبر على قواعده ، وحل الخالفات بشكل مركزي ، دون نقلها بين المستويات المتناظرة . وقد 
 أخذت كافة األحزاب الشمولية تقريبًا بهذا النمط من االتصاالت . 

  السلطات الممنوحة للتنظيمات الحزبية  –ب 
وزيع السلطات إلى نوعين أحزاب مركزية تتخذ تعليماتها في كل كبيرة تصنف األحزاب بشأن ت

وصغيرة من المستوى األعلى ، وأحزاب ال مركزية تتمتع تنظيماتها بمرونة كبيرة في صنع 
 القرار في مستواها . 

 : )أواًل( أنواع الالمركزية في التنظيم الحزبي 
لية أو اإلقليمية ، والالمركزية اإليديولوجية ، هناك عدة أنواع لالمركزية ومنها الالمركزية المح

   -ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي : 
( الالمركزية المحلية أو اإلقليمية ، وهي تعنى بوجود سلطات واسعة للفروع ، وبقسط كبير 1)

من االستقالل عن المركز ، بحيث ال يباشر المركز عليها سوى سلطة محدودة . ولعل نتيجة 
 ألمر أن تهتم األحزاب المعنية بذلك باألمور المحلية وتبتعد عن تخطيط السياسة العامة , هذا ا

( الالمركزية اإليديولوجية ، وتعني حق االستقالل الفكري لبعض التيارات الفكرية داخل 2)
الحزب ، بما يشمل ذلك طرح أفكارها ، ونشر صحفها ونشراتها ، دون التخلي عن الحزب 

ا . وتتميز األحزاب المعنية بذلك بأن هذا األمر يساعدها على تحقيق الحرية كعباءة تجمعه
الفكرية والمنافسة اإليديولوجية بين أعضاء الحزب ، مما يؤدي لتوسيع األفق السياسي 

   لألحزاب، وبالتالي تطويرها فكريا .
 : )ثانيًا( أنواع المركزية في التنظيم الحزبي 

ية أوتوقراطية ، ومركزية ديمقراطية ، ويمكن تفصيل ذلك على تتضمن المركزية نوعين مركز 
   -النحو التالي : 

( المركزية األوتوقراطية ، وتعنى ممارسة هيمنة كاملة من المركز على التنظيمات القاعدية 1)
، بحيث ال يصبح لهذه القواعد أية سلطة أو شخصية مميزة ، وبحيث تخضع القواعد لرقابة 

 .المركز
ركزية الديمقراطية ، وتعنى أن تكون السلطة للمركز ، لكن بعد أخذ رأي القواعد . وفي ( الم2)

هذا الصدد ينتخب التنظيم األعلى من ممثلين عن القواعد، يكونون مسئولين أمام القواعد 
وليس أمام المركز ، خاصة في إسماع صوتهم للمركز . وعلى هذا األساس ، ال يكون هؤالء 
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دى المركز ، بل ناقلين لرغبات القواعد . وتفترض المركزية الديمقراطية ، أن نوابًا سلبيين ل
يكون ممثلو القواعد لدى المستوى األعلى منتخبين من قبل األعضاء التابعين لها ، وليسوا 
معينين من المستوى األعلى . كما أن تلك القواعد أو المستويات األدنى يجري فيها النقاش 

ث فيها تبادل األفكار ، وتتخذ فيها القرارات باألغلبية وعلى األقلية بحرية مطلقة ، ويحد
 الطاعة.

 االنضباط الحزبي – 3
هناك عامالن لعبا دورًا هامًا في تطور األحزاب ، وهما تزايد سيطرة األحزاب على أعضائها ، 

رسم وهو ما يعرف باالنضباط الحزبي ، والميل نحو زيادة دور األعضاء في توجيه الحزب و 
 سياسته . 

وتزداد عملية االنضباط مع وجود األحزاب الجماهيرية ، وهي األحزاب الساعية لجذب الجماهير 
 ، وحثهم على التمسك بفكر الحزب . 

وعمومًا فإن االنضباط الحزبي يهدف لمنع االنشقاقات الحزبية ، والتخلص من التكتالت 
اب ، خاصة وأنه يتطلب طاعة الهيئات السياسية ، لذلك يساعد االنضباط في تقوية األحز 

 القيادية لألحزاب في القرارات المتخذة . 
 

 اعداد القادة الحزبيين من الشباب
 

تكمن اهمية اعداد القادة الحزبيين من الشباب ألسباب عديدة ،واهمها االستثمار المعرفي 
فرصة سكانيه فهم  والبشري في هذه الفئة، وخاصة في المجتمع االردني باعتبار انهم يمثلون 

 يشكلوا اغلبية المجتمع االردني حسب الفئات العمرية للسكان .
فالقادة المستنيرين هم من يستشرفوا المستقبل، ويأخذوا بعين االعتبار الثابت الوحيد في 
الحياة وهو التغير لصالح البناء ،واالستفادة من التجارب والموارد البشرية )االعضاء/الشباب( 

،الستثمار اقصى  ما يملك من قدرات ومهارات وادوات لتجديد الحياة السياسية، كمصدر مهم 
من خالل تجديد وتحديث اساليب وادوات ومهارات وقدرات اعضائه ،وتعزيز المشاركة الفاعلة 
كمجموع مستهدف من عملية التحديث وبنفس الوقت هذا المجموع )االعضاء/الشباب( يقود 

مسؤولياته التي اختارها طوعًا، وبناء على  ما سبق ال بد من هذه العملية من خالل تحمل 
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أكبر على قواعده ، وحل الخالفات بشكل مركزي ، دون نقلها بين المستويات المتناظرة . وقد 
 أخذت كافة األحزاب الشمولية تقريبًا بهذا النمط من االتصاالت . 

  السلطات الممنوحة للتنظيمات الحزبية  –ب 
وزيع السلطات إلى نوعين أحزاب مركزية تتخذ تعليماتها في كل كبيرة تصنف األحزاب بشأن ت

وصغيرة من المستوى األعلى ، وأحزاب ال مركزية تتمتع تنظيماتها بمرونة كبيرة في صنع 
 القرار في مستواها . 

 : )أواًل( أنواع الالمركزية في التنظيم الحزبي 
لية أو اإلقليمية ، والالمركزية اإليديولوجية ، هناك عدة أنواع لالمركزية ومنها الالمركزية المح

   -ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي : 
( الالمركزية المحلية أو اإلقليمية ، وهي تعنى بوجود سلطات واسعة للفروع ، وبقسط كبير 1)

من االستقالل عن المركز ، بحيث ال يباشر المركز عليها سوى سلطة محدودة . ولعل نتيجة 
 ألمر أن تهتم األحزاب المعنية بذلك باألمور المحلية وتبتعد عن تخطيط السياسة العامة , هذا ا

( الالمركزية اإليديولوجية ، وتعني حق االستقالل الفكري لبعض التيارات الفكرية داخل 2)
الحزب ، بما يشمل ذلك طرح أفكارها ، ونشر صحفها ونشراتها ، دون التخلي عن الحزب 

ا . وتتميز األحزاب المعنية بذلك بأن هذا األمر يساعدها على تحقيق الحرية كعباءة تجمعه
الفكرية والمنافسة اإليديولوجية بين أعضاء الحزب ، مما يؤدي لتوسيع األفق السياسي 

   لألحزاب، وبالتالي تطويرها فكريا .
 : )ثانيًا( أنواع المركزية في التنظيم الحزبي 

ية أوتوقراطية ، ومركزية ديمقراطية ، ويمكن تفصيل ذلك على تتضمن المركزية نوعين مركز 
   -النحو التالي : 

( المركزية األوتوقراطية ، وتعنى ممارسة هيمنة كاملة من المركز على التنظيمات القاعدية 1)
، بحيث ال يصبح لهذه القواعد أية سلطة أو شخصية مميزة ، وبحيث تخضع القواعد لرقابة 

 .المركز
ركزية الديمقراطية ، وتعنى أن تكون السلطة للمركز ، لكن بعد أخذ رأي القواعد . وفي ( الم2)

هذا الصدد ينتخب التنظيم األعلى من ممثلين عن القواعد، يكونون مسئولين أمام القواعد 
وليس أمام المركز ، خاصة في إسماع صوتهم للمركز . وعلى هذا األساس ، ال يكون هؤالء 
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دى المركز ، بل ناقلين لرغبات القواعد . وتفترض المركزية الديمقراطية ، أن نوابًا سلبيين ل
يكون ممثلو القواعد لدى المستوى األعلى منتخبين من قبل األعضاء التابعين لها ، وليسوا 
معينين من المستوى األعلى . كما أن تلك القواعد أو المستويات األدنى يجري فيها النقاش 

ث فيها تبادل األفكار ، وتتخذ فيها القرارات باألغلبية وعلى األقلية بحرية مطلقة ، ويحد
 الطاعة.

 االنضباط الحزبي – 3
هناك عامالن لعبا دورًا هامًا في تطور األحزاب ، وهما تزايد سيطرة األحزاب على أعضائها ، 

رسم وهو ما يعرف باالنضباط الحزبي ، والميل نحو زيادة دور األعضاء في توجيه الحزب و 
 سياسته . 

وتزداد عملية االنضباط مع وجود األحزاب الجماهيرية ، وهي األحزاب الساعية لجذب الجماهير 
 ، وحثهم على التمسك بفكر الحزب . 

وعمومًا فإن االنضباط الحزبي يهدف لمنع االنشقاقات الحزبية ، والتخلص من التكتالت 
اب ، خاصة وأنه يتطلب طاعة الهيئات السياسية ، لذلك يساعد االنضباط في تقوية األحز 

 القيادية لألحزاب في القرارات المتخذة . 
 

 اعداد القادة الحزبيين من الشباب
 

تكمن اهمية اعداد القادة الحزبيين من الشباب ألسباب عديدة ،واهمها االستثمار المعرفي 
فرصة سكانيه فهم  والبشري في هذه الفئة، وخاصة في المجتمع االردني باعتبار انهم يمثلون 

 يشكلوا اغلبية المجتمع االردني حسب الفئات العمرية للسكان .
فالقادة المستنيرين هم من يستشرفوا المستقبل، ويأخذوا بعين االعتبار الثابت الوحيد في 
الحياة وهو التغير لصالح البناء ،واالستفادة من التجارب والموارد البشرية )االعضاء/الشباب( 

،الستثمار اقصى  ما يملك من قدرات ومهارات وادوات لتجديد الحياة السياسية، كمصدر مهم 
من خالل تجديد وتحديث اساليب وادوات ومهارات وقدرات اعضائه ،وتعزيز المشاركة الفاعلة 
كمجموع مستهدف من عملية التحديث وبنفس الوقت هذا المجموع )االعضاء/الشباب( يقود 

مسؤولياته التي اختارها طوعًا، وبناء على  ما سبق ال بد من هذه العملية من خالل تحمل 
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توفر تمكين وتعليم وتثقيف مستمر معرفي وقانوني ومهاراتي ألعداد القادة الحزبيين الشباب، 
تأكيدا على ان العمل الحزبي يشكل الضمانة األكيدة لتعميق الوعي الجمعي وتحقيق التغيير 

 االيجابي في المجتمع.
لقادة الحزبيين من الشباب  لتشكيل وتجذير الوعي السياسي  لهم يبدأ من مسار إن اعداد ا

التربية السياسية التي تتضمنها التعبئة والتأهيل والتثقيف والتدريب وتصوغها الممارسة 
اليومية التي تتشكل من خاللها المهارة السياسية وينتهي بالعطاء القيادي لألطر الشبابية التي 

ر الوعي السياسي لدى الشباب وفي نشر الخطاب السياسي وتعبئة الجمهور تساهم في تجذي
للمشروع السياسي الحزبي، باعتبار ان معيار األداء السياسي الناجح بإتاحة المساحة 
والفرصة للمشاركة الشبابية الفاعلة، والقدرة على االنتشار والتوسع والجماهيرية، والتفاعل 

