صناعة القرار بالتوافق
إن صناعة القرار التوافقي هي عملية جماعية يتم من خللها التوصل إلى قرار ل يسييعى إلييى تحقيييق
التوافق بين أكثر المشاركين وحسب بل أيضا إلى حسم أو الحد من اعتراض القلية .كييثيرا مييا تشييير
كلمة "التوافق" إلى التوافق العام وعملية التوصل إلى ذلك التوافق رغييم أن التسييتخدام الشييائع للكلميية
يتضمن التفاهم أو التفاق دون النظر إلى عملية صناعة القرار التي قد تستخدم عندما ل يوجييد اتفيياق.
تركز عملية صناعة القرار التوافقي بالتساس على عملية محددة خاصة بالتوصل إلى قرارات.
رغم عدم شيوع التوافييق مثييل الجييراءات الخييرى لصييناعة القييرار أو الجييراءات التشييريعية الييتي
فسرتها قواعد روبييرت التنظيمييية ،تسييتخدمه مجموعييات مختلفيية تسييواء كييانت تختييص بدراتسيية علييم
اللهوت مثل "كويكرز" أو بالقتصاد مثل "داتش بولدر موديل" أو التاريخ مثل "هانسياتيك ليييغ" أو
السياتسة مثل "فود نوت بومبز" فضل عن مؤتسسات التي تعمل في مجال المعلومات والمنظمات غير
الحكومية وبعض المشروعات على شبكة النترنت بل ودول كاملة مثييل اليروكييواس "رابطيية قبييائل
المم الولى".
ينص البند ) (4-15في معاهدة لشبونة على اتخاذ المجلس الوروبي القرار بالتوافق .ويرى النقيياد إن
هدف ذلك إجهاض أي محاولة لتغيير الهداف الرأتسمالية للمجلس الوروبي وبنيتييه .يمكيين اتسييتغلل
ذلك لمنع إقرار أي تغيير تريده الغلبية وإجهاض أي مدخل ديمقراطييي فييي القييرارات بسييهولة لنييه
يتطلب الجماع من أجل القيام بأي تغيير .وبالمثل تتخذ قوات حلف شمال الطلسي القرارات بالتوافق
ومن شأن هذا أن يضمن قدرة الوليات المتحدة على منع أي مبادرات ل ترغب فيها.
الهداف:
ينبغي أن تكون صناعة القرار بالتوافق باعتبارها عملية صناعة قرار كما يلي:
شاملة :يجب إشراك أكبر عدد ممكن من حاملي التسهم في عملية صناعة القرار بالتوافق.مشاركة :على عملية التوافق أن تراعي كافة الراء ومشاركة كافة صناع القرار.
تعاونية :على المشاركين في عملييية التوافييق أن يحيياولوا جاهييدين التوصييل إلييى أفضييل قييرار ممكيين
للمجموعة وأعضائها ل السعي وراء التوصل إلى رأي يجمع عليه الغلبية وعدم الرضرار بالقلية.
المساواة :ينبغي العمل على تحقيق المساواة بييين كييل الفييراد المشيياركين فييي عملييية صييناعة القييرار
بالتوافق فيمييا يخييص عييرض مييداخلتهم قييدر المكييان .فتتيياح الفرصيية لكييل العضيياء بييأن يقييدموا
مقترحات أو يدخلوا عليها تعديلت عليها أو يستخدموا حق النقض أو يمنعوا أي مقترح.
التركيز على الحل :على عملية صناعة القرار بالتوافق الناجحة التركيز على نقيياط التفيياق أكييثر ميين
الختلفات والتوصل إلى قرارات فاعلة من خلل الحلول الوتسييط والليييات الخييرى لتجنييب أو حييل
المواقف المتناقضة داخل المجموعة.
منطقية :يتحقق ذلك عندما يبدو الحل عصي على التطبيق نتيجة غياب الدعم والتعاون.

