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دليل لبناء ولالنضمام وبناء التحالفات السياسية               : تحالف القوى   
 

مةمقد  
 

تجد الكثير من االحزاب السياسية والمنظمات في التحالفات السبيل المهم والناجع الجل زيادة نفوذها ودعم       
وتوضح هذه الوثيقة . او صمودها لفات وفي عين الوقت هنالك في اغلب االحيان صعوبة في تشكيل التحا. مواردها 

ان تستخدم هذه الوثيقة ويتوجب على االحزاب السياسية والمنظمات  .االعتبارات السياسية في عملية بناء التحالفات 
وهنالك انواع مختلفة من التحالفات اال ان الترآيز . آاداة الآتشاف مختلف المسائل التي قد تنشأ عند تكوين التحالفات 

 . السياسية على تطوير التحالفات لالهداف ينصب
 
 لجميع التحالفات ولكنها ستقدم صيغة ثابتةلفات ولن تكون بمثابة  ان هذه االرشادات لن تخبرك آيف تكون التحا    

التي يتوجب على االحزاب السياسية والمنظمات اخذها باالعتبار عند التفكير بالدخول في تحالف سلسلة من االسئلة 
 .ومنظمات اخرى تشترك معها في ذات االفكارأزاب مع اح

 
 والموجودة في الصندوق باآبر التفكير الملي بالعملية واالجابة على جميع االسئلة الخاصة بالتحالفات     ومن خالل 

 سوف تكون مهيئا بشكل افضل مع الفعاليات السياسية االخرى لتطوير االجندة الحزبية قدر ممكن من الصدق،
 . ل الى اهدافك السياسية والوصو

 
 

 :ان النقاط التي سيتم التطرق اليها هنا تشمل 
 ما هو التحالف ؟ •
 لماذا نبني التحالف ؟ •
 مصادر في السياسة ثالثة  •
 التحالفات اشكال  •
 التحالفات السياسية مستويات المشارآة في  •
 بناء واالنضمام الى التحالف الالفائدة المرجوة من  •
 النضمام الى التحالف بناء او االمساويء  •
 التحالفات الناجحة  •
 التحديات التي تواجه التحالفات  •
 اسئلة يجب وضعها في االنسحاب  •
 صمود التحالف  •

 
 

 
 
 
 

 ماهو التحالف ؟
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بين مجموعتين او اآثر وخاصة االحزاب السياسية من اجل الحصول على شكل عام يعني اتحادا مؤقتا ان التحالف ب
وبالترآيز على الغايات . تحقيق اهدافها عات واالحزاب المنفردة عندما تريدأآبر من الجماتأثيرا اعظم او نفوذا 

. مشترآة يستطيع جميع االعضاء بناء قوتهم والحصول على الفائدة من القضايا ذات االهتمام المشترك واالهداف ال
حكوميا فان عمر هذا التحالف ينتهي الفا او تشكيل تحوبوجود اهداف معينة مثل الفوز باالنتخابات او تمرير قانون ما 

 . تحقيق تلك الغايات مع
 

هم يربحون او يحصلون على شيء ما من خالل تحالفهم هذا وهي جميع اعضاء التحالف ان يشعروا بأنويجب على 
 .حالة فوز الجميع 

 
 لماذا تبنى التحالفات ؟

 
ل على تاثير اونفوذا اآبر من المنظمة او الحزب ان السبب االولي لالنضمام او لبناء التحالف يكمن في الحصو

الل توحيد الموارد خالل حمالة انتخابية ج االصوات في هيئة منتخبة او من وهذا يمكن تحقيقه من خالل دم. المنفرد 
وبالعمل سوية فان المجاميع او االحزاب تكون قادرة على تحقيق قدر اآبر من االنجازات مما لو . سياسية او مدنية 
 .عملت بمفردها 

 
وهكذا فان التحالف الذي يتم . ويتوجب على االحزاب والمنظمات ان يكون لها غايات واضحة عند تشكيل التحالف 

تشكيله خالل الحملة االنتخابية من اجل الفوز باالنتخابات له غايات تختلف عن تلك التحالفات التي تتشكل بعد 
 .يبقى التحالف نفسه مع تغير االهدافحاالت وفي بعض ال. االنتخابات لتشكيل الحكومة 