 ة في نشر مفردات الرؤية السياسية والخطاب السياسي للحزب .األفقي مع الجماهير والمساهم
فإعداد القادة الشباب له عدة اساليب ومنهجيات وهناك من ترتكز بنية اعداد القادة الحزبيين 
الشباب عنده، على ضرورة بناء الكادر والتثقيف والتدريب المستمر عبر عدة مستويات وعدة 

ناء الكادر من خالل التثقيف والتدريب كضرورة وليس مسارات، وهنالك احزاب تتعامل مع ب
كحاجه ملحه لالطالع والتدريب على المهارات والمعارف وادوات وقواعد الممارسة السياسية 

 الفضلى. 
ويعتمد بعض االحزاب على مدرسة حزبية او مدرسة كوادر ،قد تمتد سنوات ،وقد يعمد بعض 

حزبي عبر مؤسسات ثقافية او صحيفته اليومية او االحزاب الى اساليب متعددة في البناء ال
مجالته االسبوعية والشهرية او عبر لجان متخصصة او ندوات محددة تهدف الى تعميق وعي 
العضو بمواقف الحزب ومرتكزاته الفكرية ومواقفه السياسية.. وقد يعتمد على العالقات 

حزاب االخرى ليرسل اليها والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ذات االهتمام ، او اال
أعضاء حزبيين يرى ضرورة تطوير ملكاتهم في قضايا محددة )العمل الحزبي التنظيمي مثاًل او 
العمل الشبابي او العمل البرلماني او ما شابه..(، باإلضافة إلى االستعانة باألكاديميين 

 وأصحاب الخبرات لتدريب كوادر واعضاء كل حزب.
  :القادة الحزبيين من الشباب ادوات ومهارات إلعداد

االدوات والمهارات التي تطور وتحدث عمل وبنية الحزب، ال بد ان  تلبي االستجابة للتحديات 
والصعوبات التي يواجهها الحزب سواء اكانت داخلية ام خارجية ،وبما ان التحديث والتطوير 
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ار واالتجاهات والمواقف المعبرة يقصد به الموارد البشرية وهي االهم ألنها المنتج للفعل واالفك
 عن الحزب.

ولبناء الشخصية الحزبية االيجابية والفعالة ،ال بد من تمكينها من امتالك معارف ومهارات 
وادوات تساهم في  احداث التنمية  المتوخاة سياسيا وحزبيًا ، وتحسين األداء وإدارة السلوك 

، لتوفير القدرة لهم على تلبية التوقعات الجمعي والفردي ألعضاء الحزب وخاصة الشباب منهم
 وتحقيق اآلمال واالستفادة من تراكم الخبرات لمجموع اعضاء الحزب .

وعليه فان هنالك الكثير من المعارف واالدوات والمهارات لبناء وتطوير واعداد القادة الحزبيين 
 -من الشباب منها:

 مهارة التحليل السياسي .
 ار مهارة اتخاذ او صنع  القر 

 مهارات اساليب وصياغة واعداد اوراق السياسات.
 مهارات التخطيط و حل المشكالت

 مهارة ادارة االجتماعات و الفعاليات.
 مهارات القيادة

مهارات استخدام ادوات ووسائل التواصل االجتماعي واستثمار الفرصة السكانية ) حجم وعدد 
 الشباب االردني(

 لتنسيق ،من اجل ايصال رسائل الحزب وسياساته وبرامجه .في الحشد والتعبئة والمدافعة وا
 مهارات االتصال و كسب التأييد، وسبل كسب الرأي العام ، 

 مهارات وآليات ادارة الحمالت االنتخابية  
 مهارات التسويق السياسي

 مهارات الحوار والتفاوض وفض النزاع وادارته
 مهارات العمل كفريق

 مهارات تحديد االولويات
 ارات األقناع والتفاوضمه

 مهارات وادوات العمل النقابي
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توفر تمكين وتعليم وتثقيف مستمر معرفي وقانوني ومهاراتي ألعداد القادة الحزبيين الشباب، 
تأكيدا على ان العمل الحزبي يشكل الضمانة األكيدة لتعميق الوعي الجمعي وتحقيق التغيير 

 االيجابي في المجتمع.
لقادة الحزبيين من الشباب  لتشكيل وتجذير الوعي السياسي  لهم يبدأ من مسار إن اعداد ا

التربية السياسية التي تتضمنها التعبئة والتأهيل والتثقيف والتدريب وتصوغها الممارسة 
اليومية التي تتشكل من خاللها المهارة السياسية وينتهي بالعطاء القيادي لألطر الشبابية التي 

ر الوعي السياسي لدى الشباب وفي نشر الخطاب السياسي وتعبئة الجمهور تساهم في تجذي
للمشروع السياسي الحزبي، باعتبار ان معيار األداء السياسي الناجح بإتاحة المساحة 
والفرصة للمشاركة الشبابية الفاعلة، والقدرة على االنتشار والتوسع والجماهيرية، والتفاعل 

 ة في نشر مفردات الرؤية السياسية والخطاب السياسي للحزب .األفقي مع الجماهير والمساهم
فإعداد القادة الشباب له عدة اساليب ومنهجيات وهناك من ترتكز بنية اعداد القادة الحزبيين 
الشباب عنده، على ضرورة بناء الكادر والتثقيف والتدريب المستمر عبر عدة مستويات وعدة 

ناء الكادر من خالل التثقيف والتدريب كضرورة وليس مسارات، وهنالك احزاب تتعامل مع ب
كحاجه ملحه لالطالع والتدريب على المهارات والمعارف وادوات وقواعد الممارسة السياسية 

 الفضلى. 
ويعتمد بعض االحزاب على مدرسة حزبية او مدرسة كوادر ،قد تمتد سنوات ،وقد يعمد بعض 

حزبي عبر مؤسسات ثقافية او صحيفته اليومية او االحزاب الى اساليب متعددة في البناء ال
مجالته االسبوعية والشهرية او عبر لجان متخصصة او ندوات محددة تهدف الى تعميق وعي 
العضو بمواقف الحزب ومرتكزاته الفكرية ومواقفه السياسية.. وقد يعتمد على العالقات 

حزاب االخرى ليرسل اليها والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ذات االهتمام ، او اال
أعضاء حزبيين يرى ضرورة تطوير ملكاتهم في قضايا محددة )العمل الحزبي التنظيمي مثاًل او 
العمل الشبابي او العمل البرلماني او ما شابه..(، باإلضافة إلى االستعانة باألكاديميين 

 وأصحاب الخبرات لتدريب كوادر واعضاء كل حزب.
  :القادة الحزبيين من الشباب ادوات ومهارات إلعداد

االدوات والمهارات التي تطور وتحدث عمل وبنية الحزب، ال بد ان  تلبي االستجابة للتحديات 
والصعوبات التي يواجهها الحزب سواء اكانت داخلية ام خارجية ،وبما ان التحديث والتطوير 
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ار واالتجاهات والمواقف المعبرة يقصد به الموارد البشرية وهي االهم ألنها المنتج للفعل واالفك
 عن الحزب.

ولبناء الشخصية الحزبية االيجابية والفعالة ،ال بد من تمكينها من امتالك معارف ومهارات 
وادوات تساهم في  احداث التنمية  المتوخاة سياسيا وحزبيًا ، وتحسين األداء وإدارة السلوك 

، لتوفير القدرة لهم على تلبية التوقعات الجمعي والفردي ألعضاء الحزب وخاصة الشباب منهم
 وتحقيق اآلمال واالستفادة من تراكم الخبرات لمجموع اعضاء الحزب .

وعليه فان هنالك الكثير من المعارف واالدوات والمهارات لبناء وتطوير واعداد القادة الحزبيين 
 -من الشباب منها:

 مهارة التحليل السياسي .
 ار مهارة اتخاذ او صنع  القر 

 مهارات اساليب وصياغة واعداد اوراق السياسات.
 مهارات التخطيط و حل المشكالت

 مهارة ادارة االجتماعات و الفعاليات.
 مهارات القيادة

مهارات استخدام ادوات ووسائل التواصل االجتماعي واستثمار الفرصة السكانية ) حجم وعدد 
 الشباب االردني(

 لتنسيق ،من اجل ايصال رسائل الحزب وسياساته وبرامجه .في الحشد والتعبئة والمدافعة وا
 مهارات االتصال و كسب التأييد، وسبل كسب الرأي العام ، 

 مهارات وآليات ادارة الحمالت االنتخابية  
 مهارات التسويق السياسي

 مهارات الحوار والتفاوض وفض النزاع وادارته
 مهارات العمل كفريق

 مهارات تحديد االولويات
 ارات األقناع والتفاوضمه

 مهارات وادوات العمل النقابي
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مهارات وادوات تحليل الواقع االجتماعي والسياسي  واالقتصادي والتنموي للمحافظات وكيفية  
 التغيير والتأثير فيه 

 مهارات التشبيك وبناء الشراكات واالئتالفات )المبادئ والوسائل واالليات (.
 

 المعارف
 

 االردني قراءة في الدستور 
 تاريخ الحركة السياسية والتشريعية االردنية 

 مبادئ االقتصاد الكلي   
 السياسات المالية والنقدية 

 اتجاهات ونهج السياسات االقتصادية االساسية للديمقراطية االجتماعية .
 مميزات النظم االقتصادية.

 اليات ومنهجيات العمل داخل وخارج الحزب 
 اة الحزبية .افاق تطوير العمل والحي

 المرأة في الحركة السياسية االردنية  
 النظم السياسية وادارة االحزاب

 -الخطوات واالساليب العملية واإلجرائية للقادة الحزبيين من الشباب :
المفكرين يمتلكون القدرة على رؤية الصورة  –القياديين  –اعضاء الحزب الفاعلون  -1

نهم قادرون على إكمال الصورة وتحسينها ، وهم قادرون، كاملًة، بأبعادها المختلفة، كما أ
كذلك، على تحقيقها انهم يحولون الحلم إلى حقيقة، فهم ليسوا حالمون رومنسيون، إنما هم 

 حالمون يصنعون واقع حقيقي. 
العمل على التقييم والتطوير والتحديث المستمر ألهداف ولبرامج الحزب، واعادة صياغة  -2

للحزب بحيث تكون أهداف واضحة ومحددة ومقدرة وممكنة بحيث ينصب  االهداف العامة
الجهد العام بإتجاه تحقيقها، فوجود هدف يسهل علينا تقييم كل ما نقوم به من أعمال من 
خالل إذا ما كانت هذه األعمال تضيف قيمة إلى الهدف، وإذا ما كانت تقربنا من الهدف، وان 

 فية تحقيق الهدف العام ووضع مؤشرات ومعايير اداء للقياس تصاغ اهداف فرعية )اجرائيًا( لكي
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الحزب منظمة مدنية أي ان عقلها الجمعي مدني فان المفترض ان يعبر عن ذلك من  -3
خالل السلوك العملي واالجرائي وتقديم نموذج عملي في االداء المدني بحيث يتم تجاوز كل 

يه الثأرية التعميم االنفعالية  التحايل ( ونبذها االمراض االجتماعية )الشللية المناطقيه العصبو 
وتعميق سلوك وثقافة ديمقراطية مدنية موضوعية ونزيهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا 
يتمثل في الموقف من الحريات وحقوق االنسان والشفافية والموقف من المراة والشباب 

 واالطفال والفئات المهمشة.
كن جزًء من المشكلة بل كن جزًء من الحل ،من خالل تقديم االنطالق من فلسفة ال ت -4

المبادرات التي تحقق رؤية ورسالة واهداف وسياسات الحزب في كافة القطاعات بحيث تنتقل 
 من حالة التوصيف والتشخيص الى حالة تقديم الحلول العملية واالجرائية بطريقة علمية .

