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حوار األحزاب السياسية: هام إلستدامة 
السالم والديمقراطية والتنمية

ُتبنى الدميقراطية على العتقاد ال�شائد اأن التمثيل الفّعال هو الأ�شا�س الذي يحكم املواطنون اأنف�شهم 
بوا�شطته . وتلعب الأحزاب ال�شيا�شية دورًا رئي�شًيا يف ذلك، نظًرا لقدرتها على متثيل امل�شالح، ووجهات 

النظر ال�شيا�شية املختلفة �شمن �شيا�شاتها وقراراتها داخل احلكومة. ومع ذلك، ما تزال العمليات 
ال�شيا�شية التناف�شية مثل النتخابات غري كافية للو�شول اإىل اإتفاق حول الق�شايا الجتماعية-ال�شيا�شية 
املعقدة التي تواجه احلكومات ووا�شعي ال�شيا�شات. وينطبق هذا ب�شفة خا�شة على البلدان اخلارجة من 
ال�شراعات والتي تعاين ا�شتقطاًبا �شديًدا. وغالبًا ما يوفر احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية م�شارًا اأ�شا�شًيا 

لتحقيق الإجماع حول ق�شايا التنمية والدميقراطية امللحة.
ويعزز احلوار العالقات بني الأحزاب ال�شيا�شية كما ي�شاعد على اإ�شالحها وتنمية الإح�شا�س باأن 

الأحزاب ال�شيا�شية هي مثل الزمالء املتناف�شني ولي�س الأعداء. ويتيح احلوار للم�شاركني التاأمل، وتبادل 
وجهات النظر وحتديد مواقف كل منها، واتخاذ خطوات نحو امل�شاحلة بني هذه املواقف من اأجل حتقيق 
روؤية م�شرتكة. وميكن اأن يتم حوار الأحزاب ال�شيا�شية يف ظروف ر�شمية مثل منتديات الأحزاب )الدائمة/

�شبه الدائمة(، اأو على �شورة م�شاورات غري ر�شمية حول ق�شايا رئي�شية معينة.

ما مدى فاعلية الحوار بين األحزاب السياسية؟
اأ�شبحت ال�شراعات داخل الدولة هي ال�شورة الغالبة للنزاعات امل�شلحة منذ نهاية احلرب الباردة. 

فهي تدمر الن�شيج الجتماعي من خالل تر�شيخ انعدام الثقة بني املجتمعات املختلفة، وتقوي�س الثقة يف 
موؤ�ش�شات احلكم الوطنية اإىل حٍد بعيد. وي�شهم احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية يف بناء ال�شالم، وتعزيز 

الدميقراطية والتنمية الجتماعية والقت�شادية امل�شتدامة من خالل ح�شد الأحزاب ال�شيا�شية حول اأجندة 
وطنية م�شرتكة للتنمية. وبهذه الطريقة ميكن للحوار اأن يحمي مبادرات ما بعد ال�شراع مثل مبادرات بناء 

القدرات ل�شالح املوؤ�ش�شات العامة.
وت�شري الأدلة اإىل جناح احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية يف قيادة الإ�شالحات الرامية اإىل حتول 

املجتمعات يف العديد من احلالت، لكنه مل ُي�شتخدم بدرجة كافية من ِقبل اجلهات الفاعلة الوطنية 
والدولية. ميكن اأن يهدف احلوار اإىل حتقيق نتائج حمددة: مثل �شياغة الد�شتور اأو اإ�شالح املوؤ�ش�شات اأو 
النظم اأو اإعداد خطة التنمية الوطنية، اأو ميكن اأن يوؤدي اإىل الرتكيز على اأ�شياء ملمو�شة اأكرث: مثل بناء 

التما�شك الجتماعي والثقة.

توصيات
يجب اأن يتيح احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية لالأحزاب النتقال اإىل ما هو اأبعد من امل�شالح احلزبية 

ال�شيقة اأو الإنتخابية ق�شرية املدى، واأن ي�شهم يف ا�شتدامة ال�شالم والدميقراطية والتنمية. وبغية حتقيق 
ذلك فال بد من التايل: 

نظرة عامة
متثل الأحزاب ال�شيا�شية الركائز الأ�شا�شية 
للدميقراطية. وتقع على عاتقها، وبالأخ�س 

يف النظم الدميقراطية النا�شئة واخلارجة من 
ال�شراعات، واجبات هامة تتمثل يف القيام 

بالإ�شالحات التي تعزز الدميقراطية والتنمية 
وتقوم بحل النزاعات على نحٍو م�شتدام. 