 
وهنالك الكثير من المسائل التي ينبغي التفكير بها عند دراسة تشكيل او االنضمام الى التحالف والتي من الممكن ان 

 المؤيدين واعالم الجمهور والدفاع عن القضية وجمع االموال ث االفضل وتبادل المعلومات وتعبئةتتضمن البح
ان هذا اليعني ان يقوم آل تحالف بعمل آل واحد .  من اجل مواجهة القوى االآبر والحصول على النفوذ واالنتظام

 .من تلك االهداف ولكن ينبغي على االقل اخذها بعين االعتبار وتحديد ماهي النقاط لهم 

 
 المصادر الثالث في السياسة   
 

 
 اسئلة خاصة بالتحالفات 

 دون جميع االسباب التي تدعوك لالنضمام الى التحالف 
 هدف الشامل للتحالف ؟ماهو ال •
 هل سيتقاسم اعضاء التحالف بالمعلومات والبحوث ؟ •
 هل سيبلغ التحالف الجمهور اوال ؟ •
 هل سيقوم التحالف بتعبئة المؤيدين ؟  •
 هل ستكون حملة التحالف حول موضوع معين ؟ •
 آيف سيقوم التحالف بجمع االموال ؟ •
  السلطة ؟هل سيساعد التحالف االعضاء المستقلين في الحصول على •
 آيف ستعمل القيادة سوية ؟ •
 هل سيضيف اعضاء التحالف شيئا الى المجموعة ؟ •
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و من الجوهري تقرير آم من هذه المصادر . في السياسة هنالك ثالث مصادر متعلقة بتدبير الوقت و المال و الناس
بالطريقة المثلى بحيث تضمن التأثير و الفائدة القصوى لجميع يمكن العضاء التحالف توفيرها و السيطرة عليها 

و آذلك من المهم تطوير الطرق لتاآيد ما اذا آان الشرآاء جادين في استغالل هذه المصادر , االطراف في التحالف
 .لفائدة الجميع

 
 الوقت •

 . الوقت المحدد من االن و حتى اجراء االنتخابات
بشكل مؤثر هو اضاعة لمصدر ثمين آما لو انك بالضبط ترمي بالنقود في اضاعة الوقت او عدم استغالله 

 التخطيط و الجدولة الصحيحة آفيلة بعدم اضاعة الوقت؟. الشارع
 
 المال •

 الموازنة المالية الواقعية ضرورية لتالفي تبديد المال . يعتبر مصدرا مهما في انجاز و تحقيق الغرض من الحملة
 
 الناس •

من المهم تطويع آادر جيد . و المتطوعين المطلوبين النجاز الخطة و االلتقاء بالناس التحالف آادرالمشارآين في
 .و االستفادة منهم بشكل مؤثر

 
 

 اسئلة عن التحالف
 تحديد المصادر التي يمكن استغاللها و االستفادة منها في التحالف و من الذي سوف يوفرها 

 ن؟آم من المال و الوقت و الناس سوف تحتاجو •
 
 المصادر سوف يوفرها آل شريك؟اي من هذه  •

 
 آيف ستتم مراقبة هذه المصادر؟ •

 
 آم من الناس سوف تحتاجون لتحقيق اهداف التحالف؟ •

 
 اي نوع من الخبرات و المهارات سوف تحتاجون و من الذي سيوفرها؟  •
       

 انواع التحالفات
 هناك انواع من التحالفات التي يمكن تشكيلها

  اثنين او اآثر من االحزاب السياسية تحالف بين •
 .قد توافق االحزاب على العمل سوية لتوسيع الكسب و التفوق في االنتخابات او تقوية انفسهم

 
  المنتخبين االعضاءتحالف بين •

, قد يوافق المنتخبين على العمل سوية او على االقل تجنب العمل واحدا ضد االخر و ذلك لتحقيق المنفعة المتبادلة
ذه التحالفات قد تكون آتلة من االحزاب في الهيئة التشريعية او قد تكون من السياسيين من منطقة محددة الذين ه

 .يقررون العمل في سبيل نفس الغرض
 
 تحالف بين حزب سياسي و منظمة مدنية •

 .هقد يتم التحالف بين حزب و بين احد المنظمات المدنية لغرض مساعدة الحزب و تنمية ودفع برنامج
 
