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�إىل  �أنحاء �لعامل، �لطاحمني  �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني هو منظمة غري ربحية، وغري منحازة، وغري حكومية تلّبي تطلعات �لأفر�د يف خمتلف 

�لعي�ش يف جمتمعات دميقر�طية تعرتف بحقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية وتعمل على ن�رشها. 

منذ �إن�ساء �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني يف �لعام 1983 وهو يعمل، بالتعاون مع �رشكائه �ملحليني، على دعم �ملوؤ�س�سات و�ملمار�سات �لدميقر�طية 

وتوطيدها. �أما �سبيله �إىل ذلك، فمن خالل متكني �لأحز�ب �ل�سيا�سية و�ملنظمات �ملدنية و�لربملانات، و�سون نز�هة �لنتخابات، و�لت�سجيع على 

م�ساركة �ملو�طنني، و�إ�ساعة ثقافة �لنفتاح و�مل�ساءلة �سمن موؤ�س�سات �حلكم.

يجمع �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني، بجهوٍد من �أ�سحاب �لخت�سا�ش و�ملتمر�سني يف �لعمل �ل�سيا�سي، ومنهم �ملوظفون و�ملتطوعون على �ل�سو�ء، 

ف، ب�سكل م�سهب، �إىل �أف�سل �ملمار�سات يف 
ّ
�لأفر�د و�ملجموعات من �أجل تبادل �لأفكار و�ملعارف و�لتجارب و�خلرب�ت. في�ساعد �رشكاءه على �لتعر

جمال �لتنمية �لدميقر�طية �لدولية وتعديلها مبا يتالءم مع �حتياجات دولهم. من جهتها، تعّزز �ملقاربة �ملتعددة �جلن�سيات �لتي ينتهجها �ملعهد 

ر�سالًة مفادها �أّن �لأنظمة �لدميقر�طية كلها تت�سارك بع�ش �ملبادىء �جلوهرية يف ظّل غياب منوذج دميقر�طي موّحد.

يّتبع �ملعهد، يف عمله، �ملبادىء �ملن�سو�ش عليها يف �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان. كما يدعو �أي�سًا �إىل تطوير �أقنية �لتو��سل �ملوؤ�س�ساتية بني �ملو�طنني 

و�ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية و�مل�سوؤولني �ملنتخبني، ويعّزز قدرتهم على حت�سني نوعية حياة �ملو�طنني جميعًا. للمزيد من �ملعلومات عن �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني، 

 www.ndi.org :لرجاء زيارة �ملوقع �لإلكرتوين �لتايل�

متّكن �ملعهد، بف�سل �لأبحاث �لتي �أجر�ها حول مو��سيع تتعّلق مثاًل بقانون �لأحز�ب و�ختيار �ملر�سحني ومتويل �لأحز�ب، من تقدمي معلومات 

مقاَرَنة حول جو�نب متعددة من �سيا�سات �لأحز�ب، م�سّلطًا �ل�سوء على �لعقبات �لتي تعرقل قيام �أحز�ب �أكرث فعالية و�سمولية و�ملقاربات �لتي 

ميكن �عتمادها بهذ� �ل�ساأن. فانطالقًا من حتاليل �أكادميية وجتارب عملية، تتناول �سل�سلة موؤّلفات الأحزاب ال�سيا�سية والدميقراطية من الناحيتني 

النظرية والعملية، �ل�سادرة عن �ملعهد، مو��سيع حمورية بالن�سبة �إىل دور �لأحز�ب �ل�سيا�سية وطبيعة عملها. ومنها �لعناوين �لتالية:

اإعداد �سيا�سات الأحزاب

�ملعهد �لدميقر�طي �لوطني

املجموعات الربملانية

د. نورم كيلي من مركز �ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية و�سيفاكور �أ�سياغبور من �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني

اإختيار املر�سحني للمنا�سب الت�رشيعية

�سيفاكور �أ�سياغبور، �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني

اإقرار قانون الأحزاب

د. كينيث جاند�، جامعة »نورث وي�سرتن«

�سيا�سة التمويل ال�سيا�سي، والأحزاب، وتوطيد الدميقراطية

د. مايكل جون�ستون، جامعة »كولغايت«

التطورات يف ات�سالت الأحزاب

د. بيبا نوري�ش، كلية جون ف. كينيدي للعلوم �ل�سيا�سية، جامعة »هارفرد«

تطبيق الدميقراطية داخل الأحزاب

د. �سوز�ن �سكارو، جامعة »هيو�سنت«

ملزيد من �ملعلومات حول بر�مج �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني �ملتعلقة بالأحز�ب �ل�سيا�سية، �أو للح�سول على ن�سخ �إلكرتونية عن هذه �ملوؤلفات، 
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جميع حقوق �لطبع و�لن�رش �خلا�سة بالن�سخة �لإنكليزية © حمفوظة للمعهد �لدميقر�طي �لوطني، 2013.
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كلمة �شكر وتقدير

ي�ستند هذ� �لكتاب �إىل جمموعة �أبحاث مكتبية و�سل�سلة در��سات جرت، 

بتكليٍف من �ملعهد، حول عدة جتارب �ختربها �لعامل يف جمال �إعد�د 

�سيا�سات �لأحز�ب.

�أدىل �شيليتو اأرليغ بوجهات نظره حول �حلزب �لليرب�يل يف �لفليبني، 

»مرييام«،  كلية  يف  �لدولية  �لعالقات  ق�سم  يف  حما�رش  �أ�ستاذ  وهو 

ومدير تنفيذي ملجل�ش �لأحز�ب �لليرب�لية و�لدميقر�طية يف �آ�سيا.

د. دنيز باير بحثًا حول �حلزبني �لدميقر�طي و�جلمهوري يف  قّدمت 

منها  نذكر  جمالت  عدة  �خت�سا�سهاتها  وت�سمل  �ملتحدة.  �لوليات 

�لأمريكي،  و�لكونغر�ش  �ل�سيا�سية، و�حلمالت،  و�لأحز�ب  �حلكم،  �إد�رة 

�حلياة  يف  �ملر�أة  ودور  �ل�سيا�سي،  �لعمل  وتطوير  �لدميقر�طية،  ون�رش 

�ل�سيا�سية، و�آليات �لبحث.

�أجرى يوهان هاملز بحثًا حول حزب �خل�رش يف كل من كند� وبلجيكا. 

وهو ُيعترب من موؤ�س�سي حزب �خل�رش �لبلجيكي �لذي �سغل فيه منا�سب 

�أمني �ل�رش �لدويل، ورئي�ش جمل�ش �لإد�رة �لوطني، و�لأمني �لعام. يتوىل 

يوهان حاليًا من�سب م�سوؤول �لت�سال �لدويل حلزب �خل�رش يف كند�. 

�ساهم زاميكايا مازيتي يف �إعد�د ورقة معلومات عامة حول جتربة حزب 

�ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي يف جنوب �أفريقيا. ت�سمل جمالت �خت�سا�سه 

�لدر��سات �لتنموية وحتليل �لقت�ساد �ل�سيا�سي. غالبًا ما تن�رش له مقالت 

يف �أعمدة عدة �سحف، نذكر منها »�سوينت«، و«�سيتي بري�ش«، وذ� �ستارز«، 

و«ذ� �ساند�ي �إندبندت«، و«كايب تاميز«، و«ذ� نيو �إيدج«.

�لكتاب بورقة معلومات عامة حول جتربة  ميتوف هذ�  دانييل  زّود 

�ملعهد  ممثل  حاليًا  هو  بلغاريا.  يف  �لدميقر�طية  �لقوى  �حتاد  حزب 

�ملقيم يف بروك�سيل بعد �أن �سغل �سابقًا من�سب مدير برنامج �لأحز�ب 

�ل�سيا�سية يف �لعر�ق. 

�ساهم ماريو ميرتي يف �لبحث �لذي تناول مو�سوع �إعد�د �ل�سيا�سات 

لدى �حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي يف �ملك�سيك، مزود�ً م�سودة هذ� �لبحث 

بتعليقات قّيمة. وكان ميرتي قد عمل �سابقًا لدى �ملعهد �لدميقر�طي 

 كولومبيا و�أوكر�نيا، مقّدمًا �مل�ساعدة �لتقنية لعدد 
ْ
�لوطني يف مكتَبي

من �لقادة �ملدنيني و�ل�سيا�سيني يف بلد�ن �أمريكا �لالتينية، ومنطقة 

�لبحر �لكاريبي، وغرب �أفريقيا. 

�ساهمت ماري اأودونهيو يف توفري معلومات حول �حلزب �لدميقر�طي 

برنامج  مديرة  مهام  حاليًا  تتوىل  �لربيطانية.  كولومبيا  يف  �جلديد 

�حلكم لدى مكتب �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني يف ليبيا، بعد �أن كانت 

قد �سغلت من�سب �ملديرة �لتنفيذية لكتلة �حلزب.

�إعد�د  �آليات  حول  عامة  معلومات  ورقة  فاندينبيلد  اأنيتا  قّدمت 

عاملية  م�ست�سارة  فهي  كند�.  يف  �لليرب�يل  �حلزب  لدى  �ل�سيا�سات 

�حلزب  عن  �سابقًا  تر�سحت  وقد  �ل�ساملة،  �لدميقر�طية  مبو�سوع 

وي�ست-نيبني.  �أوتاو�  د�ئرة  يف  �لفدر�يل  �لربملان  لع�سوية  �لليرب�يل 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �لربملانية،  �لتنمية  �خت�سا�ساتها  ت�سمل جمالت 

و�لنتخابات، و�مل�ساءلة، و�إد�رة �حلكم �ل�سليم.  

�لأحز�ب،  بهوية  �ملتعلق  �لق�سم  من  كبري�ً  جزء�ً  تورا  بجارت  ع 
ّ
و�س

ووجهات �لنظر �مل�سرتكة حول جتارب �لأحز�ب يف �لرنوج، ل �سيما 

مفيدة.  بتعليقات  �لكتاب  م�سودة  مزّود�ً  �لتحالفات،  بناء  جمال  يف 

وحقوق  لل�سالم  �أو�سلو  مركز  لدى  �أعلى  م�ست�سار  مهام  تور�  يتوىّل 

مع  �لعمل  جمال  يف  عامًا  ثالثني  عن  تزيد  بخربة  ويتمتع  �لإن�سان، 

وليتو�نيا  ولتفيا  وكينيا  كاإ�ستونيا  بلد�ن  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

ورو�سيا و�لبو�سنة و�لهر�سك.

الأحزاب  كتّيب  من  مو�ده  بع�ش  �لبحث  هذ�  ��ستمّد  ذلك،  �إىل  �إ�سافة 

عن  �ل�سادر  الت�ساركية،  والدميقراطية  العامة  وال�سيا�سة  ال�سيا�سية 

�ملعهد، و�لذي قامت باإعد�ده �سانون �أوكونيل. فتناول بن�سخة منّقحة 

بريطانيا  يف  و�لعّمال  �ملحافظني   
ْ
حزَبي حول  مدرو�سة  حالت 

و�لحتاد من �أجل حركة �سعبية، كانت و�ردة �أ�ساًل يف ذ�ك �لكتّيب.

يعرب �ملعهد عن �متنانه جلميع م�سوؤويل ونا�سطي �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

ليب�رش  كان  ما  �لكتّيب  هذ�  لأّن  خرب�تهم،  تبادل  على  و�فقو�  �لذين 

ديفيد  �ل�سيد  من  بال�سكر  يتقّدم  كما  �لقّيمة.  م�ساهماتهم  لول  �لنور 

فاريل، �لأ�ستاذ �جلامعي يف كلية �لعلوم �ل�سيا�سية و�لعالقات �لدولية، 

�لتابعة جلامعة دبلن، ود. بنجامني ر�يلي، �لأ�ستاذ �جلامعي يف كلية 

�لوطنية،  �لأ�سرت�لية  للجامعة  �لتابعة  �لعامة،  لل�سيا�سات  كروفرد 

للتعليقات �لتي �أغنيا بها �لن�سخة �ملنّقحة من هذ� �لكتّيب. ول ين�سى 

�ملعهد،  موظفتا  �أبدتاها  �لتي  �لنرّية  بالآر�ء  ينّوه  �أن  بالطبع  �ملعهد 

فر�ن�سي�سكا بند� و�آنا ر�دي�سيفيك. 

�أعّدت �سيفاكور �أ�سياغبور هذ� �لكتّيب، م�ستجمعًة مو�ده مب�ساعدة من 

ومرييديث  كورجيك،  ونيماجنا  بوين،  وهايلي  بلينكين�سوب،  �أندرو 

كات�ش، و�سامنثا �سيلتزر، وفيليبا وود.

الأحزاب ال�سيا�سية والدميقراطية من الناحيتني النظرية والعملية                                                                                                                                                                            1



متهيد

�لتحّكم بها و�لتاأثري  �إىل  �لتي ت�سعى  تو�جه �حلكومات، كما �لأحز�ب 

عليها، باطر�د م�ساكل معقدة يف جمال �ل�سيا�سات �لعامة، �إذ ت�ستدعي 

من  �ملتو��سلة  �لإعالمية  �لتغطية  وكذلك  �ملت�سارعة  �لأحد�ث  وترية 

�لقادة �ل�سيا�سيني �مل�سارعة �إىل معاجلة �مل�ساكل فور بروزها. �إل �أّن 

�لطارئة  �لتعديالت  ع  �لت�ساور، وُتخ�سِ �ل�سغوطات تقّل�ش فر�ش  هذه 

و�لتمحي�ش.  �لتدقيق  من  ملزيد  عجل  على  �ملعّدة  �ل�سيا�سات  على 

وبدورها، �أخذت �لقوى عرب �لوطنية، مبا فيها �لبنك �ملركزي �لأوروبي 

و�ملحاكم �لأوروبية حلقوق �لإن�سان وحمكمة �لعدل �لتابعة لالحتاد 

�لأوروبي و�سندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل، �أخذت متار�ش جميعها 

تاأثري�ً متز�يد�ً على �ل�سيا�سات �ملالية و�سو�ها من �سيا�سات �حلكومات. 

تز�منًا مع هذه �لظاهرة، جلاأ �ملو�طنون �إىل ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل 

دورهم  تفعيل  �إىل  حلاجتهم  �أدو�ت،  من  �سابهها  وما  �لجتماعي 

دفعتهم  بل  ل  مب�سريهم؛  �أكرث  و�لتحّكم  �ل�سيا�سات،  �سنع  عملية  يف 

�حتياجاتهم،  تلبية  على  قياد�تهم  بقدرة  �لت�سكيك  �إىل  كثرية  �أ�سباب 

على خلفية �لأزمة �لقت�سادية �لعاملية �لتي �ساهمت يف ت�ساعد دور 

�جلماعات �ل�سعبوية و�ملتطرفة. 

من جهتها، قلما تتمّكن �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لنا�سئة من تقدمي مقرتحات 

غالبًا  �أنها  عن  عد�  �لعامة،  �ل�سيا�سات  يف  �مللّحة  �لق�سايا  ملعاجلة 

بديلة جمدية.  �سيا�سات  تقدمي  تثنيها عن  بعقبات هائلة  ما ت�سطدم 

�أكرب يف جتيي�ش �لناخبني  �أو فعالية  يف بع�ش �لأحيان، جتد �سهولة 

باعتماد �سيا�سة �ملح�سوبيات �أو ��ستغالل كاريزما زعاماتها. ُي�ساف 

�ل�سيا�سي من  �لعمل  �لأحز�ب �حلاكمة �ملهيمنة ومقاربة  �أّن  �إىل ذلك 

�أي�سًا �ملجموعات �ملعار�سة  �ش 
ّ
�لأ�سو�ت يعر باأكرثية  �لفائز  ز�وية 

لتهمي�ش و��سع ي�سع وجودها على �ملحك، ويجعل �سياغة �ل�سيا�سات 

مبثابة ترف بعيد عن منالها.

�ل�سيا�سات،  ر�سم  �سعيد  على  حموريًا  دور�ً  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  توؤدي 

رغم وجود عو�ئق قوية غالبًا ما تثنيها عن �إعد�د �سيا�سات مدرو�سة يف 

�ملجتمعات �لدميقر�طية. وتنجح �لأحز�ب �لتي متار�ش عملها بفعالية 

�ملو�طنني  هموم  �إدر�ج  خالل  من  �ملجتمع،  م�سالح  �حت�سان  يف 

�ملحلية يف �سلب �ل�سياق �لوطني. فتقّدم مقرتحات بديلة لل�سيا�سات 

للمجتمع،  خمتلفة  روؤية  ور�ء  �ملو�طنني  ح�سد  يف  وت�ساعد  �لعامة، 

تف�سح  �ملقابل،  يف  �حلكم.  لإد�رة  خيار  من  باأكرث  �لناخبني  وتزّود 

�لنتخابات �ملجال �أمام �ملو�طنني لالختيار بني خمتلف �ل�سيا�سات 

�ملقرتحة، وحما�سبة �لأحز�ب على �أد�ئها يف م�سمار ممار�سة �حلكم. 

ل �سّك �أّن عر�ش �سيا�سات عامة متنوعة، وطرحها للنقا�ش، ي�سّجعان 

كل حزب على �سقل �أفكاره، و�لبحث عن قو��سم م�سرتكة مع �لآخرين، 

�لتاأكيد  �أف�سل. من هنا  مما يخدم يف �لغالب �مل�سلحة �لعامة ب�سكل 

على �أّن طريقة �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �سياغة �ل�سيا�سات، و�لعمل على 

تطويرها، توؤّثر �إىل حد كبري على نوعية �حلكم �لدميقر�طي.

ال�سيا�سية  الأحزاب  موؤلفات  �سل�سلة  �إىل  ُي�ساف  �لذي  �لكتّيب،  هذ� 

بع�ش  يتناول  والعملية،  النظرية  الناحيتني  من  والدميقراطية 

�أنحاء  خمتلف  من  �سيا�سية  �أحز�ب  عدة  �نتهجتها  �لتي  �ملقاربات 

ع يف 
ّ
�ل�سيا�سات. فيتو�س �لعامل لال�سطالع بدورها يف جمال �سياغة 

�لأحز�ب،  �إيديولوجيات  تطوير  مقاَرَنة حول  �لأول يف جتارب  ق�سمه 

ر�سم  عملية  لتح�سني  تعتمدها  �لتي  و�لآليات  وهيكليتها،  وقو�عدها، 

�ل�سيا�سات، فيما ي�ستعر�ش يف �لق�سم �لثاين 12 در��سة حالة م�ستمدة 

�سيا�سات  �إعد�د  �لعامل عن جتارب عملية يف جمال  �أنحاء  من جميع 

�لأحز�ب. يعرب �ملعهد جمدد�ً عن �متنانه لكل من �ساهم يف �لأبحاث 

�لتي �أفاد منها هذ� �لكتّيب، و�أغنى م�سودته �لأوىل بتعليقات ثمينة.

كينيث وولك

رئي�ش �ملعهد

�إيفان دوهرتي

م�ساعد �أعلى

مدير بر�مج �لأحز�ب �ل�سيا�سية
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ملخ�س تنفيذي

�حتياجاتهم  مر�عاة  �حلكومات  من  يتوقعون  �ملو�طنني  �أّن  �سحيٌح 

�لدميقر�طية  �ملجتمعات  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  لكّن  وم�ساحلهم، 

و�حدة،  �سّلة  �إىل جتميع مطالب عدة جمموعات يف  ت�سارع  �لتي  هي 

لها.  ��ستجابًة  مقرتحة،  عامة  �سيا�سات  يف  ترجمتها  على  وتعمل 

وتاأتي �لنتخابات لتمنح �لناخبني فر�سة �لختيار بني �أحز�ب تقّدم 

جهودها  وبف�سل  �ملجتمع.  �حتياجات  لتلبية  متبانية  طروحات 

�ل�سيا�سات �لعامة و�لتاأثري عليها، توؤدي �لأحز�ب  �إىل مر�قبة  �لر�مية 

دور �لو�سيط بني �ملو�طنني وممثليهم، وت�سّكل �أوىل �لقنو�ت �لتي ت�سمح 

�سيا�سات  �ل�سبب، يعترب تطوير  لهذ�  �أد�ئها.  مبحا�سبة �حلكومات على 

�لأحز�ب، �أي �لآلية �لتي ت�سعى �لأحز�ب مبوجبها �إىل �سياغة وتطبيق 

�لدميقر�طية  ل�سالمة  �أ�سا�سيًا  عن�رش�ً  �حلكومي،  للعمل  مقرتحاتها 

�لتمثيلية، وح�سن �سريها.

�ل�سيا�سية جملة حتديات عند �ل�سطالع بدورها يف  �لأحز�ب  تو�جه 

�ملن�ساأ  �حلديثة  �لدميقر�طيات  ففي  �لعامة.  �ل�سيا�سات  ر�سم  جمال 

حتديد�ً، تبدو �لأحز�ب وكاأنها تفتقر �إىل �إيديولوجيات و��سحة؛ وتعجز 

عن �قرت�ح �سيا�سات متمايزة ومتما�سكة؛ وتعاين من هيكلية �سعيفة 

دعم  قاعدة  ومتلك  �لنتخابية؛  �حلمالت  فرت�ت  خارج  ر�كدة  تبقى 

�إثنية؛  �أو  �أقليمية  �أو  �سخ�سية  رو�بط  بها  تتحّكم  متقلبة  و/�أو  �سيقة 

وجتهد عبثًا لتن�سيق �لعمل �لربملاين. �أما يف �لدميقر�طيات �لتقليدية، 

يحّفز�ن  �ملتو��سلة،  �لإعالمية  و�لتغطية  �لأع�ساء،  عدد  تر�جع  فاإّن 

لدعمهم،  ح�سد�ً  �ملنا�رشين،  مع  �لأحز�ب  وتو��سل  تعاطي  طريقة 

�مل�سار�ت  على  عميق  ب�سكل  �مل�ستحدثة  �لتقنيات  تاأثري  عن  ف�ساًل 

�لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية يف �لعامل �أجمع، وتاأثري �لهيئات 

�ملركزي  و�لبنك  �لدويل  �لنقد  �لدويل و�سندوق  كالبنك  �لوطنية،  عرب 

�لأوروبي، ب�سكل متز�يد على �ل�سيا�سات �ملالية و�خليار�ت �لأخرى. 

�لعملية  �لتجارب  �إىل  وكذلك  �ملو�سوع  عن  ُن�رش  ما  كل  �إىل  �إ�ستناد�ً 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �إىل  مقارَنة  معلومات  �لبحث  هذ�  يقّدم  لالأحز�ب، 

�إىل  وترجمتها  �سيا�ساتها،  �قرت�ح  طريقة  حت�سني  �إىل  ت�سعى  �لتي 

يف  تبذلها  �لتي  �جلهود  على  �ملو�طنني  و�إطالع  حكومية،  �سيا�سات 

باحثًا  �مل�سرتكة،  �لتحديات  على  �أي�سًا  �ل�سوء  وي�سّلط  �ل�ساأن.  هذ� 

�آلية  لتح�سني  تو�سيات  ور�فعًا  لتبديدها،  �ملحتملة  �خليار�ت  يف 

عملية  منه  �لأول  �لق�سم  يتناول  �لأحز�ب.  د�خل  �ل�سيا�سات  �سنع 

حزبية  جتارب  من  م�ستوحيًا  جو�نبها،  خمتلف  من  �ل�سيا�سات  �إعد�د 

و�إيرلند�،  و�لهند،  وفرن�سا،  وكرو�تيا،  وكند�،  وبلغاريا،  بلجيكا،  يف 

و�ل�سويد،  و�إ�سبانيا،  �أفريقيا،  و�لفليبني، وجنوب  و�لرنوج،  و�ملك�سيك، 

و�ململكة �ملتحدة، و�لوليات �ملتحدة، وز�مبيا.

هوية �حلزب

 �إّن �أوجه �لختالف بني �لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملنت�رشة يف جميع �أنحاء 

�لعامل تتاأّتى جزئيًا عن �لبيئة �لتي تعمل فيها، وعن �لقيم و�لهيكلية 

ت�ساهم  كيف  �لبحث  هذ�  فيبنّي  حزب.  كل  بها  ينفرد  �لتي  �لد�خلية 

وتنظيم  �لنتخابية  بالنظم  مثاًل  �ملتعلقة  �لظرفية  �لعو�مل  بع�ش 

�ملجتمعية  و�لهيكلية  �لقت�سادية  �لتنمية  وم�ستويات  �حلزب  �سوؤون 

�سلوكيات  توجيه  يف  �ملوؤ�س�ساتي،  �لعمل  وم�ستوى  �حلزب  وجذور 

حزبية  �سفات  من  مزيج  �أنها  على  �حلزب  هوية  وي�سّور  �حلزب. 

خمتلفة، ُتوّزع عادًة على �سبع فئات كبرية، وهي حتديد هوية �حلزب، 

وقاعدة �لدعم، و�لتمحور حول �سخ�ش �لزعيم، و�ملح�سوبية، و�لثقافة 

هذه  ُتظِهر  و�لإيديولوجية.  �لعامة،  �ل�سيا�سات  وتوّجه  �لتنظيمية، 

�لعنا�رش جمتمعًة �إىل �أي مدى يعطي �حلزب �أولوية ل�سنع �ل�سيا�سات، 

م�سمونًا  �سيا�ساته،  عليها  يبني  �لتي  �ملعتقد�ت  �أو  �ملبادئ  وكذلك 

تغليب م�ساحلها من خالل  �إىل  ي�سعى  �لتي  �ملجتمع  وفئات  و�سكاًل، 

�ل�سيا�سات �لتي يطرحها.  

�لإيديولوجية و�سيا�سات �حلزب

يف ق�سم لحق، ي�رشح �لبحث كيف ت�ساعد �ملبادئ �ل�سيا�سية �ملحددة 

وتوحيد  �ملنا�رشين،  ��ستمالة  على  �سيا�سي  حزب  كل  بو�سوح 

على  �لكبرية  �لتغرّي�ت  وجه  يف  و�ل�سمود  دعمهم؛  وح�سد  �سفوفهم، 

�لعمل �خلارجية؛ ور�سد �ملجموعات  �لد�خلي وبيئة  �لتنظيم  م�ستوى 

تزّود  �لتحديد،  وجه  فعلى  �أخرى.  دول  يف  فكريًا  منه  �ملتقاربة 

�لإيديولوجياُت �لأحز�َب بالأطر �لالزمة لتحليل �حتياجات �ملجتمع، 

وتقييم وترتيب �أي م�ساكل بح�سب �أولوياتها، وو�سع روؤية م�ستقبلية، 

وحتديد �خلطو�ت �لآيلة لتحقيق هذه �لروؤية. ي�رشح �لبحث �أي�سًا كيف 

�لتغيري�ت  على  رّد�ً  بها  توؤمن  �لتي  �ملبادئ  تف�سري  �لأحز�ب  تعيد 

�حلا�سلة �سمن بيئتها، وكذلك تعزيز�ً لقدرتها على �ل�ستمالة. ينتهي 

مبّينًا  �لأحز�ب،  متا�سك  حول  بنقا�ش  �لأحز�ب  بهوية  �ملتعلق  �لق�سم 

�إىل توحيد  �لأحيان بني حاجتها  �أغلب  �لتي جتريها يف  �ملقاي�سات 

جهودها ونزعتها �إىل تو�سيع قاعدة �لدعم. 

دورة �إعد�د �ل�سيا�سات بني �أ�سحاب �مل�سلحة و�أنظمة 

�لأحز�ب

معقدة  �ل�سيا�سات  ر�سم  �آليات  تكون  ما  غالبًا  �لعملية،  �لناحية  من 

وغري �سِل�َسة، لكّن حتديد �مل�سار �لذي ت�سلكه على �سكل دورة متكاملة 
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مفيد�ً  �إطار�ً  ي�سّكل  و�لتقييم  و�لتطبيق  و�لإقر�ر  �ل�سياغة  متر مبر�حل 

لتحديد �أدو�ر خمتلف �جلهات �ملعنية بعملية ر�سم �سيا�سات �لأحز�ب 

من عدة جو�نب. فرغم �لآليات �ملتعددة �لتي تختربها �لأحز�ب لإعد�د 

مبادئ  ثّمة  �ملرحلية،  و�سيا�ساتها  �لنتخابية  وبياناتها  بر�جمها 

�سيا�سية و��سحة ت�ساعد يف �عتماد م�سار ثابت ومت�سق لهذ� �لغر�ش. 

هذ� ف�ساًل عن �أّن �لأحز�ب حتتاج �إىل هيكلية وقو�عد �أ�سا�سية لتنظيم 

جهودها يف هذ� �لإطار بالذ�ت. وبالتايل، يناق�ش هذ� �لبحث طريقة 

�حلزبية  و�لفروع  �ملنتخبني  و�مل�سوؤولني  �حلزبيني  �لقادة  م�ساهمة 

�إطار  خارج  �ل�ساأن  �أ�سحاب  وكل  �لتابعة،  و�ملجموعات  و�لأع�ساء 

�لأحز�ب، �أمثال هيئات �ملجتمع �ملدين وجمموعات �لتفكري و�لقطاع 

�خلا�ش، يف ر�سم هذه �ل�سيا�سات. ي�سف �أي�سًا كيف تتطرق �لأحز�ب 

�أحكام  عن  تو�سيحية  �أمثلة  مقّدمًا  �أنظمتها،  يف  �ملو�سوع  هذ�  �إىل 

ون�سو�ش تتعلق باأ�سول �سياغة �ل�سيا�سات و�ملو�فقة عليها، و�إ�رش�ك 

�جلهود  على  �لآخرين  و�إطالع  �لعملية،  هذه  يف  �لتابعة  �ملجموعات 

�لر�مية �إىل تطوير �سيا�سات �لأحز�ب.  

�سياغة و�إقر�ر �سيا�سات �لأحز�ب

ذ�ت  �لق�سايا  حتديد  منها  نذكر  خطو�ت،  عدة  �لعملية  هذه  ت�سمل 

�أبحاث حول �خليار�ت  �لأولوية �لتي تدور حولها �ل�سيا�سات؛ و�إجر�ء 

من  و�لطلب  �ل�سيا�سات؛  م�سودة  �إعد�د  على  و�لإ�رش�ف  �ملطروحة؛ 

مقرتحاتهم،  تقدمي  �لأحز�ب  خارج  من  وخرب�ء  �حلزبية  �لفروع 

وثيقة  و�إعد�د  �ل�ست�سار�ت،  وتنظيم  �ملقرتحات؛  هذه  ومر�جعة 

�ل�سيا�سات متهيد�ً لإقر�رها. ومّلا كانت �لأجهزة �حلزبية �ملنوطة بها 

هذه �مل�سوؤولية تختلف من حيث تعقيد�تها وحجمها وتركيبتها، يبنّي 

�لبحث كيف ��ستعانت �لأحز�ب باأجهزة تن�سيق متنوعة، طمعًا باإ�رش�ك 

عدة جمموعات حزبية وجمموعات م�سالح يف عملية ر�سم �ل�سيا�سات. 

حتقيق  �إىل  مبدئيًا  و�لناجحة  �لدميقر�طية  �ل�سيا�سة  �لأحز�ب  ت�سعى 

خدمة  وهي:  �ل�سيا�سات،  �إعد�د  جمال  يف  رئي�سية  �أهد�ف  ثالثة 

�ل�سيا�سية  �أهد�فها  وتعزيز  �إيديولوجياتها  ون�رش  �لوطنية،  �مل�سلحة 

با�ست�سارة  �لأحز�ب  تتحّملها هذه  �لتي  �مل�سوؤولية  رغم  �لتكتيكية.  �أو 

يف  قيادي  دور  توفري  �أي�سًا  و�جبها  فمن  وجمهورها،  �أع�سائها 

�لعمل �حلكومي؛  �أولويات  �لعامة من خالل حتديد  �ل�سيا�سات  ت�سكيل 

�أمام �جلمهور للتد�ول فيها؛ و�إ�ساعة  وطرح عدة خيار�ت ومقرتحات 

�لوعي حول ق�سايا و�سيا�سات كانت لتلقى �لإهمال لول ذلك؛ و�إقناع 

�ملو�طنني �أحيانًا باأّن بع�ش �ل�سيا�سات �لتي ل حتظى ب�سعبية تخدم 

�لتقنية،  �لأبحاث و�مل�سورة  �لعام. يف �ملقابل، ويف ظل نق�ش  �خلري 

مبهمة  طروحات  حول  �لنتخابية  حمالتها  �لأحز�ب  تنّظم  �أن  يجوز 

�أو بعيدة عن �لو�قع قد تنال من م�سد�قيتها وتثري ��ستياء �ملو�طنني. 

�لأحز�ب  لدى  �ملعتمدة  �ملقاربات  بع�ش  �لبحث  هذ�  يتناول  لذلك، 

لرتتيب �ل�سيا�سات بح�سب �لأولويات، و�ل�ستهد�ء �إىل �حللول �ملمكنة، 

وتقدير �لتكلفة �ملالية �ملحتملة �لتي ترّتبها �ل�سيا�سات �ملقرتحة.

ت�سيع  قد  �حلزبية  �ل�سيا�سات  لر�سم  �لت�ساركية  �ملقاربات  كانت  �إذ� 

وجدت  فقد  منه،  جدوى  ل  حاد  نقا�ش  ويف  �ل�ست�سار�ت  معمعة  يف 

�ملحتملة.  م�ساوئها  تفوق  ح�سنات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  غالبية  فيها 

لر�سم  �سمولية  �أكرث  مقاربات  �أجمع  �لعامل  من  �أحز�ب  �نتهجت  فقد 

و��ستقطاب  طروحاتها،  و�أهمية  نوعية  لتح�سني  كو�سيلة  �ل�سيا�سات، 

�ملزيد من �لدعم �لعام، و�إثارة �حلما�سة يف نفو�ش منا�رشيها، ومنح 

�ملر�سحني و�مل�سوؤولني �ملنتخبني باقرت�ع عام فر�سة بناء مهار�تهم 

متنوعة،  و�سائل  جملة  �إىل  �لأحز�ب  هذه  وجلاأت  �لقيادية.  وقدر�تهم 

وموؤمتر�ت  �لعامة  و�ملنتديات  �لر�سمية  غري  �ل�ستطالعات  فيها  مبا 

�إ�رش�ك  �أجل  من  �لتكنولوجيا،  ومن�سات  �ل�سيا�سات  حول  �ملندوبني 

�سنع  عملية  يف  �أحيانًا،  جمهورها  من  �أو�سع  و�رشيحة  �أع�سائها، 

�سيا�ساتها. �سيتخلل هذ� �لبحث �أمثلة عن كل و�حدة من هذه �ملقاربات.

للمو�فقة  م�سرتكة  و�سيلة  تعترب  �ملندوبني  موؤمتر�ت  تز�ل  ل  فيما 

على �سيا�سات �حلزب، تربز ت�ساوؤلت حول مدى فعالية هذه �لو�سيلة 

�ل�سيا�سات،  ر�سم  �أو مندوبيه يف عملية  �أع�سائه  �إ�رش�ك  وجدو�ها يف 

�ل�ساعة  مد�ر  على  �مل�ستمرة  �لإعالمية  �لتغطية  ظل  يف  وبالأخ�ش 

للتو��سل  و��سعة  خيارت  �لأحز�ب  �أعطت  �لتي  �لت�سالت  وثورة 

�آلية  باإخ�ساع  �لأحز�ب  من  عدد  �سمح  فقد  �أع�سائها.  مع  بانتظام 

ذلك  يف  مبا  �لأع�ساء،  جميع  لت�سويت  �ل�سيا�سات  على  �ملو�فقة 

 
ْ
�آليَتي بني  ميّيز  �لأحز�ب  بع�ش  �أّن  علمًا  �لإنرتنت،  عرب  �لت�سويت 

�ملتعلق  �لق�سم  �سيخُل�ش  �لنتخابي.  و�لبياين  �حلزبي  �لربنامج  �إقر�ر 

ب�سياغة �ل�سيا�سات و�إقر�رها �إىل ��ستعر��ش بع�ش �لأمثلة حول كيفية 

ترتيب وتنظيم �لت�سويت على م�سود�ت �ل�سيا�سات �ملقرتحة. 

تطبيق �ل�سيا�سات وتقدمي �لتقارير ب�ساأنها

فور و�سول �لأحز�ب �إىل قبة �لربملان وت�سّلمها �ل�سلطة �لتنفيذية، تربز 

لديها حاجة �إىل �إدر�ج �سيا�ساتها �ملقرتحة يف �سلب �إد�رة �حلكم. لكّن 

تو�زن �لقوى بني �ل�سلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية يوؤّثر على مدى قدرة 

وحق  �لت�رشيعات،  خالل  من  �سيا�ساتها  �أجندة  حتديد  يف  منهما  كل 

تو�سع  ما  غالبًا  �لعامة.  و�ل�ستفتاء�ت  �لرقابية،  ووظيفتها  �لنق�ش، 

�لتنفيذية  كالقر�ر�ت  متنوعة،  �أدو�ت  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ت�رشف  يف 

�ل�سيا�سات  ر�سم  �لعامة، متّكنها من  للوكالت  �ل�سادرة  و�لتوجيهات 

�لعامة من دون �للجوء �إىل �إ�سالح ت�رشيعي، علمًا �أّن �ل�سيا�سات �لتي 

ت�ستدعي �إجر�ء�ت ت�رشيعية قد تو�جه �حتمال �لتعطيل حينما ي�سطدم 

تو�زيًا،  �لت�رشيعية.  �لهيئة  على  �ملعار�سة  �أحز�ب  ب�سيطرة  �لروؤ�ساء 

يف  لها،  �ملمنوحة  �ل�سالحيات  مبوجب  �لتنفيذية،  �ل�سلطات  جنحت 

��ستعمال و�سائل �لإقناع و�لرتغيب و�لر�أي �لعام جمتمعًة حل�سد دعم 

�لهيئة �لت�رشيعية ملقرتحاتها. 
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�لأحز�ب  خيار�ت  حتديد  يف  �ملتغري�ت  من  عدد  ي�سهم  �لربملان،  يف 

جلهة �لتاأثري على �مل�سار�ت �لت�رشيعية، وهي ت�سمل: �ملعايري �لالزمة 

�إىل  �لعائدة تباعًا  لالعرت�ف ر�سميًا مبجموعاتها �لربملانية؛ �حلقوق 

�أع�ساء �لربملان و�ملجموعات  �ملجموعات �لربملانية وكل ع�سو من 

�حلاكمة مقابل حقوق �ملجموعات �ملعاِر�سة برتوؤ�ش �للجان، وطرح 

ت�رشيعات و�قرت�حات و�أ�سئلة على طاولة جمل�ش �لنو�ب؛ و�لقدرة على 

توظيف �أو ��ستخد�م فريق �أبحاث. لكّن �لأحز�ب يلزمها ��سرت�تيجيات 

لتنظيم جمموعاتها �لربملانية، من �أجل �لتاأثري �إىل �أق�سى حّد �سمن 

هذ�  من  و�لأنظمة.  �لقو�عد  هذه  مبوجب  لها  �ملتاحة  �لإمكانيات 

�ملنطلق، يبنّي �لبحث كيف ��ستفادت �لأحز�ب وجمموعاتها �لربملانية 

من جملة قو�نني م�سّممة لتكوين توقعات و��سحة؛ وجهود غري ر�سمية 

عند  �ملرونة  �أظهرت  وكيف  �لأع�ساء، وحو�فز؛  �لعالقات بني  لتعزيز 

تدين �لتكلفة �ل�سيا�سية، ملّوحًة بعقوبات للدفع باجتاه تن�سيق �لعمل 

د�خل �لهيئة �لت�رشيعية. كذلك �ساهمت �لجتماعات �لدورية وتوزيع 

وزيادة  �لربملانية،  �ملجموعات  دور  تفعيل  �إىل  �لأع�ساء  �ملهام بني 

�أحيانًا  تالحمها. لكّن بع�ش �ملجموعات �لربملانية �ملتمّكنة حتّولت 

�لهيكليات  م�ستبعدًة  �لأحز�ب،  ل�سيا�سات  كة 
ّ
�ملحر �لقوى  �أوىل  �إىل 

�حلزبية خارج �لربملان. 

�لأحز�ب  ت�سطر  ما  غالبًا  �لربملانية،  �أو  �لرئا�سية  �لأنظمة  يف  �سو�ء 

�ل�سيا�سية �إىل �لختيار بني �مل�ساومة على مقرتحات �سيا�ساتها �لتي 

تعك�ش قيمها، �أو �لت�سلب يف مو�قفها ومعتقد�تها. يف معظم �لأحيان، 

�إمنا  �لتنازلت،  تقدمي  �إمكانية  حول  مبدئيًا  �خليار  هذ�  يتمحور  ل 

هذ�  يناق�ش  �إذ�ً  لتقدميها.  م�ستعدة  تكون  �لتي  �لتنازلت  حجم  حول 

�لبحث بع�ش �ملقاربات �ملعتمدة لدى �لأحز�ب لعقد �لت�سويات �سمن 

بع�ش  �أي�سًا  ي�ستعر�ش  �لقر�ر�ت.  بهذه  �لأع�ساء  و�إقناع  �لئتالفات، 

�لأمثلة عن جناحات حققتها �أحز�ب �ملعار�سة يف �لتاأثري على �أجندة 

�ل�سيا�سات. يف �خلتام، يوجز بع�ش �لو�سائل �لتي جلاأت �إليها �لأحز�ب 

د�خل  �سو�ء  �ملقرتحة  ب�سيا�ساتها  �ل�سري  �إىل  �لر�مية  لتبيان جهودها 

�لتقارير  �لو�سائل  هذه  ت�سمل  �لأعر�ش.  جمهورها  �أمام  �أو  �سفوفها، 

�لبيانات  و�أهم  �لعامة،  و�جلولت  �حلزبية،  �ملوؤمتر�ت  �إىل  �ملرفوعة 

�ل�سادرة ب�ساأن �ل�سيا�سات �ملقررة، وتقارير منت�سف �ملدة و�آخر �ملدة 

�خلا�سة باملر�جعات �لدورية، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي.  

�خلتام

�أف�سل �ملمار�سات يف  �لأخري معلومات مقاَرنة عن  �لق�سم  ي�ستعر�ش 

و�لِعرَب  �ملفيدة  �لن�سائح  مقّدمًا  �لأحز�ب،  �سيا�سات  �سياغة  جمال 

وم�سووؤلني  و�سابقني،  حاليني  منتخبني،  م�سوؤولني  من  �مل�ستخَل�سة 

هذه  بع�ش  معاجلة  �سبل  حول  �لعامل،  �أنحاء  �سائر  من  تنفيذيني 

�مل�سائل. وتت�سّمن �لتو�سيات �لآتية ب�ساأن:

�لتوعية  ون�رش  ومبادئه،  �حلزب  قيم  حتديد  يف  �لأع�ساء  �إ�رش�ك 

حولها؛

ب�ساأن  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �آليات  بو�سوح  حتّدد  �لتي  �لقو�عد  �إر�ساء 

�سيا�سات �حلزب، مع منح هذ� �لأخري �ملرونة �لالزمة لتعديل هذه 

�لآليات مبا يتو�فق مع خمتلف �لظروف؛

�إ�رش�ك �لوحد�ت �حلزبية، على �ختالفها، يف و�سع �ل�سيا�سات؛

�إبقاء خطوط �لتو��سل مفتوحة طيلة فرتة �سياغة �ل�سيا�سات، مع 

�لتاأكيد على �لأوقات �لتي يكون فيها �لت�ساور متاحًا �أو غري متاح؛

عملية  يف  �مل�ساركة  لتفعيل  متنوعة،  و�سائل  باعتماد  �لت�ساور 

�إعد�د �ل�سيا�سات �إىل �أق�سى حد؛ 

�إجر�ء بحث معّمق حول �خليار�ت �ملتعددة �ملطروحة يف �ل�سيا�سات؛

�لت�رشيعية  �ل�سلطتني  يف  �لأحز�ب  لعمل  و��سحة  �أولويات  حتديد 

و�لتنفيذية؛

�آليات ر�سمية وغري  تفعيل دور �ملجموعات �لربملانية من خالل 

وتوطيد  و��سحة،  توقعات  حتديد  �أجل  من  �ل�سو�ء،  على  ر�سمية 

�لعالقات بني �أع�سائها؛ 

�إطالع �مل�سوؤولني �حلزبيني و�جلمهور �لعام با�ستمر�ر على �جلهود 

�لر�مية �إىل تطوير �ل�سيا�سات �حلزبية.

در��سة �حلالت

يف �لق�سم �لثاين من هذ� �لكتاب، ت�رشح 12 حالة مدرو�سة �لتجارب �لتي 

�أحز�ب، نذكر منها �ملوؤمتر  �ل�سيا�سات عدة  �إعد�د  �ختربتها يف جمال 

�ململكة  �ملحافظني يف  �أفريقيا؛ وحزب  �لأفريقي يف جنوب  �لوطني 

�ملتحدة،  �لوليات  يف  و�جلمهوري  �لدميقر�طي  و�حلزبني  �ملتحدة؛ 

وحزب �خل�رش يف كل من بلجيكا وكند�، و�حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي 

�لليرب�يل  و�حلزب  �ملتحدة؛  �ململكة  يف  �لعّمال  وحزب  �ملك�سيك؛  يف 

مقاطعة  يف  �جلديد  �لدميقر�طي  و�حلزب  و�لفليبني؛  كند�  من  كل  يف 

يف  �لجتماعي  �لدميقر�طي  و�حلزب  كند�؛  يف  �لربيطانية  كولومبيا 

و�لحتاد  بلغاريا؛  يف  �لدميقر�طية  �لقوى  و�حتاد  و�لهر�سك؛  �لبو�سنة 

من �أجل حركة �سعبية يف فرن�سا. هذه �لتجارب �ملتنوعة ت�سّلط �ل�سوء 

على بع�ش �لتحديات �لتي تو�جهها �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف جمال �إعد�د 

�أع�سائها  �إ�رش�ك  �لتي متّكنها من  �ل�سبل �ملختلفة  �ل�سيا�سات، وكذلك 

و�أ�سحاب �مل�سلحة �لآخرين يف هذه �لعملية.
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مقدمة

�حتياجاتهم  مر�عاة  �حلكومات  من  يتوقعون  �ملو�طنني  �أّن  �سحيٌح 

وم�ساحلهم، لكّن �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �ملجتمعات �لدميقر�طية هي 

�لتي ت�سارع �إىل جتميع مطالب عدة جمموعات يف �سّلة و�حدة، وتعمل 

توؤدي  لها.  ��ستجابًة  متجان�سة،  عامة  �سيا�سات  يف  ترجمتها  على 

�أوىل  وت�سّكل  وممثليهم،  �ملو�طنني  بني  �لو�سيط  دور  �أي�سًا  �لأحز�ب 

�لقنو�ت �لتي ت�سمح مبحا�سبة �حلكومات على �أد�ئها، بف�سل جهودها 

�لر�مية �إىل مر�قبة �ل�سيا�سات �لعامة و�لتاأثري عليها.

يف �لقرن �لتا�سع ع�رش �ملا�سي، كتب وودرو ويل�سون عن هذ� �ملو�سوع 

قائاًل:

على الأحزاب اأن تعمل يف تنظيمات وا�سحة، وفقًا للمبادئ 

ل  بحيث  ب�سهولة،  بها  معرتف  قيادات  ظل  ويف  املعَلَنة، 

التعبري  بها  يدلون  التي  الأ�سوات  مبوجب  الناخبون  يكتفي 

عن اإدانتهم لأي �سيا�سات ما�سية وح�سب من خالل �سحب كل 

 ، الدعم من اجلهة امل�سوؤولة عنها، بل يعّبون اأي�سًا، وحتديداً

اإدارة احلكم م�ستقباًل، وذلك بت�سليم مقاليده  اإرادتهم يف  عن 

1
اإىل احلزب الذي يتعّهد باإقرار �سيا�سات مقبولة. 

عماًل مببد�أ م�سوؤولية �لأحز�ب، متنح �لنتخابات �لناخبني يف �لأنظمة 

�لدميقر�طية فر�سة �لختيار بني عدة �أحز�ب �سيا�سية تقّدم مقرتحات 

متمايزة لتلبية �لحتياجات �ملجتمعية. في�سعى �مل�سوؤولون �لر�سميون 

�لتي كانت حمور  ب�سيا�ساتهم �ملقرتحة  �لنهو�ش  �إىل  �نتخابهم،  فور 

�لتنفيذية  �ملوؤ�س�ستني  خالل  من  بتطبيقها  �إما  �لنتخابية،  حمالتهم 

�ملعار�سة  �أحز�ب  �أما  يوؤّثرون عليها.  �لتي  �لإجر�ء�ت  �أو  و�لت�رشيعية 

وتقدمي  �حلاكم،  �حلزب  مقرتحات  �نتقاد  �أجل  من  مو�قعها  فت�ستغّل 

�لنتخابات  يف  �أ�سو�تهم  �لناخبون  ي�ستخدم  فيما  بديلة،  مقرتحات 

�لالحقة ملكافاأة �أو معاقبة �لأحز�ب، وحما�سبتها على �أد�ئها يف جمال 

�إعد�د �ل�سيا�سات. �إ�سافة �إىل فر�سة �حلكم على �أد�ء �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

�أثناء  لالنتخابات  �لرت�سح  يعاودون  �لذين  �ملنتخبني  و�مل�سوؤولني 

�لنتخابات، يتوّقع �ملو�طنون يف �لدميقر�طيات �ملعا�رشة �أن ي�سهل 

نحٍو  على  �ل�سيا�سية،  �لدورة  مر�حل  طو�ل  �ملتبادل  �لتو��سل  عليهم 

عام  باقرت�ع  �ملنتخبني  و�مل�سوؤولني  �حلكومة  عمل  مر�قبَة  يخّولهم 

با�ستمر�ر، و�لتعبرَي عن همومهم. يف �ملقابل، يطلع هوؤلء �مل�سوؤولون، 

يف  ينجزونها  �لتي  �لأعمال  على  �ملو�طنني  �ل�سيا�سية،  �لأحز�ب  كما 

لهذ�  �لناخبني.  م�ساكل  ملعاجلة  يبذلونها  �لتي  و�جلهود  �لربملان 

�ل�سبب، يعترب �إعد�د �سيا�سات �لأحز�ب، �أي �لآلية �لتي ت�سعى �لأحز�ب 

عن�رش�ً  �حلكومي،  للعمل  مقرتحاتها  وتطبيق  �سياغة  �إىل  مبوجبها 

�أ�سا�سيًا ل�سالمة �لدميقر�طية �لتمثيلية، وح�سن �سريها.

�أ�سارت در��سٌة �إىل �لآتي:

تر�سي ُمُثل الأحزاب القوية على ركيزتني مزدوجتني. تتمّثل 

اأولهما بقدرتها على الدفع قدمًا ببامج �سيا�ساتها، ومبدى 

تتمّثل  فيما  الجتاه،  بهذا  العمل  يف  ورغبتها  اهتمامها 

زمام  تت�سّلم  اإن  ما  اجلماعي  العمل  على  بقدرتها  الأخرى 

ال�سلطة، فتحّول هذه البامج اإىل �سيا�سات. هذا ل ينفي وجود 

احتمال كبري باأن تفتقر الأحزاب احلاكمة يف الدميقراطيات 

2
النا�سئة اإحدى هاتني الركيزتني. 

�لأحز�ب  تفتقر  ما  غالبًا  حتديد�ً،  �ملن�ساأ  �حلديثة  �لدميقر�طيات  يف 

متمايزة  �سيا�سات  �قرت�ح  عن  وتعجز  و��سحة؛  �إيديولوجيات  �إىل 

فرت�ت  خارج  ر�كدة  تبقى  �سعيفة  هيكلية  من  وتعاين  ومتنا�سقة؛ 

تتحّكم  متقلبة  و/�أو  �سيقة  دعم  قاعدة  ومتلك  �لنتخابية؛  �حلمالت 

�لعمل  لتن�سيق  عبثًا  وجتهد  �إثنية؛  �أو  �إقليمية  �أو  �سخ�سية  رو�بط  بها 

�لربملاين. �أما يف �لدميقر�طيات �لتقليدية، فاإّن تر�جع عدد �لأع�ساء، 

وتو��سل  تعاطي  طريقة  يحّفز�ن  �ملتو��سلة،  �لإعالمية  و�لتغطية 

عن  ف�ساًل  لدعمهم،  ح�سد�ً  �ملنا�رشين،  مع  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

�لجتماعية  �مل�سار�ت  على  عميق  ب�سكل  �مل�ستحدثة  �لتقنيات  تاأثري 

�لفعلية  �لعو�مل  لكّن  �أجمع.  �لعامل  يف  و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية 

�ل�سيا�سية  و�لأحز�ب  �ملو�طنني  بني  �لعالقة  يف  تغيري�ً  �أحدثت  �لتي 

�سّهلت �أي�سًا على �حلركات �ل�سعبوية و�ملتطرفة ح�سد �لدعم، �إذ باتت 

من  و�لتعبئة  �لتجيي�ش  على  �حلديثة  �لتو��سل  �أدو�ت  بف�سل  قادرة 

هذه  �أّن  عن  ف�ساًل  هذ�  ن�سبيًا.  متو��سعة  بهيكلية  �ل�ستعانة  خالل 

منفعة  جتد  �حلكم  يف  لها  �سجّل  ل  �لتي  ن�سبيًا  �حلديثة  �ملجموعات 

�للوم  �إلقاء  �إذ تناأى بنف�سها عن �مل�ساكل �حلالية من خالل  يف ذلك، 

على �لطبقة �حلاكمة. خالفًا لالأحز�ب �ل�سيا�سية �لعريقة �ملجربة على 

توطيد عالقتها بقو�عدها �ل�سعبية، ترى �لأحز�ب �لأحدث عهد�ً نف�سها 

معفية من هذ� �للتز�م، لأنها تعّول �أكرث على ��ستياء �ملو�طنني �لذي 

  
3
تغّذيه �لأزمات �لقت�سادية �ملتفاقمة.

