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ﺟﺪول اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت

ﺗﻘﺪﻳﻢ
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اﻟﺠﺰء اﻷول :ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٣

اﻟﻔﺼﻞ  :١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ١/١اﳌنافسة والتعاون بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
 ٢/١أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون
 ٣/١ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤﻮار داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن
 ٤/١خلق ديناميكيات متنوعة بﻦﻴ اﻷحزاب
 ٥/١ﺗﻘﻮﻳﺔ دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ٦/١اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار
 ٧/١تيسﺮﻴ الحوار
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اﻟﻔﺼﻞ  :٢دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
 ١/٢ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻴﺎد
 ٢/٢اﻟﺤﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ
 ٣/٢ﺧﻠﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
 ٤/٢ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﺪام
 ٥/٢ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ :ﺗﺠﻨﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ
 ٦/٢أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
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اﻟﻔﺼﻞ  :٣ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ١/٣التقييﺎﻤت الشاملة للبيئات السياسية
 ٢/٣قيود التقييﺎﻤت الشاملة
 ٣/٣تقييﺎﻤت اﻻحتياجات الخاصة
 ٤/٣اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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الجزء الثاﻲﻧ :حوار اﻷحزاب السياسية ﰲ اﳌﺎﻤرسة والتطبيق
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اﻟﻔﺼﻞ  :٤ﻣﺮاﺣﻞ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺤﻮار
 ١/٤اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ ﻟﻠﺤﻮار
 ٢/٤اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻮار ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً
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اﻟﻔﺼﻞ  :٥ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﻷﺟﻨﺪات
 ١/٥ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻌﻲ واﻻﺟﻨﺪة
 ٢/٥ﻣﻮازﻧﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺣﻮاﻓﺰ اﻷﺣﺰاب
 ٣/٥الفوارق ﰲ قوة تأثﺮﻴ اﻷحزاب عﲆ السلطة
 ٤/٥ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺟﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ٥/٥اﻷهداف الطويلة والقصﺮﻴة اﻷمد
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اﻟﻔﺼﻞ  :٦دﻋﻢ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ١/٦خلق الحد اﻷدﻰﻧ من الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب
 ٢/٦اﻻستجابة للتغﺮﻴات ﰲ البيئة الخارجية
 ٣/٦وﺿﻊ أﺟﻨﺪة اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ
 ٤/٦ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ  :٧اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
 ١/٧اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻠﻴﻒ وﻋﺪو ﻣﻌﺎً
 ٢/٧ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
 ٣/٧ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ٤/٧دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار :ﺗﻮﻗﻊ اﻷﺣﺪاث
 ٥/٧اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
 ٦/٧ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
 ٧/٧تأثﺮﻴ الدورة اﻻنتخابية عﲆ حوار اﻷحزاب السياسية
 ٨/٧ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ
 ٩/٧اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﻨﺎﺑﺮ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺤﻮار
 ١٠/٧اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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اﻟﻔﺼﻞ  :٨ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮار
 ١/٨منابر الحوار غﺮﻴ الرسمية مقابل اﳌنابر اﳌؤسساتية
 ٢/٨اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ٣/٨ﻤﻧوذجان من اﳌخططات التنظيمية لهياكل الحوار
 ٤/٨ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌﺤﲇ
 ٥/٨الطبيعة اﳌتغﺮﻴة للهياكل التنظيمية
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اﻟﻔﺼﻞ  :٩ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺤﻮار
 ١/٩اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
 ٢/٩اﻻتفاق غﺮﻴ الرسمي مقابل اﻻتفاق الرسمي
 ٣/٩اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وأﺣﻜﺎم اﳌﺸﺎرﻛﺔ
 ٤/٩إجراءات اﻻجتﺎﻤع
 ٥/٩ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
 ٦/٩اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال
 ٧/٩ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت
 ٨/٩اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻨﺎﻃﻘﻮن اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن

٨٩
٨٩
٩٠
٩٠
٩١
٩٢
٩٢
٩٣
٩٣
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٠بناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
 ١/١٠فهم أسباب انعدام الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب
 ٢/١٠اﻻجتﺎﻤع لكﴪ الجليد
 ٣/١٠اﳌناقشات مع اطراف فاعلة غﺮﻴ حزبية
 ٤/١٠اﻻﺷﱰاك ﰲ ﺣﻮار ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻮار
 ٥/١٠الﱰكيز عﲆ قضايا غﺮﻴ خﻼفية
 ٦/١٠اﻟﺒﺪء ﺑـ "اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ دون ﺣﻮار"
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اﻟﻔﺼﻞ  :١١ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﳌﻨﻈﻢ
 ١/١١ﻣﻦ اﻟﺤﻮار إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء
 ٢/١١ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
 ٣/١١اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﺤﻮار
 ٤/١١اعتﺎﻤد نهج منظم
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٢اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب
 ١/١٢اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة :اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﻴﺔ
 ٢/١٢ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳌﻤﺜﲇ اﻟﺤﻮار
 ٣/١٢تشجيع الحوار الحزﻲﺑ الداخﲇ
 ٤/١٢ضﺎﻤن التواصل مع قادة اﻷحزاب
 ٥/١٢وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب
 ٦/١٢اﳌوازنة بﻦﻴ العمليات الطويلة والقصﺮﻴة اﻷمد
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٣تحديد اﻷحزاب السياسية التي يتعﻦﻴ دعوتها للحوار
 ١/١٣اﻻتفاق عﲆ معايﺮﻴ شفافة
 ٢/١٣معايﺮﻴ اﳌشاركة واﻻعتبارات
 ٣/١٣اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة
 ٤/١٣موازنة اﳌعايﺮﻴ ورغبات اﻷحزاب
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٤اختيار ممثﲇ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
 ١/١٤احﱰام التسلسل الهرمي الحزﻲﺑ
 ٢/١٤تقدير العﻼقات غﺮﻴ الرسمية داخل اﻷحزاب
 ٣/١٤اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ دور ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب
 ٤/١٤ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار
 ٥/١٤تعزيز اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ والتنوع
 ٦/١٤تحديد مؤهﻼت مندوﻲﺑ اﻷحزاب
 ٧/١٤إﴍاك القادة واﳌندوبﻦﻴ الجدد لﻼحزاب
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٥اﳌساواة بﻦﻴ النساء والرجال ﰲ اﳌشاركة والتمثيل
 ١/١٥ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ٢/١٥أﺟﻨﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ٣/١٥تبني اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ضمن الحوار
 ٤/١٥اﳌساحات اﳌشﱰكة ،والنوع اﻻجتﺎﻤعي واﳌجموعات النسائية الخاصة
 ٥/١٥مراعاة الفروق بﻦﻴ الجنسﻦﻴ خﻼل الحوار

١٢٥
١٢٥
١٢٦
١٢٨
١٢٨
١٣٠

اﻟﻔﺼﻞ  :١٦ﻤﺗثيل اﻷقليات والتنوع
 ١/١٦ﺧﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﱰك ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
 ٢/١٦ﻤﺗثيل اﻷقليات ﰲ السياسة
 ٣/١٦اﻧﺸﺎء ﻣﻨﱪ ﻣﺘﻨﻮع ﻟﻠﺤﻮار
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٧التعامل مع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
 ١/١٧اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻧﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺒﻜﺮة
 ٢/١٧الفوارق بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
 ٣/١٧دور منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ حوار اﻷحزاب السياسية
 ٤/١٧تحسﻦﻴ العﻼقات بﻦﻴ منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ واﻷحزاب السياسية مع مرور الوقت
 ٥/١٧إﴍاك وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
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ﺗﻘﺪﻳﻢ

كلﺎﻤ أسﺮﻴ ﰲ ساحة نقابة تضامن أمام الـﱪﳌـان اﻷوروﻲﺑ ﰲ
بروكسل ،تعود ﻲﺑ الذاكرة إﱃ تلك اﻷيام الحارة من صـيـف
ﻋﺎم  .١٩٨٠ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ آﻧﺬاك ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﻋﻘﺪ اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ" ﰲ
ﺑﻠﺪي ،ﺑﻮﻟﻨﺪا ،ﻣﻮﺟﻬﺎً اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟـﺒـﻼد
عﲆ مسار اﳌرحلة اﻻنتقالية؛ مـا أدى إﱃ إثـارة تـغـﺮﻴات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻧﻜﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﰲ أوروﺑﺎ .وﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟـﺘـﺤـﻮل
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻟﺒﻮﻟﻨﺪا ﻣﻌﺎودة اﻟﺪﺧـﻮل إﱃ ﺳـﺎﺣـﺔ اﳌﺸـﻬـﺪ
العاﳌي؛ من خﻼل اﻻنضﺎﻤم إﱃ مـنـظـمـة حـلـف شـﺎﻤل
اﻷطلﴘ واﻻتحاد اﻷوروﻲﺑ .وﻢﻟ يكن من اﳌمكن بـالـفـعـل
حصول تلك التغيﺮﻴات بدون إجـراء حـوار بـﻦﻴ اﻷحـزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة.

ﺷﻴﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد .وﰲ ﻋﺎم  ،١٩٩١ﺟﺮت أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣـﺮة
ﰲ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ودﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻤﺜـﻠـﻮ
ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٢٩ﺣﺰﺑﺎ ً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ،١٩٩٧ﻛـﺎن اﳌﺸـﻬـﺪ
السياﳼ أكﺮﺜ تنوعا ً .وبصورة رسمية ،كان الﱪﳌان يتألف من
ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ .وﻟﻜﻦ ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ ،اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤـﻞ
للتضامن اﻻنتخاﻲﺑ ) ،"(AWSﻛﺎن اﺋﺘﻼﻓﺎً ﻣﺸـﻜـﻼً ﻣـﻦ ٤٤
حزبا صغﺮﻴا ً ومنظﺎﻤت غﺮﻴ حكومية وغﺮﻴها من التنظيﺎﻤت .
ولذلك ،فقد كان الدرس الكبﺮﻴ ﰲ الحوار قد بدأ بـالـفـعـل
ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ
اﻻنتخاﻲﺑ ) "(AWSنفسها .وبعدها ،فإن الكيـانـﻦﻴ الـذيـن
شكﻼ اﻻئتﻼف الحكومي ﻢﻟ يصبحا ﰲ نهاية اﳌطاف اﳌكافـئ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ .وﻛﺎﻧﺖ "جبهة العمل للتضامن اﻻنـتـخـاﻲﺑ
) - "(AWSالتي ﻤﺗثل تحالف ﻤﻳﻦﻴ الوسط لدينا قد نشـأت
من النقابات العﺎﻤلية ،ﰲ حﻦﻴ كان "حزب اتحاد الـحـريـة"
ليﱪاليا ً عندما يتعلق اﻷمر بـاﻻقـتـصـاد ومـنـظـور الـعـاﻢﻟ
اﻷخﻼقي .ومع ذلك ،فقد ﴍعنا ﰲ إجراء حوار مثـمـر بـﻦﻴ
اﻷحزاب .كﺎﻤ تجدر اﻹشارة ،إﱃ أن اتفاقية التحالف الناظمة
بﻦﻴ كﻼ هذين الﴩيكﻦﻴ بعد حركـة الـتـضـامـن ،قـد تـم
استخدامها فيﺎﻤ بعد بنجاح؛ كمرجع لـدى الـعـديـد مـن
اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﰲ ﻋﺎم  ،١٩٨٩أدى اﻻﻧﻘﻼب ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺑﻮﻟﻨﺪا إﱃ ﺧﻠﻖ
ميدان للحوار ﻤﺑستوى جديد ﻤﺗاماً .وﰲ أوجها ،كانت حركـة
تضامن تضم ﰲ صفوفها عﴩة مﻼيﻦﻴ نسمة مـن اﻷعضـاء،
أي ربع سكان بلدنا .كﺎﻤ كانت مجموعة أطياف اﳌعتقدات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ،ﻣـﻦ
اﳌحافظﻦﻴ إﱃ اﻻشﱰاكيﻦﻴ الدﻤﻳقراطيﻦﻴ والليـﱪالـيـﻦﻴ .لـقـد
ﺗﻮﺣﺪﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﳌﺸﱰك اﳌﻨﺸﻮد .وﻟﻜﻦ ﻣـﻦ
الجدير اﻹشارة إﱃ أنه ﰲ حﻦﻴ أن الـﱰابـط كـان يـلـغـي
اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت واﻟﻔﻮارق ،واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺳﻠﻢ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺎت
اﻻجتﺎﻤعية ،فإنه ﻢﻟ يجعل آراءنا متطابقة .وعﲆ العكس من
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻗﻮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﲆ
اﻟﺘﻨﻮع.

وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻮاﻓﻖ
رﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟـﻠـﱪﳌـﺎن
ﰲ اﻵراء ،ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ أﻧﺸﻄﺘﻲ ،ﺑﺼﻔـﺘـﻲ
ً
اﻷوروﻲﺑ ،وﻻزالت تلعب دورا ً هاماً ﰲ عمﲇ بصفتي عضـوا ً
ﰲ الﱪﳌان اﻷوروﻲﺑ ) .(MEPوﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖُ اﻟﻴﻮم واﺣﺪا ً ﻣـﻦ
بﻦﻴ  ٧٥٤عضوا ً من أعضاء الﱪﳌان اﻷوروﻲﺑ ،كﺎﻤ أننـا سـويـاً
ﻤﻧثل  ٢٧دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء ﰲ اﻻﺗـﺤـﺎد ،وﻧـﺤـﻦ
منخرطون ﰲ ﴍاكة من خﻼل سبع مجموعات سياسية .كﺎﻤ
أننا ﻤﻧثل مناطق مختلفة لها مصالح متفاوتة ،ﻤﺑـا ﰲ ذلـك
اﳌصالح الوطنية داخل الجﺎﻤعة السياسية نفسها ،وبـالـتـاﱄ
فإننا ﻤﻧثل وجهات نظر متباينة .ويتميـز الـﱪﳌـان اﻷوروﻲﺑ
بكونه الﱪﳌان الوحيد ﰲ العاﻢﻟ الذي ﻻ ﻤﻳلك أغلبية ثابتة بﻦﻴ
أﻋﻀﺎﺋﻪ .وﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ –
سواء أكانت متعلقة بفصل صغﺮﻴ من أبواب التﴩيعات ،أو
ﻤﺑوقف بشأن قضية دعم سياﳼ؛ فإن التوافق والدعم لـهـا
ﻳﺘﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص .وﰲ ﺳـﻴـﺎق
أدوار ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑـﺒـﻨـﺎء اﻟـﺠـﺴـﻮر
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﲆ أوﺳـﻊ
نطاق بﻦﻴ سائر اﻷعضاء.

وﰲ فﱰة الثﺎﻤنينات ﰲ بولندا ،كنا ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان نقول،
إن "ﻻ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻼ ﺗﻀﺎﻣﻦ" .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ،ﻓﺈن ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻛـﺎﻧـﺖ
تعني لنا أكﺮﺜ بكثﺮﻴ من مجرد اسـم لـحـركـة اﻻحـتـجـاج
اﻻجتﺎﻤعي التي عﱪنا ﻤﺑوجبها عن اﳌحاولة اﻷوﱃ لﻼحتجـاج
الشامل والسلمي ضد النظام الشيوعي القمعي .كﺎﻤ فهمنـا
أيضاً ،أن كلمة التضامن هي ﻤﺑثابـة دعـامـة مـن دعـائـم
الحوار ،وكوسيلة توفيقية بﻦﻴ التفكﺮﻴ وإجراء أعﺎﻤل ﻹعطـاء
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ ،وﻣـﻦ ﺛـﻢ
اﻻستفادة من ﻤﺛارها بكل كرامة واقتدار فور تحقيقها.

وعندما أﻤﺛرت جهودنا وتكللت بالنجاح  -ﻧﺤﻦ ﻣﻌﴩ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  -ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺑـﺪءا ً
من الصفر .كﺎﻤ كان الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب حـاسـﺎﻤً ﰲ تـلـك
العملية ،وتطلب اﻷمر جهودا ً كثـﺮﻴة ،ومشـاورات واسـعـة
أوﻻ وﻗـﺒـﻞ ﻛـﻞ ﳾء ،إﱃ ﻧﺸـﻮء
اﻟﻨﻄﺎق .وﻗﺪ أدى ﻫﺬا ً
التحالف الذي مكن من إنشاء أول مـجـلـس وزراء غـﺮﻴ

ﺗﻘﺪﻳﻢ

ولعله من نافلة القول ،إن الحوار الـفـعـال بـﻦﻴ اﻷعضـاء
وأﺣﺰاﺑﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘـﻴـﻖ ﻫـﺬا اﻟـﻬـﺪف
اﻷوﺳﻊ .وﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
أو ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت ،أو ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـﺎب ،أو
معالجة القضايا اﻻجتﺎﻤعية ،أو حﺎﻤية البيانات ،أو تـداول
قضية تغﺮﻴ اﳌناخ ،أو ضﺎﻤن أمن الطاقة؛ فإننا نـفـعـل كـل
ذلك من منطلق خدمة اﳌجتمع اﻷوروﻲﺑ بـأﴎه ،وجـمـيـع
أﻓﺮاد ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺪور ﰲ ﺧﻠﺪي ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛـﻨـﺎ
ﻧﺤﺎول إﻗﻨﺎع اﻟﺸﻌﺐ اﻻﻳﺮﻟﻨﺪي واﻟﻘﺎدة ﰲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﻟﻺﺻﻼح .وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟـﺤـﺎل،
عندما كان الشعار الغاﱄ للغاية عﲆ قلـوب اﳌـﻼيـﻦﻴ مـن
البولنديﻦﻴ ،قد ترددت أصداؤه ﰲ ﻤﻧوذج جديد وعﲆ نطاق
أوﺳﻊ ﻋﻨﺪ إﻃﻼق اﻟﺸﻌﺎر اﻵﺧﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن "ﻻ وﺟﻮد ﻷوروﺑﺎ
ﺑﻼ ﺗﻀﺎﻣﻦ" .وﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻫﺬه ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺼﻞ
إﱃ ما هو أبعد من حدود اﻻتحاد اﻷوروﻲﺑ .وانطـﻼقـاً مـن
هذه القناعة لدي ،وبصفتي رئيساً للﱪﳌان اﻷوروﻲﺑ آنـذاك،
ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ً ﰲ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻜـﻞ ﻗـﻮة ﰲ دﻋـﻢ
التحوﻻت الدﻤﻳقراطية ﰲ بلدان الجوار لـﻼتـحـاد اﻷوروﻲﺑ.
وﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ اﻟﻨـﻘـﺎش واﻟـﺤـﻮار
يطرحان نفسيهﺎﻤ بكونهﺎﻤ متطلبان أساسـيـان لـتـحـقـيـق
التقدم الدﻤﻳقراطي ،والتحول الناجح ﰲ أي مكان من العاﻢﻟ.
وسواء كنت ﰲ بولندا خﻼل فﱰة الثﺎﻤنينيات والتسعينيـات،
أو ﰲ الﱪﳌان اﻷوروﻲﺑ ،أو خﻼل الـعـديـد مـن الـبـعـثـات
الﱪﳌانية للبلدان التي ﻤﺗر ﻤﺑراحل انتقالية مثل مﴫ وليبـيـا
وﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ وﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ وﺗﻮﻧﺲ أو أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﻨـﺖ أﻋـﺘـﻘـﺪ
داﻤﺋاً أن الحوار الناجح بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ينبغي بـنـاؤه
ﻋﲆ ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻲ :وﺟﻮد ﻧﻈﺎم راﺳﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ،
واعتﺎﻤد منهج تصالحي وتوفيقي ،والرغبة ﰲ الحفاظ عـﲆ
اﻻستمرارية ﰲ الجهود الرامية لتحسﻦﻴ أوضاع اﳌـواطـنـﻦﻴ،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺻﻌﺒﺔ ،وﻗـﺪ
ﻻ يحظى قبولها بشعبية بﻦﻴ صفوف اﳌواطنﻦﻴ .كﺎﻤ ينبـغـي
أن ﺗﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼث ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ،
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،واﺣﱰام ﻛﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،وﺑﻄﺒﻴـﻌـﺔ اﻟـﺤـﺎل؛
ﴐورة إدراج التضامن ﰲ كل مجال ،كﺎﻤ ينبغي أن يـظـل
ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰك ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻈﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر داﺧﻞ أروﻗﺔ اﻟﱪﳌﺎن
اﻷوروﻲﺑ ،فإن مواقفنا بشأن حقوق اﻹنسان تظل تـحـظـى
دوما ً بأغلبية كبﺮﻴة من اﻷصوات ،ﻷننا بكل بساطة مشاركون
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ؛ ﻋﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟـﻄـﻴـﻒ

١١ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن .وﻳﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا ﻋـﲆ إﻣـﺪادﻧـﺎ
باﻷسس اﳌتينة التي تصلح للبناء عليهـا .كـﺎﻤ أن الـنـهـج
اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﴩﻛﺎء ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ،دون
إﻫﺪار اﻟﻄﺎﻗﺎت ﰲ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎدة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .وﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌـﻔـﻜـﺮ اﻟـﻔـﺮﻧـﴘ
الشهﺮﻴ فولتﺮﻴ "أنا ﻻ أوافق عﲆ ما تقوله ،ولكنني سـأدافـع
ﺣﺘﻰ اﳌﻮت ﻋﻦ ﺣﻘﻚ ﰲ أن ﺗﻌﱪ ﻋﻦ رأﻳﻚ" .وأخـﺮﻴا ً ،فـإن
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﺣﺰاب ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ واﻗـﻔـﺔ ﻋـﲆ
أﺗﻢ اﻷﻫﺒﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺣﱰام إﻧﺠﺎزات أﺳﻼﻓﻬﺎ وﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ
خدمة الصالح العام واﳌصالح اﳌشﱰكة .كـﺎﻤ يـتـعـﻦﻴ عـﲆ
اﻷﺣﺰاب أن ﺗﺘﻮﻗﻊ ﴐورة اﺣﱰام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﳌﻌـﻨـﻮي ﻣـﻦ
الحقوق اﻷخﻼقية من جانب من يخلفها ﰲ مسﺮﻴتها.
وعندما خاض الناس غﺎﻤر النـضـال ﰲ أوروبـا الـوسـطـى
واﻟﴩﻗﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻟﺪى
مرور تلك اﻷقطار ﻤﺑراحل سياسية انتقالية ،وعند الﴩوع ﰲ
إعداد منتديات الحوار الدﻤﻳقراطي؛ فإن هؤﻻء الـنـاس قـد
تلقوا مساعدات كبﺮﻴة ودعم هائل من الجانب اﻵخـر مـن
اﻟﺴﺘﺎر اﻟﺤﺪﻳﺪي .وأﻧﺎ ﻋﲆ ﺛﻘﺔ وﻃﻴﺪة أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي
تضعونه بﻦﻴ أيديكم ،سيعمل أيضا ً عﲆ توفـﺮﻴ مـثـل ذلـك
الدعم ،كﺎﻤ أنه سيمدكم بالكـثـﺮﻴ مـن اﻹلـهـام السـديـد
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻔﻴﺪ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﳌﺘـﻮازن ،ﻓـﺈن ﻫـﺬا
الكتاب يعمل عﲆ وصف آليـات ومـراحـل الـحـوار بـﻦﻴ
اﻷحزاب ،كﺎﻤ يتطرق لتناول القضايا الـعـمـلـيـة ،ويـعـرض
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣـﻞ ،واﻷﻫـﻢ ﻣـﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺑـﺪراﺳـﺔ اﻷدوات ،واﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻳﺴﻮق اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .وإﻧـﻨـﻲ
عﲆ يقﻦﻴ تام ،أن هذا اﳌ َؤلﱠف سوف يسهم ﰲ توفﺮﻴ تـبـادل
إيجاﻲﺑ بصورة أعمق لوجهات النظر من منطلق اﻻعـتـقـاد
الراسخ بأن الحوار ،شأنه ﰲ نهاية اﳌطاف ،شأن كل اﻷعـﺎﻤل
الدﻤﻳقراطية اﻷخرى حقا ً وحقيقة  -أﻻ وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬـﺪف
اﻷسمى اﳌتمثل ﰲ توفﺮﻴ كل ما فيه ُجل الخﺮﻴ والنفع لكـل
ﻓﺮد ﻣﻮاﻃﻦ.
جﺮﻴزي بوزيك )(Jerzy Buzek
عضو الﱪﳌان اﻷوروﻲﺑ
الرئيس السابق للﱪﳌان اﻷوروﻲﺑ
رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﻮﻟﻨﺪا اﻷﺳﺒﻖ
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إن السياسة القاﻤﺋة عﲆ أسس التعددية الحزبية تعني
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ
تتعلق أيضاً بالبحث عن توفﺮﻴ الحلول اﳌشﱰكة لصالح
الدولة ومواطنيها .ويعتﱪ الحوار الفعال والشامل بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية ﻤﺑثابة عنﴫ أساس من عناﴏ السياسة
الدﻤﻳقراطية .كﺎﻤ أن الﴫاعات والنزاعات بﻦﻴ اﻷحزاب
والعﻼقات اﻻستقطابية بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،قد تعمل
ﻋﲆ إﻋﺎﻗﺔ وﺳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ وﺟﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻼد .وﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ
من ذلك ،فإن توفﺮﻴ مستوى أساس من الثقة والتعاون بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية ،من شأنه ﻤﺗهيد الطريق لتحقيق سبل
اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺸﻮد واﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام ﰲ اﻟﺒﻼد.
وينطبق هذا الوضع عﲆ أي مجتمع ،ولكنه يصبح أكﺮﺜ
أﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻛﱪى .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤﻮار
السياﳼ عﲆ بناء الثقة واﻹرادة السياسية من أجل التغيﺮﻴ.
وتعتﱪ كلتا هاتﻦﻴ اﳌسألتﻦﻴ بالغتي اﻷهمية ﰲ البلدان
السائرة عﲆ طريق الدﻤﻳقراطية ،حيث أنها تحتاج إﱃ اتخاذ
ﻗﺮارات ﺻﻌﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل .وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
الدﻤﻳقراطيات الفتية تحوﻻت جذرية ﰲ ثقافتها السياسية
وعﻼقاتها السلطوية ،فضﻼً عن تغيﺮﻴات مؤسسية كبﺮﻴة.
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
الدول ضعيفة ،ﰲ حﻦﻴ تكون ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ﰲ أمس
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت
وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
وهذا هو اﳌكان الذي يعد فيه الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣﺮا ً ﴐورﻳﺎً ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ
صفرا ً ،أو الركود ﰲ أوضاع تتطلب اﻹصﻼح بكل إلحاح .كﺎﻤ
أن التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية يعتﱪ ذا أهمية قصوى
لضﺎﻤن غرس وتعميق جذور الدﻤﻳقراطية ،والذهاب فيها
إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ عﲆ فكرة أن العملية الـدﻤﻳـقـراطـيـة
تقوم عﲆ ركيزتﻦﻴ متساويتﻦﻴ ﰲ اﻷهمية ،وهﺎﻤ :اﳌـنـافسـة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ .وﻧـﻈـﺮا ً ﻷن
اﻷحزاب واﳌنظﺎﻤت السياسية ،ﻤﺗثل مجـمـل الـتـطـلـعـات
واﻵمال الرئيسية للمواطنﻦﻴ ،بصفتهم وسطاء بﻦﻴ اﳌواطـنـﻦﻴ
والدولة ،وكونهم ﻻعبﻦﻴ فاعلﻦﻴ ﰲ اللعبة الدﻤﻳقراطية ،فإنهـا
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻌﺎون ،ﻋﲆ ﺣـﺪ ﺳـﻮاء.
كﺎﻤ أن التعاون السياﳼ بﻦﻴ اﻷحزاب ،ﻤﻳثل جزءا ً ﻻ يتجزأ

من مصلحة الدﻤﻳقراطية وسﻼمتها ،مثل أي من اﻷهداف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻷﺣﺰاب ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ.
كﺎﻤ أن أداء اﻷحزاب السياسية ،وتحقيق النجاح اﻻنتخاﻲﺑ
لها ،وﰲ نهاية اﳌطاف تحقيق ﴍعيتها ﰲ أعﻦﻴ اﳌواطنﻦﻴ،
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
للمواطنﻦﻴ .ومن أجل القيام بذلك ،فإنها تحتاج إﱃ ترجمة
اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ إﱃ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ ،ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .وﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء
تحالفات ،والسعي للحصول عﲆ إجﺎﻤع ،من خﻼل إجراء
اﺗﺼﺎﻻت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻷﺧﺮى.
وعادة ما يتم إجراء الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﰲ داخل
اﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية ،مثل الﱪﳌانات الوطنية .ومع ذلك،
فإن الحوار الﱪﳌاﻲﻧ وحده ﻻ ﻤﻳكنه دوماً تلبية الحاجة إﱃ
استكشاف حقيقي لﻺجﺎﻤع أو التوافق عﲆ اﻵراء ،خاصة ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎدة واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،أو ﻧﺸﻮء أزﻣﺎت
تعﱰض مسار الدﻤﻳقراطية ﰲ البﻼد نفسها .وﰲ اﳌقابل ،فإن
هذا الدليل يركز عﲆ الحاجة لتوفﺮﻴ اﳌزيد من اﳌساحات
الديناميكية للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
وينبغي تعزيز الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية وتقويته أيضا
ﺑﺘﺠﺎوز اﻗﺘﺼﺎره ﻋﲆ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
استيعاب النوع اﻻجتﺎﻤعي ،وإدماج الشباب ،واﻷقليات،
ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،والجهات الفاعلة اﻷخرى غﺮﻴ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ،وإﴍاﻛﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ.
ومع إصدار هذا اﳌنشور ،فإن اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) ،(International IDEAواﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب ) (NIMDوﻣﺮﻛﺰ أوﺳﻠﻮ
ﻟﻠﺴﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) (�e Oslo Centerﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻋﲆ إﻣﺪاد ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄداة ﻋﻤﻠﻴﺔ
للمساعدة ﰲ إجراء الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية .ومن
ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ دراﺳﺎت ﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ
جميع أنحاء العاﻢﻟ ،فإن هذا الدليل يعمل عﲆ ﻤﺗكﻦﻴ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺗﻘﻴﻴﻢ
الﴩوط العامة للحوارات بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،بناء الثقة
بﻦﻴ اﻷحزاب ،تنظيم وعقد الحوارات بﻦﻴ اﻷحزاب ،تحديد
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اﻷﻫﺪاف وإﻋﺪاد أﺟﻨﺪات ﻟﻠﺤﻮار ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺑﻄﺮق
سلسة عﱪ مختلف مراحل الحوار ،وضﺎﻤن تحقيق نتائج
ذات مغزى وجدوى من عقدها واﳌشاركة فيها ،وأخﺮﻴا ً
وليس آخرا ً ،العمل عﲆ تعزيز وتنفيذ التفاهﺎﻤت
واﻻتفاقات التي يتم التوصل إليها بﻦﻴ مختلف اﻷحزاب.
كﺎﻤ يحدونا اﻷمل ﰲ أن يعمل هذا الدليل عﲆ توفﺮﻴ حوافز
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻄﺮق إﺑﺪاﻋﻴﺔ ،وﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ،وروح ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ  -وﻫﺬه ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻮار
وﺟﻮﻫﺮه اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﺷﻴﻞ ﻣﺎﻏﻨﻲ ﺑﻮﻧﺪﻳﻔﻴﻚ Kjell Magne Bondevik
رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ أوﺳﻠﻮ ﻟﻠﺴﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻫﺎﻧﺰ ﺑﺮوﻧﻴﻨﻎ Hans Bruning
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  -اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب
فيدار هيلجيسﻦﻴ Vidar Helgesen
اﻷمﻦﻴ العام  -اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
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ﻟﻘﺪ ساعد الكثﺮﻴ من الناس واﳌؤسسات لجعل إصـدار هـذا
اﳌﻨﺸﻮر ﻣﻤﻜﻨﺎً .وﻧﻮد اﻹﻋـﺮاب ﻋـﻦ ﺑـﺎﻟﻎ اﻟـﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳـﺮ
الكبﺮﻴ للعديد من مـﺎﻤرﳼ الحـوار والسياسـيﻦﻴ واﻻطـراف
ذات العﻼقة من اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ الذين شـاركوا ﰲ مقـابﻼت
بـشأن الﱪامـج الق ُــطْرية للمؤسـسة الدوليـة للدﻤﻳقراطيـة
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ) (International IDEAواﳌﻌﻬــﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨــﺪي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ) (NIMDﰲ ﻧﻴﺒـﺎل )ﺗـﴩﻳﻦ
أول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  (٢٠١٢وبوليفيا واﻷكوادور وبـﺮﻴو )آذار/مـارس
 .(٢٠١٢وﻧــﻮد أﻳــﻀﺎ أن ﻧــﺸﻜﺮ ﴍﻛــﺎء اﳌﻌﻬــﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨــﺪي
للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب لدى كل من بوروندي ،غانـا،
ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻣﻼوي ،ﻣﺎﱄ ،ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ ،أوﻏﻨﺪا وزﻣﺒﺎﺑﻮي ﻣﻤﻦ
أﺳﻬﻤﻮا ﺑﺎﳌـﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻘﺎﺳـﻢ ﺧﱪاﺗﻬـﻢ واﻟﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ.
كﺎﻤ نود إجـزاء الـشكر الخـاص إﱃ الـزمﻼء العـاملﻦﻴ لـدى
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات واﳌﻌﻬـﺪ اﻟـﺪوﱄ
للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب ﰲ مجـال الﱪامـج الق ُــطرية
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ بوليفيا ،إكوادور ،بﺮﻴو ،نيبال ،غرب أفريقيا ،وأمﺮﻴكا
الﻼتينية ،وﻻ سيﺎﻤ أندرو إليس ،لينـا ريكيـﻼ تامـانغ ،جـان
ماجشيزاك ،ألفونـسو فﺮﻴوفينـو ،كارولينـا فلـورو ،مارسـيلو
فيﻼفــاﻲﻧ ،إيرنــستو أرانيبــار ،كريــستيان بــارينو ،باميــﻼ
فيﻼكريس ،بﺮﻴﳼ مادينـا ،خورخـي فـاﻻداريس ،ثيوفيلـوس
داويــﻦﺘ ،أنــدريا ميــﻼ كويــسادا ،راؤول أفيــﻼ ،وفرجينيــا
بﺮﻴاميندي هاين .كﺎﻤ نشكر اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺳـﻬﻤﻮا ﻧﻴﺎﺑـﺔ
عن اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،ﰲ وضع
اﻟﻨﺺ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮاد دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﺟﻤﻴـﻊ
ﻣـﻮاد اﻟــﺪﻟﻴﻞ وﰲ اﳌﻠﺤــﻖ ،١-وﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻛــﺎرﻳﻦ دي ﻳﻮﻧــﻎ
وشــون مــاﻲﻛ )حــول أوغنــدا(؛ آن ميــﻲﻜ فــان بروكلــﻦﻴ
وﻫﺮﻣﻨﻐﻴﻠﺪو ﻣﺎﻟﻬﻮﻓﻮ )ﺣﻮل ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ(؛ ﺟﺎن ﺗﻮﻳـﺖ )ﺣـﻮل
بوليفيا(؛ وليزي بيكﺎﻤن )حول اﻹكوادور(.
ونود أن نعرب عن تقديرنا لكريستﻦﻴ سامبل ،بيبﻦﻴ غﺮﻴيتز،
وﺗﻮري ﺗﻮرﺳﺘﺎد ،اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮا ﻋﲆ اﻹﴍاف اﻟﻌﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﻼء ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات؛ ﻛﻞ ﻣﻦ روﻣﺒﻴﺪزاي
ﻛﺎﻧﺪاواﺳﺒﻔﻴﻜﺎ -ﻧﻮﻧﺪو ونانا كالندادزي ،الذين أسهﺎﻤ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ  ١٥ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻨﺴﺎء
واﻟﺮﺟﺎل .واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﻴﺎن ﺳﻤﻴﺚ وﺟﻴﻨﻲ
هيدسﱰوم ﻹسهامهﺎﻤ ﰲ الفصل  ١٦حول ﻤﺗثيل اﻷقليات
وتعزيز التنوع .كﺎﻤ أسهم كل من كيبويتﴘ ماشانغانا،
ميليدا جيمينيز ،لوتّا ويسﱰباري ،وهيلينا بيورﻤﻳاﻢﻟ،

ﻤﺑداخﻼت للفصل  ٣ﺣﻮل تقييم البيئة السياسية .كﺎﻤ قدم
اﻟﻨﺼﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻨﺎ ﻻرﺳﻮن ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻮﻟﻴﻮﻧﻮف،
وسانتياغو فيﻼفيسيس وكاتالينا أوريبي بﺮﻴﴍ بشأن مواضيع
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﴫاﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ.
وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻮران ﻓﻴﺠﻴﻚ ،ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ أودﻳﺎﻣﺒﻮ ،ﻣﺎرﺗﻦ
فان فليت وسيسيليا بايلسجو ﻤﺑثابة خﱪاء ﰲ عملية
اﺳﺘﻌﺮاض اﻷﻗﺮان ،وﻋﻠﻘﻮا ﻋﲆ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
كﺎﻤ ندين بالشكر واﻻمتنان لكل من ديفيد براتر وإيف
يوهانسون بشأن التحرير والتدقيق اللغوي ﰲ النص ،كﺎﻤ
ﻧﺠﺰي واﻓﺮ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻨﺎدﻳﺔ ﺣﻨﻀﻞ زاﻧﺪر وﻣﺎرﻳﻜﺎ
هورنويغ ،من الفريقﻦﻴ العاملﻦﻴ ﰲ ميدان منشورات
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات واﳌعهد الهولندي
للدﻤﻳقراطية ) (NIMDﻟجهودهﺎﻤ ﰲ ضﺎﻤن اﻹنتاج السلس
ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ .كﺎﻤ نخص بالشكر ﰲ هذه الطبعة العربية،
نﴫ سﻼمﻦﻴ لﱰجمته الكتاب اﱃ اللغة العربية ،وحسان
شمس لقيامه بتدقيق ومراجعة اللغة ،وتحسﻦﻴ زيونة من
فريق منشورات اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
واﻟﺬي أﺟﺮى اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮد إﻫﺪاء ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر إﱃ روح
اﳌرحوم غويدو ريفﺮﻴوس فرانك ،اﳌدير التنفيذي للمؤسسة
البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية ) (fBDMﺣﻴﺚ
ﻛﺎن اﻟﺮاﺣﻞ ﻏﻮﻳﺪو ﻫﻮ اﳌﺆﺳﺲ اﳌﺸﺎرك ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻇﻞ ﻣﺪﻳﺮا ً ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺎه اﻷﺟﻞ ﰲ ﻋﺎم  .٢٠١٢وﻣﻦ ﺧﻼل
شخصيته الدمثة ،فقد كان قادرا ً عﲆ بناء الجسور بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ.
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تلعب اﻷحزاب السياسية دورا ً حاسﺎﻤً ﰲ الدﻤﻳقراطية
التمثيلية الحديثة .كﺎﻤ أنها تعتﱪ ﻤﺑثابة الجهات اﳌبادرة
ﺑﺎﻹﺻﻼح ،وﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ
سياسات ،كﺎﻤ تعمل عﲆ تجنيد أشخاص لتوﱄ اﳌناصب
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ،وﺗﺘﻮﱃ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﰲ سياق أداء هذه اﻷدوار ،فإن اﳌنافسة بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ.
وبينﺎﻤ قد تكون اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮﻳﺮة ،ﻓـﺈن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ
اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺣﻮل اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﴤ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺣﻮار
مثمر والوصول إﱃ اتفاق بﻦﻴ اﻷحزاب .وبعد كـل ذلـك ،فـإن
اﻟﺤﻮار اﻟﻬﺎدف ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻏـﻠـﺒـﻴـﺎت
ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ أو اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻗﻠﻴﺎت.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺤﻮار ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﰲ
اﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية القاﻤﺋة مثل الﱪﳌانات الوطنية ،فإن
ﻤﺛة حاجة تدعو ﰲ بعض السياقات ﻹيجاد آليات من خارج
أروﻗﺔ اﻟﱪﳌﺎن .وﺗﻘﺪم آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻫﺬه ﺣﻴﺰا ً ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎً ،ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﴎﻳﺎً ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻴﻪ ﻛﺰﻣﻼء
ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ أﻋﺪاء
متنافسﻦﻴ .وبعيدا ً عن أعﻦﻴ الجمهور ،فإن اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻋﲆ اﻟﴫاﻋﺎت أو
اﳌخاوف ،وخلق الﴩوط اﳌسبقة للتعاون بﻦﻴ اﻷحزاب.
وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺣﻮارﻳﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷخﺮﻴة ﰲ العديد من البلدان من نيبال إﱃ غانا ،ومن
موزامبيق إﱃ بﺮﻴو .وقد أثبتت هذه اﳌنابر أنها ﻤﺑثابة آليات
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء،
واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وأﺧﺬ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﰲ وﺿﻊ
أجندات ﻤﺗثل رؤية مشﱰكة طويلة اﻷمد ﳌصلحة كل البلد.
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮارﻳﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ
ﻋﲆ اﻷﺣﺰاب اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن
والعﻼقة اﻵخرين وممثﲇ الجﺎﻤعات ،ﻹثراء آرائهم
وتنفيذها ،وضﺎﻤن بقاء أي اتفاقات مﱪمة قيد اﻻستعراض
واﳌراجعة اﳌتواصلة .ولذلك ،فإن الحوار بﻦﻴ مختلف
اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﻏﺪا ﻗﺎدرا ً ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﻞ اﻟﴫاﻋﺎت ﰲ
الدﻤﻳقراطيات الناشئة ،والتوسط ﻹحداث إصﻼحات جوهرية
ﰲ الدﻤﻳقراطيات اﻷكﺮﺜ تقدما ً ورسوخا ً.
وعﲆ الرغم من شعبيتها اﳌتنامية بﴪعة ،فإنه ﻢﻟ يتم حتى
اﻵن كتابة سوى نزر يسﺮﻴ عن كيفية عمل اﳌنابر الحوارية

لﻸحزاب والجﺎﻤعات السياسية بصورة فعلية .ويجهد كل
من السياسيﻦﻴ وميﴪي إجراء الحوار ،عﲆ حد سواء ،ﰲ
استنباط وابتكار أﻤﻧاط وهياكل أثناء مضيهم قدماً ﰲ
أعﺎﻤلهم ،وذلك ﻤﺑجرد اﻻعتﺎﻤد ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان عﲆ
الحدس اﳌتولد لديهم ،بدﻻً من البناء عﲆ أفضل اﳌﺎﻤرسات
اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى .وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ،
إﱃ سد هذه الثغرة من خﻼل جمع خﱪات عدد كبﺮﻴ من
مﺎﻤرﳼ تيسﺮﻴ إجراء الحوارات .ويعكس هذا الدلﻴﻞ آراء
وأصوات اﻷفراد واﻷطراف اﳌنخرطﻦﻴ ﰲ عمليات حوارية.
وتجدر اﻹشارة إﱃ أن ميﴪي الحوارات الذين ﻤﺗت
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ وﻋﺪدﻫﻢ  ٢٣مﺎﻤرسا ً،
يحوزون فيﺎﻤ بينهم عﲆ ما مجموعه أكﺮﺜ من  ٢٠٠ﻋﺎم ﻣﻦ
الخﱪات ﰲ مجال تيسﺮﻴ الحوار ﰲ حواﱄ  ٢٥بلدا ً ،ﻤﺑشاركة
أكﺮﺜ من  ١٥٠ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وعليه ،فإن هذا الدليل ،ﰲ كثﺮﻴ من النواحي ،يعرض
رواياتهم عن كيفية إجراء الحوارات بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﴏ رﺋﻴﺴﺔ ،وﺑﺎب
ﺧﺎص ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻻت .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻋﲆ ﺗﻌﺮﻳﻒ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب وما يرمي الحوار إﱃ تحقيقه .وﰲ وسع
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب مساعدة مختلف اﻷحزاب عﲆ تجاوز
اﳌصالح اﻻنتخابية أو الشخصية ذات اﳌدى القصﺮﻴ ،والعمل
ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺗﺘﻌﻠﻖ
بتحقيق اﻹنصاف بﻦﻴ مختلف اﻷطراف ،فإنها ﻤﺗيل إﱃ
ﺗﺠﻨﺐ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي
بصورة واضحة عﲆ رابحﻦﻴ أو خاﴎين.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
كثﺮﻴ من اﻷحيان عﲆ القيام بتسهيل إقامة هذه اﻵليات
الحوارية فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب .ويتمثل الدور الرئيس للميﴪ
ﰲ كونه ﻤﺑثابة وسيط نزيه بﻦﻴ اﻷطراف السياسية ،ﰲ الوقت
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ذاﺗﻪ.
وبحكم التعقيدات التي تأﻲﺗ ﰲ طيات العمل مع اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﴐورة ﺗﻮﻓﺮ ﻏﺮاﺋﺰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﻴﺪة ﻟﺪى ﻣﻨﺴﻘﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
السﺎﻤت واﳌؤهﻼت الصحيحة الﻼزم توافرها ﰲ الشخص
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺰم اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻤﺑستويات عالية .وقد جرى العمل عﲆ إثراء هذا الدليل
ﺑﺈدراج دروس ﻋﻤﻠﻴﺔ ،وﻧﺼﺎﺋﺢ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻼﻣﺢ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ

اﳌﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻷشخاص الذين يطمحون للﴩوع ﰲ أنشطة تنسيق وتيسﺮﻴ
إقامة منابر حوارية بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
كﺎﻤ يصف الدليل كيفية عدم التزام عمليات الحوار بإتباع
ﻧﺴﻖ "اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻨﻄﻘﻲ" ﻋﲆ اﻟﺪوام ،وﺧﺎﺻﺔ إذا اﺷﺘﻤﻠﺖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﲆ ﻫﻴﻜﻞ إﻃﺎري ﺑﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ
تحرز فيها نقاطاً عالية ولكنها قد ﻤﺗر بأوقات وظروف
صعبة .ويتوقف الكثﺮﻴ ﰲ هذا الشأن عﲆ طبيعة السياق
نفسه .وقبل الﴩوع ﰲ إطﻼق حوار بﻦﻴ اﻷطراف الحزبية،
فإنه يتعﻦﻴ عﲆ منسقي إجراء الحوار التأكد من أن لديهم
فه ً
ﺎﻤ عميقا ً للبيئة السياسية والبنية التحتية التي تعمل فيها
اﻷحزاب السياسية نفسها ،كﺎﻤ يتعﻦﻴ عليهم اﻻلتزام بإحﱰام
ﻣﺒﺪأ "ﻻ ﴐر وﻻ ﴐار" .وﻳﺤﻔﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻤﺑجموعة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
من أدوات التقييم التي ﻤﻳكن استخدامها لتحليل وتتبع
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺘﻄﻮرات.
وﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﲆ أﺟﻮاﺋﻬﺎ ﻣﺨﺎوف وﺷﻜﻮك
عميقة الجذور بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ ،فإن بناء حد أدﻰﻧ
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻻئتﺎﻤن ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة أوﱃ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
كﺎﻤ يعتﱪ ﻤﺑثابة أساس متﻦﻴ ﻹقامة حوار مستمر وذي
مغزى .وغالباً ما يبدأ بناء الثقة من خﻼل قيام السياسيﻦﻴ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
ويناقش الجزء الثاﻲﻧ من هذا الدليل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻴﺪان .ﻣﺜﻼً :ﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺨﺬه اﳌﺤﻔﻞ
اﳌﺰﻣﻊ ﻓﻴﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﱪ ﺣﻮاري؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
ضﺎﻤن إجراء اللقاء بسﻼسة وكفاءة؟ وﺗﻌﺘﱪ اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﴬورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﴩوع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮار ﻣﴩوﻋﺔ
وذات مغزى فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب ،ويرتقب منها إحداث تأثﺮﻴ
إيجاﻲﺑ عﲆ العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب واﳌجتمع عﲆ نطاق
أوسع .كﺎﻤ أن اﳌبادئ الهامة مثل اﳌِلكية اﳌشﱰكة
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺪم اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ أﺷﺪه،
وبأعﲆ مستوياته .كﺎﻤ يحتاج ميﴪو إجراء الحوار لﴬورة
إيﻼء اﻻنتباه لتطبيق هذه اﳌبادئ .وكﺎﻤ يستفاد من واقع
ودروس اﳌﺎﻤرسة الفعلية ،فإن ميﴪي الحوار ﻤﻳكنهم
اﳌﺴﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎ ﰲ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن
كيفية سﺮﻴ اﻷحزاب السياسية ﰲ مجال التﴫف؛ قبل
اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى.
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وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟحدود التي ﻤﺗكن مناقشتها خﻼل
الحوار ،طاﳌا أن اﳌشاركﻦﻴ يوافقون عﲆ أهمية ِ
وصلة
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ .وﻳﻌﺘﱪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف وﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل اﳌبدﻲﺋ من اﻷدوات التي ﻤﻳكن استخدامها لهذا
اﻟﻐﺮض .وﻟﻌﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻮﻗﻴﺖ
وديناميكيات وأنشطة الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،يكمن
ﰲ ﻣﺪى ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮﻳﺎً ﻋﲆ اﳌﴤ ﻗﺪﻣﺎ ً ﻋﲆ أﺳﺎس
أكﺮﺜ تنظيﺎﻤً ،فإنها قد ترغب ﰲ تنظيم تفاعﻼتها وعﻼقاتها
عن طريق هيئة دعم وإسناد داﻤﺋة .كﺎﻤ ﻤﻳكن ﳌيﴪي إدارة
اﻟﺤﻮار ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌعتمدة ﰲ بلدان أخرى .واعتﺎﻤدا ً عﲆ طبيعة
السياق السياﳼ ،فإن هذه الهياكل الحوارية قد تﱰاوح بﻦﻴ
منابر غﺮﻴ رسمية وضعيفة التنظيم ،وبﻦﻴ منابر ﳌنظﺎﻤت
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ
توفر أمانات عامة لها ،وهياكل ﻤﺗويل لديها.
وﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺜﺎﱄ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﺟﺮاء
ﺣﻮار ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة -وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة
أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
الفعلية للحزب ،وإﻤﻧا من وحي اﻹدراك ونفس اﳌعرفة
واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮار ﻗﺒﻞ
انضﺎﻤمهم للمشاركة فيه .كﺎﻤ أن الحوار واﻻستعداد داخل
كل حزب ﻤﺑفرده ،تعتﱪ ﻤﺑثابة ﴍوط مسبقة لﻼنخراط ﰲ
ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
واﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ .وﻧﻈﺮا ً ﻷن
عملية الحوار تنطوي عﲆ مشاركة اثنﻦﻴ أو أكﺮﺜ من
اﻷﺣﺰاب ،ﻓﺈن إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
الناحية التعريفية تعتﱪ ﻤﺑثابة مهمة متعددة اﻻحزاب.
وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ودﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺧﻴﺎرات ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹدراج أو
اﻹقصاء .ومن شأن استخدام معايﺮﻴ شفافة ،اﳌساعدة ﰲ
ﺧﻠﻖ ﺷﻌﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف .وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ
تقديم أمثلة من هذه اﳌعايﺮﻴ اﳌستخدمة ﰲ بلدان مختلفة.
وﻳﺤﺘﺎج ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳌﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار،
ﳌناقشة اﳌسألة داخلياً لتحديد اﳌشاركﻦﻴ من جانب الحزب
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺰب ﻟﻸﺷﺨﺎص
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اﳌنتدبﻦﻴ للمشاركة بالحوار عﲆ أساس اﳌنصب الذي يشغله
الشخص داخل التنظيم الحزﻲﺑ أو عﲆ أساس شخصيته،
ولكن ﰲ واقع اﻷمر ،فإنه عادة ما يتم اﳌزج بﻦﻴ كﻼ هذين
العاملﻦﻴ اﻻثنﻦﻴ سويا ً .كﺎﻤ أن ميﴪي الحوار ﰲ حاجة إﱃ
ﻣﻌﺮﻓﺔ "ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻼن؟" ﰲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،واﺣﱰام اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ داﺧﻞ
الحزب .وعادة ما يتم إجراء الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،ﰲ
أغلب اﻷحيان ،بﻦﻴ السياسيﻦﻴ اﻷفراد .ولكن النتائج التي
ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻮار ،ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﰲ داﺧﻞ
وﺧﺎرج ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺰب ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث وﻗﻊ أﻛﱪ ﻟﻬﺎ،
وتحقيق تأثﺮﻴ أوسع لنتائجها.
إن اﳌيزة التي يتمتع بها الحوار أكﺮﺜ من منابر الجدل
السياﳼ العادية ،تتمثل ﰲ أن الحوار ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
السياﳼ .وعﻼوة عﲆ ذلك ،فإن عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌواطنﻦﻴ ،عن طريق إعﻼم اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ينبغي ان يكون حجم الحوار مناسبا ً ﻲﻛ
ﻳﻜﻮن ذا ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار أن ﻳﻠﻌﺐ
دورا ً إيجابياً ﰲ تحقيق التوازن بﻦﻴ اﻹدماج واﻹقصاء بﻦﻴ
ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ.
وﻳﺨﺘﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
النتائج الصحيحة للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ .ويتعﻦﻴ عﲆ
اﳌﻴﴪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ،أن ﻳﺘﺄﻛﺪوا دوﻣﺎً ﻣﻦ
دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﰲ
اﳌستقبل ،حيث أن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﻻ ينتهي مع مجرد
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﺣﻮار ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﲇ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وأخﺮﻴا ،ﻓﺈن دﻟﻴﻞ اﳌﻴﴪ اﳌﴩف ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﻻت وأدوات ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة
واﳌﺎﻤرسة العملية .ويعمل هذا الدليل ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم؛ ﺑﺈﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ وﻗﺼﺺ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻀﻼً
عن مقتطفات من روايات اﳌﺎﻤرسﻦﻴ العاملﻦﻴ ﰲ هذا
اﳌضﺎﻤر .ويشتمل اﳌلحق اﻷول عﲆ دراسات حاﻻت موجزة
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،اﻹﻛﻮادور ،ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ ،ﻧﻴﺒﺎل وأوﻏﻨﺪا.
كﺎﻤ يوفر اﳌلحق الثاﻲﻧ استبياناً شامﻼً؛ من شأنه اﳌساعدة

عﲆ ضﺎﻤن أن يسأل ميﴪي أنشطة الحوار اﻷسئلة
الصحيحة عند الﴩوع ﰲ إنشاء وتشغيل آلية حوار حزﻲﺑ
ﺳﻴﺎﳼ ﰲ اﳌﻴﺪان.
وﰲ عاﻢﻟ ،حيث تعتﱪ فيه الدﻤﻳقراطية ،عﲆ نحو متزايد،
ﻤﺑثابة السبيل الوحيد اﳌستدام للتعامل مع قضايا الﴫاع،
واﻹدماج واﻹقصاء ،فإن آليات الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ تعمل
مجربة لتحقيق التوازن بﻦﻴ
عﲆ توفﺮﻴ أدوات ووسائل ّ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﻣﻦ ﺷﺄن أﻓﻀﻞ
اﳌﺎﻤرسات التي يصفها هذا الدليل ،مساعدة كل اﳌﺎﻤرسﻦﻴ
الجدد وذوي الخﱪة عﲆ تحسﻦﻴ وتوسيع الحوار الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ آﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺑﺼﻮرة إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻨﴩ
الدﻤﻳقراطية ﰲ شتى أنحاء العاﻢﻟ.

١٩ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

اﳌﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

 ٢٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
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ﰲ السنوات اﻷخﺮﻴة ،ركزت العديد من الدراسـات عـﲆ ﻣـﺪى
وﺛﺎﻗﺔ اﻟﺼﻠﺔ ونجاح آليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ زيـادة بـنـاء
مستويات الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب ،وكوسيلة لتحقيق أهداف اﻹصﻼح
اﻟﺴﻴﺎﳼ )اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻛﺎروﺛﺮز ٢٠٠٦؛ وﺑﺎور وﻛﻮﳌـﺎن
 .(٢٠١١وﰲ حﻦﻴ ﻻ يوجد أي مخطط أوﱄ لعمليات الحوار بـﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ،ﻓﺈن ﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ  -ﻤﺑا ﰲ ذلـك طـرق إنشـائـهـا،
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﺎ وإﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﻣـﻔـﺮ
ﻣﻨﻬﺎ -ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ.

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈن
ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﳌ َﺆﻟﻒ اﳌﻄﺒﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﲆ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﴪﻳﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﲆ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ
مستقبﻼً ﰲ سﺮﻴ أعﺎﻤلهم ،واﳌيﴪين ذوي الخﱪة ممن قد
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ردودﻫﻢ واﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻣﺮوا ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻻت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.

ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻫﺬا اﳌﻨﺸـﻮر ،ﻓـﺈن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ) ،(International IDEAواﳌﻌـﻬـﺪ
الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب ) (NIMDوﻣـﺮﻛـﺰ
أوﺳﻠﻮ ﻟﻠﺴﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﻣﺮﻛﺰ أوﺳـﻠـﻮ( ،ﻳـﺄﻣـﻠـﻮن ﰲ
مساعدة وﻤﺗكﻦﻴ اﳌيﴪين للمشاركة بنشاط ﰲ تسهيل إجـراء
عمليات الحوار بﻦﻴ مختلف اﻷحزاب السياسية.

وأخﺮﻴا ً ،فإن اﻷحزاب السياسية هي الجهات الفاعلة الرئيسـيـة
واﻷساسية اﳌستفيدة من عمليات الـحـوار الـنـاجـحـة بـﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية .وقد تم تصميم آليات الحوار بﻦﻴ اﻷطراف
ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺗﺄﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ،واﳌعهد الهولندي لـلـدﻤﻳـقـراطـيـة
اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب وﻣﺮﻛﺰ أوﺳﻠﻮ ﻟﻠﺴﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ،ﰲ
أن ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ إﻟﻬﺎم اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔـﺎدة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ،واﻟﻘﻴﺎم ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﺑﺘـﺒـﻨـﻲ
عملية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ كمﺎﻤرسة دﻤﻳقراطية.

وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﺈن ﻫـﺬا اﻟـﺪﻟـﻴـﻞ ﻳـﻜـﻤـﻞ
ويضيف عﲆ الكتاب الصادر بعنوان "الحوار الـدﻤﻳـقـراطـي:
دليل للمﺎﻤرسﻦﻴ )اﳌنشور بصورة مشﱰكة فيﺎﻤ بﻦﻴ اﳌـؤسـسـة
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات وبرنامـج اﻷمـم اﳌـتـحـدة
اﻹﻤﻧاﻲﺋ ) ،(UNDPومنظمة الدول اﻷمﺮﻴكية ) (OASواﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (CIDAﰲ ﻋـﺎم  ،(٢٠٠٧وذﻟـﻚ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺗﻨﺎول فكرة اﳌوضوع العام للحوار الدﻤﻳـقـراطـي
واﻟﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺎن اﳌﻴﺰات اﳌﺤﺪدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
جمهور القراء اﳌستهدفﻦﻴ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ،ﳌﻴﴪي ﺣﻮار
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ  -وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى،
فإن الجمهور اﳌستهدف هنا ،يشمل اﳌﺎﻤرسﻦﻴ والسياسيﻦﻴ
اﳌنخرطﻦﻴ بالفعل ،أو اﳌحتمل اشﱰاكهم ،ﰲ تنظيم وعقد أو
مواكبة عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.

اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻋـﲆ اﳌـﻌـﺮﻓـﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺴﺘـﻘﺎة ﻣﻦ اﳌﻴﺪان اﻟﻌـﻤـﲇ .وﰲ ﺳـﺒـﻴـﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺤﺘﻮى وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺸﻮر ،ﻓـﻘـﺪ
عملت اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عﲆ تفحص
ودراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﰲ
السابق بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية .وقد شملت هذه الـدراسـات
الشاملة للمﺎﻤرسات التي دعـمـتـهـا اﳌـؤسـسـة الـدولـيـة
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات لدى إجرائها ﰲ كل من بـولـيـفـيـا،
اﻹكوادور ،بﺮﻴو ونيبال ،عﻼوة عﲆ الخﱪات اﳌستخلـصـة مـن
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﳌـﻌـﻬـﺪ اﻟـﻬـﻮﻟـﻨـﺪي
للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب عند عمـلـهـم ﰲ اﻹكـوادور،
ﺑﻮروﻧﺪي ،ﻏﺎﻧﺎ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻣﻼوي ،ﻣﺎﱄ ،ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ ،ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ ،أوﻏـﻨـﺪا
وزﻣﺒﺎﺑﻮي.

إن السياسيﻦﻴ واﳌيﴪين اﳌلمﻦﻴ ﻤﺑعرفة آليات الحوار ﰲ
كثﺮﻴ من اﻷحيان ،ﻻ يتوفر لديهم الوقت وﻻ اﳌوارد لتوثيق
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﻌﻀﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮت ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﺑﺄﺧﺬ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر
بعﻦﻴ اﻻعتبار ،وباستقاء معظم التوصيات الواردة ﰲ متونه
من واقع اﳌﺎﻤرسات العملية ﰲ هذا اﳌضﺎﻤر.

وقد تم استقاء محتويات هذا الدليل من خﱪات اﳌﺎﻤرسات
ﰲ  ٢٥بلدا ً من شتى أنحاء العاﻢﻟ .وتستند هذه الحاﻻت
الدراسية اﳌتعلقة ﻤﺑختلف اﻷقطار عﲆ مناقشات مع
مجموعة واسعة من اﳌيﴪين اﳌتمرسﻦﻴ ﰲ إجراء الحوارات
السياسية بأقطار مختلفة عﲆ مدار الفﱰة اﳌمتدة بﻦﻴ
ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١١وتﴩين الثاﻲﻧ/نوفمﱪ .٢٠١٢
كﺎﻤ تم جمع اﳌعلومات أيضا من خﻼل البحوث اﳌكتبية
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واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﴪي
الحوار وممثﲇ اﻷحزاب السياسية والخﱪاء ﰲ هذا اﳌضﺎﻤر.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ ﴎد رواﻳﺎﺗﻬﻢ
وﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻃﺎﻟﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ فصول قصﺮﻴة لتمكﻦﻴ القراء من الﱰكيز عﲆ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ أو اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻔﺮدﻳﺔ .وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﻞ
فصل فيه ،يتضمن خﻼصة قصﺮﻴة مدرجة ﰲ نقاط كرؤوس
أﻗﻼم ،ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ،أن ﻗﺮاءة اﳌﻠﺨﺼﺎت وﺣﺪﻫﺎ
ﻻ تفي بالغرض اﳌأمول ،وﻻ توفر فهﺎﻤً أو استيعاباً كافيا ً
ﻷوﺿﺎع ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﺤﻮار.
كﺎﻤ أن تسلسل مجموعة من الفصول الفردية ،يعني أيضا ً
أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ واﻟﺘﻄﺮق ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺘﻌﺪدة .وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن أي ﻋﻨﴫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﻻ ﻤﻳكن معالجته بصورة
مستقلة ،عﲆ اعتبار أنه ﻤﻳثل قضية مفردة قاﻤﺋة بذاتها،
ولكنه يتعﻦﻴ النظر إليها دوما ً باعتبارها جزءا ً من عملية
أوﺳﻊ أو ﰲ إﻃﺎر ﺻﻮرة أﻛﱪ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻧﻮع
ﺑﻨﻴﺔ أو ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻷﻃﺮاف واﻷﺣﺰاب
اﳌﺘﺤﺎورة ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )واﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ (٨
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﲆ
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ وأﻫﺪاف اﻟﺤﻮار )اﻟﻔﺼﻼن ٣و ،(٥
ومستوى الثقة واﻻلتزام اﳌتبادل فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌتحاورة
)اﻟﻔﺼﻞ  ،(١٠وأعداد ونوعية اﳌشاركﻦﻴ الحزبﻦﻴ )الفصﻼن
 ١٣و  ،(١٤ومستوى التوازن ﰲ النوع اﻻجتﺎﻤعي ،ومدى
اﻟﺘﻨﻮع داﺧﻞ اﳌﻨﱪ اﻟﺤﻮاري اﳌﺮﺗﻘﺐ )اﻟﻔﺼﻞ .(١٥
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات
وﻻ يهدف هذا الدليل إﱃ توفﺮﻴ تعريف نهاﻲﺋ ﳌصطلح
"ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ،أو ﻹﻋﻄﺎء ﳌﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺤﻮار .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﴫ ذاﺗﻪ ﰲ اﻗﱰاح اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮار،
ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺨﻴﺎرات
اﻷخرى .وقد تم ذلك من أجل إعطاء القارئ فرصة للتفكﺮﻴ
فيﺎﻤ قد يكون خيار الحوار اﳌفضل لديه ﰲ وضعية معينة.
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وينبغي النظر إﱃ اﳌوضوعات التي ﻤﺗت مناقشتها ﰲ هذا
اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟَـﺒﻨﺎت ﺑﻨﺎ ٍء أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ إﻃﺎر
ﻋﻤﲇ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار .وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ،
ﻤﻳكن استخدامها من قبل اﳌيﴪين العاملﻦﻴ ﰲ هذا اﳌجال؛
ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻷوراق
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
وبينﺎﻤ يقوم هذا الدليل عﲆ أساس التجارب والخﱪات
اﳌﻌﺎﴏة ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮل ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر وﺗﻘﺪم أﻧﺸﻄﺔ
الحوارات بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،أن يتم تلقي ردود
ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ .وﻣﻦ ﺷﺄن
ﻫﺬه اﻟﺮدود  ،أن ﺗﺘﻴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة ﺗﻘﻮﻳﺔ
وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻹﻃﺎر اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
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اﻟﺠﺰء اﻷول :ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

إن اﻟﺤﻮار ﻟﻴﺲ اﺧﱰاﻋﺎً ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ .وﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﰲ
معظم اﳌجتمعات ،فإن الجمع بﻦﻴ الناس للتغلب عﲆ
الخﻼفات وحل اﳌشكﻼت القاﻤﺋة فيﺎﻤ بينهم كانت مهمة
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻛﻞ ﻷﻓﺮاد
من ذوي الخﱪة ،أو لشيوخ أو أُناس معروفﻦﻴ بتمتعهم
بقرارات رشيدة وحكمة وفﺮﻴة .كﺎﻤ أن عناﴏ "منهجية
اﻟﺤﻮار" ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﻣﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﻋﲆ أﺳﺎس اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺘﻮارﺛﺔ ﻋﱪ اﻷﺟﻴﺎل )ﻣﺜﻞ
مجالس "الجﺮﻴغا" القبلية الشائعة ﰲ بلدان مثل أفغانستان
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻣﺠﺎﻟﺲ "اﻟﺸﻮرى" ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﺤﺎء
العاﻢﻟ( .ومن اﳌسلم به أيضا اعتﺎﻤد صحتها ﰲ أحوال
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،وإدارة اﻟﴫاع ،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ
)اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ٢٠٠٨ ،ب(.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ
مفهوم أكﺮﺜ حداثة؛ ﻷنه يعتمد عﲆ الكيانات اﻷحدث
نسبياً لدى اﻷحزاب السياسية .ومع ذلك ،فإن الحوار الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ زال ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ
مفاهيم الحوار القدﻤﻳة ،كﺎﻤ هو موضح أعﻼه.
وعﲆ الرغم من وجود تقاليد مﺎﻤثلة ،فإنه ليس هناك
تعريف واضح ومحدد بدقة ﳌاهية مفهوم الحوار الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﰲ أوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻄﻲ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮار
الذي يجري بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية .وعادة ما يتم إجراؤه ﰲ
اﻷماكن القاﻤﺋة بالفعل ،ﻤﺑا ﰲ ذلك الﱪﳌانات الوطنية
واﳌحلية ،واللجان النيابية ،واﳌؤﻤﺗرات الحزبية.
ومع ذلك ،فإن آليات الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ قد تنشأ
خصيصاً بهدف توفﺮﻴ حيز أو مكان محمي ،بحيث تستطيع
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ،واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﴫاﻋﺎت ،وﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎون
والعمل سويا ً لتوفﺮﻴ تدابﺮﻴ ﻹجراءات اﻹصﻼح السياﳼ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺤﺪدة أو ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻛﺎروﺛﺮز ،Carothers-إﺻﺪار ﻋﺎم  :٢٠٠٦ص
.(٢٠٣
وهذا التفسﺮﻴ ﳌصطلح "آليات الحوار الـحـزﻲﺑ السـيـاﳼ"
يعني عادة شكﻼً مـن أشـكـال الـحـوار اﻷكـﺮﺜ رسـمـيـة
وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻮار ﻓﻴﻪ أو ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪة وﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻤﺛة بعض اﳌصطلحات التي تحمل معان مﺎﻤثلة ﳌعنى
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،وتشمل هذه عبارات مثل "اﻟﺤﻮار
الدﻤﻳقراطي" و"الحوار بﻦﻴ أصحاب العﻼقات واﳌصالح
اﳌتعددة" و"الحوار السياﳼ" و"الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب" .كﺎﻤ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺜﻞ:
"اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،اﻹﺟﺮاءات ،اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ أو اﻷﻃﺮ" أو
العبارات العامة مثل "اﻷوامر والنواهي" فيﺎﻤ يتعلق
ﺑﺎﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺰاﻫﺔ أو اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ.
وﰲ ذات الوقت ،فإن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ يشﺮﻴ ﰲ اﳌقام
اﻷول ،وعﲆ وجه التحديد ،إﱃ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
السياسية ،ﰲ حﻦﻴ أن أشكال الحوار اﻷخرى قد تجرى أيضاً
بﻦﻴ مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة .وعليه ،فإن
السمة اﳌميزة الرئيسية لطبيعة الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ هي
نوعية اﳌشاركﻦﻴ اﳌرتبطﻦﻴ بالحوار .ومن الواضح أن ذلك له
تأثﺮﻴات واسعة عﲆ الهيكل واﳌحتوى ومدى الوقع والتأثﺮﻴ
عﲆ هذا النوع من الحوار .وﻤﺗيل اﳌنظﺎﻤت اﳌختلفة إﱃ
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺤﻮارات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺎدر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪام
عبارﻲﺗ "الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ" و"الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ.
اﳌﺮﺑﻊ ١/١

اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
إن اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻳﺤﻤﻠﻮن
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ١ .
إن اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
دﻤﻳقراطي تشتمل عﲆ مهام التوحيد وحشد اﳌواطنﻦﻴ؛ وصياغة
وﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎﻟﺢ؛ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎدة
السياسيﻦﻴ؛ وتنظيم الﱪﳌان والحكومة )بارتوليني وماير-
 ،Bartolini and Mairﻋﺎم .(٢٠٠١
تأﻲﺗ اﻷحزاب السياسية ﰲ عدد من اﻷشكال والنﺎﻤذج ،كﺎﻤ أنها
ليست مجموعة متجانسة :لكل حزب أجندته الخاصة به ،كﺎﻤ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب .وﺗﺨﺘﻠﻒ
اﻷﺣﺰاب وﺗﺘﻔﺎوت ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻞ
ﺣﺰب ﻋﻦ ﻏريه ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴني ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻋﻢ،
ومتﺎﺳﻚ اﻷﻃﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻓﺈن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺑﻌﺒﺎرة "ﺣﺰب ﺳﻴﺎﳼ" ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ،أو ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﺒﺎرات أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻃﻼق اﺳﻢ "ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ" ﺑﺪﻻً ﻣﻨﻬﺎ.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺆازرة ﻟﻼﺷﱰاﻛﻴﺔ )اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ (MAS-ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ
رﺳﻤﻴﺔ .ﻛام أن اﻧﻌﺪام ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ أداء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو ﺣﺼﻮل أزﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻗﺪ
ﻳﺨﻠﻖ ﻗﺪرا ً ﻛﺒريا ً ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺤﺰب" ،وﺗﺼﺒﺢ
أﺳﺒﺎﺑﺎ ً وﺟﻴﻬﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو
ﺟامﻋﺔ أو ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎ ً ،أن ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ،ورمبﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻗﱰاح ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﻬام ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺄﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو ﻛﺤﺮﻛﺎت أو
ﺟامﻋﺎت أو ﻣﻨﻈامت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷوﻗﺎت أن ﺗﺆدي وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘامﺛﻠﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

 ١/١اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑني اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻋﲆ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﻨﻔﻮذ .ﻛام أﻧﻬﻢ ﻳﺴﻬﻤﻮن ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻷﻋﲆ اﳌﻨﺸﻮد ﻟﺪﻳﻬﻢ،
واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻠﻄﺔ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم) .اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن  (٢٠٠٩/٢٠٠٨وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑني اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻘﺪﻣﻲ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﺣﺰاب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ميﻴﻞ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﻨﺎزﻋﺎً
ﻣﺤﺘﺪﻣﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ دامئﺎ
ﻋﲆ ﺧﻠﻖ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ميﻜـّﻦ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻳﺎ ً ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺎً،
وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺬي متﺜﻠﻪ .ﻛام أن اﻻﻋﺘامد ﻓﻘﻂ ﻋﲆ
ﻋﻨﴫ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑني اﻷﺣﺰاب ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺳﺎق واﺣﺪة :ﺣﺎول ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺟﺪا ً ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺈﻧﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻮف ﺗﺴﻘﻂ ﻋﲆ اﻷرض.
وأﻣﺎ "اﻟﺴﺎق" اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﺰيب
اﻟﺴﻴﺎﳼ) .اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ  .(١/١وﻫﺬا ﻳﺸري إﱃ اﻹﺟﺮاء أو
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮﻳﺎ ً،
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﻨﺸﻮدة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﰲ ﺣني أن
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑني اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ أﻃﺮ
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ﻣﻌﺎﻳري ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ً ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﺎ واﻹﺷﺎدة
ﺑﻬﺎ  -ﻣﺜﻼً ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ "ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ"  -ﻓﺈن ﻣﺜﻞ "ﺧﺘﻢ اﻟﺠﻮدة" ﻫﺬا ﻻ
وﺟﻮد ﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎون ﺳﻴﺎﳼ
ﺟﻴﺪ) .اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳري
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻋﺎم .(١٩٩٤
اﻟﺸﻜﻞ ١/١

اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺘﻌﺎون واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺗﻌﺘﱪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﴐورﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺻﻼح دميﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺴﺘﺪام ،وﺗﻮﻓري أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ميﻜﻦ ﺗﺼﻮر آﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( وآﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎون )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮارات( ﻋﲆ أﻧﻬﺎ مبﺜﺎﺑﺔ "اﳌﻔﺎﺻﻞ" اﻟﺘﻲ
متﻜﻦ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺴﺎﻗني ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﻗﺪﻣﺎً.
ﻳﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻣﻌﺮﻓﺔ آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﴐورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﺗﻮﻓري ﺧﻴﺎرات ﻣﺠﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ميﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻮازن اﻷﻣﺜﻞ
ﺑني اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم،
وﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﺜﻼً ،ﻫﻞ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻘﺎمئﺔ ﻫﻨﺎك ﻧﺎﺷﺌﺔ أم راﺳﺨﺔ؟( ،وﻧﺴﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
)ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎيب واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ(
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ )ﻣﺜﻼً :ﻫﻞ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﲆ
اﳌﺸﻬﺪ ﺣﺰﺑﺎن اﺛﻨﺎن ،أم ﺗﺴﻮده أﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪدة؟(.

 ٢٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

 ٢/١أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون
كيف ﻤﻳكن لﻸحزاب السياسية استخدام السبل اﳌختلفة
للتعاون الحزﻲﺑ السياﳼ بشكل فعال؟ ويشكل هذا السؤال
تحدياً لﻸحزاب السياسية والسياسيﻦﻴ عﲆ حد سواء،
ويرجع ذلك إﱃ العديد من السبل التي ﻤﻳكن لحزب سياﳼ
أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ،ﻣﻊ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى
لتحقيق أهدافها السياسية .وفيﺎﻤ يﲇ ،خمس آليات تعاون
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .١تحالف )كبﺮﻴ( ﻷحزاب سياسية :وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا
عﲆ حزبﻦﻴ أو أكﺮﺜ من اﻷحزاب السياسية لتشكيل
الحكومة ،أو التعاون لكسب تصويت ما )مثل ﻤﺗرير
تﴩيعات ﰲ الﱪﳌان( .وﻤﻳكن صياغة مثل هذه
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ،إﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .٢تشكيل لجنة برﳌانية )مختارة/قاﻤﺋة( :ﻤﺑوجب هذه
اﻵلية ،يتم إعطاء مجموعات صغﺮﻴة من الﱪﳌانيﻦﻴ من
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﱪﳌﺎن
ﻟﻮﺿﻊ أو ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت أو اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء واﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
 .٣التجمع الﱪﳌاﻲﻧ :وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ )ﻋﺎدة ﺑﺼﻮرة
غﺮﻴ رسمية( من عدد من أعضاء حزب ما ﰲ الﱪﳌان
)اﻟﻨﻮاب( اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻌﺎً ﳌﺤﺎوﻟﺔ
التأثﺮﻴ عﲆ اﻷجندة السياسية بشأن قضايا محددة.
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ هذه اﳌنظﺎﻤت من أحزاب مختلفة،
وﻻ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ إﺑﻼغ رﺳﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.
 .٤حوار حزﻲﺑ سياﳼ مؤسﴘ :وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻮار
متواصل بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية من مختلف ألوان
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﲆ اﻷﺣﺰاب
الﱪﳌانية ،ولكنه يركز ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان عﲆ القضايا
ذات اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك لﻸحزاب كمؤسسات )مثل منابر
اﻟﺤﻮار اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺣﺰاب(.

 .٥حوار حزﻲﺑ سياﳼ غﺮﻴ رسمي :ويشﺮﻴ هذا النمط إﱃ أي نوع
من الحوار قد يجري بﻦﻴ اثنﻦﻴ أو أكﺮﺜ من السياسيﻦﻴ من
مختلف اﻷحزاب السياسية بطريقة غﺮﻴ منظمة ،ودون وجود
آلية تنظيمية )مثﻼً خﻼل اﻻجتﺎﻤعات العادية أو أثناء
اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﰲ اﳌﻤﺮات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ() .وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌعلومات والتعريفات ،يرجى الرجوع إﱃ مؤلف ماكلﻦﻴ
وﻣﺎﻛﻤﻴﻼن-McLean and McMillan -ﻋﺎم .(٢٠٠٩

وتبﻦﻴ هذه اﻷمثلة الخمسة ،أن التعاون السياﳼ ﻤﻳكن
مﺎﻤرسته ﰲ عدد من الطرق .وتستطيع اﻷحزاب التعاون
والعمل معاً ﻷوقات قصﺮﻴة ،غالباً ما تكون هذه ﰲ فﱰة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،أو اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﴍاﻛﺎت آﻧﻴﺔ ،أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻣﺪ،
عن طريق التعاون أو بناء التحالفات بﻦﻴ اﻷحزاب .وحتى
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻷﺣﺰاب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﰲ اﺋﺘﻼف أو اﻧﺪﻣﺎج
فيﺎﻤ بينها؛ فإن عنﴫ التنافس السياﳼ فيﺎﻤ بينها يظل
قاﻤﺋاً ،سواء كان ذلك بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية اﳌختلفة ،أو
داخلياً بﻦﻴ مختلف فصائل الحزب الواحد.
وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪول  ١/١ﻋﲆ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ،
أن اﻷحزاب السياسية ﻤﻳكنها استخدام الحوار الحزﻲﺑ
السياﳼ واﻻستفادة منه كأداة أو آلية لبناء التحالفات بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ،واﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،أو اﻟﺘﻌﺎون
ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺨﺼﺺ ،ﺳﻮاء ﰲ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌنتخبة بطريقة دﻤﻳقراطية .وﰲ الدﻤﻳقراطيات اﻻنتقالية أو
البلدان الخارجة لتوها من الﴫاع ،فإن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
ﻤﻳكن أن يكون مفيدا ً أيضا ﰲ تخفيف التوتر والﴫاع.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﺠﺪول ١/١

اﻟﺘﺰام
اﻷﻃﺮاف
ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻳﺎً

اﻹﻃﺎر
اﻟﺰﻣﻨﻲ

إﺿﻔﺎء
اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻨﺴﺒﻲ

ﻋﺪد
اﳌﻮاﺿﻴﻊ

ﻫﻴﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻌﺎون

ﺻﻚ /آﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺰام ﺗﺎم

غﺮﻴ
ﻣﺤﺪد/
داﺋﻢ

ﻃﺎﺑﻊ
رﺳﻤﻲ
ﻛﺎﻣﻞ

أﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ

ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ )ﻣﺜﻼً،
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ(

اﻟﺘﺰام ﻗﻮي
ﺟﺪا ً

اﻟﺘﻌﺎون )ﻣﺜﻼُ ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺎت ،أو
اﳌؤﻤﺗرات الحزبية
أو ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮار
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب(
اﻟﺘﻌﺎون )ﻣﺜﻼً ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت
اﳌﺆﻗﺘﺔ أو
اﻻجتﺎﻤعات(

اﻟﺘﺰام ﻗﻮي

ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
)”ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻫﻮ ﴐوري
ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ“(
ﻣﺆﻗﺖ

رﺳﻤﻲ
ﺟﺪا ً

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎل ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺔ

اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﳌﺪرﺟﺔ
ﻟﻸﺣﺰاب
ﺷﺎﻣﻞ/
اﻟﻜﻞ
ﻣﺪرج

ﻫﻴﻜﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
واﺣﺪ

حوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
الطرق التي ﻤﻳكن
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻌﺎ ً داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
دﻤﻳقراطياً وﺧﺎرﺟﻬﺎ
اﻧﺪﻣﺎج اﻷﺣﺰاب

رﺳﻤﻲ
ﻧﺴﺒﻴﺎً

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎدي ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺔ

ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺑﻌﺾ
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
واﻹﺟﺮاءات

غﺮﻴ رسمي

ﺛﻘﺔ
ﻣﺤﺪدة

ﻣﻮﺿﻮع
واﺣﺪ

ﻫﻴﺎﻛﻞ
وإﺟﺮاءات
ﻗﻠﻴﻠﺔ

اﻟﺘﺰام

ﻓﱰة
قصﺮﻴة/
كﺎﻤ يلزم

 ٣/١ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤﻮار داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن
يحصل الحوار بﻦﻴ اﻷطراف السياسية ﰲ أماكن ومساحات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺳﻮاء ﰲ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
دﻤﻳقراطياً .وﰲ معظم البلدان الدﻤﻳقراطية ،فإن أروقة
اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت )وﻫﺬه ﺗﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ( ﺗﻌﺘﱪ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﳌﺤﲇ٢ .

ﻫﻴﺎﻛﻞ
وإﺟﺮاءات
ﺷﺎﻣﻠﺔ

وﻫﺬه اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺘﻴﺢ
اﳌجال للمواطنﻦﻴ بإمكانية الوصول إﱃ ممثليهم من أعضاء
أﺣﺰاﺑﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداء أدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
والتﴩيع نيابة عنهم .وﰲ معظم الدﻤﻳقراطيات ،فإن أروقة
اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

 ٢٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
لجان متخصصة ،فإن اللجان الﱪﳌانية تعمل عﲆ توفﺮﻴ سبل
جيدة للحوار الحزﻲﺑ بحكم طبيعة تكوينها بأطياف حزبية
ﻣﺘﻌﺪدة .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺋﻴﺲ
اﻟﱪﳌﺎن أﻳﻀﺎً ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء
حولها .وخﻼل هذه الجلسات غﺮﻴ الرسمية ،فإن أعضاء
اﻟﱪﳌﺎن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻟﺮأي ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ داﺧﻞ
اﻟﱪﳌﺎن.
"وبصفتها اﳌؤسسة اﳌركزية للدﻤﻳقراطية ،فإن الﱪﳌانات تجسد
إرادة الشعب ﰲ الحكومة ،كﺎﻤ تحمل كل توقعاتهم بأن تكون
الدﻤﻳقراطية متجاوبة حقا ً مع احتياجاتهم ،وتساعد ﰲ حل
اﳌشاكل اﻷكﺮﺜ إلحاحاً التي تواجههم ﰲ حياتهم اليومية .وكهيئة
منتخبة لتمثيل اﳌجتمع بكافة فئاته وأطيافه ،فإن الﱪﳌانات
ﺗﺘﺤﻤﻞ مسؤولية فريدة للتوفيق بﻦﻴ اﳌصالح اﳌتضاربة وتوقعات
الجﺎﻤعات واﳌجتمعات اﳌختلفة ،من خﻼل الوسائل الدﻤﻳقراطية
للحوار وتبني الحلول الوسط .وبوصفها الجهاز التﴩيعي
الرئيس ،فإن الﱪﳌانات تضطلع ﻤﺑهام مواءمة قوانﻦﻴ اﳌجتمع مع
اﻻحتياجات والظروف اﳌتغﺮﻴة بﴪعة لديهم .وبإعتبارها الهيئة
اﳌكلفة باﻹﴍاف عﲆ الحكومة ،فإن الﱪﳌانات مسؤولة عن
ضﺎﻤن بقاء الحكومات بأن تظل مسؤولة ﻤﺗاما ً أمام الشعب".
اﻻتحاد الﱪﳌاﻲﻧ الدوﱄ )(IPU
"الﱪﳌان والدﻤﻳقراطية ﰲ القرن الحادي والعﴩين :دليل اﳌﺎﻤرسة
اﻟﺠﻴﺪة"][٢٠٠٦

وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋﺪم إﻣﻜﺎن إﺟﺮاء
أي حوار حزﻲﺑ سياﳼ بنّاء ﰲ الﱪﳌان نفسه .وحتى عندما
ﺗﻜﻮن ﻓﺮص اﻟﺤﻮار ﻣﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻌﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن
الﱪﳌان لن ﻤﻳكّنها من اﻻنخراط ﰲ حوار حزﻲﺑ ﴏيح وذي
ﻣﻐﺰى .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻴﺲ
كمجموعات من النواب .كﺎﻤ أن العﻼقات بﻦﻴ الخصوم
السياسيﻦﻴ الرئيسيﻦﻴ ،قد تكون أيضا مستقطبة للغاية
ﻹﺟﺮاء ﺣﻮار ﻫﺎدف ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺠﺪ أن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ
وضع آليات حوار تكميلية خارج اﳌقرات الﱪﳌانية القاﻤﺋة.
وتشتمل الكلﺎﻤت التي تصف آليات الحوار الحزبية
السياسية ،بصفة أكﺮﺜ رسمية أو مؤسسية ،عﲆ عبارات
أﺧﺮى ﻣﺜﻞ "ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار"" ،اﳌﻨﺘﺪى"" ،اﳌﺠﻠﺲ" و"ﻟﺠﻨﺔ

اﻻﺗﺼﺎل" .وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺒﺎرة "آﻟﻴﺔ" اﻟﺤﻮار،
باعتبارها مصطلح شموﱄ كمظلة للتغطية ،كﺎﻤ يشﺮﻴ
اﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﻋﺒﺎرة "ﻣﻨﺎﺑﺮ" ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺈﺿﻔﺎء درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﺠﺎدل ﺑﻌﺾ اﻟﺨﱪاء ،ﰲ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﴐورة وﺟﻮد ﺣﻴﺰ
أو مكان جديد للحوار خارج أروقة الﱪﳌان ليست داﻤﺋاً
واﺿﺤﺔ ،وأن ﻧﻘﻞ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻮار ﺑﻌﻴﺪا ً إﱃ
مكان منفصل خارج مساحة الدﻤﻳقراطية ،يتطلب بعض
اﳌﱪرات) .اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﺎروﺛﺮز  Carothersﻋﺎم
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ونظرا ً ﻷن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب يعتﱪ أكﺮﺜ فعالية عندما
يعمل عﲆ تقوية اﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية والسياسية  -ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ وإﺿﻌﺎﻓﻬﺎ  -فإن من اﻷهمية ﻤﺑكان العمل عﲆ
اﺳﺘﻜﺸﺎف وﴍح اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻟﺴﺒﺐ ﰲ رﻏﺒﺔ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮاط
ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .وﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب
ﻤﺑسألة اﻷداء العام للﱪﳌان كمنﱪ للنقاش والحوار ،أو
عﻼقات توازن القوى بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ الﱪﳌان ،أو ضعف
حلقة الوصل التي تربط بﻦﻴ النواب واﳌنظﺎﻤت الحزبية
التي ﻤﻳثلونها.
اﻟﱪﳌﺎن ﻛﻤﻨﱪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﰲ حﻦﻴ أن الﱪﳌان هو اﳌحفل والساحة العامة ،فإن أي منﱪ
حواري بﻦﻴ اﻷحزاب يـُنظر إليه عموماً عﲆ أنه ينطوي
بطبيعته عﲆ نوع من الﴪية ،مﺎﻤ ﻤﻳيل إﱃ تغيﺮﻴ طبيعة
اﳌﺤﺎدﺛﺔ .وﺗﻌﻤﻞ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺼﻮرة
ﻋﻠﻨﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻴﺎرات واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﺮض
برامجها الحزبية والحصول عﲆ الدعم من الناخبﻦﻴ
اﳌحتملﻦﻴ .ونتيجة لذلك ،فإن اﳌناقشات التي يقدمونها
ﻤﺗيل إﱃ الﱰكيز عﲆ ﻤﺗييز أنفسهم عن الجهات واﻷحزاب
اﻷخرى أكﺮﺜ من الﱰكيز عﲆ مناقشة مفتوحة حول القضايا
السياسة أو توضيح اﳌشاكل .وتتفاقم هذه اﳌﺎﻤرسة ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
الﴩوط التي تحد من الوقت اﳌتاح لحديث النائب ،مﺎﻤ
يضطر السياسيﻦﻴ لتوضيح آرائهم ﰲ مقدار محدد من
اﻟﻮﻗﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى،
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أرﺿﻴﺔ
ﻣﺸﱰﻛﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

وتعمل هذه اﳌﺎﻤرسة أيضا عﲆ تقويض الفارق الدقيق
والهام بﻦﻴ مفهومي اﳌناقشة والحوار .وﰲ حﻦﻴ أن
اﳌناقشات تكون عادة مصحوبة بتهجﺎﻤت ومقاطعات
للكﻼم ضمن قيود الخطاب العام السائد ،مﺎﻤ يشجع
اﳌشاركﻦﻴ ﰲ سياق الحوار عﲆ التشكيك ﰲ جدارة الخطاب
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻗﱰاح اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ٣ .
"ﰲ الﱪﳌان ،ﻻ تشاهد اﻷحزاب السياسية سوى طرف قمة جبل
الجليد ،أي مجرد غيض من فيض :ﰲ حﻦﻴ أن معظم ما يراه
ويعتقد فيه حزب آخر ،ويحتمل التوافق عليه ،يظل كامناً تحت
السطح".
ﻫﺮﻣﻨﻐﻴﻠﺪو ﻣﻮﻟﻬﻮﻓﻮ )(Hermenegildo Mulhovo
ميﴪ حوار ،اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ.

تأثﺮﻴ القوة الحزبية داخل الﱪﳌان
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺗﻮازن اﻟﻘﻮى ،ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
بشكل قوي عﲆ توازن العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب ،وهذا قد
ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ ﻓﺮص اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺮي
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺣﺰب ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮء اﺋﺘﻼف ﻳﺤﻮز ﻋﲆ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﻓﺈن
مشاريع القوانﻦﻴ ﰲ الﱪﳌان ﻻ تحتاج إﱃ موافقة اﳌعارضة
عليها من أجل اعتﺎﻤد ﻤﺗريرها .وهذا سيؤدي إﱃ وضع قد
ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺰب أو اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ أﺻﻮات ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﻢ،
مﺎﻤ يقود بالتاﱄ ،إﱃ تجاهل آراء أفراد اﳌجتمع الذي ﻤﺗثله
اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن
تصبح أكﺮﺜ إلحاحاً ،كﺎﻤ تغدو التحالفات بﻦﻴ اﻷحزاب
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻓﻌﺎﻟﺔ .وﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷوﺿﺎع ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻌﻤﻞ "ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب"
عﲆ عقد اللقاءات ومناقشة القضايا ذات اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك
ﰲ ﻣﻘﺮات اﻟﻠﺠﺎن أو ﰲ اﳌﻤﺮات واﻟﺮدﻫﺎت ،ﺑﻬﺪف
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺠﺎﻻت
ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
الحلقة الضعيفة بﻦﻴ اﻷحزاب والﱪﳌان
إن اﻟﻨﻮاب ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر ﻫﻢ اﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
لجمهور الناخبﻦﻴ لهم ،حيث يتم اختيارهم من خﻼل
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انتخابات شعبية .ولذلك ،فإن عددا ً كبﺮﻴا ً من النواب ،عﲆ
اﻷقل ،يشاركون بالنيابة عن أحزابهم ﰲ كثﺮﻴ من الحوارات
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ
من غﺮﻴ السليم دوماً أن نفﱰض أن هؤﻻء النواب هم
اﳌمثلون اﳌعﱪون عن الناخبﻦﻴ ﰲ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻷن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت
غالباً ما يكون قادة اﻷحزاب هم أفضل من ﻤﻳثلها من خارج
اﻟﱪﳌﺎن .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻮاب )وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وﻗﺎدﻣﻮن ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ذات ﻋﻀﻮ
برﳌاﻲﻧ واحد( ،يتعﻦﻴ عليهم أن يكونوا مسؤولﻦﻴ أمام
أﺣﺰاﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وأﻣﺎم ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء دواﺋﺮﻫﻢ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ
يحصل التعبﺮﻴ عن ذلك ﻤﺑخالفة اﻻنضباط الحزﻲﺑ الداخﲇ
وﻋﺪم اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺤﺰب )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻋﻀﻮ
اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻨﺎ ً اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ،أو ﻳﻌﻤﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺿﺪ ﺧﻂ اﻟﺤﺰب اﻟﺮﺳﻤﻲ اﳌﻘﺮر ،أو ﻳﻨﺸﻖ ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟﺤﺰب(.
وﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻌﻤﺪ اﻷﺣﺰاب
السياسية ﻻختيار إجراء حوار بﻦﻴ اﻷحزاب خارج أروقة
اﻟﱪﳌﺎن .وﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
الحرص عﲆ إﴍاك النواب ﰲ الحوار ﻤﺑرحلة مبكرة وتوفﺮﻴ
مزيج صحيح بﻦﻴ ممثلﻦﻴ برﳌانيﻦﻴ وانتخابيﻦﻴ ،باﻹضافة
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ) .اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺼﻞ  ١٢ﺑﺸﺄن
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب(.
 ٤/١خلق ديناميكيات متنوعة بﻦﻴ اﻷحزاب
من الناحية اﳌثالية ،فإن إقامة منﱪ حوار حزﻲﺑ سياﳼ من
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﱪﳌﺎن .وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ،أن
الحوار ينبغي أن يهدف إﱃ توفﺮﻴ قيمة إضافية ﳌختلف
وﻇﺎﺋﻒ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
الفعالة .وقد يصبح مثل هذا النوع من الحوار حاسﺎﻤً أيضا
ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ،أو
وﺿﻊ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﰲ اﻟﱪﳌﺎن.

