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.I

خلفية الورقة البحثية:

تنــدرج هــذه الورقــة البحثيــة حــول الشــبكات و
التشــبيك فــي المنطقــة العربيــة ضمــن ســياق
الحــوارات المزمــع تنظيمهــا مــن طــرف أعضــاء
شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة
وشــركائها  ،لمناقشــة التحديــات المختلفــة التــي
تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة
العربيــة علــى المســتوى الوطنــي ،وللتفكيــر فــي
البدائــل المطروحــة ودور المجتمــع المدنــي فــي
التحــاور مــع صانعــي السياســات العامــة ووضــع
خطــط عمــل لمبــادرات المناصــرة المســتقبلية...

.II

الهدف العام للورقة البحثية

تســعى هــذه الورقــة إلــى رصــد واقــع «التشــبيك في
المنطقــة العربيــة :الفــرص والتحديــات» .وتراهــن
مــن خــال ذلــك علــى توفيــر مــادة معرفيــة علميــة
ودقيقــة حــول التحديــات التــي يواجههــا تشــبيك
المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة ،فضـ ً
ـا عــن
المزايــا والفــرص الممكنــة المتاحــة أمامــه .وتطمــح
هــذه الورقــة إلــى توفيــر المعطيــات الالزمــة ،حــول
مختلــف أبعــاد ظاهــرة التشــبيك فــي المنطقــة
العربيــة ،للجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي
واألطــراف الخارجيــة ،بغايــة مســاعدتها علــى فهــم
التحديــات الحقيقيــة التــي واجههــا هــذا القطــاع فــي
الســنوات الماضيــة ،وعلــى الوعــي بتأثيــر األزمــات على
عمــل المجتمــع المدنــي ،و علــى استكشــاف الحلــول
الكفيلــة بتخفيــف المخاطــر المســتقبلية.

.III

الخطة والمنهجية

ســتتناول الورقــة واقــع التشــبيك فــي المنطقــة
العربيــة بأكملهــا مــع التركيــز علــى بلــدان وأمثلــة
محــددة .لهــذا ســينصب اختيارنــا فــي هــذه الورقــة
علــى اســتراتيجية البحــث بدراســة الحالــة ،الموظفــة
بكثافــة فــي العلــوم االجتماعيــة ،وهــي اســتراتيجية
بحــث امبريقــي ،تتيــح دراســة ظواهــر الواقــع

باالســتناد إلــى أبحــاث خلفيــة .وكمــا يشــير اســمها،
فهــذه االســتراتيجية تتيــح المزاوجــة بيــن النظــرة
الشــمولية لواقــع التشــبيك التــي تشــمل المنطقــة
العربيــة ككل وبيــن النظــرة التــي تركــز علــى دراســة
عــدة حــاالت( هــي تونــس –فلســطين –المغــرب)،
مفيــدة لتعميــق فهمنــا لبعــض جوانــب واقــع
التشــبيك.
وســتحرص الورقــة علــى مراعــاة التنــوع الــذي يســم
ظاهــرة التشــبيك فــي منطقتنــا العربيــة ،علــى
محدوديتهــا ،مــن خــال االنفتــاح علــى مختلــف
أنمــاط الشــبكات ،تبعــا الختالفهــا المجالــي (محليــة،
وطنيــة  ،إقليميــة )...أو الزمنــي (دائمــة ،مؤقتــة،
 )...أو الموضوعاتــي (شــبكات شــاملة ،قطاعيــة(
بيئيــة ،حقوقيــة ،نســائية..)...الخ) أو درجــة الهيكلــة
(مهيكلــة ،غيــر مهيكلــة .)...كل ذلــك مــع مراعــاة
خصوصياتهــا التنظيميــة ومبادئهــا الموجهــة
(المشــروع ،واألهــداف والرســالة والرؤيــة .)..ذلــك
أن الشــبكات ليســت بالضــرورة منظمــة بنفــس
الطريقة ،الن كل شــبكة تســتجيب مبدئيا للمشــاكل
الخاصــة التــي تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي
المكونــة لهــا.
علــى المســتوى المنهجــي ،ومــن أجــل معالجــة
أســئلة الورقــة ،ســيتم توظيــف ُعــدَّ ة منهجيــة
تــزاوج بيــن المقاربــة الكميــة والكيفيــة ،وتشــمل
بشــكل أساســي تقنيــة تحليــل المضمــون (الوثائــق
ذات الصلــة بالموضــوع ،ســواء كانــت صــادرة عــن
منظمــات المجتمــع المدنــي (شــهادات ،تقاريــر،
دراســات) أو عــن جهــات رســمية) ،وتقنيــة المقابلــة
الموجهــة (مــع الفاعليــن فــي منظمــات المجتمــع
المدنــي والخبــراء بالمنطقــة العربية...1الــخ) ،
والتحليــل االحصائــي لمختلــف البيانــات االحصائيــة
ذات الصلــة بالموضــوع  ،الصــادرة عــن الجهــات
الرســمية والمدنيــة أو التــي يتــم جمعهــا مــن الميدان
عــن طريــق اســتطالع الــرأي..
ومعلــوم أن الجمــع بيــن المناهــج الكميــة والكيفيــة
 ،كمــا هــو الحــال هنــا ،مصــدر إثــراء  ،ومســلكا نحــو
شــمولية المقاربــة  ،وأداة لســد الثغــرات وتحقيــق
التكامــل بيــن زوايــا نظــر متباينــة ،بحيــث تكــون النتائــج
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المحصــل عليهــا باعتمــاد طــرق منهجيــة مختلفة في
دراســة نفــس الموضــوع أكثــر مصداقيــة وإقناعــا.2
وســنحاول قــدر اإلمــكان معالجــة إشــكالية البحــث،
مــن خــال اعتمــاد نــوع مــن الجــدل الصاعــد والنــازل
بيــن اإلنشــاءات النظريــة التــي أنتجــت حــول موضــوع
الشــبكات والتشــبيك و بيــن البحــث الميدانــي ذي
النــزوع االستكشــافي.
إشكالية الورقة البحثية:
تعالــج هــذه الورقــة موضــوع شــبكات المجتمــع
المدنــي فــي المنطقــة العربيــة ،بالكشــف عــن واقــع
التشــبيك المنطقــة ،والفــرص والتحديــات التــي
يطرحهــا»  ،ويمكــن صياغــة التســاؤل المركــزي
الموجهــة للورقــة كمــا يلــي:
بمــاذا يتميــز واقــع تشــبيك منظمــات المجتمــع
المدنــي فــي المنطقــة العربيــة ؟ مــا هــي أهــم الفــرص
التــي يتيحهــا ؟ و مــا هــي أبــرز التحديــات التــي يطرحهــا ؟
مــن أجــل اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل المحــوري العام
والمعقــد ،ال بــد مــن تفكيكــه إلــى أســئلته الفرعيــة
األساســية ،التــي يمكــن التعبيــر عنهــا كمــا يلــي:
.
.
.
.
.
.

1مــا المقصــود بشــبكات منظمــات المجتمــع
المدنــي؟ ومــا معنــى التشــبيك ؟
2مــا أهميــة الشــبكات والتشــبيك؟ وهــل هنــاك
ضــرورة لتعزيــز الشــبكات والتشــبيك؟
3مــا هــو واقــع حــال التشــبيك فــي المنطقــة
العربيــة عمومــا؟
4مــا موقــف منظمــات المجتمــع المدنــي مــن
التشــبيك علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي؟
كيــف تــرى مميــزات هــذا التشــبيك وعوائقــه؟
5كيــف تنخــرط منظمــات المجتمع المدني بشــكل
عــام فــي الشــبكات؟ (الطــرق التقليديــة والطــرق
الحديثة)
6أي دور للحــوارات الوطنيــة فــي تعزيــز المشــاركة
والتعــاون علــى المســتوى الوطنــي ،وفــي

النهــوض بواقــع التشــبيك؟
7 .مــا هــي العوامــل الرئيســية (الداخليــة منهــا
والخارجيــة) التــي تعيــق التشــبيك علــى
المســتويين الوطنــي واإلقليمــي؟
8 .مــا هــي الــدروس والممارســات االيجابيــة
المســتفادة مــن تجــارب التشــبيك الســابقة؟
محاور الورقة:
تنســجم محــاور الورقــة البحثيــة مــع األســئلة
الموجهــة المطروحــة فــي الورقــة المرجعيــة
للمشــروع .وتتــوزع هــذه المحــاور كمــا يلــي:
I1.لشبكات والتشبيك :التعريفات والدالالت
I2.لشــبكات والتشــبيك  :الدواعــي  -األهميــة
و الضــر و رة
3 .منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة
العربيــة والتشــبيك :واقــع الحــال.
4 .منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة
العربيــة وبنــاء الشــبكات واالنخــراط فيهــا:
الدوافــع والضوابــط
5 .تجــارب التشــبيك فــي المنطقــة العربيــة :
الــدروس المســتفادة والممارســات الجيــدة
6 .التشــبيك فــي المنطقــة العربيــة و تعزيــز
القــدرات والكفايــات األساســية للجمعيــات
والفاعليــن المدنييــن.
7 .التشــبيك فــي المنطقــة العربية :التنظيــم ،القيم
األساســية وحوكمة الشبكات.

4

الشبكات والتشبيك :التعريفات والدالالت
كلمــة «شــبكة» قديمــة ،وتاريــخ اســتعماالتها،
يكشــف عــن مســار طويــل ،مــن شــبكة الصيد(فــي
القــرن  )17الــى شــبكة الــدورة الدمويــة والعصبيــة
(فــي القــرن  ، )18إلــى شــبكة الطــرق والســكة
الحديديــة (فــي القــرن  .)19ومــع تطــور المفهــوم ،بــدأ
ينفصــل تدريجيــا عــن األشــياء الملموســة التــي كان
يشــير إليهــا فــي البدايــة ،لكــي يشــير إلــى الســمات
العامــة المميــزة لمجموعــة مــن العناصــر المرتبطــة
فيمــا بينهــا بشــكل وثيــق...3
وقــد ظهــرت منــذ عقود قليلــة ،إلى جانب اســتعماالته
القديمــة ،توظيفــات جديــدة ،عرفــت شــعبية بفضــل
تطــور المعلوميــات ووســائل االتصــال الحديثــة.
فصــار اللفــظ يشــير كذلــك لمجموعــات معقــدة مــن
طــرق المواصــات االفتراضيــة :شــبكات هاتفيــة،
هيرتزية...وأضحــت «الشــبكة ( « le Réseauالشــبكة
بألــف الم التعريــف) تشــير إلــى االنترنيــت ،الــذي هــو
«شــبكة الشــبكات» ،وضمنهــا تشــير إلــى المواقــع
الشـ�هيرة التـ�ي تسـ�مى ب»الشـ�بكات االجتماعيـةة�ré
... 4« seaux sociaux
فالمالحــظ إذن أن هنــاك توظيــف مكثــف لكلمــة
«شــبكة « ،وفــي ســياقات مختلفــة .ففيمــا
وراء الشــبكات الماديــة ،يتــم اســتعمال اللفــظ
اســتعماالت تنظيميــة مرتبطــة بالتمثــات الجماعية
القويــة (شــبكات مقاومة ،شــبكات «مافيويــة») .كما
تنتمــي كلمــة «شــبكة» تقليديــا إلــى علــم الهندســة
اإللكترونيــة للداللــة علــى «منظومــة اتصــال تربــط
بيــن مجموعــة مــن العناصــر عــن طريــق وســائل
اليكترونيــة» ،إال أنــه قــد تــم اســتعمالها مؤخــرا فــي
مجــاالت متعــددة ،مــن هنــا ظهــور المقاولــة الشــبكة،
والمجتمــع الشــبكي ،والشــبكات الترابيــة ،وشــبكات
التبــادالت المحليــة ،وشــبكات منظمــات المجتمــع
5
المدنــي ...الــخ

وكمــا أكــد مانويــل كاســتلس « ،دراســة البنيــات
االجتماعيــة التــي تنشــأ فــي مختلــف مجــاالت
النشــاط والتجربــة البشــريين  ،تكشــف بــأن وظائــف
وســيرورات عصــر تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال
تنتظم في شــكل شــبكات» ،6حيث تشــكل الشــبكات
اليـ�وم المورفولوجيـ�ا االجتماعيـةة�morphologie so
 cialeالجديــدة لمجتمعاتنــا ،ويحــدد انتشــار منطــق
التشــبيك  mise en réseauبشــكل واســع سيرورات
االنتــاج والتجربــة والســلطة والثقافــة.
صحيــح أن التنظيــم االجتماعــي علــى شــكل شــبكات،
وجــد فــي فتــرات وأمكنــة أخــرى ،لكــن مــا هــو جديــد
اليــوم ،هــو أن البراديغــم  paradigmeالجديــد
لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ،يمنــح األســس
الماديــة النتشــار منطــق التشــبيك فــي كل مكونــات
البنيــة االجتماعيــة :في المقاولة الشــبكية ،والشــغل
الشــبكي ،والدولــة الشــبكية...الخ ،وبالمثــل فــي
المنظمــة غيــر الحكوميــة أو الجمعيــة الشــبكية
 association en réseauالــخ .فالشــبكة هــي الميــزة
األساســية للمجتمــع فــي عصــر المعلومــة ،الــذي
صــار مجتمعــا شــبكيا . société en réseaux
يمكــن تعريــف الشــبكة ،حســب مانويــل كاســتلس،
باعتبارهــا مجموعــة مــن العقــد  nœudsالمترابطــة
فيمــا بينهــا .وتتعلــق طبيعــة العقــدة بنــوع الشــبكة
التــي تنتمــي إليهــا .ففــي شــبكة التدفقــات الماليــة
الشــاملة ،تتشــكل العقــد مــن بورصــات القيــم
وملحقاتهــا ،بينمــا تتشــكل الشــبكة الشــاملة
لوســائل اإلعــام الجديــدة مــن القنــوات التلفزيــة
واســتوديوهات المنوعــات ،وفــرق الصحفييــن
والوحــدات التقنيــة المتنقلــة التــي تنتــج اإلشــارات
وتنقلهــا وتســتقبلها...7الخ .وفــي المجــال
االجتماعــي ،يمكــن تحديــد الشــبكة االجتماعيــة،
مــن منظــور العلــوم االجتماعيــة ،باعتبارهــا تنظيمــا
يتشــكل مــن مجموعــة مــن الوحــدات االجتماعيــة
والعالقــات التــي تقيمهــا هــذه الوحــدات مــع بعضهــا
5