بديل حكم اللغلبية:
يرى مؤيدو صناعة القرار بيالتوافق أن الرجيراءات اليتي تتيم مين خل ل بحكيم اللغلبيية
لغير مرلغوب فيها لعدة أسباب .يعد التصويت باللغلبية تنافسيي أكيثر مين كيونه تعاونييا
ويضع عملية صناعة القرار في إطار الربح والخسيارة الييذي يتجاهييل إمكانييية التوصييل
إليى حيل وسيط أو أي حيل يفييد رجمييع الطيراف .عليى الجيانب الخير ييرى كيارلوس
سانتيالغو نينو أن حكم اللغلبية يؤدي إلى مناقشية أفضيل مقارنية بالبيدائل الخيرى لنيه
يتطلب من كل فرد من المجموعة تقديم طرح يلقى قبو ل نصف المشاركين علييى القييل.
ويتوصل ليجبارت إلى الستنتاج نفسه بشأن حكم اللغلبيية مشييرا إليى أنيه يشيجع عليى
إقامة ائتلفات .لكن مؤيدي التوافق ييرون أن حكيم اللغلبيية يمكين أن ييؤدي إليى "ظليم
اللغلبية" .مع ذلك يرى مؤيدو صناعة القيرار الديمقراطيية أن حكيم اللغلبيية قيد يحيو ل
دون ظلم الفلبية ومن أسباب ذلك أنه يقلل من إمكانيية تأسييس القليية لئتلف يسيتطيع
إلغاء أي قرار لغير مرضيي إليى أدنيى حيد .كيذلك يوضيحوا أن القيرارات الديمقراطيية
تمنع حكم اللغلبية ،بينما صناعة القرار بالتوافق قد تؤدي إلى حكم القلية عندما يعرقييل
فييرد أو أكييثر ميين المجموعيية إرادة اللغلبييية .ويؤكييد مؤيييدو التوافييق أن اتخيياذ القييرار
باللغلبية يحد من التزام كل فرد مشارك في العمليية بيالقرار .فقيد يشيعر القليية بيالتزام
أقل تجاه القرار الذي اتخذ باللغلبية ،ويمكن لفراد اللغلبية اليذين اتخيذوا ذليك الموقيف
تماشيا مع قرار الحزب والكتلة التي ينتمون إليها أن يشعروا بمسؤولية أقل تجياه القيرار
النهائي .وبحسب ما يرى المؤييدون للتوافيق ،ييؤدي قلية الشيعور بياللتزام إليى ضيعف
إرادة الدفاع عن القرار أو اللتزام به.
العملية:
نظرا لن صيالغة صناعة القرار ليسيت مثيل صييالغة العملييات الخيرى )انظير قواعيد
روبرتس للنظام( ،تختلف التفاصيل العملية لتنفيذها مين مجموعية لخيرى ،لكين تتشيابه
الرجراءات الجوهرية لتنفيذها .بمجرد تحديد رجدو ل بالموضييوعات الييتي سيييتم مناقشييتها
وتم التفاق على القواعد الساسية للرجتماع ،يتم مناقشة كل موضوع بالدور.
*مناقشة الموضوع :يتم مناقشة الموضوع بهدف تحديد الراء والمعلومات الخاصة بييه.
التورجه العام للمجموعة والمقترحات المحتملة للرجراء الذي لغالبييا مييا يتييم تحديييده خل ل
المناقشة.

صيييالغة المقييترح :بنيياء علييى المناقشيية ،يتييم تقييديم مقييترح القييرار الرسييمي الخيياص
بالموضوع إلى المجموعة.
دعوة إليى التوافيق :ييدعو ميسير صيناعة القيرار إليى التوافيق عليى المقيترح .عيادة ميا
يصرح كل عضو بموافقته عليى المقيترح .وكيثيرا ميا يتيم ذليك مين خل ل رفيع بطاقية
ملونة لتجنب تفسير المجموعة الصمت أو عدم اتخاذ موقف محدد على أنه موافقة.
تحدييد ومعالجية مبياعث القليق :إذا ليم يتيم التوصيل إليى توافيق ،يوضيح كيل معيارض
مباعث قلقه بشأن المقترح مما قد يتطلب عقيد حلقية نقاشيية أخيرى لمعالجية أو توضييح
مبعث القلق.
تعديل المقترح :يتم تعديل المقترح أو إعادة صييالغته فيي محاولية لمعالجية مبياعث قليق
صناع القرار .وتعود العملية لنقطة الدعوة إلى التوافق وتعاد الكرة مرة أخرى حتى يتييم
التوصل إلى قرار مرضي.