 ٣٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

ومن اﳌفضل ﰲ منﱪ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب أن يشكل حيزا ً
ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ وإﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
شأنها خلق ديناميكيات عمل أفضل بﻦﻴ اﻷحزاب ،وإتاحة
اﳌﺠﺎل ﻹﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺠﺪل واﻟﻨﻘﺎش .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌثال ،ففي حﻦﻴ أن الﱪﳌان هو اﳌكان الذي يتم فيه صنع
القرار الدﻤﻳقراطي من خﻼل تصويت اﻷغلبية ،فإن اﳌنﱪ
اﻟﺤﻮاري ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﺣﺰاب ﻹﺑﺘﻜﺎر واﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻹﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات )ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﰲ اﻵراء( .وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻮن
واقعة تحت ضغط أقل لجذب الناخبﻦﻴ من خﻼل إعطاء
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺑﺪاﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺗﺤﺖ
ﻗﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎن .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺘﱪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﺨﻠﻖ ﺣﻴّﺰ أﻛﱪ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف.
كﺎﻤ أن اﳌنﱪ الحواري قد يتخذ نهجاً مغايرا ً للمنهج اﳌتبع
ﰲ ﻋﻼﻗﺎت القوة والنفوذ القاﻤﺋة بﻦﻴ اﻷحزاب ،مثل القيام
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻤﺜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب ،ﻋﲆ
ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﺎﻋﺪ
اﳌتبع ﰲ الﱪﳌان .كﺎﻤ يستطيع اﳌنﱪ أن يتبنى أيضا إجراءات
مختلفة؛ مثل السﺎﻤح لﻸطراف اﳌشاركة ﰲ الحوار باﳌزيد
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،وﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ودﻋﻮة ﺧﱪاء أو اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻴﺎرات ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﻴﺪ ﻋﻦ
اﻟﺨﻂ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰب .
وبينﺎﻤ يكون ﰲ وسع عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
اﳌساعدة ﰲ تحسﻦﻴ ديناميكيات التعامل بﻦﻴ اﻷحزاب
وﺗﺆدي دورا ً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﰲ إﻟﻬﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ
ﻗﺮار ﻣﻮازﻳﺔ ،أو ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﲆ
اﳌؤسسات اﳌنتخبة دﻤﻳقراطيا ً .ويستطيع الحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب أن ﻳﺆدي دوره ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي) .انظر أيضا دراسة الحالة حول نيبال
ﰲ اﳌﻠﺤﻖ  ١ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ(.
 ٥/١ﺗﻘﻮﻳﺔ دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
يحتاج أي بلد دﻤﻳقراطي ﻷحزاب سياسية قوية إذا كان له
أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ )ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ
ﻤﺑثابة "آﻻت انتخابية" بدﻻً من كونها أحزابا ً برامجية( ،تعتﱪ

ﰲ أغلب اﻷحيان أقل قدرة عﲆ إجراء حوار فعال بﻦﻴ
اﻷحزاب ،سواء كان ذلك ﰲ داخل الﱪﳌان أو خارجه .كﺎﻤ قد
ﺗﺠﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻬﺎ،
اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ رؤى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،أو ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻹﻳﻀﺎح
أن السياسة تتحدد داخلياً بضﺎﻤن الدعم والتأييد من أغلبية
أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب .واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ أي ﺣﺰب
ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﺗﺸﻤﻞ )ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ(؛ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻵﻟﻴﺎت ﺣﻮار وﺗﺸﺎور
داﺧﲇ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ،
وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ.
ويستفيد الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب من اﻷحزاب السياسية القوية
اﳌشكلة بصورة دﻤﻳقراطية .وﰲ الوقت نفسه ،فإن اﻷحزاب
السياسية تستطيع استخدام عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
ﻹﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
التحديات العامة التي تواجهها )مثل إيجاد سبل لتحسﻦﻴ
التﴩيعات أو تعزيز الهياكل التنظيمية الحزبية لديها ،مﺎﻤ
ﻤﻳكنها من النجاح ﰲ أداء اﳌهام اﳌنوطة بها ﰲ اﳌجتمع(.
 ٦/١اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار
ليس اﳌقصود إجراء الحوارات بﻦﻴ اﻷحزاب بصورة معزولة،
حيث أنها ﻤﺗثل عادة جزءا ً من منظومة أوسع من عمليات
الحوار الدﻤﻳقراطي ،مثل تلك التي ترتبط بجهود بناء السﻼم
أو عمليات اﻹصﻼح السياﳼ واﻻجتﺎﻤعي واﻻقتصادي.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻹﺷﺎرة ﻓﻘﻂ إﱃ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﱪ
ﺗﺒﺴﻴﻄﺎ ً ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎق واﻷﻫﺪاف واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﻮار
الحزﻲﺑ السياﳼ ،فإن العديد من الجهات الفاعلة اﻷخرى ﰲ
اﳌجتمع ﻤﻳكنها اﳌشاركة ﰲ الحوار .ومن بﻦﻴ الجهات
الفاعلة التي ﻤﻳكنها اﳌشاركة ﰲ هذا الشأن :اﳌوظفون
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة واﻟﻮزارات
الحكومية ،هيئات إدارة اﻻنتخابات ،منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ،أمناء اﻷحزاب السياسية ،واﳌنظﺎﻤت النسائية
واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،واﻷﻗﻠﻴﺎت .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺎت
الوطنية اﻹقليمية أو اﳌحلية ،اﳌجالس اﻻجتﺎﻤعية
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻟﺠﺎن ﺑﻨﺎء وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ،أو اﻹﺻﻼح ،رﺟﺎﻻت
الفكر اﻷكادﻤﻳيﻦﻴ ،مؤسسات الفكر والرأي ،حركات

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﳌواطنﻦﻴ ،ممثلو القطاع الخاص والهيئات الدينية
والتقليدية والسلطات التقليدية ،ومنظﺎﻤت وسائل اﻹعﻼم.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻟﺪى ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
لجنة مراجعة الدستور ،ﰲ حﻦﻴ أن مناقشة مستوى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻣﺸﺎورات ،ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،ﻣﻊ
خﱪاء من وزارة الصحة وجﺎﻤعات اﳌصالح الحيوية.
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﻷدوار وإﺳﻬﺎﻣﺎت
وأﺟﻨﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﺛﺮاء
الحوار وزيادة فاعليته ،كﺎﻤ أن إنشاء وتوطيد عﻼقة بناءة
فيﺎﻤ بﻦﻴ مختلف هذه الجهات الفاعلة يعتﱪ أمراً حيويا ً
وﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ إﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﰲ حﻦﻴ أن اﻻستقصاء الدقيق ﻷدوار جميع الجهات الفاعلة
التي قد تصلح للمشاركة ﰲ الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ هو
ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وراء وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﺈن إﺳﻬﺎم
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ :ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،ووسائل اﻹعﻼم قد ﻤﺗت مناقشتها
بالتفصيل ﰲ الفصلﻦﻴ  ٦و.١٧

 ٧/١تيسﺮﻴ الحوار
تعتﱪ اﻷحزاب السياسية عادة أنها ﻤﺑثابة اﳌبا ِدرة،
واﳌشارِكة ،واﳌستفيدة اﻷوﱃ من الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب .ومع
ذلك ،فإنه ﰲ حال توتر العﻼقات وانعدام الثقة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ،وﻋﺪم رﻏﺒﺔ أي ﻃﺮف ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮة
اﻷوﱃ للحوار ،ينﱪي الوسطاء اﳌستقلون للعمل عﲆ تيسﺮﻴ
وإطﻼق الحوار بﻦﻴ مختلف الفرقاء.
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار اﻟﻼزﻣﺔ ،وﺗﻮﱄ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮار أو ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ أو اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﴬوري .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه
اﻷطراف ﻤﺑثابة القوة الدافعة وراء عملية الحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب.
ويعتﱪ إﴍاك رعاة عقد الحوار النزهاء بأنه اﻷكﺮﺜ شيوعاً ﰲ
ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺘﻮﺗﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ إﻃﻼق وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء
ذاتها) ،مثﻼً ،ﻷنه قد ينظر إﱃ اﻻجتﺎﻤع كجزء من اﻻجندة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واردة ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ(.
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وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،فإن اﻷحزاب السياسية التي تفكر ﰲ
إطﻼق عملية حوار بﻦﻴ اﻷحزاب قد تواجه عددا ً من
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ:
 .١جميع اﻷطراف منفتحة وترغـب ﰲ إجـراء حـوار بـﻦﻴ
اﻷحزاب دون مساعدة من أحد ميﴪي الحوار اﳌستقلﻦﻴ.
 .٢جميع اﻷطراف راغبة ﰲ إجراء حوار بﻦﻴ اﻷحزاب،
ولكنها تفضل إﴍاك أحد ميﴪي الحوار اﳌستقلﻦﻴ
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 .٣رﻏﺒﺔ ﺣﺰب واﺣﺪ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻋﻘﺪ ﺣﻮار ،ﰲ
حﻦﻴ ﻗﺪ ﺗﻌﺎرض أﺣﺰاب أﺧﺮى ﰲ ذﻟﻚ )ﻣﺜﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ
أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮار ،وﻟﻜﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻳﺮﻓﺾ ذﻟﻚ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﱰددة
ﰲ الدخول ﰲ حوار مع اﻷحزاب غﺮﻴ الﱪﳌانية(.
 .٤ﻋﺪم رﻏﺒﺔ أي ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ )ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع،
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺰال اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
كأعداء ،أو ﰲ غﺮﻴها من حاﻻت اﻻستقطاب العالية.
وﰲ حالتي السيناريو الثاﻲﻧ والثالث أعﻼه ،فإنه ﻤﻳكن لﻼعب
أو ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اﻟﴩوع ﰲ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻨﺎء
عﲆ طلب من طرف واحد أو أكﺮﺜ من اﻷطراف السياسية،
وتوفﺮﻴ أرضية محايدة أو "مساحة آمنة" للقاء فيها معاً.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار دﻋﻮة وإﴍاك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ،
مثل مركز الدﻤﻳقراطية الوطنية ،كبار اﳌفكرين ،أو أعضاء
اﳌؤسسات اﻷكادﻤﻳية ،أو ﻻعبﻦﻴ دوليﻦﻴ مثل اﻷمم اﳌتحدة
) ،(UNأو اﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ الحكومية ) ،(NGOsأو ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻷحزاب السياسية الدولية .ويتعﻦﻴ عﲆ جميع اﻷطراف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ أﻧﻪ ﻃﺮف ﻣﺘﻤﻜﻦ
وﻧﺰﻳﻪ.
وﻟﻌﻞ اﳌﺒﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷوﱄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﰲ أن أفضل مساعدة مستقلة ﻤﻳكن تقدﻤﻳها ،تأﻲﺗ عندما يتم
طلبها من قبل أكﺮﺜ من حزب أو طرف واحد .ومع ذلك،
ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ أو اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻓﺈن اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﳌحاور ﻤﻳكنه العمل بصورة استباقية ،واﻟﴩوع ﰲ إﻃﻼق
اﻟﺤﻮار ﺑﺪون اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻃﺮاف أو
اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم
والدﻤﻳقراطية ﻤﻳثل جزءا ً من مهامه وصﻼحياته اﳌخولة له.
كﺎﻤ يستطيع رجال الفكر واﳌواطنون أو أعضاء اﳌؤسسات
اﻷكادﻤﻳية أيضا ً ،أن يناشدوا اﳌنظﺎﻤت العاﳌية للقيام بدور
تسهيل وتيسﺮﻴ ﻹطﻼق عملية الحوار بﻦﻴ الفرقاء.
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وﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،ﻓﺈن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳌﻴﴪ أي ﺣﻮار،
تتمثل ﰲ خدمة جميع الفرقاء السياسيﻦﻴ من خﻼل إجراء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ .وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ
التاﱄ ،دور ميﴪ الحوار بصورة أكﺮﺜ تفصيﻼً.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻤﻳضيا قدماً سوية.
• ﰲ حﻦﻴ أن الﱪﳌانات ﻤﺗثل حيزا ً هاماً للحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن أداءﻫﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية قد تعمل عﲆ الحد من هذا
اﻟﺤ ّﻴﺰ اﳌﺘﺎح.
• تنطوي آليات الحوار السياﳼ بﻦﻴ اﻷحزاب بصورة
ﻤﻧطية عﲆ طريقة أكﺮﺜ تنظيﺎﻤً لعقد الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• كﺎﻤ ﻤﻳكن استخدام هذه اﻵليات لبناء توافق ﰲ الرأي
حول القضايا السياسية اﳌثﺮﻴة للجدل داخل وخارج
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪة.
• تعتمد فعالية آليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب عﲆ مدى قوة
اﻷداء الدﻤﻳقراطي لﻸحزاب ،ولكن هذه اﻵليات
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ.
• إن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﻻ يحدث ﰲ جو من العزلة،
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ اﻟﺤﻮار وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎق واﻷﻫﺪاف واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺘﺨﺬة.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﴐورة معرفة أنواع آليات التعاون القاﻤﺋة بﻦﻴ اﻷحزاب.
• تحديد دور الﱪﳌان كمنﱪ للحوار أو النقاش بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب.
• اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء رﻏﺒﺔ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺎن ﺛﺎﻧﻮي ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺤﻮار ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
• ﴍح كيف ﻤﻳكن استخدام الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب للتعبﺮﻴ
عن النقاش الﱪﳌاﻲﻧ.
• إﴍاك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﻟﱪﳌﺎن /اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻜﻮادر اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.

•
•
•
•

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺤﻮار ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻷﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط
اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.
تحديد العﻼقة بﻦﻴ حوار اﻷحزاب السياسية والحوار
الدﻤﻳقراطي اﻷوسع بشأن عمليات اﻹصﻼح.
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻮار.
تأكيد مدى اﻹقبال والطلب عﲆ تيسﺮﻴ إجراء الحوار
ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب واﻷﻃﺮاف.

الفصل الثاﻲﻧ
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ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻮدة تيسﺮﻴ الحوار أمرا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح أي
عملية حوار حزﻲﺑ سياﳼ .والوسطاء أو اﳌيﴪون ،هم
اﻷُناس الذين ﰲ كثﺮﻴ من الحاﻻت يباﴍون ﰲ اتخاذ
اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺠﻠﺐ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮﻳﺎ ً .واﳌﻴﴪ )اﻟﺬي ﻳﻜﻮن
ﰲ كثﺮﻴ من اﻷوقات مدعوما ً بفريق من اﳌيﴪين اﳌعاونﻦﻴ(
هو ﰲ العادة ﻤﺑثابة اﳌحرك اﻻسﱰاتيجي ومكتب اﻹسناد
اﻟﺨﻠﻔﻲ وراء ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻘﻄﺔ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
وهذا يعني أن عملية تيسﺮﻴ إجراء الحوار أبعد ما تكون
عن مجرد مﺎﻤرسة سهلة .كﺎﻤ أن التنقل واﻹبحار عﱪ شبكة
ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،وﺗﻮﻗﻌﺎت
متفاوتة ،ورغبات ومطالب متغﺮﻴة ،تأﻲﺗ كلها ﰲ إطار سياق
سياﳼ متغﺮﻴ باستمرار ،مﺎﻤ يتطلب مجموعة فريدة من
اﳌﻮاﻫﺐ واﻟﻘﺪرات.
وﰲ وﺳﻊ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﻣﺠﺎل
التخفيف من اﳌخاطر والحفاظ عﲆ الﴩعية الدﻤﻳقراطية
ﳌنابر الحوار وتوفﺮﻴ الضﺎﻤنات للنتائج التي تتمخض عنها.
كﺎﻤ ﻤﻳكنهم ،عﲆ سبيل اﳌثال ،مساعدة اﻷحزاب ﰲ تجنب
السﺎﻤح لقواعد الحوار باستبعاد أنواع أخرى من اﳌنظﺎﻤت
السياسية ،أو النظر إليها كمجرد أشخاص قابعﻦﻴ ﰲ أبراج
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أﺑﻮاب ﻣﻮﺻﺪه ،أو
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت وآﻣﺎل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ً ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إطﻼق وعود ﻻ ﻤﻳكن تحقيقها.
وﻤﺛة ثﻼث مهارات وكفاءات رئيسة يتعﻦﻴ توفرها عند
العمل ﰲ مجال عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،وتشمل هذه:
ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ،اﻟﺤﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌِﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ )ﻷن اﻷﺣﺰاب ،ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
صنع أعﺎﻤل الحوار( .وباﻹضافة إﱃ ذلك ،ينبغي ان يكون
ﳌيﴪي الحوار النية لتعزيز الحوار اﳌستدام والشامل بﻦﻴ
اﻷحزاب ،مع ضﺎﻤن الﴩعية الدﻤﻳقراطية للحوار.
وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎرات واﳌﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،وﻳﺨﺘﺘﻢ ﺑﺨﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف
ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﲆ دور ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار.
 ١/٢ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻴﺎد
إن ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ

أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻋﺪم
اﻟﺘﺤﻴﺰ )ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ وﻳﺘﻔﻴﻠﺪ-Gri�ths and Whitﬁeld -
ﻋﺎم  :٢٠١٠ص  .(١٨وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻳﺠﺐ أن
يكون وسيطاً جديرا ً بالثقة بﻦﻴ اﻷطراف السياسية ،وﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺑﺪا ً أن ﻳـﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻨﺤﺎز ﻷﻃﺮاف ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
كﺎﻤ أن ميﴪ الحوار ﻻ يحتاج بالﴬورة أن يكون محايدا ً،
ﻤﺑعنى عدم السﺎﻤح أن يكون له صوت أو رأي شخﴢ .ومع
ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﻴﴪ أن ﻳﺘﴫف دوﻣﺎً ﺑﻌﺪم ﺗﺤﻴﺰ ﰲ
جميع نواحي الحوار .ولعل أحد أهم الفوارق بﻦﻴ الحيادية
وﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أن اﳌﻴﴪﻳﻦ )أو
اﳌنظﺎﻤت التي تستخدمهم( كان لديهم تفضيﻼت سياسية
شخصية أو انتﺎﻤءات خاصة بهم ،فإن هذه اﳌسائل ﻻ يجوز
أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
وبعبارة أخرى ،فإن هناك فرقا ً بﻦﻴ وجود وجهات نظر
شخصية وبﻦﻴ أخذ تلك اﻵراء إﱃ طاولة الحوار .وهذا
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب
السياسية ،وذلك ﻷن العﻼقات السياسية بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻣﻔﺮ
ﻣﻨﻬﺎ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﳌﻴﴪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎ ً،
ويحمل وجهات نظر سياسية ليﱪالية أو أكﺮﺜ تحفظية ،كﺎﻤ
قد يكون له أصدقاء أو عائلة من النشطاء السياسيﻦﻴ أو
من العاملﻦﻴ لدى بعض منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ التابعة
ﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة ﻧﻔﺲ
الﴚ مثل عدم اﻻصطفاف )ﻤﺑعنى عدم التحالف او اﻻنتﺎﻤء
ﻷي ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻣﻴﴪي
اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻮا ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪى ﺣﺰب ﺳﻴﺎﳼ
ما ،ولكنهم يظلون نزهاء ﻷن هدفهم الرئيس هو تيسﺮﻴ
ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻮار ﺑﺈﻧﺼﺎف وﻋﺪل .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أن
اﳌﻴﴪ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻃﺮف أو
ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺈﴍاك ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،فإن هذا يعني ﴐورة اعتﺎﻤد النهج
التعددي للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ منذ البداية .وينبغي أن
ﺗﺸﻌﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻗﻮة
ﻤﺗثيلها ﰲ الﱪﳌان ،أنها متساوية .وباﳌثل ،فإنه ﻻ يجوز ﻷي

 ٣٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

ﻃﺮف أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ أﺻﻐﺮ أو أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﴪ.
"ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻟﻠﻤﻴﴪ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ البقاء بثبات بصورة غﺮﻴ حزبية ﰲ
تصور وتنفيذ عملية الحوار".
ﻣﻴﴪ ﺣﻮار ،أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ4 .

وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺪى ﻗﻮة وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻴﴪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻋﲆ
اﳌﻬﺎرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ومع ذلك ،فإن عﲆ اﳌﺎﻤرسﻦﻴ أيضا
اﻟﺘﴫف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰﻫﻢ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
وضﺎﻤن إبقاء كافة اﻷطراف عﲆ اطﻼع تام باﻷمور ،وعدم
إﺷﻌﺎر أي ﻃﺮف ﺑﺤﺠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ،أو
إعطائهم معلومات خاطئة ،والحفاظ عﲆ الﴪية لضﺎﻤن
أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻷﺣﺰاب ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﱃ ﻧﴩه ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وأخﺮﻴا ،فإن عﲆ اﳌيﴪ أن يكون قادرا ً عﲆ مقاومة إغراء
اﻻنحياز ﻷي من اﻷحزاب أو اﻷطراف التي قد تكون أكﺮﺜ
معقولية أو أكﺮﺜ انفتاحاً عﲆ حل وسط :حيث يحق
للمتشددين ،عﲆ حد سواء ،اﳌشاركة ﰲ تيسﺮﻴ الحوار ،حتى
ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺰب ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات
السابقة مواقف ذات تأثﺮﻴ خاص عﲆ اﻹنسان .وكﺎﻤ نصح
أحد اﳌﺎﻤرسﻦﻴ العاملﻦﻴ ﰲ بيئة معرضة للﴫاعات بقوله :قد
يكون من اﳌفيد ان تسأل نفسك أيهﺎﻤ أفضل أن تواجه:
وضعا ً مشابهاً للﺎﻤﴈ ،مع استمرار العنف وانتهاكات
حقوق اﻹنسان ،أم التطلع إﱃ مستقبل أكﺮﺜ إﴍاقا ً.
 ٢/٢اﻟﺤﺲ اﻟﺴﻴﺎﳼ
يتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪين الجيدين أن يكون لدى كل منهم
اﺳﺘﺸﻌﺎر ﺳﻴﺎﳼ ﻓﻌﺎل .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ،ﻳﺤﺘﺎج اﳌﻴﴪﻳﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺣﱰام ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻃﺮاف واﻷﺣﺰاب ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﺛﺎرة اﻟﻨﺰاع
واﻟﴫاع ،وﻓﺮص ﺣﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة.
وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪوره ﻋﲆ اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﳌﺘﻮﻓﺮة
ﻟﺪى اﳌﻴﴪ.
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻋﲆ اﳌﻴﴪﻳﻦ دوﻣﺎً
النظر ﰲ البيئة السياسية اﳌتغﺮﻴة بإستمرار ،وتقييم مدى
تأثﺮﻴ التطورات السياسية اﳌحتملة عﲆ العﻼقات بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب واﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار .وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺗﺨﺎذ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻴﴪ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺣﻮار دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ
اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻪ ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ
هم اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار من كل حزب سياﳼ ،وكيفية
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ وﻳﺤﺮﻛﻬﻢ،
والنقاط غﺮﻴ القابلة للتفاوض ،والنقاط التي قد يكونوا فيها
ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻨﺎزﻻت .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻳُﻨﺼﺢ
اﳌيﴪين "بالتفكﺮﻴ بعقل سياﳼ" .وهذا قد يعني محاولة
التنبؤ بالعواقب السياسية ،وفهم كيفية ومدى تأثﺮﻴ نتائج
الحوار عﲆ البيئة السياسية ،أو التنبؤ بالطرق التي ﻤﻳكن
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات.
وحتى لو ﻢﻟ يكن اﳌيﴪ متحيزا ً ،فهو/هي يعتﱪ أكﺮﺜ من مجرد
ﻣﻨﻈﻢ إﻣﺪادات ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت .إن
اﳌﻴﴪ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ دورا ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً .وﻫﺬه ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﺘﱪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار.
"إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
للغاية؛ حيث قد تجد نفسك ﰲ أسبوع عﲆ "الجانب الصحيح"،
ﰲ حﻦﻴ تجد نفسك ﰲ اﻷسبوع التاﱄ خارج الصورة ﻤﺗاما ً .إن
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ووزن وﻗﻴﺎس
وإيجاد توازن بﻦﻴ اﳌصالح والرغبات الحزبية اﳌتغﺮﻴة باستمرار".
يوجﻦﻴ فان كيمينيد )(Eugene van Kemenade
ﻣﻴﴪ ﺣﻮار ،ﺑﻮروﻧﺪي

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻴﴪ اﻟﻘﻮي اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
السياﳼ فحسب ،بل يتعﻦﻴ عليه أيضا أن يتﴫف بطريقة
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰه .وﻳﺸﺎر إﱃ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺒﺎرة "الﱪمجة السياسية" ،كﺎﻤ تعتﱪ
ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺆﺧﺮا ً ،ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻣﺮ أﺳﺎﳼ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ.
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺪرة ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أشكال تحليل سياسية أكﺮﺜ )مثل "دوافع التغيﺮﻴ" :اﻧﻈﺮ
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر Overseas -
 (٢٠٠٩ - Development Instituteﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ
وإﻧﺠﺎز وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ "ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ "واﻻﻧﺨﺮاط

الفصل الثاﻲﻧ

مع السياسيﻦﻴ مباﴍة .ويشمل ذلك تحليﻼ للديناميكيات
السياسية والتطورات ،وفهم كيفية تأثﺮﻴ كل حزب أو طرف
ﰲ اﻟﺤﻮار) .اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ٣ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
التقييﺎﻤت السياسية( .وتشﺮﻴ عبارة الﱪمجة السياسية أيضا،
إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ
تغيﺮﻴ السلوك إﱃ جانب التغيﺮﻴ اﳌؤسﴘ ،ورﻤﺑا تتطلب
تغيﺮﻴات ﰲ موازين القوى) .مثل جهود عمل نحو اﳌزيد
من اﳌنافسة العادلة بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ اﻻنتخابات :اﻧﻈﺮ ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﺑﺎور وﻛﻮﳌﺎن.(٢٠١١ Power and Coleman-
كﺎﻤ يحتاج اﳌيﴪون أيضاً أن يكونوا مرنﻦﻴ عند العمل مع
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﰲ ﺳﻴﺎق دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء
الكثﺮﻴ من اﳌصالح عﲆ اﳌحك ،فإن من اﳌهم أن يستجيب
اﳌﻴﴪ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن
الصحيح بﻦﻴ اﳌعايﺮﻴ واﳌرونة .وعﲆ سبيل اﳌثال ،إذا كان
ﻣﻦ اﳌﻔﱰض اﻟﺘﺌﺎم اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻟﻘﺎء ﺣﻮاري ،وﻟﻜﻦ أزﻣﺔ
سياسية ما قد تندلع آنذاك ،فقد يكون من اﻷفضل تغيﺮﻴ
جدول أعﺎﻤل الحوار ،أو تأجيل اﻻجتﺎﻤع الحواري نفسه.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺼﻔﺎت اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻦ
يصلح أن يلعبه ،فإنه من غﺮﻴ الواقعي أن نتوقع أن ﻤﻧطا ً
واﺣﺪا ً ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻴﴪا ً ﻟﻠﺤﻮار.
ومن بﻦﻴ ميﴪي الحوار الذين ﻤﺗت استشارتهم من أجل
هذا اﳌنشور ،تبﻦﻴ لنا مجموعة كبﺮﻴة ومتنوعة من
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻮار ،وﻣﻨﻬﺎ :أن ﺑﻌﺾ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻗﺪ
لعبوا دورا ً أكﺮﺜ فاعلية باﻹفصاح عن آرائهم بشكل ﴏيح
جدا ً لكافة اﻷطراف اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار ،وأمام اﳌﻸ جميعاً،
من أجل التأثﺮﻴ ﰲ نجاح اللعبة السياسية ،بينﺎﻤ كان البعض
اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﻬﺞ ﻧﻬﺠﺎً ﻣﻐﺎﻳﺮا ً ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺪوء،
وبالكاد يبدو مرئياً للعاﻢﻟ الخارجي ،ﰲ حﻦﻴ أنه كان يلعب
دورا ً ﻣﺆﺛﺮا ً ﰲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
وخﻼصة القول ﻤﺗاماً إنه مثلﺎﻤ تتطلب سياقات سياسية
مختلفة أنواعاً متفاوتة من هياكل الحوار ،فإنها ﰲ كثﺮﻴ من
اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎً أﻧﻮاﻋﺎ ً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻹﺟﺮاء
اﻟﺤﻮار .وﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﲆ اﳌﻴﴪ اﳌﻼﺋﻢ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار
واﻟﺴﻴﺎق.
"ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف أو اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أن
تفعل بعض اﻷشياء أو تبدي بعض اﻵراء ،ولكني ﰲ الحقيقة
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مجرد مستشار .وعليه ،فإنني لن أقدم عﲆ فعل مثل ذلك إﻻ إذا
كان لﻸحزاب رأي أرى فيه أنه خطأ جوهري للحوار ،مثل اﳌطالبة
بإصدار بيان ضد الرئيس ،حيث أن من شأن ذلك أن يجعل
منتدى الحوار منﱪاً للمعارضة".
كيزيتو تينثاﻲﻧ )(Kizito Tenthani
اﳌدير التنفيذي ﳌركز التعددية الدﻤﻳقراطية -ﻣﻼوي
)(CMD-M

 ٣/٢ﺧﻠﻖ اﳌِﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
تعتﱪ اﻷحزاب السياسية ﻤﺑثابة اﻷصحاب الطبيعيﻦﻴ
واﻷساسيﻦﻴ ﰲ أية آلية مشﱰكة فيﺎﻤ بينها .ويقع مبدأ اﳌلكية
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺬا ﰲ ﻗﻠﺐ أﻳﺔ آﻟﻴﺔ ﺣﻮار ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وبينﺎﻤ قد توجد هناك درجات متفاوتة من عملية تبنّي
و ِﻣﻠﻜﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻓﺈن ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﳌِﻠﻜﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً أن اﻷﻃﺮاف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم
ﺑﻘﻴﺎدة وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن
اﳌناقشات ،كﺎﻤ أنها تتحمل اﳌسؤولية لتنفيذ اﻻتفاقات التي
ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ.
كﺎﻤ أن مسألة التبني واﳌلكية واﳌسؤولية اﳌشﱰكة للحوار
ﺗﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ ،أن اﻷﺣﺰاب ﺳﻮف ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ،واﻟﺪﺧﻮل أو ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار ﻣﻊ أﻃﺮاف
أﺧﺮى ،وﻫﻞ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﴪ ﻧﺰﻳﻪ ﻣﻦ
الخارج )أو تعيﻦﻴ ميﴪ داخﲇ(.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺪرب أو ﻣﻴﴪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن دوره
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺤﻔﻴﺰ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳌلكية واﳌسؤولية اﳌحلية ﻵلية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ.
وهذا يعني ،أنه ينبغي عليه أن يتﴫف داﻤﺋا بالنيابة عن
اﻷطراف الحزبية اﳌعنية بالحوار ،وﳌا فيه صالحها وخﺮﻴها.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية وعﲆ أرض الواقع ،فإن اﻷحزاب لها
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ً ،وﻳﺼﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﻣﱰوﻛﺎً إﱃ
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﺑﺸﻜﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷطراف الحزبية ،فرادى وجﺎﻤعات ،بقصد اﳌصلحة
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﳌﻨﱪ اﻟﺤﻮار واﻗﱰاح اﻹﻃﺎر اﳌﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ إﺟﺮاء
ﺣﻮار ﻫﺎدف.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ
استبعاد اﻷحزاب الصغﺮﻴة ،كﺎﻤ قد تريد اﻷحزاب اﳌمثلة ﰲ
الﱪﳌان استبعاد تلك غﺮﻴ اﳌمثلة ،واﻷحزاب غﺮﻴ اﳌمثلة قد
ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه
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اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،أن اﻷﻣﺮ ﻣﱰوك ﻟﻠﻤﻴﴪ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ اﻧﻔﺮاد ،ووﺿﻊ ﺣﻞ
وﺳﻄﻲ ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ) .اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ١٣ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣﺰاب واﻷﻃﺮاف اﻟﻼزﻣﺔ دﻋﻮﺗﻬﺎ
إﱃ اﻟﺤﻮار(.

ﻓﺈن إﺣﺪى ﻣﻴﴪات اﻟﺤﻮار ﰲ ﻣﻼوي ﻗﺪ روت ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻟﻬﺎ ،اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﲆ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮار ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﰲ وﻗﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﺠﻨﺎزة .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﰲ إرﺑﺎك اﻟﺨﻄﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﴪع ﰲ اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻗﺪﻣﺎً.

وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،فإن مثل هذه "الدبلوماسية
اﳌﻜﻮﻛﻴﺔ" ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻣﻴﴪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻪ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
بدﻻً من أن تبت اﻷحزاب ﰲ كل ﳾء بنفسها .كﺎﻤ أن البت
ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﺰاب ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﺣﺴﺎﺳﺎ ً ﺟﺪا ً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب وﺟﻮد وﺳﻴﻂ
ﻹﻗﱰاح ﺣﻠﻮل ﺑﻨﺎءة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض.

كﺎﻤ يجب عﲆ اﳌيﴪ دوماً ،اﻻنتباه إﱃ أن اﻷحزاب
السياسية يتعﻦﻴ عليها ﰲ سائر اﻷوقات الحفاظ عﲆ ملكية
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،وأﻧﻬﻢ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

"كﺎﻤ أن مستوى كسب الحضور ،يعتمد أيضً ا عﲆ من يجلس
حول الطاولة .والسؤال هو :من يستطيع حﺎﻤية وضﺎﻤن عملية
الحوار؟ وهذا يعتمد إﱃ حد كبﺮﻴ عﲆ اللحظة والوقت .وعﲆ
سبيل اﳌثال ،فإنه ﰲ حالة اﻷزمات السياسية ،فإن من الﴬوري
العمل مع شخص من داخل الحزب الذي ﻤﻳكنه أيضا اتخاذ
قرارات".
بيبﻦﻴ غﺮﻴيتس Pepijn Gerrits -
مدير الﱪامج ،اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب

ومن بﻦﻴ إحدى القواعد اﻷساسية لتحديد اﳌلكية
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻫﻲ أن ﻻ ﺗﺤﺎول أﺑﺪا ً إﻣﻼء أي أﻧﺸﻄﺔ أو ﻓﺮض
أي ﺑﻨﻮد ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺪات ،ﺑﻞ اﺣﺮص دوﻣﺎً ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻻﻗﱰاﺣﺎت ،وﺟﻤﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإن ﴍكاء اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية
متعددة اﻷحزاب يعملون عﲆ تنظيم ما ﻻ يقل عن لقائﻦﻴ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ"اﳌﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة" ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺪى
من اﳌنابر الحوارية بﻦﻴ اﻷحزاب التي يدعمونها .ويهدف
اجتﺎﻤع إحدى هذه اﳌوائد اﳌستديرة إﱃ وضع جدول
ﻷعﺎﻤل السنة القادمة ،ﰲ حﻦﻴ يهدف اﻻجتﺎﻤع اﻵخر لتقييم
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
كﺎﻤ يستطيع اﳌيﴪ مساعدة اﻷحزاب من خﻼل توفﺮﻴ
اﳌدخﻼت والتجارب اﳌقارنة .وهذا يساعد عﲆ ضﺎﻤن سﺮﻴ
اﳌناقشات بﻦﻴ اﻷطراف باﻻستناد إﱃ أدلة ،كﺎﻤ يعتﱪ ذلك
ﻤﺑثابة وقود للنقاش وتبادل اﻷفكار واﻵراء بطريقة ممت عة.
كﺎﻤ أن اﳌهارات الشخصية ومدى الحس عند ميﴪالحوار،
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ) .ﻣﺜﻼً
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰام اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،

اﳌﺮﺑﻊ ١/٢

اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮارات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ )ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو
الدولية أو من اﳌنظﺎﻤت الداعمة ﻷحزاب( ،قد تجد اﻷحزاب
واﳌيﴪين أن العديد من هذه الجهات الفاعلة غﺮﻴ الحزبية
يقحمون آرائهم ووجهات نظرهم ﰲ الحوار .وﰲ حﻦﻴ أن
مساهﺎﻤت الغرباء والجهات الخارجية ،قد تكون ذات قيمة
ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﺧﻄﺮا ً ﻣﺎﺣﻘﺎ ً ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺣﺰاب .وﻳﺘﻮﻗﻒ
مدى خطورة هذه اﳌسألة عﲆ الطريقة التي ﻤﺗارس فيها
اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻀﻐﻮط ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤ ﻬﻢ.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﺣﺪاث ﻓﺮق
وأﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار؛ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ
دعمها مﴩوطا ً بإدراج بعض اﳌوضوعات ﰲ جدول اﻷعﺎﻤل ،أو
إﴍاك بعض الجهات ﰲ عملية الحوار )مثل ﻤﺗويل عملية الحوار
بﻦﻴ اﻷحزاب ،إذا كانت تتناول تدابﺮﻴ معينة فقط مثل مكافحة
اﻟﻔﺴﺎد ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﴍاك اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب
أﻳﻀﺎ( ،أو إذا ذﻫﺒﺖ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮة أﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ذلك ،ودفعت بشكل متعمد إﱃ اتخاذ تدابﺮﻴ إصﻼح سياسية
محددة ،أو اعتﺎﻤد نتائج حوار معينة )مثل اقﱰاح قانون أحزاب
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﺳﺘﻮر "ﻣﺜﺎﱄ" دون ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺒﻖ أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﺰاب(.
وﰲ حﻦﻴ أن اﻷمر قد يكون مغريا ً للميﴪين لتقديم الدعم
ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ،ﻓﺈن
إدﺧﺎل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﺎء واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﻤﺑكان ضﺎﻤن مشاركة اﻷحزاب بفعالية ﰲ مثل ذلك الحوار.
وعليه ،فإنه يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار أن يظل قادرا ً وقويا ً ﻤﺑا
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يكفي ﳌقاومة الضغوط أو وجهات النظر الخارجية ،إذا ﻢﻟ تكن
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬه إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺤﻮار.
وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﻴﴪ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻂ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن
بﻦﻴ توقعات اﻷطراف الخارجية مع تلك الجهات الفاعلة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺤﻮار ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ
وفائدة مشﱰكة للجميع .ومن بﻦﻴ إحدى الطرق اﳌﻼﻤﺋة للقيام
بذلك ،دعوة هذه اﳌنظﺎﻤت الخارجية أو الجهات الفاعلة لﴩح
اﻷسس اﳌنطقية من وراء دعمها لﻸحزاب من جانبها .وﻤﺛة
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻟﺰام اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ بجدول أعﺎﻤل إصﻼح داخﲇ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎً.

 ٤/٢ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﺪام
ﻤﺛة مبدأ آخر وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء
آﻟﻴﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﺤﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ .وﻳﺮﺗﻜﺰ
ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﲆ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه :ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎب
اﻟﺘﺒﻨﻲ واﳌِﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﻤﺑكان الحفاظ عﲆ مواصلة الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
وبينﺎﻤ ﻤﻳكن تشكيل عمليات حوار بشأن تحقيق هدف
ﻣﺤﺪد وﻣﻠﻤﻮس )ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح( وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺮي ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ
اﻷهداف ،فإن هناك الكثﺮﻴ مﺎﻤ ﻤﻳكن قوله بشأن تشجيع
إقامة آليات حوار طويلة اﻷمد بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت
اﳌؤسساتية التاريخية ،يظهر أن زيادة اﻻستثﺎﻤر أكﺮﺜ فأكﺮﺜ
ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺴﺎرا ً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ أﻋﲆ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮدي اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻔﻜﻜﻬﺎ .وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أوﻻً ،ﺑﺄن
خلق آلية حوار حزﻲﺑ سياﳼ مستدامة تعتﱪ هامة من
وجهة نظر اﻻستثﺎﻤر اﳌاﱄ وشؤون التوظيف ،مثل  -ﻋﺪم
فقد اﻷموال التي يتم استثﺎﻤرها ﰲ البنية التأسيسية ،أو
ﻓﻘﺪان اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﻴﴪي اﻟﺤﻮار واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
كﺎﻤ يعني ذلك أيضا ،أن دﻤﻳومة واستمرارية الحوار تعتمد
وتقوم عﲆ النجاحات اﳌنظورة؛ وكلﺎﻤ أسفر الحوار عن
نتائج أكﺮﺜ إيجابية )سواء كانت غﺮﻴ ملموسة ،مثل زيادة
مستويات الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب ،أو مقﱰحات إصﻼحية
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ( ﺗﺰداد ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻟﻔﺮص ﰲ ﺑﻘﺎء ودوام اﻟﺘﺰام اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛﺒﺎت دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﺪد.
وﺗﻌﻤﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﺪام ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب
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السياسية كوسيلة لدعم وتعزيز العﻼقات الجيدة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أن اﻷﺣﺰاب ﺳﻮف ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﻛﺈﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
وﻟﻴﺲ ﻛﺈﺳﺘﺜﻨﺎء) .اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﳌﺮﺑﻊ " ،٢/٢اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
السلمي الشامل :تعبﺮﻴ عن الدﻤﻳقراطية"(.
وﻣﻦ ﺧﻼل إﻇﻬﺎر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻃﺮاف
واﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻤﻳكن اعتبارها ﻤﺑثابة قدوة للمجتمع لﻺسهام ﰲ خلق ثقافة
الحوار )عﲆ سبيل اﳌثال ،ضد ثقافة العنف( .كﺎﻤ قد تعتﱪ
طريقة الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب هذه أيضا ﻤﺑثابة آلية ﳌنع
الﴫاعات وحلها .ويساعد الحوار اﳌستدام أيضً ا ،ﰲ ضﺎﻤن
التنفيذ الفعﲇ للسياسات أو تدابﺮﻴ اﻹصﻼح التي تتوصل
اﻷﺣﺰاب إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .وﺗﺤﺘﺎج اﻷﺣﺰاب إﱃ
مواصلة إظهار التزامهﺎﻤ اﳌشﱰك لتحقيق نتائج الحوار،
والتي ﻤﻳكن استخدامها ﰲ حوارها لﻺﴍاف عﲆ مرحلة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى
اﻟﺘﺰام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ،ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ذا أﻫﻤﻴﺔ
خاصة؛ ﻷن التغيﺮﻴ السياﳼ ﻤﻳيل إﱃ اﻻستمرار ﻷوقات
طويلة )حيث يأخذ ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان عقودا ً وليس
ﺳﻨﻮات( ،وﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ أﺑﺪا ً.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،فإن استدامة آلية حوار ما غالباً ما
ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺆﺳﴘ ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ ﻟﺠﻠﺐ اﻷﻃﺮاف
ﻟﻠﺘﺤﺎور ﺳﻮﻳﺎ ً )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ٨ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
التنظيمية( .وﻻ يوفر هذا الهيكل ضﺎﻤناً آليا ً لنوعية الحوار،
ولكنه يعمل عﲆ توفﺮﻴ وسيلة لتحسﻦﻴ نوعية العﻼقات
واﻟﺠﻮدة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﻣﺪى ﻓﱰة أﻃﻮل .وﻋﺎدة ﻣﺎ
يتطلب هيكل الحوار اﻷكﺮﺜ دﻤﻳومة ،التزاما ً قويا ً من
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف أو اﻷﺣﺰاب اﳌﺘﺤﺎورة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ
اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﻓﱰة اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻬﺎ.
كﺎﻤ أن الحوار اﳌستدام ،ﻻ يعادل بالﴬورة الحوار اﳌنتظم أو
اﳌﻨﻈﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﻜﻤﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤـﻮار ﻣﺴـﺘـﻤـﺮة
ومرنة ،كﺎﻤ قد تتميز بفﱰات غﺮﻴ مـنـتـظـمـة ومسـتـويـات
ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﻣﻦ أوﻗﺎت اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺸﺪة ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑـﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻮ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﰲ ﺑـﻌـﺾ اﻷوﻗـﺎت ﻋـﻨـﺪ ﺑـﺮوز
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ووﺟﻮد ﻣﺴﺎرات ﺳﻬﻠﺔ ،ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺪﻓـﻖ
اﳌﻴﺎه ﰲ اﻷﻏﻮار واﻟﻮدﻳﺎن اﻟﺴﺤﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ
ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،أو اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.

 ٣٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

كﺎﻤ أنه يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار لفت انتباه اﻷطراف
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار إﱃ ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ ،وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ،أﻧﻪ ﻻ
يجوز النظر أبدا إﱃ عملية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ كحدث
طارئ وعابر ﳌرة واحدة ،ولكن يتعﻦﻴ اعتباره بدﻻ من ذلك
ﻤﺑثابة جزء ﻻ يتجزأ من الثقافة الدﻤﻳقراطية.
ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي آليات الحوار السياﳼ ،أخذ كل هذه
اﻵراء اﳌﱰابطة دوما ً بعﻦﻴ اﻻعتبار  -وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻮار،
بحيث تكون ﻤﺑثابة وسيلة لتعزيز التحول اﻹيجاﻲﺑ ﰲ
الثقافة السياسية ،والعﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب ،وضﺎﻤن دﻤﻳقراطية
داﻤﺋة النتائج.
اﳌﺮﺑﻊ ٢/٢

الحوار السياﳼ السلمي الشامل :تعبﺮﻴ عن
الدﻤﻳقراطية
"إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
والسلمية ﳌواجهة اﳌشاكل .وعﲆ مستوى أعمق ،فإنه ﻤﻳثل
التعامل مع عوامل الﴫاع وتحقيق اﳌصالحة ،وبناء إجﺎﻤع أو
ﻤﺗاسك وطني ،وتوفﺮﻴ رؤية مشﱰكة ﰲ النظر نحو اﳌستقبل.
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻓﱰاض واﻟﺘﺼﻮر ﻫﻨﺎ ،ﰲ أن اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﻮ آﻟﻴﺔ
أساسية لتعزيز الدﻤﻳقراطية السلمية .كﺎﻤ أن الحوار السياﳼ
الشامل بطبيعته ،هو عبارة عن مﺎﻤرسة ونشاط من أنشطة
الدﻤﻳقراطية .ولذلك ،فإن الحوار السياﳼ السلمي هو تعبﺮﻴ عن
الدﻤﻳقراطية .وعند تنفيذ الحوار بشكل صحيح ،فإنه يساهم أيضا
ﰲ تعزيز اﳌﺎﻤرسات الدﻤﻳقراطية؛ من خﻼل إفساح اﳌجال لسﺎﻤع
أصوات جميع قطاعات اﳌجتمع .وﻻ يعتﱪ الحوار السياﳼ ﻤﺑثابة
معارضة لبناء اﳌؤسسات .ومع ذلك ،فإن مؤسسات الدولة ﰲ كثﺮﻴ
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺎءت
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،واﻟﻔﺴﺎد ،واﻧﻌﺪام اﻟﻜﻔﺎءة.
وﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﴍﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ
حسن سﺮﻴ أداء هذه اﳌؤسسات .وتصبح عمليات الحوار فوق
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻزﻣﺔ وﴐورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض".
اﻟﺤﻮار اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ )دور اﻟﺤﻮار
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ (٢٠١١-

 ٥/٢ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ :ﺗﺠﻨﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ
من اﳌرجح أن يعمل الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب عﲆ توليد آثار
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ؛ إذا ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻪ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر
أنها مﴩوعة بصورة دﻤﻳقراطية .ومن شأن العمل عﲆ
تجنب اقتصار إجراء الحوار فيﺎﻤ بﻦﻴ النخب السياسية فقط
وتشجيع الحوار اﻷكﺮﺜ شمولية ان يساعد ﰲ خلق مثل هذه
الﴩعية الدﻤﻳقراطية.
وﰲ عاﻢﻟ اليوم ،فإن اﳌشاركة الشمولية وذات اﳌغزى ﰲ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار – وكﻼهﺎﻤ من اﳌﻼمح الرئيسة للدﻤﻳقراطية  -ﻻ
ﻤﻳكن تحقيقها دون تركيز قوي عﲆ الحكم القائم عﲆ
أﺳﺎس اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻮاﻧﺐ )ﻣﺜﻞ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ،
اﻟﻌﺮق ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ( .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌثال ،ﰲ حﻦﻴ أن الفجوة بﻦﻴ النساء ومشاركة الرجال ﰲ
الحياة السياسية قد ضاقت إﱃ حد كبﺮﻴ ،فإنه ﻻ يزال هناك
قدر كبﺮﻴ من اﳌجال ﻹدخال التحسﻦﻴ عليها.
وبناء عﲆ ذلك ،فإن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ينبغي أن
ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺸﻤﻮل وإﻓﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﲆ ﺣﺪ
سواء ،والوصول إﱃ مختلف الفئات اﻻجتﺎﻤعية دون أي
ﻤﺗييز أو تحيز .إن الشمولية هي اﳌبدأ اﻷساس للدﻤﻳقراطية
الحقة ،وتستحق اﻻهتﺎﻤم اﳌتواصل بها طوال عملية الحوار
الحزﻲﺑ السياﳼ .ولعل اﻷكﺮﺜ أهمية ﰲ هذا الشأن ،هو أن
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،أن ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻧﻈﺮا ً ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻻ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺣﺘﻰ إن ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ،
وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺰال ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان
العاﻢﻟ ،ﰲ أيدي النخب السياسية .وعليه ،فإن من اﳌرجح
ﻤﺗثيل هذه النخب ﰲ عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب .وﰲ حﻦﻴ
أن مقولة الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ يشمل "جميع اﻻطراف،
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷوﻗﺎت" ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ واﻗﻌﻴﺔ؛ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب ينبغي أن تشمل ،كحد أدﻰﻧ ،تلك اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب ،واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
التي ﻤﺗثل جزءا ً من اﳌشكلة التي يتعﻦﻴ حلها بالحوار،
باﻹضافة إﱃ الجهات التي ﻤﻳكن أن تسهم ﰲ إيجاد حل
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﻨﻈﻮرة.

الفصل الثاﻲﻧ

وقد تشﺮﻴ عبارة الحوار الشامل اﱃ اﴍاك جميع اﻷطراف
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮان اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺤﺠﻢ أو اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻃﺮف أو ﺣﺰب.
كﺎﻤ أن هذه العبارة قد تتجاوز هذا اﳌفهوم لتصل إﱃ حد
إﴍاك أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق وأﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
السياسية ،وقد تشﺮﻴ إﱃ إﴍاك مجموعات مختلفة من
داخل كل حزب ،مثل ،النساء والرجال ،وجﺎﻤعات اﻷغلبية،
واﻷقليات ،والسياسيﻦﻴ ،عﲆ اﳌستوى الوطني أو اﳌحﲇ ،أو
الكوادر الحزبية والنواب .وأخﺮﻴا ً ،فإن عبارة الشمولية قد
تشﺮﻴ إﱃ العمل جنباً إﱃ جنب مع الجهات الفاعلة غﺮﻴ
الحزبية مثل منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار أن ﻳﻘﻨﻌﻮا اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
مرحلة مبكرة ،أنه كلﺎﻤ كانت وفودهم أكﺮﺜ ﻤﺗثيﻼً فإن
حواراتهم سوف تحقق اﳌزيد من الﴩعية الدﻤﻳقراطية
والنجاح .كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار العمل باستمرار
ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﱃ أي ﻣﺪى ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
مثل منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،أمرا ً مناسبا ً ﰲ مختلف
مراحل الحوار .وﻤﻳكن اﻻطﻼع عﲆ مزيد من اﳌعلومات
ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ.
 ٦/٢أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻪ دورا ً ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ،ﻣﻦ اﻟﴬوري ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎم ﻟﻼدوار أو ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻟﻠﻤﻴﴪ .وﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ،
وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻴﴪ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ومن بﻦﻴ إحدى الطرق لعمل ذلك ،هي قيام اﻷحزاب
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﴩوط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
أو التوصيف الوظيفي ﳌيﴪ الحوار .وقد تشﺮﻴ هذه
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات واﳌﺆﻫﻼت ﻟﻠﻤﻴﴪ ﻋﲆ
النحو الوارد أعﻼه ،كﺎﻤ قد تبﻦﻴ اﳌهام واﳌسؤوليات اليومية
ﻟﻠﻤﻴﴪ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺧﺎه اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻴﴪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ .وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﲇ:
• اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺸﻮرة ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب.
• توفﺮﻴ الدعم للحفاظ عﲆ مهمة اﻷمانة العامة ﳌنﱪ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
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اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪورﻳﺔ.
اﳌساعدة ﰲ توفﺮﻴ التجهيزات اﳌتعلقة باﻻستعدادات
لهذه اللقاءات ،ﻤﺑا ﰲ ذلك وضع اﻷجندات ،وحجز
القاعات ،وتسهيل اﻻجتﺎﻤعات ،وتدوين اﳌﻼحظات
وتوزيع محاﴐ اﻻجتﺎﻤعات.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺨﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات
اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك ﻷعضاء اﻷحزاب اﳌشاركة ﰲ اﳌنتدى
اﻟﺤﻮاري ،أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوات وورش ﻋﻤﻞ ﻷﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪدة
وإﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﺎ
ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﺤﻮار.
ضﺎﻤن توفﺮﻴ الخﱪاء ذوي اﻻختصاص لتسهيل جلسات
تدريب عﲆ اﳌهارات )ﳌمثﲇ اﻷحزاب اﳌشاركﻦﻴ( مثل
إجراء الحوار وبناء اﻹجﺎﻤع عﲆ اﻵراء ،وتقنيات حل
اﻟﴫاع واﻟﺨﻼﻓﺎت.
توفﺮﻴ اﳌواد الفنية الﻼزمة ﻷعضاء الوفود من مختلف
اﻷﺣﺰاب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﳌﻮاد اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
تحديد الفرص للعمل الحزﻲﺑ اﳌشﱰك والتي من شأنها
زيادة التواصل وبناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب ،ومساعدتها ﰲ
التوصل إﱃ إجﺎﻤع ﰲ الرأي واﻻتفاق عﲆ القضايا
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
تحديد الفرص اﳌتاحة للربط الشبﻲﻜ والتواصل الدوﱄ
لﻸعضاء اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الندوات العاﳌية ذات الصلة من
خﻼل التنسيق مع اﳌانحﻦﻴ اﻵخرين والتﺎﻤس اﳌساعدة
من الراغبﻦﻴ ﰲ دعم تطور اﻷحزاب السياسية ،ووضع
مسودات محاﴐ اﻻجتﺎﻤعات والقرارات واﻻتفاقيات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ٥.

ومن بﻦﻴ اﳌهام الواردة اﳌوجزة أعﻼه ،تعتﱪ مهمة "الحفاظ
ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب" ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ
واﳌرتكز اﻷساس للعﻼقة بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌشاركة ﰲ الحوار من
ﺟﻬﺔ ،وﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ويتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب السياسية أن تتوافق فيﺎﻤ بينها؛ إما أن
ﴪا محلياً أو دولياً لﻼنضﺎﻤم لحوارها .وكﻼ هذين
تدعو مي ً
اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ ﻳﺸﺘﻤﻼن ﻋﲆ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ
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من أن اﳌيﴪين اﳌحليﻦﻴ أفضل اطﻼعا ،ﰲ بعض البلدان
)مثل تلك التي تعاﻲﻧ من انقسام عرقي فيها عقب الﴫاع(،
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻴﴪ ﻣﺤﲇ ﻣﺤﺎﻳﺪ.
وعليه ،فإن اﻷمر قد يغدو عملياً أكﺮﺜ بالتوجه نحو إﴍاك
ميﴪي حوار دوليﻦﻴ بادئ اﻷمر ،وزيادة اﳌِلكية واﳌسؤولية
ﺗﺠﺎه اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﴍاك اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار
اﳌحليﻦﻴ ﰲ وقت ﻻحق.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﺪوﱄ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ إﳌﺎﻣﺎً
بالتفاصيل اﳌحلية )كﺎﻤ أنه قد ﻻ يستطيع التحدث باللهجة
اﳌحلية( .ولذلك ،فإن تحديد اﻻستعانة ﻤﺑيﴪ للحوار محﲇ
أو دوﱄ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﺎدة ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﻮاص
اﻟﺜﻼث اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،وﻫﻲ :اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ،اﻟﺤﺲ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺧﻠﻖ وﺗﻘﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب
اﳌﺘﺤﺎورة.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ،
وأصحاب اﳌِلكية تجاه آليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
• يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار اﳌرافقﻦﻴ لﻸحزاب ﰲ حوارها
أن يتﴫفوا دوماً بطريقة غﺮﻴ متحيزة واتخاذ نهج
ﺗﻌﺪدي.
• إن اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﻘﻮﻟﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
واﻻﺳﺘﻌﺪادات ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻷداء
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
• إن ﺧﻠﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺤﻮار ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﴪي
اﻟﺤﻮار اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻣﻊ وﺿﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﰲ أذﻫﺎﻧﻬﻢ ﻋﲆ
اﻟﺪوام.
• تعمل هياكل الحوار اﳌستدامة ﻤﺑثابة وسائل لتشجيع
إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو ﺗﺤﻮل ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وضﺎﻤن تنفيذ نتائج الحوار.
• ينبغي تحاﳾ النخب السياسية ،ﰲ حﻦﻴ يتعﻦﻴ إﴍاك
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ،واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻷحزاب وسائر الجهات الفاعلة غﺮﻴ السياسية.
• ﺗـُﺤﺴﻦ اﻷﺣﺰاب ﺻـُﻨﻌﺎ ً ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ وآﻣﺎﻟﻬﺎ
اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار .

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﴐورة ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار.
• ﴐورة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮاﺣﻲ "اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
اهتﺎﻤماً محددا ً )مثل التحليل السياﳼ أو مدى وقع
وتأثﺮﻴ الحوار عﲆ العمليات السياسية(.
• اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺼﻮرة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺎور واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
جميع اﻷحزاب السياسية بصورة فردية وجﺎﻤعية.
• البحث عن فرص لخلق اﳌِلكية ،والشمولية ،والدﻤﻳومة،
والﴩعية الدﻤﻳقراطية للحوار.
• ﴐورة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﻣﺜﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻐﺮوﺳﺔ ﰲ ﻛﻴﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ وﻟﻜﻞ
منها سياقاتها التاريخية واﻻجتﺎﻤعية والثقافية والسياسية،
وﻗﻀﺎﻳﺎه اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﴬوري اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﴩوع ﰲ
حوار حزﻲﺑ سياﳼ .كﺎﻤ يجب أن تحدد السياقات اﳌحلية
اﻟﻐﺮض واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار.
ومن اﳌهم أيضا للميﴪين ضﺎﻤن تحاﳾ التسبب ﰲ حصول
أي ﴐر ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻬﻮ ﰲ إﺛﺎرة )اﳌﺰﻳﺪ(
من عوامل الريبة والشك بﻦﻴ اﻷحزاب .ولعل أفضل طريقة
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻫﻮ إﴍاك اﻟﺨﱪاء
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ .وﻣﻦ ﺷﺄن
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ان ﺗﻌﺰز اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌحلية لعملية الحوار ﻤﺗكن من الحصول عﲆ معرفة أعمق
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
أﻳﻀﺎ ،أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة وإﴍاك ً
واﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء.
وﻤﻳكن تنظيم مشاركة اﻷحزاب السياسية ﰲ تقييم البيئة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎورات ﻣﻊ
أصحاب العﻼقة والشأن ،أو من خﻼل التقييم الحزﻲﺑ الذاﻲﺗ.
ويناقش هذا الفصل نوعﻦﻴ ممكنﻦﻴ من أﻤﻧاط التقييم:
تقييم شامل للسياق اﳌتعلق بالحوار الحزﻲﺑ السياﳼ،
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺤﺪدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ.
"يشبه اﳌشهد السياﳼ ﰲ بلد ما اﳌناظر الطبيعية اﳌتفاوتة فيﺎﻤ
بينها والتي تﱰاوح بﻦﻴ الصدوع واﻷخاديد".
إرﻧﺴﺘﻮ أراﻧﻴﺒﺎرErnesto Araníbar -
منسق الﱪنامج ،ساحة الدﻤﻳقراطية )أغورا دﻤﻳكراتيكا( ،اﳌؤسسة
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات واﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب اﻹﻛﻮادور.

 ١/٣التقييﺎﻤت الشاملة للبيئات السياسية
إن ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎق واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ
التفاعل بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،يعتﱪ أمرا ً حيوياً وحاسﺎﻤً ﰲ
أية عملية حوار حزﻲﺑ سياﳼ .وﻤﻳكن استخدام أدوات تقييم
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺢ اﻟﺴﻴﺎق
السياﳼ واﻻجتﺎﻤعي واﻻقتصادي للبﻼد بطريقة منهجية.
)وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ) .(٢٠٠٩ ،(DFIDوﻫﻨﺎك
منهجان تحليليان رئيسان وهﺎﻤ ،تحليل اﻻقتصاد السياﳼ
وتحليل السلطة .وﰲ حﻦﻴ أن كﻼ اﳌنهجﻦﻴ يندرجان ضمن

نفس اﳌجال الدراﳼ ،فإن الﱰكيز ﰲ كل منهﺎﻤ يختلف
ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.
وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻴﺎﳼ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
بﻦﻴ العمليات السياسية واﻻقتصادية واﻻجتﺎﻤعية ﰲ مجتمع
ﻣﺎ .وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا ﻋﲆ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
الﺮﺜوة اﳌتوافرة ﰲ أيدي مجموعات أصحاب اﳌصالح
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻓﺮاد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ
خلق وإدامة وتغيﺮﻴ العﻼقات مع مرور الوقت.
وﺗﱰﻛﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻋﲆ ﻓـﻬـﻢ اﻟﺴـﻠـﻄـﺎت
والصﻼحيات التي قد تدعم أو تضعف تنمية الدولة والتـغـﺮﻴ
اﻻجتﺎﻤعي فيها .كﺎﻤ تعمل عﲆ تحفيز التفكﺮﻴ بشأن عمليات
التحول ،وخاصة ما ﻤﻳكن فعله بشأن العﻼقات الرسمية وغـﺮﻴ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ٦ .
وﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻨﴫم ،ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
واﳌؤسسات الدولية ،واﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ الحكومية عﲆ تطوير
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ و/أو
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺤﺚ
وأدوات ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ٧ .
ويعتﱪ الباحثون اﳌحليون من ذوي الخﱪة أو اﻷكادﻤﻳيﻦﻴ
عادة ،ﻤﺑثابة أكﺮﺜ اﻷشخاص اﳌؤهلﻦﻴ لتطبيق هذه الهياكل
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
بهؤﻻء اﳌحللﻦﻴ بصورة مؤقتة ،أو التعاقد معهم كجزء من
ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار.
 ٢/٣قيود التقييﺎﻤت الشاملة
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻮاﺳﻊ
النطاق حيويا ً ،وﻤﺑثابة ﴍط مسبق ﻷي ارتباط خارجي ،فإن
مثل هذه التقييﺎﻤت ﻤﺗيل لكونها مـُكـلــفة وتستغرق
أوﻗﺎﺗﺎ ً ﻣـﻄـﻮﻟﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ
الدﻤﻳقراطية اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻹكﺎﻤله )اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات –  ٢٠٠٨أ(.
ونتيجة لذلك ،فإن التقييم الواسع النطاق قد ﻻ يعتﱪ مﻼﻤﺋا ً
ﰲ اﻷوﺿﺎع اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺠﺮى
ﺑﺴﺒﺐ اﻗﱰاب اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو
إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎ( ،أو ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ أرﺻﺪة
كافية للتعاقد مع باحثﻦﻴ أو محللﻦﻴ محليﻦﻴ.

 ٤٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

كﺎﻤ أن استعجال ترتيب القيام بحوار ما بسبب ضغط عامل
اﻟﻮﻗﺖ ،أو اﻹﺧﻔﺎق ﰲ إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎق ،ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻐﺎﴈ واﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،قد يُساء فهم العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب
وتفسﺮﻴها أو قد تجري دعوة اﻷحزاب الخطأ للمشاركة ﰲ
الحوار ،مﺎﻤ يـفﴤ ﰲ نهاية اﳌطاف إﱃ نشوء مشاكل ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻟﺘﻤﻠﻚ
اﻟﻘﻮي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﱪات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﺷﺒﺎك ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﴩاك.
وﻤﺛة ميزة سيئة من إجراء مثل هذه التقييﺎﻤت واسعة
اﻟﻨﻄﺎق ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز إﻋﺪادﻫﺎ؛ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن
غﺮﻴ متوافرة أو ﻤﻳكن الوصول إليها بصورة ﴏيحة وعلنية،
ﻣﺜﻼً ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ.
كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار اﳌعنيﻦﻴ بهذه القيود اﻻتصال
باﳌنظﺎﻤت التي تعمل ﰲ مجال تحليل اﻻقتصاد الوطني
وموضوع السلطة ،ﳌعرفة فيﺎﻤ إذا توفرت لديها مؤخرا ً
بعض التقييﺎﻤت الواسعة النطاق وﻤﻳكن اﳌشاركة فيها ،أو
اﻻستفادة من التقييﺎﻤت اﳌتاحة بصورة علنية مثل تلك
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،أو اﳌﻮﻗﻊ
اﻹلكﱰوﻲﻧ بشأن حالة الدﻤﻳقراطية )اﳌحلية(٨ .
وأخﺮﻴا ً ،فإن التقييﺎﻤت الشاملة مثل تحليل اﻻقتصاد الوطني
والسلطة ،ﻻ يتم إجراؤها عادة من منظور حزﻲﺑ سياﳼ
معﻦﻴ أو من منطلق مصالحها ،وﻤﻳكن تكميلها من خﻼل
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺪدة.
 ٣/٣تقييﺎﻤت اﻻحتياجات الخاصة
إذا ﻢﻟ يكن من اﳌستطاع إجراء تقييم واسع النطاق أو كان
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﻹﺟﺮاء ،ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﲆ اﻷﺧﺮى
ﻹﻋﺪاد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻲ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﺤﺪدة .وﻳﱰﻛﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪدة ،ﻋﲆ دور
اﻷحزاب السياسية وﴍوط الحوار فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب ،بدﻻً
ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ومن بﻦﻴ الطرق للقيام بتقييم اﻻحتياجات الخاصة هي
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ودﻋﻮة
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪاول ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،أو
عقد اجتﺎﻤع ﻤﺗهيدي بحيث يجري خﻼله التعرف عﲆ
العﻼقات الشكلية ومناقشتها ،والخاصة فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب

وداﺧﻠﻬﺎ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
برامج وأجندات اﻷحزاب الحقيقية ،ﻤﺑا فيها تحديد مواقفها
واحتياجاتها ومصالحها بصورة أوضح .كﺎﻤ أن عملية اﳌسح
اﻷولية للبيئة السياسية لغرض الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ إﺛﺎرة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﳌﺮﺑﻊ .(٣/١
كﺎﻤ يستطيع ميﴪو الحوار الطلب من اﻷحزاب السياسية
ان ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﻗﱰاﺣﺎت ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ،واﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .وﻋﻼوة
عﲆ ذلك ،فإنه ﻤﻳكن الطلب من اﻷحزاب التشاور داخليا ً
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ آراء
ﻃﺒﻘﺎت أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ،وزﻳﺎدة ﻗﺒﻮل اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄن
اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار.
اﳌﺮﺑﻊ ١/٣
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺒﻼد :ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ؟
وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﳼ
السائد والعﻼقات القاﻤﺋة بﻦﻴ اﻷحزاب حاليا ً؟
النظام الحزﻲﺑ القائم حالياً :ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻨﻈﺎم
اﻻنتخاﻲﺑ القائم حالياً؟ ما عﻼقات السلطة السياسية التي
ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وإﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه ﻋﲆ
تسهيل أو إعاقة الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ الهادف؟
طبيعة اﳌشهد الحزﻲﺑ :ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬ اﻟﻌﻨﴫ دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ
ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺴﺠﻠﺔ واﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮﻗﻲ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب ،اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺪى وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ
اﻹعﻼم أو التأثﺮﻴ ﰲ خارج نطاق اﳌجلس التﴩيعي ،قضايا
اﻹصﻼح )الخﻼفية اﳌثﺮﻴة للجدل( وموقف كل حزب تجاه كل
ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ،واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
لﻸحزاب ،وأية تحالفات رسمية أو غﺮﻴ رسمية قاﻤﺋة فيﺎﻤ
ﺑﻴﻨﻬﺎ.
عوامل التأثﺮﻴ الخارجية :ما مدى تأثﺮﻴ اﻻنتخابات اﳌقبلة،
واﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺤﺮوب
اﳌﺠﺎورة ﻋﲆ ﺳﻠﻮك اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ )اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً اﻟﻔﺼﻞ ٧
ﺑﺸﺄن اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ(.
التﴩيعات الوطنية الناظمة لﻸحزاب السياسية واﳌرشحﻦﻴ:
ينطوي هذا العنﴫ عﲆ تحديد اﳌتطلبات القانونية ،ﻤﺑا ﰲ
ذلك متطلبات التسجيل ،تسمية اﳌرشحﻦﻴ لﻼنتخابات ،قوانﻦﻴ
إﺟﺮاء ﺣﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

•

•
•

•

•

•

اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﻈﻮة .وﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه
القوانﻦﻴ عﲆ تثبيط أو تشجيع اﻷحزاب للدخول ﰲ الحوار
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ؟
اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻤﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ
ﻣﺴﺢ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﺿﺎع
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب ،وﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﺸﺎرات داﺧﻠﻴﺔ ،وﻣﺎ
ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﺣﺰاب،
وكيف تتعامل اﻷحزاب مع قضايا النوع اﻻجتﺎﻤعي وكيفية
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺤﺮوﻣﺔ أو اﻷﻗﻞ ﺣﻈﻮة .ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﻞ
ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻫﺎدف؟
عوامل التغيﺮﻴ :وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮع واﻷﻓﺮاد ذوي
اﳌﻴﻮل اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺣﺰب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮار واﻹﺻﻼح.
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪى
اﻷحزاب ،ﻤﺑا ﰲ ذلك العﻼقات غﺮﻴ الرسمية بﻦﻴ اﻷحزاب
ﻧﻔﺴﻬﺎ؟ وﻫﻞ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺒﻼد ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار أو اﳌﺠﺎﺑﻬﺔ؟
وﻫﻞ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ،وﻣﺤﺎﺑﺎة اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ؟
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ( :ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﺣﻘﺎ ً دراﺳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺼﻼت ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
مجموعات أصحاب اﻷعﺎﻤل ،اﳌؤسسات والﴩكات،
اﻻتحادات العﺎﻤلية ،اﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ الحكومية ،منظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،والجﺎﻤعات الدينية .كﺎﻤ أن تصفح مﻼمح
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻷﺣﺰاب اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
أو اﳌانحﻦﻴ الخارجيﻦﻴ تعتﱪ ذات أهمية وجدوى ﰲ هذا
الشأن .كيف تؤثر هذه العوامل الخارجية ﰲ العﻼقات فيﺎﻤ
بﻦﻴ اﻷحزاب؟
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺤﻮار :ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻮاردة أﻋﻼه؟ وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ دورﻫﺎ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ
الحوار؟ وهل هناك حواجز ومعوقات أخرى ﻤﻳكن أخذها
بعﻦﻴ اﻻعتبار؟
أخطار الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ
الﴩوع ﰲ حوار ،وكيف ﻤﻳكن التقليل من هذه اﻷخطار
ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺼﻮل أي ﴐر؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺘﺴﺒﺐ أي
ﻣﺒﺎدرة ﺣﻮارﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﰲ
ﺻﻔﻮف اﻷﺣﺰاب ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ أﻳﺔ أﴐار
من جرائها؟ وهل ﻤﻳكن الهيمنة عﲆ أجندة الحوار من قبل
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب أو اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ؟ وﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
وضع قواعد تستثني أنواعا ً أخرى من اﳌنظﺎﻤت السياسية،
وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ؟
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 ٤/٣اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
حيث أن السياقات السياسية ديناميكية الحركة وﻤﺗيل
للتغﺮﻴ مع مرور الوقت ،فإن الﴬورة تقتﴤ مواصلة إعادة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻓﺈن
ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أو إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻔﻴﺪة ﻋﺎد ًة ﻛﺘﻤﺮﻳﻦ أﺳﺎﳼ وﻋﲆ ﻣﺪار
عملية الحوار .وتعمل إعادة التقييم ،عﲆ ﻤﺗكﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻘﺎرﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻷكﺮﺜ إفادة ﰲ سياق التغﺮﻴات ﰲ اﳌجتمع.
وﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻫﻨﺎ ،إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ إﻋﺎدة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار )ﻣﺜﻞ إدراج ذﻟﻚ ﻛﺒﻨﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻮار( .وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺧﱪات اﳌﻌﻬﺪ
الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كل من غانا
وأوغندا ،أن ﻤﺛة تقنية أخرى فعالة وتتلخص ﰲ دعم
اﻷحزاب بالتعاقد مع محلل حزﻲﺑ سياﳼ ،أو قيام اﻷحزاب
)ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ( ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﳼ ﻟﻴﺘﻮﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
مع القيادات الحزبية واﳌختصﻦﻴ بصورة متواصلة.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺤﻠﻞ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب وﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﺤﺪﻗﺔ أو اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻪ .وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻓﺈن ﻣﻴﴪ
اﻟﺤﻮار ﻳﺤﺘﺎج ﻹﻋﺎرة اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺠﺮي ﺑﺤﺜﻪ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ .٧
"إن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ وﴐورﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻮار اﳌﻔﻴﺪة وﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو ﻋﻨﺪ أﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ
يتعﻦﻴ اتخاذها".
فﺮﻴجينيا بﺮﻴامندي هايني )(Virginia Beramendi Heine
رﺋﻴﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ "اﻷﻧﺪﻳﺰ" اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ﰲ بﺮﻴو.

 ٤٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• قبل الﴩوع ﰲ عملية حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،فإن من
الﴬورة ﻤﺑكان الحصول عﲆ فهم عميق للبيئة
السياسية التي ﻤﺗارس فيها اﻷحزاب السياسية عملها.
• هناك أدوات مختلفة ﻤﻳكن استخدامها لجمع
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي-اﻻجتﺎﻤعي ﰲ بلد ما.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ضﺎﻤن إﴍاك وارتباط اﻷحزاب السياسية بتحليل شامل
للسياق ،من خﻼل اﻻستشارات أو تقييم اﻷحزاب الذاﻲﺗ
ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ.
• ﴐورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺎص ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺤﺪدة،
ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷوﺿﺎع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
بالحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
• ﴐورة إﴍاك خﱪاء ﻤﻳكنهم إعداد تحليﻼت سياسية ،ﻤﺑا
ﰲ ذﻟﻚ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺤﻮار.
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الجزء الثاﻲﻧ :حوار اﻷحزاب السياسية ﰲ اﳌﺎﻤرسة والتطبيق

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻟﻔﺼﻞ  :٤ﻣﺮاﺣﻞ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺤﻮار

تحتوي كل عملية حوار سياﳼ حزﻲﺑ عﲆ نقطة انطﻼق
ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺗﻨﺒﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﴩوع ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
حوار من مجرد محادثة فورية بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،بينﺎﻤ
ﺗﻜﻮن ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط أو اﻗﱰاﺣﺎت
ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أو ﺟﻬﺔ إﻃﻼق اﻟﺤﻮار ،ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
ميﴪ الحوار )الﴩوع ﰲ البداية بشكل غﺮﻴ رسمي( ﰲ
ارﺗﻴﺎد واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺴﺎﻧﺤﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻋﲆ اﻧﻔﺮاد ﻣﻊ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ .وﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻴﺎرات ،وإﻋﺮاب اﻷﺣﺰاب
عن التزامها بالحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،يكون ﰲ وسع ميﴪي
اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻫﺪاف
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﺳﺘﴩاف
اﻷﺣﺪاث اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻮار
ﻷﺑﻌﺪ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺨﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﺗﺤﺘﻮي ﻛﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻋﲆ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،
وﺗﺘﻜﺸﻒ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻬﺎ .وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺘﻔﺎوت
فيﺎﻤ بينها بدرجات كبﺮﻴة ،مﺎﻤ يﱰك وقعه وبصمته عﲆ
جميع جوانب الحوار ،ﻤﺑا ﰲ ذلك أهدافها ،واﳌشاركﻦﻴ فيها،
وترتيبات تنظيمها .وتجري مناقشة هذه العناﴏ ﰲ الجزئﻦﻴ
الثاﻲﻧ والثالث من هذا الدليل.
ومن اﳌفيد بالنسبة ﳌيﴪي الحوار معرفة فيﺎﻤ إذا كان من
اﳌقرر إجراء الحوار ﰲ عملية طويلة أو قصﺮﻴة اﻷمد .وتركز
ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
محددة قبل حلول موعد نهاﻲﺋ معﻦﻴ ،ﰲ حﻦﻴ أن البعض
اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ متعدد اﳌهام واﻷهداف وغﺮﻴ مقيد
ﻤﺑواعيد نهائية محددة .وبينﺎﻤ قد تدوم بعض الحوارات
ﳌﺠﺮد ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو أﺷﻬﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ
يدوم عدة سنوات ،أو قد يصبح ﰲ دﻤﻳومة داﻤﺋة بطبيعته.
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣـﺪ،
بغض النظر عن مدى نطاقها أو صعوبتها ،ﻤﺗر عﱪ سلسلة من
اﳌﺮاﺣﻞ ﺧﻼل دورة ﻋﻤﺮﻫﺎ ،وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺰاﻳـﺎﻫـﺎ
وﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .وﺗﻌﺘﱪ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺤﻮار إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ذات ﻓﺎﺋﺪة ،ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.

وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﲆ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻮار
الحزﻲﺑ السياﳼ كالتاﱄ:
 ١ /٤اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺨـﻤـﺲ
ﻟﻠﺤﻮار
تشتمل عملية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ النموذجية عﲆ
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار.
 .٢ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
 .٣ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء اﻟﺤﻮار.
 .٤إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار.
 .٥إﻏﻼق ﺑﺎب اﻟﺤﻮار) .وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،أﻧﻈﺮ
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات :٢٠٠٧ ،ص .(٥٣

وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻗﺪح زﻧﺎد اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺮص
واﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻷﺑﻌﺪ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻈﺮا ً ﻷن اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﺤﻮار ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﱰك ﳌﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ ﺣﻮارﻫﻢ ﻣﻦ
وضع ،مﺎﻤ يعزز توليد قبول اﳌصلحة والتملك واﳌسؤولية
واﳌساعدة ﰲ إدارة وتدبر توقعات وتطلعات اﳌشاركﻦﻴ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار
تبدأ عملية الحوار عادة ﻤﺑرحلة استكشافية تشتمل عﲆ
ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﱄ أو ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺎﳼ .وﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻓﺮﺻﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ "ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻔﺮص"
اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺪى اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺣﺰاب ،واﳌﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ،واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار
اﻟﺴﻴﺎﳼ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺮي إﴍاك اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ووضع الﴩوط الﴬورية لعملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
وخﻼل مرحلة التوقع ،تتاح ﳌيﴪي الحوار اﳌحتملﻦﻴ
واﻷحزاب اﳌرتقب منها اﳌشاركة فرصة مناقشة كيف ﻤﻳكن
ﻟﻠﺤﻮار أن ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ وﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
بﻦﻴ اﻷحزاب ،والنظام السياﳼ ،أو اﳌجتمع عﲆ السواء.
وﻗﺪ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻫﻨﺎك أوﺿﺎع ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺠﻼء
ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻮار إﱃ ﺗﺨﻮﻳﻒ واﺑﺘﻌﺎد ﺑﻌﺾ
اﳌشاركﻦﻴ البارزين .وﰲ مثل تلك الحاﻻت ،فإن اللقاءات

 ٤٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻷوﻟﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻣﺤﺪودة ﰲ
اﳌﺪى واﳌﺤﺘﻮى ،ﻣﻊ اﻟﺘﺪرج ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺪى
واﳌﺤﺘﻮى )ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻦ ادراك او
بصورة ملموسة( لدى تقدم السﺮﻴ ﰲ الحوار ،مﺎﻤ يتيح
اﳌﺠﺎل ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ .وﰲ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ،ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺎت واﻟﺘﺤﺮك
خطوة فخطوة ﻤﺑثابة اﳌبادئ اﻹرشادية ﰲ هذه اﳌرحلة.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
وﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺨﻄﻴﻂ وﻫﻴﻜﻠﺔ آﻟﻴﺔ
اﻟﺤﻮار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
واﳌعارضة الشعور فيها بإمكانية اﳌشاركة والتعبﺮﻴ عن
آراﺋﻬﺎ ورﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﴫ اﻟﺤﻴﻮي ﰲ
هذه اﳌرحلة ﰲ تعريف مصطلح اﳌعايﺮﻴ اﳌشﱰكة للحوار،
ﻤﺑا ﰲ ذلك الهياكل التشكيلية و"قواعد اللعبة" )مثل
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻧﺰﻳﻬﺔ
وﻋﺎدﻟﺔ( .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﺎءات اﻷوﻟﻴﺔ أو
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز إﺳﺎءة ﻓﻬﻤﻬﺎ
وخلطهﺎﻤ مع الحوار الحقيقي .وﰲ حال تقرير اﳌعايﺮﻴ،
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار
اﳌوضوعية وجدول أعﺎﻤلها واﻻتفاق عليها.
اﳌرحلة الثالثة :التأشﺮﻴ عﲆ بدء الﴩوع ﰲ عملية الحوار
عادة ما يتم اﻹعﻼن عن الﴩوع الرسمي بالحوار الحزﻲﺑ
السياﳼ بتحقيق نقطة دخول أو احتفال ﻤﺑناسبة مثل
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ
لﻸحزاب ﻹظهار التزامها بالحوار بﻦﻴ اﻷحزاب لجمهور
ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﺎ ،وﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻦ
اﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺤﺎﳾ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أو
ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺤﻮار وإﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎره ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
اﻻهتﺎﻤم الخارجي ،واتخاذ اﳌواقف والتساؤﻻت.
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤه ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺜﻔﺎً وﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎً
ﻣﻄﻮﻻً ،ﻟﺪرﺟﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺤﻮار ﻫﻮ
اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻛﻠﻪ .ورﻏﻢ أن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬه
اﳌرحلة قد يعطي شعورا ً باﻹنجاز أو اﻻرتياح ،كﺎﻤ يعتﱪ
ﻤﺑثابة إثبات التزام اﻷحزاب تجاه الحوار ،فإن هناك عادة
الكثﺮﻴ من العمل الذي ينتظر القيام به ﰲ اﳌستقبل.

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻌﲇ ،ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار واﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﻗﺪ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه
اﳌرحلة ﻤﺑثابة القلب لعملية الحوار .وقد تكون عملية
تنفيذ الحوار محددة زمنيا ً أو مفتوحة ،كﺎﻤ أنها تتخذ
العديد من اﻷشكال والنﺎﻤذج ،وتتحرك ﰲ اتجاهات مختلفة.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ،اﻧﺘﻬﺎج
الطريقة اﳌثﲆ بعقد وتعميق الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺎت واﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت .إن إﺟﺮاء
الحوار هو ﰲ الواقع إحدى أكﺮﺜ اﳌراحل تعقيدا ً ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
الحوار ،وخاصة بالنسبة ﳌيﴪ العملية .وﻤﻳكن تشبيه هذه
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﳌﴚ ﻋﲆ ﺣﺒﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﰲ اﻟﻬﻮاء ،ﺣﻴﺚ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ وإداﻣﺔ ﺣﻮار
حيوي وذي مغزى عﲆ مدى فﱰة طويلة )ﳌدة سنة أو أكﺮﺜ(
قد تكون مهمة صعبة .كﺎﻤ قد تجد اﻷحزاب السياسية أيضا
أن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام
واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوﻗﺎت اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﰲ حﻦﻴ أن هذا قد يعتﱪ دليﻼً عﲆ أن الحوار ﻢﻟ يعد
ﻣﻔﻴﺪا ً ،ﻓﺈن اﳌﻴﴪ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻗﻨﺎع
اﻷﺣﺰاب ﺑﺄن اﻟﺤﻮار ﻻ ﻳﺰال ﻣﺠﺪﻳﺎً.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻏﻠﻖ اﻟﺤﻮار
ﰲ حﻦﻴ أن حوار اﻷحزاب السياسية لديه القدرة عﲆ أن
ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ
ﺗﺠﻌﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻳﺸﻌﺮون أن
اﻟﺤﻮار ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻏﻠﻘﻪ وإﻧﻬﺎءه .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﺈن ﻫﺬا
قد يكون نتيجة لحدث خارجي غﺮﻴ متوقع ،مثل اندﻻع
ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ أو أزﻣﺔ ﺟﻴﻮ  -ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ،ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻏﻼق اﻟﺤﻮار ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ
عملية الحوار نفسها ،مثﻼً بسبب فقدان الحد اﻷدﻰﻧ
اﳌطلوب من الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب .وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإن
أحد اﻷحزاب أو أكﺮﺜ قد يستمر ﰲ اﻹخﻼل بالوعود التي
ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،أو ﺑﺴﺒﺐ
حصول فضيحة سياسية أو تحول غﺮﻴ متوقع قد يحدث ﰲ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻷﻣﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
)اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ٩ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ(.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

وﰲ أﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻏﻼق
اﻟﺤﻮار ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻏﻼق أو اﻟﺨﺮوج
ﻤﺗثل اﻻنتهاء من عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
اﳌﺮﺑﻊ ١/٤

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪدة زﻣﻨﻴﺎً :ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
لﻸحزاب السياسية ﰲ بﺮﻴو
ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻮﺟﻴﻤﻮري ) (Fujimoriﰲ ﻋﺎم ،٢٠٠٠
اﺗﻔﻖ  ١٢حزباً سياسياً عﲆ تغيﺮﻴ نظام اﻷحزاب السياسية ﰲ بﺮﻴو.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار أوﺳﻊ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ
اﳌﺮﺑﻊ (١/١٧قرروا إقامة منتدى حوار بﻦﻴ اﻷحزاب لتحديد
دورها ﰲ الحياة الحزبية السياسية ﰲ إطار نظام دﻤﻳقراطي
ﺟﺪﻳﺪ .وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮل
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وبدعم من اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ،عملت
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ) (Transparenciaالبﺮﻴوفية كوسيط نزيه
وعملت عﲆ مدار الساعة مع الطرفﻦﻴ من البداية وحتى النهاية.
وﻛﺎن واﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎء ،وﺗﺴﻬﻴﻞ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ،وﺟﻠﺐ اﻟﺨﱪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
وكان اﻻجتﺎﻤع اﻷوﱄ يدور حول استكشاف أفكار مختلفة بشأن
القضايا التي ينبغي أن يشملها القانون ،وتلتها عﴩة اجتﺎﻤعات
تحضﺮﻴية بشأن مواضيع محددة ،مثل دور وسائل اﻹعﻼم أو
التمويل العام .وبعد تلك اﻻجتﺎﻤعات ،جرى تقديم مسودة
ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﱃ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌناقشات .وكانت اجتﺎﻤعات الحوار حول قانون اﻷحزاب
السياسية الجديد تعقد مرة واحدة كل أسبوعﻦﻴ.
وكان السياق السياﳼ اﳌتغﺮﻴ يتسبب أحيانا ﰲ بعض التأخﺮﻴ
واﻟﻨﻜﺴﺎت ،وﻟﻜﻦ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻠﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎدة ﻣﻦ
خﻼل اﳌناقشات مع الخﱪاء الفنيﻦﻴ لﻸحزاب واﻻتصاﻻت اﳌتكررة
مع القيادات الحزبية .وبعد كل جلسة ،كان يطلب من اﳌشاركﻦﻴ
ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة داﺧﻞ أﺣﺰاﺑﻬﻢ .وﻛﺎﻧﺖ
الخﻼفات التي تنشأ يتم التغلب عليها عموماً ،إﱃ حد كبﺮﻴ،
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ
توافق ،وإنجاح عملية الحوار .وقد تم تنظيم أكﺮﺜ من  ٢٠ﻧﺪوة
من اﳌنتديات الوطنية ،والتي ﻤﺗكن فيها قادة اﻷحزاب من تقديم
مﴩوع القانون ﻷعضائهم الحزبيﻦﻴ.
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وﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﻷوساط اﻷكادﻤﻳية واﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ الحكومية اﳌحلية واﳌنظﺎﻤت
الدولية مثل اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ) .(NDIوﻋﻼوة ﻋﲆ
ذلك ،شارك القادة اﳌحليون ووسائل اﻹعﻼم واﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ
اﳌحافل عﲆ الصعيد الوطني .وكان الكونغرس ﰲ بﺮﻴو يشارك منذ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ ﻟﺮؤﺳﺎء
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺰاب ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
توافق ﰲ اﻵراء اﻷساسية الجوهرية ،وبعد مرور سنتﻦﻴ عﲆ بدء
الحوار ،جرت مناقشة أول قانون لﻸحزاب السياسية ﰲ بﺮﻴو
ﺑﻨﺠﺎح ،وﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ،
وتم اعتﺎﻤد القانون ﰲ مجلس النواب .ونتيجة لذلك ،تم اختتام
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ.
)اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ومنظمة
الشفافية البﺮﻴوفية ) (Transparenciaﻋﺎم .(٢٠٠٤

كﺎﻤ يجب ﰲ حالة إﻏﻼق ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻮار ،أن ﻳﺘﻢ دوﻣﺎ ً
اﺳﺘﻜﺸﺎف آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ،أو اﻟﺒﺤﺚ
عن سبل لضﺎﻤن عدم حصول أية انتكاسة ،أو إن اﻷحزاب ﻻ
تﱰاجع عن اﻹجﺎﻤع الذي تم التوصل إليه من قبل .كﺎﻤ
ﻤﻳكن هيكلة اﳌؤسسات اﳌعنية بالتنفيذ بطريقة تعكس
روح التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب ،والتي أدت للوصول إﱃ اﻻتفاق.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،عندما تفيد نتائج الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
بالحاجة اﱃ عملية إصﻼح دستوري وان تغيﺮﻴ الدستور
يتطلب مراجعة للقوانﻦﻴ الفرعية مثل قانون اﻻنتخابات،
فإنه ﻤﻳكن إقامة منتدى متعدد اﻷطراف للحوار بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية وهيئة إدارة اﻻنتخابات .وﻤﻳكن لهذا
اﳌﻨﺘﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﱰاﺣﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .وﺗﻌﺘﱪ ﻫﻴﺌﺔ
اﻻتصال والتنسيق بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﰲ كينيا مثاﻻً عﲆ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى.
وﰲ حﻦﻴ أن الحوار اﳌستدام يعتﱪ مﺎﻤرسة جيدة ،ويتعﻦﻴ
ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ٢ﺑﺸﺄن دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار( ،إﻻ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ وﻻ اﻷﺣﺰاب اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
عﲆ الحوار سارياً بﻦﻴ اﻷحزاب ﳌجرد الرغبة ﰲ إبقائه عﲆ
ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة .وﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﺒﻘﻰ
مهﺎﻤً ،ما دام صالحاً وقادرا ً عﲆ تحقيق اﻷغراض واﻷهداف
اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 ٥٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

 ٢/٤اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻮار ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً
إن اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻲ
اﻻنطباع بأن أي حوار حزﻲﺑ سياﳼ له بداية ونهاية واضحة،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺴﻖ ﻣﺘﻮا ٍل ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎً،
ومع ذلك ،فإن عمليات الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ الواقع
العمﲇ ﻤﺗيل لكونها ديناميكية للغاية وغﺮﻴ متوقعة ،ﻷسباب
ﻋﺪﻳﺪة وﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﳌتﻼحقة يكون لها عادة تأثﺮﻴ كبﺮﻴ عﲆ اﻷطراف اﳌشاركة
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وبناء عﲆ ذلك ،فإن عملية التمييز بﻦﻴ مرحلة وأخرى تالية
ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ رﺧﻮة أو ﻣﺎﺋﻌﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ،وأن ﺧﻄﻮة
واحدة إﱃ اﻷمام قد تعقبها خطوتان إﱃ الوراء )كﺎﻤ قد
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء "ﺑﺪاﻳﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ"( ،وﻗﺪ ﺗﻠﺘﻘﻂ
العملية أحيانا ً ﴎعة كﺎﻤ قد تبطئ ﰲ فﱰات غﺮﻴ منتظمة.
كﺎﻤ أن من الصعب تحديد مدة كل مرحلة مقدماً .وبينﺎﻤ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺣﺰاب ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻻﺗﻔﺎق
ﺣﻮل ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق أﺷﻬﺮا ً أو ﺳﻨﻮات.
وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺤﻮار ﻣﻊ أي ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﻢ ﻫﻮ )ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن(
عملية داﻤﺋة بصورة متواصلة .ولذلك ،فإن تقسيم الحوار
إﱃ مراحل محددة سلفا ً قد تؤول ﻻعتبارها مﺎﻤرسة
ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن "اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ" .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﻴﴪﻳﻦ
ﻟﻠﺤﻮار ﻗﺪ ﻳﺠﺪوا أن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﺮاﺣﻞ
اﳌختلفة ﰲ أذهانهم ﻷنها قد تكون ﻤﺑثابة وسيلة للتخطيط
واﳌﻼﺣﺔ.
"ﻤﻳكن للمرء أن يتصور الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ عﲆ شكل سلسلة
من اﻷمواج اﳌتﻼطمة :إنه عملية مستمرة متواصلة الجريان
وتظل خﻼلها طبيعة العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب وشدتها ﻻ تكف عن
التحول والتغﺮﻴ .وﰲ بعض اﻷحيان ،قد تتواصل اﻷحزاب مع
بعضها البعض ،وﰲ أحيان أخرى ،فإنها تختار أن تبقى ﰲ وضع
يسوده التنافس .كﺎﻤ تغﺮﻴ اﻷحزاب السياسية مواقفها ﰲ فﱰات
غﺮﻴ منتظمة ،مﺎﻤ يدل عﲆ ارتفاع وهبوط العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب
بصورة متواصلة".
إرﻧﺴﺘﻮ أراﻧﻴﺒﺎرErnesto Araníbar-
منسق الﱪنامج ،ساحة الدﻤﻳقراطية )أغورا دﻤﻳكراتيكا( Ágora
 ،Democráticaاﻹﻛﻮادور

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• من الناحية النظرية ،ﻤﺗر عمليات الحوار عﱪ سلسلة
ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ﺧﻼل دورة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻋﲆ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ ،وﻫﺬه اﳌﺮاﺣﻞ
ﻫﻲ:
 −استكشاف اﻻحتﺎﻤﻻت بالنسبة للحوار.
 −ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
 −التأشﺮﻴ عﲆ توقيت بدء الحوار.
 −إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ،و
 −إﻏﻼق اﻟﺤﻮار )إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ(.
• وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،ﻤﺗيل هذه العمليات لكونها
ديناميكية للغاية وغﺮﻴ متوقعة ،وليس من السهل
استقراؤها والتنبؤ بها ،كﺎﻤ يصبح التمييز بﻦﻴ مرحلة
وأﺧﺮى ﻣﺎﺋﻌﺎً ورﺧﻮا ً.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• اﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ووﺻﻒ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
الحوار بقدر ما ﻤﻳكن التنبؤ به ﰲ بداية الﴩوع ﰲ
عملية الحوار )مثﻼً ،اﳌراحل طويلة اﻷمد أو قصﺮﻴة
اﻷﻣﺪ ،ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﻣﺤﺪدة(.
• اﻋﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻛﺄداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﻼﺣﺔ،
وإﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻄﻮرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
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اﻟﻔﺼﻞ  :٥ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﻷﺟﻨﺪات

إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﻳﻨﺼﺐ ﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻮز ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻟﺒﻘﺎء
ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﺗﺼﺒﺢ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار
الحزﻲﺑ السياﳼ ﴐورية عادة ،عندما تغدو غالبية اﻷحزاب
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرب واﻷﻃﻴﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻔﺲ
اﳌﺸﺎﻛﻞ.
وﻗﺪ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﻬﻮاﺟﺲ واﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ ،وﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ
ﻟﻠﴫاع ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
بعضها البعض بإحﱰام ،أو الرغبة ﰲ خلق مجتمع أكﺮﺜ
مساواة .وبالتاﱄ ،فإن الهدف من أي حوار معﻦﻴ يشكل
اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗـﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻮار ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ،
مﺎﻤ يجعلها ﰲ حاجة ﻷن يتم تبنيها وﻤﺗلكها وقبول
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب.
وﻳﻌﺘﱪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻌﻲ اﳌﻨﺸﻮد ووﺿﻊ ﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل ،ﻤﺑثابة الوسيلة اﳌثﲆ لضﺎﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻟﺘﻤﻠﻚ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻮار ﻫﻮ أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻈﺮوف
السائدة .كﺎﻤ أن ذلك من شأنه أن يعمل عﲆ خلق
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻮار ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
وأخﺮﻴا ً ،فإن ذلك أيضاً قد يساعد عﲆ ضﺎﻤن أن الحوار لن
يصبح غاية ﰲ حد ذاته ،وإﻤﻧا سيكون بدﻻً من ذلك وسيلة
لتحقيق أهداف معينة )اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﺎم  ٢٠٠٧ص" ،٨٠ :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف"(.
وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف
والبنود العامة لجدول اﻷعﺎﻤل  ،ناهيك عن اﻻتفاق عليها.
كﺎﻤ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
عﺎﻤ ينبغي وما ﻻ ينبغي أن يـُدرج ﰲ الحوار .ويتعﻦﻴ عﲆ
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺤﻮار )ﻣﺜﻞ
ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ أو اﻹﺻﻼح( ،وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻮار.
وباﻹضافة إﱃ ذلك ،فإنه يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي إجراء الحوار،
أﺧﺬ أرﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل الواسعة للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،وهي :اﻻحتياجات

والحوافز اﳌتباينة لﻸحزاب ،اﻻختﻼفات ﰲ قوة تأثﺮﻴ بعض
اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ أﺣﺰاب أﺧﺮى ،اﻷﺟﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ،
واحتﺎﻤﻻت التغيﺮﻴ ﰲ أهداف الحوار نفسه.
اﳌﺮﺑﻊ ١/٥

ﺑﻮروﻧﺪي :ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻮار
"ﰲ النهج القائم عﲆ الطلب ،قد تأﻲﺗ طلبات اﳌساعدة من
اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺒﺖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪود
تفويض اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ولكن
استخدام النهج القائم عﲆ الطلب ﻢﻟ ينجح داﻤﺋا ﰲ بوروندي ،كﺎﻤ
رأﻳﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار .وﻗﺪ
جرى الطلب من اﻷحزاب وضع قاﻤﺋة بإحتياجاتها واﳌواضيع
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه
القاﻤﺋة ﻢﻟ تعكس النطاق الحقيقي للحوار :حيث أنها ﻢﻟ تصور
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎوﻟﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻنتخابات ،ولكن عند النظر إﱃ الوراء كان من الواضح أن هذا ﻢﻟ
ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎً ،وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا ﺟﺰءا ً ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".
يوجﻦﻴ فان كيمينيد Eugene van Kemenade -
ميﴪ حوار لدى اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب
ﺑﻮروﻧﺪي

 ١/٥ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻌﻲ واﻻﺟﻨﺪة
ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎن اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻌﻲ ووﺿﻊ اﺟﻨﺪة ﻟﻠﺤﻮار أداة
ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء :ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺨﻠﻖ
الشفافية ،ويساعد ﰲ خلق ﻤﺗييز بﻦﻴ القضايا السياسية
والفنية والشخصية ،كﺎﻤ يساعد ﰲ إدارة التوقعات
واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻮار.
كﺎﻤ أن تحديد هدف الحوار ووضع اجندة واسعة بطريقة
تشاورية وشاملة ،وبوتﺮﻴة ترى جميع اﻷحزاب أنها صحيحة،
يعتﱪ أيضا هاماً لضﺎﻤن ِملكية ومسؤولية اﻷحزاب تجاه
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .وإذا ﺟﺮت اﳌﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﻋﲆ إﻋﻄﺎء
اﻷﺣﺰاب ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور داﺧﻠﻴﺎً ،ﻹﻋﺪاد ﻣﺪاﺧﻼﺗﻬﺎ
وإسهاماتها فيه ،واقﱰاح اﳌوضوعات ذات اﻻهتﺎﻤم الخاص.
وكميﴪ ﻹجراء الحوار ،فإن ﻤﺛة طرقاً مختلفة للتعامل مع
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻌﻲ ووﺿﻊ اﻻﺟﻨﺪة
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ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ .وﻫﻨﺎك أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا
اﻟﻐﺮض ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﺧﻼل
جلسات ثنائية ،ﰲ حﻦﻴ أن الخيار الثاﻲﻧ يتمثل ﰲ جعل تلك
اﳌهمة مﺎﻤرسة مشﱰكة حقا ً ،حيث تﱪز اﳌوضوعات من
خﻼل الحوار نفسه .وﻤﺛة خيار ثالث يتمثل ﰲ الجمع بﻦﻴ
كﻼ هذين النهجﻦﻴ ،بحيث يعمل ميﴪ الحوار عﲆ تحديد
اﻷهداف ووضع جدول اﻷعﺎﻤل الواسع ،من خﻼل
اﳌﺸﺎورات ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﺣﺰاب
اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﳌﺸﱰك ﻋﲆ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل ﰲ أي وقت.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻴﴪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺣﺰاب ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﻳﺪرك
أن استخدام نهج صارم بدافع الطلب ﻻ يجدي داﻤﺋاً ،ﻷنه
قد يتجاهل بعض التوترات والقضايا الحقيقية غﺮﻴ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻮار ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬا
النهج ﻻ يعكس داﻤﺋا النطاق الحقيقي للحوار .وعليه ،فإن
اﳌيﴪ يحسن صنعاً ﰲ حال عمله عﲆ تحقيق التوازن بﻦﻴ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ
خﻼل التحليل اﳌشﱰك للمشاكل اﳌثﺮﻴة للقلق ﰲ أوساط
اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ.
وغالباً ما يكون تحديد الهدف ووضع جدول اﻷعﺎﻤل
بطريقة تشاورية ،ﻤﺑثابة عملية لبناء توافق ﰲ اﻵراء )انظر
أﻳﻀﺎً اﻟﻔﺼﻞ  ١١ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء(.
 ٢/٥ﻣﻮازﻧﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺣﻮاﻓﺰ اﻷﺣﺰاب
ﰲ حﻦﻴ أن حوارات كثﺮﻴة قد تنتهي بوضع مربح للجانبﻦﻴ،
فإنها ﻻ تبدأ دوماً بتفكﺮﻴ اﻷطراف اﳌشاركة عﲆ هذا
اﳌنوال .ولعل من بﻦﻴ اﻷسئلة التي يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب أن
تطرحها أوﻻً عﲆ أنفسها هي :هل وكيف ﻤﻳكن للحوار أن
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻً أم ﻻ؟ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻔﻴﺪا ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
بهم .وبشكل عام ،فإنه ﻤﻳكن القول إن عﲆ اﻷحزاب أن
تتوقع كسب ﳾء ما من هذه الحوارات ،كﺎﻤ يتعﻦﻴ عليها
قبول فكرة أن اﳌعارضﻦﻴ لها أيضاً قد يحققون بعض اﳌزايا
واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮارات ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻒ وﻣﺼﺎﻟﺢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
رسمية وغﺮﻴ رسمية .كﺎﻤ أن تعيﻦﻴ ما هو عﲆ اﳌحك وما
ﻤﻳكن اكتسابه وتحقيقه عن طريق الحوار -كﺎﻤ هو ﰲ نظر

أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
والحوافز لﻼنضﺎﻤم إﱃ اﻷحزاب .كﺎﻤ ﻤﻳكن رؤية هذه
اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻮى اﳌﺤﺮﻛﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻤﺑثابة العوامل الرئيسة التي تعمل عﲆ تحفيز اﻷحزاب
السياسية لتحقيق هدف معﻦﻴ معاً.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،قد تكون الحوافز سلبية )مثل
احتﺎﻤل انضﺎﻤم حزب ما للحوار بدافع الخوف من تآمر
اﻷحزاب اﻷخرى عليه( كﺎﻤ قد تكون إيجابية )مثل نيل
ﺣﺰب ﻣﺎ ﴍف اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار( .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
اﳌﺤﻔﺰات ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ( أو داﺧﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ
نفسه( .وأخﺮﻴا ً ،فإن الحوافز قد تكون قاﻤﺋة وموجودة من
ﻗﺒﻞ )ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﺰءا ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺤﺰب( ،أو ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ً )ﻣﺜﻼً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات(.
وبينﺎﻤ تحتاج اﳌشاركة ﰲ عملية الحوار اﱃ ان تكون جـذابـة
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﺈن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﺟـﺬاﺑـﺔ ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ
ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺣﺰاب .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺤـﺎﻛـﻤـﺔ
الكبﺮﻴة قد تكون اكﺮﺜ حساسية للضغوط الدولية ،بينﺎﻤ أحزاب
اﳌعارضة الصغﺮﻴة قد تكون أكـﺮﺜ حـرصـا ً لـلـحـصـول عـﲆ
معلومات وطرق بديلة للتأثﺮﻴ عﲆ الحزب الحاكم .ونظرا ً ﻷن
مواقف ومصالح واحتياجات اﻷحزاب اﳌختلفة تظل تتغﺮﻴ مع
ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤـﺮ .وﻋـﻠـﻴـﻪ،
ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﱃ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻟـﺘـﺤـﻮﻻت ﰲ اﳌـﻮاﻗـﻒ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﺛﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
 ٣/٥الفوارق ﰲ قوة تأثﺮﻴ اﻷحزاب عﲆ السلطة
ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ تقييم فيﺎﻤ إذا كان من اﻷفضل تناول حل
مشكلة من خﻼل حوار حزﻲﺑ سياﳼ أو بخﻼف ذلك ،فإن
اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻮة أو ﻧﻔﻮذ اﻷﺣﺰاب
ﻣﻨﻔﺮد ًة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻮة أو ﻧﻔﻮذ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .إن رؤﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺪ
ﺗﺆدي إﱃ رؤى وإدراك أﻓﻀﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺿﻢ اﻟﺼﻔﻮف واﻟﺘﻮﺣﺪ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺣﻞ
اﳌشكلة ﰲ جو من التعاون والتفاعل فيﺎﻤ بينها سوياً.
وقد تكون بعض اﳌشاكل خارج نطاق نفوذ وتأثﺮﻴ اﻷحزاب
السياسية )مثل تغيﺮﻴ اﻻلتزامات القانونية الدولية( ،ﰲ حﻦﻴ

٥٣ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

أن اﻷحزاب ﻤﻳكن أن تحل اﳌشاكل اﻷخرى فيﺎﻤ بينها )مثل،
استعادة الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية أو تصميم اﻷطراف
ﳌﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك( .وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن
اﻷﺣﺰاب ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ
التغيﺮﻴ ،ومعالجة اﳌسائل من خﻼل الحوار ،واتخاذ خطوة
إﱃ اﻷمام سوياً .كﺎﻤ قد يكون من اﻷفضل أن تعالج بعض
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺣﺰب ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة )ﻣﺜﻞ
تعزيز الدﻤﻳقراطية الداخلية للحزب(.
ويعتﱪ السياق السياﳼ الذي يجري فيه الحوار أمرا ً حاسﺎﻤً
ﰲ تقييم مدى قوة التأثﺮﻴ لدى اﻷحزاب .وﰲ مؤلفه
"ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ" ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮﻣﺎس
ﻛﺎروﺛﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ أو ﺷﺒﻪ
اﻻستبدادية ،وﰲ الدﻤﻳقراطيات الجديدة )كاروثرز ،(٢٠٠٦
ويبﻦﻴ الجدول  ١/٥أن كل ﻤﻧط من أﻤﻧاط اﻷنظمة الحزبية
ﻳﺤﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺰب.
وباﳌثل ،فإن كل نظام حزﻲﺑ يؤثر ﰲ الديناميكيات القاﻤﺋة
ﻟﺪى ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ً ﰲ أي ﻓﺮﺻﺔ

ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻬﺎدف ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ
أن وجهات نظر الحزب الواحد بشأن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
تتفاوت بشكل كبﺮﻴ ،اعتﺎﻤدا ً عﲆ النظام الحزﻲﺑ الخاص
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺰب .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮاري
بﻦﻴ أحزاب متعددة ﰲ بلد ما من البلدان شبه اﻻستبدادية،
ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﴐورﻳﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ )اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ( ﻟﺪى
أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ آﻧﺬاك أﻧﻪ ﺳﻴﻼﻗﻲ
ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ً أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻞ وﻗﺪ
ينظر إليه عﲆ أنه ﻤﺑثابة تقويض لسلطة الدولة.
وﰲ نفس الوقت ،يبدو أن ليس ﻤﺛة أعﺎﻤل بحث كافية
حالياً للتبيان بوضوح كيفية ارتباط كل نظام حزﻲﺑ بفرصة
النجاح ﰲ الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ .والسبب ﰲ ذلك عﲆ
اﻷرجح ،هو أن هناك الكثﺮﻴ من العوامل اﻷخرى ذات
الصلة :مثﻼً ،بصورة عامة ،ﻻ ينظر إﱃ النظام الحزﻲﺑ
اﳌهيمن بأنه بيئة مواتية لتمكﻦﻴ نشوء حوار حزﻲﺑ سياﳼ،
ومع ذلك ،بسبب هذا الوضع بالتحديد ،وﰲ كثﺮﻴ من
اﻷﺣﻴﺎن ،ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت.