 تحالف بين منظمات المجتمع المدني •
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 لتوحيد قواهم في الميدان السياسي للتأثير في عملية منظمات المجتمع المدنيمن الممكن اقامة تحالفات بين 
 .التصويت بصورة محددة من الناحية التشريعية

 
  
 
 
 
 التحالف عنأسئلة

 
: حدد نوعية التحالف الذي سُيشكل 

 
 ن األحزاب السياسية ؟هل سيكون هذا تحالف بي •

  
 هل سيكون هذا تحالف بين المسؤولين المنتخبين ؟  •

 
 هل سيكون هذا تحالف حزب سياسي ومنظمات مدنية ؟  •

 
 هل سيكون هذا تحالف بين منظمات مدنية ؟  •

 

 
 مستويات المساهمة في التحالفات السياسية 

 
.  م التعاون الذي سيتفقون عليه في تشكيل التحالفيتعين على األحزاب السياسية والمجموعات المدنية أن تحدد حج

: النقاط ادناه تنتقل من الحالة األسهل الى الحالة األصعب في أنجاز ذلك   
 

 قد تقرر األحزاب السياسية والمرشحين على أنهم لن يتنافسون من أجل ذات –األتفاق على عدم  التنافس  •
وربما . بأنها لن تصوت ضد تشريعات بعضهم البعض " وقد تقرر أيضا. المقاعد أو في ذات المجاالت 

 . عن نظر العامة " وبعيدا" من قبل الجميع أو هادئا" ومعروفا" يكون هذا النمط من التعاون عاما
 

وهذا .  قد تعلن األحزاب والمنظمات السياسية للمأل بأنها تدعم  برنامج بعضها البعض –ضم القوى باألسم  •
 . أو المشارآة  بالموارد لدرجة تتجاوز الحدود المرئية للدعم " قد ال يستلزم العمل سوية

 
 .  يشترك المرشحون بالمعلومات والجهود في دعم بعضهم البعض –آمرشحين " العمل سوية •

 
 .   يوّحد المرشحون واألحزاب السياسية مواردهم لهزيمة مرشح ، حزب أو تحالف –المشارآة في الموارد  •
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  التحالف عنأسئلة

 
 . دد مستوى المساهمة لحزبك أو منظمتك ح
 

 ما ذا سيكون مستوى مساهمة آل حزب او منظمة سياسية في التحالف ؟ •
 

 ما الذي ال ترغب مجموعتك في المشارآة به ؟  •
 

 ما هو أآثر شيء تحتاجه منظمتك ؟  •
 

 ما هو أآثر شيء يمكنك التشارك به ؟ •
 

 
 

 
ام اليهالفوائد المتوخاة من بناء التحالف أواألنضم  

 
.ثمة فوائد محتملة مختلفة تتحقق لالحزاب والمنظمات السياسية من جراء االنضمام الى تحالفات  

 
من خالل جمع القوى ، ستتيح التحالفات للمنظمات أو األحزاب الحصول على شيء لم يكن بمقدورها  •

 . الحصول عليه بمفردها 
 

ملموسة للمجاميع أو األحزاب والتي لم يكن بمقدورها بأآتساب النفوذ أوالتأثير، ستحقق التحالفات نتائج  •
 . تحقيقه بمفردها 

 
التحالفات يمكن أن تزود األحزاب أو المجاميع األعضاء باالساليب الالزمة لبناء منظماتها وتوسيع أساس  •

 . دعمها 
 

وة شرآائها في أن المنظمات األعضاء في التحالف يمكنها أن ترآز على نقاط قوتها فيما تعّول على نقاط ق •
 . التحالف في الميادين اآلخرى وتبقي على شراآتها في المنجزات مع األعضاء األخرين 

 
وعبرتنسيق الجهود . الشرآاء في التحالف بأمكانهم التعلم من المنظمات األخرى وأآتساب مهارات جديدة  •

 . طالعهم وأمكاناتهم والتشارك في الخبرات ، يكون بأستطاعة األعضاء في التحالف توسيع دائرة أ
 

فالتوحد أعظم بكثير من . الموارد المشترآة عادة ما تعني أن التحالف يمكنه التغلب على حاالت القصور  •
 .التجزء 

 
أن وجود أناٌس .  يمكنهم التغلب غلى حاالت العجز في الوقت والمال – الكثير من الناس –األعداد المتزايدة  •