�إ�ستناد�ً �إىل كل ما ُن�رش عن هذ� �ملو�سوع، وكذلك �إىل �لتجارب �لعملية 

لالأحز�ب، يقّدم هذ� �لبحث معلومات مقاَرنة عن �لأحز�ب �لتي ت�سعى 

يف  �ملنتخبني  م�سوؤوليها  ودعم  �سيا�ساتها،  طرح  �آلية  حت�سني  �إىل 

م�سعاهم �إىل ترجمة هذه �ملقرتحات �إىل �سيا�سات حكومية �أو م�ساريع 

قو�نني، ومر�قبة تطبيقها. كما ي�سّلط �ل�سوء على �لتحديات �مل�سرتكة، 

فيناق�ش �خليار�ت �ملحتملة لتبديدها، ويرفع تو�سيات ب�ساأن حت�سني 

�آلية �سنع �ل�سيا�سات لدى �لأحز�ب. 
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هوية �حلزب

�إّن �أوجه �لختالف بني �لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملنت�رشة يف جميع �أنحاء 

�لعامل تتاأّتى جزئيًا عن �لبيئة �لتي تعمل فيها، وعن �لقيم و�لهيكلية 

�لد�خلية �لتي ينفرد بها كل حزب. �إبر�ز�ً لهذه �لنقطة، حددت در��سات 

بوليفيا  �لأحز�ب يف  �أنظمة  �لوطني حول  �لدميقر�طي  �ملعهد  �أجر�ها 

ورغبة  قدرة  على  �أّثرت  �لتي  �لعو�مل  من  و��سعة  جمموعة  و�لبريو 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية يف و�سع �سيا�سات مر�عية مل�سالح للفقر�ء. فالحظ 

�ملعهد يف �لبريو �هتمام �ملو�طنني بال�سعار�ت �لإيديولوجية �أكرث منه 

�إليها  ت�ستند  معطيات  �إىل  �لأحز�ب  و�فتقار  تقنية؛  �سيا�سات  بطرح 

ملناق�سة �سيا�ساتها؛ و�لرتكيز على كمية �لت�رشيعات عو�ش نوعيتها، 

�إىل جانب �سلوكيات �أخرى يف �لكونغر�ش ت�سع عقبات يف وجه جهود 

�لإ�سالح. كما ر�أى عدد من �مل�سوؤولني �ملنتخبني �أّن �لتكلفة �ل�سيا�سية 

�ملنافع  تفوق  �لفقر  من  �حلد  �سيا�سات  يف  جديًا  �ل�سري  عن  �لنا�سئة 

 �أما يف بوليفيا، فا�ستنتجت �لدر��سات وجود تو��سل 
4
�ملحتملة منها.

تفكري  جمموعات  وغياب  �لأحز�ب؛  د�خل  �لهرم  و�أ�سفل  �أعلى  بني 

لن  �ل�سيا�سات  �سياغة  باأّن  �ل�سيا�سيني  لدى  قناعة  ووجود  حمازبة؛ 

�نتخابية وجغر�فية  �نتخابية؛ وجمموعة عو�مل  يعود عليهم مبنافع 

  
5
ت�سّجع �لأحز�ب على �لرتكيز على �إمناء �ملدن ل �لأرياف.

�لتي  �لعو�مَل  �أكادميية حديثة  �إ�ستعر�ست در��سٌة  يف خطوة م�سابهة، 

�لأفريقية  �لبلد�ن  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  على  �ل�سعب  من  جعلت 

�لفرنكوفونية طرح �سيا�سات �أو »متّلك« ق�سايا معينة على نحو يوحي 

�لأحز�ب  لدى  ن�سبيًا  �خلربة  قلة  �لعو�مل  هذه  ت�سمل  بامل�سد�قية. 

تعليمهم يف دول  تلقو�  �لذين  �مل�سوؤولني  �ل�سيا�سية؛ وبروز نخبة من 

�إىل  ي�سعون  �لذين  �ل�سكان  غالبية  مع  خرب�تهم  تتما�سى  ول  �لغرب، 

ي�سيع  مما  و�مل�ساعدة،  �ملعونة  على  �لبلد�ن  هذه  و�عتماد  متثيلهم؛ 

خيار�ت  بتحديد  �ملانحة  و�ملوؤ�س�سات  للحكومات  ي�سمح  مناخًا 

�لتي  �لأحز�ب  �أّن  �إىل  �لدر��سة  �أ�سارت  ذلك،  �إىل  �لعامة.  �ل�سيا�سات 

ل عدم �ملجازفة �سيا�سيًا بتبّني  تالحظ تر�جعًا يف ن�سبة �سعبيتها، تف�سّ

تلقى  ق�سايا  حول  �لدعم  حت�سد  �أن  حتاول  بل  للجدل،  مثرية  ق�سايا 

على  �جلهود  معظم  �إن�سّبت  ذلك،  نتيجة  �ملو�طنني.  لدى  كبري�ً  قبوًل 

ح�سد �لدعم حول م�سائل عامة وغري خالفية، كالتنمية و�لدميقر�طية 

و�ل�سيادة، من دون ��ستغالل �لفر�سة لعر�ش مقاربات متنوعة تعالج 

هذه �مل�ساكل. ومبا �أّن �لأحز�ب نف�سها تنق�سها �أو تنعدم لديها �أحيانًا 

جتارب  على  تعتمد  فهي  �أ�سا�سها،  على  وترت�سح  تتعّقبها  �سجالت 

�أو خرب�ت معّينة يف بع�ش �ملجالت،  �آر�ء  قادتها �ل�سخ�سية لإظهار 

فيما حتجم يف هذ� �لوقت ذ�ته عن »�ملطالبة« مبجموعة ق�سايا �أخرى 

6
يف �سيا�ساتها.

�لظرفية  �لعو�مل  بني  �لقائم  �لتفاعل  و�سو�ها  �لدر��سات  هذه  تربز 

هذه  قدرة  مبدى  يتحّكم  ما  وهو  لالأحز�ب،  �لد�خلية  و�خل�سائ�ش 

�سيا�سية  مبادئ  تعك�ش  مقرتحات  حول  �لدعم  ح�سد  على  �لأخرية 

متمايزة، و�سبل ح�سده. يف حماولٍة لتحديد �أبرز �لعو�مل �لظرفية �لتي 

توؤّثر على �سلوكيات �لأحز�ب، وو�سف عدة �أنو�ع من �لتنظيم �حلزبي، 

�إقرتح علماء يف �سوؤون �ل�سيا�سة جمموعة و��سعة من �لنماذج و�لأمناط 

لت�سنيف �لأحز�ب و�أنظمتها �سمن فئات متنوعة. فتناولت �لدر��سات 

�ملختلفة،  �حلكم  �أ�سكال  تاأثري  �لأحز�ب  �أنظمة  حول  �ملتمحورة 

و�لنظم �لنتخابية، و�لعالقات بني �لقوى د�خل �لأحز�ب، و�لأو�ساع 

�سلوكيات  على  �أخرى،  عو�مل  جانب  �إىل  و�لجتماعية،  �لقت�سادية 

 �أما �أنو�ع �لأحز�ب �ل�سيا�سية فيجري ت�سنيفها على �أ�سا�ش 
7
�لأحز�ب.

بني  و�لعالقات  �لد�خلي،  وتنظيمها  ون�ساأتها،  للدعم،  ح�سدها  طريقة 

�لق�سم  هذ�  �سي�ستعر�ش   
8
�لإيديولوجية. وخ�سائ�سها  قو�ها،  خمتلف 

توؤّثر على  �لتي  �لبياين 1،  �لر�سم  �لظرفية، �ملبّينة يف  �لعو�مل  بع�ش 

�لطريقة �لتي تنّظم وتناق�ش فيها �لأحز�ب جممل مقومات هويتها. 

العوامل الظرفية املوؤِثّرة 

على هوية احلزب

النظم النتخابية

متلي �خليار�ت �لنتخابية على �لأحز�ب �ل�سيا�سة كيفية ح�سد �لدعم. 

 �لنظام �لأكرثي يف م�سلحة �لأحز�ب 
ّ
ففي �لنتخابات �لت�رشيعية، ي�سب

�لتي تنعم بقاعدة جغر�فية و��سعة، باعتبار �أّن �لأحز�ب �لأ�سغر حجمًا 

�سعوبة  جتد  �لنتخابية  �لدو�ئر  و�سع  على  منا�رشوها  ينت�رش  �لتي 

يف  باملقاعد  للفوز  �ملطلوبة  �لأكرثية  تاأمني  يف  �لأحيان  �أغلب  يف 

�لدو�ئر �لفردية. يف �ملقابل، ي�سمح نظام �لتمثيل �لن�سبي �لذي يعتمد 

�سقوفًا منخف�سة ن�سبيًا لعدد �أكرب من �لأحز�ب نيل ح�سة من �لتمثيل 

�أّن    ناهيك عن 
9
�لأكرثي. �لنظام  ُيحَرم منها يف  �لربملاين، غالبًا ما 

تر�جع �حتمالت قيام �أكرثية برملانية و��سحة يف ظل �لنظام �لن�سبي، 

يف  �ل�سيا�سات  �أجندة  على  �لتاأثري  يف  �لأ�سغر  �لأحز�ب  حظوظ  يرفع 

�حلكومة من خالل بناء �لتحالفات. فقد متّكن حزبا �خل�رش �لبلجيكي 

و�لأملاين من �مل�ساركة يف حكومات �ئتالفية يف ظل �لتمثيل �لن�سبي، 

فيما مل يت�سَنّ حلزب �خل�رش �لكندي موؤخر�ً �إّل تاأمني �أول مقعد له يف 

�لربملان �لفدر�يل مبوجب �لنظام �لأكرثي. يف �لو�قع، ف�سل هذ� �لأخري 

يف دخول قبة �لربملان �لفدر�يل بعدما ح�سد ن�سبة 6.7% من �لأ�سو�ت 

يف �لعام 2008، فيما ح�سل حزب �خل�رش �لأملاين يف �نتخابات �لعام 

�لربملان بعدما فاز  �أ�سل 669 مقعد�ً يف  من  1998 على 47 مقعد�ً 

بن�سبة 6.7% من �لأ�سو�ت، و�ن�سّم �إىل �حلكومة �لئتالفية. 
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قوانني الأحزاب

�لأحز�ب  لت�سجيل  �سقوف  على  تن�ش  �لتي  �لقانونية  �لأحكام  �إّن 

�ل�سيا�سي  متويلها  وتاأمني  �لد�خلية  قر�ر�تها  �سنع  و�آلية  �ل�سيا�سية 

و�سوؤون تنظيمية �أخرى، حتدد �أي�سًا �خليار�ت �ملتاحة �أمامها خلو�ش 

معركة �ملنا�سب �لعامة، وح�سد �لدعم، و�إد�رة �سوؤونها �لد�خلية. لكّن 

�لأحز�ب  من  حديثًا  �لنا�سئة  �لدميقر�طيات  بع�ش  يف  برزت  خماوفًا 

�لتي تقوم على �أ�س�ش عرقية �أو دينية �أو جغر�فية، ومن �ملخاطر �لتي 

 بنتجيتها عدد من 
ّ
ت�سّكلها على �ل�سلم �لأهلي و�لوحدة �لوطنية. فاأقر

هذه �لدميقر�طيات ن�سو�سًا قانونية تهدف �إىل منع ن�سوء �أحز�ب قد 

ت�سهم يف زيادة �أو تفاقم �لنق�سامات �ملجتمعية، وتعزيز قدرة �لأحز�ب 

  ت�سمل هذه �لأحكاُم حظَر 
10

�لتي تتجاوزها عند ��ستمالة منا�رشيها.

باأن  و�ل�سرت�َط  �ملناطقية؛  �أو  �لعرق  �أو  �لدين  على  �لقائمة  �لأحز�ب 

تنعم �لأحز�ب بح�سور �أو بحد �أدنى من �لدعم من �ملناطق �أو �لأقاليم. 

كما تت�سّمن خ�سائ�َش حمددة تتعلق مثاًل بتنوع �ملر�سحني �حلزبيني، 

 لكّن �لأحز�ب �ل�سيا�سية متّكنت �أحيانًا من 
11

و�رشوَط توزيع �لأ�سو�ت.

�سعار  عنها  �أبعدت  باأن  �لقانونية  �لأحكام  هذه  بع�ش  على  �لتحايل 

�أو و�سعت  با�ستقطاب قطاعات معّينة؛  �ل�سبهات  �لعرق وكل  �أحادية 

�لت�رشيعات  �كتفت بدعم  �أو  �لت�سجيل،  هيكيلة موؤقتة لالإيفاء ب�رشوط 

حتقيق  على  �لقيود  هذه  قدرة  مدى  حول  ت�ساوؤلت  فاأثريت  �سكليًا. 

تنتهك  �أنها  من  منتقدة  �أ�سو�ت  حّذرت  فيما  منها،  �ملن�سود  �لغر�ش 

حقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية يف حرية �لتعبري وت�سكيل �جلمعيات. 

على  �لبلد�ن  بع�ش  ين�ش  �أعاله،  �إليها  �مُل�سار  �حلظر  لأ�سكال  خالفًا 

�أحكام قانونية و��سحة حلماية �أو ت�سهيل قيام �أحز�ب �سيا�سية ترعى 

خ�سي�سًا م�سالح �لأقليات �أو �لفئات �ملهّم�سة، وو�سولها �إىل منا�سب 

متثيل  ل�سمان  و�سيلة  �حلالت  هذه  مثل  يف  �لأحز�ب  فُتعترب  عامة. 

�لرتتيبات  تثري هذه  �لت�ساوري.  �لطابع  ذ�ت  �ملوؤ�س�سات  �لأقليات يف 

تلك  ��ستمالة  �أ�سا�ش  على  �لدعم  حل�سد  قوية  دو�فع  �لأحز�ب  لدى 

12
�لأقليات وما عد�ها من جمموعات حممية.

م�شتويات التنمية القت�شادية والهيكلية املجتمعية

�لأحز�ب  �سلوكيات  يف  �لختالف  �أوجَه  �ل�سيا�سية  �لعلوم  خرب�ء  عز� 

�إىل �لفروقات �مللحوظة يف م�ستويات �لتنمية �لقت�سادية و�لهيكلية 

�إىل  �لر�مية  حماولتهم  يف  مثاًل،  فرّكزو�  بلد�نهم.  �سمن  �ملجتمعية 

على  بلد�ن،  عدة  يف  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  �ملح�سوبيات  ظاهرة  �رشح 

�رتفاع معدلت �لفقر، حماججني باأّن زيادة �ملدخول جتعل �لناخبني 

من  �ت�سح  �إمنا  �ل�سيا�سية.  �لزبائنية  ملغريات  عر�سة  �أقل  مبدئيًا 

�لتجارب �مليد�نية، حتى يف �لبلد�ن �لفقرية ن�سبيًا، �أّن حت�سني �لو�سول 

�لأ�سو�ت.  �رش�ء  تاأثري  من  حتّد  �ل�سيا�سية  و�مل�ساركة  �ملعلومات  �إىل 

�ملر�سحني  �أن  ِبنني  يف  جرت  در��سات  ك�سفت  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

�لذين عقدو� �جتماعات ت�ساورية حول ق�سايا �ل�سيا�سات �لعامة لقو� 

�إقباًل من �لناخبني وح�سة من �لأ�سو�ت يفوقان ما ناله �ملر�سحون 

�لذين وّزعو� �أمو�ًل �أو منتجات، �إىل جانب �ملهرجانات �ملعهودة �لتي 

13
�أقاموها �أثناء �حلملة �لنتخابية، من دون �لتد�ول مع �لناخبني.

يف  �حلزبية  �لع�سوية  معدلت  تر�جع  �ل�سيا�سة  خرب�ء  يعزو 

�ملعلومات  على  �حل�سول  فر�ش  زيادة  �إىل  �لعريقة  �لدميقر�طيات 

على  �ملو�طنني  �عتماد  من  خّففا  �للذين  �لتعليم،  م�ستوى  و�رتفاع 

م�ساعدة �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف جمال حتديد وفهم ق�سايا �ل�سيا�سات، 

�لأخبار  دورة  ك�سفت  ذ�ته،  �لوقت  يف  �أمامهم.  �ملتاحة  و�خليار�ت 

�ملتو��سلة للر�أي �لعام عن بع�ش جو�نب �لعملية �ل�سيا�سية �لتي كانت 

تخفى عليه �سابقًا، مبا فيها �ملفاو�سات �ملعقدة �لتي ت�سّكل جزء�ً ل 

و�لإخفاقات  �لف�ساد  �رشوب  جانب  �إىل  �ل�سيا�سية،  �حلياة  من  يتجز�أ 

�إمكانيات  �ت�ساع  فبف�سل  مبفرده.  كل  �ل�سيا�سيني،  للقادة  �ل�سخ�سية 

الر�شم البياين 1: العوامل الظرفية موؤِثّرة على هوية احلزب
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�لو�سول �إىل �ملعلومات، وتو�فر جمموعة �أو�سع من �لأدو�ت، �ملعتمدة 

مبعظمها على و�سائل تكنولوجية، بات �ملو�طنون �أي�سًا موؤهلني �أكرث 

من ذي قبل لر�سد �أفر�د ي�سبهونهم فكريًا، وي�سهل عليهم �لعمل معهم، 

من �أجل �لتاأثري على �لعامل �ملحيط بهم من دون �إ�رش�ك �لأحز�ب. يف 

�أ�سحاب  على  متز�يد  ب�سكل  يعتمدون  �حلزبيون  �لقادة  �أخذ  �ملقابل، 

دعم  وح�سد  تنظيم  يف  ي�ساعدونهم  مّمن  �ل�سيا�سة،  يف  �لخت�سا�ش 

�إىل تعزيز مهار�ت  �أحيانًا  �لو�قع  �لناخبني. وبالتايل، قد يف�سي هذ� 

�لقادة �حلزبيني يف جمالت معّينة من تنظيم �لأحز�ب، وكذلك تو�سيع 

14
م�ساركة �لأع�ساء يف جمالت خمتارة من �حلياة �حلزبية.

ن�شاأة احلزب ومقوماته املوؤ�ش�شاتية

بعد  �لوقت،  مع  �لعريقة  �لدميقر�طيات  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  برزت 

على  �أي�سًا  �نكّبت  فيما  �لتنظيمية،  ممار�ساتها  تدريجيًا  عّدلت  �أن 

لتتو�فق  بر�جمها  وحماور  �لإيديولوجية  معتقد�تها  وتعميق  �سقل 

مع �لحتياجات �لبارزة. �أما يف �لدميقر�طيات �لأحدث عهد�ً، في�سود 

�حلياة  مع  تكّيفت  �أو  برزت  قد  �لأحز�ب  تكون  باأن  �أو�سع  �عتقاد 

�ل�سيا�سية �لتعددية و�لتناف�سية نتيجة �خرت�قات �أو حتولت مفاجئة. 

لكّن هذه �لأحز�ب �لتي تن�ساأ �أحيانًا ب�سورة م�ستعجلة من �أجل خو�ش 

�أوىل �نتخاباتها، قّلما تتيح لأع�سائها وقادتها �لوقت �لكايف للتد�ول 

مطوًل و�لتو�فق حول مبادئ �سيا�سية تتجاوز �لنق�سامات �لتي يعاين 

ومقرتحات  فّعالة  هيكلية  لو�سع  �أو  طويل،  وقت  منذ  �ملجتمع  منها 

يف  �سيا�سية  �أحز�ب  عدة  ن�سال  يكون  قد  لذ�،  �ل�سيا�سة.  يف  مدرو�سة 

�لدميقر�طيات �لنا�سئة من �أجل حتديد �إيديولوجيات و��سحة ومو�قف 

يف �ل�سيا�سات، مرتبطًا بطريقة ن�ساأتها وم�سرية تطورها. 

�ل�سيا�سات  �ملتمحورة حول  �لأحز�ب  �أّن  �إىل  �لدر��سات  بع�ش  �أ�سارت 

يتوقعون  �لناخبني  �أّن  بحجة  �حلال  هذه  على  �ستبقى  �ملح�سوبية  �أو 

منها با�ستمر�ر �سلوكيات مماثلة، فيما تعرتف در��سات �أخرى بقدرة 

�أو  �لإ�سالح  على  رة  �ملوؤِثّ �لعو�مل  �إىل  م�سريًة  �لتغيري،  على  �لأحز�ب 

توجه  �لأحز�ب  بع�ش  فيها  تّبنى  فتتحدث عن حالت   
15

له. زة  �ملحِفّ

معنّي يف بر�جمه، رّد�ً على تغيري�ت طر�أت على �سلوكيات مناف�سيه، و/

�أو بعد �كت�سابه درجة معّينة من �ملقومات �ملوؤ�س�ساتية. 

هذ� ل ينفي بالطبع بروز حالت متّكنت فيها �أحز�ب �سيا�سية من ح�سد 

من  طبقية  و�نق�سامات  �ل�سيا�سة  يف  متبانية  مقرتحات  حول  �لدعم 

دون تطوير هيكليات و�إجر�ء�ت د�ئمة. فقد بّينت مثاًل در��سة حديثة 

حول �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف ز�مبيا كيف جنح �لرئي�ش مايكل �ساتا بني 

�لعامني 2004 و2008 يف ح�سد �لتاأييد بني �سفوف �ملحرومني يف 

�ملدن، وهي فئة تتقاطع فيها �لنق�سامات �لعرقية، من خالل تعديل 

و�لطبقات  �لعاملة  �لطبقة  ��ستياء  عن  لتعرّب  �لوقت  مع  ��سرت�تيجيته 

يف  �ل�سيا�سي  باحل�سد  حافل  تاريخ  من  م�ستفيد�ً  �ملدن،  يف  �لفقرية 

�جلبهة  فعقدت  �لدولية.  �ملالية  بالهيئات  �ملحيطة  و�ل�سكوك  �ملدن، 

�حلمالت  �إطار  يف  �لبالد،  �أنحاء  كل  يف  حا�سدة  م�سري�ت  �لوطنية 

�لنتخابية �لتي نّظمتها للمرة �لأوىل يف جميع �ملحافظات �لرئي�سية 

ومر�كز �ملناطق. ولقت �لر�سائل �لتي �أطلقتها ب�ساأن خماوف �ل�سعب 

تدهور  �إىل  نظر�ً  �لناخبني،  من  كبري  عدد  لدى  �سدى  و�حتياجاته 

�لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�سعار  و�رتفاع  �لبالد،  يف  �لقت�ساية  �لأو�ساع 

�لعام  �نتخابات  �حلاكم يف  فوز �حلزب  و�لأ�سمدة. رغم  و�ملحروقات 

2006 بفارق كبري عن مناف�سيه، فاإّن �جلهود �لتي بذلها �لرئي�ش �ساتا 

دفعت �حلزب �حلاكم �إىل �إقر�ر �رش�ئب على �ملكا�سب غري �ملتوقعة من 

16
�لفحم، وزيادة ر�سوم �لمتياز على �ملعادن.

مقومات هوية احلزب 

يحدد هذ� �لبحث هوية �حلزب على �أنها �مليز�ت �خلا�سة �لتي ينفرد 

�لو�سائل  �إىل  نظر�ً  مناف�سيه.  وت�سهم يف متييزه عن  بها حزب معنّي، 

�لدعم،  و��ستقطاب  هويتها  لتحديد  �لأحز�ب  تعتمدها  �لتي  �ملتعددة 

ي�سف �لبحث هذه �لهوية على �أنها مزيج من �سفات حزبية خمتلفة، 

�حلزب،  هوية  حتديد  وهي  كبرية،  فئات  �سبع  على  عادًة  ُتوّزع 

وقاعدة �لدعم، و�لتمحور حول �سخ�ش �لقائد، و�ملح�سوبية، و�لثقافة 

جتمع  قد  و�لإيديولوجية.  �لعامة،  �ل�سيا�سات  ووجهة  �لتنظيمية، 

خمتلف هذه �لعنا�رش رو�بط قوية �أو �سعيفة. ففي �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

�لتي تنعم مثاًل بقاعدة دعم متجان�سة ن�سبيًا، غالبًا ما توؤول �لزعامة 

لأحد �أع�ساء �ملجموعة �لتي ت�سّكل قاعدتها �لأ�سا�سية. �أما يف �لأحز�ب 

�ملتمحورة حول �سخ�ش �لقائد، فيمار�ش هذ� �لأخري عادًة تاأثري�ً كبري�ً 

على عملية �سنع �لقر�ر، مما يرتك �نعكا�سات على ثقافتها �لتنظيمية. 

ومبو�ز�ة ذلك، ُيرّجح �أن تتبلور عقيدة �لأحز�ب يف وجهة �سيا�ساتها. 

يف �خلال�سة، ميكن �لقول باأّن هوية �حلزب تزد�د متا�سكًا كلما �زد�دت 

�أو  �أحيانًا متباعدة  تبدو  قد  �أنها  تر�بطًا، مع  �لعنا�رش �ملختلفة  هذه 

�أو  حمافظ  باأنه  �لأحز�ب  �أحد  يزعم  �أن  مثاًل  يجوز  متعار�سة.  حتى 

�أو دميقر�طي �جتماعي فيما يد�فع يف مو�قفه با�ستمر�ر عن  ليرب�يل 

�سيا�سات تبدو خمالفة متامًا للخط �لتقليدي �لذي ينتمي �إليه. 

�أكان  �سو�ء  جذوره  ن�ساأته،  كانت  �أيًا  �حلزب،  هوية  تعك�ش  ما  غالبًا 

�أو  نقابية،  �أو  �إثنية،  جمعيات  �أو  ع�سكرية،  �أ�سول  من  ي�ستمّدها 

�لعنا�رش  تو�سح  للدميقر�طية.  د�عمة  جهود  �أو  حترير،  حركات 

�إىل  �إىل نقلها  �لذي ي�سعى  �ل�سورة  �ملختلفة لهوية �حلزب، جمتمعًة، 

�لأحز�ب يف  دور  يف�رّش  �لفارقة، وكيف  �جلمهور من خالل عالماته 

�أولوياته  �سّلم  يدرجها يف  �لتي  �لجتماعية  و�مل�سالح  �حلكم؛  �إد�رة 

وي�سعى �إىل متثيلها؛ ومدى �لهتمام �لذي يوليه لطرح �سيا�سات ذ�ت 

و�لقدر�ت  �لهيكليات  و�أنو�ع  �لدعم؛  حل�سد  �إياها  م�ستخدمًا  حلول، 

�ل�سيا�سات؛  �سياغة  على  تنطبق  قد  �لتي  �لقر�ر  �سنع  و�آليات 

للمجتمع  روؤية  تكوين  عند  ينتهجها  �لتي  �ل�سيا�سية  و�ملبادئ 
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الر�شم البياين 2: هوية احلزب يف اأبعادها املختلفة

احلزب املتمحور حول ال�شيا�شاتاحلزب املتمحور حول �شخ�ص القائد

وجهة �ل�سيا�سات

�لإيديوجلية

�لإيديوجلية التمحور 

حول �شخ�ص

وجهة

ال�شيا�شات

�لتمحور حول

�سخ�سية �لقائد

�لثقافة 

�لتنظيمية

�لثقافة 

�لتنظيمية

�ملح�سوبية

�ملح�سوبية

حتديد 

�لهوية

حتديد 

�لهوية

ومعاجلة م�ساكله. من غري �مل�ستبعد بالطبع من �أن ترجح كفة بع�ش 

�أن  �أي حزب ب�سكل عام، ومن  �لعنا�رش على �أخرى عند حتديد هوية 

�ل�سيا�سات.  �سنع  عملية  �إطار  يف  �أكرب  �أهمية  �لآخر  بع�سها  ي�سغل 

من  �لأ�سخا�ش،  على  كبري  حد  �إىل  مثاًل  معّينة  �أحز�ب  ترتكز  ففيما 

ت�ستمّد  �ل�سيا�سات،  يف  ومو�قفها  مبادئها  بو�سوح  حتدد  �أن  دون 

�أخرى دعمها بالدرجة �لأوىل من مبادئها �لإيديولوجية ومقرتحات 

خمتلفني،  �سيا�سيني  حزبني   2 �لبياين  �لر�سم  ي�سف  �سيا�ساتها. 

�لثاين  يتمحور  فيما  �لأ�سخا�ش  حول  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لأول  يتمحور 

�أكرث حول �ل�سيا�سات �ملقرَتحة، مبّينًا �أي�سًا �أّن هوية �حلزبني ت�سمل 

و�ملح�سوبية  و�لإيديولوجية  معاملها  بتحديد  تتعّلق  �أخرى  عنا�رش 

�لتنظيمية.  و�لثقافة 

حتديد مقومات الهوية

ت�سري معامل �لهوية �إىل �ل�سور �أو �ل�سعار�ت �أو �لأ�سو�ت �أو �لرموز، من 

�أ�سماء و�ألو�ن و�أعالم و�أحلان، �لتي ي�سيع ��ستخد�مها للتعريف باحلزب 

ب�سكل ر�سمي �أو غري ر�سمي. غالبًا ما ت�ستخدم هذه �لعالمات للدللة 

على من�سور�ت �حلزب �أو مو�د �لتوعية �أو �ملر�سحني �أو �ملنا�رشين، �أو 

على  تاأثري�ً حمدود�ً  توؤّثر  �لهوية  �أّن مقومات  �أع�سائه. �سحيٌح  حل�سد 

ف �لناخبني على �أحز�ب معّينة �أو 
ّ
م�سار �سياغة �ل�سيا�سات، لكنها تعر

جماعات �إيديولوجية بطريقة خمتزلة. ي�ستخدم عدد كبري من �لأحز�ب 

�لدميقر�طية �لجتماعية يف جميع �أنحاء �لعامل وردة حمر�ء كجزء من 

�إىل  �ملتحدة  �لوليات  يف  و�لفيل  �حلمار  يرمز  فيما  �حلزبية،  هويته 

�حلزبني �لدميقر�طي و�جلمهوري على �لتو�يل. 

�إ�سافة �إىل ذلك، حتمل �ألو�ن معّينة يف بع�ش �لبلد�ن دللت �سيا�سية. 

ففي تايلند، ُيعرف منا�رشي �حلركتني �ل�سيا�سيتني �لأ�سا�سيتني با�سم 

غالبًا  �لأحمر  �للون  �أّن  علمًا  �ل�سفر«،  و«�لقم�سان  �حلمر«  »�لقم�سان 

ما يرمز يف بلدن �أخرى �إىل �أحز�ب �لي�سار، و�لأزرق �إىل �ليمني �لو�سط، 

�لأحز�ب  تعمد  �إ�سالحية،  خطو�ت  �إطار  يف  �لليرب�ليني.  �إىل  و�لأ�سفر 

�أحيانًا �إىل تغيري �أو جتديد �لعالمات �لد�لة على هويتها، �إيحاًء بر�سالتها 

�لإ�سالحية. ففي �ململكة �ملتحدة مثاًل، تبّنى حزب �ملحافظني �ل�سجرة 

بالتحديث  طمعًا   ،2007 �لعام  �أو�ئل  يف  �جلديد  �سعاره  من  كجزء 

و�لتجديد. فاأ�سهمت �ل�سجرة، �لتي حّلت حمل �ل�سعلة �ملحمولة �لبارزة 

يف  �لثمانينيات،  منذ  �حلزب  عن  �ل�سادرة  �لر�سومات  يف  بو�سوح 

تلطيف �سورة �حلزب فيما جددت ت�سليط �ل�سوء على �لق�سايا �لبيئية. 

�أخرى  �سيا�سية  �أحز�ب  ترى  قد  �سابقًا،  �إليها  �مُل�سار  لالأحز�ب  خالفًا 

فخورة خ�سو�سًا بتاريخها �أّن مك�سبها �لأكرب يكمن يف تذكري �لناخبني 

مب�ساهماتها �ملا�سية. فالأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي قادت بنجاح حركة 

�ل�ستقالل �أو �لتحرير مثاًل جتزم على �أنها جتني �ملزيد من �ملكا�سب 

حينما حتافظ على �لأ�سماء و�لرموز �لتي لطاملا �عتمدتها. عند ح�سول 

�ن�سقاقات يف �سفوف �أي حزب، كم من �لف�سائل �ملختلفة ت�سعى �إىل 

�ل�ستئثار با�سم �حلزب و�سعاره، مما ي�سري �إىل �أهمية هذه �لرموز بني 

�لعالمات �لد�لة على هويتها.  

قاعدة الدعم

�أو  �أفكارهم  �أو  خلفياتهم  حيث  من  معنّي  بلد  يف  �لأ�سخا�ش  يختلف 
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فيه.  �حلكم  �إد�رة  طريقة  �أو  �لدولة  دور  حول  روؤيتهم  �أو  �أولوياتهم 

وهي تباينات قد تن�ساأ بفعل �لتقاليد �أو �لأحد�ث �لبارزة �أو �ملفّكرين 

�أوجه  ب�سبب  �أو  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  �لأو�ساع  �أو  �لنافذين 

عد�ها  وما  �لعرق،  �أو  �لدين  �أو  �لب�رشة  لون  �أو  �للغة  يف  �لختالف 

حدتها  تقلي�ش  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ت�سعى  �أن  يجوز  �أ�سباب.  من 

تنجح  �حت�سانها،  حال  يف   
17

�سيا�سية. �نق�سامات  يف  ترجمتها  �أو 

�لأحز�ب �لتي حت�سد �لدعم من خمتلف �لأطياف �لتي تتقاطع فيها هذه 

�لتباينات يف ��ستقطاب �لتاأييد من عدة جماعات، وبالتايل �إ�ساعة جو 

من �لعتد�ل. �أما يف �حلالت �لتي تعك�ش فيها �لنق�سامات �ل�سيا�سية 

فروقات ذ�ت طابع �جتماعي-ثقايف، فقد تكون هذه �لأحز�ب و�سيلة 

ل�سمان متثيل فئات معّينة، غالبًا �لأقليات، يف �ملوؤ�س�سات �لت�ساورية، 

ويف  كند�.  يف  كيبيك  وكتلة  نيوزيلند�  يف  ماوري  حزب  غر�ر  على 

ولكن،  �حلزبية.  �لنق�سامات  يف  �للغوية  �لختالفات  تتجّلى  بلجيكا، 

�أن ترتجم هذه �لتباينات يف خالفات  يف �ملقابل، تربز خماوف من 

�سيا�سية توؤدي �إىل زيادة حّدة �لتوتر و�إ�سعال �ل�رش�عات. 

التمحور حول �شخ�ص القائد

�أجمع دور�ً هامًا يف حتديد  �لعامل  �ل�سيا�سية يف  يلعب قادة �لأحز�ب 

�ملبادئ �لتي تد�فع عنها �أحز�بهم، ويوؤّثرون على نظرة �لنا�ش �إليها. 

يف  ت�سّكل  �ل�سخ�سية،  معارفه  �سبكات  �أو  �لقائد،  �سخ�سية  قوة  لكّن 

بع�ش �لأحيان، �لأر�سية �لأ�سا�سية حل�سد �لدعم حول �حلزب. كم من 

ل  �حلالت؛  هذه  مثل  يف  �حلزب  لقائد  مبو�قعهم  يدينون  �مل�سوؤولني 

بل يف ظل غيابه، قد يو�جه �حلزب �سعوبة يف �إي�ساح مهمته �أو حتى 

قد ينهار. �أحيانًا، يعمد قادة �لأحز�ب �إىل ت�سليم �ل�سلطة �إىل �أحد �أفر�د 

�لتوريث  نظام  �إىل  يقود  مما  يختارونه،  �آخر  خلف  �أي  �أو  عائالتهم 

حول  �أ�سا�سي  ب�سكل  �ملتمحورة  �لأحز�ب  جتد  ما  غالبًا  �ل�سيا�سي. 

�سخ�سية �لقائد م�سّقًة يف طرح �سيا�سات و��سحة، ناهيك عن �أّن تبعية 

�جلماعة ل�سخ�ش و�حد ل يرتك جماًل و��سعًا للتد�ول يف �لد�خل حول 

�لق�سايا �لجتماعية-�لقت�سادية.

املح�شوبية

�أقطار  �سائر  �ل�سيا�سية يف  �حلياة  مكانة هامة يف  �ملح�سوبية  ت�سغل 

�لعامل. فغالبًا ما يك�سب �لأفر�د و�ملجموعات لقاء �لدعم �لذي يقّدمونه 

ملر�سحني و�أحز�ب �أولوية �لو�سول �إىل دو�ئر �سنع �لقر�ر؛ ومنا�سب يف 

�حلكومة؛ ومو�رد عامة ل�ستثمارها يف مبادر�تهم. �إذ�ً، حيثما ت�سّكل 

قد  و�ملنا�رشين،  �لقادة  بني  للتو��سل  �لأ�سا�سية  �لقاعدة  �ملح�سوبية 

�لعامة  �لأحز�ب، وحتى �ملنا�رشين، بتاأييد �لقرت�حات  يكتفي قادة 

على  فعليًا  و�لرتكيز  �سكليًا،  �لعامة  �ملنافع  لتح�سني  �ملخ�س�سة 

جنحت  »لزبائنهم«.  �أخرى  �نتقائية  ومنافع  �سخ�سية  خدمات  تقدمي 

كان  فاإذ�  �ل�سو�ء.  على  و�لناخبني  �لأحز�ب  حتفيز  يف  �ملح�سوبية 

�أو جمموعات عو�ش ح�سد  �أفر�د  �آثرو� مر�عاة م�سالح  �ل�سيا�سيون قد 

�لتكال  �ملو�طنون  ل  ف�سّ �لعامة،  �ل�سيا�سات  مقرتحات  حول  �لدعم 

على �ملح�سوبية ملعاجلة م�ساكلهم �لفردية و�ملبا�رشة يف ظل �نعد�م 

فعالية �خلدمات �لعامة �ملقدمة. �أحيانًا، تثبت هذه �مل�سلكية جدو�ها 

�سو�هم  يلجاأ  فيما  �ملنا�سب  �ساغلي  �إىل  بالن�سبة  �لنتخابات  يف 

�إىل �رش�ء  �لعامة  �إىل �ملو�رد  �لذين ل و�سول لهم بعد  من �ملر�سحني 

�ملح�سوبية،  مبد�أ  على  �لقائمة  �لأحز�ب  تعيق  بالنتيجة،  �لأ�سو�ت. 

موؤ�س�سات  بروز  �لقائد،  �سخ�ش  حول  �ملتمحورة  تلك  �ساأن  �ساأنها 

و�آليات حكم دميقر�طية تخ�سع مل�ساءلة �ملو�طنني وحما�سبتهم. 

الثقافة التنظيمية

وقو�عده  �حلزب،  هيكلية  طبيعة  �إىل  �لتنظيمية  �لثقافة  ت�سري 

وت�سمل  �لقر�ر.  و�سنع  �لتو��سل  جمال  يف  وممار�ساته  �ملوؤ�س�ساتية، 

و�لقدر�ت  �حلزبية،  �ل�سيا�سات  لتحديد  �ملعتمدة  �لقو�عد  �لثقافة  هذه 

�نخر�ط  ومدى  �ل�سيا�سات؛  طرح  عند  ��ستخد�مها  �إمكانية  �أو  �لتقنية 

بع�ش  كان  �إذ�  �لإجر�ء�ت.  تلك  يف  �خلارجية  و�ملجموعات  �لأع�ساء 

عري�ش،  جمهور  على  ويعتمد  طويلة،  فرتة  منذ  تاأ�س�ش  قد  �لأحز�ب 

وميلك �سبكة و��سعة من �لفروع، وينعم مبو�رد وفرية ن�سبيًا، وي�ستعني 

مبتطوعني وموظفني �أجر�ء يتمتعون باملهنية �أو مب�ست�سارين، ترتكز 

�أحز�ب �أخرى ب�سكل �أكرب على �لُنخب فيما تنق�سها �خلربة يف جمال 

�إد�رة �حلكم، كما حتافظ على هيكلية حمدودة وجتد �سعوبة يف تاأمني 

�ل�ستمر�رية يف ظل ميز�نيتها �ملحدودة. قد تتغرّي هذه �خل�سائ�ش مع 

�لوقت ��ستجابًة حلاجات �حلزب �أو نتيجة تو�فر �ملو�رد، مما يوؤّثر على 

طريقة مقاربة و�سع �ل�سيا�سات. 

من  خيار�ته  �أو  مو�قفه  �إيديولوجيًا  �ملرت�بطة  �جلماعات  لبع�ش 

�لجتماع  عامِل  وكان  �لتنظيمية.  �ل�سوؤون  باإد�رة  �ملتعلقة  �مل�سائل 

�لفرن�سي و�لفقيه �ل�سيا�سي موري�ش دوفرجيه مثاًل قد مّيز بني �لأحز�ب 

�لطبقة  عمومًا  ومتّثل  �لربملان،  كنف  يف  تت�سّكل  �لتي  �ل�سيا�سية 

عمومًا  ومتّثل  �لربملان،  خارج  من  تربز  �لتي  وتلك  �لبورجو�زية، 

�إىل �حلفاظ على نوع من  �أكرث  �لأخرية متيل  �أّن  �ل�سرت�كيني. ويذكر 

�أخرى حيال  �أحز�ب  �أكرث قلقًا من  �لد�خلية، مما يجعلها  �لدميقر�طية 

�أدخلتها  �لتي  �لتنظيمية  �لتغيري�ت  رغم  عمومًا.  �ل�سيا�سات  تغيري 

لون بالدرجة �لأوىل   �لوقت، فال يز�ل �خل�رش يف�سّ
ّ
�أحز�ب معّينة مع مر

�لإجر�ء�ت �لتي تفّعل �إىل �أق�سى حد م�ساركة �لأع�ساء يف �سنع �لقر�ر، 

 �ستتوّفر معلومات 
18

و�إ�رش�ك �لآخرين يف �لقيادة، و�حلد من �لهرمية.

�إ�سافية حول �لعالقة بني عملية �سنع �لقر�ر و�لهيكلية �حلزبية د�خل 

 �خل�رش يف بلجيكا وكند� 
ْ
�أحز�ب �خل�رش يف در��سة حالة حول حزَبي

على  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  من  كم  �لكتاب.  هذ�  من  �لثاين  �لق�سم  �سمن 

ي�سار مروحة �لكيانات �لإيديولوجية تقيم عالقات قوية مع �لنقابات. 

لالأحز�ب  �لدعم  قويًا يف ح�سد  دور�ً  �ملجموعات  تلعب هذه  ما  غالبًا 
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املرّبع 1: النقابات وال�شيا�شات يف حزب العّمال الربيطاين

�لعام 1900 على يد نقابات عمالية  �ش يف 
ّ
تاأ�س �لذي  �لعّمال،  �لربيطانية وحزب  �لعمالية  �لنقابات  جتمع رو�بط وثيقة ب�سكل خا�ش بني 

وجمعيات ��سرت�كية. يف �ملرحلة �لأوىل من تاريخ تاأ�سي�سه، مل يكن ينت�سب �إىل �حلزب �إل �أع�ساء �لنقابات �لتي ترعى بدورها �أع�ساء برملان 

منفردين. �إىل ذلك، �سمحت قو�عد �حلزب و�آلية تنظيمه للنقابات �أن متار�ش تاأثري�ً كبري�ً على �سكل �سيا�ساته لعقود خلت، �إذ مل تكتِف يف �لإم�ساك 

بـ80 �إىل 90% من �ملقاعد يف �ملوؤمتر �ل�سنوي للحزب، حيثما يتم �إقر�ر �ل�سيا�سات وح�سب، بل متّكنت كل نقابة بف�سل �آلية »ت�سويت �لكتلة« 

 �إل �أّن �لنقابات 
1
�ملّتبعة يف �ملوؤمتر من �لإدلء بجميع �لأ�سو�ت �ملخ�س�سة لها ككتلة و�حدة، مبا ي�سمن هيمنة �لنقابات على �سيا�سات �حلزب.

  
2
كانت �أبعد من �أن متار�ش �سلطة مطلقة على هذه �ل�سيا�سات، لأّن �ملوؤمتر�ت �أو �لقياد�ت �حلزبية يف �لربملان كانت دومًا مو�سع نقا�ش.

بني �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات، �أّدت فرتة طويلة من �لت�سخم �مل�سحوب بركود �قت�سادي يف �ململكة �ملتحدة �إىل ن�سوب خالفات بني �لنقابات 

وقياد�ت حزب �لعّمال حول �لأجور، بلغت ذروتها يف �ستاء �لغ�سب �مل�سوؤوم يف �لعام 1979. ففي خريف 1978، مار�ش قادة حزب �لعّمال 

ر�ف�سة  �لنقابات مقرر�ت  ل�سيطرة  �تخذ موؤمتر �حلزب �خلا�سع  �لت�سّخم.  و�لأجور، ملو�جهة  �لرو�تب  لزيادة  �سقف  �أجل و�سع  �سغوطًا من 

لهذه �ل�سقوف، لكّن �لقياد�ت �حلزبية جتاهلتها، فار�سًة عقوبات على �ملتعاقدين مع �حلكومة �لذين �أقرو� زيادة يف �لأجور فاقت ن�سبة %5 

�ملحددة يف �لأ�سا�ش. فاأ�سفرت هذه �خلطوة عن حترك نقابي كبري يف �لقطاع �لعام، حيث �سارك 1.5 مليون عامل يف موجة �إ�رش�بات �أّدت 

�إىل حالة من �لفو�سى و�ل�سطر�بات. نظر�ً �إىل �نعكا�سات هذه �لتحركات على �لبلد، مبا يف ذلك تقارير حتدثت عن تقاع�ش حّفاري �لقبور 

�مل�ساركني فيها عن دفن �ملوتى، ُعرفت تلك �لفرتة بـ«�ستاء �ل�سخط و�لغ�سب«، �لذي جنم عنه تد�عيات �سيا�سية �أتاحت حلزب �ملحافظني 

 
3
بقيادة مارغريت تات�رش �إبعاد حزب �لعّمال عن �حلكم يف �لعام 1979. 

يف �لعقود �لتالية، عمدت قياد�ت حزب �لعّمال �إىل �لتخفيف من تاأثري �لنقابات د�خل �سفوفه لتح�سني �سورته يف �لنتخابات. يف ظل زعامة 

 ويف عهد توين بلري، قّل�ش 
4
جون �سميث، �أبطل �حلزب �لعمل بت�سويت كتلة �لنقابات لنتخاب مر�سحي �لنتخابات �لربملانية لعام 1993. 

لحقًا ح�سة �لت�سويت �ملخ�س�سة للنقابات يف موؤمتر �حلزب بن�سبة 50%. ثم طر�أت تغيري�ت �أخرى على عملية و�سع �ل�سيا�سات يف �لعام 

1997، �أّدت �إىل �إن�ساء �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات لالإ�رش�ف على هذه �لعملية. وت�سّم هذه �لهيئة �لنقابات �إىل جانب ممثلني عن �لأجهزة 

5
�حلزبية �لأخرى.

�إ�ستمر �لتوتر بني �حلزب و�لنقابات يف �ل�سنو�ت �لأخرية �أي�سًا. ففي �لعام 2004، كان �لحتاد �لوطني لعّمال �ل�سكك �حلديدية و�لنقل �لبحري 

 ونقابة رجال �لإطفاء �أول نقابة تن�سحب من حزب 
6
و�لربي �أول نقابة ُتطَرد يف تاريخ �حلزب، ب�سبب دعمه للحزب �ل�سرت�كي �ل�سكتلندي،

 ز�دت حدة �لتوتر بفعل تباطوؤ �حلركة �لقت�سادية يف �لآونة �لأخرية يف �ململكة �ملتحدة، مما �أرخى 
7
�لعّمال بعد خالف مرير حول �لأجور.

بثقله على �لعالقة بني �لطرفني. يف موؤمتر �حلزب لعام 2011، هّدد رئي�ش نقابة »يونايت«، وهي �لأ�سخم يف �ململكة �ملتحدة، يف وقف 

دعمه لنو�ب �حلزب �لذين �أّيدو� قو�نني جديدة ت�سّدد �لقيود على حق �لإ�رش�ب، كما ��ستمرت يف �لعام 2012 حدة �لنقا�سات �لعامة بني زعيم 

 رغم �لعتقاد �ل�سائد باأّن �لرو�بط �ملوؤ�س�ساتية 
8
حزب �لعمال، �إد ميليباند، و�لنقابات حول تد�بري �لتق�سف وخف�ش �أجور موظفي �لقطاع �لعام.

بني حزب �لعّمال و�لنقابات �لربيطانية هي �لأقوى على �لإطالق على م�ستوى �لعالقات �لنقابية/�حلزبية يف �أوروبا قبل �لثمانينيات، �أخذ 

 
9
يخّف �ليوم �لتاأثري �لذي متار�سه �لنقابات على عملية �سنع �ل�سيا�سات، مقارنًة له بال�سنو�ت �ملن�رشمة.
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�لتابعة لها، ودور�ً كبري�ً يف عملية �سنع �لقر�ر د�خل �لأحز�ب. فمثاًل، 

تر�سل  �أن  �لأ�سرت�يل  �لعّمال  بحزب  �ملرتبطة  �لعمالية  للنقابات  يحق 

�ل�ست�سارية  �ملجال�ش  يف  و�مل�ساركة  موؤمتره،  حل�سور  لها  مندوبني 

�لوليات  م�ستوى  على  ونقابيني  حزبيني  م�سوؤولني  بني  جتمع  �لتي 

�إىل ذلك، ُيطَلب من جميع  �إ�سافة  و�ملقاطعات ملناق�سة عدة ق�سايا. 

نو�ب حزب �لعّمال �لت�ساور مع ن�سطاء �لنقابات يف �ملناطق �جلغر�فية 

�لنقابات  دور  �سهده  �لذي  �لتطور   1 �ملرّبع  ي�سف   
19

ميّثلونها. �لتي 

�لربيطاين. ملزيد من  �لعّمال  د�خل حزب  �ل�سيا�سات  يف عملية �سنع 

�حلالة  در��سة  �إىل  �لعودة  �لرجاء  �ملو�سوع،  هذ�  حول  �ملعلومات 

�لو�ردة يف �لق�سم �لثاين من هذ� �لكتاب.

توّجه ال�شيا�شات العامة 

وت�سويق  بو�سع  �لأحز�ب  �هتمام  درجة  �إىل  �مل�سطلح  هذ�  ي�سري 

على  �لناخبني  قدرة  ومدة  معّينة،  ق�سايا  حول  متمحورة  �سيا�سات 

من  �سابهه  وما  �ملبادئ  �إعالن  يعطي  لة.  �ملف�سّ �سيا�ساتهم  �ختيار 

�سيا�ساتها.  م�ستوى  على  �لأحز�ب  توجهات  عن  فكرة  عادًة  وثائق 

يت�سّنى  تنجزه حني  �أو ما  �ل�سيا�سات،  �لأحز�ب يف جمال  �أد�ء  �أّن  �إل 

لها �إد�رة �أجندة �ل�سيا�سات �أو �لتاأثري عليها، هو مهم �أي�سًا. ففي هذ� 

جميع  يف  �ملمار�سات  من  و��سعة  جمموعة  ت�سيع  بالذ�ت،  �ملجال 

فيما  بال�سيا�سات  قلياًل  ُيعنى  �لأحز�ب  بع�ش  ترى  �إذ  �لعامل،  �أقطار 

يقّدمها  مقرتحات  حول  �لأوىل  بالدرجة  يتناف�ش  �لآخر  �لبع�ش 

�سيا�سات  طرح  على  �لبع�ش   
ّ
ينكب �أو  �ملجتمعية؛  �مل�ساكل  ملعاجلة 

�لتناف�ش  �إىل  �لآخر  �لبع�ش  ي�سعى  فيما  حمدودة،  ق�سايا  بخ�سو�ش 

»�ملتخ�س�سة/�لنا�سئة  �لأحز�ب  و�سول  فور  متعددة.  ق�سايا  حول 

نطاق  ع 
ّ
تو�س ما  غالبًا  �حلكم،  �سّدة  �أو  �لربملان  �إىل  معنّي«  بغر�ش 

�أحز�ب  �أّن  �ملثال  �سبيل  على  ُيذكر  متعددة.  ق�سايا  لي�سمل  مو�قفها 

�خل�رش، عند ن�ساأتها، كانت حت�رش �هتمامها ن�سبيًا ب�سيا�سات حماية 

عت نطاق �سيا�ساتها 
ّ
�لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة، ولكنها ما لبثت �أن و�س

بو�سع  �ملتعلقة  �لفقرة  ع �سمن 
ّ
�ملو�س �لنقا�ش  بح�سب  �لوقت.  مر  مع 

وحتديث مبادئ �لأحز�ب، وكذلك در��سة �حلالت �سمن �لق�سم �لثاين 

من هذ� �لكتاب، يت�سح �أّن �حتاد �لقوى �لدميقر�طية يف بلغاريا ن�ساأ 

�إىل  لحقًا  ��سطر  ولكنه  �ل�سيوعي،  للحكم  حّد  و�سع  بهدف  �أ�سا�سًا 

م�ساألة  فيها  مبا  �حلكم،  يف  حتديات  جملة  ملو�جهة  �سيا�سات  و�سع 

�خل�سخ�سة. 

الإيديولوجية

�إيديولوجية خمتلفة،  تلّونت عدة �أحز�ب �سيا�سية يف �لعامل ب�سبغات 

�مل�سيحية  �لدميقر�طية  �أو  �لتقدمية  �أو  �ل�سرت�كية  �ل�سبغة  فيها  مبا 

�أو �لليرببالية، وكذلك ب�سبغة �ملحافظني �أو �خل�رش، لو�سف كيانها، 

وطرح  �سفوفها  لتنظيم  �ملبادئ  تلك  �إىل  متفاوتة  بدرجات  م�ستندًة 

�ل�سعار�ت  بني  �أحيانًا  �لقائمة  �لتباينات  �إىل  نظر�ً  �سيا�ساتها. 

�أجرى  �لأحز�ب،  هذه  ومو�قف  �لأحز�ب  �إىل  �ملن�سوبة  �لإيديولوجية 

ما  يف  �ملقارنة  بغر�ش  در��سات  عدة  �ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  يف  علماء 

�خلا�سة  �لإيديولوجية  �لت�سميات  تتبّنى  �لأحز�ب  �أّن  �سحيٌح  بينها. 

على  �إطالقها  عن  �أي�سًا  يتو�نو�  ل  �ل�سيا�سيني  �ملر�قبني  لكّن  بها، 

فل�سفيًا  �ملتقاربة  �لأحز�ب  تختزل  و�سائل  عن  بحثًا  خمتلفة،  �أحز�ب 

�سمن فئة و�حدة. رغم ذلك، وجدو� �سعوبة �أكرب يف ت�سنيف �أحز�ب 

�أثار  مما  ر��سخ،  �إيديولوجي  كيان  من  �أكرث  قيم  تعك�ش  حني  �أخرى 

مبادئ  �أو  قيمًا  بالفعل  د 
ّ
جت�س كانت  �إذ�  ما  حول  ت�ساوؤلت  لديهم 

�سيا�سية و��سحة. 

يبد�أ هذ� �لق�سم بالتعريف عن هوية �حلزب على �أنها جمموع عنا�رش 

�لقائد،  �سخ�ش  على  و�لرتكيز  �لدعم،  وقاعدة  �لهوية،  معامل  ت�سمل 

و�ملح�سوبية، و�لثقافة �لتنظيمية، وتوجهات �ل�سيا�سة، و�لإيديولوجية. 

د هذه �لعنا�رش جمتمعًة �ملبادئ �لتي يلتزم بها �حلزب، و�ل�سورة 
ّ
جت�س

�لتي يود نقلها �إىل �جلمهور. كما ت�سري �إىل مدى جناح �حلزب يف ر�سم 

ترتكز  �لتي  �ملعتقد�ت  �أو  و�ملبادئ  حمددة،  �أولويات  وفق  �سيا�ساته 

ي�سعى  �لتي  �ملجتمع  وهيئات  و�سكاًل،  م�سمونًا  �سيا�ساته،  عليها 

�لتالية  �لفقرة  �أما  �لعامة.  �سيا�ساته  خالل  من  م�ساحلها  تغليب  �إىل 

فتتعّمق يف �جلانب �لإيديولوجي، و�لدور �لذي يقوم به على م�ستوى 

ر�سم �ل�سيا�سات. 