البعــض ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عبــر قنــوات
متغيــرة مــن حيــث الطــول أو االمتــداد .هــذه الوحــدات
االجتماعيــة يمكــن أن تكــون أفــرادا ،أو جماعــات
أفــراد غيــر منظمــة أو منظمــة مثــل الجمعيــات،
والمقــاوالت ،بــل والبلــدان .والعالقــات بيــن
العناصــر تشــير إلــى أشــكال تفاعــل اجتماعيــة ،يمكــن
أيضــا أن تكــون مــن طبيعــة جــد متمايــزة :إذ يمكــن أن
يتعلــق األمــر بمعامــات نقديــة ،وتحويــل الخيــرات/
المنتجــات أو تبــادل الخدمــات ،ونقــل المعلومــات،
وتلقــي أو تقيــم بيــن ذاتــي ،أو اتصــاالت جســمانية
(مــن المصافحــة بيــن اليــد إلــى العالقــة الجنســية)...
الــخ ،وبشــكل عــام كل أنــواع التفاعــات اللفظيــة أو
غيــر اللفظيــة...8
الشــبكة عبــارة عــن تنظيــم ،و كأي تنظيــم هــي
«أداة تقنيــة مــن أجــل تعبئــة الطاقــات اإلنســانية
وتوجيههــا نحــو غايــات محــددة» ،مــع مــا يفترضــه
ذلــك مــن تعــاون األفــراد و توزيــع لــأدوار والمهــام
وتنســيق عقالنــي لألنشــطة...
و تتكــون شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن عقــد
 nœudsأو عناصــر مختلفــة ،هــي عبــارة عــن كيانــات،
يمكنهــا أن تكــون مــن طبيعــة مختلفــة :منظمــات
غيــر حكوميــة ،أو أفــراد ،أو همــا معــا ...
وشــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تعريفهــا
البســيط هــي « ائتــاف بيــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة أو األفــراد العامليــن فيهــا ،يقــوم علــى
تعبئــة القــدرات والمــوارد المشــتركة ،مــن أجــل دعــم
موقــف أطرافهــا وتنميــة قدراتهــم وزيــادة تأثيرهــم
الخارجــي ،بهــدف تحقيــق أهــداف مشــتركة ومصالــح
عامــة مــع الحفــاظ علــى اســتقاللية كل عضــو فيها».9
وكمــا يوضــح الباحــث إريــك لوتونتيرييــه  ،فــان شــبكة،
مثــل شــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة ،تقــوم
علــى اندمــاج أعضائهــا فــي الــكل وتبعيتهــا لــه وعلــى
اســتقالليتها كأجــزاء ،األمــر الــذي يجعــل االنتمــاء
للشــبكة بالنســبة ألي منظمــة غيــر حكوميــة وســيلة
للعيــش بشــكل فــردي ومســتقل.10

وقــد يقصــد بالشــبكة فــي حقــل منظمــات المجتمــع
المدنــي ،أبســط و أصغــر وحــدة تنظيميــة Atome؛
كمــا يقصــد بهــا أعقــد وأكبــر كيــان تنظيمــي يمكــن
تصــوره .فالجمعيــة هــي شــبكة بالقــوة ،مكونــة مــن
مجموعــة أشــخاص مــن أجل هــدف معيــن (ال ربحي)،
والجمعيــة هــي شــبكة بالفعــل ،عندمــا تكــون جمعية
وطنيــة ،ذات فــروع عديــدة .مثلمــا أن االئتــاف أو
التحالــف بيــن عــدة وحــدات تنظيميــة ،بهــدف تحقيــق
أهــداف تتجــاوز إمكانيــات الوحــدة التنظيميــة الواحدة،
يســمى شــبكة.
ولعــل هــذا ربمــا مــا يقصــده الباحــث برنــار انجــوالس
 Bernard Enjolrasعندمــا ميــز فــي الظاهــرة
التنظيميــة بيــن األشــكال التنظيميــة ،التــي هــي
تنظيمــات ذات بنيــة صوريــة أو شــكلية، formelle
وبيــن األنظمــة التنظيميــة ،التــي هــي تأليفــات معقدة
مــن التنظيمــات ،تشــمل عــدة أشــكال تنظيميــة
واتفاقيــات أو تعاقــدات ،ولهــا وظيفــة ضبــط
وتقنيــن التفاعــات والصراعــات بيــن التنظيمــات
والفاعلين.11وضمــن هــذا الســياق نتحــدث عــن
شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي .فالمنظمــة
غيــر الحكوميــة هــي شــكل تنظيمــي ذي بنيــة صوريــة
 ،Formelleبينمــا شــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة
هــي أنظمــة تنظيميــة عبــارة عــن تأليفــات معقــدة من
التنظيمــات.
ويمكــن تعريــف شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة
بالســلب ،باإلشــارة إلــى أنهــا ليســت مجــرد تجمــع
لألفــراد ،وليســت عبــارة عــن فريــق يشــرف علــى
مشــروع مــا ،ومــدى حياتهــا غيــر مرتبــط عمومــا بإنجــاز
مشــروع معيــن ،وتتميــز الشــبكة أيضــا عــن اشــكال
أخــرى مــن التنظيــم ،مثــل الجمعيــة أو المنظمــة
غيــر الحكوميــة ،أو اللجنــة ،أو فريــق العمل...التــي لهــا
خصوصياتهــا وأهدافهــا الخاصــة.12
وشــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة ليســت مجــرد
موضــوع للوصــف والتحليــل ،فهــي واقــع يخلــق
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ويعــاش ويتمحــور حــول هــدف مشــترك ،ونســق مــن القيــم وشــركاء ،ومشــروع وتدبيــر فــي الزمن...الــخ...13
ويعنــي التشــبيك  réseautageعمومــا تشــكيل شــبكة مــن التنظيمــات أو األفــراد ،أو المرافــق ،مــن أجــل بلــوغ
أهــداف مشــتركة .14ويأخــذ التشــبيك أشــكاال مختلفــة ويحمــل تســميات تختلــف مــن تجربــة مجتمعيــة ألخــرى .وقد
حاولنــا  ،علــى المســتوى االصطالحــي ،فــي هــذه الورقــة ،تجنــب االصطالحــات المغرقــة فــي المحليــة والخاصــة
بتجربــة قطريــة بعينهــا ،واعتمدنــا المصطلحــات المتداولــة أكثــر مــن غيرهــا بيــن الفاعليــن فــي المنظمــات
غيــر الحكوميــة بالمنطقــة العربيــة .وفــي هــذا الشــأن ،يجــري اســتعمال عــدد مــن األلفــاظ للداللــة علــى عمليــة
التشــبيك ،والتعــاون والتنســيق بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ،من أبرزهــا ،مفاهيم :التشــبيك ،االتحــاد ،االئتالف،
التحالف...،الــخ.
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الشبكات والتشبيك  :الدواعي  -األهمية
والضرورة
لــم يعــد مــن الممكــن تصــور الحيــاة فــي المجتمــع
المعاصــر بــدون حــد أدنــى مــن التنظيــم .15إذ ،ال
يمكــن لألفــراد والجماعــات االعتمــاد علــى أنفســهم
لتلبيــة حاجاتهــم .فهــم بفعــل محدوديــة مواردهــم
وامكاناتهــم مدفوعيــن إلــى االنتمــاء إلــى تنظيــم أو
باألحــرى إلــى العديــد مــن التنظيمــات .و بالنظــر إلــى
أهميــة التنظيمــات فــي حياتنــا ،يربــط البعــض بيــن
درجــة تطــور مجتمــع ما وبيــن عــدد وتنــوع التنظيمات
الموجــودة فيــه ،وتداخلهــا وتعقدهــا.16
فالتنظيمــات ،ومنهــا الشــبكات طبعــا ،ليســت
معطيات «طبيعية» تنبثق تلقائيا و يستمر وجودها
مــن تلقــاء ذاتهــا ،بــل هــي إنشــاءات اصطناعيــة .فهي
حلــول مميــزة دائمــا ،خلقهــا فاعلــون مســتقلون
نســبيا ،بمواردهــم وقدراتهــم الخاصــة ،وأبدعوهــا
مــن اجــل حــل المشــاكل المطروحــة عليهــم،
وخاصــة المشــكل األساســي ،مشــكل تعاونهــم
بهــدف تحقيــق األهــداف المشــتركة ،رغــم توجهاتهــم
المتباينــة .17
واعتمــاد التنظيــم الشــبكي (العمــل فــي إطــار
شــبكة)  ،ليــس هدفــا فــي حــد ذاتــه ،بــل هــو يــروم مــن
حيــث المبــدأ تلبيــة حاجــة ال يمكــن أو يصعــب تلبيتهــا
مــن طــرف أشــكال أخــرى مــن التنظيــم ،بســبب
محدوديــة مــوارد التنظيمــات المشــتتة وتعقــد
الوضعيــات التــي تواجهها .18فكلما كانــت المنظمات
غيــر الحكوميــة مشــتتة ومنعزلــة عــن بعضهــا
البعــض ،كلمــا قــل وزنهــا ،وقــل االنصــات لهــا ،بــل
و ســاد التنافــس الســلبي بينهــا ،بــدل مــن التعــاون
والتنســيق والتضامــن .خصوصــا وأن التشــبيك ال
يعنــي تهديــد هويــة وثقافــة المنظمــات العضــوة فــي
الشــبكة ،بقــدر مــا يســمح لهــا بتعزيــز اســتقالليتها
ليــس فقــط تجــاه منظمــات مدنية أخــرى أقــوى وإنما

أيضــا تجــاه تدخــات الســلطات والمموليــن ،بقــدر مــا
يتيــح لهــا تحقيــق جملــة مــن المنافــع والمكاســب.
فأهميــة الشــبكات والتشــبيك تكمــن فــي مــا تحققــه
للمنظمــات غيــر الحكوميــة المنخرطــة فيهــا مــن
مزايــا ومــن منافــع ،تتجــاوز فــي الكثيــر مــن األحيــان
مــا تعلــن عنــه األهــداف المصــرح بهــا ،والمتوافــق
حولهــا فــي إطــار العمــل المشــترك .19وعندمــا نبحــث
فــي االعتبــارات التــي تحكمــت فــي لجــوء المنظمــات
غيــر الحكوميــة فــي مختلــف البلــدان العربيــة ،إلــى
التشــبيك وخلــق شــبكات فــي مختلــف مجــاالت
العمــل المدنــي ،ال نجدهــا تخــرج عــن مــا يلــي:
•التعــاون مــن أجــل انجــاز وتحقيــق بشــكل جماعي
مــا يعجــز عــن إنجــازه التنظيــم الواحد
•إدراك الواقــع وتحدياتــه بشــكل أفضــل ،بتجميــع
أكثــر مــن وجهــة نظــر
• فعالية أكثر في الفعل والتدخل بشكل أفضل
•اقتســام عقالنــي للعمــل عبــر توزيــع األدوار
واألعبــاء والمســؤوليات علــى جميــع منظمــات
المجتمــع المدنــي العضــوة فــي الشــبكة
•تبــادل األفــكار ووجهــات النظــر والكفــاءات
والمؤهــات والتجــارب ،واالســتفادة بالتالــي
مــن الخبــرات واالمكانيــات المتنوعــة لــدى كافــة
األعضــاء
•خلــق شــعور بالتضامــن والمســاعدة علــى تنميــة
مفهــوم العمــل الجماعــي والتطوعــي
20
•تعبئة الموارد المالية
•تيســير الولــوج إلــى المــوارد وإلــى المعلومــات
و الوســائل
•تمثيــل مصالــح المنظمــات العضــوة ومصالــح
الفئــات المســتهدفة بأنشــطتها ،وبالتالــي
تمثيــل أكبــر عــدد مــن األفــراد والجماعــات.
•تقويــة مهــارات وقــدرات األعضــاء وتمكينهــم،
عبــر الرفــع مــن وعيهــم ،خصوصــا المنظمــات
الضغيــرة وحديثــة النشــأة
•توحيــد الجهــود والخطابــات وزيــادة القــدرة علــى
الضغــط والتأثيــر فــي صنــاع القــرار ،مــع الحفــاظ
علــى االســتقاللية.21
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•الحــد مــن التنافــس الســلبي بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وتعزيــز التعــاون والعمــل الجماعــي لمواجهــة
التحد يات
•تعزيز الموقع التفاوضي لمنظمات المجتمع المدني مع صانعي القرار وصانعي السياسات العمومية
•تراكم وتجميع وتقاسم الخبرات والتجارب...الخ.
•الوصول الى شريحة اكبر من المستفيدين
•استثمار الطاقات البشرية والمادية المتوفرة في المؤسسات الشريكة داخل الشبكة.
وعلــى العمــوم ،الوعــي بأهميــة التشــبيك متفــاوت لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي بالمنطقــة العربيــة،
مــن مجتمــع مدنــي آلخــر ،وداخــل نفــس المجتمــع المدنــي .فهنــاك منظمــات غيــر حكوميــة واعيــة باألهميــة
االســتراتيجية للتشــبيك وتشــتغل فــي إطــار شــبكات ،خصوصــا منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الحضــور
القــوي فــي المجتمــع .ويــزداد ســعي هــذه المنظمــات مــع مــرور الوقــت إلــى التشــبيك ،رغــم الصعوبــات الذاتيــة
والموضوعيــة ،بفعــل تزايــد الضغــوط والتحديــات (السياســية واالقتصاديــة والبيئيــة )...المفروضــة علــى
الجميــع  .مثلمــا أن هنــاك منظمــات مجتمــع مدنــي ال تعــي أهميــة التشــبيك وضرورتــه ،وتتعامــل معــه فــي
الغالــب تعامــا وظيفيــا وأداتيــا ،بفعــل ضعــف ثقافــة العمــل المدنــي.
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منظمات المجتمع المدني في المنطقة
العربية والتشبيك :واقع الحال.
فــي غيــاب معطيــات معينــة ودقيقــة حــول واقــع
التشــبيك فــي المنطقــة العربيــة ،يمكــن القــول
اســتنادا إلــى المعطيــات اإلحصائيــة المحــدودة
المتوفــرة حــول الموضــوع ،أن ظاهــرة التشــبيك تأخــذ
أشــكاال و تعــرف مســتويات مختلفــة مــن مجتمــع
آلخــر.
وقــد تميــزت العقــود القليلــة الماضيــة بنــزوع واضــح
لــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المنطقــة
العربيــة نحــو التشــبيك ،حيــث نشــأت شــبكات
عديــدة ،بعضهــا لــه بعــد إقليمــي بأهــداف شــاملة
(مثــل شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة
للتنميــة) والبعــض اآلخــر لــه طابــع قطاعــي أو
إقليمــي (مثــل شــبكة «عايشــة» ،و الشــبكة العربيــة
للبيئــة و التنميــة ،المنبــر األورومتوســطي لمنظمات
المجتمــع المدنــي ،التنســيقية المغاربيــة لحقــوق
اإلنســان..الخ) والبعــض اآلخــر لــه بعــد قطــري
(مثــل شــبكة الفضــاء الجمعــوي فــي المغــرب،
شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية ،تجمــع
الهيئــات األهليــة التطوعيــة فــي لبنان...الــخ .).هــذا
عــدا الشــبكات التــي تجمــع بيــن توجههــا القطــري و
بعدهــا القطاعــي  ،وكــذا الشــبكات المحليــة.
وقــد أظهــرت نتائــج دراســة مســحية تحليليــة
لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة ،بــروز توجــه للمنظمــات
غيــر الحكوميــة القاعديــة للمشــاركة فــي الشــبكات
والتحالفــات .فمــن بيــن منظمــات قطــاع غــزة التــي
شــاركت فــي االســتبيان ،ال يزيــد عــدد المنظمــات التي
ال تشــارك فــي أيــة شــبكة عــن  15%مــن المنظمــات
القاعديــة .فمعظــم هــذه المنظمــات يشــارك فــي
شــبكات محليــة وقطاعيــة (مثــل شــبكة التأهيــل
المبنــي علــى المجتمــع ،شــبكة حمايــة األطفــال،
شــبكة التنميــة التعاونيــة ،شــبكات المنظمــات