 .أقصر وربما تكاليف أقل بفضل جهود المتطوعين " ا سيستغرق وقتاآثيرون قد يعني أن تحقيق هدف م
 

فاألحزاب ذات الخلفية العرقية الواحدة . للمنظمة " أن نمط األحزاب أو الشرآاء المختلفين سيعطي تنوعا •
" الكبيرة قد توسع آفاق دعوتها عبر ضم أحزاب أو منظمات أخرى من مجموعات عرقية أخرى أو أن حزبا
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 .ما معنية بقضية أو مسألة معينة " ي موقفه بالعمل مع منظمةما قد يقو
 

 
 التحالف   عنأسئلة

: حدد أهداف التحالف 

 ما الذي سيحصل عليه الشرآاء ؟  •
 

 آيف سيساعد التحالف في بناء المنظمات الفردية ؟  •
 

 ما المهارات التي سيسهم بها الشرآاء وما هي المهارات التي سيتعلمونها ؟  •
 

• b؟ " لذي يمكنك األحتفاظ به عبر األنضمام معاما ا 

 
 
 
 

 مساوىء بناء التحالف أو األنضمام اليه 
 

: ثمة مساوىء محتملة تنجم عن األنضمام الى تحالف والتي ينبغي أخذها بعين األعتبار   
 

بغية أيجاد أرضية مشترآة مع األعضاء األخرين في التحالف ، فقد يتعين على المجموعة أو الحزب  •
 . أن فوائد الحل الوسط ينبغي أن يفوق الخسائر . لألولويات أو المبدأ " التوصل الى حل وسط وفقا

 
من خالل األنضمام الى تحالف ، تخسر المجموعة أو الحزب بعض السيطرة على الرسالة والقرارات  •

من الممكن أن يفضي و. هوياتها الشخصية أو أسمائها في فترة األنتخابات " وربما تخسر أيضا. التكتيكية 
 . هذا الى أختالف أو شجار بين أعضاء التحالف وضمن المنظمة العضو 

 
بالنواحي السلبية " باألرتباط مع األعضاء األخرين في التحالف ، فقد تقترن المجموعة أو الحزب أيضا •

 .   ألولئك األعضاء األخرين 
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اسئلة عن التحالفات
: يجب تالفيهاالتحالفحدد أي مساوئ في 

 
 ماهي التنازالت التي يجب ان ال تقدم؟ •
 أي نوع من انواع السيطرة يجب التخلي عنه؟ •
 ما هي الجوانب السلبية التي يجب تالفيها؟ •
 آيف ستؤثر عضويتك على التعامل مع هذه المعوقات؟ •
 آيف ستتخذ القرارات؟ •

 
 
 
 

التالتحالفالتحديات التي تواجه   
 
 

ذه  . لى ائتالف أو عند انشائه هناك عدد من التحديات التي يجب اخذها بنظر االعتبار ويجب اجتيازها            عند االنضمام ا   ه
:يمكن ان تتضمن التالي  

شترآة ام             التحالفغالبًا اعضاء   : النقطة الرئيسية واالهداف والغايات    • ى االهداف الم اق عل  يفشلون في االتف
 العضو األول يفكر في شي     – أو من خالل عدم التوافق  –دًا  عدم مناقشتهم هذا األمر اب     -من خالل االلغاء    

ه            . -واالخر يفكر في شيء مختلف   د اهداف واقعي شل في تحدي سيه واضحة والف اد نقطة رئي شل في ايج الف
 .التحالف يمكن ان يسبب خالفا وبالتالي إلى انشقاق داخل التحالفممكنه لكي يتعامل معها 

دفاع • الفاعضاء : االن ذين التح ى  ال اء إل ى االنتم تهم إل ًة  دفع بابًا مختلف ون أس الفيملك ديهم التح ذين ل  أو ال
ون من        . التحالفمستويات اندفاع مختلفة يمكن ان يخلقوا حالة عدم رضى داخل            من الممكن ان يكونوا يعمل
وم الطرف االخر     التحالف اجل اهداف مختلفة أو من الممكن ان يكون احد االطراف في          ا يق ا بينم   متراخي

 .باغلب االعمال الشاقة
رار     • ُيتخذ  داخل                : سلطة صنع الق ذي س ا صنع القرارال تم به ي ي ة الت م واضح لآللي اك فه يجب ان يكون هن