والقائد مبادر بطبعه، ويتمتع بمرونة عالية  المبادرة رديف أساسي للفعل االستراتيجي، -5
ومتحرر من أنماط التفكير الجامدة ويستطيع طرح أي فكرة  يراها مفيدة، فال يخاف النقد 
المتعجل ولديه القدرة على عرض أفكاره، كما أن لديه ملكة حسن التوقيت لطرح مبادراته، 

 .فالقائد االستراتيجي مبادر ويشجع المبادرة لدى اآلخرين
ضرورة االنخراط في المهمات الحزبية المناطقية او القطاعية مهما صغر حجم هذه  -6

 المشاركة او كبر.
المتابعة المستمرة للتطورات بكل المجاالت او بمجال االهتمام على اقل تقدير وطرح  -7

ما العمل؟؟ وكيف يمكن لنا ان نساهم وكيف لنا ان نناهض او نعزز او  -السؤال المفصلي:
 ؤيد او نعارض؟؟؟ن
الى  -شرط التوثيق –المطالبة المستمرة وتوجيه االستفسارات عبر كل السبل المتاحة  -8

 قيادة الحزب حول كافة المسائل المتعلقة بالشأن الحزبي والعام.
المواظبة على حضور كافة االجتماعات واللقاءات والمؤتمرات الحزبية ،واالعداد المسبق  -9

ت المراد مناقشتها والتوصيات التي ترغب بتقديمها، على ان تكون مقنعه لألفكار والمقترحا
 وموضوعية مدعمه باألرقام واالدلة لكسب تأييد الحضور لها.

لتكن ضمن فريق عمل وتعزز روح وعمل الفريق، فعمل الفريق كنمط وروح الفريق  -10
التي تقوي الروابط بين كقيمة ضرورتين أساسيتان للعمل وتعزيزهما بشتى الطرق والممارسات 

أعضاء الفريق وتعزز تكاملهم وتنبذ ما يسيء لروح الفريق والعمل الجماعي ، فال يمكن أن 
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مهارات وادوات تحليل الواقع االجتماعي والسياسي  واالقتصادي والتنموي للمحافظات وكيفية  
 التغيير والتأثير فيه 

 مهارات التشبيك وبناء الشراكات واالئتالفات )المبادئ والوسائل واالليات (.
 

 المعارف
 

 االردني قراءة في الدستور 
 تاريخ الحركة السياسية والتشريعية االردنية 

 مبادئ االقتصاد الكلي   
 السياسات المالية والنقدية 

 اتجاهات ونهج السياسات االقتصادية االساسية للديمقراطية االجتماعية .
 مميزات النظم االقتصادية.

 اليات ومنهجيات العمل داخل وخارج الحزب 
 اة الحزبية .افاق تطوير العمل والحي

 المرأة في الحركة السياسية االردنية  
 النظم السياسية وادارة االحزاب

 -الخطوات واالساليب العملية واإلجرائية للقادة الحزبيين من الشباب :
المفكرين يمتلكون القدرة على رؤية الصورة  –القياديين  –اعضاء الحزب الفاعلون  -1

نهم قادرون على إكمال الصورة وتحسينها ، وهم قادرون، كاملًة، بأبعادها المختلفة، كما أ
كذلك، على تحقيقها انهم يحولون الحلم إلى حقيقة، فهم ليسوا حالمون رومنسيون، إنما هم 

 حالمون يصنعون واقع حقيقي. 
العمل على التقييم والتطوير والتحديث المستمر ألهداف ولبرامج الحزب، واعادة صياغة  -2

للحزب بحيث تكون أهداف واضحة ومحددة ومقدرة وممكنة بحيث ينصب  االهداف العامة
الجهد العام بإتجاه تحقيقها، فوجود هدف يسهل علينا تقييم كل ما نقوم به من أعمال من 
خالل إذا ما كانت هذه األعمال تضيف قيمة إلى الهدف، وإذا ما كانت تقربنا من الهدف، وان 

 فية تحقيق الهدف العام ووضع مؤشرات ومعايير اداء للقياس تصاغ اهداف فرعية )اجرائيًا( لكي
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الحزب منظمة مدنية أي ان عقلها الجمعي مدني فان المفترض ان يعبر عن ذلك من  -3
خالل السلوك العملي واالجرائي وتقديم نموذج عملي في االداء المدني بحيث يتم تجاوز كل 

يه الثأرية التعميم االنفعالية  التحايل ( ونبذها االمراض االجتماعية )الشللية المناطقيه العصبو 
وتعميق سلوك وثقافة ديمقراطية مدنية موضوعية ونزيهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا 
يتمثل في الموقف من الحريات وحقوق االنسان والشفافية والموقف من المراة والشباب 

 واالطفال والفئات المهمشة.
كن جزًء من المشكلة بل كن جزًء من الحل ،من خالل تقديم االنطالق من فلسفة ال ت -4

المبادرات التي تحقق رؤية ورسالة واهداف وسياسات الحزب في كافة القطاعات بحيث تنتقل 
 من حالة التوصيف والتشخيص الى حالة تقديم الحلول العملية واالجرائية بطريقة علمية .

والقائد مبادر بطبعه، ويتمتع بمرونة عالية  المبادرة رديف أساسي للفعل االستراتيجي، -5
ومتحرر من أنماط التفكير الجامدة ويستطيع طرح أي فكرة  يراها مفيدة، فال يخاف النقد 
المتعجل ولديه القدرة على عرض أفكاره، كما أن لديه ملكة حسن التوقيت لطرح مبادراته، 

 .فالقائد االستراتيجي مبادر ويشجع المبادرة لدى اآلخرين
ضرورة االنخراط في المهمات الحزبية المناطقية او القطاعية مهما صغر حجم هذه  -6

 المشاركة او كبر.
المتابعة المستمرة للتطورات بكل المجاالت او بمجال االهتمام على اقل تقدير وطرح  -7

ما العمل؟؟ وكيف يمكن لنا ان نساهم وكيف لنا ان نناهض او نعزز او  -السؤال المفصلي:
 ؤيد او نعارض؟؟؟ن
الى  -شرط التوثيق –المطالبة المستمرة وتوجيه االستفسارات عبر كل السبل المتاحة  -8

 قيادة الحزب حول كافة المسائل المتعلقة بالشأن الحزبي والعام.
المواظبة على حضور كافة االجتماعات واللقاءات والمؤتمرات الحزبية ،واالعداد المسبق  -9

ت المراد مناقشتها والتوصيات التي ترغب بتقديمها، على ان تكون مقنعه لألفكار والمقترحا
 وموضوعية مدعمه باألرقام واالدلة لكسب تأييد الحضور لها.

لتكن ضمن فريق عمل وتعزز روح وعمل الفريق، فعمل الفريق كنمط وروح الفريق  -10
التي تقوي الروابط بين كقيمة ضرورتين أساسيتان للعمل وتعزيزهما بشتى الطرق والممارسات 

أعضاء الفريق وتعزز تكاملهم وتنبذ ما يسيء لروح الفريق والعمل الجماعي ، فال يمكن أن 
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، فالعضو االيجابي  يعمل جادًا على  one man showتكون عرض من قبل شخص واحد 
ماء تنمية المهارات القيادية ألعضاء فريقه، بالتدريب والتكليف والتمكين، بحيث يستقوي بن

 قوتهم.  وهذا سيجعلهم متعاونون وملتزمون .
التمكن من  حل المشاكل، فحل المشاكل وصنع القرارات هو شأن يومي يتعلق بكل حركة  -11

تتم في الحزب، وعلى محصلة ذلك يعتمد األداء العام للحزب ،فنجاح أي مؤسسة يمكن أن 
موضوع البحث.  فالقرارات غير  يقاس بنسبة القرارات السليمة التي تم اتخاذها في الفترة

 السليمة تكلف الحزب مااًل ووقتًا وجهدًا وسمعه.  
أنظر إلى الغابة وليس األشجار، االعضاء الفاعلون ال تشدهم التفاصيل واألعمال    -12    

اليومية، وال ينشغلون بصغائر األمور، ينظرون إلى الحزب بشمولية أوسع لتقييم المزايا 
 ات وإعداد الخطط وإجراء التغييرات الضرورية في الوقت المناسب. والفرص والتحدي

ركز على المستقبل، لتحقيق األهداف العامة للحزب، لخدمة مستقبله فهو يعزز  -13    
استدامتها ويدعم قدرتها على المنافسة من خالل تنمية مواردها البشرية ودعم المهارات 

 وتواصلها مواكبة للعصر.   القيادية وإبقاء بنيتها وادوات اتصالها
تحقق من المعلومات اجمع بيانات تساعدك على وضع أهداف قريبة من الواقع،    -14  

 وتأكد من دقة المعلومات. 
فكر في البناء التنظيمي لحزبك، فالبناء التنظيمي مهم ألية منظمة، البناء التنظيمي   -15 

ويضيف قيمة لعمل الحزب، وهذا ما  ينبغي أن يكون مدروسًا بحيث يصبح قابل للتطبيق
يستوجب أن يكون الهرم الوظيفي قليل الطبقات وأن تكون المسميات الوظيفية تحمل دالالت 
منطقية والوصف الوظيفي واضح وينم عن توزيع عادل ألعباء العمل.  مما يودي الى تقليص 

 علية وأقل بيروقراطية.الهياكل التنظيمية والتراتبية داخل االحزاب ، ليكون الحزب أكثر فا
توقع المشاكل والتحديات ،توقعها ووضع خطط لمواجهتها مقدمًا، أو منع حدوثها.    -16  

أي خطة مبنية على فرضيات وتوقعات ينبغي أن تكون مرنة، فقد ال تثبت صحة هذه 
 الفرضيات والتوقعات.  
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-قواعد الفعل/العمل السياسي للقادة الحزبيين الشباب :  
 وهر العملية السياسية )صراع ،قوة ،سلطه ،نفوذ( .معرفة ج .1
معرفة االقتصاد الكلي وارتباط االقتصاد العالمي وعالقته  باالقتصاد المحلي  والية حركة  .2

 راس المال والقوى المتحكمة به /ولصالح من ؟
 معرفة سيكولوجية الجماهير والتحوالت االجتماعية  وخصائص المجتمع . .3
 ة المجتمع ومكوناته .االطالع ومعرفة ثقاف .4
 االطالع ومعرفة الراهن من الظواهر العالمية السياسية وغيرها . .5
 استخدام قواعد اللعبة في مواجهة استخدام حسن النوايا  . .6

.الفاعل السياسي يرى الواقع كما هو بموازينه وقواه ال كما يتمنى  ان يرى حين يتخذ 7
الواقع ليس فقط لتفسيره بل لمحاولة  قرار الفعل او الممارس السياسية، فينطلق من

 . تغييره، فال خداع للنفس وال مبالغات واحالم
. الفاعل السياسي ال ينسب اخفاقه او فشله الى تعقيد الوضع وتشابكاته ، فالقادة 8

يطورون استراتيجيات لمواجهة الواقع وكفيله بتغييره، بإعادة قراءته وترتيب االوراق 
 . حتى تتحسن فرص النجاح

.ينظر القادة الشباب الى افعال االطراف االخرى ولكنهم يهتموا اكثر بمنطق هذه 9
  االفعال ومآالتها

  .ال يتشتت باألهداف بل يحدد اهدافه بدقه10
  .يفرق بين المكاسب الصلبة والمكاسب الهشة11
 . .يجيد استخدام مستويات متعددة من الخطاب بحسب مستوى المخاطب12
 . ر فن المناورة والمرونة واستثمار الخيارات المتاحة.يجيد استثما13
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، فالعضو االيجابي  يعمل جادًا على  one man showتكون عرض من قبل شخص واحد 
ماء تنمية المهارات القيادية ألعضاء فريقه، بالتدريب والتكليف والتمكين، بحيث يستقوي بن

 قوتهم.  وهذا سيجعلهم متعاونون وملتزمون .
التمكن من  حل المشاكل، فحل المشاكل وصنع القرارات هو شأن يومي يتعلق بكل حركة  -11