القاعديــة المحليــة) ،إضافــة إلــى الشــبكات ذات
العالقــة بمصــادر التمويــل (مثــل شــبكة المعاقيــن
الدوليــة وغيرهــا .)..كمــا تنتمــي بعــض المنظمــات
الــى اتحــادات وطنيــة للمنظمــات القاعديــة (مثــل
اتحــاد المزارعيــن واتحــاد المراكــز الثقافيــة).22
وال شــك أن خصوصيــة الواقــع الفلســطيني
تفســر إلــى حــد كبيــر هــذا التوجــه المالحــظ لــدى
منظمــات المجتمــع المدنــي نحــو التشــبيك .ففــي
ظــل التهديــدات الحقيقيــة التــي تواجــه مســاعي
بنــاء الديموقراطيــة وحمايــة حقــوق االنســان،
مــن قبــل قــوات االحتــال ومــن قبــل األطــر
السياســية المهيمنــة والمتصارعــة فــي مــا
بينهــا ،يمثــل العمــل المشــترك بيــن المنظمــات
غيــر الحكوميــة ،فــي إطــار شــبكات مدنيــة ،ضــرورة
حيويــة بالنســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة،
خدمــة لقضايــا العدالــة االجتماعيــة وحقــوق
االنســان والديموقراطيــة.23
األمــر بخــاف ذلــك بخصــوص التجربــة المغربيــة
مثــا ،حيــث أشــار «البحــث الوطنــي حــول الجمعيــات
(والتنظيمــات التــي ال تســتهدف الربــح « )ISBL
( :)2011أن نســبة قليلــة مــن الجمعيــات فقــط تنتمــي
إلــى شــبكات ( .)21,9%فغالبيــة الجمعيــات ،أي حوالي
 78,1%مــن إجمالــي عددهــا ،مارســت أنشــطتها دون
أن تنتمــي إلــى شــبكة جمعيــات .24ووفــق معطيــات
هــذا البحــث ،يالحــظ بــأن أكبــر نســبة مــن الجمعيــات
المنتميــة إلــى شــبكة مــن الشــبكات ،فــي مجــال
«الحــق ،الدفــاع عــن المواطنيــن والمســتهلكين
والسياســة»  ،بحوالــي  ،40,6%متبوعــة بالجمعيــات
العاملــة فــي مجــال «األنشــطة الدوليــة» ب ،36,7%
ثــم الجمعيــات المشــتغلة فــي مجــال «الثقافــة
والرياضــة والترفيــه» ب .33,8%يتضــح مــن هــذه
المعطيــات اإلحصائيــة أن توظيــف التشــبيك
يكــون أكثــر في مجــال المرافعــة أو المناصــرة منه
فــي مجــاالت تقديــم الخدمــات مثــا الترفيهيــة أو
الثقافيــة.
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وتتوزع نسبة الجمعيات المنتمية إلى الشبكات في المغرب حسب مجال األنشطة ،كما يلي:
مجال األنشطة
الثقافة ،الرياضة والترفيه
التربية والبحث
الصحة والخدمات االجتماعية
الوساطة والخير والتطوع
البيئة
التنمية والسكن
الحق ،والدفاع عن المواطنين
والمستهلكين والسياسية
الدين
الجمعيات االقتصادية والمهنية
األنشطة الدولية
المجموع

عدد الجمعيات
12134
3814
8038

الجمعيات المنتمية إلى شبكة
%
العدد
33,8
4104
20,6
786
22,6
1816

1468
15741
871

254
1995
354

17,5
12,7
40,6

598
2077
30
44771

20
445
11
9785

3,3
21,4
36,7
21,9

المصدر :البحث الوطني حول الجمعيات ،المندوبية السامية للتخطيط.2011 ،
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هــذا بخــاف الحالــة الفلســطينية ،حيــث أظهــر
تحليــل نتائــج دراســة جيــان فرنسيســكو كوســتانيني
وآخريــن -المشــار إليهــا ســابقا -وجــود تناقــض
بيــن المشــاركة فــي هــذه الشــبكات وبيــن توجــه
المنظمــات القاعديــة لتركيــز نشــاطها فــي مجــال
تقديــم الخدمــات.25
وفــي بحــث حــول منظمــات المجتمــع المدنــي
بالمغــرب أنجــر فــي إطــار مشــروع «مؤشــر المجتمــع
المدنــي» لمنظمــة  CIVICUSســنة  ،2010أشــار
المبحوثــون (عينــة البحــث تضــم حوالــي  200جمعيــة
ومنظمــة) إلــى وجــود حوالــي مئــة بنيــة تنظيميــة
مختلفــة فــي مجــال التشــبيك بالمغــرب ،تشــمل :
شــبكات ،تنســيقيات ،فيدراليــات ،اتحــادات ،روابــط...
الــخ .وأن الشــكل الغالــب يبقــى هــو الشــبكات ،ثــم
تأتــي بعدهــا الفيدراليــات ، Fédérationsثــم االتحــادات
26
 ، Unionsوالروابــط... Ligues
ومــا يميــز هــذه البنيــات التنظيميــة األخيــرة مقارنة مع
الشــبكات (أو التنســيقيات) ،هــو الطابــع المنظــم
والمهيــكل أكثــر لهــذه البنيــات .وعلــى مســتوى
الحقــول او الموضوعــات ،المجــاالت المتداولــة
اكثــر هــي الشــبكات او التنســيقيات المتمحــورة
حــول مناطــق او مجــاالت ترابيــة محــددة وكــذا حــول
إشــكالية التنميــة المحليــة 27...وهنــاك قطاعــات او
مجــاالت بعينهــا حاضــرة كثيــرا أيضــا ،يتعلــق االمــر
علــى الخصــوص بالتربيــة والثقافــة ،والطفولــة
والشــباب ،والصحــة ،والرياضــة...
والواقــع أن ضعــف حضــور ثقافــة التشــبيك لــدى
المنظمــات غيــر الحكوميــة بالمغــرب ،ال ينحصــر
علــى الحاضــر والماضــي ،بــل يمتــد إلــى المســتقبل
أيضــا .فبحــث  Civicusكشــف بخصــوص التوجهــات
المســتقبلية لهــذه المنظمــات بــأن  % 18,9فقــط من
هــذه المنظمــات تطــرح إمكانيــة االنتماء إلــى فيدرالية
أو شــبكة مــا ،مقارنــة مثــا مــع االنفتــاح علــى التمويــل
المحلــي ( )35,4%أو الدولــي (.)34,1%
يتأكــد ذلــك إذا مــا اســتحضرنا مبــادرات التغييــر

المعتمــدة مــن أجــل تحســين أدائهــا ،فقــط  % 3,9مــن
الجمعيــات تراهــن علــى التعــاون مــع جمعيــات أخــرى
وعلــى االنتمــاء إلــى شــبكة مــا ،مقابــل مثــا % 28,2
تســعى إلــى امتــاك مقــر خــاص بالجمعيــة ،و45,6%
تســعى للبحــث عن تمويــات وكفــاءات للجمعيــة...28
وهكــذا ،فمــا يميــز البنيــات التنظيميــة الشــبكية علــى
مســتوى حقولهــا أو موضوعاتهــا ،هــو أن المجــاالت
المتداولــة اكثــر هــي الشــبكات او التنســيقيات
المتمحــورة حــول مناطــق او مجــاالت ترابيــة محــددة،
ثــم علــى إشــكاليات بعينهــا (التنميــة المحليــة ،حمايــة
المســتهلكين ،الحــق فــي الصحــة ،التخييم...الــخ) .
وفــي مــا وراء تجــارب التشــبيك علــى المســتوى
الوطنــي ،هنــاك منظمــات مجتمــع مدنــي وجمعيــات،
فــي فلســطين أو فــي المغــرب ،كمــا فــي عــدد مــن
بلــدان المنطقــة العربيــة ،لهــا ارتباطــات مــع شــبكات
إقليميــة ودوليــة معروفــة ونشــيطة ،وهنــاك عــدد
مــن الشــبكات االقليميــة والدوليــة التــي يســاهم فــي
قيادتهــا عــدد مــن النشــطاء المدنييــن فــي المنطقــة
العربيــة ،كالمنتــدى االجتماعــي العالمــي والفيدراليــة
الدوليــة لحقــوق االنســان وشــبكة المنظمــات غيــر
الحكوميــة العربيــة للتنميــة والراصــد االجتماعــي
والشــبكة االرومتوســطية لحقــوق االنســان،
وحركــة صحــة الشــعوب ،والمنبــر األورومتوســطي
لمنظمــات المجتمــع المدنــي ،الملتقــى الدولــي
ألرضيــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة ،التنســيقية
المغاربيــة لحقــوق اإلنســان ...إلــخ.
ولعــل مــن المعيقــات التــي تــؤدي عمومــا إلــى ضعــف
ثقافــة التشــبيك لــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي
المنطقــة العربيــة ،نذكر:
•عــدم وجــود إيمــان كاف لــدى الشــركاء بأهميــة
التشــبيك ،وبالتالــي عــدم التعامــل مــع العمليــة
بشــكل جــدي
•عــدم وضــوح الرؤيــة الموجهــة للشــبكة ،وانعــدام
خريطــة طريــق ،ممــا يجعل المنظمــات المنتمية
إليهــا تضيــع فــي الطريق
•غيــاب الثقة بين الشــركاء ،وضعف اســتعدادهم
للمشــاركة فــي عمليــة بنــاء وإدارة عمل الشــبكة،
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خصوصــا بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة األقــدم واألكبــر وبيــن المنظمــات الناشــئة حديثــا واألصغــر ،ال
ســيما فــي الحالــة التــي تعتبــر فيهــا العضويــة فــي شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة عضويــة مغلقــة،
29
بحيــث يتوجــب قبــول األعضــاء القدامــى لطلبــات العضويــة الجديــدة
•مشكل الصراع على الزعامة بين القيادات
•الخصائــص علــى مســتوى المعرفــة والخبــرة لــدى الشــركاء ،خاصــة علــى مســتوى تحليــل المشــاكل
وتحديــد األهــداف المشــتركة وتوفيــر وتعبئــة المــوارد (الماديــة والالماديــة)
•غياب اإلمكانيات المادية (توظيف أطر مداومة و سكرتارية واقتناء تجهيزات لوجستيكية).الخ)
•ضعف في الحوكمة الداخلية وفي الديموقراطية