 . وايضا تحديد أي من االطراف سيسيطر على موارد معينةالتحالف
شأ داخل    طريقة مقبولة لحل النزاعات التي قالتحالفيجب ان تكون لدى الشرآاء في      : آليات حل النزاع   • د تن

 . وان تكون هذه اآللية أو الطريقة جاهزة مقدما لمواجهة أي خالف ممكن ظهورهالتحالف
ان آل االعضاء  صريحون ومنفتحون في التعامل مع         التحالفالشرآاء في : ادامة الثقة  •  يجب ان يؤمنوا ب

ش   –الشك بان احد الشرآاء ليس على مستوى االلتزام       . التحالف ذا ال ان ه ي   حتى لو آ ر حقيق  سيؤدي  -ك غي
ى داخل          التحالفلكي يتجاوز   . التحالفإلى هدم    شك إل م ان نضع اجراءات         . التحالف  تسلل هذا ال فمن المه

 . شفافة وواضحة
شرآاء في            التحالفالشرآاء في   : التشارك في اعباء العمل    • ان آل ال  التحالف  يجب ان يكون لديهم احساس ب

صفة وا ة من ل بطريق اء العم شارآون اعب ق هدف  يت ث يحق وح بحي ستوى الطم ى م و عل ه ه ا يقدمون م م نه
 .التحالف

ات الن  . التحالف سوف تكون هناك نقاط ضعف داخل       , آما يحصل في أي منظمة    : الروابط الضعيفة  •  التحالف
م ان ُتوّضح    . فان نقاط الضعف هذه هي بشكل رئيسي تاتي من العضو الواحد      , هي جهود مشترآة   من المه

 . لبداية بحيث يمكن تجاوزها أو العمل على تالفيهانقاط الضعف هذهمن ا
ة للعمل              التحالفالشرآاء او االعضاء في     : االتصال •  الواحد يحتاجون الى الى ان ينشئوا خطوط اتصال قابل

 . الواحد وبينهم وبين الناسالتحالفعليها بين الشرآاء في 
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شرآاء في     : السمعة والظهور  • شعروا ب          التحالف ال سمعة           الواحد يجب  ان ي شهرة  وال ى ال انهم يحصلون عل
ستحقونها ي ي ب   . الت ي اغل ن ف واليس لك ولين او خلف الك وا مجه بعض ان يبق ضل ال ان يف ي بعض االحي ف

 .الحاالت يريد الشرآاء في التحالف ان يكون معروفا للجميع حجم المساهمة التي قدموها
ات     • ون في       : تفادوا الخالف حول االولوي ديهم تصورات            التحالف االعضاء المختلف  الواحد يمكن ان تكون ل

ى حد          . التحالفمختلفة لالولويات داخل     ات ال ذه االولوي في بعض االحيان يمكن ان يصل  االختالف في ه
ى                  . التضارب او حتى التناقض    وا عل ات آكل وان يتفق سيم االولوي شرآاء في تق شارك آل ال من المهم ان يت

 .العمل من اجل تحقيق الهدف المشترك
ذا          التحالفيجب على الشرآاء في     : ندات الخفية االج •  التحالف  ان يكونوا واضحين فيما يرجون تحقيقه من ه

 .وان ال تكون اولوياتهم غير معروفة لباقي الشرآاء
 

التحالفاسئلة عن 
 

حدد اي تحديات يجب تالفيها
 ما هي اآثر التحديات احتماال في الحدوث؟ •
 من اين ستاتي التحديات؟ •
  تخطط لتجاوز هذه المشاآل؟هل يمكنك ان •
 آيف ستستطيع منظمتك تجاوز هذه التحديات؟ •

 

 
 التحالفات الناجحة

. من البقاء متماسكا وقادرا على تحقيق اهدافهالتحالفهناك عدد من النقاط يجب اخذها بنظر االعتباروالتي ستمكن   
م ان     . حدد هدفا واضحا لالئتالف وحدد ما هي االرضية المشترآة         • ي يمكن ان           من المه اط الت ى النق ترآز عل

ا مضيعًة للوقت            التحالفيتفق عليها آل اعضاء      م      .  وتجنب النقاط التي سيكون االختالف عليه يس من المه ل
ة       ي مهم ي ه ضيتين والت ضيًة او ق دوا ق ل يجب ان يج ى االق ن عل ضايا لك ل الق ى آ ضاء عل ق االع ان يتف