الودوار:
كثيرا ما تتضمن عملية صناعة القرار عدة أدوار الهدف منها إدارة العملية بكفاءة .رلغم
أن مسمى وطبيعة هذه الدوار قد يختلف من مجموعة إلى أخييرى ،ميين أكثرهييا شيييوعا
هي دور الميسر ومنظم الوقت وراصد المشاعر والسكرتير أو مدون الملحظييات .لكيين
ل تستعين كافة مجموعات صناعة القيرار بيالدوار نفسيها رلغيم أنهيا ل تخليو مين دور
الميسيير فييي أكييثر الحيييان .وتتضييمن بعييض المجموعييات أدوار مكمليية مثييل محييامي
الشييطان أو المحييي .وتتجيه بعيض المجموعيات إليى تبيديل هيذه الدوار بيين أعضياء
المجموعة بشكل دوري حتى تساعد العضاء على تكيوين الخيبرات والمهيارات وتمنيع
احتكار السلطة.
الودوار الشائعة في اجتماع التوافق:
الميسر  :كما يشير السم ،يتطلب دور الميسر المساعدة تيسير عملية التوصل إلى قييرار
توافقي .ومهمة الميسر هي مناقشية الموضيوعات بحسيب رجيدو ل العميل لضيمان اليتزام
المجموعة بالليات المتفيق عليهيا للعمليية واقيتراح تقنييات مناقشية بديلية أو إضيافية إذا
دعى المر مثل المجادلة أو تقسيم المجموعية إليى مجموعيات أصيغر أو لعيب الدوار.
مهمة هذا الدور هي توزيع سلطة الميسر وإرساء نظام يستطيع بمورجبه مسيياعد الميسيير
أداء مهام الميسر إذا انخرط شخصيا في الجد ل.

منظم الوقت :مهمة منظم الوقت ضمان التزام مجموعة صناعة القرار بالطييار الزمنييي
لجدو ل العما ل .يستخدم منظم اليوقت الكفيء أسياليب متنوعية لضيمان سيير الرجتمياع
بحسب الجدو ل الزمني الموضوع من خل ل تقديم إفادات مستمرة عيين الييوقت والتحييذير
برفق من نفاد الوقت المخصص ومنع المتحدثين من تجاوز الوقت المخصص لكلمتهم.
راصد المشاعر أو مراقب الذبذبات
راصييد المشيياعر كمييا يطلييق عليييه أحيانييا مسييؤو ل عيين مراقبيية "الجييو الشييعوري" فييي
الرجتمياع وملحظية لغية الجسيد والشيارات لغيير اللفظيية للمشياركين .والحيلولية دون
نشوب صراعات شخصية إنفعالية والحفياظ عليى رجيو خيالي مين الرعيب والنتبياه إليى
ديناميات القوة المدمرة مثل التحيز ضد المرأة أو التعصب العرقي داخييل لجنيية صييناعة
القرار.
مدون الملحظات :دور مدون الملحظات أو السكرتير توثيق القرارات والموضييوعات
التي تناقشها لجنة اتخاذ القرار.
التوافق دون إرجماع:
يفترض بعملية صناعة القيرار السيليمة بيالتوافق أن تحيث عليى الختلف وتحيدده مميا
يزيد من فرصة احتواء آراء كل القليات إلى أقصيى حيد ممكين نظيرا لصيعوبة تحقييق
الرجماع خاصة في حالة المجموعات الكبيرة .قيد يكيون الرجمياع نيارجم عيين الكيراه أو
الخوف أو قوة اقناع في لغيير محلهيا أو فصياحة أو عيدم القيدرة عليى إدراك البيدائل أو
عدم التحلي بالصبر خل ل عمليية المناقشية أو اسيتعانة رجهيات صيناعة القيرار بيالتوافق
بمؤشر بديل للتوافق .قد يشمل ذلك ما يلي:
الرجماع ناقص واحد :يتطلب أن يؤيد كل المشاركين القرار .ل يستطيع هذا المعارضأن يعطل القرار رلغم أنيه قيد يطييل مين ميدة المناقشية مين خل ل المماطلية عليى سيبيل
المثا ل .قد يكون هذا المعارض المراقب المستمر لتداعيات القرار وقييد يؤخييذ برأيييه فييي
نتيجة القرار في المستقبل.