وعادة ما ميثل احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية 
الو�شيلة امل�شتدامة الوحيدة للتعامل املبا�شر 

مع الأزمات الكامنة الهيكلية والجتماعية-
ال�شيا�شية التي تعيق الإ�شالح ال�شيا�شي. ويف 

املجتمعات التي تعاين من حالت ال�شتقطاب، 
ميثل احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية اأف�شل 

ال�شبل لتحقيق احللول ال�شاملة لأوجه 
ال�شعف املوؤ�ش�شاتي اأو ل�شيا�شة الهوية 

والدين/املنطقة.
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انتهاج منظور �شامل وطويل الأمد   .1
يجب اأن تنظر الأحزاب ال�شيا�شية اإىل احلوار 
على اأنه جزء من ثقافتها الدميقراطية ولي�س 

كحدٍث عابر للتعامل مع اأزمة �شيا�شية معينة. 
ول بد اأن تتبنى الأحزاب ال�شيا�شية وجهة نظر 
طويلة الأمد اإذا اأرادت اأن جتد حلوًل م�شتدامة 

لعقود من النزاعات الجتماعية وال�شيا�شية 
القدمية، اأو اإذا اأرادت اأن جتابه الإ�شالحات 

ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شاتية املعقدة. ويعترب النهج 
طويل الأمد حا�شًما يف بناء الثقة املطلوبة لتغيري 

الثقافة ال�شيا�شية من اعتمادها على املواجهة 
اإىل اعتمادها على احلوار، واإتاحة الوقت لعالج 

الأ�شباب الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية التي 
اأدت اإىل النزاعات ال�شابقة.

التاأكيد على اِللكية  .2
لبد اأن تقود الأحزاب ال�شيا�شية، جنًبا اإىل جنب 
مع منظمات املجتمع املدين، كافة مراحل احلوار. 

ويبداأ هذا باإجراء حتليل �شامل للموقف ال�شيا�شي 
ا الت�شميم  واختيار امل�شاركني، ولكنه ي�شمل اأي�شً

املوؤ�ش�شاتي للحوار، وو�شع الأجندات وحتديد قواعد 
اللعبة. ففي �شيناريو ال�شراع اأو ما بعد ال�شراع، 
متتلك الأحزاب ال�شيا�شية الروؤية الأف�شل جلذور 
اأ�شباب ال�شراع وكيفية بناء الثقة وامل�شاحلة يف 

املجتمعات والأحزاب ال�شيا�شية. ولبد اأن تلتزم 
الأحزاب ال�شيا�شية بتحمل م�شوؤولية هذه العملية. 

ويجب اأن يقت�شر دور اجلهات املانحة ومقدمي 
امل�شاعدة احلزبية على التي�شري من خالل توفري 

الدعم الفني واملايل الالزم.

حتقيق ال�شمولية  .3
يعتمد جناح احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية على 

امل�شاركة الوا�شعة التي ت�شمل املجتمع املدين 
وجميع اجلهات ال�شيا�شية الفاعلة. فمن حيث 

املبداأ، يجب �شمول جميع الأحزاب ال�شيا�شية 
املرتبطة بال�شراع. ويف نف�س الوقت يجب التعامل 

مع الأطراف التي ميكنها اأن تف�شل احلوار، مثل 
اجلهات الفاعلة املعادية للدميقراطية. وميكن اأن 
يوؤدي اإق�شاء اأطراف معينة )مثل حركات التمرد 

ال�شابقة( اإىل ه�شا�شة نتائج احلوار نظًرا لإمكانية 
جلوء الأطراف التي تعر�شت لالإق�شاء اإىل العنف 

لك�شب الهتمام وال�شلطة. ولبد من م�شاركة 
الن�شاء وال�شباب ومنظمات املجتمع املدين اإذا اأُريد 

للحوار اأن يحقق النجاح وال�شرعية، والأهم من 
ذلك حتقيق نتائج م�شتدامة.

دمج احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية مع   .4
احلوار داخل الأحزاب

غالبًا ما ُيتخذ قرار عقد احلوارات وحتديد ما يتم 
مناق�شته يف تلك احلوارات من قبل اأفراد معدودين 
داخل الأحزاب ال�شيا�شية )القادة عادةً(، بعد قليل 

من الت�شاور، اأو بدون اأي ت�شاور، مع زمالئهم من 
اأع�شاء احلزب. وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل انهيار يف 
عملية احلوار، اأو عدم تنفيذ التفاقات نظًرا لعدم 

الإح�شا�س مبلكيتها. لذلك يعد احلوار داخل احلزب 
�شروريًا ل�شمان ك�شب التاأييد �شواء من قيادة 

احلزب اأو من قطاع عري�س من ع�شوية احلزب.