 .ودهم عليهابالدرجة الكافية للجميع بحيث يمكن ان يرآزوا جه
ذا              التحالف تأآد من من ان آل االعضاء في             • ساوية من ه دة مت ى فائ م ان     . التحالف  سيحصلون عل من المه

ي   أثيرا ف وذًا وت سبون نف انهم يكت ل االعضاء ب شعر آ الفي ا ال  . التح شعر بانه ة العضو  ت ت المنظم اذا آان
ا             فسوف تفكر    التحالفتحصل على جزء منصف من الفوائد التي يحققها          ود عليه د يع سحابها ق ان ان الي ب بالت

 .التحالفبنفع اآثر من البقاء ضمن 
ه من         (  لن يتفقوا على آل المواضيع       التحالفاعضاء  . اتفقوا على انكم تختلفون    • اه ان اذا آانوا متفقين فهذا معن

دةً  دا او مجموعًةواح ا واح وا حزب ضل ان يكون اش لت ). االف دود النق ارج ح اك مواضيع خ ون هن د تك ادي ق ف
ؤثر           التحالفاو تكون هناك مواضيع قرر اعضاء     . الخالف ن ي ذا ل اق ه ا لكن عدم االتف وا عليه ن يتفق م ل  انه

 .على العمل من اجل تحقيق االهداف المشترآة
ا ولالعضاء اآلخرين في االختالف          . آن راغبًا في التسوية    • شترآًة له ان المجموعة او   , لكي تجد ارضيًة م ف

 .مع بعض المواضيع لكي يصلوا الى اجماع كونوا مرنين وان يتعاطواالحزب العضو يجب ان ي
د االعضاء اآلخرون في            • ا يري رد في م اوض واالخذ وال ابًال للتف ل    التحالف آن ق ات األق ه في األولوي  تبادل

 .اهمية
  يجبالتحالفممثلوا المنظمات او األحزاب االعضاء في     . ُصًناع القرار في آل مجموعة يجب ان يتفاوضوا        •

 .ان يكونوا في موقع يؤهلهم صنع القرار وتنفيذ االتفاقيات
ضاء   • ين األع اون ب ة وتع اك ثق ون هن ي   . يجب ان تك رين ف أن اآلخ وا ب ضاء يجب ان يؤمن ات األع المنظم

 . صادقون ويعملون بنزاهة مع شرآائهمالتحالف
رين   • شرآاء اآلخ ات ال رم رغب ضع    . احت اط ال وة ونق اط الق شاآل ونق ع و م رم مواق رى احت فللمنظمات األخ

ي  الفاالعضاء ف ين اعضاء   . التح ادل ب اهم المتب ؤمِّن التف م ان ت ن المه ه م الفان دة التح ى الفائ صل ال لكي ت
 .المشترآة
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ة عضو في                     • دما  . التحالف حدد فهم واضح لماهية الدور والمسؤوليات التي تقع على عاتق على آل منظم عن
المهم ان يعرف آل عضو ما هو المتوّقع منه انجازه آعضو في فان من  , يتم اإلتفاق على االرضية المشترآة    

الف زوا         . التح ة وان يرآِّ ام المختلف سمون المه ذين سيق ضاء ال ن األع ح م يط الواض ب التخط د يتطل ذا ق ه
 .مواردهم

ى الجمهور               التحالف. حقق نتائج ملموسة   • سبة ألعضائهم باالضافة ال يس  .  يجب ان يحقق نتائج واضحًة بالن ل
ضيٍة      . بًا عليهم تحقيقها بل يجب ان يكونوا قادرين على اظهارها ايضاً          فقط واج  في بعض الحاالت الفوز في ق

 .في حاالت اخرى قد يكون منع اآلخرين من الفوز هو النجاح المطلوب, معينة يمكن ان يكون هو النجاح
 
 

 اسئلة يجب اخذها بنظر االعتبار
 

ة؟ هل سيرغب االعضاء في                آيانًا   التحالفهل سيكون   : التوثيق الرسمي  • ائق قانوني قانونيًا مستقًال يحتاج وث
 ؟التحالفاعداد نوع من االتفاق الرسمي او وثيقة تفاهم التي تحدد الغايات واألهداف من هذا 