اﻟﺠﺪول ١/٥

اﻟﺘﺤﺪيات اﳌرتبطة بالسلطة اﳌركزية بشأن التنمية الحزبية خارج الدﻤﻳقراطيات الراسخﺔ
اﻟﺘﺤﺪي اﳌﺮﻛﺰي

نوع النظام الحزﻲﺑ
اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ أو ﺷﺒﻪ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ
النظام الحزﻲﺑ الواهن
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻀﺎرة

ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،إﺿﻔﺎء اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﲆ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻤﺗكﻦﻴ اﻷحزاب بصورة شاملة
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ

الدﻤﻳقراطيات اﳌستجدة أو الناشئة
نظام حزﻲﺑ مهيمن غﺮﻴ ضار
نظام حزﻲﺑ غﺮﻴ مستقر التوزيع
نظام حزﻲﺑ مستقر التوزيع

ﻣﻨﻊ وﺣﺪة اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺬر اﻷﺣﺰاب
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻷﺣﺰاب

اﳌﺼﺪر :ﻛﺎروﺛﺮز ،مواجهة الحلقة اﻷضعف :مساعدة اﻷحزاب السياسية ﰲ الدﻤﻳقراطيات الناشئة )واﺷﻨﻄﻦ ،دي ﳼ :ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺪوﱄ ،(٢٠٠٦ ،اﻟﺸﻜﻞ " ،١/٣التحديات اﳌرتبطة بالسلطة اﳌركزية بشأن التنمية الحزبية خارج الدﻤﻳقراطيات
اﻟﺮاﺳﺨﺔ"

 ٥٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﳌﺮﺑﻊ ٢/٥

اﻟﺤﻮار ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰب واﺣﺪ
غالباً ما تكون رغبة واستعداد اﻷحزاب لﻼنضﺎﻤم إﱃ عملية حوار
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ أو ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى ﰲ اﳌﻜﺎن .وﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺤﺪدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﺣﺰب واﺣﺪ
ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ .وﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب واﺣﺪ ﻋﲆ
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن و /أو ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺎت
الحكومية ،فإنها تجعل من إجراء الحوار بﻦﻴ الحزب الحاكم
وأحزاب اﳌعارضة أكﺮﺜ ﴐورة.
وﰲ أوضاع هيمنة الحزب الواحد ،فإن الحوار بﻦﻴ الحزب الحاكم
واﳌعارضة قد يغدو أكﺮﺜ صعوبة ،وذلك ﻷنه ﰲ مثل تلك اﻷنظمة
ﻓﺈن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ .وﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺻﻐﺮ أﺣﺰاب
اﳌﻌﺎرﺿﺔ أو ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺰب اﳌﺴﻴﻄﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻻﻧﺨﺮاط واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﻔﺰاز واﺳﺘﻌﺪاء ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وهذا النوع من اختﻼل ميزان القوى بﻦﻴ اﻷحزاب ،يجعل الحوار
بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ داخل الﱪﳌان أو خارجه أقل احتﺎﻤﻻً .وعادة ما
يكون لدى كل من الجانبﻦﻴ أسباب قوية ﳌقاومة الحوار ،عﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﺠﺠﺎً وذراﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﳌﻌﺎرﺿﺔ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ً ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻻ
يرى أية حاجة لﻼستﺎﻤع إﱃ صوت اﳌعارضة .كﺎﻤ أن اﳌعارضة قد
تخﴙ اﻻستﺎﻤلة لها من جانب الحزب الحاكم ،وترى فيها إضعافا
ﻟﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،أو ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
توافق ﰲ الوقت الذي ﻻ يتغﺮﻴ فيه موقف اﻷغلبية لدى الحزب
اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
وأحزاب اﳌعارضة للدخول ﰲ حوار بطريقة قد تخل ﻤﺑوازين
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أو ﺗﺨﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬل
ﺟﻬﻮد إﻗﻨﺎع إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻻت وﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻴﴪ .وﻣﻦ
اﳌهم آنذاك تفهم وجهات نظر الجانبﻦﻴ ،وﴍح كيف أن الحوار
سيفيد كﻼ الطرفﻦﻴ ،بالفعل ،عﲆ الرغم من تبادل الشكاوى
اﻟﻌﺪﻳﺪة وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ،وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﺎﺑﻌﺎً ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ذاﻲﺗ وأناﻲﻧ.

وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﺰب اﳌﻬﻴﻤﻦ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب كوسيلة لﻺظهار لكل من وسائل اﻹعﻼم
واﻟﺠﻤﻬﻮر أن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺸﺎور واﻟﺘﺤﺎور
والتواصل مع اﳌعارضة .وقد يكون ذلك ﻤﺑثابة وسيلة لتعزيز
ﴍﻋﻴﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ ﻋﻴﻮن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ،أو أﻧﻬﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
قد أصبحوا أكﺮﺜ وعيا ً ﻤﺑواقف اﳌعارضة.
كﺎﻤ أن أحزاب اﳌعارضة من جهة أخرى ،قد ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻻستفادة من الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب من أجل صياغة وتقديم
اقﱰاحات قوية ،واستخدام الحوار كفرصة لرفع أصواتها وتحسﻦﻴ
أوﺿﺎﻋﻬﺎ ،أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻓﻜﺎر أﻓﻀﻞ ﰲ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﻲ
سيجري طرحها من جانب الحزب الحاكم ،أو للتأثﺮﻴ عﲆ عمليات
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.

 ٤/٥ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺟﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺣﻮاري ﻣﺜﺎﱄ  -ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ
الثغرات ﰲ نظام اﻷحزاب السياسية الدﻤﻳقراطية ﰲ بلد ما
 وﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲيرغبون ﰲ تحقيقها من خﻼل الحوار فيﺎﻤ بينهم .ومع ذلك،
ﻓﺈن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺮي ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺟﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واحدة أو أكﺮﺜ من أجندات اﻷحزاب السياسية غﺮﻴ مﻼﻤﺋة
ﻟﱰﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة
لﻼتفاق عﲆ هدف مشﱰك لحوارهم .كﺎﻤ قد تنشأ معضلة
أخرى ،عندما تصبح إحدى اﳌؤسسات اﳌانحة غﺮﻴ مستعدة
ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ،اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ اﻟﺨﱪة
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ) .ﻣﺜﻼً :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم ﻫﻲ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺤﻮار ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﺨﱪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺠﺎل ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺣﺰاب
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ(.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺟﻨﺪات ،ﻳﻜﻮن اﻣﺎم اﻷﺣﺰاب وﻣﻴﴪي
الحوار خيارات مختلفة ،ﻤﺑا ﰲ ذلك:
• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻣﺪ ﻟﺠﻌﻞ ﻛﻞ
اﻷﺣﺰاب ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺪة.
• اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﺮ وﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺤﻮار اﻷﺧﺮى.
• الﴩوع مع مجموعة غﺮﻴ ممثلة لجميع اﻷحزاب من
أجل تحقيق هدف ما ﻤﻳكن إقناع اﻷحزاب اﳌستبعدة
ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
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• تجنب القضايا اﻷكﺮﺜ إثارة للجدل من أجل تجنب
اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻷوﻟﻴﺔ.
• اﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
إجﺎﻤع عليها ،من أجل بناء موقف إيجاﻲﺑ بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ،
وإظهار أن النتائج ﻤﻳكن تحقيقها ،أو
• اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ وﻗﺖ أو ﻟﺤﻈﺔ أﻓﻀﻞ.
وهناك أسلوب آخر ،يتمثل ﰲ ترتيب جدول أعﺎﻤل منتدى
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﻹجرائه ﰲ مناطق ،حيث هناك توتر
وضغط كبﺮﻴ من أجل اﻹصﻼح داخل اﳌجتمع ،عﲆ سبيل
اﳌثال ،حول موضوعات مثل زيادة الﻼمركزية أو تحسﻦﻴ
أداء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف أﻳﻀﺎ واﻗﻌﻴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ
اﻷﺣﺰاب إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﳌﻨﺸﻮدة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
بالتاﱄ تحتاج إﱃ مناقشة السبل التي ﻤﻳكن من خﻼلها
اﳌشاركة ﰲ مراقبة تنفيذها .ومن بﻦﻴ إحدى الطرق للقيام
بهذه اﳌراقبة ،هي العمل عﲆ تحديد اﻷهداف القصﺮﻴة
واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ،واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﴍات ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﺪى
التقدم مع مرور الوقت )مثل :التأشﺮﻴ عﲆ النقطة التي يتم
ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ،أو ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻗﱰاح
مشﱰك ،أو اﳌوافقة عﲆ تدبﺮﻴ ما من قبل الجمهور الواسع
أو ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎن( .وﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ
ذلك ،وتتمثل تلك ﰲ الحصول عﲆ اﻻلتزام ﻤﺑواصلة الحوار
بﻦﻴ اﻷحزاب لﻺﴍاف عﲆ عملية التنفيذ.

"ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ
اللقاء السياﳼ".
إرﻧﺴﺘﻮ أراﻧﻴﺒﺎرErnesto Arañibar -
منسق برنامج ،ساحة الدﻤﻳقراطية ،اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻنتخابات ،واﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،
اﻹﻛﻮادور

اﳌﺮﺑﻊ ٣/٥

 ٥/٥اﻷهداف الطويلة والقصﺮﻴة اﻷمد
ﻳﻌﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،أن اﻟﻬﺪف
من الحوار قد يتغﺮﻴ عﲆ طول اﳌسار ﰲ طريق الحوار ،مثل
الوضع عند تغﺮﻴ اﳌشهد السياﳼ .وبالتاﱄ ،فإن هدف
الحوار ووضع جدول اﻷعﺎﻤل ،ﻤﺗاماً مثل إجراء تحليل
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ٣ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮارات ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ إﴍاك
اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﻣﺪى ﻓﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،أﻳﻀﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،أن اﻟﺸﻌﻮر
باﻹنجاز ﻤﻳكن تعزيزه من خﻼل النجاح ﰲ تحقيق أهداف
قصﺮﻴة ،أو متوسطة اﻷمد .وعﲆ سبيل اﳌثال ،إذا كان
الهدف عﲆ اﳌدى الطويل هو بناء عﻼقات أفضل بﻦﻴ
اﻷحزاب ،فإن الهدف قصﺮﻴ اﳌدى قد يكون لجلب اﻷطراف
ﻟﻠﻘﺎء ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ .وﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف
ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻫﻮ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺪان ﺳﺒﺎق ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ
اﻷوضاع والﴩوط ،فإن الهدف قصﺮﻴ اﳌدى قد يكون تأمﻦﻴ
اتفاق لتذليل العقبات التي تقف ﰲ طريق مثل هذا التدبﺮﻴ
اﻹﺻﻼﺣﻲ.

غانا :تغيﺮﻴ اﻷهداف مع مرور الوقت
"وكﺎﻤ هو الحال ﻤﺗاما ً ﰲ النظم السياسية وعﻼقات السلطة بﻦﻴ
اﻷحزاب ،فإن عمليات الحوار واﻷهداف التي تخدمها قد تتغﺮﻴ
مع مرور الوقت .وتعتﱪ تجربة غانا ﰲ هذا الشأن مثﺮﻴة
لﻼهتﺎﻤم .فقد جرت اﳌباﴍة بالحوار ﰲ غانا بهدف تقريب
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ،واﻟﻌﻤﻞ
بصورة مشﱰكة عﲆ تحسﻦﻴ النظام الدﻤﻳقراطي والسياﳼ ﰲ
اﻟﺒﻼد .وﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻨﱪ اﻟﺤﻮاري ﻗﺎدراً ﻋﲆ وﺿﻊ أﻫﺪاف ﺟﺪﻳﺪة
لنفسه ،والتغيﺮﻴ مع مرور الوقت .وقد تطور هذا اﳌحفل تدريجيا ً
من منتدى يركز عﲆ اﻹصﻼحات الدﻤﻳقراطية إﱃ منتدى يعمل
عﲆ النظر ﰲ اﳌزيد من القضايا اﻻجتﺎﻤعية واﻻقتصادية ،وذلك
بهدف إنجاح مسار الدﻤﻳقراطية ﰲ غانا .وﻢﻟ يكن هذا اﻷمر
ﻣﻨﺸﻮراً أﺑﺪا ،أو ﻣﺮوﺟﺎً ﻟﻪ ،أو ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻮار ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ
ﻳﻌﺪ ﻣﺆﴍا ً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻋﲆ ﻣﺪى ﻗﻮة وﻧﺠﺎح أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻨﻘﻬﺎ
اﻷﺣﺰاب وﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ،وﺗﺘﻮﱃ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ
ﺑﺤﻖ".
جﻦﻴ مينسا Jean Mensa -
اﳌﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ /ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻧﺎ.

 ٥٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• تتولد أهداف الحوار وجداول اﻷعﺎﻤل عادة من رحم
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﱪ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮان
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ.
• إن تحديد اﻷهداف ووضع جدول اﻷعﺎﻤل هو مﺎﻤرسة
ﻣﺸﱰﻛﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
• إن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻮار
ﺟﺬاﺑﺎً ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
• ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻫﺪاف واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﲆ
مدى فﱰات قصﺮﻴة أو طويلة من الزمن.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﴐورة تحديد هدف الحوار وجدول اﻷعﺎﻤل اﳌوسع
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ.
• يتعﻦﻴ وضع خريطة لﻼحتياجات والحوافز الﻼزمة
ﻻجتذاب مختلف اﻷحزاب لﻼنضﺎﻤم إﱃ عملية الحوار.
• ﴐورة اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﺒﻞ ﳌﻮاءﻣﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﺟﻨﺪات
اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﺪف اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺤﻮار.
• ينبغي التفريق بﻦﻴ اﻷهداف قصﺮﻴة اﻷمد وتلك طويلة
اﻷﻣﺪ ،ووﺿﻊ ﻣﺆﴍات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ.
• يتعﻦﻴ تحديد وضبط وتعديل هدف الحوار وجدول
اﻷعﺎﻤل ﰲ مسار جميع مراحل الحوار.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

٥٧ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

اﻟﻔﺼﻞ  :٦دﻋﻢ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻤﻳكن لعمليات الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ دعم مجموعة
واسعة من اﻷهداف ،اعتﺎﻤدا ً عﲆ السياق السياﳼ
واﻻجتﺎﻤعي واﻻقتصادي للبلد ،وﻋﲆ أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺿﻞ اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وتلعب ديناميكيات الحوار دورا ً حاسﺎﻤً ﰲ أية عملية تحول
أو انتقال دﻤﻳقراطي ،وذلك من خﻼل دعمها للعمليات
السياسية واﻻنتخابية الشاملة ،وخلق إرادة سياسية قاﻤﺋة
عﲆ أوسع نطاق من أجل اﻹصﻼح والتنمية الوطنية .كﺎﻤ
تساعد منتديات الحوار التي تقام بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ بناء
وتعزيز الثقة بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ ،وﰲ توفﺮﻴ حيز
لﻸحزاب السياسية ﻹرتياد واستكشاف اﻻهتﺎﻤمات اﳌشﱰكة
فيﺎﻤ بينها ،وإيجاد أمثل السبل لحل التحديات الوطنية ﳌا
فيه تحقيق جل اﳌصالح للمجتمع الكبﺮﻴ ﰲ البﻼد .كﺎﻤ قد
تتضمن نتائج الحوار تحسﻦﻴ العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب ،أو
اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﳌﺸﱰك أو أﺟﻨﺪات
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
إن إصﻼح النظام الدستوري واﻻنتخاﻲﺑ والسياﳼ )مثﻼً ،من
ﺧﻼل ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺘﻲ
تستحوذ عﲆ دعم سياﳼ ومجتمعي واسع النطاق ،ﻤﻳكن
لها جميعا أن تشكل جزءا ً من جدول أعﺎﻤل الحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري ان ﻳﻜﻮن ﻣﻴﴪي
اﻟﺤﻮار ﺧﱪاء ﰲ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ
فهم متﻦﻴ للقضايا الرئيسة اﳌدرجة قيد البحث والنقاش،
أﻣﺮا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻷﺣﺰاب ﺑﻨﺠﺎح ﰲ
عمليات الحوار فيﺎﻤ بينها.
وﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ
فيها الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ عن نتائج ملموسة واﻹسهام ﰲ
عمليات اﻹصﻼح .كﺎﻤ توضح هذه اﳌجاﻻت ،اﳌسائل التي
تفيد فيها منتديات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ مساعدة اﻷحزاب
نفسها ﰲ عملية تحديد وﻤﺗثيل اﳌصالح الجﺎﻤعية ،أو لعب
دور "اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ" ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﳌﺮﺑﻊ ١/٦

الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ زمن السلم
"إن أهداف مثل هذه الحوارات ،عادة ما تنطوي عﲆ شقﻦﻴ.

وﺗﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ وﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ
الساحة السياسية التقليدية ،بحيث ﻤﻳكن لﻸحزاب فيها التواصل
واﻟﺘﻌﺎرف ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﲆ أﺳﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ،
والتغلب عﲆ الﴫاعات ،وبناء قاعدة للتعاون .كﺎﻤ أن الجهات
الراعية للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان تأمل ﰲ أن
تستخدم اﻷحزاب عملية الحوار للعمل عﲆ وضع تدابﺮﻴ لﻺصﻼح
السياﳼ مثل ،إصﻼح النظام اﻻنتخاﻲﺑ ،وقضايا ﻤﺗويل اﻷحزاب ،أو
ﻋﻨﺎﴏ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".
ﺗﻮﻣﺎس ﻛﺎروﺛﺮز ،T. Carothers ،مواجـهـة الـحـلـقـة اﻷضـعـف:
مساعدة اﻷحزاب السياسية ﰲ الدﻤﻳقراطيات اﳌستجدة) ،واﺷﻨﻄـﻦ-
دي ﳼ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺪوﱄ ،٢٠٠٦ ،ص.(٢٠٣ .

 ١/٦خلق الحد اﻷدﻰﻧ من الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب
ﰲ العديد من البلدان ،يلعب الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ
اﳌقام اﻷول دورا ً باعتباره آلية لتعزيز التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب
وتوطيد الثقة بﻦﻴ اﻷطراف السياسية اﳌتنافسة .ويعتﱪ هذا
اﻷمر هاماً للغاية ،ﻷن مستوى )الحد اﻷدﻰﻧ( من الثقة هو
ﻤﺑثابة ﴍط ﻻزم ﻹجراء أي حوار هادف حول القضايا ذات
اﻷهمية الوطنية .وﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،فإن الحوار يعمل
أﻳﻀﺎً ﰲ اﺗﺠﺎه آﺧﺮ :ﺣﻴﺚ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺒﺒﺎً
ﻣﴩوﻋﺎ ً ﻟﻸﺣﺰاب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ.
إن ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح ﺗﻈﻞ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
فيﺎﻤ بينها ،وتبقى ﰲ عﻼقة جدلية مع بعضها البعض ،حيث
أن ﺧﻄﻮة واﺣﺪة إﱃ اﻷﻣﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺨﻄﻮة
إﱃ اﻷﻣﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ .وﻳﻌﺘﱪ
توفر الحد اﻷدﻰﻧ من الثقة أو "اﻻستعداد اﳌبدﻲﺋ للجلوس
ﻣﻌﺎ ً ﺣﻮل اﻟﻄﺎوﻟﺔ" ،أﻣﺮا ً ﴐورﻳﺎ ً ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻓﺈن
اﻷحزاب ﻤﻳكنها بناء مستويات الثقة بينها بصورة تدريجية.
وهذه هي الخطوة اﻷوﱃ نحو ثقافة سياسية أكﺮﺜ استيعاباً
وتصالحا ً) .اﳌصدر :اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة
اﻷﺣﺰاب .(٢٠١٢
ويعمل اﳌستوى اﳌتنامي من الثقة اﳌتبادلة بﻦﻴ اﻷفراد وﰲ
أوساط اﻷحزاب عﲆ توطيد وتعزيز الدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ،ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ
يصبح ﻤﺑثابة آلية ﳌنع الﴫاعات )مثﻼً ،عن طريق تشجيع
ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ( .وﺑﺼﻮة

 ٥٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

مﺎﻤثلة ،فإن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﻤﻳكن استخدامه كآلية
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻨﺰاﻋﺎت )ﻣﺜﻞ
التداعيات اﻻنتخابية اﳌحتملة( بطريقة ودية ،غﺮﻴ رسمية
أو ﺗﺼﺎدﻣﻴﺔ.
وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺧﻮاﺻﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﺑﻨﺎء
الثقة ،فإن عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب تساعد ﰲ عمليات
ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم أﻳﻀﺎً ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻟﺘﻮﻫﺎ ﻣﻦ أﺗـﻮن
الﴫاع .وهذا يعمل بدوره ،عﲆ إﻤﺗام واستكﺎﻤل مبادرات
اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﻮد اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ،اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ .١٠
اﳌﺮﺑﻊ ٢/٦

اﻟﺤﻮار ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع
بعد سنوات من الﴫاع اﳌطول بﻦﻴ الدول ،فإن حاﻻت من انـعـدام
الثقة واﻻستياء والكراهية تسود ﰲ داخل اﳌجتمع وبﻦﻴ مـخـتـلـف
الخصوم السياسيﻦﻴ .وعندما تتآكل الثقة وﻻ تعود هناك رغـبـة ﰲ
ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﱃ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﰲ اﻵراء
واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ،ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻗـﺎدرا ً ﻋـﲆ
العمل بشكل فعال .وﻻ يتم تحديد استقرار وفعالية النظام الحـزﻲﺑ
السياﳼ ﻤﺑجرد النظر إﱃ إطاره القانوﻲﻧ ،والضوابط والـتـوازنـات ﰲ
داخل النظام ،وتنظيم اﻷحزاب واﳌﺎﻤرسات الدﻤﻳقراطية العامة ،بـل
إن اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻔﺎن ،إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻋـﲆ ﻣـﺪى وﺟـﻮد
آﻟﻴﺎت ﻟﻸﺣﺰاب ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار وﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻣـﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم.
كﺎﻤ أن الخﻼفات الكبﺮﻴة حول مستقبل البﻼد ،ﻻ تتبدد ﻤﺑجرد
اﻻنتهاء من التوقيع عﲆ معاهدة السﻼم .وﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان،
ﻓﺈن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻗﺪ ﻳﺘﺼﻮر أن أﻳﺔ دوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﴫاع ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﺑﴪﻋﺔ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻌﺪ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة
يتم تنظيمها عﲆ عجل .ولكن مثل ذلك ﻢﻟ يحصل ﰲ أي وقت
ﻣﴣ .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻈﻞ اﻟﺴﻼم ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع ﻫﺸـﺎ ً وﺿﻌﻴﻔﺎً رﻏﻢ
صمت أصوات اﳌدافع ،ولكن جذور النزاع ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان
تظل قاﻤﺋة وسائدة .ولتحقيق السﻼم اﳌستدام ،من الﴬوري أن
ﺗﺤﺮص ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف واﻷﺣﺰاب ﻋﲆ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻔﺘﻮح ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ
اﻻنتهاء من اﻻنتخابات اﻷوﱃ .وحيثﺎﻤ كان تعزيز النظام
الدﻤﻳقراطي وتطوير رؤية مشﱰكة طويلة اﻷمد ﻹعادة الهيكلة
ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﺪى اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈن
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺟﺰء
منه عﲆ اﻷقل خارج اهتﺎﻤم وسائل اﻹعﻼم اﳌباﴍة ،وﰲ بيئة
محايدة غﺮﻴ تنافسية.

إن تيسﺮﻴ سبل إجراء الحوار متعدد اﻷحزاب ﻻ يخدم منع العودة
إﱃ اﻟﴫاع ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ً ﴍﻃﺎً ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻹرﺳﺎء اﳌﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻴﻬﺎ
مقاليد الحكم حزب واحد ﻤﺑفرده .ومن شأن تشجيع وتعزيز
اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺣﺰاب ،ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب ﰲ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺤﻮار
الﱪاغﺎﻤﻲﺗ اﳌتسم بالواقعية والعملية حول القضايا السياسية .كﺎﻤ
أن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺳﻠﻤﻲ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز
فرصة جهود إعادة اﻹعﺎﻤر وضﺎﻤن سﺮﻴ اﻹصﻼحات السياسية
واﻻقتصادية واﻻجتﺎﻤعية الﻼزمة قدما ً ،بكل سﻼم واطمئنان.
كﺎﻤ أن الﴩوع ﰲ مثل هذا الحوار يتطلب مقاربة حذرة ونهجا ً
غﺮﻴ مغرق ﰲ التفاؤل ،بحيث يتم تفصيلها وفقاً للطبيعة الخاصة
للعﻼقات السياسية الهشة عالية اﻻستقطاب والقاﻤﺋة هناك.
اﳌﺼﺪر :مقتطفات من بحث اﳌؤلفﻦﻴ" :لوﻲﺗ تن هوفten -
 "Hoove, Lotteو"أﻟﻔﺎرو ﺑﻴﻨﺘﻮ ﺷﻮﻟﺘﺒﺎخScholtbach, Álvaro -
 "Pintoﺑﻌﻨﻮان :الدﻤﻳقراطية ومساعدة اﻷحزاب السياسية ﰲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع )ﻻهاي :اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب  -أﻏﺴﻄﺲ ،(٢٠٠٨ ،ص  ١٦و.١٧

 ٢/٦اﻻستجابة للتغﺮﻴات ﰲ البيئة الخارجية
ﰲ اللحظة التي يتوفر فيها الحد اﻷدﻰﻧ من الثقة واﻻطمئنان
بصورة متبادلة ،فإنه ﻤﻳكن للحوار أن يساعد عﲆ تنظيم
اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻟﻘﺎء ﺣﻮل أﺟﻨﺪة ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻟﺤﻮار
بﻦﻴ الحزب الحاكم وأحزاب اﳌعارضة )وغالباً ما يتم ذلك
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ( ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح
الهامة )اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب -
 .(٢٠١٢وﻫﺬا ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺎد ًة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻧﺤﻮ ﺣﻮار ذي
ﻣﻐﺰى ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ،أو ﺗﺪاول ،أو ﺑﻨﺎء
ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ،ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﲆ اﳌﺪى
الطويل ،ﰲ صلب اﳌصلحة الجﺎﻤعية لكل من اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وقد ترغب اﻷحزاب ﰲ إجراء مسح مشﱰك ﳌعاينة التغﺮﻴات
اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻬﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
التغيﺮﻴات التي تؤثر عﲆ جميع اﻷطراف واﻷحزاب وتتقاطع
معها .وقد تضع التطورات العاﳌية مثل العوﳌة ،وحﺎﻤية
البيئة ،واﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ،والهجرة ،ضغطاً كبﺮﻴا ً عﲆ
اﻷﺣﺰاب ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ً )راﺳﻞ داﻟﺘﻮن ،دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎرل،
وإﻳﺎن ﻣﺎك-آﻟﺴﱰ-Dalton, Farrell and McAllister-

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻋﺎم  :٢٠١١ص  .(٢٢٥-٢٢٤كﺎﻤ ينطبق الﴚء نفسه عﲆ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ ً .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻷحزاب السياسية تغﺮﻴات غﺮﻴ متوقعة أو تهديدات ﳌواقفها
)ﻣﺜﻞ ،ارﺗﻔﺎع اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻹﻋﺮاب ﻋﻦ ازدﻳﺎد
استياء الناخبﻦﻴ من خﻼل شبكة اﻹنﱰنت أو وسائل اﻹعﻼم
اﻻجتﺎﻤعية ،أو تناقص عضوية الحزب عﲆ حساب نظام
تنافﴘ من اﻷحزاب السياسية( ،فإنه ﻤﻳكن مناقشة هذه
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻋﺪاد ﺣﻮار ﺧﺎص ﻟﺘﺪارﺳﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ )راﺳﻞ داﻟﺘﻮن،
دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎرل وإﻳﺎن ﻣﺎك-آﻟﺴﱰDalton, Farrell and ،
 ،McAllisterﻋﺎم .(٢٢٥-٢٢٤ :٢٠١١
اﳌﺮﺑﻊ ٣/٦

ماﱄ :الوقوف اﱃ جانب الدﻤﻳقراطية
يعمل اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب مع
اﻷحزاب السياسية ﰲ ماﱄ من خﻼل منﱪ حواري بﻦﻴ اﻷحزاب،
لتعزيز التعاون ودعم عملية التحول الدﻤﻳقراطي الوطني
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .وﰲ آذار/ﻣﺎرس ﻋﺎم  ،٢٠١٢أصدر مركز ماﱄ للحوار بﻦﻴ
اﻷحزاب والدﻤﻳقراطية ) (CMDIDﺑﻴﺎﻧﺎً ﺻﺤﻔﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ،ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ إزاء اﻷﺣﺪاث اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﰲ ٢٢
آذار/ﻣﺎرس  ،٢٠١٢اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﱄ .وﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﱰك ،اﺗﻔﻘﺖ اﻷﺣﺰاب
ﻋﻠﻨﺎ ً ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ:
• تنظيم مناقشات بﻦﻴ قوى اﻷمة.
• ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺠﻴﺶ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ.
• تنظيم زيارات إﱃ مخيﺎﻤت الﻼجئﻦﻴ لدعم السكان اﳌﴩدين ،و
• إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ إﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ،واﻓﻘﺖ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ
تحت لواء مركز ماﱄ للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب والدﻤﻳقراطية
) (CMDIDأﻳﻀﺎً ﻋﲆ اﻗﱰاح ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل
)اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺸﺄن اﻧﻘﻼب ﻣﺎﱄ  ٣١آذار/ﻣﺎرس .(٢٠١٢

وﻤﺗتلك اﻷحزاب السياسية مجموعة من اﻵليات التي
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
واﳌستجدات اﳌتغﺮﻴة ﰲ البيئة الخاصة بها ،بدءا ً من
اﻹصﻼحات اﳌؤسسية للتغﺮﻴات إﱃ صياغة السياسات
)داﻟﺘﻮن ،ﻓﺎرل وﻣﺎك-آﻟﺴﱰ ﻋﺎم  :٢٠١١ص  .(٢٢٩وﻳﻌﺘﱪ
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﻤﺑثابة أحد السبل لدعم اﻷحزاب ﰲ
ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ )ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ
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ومنفردة( عﲆ وضع جدول اﻷعﺎﻤل لﻸحزاب ،كﺎﻤ ﻤﻳكن
دﻣﺞ ﻫﺬه ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ.
وﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
عﲆ الهياكل أو سﺮﻴ العمل الداخﲇ لجميع اﻷحزاب،
وﺗﻌﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﱪة
الفنية ذات الصلة )مثل ،طرق اﻻمتثال واﻻلتزام ﻤﺑتطلبات
اﳌساءلة اﳌالية أو متطلبات النوع اﻻجتﺎﻤعي(.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت،
وطرق تحسﻦﻴ السياق اﻻجتﺎﻤعي والسياﳼ الذي تعمل ﰲ
إﻃﺎره .كﺎﻤ أن ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ،ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ
تحسﻦﻴ استعدادها ووضع نفسها ﰲ خط بالتوازي مع إدارة
ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﳼ ﺟﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ .وﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار
يعمل عﲆ توفﺮﻴ مجال ﻻستكشاف ووضع اسﱰاتيجية عﲆ
أﺳﺎس اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب واﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺜﻞ
هذا التبادل ،أن يعمل أيضا عﲆ ﻤﺗكﻦﻴ اﻷحزاب لﻼنخراط
بشكل أكﺮﺜ فعالية مع الجهات الفاعلة غﺮﻴ الحزبية ،ﻤﺑا ﰲ
ذلك لجان اﻹصﻼح ،ومعاهد البحوث ،واﻷوساط اﻷكادﻤﻳية
ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ.
 ٣/٦وﺿﻊ أﺟﻨﺪة اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ
تستطيع اﻷحزاب استخدام الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،من أجل
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﳌﺪى ﻗﺪرة ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء أو
إجراءات العمل اﳌشﱰكة لدفع بعض التدابﺮﻴ واﻹجراءات
لتحسﻦﻴ البيئة السياسية واﻻجتﺎﻤعية وجعلها جديرة
باﻻهتﺎﻤم.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﺟﻮة ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
إن ﺗﻌﻜﺲ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ آراء ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺒﺎدرات اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻳﺘﻢ
تقبلها وﻤﺗلكها وتحمل مسؤوليتها من قبل جميع اﻷحزاب،
مﺎﻤ يجعلها بالتاﱄ أقل عرضة ﻹجراءات إعادة النظر فيها
وتغيﺮﻴها بشكل جوهري بعد اﻻنتخابات أو فور تغيﺮﻴ
اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻷوسع )خاصة وأن ﴍعيتها الدﻤﻳقراطية أمر بالغ اﻷهمية(،
بل يعني أن حدا ً أدﻰﻧ من التوافق بﻦﻴ اﻷحزاب ،من شأنه
أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺤﺔ اﺗﺴﺎق

 ٦٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻤﻳكن لﻸحزاب السياسية استخدام الحوار لوضع جدول
أعﺎﻤل مشﱰك لﻺصﻼح السياﳼ.

دﻤﻳقراطياً إﱃ آخر ،كﺎﻤ يقدم إطاراً هيكلياً متعدد اﻷحزاب بشأن
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻼً:
من خﻼل تفصيل جداول زمنية واضحة ،ويتعﻦﻴ عﲆ وزراء الدولة
ﻤﺑوجبها إخﻼء مقرات إقامتهم الرسمية( .وفور اعتﺎﻤد مﴩوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﺻﻞ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) (IEAواﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻧﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب
اﳌصلحة اﳌعنيﻦﻴ لضﺎﻤن أن الهياكل اﳌؤسسية والوظيفية قد تم
إنشاؤها ،وأصبحت ﻤﺗارس عملها قبل انتخابات عام ٢٠١٢
) أوﻓﻮري  -ﻣﻴﻨﺴﺎ.(٢٠١٢ ،Ofori-Mensah،

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) (IEAوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﻏﺎﻧﺎ ) ،(GPPPهو منتدى حواري بﻦﻴ اﻷحزاب يضم ممثلﻦﻴ عن
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﰲ ﻋﺎم
 ٢٠٠٦ﻹﺟﺮاء دراﺳﺔ اﻷﺳﺎس ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺮوع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
واﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية ﰲ البﻼد .وكان هدفهم تقييم حالة
الدﻤﻳقراطية ﰲ غانا منذ ان جرى وضع دستور عام  ١٩٩٢ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ
جدول أعﺎﻤل حوار اﻷحزاب السياسية التي تتعلق بـاﻹصـﻼح
السياﳼ ،مع الﱰكيز عﲆ التﴩيعات التي تخلـق الـدسـاتـﺮﻴ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﴩﻳﻌﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

اﳌﺮﺑﻊ ٤/٦

ورقة بحث حول اسﱰاتيجية توطيد الدﻤﻳقراطية
) (DCSPﰲ ﻏﺎﻧﺎ

وقد عملت اﻷحزاب عﲆ تعيﻦﻴ فريق ممثل من الخﱪاء
اﻻستشاريﻦﻴ الذين تحدثوا مع جميع أصحاب الشأن البارزين -
اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب واﻟﱪﳌﺎن واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وجمعيات اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ إﱃ الجﺎﻤعات الشعبية ،ﻤﺑا ﰲ ذلك
اﳌنظﺎﻤت النسائية والشبابية ،والزعﺎﻤء والقادة الروحيﻦﻴ  -ﻣﻦ
أجل جمع وجهات نظرهم بشأن أداء الدﻤﻳقراطية ﰲ غانا.
واستنادا إﱃ تلك النتائج ،فقد وضعت اﻷحزاب الدﻤﻳقراطية ورقة
بحث بعنوان اسﱰاتيجية توطيد الدﻤﻳقراطية ﰲ غانا )،(DCSP
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻤﺗثل تحليﻼً مشﱰكا ً بشأن النظام الدﻤﻳقراطي ﰲ
اﻟﺒﻼد ،واﻗﱰاح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻣﻴﻨﺴﺎ،Mensa-
 .(٢٠٠٩وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ
اسﱰاتيجية توطيد الدﻤﻳقراطية ﰲ غانا ،قد أجمعت أمرها عﲆ أنه
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﴤ ﻗﺪﻣﺎ ً ﻛﺄﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻏﺎﻧﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم
 .١٩٩٢وﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻛﺎﻧﻮن أول/دﻳﺴﻤﱪ
ﻋﺎم  ،٢٠٠٨اﻋﺘﻤﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ) (CRCﰲ
ﻋﺎم  ٢٠١٠ﻹﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم .١٩٩٢
كﺎﻤ تبنت اﻷحزاب السياسية أيضاً بعض اﳌقﱰحات اﻷخرى
الواردة ﰲ ورقة بحث اسﱰاتيجية توطيد الدﻤﻳقراطية ﰲ غانا،
وأصدرت مشاريع قوانﻦﻴ بشأن ﻤﺗويل اﻷحزاب السياسية،
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪاول
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،أﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻌﻤﻞ عﲆ ﻤﺗرير مﴩوعات القوانﻦﻴ اﳌذكورة )مينسا Mensa -
 .(٢٠٠٩وﰲ  ١٦آذار/ﻣﺎرس  ،٢٠١٢وافق الﱪﳌان الغاﻲﻧ باﻹجﺎﻤع
ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ اﻟﺮﺋﺎﳼ .وﰲ اﻷﺳﺎس ،ﻓﺈن اﻟﺘﴩﻳﻊ
اﳌﺬﻛﻮر ﻳﻀﻊ إﻃﺎراً ﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ

الدساتﺮﻴ الوطنية
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺒﻼد،
ويقدم الدستور أكﺮﺜ بكثﺮﻴ من سواه من مجرد إطار قانوﻲﻧ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻳﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﺆﺛﺮ ﺑﻘﻮة
العﻼقات بﻦﻴ اﳌجتمع والدولة .ويعتﱪ اﻹصﻼح الدستوري
وسيلة هامة عﲆ طريق تعزيز الدﻤﻳقراطية.
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ دورا ً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ إﻧﻬﺎء
اﻟﴫاع ،وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وإﻧﺸﺎء اﳌﺼﺎﻟﺢ
الوطنية اﻷساسية والهوية ،ووضع القوانﻦﻴ التأسيسية
والقواعد اﻷساسية ،وضﺎﻤن اﳌساواة والشمولية ،وضﺎﻤن
حقوق اﻹنسان .وتعتﱪ الدساتﺮﻴ الوطنية ﻤﺑثابة أدوات
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺔ ﻣﻌﺎً ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﻫﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
التفاوض عﲆ القواعد ،والتوقيت ،وسﺮﻴ العملية ،ومحتوى
اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﻤﺗيل الدساتﺮﻴ أيضا ً لوضع تأثﺮﻴ جوهري لها عﲆ الحـكـم ﰲ
اﻟﺒﻼد واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻒ وأدوار واﻟﻬﻴﺎﻛـﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻴﺎر
بﻦﻴ نظام رئاﳼ أو برﳌاﻲﻧ أو شبه رئاﳼ ،يؤثر بشكل كبﺮﻴ عﲆ
قدرة حزب ما لكسب ومﺎﻤرسـة السـلـطـة .كـﺎﻤ أن قـرار
استحداث نظام أكﺮﺜ ﻻمركزية ﰲ الحكم ،قد يـتـطـلـب مـن
اﻷحزاب الحضور والتواجد بقوة أكﺮﺜ عﲆ اﳌشهد السياﳼ ،ﰲ
حﻦﻴ أن اعتﺎﻤد القانون لتطبيق الكوتا أو الحصص اﳌخصـصـة
ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻷﻗﻠﻴﺎت ﻗﺪ ﻳﺠﱪ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺸـﺎرﻛـﺘـﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
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وبصفتها كمؤسسات وسيطة بﻦﻴ الدولة واﳌواطنﻦﻴ
العاديﻦﻴ ،فإن اﻷحزاب السياسية تلعب دورا ً حاسﺎﻤً ﰲ بناء
الدستور ومراجعته ،كﺎﻤ أنها تؤدي دورا ً بارزا ً ﰲ سائر
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ،ﺑﺪءا ً ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ
التحضﺮﻴية وحتى مرحلة التنفيذ .ومن اﳌهم أيضا ً إدراك أن
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼث ﻗﺪرات
مختلفة :كأحزاب فردية ،وكأعضاء ﰲ منتديات الحوار بﻦﻴ
اﻷحزاب ،وكأحزاب سياسية فيﺎﻤ يتعلق بغﺮﻴها من أصحاب
العﻼقة واﳌصلحة )اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة
اﻷﺣﺰاب وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عام  :٢٠١٢ص .(١٤
وﻤﻳكن استخدام الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ كوسيلة لدعم
عملية بناء دستور اﻷمة ،كﺎﻤ أنه قد يساعد ﰲ تحديد
ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺨﻼف .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ
تم فيها استخدام الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية لبناء توافق
ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺎ ﻳﲇ :ﻛﻴﻨﻴﺎ ،زﻣﺒﺎﺑﻮي،
ﻧﻴﺒﺎل ،اﻹﻛﻮادور ،وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ).وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،راﺟﻊ ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب ،مركز الدراسات اﻷفريقية
واﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عام .(٢٠١٢
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
تنبع النظم السياسية عادة من الهيكل القانوﻲﻧ للبـلـد .وﰲ
حﻦﻴ أن الدستور يعكس "روح اﻷمة" ،فإن القوانﻦﻴ الفرعيـة
توضح خصائص أكﺮﺜ تفصيﻼً للنظام السياﳼ ﰲ الدولة .وأما
القوانﻦﻴ واللوائح اﳌتعلقة باﻷحزاب واﳌرشحـﻦﻴ وأصـحـاب
العﻼقة الرئيسيﻦﻴ ﰲ نظام سياﳼ ،فإنـهـا تشـمـل قـوانـﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية ،لوائح ﻤﺗـويـل اﻷحـزاب السـيـاسـيـة،
واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﴩﻳﻌﺎت اﻧﺘﻘﺎل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠـﻄـﺔ.
وتعتﱪ قوانﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﻤﺑثابة أدوات حاسمة لتـعـزيـز
أداء الدﻤﻳقراطية التعددية الحزبية وتحقيق فرص مـتـكـافـئـة.
وتعمل هذه القوانﻦﻴ عادة عﲆ تنـظـيـم وإنشـاء وتسـجـيـل
وترتيب النشاط ،وحل اﻷحزاب السياسية ،وضﺎﻤن بقاء اﻷحزاب
ﻗﺎدرة ﻋﲆ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﺠﺘـﻤـﻊ .وﻫـﻲ ﻻ ﺗـﺤـﺪد ﻓـﻘـﻂ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤـﺴـﺐ ،ﺑـﻞ وﺗـﺤـﺪد
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً .وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺤـﻈـﻮرات
)ﻣﺜﻞ ،ﻣﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ أو ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫـﻴـﺔ( أو اﳌـﺒـﺎدئ
التوجيهية )مثل استخدام الوسائل واﻷسالـيـب الـدﻤﻳـقـراطـيـة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ،وﺗﺨﺘﺘﻢ ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺪوﻧـﺔ
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قواعد السلوك لعمل اﻷحزاب .كﺎﻤ تلـعـب قـوانـﻦﻴ اﻷحـزاب
السياسية دورا ً حيويا ً ﰲ ضﺎﻤن توفﺮﻴ السياسات الشاملة.
وعﻼوة عﲆ ذلك ،فإن اﻷطر التﴩيعية قد يكون لها تأثﺮﻴ
كبﺮﻴ عﲆ إمكانية وكيفية حصول اﻷحزاب ومرشحي
اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ٩.وﻳﻠﻌﺐ
اﳌﺎل دورا ً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺪول .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
اﻷﺣﺰاب واﳌﺮﺷﺤﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻋﲆ ﺟﻤﻊ وإﻧﻔﺎق اﳌﺎل ﻗﺪ
تعتﱪ أكﺮﺜ أهمية لنزاهة العملية اﻻنتخابية من أي ﳾء
يحدث ﰲ يوم اﻻنتخابات .وعادة ما ترى اﻷحزاب ﰲ كثﺮﻴ
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ
وحساسة للغاية .ويستطيع الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب أن يكون
ﻤﺑثابة وسيلة ﳌناقشة قضايا التمويل السياﳼ ،اﻹيجابية
ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ.
وﰲ البلدان التي تكون فيها قوانﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
ضئيلة أو متدنية الجودة ،ﻤﻳكن ﳌيﴪي الحوار الحزﻲﺑ
اﳌساعدة ﰲ إنشاء وتحسﻦﻴ القوانﻦﻴ القاﻤﺋة هناك .وكﺎﻤ هو
الحال ﰲ العديد من اﳌجاﻻت ،فإن مجرد ﻤﺗرير قانون ما ،ﻻ
يوفر اﻻمتثال التلقاﻲﺋ له عﲆ الفور .وﰲ بعض الحاﻻت التي
ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ أن اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ وﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻤﻞ
وفقاً لقواعد رسمية ،فإن من اﳌﻼحظ أن هناك مﺎﻤرسات
ﺗﺠﺮي ﰲ اﻟﺨﻔﺎء وﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﻼﻗﺎت
الشخصية أو الروابط العرقية .ورغم أن هذه اﳌﺎﻤرسات قد
ﺗﻜﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ .ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار التأكد من
أن هذا البعد غﺮﻴ الرسمي ،ﻻ يتم التغاﴈ عنه وتجاهله ﰲ
تﴩيع قوانﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
وﺗﱰك اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أﺛﺮا ً ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
أي بلد ،حيث أن اﳌصالح السياسية تتﺎﻤسك وتقوى بفعل
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﻢ ١٠.وﻳﻌﻤﻞ ﻧﻮع
النظام اﻻنتخاﻲﺑ بشكل فعال عﲆ تحديد من سيتم انتخابه
وأي ﺣﺰب ﺳﻴﻨﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﻢ
اﻻنتخابية التي تعتﱪ الفائز هو الحائز عﲆ أكﺮﺜ اﻷصوات،
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﻗﻴﺎم ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ وﻧﺸﻮء
معارضة متﺎﻤسكة ،بينﺎﻤ ﻤﺗيل نظم التمثيل النسبي إﱃ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪة أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﺎدة اﻟﺨﻼﻓﺎت
السياسية واﻷيديولوجية القاﻤﺋة ﰲ داخل اﳌجتمع١١.
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وحتى رغم أن معظم الدﻤﻳقراطيات الجديدة أو اﳌناضلة
ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ واﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،أﺛﻨﺎء أو ﺑﻌﺪ
ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﰲ ﻋﻘﺪي
الثﺎﻤنينيات والتسعينيات من القرن اﳌاﴈ ،فإن إصﻼح
النظام اﻻنتخاﻲﺑ يظل عادة مستمرا ً كموضوع نقاش بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻛﺎروﺛﺮز  .(٢٠٠٨ ،Carothers -وﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو
بخوض اﳌرشحﻦﻴ اﳌستقلﻦﻴ لﻼنتخابات( ،فإن اﻷحزاب قد
ترغب ﰲ اﻻستجابة لتلك التعديﻼت ،والعمل عﲆ حﺎﻤية أو
تحسﻦﻴ مواقعها من خﻼل التقدم بإقﱰاح بدائل .وﰲ تلك
الحاﻻت ،فإن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب قد يستخدم كمنﱪ لتبادل
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﱰك ،وﻣﻬﺎم ﻟﺒﻨﺎء
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﳌﻘﱰﺣﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ،وإﻏﺎﺿﺔ وﻣﻀﺎﻳﻘﺔ
ﺣﺎﻻت اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ إﻗﺮار
إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻃﺮاف.
وعندما يتم التوصل إﱃ اتفاق ،فإن هذه القضايا ﻤﻳكن
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ
إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وإﻋﻄﺎء ﻣﻘﱰﺣﺎت ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ
والوقار .وتغدو نتائج الحوار أكﺮﺜ استدامة واستقرارا ً ،إذا
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻫﻴﺌﺎت
إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﻟﻠﺤﻮار ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،راﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ  ٧ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت
واﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
 ٤/٦ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ أداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
واﻻجتﺎﻤعية التي ﻻغنى عنها ﰲ أية دﻤﻳقراطية ﻤﺗثيلية .كﺎﻤ
ﺗﻌﺘﱪ اﻷﺣﺰاب ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﺻﻼح ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻجتﺎﻤعية الشاملة واﳌستدامة للشعب )اللجنة اﻷوروبية
للدﻤﻳقراطية من خﻼل القانون .(٢٠٠٩/٢٠٠٨ ،وﻋﲆ ﻫﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪول
أعﺎﻤل التنمية الوطنية ﰲ بﻼدها.
ويتعﻦﻴ عﲆ كل حزب سياﳼ أن يكون لديه برامج،
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،وﺗﻌﻜﺲ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ وﻧﻬﺠﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء

ﺑﻬﺬه اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻼً-
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺨﱪة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﺰب ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار اﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻻختبار اﻷفكار ،وشحذ تفكﺮﻴهم.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻦ
اﳌؤكد أن هناك داﻤﺋا بعض أوجه التشابه اﻷساسية بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻠﺔ
ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ،
وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ ﺣﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب حول مثل هذه النواحي ﻤﺑثابة فرصة لﻸحزاب
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎً،
مثﻼُ ،عن طريق وضع حد أدﻰﻧ لﻼتفاق عﲆ أساس توافق
اﻵراء.
"إن الحوار ﻻ يدور دوماً بشأن النزاعات حول السلطة ،ولكنه
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻮل اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻜﺎن ﺣﻮل اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ومعالجة اﳌشاكل الوطنية الكﱪى ،مثل إصﻼح السياسات اﳌالية
والنفطية والزراعية أو العامة .وتستطيع اﻷحزاب السياسية وضع
مثل هذه اﻷجندات وجدول اﻷعﺎﻤل ،ﰲ حﻦﻴ أنه ﻤﻳكن استخدام
ميﴪي الحوار من أجل إثارة وطرح اﳌوضوعات للنقاش".
رﻳﻨﻴﻪ ﻣﻮﻏﻲRene Mauge -
مدير معهد البحوث للﱰويج اﻻنتخاﻲﺑ واﳌجلس الوطني
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) ،(CNEاﻹﻛﻮادور

ومن بﻦﻴ إحدى اﳌيزات لتطوير مثل هذه الﱪنامج أنه
ﺳﻴﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﲆ
اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ .إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ أي
بلد تحتاج إﱃ مستوى معﻦﻴ من الوضوح ،والقدرة عﲆ
اﺳﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وعﲆ مستوى أكﺮﺜ عمومية ،فإن اﳌواطنﻦﻴ ﰲ حاجة
ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
كﺎﻤ أن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب قد يعمل عﲆ تحفيز اﻷحزاب
السياسية لتكون سـباقة ﰲ إعﻼم الﻼعبﻦﻴ اﻹسﱰاتيجيﻦﻴ
الوطنيﻦﻴ )مثل ،الوكاﻻت اﳌسؤولة عن التنمية الوطنية
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ( ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،أو اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

الجﺎﻤعات اﳌؤثرة ﰲ اﳌجتمع .وﰲ بعض الحاﻻت ،فإن
وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻨﺐ
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ
اﻟﺒﻼد.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،فإن هناك أمثلة متنوعة من التزام
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ وﺿﻊ أﺟﻨﺪات وﻃﻨﻴﺔ
مشﱰكة شاملة )كﺎﻤ كان الحال ﰲ غواتيﺎﻤﻻ :انظر اﳌربع
 ،(٥/٦أو اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن أﺟﻨﺪات
سياسية محددة )كﺎﻤ كان الحال ﰲ بﺮﻴو ،حيث كان الﱰكيز
ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :اﻧﻈﺮ اﳌﺮﺑﻊ .(٦/٦
اﳌﺮﺑﻊ ٥/٦

اﻷجندة الوطنية اﳌشﱰكة ﰲ غواتيﺎﻤﻻ
ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٢و ،٢٠٠٣اﻟﺘﺄم ﺷﻤﻞ  ٢٠ﺣﺰﺑﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻌﺎً ﰲ
غواتيﺎﻤﻻ ،لتطوير تحليل مشﱰك للوضع ﰲ بلدهم ووضع أجندة
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺒﻼد .وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن أول/
دﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠٠٣ومنذ ذلك الحﻦﻴ ،أصبحت تشكل اﻹطار الرئيس
للسياسة العامة والسياسات الخاصة ﰲ البﻼد )جدول اﻷعﺎﻤل
اﻟﻮﻃﻨﻲ.(Agenda Nacional Comparatida-
وقد تركز جدول اﻷعﺎﻤل عﲆ اﻹصﻼح والتنمية ﰲ اﳌجاﻻت
السياسية واﻻقتصادية واﻻجتﺎﻤعية والبيئية ،فضﻼً عن القضايا
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
التجربة الوطنية ﰲ وضع جدول اﻷعﺎﻤل تعتﱪ ناجحة وتم نسخها
وﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال
تشكل تحدياً فعليا ً لﱰجمة جدول اﻷعﺎﻤل إﱃ تﴩيعات ملموسة
وإﻧﻔﺎذ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت.
وﻗﺪ استمرت اﳌناقشات بشأن تنفيذ جدول اﻷعﺎﻤل ﰲ مختلف
اﳌحافل واﳌنابر ،ﻤﺑا ﰲ ذلك منتدى التعددية الحزبية اﳌؤسسية
) (Foro de Partidos Políticosاﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ .وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ
اﳌنتدى ليكون ﻤﺑثابة مكان بديل للمداوﻻت وتطورات السياسة
من قبل اﻷحزاب السياسية ﰲ غواتيﺎﻤﻻ) .تﻦﻴ هوف ،وشولتباخ،
 ،Ten Hoove & Scholtbachﻋﺎم .(٢٠٠٨
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اﳌﺮﺑﻊ ٦/٦

بﺮﻴو :أجندة خطة الصحة الوطنية
ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٥ساعد اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ) (NDIاﻟﻌﺎﻣﻞ
ﰲ بﺮﻴو ١٦ ،ﺣﺰﺑﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرة ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
متابعة اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ) (NDIووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ) (DFIDﻹﺟﺮاء ﺑﺤﻮث دوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺰاب
السياسية ﰲ بﺮﻴو وتعزيز اﻹصﻼح لصالح الفقراء) .وللمزيد من
اﳌعلومات ،راجع اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ) (NDIووزارة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ) ،(DFIDﻋﺎم  .(٢٠٠٥وﻗﺪ وﻗﻌﺖ
اﻷحزاب وفاقاً عاما ً ،وبعد ذلك تولت وزارة الصحة البﺮﻴوفية
مهام إقرار وإنفاذ اﻷحكام اﳌتعلقة بالوفاق .كﺎﻤ قد عملت
اﻷحزاب جنباً إﱃ جنب مع اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني بدءاً من
ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ،
وأوضحوا أن ﻤﺛة ﻤﺛاﻲﻧ قضايا صحية )مثل التأمﻦﻴ الصحي( تتطلب
اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﻌﺎﻟﺠﺔ .وﻋﲆ ﺣﺪ ﻗﻮل أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻫﻨﺎك" :اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﲆ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ
الثﺎﻤﻲﻧ ،ولكننا قد نختلف بشأن البقية".

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• ﻤﻳكن للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌساعدة بناء الثقة بﻦﻴ
الخصوم السياسيﻦﻴ ،وهذا ﰲ حد ذاته يعتﱪ ﻤﺑثابة لبنة
ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• يعمل الحوار أيضاً عﲆ توفﺮﻴ حيز لﻸحزاب ﻹستكشاف
القضايا ذات اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك ،وخاصة ﰲ مجال بناء
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ أو ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ،دﻋﻢ اﻷﻃﺮاف ﰲ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ
التنظيمي والﱪامجي ،وﰲ العمل من أجل توفﺮﻴ سياسة
أكﺮﺜ شمولية.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• التحقق فيﺎﻤ إذا كانت هناك ثقة متبادلة بصورة كافية
بﻦﻴ اﻷحزاب لحوار هادف.
• تحديد ما هي التغيﺮﻴات التي قد ت ُحدث تأثﺮﻴا ً ﰲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب.
• اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺟﻨﺪة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺳﻌﺔ.

 ٦٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺨﻼف
أو اﻻﺗﻔﺎق ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮر
البﻼد ،تﴩيعات اﻷحزاب السياسية أو النظام اﻻنتخاﻲﺑ.
• اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺳﻬﺎم اﻟﺤﻮار ﰲ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
وجداول أعﺎﻤل التنمية الوطنية.
• تنسيق جهود الحوار مع أعﺎﻤل الهيئات اﻷخرى ،مثل
ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻹﺻﻼح أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
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اﻟﻔﺼﻞ  :٧اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳعتﱪ الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ عملية طويلة اﻷمد
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺣﺪث ﻋﺎﺑﺮ ﳌﺮة واﺣﺪة .وأﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﻻ
يتوقع للحوار أن يدوم سوى بضعة أشهر أو سنوات ،كﺎﻤ
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺤﻮار ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺸﺄن
"ﻣﻨﺘﺞ" ﻣﺤﺪد ﻣﺜﻞ وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ،أو ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
أزمة معينة .وﰲ حاﻻت أخرى ،يصبح الحوار الحزﻲﺑ
السياﳼ مقبوﻻً كآلية لبناء توافق ﰲ اﻵراء أكﺮﺜ دﻤﻳومة ،أو
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺗﺆﺛﺮ أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار وﻣﺪﺗﻪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺪاﻳﺘﻪ وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌشاركﻦﻴ .ويواجه العديد من اﳌﺎﻤرسﻦﻴ ﰲ اﳌيدان
معضﻼت تتعلق بالعثور عﲆ "التوقيت اﳌناسب" .وﰲ حﻦﻴ
أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﻀﻼت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن.
ويعتﱪ توقيت الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ذا صلة هامة،
وﻻ سيﺎﻤ ﰲ الحاﻻت التي تتعلق باﻻنتخابات .كﺎﻤ تعتﱪ
اﻻنتخابات ﰲ بلد ما ﻤﺑثابة عﻼمة زمنية فارقة ،وعادة ما
تﱰك تأثﺮﻴا ً كبﺮﻴا ً عﲆ العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب .وبينﺎﻤ ﻤﺗيل
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط واﻻزدﻫﺎر ﺧﻼل ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
فإنها عند وصولها ذروة تفاعلها مع اﳌواطنﻦﻴ ،فإن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻋﲆ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
الحزﻲﺑ السياﳼ.
وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ
مستويات عالية من اﻻستقطاب وﻤﺗلك القدرة عﲆ إعادة
تشكيل اﳌشهد الحزﻲﺑ السياﳼ بﴪعة .وهذا اﻷمر ،قد
يكون له وقع كبﺮﻴ عﲆ الطريقة التي تجرى بها عمليات
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ.
وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﲆ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪدة ،ﻋﲆ
مسألة توقيت الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،مع الﱰكيز بصفة
خاصة عﲆ الصلة بﻦﻴ الحوار الحزﻲﺑ والتنافس اﻻنتخاﻲﺑ.
"إن اﻻنتخابات هي اﻷساس الذي ﻻ غنى عنه للدﻤﻳقراطية .وتكاد
تعتﱪ اﻵن أنها عاﳌية الشيوع واﻻنتشار .ومنذ عام  ،٢٠٠٠عملت
كل دول العاﻢﻟ بإستثناء  ١١دولة ،عﲆ إجراء انتخابات وطنية ﰲ
بلدانها .ولكن حتى تكون اﻻنتخابات ذات مصداقية ،فإننا بحاجة
إﱃ وضع معايﺮﻴ عالية قبل ،وأثناء ،وبعد اﻹدﻻء باﻷصوات ﰲ
صناديق اﻻقﱰاع .كﺎﻤ يجب أن تكون منظﺎﻤت اﳌعارضة حرة ﰲ
تنظيم حمﻼتها اﻻنتخابية دون خوف .ويجب أن تكون هناك

فرص متكافئة بﻦﻴ اﳌرشحﻦﻴ .وﰲ يوم اﻻقﱰاع ،فإنه يتعﻦﻴ أن
يشعر الناخبون باﻷمان والثقة والﴪية وسﻼمة اﻻقﱰاع .وعندما
قبل النتيجة مهﺎﻤ كانت خيبة اﻷمل
يتم فرز اﻷصوات ،ينبغي ت ّ
التي يشعر بها اﳌرشحون اﳌهزومون.".
ﻛﻮﰲ أ .آﻧﺎنKoﬁ A. Annan-
رئيس اللجنة العاﳌية لﻼنتخابات والدﻤﻳقراطية واﻷمن ﰲ تعميق
الدﻤﻳقراطية :إسﱰاتيجية لتحسﻦﻴ نزاهة اﻻنتخابات ﰲ جميع
أنحاء العاﻢﻟ عام " ،٣ :٢٠١٢ﺗﻘﺪﻳﻢ" ﺑﻘﻠﻢ ﻛﻮﰲ أ .آﻧﺎن

 ١/٧اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻠﻴﻒ وﻋﺪو ﻣﻌﺎً
ﻤﻳكن اعتبار عامل الوقت )أو عدم توفره( ﻤﺑثابة عدو
ﻟﻠﺤﻮار ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻘﺮر إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻔﺮ
عن تحقيق نتائج ملموسة قبل تاريخ معﻦﻴ )مثل ،وضع
ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ( .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد
حوار مفتوح بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ بهدف خلق تفاهم
ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ.
وﰲ حاﻻت أخرى ،فإنه ﻤﻳكن اعتبار عامل الوقت حليفا ً،
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺣﺰاب ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻟﺴﻨﻮات ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ
اﻟﴫاع .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺿﻐﻂ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
السياسية ،فإن ذلك قد يقودها لتصبح أكﺮﺜ انفتاحاً عﲆ
تغيﺮﻴ مواقفها وسلوكياتها الحالية.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،قد يختار اﳌيﴪين محاولة إيجاد
توازن بﻦﻴ مساعدة اﻷطراف اﳌتحاورة عﲆ تحقيق نتائج
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
وبﻦﻴ التمسك بالعﻼقات الجيدة بﻦﻴ اﻷحزاب بحيث تبقى
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر
الطويل اﻷمد حاسﺎﻤً ،خصوصا ً عند النظر ﰲ مسائل
التوقيت بسبب توقع بعض التطورات اﳌستقبلية ،كﺎﻤ إن
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺣﺴﺐ اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻗﺪ ﻳﻐﺪو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ.
 ٢/٧ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
إن ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.
وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻮﻗﺖ" اﳌﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻋﲆ
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تحديد مقدار الوقت اﳌتوفر لضﺎﻤن كسب ود ورضا جميع
اﻷﻃﺮاف واﻷﺣﺰاب ،ﺑﻬﺪف ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية وإقامة هياكل الحوار.
كﺎﻤ أن توقيت منﱪ الحوار مهم جدا ً أيضاً ،ﻷنه ﻤﻳيل للتأثﺮﻴ
ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻮار .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ أوﻗﺎت
اﻻنتخابات ،تكون اﻷحزاب أكﺮﺜ ميﻼً لﻼهتﺎﻤم برصد
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأﻣﺎ ﰲ
اﻷوقات الواقعة فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻻنتخابات ،فإن الحوار عادة ما
يصبح أكﺮﺜ تركيزا ً عﲆ وسائل التأثﺮﻴ عﲆ مستوى اللعب ﰲ
اﳌجالﻦﻴ القانوﻲﻧ والسياﳼ.
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﳾء اﺳﻤﻪ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺜﺎﱄ ﻟﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار
حزﻲﺑ سياﳼ :حيث تعمل كل لحظة عﲆ توليد فرص
ومخاطر فريدة خاصة بها اعتﺎﻤدا ً عﲆ الظروف اﳌحددة ﰲ
بلد معﻦﻴ ،وعﲆ الغرض من إجراء الحوار .وﰲ نفس الوقت،
فإنه هناك عادة فرقاً كبﺮﻴا ً إذا وجدت دولة نفسها بالفعل
إﻣﺎ ﻗﺒﻞ ،أو ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ،أو ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ
)ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،أو ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري(.
وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﲆ إﻳﺠﺎد اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﺤﻮار ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺣﺰاب إذا ﺻﺎدف وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ
ﺧﻀﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺳﻴﺎﳼ ﺷﺪﻳﺪ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
له تأثﺮﻴ كبﺮﻴ من ناحية الضغط والثقة بﻦﻴ اﻷحزاب ونجاح
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺰداد ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ إذا ﺗﻢ اﻟﴩوع ﰲ
إﻧﺸﺎء ﺑُﻨﻴﺔ اﻟﺤﻮار "ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد".
إن العثور عﲆ التوقيت اﳌناسب ،يتعلق بكل من سﺮﻴ
العمل الداخﲇ للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ )مثﻼً مستوى الثقة
بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌتحاورة( والغرض من إجراء الحوار ،وإﱃ أي
ﻣﺪى ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
نفسها .ويعتﱪ كل عامل من هذين العاملﻦﻴ ﻤﺑثابة الصديق
اﻟﻮدود ،أو اﻟﻌﺪو اﻟﻠﺪود ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﰲ إﻃﺎر أﺳﻠﻮب ﺣﻮار ﻧﺎﺟﺢ
يتطلب الوقت الكاﰲ وعدم وجود ضغط ،ﰲ حﻦﻴ أن
تحقيق اﻹصﻼحات السياسية خارج الحوار ﻤﺗيل ﻹمﻼء
ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ )ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺪورة
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻮارﻳﺦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم ،واﻷﻃﺮ
الزمنية لﻺصﻼح( .كﺎﻤ أن متابعة كﻼ هذين الهدفﻦﻴ ﰲ آن

واﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﻳﺒﺪو ،ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ
نتائج عكسية وغﺮﻴ مثمرة.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﴩوع
ﰲ اﻟﺤﻮار ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
إصﻼح مقررة ،وذلك من أجل التمكﻦﻴ من تحقيق وتعزيز
كﻼ هذين الهدفﻦﻴ.
 ٣/٧ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
عادة ما يتم القيام بعملية حوار حزﻲﺑ سياﳼ بسهولة أكﱪ
ﰲ ﺳﻴﺎق اﻧﺴﺠﺎم ﻧﺴﺒﻲ .وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﺈن ﻣﻦ
اﻷسهل جلب اﻷطراف اﳌتحاورة معاً للتفكﺮﻴ سوياً بشأن
سبل تنظيم الحوار وجدول اﻷعﺎﻤل .وحتى عندما يـُقصد
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﰲ اﳌﻘﺎم
اﻷول ،ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ
مستوى الثقة وروح التعاون بﻦﻴ الفرقاء ،ومن اﳌفضل
التعامل مع كﻼ هذين العاملﻦﻴ قبل تنامي اﻻستقطاب
اﻟﺴﻴﺎﳼ وازدﻳﺎده.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺪب ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻓﱰات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﰲ ﻏﻀﻮن
ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﴩوع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻓﱰة
اﻻستقطاب تلك )أي قبل عامﻦﻴ من اﳌوعد اﳌحدد
لﻼنتخابات( .وﰲ الوضع اﳌثاﱄ ،فإنه يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ
اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻗﺒﻞ
حلول التطورات السياسية الكبﺮﻴة اﳌرتقبة .وﰲ الواقع ،فإن
هذا اﻷمر غﺮﻴ ممكن دوماً.
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻀﻐﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﱪ ﺣﻮار ﻓﻘﻂ
عندما تزداد التوترات بﻦﻴ اﻷحزاب وتصبح عوامل
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﰲ أوﺟﻬﺎ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
)بدﻻً مﺎﻤ كان متوقعا( .وعﲆ سبيل اﳌثال ،ﰲ حﻦﻴ أن
الشعور باﻹلحاح فيﺎﻤ يتعلق باحتﺎﻤل حصول أعﺎﻤل عنف
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺼﻮر ان اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﺘﺎﺣﺎ ً إﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﱰة وﺟﻴﺰة ﻓﻘﻂ.
واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻴﴪ آﻧﺬاك ،ﻫﻮ إﻗﻨﺎع اﻷﺣﺰاب
واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﴬورة اﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ،
قبل أن تصبح اﳌشاكل الحقيقية مرئية بالعﻦﻴ اﳌجردة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ويتعﻦﻴ أن تكون استجابة ميﴪ الحوار ﻷولئك الذين ﻻ
يرون إلحاحا ً هناك ،بأن يشﺮﻴ إﱃ أن الحوار قد يجعل من
اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﻮد اﻻﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﻻﻳﺎم اﻻﺻﻌﺐ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ
ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ً ،أن ﻳﺘﻄﻠﻌﻮا دوﻣﺎ ً ﻟﻸﻣﺎم ورﺳﻢ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺸﻮب
اﳌجادﻻت وتوليد الخﻼفات .كﺎﻤ ينبغي النظر بعﻦﻴ الجدية
إﱃ كل اﻻحتﺎﻤﻻت ،بحيث تكون هندسة بنية الحوار ﰲ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ.
 ٤/٧دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار :ﺗﻮﻗﻊ اﻷﺣﺪاث
من بﻦﻴ اﳌهام الحاسمة بالنسبة ﳌيﴪ الحوار ،العمل عﲆ
اﺳﺘﺒﺎق ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺤﻮار .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻴﴪ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وأن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ
اﻷحداث عند اقﱰاب موعد نهاﻲﺋ ما .وعﲆ العكس ،فإن
اﳌيﴪ يستطيع أيضا استخدام ذلك اﳌوعد النهاﻲﺋ لصالح
اﻟﺤﻮار ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎورة وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ
اتخاذ القرارات عندما يرى أنهم ﻤﻳاطلون ﰲ التوصل إﱃ حل
وﺳﻂ.
كﺎﻤ ﰲ وسع اﳌيﴪين مساعدة اﻷحزاب ﰲ القيام
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﺸﱰك ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻣﺎم ﰲ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ،وﻋﻨﺪ اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت وﰲ اﻷوﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ أو أﺟﻨﺪات اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وذﻟﻚ
ﻤﺑتابعة اﳌناقشات الهامة ﰲ اﳌجتمع وتتبع التطورات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد )اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﺻﺪار ﻓﺎن دن
بﺮﻴغ ،van den Berg-اﳌﺮﺗﻘﺐ ﰲ اﻟﻌﺎم  .(٢٠١٣وﺳﻮف
تكون هناك داﻤﺋا ً لحظات من الشدة والضغط ،حتى ﰲ
الحوار القائم ،كﺎﻤ ستكون هناك لحظات من "السبات
السياﳼ" .وﰲ كثﺮﻴ من النظم السياسية ،فإن التطورات فيها
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﻄﻄﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ،واﻷﺣﺰاب
السياسية ،ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،تستجيب للحوادث عند
وﻗﻮﻋﻬﺎ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪارﻛﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ.
وﻤﺗيل السياسة ﰲ العديد من البلدان أيضا للعمل ﰲ
اﳌﻮاﺳﻢ ،ﻣﻊ ﺣﺼﻮل ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ اﻟﺤﻮار ﰲ ﻓﱰات اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪ
الحوار استغﻼل لحظات الهدوء هذه لﻼستثﺎﻤر ﰲ بنية
اﻟﺤﻮار ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺪاث
الطارئة .وتعمل هذه اللحظات عﲆ توفﺮﻴ فرص للربط
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واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ )ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺪورﻫﺎ
اﳌﺴﺘﻤﺮ أﻳﻀﺎ ﺧﻼل اﻷوﻗﺎت اﳌﺰدﺣﻤﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ( ،ﻣﻦ أﺟﻞ
التفكﺮﻴ ﰲ اﻻستجابات اﳌحتملة للقضايا اﳌستقبلية ،أو
لجلب اﳌعارضﻦﻴ السياسيﻦﻴ معا ً عندما يشعر باقي العاﻢﻟ
بعدم حصول أي ﳾء مثﺮﻴ لﻼهتﺎﻤم عﲆ الجبهة السياسية.
وأخ ًﺮﻴا ،ﻤﻳكن ﳌيﴪ الحوار استخدام هذه اللحظات اﻷكﺮﺜ
ﻫـﺪوءا ً ﻟﺘﺪرﻳﺐ وإﻋﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﰲ
التواصل مع أولئك الذين يعملون أكﺮﺜ من وراء الكواليس
ﰲ اﻷﺣﺰاب.
 ٥/٧اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
تشتمل الدﻤﻳقراطيات عﲆ عمليات وطنية وأطر زمنية
محددة مسبقاً ،وﻻ ﻤﻳكن الحياد عنها أو تجاهلها .ومن بﻦﻴ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ
تدور حول اﻻنتخابات الرئاسية والﱪﳌانية واﳌحلية أو غﺮﻴها
من اﻻنتخابات .وﻤﻳكن اعتبار هذه اﳌﺎﻤرسة اﳌتكررة بإجراء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻣﺎ دون اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻮق
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،أﻧﻬﺎ دورة ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ  ١/٧ﺣﻘﻴﻘﺔ أن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد أﺣﺪاث ﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ،وﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ أﺣﺪاث ﻣﺘﻜﺮرة
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ أو ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻨﻤﻂ
من اﻷنشطة اﳌﺎﻤثلة بصور قد تقل أو تزيد عنها .ولذلك،
فإن الدورة اﻻنتخابية نفسها ﻤﺗثل أداة تخطيط لتحويل
اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
نفسها ،وتحيلها إﱃ اﳌراحل التحضﺮﻴية التي تستطيع
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺗﺮات.
وﻤﺗيل الدورة اﻻنتخابية إﱃ تغطيـة فـﱰة أربـع إﱃ سـت
سنوات ،ﻤﻳكن تقسيمها إﱃ مراحل مختلفة ،مع اعتبار يـوم
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻌـﻴـﺔ
الرئيسة للدورة اﻻنتخابية .وﰲ حﻦﻴ أن الدورة اﻻنتـخـابـيـة
التقليدية قد تشﺮﻴ عادة إﱃ مرحلة "ما قبل اﻻنـتـخـابـات"،
و"اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" و "ﻣﺎ ﺑﻌـﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت" ،ﻓـﺈن اﻷﺣـﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮى ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ راﺑﻌﺔ ﺑـﻨـﻔـﺲ
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،أﻻ وﻫﻲ" :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻋـﻢ واﻟﺘﻮﻃﻴﺪ".

 ٦٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
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اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )اﻟﱰﺷﺢ،
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻤﻠﺔ(

ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﳌﺮاﺟﻌﺔ،
واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﻹﺻﻼح(

ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،واﻹﻋﻼم ،واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(

ﻓﱰة اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻘﻮﻳﺔ )ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ /اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺤﺰب،
اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة /ﺿﺒﻂ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(

اﳌﺼﺪر :ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﲆ "دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ" ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘـﻮﻛـﻬـﻮمل ،٢٠٠٦ ،اﻟﺸـﻜـﻞ،٢
ص١٦
إن ﻫﺬه اﳌﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮاﻟﺐ ﺻامء ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﲆ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً
رﺋﻴﺴﺎً ﰲ ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺮي مبﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ
أوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة.
 ٦/٧ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﺪورة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
إن اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻫﺪاف واﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺈن ﺗﻐري اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب )ﻣﺜﻼ ﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ،أو اﻻﻋﺘامد اﳌﺘﺒﺎدل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼً أم
ﻛﺒريا ً( ،ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪرج ﻋﲆ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب.

 .١ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺪوم ﺑني ﺳﺘﺔ و١٢
ﺷﻬﺮا ً ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب( ،وﻳﱰﻛﺰ اﻻﻫﺘامم ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب ﰲ
اﳌﻘﺎم اﻷول آﻧﺬاك ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳌﻘﺒﻠﺔ .وﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﺰب ﻋﲆ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺤﺰيب،
واﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮﺷﺢ أو اﳌﺮﺷﺤني ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﺰب ،ووﺿﻊ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺳﺘﻜﻮن ﻋﲆ رأس أوﻟﻮﻳﺎت
ﺟﺪاول اﻷﻋامل ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب.
وﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﺗﺘﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً إﱃ
وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني
اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺮاﻏﺒني ﰲ إﺟﺮاء ﺣﻮار
ﺣﺰيب ﺳﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ
أﻣﺮﻳﻦ اﺛﻨني ،ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬام.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

أوﻻ ،إن الزيادة اﳌحتملة ﰲ مستوى التوترات بﻦﻴ اﻷحزاب
وﰲ داﺧﻞ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺆﴍ إﱃ ﴐورة إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب كآلية لبناء الثقة فيﺎﻤ بينها ،وتخفيف الضغط
واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار
ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
الخﻼفية عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل ،والﱰكيز عﲆ تخفيف الﴫاعات
ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌناقشات بﻦﻴ اﻷحزاب واﻹدارة اﻻنتخابية( .وهذا هو الوقت
اﳌناسب ﻹثارة اﳌخاوف ،وإجراء تغيﺮﻴات باللحظات اﻷخﺮﻴة
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء.
ﺛﺎﻧﻴﺎً ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ
أﺻﻌﺐ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺰاب ﻣﻨﻬﻤﻜﺔ ﰲ
الﴫاع عﲆ السلطة القادمة .كﺎﻤ أن محاولة وضع أية
قضايا إصﻼح هيكﲇ عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل ،من شأنها خلق
توقعات عالية بصورة غﺮﻴ معقولة من ناحية التفكﺮﻴ بأن
الحوار قد يحقق التغيﺮﻴ ،مع خطر حصول التفكك باﳌنتدى
اﻟﺤﻮاري ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف.
 .٢ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻻ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻳﻮم )أو أﻳﺎم( إﺟﺮاء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ وأﺣﻴﺎﻧﺎ
اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
وقد تكون الحمﻼت اﻻنتخابية "ﴍسة ولكنها نزيهة" ،كﺎﻤ
ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً "اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻘﺬرة" ،واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻗﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت .وﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
النهائية لﻼنتخابات ،فإن التوترات بﻦﻴ اﻷحزاب ﻤﺗيل إﱃ
اﻻرتفاع بوتﺮﻴة مضطردة.
وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
مخاوف محددة بشأن العملية اﻻنتخابية ،حيث ﻤﻳكن
مناقشة تلك اﳌخاوف ﰲ اﳌنتدى الحواري بصورة أكﺮﺜ
فعالية ،بعيدا ً عن اﻷماكن التي ﻤﻳكن استخدامها ﳌجرد
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺎت ﻗﻮاﻋﺪ
سلوك بﻦﻴ اﻷحزاب أو مواثيق أخﻼقية انتخابية ،ﰲ بداية
اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.

٦٩ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

اﳌﺮﺑﻊ ١/٧

بﺮﻴو :ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﺧﻼق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٥عمد أكﺮﺜ من  ٢٠حزبا ً سياسياً ﰲ بﺮﻴو إﱃ توقيع
ميثاق فيﺎﻤ بينها ،يلزمها بإتباع السلوك اﻷخﻼقي ﰲ اﻻنتخابات.
ومنذ ذلك الحﻦﻴ ،انضمت العﴩات من الجﺎﻤعات السياسية
اﳌحلية واﻹقليمية للمشاركة ﰲ اﻻتفاق .وﻤﺑوجب بنود اﳌيثاق،
واﻓﻘﺖ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
اﻷفكار واﳌنابر الدعائية ﰲ حمﻼتها اﻻنتخابية لتجنب الهجﺎﻤت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮم وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،ورﻓﺾ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻨﻒ،
والتخويف أو القمع أو العدوان .كﺎﻤ اتفقوا أيضا عﲆ احﱰام
القوانﻦﻴ اﳌتعلقة باﻹرساﻻت الﱪيدية ﳌواد الحمﻼت اﻻنتخابية،
وعﲆ حث اﳌسؤولﻦﻴ اﳌنتخبﻦﻴ لتجنب إساءة استخدام اﻷموال
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
عﻦﻴ ممثﻼً
وكان من اﳌفﱰض عﲆ كل حزب أو طرف مشارك ،أن يُ ّ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻟﺮﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﻴﺪ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﻨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎق.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺎﺷﺪت اﻷﺣﺰاب أﻳﻀﺎ
كافة وسائل اﻹعﻼم لضﺎﻤن معاملة اﻷحزاب باﳌساواة ﰲ عملية
اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أوﻗﺎت ﺑﺚ وﻣﺴﺎﺣﺎت ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻹﻋﻼﻧﺎت
الحمﻼت الدعائية ﰲ اﻻنتخابات ،وتوفﺮﻴ التغطية اﳌحايدة
للمنظﺎﻤت السياسية .وقد جرى تطبيق واستخدام ميثاق الحلف
ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ) .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات .(٢٠٠٥

كﺎﻤ تستطيع اﻷحزاب أيضا تنظيم أنشطة حوار عام من
أجل ضبط اﻻستقطاب ،مثﻼً ،من خﻼل إجراء مناقشات بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن ﻗﺪرة اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ
حمﻼتهم الدعائية ﰲ فﱰة الﱰشح لﻼنتخابات ،تصبح أكﺮﺜ
مﺎﻤ كانت عليه ﰲ مرحلة ما قبل اﻻنتخاب .وهذا قد يعني
أن ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ أوﻗﺎت أﻗﻞ ﻟﺤﻀﻮر
فعاليات الحوار .ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار الذين يعتزمون
الﴩوع ﰲ برنامج حوار حزﻲﺑ سياﳼ ﰲ تلك اﻷوقات ،أن
ﻳﺘﻮﺧﻮا ﻛﻞ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ،ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﴍك ﺗﻮﺟﻴﻪ
أي اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
الدﻤﻳقراطية الوطنية.
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وبشكل عام ،فإن الحوار حول اﻻنتخابات ﻤﻳيل لكونه أفضل
ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺮﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أو
الرد عﲆ الحوادث اﳌحتملة بدﻻً من اﻻنغﺎﻤس ﰲ حل
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
 .٣ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
كﺎﻤ يشﺮﻴ اﻹعﻼن عن النتائج النهائية لﻼنتخابات ،ﰲ العادة
أﻳﻀﺎ ً ،إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﱰة "ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" .وﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬه
اﻟﻔﱰة أﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻨﺴﺒﻲ ،وﻟﻜﻦ ﰲ أوﻗﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻘﺼﻮى .وﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﺤﺎل ﰲ أوﺿﺎع اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﴩﺳﺔ ،أو ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل
تغيﺮﻴ ﰲ السلطة )خاصة لدى فقدان فرص الحصول عﲆ
السلطة ،والتمتع بفوائدها ومزاياها( ،ورﻤﺑا أكﺮﺜ من ذلك،
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً،
فإن اﻷحزاب تحتاج لبعض الوقت لتعتاد عﲆ التغﺮﻴات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺴﺘﺠﺪة ،واﻟﻮﺟﻮه اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ
من الحكومة واﳌعارضة .واعتﺎﻤدا ً عﲆ السياق العام آنذاك،
ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة وﺗﻄﻮل ﳌﺪة ﻋﺎم
بعد اﻻنتخابات .وﰲ بعض الحاﻻت ،فإن تغيﺮﻴ السلطة
السياسية سوف يستلزم اختيار وتعيﻦﻴ موظفﻦﻴ حكوميﻦﻴ
ﺟﺪد .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ
بحاجة إﱃ تعديل ،كﺎﻤ يحتاج القادة والوزراء الجدد إﱃ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ووزاراﺗﻬﻢ ،واﻟﺘﻌﻮد ﻋﲆ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أن ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﳌﺴﺢ اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻗﻴﺎس اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﴍة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار .وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﺗﺸﺪ
اﻧﺘﺒﺎه اﻷﺣﺰاب ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻷﺣﺪاث اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻧﻘﺎط
اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻻ ﺗﺰال ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ
أذهانهم .وبالنسبة لﻸحزاب ،ﻤﻳكن أن تكون تلك الفﱰة
ﻤﺑثابة وقت سانح لتقييم أداء النظام اﻻنتخاﻲﺑ نفسه،
وﺗﺪارس ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﻌﺜﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ وإدراﺟﻬﺎ ﰲ أﺟﻨﺪات
اﻹصﻼح لديها ،أو لتحديد أي من القضايا ذات اﻻهتﺎﻤم
اﳌشﱰك التي تود أن تتداولها ﰲ السنﻦﻴ القادمة.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﴩوع ﰲ ﺑﺪء أي ﺣﻮار ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب ﺗﻜﻮن آﻧﺬاك ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻻبتهاج بالنﴫ ،ﰲ حﻦﻴ أن البعض اﻵخر منها يعمل عﲆ

مداواة جراحه .وإذا رفض حزب واحد أو أكﺮﺜ قبول نتائج
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ﻋﲆ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار اﻗﱰاح اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب كآلية لحل النزاعات غﺮﻴ الرسمية ،إﱃ جانب
عرض أي آليات شكوى أو تظلﺎﻤت رسمية مثل رفع
الشكاوى ﰲ اﳌحكمة .وﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،تكون اﻷحزاب
غارقة ﰲ عملية التفكﺮﻴ الداخﲇ ،ورﻤﺑا تكون مشغولة ﰲ
ﺗﻜﻴﻴﻒ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
يعتﱪ أكﺮﺜ مﻼءمة ﻻستخﻼص العﱪ والدروس من سﺮﻴ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﲇ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄن
ذﻟﻚ.
اﳌﺮﺑﻊ ٢/٧

الحوار عقب اﻻنتخابات :مﺎﻤرسة شائعة
"ينبغي أن تصبح هناك مﺎﻤرسة شائعة ﻹقامة حوارات ﰲ أوقات
ما بعد اﻻنتخابات ﰲ داخل البﻼد بﻦﻴ مجموعات اﳌراقبﻦﻴ
الدوليﻦﻴ واﳌحليﻦﻴ ،والسلطات اﻻنتخابية ،والجهات السياسية
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح ﻓﻴﻬﺎ،
واﻟﻨﻈﺮ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻹصﻼحات ،وتحسﻦﻴ التأهب لﻼنتخابات القادمة .وقد تعمل
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﻘﺤﺔ ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺳﺎس
ﻹجراء تغيﺮﻴات ﰲ اسﱰاتيجيات اﳌساعدة ،لضﺎﻤن اﻻحﱰام
واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت".
اللجنة العاﳌية حول اﻻنتخابات والدﻤﻳقراطية واﻷمن" ،ﺗﻌﻤﻴﻖ
الدﻤﻳقراطية :اسﱰاتيجية لتحسﻦﻴ نزاهة اﻻنتخابات ﰲ جميع
أنحاء العاﻢﻟ") ،ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،(٢٠١٢ص.٩

 .٤ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ واﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻟﺤﻈﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺤﺪد اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﱰة ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ واﻟﱰﺳﻴﺦ .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ذلك ،فإنها تعتﱪ ﻤﺑثابة عملية تدريجية تعتمد عﲆ السياق.
وﻤﻳكن القول بشكل عام ،إن بداية فﱰة الﱰسيخ والتوطيد
هي اللحظة التي تصبح فيها اﻷحزاب أكﺮﺜ استقرارا ً ﰲ
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﺘﻌﻮد ﻋﲆ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻗﺪ ﻳﻈﻞ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ،واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﻧﺴﺒﻴﺎ ً ،ﻓﺈن ﻓﱰة
اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﺎدة ﻫﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺗﺰال ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻨﺎس .وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة
ﻤﺑثابة الوقت اﳌثاﱄ ﳌتابعة عمليات التقييم للنظام
السياﳼ .ولذلك ،فإنه كلﺎﻤ كان الحوار ﳌعالجة قضايا
اﻹصﻼح مبك ًرا ً أكﺮﺜ خﻼل مرحلة التوطيد ،كلﺎﻤ كان ذلك
أﻓﻀﻞ.
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﻛﻨﺎﻓﺬة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح.
وﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ
تستمر مرحلة التوطيد ﳌدة سنتﻦﻴ أو ثﻼث سنوات .وخﻼل
ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮل ﺗﻨﺎوﺑﺎت أو ﺗﻌﺎﻗﺒﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﰲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻛﱪ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
بشأن إصﻼح الدولة وسياسات التنمية .وﻤﺗيل اﻷحزاب أيضا ً
إﱃ أن تكون أقل ظهورا ً تحت اﻷضواء العامة أكﺮﺜ من
ظهورها تحت اﻷضواء خﻼل مرحلة ما قبل اﻻنتخابات ،مﺎﻤ
يعتﱪ فرصة سانحة لها للمزيد من التفكﺮﻴ الداخﲇ ،وهذا
الوضع الذهني ﻤﻳكن أن يؤدي إﱃ حيز اكﱪ للمناورة،
وﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ.
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،أﻳﻀﺎ ً ،ﻓﺈن ﺣﺼﻮل أو ﻋﺪم ﺣﺼﻮل
تغيﺮﻴات ﰲ هياكل السلطة قد يؤثر عﲆ مدى استعداد
اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻮار ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
متشجعة لذلك اﻷمر ،إذا ﻢﻟ يكن متوقعاً أن يكون للحوار
تأثﺮﻴ حتى ﰲ اﳌستقبل البعيد ،ورﻤﺑا تفضل اﻷحزاب البقاء
دون ﺣﺮاك ﺣﺘﻰ أﻗﺮب اﻷوﻗﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳌقبلة ،أي ﻤﺑعنى آخر ،حتى بداية مرحلة ما قبل
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وتكمن اﳌشكلة هنا بالطبع ﰲ أنه كلﺎﻤ تم اﻻقﱰاب من
فﱰة ما قبل اﻻنتخابات ،كلﺎﻤ ازداد ارتفاع مستوى اﳌخاطر
السياسية .وهذا بدوره يجعل بعض اﻹصﻼحات أكﺮﺜ صعوبة
ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ،ﻓﺈن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ،ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ
تزيد فيها احتﺎﻤﻻت إقدام اﻷحزاب السياسية عﲆ إدخال
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻘﱰﺣﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
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 ٧/٧تأثﺮﻴ الدورة اﻻنتخابية عﲆ حوار اﻻحزاب السياسية
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻗﺪ ﻳﺠﺎدل اﳌﺮء ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ازدﻳﺎد
اﳌنافسة بﻦﻴ اﻷحزاب ،فمن اﳌرجح انخفاض مستوى
التعاون والحوار بينها .وقد يتساءل ميﴪ الحوار فيﺎﻤ إذا
ازدادت اﻟﺘﻮﺗﺮات ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﻬﻞ
أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﱪرا ً ﻟﻠﴩوع ﰲ إﺟﺮاء ﺣﻮار؟ أم ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار إﱃ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ
بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ ﰲ حاﻻت تزايد الضغط عﲆ جميع
اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﻔﻮز ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺳﻮء
السلوك اﻻنتخاﻲﺑ أو أعﺎﻤل العنف قبل اﻻنتخابات.
وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻼن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
الحوار وهﺎﻤ :سﺮﻴ أعﺎﻤل الحوار الداخلية )التي تعتمد عﲆ
مدى ما يتوفر من الثقة الكافية بﻦﻴ اﻷحزاب لبناء التوافق
ﰲ اﻵراء( ،واﳌحصﻼت الخارجية لها )مثل محاوﻻت التأثﺮﻴ
عﲆ اﻹصﻼحات( .ويحتاج كﻼ هذين العاملﻦﻴ أن يظﻼ عﲆ
توافق وتزامن مع بعضهﺎﻤ البعض حتى يكون هناك حوار
ﻧﺎﺟﺢ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪم
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ أﺷﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻳﻔﻀﻞ إدراﺟﻬﺎ
عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل ﰲ مرحلة التوطيد بعد اﻻنتخابات
عندما تخف تلك التوترات وﻤﺗيل للتهدئة.
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ٢/٧العﻼقة اﳌتبادلة بﻦﻴ إمكانية التأثﺮﻴ عﲆ
اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻣﺪى ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
السياسية واﻻستقطاب .ويساعد الرسم البياﻲﻧ أيضا ﰲ إظهار
أن ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﻮار ﺗﺘﻜﺮر دوﻣﺎ ً ﻧﻈﺮا ً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪورة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ،
ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ )ﺳﻮاء ﰲ
اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ(.