اإيديولوجية احلزب و�شيا�شاته

وهو  تر�ي�سي،  دي  دي�ستوت  �أنطو�ن  �بتدع  �لفرن�سية،  �لثورة  �إّبان 

�أ�سماه  ما  لو�سف  �إيديولوجية،  كلمة  فرن�سي،  �أر�ستقر�طي  فيل�سوف 

»علم �لأفكار«. ثم �ّت�سع مدلول هذ� �مل�سطلح منذ �لقرن �لثامن ع�رش 

لي�سمل معاين كثرية. �إذ� كان �لبع�ش ين�سب �إىل هذ� �مل�سطلح مفاهيم 

�سلبية، فكان �آخرون يعطونه تفا�سري �أكرث مو�سوعية �أو حتى �إيجابية. 

�حلاكمة  �لطبقة  جهود  لو�سف  �لكلمة  هذه  ��ستخدم  مثاًل  مارك�ش 

�لر�مية �إىل �إ�سعاف �لطبقة �لو�سطى، و�ل�ستمر�ر يف قمعها من خالل 

 �لزمن لت�سري 
ّ
عر�ش نظرة خاطئة للعامل. ثم تنّوعت تعريفاتها مع مر

�حتكار  تّدعي  جامعة  �سيا�سية  وعقيدة  �ل�سيا�سية؛  �لعقيدة  نظام  �إىل 

�آر�ء و/�أو �هتمامات طبقة  �أفكار �سيا�سية تعك�ش  �حلقيقة؛ وجمموعة 

�سياق  يف  �لفرد  تدرج  �أفكار  وجملة  �ملجتمع؛  فئات  �إحدى  �أو  معّينة 

هذ�  لأغر��ش  �جلماعة.  �إىل  بالنتماء  ح�سًا  لديه  وتنّمي  �جتماعي، 

فت �لإيديولوجية على �أنها جمموعة من �ملبادئ �ل�سيا�سية 
ّ
�لبحث، ُعر

لفهم  عامًا  �إطار�ً  حتدد  �لتي  و�جلامعة  �ملرت�بطة  و�لقيم(  )�لأفكار 

�ل�سيا�سات  �ملجتمع، وروؤيًة لتح�سينه، و�خلطو�ت �ملطلوبة يف جمال 

�لإيديولوجية  تعك�ش  �لتف�سري،  هذ�  �إىل  ��ستناد�ً  �لروؤية.  هذه  لتحقيق 

�نق�سامات  �أو ت�سّكل مادة حُلمة تتجاوز  �أو جماعة معّينة،  �آر�ء طبقة 

�ملجتمع.
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الإيديولوجية يف ظل الظروف املجتمعية 

والقت�شادية

تتكّون جميع الأفكار ال�سيا�سية يف ظل الظروف الجتماعية 

الطموحات  من  وانطالقًا  فيها،  تتوالد  التي  والتاريخية 

20
ال�سيا�سات التي تغّذيها. 

خلفية  على  ظهرت  �لتقليدية  �لإيوديولوجية  �لعائالت  �أّن  �سحيٌح 

�لثورة �ل�سناعية، لكنها تطورت �أي�سًا ��ستجابًة للتغرّي�ت �لجتماعية 

�لإيديولوجيات  �أّن  باعتبار  طر�أت،  �لتي  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية 

حتدد �سكل بيئتها وجمتمعاتها، لكنها تتكّيف �أي�سًا مع �لحتياجات 

لكنها  حميطها  يف  متجّذرة  �لإيديولوجية  تكون  �إذ�ً،  �ملتغرّية. 

عائالت  برزت  ذلك،  عن  ف�ساًل  �ملتغرّية.  �ملجتمع  ظروف  مع  تتطور 

�إيديولوجية جديدة جتاوبًا مع ظروف �قت�سادية و�جتماعية طارئة. 

بلد�ن  يف  �لأخرية  �ملجتمعية  �لتغرّي�ت  �ساهمت  �ملثال،  �سبيل  على 

تكنولوجيا  من  عد�ها  وما  �لإنرتنت  ثورة  مبو�كبة  �لغربية،  �أوروبا 

�أول  �ش 
ّ
�لقر��سنة. فتاأ�س �ملعلومات و�لت�سالت، يف بروز جمموعات 

�إىل  �ساعية  جهود  �إثر  �ل�سويد،  يف   ،2006 �لعام  يف  للقر��سنة  حزب 

�إ�سالح قو�نني حماية حقوق �لن�رش وبر�ءة �لخرت�ع، ثم �أعقبه ن�سوء 

عدة �أحز�ب م�سابهة يف ما يزيد عن 30 بلد�ً. يف ني�سان /�أبريل 2010، 

�لقر��سنة.  �أحز�ب  �أممية  �إن�ساء  بهدف  للقر��سنة  �أحز�ب  عدة  �إجتمع 

بف�سل  نال  �لذي  �لأملاين  �حلزب  كان  �لإطالق  على  �أجنحها  ولعّل 

فوزه يف �نتخابات 2012 ح�سة كافية من �لأ�سو�ت لي�سمن متثيله 

�لقر��سنة �هتمامها  �أحز�ب  �أربع وليات. بعدما رّكزت  يف برملانات 

بحماية �حلقوق �ملدنية عرب �لإنرتنت، عند ن�ساأتها، �أخذت تربز كاأحز�ب 

بهدف  �أخرى  �سيا�سية  �أحز�ب  مع  وتتعاون  ليرب�لية-�جتماعية، 

حماية  قو�نني  �إ�سالح  ذلك  يف  مبا  �سيا�ساتها،  باأولويات  �لنهو�ش 

�خل�سو�سية  يف  �لفرد  حق  وتر�سيخ  �لخرت�ع،  وبر�ءة  �لن�رش  حقوق 

وتعزيز �ل�سفافية يف موؤ�س�سات �حلكم. وقد لقت جناحاُتها �لأخرية يف 

يف  �لأع�ساء  مل�ساركة  ت�سهياًل  �لتكنولوجيا  وت�سخريها  �لنتخابات، 

�تخاذ �لقر�ر�ت، تغطيًة �إعالمية يف �أملانيا ومناطق �أخرى من �لعامل. 

ي�سف �ملرّبع 2 تاأثري �لتطور�ت �لقت�سادية و�لجتماعية على ظهور 

�إيديولوجيات خمتلفة.

�لإيديولوجية هي �أي�سًا ن�سبية، مبا معناه �أّن �أي حزب �سيا�سي ي�سّنف 

كحزب خ�رش �أو ُيعترب ذ� توجهات ي�سارية �أو و�سطي �أو ليرب�يل على 

�لأ�رشة  �سمن  �أخرى  �أحز�ب  مع  جتمعه  �لتي  �لتقارب  �أوجه  �أ�سا�ش 

�لإيديولوجية، �أو من منظار مناف�سيه. على �سبيل �ملثال، �أولت �لأحز�ب 

و�لت�سامن  للبيئة  �لهتمام  من  مزيد�ً  �لوقت  مرور  مع  �لتقليدية 

�لتي  �لق�سايا  بع�ش  بذلك  معّممة  �جلن�سني،  بني  و�مل�ساو�ة  �لدويل 

�أبرزت دور �أحز�ب �خل�رش. تز�منًا مع هذه �لنقلة، ومع تبو�أ �أع�سائها 

�لوطنية  �ل�سيا�سات  على  وتاأثريهم  �لنتخابات،  مبوجب  منا�سب 

خالل  من  �جلديد  دورها  مع  �لأحز�ب  هذه  تتكّيف  �أخذت  و�ملحلية، 

�تخاذ مو�قف من جملة ق�سايا مطروحة، وتعميق مفاهيمها ملقاربة 

�لتنمية �مل�ستد�مة. يتبنّي �إذذ�ك �أّن تطور �لأ�رش �لإيديولوجية �لتقليدية 

و�أحز�ب �خل�رش جاء رّد�ً على عامل �ملناف�سة و�لتغري�ت �ملجتمعية، 

علمًا �أّن هذ� �لتجديد �أخذ م�ساره على م�ستوى �لأ�رشة جمعاء، وكذلك 

بو�سع  �ملتعلقة  �لفقرة  )تت�سّمن  منفردة.  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �سمن 

�لذي  �لطريق  حول  �إ�سافية  معلومات  �ل�سيا�سية  �ملبادئ  وحتديث 

�سلكه هذ� �مل�سار(.

�لذي  و�لأفر�د  �لأحز�ب  من  جمموعة  �إيديولوجية  �أ�رشة  كل  ت�سمل 

توّلد  �أنها  حد  �إىل  نطاقها  يّت�سع  �أ�سا�سية  ومعتقد�ت  قيمًا  يتبّنون 

�إىل �جلماعة،  �أو ح�سًا بالنتماء  بهدف م�سرتك وم�سري و�حد،  �سعور�ً 

�أو  تف�سري  يف  �لتمايز  من  معّينة  درجة  ذ�ته  �لوقت  يف  تنّمي  فيما 

حتقيق نظرتها �إىل �لعامل. رغم �سعوبة حتديد �لإيديولوجيات �لفردية 

�خل�سائ�ش  حتديد  يتي�رّش  ما  غالبًا   
21

�حل�سابية«، �لعمليات  بـ«دقة 

�لأكرث �سيوعًا �لتي متّيز كل منها. فقد ر�سدت حماولت جرت موؤخر�ً 

لتقييم �لآر�ء �مل�سرتكة �ملتد�ولة بني �لليرب�ليني يف �أوروبا عدد�ً من 

�لكامنة يف  �إىل »�لقوة  �لتقرير  �أوجه �لختالف بني بلد و�آخر. و�أ�سار 

خمتلف  لو�ء  حاملة  هي  �أوروبا  �أّن  باعتبار  �لليرب�لية«،  �لآر�ء  تنّوع 

ثم  �لغني«.  �لفل�سفي  باإرثها  جميعها  �مل�سبعة  �لليرب�لية،  �ل�ساللت 

خُل�ش �إىل �أّن �لقيم �لليرب�لية �لعاملية ت�سمل باأدنى حدودها مفاهيم 

�حلرية و�مل�ساو�ة وتقّبل �لآخر، معترب�ً �لفرد نقطة �نطالق ي�ستند �إليها 

22
�لليرب�ليون لتخاذ مو�قف من ق�سايا خمتلفة.

��ستمر�ر  �أهمية  حول  ت�ساوؤلت  �أثريت  خمتلفة،  تاريخية  حقبات  يف 

�سلفًا  نعت  �لت�ساوؤلت  هذه  �أّن  �ملفارقة  لكّن  �لإيديولوجيات. 

بروز  �سبقت  وكانت  حولها.  �جلدل  �نطالق  قبيل  �لإيدويولوجيات 

�أحز�ب �خل�رش و�لهتمام �ملتجّدد باقت�ساديات �ل�سوق �حلرة نقا�ساٌت 

د�رت بني �خلم�سينيات و�ل�ستينيات حول »�أفول جنم �لإيديولوجيات«، 

�لآونة  يف  و��سع.  نطاق  على  �ملوّجهة  �لر�أ�سمالية  مبد�أ  تقّبل  نتيجة 

مروحة  �سمن  �لو�سطية  نحو  عامًا  جنوحًا  �آخرون  لحظ  �لأخرية، 

�لدولة  مبد�أ  على  �لتو�فق  ظل  يف  و�ليمينية،  �لي�سارية  �لتوجهات 

فهي  ذلك  �إىل  حّجتهم  �أما  �ملوّجه.  �لقت�ساد  على  و�لإقبال  �لر�عية 

�أّن �لنق�سامات �لدينية و�لطبقية �ملعهودة ما عادت بارزة كال�سابق، 

�أّن كل  �أكرث تعقيد�ً؛ ناهيك عن  �نق�سامات ثانوية،  بل ظهرت مكانها 

حكومة ما عادت ت�سيطر بالقدر نف�سه على �لأو�ساع �لقت�سادية يف 

�أي�سًا حول  �أثريت ت�ساوؤلت  �أكرث نحو �لعوملة.  بلدها، يف عامل يتّجه 

يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �إىل  بالن�سبة  �لتقليدية  �لإيديولوجيات  �أهمية 

و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لظروف  �إىل  نظر�ً  �لنا�سئة،  �لدميقر�طيات 

�ل�سائدة. رغم هذه �ملخاوف، متّكنت كل �أ�رشة من �لأ�رش �لإيديولوجية 

يف  فكريًا  �ملتقاربة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ر�سد  من  �لر��سخة  �لتقليدية 

�ملبادئ  يفهمون  �أع�ساوؤها  كان  و�إن  حتى  �لعامل،  من  منطقة  كل 
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املرّبع 2: التاأثريات القت�شادية والجتماعية على ظهور الإيديولوجيات املختلفة

�لفرن�سية  و�لثورتني  �ل�سناعية  �لتحولت  ذلك  يف  مبا  �أوروبا،  يف  و�لقت�سادية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لتغرّي�ت  من  جمموعة  �ساهمت 

لوك  ر�أى جون  وقد  �لجتماعية.  و�لدميقر�طية  و�لليرب�لية،  �ملحاِفظة،  �لأنظمة  عليها  تقوم  �لتي  و�ملبادئ  �لأفكار  تكوين  و�لأمريكية، يف 

وفال�سفة �آخرون معنيون بال�سوؤون �ل�سيا�سية �أّن �لأفر�د �لأحر�ر ي�سكلون �لأ�سا�ش لكل جمتمع م�ستقر، بحجة �أّن �حلكومات ُوجدت بطبيعتها 

 فكان �أن �أثارت هذه �حلركة من �أجل �لدميقر�طية �لتمثيلية �أو �لليرب�لية �ل�سيا�سية دعو�ت تطالب باحلرية 
1
لتحمي �حلقوق �لعائدة �إىل كل فرد.

�لقت�سادية كذلك، بدعم من �آدم �سميث و�آخرون ميانعون �لتدّخل �حلكومي يف �لتجارة و�ل�سوؤون �لقت�سادية �لأخرى. ويف خطوة م�سابهة، 

ظهرت حركة �ملحافظني كرّد فعل على �لثورة �لفرن�سية، وهي مبثابة حدث ق�سى ب�سكل م�سني على �لأفكار �لتي لطاملا ��ستندت �إىل �لدين 

و�لتقاليد و�ملبادئ �لأر�ستقر�طية، بح�سب ر�أي �آدموند بريك و�سو�ه. فاأّيدو� يف �ملقابل �جلهود �لر�مية �إىل تعزيز وحماية �ملوؤ�س�سة �لقائمة. 

تنتف�ش  ثورة  �إىل  �لنهاية  �سيقود يف  �لر�أ�سمايل  �لنظام  �أّن  �لتا�سع ع�رش  �لقرن  �أو�خر  �إحدى كتاباته يف  توّقع يف  قد  وكان كارل مارك�ش 

فيها �لطبقات �لعاملة على �ل�ستغالل �لذي تتعر�ش له من قبل �لأثرياء و�أ�سحاب �مللكية �جلماعية لالإنتاج �لق�سادي. �أما �ل�سرت�كيون 

�لقرن  �أو�ئل  يف  �عتد�ًل  �أكرث  �آر�ء  عن  �أعربو�  �حلديث،  �لع�رش  يف  �لجتماعية  �لدميقر�طية  دعاة  �سبقو�  �لذين  وهم  بالإ�سالح،  �ملطالبون 

�لع�رشين، �إذ د�فعو� عن فكرة �لإ�سالح د�خل �لنظام �لر�أ�سمايل عو�ش �لدعوة �إىل �لثورة.

على مدى عقود، �إنتهت كل �أ�رشة من �لأ�رش �إىل �حت�سان مروحة و��سعة من �لنزعات �ل�سيا�سية، متّثل كل و�حدة منها عدة مو�قف متنوعة على 

�متد�د �سّلم �ملقايي�ش �ملتحركة للمبادئ �ل�سيا�سية �ملتمايزة. على �سبيل �ملثال، ت�سم �لأ�رشة �لليرب�لية �ملحافظني �لليرب�ليني و�لليرب�ليني 

�لأعر�ف و�لتقاليد،  �لتقيليدية يف ما يتعلق باحلفاظ على  �لأخري ب�سكل كبري على خماوف �ملحافظني  �لفريق  �ملحافظني، مع تركيز هذ� 

و�حرت�م �ل�سلطة، ودور �لدين يف �ملجتمع. �ليوم، ت�سمل مروحُة �لأحز�ب ذ�ت �لتوجهات �ليمينية �ليمنَي �ملتطرف و�ملحافظني �مل�سيحيني 

�ملحاِفظة  �لفل�سفات  تعك�ش  و�لتقدمية.  �لجتماعية  و�لدميقر�طية  و�ل�سرت�كية  �ل�سيوعية  �لأحز�ب  �لي�سار  يحت�سن  فيما  �لو�سط،  وميني 

خطوطهما  ر�سم  حتاول  �للذين  و�مل�ستقبل،  �لنا�سئ  �ل�سناعي  للمجتمع  خمتلفة  روؤى  نو�ٍح  عدة  من  �لليرب�لية  �لتوجهات  وذ�ت  و�لي�سارية 

�لعري�سة. كذلك تك�ّسف �لقرن �لتا�سع ع�رش عن تنامي كل و�حدة من هذه �لفل�سفات، و�رتباطها يف �أغلب �لأحيان بفئات �جتماعية-�قت�سادية 

متنوعة. �إ�سافة �إىل ذلك، ظهرت �أ�رش جديدة رّد�ً على �لتغرّي�ت �ملجتمعية.

بحلول �ل�ستينيات مثاًل، �أخذت تربز جمتمعات ما بعد �لرثوة �ل�سناعية، مع ما يو�كبها من جمتمعات �أكرث مرونة، مع زيادة �لرتكيز على 

�لفرد ل على �جلماعات �أو �لفئات �ملجتمعية. فقد �سهدت كل من �أ�سرت�ليا و�أوروبا ونيوزيلند� طفرة �قت�سادية متّيزت بتطور هائل يف �لبنية 

ع �سناعي. نظر�ً �إىل �رتفاع م�ستوى �لرخاء و�لتنمية يف قطاعي �ل�سفر و�لت�سالت، مّت �لتو�سل �إىل تلبية جمموعة 
ّ
�لتحتية �لعامة، وبتو�س

و��سعة من �لحتياجات �ملادية �لأ�سا�سية، وتعّززت �لرو�بط بني �لأ�سخا�ش �ملنت�رشين يف خمتلف �أقطار �لعامل. لكّن هذ� �لتطور مل مينع بروز 

خماوف جديدة ب�ساأن تكلفة �لتحولت �ل�سناعية، وتز�يد �لهتمام بق�سايا �مل�ساو�ة بني �لأعر�ق، و�جلن�سني، ويف �لعامل �أجمع. 

�أثارت �لأزمة �لعاملية للطاقة وتر�جع �لأو�ساع �لقت�سادية و�رتفاع معدلت �لت�سّخم و�لتقارير �لو�ردة ب�ساأن »قلة  �ل�سبعينيات،  بحلول 

 ت�ساوؤلت جدية حول �لتكاليف �لبيئية و�ملجتمعية �ملحتملة للتنمية �لقت�سادية، وحّفزت ن�سوء جمموعات حملية ذ�ت �هتمامات 
2
�لنمو«

بيئية. فح�سدت هذه �ملجموعات قو�ها للمرة �لأوىل على �مل�ستوى �لوطني، معربًة عن خماوفها من تطوير �لطاقة �لنووية يف �ل�سبعينيات، 

ومثريًة ق�سايا كانت لتلقى �لإهمال من قبل جمموعات تقليدية كاملوؤ�س�سات �لكن�سية و�لنقابات �لعمالية، على حّد �عتقادها. تز�من بروز 

و«بلد�ن  »�ل�سمال«  يف  �ل�سناعية  �لبلد�ن  بني  �لدويل  �لت�سامن  تعزيز  توؤّيد  متنامية  حتركات  مع  �لوطنية  �ل�ساحة  على  �ملجموعات  هذه 

�ل�سبعينيات، بادر بع�ش مكّونات هذه �حلركات، ل �سيما  �جلنوب«، وحركات ن�سوية تطالب مبر�عاة مبد�أ �مل�ساو�ة يف �حلقوق. يف نهاية 

�خل�رش، �إىل ت�سكيل �أحز�به �خلا�سة، �ساعيًا �إىل تبو�أ �ملنا�سب عن طريق �لنتخابات، وذلك ب�سبب ��ستيائه من �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لتقليدية، 

�أي �أحز�ب �ملحافظني و�لأحز�ب �لدميقر�طية-�لجتماعية و�لأحز�ب �لليرب�لية، لعدم �هتمامها كفاية بهو�ج�سه. 

مراجع )متوافرة باللغة الإنكليزية(:

NDI, Manual on Political Party Identity and Ideology (Washington DC: NDI, 2008)

Donella Meadows’ 1972 book The Limits to Growth 

بحث هذ� �ملرجع يف �لعو�قب �ملحتملة للنمو �لقت�سادي و�ل�سكاين غري �خلا�سع لأي �سو�بط نظر�ً �إىل حمدودية مو�رد �لأر�ش. فخُل�ش �إىل حقيقة حتمية، وهي �أّن معدلت �لنمو يف 

�ل�ستينيات مل تكن م�ستد�مة. 

1.

2.
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�لإيديولوجية �لتي يرفعون ر�يتها بطريقة مغايرة، و�إن كانت مو�قفهم 

من �ل�سيا�سات ل تعك�ش دومًا �أر�ءهم ب�سكل و��سح. 

لكّن �مللفت �أّن �آخرين يعللون تر�جع عدد �لأع�ساء يف �لأحز�ب جزئيًا 

هذه  �أن  بحجة  �إيديولوجياتها؛  تطوير  على  كفاية  تركيزها  بعدم 

مو�قف  باتخاذ  منا�رشيها  قاعدة  تو�سيع  �إىل  �سعت  �لتي  �لأحز�ب، 

تّت�سم �أكرث بالو�سطية، خّفت قدرتها على حتديد روؤية و��سحة و�سياغة 

ر�سالة ترتكز على �لعالقات �لعاطفية بني �حلزب و�ملنا�رشين، عو�ش 

 لكّن تعاظم 
23

�لرتكيز على ت�سويق �ملر�سحني ومقرتحات �سيا�ساتها.

دور �لإ�سالم �ل�سيا�سي، بدعم من �لتطور�ت �لطارئة على �لدميقر�طيات 

رّد�ً  و�سعها  �ملنا�سب  �ل�سيا�سات  حول  �لقائم  و�جلدل  �لعهد،  �حلديثة 

على �لأزمة �لقت�سادية �لعاملية، يوحيان باأّن �لإيديولوجيات مل تفقد 

�أهيتها لغاية يومنا هذ�. عد� عن �أّن �لأنظمة �لدميقر�طية �لتقليدية، على 

�أحز�ب �ليمني �ملتطرف.  غر�ر فرن�سا و�لنم�سا، وجدت لها �سدى بني 

جّددت هذه �لتطور�ُت �لهتماَم باجلدل حول �لإيديولوجيات، وعّززت 

�إمكانية بروز حركات جديدة، مبا يف ذلك �أحز�ب �لقر��سنة، باعتبار 

�أّن عدد�ً كبري�ً من �لأحز�ب �سمن �لأ�رش �لإيديولوجية �لعريقة ي�سعى 

�أف�سل �ل�سبل لتطبيق مبادئه يف هذ� �لعامل �ملتغرّي. لذلك،  �إىل حتديد 

ورغم �ملحاولت �حلالية و�ل�سابقة لإعالن وفاة �لإيديولوجيات، فقد 

 �لوقت. 
ّ
�أثبتت هذه �لأخرية مرونتها �لفائقة مع مر

دور الإيديولوجية يف عملية 

و�شع ال�شيا�شات

لالأحز�ب  بو�سلة  مبثابة  بو�سوح  �ملحددة  �لإيديولوجيات  تعترب 

�ملبادئ  �أّن  باعتبار  �سيا�ساتها،  ر�سم  على  تعمل  �لتي  �ل�سيا�سية 

�ملختلفة �لتي تتكّون منها توّجه �لأحز�ب يف �جتاه معنّي، عند �سعيها 

�حللول  و�إيجاد  �ل�سيا�سات،  تطرحها  �لتي  �ملتعددة  �مل�ساكل  فهم  �إىل 

قد  �ل�سيا�سة،  يف  ذ�تها  �مل�سكلة  �لأحز�ب  تو�جه  حني  وبالتايل،  لها. 

�أو  �لليرب�لية  �أو  �لجتماعية  �لدميقر�طية  �لأ�رش  �سمن  �أحز�ب  تقرتح 

�ملبادئ  من  �نطالقًا  خمتلفة  �سيا�سات  �خل�رش،  �أو  �ملحافظني  �أ�رشة 

�لأحز�ب  �عرت�ف  هو  ذلك  على  مثال  خري  بها.  توؤمن  �لتي  �ل�سيا�سية 

�سمن كل �أ�رشة بحاجتها �إىل �سبكة �لأمان �لجتماعي، �إمنا بدرجات 

هذه  لتوفري  خمتلفة  مقاربات  �عتماد  حتّبذ  كونها  عن  عد�  متفاوتة، 

�لجتماعية  �لدميقر�طية  �لأحز�ب  تقرتح  �أن  �لأرجح  فمن  �خلدمات. 

وما �سابهها من �أحز�ب معروفة بتوجهاها �لي�سارية �سيا�سات تتطلب 

�ملحافظني  �أحز�ب  �أما  �خلدمات.  هذه  �سمان  �أو  توفري  �حلكومة  من 

من  باحلد  تو�سي  لأن  �أكرث  مّيالة  فتبدو  �ليمينية  �لتوجهات  ذ�ت  �أو 

خ�سخ�سة  بالإجمال  لة  مف�سّ �لجتماعي،  �لأمان  �سبكات  خمتلف 

�أكرث مياًل  �لليرب�ليون  هذه �خلدمات. يف خطوة م�سابهة، وفيما يبدو 

�لتجارية  �لقيود  �إز�لة  �لي�سارية لقرت�ح  �لتوجهات  �لأحز�ب ذ�ت  من 

و�لدعم �حلكومي، فهم �أكرث ��ستعد�د�ً على �لأرجح لدعم �جلهود �لر�مية 

�إىل تعزيز حقوق �لأفر�د �ملتعلقة بولياتهم وجمتمعاتهم �ملحلية. ل 

بل يّت�سح يف بع�ش �حلالت �أّن �ملفاهيم �لعاملية بطبيعتها، كمفهوم 

�إيديولوجية  �أ�رشة  بني  ما  نوعًا  خمتلفة  تفا�سري  حتمل  مثاًل،  �حلرية 

و�أخرى )يت�سّمن �مللحق �لأول جدوًل يقارن �لتفا�سري �ملختلفة �لتي 

تعطيها �لأ�رش �لإيديولوجية ملفاهيم خمتارة(. 

�سحيٌح �أّن �لقيم �لإيديولوجية قد توّجه �لأحز�ب يف �جتاه عام، لكنها 

ل تزودها بحلول معّينة يف �ل�سيا�سة. يّت�سح لنا مثاًل �أّن �أحد �أحز�ب 

�ل�ستد�مة  توفري  �إىل  �حلاجة  �أولوياته  �سلم  يف  �أدرج  �لذي  �خل�رش 

�إد�رة  على  �ملبادئ  تلك  تطبيق  يف  �سعوبًة  يو�جه  ز�ل  ما  �لبيئية 

وغريها  �ل�سحية،  و�لرعاية  و�لقت�ساد،  و�ملعدنية،  �ملائية  �لرثوة 

من �لق�سايا. نتيجة ذلك، يتعنّي على �لأحز�ب، �نطالقًا من مبادئها، 

�إجر�ء �ملزيد من �لبحث يف �مل�سائل �ملتعلقة ب�سيا�سات معّينة، وحتديد 

ملعاجلة  دقيقة  مقرتحات  وتقدمي  ملعاجلتها،  �ملتاحة  �خليار�ت 

ق�سايا خمتلفة. يلّخ�ش �جلدول 1 �أوجه �لختالف بني �لإيديولوجيات 

و�ل�سيا�سات، مبّينًا كيف ت�ستفيد �ل�سيا�سات من �لإيديولوجيات.

تتمّكن �لأحز�ب من �أن تعك�ش يف ن�سو�سها وعيًا معّينًا جتاه ما هو 

عليه �ملجتمع �ليوم، و�سبل حت�سينه م�ستقباًل، حينما تاأتي �ل�سيا�سات 

�لتي تطرحها متناغمة مع مبادئها. من خالل هذه �لند�ء�ت �لعاطفية، 

�ل�سعب،  �أبناء  مع  للتو��سل  �أكرث  موّهلة  �لأحز�ب  تبدو  ما  غالبًا 

و�لإيحاء ب�سورة �لتنظيمات �لتي تد�فع عن ق�سايا �أهّم من نف�سها. فال 

�آنذ�ك تظهر مبظهر �لقياد�ت �لنتهازية �لتي  تعّول على هموم  تعود 

�ملو�طنني من �أجل �حل�سول على �ل�سلطة �ل�سيا�سية. من هنا، �ساعدت 

�لأحز�ب من حول  للتحليل مئات  �إطار�ً  �سكلت  �إيديولوجيات خمتلفة 

�لدعم؛  و��ستقطاب  �ملجتمعية؛  للم�ساكل  حلول  وطرح  فهم  يف  �لعامل 

ومو�جهة تغرّي�ت كبرية يف حميط عملها؛ و�لت�سدي لأي �نقالب على 

تّتبع  �لتي  �لأحز�ب  على  ي�سهل  ذلك،  عن  ف�ساًل  �لقيادي.  �مل�ستوى 

مبادئ �سيا�سية و��سحة من �أن تر�سد �لأحز�ب و�لتنظيمات �ملتقاربة 

وعقد  �خلرب�ت  لتبادل  �لأخرى،  و�لبلد�ن  �لأم  بلدها  يف  فكريًا  منها 

�ل�رش�كات معها. لهذه �لغاية، �سّكلت �سّت �أ�رش �إيديولوجية، تتوّزع بني 

�لدميقر�طيني �لو�سط و�ملحافظني و�خل�رش و�لليرب�ليني و�لدميقر�طيني 

�ملنت�سبة  لالأحز�ب  تتيح  دولية  جتمعات  و�لقر��سنة،  �لجتماعيني 

�إليها تبادل �لتجارب و�لدعم يف ما بينها.
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اجلدول 1: كيف تفيد ال�شيا�شات من الإيديولوجيات

ال�شيا�شاتالإيديولوجيات

التعريف

جمموعة من �ملبادئ �ل�سيا�سية )�لأفكار و�لقيم( �ملرت�بطة و�جلامعة 

�لتي حتدد �إطار�ً عامًا لفهم �ملجتمع، وروؤيًة لتح�سينه، و�خلطو�ت 

�ملطلوبة يف جمال �ل�سيا�سات لتحقيق هذه �لروؤية. 

خطة و��سحة ت�رشح كيفية حتقيق �أهد�ف �حلكومات، وتطبيقها.

اخل�شائ�ص

عامة ونظرية نوعًا ما؛

ترّكز ب�سدة على �لقيم و�ملعتقد�ت؛

تنطبق على جمموعة و��سعة من جمالت �ل�سيا�سة؛

توّجه عملية �إعد�د �ل�سيا�سات من خالل ترتيب �مل�ساكل �ملجتمعية 

�ملختلفة، وبع�ش �أ�سكال �لتدّخل، بح�سب �أولوياتها )كخف�ش 

�ل�رش�ئب مقابل دور �حلكومة يف توفري بع�ش �خلدمات(؛

تندرج عادًة يف ديباجة قو�نني �لأحز�ب �أو �إعالن �ملبادئ؛

غالبًا ما ل تخ�سع للتحديث ب�سكل عام.

حمددة ومن�سّبة على �لأعمال �ملختارة و�لنتائج �ملن�سودة؛

ت�ستعر�ش عادًة حلوًل مل�ساكل معّينة ��ستناد�ً �إىل �لإيديولوجية، من خالل تاأييد بع�ش 

�أ�سكال �لتدّخل يف �ل�سيا�سات )كتحديد �ل�رش�ئب �لقابل تخفي�سها مقابل �لرزم �لتحفيزية 

للحكومات؛

تندرج �أ�سا�سًا يف �لرب�مج، و�إعالن �ملبادئ، و�لإعالن عن �إجناز�ت �حلزب؛

تخ�سع للتحديث مر�ر�ً )�أي عند كل �نتخابات(.

مقرتحات ال�شيا�شة ذات ال�شلةمثل

»نوؤمن اأنه، لتحقيق ال�ستمرارية وتلبية حاجات الأجيال حا�رضاً 

وم�ستقباًل يف ظّل موارد الأر�ض املحدودة، يجب و�سع حد للنمو 

املتزايد يف ال�ستهالك العاملي، وعدد ال�سكان، وعدم امل�ساواة يف 

ا�ستخدام املوارد ...الأمر الذي يتطّلب ... احلر�ض على اأن ت�سمل اأ�سعار 

ال�سلع واخلدمات يف ال�سوق كامل تكلفة اإنتاجها وا�ستهالكها على 

ن 
ّ

البيئة، مما يزيد فعالية املوارد والطاقة، ويعّزز التنمية، ويح�س

ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا امل�ستدامة بيئيًا.«

)�مليثاق �لعاملي لأحز�ب �خل�رش، �ش. 6( 

مقرتحات ال�سيا�سة ذات ال�سلة

فر�ش �رشيبة �لكربون للحد من ��ستهالك �لوقود �لأحفوري برفع كلفته، �إنتاجًا وحرقًا؛ فيتم 

لة منه بخف�ش �ل�رشيبة على دخل �لأفر�د، و�لرو�تب، وكذلك  �لتعوي�ش عن �لإير�د�ت �ملح�سّ

على �ملنتجات وو�سائل �لتكونولوجيا �ملر�عية للبيئة )روؤية �خل�رش، �ش. 14(.

�لتعاون مع �ل�رشكات �مل�سّنعة للطاقة �ل�سم�سية لالإ�رش�ع يف تركيب 25 جيغاو�ط من �لألو�ح 

�ل�سوئية.

�لعمل مع �ل�رشكات �مل�سّنعة للطاقة �ملتجددة على �إدخال 12 جيغاو�ط من �لطاقة 

�مل�ستخرجة من �لأمو�ج �لبحرية، وو�سع �أهد�ف حمددة لإنتاج �لكتلة �حليوية وتوليد �لطاقة 

�لكهرمائية على نطاق �سيق.

�لعمل مع �ل�رشكات �مل�سّنعة للطاقة �حلر�رية �لأر�سية و�رشكات ت�سنيع �لنفط و�لغاز )نظر�ً 

�إىل خربتها يف عمليات �حلفر و�لتنقيب( �سمن �إطار برنامج بحث وتطوير يحظى بتمويل 

كبري، بهدف تطوير نظم �لطاقة �حلر�رية �لأر�سية �ملعّززة، و�حلفر بعمق 10 كلم ل�ستخر�ج 

25 جيغاو�ط من �لطاقة.

مقرتحات ال�شيا�شة ذات ال�شلةمثل

»القت�ساد املوّجه اجتماعيًا... هو الأكرث فعالية، وو�سيلة مفيدة من 

اأجل تزويد املبادرات واملوؤ�س�سات الفردية ب�سبل التنمية القت�سادية 

امل�سوؤولة، وفر�ض العمل، و�رضائب منخف�سة، وخيارات امل�ستهلك.«

�سي �لحتاد  �لدميقر�طي 
ّ
)�إعالن �ملبادئ �ملتفق عليه من قبل موؤ�س

�لعاملي(

مقرتحات ال�سيا�سة ذات ال�سلة

�إلغاء �رشيبة �لكربون باعتبارها �أوىل �لت�رشيعات.

�إلغاء �رشيبة �لتعدين لإعادة تن�سيط هذه �ل�سناعة برمتها، على نحٍو يوؤدي �إىل زيادة 

�ل�ستثمار يف هذ� �ملجال، وتو�سيع م�ساريع �لتعدين لزيادة �ل�سادر�ت، وتعزيز �لقت�ساد، 

و�إيجاد �ملزيد من فر�ش �لعمل.

تخفيف �لأعباء عن قطاع �لأعمال، بحيث يعّم ويرّكز على:

�رش�ئب �ل�رشكات �ملتو��سعة، �مل�سددة من مدخر�ت �حلكومة.

طة بف�سل �آلية �ملركز �جلامع
ّ
تر�خي�ش بيئية مب�س

تكاليف روتينية خمّف�سة على قطاع �لأعمال مبعدل مليار دولر �أمريكي �سنويًا.

)حلول فعلية جلميع �أبناء �أ�سرت�ليا، �ش. 19 و26(

مراجع )متوافرة باللغة الإنكليزية(:

Green Party of Canada, Vision Green (Ottawa: Green Party of canada, 2011), http://www.greenparty.ca/sites/greenparty.ca/files/attachments/ 
vision_green_en.pdf.
International Democratic Union, Declaration of Principles Agreed by IDU Founders (london: IDU, 1983), http://idu.org/principle.aspx.
Global Greens, Charter of the Global Greens (Dakar: Global Greens, 2012), http://www.globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/gg_
charter_2012_english.pdf.
Liberal Party of Australia, Real Solutions for all Australians (Barton: Liberal Party of Australia, 2013), http://lpa.webcontent.s3.amazonaws.com/
realsolutions/lPa%20Policy%20Booklet%20210x210_pages.pdf.
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و�شع وجتديد املبادئ والقيم 

ال�شيا�شية

�إذ�ً، كيف تنجح �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف و�سع �ملبادئ �لتي ت�ساعد يف 

جتارب  �إىل  �إ�ستناد�ً  حولها؟  �لتو�فق  وحتقيق  �إيديولوجياتها،  حتديد 

�أحز�ب �إما �أبدت �هتمامًا �أو�سح بالإيديولوجيات �أم �أعادت ر�سم �أو تف�سري 

�ملبادئ �ل�سارية وفقًا لتغرّي �حتياجاتها، يتي�رّش حتديد ب�سع خطو�ت 

�ملبادئ  �لقياد�ت حول  نقا�ش على م�ستوى  يدور عادًة  �أوًل،  رئي�سية. 

�مل�سائل  بع�ش  �لأول  �مللحق  )ي�ستعر�ش  �حلزب.  و�أهد�ف  �لرئي�سية 

�لهامة �لتي قد تود �لأحز�ب مناق�ستها عند حتديد مبادئها �ل�سيا�سية(. 

يخُل�ش هذ� �لنقا�ش �إىل و�سع م�سودة يتم توزيعها على جمموعة �أو�سع 

د�خل �حلزب ملزيد من �لت�ساور. �إ�ستناد�ً �إىل �لآر�ء و�لتعليقات �ل�سادرة 

عن تلك �مل�ساور�ت، قد ت�سدر ن�سخة منّقحة عن �لوثيقة �لأ�سلية، قبل 

�حلزب.  يف  �لقر�ر  �سنع  هيئة  قبل  من  �لنهائي  للت�سويت  �إخ�ساعها 

يجري �لت�سويت عليها يف غالبية �لأحز�ب �سمن موؤمتر�تها �حلزبية، 

فيما ُتخ�سعها �أحز�ب �أخرى لت�سويت كامل �لأع�ساء. 

نظامها  يف  مبادئها  ذكر  على  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  غالبية  تاأتي 

�لأ�سا�سي، �سمن �لديباجة حينًا �أو �لف�سل �ملتعلق ب�سيا�ساتها �أحيانًا. 

�إّل �أّن بع�ش �لأحز�ب يتبّنى وثيقة م�ستقلة توجز معتقد�تها و�أولوياتها 

�ل�سيا�سية. يقّدم �إعالن �ملبادئ هذ� تفا�سيل قليلة ن�سبيًا عن مقرتحات 

كانت  �إذ�  �ملتغرّي�ت.  لي�سمد يف وجه  معّد�ً  ويكون  �سيا�سات حمددة، 

�حتياجاتها  مع  جتاوبًا  مبادئها  بتحديث  وملزمة  قادرة  �لأحز�ب 

�ملتغرّية، في�ستح�سن بها جتّنب كرثة �لتعديالت �ملتكررة لأنها تطيح 

بو�جبها يف تبّني جمموعة مبادئ و��سحة، وقد تعطي �لنطباع باأنها 

�إىل  ي�سيء  �لذي  �لأمر  �لتز�ماتها؛  عن  تنّم  ل  �نتهازية،  مو�قف  تتخذ 

�ملعهودة.  �ل�سعبية  قاعدتها  لدى  نفور�ً  يثري  فيما  �لعامة،  �سورتها 

�أو خم�ش  �أربع  �أغلب �لأحيان كل  �إجماًل، ت�سع �لأحز�ب بر�جمها يف 

�أ�سا�سية، خالفًا ملبادئها  �نتخابات  ت�سبق  �لتي  �لفرتة  �سنو�ت �سمن 

�لتي ل تخ�سع لتعديالت �أو مر�جعات هامة بالوترية ذ�تها رمبا. وعن 

هذ� �ملو�سوع، كتب �آن�سون مور�ش قائاًل يف �لقرن �لتا�سع ع�رش:

للتغيري،  وحتميًا  فعليًا  تخ�سع  احلزب  مبادئ  اأّن  �سحيٌح 

لكّن التعديالت التي تطراأ عليها ل ت�سل اإىل حّد الق�ساء على 

خطه اأو الت�سوي�ض عليه. فقد يتبنّي لأي حزب ينتهج املبادئ 

اختلفت  الأر�ستقراطية  للدولة  العليا  املثل  اأّن  الأر�ستقراطية 

كثرياً عّما كانت عليه قبل جيل؛ ولكّن مبادئه ل تتغرّي جذريًا 

24
كًا باملثل املذكورة.

ّ
طاملا بقي متم�س

مر�جعة  �أو  تعديل  �إىل  �لأحز�ب  فيها  تعمد  �لتي  �حلالت  يف  حتى 

بني  �لتو�زن  مر�عاة  �إىل  جاهدًة  ت�سعى  �آخر،  �إىل  جيل  من  مبادئها 

مبد�أي �لثبات و�لتغيري. تتناول �لأمثلة �لو�ردة �أدناه �لآليات �ملّتبعة 

�ملتحدة،  و�ململكة  و�إ�سبانيا،  بلغاريا،  يف  �حلزبية  �ملبادئ  لتطوير 

م�ستعر�سًة يف بع�ش �لتجارب �إعد�د وثيقة قائمة بذ�تها، فيما يتطرق 

بع�سها �لآخر �إىل عملية تعديل �أنظمة �لأحز�ب. 

�شياغة اإعالن مبادئ لدى احتاد القوى الدميقراطية 

يف بلغاريا

كانت  ظروف  ظل  يف  �لدميقر�طية  �لقوى  �حتاد  ن�ساأ  بلغاريا،  يف 

�إىل  ن�سبًة  �أ�ساًل  مو�قعها  �ل�سيا�سية  و�حلركات  �لأحز�ُب  فيها  ت�سّنف 

�ل�سيوعية. فكانت جمموعة و��سعة من �لتيار�ت �ملناه�سة لل�سيوعية، 

حركات و�أفر�د�ً، ت�سّنف نف�سها يف خانة �لتيار�ت �ملناه�سة للي�سار 

و�ملو�لية لليمني ن�سبًة �إىل �حلكومات �ل�سيوعية. من هنا ولد حتالف 

�لقوى �لدميقرطية، �لذي �سّم تنظيمات ذ�ت توجهات خمتلفة، �جتمعت 

حول رف�سها �ملتبادل لل�سيوعية �أكرث منه تو�فقها حول هوية �سيا�سية 

�إمنا  �أع�ساء �لحتاد مثاًل ب�سدة عملية �خل�سخ�سة،  �أّيد  متناغمة. فقد 

�ختلفت �آر�وؤهم حول �آلياتها ومدى حجمها. مّلا وجد �أع�ساوؤه �سعوبة 

يف �لتفاق على تفا�سيل �ل�سيا�سات، خا�سو� �نتخابات �لعام 1991 

فوز  بعد  برزت  �مل�سكلة  ولكّن  ومبهم.  ف�سفا�ش  برنامج  �أ�سا�ش  على 

مو�جهة  �إىل  ��سطر  �إذ  �حلكم،  �سّدة  ودخوله  �لنتخابات  يف  �لحتاد 

�لتفاق  غياب  ظل  ففي  �ل�سابق.  يف  تاأجيلها  مّت  �ساقة  حمادثات 

قر�ر�ت  بعدة  �لطعن  جرى  حمددة،  �سيا�سات  مقرتحات  على  �مل�سبق 

حكومية بني �سفوف �أع�ساء �لحتاد.  

�إىل  �لر�مية  تلك  ذلك  يف  مبا  �إ�سالحية،  جهود  بذل  �إىل  �حلزب  بادر 

حت�سني �سياغة �ل�سيا�سات، نتيجة �خل�سارة �لتي ُمِني بها يف �نتخابات 

1994. فن�ساأت، بقيادة �ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني، �سل�سلة جمموعات 

عمل خا�سة لتطوير برنامج �حلزب متهيد�ً لنتخابات 1995 �ملحلية. 

من  �سملته  ما  مع  �لنتخابات،  بعد  ما  �جلهود  هذه  ��ستمرت  كما 

�للجنة  لت  �لإيديولوجية بو�سوح. فتو�سّ لتحديد مقوماتها  حماولت 

بني منه فكريًا يف 
ّ
�لتنفيذية �لوطنية يف �حلزب، مب�ساعدة �رشكاء مقر

دول �أوروبا �لغربية، �إىل و�سع م�سودة ميثاق توجز مبادئ �ليمني-

طرحه  بعد  �لنهائية،  بن�سخته  �مليثاق  �حلزب  موؤمتر   
ّ
�أقر ثم  �لو�سط. 

للنقا�ش د�خل �ملجل�ش �لوطني. لكّن �لرتكيز يف �لربنامج على �رشح 

يبدو  �حلزب  جعل  معّينة  �سيا�سات  طرح  عو�ش  �ل�سيا�سية  �ملبادئ 

�سيا�سية  بفل�سفات  �هتمامًا  و�أ�سّد  �لناخبني  هموم  عن  مبناأى  وكاأنه 

نظريًة. ل �أحد ينفي �أّن �لإيديولوجيات �ملحددة بو�سوح ت�ساعد فعاًل 

�أّن  �إّل  �ملجتمعية،  �مل�ساكل  ومعاجلة  حتليل  على  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

�أكرث  �حتياجاتهم  تلّبي  عملية  مبقرتحات  يهتمون  �ملو�طنني  معظم 

من �هتمامهم مببادئ وقيم نظرية. )ملزيد من �ملعلومات حول جتربة 

�حتاد �لقوى �لدميقر�طية، �لرجاء �لعودة �إىل در��سة �حلالة �ملتعلقة به 

يف �لق�سم �لثاين من هذ� �لكتاب(.
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تعديل مبادئ احلزب ال�شرتاكي العّمايل يف 

اإ�شبانيا وحزب العّمال يف اململكة املتحدة

�إ�ستخدمت �لأحز�ب �ل�سيا�سية �أي�سًا موؤمتر�ت ��ستثنائية كمنرب ملناق�سة 

مبادئ تعك�ش حقائق جديدة، و�ملو�فقة عليها. ففي �لعام 1977، نال 

�حلزب �ل�سرت�كي �لعّمايل �لإ�سباين 29.3% من �لأ�سو�ت، مقّدمًا نف�سه 

كحزب مارك�سي. بعد عامني، مل يح�سد �حلزب �إّل 30.5% من �أ�سو�ت 

�ملقرتعني يف �لنتخابات، رغم �ن�سمام ن�سبة 5% من �أ�سو�ت حزب 

��سرت�كي �سغري �إليه. يف حماولٍة لتعزيز قدرة �حلزب على �ل�ستمالة، 

يف  �ملارك�سية  عن  �لتخّلي  غونز�لي�ش  فيليبي  �لعام  �أمينه  �قرتح 

�أيار/مايو 1979،  �لذي �نعقد يف  �لثامن و�لع�رشين للحزب،  �ملوؤمتر 

بد�أت  قد  �ملارك�سي  �خلط  عن  �لبتعاد  حول  �لنقا�سات  كانت  �أن  بعد 

يف �لعام �لذي �سبق �نعقاده. يف معر�ش هذه �لنقا�سات، �إنتقد بع�ش 

�ملندوبني �لقرت�ح �إذ ر�أى فيه حملة �سعبوية، فيما �أّيد �آخرون تعديل 

حماولت  فباءت  �لناخبني.  لثقة  ك�سبًا  �ل�سرت�كية،  �إىل  �حلزب  نظرة 

�لإ�سالح بالف�سل بعد �أن لقى �لقرت�ح رف�سًا لدى 61% من �ملندوبني. 

�إد�ري موؤقت  نتيجة ذلك، قّدم غونز�لي�ش ��ستقالته، وحّل حمله فريق 

عام جديد وجمل�ش  �أمني  ��ستثنائي لنتخاب  موؤمتر  �نعقاد  �إىل حني 

�إجر�ء�ت  �أي�سًا   
ّ
�أقر و�لع�رشين  �لثامن  �ملوؤمتر  �أّن  �إّل  للحزب.  تنفيذي 

هذ�  عقب  �مل�ستقبلية.  �ملوؤمتر�ت  �إىل  �حلزب  مندوبي  لختيار  جديدة 

حملية،  جتمعات  ل  �حلزب،  د�خل  خمتلفة  �حتاد�ت  توّلت  �لتغيري، 

�ملوكلة  �لحتادية  �للجان  كانت  ومّلا  للموؤمتر�ت.  �ملندوبني  �ختيار 

بهذه �ملهمة �أكرث �عتد�ًل، �سغل �ملعتدلون �لن�سبة �لأكرب من �ملندوبني 

وو�فقو�  �أيلول/�سبتمرب،  يف  ُعِقد  �لذي  �ل�ستثنائي  �ملوؤمتر  بحلول 

عنها  د�فع  �لتي  �ملارك�سية  عن  �خلروج  فكرة  على  �ساحقة  باأكرثية 

غونز�لي�ش، فا�ستعاد موقعه يف قيادة �حلزب. 

لأربع  �لنتخابات  يف  حزبه  هزمية  �أعقاب  ويف  م�سابهة،  خطوة  يف 

مر�ت على �لتو�يل، كتب توين بلري يف �لعام 1993 مقالة ينتقد فيها 

نظام  عليه  ين�ش  �لذي  �خل�سخ�سة،  مببد�أ  �لعّمال  حزب  �لتز�م  ب�سدة 

�حلزب منذ �لعام 1918. رغم بع�ش �لنجاح �ملبدئي �لذي حققته عملية 

�خل�سخ�سة، مبا يف ذلك �إن�ساء نظام موّحد للحافالت ومرتو �لأنفاق 

�لوطني  �ل�سحية  �لرعاية  نظام  و�عتماد   ،1930 �لعام  يف  لندن  يف 

يف �لعام 1948، فقد �سُعف دور �لنقابات �لعمالية يف �لثمانينيات 

و�لت�سعينيات، وخّف �لدعم لال�سرت�كية. نتيجة ذلك، مل يعد �لتز�م حزب 

هذ�  مو�ِكبًا ملقت�سيات  �أمر�ً  �لعّمالية  و�لنقابات  بال�سرت�كية  �لعّمال 

�لع�رش. لهذ� �ل�سبب، دعا بلري �إىل �عتماد نظام �قت�سادي �أكرث مرونًة، 

مفتوح للمناف�سة و�لنمو بدًل من  حكومة تتحّكم بها م�سالح �لنقابات 

�لعمالية و�قت�ساد تديره �لدولة. لكّن جهوده �لر�مية �إىل تعديل �لبند 

�لر�بع من قانون حزب �لعّمال �لربيطاين باءت بالف�سل، بعد �أن �سّوت 

�مل�ستخدمة.  �للغة  تغيري  عدم  على   1994 لعام  موؤمتره  يف  �حلزب 

م�سمونه  عار�سًا  �لأو�سع،  �لأع�ساء  قاعدة  من  �لدعم  طلب  عندئٍذ، 

فروع  جميع  تاأييد  على  ح�سل  �أن  فكان  �لت�سويت،  على  �جلديد 

�حلزب �إل و�حد�ً. وبالتايل، متّكن بلري من حتقيق هدفه بف�سل زيادة 

�مل�ساركة يف هذ� �مل�سار، حا�سد�ً بذلك �لتاأييد لتعديل �لبند �لر�بع يف 

موؤمتر �حلزب �خلا�ش لعام 1995. يف ظل هذه �لتغرّي�ت، حتّدث نظام 

�حلزب عن هدفه باإر�ساء »�قت�ساد ديناميكي، يخدم �مل�سلحة �لعامة 

»بوجود »قطاع خا�ش مزدهر وخدمات عامة عالية �جلودة«. فبعد �أن 

�إىل »�مللكية �مل�سرتكة لو�سائل �لإنتاج  كان �لبند �لر�بع �لقدمي ي�سري 

و�لتوزيع و�لتبادل«، ذكرت �للغة �لقت�سادية �حلديثة �أّن »�للتز�مات 

�أو  �ل�سعب  مللكية  خا�سعة  �إما  تكون  �لعام  �خلري  لتحقيق  �ل�رشورية 

 وجاء هذ� �لتغيري يف �إطار ر�سالة �أو�سع يوّجهها �حلزب 
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مل�ساءلته.«

�إىل جمهوره، معِلنًا �نتقاله نحو �لو�سطية.  

مراعاة التوازن بني احلاجة اإىل ال�شتمرارية 

والتغيري لدى حزب املحافظني الربيطاين

�لعّمال  وحزب  �لإ�سباين  �لعّمايل  �ل�سرت�كي  �حلزب  منوذجا  ُيرِبز 

�لربيطاين جانبًا من �لتحديات �لتي تو�جهها �لأحز�ب �ل�سيا�سية عند 

�لتو�زن بني �حلاجة  �إقامة  �أل وهو  �إعادة تف�سري مبادئها،  �أو  حتديث 

�إىل جتديد �أفكار �حلزب، مع �لوفاء دومًا ملعتقد�ته ومبادئه �لثابتة، 

�ملحافظني  حزب  �أما  �حلزب.  د�خل  لالإ�سالح  كبري  تاأييد  تاأمني  �أو 

�إىل حتديث مبادئه يف �لعامني 2005 و2006  �لربيطاين، فقد بادر 

باإ�سد�ر بيان عن �أهد�فه وقيمه، عو�ش �إجر�ء تعديل معنّي يف نظامه. 

مع  �ملبادرة،  هذه  �حلزب  فيها  يتخذ  �لتي  �لأوىل  �ملرة  تلك  وكانت 

�لأخرى تت�سّمن معلومات عامة عن معتقد�ته.  �أّن قانونه و�ملو�ثيق 

�إبد�ء  �لأع�ساء  من  طالبني  �لبيان،  م�سودة  �حلزب  م�سوؤولو  وّزع 

يف  �أجروها  ��ست�سار�ت  �سل�سلة  خالل  من  عليها  وتعليقاتهم  �آر�ءهم 

�لو�ردة عن  �لآر�ء  �إىل  �إ�ستناد�ً  �لإنرتنت.  وكذلك عرب  �لبلد،  �أنحاء  كل 

لت�سويت  و�أخ�سعها  منّقحة،  م�سودة  �حلزب  قّدم  �ملناق�سات،  هذه 

كامل �أع�سائه �لذين �أُتيح لهم �إما �لت�سويت عرب �لربيد �لإلكرتوين، �أو 

�لهاتف، �أو عرب �لإنرتنت، �أو با�ستخد�م خدمة �لر�سائل �لق�سرية.