ة     • داف مكتوب ات واه يم واولوي ة–ق اديء         : -الوثيق يم والمب دد الق ي تح ّدة والت ة ُمع اك وثيق تكون هن ل س ه
 ؟التحالف شيٌء ما يتفق عليه او يوقِّع عليه آل األعضاء لكي ينضموا الى ,واألولويات لالئتالف

ة العريضة؟ هل                   التحالفهل سيبحث   : الدعاية • ى الطبق ّدموا الل  عن الدعاية وآيف يرغب االعضاء في ان ُيق
 هناك خطٌة اعالمية؟ ومن سيكون مسؤوًال عن تنفيذها؟

 ًال تنظيميًا؟ آادرًا دائمًا وهيكالتحالفهل سيحتاج : الكادر •
 
 

 
 اسئلة تخص التحالفات

 
 القضايا التي يجب ان تناقش

 
 هل يتعين على التحالف ان ينشأ وثيقة قانونية؟ •
 
االولويات والمبادئ , المغزى, هل يريد المشارآين في التحالف انشاء وثيقة مكتوبة عن الخطوط الرئيسية •

 التي سوف يتفق و يوقع عليها المشارآين في التحالف؟
 
 الذيوع و الشعبية و من الذي سيكون الناطق المسئول للتحالف؟ل يراد لهذا التحالف ه •

 
 هل سيستخدم التحالف هيئة و يطورهيكال تنظيميا دائما؟ •

 
 التشكيل والحفاظ على التحالف

ية سيكون الجزء الصعب هو آيف, حالما يوافق الشرآاء على تشكيل التحالف و يتفقون على آافة النفاط المختلفة
 المحافظة على التحالف و تقويته ليحقق اهدافه التي شكل من اجلها و يكون نصرا لجميع االطراف المشترآة فيه

 
 اقامة الثقة              •

 . لكي تبنى الثقة بينكم ولكن آن مراعيا الديولوجيات االخرين في التحالف على اديولوجية المنظمةحافظ 
ييس بناء الثقة او اختبار الثقة في الشريك للتأآد من ان جميع الشرآاء قد تحتاج المنظمات الى  تطويرمقا

 .يتمتعون بنفس النشاط و الرغبة لرؤية منافع ذلك التحالف
 
 اجتماع صناع القرار •
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يجب على صناع القرار في التحالف ان يتفقوا على اجراء االجتماعات لتعزيز االتصال واعادة حل الخالفات 
 ان وجدت

 
 داخلياالتصال ال •

 .يجب على الشرآاء تعزيز االتصال بينهم و آذلك داخل احزابهم
 
 االتصال الخارجي •

 واالعالم   يجب على الشرآاء الموافقة على االجراءات المتعلقة بالتعامل مع المجتمع ومع الصحافة 
                                                                                                                                              

 

 
 
 
 

 الخاتمة
 

 في وسعكم و اذا تمكنتم من العمل سوية و تمكنتم من االجابة على االسئلة لعمل افضل ما, بصورة مفعمة باالمل
و عن طريق اخذ الوقت الالزم للتفكير بالعملية . لتكوين فكرة افضل حول المنافع و العقبات الكامنة في التحالفات

التحالف القوي سيخدم جميع . ف، حزبك او منظمتك ستكون مهيئة بشكل افضل لبناء تحالف قوي, بطريقة منظمة
تشكيل مؤسسة قوية فأن التحالف الذي انت فيه سيكون الوسيلة و عن طريق استغالل الوقت من االن ل. الشرآاء 

 .االفضل النجاز و تحقيق االهداف و مواجهة تحديات المستقبل 
 التحالف القوي سوف يستمر ليحوز على النصر

 
 
 
 خبير االحزاب السياسية, براين اودي. ج

    العراق   -المعهد الديمقراطي الوطني
 
 

 
 
 

 اسئلة عن التحالف
 

 تقرير االلية التي ينبغي العمل بموجبها لبناء و تعزيز التحالف
 

 اي نوع من مقاييس بناء الثقة يتوجب العمل بموجبها القامة الثقة بين الشرآاء؟ •
 
 ن ينبغي عليهم االجتماع لتحديد االولويات و حل النزاعات؟من هم صناع القرار الذي •
 
 اي نوع من االتصال الداخلي ينبغي تطويره لتعزيز االتصال بين الشرآاء؟ •
 
 ما هي االولويات المتعلقة بتطوير االتصال الخارجي ؟ •