 ٧٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺘﺄﺛري ﰲ إﺣﺪاث اﻹﺻﻼح

ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺘﺄﺛري ﰲ اﻹﺻﻼح /اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ /اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أن ﺑﻌﺾ
اﳌﻼﻣﺢ اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﺘﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺤﻀري.
وﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ،ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺠﺪ وﺗﻄﺮأ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري اﻟﺤﻮار ﻋﲆ
ﻋﻘﻠﻴﺎت وآراء اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار .وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﻮﻓري اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﱰات
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎت ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪى
اﻷﺣﺰاب أﻛرث اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎً وﺗﺸﺪدا ً ،ﻣﺜﻞ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

 ٨/٧ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑني اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻛرث أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﻷي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﳼ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ متﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﱪ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت
أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة زﻣﻨﻴﺎً .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ
دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ،
ﻋﲆ إﻣﻼء وﻓﺮض ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار.

وﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﳌﻴﴪ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﺻﻼح
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺴري اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﺤﻮار ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن .وﰲ ﺣﺎل اﻋﺘﻘﺎد اﳌﻴﴪ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﻛﺒرية
ﺟﺪا ً ﻓﻴام ﺑني ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى ﻟﻸﺣﺰاب
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ورمبﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ً.

وﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻸﺣﺰاب وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻮار .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﻓﺈن ﻣﺤﺎﻓﻞ اﳌﺆمتﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰب
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺟﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻔﺴﺎرات أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻴام
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻟﺤﺰب
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﴫم ،ﻛام ﻳﻌﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﺰب أﻫﺪاﻓﻪ ﻟﻠﻌﺎم
اﳌﻘﺒﻞ ،وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻨﺘﺨﺐ أﺣﻴﺎ ﻧﺎ ﻗﻴﺎدة

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

جديدة له قد تؤثر إﱃ حد كبﺮﻴ عﲆ آراء ومواقف الحزب
ﰲ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮار.
وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺰب ﻋﲆ اﻟﺤﻮار
أيضا ،ﻷن هذه اﳌؤﻤﺗرات السنوية لﻸحزاب تستغرق عادة
وﻗﺘﺎً ﻣﻄﻮﻻً ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺰب ،وﺗﱰك وﻗﺘﺎً أﻗﻞ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ
الحوار .وعﻼوة عﲆ ذلك ،فإن اﳌؤﻤﺗر الحزﻲﺑ السنوي
)اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس( ﻫﻮ اﳌﺤﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺑﺪاء
اﳌﱪرات لها والدفاع عنها ،وهذا قد يتطلب تغيﺮﻴا ً مؤقتاً ﰲ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى.
 ٩/٧اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﻨﺎﺑﺮ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺤﻮار
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻃﻼق
ﺣﻮار ﰲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﺳﻮف
تنطبق نفس الفرص واﳌخاطر اﳌتﺎﻤثلة عﲆ منابر الحوار
القاﻤﺋة بالفعل .وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإن الحمﻼت الدعائية
ﻟﻸﺣﺰاب ،ﺧﻼل ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺘﻈﻞ ﻋﲆ أﺷﺪﻫﺎ وﰲ
قمة الﴬاوة ،وسوف يصبح اهتﺎﻤم قادة اﻷحزاب ،عموما ً،
منصبا ً أكﺮﺜ عﲆ عملية إدارة الحمﻼت اﻻنتخابية بدﻻً من
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻣﺎ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
تسمح ﳌنتديات الحوار القاﻤﺋة بالعمل تدريجيا ً عﲆ بناء
وتعزيز مستوى الثقة .وعندما ﻤﺗر أطراف الحوار بخﱪة
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ )أو ﺗﺪاوﻻت اﻟﺴﻠﻄﺔ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
فإنها تصبح أكﺮﺜ قدرة عﲆ التعامل بفعالية مع اﳌشاكل ﰲ
دورة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻸﻣﺎم أو اﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻠﺨﻠﻒ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ .وإذا ﻋﻠﻤﺖ اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺎورة
أن ﺣﻮارا ً ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﰲ السابق ،فإنها سوف ﻤﺗيل ﻻستخدام الحوار بسهولة أكﱪ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ أﺧﺮى ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻟﻌﻞ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،أن اﻷﺣﺰاب ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ أﻗﻞ ﻣﻴﻼً ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﻳﺔ إﺳﺎءة
أو ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻠﺤﻮار ،إن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻮن أﻧﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
إﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ  ،٢/٧وﺗﺨﺘﻠﻒ
بفعل العديد من العوامل ،ﻤﺑا ﰲ ذلك التغﺮﻴات ﰲ النظام
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الحزﻲﺑ نفسه مع مرور الوقت .ومع ذلك ،بحكم طبيعة
الحوار التكرارية ،فمن اﳌرجح أن تنخفض التقلبات ،بينﺎﻤ
يسﺮﻴ منﱪ الحوار عﱪ دورات حياته ،مﺎﻤ يعمل عﲆ إظهار
اﻧﺨﻔﺎض ﰲ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت وزﻳﺎدة اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﻀﺤﻠﺔ.
 ١٠/٧اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﳌتعلقة باﻹصﻼح اﻻنتخاﻲﺑ من خﻼل آليات حوار متعدد
اﻷﺣﺰاب .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺸﺎر ﻟﻬﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
لجان اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب .وﰲ بعض السياقات ،فإن
ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﻬﺎت ﻫﺎﻣﺔ
للمبادرة ﰲ إطﻼق منابر الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب )عﲆ الرغم
ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎر ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرات ﻋﺎدة ﻋﲆ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ( .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻧﺨﺮاط اﻷﺣﺰاب ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ إدارة
اﻻنتخابات ،وكيف ﻤﻳكن زيادة تحسﻦﻴ تلك العﻼقات.
ويتوقف مدى التعاون بﻦﻴ هيئات إدارة اﻻنتخابات
واﻷحزاب السياسية عﲆ مستوى تطور العﻼقة بﻦﻴ الطرفﻦﻴ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )اﳌﺆﺳﺴﺔ
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات  ٢٠٠٦ص .(١٦وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺬ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب،
فإن من اﳌرجح أن تكون اﻹدارة اﻻنتخابية أكﺮﺜ نشاطا ً ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ً ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ
واﻻستقرار للدورة اﻻنتخابية .كﺎﻤ أن التعاون بﻦﻴ هيئات إدارة
اﻻنتخابات واﻷحزاب قد يحصل بناء عﲆ أسس اﳌﺎﻤرسة،
ولكن ﻤﻳكن إدراجه أيضاً ضمن التﴩيعات اﻻنتخابية أو ﰲ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ١٢ .
وقد ينصب الﱰكيز ﰲ اﳌناقشات خﻼل اﻻجتﺎﻤعات ،عﲆ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻼﺣﻴﺎت
وﻻﻳﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺪ ﺗﻐﻄﻲ
مجموعة واسعة من القضايا اﳌتعلقة بإدارة اﻻنتخابات ،ﻤﺑا
ﰲ ذلك التقاويم اﻻنتخابية ،واﻷعﺎﻤل التحضﺮﻴية لتسجيل
الناخبﻦﻴ ،ومتطلبات تسمية اﳌرشحﻦﻴ ،واﳌبادئ التوجيهية،
وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ،
وإﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻮى وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ١٣.
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وﻣﻦ ﺷﺄن إﴍاك اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت إدارة
اﻻنتخابات ان تساعد أيضا ﰲ القضاء عﲆ تدﻲﻧ الثقة
وتجنب اﻻتهامات بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية بشأن اﻻنتخابات.
وعليه ،فإن من شأن ذلك ،اﳌساعدة ﰲ لعب دور إيجاﻲﺑ
بالتخفيف من التوترات بشأن القضايا التي يحتمل أن تثﺮﻴ
أعﺎﻤل عنف مرتبطة باﻻنتخابات ،مثل القواعد اﻻنتخابية
غﺮﻴ اﳌﻼﻤﺋة ،واﻷحزاب ذات اﻹشكاﻻت واﳌرشحﻦﻴ أو تسجيل
الناخبﻦﻴ وعدم التكافؤ ﰲ الوصول إﱃ وسائل اﻹعﻼم أو
أعﺎﻤل العنف أو اﳌشكﻼت ﰲ عمليات يوم اﻻنتخابات أو
ﻓﺮز اﻷﺻﻮات أو ﻧﺰاﻋﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
)اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات  ٢٠١٢أ(.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻳﺬﻛﺮ
بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية وهيئة اﻹدارة اﻻنتخابية ،ﻷن اﻹدارة
اﻻنتخابية ترغب ﰲ الحفاظ عﲆ حﺎﻤية استقﻼليتها ،أو أن
اﻷحزاب السياسية تفتقر إﱃ اﻹﻤﻳان بنزاهة وعدالة دور
اﻟﻬﻴﺌﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﻧﺪرك أن اﻟﺤﻮار ﺣﻮل
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﺎدة إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار أن يضع ﰲ اﻻعتبار أيضً ا أن
ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻻﻋﺒﺎ ً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ زاوﻳﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ .وﻟﻜﻦ ،ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺠﲆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ
اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ؟ إن ذﻟﻚ
يعتمد عﲆ مجريات اﻻمور بالدولة ،وﻤﻧوذج هيئة إدارة
اﻻنتخابات اﳌستخدم ،وتشكيلة اﻹدارة اﻻنتخابية .كﺎﻤ
تستطيع اﻷحزاب اختيار ﻤﻧوذج الحكومة ،وهو إما ﻤﻧوذج
مستقل أو ﻤﻧوذج مختلط .ونتيجة لذلك ،تتألف الهيئة
اﻹدارية لﻼنتخابات ﰲ بعض البلدان من مسؤولﻦﻴ حكوميﻦﻴ
وخﱪاء تكنوقراط  ،بينﺎﻤ ﰲ حاﻻت أخرى فإنها تتكون من
ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ( أو من أفراد معينﻦﻴ عﲆ أساس الوضع
اﳌﻬﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ )ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺨﱪة() .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عام  :٢٠٠٦اﻟﻔﺼﻞ .(٤
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أن ﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً
ﻤﺑثابة مشاركﻦﻴ محايدين ﰲ الحوار ،وخاصة ﰲ الحاﻻت
التي يكون فيها غالبية أعضائها مرتبطﻦﻴ بحزب واحد معﻦﻴ
)مثل الحزب الحاكم الرئيس( ،أو يتم تعيﻦﻴ أعضائها من
ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﻼد .وﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
هناك حاجة لتمييز الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﻤﺑشاركة هيئة

إدارة اﻻنتخابات ،وعزله عن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﰲ الحاﻻت التي يتناول فيها الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ قضايا
ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن دور اﳌﻴﴪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮار ﻫﻮ
التأكد من جودة تنسيق كﻼ اﳌنتديـﻦﻴ.
اﳌﺮﺑﻊ ٣/٧

التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب وهيئة إدارة اﻻنتخابات ﰲ
ﻧﻴﺒﺎل
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻧﻴﺒﺎل ) (ECNﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ووﺛﻴﻖ
ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻنتخابية ،والتحضﺮﻴات الفنية .وﰲ نيبال ،تعمل لجنة اﻻنتخابات
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر ،واﻛﺘﺴﺎب ردود اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
بشأن مشاريع القوانﻦﻴ ،ومناقشة مﴩوعات السياسات
واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
• اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
• اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإدارﺗﻬﺎ.
• اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻗﱰاع وإدارﺗﻬﺎ.
• وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك.
• اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
• إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،و
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ.
وﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻳﺠﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ اﻟﻘﻤﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ :اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺮاﻗﺒﻲ
اﻻنتخابات ،موظفي اﻻنتخابات ،اﳌسؤولﻦﻴ اﻷمنيﻦﻴ وأعضاء
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ .ومن ثم تقوم هذه اﳌراجعة بتقديم توصيات
ﻟﻺﺻﻼح ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺑﻮﺟﺮاج ﺑﻮﺧﺎرﻳﻞ Bhojraj Pokharel -
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻧﻴﺒﺎل ١٤

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﻮاﺟﻪ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮص واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﻼ
العاملﻦﻴ قد يؤثران ﰲ إجراء حوار ناجح.
• ﻤﻳكن استخدام مرحلة التوطيد لتعزيز أعﺎﻤل الحوار
اﻟﺪاﺧﲇ وﻣﺤﺼﻼت اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أوﻗﺎت
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻣﺜﻞ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
• ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إﻋﻄﺎء
منتديات الحوار القاﻤﺋة الفرصة لبناء وزيادة الثقة
ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ.
• ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
الداخلية والخارجية اﻷخرى اﳌحددة زمنيا ً والتي يتعﻦﻴ
أخذها بعﻦﻴ اﻻعتبار.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺤﻮار ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪورة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ.
• اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
الدورة اﻻنتخابية ،ﻤﺑا ﰲ ذلك الذهنيات اﳌتغﺮﻴة
ﻟﻸﺣﺰاب  ،وﻛﻴﻒ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ أو اﻟﻔﺮص.
• ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﳌﻘﺒﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻣﺜﻞ
انتخابات القيادة ،وتقييم تأثﺮﻴها عﲆ السلوكيات
واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﰲ اﻟﺤﻮار اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﺤﺰب.
• ضﺎﻤن التنسيق مع اﻹدارة اﻻنتخابية ﰲ جميع مراحل
اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ  :٨ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮار

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﺎ ً ﻋﲆ أﺳﺲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ،
فإن عليها أيضا البدء بالتفكﺮﻴ ﰲ أفضل السبل لتنظيم
ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .وﻳﺆﺛﺮ ﻧﻮع ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
الحوار الذي يتم اختياره بشكل كبﺮﻴ ﰲ العﻼقات بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية ،وكيفية أداء اﳌشاركﻦﻴ ﰲ منتدى الحوار.
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻓﱰاض اﻷوﱄ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﴩوع ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮار
فعال بشكل غﺮﻴ رسمي اﱃ حد بعيد ،دون الحاجة
ﺑﺎﻟﴬورة ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻫﻴﺎﻛﻞ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻛﻮادر رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى،
أو ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻠﻬﺎ.
وعﲆ الرغم من أهمية التفكﺮﻴ ﰲ تصميم الحوار قبل
اﻟﴩوع ﰲ إﺟﺮاﺋﻪ ،ﻳﺪرك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﺳﻄﺎء اﻟﺤﻮار ﻣﻦ
واقع الخﱪة أن من الصعب جدا ً إنشاء تصميم نهاﻲﺋ ﰲ
اﳌراحل اﻷولية .كﺎﻤ أن العديد من عناﴏ التصميم ﻻ تظهر
إﻻ عﱪ تقدم سﺮﻴ الحوار .وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإن معرفة
الشكل الذي يتخذه الحوار ،رسمياً أم بشكل غﺮﻴ رسمي ،قد
ﻻ ﻳﻈﻬﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﻮار ﻣﺠﺮاه.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷﻏﺮاض
اﻟﺤﻮار ،وﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮار،
والتعرف عﲆ نوعية اﳌشاركﻦﻴ اﳌعنيﻦﻴ ،فمن شأن ذلك
السﺎﻤح لﻸحزاب بالﱰكيز عﲆ جدول أعﺎﻤل الحوار ،ويوضح
ﻟﻬﻢ "ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎذا" ،وﻳﺰود اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﱰك وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء.
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن ﺳﻮء ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺆدي إﱃ
اﻻرﺗﺒﺎك ﺑﺸﺄن اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،وﺗﺼﺒﺢ إﺟﺮاءات ﺻﻨﻊ
القرار غامضة ،وينﴫف انتباه اﳌشاركﻦﻴ بعيدا ً عن عملية
اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .وﻗﺪ ﻳﺆدي ﰲ أﺳﻮأ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻫﻨﺎك
إﱃ تفاقم التوترات حتى بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية .وﻛﻤﺒﺪأ
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﺤﻮار ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وﰲ ضوء هاتﻦﻴ النتيجتﻦﻴ اﳌتباينتﻦﻴ ،فإن السؤال الرئيس
اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻸﺣﺰاب وﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ؟ وﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
إﺟﺎﺑﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل .وﻫﻨﺎك ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ
هياكل الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،وتتفاوت هذه من منابر
حوارية غﺮﻴ رسمية ضعيفة التنظيم ،إﱃ ائتﻼفات حزبية أو
ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 ١/٨منابر الحوار غﺮﻴ الرسمية مقابل اﳌنابر اﳌؤسساتية
يستطيع ميﴪو الحوار مساعدة اﻷحزاب ﰲ التفكﺮﻴ باﳌزايا
النسبية ﳌنابر الحوار غﺮﻴ الرسمية واﳌنابر اﳌؤسسية
الرسمية .وعند الحفاظ عﲆ الحوار بصفة غﺮﻴ رسمية ،فإنه
يتطلب التزاما ً أقل ،ويولد ضغطا ً أقل لتحقيق النتائج ،كﺎﻤ
ﻳﺠﻠﺐ ﻣﻌﻪ ﻋﺪدا ً ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ .وﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﰲ ﺣﺎل إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار ﺑﺼﻔﺔ
رسمية ،فإنه يعطي قدرا ً أكﱪ من الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب ،ويوفر
فرصا ً ﻻستخدام موظفﻦﻴ أو يتطلب القيام بعملية جمع
ﺗﱪﻋﺎت أو أرﺻﺪة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
وعادة ما تكون منابر الحوار اﳌؤسسية أكﺮﺜ تركيزا ً عﲆ
اﻷﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ .وﺑﻔﻌﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
اﻷحزاب السياسية وأمانة عامة للقيام ﻤﺑهام الدعم(
واﻷﺳﺲ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻞ
مستدامة عﲆ مدى فﱰة أطول .كﺎﻤ تنطوي منابر الحوارات
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ واﻣﺘﻼك اﻹﻃﺎر ﺑﺼﻮرة
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وإدارﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
ودرﺟﺔ اﻟﺘﺒﻨﻲ واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى،
ﻣﺜﻞ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
اﳌﺮﺑﻊ ١/٨

ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺣﻮار ﻣﺘـﻌـﺪدة ﺗﺴـﺘـﺨـﺪم ﻫـﻴـﺎﻛـﻞ
واساليب مختلفة .وقد بدأ الحوار الحزﻲﺑ ﰲ كيـنـيـا بـﻦﻴ مـخـتـلـف
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﺴﺠﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ
كعملية غﺮﻴ رسمية ،ولكنها أصبحت فيﺎﻤ بعد مؤسسية تحت مسمـى
"لجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية" ) .(PPLCوﰲ أﺛﻨـﺎء ﻣـﻨـﺎﻗﺸـﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨـﺎﺑـﺎت ،ﺟـﺮى إﺿـﻔـﺎء
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺤـﻮار ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﺣـﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻓﺈن اﳌﺎدة  ٣٨ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ) (٢٠١١ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺼﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﻠـﺠـﻨـﺔ
اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب ):(PPLC

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﳌﺎدة  - ٣٨إنشاء لجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
• هناك لجنة مشكّلة هي لجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• ت ُشكل لجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية عﲆ الصعيد
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت.
• تكون اﳌهمة الرئيسة للجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
هي توفﺮﻴ منﱪ للحوار بﻦﻴ اﳌسجل العام ،واﳌفوضية
واﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• تقوم لجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﺑﺄداء أي ﻣﻬﺎم
أﺧﺮى ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺴﺠﻞ اﻟﻌﺎم.
وقبل إنشاء لجنة اﻻرتباط بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ) ،(PPLCﻋﻤﺪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻋﲆ إﻋﺪاد ﻣﻨﱪ آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب ،تحت مسمى "مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب
ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ" ) (CMD-K.وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،وﻫﻢ اﻳﻀﺎ أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻬﻴﺌﺔ
ائتﺎﻤنية ﰲ أوائل عام  .٢٠٠٤وتتمثل مهمتها ﰲ تسهيل ﻤﻧو
الدﻤﻳقراطية التعددية ،من خﻼل بناء قدرات اﻷحزاب السياسية
اﻷعضاء ﰲ كينيا ،كﺎﻤ أنها تعمل أيضا ﻤﺑثابة منﱪ للحوار وبناء
توافق ﰲ اﻵراء بشأن القضايا الوطنية الهامة بﻦﻴ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ١٥.
وتبﻦﻴ هذه اﻷمثلة اﳌستقاة من كينيا ،اعتﺎﻤدا ً عﲆ هدفها ،أن
اﻷحزاب السياسية قد تستفيد من استخدام أكﺮﺜ من خيار واحد
ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻓﺈن
الجهات الفاعلة اﳌعنية تختلف بﻦﻴ منﱪي الحوار ،حيث يتم
ﺗﺪاول اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﰲ ﻣﻨﱪ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ
اﻻنتخابات وجميع اﻷحزاب اﳌسجلة ،ﰲ حﻦﻴ يتم التعامل مع
البعض اﻵخر بشكل أكﺮﺜ فعالية ضمن مجموعة منتقاة ﻤﺑستوى
عال من بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
وتسلط اﻷبواب التالية اﻷضواء عﲆ بعض الخيارات التي يتعﻦﻴ
اتخاذها من قبل اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار واﳌيﴪين ،باﻹضافة إﱃ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ أو إﻃﺎر
لعملية حوار حزﻲﺑ سياﳼ.

اﻻﺧتيار بﻦﻴ اﻻلتزامات القصﺮﻴة والطويلة اﻷمد
إذا ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﻮار أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺣﺪث ﻋﺎﺑﺮ ﻓﻘﻂ،
أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺑـﻮن ﺷﺎﺳﻊ
بينهﺎﻤ ﰲ عملية إنشاء منﱪ للحوار .ومن شأن التزام اﻷحزاب ﰲ
اﻹﺳﻬﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ان ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻗﻮى ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺤﻮار
عﲆ مجرد إنجاز معﻦﻴ خﻼل فﱰة زمنية وجيزة ،فقد يكون من
اﻷسهل اختيار ترتيبات مؤقتة وغﺮﻴ رسمية.
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وﻳﻌﺘﻤﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ
واﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ وراء اﻟﺤﻮار .وﰲ ﻧﻴﺒﺎل ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﻗﺮرت اﻷﺣﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ
اﻵراء حول بناء دستور جديد .وهذا يعني ،أن اعتﺎﻤد
الدستور كان نقطة النهاية اﳌبتغاة من عملية الحوار بﻦﻴ
أﺣﺰاب ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻋﻨﺪ أﺧﺬ ذﻟﻚ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺤﺪد
والهدف اﳌقرر بعﻦﻴ اﻻعتبار ،فإن تصميم وإقامة حوار
رسمي دائم ﻢﻟ يكن له أية ﴐورة .ولذلك ،فقد تم اختيار
طريقة رسمية أكﺮﺜ تنظيﺎﻤً ،تتكون من أمانة عامة خارجية
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺤﻮار ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.
وﰲ بعض الحاﻻت ،فإن خيارات اﻷحزاب قد تتأثر ﻤﺑدى
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ
اﳌنظﺎﻤت للدخول ﰲ ارتباط طويل اﻷمد مع اﻷحزاب ﰲ
البﻼد وضﺎﻤن توفﺮﻴ اﻷموال لعدد من السنوات ،ﰲ حﻦﻴ أن
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻷﺣﺰاب أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﱰﻛﻴﺰ
عﲆ اﳌدى القصﺮﻴ بصورة أكﺮﺜ ،والبقاء "خفيفة ورشﻴﻘﺔ"
بالتحلل من اﻻلتزام بأي دعم ﳌا هو أبعد من تاريخ معﻦﻴ.
اﻻختيار بﻦﻴ الحد اﻷدﻰﻧ والحد اﻷقﴡ ﳌستوى اﳌلكية
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
إن مستوى اﳌشاركة والتبني والتملك الحزﻲﺑ ،له تأثﺮﻴ كبﺮﻴ
ﻋﲆ ﺷﻜﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ أو اﻹﻃﺎر ﻟﻠﺤﻮار .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﺤﺘﺎج ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب دوﻣﺎً ﻹﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺳﻬﺎم ،ﴍﻳﻄﺔ أن ﻻ
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﺧﻴﺎرات ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،أو
تحمل مسؤوليات غﺮﻴ مريحة ﻟﻬﺎ.
ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﳌِﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺆﴍ ﺿﻤﻨﻴﺎً
إﱃ أن اﳌيﴪ الخارجي ليس مطلوباً )أو ﻢﻟ يعد ﻻزماً( .وﰲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺗﻮﱄ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ
جلسات تحاورية غﺮﻴ رسمية حول بعض القضايا اﳌلتهبة.
وإذا ﻛﺎن اﳌﺴﺎر اﳌﻔﻀﻞ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﴎﻳﻌﺎ ً ،ﻓﻘﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻋﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻘﻒ
دون وﺟﻮد دﻋﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻼزم.

 ٧٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،أن ﻳﻌﻄﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺘﺎ
للتفكﺮﻴ بعناية بشأن نوع إطار أو هيكل الحوار الذي
ﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻪ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت إﺑﻘﺎﺋﻪ رﺳﻤﻴﺎً ،أو
العمل عﲆ إيجاد إطار ذا طابع مؤسساﻲﺗ أكﱪ .ويتمثل
اﻟﺘﺤﺪي ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ
ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وﻣﺪى
توافر القدرات واﻷحزاب والسياسيﻦﻴ اﻷفراد لتشكيل وعمل
الهيكل ،وتدبﺮﻴ فرص التمويل.
وﻤﺛة عنﴫ آخر يكمن ﰲ مفهوم اﳌشاركة واﳌلكية الحزبية،
ويتعلق ذلك ﻤﺑدى رغبة اﻷحزاب باﻻنخراط ﰲ سﺮﻴ اﻷعﺎﻤل
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ .وﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت،
وتستطيع اﻷحزاب اﻻختيار بﻦﻴ نهج الحد اﻷدﻰﻧ أو الحد
اﻷﻗﴡ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
وﰲ طريقة الحد اﻷدﻰﻧ من اﳌشاركة واﳌِلكية الحزبية ،فإن
اﻷﺣﺰاب ﺳﻮف ﺗﺨﺘﺎر اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ .ومن بﻦﻴ أحد اﻷسباب التي تدعو
ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،ﻳﻌﻮد إﱃ أن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻗﺪ
تضع بسهولة كبﺮﻴة تركيزا ً عﲆ اﻹدارة بدﻻً من اﳌسائل
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .وﰲ أﺳﻮأ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ
زيادة احتﺎﻤﻻت نشوء نزاعات بﻦﻴ اﻷحزاب .وﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻬﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إﺑﻘﺎء اﻹدارة
ﰲ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ وﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ،ﻣﺜﻼً ﻟﺘﺠﻨﺐ دﺧﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ
ﻫﻮ اﳌﺒﺎﴍ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎر
اﻷﺣﺰاب اﳌـُﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎً إﱃ ﻗﺒﻮل
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻹدارة
اﳌالية أو تعيﻦﻴ اﳌوظفﻦﻴ .وهذا يعني ،أن اﻷحزاب نفسها
ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ،
وإنشاء الهيئات اﻹدارية والهيكلية الﻼزمة ،وضﺎﻤن توفر
اﳌوارد اﳌالية الكافية بصورة مستدامة وأعﺎﻤل الرقابة
اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻻختيار بﻦﻴ الحوار الﴫف وبناء قدرات إضافية
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﻧﻮع اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ
اﻷﺣﺰاب أن ﺗﺘﻮﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت،

ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﺣﺰاب اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺞ ﺗﻘﻴـﻴﺪي وﻣﺤﺪد ،واﻟﱰﻛﻴﺰ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﱪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار وﺣﺪه .وﰲ ﺣﺎﻻت
أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﱪ ﻷﻏﺮاض
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﻮار ،ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﳌﺸﱰﻛﺔ ،أو
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،أو ﰲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻨﺪوات ،أو ﰲ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وبينﺎﻤ ﻤﻳكن النظر إﱃ كل من عـمـلـيـات الـحـوار الـحـزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،عﲆ اعـتـبـار أنـهـﺎﻤ
نشاطﻦﻴ من اﻷنشطة اﳌتميزة التي تشـارك فـيـهـا اﻷحـزاب
السياسية ،فهﺎﻤ ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية غالبا ً ما يظﻼن مرتبـطـﻦﻴ
مع بعضهﺎﻤ البعض) .انظر عﲆ سبيل اﳌثال اﳌعهد الهولنـدي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب  .(٢٠١٠وﻋﲆ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌـﺜـﺎل،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺰاب ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘـﺪرﻳـﺐ ﰲ
إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻮار ﻛـﻮﺳـﻴـﻠـﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮون
أن ﻤﺛة حاجة لها ،أو للتوافق عﲆ مخطط النشاط السـنـوي.
وﰲ هذه الحالة ،فإن اﳌقصود بالحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ اﳌـقـام
اﻷول ،ﻫﻮ دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات.
وﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ:
حيث ﻤﻳكن استخدام برامج بناء القدرات لدعم وإسناد
عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب نفسها ،مثﻼً ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ عﲆ تنقيح لوائح ﻤﺗويل اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺸﻌﺮ اﻷﺣﺰاب أﻧﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺠﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو
ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﺪى ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ واﺣﺪ ﻷداء وﻇﺎﺋﻒ
مختلفة ،فإن ذلك يعني أنه عادة ما يأﻲﺗ مع كمية أكﱪ من
اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وزﻳﺎدة ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ،وإﻧﺸﺎء
ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺰﻳﺎدة
ﰲ اﳌسؤوليات اﳌشﱰكة تعزز التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب .ومع
ذلك ،فإن هذا قد تكون له أيضا ً عواقب وتأثﺮﻴات سلبية
عﲆ مرونة منابر الحوار ،ورﻤﺑا قد يؤدي ﰲ بعض الحاﻻت
إﱃ ﴏف اﻻﻧﺘﺒﺎه وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ أﺟﻨﺪة )اﻹﺻﻼح(
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
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ولذلك ،فإنه عند الجمع بﻦﻴ هدف بناء القدرات الحزبية
مع عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار
التأكد من التوازن بﻦﻴ كﻼ هذين الهدفﻦﻴ.

ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻫﺬه
اﳌساهﺎﻤت هي عﻼمة عﲆ اﻹرادة السياسية واﻻستقﻼلية،
وقد تساعد مثل هذه العملية عﲆ ضﺎﻤن استدامة منﱪ
اﻟﺤﻮار ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

مراكز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻻحزاب

وﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ أﻃﺮاف
حزبية ،ويجري اﻻعتﺎﻤد عﲆ استخدام أموال اﳌانحﻦﻴ ،يتعﻦﻴ
أخذ أخطار التبعية للجهات اﳌانحة بعﻦﻴ اﻻعتبار .وعﲆ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
حافزا ً قويا ً للسﺮﻴ اﳌهني ﻤﺑنﱪ الحوار ،فإنه يتعﻦﻴ إيجاد
ﺗﻮازن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ضﺎﻤن اتخاذ قرارات متخذة محلياً.

اﳌﺮﺑﻊ ٢/٨
"يرى اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،أن مراكز
الدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻻحزاب ) ،(CMDsﺗﻌﺘﱪ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ،ﻟﺪرﺟﺔ أن
إضفاء الطابع اﳌؤسﴘ عﲆ اﳌراكز الدﻤﻳقراطية ذات التعددية
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺪﻓﺎً ﻣﻨﺸﻮدا ً ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ .وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ
ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ) (MoUsﰲ إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻫﻮ
تعزيز وتقوية كل مركز من مراكز الدﻤﻳقراطية تعددية الحزبية
) (CMDﻟﻴﺼﺒﺢ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺈﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،
ورائدة ﰲ ميدان التأثﺮﻴ ﰲ السياسات والتحوﻻت اﻹصﻼحية
لتعميق الدﻤﻳقراطية ،وتعزيز الوضع العام لﻸحزاب السياسية".
كﺎﻤ تعتﱪ اﳌراكز الدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب ) (CMDsﻤﺑثابة
مؤسسات فريدة من نوعها ﰲ دعم وتعزيز قطاع الدﻤﻳقراطية.
وتدار هذه اﳌراكز من قـبـل قيادات اﻷحزاب السياسية ،ﻤﺑساعدة
موظفﻦﻴ محﱰفﻦﻴ لتسهيل تنفيذ الﱪنامج ودعم الحوار اﳌوجه
نحو اﻹجﺎﻤع والتوافق ﰲ اﻵراء بﻦﻴ اﻷحزاب الحاكمة واﳌعارضة
ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺎت وأﺟﻨﺪات اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ".
اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب "تقييم الدعم
الهولندي لتنمية القدرات :حالة من اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية
اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ،ﻗﺴﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ،IOBرﻗﻢ
 ،٢٠١٠ ،٣٣١ص ،٧٤ .ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ<http:// :
www.nimd.org/document/2368/evaluation-of-dutch>support-to-capacity-development

ﺧﻴﺎرات اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
إن إنشاء منﱪ للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب قد يكون مكلفاً للغاية.
وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﻷﺣﺰاب اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار ﻣﻦ ﺧﻼل
ترتيب غﺮﻴ رسمي ،فإن هناك حاجة ماسة إﱃ بعض اﳌال
لدفع تكاليف موظفي الدعم وقاعات اﻻجتﺎﻤع والعشاء
واﻟﻨﻘﻞ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ أﺧﺮى .وﻫﺬه اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ
تأﻲﺗ من مصادر مختلفة .وقد يتم دفع التكاليف من قبل
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺻﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺣﺰاب ،أو اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل

اﳌﺮﺑﻊ ٣/٨

الدعم الخارجي للحوار بﻦﻴ اﻻحزاب السياسية
ﰲ العقدين اﳌنﴫمﻦﻴ ،أصبحت اﳌساعدة الدﻤﻳقراطية سمة بارزة
ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ
يعرف باسم "اﳌوجة الثالثة" من التحول الدﻤﻳقراطي ،التي طرأت
ﰲ أواخر الثﺎﻤنينيات وأوائل التسعينيات.
وقد سار هذا التطور يداً بيد مع زيادة الدعم اﳌقدم من اﳌانحﻦﻴ
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
والتدريب التقليدي ،كﺎﻤ ظل يسﺮﻴ تدريجيا ً عﲆ مدى العقد
اﳌاﴈ من خﻼل مساعدات النظام الحزﻲﺑ .وهذا اﻷخﺮﻴ ،هو ما
يسميه توماس كاروثرز بطريقة "تعزيز التغيﺮﻴات لدى جميع
اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ آن واﺣﺪ ،ﻋﱪ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ
اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ،أو
التغيﺮﻴات ﰲ الكيفية التي ترتبط بها اﻷحزاب وتعمل مع بعضها
اﻟﺒﻌﺾ" )ﻛﺎروﺛﺮز :٢٠٠٨ -Carothers-ص .(١٢وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
اﻷسلوب دعم منابر الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
وتشمل اﳌنظﺎﻤت التي تدعم منابر الحوار مالياً أو تقنيا ً جميع
ﻓﺌﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﲇ )دون اﻻﻗﺘﺼﺎر
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ(:
• اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
السياسية اﻷﳌانية والسويدية ،واﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ﰲ
أمﺮﻴكا ) ،(NDIأو اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب.
• اﳌنظﺎﻤت واﳌعاهد الوطنية غﺮﻴ الحكومية ،مثل معهد
اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) (IEAﰲ ﻏﺎﻧﺎ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
) (Transparenciaﰲ بﺮﻴو.
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• اﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ الحكومية الدولية ،مثل مركز أوسلو للسﻼم
وحقوق اﻹنسان أو اﳌعهد اﻻنتخاﻲﺑ للدﻤﻳقراطية اﳌستدامة
ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ).(EISA
• اﳌنظﺎﻤت اﳌتعددة اﻷحزاب ،مثل برنامج اﻷمم اﳌتحدة
اﻹﻤﻧاﻲﺋ ) ،(UNDPصندوق اﻷمم اﳌتحدة اﻹﻤﻧاﻲﺋ للمرأة
) ،(UNIFEMمكتب اﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية وحقوق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﰲ أوروﺑﺎ )OSCE/
 ،(ODIHRأو اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات.
• اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
) ،(DFIDواﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ،(CIDAووﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (USAIDأو وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ).(GTZ
وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ زال ﺟﺎرﻳﺎً ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﴏوح
مؤسسات التعددية الحزبية الجديدة التي تعمل ﰲ هذا اﳌضﺎﻤر،
مثل اﳌعهد الداﻤﻧارﻲﻛ لﻸحزاب والدﻤﻳقراطية ).(DIPD

كﺎﻤ تتطلب إدارة اﳌوارد اﳌالية عادة ،هياكل وبنى تنظيمية
تعمل عﲆ توفﺮﻴ الضوابط والتوازنات الكافية .ولذلك ،فإنه
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮك اﻹدارة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
الحوار وإسنادها إﱃ موظفﻦﻴ مستقلﻦﻴ ،غﺮﻴ حزبيﻦﻴ ،وترك
التوجيه العام واﻹﴍاف إﱃ مجلس اﻹدارة اﳌشكل من بﻦﻴ
اﻷحزاب .كﺎﻤ أن استخدام اﳌوارد اﳌالية أيضا ،قد يتسبب ﰲ
ﺧﻠﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﺪرك أن اﳌﺰاﻋﻢ
بشأن إساءة استخدام اﻷموال قد ﻤﺗس سمعة كل من
اﳌﻨﻈﻤﺔ ،وﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار ،وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف.
وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧﺎت
واﻷدوات ،ﻤﺑا ﰲ ذلك عمليات التدقيق اﳌاﱄ .وتعمل اﻹدارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب
ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺐ ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ،وﺗﺒﻨﻲ أﻓﻀﻞ
اﳌﺎﻤرسات .وينطبق هذا بشكل خاص ﰲ الحاﻻت التي
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﺑﱪاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻛﻤﻴﺔ اﻷﻣﻮال
اﳌمنوحة والضغط اﳌتولد من اﳌحاسبة بشأنها ،ﻤﻳيﻼن عادة
لﻼرتفاع والتشدد حيالهﺎﻤ معا ُ.

"ﺛﻼث ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻣﻼوي�
• تأكد من حصولك عﲆ ﻤﺗويل للمدى البعيد قدر اﳌستطاع،
للحفاظ عﲆ استمرارية الحوار وإمكانية ﻤﺗديده ،إﱃ ما بعد
النظام الحاﱄ.
• ﴐورة وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺠﻤﻮد
واﳌناقشات التي ﻻ تنتهي حول طرائق الحوار وصنع القرار،
• اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ
الخاصة ﰲ الحوار ،ﻹظهار اﻻلتزام وضﺎﻤن استدامة الحوار ،ﰲ
حالة غياب اﳌانحﻦﻴ�"
ﻟﻴﻔﻴﺴﻮن ﻏﺎﻧﻴﺰا Levison Ganiza
ﺣﺰب ﻣﺎﻓﻮﻧﺪي ) ،(MAFUNDEﻣﻼوي.

إﻧﺸﺎء أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
من شأن وجود مكتب غﺮﻴ متحيز ومهني لﻼمانة العامة
ﻟﻠﺤﻮار ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
عدم تحيز منﱪ الحوار السياﳼ وعملية التنظيم .ومن بﻦﻴ
ﻣﻴﺰات إﻧﺸﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ أﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد واﺣﺪ
أو أكﺮﺜ من ميﴪي الحوار ،فهي عادة ما تضم أيضاً عددا ً
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻗﺪرة أﻛﱪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،والدعوة لعقد اﻻجتﺎﻤعات ،وضﺎﻤن
التواصل بشفافية وﰲ الوقت اﳌناسب بﻦﻴ اﻷطراف،
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﺤﺎﴐ اﻟﺠﻠﺴﺎت ،ورﺻﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ .وﺗﻌﻤﻞ
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،واﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﰲ وﺿﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
كﺎﻤ أن وجود أمانة عامة من شأنها أيضا تسهيل إنفاذ برامج
بناء القدرات والتعامل مع إدارة مبالغ وأرصدة كبﺮﻴة من
اﻷﻣﻮال.
اﳌﺮﺑﻊ ٤/٨

دور اﻻمانة العامة ﳌركز الدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب ) -(CMDﻛﻴﻨﻴﺎ
"لقد عمل مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كينيا )–CMD
 (Kenyaﻋﲆ إﻧﺸﺎء أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .وﻗﺪ أﻧﻴﻄﺖ ﺑﺘﻠﻚ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﺆون اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﻲ
مسؤولة عن تنفيذ السياسات والﱪامج .كﺎﻤ أنها منوطة ﻤﺑهام
التقييم واﳌحاسبة فيﺎﻤ يتعلق بالﱪامج واﳌوارد اﳌستخدمة ،سواء
بالنسبة لتلك اﻷحزاب اﳌنضوية تحت لواء مركز الدﻤﻳقراطية
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ) (CMD-Kأو ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ أﻳﻀﺎً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

وتعتﱪ اﻷمانة ﻤﺑثابة مصدر ومركز للمعرفة حول شؤون
الدﻤﻳقراطية والسياسة لكل من اﻷحزاب السياسية وأفراد
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ .وﻳﺮأس اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻟﻪ ﺟﺬور ﻗﻮﻳﺔ،
وشبكة اتصال واسعة مع منظﺎﻤت وأفراد اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،وهو
ﻤﻳثل الوجه غﺮﻴ السياﳼ لدى مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب
ﰲ كينيا بالنسبة للعاﻢﻟ الخارجي".
اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ رﻳﻨﻴﻪ سبيجشﻦﻴ" ،Speijcken, Renée-ﺗﻌﺰﻳﺰ
أدوار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ"١٦ .٢٠١٢ ،

وتتطلب العﻼقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية )أو اﳌجلس( ﻣﻦ
جهة ،وبﻦﻴ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎً
مﻼﻤﺋاً لتجنب التوترات ﰲ وقت ﻻحق.
وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎران .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﰲ أن اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺮر إﻧﺸﺎء أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﺎ
يجعلها مسؤولة رسمياً أمام اﻷحزاب فقط )كﺎﻤ هو الوضع
ﰲ حالة مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كينيا
) .(CMD-Kويكمن الخيار الثاﻲﻧ ﰲ أن تعمل اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﻟﺪﻳﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو
جهة خارجية ،وليس لديهم عليها أية سلطة قانونية) .كﺎﻤ
ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  /ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻧﺎ ).(IEA/GPPP
وﰲ حﻦﻴ أن الخيار اﻷول ﻤﻳكن اعتباره إشارة قوية لتملك
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﳌﻨﱪ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﰲ
ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت إدارﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﺰاب.
وﻤﻳكن أن تشمل هذه الواجبات إدارة اﻷفراد وتخطيط
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ورﺻﺪﻫﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارية بشكل عام .كﺎﻤ سيعتمد أداء اﻷمانة أيضاً ،إﱃ حد
كبﺮﻴ ،عﲆ مدى التزام اﻷحزاب والقدرات ودرجات الثقة
اﳌتوافرة فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب.
وﻤﺑوجب الخيار الثاﻲﻧ ،فإن اﻷحزاب تطلب من منظمة
خارجية قاﻤﺋة )مثل منظمة غﺮﻴ حكومية ،أو ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث،
أومؤسسة أكادﻤﻳية( لتعمل بوصفها أمانة عامة ﳌنﱪ حوار
حزﻲﺑ سياﳼ .وهذه اﻷنواع من اﳌنظﺎﻤت ،عادة ما تشتمل
ﻋﲆ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﴩوع ﰲ
إجراء حوار ،وتتسبب ﻤﺑخاطر أقل لﻸحزاب )مثل حالة
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﻮء إدارة اﻷﻣﻮال( .وﻟﻜﻦ اﳌﻴﺰة اﻟﺴﻴﺌﺔ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻻﻋﺐ
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ﺧﺎرﺟﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب ،واﻟﺘﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻷﺣﺰاب ،وﰲ ﺷﻌﻮرﻫﺎ
ﺑﺸﺄن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎدة ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار )ﻳﺴﻤﻰ
أﺣﻴﺎﻧﺎ اﳌﺪﻳﺮ( ،وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﱄ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻹداري واللوجستي .واعتﺎﻤدا ً عﲆ مدى النطاق والطموح
ﰲ منﱪ الحوار ،ﻤﻳكن توسيع جهاز اﻷمانة العامة ليشمل
مسؤوﱄ برامج وباحثﻦﻴ بشأن موضوعات الحوار ذات
الصلة ،ومحاسبﻦﻴ للمﴩوع وسكرتﺮﻴا ً أو منسقﻦﻴ
للمؤﻤﺗرات .وبينﺎﻤ قد يكون لدى موظفي اﻷمانة ﰲ بعض
اﻷﺣﻴﺎن اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻔﻀﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
استخدام موظفﻦﻴ فيها غﺮﻴ منحازين ،ولكن مع ﴐورة توفر
ﻓﻬﻢ ﻗﻮي ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
الخﱪاء الوطنيﻦﻴ أو الدوليﻦﻴ ،ودعوتهم لتقديم عروض
وتوضيحات بشأن حاﻻت مﺎﻤثلة ،أو توظيفهم ﻹجراء
ﺗﺤﻠﻴﻼت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ
ﻳﻌﺘﱪ إﴍاك اﻟﺨﱪاء ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺮا ً ﻣﻔﻴﺪا ً
وﻧﺎﺟﺤﺎ ً ،وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺼﻮل ﺗﻮﺗﺮات داﺧﻠﻴﺔ.
واعتﺎﻤدا ً عﲆ السياق القائم ،قد تشعر اﻷحزاب بحرية أقل
ﰲ اﻻختﻼف بالرأي مع ما هو مقﱰح من قبل الخبﺮﻴ اﳌحﲇ
بدﻻً من اﳌقﱰح من الخبﺮﻴ الخارجي.
 ٢/٨اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮار اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
تأﻲﺗ آليات الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ بأشكال وﻤﻧاذج متنوعة.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺎرات واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﳌﻨﻄﻖ
واﻟﺸﻌﻮر اﳌﻌﻨﻮي ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب ﺑﴬورة ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻮاراﺗﻬﻢ.
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﺿﺎع ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺨﺘﺎر أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹﴍاف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻷسباب قد تدفعها لعمل ذلك .وﻤﻳكن للهيئات تقديم
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ
لها ،وترك اﻷحزاب ﻹدارة الحوار واﻻهتﺎﻤم ببنود جدول
اﻷعﺎﻤل اﻷكﺮﺜ عمومية.

 ٨٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻘﺮارات
إﱃ اﻷﺣﺰاب ،واﻹﴍاف ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
حل النزاعات بﻦﻴ الهيئات اﻷقل مستوى .وعﻼوة عﲆ ذلك،
ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﱪ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﻄﻮي أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺎل ،ﻓﺈن إﺣﺪى
اﳌؤسسات الحزبية أو تشكيلة من إحدى اﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ
الحكومية ،قد تكون الطريقة القانونية الوحيدة لضﺎﻤن
ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻃﺮاف وإدارة ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﺑﺼﻮرة أﺧﻼﻗﻴﺔ.
وﰲ حﻦﻴ أن تأسيس هياكل الحكم غالباً ما يعتﱪ مهﺎﻤً ،ﻻ
بل إنه يعتﱪ مهﺎﻤً للغاية ﰲ بعض السياقات ،فإن ﻤﺛة خطر
واحد هناك ،ويتمثل ﰲ احتﺎﻤل تحول تركيز اﻷحزاب
تدريجياً من النظر ﰲ جدول أعﺎﻤل الحوار إﱃ قضايا
التنظيم واﻹدارة .وعﲆ سبيل اﳌثال ،عندما يركز اجتﺎﻤع
ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
أو اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ،ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت
مختلفة جدا ً بﻦﻴ اﻷحزاب والنتائج ،مقارنة مع اﻻجتﺎﻤعات
اﻟﺘﻲ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺟﻪ اﻟﺤﻮار ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
بﻦﻴ الحوكمة واﳌسائل الجوهرية عن طريق وضعهﺎﻤ تحت
نقاط منفصلة عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل ،أو من خﻼل النظر إﱃ
الحوكمة واﻷنشطة الحوارية بإعتبارهﺎﻤ عمليات منفصلة
عن بعضهﺎﻤ ﰲ داخل اﳌؤسسة .وﰲ الواقع ،فإن هذا قد
يعني تنظيم اجتﺎﻤعات منفصلة بأهداف واضحة،
ومشاركﻦﻴ من أحزاب مختلفة ،وإجراءات متنوعة )مثل،
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﻤﺑقﱰحات اﻹصﻼح(.
ومع أخذ مﻼحظة التحذير هذه بعﻦﻴ اﻻعتبار ،والتي تستند
ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮار اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب فإن هذا
اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ وﺻﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﺪارة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺰاب ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
يتم إنشاء اﳌجلس الحزﻲﺑ السياﳼ )اﳌﺠﻠﺲ( ﻋﺎدة ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره
ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ

الحزبية) ،واعتﺎﻤدا ً عﲆ السياق القائم هناك ،فإنه ﻤﻳكن
إﻃﻼق ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى ﻋﲆ اﳌﺠﻠﺲ ،ﻣﺜﻞ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺰب"
أو "ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء"( .وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠﻠﺲ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺣﺰاب
ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻹﴍاف ﻋﲆ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺤﻮارﻳﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺴﻨﺪة إﱃ
اﳌﺠﻠﺲ ،أو اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺗﺘﻔﺎوت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎﺋﻪ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ
فيﺎﻤ بينها ،وفقاً لطبيعة التنظيم الحزﻲﺑ ،أو ﻤﺑوجب الوﻻية
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ .وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﲆ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﺼﻤﻴﻢ
إسﱰاتيجيتها ،ومناقشة جدول اﻷعﺎﻤل الواسع للحوار .كﺎﻤ
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎً اﻹﴍاف ﻋﲆ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
والهيئات اﻷخرى ،وضﺎﻤن توفﺮﻴ اﳌوارد اﳌالية الﻼزمة بصورة
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وإﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ
اﳌمولﻦﻴ الخارجيﻦﻴ ،وتعيﻦﻴ اﳌوظفﻦﻴ الرئيسيﻦﻴ.
ويجتمع اﳌجلس عادة ﻤﺑعدل  ٦-٤ﻣﺮات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ
تشتمل عضويته عﲆ اﻷمناء العامﻦﻴ ورؤساء اﻷحزاب ،أو
كليهﺎﻤ ،ويكون ذلك عادة ﻷن قيادة الحزب فقط هي التي
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺈﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وإﻧﻔﺎذﻫﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳌﺴﺆوﱄ اﻷﺣﺰاب ﻫﺆﻻء ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻴﻊ،
اﻷوقات الكافية داﻤﺋا ً للمشاركة ﰲ جميع اﻻجتﺎﻤعات،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ وإﺳﻨﺎدﻫﺎ
إﱃ ممثلﻦﻴ آخرين مختارين من بﻦﻴ صفوف اﻷعضاء
الحزبيﻦﻴ.
إن اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ
مكاسب كبﺮﻴة ،ولكنه ﻤﻳثل أيضا ً خطرا ً كبﺮﻴا ً :حيث أنه إذا
ﻣﺎ ﺳﺎءت اﻷﻣﻮر ،ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ
إﱃ مستوى أعﲆ ﰲ السلطة .ويحتاج قادة الصف الثاﻲﻧ أن
تكون لديهم القدرة عﲆ إقناع قياداتهم ،كﺎﻤ يظهر ﰲ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻴﺒﺎل )اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ  ،(١ولكن ﻤﻳكنهم أيضا
ﺗﻌﻮﻳﻢ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ
ﻤﻳكن لكبار قادة اﻷحزاب أن يعملوا مثلها ،مﺎﻤ يتسبب ﰲ
إﺣﺪاث اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ .وﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻼً ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
للحزب ،فمن شأن ذلك ضﺎﻤن مستوى أساﳼ من الﴩعية
واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

وﰲ حﻦﻴ أن التفويض عملية مفهومة ،فإن القيادة العليا
ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮاري ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
أجل ضﺎﻤن توفﺮﻴ اﳌلكية واﳌسؤولية الحزبية الحقيقية
ﻟﻠﺤﻮار ،وإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﺈﻧﻪ
يتعﻦﻴ أن يكون بوسائل أخرى ،مثﻼً ،من خﻼل عقد
مؤﻤﺗرات قمة غﺮﻴ نظامية .ويتألف مجلس اﻹدارة الحزبية
القوي بصورة مثالية من أعضاء محﱰمﻦﻴ ﰲ أوساط الهياكل
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ
أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت١٧.
وﰲ بعض الحاﻻت ،فإن اﳌجلس قد يشمل هيئة ﻤﺗثيلية
بعضو واحد من كل حزب ،بينﺎﻤ قد يكون هناك ﰲ حاﻻت
أخرى أكﺮﺜ من ممثل واحد من كل حزب للجلوس حول
ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺤﻮار .وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺪى ،ﻓﺈن ﻣﻤﺜﻼً واﺣﺪا ً ﻟﻜﻞ
حزب قد يكون كافياً ﳌلء قاعة اجتﺎﻤعات كبﺮﻴة ،بينﺎﻤ ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻀﻌﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈن
استقطاب وحضور أكﺮﺜ من ممثل واحد لكل حزب ،سيكون
ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎوة واﻟﱰﺣﻴﺐ.
كﺎﻤ أن دعوة أكﺮﺜ من ممثل واحد من جانب كل حزب ،من
شأنها تعزيز وجود وﻤﺗثيل ذلك الحزب ﰲ حالة غياب بعض
اﳌشاركﻦﻴ ،كﺎﻤ أنه قد يعكس اﻷداء الحزﻲﺑ عﲆ نحو أفضل،
وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻨﻮع ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻟﻸﺣﺰاب .وﻟﻌﻞ اﻟﺪرس اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻬﻤﻪ ،ﻫﻮ أن
قادة اﻷحزاب يتعﻦﻴ عليهم أن يكونوا دوماً عﲆ علم
وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻮار.
اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
باﻹضافة إﱃ اﳌجلس الحزﻲﺑ السياﳼ ،فإنه ﻤﻳكن إنشاء
ﻫﻴﺌﺎت أﺧﺮى ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺠﻠﺲ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻪ ،أو ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋﲆ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮء ﺧﻼﻓﺎت.
وﻤﻳكن تشكيل مجلس تنفيذي أو لجنة توجيهية ،ﻲﻛ تتوﱃ
مهام اﳌسؤوليات اﻹدارية اليومية وإدارة منﱪ الحوار بﻦﻴ
اﻷحزاب بصورة عامة .وﻤﺗيل مثل تلك الهيئة للعمل كذراع
تنسيقية للمجلس الحزﻲﺑ السياﳼ )بدعم من اﻷمانة
العامة( ،ويفﱰض فيها أن تتكفل بضﺎﻤن الصياغة الفعلية
ﻟﻠﺨﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ
اﳌجلس الحزﻲﺑ السياﳼ .كﺎﻤ ﻤﻳكن أن يتكون اﳌجلس
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ
يتضمن عددا ً من اﳌسؤولﻦﻴ اﳌعينﻦﻴ بصفة رسمية ،ﻤﺑا ﰲ
ذلك الرئيس .كﺎﻤ أن اﻷمانة ،والتي غالبا ً ما تتكون من
ﺷﺎﻏﲇ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﱄ،
مدير الﱪنامج ،وأمﻦﻴ الصندوق والسكرتﺮﻴ ،تقوم بلعب دور
ﻫﻴﻜﻞ دﻋﻢ وإﺳﻨﺎد ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
اﳌﺮﺑﻊ ٥/٨

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺠﻠﺲ ادارة مركز الدﻤﻳقراطية
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
"عدا عن اﳌوظفﻦﻴ الفنيﻦﻴ ﰲ اﻷمانة العامة ،فإن مركز
الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كينيا ) (CMD-Kﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ) (OBواﻻجتﺎﻤع العام ) ،(GMويتألف كل منهﺎﻤ
من أعضاء الحزب .ويعتﱪ اﳌجلس ﻤﺑثابة الجهاز الرئيس لصنع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كينيا
) .(CMD-Kوﻳﺠﺘﻤﻊ اﳌﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ.
ويقوم كل حزب بتعيﻦﻴ ممثلﻦﻴ اثنﻦﻴ له ،ويفضل أن يكون
اﳌمثﻼن اﳌعينان من مستوى رفيع )اﻷمﻦﻴ العام أو ما شابه ذلك(
ﻹعطاء مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كينيا )(CMD-K
ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب .وﻳﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﲆ
اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﳌﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻳﻀﺎ
بإعتباره اﳌمثل السياﳼ الرئيس ﳌركز الدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ) (CMD-Kتجاه العاﻢﻟ الخارجي .وتعمل عدة
ﻟﺠﺎن ،وأﺑﺮزﻫﺎ وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺠﻠﺲ.
ويعتﱪ الرئيس ﻤﺑثابة الجهة العليا لصنع القرار لدى مركز
الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﰲ كينيا ) (CMD-Kفيﺎﻤ يتعلق
ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻳﺠﺘﻤﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺮة
واحدة ﰲ السنة ،ويتكون من خمسة مندوبﻦﻴ عن كل حزب
ﻋﻀﻮ .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ".
اقتباس من ورقة بحث من اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻنتخابات؛ من قبل رينيه سبيجشﻦﻴ،Renee Speijcken-
ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻌﺰﻳﺰ أدوار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﻛﻴﻨﻴﺎ".٢٠١٢ ،

مؤﻤﺗرات القمة
ﻤﻳكن تنظيم مؤﻤﺗر القمة لﻲﻜ يعكس أعﲆ مستوى لصنع
القرار ،والسﺎﻤح للحوكمة باﻻﴍاف .وﻤﻳكن عقد مؤﻤﺗرات
القمة فوق مستوى اﳌجالس اﻹدارية ،للسﺎﻤح بالتصعيد ﰲ
حالة حصول الخﻼفات بﻦﻴ مندوﻲﺑ اﻷحزاب ﰲ الحوار عندما
ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﳌﺠﻠﺲ إﱃ اﺗﻔﺎق .وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ ﻋﺎدة ﻣﺮة أو
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مرتﻦﻴ ﰲ السنة ،وقد تعمل القمة كأعﲆ هيئة تﴩيعية ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ أن
تعقد القمة بحضور اﻷمناء العامﻦﻴ ورؤساء اﻷحزاب ،ممن
ﺳﻴﻠﺘﺌﻢ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺳﻮﻳﺎً ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﺠﺎه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳌﻨﱪ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،وعملية الحوار الحزﻲﺑ الذي من
اﳌﻔﱰض أن ﺗﺪﻋﻤﻪ.
اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻤﻳكن عقد مجلس استشاري أو مجلس شيوخ مؤلف من
كبار أعضاء الحزب اﳌحﱰمﻦﻴ ،ويتمثل دور مثل هذا
اﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة إﱃ اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،أو ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﰲ ﺣﺎﻻت
نشوء النزاعات .وﻤﻳكنهم ،بحكم تجربتهم وحنكتهم وسعة
ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺠﻠﺲ )أو
القمة( لضبط سﺮﻴ اﳌجريات ﻹتخاذ قرار كبﺮﻴ ،وتوفﺮﻴ
ﻣﻨﻈﻮر أوﺳﻊ .وﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮن
اﳌجلس اﻻستشاري من ثقات قادة الحزب السابقﻦﻴ ممن
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى.
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻤﻳكن تشكيل لجان فنية ﳌعالجة القضايا اﳌتخصصة ،سواء
كانت سياسية أو ذات طبيعة تشغيلية .وﻤﻳكن لهذه اللجان
اﳌساعدة ﰲ وضع جدول أعﺎﻤل اﳌجلس ﰲ مجال معﻦﻴ.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،إذا رغبت اﻷحزاب ﰲ أن تعرف أكﺮﺜ
ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد )ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ( ،أو ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻜﻢ
قانوﻲﻧ معﻦﻴ ،أو الطريقة اﳌناسبة لﻼستجابة لنتائج عمليات
تدقيق ما ،فإنه ﰲ وسع لجنة فنية مؤقتة أو داﻤﺋة أن تسهم
بتقديم البيانات أثناء اجتﺎﻤعات مجلس اﻹدارة بشأن تلك
القضايا .كﺎﻤ يستطيع الخﱪاء الخارجيون أيضا مساعدة مثل
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎط ﺑﻬﺎ.
 ٣/٨ﻤﻧوذجان من اﳌخططات التنظيمية لهياكل الحوار
ﻤﻳكن أن يساعد اﳌخطط التنظيمي لﻸحزاب السياسية ﰲ
وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﱰاﺑﻂ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻊ ﻣﻴﴪ
الحوار من جهة أخرى .وينبغي أن يوضح الرسم البياﻲﻧ
ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﺣﺰب ﰲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
واﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺑﻴﺎن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
اﳌختلفة من منﱪ الحوار ،وتحديد من ﻤﻳثل الحزب ومن
ينوب عن اﳌمثلﻦﻴ .ويتوقف نوع اﳌشاركﻦﻴ ﰲ مثل هذا
الرسم البياﻲﻧ عﲆ مستوى تشكيل بنية الحوار الذي يتم

اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ،وﻣﺪى ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺣﺰب وﻗﻮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ
للحزب ،والقدرات الفردية للمشاركﻦﻴ .ويستطيع ميﴪ
الحوار مرافقة ومواكبة سﺮﻴ اﻷحزاب ﰲ تصميم الهيكل
التنظيمي .ويحدد هذا القسم مثالﻦﻴ من أمثلة الهياكل
التنظيمية اﳌستخدمة ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية.
وقد كانت التصاميم اﳌدروسة ﰲ العادة ﻤﺑثابة أوصاف
ﻻحقة ،بدﻻً من كونها سابقة ،بينﺎﻤ ﰲ حاﻻت أخرى فإن
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﻠﺤﻮار ،وﻟﻜﻨﻪ
اتضح ﰲ ضوء اﳌﺎﻤرسة فيﺎﻤ بعد أنها تعمل بشكل مغاير ﰲ
واﻗﻊ اﻷﻣﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻋﲆ
مثالﻦﻴ من اﳌخططات التنظيمية اﻷساسية لهياكل الحوارات
الحزبية القاﻤﺋة.
اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية
إن اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية )،(fBDM
ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟـﺒـﻮﻟـﻴـﻔـﻴـﺔ
تقريبا ً واﳌجتمع اﻷكادﻤﻳي )انظر دراسة الحالة بشأن بوليفيا ﰲ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ
اﳌﻠﺤﻖ  .(١وﻳﺸﻤﻞ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ٌ
)واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(١٨ .
وﻳﻌﺘﱪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻗﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﲆ
ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ،وﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ إﺟﺮاءات اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻷعﺎﻤل اليومية .ويساعد اﳌدير التنفيذي نحو  ٢٠ﻣﻮﻇﻔﺎ ً،
معظمهم يقيمون ﰲ ﻻباز )ﰲ حﻦﻴ يقيم أربعة موظفﻦﻴ ﰲ
مكتب فرع اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ) (fBDMﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮوز(.
وﰲ حﻦﻴ أنه قد تم إجراء بعض التغيﺮﻴات اﳌؤسسية منذ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  ،٢٠٠٤فإن البنية اﻷساسية ما تزال قاﻤﺋة عﲆ
ﺣﺎﻟﻬﺎ) .اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ .(١/٨

٨٥ International IDEA / NIMD / The Oslo Center

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﺸﻜﻞ ١/٨

ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺣﺰاب )(fBDM
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺣﺰاب
ﻣﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ

اﳌﺠﻠﺲ

اﳌﻜﺎﺗﺐ

ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮع fBDM
ﰲ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮوز

ﻣﻘـﺮ fBDM
ﰲ ﻻﺑﺎز

اﻟﱪاﻣﺞ

وﺣﺪات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

وﺣﺪات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب )(IPOD
إن اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻠﻪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻟﻠﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب
) ،(IPODﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨ ًﱪا ﻣﺤﺎﻳ ًﺪا ميﻜﻦ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻷوﻏﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﳌﻮاﻗﻒ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ )اﻧﻈﺮ
دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﰲ أوﻏﻨﺪا ﰲ اﳌﻠﺤﻖ ١٩.(١
ومبﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني
اﻷﺣﺰاب ) ،(IPODﻓﺈن أﻣﺎﻧﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﳌﻨﻈﻤﺔ أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب ) ،(IPODمبﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ .وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺗﻮﻓري ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣني.

ﻛام ﻳﻘﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣني اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﴩف ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ،وﻳﻌﺘﱪ
ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺿامن ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب
وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺤﻮار داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب ).(IPOD
ﻛام أن اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول أﻳﻀﺎ ً ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻤﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب ) ،(IPODوﺗﻌﻴني ﻣﺪﻳﺮ
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻳﻌﻤﻞ ﻣﺆمتﺮ اﻟﻘﻤﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻷﺣﺰاب
اﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺗﻮﻓري اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ،
وﻳﺼﺎدق ﻋﲆ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .واﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب )(IPOD
ﻣﻮﺿﺢ وﻓﻘﺎ ً ﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ .٢/٨

 ٨٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﺸﻜﻞ ٢/٨

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻷﺳﺎﳼ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب
)(IPOD
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻷﺣﺰاب اﻷﻋﻀﺎء )رؤﺳﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،أو ﻧﻮاب أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة( أو اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻷي ﻣﻨﻬﻢ .وﻳﺘﻢ ﺗﺪاول رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆمتﺮ اﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب
ﺑني اﻷﺣﺰاب اﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﲆ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﺑﺠﺪي .وﻧِﺼﺎب اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﰲ اﳌﺆمتﺮ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب.

اﻟﻘﻤﺔ

ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣني ﻟﻸﺣﺰاب اﻷﻋﻀﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻀﻮﻳﻦ إﺿﺎﻓﻴني ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺣﺰب ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻳﺮأس ﻛﻞ وﻓﺪ ﺣﺰب رﺋﻴﺲ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻣﻦ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب.

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣني

ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻹداري )مبﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ( ،وﻫﻴﺌﺔ
اﳌﻮﻇﻔني اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻛام ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﻏﻨﺪا
ﻟﻠﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب ) .(IPODواﳌﺪﻳﺮ اﻹداري ﻫﻮ ،ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ وﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆمتﺮ اﻟﻘﻤﺔ واﳌﺠﻠﺲ.

اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 ٤/٨ﺗﻘﻠﻴﺪ او اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌﺤﲇ
ميﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻮار إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺧﺮى داﺧﻞ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣـﻦ
اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟﴩـوع ﰲ
آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب ﻋـﲆ ﻣﺴـﺘـﻮى اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺎت أو
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ .وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ،ان ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﺰﻳﺪًا ﻣـﻦ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻷﺣﺰاب .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻮار ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﲆ
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﺑني اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﱰﻛﺔ.

وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٢ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻛﻠﻴﺎ ً ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮوز.
وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﱃ أن ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )مبﻌﻨﻰ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن( ﺑني ﻫﺬﻳﻦ
اﳌﺴﺘﻮﻳني ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ً ،ﻣﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ أﻛرث ﻟﺤﺰب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻛام أن ﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ،
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ ً زﻳﺎدة ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻮار ﺑني اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻣﺄﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺆﻗﺖ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ
ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ ﻳﻈﻞ ﺟﺎرﻳﺎ ً ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ دون ﺗﺄﺛﺮ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﲆ.

وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ ﻣﻔﻴﺪا ً
ﺟﺪا ً ﺧﻼل إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ .وﻛـام
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل متﺎﻣﺎ ً ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮارات ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ،ﻓـﺈن
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻔـﺎوت وﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ،
اﻋﺘامدا ً ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻫﻨﺎك .وﰲ ﺣني أن ﻣﻴﺰان اﻟـﻘـﻮى
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺤـﲇ ﻗـﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ً ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨـﻲ،
ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺿامن اﻟﱰاﺑﻂ ﺑني ﻛﻞ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺑﻘﺎء ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب ﻋﲆ
ﻋﻠﻢ واﻃﻼع ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻋﲆ
اﳌستوى اﳌحﲇ من أجل ضﺎﻤن اﳌلكية الحزبية الكامﻠﺔ
ﻟﻠﺤﻮار .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻓﺈن ﻓﺮوع اﻟﺤﺰب اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ
تحديث اطﻼعها عﲆ مدى سﺮﻴ التقدم اﳌحرز فيﺎﻤ يتعلق
بعمليات الحوار عﲆ اﳌستوى الوطني ،بحيث ﻤﻳكنها
اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ذﻟﻚ ،وﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﺬي ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ
البعض .وكﺎﻤ جرت اﳌناقشة ﰲ الفصل  ،١٢فإنه ﻤﻳكن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺪادات واﻟﺤﻮارات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
 ٥/٨الطبيعة اﳌتغﺮﻴة للهياكل التنظيمية
وﻷغراض ضﺎﻤن توازن السلطات الداخلية ،فإن من اﳌهم
وﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت واﺿﺤﺔ ﺣﻮل ﺷﻜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ودور
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى .وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ
تجنب اﻻجتﺎﻤعات التي قد تستغرق أوقاتا ً مطولة ﰲ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم ،وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ
واﻻقتتال الداخﲇ .كﺎﻤ ﻤﻳكن تحديد تفويض وصﻼحيات
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ،أو ﺑﺈدراﺟﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ومع ذلك ،من اﳌهم أن يتم اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار ﰲ الدستور
أو مذكرة التفاهم ﴐورة الحفاظ عﲆ التوازن بﻦﻴ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ
تكون قادرة عﲆ التكيف مع الظروف اﳌتغﺮﻴة ﰲ أوقات
اﻟﴬورة .كﺎﻤ يعتﱪ التوقيت أمرا ً حاسﺎﻤً أيضا :حيث أن
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ أو اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
قد يأﻲﺗ ﰲ وقت مبكر جدا ً ﰲ بعض اﻷحيان ،مﺎﻤ يتسبب ﰲ
إعطاب زخم الحوار ،بينﺎﻤ قد يأﻲﺗ ﰲ أوقات أخرى بعد
فوات اﻷوان ،مﺎﻤ يتسبب ﰲ خلق عدم القدرة عﲆ حل
اﳌﺸﺎﻛﻞ.
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﺒﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ
تنظيم مثل إنشاء ﴏح سياﳼ ،تعتﱪ ﻤﺑثابة مﴩوع طموح،
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪدة ،أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﴤ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .وإذا ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة
ﺟﻴﺪة ،فإنها تعتﱪ ﻤﺑثابة إنجاز كبﺮﻴ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻷﺣﺰاب واﻟﻮﺳﻄﺎء أﻳﻀﺎ أن ﻳﻈﻠﻮا
ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ وﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ أو ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ
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ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻧﻬﻴﺎر ،ﻣﺜﻼً ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺎً وﻓﺎﻋﻼً ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﺮﻧﺎ ً
دوماً .كﺎﻤ ينبغي أن يعكس الهيكل اﳌرحلة التي يجد
الحوار فيها نفسه ،ومستوى الثقة بﻦﻴ اﻷطراف الحزبية
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﻮار.
وقد يتغﺮﻴ هيكل منتدى الحوار مع مرور الوقت ،ويتحول
من الشكل غﺮﻴ الرسمي إﱃ الشكل الرسمي اﳌنظم،
واﻟﻌﻮدة ﰲ اﻻﺗﺠﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﰲ حﻦﻴ أن هذا قد
يحمل ﰲ طياته عبئاً عملياً ،كﺎﻤ أن الكثﺮﻴ من اﳌرونة قد
ﺗﴫف اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ،
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ.
ونتيجة لذلك ،يتعﻦﻴ عﲆ اﻷطراف الحزبية إعادة النظر ﰲ
هياكلها التنظيمية بﻦﻴ الحﻦﻴ واﻵخر ،وذلك بهدف التأكد
ﻣﻦ أن اﻟﺤﻮار ﻻ ﻳﻨﺤﴫ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺟﺎﻣﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻜﻴﻴﻒ
وضعه ،وفقاً للظروف واﳌتغﺮﻴات اﳌستجدة واﻻستمرار
بالسﺮﻴ قدماً ﰲ العمل بشكل جيد.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﺗﺤﺘﺎج اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
إﱃ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
• ﻤﻳكن لﻸطراف الحزبية أن تختار بﻦﻴ اﻻلتزامات قصﺮﻴة
اﻷمد أو طويلة اﻷمد ،وبﻦﻴ الحد اﻷدﻰﻧ أو الحد اﻷقﴡ
ﳌلكية الحزب للحوار ،وبﻦﻴ مجرد الحوار الخالص وبناء
القدرات اﻹضافية ،أو بﻦﻴ مسؤوليات اﻹدارة اﳌالية
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﻤﺗيل الهيئات التنظيمية الرئيسة ﻹدراج وإﴍاك هيئات
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة( واﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﰲ اﻟﺤﻮار.
• ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻋﺪم
اﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ واﳌﻨﻈﻤﺔ.
• ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ أو اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إدراج ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺤﺰب ،واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،أو
طلب عقد قمة ،أو مجلس استشاري ولجان فنية ،كﺎﻤ
ﻗﺪ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً.
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• ﻤﻳكن أن تكون الهياكل اﳌحلية مﺎﻤثلة للهياكل الوطنية
أو مغايرة كلياً عنها ،كﺎﻤ قد تساعد ﰲ إضفاء اﳌزيد من
اﳌؤسساتية ﰲ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ
اﻷحزاب السياسية بشكل فردي وجﺎﻤعي.
• ﴐورة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﻂ ،وﻓﻌﺎل
وﻣﺮن ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﲆ
ﺗﺴﻬﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻌﲇ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻴﻪ.
• ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻮر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻣﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
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ﰲ أي ﺳﻴﺎق ﻟﻠﺤﻮار ،ﻳﻌﺘﱪ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺗﴫف اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺪ
ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺸﺎرﻛﻮن أﻧﻬﺎ آﻣﻨﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ .وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ،أن ﺗﺸﻌﺮ
اﻷحزاب السياسية باﳌزيد من اﻹﻤﻳان والثقة ﰲ العملية
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻧﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ
ستتحكم ﰲ العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب خﻼل عملية الحوار ،مثﻼً،
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ إن ﻧﺸﺒﺖ اﻟﴫاﻋﺎت ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ
هناك حاجة إﱃ اتخاذ قرارات؟ كﺎﻤ أن إنشاء قواعد اللعبة
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف،
ﻻ سيﺎﻤ ﰲ سياقات اﻻستقطابات الشديدة.
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﻋﲆ ﻫﻴﻜﻞ وﻣﻨﻄﻖ وﺗﻌﻘﻴﺪات
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
تحتاج لنظام سلوﻲﻛ وإجراءات ومبادئ توجيهية خاصة بها.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ" اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﺬه ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ
إﻳﺠﺎزﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ .وﻗﺪ ﻳﻔﴤ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ
أجل التنظيم إﱃ نتائج عكسية .كﺎﻤ أن اﻹفراط ﰲ تنظيم
منﱪ الحوار ،ﰲ اﳌقابل ،قد يؤدي إﱃ الجدل حول تفسﺮﻴ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻹﺣﺘﻜﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﴫف اﻧﺘﺒﺎه اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻪ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﺣﺰاب ﺳﻮﻳﺎ ً ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﻠﻮك ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺤﱰم اﻷﺣﺰاب ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ .وﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ
مفيدة ﰲ توفﺮﻴ اﳌبادئ التوجيهية اﳌﻼﻤﺋة ﰲ عدد من
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ
أدﻧﺎه.
 ١/٩اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺼﺪق واﻻﻟﺘﺰام.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ وﺟﻠﻴﺔ،
ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،وﺗﺒﻨﻲ
اعتﺎﻤدها بصورة مشﱰكة ،اﳌساعدة ﰲ خلق مانع أدﻲﺑ
وعائق أخﻼقي للحيلولة دون حصول أي نوع من أﻤﻧاط
إساءة السلوك .كﺎﻤ أن من شأن ذلك أيضاً إمداد ميﴪ
اﻟﺤﻮار ﺑﺄﺳﺎس ﴍﻋﻲ أﻗﻮى ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻨﺪ اﻗﺘﻀﺎء
اﻟﴬورة ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ

ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﲆ أﻧﻬﻢ
نـظراء متكافئون ،وملتزمون بكلﺎﻤتهم وتعهداتهم بالسعي
دوماً لتحقيق ما فيه الخﺮﻴ والصالح العام ،واعتبار بعضهم
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ﻓﺈن
مثل هذه اﳌبادئ تغدو آنذاك أكﺮﺜ قابلية ﻻحﱰامها
وإﻧﻔﺎذﻫﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد
ﺳﻴﺎﳼ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﺣﺪ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ،ﻓﻠﻦ
ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺆﻫﻼً ﻛﻌﻀﻮ ﰲ اﳌﺠﻠﺲ .وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
السلوك أمر ﴐوري لبناء وتعزيز الثقة ،كﺎﻤ أنه أيضاً قد
ﻳﻌﻄﻲ إﺷﺎرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﺘﺤﺎورﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ أﻋﻀﺎء
هيئة إدارة اﻻنتخابات ،ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ،
والحكومات أو اﳌمولﻦﻴ الخارجيﻦﻴ .كﺎﻤ أن "ضغط اﻷقران
اﻹيجاﻲﺑ" ﻻحﱰام القواعد والسلوكيات اﳌتفق عليها بصورة
متبادلة ضمن منﱪ حواري ،من شأنه التأثﺮﻴ أيضاً ﰲ
العمليات الحوارية الجارية بﻦﻴ اﻷحزاب خارج سياق منﱪ
اﻟﺤﻮار ،ﻣﺜﻞ اﻟﱪﳌﺎن ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
وﰲ حﻦﻴ أن اﻻتفاق عﲆ مبادئ عامة معينة قد يكون بياناً
هاماً ﰲ حد ذاته ،فإنه قد يعتﱪ أكﺮﺜ قيمة ﳌناقشة ما تعنيه
اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﲆ أن
"الشمولية" تعني أن جميع اﻷحزاب السياسية )حتى غﺮﻴ
الﱪﳌانية منها( مدعوة ،ﰲ حﻦﻴ أنه ﰲ سياقات أخرى ،فإن
اﻷحزاب قد تفهم ذلك باعتباره ﻤﺑثابة التزام للقبول بشمول
ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺤﻮارﻳﺔ ،أو أﻧﻪ ﻣﺠﺮد
تعبﺮﻴ يشﺮﻴ إﱃ "روح التشاور".
ومن الناحية اﳌثالية ،فإن منﱪ الحوار ينبغي أن يكون ﻤﺑثابة
ﺣﻴﺰ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎورة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
لتقبل النقد .ومع ذلك ،فإن العﻼقات ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية،
تعتمد أيضا عﲆ موازين القوى بﻦﻴ اﻷحزاب .وعﲆ سبيل
اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺔ وﺳﻄﻮة اﻟﺤﺰب اﻷﻗﻮى أﺛﻨﺎء وﺟﻮده ﰲ
ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ واﻟﱪﳌﺎن ﺗﺠﻌﻠﻪ أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات )ﺣﻴﺚ
ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﻗﺪم
اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ( وﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﻣﻬﺪد ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ.

 ٩٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ )ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،وﻗﺖ اﻟﺘﺤﺪث،
وإجراءات مقاطعة الكﻼم( عﲆ تحقيق التوازن بﻦﻴ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻗﻮى اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮوا ﺟﻤﻴﻌﺎً
ﺑﺎﻻﺣﱰام ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ .وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ،ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ
والجيد استثﺎﻤر الوقت ﰲ مناقشة اﳌبادئ والقيم ﰲ مرحلة
ﻣﺒﻜﺮة ،ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﻃﺮاف اﻟﺤﻮار ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ
فهم متﺎﻤثل حول ما تعنيه هذه اﳌبادئ والقيم عﲆ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﲇ.
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﺑﺎﻹﻓﺮاط ﰲ
إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ،
ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ وأد اﻟﺤﻮار ﰲ ﻣﻬﺪه ﻗﺒﻞ
الﴩوع فيه .ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار إيجاد توازن ﰲ
اﳌراحل اﻷوﱃ ،بﻦﻴ إمﻼء عدد أقل من القواعد )مﺎﻤ قد
يسمح بسﺮﻴ الحوار( أو وضع اﳌزيد من القواعد )مﺎﻤ قد
ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺤﻮار(.
"ولعل القاعدة اﻷكﺮﺜ أهمية ﳌيﴪ الحوار هي أن يتحدث ﻤﺑنطق
وعقﻼنية .وهذا يعني أنه إذا تحدث شخص وقدم اقﱰاحا ً معينا ً
فعﲆ ذات الشخص أن يبﻦﻴ أيضا ً خياراً بديﻼً .إن ﻋﺒﺎرة ﻓﻜّﺮ ﻗﺒﻞ
أن تتحدث ،هي "القاعدة" التي ﻤﻧت مع مرور الوقت خﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار" .
أﻤﺗارام ﺑﺮاﺳﺎد ﺷﺎهAtmaram Prasad Shah -
ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺎدﻫﻴﴚ ﺟﺎﻧﺎدﻫﻴﻜﺎر،Madheshi Janaadhikar -
اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ،ﻧﻴﺒﺎل

 ٢/٩اﻻتفاق غﺮﻴ الرسمي مقابل اﻻتفاق الرسمي
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺠﺮد إﺟﺮاء ﻧﻘﺎش ﻣﻔﺘﻮح ﺣﻮل
"روح اﻟﺤﻮار" ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﴍوط اﳌﺸﺎرﻛﺔ،
واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
"قواعد اللعبة" يتطلب ﰲ أوقات أخرى ،العمل بصورة أكﺮﺜ
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎن اﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءات ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات أو ﺗﺴﻮﻳﺔ
النزاعات .ومن بﻦﻴ إحدى الطرق اﳌﻼﻤﺋة ﻻلتقاط قواعد
اللعبة ﻹجراء حوار بﻦﻴ اﻷحزاب بصورة أكﺮﺜ رسمية ،هي
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ).(MoU
ومن اﳌمكن النظر إﱃ مذكرة التفاهم بﻦﻴ اﻷحزاب
السياسية عﲆ أنها ﻤﺑثابة أداة لحمل جميع اﻷحزاب للتوافق
ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة ،وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻮاﻳﺎ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﻐﺮض واﻷﻫﺪاف
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺤﻮار .وﻟﻌﻞ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم
كوسيلة ﻹدارة التوقعات ﰲ اﳌراحل اﻷوﱃ من الحوار .كﺎﻤ

ﺗﺤﺘﺎج ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب إﱃ ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮى وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻨﺺ ﻋﲆ اﻟﻬﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ وراء اﻟﺤﻮار ،وأن
تبﻦﻴ بصورة محددة النقطة التي يجب أن تتوقف عندها
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻧﻴﺒﺎل ﻋﲆ ﺑﻘﺎء
منتديات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب لديها ﺑﺼﻮرة غﺮﻴ رسمية
للغاية ،وتكاد تخلو من أي قواعد متفق عليها رسمياً ،بينﺎﻤ
ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺘﻌﺪدة ) (CMD-Kenyaﻋﲇ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ .وﰲ
اﳌﺎﻤرسة العملية ،تحتاج بعض الحوارات إﱃ مزيد من
القواعد أكﺮﺜ من غﺮﻴها ،اعتﺎﻤدا ً عﲆ طبيعة مرحلتها ،وعدد
اﳌشاركﻦﻴ ،والسياق الثقاﰲ.
وﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ،اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻋﲆ
طول الطريق وينظرون إﱃ الحوار وكأنه ﻤﺑثابة عملية
عضوية .كﺎﻤ يجادل آخرون بأن من اﻷفضل وضع قواعد
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار،
ﻷنه ﰲ حالة نشوء نزاع أو ﴏاع فيﺎﻤ بعد ،فغالبا ً ما يكون
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮا ً ﺟﺪا ً ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﲆ ﺣﻞ أو وﺳﻴﻠﺔ
للخروج من اﳌأزق الطارئ .ويعتمد الكثﺮﻴ أيضا عﲆ
مستوى الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،فضﻼً عن الحساسية
العامة من اجتﺎﻤعاتها .وﰲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻘﺼﻮى ،ﻓﺈن
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﲆ
ما تبقى هناك من محادثات استكشافية ،مﺎﻤ يعرض زيادة
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﺨﻄﺮ .وﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ
إعطاء ﴍعية للحوار ﰲ نظر العاﻢﻟ الخارجي .ولذلك ،ينبغي
ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ.
"ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﺸﺎء اﳌﺴﺎر ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ بينﺎﻤ كنا نسﺮﻴ ﰲ ذلك اﳌضﺎﻤر.
وﻢﻟ تكن هناك منهجية حوار معدة مسبقا ً ،ولذلك كان علينا
اﻻستفادة القصوى من كل فرصة سانحة".
ﻟﻮﻳﺲ إﻏﻴﺴﻮﻳﺰاLuis Egusquiza-
ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮار ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،Transparencia-بﺮﻴو

 ٣/٩اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وأﺣﻜﺎم اﳌﺸﺎرﻛﺔ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻮار ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺎ ،ﻓﺈن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ أو دﺳﺘﻮر ذﻟﻚ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
وأﺣﻜﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وأﺣﻜﺎم
العضوية اﳌدرجة آنذاك اعتﺎﻤدا ً كبﺮﻴا ً عﲆ رغبات اﻷحزاب،
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وقد تتطرق تلك اﻷحكام إﱃ عدد من القضايا ،ﻤﺑا ﰲ فيها
الهيكل التنظيمي للحوار )مثﻼً ،هل اﳌنﱪ الحواري غﺮﻴ
رﺳﻤﻲ ،أم اﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺳﻤﻴﺔ( ،أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار )أﻫﺪاف
قصﺮﻴة أم طويلة اﻷمد ،عﲆ سبيل اﳌثال( ،لوائح العضوية
)ﻣﺜﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب( ،ودور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )ﻣﺜﻞ
اﳌﻬﺎم وﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري واﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ( .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ
القضايا كمستوى التمثيل الحزﻲﺑ )مثل ،رئيس الحزب ،اﻷمﻦﻴ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،أو ﺧﱪاء اﻟﺤﺰب ﰲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ(،
ومسميات اﳌناصب التي يحملونها ،واﳌسؤولﻦﻴ )مثل ،مهام
الرئيس وأمﻦﻴ الصندوق وأمﻦﻴ الﴪ( ،والتوازن ﰲ النوع
اﻻجتﺎﻤعي )مثﻼً ،هل هي محاصصة محددة )كوتا( ،أو
ﻤﺗثيل من قبل الفروع النسائية؟(.
وقد تُطلب أحكام أكﺮﺜ دقة وتفصيﻼً .وقد تشمل هذه
ترشيحات أو تعيينات محددة أو إجراءات التعيﻦﻴ )عﲆ
سبيل اﳌثال عن طريق التصويت أو التعيﻦﻴ( ،إجراءات
لعزل أعضاء مجلس اﻹدارة أو موظفﻦﻴ )مثل ،ﴏف عضو
ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻗﺮارات اﻟﺤﻮار ،أو ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد(؛ أو
ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﺒﺪﻳﻞ )ﻣﺜﻞ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﲆ اﻟﻨﻮاب(.
وتصبح القواعد اﳌتعلقة باﻷهلية والتعيﻦﻴ هامة ،خاصة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺪرات أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺧﺮى ﳌﻨﻈﻤﺔ
حزبية ﻤﺑثابة جزء مكمل ﳌنﱪ حوار .وتساعد القواعد التي
ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ اﳌﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻮل
ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﺎذا ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت واﻟﺤﻴﺪان ﻋﻦ
مقاصد وأهداف منﱪ الحوار ضئيلة وﰲ أدﻰﻧ الحدود.
وفيﺎﻤ يتعلق بشخصية الرئيس ،ﻤﻳكن أيضا إدراج قواعد
ﻣﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻪ واﻟﺒﺖ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اختياره ،أو اختيارها .وقد تفضل اﻷحزاب رئيساً داﻤﺋا ً أو
ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﺰب
الحاكم أو أكﱪ أحزاب اﳌعارضة داﻤﺋا عﲆ توفﺮﻴ الرئيس من
جانبه ،أو بتغيﺮﻴ شاغل اﳌركز مرة كل سنة(.

٩١ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

 ٤/٩إجراءات اﻻجتﺎﻤع
كﺎﻤ يجب عﲆ اﻷحزاب أيضا ً ،اﻻتفاق عﲆ الطريقة التي
يرغبون أن تدار بها اﻻجتﺎﻤعات .وﻻ يتمثل التحدي ﰲ
القيام بذلك ﰲ قتل عفوية اﻻجتﺎﻤع بسبب اﻹفراط ﰲ
التنظيم ،ولكنه ﰲ حال وضع الكثﺮﻴ من اﻹجراءات اﳌعمول
ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺧﻄﺮ أن اﻟﺤﻮار ﺳﻮف ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻪ
بالﱪﳌان وغﺮﻴه من الهيئات الرسمية اﳌختصة بصناعة
اﻟﻘﺮارات .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ً ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ
الحوار يصبح خارج نطاق السيطرة .ومن بﻦﻴ بعض اﻷسئلة
التي قد تثار ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان :ما معدل اﳌرات أو
الفﱰات التي يتعﻦﻴ فيها عقد اﻻجتﺎﻤعات؟ )مثﻼً ،هل تعقد
ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﺼﻠﻴﺔ أو ﺷﻬﺮﻳﺔ أو أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ؟( ،أو
كيف ﻤﻳكن ضﺎﻤن السﺮﻴ اﳌنظم فيها وتوقيتها؟ وكيف يتم
التخطيط اﳌسبق لﻼجتﺎﻤعات ،واﻹبﻼغ عن الوقائع
واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ؟
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ /ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) (IEA/GPPPﰲ ﻏﺎﻧﺎ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺗﺒﻨﺖ
اﻷﺣﺰاب أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺤﺪدة .ووﻓﻘًﺎ ﻹﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم" ،ﻓﺈن
اﳌراسﻼت اﳌتعلقة ﻤﺑنﱪ الحوار ينبغي أن تصبح من البنود
اﻹلزامية عﲆ كل جدول أعﺎﻤل ،ﰲ حﻦﻴ أن محاﴐ
اﻻجتﺎﻤعات يجب إبرازها بكل أمانة ودقة ﰲ وثيقة
مكتوبة ،قبل كل اجتﺎﻤع" .كﺎﻤ يقﴤ حكم آخر "بﴬورة
إصدار إشعار خطي للمشاركﻦﻴ ﰲ الحوار قبل ثﻼثة أيام
عمل عﲆ اﻷقل من موعد كل جلسة ،ويجب أن يبﻦﻴ
اﻹشعار التاريخ والوقت ،وجدول اﻷعﺎﻤل ،ومكان انعقاد
اﻻجتﺎﻤع بكل وضوح".
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ ً اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
فيها اﻷحزاب قادرة عﲆ وضع بنود جدول اﻷعﺎﻤل
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻣﺜﻼً ،ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺒﻴﺎن أن اﻟﻌﻨﺎﴏ أو اﻟﺒﻨﻮد
اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار؟ أو ﻫﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ
تقدﻤﻳها إﱃ ميﴪ الحوار أو الرئيس خﻼل عدد معﻦﻴ من
أيام العمل قبل موعد اﻻجتﺎﻤع؟ وقد تتفق اﻷحزاب عﲆ أن
كل حزب يحق له الدعوة إﱃ اجتﺎﻤعات خاصة كلﺎﻤ دعت
الحاجة لذلك ،أو أن يناط اﻷمر ﻤﺑيﴪ الحوار أو الرئيس
للدعوة ﳌثل تلك اﻻجتﺎﻤعات.

 ٩٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻫﻨﺎك ﺑﻨﺪ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺎب
القانوﻲﻧ ،والذي قد يتفاوت بﻦﻴ اﻻجتﺎﻤعات حسب قلة أو
زﻳﺎدة أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈﻧﻪ
قد يعني أن حضور اﻻجتﺎﻤعات أمر إلزامي للجميع.
 ٥/٩ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
ﰲ حﻦﻴ أن الحوار قد يدور بشأن التوصل إﱃ تفاهم
متبادل ،فإن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب غالبا ً ما يهدف إﱃ اﻻتفاق
ﻋﲆ ﺗﻮﺻﻴﺎت أو ﻗﺮارات .وﰲ ﺣﺎل أن اﻟﻘﺮارات ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ
تكون داخل ﰲ نطاق ما ﻤﻳكن للمشاركﻦﻴ بالحوار تنفيذها
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ؛ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻃﺮاف
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻛﺠﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،اﻷﺟﻬﺰة
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت وﻫﻴﺌﺎت إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺠﺎن
اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري أو اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ
أيضا غﺮﻴها من الجهات الفاعلة من داخل اﻷحزاب نفسها،
ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎط ﺑﺠﻬﺔ ﻣﺎ،
عﲆ سبيل اﳌثال ،مسؤولية تنفيذ التوصية لضﺎﻤن اﳌساواة
بﻦﻴ الجنسﻦﻴ عند اختيار اﳌرشحﻦﻴ لﻼنتخابات.
وإذا ﺟﺮى اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﱪ ﺣﻮار ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ،أو ﻹﺻﺪار
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزم اﺗﺨﺎذﻫﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج
اﻷحزاب إﱃ اﻻتفاق عﲆ اﻹجراءات اﳌناسبة التي ﻤﻳكنهم
اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ ،وﻋﲆ أي ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﺗﺨﺎذﻫﺎ.
وﰲ أﺟﻮاء اﻟﺤﻮار ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻳﺔ ﻗﺮارات ،ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺘﺒﺎدل أو اﻹجﺎﻤع ﰲ اﻵراء،
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ .وﻻ
ﻳﺠﻮز ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻹﺻﻼح
اﳌوضوعية أو جدول أعﺎﻤل حوار طويل اﻷمد بﻦﻴ اﻷحزاب،
إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻘﺎدة اﻷﺣﺰاب وﺑﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء
فقط ،بينﺎﻤ ﰲ القضايا اﻷقل اسﱰاتيجية أو التي لها جوانب
تشغيلية أكﺮﺜ )مثل جدول أعﺎﻤل اﳌؤﻤﺗر أو نقاط نظام(،
فإن اﻷمر قد يصبح أكﺮﺜ منطقية ﻻتخاذ قرار باﻷغلبية أو
عﲆ مستوى حزﻲﺑ متدن.
كﺎﻤ تستطيع اﻷحزاب أيضا ،اقﱰاح التصويت ﻤﺑجرد رفع
اﻷيدي للوصول إﱃ تلك القرارات التي ﻢﻟ يتم التوصل إﱃ
توافق ﰲ اﻵراء بشأنها .وﰲ مثل تلك الحاﻻت ،ﻤﻳكن لحزب

سياﳼ معارض ان ﻤﻳتنع عن التورط ﰲ عمليات ينطوي
ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار.
 ٦/٩اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال
إن القضايا اﳌالية قد تثﺮﻴ النزاعات بﻦﻴ اﻷحزاب ،أو بﻦﻴ
اﻷﻃﺮاف وﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﴚء
كثﺮﻴ من اﳌال .وعﲆ سبيل اﳌثال ،قد يتلقى اﳌشاركون من
اﻷحزاب ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان او يتوقعون مبالغ تعويضية
ﺑﺸﺄن ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻮد ،واﻟﺴﻔﺮ ،واﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺘﻲ
يتكبدونها ،ﰲ حﻦﻴ أن اﳌشاركة ﰲ اﻻجتﺎﻤعات وحتى ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺨﺼﺼﺎت ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت )ﻏﺎﻟﺒﺎً
ما تعتﱪ مثﺮﻴة للجدل من قبل اﳌمولﻦﻴ(.
وقد ﻻحظ أحد اﳌﺎﻤرسﻦﻴ ،ما مفاده أنه ﰲ ظل سياق
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ وﺷﻴﻮع اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد،
ﻓﺈن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
للعﻼقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ومدير أو ميﴪ الحوار .وقد
لوحظ ﰲ إحدى البلدان ،أن ممثﲇ حزب معﻦﻴ ﰲ مجلس
حزﻲﺑ مشﱰك كانوا يعملون بإستمرار عﲆ تعيﻦﻴ أنفسهم
ﻛﻤﻴﴪﻳﻦ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل
قيامهم بذلك ،كانوا ِ
يخ ّصون أنفسهم بعﻼوات كبﺮﻴة.
ونتيجة لذلك ،أصبح مجلس الحوار الحزﻲﺑ ﻤﺑثابة ميدان
لتنافس ممثﲇ اﻷحزاب فيﺎﻤ بينهم للحصول عﲆ موارد
مالية دون وجه حق ،مﺎﻤ يضع الوسطاء ميﴪي الحوار ﰲ
مواقف غﺮﻴ مريحة ويعرض الحوار إﱃ الخطر.
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ،وﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ
مثال واحد ،وليس بالﴬورة أن ﻤﻳثل مشكلة لغالبية منابر
اﻟﺤﻮار .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ
أو اﳌتباينة ،فإنه يتعﻦﻴ منذ بداية الحوار توضيح إﱃ أي
ﻣﺪى ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺣﺰاب اﺳﱰداد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ،
وتحت أي ظروف ،والتي من خﻼلها ﻤﻳكنهم الحصول عﲆ
اﺳﱰداد ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺣﻮار ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
وطاقات حزبية للمشاركﻦﻴ ،ما ينطوي عﲆ الكثﺮﻴ من اﳌال
ﻫﻨﺎك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﴬوري آﻧﺬاك وﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﲆ
اﻹنفاق واﳌساءلة الﻼزمة ،كﺎﻤ تصبح اﻷنظمة والقواعد
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﴬوري وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ

الحوار ووضع معايﺮﻴ للتقاسم يتم اﻻتفاق عليها بصورة
متبادلة بﻦﻴ اﻷحزاب .وغالبا ً ما ﻤﺗثل هذه اﳌعايﺮﻴ انعكاسا ً
للمشهد الحزﻲﺑ السياﳼ .كﺎﻤ يتعﻦﻴ التوافق عﲆ تدابﺮﻴ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈدارة اﻷﻣﻮال )ﻣﺜﻞ
تقديم التقارير خﻼل أسبوعﻦﻴ من بعد كل حدث حواري،
وتحديد اﳌخولﻦﻴ بصﻼحية التوقيع عﲆ الحسابات اﳌﴫفية،
وإﻧﺸﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ(.
اﳌﺮﺑﻊ ١/٩

ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻣﻮال ﰲ ﻏﺎﻧﺎ وﻣﻼوي
ﺟﺮى ﰲ ﻏﺎﻧﺎ ،ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )،(IEA
ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ ) (GPPPاﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ منﱪ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﻹنصافها ،عﱪ السﺎﻤح لها بالحصول
ﻋﲆ اﻷﻣﻮال اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻟﺤﺰب.
وﺑﺤﻜﻢ وﺟﻮد أرﺑﻌﺔ أﺣﺰاب ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﺣﺰب
ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻠﻘﻰ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرة ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻌﲇ ﻟﻸﺣﺰاب ﰲ اﻟﱪﳌﺎن .وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ،
ﰲ ﻣﻼوي ،ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﺗﺨﺼﻴﺺ  ٥٠ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ
ﰲ قسمﻦﻴ متساويﻦﻴ إﱃ اﻷحزاب القاﻤﺋة ﰲ الحكومة ،ﰲ حﻦﻴ
تذهب نسبة الخمسﻦﻴ ﰲ اﳌئة اﳌتبقية إﱃ اﻷحزاب السياسية
اﻷﺧﺮى .وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ٨٥
باﳌئة من اﻷموال عﲆ قدم اﳌساواة بﻦﻴ كﻼ الطرفﻦﻴ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ
واﳌﻌﺎرض ،ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﺔ  ١٥ﰲ اﳌﺌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس
التمثيل الﱪﳌاﻲﻧ .وهذا يدل عﲆ أنه ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ان
اﻷحزاب تقرر بنفسها اعتﺎﻤد معايﺮﻴ مختلفة حول تقاسم
اﻷرصدة واﳌبالغ العامة فيﺎﻤ بينها ،تبعا ً للسياق العام السائد ﰲ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺰاب.