مع  بالتغيري  توحي  ر�سالة  نقل  �إىل  �حلزب  �سعى  �لعملية،  هذه  طو�ل 

مو�جهة  �رشورة  عن  �حلزب  م�سوؤولو  فتحّدث  �ل�ستمر�رية.  مر�عاة 

تغرّي  ظل  يف  �ملجتمعية،  و�مل�ساكل  �ل�سيا�سة  يف  �حلديثة  �لتحديات 

�ملناخ، و�لتحولت �لعاملية �مللحوظة يف �لقوى �لقت�سادية، وتنامي 

�إقناع  ب�رشورة  �عرت�فهم  رغم  �لجتماعي.  �لتو��سل  �سبكات  دور 

�لناخبني بالتغيري �حلا�سل، �سّددو� على �أن قيمهم �لثابتة تبقى ذ�ت 

�سلة، و�إن طّبقوها على حتديات جديدة. وكان �لهدف من هذه �لعملية 

م�سودة  مقدمة  ففي  تغرّي.  قد  �حلزب  باأّن  �لناخبني  �إقناع  هو  �أي�سًا 

�لبيان، ذكر ديفيد كامريون �لآتي:

لل�سعب،  الثقة  منح  يف  نوؤمن  اأننا  على  الثابتة  قيمنا  تدّل 
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املوؤ�س�سات  ودعم  احلرية،  ومنا�رضة  امل�سوؤولية،  وتقا�سم 

املحافظني  ولأّن  واحدة.  كاأّمة  بها  نت�سارك  التي  والثقافة 

يف  قيمنا  معتمدين  جيل،  كل  مع  نتغرّي  عقائديني  لي�سوا 
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مواجهة التحديات اجلديدة.

�لن�سخة  على  �لت�سويت  يف  �مل�ساركني  من   %90 من  �أكرث  و�فق 

�لنهائية �لتي �أوجزت ثمانية �أهد�ف عامة لل�سيا�سة. فتبنّي بوجٍه عام، 

ومقارنة مبو�قف حزب �ملحافظني �ل�سابقة، �أّن بيان �لأهد�ف و�لقيم 

�حلجم،  �ل�سغرية  و�ملوؤ�س�سات  �لبيئية،  للق�سايا  �أكرب  �هتمامًا  �أَْوىل 

�ملجتمع  فئات  مع  و�لتعاطف  لل�رشكات،  �لجتماعية  و�مل�سوؤولية 

�إنطالقًا  �ل�رشيبية.  �لتخفي�سات  �إز�ء  �ملالية  و�مل�سوؤولية  �ملحرومة، 

تف�سياًل  �أكرث  برناجمًا  �حلزب يف وقت لحق  �أعّد  �جلديد،  �لبيان  من 

قبل �أن خا�ش �نتخابات 2010 �لعامة.

متا�شك احلزب

�سيا�سي،  حزب  �أي  �إىل  �ملجموعات  �أو  �لأفر�د  ولء  درجات  تتفاوت 

كما تتنّوع �لأ�سباب �لتي تدفع �لأفر�د �أو �ملجموعات، على �ختالفهم، 

�لأع�ساء  �ساطعة بني  �لتباينات  تكون هذه  قد  دعم حزب معنّي.  �إىل 

و�ملنا�رشين �لعاديني، �أو تعك�ش وجهات نظر خمتلفة بني مكونات �أو 

�أق�سام �حلزب �ملتعددة. لذلك، برزت عدة نظريات ل�رشح هذه �لتباينات، 

�إذ ر�أى بع�ش �لأكادمييني �أّن من ي�سغلون �مل�ستويات �ملتو�سطة �سمن 

�لأحز�ب، ولدو�فع خمتلفة، غالبًا ما يتبّنون �أر�ء �أكرث ر�ديكالية من �آر�ء 

�لُنَخب وغري �لُنَخب �حلزبية. فهذه �لُنخب �ملتو�سطة، �ملوؤّلفة بغالبيتها 

من �ملتطوعني، تبدو �أ�سد حر�سًا على  �أفكار �حلزب �لإيديولوجية من 

فر�ش  لتعزيز  و�سيلًة  �لعتد�ل  يف  جتد  �لتي  م�ستوى،  �لأعلى  �لُنخب 

كل  �لنخبوية  غري  �لفئة  تدعم  �لنظرية،  لهذه  تبعًا  �نتخابها.  �إعادة 

حزب يتخذ �ملو�قف �لأقرب �إىل مبادئها؛ وتكون بذلك �أكرث �عتد�ًل من 
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�لنظرية، هذه  ب�سحة  �آخرون  �أكادمييون  �سّكك   
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�ملتو�سطة. �لُنخب 

باعتبار �أّن �لتباين، �أيًا كانت �أ�سبابه، موجوٌد يف �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

�لتي غالبًا ما يجد قادتها �سعوبة يف �لتعامل معها. فاإذ� كانت �أحز�ب 

بهوية  تتمّيز  �لتي  تلك  �أخرى، حتى  قد حتت�سن  �ن�سجامًا،  �أكرث  تبدو 

�سيا�سية و��سحة، منا�رشين ذوي معتقد�ت متمايزة �أو درجة متفاوتة 

من �للتز�م �لإيديولوجي. ومن �ساأن هذ� �لو�قع �أن يثري ت�ساوؤلت حول 

�ملبادئ �لتي يد�فع عنها حزب معنّي و�ملو�قف �لتي تعك�ش »حقيقة« 

مبادئه، تبعًا لدرجة �لتباينات �لبارزة د�خله. 

لقد بّينت جتربة �حتاد �لقوى �لدميقر�طية، يف �لفقرة �ملتعلقة بو�سع 

وجتديد �ملبادئ و�لقيم و�ل�سيا�سية، �أّن �لأحز�ب تزد�د متا�سكًا مع �لوقت 

�أّن  �لدر��سات  �إحدى  �أ�سارت  م�سابهة،  خطوة  يف  �حلالت.  بع�ش  يف 

�ملجموعات �لربملانية �تخذت �أوًل �سكل »جمموعات غري ر�سمية ت�سّم 

�لثورة يف �سلوفاكيا.  �أعقاب  �أع�ساء برملانيني متقاربني فكريًا« يف 

�إل �أّن �سل�سلة حتالفات و�ن�سقاقات بني �سفوف �ملجموعات �لربملانية 

�ساهمت مبدئيًا يف قيام �أحز�ب �أكرث تالحمًا، �إذ �أ�سبح �أع�ساء �لأحز�ب 

�لربملانيون و�ل�سيا�سيون موؤّهلني ب�سكل �أف�سل ملعرفة من ي�ساركونهم 

 يف �ملقابل، جاءت �لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملنّظمة بطريقة 
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�لقيم ذ�تها.

ف�سفا�سة ن�سبيًا يف �لوليات �ملتحدة وليدة عدة عو�مل جمتمعة. فمع 

من  بت�سميٍة  �لعامة  للمنا�سب  �لنتخابات  يخو�سون  �ملر�سحني  �أّن 

�أحز�بهم، يبقى للناخبني دور هام يف حتديد مر�سحيهم بني �مل�سوؤولني 

�لتمهيدية. ف�ساًل عن ذلك  �حلزبيني، بحكم �عتماد نظام �لنتخابات 

ومن  �خلا�سة،  مبو�ردهم  �أ�سا�سي  ب�سكل  حمالتهم  �ملر�سحون  ميّول 

خالل �لتربعات �لتي يح�سدونها، رغم بع�ش �لدعم �لذي يتلقونه لهذ� 

�لغر�ش من �لأجهزة �حلزبية. كذلك ت�سّدد �لثقافة �ل�سيا�سية �لأمريكية 

على �رشورة متثيل م�سالح �لناخبني، فيما ينعم قادة �لأحز�ب ب�سلطة 

حمدودة لفر�ش �لتقّيد ب�سيا�سة �حلزب. حيثما تتقا�سم �حلكَم �سلطاٌت 

خمتلفة، يتحّدى قادة جمل�سي �لنو�ب و�ل�سيوخ بانتظام �سلطة �لروؤ�ساء 

�لذين ينتمون �إىل �أحز�بهم �ل�سيا�سية. 

�أمناط  خم�سة  عن  يتحّدث  لالأبحاث  بيو  ومركز   ،1987 �لعام  منذ 

�سيا�سية، ت�سّنف �لأمريكيني �سمن جمموعات متجان�سة، على �أ�سا�ش 

�لت�سكيلة  هذه  فا�ستعر�ست  �حلزبية.  و�نتماء�تهم  �ل�سيا�سية  �أفكارهم 

�سمن  �أ�سا�سية  جمموعات  خم�ش   2011 عام  يف  �لنمطية  �ل�سيا�سية 

»تي  �ل�ساي  حزب  وحركة  �ملعتدل،  �جلناح  وهي  �جلمهوري،  �حلزب 

�أما  و«�لناقمون«.  و�ملتحررون،  �ملحافظون،  و�مل�سيحيون  بارتي«، 

�حلزب �لدميقر�طي في�سّم �لليرب�ليني �لأوفياء، وجماعة �لطبقة �لعاملة، 

و�ملحافظون �ملتفائلون، و�مل�ستقلون �لأ�سغر �سّنًا، و�لدميقر�طيون يف 

 يف كل حزب، تت�سارك �سائر �ملجموعات 
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�ملناطق �جلنوبية و�لريفية.

تهتم  �أو  خمتلفة،  �أولوية  توليها  كتلة  كل  �إمنا  زة،  حمِفّ ق�سايا  جملة 

بق�سايا معّينة ل حتظى بالقدر ذ�ته من �لهتمام لدى �لكتل �لأخرى. 

ت�سمل �لق�سايا �لتي ت�سغل �هتمام �حلزب �جلمهوري عدة ق�سايا نذكر 

منها �حلّد من �لعجز �حلكومي، وخف�ش �ل�رش�ئب، و�إلغاء �لإ�سالحات 

�لتي �أدخلها �لرئي�ش �أوباما �إىل نظام �لرعاية �ل�سحية، وحماية �حلق 

�حلزب  حتّفز  �لتي  �مل�سرتكة  �لق�سايا  �أوىل  �أما  �ل�سالح.  �متالك  يف 

�لدميقرطي فتتجّلى يف حماية �أو تو�سيع �سبكات �لأمان �لجتماعي. 

ف�ساًل عن ذلك، توؤّيد عدة جمموعات �أي�سًا �لقو�نني �لتي ت�سمح بزو�ج 

�حلق  �لبيئة، و�سمان  �ل�سالح، وحماية  �متالك  وتقييد حق  �ملثليني، 

يف �لإجها�ش.

املفا�شلة بني تو�شيع القاعدة ال�شعبية واحلر�ص 

على متا�شك احلزب

��ستيعاب  على  قدرتها  مدى  لآخر  حني  من  كثرية  �أحز�ب  تعاين 

من  معّينة  مبجموعة  �لأع�ساء  �لتز�م  وجوب  ومدى  �ملخاِلفة،  �لآر�ء 

�نتخابات  �أعقاب  يف  �لأمريكي  �جلمهوري  �حلزب  ناق�ش  �لأفكار. 
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�أ�سا�سها  2008 �إمكانية �إدخال قائمة مبادئ يف �ل�سيا�سة يقّيم على 

�أن  وجوب  على  �لأولية  �لقرت�حات  �أّكدت  �ملحتملني.  �ملر�سحني 

يلتزم  �أن  �أي�سًا  �ملتنوعة، م�سرتطًة  �لآر�ء  �نفتاحًا جتاه  يبدي �حلزب 

�أ�سل ع�رشة حول ق�سايا تتعلق مثاًل  �ملر�سحون بثمانية مبادئ من 

بالعفو عن �ملهاجرين غري �ل�رشعيني، وتاأييد خف�ش �ل�رش�ئب. وبناًء 

عليه، فكل مر�سح ل يحرتم هذ� �ل�سقف ل يعترب موؤهاًل للح�سول على 

�لدعم �ملايل �ملقّدم من �ملتنفّذين يف �حلزب لتمويل �حلمالت. يف ظل 

�ل�رشط،  هذ�  ب�سبب  �جتذ�ب مر�سحني  �إيجاد �سعوبة يف  خماوف من 

تو�سيع  فيه يف  �إىل �سورة �حلزب يف وقت كان يجهد  ي�سي  قد  �لذي 

قاعدة د�عميه، تبّنى هذ� �لأخري يف �أحد �جتماعاته ن�سخة ملّطفة من 

�ملقرر�ت �ملقرتحة تو�سي با�ستخد�م �ملبادئ لتقييم �ملر�سحني، من 
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دون �أن حتمل طابع �لإلز�مية.

قد  مت�سّددة،  غري  مبادئ  حتّدد  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أّن  �سحيٌح 

�أكرب  �سعوبة  جتد  ولكنها  �لدعم،  من  �أكرب  قدر  ��ستقطاب  يف  تنجح 

و��سعة  جمموعة  جتاه  وثابتة  متناغمة  مو�قف  �تخاذ  يف  �لوقت  مع 

�لبلد�ن؛ وقد ل ي�سهل عليها  �لتي تو�جهها غالبية  من م�ساكل �حلكم 

�أي�سًا تعزيز وتثبيت �لوحدة �ملطلوبة ل�ستمر�ر دعم �لهيئة �لت�رشيعية 

تاأثري �ملجموعة �لربملانية على  �أو لتفعيل  ل�سيا�سات معّينة  و�ل�سعب 

�مل�سار �لت�رشيعي �إىل �أق�سى حّد. 

�إنطالقًا من مبد�أ م�سوؤولية �لأحز�ب �مُل�سار �إليها يف مقدمة هذ� �لبحث، 

ت�سعى �لأحز�ب �ل�سيا�سية �إىل تطبيق �لرب�مج �لنتخابية �لتي �أطلقتها 

بني  �لعمل  وحدة  مفهوم  يعني  هنا،  من  �لنتخابية.  حمالتها  يف 

�إقر�ر  �لختالف بني  ذ�ته  �حلزب  �إىل  �ملنتمني  �ملنتخبني  �مل�سوؤولني 

�أو رف�ش �سيا�سات �أ�سا�سية، وحتى �سقوط �أو بقاء حكومة باأكملها يف 

و�سيا�سات  مبادئ  �إىل  ��ستناد�ً  لالأحز�ب،  يت�سّنى  �لربملانية.  �لأنظمة 

�أكرب �ملر�سحني �ملتقاربني فكريًا،  �أن حتّدد ب�سهولة  و��سحة �ملعامل، 

يخو�سو�  �أن  قبل  حتى  متا�سكهم،  تهّدد  قد  �لتي  �مل�ساكل  تر�سد  و�أن 

�لر�سميون  �مل�سوؤولون  يبدو  لذ�،  منا�سبهم.  ويت�سّلمو�  �لنتخابات 

�أكرث  و��سحة  �إيديولوجية  و�أ�س�ش  بر�مج  ذ�ت  �أحز�ب  من  �ملنتخبون 

تّتبع  �أحز�ب  ممثلي  من  و�سيا�ساتها  مببادئها  �للتز�م  على  قدرًة 

�مل�سوؤولون  هوؤلء  يعرف  �إذ  بالدها،  �أو�ساع  لتح�سني  مبهمة  �أهد�فًا 

�ل�سيا�سية �لتي ل حتدد  �أما �لأحز�ب   
32

خري معرفة ما �ملتوّقع منهم.

مبادئها بو�سوح فقد تتقّل�ش قدرتها على ��ستمالة �رشيحة و��سعة من 

�لناخبني �أو �ل�ستجابة للتغرّي�ت �لطارئة على حميطها.

�أفكار  على  �لنا�سئة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تركيز  بعدم  �لإقر�ر  رغم 

�إيديولوجية جلية، تناق�ش هذه �لفقرة �ملنافع �لتي ت�ستمدها �لأحز�ب 

من �لإيديولوجيات، وهي تتمّثل حتديد�ً يف ��ستقطاب وتوحيد وح�سد 

�خلارجي  �ملحيط  على  �لطارئة  �جلذرية  �لتغرّي�ت  ومو�جهة  �لدعم؛ 

�لذي تعمل فيه ود�خل �لتنظيم �حلزبي؛ وحتديد �ملجموعات �ملتقاربة 

فكريًا منها يف بلد�ن �أخرى. وب�سكل �أكرث حتديد�ً، تزّود �لإيديولوجيات 

�لأحز�ب باإطار عام لتحليل وحتديد وعر�ش حلول مل�ساكل جمتمعية. 

ت�ستعر�ش �لفقرة  �لتالية دورة �ل�سيا�سات مبر�حلها �لأ�سا�سية، ومتّيز 

�ل�ساأن  �أ�سحاب  بع�ش  وتتناول  �ل�سيا�سات،  من  خمتلفة  �أنو�ع  بني 

�لذين ي�ساركون يف هذ� �مل�سار ��ستجابًة لرغبة �لأحز�ب، مبّينًة كيف 

قاربت �لأحز�ب مو�سوع �إعد�د �ل�سيا�سات �سمن �أنظمتها وقو�نينها.

دورة و�سع 

�ل�سيا�سات 

و�أ�سحاب 

�مل�سلحة و�أنظمة 

�لأحز�ب

دورة ال�شيا�شات واأنواعها

 نظريًا 
ّ
ينطوي �سنع �ل�سيا�سات �لعامة على م�سار طويل ومتو��سل مير

تبادر  و�لإقر�ر،  �ل�سياغة  مرحلة  يف  �لتالية.  �لأ�سا�سية  باملر�حل 

�لبحوث،  و�إجر�ء  �لق�سية،  �أو  �مل�سكلة  حتديد  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

وثيقة  و�سياغة  �ملر�سودة،  �مل�ساكل  ملعاجلة  خيار�ت  و�قرت�ح 

الر�شم البياين 3: الدورة الأ�شا�شية لو�شع 

ال�شيا�شات

�شنع 
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متهيدية لل�سيا�سات �ملعنية بها. ثّم تت�سارك �أفكارها �لأولية مع عدد 

�لنقا�ش.  �أو خارجه ملزيد من  �أكرب من �ملجموعات من د�خل �حلزب 

�إىل حت�سني  ُي�سار  �لو�ردة منها،  �لتعليقات و�ملالحظات  �إىل  �إ�ستناد�ً 

على  للح�سول  متهيد�ً  �خليارت،  وتقلي�ش  �ملطروحة  �ملقرتحات 

مو�فقة �حلزب �لنهائية. تف�سي هذه �ملرحلة عادًة �إىل �إعالن �لأحز�ب 

عن �سيا�ساتها ب�سيغتها �لنهائية، و�لعمل على ن�رشها. 

يف �ملرحلة �لالحقة، ي�سعى �مل�سوؤولون �ملنتخبون يف �لأحز�ب، �سمن 

�ملقرتحة  �ل�سيا�سات  ترجمة  �إىل  و�لت�رشيعية،  �لتنفيذية  �ل�سلطتني 

�أخرى، كرتكيبة  �لعتبار عدة عو�مل  �آخذين بعني  يف عمل حكومي، 

�لربملان، وقيود �ملو�زنة، و�لر�أي �لعام، و�لتغرّي�ت �ملحتملة �لطارئة 

على طبيعة �مل�سكلة �ملطلوب معاجلتها. يف ظل �لأنظمة �لرئا�سية، يزيد 

�حتمال تعديل �ل�سيا�سات يف مرحلة �لتطبيق، ب�سبب �ل�سغوطات �لتي 

مُتاَر�ش على �ل�سلطة �لتنفيذية لتتجاوز �سيا�سات �لأحز�ب، و«متار�ش 

�خل�سوم  عليه  يهيمن  نو�ب  جمل�ش  وجه  يف  حتى  للجميع«،  �حلكم 

�ل�سيا�سيون. �أما يف �لأنظمة �لربملانية، فغالبًا ما ير�أ�ش قادة حزبيون 

�لأكرثية، ويتحّكمون باجلهاز �حلكومي من د�خل جمل�ش �لنو�ب. خارج 

هذين �مل�سارين، يبقى �أمام �لأحز�ب �حلاِكمة و�ملعاِر�سة خيار ح�سد 

�لدعم �لعام ملقرتحات �سيا�ساتها من خالل �لإعالم، وتقدمي �لعر�ئ�ش، 

�لأحز�ُب  تقّيم  ختامًا،  �لعام.  �ملجال  يف  �أخرى  خيار�ت  جانب  �إىل 

�ل�سيا�سات �لتي عمل ممثلوها يف �ل�سلطتني �لتنفيذية و�لت�رشيعية على 

تطبيقها، فتعاين مدى فعالية �سيا�سات خ�سومها، وتدر�ش �لتعديالت 

�ملطلوب �إجر�وؤها، وُتطِلع �لناخبني على �إجناز�تها يف هذ� �مل�سمار، 

يف �لوقت �لذي ت�ستعّد فيه للعودة �إىل مرحلة �ل�سياغة. 

توّفر كل مرحلة من مر�حل هذه �لدورة عدة فر�ش لإ�رش�ك جمموعات 

متنوعة من د�خل �لأحز�ب و�أ�سحاب �ل�ساأن من خارجها. فقد توؤّدي 

 بها. 
ّ
كل جمموعة دور�ً خمتلفًا، تبعًا ملرحلة �سنع �ل�سيا�سات �لتي متر

يف م�سمار �لتطبيق، غالبًا ما تكون �آليات �سنع �ل�سيا�سات �إما �أكرث 

�سال�سة �أو تعقيد�ً مما توحي به هذه �لدورة. �إّل �أّن فائدة �لإطار �لعام 

ط، �ملبنّي يف �لر�سم �لبياين 3، تكمن يف �أنه ي�ساعد على �لتفكري 
ّ
�ملب�س

يف  �لأحز�ب  ترغب  قد  �لتي  �ل�سيا�سات،  ل�سنع  �ملتعددة  �جلو�نب  يف 

�لتطرق �إليها �سمن �أنظمتها ويف م�سمار �لتطبيق.  

ال�شيا�شات يف ثالثة اأنواع اأ�شا�شية 

�أولها يف  يتمّثل  �ل�سيا�سات.  ل�سنع  �أنو�ع  ثالثة  �لبحث بني  هذ�  ميّيز 

تعّدها  �لتي  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  جمموع  �إىل  ت�سري  �لتي  �لرب�مج 

�ملقرتحات  هذه  �أن حتظى  يجوز  �سنو�ت.  ب�سع  كل  �لأحز�ب  ها 
ّ
وتقر

ت�سويت  مبوجب  �أو  �ملندوبون،  يح�رشه  موؤمتر  يف  ر�سمية  مبو�فقة 

عادًة  �ملقرتحات  هذه  تعك�ش  �ملعني.  للحزب  تبعًا  �لأع�ساء،  كامل 

�جلهود �لتي يبذلها �حلزب لتحديد �مل�ساكل �لبارزة، وترتيبها بح�سب 

�لأولويات، و�لبحث فيها ب�سكل ��ستباقي، متهيد�ً لقرت�ح �حللول �ملوؤ�تية 

�ل�سيا�سات،  �أنو�ع  �لبيان �لنتخابي، ثاين  للم�ساكل �ملجتمعية. ي�سري 

�لنتخابية.  حمالته  يف  �حلزب  عليها  يرّكز  �سيا�سات  جمموعة  �إىل 

لكن،  وبيانها.  برناجمها  بني  جميعها  متّيز  ل  �لأحز�ب  �أّن  �مللفت 

33
الر�شم البياين 4: الأهداف من و�شع �شيا�شات الأحزاب

خدمة امل�شلحة العامة على امل�شتوى الإخالقي

�ملو�طنني  م�ساكل  �إبر�ز  خالل  من  �لدميقر�طي  �حلكم  �إد�رة  يف  �مل�ساهمة 

وهمومهم.

�ل�سكانية  كالفئات  �لقطاعات،  خمتلف  و�آر�ء  لحتياجات  وزن  �إقامة 

�جلغر�فية، و�لإثنية، و�لدينية، و�لجتماعية-�لقت�سادية، و�ملهّم�سة.

�إبر�ز �ل�ستخد�م �لفّعال للمو�رد �لعامة.

خدمة م�شلحة احلزب على امل�شتوى التكتيكي

متكني �حلزب من تعزيز �لثقة �لعامة به.

�لقطاع،  يف  �خلرب�ء  من  �لو�ردة  و�ملالحظات  �لآر�ء  �إبر�ز 

و�أ�سحاب �خلرب�ت �لعاملني يف موؤ�س�سات �حلكم.

�حلزب  عنها  يعرّب  �لتي  �ملو�قف  تبقى  �أن  على  �حلر�ش 

بالأع�ساء  �سلة  وذ�ت  �لو�قع،  مع  متما�سية  �سيا�ساته  يف 

و�لناخبني �لآخرين.

خدمة امل�شلحة الإيديولوجية على امل�شتوى 

ال�شرتاتيجي

مرتبطة  �حلزب  مبادئ  تبقى  �أن  على  �حلر�ش 

بالحتياجات �ملجتمعية.

�إبر�ز هوية �حلزب، وجتديدها.
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املرّبع 3: كيف توؤّثر الهيكليات احلزبية �شمن احلزب الدميقراطي الجتماعي يف كرواتيا على ال�شيا�شات

كالقت�ساد،  معّينة  بق�سايا  ُتعنى  جلان،   10 �لوطني،  �مل�ستوى  على  �لجتماعي،  �لدميقر�طي  �حلزب  ي�سّم  ال�شيا�شات:  و�شع  جلان 

و�لتنمية �مل�ستد�مة، و�لدفاع، و�لز�رعة، و�سيد �ل�سمك. ُتِعّد هذه �للجان وثيقة بر�مج �لنتخابات �ملحلية، وتتوىّل منذ �أو�ئل �لعام 2004 

مهمتني: 1( �إعد�د مقرتحات �ل�سيا�سات وطرحها ملناق�سات عامة؛ و2( �إ�رش�ك خرب�ء من خارج �حلزب يف مناق�سة هذه �ل�سيا�سات. لهذه 

ى �للجان عن م�ساكل �ل�سعب، وت�ستهدي �إىل حلول بديلة، د�عيًة �خلرب�ء �مُل�سار �إليهم ملناق�سة هذه �حللول.  �لغاية، تتق�سّ

كتلة احلزب الربملانية: يعمل كل ع�سو من �أع�ساء �حلزب يف �لربملان على تنمية خرب�ته يف جمالت معّينة من �ل�سيا�سة، للمد�فعة 

ب�سكل �أف�سل عن مو�قف �حلزب منها �سمن �للجان، و�لنقا�سات �لد�ئرة يف �جلل�سات �لعامة، و�لت�ساريح �لعلنية. لذ�، يت�ساور هوؤلء �لنو�ب 

�أن ُتطرح للنقا�ش �لعام. ف�ساًل عن ذلك، غالبًا ما  �أعمال جمل�ش �لنو�ب قبل  �أع�ساء �حلزب وخرب�ئه حول بنود مدرجة على جدول  مع 

  
34

يتحدثون يف �لنقا�سات �لعامة �ملنّظمة على �مل�ستوى �ملحلي، ويجيبون عن �أ�سئلة �لأع�ساء، وي�ساهمون يف خمتلف �لن�رش�ت �لدورية

�لتي ي�سدرها �حلزب لإطالع �أع�سائه على �آخر �مل�ستجد�ت.

�ل�سلة مع  �لعامة ذ�ت  �ل�سيا�سات  �أهّم مو��سيع   نقا�سات حول 
35

�ل�سيا�سية ال�شيا�شية: يعقد »�ملجتمع �جلديد« لالأكادميية  الأكادميية 

متدربني، و�أع�ساء �للجان �لبارزين، وكتلة �حلزب �لربملانية، وممثلني عن �لأو�ساط �لأكادميية، و�أحز�ب دميقر�طية �جتماعية �أخرى يف 

�أوروبا. وكانت هذه �لنقا�سات قد �ساعدت يف �إغناء عملية و�سع �ملبادئ �لرئي�سية �لتي ت�سمّنها برنامج �حلزب. كما ن�رشت �لأكادميية 

ترجمات حتّلل �ل�سيا�سات �لعامة للحزب، ووّزعتها على �أع�ساء �للجان و�لأو�ساط �لأكادميية، ت�سجيعًا لتحليل �ل�سيا�سات �ملحلية، �إذ من 

خالل هذه �لنقا�سات بالذ�ت ي�ساهم خرب�ء ُكرُث من خارج �حلزب يف �لأعمال �لتح�سريية ملوؤمتر �حلزب �ل�سنوي �ملتمحور حول مناق�سة 

�أبرز �ل�سيا�سات �لعامة. 

�سيا�ساته  بعر�ش  للحزب  ت�سمح  منا�سبات  وحُتيي  �لنهائية،  بن�سختها  �ل�سيا�سات  وثيقة  �للجنة  هذه  ت�سدر  الربنامج:  تن�شيق  جلنة 

�لرئي�سية ون�رشها. قبل �سهرين من �إجر�ء �لنتخابات، تعمل هذه �للجنة على �خت�سار برنامج �سيا�سات �حلزب بخم�ش ق�سايا ذ�ت �أولوية 

ملّحة، فتعر�سها على �لإعالم و�أع�ساء �حلزب ومنا�رشيه، وكذلك تعمد �إىل طباعة وتوزيع عدد كبري من ملّخ�سات �ل�سيا�سات، باعتبارها 

�سكاًل من �أ�سكال �ملو�د �لنتخابية �ملتنوعة )مطويات، �سحف، �إلخ.( �أثناء �ملهرجانات، ومن خالل �لتو��سل �ملبا�رش مع �لناخبني. بف�سل 

 خ�سومه �إىل فتح نقا�ش حول 
ّ
�جلهود �لتي بذلتها �للجنة يف �لعام 2007، حّقق �حلزب �أف�سل �لنتائج يف تاريخه على �لإطالق، �إذ جر

م�ساكل �ل�سيا�سات وحلولها للمرة �لأوىل. وبف�سل هذ� �لنقا�ش، �إرتفعت �أ�سهم تفوي�سه من 34 �إىل 56. وبالتايل، ��ستنتج �حلزب من خالل 

تعميم وتب�سيط ق�سايا هامة، و�لتو��سل ب�سكل فّعال مع �لإعالم و�لناخبني، �أّن �لنقا�ش حول �ل�سيا�سات يو�زي وثيقة �ل�سيا�سات �أهميًة.

اإنتخابات 2011: يف هذه �لنتخابات، �إ�ستطاع �حلزب، بف�سل �ئتالف �سّم حزبني �آخرين، من �حل�سول على �لأكرثية �لربملانية. لكّن 

�لذين وجدو� �سعوبة يف  �أع�سائه  �أثارت ت�ساوؤلت حول مدى �سفافية �حلزب لدى  �أبو�ب مو�سدة  حمادثات �لئتالف �لتي جرت خلف 

�إّل �أن فتح نقا�سًا حول �لئتالف عرب �سبكات �لتو��سل �لجتماعي من �أجل �إ�ساعة �لوعي  �لعرت�ف بهذ� �لتحالف. فما كان من �حلزب 

�أّن  �لنقا�ش، تو�فق �جلميع ب�سكل عام على  �إيجابية يف هذ�  ر�أت خطوة  �لتي  �لآر�ء  �أع�سائه. رغم  �لتاأييد له بني �سفوف  حوله، وح�سد 

�إذ بقي �أع�ساء �حلزب ي�سعرون باأنهم ُغّيبو� عن عملية ت�سكيل  �لتو��سل عرب �ملو�قع �لجتماعية ل ي�سلح بدياًل عن �لتو��سل �ملبا�رش، 

�لئتالف. 

يف �أعقاب �نتخابات 2011، �إنتقلت عملية و�سع �ل�سيا�سات من �حلزب �إىل �حلكومة، �إذ مل يبَق �إل قلة من �لأع�ساء لن�رش ر�سالة �حلزب 

من �لد�خل يف ظل وجود عدد كبري منهم د�خل �أروقة �حلكم. يدور حاليًا نقا�ش حول ��ستخد�م جلان و�سع �ل�سيا�سات يف �حلزب كـ«همزة 

و�سل«، تتيح لأع�سائه �لّطالع على �آلية و�سع �ل�سيا�سات يف �حلكومة، مما يزيد �لتن�سيق بني �سيا�سات �حلزب د�خل �حلكومة و�لنقا�سات 

�لد�ئرة حول هذه �ل�سيا�سات بني ن�سطاء �حلزب من خارجها.

هذ� �ملرّبع هو ن�سخة حمّدثة عن ملخ�ش ظهر يف كتّيب �سياغة �ل�سيا�سات، �ل�سادر عن �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني )و��سنطن �لعا�سمة، 2008(، و�ملتو�فر عرب �لو�سلة 

.https://www.aswat.com/files/Policy%20development%20manual.pdf :لتالية�

24                                                                                                                                                                                                                                           اإعداد �سيا�سات الأحزاب



حيثما يتو�فر كالهما، فغالبًا ما ي�ستمّد �لبيان �لنتخابي م�سمونه من 

برنامج �حلزب، �إمنا مع �لرتكيز على جمموعة حمدودة من �ل�سيا�سات 

�لتي تعترب �أولويات ��سرت�تيجية للحملة. جتدر �لإ�سارة �إىل �أّن �لآليات 

�ملعتمدة لإعد�د و�إقر�ر �لرب�مج �حلزبية و�لبيانات �لنتخابية ت�ستغرق 

�لتجاوب  �إىل  م�سطرة  �أحيانًا  نف�سها  �لأحز�ب  جتد  لذ�  طوياًل.  وقتًا 

�أن يت�سّنى لها  �لأحد�ث �ملت�سارعة فتعر�ش مقرتحاتها من دون  مع 

�ل�ساأن  �أ�سحاب  مبو�جهة  ت�سعها  بل  �حلزب،  د�خل  ب�ساأنها  �لت�ساور 

�آليات  �لأحز�ب  تتّبع  حيثما  وبالتايل،  �حلزبية.  �ملوؤ�س�سة  خارج  من 

وبيانات  بر�مج  لإعد�د  �عتمادها  ي�سلح  �ل�سيا�سات،  ل�سنع  و��سحة 

باأهمية  �أي�سًا  �لبع�ش  يعرتف  �لأمد،  طويلة  �إىل  متو�سطة  �نتخابية 

�ل�سيا�سات �ملرحلية، �لتي ت�سّكل ثالث �أنوع �ل�سيا�سات، نظر�ً لقدرتها 

على تلبية �حلاجات غري �ملتوّقعة. ت�ستدعي هذه �ل�سيا�سات متو�سعًا 

تغيري�ت  �أو  �لت�رشيعية  �لهيئة  ت�سهدها  �لتي  �لت�سويات  ب�سبب  يوميًا، 

لها،  ب 
ّ
يتح�س �أو  ذكرها،  على  ياأتي  ل  طارئة  ملّحة  وم�ساكل  �أخرى، 

برنامج �حلزب �أو بيانه �لنتخابي. يف �لفقر�ت �لتالية، ميّيز �لبحث، 

عند �لقت�ساء، بني �أنظمة �حلزب وممار�ساته يف جمال �إعد�د �لرب�مج 

�لتنّقل  وعند  �ملرحلية.  و�ل�سيا�سات  �لنتخابية،  و�لبيانات  �حلزبية، 

بني هذه �لآلية وتلك، تعمل �أجهزة �حلزب وقياد�ته �مل�سوؤولة يف �إطار 

�ملحددة  �ل�سيا�سية  �ملبادئ  من  بتوجيٍه  �ل�سيا�سات  ل�سوغ  جهودها 

بو�سوح، مّما ي�ساعدها يف �خلروج بن�سو�ش متناغمة وثابتة.

�لدميقر�طية  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أّن   4 �لبياين  �لر�سم  من  يتبنّي 

�ل�سيا�سات  �أنو�ع  �أو  تتبّناها  �لتي  �لإيديولوجية  كانت  �أيًا  �لناجحة، 

�إىل حتقيق ثالثة  ت�سعى عادًة  تعتمدها،  �لتي  �لآليات  �أو  تعّدها  �لتي 

�لعامة،  �مل�سلحة  خدمة  وهي  �سيا�ساتها،  و�سع  عند  رئي�سية  �أهد�ف 

ون�رش �إيديولوجياتها، وتعزيز �أهد�فها �ل�سيا�سية �أو �لتكتيكية.

دور اأ�شحاب امل�شلحة يف 

و�شع �شيا�شات الأحزاب

�ل�سيا�سية بعدة م�ستويات تنظيمية، يوؤدي كل  تتمّيز غالبية �لأحز�ب 

منها دور�ً هامًا على �سعيد و�سع �ل�سيا�سات. تعطي هذه �لفقرة ملحة 

عامة عن حجم م�ساهمة خمتلف �أ�سحاب �مل�سلحة و�أ�سحاب �ل�ساأن 

ُي�رشك  كيف   3 �ملرّبع  ي�سف  كما  �مل�سار.  هذ�  يف  �حلزب  خارج  من 

�حلزب �لدميقرطي �لجتماعي �لكرو�تي �لأجهزة �حلزبية �ملتنوعة يف 

�آلية و�سع �سيا�ساته. 

قادة احلزب

حتديد  خالل  من  �لعام  �لجتاه  حزبي  تنظيم  كل  يف  �لقادة  يحّدد 

�لذين  فهم  وبالتايل،  �لأ�سخا�ش.  و�إلهام  �ملو�رد،  وح�سد  �لأولويات، 

يحددون مدى �نخر�ط �ملوظفني و�لأع�ساء يف عملية و�سع �ل�سيا�سات، 

للم�سار  نظرتهم  من  و�نطالقًا  �جلد،  حممل  على  ياأخذونها  ما  بقدر 

تقدمي  يف  حموري  بدور  �إذذ�ك  وي�سطلعون  ت�سلكه.  �أن  يجب  �لذي 

�مل�ساركة،  ت�سجيع  خالل  من  �ل�سيا�سات،  لو�سع  ��سرت�تيجية  روؤية 

ومتكني �ملوظفني �أو �لأع�ساء، و�إبد�ء كل �لتقدير مل�ساهمات خمتلف 

�مل�ساركني، و�لحتفاء بالإجناز�ت �ملحّققة. نظر�ً �إىل �لدور �لذي يلعبه 

من  و�ل�سعي  عنها،  و�ملد�فعة  �حلزب،  مو�قف  حتديد  يف  عادًة  �لقادة 

�ل�سيا�سات  مب�سامني  �لتز�مهم  يعترب  تطبيقها،  �إىل  �حلكومة  د�خل 

باأهمية �لدعم �لذي يقدمونه لعملية و�سعها. نتيجة ذلك، مينح بع�ش 

لالعرت��ش  و��سعة  معّينة، �سالحيات  قادتهم، �سمن حدود  �لأحز�ب 

على �ل�سيا�سات، و/�أو حتديدها، و/�أو ترتيب �أولوياتها.  

امل�شوؤولون املنتخبون

�سيا�سات  تنفيذ  عن  �لأوىل  �مل�سوؤولية  �ملنتخبون  �مل�سوؤولون  يتحّمل 

خالل  ومن  و�لت�رشيعية،  �لتنفيذية  �ل�سلطتني  جناح  حتت  �أحز�بهم 

ح�سد �لدعم �لعام حولها. ففي �لعمل �ل�سيا�سي، كما يف �حلياة، حتدث 

على  يوؤّثرون  �مل�سوؤولني  هوؤلء  �أّن  �لثابت  لكّن  مت�سارعة،  تغرّي�ت 

يف  �أد�ئهم  عن  ناهيك  �أحز�بهم.  عن  يعك�سونها  �لتي  �لعامة  �لنظرة 

�ل�سلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية، غالبًا ما تتوّجه �إليهم و�سائل �لإعالم 

�لتما�سًا لتعليقاتهم حول م�ساكل معّينة، عند بروزها. �إ�سافة �إىل ذلك، 

وكونهم �لوجه �لذي يعك�ش �سورة �حلزب �لعامة، قد يتو��سل �ملمثلون 

�ملنتخبون، خا�سًة �لنو�ب، بانتظام مع �لناخبني، م�ستطلعني �آر�ءهم 

�ل�سيا�سة.  من  متنوعة  جمالت  يف  وم�ساكلهم  همومهم  حول  �لقّيمة 

فكم من مرة تربز م�ساكل ت�ستدعي من �لأحز�ب �تخاذ مو�قف حمددة، 

يف ظل ظروف ل ت�سمح لهم باإجر�ء م�ساور�ت كاملة. لذ�، غالبًا ما يجد 

�تخاذ  ُيطَلب منهم  �لو�جهة، حيث  �أنف�سهم يف  �مل�سوؤولون �ملنتخبون 

مو�قف يف �ل�سيا�سات. فينجزون هذه �ملهمة باأف�سل وجه عندما تكون 

�سيا�سات �أحز�بهم و��سحة لهم ومتناغمة مع �آر�ئهم �خلا�سة. �أما يف 

�أن  �أحز�بهم �إىل �سيا�سات ر�سمية، فالأرجح  �حلالت �لتي تفتقر فيها 

تتخذ �لكتلة �لربملانية مو�قفها ��ستناد�ً �إىل �لقيم �ملن�سو�ش عليها يف 

عملية �سوغ �ل�سيا�سات. 

�آر�ء  �ساأن  �لتي تر�سم �سيا�ساتها، فمن  �ل�سيا�سية هي  �لأحز�ب  �أّن  مبا 

وم�ساركة م�سوؤوليها �ملنتخبني �أن ت�سمن ح�سول هوؤلء �لأفر�د على 

�ملعلومات و�مل�ساركة �لالزمة لال�سطالع بدورهم ب�سكل فّعال د�خل 

موؤ�س�سات �حلكم، وب�سفتهم �لناطقني �لر�سميني لأحز�بهم. هذ� ف�ساًل 

على  يطلعهم  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�سلطتني  د�خل  عملهم  �أّن  عن 

معلومات و�آليات مفيدة لتح�سني م�سمون �ل�سيا�سات. تك�ّسفت للنو�ب 

قاعدة  بناء  �أجل  �ل�سيا�سات من  �آليات �سوغ  ��ستغالل  �إمكانية  �أي�سًا 

منتديات  تنظيم  خالل  من  �ملحليني،  �لناخبني  �سفوف  بني  دعمهم 

حملية مثاًل ُتغني عملية �سنع �ل�سيا�سات على �مل�ستوى �ملحلي.
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فعليًا  �لتدقيق  ُوجدو�،  حيثما  �لبلديات،  وروؤ�ساء  للمحافظني  يت�سّنى 

مبدى تاأثري �ل�سيا�سات �حلزبية �ملطروحة على و�قع مناطقهم، وتقدمي 

تو�سيات مدرو�سة حول �حللول �ملحتملة ملو�جهة �لتحديات �لنا�سئة 

�أّن  �ملثال  �سبيل  على  ُيذَكر  �لق�سوى.  �لأولوية  ذ�ت  �ل�سيا�سات  عن 

حّكام �لوليات �حلدودية يف �لوليات �ملتحدة و�ملك�سيك يعرفون عن 

كثب �سعوبة �مل�ساكل �لعابرة للحدود، وهم يف موقع يوؤّهلهم و�سع 

يف  �أحز�بهم  �سمن  للتطبيق  و�ساحلة  ومتنا�سقة  متناغمة  �سيا�سات 

جمالت تتعلق باأمن �حلدود، و�لهجرة، و�لتجارة.

فروع احلزب، واأع�شاوؤه، واملجموعات التابعة له

�لأحز�ب  تتمّكن  �ل�سيا�سات،  و�سع  عملية  يف  �لأع�ساء  �إ�رش�ك  عند 

معّززين  �ل�سيا�سات،  م�ساكل  على  �ملنا�رشين  �إطالع  من  �ل�سيا�سية 

�ملتخذة  للمو�قف  ودعمهم  �لق�سايا  هذه  بامتالك  �سعور�ً  لديهم 

تلعب  بل  وح�سب،  هذ�  لي�ش  و�سعها.  من  �لنتهاء  عند  حيالها، 

عة وحماولت �إ�رش�ك �لآخرين دور�ً بارز�ً �آخر جلهة 
ّ
�مل�ساور�ت �ملو�س

املرّبع 4: الكتاب الزهري للحزب الليربايل الكندي

ب�ساأن  �لتو�سيات  توجز  وثيقة  عن  عبارة  وهو  الزهري،  الكتاب  �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب  لدى  �لن�سائي  �لتكتل  �أ�سدر   ،2006 �لعام  يف 

�سيا�سات تتعلق بالتعليم �ملبكر، ورعاية �لطفل، وتاأمني �لدخل، وحت�سني منافع �لأمومة و�لأبوة، �إىل جانب ق�سايا �أخرى ت�سغل �هتمام 

�أنحاء كند�،  �لكتاب نتيجة جل�سات عمل عقدها مع جمموعات من كل  �لأول من هذ�  �لربملاين �ملجلد  �لتكتل  �أعّد هذ�  �لن�ساء يف كند�. 

متحورت حول م�ساكل �ملر�أة وهمومها. 

�أ�سدر �لتكتل �لن�سائي هذ� �لكتاب �آنذ�ك، يف ظل بروز �سعور متز�يد لدى �أع�ساء �حلزب بوجود تباعد بني �آر�ء �ل�سلطة �ملركزية ووجهات 

 لكّن �لتكتل كان يود يف 
36

نظر �لقاعدة �ل�سعبية، ويف حماولٍة منه حلّث �حلزب على �إيالء �هتمام �أكرب للقو�عد �ل�سعبية، وخا�سة للن�ساء.

�لوقت ذ�ته �لبقاء على ولئه للحزب، من دون �إرغام �لأع�ساء �حلزبيني على �لقبول باأجندة �لن�ساء �لت�رشيعية �إذ� كانو� يعار�سونها ب�سدة. 

من هنا، ��ستدعت عملية �إعد�د �لكتاب قدر�ً كبري�ً من �ملفاو�سات و�ملقاي�سات بني �لتكتل ومكتب رئي�ش �لوزر�ء، للتاأكيد على �أّن �لتكتل 

ل يد�فع عن �سيا�سات بعيدة كليًا عن طروحات �حلزب. 

الكتاب الوردي �لثالثة للتكتل �لن�سائي رفع تو�سياته �إىل �حلزب ب�ساأن �ل�سيا�سات �لأ�سد تاأثري�ً على �أو�ساع  �أتاحت جملد�ت  من جهة، 

 بحياة �ملر�أة، معلنًا �أنه �سيعمل على تطبيق 
ّ

�ملر�أة يف كند�، فيما �أف�سحت �ملجال من جهة �أخرى �أمام �حلزب لإظهار �لتز�مه ب�سيا�سات مت�ش

عدد من �ملقرتحات �ملندرجة يف هذه �لوثائق يف حال و�سوله �إىل �سدة �حلكم. �سحيٌح �أّن �حلزب �لليرب�يل مل يوؤّيد ر�سميًا جميع �لأفكار 

37
�لو�ردة يف �آخر كتاب زهري باعتبارها �سيا�سات ر�سمية، ولكنه ن�رشها عرب موقعه �لإلكرتوين باعتبارها �أحد �لوثائق �لعائدة للحزب.

�أفكاره على �سلطة �حلزب �ملركزية قبل �لنتهاء من كل جملد جديد، باعتماد م�سار تفاو�سي م�سابه  �لن�سائي يخترب وقع  �لتكتل  كان 

للم�سار �لذي �سبق �سدور �أول كتاب زهري. كما �أجرى �لتكتل مفاو�سات مع جلنة �سوؤون �ملر�أة، �جلناح �لن�سائي يف �حلزب، �ملكّلفة رفع 

�ملقرر�ت �ملتعلقة باأولويات �سيا�سات �ملر�أة �إىل موؤمتر �حلزب �ملنعقد كل �سنتني. تزد�د حظوظ �لتكتل يف �لتاأثري على �سيا�سات �حلزب 

�لر�سمية، مبا �أّن �سيا�ساته �جلديدة ُتطرح للنقا�ش و�لت�سويت يف هذه �ملوؤمتر�ت بالذ�ت، حيث يحر�ش على �أن تو�فق جلنة �سوؤون �ملر�أة 

على �لتو�سيات �ملرفوعة �إليها. 

يكمن �رّش جناح الكتاب الزهري بوجه عام يف �أنه مل يعد موجود�ً )باعتبار �أّن �آخر كتاب �سدر يف �لعام 2009(. فما عاد �لتكتل يجد 

 على تو�سيع 
ّ
�رشورة يف ممار�سة �ل�سغوط على �حلزب، بعد �أن بات هذ� �لأخري يلتزم �ليوم مبر�عاة هموم �ملر�أة وم�ساكلها حني ينكب

38
برناجمه.

تثقيف �أ�سحاب �ل�ساأن �سمن �حلزب و�جلمهور �لعام، �إذ ت�سيع �لوعي 

�ل�رشورية  �مل�ساومات  وبع�ش  �تخاذها،  �ملطلوب  �خليار�ت  حيال 

عند ترتيب �أولويات �ل�سيا�سات. فمن �ساأن م�ساركة �لأع�ساء على هذ� 

�لنحو �أن تزيدهم �لتز�مًا جتاه �أحز�بهم، ناهيك عن �لدور �ملفيد �لذي 

توؤّديه �لفروع و�لأع�ساء يف جمال حتديد �مل�ساكل وترتيب �أولوياتها، 

وتقدمي وجهات نظر ت�ساعد يف حت�سني �ل�سيا�سات �ملقرتحة، من حيث 

�أهميتها وقابلية تطبيقها.

ت�سّكل  جمموعات  �إليها  تنت�سب  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  هي  كثريٌة 

و�لن�ساء  �لنقابية  كالحتاد�ت  �رش�ئحهم،  �ختالف  على  لأع�سائها، 

�مليول  و�أ�سحاب  و�ملثليات،  �ملثليني  �لإثنية،  و�لأقليات  و�ل�سباب، 

�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  مناق�سة  لهم  يتيح  منرب�ً  �ملزدوجة،  �جلن�سية 

هذه  فت�سطلع  �ل�سيا�سية.  �لأن�سطة  يف  للم�ساركة  و�لتجيي�ش  �لعام، 

�أجندة  على  �لتاأثري  لناحية  ر�سمي  وغري  ر�سمي  بدور  �ملجموعات 

�لأحز�ب بحيث تعك�ش �أولوياتها، وتاأخذ بعني �لعتبار �لأثر �ملحتمل 

�لدميقر�طيات  يف  �ملحلية.  جمتمعاتها  على  �ملطروحة  لل�سيا�سات 
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�لتاأثري على  �إىل  �لن�سائية  �لعريقة مثاًل، غالبًا ما ت�سعى �ملجموعات 

ق�سايا  على  عادًة  خا�ش  ب�سكل  مرّكزًة  �حلزبية،  �ل�سيا�سات  �أجندة 

من  كم  �لطفل.  ورعاية  �لأبوية،  و�لإجازة  �لأجور،  يف  كامل�ساو�ة 

�لأمثال تتحدث عن جهود �ملجموعات �لن�سائية يف �حلزب �لدميقر�طي 

�لجتماعي �ل�سويدي وحزب �ملحافظني �لربيطاين �لر�مية �إىل �لتاأثري 

 �أما يف كند�، وعلى حّد ما 
39

على �سيا�سات حزبيهما يف هذه �ملجالت.

دفاتر  �لن�سائية �سل�سلة  �أ�سدرت �ملجموعات  �إليه �ملرّبع 4، فقد  �أ�سار 

�أحز�بها  من  ترجو  �لتي  �ل�سيا�سات  ق�سايا  على  �ل�سوء  ت�سّلط  زهرية 

�لتطرق �إليها.

اأ�شحاب امل�شلحة من خارج الأحزاب

ر�سم  عملية  يف  و�أع�سائه  �لد�خلية  �حلزب  وحد�ت  �إ�رش�ك  جانب  �إىل 

هيئات  �آر�ء  من  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ت�ستفيد  ما  غالبًا  �ل�سيا�سات، 

يف  و�خلرب�ء  و�لر�أي  �لفكر  جمموعات  فيها  مبا  �ملدين،  �ملجتمع 

مفهوم  ي�سري  �حلالت.  بع�ش  يف  �لعام  و�جلمهور  معّينة  قطاعات 

�لقطاعني  �سمن  تندرج  �لتي  �لهيئات  جمموع  �إىل  �ملدين  �ملجتمع 

�حلكومي وغري �لربحي. وينطبق هذ� �مل�سطلح على قطاعات متنوعة 

�إ�سافًة  �حلكم،  لإد�رة  ر�سمية  هيكلية  ذ�ت  م�سّجلة  جمموعات  ت�سّم 

�أ�سخا�سًا جتمعهم م�سلحة م�سرتكة،  ت�سّم  ر�سمية،  �أقل  �إىل جمعيات 

تت�سّلح هيئات �ملجتمع  �أجمع.  �لعامل  وي�سطلعون مبهام متعددة يف 

�لأحز�ب يف حت�سني  ت�ساعد  �لتي  �لنرّية  �ملدين باملعلومات و�لأفكار 

وح�سد  �خلدمات،  تقدمي  م�ستويات  على  جهودها  بف�سل  �سيا�ساتها، 

تطبيق  فيه  مبا  �ل�سيا�سي،  �لعمل  ومر�قبة  �ملحلي  �ملجتمع  �أبناء 

�ل�سيا�سات و�لإنفاق �لعام. ُيذَكر على �سبيل �ملثال �أّن جبهة فار�بوندو 

للحو�ر  جمل�سًا  �أن�ساأت  �ل�سلفادور  يف  �لوطني  للتحرير  مارتي 

�لنتخابي  برناجمه  و�سع  على  �حلزب  مع  يتعاون  و�ل�ست�سار�ت 

قبل �نتخابات 2014. وي�سّم هذ� �ملجل�ش رجال �أعمال، وخرب�ء يف 

�لقت�ساد و�لتنمية �ملحلية و�ل�سوؤون �لقانونية، ومهند�سني، وفنانني. 

�ملتقاربة  �ملجموعات  ��ست�سارة  على  يرّكز  �لأحز�ب  بع�ش  كان  �إذ� 

�لآخر  بع�سها  يوؤِثر  �ل�سيا�سية،  �لتنمية  م�سار  خالل  فكريًا  منه 

�إميانًا منه باأنه قد ي�ستفيد من خربة حتى  تو�سيع د�ئرة ��ست�سار�ته، 

فمن  جمالت.  عدة  يف  له  �لتابعة  غري  �أو  له  �ملعاِر�سة  �ملجموعات 

�أو  �ل�سو�ئب  ر�سد  �لأحز�ب يف  ت�ساعد  �أن  �ملجموعات  �آر�ء هذه  �ساأن 

�لثغر�ت �ملوجودة يف �ل�سيا�سات �ملعمول بها، و�حللول �ملحتملة ل�سّد 

�حلاجات �ملجتمعية، و�لو�سائل �لكفيلة بتح�سني مقرتحاتها �خلا�سة. 

يف بع�ش �لأحيان، �أبدت هيئات �ملجتمع �ملدين رغبًة يف تاأييد وح�سد 

�أولوياتها.  �أو �أحز�ب تكون �سيا�ساتهم متجان�سة مع  �لدعم ملر�سحني 

ل �سّك �أّن �أ�سحاب �ل�ساأن من خارج �لأحز�ب، مبن فيهم كبار �لقادة 

�لأحز�ب،  �سيا�سات  على  يو�فقون  كانو�  و�إن  �لقطاعات،  خمتلف  يف 

يبدون �أكرث ��ستعد�د�ً لتاأييد وح�سد �لدعم �ل�سعبي لهذه �ل�سيا�سات عند 

�إ�رش�كهم يف عملية �إعد�دها. 