تتم في الحزب، وعلى محصلة ذلك يعتمد األداء العام للحزب ،فنجاح أي مؤسسة يمكن أن 
موضوع البحث.  فالقرارات غير  يقاس بنسبة القرارات السليمة التي تم اتخاذها في الفترة

 السليمة تكلف الحزب مااًل ووقتًا وجهدًا وسمعه.  
أنظر إلى الغابة وليس األشجار، االعضاء الفاعلون ال تشدهم التفاصيل واألعمال    -12    

اليومية، وال ينشغلون بصغائر األمور، ينظرون إلى الحزب بشمولية أوسع لتقييم المزايا 
 ات وإعداد الخطط وإجراء التغييرات الضرورية في الوقت المناسب. والفرص والتحدي

ركز على المستقبل، لتحقيق األهداف العامة للحزب، لخدمة مستقبله فهو يعزز  -13    
استدامتها ويدعم قدرتها على المنافسة من خالل تنمية مواردها البشرية ودعم المهارات 
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-قواعد الفعل/العمل السياسي للقادة الحزبيين الشباب :  
 وهر العملية السياسية )صراع ،قوة ،سلطه ،نفوذ( .معرفة ج .1
معرفة االقتصاد الكلي وارتباط االقتصاد العالمي وعالقته  باالقتصاد المحلي  والية حركة  .2

 راس المال والقوى المتحكمة به /ولصالح من ؟
 معرفة سيكولوجية الجماهير والتحوالت االجتماعية  وخصائص المجتمع . .3
 ة المجتمع ومكوناته .االطالع ومعرفة ثقاف .4
 االطالع ومعرفة الراهن من الظواهر العالمية السياسية وغيرها . .5
 استخدام قواعد اللعبة في مواجهة استخدام حسن النوايا  . .6

.الفاعل السياسي يرى الواقع كما هو بموازينه وقواه ال كما يتمنى  ان يرى حين يتخذ 7
الواقع ليس فقط لتفسيره بل لمحاولة  قرار الفعل او الممارس السياسية، فينطلق من

 . تغييره، فال خداع للنفس وال مبالغات واحالم
. الفاعل السياسي ال ينسب اخفاقه او فشله الى تعقيد الوضع وتشابكاته ، فالقادة 8

يطورون استراتيجيات لمواجهة الواقع وكفيله بتغييره، بإعادة قراءته وترتيب االوراق 
 . حتى تتحسن فرص النجاح

.ينظر القادة الشباب الى افعال االطراف االخرى ولكنهم يهتموا اكثر بمنطق هذه 9
  االفعال ومآالتها

  .ال يتشتت باألهداف بل يحدد اهدافه بدقه10
  .يفرق بين المكاسب الصلبة والمكاسب الهشة11
 . .يجيد استخدام مستويات متعددة من الخطاب بحسب مستوى المخاطب12
 . ر فن المناورة والمرونة واستثمار الخيارات المتاحة.يجيد استثما13
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 التشبيك والشراكة وبناء التحالفات ما بين األحزاب 

 الخطيب عال إعداد :

 مركز البديل للدراسات واألبحاث 

 المفهوم والتسمية –الشبكة 

ركة لدعف الابكة هي تحالف من األفراد أو المنفمات يتامن تعبئة مواردها وقدراتها المات
موقف الابكة وزيادة تأ يرها الوارجي بهد  تحقيء مصالح وأهدا  ماتركة، مع الحفاظ عل  
استقفلية كل عاو فيها. يمكن أن تتكون الابكات عل  أساس جغرافي شمال وسل جنوب أو 
عل  مستوى األردن ككل، كما يمكن أن تتوط  الابكة المحاور المحلية أو القومية لتامل العالف 

كل. وقد تتمحور الابكة حول مجال محدد كحقوق اإلفسان او القاايا السياسية أوالبيئة أو ك
التعليف أو الصحة أو قاايا المرأة ..الخ، كما يمكن أن تتاكل عل  أساس قطاعين أو أك ر 
بينهما روابل وعفقات متبادلة كما هو الحال فيما بين البيئة والصحة أو التعليف  او الفقر 

 لا...الخ    والبطا
 ( Networkingمفهوم )التشبيك( )

عمل التياري يحقء االتصال والتواصل و ناء القدرات ويتطلت توافر رؤية واضحة التشبيك : 
لدور التابيك ولألهدا  مع تصور أساسي لألولويات، ويمنح التابيك فرصة التعلف من اآللرين 

اصل مع اآللرين وللء فر  عمل محتملة، ومن تجار هف واالففتاح عل  األفكار الجديدة والتو 
ويعمل التابيك باكل أساسي عل  تبادل المعلومات واإلمكافات ما يسمح بالتنسيء آلليات العمل 
الوطنية في تاويص الماكفت ، والبحث في حلولها وتليات العمل لها الحقًا، وهو األمر الذي 

  ركة في إعداد الوطل واالستراتيجيات. من شأفا تعزيز قدرة  المنفمات  بتوحيد جهودها للماا
 أصل التسمية :

عامًا إذ أول ما استود  في مجال المعلوماتية  30يعود لفظ أو مصطلح التابيك إل  ما قبل 
وففمها والابكات، لكن سرعان هذا المفهو  ما افتقل إل  مجال العمل االجتماعي والسياسي 

المجال االجتماعي واألهلي، وفوا ده في ذلك والتحديات واالقتصادي واألهلي، وما يهمنا اليو  هو 
 التي تعيء التابيك.
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 فوائد التشبيك :
من أهف فوا د التابيك هو التمكين من حل الماكفت مع الجهات والهيئات الحكومية و ير  

الحكومية والواصة، وإفساح المجال لتعدد مصادر التمويل ألية أعمال اجتماعية و اكل تلقا ي 
فط األفكار المتنوعة وتقارب القناعات أو توحيدها لودمة األهدا ، بالتالي توحيد اإلمكافات الت

  واألهف توسيع قاعدة النااط أو العمل الجماعي الماتركن   بين األحزاب . 
 معيقات التشبيك أو بناء الشبكات:

 ر وااللتف  ال قافة االجتماعية السا دة ومدى تقبلها للعمل الجماعي وتقبلها للحوا. 

  التنافس دالل المنفمات واألحزاب وهو الذي يبدأ من عد  التعاطي إل  الصراع  ير
العلني إل  المباشرة، وهو األمر الذي ي  ر سلبًا عل  للء كوادر قيادية في المجتمع 
األهلي تر ت في العمل الجماعي وت من با و أهدافا ويقلل ويحد من األعمال والويارات 

  وهو األهف. والموارد 

 محدودية القوافين التي تحفر أحيافًا أو ال تاجع أحيافًا ألرى عل  م ل هذه األعمال 

 أهمية التشبيك

 الوصول إل  عدد أكبر من الجمهور 

  توسيع دا رة التأييد حيث إن صوت منفمة واحدة ال ي  ر م ل صوت مجموعة من
 المنفمات مجتمعة.

 فإيجاد فر  للاراكة والتاامن والدع 

 فر  تبادل الوبرات 

  تجنت إهدار الموارد وتفتيت الجهود بين المنفمات 

 ) تمرين )مجموعات عمل 
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 أهداف التشبيك:

  إيجاد فر  للاراكة والتاامن بين المنفمات الموتلفة ،إذ أن إقامة الابكات من شأفا
 توحيد موارد وإمكافيات موتلف أعااء الابكة وتعايد العفقات والروابل بينهف مما

 يساعد عل  تحقيء األهدا  الماتركة.
  تعفيف  وتوسيع فطاق فر  الوصول إل  عدد أكبر ومتنوع من الجمهور ، فصوت

 منفمة واحدة ال ي  ر م ل صوت الابكة مجتمعة.
  توفير األمان والمصداقية لجهود الدعوة فالابكة تايف المزيد من القوة للمنفمات

 ع.الموتلفة مما يعود بالنفع عل  المجتم
  ،تساعد الابكات عل  تجنت تاارب المصالح والمنافسة واالعتماد عل  جهود اآللرين

حيث يمكن من لفلها إقامة عفقات فاضجة وم مرة مما يزيد من قوة األعااء وقدرتهف 
 عل تحقيء األهدا  .

  تساعد عملية التابيك عل  إيجاد قيادات جديدة  من لفل بناء قدرات األحزاب
 وتمكينها.

 ظائف التشبيكو 

القيا  ببناء التحالفات بين جميع الاركاء في العملية التنموية من أجل العمل الماترك  
 لوضع الوطل والبرامج وتحديد األهدا  والمها  وتليات المتابعة لتأدية الوظا ف التالية :

 القيا  بعملية االتصال و التواصل من لفل توفير المعلومات. -1
 برامج و األفاطة.عد  االزدواجية في ال -2
 التكاملية المتبادلة بين األحزاب. -3
 بناء و تمكين و تقوية الروابل بين جميع األحزاب. -4
 االستفادة من الوبرات و اإلمكافيات المتاحة. -5
 التأ ير عل  السياسة العامة فيما يوص البرامج ذات االلتصا . -6
 العملية التنموية .إست مار العناصر البارية و  ير البارية اإلست مار األم ل في  -7
 تفعيل و توحيد الجهود بين األعااء و ين األحزاب -8
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يتوقف فجاح عملية التابيك عل  توافر عدد من المهارات والقدرات لدى  مهارات التشبيك:
 المنسء للابكا واألعااء والتي منها :

o .مهارات االتصال 
o .مهارات التنسيء 
o .القدرة عل  صنع القرار 
o .الدبلوماسية 
o ت القيادية.المهارات اإلدارية.المهارا 
o .المهارات التفاوضية 
o .لقدرة عل  التوطيل. القدرة عل  اإلقناع 
o  .المهارات التحليلية 

 مستويات التشبيك و التنسيق

 :  باإلمكان بلورة مستويات التابيك كما يلي

وهو تبادل اآلراء و المعلومات حول مسا ل محددة و في جوافت  -التااور: -1
 توطيل ألي عمل أو إطار عمل ماترك ملز  ألي من األحزاب.موصصة دون ال

و هو أعل  من التااور من حيث التابيك و بناء إطار للعمل الماترك  -التنسيء:  -2
 و لو كان قصير المدى و لبرفامج أو فااط محدد.

ويتامن التوطيل والتنفيذ ألفاطة و برامج موتلفة مع شركاء لهف ففس  -التعاون:  -3
 االهتما .

وهو الوصول إل  مصالح ماتركة بعيدة المدى و ذلك من لفل بناء   -تابيك :ال -4
تحالفات بين جميع األحزاب للعمل الماترك بكل تفاصيلا من حيث البرامج 
واألهدا  والعمل والمها  واآلليات والوطل والمتابعة واإلشرا  والرقابة والتقييف في 

 كل المراحل .
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يتوقف فجاح عملية التابيك عل  توافر عدد من المهارات والقدرات لدى  مهارات التشبيك:
 المنسء للابكا واألعااء والتي منها :

o .مهارات االتصال 
o .مهارات التنسيء 
o .القدرة عل  صنع القرار 
o .الدبلوماسية 
o ت القيادية.المهارات اإلدارية.المهارا 
o .المهارات التفاوضية 
o .لقدرة عل  التوطيل. القدرة عل  اإلقناع 
o  .المهارات التحليلية 

 مستويات التشبيك و التنسيق

 :  باإلمكان بلورة مستويات التابيك كما يلي

وهو تبادل اآلراء و المعلومات حول مسا ل محددة و في جوافت  -التااور: -1
 توطيل ألي عمل أو إطار عمل ماترك ملز  ألي من األحزاب.موصصة دون ال

و هو أعل  من التااور من حيث التابيك و بناء إطار للعمل الماترك  -التنسيء:  -2
 و لو كان قصير المدى و لبرفامج أو فااط محدد.

ويتامن التوطيل والتنفيذ ألفاطة و برامج موتلفة مع شركاء لهف ففس  -التعاون:  -3
 االهتما .