الرجماع ناقص واحد :ل يسمح لثنين من المشاركين بتعطيل القرار ويييؤدي إلييى إعاقيية
المناقشات بشكل أسرع من حالة المعارض الواحد .يمن أن يقييدم الصييوتان المعارضييان
آراء بديلة للجوانب الخاطئة التي يرونها في القرار .يمكن تمكينهما للوصو ل إلى قواسييم
مشتركة تتيح لهم إقناع صوت ثالث يعوق صناعة القرار بالنضييمام إليهميا خل ل وقييت
محدد وإل ستعتبر محاولتهما لغير مقنعة.

الرجماع ناقص ثلثة :تعترف فضيل عين أنظمية أخيرى لقيدرة أربعية أعضياء أو أكيثر
على تعطيل صدور القيرار .عيادة ميا يتيم تحقييق هيذا النيوع مين الرجمياع إضيافة إليى
الدررجات القل من الرجماع بإرجراءات إحصائية من التوافق مثل:
 80في المائة  +سيغما أو ثلثين أو اللغلبية .ل تتوافق مثل هذه الرجراءات ميع تعرييف
التوافق.
شبه توافق :عملية ليس لها قواعد محددة خاصية بالعيدد الكيافي .وتيترك مسيألة التوافيق
لتقييدير رئيييس المجموعيية .بينمييا يزيييد هييذا ميين صييعوبة تعطيييل صييدور القييرار علييى
المجموعة الصغيرة ،يلقيي المزييد مين المسيؤولية عليى كاهيل الرئييس وقيد ييؤدي إليى
مجادلت ساخنة بشأن تعريف شبه التوافق.
المعارضة:
رلغم أن عملية صناعة القرار بالتوافق ينبغي أن تحدد وتعالج بواعث القليق والتحفظيات
مبكرا ،ل يتم التوافق الكامل على المقترحات من قبييل هيئة صييناعة القييرار .عنييدما تتييم
الدعوة إلى قرار ،يكون أمام الصوات المعارضة ثلثة خيارات:
*إعلن تحفظاتها :للعضاء المجموعة الذي يريييدون للقيرار أن يصييدر لكين يرلغبييون
في تسجيل مباعث قلقهيم اختييار العلن عين تحفظهيم .إذا كيان هنياك هنياك تحفظيات
هامة على القرار ،للمجموعة أن تختار تعديل أو إعادة صيالغة المقترح.
التنحي رجانبا :قد يسجل عضو في المجموعة "تنحيه رجانبا" فييي حييا ل رفضييه الشخصييي
للمقترح ،لكنه يريد للقرار أن يصدر .رلغم أن هذا الموقف ل يعطل صدور القرار ،يعيد
"صوت رافض" قوي ولغالبا ما تتم معالجة بواعث قلق هؤلء العضاء بييإرجراء بعييض
التعييديلت .يمكيين أن يتبييع الييذين يشييعرون أنهييم لغييير قييادرين علييى فهييم المقييترح أو
المشاركة في العملية هذا الرجراء.
تعطيل صدور القرار :لي عضو من أعضاء المجموعة أن يعطل صييدور القييرار .فييي
ألغلب الحالت ،اعتراض واحد يكفي تعطيل صدور القييرار ،رلغييم أن بعييض إرجييراءات
التوافق قد تتطلب أكثر من عضو للقيام بذلك .يعد هذا الموقف إرجراء صارم ل يتخييذ إل
عنييدما يشييعر العضييو أن القييرار يمثييل خطييورة علييى المنظميية أو أعضييائها أو مخالفيية
لرسالة المنظمة .في بعض حالت التوافق ،على العضييو الييذي يعييارض مشييروع قييرار
العمل مع مؤيديه ليجا حل يرضي الجميع.

أمثلة من التاريخ:
ربما أقدم مثا ل على صناعة القرار بالتوافق هو مجلس إيروكواس )رابطيية قبييائل المييم
الولى من الميركيين( الذي استخدم هذه الطريقة للتوصل إلى قرار عام  .1142يمكن
أن نجد أمثلة على صناعة القرار بالتوافق بين السكان الصليين مثل الفارقة البوشمين.