حالة تونس:
التغييــر الــذي عرفتــه تونــس انعكــس ايجابــا علــى المجتمــع المدنــي ،مــن أبــرز مظاهــره الشــروع فــي توفيــر بيئــة قانونية
ومؤسســاتية تســمح بتطــور المجتمــع المدنــي ،وتشــجع علــى ظهــور تجــارب تشــبيك بيــن الجمعيــات .حيــث نشــأت
عــدد مــن الشــبكات بيــن جمعيــات تتقاســم نفــس المجموعــة مــن األهــداف ،مثــل شــبكة «تحالــف مــن أجــل نســاء
تونــس» الــذي تأسســت ســنة  ،2012وتســعى إلــى دســترة حقــوق النســاء والدفــاع عــن مكاســبهن وتطويرها ،أو شــبكة
«لــم الشــمل» التــي تأسســت ســنة  2011والراميــة إلــى تكريــس حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن النســاء والرجــال
وتحقيــق مدنيــة الدولــة والفصــل بيــن الديــن والدولــة واحتــرام حريــة المعتقــد والضميــر  .مثلمــا نشــأت شــبكات بيــن
جمعيــات تتقاســم هدفــا واحــد ،مثــل التحالــف الوطنــي ضــد عقوبــة اإلعــدام الــذي تأســس ســنة .2007
وقــد ظهــرت شــبكات علــى شــكل تحالفــات محليــة ،حــول قضايــا ترتبط بتدبيــر الشــأن المحلي ،كمــا هو الحال بالنســبة
ل «تحالــف الجمعيــات مدينتــي فــي مدينــة منــزل بورقيبــة» أو تحالــف جمعيــات مدينــة بــن قــردان ،أو تحالــف الجمعيات
مــن أجــل الواحــات الــذي تأســس في ســنة .2011
التشــبيك ال يأخــذ بالضــرورة شــكل كيانــات قانونيــة معلنــة فــي صيغــة تحالفــات أو شــبكات ،بــل قــد يأخــذ شــكال
واقعيــا  ،خصوصــا فــي تعاطيــه مــع قضايــا ومســائل يفرضهــا الشــأن العــام .كمــا هــو الحــال مثــا فــي تجربــة مالحظــة
االنتخابــات بتونــس ،الــذي شــهدت تشــبيكا بيــن الجمعيات المختصة فــي المجــال االنتخابي على المســتوى الوطني،
مــع جمعيــات محليــة ال تعمــل بالضــرورة فــي المجــال االنتخابــي ،لكنهــا تنخــرط بحكــم القــرب وســهولة تواصلهــا مــع
المســتهدفين فــي العمليــات المصاحبــة لالنتخابــات .وفــي هــذا الصــدد يمكــن ذكر تجربــة رابطــة الناخبات التونســيات
مــع جمعيــات محليــة كجمعيــة تالــة المتضامنــة وجمعيــة مواطنــة وجمعيــة حريــة بجربــة وجمعيــات أخــرى بمــدن
نابــل وبنزرت...الــخ .
وعمومــا ،و علــى الرغــم مــن أن الشــبكات فــي تونــس غالبــا مــا تكــون ظرفيــة  ،يفرضهــا الســياق العــام للتطــورات
التــي يعرفهــا المجتمــع ،وقليــا مــا يتــم التفكيــر فــي مأسســتها وضمــان ديمومتهــا  ،إال أن تجربــة التشــبيك فــي
تونــس ،كشــفت عــن االرتبــاط الوثيــق بيــن إشــكالية المجتمــع المدنــي وإشــكالية الديمقراطيــة .فــإذا
كانــت الديمقراطيــة تتعلــق بفعاليــة نشــاط المواطــن ،فالمجتمــع المدنــي ال يمكــن أن يلعــب دوره إال داخــل دولــة
ديمقراطيــة .فتطــوره هــو فــي اآلن نفســه تمظهــرا وأداة دمقرطــة للنظــام السياســي وتعزيــز لدولــة الحــق .يمكــن
أن نشــير علــى ســبيل المثــال إلــى تجربــة :التحالــف التونســي مــن أجــل ســيادة القانــون ،الــذي يســعى مــن خــال
أنشــطته نحــو دعــم المشــاركة الديمقراطيــة و إلــى تعزيــز توافــق المواطنيــن حــول الحقــوق الدســتورية .كمــا يهــدف
إلــى خلــق فضــاءات حــوار رســمية وغيــر رســمية قصــد تعميــق الحــوار الوطنــي فــي المســائل الدســتورية مــع التركيــز
علــى المناطــق الريفيــة النائيــة مــع المســاهمة فــي بنــاء القــدرات التنظيميــة والمهــارات الفرديــة والجماعيــة للفئــات
المســتهدفة ،وأعضــاء الجمعيــات الشــريكة و المحليــة ...كمــا يمكــن أن نشــير أيضــا إلــى الحــوارات الوطنيــة بيــن
منظمــات المجتمــع المدنــي ،التــي أثمــرت خلــق شــبكات مثــل الرباعــي الراعــي للحــوار الوطنــي الحاصــل على جائــزة نوبل
للســام ،المكونــة مــن :االتحــاد العــام التونســي الشــغل ،عمــادة المحاميــن ،الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق
االنســان ،واتحــاد الصناعــة والتجــارة...
ولعــل مــا يجــري اليــوم علــى مســتوى المجتمــع المدنــي فــي تونــس ،ال يختلــف عمــا حــدث عندمــا أخــذ مفهــوم المجتمــع
المدنــي مضمونــه الجديــد ،فــي ســنوات الثمانينيــات مــن القــرن الماضي فــي أوربا الشــرقية ،ارتبط بقوة بنزع الشــرعية
عن االســتبداد السياســي وســيرورات االنتقــال الديمقراطي ..
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منظمات المجتمع المدني في المنطقة
العربية وبناء الشبكات واالنخراط فيها:
الدوافع والضوابط
ال يمكــن ألي تصــور حــول التشــبيك فــي المنطقــة
العربيــة ،مهمــا كان متقدمــا ،أن يشــكل وصفــة
جاهــزة لبنــاء الشــبكات ،ببســاطة ألنــه ال توجــد
طريقــة واحــدة لتشــكيل الشــبكات « one best way
« ،وألن شــرط النجــاح يتطلــب دائمــا اإلبــداع ومراعــاة
خصوصيــة كل حالــة.
فشــبكات منظمــات المجتمــع المدني فــي المنطقة
العربيــة لــم تبنــى ولــم تنظــم بالضــرورة بنفــس
الطريقــة ،الن كل شــبكة مــن هــذه الشــبكات نشــأت
فــي ســياق خــاص ،مــن أجــل االســتجابة للمشــاكل
الخاصــة التــي تواجههــا المنظمــات المؤسســة لهــا.
لكــن يمكــن لمختلــف تجــارب البنــاء وتدبيــر عمليــة
االنخــراط ،أن تشــكل مدخــا مناســبا لفهــم ظاهــرة
التشــبيك ،ورهاناتهــا المختلفــة.
وقــد أظهــرت تجــارب المنظمــات غيــر الحكوميــة
فــي المنطقــة العربيــة بأنــه عندمــا تكــون الجمعيــات
بعيــدة عــن بعضهــا البعــض ،يكــون مــن الصعــب ان
تجتمــع والقــرارات تميــل إلــى أن تحصــر فــي يــد بضعة
أشــخاص أو شــخص واحــد فقط ،فال تكــون القرارات
تمثيليــة للمجموعــة ككل .وعندمــا يشــعر األعضــاء
انهــم غيــر ممثليــن جيــدا فــي الشــبكة ،يرغبــون فــي
االنســحاب .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،عندمــا ينخــرط
األعضــاء فــي أنشــطة متقاربــة (وليــس متماثلــة حتى
ال يحــدث تنافــس) ،ويكــون لهــم مصالــح ومشــاكل
مشــتركة ،يكــون مــن الســهل بالنســبة للشــبكة أن
تعالــج المشــاكل بفعاليــة ،كمــا تؤكــد الباحثــة كاتريــن
فالمــون .30كمــا أنــه عندمــا تكــون هنــاك اختالفــات فــي
االهتمــام ،ويكــون لمختلــف أعضــاء الشــبكة رهانــات
خاصــة ،يصيــر المشــكل هــو التقريــب بيــن الرهانــات
المختلفــة والرهــان العــام للشــبكة .فالعضــو ال
يشــارك بفعاليــة فــي ســير الشــبكة إال إذا كان أحــد

األهــداف التــي تســعى الشــبكة الــى بلوغهــا يمثــل
أحــد األهــداف الخاصــة للعضــو.
ويتطلــب بنــاء الشــبكات عمومــا التوفــر علــى المــوارد
األساســية ،والتــي تشــمل الروابــط بيــن الفاعليــن
المســاعدة علــى انشــاء الشــبكة واســتمراريتها،
ثــم المواقــف والمبــادئ الموجهــة لعمــل الشــبكة
وأنشــطتها ،وكــذا هيئــات القيــادة واتخــاذ القــرار
المرتبطــة بهــا ،وأخيــرا ركائزهــا الماديــة (الماليــة
والبشــرية واللوجســتيكة...الخ).31
مثلمــا يتطلــب البنــاء مســلكا ديموقراطيــا،
ودرجــة مــن المهنيــة والخبــرة ،كما يفتــرض الوعي
بــأن بنــاء الشــبكات ال يتــم فــي لحظــة أو يــوم ،بــل
ســيرورة تعلــم جماعــي ،والوعــي بــأن عمليــة
التشــبيك أكثــر أهميــة مــن الشــبكة نفســها ،أي
أهــم مــن البنيــات والهياكل الرســمية للشــبكات،
إضافــة إلــى الوعــي بــأن التشــبيك ال يعنــي فقــدان
هويــة وثقافــة الجمعيــات العضــوة ،بــل تعزيــز
لهــذه الهويــة وهــذه الثقافــة ،وإغنائهــا بأبعــاد
جديــدة .كمــا أن تشــكيل الشــبكات يتطلــب قبــا:
•تحليــل المشــاكل المشــتركة التــي تواجههــا
المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة وتحديــد
األهــداف و دراســة الجــدوى عمومــا
•تحديــد الوســائل التــي ستســتخدم واإلجــراءات
التــي ســتتخذ
•تخطيــط نمــوذج العمل ،وتوزيــع األدوار بناء على
ذلــك ،وانطالقــا مــن مبــدأ المشــاركة والتشــارك
(وليــس علــى االســقاط مــن األعلــى) ،بحيــث
يســاهم الجميــع فــي االدالء بوجهــات نظرهــم
ورؤيتهــم بخصــوص كل مــا يتعلــق بالشــبكة
•كمــا يتعيــن أن يقــوم تنشــيط الشــبكة علــى
إدارة مرنــة وقــدرة علــى التأقلــم مــع الوقــت ،ومــع
تغيــرات الظــروف المحيطــة
•مــع تجنــب تضــارب المصالــح مــا بيــن غــرض
الشــبكة واألهــداف الخاصــة بــكل منظمــة عضــو
فيهــا
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حالة المغرب:
تشــبيك منظمــات المجتمــع المدنــي بالمغــرب ،كمــا فــي غالــب الــدول العربيــة ،حديــث العهــد .وزمــن التشــبيك برمتــه
فــي المغــرب ال يتعــدى نصــف قــرن .وبســبب ضعــف ثقافــة العمــل المدنــي ،لــم يتطــور واقــع التشــبيك ويترســخ.
فباســتثناء بعــض المجــاالت التــي عرفت ســيرورة تشــبيك مهمة (مجــاالت حقوق االنســان ،حقوق المــرأة واألطفال
والمعاقيــن ،والتنميــة والبيئــة ،)...لــم يفــرض منطــق التشــبيك ذاتــه فــي كل مجــاالت الفعــل المدنــي.
فــي التجربــة المغربيــة علــى األقــل والعربيــة عمومــا ،هنــاك مــن الشــبكات مــن ظهــرت ألســباب موضوعيــة ،نتيجــة
التوعيــة مــن قبــل منظمــات مجتمــع مدنــي أخــرى ،أو أحيانــا بطلــب أو توجيــه مــن المموليــن أو حتــى شــركاء الجمعيــات،
حيــث يتــم دفــع الجمعيــات لالتحــاد فــي إطــار شــبكات ،كمــا هــو الحــال مــع شــبكات الجمعيــات التــي نشــأت بإيحــاء
وتوجيــه مــن مموليــن دولييــن مــن أجــل تزويــد القــرى المغربيــة بالمــاء الصالــح للشــرب .وكمــا هــو وزارة الشــبيبة
والرياضــة بالمغــرب ،التــي لمــا أرادت أن تنظــم مجــال المخيمــات ســاعدت علــى خلــق شــبكة هــي اتحــاد جمعيــات
المخيمــات ،المكونــة مــن  6جمعيــات كبيــرة (وكل جمعيــة لديهــا عــدد هائــل مــن الفــروع) التــي تشــتغل فــي مجــال
المخيمــات لكــي تســهل وتيســر العمــل الســنوي لتدبيــر المخيمــات ،مــن خــال التفــاوض مــع الــوزارة الوصيــة علــى
القطــاع :وزارة الشــباب والرياضة...الــخ.
لكــن هــذا ال يمنــع أن هنــاك شــبكات نشــأت ألســباب ذاتيــة ،خصوصــا فــي مجــال الترافــع للدفــاع عــن حقــوق النســاء
وحقــوق االنســان عمومــا .فــي هــذا اإلطــار توجــد الشــبكة عندمــا تكــون المشــاركة إراديــة وواعيــة مــن قبــل أفــراد
الشــبكة ،وهــذا هــو المحــدد األساســي األول للشــبكة.
ومــن خــال تأمــل تجربــة التشــبيك داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي ،يتضــح بــأن التشــبيك يشــتمل علــى البعديــن
الوظيفــي واإلســتراتيجي .نتحــدث عــن البعــد الوظيفــي ،عندمــا يكــون لألفــراد المعنييــن بالتشــبيك هــدف تحقيــق
نــوع مــن المنفعــة الماديــة المتقاســمة مثــل الحاجــة إلــى التكتــل مــن أجــل االســتفادة مــن التمويــل (للتــزود بالمــاء
الصالــح للشــرب مثــا) .دون أن تكــون الجمعيــات بالضــرورة تنتســب إلــى نفــس المجموعــة المرجعيــة مــن حيــث
األفــكار والرهانــات .ثــم نتحــدث عــن البعــد االســتراتيجي ،عندمــا يتــم تجــاوز البعــد الوظيفــي للحديــث عــن وحــدة الرؤيــا
المشــتركة البعيــدة المــدى .يمكــن اســتحضار فــي هــذا الشــأن ،وفــي مجــال خــاص هــو خدمــة «قضايــا البيئــة»،
شــبكتين علــى األقــل همــا «اإلئتــاف المغربــي مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة» ،و «تحالــف مــن أجــل العدالــة
المناخيــة» .وطبعــا تنــدرج ضمــن هــذا البعــد االســتراتيجي الشــبكات التــي تنشــأ بيــن منظمــات حقــوق اإلنســان
(ائتــاف جمعيــات حقــوق اإلنســان...الخ) ،عندمــا تركــز رؤيتهــا ورســالتها علــى بنــاء المجتمــع الديمقراطــي وحقــوق
اإلنســان ،وتعتبــر بأنــه يجــب أن تتكاثــف جميــع الجهــود مــن أجــل تحقيــق سياســات عموميــة تراعــي منظومــة حقــوق
اإلنســان كمــا هــو منصــوص عليهــا دســتوريا و فــي المواثيــق الدوليــة.
وهكــذا ،يتضــح أن الفــرق مــا بيــن البعــد األول والثانــي هــو أن فــي البعــد اإلســتراتيجي تكــون المنافــع قليلــة
والرؤيــا الموحــدة قويــة ،إلــى جانــب أن المؤسســات القائمــة علــى البعــد الوظيفــي زمنهــا محــدود ،إذ تنتهــي
بانتهــاء الوظيفــة ،بخــاف المؤسســات القائمــة علــى البعــد االســتراتيجي التــي يكــون زمنهــا طويــل وتعــرف
تعثــرات وتعــرف توقفــات ،لكنهــا مــع ذلــك ســرعان مــا تأخــذ شــكال آخــرا لتعــود إلــى التجمــع.
وتجــدر االشــارة إلــى أنــه توجــد إمكانيــة لالنتقــال مــن المؤسســات القائمــة علــى األبعــاد الوظيفيــة إلــى مؤسســات
قائمــة علــى األبعــاد االســتراتيجية .يمكــن أن نعطــي مثــاال فــي هــذا الصدد بشــبكة «ربيــع الكرامــة»  ،التي كانــت فكرتها
األساســية هــي إنجــاز تغييــر فــي مدونــة األحــوال الشــخصية ،وبمجــرد انتهــاء المهمــة األساســية المتمثلــة فــي خلخلة
15