دمج احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية   .5
وبناء قدراتها 

يعتمد احلوار احلزبي الفّعال على جمموعة حمددة 
للغاية من املهارات. ول يتعلم العديد من امل�شاركني 

ال�شتماع والت�شارك، وفهم املوا�شيع التي يجرى 
مناق�شتها، وحتديد املواقف من ال�شيا�شات، والعمل 

على الو�شول اإىل الإجماع والرتكيز على م�شالح 
املجموعة بالإ�شافة اإىل م�شاحلهم اخلا�شة اإل 

من خالل املمار�شة والتدريب امل�شتمرين. لذا يجب 
على الأحزاب ال�شيا�شية اأن ت�شتثمر يف تقوية 

قدراتها على احلوار. ويجب على اجلهات املانحة 
ومقدمي امل�شاعدات العاملني يف احلوار بني 

الأحزاب ال�شيا�شية اأن ي�شعوا يف اعتبارهم �شمول 
بناء القدرات �شمن برامج احلوار.

الوازنة بني ال�شفافية واإن�شاء حيز اآمن  .6
من املهم اأن تكون عملية احلوار بني الأحزاب 

ال�شيا�شية منفتحة اأمام املواطنني من خالل �شبل 
دميقراطية اأخرى مثل الربملانات وو�شائل الإعالم 
من اأجل جتنب توليد انطباع عام باأن احلوار هو 

و�شيلة لالأحزاب ال�شيا�شية لإجراء �شفقات �شرية. 
ويف املقابل، لبد اأن يكون النفتاح متوازنًا مع 

ال�شرية. فعندما ي�شعر ال�شا�شة باأنهم مراقبون 
با�شتمرار، فاإنهم ل ي�شعرون بالراحة عند اإجراء 
حوارات �شريحة ومفتوحة - وهو اأمٌر هام لبناء 

الثقة. ويجب اإيجاز الإعالم واملجتمع املدين حول 
نوايا احلوار وخمرجاته، بالإ�شافة اإىل اإيجازهم 

حول احلاجة لوجود حيز اآمن لبناء الثقة، وي�شهل 
حتقيق ذلك اإذا �شعر امل�شاركون باأنهم غري 

مراقبني.



3 املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والإنتخابات - ملخ�ص توجيهي - اأكتوبر/ت�شرين الأول  2013

... ينبغي بناء احلوار الناجح بني الحزاب ال�شيا�شية على ثالث ركائز اأ�شا�شية، وهي: وجود نظام را�شخ من 
القيم، واعتماد منهج ت�شاحلي، والرغبة يف احلفاظ على ال�شتمرارية يف اجلهود الرامية لتح�شني اأو�شاع 

الواطنني، حتى لو تطلبت تلك اجلهود القيام باإ�شالحات �شعبة، قد ل حتظى ب�شعبية...
جريزي بوزيك، ع�شو الربملان الأوروبي، والرئي�س الأ�شبق للربملان

 )203 ورئي�س الوزراء البولندي الأ�شبق )من مقدمة كتاب حوار الأحزاب ال�شيا�شية: دليل مي�شر احلوار 

ال�شالم ال�شتدام
يف اأعقاب العنف الذي اندلع بعد النتخابات يف كينيا عامي 2007-2008، كانت الأحزاب ال�شيا�شية يف مقدمة احلوار 

الوطني الذي اأ�شفر عن د�شتور جديد وحتولت يف موؤ�ش�شات رئي�شية مثل مفو�شية النتخابات. وبعد انتخابات 
عام 203، تعّد ا�شتدامة احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية اأمًرا هامًا ل�شمان مناق�شة اأ�شباب ال�شتقطاب ال�شيا�شي 

والجتماعي ب�شكل علني والتعامل معها ب�شورة منا�شبة.

اأجندات / خطط التنمية الوطنية
يف غواتيمال وبريو، اأدى احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية اإىل حل امل�شائل ال�شيا�شية العالقة واعتماد اأجندات تنمية 

وطنية تعود ملكيتها اإىل جميع الأحزاب، مما منح تلك البلدان ال�شتقرار ال�شيا�شي الذي حتتاجه للتنمية القت�شادية.