رلغم أن انتشار وشهرة صناعة القرار بالتوافق في المجتمعات الغربية تررجع إلى حركة
تحرر المرأة وحركة مناهضة النووي في حقبة السبعينيات ،تعود أصو ل صيغة التوافييق
إلى أبعد من ذلك.
من أشهر مطبقي هذه الطريقة رجمعية الصدقاء الدينية أو "كيويكيرز" اليتي اتبعيت هيذه
الطريقة في القرن السابع عشر .كيذلك اتبيع أعضياء حركية تجديديية العمياد أو أعضياء
رجماعة المينونيت.
نهج صناعة القرار بالتوافق ،بل ويعتقد أنهيم قياموا بيذلك مين أييام مجميع الشيهداء عيام
 .1527ويعتقد بعيض المسييحيين أن هيذه الطريقية تورجيد فيي النجييل .وتيورد بعيض
المثلة في مرارجع موسوعة أعضاء حركة تجديدية العماد خاصة الفصل الخامس عشر
لصناعة القرار بالتوافق في العهد النجيل.

نقد صناعة القرار بالتوافق:
يرى بعض منتقيدي صيناعة القيرار بيالتوافق مثيل هيوارد رييان وأوليي ديميير أن هيذه
العملية قد تكون مناسبة في حالة المجموعات الصغيرة المنسييجمة مييع بعضييها البعييض،
لكنها قد تكون إشكالية أو مدمرة في حالت كثيرة لعدة أسباب:

تتجه عملية صناعة القرار بيالتوافق إليى البقياء عليى الوضيع الراهين :فيي مجموعيات
صناعة القرار بيالتوافق ،تمنيح قيدرة الفيراد أو القليية المحيدودة عليى تعطييل إصيدار
القرار ميزة هائلية لي شيخص يؤييد الوضيع الراهين .يعنيي هيذا أن إمكانيية أل تتغيير
أوضاع ما في هيئة ما ،رلغم رلغبة اللغلبية بها فيي تغييرهيا .ومين هيذا المنطليق يمكين
عرقلة وإعاقة المبادرات أو التورجهات الجديدة حتى وإن أييدت اللغلبية تليك المبيادرات.
مين المثلية عليى ذليك حركية مناهضية النيووي فيي الثمانينييات .رجعيل رجميود النميوذج
التوافقي من المستحيل اتخاذ قرارات وإرجراءات في الوقت المناسيب اسيتجابة للظييروف

المتغيرة مما أدى إلى انهيار منظمات الحركة في النهاية نتيجية انسيحاب العضياء بعييد
إحبيياطهم .ميين ورجهيية نظيير أولييي ديمييير ،النمييوذج التييوافقي "يسييمح للنيياس مفرطييي
الحساسية أو المتعنيتين بتجمييد المجموعية كلهيا .نظرييا يمكين لهيم أن يتنحيوا رجانبيا أو
يتعلموا كيفية المشاركة بشكل بناء ،لك ما حدث في عدد ل يحصى من المجموعات هييو
أن المجموعة منعت من القيام بما رلغب أكثر أفرادها في القيام به أي بمعنى أخر منعت
من العمل لن واحد أو عدد قليل من الفراد عرقلوا التوافييق أو رجييرت النقاشييات بحيييث
يرفض أكثر العضاء الستمرار في الشتراك في المجموعة .وقد بليت حركيية التغيييير
الرجتماعي بمجموعات انهارت لهذه السباب نفسها.