البنيــة القانونيــة التنظيميــة بالمغــرب و صــدور مدونــة األســرة ،انتهــت عمليــا الشــبكة ،لكــن األفــق االســتراتيجي
للمســاواة ظــل قائمــا ومســتمرا ،لتأخــذ الشــبكة ،عقــب صــدور دســتور  ،2011اســما آخــر «ربيــع المســاواة» و بعــدا
جديــدا ،مــا يــزال متواصــا إلــى اآلن.
ال يكــون التشــبيك فقــط انطالقــا مــن اقتســام نفــس المواقــف وإنمــا أيضــا انطالقــا مــن اقتســام نفــس المنافــع
واالنتظــارات واألهــداف منهــا نقــل القــدرات أو تقويتهــا ،وتبــادل التجــارب ،وممارســة التأثيــر ،وفــي هــذا اإلطــار مثــا
يمكــن أن نتحــدث عــن شــبكة الفضــاء الجمعــوي ،وعــن شــبكة ملتقــى  ،Carrefourالتــي ضــم حوالــي  8جمعيــات كبــرى
مــن أبرزهــا «الجمعيــة المغربيــة للتضامــن والتنميــة ...AMSEDالــخ.
لعــل أول أشــكال التشــبيك فــي المغــرب هــي الجمعيــات الوطنيــة حيــث يتــم التشــبيك فيهــا بشــكل إرادي نابــع مــن
الحاجــة إلــى التوســع واالمتــداد ،وإلــى تغطيــة مختلــف مناطــق البــاد ،ألنــه بعــد نشــأة الجمعيــة المركــز ،تظهــر الحاجــة
الموضوعيــة إلــى إنشــاء فــروع ،فيتــم توســيع الشــبكة أو تقليصهــا حســب الظــروف .يمكــن أن نقــدم مثــاال فــي هــذا
الشــأن بأكبــر وأنشــط جمعيــة حقوقيــة بالمغــرب :الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان التــي لديهــا حوالــي  99فــرع،
موزعــة عبــر مناطــق البــاد.
والمالحــظ فــي التجربــة المغربيــة غيــاب إطــار قانونــي منظــم للشــبكات فــي تنوعهــا وتعقدهــا .لكــن هنــاك إطــار قانونــي
ينظــم بعــض الشــبكات ،مثــل شــبكة جمعيــات القــروض الصغــرى ،المكونــة مــن الجمعيــات المتخصصــة حصريــا
فــي القــروض الصغــرى والتــي تنتظــم داخــل فيدراليــة جمعيــات القــروض الصغــرى .هــذا وينــص قانــون الجمعيــات
فــي المغــرب ،فــي الفصــل  14مــن قانــون الجمعيــات ( 07/09بتاريــخ  )2009علــى أنــه ( :يمكــن أن تؤســس الجمعيــات
فيمــا بينهــا اتحــادات أو جامعــات ويجــب أن يقــدم بشــأن هــذه االتحــادات أو الجامعــات تصريــح يحــرر طبــق للكيفيــات
المنصــوص عليهــا بخصــوص تأســيس الجمعيــات (الفصــل ،)5ويتضمــن باإلضافــة إلــى ذلــك أســماء الجمعيــات
التــي تتألــف منهــا االتحــادات أو الجامعــات المذكــورة وأهدافهــا ومقارهــا ،ويتعيــن التصريــح طبــق نفــس الكيفيــات
بانضمــام جمعيــات أو اتحــادات أو جامعــات جديــدة إليهــا .ويطبــق علــى االتحــادات أو الجامعــات نفــس النظــام الجاري
علــى الجمعيــات).
غيــر أن إحــداث شــبكة ال يلــزم دائمــا بوضــع وثائــق لــدى الســلطات العموميــة ،إال فــي الحالــة التــي تســعى فيهــا
الشــبكة إلــى أن تتحــول إلــى جمعيــة .فعندمــا تلتقــي منظمــات المجتمــع المدنــي وتتوافــق علــى انشــاء شــبكة فــي مــا
بينهــا ،فــإن كل منظمــة تنتقــي منســقا أو منســقين وتحــدد مــن يمثلهــا فــي اجتماعــات التشــاور فــي أجهــزة الشــبكة.
وهكــذا ،تنشــأ لشــبكة بــدون تقديــم أي وثائــق تنظيميــة للســلطات .لكــن بالمقابــل يتــم إعــداد ،وثائــق تنظيميــة
داخليــة (ميثــاق ،قانــون داخلــي ،أرضيــة موجهــة أو خريطــة طريق...الــخ) .كمــا أن الشــبكات تنتظــم داخليــا وفــق قواعــد
تنظيميــة داخليــة ال تقــدم بالضــرورة إلــى الســلطات.
ومــن أهــم تجــارب التشــبيك فــي المغــرب يمكــن االشــارة علــى الســبيل المثــال ال الحصــر ،إلــى الشــبكات التــي تشــكلت
للدفــاع عــن الحــق فــي المشــاركة السياســية النســائية والرفــع مــن تمثيليتهــا فــي المجالــس المنتخبــة والتــي اعطــت
اكلهــا وتطــورت بشــكل مضطــرد خــال العشــرين ســنة االخيــرة وذلــك بفضــل عمــل الحــركات النســائية والحقوقيــة
والمدنيــة ،ورفعــت مــن كوتــا  quotaالنســاء بالبرلمــان والجماعــات الترابيــة… .كمــا يمكــن االشــارة الــى تجربــة شــبكة
الفضــاء الجمعــوي بالمغــرب وهــي جمعيــة تضــم فــي عضويتهــا عــددا كبيــرا مــن مختلــف مكونــات الحركــة الجمعويــة
بالمغــرب ،حيــث اســتطاعت هــذه الشــبكة التأثيــر فــي مراكــز القــرار بخصوص عدد مــن القوانيــن ال ســيما القوانين ذات
الصلــة بتحســين البيئــة القانونيــة للجمعيــات ،حيــث نجحــت فــي الضغــط مــن أجــل تغييــر قانــون تأســيس الجمعــات
ســنة .2002
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تجارب التشبيك في المنطقة العربية :
الدروس المستفادة والممارسات
ال شــك أن االطــاع علــى التجــارب الرائــدة فــي مجــال
التشــبيك فــي المنطقــة العربيــة وتحليلهــا يمثــل
فرصــة أساســية للتأمــل واســتخالص الــدروس و
للتعلــم ،لكــن مــع الوعــي– كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى
ذلــك ،بــأن شــرط أي نجــاح فــي مجــال التشــبيك،
ال يمكــن أن يســتند إلــى وصفــات جاهــزة ،مهمــا
بــدت فعالــة ،إذ يتطلــب النجــاح االبــداع ومراعــاة
خصوصيــة الســياق المحلــي المعنــي .كمــا انــه إلــى
جانــب االســتئناس بالتجــارب المحليــة الرائــدة و إلــى
جانــب االطــاع علــى األســس النظريــة للتشــبيك،
مــن المهــم تقديــم صــورة عــن التجــارب والتطبيقــات
العمليــة األمثــل فــي هــذا المجــال ،والمبنيــة علــى
اســتلهام التجربــة الدوليــة وتطبيقاتهــا وتكييفهــا
مــع ظــروف التجربــة المحليــة.
والمؤكــد أن شــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة
هــي أمكنــة لاللتقــاء وللتبــادل بيــن المنظمــات
والفاعليــن المدنييــن المختلفيــن ،الذيــن لهــم
مســارات متنوعــة ،وتجــارب ومــوارد وكفــاءات
متنوعــة .لكــن كثيــرا مــا يخفــي منطــق «التشــبيك»
نزوعــات هيمنيــة لبعــض الجمعيــات علــى البعــض
اآلخــر ،بحيــث يكــون المســتفيد األول واألخيــر مــن
هــذه العمليــة هــو المنظمــات «الكبــرى» بينمــا
باقــي المنظمــات «الصغيــرة» والناشــئة تكتفــي
بالمســايرة فقــط ،دون مشــاركة فعليــة .فقــد تختــزل
الشــبكات الصفــة التمثيليــة وتحصرهــا فــي فئــة
محــدودة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات النفــوذ
أو القــدرة علــى الســيطرة وفــي أحيــان أخــرى تهيمــن
علــى الشــبكات جهــات خارجيــة نافــذة .لهــذا فنجــاح
التجربــة التنظيميــة للشــبكة رهيــن باعتمــاد آليــة
تنظيميــة مرنــة وأفقيــة ومتوافــق عليهــا بيــن كل
المنظمــات العضــوة ،و تعكــس المســاواة فــي
مــا بينهــا ،وتضمــن مصالــح الجميــع ،وتســمح
باالعتــراف المتبــادل والتقديــر المتبــادل. 32

مــن بيــن تجــارب التشــبيك الناجحــة فــي حالــة
المغــرب يمكــن الحديــث عــن التشــبيك فــي العمــل
الحقوقــي المتمثــل فــي «اإلتــاف المغربــي لهيئــات
حقــوق اإلنســان» ،الــذي اســتطاع إلــى حــدود اليــوم
االســتمرار لمــدة تفــوق  10ســنوات ،إذ تأســس
فــي شــباط/فبراير  .2011اإلتــاف يضــم  23جمعيــة
حقوقيــة.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف الئتــاف
فــي عمــره  10ســنوات ،وال يســتطيع آن يفــرض
نفســه فــي الســاحة؟ ثــم أي تأثيــر مارســته هــذه
الشــبكة علــى الجمعيــات المشــكلة لهــا ،وأي تأثيــر
مارســته علــى السياســة الحقوقيــة فــي المغــرب،
باعتبارهــا قــوة اقتراحيــة وقــوة ضغــط ومرافقــة؟
بــل وأي مســاهمة لهــا فــي اإلنتــاج الفكــري الخــاص
بحقــوق االنســان بالمغــرب؟
إجمــاال الحصيلــة بشــهادة الفاعليــن الذيــن واكبــوا
التجربــة عــن كثــب ،هــي ســلبية ،باســتثناء ربمــا مــا
يتعلــق بإصــدار البيانــات ،ولــو أنــه حتــى علــى هــذا
المســتوى ،يالحــظ تراجــع منــذ بدايــة جائحــة كرونــا ،إذ
لــم يســتطع هــذا االئتــاف الخــروج و لــو بموقــف فــي
الموضــوع.
والواقــع أنــه ،ال يمكــن فصــل هــذه الخصــاص علــى
مســتوى الفعاليــة فــي األداء عــن الصعوبــات
التنظيميــة .فاالئتــاف المغربــي لهيئــات حقــوق
اإلنســان ،علــى غــرار غالبيــة الشــبكات بالمغــرب
وبالمنطقــة العربيــة ،يفتقر لمــوارد مادية وخصوصا
لمــوارد بشــرية خاصــة بــه كشــبكة ،فهــو ال يتوفــر ولــو
علــى موظــف واحــد للمســاعدة فــي تدبيــر شــؤونه،
وتيســير التنســيق بيــن أعضائــه ،إذ يعتمــد االئتــاف
فــي ذلــك علــى منســق متطــوع ،كمــا أن االئتــاف
يدبــر أمــوره بفضــل دعــم الجمعيــة المحتضنــة لــه
(الجمعيــة المغربيــة لحقــوق االنســان) ،التــي توفــر
لــه المــوارد اللوجســتيكية المطلوبــة.
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ومــن الــدروس المســتفادة مــن مختلــف تجــارب
التشــبيك المرصــودة ،ان الشــبكات التــي تشــتغل
بشــكل جيــد ،هــي التــي تضــم منظمــات غيــر
حكوميــة غيــر بعيــدة بعضهــا عــن البعــض
اآلخــر مــن حيــث االهتمامــات ومجــال التدخــل
والتخصــص .فعندمــا تكــون المنظمــات بعيــدة
عــن بعضهــا البعــض ،يكــون مــن الصعــب ان
تجتمــع والقــرارات تميــل إلــى أن تحصــر فــي يــد
بضعــة أشــخاص أو شــخص واحــد فقــط ،فــا تكــون
القــرارات تمثيليــة .وعندمــا يشــعر األعضــاء انهــم غير
ممثليــن جيــدا فــي الشــبكة ،يرغبــون فــي االنســحاب.
وعلــى العكــس عندمــا ينخــرط األعضــاء فــي أنشــطة
متقاربــة( وليــس متماثلــة حتــى ال يحــدث تنافــس)،
ويكــون لهــم مصالــح ومشــاكل مشــتركة يكــون
مــن الســهل بالنســبة للشــبكة أن تعالــج المشــاكل
بفعاليــة.
ومــن الــدروس المســتفادة أيضــا الحاجــة إلــى
التوثيــق والتدويــن ،أوال ألهميــة ذلــك للحفــاظ
علــى تاريــخ ســيرورة التشــبيك وحمايــة ذاكرتهــا مــن
التلــف والضيــاع ،ولتعزيــز هويتهــا التــي هــي بالتعريــف
وعــي بالــذات وبتميزهــا فــي الحاضــر ،ووعــي ممتــد
فــي الماضــي .لكــن التوثيــق والتدويــن مفيديــن أيضــا
مــن أجــل الرجــوع إليهمــا فــي حالــة أي خــاف داخلــي،
وكــذا مــن أجــل التعريــف بالشــبكة لــدى كل األطــراف
الخارجيــة المنتــدى.
ومــن المعيقــات األساســية التــي تحــول دون نجــاح
تجــارب التشــبيك والتــي تحــول دون اســتمراريتها،
يمكــن اإلشــارة علــى ســبيل المثــال إلــى:

•تغليــب المواقــف والمصالــح الشــخصية داخــل
الشــبكة
•ظهــور نزاعــات حــول شــروط وآليــات االنضمــام
إلــى المجموعــة
•ضعف التواصل بين أعضاء المجموعة
•ضعــف القــدرات القياديــة :ظهور زعامــات فردية،
ظهــور مجموعــات صغيرة وصعوبــة التفويض
•تزايــد كلفــة التشــبيك علــى مســتوى الجهــد،
والمــوارد ،والزمــن ،مقارنــة مــع مــا يتــم تحقيقــه
34
مــن أهــداف
•حداثــة ومحدوديــة التنظيمــات الشــبكية مقابــل
تعقــد الواقــع الموضوعــي وصعوبــة التأثيــر فيــه
•تغليــب البعــد الوظيفــي واألداتــي علــى البعــد
االســتراتيجي فــي عمــل الشــبكة
•االستفراد بالقرار واحتواء الشبكة
•خصــاص علــى مســتوى االعتــراف القانونــي
بالشــبكات ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن غيــاب
لتمويــات موجهــة لهــا
•ارتبــاط إنشــاء الشــبكات بــإرادات أشــخاص،
وليــس بــإرادات جماعيــة نابعــة مــن روح
التنظيمــات المعنيــة ،األمــر الــذي يجعــل هــذه
التجــارب تختفــي بمجــرد ذهــاب األشــخاص أو
نتيجــة لالختالفــات التــي تظهــر بينهــم
•خطــر اتكاليــة بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة
علــى أخــرى ،خصوصــا عندمــا تتركــز المــوارد
والقــرار فــي يــد طــرف واحــد داخــل الشــبكة ،ممــا
خلــق الحاجــة الدائمــة لوجــوده بالنســبة لألطــراف
األخــرى ،و يجعــل االســتغناء عنــة صعبــا

•عــدم تقاســم الخيــارات واألهــداف والــرؤى،
ممــا يضعــف فــرص االئتــاف والتشــابك بيــن
33
المنظمــات العضــوة فــي الشــبكة
•عــدم وضــوح التصــور (اختــاف المصالــح غيــر
ا لمعلنــة )
•غيــاب آليــات واضحــة للتنســيق ومســاحات
للحــو ا ر
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التشبيك في المنطقة العربية و تعزيز
القدرات والكفايات األساسية للجمعيات
والفاعلين المدنيين
إن التشــبيك ليــس مســألة بســيطة دائمــا ،ذلــك
أن تكويــن الشــبكات وإدارتهــا والحفــاظ عليهــا
يتطلــب عــادة الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والكثيــر مــن
الحــذق والفعاليــة ،وهــو مــا يفتــرض توفــر الفاعليــن
المدنييــن المعنييــن علــى قــدرات ومهــارات خاصــة.
لكــن التشــبيك يفتــرض األكثــر مــن ذلــك توفــر ارادة
جماعيــة لــدى الجمعيــات المشــكلة للشــبكة فــي
مواجهــة المشــكالت و القضايــا التــي تفرضهــا
الظــروف السياســية و االقتصاديــة و االجتماعيــة
وتتطلــب تظافــرا للجهــود وحشــدا لإلمكانيــات
وتعبئــة للحلفــاء مــن أجل تحقيــق االهــداف المتوخاة.
لكــن مــا تكشــف عنــه تجــارب التشــبيك فــي
المنطقــة العربيــة هــو أن ســيرورة التشــبيك
ليســت مجــرد مواقــف وقناعــات وقيــم يؤمــن بهــا
مــن ينخــرط فــي هــذه الســيرورة ،بــل هــي أيضــا
مهــارات وقــدرات يفتــرض توفرهــا لــدى الفاعليــن
المدنييــن المؤمنيــن بالمشــروع .تشــمل هــذه
المهــارات والقــدرات التواصــل ،واتخــاذ القــرار،
والتفــاوض و الديبلوماســية واللباقــة فــي التعامــل،
وإدارة الوقــت و قيــادة االجتماعــات ،والتنظيــم ،
والتخطيــط والقــدرة علــى التعبئــة ،و المســاهمة
الماديــة والمعنويــة فــي بنــاء الشــبكة وانجــاح
التشــبيك ،وااليمــان بقيــم االختــاف والتعــدد
الفكــري والسياســي...الخ ،وغيرهــا مــن الكفايــات
التــي يتطلبهــا بنــاء الشــبكات وتنشــيطها والحفــاظ
علــى اســتمراريتها.
وعلــى العمــوم ،كشــفت تجــارب التشــبيك فــي
البــاد العربيــة بــأن الجمعيــات ،وشــبكات
الجمعيــات بشــكل خــاص ،تشــكل كمــا قــال
«أليكــس دو طوكفيــل» أداة هائلــة للتغييــر
االجتماعــي ،أو « أداة هائلــة للفعــل» .هــذه األداة
يمكــن أن تصبــح أكثــر عطــاء و أكثــر قــدرة علــى

القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا (التعبئــة ،والتأطيــر،
واالقتــراح ،والضغــط والمرافعــة ،وبنــاء المشــاريع
وتدبيرهــا الــخ) إذا مــا تمــت تنميتهــا و تحســين أدائهــا.
وبكلمــة واحــدة إذا مــا تمــت تقويــة قدراتهــا.
وعالقــة بالتجربــة المغربيــة ،يمكــن القــول إن
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ،بقــدر مــا
شــكلت مــرآة كاشــفة عــن الهشاشــة السوســيو-
اقتصاديــة المستشــرية فــي مناطــق وأحيــاء و بيــن
فئــات اجتماعيــة عديــدة داخــل المجتمــع ،بقــدر
مــا أبــرزت هشاشــة الجمعيــات أيضــا .إذ ،أكــدت
مــا ســبق وأشــارت إليــه الباحثــة بيريــي فلورانــس،
عندمــا اعتبــرت بــأن الحقــل الجمعــوي بالمغــرب،
مــن الحقــول الجمعويــة األقــل «مهنيــة» « moins
 »professionnaliséعمومــا .35وينطبــق ذلــك إلــى حــد
كبيــر علــى مجــال التشــبيك الــذي يتطلــب كفايــات
وقــدرات ،تتجــاوز مــا يتطلبــه تدبيــر جمعيــة مــا.
وبالنظــر إلــى الضعــف الكمــي والكيفــي لثقافــة
التشــبيك لــدى الفاعليــن المدنييــن عمومــا ،وبالنظــر
ألهميــة التشــبيك االســتراتيجية ،استشــعرت
الحاجــة الملحــة لدعــم قــدرات الجمعيــات فــي هــذا
المجــال لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة ،التــي ســبق و
أن أشــرفت علــى برنامــج لتأهيــل الجمعيــات ،وتقويــة
قــدرات الفاعليــن الجمعوييــن ،ودعــم «تشــبيك»
الجمعيــات ،مــن خــال تعزيــز قــدرات الشــبكات
واألنســجة الجمعويــة .واســتمرت وكالــة التنميــة
االجتماعيــة ،المؤسســة التــي عهــدت لهــا وزارة
التنميــة االجتماعيــة النهــوض بواقــع الجمعيــات،
علــى نفــس المنــوال ،حيــث تشــرف منــذ ســنوات
علــى عــدد مــن البرامــج الموجهــة للجمعيــات ،اخرهــا
«برنامــج ارتقــاء لتأهيــل الجمعيات» ،والــذي يتضمن
ضمــن محــاوره ،محــورا خاصــا بتأهيــل الجمعيــات فــي
مجــال التشــبيك والتواصــل والتنســيق والشــراكة
بيــن الجمعيــات ،مــن خــال الرهــان علــى» خلــق فضــاء
مشــجع وايجابــي إلنتــاج تلقائــي لمبــادرات جمعويــة
مــن تشــبيك وإحــداث أقطــاب جهويــة للكفــاءات».36
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وعالقــة بالتجربــة التونســية أيضــا ،يمكــن القــول ان التأثيــر االيجابــي للتغييــر الــذي عرفتــه تونــس علــى المجتمــع
المدنــي ،أتــاح توفيــر بيئــة قانونيــة ومؤسســاتية تســمح بتطــور المجتمــع المدنــي ،وشــجع علــى ظهــور تجــارب
تشــبيك بيــن الجمعيــات ،مــن خــال االســتثمار فــي تعزيــز وتقويــة قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي ،خصوصــا
مــن خــال مــا يقــوم بــه مركــز إفــادة التابــع لرئاســة الحكوميــة التونســية مــن أنشــطة مشــجعة علــى «التشــبيك
الجمعياتــي».
وســواء فــي التجربــة المغربيــة أو التونســية أو فــي باقــي بلــدان المنطقــة العربية ،تستشــعر منظمــات المجتمع
المدنــي الحاجــة لتعزيــز وتقويــة قدراتهــا فــي التشــبيك ،وهــي مــا تفتــأ تبــدي ،بمعيــة شــركائها مــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة ،اهتمامــا فعليــا بالنهــوض بالقــدرات والكفايــات األساســية للجمعيــات والفاعلين
المدنييــن فــي مجــال التشــبيك وبنــاء الشــبكات وإدارتها.

20

التشبيك في المنطقة العربية :التنظيم،
القيم األساسية وحوكمة الشبكات
إن نمــط التنظيــم الشــبكي هــو نمــط معقــد ،يغطــي
عــدة أنــواع مــن الوضعيــات الممكنــة ،كمــا يمكــن ان
يشــير الــى بنيــات ذات احجــام متعــددة.
يصعــب فــي الواقــع تصــور مــدى أو حجــم الشــبكات
فــي انفصــال عــن األهــداف المتوخــاة منهــا وبطبيعة
رســالتها .ففــي الوقــت الــذي يقــل عــدد أعضــاء
بعــض الشــبكات عــن عشــر منظمــات ،نجــد مــن
الشــبكات مــن يشــتمل علــى عشــرات المنظمــات،
قــد تصــل إلــى  90منظمــة ، 37وأحيانــا أكثــر بكثيــر ،كمــا
هــو الحــال بالنســبة لبعــض الشــبكات ذات الطبيعــة
الرســمية أو شــبه الرســمية (مثــل الشــبكة العربيــة
للمنظمــات األهليــة!! )38
إذا اعتبرنــا مــدى أو حجــم شــبكة مــا ،باعتبارهــا
مجموعــة عالقــات بيــن أفــراد أو تنظيمــات ،فهــو
ال يعــرف علــى األرجــح حــدودا محســومة .فنظريــا،
الشــبكات ،يمكــن أن تكــون ال نهائيــة .فقــد ســبق
لكلــود ليفــي ســتراوس أن بيــن بخصــوص المجتمــع،
الــذي يمكــن اعتبــاره شــبكة أو شــبكة شــبكات ،بــأن
المجتمــع المشــكل مــن أفــراد وجماعــات تتواصــل
فيمــا بينهــا ،لــه مــدى غيــر محــدود ،بحكــم أن التواصل
بيــن مكوناتــه ال يتوقــف عنــد حــدود المجتمــع ،إذ
يشــمل ،فــي مــا وراء حــدوده ،كوكــب األرض ككل . 39
وقــد كشــفت تجــارب التشــبيك بالمنطقــة أنــه فــي
حالــة الشــبكات الكبيــرة العــدد ،يكــون مــن الصعــب
تحديــد هــدف مشــترك ،ويكــون مــن الصعــب أكثــر
.40
التحكــم فــي التفاعــات التــي تحــدث بيــن أعضائهــا.
واذا علمنــا أن مختلــف أعضــاء الشــبكة لهــم
رهاناتهــم الخاصــة ،فعندهــا يكــون مــن الصعــب
التقريــب بيــن الرهانــات المختلفــة لألعضــاء كل علــى
حــدة وبيــن الرهــان العــام للشــبكة ،كمــا يصيــر مــن
الصعــب تدبيــر وحــل النزاعــات التــي تنشــأ نتيجــة