�إّن جمموعات �لفكر و�لر�أي هي فئة معّينة من فئات �ملجتمع �ملدين 

�ل�سيا�سات، فيكون لها تاأثري  �لتاأثري على  �أبحاثًا بغر�ش  �لتي جتري 

يف  �إعد�دها.  عملية  من  متعددة  مر�حل  يف  مبا�رش  وغري  مبا�رش 

مرحلة حتديد �مل�ساكل مثاًل، يتجّلى تاأثريها من خالل �لق�سايا �لتي 

قد  �أولوياتها.  �سّلم  يف  �ل�سعب  ومكونات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تدرجها 

�لأحز�ب،  �لتي تدر�سها  للمقرتحات  �لعري�سة  �أبحاثها �خلطوط  تر�سم 

�أي�سًا يف تطبيق  �أن ت�ساهم  �لنهاية يف مو�قفها. يجوز  وتتبّناها يف 

�لن�سح  وتقدمي  تدريبه،  �أو  عمل  فريق  تاأمني  بف�سل  �ل�سيا�سات 
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و�مل�سورة لو��سعي �ل�سيا�سات، و�لعمل ب�سفة تعاقدية مع �حلكومة.

ففيما يبدو بع�ش هذه �ملجموعات م�ستقاًل متامًا وغري حمازبًا، يقيم 

بدرجات متفاوتة. ويف  �لأحز�ب،  �لآخر عالقات ورو�بط مع  بع�سها 

هذ� �لإطار، �أن�ساأ م�سوؤولون حزبيون مثاًل جمموعات تفكري ت�ساعدهم 

يف حت�سني نوعية �لأبحاث و�لتحاليل �ملتعلقة بال�سيا�سات؛ منها ما 

كان متقدمًا للغاية، وينعم مبيز�نية �سخمة وفريق عمل على م�ستوى 

�إىل  عاٍل من �ملهنية، فيما كان �لبع�ش �لآخر �أ�سغر حجمًا، ومعتمد�ً 

حّد كبري على خدمات �ملتطوعني. بع�سها يعمل ب�سكل وثيق مع �أع�ساء 

�حلزب، فيما يوؤِثر �لبع�ش �لآخر �لبقاء على م�سافة منهم. �إىل جانب 

جمموعات  عن  كثرية  �أمثلة  ثّمة  لالأحز�ب،  �لتابعة  �ملنظمات  هذه 

تفكري ن�ساأت م�ستقّلة عن �لأحز�ب و�أقامت معها عالقات متفاوتة. 

يف ت�سيلي، ت�ساهم جمموعات �لفكر و�لر�أي يف عملية �سنع �ل�سيا�سات 

من خالل �مل�ساعدة �لتي تقدمها للجان �لنيابية يف جمال �لت�رشيع، 

�لأوروغو�ي  يف  �أما  �لنتخابية.  �لرب�مج  على  �لتاأثري  �إىل  وت�سعى 

�لر�سمية.  �جلامعة  مع  وطيدة  عالقة  �لعري�سة  �جلبهة  حزب  فيقيم 

كل  �أر�سى  �لعامة،  �ل�سناديق  وجود  ظل  ويف  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف 

�لتي  �لأ�س�ش  �لأوروبي  �لربملان  يف  �ل�سيا�سية  �لتنظيمات  من  تنظيم 

�ملثال،  �سبيل  على  جو�نبها.  خمتلف  من  مهامه  تاأدية  يف  ت�ساعده 

من  و��سعة  جمموعة  حول  �أبحاثًا  �لأوروبية  �لدر��سات  مركز  يجري 

�ل�سيا�سات �لعامة �لأوروبية، مبا فيها �لقت�ساد و�ل�سوؤون �خلارجية 

حول  ندو�ت  �أي�سًا  وينّظم  و�لهجرة.  �لجتماعية  و�لقيم  و�لطاقة 

�إ�سافًة  �ل�سيا�سات  �لأوروبي، وين�رش ملخ�سات عن  �سيا�سات �لحتاد 

�إعد�د  يف  �لأوروبي  �ل�سعب  حزب  ي�ساعد  كما  �أخرى،  در��سات  �إىل 

جهته،  من  بال�سيا�سات.  متعلقة  �أخرى  ووثائق  �لنتخابية  بياناته 

للحزب  �لتابع  �لعامة،  �ل�سيا�سات  لدر��سات  �لوطني  �ملعهد  ي�سّجع 

بر�مج  وينّظم  �لليرب�لية،  �ملبادئ  در��سة  على  �لفليبني،  يف  �لليرب�يل 

�حلزب  هذ�  م�سوؤويل  ُتطِلع  تقارير  لآخر  حنٍي  من  وي�سدر  تدريبية، 

على �آخر �لدر��سات و�لأبحاث. تدير موؤ�س�سة كولو�سيو �لتابعة للحزب 

�لثوري �ملوؤ�س�ساتي يف �ملك�سيك، عملية ر�سم �ل�سيا�سات من �لألف �إىل 

�لياء. تتو�فر معلومات �إ�سافية حول هذ� �ملو�سوع يف در��سة �حلالة 

�ملتعلقة باحلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي، �ملوجودة يف �لق�سم �لثاين من 

�لذي ت�سطلع به جمموعات  �لدور  �لكتاب. كما يتناول �ملرّبع 5  هذ� 

�لفكر و�لر�أي يف �لوليات �ملتحدة. 
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يف بع�ش �حلالت، تف�سح هيئات �لقطاع �خلا�ش عن �آر�ء ت�ستنري منها 

�لأحز�ب عند طرح �سيا�ساتها �لآيلة �إىل حت�سني �لأو�ساع �لقت�سادية. 

فقد حددت غرف �لتجارة وما عد�ها من جمعيات جتارية يف عدد من 

�لبلد�ن مثاًل �أجندة وطنية لقطاع �لأعمال �أو �أولويات �أخرى لل�سيا�سات، 

املرّبع 5: جمموعات التفكري يف الوليات املتحدة

تدعم �رشيحٌة و��سعة من جمموعات �لتفكري و�ملنظمات �لنا�سطة عرب �لإنرتنت تطويَر �ل�سيا�سات يف �حلزبني �لدميقر�طي و�جلمهوري على 

�إيديولوجيًا. بع�سها  �إليها  �ل�سو�ء. كثريٌة هي �ملجموعات �لتي ل تعترب حمازبة ر�سميًا، �إمنا تعمل ب�سكل غري ر�سمي مع �حلزب �لأقرب 

يرّكز على �إجر�ء �أبحاث �أكادميية حول �ل�سيا�سات �لعامة فيما يتجه �لبع�ش �لآخر نحو �لتاأثري على �مل�سهد �ل�سيا�سي. يف �لو�قع، باإمكان 

جمموعات �لتفكري �لتاأثري على �لق�سايا �لتي ت�سغل �سّلم �أولويات �لأحز�ب �ل�سيا�سية و�أبناء �ل�سعب، وحتّدد �سكل �ملقرتحات �لتي تتبّناها 

�أو تدريب فريق عمل، وتقدمي �مل�سورة �لالزمة يف هذ� �ل�ساأن. غالبًا ما تقوم  �لأحز�ب، وت�ساعد يف تطبيق �ل�سيا�سات من خالل ت�سكيل 

هذه �ملجموعات بدور �لناطق غري �لر�سمي با�ستخد�م �أدو�ت �إعالمية بارزة للتعبري عن �آر�ء هذ� �حلزب �أو ذ�ك. ل بل يجوز �أن ت�سّم كبار 

�ملوظفني من عدة �إد�ر�ت، �أو ت�سّكل �أر�سية موؤ�تية لتدريب �لن�سطاء �ل�سباب. لذ�، ُتعفى هذه �ملجموعات �ملتنوعة من دفع �ل�رش�ئب، تقدير�ً 

�إىل  �أنها قد ل تقّدم يف ظل �لقو�نني �لفدر�لية دعمًا فعليًا  �ل�سيا�سات �لعامة؛ لكّن �ملفارقة تكمن يف  مل�ساهماتها �لقّيمة على م�ستوى 

�أحز�ب �أو مر�سحني للفوز مبنا�سب معّينة. �إل �أّن ذلك ما ز�ل مينحها هام�سًا من �حلرية لتفعيل دورها يف عملية �سنع �ل�سيا�سات. تتناول 

�لأمثلة �ملجموعات �لتالية:

توفري معلومات عن  بهدف  بودي�ستا،  �لأبي�ش، جون  �لبيت  كلينتون يف  �لرئي�ش  مدير مكتب  يد  �ش على 
ّ
– تاأ�س الأمريكي  التقدم  مركز 

�ش  �ملخ�سّ �جلناح  وهو  �لأمريكي،  �لتقّدم  ملركز  �لتابع  �لعمل  ب�سندوق  ُتعَرف  �سقيقة،  منظمة  �ملركز  لهذ�  للتنفيذ.  �لقابلة  �ل�سيا�سات 

جلهود �ملد�فعة وممار�سة �ل�سغط. ي�ستفيد �ملركز و�ل�سندوق معًا من �لأبحاث ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي من �أجل توفري بنية حتتية 

د�ئمة حلمالت �حلزب �لدميقر�طي. عمل بودي�ستا كمدير �نتقايل لدى �إد�رة �أوباما �ملنتخبة حديثًا، كما ُعنّي كبار زمالء �ملركز، وموظفني 

�أكرث من 250 ع�سو�ً،  �أما �لهدف من هذ� �ملركز �لذي ي�سّم  و�سيا�سيني �سابقني يف �حلزب �لدميقر�طي، �سمن �لفريق �لإد�ري لأوباما. 

وياأخذ �سكل »موؤ�س�سة �لرت�ث« Heritage Foundation و«معهد �ملوؤ�س�سة �لأمريكية« American Enterprise Institute، فهو طرح 

�أفكار تقدمية و�قرت�ح �سيا�سات، و�ل�ستجابة �رشيعًا ملقرتحات حماِفظة، وتفعيل �لتو��سل مع �ل�سعب �لأمريكي. 

منظمات جديدة – ت�سّم قائمة �ملجموعات �جلديدة �لبديلة »د�يلي كو�ش« و«نرتوت�ش ناي�سن«، و«�آكت بلو«، �لتي تعتمد يف عملها على 

�لإنرتنت. فـ«د�يلي كو�ش«، �لتي ُت�سّنف �سمن فئة �ملجموعات �لتقدمية �لأ�سخم على �لإطالق و�لأن�سط عرب �لإنرتنت، هي عبارة عن 

مدّونة �نطلقت يف �لعام 2002، وباتت تتلّقى �ليوم �أكرث من 600 �ألف ز�ئر يوميًا. �أما »نرتوت�ش ناي�سن« فتجمع ما بني هذ� �ملجتمع 

�ملحلي و�لأن�سطة �ل�سخ�سية، مبا يف ذلك �ملوؤمتر �لثالث يف �لعام 2008. 

معهد املوؤ�س�سة الأمريكية – �إتخذ �سكل جمعية عند ن�ساأته يف �لعام 1943، �إىل �أن حتّول يف ما بعد �إىل جمموعة تفكري غري حزبية يف 

�لعام 1954. ُيعّد �أحد جمموعات �لتفكري �لأ�سخم و�لأقدم �لتابعة للحزب �جلمهوري. وتكمن مهمته يف �لدفاع عن مبادئ تقييد تدخل 

�حلكومة، و�حلرية و�مل�سوؤولية �لفردية، و�مل�ساريع �خلا�سة، وحت�سني موؤ�س�ستي �حلرية �لأمريكية و�لر�أ�سمالية �لدميقر�طية. يعود �لف�سل 

لها يف �أنها زّودت فريق كبار �ملوظفني و�مل�ست�سارين لدى �لرئي�ش ريغن يف �لعام 1981 باأكرث من 50 ع�سو�ً، وفريق كبار �ملوظفني 

و�مل�ست�سارين لدى �لرئي�ش جورج و. بو�ش مبا يزيد عن 20 ع�سو�ً.

موؤ�س�سة الرتاث – تعترب هذه �ملوؤ�س�سة، �لتي �أب�رشت �لنور يف �لعام 1973، جمموعة تفكري غري حمازبة تعمل يف �سبيل �سياغة وتعزيز 

�ل�سيا�سات �لعامة للمحافظني، ��ستناد�ً �إىل مبادئ �لقت�ساد �حلر، وتقييد �لتدّخل �حلكومي، و�حلرية �لفردية، و�لقيم �لأمريكية �لتقليدية، 

وتر�سيخ دعائم �لدفاع �لقومي. 

�ست يف �لعام 1077 تعزيز�ً للمبادئ �لتحررية. وتعود ت�سميته �إىل مر��سالت كاتو، وهي 
ّ
معهد كاتو – هي جمموعة تفكري غري حزبية تاأ�س

عبارة عن �سل�سلة �أبحاث ُن�رِشت يف �إنكرت� �لقرن �لثامن ع�رش، م�ستعر�سًة روؤية عن جمتمع ل متار�ش فيه �حلكومة �سلطة مفرطة. ُيعرف 

عنه منا�رشته لعتماد نهج �حلكم �ملتحرر من �لقيود. 

منّظمًة حولها جهودها �لر�مية �إىل �ملد�فعة عن �لإ�سالحات. من جهة 

�لأخرية  �لآونة  يف  كينيا  يف  �خلا�ش  �لقطاع  حتالف  �أ�سدر  �أخرى، 

ي�ستعر�ش  حيث  �لأعمال،  لقطاع  �لوطنية  �لأجندة  عن  رة 
ّ
مكر ن�سخة 

�لأمن  منها  نذكر  جماًل،   12 تطال  �سيا�سات  يف  و�حللول  �لتحديات 
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�لقومي وحقوق �مللكية و�لف�ساد و�لتجارة و�ل�ستثمار.

جمموعات  متّثل  �لتي  �ملهنية،  �لأو�ساط  يف  �ل�سغط  جماعات  ت�سعى 

تتناولها  ق�سايا  جملة  على  �لتاأثري  �إىل  �أي�سًا  خمتلفة،  م�سالح 

�لأخرية  هذه  ت�سمل  قد  متنوعة.  و�سائل  باعتماد  �لعامة،  �ل�سيا�سات 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ��ستمالة  �أو  علنًا،  �ملنتخبني  �مل�سوؤولني  ��ستهد�ف 

�لتحقيقات  خالل  ر�أيها.  بح�سب  ق�ساياها  مع  تتعاطف  �أن  �ملحتَمل 

�لتي جرت حول ما �رتكبه جاك �أبر�موف، و�سو�ه من �لقوى �ل�ساغطة، 

من �أعمال با�سم م�سلحة �لأمريكيني �لأ�سليني يف �ألعاب �ملي�رش د�خل 

ِهم جاك باإغد�ق هد�يا على نو�ب ومتويل حمالتهم ب�سورة  �لكازينو، �إُتّ

42
غري م�رشوعة، مقابل دعمهم لت�رشيعات معّينة.

غالبًا  �ل�سيا�سات،  بو�سع  �ملعنيني  �مل�سلحة  �أ�سحاب  �إىل كرثة  نظر�ً 

�إ�رش�ك  عند  �ملطلوب  �لتو�زن  مر�عاة  �إىل  جاهدًة  �لأحز�ب  ت�سعى  ما 

�لأحز�ب  �أنظمة  ولعّل  �ملتنوعة.  �ملجموعات  هذه  من  جمموعة  كل 

ع فيها �لفقرة �لتالية، ت�سّكل �أول 
ّ
�ملتعلقة بو�سع �ل�سيا�سات، �لتي تتو�س

فر�سة ملعاجلة �لتوتر �لنا�سئ عن هذ� �لو�قع، من خالل �إي�ساح مهام 

وم�سوؤوليات كل وحدة حزبية يف عملية و�سع �ل�سيا�سات. 

اأنظمة الأحزاب املتعلقة 

بو�شع ال�شيا�شات 

تّتبع �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأكرث جناحًا م�سار�ً و��سحًا لإعد�د �سيا�ساتها. 

فاأنظمتها �لتي تن�ّش عادًة على هذه �لآلية قد حتّدد �ملبادئ �ل�سيا�سية 

�أو  و�جلهاز  �ل�سيا�سات؛  م�سامني  �إليها  ت�ستند  �أن  �لو�جب  �لعامة 

�ل�سيا�سات؛  و�سع  على  �لإ�رش�ف  �إليه  ُيعَهد  �لذي  �حلزبي  �لتنظيم 

و�لقيم �لعامة �لتي يجب �أن يعك�سها هذ� �مل�سار؛ و�خلطو�ت �لأ�سا�سية 

�مل�سار،  هذ�  يف  �إ�رش�كهم  �ملفرت�ش  و�لأطر�ف  �تخاذها؛  �ملفرت�ش 

ويف �أي مرحلة؛ و�مل�سوؤوليات �ملرتتبة على �إقر�ر �لرب�مج �أو �لبيانات 

�ل�سيا�سات �ملرحلية؛ و�لآليات �ملعتَمدة لتقدمي تقارير  �أو  �لنتخابية 

عن �جلهود �لر�مية �إىل تطبيق �ل�سيا�سات. لكّن �لتفا�سيل �لو�ردة يف 

�أنظمة �لأحز�ب حول هذ� �ملو�سوع تتفاوت كثري�ً من حزب �إىل �آخر. 

تقت�رش  ن�سبيًا،  حمدودة  تفا�سيل  �لأحز�ب  �أنظمة  بع�ش  يت�سّمن 

وحدود  �مل�سار،  هذ�  يف  �مل�ساركة  ب�سالحية  تتمّتع  �لتي  �جلهة  على 

�سالحياتها، من دون تف�سيل �آلية معّينة. يف هذ� �لإطار، تن�ّش �أنظمة 

حزب �ل�سعب �لهولندي من �أجل �حلرية و�لدميقر�طية مثاًل على �إ�سناد 

م�سوؤولية و�سع �ل�سيا�سات �إىل جمموعات خا�سة �سمن �حلزب، �إمنا ل 

تعطي �إر�ساد�ت كثرية حول �مل�سار �لذي ت�سلكه. يف حالت �أخرى، تقّدم 

هذه �لأنظمة ن�سبة مقبولة �أو عالية من �لتفا�سيل، مبا يف ذلك �إ�سناد 

م�سوؤولية و�سالحية و�سع �ل�سيا�سات �إىل �أجهزة حزبية حمددة، وفكرة 

 بها هذه �لعملية، مع تعيني مهام حمددة 
ّ
عة عن �ملر�حل �لتي متر

ّ
مو�س

�إىل خمتلف �أ�سحاب �ل�ساأن �أو �لأجهزة �حلزبية. جتدر �لإ�سارة �إىل �أّن 

 حزب �ملحافظني وحزب �لعّمال �لربيطانيني يقّدمان م�ستوى 
ْ
نظاَمي

�مل�سوؤولة  �حلزبية  �لهيكلية  و�سف  خالل  من  �لتفا�سيل،  من  مقبوًل 

عن تن�سيق جهود و�سع �ل�سيا�سات، وكذلك ��ستعر��ش �ملر�حل �لعامة 

�ل�سويدي  �لجتماعي  �لدميقر�طي  �حلزب  نظام  �أما  �ّتباعها.  �لو�جب 

�أن  ُيحتمل  �إىل كل جهة  �ملعهود  �لدور  يحّدد  �إذ  تف�سياًل،  �أكرث  فيبدو 

ت�سارك يف عملية �سوغ �ل�سيا�سات، بدء�ً بالفروع و�سوًل �إىل �لقياد�ت 

�حلزبية.

�أيًا كان حجم �لتفا�سيل �ملتو�فرة حول عملية �سوغ �ل�سيا�سات، فال 

تقّدم �أنظمة �لأحز�ب عادًة �إل �خلطوط �لعري�سة لو�سع �ل�سيا�سات يف 

م�سارها �ليومي، و�خلطو�ت �لو�جب �أن يتخذها قادة �لأحز�ب لإجر�ء 

�سيا�ساتهم.  يف  عنها  يعرّبون  �لتي  �ملو�قف  على  طفيفة  تعديالت 

�لبارزة  �مل�ساكل  مع  تتعامل  �أن  لالأحز�ب  ي�سمح  �أن  ذلك  �ساأن  من 

�ملرونة  للقادة  يوّفر  و�أن  و�لإد�رة،  �لتو��سل  ممار�سات  تغرّي  مع  �أو 

�ملطلوبة للتحرك ب�رشعة عند بروز م�ساكل عاجلة �أو عند �قرت�ب موعد 

�ملقاربات  عن  �لأمثلة  بع�ش  يلي  ما  يف  ن�ستعر�ش   
43

�لنتخابات.

�ل�سيا�سات  �نتهجتها �لأحز�ب ملقاربة مو�سوع �سوغ  �لتي  �ملتنوعة 

من خمتلف جو�نبه �سمن �أنظمتها.

اآليات تن�شيق ال�شيا�شات

حزبية  �أجهزة  �أو  �أفر�د  �إىل  تعهد  �أن  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  حتتاج 

حزب  نظام  ين�ّش  �ل�سيا�سات.  و�سع  جهود  تن�سيق  م�سوؤولية  معّينة 

ت�سمل  �لتي  �ل�سيا�سات  �لربيطاين على �سالحيات منتدى  �ملحافظني 

لتلّقي  �آليات  و��ستحد�ث  �ل�سيا�سات؛  و�سع  جهود  وتن�سيق  ت�سجيع 

لها؛  و�ل�ستجابة  �ملحلية،  �لفروع  من  حتى  �ل�سيا�سات  حول  �أفكار 

و�مل�ساعدة  �خلرب�ء؛  من  �لو�ردة  و�لتعليقات  �ملالحظات  وتنظيم 

�لقياد�ت  �إىل  و�مل�سورة  �لن�سح  وتقدمي  �حلزبية؛  �ملوؤمتر�ت  عقد  يف 

�حلزبية و�أع�ساء �ملجل�ش حول �لق�سايا �ملطروحة. ي�رشف على عمل 

هذ� �ملنتدى جمل�ش ي�سّم ممّثلني عن كتلة �حلزب �لربملانية، و�أجهزة 

 �أما 
44

حزبية من خمتلف �ملناطق �جلغر�فية، وخرب�ء من عدة قطاعات.

يف �حلزب �لليرب�يل �لكندي، فت�سّم جلنة �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية 

�لفدر�لية،  �حلملة  وروؤ�ساء  يعّينهم،  �لذين  و�ملوظفني  �حلزب  زعيم 

ممّثلني  وكذلك  و�ملقاطعات،  �لأقاليم  من  �ل�سيا�سات  جلان  وروؤ�ساء 

عدة  �للجنة  هذه  �إىل  ُتعَهد  �لربملانية.  و�لكتلة  �حلزبية  �للجان  عن 

م�سوؤوليات ت�سمل تاأمني منرب لالأع�ساء، يتيح لهم مناق�سة �ل�سيا�سات 

�حلزبية، و�لتاأثري عليها؛ و�عتماد �إجر�ء�ت خطية لتن�سيق �آليات و�سع 

�سيا�سات  من  مبجموعة  و�لحتفاظ  �لبلد؛  �أنحاء  كل  يف  �ل�سيا�سات 

�أجل   يف حزب �لحتاد من 
45

�لعام. �لإلكرتوين  �لأحز�ب على موقعها 

حركة �سعبية �لفرن�سي، تتوىّل �للجنة �لتوجيهية �لتي ت�سّم �أمناء �ل�رش 
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�لوطنيني �لإ�رش�ف على و�سع وتطبيق بر�مج �حلزب، وكذلك �لتن�سيق 

يعنّي  للحزب  �ل�سيا�سي  �ملكتب  �أّن  �إىل  ُي�سار  وم�رّشعيه.  �حلزب  بني 

در��سة  توّفر   
46

�حلزب. رئي�ش  �قرت�ح من  بناًء على  �ل�رّش هوؤلء  �أمناء 

�حلالة يف �لق�سم �لثاين معلومات �إ�سافية حول �آلية و�سع �ل�سيا�سات 

لدى حزب �لحتاد �لفرن�سي. 

اإجراءات ال�شياغة والإقرار

مبوجب نظام �حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي �لربيطاين �لذي ين�ّش على 

�لو�جب  و�لأجهزة  �ل�سيا�سات،  و�سع  يف  �ملّتبعة  �لأ�سا�سية  �خلطو�ت 

�إ�رش�كها يف هذ� �مل�سار، ُيطَلب من جلنة �ل�سيا�سات �لفدر�لية، �ملوكلة 

مبهمة �لإ�رش�ف على و�سع �ل�سيا�سات، �لنظر يف �لقرت�حات �ملقّدمة 

من  وكذلك  و�ملحلي،  �لإقليمي  �مل�ستويني  على  �حلزبية  �لأجهزة  من 

و�لأقليات  �لطالبية  �ملجموعات  ذلك  يف  مبا  له،  �لتابعة  �ملنظمات 

�مليول  ومزدوجي  و�ملثليات  �ملثليني  وجمتمع  و�لأفر�د  �لإثنية 

�جلن�سية و�ملتحولني جن�سيًا. ُيتوّقع من هذه �للجنة عادًة ن�رش �لأور�ق 

�مل�ستخل�سة من �مل�ساور�ت بني خمتلف �لأجهزة �حلزبية، ��ستناد�ً �إىل 

�لآر�ء و�ملالحظات �لو�ردة �إليها و�ملعلومات �لتي تتلّقاها من �لوحد�ت 

�حلزبية، و�إعد�د �أور�ق �ل�سيا�سات لدر��ستها يف موؤمتر �حلزب. كما يجيز 

نظام �حلزب للجنة �ملذكورة �أن تعر�ش عدة خيار�ت �أمام �ملوؤمتر، �إذ� 

�مل�ساور�ت خيار�ت خمتلفة، حيثما تربز  �لناجتة عن  �لأور�ق  �سملت 
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خالفات حادة بني �سفوف �حلزب حول �لق�سية �ملطروحة.

�إقر�ر  ترعى  �لتي  �لآليات  بني  ميّيز  �حلزبية  �لأنظمة  بع�ش  كان  �إذ� 

�لآخر  فبع�سها  �ملرحلية،  و�ل�سيا�سات  �لنتخابية  و�لبيانات  �لرب�مج 

�أع�ساء حزب �خل�رش  ُيتاح جلميع  �أقل و�سوحًا يف هذ� �ملجال.  يبدو 

�سالحية  �إليه  ُتعَهد  �لذي  موؤمتره،  ح�سور  مثاًل  بلجيكا  يف  �لفلمنكي 

يح�رشه  من  لكل  يحق  فقد  وبر�جمه.  �حلزب  مبادئ  وتعديل  �إقر�ر 

حزبية  وحد�ت  عن  ممّثلني  �أو  موفدين  وجود  لعدم  نظر�ً  �لت�سويت، 

معّينة. كما ي�سمح نظام �حلزب ملجل�سه �ل�سيا�سي، �لذي ي�سّم مندوبني 

عن �لفروع �لإقليمية و�ملحلية، وكذلك عن �سبابه و�لأقدمني فيه، �لبّت 

�لنتخابية،  بياناته  �أي�سًا  �ملجل�ش  هذ�  يحدد  �حلزب.  �سيا�سات  يف 

�لتنفيذيني و�مل�سوؤولني �ملنتخبني ب�سفة  �لذي ي�سّم �مل�سوؤولني  وهو 

مندوب ل يتمتع بحق �لت�سويت. يف دولة جنوب �أفريقيا، تعود �ل�سلطة 

�لنهائية لتحديد �سيا�سات وبر�مج حزب �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي �إىل 

موؤمتره �لوطني، عماًل باملادة 11 من نظامه �لأ�سا�سي. من هنا، تعترب 

مما  �لتو�سيات،  لرفع  هيئات  مبثابة  بال�سيا�سات  �ملعنّية  �ملوؤمتر�ت 

يحّتم على �للجنة �لتنفيذية �لوطنية عقد موؤمتر وطني حول �ل�سيا�سات، 

قبل �ستة �أ�سهر على �لأقل من �نعقاد �ملوؤمتر �لوطني �لر�مي �إىل مر�جعة 

�سيا�سات �حلزب، ورفع تو�سيات لطرح �سيا�سات جديدة �أو تعديل تلك 

�أن تعقد �للجنة  �ملعمول بها، حتى ينظر فيها �ملوؤمتر �لوطني. يجوز 

وتوجيهات  �أور�قًا  وت�سدر  �ل�سيا�سات،  حول  �إ�سافية  موؤمتر�ت  �أي�سًا 

 تزّودك در��سة �حلالة يف �لق�سم �لثاين 
48

بهذ� �ل�ساأن حيثما تر�ه منا�سبًا.

مبزيد من �ملعلومات حول �آلية حزب �ملوؤمتر �لأفريقي لر�سم �ل�سيا�سات.  

�أما يف �حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي �لربيطاين، فتكون جلنة �ل�سيا�سات 

م�سوؤولة  �ل�سيا�سات،  و�سع  �آليات  جميع  على  ت�رشف  �لتي  �لفدر�لية، 

�أّن  علمًا  �ملرحلية،  و�ل�سيا�سات  �لنتخابية  �لبيانات  �إعد�د  عن  �أي�سًا 

 
49

�ل�سيا�سات �ملرحلية يجب �أن حتظى �أوًل مبو�فقة �ملوؤمتر �ملنا�سب.

�لرب�مج  �إعد�د  م�سوؤولية  تقع  �لكندي،  �لليرب�يل  �حلزب  جهة  ومن 

و�لبيانات �لنتخابية �ليوم على عاتق �للجنة �لتي ت�رشف على و�سع 

�ل�سيا�سات، عماًل بالتعديالت �لأخرية �لتي طر�أت على نظامه. �أما يف 

�ل�سابق، فكان م�ستوى �ل�ست�سار�ت حول �لبيانات �مل�سار �إليها يبقى 

�إىل حّد كبري رهنًا بزعيم �حلزب وحلقة معاونيه يف �لد�خل، �إذ يعود 

 يكون 
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له با�ستمر�ر حق �لعرت��ش على هذه �لبيانات كليًا �أو جزئيًا.
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م�سوؤوًل عن �ل�سيا�سات يف �لفرت�ت �لفا�سلة بني �ملوؤمتر�ت �حلزبية،

مقاطعة  يف  �جلديد  �لدميقر�طي  للحزب  �لتابع  �لأقاليم  جمل�ش 

�لتنفيذيني،  �لأقاليم  م�سوؤويل  ي�سّم  �لذي  وهو  �لربيطانية،  كولومبيا 

ومندوبني عن جمعيات كل د�ئرة، و�لقطاع �ل�سبابي، وتكتل �ملثليات 

و�ملثليني ومزدوجي �مليول �جلن�سية و�ملتحولني جن�سيًا، و�ملنظمات 

�لتابعة له، و�لرئي�ش �لأ�سبق. وتن�ّش �ملادة 15.03 حتديد�ً على �لآتي:

يتحّمل جمل�ض الأقاليم بوجه خا�ض م�سوؤولية تعزيز وتو�سيع 

هذا  يكون  اأّل  على  املوؤمتر،  عن  ال�سادرة  القرارات  وتدعيم 

التدبري متعار�سًا مع �سيا�سات املوؤمتر احلالية. 

تزّودك در��سة �حلالة �لو�ردة يف �لق�سم �لثاين من هذ� �لكتاب مبعلومات 

�إ�سافية عن �آلية و�سع �ل�سيا�سات لدى �حلزب �لدميقر�طي �جلديد يف 

مقاطعة كولومبيا �لربيطانية.

دور املجموعات التابعة لالأحزاب

و�ملجموعات  و�ل�سباب  �لن�ساء  �إدماج  على  �لأحز�ب  �أنظمة  تن�ّش 

�جلديد  �لدميقر�طي  �حلزب  فيتبنّي من مثال  �لو�سائل.  ب�سّتى  �لأخرى 

يف مقاطعة كولومبيا �لربيطانية �أنه ي�رشك، يف بع�ش �حلالت، ممّثلي 

�ملجموعات �ملهّم�سة �رش�حة يف هيئات و�سع �ل�سيا�سات. يف حالت 

�لدميقر�طي يف  �لليرب�يل  �أخرى، وبح�سب ما يّت�سح من نظام �حلزب 

�ملجموعات  �سمن  �ملجموعات  هذه  ُت�سّنف  قد  �ملتحدة،  �ململكة 

تعّلق  �أو  تتلّقى  �أن  لها  يحق  و�لتي  به،  �ملرتبطة  �أو  للحزب  �لتابعة 

ما  غالبًا  ذلك،  عن  ف�ساًل  �مل�ساور�ت.  من  �مل�ستخل�سة  �لوثائق  على 

�لتي توؤّدي  ت�سمح �لأحز�ب مب�ساركة هذه �ملجموعات يف موؤمتر�تها 

مر�ر�ً دور�ً حموريًا على �سعيد �إقر�ر �ل�سيا�سات. لهذ� �ل�سبب، قد تن�ّش 

معّينة  ن�سبة  �أو  عدد  وجود  على  �ملجموعات  بهذه  �ملتعلقة  �لأحكام 

�لر�سمي  �لأعمال  ر�أيهم بجدول  �إبد�ء  �ملندوبني، وعلى حقهم يف  من 
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للكتلة  ُيتاح  �ل�سيا�سة.  مقرر�ت  عر�ش  �أو  �ملنا�سبات،  بهذه  �خلا�ش 

�سمن  جلنة  وكل  مقاطعة،  �أو  �إقليم  كل  يف  و�جلمعيات  �لربملانية، 

�حلزب �لليرب�يل �لكندي �أن تطرح 10 مقرر�ت للنظر فيها يف �ملوؤمتر 

�لوطني، علمًا �أنه ُيرَتك لكل جمموعة حرية �ختيار �آلية ر�سم �ل�سيا�سات 

�لدور   5 �ملرّبع  يتناول  �لإطار،  هذ�  يف  لالأولويات.  تبعًا  ترتيبها  �أو 

�لذي لعبته �لنقابات يف ر�سم �سيا�سات حزب �لعّمال �لربيطاين. 

اإخ�شاع ال�شيا�شات للم�شاءلة واملحا�شبة

�لذين  �ملو�طنني  مل�ساءلة  �ملنتخبون  �مل�سوؤولون  �ش 
ّ
يتعر فيما 

�لأعمال  تاأتي  �أن  �أي�سًا  عليهم  يتعنّي  م�ساحلهم،  خلدمة  �نتخبوهم 

�لعليا،  �أحز�بهم  ُمُثل  مع  متطابقة  عنهم  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت 

و�إيديولوجياتها، ومقرتحات �سيا�ساتها �ملحددة. يف بع�ش �حلالت، 

�أن ياأخذ �حلو�ر بني �مل�سوؤولني  ل �سيما يف �لأنظمة �لرئا�سية، يجوز 

�لتحديد،  وجه  على  �لتنفيذية  �ل�سلطة  يف  يعملون  �لذين  �ملنتخبني، 

�لقانونية.  بالأعر�ف و�لأحكام  �أن يكون مقّيد�ً  �أو  طابعًا غري ر�سمي، 

يف حالت �أخرى، يبدو �لتو��سل بني �لأحز�ب وم�رّشعيها �أكرث �سال�سة 

وثباتًا. كثريٌة هي �لأنظمة �حلزبية �لتي تت�سّمن بيانات عامة ت�سّدد 

على �رشورة توثيق �سبل �لتو��سل و�لتن�سيق بني �مل�سوؤولني �ملنتخبني 

و��سحة  �أحكامًا  تدرج  و�لتي  �حلكومة،  �حلزبية من خارج  و�لأجهزة 

تطلب من �مل�سوؤولني �ملنتخبني حتّمل م�سوؤولية �أعمالهم. 

م�سوؤول  موقع  على  �لكندي  �لليرب�يل  للحزب  �لأ�سا�سي  �لنظام  ين�ّش 

�أحد  �ملن�سب  يتوىّل هذ�  �مل�ساءلة و�ملحا�سبة.  ل�سوؤون  �لكتلة �حلزبية 

�أع�ساء �ملجموعة �لربملانية )�أو �حلكومة �إذ� كان �حلزب م�ساركًا يف 

�حلكومة(، فيقّدم تقارير �إىل جمل�ش روؤ�ساء �حلزب، و�أمام كل موؤمتر، 

عن �جلهود �لتي تبذلها �لكتلة تنفيذ�ً لل�سيا�سات �حلزبية. �أما يف �حلزب 

�لربملانية  �ملجموعة  على  فيتعنّي  �ل�سويدي،  �لجتماعي  �لدميقر�طي 

�أن تقّدم تقرير�ً عن �أعمالها يف معر�ش �لجتماع �لعام �ل�سنوي �لذي 

يعقده �ملجل�ش �لوطني يف �حلزب. كذلك ي�سري نظام �حلزب �رش�حة �إىل:

 

�رضورة اأن يكون اأع�ساء احلزب واعني دومًا اإىل تعّذر اتخاذ 

الجتماعات...  يف  ال�سيا�سات  مفا�سل  كل  ب�ساأن  القرارات 

ب�سكل  احلزبي  التنظيم  وقرارات  ]احلزب[  برامج  اأّن  باعتبار 

التوجيهية  املبادئ  ت�سّكل  اأ�سا�سًا  الهامة  والق�سايا  عام 

طريقة  ب�ساأن  حكم  اإ�سدار  فعند  املنتخبني.  احلزب  ملمثلي 

والتنظيم  الأع�ساء  ياأخذ  اأن  يجب  املتخبني،  املمثلني  عمل 

احلزبي بعني العتبار الأر�سية املتنوعة لوجهات النظر االتي 
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يتبّناها هوؤلء املمّثلون.

�سياغة و�إقر�ر 

�سيا�سات �لأحز�ب

م�ساألة  �سيا�سية متعددة مع  �أحز�ب  تتعاطى  �ل�سابق كيف  �لق�سم  بنّي 

دومًا  تعك�ش  ل  �لأنظمة  هذه  لكّن  �أنظمتها.  �سمن  �ل�سيا�سات  و�سع 

�لأحيان  �أغلب  تبدي يف  كونها  عد� عن  �لفعلية،  �حلزبية  �ملمار�سات 

يف  �لق�سم  هذ�  يتعّمق  هنا،  من  �ملو�سوع.  هذ�  حيال  �ملرونة  بع�ش 

م�ستعر�سًا  �ل�سيا�سات،  و�إقر�ر  �سياغة  جمال  يف  �لأحز�ب  ممار�سات 

�آليات و�إجر�ء�ت خمتلفة لتن�سيق �أعمال �ل�سياغة و�مل�ساور�ت �لد�ئرة 

حولها، وكذلك �ملقاربات �ملعتمدة لإقر�رها ر�سميًا.

الآليات املعتمدة لتن�شيق 

جهود �شياغة ال�شيا�شات

�أو  ب�سيطة  �ل�سيا�سات  ب�سياغة  �ملعنّية  �حلزبية  �لهيكلية  كانت  �سو�ء 

متنوعة  مبقاربات  ت�ستعني  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أّن  فالأكيد  معّقدة، 

�لتنفيذيني،  �مل�سوؤولني  م�ساركة  م�ستوى  على  �لتو�زن  مبد�أ  ملر�عاة 

هذه  يف  �ل�سعبية  و�لقاعدة  عام،  باقرت�ع  �ملنتخبني  و�مل�سوؤولني 

�لعملية. �أيًا كانت �لوحد�ت �لد�خلية �أو �أ�سحاب �مل�سلحة �خلارجيني 

�ملنخرطني يف و�سع �ل�سيا�سات، فقد درجت �لعادة �أن تعهد �لأحز�ب 

بهذ�  �ملبذولة  �جلهود  وتن�سيق  �إد�رة  ة  مهَمّ جمموعة  �أو  �سخ�ش  �إىل 

�لتي ت�سغل  �لق�سايا  �لتن�سيق حتديد  �لجتاه. ت�سمل م�سوؤوليات هيئة 

�أو  �للزوم  عند  فرعية  جلان  و�إن�ساء  �ل�سيا�سة؛  يف  �لهتمامات  �أوىل 

�أبحاث  و�إجر�ء  �ل�سيا�سات؛  م�سودة  و�سع  على  و�لإ�رش�ف  �لإمكان؛ 

حول �خليار�ت �ملتاحة؛ ومر�جعة �لتقارير �لتي تلتم�سها �لأحز�ب من 

�إعد�د  و�أخري�ً  م�ساور�ت؛  وعقد  �خلارج؛  �لد�خلية وخرب�ء من  فروعها 

تقارير عن �ل�سيا�سات لعر�سها �أمام �ملوؤمتر�ت �حلزبية. رغم �ختالف 

�آليات �لتن�سيق هذه من حيث تعقيد�تها وحجمها و�سكلها، فهي ُت�سّنف 

جلان  �أو  تنفيذيني  م�سوؤولني  برعاية  �آليات  فئتني:  �سمن  عمومًا 

�أ�سحاب �مل�سلحة �ملتعددين، مع �لتذكري باأّن تركيبة هيئات �لتن�سيق 

تلك توّفر �أي�سًا فر�سة �أخرى لإ�رش�ك خمتلف �أ�سحاب �مل�سلحة �سمن 

�حلزب يف هذ� �مل�سار.

اآليات برعاية م�شوؤولني تنفيذيني

و�سع  عملية  يف  �لتن�سيق  م�سوؤوليات  �أوىل  �لأحز�ب  بع�ش  يعهد 

فريق  مب�ساعدة  يحظى  قد  تنفيذيني،  م�سوؤولني  فريق  �إىل  �ل�سيا�سات 

�ملوؤمتر  حزب  يوكل  �لإطار،  هذ�  ويف  �لعامة.  �لأمانة  د�خل  دعم 

و�سع  وحدة  �إىل  مثاًل  �أفريقيا  جنوب  دولة  يف  �لأفريقي  �لوطني 
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�ل�سيا�سات، �لكائنة يف مقره �لرئي�سي، م�سوؤولية �لإ�رش�ف على و�سع 

�لوطنية. من  �لتنفيذية  �للجنة  �ل�سيا�سات ملر�جعتها من قبل  م�سودة 

�لوحدة، مب�ساعدة  �أعمال هذه  �للجنة على  �أع�ساء  �أحد  جهته، ي�رشف 

عدد من �لأ�سخا�ش �لآخرين �لذين ي�سغلون مو�قع م�سوؤولني تنفيذيني 

يف �حلزب. يجوز �أن تدعو �أو توّظف �لوحدة خرب�ء يعّدون �أو يقّدمون 

م�سود�ت ت�ساعد يف و�سع �ل�سيا�سات. وحاملا تو�فق �للجنة �ملذكورة 

قبل  �حلزبية  �لفروع  بني  ن�رشها  �إىل  ُي�سار  �ل�سيا�سات،  م�سودة  على 

فرتة من �نعقاد موؤمتر�ت �لأقاليم و�ملوؤمتر �لوطني حول �ل�سيا�سات. 

ُي�سار �إىل �أّن �ملوؤمتر �لوطني لل�سيا�سات ي�سّكل منتدى لرفع �لتو�سيات، 

وهو يلتئم عادًة قبل ب�سعة �أ�سهر من �نعقاد �ملوؤمتر �لوطني، �مل�سوؤول 

بدوره عن �إقر�ر �سيا�سات �حلزب.

هيئة  عاتق  على  �لتن�سيق  مهمة  تقع  �أن  يجوز  �حلالت،  بع�ش  يف 

�لأع�ساء  من  �خلرب�ت  لذوي  �ل�سماح  مع  �إمنا  �لتنفيذية،  �حلزب 

�ل�سعب من  بامل�ساركة يف هذ� �مل�سار. يف هولند�، ين�ّش نظام حزب 

�أجل �حلرية و�لدميقر�طية على �إيالء م�سوؤولية �إد�رة �ل�سوؤون �ل�سيا�سية، 

�لأع�ساء  ينتخبه  حزبي  جمل�ش  �إىل  بها،  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 

�لدورية،  �لجتماعات  مدى  فعلى  �لأقاليم.  فروع  �جتماعات  يف 

حزبيني  �أع�ساء  وت�سّم  �لق�سايا،  مبعاجلة  معنّية  جلان  �سل�سلة  تقوم 

يتمّتعون بخرب�ت يف جمال �ل�سيا�سات، باإعد�د م�سودة �ل�سيا�سات �لتي 

ُتوّزع على �لفروع �ملحلية قبل �جتماعات �جلمعية �لعمومية. ومبا �أّن 

�مل�رّشعني �أو �لقادة �حلزبيني مُيَنعون من �مل�ساركة يف هذه �للجان، 

�مل�سار.  هذ�  على  �ل�سعبية  �لقاعدة  تاأثري  ي�سمن  �أن  ذلك  �ساأن  فمن 

حول  تفاو�ش  �أو  �ل�سيا�سات  م�سود�ت  �لفروع  تناق�ش  قد  وبالتايل، 

�لعمومية  �جلمعيات  �سمن  ت�سويت  لآخر  تخ�سع  �أن  قبل  تعديالتها 

�لوطنية للحزب. 

جلان اأ�شحاب امل�شلحة املتعددين

يف  �لعامة  و�ل�سيا�سات  �لرب�مج  جلنة  ت�سّم  �أعاله،  مبنّي  هو  كما 

�ملوؤمتر�ت؛  يف  �ملندوبون  ينتخبه  رئي�سًا  �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب 

و�ل�سخ�سني  �لوطني،  و�ملدير  �حلزب،  زعيم  ينتخبه  رئي�ش  وم�ساعد 

من  و�حدة  كل  عن  وممّثل  �لوطنية،  �حلملة  رئا�سة  يت�ساركان  �للذين 

جلان �ملر�أة، و�ل�سباب، و�لقد�مى، و�ل�سكان �لأ�سليني؛ و�أربعة �أع�ساء 

�أع�ساء من �لتكتل �لربملاين؛  حزبيني يختارهم زعيم �حلزب؛ و�أربعة 

ورئي�ش جلنة �ل�سيا�سات �ملنتخب من كل �إقليم و�آخر من كل مقاطعة. 

�جلن�سني  بني  �لتو�زن  ترعى  �أحكام  على  �حلزب  نظام  ين�ّش  كما 

و�لتو�زن �للغوي بني �سفوف �للجنة.  

متنوعة،  د�خلية  ووحد�ت  م�سالح  بني  �لتوفيق  �إىل  منه  م�سعى  يف 

�ل�سيا�سات.  لو�سع  �مل�ستويات  متعددة  هيكلية  �لأحز�ب  بع�ش  تبّنى 

موؤ�س�سات  ثالث  على  مثاًل  �لربيطاين  �لعّمال  حزب  نظام  ين�ّش 

�ل�سيا�سات، وهي �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات و�للجنة  �أ�سا�سية ل�سنع 

عن  ممثلني  �ملنتدى  ي�سّم  �ل�سيا�سات.  وجلان  لل�سيا�سات  �مل�سرتكة 

و�لأجهزة  �ملحلية،  �حلزبية  و�لفروع  �لوطنية،  �لتنفيذية  �للجنة 

و�جلمعيات  �لربملانية،  و�ملجموعات  و�لنقابات،  �لإقليمية،  �حلزبية 

وم�سوؤولني  �لإثنية،  و�لأقليات  �لطالبية،  و�لهيئات  �ل�سرت�كية، 

و�إيرلند�  و��سكتلند�  ويلز  يف  �ل�سيا�سة  ومنتديات  حمليني،  حكوميني 

�ملقاعد  توزيع  طريقة  �إىل  �أي�سًا  �حلزب  نظام  ي�سري  كما  �ل�سمالية. 

�مل�ساركة  م�ستويات  �أدنى  حمّدد�ً  �لوحد�ت،  هذه  من  وحدة  كل  يف 

�أعمال  على  �لإ�رش�ف  �ملنتدى  �سالحيات  ت�سمل  و�ل�سباب.  للن�ساء 

و�أ�سحاب  �لأع�ساء  �جلارية مع  �مل�ساور�ت  و�إد�رة  �ل�سيا�سات،  و�سع 

عنها. من جهتها،  �ل�سادرة  �لنتائج  ل�ستخال�ش  �لآخرين،  �مل�سلحة 

وت�سّم  �حلزب  زعيم  ير�أ�سها  �لتي  لل�سيا�سات،  �مل�سرتكة  �للجنة  تقوم 

�أو حكومة �لظل -  �أي �حلكومة  �أع�ساء �ملجموعة �لربملانية -  كبار 

لل�سيا�سات، تقوم بدور  �لوطني  �لوطنية، و�ملنتدى  �لتنفيذية  و�لهيئة 

جمموعة توجيهية لت�سيري �أعمال �ملنتدى. �أخري�ً ُتِعّد عدة جلان تقارير 
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الر�شم البياين 5: �شياغة ال�شيا�شات واإقرارها

حتديد الق�شايا

اإجراء الأبحاث 

وو�شع م�شودة 

ال�شيا�شات

امل�شاورات

النتهاء من م�شودة 

ال�شيا�شات

املراجعة النهائية 

والإقرار



من  �ملقّدمة  �لتقارير  �لعتبار  بعني  تاأخذ  �أن  بعد  �ل�سيا�سات،  حول 

�أجهزة حزبية خمتلفة، وتعر�سها على طاولة �ملنتدى �لوطني و�للجنة 

مقرتحات  �أّن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر  فيها.  و�لنظر  ملناق�ستها  �مل�سرتكة 

�ل�سيا�سة �ملقّدمة من �ملنتدى �لوطني ُتطرح للنقا�ش د�خل �ملوؤمتر�ت 

�حلزبية، حيث يتّم �إقر�رها. 

حتديد الق�شايا واإجراء 

الأبحاث العامة

على  يتعنّي  طاملا  بامتياز،  �سيا�سيًا  م�سار�ً  �ل�سيا�سات  �سنع  يعترب 

�لناخبني،  بني  �سيا�ساتها  ملقرتحات  ت�سّوق  �أن  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

مبناق�سة  �لأحز�ب  تكتفي  ل  خ�سومها.  باأفكار  �أفكارها  تقارن  و�أن 

مقرتحات متناق�سة مل�ساكل �ل�سيا�سة، بل ت�سعى �أي�سًا �إىل �ل�ستئثار 

بالهتمام �لأكرب عن طريق توجيه �لرتكيز نحو �ملجالت �لتي تعك�ش 

موؤ�س�سات  يف  �ل�سابق  �أد�ئها  �أ�سا�ش  على  �أولوياتها  �أو  قوتها  مكامن 

�حلكم، و�لنظرة �لعامة �إليها، ومبادئها �ل�سيا�سية. �ستوؤّثر هوية �حلزب 

�ملجتمعية  �مل�ساكل  لأولويات  على طريقة حتديده  بالطبع  �ل�سيا�سي 

�لأمر  ينتهي  قد  �ملقابل،  يف  يدعمها.  �لتي  �حللول  و�أنو�ع  �ملختلفة، 

�إىل  مفيدة  وباآر�ء  كافية  تقنية  باأبحاث  تت�سّلح  ل  �لتي  بالأحز�ب 

�لتكال يف حمالتها �لنتخابية على مقرتحات غام�سة وغري و�قعية 

تنتق�ش حتمًا من م�سد�قيتها، وت�سعل غ�سب �ملو�طنني. 

كما ذكرنا �سابقًا، يبد�أ حت�سري �مل�سودة بتحديد �لق�سايا �أو �مل�ساكل 

�إجر�ء  �ملرحلة  هذه  ت�ستدعي  قد  �ل�سيا�سات.  حولها  تتمحور  �لتي 

�أولويات �لناخبني،  �أجل حتديد  م�ساور�ت د�خل �حلزب وخارجه من 

ففي  �لطويل.  �أو  �ملتو�سط  �ملدى  على  حتديًا  ت�سّكل  �لتي  و�لق�سايا 

وّزع  �ملتحدة،  �لوليات  يف   2012 �نتخابات  �سبقت  �لتي  �لفرتة 

 17 ترتيب  فيه  طلب  ��ستبيانًا  منا�رشيه  على  �لدميقر�طي  �حلزب 

�لأحز�ب  تّتكل  قد  �ل�ستبيانات،  جانب  �إىل  �أولويتها.  بح�سب  ق�سية 

جتريها  �لتي  و�لكمية،  �لنوعية  �لعام  �لر�أي  ��ستطالعات  على  �أي�سًا 

�ل�سيا�سات.  و�سع  �إىل  �لر�مية  جلهودها  دعمًا  عالية،  مبهنية 

�حلزبني  لدى  �ل�سيا�سات  و�سع  �آلية  حول  �إ�سافية  معلومات  تتو�فر 

يف  �لو�ردة  �حلالة  در��سة  يف  �لأمريكيني  و�جلمهوري  �لدميقر�طي 

�لق�سم �لثاين من هذ� �لكتاب. 

فور حتديد هذه �لأولويات، تعمد �لأحز�ب �إىل جمع معلومات عن حجم 

�مل�ستخَل�سة  و�لِعرَب  ور�ءها؛  �لكامنة  و�لأ�سباب  وتاأثريها؛  �مل�سكلة 

من جهود �سابقة �سعت �إىل معاجلة هذه �مل�سكلة، �إذ� كانت ذ�ت �سلة؛ 

م�سودة  �لأحز�ب  ُتِعّد  �لأبحاث،  هذه  من  �إنطالقًا  �ملمكنة.  و�حللول 

�لأحز�ب  بع�ش  يتلّقى  �لأع�ساء.  من  مالحظات  ل�ستدر�ر  ت�ستخدمها 

�أول جولة من �لتعليقات �لتي ي�ستند �إليها لإعادة �لنظر يف �سيا�ساته، 

لإقر�رها.  �أع�سائه ومندوبيه متهيد�ً  �مل�سودة على  ن�رش  يعيد  �أن  قبل 

�إجر�ء م�ساور�ت حول هذه  �أب�سط ترّكز على  �آلية  بع�سها �لآخر يتبّنى 

�لوثيقة، و�سوًل �إىل �إقر�رها ر�سميًا من قبل مندوبيه �أو �أع�سائه. بناًء 

طة عن �خلطو�ت �لتي تقود �إىل 
ّ
عليه، يقّدم �لر�سم �لبياين 5 ن�سخة مب�س

و�سع م�سودة �ل�سيا�سات، و�إقر�رها د�خل �لأحز�ب. 