منع ال�شتقطاب ال�شيا�شي وال�شراعات ال�شيا�شية
يف مالوي، ا�شتخدمت الأحزاب ال�شيا�شية احلوار لالتفاق على مدونة �شلوك انتخابية وتعديل قانون النتخابات مما اأدى 

اإىل حت�شني ال�شفافية يف النتخابات. ويف موريتانيا عامي 2003-2004، اأدى احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية اإىل جتنب 
ا الإ�شالحات  �شراع حمدق يف وقت انت�شر فيه الفقر والف�شاد والتنمية غري املتوازنة والإق�شاء الجتماعي. كما تعد اأي�شً

الد�شتورية واملوؤ�ش�شاتية التي اأوجدها احلوار يف بلدان اأخرى مثل بوليفيا وكينيا، اآليات ملنع ال�شراع.

اإن�شاء اأنظمة الأحزاب ال�شيا�شية اأو تقويتها
يف زامبيا، �شاعد احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية على اإعادة اإن�شاء الدميقراطية متعددة الأحزاب بعد عقود من حكم 
احلزب الواحد. يف نيبال وغانا، �شكلت منتديات احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية اأ�شا�ًشا ملناق�شات اأكرث �شمولية حول 

الإ�شالحات الد�شتورية.

�شمان تي�شري يحظى بالثقة  .7
احلوار احلزبي هو عمليٌة �شيا�شية ويجب التعامل 
معه من هذا املنطلق. يجب على القائمني بتي�شري 

احلوار التزود باملعرفة حول ال�شياق ال�شيا�شي 
املحلي )املوؤ�ش�شات وجماعات امل�شالح وزعماء 

الراأي( والتمتع بقدرة حادة على ال�شت�شعار 
ال�شيا�شي. ويجب اأن يتمكنوا من التعامل مع �شبكة 

امل�شالح املعقدة لكل حزب، واأن ي�شعوا ل�شمان اأن 
تكون عملية احلوار عادلة ومتوازنة. وبغ�س النظر 

عن حجم الأحزاب اأو نفوذها ال�شيا�شي، يجب 
التعامل معها على قدم امل�شاواة.

اإدارة التوقعات والتحلي بالرونة  .8
ينبغي على الأحزاب كافة حتديد موؤ�شرات احلوار 

الناجح بو�شوح عند بداية العملية. وبالن�شبة 
ملقدمي الدعم، من املهم فهم اأن احلوار لي�س 

غاية يف حد ذاته بل و�شيلة للو�شول اإىل الهدف 
)الأهداف(. ويف املقابل، يجب اأن تاأخذ الأحزاب 
ال�شيا�شية الثقة التي يوليها لها املواطنون على 
حممل اجلد، وامل�شوؤولية التي تقع على عاتقهم 

مبوجب ذلك ، حتى ل تت�شبب عمًدا يف ف�شل 
احلوار. قد يكون هنالك اأ�شباب ل ميكن جتنبها 

توؤدي اإىل تعطيل احلوار، مثل النتخابات اأو �شعف 
العزمية ال�شيا�شية لالأحزاب اأو حتى اندلع العنف. 

ي�شتغرق اإحداث التغيري امللمو�س وقًتا، ولذا قد 
يتطلب الأمر التعديل امل�شتمر على �شرعة �شري 

احلوار وتركيزه.

و�شع خارطة طريق واقعية للتنفيذ  .9
ميكن اأن توؤدي خمرجات احلوار بني الأحزاب 

ال�شيا�شية التي يتحتم اإبطالها فيما بعد نظًرا 
لعدم القدرة على تنفيذها اأو التي ُتبنى على 

توقعات غري واقعية اإىل فقدان م�شداقية العملية 
باأ�شرها. وقد يقلل عدم التنفيذ من ثقة اجلمهور 

يف احلوار، مما يقو�س دعم ثقافة احلوار على 
الأمد البعيد. وو�شع خارطة طريق واقعية يعني 

�شمان القدرة على حتقيق خمرجات احلوار 
من الناحية املالية والعملية وال�شيا�شية. لذا من 

الأف�شل اأن ي�شتمر متويل احلوار بني الأحزاب 
ال�شيا�شية  ل�شنوات عديدة.
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اإ�شراك الربلانات  .10
لتحويل التفاقات الناجتة عن احلوار اإىل �شيا�شات 

اأو قوانني، يجب اأن متر عادة عرب عمليات ر�شمية 
للت�شريع اأو لو�شع ال�شيا�شات. واأثناء احلوار، 
يجب اأن يلفت مي�شر احلوار نظر الوفود اإىل 