صناعة القرار بالتوافق معرض للعاقة:
قد يؤدي منح الحق لعاقة كيل أعضياء المجموعية إليى رجعلهيا رهينية لقليية أو فيرد ل
يتسم بالمرونة .فضل عن ذلك ،يمكن النظيير لمعارضيية هييذا السييلوك المعطييل باعتبيياره
هجوم على حرية التعبير وهذا بدوره يدفع الفرد إلى الدفاع عن موقفه .نتيجية ليذلك مين
المحتمل أن تكون هيذه العمليية بمثابية مكافيأة لقيل أعضياء المجموعية مرونية وعقياب
لكثرهم مرونة .يرى ديمير أن على المجموعييات الديمقراطييية أن تتسييلح بالقييدرة علييى
معالجيية المشييكلت .لن الديمقراطييية تسييمح للمجموعيية بعمييل مييا تريييده فييي موارجهيية
المعوقين أو البغيضين و الذين ل يتمتعون بالحساس وتتيح لها القو ل لهييؤلء "ل نعتقييد
أن مناقشة هذا المر أو السلوك لم يعد باّناء وعلينا أن نمضي قييدما سييواء وافقتييم أم ل".
وكذلك تسمح للمجموعة بالتصرف حسبما يرتأي ألغلبية العضاء.
عملية صناعة القرار بالتوافق تعوق مشاركة الذين ل يرييدون أو ليسيتطيعون حضيور
ارجتماعات طويلة :نظرا لن عملية صناعة القرار بالتوافق تركز على المناقشة وتسييعى
إلى مناقشة مداخلت كل العضاء ،يمكن مستهلكة للوقت .يمكيين لهييذا الييتزام أن يكييون
عائق في مواقف التي تتطلب اتخاذ قيرار سيرياًعا أو اليتي ل يمكين خللهيا مناقشية آراء
كل العضاء فيي فيترة زمنيية مقبولية .ويتطليب الليتزام بيالوقت خل ل عمليية صيناعة
القرار لمشاركة العضاء الذين ل يستطيعون أو ل يريدون الرتباط بهيذا الليتزام .فيي
حركات التغيير الرجتماعي ،تعيق هذه العمليية اشيتراك الطبقية العاملية اليذين يرتبطيون
بوظائف أو الذين لديهم أطفا ل ومسؤوليات أخرى ،بينما تمنح الذين ل ينشغلون بعمل أو
مسؤوليات أخرى الميزة.
*المفارقة  :صناعة القرار بالتوافق عملية معرضة لكل أشكا ل التفكير الجمياعي أكبرهيا
حالة التناقض الظاهري التي يتوافق خللها أفراد المجموعة على إرجييراء ل يرلغييب فيييه

أي ميين أفييراد المجموعيية لمجييرد أن كييل فييرد ل يريييد أن يعييارض الرلغبيية المدركيية
للمجموعة التي تتخذ القرار.
اتخاذ القرار بالتوافق عملية مناهضة ضد الديمقراطية :يتصرف المجموعات التي تعمل
على إحداث تغيير ارجتمياعي كيبير وهييو القضيياء عليى الرأسييمالية وإحل ل الديمقراطييية
محلهييا ضييد أهييدافهم المفترضيية عنييدما يرفضييون اتخيياذ القييرار بالطريقيية الديمقراطييية
بحسب ما يرى أولي ديميير لنيه ل يمكين تحقييق الديمقراطيية الراديكاليية إل بالوسيائل
المعهودة.
موضوعات ذات صلة في فهرس مؤسسة "كونيشينز":
بدائل
الرجراءات والبنى المناهضة للديمقراطية
حل النزاع
صناعة القرار بالتوافق
القيم الديمقراطية
ارجتماعات المجموعة
الرجتماعات
ثقافة التنظيم
ما هو التوافق
تستند المقا ل إلى مقا ل أو أكثر من موقع "ويكيبيييديا" مييع بعييض التعييديلت والضييافات
التي قام بها محررو مؤسسة "كونيكشنز" .هذا المقا ل وأي معلومات من "ويكيبيديا" من
"كريتيف كومنز أتريبيوشين شير ليك أنبورتد ليسينز" وتصريح التوثيق المجاني.

نرحيب بمسياعدتك فيي تحسيين وتيدعيم محتيوى مقيالت "كونيكسييبيديا" وتصيحيح أي
أخطيياء بهييا .يمكنييك التواصييل مييع مؤسسيية كونيكشييينز ميين خل ل البريييد اللكييتروني.
ونبحث أيضا عن متطوعين لكتابة مقالت عن موضوعات وأشخاص ومنظميات تتعليق
بالعدالة الرجتماعية وتاريخ حركات التغيير الرجتماعي.