وهو الوصول إل  مصالح ماتركة بعيدة المدى و ذلك من لفل بناء   -تابيك :ال -4
تحالفات بين جميع األحزاب للعمل الماترك بكل تفاصيلا من حيث البرامج 
واألهدا  والعمل والمها  واآلليات والوطل والمتابعة واإلشرا  والرقابة والتقييف في 

 كل المراحل .
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 أنواع الشبكات / التحالفات

 من حيث المدة :  -أ 

الابكات الدا مة تتكون من منفمات لديها فريء من العاملين الدا مين ومجلسا  دائمة  : – 1
لإلدارة . ويتف اتواذ القرارات في هذا النوع من الابكات من لفل أسلوب منفف ومقنن. وقد يدفع 

 أعااء الابكة رسما سنويا لفشتراك . 

لتحالفات بصورة م قتة ، ومع مرور الوقت يناج هذا التحالف  البا ما تبدأ معفف الابكات وا
ويتحول إل  كيان رسمي ودا ف م ل االتحادات  والنقابات العمالية اال تف  الحز ي، وما إل  

 ذلك.

هي تلك الابكة أو التحالف الذي يتاكل ألداء  رض محدد أو تحقيء هد  معين، مؤقتة : – 2
الابكة. وقد تستمر الابكة في الوجود إذا ما قرر أعاا ها تبن  وعندما يتحقء هذا الهد  تتفكك 

 قاية أو هد  جديد.

 من حيث التنظيم : –ب 

تتف العاوية في الابكات والتحالفات الرسمية باكل رسمي، وتدفع المنفمات   رسمية : – 1
  األعااء رسو  اشتراك سنوية، ويعتر  بهف كأعااء في الابكة من لفل طبع أسما هف عل

 المطبوعات التي تنارها الابكة وعل  لطاباتها الرسمية.

:ال توجد عاوية رسمية في م ل هذه الابكات ومن  ف ، فإن األعااء  غير رسمية – 2
يتغيرون طول الوقت و التالي قد تتعرض القاايا التي تتبناها الابكة واألساليت التي تتبعها 

 للتغير من حين آللر.

 جغرافي :من حيث النطاق ال -جـ 

قد تتاكل الابكة من أعااء يم لون منطقة جغرافية محددة )مدينة، محاففة  نطاق محدود: – 1
 أو إقليف محلي(.
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قد يتسع فطاق عاوية الابكة ليامل كل المنفمات المعنية بالقاية  نطاق غير محدود : – 2
 محور اهتما  الابكة عل  المستوى القومي أو اإلقليمي أو العالمي.

 ن حيث الغرض أو القضية :م –د 

: وه  تلك الابكات التي تتبن  عدد من األهدا  أو القاايا،  الشبكات متعددة القضايا – 1
قد توتار العمل في قاية واحدة من هذه القاايا حت  تحقء  -أل راض تنفيمية-إال أفها 

 أهدافها  ف تنتقل إل  قاية ألري وهكذا.
قد يحدث في بعض األحيان أن يناأ تحالف بين   دة :الشبكات التي تتناول قضية واح – 2

منفمات متنافسة أو متعارضة األهدا  ، إال إفها قد تتفء معا عل  العمل سويا في قاية معينة 
 أو لتحقيء هد  محدد.

 أشكال و اتجاهات التشبيك و التنسيق:

دفي مع الم سسات والاركات في القطاع الوا  ، ومع م سسات المجتمع الم قطاعي: -1
المهنية واالجتماعية و األحزاب والتي لها تأ ير في تسيير الرأي العا  وفي تسيير الحركة 

 االقتصادية واالجتماعية في الدولة.
 وذلك عبر تغطية كافة أرجاء الوطن من لفل النااطات والبرامج الموتلفة  جغرافي : -2
 وذلك عبر إقامة عفقات  نا ية بين األحزاب.  ثنائي : -3

    الشبكيالربط 

هو ر ل الابكات من األفراد أو المنفمات مع بعاها البعض. وعلينا جميعا أال فقلل من 
  شأن الابكات  ير الرسمية التي قد ال تكون هادفة ولكنها تعزز الصفت التي يمكن أن تقد  لنا

     . الميزات الاوصية والمهنية ، أو تعزيز القدرة التنافسية
 ت إل  فوع من االفتماء . فالابكة النمطية هي شبكة من عادة ما تستند الابكا

األصدقاء ، أما الابكات االجتماعية فمن المرجح أن تكون المناأة في مجال 
التجارة االلكتروفية. إن الابكات الناجحة هي التي تسمح لألفراد والجماعات من 

 ذوي المصالح الماتركة بالتفاعل مع الابكات الكبيرة. 
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  الابكي ميزة متم لة في مجموعة من االتصاالت والموارد وتقاسف يحقء الر ل
األفكار لارج الهيكل الرسمي للمنفمة والقنوات الرسمية سواء كافت هذه الابكة 
المكوفة من تصميف ويسمح لها بالعمل باكل مستقل أو تعزيزها دالل المنفمة 

 فإن النتا ج إيجابية ودا ما تقترب إل  التآزر.

 يك:عوائق التشب

و الر ف من أهمية فااط الابكات والدور الذي يمكن أن تلعبا في دمج اعاا ها ومنفماتها 
في التنمية الااملة المتوقعا ، إال أفنا فحتاج إل  التعر  عل  العوا ء التي يمكن أن ت  ر في 

 هي :أداء التابيك . ويمكن تلويص العوا ء واألسباب األك ر شيوعا الكامنة وراء فال الابكات 

o . عد  التكاف  بين الاركاء والفاعلين 
o . عد  التكاف  بين تحليل المااكل وتحديد الابكة 
o . فقص الموارد ولصوصا الوقت 
o .فقص المعار  والمهارات فيما يتعلء بسير عمل الابكة 
o .ياب األهدا  الماتركة والواضحة  
o الابكة وإمكافية بنا ها   ياب ال قة فيما يتعلء بالتأ ير الذي قد تحد ا الابكة وقوة هذه

 بحد ذاتها.

 آليات تعزيز التشبيك و التنسيق:

يتف وضع األسس واآلليات لتعزيز التابيك والتنسيء لتغطية كافة القطاعات المرتبطة 
 بنااط األعااء في كافة أفحاء األردن من لفل :

 والسياسات فابعة عن رؤية . واألهدا   األفاطة  توضح  و يقة برامج -أ

االستعف  عل  الدوا  عن حاجات األعااء الموتلفة وتوقعاتهف من لفل التنسيء والتكامل  -ب
 أفقيا"و عموديا".  بين كل المنفمات الموتلفة
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التو يء الكامل لكل اللقاءات واالجتماعات التي تجري في إطار أفاطة األعااء مع  -ج 
 الم سسات والجهات ذات العفقة .

و   ة و الح ي ة مع الم سسات الرسمية والواصة واألهلية التي يجري التنسيءالمتابعة الدا م -د
 التابيك معها .

متابعة األفكار التي تطرح في االجتماعات وصيا تها عل  شكل مااريع يمكن العمل عليها  -ه 
 من لفل الم سسات ذات العفقة.

 االستمرارية والتراكمية في التنسيء والتابيك. -و

 األموال لتنفيذ البرامج واألفاطة التي تتبلور فيما بعد عل  شكل مااريع .تجنيد   -ز

 توفير قاعدة معلومات حول أفاطة الابكات الموتلفة . -ح
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 مزايا وعيوب العمل من خالل شبكة أو تحالف

 العيوب المزايا
  توس           يع قاع           دة ال           دعف، فمم           ا

الش          ك في          ا أن المجموعة/الا          بكة 
يمك         ن أن تحق         ء مجتمع         ة م         ا ال 
تس       تطيع منفم       ة واح       دة أن تحقق       ا 

 بمفردها.
  ت        وفير الحماي        ة الكافي        ة لجه        ود

ال     دعوة وأعا     اء الا     بكة. فالمنفم     ة 
بمفرده       ا ق       د ال تج       رأ عل         اتو       اذ 
المب     ادرات المناس     بة لتحقي     ء أه     دا  

 الدعوة. 
  تعف      يف الم      وارد المتاح      ة بتجمي      ع

كاف          ة م          وارد وإمكافي          ات أعا          اء 
الا                                   بكة وتوزي                                   ع األدوار 

 عل  األعااء .والمسئوليات 
  دع         ف مص          داقية وت          أ ير حمل          ة

ال       دعوة وك       ل عا       و م       ن أعا       اء 
 الابكة ف  ذات الوقت .

  المس         اعدة عل           لل         ء قي         ادات
 تنموية جديدة .

 

  تاتيت افتباه المنفمة عن األعمال
 والمسئوليات األلرى الملقاة عل  عاتقها.

 
 
 
 أو  قد تستدع  عاوية الابكة تعديل

التنازل عن الموقف المعرو  لدى 
المنفمة تجاه القاايا المطروحة أو 

 األساليت المستودمة .
 

   قد ت دي لاوع المنفمات الصغيرة
للمنفمات األك ر قوة حيث أن القوة دالل 
الابكة ال تتوزع عادة باكل متساو بين 

 األعااء .
  قد تايع جهود المنفمات األعااء أو

يرجع الفال عادة قد ال يعتر  بها حيث 
 إل  الابكة ككل .

  إذا ما فالت جهود الدعوة أو تفككت
الابكة لسبت أو آللر فإن ذلك قد يلحء 
األذى بمصداقية وجهود كل منفمة من 

 أعااء الابكة. 
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 الخالصة

  ان مفهو  التنسيء والتابيك والاراكات جديد عل  ك ير من المجتمعات بصورة عامة ولذلك
 بعض منفمات المجتمع المدفي واألحزاب  .فهو جديد عل  

  ان تراكف المعوقات السياسية واالجتماعية تنعكس ف  البيئة الداللية لمنفمات المجتمع المدفي
أو األحزاب : م ف هيمنة الكبار من المنفمات اذ ينفردون بآرا هف ويحرمون اآللرين من 

 بيك والاراكات مع المنفمات لاصة الجديدة.المااركة الفاعلة ويقفون عا قا أما  التنسيء والتا

  ان بعض منفمات المجتمع المدفي  أو األحزاب لف تصل مرحلة الناج واالففتاح عل  اآللر
 لتصل ال  التابيك والاراكات .

  زحف اقتصاد السوق عل  منفمات المجتمع المدف  و األحزاب وقيف السوق افرز الك ير من
فافية وعد  الافافية والتنافس  ير البناء مما يعوق التنسيء والتابيك الفواهر كالفر دافية واأل

 والاراكات.

  البد من تك يف اللقاءات والتواصل بين المنفمات والتداول حول أهمية التابيك والاراكات
 وتك يف التدريت ف  التنسيء والتابيك والاراكات والنقد والنقد  الذات .

 لتسليل الاوء عل  أداء هذه المنفمات لترسيخ قيف الافافية االففتاح عل  أجهزة اإلعف  
 والمحاسبية والمااركة.

 إدلال ففا  اإلفدماج ) الاراكات ( بين المنفمات الوطنية . 

 .عل  الجهات الحكومية دعف توجا المنفمات التابيك والاراكات دون اى تمييز 

  للمنفمات تامين التنسيء والتابيك ف  الوطل االستراتيجية 
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التنازل عن الموقف المعرو  لدى 
المنفمة تجاه القاايا المطروحة أو 

 األساليت المستودمة .
 

   قد ت دي لاوع المنفمات الصغيرة
للمنفمات األك ر قوة حيث أن القوة دالل 
الابكة ال تتوزع عادة باكل متساو بين 

 األعااء .
  قد تايع جهود المنفمات األعااء أو

يرجع الفال عادة قد ال يعتر  بها حيث 
 إل  الابكة ككل .