 ٧/٩ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت
ﻻ ﻳﺠﻮز أﺑﺪًا اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﻘﺔ أﻣﺮا ً ﻣﻔﺮوﻏﺎً ﻣﻨﻪ :وﰲ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار ،ﺗﱪز ﻫﻨﺎ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﺠﺄة
عدائية .ويعتﱪ بناء الثقة عملية مستمرة ،وغﺮﻴ محددة
الخطوط ،وتحتاج التفاعﻼت اﻹيجابية بﻦﻴ اﻷحزاب لرعاية
واهتﺎﻤم مستمرين ،وخاصة ﻷن القادة الحزبيﻦﻴ قد
يتغﺮﻴون بعد اﻻنتخابات .ولذلك ،فإن أي منﱪ حوار من
ﺣﻘﻪ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع.
وتلخص هذه اﻵلية سبل إﴍاك القيادة ﰲ حالة التوتر غﺮﻴ
اﳌفيد بﻦﻴ ممثﲇ اﻷحزاب أو أساليب التعامل مع القضايا
الخﻼفية أو النزاعات الخطﺮﻴة .وﺗﻌﺘﱪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ
معقدة بفعل حقيقة أن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ حد ذاته
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هو ،ﰲ كثﺮﻴ من الحاﻻت ،مصمم ﻤﺑثابة آلية لتسوية النزاع
بﻦﻴ الفرقاء.
وﻳﺤﺘﺎج اﻟﴫاع ﰲ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار إﱃ ﴐورة ﺗﻮﻗﻌﻪ وﻣﻨﻊ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ
ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك ،أو ﺑﺈﻋﻄﺎء دور ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،أو
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،أو ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ أو أي ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﺼﺔ ﰲ
إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪدة .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ ،أن اﻟﺤﻮار
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك أو إﻃﻼق أﻳﺔ آﻟﻴﺔ
ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء اﻟﴫاﻋﺎت .وﺗﺘﻄﻠﺐ
مثل هذه اﻻتفاقات الداخلية وجوب اعتﺎﻤدها من قبل
جميع اﻷحزاب ،ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار الطلب من كل
ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
أو عند أدائه لليمﻦﻴ القانونية .ومع ذلك ،فإن آليات حل
النزاع هذه ،تعتﱪ ﻤﺑثابة سبل اﳌﻼذات اﻷخﺮﻴة للحل ،ﻷنها
عادة ما يكون لها تأثﺮﻴ كبﺮﻴ عﲆ العﻼقات الداخلية .واﻷمر
ﻣﱰوك ﻟﻠﻤﻴﴪ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺠﻨﺐ وﺻﻮل اﻟﺨﻼف إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ آﻟﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،أو
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
 ٨/٩اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻨﺎﻃﻘﻮن اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن
وﻫﻨﺎك ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﻹﻓﺼﺎح
اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﻻ ﺑﻞ
وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﺤﻮار ﻧﻔﺴﻪ .وﰲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴪﻳﺔ
اﳌطلقة واعتﺎﻤد الكتﺎﻤن حسب قواعد اﳌعهد اﳌلﻲﻜ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﻌﺮوف ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﺳﻢ اﳌﺒﻨﻰ اﳌﺘﺨﺬ ﻣﻘﺮا ً
ﻟﻪ وﻫﻮ "ﺗﺸﺎﺗﺎم ﻫﺎوس ،"Chatham House-وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ:
"عند عقد إجتﺎﻤع ،او جانب منه ،وفقاً لقواعد تشاتام
هاوس ،فللمشاركﻦﻴ حرية استخدام اﳌعلومات التي
ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪث/
اﳌتحدثﻦﻴ او اﳌشاركﻦﻴ اﻵخرين وﻻ انتﺎﻤءاتهم" .وﰲ
ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى اﻟﺨﻴﺎر
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ودﻋﻮة وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺒﻌﺾ أو ﻛﻞ
اجتﺎﻤعات الحوار .ومع ذلك ،فإن بعض اﻷحزاب قد تشعر
بخنق الحوار ،وأنها لن تعود قادرة عﲆ التعبﺮﻴ عن آرائها
ﺣﺘﻰ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ.

 ٩٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

ولعل هناك حﻼً وسطاً ،من خﻼل السﺎﻤح باﻹعﻼن عن
نتيجة الحوار فقط .وﻤﺑوجب ذلك ،فإن كل حزب سياﳼ
ﻣﺸﺎرك ﰲ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار
بطريقة تبﻦﻴ ما هو إيجاﻲﺑ ﳌوقف حزبهم بصورة فردية.
وﻧﻈﺮا ً ﻷن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ،ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻗﺪ ﻳﻘﻮض ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وإﻳﺼﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻮار إﱃ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ.
وﻗﺪ ﺗﺨﺘﺎر اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﺻﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ أو
تﴫيحات مشﱰكة ،ﰲ حال التوصل إﱃ توافق كبﺮﻴ ﰲ
اﻵراء .وﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻨﻰ
أﻳﻀﺎ ً ﻗﺮارا ً وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ .وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺻﺪار ذﻟﻚ
اﻟﻘﺮار ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﺑﺤﻴﺚ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺳﻴﻌﻜﺲ اﻵراء اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻮﱃ
ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮار .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺈﺳﻢ اﳌﻨﺘﺪى ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺪى اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﰲ حوار ،واﳌبادئ السياسية ،أو اﻻلتزام بالدﻤﻳقراطية( أو
متصلة بالسيناريو السياﳼ والتوازن الحزﻲﺑ ﰲ السلطة.
ولتجنب النزاعات بشأن هذا الدور ،ﻤﻳكن لﻸحزاب أيضاً
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أو رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪى ﻹﻃﻼق اﻹﻋﻼﻧﺎت
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب.
كﺎﻤ أن رغبات اﻷحزاب بشأن مستوى الدعاية واﻹعﻼن التي
تريد إعطاءها ﳌنتدى الحوار أيضا ،قد تتغﺮﻴ مع مرور
اﻟﻮﻗﺖ .وﰲ زﻣﺒﺎﺑﻮي ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ
اﳌرحلة اﻷوﱃ من الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌعنية أن يعمل
ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار اﻷﺳﺎﺳﻴﻮن ﻋﲆ وﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﺤﻮار .وﻛﺎن
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻫﻮ ،ﺧﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﱰك ورﻏﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ
للمشاركة ﰲ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
وﻗﺪ ﺟﺮت ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ وراء اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور
اﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك ﴐورة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
علني ،حيث ساد شعور هناك بأن عقد اﻻجتﺎﻤعات الﴪية
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﻃﻼق اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وﻳﻐﺬي اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﰲ
صفوف اﻷحزاب والجﺎﻤهﺮﻴ .وﰲ حالة تأسيس واستقرار
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﲆ أن
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳﺎدة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى الثقة بﻦﻴ اﳌتحاورين.

وﻗﺪ أﺧﺬت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ /اﻻﻗﺘﻨﺎع ،ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ،وﻗﺘﺎ ً
ﻣﻄﻮﻻً ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﺼﱪ واﻟﱰﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
اﳌشاركة ﰲ الحوار .ومن بﻦﻴ إحدى الدروس العامة
اﳌﺴﺘﻔﺎدة ،أن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻗﺪ
ﻳﻐﺪو ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻓﻘﻂ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻨﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎورة ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ
أوساط اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار ،وتعزيز الﴩعية الدﻤﻳقراطية
ﻟﻠﺤﻮار.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ" اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
• ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﲆ إﻳﻀﺎح ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ
الحوار وكيفية عقد اﻻجتﺎﻤعات )تغطية قضايا مثل
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﺮاﺳﻼت واﻟﻨِﺼﺎب(.
• إذا ﺗﺪﺧّﻞ ﻋﻨﴫ اﳌﺎل ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن
وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮا ً
حاسﺎﻤً.
• إن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺔ.
• يتعﻦﻴ مناقشة كيفية التواصل مع وسائل اﻹعﻼم
واﻟﺸﻌﺐ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎورة
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار.
• اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﺎﻧﺤﺔ ﻹﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
الداخلية للحوار ،إما عن طريق اتفاق غﺮﻴ رسمي ،أو
بصفة رسمية أكﺮﺜ ،من خﻼل مذكرة تفاهم عند
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﱪ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻮار.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات أو
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار.
• اﳌوافقة عﲆ آليات التواصل الخارجي واﳌتحدثﻦﻴ
الرسميﻦﻴ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﴍ
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إن اﻟﺤﻮار اﻟﻬﺎدف ،ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺐ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻳﻜﺎد
ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ دون ﺗﻮﻓﺮ الحد اﻷدﻰﻧ
من الثقة بﻦﻴ اﻷطراف السياسية ،وخاصة ﰲ أوضاع
اﻻستقطاب .ومن شأن عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌتبناة
محلياً ،أن تصبح ﻤﺑثابة وسيلة لجلب اﻷطراف معا ً
واﳌساعدة ﰲ توفﺮﻴ مكان آمن ،حيث ﻤﻳكنهم عقد اجتﺎﻤع
غﺮﻴ رسمي للتعرف عﲆ بعضهم البعض كزمﻼء متنافسﻦﻴ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺧﺼﻮم ﻣﺘﻌﺎدﻳﻦ .وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻮ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻀﻐﻂ
النفﴘ لديهم ،وبذلك فإن الحوار يصبح ﻤﺑثابة آلية
لتخفيف اﻻحتقان وإزالة اﻻستقطاب أو ﻤﺑثابة دعوة إﱃ
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﺄﻋﺪاء
متخاصمﻦﻴ بدﻻً من نظراء متنافسﻦﻴ ،فإنه ﻻ بد من جمع
اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪة واﺣﺪة ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار.
وﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎوف ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻟﺠﺬور
وتسود فيها الشكوك بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ ،فإن بناء الحد
اﻷدﻰﻧ من الثقة اﳌتبادلة واﻻطمئنان هو خطوة أوﱃ هامة،
وﻳﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺤﻮار ﻣﺴﺘﻤﺮ وذي ﻣﻐﺰى.
ويعتﱪ دور ميﴪ الحوار ﰲ خلق بيئة مﻼﻤﺋة وبناء الثقة
بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ أمرا ً بالغ اﻷهمية .ومع ذلك ،فإن بناء الثقة
بﻦﻴ اﻷحزاب يبدأ ببناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب وميﴪ الحوار.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻬﺎرات
وﻗﺪرات ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻴﴪ
الحوار مع اﻷحزاب ،ليس فقط داخل الجو الجﺎﻤعي ،ولكن
ﰲ ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻮاء أﻳﻀﺎ.
ويتاح أمام ميﴪي الحوار متسع كبﺮﻴ للمناورة ﰲ عﻼقاتهم
الثنائية مع اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار ،طاﳌا أنهم باقون بعيدا ً عن
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ،وﻳﺘﻢ
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺄﺷﺨﺎص
شموليﻦﻴ وغﺮﻴ متحيزين كلياً ،ويتﴫفون دوما ً بأخذ اﳌصالح
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر.
"إن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ حوار حزﻲﺑ سياﳼ ﰲ بيئة متوترة ،هو عملية
إدارة آمال ومخاوف وتوقعات".
ﻣﻴﴪ ﺣﻮار -أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إن ﻋﻤﻠﻴﺔ بناء الثقة بﻦﻴ اﻷطراف السياسية ﻻ يعني
بالﴬورة لزوم توفﺮﻴ "ثقة كاملة" ،بل هي توليد مقدار
ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ،واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ،واﳌﻬﺎرة
والقدرات لدى اﻷحزاب لتمكينها من التعاون .وﰲ حﻦﻴ أن
ﻣﻘﺪار اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻬﺬا اﳌﺴﺘﻮى
من الحد اﻷدﻰﻧ ﰲ مجال الثقة قد يتفاوت ويختلف اختﻼفا ً
كبﺮﻴا ً؛ فإن اﳌسألة الهامة هي تحديد كيفية اتخاذ الخطوة
اﻷوﱃ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه.
 ١/١٠فهم أسباب انعدام الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻻوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ارﺗﻴﺎد واﺳﺘﻜﺸﺎف إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،هي تحديد ماهية التوترات والنزاعات
الحزبية غﺮﻴ اﳌثمرة )باستثناء اﳌنافسة العادية( والتي ﻤﻳكن
ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار ٢٠.وﻤﺗيل أسباب انعدام الثقة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷوﺟﻪ واﻟﺠﻮاﻧﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻟﴫاع اﻟﺠﺎري ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﴫاع ،وﻗﺪ
ﺗﺴﺘﻌﴢ ﻋﲆ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﻲ أو
دﺧﻴﻞ ﻋﲆ أﺟﻮاﺋﻬﺎ.
وﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻟﺘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﴏاﻋﺎت ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ،
وﻧﻴﺒﺎل أو ﺑﻮروﻧﺪي ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ناتجة عن قضايا ﻻ تزال عالقة دون حل بﻦﻴ الفصائل
اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ ﰲ ﴏاع ،أو ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
وﰲ السياقات اﻷقل استقطابا ً ،فإن التنافس أو الشكوك بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻟﻪ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن
اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﺰداد ﻋﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب ﰲ
أﺟﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻔﻴﺔ ،أو ﻟﺪى ﺗﺸﻜﻚ ﺣﺰب ﻣﺎ ﰲ دواﻓﻊ
حزب آخر للرغبة ﰲ اﻻنضﺎﻤم إﱃ الحوار .وﰲ حاﻻت أخرى،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﻮﻫﺔ.
كﺎﻤ أن الضغوط الخارجية قد تجعل اﻷمر أكﺮﺜ صعوبة عﲆ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب .وغالباً ما تكون اﻷطراف الفاعلة ﰲ
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ منقسمة تبعا ً للخطوط الحزبية القاﻤﺋة
هناك ،وقد تتبنى نهجاً مﺎﻤثﻼً لذاك النهج اﳌتمثل ﰲ مقولة
"ﻣﻌﻲ أو ﺿﺪي" .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب أو ﺗﱰدد ﰲ
اﻻرتباط بحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ومد يدها للتواصل والتفاعل
مع خصومها السياسيﻦﻴ ،خشية النظر إليها باعتبارها
ﺿﻌﻴﻔﺔ ،أو ﺗﺨﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺪﻋﻢ و اﳌﺆازرة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
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ولعل مثل كل هذا الكﻼم قد يبدو غﺮﻴ مشجع ،ولكن
اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ
واﻻستعداد للحوار ،خاصة من جانب الوسطاء القاﻤﺋﻦﻴ عﲆ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ً ﳌﻴﴪي اﻟﺤﻮار
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻫـﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
بعض اﳌفسدين أو اﳌتشككﻦﻴ من إحدى الجهات الفاعلة،
والتفكﺮﻴ مسبقاً ﰲ الحجج اﳌضادة اﳌﻼﻤﺋة ﳌقارعتها
ودﺣﻀﻬﺎ .وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات اﻟﺘﻲ
أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ً  ،ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮردون
ﺣﺠﺞ ﺗﻀﻠﻴﻞ وإﻓﺴﺎد واﻫﻴﺔ.
 ٢/١٠اﻻجتﺎﻤع لكﴪ الجليد
إن انعدام الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﻤﺗيل ﻹحداث
وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﴇ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈن ﺟﻠﺴﺔ
الحوار اﻷوﱃ أو اﻻجتﺎﻤع اﻷوﱄ بﻦﻴ ممثﲇ اﻷحزاب هو
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﺣﺰاب وﳌﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ
الجهات الفاعلة من اﳌشاركﻦﻴ اﳌتحلقﻦﻴ من حول مائدة
الحوار ،ومحاولة فهم أسباب انضﺎﻤمهم إﱃ الحوار ،وإدراك
اﻟﺘﺼﻮرات واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش.
وﻤﻳكن دعوة اﻷطراف اﳌعنية لحضور مثل هذا اﻻجتﺎﻤع عﱪ
رﺳﺎﺋﻞ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺼﱪ واﻟﺠﻬﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺣﻀﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف .وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺪ
يرغب القاﻤﺋﻦﻴ عﲆ تسهيل الحوار ﰲ عقد سلسلة مشاورات
أولية غﺮﻴ رسمية مع قادة وممثﲇ اﻷحزاب الرئيسة ،أوحشد
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﻓﻌﻼً ﺑﺜﻘﺔ اﻷﺣﺰاب )ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي،
والجامعات ،أومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ اﻷخرى واﳌؤسسات
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﺎء( .وﰲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻟﻌﺒﺖ
ﻗﻴﺎدة اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ دورا ً ﺑﺎرزا ً ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب
للمشاركة ﰲ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
وكﺎﻤ قد تبدو اﳌسألة سهلة ،فإن عملية تنظيم أول اجـتـﺎﻤع
بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ قد تعتﱪ واحدة من أشق اﳌـهـام ﰲ
عملية الحوار .ونتيجة لذلك ،ﻤﻳيل العديد مـن اﳌـيـﴪـيـن
للتأكيد إﱃ أن العملية العامة لكسب وبناء الثقة بﻦﻴ اﻷطراف
السياسية قد تستغرق أكﺮﺜ من جلسة واحدة ،وإن عـمـلـيـة
كﴪ الجليد والجمود قد تتطلب أكﺮﺜ من جلسة واحدة ،كـﺎﻤ
قد تستغرق أشهرا ً ورﻤﺑا سنوات ﰲ بعض اﻷحيان.

 ٣/١٠اﳌناقشات مع أطراف فاعلة غﺮﻴ حزبية
وﻤﺛة طريقة أخرى لتحسﻦﻴ العﻼقات الشخصية بﻦﻴ اﻷطراف
الحزبية ،وتتمثل هذه ﰲ إقامة مناقشات أولية بﻦﻴ اﻻحزاب
بصفة جﺎﻤعية ،وكأطراف فاعلة غﺮﻴ حزبية بصفة فردية.
وكأمثلة عﲆ اﻻطراف الفاعلة غﺮﻴ الحزبية ،فهي تشمل
وزارات الدولة أو غﺮﻴها من اﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية الرئيسة
ﻣﺜﻞ ،ﻫﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ومن شأن اﳌناقشات مع مؤسسة غﺮﻴ حزبية ،أن تجعل
اﻷحزاب السياسية أكﺮﺜ انفتاحا ً عﲆ تقاسم نفس اﻷجواء
الحوارية ،والتحدث بصفة غﺮﻴ رسمية مع بعضها البعض
بشأن وجهات نظر كل منها .ونتيجة لذلك ،ﻤﻳكن إقناع
اﻷﺣﺰاب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﱪ ﻋﲆ
ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ
عﲆ الخﻼفات والفوارق القاﻤﺋة فيﺎﻤ بينها.
 ٤/١٠اﻻﺷﱰاك ﰲ ﺣﻮار ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻮار
خﻼل جلسات الحوار اﻷولية ،فإن ﻤﺛة فكرة جيدة للﱰكيز
عﲆ مناقشة الفائدة اﳌحتملة للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب .كﺎﻤ أن
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﴩوع ﰲ ﺣﻮار ،ﻗﺪ ﻳﺆدي
لزيادة فهم ما قد يسفر عنه الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،وبالتاﱄ
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﴤ إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
ﻃﺮق إﻋﺪاده وﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻪ.
ومن أجل خلق مثل هذه العقلية اﻹيجابية اﻷكﺮﺜ انفتاحا ً
وﺗﻘﺒﻼً ،ﻓﻤﻦ اﳌﺠﺪي اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﱪات وﺗﺠﺎرب
الحوار الناجحة بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ بلدان أخرى ،ودعوة النظراء
السياسيﻦﻴ لﴩح ما كان يعنيه الحوار بالنسبة لهم .كﺎﻤ أن
تبادل اﻵراء بﻦﻴ اﻷقران الدوليﻦﻴ من رجال السياسة ،ممن
ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻠﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ،ﻗﺪ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺞ ﻣﻘﻨﻌﺔ وﺗﺪﻋﻢ
ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮار ،واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻮط
العريضة لسيناريو متفائل للعﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ
اﳌستقبل )فان بروكلﻦﻴ وماغولووندوvan Breukelen -
.(٢٠١٠:and Magolowondo

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﴍ

اﳌﺮﺑﻊ ١/١٠

تبادل اراء اﻷقران بﻦﻴ أوغندا وغانا
ومن اﻷمثلة الناجحة عﲆ تبادل اﻵراء بﻦﻴ اﻷقران والنظراء ﰲ
اﳌراحل اﻷولية من عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب اﻷوغندية
) ،(IPODﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻏﺎﻧﻴﻮن رﻓﻴﻌﻮ اﳌﺴﺘﻮى
ﻟﺰﻳﺎرة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷوﻏﻨﺪﻳﺔ ،ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء ﻣﻌﻬﺎ
حول بعض النتائج اﻹيجابية لعملية حوار مﺎﻤثلة جرت ﰲ غانا
قبل بضع سنوات .وقد لعبت هذه التبادﻻت دورا ً حاسﺎﻤً ﰲ
تأمﻦﻴ قبول محاكاة ،ودعم من القادة السياسيﻦﻴ اﻷوغنديﻦﻴ
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻠﺪﻫﻢ )اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﰲ
أوﻏﻨﺪا ﰲ اﳌﻠﺤﻖ .(١

كﺎﻤ أنه ﰲ وسع ميﴪي الحوار أيضا ،بحث ومناقشة خيارات
وأدوات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻳﻘﺪم دﻟﻴﻞ
الحوار للمؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات مجموعة
ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻷدوات ،ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ورﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف واﻷﻓﻜﺎر ،وﻟﻬﺪف
ﺑﻨﺎء وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﴫاع ،وﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
والعمل من خﻼل قرارات صعبة ،ولتعزيز العمل التعاوﻲﻧ
ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ٢١.

 ٥/١٠اﻟﱰﻛﻴﺰ عﲆ قضايا غﺮﻴ خﻼفية
إن وﺿﻊ أﺟﻨﺪة أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻗﺪ
ﻳﻠﻌﺐ دورا ً ﻣﺤﻮرﻳﺎً ﰲ ﺟﻠﺐ اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺳﻮﻳﺎً،
وﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻣﻦ ﺣﻮل ﻧﻮاﺣﻲ
الﴫاعات اﳌحتملة بﻦﻴ اﻷطراف .وعﲆ وجه الخصوص ،فإن
الﱰكيز عﲆ اﳌسائل الخﻼفية ﰲ بداية عملية الحوار قد يأﻲﺗ
بنتائج عكسية وغﺮﻴ مجدية بأي نفع للحوار .ومن اﻷفضل
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﻮاﺳﻢ
اﳌشﱰكة بﻦﻴ مختلف اﻷطراف الحزبية اﳌشاركة.
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺼﻞ
مباﴍة باﻹصﻼحات الدﻤﻳقراطية .وﰲ أوقات أخرى ،قد
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ آﻧﺬاك ﻟﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﻗﻞ ﺗﺴﻴﻴﺴﺎً ،وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ
دور وﻗﻮة اﻷﺣﺰاب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷﻣﺮاض ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً،
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وﻟﻜﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻹﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل واﻻﺧﺘﻼف .وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺈن
اﻷﺟﻨﺪة ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻜﻮن اﻷﺣﺰاب ﻗﺎدرة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻟﺘﺄزم ﰲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺣﺴﺎﺳﺎ ً ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ
ﻣﺮات أﺧﺮى .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
بارتياح ﰲ العمل عﲆ مناقشة القيم واﳌبادئ الدﻤﻳقراطية
ﻷن الجميع عﲆ قناعة من قيمتها وطبيعتها العامة ،بينﺎﻤ
ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ ﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﰲ ﺻﻤﻴﻢ
وﺟﻮﻫﺮ اﻟﴫاع.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻳﻮﴅ ﻣﻴﴪي
اﻟﺤﻮار ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﻮار.
وعند التثبت من بناء مقدار كاف من الثقة بﻦﻴ اﻷطراف
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺠﻨﺐ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻗﺪ
ﺗﺬوب وﺗﺘﻼﳽ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ً ،وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌسائل اﳌتنازع عليها أكﺮﺜ مركزية وجاذبية للحوار.
"ﰲ مركز الدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷﺣﺰاب ) ،(CMDﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﻔﺼﺎم ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﻘﺎط
الساخنة .ولذلك ،فإننا دوما ً ننظر نحو تحقيق التوازن بشأن :ما
هو ذي صلة ويبقينا م ًعا سويًة .ﰲ البداية ،ركزنا بشكل عام عﲆ
قضايا "آمنة" غﺮﻴ خﻼفية ،وتعتﱪ ذات أهمية لكل من أحزاب
اﳌعارضة والحزب الحاكم عﲆ السواء .وﻤﺑرور الوقت ،أصبح من
اﳌمكن وضع القضايا اﻷكﺮﺜ إثارة للجدل عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل،
مثل اﳌوضوعات التي كان الرئيس أحيانا يغﺮﻴ موقفه حيالها.
ونتيجة لذلك ،فقد تم إلغاء العديد من مشاريع القوانﻦﻴ أو
إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ
مركز الدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب ) ،(CMDﻤﺑا ﰲ ذلك إنجاز
قانون الحصول عﲆ اﳌعلومات ،ومﴩوع قانون سن الزواج،
وقانون الﴩطة ،وقانون التقاعد".
ﻛﻴﺰﻳﺘﻮ تينثاﻲﻧKizito Tenthani -
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷ حزاب -ﻣﻼوي

 ٦/١٠اﻟﺒﺪء ﺑـ "اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ دون ﺣﻮار"
ﰲ الحاﻻت التي تكون فيها جلسة الحوار اﻷوﱃ بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﴩوع ﺑﻬﺎ ﺑﺨﻄﻮة واﺣﺪة ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك
ﻃﺮﻗﺎ ً أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻟﺠﻤﻊ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮﻳﺎً .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن،
ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ ودﻋﻮة أﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪدة
لحضور أنشطة ﻻ تتعلق ﻤﺑوضوع الحوار الرئيس ،ولكن
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الدافع الكامن من وراء عقدها هو إجراء مﺎﻤثل لتبادل
اﻵراء والخﱪات ﰲ أجواء مﺎﻤثلة ﻷجواء الحوار.
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ،وورش اﻟﻌﻤﻞ،
والزيارات الدراسية ،والندوات أو اﳌؤﻤﺗرات .وينبغي فيها
دﻋﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ أو ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض أو ﴍوﺣﺎت .وﻗﺪ كان من بﻦﻴ إحدى
اﻟﺴﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻹﻛﻮادور إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب القاﻤﺋة ﻫﻨﺎك ،وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﳌﻘﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ،وﺗﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
ﺑﺎﳌﺠﻠﺔ.
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ "اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ دون ﺣﻮار" ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻜﻮادر اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﲆ
مختلف اﳌستويات داخل كل حزب ،وتوفﺮﻴ ﻤﺗاسك وترابط
أوﱄ بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار.
"لدى كل حزب وجهان :الوجه اﻷول لﻼستهﻼك العام ،وهو الوجه
الشعبي ،والوجه اﻵخر ،غﺮﻴ قابل للنﴩ واﻹعﻼم ،وهو الوجه
الحقيقي ﰲ داخل الحزب .وعادة ما يكون هذان الوجهان
مختلفﻦﻴ .ومن خﻼل إظهار بعض اﻷجزاء من مﻼمح وجوهنا
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ خﻼل سﺮﻴ الحوار ،فإننا كأحزاب ،قد أصبح لدينا
اﻟﻘﺪرةﻋﲆ اﻟﺘﺤﺮك واﳌﴤ ﻗﺪﻣﺎ ً إﱃ اﻷﻣﺎم".
أﻤﺗارام ﺑﺮاﺳﺎد ﺷﺎهAtmaram Prasad Shah -
ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺎدﻫﻴﴙ ﺟﺎﻧﺎدﻳﻜﺎرMadheshi Janaadhikar -
-Forumاﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ،ﻧﻴﺒﺎل

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن ﴐورة ﺗﻮﻓﺮ الحد اﻷدﻰﻧ من الثقة أو "اﻻستعداد
للجلوس حول مائدة الحوار" ،ﻤﺗيل لكونها ﴍطاً مسبقاً
لحوار ذي معنى بﻦﻴ اﻷحزاب.
• إن بناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌشاركة وميﴪ الحوار ،عادة
ما تعتﱪ سابقة ومتقدمة عﲆ بناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب.
• وﰲ حﻦﻴ أن بناء الثقة هي عملية متواصلة ومتوالية
اﻟﺨﻄﻮات ،ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺠﻤﻊ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮﻳﺎً
للحديث مع بعضهم البعض ،تعتﱪ ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان
واﺣﺪة ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ اﻟﺤﻮار.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• يتعﻦﻴ تحديد أي من التوترات والﴫاعات غﺮﻴ اﳌجدية،
والتي قد توجد بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
• يتعﻦﻴ النظر ﰲ خيارات مختلفة من أجل "كﴪ الجليد"،
ﻤﺑا ﰲ ذلك:
 −اللقاءات لتعرف مندوﻲﺑ اﻷحزاب عﲆ بعضهم
البعض وتحسﻦﻴ العﻼقات الشخصيﺔ.
 −اﳌناقشات بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،وأطراف ثالثة
فاعلة ،لكنها غﺮﻴ حزبية.
 −ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت إﺟﺮاء
حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،أو
 −اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻷﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ وورش اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
• التمعن ﰲ كيف ﻤﻳكن لﱰكيز الحوار حول موضوعات
غﺮﻴ خﻼفية ،واستخدام معلومات قاﻤﺋة عﲆ أدلة
حقيقية ،أن يحدثا تأثﺮﻴا ً إيجابياً ﰲ استخدامهﺎﻤ كمدخل
ﻟﻠﻮﻟﻮج ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١١ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﳌﻨـﻈـﻢ

إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ،ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
التي تؤثر عﲆ مصالحها اﳌشﱰكة .ومع ذلك ،ﻤﻳكن القول
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،إن اﻟﻘﺪرة أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم
أو إجﺎﻤع غﺮﻴ متوفرة بصورة تلقائية بﻦﻴ جميع اﻻطراف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮارات أن ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻮار،
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟتوافق ﰲ اﻵراء ،كﺎﻤ أن
اﳌﺨﺎوف واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ،ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻛﺎﻣﻨﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈن ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺞ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﳌناقشات ﰲ تلك اﳌرحلة .وإذا ﻢﻟ يتم تحديد وإدارة عملية
اﻟﺤﻮار ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆدي ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ ﺟﻤﻮد ﺳﻴﺎﳼ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻷﺣﺰاب ﻓﻘﻂ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت.
كﺎﻤ ﻤﻳكن ﳌيﴪي الحوار لعب دور هام ﰲ خلق بيئة تشعر
ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ
اﻵراء ،إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،وإﻇﻬﺎر أﻧﻬﻢ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
تنازﻻت .وعﲆ وجه الخصوص ،فإنه ﻤﻳكنهم العمل عﲆ
هيكلة جلسات الحوار وجدول أعﺎﻤل اﻻجتﺎﻤع بطريقة
توفر فرصاً مﻼﻤﺋة لﻸحزاب من أجل التوافق تدريجيا ً.
 ١/١١ﻣﻦ اﻟﺤﻮار إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء
ﻳﻌﺘﱪ الحوار وسيلة لتمكﻦﻴ اﳌداوﻻت واتخاذ القرارات،
فضﻼً عن كونه ﻤﺑثابة عمليات وساطة وتفاوض .وهذا
ﻳﻌﻨﻲ ،أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﻨﺒﺎً
إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻫﺪف واﺿﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ وراء "اﻟﺤﻮار"،
ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺤﻮار وﺗﻨﺎول
ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى.
وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻃﺎﳌﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﻮار ،وﻳﺪرﻛﻮن ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮط اﻷﺣﺰاب ﻓﻴﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ :ﻣﺜﻼً،
ﻫﻞ ﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ،أم ﺗﻔﺎوض ،أم ﰲ ﻣﺪاوﻻت ،أم ﰲ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ،أم ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﻫﺬه
اﳌﺮاﺣﻞ؟

وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﺗﺒﺎدل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺼﺺ ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،واﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى .وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻮار ﻋﺎدة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻻحﱰام والتفاهم اﳌشﱰك .وﻤﺗيل مرحلة اتخاذ القرارات إﱃ
اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺨﻄﻮة أﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ إﻣﻌﺎن
اﻟﻨﻈﺮ ،ووزن اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﺮارات )اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن(.
كﺎﻤ تﱰكز عمليات اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻋﲆ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﺤﺪدة ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻷﻃﺮاف ﻟﴬورة اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ
وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﴫاﻋﺎت .وﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻗﺮب ،وﻗﺪ ﺗﺘﺪﻓﻖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت واﳌﺪاوﻻت وﺗﺼﺐ
ﰲ اﻟﺤﻮار واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺪ اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻختﻼفات النظرية ،فإنه عﲆ أرض اﳌﺎﻤرسة تحصل هناك
ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان تداخﻼت ﻻ مفر منها ،وتعتﱪ ﴐورية
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء) .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل ﻫﺬا
اﳌﻮﺿﻮع ،اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻨﺸﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات للعام  .(٢٢ :٢٠٠٧وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ
اﳌطلوب للحوار أن يكون ناجحاً ،فإنه ﰲ كثﺮﻴ من الحاﻻت،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﺻﻼ ﰲ ﺻﻠﺐ ﻛﻞ ﺣﻮار أن ﻳﺘﻄﻮر إﱃ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاوﻻت واﳌﻔﺎوﺿﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.
"إن الفرق بﻦﻴ الحوار واﳌفاوضات ،هو ان الحوار ينطوي عﲆ
العصف الذهني للحصول عﲆ أفكار جديدة :ﻤﺑعنى اﻷفكار التي
قد تؤدي إﱃ توافق ﰲ اﻵراء بﻦﻴ مختلف اﻷطراف".
ﺷﻴﻜﺎر ﻛﻮﻳﺮاﻻShekhar Koirala-
حزب اﳌؤﻤﺗر النيباﱄ )(NC

 ٢/١١ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﰲ اتخاذ القرارات ﻤﺑختلف اﻷشكال والنﺎﻤذج:
ﻤﻳكن اتخاذ القرار من قبل سلطة واحدة أو من قبل
مجموعة ،من خﻼل التصويت أو عن طريق اﻹجﺎﻤع
)اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات للعام :٢٠٠٧
 ،٢٣اﻟﺸﻜﻞ .(١/٣/١
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻬﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ،ﻓﺈن ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﺘﺤﻠﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪة
اﻟﺤﻮار ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﴐورة إدراك أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ
أﺟﻮاء اﻟﺤﻮار ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﱪﳌﺎن:

 ١٠٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻜﻪ
اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
الخاصة بكل منها )ﻤﺑعنى عدد اﳌقاعد اﳌطلوبة لتمرير
ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ(.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ،ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ
ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮار اﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع.
ومع ذلك ،ﰲ بعض الحاﻻت ،كﺎﻤ هو الحال عند الحاجة إﱃ
اتخاذ قرارات ذات مساس ﻤﺑسائل الحوكمة )مثل ،اﳌوافقة
ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ( ،ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
قد يكون ﴐورياً .وعندما تشارك مجموعة كبﺮﻴة من
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﳌﻘﱰﺣﺎت
اﳌﺪرﺟﺔ ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار.
وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ،ﻓﺈن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻳـﻮاﺟـﻪ
باثنﻦﻴ من الخيارات .اﻷول ،هو السﺎﻤح بتصويت اﻷحزاب وفقا ً
ﻟﻘﻮﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﺰب أو
التحالف الحاكم أقوى من اﻷحزاب الصغﺮﻴة .والخيار الثاﻲﻧ ،هو
اعتﺎﻤد مبدأ "حزب واحد ،صوت واحد" ،مﺎﻤ ﻤﻳنح أصغر حزب
قوة بقدر قوة حزب اﻷغلبية .وﰲ التصويت ﻤﺑوجب السيناريو
اﻷول ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺷﻌﻮر اﻷﺣﺰاب اﻟﺼﻐﺮى ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ
ملغاة ومغلوبة عﲆ أمرها )بطريقة مﺎﻤثلة كﺎﻤ هو الحال ﰲ
الﱪﳌان( ،بينﺎﻤ ﰲ السيناريو الثاﻲﻧ ،فإن الـحـزب الـحـاكـم ﰲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ .وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ
طريقة تصويت من هاتﻦﻴ الطريقتﻦﻴ عﲆ خلـق تـوتـرات ﻻ
داعي لها ،وتعيد استنساخ ذلك النوع من النـقـاش الـعـداﻲﺋ
اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﺎدة ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎن.
ومن بﻦﻴ إحدى الطرق لوصف صنع القرار ﰲ عملية حوار،
وﺗﺠﻨﺐ اﻻزدواﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﴫاﺣﺔ
وبالتوافق مع جميع اﻷحزاب بأن أي قرار يتعﻦﻴ أن يتم اتخاذه
ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮﻟﻪ ،أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ وﺻﻒ اﻟﻈﺮوف
اﳌحددة التي ستجري ﻤﺑوجبها عملية التصويت .ومن اﳌهم
أﻳﻀﺎ ،اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار أن وﺿﻊ "اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻞ
اﻷﻃﺮاف" اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻮار ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
وضع "الفائز اﻷول يحوز عﲆ كل ﳾء" ،والذي يعتﱪ ﻤﺑثابة
اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

 ٣/١١اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻃﺮاف ﰲ اﻟﺤﻮار
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ
اﻵراء ،ما ﻢﻟ يقر كل حزب بإسهامه ﰲ النتيجة .وبالتاﱄ ،فإن
إﺣﺪى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
هي التأكد من أن جميع وجهات النظر حول الطاولة ﻤﻳكن
استيعابها وتوفيقها .وﻤﻳكن ﳌيﴪ الحوار تحديد وتقديم
مختلف الخيارات اﳌتاحة لﻸحزاب اﳌتحاورة ،ﰲ حﻦﻴ أنه
يتعﻦﻴ عﲆ ممثﲇ اﻷحزاب اﳌشارِكة التشاور مع أحزابهم،
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺣﻠﻮل وﺳﻂ
ﻣﻤﻜﻨﺔ.
وﻤﻳكن اعتبار عملية التسوية بأنها "أعﲆ مستوى من اﻷخذ
واﻟﻌﻄﺎء" ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ومؤﳌة للمعنيﻦﻴ .وعﲆ هذا النحو ،فإن بناء التوافق ﰲ
اﻵراء ليس مجرد عملية تقنية ،وإﻤﻧا هو أيضا حالة ذهنية
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﺎً .وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
لتشجيعها عﲆ اﻻنفتاح واﻻستﺎﻤع إﱃ بعضها البعض،
واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﺘﺸﺎور ،واﻟﺴﻌﻲ إﱃ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ،وﻋﻨﺪ اﻟﴬورة ،ﻟﻠﺘﺤﲇ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت
وﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ  .(١/١١وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﻗﻨﺎع ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺠﻮز أﺑﺪا ً أن ﺗﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ ﰲ وﺿﻊ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ
نفسها أنها غﺮﻴ مرتاحة للحديث عنه أو التحاور فيه.
وبالنسبة لﻸحزاب ،فإن الحل النهاﻲﺋ واﻷمثل ،يتمثل ﰲ أن
أي اتفاق يعتﱪ ﻤﺑثابة "ملكية جﺎﻤعية" .وحتى عندما يكون
الحل ﳌشكلة ما واضحا ً لدى ميﴪ الحوار ،فإنه يتعﻦﻴ أن
يعمل الحوار عﲆ إعطاء النتيجة ﰲ وتﺮﻴة مﻼﻤﺋة ،بحيث يتم
ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳌيﴪي الحوار ،فإن هذا قد يتطلب الصﱪ :وإذا ﻢﻟ يتمكن
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ،ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء
اﻻنفتاح لقبول التنوع ﰲ اﻵراء ،كﺎﻤ يحتاج للوصول إﱃ
مستوى معﻦﻴ من النضج.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺧﻠﻖ اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ
واﳌسوغات التي يقوم عليها اﻹجﺎﻤع وعملية التسوية؛ من
خﻼل توفﺮﻴ اﳌعرفة الحقيقية واﳌعلومات الصحيحة بشأن
اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ

اﳌﺮﺑﻊ ١/١١

ﻧﻴﺒﺎل :اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
"ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ أين ﻣﺘﴬر وﻣﺘﺄمل ﻣﻦ ﺟﺮاء آراء اﻷﻃﺮاف
اﻷﺧﺮى ،وﻟﻜﻨﻲ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ أدرك أﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻧﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺑﻠﺪﻧﺎ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ
إﱃ أن ﻧﺼﺒﺢ أﻛرث ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰزت ﻟﺪﻳﻨﺎ
"اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ" ،واﻟﺴامح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺒري ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل إﻧﻨﺎ ﻗﺪ متﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﲆ ﺣﻞ وﺳﻂ .وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ مثﺔ ﻓﺎﺋﺰ أو ﺧﺎﴎ
ﻓﻘﻂ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺧﻤﺴني ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف .وﻫﺬا
ﻳﻀﻄﺮﻧﺎ ﻛﺄﺣﺰاب ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﻧﻘﺎش وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت .وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺘﻈﻞ ﻫﻨﺎك دوﻣﺎ ً ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠ ﺤﻮار".
أمتﺎرام ﺑﺮاﺳﺎد ﺷﺎه Atmaram Prasad Shah -
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ) ،(Madheshi Janaadhikarﻧﻴﺒﺎل.

اﻟﺸﻜﻞ ١/١١

اﻷرﺑﻊ "ﺗﺎءات" :ﺗﻮاﺻﻞ ،ﺗﺸﺎور ،ﺗﻮاﻓﻖ وﺗﺮاض

اﻟﺘﻮاﺻﻞ :Communication -
ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻮع اﻵراء
اﻟﺘﺸﺎور :Consultation -
اﻹﺻﻐﺎء وﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺨﻴﺎرات
اﻟﺘﻮاﻓﻖ :Consensus -
إﺟامع ﰲ اﻵراء واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ
اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ
اﻟﱰاﴈ :Compromise -
اﻟﺮﴇ ﺑﺤﻞ وﺳﻂ ﺑﺎﻷﺧﺬ
واﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻬﺪف اﻷﻛﱪ

 ١٠٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

 ٤/١١اعتﺎﻤد نهج منظم
وﰲ وﺳﻊ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﺑﺤﻴﺚ
تعزز بناء توافق اﻵراء .وﻤﻳكنهم القيام بذلك عن طريق
استخدام مرحلة تحضﺮﻴية قبل جلسة الحوار اﻷوﱃ،
وﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
استخدام أجندة اﻻجتﺎﻤع اﳌرتبطة بتحديد اﳌجاﻻت ذات
اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك والتوافقات اﳌحتملة.
إن ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار "اﻷوﱃ" ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة
أول لقاء حقيقي ،بل إنها ﻤﺗثل اﳌرة اﻷوﱃ التي تلتقي فيها
اﻷحزاب سوياً للمناقشة القيمة بشأن اﳌوضوع الذي يتعﻦﻴ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮﻟﻪ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
إعداد هيكل الحوار ،أو بشأن قضايا أخرى ،أكﺮﺜ أهمية من
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وقد يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار الذين يرغبون ﰲ تشجيع
اﻷحزاب السياسية عﲆ العمل من أجل التوافق بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ أي ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ،اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر.
 .١ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد
إن بناء ملكية ومسؤولية اﻷحزاب للحوار ،وضﺎﻤن قبول
جميع اﳌشاركﻦﻴ بعملية الحوار لﻼنخراط فيها ،ﻤﻳكن
تيسﺮﻴها من خﻼل خلق فهم مشﱰك عن ماذا يدور الحوار.
وﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﻌﺪادات وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ
اﻷحزاب اﳌشاركة من جهة ،كﺎﻤ أنها وسيلة قيمة لﻸحزاب
ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أخرى .وﰲ إطار التحضﺮﻴات ﻷوﱃ جلسات الحوار ،فإنه
يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار )ومن اﻷفضل مع الخﱪاء الفنيﻦﻴ
أﻳﻀﺎً( أن ﻳﺠﺘﻬﺪوا ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵراء
واﳌﻮاﻗﻒ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺟﻬﺎت
اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ.
وﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺣﺰاب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﳌﺠﺎﻻت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ
السعي إﱃ تحديد "ثاﻲﻧ أفضل الخيارات" التي قد تعمل
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب .وﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن
ميﴪ الحوار ﻤﻳكنه اﻻطﻼع عﲆ وجهات نظر القيادات
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﰲ ﺟﺪول
أعﺎﻤل اﻻجتﺎﻤعات ،واﳌجاﻻت اﳌحتملة للتوافق والﱰاﴈ

ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻛﺤﻞ وﺳﻂ .وﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻋﲆ اﳌﻴﴪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل النهاﻲﺋ والتشاور بشأنه مع اﻷطراف الحزبية
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار.
 .٢ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻷوﱃ
ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪى ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻷوﱃ
لﻸحزاب ،فرصة لتقديم اﳌشاركﻦﻴ بعضهم لبعض ،وتقديم
اﳌوضوعات اﳌطروحة للنقاش ،وتوفﺮﻴ الوقت والساحة
ﻟﺘﺒﺎدل اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر اﻷوﻟﻴﺔ .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳﺘﻴﺢ اﳌﻴﴪ
اﳌجال ﳌساهﺎﻤت متساوية من كل اﻷحزاب ،ويضمن أن
الحوار يظل مﱰكزا ً عﲆ اﳌجاﻻت اﳌحتملة لﻺجﺎﻤع ،عﲆ
سبيل اﳌثال باستخدام نقاط جدول اﻷعﺎﻤل اﳌدرجة أدناه.
وﰲ حﻦﻴ أن جدول أعﺎﻤل ذلك اﻻجتﺎﻤع قد يكون معدا ً
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﺠﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﲆ ﻣﺴﺎر
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺮﺟﻮة .واﻷﻣﺮ ﻣﱰوك ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
الديناميكيات بﻦﻴ اﻷحزاب خﻼل اﻻجتﺎﻤع ،ويقررون
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﲆ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﻮار .وﻫﺬا ﻗﺪ
يعني ،عﲆ سبيل اﳌثال ،تنظيم خلوة تشاورية ﳌدة يومﻦﻴ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺎح ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻫﻨﺎك ،أو
ﻗﴫ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.
اﳌﺮﺑﻊ ٢/١١

اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻸﺟﻨﺪة
ﻤﻳكن تحديد النقاط التي قد يتعﻦﻴ إدراجها عﲆ جدول أعﺎﻤل
اﻻجتﺎﻤع اﻷول لﻸحزاب كﺎﻤ يﲇ:
 .١كلمة افتتاحية من ميﴪ الحوار لتقديم اﳌشاركﻦﻴ ﰲ
اﻻجتﺎﻤع وبيان الغرض من اﻻجتﺎﻤع.
 .٢التزام اﳌشاركﻦﻴ أنفسهم بعملية الحوار والقواعد اﻷساسية.
 .٣ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺣﺰب.
 .٤اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺜﺎرة ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﰲ اﻟﺤﻮار.
 .٥ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
 .٦ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ :اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻸﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﻣﺤﺪدة.
 .٧توليد الخيارات ،وذلك باستخدام مساهﺎﻤت من خﱪاء فنيﻦﻴ.
 .٨اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل اﳌﺎﺋﺪة.
 .٩ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء

بشأنها/أو يجري استكﺎﻤل اﻻتفاق حولها.

 .١٠ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ اﻷﺣﺰاب "ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻼف" ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ

 .١١ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
 .١٢اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻧﻘﺎط اﻟﻌﻤﻞ أو "اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ" ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ
واﻟﺨﱪاء واﻷﺣﺰاب.
 .١٣ﻣﻘﱰﺣﺎت ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ و
 .١٤خﻼصة اﻻستنتاجات وبيان ختامي إيجاﻲﺑ من ميﴪ الحوار.

 .٣ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻷوﱃ
ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﱃ ،ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﰲ
متابعة نقاط العمل ،والتأكد من أن نتائج اﻻجتﺎﻤع تجري
ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﻨﻴﺔ .وﻻ
ﻤﻳكن اﻻستهانة باﳌتابعة ﰲ هذه اﳌرحلة ،لعدد من
اﻷﺳﺒﺎب.
أوﻻ ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄن ﻣﺎ
اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ،إن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ
للتأكد فيﺎﻤ إذا كانت اﳌعلومات التي تم تقاسمها واﳌشاركة
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﺎدﻗﺔ .وﺛﺎﻟﺜﺎ،
من اﳌهم معرفة فيﺎﻤ إذا كانت هناك أي ديناميكيات خفية
أو ضمنية بﻦﻴ اﻷحزاب ،أو داخل إطار حزب معﻦﻴ مﺎﻤ قد
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار .وراﺑﻌﺎً ،ﻓﺈن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻤﺢ
ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﺣﺰب ﳌﺸﺎوراﺗﻪ
وآﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻟﺪﻳﻪ ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﻪ .وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه
النقطة اﻷخﺮﻴة ذات أهمية خاصة لضﺎﻤن ان الحوار ﻻ يزال
راﺳﻴﺎً وراﺳﺨﺎً ﰲ داﺧﻞ أوﺳﺎط اﻷﺣﺰاب.
وعند القيام بعمل كل ذلك ،ﻤﻳكن ﳌيﴪ الحوار الﴩوع ﰲ
ذات الوقت بالتحضﺮﻴ لجلسة الحوار الثانية .ويتعﻦﻴ ﰲ تلك
اﻷﺛﻨﺎء ﻋﲆ اﳌﻴﴪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﻴﺎدة ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
نتائج الجلسة اﻷوﱃ ،وإعداد جدول أعﺎﻤل اﻻجتﺎﻤع
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ
العمل الجﺎﻤعي واﳌشاورات داخل كل حزب ،وفهم قدرات
اﻷﺣﺰاب ،وﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات ،أو
ﻧﻘﺎط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺤﺪدة .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻟﺪى
اﳌﻴﴪ أﻳﻀﺎ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً وﺻﻼﺣﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ
أسس ثنائية ،مثﻼً ،من خﻼل توفﺮﻴ الدعم الفني واﳌاﱄ
ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﰲ اﻷوﺳﺎط واﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺰب.
 .٤ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
يتعﻦﻴ ﰲ الجلسة الثانية إجراء متابعة عﲆ نتائج الجلسة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﻋﻄﺎء إﻳﺠﺎز ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
اﳌوضوعات التي تم التوافق عليها بﻦﻴ اﻷحزاب
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واﳌوضوعات التي ﻢﻟ يتم اﻻتفاق عليها بعد .وتقوم هذه
الجلسة الثانية عﲆ اﳌتغﺮﻴات الطارئة ﰲ السياقات
واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﺴﺦ ﻧﻘﺎط ﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل اﳌذكورة أعﻼه.
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺤﻮارات ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،أن ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺤﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ً ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺟﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ) ،ﻣﺜﻞ،
التصويت داخل الﱪﳌان ،أو إجراء عملية تفاوض خاصة بﻦﻴ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺳﺎط اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ(.
وهذا اﻷسلوب لعقد الحوار هو أكﺮﺜ ميﻼً لتحقيق النتائج
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،كﺎﻤ أنه من نواحي عديدة أفضل من اﻷسلوب
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﳌﺮة واﺣﺪة )واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ
يعتﱪها الساسة بأنها مجرد محاﴐات( .وﻤﺗتاز قوة هذا
النهج اﳌنظم بأنه ﻤﻳكن تكراره ،ويعتﱪ ﻤﺑثابة إطار
لﻼستمرار ﰲ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ٢٢.كﺎﻤ أن اﻷحزاب تصبح
أﻳﻀﺎ ﻗﺎدرة ﻋﲆ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ ﺳﻮﻳ ًﺔ ﻧﺤﻮ
التوصل إﱃ توافق ،ﰲ حﻦﻴ أنها تظل عﲆ بينة من أمرها
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وكﺎﻤ ذكر سابقاً ،من اﳌهم بالنسبة ﳌيﴪ الحوار الحرص
ﻋﲆ ﺣﺼﻮل ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ دﻋﻢ أﺣﺰاﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء
توافق اﻵراء .وﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،فإن ممثﲇ اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻔﺸﻠﻮن
ﰲ ضﺎﻤن التواصل اﳌستمر والتشاور مع ممثﲇ اﻷحزاب
اﻷخرى ،ممن هم غﺮﻴ مدرجﻦﻴ ضمن فريق الحوار ،أو
أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﺬا ﰲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت إﱃ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻻ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء )وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮب ﻋﻦ
ذلك ﴏاحة( ،مﺎﻤ يؤدي بالتاﱄ إﱃ خلق حالة من عدم
اﻟﺜﻘﺔ ،ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ،اﻹﺣﺒﺎط وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح .وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ
مثل هذه الحاﻻت عﲆ إعاقة وتأخﺮﻴ سﺮﻴ الحوار ،وقد
تشكل نكسات خطﺮﻴة لعملية الحوار نفسها .ومن شأن
دﻋﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ
حزب ،توفﺮﻴ إحدى السبل ﳌساعدة اﻷحزاب ﰲ غرس
وتعميق الحوار ﰲ مختلف التنظيﺎﻤت الحزبية) .انظر
اﻟﻔﺼﻞ  ٨ﺑﺸﺄن اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(.

 ١٠٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• ﻳﻨﻄﻮي ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺤﺎور ،واﻟﺘﻮﺳﻂ ،واﻟﺘﻔﺎوض ،واﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار.
• ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻷﺣﺰاب ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﺘﺸﺎور،
واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﱰاﴈ.
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮارات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ،وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺪ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﴐورة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب ،من أجل اﻻبتعاد عن أسلوب اتخاذ
اﻟﻘﺮارات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ
اﻵراء ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
• يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار ،إيجاد سبل تسهيل إستيعاب
جميع وجهات نظر اﳌشاركﻦﻴ حول مائدة الحوار،
وﻤﻳكنه استخدام جدول أعﺎﻤل اﻻجتﺎﻤع كأداة عملية
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض.
• يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار اﻻستفادة من مرحلة اﻹعداد
واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺎور
ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻷﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب.

الفصل الثاﻲﻧ عﴩ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٢اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟـﺪى اﻷﺣـﺰاب

يستفاد من دروس اﳌﺎﻤرسة العملية أن اﻷحزاب ،ﰲ كثﺮﻴ
من اﻷحيان ،تأﻲﺗ للجلوس إﱃ مائدة الحوار وهي غﺮﻴ
ﻣﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺼﻮر اﻓﱰاﺿﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.
ويقصد باﻻستعداد هنا ،القيام بالوظيفة الحزبية فيﺎﻤ
يتعلق باﳌوضوعات اﳌدرجة عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل ،وتأمﻦﻴ
الدعم الحزﻲﺑ الداخﲇ للمواقف اﳌستهدفة للوصول إليها.
وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻓﺮص
اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺤﻮار .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻣﻨﺪوب أﺣﺪ
اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻺﻋﺮاب ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ
اﻧﺰﻋﺎج ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أو أﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻮﻗﻒ
الحزب بشأن قضية معينة ،مﺎﻤ يجعل من اﳌستحيل عليه
ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ أو اﻻﻧﺨﺮاط واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺣﻮار ﻓﻌﲇ.
وﻳﻌﺘﱪ ضﺎﻤن اﻻستعدادات واﳌشاورات الداخلية لدى كل
ﺣﺰب ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺳﻬﻞ ﻗﻮﻻً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼً .وﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻴﴪي
اﻟﺤﻮار أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﳌﻮاﻗﻒ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﺸﺎرك ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺎور
اﳌباﴍ مع الحزب قبل اﻻجتﺎﻤع الفعﲇ ،من أجل منع
ﺗﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮار ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻستعداد الكاﰲ ﴐورة التفاعل اﳌستمر بﻦﻴ
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار واﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮار ،ﺣﺘﻰ ﰲ
اﻷوقات الواقعة بﻦﻴ جلسات الحوار ،ويعتمد ذلك عﲆ
ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،واﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﺮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب ﻹﻋﺪاد
أﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮار.
 ١/١٢اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋـﲆ ﻗـﺪم اﳌﺴـﺎواة :اﻋـﺘـﺒـﺎرات
داﺧﻠﻴﺔ
ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺜﺎﱄ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة  -ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺟﻮد اﳌﻌﺮﻓﺔ،
والقدرة عﲆ فهم ما ينطوي عليه الحوار قبل اﻻنضﺎﻤم
للحوار .ومع ذلك ،فإنه ﰲ واقع اﳌﺎﻤرسة العملية ،قد
يحدث اﻻ ﻤﻳتلك أحد اﻷحزاب السياسية خﱪة سابقة ﰲ
مجال اﳌشاركة ﰲ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،سيﺎﻤ عﲆ سبيل
اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺰب ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ً .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن

مثل هذا الحزب بالتاﱄ مﱰددا ً ﰲ اﻻنضﺎﻤم للحوار دون
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺟﺮاء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﺤﻮار،
ٍ
مؤات
ﻻ سيﺎﻤ إذا كان الحزب يشعر أنه ﰲ وضع غﺮﻴ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أن ﻳﺴﺎﻋﺪ أو ﻳﺪﻋﻢ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ
خﻼل تقديم اﳌشورة لها ،ولفت اﻻنتباه إﱃ وجود الجانبﻦﻴ
اﻟﻘﻮي واﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪرة اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﻟﺤﻮار ،وﰲ
بعض الحاﻻت ،من خﻼل توفﺮﻴ الدعم للقدرات الحزبية
اﳌتاحة .كﺎﻤ ﻤﻳكن تركيز هذا النوع من الدعم عﲆ تعزيز
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
آليات التشاور ،أو الحوار ،أو التدريب عﲆ التواسط بﻦﻴ
صفوف اﳌوظفﻦﻴ العاملﻦﻴ داخل حزب معﻦﻴ .كﺎﻤ ﻤﻳكن
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﱪات اﻷﺣﺰاب
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌثال ،من خﻼل توفﺮﻴ التدريب عﲆ التمويل السياﳼ،
وإﺻﻼح اﻟﺪوﻟﺔ ،أو اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،أو ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أو إدارة اﳌﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ(.
وقبل بدء هذا الحوار ،قد يرغب أحد اﻷحزاب ﰲ التفكﺮﻴ
داخليا ً بشأن اﳌوقف الرسمي وغﺮﻴ الرسمي داخل الحزب
ﺣﻴﺎل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻣﻦ ﻳﻮد اﻟﺤﺰب
إرسالهم كممثلﻦﻴ له ،وبأي وﻻية أو صﻼحيات ﻤﻳكن تخويلها
ﻟﻬﻢ ،وﺑﺄي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ .وﻗﺪ ﺗﻔﻜﺮ
اﻷحزاب فيﺎﻤ تأمل بتحقيقه من خﻼل اﻻنخراط ﰲ عملية
الحوار )مثل اﻻطﻼع عﲆ اﳌعلومات ،أو التأثﺮﻴ ﰲ عملية
اﻹﺻﻼح(.
وﰲ الوقت ذاته ،يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب أن تكون عﲆ وعي
وإدراك تام أن دخول عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ليست هي
ﻧﻔﺲ اﻟﴚء ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت أو ﻧﻘﺎﺷﺎت
ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎن .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﻮار ﻣﻬﺎرات
وﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻮار
أكﺮﺜ تركيزا ً عﲆ أنشطة التبادل الﴫيح لﻶراء واﻷفكار،
وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.
 ٢/١٢ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳌﻤﺜﲇ اﻟﺤﻮار
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻳﻀﺎ أن
تكون اﻷحزاب قد أﻤﺗت استعداداتها ،حيث أن اﻷحزاب

 ١٠٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮار ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻂ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﻌﻮر
باﻷمان واﻻطمئنان ﻤﺑا فيه الكفاية للتحدث بﴫاحة خﻼل
اﻻجتﺎﻤعات ،فإن اﳌندوبﻦﻴ يحتاجون للحصول عﲆ دعم
وﺗﻔﻮﻳﺾ واﺿﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﺰاب وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أنه يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب أن تعرف ﳌاذا ترغب بالدخول ﰲ
اﻟﺤﻮار ،وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻮدون أن ﻳﻜﺴﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ،
واستنادا ً إﱃ تلك اﳌناقشة ،يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب تفويض
مندوبيهم بصﻼحيات مﻼﻤﺋة للمشاركة ﰲ الحوار نيابة
ﻋﻨﻬﻢ.

سياستها ،أو قطع الوعود والتعهدات التي قد تذهب كثﺮﻴا ً
ﰲ اﺗﺠﺎه ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺨﻂ اﻟﺤﺰب .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﲆ ﻣﻤﺜﲇ
اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﺣﱰام اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﳌﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺣﺰاﺑﻬﻢ وإﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﺠﺪات
واﻟﺘﻄﻮرات ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،واﻟﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻹﻃﺎر
اﳌﺮﺳﻮم ﳌﻮاﻗﻒ أﺣﺰاﺑﻬﻢ ،واﻟﺤﺮص ﺧﺸﻴﺔ ﻓﻘﺪان دﻋﻢ
أﺣﺰاﺑﻬﻢ ﻟﻬﻢ.
"بالنسبة لتمثيل الحزب ﰲ الحوار ،من اﳌفيد للممثل الحصول
عﲆ وﻻية واضحة من الحزب ،ويستطيع اﳌمثل التحدث بحرية
أكﱪ بهذه الطريقة .وﰲ حالة غياب التفويض الواضح للممثل،
فإن ﻤﺛة خطر يتمثل ﰲ احتﺎﻤل انحراف وجهة نظر اﳌمثل عن
خط سﺮﻴ الحزب ،مﺎﻤ يجعله عرضة لﻼنتقادات بعد إجراء
اﻟﺤﻮار".
ﺑﺮادﻳﺐ ﻛﻮﻣﺎر ﺟﻴﺎواﱃPradeep Kumar Gyawali -
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ )اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة(UML-

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮاط
ﺑﺎﻟﺤﻮار ﺑﺼﻮرة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺨﴢ ،واﺳﺘﻜﺸﺎف
البدائل والتحدث دون خوف من "العقاب" إن ﻢﻟ تكن
مناقشاته خﻼل الحوار متﺎﻤشية ﻤﺗاماً مع مواقف الحزب
الرسمية .وبينﺎﻤ يتعﻦﻴ أن تسمح التفويضات للممثلﻦﻴ
ﺑﺈﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﲆ ﺟﺪول
اﻷعﺎﻤل ،فمن اﳌهم اﻹدراك أن التفويض ﰲ سياق الحوار
ليس هو نفسه الذي يتطلبه اﻻنضباط الحزﻲﺑ الداخﲇ،
ﺑﴬورة اﻟﺘﺰام ﻣﻤﺜﲇ اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﰲ اﺗﺒﺎع ﺧﻂ
الحزب ﰲ جميع اﻷوقات )كﺎﻤ يحصل ذلك غالبا ً ﰲ الﱪﳌان،
ﰲ أوقات التصويت( .وتؤدي الحوارات ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان
إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت.

 ٣/١٢تشجيع الحوار الحزﻲﺑ الداخﲇ
من بﻦﻴ الطرق اﳌفيدة ﰲ ضﺎﻤن احﱰام ممثﲇ اﻷحزاب
ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻬﻢ ﻫﻲ ،رﺑﻂ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﺰب
وﻗﺎﻋﺪة دﻋﻤﻪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ اﻟﺤﺰب .وﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار
الفعال بﻦﻴ اﻷحزاب يرتبط ﰲ جوهره بالقدرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻷي حزب عﲆ إجراء الحوار الداخﲇ بﻦﻴ مختلف صفوف
ﻛﻮادره وﻗﻮاﻋﺪه اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺤﺰب ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﰲ عمليات التفاوض ،حيث أن احتﺎﻤﻻت "العطاء واﻷخذ"
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﺤﺔ وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ورﺻﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﺢ واﻟﺨﺎﴎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ دوﻣﺎً
ﻋﲆ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﱃ
القضايا واﳌشاكل ،مﺎﻤ يعمل عﲆ تحفيز التفاهم اﳌتبادل
أو بناء التوافق ﰲ اﻵراء بﻦﻴ مختلف اﻷﺣﺰاب.

وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻔﺎق ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ،ﻓﺈن
هناك خطر تحول اﳌشاركة من حوار بﻦﻴ اﻷحزاب اﱃ حوار
بﻦﻴ اﻷفراد ،وبدﻻً من حوار لدى اﻷحزاب بصفتها منظﺎﻤت
سياسية .وإذا شعرت قاعدة دعم الحزب أنها غﺮﻴ مشاركة
ﰲ الحوار ،فإن اﻷمر قد ينتهي لكونها غﺮﻴ راضية عن
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﰲ آﺧﺮ اﳌﻄﺎف.

وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﺎﻟﻴﺎً
ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض وإﺟﺮاء
محادثات ﴏيحة توافق عليها قياداتهم الحزبية ،كﺎﻤ يثمن
اﳌﻤﺜﻠﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺮوﻧﺔ
واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﺣﺰاﺑﻬﻢ ،وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹرﺗﻴﺎد واﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أرﺿﻴﺔ
ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف اﻟﺤﻮار اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﰲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﻴﺪا ً ﺟﺪا ً ﻋﻦ ﺧﻄﻮط

كﺎﻤ أن جلسات الحوار ﰲ داخل الحزب نفسه تعمل عﲆ
تعزيز اﻻتصاﻻت الداخلية ﰲ الحزب ،وقد تكون ﻤﺑثابة أدوات
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ،وﻧﴩ اﳌﻌﺎرف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة
التي قد تﺮﺜي الحوار بﻦﻴ الكوادر الحزبية .وقد تشمل تلك
الجلسات الحوارية مجموعة صغﺮﻴة مختارة من صفوف الحزب
)ﻣﺜﻼً ،ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺼﻒ ذﻫﻨﻲ وﻗﺪح ﻟﻸﻓﻜﺎر ،ﺑﺸﺄن
اﳌواضيع النظرية( كﺎﻤ ﻤﻳكن عقدها كمنتديات استشارية كﱪى
ﻟﺠﻤﻊ اﻵراء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻛﻠﻪ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ

وﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻔﻴﺪة ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻜﱪى ﻫﻲ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻮل اﳌِﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ ،وﺗﻮﻟﻴﺪ
دﻋﻢ واﺳﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﰲ ﺣني
أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﺎدة وﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼً .وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت ،أن اﻟﴩﻛﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴني أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺤﻮار وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺎور داﺧﻞ اﻟﺤﺰب.
اﻟﺸﻜﻞ ١/١٢

اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار ﺣﺰيب داﺧﲇ

ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺤﻮار

أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب اﻵﺧﺮون
واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﻣﺜﻞ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻓﺮوع
اﻟﺤﺰب اﳌﺤﻠﻴﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء أو
أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺨﱪاء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني ،إﻟﺦ

ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب

 ١٠٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

 ٤/١٢ضﺎﻤن التواصل مع قادة اﻷحزاب
ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﴐورة اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻣﻤﺜﲇ اﻟﺤﺰب وﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﲆ ﺗﻮاﺻﻞ
وﺗﺸﺎور ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺼﻮل أي
ﻓﺠﻮة أو اﻧﻘﻄﺎع ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻳُﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﰲ
ﺣﺼﻮل ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮات ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدة ﻹﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ،وﰲ ﺣﺎﻻت
أخرى فإنه قد يُنحى باللوم عﲆ عاتق اﳌندوب الحزﻲﺑ الذي
ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﱰدد ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ اﻟﺤﺰب.
وبغض النظر عن السبب ،فإن سد فجوة اﳌعلومات بﻦﻴ
ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﺎدة أﻣﺮ أﺳﺎﳼ ﻟﻨﺠﺎح أي ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪة واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة.
وهذا من شأنه تسهيل وتقصﺮﻴ خطوط اﻻتصاﻻت .وهناك
طريقة أخرى ﳌساعدة قيادة الحزب واﳌمثلﻦﻴ للتحدث
بإنتظام ،وذلك عن طريق تخطيط وقت كاف بﻦﻴ جلسات
الحوار ،ما ﻤﻳكنهم من اللقاء والتواصل .كﺎﻤ يستطيع ميﴪو
اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ إدﺧﺎل إﺟﺮاءات اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺣﺪة ﻣﺜﻞ ،إرﺳﺎل
تقرير موجز بعد كل جلسة حوار إﱃ الكادر الحزﻲﺑ
واﻟﻘﻴﺎدة.
اﳌﺮﺑﻊ ١/١٢

ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ :ﺗﺒﻨﻲ "ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺴﺦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ )"(CC
"ﻤﺛة طريقة أخرى لتحقيق الشفافية ﰲ اتصاﻻتك الخاصة بك،
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺑﻼغ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ
ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﰲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار ،وﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ دوﻣﺎ ً ﻣﻦ إرﺳﺎل
ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ من كل رسالة إﱃ اﻷمﻦﻴ العام ،والرئيس،
وآخرين )مثل الخﱪاء اﳌختصﻦﻴ باﳌوضوع( .وتعمل سياسة "نسخ
الرسائل" عﲆ اﳌساعدة ﰲ ضﺎﻤن أن الجميع لديه نفس
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى
لضﺎﻤن إﴍاك اﻷحزاب بالطلب من مجموعة من اﳌمثلﻦﻴ
الداﻤﺋﻦﻴ ﳌنتدى الحوار لتنظيم عروض فصلية ،أو سنوية ،لقيادة
اﻟﺤﺰب واﻟﻜﻮادر .وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ
الدﻤﻳقراطية الحزبية الداخلية".
ﻫﺮﻣﻨﻐﻴﻠﺪو ﻣﻠﻬﻮﻓﻮHermenegildo Mulhovo-
ﻣﻤﺜﻞ ،اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،ﻣﻮزﻣﺒ ﻴﻖ

 ٥/١٢وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب
يعتﱪ اﻻستعداد الحزﻲﺑ الداخﲇ بالغ اﻷهمية لضﺎﻤن إرساء
الحوار داخل اﻷحزاب السياسية ،كﺎﻤ يعد مطلبا ً حاسﺎﻤً
ﻟﻨﺠﺎح وﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺤﻮار ،وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﴗ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أو ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
ويستطيع ميﴪو الحوار أن يلعبوا دورا ً هاما ً ﰲ تذكﺮﻴ
اﻷﺣﺰاب ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﺣﺰب
ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﺤﺰب ﺗﺠﺎه
اﻟﺤﻮار :وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﰲ إﻋﺪاد أذﻫﺎن اﻻﻃﺮاف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،وإدارة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﺄﻛﻴﺪ أن اﻷﺣﺰاب
ﺗﺪرك اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
الوثيقة ،ﻤﺗكﻦﻴ ميﴪي الحوار من تحديد مواقع اﻻشتباكات
اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة.
ومن أجل التعامل مع العقبات اﳌحتملة ،يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ
اﻟﺤﻮار ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺰب ﰲ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺤﺰب ﰲ اﺗﺠﺎه ﻻ
تتوافق عليه اﻷحزاب اﻷخرى ﰲ وقت ﻻحق .كﺎﻤ تعتﱪ
وثيقة التأهب الحزﻲﺑ الداخﲇ هامة ﻹعداد اﳌواقف
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺤﻮار ،وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﻪ .وﺑﻨﺎء ﻋﲆ رؤﻳﺔ
ورﺳﺎﻟﺔ وﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺰب ،ﻓﺈن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﻌﻤﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﺤﺰب ،ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،واﳌﺼﺎﻟﺢ ،واﳌﻮاﻗﻒ
للحزب فيﺎﻤ يتعلق بجدول أعﺎﻤل الحوار.
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﻜﻞ  ٢/١٢ﰲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ رأس اﻟﺒﺼﻞ
واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ٢٣.وﻤﺗثل الطبقة الخارجية
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺰب اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ،اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﳼ
أكﺮﺜ دﻤﻳقراطية( ،ﰲ حﻦﻴ أن الطبقات الكامنة تحت القﴩة
ﻤﺗثل اﳌصالح الحزبية – ﻤﺑعنى ما يأملون تحقيقه ﰲ حاﻻت
محددة )مثل ،وضع إطار قانوﻲﻧ جديد لﻸحزاب السياسية
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص(.
وأخﺮﻴا ً ،فإن الطبقات القاﻤﺋة ﰲ ﻧﻮاة أو ﻗﻠﺐ رأس اﻟﺒﺼﻞ
ﻤﺗثل احتياجات اﻷحزاب )مثل فرصة أفضل لنجاح حزب
)ص( ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ(.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ

اﻟﺸﻜﻞ ٢/١٢

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﺼﺎﻟﺢ
اﳌﻮاﻗﻒ

إن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاء متﻴﻴﺰ ﺑني اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﳌﺼﺎﻟﺢ
واﳌﻮاﻗﻒ ﻟﺤﺰب ﻣﺎ ،ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﲆ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺨﻔﻴﺔ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﺤﻀري ﻟﻠﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﻗﻒ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ،واﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وأي ﻣﻮﻗﻒ ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎوض
ﺑﺸﻜﻞ أﻛرث وﺿﻮﺣﺎ ً .وﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﻷﺣﺰاب ﰲ
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﳌﻮاﻗﻒ ﻓﻘﻂ.
وﰲ وﺳﻊ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻋﲆ أﺳﺎس ﻓﺮدي ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ
أوﻟﻮﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ ذﻟﻚ اﻟﺤﺰب .ومثﺔ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓري اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ أو اﻟﺘﻘﻨﻲ إﱃ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻳﻜﻮن
ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض.

ﻛام ميﻜﻦ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﰲ
وﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ،ﻷن ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﰲ إﻋﻄﺎء اﳌﺸﺎرك
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺤﺰب ﺑﻨﺠﺎح .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺧﻄﻴﺎً ،ﺗﺠﱪ اﳌﺸﺎرﻛني ﻋﲆ
اﻟﺜﺒﺎت ﰲ ﺧﻨﺎدﻗﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺧﺎﺋﻔني ﻣﻦ
اﻻﻧﺤﺮاف أو اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ رﺳﻤﻴﺎً.
وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن أي وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻫﺐ داﺧﲇ ﻟﺤﺰب ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﺘﻌﻤﺪ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺼﻮرة ،ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرك ﰲ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺤﺮك واﳌﺸﺎرﻛﺔ مبﺴﺘﻮى ﻣﻌني ﻣﻦ
اﳌﺮوﻧﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮار.
 ٦/١٢اﳌﻮازﻧﺔ ﺑني اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼرية اﻷﻣﺪ

اﻟﺤﻮار.
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وﰲ الوقت ذاته ،فإن اﻷحزاب السياسية ﻤﻳكنها استخدام
ﻣﺸﺎورات اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن ﺣﺪث
معﻦﻴ أو لقاءات تحاورية حول موضوع محدد .ومن خﻼل
إعداد وثيقة التأهب الداخلية عﲆ اﳌدى القصﺮﻴ نوعاً ما،
فإنه ﻤﻳكن للحزب صياغة موقفه ومصالحه واحتياجاته
بشأن قضايا محددة ،مع اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار الظروف
اﳌتغﺮﻴة والديناميكيات الحالية.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪى ﺣـﺰب ﻣـﺎ
ﺑﺸﺄن أﺣﻜﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
ﰲ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت أﺧﺮى )ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﻋﻤﻠـﻴـﺔ
سﻼم واسعة( ،كﺎﻤ أن وثيقة التأهب الداخلية لكل حالة عـﲆ
ﺣﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻣﻮﻗﻒ اﻟـﺤـﺰب،
ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ،ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻮار اﳌﻘﺼـﻮد ،واﳌـﻜـﺎﺳـﺐ
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺰب.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻌﺎل بﻦﻴ اﻷحزاب يسﺮﻴ يدا ً بيد مع الحوار
اﻟﻔﻌﺎل ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب.
• ﺗﺤﺘﺎج اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪاد أﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮار ﻗﺒﻞ
اﻻنضﺎﻤم للحوار.
• ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎت
واﺿﺤﺔ وﻣﺮﻧﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
• إن سد فجوة اﳌعلومات بﻦﻴ ممثﲇ الحوار وقادة
اﻷﺣﺰاب أﻣﺮ ﴐوري ﻹﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار.
• تعتﱪ اﳌشاورات الحزبية الداخلية ،ورﻤﺑا التي تكون
مدرجة ﰲ وثيقة خطية ،ﻤﺑثابة أداة عملية لتمكﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺼﺎﻟﺢ
واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
• ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺣﻮار
ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻗﻒ ﻓﻘﻂ ،وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻋﲆ
اﳌدى القصﺮﻴ والطويل.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار التخطيط ﳌنح مساحة كافية
ووقت كاف للتفكﺮﻴ والتأمل الداخﲇ لدى اﻷحزاب.
• يتعﻦﻴ تشجيع مشاورات التأهب الحزبية الداخلية،
ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ إﻋﺪاد ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺰب وإﺿﻔﺎء
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار.

• ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ أي وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺸﺎورات داﺧﻠﻴﺔ،
ان ﺗﺤﺪد ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺰب ،ﻣﻦ أﺟﻞ
السﺎﻤح للمشاركﻦﻴ ﰲ الحوار للحصول عﲆ حرية
اﻟﺘﴫف واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻠﻮل وﺳﻂ.
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣـﻞ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٣تحديد اﻷحزاب السياسية التي يتعﻦﻴ دعوتها للـحـوار

إن إنشاء عملية حوار حزﻲﺑ سياﳼ هو بطبيعته جهد حزﻲﺑ
تعددي ،ﻷن العملية تنطوي عﲆ اثنﻦﻴ من اﻷحزاب عﲆ
اﻷقل ،وﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،فإنها تشمل عدة أحزاب .وقد
ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻷحزاب السياسية اﳌسجلة ،ولكن إذا كان هناك عدد كبﺮﻴ
ﺟﺪا ً ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذات ﻣﻐﺰى
حقيقي بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ .وﰲ الواقع ،غالبا ً ما تنطوي إقامة
ﺣﻮار ﻋﲆ ﺧﻴﺎرات ﺣﻮل اﻹدﻣﺎج واﻹﻗﺼﺎء )ﻛﺎروﺛﺮز-
 :٢٠٠٦ Carothersص .(١١٨
وﻤﻳكن النظر بسهولة إﱃ هذه الخيارات بأنها ذات دوافع
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
بشأنها .كﺎﻤ أن ميﴪ الحوار قد ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎد
واﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ،ﻣﺎ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌيﴪ غﺮﻴ قادر عﲆ لعب دور نزيه أو محايد .كﺎﻤ تتﴬر
اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﻴﺪة ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق اﻟﺤﻮار ﻷﺳﺒﺎب
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ.

اﻻختيار النهاﻲﺋ من قبل اﻷحزاب نفسها ،ويجب أن تستند إﱃ
معايﺮﻴ محددة مسبقا ً .ومن اﳌفضل أن تصاغ هـذه خـطـيـا ً
وﺗﻌﻠﻦ ﻋﲆ اﳌﻸ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻔﺎﻓـﻴـﺔ وﺧـﻠـﻖ
التأييد الشعبي لﻼختيار .ولجعل هذه اﳌعـايـﺮﻴ مـﱪرة قـدر
اﳌﺴﺘﻄﺎع ،ﻳﻨﺒﻐﻲ رﺑﻂ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻊ اﻟﻘﻴـﻢ واﻷﻫـﺪاف
اﳌرجوة من الحوار ،مثل التمثيل والشمول وغﺮﻴهﺎ.
ولذلك ،فإن من اﳌهم التفكﺮﻴ بصورة مشﱰكة وبعنايـة بشـأن
عملية دعوة أو اختيار اﻷحزاب ﳌنتدى الحوار ،كـﺎﻤ أن مـن
اﻟﴬوري اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪ
تحدثها عملية اﻻختيار النهاﻲﺋ عﲆ العﻼقـات بـﻦﻴ اﻷحـزاب.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،من اﳌفيد تصور كيف أن أحزابـا ً صـغـﺮﻴة
ولكنها جادة ﰲ أعﺎﻤلها وﻤﺗثل دوائر انتخابية متميزة ،ستشعـر
ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺖ ﺧﺎرج ﻣﺤﻔﻞ ﺣﻮار ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨـﻲ ،أو
تخيل كيف ستشعر بعض اﻷحزاب الكبﺮﻴة إذا كانت أحـزاب
صغﺮﻴة جدا ً ليس لها مساندة شعبية ،انها سـتـعـطـى صـوتـا ً
مكافئا ً لتلك اﻷحزاب الكبﺮﻴة ﰲ جميع القرارات.

وقد ينطبق هذا الخطر عﲆ كل من ميﴪي الحوار الدولـيـﻦﻴ
واﳌحليﻦﻴ .وﰲ حالة وجود ميﴪ مستجد نسبيا ً عﲆ الساحة ،
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ إدراج اﻷﺣﺰاب اﻟﺨﺎﻃﺌـﺔ
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم أو ﻗﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺘﻌﻘـﻴـﺪات اﻟﺴـﻴـﺎق
اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﻟﻜﻦ اﳌﻴﴪ اﻟﺬي ﻋﺎش ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﳌﻌﻈـﻢ ﺣـﻴـﺎﺗـﻪ،
ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ "اﺳﺘﺸﻌﺎر" وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﺰاب ذات اﻟﺼـﻠـﺔ،
وﻤﻳيزها عن اﻷحزاب غﺮﻴ ذات الصلة ،كﺎﻤ أن الفشل ﰲ إدراج
اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﺳـﻴـﺘـﻢ إدراﺟـﻪ أو
اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻨﻬﺎ ،ﺳﻴﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺘﺸـﻜـﻴـﻚ ﰲ ﻋـﺪم ﺗـﺤـﻴـﺰ
اﳌﻴﴪﻳﻦ.

وﳌساعدة اﻷحزاب ﰲ التوصل إﱃ اتفاق عﲆ اﳌعايﺮﻴ ،فإن
ﻋﲆ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار دورا ً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻤﻳكنهم
وﺿﻊ ﺧﻴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
العﻼقة بﻦﻴ اﳌعايﺮﻴ والقيم واﻷهداف اﳌرجوة من الحوار،
فضﻼً عن تأثﺮﻴها عﲆ عملية التحديد .ومن خﻼل لقاءات
ثنائية مع اﻷحزاب ،فإن اﳌيﴪ يستطيع تعيﻦﻴ أكﺮﺜ وأقل
اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﺣﺰب .وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻴﴪ ﻓﺮﺻﺔ
أﻛﱪ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﺪى ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ واﻻﺳﺘﻴﺎء ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﱰﺿﺎء
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة.

وأخﺮﻴا ،فإن معايﺮﻴ اﻻختيار قد تصبح واضحة ،ولكن بعض
اﳌشاركﻦﻴ من ذوي الصلة قد يكونوا غﺮﻴ راغبﻦﻴ ﰲ اﻻنخراط
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ .وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﻴﴪ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺆال
اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻦ :ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﺰاب "اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ"
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ إﴍاﻛﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩﻋﻴﺔ
وﺗﺨﺪم اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺤﻮار؟

واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺟﺮى
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

 ١/١٣اﻻتفاق عﲆ معايﺮﻴ شفافة
كيف يتم التوصل إﱃ اتفاق بشأن اختيـار اﳌشـاركـﻦﻴ؟ عـﲆ
الرغم من أن السياق هو اﳌهم ،فإنه ﻤﻳكن تـحـديـد بـعـض
أفضل اﳌﺎﻤرسات العامة .ومن اﳌهم للميﴪ عـدم اﻻقـتـنـاع
ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳـﺘـﻢ

وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﺗﻮازن ﻳﻜﻮن ﻣﱪرا ً
وﻣﺮﺿﻴﺎً ﻷﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع .وﻣﻦ اﻟﻬﺎم
أيضا ،اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار أن أعداد وطبيعة اﻷحزاب قد
تتذبذب بشكل كبﺮﻴ مع مرور الوقت وذلك ،عﲆ سبيل
اﳌﺜﺎل ،ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .كﺎﻤ يحتمل أن اﳌعايﺮﻴ التي ينظر إليها عﲆ أنها
"صحيحة" ﰲ بداية عملية حوار قد تتغﺮﻴ مع مرور الوقت،
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ
لﻸحزاب غﺮﻴ مستقر أو مائعاً.

 ١١٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وكحد أدﻰﻧ ،فإن اﳌعايﺮﻴ اﳌستخدمة عند اختيار اﻷحزاب
ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮار ﻓﻌﺎل.
 ٢/١٣معايﺮﻴ اﳌشاركة واﻻعتبارات
وكﺎﻤ هو وارد ﰲ مقدمة هذا الدليل ،فإن اﳌبدأ اﻷسـاس هـو
أن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ يتـعـلـق بـالـحـوار بـﻦﻴ أحـزاب
وجﺎﻤعات سياسية مشكّلة إما بصورة قانونية أو ،إن تـعـذر
ذﻟﻚ؛ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻫﻜﺬا ﺑﺼﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟـﻚ ،ﻓـﺈﻧـﻪ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن أي ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
يتعﻦﻴ إدراجها أو استثناؤها ،أو تحديد اﳌعايﺮﻴ التي يـنـبـغـي
تطبيقها ،ﰲ ميدان الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻬﺪف ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻤﺗثل اﻟﻨﺎس ﺑـﻘـﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ،وأن ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ
التي يناقشها الحوار .وباﻹضافة إﱃ ذلك ،فإنـه يـتـعـﻦﻴ ﰲ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ،أن ﺗﻜﻮن ﺟـﺎدة ﰲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار )ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﺳﱰﺿﺎء اﻟﻨـﻘـﺎد أو اﻟﺴـﻌـﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﺤﻮار( .وﻋﻼوة ﻋـﲆ
ذلك ،فإنه يتعﻦﻴ ﰲ العدد اﳌقرر للتحلق حول مائدة الحوار
أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻓﻌﺎل .وأخﺮﻴا ،فإن اﻷحزاب اﳌختـارة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻮن ﻳـﺘـﻤـﺘـﻌـﻮن
ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﺔ ﰲ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﻨﺎءة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء.
وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﱰﺟﻢ ﻫﺬه
اﳌعايﺮﻴ النوعية إﱃ مداخل رقمية أو مقاييس عددية ،عﲆ
احتﺎﻤل أن يقبل بها منﱪ الحوار ﻻستخدامها ﻛﻤﱪر رﺳﻤﻲ
ﻻﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ
اﻷكﺮﺜ رسمية ،عﲆ السياق اﳌحﲇ ،ولكنها قد تتضمن
مجموعة من اﳌعايﺮﻴ التالية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﺠﻠﺔ رﺳﻤﻴﺎً.
اﻷحزاب التي لها ﻤﺗثيل ﰲ الﱪﳌان فقط.
اﻷﺣﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ واﳌﻌﺎرﺿﺔ.
جميع اﻷحزاب التي شاركت ﰲ اﻻنتخابات اﻷخﺮﻴة.
اﻷحزاب التي وصلت إﱃ مداخل عتبات أو معايﺮﻴ
ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد اﻷﺣﺰاب )ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮارق اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،واﻷﺣﺰاب
القدﻤﻳة أو الجديدة(.

 .٧اﻷحزاب التي ﻤﺗثل أقليات عرقية أو دينية أو إقليمية أو
غﺮﻴها.
 .٨يجب أن ﻤﺗثل اﻷحزاب ﰲ الحوار ما يقرب من  ٩٠ﺑﺎﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن.
 .٩اﻷحزاب التي لها ﻤﺗثيل عﲆ اﳌستويﻦﻴ اﳌحﲇ والوطني
ﻣﻌﺎً.
 .١٠اﻷحزاب التي لها وجود ونفوذ معﱰف بهﺎﻤ ﰲ البلد
)عﲆ سبيل اﳌثال ،كﺎﻤ قد ينعكس ذلك ﰲ وسائل
اﻹﻋﻼم( ،و/أو
 .١١اﻷحزاب التي تتلقى ﻤﺗويﻼً عاماً ،ﰲ البلدان التي
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻫﻨﺎك اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ
تعتﱪ جزءا ً من اﳌشكلة و /أو انها سبباً ﰲ حلها ،يتعﻦﻴ
معالجتها من خﻼل الحوار .ويؤثر الغرض من الحوار تأثﺮﻴا ً
كبﺮﻴا ً عﲆ أنواع الجهات الفاعلة التي يستدعي اﻷمر إﴍاكها
ﰲ العملية الحوارية ،وبالتاﱄ فإنه يؤثر ﰲ نوعية اﳌعايﺮﻴ
التي تعتﱪ مﻼﻤﺋة للتطبيق ﰲ هذا اﳌجال.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﺤﻮار أكﱪ مجموعة من اﻷحزاب السياسية ،ﰲ حﻦﻴ أنه إذا
ﻛﺎن ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻮار ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب
التي تعتﱪ ،ﰲ اﳌقام اﻷول ،مسؤولة عن خلق التوترات بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،
فإن السياق السياﳼ ﰲ أي بلد ،واﳌشهد الحزﻲﺑ ،واﳌشاكل
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺖ ﰲ اﻷﺣﺰاب
"اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم دﻋﻮﺗﻬﺎ إﱃ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺤﻮار.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺎل
للغاية ،فإن هناك فرقا ً فيﺎﻤ إذا كان الغرض من الحوار بﻦﻴ
اﻷحزاب هو مجرد بناء الثقة بﻦﻴ الحزبﻦﻴ الرئيسﻦﻴ اﳌهيمنﻦﻴ
ﻫﻨﺎك ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺧﺬ آراء
اﻷحزاب الصغﺮﻴة أو الجديدة أيضا بعﻦﻴ اﻻعتبار .وﰲ
السيناريو اﻷول ،فإن كﱪى اﻷحزاب الرئيسة القاﻤﺋة ﰲ
اﻟﺤﻜﻢ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ دﻋﻮﺗﻬﺎ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ الحوار )مع إدراج اﻷحزاب الصغﺮﻴة ﰲ فﱰة ﻻحقة( ،ﰲ
حﻦﻴ إن الوضع ﰲ السيناريو الثاﻲﻧ يتطلب دعوة ومشاركة
"جميع اﻷحزاب اﳌسجلة" من أجل ضﺎﻤن تحقيق مبدأ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ آﻧﺬاك.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻣﺤﺎوﻻت ﺟﺎدة ﻹﻋﻼم
اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ،
وحيثﺎﻤ أمكن محاولة الحصول عﲆ موافقتها بصدد معايﺮﻴ
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ .وﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
لﻸحزاب الصغﺮﻴة أهمية تذكر ﰲ مجال صنع القرار
اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻓﺈن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻓﺘﻌﺎل اﻟﻀﺠﺔ وإﺣﺪاث اﻟﻔﻮﴇ
وتشويه سمعة عملية الحوار قد تكون كبﺮﻴة ،إن كانت
معايﺮﻴ اﻻختيار غﺮﻴ مﱪرة.
 ٣/١٣اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة
وإذا ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ
يتم استبعادها ﻻ تزال تبقى ﰲ حاجة إﱃ حل .وكﺎﻤ هو
وارد ﰲ القسم السابق ،فإن اﻷحزاب التي ﻢﻟ يتم إدراجها
)مثل اﻷحزاب غﺮﻴ الﱪﳌانية( قد ﻻ تتفق مع اﳌعايﺮﻴ
اﳌستخدمة ،أو قد تشعر بالحرمان من فرصة التأثﺮﻴ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،إﱃ ﺗﻮﻟﺪ ﻏﻀﺐ ﺷﻌﺒﻲ ﻋﺎرم
ﰲ أوﺳﺎط اﻹﻋﻼم أو إﻃﻼق اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
النخبوية ،وكﻼهﺎﻤ خطر قد يشوه سمعة منﱪ الحوار
وﻳﻘﻮض اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬه ﰲ اﻟﺤﺎﻻت
التي يتم فيها ربط عملية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ مع منح
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻻت اﳌﺸﺎرﻛﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات(،
مﺎﻤ يﱰك اﻷحزاب تشعر وكأنها محرومة من مزايا الدعم
اﳌﺎﱄ أو اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻹﺿﺎﰲ.
ولعل اﻷكﺮﺜ إيجابية ﰲ هذا الشأن ،أن يتم اعتبار اﻷحزاب
الصغﺮﻴة أو اﳌوجودة خارج الﱪﳌان كوسطاء هامﻦﻴ ،أو
مساهمﻦﻴ بارعﻦﻴ ﳌساعدة الحوار ﰲ الوصول إﱃ توافق
بسهولة أكﱪ .وأخﺮﻴا ً ،من اﳌتوقع أن تنمو بعض اﻷحزاب
الصغﺮﻴة ﰲ الحجم والنفوذ ،كﺎﻤ هو الحال ﰲ بعض اﻷحيان
مع اﻷحزاب الجديدة التي يتم تأسيسها من قبل سياسيﻦﻴ
مخﴬمﻦﻴ .وعليه ،فإنه ليس ﻤﺛة بالﴬورة أي معنى
ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﱰام
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وذﻟﻚ ﳌﺠﺮد أﺳﺒﺎب ﻋﺪدﻳﺔ ﴏﻓﺔ.
ويتمثل أحد الخيارات ﰲ السﺎﻤح بإﴍاك مستويات مختلفة
ﻣﻦ اﳌﺮاﺗﺐ واﻷوﺿﺎع ﻷﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻳﻘﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
للدﻤﻳقراطية ) ،(TCDعﲆ سبيل اﳌثال ،بدعوة اﻷحزاب غﺮﻴ
اﳌمثلة ﰲ الﱪﳌان لﻼنضﺎﻤم ﳌنابر الحوار وﻤﻳنحها ﺻﻔ ًﺔ
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ﺑﺤﻜﻢ اﳌﻨﺼﺐ " "ex-o�cioأو ﺻﻔﺔ مراقب .كﺎﻤ يعمل
ﻣﺮﻛﺰ مﻼوي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ) (CMDأﻳﻀﺎ
عﲆ دعوة اﻷحزاب غﺮﻴ الﱪﳌانية ،من خﻼل منحهم الفرصة
ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻮار ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ "ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ" ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ دورﻳﺔ
ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ.
 ٤/١٣موازنة اﳌعايﺮﻴ ورغبات اﻷحزاب
ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية بالعديد من السياقات ،قد يكون من
الصعب اعتﺎﻤد أي معايﺮﻴ ﻻستخدامها عند اختيار اﳌشاركﻦﻴ
ﰲ الحوار .ومﺎﻤ يزيد من تعقيد اﳌشكلة ،ان بعض اﻷحزاب
التي تم تحديدها عﲆ أنها أحزاب مﻼﻤﺋة للدعوة ،قد ﻻ
ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار ﺧﺎص .وﻫﺬا ﻳﺤﺪث ﻋﺎدة ﻧﺘﻴﺠﺔ،
إﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻠﻌﺐ اﻟﺴﻴﺎﳼ،
أو ﺟ ّﺮاء اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ﻣﻊ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى
اﻟﻘﺎﺋﻢ.
كﺎﻤ أن اﳌشهد الحزﻲﺑ السياﳼ اﳌزدحم ،وتأثﺮﻴ الحركات
السياسية القوية ،وظهور أحزاب جديدة ،وأعﺎﻤل اﳌتمردين
أو الجﺎﻤعات اﳌسلحة أو عدم رغبة حزب معﻦﻴ ﰲ
اﳌشاركة ،كلها تعتﱪ عوامل قد تجعل من اﳌعايﺮﻴ إشكالية
ﻛﱪى .وﺳﺘﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت
ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ أدﻧﺎه.
اﻟحوار ﰲ سياقات تنطوي عﲆ عدد كبﺮﻴ من اﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
تعتﱪ الشمولية إحدى اﳌبادئ اﻹرشادية الرئيسة للمشاركﻦﻴ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،ﻓﺈن ﻋﺪدا ً
كبﺮﻴا ً من اﻷحزاب اﳌسجلة قد يتسبب ﰲ ازدحام الساحة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،أو ﻷن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﻫﺰﻳﻞ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻜﺴﺐ
اﳌﺎدي أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺣﺰب اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ" )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﺣﺰب ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮى ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ
لتحقيق مكاسب مالية( .وﰲ حﻦﻴ أن العديد من اﻷحزاب
سوف تكون مؤهلة ومستعدة لﻼنضﺎﻤم للحوار ،فإن من
اﻟﴬوري ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب ﰲ
الحوار ،من أجل العمل عﲆ ضﺎﻤن إنجاحه.
وﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎق ﺿﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﻮار ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷحزاب ،هي أن الزيادة الغفﺮﻴة ﰲ أعداد اﻷصوات اﳌشاركة
من شأنها زيادة احتﺎﻤل تشتيت النقاش بدﻻً من تركيزه.
وعﲆ وجه التحديد ،فإن ﻤﺛة من يجادل أن الوقت الذي
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يتم قضائه ﰲ اﻻستﺎﻤع إﱃ ما تقوله بعض اﻷحزاب )القليلة
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﺣﻴﺎﻧﺎ( ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﺎ ً أﻗﻞ ﻟﺤﻮار
جاد وﴏيح بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ الرئيسيﻦﻴ.
وﻣﻦ إﺣﺪى اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﱪ واﺳﻊ
للحوار ،هي أنه قد يؤدي إﱃ تكاليف لوجستية ضخمة ،مﺎﻤ
ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎً ﻋﲆ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ )واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺤﺪودة أو ﺷﺤﻴﺤﺔ( .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺗﺨﻴﻞ اﻷﻣﻮال
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺟﺒﺘﻲ اﻟﻐﺪاء واﻟﻌﺸﺎء واﻟﺴﻜﻦ واﻟﻨﻘﻞ إﱃ
مكان انعقاد الحوار ﳌشاركﻦﻴ من نحو  ٤٠أو  ٦٠ﺣﺰﺑﺎً!
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ  -ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ أو ﻗﻮة أو ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺤﺰب اﳌﺸﺎرك  -ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﲆ أن ﺗﺆدي إﱃ
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن إﴍاك اﻷﺣﺰاب
الصغﺮﻴة التي ﻢﻟ تحصل يوماً عﲆ فرصة للتحدث ﰲ الﱪﳌان
أو اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻷﻣﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺎم
سياﳼ أكﺮﺜ دﻤﻳقراطية ،قد تكون تجربة تعزز وتقوي
اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺰاب ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار عند مواجهتهم ﻤﺑثل هذا الوضع،
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﳌﺘﺎﺣﺔ ،واﳌﺼﻤﻤﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
اﳌجموعات الحزبية الصغرى ولغاية الكبﺮﻴة جداً منها .وعﲆ
سبيل اﳌثال ،فإن دليل الحوار الدﻤﻳقراطي :دليل للمﺎﻤرسﻦﻴ
يقدم قاﻤﺋة خيارات وأدوات عملية محددة ﳌجموعات
بأحجام مختلفة )من ﻤﺛانية مشاركﻦﻴ إﱃ أربعة آﻻف مشارك(،
مع التمييز بﻦﻴ اﻻستكشاف وزيادة الوعي ،وبناء العﻼقات،
واﳌﺪاوﻻت ،وأﻏﺮاض ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار )اﳌﺼﺪر :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ،٢٠٠٧ ،اﳌﻠﺤﻖ .(٢
اﳌﺮﺑﻊ ١/١٣

تنوع اﳌشهد الحزﻲﺑ ﰲ ماﱄ
ﻇﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﺎﱄ ﻣﻔﻜﻜﺎً وﻣﺘﺸﻈﻴﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺣﻮاﱄ
 ١٢٠حزبا ً سياسياً مسجﻼً ،مﺎﻤ يعكس تنوع الجﺎﻤعات واﳌصالح
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻼد .ﺗﺄﺳﺲ مركز الدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب ) (CMDIDﰲ ﻣﺎﱄ ﻋﺎم  ،٢٠٠٨وﻳﻀﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ٥٢
ﺣﺰﺑﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﺆﺛﺮا ً )ﻣﻨﻬﺎ  ١٣ﺣﺰﺑﺎ ً ﻣﻤﺜﻠ ًﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن( ،ﰲ حﻦﻴ أن
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺰاب اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ  ٦٨حزباً ﻢﻟ تعد نشطة وﻢﻟ
ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار أﺑﺪاً .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﴍاك ﻛﻞ ﻫﺬه

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﺴﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﻘﺪرات.
وبالتاﱄ ،فإن مجلس أحزاب مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب
) ،(CMDIDأﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻳﻀﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﴩة أﻋﻀﺎء .وﺗﺤﺘﻮي
اﻷحزاب الرئيسة الخمسة عﲆ ممثل واحد لكل منها ،ﰲ حﻦﻴ
يحوز كﻼ اﻻئتﻼفﻦﻴ الﱪﳌانيﻦﻴ عﲆ ممثلﻦﻴ اثنﻦﻴ لكل منهﺎﻤ،
وممثل واحد لتحالف اﻷحزاب غﺮﻴ الﱪﳌانية .ويحصل اﳌجلس
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ .وﻳﻌﻤﻞ اﳌﺼﺪر اﻷول
عﲆ توفﺮﻴ الدعم الثناﻲﺋ )اﳌاﱄ والتقني( لخمسة أحزاب ممثلة ﰲ
الﱪﳌان ،فضﻼً عن اثنتﻦﻴ من اﳌجموعات الﱪﳌانية )ﻤﺗثﻼن ائتﻼفﻦﻴ
اثنﻦﻴ مشكلﻦﻴ أساسا ً من اﻷحزاب الصغﺮﻴة( .واﳌصدر الثاﻲﻧ ،مكون
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﻄﺎﻗﺎت
لدى جميع اﻷحزاب اﻷعضاء .ويتم فيها اعتﺎﻤد ميزانية صغﺮﻴة
ﻟﻸﺣﺰاب ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺰاب ،وﺗﺠﻨﺐ
اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ أو
ِ
ﻣﻔﺴﺪة.

