
تغيير ميزان القوى:
 ما الذي يتطلبه تغيير طريقة قيادة

منظمات المجتمع المدني الشبابية؟

تحققنا من األسباب الجذرية لعدم ازدهار منظمات المجتمع المدني الشبابية وحصر جهودها فقط بضمان بقائها، وتبين لنا أن 
مسارات القيادة معقدة ومتنوعة ضمن منظمات المجتمع المدني وأنه يمكن تسخير هذا التنوع في أنواع قيادة أكثر شمولية 

وديناميكية ضمن هذا القطاع.  يتطرق هذا الموجز إلى كيفية دعم هيكليات القيادة التي تضاعف عدد القادة في منظمات المجتمع 
المدني الشبابية.

 %41.7
من منظمات المجتمع المدني الشبابية ال تتيح 

فرًصا لتنمية القيادة بشكل منتظم

 %34.7
منها ال يملك تخطيًطا لتعاقب الموظفين

يمكن دعم عدد كبير من المنظمات الشبابية، رغم أنها ال تمثل أغلب منظمات المجتمع المدني الشبابية، لتنمية مهارات القيادة 
لدى أعضاء الفرق الناشئة والتخطيط لتعاقب الموظفين.

يوسف من أوغندا وزياد من 
العراق ومحمد من لبنان



 سلسلة األبحاث هذه من تنسيق مجموعة The Development Alternative، وهي مجموعة 
منظمات ملتزمة بابتكار واختبار طرق جديدة لتحقيق التنمية وذلك بقيادة فعلية من الشباب 

والمجتمعات التي ينتمون إليها. هذا المشروع ممول من المساعدات البريطانية )UK Aid( من 
حكومة المملكة المتحدة.

كيف يمكننا إحداث تغيير في وجدنا أن...
طريقة العمل السائدة؟

»يقول أصحاب المراتب العليا إن القيادة تناسب 
الجميع، غير أن هذا الرأي ال يبادلونهم إياه من 
يشغلون مراتب أخرى« - جوزيف، باحث شاب 

من أوغندا

القيادة المتكاملة تُعتبر األساس، فأفضل القادة ليسوا 
بالضرورة خبراء، بل هم يمتلكون مجموعة من 

المهارات الناعمة )كمهارات التواصل والتعامل مع 
اآلخرين( والمهارات الفنية )أي المهارات المالية 

وإدارة المشاريع(، علًما أن المهارات الناعمة أهم من 
تلك الفنية.

لتولي القيادة، عليك أوالً معرفة »أألشخاص 
الصحيحين«. ينجح بعض القادة في شق طريقهم 

صعودًا، فأغلبهم إما يعمل ضمن منظمة أو يعرف 
األشخاص المناسبين داخل المنظمات و/أو قادة آخرين 
في القطاع  وذلك يساعدهم حتًما على النمو. أما الذين 
يفتقرون إلى العالقات الصحيحة، فقد يشكل ذلك عقبة 

فعلية أمام نمو دورهم كقادة في هذا القطاع.

ثمة فرق بين »القيادة« كنشاط و«القائد« بمعنى 
الهوية. تبين لنا أن معظم القادة ينظرون إلى »القيادة« 

كدور يمكن ألي كان تأديته، في حين يرى أعضاء 
آخرون من فريقهم أن »القيادة« محصورة بمجموعة 
صغيرة من األشخاص الذين تُشكل القيادة جزًءا من 

هويتهم.

أهمية »الخبرات« تعتمد على مصدر اكتساب هذه 
الخبرات. وجدنا أنه ثمة شعور مشترك بأن األشخاص 
الذين اكتسبوا خبراتهم ومؤهالتهم عبر فرص )دولية( 
من الخارج يُنظر إليهم كأصحاب »خبرات« أعلى من 

األشخاص الذين اكتسبوا مهاراتهم من خالل فرص 
محلية . يُظهر هذا االكتشاف مجددًا االختالل بين 

موازين القوى ضمن قطاع التنمية فضالً عن مدى 
تجذر هذه المفاهيم التي تَعتبر أن الدولي »خبير« 

والمحلي »منفِّذ«.

إذا كان الفاعلون في مجال التنمية يريدون من اآلخرين 
أن يوافقوهم الرأي بأن »القيادة للجميع« في المنظمات 

الشبابية، علينا معالجة مفاهيم سائدة وأحادية األبعاد 
عن »من يمكنه تولي القيادة« و«ما معنى أن تكون 

قائًدا؟«؛ أو التصدي لترسيخ ثقافة النخبوية وعدم القدرة 
على الوصول إلى المعايير الموضوعة في نماذج القيادة 

الشبابية الحالية.

على المجتمع المدني أن يستمر في قول الحقيقة 
للسلطة في هذا القطاع، وعلى أصحاب السلطة 

معالجة مسألة أن العمل من مساحات خارجية وتنمية 
القدرات من أعلى الهرم إلى أسفله يؤثر سلبًا على 
القيادة، إذ إنها تحد من فرص النمو وبناء العالقات. 

صحيح أنه يجب على دور القيادة الجمع بين 
المهارات الناعمة والفنية لتعزيز قدرات المنظمات، 

إال أن التركيز يجب أن يكون على بناء مسارات 
القيادة داخل المنظمات، األمر الذي يضمن إحداث 

تأثير تدريجي والتخطيط لتعاقب الموظفين والشمولية.