ذلــك ،فتتحــول الشــبكة حينهــا مــن وســيلة لتحقيــق
األهــداف التــي تأســس مــن أجــل بلوغهــا ،إلــى عائــق
يحــول دون ذلــك.
وانطالقــا ممــا ســبق ،يتضــح انــه عندمــا تكــون
هنــاك جمعيــات كثيــرة ،ترغــب فــي انشــاء شــبكة مــا،
فســيكون مــن األفضــل أحيانــا تأســيس أكثــر مــن
شــبكة ،بــدال مــن تأســيس شــبكة واحــدة تتحــول إلــى
عبــئ اضافــي بالنســبة ألعضائهــا .كمــا أن تجــارب
التشــبيك الناجحــة فــي المنطقــة ،تكشــف بأنــه
مــن األســهل تقويــة وتدعيــم الشــبكات القديمــة
القائمــة ،مــن محاولــة بنــاء شــبكات جديــدة تمامــا.
كمــا أنــه مــن الممكــن للشــبكات أن تتوســع ،ضمــن
الحــدود المعقولــة ،بعــد المرحلــة االولــى مــن العمــل
الناجــح والتجربــة البنــاءة.
أمــا بخصوص الحد األدنى من المنظمات التي يمكن
أن تشــكل شــبكة مــا ،فــدروس العلــوم االجتماعيــة
يمكــن أن تكــون مفيــدة لنــا هنــا .فجــورج زيمــلG.
 ، Simmelيعتبــر مثــا «أن الشــكل السوســيولوجي
األكثــر بســاطة مــن وجهــة نظــر منهجيــة هــو العالقــة
بيــن عنصريــن» .فهــذه العالقــة بيــن عنصريــن هــي
هنــا بمثابــة الوحــدة العالئقيــة األوليــة .غيــر أن الباحث
ميشــيل فورســي  ،Michel Forséيــرى ان هــذه
العالقــة الثنائيــة لهــا طابــع خــاص ،يحــول دون أن
نجعــل منهــا «ذرة» لتحليــل الشــبكات االجتماعيــة،
بالنظــر أنهــا «تتعلــق بالفردانيــة الخالصــة لــكل واحــد
مــن عنصريهــا» .وبتعبيــر آخــر ،فــإذا اختفــى أو توقــف
أحــد العنصريــن المكونيــن لهــا ،تختفــي العالقــة
القائمــة بينهمــا ،وهــو ما يعنــي أن هــذه العالقة تظل
مطبوعــة بمــا يســميه زيمــل «الطابــع الحميمــي
للعالقــات بيــن اثنيــن» .وبالتالــي ،ال يمكــن للعالقــة
الثنائيــة بيــن عنصريــن أن تشــكل وحــدة أســمى
منطقيــا وسوســيولوجيا مــن عنصريهــا الفردييــن.
وإذا أدركنــا مــع الباحــث ســيغرفيد نــادل S. Nadelأن
لفــظ الشــبكة ال يشــير فقــط إلــى العناصــر المكونــة
لهــا وإلــى الروابــط القائمــة بينهــا ،بــل يعبر عــن عالقة
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بيــن الروابــط نفســها ،ومعنــى ذلــك أن العالقــة
الثنائيــة تشــكل مســتوى للمالحظــة يجعــل مــن
المســتحيل تحليــل العالقــات بيــن الروابــط ...لهــذا ال
يمكــن لهــذه العالقــة أن تشــكل الوحــدة األساســية
لتحليــل الشــبكات االجتماعيــة.41
وبالمقابــل مــا أن تتــم العالقــات بيــن ثالثــة عناصــر،
حتــى تكتســي هــذه العالقــات بعــدا غيــر شــخصي.
فمــا أن يتــم االجتمــاع بيــن ثالثــة عناصــر ،حتــى تســتمر
المجموعــة ،حتــى وإن انســحب أحــد عناصرهــا...
والشــكل التنظيمــي المكــون مــن ثالثــة عناصــر ليــس
مجمــوع العناصــر الثالثــة .إذ ،ال يعــود المنطــق فــي
هــذه الحالــة تزايديــا  ،additiveبــل يصيــر تأليفيــا
 ، combinatoireيفتــح إمكانيــة دراســة اســتراتجيات
التحالــف والوســاطة وتعــدي العالقــات واألواصــر.
ويمكــن أن نخلــص ممــا ســبق إلــى أن العالقــة بيــن
ثالثــة عناصــر ،تشــكل أصغــر شــبكة يمكــن تصورهــا.
وتتميــز الشــبكات الصغيــرة الحجــم ببنيــات
تنظيميــة ذات روابــط قويــة ،خصوصــا عندمــا
توجــد اتصــاالت مباشــرة ،وعالقــات وجهــا لوجــه،
بيــن الفاعليــن المنتميــن للشــبكة ،بينمــا تضعف
الروابــط المؤسســة للشــبكة ،عندمــا تضعــف
االتصــاالت او تصبــح غيــر مباشــرة أو فــي اتجــاه
واحــد.42
والواقــع أن القيــم التــي يشــترك فيهــا األفــراد هــي
التــي تضمــن وحــدة التنظيــم االجتماعــي وتماســكه،
بــل إن درجــة تماســك وصالبــة تنظيــم مثــل الشــبكة،
تقــاس بمــدى قــوة مــا يجمــع بيــن أفــراد التنظيــم مــن
القيــم.
لعــل األساســي فــي القيــم ،باعتبارهــا تفضيــات
جماعيــة  préférences collectivesو مثــا عليــا ،هــو
أنهــا تقــود و توجــه الســلوك ،والفعــل االجتماعــي،
الفــردي والجماعــي ،43مثلمــا تجعــل أعضــاء أي
تنظيــم معيــن (الشــبكة مثــا) متضامنيــن.
ومــن تجــارب المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربية

التــي تــم التأكيــد فيهــا علــى أهميــة القيــم المدنيــة
األساســية بالنســبة للعمــل المدنــي عمومــا ،نذكــر
التجربــة الترافعيــة التــي قادتهــا مجموعــة مــن
الشــبكات الجمعويــة بالمغرب (الفضــاء الجمعوي،
الجمعيــة المغربيــة للتضامــن والتنميــة AMSED
وملتقــى الجمعيــات) فــي ســنة  ،2007فــي العالقــة
مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ،واألســرة و التضامــن
والتــي تمخــض عنهــا علــى فتــح نقــاش جمعــوي
وطنــي حــول القيــم وأخالقيــات العمــل الجمعــوي،
خلــص إلــى صياغــة ميثــاق أخالقي للجمعيــات charte
 44، éthique des associationيســتوحي أهــم القيــم
المؤسســة للعمــل الجمعــوي كونيــا.
إذا كان المجتمــع المدنــي ،بشــبكاته ومنظماتــه غيــر
الحكوميــة عمومــا ،يمثــل ســلطة غيــر مؤسســاتية
وفاعــل أساســي فــي منظومــة الحوكمــة ،45بالنظــر
إلــى ارتباطــه وقربــه أكثــر مــن الســكان ومــن تجاربهــم
ومشــاركتهم فــي مختلــف دوائــر الحيــاة بالمجتمــع،
وســعيه مــن خــال ذلــك إلــى إعــادة تحديــد مضمــون
المواطنــة الهادفــة إلــى التغييــر ،عبــر ممارســة
الســلطة «مــن تحــت»«  ،» depuis le basانطالقــا
مــن التنظيمــات المحليــة التحتيــة.46
فــإن المجتمــع المدنــي ال يمكــن أن يمــارس أدواره
فــي منظومــة الحوكمــة ،مــا لــم يحتــرم هــو ذاتــه
مبــادئ ومعاييــر الحوكمــة األساســية علــى مســتوى
تنظيماتــه ومنهــا تنظيماتــه الشــبكية.
وقــد كشــفت تجــارب التشــبيك فــي المنطقــة
العربيــة بــأن منطــق الحوكمــة يفــرض نفســه
كطمــوح ومطلــب ليــس فقــط علــى مســتوى تدبيــر
عمليــة التشــبيك وإدارة الشــبكات ،وإنمــا أيضــا علــى
مســتوى التفاعــل بيــن مكونــات الشــبكات وبينهــا
و بيــن شــركائها .فقــوة الشــبكات تتعــزز بإيمــان
أعضائهــا بالقيــم األساســية التــي تقــوم عليهــا
(قيــم العطــاء والغيريــة – التعــاون – المســؤولية –
االســتقاللية – الثقــة – االحتــرام المتبــادل – االلتــزام
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 التضامن-المشــاركة...47الخ) ،وبــدون التزامهــمبالحقــوق األساســية التــي تضمنهــا (المشــاركة
فــي القــرار وفــي النقــاش والتخطيــط والتقييــم،
االســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب المتراكمــة فــي
الشــبكة...الخ)  ،كمــا بالواجبــات التــي تقــوم عليهــا
(المشــاركة فــي االجتماعــات واألنشــطة ،وســداد
رســوم العضويــة الســنوية ،والمســاهمة فــي تمويل
أنشــطة الشــبكة...الخ).
يمكــن تعريــف حوكمــة تنظيــم مــا ،مثــل شــبكة
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،باعتبارهــا ســيرورة
للتنســيق والتشــاور بيــن الفاعليــن المنتميــن لهــذا
التنظيــم ،مــن أجــل بلــوغ أهــداف تمــت مناقشــتها
وتحديدهــا بشــكل جماعــي.48
تســتند الحوكمــة وفــق هــذا المنظــور إلــى ثالثــة
مبــادئ أساســية ،هــي :
•الولــوج الحــر إلــى المعلومات والوثائق األساســية
وإلــى قواعــد اشــتغال التنظيــم وتدبيــره (مبــدأ
الشــفافية)
•مســؤولية أصحــاب القــرار وتتبــع ومراقبــة
عملهــم داخــل التنظيــم (مبــدأ تقديــم الحســاب)
•مشــاركة مختلــف فئــات الفاعليــن فــي التنظيــم
فــي القــرار وفــي األنشــطة ،مــع مــا يتطلبــه ذلــك
مــن تعزيــز للقــدرات بالمعنــى الــذي يعطيــه
أمارتيــا ســين للكلمــة (مبــدأ المشــاركة وتنميــة
القــدرات)

•مبــدأ حســن االســتجابة ،إذ يفتــرض أن
تتــم االســتجابة للحاجــات الحقيقــة للفئــات
المســتهدفة مــن عمليــة التشــبيك ،وذلــك
يســتلزم تحديــد واضــح وتشــاركي لهــذه الحاجــات
و لألولويــات
•مبــدأ الحــق فــي االختــاف ،باحتــرام ثقافــة كل
الشــركاء ،وتقبــل منهجيتهــم فــي العمــل،
والتقديــر واالنصــات المتبــادل بيــن الشــركاء
•مبــدأ المشــاركة ،بضمــان حــق الجميــع فــي
المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات داخــل الشــبكة
•مبــدأ الحــق فــي الولــوج إلــى المعلومــة ،عبــر
التــداول الديموقراطــي للمعلومــات ،والتواصــل
المنتظــم مــع أعضــاء الشــبكة وشــركائها ،مــع
التذكيــر المســتمر باألهــداف والنتائــج المتوقعــة،
مــع التأكــد مــن أن األهــداف المحــددة والمتفــق
عليهــا مــا زالــت مالئمــة وتعكــس تطلعــات
الشــركاء
•مبــدأ الشــفافية ،عبــر ضبــط اإلجــراءات الماليــة
والتدبيريــة المعتمــدة داخــل الشــبكة بشــكل
واضــح وســليم
•التــداول والتنــاوب فــي المهــام والمســؤوليات
داخــل الشــبكة...الخ

ولــم تخــرج تصــورات الفاعليــن المدنييــن
المســتجوبين ،فــي الحــاالت الثالثــة المعتمــدة
(فلســطين ،تونــس المغــرب) بخصــوص حوكمــة
الشــبكات ومعاييرهــا ،عــن تلــك المبــادئ المرجعيــة
المنصــوص عليهــا فــي وثائــق وتوجهــات المنظمــات
والمؤسســات الدوليــة ،وعلــى رأســها أدبيــات برنامج
األمــم المتحــدة اإلنمائي...الــخ ، 49حيــث جــرى التأكيــد
بشــكل خــاص ،علــى:
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حالة فلسطين:
تتنــوع مجــاالت اهتمــام المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية ،بحيــث تشــمل مجــاالت السياســات وحقــوق
االنســان والقضايــا االنســانية والثقافيــة ،والتنمويــة وحمايــة البيئــة وكافــة أنــواع الدعــم االجتماعــي واإلغاثــة....
أظهــرت نتائــج دراســة مســحية تحليليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة بــروز توجــه
للمنظمــات غيــر الحكوميــة القاعديــة للمشــاركة فــي الشــبكات والتحالفــات .
يمثــل العمــل المشــترك بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ،فــي إطــار شــبكات مدنيــة ،ضــرورة حيويــة بالنســبة لهــذه
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،فــي ظــل التهديــدات الحقيقيــة التــي تواجــه مســاعي بنــاء الديموقراطيــة وحمايــة حقــوق
االنســان ،مــن قبــل قــوات االحتــال ومــن قبــل األطــر السياســية المهيمنــة والمتصارعــة فــي مــا بينهــا .
تشارك معظم المنظمات في عدد من الشبكات والتحالفات ،مثل:
•االئتالفــات المحليــة (مثــل تحالــف القــدس والتحالفــات المقتصــرة علــى مناطــق جغرافيــة محــددة مثــل «اتحــاد
مؤسســات طولكــرم»)
•االئتالفــات القطاعيــة والهيئــات التنســيقية المتخصصــة (مثــل اتحاد اللجــان المحلية للتأهيل ،اتحــاد المنظمات
غيــر الحكوميــة ،اتحــاد شــبكات المنظمات الشــبابية ،شــبكات منظمات حقوق االنســان ،منظمــات المرأة).
•التحالفــات المبنيــة علــى قضايــا أو حمــات معينــة (مثــل حملــة «أوقفــوا بنــاء الجــدار» ،وحملة «مقاطعــة منتجات
لمســتوطنات» ،وائتــاف الحــق فــي االجهــاض» ،ومنتــدى مكافحــة العنف ضــد المرأة).
•الشــبكات الدوليــة المختصــة بمناطــق جغرافيــة أو ثقافــات معينــة (مثــل المنتــدى المتوســطي –األوربــي ،االتحاد
المتوســطي ،شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة) أو تلــك المقتصــرة علــى قضايــا محــددة (مثــل ائتــاف
حمايــة البيئــة العالمــي)
•الشــبكات المرتبطــة بمشــاريع أو جهــات مانحــة ،مثــل شــبكة المنظمــات الفلســطينية ،وشــبكة مركــز تطويــر
المنظمــات غيــر الحكوميــة...
•الشــبكات الوطنيــة ،مثــل شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية  ،واتحــاد الجمعيــات الخيريــة
الفلســطينية واتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني ...
ومــن أهــم مجــاالت الفعــل المدنــي التــي تعــرف حضــورا أكثــر للتشــبيك فــي فلســطين ،يشــير أغلــب المبحوثيــن
إلــى القضايــا التــي تدافــع عــن حقــوق اإلنســان فــي حــال حــدوث انتهــاك مــن قبــل الســلطات المحليــة أو االحتــال
االســرائيلي ،ثــم تلبيــة االحتياجــات االنســانية الطارئــة فــي حالــة الحــرب أو عنــد حــدوث األزمــات ،إضافــة إلــى التكتــل مــن
أجــل مواجهــة التدخــات الخارجيــة مــن المموليــن لمنــع فــرض أجنداتهــم أو شــروطهم التــي ال تتماشــى مــع مصلحــة
المجتمــع الفلســطيني.
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خاتمة:
انطالقــا ممــا ســبق يمكــن اســتخالص أهــم
االســتنتاجات المتعلقــة بموضــوع التشــبيك
والشــبكات فــي المنطقــة العربيــة ،كمــا يلــي:
 أوال :كلمة «شبكة» قديمة ،وتاريخ استعماالتها،
يكشــف عــن مســار طويــل ضــارب فــي التاريــخ .لكــن
الشــبكة اليــوم هــي الميــزة األساســية لمجتمــع عصر
المعلومــة ،الــذي صــار مجتمعــا شــبكيا société en
 .réseauxففــي هــذا المجتمــع ،يتــم اســتعمال لفــظ
«الشــبكة» اســتعماالت متعــددة من االســتعماالت
تنظيميــة ،كمــا هــو الحــال عنــد الحديــث شــبكات
منظمــات المجتمــع المدنــي ...الــخ.
واذا كانــت الشــبكة كتنظيــم ،هــي «أداة تقنيــة
مــن أجــل تعبئــة الطاقــات اإلنســانية وتوجيههــا
نحــو غايــات محــددة» ،مــع مــا يفترضــه ذلــك مــن
تعــاون األفــراد و توزيــع لــأدوار والمهــام وتنســيق
عقالنــي لألنشــطة ،فــان شــبكة المنظمــات غيــر
الحكوميــة ،تشــير إلــى «ائتــاف بيــن المنظمــات
غيــر الحكوميــة أو األفــراد العامليــن فيهــا ،يقــوم
علــى تعبئــة القــدرات والمــوارد المشــتركة ،مــن
أجــل دعــم موقــف أطرافهــا وتنميــة قدراتهــم
وزيــادة تأثيرهــم الخارجــي ،بهــدف تحقيــق أهــداف
مشــتركة ومصالــح عامــة مــع الحفــاظ علــى
اســتقاللية كل عضو فيها» .بينما يعني التشــبيك
 ،réseautageالــذي يأخــذ التشــبيك أشــكاال مختلفة
ويحمــل تســميات تختلــف مــن تجربــة مجتمعيــة
ألخــرى ،تشــكيل شــبكة مــن التنظيمــات أو األفــراد،
أو المرافــق ،مــن أجــل بلــوغ أهــداف مشــتركة.
 إن إنشــاء الشــبكات يعنــي اعتمــاد حلــول
تنظيميــة مــن قبــل فاعليــن مســتقلين نســبيا،
انطالقــا مــن مواردهــم وقدراتهــم الخاصــة ،بغايــة
حــل المشــاكل المطروحــة عليهــم ،وخاصــة
المشــكل األساســي ،مشــكل تعاونهــم بهــدف
تحقيــق األهــداف المشــتركة ،رغــم توجهاتهــم
وأهدافهــم المتباينــة....