اﻟﺤﻮار ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
لعل من الصعب أحياناً ،التفريق بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ
اﳌواطنﻦﻴ ،وتظهر عﲆ الساحة السياسية كﻼعب قوي ،كﺎﻤ
ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ) (MASﰲ
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﳌﺰارﻋﻲ ﻧﺒﺎت اﻟﻜﻮﻛﺎ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻻجتﺎﻤعية واﻻقتصادية والسكان اﻷصليﻦﻴ ﰲ البﻼد ،لتصبح
منظمة سياسية اكتسبت مزيدا ً من الطابع اﳌؤسساﻲﺗ.
إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻗﺪ
ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ
فيها عـصية عﲆ الفهم .ومع ذلك ،حتى لو ﻢﻟ يكن لدى
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ "ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ،ﻓﺈن
كانت ممثلة ﰲ الﱪﳌان وﻤﺗتلك القدرة عﲆ أداء اﳌهام
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻐﺪو ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﻟﻌﺐ دور ﻟﻬﺎ ﰲ
مضﺎﻤر اللعبة السياسية .وبالتاﱄ ،من اﻷنسب توفﺮﻴ مكان
ﻟﻬﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺤﻮار ،ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺤﻮار ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ أﺣﺰاب ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب
إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻬﺠﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻣﺜﻼً ،ﺟﺮاء

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ

حلول نظام دﻤﻳقراطي محل نظام استبدادي .وﰲ تلك
اﻷوضاع ،فإن عددا ً كبﺮﻴا ً من اﻷحزاب والتجمعات قد ﻻ
ﺗﻔﻬﻢ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺘﴫف ﻛﺤﺰب
سياﳼ ﰲ إطار نظام دﻤﻳقراطي الحكم .وﰲ الدﻤﻳقراطيات
الناشئة ،حيث ﻢﻟ يجري تأسيس أحزاب سياسية رسمية ،أو
ﻢﻟ يتح بعد السﺎﻤح بتأسيسها ،كﺎﻤ كان الحال ﰲ مﴫ ،قبل
أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ
الصعب الحكم عﲆ أية أحزاب أو حركات باعتبارها ﻻعبﻦﻴ
ﴍعيﻦﻴ .وهذا النوع من الرخاوة والتعقيد والحساسية
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺼﱪ ،واﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻤﻬﻞ وﺣﺮﻳﺺ.
وﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
صعوبات ﰲ تكوين ﳌحة عامة دقيقة عن اﳌشهد الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ )ﻣﺜﻞ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن واﳌﺘﻨﺎﻓﺴﻮن
ﰲ الحزب ،أو إدراك كيفية ارتباط القوى السياسية القدﻤﻳة
والجديدة مع بعضها البعض( .كﺎﻤ قد يشتمل السياق
آﻧﺬاك ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن
اﻷحزاب غﺮﻴ واضحة اﳌعاﻢﻟ ،سواء من ناحية قاعدة الدعم
ﻟﻬﺎ ،أو وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،أوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أدوارﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
واﻟﻮﻻءات أو اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪﻓﻖ واﻟﺠﺮﻳﺎن اﻟﴪﻳﻊ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ آﻧﺬاك ﻋﺪم
التﴪع ﰲ اختيار مشاركﻦﻴ للحوار ،أو حتى اﻻندفاع
بالتفكﺮﻴ نحو إجراء الحوار نفسه .وبدﻻً من ذلك ،فإنه ﰲ
وﺳﻊ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار اﻟﻨﻈﺮ ﰲ دﻋﻢ اﻷﺣﺰاب اﳌﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜﺎ ً
)واﻷﺣﺰاب اﻷﻗﺪم ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎً( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ )ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﲆ ﻣﻬﺎرات إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺤﻤﻼت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ( .وﻣﻦ ﺷﺄن ﺟﻠﺐ اﻷﻃﺮاف ﻣﻌﺎ ً ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺧﻠﻖ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﰲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ،ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻛﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﴫ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ
أوﺿﺎع اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
الحوار ﰲ سياقات تنطوي عﲆ جﺎﻤعات مسلحة أو حركات
ﻣﺘﻤﺮدة
وﻫﻨﺎك حالة أخرى ،قد يصبح فيها الخط الفاصل بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية والفاعلﻦﻴ السياسيﻦﻴ اﻵخرين ضبابياً أو
مشوشاً ،وذلك عندما تﱪز جﺎﻤعات مسلحة أو حركات ﻤﺗرد
كقوى سياسية قوية .وتصبح هذه اﳌعضلة أكﺮﺜ وضوحاً ﰲ
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الفﱰات السياسية اﻻنتقالية ،مثل السياقات فيﺎﻤ بعد
الﴫاع ،بعد توقيع اتفاق السﻼم بﻦﻴ اﻷطراف اﳌتصارعة.
وﰲ سياقات ما بعد الﴫاع ،فإنه ﻤﻳكن التمييز بﻦﻴ ثﻼثة
أﻧﻮاع ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ):أ( اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ
كانت قاﻤﺋة بالفعل قبل الحرب) ،ب( اﻷحزاب التي انبثقت
من الفصائل اﳌتحاربة السابقة وجﺎﻤعات اﳌتمردين أو
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،و)ج( اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﴫاع )ﺗﻦ ﻫﻮف وﺷﻮﻟﺘﺒﺎخTen Hoove and -
.(٢٠٠٨- Scholtbach
وﰲ هذه السياقات ،فإن الحوار بﻦﻴ الجﺎﻤعات اﳌسلحة،
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﻤﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،أن ﺗﺼﺒﺢ أﺣﺰاﺑﺎ ً ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
وبﻦﻴ اﻷحزاب اﳌقامة ﰲ السابق ،ﻤﻳكن أن تعمل عﲆ تيسﺮﻴ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
من خﻼل صياغة وجهات نظرها حول دور اﳌنظﺎﻤت
السياسية ﰲ النظام الدﻤﻳقراطي الجديد .وقد يحدث هذا
النوع من الحوار حتى قبل أن تتحول الجﺎﻤعة اﳌسلحة
ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ إﱃ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ومع ذلك ،فإن اﻷحزاب السياسية القاﻤﺋة من قبل ،قد يكون
ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺣﻮار ﻣﻊ
الجﺎﻤعات اﳌسلحة أو الحركات اﳌتمردة )مثﻼً ،بسبب
اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ،أو ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﺮد
ترفض عادة اﻻلتزام باﳌعايﺮﻴ الدﻤﻳقراطية( .وﰲ اﳌقابل ،فإن
الجﺎﻤعات اﳌسلحة قد ﻻ تعﱰف باﻷحزاب والجﺎﻤعات
اﻷخرى عﲆ أنها كيانات مﴩوعة ،مﺎﻤ يجعل إجراء مناقشة
ﺑﻨﺎءة ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً .وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻫﻨﺎك إﺣﺪى اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻫﺬا
الصدد ،وتتمثل تلك ﰲ دعم سبل فتح قنوات اﻻتصال بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية والجﺎﻤعات اﳌسلحة أو الحركات
اﳌﺘﻤﺮدة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﺎرج ﻣﻨﱪ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
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ﻧﻴﺒﺎل :اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻃﺮاف ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ
الجﺎﻤعات اﳌتمردة
لقد ظلت اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات  ،تعمل ﰲ
ﻧﻴﺒﺎل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .٢٠٠٤ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ "اﻟﺪوﻟﺔ
الدﻤﻳقراطية" لتمكﻦﻴ اﳌواطنﻦﻴ من تقييم الدﻤﻳقراطية ﰲ البﻼد.
ومنذ ظهور الحركة الشعبية من أجل الدﻤﻳقراطية والتوقيع عﲆ
اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ) (CPAﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٦ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عﲆ دعم الجهات
الوطنية الفاعلة ﰲ عملية بناء الدستور من خﻼل توفﺮﻴ اﳌعرفة،
وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻮار ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻛﺎن ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ .وﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﺎم ،٢٠٠٥
فإن القوانﻦﻴ التي ﻢﻟ تسمح لﻸحزاب باللقاء قد كانت ﻤﺑثابة عقبة
وﺗﺤﺪﻳﺎ ً ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
فقد عمل موظفو اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عﲆ
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﻣﻊ اﳌاويﻦﻴ ،Maoists-
الذين كانوا يعتﱪون آنذاك ﻤﺑثابة جﺎﻤعات متمردة ،ﰲ خارج
البﻼد .وكان اﻻرتباط مع اﳌاويﻦﻴ ﻤﺑثابة معضلة إﱃ حد ما ،ﻷنهم
ﻢﻟ يعودوا معتﱪين كجزء من اﳌشهد الحزﻲﺑ "النظامي" ،كﺎﻤ أن
اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻗﺎدﺗﻬﻢ .وﰲ ﺑﺎﻛﻮرة ارﺗﺒﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات  -واﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﲆ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻟﴩح ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ودور "اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺔ" -
ﺣﻴﺚ ﺟﺮت ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ وراء اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ دورا ً
إيجابياً ﰲ تطوير عﻼقات جيدة مع اﳌاويﻦﻴ عندما أصبحوا ﻻحقا ً
ﺣﺰﺑﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ .وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
جميع اﻷحزاب السياسية ،ﻤﺑا ﰲ ذلك اﳌاويﻦﻴ ،عملت اﳌؤسسة
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات خﻼل تلك اﳌرحلة اﻻنتقالية
عﲆ دعم إقامة حوار ﳌنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ.

وعﲆ الرغم من أن هناك تداخﻼً كبﺮﻴا ً بﻦﻴ الحوار الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض /اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ  -ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ وﻻدة
اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً  -فإن كﻼ اﳌفهومﻦﻴ ما زال
ينظر إليهﺎﻤ عﲆ نطاق واسع كحقول عمل منفصلة ،وغالبا ً ما
ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﺧﱪة ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻣﻔﺎوﺿﺎت
السﻼم عﲆ موقف اﳌقاتلﻦﻴ السابقﻦﻴ أو إجراءات العفو آنذاك(.
وعليه ،فإنه ﻻ بد إذن من سلوك النهج الحذر .وﻤﺛة قدر كبﺮﻴ من
اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن )ﻣﺎ ﺑﻌﺪ(
حاﻻت الﴫاع )مثل منشورات اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﺎم .(١٩٩٨

اﻟﺤﻮار ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻋﻨﺪ إﻋﺎﻗﺔ ﺣﺰب واﺣﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
إن اﻟﺤﻮار ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ذﻟﻚ .وﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ
يبدي حزب واحد أو أكﺮﺜ أن ﻻ رغبة لديهم عﲆ اﻹطﻼق
للدخول ﰲ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب .ويعني عدم وجود الرغبة،
أن اﻷحزاب الفردية قد تعيق وﻤﺗنع عملية الحوار اﳌرتقبة.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ
جميع اﻷحزاب أو اﻷطراف اﻻنضﺎﻤم إﱃ الحوار ،قد يكون
من اﳌغري جدا ً مجرد محاولة اﳌﴤ قدماً ﰲ اﻷمر .كﺎﻤ أن
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ دﻋﻢ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﺣﻮارﻫﺎ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻧﺠﺎح واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺤﻮار ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
سويا ً .وﰲ الحاﻻت التي يكون فيها انعدام الثقة بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية من بﻦﻴ القضايا الرئيسة اﳌثﺮﻴة للقلق
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎد أي
حزب يعتﱪ ﻤﺑثابة اﳌعيار السائد.
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﴍاك ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻗﺖ
والجهد ،واﻷهم من ذلك كله الصﱪ أيضا ً .ومن بﻦﻴ إحدى
اﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎل ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻃﻠﺐ
ﻟﻘﺎء ﻣﻊ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب ،أو اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
واﻟﺨﻂ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺤﺰب ،أو اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻣﺪﻋﻮة ،وﴍح اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﺨﻠﻒ أي ﻃﺮف ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
مجرد اﻻستشهاد أو إقامة الدليل ﻤﺑسؤولية الحزب لن
ﺗﻌﻤﻞ دوﻣﺎ ً ﻋﲆ إﻧﺠﺎح اﻟﺤﻴﻠﺔ .وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺰب
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﻳﺮى ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻊ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم.
وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻋﺒﺎرة اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ "ﻻ" ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ
ﻋﲆ ﻃﻠﺒﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أوﻻً ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻚ
اﻟﻄﻼﺳﻢ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب إﱃ ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار :ﻫﻞ اﻟﺤﺰب ﻣﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﻓﻀﺢ ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻔﻪ؟ أم ﻫﻞ ﻳﺮى اﻟﺤﺰب أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون؟ أم ﻫﻞ ان اﻟﺤﺰب ﻻ ﻳﺜﻖ
ﺑﺎﳌﻴﴪ؟ وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إﺟﺎﺑﺎت ﺷﺎﻓﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﰲ
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻗﻨﺎع
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الحزب لﻼنضﺎﻤم .وكلﺎﻤ ازدادت عروض الحصول عﲆ مزايا
جراء اﻻنخراط ﰲ عملية الحوار ،كلﺎﻤ كان من اﳌرجح أكﺮﺜ
أن ﺗﺘﺨﲆ اﻷﺣﺰاب ﻋﻦ اﻟﱰدد وﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﺤﻮار.
وﰲ وﺳﻊ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺗﺮات
الداخلية التي يوجهها الحزب بﻦﻴ صفوفه .وعﲆ سبيل
اﳌثال ،إذا لوحظ أن ﻤﺛة خﻼفا ً يدور حول من ينبغي أن
ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻋﲆ اﳌﻴﴪ
النظر ﰲ دعوة ممثلﻦﻴ عن مختلف الفصائل .وهذا أحد
اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻴﴪ إﱃ اﻟﺘﻔﺎوض وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷوﻗﺎت.
وهناك مناهج أخرى ﻹقناع اﻷحزاب غﺮﻴ الراغبة ﰲ الحوار،
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﴍاك أﺣﺰاب أﺧﺮى أو أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
مؤسسات يثق بها الحزب اﳌﱰدد .كﺎﻤ ﻤﻳكن ﰲ البداية عرض
صفة مراقب عﲆ الحزب ،بحيث ﻤﻳكنه أن يقرر ﻻحقاً إن
كان يرغب ﰲ اﻻنضﺎﻤم إﱃ الحوار أم ﻻ .ومن أجل خفض
مستوى "عتبة" الحد اﻷدﻰﻧ من اﳌتطلبات والﴩوط اﳌسبقة
الﻼزمة للتأهل للمشاركة ،فإنه ﻤﻳكن تغيﺮﻴ اجتﺎﻤع الحوار
اﻷول إﱃ "ﻟﻘﺎء ﻣﺴﺒﻖ" ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
اتخاذ أية قرارات ،وأن كل ﳾء سيجري بصفة غﺮﻴ رسمية،
وأن اﻟﺤﺰب ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻹﻟﺰام ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄي ﳾء.
كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار أيضا ،أن يكونوا أكﺮﺜ حذرا ً
ﺑﺸﺄن إﴍاك ﻓﺼﺎﺋﻞ ذات ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﺗﻄﻠﻌﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﰲ
داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺤﺎذﻳﺮه
وأخطاره من ناحية ضﺎﻤن اﻻلتزام الواسع عﲆ اﳌدى
اﻟﺒﻌﻴﺪ .وأخﺮﻴا ً ،فإن إقناع طرف حزﻲﺑ غﺮﻴ راغب ﰲ اﳌشاركة
بالحوار يتطلب ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،وببساطة :الصﱪ،
واﳌﺜﺎﺑﺮة ،واﻟﻮﻗﺖ .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ
ﻳﺴﺘﻐﺮق أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺳﻨﻮات ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أﺷﻬﺮ .وﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء ،ﻗﺪ
ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻣﲇ اﻹﻏﺮاء واﻟﻀﻐﻂ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﲆ
استبعاد اﳌتشاﻤﺋﻦﻴ واﻻستمرار مع مجموعة أقل شمولية من
بﻦﻴ اﻷحزاب الراغبة ﰲ اﳌشاركة ، ،عﲆ الرغم من أن هذا
اﻟﺨﻴﺎر ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺼﻮرة واﻗﻌﻴﺔ.
)اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً اﻟﻔﺼﻞ  ١٠ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ(.
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ.
• ومع ذلك ،فإن اﻷمر ﰲ كثﺮﻴ من الحاﻻت ،يتطلب
الخيارات بﻦﻴ اﻹدماج واﻹقصاء.
• ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﻌﻘﺪة ﻋﲆ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺪد
غفﺮﻴ من اﻷحزاب ،ومنها اﳌﱰددة أو الجديدة ،أو مع
وجود حركات وطنية أو جﺎﻤعات مسلحة.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• إن أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﴍاك ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ
ﺳﺒﺒﺎً و /أو ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ أو اﻟﺤﻞ ﻟﻬﺎ.
• ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام
معايﺮﻴ اﻹدراج واﳌشاركة التي تتسم بالشفافية ،وتحظى
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ،واﺳﻊ وﺗﻌﺘﱪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻔﴤ إﱃ ﺣﻮار
ﻓﻌﺎل.
• ﴐورة اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﳌخربﻦﻴ واﳌفسدين :والنظر ﰲ وضع
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻹدراج اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة وﻓﻘﺎً
ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ وﻗﺪراﺗﻬﺎ.

 ١٢٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
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إن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ
الحزب للمشاركة ﰲ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،هو
بنفس اﻷهمية اﳌﺎﻤثلة للبت ﰲ مسألة اﻷحزاب السياسية
التي ينبغي أن تكون جزءا ً من الحوار السياﳼ .كﺎﻤ أن
عملية تحديد اﻷفراد "اﳌﻼﻤﺋﻦﻴ" ،ليست واضحة داﻤﺋا كﺎﻤ قد
ﻳﺄﻣﻞ اﳌﺮء.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإن بعض اﳌشاركﻦﻴ من طرف حزب ما،
قد يكونوا من كبار اﳌوظفﻦﻴ )وبالتاﱄ يظلون مشغولﻦﻴ
جدا ً( للتواجد بشكل منتظم أثناء اﻻجتﺎﻤعات ،ﰲ حﻦﻴ أن
آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺣﺪاﺛًﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
عليهم اتخاذ القرارات .كﺎﻤ قد يكون البعض له صورة قوية
وﺳﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻨﻔﻮذ ﰲ داﺧﻞ
الحزب .ﰲ حﻦﻴ أن آخرين قد يكونوا مدعومﻦﻴ بقوة من
داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺨﺼﻮم.
وﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻳﻌﺘﱪ أﻓﻀﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻣﻨﻬﺎ :ﻫﻞ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺤﻮار ﺳﻴﺎﳼ ﺑﺈﻣﺘﻴﺎز ،أو ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﺘﻨﺎول
موضوع الحوار أجندة اﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي عﲆ نطاق
واﺳﻊ ،أم ﻣﺠﺮد ﻧﺰاع ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺤﲇ؟ وﻫﻞ اﻟﻨﻈﺮاء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻤﻳثلون خصوما ً سياسيﻦﻴ عﲆ اﳌدى الطويل ،أم ﰲ عﻼقة
وﺋﺎم ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار؟
وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل ،إن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار
ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺸﺎرك ﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﻓﺴﺎد أو إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن
اﻷحزاب السياسية واﳌؤسسات ﰲ حاجة لطﺄﻤنتها بأن
ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ستظل تسﺮﻴ قدماً ﰲ ٍ
أيد أمينة ﳌندوبيها عﲆ طاولة الحوار.
وﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة أو اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄن
اﻷشخاص اﳌناسبﻦﻴ لتمثيل الحزب ،فإن عﲆ ميﴪ الحوار
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت )أي ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب( ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻷفراد الذين يشكلون الحزب )أي من خﻼل تقييم السﺎﻤت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻤﺜﻞ إﱃ ﻃﺎوﻟﺔ
اﳌفاوضات( .ويبﻦﻴ هذا الفصل ،بعض النصائح العملية
ﳌساعدة اﳌيﴪين إكﺎﻤل هذه اﳌهمة الهامة.

 ١/١٤احﱰام التسلسل الهرمي الحزﻲﺑ
إن تحقيق التوازن بﻦﻴ النهج اﳌؤسﴘ والفردي ليس سهﻼً
دوﻣﺎ ً .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن إﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻔﻴﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
هي أن عملية الحوار بﻦﻴ اﻷطراف ،تعزز ،وﻻ تقوض،
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ
اﻻﺣﱰام واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ،
ﻣﺜﻼً ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺒﻮل ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ ﻗﻴﺎدة
اﻟﺤﺰب ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إﻳﻔﺎده إﱃ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺤﻮار.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪي اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪورﻫﻢ ،أن ﻳﺘﻔﻬﻤﻮا
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﻤﺜﻠﻮن ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ
هيئات الحزب اﳌختلفة ،وذلك حتى يكونوا أكﺮﺜ قدرة عﲆ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﰲ أﻓﻀﻞ وﺿﻊ
للمشاركة ﰲ منﱪ الحوار .وهذا اﻷمر صحيح ،خاصة فيﺎﻤ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى :ﺣﻴﺚ أﻧﻪ إذا رﻏﺐ أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب
ﰲ انتداب اﻷمﻦﻴ العام من حزبهم للمشاركة ،فإن من
اﳌﺮﺟﺢ أن اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﺳﻮف ﺗﻘﺘﺪي ﺑﻪ ،وﺗﻨﻈﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً
ﰲ اﻧﺘﺪاب ﺷﺨﺺ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺪوب اﻟﺤﺰب اﻵﺧﺮ.
ويتعﻦﻴ عﲆ اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار أن يتوقعوا دوما ً أثناء
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ أﻗﺮان وﻧﻈﺮاء ﻟﻬﻢ ،ﺣﺴﺐ
اﳌستويات العليا والدنيا للمشاركﻦﻴ .ومع ذلك ،فإن حجم
اﻟﺤﺰب ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺘﻪ أﻳﻀﺎً .وﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،اﻟﺬي
هو ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان رئيس الدولة أيضا ،ﻻ ﻤﻳكن اعتباره
حقا ً كنظﺮﻴ لرئيس حزب ما من خارج تشكيلة عضوية
اﻟﱪﳌﺎن .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﺮء ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻳﺼﺎدف
حاﻻت يكون فيها ،عﲆ سبيل اﳌثال ،رئيس حزب صغﺮﻴ
وﻧﺎﺋﺐ ﺑﺎرز ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺤﺎورﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﺤﻮار.
وﻳﻌﻤﻞ كل سياق فردي لﻺشارة إﱃ نوعية خليط اﳌشاركﻦﻴ
التي تعتﱪ عﲆ قدم اﳌساواة مع بعضها البعض .كﺎﻤ أن
مراكز التسلسل الهرمي الرسمي لدى اﳌشاركﻦﻴ ،وشبكة
اتصاﻻتهم غﺮﻴ الرسمية داخل اﻷحزاب ،وحجم اﻷحزاب،
ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺰب
ﳌﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻮار.
واعتﺎﻤدا ً عﲆ اﳌوضوع والسياق ،فإن ممثﲇ اﻷحزاب ﰲ
الحوار قد يكونوا قادمﻦﻴ من لجنة القيادة الوطنية ،أو من
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺤﺰب ،واﳌﺪراء،
واﻷمناء العامﻦﻴ ،واﳌوظفﻦﻴ الرئيسيﻦﻴ اﻵخرين( ،ومن

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺒﺎب أو اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،أو
ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺤﺰب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎرة ،ﻓﺈن ﻋﲆ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﺳﺘﻜﺸﺎف آﻟﻴﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺗﺪة )أي آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت( ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺰب ﻟﻠﺤﻮار .وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ،اﻧﻈﺮ
اﻟﻔﺼﻞ .١٢
 ٢/١٤تقدير العﻼقات غﺮﻴ الرسمية داخل اﻷحزاب
إن اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﴬورة ﻧﻔﺲ
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺣﺰب ﻣﺎ :ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه
العﻼقات غﺮﻴ الرسمية عادة ما تظل خفية تحت السطح،
وﻳﺼﻌﺐ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼﺔ
لها .ومن شأن اﳌحادثات غﺮﻴ الرسمية مع سياسيﻦﻴ من
مختلف الهيئات الحزبية ،فضﻼً عن الﻼعبﻦﻴ السياسيﻦﻴ
اﻵخرين أو اﳌراقبﻦﻴ الخارجيﻦﻴ ،اﳌساعدة ﰲ محاولة إلقاء
نظرة فاحصة ﳌعرفة من هم "أصحاب النفوذ والتأثﺮﻴ"
الحقيقيﻦﻴ ﰲ الحزب.
وكﺎﻤ أوضح أحد ميﴪي الحوار ،فإن من اﳌهم فهم طريقة
ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺰب و"ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳌﺨﻠﻮق اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ".
وعليه ،قد يكون من اﳌفيد التمييز بﻦﻴ أولئك السياسيﻦﻴ
الذين يتعﻦﻴ جلوسهم حول طاولة الحوار ،وأولئك
السياسيﻦﻴ ﰲ داخل )وخارج( الحزب ممن ﻤﻳكنهم اﳌساعدة
ﰲ إقناع هؤﻻء السياسيﻦﻴ لﻼنضﺎﻤم للحوار )مثل أولئك
اﳌقربﻦﻴ من الدائرة الداخلية للقيادة الحزبية(.
"يعتمد أثر الحوار ،إﱃ حد كبﺮﻴ ،عﲆ تأثﺮﻴ الناس اﳌعنيﻦﻴ به
مباﴍة .ولذلك ،فإن من اﳌهم أن يكون اﳌمثلون حلفاء سياسيﻦﻴ
ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ"�
دﻳﻨﺎﻧﺎث ﺷﺎرﻣﺎDinanath Sharma-
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ )اﳌﺎوي(

وﻤﻳكن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ العﻼقات غﺮﻴ الرسمية ﰲ بعض اﻷحيان
ﰲ أماكن غﺮﻴ متوقعة .وﰲ مﻼوي عﲆ سبيل اﳌثال ،تبﻦﻴ أن
إحدى اﳌشاركات كانت ذات تأثﺮﻴ كبﺮﻴ ،ﻷنها كان يروى
ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﺴﺐ ﻋﺎدة ود وﺳﻤﻊ اﻟﺴﻴﺪة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺒﻼد.
وﻣﻦ اﻟﴬوري أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻨﺤﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،واﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ داﺧﻞ
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الحزب السياﳼ ،وفهم الديناميكيات الشخصية بﻦﻴ اﻷعضاء.
وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإنه ﰲ حﻦﻴ أن اﻷمﻦﻴ العام للحزب قد
يكون نقطة اﻻتصال الرسمية للحزب السياﳼ ،فقد ﻻ ﻤﻳثل
دوﻣﺎ ً أﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﻄﻮﱃ ﰲ
مسألة النفوذ السياﳼ .وقد يكون الشخص الذي ﻤﻳسك
ﺑﺰﻣﺎم اﻷﻣﻮر ،ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰب.
وحيث أن هياكل السلطة الداخلية ﻤﺗيل عادة للتغﺮﻴ ،إما
ﺑﴪﻋﺔ أو ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈن رﺳﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
القيام بها ﰲ بداية عملية الحوار يتعﻦﻴ أن تصبح عملية
مستمرة التواصل والتفاعل .ومن خﻼل تحسﻦﻴ فهم
العﻼقات غﺮﻴ الرسمية داخل اﻷحزاب ،فإن ميﴪ الحوار
ﺗﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ،ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ ،ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
التي يتعﻦﻴ إﴍاكها ﰲ الحوار ،وكيفية تأثﺮﻴ بعض الﱰكيبات
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
ومع ذلك ،وكﺎﻤ ذكر ﰲ وقت سابق ،فإن التأثﺮﻴ غﺮﻴ الرسمي
من جانب السياسيﻦﻴ اﻷفراد ﻻ يعني أبدا ً أن هياكل الحزب
الرسمية قد تم اﻻلتفاف والتحايل عليها ،ناهيك عن السﺎﻤح
ﺑﺘﻘﻮﻳﻀﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أن ﻳﻬﺪف إﱃ إﻳﺠﺎد
توازن بﻦﻴ من يحمل الصفة الرسمية ومن ﻤﻳلك الصفة
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﻟﺤﺰب .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ،
فإن هذا قد يعني أن يطلب من كل حزب أن يفوض أكﺮﺜ
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار .وﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺨﻠﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
إدراج ممثلﻦﻴ من مختلف فصائل الحزب .ولجعل الحوار
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎً ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أن ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﺰب ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺪاﺧﲇ
للحزب ،ما يعني إدراج حتى أولئك اﳌتشككﻦﻴ تقليدياً من
التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب ،ضمن الحوار.
اﳌﺮﺑﻊ ١/١٤

اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت داﺧﻞ اﻻﺣﺰاب ﰲ ﺑﻮروﻧﺪي
"ﰲ ﺑﻮروﻧﺪي وﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء
بالتشدد أكﺮﺜ من غﺮﻴهم .ومن أجل الحوار ،فقد كان من اﳌهم
محاولة تحقيق إﴍاك كل الجﺎﻤعات اﳌعنية بصورة شاملة قدر
اﻹﻣﻜﺎن .وﻫﺬا أﻣﺮ ﴐوري ﻷي ﺣﺰب آﺧﺮ أﻳﻀﺎ .وﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎءل
البعض ،ﳌاذا نعمل مع كل الناس اﳌتعاونﻦﻴ منهم وغﺮﻴ اﳌرنﻦﻴ؟
ولكن من اﳌهم أن نقدم لهم أيضا فرصة للحديث والتغيﺮﻴ .وﻻ
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ﻳﺠﻮز دﻓﻌﻬﻢ وﺗﻨﺤﻴﺘﻬﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ ً .وﻳﺤﺘﺎج اﻟﺠﻤﻴﻊ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﻮﺣﺪة وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم".
فابيان نسينغيﺎﻤنا Fabien Nsengimana -
ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ﺑﻮروﻧﺪيBLTP-

 ٣/١٤اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ دور ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب
ﻤﻳكن لقادة اﻷحزاب لعب دورين بارزين ،حيث بإمكانهم
اﳌشاركة ﰲ الحوار بأنفسهم )مثل اﻷمﻦﻴ العام أو قائد
الحزب( ،أو تحديد واتخاذ قرار بتعيﻦﻴ شخص آخر يستطيع
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺤﺰب.
وﻫﻨﺎك ﻣﻴﺰة وﻓﺎﺋﺪة ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪى ﻋﻘﺪ ﺣﻮار ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻗﺎدة
اﻷﺣﺰاب ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه ﰲ أن ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻛﱪ ﻗﻮة
ﰲ مجال التأثﺮﻴ وصنع القرار .ولكن الجانب السلبي
اﳌﺤﺘﻤﻞ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻮار أن أوﻗﺎﺗﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
مزدحمة باﻷعﺎﻤل ،وقد يكونوا أقل انفتاحاً ﻻستكشاف
اﻟﺨﻴﺎرات ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﺣﺰاﺑﻬﻢ .وﻋﻼوة ﻋﲆ
ذلك ،فإنه عندما يكون كل اﳌتحلقﻦﻴ من حول طاولة
اﻟﺤﻮار ﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻳﺤﺼﻞ ﻫﻨﺎك
نشوب نزاع أثناء الحوار ،فإنه لن يعود هناك مجال كبﺮﻴ
ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت .وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار دوﻣﺎً ،أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ
خيار طوارئ لتوفﺮﻴ شخصيات أخرى بديلة لتحل محل
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺣﻮل ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻮار.
وهذا يعني أنه ﰲ حﻦﻴ أن أعﲆ مستوى من اﻻلتزام يأﻲﺗ من
القيادة الحزبية ،فإنه قد يصبح من اﳌفيد أكﺮﺜ عﲆ مستوى
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ
اﻷﺣﺰاب العمليﻦﻴ واﻷكﺮﺜ تعاوناً .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮاء
اختارت القيادة الحزبية أم ﻢﻟ تخﱰ اﳌشاركة ﰲ الحوار ،فإنه
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻞ ﻋﲆ اﻃﻼع ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ
الحفاظ عﲆ اﻻلتزام الحزﻲﺑ تجاه الحوار عﲆ أعﲆ مستوى.
ومن أجل نجاح سﺮﻴ الحوار ،فإن من اﳌهم أن تعمل القيادة
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮع اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار.
وﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر ﻳﺘﻴﺢ إﺑﻘﺎء اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻃﻼع
وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﺎم ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ
ﺑﺸﺄن ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻨﻮات
اﻻتصال أو اﻹجراءات اﳌحددة لذلك الغرض ،ﻤﺑا فيها
ﺟﻠﺴﺎت اﻹﻳﺠﺎز واﻹﺣﺎﻃﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

للدﻤﻳقراطية ) (TCDﰲ تنزانيا ،قد وافقت عﲆ عقد اجتﺎﻤع
لرؤساء اﻷحزاب مرتﻦﻴ عﲆ اﻷقل ﰲ السنة ،من خﻼل هيئة
تسمى مؤﻤﺗر القمة )انظر أيضا الفصل  ،٨اﻟﻘﺴﻢ .(٢
 ٤/١٤ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار
وﻤﺛة نهج آخر يتمثل ﰲ تشكيل فريقﻦﻴ للحوار :اﻷول هو
"الفريق الحزﻲﺑ للحوار" ،ويضم الطبقة الثانية من ممثﲇ
اﻷحزاب )أي اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار بصورة منتظمة( و"فريق
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ" اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰب .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﳌﺮﺟﻌﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻟﻌﺐ دور ﻫﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ
أنشطة اﳌشاركﻦﻴ ﰲ جميع مراحل عملية الحوار ،كﺎﻤ
يستطيعون ،إن لزم اﻷمر ،إيفاد مندوبﻦﻴ جدد.
ولعل من اﳌفيد تشكيل فريق حوار حزﻲﺑ صغﺮﻴ ،ﻷن الحوار
الفعال وبناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب ﻤﺗيل لكونها تتطلب التمثيل
واﳌشاركة اﳌستمرين .كﺎﻤ يجب تجنب الحاﻻت التي تقوم
فيها اﻷحزاب بإرسال مسؤولﻦﻴ مختلفﻦﻴ باستمرار لحضور
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ،ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﺎدة ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻳﺤﺮم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻻﺗﺴﺎق.
ومن شأن العمل مع فريق حزﻲﺑ للحوار ،اﳌساعدة أيضا ﰲ
ﺗﺠﻨﺐ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺤﺰب دوره ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺤﻮار ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﺰﺑﻪ،
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻵراء اﳌﻌﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﰲ
الحوار وانفصالها عن موقف الحزب .كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ
اﳌﻴﴪﻳﻦ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا دوﻣﺎً ﻋﲆ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن،
وﺗﺠﻨﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﺣﺘﻜﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪ أن يظل عﲆ تواصل منتظم مع
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب )وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﰲ
حالة اﻷحزاب الكبﺮﻴة التي تتميز بالطائفية( ،ومن شأن
العمل مع فريق الحوار الحزﻲﺑ تسهيل هذه اﳌهمة .كﺎﻤ
يستطيع اﳌيﴪون أيضا اقﱰاح إيفاد ممثلﻦﻴ بدﻻء أو
إضافيﻦﻴ ،مثﻼً ،إذا كان موضوع الحوار يتعلق بتقنية جديدة
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﱪات ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو ﺧﱪة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻼﺣﻴﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ

اﳌﺮﺑﻊ ٢/١٤

إﴍاك اﻻﺣﺰاب :دون اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻗﺎﺋﺪ
"وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻴﺎﳼ وﺣﻴﺪ
فقط .وبعبارة أخرى ،فإنه يتعﻦﻴ تجنب عزل قائد واحد ،ولكن
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﴍاك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ
اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻣﺜﻼً ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﴍاك ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎدﺛﺎت .وﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ﻫﺬا ﺗﺤﺪﻳﺎً ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ؛ ﻷن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻗﺪ ﺗﻀﻢ ﰲ
عضويتها أكﺮﺜ من  ٥٠ﺷﺨﺼﺎً ،وﻟﻜﻦ إذا ﺟﺮى إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
جيد وﰲ مجموعة ﻤﺗثيلية قوية ،فإنها سوف تعطي السياسيﻦﻴ
اﻹصﻼحيﻦﻴ من اﳌشاركﻦﻴ ﰲ عملية الحوار قاعدة دعم أوسع ﰲ
داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ،ووﻻﻳﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﺨﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﳌﺸﱰﻛﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﻳﺎرات أو اﳌﺒﺎدرات اﻟﺤﻮارﻳﺔ .وﻫﺬا
"العمل التحضﺮﻴي" يعد أمرا ً حاسﺎﻤً وﰲ غاية اﻷهمية".
ﻣﻴﴪ ﺣﻮار ،أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 ٥/١٤تعزيز اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ والتنوع
ﻤﺛة معضلة يواجهها ميﴪو الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ﰲ
كثﺮﻴ من اﻷحيان ،وتتمثل هذه ،من جهة ،أنه يتعﻦﻴ عليهم
اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار
الذين ﻤﻳثلون السلطة السياسية ،بينﺎﻤ من ناحية أخرى فإنه
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻼد.
وينطبق هذا ،بشكل خاص ،عندما يتعلق اﻷمر ﻤﺑشاركة
اﳌرأة التي ﻤﺗثل نسبة  ٥٠ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ أي ﺑﻠﺪ،
ولكن اﳌرأة تبقى ﰲ الغالب اﻷعم ممثلة ﻤﺗثيﻼً ناقصاً ﰲ
السياسة ،وﻻ سيﺎﻤ عﲆ مستوى القيادة الحزبية .كﺎﻤ يتعﻦﻴ
اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار الفوارق ذات الدﻻلة اﻹحصائية ﰲ
التمثيل بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ،وﰲ مجاﻻت أخرى مثل التنوع ﰲ
اﻷعﺎﻤر ،واﻷعراق أو الطبقات اﻻجتﺎﻤعية ،عند بروز
ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار واﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ،أو عدم التنوع ،حيث يتعﻦﻴ معالجتها أو
اﳌوازنة بينها بقدر اﻹمكان .وﻤﻳكن اﻻطﻼع عﲆ مزيد من
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ١٥أدﻧﺎه.
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 ٦/١٤تحديد مؤهﻼت مندوﻲﺑ اﻷحزاب
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدة ،وﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أكﺮﺜ من مجرد اﻷنشطة اليومية العادية للحوار،
أو ﰲ حضور اجتﺎﻤعات العمل التقنية ،فإنه يتعﻦﻴ عﲆ قادة
الحزب اﻻتفاق عﲆ اختيار مثل هؤﻻء اﳌمثلﻦﻴ نيابة عن
اﻟﺤﺰب ﰲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ً ،أن
ﻳﻘﺪم اﻗﱰاﺣﺎت وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﺟﺮاء اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺴﺒﻘﺔ أو أوﻟﻴﺔ
لﻸشخاص الحائزين عﲆ مؤهﻼت مﻼﻤﺋة للمشاركة ﰲ
ﻧﺪوات اﻟﺤﻮار.
وتعتﱪ هذه اﳌﺎﻤرسة أفضل من مجرد توجيه الطلب من
الحزب لتعيﻦﻴ ممثل "بشكل عشواﻲﺋ" ،ﻷن بعض اﻷحزاب
ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إﻳﻔﺎد ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻣﺘﺜﺎل
للطلب اﳌوجه للحزب ،بدﻻً من البحث النشط عن مرشحﻦﻴ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺨﱪة واﳌﺆﻫﻼت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار.
ويعتﱪ السياسيﻦﻴ اﳌحﱰمﻦﻴ عموما ً ﻤﺑثابة مشاركﻦﻴ مناسبﻦﻴ،
إذا ﻛﺎن اﳌﺮﺷﺢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺆﻫﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ ذي ﺻﻠﺔ ﰲ داﺧﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺰب
الذي ﻤﻳثله.
• ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﳌﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﻢ ،وﻋﲆ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب.
• ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﱪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرزة.
• ﻟﺪﻳﻪ رﻏﺒﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﺧﱪة واﺿﺤﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺤﻮار.
• ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار.
• ﻳﻌﻤﻞ ﻤﺑثابة قوة إصﻼح داخل الحزب ،أو أنه ليس ضد
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح أو ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨﺎك ﳌﺠﺮد ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ.
• يستجيب بشكل إيجاﻲﺑ لقضايا النوع اﻻجتﺎﻤعي
واﻟﺘﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﺤﺰب.
• ﻻ يعتﱪ عدوا ً لدودا ً للمشاركﻦﻴ اﻵخرين ﰲ الحوار.
• ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب.
• ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻷداء دور ﻧﺸﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
• ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺑﻨﺎءة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،و
• ﻟﺪﻳﻪ القدرة عﲆ ﻤﺗثيل الحزب ﰲ العاﻢﻟ الخارجي.
وباﻹضافة إﱃ ذلك ،وكﺎﻤ ذكر أعﻼه ،فإن حجم الحزب
ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ
اﳌشاركﻦﻴ يتمتعون بقوى وصﻼحيات مﺎﻤثلة ،ليس فقط
داخل حزبهم ،وإﻤﻧا ﰲ اﳌجتمع بشكل عام أيضا.

 ١٢٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

 ٧/١٤إﴍاك القادة واﳌندوبﻦﻴ الجدد لﻸحزاب
إن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻳﺠﺮي ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺳـﻨـﻮات ،ﺳـﻮف
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻸﺣـﺰاب أو
باﻻنتخابات الوطنية .وبالتاﱄ ،فإن زعﺎﻤء اﻷحزاب وممثليهـم ﰲ
الحوار قد يتغﺮﻴون .وعليه ،فـإن قـادة اﻷحـزاب الـجـدد أو
اﳌندوبﻦﻴ اﳌحتملﻦﻴ يتعﻦﻴ تعريفهم بعملية الحوار ،حتى يعتﱪوا
اﻟﺤﻮار ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
كﺎﻤ أن عملية "استبدال الحرس" تتطلب الوقت والصﱪ،
وخاصة عندما يحل هنا كزعيم أو مندوب جديد غﺮﻴ
ﻣﺴﻌﻒ وداﻋﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻔﻪ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار
قد يكون تركة رئيس حزب وحيد ﰲ السابق ،ﰲ حﻦﻴ أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
للميﴪ ،فإن هذا ﻤﻳﲇ عليه واجب اﻻستمرار ﰲ بناء
العﻼقات ،وﴍح طريقة عمل منﱪ الحوار للقادمﻦﻴ الجدد،
وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ﻟﻬﻢ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن  -ﻣﺜﻼً ،ﻣﻦ ﺧﻼل
التأكد من أن جدول أعﺎﻤل الحوار يعكس رؤيتهم أيضا.
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ
الوافدون الجدد الفائدة من منﱪ الحوار فحسب ،وإﻤﻧا
ﻳﺸﻌﺮون أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﴚء ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ أوﻗﺎت
ﻣﺠﻴﺌﻬﻢ ﻫﻨﺎك .وﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
التغﺮﻴات ،من خﻼل اﻻنخراط بإستمرار مع شبكات واسعة
من السياسيﻦﻴ .وقد يصبح أعضاء هذه الشبكات مشاركﻦﻴ
ﰲ اﻟﺤﻮار ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺒﺎﴍة،
أوﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻟﺤﻮار.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرك ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ أن ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺤﺮِﺟﺎ ً كثﺮﻴ
اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﻮار ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ
اﻟﴬر ﻹرﺗﺒﺎط اﻟﺤﺰب ﺿﻤﻦ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
موضوع الحوار ﰲ اجتﺎﻤعات اللجنة التنفيذية الوطنية
ﻟﻠﺤﺰب .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻘﺎد أو اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
وﻳﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪا ً ﻣﺸﺪدا ً ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ
اﻻستمرارية ﰲ عضوية فريق الحوار ،وأي تغيﺮﻴات طفيفة
ﰲ الشخصيات التي ﻤﺗثل اﻷحزاب السياسية ،حيث أن
اﻟﺘﻨﺎوب اﳌﻔﺮط ﰲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﻮى
الثقة بﻦﻴ اﻷفراد ،كﺎﻤ قد يتسبب ﰲ حدوث تأخﺮﻴات مؤقتة
أو اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﻟﻠﻮراء.

وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﰲ سياقات أخرى ،فإن تغيﺮﻴ الشخصيات قد
يكون لها أثر إيجاﻲﺑ عﲆ الحوار ،والوجوه الجديدة قد
تجلب معها طاقات وأفكار جديدة .ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ
اﻟﺤﻮار إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أﻣﺜﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎرات
اﳌﻼﻤﺋة ،وتوقع الديناميكيات اﳌتغﺮﻴة واﳌواقف بسبب
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• عند اختيار اﳌشاركﻦﻴ ،يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار التمييز
بﻦﻴ النهج اﳌؤسﴘ والفردي.
• إن اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار هم ،إما من قادة الحزب ممن
ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮار،
أو من اﳌمثلﻦﻴ اﳌعينﻦﻴ من قبل القيادة.
• ينبغي داﻤﺋا إبﻼغ قيادة الحزب وإﴍاكها ﰲ مسار
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤﻮار ﰲ
عملية اختيار اﳌشاركﻦﻴ اﳌؤهلﻦﻴ بصورة مﻼﻤﺋة.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• يتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪين ﴐورة احﱰام تسلسل الهياكل
الحزبية الرسمية ،مع تقدير العﻼقات غﺮﻴ الرسمية
داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب.
• ﺗﺤﺘﺎج اﻷﺣﺰاب إﱃ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ دور ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب
واﻟﻨﻈﺮ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار.
• يتعﻦﻴ مواجهة ومعالجة أو موازنة اﳌخاوف اﳌتعلقة
بعدم اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ أو عدم وجود تنوع.
• يحتاج اﳌيﴪون إﱃ استثﺎﻤر الوقت ﰲ إﴍاك قادة
اﻷحزاب اﳌنتخبﻦﻴ حديثا ً واﳌندوبﻦﻴ ،والحصول عﲆ
تعهدات من صناع القرار غﺮﻴ اﳌرتبطﻦﻴ مباﴍة بالحوار.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٥اﳌساواة بﻦﻴ النساء والرجال ﰲ اﳌشاركة والتمثيل

إن اﳌساواة بﻦﻴ النساء والرجال ﰲ اﳌشاركة السياسية قد
ﺟﺮى اﻗﺮارﻫﺎ ﰲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ أي ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ
دﻤﻳقراطي )انظر اﳌربع  .(٢/١٥وﰲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮ اﻻﻋﱰاف ﺑﻘﺪرة اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ.
وﰲ حﻦﻴ أن من النادر مناقشة أو تحدي هذا البيان اﳌبدﻲﺋ،
فإن النساء ﰲ الواقع ﻻ تزال تعاﻲﻧ ﰲ شتى أنحاء العاﻢﻟ من
عدم اﳌساواة مع الرجال ﰲ العديد من مجاﻻت الحياة ،ﻤﺑا
ﰲ ذﻟﻚ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻷساليب اﳌتبعة ﰲ اختيار وتحديد وتسمية اﳌرشحﻦﻴ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﺮأة.
وبسبب هذه اﳌﺎﻤرسة ،فإن الساحات السياسية واﳌناصب
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﺮﺟﺎل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ولﻸسف فإن هذا ينطبق ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان عﲆ
منابر الحوار السياﳼ بﻦﻴ اﻷحزاب .ومع ذلك ،فإن اﻷحزاب
السياسية ﻻ تزال تعتﱪ اﳌﻼذ اﻷخﺮﻴ والقناة الرئيسية
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ،ووﺳﻴﻠﺔ
متميزة للمساعدة ﰲ حسم الﴫاعات اﻻجتﺎﻤعية وتجسيد
ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺴﺎء )ﻟﻴﺎﻧﻮس وﺳﺎﻣﺒﻞLlanos and -
 :٢٠٠٨ Sampleص .(٧
وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﳌﻨﻊ ﻣﻨﺎﺑﺮ
اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﴐورة
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ.
 ١/١٥ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﻮار اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺗﺮ اﳌﺤﺪد اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
تحسﻦﻴ مشاركة اﳌرأة ﰲ الحوار ،ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،يكمن
ﰲ ﴐورة ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ )ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت )ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻤﺗثيﻼ ناقصاً عﲆ اﳌستوى القيادي السياﳼ( إﱃ محادثات
بشأن كيفية تغيﺮﻴ النظم والعمليات السياسية والحزبية.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻷﺻﺤﺎب
السلطة الحزبية ،ﻷن أي تغيﺮﻴ من اﳌرجح أن ينطوي عﲆ
إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻨﻔﻮذﻫﻢ ،ﰲ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺤﺰب
ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﳌﻴﴪون ،أن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ

بحاجة إﱃ تحقيق التوازن بﻦﻴ احﱰام الهياكل الحزبية
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻟﻔﺖ
انتباه اﻷحزاب إﱃ أهمية اﳌساواة بﻦﻴ الرجل واﳌرأة ﰲ إطار
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
وﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ
خطوة من خطوات الحوار .كﺎﻤ تطرح تحديات من حيث
تأطﺮﻴ الغرض من الحوار لتعكس اهتﺎﻤمات كل من اﳌرأة
واﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ،وﰲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ
مجموعة ﻤﺗثيلية وشاملة للحوار ،وﰲ تصميم وتنفيذ عملية
اﻟﺤﻮار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ إدارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
تنشأ من الجمع بﻦﻴ أشخاص من مواقع مختلفة جدا من
داخل اﻷحزاب) .اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
ﻟﻠﻌﺎم  :٢٠٠٧ص .(١٥٤
ويستطيع ميﴪو الحوار اﳌجادلة لصالح اﳌساواة بﻦﻴ
الجنسﻦﻴ ،وبذل قصارى جهودهم لتعزيز التغيﺮﻴ ﰲ اﳌوقف،
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺮى اﻷﺣﺰاب وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ أن
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﳌﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺰاب.
وﰲ الواقع ،فإن اﳌيﴪين ﻤﻳكنهم بذل الجهود ﻹقناع
اﻷﺣﺰاب ،ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺣﻘﺎ ً
وﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،ذﻟﻚ أن
مشاركة اﳌرأة تسمح لهم وﻷحزابهم ﻤﺑناشدة الناخبات
للتصويت لهم ،وتعزيز فرص النجاح اﻻنتخاﻲﺑ لهم ،واﻷهم
من ذلك ،أنهم يواجهون حتمية دﻤﻳقراطية للقيام بذلك.
وﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﺣﻴﻮي آﺧﺮ ﺑﺸﺄن إﴍاك اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ
الحوار؛ وهو أن اﳌرأة قادرة عﲆ التعبﺮﻴ عن الخﱪات
ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
وأن ﻫﺬه اﻟﺨﱪات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻓﺈن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
والنساء عﲆ حد سواء .كﺎﻤ أن تبادل اﳌعلومات واﻻنخراط
ﰲ حوار ،من شأنه نﴩ الوعي وﻤﺗكﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ من إماطة
اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ اﳌﺨﺎوف وإﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
وﺣﻠﻬﺎ.
كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ اﳌرتبطﻦﻴ بعمليات حوار حزﻲﺑ سياﳼ،
التأكد من أنها تأخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار اﳌساواة بﻦﻴ الرجل
واﳌرأة ﰲ جميع مبادرات إصﻼح السياسات .كﺎﻤ يتعﻦﻴ

 ١٢٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺿامن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑني اﳌﺸﺎرﻛني ﰲ
اﻟﺤﻮار  -وذﻟﻚ ﺑﺄﻗﻠﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻳﻮﴅ ﺑﻬﺎ مبﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ
ﻷي ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴني  -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻟﺮﺑﻂ
اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺠامﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺆمتﺮات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺮاء اﻟﺤﻮار اﳌﺘﺒﺎدل.

 ٢/١٥اﺟﻨﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﻣﻔﻴﺪا ً ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺴﺎﺣﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
أدوار اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻳﱰﻛﺰ
ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﲆ اﻷﻗﻞ وﺗﺸﻤﻞ :دور اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ودور اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو
اﻟﻮزارات ،ودور اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺸﻜﻞ ١/١٥

اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑني اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة

ﺿﻤﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺿﻤﻦ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار

ﺿﻤﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷوﺳﻊ

واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ،ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ اﻷﺣﺰاب اﱃ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺤﻮار ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻓﻴام
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ ،ووﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ
اﻟﺤﺰب وﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ .وﻫﺬه
اﻹﺟﺮاءات ،ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ( ،واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وأدوار ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ،أو دور اﻟﻔﺮوع اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ( وﻧﻈﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
)ﻣﺜﻼً ،ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺷﺤني
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻋﲆ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ(.

داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى
وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺆوﻧﻬﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات
ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒرية ﻟﻸﺣﺰاب ،وأﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﺿﻐﻂ اﻷﻗﺮان واﻟﻨﻈﺮاء
ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ اﻟﺤﻮار.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ﻛام ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰيب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ أو ﻏري
ﻣﺒﺎﴍ ،ﻋﲆ أدوار اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻋﲆ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ

الوطنية )أي دساتﺮﻴ أو قوانﻦﻴ اﻷحزاب السياسية( التي
تحكم اختيار أو تعيﻦﻴ هؤﻻء ضمن هذه اﳌؤسسات.
"ﰲ منابر الحوار اﳌﻼوية ،يطلب من كل حزب أن تكون هناك
إمرأة واحدة عﲆ اﻷقل من بﻦﻴ كل ثﻼثة ممثلﻦﻴ ﰲ الحوار .ولكن
ﻻ تتقيد جميع اﻷحزاب بذلك اﳌطلب .وبشكل غﺮﻴ رسمي ،تشيع
ﰲ مﻼوي ثقافة )"اسحبها لﻸسفل!"( .وغالباً ما ينظر إﱃ النساء ﰲ
السياسة ﻤﺑثابة حوافر لتعزيز اﳌعنويات .وﰲ بعض الحاﻻت ،فإن
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت ﻳﺮﻗﺼﻦ ﺧﻼل
اﻻجتﺎﻤعات الحزبية للﱰفيه عن السياسيﻦﻴ الذكور".
آن ﻣﺎﻏﺎﻧﻐﺎ Ann Maganga -
مسؤولة برنامج ،مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،مﻼوي

إن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﴫﻳﺤﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
واﳌراكز بﻦﻴ الرجال والنساء  -ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﺗﻌﺘﱪ ذات
أﻫﻤﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز إﴍاك اﳌﺮأة
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹدراج اﳌﺮأة ﰲ
اﳌستقبل ﰲ نسيج النظام السياﳼ والقانوﻲﻧ اﳌحﲇ نفسه.
وباﳌثل ،فإن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ يتطرق أيضاً إﱃ تناول
دور اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪ
مناقشة السياسات العامة أو اﻻجتﺎﻤعية واﻻقتصادية.
وﺗﻌﺘﱪ اﻻتفاقات بﻦﻴ اﻷحزاب إحدى اﳌﺎﻤرسات اﻷكﺮﺜ
اﻧﺘﺸﺎرا ً وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﳌناقشة والتوافق واﳌوافقة عﲆ التدابﺮﻴ واﻹجراءات لصالح
حقوقهن .وعﲆ سبيل اﳌثال ،فقد أدركت النساء ﰲ أمﺮﻴكا
البا ﻤﻳكن إذابتها بسهولة ،وأن
الﻼتينية أن الجهود اﳌعزولة غ ً
ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰب أو
الجﺎﻤعة  -اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﺪ ﺑﻴﻨﻬﻦ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ
مشﱰكة .كﺎﻤ أنهن يعمدن هناك ﻹستخدام ،عﲆ اﻷقل ،ثﻼثة
أنواع من الروابط لهذه الغاية وهي :اﻻتفاقات فيﺎﻤ بﻦﻴ
النساء الﱪﳌانيات ،وفيﺎﻤ بﻦﻴ النساء الناشطات مع بعضهن
البعض ،وبﻦﻴ النساء الناشطات واﳌجتمع اﳌدﻲﻧ) -ﻻﻧﻮس
وﺳﺎﻣﺒﻞ.(٢٠٠٨ - Llanos and Sample-
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اﳌﺮﺑﻊ ١/١٥

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳌساواة بﻦﻴ النساء والرجال
ﰲ كولومبيا ،تم إجراء حوار بﻦﻴ اﻷحزاب للتعامل مع قضايا
اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ .وقد أسفر الحوار عن مناقشة ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن
اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ )اﻟﻜﻮﺗﺎ( وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ﻧﺪوة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺆﴍات
النوع اﻻجتﺎﻤعي التي اعتمدتها جميع اﻷحزاب .وقد أتاحت تلك
اﳌﺆﴍات ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أي اﻷﺣﺰاب أكﺮﺜ تقبﻼً للمساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ،كﺎﻤ عمل
ذلك بالتاﱄ عﲆ توليد الحالة اﳌسﺎﻤة بـ"ضغط اﻷقران" عﲆ
أﻗﺮاﻧﻬﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﺑﻬﻢ .وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﱰﺗﻴﺐ أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ
ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻻنتخابية والﱪامجية لدى اﻷحزاب .كﺎﻤ جاء إصدار الوثيقة
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ ﻣﻊ ﺧﱪاء ،وﺣﺼﻮل اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻗﺪ اﻋﺘﱪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬه
الجهات اﻷخﺮﻴة ﰲ جميع مراحل العملية ذات أهمية حيوية
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﻨﻲ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ .وﻗﺪ أﺻﺒﺢ
هذا التصنيف ،فيﺎﻤ بعد ،نفس الﱰتيب اﳌتخذ كنهج للحوار
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﳌﻮﺿﻮع.

وﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻷﺣﺰاب واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ،ﺟﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
لﻸحزاب السياسية بشأن اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ وﻤﺗكﻦﻴ اﳌرأة،
كﺎﻤ وردت ﰲ وسائل اﻹعﻼم أو ﰲ وعود غﺮﻴ رسمية لجمهور
الناس .وعندما يحصل انفصال بﻦﻴ التعهدات واﳌوافقات التي
يقر بها الزعﺎﻤء السياسيون عﲆ الورق والوثائق ،وما يفعلونه
عﲆ أرض الواقع ،فإن العمل عﲆ إجراء حوار حزﻲﺑ سياﳼ من
ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ رﺻﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﳌﺮﺑﻊ ٢/١٥

فهم اﻹطار القانوﻲﻧ وجذور اسباب عدم اﳌساواة
ﻤﻳكن ﳌيﴪي الحوار توفﺮﻴ فرص لﻸحزاب السياسية لتحسﻦﻴ
ﻣﺴﺘﻮى فهمهم ﻷطر القوانﻦﻴ الدولية لحقوق اﻹنسان ،وكيف
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ.
• اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن The Universal Declaration of
  ،(١٩٤٨) Human Rightsاﻟﺬي ﻳﻌﱰف ﰲ اﳌﺎدة  ،٢١ﺑﺤﻖﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻟﻼﺷﱰاك ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ.

 ١٢٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

•

•

•

•

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأةConvention on the -
 ،(١٩٥٢) Political Rights of Womenواﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔInternational -
،(١٩٦٦) Covenant on Civil and Political Rights
وكﻼهﺎﻤ بشأن التأكيد عﲆ حق اﳌشاركة ﰲ الحياة العامة
والسياسية دون ﻤﺗييز.
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة(1979)-
Convention on the Elimination of All Forms of
)،Discrimination Against Women (CEDAW
ومنتدى عمل بيجﻦﻴ )كان من نتائج مؤﻤﺗر عام  ١٩٩٥ﻟﻸﻣﻢ
اﳌتحدة العاﳌي الرابع اﳌعني باﳌرأة( ،وكﻼهﺎﻤ يدعوان إﱃ
اتخاذ إجراءات اسﱰاتيجية ﻹنهاء عدم اﳌساواة بﻦﻴ الرجال
واﻟﻨﺴﺎء وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ) ١٣٢٥اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻋﺎم،(٢٠٠٠
والذي يحث الدول اﻷعضاء ﰲ اﻷمم اﳌتحدة عﲆ زيادة ﻤﺗثيل
اﳌﺮأة ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،واﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ وإدارة وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﴫاﻋﺎت ،و
اﻷهداف اﻹﻤﻧائية لﻸلفيةMillennium Development -
 ،(٢٠٠٠) ،Goalsوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻬﺪف رﻗﻢ  :٣ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ وﻤﺗكﻦﻴ اﳌرأة":
"Promote gender equality andempower women".

وحتى ﰲ أكﺮﺜ البلدان اﳌتقدمة ،فإن اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ﰲ
السياسة هي مسألة بعيدة اﳌنال ،عﲆ الرغم من انضﺎﻤم هذه
اﻟﺪول إﱃ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﰲ حﻦﻴ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻤﺑكان إبﻼغ قيادات اﻷحزاب السياسية حول حقوق اﻹنسان
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،ﻓﺈن ﻋﲆ
ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺬور ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة،
اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎً.
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻔﻬﻢ اﻷﻋﻤﻖ ﻟﻠﻤﻮروﺛﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﻛﻞ ﺳﻴﺎق ،اﳌﺴﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺨﻔﻴﻒ
التوقعات بأن اﳌشكلة قد ﻤﻳكن التغلب عليها بسهولة .وﳌﻌﺮﻓﺔ
اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ،فإن من الﴬوري أن نفهم الوضع الحاﱄ
ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد درﺟﺔ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ
محددة من النوع اﻻجتﺎﻤعي.
)روزا ،ﻻﻧﻮس وﻏﺎرزون دي ﻻ روزاRoza, Llanos and :
.(٢٠١١-Garzón de la Roza

 ٣/١٥تبني اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ ضمن الحوار
باﻹضافة إﱃ وضع جدول أعﺎﻤل حوار يتضمن مناقشات
أوجه التفاوت ﰲ النوع اﻻجتﺎﻤعي ﰲ اﻷطر الخارجية،
ينبغي عﲆ اﻷحزاب اﻻتفاق منذ البداية عﲆ كيفية ضﺎﻤن
مشاركة اﳌرأة ﰲ منتدى الحوار .وكﺎﻤ هو موضح ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ  ،١٤يجري اختيار اﳌشاركﻦﻴ ﰲ منتدى الحوار عادة
من قبل حزبهم وقياداتهم ،ويبدو أنهم يتمتعون ﻤﺑراكز
ذات نفوذ وسلطة ﰲ صنع القرار داخل الحزب .وﻤﺑا أن
النساء عادة ما يك ّن ممثﻼت ﻤﺗثيﻼً ناقصا ً عﲆ مستوى
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب
السياسية تضم رجال عاد ًة أكﺮﺜ من النساء حول مائدة
اﻟﺤﻮار.
وﻤﻳكن تجنب هذه الحالة عن طريق التوصل إﱃ اتفاق بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄن ﺳﺒﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،ﻋﲆ ﻗﺪم
اﳌساواة ،من جانب الرجال والنساء ﰲ الحوار .وﻤﻳكن أن
ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻹدراج اﻟﻨﺴﺎء
واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮة
ممثلﻦﻴ من أجنحة حزبية نسائية ،أو من خﻼل خلق مجال
ﻟﻠﺤﻮار اﳌﺨﺘﻠﻂ) .اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ  ٤/١٥ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﻴﺎرات(.
وعند التوصل إﱃ توافق ﰲ اﻵراء ،ﻤﻳكن إضفاء الطابع
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق وﺟﻌﻠﻪ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﳌﻨﱪ اﻟﺤﻮار أو اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ومن اﳌهم أيضا التمييز بﻦﻴ مشاركة اﳌرأة واﳌشاركة
الشاملة للمرأة .ففي بعض الحاﻻت ،قد يكون ﻤﺗثيل النساء
ﰲ اﻟﺤﻮار ﻋﺪدﻳﺎ ً ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺎح ﻟﻬﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ
ميﴪي الحوار ضﺎﻤن أن تفﴤ قواعد وإجراءات الحوار
)اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ  ٩ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ( إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 ٤/١٥اﳌساحات اﳌشﱰكة ،والنوع اﻻجتﺎﻤعي واﳌجموعات
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ إﴍاك اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت ﰲ اﻟﺤﻮار
ﺑﻨﺸﺎط أﻛﱪ ،ﺳﻮف ﺗﻨﻈﺮ أوﻻ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي
ﻳﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ،واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت
الرئيسيات أو اﳌتحدثات الرسميات داخل أحزابهم للتفكﺮﻴ
من خﻼل خيارات مختلفة .وﻤﺛة ثﻼثة مناهج تم استخدامها
من قبل اﻷحزاب ﰲ ميدان اﳌﺎﻤرسة العملية ،وهي مبينة
أدﻧﺎه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ

ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻟﻠﺤﻮار
ﻤﻳكن لﻸحزاب اﻻتفاق عﲆ مجال حوار مختلط ،حيث
يستطيع كل من اﳌمثلﻦﻴ الذكور واﻹناث حضور الحوار.
واعتﺎﻤدا ً عﲆ عدد ممثﲇ اﻷحزاب الحضور ﰲ اﳌنﱪ ،فإن
اﳌﻨﺘﺪى ﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،إذا
كان كل حزب يقوم بإرسال ثﻼثة ممثلﻦﻴ ﰲ الحوار ،فإنه قد
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈرﺳﺎل واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ٢٤.
وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ دوﻣﺎً ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ
الجنس اﻵخر ،ولكن من نفس اﳌرتبة الحزبية )ﻤﺑعنى أن
القادة الحزبيﻦﻴ الذكور سوف يؤمون الحوار مع نظﺮﻴاتهم
ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ( ،أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
دوماً عﲆ إﴍاك ممثل من الجناح النساﻲﺋ للحزب .وميزة
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ ،ﻫﻲ أن اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻳﺘﻮاﺟﺪون
ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺪة ﺣﻮار واﺣﺪة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
للتأثﺮﻴ عﲆ سﺮﻴ مناقشات الحوار.
وﻤﺛة خطر محتمل ،ويتمثل ﰲ أن بعض اﻷحزاب قد توافق
ﻋﲆ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﴫف وﻓﻘﺎً ﻟﺮوح اﻻﺗﻔﺎق ،ﻣﺜﻞ،
تعيﻦﻴ نساء ليس لديهن أي نفوذ حقيقي داخل الحزب.
وإذا حصل هذا ،فإن ميﴪ الحوار ﻤﻳكنه الﴩوع ﰲ
مناقشات ثنائية مع الحزب اﳌعني لﺮﻴى كيف ﻤﻳكن تغيﺮﻴ
ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ اﻷﻓﻀﻞ .وﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ دور اﳌﻴﴪ ،اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
أن جميع اﳌعينﻦﻴ من قبل اﻷحزاب للمشاركة ﰲ الحوار
ﻤﻳثلون الحزب بحق ،ويتمتعون بتفويض فاعل ،وﻤﻳكنهم
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ذات ﻣﻐﺰى ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ .وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
"ﰲ ماﱄ ،كان جميع اﻷمناء العامون لﻸحزاب من الرجال .ونتـيـجـة
لذلك ،عمدت الخطة اﻹسﱰاتيجية ﰲ مركـز مـاﱄ لـلـدﻤﻳـقـراطـيـة
متعددة الحزبية ) (CMDIDإﱃ وضع اهتﺎﻤم محدد لـلـمـشـاركـة
عﲆ قدم اﳌساواة ،ومسألة مشاركة اﳌرأة :لقد وافق كل حزب عـﲆ
إيفاد اثنﻦﻴ من القادة ،أحدهﺎﻤ رجل ،واﻵخر امرأة ،للمـشـاركـة ﰲ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب .كﺎﻤ يساعد مركز ماﱄ للدﻤﻳقراطيـة مـتـعـددة
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ � �CMDIDمكاتب الحزب الوطني ليصبح أكﺮﺜ حساسيـة
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳـﺐ ﻋـﲆ
القيادة" .
ﺳﻮﻣﺎﻧﻮ موموﻲﻧSoumano Moumouni-
اﳌدير التنفيذي ﳌركز الدﻤﻳقراطية متعددة الحزبية
) ،(CMDIDﻣﺎﱄ
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إنشاء مجموعة مرجعية للنوع اﻻجتﺎﻤعي
والخيار الثاﻲﻧ هو إنشاء مجموعة مرجعية للنوع اﻻجتﺎﻤعي
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل ،ﺟﻨﺒﺎً إﱃ
جنب مع منتدى حوار اﻷحزاب السياسية العادية .وﻤﻳكن
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻮار أو ﺑﺸﻜﻞ
مستقل أكﺮﺜ لجلب السياسيﻦﻴ معا ً ،وتحديد اﻷهداف
اﳌشﱰكة ،وتعريف أنفسهم بشأن القوانﻦﻴ واللوائح الداخلية
للحزب وتقديم اقﱰاحات لتحسﻦﻴ اﳌساواة داخل اﻷحزاب.
وﻤﻳكن للمجموعة اﳌرجعية للنوع اﻻجتﺎﻤعي حﴫ اﳌهام
اﳌحددة لها من خﻼل تقديم مفاهيم النوع اﻻجتﺎﻤعي عﲆ
جدول أعﺎﻤل الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ واﻹجابة عﲆ اﻷسئلة
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ ﺷﺄن وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
للنوع اﻻجتﺎﻤعي أيضا ،أن تجعل من اﻷسهل عليها اﻻرتباط
مع غﺮﻴها من منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ اﳌجتمع اﻷوسع،
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﺪول اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت "ﻧﺴﺎء ﻓﻘﻂ" وﻛﺘﻞ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ
"اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ" ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻨﺴﺎء
السياسيات أنها غﺮﻴ مريحة ﳌناقشة اهتﺎﻤماتهن ﰲ حضور
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،أو
ﻷنهن يردن تجنب اتهامات تقويض اﻻنضباط الحزﻲﺑ  -ﰲ
بعض اﻷحيان قد يوجه جدول أعﺎﻤل اﳌرأة ضد خط سياﳼ
حزﻲﺑ معﻦﻴ ،مثﻼً ،عند مناقشة نظم انتخابية جديدة.
وﻤﻳكن ﳌجموعات الحوار النسائية هذه أن تصبح ﻤﺑثابة
ﺣﺎﺿﻨﺎت ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات اﻟﺴﺎﺋﺪة .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﺴﺎء أﻧﻔﺴﻬﻦ ﰲ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ أﺣﺰاب
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺸﺄن اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﳌﺮأة ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ
عﲆ توفﺮﻴ فرصة طبيعية للحوار .وﰲ سياقات أخرى ،فإن
ﻗﺎدة اﻟﺤﺰب ﻗﺪ ﻳﺮون ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﴩوع
ﰲ حوار بشأنها ،وبالتاﱄ ﻤﻳيلون بسهولة أكﺮﺜ لدعم مبادرة
اﻟﺤﻮار ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺣﺰاب.
ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار أن يكون عﲆ بينة من هذه الفرص
اﳌتاحة واﻻستفادة منها حيثﺎﻤ وجدت .ومع ذلك ،فإن الخطر ﰲ
إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﺮأة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن دور اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ
يبقى مرتبطا ً )أو حتى مقتﴫا ً ومحصورا ً( بشأن "قضايا اﳌرأة" .كﺎﻤ
أن مجرد وجود مجموعة نسائية ،قد ﻤﻳكن استخدامها كذريعة
لعدم اﻻهتﺎﻤم بقضايا اﳌرأة ﰲ الحوار الرئيس اﻟﺠﺎري.

 ١٣٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أﺑﺪا أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار اﳌﻨﺘﻈﻢ ،ﻓﺈن ﻣﻨﱪ ﺣﻮار
"ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ" ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺑﺪا ً أن ﻳﻜﻮن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﳌستخدم عند السعي إﱃ تحقيق اﳌساواة بﻦﻴ الجنسﻦﻴ.
وﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻓﺈن أﻧﻮاﻋﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
النسائية قاﻤﺋة بصورة موازية لبعضها البعض ،وﻤﻳكن لكل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺨﺪم ﻏﺮﺿﺎ ً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ
اﻹﻛﻮادور ،ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌدﻲﻧ ﻤﻳكنهن تكوين شبكة حوار وتواصل رسمية ،وتركز
ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻹﻛﻮادور ﻋﲆ دﻋﻢ اﳌﺮأة ﰲ
اﳌناصب القيادية ،ﰲ حﻦﻴ تهدف مجموعة أخرى من
النسوة اﳌتعددة اﻷحزاب غﺮﻴ الرسمية إﱃ تعزيز مناصب
ورؤى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻦ.
كﺎﻤ يتم إنشاء التجمعات النسائية ﰲ الﱪﳌان أيضا ،حول
ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب ﻟﺪﻳﻬﻦ
اهتﺎﻤمات خاصة مشﱰكة .وﰲ البلدان التي توجد فيها مثل
هذه اﳌؤﻤﺗرات الحزبية ،فإنها قد تعتﱪ ﻤﺑثابة آلية حوار
ﻣﺆﺳﴘ.
وﺗﻮاﺟﻪ اﳌؤﻤﺗرات النسائية الحزبية التي تركز عﲆ الدفاع
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻣﻦ داﺧﻞ
أﺣﺰاﺑﻬﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻬﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮأة ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ .وﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
أية مساحة للمؤﻤﺗرات أو التكتﻼت الحزبية النسائية ،مثل
حالة بوليفيا ،فإن اﻻجتﺎﻤعات العامة بﻦﻴ النساء من
السكان اﻷصليﻦﻴ وغﺮﻴ اﻷصليﻦﻴ ،ﰲ مرحلة ما ،قد كانت
ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺔ
اﻷجندة للسكان اﻷصليﻦﻴ )مقارنة مع أجندة اﳌرأة(.
وكمنهج بديل ،ﻤﻳكن اﻻستغناء فيه عن الحاجة إﱃ إنشاء
منﱪ رسمي للحوار ،حيث ﻤﻳكن تسهيل إقامة لقاءات غﺮﻴ
رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺘﺎر .كﺎﻤ أن الحوار النساﻲﺋ متعدد
اﻻحزاب ،قد يساعد ﰲ إعداد اﻷرضية لتكتﻼت ومؤﻤﺗرات
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
النسائية واﳌؤﻤﺗرات الحزبية مصممة للمساهمة ﰲ تحقيق
الهدف اﻷسمى من اﳌشاركة عﲆ قدم اﳌساواة بﻦﻴ الرجل
واﳌرأة ﰲ السياسة .وقد يرغب اﳌيﴪ التأكد من ضﺎﻤن
تنسيق الجهود بﻦﻴ اﳌجموعات اﳌختلفة بصورة جيدة.

"إن خلق التحالفات ﰲ أوساط اﳌرأة أمر بالغ اﻷهمية ،سواء
كنسوة صديقات أم كزميﻼت سياسيات".
ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻓﻴﻼﺳﻜﻴﺲCecilia Velasques -
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ﺑﺎﺷﺎﻛﻮﺗﻚ ،اﻹﻛﻮادور

 ٥/١٥مراعاة الفروق بﻦﻴ الجنسﻦﻴ خﻼل الحوار
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻘﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻌﱰك
السياسة ،ﻤﺑا ﰲ ذلك الحاجة إﱃ تحقيق التوازن بﻦﻴ انفصام
أسلوب الحياة بﻦﻴ العام/الخاص بطريقة مختلفة عن
الرجال .ويجب أن تؤخذ هذه اﻷنواع من اﻻختﻼفات بعﻦﻴ
اﻻعتبار عند مناقشة طريقة عمل الحوار .وبصورة مﺎﻤثلة ﰲ
اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﺈن إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﺣﻀﻮر
اﻻجتﺎﻤعات ﰲ أوقات متأخرة من الليل ،والتي يتعﻦﻴ عﲆ
العديد من النساء توفﺮﻴ التوازن مقابل الحاجة لرعاية
أﴎﻫﻦ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪي اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﴐورة اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻨﺴﻮة اﳌﻨﺘﺪﺑﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار،
والسعي لتحديد اﳌحاذير اﳌشﱰكة لديهن ،والتي يتعﻦﻴ
أخذها بعﻦﻴ اﻻعتبار أثناء فﱰات الحوار .وﰲ نفس الوقت،
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ،ﻣﻦ
اﳌهم اﻻنتباه إﱃ أن أيا ً من اﳌجموعتﻦﻴ غﺮﻴ متجانسة.
وﻤﺗتلك النساء السياسيات العديد من الهويات ﰲ الحياة،
كﺎﻤ هو الحال مع الرجال )مثل ،الفارق ﰲ الجنس ،اﻻنتﺎﻤء
إﱃ جﺎﻤعة من السكان اﻷصليﻦﻴ ،أو لفئة عرقية أو دينية
معينة ،فقﺮﻴات أم من النخب اﻻقتصادية( ،والقدرة عﲆ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﻮازن ﰲ وﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
واحتﺎﻤل مواجهة أنواع مختلفة من التحيز والتمييز أثناء
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﳌثالية ،أن آراء مجموعة واسعة من النساء والرجال يتعﻦﻴ
النظر فيها .وﻤﻳكن للميﴪ أيضا مساعدة اﻷحزاب ﰲ تطوير
قدراتها عﲆ تحليل القضايا من منظور النوع اﻻجتﺎﻤعي
)ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ
تشكل أدوار الجنسﻦﻴ ،والطرق التي يشارك فيها الرجال
والنساء ﰲ الحياة اﻻجتﺎﻤعية واﻻقتصادية واﻻنخراط ﰲ عاﻢﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ(.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن اﳌرأة ﻻ تزال ممثلة ﻤﺗثيﻼً ناقصاً ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻛﻤﺸﺎرِﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار.
• ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﺗﺘﺎح
لها الفرصة ﳌناقشة السياسات واﻹجراءات واﳌﺎﻤرسات
التي تساعد عﲆ الحد من التفاوت وعدم اﳌساواة بﻦﻴ
الجنسﻦﻴ.
• ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﺮ وﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺤﻮار أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ "ﺿﻐﻮط
اﻷقران" الﻼزمة لدعم تنفيذ ،ورصد تدابﺮﻴ تراعي
الفوارق بﻦﻴ الجنسﻦﻴ.
• قد يتقاسم النساء والرجال محاذير واهتﺎﻤمات
متﺎﻤثلة ،ولكنهم ليسوا مجموعات متجانسة :قد ترغب
اﻷحزاب ﰲ تعزيز قدرات الطرفﻦﻴ عﲆ إجراء التحليل
اﳌتعلق بالنوع اﻻجتﺎﻤعي.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﺗﺤﺘﺎج اﻷﺣﺰاب إﱃ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ضﺎﻤن مشاركة اﳌرأة ﰲ منتديات الحوار الخاصة
ﺑﺎﻷﺣﺰاب.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻴﴪون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎرات ،ﻣﺜﻞ ،ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺤﻮارات اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ،إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ
الجنسﻦﻴ ،أو مجموعات نسائية.
• ﻻ ﻳﺠﻮز أﺑﺪا ً أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﻮارات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﳌﺮأة ،وﺗﺤﺘﺎج ﺣﻮارات اﳌﺮأة إﱃ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻜﺘﻞ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ.
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إن اﺣﱰام وإﻇﻬﺎر ﺣﻘﻮق وأدوار اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ
القرار باﻷغلبية ،هو جزء مهم من أي نظام دﻤﻳقراطي.
وتتناول السياسة ﰲ اﳌجتمع الدﻤﻳقراطي ،بطبيعتها ،أكﺮﺜ
ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺣﻘﻮق اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أو اﳌﻄﻠﻘﺔ .وﻳﻘﺎس
مدى نضج العديد من الدﻤﻳقراطيات ،من خﻼل تقييم
ﻗﺪرﺗﻬﺎ واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻹﴍاك واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ.
وتعتﱪ اﻷحزاب السياسية ﻤﺑثابة مؤسسات حيوية وحاسمة
ﰲ تشكيل هذا النوع من النظم الدﻤﻳقراطية ،وتتحمل
اﳌسؤولية لتمثيل ،وإﱃ حد ما ،عكس أوضاع الجﺎﻤهﺮﻴ .وﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺎب اﳌﻠﺤﻮظ أو اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وحصول اﻹقصاء واﻻغﱰاب السياﳼ لجﺎﻤعات معينة ،فإن
ذلك قد يؤدي إﱃ اضطرابات ﰲ البﻼد .كﺎﻤ قد يتسبب
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻧﺪﻻع
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت.
وﻳﺘﻔﻮق اﻟﺤﻮار ﻋﲆ اﻟﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻌﺎدي ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻴﺰة اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن إدراج اﻟﺘﻨﻮع
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻳﺆدي أﻳﻀﺎ إﱃ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺪﻳﺪة.
ونظرا ً لكﺮﺜة التداخل ﰲ الهويات والطرق التي ﻤﻳكن بها
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺎت وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﻌﻤﻞ
لتحقيق التوازن بﻦﻴ مختلف الهويات والحد من أعدادها،
ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺪو اﻟﺤﻮار ﻧﺎﺟﺤﺎً وﻓﻌﺎﻻً.
وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ
نوعها عندما يتعلق اﻷمر بالتنوع ،ﻷنها تستطيع أن ﻤﺗثل
ﺑﺼﻮرة ﻣﴩوﻋﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻫﻮﻳﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ،
وخاصة عندما ﻤﻳثل الحزب مجموعة أو أقلية مهمشة أو
أقل حظوة من غﺮﻴها .ولذلك ،فكيف ﻤﻳكن ﳌيﴪ الحوار
مواكبة اﻷحزاب ﰲ تنويع حواره ﻤﺑا فيه الكفاية ،أو يتسم
ﻤﺑراعاة قضايا التنوع عﲆ أقل تقدير؟
 ١/١٦ﺧﻠﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﱰك ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ
مشﱰك بشأن اﳌبادئ اﻷساسية .كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي
اﻟﺤﻮار واﻷﺣﺰاب أن ﻳﺴﺄﻟﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﺳﻴﺎق ﺳﻴﺎﳼ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
اﳌصطلحات اﳌختلفة تحمل معان مختلفة ،اعتﺎﻤدا َ عﲆ
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﻴﻪ.

وﻤﻳكن تعريف التنوع ،باعتبار أنه يشﺮﻴ إﱃ متغﺮﻴات مميزة
ﻤﺑا ﰲ ذلك )ولكن ﻻ تقتﴫ عﲆ( الدين أو العرق أو الجنس
أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﴘ ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ،واﻟﻌﻤﺮ ،واﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ
اﻻجتﺎﻤعية ،واﳌوقع الجغراﰲ .كﺎﻤ أن كلمـة "أقـلـيـة" قـد
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ،وﺑﺎﻟـﺘـﺎﱄ
فإنها ﻻ تشﺮﻴ فقط إﱃ أرقام وأعداد ،بل إنها أيضا تفـيـد ﰲ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن
اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌـﺪدﻳـﺔ ،وﻳـﻌـﺘـﱪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﰲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﲆ ذﻟﻚ.
وكثﺮﻴا ما يستخدم مصطلح "ﻤﺗثيل اﻷقليات" ،لﻺشارة إﱃ ضـم
الجﺎﻤعات واﻷفراد اﳌستبعدين سابقا ً ﰲ عمـلـيـات حـزبـيـة
سياسية وإجراءات صنع القرار .وﻤﻳكن تعريف اﻷقليات عـﲆ
أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺮق واﻟﻄﺒﻘﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮﻇﻴـﻔـﺔ واﻟـﻌـﻤـﺮ
والنوع اﻻجتﺎﻤعي وهوية الجنسية ،وحـريـة الـتـعـبـﺮﻴ بـﻦﻴ
الجنسﻦﻴ أو اﳌيول الجنسية والطائفية.
وﻻ يجوز فهم عبارة النوع اﻻجتﺎﻤعي ﻤﺑجرد معنى كمرادف
لﻼختﻼفات والفوارق بﻦﻴ اﳌرأة والـرجـل ،بـل بـوصـفـهـا
ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴـﻢ اﻷﻧـﻮﺛـﺔ واﻟـﺬﻛـﻮرة،
وﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ﺑﺪوره ﻣﻊ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ واﳌـﻮارد.
وعليه ،فإن عبارة النوع اﻻجتﺎﻤعي بهذه الطريقة تـرتـبـط
بالعمليات اﻻجتﺎﻤعية التي تتقاطع مع هويـات أخـرى أو
عﻼمات دﻤﻳوغرافية ،مثل الطبقـة اﻻجـتـﺎﻤعـيـة والـعـمـر
واﻟﺪﻳﻦ.
وتشﺮﻴ عبارة الهوية عموما ،إﱃ الطابع العام أو شـخـصـيـة
اﻟﻔﺮد أو اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬه أﺷﻜﺎﻻً ﻣﺨﺘﻠـﻔـﺔ )ﻋـﲆ
سبيل اﳌثال ،اﻷشكال السياسية واﻻجتﺎﻤعـيـة والـثـقـافـيـة
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﺷـﺨـﺺ واﺣـﺪ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة .وﺗﺮﺗﺒﻂ أﻧـﻮاع اﻷﺣـﺰاب
السياسية اﳌختلفة بهويات الجﺎﻤعات السياسية ،وﻤﻳثل كـل
ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋـﻬـﺎ،
وقضايا سياسية ،ونظم عقائدية ،ومصالح جﺎﻤعـيـة ونـظـم
ومعايﺮﻴ وقيم متميزة عن غﺮﻴها.
وتكمن اﻷيديولوجيات السياسية ﰲ صميم جداول اﻷعﺎﻤل
واﻹجراءات الحزبية السياسية ،ومعظم السياسيﻦﻴ ي ُـعـ ّرفون
أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ )ﻣﺜﻞ ،ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ،أو
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أو اﺷﱰاﻛﻴﺔ( .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ
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يؤثر بشكل كبﺮﻴ عﲆ اﳌواقف واﻵراء التي يعرب عنها
ﺣﺰب ﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.

ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ واﺣﺪة .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻤﻞ ﻫﻮﻳﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ )ﻣﺜﻞ رواﻧﺪا ،أو أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺄﺳﻴﺲ
أﺣﺰاب ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ(.

ما معنى "التفاعل بﻦﻴ الفئات"؟

وهذا يدل دﻻلة واضحة وقاطعة عﲆ واقع  ،كﺎﻤ هو الحال
ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻔﺎده إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎت
ليست كيانات متجانسة ،وﻻتفكر كﺎﻤ ﻻيتﴫف أعضاؤها
بنفس الطريقة .وهذا يزيد من تعقيد عملية ﻤﺗثيل التنوع
اﳌﺘﺄﺻﻞ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻃﻨﻴﺔ.

اﳌﺮﺑﻊ ١/١٦
عﲆ الرغم من أن اﻷقليات كمجموعة قد تعاﻲﻧ من اﻹقصاء ،فإن
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ
اﺣﺘﺴﺎب "اﻷﻗﻠﻴﺎت داﺧﻞ اﻷﻗﻠﻴﺔ" ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ
الحواجز التي تحول دون اﳌشاركة السياسية لها .كﺎﻤ أنها تتقاطع
مع ،وتؤثر عﲆ أعضاء مختلفﻦﻴ ﰲ مجموعة مختلفة ،اعتﺎﻤدا ً عﲆ
السياق وخصائصه )مثل النوع اﻻجتﺎﻤعي أو السن أو اﳌيول
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ( .وﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم
متغﺮﻴ ،وتشكل ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ذات اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ أﻗﻮى ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺌﺎت ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳـﻘﻮي
اﻵخرين .واحدى طرق التفكﺮﻴ ﰲ هذا اﳌصطلح ،هو وجود
أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻣﺮأة ﻣﻌﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﻗﻠﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ أو
دينية ما ،قد تواجه وصﺎﻤت ومعايرة متعددة اﻷشكال تحمل
معاﻲﻧ الرفض أو التمييز ﰲ عدد من اﳌستويات.

 ٢/١٦ﻤﺗثيل اﻷقليات ﰲ السياسة
بصفتهم ممثلﻦﻴ رئيسيﻦﻴ للشعب ﰲ عمليات صنع القرار
السياﳼ ،يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب )مجتمعة( أن تعكس مصالح
جميع اﳌواطنﻦﻴ .وﻻ ينطبق هذا عند الحديث عن صنع
اﻟﻘﺮار ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺼﻮرة رﻣﺰﻳﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺰز ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻹدراج
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ويتم تنظيم ﻤﺗثيل اﻷقليات ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻠﺪان ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن إﻧﺸﺎء أﻗﻠﻴﺔ ﻟﺤﺰب ﺳﻴﺎﳼ
ﺧﺎص ﺑﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺣﺰب آﻧﺞ ﻻدﻻد ) (Ang Ladladﰲ الفلبﻦﻴ،
الذي ﻤﻳثل مثليات ومثليﻦﻴ جنسيا ً ،وثنائيي الجنس،
واﳌتحولﻦﻴ جنسيا ً من الفلبينيﻦﻴ( ،أو التعبﺮﻴ عن نفسه من
ﺧﻼل أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﻟﻴﺖ ) (Dalitsأو
اﳌﻨﺒﻮذﻳﻦ ﰲ ﻧﻴﺒﺎل( أو ﻳﻘﺮر ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً .وﻳﻌﺘﱪ
سبب الخيار اﻷخﺮﻴ هو ان اﻷقلية اﳌعنية ليس لديها اﻹرادة
أو القدرة عﲆ تنظيم نفسها من خﻼل اﳌنظﺎﻤت السياسية.
وﰲ حاﻻت أخرى ،فإن اللوائح التنظيمية ﰲ بلد ما قد ﻤﺗنع
اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت .وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ
ﺑﻮروﻧﺪي ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﺑﻂ

"إن التنوع والتعددية ،هي عبارة عن مجموعة من اﳌبادئ
اﳌكتوبة وغﺮﻴ اﳌكتوبة .وتشﺮﻴ اﻷخﺮﻴة منها إﱃ مستوى من احﱰام
جميع اﻵراء ﰲ مجموعة ،وهي حالة يكون فيها من غﺮﻴ اﳌقبول
منع أي مجموعة مصممة عﲆ إجراء حوار ما".
إرﻧﺴﺘﻮ أراﻧﻴﺒﺎرErnesto Araníbar-
منسق برنامج ،ساحة الدﻤﻳقراطية )اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻنتخابات واﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب،
اﻹﻛﻮادور.