�خل�رش  حزب  �سمن  �ملرحلية،  �لإيديولوجية  �ملوؤمتر�ت  ت�ساعد 

�ملو�قف  �لأ�سا�سية وخيار�ت  �لرب�مج  �لبلجيكي، يف حتديد  �لفلمنكي 

تدرجها  �لتي  و�لق�سايا  �لن�ساطات  �سوء  على  تهّمه.  �لتي  �ل�سيا�سية 

�لتنفيذية  �لهيئة  ت�سع  �أولوياتها،  خانة  يف  �لربملانية  �ملجموعة 

�أن ت�سّكل حمور �سيا�ساتها. ثّم  �لوطنية قائمًة باملو��سيع �لتي يجب 

ي�سع ق�سم �لدر��سات و�لأبحاث يف �حلزب وثيقة عامة، ُتعَرف بالوثيقة 

�لبي�ساء، حول كل مو�سوع. وي�سّم هذ� �لق�سم موظفي �حلزب �مللّمني 

ي�سدر  كما  زعيمه.  لإد�رة  و�خلا�سعني  �ل�سيا�سات،  بق�سايا  حتديد�ً 

جمموع مقرر�ته ��ستناد�ً �إىل �لوثيقة �ملذكورة، ويطرحها على طاولة 

�لبحث يف موؤمتر �حلزب. ما �إن يو�فق �ملجل�ش �ل�سيا�سي على م�سمون 

م�سودة �ملجموعة �لربملانية، ُي�سار �إىل ن�رشها بني �لأجهزة �ملحلية 

�لقادرة على �قرت�ح تعديالت ب�ساأنها. وتبعًا لطبيعة مالحظاتها، قد 

�قرتحت تعديالت لالجتماع، يف حماولٍة  �لتي  �لأجهزة  يدعو �حلزب 

منه لتقريب وجهات �لنظر يف ما بينها وتدعيم خمتلف �ملقرتحات. 

ع على �أع�ساء �حلزب قبل �أن يخ�سع للت�سويت  �أما �لن�ش �ملعّدل فُيوَزّ

�لنهائي يف �ملوؤمتر. 

�سحيٌح �أّن �لأحز�ب �ل�سيا�سية تتحّمل م�سوؤولية �لت�ساور مع �لأع�ساء 

على  يقت�رش  ل  �ل�سيا�سات  �سوغ  جمال  يف  دورها  لكّن  و�ل�سعب، 

عليها  تقع  بل  ترتيبها،  و�إعادة  �ملو�طنني،  خيار�ت  تلخي�ش  جمرد 

�ل�سيا�سات �لعامة  �أجندة  �أي�سًا م�سوؤولية م�ساعدة �لقياد�ت يف و�سع 

�ل�سيا�سة  خيارت  وطرح  �حلكومي؛  �لعمل  �أولويات  حتديد  خالل  من 

كانت  �لتي  �ل�سيا�سات  ق�سايا  حول  �لوعي  و�إ�ساعة  �لعام؛  للنقا�ش 

لتلقى �لإهمال لول ذلك، ويف بع�ش �لأحيان، �إقناع �ل�سعب باأّن ثّمة 

ُيذَكر يف  �سعبي.  بدعم  و�إن مل حتَظ  �لعامة  �مل�سلحة  �سيا�سات تخدم 

و�لهر�سك  �لبو�سنة  يف  �لجتماعي  �لدميقر�طي  �حلزب  �أّن  �لإطار  هذ� 

قد�مى  منافغ  حلماية  و�سيلة  �أنها  على  �لإ�سالحات  �إبر�ز  يف  جنح 

�لق�سم  يف  �حلالة  در��سة  تطالعك  عنهم.  �لدعم  لقطع  ل  �ملحاربني، 

�لثاين مبعلومات �إ�سافية عن جتارب هذ� �حلزب. 

جتد �ل�سيا�سات يف �أغلب �لأحيان �أكرث من حيلٍة ملعاجلة م�سكلة معّينة. 

لذ�، حينما تعمد �لأحز�ب �ل�سيا�سية �إىل تقييم ح�سنات وم�ساوئ جممل 

�أو �خلا�رشة  �لر�بحة  �أي�سًا يف �جلهة  �أن تنظر  �حللول �ملمكنة، عليها 

خ�سعت  مماثلة  مقاربات  تكون  �أن  �حتمال  ومدى  خيار؛  كل  من 

قدرة  ومدى  �إليها؛  �آلت  �لتي  و�لنتائج  �أخرى،  �أمكنة  يف  لالختبار 

�حلزب وموؤ�س�سات �حلكم و�ملجموعات �لأخرى �ل�رشورية على تطبيق 
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�ل�سيا�سة؛ و�لآر�ء �لعامة حول خمتلف �خليار�ت �ملتاحة؛ و�ملقرتحات 

�أّن  مبا  ولكن،  �لفعالية.  من  قدر  باأكرب  �لعامة  �ملو�رد  ت�ستخدم  �لتي 

�أن  جميع �حلكومات تعاين من حمدودية مو�ردها، فجدير بالأحز�ب 

وطريقة  �ملطروحة،  �ملبادر�ت  خمتلف  تكاليف  تغطية  كيفية  تعاين 

ف�ساًل  �ملتنوعة،  �لقطاعات  على  بالإجمال  �حلكومية  �ملو�رد  توزيع 

هنا،  من  �سيا�سة.  جمال  كل  عن  �لنا�سئة  �لتكاليف  �حت�سابها  عن 

ي�ستعر�ش �لر�سم �لبياين 6 بع�ش �خلطو�ت و�لق�سايا �لتي قد تعاينها 

�لأحز�ب وهي تبحث يف خيار�ت �ل�سيا�سة. 

�آثرت �أحز�ب �سيا�سية يف بلد�ن مثل كند� وفرن�سا وهولند� �حلديث عن 

ن�رش  �أّن  �سّك  ل  �لنتخابية.  بياناتها  معر�ش  يف  مقرتحاتها  تكلفة 

�أنها  يثبت  تغطيتها  و�آلية  �ملختلفة  مقرتحاتها  تكلفة  عن  معلومات 

فّكرت مليًا يف �حللول �ملقرتحة، �آخذًة بعني �لعتبار جملة عو�مل، مبا 

ينوي  وكيف  �لقت�سادي،  �لنمو  مبعدل  �ملتعلقة  �لفر�سيات  ذلك  يف 

�حلزب ح�سد �لتمويل وترتيب �أولويات �لإنفاق �لعام مدة توّليه �حلكم. 

ففي هذه �لتحاليل ما يعك�ش �سورة حزب �سيا�سي حا�رش ليحكم. يف 

�أو�ئل �لعام 2004، بد�أ حزب �خل�رش �لكندي ين�رش موجز�ً عن ميز�نية 

مقرتحاته بالتز�من مع برناجمه. وي�سارك �إىل حّد كبري يف �إعد�د هذه 

عها يف ما بعد ملر�جعة خبري  �مل�سودة ناقد مالية �حلزب، �لذي ُيخ�سِ

يف �ملالية �لعامة، حر�سًا على �سحة و�سالمة فر�سياتها وحتاليلها. 

�ملالية على تكوين ملحة عامة عن تكاليف  �إيرلند�، تعمل وز�رة  يف 

تقوم  فيما  �ملتنوعة،  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  من  �ملقّدمة  �ملقرتحات 

�أحز�ب يف �أمكنة �أخرى بت�سنيف مقرتحاتها �سمن فئات، مع �لإ�سارة 

�سبيل  نذكر على  �لقت�سادية.  بالظروف  تكون مرتبطة  �لتي  تلك  �إىل 

�أّن �لئتالف �حلاكم يف �ل�سويد �سّدد يف برناجمه على نوعني  �ملثال 

طموحًا  �أكرث  �سيا�سات  و�أهد�ف  �لتز�ماته  ثبات  وهما  �لتعهد�ت،  من 

الر�شم البياين 6: حتديد املواقف يف ال�شيا�شات

معلومات عامة

�إجمع معلومات عن ت�سل�سل �لأحد�ث �لتي �أثارت �مل�سكلة.

�إّطلع على وجهات نظر �أبرز �أ�سحاب �مل�سلحة و�لقوى �ل�سيا�سية �لنافذة حول �مل�سكلة �ملطروحة.

ر�جع �أي �أبحاث عن �لر�أي �لعام �أو موؤ�رش�ت �أخرى تعك�ش �ل�سعور �لعام حيال �مل�سكلة. 

�إجمع معلومات من خرب�ء و�أ�سحاب �خت�سا�ش حول �لق�سية �ملطروحة، مبا يف ذلك معلومات عن طريقة معاجلة �مل�سكلة يف �أماكن �أخرى. 

فمن �ساأن هذه �لتجارب �أن تعطيك فكرة عن �لعو�ئق �ملاثلة �أمام �ملقرتحات �ملختلفة، و�ل�سبل �لكفيلة بتجنّبها �أو �لتخفيف من وطاأتها. 
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.1
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.3

.4

.1

.2

.1

.1

.2

حّدد امل�شكلة وا�رضحها بو�شوح

حّلل �مل�سار �لتاريخي �لذي �سلكته �مل�سكلة عرب �لزمن، حمّدد�ً �لعالقة بني م�سبباتها ونتائجها، وعار�سًا �سل�سلة �أحد�ثها. و�حر�ش على �لتمييز 

بني �لعو�ر�ش و�لأ�سباب �لعميقة، ويف مرحلة لحقة، بني �لأ�سباب �لأولية و�لثانوية.

ف طبيعة �مل�سكلة وحجم تاأثريها، مبّينًا فئات �لأ�سخا�ش �لتي تتاأّثر بها ب�سكل مبا�رش �أو غري مبا�رش.  �سِ

حّدد النتائج املن�شودة

ع �نطالقًا من مو�قف معّينة 
ّ
حتّدث عن �لنتائج �لتي تاأمل حتقيقها من �سيا�ساتك �ملقرتحة، ب�سورة عامة، على �أن تعيد تو�سيفها ب�سكل مو�س

تتبّناها.

اأدر�ص املقرتحات البديلة

قّيم �ملفاعيل �ملحتملة من �حلفاظ على �لو�سع �لقائم، وكذلك �حل�سنات و�مل�ساوئ �ملمكنة.

�أر�سد �ملقرتحات �لبديلة، م�ستعر�سًا ح�سنات وم�ساوئ كٍلّ منها.

حّدد ال�شيا�شة املف�ّشلة التي:

حتّدد �مل�سكلة �ملطلوب معاجلتها بو�سوح، مبا يف ذلك تاريخها، و�أ�سبابها �لعميقة، وحجم تاأثريها.

ن �ل�سيا�سُة �ملقرتحة �لو�سَع �لقائم.
ّ
تظهر كيف �ستغرّي/حت�س

توجز �آليات تطبيقها، كاأن ت�سري مثاًل �إىل �لت�رشيعات �ملطلوبة لتطبيقها و�لوكالت �ملفرت�ش �إ�رش�كها يف هذ� �مل�سار.  

ت�رشح طريقة تغطية تكاليفها. 
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يبحث  �لوثيقة،  هذه  �إىل  �إ�ستناد�ً  �ملتو�فر.  �لتمويل  حجم  على  تعتمد 

بانتظام  �ملرتكزة  �ل�سيا�سة  �أولويات  �لتحالف يف  ويتفاو�ش �رشكاء 

 
53

على و�سع �مليز�نية.

عملية الت�شاور

اإّن اأي نظام فّعال ي�ستدعي، اأوًل، اأن تكون الأحزاب قادرة على 

تقدمي برامج تلتزم بتطبيقها، وثانيًا، اأن تنعم مبا يكفي من 

الدرجة  اأّن  هذه  الداخلي لتطبيقها... ليكن وا�سحًا  التما�سك 

اإجراءات  الأحزاب  تتخذ  مل  ما  حتقيقها  ميكن  ل  الوحدة  من 

يف  امل�ساركة  فر�سة  الأ�سخا�ض  من  وا�سعة  �رضيحة  متنح 

 
54

و�سع براجمها.

لعّدة  �سيا�ساتها  ل�سنع  �سموًل  �أكرث  مناذج  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تبّنت 

�أ�سباب. فبع�سها ي�رشك �لأع�ساء و�ملو�طنني يف هذ� �مل�سار، �إنطالقًا 

�إميانًا  ي�رشكهم  �لآخر  وبع�سها  �لإيديولوجية،  �أفكاره  �أو  قيمه  من 

�ل�سيا�سة، من حيث نوعيتها  �لت�ساور يح�سّن خيار�ت  باأّن عامل  منه 

�مل�ساركة بهدف  د�ئرة  ع 
ّ
�أخرى تو�س �أحز�بًا  �أّن  و�أهميتها. ناهيك عن 

�لبقاء على تو��سل مع �لناخبني، وح�سد �لدعم ملقرتحات �سيا�ساتها. 

�أيًا كانت تلك �لأ�سباب، فالأكيد �أّن هذه �لنماذج ت�ساعد �لأحز�ب على 

ر�سد �لنتقاد�ت �ملحتملة �ملوّجهة �إىل مقرتحاتها، و�جرت�ح �لو�سائل 

�لكفيلة بالت�سّدي لها. ف�ساًل عن ذلك، متنح �مل�ساور�ت �جلارية حول 

�لعام فر�سة  �ل�سيا�سات �ملر�سحني و�مل�سوؤولني �ملنتخبني بالقرت�ع 

�أمام  �سورتهم  يعّزز  نحٍو  على  �لقيادية،  وقدر�تهم  مهار�تهم  بناء 

�جلمهور. غالبًا ما توّلد هذه �لفر�سة تغطية �إعالمية �إيجابية، و�سل�سلة 

�لأع�ساء �حلاليني و��ستقطاب منا�رشين جدد. هذ�  ن�ساطات لإ�رش�ك 

مع �لتذكري باأّن �أدو�ت تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت �مل�ستحدثة 

�ملو�طنني  من  و��سعة  �رش�ئح  �آر�ء  على  �ل�ستح�سال  عملية  �سّهلت 

لوج�ستيًا  تاأمل  �لأحز�ب  كانت  ما  بل  ل  وناجعة؛  فّعالة  بطريقة 

بت�سجيل هذ� �حلجم من �مل�ساركة قبل حقبة �لإنرتنت.

رغم �لفو�ئد �لكامنة يف �عتماد �آلية �أكرث ت�ساركية ل�سنع �ل�سيا�سات، 

�حتمال  منها  ونذكر  �لتحديات،  بع�ش  من  �لأخرية  هذه  تخلو  فال 

�لوقوع يف فّخ »�مللل من عملية �مل�ساور�ت«، حينما ير�ها �مل�ساركون 

�لذين  �مل�ساركون  ي�سيب  �لذي  و�ل�ستياء  للغاية؛  مرهقة  �أو  نظرية 

حتقيق  وتعّذر  �لو�جب؛  �لهتمام  تلَق  مل  �أر�ءهم  باأّن  ي�سعرون 

متباينة  نظر  وجهات  عن  �مل�سارو�ت  تك�سف  عندما  و��سحة  نتائج 

�مل�ساركني،  بني  جلّية  خيار�ت  �إىل  تف�سي  ل  �أو  �حلدود،  �أبعد  �إىل 

يف  �مل�ساور�ت  تتحّول  قد  بل  ل  منقو�سة.  معلومات  على  ترتكز  �أو 

جمموعات  بني  �سديد  تناف�ش  ظل  يف  �رش�عات،  �إىل  �لأحيان  بع�ش 

يف   
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بال�سيا�سات. �ملتعلقة  بالقر�ر�ت  �لتحّكم  �إىل  ت�سعى  خمتلفة 

�لثمانينيات  ومنت�سف  �ل�سبعينيات  منت�سف  بني  �ملمتدة  �لفرتة 

مثاًل، خا�ش �حلزب �لدميقر�طي �لأمريكي جتربة موؤمتر�ت منت�سف 

�ل�سيا�سات.  �ل�سعبية يف و�سع  �لقو�عد  م�ساركة  فر�ش  لزيادة  �ملدة، 

لكّن  و1982،  و1978،   ،1974 �لأعو�م  يف  �ملوؤمتر�ت  هذه  فعقد 

مبو�جهات  �لأحد�ث  ت�سّببت  حينما  �لفكرة  هذه  عن  تخّلى  �حلزب 

من   %40 �أّن  �ملثال  �سبيل  على  ُيذَكر  �ملتعددة.  �حلزب  ف�سائل  بني 

�ملندوبني �لذين ح�رشو� موؤمتر منت�سف �ملدة لعام 1978 يف مدينة 

�ل�سيا�سات  ب�ساأن  �ملنتهية وليته  �لرئي�ش  ممفي�ش رف�سو� مقرتحات 

�لقت�سادية. كما هاجم �ل�سيناتور كينيدي مقرتحات �لرئي�ش كارتر 

ب�ساأن �سيا�ساته �ل�سحية، وذهب �إىل حّد مز�حمة �ساغل �ملن�سب يف 

تر�سيحات �حلزب. 

يف  �مل�ساركة  نطاق  تو�سيع  حاولت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  لكّن 

تفوق  فو�ئد  �إجماًل  �خلطوة  هذه  يف  وجدت  �سيا�ساتها  �إعد�د  عملية 

يف  منكّبًة  �لتحديات  هذه  مو�جهة  �إىل  و�سعت  �ملحتملة،  �لعقبات 

�لوقت ذ�ته على �لتوفيق بني �مل�ساور�ت. لقد درجت �لعادة يف �ململكة 

مثاًل  وي�ستمن�سرت  نظام  تتبّنى  �أخرى  ودميقر�طيات  وكند�  �ملتحدة 

�أحز�بها  من  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  تابعة  وجمموعات  فروع  تزّود  �أن 

مبالحظاتها يف �ملقام �لأول، من خالل �سوغ و�إ�سد�ر مقرر�ت تخ�سع 

للنقا�ش و�لت�سويت �سمن �ملوؤمتر�ت �حلزبية. يف �لت�سعينيات، تخّلت 

�أحز�ب كثرية عن هذه �لآلية، معربًة عن قلقها حيال �لآر�ء �ل�سادرة 

عن هذه �لفروع و�ملجموعات �لتي بدت بعيدة كل �لبعد عن �مل�ساكل 

و�لجتاهات �لوطنية، و�سعبة �لت�سويق و�لتعميم بني �لناخبني، وغري 

م�ستندة كفايًة �إىل حتليل خرب�ء يف �ل�سيا�سات. �إ�سافًة �إىل ذلك، بدت 

�ملقرر�ت بالية، ل بل متناق�سة، نظر�ً لرت�كمها مع �لوقت. ويف نهاية 

�ملطاف، كان قادة �لأحز�ب يجدون �سعوبة �أحيانًا يف �إدر�ج جمموعة 

و��سعة من �ملقرر�ت �ل�سادرة عن عدة �أجهزة حزبية ب�ساأن �ل�سيا�سات 

لبيانات  �أ�سا�سًا  ت�سّكل  �أن  ميكن  ومتجان�سة  متما�سكة  وثيقة  �سمن 

�نتخابية. 

مع �أّن �لبع�ش قد يرى يف �لبتعاد عن �ملقرر�ت عملية �أقل ت�ساركية 

�ل�سعبية،  �لقو�عد  �ل�سادرة عن  �ملقرر�ت  مر�عاة  ما من عملية  نوعًا 

يرى �لبع�ش �لآخر يف توزيع خال�سة �مل�ساور�ت، �ملعّدة بف�سل �آلية 

�لأحز�ب  �أّن  �لو�قع  تنظيمًا.  �أكرث  �حلزبية، مقاربًة  �ل�سيا�سات  تن�سيق 

تكون  قد  خيار�ت  حول  �لنقا�ش  تو�سيع  �إمكانية  من  حتّد  �ل�سيا�سية 

عامة،  و�أبحاث  �ل�سيا�سية،  مبادئها  ب�سبب  �ل�سابق  يف  ��سُتبِعدت 

�أف�سل  �لأحز�ب هم يف موقع  �أّن قادة  �أخرى. ناهيك عن  و�عتبار�ت 

ملر�عاة توقعات �مل�ساركني من خالل �إي�ساح ما ُطلب منهم. نظر�ً �إىل 

�لفروع  بقدرة  و�لعرت�ف  �ساريًا،  كان  �لذي  باملقرر�ت  �لأخذ  تقليد 

�حلزبية على تقدمي م�ساهمة قّيمة يف عملية �سنع �ل�سيا�سات، �إ�ستمر 

ل�ستكمال  كو�سيلة  �لفروع  ملقرر�ت  وزن  �إقامة  يف  �لأحز�ب  بع�ش 

�ملقرتحات �لتي تطرحها �آليات تن�سيق �ل�سيا�سات على طاولة �لبحث، 

متهيد�ً لإقر�رها.
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وثيقة ال�شت�شارات

توجز وثيقة �ل�ست�سار�ت عادًة �لظروف �لعامة �لتي حتيط بامل�سكلة، 

�ل�سابقة ملعاجلتها؛ ومدى �حلاجة  �أو �مل�ساعي  مبا يف ذلك �ملو�قف 

�سيا�ساتها؛  �لأولوية؛ و�خليار�ت �ملحددة �ملطروحة يف  �إعطائها  �إىل 

�لتي  �حلكومية  و�لوكالت  ملعاجلتها؛  توظيفها  �ملطلوب  و�ملو�رد 

�ملحَرز  �لتقّدم  قيا�ش  وطريقة  عليها؛  �لإ�رش�ف  �أو  معاجلتها  تتوىّل 

�أ�سئلة  عند  �ملعنّية  �جلهات  تتوّقف  �أن  يجب  �لنهاية،  يف  ب�ساأنها. 

�جتاه  يف  وتوجيهها  �مل�ساور�ت  تنظيم  يف  ت�ساعد  �إذ  مفتوحة، 

�لوثيقة  �مل�سرتكة. يجوز توزيع هذه  �ملو��سيع  معنّي، وت�سّهل حتديد 

�أو يف  �لعادي،  �لربيد  �أو  �لإلكرتوين،  �لربيد  على �جلهات �ملعنية عرب 

معر�ش �لجتماعات. كما يجوز ن�رشها عرب �ملوقع �لإلكرتوين للحزب 

لتحميلها �أو �لإجابة عن �أ�سئلتها عرب �لإنرتنت. �أما ن�رشها �سمن ز�وية 

�لعام  �جلمهور  �أمام  �ملفتوحة  �أو  فقط  لالأع�ساء  �سة  �ملخ�سّ �ملوقع 

مينع  �سي  ل  �مل�ساركة.  تو�سيع  يف  �حلزب  رغبة  مدى  على  فيتوّقف 

�ل�سحف و�ملجالت، و�لن�رش�ت  �أي�سًا من ن�رش وثيقة �ل�ست�سار�ت يف 

وكل  و�ملدونات،  �لإلكرتونية،  و�ملو�قع  �لربيدية،  و�لقو�ئم  �لدورية، 

�حلزب،  يقرر  قد  كما  �حلزب.  �إىل  �لعائدة  �لأخرى  �لإعالنات  لوحات 

تبعًا لهيكليته �لتنظيمية، عقد �جتماعات لالأع�ساء فقط �أو �جتماعات 

عامة ملناق�سة هذه �لوثيقة، �لتي غالبًا ما تتوىّل جمموعة متخ�س�سة 

�أو جلنة د�ئمة معنية بال�سيا�سات م�سوؤولية توزيعها بال�سكل �ملنا�سب. 

موؤمترها  �إىل  �ل�سيا�سات  يف  �لف�سل  كلمة  ترتك  �لتي  �لأحز�ب  �أما 

�حلزبي، فُتوّزع م�سودة �ل�سيا�سات �لعامة على من يحق لهم �لت�سويت 
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عليها يف �لجتماع قبل فرتة من �نعقاده. 

�شكل ال�شت�شارات

�أو �ملرحلة �لتي بلغتها  �أيًا كانت �جلهات �مل�ساِركة يف �ل�ست�سار�ت، 

عند و�سع �ل�سيا�سات، ت�سّم �أ�سكال �لت�ساور �لأكرث �سيوعًا ��ستطالعات 

�ل�سيا�سات، ومن�سات  �ملنّظمة حول  و�ملنتديات  �لر�سمية،  �لر�أي غري 

ف �إىل ما �سبق �لأبحاث �لنوعية و�لكمية ذ�ت �ملهنية  �لتكنولوجيا. �أ�سِ

و�سع  لعملية  ت�سهياًل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  بها  ت�ستعني  �لتي  �لعالية، 

�ل�سيا�سات من عدة جو�نب. حتى يف �حلالت �لتي تعجز فيها �لأحز�ب 

عن �إجر�ء �أبحاث حول �لر�أي �لعام، �أو مُتَنع من تكليف �أحد باإجر�ئها، 

تبقى �لأبحاث �ملتاحة للجميع مفيدًة لتكوين فكرة عامة عن �أولويات 

�ل�ستطالع  جمموعاُت  �ساعدت  كيف   6 �ملرّبع  يبنّي  �ملو�طنني. 

ر�سائلها  وحت�سني  �ملو�طنني،  �أولويات  حتديد  يف  �لأحز�َب  و�لرتكيز 

و�سيلة  لكل  كانت  ومّلا  �ل�سيا�سات.  يف  �ملطروحة  �لق�سايا  حول 

ت�ساورية ح�سنالتها وقيودها، �رتاأت �لأحز�ب يف �أغلب �لأحيان �عتماد 

�إد�رجها يف  �أكرث من و�سيلة، وغربلة �لنتائج لتحديد �لأفكار �لو�جب 

�ملقرتحات �لنهائية. يلّخ�ش �مللحق �لثاين ح�سنات وم�ساوئ كل �سكل 

من �أ�سكال �لت�ساور �ملعتمدة. 

ن�رض �شيا�شات احلزب

�إفهم ر�أي �ملو�طنني بفعالية �أن�سطة 

�حلزب، ومدى معرفتهم مبيز�ت هويته.

�إجمع معلومات عن مو��سفات 

�لناخبني، وقّيم �خل�سائ�ش �لإقليمية 

لتعزيز جهود �لتو��سل و�لتوعية.

قّيم حاجات وخ�سائ�ش �أبرز 

جمموعات �لناخبني �ملتاأرجحني، 

لتعديل �سيا�سات �حلزب ور�سائله وفقًا 

لها ب�سكل فّعال.

املرّبع 6: اأبحاث الراأي العام واإعداد �شيا�شات احلزب

اأبحاث الراأي العام ت�شاعد احلزب يف:

تفّهم املخاوف العامة

�إح�سل على معلومات مو�سوعية حول 

رغبات وتوقعات وقيم قاعدة ناخبي 

�حلزب وجمهوره �لأو�سع. 

حدد �حلاجات �أو �مل�ساكل �لأكرث 

�إحلاحًا بالن�سبة �إىل �جلمهور لطرحها 

يف �ل�سيا�سات.

تفّهم خماوف جمموعات م�سالح 

معّينة، كالن�ساء و�ل�سباب وذوي 

�لإعاقة، وكذلك جماعات �ملثليات 

و�ملثليني ومزدوجي �مليول �جلن�سية 

و�ملتحّولني جن�سيًا.

اإ�شتيالد �شيا�شات وتقييمها

قّيم مدى جناح جهود �لتو��سل 

و�لتوعية، مبا يف ذلك �لإطاللت 

�لإعالمية ملمّثلي �حلزب.

قّيم �لنظرة �لعامة للمو�قف �لتي 

يّتخذها �حلزب يف �سيا�ساته، ومدى 

م�سد�قيته، مبا يف ذلك نقاط قوته 

و�سعفه مقارنًة باأحز�ب �أخرى.

ل �جلمهور  �إفهم �أنو�ع �حللول �لتي يف�سّ

�أن ُتطرح يف �ل�سيا�سات.
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اإ�شتطالعات غري ر�شمية

مر�حل  يف  �لر�سمية  غري  با�ستطالعات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �إ�ستعانت 

و/ �لأع�ساء  �أولويات  لتحديد  �ل�سيا�سات  و�سع  م�سرية  من  متعددة 

لعام  �لرئا�سية  �لنتخابات  �سبقت  �لتي  �لفرتة  ففي  �ملنا�رشين.  �أو 

�لربيد  عرب  ��ستطالعًا  �لأمريكي  �لدميقر�طي  �حلزب  وّزع   ،2012

على منا�رشيه، معّدد�ً فيه 13 م�سكلة حمتملة يوليها خ�سمه �حلزب 

�جلمهوري �أولوية يف �سيا�ساته، وطالبًا من منا�رشيه �أن ير�سدو� تلك 

�ملنا�رشين  من  طلب  �آخر،  �سوؤ�ل  ويف  �هتماماتهم.  �أوىل  ت�سغل  �لتي 

مبا  �أولويتها،  بح�سب  �ل�سيا�سات  �أهد�ف  من  وطنيًا  هدفًا   17 ترتيب 

فيها ذلك خف�ش معدلت �لبطالة، وتعزيز �سورة �لوليات �ملتحدة يف 

�لعلمي.  �مل�ستوى  �لعامل، و�لهجرة، و�لإ�سالح، وحت�سني  �أنحاء  جميع 

كما �أتيحت للم�ساركني يف �ل�ستطالع فر�سة �إ�سافة �أي تعليقات يف 

فقرته �لنهائية. يف خطوٍة م�سابهة، قام حزب �لحتاد من �أجل حركة 

�لفرتة  �سمن  �ل�سيا�سات  �إعد�د  عملية  �إطار  ويف  فرن�سا،  يف  �سعبية 

طلب  جملته  من  خا�سة  ن�سخة  بتوزيع   ،2007 لنتخابات  �ل�سابقة 

فيها من �أع�سائه و�سع قائمة مبجالت �ل�سيا�سات، مرّتبني �أياها وفق 

�أولوياتهم. كذلك �سمح لالأع�ساء �لت�سويت عليها عرب �لإنرتنت �أو لدى 

فروع �حلزب، ت�سهياًل لإجر�ء�ت �لت�سويت. 

منتديات حول ال�شيا�شات

مع  لوجه  وجهًا  �للقاء�ت  من  كبري�ً  عدد�ً  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  عقدت 

ب�ساأن  و�آر�ئهم  ملالحظاتهم  �إلتما�سًا  �ملعنيني،  و�لأطر�ف  �لأع�ساء 

�سخمة  عامة  منا�سبات  �للقاء�ت  هذه  �سملت  �سيا�ساتها.  مقرتحات 

�سهدت عرو�سًا غري ر�سمية مبدئيًا من جمموعة �أ�سخا�ش، �أو جل�سات 

نقا�ش  جل�سات  �أو  م�سّغرة،  جل�سات  �أو  و�لأجوبة،  لالأ�سئلة  خم�س�سة 

من  ممثلني  مع  م�ستديرة  طاولت  �أو  �أ�سيق،  نطاق  على  ن�سطاء  مع 

قطاعات خمتلفة، �أو لقاء�ت عامة ُيتاح للجميع �مل�ساركة فيها. ففي 

�إطار �إعد�د �لبيان �لنتخابي لعام 2012 مثاًل، نّظم �لحتاد من �أجل 

نحو  ف�سارك  �سيا�ساته.  حول  �لنقا�ش  جل�سات  ع�رش�ت  �سعبية  حركة 

�ألف �سخ�ش وتناوب حو�ىل 4 �آلف �سخ�ش على �لكالم يف هذه   13

�جلل�سات �لتي �متّدت على عدة �أ�سهر، و�لتي �ساهم يف تنظيمها جمل�ش 

�سّم ممثلني عن عدة نو�ٍد وجمموعات تفكري متعاطفة مع �حلزب. 

�حلزب  نّظم   ،2010 لنتخابات  �سيا�سات  طرح  عملية  �إطار  يف 

�لدميقر�طي �لجتماعي يف �لبو�سنة و�لهر�سك ما يزيد عن 70 جل�سة 

�آلف   10 من  �أكرث  فيها  ف�سارك  �لبالد.  �أنحاء  كل  يف  عامة  نقا�ش 

يف  �لنظر  �إعادة  عن  �لأحيان  بع�ش  يف  �حلزب  يتو�َن  ومل  �سخ�ش، 

نقابات  تاأييد  رغم  جمهوره.  من  �لو�ردة  �لآر�ء  على  بناًء  مقرتحاته 

�ملالحظات  بّينت  �لثانوي،  �لتعليم  �إلز�مية  ب�ساأن  لقرت�ح  �ملعلمني 

�لتوّجه  لهذ�  �ملحتمل  �لتاأثري  من  �ملخاوف  �ملنتديات  عن  �ل�سادرة 

على مو�زنة �لدولة. وبعد مزيد من �لتفكري، و�فق ممّثلو نقابة �ملعلمني 

على تعديل �ل�سيا�سة �ملقرتحة، نظر�ً لَتِبعاتها على �ملو�زنة. يف خطوة 

مماثلة، �ساعدت �ل�ست�سار�ُت �لعامة حول �ل�سيا�سات �ل�سحية �حلزَب 

يف حتديد �لتوجيهات �حلالية ب�ساأن �لتاأمني �ل�سحي، �لتي جعلت من 

يف  �ملنتَجة  �لأدوية  مناف�سة  �ملحلية  �لأدوية  �رشكات  على  �ل�سعب 

�لتد�بري  لت�سمل  �ملقرتحة  �سيا�ساته  ذلك، عّدل �حلزب  نتيجة  �خلارج. 

منتجاتها  �إدر�ج  �ملحلية  �ل�رشكات  على  ت�سّهل  �أن  �ساأنها  من  �لتي 

�سمن قائمة �لأدوية �مل�سمولة يف �لـتاأمني �ل�سحي. 

موؤمترات حول ال�شيا�شات

ينّظم بع�ش �لأحز�ب موؤمتر�ت مرحلية حول �ل�سيا�سات، حيث يت�سّنى 

لن�سطائها يف �لقو�عد �ل�سعبية �أو مندوبيها طرح مقرر�تهم �أو مناق�سة 

�لن�ساطات  هذه  تتخذ  قياد�تها.  وّزعتها  �لتي  �ل�ست�سار�ت  وثيقة 

طابعًا ر�سميًا و�أكرث تنظيمًا من �لجتماعات �لعامة �ملتاحة للجميع 

�سكل  تتخذ  �أن  يجوز  كما  �أعاله.  �إليها  �مل�سار  �مل�ستديرة  و�لطاولت 

جهة  من  �لأحز�ب  يف  و�لن�سطاء  �مل�سوؤولني  بني  تدور  نقا�سات 

�أو عمومية.  �أخرى �سمن جل�سات م�سّغرة  وجمموعة خرب�ء من جهة 

يجب  �لتي  لل�سيا�سات  �ملوؤمتر�ت  يف  �مل�ساركون  ي�سّوت  �أحيانًا، 

خالفًا  حتديد�ً.  ر�سميًا،  تتبّناها  �أو  در��ستها،  يف  �لأحز�ب  تتعّمق  �أن 

للموؤمتر�ت �حلزبية، تاأخذ �ملوؤمتر�ت حول �ل�سيا�سات طابعًا ��ست�ساريًا 

عنها  �ل�سادرة  �لتو�سيات  بقبول  �لأحز�ب  تلزم  �أن  دون  من  بحتًا، 

ك�سيا�سات حتظى مبو�فقتها.

دولة  يف  �لأفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  يقوم  �سابقًا،  �أ�رشنا  كما 

جنوب �أفريقيا �أثناء �ملوؤمتر�ت �لتي يعقدها حول �ل�سيا�سات، مبر�جعة 

موؤمتره  �إىل  ب�ساأنها  �لتو�سيات  ورفع  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  ومناق�سة 

�لوطني، �مل�سوؤول ر�سميًا عن �إقر�ر �سيا�ساته. يف �آذ�ر/مار�ش 2012، 

وّزعت �لهيئة �لتنفيذية �لوطنية ورقة �لنقا�ش على �أجهزة �حلزب يف 

كل �أنحاء �لبالد يف �لفرتة �ل�سابقة ملوؤمتر �ل�سيا�سات �لوطني �ملزمع 

تناولت  مر�جعتها.  بغر�ش  �لعام،  ذلك  من  حزير�ن/يونيو  يف  عقده 

يف  �ساملة.  تنظيمية  م�سائل  وكذلك  حمددة  جمالت  �لورقة  تلك 

�لفرتة �لتي �سبقت �ملوؤمتر �ملذكور، تلّقت �لهيئة �لتنفيذية يف �حلزب 

�ملالحظات و�لتقارير من �لجتماعات �ملعقودة على م�ستوى �لأقاليم، 

ثّم تبادلتها مع 12 جلنة تنفيذية فرعية، مكّلفة مبهمة �إد�رة �لنقا�سات 

و�لأبحاث حول �ملجالت �ملطروحة. عقد نحو 3،500 مندوب ميّثلون 

�ملكاتب �لفرعية، و�لهيئة �لتنفيذية �لوطنية، و�لن�ساء، ور�بطة قد�مى 

و�رشكاء  عام،  باقرت�ع  �ملنتخبني  و�مل�سوؤولني  و�ل�سباب،  �ملحاربني 

�أربعة  طيلة  لقاء�ت  عقدو�  �لأعمال،  قطاع  يف  و�لعاملني  �لئتالف، 

يف  �مل�ساركون  عكف  �أن  بعد  �لأولية.  �لنقا�سات  ورقة  ملناق�سة  �أيام 

�لثاين  �ليوم  �أم�سو�  �إقر�ر برنامج �ملوؤمتر وقو�عده،  �لأول على  �ليوم 

يف تنظيم لقاء�ت مع كل جلنة مرّكزين على �أحد �ملجالت �لأحد ع�رش، 
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�لعمومية، متهيد�ً ملناق�ستها وتعديلها و�لت�سويت عليها لآخر مرة.

مبوجب  �لربيطانية،  كولومبيا  يف  �جلديد  �لدميقر�طي  �حلزب  ينّظم 

يف  �سيا�ساته  ب�ساأن  تو�سيات  لتقدمي  �لأقاليم  يف  موؤمتر�ت  نظامه، 

�ل�سنو�ت �لتي ل يعقد فيها موؤمتره �لوطني. فكانت �ملقرر�ت �ل�سادرة 

عن كل موؤمتر �أقاليمي تقّدم �إىل �ملوؤمتر �لتايل �إىل حني �إقر�رها من 

نظام  يحدد  �لتي  �لأقاليمية  للموؤمتر�ت  خالفًا  �لوطني.  �ملوؤمتر  قبل 

يبقى  �أجهزته،  خمتلف  من  �ملندوبني  توزيع  طريقة  ب�ساأنها  �حلزب 

�ملخ�س�سة  �ملوؤمتر�ت  �سكل  �ختيار  حرية  �لتنفيذيني  مل�سووؤليه 

لل�سيا�سات، وعدد �مل�ساركني فيها. 

من�ّشات التكنولوجيا

ل �سّك �أّن و�سائل �لتكنولوجيا �لنا�سئة حديثًا قد عّززت ب�سكل ملحوظ 

خيار�ت �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي ت�سعى �إىل �إ�رش�ك �ملو�طنني يف عملية 

فيها  ت�ستخدم  �لأحز�ب  كانت  �لتي  �لأيام  وّلت  لقد  �ل�سيا�سات.  ر�سم 

و�لإعالم  �ملو�طنني  لإطالع  �إعالنية  كلوحات  �لإلكرتونية  مو�قعها 

على بر�جمها ون�ساطاتها؛ ل بل �أ�سبحت �ملو�قع �ملخ�س�سة لالأع�ساء 

كثرية  لأحز�ب  م�سرتكة  �ِسمة  �رش،  بكلمة  �ملحمية  و�مل�ساحات  فقط، 

جمايَلْ  يف  �مل�ستحدثة  �لتكنولوجيا  و�سائل  طفرة  �أدخلت  �لعامل.  يف 

عرب  وتفاعلية  مبتكرة  �إلكرتونية  من�سات  و�ملعلومات  �لت�سالت 

�ت�سالت  و�إجر�ء  بيانات  قو�عد  �إن�ساء  ت  َي�رَشّ كما  �لإنرتنت،  عامل 
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هاتفية، ونقل �لر�سائل بتقنية �لفيديو، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

وبالتايل، توّفر هذه �لتطور�ت لالأحز�ب �لأ�سغر حجمًا، منافع معّينة 

و�آليات  �لنا�سئة عادًة عن تطوير هيكليات  �لتكاليف  تقل�ش حجم  �إذ 

ت�ستخدم  �أن  �ليوم  �سائعًا  بات  �لعامة.  �سورتها  و�إبر�ز  �لتو��سل 

�أو  �لأع�ساء  �آر�ء  للتما�ش  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  و�سائل  �لأحز�ب 

با�ستمر�ر  �لأع�ساء  و�إطالع  �سيا�ساتها،  �إعد�د  عملية  حول  �ملو�طنني 

على �ملبادر�ت �لتي تطلقها بهذ� �ل�ساأن. 

�ملتحدة  �لوليات  يف  و�جلمهوري  �لدميقر�طي  �حلزبني  من  كل  منح 

فر�سًا جديدة ملنا�رشيهم من �أجل �مل�ساركة يف �سوغ �ل�سيا�سات، يف 

للعام 2008،  �لرئا�سية. خالفًا  �نتخابات 2012  �سبقت  �لتي  �لفرتة 

حيث �سعى �حلزب �لدميقر�طي �إىل زيادة م�ساركة �لناخبني من خالل 

تنظيم ما يزيد عن 1،300 �جتماع يف �سائر �أنحاء �لبالد، �أن�ساأ �حلزب 

�ل�سادرة  و�لتعليقات  �لآر�ء  ينقل  �إلكرتونيًا  موقعًا   2012 �لعام  يف 

ب�ساأن برناجمه �إىل �للجنة �ملخت�سة، �لتي �كتفت بعقد جل�سة ��ستماع 

على  و2012   2008 �لعامني  يف   
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�لوطني. �مل�ستوى  على  و�حدة 

�ل�سو�ء، �أطلق �حلزب �جلمهوري من�سات �إلكرتونية، تتيح للم�ستخدمني 

�مل�سّجلني فيها طرح مو��سيع لل�سيا�سات من خالل تقنية �لفيديو عرب 

ر�أي  ��ستطالعات  يف  و�مل�ساركة  ق�سرية،  ر�سائل  و�إر�سال  �لإنرتنت، 

 ،2012 �لعام  يف  وكذلك  �لويب.  عرب  ومنتديات  ق�سايا  جملة  حول 

رّوج �حلزب لفكرة »موؤمتر بدون جدر�ن«، وهو موقع �إلكرتوين يجمع 

�ملوؤمتر  ومتطبات  �أعاله  �ملذكورة  �ل�سيا�سات  مناق�سة  �أدو�ت  بني 

�لجتماعي. لحقًا،  �لتو��سل  �أع�سائه عرب مو�قع  �لو�ردة من  و�لآر�ء 

�أثناء �نعقاد �للجان  د�ر نقا�ش حول �لآر�ء �ملن�سورة عرب هذ� �ملوقع 
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يف كل موؤمتر حزبي، �ساهم يف �آلية �إعد�د �لبيان �لنتخابي.

»قف،  مبادرة  �لربيطاين  �ملحافظني  حزب  �أطلق   ،2007 �لعام  يف 

�أنحاء  وعرّب عن ر�أيك«، لال�ستح�سال على تعليقات �لناخبني من كل 

�لبالد على �سيا�ساته �ملقرتحة. مبوجب ذلك، كان يت�سّنى لكل ناخب 

م�سّجل يف موقع �إلكرتوين خم�س�ش لهذه �لغاية �لطالع على �لق�سايا 

�أما  ومناق�ستها.  عليها،  و�لت�سويت  �حلزب،  �سيا�سات  يف  �ملطروحة 

ت�سّلط  فكانت  �لفيديو،  مقاطع  فيها  �ملوقع، مبا  �لأخرى يف  �جلو�نب 

�ل�سوء على جهود �حلزب �لر�مية �إىل �لت�ساور مع �أع�سائه وجمهوره 

�نتخابات 2010. يف خطوة  �إعد�د �سيا�ساته قبل  �إطار  �لأعر�ش، يف 

متطورة  �إلكرتونية  ة  من�سّ �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب  �أن�ساأ  م�سابهة، 

يف  �أع�سائه  �آر�ء  من  بّينة  على  للوقوف  »كاأ�رشة«،  جمتمعه  لأبناء 

 ، �مل�سّغرة  �لعمل  ور�ش  �أ�سفرت  �أن  فكانت   
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�سيا�ساته. �إعد�د  م�سرية 

�لتي ت�سملها عادًة �ملوؤمتر�ت، عن حتديد �ملقرر�ت �لو�جب �أن يعطيها 

�لأع�ساء،  �لآلية جلميع  �أتاحت هذه  �لأولوية يف �سيا�ساته. بالنتيجة 

�أولويتها،  بح�سب  �ملقرر�ت  ترتيب  يف  �مل�ساركة  فقط،  �ملندوبني  ل 

يف �لفرتة �لتي �سبقت �نعقاد موؤمتر 2012، �إذ جرى �إر�سال �ملقرر�ت 

�لتي ح�سدت �أعلى ن�سبة من �لت�سويت عرب �لإنرتنت �إىل جل�سة �ملوؤمتر 

�لق�سم  يف  �لو�ردة  �حلالت  در��سة  تقّدم  عليها.  للت�سويت  �لعمومية 

�لثاين من هذ� �لكتاب معلومات �إ�سافية عن �آلية و�سع �ل�سيا�سات لدى 

حزب �ملحافظني و�حلزب �لليرب�يل.

ُتدعى  �إلكرتونية  مبن�سة  �أي�سًا  �لأملاين  �لقر��سنة  حزب  �إ�ستعان 

ة �لقر��سنة«، وت�سّم برنامج م�سرتك لتحرير �لن�سو�ش، وغرف  »من�سّ

درد�سة، و�أد�ة تطلق عليها ت�سمية »�ملالحظات �ملبا�رشة«. ت�سمح هذه 

�سيا�ساته  على  و�لت�سويت  بينهم،  ما  يف  �لتعاون  لأع�سائه  �ملن�سة 

�أن  �أن يقّدم �قرت�حه، على  �إذ يت�سّنى لكل ع�سو ي�ستخدمها  وبر�جمه، 

ُينَظر يف �ملقرتحات �لتي تلقى تاأييد 10% من �لأع�ساء على �لأقل. يف 

�ملقابل، يحق لأي ع�سو �آخر �أن يعر�ش حاًلّ �أف�سل للم�سكلة �ملطروحة 

يف �ل�سيا�سات. يف �لنهاية، ي�سّوت �لأع�ساء على �ل�سيا�سات باعتماد 

�أما  �آخرين.  لأع�ساء  �أ�سو�تهم  بتفوي�ش  �أو  �لأف�سليات،  ترتيب  نظام 

على  يو�سع  �لذي  فهو  �لت�سويت  من  ن�سبة  �أعلى  يلقى  �لذي  �لقرت�ح 
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طاولة �لبحث يف موؤمتر �حلزب.

اإقرار ال�شيا�شات

�إذ  �لأحز�ب،  �سيا�سات  لإقر�ر  �سيوعًا  �لأكرث  �لو�سيلة  �ملوؤمتر�ت  تعترب 
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متنح �لأحز�ب و�أع�ساءها فر�سة مناق�سة و�إقر�ر بر�جمها و�سيا�ساتها، 

قادتها،  و�ختيار  �أنظمتها،  على  �لطارئة  �لتعديالت  على  و�ملو�فقة 

وت�سّكل  بالنتخاب.  يح�سدونها  ملنا�سب  ر�سميًا  مر�سحيها  وت�سمية 

من  و�لن�سطاء  �مل�سوؤولني  بني  و�لتجارب  �لآر�ء  لتبادل  منرب�ً  �أي�سًا 

خمتلف �مل�ستويات و�لأجهزة �حلزبية، عد� عن كون �ملنا�سبات �مللحقة 

بها، �لتي يتّم �إعد�دها مبو�ز�ة �لأجندة �لر�سمية، ت�سمل ن�سج �ل�سبكات 

و�أن�سطة �لتدريب. ت�سّكل �ملوؤمتر�ت �أي�سًا مبا ت�سهده من نقا�سات حاّدة، 

م�ساحة لإطالق �خلطابات �مللهبة للم�ساعر �لتي توّحد �لأحز�ب، وتثري 

ن �سورتها �لعامة. لكّن �ملعلّقني و�لن�سطاء �ل�سيا�سيني 
ّ
حما�ستها، وحت�س

�أو  �ملوؤمتر�ت  فائدة  مدى  حول  نقا�سًا  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �أثارو� 

بالأحرى �جلانب �لعام منها يف بع�ش �لدميقر�طيات �لعريقة، بعدما 

بات ي�سهل �لتبوؤ بنتائجها �أو بدت موّجهة لدرجة عالية. 

اجلدول 2: خيارات للموافقة على �شيا�شات الأحزاب

التدابري الحرتازية املحتملةال�شيئاتاحل�شنات

الهيئة التنفيذية 

حتر�ش على �أن يتمّكن �لقادة من �لرتكيز 

على �ل�سيا�سات �لتي يعتربونها ��سرت�تيجية 

�إىل �أق�سى حّد.

متنح �لقادة �أق�سى درجات �ملرونة يف 

�ختيار �أو �تخاذ مو�قف ��ستناد�ً �إىل 

معلومات قد ل تكون مو�سوعة يف �لتد�ول.

ت�سمح مبعاجلة �مل�سائل �لطارئة على وجه 

�ل�رشعة. 

�أقل �سمولية. 

�إحتمال �أن ي�سيء �لقادة ��ستعمال �ل�سلطة.

�إحتمال �نقطاع �لتو��سل بني �لقادة 

و�لأع�ساء.

�إن�ساء �آليات حتّث �لقادة على �لت�ساور مع 

�لأع�ساء، و�رشح مو�قفهم.

�لتمييز بني �ل�سيا�سات �لتي ت�ستلزم مو�فقة 

�لقادة )كالبيانات �لنتخابية(، وتلك �لتي 

ت�ستلزم �نعقاد موؤمتر حزبي �أو تخ�سع 

لت�سويت �لأع�ساء )كرب�مج �لأحز�ب(.

موؤمترات املندوبني

متنح �ملندوبني و�لقادة فر�سة �لتو��سل يف 

ما بينهم. 

ميكن دجمها باأعمال �أخرى يقوم بها �حلزب 

)كاختيار �لقادة، ومر�جعة نظام �حلزب(.

تكون �ساملة.

ت�سّكل خطوة متهيدية باجتاه تو�سيع 

�مل�ساركة.

توؤّمن حد�ً �أدنى من متثيل جمموعات م�سالح 

خا�سة د�خل �حلزب )كالن�ساء، و�لنقابات 

�لعمالية، و�ل�سباب، و�ملثليات، و�ملثليني، 

ومزدوجي �مليول �جلن�سية، وما �إليها من 

جمموعات(. 

�لرتتيبات �للوج�ستية و�لتكاليف �لعالية 

�ملرتبطة بتنظيم �ملوؤمتر�ت )بالن�سبة �إىل 

�لأحز�ب و�مل�ساركني(. 

�إحتمال ف�سل �ملندوبني يف متثيل �آر�ء 

�لأع�ساء ب�سكل فعلي.

�إمكانية �أن متار�ش جمموعات فرعية منّظمة 

ب�سكل مدرو�ش تاأثري�ً متفاوتًا على جمريات 

�ملوؤمتر�ت.

تخ�سي�ش وقت حمدود للنقا�ش.

�إهمال جدول �أعمال �ملوؤمتر حل�ساب ق�سايا 

ت�سهد تطور�ت مت�سارعة، وتغطية �إعالمية 

�أخرى ملو�قف �حلزب.

دمج �ملوؤمتر�ت باأ�سكال �أخرى للم�ساركة 

يف �لنقا�سات �لد�ئرة حول �ل�سيا�سات 

)كاملنتديات �ملنّظمة عرب �لإنرتنت(.

مر�جعة �إجر�ء�ت �لختيار حر�سًا على �أن 

ميّثل �ملندوبون �آر�ء �لأع�ساء ب�سكل �أف�سل.

�إعادة �لنظر يف قو�عد و�إجر�ء�ت تنظيم 

�ملوؤمتر�ت، مر�عاًة ملبد�أ تكافوؤ �لفر�ش بني 

�ملندوبني )كالت�سويت �لإلكرتوين مقابل 

�لت�سويت برفع �ليد، و�سائل خلف�ش �لتكاليف 

و/�أو �أعباء �ل�سفر �لو�جب �أن يتحّملها 

�لأفر�د(.

ت�شويت كامل الأع�شاء

يتمّيز بدرجة عالية من �ل�سمولية. 

يف�سح �ملجال �أمام ��ستقطاب �أع�ساء 

جدد، وجتديد ملفات �لأع�ساء، و��ستيفاء 

م�ستحقات جتديد �لع�سوية. 

تقييم �إمكانية �إجر�ء �لت�سويت عرب �لإنرتنت مثري لتحديات لوج�ستية.

�أو خدمة �لر�سائل �لق�سرية، من دون �إغفال 

�ملخاوف �ملحتملة على �لت�سويت �لآمن. 

�أع�سائها  لإ�رش�ك  �لأحز�ب  �أمام  �ملتاحة  �خليار�ت  وفرة  ظل  يف 

وجمهورها على مد�ر �ل�سنة، باتت تبدو باليًة �ملوؤمتر�ت �لتي ت�سمح 

للممثلني �لبعيدين عقد لقاء�ت دورية لتبادل �آخر �لتطور�ت، و�ملو�فقة 

�إىل  ولنظرتهم  �ملندوبني  �ختيار  لطريقة  تبعًا  �حلزب.  �أعمال  على 

�أدو�رهم، ُيخ�سى من �إخفاقهم يف متثيل م�سالح �لفروع بكل �أمانة، �أو 

�نقطاع �لتو��سل بينهم وبني �لأع�ساء �لعاديني وجمهور �لناخبني، �أو 

�سعورهم باأنهم مدينني لقادة �أحز�بهم.

على  ترتّتب  وت�ساركية،  �سفافة  بطريقة  �ملندوبني  �ختيار  عند  حتى 

يف   
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�أ. د.   1،129 تقريبًا  تعادل  جد�ً،  مرتفعة  تكاليف  ح�سورهم 

تتكّبد  �حلالت،  بع�ش  يف   
64

كند�. يف  �أ.  د.  و970  �ملتحدة،  �ململكة 

�أحز�ب  ل  تتو�سّ فيما  �أي�سًا،  عالية  تنظيمية  تكاليف  نف�سها  �لأحز�ب 
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يف حالت �أخرى �إىل تغطية ق�سم من نفقاتها بف�سل �لإعانات �لعامة 

�لر�سوم  �أو  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �حلال  هي  كما  عليها،  حت�سل  �لتي 

�أك�ساكًا  تقيم  �لتي  �لأخرى  و�ملنظمات  �ل�رشكات  من  ت�ستوفيها  �لتي 

لها يف �ملوؤمتر�ت. �إىل جانب �لتكاليف �ملذكورة، يحاجج �لبع�ش باأّن 

توؤّثر ب�سكل متفاوت  �لأحز�ب  �ملجموعات �ملنّظمة خري تنظيم د�خل 

�إّتبع  مثاًل،  �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب  ف�سمن  �ملوؤمتر.  جمريات  على 

قطاع �ل�سباب ��سرت�تيجيات معّينة ل�ستمالة �أعلى ن�سبة من �لأ�سو�ت 

�لت�سال  فيها  مبا  يدعمونها،  �لتي  �ل�سيا�سات  مقرر�ت  ل�سالح 

مبندوبيهم للتنبيه و�لتذكري، و�لطلب منهم �جللو�ش يف �ل�سد�رة بحيث 

كتلة  و�لتنّقل  �لت�سويت،  بطاقات  يرفعون  و�زنة عندما  قوة  ي�سّكلون 

�لتاأثري على  �أخرى على نحٍو يتيح لهم  �إىل  و�حدة من جل�سة م�سّغرة 

ل  �أّن  �آخرون  يجادل  �ملخاوف،  هذه  رغم  �جلل�سات.  هذه  جمريات 

�أّن  عن  ف�ساًل  �ملوؤمتر�ت،  يف  �ملتاح  �ملبا�رش  �حلو�ر  عن  فعليًا  بديل 

�إثارة �لهتمام �لعام من خالل حدث �إعالمي بامتياز مثل �ملوؤمتر�ت 

يكون �أ�سهل بكثري من �حل�سول على تغطية �إعالمية لنقا�ش �أو منتدى 

�لتي  �لأحز�ب،  �أ�سبحت  بل  وح�سب،  هذ�  لي�ش  �لإنرتنت.  عرب  ُينّظم 

كانت تتبّنى �سيا�ساتها �سابقًا باعتماد و�سائل �أكرث مركزية، ترى يف 

�ملوؤمتر�ت خطوة هامة نحو تو�سيع �مل�ساركة يف عملية ر�سم �سيا�سات 

�لأحز�ب.