  إذا ما فالت جهود الدعوة أو تفككت
الابكة لسبت أو آللر فإن ذلك قد يلحء 
األذى بمصداقية وجهود كل منفمة من 

 أعااء الابكة. 
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 الخالصة

  ان مفهو  التنسيء والتابيك والاراكات جديد عل  ك ير من المجتمعات بصورة عامة ولذلك
 بعض منفمات المجتمع المدفي واألحزاب  .فهو جديد عل  

  ان تراكف المعوقات السياسية واالجتماعية تنعكس ف  البيئة الداللية لمنفمات المجتمع المدفي
أو األحزاب : م ف هيمنة الكبار من المنفمات اذ ينفردون بآرا هف ويحرمون اآللرين من 

 بيك والاراكات مع المنفمات لاصة الجديدة.المااركة الفاعلة ويقفون عا قا أما  التنسيء والتا

  ان بعض منفمات المجتمع المدفي  أو األحزاب لف تصل مرحلة الناج واالففتاح عل  اآللر
 لتصل ال  التابيك والاراكات .

  زحف اقتصاد السوق عل  منفمات المجتمع المدف  و األحزاب وقيف السوق افرز الك ير من
فافية وعد  الافافية والتنافس  ير البناء مما يعوق التنسيء والتابيك الفواهر كالفر دافية واأل

 والاراكات.

  البد من تك يف اللقاءات والتواصل بين المنفمات والتداول حول أهمية التابيك والاراكات
 وتك يف التدريت ف  التنسيء والتابيك والاراكات والنقد والنقد  الذات .

 لتسليل الاوء عل  أداء هذه المنفمات لترسيخ قيف الافافية االففتاح عل  أجهزة اإلعف  
 والمحاسبية والمااركة.

 إدلال ففا  اإلفدماج ) الاراكات ( بين المنفمات الوطنية . 

 .عل  الجهات الحكومية دعف توجا المنفمات التابيك والاراكات دون اى تمييز 

  للمنفمات تامين التنسيء والتابيك ف  الوطل االستراتيجية 

 



تعزيز قدرات الشباب األردني 722018

8102 تعزيز قدرات الشباب األردني  
72 

المفهوم  :ويجب أن نركز هنا على مفهومين أساسيين يعدا مدخاًل لتفعيل دور المنظمات
 األول :هو التشبيك .

 المفهوم الثاني :بناء الشراكة .
ويعكس التابيك مجموعة من األفاطة التي تقو  بها المنفمات لتحقيء التاامن والتسافد 

لية لفتصال والتواصل ، ويعكس التعاون بين بين بعاها البعض ، كما أن التابيك يعد ت
المنفمات وهو ما يقوي من القدرات كما يساعد عل  التأ ير في السياسات العامة .أما مفهو  
الاراكة فيقصد با بناء الاراكة بين أطرا   ف ة ، هي الحكومة وم سسات المجتمع المدفي  

يث يكمل كل طر  األطرا  األلرى من واألحزاب والقطاع الوا  ، في إطار من المساواة ؛ ح
الاركاء بما ي دي إل  تعفيف المردود من الاراكة سواء عل  المستوى الباري أو المالي أو الفني 

  ، كذلك فإن الاراكة تزيد من تعميء مبدأ المسئولية االجتماعية لدى كل الاركاء.
تنسيء والتابيك والاراكات وأليرا من المهف جدا للقا مين علي أمر المنفمات التي تسعي لل

أن تركز علي االلتزا  بالموجهات والمبادئ األلفقية ، والمفحظ هو تنامي االهتما  بتأصيل 
الموجهات والمبادئ األلفقية وتبدو مفاهر هذا االهتما  في تأسيس العارات من مفاهيف البحث 

نتديات ومحافل للحوار بين األلفقية ، وظهور العديد من موا يء الار  األلفقية ، وعقد م
م سسات المجتمع المدفي واألحزاب  فيما يتعلء باألديان والحاارات ، وأياًا تأسيس جمعيات 
ومنفمات عالمية تهتف بوضع موا يء شر  ألفقية .أما المبادئ التي تحر  موا يء الار  

وشفافية العفقة بين األلفقية عل  إبرازها فهي تحقيء النفع العا ، وعد  ر حية المنفمات ، 
 المنفمات والجهات المسافدة، وضمان الممارسة الديمقراطية .

 إجراءات بناء الشبكات: لماذا؟؟ كيف؟؟ ماهو اإلطار المرجعي؟؟

  ، يتعر  أعااء الابكة عل  بعاهف البعض من لفل االجتماعات الماتركة
ة وذلك بدون أية افتراضات والمطبوعات والندوات أو البرامج التدريبية أو حلقات المناقا

أو أحكا  مسبقة . وعادة ما يكون الهد  من هذه االجتماعات األولية هو االتفاق عل  
 أهدا  ماتركة.

  تحديد األهدا  قصيرة المدى واألهدا  بعيدة المدى )التي يمكن تحقيقها وتتسف
اع واتفاق الرأي بالمعقولية(. وهذا التحديد الدقيء لألهدا  من شأفا إيجاد فوع من اإلجم
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بين األعااء المحتملين للابكة عل  المصالح الماتركة والوسا ل المناسبة لتحقيء 
 األهدا .

  االتفاق عل  األمور المالية م ل رسو  العاوية و ير ذلك من القاايا المالية ، إذ أن
ن عد  االتفاق عل  هذه الجوافت منذ بداية التفكير في تكوين الابكة من شأفا الحد م

 قدراتها وفعاليتها.
 .البا ما يتف افتواب قيادات الابكة ، وتنفيف عملية صنع القرار، والمتابعة  
  دراسة قدرات وإمكافيات كل عاو)منفما( من األعااء المرشحين لففاما  للابكة

وما يمكن أن يسهف با كل منهف لودمة أهدا  الابكة. وعل  سبيل الم ال ،  فان 
لبرة في التعامل مع السياسات واإلجراءات الحكومية يمكن أن  المنفمات التي لديها

تتول  هذا الجافت من أعمال الابكة ، أما الجمعيات التي لديها دراية بطرق تدبير 
 التمويل فإفها تتول  الجوافت المالية ، وهكذا.

  توزيع األدوار والمسئوليات عل  أعااء الابكة والتأكد من استيعاب كل منهف لدوره و
 أدوار  اآللرين.

  . اطفع كل عاو من أعااء الابكة بكل ما يجرى من تطورات أو تغيرات أوال بأول
ويجت أن تكون هذه المعلومات دقيقة وموجزة وف  الوقت المناست إذ أن الغموض أو 

 عد  توافر المعلومات الكافية يمكن أن ي دى إل  تهديد كيان الابكة.
  من حيث تبادل المعلومات واستنباط األفكار من لفل االتفاق عل  كيفية عمل الابكة

 برامج لتبادل الزيارات واللقاءات وففف االتصال اإللكتروفية والم تمرات .. الخ.
   اإلعداد لتوزيع مذكرات توضح إفجازات الابكة وتاجع األعااء الجدد عل  االفاما

 لعاويتها 

 مسؤولية من؟! ،التشبيك والعمل الجماعي 
 الذي يقوم بدور كهذا؟! تمرين: من

في ك ير من الدول رسميًا تار  الوزارة الموتصة بالا ون االجتماعية والسياسية عل  منفمات  
المجتمع المدفي والجمعيات األهلية واألحزاب ، لكننا لف فلمس حت  اآلن أي رؤية حقيقية وفعالة، 

تنموي ومعفف اإليجابيات لها  الجمعيات باكل أمامها لتطوير أو تفعيل عمل هذه المنفمات أو



73 تعزيز قدرات الشباب األردني 2018

8102 تعزيز قدرات الشباب األردني  
72 

المفهوم  :ويجب أن نركز هنا على مفهومين أساسيين يعدا مدخاًل لتفعيل دور المنظمات
 األول :هو التشبيك .

 المفهوم الثاني :بناء الشراكة .
ويعكس التابيك مجموعة من األفاطة التي تقو  بها المنفمات لتحقيء التاامن والتسافد 

لية لفتصال والتواصل ، ويعكس التعاون بين بين بعاها البعض ، كما أن التابيك يعد ت
المنفمات وهو ما يقوي من القدرات كما يساعد عل  التأ ير في السياسات العامة .أما مفهو  
الاراكة فيقصد با بناء الاراكة بين أطرا   ف ة ، هي الحكومة وم سسات المجتمع المدفي  

يث يكمل كل طر  األطرا  األلرى من واألحزاب والقطاع الوا  ، في إطار من المساواة ؛ ح
الاركاء بما ي دي إل  تعفيف المردود من الاراكة سواء عل  المستوى الباري أو المالي أو الفني 

  ، كذلك فإن الاراكة تزيد من تعميء مبدأ المسئولية االجتماعية لدى كل الاركاء.
تنسيء والتابيك والاراكات وأليرا من المهف جدا للقا مين علي أمر المنفمات التي تسعي لل

أن تركز علي االلتزا  بالموجهات والمبادئ األلفقية ، والمفحظ هو تنامي االهتما  بتأصيل 
الموجهات والمبادئ األلفقية وتبدو مفاهر هذا االهتما  في تأسيس العارات من مفاهيف البحث 

نتديات ومحافل للحوار بين األلفقية ، وظهور العديد من موا يء الار  األلفقية ، وعقد م
م سسات المجتمع المدفي واألحزاب  فيما يتعلء باألديان والحاارات ، وأياًا تأسيس جمعيات 
ومنفمات عالمية تهتف بوضع موا يء شر  ألفقية .أما المبادئ التي تحر  موا يء الار  

وشفافية العفقة بين األلفقية عل  إبرازها فهي تحقيء النفع العا ، وعد  ر حية المنفمات ، 
 المنفمات والجهات المسافدة، وضمان الممارسة الديمقراطية .

 إجراءات بناء الشبكات: لماذا؟؟ كيف؟؟ ماهو اإلطار المرجعي؟؟

  ، يتعر  أعااء الابكة عل  بعاهف البعض من لفل االجتماعات الماتركة
ة وذلك بدون أية افتراضات والمطبوعات والندوات أو البرامج التدريبية أو حلقات المناقا

أو أحكا  مسبقة . وعادة ما يكون الهد  من هذه االجتماعات األولية هو االتفاق عل  
 أهدا  ماتركة.

  تحديد األهدا  قصيرة المدى واألهدا  بعيدة المدى )التي يمكن تحقيقها وتتسف
اع واتفاق الرأي بالمعقولية(. وهذا التحديد الدقيء لألهدا  من شأفا إيجاد فوع من اإلجم
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بين األعااء المحتملين للابكة عل  المصالح الماتركة والوسا ل المناسبة لتحقيء 
 األهدا .

  االتفاق عل  األمور المالية م ل رسو  العاوية و ير ذلك من القاايا المالية ، إذ أن
ن عد  االتفاق عل  هذه الجوافت منذ بداية التفكير في تكوين الابكة من شأفا الحد م

 قدراتها وفعاليتها.
 .البا ما يتف افتواب قيادات الابكة ، وتنفيف عملية صنع القرار، والمتابعة  
  دراسة قدرات وإمكافيات كل عاو)منفما( من األعااء المرشحين لففاما  للابكة

وما يمكن أن يسهف با كل منهف لودمة أهدا  الابكة. وعل  سبيل الم ال ،  فان 
لبرة في التعامل مع السياسات واإلجراءات الحكومية يمكن أن  المنفمات التي لديها

تتول  هذا الجافت من أعمال الابكة ، أما الجمعيات التي لديها دراية بطرق تدبير 
 التمويل فإفها تتول  الجوافت المالية ، وهكذا.

  توزيع األدوار والمسئوليات عل  أعااء الابكة والتأكد من استيعاب كل منهف لدوره و
 أدوار  اآللرين.