 ٣/١٦إﻧﺸﺎء ﻣﻨﱪ ﻣﺘﻨﻮع ﻟﻠﺤﻮار
ﰲ حﻦﻴ أنه ليس من اختصاص اﳌيﴪين حل مسألة التمثيل
أو اﻹﻧﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،اﻻ ان ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻧﺼﺢ اﻷﺣﺰاب ﺑﺸﺄن
كيفية إعداد منابر حوار متنوعة بقدر اﳌستطاع ،وتبصﺮﻴهم
بأفضل السبل لتمكﻦﻴ الحوار من توليد مخرجات اﻹصﻼح
ذات الصلة .كﺎﻤ ﻤﻳكن للمرء أن ﻤﻳيز بﻦﻴ عبارة "الحوار حول
اﻟﺘﻨﻮع" ،و"اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﺘﻨﻮع" و"اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع".
وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻫﻲ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار.
وﺗﻌﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ إﻳﺠﺎز اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻷﻧﻮاع اﻟﺤﻮار اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻮع
ﰲ كثﺮﻴ من الدﻤﻳقراطيات الناشئة ،تعد قضايا التنوع هي ﰲ
ﺻﻤﻴﻢ اﻟﴫاع اﻟﺴﻴﺎﳼ :ﺣﻴﺚ أن وﺟﻮد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻤﺗثل )أو ﰲ بعض البلدان تستبعد ﻤﺗثيل( عرقيات معينة ،أو
جﺎﻤعات السكان اﻷصليﻦﻴ ،أو اﻷقاليم ،أو اللغات ،أو اﻷديان أو
ﻣﻦ ذوي ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﺻﺤﺎب ﻣﻴﻮل ﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
تؤدي ﰲ بعض الحاﻻت إﱃ نشوء استقطابات خطﺮﻴة ونشوب
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

 ١٣٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع ﻛﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي
ﻷﻗﻠﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ )ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ
الهوتو ﰲ رواندا ،أو الشيعة ﰲ ظل نظام صدام حسﻦﻴ ﰲ
العراق( ،اﳌساعدة ﰲ تخفيف حدة التوتر ،والتمكﻦﻴ من
وﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ أو ﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻈﻠﻢ
واﻻﺿﻄﻬﺎد.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﲆ
جدول أعﺎﻤل الحوار ،أو حتى إعداد مجموعات رسمية أو
غﺮﻴ رسمية بفكرة محددة ﳌناقشة تلك القضية ،وتبادل
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،ووﺿﻊ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ .وﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،إﻣﺎ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻮار ،أو
اﻛﺘﺴﺒﺖ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
مﺎﻤ يﱪز أهمية التحليل السياﳼ اﳌستمر.
وﰲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺋﻢ ،ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
أو ﻋﺪم اﻻﻋﱰاف ﺑﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت.
وبالتاﱄ ،فإن ضﺎﻤن تعلم اﻷحزاب السياسية وتﴫفها عﲆ
أﺳﺎس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  -ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻟﺤﻮار  -ﺗﻌﺘﱪ واﺟﺐ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﳌﻴﴪي اﻟﺤﻮار.
وﻣﻦ ﺷﺄن الوصول إﱃ اﳌعلومة ان تساعد اﳌمثلﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ
ﰲ حوار حزﻲﺑ سياﳼ عﲆ تحقيق فهم أكﺮﺜ تجانساً وتقديرا ً
عاماً لقضايا التنوع ﰲ اﳌجتمع .كﺎﻤ يستطيع اﳌيﴪون أيضا
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﱰك أو دﻋﻮة
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻄﺮوﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء ﻟﴩح ﺧﻠﻔﻴﺔ
معينة ،مثل ﻤﺗثيل اﻷقليات وقضايا التمييز.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﲆ اﻷﺣﺰاب إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎد
أرضية مشﱰكة ﰲ الحوار .وﻤﺛة حاجة أخرى أيضا لهذا الفهم
من أجل ﻤﺗكﻦﻴ الحوار من إنتاج اﻹصﻼحات السياسية التي
تعكس التنوع ،كﺎﻤ هو اﳌثال عند مناقشة اﻷحكام
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ
ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﻌﺘﱪ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﴤ إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻮار.
وﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﻗﻞ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ )ﺑﺈﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ

مشاركﻦﻴ متنوعﻦﻴ عرقيا ً ودينياً( ،من شأنها بناء مستوى من
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻟﻄﺮح ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﲆ
ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺤﻮار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﺘﻨﻮع
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﳌﺤﺘﻜﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﳌﺎل واﻟﻨﻔﻮذ( ﻣﻤﻦ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺮﺟﻞ اﻟشاحب الﺮﺜي" أو بعبارة "نفس شلة النخبة
القدﻤﻳة" ،قد يسعى ميﴪي الحوار للتشاور مع قيادة
الحزب حول سبل مسألة تنويع اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار .ومع
أن طبيعة ونوعية أولئك اﳌشاركﻦﻴ قد تعتمد عﲆ السياق
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﺎدة ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ
أبعد من قيادة الحزب أو صانعي القرار الرئيسيﻦﻴ داخل
الحزب نفسه .وقد يرغب منظمو منتدى حوار حزﻲﺑ
سياﳼ أيضا ،ﰲ دعوة مشاركﻦﻴ من اﻷقليات التي ليس
لديها ﻤﺗثيل سياﳼ ﰲ الدولة.
وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن ميﴪ الحوار قد يواجه خيارا ً بﻦﻴ التنوع
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﺠﻤﻮع أﺟﺰاﺋﻪ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ )أي ﻋﱪ اﻷﺣﺰاب(
واﻟﺘﻨﻮع ﰲ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﻔﺮدﻳﺔ .وﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ،ﻓﺈن
اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻷحزاب اﳌشاركة ﰲ الحوار ،ﻤﺑعنى أنها قد تعكس
اختﻼفات كبﺮﻴة وتأﻲﺗ من خلفيات متباينة ﻤﺗاما ً ،وﻤﺗثل فئات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ أن ﺗﻌﻜﺲ
جميع اﻷحزاب الفردية مسألة التنوع ،فإن من بﻦﻴ
اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻗﱰاح أن
ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ إرﺳﺎل ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ
ممثلﻦﻴ )عﲆ أن يكون شخص واحد منهم إمرأة أو عضوا ً
من جﺎﻤعة عرقية أو دينية أو أقلية ذات ميول جنسية
ﻣﻌﻴﻨﺔ(.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﻮﻳﺎت اﳌﻮﻓﺪﻳﻦ
للمشاركة ﰲ الحوار ،ﻤﺑثابة تعبﺮﻴ صادق عن قضايا التنوع
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺨﻄﺮ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﻫﻨﺎك
احتﺎﻤل مواجهة تحدي ،يتمثل ﰲ كيفية العثور عﲆ
مجموعة متنوعة من اﳌمثلﻦﻴ ممن هم أيضا من رتب
متﺎﻤثلة من داخل اﻷحزاب ،حتى ﻻ تتولد هناك تفويضات
وصﻼحيات متباينة بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ بشأن ما يُسمح لهم
بالتحدث فيه .وفيﺎﻤ يتعلق بحالة هوية النوع اﻻجتﺎﻤعي،
ﻓﺈن ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﺟﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب أن ﺗﻌﻜﺲ
التنوع بﻦﻴ الجنسﻦﻴ مع غﺮﻴها من القضايا اﳌتعلقة بالتنوع،

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ

ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻴﴪ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
قد يكون اﳌشاركﻦﻴ ﰲ حوار اﻷحزاب السياسية ممثلﻦﻴ عن
أﻗﻠﻴﺔ واﺣﺪة )أو ﺣﺘﻰ ﻋﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ( ،ﻃﺎﳌﺎ أن ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع ﻣﺮﻋﻴﺔ وﻣﺤﱰﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌشاركﻦﻴ )عﲆ سبيل اﳌثال ،عن طريق ضﺎﻤن أن أحد
اﳌشاركﻦﻴ لن ينفي هوية شخص مشارك آخر( ،وأن الحوار
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻌﺪد اﻟﻬﻮﻳﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ
واﻗﻌﻲ وﻣﻌﻘﻮل.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻮع ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﺛﺮاء اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
من خﻼل رفع قيمه الدﻤﻳقراطية وزيادة تعميق وتوسعة
ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻪ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺒﻨﻰ
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻧﻔﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺨﺺ أو ﻃﺮف آﺧﺮ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻴﴪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن
اﳌشاركﻦﻴ ﰲ اجتﺎﻤع الحوار يحﱰمون التنوع لدى بعضهم
اﻟﺒﻌﺾ.
وهناك طريقة أخرى لزيادة اﻻحﱰام اﳌتبادل بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ،
وتنطوي هذه عﲆ ترتيب اﳌشاركﻦﻴ ﰲ مجموعات لقضاء
بعض اﻷوقات ﰲ محاولة فهم تجارب الزمﻼء اﳌشاركﻦﻴ
فيها ،عﲆ سبيل اﳌثال ،من خﻼل "التعلم التجريبي" .كﺎﻤ
ﻤﻳكن استخدام العديد من تقنيات الحوار اﻷخرى بهدف
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﻠﻮب "ﻓﻬﻢ اﻵﺧﺮ" ،واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ
عﲆ اﳌيول العاطفية القوية اﳌسبقة التكوين بﻦﻴ أفراد أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس )ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﻷساليب ،انظر إصدار اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﺎم  :٢٠٠٧ص .(٢١٥
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ،وﻣﺪى وﻛﻴﻔﻴﺔ
تأثﺮﻴ تلك التحديات عﲆ سﺮﻴ الحوار .وﰲ بعض الحاﻻت،
فإن اﻷقليات قد تكون تعاﻲﻧ من اﻻضطهاد أو التمييز
ضدها لسنوات .كﺎﻤ أنها قد ﻻ تكون عﲆ نفس اﳌستوى
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ
البﻼد ،مﺎﻤ قد يتطلب استكﺎﻤل الحوار بﴚء من بناء
اﻟﻘﺪرات أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻷﻓﺮاد ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻠﻴﺎت.
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وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻓﺈن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت أﻳﻀﺎ ﻗﺪ
تكون من اﻷهمية ﻤﺑكان ،خاصة إذا ﻛﺎن اﻋﱰاف أي ﺑﻠﺪ
ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
مﺎﻤ قد يجعل عملية الحوار الشامل مع جﺎﻤعات اﻷقليات
صعبة .وهذه اﻷنواع من الصعوبات ،قد ﻤﻳكن حلها عن
طريق توظيف مﱰجمﻦﻴ لجلسات الحوار.
وأخﺮﻴا ،من اﳌهم ﳌيﴪ الحوار ،أن يدرك أن طرق التعبﺮﻴ
عن القضايا أو اﳌشاكل غالبا ً ما تختلف وتتفاوت بﻦﻴ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺎء اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ،
والرجال ،والنخب اﻻجتﺎﻤعية ،أو الشعوب عﲆ مستوى
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد
واﳌقبول لدى بعض الجﺎﻤعات عند الحديث ،أن تدخل
مباﴍة إﱃ لب اﳌوضوع أو جوهر القضية ،بينﺎﻤ يلجأ
آخرون إﱃ اعتﺎﻤد تطبيق طريقة مغايرة غﺮﻴ مباﴍة بصورة
زائدة ،من أجل بناء حجتهم والتعبﺮﻴ عنها .ومن اﳌهم
ادراك هذا اﻷمر  ،خاصة خﻼل الحوار بﻦﻴ مشاركﻦﻴ موفدين
ﻣﻦ أﺣﺰاب ذات ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• تتحمل اﻷحزاب السياسية مسؤولية ﻤﺗثيل ،وإﱃ حد ما،
ان تعكس التنوع ﰲ صفوف الجﺎﻤهﺮﻴ.
• ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،ﻤﺗيل اﻷحزاب السياسية إﱃ اعتﺎﻤد
استخدام طرق مختلفة للتعامل مع مسألة ﻤﺗثيل
اﻷﻗﻠﻴﺎت ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺣﺰاب تحديا ً داخليا ً كبﺮﻴا ً
للوفاء ﻤﺑطلب التنوع.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• يتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪين العمل عﲆ تحقيق توازن بﻦﻴ
إﴍاك مختلف الجﺎﻤعات ،ﻤﺑا ﰲ ذلك )اﻷقليات( ،مقابل
عدد معقول من الهويات بهدف ضﺎﻤن نجاح وفعالية
اﻟﺤﻮار.
• يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب ﰲ الحوار خلق فهم مشﱰك حول ما
ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ.
• عﲆ الرغم من أن اﳌيﴪين ﻤﻳكنهم اتخاذ إجراءات
ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺣﺰاب ﰲ إﻋﺪاد "ﺣﻮار ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻮع" أو "ﺣﻮار
ﰲ التنوع" ،اﻻ انه ينبغي استكﺎﻤل كﻼ هذين النهجﻦﻴ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﺣﱰام اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮع.

 ١٣٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﻔﺼﻞ  :١٧التعامل مع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائـل اﻹعـﻼم

وﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳌﻄﺎف ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ "ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻓﻘﺎﻋﺔ"
إذا ﻢﻟ تعمل اﻷحزاب عﲆ إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
والجهات الفاعلة الرئيسة ووسائل اﻹعﻼم القاﻤﺋة ﰲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ .وهذا ينطبق عﲆ جميع مجاﻻت السياسة ،ﻤﺑا ﰲ
ذﻟﻚ ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب .وﰲ أي حوار حزﻲﺑ سياﳼ ،من الﴬوري
النظر ﰲ سبل إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ  -ﻤﺑا ﰲ ذلك
الشبكات اﳌؤثرة بقوة ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،والجمعيات
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻋﲆ إدارة
وتدبﺮﻴ شؤونهم الخاصة ،والتأثﺮﻴ ﰲ السياسة العامة  -ﻋﻼوة
ﻋﲆ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ) .اﳌﺼﺪر :اﳌﺆﺳﺴﺔ
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات عام ٢٠٠٨أ(.
وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار أو ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨـﺎء
التوافق ﰲ اﻵراء مع بعضها البعض ﰲ نواح كثﺮﻴة .وﻣﻊ ذﻟـﻚ،
فإذا فشلوا ﰲ تفسﺮﻴ سبب اجتﺎﻤعهم ،أو ما يناقشونه آنـذاك،
أو ما أمكنهم التوافق عليه ،والوصول إﱃ إجـﺎﻤع حـولـه ﰲ
اﻵراء ،فإن اﳌؤسسات اﻹعﻼمية ومنظﺎﻤت اﳌـجـتـمـع اﳌـدﻲﻧ
)مثل حقوق اﻹنسان ،دور العبادة وهيئات وتنظيﺎﻤت مراقبة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ،ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ ﺳﻬﺎم اﻻﺗﻬﺎم واﻟﻨﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻤﺑعزل عن اﳌجتمع.
وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر أو اﳌﻔﻬﻮم ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة
سلبية عن اﻷحزاب السياسية واﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية،
وزيادة وصم سمعة اﻷحزاب وتدنيها ﰲ نظر الجمهور .كﺎﻤ
ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮة أن اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺨﺒﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻘﺪ "اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﴪﻳﺔ" ﻣﻦ
وراء اﻷﺑﻮاب اﳌﻮﺻﺪة ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ
ﻤﻳثلونهم.
وكلﺎﻤ جرى إدراج كيانات جديدة مثل منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ،فإن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب يصبح تلقائياً ،أقل حكرا ً عﲆ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﺑﺨﻄﺮ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻻﻟﺘﺰام ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ .وﰲ ﻧﻔﺲ
الوقت ،تستطيع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻮار واﻟﻮﺻﻮل ﻓﻴﻪ ﻷﺟﺰاء ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ.
ويلقي هذا الفصل نظرة عن كثب ،عﲆ دور اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ اﻟﺤﻮار.

 ١/١٧اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻧﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺒﻜﺮة
يجب أن يتذكر ميﴪو الحوار أن عمليات الحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﺗﻬﺪف ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم
الدﻤﻳقراطي ﰲ البﻼد ودور اﻷحزاب وعملها ضمن ذلك
اﻟﻨﻈﺎم .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ونتائجها تتطلب نيلها ثقة اﳌواطنﻦﻴ،
عن طريق إبﻼغ كل من اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
بشأنها .وهذا ما من شأنه تعزيز الﴩعية الدﻤﻳقراطية
ﻟﻠﺤﻮار.
وﰲ اللحظة التي يأﻲﺗ فيها هذا اﳌبدأ تحت نﺮﻴان اﻻتهام،
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ إﻃﻼق
ﻣﺰاﻋﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈن
ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ﻗﺪ
ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺒﻬﺎ ،وﺗﺘﴬر ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺳﻤﻌﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻟﻌﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﲆ ﳌﻨﻊ ﺣﺼﻮل ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ،ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻹيجابية بﻦﻴ منتدى الحوار واﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم.
اﳌﺮﺑﻊ ١/١٧

ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺤﻮار ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﻃﺮاف :اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﰲ بﺮﻴو
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻫﻲ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى .وﰲ
عملية الوفاق الوطني بشأن التنمية ﰲ بﺮﻴو ،عﲆ سبيل اﳌثال،
فإن منتدى الحوار ثﻼﻲﺛ اﻷطراف اﳌقام هناك لذلك الغرض ،قد
ضم ﰲ عضويته كﻼ من :اﻷحزاب السياسية ،الحكومة ،ومنظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،بدءا ً من النقابات وانتهاء بالكنائس.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪى الوفاق الوطني ﰲ بﺮﻴو ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ إدارة
ﻓﻮﺟﻴﻤﻮريFujimori-ﻋﺎم  ،٢٠٠٠ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮل  ٢٤ﻫﺪﻓﺎ ً ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌقسمة ﰲ أربع فئات وهي :الدﻤﻳقراطية وسيادة القانون ،اﳌساواة
والعدالة اﻻجتﺎﻤعية ،القدرة التنافسية اﻻقتصادية ،وإطار مؤسﴘ
ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
وﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﻋﻘﺪ اﳌﻨﺘﺪى ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﺰم اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﺎﺗﺎم ﻫﺎوس :Chatham House -ﻢﻟ يسمح للصحافة
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر وﻻ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻮارات واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﱃ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ

١٣٧ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ
تخصصية ،فقد تم تشكيل مجموعات عمل ،مﺎﻤ أدى إﱃ خلق
أكﺮﺜ من  ٢٥قانونا ً جديداً .وقد تم التوقيع عﲆ منتدى اﳌؤﻤﺗر
الوطني ﰲ بﺮﻴو بتاريخ  ٢٢ﻤﺗوز/يوليو ٢٥.٢٠٠٢

ولذلك ،عندما يتم إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ
الحوار ،فإن اﻷحزاب قد تشعر كﺎﻤ لو أنها ﻻ تجلس بﻦﻴ
أنداد أو نظراء متكافئﻦﻴ .ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار أن
يأخذوا هذا البعد بعﻦﻴ اﻻعتبار.

ولعل اﻷهم من ذلك ،أن اﳌؤﻤﺗر الوطني ﰲ بﺮﻴو ) (ANﻗﺪ ﻋﻤﻞ
عﲆ إنشاء ثقافة الحوار واﻻحﱰام والتسامح .وقد ظل اﳌؤﻤﺗر
الوطني ﰲ بﺮﻴو مستمراً ﰲ توفﺮﻴ الفرص لبناء توافق اﻵراء ،فضﻼً
عن إتاحة اﳌجال للتعلم ،حيث أن السياسيﻦﻴ ومنظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ والحكومة ﻤﻳكنهم تبادل اﻷفكار وتطوير رؤى مشﱰكة
طويلة اﻷمد ﰲ بﺮﻴو.

"إن العمل مع اﻷحزاب السياسية يختلف باﳌقارنة مع منظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ .وعادة ما يكون لدى منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
أجندة ترتكز عﲆ التأييد ،ﰲ حﻦﻴ أن اﻷحزاب السياسية تتفاوض
عﲆ كل الصفقة ،حيث أنها تظل تحتفظ بأوراق معها بقدر ما
ﻤﻳكنها اﻻستمرار ﰲ التفاوض من أجل التوصل إﱃ حل وسط أو
توافق ﰲ اﻵراء ،ﻤﺑا يبدو أنه أشبه ما يكون بلعبة .ومن ناحية،
فإن هذا يجعل العمل مع اﻷحزاب السياسية صعباً ،ولكنه من
ناحية أخرى يوفر اﳌزيد من اﳌرونة .وقد تتغﺮﻴ السياسات
الحزبية بﻦﻴ عشية وضحاها أكﺮﺜ مﺎﻤ تتغﺮﻴ فيه أجندة منظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،أكﺮﺜ من الجدول الزمني اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،وخﻼصة
القول ،إن ما هو صالح اليوم ،قد ﻻ يكون كذلك ﰲ ال غد".
ﻟﻴﻨﺎ رﻳﻜﻴﻼ ﺗﺎﻣﺎﻧﻎLeena Rikkila Tamang -
رئيسة البعثة ،مكتب اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
ﰲ ﻧﻴﺒﺎل.

وإلحاقاً بتلك العملية ،عملت اﻷحزاب السياسية البﺮﻴوفية عﲆ
تأسيس منﱪ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،خاصة بها ،بصورة مؤقتة ،كﺎﻤ
عملوا سوياً عﲆ صياغة قانون جديد لﻸحزاب السياسية ﰲ بﺮﻴو،
حيث تم تبنيه واعتﺎﻤده بنجاح ﰲ عام ) ٢٠٠٣اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﳌﺮﺑﻊ
.(٤/١

 ٢/١٧الفوارق بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ومنظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ
لفهم دور اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،من
اﳌﻬﻢ أن ﻧﻨﻈﺮ أوﻻً إﱃ اﻷدوار اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺒﻬﺎ ﰲ
اﳌجتمع كل من اﻷحزاب السياسية ومنظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ .وعﲆ الرغم من كﺮﺜة القواسم اﳌشﱰكة بينهﺎﻤ ،فإن
اﻷحزاب ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،بحكم تكوينها ،هي
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً .وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﰲ
ﻤﺗثيل مجموعات واسعة من اﳌواطنﻦﻴ ،وتجميع مجموعة
واسعة من اﻷفكار السياسية ،بينﺎﻤ توجد عادة منظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﻷداء دور اﳌراقبة لتكريس سياسات أو
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻤﺗيل اﻷحزاب السياسية لتحديد مسؤوليتها ﰲ إيجاد حلول
للمشاكل العامة بشكل مختلف عن منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ التي ﻻ تضطلع بأية مسؤولية تتعلق بالحكم ،وﻻ يتم
انتخابها عادة من خﻼل عملية دﻤﻳقراطية عﲆ الصعيد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻮر
اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻜﻞ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.
لهذا ،فإن منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﻻ تعتﱪ مسؤولة
دﻤﻳقراطياً بنفس الطريقة اﳌتعلقة باﻷحزاب السياسية.

وعﲆ الرغم من كونها حقيقة ﻤﺗيل ﰲ اتجاه معارضة
اﻷعﺎﻤل اﳌخالفة أو الخاطئة التي قد تصدر من جانب منهم
ﰲ السلطة ،فإن منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ليست بالﴬورة
محايدة سياسياً ،وبعض ممثﲇ هذه اﳌنظﺎﻤت رﻤﺑا قد
نشأوا حتى من خلفيات أحزاب معينة .كﺎﻤ أن دعوة
"اﳌنحازين سياسيا ً" ،أو منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ اﳌتحالفة
ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﲆ
ﺛﻘﺔ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى،
فإن منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ قد تكون هي العازفة عن
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻼُ ،ﻋﻨﺪ اﻧﻌﺪام
ثقة اﳌواطنﻦﻴ بصورة واضحة ﰲ حزب واحد أو أكﺮﺜ من
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﰲ هذه السياقات ،فإن منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ قد تكون
ﻗﻠﻘﺔ إزاء ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
كﺎﻤ أنها قد ترى أيضا ،أن اعتبارها منحازة مع حزب أو أكﺮﺜ
يشكل خطرا ً عليها .ويتعﻦﻴ عﲆ ميﴪي الحوار أن ﻻ يطلقوا
أﻳﺔ أﺣﻜﺎم ،ﺑﻞ أن ﻳﺴﻌﻮا ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ اﻷﺣﺰاب
السياسية ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ التفاعل معها.

 ١٣٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

إن ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ أو ﻋﺪم
الثقة بﻦﻴ الجهات الفاعلة يعتﱪ أمرا ً هاماً طوال عملية
الحوار ،ﻷنها قد تؤثر عﲆ الديناميكيات بﻦﻴ اﻷحزاب وعﲆ
ﻧﻈﺮة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻮار .وﻟﺬﻟﻚ،
فإنه ينبغي إدراج تحديد منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ كجزء من
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ
التحقق من طاقات وقدرات وخﱪات منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ وانتﺎﻤءاتها السياسية.
اﳌﺮﺑﻊ ٢/١٧

التعاون بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ومنظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ﰲ غانا
من وجهة النظر التاريخية ،كانت العﻼقة بﻦﻴ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻧﺎ ﺻﻌﺒﺔ .وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺑﻌﺎ ً ﻣﻦ ﻓﱰة
طويلة من الحكم العسكري غﺮﻴ الدستوري ،وخﻼل ذلك الوقت
كانت اﻷحزاب السياسية غﺮﻴ قادرة عﲆ بناء قدرات بﴩية أو
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ .وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﺎم ،١٩٩٢
فإنه كثﺮﻴاً ما جرى توجيه سهام النقد لﻸحزاب السياسية بأنها قد
تطورت وأصبحت "آﻻت انتخابية" ،كﺎﻤ قل تركيزها عﲆ قضايا
السياسة العامة .وقد عملت منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ عﲆ سد
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،
حصلت اﻷحزاب السياسية عﲆ تفويض الناخبﻦﻴ لها بصﻼحية
وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻌﺾ
اﻻستياء بﻦﻴ اﳌجموعات .ولذلك ،ﰲ عام  ،٢٠٠٥ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءت
اﻷحزاب السياسية الغانية )ﻤﺑساعدة برنامج اﻷحزاب السياسية
اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( وﻋﻤﻠﻮا ﺳﻮﻳﺎ ً ﻋﲆ إﻧﺸﺎء
ﻣﻨﱪ ﺣﻮار ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﺳﺘﺨﺪم ذﻟﻚ اﳌﻨﱪ أﻳﻀﺎ
من قبل اﻷحزاب للوصول إﱃ منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ والتواصل
ﻣﻌﻬﺎ .وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻻﺻﻼﺣﺎت واﳌﺠﺎﻻت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ
ً
سوية
عليها اﻷحزاب السياسية ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ غانا
ما يﲇ :هيكل للموارد الطبيعية ،وجدول أعﺎﻤل إصﻼح دﻤﻳقراطي
ﻣﺸﱰك ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺪاول اﻟﺮﺋﺎﳼ ) (٢٠١٢وﻣﺮاﺟﻌﺔ دﺳﺘﻮر ﻏﺎﻧﺎ.

 ٣/١٧دور منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ حوار اﻻحزاب السياسيﺔ
عﲆ الرغم من الخﻼفات بينهﺎﻤ ،فإن التحدي اﳌشﱰك لكل
من اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ واﻷحزاب السياسية هو تعزيز رؤية
موحدة للمجتمع ،والعمل أكﺮﺜ أو أقل بشكل جﺎﻤعي ،سواء
ﻋﲆ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
العامة .ويعتﱪ إﴍاك اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ الحوار مهﺎﻤً ،ﻷنه
ﰲ العادة يكون قادرا ً عﲆ إمداد اﻷحزاب ﻤﺑنظور نقدي
أوﺳﻊ ،ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.

ومن شأن التشاور اﳌنتظم مع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ،
أﻳﻀﺎ ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻬﺪف اﻷﺷﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎت
جيدة مع مجموعة واسعة من جﺎﻤعات أصحاب اﳌصالح،
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وتستطيع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ إﴍاك منظﺎﻤت تركز
عﲆ أمور شتى من بينها :التطور الدﻤﻳقراطي واﻹصﻼح
اﻻنتخاﻲﺑ ،نظام الحكم ،الﱰبية اﳌدنية ،إصﻼح القطاع العام،
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،إﺻﻼح اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
مواقف العﺎﻤل أو أصحاب العمل ،ﻤﺗكﻦﻴ اﳌرأة واﳌعوقﻦﻴ،
والتسامح الديني أو العرقي ،وغﺮﻴها )اﳌصدر :شبكة اﳌعرفة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  ،ACEغﺮﻴ مؤرخ( .وقد تعمل هذه الجهات
الفاعلة عﲆ اﳌستويﻦﻴ الوطني والدوﱄ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷحزاب بإنتظام عﲆ منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ،
ﺳﻮاء ﻟﺨﱪﺗﻬﻢ أو ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ ،ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ً
ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار.
ﻣﺰودو اﻟﺨﱪات
ﰲ بعض الحاﻻت ،تتم دعوة منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
للحوار بوصفهم مشاركﻦﻴ رسميﻦﻴ ،وخاصة عندما تكون
تلك اﳌنظﺎﻤت جزءا ً أساسيا ً من مشكلة سياسية أو من
اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﱪ اﻟﺤﻮار .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺠﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﺼﻮرة
ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺸﺎرك ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﱪة .وﻣﻦ
اﳌمكن أن تشارك الجهات الفاعلة ﰲ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ من
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻮار ﻛﺨﱪاء ،أو ﺗﺠﺮي دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻛﺠﻬﺎت اﺗﺼﺎل
ﺑﺎﳌﺼﺎدر ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺟﻬﺎت
النظر واﳌعلومات اﳌتوفرة لدى تلك اﳌنظﺎﻤت.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن التشاور مع منظﺎﻤت مجتمع مدﻲﻧ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﺪارة واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ أو ﰲ
مرحلة وضع جدول أعﺎﻤل الحوار ،من شأنه تسهيل عملية
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﳌنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ هناك "أي أصوات عﲆ اﳌحك".
وكﺎﻤ هو إﴍاك اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ عمليات صنع القوانﻦﻴ
الﱪﳌانية من خﻼل جلسات اﻻستﺎﻤع العامة ،فإنه ﻤﻳكن
دعوة الجهات الفاعلة ﰲ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ للمشاركة ﰲ وضع
جدول أعﺎﻤل الحوار ،وتقديم معلومات حول بعض وجهات
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺨﱪات ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺧﱪاﺗﻬﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار،
استشارة منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ بشأن بعض اﳌسائل
التقنية أو اﳌتخصصة عﲆ جدول اﻷعﺎﻤل .ومن وجهة نظر
عملية ﴏفة ،فإن إﴍاك جﺎﻤعات اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ كأشخاص
"مصادر معلومات ومعرفة" قد يكون ﻤﺑثابة وسيلة مفيدة
ﻟﻸﺣﺰاب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﱪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ" ،ﻣﺠﺎﻧﺎ ً دون أي
مقابل" .كﺎﻤ ﻤﻳكن أيضاً استخدام اجتﺎﻤعات مجموعات
العمل الفنية ﻹﴍاك ممثلﻦﻴ من منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ،
)عﲆ سبيل اﳌثال ،عند مراجعة اﻹطار القانوﻲﻧ السياﳼ(.
"أينﺎﻤ كان اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ قوياً فإنه يتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب السياسية
أن ترى القيمة اﳌضافة من تشكيل ﴍاكات عن طريق ال حوار".
نجﺮﻴي كابيـبﺮﻴيNjeri Kabeberi -
اﳌديرة التنفيذية ،مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب-CMD -
ﻛﻴﻨﻴﺎ.

ﴍﻛﺎء ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﻨﴩ
وقد ينظر إﱃ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﻮﺻﻔﻪ
وسيلة أساسية لبعض جﺎﻤعات اﳌصالح الخاصة ﰲ اﳌجتمع.
وﰲ هذا السياق ،فإن إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻋﻴﺔ ،وﻗﺒﻮل
اﳌصلحة ﰲ هذه اﳌشاركة ﰲ أوساط تلك الجﺎﻤعات
وﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ .وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻷمر ﻤﺑسألة توعية وموافقة اﳌواطن بشأن مواضيع الحوار،
فإن منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ تستطيع لعب دور الﴩكاء
اﻻسﱰاتيجيﻦﻴ ﰲ الوصول إﱃ هذه اﳌجموعات .كﺎﻤ أن
استشارة منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ اﳌراحل اﻷوﱃ من
الحوار للحصول عﲆ آراء من مجموعات أكﱪ وأكﺮﺜ تنوعاً
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻗﺪ ﺗﻌﺰز ﻣﺪى ﻛﻮن اﻟﺤﻮار ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﺸﻌﺐ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ.
وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ )ﻣﺜﻼً ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ،ﻓﺈن
منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،بجانب وسائل اﻹعﻼم ،ﻤﻳكنها أن
تلعب دورا ً رئيساً ﰲ زيادة التنشئة اﻻجتﺎﻤعية ونﴩ تلك
النتائج .وتستطيع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،عﲆ سبيل
اﳌﺜﺎل ،أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺪوﻧﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،أو ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﴩوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
تستطيع اﳌنظﺎﻤت غﺮﻴ الحكومية اﳌحلية استخدام شبكاتها
ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺠﻬﺎت وأﻣﺎﻛﻦ أﺑﻌﺪ أﻳﻀﺎً(.
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وﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أن ﻧﺪرك
أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻮار وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﻗﺪ ﻳﻜﻠﻒ
الكثﺮﻴ من اﳌال والجهد )ﻻ سيﺎﻤ عندما تؤخذ عملية
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺘﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ( .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻫﺬه
اﳌسؤوليات مع الجهات الفاعلة ﰲ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ قد تعتﱪ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
 ٤/١٧تحسﻦﻴ العﻼقات بﻦﻴ منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
نظرا ً للمفارقة الظاهرة بشأن اﻻعتﺎﻤد اﳌتبادل من ناحية،
وانعدام الثقة من ناحية أخرى ،فإنه يتعﻦﻴ خلق عﻼقة من
الثقة واﻻنفتاح بﻦﻴ كل من اﻷحزاب السياسية ومنظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،مع مرور الوقت .وينبغي أن تنظر اﻷحزاب
السياسية إﱃ تحسﻦﻴ هذه العﻼقة ،بصورة تدريجية ،كدافع
ﻷخذ وجهات نظر منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،واﻹفصاح عن
أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﻮار إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻫﻮ "ﻣﻤﻜﻦ" ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ
ميﴪو الحوار ﰲ اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار ،أن هناك فرقا ً بﻦﻴ
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻓﺤﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ" واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
بشكل علني وﴏيح" .ولكن البديل اﻷخﺮﻴ ،ﰲ كثﺮﻴ من
اﻷﺣﻴﺎن ،ﻻ ﻳﻔﴤ إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﴫﻳﺢ ﻟﻶراء
ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ.
وﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻴﴪو اﻟﺤﻮارات ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ
بشأن مدى رغبة اﻷحزاب ﰲ التعاون مع منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ،كﺎﻤ يتعﻦﻴ عليهم أن يكونوا حذرين بشأن إعطاء
منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ وضعا ً مﺎﻤثﻼً ،عﲆ قدم اﳌساواة،
ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن
مساهمة وأدوار منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ليست ذات
أﻫﻤﻴﺔ ،ﺑﻞ إن ﻣﺴﺘﻮى وﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼً
حاسﺎﻤً.

 ١٤٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﳌﺮﺑﻊ ٣/١٧

ﺣﺮﻛﺎت ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن
لقد شهدت السنوات اﻷخﺮﻴة زيادة ﰲ القوى الدﻤﻳقراطية بقيادة
مواطنﻦﻴ ،سواء ﰲ سياق التعبئة الشعبية ضد الحكومات اﻻستبدادية
أو ﰲ سياق حركات سياسية مرتبطة مع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ.
وتشمل هذه التحشدات والحركات :الثورات ﰲ العاﻢﻟ العرﻲﺑ،
وﺣﺮﻛﺎت اﺣﺘﻠﻮا (Occupy)-ﰲ أوروﺑﺎ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ) (Indignadosﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﰲ
ﺗﺸﻴﲇ ،واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٢ﰲ روﺳﻴﺎ.
وﻗﺪ ﺗﻌﺘﱪ الحركات التي يقودها مواطنون ﻤﺑثابة قوى سياسية
مؤثرة وفاعلة ،وتؤدي أدواراً قوية لكنها غﺮﻴ رسمية )ﻧﻮرﻳﺲ
" .(٢٠٠٤ ،"Norrisوﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﴬوري ،ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن ،ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ اﻻﻧﺨﺮاط إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ً ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﻮﺗﻬﺎ ،ﻓﺈن وﻇﻴﻔﺔ ودور وﻣﻜﺎﻧﺔ
الحركات التي يقودها مواطنون غﺮﻴ محددة بشكل واضح ،وقد
تتغﺮﻴ بسهولة مع مرور الوقت ،مﺎﻤ يجعل من الصعب عﲆ
ميﴪي الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب التعامل عﲆ أرض الواقع مع
الحركات التي يقودها مواطنون ،وﻤﺗييزها عن منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ) .نوريس .(٢٠٠٤-Norris-وﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
ارتباط منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ مع الحركات التي يقودها
مواطنون بشكل وثيق ،عﲆ سبيل اﳌثال ،عندما يدعو كﻼ الطرفﻦﻴ
إﱃ التغيﺮﻴ السياﳼ أو اﳌطالبة بحقوق اﳌواطنة.
ومع ذلك ،فإنه كﺎﻤ يسعى اﳌيﴪون إﱃ إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم ﰲ نقاط إسﱰاتيجية ﰲ مختلف جوانب
اﻟﺤﻮار ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎً اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ أي إرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن.
ومن بﻦﻴ الطرق ﻹﴍاك الحركات التي يقودها مواطنون ،هي
العمل عﲆ دعوة قادتها كمراقبﻦﻴ أو ضيوف عﲆ برنامج الحوار
الحزﻲﺑ السياﳼ ،والتنسيق مع منابر الحوار الوطني القاﻤﺋة عﲆ
نطاق واسع من أجل اعتبار تلك الحركات بأنها ﻤﺗثل جزءاً ،أو
مشاركة من ضمن منتديات حركات اﳌواطنﻦﻴ ،مثل وسائل اﻹعﻼم
اﻻجتﺎﻤعية.

 ٥/١٧إﴍاك وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
ﺗﺆﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ
يتفاعل فيها الناس ،وﰲ كيفية عمل الدﻤﻳقراطية ﰲ اﳌﺎﻤرسة
العملية .وحيث أن التواصل والتفاعل ،هﺎﻤ لبنتان من

لبنات بناء الدﻤﻳقراطية ،فإنه من مصلحة جميع اﻷطراف
السﺎﻤح للصحافة الحرة واﳌستقلة ،أن تعمل من أجل تعزيز
درجة من الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ووسائل اﻹعﻼم ،وأن
ترحب وترفع من شأن تقارير وسائل اﻹعﻼم اﳌهنية غﺮﻴ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ) .اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب -
.(٢٠٠٤
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻮار
الحزﻲﺑ السياﳼ أن تلعب اﻷدوار اﻹيجابية والسلبية عﲆ
ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ
تصلح ،كﺎﻤ قد تفسد عملية الحوار نفسها.
اﳌﺮﺑﻊ ٤/١٧

ﺗﺼﻮرات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﰲ كانون الثاﻲﻧ/يناير ﻋﺎم  ،٢٠١٢دﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﺠﻠﺔ وﻋﺪدﻫﺎ  ٢٧ﺣﺰﺑﺎ ً ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم،
ﻹجراء حوار بﻦﻴ اﻷحزاب كجزء من مناسبة أطلق عليها تسمية
"القمة اﻻجتﺎﻤعية" .وكانت وجهة نظر الحزب الحاكم ،أنه قد
جرى توجيه الدعوة للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ من أجل اﻻتصال مع
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .وﰲ
اﳌقابل ،رأت اﳌعارضة أن حدث القمة اﻻجتﺎﻤعية كان مجرد
ﻋﻨﴫ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﺷﻌﺮت أن اﻟﺤﺰب
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﻨﻮي ﺣﻘﺎً اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺣﻮار ﺣﻘﻴﻘﻲ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
فقد رفضت كل أحزاب اﳌعارضة اﳌشاركة ﰲ أي حوار جاد بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ.

وتعتﱪ كل من الصورة والتصورات مهمة ،كﺎﻤ أن وسائل
اﻹﻋﻼم ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﱃ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب  -ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﴐﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ،أو
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﴪﻳﺔ ﻣﻦ وراء اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ.
وﰲ حﻦﻴ أن التعتيم اﻹعﻼمي ﰲ وجه الجمهور بشأن
إجراءات سﺮﻴ عمليات الحوار قد تعمل عﲆ تقويض
نتائجها ،فإن اﻹفراط ﰲ اﻹعﻼم يجعل اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار
ﻳﺸﻌﺮون أﻧﻬﻢ ﻣﺮاﻗﺒﻮن وﻗﻴﺪ اﻟﺮﺻﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻮدي
ﺑﺎﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﻮار.
وﰲ أي عملية حوار سياﳼ ،فإن الوعي لدى اﳌواطنﻦﻴ حول
اﳌوضوعات التي تجري مناقشتها ،يعتﱪ عامﻼً حاسﺎﻤً ﰲ
ضﺎﻤن الﴩعية الدﻤﻳقراطية للعملية ،فضﻼً عن الدعم

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ

الشعبي ﻻعتﺎﻤد قوانﻦﻴ أو تدابﺮﻴ السياسة العامة اﳌقﱰحة
من خﻼل الحوار .وبحكم قوتها ومدى تأثﺮﻴها ،فإن وسائل
اﻹعﻼم ينبغي أن تعتﱪ ﻤﺑثابة حلفاء اسﱰاتيجيﻦﻴ ﰲ إعﻼم
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ
الوعي العام وﻤﺗهيد الطريق لﻺصﻼح.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﱰددة
ﰲ إﺑﻼغ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع،
حيث الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب تكون آنذاك غائبة أو هشة ،ﰲ
حﻦﻴ أن الحوار قد يتعلق ﻤﺑوضوع حساس .وقد تستدعي
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺣﺬر وﻣﺘﺪرج ﺑﺸﺄن إﴍاك وﺳﺎﺋﻂ
اﻹﻋﻼم.
ويتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪين داﻤﺋاً تقييم كيفية اﻻستفادة من
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﺰ
لﻸحزاب للمشاركة ،وتعزيز الﴩعية الدﻤﻳقراطية لنتائج
اﻟﺤﻮار.
وهذا ما يتطلب عادة إيجاد التوازن الصحيح بﻦﻴ اﻻنفتاح
واﻟﻌﺰﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ِﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻳﺘﻢ
السﺮﻴ فيها وفقاً لقواعد "تشاتام هاوس Chatham -
) Houseاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ دﻋﻮة أو ﺣﻀﻮر اﻹﻋﻼم إﻟﻴﻬﺎ ،أو إﻓﺸﺎء
مداوﻻتها( ،ﰲ حﻦﻴ أن نتائج الحوار من اﳌمكن اﳌشاركة
ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل دورات
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﻃﺮاف
اﳌﺘﺤﺎورة ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
وإقرارها .وﻤﻳكن اﻻطﻼع عﲆ مزيد من اﳌعلومات عن
اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﻔﺼﻞ .٩
اﳌﺮﺑﻊ ٥/١٧

تأثﺮﻴ وسائل اﻹعﻼم عﲆ قانون اﻷحزاب السياسية
ﰲ بﺮﻴو )(٢٠٠٣
"شاركت اﻷحزاب البﺮﻴوفية خﻼل عامي  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺣﻮار ﻟﻮﺿﻊ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﺗﻘﴤ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻨﺬ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ
أثر إيجاﻲﺑ :حيث أن وسائل اﻹعﻼم قد ﻤﺗت إحاطتها باﳌشاكل
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اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻇﻠﺖ داﻋﻤﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ
الحوار .كﺎﻤ ساعد ذلك ﰲ الحصول عﲆ اﳌوافقة النهائية لقانون
اﻷحزاب السياسية ﰲ الﱪﳌان .ومع هذا ،فإن ذلك ﻢﻟ يحصل أيضا ً
كذلك عند تداول مسألة ﻤﺗويل اﻷحزاب السياسية كﺎﻤ جرى
التخطيط لها :حيث أن الجمهور قد ظل متمسكا ً ﻤﺑوقفه اﳌعارض
لها ،ونتيجة لذلك ،فإن اﻷحزاب القاﻤﺋة ﰲ الﱪﳌان قد عملت عﲆ
ﺗﻌﺪﻳﻞ وإﺿﻌﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻗﺪ أﻇﻬﺮت
تلك الحالة أهمية إﴍاك وإطﻼع وسائل اﻹعﻼم واﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ،وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﰲ
ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻟﻨﻘﺎش ﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﺈن اﻟﱪﳌﺎن ﻳﻈﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ
إﻋﻄﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻠﻌﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم دورا ً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ
إﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﲆ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﺤ ﻴﺢ".
ﺧﻮرﺧﻲ دﻳﻞ ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻮ ﻏﺎﻟﻔﻴﺰ-Jorge del Castillo Gálvez-
ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺧﻼل ﻓﱰة إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﺰب
"اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻮري اﻟﺸﻌﺒﻲ"Partido Aprista Peruano -
) (APRA partyﰲ بﺮﻴو.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• عادة ما تلعب منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
واﳌنظﺎﻤت الحزبية السياسية أدوارا ً مختلفة ﰲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ.
• إن التواصل مع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
ﰲ مختلف مراحل الحوار ،من شأنه تعزيز ﻤﺗثيل آراء
اﳌواطنﻦﻴ.
• عند نقطة ما ،فإن عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ونتائجها
تحتاج إﱃ التصديق عليها من قبل اﳌواطنﻦﻴ ،وﰲ كثﺮﻴ
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺠﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻼم اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم.
• إن اﻻنخراط اﳌبكر يعزز الﴩعية الدﻤﻳقراطية ﰲ نتائج
اﻟﺤﻮار.
• إن أحد التحديات التي تواجه كﻼً من منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ واﻷحزاب السياسية هي العمل ،بشكل جﺎﻤعي،
ﻋﲆ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
• إن لفت اهتﺎﻤم وسائل اﻹعﻼم قد يكون ﻤﺑثابة حافز
إيجاﻲﺑ ،ولكن ذلك يصبح سلبيا ً ﰲ بعض اﻷحيان
ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• يتمثل دور ميﴪ الحوار ﰲ تحقيق توازن بﻦﻴ اﻹدماج
واﻹقصاء لكل من منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل
اﻹﻋﻼم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.

 ١٤٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

• ﻳﺤﺘﺎج اﳌﻴﴪ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﲆ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ وﺷﺎﺋﺞ اﻟﱰاﺑﻂ )ﻣﺜﻞ
انعدام الثقة اﳌتبادلة ،أو اﻻنتﺎﻤء السياﳼ( القاﻤﺋة بﻦﻴ
اﻷحزاب السياسية ،ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،ووسائل
اﻹﻋﻼم.
• تستطيع منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ أن تلعب دورا ً إيجابياً
ﰲ الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ بصفة مقدمي خﱪات وعرض
طيف واسع من آراء اﳌواطنﻦﻴ ،وتوعية اﳌواطنﻦﻴ ونﴩ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
• ينبغي أن تكون وسائل اﻹعﻼم ﻤﺑثابة الحلفاء اﻻسﱰاتيجيﻦﻴ
ﰲ إﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺤﻮار.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ
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اﻟﻔﺼﻞ  :١٨ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎﻓﺤـﺔ

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﻹﺑﺮاز ﻣﻴﺰة ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺪﻓﻖ
الحر لﻶراء ،بهدف خلق تفاهم أكﱪ بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ .وكﺎﻤ
ﺟﺮت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت
اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
عندما تصل اﻷحزاب إﱃ توافق ﰲ اﻵراء بشأن تدابﺮﻴ
اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب أﻳﻀﺎ ً إﺑﺮاز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﺴﻮدة ﺑﻴﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﱰك ﺗﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب.

وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺪﻋﻢ
الطويل اﻷمد من أجل ثقافة الحوار الحزﻲﺑ ،كﺎﻤ أنه قد
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ "اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﻮاري" .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻴﴪون
ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ أﺧﺬ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﲆ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ .وﺗﺼﺒﺢ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار آﻧﺬاك ،ﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ
بﻦﻴ اﻷحزاب يتم تنفيذه ،وتجري مراقبته بالفعل ،ومن
اﻷفضل إدخال اﳌزيد من التحسﻦﻴ عليه ﰲ مرحلة ﻻحقة.

ومن بﻦﻴ إحدى اﳌخاطر التي قد تواجه اﻷحزاب وميﴪي
الحوار ،هناك افﱰاض أنه ﻤﺑجرد تحقيق الحوار لنتيجة ما،
ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ .وﰲ
حﻦﻴ أن هذا اﻻفﱰاض قد يبدو صحيحاً ﰲ اﳌدى القصﺮﻴ،
ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺪى اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ آﻟﻴﺎت
اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﺪام واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  :٢وﺿﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻗﻌﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
لعل من النادر وجود أشياء ضارة بعمليات الحوار أكﺮﺜ من
النتائج غﺮﻴ الواقعية .وبعبارة أخرى ،هي اﻻتفاقات التي
ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.

وﻻ تنتهي عملية حوار حزﻲﺑ سياﳼ ﻤﺑجرد توقيع اتفاقيات
أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﲇ ﳌﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
)اﳌﺼﺪر" :دور اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم وﰲ ﺑﻨﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ" .(٢٠١١-وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺧﻤﺲ ﺗﻮﺻﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
لعمليات الحوار اﻷكﺮﺜ فعالية عﲆ اﳌدى الطويل.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺤﻮار
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  :١ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
غالباً ما يتم تجاهل أهمية مرحلة التنفيذ ﰲ اﳌﺎﻤرسة
العملية .كﺎﻤ أن ضعف أو غياب التنفيذ ،ﻻ ﻤﻳثل مشكلة
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﲆ ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺆدي
أيضا إﱃ انخفاض وتدﻲﻧ ثقة الجمهور ﰲ العملية برمتها.
وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﲆ
ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻧﺠﺎزا ً
كبﺮﻴا ً .ومع ذلك ،فإنه ﰲ لحظة إخفاق اﻷحزاب ﰲ اﻻرتقاء
إﱃ مستوى وعودهم ،وتوجيه اﳌﻼحظات العامة لهم وﻢﻟ
يأخذوا تنفيذ تعليﺎﻤت مدونة السلوك عﲆ محمل الجد،
فإن مسألة الثقة فيهم سوف ترتد سلبا ً وتأﻲﺗ بنتائج
عكسية .وإذا تكرر حدوث ذلك أكﺮﺜ من مرة ،فإن الناس،
بدون أدﻰﻧ شك ،سوف يفقدون الثقة ﰲ الحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ،وﻳﻔﻘﺪون ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷﺣﺰاب ﻛﻜﻞ.

كﺎﻤ أن نتائج الحوار التي من اﳌؤكد عكسها فيﺎﻤ بعد،
ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
ولذلك ،فإنه يتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪين خﻼل هذه العملية ،إجراء
تقييم مستمر ﳌا قد يؤدي أي اتفاق بﻦﻴ اﻷحزاب لتحقيقه
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﲇ  -وﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ
اﻟﺤﻮار أن يسبق اﻷحزاب ﰲ التفكﺮﻴ بخطوتﻦﻴ لﻸمام.
وﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻫﺎم ﰲ إدارة اﻟﺤﻮار ،وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﴬورة
تجنب اﻷوضاع التي توافق فيها اﻷحزاب عﲆ أشياء غﺮﻴ
واﻗﻌﻴﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار
واﻷحزاب اﳌتحاورة بكل حﺎﻤس نحو اﻻتفاق عﲆ مقﱰح
ﻗﺎﻧﻮن أو إﺟﺮاء إﺻﻼح ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ
ليتبﻦﻴ لهم ﻻحقاً ،أن كل ذلك الحﺎﻤس يتﻼﳽ عندما يقرر
ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻫﺪﻓﺎً
ﻣﺸﱰﻛﺎً.
وﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن راﺟﻌﺎً إﱃ
حقيقة مفادها ،أنه عﲆ الرغم من أن التوصل إﱃ إجﺎﻤع ﰲ
اﻟﺮأي واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻗﺎ ً وﺻﻌﺒﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛
فإن التنفيذ أقل إثارة لﻼهتﺎﻤم من الناحية السياسية،
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ .وﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق أﺳﺎﺑﻴﻌﺎ ً أو أﺷﻬﺮا ً
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺣﺼﺺ اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺳﻨﻮات ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء
ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

 ١٤٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وعادة ما يستغرق تحول اﳌؤسسات وقتاً طويﻼً ،كﺎﻤ يحصل
ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت )ﻣﺜﻞ إﺟﺮاءات
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ( .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،أن ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻘﻒ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ،ﺳﻮف
ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ً ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻃﻮال اﻷﺷﻬﺮ
أو اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ
ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺤﻮار ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻔﺖ
اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻫﺬا ﻗﺪ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ إدارة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
واﻗﻌﻴﺔ .
وﺗﻌﺘﱪ خطط التنفيذ اﳌتعلقة بخرائط الطريق ﻤﺑثابة
أدوات هامة لضﺎﻤن حدوث ذلك .وتستطيع خارطة
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻄﻮات ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
واﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆول داﺧﻞ
ﻛﻞ ﺣﺰب ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻮى
معيناً من التفصيل ،ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،من أجل ﻤﺗكﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  :٣إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ
عندما تتوصل اﻷحزاب إﱃ إجﺎﻤع ﰲ اﻵراء أو التوصل إﱃ
اﺗﻔﺎق ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﳌختلفة ،التي ﻤﻳكن من خﻼلها القيام بعملية الرصد
واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻹﺻﻼح.
وﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار
الحوار وجعل الرصد اﳌشﱰك لﻼتفاقيات من بﻦﻴ اﻷغراض
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ( .وﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ
"ﺿﻐﻂ اﻷﻗﺮان" ،أو ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
لضﺎﻤن ارتقاء اﻷحزاب إﱃ مستوى الوفاء بالوعود والتعهدات
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ.
وإذا طرأت مشاكل ﰲ التنفيذ ،فإن اﻷحزاب ﻤﻳكنها
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار ﻟﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻠﻮل
اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺳﻠﻮك ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ
رﺻﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﺎﻻت
اﻻهتﺎﻤم ﰲ منتدى الحوار .كﺎﻤ قد تذهب اﻷحزاب إﱃ حد
وﺿﻊ ﻣﺆﴍات ﻣﺤﺪدة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،

من خﻼل اﳌوافقة لﻸحزاب السياسية ﻹتخاذ تدابﺮﻴ ملموسة
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك داﺧﻠﻴﺎً.
ومن مزايا العمل ﻤﺑثل هذه اﳌؤﴍات ،أنها قد تجعل من
اﻷﺳﻬﻞ اﻗﺘﻔﺎء ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﻢ إﺣﺮازه ،وﺗﺤﻠﻴﻞ
اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻴﺐ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﻴﺎس
النتائج قد يوصف بالبﺮﻴوقراطية ،أو أنه قد يستغرق وقتاً
طويﻼ .وﻤﺛة حل وسط ممكن آنذاك ،ويتمثل ﰲ بقاء عﻦﻴ
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ
اﳌﺆﴍات ،وإﻃﻼع اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﻮل ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ
الوقت( ،فإن اﻷحزاب ﻤﻳكنها أن تقرر اﻻشﱰاك ﰲ تقييم
اﳌدى الذي تم تنفيذه من اﻻتفاق ،وطريقة تأثﺮﻴه عﲆ
اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﳌﺸﱰك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار ،ﻗﺪ أدى إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
)ﻣﺜﻞ وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﻨﻘﺤﺔ ،ﻣﻊ أﺧﺬ ﺗﺠﺎرب
اﻻنتخابات السابقة بعﻦﻴ اﻻعتبار عند وضعها(.
وﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار ﻤﺗثل
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد وﻋﻮد ﻏﺎﻣﻀﺔ .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ
يكون ذلك أمرا ً صعباً :كلﺎﻤ كانت النتائج ملموسة ،كلﺎﻤ
كانت اﻷحزاب أكﺮﺜ ميﻼً ﻹلزام أنفسها ،ووضع سمعتها
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
كﺎﻤ يتعﻦﻴ عﲆ اﳌيﴪ دوما ً العمل عﲆ تحقيق توازن فيﺎﻤ
بﻦﻴ ما هو ذي جدوى سياسياً ،وما قد يكون واقعيا ً ﻤﺑا فيه
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  :٤رﺑﻂ اﻷﺣﺰاب ﺑﺎﻟﱪﳌﺎن
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺤﻮار إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو
قانون ،فيجري عادة ﻤﺗريرها من خﻼل القانون الرسمي أو
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﱪﳌﺎن .وﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار،
يتعﻦﻴ عﲆ ميﴪ الحوار لفت انتباه اﻷحزاب إﱃ هذه
الحقيقة ،وأن يسأل مندوﻲﺑ اﻷحزاب للتفكﺮﻴ ﰲ طرق
لﱰجمة اتفاقات الحوار إﱃ التزامات حزبية حقيقية وﻤﺗكﻦﻴ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن
ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ
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وﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا أﻳﻀﺎً ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﲆ دراﺳﺔ اﻟﺪورة
الﱪﳌانية ومعرفة اﻷوقات اﳌحددة لتقديم مشاريع القوانﻦﻴ
ﺧﻼﻟﻬﺎ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ،ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن
ﻣﻤﺜﲇ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺟﻴﺪ ،وﰲ ﻣﻮﻗﻒ داﻋﻢ
وﻣﺆﻳﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎق أو ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ
اﻟﺤﻮار.

اﻟﻌﺎم ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
اﻷحزاب التي استثمرت الكثﺮﻴ من الوقت والجهد ﰲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر أو اﻟﱪﳌﺎن
لنتائج عملية الحوار قد ﻤﻳثل خسارة بالغة ،وﰲ بعض
اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﻣﻀﻴﻌﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺖ.

وقد يتوقع اﳌرء أن اتفاق حزب ما ﰲ منتدى حوار معﻦﻴ
سيؤدي تلقائياً إﱃ اتفاق مﺎﻤثل ﰲ الﱪﳌان ،ولكن ذلك ليس
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل دوﻣﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺗﻄﻮرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
بﻦﻴ لحظة انتهاء عملية الحوار ،ولحظة اﳌناقشة ﰲ الﱪﳌان.
وﰲ أوﻗﺎت أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل اﻷﺣﺰاب وﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﲆ
نفسها داخلياً ،مﺎﻤ يﱰك بالتاﱄ اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار للتفكﺮﻴ
واﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن.

وﻟﻌﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
انسجاماً مع القيم الدﻤﻳقراطية ،هو ضﺎﻤن كون اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم ﴍكاء إسﱰاتيجيﻦﻴ ﰲ أي مسعى
ﻟﻠﺤﻮار .وعﲆ سبيل اﳌثال ،فإن ﳌنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
دور ﺣﺎﺳﻢ ﰲ رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﺣﺰاب
اﳌسؤولية ،ﰲ حﻦﻴ أن الصحفيﻦﻴ يشكلون عامﻼً حاسﺎﻤً ﰲ
إعﻼم الناس بشأن إيجابيات وسلبيات بعض التدابﺮﻴ
واﻹﺟﺮاءات ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻘﺼﺺ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ وﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،واﻟﴩوع ﰲ إﻃﻼق اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ) .دور اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم واﻟﺪوﻟﺔ –
.(٢٠١١

ويتعﻦﻴ عﲆ اﻷحزاب التي ترغب ﰲ الحيلولة دون انقطاع
اﻻتصال بﻦﻴ الحوار والﱪﳌان ،التأكد من إجراء التشاور مع
أﻋﻀﺎء ﺣﺰﺑﻬﻢ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وإﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﲆ اﻃﻼع ﺗﺎم
ﻃﻮال ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻛﻼ
من أعضاء الحزب اﳌنتدبﻦﻴ للمشاركة ﰲ الحوار ،وقادة
اﻷﺣﺰاب ،وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﳌﻌﻨﻲ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب -
ﻳﺘﻄﻠﺒﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎً اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﻪ .وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﻬﺎم
ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ،ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار
الداخﲇ لدى كل حزب ،باﻹضافة إﱃ الحوار بﻦﻴ جملة
اﻷﺣﺰاب ﺳﻮﻳﺔ.
وعﻼوة عﲆ ذلك ،وكﺎﻤ هو اﻷمر ﰲ حالة وجود اتفاق بﻦﻴ
اﻷحزاب ،فإنه يتطلب داﻤﺋا النقاش الدﻤﻳقراطي داخل
اﻟﱪﳌﺎن وﺧﺎرﺟﻪ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ﻗﺪ
ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ "التحول الدﻤﻳقراطي" بﻦﻴ
ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﳾء وراء اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ،
وﻟﺤﻈﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق إﱃ اﻟﱪﳌﺎن .وﺗﺤﺘﺎج
اﻷحزاب إﱃ استثﺎﻤر الوقت الكاﰲ لتعزيز الﴩعية
الدﻤﻳقراطية ﳌقﱰحاتهم )عﲆ سبيل اﳌثال ،من خﻼل ﴍح
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ﺣﻮل ذﻟﻚ
اﳌﻮﺿﻮع(.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  :٥اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﴩﻋﻴﺔ وﴎﻳﺎن اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ
خﻼل إﴍاك اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
كﺎﻤ جرت مناقشته ﰲ الفصل  ،١٧ينبغي أخذ تأثﺮﻴ الرأي

وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ
وسائل اﻹعﻼم ﻤﺑثابة أداة مفيدة ﻹدارة توقعـات الـجـمـهـور
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب أن ﺗﻘﺮر اﺗﺒـﺎع إﺳـﱰاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ
تتجنب فيها الزعم بنجاح الحوار ﻤﺑجرد توقيع اﻻتفاق .ومـن
اﻷوﱃ لها أن تعمل عﲆ تأطﺮﻴ ذلك بوصفه كبداية إيـجـابـيـة
لعملية طويلة اﻷمد .وبهذه الطريقة ،فإن اﳌواطنﻦﻴ سيكونون
أكﺮﺜ قدرة عﲆ تقدير نتائج الحوار اﻹيجابية بدﻻً مـن تـوقـع
تغيﺮﻴات جذرية بﻦﻴ عشية وضحاها.
"إن اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار ﻣﻊ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن
ﻤﺑثابة استجابة ،وليس كإستثناء".
سومانو موموﻲﻧSoumano Moumouni /
اﳌدير التنفيذي ﳌركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،ماﱄ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
• إن ضﺎﻤن متابعة الحوار ﰲ مرحلة تنفيذ النتائج تعتﱪ
وﺳﻴﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ
خلق تأثﺮﻴ عﲆ اﳌدى الطويل.
• تتطلب حالة اﻹجﺎﻤع أو اﻻتفاقات بﻦﻴ اﻷحزاب إجراء
نقاش دﻤﻳقراطي إضاﰲ ،سواء داخل أروقة الﱪﳌان أو
ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
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• يعتﱪ الحوار الحزﻲﺑ الداخﲇ بﻦﻴ صفوف الحزب الواحد
مهﺎﻤً ﰲ جلب قادة اﻷحزاب وأعضاء الحوار عﲆ نفس
الوتﺮﻴة مع النواب عند تبني واعتﺎﻤد اﻹصﻼحات.
• يعتﱪ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم ﻤﺑثابة ﴍﻛﺎء
اسﱰاتيجيﻦﻴ ﰲ ضﺎﻤن تأييد الرأي العام والتحقق من
اﻟﺤﻮار ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب ﰲ وﺿﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻗﻌﻴﺔ
واعتﺎﻤد استخدام خارطة طريق.
• ينبغي إيﻼء اهتﺎﻤم خاص ﻟﻠﺮاﺑﻂ بﻦﻴ الحوار والﱪﳌان،
حيث أن القوانﻦﻴ والسياسات اﳌقﱰحة عادة ما يتم
ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ.
• ﻳﺤﺘﺎج اﳌﻴﴪون ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم
ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار )اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ( ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﰲ
اﻟﱪﳌﺎن.
• ينبغي أن يستمر الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﻷداء دور هام ﰲ
اﻻﺷﱰاك ﺑﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.
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اﳌﻼﺣﻖ

اﳌﻠﺤﻖ اﻷول
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اﳌﻠﺤﻖ  :١دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت

ﺗﻮﺿﺢ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أدﻧﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
عملية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،وتستند إﱃ تجارب ميﴪي
اﻟﺤﻮار ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،اﻹﻛﻮادور ،ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﻧﻴﺒﺎل وأوﻏﻨﺪا.
وعﲆ الرغم من حقيقة أنها ﻤﺗثل عينة صغﺮﻴة نسبيا ً من
الحوارات بﻦﻴ اﻷحزاب ،فإن هذه اﻻمثلة العملية تسمح
للقارئ بالتفكﺮﻴ ﰲ حاﻻت متعددة ومتنوعة ﰲ الحوار الذي
ﻤﻳكن إجراؤه بﻦﻴ اﻷحزاب .كﺎﻤ أنها توضح التحديات
اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار ،وﺗﻘﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ
ﻃﺮق اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﲆ أﺧﻄﺮ اﻟﻌﻘﺒﺎت )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﺪم
وجود الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب( باستخدام اﻷساليب اﻹبداعية
واﳌﺜﺎﺑﺮة.
وتشﺮﻴ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑﺪء
عملية حوار بﻦﻴ اﻷحزاب بشكل رسمي ومنظم ﰲ سياقات
اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ
أيضاً أن انعدام الثقة اﻷولية بﻦﻴ اﻷحزاب وافتقار اﻷحزاب
إﱃ اﻹرادة ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار رﺳﻤﻲ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻋﲆ
أﻧﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺄداء.
وكﺎﻤ هو مبﻦﻴ ،فإن مبادرات بناء الثقة تتخذ أشكاﻻً
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ إدارة إﻋﺪاد وإﺻﺪار دورﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪد
من اﻷحزاب ،وإﱃ إنشاء مجموعات ومؤﻤﺗرات نسائية بﻦﻴ
اﻷحزاب .وتشﺮﻴ جميع الحاﻻت بالفعل ،إﱃ اﻷهمية
الحاسمة لعامل الوقت :حيث ﻤﻳيل التغيﺮﻴ للحصول بصورة
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﺟﺪا ً ،ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات وﻟﻴﺲ ﺷﻬﻮر.

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ:

ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺻﺪاﻗﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ

اﻟﺴﻴﺎق
ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم
الحزﻲﺑ ﰲ بوليفيا ﻤﻳران ﰲ حالة أزمة .وﰲ ذلك الوقت ،فإن
صعود حركة شعبية بﻦﻴ صفوف السكان اﻷصليﻦﻴ تحت
ﻣﺴﻤﻰ "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﴏة ﻟﻼﺷﱰاﻛﻴﺔ  "MAS -ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﲆ
تجسيد مطالب التغيﺮﻴ اﻻجتﺎﻤعي وزيادة اﳌشاركة العامة
ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٦ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎزت ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﴏة
اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ MAS -ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﻳﻀﺎ ً ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﺟﺮى ﺗﻨﺼﻴﺐ إﻳﻔﻮ ﻣﻮراﻟﻴﺲ )(Evo Morales
رﺋﻴﺴﺎ ً ﻟﻠﺒﻼد.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮراﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻋﺪ ﺑﺄﺟﻨﺪة
إصﻼح دستوري تنص عﲆ السﺎﻤح للفئات اﳌستبعدة
واﳌﻬﻤﺸﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺻﻮت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺷﺘﺒﻜﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﴏة ﻟﻼﺷﱰاﻛﻴﺔ ) (MASﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أدت ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﱃ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ .وﻇﻞ اﻟﺤﺎل ﻋﲆ ذاك اﳌﻨﻮال ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
 ،٢٠٠٨ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻋﲆ
نص الدستور الجديد ،وبعد ذلك ﻤﺗت اﳌوافقة عليه ﰲ
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ.
وﻗﺪ أﺳﻔﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﻮراﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وﻧﺎﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﴏة اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ
الثلثﻦﻴ ﰲ كل من الجمعية التﴩيعية اﳌتعددة القوميات
)اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ً( وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ .وﺑﻔﻀﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
الواضحة ،ﻢﻟ يكن لدى حركة مناﴏة اﻻشﱰاكية أية مشاكل
ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﱰﺣﺎت
التﴩيعات .ومع ذلك ،عندما ﻢﻟ تعد هناك حاجة إﱃ دعم
جﺎﻤعات اﳌعارضة )التي استندت ﰲ اﻷساس عﲆ السكان
اﳌقيمﻦﻴ ﰲ السهول الﴩقية لبوليفيا( فقد تم تجاهل
صوتهم ،مﺎﻤ تسبب ﰲ اﳌزيد من اﻹحباط واﻻستقطاب.
إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ
كﺎﻤ أن اﻻضطرابات التي حصلت ﰲ العقد اﳌاﴈ ،والتي
تغﺮﻴت خﻼلها العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب بشكل جذري ،مﺎﻤ
أثرت عﲆ مستوى وطبيعة الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية

 ١٥٠ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

ﺑﻄﺮق إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
تواجهها اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية
).(fBDM
وقد تم إنشاء اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٢ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ،وذﻟﻚ ﻛﺮ ٍد ﻋﲆ ﻓﻘﺪان
الﴩعية ﰲ النظام الحزﻲﺑ عﲆ نطاق واسع ،مﺎﻤ شكّل
محاولة لتغيﺮﻴ الثقافة السياسية ،من اﳌواجهة إﱃ نوع من
اﳌﺤﺎورة.
وقد بدأت اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
بإعتبارها مجموعة من اﻷفراد اﳌهتمﻦﻴ من جميع اﻷحزاب
البوليفية تقريبا والعاﻢﻟ اﻷكادﻤﻳي ،وتطورت تدريجيا ً من
منظمة تقوم عﲆ الصداقات بﻦﻴ السياسيﻦﻴ اﳌتﺎﻤثلﻦﻴ ﰲ
طريقة التفكﺮﻴ من مختلف اﻷحزاب إﱃ منﱪ حوار أكﺮﺜ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎً .وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻹﻋﺮاب
عن القلق إزاء الجانب الشخﴢ لروابط الصداقة ،مﺎﻤ أدى
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ.
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ
البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻠﺲ إداري ﻟﻬﺎ .وﺿﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﴩة أﻋﻀﺎء:
أرﺑﻌﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ
اﳌفكرين اﳌستقلﻦﻴ وممثﲇ اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ .وقد استند هذا
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﲆ ﻓﻜﺮة أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻸﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪا ً )ﻣﺆﻟﻔﺎً( ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ"،
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ أن ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية ،قد كان له صوت
ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
الدور اﻹيجاﻲﺑ للمؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية
التعددية ﰲ عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ بوليفيا
لقد كان دور اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية
التعددية ﰲ تجديد وتقوية اﻷحزاب السياسية الدﻤﻳقراطية
مؤلفاً من شقﻦﻴ منذ البداية .أوﻻ ،لقد عملت اﳌؤسسة
البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية بكونها صفة
"اﳌجال" أو منﱪ للحوار ،والتوافق ﰲ اﻵراء ،وبناء الثقة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺛﺎﻧﻴﺎ ً ،ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ

من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية كهيئة تنظيمية ﻷنشطة
تحسﻦﻴ نوعية الدﻤﻳقراطية ﰲ أوساط اﻷحزاب السياسية
والنظام الحزﻲﺑ بصفة عامة) .كونينغز ،وفيلبي مانسيﻼ،
.(Koonings and Felipe Mansilla, 2004 - ٢٠٠٤
وعﲆ مر السنﻦﻴ ،فقد أسفر هذا النهج عن إعطاء عدد من
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٨ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺳﺎﻋﺪت
اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية كﻼ من
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﻟﻌﺒﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
أيضا ً دورا ً هاماً ﰲ تحقيق توافق ﰲ اﻵراء بﻦﻴ اﻷحزاب
اﳌتعددة ﻹصﻼح القانون اﻻنتخاﻲﺑ.
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت،
من خﻼل الجمع بﻦﻴ اﳌعتدلﻦﻴ من كل من الحكومة
واﳌعارضة ،وتسهيل عملية بناء توافق ﰲ اﻵراء .كﺎﻤ عملت
منظﺎﻤت أخرى ،ﻤﺑا فيها اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية
واﻻنتخابات وبرنامج اﻷمم اﳌتحدة اﻹﻤﻧاﻲﺋ ) ،(UNDPﻋﲆ
استكﺎﻤل ذلك العمل عن طريق دعم اﻷحزاب بتقديم
اﻟﺨﱪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
أﺛﺮ اﻟﺤﺰب اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ومع عدم وجود أغلبية سياسية كبﺮﻴة عﲆ
اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻫﻨﺎك ،ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ
ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻧـﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﴏة
ﻟﻼﺷﱰاﻛﻴﺔ ) (MASﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻮى ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻬﺎ
تأثﺮﻴ عميق عﲆ النظام السياﳼ ﰲ بوليفيا ،وتأثﺮﻴ جانبي،
عﲆ اﳌؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية .
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب التي عملت اﳌؤسسة عﲆ تسهيل
إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﺧﻠﺖ ،ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﺠﺄة ﰲ ﻋﺎم ،٢٠١٠
وﺗﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد.
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻹﻃﻼق اﻟﺨﻼف ﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺑﺪور أﻛﱪ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺼﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ
اﻷخرون مع ذلك الطلب ،متمنﻦﻴ الحفاظ عﲆ مبدأ
اﳌﺴﺎواة اﻟﺬي ﻛﺎن دوﻣﺎً ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ.

اﳌﻠﺤﻖ اﻷول

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ،أدرﻛﺖ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية أنه من أجل إنهاء
الجمود ،فإن من الﴬوري إدخال التغيﺮﻴات الﻼزمة عﲆ
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
والحركات اﻷربع الرئيسية )وﻤﻳثلها اﻷربعة الحاصلون عﲆ
أكﺮﺜ اﻷصوات ﰲ الكونغرس( ،وتم تكليفها بالبحث عن حل
ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻨﺎﺷﺒﺔ.
اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
ﰲ حﻦﻴ أنه قد تم اعتبار تجديد اﳌؤسسة البوليفية من أجل
الدﻤﻳقراطية التعددية ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻢﻟ يتأت
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٢ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻹﻋﺎدة
إﻃﻼق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وبينﺎﻤ كان من اﳌتوقع واﳌأمول فيه ،أن الحل سيتم
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻓﺈن أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺪروس
اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت
والصﻼحيات اﳌتساوية تجعل الحوار أكﺮﺜ سهولة .ولكن،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺣﺰب واﺣﺪ ﻋﲆ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻮار
يغدو أكﺮﺜ صعوبة وأقل احتﺎﻤﻻً أن يصبح فعاﻻً.
والدرس الثاﻲﻧ اﳌستفاد هو أن أي تغيﺮﻴ ﰲ تركيبة الﱪﳌان
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ زﻋﺰﻋﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻮار
اﻷوﱄ ،وأن مثل ذلك اﻻحتﺎﻤل ينبغي توقعه ومناقشته عند
إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﴘ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار.
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اﻹﻛﻮادور

ﺧﻠﻖ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺴﻴﺎق
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﺔ
دﻤﻳقراطياً ﰲ عام  ،١٩٧٩ﻓﺈن اﻹﻛﻮادور ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌـﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻌﺎﱄ وﺿﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت .وﻣـﻨـﺬ ﻓـﱰة
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ،ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﺈن ﻣﺼﺪاﻗـﻴـﺔ اﻷﺣـﺰاب
السياسية التقليدية قد تدنت وانخفضت ،ﰲ حﻦﻴ أن تـأثـﺮﻴ
الحركات اﻻجتﺎﻤعية )غالباً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ بﻦﻴ السكان اﻷصلـيـﻦﻴ(
ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ واﺗﺴﻊ.
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء راﻓﺎﺋﻴﻞ ﻛﻮرﻳّﺎ ) (Rafael Correaوﻣﻨﻈﻤﺘﻪ
السياسية اﳌسﺎﻤة "ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻷﻣﺠﺎد واﻷﺳﻴﺎد ﺑﺄرض
اﻷﺟﺪاد" ) Proud and Sovereign Fatherland
 (Allianceإﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٧وﻗﺪم دﺳﺘﻮرا ً ﺟﺪﻳﺪا ً،
ومشكﻼً ﰲ إطار ثورة ما يسمى ثورة اﳌواطنﻦﻴ ﰲ عام
 .٢٠٠٨وﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ،أﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻮرﻳّﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد.
وﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻋﺎم  ،٢٠١١ﺗﻢ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء وﻃﻨﻲ
ﻫﻨﺎك ،ﻣﺎ أدى إﱃ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﻮرﻳّﺎ اﳌﻘﱰﺣﺔ
ﰲ النظام القضاﻲﺋ والتﴩيعي ووسائل اﻹعﻼم .وقد اتهمت
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻮرﻳّﺎ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎج "ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﻮي" واﺳﺘﺨﺪام
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻮﺗﻪ وﻧﻔﻮذه .وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا ﰲ اﻧﻌﺪام
الثقة وزيادة الشكوك بﻦﻴ سلطات الحكومة واﳌعارضة.
وقد عملت اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
واﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب عﲆ إيجاد
ساحة الدﻤﻳقراطية ) (Democracy Squareاﳌسﺎﻤة هناك
) (Ágora Democrática, ADﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٦ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻛﻮادورﻳﺔ .وﻗﺪ
تم إنشاء ساحة الدﻤﻳقراطية ﰲ إطار برنامج ﻹصﻼح النظام
اﻟﺴﻴﺎﳼ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻷﺣﺰاب ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﳌساعدة التقنية إﱃ اﳌنظﺎﻤت السياسية ودعم التعاون بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب.
وقد كان الهدف من إنشاء ساحة الدﻤﻳقراطية ) (ADﻫﻮ
اﳌساهمة ﰲ ترسيخ نظام دﻤﻳقراطي متعدد اﻷحزاب
اﳌستدامة ،ﻤﺑا ﰲ ذلك تعزيز الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ .ومع
ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﲆ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺈن
ساحة الدﻤﻳقراطية ﻢﻟ تحقق اﻻ نجاحا ً جزئيا فقط من هذا

 ١٥٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

الهدف اﻷخﺮﻴ ،كﺎﻤ أن اﻷحزاب ﻢﻟ تعمل عﲆ إضفاء الطابع
اﳌؤسﴘ بصورة منهجية عﲆ الحوار فيﺎﻤ بينها ،ولكنها بدﻻً
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻧﺨﺮﻃﺖ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب.
ﺗﺮدد وإﺣﺠﺎم اﻷﺣﺰاب ﻋﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺣﻮار ﺳﻴﺎﳼ
ومنذ تأسيسها ،فقد شاركت ساحة الدﻤﻳقراطية ) (ADﻋﻦ
كثب ﰲ عملية اﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي التي جرت بعد اعتﺎﻤد
دﺳﺘﻮر إﻛﻮادور اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﺎم  .٢٠٠٨وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه
اﳌشاركة تضافر الجهود من أجل تحسﻦﻴ العﻼقات بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺣﺰاب واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﺎً ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺰاب
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﰲ تجربة ساحة الدﻤﻳقراطية ،ﻢﻟ يكن من السهل جلب
اﳌنظﺎﻤت السياسية اﻹكوادورية سويةً ،كﺎﻤ أن العملية قد
كانت أكﺮﺜ صعوبة لتعزيز الحوار حول القضايا الخﻼفية
اﳌثﺮﻴة لﻼهتﺎﻤم الوطني .ويبدو أن معظم اﻷحزاب هناك
تفتقر إﱃ اﻹرادة والثقة الﻼزمتﻦﻴ للوصول إﱃ خصومهم
السياسيﻦﻴ ،وحتى عند حصول مثل ذلك التواصل ،فإنه ﻤﻳيل
ﻋﺎدة ﻟﺤﺪوﺛﻪ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وذﻟﻚ
ﻷﻏﺮاض ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة اﻵﻧﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﴪ ﻋﺰوف اﻷﺣﺰاب ﻋﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ
حوار ،هو أن اﳌعارضة ﻢﻟ يروا أية فائدة ترجى من ذلك،
ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أن ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﺰب "اﻷﻣﺠﺎد واﻷﺳﻴﺎد ﺑﺄرض
اﻷﺟﺪاد" ) (Alianza PAISواﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻮرﻳّﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﲆ
اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ .وﺑﺎﳌﺜﻞ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻈﺮا ً ﳌﻮﻗﻌﻬﺎ اﳌﺮﻳﺢ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﺈن ﺗﺤﺎﻟﻒ
"اﻷمجاد واﻷسياد بأرض اﻷجداد" ﻢﻟ تكن لديه ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺪﻓﻌﻪ
ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
ﻣﺒﺎدرات أﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪدة
ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﻓﻘﺪ
قرر منﱪ ساحة الدﻤﻳقراطية ) (ADاﺧﺘﻴﺎر ﻧﻬﺞ ﻋﻤﲇ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ .وﻗﺪ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺣﻮار رﺳﻤﻴﺔ،
وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺮر اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق أﺧﺮى ﻟﺪﻋﻢ
التفاعل بﻦﻴ اﻷحزاب )وتكميلها ،حيثﺎﻤ أمكن ،باستخدام
اﻟﺤﻮار(.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺮن وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة
"الحوار" ،فقد وجدت ساحة الدﻤﻳقراطية نفسها أكﺮﺜ قدرة

عﲆ جلب اﻷحزاب معاً .وقد واكب منﱪ ساحة الدﻤﻳقراطية
اﻷحزاب ﰲ عملية بناء الثقة والطﺄﻤنينة ،وذلك من خﻼل
عدد من اﳌبادرات بﻦﻴ اﻷحزاب ،مﺎﻤ مهد الطريق للحوار
بﻦﻴ اﻷحزاب بصورة أكﺮﺜ انتظاما ً وازديادا ً ﰲ اﳌغزى.
اوﻻً؛ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠شهدت ساحة الحوار ممثلﻦﻴ من
اﳌنظﺎﻤت السياسية اﻹكوادورية اﻷكﺮﺜ أهمية .وقد نظمت
ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﻋﻰ )اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .(Agora Política -
وﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﴩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻹﻛﻮادور .وﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ
اﻹكوادور .بينﺎﻤ كانت هيئة التحرير ﻤﺗيل لتجنب القضايا
اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻋﲆ أﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء.
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ؛ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩عمل منﱪ ساحة الدﻤﻳقراطية )أغورا
دﻤﻳوﻛﺮاﺗﻴﻜﺎ – (Ágora Democráticaﻋﲆ دﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
غﺮﻴ رسمية من النسوة متعددة الحزبية )جروبو ملتيباتيداريو
دي موخﺮﻴزGrupo -GMM Multipartidario de -
 .(Mujeresوﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ،ﻣﻊ
نساء عضوات ﰲ منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،ﻹستخدام الحوار
ﰲ داخل كل حزب ،وفيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب اﳌختلفة ،لزيادة
قدرات الدفاع عن حقوق اﳌرأة ومدى نفوذها ﰲ اﳌنظﺎﻤت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮان اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق
أوﺳﻊ .وﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﻨﺴﻮة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ) (GMMﻫﻮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻣﺜﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وقانون الدﻤﻳقراطية بشأن الحقوق السياسية للمرأة،
وﻤﺗثيلها السياﳼ عﲆ قدم اﳌساواة مع الرجل.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ ،تم تشكيل فريق برﳌاﻲﻧ مـتـعـدد اﻷحـزاب بصـورة
ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﰲ ﻋـﺎم
 .٢٠٠٩وتدعم اﳌجموعة مراعاة الفوارق بﻦﻴ الجـنـسـﻦﻴ ﰲ
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت وأﺟﻨﺪة ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة داﺧﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ،
ﻤﺑا ﰲ ذلك وضع اﳌيزانية الوطنية بصورة مصـمـمـة وفـقـاً
ﳌنظور النوع اﻻجتﺎﻤعي .وتستخدم اﳌجموعـة عـمـلـيـات
اﻟﺤﻮار ﻟﻠﻤﴤ ﻗﺪﻣﺎ ً ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺴـﺎﺳـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻮع
اﻻجتﺎﻤعي ﰲ اﳌقﱰحات التﴩيعية ،ﻤﺑا ﰲ ذلـك الـقـوانـﻦﻴ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ،واﻟﺼﺤﺔ ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت .وﻣـﻨـﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،ﻋﻤﻠﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗـﻮاﺻـﻞ اﻟـﻨـﺴـﺎء

اﳌﻠﺤﻖ اﻷول

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻹﻛﻮادورﻳﺎت Ecuadoreanwomen’s political
 (REMPE) ،networkوﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ اﳌـﺘـﻌـﺪدة
اﻷﺣﺰاب ) (GMMومنظـﺎﻤت اﳌـجـتـمـع اﳌـدﻲﻧ اﻷخـرى،
وحصلت عﲆ دعم من ساحة الدﻤﻳقراطية  ،وصندوق اﻷمـم
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ،وﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن.
راب ًعا ،ﰲ الفﱰة بﻦﻴ عامي  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ساحة الدﻤﻳقراطية وﻧﻈﺎم اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
) (CORAPEعﲆ تنظيم مناقشات عامة بﻦﻴ اﳌنظﺎﻤت
السياسية ،ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ،ووسائل اﻹعﻼم
اﳌحلية .كﺎﻤ عمل الﱪنامج اﻹذاعي اﳌسموع )ساحة
اﻟﺪﺳﺘﻮر  ،(Ágora Constituyente -اﳌﻘﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮارات ﻟﻨﴩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
التأسيسية ومضامينها ،مﺎﻤ سمح بتبادل غﺮﻴ رسمي لﻶراء
بﻦﻴ مختلف اﻷحزاب السياسية .ويستمر الﱪنامج ليجري
ﺑﺜﻪ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ
اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ) (CORAPEلتوفﺮﻴ معلومات سياسية
وﺗﺤﻠﻴﻼت ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت.
ﳌﺎذا ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻫﺎﻣﺎً؟
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺨﱪاء
اﻹكوادوريﻦﻴ ما زالوا قلقﻦﻴ ويرون أن تراجع اﻷحزاب
السياسية سوف يستمر ويتواصل ،ما ﻢﻟ تعمل اﻷحزاب عﲆ
إﻋﺎدة اﺑﺘﻜﺎر ذاﺗﻬﺎ ،وﺗﻨﺸﻴﻂ دورﻫﺎ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺟﺎدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ أﻃﻮل أﺟﻼً
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺴﻜﺎن.
وﰲ حﻦﻴ أن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ اﳌؤسﴘ ﻻ يزال ﰲ
ﻣﻬﺪه وﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﱃ ﰲ اﻹﻛﻮادور ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻣﺒﺎدرات
ساحة الدﻤﻳقراطية ﰲ اﻹسهام ﰲ خلق بيئة تعمل فيها
الجهات الوطنية الفاعلة ﻻستكشاف آليات الحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة .وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٢ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ اﻹﻛﻮادور
عﲆ إنشاء اﳌجلس اﻻستشاري السياﳼ ،كﺎﻤ دشنت معهد
الدﻤﻳقراطية اﳌنصوص عليهﺎﻤ وفقًا ﻷحكام الدستور،
وكﻼهﺎﻤ يهدفان إﱃ جلب اﻷحزاب السياسية للقاء والتحاور
ﺳﻮﻳﺎً.
وﻟﻌﻞ أﺣﺪ أﺑﻠﻎ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻛﻮادورﻳﺔ،
هو أن الحوار الهادف ﻤﻳكن أن يبدأ فقط ،عندما يشعر كل
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ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وأﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ داﺧﻠﻪ.

ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ:

ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺣﺰاب إﱃ اﻟﺤﻮار
اﻟﺴﻴﺎق
ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ موزمبيق استقﻼلها من اﳌستعمرين الﱪتغاليﻦﻴ ﰲ
ﻋﺎم  .١٩٧٥وﻗﺪ ﺗﻠﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وداﻣﻴﺔ
بﻦﻴ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻮزﻣﺒﻴﻘﻴﺔ )رﻳﻨﺎﻣﻮ-
 (Renamoواﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﺒﻬﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ )ﻓﺮﻳﻠﻴﻤﻮ .(Frelimo -وﺑﻌﺪ  ١٥ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل،
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﰲ ﻋﺎم  ،١٩٩٢وجرى اعتﺎﻤد
نظام الدﻤﻳقراطية التعددية .وقد فاز حزب فريليمو ﰲ أول
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻋﺎم  ،١٩٩٤وﻇﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ زﻳﺎدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺣﺰب
ﻓﺮﻳﻠﻴﻤﻮﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﺣﺰب رﻳﻨﺎﻣﻮ.
وقد عمل اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة الحزبية،
وكان آنذاك يسمى :معهد الدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب/
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ) (NZA / IMDﻋﲆ اﻟﴩوع ﰲ
أول أﻧﺸﻄﺘﻪ ﰲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٠ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﰲ ﻋﺎم
 ،٢٠٠٣افتتح اﳌعهد مكتباً صغﺮﻴا ً له ﰲ ذلك البلد ،من أجل
اﻻنخراط ﰲ عملية تدريجية لتوطيد العﻼقة وبناء الثقة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻛﺎن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات،
والتعزيز اﳌؤسﴘ ،وتقوية ثقافة الدﻤﻳقراطية بﻦﻴ صفوف
اﻷﺣﺰاب.
وﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،ﻋﻤﻞ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﻹستخدام اثنﻦﻴ من مكونات
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ :ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب.
وكان الهدف من هذه اﻷنشطة متعددة اﻷحزاب ،تيسﺮﻴ
التفاعل بﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ وتقريب اﻷحزاب لبعضها وجمعها
سويا ً .وﻢﻟ يكن الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ تلك اﳌرحلة اﻷوﱃ
ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.

 ١٥٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
منذ البداية ،عمل اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷحزاب مع جميع اﻷحزاب اﳌسجلة دون ﻤﺗييز .وقد ساعد
ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﰲ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺎﳌﺤﺎﺑﺎة واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ،
وﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻋﱪ ﻃﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وكان هذا النهج اﳌتسم باﻻنفتاح والشفافية مهﺎﻤً ،حيث
ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺮف ﻣﻦ
عدم الثقة بﻦﻴ جبهتي رينامو وفريليمو .وﰲ الواقع ،فإن
ﻣﺴﺘﻮى اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻴﺎً ﺟﺪا ً ،ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻣﻤﺜﲇ
الجبهتﻦﻴ ﻢﻟ يكونوا عﲆ استعداد للقاء ،والتحدث أو حتى
اﻟﺠﻠﻮس ﺳﻮﻳﺎً ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﺮة ،ﺧﺎرج اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ
لﻼجتﺎﻤع الرسمي.
ومن خﻼل التدريب متعدد اﻻحزاب ،فقد أتيح لكﻼ الطرفـﻦﻴ
فرصة الحصول ببطء وتدرج للتعرف عﲆ بعضهﺎﻤ الـبـعـض
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
 ،٢٠٠٦أي ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ أول ﻟﻘﺎء ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب مع كﻼ الطرفﻦﻴ – ﺣﺘﻰ واﻓـﻖ
حزبا كلتا الجبهتﻦﻴ ،رينامو وفريليمو ،عﲆ إرسال ممثلـﻦﻴ إﱃ
مؤﻤﺗر اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية مـتـعـددة اﻷحـزاب ﰲ
نﺮﻴوﻲﺑ .وقد افتتح هذا الحدث مرحلة جـديـدة ﰲ بـرنـامـج
الدعم الحزﻲﺑ ،حيث أصبح كﻼ الحزبﻦﻴ عﲆ استعداد للعمـل
معا ً حول القضايا ذات اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك.
إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﴫ اﻟﺤﻮار
وﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ،ﻛﺎن
من اﳌرتقب التفكﺮﻴ ﰲ عمل منتدى للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب.
وقد تم اعتبار الحوار غﺮﻴ الرسمي خارج إطار الﱪﳌان
ﴐورة ﻻزمة ،حيث كان اﳌشهد الحزﻲﺑ ﰲ موزمبيق عاﱄ
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب؛ ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﺤﻮار واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻛﺎﻧﺖ
بالكاد تﴚ بﴚء من الفعالية :وقد بدت اﻷحزاب ﻤﺗيل إﱃ
اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
وﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ،واﳌﺮﻛﺰ
اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﺈن ﺣﺰب ﻓﺮﻳﻠﻴﻤﻮ ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﲆ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﱪﳌﺎن .وﻧﻈﺮا ً ﻷن
أحزاب اﳌعارضة كانت قد تعبت من عدم قدرتها ﰲ التأثﺮﻴ
عﲆ القرارات ﰲ الﱪﳌان ،فإنها كانت تبحث عن مساحة غﺮﻴ
رﺳﻤﻴﺔ ﳌﻼﻗﺎة اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﻗﺪ وﺟﺪت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮد
ﰲ ميﴪي الحوار غﺮﻴ اﳌنحازين من ممثﲇ اﳌعهد الهولندي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب.

ﺗﺮدد اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار
إن الﴩوع ﰲ إطﻼق عملية حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ مثل هذا
السياق ﻢﻟ يكن سهﻼً ،خاصة بالنسبة ﳌيﴪ العملية .وقد
واصلت جبهة تحرير موزمبيق مقاومة إنشاء منﱪ حوار غﺮﻴ
رﺳﻤﻲ ،ﻟﺸﻌﻮرﻫﺎ أن اﻟﱪﳌﺎن ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب  -ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻬﺪف
لتعزيز التعددية الدﻤﻳقراطية  -ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ
ورطة بالنسبة لها ،ﻷنها ﻢﻟ تستطع دعم الحوار إﻻ إذا كانت
جميع اﻷحزاب السياسية ،وخاصة الحزبان الكبﺮﻴان اﳌمثﻼن
ﰲ الﱪﳌان موافقﻦﻴ عﲆ عقد الحوار.
وﻛﺎن اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻀﻠﺔ،
ﻫﻮ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ أﺳﺎس ﻓﺮدي ،ﻣﻦ
أجل تحفيزها للتفكﺮﻴ ﰲ ﴐورة الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب واﳌزايا
والفوائد اﳌرتقبة من عقدها بصورة أكﺮﺜ انتظاما ً .ومن
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ أﺗﻴﺢ ﻟﻸﺣﺰاب ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
واﳌساحة للتأمﻼت والتفكﺮﻴات الداخلية.
إﻧﺠﺎزات واﻋﺪة
وقد استمرت فﱰة اﻻرتباط هذه ﳌدة عامﻦﻴ تقريباً .وﰲ
ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وافق حزب فريليمو عﲆ اﻻنضﺎﻤم إﱃ جلسات الحوار حول
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وﻣﻦ ﺧﻼل
ذﻟﻚ اﳌﻨﱪ ،ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) (CNEﻋﲆ
تسجيل اﻷحزاب السياسية ،ﰲ حﻦﻴ عمل أصحاب اﳌصالح
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻵﺧﺮون ﰲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺸﱰﻛﺔ ،وﺗﺪاول اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺜﺎرة ،وﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌﺸﱰﻛﺔ.
وقد عملت مؤسسة اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻻنتخابية ،وكانت تلك مجرد خطوة صغﺮﻴة ،لكنها كانت
ذات أهمية كبﺮﻴة للتحرك ﰲ اتجاه اﳌزيد من التعاون
الهيكﲇ بﻦﻴ اﻷحزاب .وبحلول عام  ،٢٠١٢ﻛﺎن اﻟﺤﻮار
اﳌنتظم ،إﱃ حد ما ،يجري عﲆ قدم وساق ﻤﺑشاركة كﱪى
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﺑﺸﺄن
القضايا ذات اﻻهتﺎﻤم اﳌشﱰك.
وقد أصبح تحديد جدول أعﺎﻤل الحوار بعدها ،يتم وضعه
بالتنسيق والتشاور الوثيق مع تلك اﻷحزاب الثﻼثة ،اعتﺎﻤدا ً

اﳌﻠﺤﻖ اﻷول

عﲆ احتياجاتها واهتﺎﻤماتها .ولكن الهياكل التنظيمية
وقواعد اﻻرتباط الرسمية ﻢﻟ تكن موضوعة بعد ،حيث كان
ﻣﻦ اﳌﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺗﻌﺘﱪ ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺤﻮار ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻫﻨﺎك ،وﻛﺘﺤﻔﻴﺰ أﻛﱪ
للحوار اﳌستمر ﰲ اﳌجاﻻت الرسمية وغﺮﻴ الرسمية.
اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
إن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ
الثلثﻦﻴ وما ترتب عﲆ ذلك من هيمنة الحزب الحاكم،
فريليمو ،قد عملت إﱃ حد كبﺮﻴ عﲆ تحديد وتﺮﻴة وشكل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﰲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ .وﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب الذي بدأ
بعملية بناء القدرات ،ثم انتقل تدريجياً إﱃ منﱪ للحوار بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻋﲆ ﻣﺪى ﻓﱰة ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ،ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻬﺪ
الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب عﲆ تقديم الدعم
الثناﻲﺋ ،اﳌاﱄ والتقني ،لﻸحزاب الفردية ،وتشجيع اﻷحزاب
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
وتسهيل الحوار فيﺎﻤ بﻦﻴ اﻷحزاب .وﰲ عام  ،٢٠١٢واﻓﻘﺖ
اﻷﺣﺰاب ،ﺑﴫاﺣﺔ ،ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﱪ ﺣﻮار
بﻦﻴ اﻷحزاب بصورة أكﺮﺜ انتظاماً.
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ
اﳌﺴﺎﻋﻲ واﻟﺠﻬﻮد ﺗﻮﺻﻒ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر أﻧﻬﺎ :إﻣﺎ ﻣﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺨﻠﻖ
جو من الثقة والتقارب بﻦﻴ مختلف اﻷطراف هو قضاء
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﻬﻢ ،وإﻓﺴﺎح ﺣﻴﺰ ﻛﺎف ﻟﻠﺤﻮار ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﻀﺞ .

١٥٥ International IDEA / NIMD / �e Oslo Center

ﻧﻴﺒﺎل:

إﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري

اﻟﺴﻴﺎق
أﻧﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ٢٠٠٨ﰲ ﻧﻴﺒﺎل ﻋﻘﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ،
واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،واﳌﺄزق اﻟﺪﺳﺘﻮري .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ) (CAاﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﺿﻊ
دﺳﺘﻮر ،ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﺤﻮل
الدﻤﻳقراطي ﰲ نيبال .وﰲ السنوات اﻷربع التي تلت ذلك،
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء.
زﻳﺎدة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺟﺮى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ ﻧﻴﺒﺎل
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ .كﺎﻤ أدى النظام اﻻنتخاﻲﺑ للجمعية
التأسيسية إﱃ زيادة كبﺮﻴة ﰲ الشمولية ،مع انتخاب
١٩٧ﻋﻀﻮا ً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  ٦٠١ﻋﻀﻮا ً ،وإدراج
أعضاء من السكان اﻷصليﻦﻴ ،والشباب واﻷقليات اﳌستبعدة،
أو اﻷقل حظوة )عﲆ سبيل اﳌثال ،جﺎﻤعة الداليت )(Dalit
أو "اﳌﻨﺒﻮذﻳﻦ" ) ،(Untouchableﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ إﱃ  ٤٨ﻣﻤﺜﻼً( .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ﻫﻨﺎك
العديد من الحوارات الحزبية السياسية غﺮﻴ الرسمية ،كﺎﻤ تم
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
)وأبرزها منتدى اﻷحزاب ثﻼﻲﺛ العضوية وﻤﺑستوى عال( ،ﰲ
حﻦﻴ تم تسهيل البعض اﻵخر من قبل الجهات الدولية الفاعلة.
وقد ساهمت اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
من خﻼل تشكيل ودعم فريق الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،الذي
ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ١٢-١٠ﻋﻀﻮا ً ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وأﻋﻀﺎء
مؤثرين من الجمعية التأسيسية ﻤﻳثلون اﻷحزاب السياسية
الرئيسة ،ﻤﺑا ﰲ ذلك اﻷحزاب اﻹقليمية ،ومقرها ﰲ إقليم
تﺮﻴاي ) (Teraiﰲ ﻧﻴﺒﺎل .وﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ "وراء
اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ" ،ﺳﻌﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ
واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻮاﻗﻒ وأﻓﻜﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻعتﺎﻤد عﲆ جلسات اﻹحاطة وﴍوح اﻹيجازات من قبل
اﻟﺨﱪاء ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮاﻗﻒ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺘﻨﺎزﻻت
واﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺣﺰاب ،وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎدﺗﻬﺎ.