ت�سويت  �إىل  �لأحز�ب  بع�ش  جلاأ  �مل�ساركة،  لزيادة  حماولٍة  يف 

�ملثال،  �سبيل  على  �سيا�ساته.  لإقر�ر  كو�سيلة  �ملبا�رش  �لأع�ساء 

مزدوجة  �آلية  �سعبية،  حركة  �أجل  من  �لحتاد  �لفرن�سي،  �حلزب  �إّتبع 

�سّوت  �لرئا�سية.   2012 لنتخابات  �لنتخابي  بيانه  على  للمو�فقة 

�لأع�ساء �أوًل على م�سودة �لبيان طيلة �أ�سبوعني، قبل �أن ُيتاح لهم �إما 

�لت�سويت  لدى مكاتب �حلزب، على مثال  �أو  �لإنرتنت  �لت�سويت عرب 

نهائية،  خطوة  ويف  �ل�سيا�سات.  �أولويات  حتديد  عند  يجري  �لذي 

�لفقرة  يف  �أ�رشنا  كما  �مل�سودة.  هذه  لإقر�ر  �حلزب  جمل�ش  �سّوت 

 �إقر�ر بر�مج 
ْ
�ملتعلقة باأنظمة �لأحز�ب، ميّيز بع�ش �لأحز�ب بني �آليَتي

�ل�سيا�سات و�لبيانات �لنتخابية. ويف هذ� �لإطار، يلّخ�ش �جلدول 2 

�أبرز ح�سنات و�سيئات �إقر�ر �سيا�سات �لأحز�ب ر�سميًا من قبل �لهيئة 

مبوجب  �أو  �ملندوبني،  موؤمتر�ت  خالل  من  �أو  �حلزب،  يف  �لتنفيذية 

ت�سويت كامل �لأع�ساء.

ت�سويت  �أو  �ملندوبني  موؤمتر�ت  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  جلاأت  �سو�ء 

�آلية  كامل �لأع�ساء لإقر�ر �سيا�ساتها، فال تنق�سها �خليار�ت لتنظيم 

�إقر�رها. تتطّلب �خلطوة �لأوىل منها عر�ش مقرتحاتها بطريقة ت�سّهل 

منهم  �ملطلوب  �ل�سيا�سات  على  ف 
ّ
�لتعر �ملندوبني  �أو  �لأع�ساء  على 

كاٍف  بوقت  يحظو�  �أن  يجب  كما  تاأييدها.  �أ�سباب  ومعرفة  تاأييدها، 

ملر�جعة �ملقرتحات، ور�سد �أي خماوف بارزة �أو حت�سينات حمتملة. 

لن�رش  زمنيًا  جدوًل  �لأحز�ب  �أنظمة  حتدد  مثاًل  �لأحيان  من  كثري  يف 

وثائق معّينة يف �لفرتة �لتي ت�سبق �نعقاد �ملوؤمتر.

تنظيم اآلية ت�شويت الأحزاب على ال�شيا�شات

�ل�سيا�سات  و�إقر�ر  ملناق�سة  �سلفًا،  و�ملحدد  �ل�سيق،  �لوقت  �إىل  نظر�ً 

ذ�ت  �لق�سايا  حتديد  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ت�سطر  قد  �ملقرتحة، 

�لأولوية �لتي تنوي طرحها على طاولة �لبحث. يحّدد بع�ش �لأحز�ب 

�أولوياته مبوجب ت�سويت �لأع�ساء، و/�أو من خالل ترتيب �ملقرتحات 

يجريه  �لذي  �لتقييم  بف�سل  و/�أو  �لر�عية،  �جلهات  عدد  �أ�سا�ش  على 

�مل�سووؤلون �ملكلفون تن�سيق �آليات و�سع �ل�سيا�سات. فعلى �سعيد حزب 

�خل�رش �لفلمنكي يف بلجيكا، يقوم م�سوؤولون حزبيون باإعد�د وتعميم 

��ستناد�ً  و�إقر�رها �سمن موؤمتر �حلزب،  �ل�سيا�سات ملناق�ستها  م�سودة 

�جلهات  خمتلف  من  �لو�ردة  و�ملالحظات  �ل�ست�سار�ت  ورقة  �إىل 

�حلزبية  �لأجهزة  على  �مل�سودة  هذه  توزيع  �إىل  ُي�سار  ثم  �ملعنّية. 

عليها.  تعديالت  �قرت�ح  لها  �لتي يحق  �ل�سعبية  �لقو�عد  م�ستوى  على 

ما  �إذ�  �لفرعية  �ملكاتب  من  �لو�ردة  �لآر�ء  �حلزب  �رش  �أمانة  ُت�سّنف 

كانت حتريرية بالدرجة �لأوىل، �أو ت�سفي حت�سينات �أخرى �إىل �لن�ش 

�لأ�سلي مقابل �لآر�ء �لهامة �لو�جب مناق�ستها يف �ملوؤمتر. قبل �نعقاد 

�أو  �ملحليني  �مل�سوؤولني  بني  نقا�ش  �ل�رش جلل�سة  �أمانة  تدعو  �ملوؤمتر، 

�قرت�حاتهم  ملر�جعة  �لن�ش،  على  تعديالت  �قرتحو�  �لذين  �لن�سطاء 

بني  �جلمع  كيفية  حول  تو�فق  �إىل  �لإمكان  عند  ل  و�لتو�سّ �ملتعددة، 

�ملوؤمتر.  يف  بحثها  �لو�جب  �ملقرر�ت  لعدد  تقلي�سًا  تعديالت،  عدة 

للت�سويت �لنهائي، ُي�سّنف �حلزب �ل�سيا�سات �ملقرتحة �سمن  متهيد�ً 

فئات للحّد من جولت �لت�سويت. ُي�سار �إىل �أّن جولت ت�سويت �حلزب 

ترتيب  بح�سب  جتري  �سيا�ساته  على  �لرنوجي  �مل�سيحي  �لدميقر�طي 

�لأولويات، بحيث يجري �لت�سويت يف �ملقام �لأول على �لق�سايا �لتي 

ومن  �لأولويات،  �سّلم  تت�سّدر  �لتي  تلك  يليها  �حلزب،  مببادئ   
ّ

مت�ش

�لهدف من �عتماد هذه �ملقاربة  �أما  �أ�سفله.  بعدها تلك �ملندرجة يف 

فهو �حلر�ش على تخ�سي�ش �لوقت �ملنا�سب للق�سايا �لأكرث �إحلاحًا.

تطيل �جلل�سات �جلانبية خالل �ملوؤمتر�ت �لوقت �ملخ�س�ش ملناق�سة 

�سيا�سات مقرتحة معّينة؛ مما يعني �أّن �ملندوبني ي�سطرون �إىل �ختيار 

�جلل�سات �لتي يرغبون يف ح�سورها. �سبق �أن �أ�رشنا يف �لفقرة �ملتعلقة 

ات �لتكنولوجيا بهدف زيادة  بامل�ساور�ت �أّن �لأحز�ب ��ستخدمت من�سّ

�مل�ساركة يف �لنقا�سات �لد�ئرة حول �ل�سيا�سات �ملقرتحة قبل �إقر�رها 

بالقرت�حات  يتقّدم  �لعامة،  �جلل�سات  يف  موؤمتر�تها.  يف  ر�سميًا 

نقا�ش  يدور  ثم  لها،  �ملوؤيدون  �لأ�سخا�ش  عادًة  للت�سويت  �جلاهزة 

عليها.  �لنهائي  �لت�سويت  �إجر�ء  �إىل  ُي�سار  �أن  قبل  �لتعديالت  حول 

�لنقا�ش  لتنظيم  �ملّتبعة  �لأ�سا�سية  �خلطو�ت   7 �لبياين  �لر�سم  يبنّي 

�لدميقر�طي  �لليرب�يل  �حلزب  موؤمتر�ت  �ملقرتحة يف  �ل�سيا�سات  حول 

�لربيطاين. 

نف�سها  �سيا�ساتها حتى جتد  �إقر�ر  �ل�سيا�سية من  �لأحز�ب  �نتهاء  فور 

�أمام خيار�ت تكاد ل ُتعّد ول حُت�سى من �أجل ت�سويق مقرتحاتها عرب 
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الر�شم البياين 7: تنظيم النقا�ص حول ال�شيا�شات 

يف موؤمترات الأحزاب
ح

رتا
ق
ل
مي ا

د
ق
ت

يقّدم �ملندوب �قرت�حه ب�ساأن �ل�سيا�سة �ملطروحة.

ُيدِخل �ملندوبون بدورهم تعديالتهم على هذ� 

�لقرت�ح.

ص
�
قا

ن
ل
ا

عند �إقر�ر �لرئي�ش بهذ� �لقرت�ح، يعرّب �ملندوبون 

عن تاأييدهم �أو رف�سهم له.

يقّدم �ملندوبون مر�فعاتهم �خلتامية حول 

�لتعديالت.

يقّدم �ملندوبون مر�فعاتهم �خلتامية 

حول �لقرت�ح.

ت
ي
و
�ش

ت
ل
ا

ي�سّجل �لرئي�ش �لأ�سو�ت ويعلن عن �لتعديالت 

�لتي مّت �إقر�رها.

ي�سّجل �لرئي�ش �لأ�سو�ت على جممل �لقرت�ح.

 The Liberal Democratic Party, Howامل�شدر )باللغة الإنكليزية(:
Conference Debates are Run (London: the Liberal Democratic 
Party), http://www.libdems.org.uk/siteFiles/resources/PdF/
conference/1_guide_-_debate.pdf

جهود �لتو��سل ومو�د �لتوعية. ُيوجز �جلدول 3 بع�ش �مل�سائل �لتي قد 

ترغب �لأحز�ب يف �لتوقف عندها، وهي ت�سع ��سرت�تيجيات �لتو��سل 

ب�ساأن �سيا�ساتها �ملقرتحة.  

تطبيق �ل�سيا�سات 

وتقدمي �لتقارير 

ب�ساأنها

ثّمة دورة طبيعية ت�سرّي جميع موؤ�س�سات احلكم، اإذ ي�سل اأهل 

احلكم اإىل منا�سبهم من بوابة الفوز يف النتخابات، حاملني 

حما�سة  ويبدون  بالأفكار،  في�سّجون  الطيبة.  النوايا  معهم 

يف  ُتذَكر  معار�سة  يواجهوا  اأن  دون  من  لتنفيذها،  كبرية 

احلكم  مبطبات  ي�سطدمون  ما  �رضعان  لكن،  الأحيان.  اأغلب 

اأ�سعب  هو  ال�سيا�سات  تطبيق  اأّن  لهم  يتبنّي  اإذ  احلقيقية، 

 منها، والف�سائح ت�سّوه 
ّ

مما كان متوقعًا، والت�سويات ل مفر
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�سورة احلكم، واملعار�سة تزداد حّدة وفعالية.

حتدد �أوجه �لختالف بني �لأنظمة �ل�سيا�سية �خليار�ت �ملتاحة �أمام 

�لر�سم  يوجز  ب�سيا�ساتها.  �لنهو�ش  �إىل  �ل�ساعية  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

�لبياين 8 بع�ش �خليار�ت �لتي قد ت�سكلها �لأحز�ب لتطبيق �سيا�ساتها، 

وح�سد �لدعم حولها تبعًا للظروف �ملحيطة بها. يحفل بع�ش �لبلد�ن، 

�حلكومات  من  طويل  بتاريخ  و�ل�سويد،  و�لرنوج  وهولند�  كبلجيكا 

�إىل  ل  �لتو�سّ �أغلب �لأحيان  �لئتالفية، حيث يتعنّي على �لأحز�ب يف 

ت�سويات من �أجل ت�سكيلها؛ �لأمر �لذي يزيد فر�ش �لأحز�ب �ل�سغرية، 

�ل�سيا�سات �لوطنية.  �أجندة  �لتاأثري على  �إمنا �ملنّظمة خري تنظيم، يف 

�إذ�ً، يوؤّثر تو�زن �لقوى بني �لهيئتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية على مدى 

�إن  �ل�سيا�سات،  �أجندة  حتديد  على  �حلكم  �سلطات  من  �سلطة  كل  قدرة 

�قرت�ح  �أو  عام،  ��ستفتاء  �إجر�ء  �أو  �لنق�ش،  حق  ��ستخد�م  خالل  من 

�لنو�ب �ملنفردون  �أو ممار�سة وظيفة رقابية. غالبًا ما يكون  قانون، 

قدرًة  �أكرث  مثاًل  �لربملانية  �لأنظمة  يف  �لربملانية  و�ملجموعات 

�لرئا�سية. هذ� ف�ساًل عن متّتع  �لأنظمة  �قرت�ح قو�نني منهم يف  على 

�حلكومة عادًة باأكرثية نيابية ت�سّهل عليها تطبيق �سيا�سات حزبها، �أو 

�أحز�بها �سمن �ئتالف حكومي، ومتّكن روؤ�ساء �حلكومات من ممار�سة 

تاأثري مبا�رش على �ملجموعات �لربملانية �لتابعة لأحز�بهم.    

�أن  �لتنفيذية  �ل�سلطة  لرئي�ش  يحق  ما  غالبًا  �لرئا�سية،  �لأنظمة  يف 

�أحيانًا  �لبلدية  ورئي�ش  �ملحافظ  يتمّتع  كما  قانونًا.  يرّد  �أو  يقرتح 

ب�سالحيات مماثلة. حتى يف �حلالت �لتي يتعامل فيها رئي�ش �لبالد 

مع �أكرثية متقاربة منه فكريًا يف �لهيئة �لت�رشيعية، قد يجد �سعوبة 

حزبه  من  �سمانات  على  دومًا  �حل�سول  يف  �لوز�رة  رئي�ش  من  �أكرث 

بتاأييد �سيا�سات �إد�رته. كذلك يف �حلكومات �ملنق�سمة، وحيثما يهيمن 

�أمام خيار  �إّما  نف�سه  �لرئي�ش  �لت�رشيعية، يجد  �لهيئة  �آخر على  حزب 
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اجلدول 3: ن�رض ال�شيا�شات املقرتحة

ما �لر�أي �لعام �ل�سائد حول هذه �لق�سية؟

ما �لر�أي �لعام �ل�سائد حول �أبرز �لقوى �ل�سيا�سية �ملن�سغلة بهذه �لق�سية؟

من �لأ�سخا�ش �ملحتمل �أن يتاأّثرو� بهذه �ل�سيا�سة؟

ما هو حجم �لتغرّي�ت �لو�جب �أن يتاأقلمو� معها؟

ما هي ردود �لفعل �لأوىل �ملتوّقع �أن ت�سدر عنهم؟

ما �ملعلومات �أو �أ�سكال �لتفاعل �لالزمة من �أجل دعم هذه �ل�سيا�سة؟

من �لأ�سخا�ش �ملتوّقع �أن يوؤّيدو� هذه �ل�سيا�سة؟ ولأي �سبب؟

هل �ستلقى لديهم تاأييد�ً �سديد�ً �أو �سعيفًا؟

كيف �ل�سبيل لتفعيل هذ� �لتاأييد �إىل �أق�سى حّد؟ 

من �لأ�سخا�ش �ملتوّقع �أن يعار�سو� هذه �ل�سيا�سة؟ 

هل �ستلقى لديهم معار�سة �سديدة �أو �سعيفة؟

ما �حلجج �لتي �سيقّدمونها �سد هذه �ل�سيا�سة؟

كيف �ل�سبيل لدح�ش هذه �حلجج؟

امل�شدر: �لوحدة 5: حتديد �لق�سايا و�إعد�د �ل�سيا�سات،« يف �لكتّيب �لتدريبي ملهار�ت تنظيم �حلمالت، من تاأليف �سانون �أوكونيل، �سامنتا �سموت، و�سايل �بي خليل )و��سنطن �لعا�سمة، �ملعهد 

�لدميقر�طي �لوطني، 2013(.

مد �ليد �إىل �لأكرثية �لنيابية �أم �ل�سطد�م بحائط م�سدود. نذكر على 

�إ�سالحات  مترير  عن  عجز  �ملك�سيك،  رئي�ش  فوك�ش،  �أّن  �ملثال  �سبيل 

مالية هامة لأّن حزبه مل يكن ميلك �أكرثية نيابية، على عك�ش خلفه، 

نيابية،  �أكرثية  �إىل  بدوره  يفتقر  �لذي كان حزبه  �لرئي�ش كالديرون، 

فبح�سب   .2007 �لعام  يف  �رشيبية  �إ�سالحات  �إقر�ر  يف  جنح  �إمنا 

�ملعار�سة مل تكن  �أّن  �إىل  �لدر��سات، يعود ف�سل فوك�ش جزئيًا  �إحدى 

�أما  حظوظه.  يعّزز  �أن  �ساأنه  من  ت�رشيعيًا  فوز�ً  تهديه  �أن  يف  ر�غبة 

جهود كالديرون فُكتب لها �لنجاح لأّن مقرتحاته ت�سّمنت �إ�سالحات 
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 �أي�سًا يف م�سلحة �ملعار�سة.
ّ
�نتخابية ت�سب

�لت�رشيعية،  �أو  �لتنفيذية  �ل�سلطة  يف  �ملو�لة،  �أو  �ملعار�سة  يف  �سو�ء 

ل�سيا�ساتها  و��سحة  �أولويات  حتدد  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  حتظى 

ر�سالة  و�إي�سال  �لعامة،  �ل�سيا�سات  �أجندة  على  للتاأثري  �أكرب  بفر�سة 

�حلزب  توؤّيدها. عندما كان  �لتي  �لق�سايا  ب�ساأن  �لناخبني  �إىل  ثابتة 

�سفوف  يف  �لربيطانية  كولومبيا  مقاطعة  يف  �جلديد  �لدميقر�طي 

�ملجموعة  مع  بالت�ساور  ��سرت�تيجية،  خطة  زعيمه  و�سع  �ملعار�سة، 

�لربملانية، ملتابعة �لق�سايا �لتي تعك�ش �أجو�ء �حلزب �لنتخابية. من 

غري �مل�ستبعد �أن يثري حتديد هذه �لأولويات لدى بع�ش �أع�ساء �لكتلة 

باأّن عملهم مل  �أو  باأنهم ل يحظون بح�سة عادلة من �ملو�رد،  �سعور�ً 

يلَق �لتقدير �لو�جب. لكّن �لتعوي�ش يتمّثل يف و�سع �سيا�سات مرّكزة 

يتفّهم  �حلزب  باأّن  للمو�طنني  يوحي  نحٍو  على  �لتو��سل  وتكثيف 

همومهم وم�ساغلهم، وهو م�ستعد ملمار�سة �حلكم. عند و�سوله �إىل �سّدة 

�حلكم، بادر زعيم �حلزب �لذي �سغل من�سب رئي�ش �لوزر�ء، �إىل ت�سكيل 

حكومة و�عتماد نظام �للجان �لوز�رية ليعك�ش �لأولويات �لتي خا�ش 

�حلزب من �أجلها حمالته �لنتخابية. ويف مرحلة �نتقالية، جمع بنود 

نف�سه  مزّود�ً  �لنتخابي،  �لربنامج  �أ�سا�ش  على  �لت�رشيعية  �لأجندة 

بخطة مدرو�سة وفّعالة يف غ�سون �أول 90 �أو 180 يومًا من وليته.
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�لتو��سل مع �لإعالم

�إ�ستفتاء�ت عامة 

منتديات عامة

�إطاللت �جتماعية

عر�ئ�ش

الر�شم البياين 8: تطبيق �شيا�شات الأحزاب

تعزيز �شيا�شات الأحزاب

        ال�شلطة التنفيذية                   ال�شلطة الت�رضيعية              املجال العام

مر��سيم تطبيقية

توجيهات لالإد�ر�ت

�أولويات لإنفاذ �لت�رشيعات 

�ل�سارية

�إ�ستفتاء�ت عامة

ت�رشيعات

عمل �للجان

وظائف ��ستق�سائية

توجيه �أ�سئلة �إىل �ل�سلطة 

�لتنفيذية

ال�شلطة التنفيذية

�سيا�سات  لتطبيق  �لعامني  �مل�سوؤولني  �أدو�ت يف ت�رشف  عدة  تو�سع 

ت�سويات  �إىل  �للجوء  �أو  ت�رشيعات،  �إىل  �حلاجة  دون  من  �أحز�بهم 

يفر�سها �أحيانًا �مل�سار �لت�رشيعي. ويوّجه رئي�ش �لبالد ورئي�ش �لوزر�ء 

و�ملحافظ ورئي�ش �لبلدية �لوز�ر�ت �أو �لإد�ر�ت �حلكومية �لأخرى نحو 

�لقو�نني  فائ�ش  ظل  ففي  �لقانون.  حدود  �سمن  عملها  طريقة  تغيري 

�أخرى،  جهة  من  �ملو�رد  وحمدودية  جهة،  من  �لبلد�ن  معظم  يف 

يخ�ّش  ما  يف  �أولوياتها  ترتيب  �إىل  �لقو�نني  �إنفاذ  وكالت  حتتاج 

�جلر�ئم �لو�جب مالحقتها، وتلك �لتي يجوز �لتعامل معها مبزيد من 

�لرت�خي. ينعم رئي�ش �لبالد ورئي�ش �لوزر�ء و�ملحافظ ورئي�ش �لبلدية 

مبروحة من �لأدو�ت �لتي تخّولهم تطبيق بع�ش �ل�سيا�سات �سمن �إطار 

�لت�رشيعات �لقائمة. ُيذَكر مثاًل �أّن �لرئي�ش �لأمريكي ليندون جون�سون 

تكافوؤ  مبد�أ  وتعزيز  �لتمييز،  من  للحّد  تطبيقية  مر��سيم  �سل�سلة  �أ�سدر 

ملالحقة  �أولوية  �ملذكورة  �لوكالت  تعطي  �إذ�ً،  �لعمل.  يف  �لفر�ش 

وحمدودية  �لعامة  �لنيابة  لتقدير  تبعًا  �سو�ها  دون  �جلر�ئم  بع�ش 

�ملو�رد معًا. لذ�، ل �سيء مينع تغيري �سيا�سات و�أولويات معّينة، حتى 

يف ظل �لأنظمة �لدميقر�طية، مبجرد قر�ر �أو ممار�سة �سلطة ��ستن�سابية 

مُتَنح �إىل �أ�سحاب منا�سب عامة. 

يد  على  �ل�سابق  يف  �ملرتكبة  �لنتهاكات  تكر�ر  ملنع  حماولٍة  يف 

�أو  م�سوؤولني منتهية وليتهم و�أحز�بهم، يعمد بع�ش �لبلد�ن �إىل ردع 

حظر �لعالقات �ملبا�رشة بني م�سوؤولني يف �ل�سلطة �لتنفيذية و�أحز�بهم. 

�أما �لبع�ش �لآخر فيمنع �لأحز�ب من خو�ش حمالتها �لنتخابية على 

�أ�سا�ش �لإجناز�ت �لتي �ستحققها على م�ستوى �ل�سيا�سات �لعامة، مبا 

يوؤّدي  �لدولة. ولكن، غالبًا ما  �سُتغّطى من مو�رد  �لنجاحات  �أّن هذه 

�لرئي�ش دور�ً هامًا يف ح�سد �لدعم لأجندته �لت�رشيعية بف�سل �ل�سلطة 

مبوجب  �إليه  �ملمنوحة  و�ل�سالحيات  حزبه،  �سمن  ميار�سها  �لتي 

من�سبه. ففي �لفليبني، قام �لرئي�ش بنينيو �أكينو بدور ل ُي�ستهان به، 

�إقر�ر قانون  �لت�رشيعية باجتاه  �لهيئة  �لكو�لي�ش، حل�سد دعم  �إمنا يف 

 وعن هذ� �ملو�سوع، تتو�فر 
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حول �ل�سحة �لإجنابية يف �لعام 2012. 

�لليرب�يل  �لتي تتناول �حلزب  �إ�سافية �سمن در��سة �حلالة  معلومات 

�لفليبيني يف �لق�سم �لثاين من هذ� �لكتاب.

يخو�ش رئي�ش �لوليات �ملتحدة �لنتخابات حتت ر�ية حزبه، ولكنه 

ما �إن ي�ستلم مهامه حتى يعتمد �أ�سلوب �لرتغيب و�لرتهيب للح�سول 

�لعام  �لر�أي  حل�سد  �لعامة  باملنابر  ي�ستعني  �أو  فردية،  �أ�سو�ت  على 

�لأولويات  بع�ش  فيها  تندرج  قد  �لتي  �لت�رشيعية،  �أجندته  ور�ء 

�لو�ردة يف �سيا�سات حزبه، وكذلك �لق�سايا �لهادفة �إىل حتديد معامل 

�أحز�ب  عنها  تد�فع  �سيا�سات   
ّ
يقر َمن  �لروؤ�ساء  وِمن  �خلا�ش.  �إرثه 

�حلزب  مر�سح  كلينتون،  بيل  �أّن  �ملثال  �سبيل  على  نذكر  �ملعار�سة. 

�سعار  ر�فعًا   1996 �نتخابات  خا�ش  ثانية،  لولية  �لدميقر�طي 

خف�ش �ل�رش�ئب، و�إ�سالح �سيا�سات �لرعاية �لجتماعة، و�ملو�زنات 

خطوة  يف  �جلمهوريون.  عادًة  عنها  يد�فع  ق�سايا  وكلها  �ملتو�زنة، 

ت�سويات  عقد  �إىل  ريغن  رونالد  �جلمهوري  �لرئي�ش  ل  تو�سّ م�سابهة، 

يف  حزبه  �أع�ساء  بع�ش  ُمبِعد�ً  �ملو�زنة،  ب�ساأن  �لدميقر�طيني  مع 

منها.  مو�قفهم  ومتجاهاًل  �جلارية،  �ملفاو�سات  عن  �لنو�ب  جمل�ش 

�ل�سيا�سات يف  لالّطالع على مزيد من �ملعلومات حول عملية و�سع 

�لوليات �ملتحدة، �لرجاء مر�جعة در��سة �حلالة يف �لق�سم �لثاين من 

هذ� �لكتاب.
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املجموعات الربملانية

�إمكانية  ظل  يف  ت�رشيعيًا،  عماًل  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  بع�ش  تتطّلب 

��ستخد�م �لآليات �لت�رشيعية لإثارة م�ساألة فعالية �ل�سيا�سات �لقائمة، 

وكذلك لت�سليط �ل�سوء على �ملقرتحات �لبديلة. للـتاأثري �إىل �أق�سى حد 

��سرت�تيجيات  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  حتتاج  �لت�رشيعي،  �مل�سار  على 

وتوقعات  قو�عد  حتديد  ذلك  يف  مبا  �لربملانية،  جمموعاتها  لتنظيم 

بني  �لتو�زن  وحتقيق  �ملهام؛  وتوزيع  �مل�رّشعني؛  ل�سلوك  و��سحة 

�حلاجة �إىل عمل حزبي متجان�ش وبع�ش �لعتبار�ت �لأخرى، كتحّلي 

�نتخابية  دو�ئر  لحتياجات  و�ل�ستجابة  �ل�سمري،  بحرية  �مل�رشعني 

حمددة. تعطي هذه �لفقرة ملحة عامة عن بع�ش تلك �ملقاربات.

ي�سطلع �أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعة، من خالل عملهم د�خل هذه �ملوؤ�س�سة 

بدور هام جلهة  �لناخبني،  مع  و�ت�سالتهم  �لإعالم  وتعليقاتهم عرب 

�لأنظمة  فتحدد  �أحز�بهم.  �سيا�سات  حول  �لدعم  وح�سد  �لوعي  �إ�ساعة 

و�لإجر�ء�ت �لت�رشيعية �خليار�ت �ملتاحة �أمام �ملجموعات �لربملانية 

ت�سمل  وهي  �لت�رشيعي،  �مل�سار  على  للتاأثري  �ملنفردين  و�مل�رّشعني 

معايري �لو�سع �لر�سمي للمجموعة �لربملانية؛ و�حلقوق �لعائدة لهذه 

�حلزب  نو�ب  وفر�ش  �ملنفردين؛  �مل�رّشعني  حقوق  مقابل  �ملجموعة 

�أو  ت�رشيعات  وطرح  �للجان  لرتوؤ�ش  �ملعار�سة  نو�ب  مقابل  �حلاكم 

و�لإجر�ء�ت  �لأنظمة  ت�سّكل هذه  �أ�سئلة، وما عد�ها. كما  �أو  �قرت�حات 

�حلزبية  غري  �لت�رشيعية  �لأبحاث  كخدمات  �لت�رشيع،  ملو�رد  موؤ�رّش�ً 

وموظفي �ملجموعة �لربملانية، �لتي ي�ستند �إليها �مل�رّشعون عند و�سع 

�سيا�ساتهم. يف بع�ش �حلالت، تنّظم �لأحكام �لد�ستورية �أو �لقانونية، 

و�لقو�عد �لت�رشيعية، مدى قدرة �لأع�ساء �ملنفردين على �لتمايز عن 

كولومبيا  ففي  �لعامة.  �جلل�سات  يف  ي�سّوتون  حني  �أحز�بهم  مو�قف 

�إىل  �لت�سويت  كافة  �لأع�ساء  على  �لوطنية  �لت�رشيعات  ت�سرتط  مثاًل، 
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جانب حزبهم، ما مل تعِفهم جمموعتهم �لربملانية من هذ� �للتز�م.

ثّمة فر�ش كثرية ت�سمح لأي حزب �إبر�ز مو�قفه يف �لهيئة �لت�رشيعية، 

مبا فيها �لأ�سئلة �ل�سفهية �أو �خلطية �لتي يوجهها �إىل �مل�سوؤولني يف 

�لنقا�ش  �لرئي�ش؛  ��ستف�سار�ت  على  �لت�رشيعية  �لهيئة  ورّد  �حلكومة؛ 

وجل�سات  �لقو�نني؛  وم�ساريع  �لعامة؛  �جلل�سات  يف  و�لت�سويت 

�لقو�نني؛  م�ساريع  على  و�لتعديالت  معّينة؛  مو��سيع  حول  �ل�ستماع 

�لقول  عن   
ٌّ
غني و�لف�ساد.  بالتق�سري  �لتهام  وحتى  �للجان؛  وعمل 

بالطبع �أّن �ملجموعات �لربملانية �ملنّظمة خري تنظيم هي موؤّهلة �أكرث 

من غريها ل�ستخد�م كل �أد�ة من هذه �لأدو�ت �ملتنوعة بفعالية.

اإي�شاح التوقعات

يبد�أ ت�سكيل �ملجموعات �لربملانية �لقوية باعتماد �إجر�ء�ت �لختيار 

�لتي تتيح لالأحز�ب بناء جمموعة مر�سحني للهيئة �لت�رشيعية، تعك�ش 

قيم �حلزب ومبادئه، وتدين له بالولء، وتتمّتع باملهار�ت و�ملعارف 

�لأحز�ب  �إعتمدت   
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�ل�سيا�سات. للم�ساهمة يف و�سع وتطبيق وتعميم 

�ل�سيا�سية �آليات متنوعة لتحقيق هذه �لنتائج عند �ختيار �ملر�سحني، 

وهي ت�سمل �حلد �لأدنى من �لأهلية لفرتة �لع�سوية؛ و�إجر�ء�ت �لتدقيق 

�ملنتخبني؛  و�مل�سوؤولني  �ملر�سحني  �سلوك  ومدونة  �لنطاق؛  �لو��سعة 

توؤّكد  �إفادة  على  �لتوقيع  �لطاحمني  من  �لطلب  �حلالت،  بع�ش  ويف 

�ل�سيا�سية  و�لقيم  �ملبادئ  ت�سّهل  �أن  �لبديهي  من  ل�سيا�ساتها.  دعمهم 

و�ل�سيا�سات �ملقرتحة �لو��سحة تطبيَق خمتلف �لإجر�ء�ت، عن طريق 

مثاًل،  هولند�  يف  �ملنتحبني.  ممثليها  من  �لأحز�ب  توقعات  �إي�ساح 

بيانات  على  �لت�رشيعية  لالنتخابات  �ملر�سحون  يو�فق  �أن  يجب 

لة ن�سبيًا، مع �أّن بع�ش �لأحز�ب ي�سمح ملر�سحيه ت�سجيل  �نتخابية مف�سّ

 ف�ساًل عن �أّن �لأحز�ب متيل 
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حتفظاتهم حول نقاط معّينة و�ردة فيها.

�لكتلة  زعامة  لتويّل  م�ستقباًل  �ملوؤهلني  �ملر�سحني  �أ�سماء  �إير�د  �إىل 

�لت�رشيعية  �لهيئات  �سمن  �حلزبية،  �لالئحة  مقدمة  يف  �لربملانية 

�للو�ئح. هذ� عد�  �أو جزئيًا مبوجب نظام  �أع�ساوؤها كليًا  ُينتَخب  �لتي 

عملها  وم�سار  تنظيمها  حيث  من  توؤّثر،  �لربملانية  �ملجموعة  �أّن  عن 

و�جلل�سات  �للجان  عمل  ��ستغالل  على  �حلزب  قدرة  على  �لد�خليني، 

�لد�خلي  �أما نظامها  �سيا�ساته �ملقرتحة.  �ل�سوء على  لت�سليط  �لعامة 

و�لت�سويت،  و�ل�رشية،  �لتو��سل،  ب�ساأن  �لتوقعات  �إي�ساح  في�ساعد يف 

و�لن�سباط، وغريها من �مل�سائل. 

التن�شئة الجتماعية

ل تقّل �لأنظمة و�لإجر�ء�ت �لر�سمية �أهمية عن �لعالقات �ل�سخ�سية من 

حيث قدرتها على تعزيز �لتما�سك حول ��سرت�تيجية و�سع �ل�سيا�سات، 

�سل�سلة  �لربملانية  �ملجموعات  بع�ش  تنّظم  ذلك،  نتيجة  وم�سمونها. 

�أمام  �ملجال  تف�سح  �لر�سمي،  طابعها  حيث  من  متفاوتة  ن�ساطات 

�مل�رّشعني �لتفاعل مع بع�سهم �لبع�ش، ومع م�سوؤولني حزبيني �آخرين. 

ففي كند� و�إيرلند� مثاًل، تعقد �ملجموعات �لربملانية خلو�ت يف �ل�سيف 

و�ل�ستاء، حيث تلتقي �لكتلة بكامل �أع�سائها، �أو �سمن عدة جمموعات 

�ل�سرت�تيجيات  على  و�ملو�فقة  متنوعة  ق�سايا  ملناق�سة  فرعية، 

و�لأولويات �ملحددة للجل�سات �لقادمة. �أحيانًا، ي�سارك مر�سحون غري 

ت�سهدها هذه �خللو�ت حر�سًا على  �لتي  �لنقا�سات  فائزين يف بع�ش 

عر�ش وجهات نظر دو�ئر �نتخابية من �سائر �أنحاء �لبالد. وبالتايل، 

للممثلني  �خللو�ت  هذه  تتخللها  �لتي  �لجتماعية  �لن�ساطات  ت�سمح 

�مل�سوؤولني  وبكبار  �لبع�ش،  ببع�سهم  عالقاتهم  توطيد  �ملنتخبني 

و�لتنفيذية.  �لت�رشيعية  �لهيئتني  �إطار  خارج  �حلزبية  �لأجهزة  يف 

�لقر�رت و�لت�رشيحات، على  باأهم  غالبًا ما تخرج هذه �لجتماعات 

�لكندي،  �لوزر�ء  رئي�ش  �أعلن  حيث   ،2002 �لعام  يف  ح�سل  ما  غر�ر 

�لتجّمع �ل�سيفي يف مدينة  ��ستقالته خالل  جان كريتيان، عن موعد 

�سيكوتيمي، مقاطعة كيبيك. 

و�لأملانية  و�لفرن�سية  و�لأوروبية  �لبلجيكية  �خل�رش  �أحز�ب  نّظمت 
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�ل�سيا�سية  �لنقا�سات  ع�رش�ت  ت�سهد  خا�سة،  �سيفية  جامعات  جميعًا 

عطلة  �آخر  مع  �لأحيان  �أغلب  يف  وتتز�من  �أيام،  ب�سعة  مد�ر  على 

�أ�سبوع من �سهر �آب/�أغ�سط�ش. يف معر�ش هذ� �حلدث، تتبادل جمموعة 

�آر�ءها حول  متنوعة من �مل�سوؤولني �حلزبيني و�خلرب�ء غري �حلزبيني 

�لق�سايا �ملطروحة يف �ل�سيا�سات �أو �ملبادر�ت �لناجحة �لتي تطلقها 

طابعًا  تتخذ  �لتي  �لكندي  �حلزب  كتلة  خللوة  خالفًا  �لأحز�ب.  فروع 

�أو تتخذ  �ل�سيفية ن�ش م�سودة  �أكرب، ل تقرتح هذه �جلامعات  ر�سميًا 

�أي �إجر�ء�ت ر�سمية، بل تف�سح �ملجال �أمام �أع�ساء �لهيئات �لت�رشيعية 

وقادة �لأحز�ب و�لأع�ساء �لنا�سطني لتوطيد عالقاتهم، و�أمام �لأفر�د 

�إىل جانب تزويدهم باأفكار  �لأو�ساط �حلزبية،  لإبر�ز �سورتهم �سمن 

جديدة. مبا �أّن هذ� �حلدث ُينّظم يف عطلة �ل�سيف، فيتخلله عدة ن�ساطات 

�جتماعية، يح�رشها �لكثري من �لأع�ساء �حلزبيني مع عائالتهم.

اإجتماعات املجموعات الربملانية

ت�سّكل  �أنها  مبا  �لتما�سك  تعزيز  يف  حموري  دور  �لجتماعات  لهذه 

�لتي  �ملو�قف  �إىل  لال�ستماع  �لت�رشيعية  �لهيئة  لأع�ساء  م�ساحة 

نظر�ً   
71

�آر�ئهم. عن  و�لإف�ساح  �ملقرتحة،  �ل�سيا�سات  عليها  تنطوي 

�لأع�ساء عن  �لنقا�سات عادًة، يعرّب  �لتي تنطبع بها هذه  �ل�رشية  �إىل 

ب�سورة  يخرجو�  �أن  على  �ملو�سدة،  �لأبو�ب  خلف  حرية  بكل  �آر�ئهم 

موّحدة لحقًا يف �جلل�سات �لعامة للهيئة �لت�رشيعية، و�أمام �جلمهور. 

حلجمها  تبعًا  �أع�سائها،  بكامل  �لربملانية  �لكتلة  �جتماع  ي�سّكل  قد 

ُتناق�ش  �لتي  �ملتعددة  �لدورية  �جلل�سات  �إحدى  �لتنظيمي،  وم�ستو�ها 

يدور  مثاًل،  �أ�سرت�ليا  يف  و��سرت�تيجياتها.  �ل�سيا�سات  ق�سايا  فيها 

�سمن  و�سيا�ساتها  �لربملانية  �ملجموعة  ��سرت�تيجية  حول  نقا�ش 

ثالث �أنو�ع من �لجتماعات. �أوًل، �جتماع قياد�تها �لذي ي�سّم عادة 

زعيم �حلزب ونائبه وزعيم �لكتلة يف جمل�ش �ل�سيوخ ومدير �لأعمال 

�أثناء دورة �نعقادها بهدف حتديد  وم�ست�سار، ويلتئم �سباح كل يوم 

جدول �لأعمال و�ل�سرت�تيجية و�لتكتيك �لت�رشيعي. �أما جلنة مر�جعة 

�أ�سبوعيًا  فتلتئم  �لظل،  حلكومة  �لفرعية  �للجنة  وهي  �ل�سيا�سات، 

ب�سيا�سات  معنّية  جلان  �سل�سلة  جتتمع  �أخري�ً،  �نعقادها.  دورة  خالل 

�أجل  من  �خللفية،  �ل�سفوف  ونو�ب  �لظل  وزر�ء  من  ومكّونة  �حلزب، 

ت�سّم  �لرنوج،  يف   
72

وحت�سينها. معّينة،  جمالت  يف  �سيا�سات  و�سع 

�جتماعات �ملجموعة �لربملانية ممثلني عن �لهيئة �لتنفيذية للحزب. 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  �أثناء  �لت�سويت  �ملمثلني  لهوؤلء  يحق  ل  �أنه  �سحيٌح 

�جلماعية، لكنهم ي�رشكون �لآخرين باآر�ئهم و�آر�ء �لأع�ساء يف خمتلف 

بنود جدول �لأعمال، ب�سكل ي�ساعد �أفر�د هذه �ملجموعة يف فهم نظرة 

�لأجهزة �حلزبية خارج �لهيئة �لت�رشيعية �إىل جممل �لق�سايا. 

توزيع املهام

لتوزيع �ملهام بني �أع�ساء �ملجموعة �لربملانية فو�ئد جّمة �إذ يتعّذر 

خمتلف  من  مقرتح،  ت�رشيع  باأي  ويحيط  يدر�ش  �أن  م�رّشع  كل  على 

عدة  يف  �ملبادرة  زمام  باأخذ  معّينني  م�رشعني  فتكليف  جو�نبه. 

جمالت يفّعل عمل �ملجموعات �لربملانية ويوّفر فر�سة تعزيز خرب�ت 

�ملمثلني �ملنتخبني. ومع تنامي �لحرت�م و�لثقة �ملتبادلني بني �أفر�د 

يف  »�خلرب�ء«  زمالئهم  من  �مل�رّشعون  ي�ستلهم  ما  غالبًا  �ملجموعة، 

�لتما�سك  من  مزيد�ً  يحّقق  مبا  �ملتنوعة،  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  تقييم 

�لأ�سغر  �لربملانية  �ملجموعات  تعهد  قد  �لكفاءة.   م�ستوى  ويرفع 

يف  مطروحة  �أكرث  �أو  ق�سية  يف  �لقيادة  موقع  معّينني  م�رّشعني  �إىل 

عن  �مل�ساركة  نطاق  �لأكرب  �ملجموعات  ع 
ّ
تو�س فيما  �ل�سيا�سات، 

ُيرتك  �أ�سرت�ليا،  يف  لل�سيا�سات.  �لد�خلية  �للجان  نظام  �عتماد  طريق 

�أدنى من  �لوز�رية، مع حّد  �لعمل �سمن حقائبهم  �لظل حرية  لوزر�ء 

�جتماعات حكومة  �أو �حلكومة. وتهدف  �لكتلة  �لتوجيهات من زعيم 

�لظل بالدرجة �لأوىل �إىل �ملو�فقة على �لأفكار �لو�ردة من وز�رء �لظل 

�لظل  وزر�ء  معظم  يتبادل  رف�سها.  �أو  تعديلها،  �أو  �ل�سيا�سات،  ب�ساأن 

�لآر�ء مع مكتب �لزعيم و�أع�ساء �آخرين يف حكومة �لظل، مّمن يتولون 

حقائب ذ�ت �سلة، يف خطوٍة ت�ساعد يف حت�سني م�سمون �ل�سيا�سات، 

م�ست�سار  �أي  ي�سهم  �حلكومة.  �جتماعات  يف  �إقر�رها  ت�سهيل  و�أي�سًا 

عادًة يف ت�سهيل �لتو��سل بني �لزعيم ووزير �لظل. 

الإقناع واملرونة والن�شباط

�إىل  �ل�سفر  فيها  �لربملانية حمّفز�ت، مبا  �ملجموعات  زعماء  �إ�ستخدم 

دول �لعامل، و�إمكانية �لو�سول �إىل منا�سب رفيعة �مل�ستوى، و�لتهديد 

بفر�ش عقوبات، حلّث �أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية على �للتز�م مبو�قف 

تعّزز  ر�سمية  وغري  ر�سمية  تد�بري  جمموعة  ظل  يف  حتى  �أحز�بهم. 

�لتما�سك وت�سمح ببع�ش �ملرونة عند �لإمكان، �سيعجز هوؤلء �لأع�ساء 

�أحيانًا عن دعم مو�قف �أحز�بهم جتاه ق�سايا معّينة. حاولت �لأحز�ب 

�إبد�ء مرونة حيثما ل ترتّتب عليها تكلفة  �ل�سيا�سية �لناجحة مبدئيًا 

�أخالقية  معتقد�ت  بعمق   
ّ

مت�ش ل  �لتي  �لق�سايا  ويف  عالية،  �سيا�سية 

�لت�سويت  �أو  �لت�سويت  حرية  �عتماد  خالل  من  ثقافية،  �أو  دينية  �أو 

بحرية �ل�سمري. �أما يف �حلالت �لتي ل تفي بهذه �ملعايري، قد يكون 

�إمكانية  �ملق�سود، من دون حرمانه  �ل�رشوري معاقبة �مل�سرتع  من 

حمايدة.  هيئة  �أمام  ق�سيته  رفع  له  يتيح  ومبا  �لقر�ر،  هذ�  ��ستئناف 

حينما يجري حزب �خل�رش �لبلجيكي مثاًل ت�سويتًا باأكرثية �لثلثني، 

ت�سمح جمموعته �لربملانية لأحد �أع�سائها �أن يتخذ موقفًا متمايز�ً عن 

باقي �أع�ساء �لكتلة. جتدر �لإ�سارة يف هذ� �لإطار �إىل �أّن معظم نو�ب 

يف  ما�سرتيخت  معاهدة  على  �لت�سويت  عن  �إمتنعو�  �خل�رش  �أحز�ب 

�لربملان �لبلجيكي، �حتجاجًا على �لتقّدم �ملحدود �مُلحَرز على م�ستوى 

�إّل  �لأوروبي.  و�ل�سو�بط و�ملو�زين يف �لحتاد  �لد�خلية  �لدميقر�طية 

�أجل قيام �حتاد  �لطويل من  �أحد نو�ب �خل�رش، �ملعروف بكفاحه  �أّن 

�سّكلت  خطوٍة  يف  �ملذكورة،  �ملعاهدة  ل�سالح  �سّوت  فدر�يل  �أوروبي 

�سابقًا مو�سوع نقا�ش �سمن �جتماع �ملجموعة �لربملانية.
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املجموعات الربملانية كعن�رض حمرّك لل�شيا�شات

قدمًا  �لدفع  �إىل  �ملبد�أ  حيث  من  �لربملانية  �ملجموعات  ت�سعى 

�لبلد�ن،  بع�ش  ويف  �ل�سيا�سية.  �أحز�بها  قبل  من  �ملعّدة  بال�سيا�سات 

على  و�حلاِكمة  �ملعاِر�سة  �لأحز�ب  �سمن  �ملجموعات  هذه  تتلّقى 

يف  �ملنتخبني  �ملمثلني  ي�ساعد  �لذي  �لدعم  لفريق  متوياًل  �ل�سو�ء 

 على عملية و�سع �ل�سيا�سات خارج �لهيئة 
ّ
�إجناز �أعمالهم، قد ين�سب

مبثابة  �لربملانية  �ملجموعات  فيها  بدت  حالٍة  من  فكم  �لت�رشيعية. 

�لآليات  �إطار  خارج  �أحز�بها،  �سيا�سات  لر�سم  �لأ�سا�سي  �ملحرك 

�لر�سمية �ملعهودة نوعًا ما، مّما قد يثري بالطبع توتر�ً بني �مل�سوؤولني 

كند�  يف  �لت�رشيعية.  �لهيئة  خارج  �حلزبيني  و�لأع�ساء  �ملنتخبني 

�لتابع  �لأبحاث  �أعّد مكتب  �ل�سلطة،  �لليرب�ليون يف  مثاًل، عندما كان 

للحزب م�سودة عدد من تقارير فريق �لعمل �لتابع لكتلة رئي�ش �لوزر�ء، 

�لتقارير  هذه  ف�سملت  �ملو�طنني.  مع  �أع�سائها  وت�ساور  تو��سل  بعد 

مو��سيع تتعلق بالعّمال �ملو�سميني، و�لعالقات �لكندية-�لأمريكية، 

و�سيد�ت �لأعمال، وكبار �ملوظفني، و�لتغرّي �ملناخي، وم�ساكل �ملدن 

�لدورة  �فتتاح  عند  �حلكومة  خطاب  تدعيم  يف  و�ساهمت  و�لزر�عة. 

هيئة  لكل  �حلكومية  �ل�سيا�سات  �أجندة  ي�ستعر�ش  �لذي  �لربملانية، 

كما  �ملو�زنة.  ب�ساأن  �ملالية  وزير  خطاب  وكذلك  جديدة،  ت�رشيعية 

��ستند �لوزر�ء و�أع�ساء �لكتلة على تلك �لتقارير من �أجل �إعد�د بر�مج 

�ملقاعد  نو�ب  �ملذكورة  �لعمل  فرق  �أ�رشكت  �لالحقة.  لالنتخابات 

مما  وبّناء،  جدي  عمل  يف  با�ستمر�ر  �لليرب�يل  �حلزب  لدى  �خللفية 

�أو�ساط �لكتلة �حلكومية  �ساعد يف �حلد من �خلالفات و�ل�ستياء بني 

جد�رتهم  يثبتون  �لذين  �لفرق  هذه  روؤ�ساء  كان  ما  غالبًا  �لأو�سع. 

ُيعّينون لحقًا يف �حلكومة. �مللفت �أّن هذه �لفرق، �لتي تدور يف فلك 

رئي�ش �لوزر�ء و�ملمثلني �ملنتخبني و�أ�سحاب �مل�سلحة �لعامة، تعمل 

�ل�سيا�سات،  ل�سوغ  �ملعتمدة عادًة  �ملقرر�ت و�ملوؤمتر�ت  �إطار  خارج 

وقد �ساهمت يف �لإيحاء �إىل �لأع�ساء باأّن ممثليهم �ملنتخبني هم �أبعد 

�لقاعدة  �لن�سطاء �حلزبيني على م�ستوى  �آر�ء و�أولويات  ما يكون عن 

�ل�سعبية. 

التحالفات والت�شويات

�سو�ء يف �لنظام �لرئا�سي �أو �لربملاين، غالبًا ما جتد �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

�أو  �ملقرتحة،  و�سيا�ساتها  قيمها  على  �مل�ساومة  خيار  �أمام  نف�سها 

معظم  يف  �خليار  هذ�  يقت�رش  ل  وقد  ومعتقد�تها.  مبو�قفها  �لت�سّبث 

�لتنازلت  حجم  على  �إمنا  �مل�ساومة،  مببد�أ  �لقبول  على  �لأحيان 

�ملطلوب منها تقدميها. 

من جهة، قد ترّتب �لت�سويات ثمنًا يقبل �حلزب بدفعه لقاء �ن�سمامه 

�إىل �حلكومة �أو �سمان فوزه جزئيًا. يف �لو�قع، قد يرى �لناخبون يف 

يثري  ب�سكل  �لآخرين  �آر�ء  و�حرت�م  مر�عاة  يف  رغبة  �لتنازلت  هذه 

و�ل�سيا�سات  باملبادئ  ت�سّبث  كل  �إليهم  يوحي  قد  فيما   
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�إعجابهم،

باآر�ء  لالأخذ  م�ستعد  �حلزب غري  باأّن  للم�ساومة،  قابل  �ملقرتحة، غري 

�سُعب  �إ�سافية،  تنازلت  �حلزب  قّدم  كلما  ذلك،  عن  ف�ساًل  �لآخرين. 

عليه �حلفاظ على هويته �ملتمايزة. وبالتايل، يجوز �أن ي�سعر �أع�ساوؤه 

ك بها، 
ّ
بال�ستياء جر�ء ��ستعد�ده للتخّلي عن قيم ومو�قف لطاملا مت�س

مبادئه  عن  يتخّلى  �لذي  باحلزب  متز�يد  ب�سكل  �جلمهور  ي�سّكك  وقد 

�ملو�طنون  يرى  قد  �حلكم.  غنائم  على  �حل�سول  مقابل  �سهولة  بكل 

�سّفاف،  �ل�سيء، وغري  بع�ش  معيبًا  م�سار�ً  �لتفاو�ش  �أي�سًا يف عملية 

علمًا �أّن �ملو�لني للحزب وجمهوره �لعام ينظرون بطريقة مغايرة �إىل 

بها. يف عدة دميقر�طيات  �ملحيطة  �لظروف  �جلارية وفق  �لت�سويات 

و�ل�رش�عات،  �لنز�عات  رحم  من  �لنا�سئة  تلك  �سيما  ل  �لعهد،  حديثة 

�ملتحاِربة  �لأحز�ب  تظهر  �أن  ُيخ�سى  و�لعر�ق،  و�لهر�سك  كالبو�سنة 

�سابقًا مبظهر �لأحز�ب �ل�سعيفة �أمام منا�رشيها �لذين يتوقعون منها 

�أن تقف وقفة �سلبة يف وجه �أي ت�سويات، ب�سبب �لتنازلت �لتي تقّدمها 

تبدو  و�لتي  ه�ّسة،  �ئتالفات  �سمن  �لعامة  �ل�سيا�سات  ق�سايا  حول 

�أخرى، كهولند�  بلد�ن  �لعريقة، على عك�ش  �لدميقر�طيات  طبيعية يف 

و�لرنوج و�ل�سويد، حتفل بتاريخ طويل من �حلكومات �لئتالفية. توجز 

�أجل  �لأحز�ب من  تّبنتها  �لتي  �لتفاو�ش  �لفقرة بع�ش مقاربات  هذه 

�لتقدير  وتبادل  �لد�خلية،  خالفاتها  عن  و�لتعبري  �ئتالفات،  ت�سكيل 

ل �إىل تو�فق ل ي�سل �إىل حّد ت�سكيل  حول �ل�سيا�سات �ملقرتحة، و�لتو�سّ

حكومات �ئتالفية كاملة. 