  . اطفع كل عاو من أعااء الابكة بكل ما يجرى من تطورات أو تغيرات أوال بأول
ويجت أن تكون هذه المعلومات دقيقة وموجزة وف  الوقت المناست إذ أن الغموض أو 

 عد  توافر المعلومات الكافية يمكن أن ي دى إل  تهديد كيان الابكة.
  من حيث تبادل المعلومات واستنباط األفكار من لفل االتفاق عل  كيفية عمل الابكة

 برامج لتبادل الزيارات واللقاءات وففف االتصال اإللكتروفية والم تمرات .. الخ.
   اإلعداد لتوزيع مذكرات توضح إفجازات الابكة وتاجع األعااء الجدد عل  االفاما

 لعاويتها 

 مسؤولية من؟! ،التشبيك والعمل الجماعي 
 الذي يقوم بدور كهذا؟! تمرين: من

في ك ير من الدول رسميًا تار  الوزارة الموتصة بالا ون االجتماعية والسياسية عل  منفمات  
المجتمع المدفي والجمعيات األهلية واألحزاب ، لكننا لف فلمس حت  اآلن أي رؤية حقيقية وفعالة، 

تنموي ومعفف اإليجابيات لها  الجمعيات باكل أمامها لتطوير أو تفعيل عمل هذه المنفمات أو
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في هذا الاأن تتلوص في زيادة التراليص وزيادة عدد الجمعيات لكن دون أ ي رؤى إستراتيجية 
لهذا القطاع عل  أهميتا البالغة، األمر الذي يحمل الك ير من يقلل من فاعلية هذه المنفمات 

 والم سسات الهامة.
 ( Networkكة )( والشبOrganizationالفرق بين ، المنظمة )

هناك للل واضح وعد  وضوح ف  فهف هذين النوعين من التاكيفت التنفيمية . كفهما هياكل 
للتواصل بالر ف من االلتف  بينهما ف  األهدا . وف  بعض الدول النامية تفرض األجهزة 
المسئولة عن المنفمات  ير الحكومية تسجيل الابكات حت  لو كان كل أعاا ها منفمات 

 عية مسجلة لديها.طو 
 المنظمة الشبكة 

يحكمها هيكل وروابل فافاضة و ال تقو  عل  
 تراتيبية رأسية .

المنفمة تتميز بهيكل يحدد فيا تسلسل ف  
 السلطة او بتراتيبة رأسية

 اقل ديمقراطية أك ر ديمقراطية
 أك ر  بيروقراطية أقل بيروقراطية 

 ستقفلية أقل ا تتميز باستقفلية المااركين فيها
  احيافا ز باالفاما  الطوعي للمااركينتتمي تتميز باالفاما  الطوعي للمااركين

 تسجل  الابكة ال تسجل
 تمرين :

 قارن أهداف منظمتك بأهداف الشبكات  .
     أهدا  الابكة 

     أهدا  المنفمة  

 حيان بدون مركز واضح التحديد .الابكة تنفيف  ير مركزي تر طا عفقات موتلفة وف  أك ر األ
 تمرين : ناقش مع مجموعتك ايجابيات وسلبيات التشبيك 

 المجموعةالثانية المجموعة األولى
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اذن فهناك الك ير من التساؤالت تقف في طريقنا وفحن فناقش الية التابيك، كايجابيات التابيك 

التابيك في الدعوة وكست التأييد، أ ر  وسلبياتا، أهدافا، التابيك بين الصغار والكبار، ا ر
 التابيك في جماعات الاغل والتأ ير عل  صافع القرار للمااريع الكبيرة.

 :  مفهوم الشراكة
ياير إل  تآلف وتوالف بين طرفين أو أك ر لتحقيء أهدا  محدودة أو ماروعات متفء عليها 

إمكافيات يستطيع أن يسهف بها،  في إطار من المساواة واحترا  اآللر، حيث يكون لدى كل طر 
 تتكامل مع الطر  اآللر في عملية تعفيف المردود.

 الشركاء األساسيين في التشبيك
 تمرين : من هم الشركاء في التشبيك من وجهة نظر منظمتك ؟

 
 م سسات المجتمع المدفي واألحزاب 
 .الحكومة أو بعض الوزارات المعنية 
 . م سسات القطاع الوا 

لي االهتما   ب ) الموجهات والمبادئ األلفقية( التي ينبغي أن تقود م سسات المجتمع وهذا يقود ا
المدفي واألحزاب وتوجا حركتها، ولقد شهد العالف اهتمامًا  ير مسبوق بتأصيل هذا الموضوع، 

  وعكس مفاهر هذا االهتما  وأسبابا. 
 أهم مبادئ مواثيق الشرف األخالقية:

 ح.قيف ومبادئ الحكف الصال 
 .االلتزا  بقاايا المجتمع ودعف الفئات المهمة 
 .المبادئ والموجهات القيمية في العفقة بين م سسات المجتمع المدفي واألحزاب والدولة 
 .التزا  واضح بأولويات قاايا ا لتنمية البارية 

 الشراكـــة
ن داللة كل يوتلل بعدة مفاهيف ألرى لها عفقة با، إال أ Partnershipإن مفهو  الاراكة 

، أو التعاون، أو التنسيء. Participationمفهو  توتلف عن اآللر ومن ذلك مفهو  المااركة 
ومفهو  الاركة هو مفهو  تنموي، يتامن عفقة تكامل، بين قدرات وإمكافات طرفين أو أك ر، 
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في هذا الاأن تتلوص في زيادة التراليص وزيادة عدد الجمعيات لكن دون أ ي رؤى إستراتيجية 
لهذا القطاع عل  أهميتا البالغة، األمر الذي يحمل الك ير من يقلل من فاعلية هذه المنفمات 

 والم سسات الهامة.
 ( Networkكة )( والشبOrganizationالفرق بين ، المنظمة )

هناك للل واضح وعد  وضوح ف  فهف هذين النوعين من التاكيفت التنفيمية . كفهما هياكل 
للتواصل بالر ف من االلتف  بينهما ف  األهدا . وف  بعض الدول النامية تفرض األجهزة 
المسئولة عن المنفمات  ير الحكومية تسجيل الابكات حت  لو كان كل أعاا ها منفمات 

 عية مسجلة لديها.طو 
 المنظمة الشبكة 

يحكمها هيكل وروابل فافاضة و ال تقو  عل  
 تراتيبية رأسية .

المنفمة تتميز بهيكل يحدد فيا تسلسل ف  
 السلطة او بتراتيبة رأسية

 اقل ديمقراطية أك ر ديمقراطية
 أك ر  بيروقراطية أقل بيروقراطية 

 ستقفلية أقل ا تتميز باستقفلية المااركين فيها
  احيافا ز باالفاما  الطوعي للمااركينتتمي تتميز باالفاما  الطوعي للمااركين

 تسجل  الابكة ال تسجل
 تمرين :

 قارن أهداف منظمتك بأهداف الشبكات  .
     أهدا  الابكة 

     أهدا  المنفمة  

 حيان بدون مركز واضح التحديد .الابكة تنفيف  ير مركزي تر طا عفقات موتلفة وف  أك ر األ
 تمرين : ناقش مع مجموعتك ايجابيات وسلبيات التشبيك 

 المجموعةالثانية المجموعة األولى
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اذن فهناك الك ير من التساؤالت تقف في طريقنا وفحن فناقش الية التابيك، كايجابيات التابيك 

التابيك في الدعوة وكست التأييد، أ ر  وسلبياتا، أهدافا، التابيك بين الصغار والكبار، ا ر
 التابيك في جماعات الاغل والتأ ير عل  صافع القرار للمااريع الكبيرة.

 :  مفهوم الشراكة
ياير إل  تآلف وتوالف بين طرفين أو أك ر لتحقيء أهدا  محدودة أو ماروعات متفء عليها 

إمكافيات يستطيع أن يسهف بها،  في إطار من المساواة واحترا  اآللر، حيث يكون لدى كل طر 
 تتكامل مع الطر  اآللر في عملية تعفيف المردود.

 الشركاء األساسيين في التشبيك
 تمرين : من هم الشركاء في التشبيك من وجهة نظر منظمتك ؟

 
 م سسات المجتمع المدفي واألحزاب 
 .الحكومة أو بعض الوزارات المعنية 
 . م سسات القطاع الوا 

لي االهتما   ب ) الموجهات والمبادئ األلفقية( التي ينبغي أن تقود م سسات المجتمع وهذا يقود ا
المدفي واألحزاب وتوجا حركتها، ولقد شهد العالف اهتمامًا  ير مسبوق بتأصيل هذا الموضوع، 

  وعكس مفاهر هذا االهتما  وأسبابا. 
 أهم مبادئ مواثيق الشرف األخالقية:

 ح.قيف ومبادئ الحكف الصال 
 .االلتزا  بقاايا المجتمع ودعف الفئات المهمة 
 .المبادئ والموجهات القيمية في العفقة بين م سسات المجتمع المدفي واألحزاب والدولة 
 .التزا  واضح بأولويات قاايا ا لتنمية البارية 

 الشراكـــة
ن داللة كل يوتلل بعدة مفاهيف ألرى لها عفقة با، إال أ Partnershipإن مفهو  الاراكة 

، أو التعاون، أو التنسيء. Participationمفهو  توتلف عن اآللر ومن ذلك مفهو  المااركة 
ومفهو  الاركة هو مفهو  تنموي، يتامن عفقة تكامل، بين قدرات وإمكافات طرفين أو أك ر، 
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ية التي تتجا لتحقيء أهدا  محددة، وفي إطار من المساواة بين األطرا ، لتعفيف المزايا النسب
يتمتع بها كل طر ، وأيًاا في إطار احترا  كل طر  لآللر، وتوزيع األدوار وتحمل 

 المسئوليات بقدر كبير من الافافية.
والففت أن الوطاب السياسي الرسمي، في معفف الدول العر ية، يتحدث عن الاراكة، ويعلن  

مواجهة إلفاقات التنمية واألك ر من التزاما بها وتاجيعا لها، واعتبار الاراكة هي الحل األم ل ل
ذلك االتجاه إل  التولص من أعباء أساسية، عل  الحكومة القيا  بها، ودفعها فحو دا رة الاركة 

 والمجتمع المدفي، ودون أن تتوافر الرؤية الواضحة، أو البيئة لاراكة المجتمع المدفي. 
 أنواع الشبكات:  

 تمرين 
 وضح  التالي
 جغرافيا :مثل 

 لابكة المحلية،الابكة اإلقليمية،الابكة القومية )الوطنية(،الابكة العالميةا 
 مضمونا : مثل

 الخ( …المجموعات المستهدفة )المرأة ، الاباب ، النقابات ، اتحادات أصحاب العمل  -
 …(القطاعات المستهدفة )صحة ، تعليف ، بيئة -
 أو الجغرافي للقطر المعين( المناطء المستهدفة )حست التقسيف السياسي واإلداري  -

 : مثل نوع النشاط :
استقطاب الدعف  - حقوقية/مناصرة/حوار سياسي -تبادل معلومات  -حمفت توعية  -تدريت 

 برامج ماتركة  -الم سسي ولاصة المالي 
ويمكن أن تجمع شبكة واحدة بعض هذه الجوافت م ًف منفمات المرأة ف  قطاعات موتلفة ، أو 

 بين التدريت ، تبادل المعلومات والمناصرة .شب كة تجمع 
 أهمية التنسيق والتعاون والتشبيك بين األحزاب :

تجميع جهود وطاقات المنفمات لبلورة رؤية تنموية ومجتمعية لدعف وت بيت حقوق المواطنين ( 1)
 وتوفير كل مقومات وأساسيات الحياة، و ناء إستراتيجية جماعية واضحة لعمل المنفمات دالل

 البلد الواحد ولارجا.
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ية التي تتجا لتحقيء أهدا  محددة، وفي إطار من المساواة بين األطرا ، لتعفيف المزايا النسب
يتمتع بها كل طر ، وأيًاا في إطار احترا  كل طر  لآللر، وتوزيع األدوار وتحمل 

 المسئوليات بقدر كبير من الافافية.
والففت أن الوطاب السياسي الرسمي، في معفف الدول العر ية، يتحدث عن الاراكة، ويعلن  

مواجهة إلفاقات التنمية واألك ر من التزاما بها وتاجيعا لها، واعتبار الاراكة هي الحل األم ل ل
ذلك االتجاه إل  التولص من أعباء أساسية، عل  الحكومة القيا  بها، ودفعها فحو دا رة الاركة 