 ١٥٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺤﻮارات ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﺳﺎرت
ﻗـﺪﻣﺎ ً ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻮاﻓﻖ وﻣﺸﱰك ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ،واﻷرﺿﻴﺎت
اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ واﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ .وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮارات
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرف ،واﳌﻬﺎرات ،واﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﻔﻬﻢ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺒﻌﺾ.
اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ومع ذلك ،فإن القرار النهاﻲﺋ بشأن اﳌسـائـل الـدسـتـوريـة
الهامة مقتﴫا ً عﲆ كبار قادة اﻷحزاب ،وكثﺮﻴا ً ما كانت تتـم
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮارات ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﻟـﺘـﻔـﺎف ﻋـﲆ دور اﺗـﺨـﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓـﻘـﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘـﺮارات ﺑﺸـﺄن
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻳﺘﻢ إﺣﺒﺎﻃﻬﺎ ،واﳌﺸﺎورات اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ
اﳌوعودة عﲆ اﳌسودة اﻷوﱃ ﻢﻟ تكن لتحصل أبـدا ً .وهـذا
ﻛﺎن ﻳﱰك أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴـﺔ واﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر مصـابـﻦﻴ
باﻹحباط وخيبة اﻷمل ﰲ قادتهم السياسيﻦﻴ.
وﰲ  ٢٧أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ) ٢٠١٢وهو اﳌوعد النهاﻲﺋ للجمعية
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر ،واﻟﺬي ﺟﺮى
ﻤﺗديده أربع مرات من قَبل ( ،بدا أن القادة السياسيﻦﻴ قد
وﺟﺪوا ﺻﻴﻐﺔ ﺣﻞ وﺳﻂ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ،
وﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻞ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰب ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﰲ
التوصل إﱃ اتفاق نهاﻲﺋ .وقد ساهم انعدام الثقة عميق
الجذور بﻦﻴ الشخصيات إﱃ حصول ذلك الفشل ،كﺎﻤ فعلت
مثل ذلك خﻼفات نشبت بﻦﻴ مجموعات مختلفة حول ما
إذا كان ينبغي ،وكيف يتعﻦﻴ ،تشكيل الدول ﰲ النظام
الفيدراﱄ الجديد ،وخاصة فيﺎﻤ يتعلق بالقوة العددية
للجﺎﻤعات من فئات معينة .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻗﺪ ﺟﺮى ﺣﻠﻬﺎ ،وﺗﻢ ﺗﺮك اﻟﺪﺳﺘﻮر دون إﻧﻬﺎء ﺑﻌﺪ.
وتلتها فﱰة من تبادل اﻻتهامات ﻢﻟ ﻤﻳكن تجنبها .كﺎﻤ ﻇﻞ
طريق السﺮﻴ إﱃ اﻷمام غﺮﻴ واضح ،ﰲ بيئة ﻢﻟ يكن فيها إطار
دستوري أو قانوﻲﻧ مقبول ﻤﺑا فيه الكفاية لتحديد ما يجب

أن يحدث ،كﺎﻤ ﻢﻟ يكن هناك أيضا ً إجﺎﻤع سياﳼ ﳌساعدة
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﻟﻬﻢ ﰲ ﻏﻴﺎب وﺿﻮح
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ،قد أتاحت
للمشاركﻦﻴ من جانب اﻷحزاب التفاعل مع خﱪاء محليﻦﻴ
ودوليﻦﻴ .ومن خﻼل منح اﻷحزاب اﳌساواة ﰲ الحصول عﲆ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺨﱪة ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء
ﻓﻬﻢ ﻣﺸﱰك ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ
الدستورية الخﻼفية ،كﺎﻤ أتاح لهم لعب دور أكﺮﺜ فعالية ﰲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
والحوار بﻦﻴ اﻷحزاب هو حوار عن اﻷحزاب كمؤسسات،
وليس كأفراد فحسب .وقد تم تعيﻦﻴ وفود رسمية للحوار،
وكان كل وفد يتألف عادة من اثنﻦﻴ أو ثﻼثة أشخاص من
أعضاء الحزب ممن كانوا مقربﻦﻴ من القيادة الحزبية ،ولهم
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع وﰲ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار.
وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻓﺮاد :ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
الحوارات؛ بحيث يستطيع نفس اﳌنتدبﻦﻴ اﳌشاركة عﲆ
ﻣﺪى ﻓﱰة أﻃﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ
بينهم .وكانت تلك اﻹسﱰاتيجية ناجحة إﱃ حد كبﺮﻴ ،حتى
ﰲ الحاﻻت التي يحصل فيها تغﺮﻴ ﰲ مركز ومكانة العضو ﰲ
الحزب؛ ما قد يؤدي إﱃ تغيﺮﻴ الحرس.
ويتطلب الحوار أن يتم تسهيل إجرائه ،سواء فيﺎﻤ بﻦﻴ
اﻷحزاب أو داخلها .وبعد كل جلسة حوارية ،ارتأى كثﺮﻴ من
اﳌشاركﻦﻴ إستخدام آليات الحوار والتواصل داخل الحزب
اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻨﴩ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ً داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻬﻢ.
كﺎﻤ أن اﳌعارف اﳌكتسبة أثناء الحوار ،ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان،
ﻗﺪ وﺟﺪت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة إﱃ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا
أﻳﻀﺎ أﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ.
وﰲ حﻦﻴ كان التشاور يجري مع قادة اﻷحزاب بشكل
منتظم ،فقد مثل سد الفجوة اﳌعلوماتية بﻦﻴ الوفود
الحزبية وقادتها تحدياً للمشاركﻦﻴ ﰲ الحوار .وبعض
اﳌشاركﻦﻴ ممن ﻢﻟ يكونوا دوماً قادرين عﲆ الحصول عﲆ
اﻻنتباه الكامل لقادتهم ،كانوا ينحون بالﻼﻤﺋة عﲆ ضيق
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اﻟﻮﻗﺖ أو ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﺰام وﻋﺪم ﺗﻔﺮغ ﻫﺆﻻء اﻵﺧﺮﻳﻦ .وأﻳﺎ ً
كان السبب الحقيقي ﰲ ذلك ،فإنه قد جعل اﻷمر أكﺮﺜ
صعوبة لضﺎﻤن الدعم الحزﻲﺑ الكامل لعملية الحوار.

اﻟﻘﺎدة ،واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺎدة ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ
اﺗﻔﺎق ،وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﲆ ﺣﻞ وﺳﻂ.

اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
من بﻦﻴ اﻵثار اﻹيجابية لعمليات الحوار اﳌختلفة ،أن
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﻣﺪى أرﺑﻊ
سنوات ،قادرة عﲆ الحد بشكل كبﺮﻴ من عدد القضايا
الخﻼفية التي تقف حائلة بﻦﻴ صفوفها .وعﲆ الرغم من
اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﺷﻜﻞ وأﺳﺎس اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻷﺣﺰاب ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
علﺎﻤنية شاملة مع إطار هيكﲇ شبه رئاﳼ ،ونظام انتخاﻲﺑ
ﻣﺨﺘﻠﻂ  -بل وبالفعل ،عﲆ اعتﺎﻤد وتكريس مبدأ الفيدرالية
ﻧﻔﺴﻬﺎ.

أوﻏﻨﺪا:

وبينﺎﻤ ﻢﻟ يكن الدستور معتمدا ً رسميا ً عندمﺎ ﺟﺮى ﺣﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،فإن التفكﺮﻴ والنقاش الذين أديا إﱃ
ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺎ ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ﺑﻘﻮة ﻋﲆ ﺧﻂ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﴩوع ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً .وﻣﻊ
ذلك ،فإن الشعور العام بﻦﻴ السكان النيباليﻦﻴ بعد حل
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻛﺄن ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﻳﻘﻮل ،إﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻢ اﺗﺒﺎع
القواعد اﻹجرائية اﳌتفق عليها ،وجرى السﺎﻤح للجنة
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻫﻨﺎك.
وﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية ،فإن قادة اﻷحزاب قد كانوا ﰲ كثﺮﻴ
من اﻷحيان غﺮﻴ مستعدين لنقل السلطة إﱃ العضوية
اﻷوﺳﻊ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال ﻫﻮ
فيﺎﻤ إذا كانت القواعد اﳌتفق عليها ﰲ واقع اﻷمر واقعية؟
أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
العمليات؟ حيث يصبح اﻻتفاق النهاﻲﺋ بشأن القضايا اﻷكﺮﺜ
خﻼفية واﳌتنازع عليها ،ﻻ ﻤﻳكن بلوغه إﻻ من قبل كبار
ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب ،وﻫﻢ ﻣﻦ وراء أﺑﻮاب ﻣﻮﺻﺪة ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻢ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ أوﺳﻊ.
وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻴﺒﺎل ،أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،حتى عندما يكون كبﺮﻴ الفعالية،
فقد يكون ﴐورياً ولكنه ليس كافياً ﰲ حد ذاته لضﺎﻤن
اﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي ،حيث يتطلب هذا اﻹصﻼح التنسيق
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ

ﺑﺪء اﻟﺤﻮار ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺴﻴﺎق
اتسم تاريخ أوغندا اﻷخﺮﻴ باﻻضطرابات السياسية الشديدة
واﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم
 ،١٩٦٢ﺧﻤﺴﺔ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
ﻋﺴﻜﺮي إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺣﺰاب .وﻗﺪ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  ٢٠ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺪون أﺣﺰاب ،ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺣﺰاب
السياسية محظورة ،والسياسة الحزبية التنافسية ﻢﻟ تعد
ﻟﻠﻈﻬﻮر إﻻ ﻣﻊ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﰲ أوﻏﻨﺪا
ﻋﺎم .٢٠٠٦
وﰲ حﻦﻴ كانت اﻻنتخابات م ْعلﺎﻤً هاما ً ﻹحياء الدﻤﻳقراطية
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﰲ أوﻏﻨﺪا ،وﺟﻠﺒﺖ اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺠﺪد إﱃ
الساحة السياسية ،فقد ظل ميدان اﳌلعب السياﳼ غﺮﻴ
ﻣﺘﺴﺎو .وﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﺣﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻳﻮوﻳﺮي ﻣﻮﺳﻴﻔﻴﻨﻲ ) (Yoweri Museveniﻋﲆ وﻻﻳﺔ
جديدة كرئيس ،كﺎﻤ حصل حزبه ،حركة اﳌقاومة الوطنية -
) ،National Resistance Movement (NRMﻋﲆ
اﳌزيد من اﳌقاعد أكﺮﺜ حتى مﺎﻤ كان عليه وضع الحركة ﰲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم .٢٠٠٦
وﻣﻊ ﺣﻴﺎزة ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ آﻧﺬاك ﻧﺤﻮ  ٧٠ﰲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﺈن أوﻏﻨﺪا ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم
اﻟﺤﺰب اﳌﻬﻴﻤﻦ.
اﻷساس اﳌنطقي ﳌنﱪ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
ﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ وﺗﺄﺟﺞ اﳌﺨﺎوف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺸﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،دﻋﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻏﻨﺪﻳﺔ
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﻹﻃﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮار ﰲ ﺧﺮﻳﻒ ﻋﺎم  .٢٠٠٩وﻛﺎن اﻟﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ﻫﻮ
اﻟﺴﻌﻲ ﻹنشاء عملية حوار غﺮﻴ رسمي بﻦﻴ اﻷحزاب ،والتي عﲆ
الرغم من توفﺮﻴ اﻷحكام القانونية التي تقﴤ بتمكﻦﻴ إنشائها،
فإنها ﰲ الحقيقة ﻢﻟ تكن موجودة حتى ذلك اﻟﻮﻗﺖ.

 ١٥٨ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

وﻗﺪ ﻛﺎن اﳌﱪر ﻣﻦ وراء إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ،واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﺳﻢ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار) ،(IPODﻫﻮ
خلق مساحة آمنة لﻼجتﺎﻤع ،ﰲ وضعية شمولية ﴎية وغﺮﻴ
رﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﺣﺰاب ﻟﻠﺘﻌﺮف
عﲆ بعضها البعض ،وزيادة الثقة فيﺎﻤ بينها تدريجيا ً عﲆ
الصعيدين الشخﴢ والحزﻲﺑ عﲆ السواء.
كﺎﻤ قدم اﳌﻨﱪ أﻳﻀﺎً ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﺣﺰاب ﺑﻬﺪف اﻻﻧﺘﻈﺎم ﺣﻮل
أجندة إصﻼح مشﱰكة ،حيث قد تكون ﻤﺑثابة آلية لتنفيس
الضغط النفﴘ وتخفيف الﴫاعات ،سلمياً ،خﻼل فﱰﻲﺗ ما
ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي للدﻤﻳقراطية
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺣﺰاب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ.
وﰲ ﺿﻮء ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار ﰲ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺣﺰاب ﺳﻮف ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌﺎً ﰲ ﺟﻮ
ﻣﺸﺤﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً .وﻗﺪ ﻋﻤﻞ التأخﺮﻴ ﰲ الﴩوع بالحوار عﲆ
ﺧﻠﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄن اﳌﻨﱪ ﺳﻮف ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع
اﻹصﻼحات اﻻنتخابية ،ﰲ حﻦﻴ أنه ﻢﻟ يتح سوى وقت قصﺮﻴ
ﻟﻠﺤﻮار ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ وﻳﻨﻀﺞ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﴐورة إﻗﺎﻣﺔ
ﻫﻴﺎﻛﻞ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ.
وﻟﺬا ،ﻓﻘﺪ أدرك اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي للدﻤﻳقراطية متعددة
اﻷﺣﺰاب أﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎزف ﺑﺨﻄﻮرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻧﺨﺮاط
خﻼل تلك اﳌرحلة اﳌتأخرة ﰲ عملية اﻹصﻼح اﻻنتخاﻲﺑ .وﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ
عملية الحوار كلياً ،كﺎﻤ قد يتم إجهاضها إذا انسحبت
أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار .وﻗﺪ ﺟﺎﺑﻬﺖ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﺼﻮرة ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺮﻛﺰة
ﻹقناع اﻷحزاب لﻼجتﺎﻤع ﰲ نفس الغرفة والتحدث مع
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
اﳌساهﺎﻤت اﻹيجابية من ميﴪ الحوار
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﻛﻼ
الجانبﻦﻴ مرتبطة وملتزمة بالحوار .وهناك ثﻼثة عناﴏ من
عمل ميﴪ الحوار قد أسهمت بشكل إيجاﻲﺑ ﰲ تأسيس
ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار الخاص ﻤﺑﻨﻈﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ
اﻟﺤﻮار ).(IPOD

أوﻻً؛ ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ .وﰲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،رأت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺣﺰاب أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار) ،(IPODﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜ ًﺮا
عﲆ نفر قليل من اﻷفراد ،وﻤﺑبادرة منهم بدﻻً من اﻷحزاب
ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﰲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أي
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺣﺎول ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻘﺒﻮل أوﺳﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻷحزاب ،ﻤﺑا ﰲ ذلك قادة اﻷحزاب اﻹقليمية واﻻتحادات
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب ﻋﺎﻣﻼً
حاسﺎﻤً ﰲ خلق هذا اﳌستوى من اﳌلكية واﳌسؤولية
الحزبية للحوار .وقد تم عقد سلسلة من اﻻجتﺎﻤعات
واﳌﺸﺎورات داﺧﻞ ﻛﻞ ﺣﺰب ،وﺗﺮﻛﺰت ﻋﲆ اﳌﻨﻈﻤﺔ
وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار).(IPOD
وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ هذه اﻻجتﺎﻤعات عﲆ جمع الزعﺎﻤء اﻷحزاب
عﲆ الصعيدين القومي واﻹقليمي ،لضﺎﻤن القبول للعملية
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻜﱪى .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب أن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﲆ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
بتأسيس قواعد وتنظيم منﱪ الحوار ،من أجل ضﺎﻤن قبول
اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ً؛ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎورات ،ﻗﺎم اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻟﻜﻞ
من اﻷحزاب الحاكمة وأحزاب اﳌعارضة ﰲ غانا وخبﺮﻴ غاﻲﻧ
يحظى باحﱰام كبﺮﻴ بزيارة اﻷحزاب السياسية اﻷوغندية
ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ .وﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرات ،ﺗﺤﺪﺛﻮا إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﻵراء ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ
النتائج اﻹيجابية لعملية حوار مﺎﻤثلة وقعت ﰲ غانا قبل
بضع سنوات .وقد لعبت تلك التبادﻻت دورا ً حاسﺎﻤً ﰲ
تأمﻦﻴ قبول ودعم القادة السياسيﻦﻴ اﻷوغنديﻦﻴ لﱪنامج
اﻟﺤﻮار اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ.
ثالثا؛ لقد تم بذل جهود مخصصة لتأمﻦﻴ بعض النجاحات
اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻮار .وﻧﻈﺮا ً ﻟﻀﻐﻮط ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ
كانت اﻷحزاب وميﴪي الحوار واقعﻦﻴ تحت تأثﺮﻴها ،فقد
ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار

اﳌﻠﺤﻖ اﻷول

) (IPODﻋﲆ ﺣﴫ أﺟﻨﺪة اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ .وﻗﺪ أدى ﻫﺬا إﱃ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار،
ﺑﻠﻐﺖ أوج ذروﺗﻬﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﳼ
ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ).(IPOD
اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ
قصﺮﻴة تطلبت من كل من اﻷحزاب اﳌمثلة ﰲ الحكم
وأﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت .وﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪ ﻣﻴﴪو
اﻟﺤﻮار ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺒﻴﻪ
اﻷﺣﺰاب إﱃ ﴐورة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺗﻨﺎزﻻت ،إذا أرادوا وﺿﻊ
ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وبعد فوات اﻷوان ،جاء منﱪ الحوار ﻤﺑثابة وسيلة للتنفيس
وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﴘ ،وﺳﺎﻋﺪت ﰲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ أوﻏﻨﺪا أﻳﻀﺎ ،أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
واﻻنتخابات ﻻ ﻤﻳكن اﻻستهانة أو اﻻستخفاف بها ،وأن
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺤﻮار ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
أنشطة متواضعة تعتﱪ بدائل صالحة ومﻼﻤﺋة.
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اﳌﻠﺤﻖ  :٢اﻻعتبارات اﻷساسية اﳌتعلقة بتصميم عملية الحوار الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ
لقد تم تصميم هذه القاﻤﺋة من اﻷسئلة ﻻستخدامها من
ﻗﺒﻞ ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب
السياسية )أو غﺮﻴها من الجهات الفاعلة( ،ﻻستكشاف
إمكانيات عملية إجراء حوار حـزﻲﺑ سـيـاﳼ.
وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮل الثﺎﻤنية عﴩ ومجاﻻت
اﻻهتﺎﻤم عﲆ النحو اﳌبﻦﻴ ﰲ هذا الدليل .وقاﻤﺋة اﻷسئلة
هذه ليست قاﻤﺋة تفقدية مرجعية ،بل إنها نقطة انطﻼق
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ
سوف تعمل عﲆ إطﻼق محادثة وعملية تفكﺮﻴ مشﱰكة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ،وﰲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ،ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
ﻗﺒﻞ اﻟﴩوع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻟﺒﻨﺎء ﻓﻬﻢ ﻋﺎم ﳌﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،وﻣﺎ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ.
وتعمل هذه القاﻤﺋة كأداة عملية ،ﻤﻳكن استخدامها بوصفه ا
جدول أعﺎﻤل أساﳼ ﻻجتﺎﻤعات استكشافية بﻦﻴ اﳌيﴪ
واﻷحزاب السياسية و /أو الجهات الحكومية ومنظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ اﻷخرى الفاعلة .وﻤﻳكن استخدامها لتوجيه
وإلهام اﳌناقشات بشأن مختلف جوانب الحوار الحزﻲﺑ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ،ﺧﻼل ورش اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒـﻴـﺔ
)ﻣﺘﻌﺪدة اﻻحزاب( ،وتوليد اﳌعلومات اﻷساسية التي ﻤﻳكن
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت ،أو ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺑﺸﺄن اﻟﺪور
اﳌرتقب للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ بلد معﻦﻴ.
وﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻔﺼﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺪﻟﻴﻞ ،وﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت .وﺗﻌﻤﻞ
اﳌقدمة اﳌختﴫة )اﳌطبوعة بالخط اﳌائل( عﲆ توفﺮﻴ بضع
عبارات قصﺮﻴة ﻤﻳكن للميﴪ استخدامها لتقديم اﳌوضوع
اﳌطروح للمناقشة؛ ﰲ حﻦﻴ أن اﳌقصود من السؤال الشامل
)اﳌبﻦﻴ بالخط العريض( هو تحديد نطاق اﳌوضوع ،ومجال
الﱰكيز فيه عﲆ اﳌناقشة ،كﺎﻤ أن أسئلة اﳌتابعة ﻤﻳكن
استخدامها لتشجيع تبادل وجهات النظر حول قضايا أكﺮﺜ
ﺗﺤﺪﻳﺪا ً.
وﻤﻳكن تطبيق هذه القاﻤﺋة من اﻷسئلة بصورة مﺎﻤثلة عﱪ
مختلف البلدان ،كﺎﻤ ﻤﻳكن أيضا توسيعها وتحديد سياقها
من قبل اﳌيﴪين واﻷحزاب ،حسب ما قد تكون مﻼﻤﺋـة
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐـﺮض.

اﻟﺠﺰء اﻷول:

اﻻعتبارات العامة اﳌتعلقة بالحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ بلد
ﻣﺎ.
 .١ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻮار اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﳼ
غالباً ما يعتمد أداء الدﻤﻳقراطية عﲆ قدرة اﻷحزاب
السياسية والرغبة ﰲ التعاون مع منافسيهم .وبينﺎﻤ قد
تكون اﳌنافسات عﲆ السلطة صعبة ومريرة ،فإن
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺸﺄن اﳌﺤﺘﻮى ﺗﻈﻞ ﺗﻔﴤ إﱃ ﺣﻮار ﻣﺜﻤﺮ
وتحقيق اﻻتفاق بﻦﻴ اﻷطراف ﰲ بعض اﻷحيان .وتستطيع
آلية الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ أن تساعد اﻷحزاب ﰲ تحقيق
ذلك .واﳌجموعات الرئيسية الثﻼث من الجهات الفاعلة
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وميﴪ الحوار ،باﻹضافة ﰲ بعض الحاﻻت ،إﱃ منظﺎﻤت
اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ أو الجهات الحكـومـيـة�
السؤال الرئيس :إﱃ أي مدى ﻤﻳتلك البلد س توازناً صحياً
من اﳌنافسة والتعاون بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية؟
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
اﻟﺒﻠﺪ س؟
ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ "ﺣﺰﺑﺎ ً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً" ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟
تحسن أو تردّى التوازن بﻦﻴ اﳌنافسة والتعاون
إﱃ أي مدى ّ
خﻼل السنتﻦﻴ والخمس والعﴩ سنوات اﳌاضية؟
ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﴐورة اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺳﺒﻞ ﻋﻘﺪ
حوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية؟
ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن )ﻣﺜﻞ،
اﻻئتﻼفات أو اﳌؤﻤﺗرات(؟
ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن )ﻣﺜﻞ،
عمليات الحوار غﺮﻴ الرسمية(؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻌﻤﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻔﻀﺎء أو
اﳌجال اﻷساس للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب؟ )عﲆ سبيل اﳌثال،
انظر إﱃ أداء الﱪﳌان ،والصﻼت بﻦﻴ النواب وأحزابهم ،أو
العﻼقات اﳌتوترة بﻦﻴ مختلف القوى الحزبية(؟
كيف ﻤﻳكن استخدام الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﻻستكﺎﻤل
وإﺑﻼغ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ؟
ماذا سيكون الغرض من الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ اﳌقﱰح؟

اﳌلحق الثاﻲﻧ

• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺄﻃﺮاف
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن تشارك عﲆ هامش الحوار ،أو ﰲ غﺮﻴها من الصفات
واﻟﻘﺪرات؟
• بأية طرق ﻤﻳكن ارتباط كل حزب من اﻷحزاب السياسية
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار؟
 .٢دور ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳌﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﰲ أداء دور وﺳﻴﻂ ﻧﺰﻳﻪ
بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية التي هي بحكم طبيعتها ،ﰲ منافسة
مع بعضها البعض ،وبالتاﱄ فإنها سوف تجد أن من الصعب
عليها أخذ زمام اﳌبادرة .وبسبب التعقيدات التي تصاحب
العمل مع اﻷحزاب السياسية ،فإن اﳌيﴪين بحاجة اﱃ
استشعار سياﳼ ،فضﻼً عن السﺎﻤت الشخصية اﳌناسبة
لﻼنخراط مع الجهات الفاعلة عﲆ مستوى سياﳼ عال.
وباﻹضافة إﱃ ذلك ،فإن اﳌبادئ التوجيهية مثل اﳌلكية
اﳌشﱰكة واﻻستدامة والشمولية ،قد تكون ذات فائدة
وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﴩوع ﰲ وﺿﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت
حوار ﴍعية وذات معنى بﻦﻴ اﻷحزاب.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ دور ﻣﻴﴪ
الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ البلد س؟
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻳﻈﻞ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎد ،وﻗﺎدرا ً
عﲆ التﴫف بطريقة غﺮﻴ متحيزة؟
ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﴪﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻬﺎرات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ أو ﺑﺼﻮرة ﻏﺮﻳﺰﻳﺔ؟
وماذا عن أمثلة اﳌيﴪين ممن هم غﺮﻴ قادرين عﲆ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار إﻇﻬﺎر
اﻹرادة واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺣﺰاب
ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻮار؟
كيف ﻤﻳكن للميﴪ مساعدة اﻷحزاب عﲆ بناء الثقة بﻦﻴ
اﻷحزاب والعمل عﲆ اﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي؟
ما هو التقسيم اﳌثاﱄ بﻦﻴ دور اﳌيﴪ واﻷحزاب؟
كيف يتعﻦﻴ أن تكون عليه اللمحة العامة لسﺮﻴة حياة
اﳌﻴﴪ واﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﻬﺎﻣﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ،إذا ﻛﺎن
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﴍوط ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ؟
ما هي اﳌنظﺎﻤت اﳌحلية والدولية و /أو اﻷفراد ممن
ﻤﻳكنهم ان يكونوا ميﴪين غﺮﻴ متحيزين؟
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• ﻛﻴﻒ ﺗﻔﴪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌ ّﺮف ﻋﺒﺎرات وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
"ﻗﺒﻮل اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ"" ،اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ" و"اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ"
ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أو اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﻤﻳكن إضافتها لتوجيه الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب؟
 .٣ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
قبل الﴩوع ﰲ حوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،ينبغي عـﲆ اﳌـيـﴪـيـن
احﱰام مبدأ "ﻻ ﴐر وﻻ ﴐار" ،عن طريق الـتـأكـد مـن أن
لديهم فهﺎﻤً عميقا ً للبيئة السياسية والبنية التحتية التي تعمل
فيها اﻷحزاب السياسية .وهناك مجموعة متنوعة مـن أدوات
التقييم التي ﻤﻳكن استخدامها لتحـلـيـل السـيـاق السـيـاﳼ
واﻻجتﺎﻤعي واﻻقتصادي ،ومتابعة التطورات السياسية.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
•
•
•
•
•

•
•
•

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ واﻷدوات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ وﻣﺴﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
إﱃ أي مدى ﻤﻳكن لهذه اﻷساليب والوسائل تقييم
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻷوﺳﻊ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺤﺪدة ﻟﻸﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
هل ﻤﻳكن اﺳﺘﺨﺪام أدوات مثل اﳌشاورات بﻦﻴ أصحاب
اﳌصلحة اﳌتعددين ،أو تطبيق التقييﺎﻤت الحزبية
اﻟﺬاﺗﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن للميﴪين ضﺎﻤن حصول إعادة التقييم
اﳌستمر )عﲆ سبيل اﳌثال من قبل اﳌحللﻦﻴ لﻸحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ(؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﳼ
ومناخ البﻼد ،والنظام الحزﻲﺑ القائم ،واﳌشهد الطبيعي
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
واﳌﺴﺎر اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﲇ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
هل هناك فوارق قوية بﻦﻴ كيفية التزام اﻷحزاب قانوناً
ﺑﺎﻟﺘﴫف وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﴫﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﲇ؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ
والعوائق اﳌحتملة للحوار الحزﻲﺑ السياﳼ؟
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺆﴍ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺤﻮ ﻧﻮاﻓﺬ ﻓﺮص ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار
اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﳼ؟

 ١٦٢ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

الجزء الثاﻲﻧ :الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ اﳌﺎﻤرسة
 .٤ﻣﺮاﺣﻞ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺤﻮار
من الناحية النظرية ،فإن عمليات الحوار تجـري مـن خـﻼل
سلسلة من اﳌراحل خﻼل دورة حياة العملية نفسها .وعادة ما
تشتمل هذه اﳌراحل عﲆ :اﻻستكشاف ومرحلة الـتـصـمـيـم،
واﻻنطﻼق الرسمي للبداية ،واﻹجراء الفعﲇ لعملية الـحـوار.
وقد يكون الحوار مفتوحا ً دون تحديد ﳌدته أو نـهـايـتـه ،أو
مﱰكزا ً ﰲ مدته عﲆ تحقيق نتيجة معينة ،أو مقيدا ً بـتـاريـخ
انتهاء محدد .وﰲ الواقع ،تفتقر العديد من عمليات الحوار إﱃ
سﺮﻴ "الﺘﺪﻓﻖ اﳌﻨﻄﻘﻲ".
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؟
•
•
•

•
•
•
•
•

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮار ،وﻋﲆ ﻣﺎذا
ﺳﻴﻨﺼﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺤﻮار؟
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ اﻟﺤﻮار ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﴫ  -أو ﻃﻮل -
أﻣﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟
ما هي اﳌعاﻢﻟ والخواص اﳌتوقعة لكل مرحلة من
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار؟
 −ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف... :
 −ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ... :
 −ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﺎﴍة إﻃﻼق اﻟﺤﻮار... :
 −ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار... :
 −ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻗﻔﺎل اﻟﺤﻮار... :
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻮاﺻﻞ
طبيعية بﻦﻴ مرحلة سابقة وأخرى ﻻحقة لها؟
ما هي اﻷحداث غﺮﻴ اﳌتوقعة التي ﻻ ﻤﻳكن التنبؤ بها،
والتي قد يكون لها تأثﺮﻴ عﲆ الحوار ﰲ حال وقوعها؟
كيف ﻤﻳكن أن تؤثر مستويات الثقة اﳌتغﺮﻴة بﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن استخدام اﳌعرفة والخﱪة النسبية لتعزيز
ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ؟
هل من اﳌمكن ضﺎﻤن الحصول عﲆ اﳌعرفة والفهم
اﳌﺤﲇ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟

 .٥وضع اﻷهداف وجداول اﻷعﺎﻤل
ﰲ وسع عمليات الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ دعم مجموعة واسعة
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف� كﺎﻤ تستطيع أن تعمل ﻤﺑثابة آلـيـة لـتـعـزيـز
التعاون وتوطيد الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب أو مساعدة اﻷحزاب عـﲆ
مواصلة اﻹصﻼحات الدﻤﻳقراطية أو أهداف التنمية اﳌشـﱰكـة.
وهناك حدود قليلة ﳌا ﻤﻳكن مناقشته ،طاﳌا كان اﳌشـاركـون
يوافقون عﲆ أهمية و صلة اﳌوضوعات اﳌطروحة للـنـقـاش،
ويعتﱪ تحديد اﻷهداف ووضع جدول اﻷعﺎﻤل مـن اﻷدوات
اﳌستخدمة للﱰكيز والعمل ﻤﺑثابة تفويض لصﻼحيات الحوار�
السؤال الرئيس :ما هي أهداف الحوار عﲆ اﳌدى القصﺮﻴ
واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ؟
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف ﻤﻳكن تنظيم وتحديد اﻷهداف بطريقة تصبح فيها
ﻤﺑثابة ﻤﺗرين مشﱰك بﻦﻴ اﻷحزاب؟
ما هي القضايا ذات اﻻهتﺎﻤم الوطني ،وما هي القضايا
ذات اﻻهتﺎﻤم الحزﻲﺑ السياﳼ؟
ما هي اﳌجاﻻت التي تعتﱪ فيها اﻷحزاب أكﺮﺜ تأثﺮﻴا ً،
وأين ﻤﻳكنهم إحداث تغيﺮﻴ إيجاﻲﺑ عند العمل معاً؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﺳﻮف ﺗﻌﻜﺲ أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
تواجهها جميع اﻷحزاب عﱪ اﻻنقسامات السياسية فيﺎﻤ
ﺑﻴﻨﻬﺎ؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﺳﻮف ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ وأﺟﻨﺪات
أعﺎﻤل اﻷحزاب؟
هل ﻤﻳكن تحديد الحوافز اﻹيجابية ،حتى يصبح
اﻻنضﺎﻤم إﱃ الحوار أمرا ً جذابا ً للجميع؟
أي اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ،أو اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ،
عند وضع جدول أعﺎﻤل الحوار؟
ﻫﻞ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أﻫـﺪاف اﻟـﺤـﻮار
وجدول اﻷعﺎﻤل ﻤﻳكن تعديلها ،وقياسها ،مع مرور الوقت؟

 .٦دﻋﻢ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻷحزاب السياسية ﻤﺑثابة الجهات اﻷساسيـة الـفـاعـلـة،
عندما يتعلق اﻷمر ﻤﺑباﴍة الﴩوع ﰲ إصـﻼحـات سـيـاسـيـة
ووضع رؤية طويلة اﳌدى للمجتمع .وتعـتـﱪ اﻷحـزاب هـي
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﻟـﱪاﻣـﺞ
اﳌتعلقة بالتنمية اﻻقتصادية والبﴩية .ومن شأن الحوار بـﻦﻴ
اﻷﺣﺰاب ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﺗـﺠـﺎوز ﻣﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﻢ
الخاصة ،وبناء توافق ﰲ اﻵراء بشأن اﳌجاﻻت ذات اﻷهـمـيـة
الوطنية.
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اﳌلحق الثاﻲﻧ

السؤال الرئيس :كيف ﻤﻳكن للحوار أن يقدم إسهاماً إيجابياً
ﰲ اﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي والتنمية؟

•

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟
ما هي اﻷدوار اﻹيجابية )والسلبية( التي ﻤﻳكن أن
يلعبها الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ عمليات اﻹصﻼح
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن لنتائج الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب أن تعمل عﲆ
ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
الحوار كوسيلة لتحسﻦﻴ القوانﻦﻴ واللوائح الحزبية
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن أن يساعد الحوار عﲆ تعزيز أطر الحوار
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻟﻮاﺋﺢ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك؟
كيف ﻤﻳكن أن يساعد الحوار عﲆ زيادة القدرة عﲆ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن أن يساعد الحوار عﲆ بناء أدﻰﻧ حد من
اﻹجﺎﻤع لخطط التنمية الوطنية عﲆ اﳌدى الطويل؟
ﻫﻞ ﻤﻳكن استخدام الحوار لﻼشﱰاك ﰲ تحديد
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺠﺪﻳﺪة؟

•

•
•
•
•
•
•
•
•

 .٧اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ترتبط عملية توقيت وديناميكيات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
السياسية ارتباطاً وثيقاً بالدورة اﻻنتخابية .وتعتﱪ
اﻻنتخابات ﰲ بلد ما ﻤﺑثابة عﻼمة بارزة واضحة ﰲ الوقت،
وتؤثر بشكل كبﺮﻴ عﲆ العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب ،خصوصا ﰲ
الفﱰة التي تسبق يوم اﻻنتخابات .وتعتﱪ مرحلة ما قبل يوم
اﻻنتخاب ومراحل التوطيد ،ﻤﺑثابة اﻷوقات اﳌثﲆ للتأمل
والتفكﺮﻴ وتطوير السياسات والتﴩيعات.

•
•
•
•

ما هي الخصائص الرئيسة لكل مﺎﻤ يﲇ :مرحلة ما قبل
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ واﻻﺳﺘﻘﺮار؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺮص واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؟
ما الذي ﻤﻳكن توقعه من أنشطة اﻷحزاب وتغيﺮﻴ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺎت اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة اﻹﺻﻼح ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻃﻴﺪ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
التي ﻤﺗر بها اﻷحزاب معا ً ﰲ وقت واحد بصورة
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ؟

 .٨ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮار
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﺣﺰاب ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺳﻮﻳﺎً ﻋﲆ أﺳﺎس ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
بصورة أكﱪ ،فإنها قد ترغب ﰲ تنظيم تفاعﻼتها وعﻼقاتها
مع بعضها البعض .وهناك مجموعة متنوعة كبﺮﻴة من
هياكل الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ .واعتﺎﻤدا ً عﲆ السياق
السياﳼ ،فإن هذه الهياكل الحوارية تﱰاوح ما بﻦﻴ منابر غﺮﻴ
رسمية ،ضعيفة التنظيم للغاية ،إﱃ منظﺎﻤت رسمية
ﳌؤسسات حزبية سياسية ﰲ غاية القوة والتنظيم.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻬﻴﻜﲇ اﳌﻔﻀﻞ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار؟
•
•
•

اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺤﻮار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻤﻳكن معها اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار مراحل الدورة اﻻنتخابية؟
ما هي بعض اﻷمثلة من الطرق التي ﻤﻳكن أن يؤثر الوقت
واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻮار ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ؟

•

• ما هو اﻹطار الزمني العام ،وما هي اﳌعاﻢﻟ الرئيسة
ﻟﻠﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟

•

•

ﻣﺎ ﻫﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟحوار غﺮﻴ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
مقابل اﳌنابر اﻷكﺮﺜ مؤسسية؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دﻋﻢ أﻏﺮاض اﻟﺤﻮار ﻣﻊ
ضﺎﻤن اﳌلكية الحزبية أيضا ً؟
ﻫﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﻮار ﻟﻮﺣﺪه ﰲ دﻋﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻮار،
أم أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻷﺣﺰاب أﻳﻀﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ أدوار وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(؟
ﻫﻞ اﻟﴩوط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻣﺬﻛﺮة
التفاهم بﻦﻴ اﻷحزاب تساعد عﲆ التوافق بشأن
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮارد )اﻟﺒﴩﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ( اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻨﺎك ﻹﻧﺸﺎء
ﻣﻨﱪ ﺣﻮاري واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ؟

 ١٦٤ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

• كيف ﻤﻳكن تشكيل البنية الهيكلية بصورة مرنة ﻤﺑا فيه
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ،ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ(؟
• كيف ﻤﻳكن للبنية الهيكلية اﳌساعدة ﰲ حل وتسوية
اﻟﻨﺰاﻋﺎت؟
 .٩ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺤﻮار
ﰲ أي سياق للحوار ،يعتﱪ وضع قواعد أساسية متينة بشأن
كيفية سلوك وتﴫفات اﻷحزاب السياسية ،خطوة هامة ﰲ
خلق بيئة ﻤﻳكن أن يشعر فيها اﳌشاركون بكونها آمنة
ومريحة .وكل مساحة حوارية لديها هيكلها ،واﳌنطق
والتعقيدات الخاصة بها ،وتتطلب من اﻷحزاب بالتاﱄ وضع
القواعد السلوكية واﳌبادئ اﳌتعلقة بها.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ
اﻷحزاب ﰲ اعتﺎﻤدها ﳌيدان الحوار بينها؟

السؤال الرئيس :كيف ﻤﻳكن استخدام الحوار لبناء مستويات
الحدود الدنيا من الثقة واﻻطمئنان بﻦﻴ اﻷحزاب؟
•
•
•
•
•
•
•

ما هي بعض اﻷمثلة من التوترات والﴫاعات غﺮﻴ
اﳌنتجة القاﻤﺋة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية؟
ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺗﺮات؟
ﻫﻞ ﺗﻜﻮن اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ
حول الفوائد اﳌحتملة للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب؟
هل توجد هناك فرص للحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
والجهات الفاعلة غﺮﻴ الحزبية؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺣﺪاث ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺣﺰاب )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺪراﺳﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﰲ ﺟﻠﺐ اﻷﺣﺰاب ﻣﻌﺎ؟
كيف ﻤﻳكن أن ﻳﺴﺎﻋﺪ تركيز الحوار عﲆ مواضيع غﺮﻴ
ﺧﻼﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﺚ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎورة ﻋﲆ اﻟﺤﺪﻳﺚ؟
ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺪ
اﻷدﻰﻧ من الثقة واﻻطمئنان؟

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ﺑﺼﻮرة
ﻣﺸﱰﻛﺔ )ﻣﺜﻞ اﻻﺣﱰام ،واﻟﺼﺪق واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ أو اﻻﻟﺘﺰام(؟
هل هذه القيم متفق عليها بشكل غﺮﻴ رسمي ،أو هل
ﻤﻳكن تدوينها بشكل رسمي ﰲ مذكرة التفاهم؟
ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ و/أو أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؟
إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ اﳌال ،ما الذي يتعﻦﻴ أن يتم
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺬاك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ؟
كيف سيجري عقد وتنظيم اجتﺎﻤعات الحوار )مثل
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﳌﺮاﺳﻼت واﻟﻨﺼﺎب(؟
ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻫﻞ
ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء(؟
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ إﺑﻼغ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻟﺠﻤﻬﻮر )ﻣﺜﻼ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺤﺪث رﺳﻤﻲ ﺑﺈﺳﻢ
اﻟﺤﻮار(؟
ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺔ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت )ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺘﺸﺎري أو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻴﻮخ ،أو ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك(؟

السؤال الرئيس :ما هي الطرق التي ﻤﻳكن فيها استخدام
اﻟﺤﻮار ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء؟

 .١٠بناء الثقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية
ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮدﻫﺎ ﻣﺨﺎوف ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻟﺠﺬور وﺷﻜﻮك
قوية بﻦﻴ الخصوم السياسيﻦﻴ ،فإن بناء حد أدﻰﻧ من الثقة
اﳌتبادلة واﻻطمئنان يعتﱪ خطوة أوﱃ هامة ،وأساسا ً صالحاً
لحوار مستمر وذي مغزى .وغال ًبا ما يبدأ بناء الثقة مع
السياسيﻦﻴ بالتعرف عﲆ بعضهم البعض بشكل أفضل.

• إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﺨﺘﻠﻒ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﻨﱪ اﻟﺤﻮار
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن؟
• إﱃ أي مدى ﻤﻳكن الجمع بﻦﻴ الحوار مع عناﴏ
اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار؟
• ﻫﻞ اﻷﺣﺰاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ،واﻟﺘﺤﺮك
ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ؟

•
•
•
•
•
•
•
•

•

 .١١ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﳌﻨﻈﻢ
ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﻴﴪي اﻟﺤﻮار أن ﻳﻠﻌﺒﻮا دورا ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﻷﺣﺰاب ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﰲ اﻵراء ،وبالتاﱄ قد تصبح عﲆ استعداد لتقديم تنازﻻت.
ويتطلب بناء توافق اﻵراء عموما ً ،مزيجا ً من اﻷمور التي
تشمل :الحوار والوساطة والتفاوض والتشاور وصنع القرار.
كﺎﻤ يدور التوافق أيضا حول اﳌساواة بﻦﻴ اﻷطراف ،وتفادي
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳ ُـﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮت واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﱃ قرار.

اﳌلحق الثاﻲﻧ

•
•
•
•
•

كيف ﻤﻳكن استخدام اﻷﺟﻨﺪة اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ ﻛﺄداة ﰲ اﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ
اﻵراء؟
كيف ﻤﻳكن للميﴪ إعطاء كل حزب الوقت والفرصة
ﻟﻌﺮض وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮه وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ؟
كيف ﻤﻳكن للميﴪ ضﺎﻤن أن تكون جميع اﻷطراف عﲆ
ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
)ﻣﺜﻞ دﻋﻮة اﻟﺨﱪاء ،ودﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ(؟
ﻛﻴﻒ ﺗﺨﻄﻂ اﻷﺣﺰاب ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ،
واﻟﺘﺸﺎور ،واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﱰاﴈ؟
ما الذي يبدو عليه التوافق ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية )عﲆ
سبيل اﳌثال ،اتفاق حول قضية واحدة ،أو إجﺎﻤع أوسع(
 ،وكيف ﻤﻳكن جعله مستداماً؟

 .١٢اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب
ﰲ الوضع اﳌثاﱄ ،تدخل اﻷحزاب السياسية الحوار عﲆ قدم
اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ-وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻦ
القوة السياسية الفعلية ،ولكن من ناحية توفر نفس
اﳌعرفة واﻹدراك ،والقدرة عﲆ فهم ما ينطوي عليه الحوار
قبل اﻻنضﺎﻤم للمشاركة فيه .ولذلك ،فإن الحوار الداخﲇ
واﻻستعدادات الداخلية ﰲ نفس الحزب الواحد ،تعتﱪ
ﻤﺑثابة ﴍوط مسبقة لضﺎﻤن القيام بإجراء حوار ناجح
وفعال بﻦﻴ اﻷحزاب.
السؤال الرئيس :كيف ﻤﻳكن للميﴪ تعزيز آليات
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب؟
•
•
•
•

•

كيف ﻤﻳكن للميﴪين تزويد اﻷحزاب ﻤﺑعلومات أو
دعم متﺎﻤثل قبل انضﺎﻤم اﻷحزاب إﱃ الحوار؟
ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة
ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب؟
ﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻣﺠﺎل
اﳌﺎﻤرسة العملية لتبادل اﻷفكار ،وإعداد ونﴩ النتائج،
ﰲ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ذاﺗﻪ؟
ﻣﻦ ﻫﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻵﻟﻴﺎت )ﻣﺜﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،واﻟﻘﺎدة
اﳌﺤﻠﻴﻮن ،وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻮار ،واﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ،
أو اﻟﺨﱪاء اﻟﺤﺰﺑﻴﻮن(؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺤﻮز ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻷﺣﺰاب ﻋﲆ ﺻﻼﺣﻴﺎت
وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺮﻧﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب؟
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• ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻷحزاب عﲆ سد فجوة اﳌعلومات بﻦﻴ
اﳌندوبﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار وأعضاء القيادة الحزبية؟
• ﻫﻞ ﻤﻳكن إتاحة الوقت الكاﰲ بﻦﻴ جلسات الحوار
ﻹﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻼزﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب؟
• ﻫﻞ ﻤﻳكن استخدام "وثيقة التأهب واﻻستعداد الحزﻲﺑ
الداخﲇ" كأداة للتحضﺮﻴ للحوار؟

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ
 .١٣تحديد اﻷحزاب السياسية التي يتعﻦﻴ دعوتها إﱃ
اﻟﺤﻮار
إن إنشاء حوار حزﻲﺑ سياﳼ هو بطبيعته تعهد ﳌﴩوع
متعدد اﻻحزاب ،ﻷنه ينطوي عﲆ حزبﻦﻴ عﲆ اﻷقل ،وﰲ
كثﺮﻴ من اﻷحيان ،فإنه يشمل عدة أحزاب .كﺎﻤ أن استخدام
أسلوب التعددية الحزبية ،يعني الوصول إﱃ جميع
اﻷحزاب السياسية اﳌسجلة ،ولكن ﰲ واقع اﻷمر ،غالباً ما
تنطوي العملية عﲆ خيارات بشأن اﻹدماج أو اﻹقصاء .ومن
شأن استخدام معايﺮﻴ شفافة ان تساعد ﰲ خلق شعور
بﴚء من اﻹنصاف بﻦﻴ اﻷحزاب.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﴫف ﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار ﻹﴍاك
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار؟
•
•

•
•
•

ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س،
وﻛﻴﻒ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؟
إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﻌﺘﱪ ﺗﴫف ﻛﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﳼ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار:
 −اﻟﺘﴫف ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ؟
 −ﺗﺒﻨﻲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﺤﻮار؟
 −أﺧﺬ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار ﻋﲆ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ؟
 −اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﻨﺎءة
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﴤ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء؟
ﻫﻞ اﻟﻌﺪد اﳌﻘﱰح ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳌﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺤﻮار ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻓﻌﺎل؟
ما هي معايﺮﻴ الشفافية التي ترغب اﻷحزاب ﰲ
استخدامها عند اختيار اﳌشاركﻦﻴ ﰲ الحوار أو لعضوية
اﳌﻨﱪ؟
إﱃ أي مدى تؤخذ هذه اﳌعايﺮﻴ بعﻦﻴ اﻻعتبار بشأن
التغﺮﻴات ﰲ السياق السياﳼ أو التحوﻻت ﰲ السلطة؟

 ١٦٦ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار

• ﻫﻞ ﻤﻳكن تحديد اسﱰاتيجيات للتعامل مع اﻷحزاب
اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ،أو اﳌﱰددة ،أو اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أو ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت
السياسية واﻻجتﺎﻤعية؟
• ما هي العﻼقة بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية والجﺎﻤعات
اﳌﺴﻠﺤﺔ أو اﳌﺘﻤﺮدة؟
• هل ﻤﻳكن إعداد اسﱰاتيجيات اتصال وتعاون ،قبل
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة؟
 .١٤اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﲇ ﺣﻮار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺤﺘﺎج ﻛﻞ ﺣﺰب ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﺬي
سيشارك ﰲ منﱪ الحوار .وقد يستند اختيار الحزب
للمشاركﻦﻴ عﲆ أساس مركز الشخص داخل التنظيم الحزﻲﺑ
أو حسب شخصيته ،ولكن ﰲ واقع اﻷمر ،فإن اﻻختيار هو
عادة مزيج من اﻻثنﻦﻴ معاَ .وبالنسبة ﳌيﴪ الحوار ،فإن من
اﳌهم له أن يعرف "من الذي سيشارك" من داخل الحزب،
واحﱰام التسلسل الهرمي الحزﻲﺑ.
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﻦ ﻫﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺠﺮي دﻋﻮﺗﻬﻢ إﱃ
ﺷﻐﻞ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻮار؟
•
•
•
•
•
•
•

من ﻤﻳثل قيادة وكوادر الحزب لدى كل حزب من
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌﺤﲇ؟
كيف ﻤﻳكن ﻤﺗثيل جميع اﻷحزاب عﲆ قدم اﳌساواة مع
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻋﲆ أي ﻣﺴﺘﻮى )ﻣﺜﻞ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰب،
واﻟﻜﻮادر ،واﻟﺨﱪاء(؟
ما هي أهمية العﻼقات الشخصية الرسمية وغﺮﻴ
الرسمية بﻦﻴ اﻷحزاب؟
ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن دور وﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﰲ
اﻟﺤﻮار؟
كيف يتم تعيﻦﻴ اﳌشاركﻦﻴ ونوابهم ﰲ الحوار ،وبأي
ﺗﻔﻮﻳﺾ؟
ﻫﻞ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻹﴍاك
قادة الحزب اﳌنتخبﻦﻴ واﳌندوبﻦﻴ؟
إﱃ أي مدى يتم اﻷخذ بالنوع اﻻجتﺎﻤعي وﻤﺗثيل
اﻷقليات والتنوع بعﻦﻴ اﻻعتبار ؟

 .١٥اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل
يتعﻦﻴ أن يعمل الرجال والنساء بصورة مثﲆ عﲆ قدم
اﳌساواة ﰲ مجاﻻت تشكيل وتطوير مجتمعاتهم .ولكن
بالرغم من ذلك ،فإنه يحصل ﰲ اﳌﺎﻤرسة العملية أن ﻤﻳر

الرجال والنساء ﰲ جميع أنحاء العاﻢﻟ بتجارب تتفاوت
بانعدام اﳌساواة ﰲ العديد من مجاﻻت الحياة ،وهذا
ينطبق أيضا عﲆ اﻷحزاب السياسية .وينبغي تنسيق
وﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺸﻤﻮل اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت ﰲ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮار
ومنع هيمنة الذكور عﲆ منابر الحوار.
السؤال الرئيس :كيف ﻤﻳكن للميﴪ ضﺎﻤن مساواة حصول
النساء والرجال عﲆ ﻤﺗثيل اﳌشاركة ﰲ الحوار؟
•
•
•
•
•
•
•

إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻢ اﺣﱰام ودﻋﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟
إﱃ أي مدى تتم اﳌساواة بﻦﻴ النساء والرجال ﰲ ﻤﺗثيل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟
ما هو مستوى التوازن بﻦﻴ الرجل واﳌرأة ﰲ مجال
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻜﻮادر
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن ﳌنﱪ الحوار وعملية تشكيل اﳌشاركة فيها
ضﺎﻤن اﳌزيد من اﳌساواة بﻦﻴ اﳌرأة والرجل هناك؟
هل ﻤﻳكن للتﴩيع دعم الحوار والسياسات التي تساعد
ﰲ الحد من الفوارق بﻦﻴ الجنسﻦﻴ؟
ﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،أو ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن للحوار أن يعكس حقيقة الواقع ،ففي حﻦﻴ
أن النساء والرجال قد تساورهم مخاوف متﺎﻤثلة ،فإنهم
ﻻ ﻳﺘﴫﻓﻮن دوﻣﺎ ً ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ؟

 .١٦ﻤﺗثيل اﻷقليات والتنوع
إن مستوى نضج الدﻤﻳقراطية ﰲ بلد ما ،ﻤﻳكن الحكم عليه
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﻬﺎ واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻹدراج واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ
عمليات صنع القرار .كﺎﻤ أن قوة الحوار وتفوقه عﲆ الجدل
السياﳼ العادي ،تتمثل ﰲ أن لديه القدرة بسهولة عﲆ
زﻳﺎدة اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات
السياسية .وﰲ نفس الوقت ،فإن حجم اﳌشاركة ﰲ الحوار
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻮار ﻓﻌﺎﻻً.
السؤال الرئيس :كيف ﻤﻳكن للميﴪين التأكد من إعطاء
اﻻهتﺎﻤم اﳌناسب للتنوع وقضايا اﻷقليات ﰲ الحوار؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻷﻗﻠﻴﺎت
واﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﺒﻠﺪ س؟

اﳌلحق الثاﻲﻧ

•
•
•
•
•

ما صلة هذه القضايا ﻤﺑوضوعات وعمليات الحوار؟
ﻣﺎ ﺻﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن للحوار ككل أن يعكس العديد من الهويات
ﺑﺼﻮرة واﻗﻌﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ )ﻣﺜﻼً،
شمولية التمثيل( وكيف ﻤﻳكن معالجتها؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺮص اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ،
واﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺐ(؟

 .١٧إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم
عند نقطة معينة ،تحتاج عملية الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب
ونتائجها إﱃ التصديق واﳌوافقة عليها من قبل اﳌواطنﻦﻴ،
عن طريق إعﻼم اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ووسائل اﻹعﻼم .ويستطيع
اﳌﻴﴪ أن ﻳﻠﻌﺐ دورا ً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﺣﺰاب واﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌدﻲﻧ لبعضها البعض سوياً ،ولكن قد تواجهه مشكلة بشأن
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﺸﺄن اﻹدﻣﺎج واﻹﻗﺼﺎء ﻹﴍاك
منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ الحوار.
السؤال الرئيس :هل من اﳌمكن إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع
اﳌدﻲﻧ ﰲ الحوار بفعالية؟
•
•
•
•

ما هي اﻷدوار التي تلعبها منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ
واﳌنظﺎﻤت الحزبية السياسية ﰲ البلد س؟
إﱃ أي مدى تتوافق ،أو تتعارض ،التنظيﺎﻤت السياسية
ومنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ مع بعضها البعض؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
عليها كل من منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ واﻷحزاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
كيف ﻤﻳكن إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ ﰲ الحوار
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ اﻷﺣﺰاب ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال
ﻤﺗتلك عملية الحوار؟

• كيف ﻤﻳكن ﳌنظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ أن تلعب دورا ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﰲ اﻟﺤﻮار )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻛﻤﻘﺪﻣﻲ
ﺧﱪة(؟
• كيف ﻤﻳكن إﴍاك منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ كﴩكاء
اسﱰاتيجيﻦﻴ ﰲ عملية الوصول للمواطن والتوعية
واﻟﻨﴩ؟
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 .١٨ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ
إن الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ﰲ كثﺮﻴ من اﻷحيان ،هو عبارة
عن مﺎﻤرسة أو ﻤﺗرين بﻦﻴ سياسيﻦﻴ ،ولكن توليفة وتركيبة
اﻟﺤﻮار ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ داﺧﻞ وﺧﺎرج
اﻷحزاب من أجل أن يكون لها تأثﺮﻴ .وﻻ تتوقف عملية
الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب وتنتهي مع توقيع اتفاقيات أو بيانات
مشﱰكة ،ولكن ينبغي أن تستمر وتتواصل ،مع الﱰكيز فيها
عﲆ التنفيذ الفعﲇ ﳌخرجاتها ونتائجها ﰲ اﳌجتمع.
السؤال الرئيس :كيف تخطط اﻷحزاب لضﺎﻤن الحفاظ عﲆ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار و /أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؟
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار ،ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ
اﳌﺤﺪد ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ؟
ما هي بعض" النتائج غﺮﻴ اﳌلموسة" اﳌتوقعة )مثل
تحسﻦﻴ العﻼقات بﻦﻴ اﻷحزاب ،أو زيادة مستويات الثقة
ﺑﻴﻨﻬﺎ(؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻄﻂ اﻟﺤﻮار ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺗﴩﻳﻌﺎت أو إﺟﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ(؟
ﻣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻷﺣﺰاب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻷﺣﺰاب أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ )ﻣﺜﻞ
"ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ"(؟
كيف ﻤﻳكن للميﴪ ضﺎﻤن صﻼت مستمرة مع الجهات
الفاعلة ذات الصلة ،ﻤﺑا ﰲ ذلك الﱪﳌان والسلطة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ ﺣﺎﻻت وﺟﻮد قوانﻦﻴ أو
سياسات يتعﻦﻴ اعتﺎﻤدها(؟
ﻛﻴﻒ ﺗﺨﻄﻂ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺗﺠﺎه
أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﲇ ،واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻤﻳكن استخدامها ﻹظهار ومتابعة التقدم اﳌحرز ﰲ
اﻟﺤﻮار؟
كيف ﻤﻳكن ﳌيﴪ الحوار ضﺎﻤن استمرار الدعم العام
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار؟
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اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت واﳌﺨﺘﴫات

AD
AN
CA
CIDA
CMD
CMD-K
CMD-M
CMDID

GMM

Ágora Democrática (Ecuador)
Acuerdo Nacional (National Accord) (Peru)
Constituent Assembly (Nepal)
Canadian International Development Agency
Centre for Multiparty Democracy
Centre for Multiparty Democracy-Kenya
Centre for Multiparty Democracy-Malawi
Centre Malien pour le Dialogue Interparti et
la Démocratie au Mali
National Electoral Council (Ecuador)
Constitution Review Commission (Ghana)
civil society organization
Democratic Consolidation Strategy Paper
Department for International Development
(U.K)
Election Commission of Nepal
electoral management body
Fundación Boliviana para la Democracia
Multipartidaria (Bolivian Foundation for
Multiparty Democracy)
Frente de Libertação de Moçambique (Front
for the Liberation of Mozambique)
Grupo Multipartidario de Mujeres (Ecuador)

GPPP
International
IDEA
IEA
IPOD
IPU

Ghana Political Parties Programme
International Institute for Democracy and
Electoral Assistance
Institute of Economic A�airs (Ghana)
Inter Party Organisation for Dialogue
Inter-Parliamentary Union

CNE
CRC
CSO
DCSP
DFID
ECN
EMB
fBDM
Frelimo

(ساحة الدﻤﻳقراطية )إﻛﻮادور
(اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ )بﺮﻴو
(اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ )ﻧﻴﺒﺎل
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻻحزاب
ﻛﻴﻨﻴﺎ- مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻻحزاب
 ﻣﻼوي- مركز الدﻤﻳقراطية متعددة اﻻحزاب
 ﻣﺎﱄ-ﻣﺮﻛﺰ الحوار الدﻤﻳقراطي بﻦﻴ اﻷحزاب
(اﳌجلس اﻻنتخاﻲﺑ الوطني )إكوادور
(ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر )ﻏﺎﻧﺎ
منظمة مجتمع مدﻲﻧ
ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﰲ إسﱰاتيجية توطيد الدﻤﻳقراطية
(داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻧﻴﺒﺎل
ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺔ للدﻤﻳقراطية متعددة
اﻻﺣﺰاب
ﺟﺒﻬﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
()اﻹﻛﻮادور
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻧﺎ
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
(ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻏﺎﻧﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮار
اﻻتحاد الﱪﳌاﻲﻧ الدوﱄ
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MAS

اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت واﳌﺨﺘﴫات

MoU

Movimiento al Socialismo (Movement for
Socialism)
Memorandum of Understanding

MP

Member of Parliament

NDI

National Democratic Institute

NGO

non-governmental organization

NIMD

اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب

NRM

Netherlands Institute for Multiparty
Democracy
National Resistance Movement (Uganda)

PPLC

Political Parties Liaison Committee

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية

Renamo Resistência Nacional Moçambicana (National
Resistance Movement) (Mozambique)
TCD
Tanzania Centre for Democracy

(ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻮزﻣﺒﻴﻘﻴﺔ )ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ

ToR

Terms of Reference

UN

United Nations

UNDP

United Nations Development Programme

اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
 ﻋﻀﻮ اﻟﱪﳌﺎن،ﻧﺎﺋﺐ
اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني
منظمة غﺮﻴ حكومية
(ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )أوﻏﻨﺪا

مركز تنزانيا للدﻤﻳقراطية
اﻟﴩوط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
برنامج اﻷمم اﳌتحدة اﻹﻤﻧاﻲﺋ
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اﳌﺮاﺟﻊ

ACE Electoral Knowledge Network, ‘Civil Society Organisations as EMB Stakeholders’, available at:
<http://aceproject.org/ace-en/topics/em/emh/emh11>
: متاح باﳌ وقع،" أصحاب العﻼقة لدى هيئة إدارة اﻻنتخابات، "منظﺎﻤت اﳌجتمع اﳌدﻲﻧ،ACE ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
<http://aceproject.org/ace-en/topics/em/emh/emh11>
‘Agenda Nacional Compartida, un enfuerzo multipartidario para la Guatamala del siglo XXI’,
available at:<http://www.undp.org.gt/data/publicacion/Agenda%20Nacional%20Compartida.pdf>
: ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،" تعدد اﻷحزاب ﰲ غواتيﺎﻤﻻ،"جدول اﻷعﺎﻤل الوطني للقرن الحادي والعﴩين
<http://www.undp.org.gt/data/publicacion/Agenda٪20Nacional٪20Compartida.pdf>
Bartolini, S. and Mair, P., ‘Challenges to Contemporary -Political Parties’, in L. Diamond and R.
Gunther (eds), -Political Parties and Democracy (Baltimore, MD: Johns Hopkins -University Press,
2001) (used in Norris, Pippa, ‘Building -Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal
Rules’, Harvard University, report commissioned by -International IDEA, 2004)
 ﻻري دﻳﺎﻣﻮﻧﺪو رﻳﺘﺸﺎرد ﻏﻮﻧﱰ: ﰲ،""اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة، وﺑﻴﱰ ﻣﺎﻳﺮ،ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ ﺑﺎرﺗﻮﻟﻴﻨﻲ
( )اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ٢٠٠١ ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ: مﺮﻴيﻼند، اﻷحزاب السياسية والدﻤﻳقراطية )بالتيمور،()محرران
 واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد،' إﺻﻼح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: 'ﺑﻨﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﺒﺎ ﻧﻮرﻳﺲ:ﺗﻘﺮﻳﺮ
(٢٠٠٤  اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات:من
Carothers, T., Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies
(Washington, DC: Carnegie -Endowment for international Peace, 2006)
 مقاطعة، مساعدة اﻷحزاب السياسية ﰲ الدﻤﻳقراطيات الجديدة )واشنطن: مواجهة الحلقة اﻷضعف،توماس كاروثرز
(٢٠٠٦ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻛﺎرﻧﻴﺠﻲ" ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺪوﱄ:ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
Carothers, T., ‘International Assistance for Political Party -Development’, Bergen: Carnegie
Endowment for Peace, U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2008, available at: <http://www.cmi.no/
publications/publication/?3015=international-assistance-for-political-party>
 مركز أبحاث، مؤسسة "كارنيجي" للسﻼم الدوﱄ: بﺮﻴغن،" "اﳌساعدة الدولية لتنمية اﻷحزاب السياسية،توماس كاروثرز
: ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،٢٠٠٨ (U4) ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
<http://www.cmi.no/publications/publication/?3015=international-assistance-for-political-party>
Centre for Multiparty Democracy Kenya, <http://www.cmd-kenya.org/index.php/about-us>
<http://www.cmd-kenya.org/index.php/about-us> : متاح باﳌوقع،مركز الدﻤﻳقراطية التعددية ﰲ كينيا
Communiqué on the Mali coup by the CMDID political -parties, ‘Rencontre de recherche de solution
de sortie de -crise par les mouvements politiques du Mali’, 31 March 2012, available at: <http://
www.nimd.org/document/2677/>
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 "اجتﺎﻤع البحوث لحل اﻷزمة ومباغتة الحركات،(CMDID)  مركز ماﱄ للحوار الدﻤﻳقراطي بﻦﻴ اﻷحزاب،ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺎﱄ
<http://www.nimd.org/document/2677/> : ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،٢٠١٢ ﻣﺎرس/ آذار٣١ ،"اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﱄ
Constitution Review Commission (CRC) of Ghana, <http://www.crc.gov.gh/>
<http://www.crc.gov.gh> : ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،( ﻣﻦ ﻏﺎﻧﺎCRC) ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر
Dalton, Russell J., Farrell, David M. and McAllister, Ian, -Political Parties and Democratic Linkage
(Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 224, 225
 مطبعة: اﻷحزاب السياسية واﻻرتباط الدﻤﻳقراطي )أكسفورد، إيان، وماك أليسﱰ. ديفيد م، فاريل،. راسيل جي،دالتون
٢٢٥ ،٢٢٤  ص،(٢٠١١ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد
Declaration on Criteria for Free and Fair Elections, adopted unanimously by the Inter-Parliamentary
Council at its 154th session, Paris, 26 March 1994, available at: <http://www.ipu.org/cnl-e/154free.htm>
،١٥٤  تم تبنيه باﻹجﺎﻤع من قبل اﳌجلس الﱪﳌاﻲﻧ الدوﱄ ﰲ دورته رقم،إعﻼن بشأن معايﺮﻴ اﻻنتخابات الحرة والنزيهة
<http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm> : ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،١٩٩٤ ﻣﺎرس/ آذار٢٦ ،ﺑﺎرﻳﺲ
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Code of Good Practice in
the Field of Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 77th Plenary Session (Venice,
12–13 December 2008) and Explanatory Report, adopted by the Venice Commission at its 78th
Plenary Session (Venice 13–14 March 2009), Study no. 4141/2006, CDL-AD(2009)021, para. 176
، مدونة للمﺎﻤرسات الجيدة ﰲ مجال اﻷحزاب السياسية،(اللجنة اﻷوروبية للدﻤﻳقراطية من خﻼل القانون )لجنة البندقية
،( واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ٢٠٠٨ دﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول١٣-١٢ ، ﰲ )اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ٧٧ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 دراﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ،(٢٠٠٩  ﻣﺎرس١٤-١٣  )اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ٧٨ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ
.١٧٦  اﻟﻔﻘﺮة،٠٢١ (٢٠٠٩) ،٤١٤١/٢٠٠٦ (CDL–AD) :للدﻤﻳقراطية من خﻼل القانون رقم
Global Commission on Elections, Democracy and Security, Deepening Democracy: A Strategy for
Improving the Integrity of Elections Worldwide (September 2012)
 إسﱰاتيجية لتحسﻦﻴ نزاهة اﻻنتخابات ﰲ جميع: تعميق الدﻤﻳقراطية،اللجنة العاﳌية حول اﻻنتخابات والدﻤﻳقراطية واﻷمن
(٢٠١٢ سبتمﱪ/أنحاء العاﻢﻟ )أيلول
Gri�ths, Martin and Whitﬁeld, �eresa, ‘Mediation Ten Years On: Challenges and Opportunities for
Peace-making’, Centre for Humanitarian Dialogue, March 2010, p. 18
، التحديات والفرص لتحقيق السﻼم “مركز الحوار اﻹنساﻲﻧ: "وساطة عﴩ سنوات بشأن، وتﺮﻴيزا ويتفيلد،مارتن غريفيثس
١٨ : ص،٢٠١٠ ﻣﺎرس/أذار
International IDEA, Democracy and Deep-rooted Conﬂict: Options for Negotiators (Stockholm:
International IDEA, 1998)
 اﳌؤسسة: خيارات للمفاوضﻦﻴ )ستوكهوﻢﻟ: الدﻤﻳقراطية والﴫاع عميق الجذور،اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
.(١٩٩٨ الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
International IDEA, ‘Parties Sign Electoral Ethics Pact’, 22 April 2005, available at:
<http://www.idea.int/americas/peru/ethics_pact_05.cfm>

 دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار: ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ١٧٢

: ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،٢٠٠٥  أﺑﺮﻳﻞ٢٢ ،'اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات "توقيع اﻷحزاب ﻻتفاقية اﻷخﻼق اﻻنتخابية
<http://www.idea.int/americas/peru/ethics_pact_05.cfm>
International IDEA, Electoral Management Design: �e International IDEA Handbook (Stockholm:
International IDEA, 2006)
 دليل اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات:اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات تصميم اﻹدارة اﻻنتخابية
.(٢٠٠٦  اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات: )ستوكهوﻢﻟ
International IDEA, Democratic Dialogue: A Handbook for Practitioners (Stockholm: International
IDEA with the Canadian International Development Agency (CIDA), the Organization for African
States (OAS), and the United Nations Development Programme (UNDP), 2007)
 اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية: دليل للمﺎﻤرسﻦﻴ' )ستوكهوﻢﻟ:اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات 'الحوار الدﻤﻳقراطي
 وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ،(OAS)  وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،(CIDA) ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔIDEA واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
.(٢٠٠٧ ،(UNDP) اﻷمم اﳌتحدة اﻹﻤﻧاﻲﺋ
International IDEA, Assessing the Quality of Democracy (Stockholm: International IDEA, 2008),
available at: <http://www.idea.int/publications/aqd/index.cfm> (2008a)
 اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات:اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات "تقييم نوعية الدﻤﻳقراطية" )ستوكهوﻢﻟ
<http://www.idea.int/publications/aqd/index.cfm> (2008a) : ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،(٢٠٠٨
International IDEA, Traditional Justice and Reconciliation a�er Violent Conﬂict: Learning from
African Experiences (Stockholm: International IDEA, 2008) (2008b)
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب:اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات "اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﴫاع اﻟﻌﻨﻴﻒ
.( ب٢٠٠٨) (٢٠٠٨  اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات:اﻷفريقية" )ستوكهوﻢﻟ
International IDEA, Guide on Factors of Election-related Violence Internal to Electoral Processes,
November 2012, dra� shared during an AU and International IDEA workshop in Addis Ababa and
now a part of the International IDEA Elections and Conﬂict Tool (2012a)
 نو فمﱪ،اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات دليل عوامل أعﺎﻤل العنف اﳌرتبطة بالعمليات اﻻنتخابية الداخلية
،( وورشة عمل اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ﰲ أديس أباباAU)  ﻣﴩوع ﻣﺸﱰك ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ،٢٠١٢
.(أ٢٠١٢)  أدوات ﺗﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟ ﴫاع: ﺟﺰءا ً ﻣﻦ،ً وأﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ
International IDEA, Political Finance Regulations Around the World: An Overview of the
International IDEA Database (Stockholm: International IDEA, 2012) (2012b)
 نظرة عامة عﲆ قاعدة البيانات:اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات "اللوائح اﳌالية السياسية ﰲ مختلف أنحاء العاﻢﻟ
(٢٠١٢  اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات:لدى اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات" )ستوكهوﻢﻟ
.(ب٢٠١٢)
International IDEA and Transparencia, Ley de Partidos Políticos: La construcción de un consenso,
Biblioteca de la Reforma Política No. 3 (Lima: Edición Percy Medina, 2004)
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: قانون اﻷحزاب السياسية،اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات والشبكة الﱪﳌانية للبلدان اﻷمﺮﻴكية من أجل الشفافية
 رئيس بعثة اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية، بﺮﻴﳼ ميدينا: ﺗﺄﻟﻴﻒ: )ليﺎﻤ٣ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺑﺸﺄن اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﳼ رﻗﻢ
.(٢٠٠٤ ، بﺮﻴو،واﻻنتخابات ﰲ ليﺎﻤ
Inter-Parliamentary Union (IPU), ‘Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide
to Good Practice’ [2006], available at: <http://www.ipu.org/dem-e/guide/guide-1.htm#P191_13205>
 ﻣﺘﺎح،[٢٠٠٦] " دليل للمﺎﻤرسة الجيدة: "الﱪﳌان والدﻤﻳقراطية ﰲ القرن الحادي والعﴩين،(IPU) اﻻتحاد الﱪﳌاﻲﻧ الدوﱄ
<http://www.ipu.org/dem-e/guide/guide-1.htm#P191_13205> :ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ
Koonings, C. G. and Felipe Mansilla, H. C., ‘Evaluation Report: NIMD Programme in Bolivia’,
NIMD, 2004
-  برنامج اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب: تقريرتقييم، وﻫﻮﻏﻮ ﺳﻴﻠﺴﻮ فيليبﺎﻤنسيﻼ، ﻛﻴﺲ ﻛﻮﻧﻴﻨﻐﺰ. ﺟﻲ.ﳼ
.٢٠٠٤  ﻋﺎم،'ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
Llanos, B. and Sample, K., ‘From Words to Action: Best -Practices for Women’s Participation in
Latin America Political Parties’, International IDEA, 2008
 أفضل اﳌﺎﻤرسات ﳌشاركة اﳌرأة ﰲ اﻷحزاب السياسية بأمﺮﻴكا: ‘من اﻷقوال إﱃ اﻷفعال، وكريستﻦﻴ سامبل،ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺰ ﻟيانوس
.٢٠٠٨  اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات،الﻼتينية
McLean, Iain and McMillan, Alistair, �e Concise Oxford -Dictionary of Politics (3rd edn) (Oxford:
Oxford University Press, 2009)
 مطبعة جامعة: )أكسفورد،( قاموس أكسفورد الوجيز ﰲ السياسة )الطبعة الثالثة، وأليستﺮﻴ ماكميﻼن،أيان ماكلﻦﻴ
.(٢٠٠٩ ،أﻛﺴﻔﻮرد
Mensa, Jean, ‘Ghana’s DCSP: A Home-grown Democratic Agenda’, 2009, available at:
<http://www.nimd.org/document/1111>
 "برنامج عمل دﻤﻳقراطي نابع من،( ﰲ غاناDCSP)  ورقة بحث ﰲ برنامج إسﱰاتيجية توطيد الدﻤﻳقراطية،جﻦﻴ مينسا
<http://www.nimd.org/document/1111> : ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،٢٠٠٩ ،"اﻟﻮﻃﻦ
National Democratic Institute (NDI) and UK Department for International Development (DFID),
‘Peru’s Political Parties and the Promotion of Pro-poor Reform’, Synthesis report, March 2005
 "اﻷحزاب السياسية ﰲ بﺮﻴو ودعم،(DFID) ( ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪةNDI) اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني
.٢٠٠٥ ﻣﺎرس/ آذار، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺣﺪ،"اﻹﺻﻼح ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﺮاء
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), ‘IMD: A Framework for Democratic Party
Building’, �e Hague, 2004
.٢٠٠٤  هولندا، ﻻهاي،'اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب 'إطار لبناء اﻷحزاب الدﻤﻳقراطية
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), ‘Evaluation of Dutch Support to Capacity
Development: �e Case of the Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)’, IOB
Evaluation no. 331, 2010, available at: <http://www.nimd.org/document/2368/evaluation-of-dutchsupport-to-capacity-development>

 دﻟﻴﻞ ُﻣﻴﴪ اﻟﺤﻮار: ﺣـﻮار اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ١٧٤

 ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي:اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب "ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
: ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،٢٠١٠ ،٣٣١ ( رﻗﻢIOB) تقييم التأثﺮﻴات عﲆ السياسة والعمليات:" للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب
<http://www.nimd.org/document/2368/evaluation-of-dutch-support-to-capacity-development>
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), ‘�e NIMD Approach: Facilitating
Interparty Dialogue’, June 2012, available at: <http://www.nimd.org/document/2763/the-nimdapproach-facilitating-interparty-dialogue>
 تسهيل الحوار بﻦﻴ:اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب "نهج اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب
: ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،٢٠١٢ ﻣﺎﻳﻮ/ اﻳﺎر،"اﻷﺣﺰاب
<http://www.nimd.org/document/2763/the-nimd-approach-facilitating-interparty-dialogue>
Netherlands Institute for Multiparty Democracy, African Studies Centre and International IDEA,
‘Constitutional Reform Processes and Political Parties’, 2012, p. 14
 واﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات، ومركز الدراسات اﻷفريقية،اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية اﳌتعددة اﻷحزاب
١٤ : ص،٢٠١٢ ،""ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
Norris, Pippa, ‘Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal Rules’, Harvard
University, Report commissioned by International IDEA, 2004
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ُﻣﻌﺪ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد،" إﺻﻼح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: "ﺑﻨﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﺑﻴﺒﺎ ﻧﻮرﻳﺲ
٢٠٠٤ ،من اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات
Ofori-Mensah, Michael (Policy Analyst, Institute of Economic A�airs (IEA)), ‘Over to You Mr
President’, Ghanaian Chronicle, available at: <http://ghanaian-chronicle.com/over-to-you-mrpresident/> Olukya, Godfrey, ‘Signing of Memorandum of
Understanding, Uganda’, NIMD, 2010
 ﻣﺠﻠﺔ وﻗﺎﺋﻊ،" ﺳﻴﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ، "ﻫﺬه ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻚ،(IEA)  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، )ﻣﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻣﻴﻨﺴﺎ- ﻣﺎﻳﻜﻞ أوﻓﻮري
<http://ghanaian-chronicle.com/over-to-you-mr-president/> : ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ،اﻷﺣﺪاث اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ
Overseas Development Institute (ODI) Toolkit, ‘Mapping Political Context: Drivers of Change’,
January 2009, available at: <http://www.odi.org.uk/publications/5399-drivers-change-dﬁd-doc>
،٢٠٠٩يناير/ كانون الثاﻲﻧ،" دوافع التغيﺮﻴ: "مخطط السياق السياﳼ،(ODI)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر
:ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ
<http://www.odi.org.uk/publications/5399-drivers-change-dﬁd-doc>
Power, Greg and Coleman, Oliver, ‘�e Challenges of Political Programming: International
Assistance to Parties and Parliaments’, Discussion Paper for International IDEA, Global Partners and
Associates: Stockholm, 2011
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اﳌﺮاﺟﻊ

 ورﻗﺔ ﻧﻘﺎش ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،" اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﱪﳌﺎﻧﺎت: "ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﺟﺮﻳﺞ ﻛﻮﳌﺎن وأوﻟﻔﺮ ﻛﻮﳌﺎن
.٢٠١١ ، ستوكهوﻢﻟ:الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات اﻟﴩﻛﺎء واﻟﺰﻣﻼء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺪوﻟﻴﻮن
‘�e Role of Political Dialogue in Peace Building and State-building: An Interpretation of Current
Experience’, Second Global Meeting, Monrovia, Liberia, 15–16 June 2011, room document no. 1,
‘International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding’, p. 6, available at: <http://www.oecd.org/
international%20dialogue/48153494.pdf>
١٦-١٥ ، ليبﺮﻴيا، مونروفيا، اﻻجتﺎﻤع العاﳌي الثاﻲﻧ،" تفسﺮﻴ التجربة الحالية:"دور الحوار السياﳼ ﰲ بناء السﻼم وبناء الدولة
: ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ،٦ : ص،"  "اﻟﺤﻮار اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ،١  وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗﻢ،٢٠١١ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان
<http://www.oecd.org/international%20dialogue/48153494.pdf>
Roza, V., Llanos, B. and Garzón de la Roza, G., ‘Gender and Political Parties: Far from Parity’,
International IDEA and Inter-American Development Bank (IDB), June 2011 (Spanish edn
December 2010)
 اﳌﺆﺳﺴﺔ،" ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺴﺎواة: "ﺗﻨﻮع اﻟﺠﻨﺲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺰﻟﻴﺎن وﺳﻮﻏﻴﺴﻴﻼ ﻏﺎرزون دي ﻻ روزا،ﻓﻴﻔﻴﺎن روزا
: )اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ٢٠١١ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ ﺣﺰﻳﺮان،(IDB) الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات وبنك التنمية للبلدان اﻷمﺮﻴكية
.(٢٠١٠دﻳﺴﻤﱪ
Speijcken, Renée, ‘Strengthening the Roles of Political Parties in Public Accountability: A Case Study
of a New Approach in Political Party Assistance in Kenya’, 2012. See also
<http://www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm?csmodule=security/getﬁle&pageid=52018>
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: "ﺗﻌﺰﻳﺰ أدوار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،رﻳﻨﻴﻪ سبيجشﻦﻴ
http://www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm?csmodule=security/> : اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ.٢٠١٢ ،"ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
getﬁle&pageid=52018>
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), ‘Power Analysis’, Stockholm, Sida,
2006
.٢٠٠٦ ، (Sida- )سيدا، ستوكهوﻢﻟ،" "تحليل السلطة،(الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا
ten Hoove, Lotte and Scholtbach, Álvaro Pinto, Democracy and Political Party Assistance in PostConﬂict Societies (�e Hague: NIMD, August 2008), pp. 16 and 17
 اﳌعهد: "مساعدة الدﻤﻳقراطية واﻷحزاب السياسية ﰲ مجتمعات ما بعد الﴫاع" )ﻻهاي، وألفارو بنتو شولتباخ،لوﻲﺗ تن هوﰲ
.١٧ و١٦  ﺻﻔﺤﺔ.(٢٠٠٨ أﻏﺴﻄﺲ/الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻻحزاب آب
UK Department for International Development (DFID), ‘Drivers of Change Analysis’, Drivers of
Change Public Information Note, London, September 2004
٢٠٠٤ سبتمﱪ/ أيلول، لندن، مذكرة معلومات دوافع التغيﺮﻴ،" "تحليل دوافع التغيﺮﻴ،(DFID) وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
UK Department for International Development (DFID), ‘Political Economy Analysis: How to Note’,
Practice Paper, London, 2009
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وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )' ،(DFIDتحليل اﻻقتصاد السياﳼ :كيفية اﳌﻼحظة' ،ورقة تدريب للمﺎﻤرسة ،لندن٢٠٠٩ ،
Unsworth, S. and Conﬂict Research Unit, ‘Framework for Strategic Governance and Corruption
Analysis: Designing Strategic Responses towards Good Governance’, Netherlands Institute of
International Relations, Clingendael, �e Hague, 2007
ﺳﻮ أﻧﺴﻮورث ،ووﺣﺪة ﺑﺤﻮث اﻟﻨﺰاﻋﺎت" ،إﻃﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻔﺴﺎد :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ" ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﻨﻐﺪال ،ﻻﻫﺎي.٢٠٠٧ ،
van den Berg, C., ‘Strategic Planning Tool for Political Parties’, International IDEA and NIMD,
forthcoming 2013
كاروﻻين فان دن بﺮﻴغ" ،أداة للتخطيط اﻹسﱰاتيجي لﻸحزاب السياسية" ،اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات واﳌﻌﻬﺪ
الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻻحزاب اﻹصدار مرتقب ﰲ عام .٢٠١٣
van Breukelen, Anne-Mieke and Magolowondo, Augustine, ‘Peer Learning for Political Parties:
NIMD’s Africa Regional Exchange Programme’, November 2010, available at: <http://www.nimd.org/
>documents/N/nimd_arp_peer_v02.pdf
آن-ميﻲﻜ فان بروكيلﻦﻴ ،وأوغسطﻦﻴ ماغولووندو" ،التعلم من اﻷقران لﻸحزاب السياسية :برنامج اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية
متعددة اﻷحزاب بشأن برنامج التبادل اﻹقليمي ﰲ أفريقيا" ،تﴩين الثاﻲﻧ/نوفمﱪ :٢٠١٠
><http://www.nimd.org/documents/N/nimd_arp_peer_v02.pdf
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ﻫﻮاﻣﺶ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

 .١تعريف "الحزب" )جﺎﻤعة سياسية( من قاموس كامﱪدج للمتعلم اﳌتقدم وقاموس اﳌرادفات)مطبعة جامعة كامﱪيدج(،
ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/party_2> :
 .٢لتسهيل اﳌرجع ﰲ هذا الدليل ،يستخدم مصطلح "الﱪﳌان" عند التحدث عن اﳌؤسسات اﳌنتخبة دﻤﻳقراطيا ً .وﻤﻳكن فهم هذا
اﳌصطلح ليشمل غﺮﻴ ذلك من اﳌؤسسات اﳌنتخبة دﻤﻳقراطياً ،مثل اﳌجالس التﴩيعية ،أو هيئات الجمعيات ،عﲆ جميع
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
 .٣بناء عﲆ اللمحة العامة عن الفرق بﻦﻴ الحوار والنقاش .انظر<http://www.crnhq.org/pages.php?pID=15> :
مﴩوع اﳌناقشات العامة ،معهد العائلة ﰲ كامﱪيدج هو صاحب حقوق الطبع والنﴩ اﳌتعلقة بالجدول اﳌبﻦﻴ أعﻼه،
وﻋﻨﻮاﻧﻬﻢ(46 Kondazian Street, Watertown, MA 02172 USA) :
والﱪيد اﻹلكﱰوﻲﻧ ،thepcpteam@aol.com :اﻟﻬﺎﺗﻒ ،(617) 923-1216 :اﻟﻔﺎﻛﺲ(617) 923-2757 :
 .٤نظرا ً إﱃ الطبيعة الحساسة للعمل السياﳼ بشأن تيسﺮﻴ إجراء الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب السياسية ،خاصة ﰲ البيئات اﳌتوترة
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼت ،عدم الكشف عن أسﺎﻤئهم ﰲ هذا الدليل.
 .٥اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﴩوط اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ) (ToRللتحالف بﻦﻴ اﻷحزاب ) ،(IPAواﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻬﺪ
الدﻤﻳقراطي الوطني ﰲ نيبال ).(NDI
 .٦اﻧﻈﺮ <http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3195> :
 .٧ﻤﻳكن اﻻطﻼع عﲆ مزيد من اﳌعلومات حول أطر التحليل السياﳼ ﰲ اﳌوقع:
<http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/political-economy-analysis/tools-for-political-economy>analysis#key
 .٨ﻤﻳكن اﻻطﻼع عﲆ مزيد من اﳌعلومات حول مدخل تقييم الحكم ﰲ اﳌوقع<http://gaportal.org/> :
وبالنسبة لتقييﺎﻤت حالة الدﻤﻳقراطية الحكومية أو اﳌحلية :يرجى مطالعة اﳌوقع<http://www.idea.int/sod/index.cfm> :
 .٩ﳌزيد من اﳌعلومات ،راجع قاعدة بيانات التمويل السياﳼ لدى اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات متاحة باﳌوقع:
><http://www.idea.int/political-ﬁnance
واﳌطبوعات ذات الصلة ،ﻤﺑا ﰲ ذلك ﻣﻨﺸﻮرات اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات بشأن لوائح التمويل السياﳼ حول
العاﻢﻟ :نظرة عامة عﲆ قاعدة البيانات لدى اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات )ستوكهوﻢﻟ :اﳌؤسسة الدولية
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات .(٢٠١٢
 .١٠اﻧﻈﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ:

><http://aceproject.org/ace-en/topics/es/es10

 .١١اﻧﻈﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ:

><http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pcc/pcc04/pcc04c/?searchterm=political system

 .١٢ﻛﺎرل دﻧﺪس ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ:

><http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/252855249/mobile_conversation_view
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 .١٣اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﴩوح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺗﻮﻟﻮ)Lucien Toulou -خبﺮﻴ شبكة اﳌعرفة اﻻنتخابية ) ،(ACEﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ
اﻻنتخاﻲﺑ للدﻤﻳقراطية اﳌستدامة ﰲ تشاد ) ،(EISAﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٤أﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١٢ﻣﺘﺎح ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ:
><http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/252855249/mobile_conversation_view
 .١٤كﺎﻤ ورد عﲆ شبكة اﳌعرفة اﻻنتخابية ) (ACEبشأن دور هيئات إدارة اﻻنتخابات ﰲ الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ،متاح باﳌوقع:
><http://aceproject.org/electoraladvice/archive/questions/replies/252855249#505403454
 .١٥ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻧﻈﺮ اﳌﻮﻗﻊ:
><http://www.cmd-kenya.org/index.php/about-us
 .١٦تم إعداد ورقة البحث هذه من قبل )رينيه سبيجشﻦﻴ  ،(Renée Speijcken-ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﱰﻳﺨﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ
الحكم /جامعة اﻷمم اﳌتحدة ،مركز ماسﱰيخت لﻸبحاث والتدريب حول اﻻبتكار والتكنولوجيا ﰲ اﳌجالﻦﻴ اﻻقتصادي
واﻻجتﺎﻤعي ،هولندا ،كجزء من عمل برنامج اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ﰲ العام  .٢٠١١وﻗﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ذﻟﻚ
كإسهام لتحفيز الحوار وزيادة اﳌعرفة بشأن تأثﺮﻴ الدﻤﻳقراطية عﲆ الخدمات .انظر اﳌوقع التاﱄ:
><http://www.idea.int/resources/analysis/loader.cfm?csmodule=security/getﬁle&pageid=52018
 .١٧إن القيود التي قد تحد من أنشطة منﱪ الحوار مع هيئات مختلفة ،ﻤﻳكن ان تعزى بصورة خاصة إﱃ ترتيباتها اﳌؤسسية،
أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،أو ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ .اﻧﻈﺮ )رينيه سبيجشﻦﻴ " ،(Renée Speijcken-ﺗﻌﺰﻳﺰ أدوار اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ".
 .١٨اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ للمؤسسة البوليفية من أجل الدﻤﻳقراطية التعددية ) (fBDMﰲ ﻋﺎم .٢٠١٢
 .١٩ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺮﺳﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ) ،( IPOD- MoUكﺎﻤ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﻏﻮدﻓﺮي أوﻟﻮﻛﻴﺎ ،(Olukya Godfrey -ﰲ ﻣﻮﺿﻮع "ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﰲ أوﻏﻨﺪا" ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ) ،(NIMDﻋﺎم .٢٠١٠
 .٢٠إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﺆال ﻃﺮﺣﻪ )ﺗﻮﻣﺎس ﻛﺎروﺛﺮز (�omas Carothers-ﰲ ﻣﻮﺿﻮع "ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ" ،ص .٢٠٥
 .٢١يوضح كتاب الحوار الدﻤﻳقراطي "دليل اﳌﺎﻤرسﻦﻴ" عددا من هذه اﳌراحل ﻤﺑزيد من التفاصيل .اﳌؤسسة الدولية
للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات اﳌؤلف بعنوان" :الحوار الدﻤﻳقراطي :دليل اﳌﺎﻤرسﻦﻴ" ،اﳌلحق .٢
 .٢٢ﳌزيد من اﳌعلومات حول عمليات وأدوات عملية الحوار واﳌداوﻻت ،ﻤﻳكن اﻻطﻼع من باب اﳌثال عﲆ منشور اﳌؤسسة
الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ،بعنوان" :الحوار الدﻤﻳقراطي :دليل اﳌﺎﻤرسﻦﻴ" ،اﳌلحق .٢
 .٢٣اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ "اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﴫاع" ﻋﺎم ) ،٢٠٠٠جزء من النﴩات اﳌوزعة خﻼل دورة الحوار والوساطة") ،أكادﻤﻳية فولك
ﺑﺮﻧﺎدوت ،(Folke Bernadotte Academy-اﻟﺴﻮﻳﺪ ،اﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ .(٢٠١٢
 .٢٤عﲆ الرغم من أن هذه الحالة ليست شائعة أبدا ً ،فإن بعض البلدان ﻻ تعﱰف بنوعﻦﻴ اثنﻦﻴ بل بثﻼثة أجناس )مثل نيبال
وأسﱰاليا( ،والتي تعطي اعﱰافاً رسمياً إﱃ اﳌتحولﻦﻴ جنسياً ،أو أشخاص 'غﺮﻴ محددي الجنس'( ،وﰲ هذه الحالة ﻤﻳكن اﻻتفاق
ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﺧﺮى.
 .٢٥اﻧﻈﺮ اﳌﻮﻗﻊ<http://www.acuerdonacional.pe/> :
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نبذة عن اﳌؤلفﻦﻴ

ﺑﺮﻳﺨﺘﴚ ﻛﻴﻤﺐ ) (Brechtje Kempﺣﺎﺋﺰة ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ماجستﺮﻴ حقوق ) ،(LLMوهي مﺎﻤرسة ﰲ مجال التنمية الدولية
والتحليل السياﳼ ،مع خﱪة ﰲ مجال التعاون السياﳼ واﻹصﻼح الدﻤﻳقراطي .ولديها خﱪة عﴩ سنوات ونيف من العمل ﰲ
اﳌجتمعات اﳌعرضة للﴫاعات والبلدان النامية .وقبل انضﺎﻤمها إﱃ اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ) International
 (IDEAللعمل كباحثة ومؤلفة رئيسة لهذا اﳌنشور ،فقد عملت لدى اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب )(NIMD
لدعم عمليات الحوار بﻦﻴ اﻷحزاب ﰲ أفريقيا .وقبل ذلك ،شغلت منصب مديرة إدارة برنامج اﻷمم اﳌتحدة اﻹﻤﻧاﻲﺋ ﰲ السودان
وإندونيسيا ،مع الﱰكيز عﲆ تعزيز سيادة القانون ،وتقوية اﳌؤسسات الدﻤﻳقراطية ،ﰲ كﻼ البلدين .وكانت قد استهلت حياتها
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

اﳌﺸﺎرﻛﻮن

ﺳﺎم ﻓﺎن دﻳﺮ ﺳﺘﺎك ) (Sam van der Staakيرأس سام الفريق اﳌختص باﻷحزاب السياسية لدى اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطـيـة
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) .(International IDEAوقد عمل مع اﻷحزاب السياسية ﰲ بلدان مثل كينيا ومنغوليـا وبـورونـدي وزﻤﻳـبـابـوي
وجورجيا وأفغانستان .وباﻹضافة إﱃ عمله ﰲ مجال الحوار الحزﻲﺑ السياﳼ ،فإن سام يعمل كباحث ﰲ ميدان التطوير التنظيمـي
لﻸحزاب السياسية ،وتأثﺮﻴ اﳌال عﲆ السياسة .كﺎﻤ عمل عﲆ تقديم النصح واﳌشورة للمﴩعﻦﻴ ﰲ مجاﱄ التمويل السياﳼ وقانون
اﻷحزاب السياسية .وقبل ارتباطه بالعمل ﰲ مجال اﳌساعدة الدﻤﻳقراطية ،عمل سام ﰲ مقر الﱪﳌان الهولندي .وهو حاصـل عـﲆ
درجة اﳌاجستﺮﻴ ﰲ العﻼقات الدولية من جامعة ويتووترﴎاند ،Witwatersrand-ﰲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﱪغ ﺑﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
بيارته تﺮﻴو ) (Bjarte Tøråلديه أكﺮﺜ من  ٣٠عاماً من الخﱪة ﰲ ميدان تطوير الدﻤﻳقراطية ،وتقوية اﻷحزاب السياسية ،والعمل
ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ دول ﻣﺜﻞ إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻻﺗﻔﻴﺎ ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ،روﺳﻴﺎ ،واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ .وﻗﺪ انضم بيارته للمعهد الدﻤﻳقراطي
اﻟﻮﻃﻨﻲ ) (NDIﰲ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠١وعمل عﲆ إدارة برامج اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ﰲ كينيا ﳌدة ﻤﺛاﻲﻧ سنوات .كﺎﻤ قدم خﱪاته
لﱪامج دعم الدﻤﻳقراطية التي يديرها اﳌعهد الدﻤﻳقراطي الوطني ﰲ الصومال وجنوب السودان .وﰲ يناير عام  ،٢٠٠٩اﻧﻀﻢ إﱃ
اﳌؤسسة الدولية للدﻤﻳقراطية واﻻنتخابات ) (International IDEAﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﺎً ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎص ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ أوﺳﻠﻮ ﻟﻠﺴﻼم وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
أوغسطﻦﻴ ماغولووندو ) (Augustine Magolowondoﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ درﺟﺔ دﻛﺘﻮراه ،وهو عاﻢﻟ سياﳼ بخﱪة عالية من خﻼل
التدريب ﰲ مجاﻻت اﳌساعدة الدﻤﻳقراطية ،والتعاون اﻹﻤﻧاﻲﺋ ،وتعزيز اﻷحزاب السياسية ،والﻼمركزية ،وإدارة الﴫاع ،مع الﱰكيز
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﺔ ﻋﲆ ﺑﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى .وﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮه
اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب ) .(NIMDوقبل انضﺎﻤمه إﱃ اﳌعهد الهولندي للدﻤﻳقراطية متعددة اﻷحزاب
) ،(NIMDعمل أوغسطﻦﻴ كخبﺮﻴ قومي لﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ) (GIZﰲ مﻼوي ﰲ مجال الدﻤﻳقراطية ،والﻼمركزية،
وتعزيز برامج الحوار .وهو حائز عﲆ جائزة الباحثﻦﻴ الشباب باﻷقطار النامية ،عام  ،٢٠٠٦ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺳﺘﻮس  -ليبيغ ﻤﺑدينة
ﻏﻴﺴﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ  ،Justus-Liebig University of Giessenﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ.