هذه احلقيقة، واأن يطلب من الأحزاب التفكري 
يف �شبل "ترجمة" التفاقات الناجتة عن احلوار 
اإىل التزامات حقيقية للحزب، ميكن مناق�شتها 

واإ�شدارها يف النهاية من قبل الربملان ب�شكل 
قوانني. وي�شمل هذا الروابط مع اللجان الربملانية 

واإ�شراك الربملانيني على فرتات منتظمة اأثناء 
عملية احلوار، ولي�س جمرد تقدمي نتائج احلوار 

لهم كاأمر واقع فيما بعد.

11. و�شع م�شاألة التوقيت باحل�شبان 
والتن�شيق مع هيئات اإدارة النتخابات

من املهم الإملام بالأحداث ال�شيا�شية املرتقبة، 
مثل التغيريات يف القيادات احلزبية اأو النتخابات 

الوطنية، وتقييم اأثرها على الديناميكيات الداخلية 
ز النتخابات  لالأحزاب والعالقات فيما بينها. حتفِّ

املناف�شة ومن املحتمل اأن تخلق م�شتويات اأعلى 
من ال�شتقطاب. لذا فقد ل يكون وقت النتخابات 
اأكرث وقٍت مثمر لبدء بناء الثقة بني الأحزاب، رغم 

اأن احلاجة لتلك الثقة قد تكون على اأ�شدها يف 
ذلك الوقت. كما اأن من املهم بالن�شبة لالأحزاب 

ال�شيا�شية اأن ت�شارك يف الوقت املنا�شب مع هيئات 
اإدارة النتخابات يف م�شائل مثل اإ�شالحات قانون 
النتخابات وال�شتعدادات الرئي�شية لالنتخابات. 

يجب اأن ي�شتمر احلوار بني الأحزاب وهيئات اإدارة 

النتخابات على مدار الدورة النتخابية ولي�س يف 
وقت النتخابات فقط.

اأجندة التنمية لا بعد عام 2015  .12
اإذا اأجري احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية ب�شورة 
منا�شبة، فاإنه ميكن اأن يولد اإجماع وك�شب تاأييد 

املواطنني وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة يف 
اأجندة التنمية للبالد. وهذا وثيق ال�شلة باأجندة 
التنمية ال�شادرة عن الأمم املتحدة ملا بعد عام 

205، والتي �شوف تعتمد اإىل حٍد بعيد على القدرة 
لأيجاد اإجماع �شيا�شي حملي وِملكية حملية لنجاح 

التنفيذ على امل�شتوى القطري. ومبجرد اتفاق 
الأحزاب ال�شيا�شية على م�شار م�شرتك للتنمية، 

يزيد احتمال تنفيذ املوؤ�ش�شات احلكومية ذات 
ال�شلة لهذا امل�شار. يجب اإعطاء اأهمية لإ�شراك 

الأحزاب ال�شيا�شية يف هذا الطرح الهام من 
خالل احلوارات على امل�شتوى القطري ل�شمان 

اأن تكون املخرجات حملية وحتظى مبلكية حملية 
وم�شتدامة. على مي�شري احلوار األ ينظروا اإىل 
احلوار بني الأحزاب ال�شيا�شية ب�شورة منعزلة، 

بل عليهم التن�شيق مع اجلهات الفاعلة الرئي�شة 
يف جمال التنمية واأن يت�شق عملهم مع عمليات 

التنمية. 

للمزيد من املعل�مات ح�ل م��س�ع 
احل�ار بني االأحزاب، راجع ح�ار االأحزاب 
ال�سيا�سية: دليل مي�سر احل�ار، اإ�سدار 

م�سرتك بني امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 
واالنتخابات )International IDEA( وبني 

املعهد اله�لندي للدميقراطية متعددة 
االأحزاب)NIMD( ومركز اأو�سل� لل�سالم 

وحق�ق االإن�سان. يحت�ي الدليل على حاالت 
مدرو�سة ح�ل احل�ار بني االأحزاب ال�سيا�سية 
من �ستى اأنحاء العامل وي�سف اآليات احل�ار 

املختلفة. وه� يعطي اعتبارات ملم��سة 
ل�ا�سعي ال�سيا�سات واملمار�سني وال�سا�سة 

والتي ميكن اإ�ستخدامها على امل�ست�ى 
القطري ويف نطاق وا�سع من ال�سياقات.
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