لهــذا فاعتمــاد التنظيــم الشــبكي ،ليــس هدفــا فــي
حــد ذاتــه ،بــل يــروم مــن حيــث المبــدأ تلبيــة حاجــة ال
يمكــن أو يصعــب تلبيتهــا مــن طــرف أشــكال أخــرى
مــن التنظيــم ،بســبب محدوديــة مــوارد التنظيمــات
المشــتتة وتعقــد الوضعيــات التــي تواجههــا.
كمــا أن التشــبيك ال يعنــي تهديــد هويــة وثقافــة
المنظمــات العضــوة فــي الشــبكة ،بقــدر مــا يســمح
لهــا بتعزيــز اســتقالليتها ليــس فقــط تجــاه منظمــات
مدنيــة أخــرى أقــوى وإنمــا أيضــا تجــاه تدخــات
الســلطات والمموليــن ،بقــدر مــا يتيــح لهــا تحقيــق
جملــة مــن المنافــع والمكاســب.
 إن الوعــي بأهميــة التشــبيك متفــاوت لــدى
منظمــات المجتمــع المدنــي بالمنطقــة العربيــة،
مــن مجتمــع مدنــي آلخــر ،وداخــل نفــس المجتمــع
المدنــي .األمــر الــذي يفســر أن ظاهــرة التشــبيك فــي
المنطقــة العربيــة تأخــذ أشــكاال وتعــرف مســتويات
مختلفــة مــن مجتمــع آلخــر.
هــذا ،وإن تميــزت العقــود القليلــة الماضيــة بنــزوع
واضــح لــدى المنظمــات غيــر الحكومية فــي المنطقة
العربيــة نحــو التشــبيك .ففــي ظــل التحديــات
والتهديــدات الحقيقيــة التــي تواجــه مســاعي
بنــاء التنميــة وارســاء الديموقراطيــة وحمايــة
حقــوق االنســان ،يمثــل العمــل المشــترك بيــن
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،فــي إطــار شــبكات مدنيــة،
ضــرورة حيويــة بالنســبة لهــذه المنظمــات ،خدمــة
لقضايــا العدالــة االجتماعيــة وحقــوق االنســان
و الد يموقر اطيــة.
وكشــفت تجربــة التشــبيك فــي عــدد مــن البلــدان فــي
المنطقــة العربيــة بــأن توظيــف التشــبيك يفــرض
نفســه أكثــر فــي مجــال المرافعــة أو المناصــرة
منــه فــي المجــاالت االخــرى مــن العمــل المدنــي،
كمــا كشــفت بالمثــل عــن أهميــة االرتبــاط الوثيــق
بيــن إشــكالية المجتمــع المدنــي وإشــكالية
الديمقراطيــة.
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 ال يمكــن ألي تصــور حــول التشــبيك في المنطقة
العربيــة ،مهمــا كان متقدمــا ،أن يشــكل وصفــة
جاهــزة لبنــاء الشــبكات ،ببســاطة ألنــه ال توجــد
طريقــة واحــدة لتشــكيل الشــبكات « one best way
« ،وألن شــرط النجــاح يتطلــب دائمــا اإلبــداع ومراعــاة
خصوصيــة كل حالــة.

كمــا كشــفت تجربــة التشــبيك بالمنطقــة العربيــة
بــأن التشــبيك ال يكــون فقــط باقتســام نفــس
المواقــف وإنمــا باقتســام نفــس المنافــع
واالنتظــارات واألهــداف ،وعلــى رأســها توحيــد
الجهــود لممارســة التأثيــر والضغــط ،وتبــادل
التجــارب ونقــل القــدرات أو تقويتهــا.

األمــر الــذي يفســر بــأن شــبكات منظمــات المجتمــع
المدنــي فــي المنطقــة العربيــة لــم تبنــى ولــم تنظــم
بالضــرورة بنفــس الطريقــة ،الن كل شــبكة مــن
هــذه الشــبكات نشــأت فــي ســياق خــاص ،مــن أجــل
االســتجابة للمشــاكل الخاصــة التــي تواجههــا
المنظمــات المؤسســة لهــا.

 كمــا كشــفت تجربــة التشــبيك بالمنطقــة العربيــة
بــأن شــرط أي نجــاح فــي مجــال التشــبيك ،ال يمكن
أن يســتند إلــى وصفــات جاهــزة ،مهمــا بــدت فعالــة،
إذ يتطلــب النجــاح االبــداع ومراعــاة خصوصيــة
الســياق المحلــي المعنــي ،وطبيعــة المشــاكل
والتحديــات التــي تتــم مواجهتهــا.

ولــو أن تجربــة التشــبيك فــي عــدد مــن البلــدان فــي
المنطقــة العربيــة كشــفت بــأن بنــاء الشــبكات
يتطلــب عمومــا التوفــر علــى جملــة مــن المــوارد
(الماديــة والبشــرية  ،)..مثلمــا يتطلــب البنــاء
مســلكا ديموقراطيــا ،ودرجــة مــن المهنيــة والخبــرة،
كمــا يفتــرض الوعــي بــأن بنــاء الشــبكات ال يتــم
فــي لحظــة أو يــوم ،بــل ســيرورة تعلــم جماعــي،
والوعــي بــأن عمليــة التشــبيك أكثــر أهميــة مــن
الشــبكة نفســها ،أي أهــم مــن البنيــات والهيــاكل
الرســمية للشــبكات ،إضافــة إلــى الوعــي بــأن
التشــبيك ال يعنــي فقــدان هويــة وثقافــة
الجمعيــات العضــوة ،بــل تعزيــز لهــذه الهويــة
وهــذه الثقافــة ،وإغنائهــا بأبعــاد جديــدة.

كمــا أن نجــاح أي تجربــة تنظيميــة فــي مجــال
التشــبيك رهيــن بائتــاف منظمــات غيــر حكوميــة
غيــر بعيــدة بعضهــا عــن البعــض اآلخــر مــن حيــث
االهتمامــات ومجــال التدخــل والتخصــص،
ورهيــن أيضــا باعتمــاد آليــة تنظيميــة مرنــة
وأفقيــة ومتوافــق عليهــا بيــن كل المنظمــات
العضــوة ،و تعكــس المســاواة فــي مــا بينهــا،
وتضمــن مصالــح الجميــع ،وتســمح باالعتــراف
المتبــادل والتقديــر المتبــادل كمــا كشــفت تجربــة
التشــبيك أيضــا بــأن ســيرورة التشــبيك ليــس
مســألة بســيطة دائمــا ،ذلــك أن تكويــن الشــبكات
وإدارتهــا والحفــاظ عليهــا يتطلــب عــادة الكثيــر مــن
الوقــت والجهــد والكثيــر مــن الحــذق والفعاليــة ،وهــو
مــا يفتــرض توفــر الفاعليــن المدنييــن المعنييــن علــى
قــدرات ومهــارات خاصــة.

وكشــفت تجربــة التشــبيك فــي عــدد مــن البلــدان
فــي المنطقــة العربيــة بــأن التشــبيك يتخــذ غالبــا
بعديــن أساســيين :بعــد الوظيفــي ،عندمــا يكــون
لألفــراد المعنييــن بالتشــبيك هــدف تحقيــق
نــوع مــن المنفعــة الماديــة المتقاســمة ،وبعــد
اســتراتيجي عندمــا يتــم تجــاوز البعــد الوظيفــي
للحديــث عــن وحــدة الرؤيــا المشــتركة البعيــدة
المــد ى.

وكشــفت تجــارب التشــبيك فــي البــاد العربيــة بــأن
الجمعيــات ،وشــبكات الجمعيــات بشــكل خــاص،
تشــكل كمــا قــال «أليكــس دو طوكفيــل» أداة هائلــة
للتغييــر االجتماعــي ،أو « أداة هائلــة للفعــل» .هــذه
األداة يمكــن أن تصبــح أكثــر عطــاء و أكثــر قــدرة علــى
القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا (التعبئــة ،والتأطيــر،
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واالقتــراح ،والضغــط والمرافعــة ،وبنــاء المشــاريع
وتدبيرهــا الــخ) إذا مــا تمــت تنميتهــا و تحســين أدائهــا.
وبكلمــة واحــدة إذا مــا تمــت تقويــة قدراتهــا.
 وقــد كشــفت تجــارب التشــبيك بالمنطقــة أنــه
فــي حالــة الشــبكات الكبيــرة العــدد ،يكــون مــن
الصعــب التقريــب بيــن الرهانــات المختلفــة
لألعضــاء كل علــى حــدة وبيــن الرهــان العــام
للشــبكة ،كمــا يصيــر مــن الصعــب تدبيــر وحــل
النزاعــات التــي تنشــأ نتيجــة ذلك ،فتتحول الشــبكة
حينهــا مــن وســيلة لتحقيــق األهــداف التــي تأســس
مــن أجــل بلوغهــا ،إلــى عائــق يحــول دون ذلــك.
كمــا أن تجــارب التشــبيك الناجحــة فــي المنطقــة،
تكشــف بأنــه مــن األســهل تقويــة وتدعيــم
الشــبكات القديمــة القائمــة ،مــن محاولــة بنــاء
شــبكات جديــدة تمامــا.

 ،كمــا بالواجبــات التــي تقــوم عليهــا (المشــاركة فــي
االجتماعــات واألنشــطة ،وســداد رســوم العضويــة
الســنوية ،والمســاهمة فــي تمويــل أنشــطة
الشــبكة...الخ).

وتتميــز الشــبكات الصغيــرة الحجــم ببنيــات تنظيميــة
ذات روابــط قويــة ،خصوصــا عندمــا توجــد اتصــاالت
مباشــرة ،وعالقــات وجهــا لوجــه ،بيــن الفاعليــن
المنتميــن للشــبكة ،بينمــا تضعــف الروابــط
المؤسســة للشــبكة ،عندمــا تضعــف االتصــاالت او
تصبــح غيــر مباشــرة أو فــي اتجــاه واحــد.
وقــد كشــفت تجارب التشــبيك في المنطقــة العربية
بــأن منطــق الحوكمــة يفــرض نفســه كطمــوح
ومطلــب ليــس فقــط علــى مســتوى تدبيــر عمليــة
التشــبيك وإدارة الشــبكات ،وإنمــا أيضــا علــى
مســتوى التفاعــل بيــن مكونــات الشــبكات
وبينهــا وبيــن شــركائها .فقــوة الشــبكات تتعــزز
بإيمــان أعضائهــا بالقيم األساســية التي تقــوم عليها
(قيــم العطــاء والغيريــة – التعــاون – المســؤولية –
االســتقاللية – الثقــة – االحتــرام المتبــادل – االلتــزام
 التضامن-المشــاركة...الخ) ،وبالتزامهــم بالحقــوقاألساســية التــي تضمنهــا (المشــاركة فــي القــرار
وفــي النقــاش والتخطيــط والتقييــم ،االســتفادة مــن
الخبــرات والتجــارب المتراكمــة فــي الشــبكة...الخ)
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1
تــم ربــط االتصــال وانجــاز مقابــات شــخصية او عــن بعــد ،مــع
عــدد مــن الشــخصيات الفاعلــة يف حقــل منظــات املجتمــع املــدين ،
ال ســيام يف كل مــن فلســطني ومــر وتونــس ،واملغــرب وموريتانيــا،
وخصوصــا املنتمــن إىل شــبكات مدنيــة :مــن املغــرب ( أنس الحســناوي-
الفضــاء الجمعــوي – عثــان مخــون –الفضــاء الجمعــوي– عزيــز الغايل-
الجمعيــة املغربيــة لحقــوق االنســان -ســعيد الطبــل -الجمعيــة املغربية
لحقــوق االنســان -أحمــد دحــاين –مبــادرات مواطنــة الــخ) تونــس
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