 والمجتمع المدفي، ودون أن تتوافر الرؤية الواضحة، أو البيئة لاراكة المجتمع المدفي. 
 أنواع الشبكات:  

 تمرين 
 وضح  التالي
 جغرافيا :مثل 

 لابكة المحلية،الابكة اإلقليمية،الابكة القومية )الوطنية(،الابكة العالميةا 
 مضمونا : مثل

 الخ( …المجموعات المستهدفة )المرأة ، الاباب ، النقابات ، اتحادات أصحاب العمل  -
 …(القطاعات المستهدفة )صحة ، تعليف ، بيئة -
 أو الجغرافي للقطر المعين( المناطء المستهدفة )حست التقسيف السياسي واإلداري  -

 : مثل نوع النشاط :
استقطاب الدعف  - حقوقية/مناصرة/حوار سياسي -تبادل معلومات  -حمفت توعية  -تدريت 

 برامج ماتركة  -الم سسي ولاصة المالي 
ويمكن أن تجمع شبكة واحدة بعض هذه الجوافت م ًف منفمات المرأة ف  قطاعات موتلفة ، أو 

 بين التدريت ، تبادل المعلومات والمناصرة .شب كة تجمع 
 أهمية التنسيق والتعاون والتشبيك بين األحزاب :

تجميع جهود وطاقات المنفمات لبلورة رؤية تنموية ومجتمعية لدعف وت بيت حقوق المواطنين ( 1)
 وتوفير كل مقومات وأساسيات الحياة، و ناء إستراتيجية جماعية واضحة لعمل المنفمات دالل

 البلد الواحد ولارجا.
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مواجهة المااكل والمعوقات المتجددة والمتنوعة والمعقدة في كل مناحي الحياة، يستدعي ( 2)
التابيك والتنسيء والاراكة بين األحزاب لكاف لكاف هذا الواقع والتعامل معا في ظل 

 اإلمكافات المادية والبارية واستغفلها االستغفل األم ل.
كل المجتمعية والتنموية الحالية ومواجهة الفقر، ومكافحة البطالة، وتوفير مواجهة الماا( 3)

فر  العمل، ودعف التعليف والصحة، وتأمين المساكن و يرها، تستدعي تكاتف الجهود الموتلفة، 
 و دون تعزيز الاراكة والتعاون فيما بينها لن تتمكن من النجاح في عمليات التنمية.

وضوعات والمعايير التي ت يرها، سواء عل  الصعيد االقتصادي تحديات العولمة والم( 4)
واالجتماعي وال قافي، أو عل  صعيد حقوق اإلفسان، تستدعي تحالفًا واسعًا علي المستويات 

 المحلية واإلقليمية والدولية الموتلفة ، لمواجهة تأ يرات العولمة سواء منها اإليجابي أو السلبي.
لتنسيء والتعاون والتابيك يعطي قوة أكبر عل  صعيد التأ ير إن تعزيز الاراكة وا( 6) 

بالسياسات اإلقليمية والدولية تجاه موضوعات اإل ا ة والتنمية وحقوق اإلفسان والعدالة 
االجتماعية، وال تستطيع الم سسات األهلية ومنفمات المجتمع المدفي المااركة في هذا الجهد 

 جهود اإلقليمية والدولية.وهو بم ابة لو ي ضا ل للتأ ير .أن تنجح لوحدها بدون التعاون مع ال
 تطوير المهارات والوبرات .( 7)

 التشيك إيجابيات وسلبيات
استعراض النواحي اإليجابية والسلبية لمفهو  التابيك يجعل القا مين عل  المنفمات  يعفمون  

ة إفتراضًا عند تكوينهف هذه االستفادة من اإليجابيات ويعالجوا في ففس الوقت السلبيات الوارد
 -الابكات ومن الميزات  : 
 أواًل : النواحي اإليجابية 

توسيع فطاق وقاعدة الدعف المتاحة ألهدا  الدعوة من لفل العمل الجماعي الماترك بما *     
 ال تستطيعا هيئة واحدة منفردة . 

بتجميعها في إطار واحد وتوزيع  تعفيف حجف التمويل والموارد المتاحة لتحقيء أهدا  الدعوة*    
 مسئوليات العمل والرقابة عل  موتلف أطرا  التحالف . 

 تعزيز مصداقية جهود الدعوة بصفة عامة وجهود مصداقية *   
 توسيع فطاق األعمال واألفاطة . *    
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 ثانيًا : النواحي السلبية 
 ر ما ساهف في تاتيت االهتما  عن العمل األساسي *      
 ر ما تطلت االفاما  ألحد التحالفات التنازل عن مواقف مبد ية تجاه القاايا المطروحة  *    
ر ما ال يحصل أعااء التحالف عادة عل  التقدير الآل ء ففير جهودهف في سبيل تحقيء *   

أهدا  الابكة إذ ينست الفال إل  التحالف ككل  ير أن التحالفات التي تناأ عل  أساس سليف 
 إبراز الجهود الفردية ألعاا ها . تعمل عل  

إذا اففرط عقد التحالف لسبت أو تلر قد ي  ر ذلك سلبًا عل  مصداقية كل عاو من *   
 أعاا ا المحسن والمسيء أو المجتهد والمقل عل  السواء . 

 وسائل وأساليب تقوية الشبكة
 األفترفت.تعزيز قنوات االتصاالت وتبادل المعلومات من لفل استعمال شبكة ( 1)
 القيا  بحمفت تعبوية ماتركة للابكة لزيادة الفعالية في تأمين المساعدات والدعف المالي.( 2)
 اعتماد جهة متوصصة في الدولة لتزويد الابكة بالمعلومات واالحتياجات واألولويات.( 3)
 التعاون بين الابكة والمنفمات المجتمع في رسف رؤية واستراتيجية .( 4)
حمفت عالمية للاغل والتأ ير لدعف القايا الموتلفة، لاصة تلك القاايا المصيرية  تفعيل( 5)

 م ل القاايا المتعلقة بالحريات وحقوق اإلفسان.
العمل عل  التأ ير في صناع القرار في دالل الدولة الواحدة  ف علي المستوي اإلقليمي ( 6)

 والعالمي للاغل عل  الجهات المافحة.
 للابكة عالميا يتف من لفلا تبادل المعلومات والبرامج والمااريع الماتركة.تطوير موقع ( 7)

 مجاالت وآليات الشبكة )إدارة الشبكة( 
 تسع  الابكة لدعف عمل الم سسات المناوية في إطارها في المستويات ال فث التالية :

 .تطوير مستوى الودمة في تأمين تمويل المااريع والبرامج المستوى األول : 
 تطوير قدرات الم سسات في التعبئة والتوعية واستودا  وسا ل اإلعف .المستوى الثاني: 

 دعف وتطوير القدرات المعرفية والمهارية والم سسية ألعااء الابكة.المستوى الثالث : 
 :  استخالصات

ك ان مفهو  التنسيء والتابيك والاراكات جديد عل  ك ير من المجتمعات بصورة عامة ولذل -
 فهو جديد عل  المنفمات 
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 ثانيًا : النواحي السلبية 
 ر ما ساهف في تاتيت االهتما  عن العمل األساسي *      
 ر ما تطلت االفاما  ألحد التحالفات التنازل عن مواقف مبد ية تجاه القاايا المطروحة  *    
ر ما ال يحصل أعااء التحالف عادة عل  التقدير الآل ء ففير جهودهف في سبيل تحقيء *   

أهدا  الابكة إذ ينست الفال إل  التحالف ككل  ير أن التحالفات التي تناأ عل  أساس سليف 
 إبراز الجهود الفردية ألعاا ها . تعمل عل  

إذا اففرط عقد التحالف لسبت أو تلر قد ي  ر ذلك سلبًا عل  مصداقية كل عاو من *   
 أعاا ا المحسن والمسيء أو المجتهد والمقل عل  السواء . 

 وسائل وأساليب تقوية الشبكة
 األفترفت.تعزيز قنوات االتصاالت وتبادل المعلومات من لفل استعمال شبكة ( 1)
 القيا  بحمفت تعبوية ماتركة للابكة لزيادة الفعالية في تأمين المساعدات والدعف المالي.( 2)
 اعتماد جهة متوصصة في الدولة لتزويد الابكة بالمعلومات واالحتياجات واألولويات.( 3)
 التعاون بين الابكة والمنفمات المجتمع في رسف رؤية واستراتيجية .( 4)
حمفت عالمية للاغل والتأ ير لدعف القايا الموتلفة، لاصة تلك القاايا المصيرية  تفعيل( 5)

 م ل القاايا المتعلقة بالحريات وحقوق اإلفسان.
العمل عل  التأ ير في صناع القرار في دالل الدولة الواحدة  ف علي المستوي اإلقليمي ( 6)

 والعالمي للاغل عل  الجهات المافحة.
 للابكة عالميا يتف من لفلا تبادل المعلومات والبرامج والمااريع الماتركة.تطوير موقع ( 7)

 مجاالت وآليات الشبكة )إدارة الشبكة( 
 تسع  الابكة لدعف عمل الم سسات المناوية في إطارها في المستويات ال فث التالية :

 .تطوير مستوى الودمة في تأمين تمويل المااريع والبرامج المستوى األول : 
 تطوير قدرات الم سسات في التعبئة والتوعية واستودا  وسا ل اإلعف .المستوى الثاني: 

 دعف وتطوير القدرات المعرفية والمهارية والم سسية ألعااء الابكة.المستوى الثالث : 
 :  استخالصات

ك ان مفهو  التنسيء والتابيك والاراكات جديد عل  ك ير من المجتمعات بصورة عامة ولذل -
 فهو جديد عل  المنفمات 
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 ان ا لت المنفمات  لف تصل مرحلة الناج لتصل ال  التابيك والاراكات . - -
البد من تك يف اللقاءات بين المنفمات  والتداول حول اهمية التنسيء والتابيك والاراكات  -

 وتك يف التدريت ف  التنسيء والتابيك والاراكات والنقد والنقد الذات .
 ح عل  أجهزة اإلعف  لتسليل الاوء عل  اداء هذه المنفمات لترسيخ قيف الافافية االففتا -
 عل  الجهات الحكومية دعف توجا المنفمات للتنسيء والتابيك والاراكات دون اى تمييز. -
 تامين التنسيء والتابيك ف  الوطل اإلستراتيجية للمنفمات . -

 فريق العمل
ن التيار الاريك أو الاركاء في الابكة من حيث القدرة ان  فجاح عملية التابيك هو إحسا

والر بة واالستعداد ففبد من تمحيص قدرات األطرا  الم سسية ومدى االفسجا  والتوافء مع 
 ميادين عمل الابكة واالستعداد لتقبل فكرة العمل الجماعي أو روح الفريء .

حسان التيار الاركاء والحلفاء فيها ويتحقء ذلك في حسن أداء وإدارة العاو المنسء للابكة وإ
يمكن تعفيف اإليجابيات وتلبية احتياجات المنفمات من التابيك حيث الر بة في زيادة عدد 
المستفيدين من لدمات الجمعية وزيادة مواردها وتوفير فرصة التدريت والتأهيل الم سسي 

 ي المجتمع .للعاملين بالجمعية وزيادة المااركة المجتمعية وتأ ير الجمعية ف
 مفهوم فريق العمل:

الفريء هو مجموعة من األفراد مجتمعين معا، يجمعهف ويوحدهف هد  عا  يعملون من أجل 
تحقيء ففس النتا ج والفريء بم ابة محطة توليد لطاقات كامنة،ألن كل فرد فيا يقد  مساعدة فريدة 

 من الجزء.من فوعها،و الفريء الجيد هو الذي يعتبر أن الكل أكبر و أعفف 
يعتبر تكوين فريء العمل من مفمح اإلدارة الناجحة للفريء التي تحر  عل  االفجاز،وتحتر  

 التوصص وتسع  ال  المزيد من المااركة بينها و بين أفراد الفريء.