التفاو�ص حول الت�شويات

�إذ درجت �لعادة يف �لرنوج على عقد حتالفات قبل �لنتخابات، كانت 

تدور مفاو�سات حولها قبل �لنتخابات وما بعدها على �ل�سو�ء. �أوًل، 

�أولوياته �خلا�سة، �لتي على  يعمد كل �رشيك يف �لتحالف �إىل حتديد 

ل �لتحالف �إىل تو�فق حول برنامج م�سرتك، فيما ُترّحل  �سوئها يتو�سّ

�لق�سايا �حل�سا�سة �أو �ل�سائكة �إىل ما بعد �لنتخابات. بناًء على نتائج 

�ملرة  هذه  ق 
ّ
تتطر �ملفاو�سات  من  ثانية  جولة  تنطلق  �لنتخابات، 

�إىل ق�سايا �أكرث دقة. يف هذه �ملرحلة، ي�ستطيع �حلزب �لذي نال �أعلى 

ن�سبة من �لأ�سو�ت �أن يفاو�ش من موقع �أقوى. ي�سّم �لفريق �ملفاِو�ش 

ثالثة ممثلني عن كل حزب، يعملون بدورهم ب�سكل وثيق مع جمموعة 

مرجعية تتاأّلف من خم�سة �إىل �ستة م�سوؤولني حزبيني ميثلون عنا�رش 

�لن�سائي  �جلناحني  كرئي�سي  �ل�سعبية،  �لقاعدة  م�ستوى  على  بارزة 

و�ل�سبابي. تتخذ هذه �ملجموعات �ملرجعية �سكل جلان موؤقتة ل دور 

�إطار �ملفاو�سات �جلارية. طيلة فرتة �ملفاو�سات، يلتقي  �إل يف  لها 

مر�ت  عدة  �ملرجعية  جمموعته  مع  حزب  كل  عن  �ملفاِو�ش  �لفريق 

بني  �لبحث  طاولة  على  �ملطروحة  �لق�سايا  ملناق�سة  �لأ�سبوع  يف 

�رشكاء �لتحالف. كما يجوز �أن جُتري هذه �لفرق مع جمال�ش �أحز�بها 

�لدعم  ح�سد  يف  ت�ساعد  م�ساور�ت،  عدة  �لربملانية  جمموعاتها  �أو 

ل �إليها �لأحز�ب.  لالتفاقات �ملحتملة �لتي تتو�سّ
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ل �إىل ت�سويات، �إذ يجوز �أن ُتعقد  ميكن �نتهاج مقاربات خمتلفة للتو�سّ

مفاو�سات حول ق�سية معّينة مع �أحز�ب تتو�فق على حّل و�سط ير�سي 

ل �حلزب �لدميقر�طي �مل�سيحي  �جلميع. ففي �لعام 2001 مثاًل، تو�سّ

وحزب �ملحافظني و�حلزب �لليرب�يل �إىل �تفاق حول تخفي�ش �رشيبي 

�لأحز�ب تباعًا  �أن طرحت هذه  بقيمة 20 مليون كرون نروجي، بعد 

تطال  �أن  يجوز  �ملقابل،  يف  مليون.  و20  و40   10 بقيمة  �قرت�حات 

تعك�ش  متنوعة  �سيا�سات  فيها  مبا  ق�سايا،  جمموعة  �ملفاو�سات 

جمع  فهو  �ل�سيناريو  هذ�  من  �لهدف  �أما  حتالفات.  عدة  �أولويات 

�لق�سايا �سمن �سّلة ت�سمح لكل حزب ت�سجيل نقاط يف بع�سها مقابل 

�لتنازل عن نقاط �أخرى يف �لبع�ش �لآخر.

فيكون  ناجح  �ئتالف  قيام  �حتمالت  لتعزيز  �لآخر  �ل�سبيل  �أما 

ب�سمته  حتديد  يف  �لإمكان  قدر  �حلرية  ببع�ش  حزب  لكل  بال�سماح 

تلك  توؤخذ  �أن  ي�ستدعي  مما  تهّمه؛  �لتي  �لأولوية  ذ�ت  �لق�سايا  �أو 

�لأولويات يف �حل�سبان عندما تدور �ملفاو�سات حول �أجندة �سيا�سات 

مثاًل،  �إيرلند�  يف  �لوز�ر�ت.  توزيع  م�ستوى  على  وكذلك  �لئتالف، 

توىّل حزب �خل�رش �إد�رة �سوؤون �لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية، فيما توىّل 

�ل�سويد  يف  �لو�سط  وحزب  �مل�سيحيون  و�لدميقر�طيون  �لليرب�ليون، 

�لجتماعية،  و�لرعاية  �لجتماعية،  و�لق�سايا  �لتعليم،  �سوؤون  �إد�رة 

  
74

و�لزر�عة تباعًا.

�سائر  على  �لئتالف  يف  �ل�رشيكة  �لأحز�ب  جميع  تتو�فق  ل  قد 

�لتنازلت  حجم  بنف�سه  يقرر  �أن  حزب  كل  على  يتعنّي  بل  �لق�سايا، 

�لتي  �ل�سلبية  �لإعالمية  �لتغطية  �إىل  نظر�ً  بها.  �لقيام  ير�سى  �لتي 

�ل�رشكاء  حاول  �لرنوج،  يف  �لئتالف  د�خل  �لنق�سامات  تلقاها 

عليهم  ي�سعب  �لتي  �لق�سايا  �إىل  عادًة  �لتطرق  وعدم  جتّنبها،  فيه 

�ل�سيا�سات  ق�سايا  �ل�رشكاء  هوؤلء  ي�سّنف  �أحيانًا،  حولها.  �لتو�فق 

�سمن جمموعات بح�سب حجم �لتو�فق �لذي تلقاه. يف �لعام 2002، 

�سّنف �لتحالف �لقائم بني حزب �لعّمال وحزب �خل�رش يف نيوزيلند� 

�ل�رشكاء  �لتي يتخذ فيها  �لق�سايا �سمن ثالث فئات. ففي �ملجالت 

و�لأبحاث  �لوزر�ء،  مع  �خل�رش  �مل�رّشعون  يتعاطى  م�سرتكة،  مو�قف 

و�إقر�رها.  �ل�سيا�سات  لو�سع  �ملحددة  �لزمنية  و�جلد�ول  �ل�سلة،  ذ�ت 

يف �ملقابل، و�فق حزب �لعّمال على �لعرت�ف علنًا مب�ساهمات حزب 

�لتي يدخلها. حول هذه  �لتعديالت  �خل�رش يف هذه �ملجالت، ودعم 

�لق�سايا، تعّهد �خل�رش بدعم �ملقرتحات �ملتعلقة باإجر�ء�ت �حلكومة، 

�لق�سايا،  من  �أخرى  �سل�سلة  وحول  �ملختارة.  �للجان  يف  ومو�قفها 

�لتوجهات  حول  بينهم  ما  يف  �لت�ساور  على  �لئتالف  �رشكاء  و�فق 

�لعامة لل�سيا�سات، فيما تو�فقو� على تبادل �ملعلومات حول مو�قفهم 

 يف �إطار �لئتالف �لقائم 
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�خلا�سة من جمموعة ثالثة من �ل�سيا�سات.

�ملتحدة،  �ململكة  يف  �لدميقر�طيني  و�لليرب�ليني  �ملحافظني  بني 

كانت �لق�سايا �ملختارة �إما ُتعَهد �إىل طرف ثالث، �أو يتو�فق �ل�رشكاء 

و�فقت  �ملثال،  �سبيل  على  �خلالفات.  من  للحد  معّينة  تد�بري  حول 

للنظر  م�ستقلة  جلنة   11 �إن�ساء  على  �لئتالف  يف  �ل�رشيكة  �لأحز�ب 

�لنقا�ش  خ�سع  فيما  �ل�سيا�سات،  يف  �ملطروحة  �لق�سايا  خمتلف  يف 

عدم  على  �أي�سًا  و�فقت  لال�ستفتاء.  �لنتخابي  �لإ�سالح  حول  �لد�ئر 

جمالت  يف  مقرتحات  من  �ملحافظني  حزب  به  يتقّدم  ما  معار�سة 

يت�سّنى  فيما  �ل�رشيبية،  و�لإعفاء�ت  �ملدنية  و�ل�رش�كات  كالزو�ج 

مل�رّشعي �حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي �لتعبري عن �آر�ئهم �أثناء �لنقا�ش 
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و�لمتناع عند �لت�سويت.

يف بلجيكا، �إ�ستخدم �خل�رش �لمتناع كو�سيلٍة �إما لإبر�ز خالفهم مع 

باقي �رشكاء �لئتالف، �أو للدللة على �أّن �لتنازلت �مل�ستقبلية �ستكون 

�لدميقر�طي  و�حلزب  �خل�رش  حزب  بني  حتالف  ن�سوء  فعند  �أ�سعب. 

�لجتماعي و�حلزب �لليرب�يل يف �لعام 1999، �إمتنع �أحد كبار نو�ب 

�خل�رش عن �لت�سويت على قر�ر ب�ساأن ترحيل �لالجئني �لغجر. وكان 

هذ� �لمتناع �لرمزي، �ملتفق عليه �أثناء �جتماع �ملجموعة �لربملانية 

�أّن �ملفاو�سات �لتي جتري م�ستقباًل حول  �إظهار  �إىل  للخ�رش، يهدف 

قبول  رغم  و�مل�سقات  بامل�ساعب  معّبدة  �ستكون  م�سابهة  مو��سيع 

�حلزب باحلجج �لتي تقّدم بها �رشكاوؤه يف �لئتالف. 

�إىل حّد  �ل�سيا�سيون حول ت�سويات ل ت�سل  �أن يتفاو�ش �لقادة  يجوز 

 منهم لتدعيم �أهد�ف �سيا�ساتهم. 
ً
ت�سكيل حكومات �ئتالفية، يف م�سعى

يف �ملك�سيك مثاًل، قام �لرئي�ش �إنريكي بينيا نييتو، يف �أعقاب �نتخابه 

يف �لعام 2012، باإ�رش�ك قادة �أبرز ثالث �أحز�ب �سيا�سية يف �لبالد، 

وهي �حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي وحزب �لعمل �لوطني وحزب �لثورة 

هذه  ف�سل  رغم  م�سرتكة.  ت�رشيعية  �أجندة  حتديد  يف  �لدميقر�طية، 

�ل�سلطة  �ئتالفية على م�ستوى  �لتو�فقية يف �خلروج بحكومة  �خلطوة 

�لتنفيذية، ر�أت �لأحز�ب �لثالثة كافة �ملنافع �مل�ستمدة من �مل�ساعي 

�مل�سرتكة ملو�جهة �أهم �لتحديات �لتي ي�سطدم بها �لبلد، وحتقيق فوز 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية. يف 2 كانون �لأول/دي�سمرب 2012، وبعد يوم من 

تن�سيبه رئي�سًا، وّقع �لرئي�ش نييتو وقادة �لأحز�ب �لثالثة على ميثاق 

من �أجل �ملك�سيك، وهو �تفاق يهدف �إىل توحيد �جلهود حول ق�سايا 

تتعلق باحلقوق و�حلريات؛ �لوظائف و�لنمو �لقت�سادي و�لقدرة على 

مكافحة  ومبادر�ت  و�مل�ساءلة  �ل�سفافية  و�لعد�لة؛  �لأمن  �ملناف�سة؛ 

�لف�ساد؛ و�حلكم �لدميقر�طي. كما وّقع على هذ� �لتفاق حزب �خل�رش 

�لبيئي يف كانون �لثاين/يناير 2013. 

ح�شد تاأييد اأو�شع لت�شويات الأحزاب

�إىل ت�سويات،  ل  �لتو�سّ �أو  �لتحالفات  �لتفاو�ش على  �لنتهاء من  بعد 

»ت�سويق«  يف  �سعوبة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  قادة  يجد  ما  غالبًا 

�لتفاقات �ملعقودة ب�ساأنها بني �سفوف �أع�سائها، �أي بني �لناخبني 

ت�سطدم  بالذ�ت،  �حلالت  ��ستقطاب دعمهم. يف هذه  �ملطلوب  �لأبرز 

�لأحز�ب مر�ر�ً باملو�قف �لأ�سد ت�سّلبًا نظر�ً لإمكانية ت�سيي�ش وحتّزب 
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�ملنا�رشين على م�ستوى �لقو�عد �ل�سعبية. يف �لو�قع، يتي�رّش لالأحز�ب 

�أو  �لتحالفات  �لتي ترجوها من عقد  �أع�سائها �ملنافع  �إىل  �أن ت�رشح 

�لت�سويات بو�سائل ر�سمية وغري ر�سمية. ففي �أعقاب �نتخابات 2010 

حزب  قادها  �لتي  �لأولية  �ملفاو�سات  ورغم  بريطانيا،  يف  �لعامة 

�ملحافظني و�حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي �سمن غرف مغلقة لت�سكيل 

حكومة �ئتالفية، كان قادة �حلزبني بحاجة �إىل دعم �أحز�بهم بالكامل، 

حوله.  يتفاو�سون  كانو�  �لذي  �لتحالف  و��ستمر�رية  جناح  لي�سمنو� 

لكّن قادة �حلزب �لليرب�يل �لدميقر�طي و�جهو� �سعوبة يف �لدفاع عن 

�لعّمال. ويف  �إىل حزب �ملحافظني عو�ش حزب  خيارهم بالن�سمام 

�لأ�سخا�ش على هذ�  �أكرب من  للح�سول على مو�فقة عدد   منه 
ً
م�سعى

�لتحالف، عقد �حلزب �ملذكور موؤمتر�ً يف برمينغهام ملناق�سة �لتفاق 

مبوجب  �ملعقود  �ملوؤمتر  هذ�  ف�سّكل  عليه.  و�لت�سويت  ب�ساأنه،  �ملرَبم 

خارج  من  لالأع�ساء  فر�سة  �لتحالف،  قيام  �أجل  من  �حلزب  نظام 

�لهيئة �لت�رشيعية للتعبري عن مو�فقتهم عليه �أو معار�ستهم له، علمًا 

�أّن �ملوؤمتر مل يكن خمّوًل �إبطال �لتفاق، �إمنا تغيري �رشوط �لدعم. يف 

�أ�سل  من  فقط  مندوبًا  ع�رش  �إثنا  �لتفاق  هذ�  �سد  �سّوت  �ملح�سلة، 

مندوبي �حلزب �لذين فاق عددهم �لألفني.

�أجل  من  باقرت�ح  �ملهتّمني  �خل�رش  حزب  �أع�ساء  ك 
ّ
حتر �أملانيا،  يف 

�لدميقر�طي  و�حلزب  �خل�رش  حزب  بني  �ئتالفية  حكومة  ت�سكيل 

�لرعاية  �إ�سالحات كبرية على نظام  �إدخال  قادرة على  �لجتماعي، 

خا�ش.  موؤمتر  بعقد  للمطالبة  كو� 
ّ
حتر  ،2003 �لعام  يف  �لجتماعية 

يف  موؤمتر  تنظيم  على  للحزب  �لوطنية  �لتنفيذية  �لهيئة  فاأُجربت 

�سائر  حزير�ن/يونيو 2013 مبوجب عري�سة حظيت بدعم 20% من 

�لفروع �ملحلية. جنح قادة �حلزب يف �لدفاع عن حزمة �لإ�سالحات، 

�مل�سار  هذ�  بف�سل  ومتّكنو�  �ملندوبني،  من   %90 مو�فقة  حا�سدين 

�لت�ساركي من �إ�سفاء �مل�رشوعية على �لت�سويات. 

حماولت املعار�شة للتاأثري 

على برامج ال�شيا�شات 

�سفوف  �سمن  �ملنَتخبون  وم�سوؤولوها  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  كانت  �إذ� 

�ملعار�سة، �سيبقى باإمكانهم �لتاأثري على بر�مج �ل�سيا�سات من خالل 

�نتقاد �قرت�حات �حلكومة، و�قرت�ح حلول بديلة وت�سليط �ل�سوء على 

جمموعات  وتعمد  مهملة.  تبقى  �أن  يحدث  �لتي  �ملو�طنني  خماوف 

كجزٍء  »�نتقادي«،  نظام  �أو  ظّل  حكومة  �إن�ساء  �إىل  �أحيانًا  �ملعار�سة 

ل  �أعاله،  �إليه  �مل�سار  �لربملانية  �ملجموعات  بني  �لعمل  تق�سيم  من 

�أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية  �سّيما �سمن �لأنظمة �لربملانية. يتّم تعيني 

�إىل  يبادرو�  كي  �لوز�ري،  �مل�ستوى  على  �أكرث  �أو  عمل  حقيبة  يف 

تطوير موقف كتلتهم �لربملانية حيال �حلقيبة �ملوكلة �إىل كّل منهم، 

�لأحيان،  �أغلب  يف  �لتدبري،  هذ�  يتيح  �ملوقف.  هذ�  عن  و�لإعالن 

ملجموعات �ملعار�سة �لربملانية تعميق جمال خربتها يف �لقطاعات، 

و�لعمل مبزيد من �لفعالية، وعك�ش �سورة �حلكومة �لعتيدة. 

من خالل حتديد �لأولويات �لو��سحة، ومتابعتها ب�سكل ثابت، و�لعمل 

ب�سكل ��سرت�تيجي حل�سد �لدعم ملو�قفها، جنحت جمموعات �ملعار�سة 

كانت  كولومبيا،  ففي  �لوطنية.  �ل�سيا�سات  بر�مج  على  �لتاأثري  يف 

�حلركة �مل�ستقلة للتجديد �ملطلق متلك ثالثة مقاعد من �أ�سل 164 يف 

جمل�ش �لنّو�ب، وثالثة من �أ�سل 102 يف جمل�ش �ل�سيوخ، غري �أّن هذ� مل 

مينعها من ح�سد �أكرثية يف �لهيئة �لت�رشيعية من �أجل �إقر�ر م�رشوعها 

يف  �قرتحت  قد  �حلركة  وكانت  �لتمييز.  مكافحة  ب�سيا�سات  �ملتعلق 

م �لتمييز بناًء على �لإثنية. خالل عملية 
ّ
بد�ية �لأمر طرح ت�رشيع يجر

�ملفاو�سات، �أقدمت �أحز�ٌب �أخرى على ��ستكمال �قرت�حات �حلركة من 

ق �إىل �لتمييز بناًء على �لنوع 
ّ
خالل تو�سيع نطاق �لت�رشيع بحيث يتطر

�لجتماعي و�ل�سّن كذلك. وقد وّقع �لرئي�ش �لكولومبي �سانتو�ش على 

م�رشوع �لقانون لي�سبح قانونًا يف �لعام 2011. 

خالل �سنو�ت وجوده يف �ملعار�سة، نّظم حزب �خل�رش �لبلجيكي حملًة 

�لدر�جات  رّكاب  �أمن  زيادة  �إىل  �لهادفة  �لإجر�ء�ت  لتطبيق  مكّثفة 

�لأول  كهم 
ّ
حتر يف  �خل�رش،  حزب  نّو�ب  فاقرتح  و�مل�ساة.  �لهو�ئية 

قد  كانو�  �أن  بعد  �لدر�جات،  على  �ل�رشيبة  رّد  �لت�رشيعية،  �لهيئة  يف 

فيها.  ممّثلني  كانو�  �لتي  �ملناطق  خمتلف  يف  �لقرت�ح  هذ�  قو� 
ّ
ن�س

�خل�رش  حزب  يف  منتَخبني  م�سوؤولني  عّدة  رف�ش  نف�سه،  �لوقت  يف 

كّل  خالل  �لق�سية  هذه  �إثارة  يف  �لنّو�ب   
ّ
و��ستمر �ل�رشيبة.  ت�سديد 

جل�سة ملناق�سة �ملو�زنة، متحّججني باأّن كلفة جباية �ل�رش�ئب كانت 

�لهيئات  �ألغت  �لأمر،  نهاية  يف  جنيها.  يتّم  �لتي  �لإير�د�ت  من  �أكرب 

�لت�رشيعية هذه �ل�رشيبة، �إقليمًا تلو �إقليٍم. ف�ساًل عن ذلك، دعا نّو�ب 

حزب �خل�رش، كطريقة لتقلي�ش �حلو�دث، �إىل تخفيف �ل�رشعة �لق�سوى 

يف حميط �ملد�ر�ش. وقد عمدو� �إىل �إثارة هذه �لق�سايا عرب جلنة حركة 

�ل�سري و�لأ�سغال �لعامة، ومتّكنو� تدريجًا من ح�سد �لدعم �لالزم لفر�ش 

�رشعٍة ق�سوى تبلغ 30 كلم/�ل�ساعة يف حميط �ملد�ر�ش. وقد �أ�سبحت 

تبديل  يف  �جلهود  هذه  ف�ساعدت  وطنيًا.  قانونًا  �ليوم  �ل�رشعة  هذه 

�لتقليدية  �لأحز�ب  بدء  مع  بلجيكا،  يف  �لعامة  �ل�سيا�سات  برنامج 

من  �لهو�ئية  �جات 
ّ
�لدر ر�كبي  �سالمة  حفظ  �رشورة  على  بالت�سديد 

خالل �سيا�ساتهم �ملقرتحة. 

حزب  جنح  �ل�سيا�سات،  �سعيد  على  �مل�سّجلة  �لنجاحات  �إىل  �إ�سافًة 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �إقناع  يف  �لبيئية  �ملجموعات  وبقية  �خل�رش 

�لأمر حركًة،  يعك�ش هذ�  �لبيئية.  �لهتمامات  بالت�سديد على  �ل�سائدة 

تغيري  يف  جنحت   ،»
ّ
»�حتجاجي جتّمع  باأنها  �لأمر  بد�ية  يف  ُو�سفت 

بتطوير  ملزمة  نف�سها  �خل�رش  �أحز�ب  وجدت  وقد  �ملعتمدة.  �ل�سيا�سة 

�سورتها ومو�قفها، لأ�سباٍب عدة منها �لنجاح �لذي �سّجلته، من خالل 

�لتعليم  مثل  �لق�سايا  من  متنّوعة  جمموعة  حيال  م�سد�قّيتها  تعزيز 
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املرّبع 7: حماولت املعار�شة للتاأثري على ال�شيا�شات يف الربملان

اأمثلة من احلزب الدميقراطي اجلديد يف كولومبيا الربيطانية

حكومة الظل: يتّم تعيني »�لنقاد« لنتقاد حقائب �أو وز�ر�ت حكومية معّينة، وهم م�سوؤولون عن مر�قبة عمل �لوز�رة �ملعنّية وم�ساركتها 

يف مناق�سة �ملو�زنة �ل�سنوية، فيجرون حتلياًل ويقّدمون �لإر�ساد�ت �لالزمة للمناق�سات �لتي تتناول م�ساريع �لقو�نني �ل�سادرة عن �لوزير 

 ويوّجهون جهود �لتو��سل مع �جلماعات �مل�ستهدفة �ملعنّية. وميكن �أن ت�سّكل كٌلّ من هذه �لن�ساطات فر�سًة لت�سليط �ل�سوء على 
ّ
�ملعني

�سيا�سة حالية للحزب، مع �كت�ساب �ملزيد من �ملعلومات، يف خ�سّم �سري هذه �لعملية، عن كيفية تطبيق �ل�سيا�سة �أو تعديلها. ف�ساًل عن 

ذلك، ت�ستخدم �ملجموعة �لربملانية عدة طرق �أخرى متاحة يف �لهيئة �لت�رشيعية لت�سليط �ل�سوء على �ل�سيا�سات �لبديلة �ملقرتحة على 

رئي�ش  �سوؤ�ل على  �ملعار�سة 30 دقيقة لطرح  �لتي متنح عنا�رش  �ليومية  �لأ�سئلة  �ملعتمدة، فرتة طرح  �لن�ساطات  �أبرز  �حلكومة. ومن 

�حلكومة �أو �لوزر�ء ب�ساأن �أّي ق�سية تقع �سمن نطاق �سالحّيتهم. وغالبًا ما تكون �لأ�سئلة متاأثرة باأخبار �ل�ساعة، لكن ميكن �أن تنجم 

�أي�سًا عن �حللول �لتي �قرتحتها �ملعار�سة ومل ُتعتمد ك�سيا�سة حزبية ولكن �لتي تعك�ش قيم �حلزب حيال ق�سية معّينة. 

م�شاريع القوانني التي يقّدمها الع�شو اخلا�ص )ع�شو الربملان الذي ل ي�شغل من�شبًا حكوميًا(: طرح �حلزب �لدميقر�طي �جلديد يف 

كولومبيا �لربيطانية جمموعًة متنّوعًة من م�ساريع �لقو�نني �لتي يقّدمها ع�سٌو برملاين ل من�سب حكوميًا له، كانت �سابقًا مو�سع نقا�ش 

حاد خالل فرتة طرح �لأ�سئلة، وهي تاأتي كرٍدّ على ق�سور من �لإد�رة �حلالية. عاجلت بع�ش م�ساريع �لقو�نني �ملقرتحة �ل�سمان �لطبي، 

وق�سايا رعاية �لأطفال، وم�ساكل �مل�ستاأجرين، و�إن�ساء مكتب م�ستقل للمو�زنة، و�إ�سالح متويل �حلمالت، و�إ�سالح �سجّل حمالت �ل�سغط 

و�لتاأثري. ومع �أّنه نادر�ً ما ُيطلب مناق�سة م�ساريع �لقو�نني، �إل �أّنها ت�سّكل خطوًة مهّمًة لتطوير �سيا�سات �حلزب، وحجر �أ�سا�ش حمتمل 

لربنامج �حلزب يف �لنتخابات �لتالية. ي�رشف على �سياغة م�ساريع �لقو�نني هذه عادًة �لباحثون يف �لكتلة �حلزبية �لذين يعملون مع 

�جلهات �لنتقادية �أو مكتب �لقائد، مع �إمكانية �إ�رش�ك خرب�ء خارجيني ��ستناد�ً �إىل درجة تعقيد �لقرت�ح. يف �أغلب �لأحيان، تن�ّش �إحدى 

�خلطو�ت �لأوىل على مر�جعة �لت�ساريع �لتي ميكن �أن تكون مطّبقة خا�سة �إذ� كان �حلزب �لفدر�يل �أو ق�سم تابع للحزب �لدميقر�طي �جلديد 

يف �إقليم �آخر قد عالج هذه �لق�سية قباًل.

ت�شاريح الأع�شاء، ت�شاريح واقرتاحات اأع�شاء الربملان اخلا�شني: تتو�فر ثالث فئات من �خلطو�ت �لتي ميكن �أن يقوم بها ع�سو 

�لربملان غري �ل�ساغل من�سبًا حكوميًا للتبليغ عن �ل�سيا�سات �لتي حتتّل �لأولوية بالن�سبة �إليه. ترتبط ت�ساريح �لأع�ساء عادًة باملخاوف 

�أما  �أٌيّ منها �لدقيقتني.  �أو بق�سية غري حزبية. يجوز �لإدلء بثالثة ت�رشيحات كّل يوم ول ميكن �أن تتجاوز  �لتي ت�سغل بال �لناخبني 

�جلمعية  �سمن  �حُلكم  يف  وع�سو  �حلزبية  �لكتلة  يف  ناقد  بني  دقيقة  لـ15   
ّ
ت�ستمر مناق�سة  عن  عبارة  فهي  �خلا�ش،  �لع�سو  ت�ساريح 

�ثنني من  منها-  �أربعة  ويتّم عر�ش  �أق�سى،  كحٍدّ  دقيقة  لـ15  �لت�رشيحات  هذه   
ّ
ت�ستمر �حلكومة.  وزير�ً يف  عادًة  يكون  ل  �لت�رشيعية، 

�ملعار�سة و�ثنني من �حلكومة- يوم �لثنني �سباحًا. �أما �قرت�حات �لع�سو �خلا�ش، فيمكن جدولتها من قبل �أّي �سخ�ش، بانتظار مو�فقة 

جلنة �إد�رة �ملجل�ش. ويجوز �أن تعالج �لقرت�حات ق�سيًة ت�سغل بال �لناخبني �أو �لنقاد، وتتّم �لدعوة �إىل مناق�ستها ملدة �ساعة و�حدة يوم 

�لثنني �سباحًا. يف بع�ش �لأحيان، تتّم جدولة �لع�رش�ت من �لقرت�حات، من دون �أن تتّم مناق�سة �أٍيّ منها، ولكن كما هي �حلال بالن�سبة 

مل�ساريع �لقو�نني �لتي يقّدمها ع�سٌو خا�ش، يعترب ن�رش �لقرت�ح فر�سًة �أخرى لت�سليط �ل�سوء على �أولويات �ل�سيا�سات.

�ملثال،  �سبيل  على  �لجتماعية.  �لأمان  و�سبكات  �ل�سحية  و�لرعاية 

�لأملاين جهود�ً ملحوظة  �لت�سعينات، بذل حزب �خل�رش  منذ منت�سف 

لتطوير �أفكاره ب�ساأن نظام �قت�سادي مر�ٍع للبيئة، ونقل هذه �لأفكار 

�ل�سناعي  »�لإ�سالح  على  �حلزب  رّكز  �لأمر،  بادئ  يف  �لآخرين.  �إىل 

�ملر�عي للبيئة«، ثم �نتقل لت�سليط �ل�سوء على فر�ش �لعمل �لتي ميكن 

�لر�هن،  �لوقت  يف  �لبيئة.  على  حتافظ  �لتي  �ل�سيا�سات  توجدها  �أن 

يوجز �حلزب �سل�سلًة من �لقرت�حات �سمن »�سفقته �جلديدة �ملر�عية 

�لأوىل  فر�سته  نيل  على  �لأملاين  �خل�رش  حزب  �ساعد  مما  للبيئة«، 

لرتوؤ�ش حكومة �لولية )بادن- فورمتربغ(. ن�سجًا على �ملنو�ل نف�سه، 

�خل�رش  حزب  نّظم   ،2009 �لعام  يف  �لأوروبية  �لنتخابات  خالل 

�قرت�حات  �سّمت  للبيئة«،  �ملر�عية  �جلديدة  »�ل�سفقة  لإطالق  حملًة 

�أحرز حزب �خل�رش  �لأخرية،  �لآونة  �قت�سادية. يف  ل�سيا�سات  م�سهبة 

يف  جّيدًة  نتيجًة  �لأوروبية  �لدول  من  وعدد  ونيوزيلند�  �أ�سرت�ليا  يف 

�لنتخابات، ومرّد ذلك جزئيًا �إىل تنظيم حمالت حول عدٍد من �لق�سايا 

�مل�سابهة لتلك �لتي ت�سّمنتها »�ل�سفقة �جلديدة �ملر�عية للبيئة«.

اإعداد التقارير حول حماولت تطوير �شيا�شات احلزب

من �سمن �ملحاولت �لتي تبذلها �لأحز�ب �ل�سيا�سية لتحقيق �مل�ساءلة 

ُيذكر:  �لأحز�ب،  �سيا�سات  بتطوير  �ملتعلقة  �لتطّور�ت  عن  و�لإبالغ 
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�لجتماعات �ملنتظمة بني �مل�سوؤولني �ملنَتخبني يف �نتخابات عامة 

و�مل�سوؤولني �حلزبيني خارج نطاق �لهيئة �لتنفيذية و�لهيئة �لت�رشيعية؛ 

�لجتماعات بني �لوزر�ء و�مل�سوؤولني �ملنتَخبني �لآخرين من �حلزب، 

مثل �أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية وحّكام �لوليات؛ وتعيني �أفر�د حمّددين 

مهّمتهم �لربط بني خمتلف �لوحد�ت �حلزبية وجمع �لتقارير �ملتعلقة 

�أع�ساء  بجهود تطوير �سيا�سات �حلزب من خالل م�سوؤولني منتَخبني 

يف �لهيئة �لت�رشيعية و�لهيئة �لتنفيذية. على �سبيل �ملثال، �أن�ساأ رئي�ش 

وهو  �لربملانية،  �ل�سوؤون  مدير  من�سب  مارتان  بول  �لكندي  �لوزر�ء 

من�سب رفيع �مل�ستوى �سمن كّل مكتب وز�ري. فتوىل هوؤلء �لوزر�ء 

�إقامة �لرو�بط مع �لكتل �حلزبية بالنيابة مع �لوز�ر�ت �لتي ميّثلونها. 

�لع�سو  �لتي يطرحها  �لقو�نني  وت�سمل م�سوؤولياتهم مناق�سة م�ساريع 

�خلا�ش مع �أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية �لأفر�د، وحماولة �لتفاو�ش على 

�أو  �لت�رشيع �ملذكور  �لوزر�ء دعم  �لتي تتيح ملجل�ش  �لتغيري�ت  �إجر�ء 

على �لأقل �رشح �سبب �متناعه عن دعم �لت�رشيع. لكن رغم هذه �جلهود 

وغريها، تخترب �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �لأنظمة �لدميقر�طية �لتقليدية 

�لبنى  خمتلف  بني  ما  �لتن�سيق  ل�سمان  حتّديات،  غالبًا،  و�لنا�سئة، 

م�ستقلة  در��سة  �إطار  �سمن  مثاًل،  �ل�سيا�سات.  يف  �مل�ساركة  �حلزبية 

خا�سة باملعهد �لدميقر�طي �لوطني، عّلق �أحد �لأع�ساء �ل�سابقني يف 

�لهيئة �لت�رشيعية �ملجرية مبا يلي: 

اإىل  دومًا   
ّ

جتر وهي  كان.  اأينما  متعبة  امل�ساألة  اأّن  »اأعتقد 

فالكتلة  واحلكومة.  احلزبية  الكتلة  بني  حمتدمة  جدالت 

احلزبية توّد دومًا اأن ت�سّجل م�ساهمًة اأكب يف الت�ساريع لكّن 

ل اأن تقوم الإدارة  احلكومة ل حتّبذ ذلك. اأما احلكومة، فتف�سّ

نزاع  اإىل  دومًا  يوؤدي  فالأمر  وبالتايل  امل�سوّدات،  ب�سياغة 
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بني الطرفني.«

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ت�سطر  �لتي  �لت�سوية  �لتوّتر  هذ�  �أ�سباب  �أحد  من 

�أحيانًا بني �لوقت �لذي تتطّلبه �مل�ساور�ت و�لقدرة على  �إجر�ئها  �إىل 

�ل�ستجابة ب�سكل �رشيع مل�ساكل �ل�سيا�سات عند ن�سوئها. ميكن �أن يحّد 

هذ� �لأمر من فر�ش �لت�ساور مع بنى �لقو�عد �ل�سعبية �حلزبية، وبني 

قادة �لأحز�ب يف �ملنا�سب �ملنتخبة و�لقادة يف �لبنى �حلزبية خارج 

نطاق �لهيئة �لت�رشيعية و�لهيئة �لتنفيذية. يف حالة �حلزب �لدميقر�طي 

�لت�رشيعية  �لهيئة  تكون  عندما  �لربيطانية،  لكولومبيا  �جلديد 

منعقدة، جتتمع �لكتلة �حلزبية يوميًا على �لأقل ملناق�سة عمل �لهيئة 

�لت�رشيعية، ف�ساًل عن �ل�ستجابات �أو �ل�سرت�تيجيات �ملتعلقة ببع�ش 

�لق�سايا �لنا�سئة. وُتعقد �جتماعات متتّد على �أيام عدة وموؤمتر�ت عرب 

�لهاتف عندما ل تكون �لهيئة �لت�رشيعية منعقدة. عندما تن�ساأ ق�سايا 

�أو  و��سحة،  غري  �حلزب  �سيا�سة  وتكون  �رشيعة،  ��ستجابًة  ت�ستدعي 

�إىل م�ساكل  �أن توؤدي �ل�ستجابة ملوقف �حلزب �ملعتمد  عندما ميكن 

 قدمًا. 
ّ
�سيا�سية، يجب �أن يّتخذ قائد �حلزب قر�ر�ً ب�ساأن كيفية �مل�سي

�إّن رفع �لق�سية �إىل �ملجل�ش �لإقليمي �أو �لهيئة �لتنفيذية، رغم كونه 

ل، لي�ش د�ئمًا عمليًا،  جماز�ً يف �لنظام �لأ�سا�سي للحزب و�خليار �ملف�سّ

�لكتلة  �ن�سقاق بني  �إىل  �أحيانًا  �أّدت  �لق�سايا �مللّحة قد  �إد�رة  �إّن  كما 

ب�سبب  �حلكومة  �سمن  �لو�سع  يتاأّزم  �أن  وميكن  و�حلزب.  �حلزبية 

ميليه  ما  وفق  �حلزب-  ��ست�سارة  فاإّن  وبالتايل  �ل�رشّية،  �إىل  �حلاجة 

�لنظام �لأ�سا�سي للحزب- قد ل يكون �خليار �ل�سليم. 

قائد  م�سوؤوليات  ت�سمل  �ل�سويدي،  �لجتماعي  �لدميقر�طي  �حلزب  يف 

�لبنى �حلزبية �ملتنّوعة. ف�ساًل عن ذلك،  ط بني م�سالح 
ّ
�لتو�س �حلزب 

يف  �لوطني  و�ملجل�ش  �لربملانية  �ملجموعة  بني  �لجتماعات  ُتعقد 

مركز �حلزب كتذكري باأّن �سياغة �ل�سيا�سات م�سوؤولية �حلزب، ولي�ست 

حكر�ً على �مل�سوؤولني �ملنتخبني. �أما يف �حلزب �لليرب�يل �لكندي، كما 

بني  �لظاهر  �لف�سل  ب�ساأن  خماوف  على  فرّد�ً  �أعاله،  �إليه  م�سار  هو 

�سيا�سات �حلزب �لتي مّتت �ملو�فقة عليها ر�سميًا، �أجري تعديل للقو�عد 

بالكتلة  �خلا�ش  �ملحا�سبة  م�سوؤول  من�سب  �إن�ساء  �أجل  من  �حلزبية 

�لوطنية  و�ملوؤمتر�ت  �لروؤ�ساء  جمل�ش  �أمام  باملثول  �ملكّلف  �حلزبية، 

لنقل جهود �لكتلة �حلزبية )�أو جمل�ش �لوزر�ء عندما يكون �حلزب يف 

م�سوؤول  وير�سل  �حلزب.  �سيا�سات  قر�ر�ت  تطبيق  �إىل  �لر�مية  �حلكم( 

�ملحا�سبة �ملذكور تقرير�ً خطيًا يوجز �لتحركات �ملحّددة �لتي �ّتخذها 

�حلزب ب�ساأن تطبيق كّل قر�ر من �ملوؤمتر �ل�سابق، مبا يف ذلك تقارير 

فرقة �لعمل �خلا�سة بالكتلة �حلزبية، و�لعمل يف �للجان �لت�رشيعية، 

�لتي  �لقو�نني  وم�ساريع  �لأ�سئلة،  طرح  فرتة  خالل  �لو�ردة  و�لأ�سئلة 

�حلزبي  �لبيان  �سمن  �ل�سيا�سات  ودمج  �خلا�ش،  �لع�سو  يقرتحها 

�لوطني عند تنظيم �نتخابات. 

التقارير املرفوعة اإىل املوؤمترات احلزبية

�ملوؤمتر�ت  عمل  بر�مج  ت�سمل  �لر��سخة،  �لدميقر�طيات  من  �لعديد  يف 

وت�سمل  �لربملانية.  �ملجموعات  قادة  يعّده  تقرير�ً  عادًة  �حلزبية 

على  قادتهم  وحما�سبة  �أ�سئلة  لطرح  للم�ساركني  فر�سًا  �جلل�سات 

�مل�سوؤولون  ير�سل  �لرنوج،  يف  مثاًل،  �لت�رشيعية.  �لهيئة  يف  �أعمالهم 

�إىل �ملجال�ش �ملركزية للحزب وموؤمتر�ته �حلزبية  �ملنتخبون تقاريَر 

يف  و�مل�ساركة  �حلزب  �سيا�سات  لتطوير  �ملبذولة  �جلهود  ب�ساأن 

تقرير  ناق�ش  كما  �ملوؤمتر.  �إىل  �ملندوبني  مع  و�أجوبة  �أ�سئلة  جل�سة 

�لليرب�ليني يف �ململكة  �لدميقر�طيني  �لأعلى يف حزب  �لنظام  �سابط 

�ملتحدة، �ملرفوع �إىل �ملوؤمتر �حلزبي يف �آب/�أغ�سط�ش 2012، بع�سًا 

على  م�سّدد�ً  �ئتالفية،  حكومة  يف  بالعمل  �ملرتبطة  �لتحديات  من 

»�سغوطات  خالل  من  �حلكومة  �سيا�سة  على  للتاأثري  حزبه  جهود 

�لنظام  �سابط  �سّلط  ذلك،  عن  ف�ساًل  و�سو�بط«.  قو�عد  على  قائمة 

و��سفًا  �لت�رشيعية،  �لهيئة  يف  حمّددين  �أع�ساء  �إجناز�ت  على  �ل�سوء 

كيف تتاأقلم جمموعة معّينة مع زيادة يف حجم �ملر��سالت، وموجز�ً 

�ملوجز  )يت�سّمن  �حلالية  �لت�رشيعية  �لهيئة  جلل�سة  بالن�سبة  �خلطط 

�لوزر�ء  قّدمها  �لتي  �لت�ساريع  من  لئحة  ومدرجًا  �لت�سويت(،  نّيات 
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�أجز�ء  �أّي  يذكر  مل  �لتقرير  لكّن   
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�خلا�سون. و�لأع�ساء  �حلكوميون 

خا�سة من �لت�رشيع. ف�ساًل عن ذلك، �أعلنت �حلكومة �لئتالفية �أي�سًا 

�لتقّدم  تقييم  بهدف  �لأجل  طة 
ّ
متو�س مر�جعة  باإجر�ء  خّطتها  عن 

و�لأولويات  �لثغر�ت  وحتديد  �لئتالفية،  �حلكومة  �أهد�ف  تنفيذ  يف 

بالن�سبة لبقية موؤ�س�سات �حلكم. خالل �ملوؤمتر �حلزبي، يعر�ش ع�سو 

�لهيئة �لت�رشيعية �لق�سايا �لأ�سا�سية �ملطروحة للمر�جعة ويقود جل�سة 

�أ�سئلة و�أجوبة حول �ملو�سوع.

اجلولت العامة

موؤ�س�سات  خالل  من  �لعامة  �ل�سيا�سات  على  �لتاأثري  �إىل  بالإ�سافة 

�لعام، مبا يف ذلك  �لنطاق  �إىل  �أي�سًا  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �حلكم، تلجاأ 

�للقاء�ت �لعامة، و�لإعالم، وغريها من �لو�سائل حل�سد �لدعم ل�سيا�سات 

�لدميقر�طي  �حلزب  فاز  فقد  لتطويرها.  حماولتها  و�رشح  �حلزب 

بعد   1991 �لعام  يف  بالنتخابات  �لربيطانية  لكولومبيا  �جلديد 

ق�ساء 17 �سنة يف �ملعار�سة. كان �حلزب قد نّظم حملًة با�سم »طريقة 

�أف�سل«، وهو بيان يت�سّمن 48 ق�سمًا و129 وعد�ً موجز�ً يف جمموعة 

�سفوف  يف  طويل  وقت  ق�ساء  بعد  �ل�سيا�سات.  جمالت  من  متنّوعة 

لكّن  كبرية.  توّقعات  ميلكون  �حلزبيون  �لنا�سطون  �أ�سبح  �ملعار�سة، 

�حلكومة �جلديدة كانت م�سطرة للتعامل مع عدة م�ساكل غري متوقعة، 

�حلكومة  زعمته  مما  �أكرب  �أنه  �ّت�سح  �مليز�نية  يف  عجز  ذلك  يف  مبا 

�سعيد  على  تقّدم  �أّي  يتحّقق  مل  هنا،  من  �لنتخابات.  يف  �ملهزومة 

خريف  يف  �ملتوّقعة.  بال�رشعة  �حلملة  للتز�مات  �لطويلة  �لالئحة 

�ملنطقة،«جولة  يف  منتخبني  ممّثلني  من  بدعم  وزر�ء،  بد�أ   ،1993

حما�سبة« لالجتماع بنا�سطني حزبيني �سمن 14 �جتماعًا يف كّل جزء 

من �لإقليم. ويف �إطار �ملتابعة، ح�رّشت حكومة �حلزب تقرير�ً مرحليًا 

يغطي فرتة �سنتني لعر�سه على �ملوؤمتر �حلزبي يف خريف 1994. وقد 

عّددت �لوثيقة، �ملوؤّلفة من 42 �سفحة، مئات �لأعمال �لتي قامت بها 

�حلكومة لالإيفاء بوعودها �لنتخابية، وعد�ً وعد�ً. 

اأهّم ت�رضيحات ال�شيا�شات املنتظمة 

��ستناد�ً �إىل �لتقاليد �حلزبية �أو �حلكومية، ويف بع�ش �حلالت �لأحكام 

وفق  منتظمة  بت�رشيحات  غالبًا  �ل�سيا�سيون  �لقادة  يديل  �لقانونية، 

توقيت حمّدد. ميكن �أن ت�سمل هذه �لت�رشيحات خطابات حالة �لحتاد 

على  كرٍدّ  �ملعار�سة  ت�ستخدمها  �أن  ميكن  كما  �لعر�ش،  خطابات  �أو 

�ل�سنوية،  �مليز�نية  عرو�ش  تقّدم  بدورها  �حلاكم.  �حلزب  خطابات 

ت�سّكل  ذلك،  عن  ف�ساًل  مماثلة.  فر�سًا  مناظر�ت،  من  ذلك  يتبع  وما 

�ل�سغط  وجمموعات  �ملنّظمات  تقيمها  �لتي  �ل�سنوية  �لجتماعات 

خماطبة  �إىل  �لأحز�ب  قادة  فيها  ُيدعى  و�لتي  �ملعروفة،  �لوطنية 

خطابات  �أو  باإعالنات  لالإدلء  و�لقادة  لالأحز�ب  فر�سًا  �أع�سائها، 

مهّمة حول �ل�سيا�سات. 

خطاب  �لأمريكية  �ملّتحدة  �لوليات  رئي�ش  يلقي  ذلك،  على  كمثال 

حالة �لحتاد �أمام �لكونغر�ش كّل �سنة. يوجز �خلطاب عادًة �لظروف 

خالل  �لتنفيذية  للهيئة  �لت�رشيعية  و�لأولويات  �لبالد،  يف  �لعامة 

خطاب  يف  �أوباما،  �لرئي�ش  �أوجز   ،2013 �لعام  يف  �لتالية.  �ل�سنة 

حالة �لحتاد لذلك �لعام، �إجناز�ت �إد�رته، مبا يف ذلك عدد �لوظائف 

�لتي  �ملحلية  �لطاقة  م�سادر  يف  و�لزياد�ت  �أوجدها  �لتي  �جلديدة 

�خلطاب  و�أوجز  �لأجنبية.  �لطاقة  على  �لتبعية  تقلي�ش  يف  �ساهمت 

�أهد�فًا متنّوعة لل�سيا�سات ت�سمل �سّد �لثغر�ت �ل�رشيبية لزيادة  �أي�سًا 

�لتعليم يف مرحلة  �إمكانية �ل�ستفادة من  �إير�د�ت �حلكومة، وتو�سيع 

�لطفولة �ملبكرة و�إ�سالح قو�نني �لهجرة. يف بع�ش دول �لكومنولث، 

�لربملانية  �جلل�سات  بد�ية  يف  �إلقاوؤه  يتّم  �لذي  �لعر�ش  خطاب  يخدم 

هدفًا مماثاًل. 

يف جنوب �أفريقيا، ت�سدر �لهيئة �لتنفيذية �لوطنية �خلا�سة باملوؤمتر 

�لوطني �لأفريقي بيانًا لالحتفال بذكرى �حلزب يف 8 كانون �لثاين/

وجيزة  مر�جعة  عادًة  �لبيانات  هذه  تت�سّمن  �سنة.  كّل  من  يناير 

و�لأولويات  �ملا�سية  �ل�سنة  خالل  �حلكومة  �أجنزتها  �لتي  لل�سيا�سات 

�لثاين/ �أورد بيان كانون  بالن�سبة لل�سنة �ملقبلة. على �سبيل �ملثال، 

�ملناعة  نق�ش  فريو�ش  �نت�سار  معّدل  يف  �نخفا�سًا   2013 يناير 

كما  �لثانوية،  �ملد�ر�ش  �ختبار�ت  عالمات  يف  نًا 
ّ
وحت�س �ملكت�سب، 

دعا �إىل حتقيق �ملزيد من �لتقّدم يف جمال �إ�سالح �لأر��سي وتو�سيع 

نطاق �لو�سول �إىل �لرتبية، و�ملياه �لنظيفة، و�ل�رشف �ل�سحي، و�أمور 
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�أخرى.

مراجعة منت�شف املّدة والتقارير الف�شلية 

يف �إيرلند�، �أثبتت مر�جعات منت�سف �ملدة فعاليتها يف �ل�سماح للوزر�ء 

وقطاع �خلدمة �ملدنية بتقييم �لتقّدم �حلا�سل و�لظروف �لقت�سادية 

�لر�هنة و�لأهد�ف �لو�قعية ملا تبقى من ولية �حلكومة. مثاًل، ��ستند 

 2007 عام  �خل�رش  حزب  فايل-  فيانا  لئتالف  �حلكومي  �لربنامج 

�لتقدير�ت،  ح�سب  بلغ،  �لذي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منّو  معّدل  �إىل 

�أو�خر �لعام 2009، تعّذر �إجناز �لق�سم �لأكرب من  4.5%. لكن بحلول 

�لربنامج ب�سبب �لركود �لقت�سادي. ف�ساًل عن ذلك، �أدى �لتوتر د�خل 

ونتائج  �لقت�سادية  �لأزمة  على  �حلكومة  ��ستجابة  ب�ساأن  �لئتالف 

�إثارة  �إىل  �ملحلية  �لنتخابات  يف  لالآمال  �ملخّيبة  فايل«  »فيانا 

�لتحديات،  هذه  ملعاجلة  �لئتالف.  م�ستقبل  ب�ساأن  ��ستفهام  عالمات 

ترتيب  �أعاد�  كما  للحكم،  برناجمهما  على  �لتفاو�ش  �حلزبان  �أعاد 

�ل�سيا�سات ح�سب �أولويتها ملا تبقى من فرتة وليتهما.  

يف كانون �لثاين/يناير 2013، ن�رشت �حلكومة �لئتالفية يف �ململكة 

�لليرب�ليني  و�لدميقر�طيني  �ملحافظني  بني  جمعت  �لتي  �ملّتحدة 

مبا  �لإجناز�ت،  �أهم  على  �ل�سوء  �سّلطت  �لتي  �ملّدة  منت�سف  مر�جعة 

الأحزاب ال�سيا�سية والدميقراطية من الناحيتني النظرية والعملية                                                                                                                                                                            51



وزيادة  �لرتبية  قطاع  باإ�سالح  و�لبدء  �لعجز،  من  �لتخفيف  ذلك  يف 

عدد وظائف �لقطاع �خلا�ش. �إىل جانب تقرير مر�جعة منت�سف �ملدة، 

ن�رش �لئتالف �أي�سًا وثيقًة توجز �خلطو�ت �ملحّددة �لتي مّت �ّتخاذها 

لتحقيق كٍلّ من �أهد�ف �لئتالف �لأ�سلية.  

ن�رشها  ميكن  لكن  �ملدة،  منت�سف  مر�جعات  �لف�سلية  �لتقارير  ت�سبه 

ظّل  يف  �لهند،  يف  تقريبًا.  �لإد�رة  عهد  نهاية  يف  و�إما  �سنويًا  �إما 

�لوزر�ء  رئي�ش  مكتب  ين�رش  �ملّتحد،  �لتقدمي  �لتحالف  �ئتالف  حكم 

خالل  �لإد�رة  جهود  على  �ل�سوء  ت�سّلط  �ل�سعب،  �إىل  منتظمة  تقارير 

�لتقارير  بد�أت  �لبالد.  تو�جه  �لتي  �ملنبثقة  و�لتحديات  �لفائت  �لعام 

ُتن�رش يف �لعام 2004 لتوفري معلوماٍت حمّدثة عن �لربنامج �لأدنى 

�أ�سبحت  وقد  طويلة،  مفاو�سات  نتيجة  ولد  �لذي  �لوطني،  �مل�سرتك 

�أو�سع  جهود  من  كجزٍء  �حلكومة  �إليها  تنظر  روتينية  ممار�سًة  �ليوم 

جمموعًة  �لتقارير  تغطي  �حلكم.  يف  و�لنفتاح  �ل�سفافية  لتح�سني 

متنّوعًة من �لق�سايا �لتي تندرج عادًة �سمن �لأبو�ب �لتالية: �لرتبية 

�لنمّو  و�ملدن،  �لأرياف  تنمية  �لجتماعي،  �لدمج  �ل�سحية،  و�لرعاية 

�إد�رة  و�لريا�سة،  �لثقافة  و�لتكنولوجيا،  �لعلم  �لبيئة،  �لقت�سادي، 

و�ملجتمع  �حلكم  �إد�رة  �خلارجية،  �ل�سوؤون  �لك�سمري،  �لأمن،  �لكو�رث، 

�مل�سيحي  �لدميقر�طي  نف�سه، ين�رش �حلزب  ن�سجًا على �ملنو�ل  �ملدين. 

تقارير منتظمة لإيجاز حماولت تعزيز �سيا�ساته على �متد�د �لدورة 

�ل�سيا�سية ب�سنو�تها �لأربع.

و�شائل الإعالم الجتماعي

�لجتماعي  �لإعالم  و�سائل  �أي�سًا  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ��ستخدمت 

لتغطية جهودها و�إعالم �ل�سعب مبا تبذله من حماولت، بهدف تعزيز 

�ملك�سيك،  ففي  �لنتخابية.  حمالتها  �سمن  �أدرجتها  �لتي  �ل�سيا�سات 

ت �سهر�ً بطوله، طلب 
ّ
نّظم حزب �لعمل �لوطني حملًة عرب تويرت ��ستمر

و�أهم  �حلزب  �سيا�سيات  �أف�سل  عن  �لتغريد  منا�رشيه  من  مبوجبها 

�إجناز�ته خالل �لعقد �لفائت بر�أيهم. بف�سل �ملالحظات �لتي جّمعها 

وبقي  �ملو�طنني  �سكاوى  فهم  من  متّكن  �حلملة،  هذه  �ء 
ّ
جر �حلزب 

تنقيح  يف  �أي�سًا  �لأمر  هذ�  �ساعد  تهّمهم.  �لتي  �لق�سايا  على  مّطلعًا 

و��ستهد�ف ر�سائل �حلزب، و�ساهم يف �لتو��سل مع جمموعة كبرية من 

�جلمهور عند تطبيق �ملبادر�ت �ملقبلة، كما ح�سد �ملو�طنني للم�ساركة 

�لجتماعات  مثل  لوجه،  وجهًا  باملر�ّسحني  جتمعهم  ن�ساطات  يف 
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�لعامة، وحلقات �لنقا�سات حول �ل�سيا�سات، و�ملنتديات.

يف فرن�سا، �أن�ساأت �إد�رة �لرئي�ش نيكول �ساركوزي، بعد �نتخابه بفرتة 

وجيزة يف �لعام 2007، موقعًا �إلكرتونيًا لتزويد �ل�سعب باملعلومات 

ت�سّمن  وتطبيقها.  �ل�سيا�سات  �إ�سالح  عملية  على  مّطلعًا  يبقى  كي 

�لإد�رة  لإجناز�ت  �لياء«  �إىل  �لألف  من  »دلياًل  �لإلكرتوين  �ملوقع 

يتعلق  ما  يف  �حلا�سل  �لتقّدم  توجز  �إلكرتونية  تقريرية  وبطاقات 

بـ15 وعد�ً مهّمًا �لتزمت بها �حلملة �لرئا�سية. على �ملوقع �لإلكرتوين، 

�لتقريرية كمحاولٍة  �لبطاقات  �سعبية  �أجل حركة  �لحتاد من  و�سف 

تتّبع  من  �ملو�طنني  �ل�سفافية عن طريق متكني  من  �أكرب  قدر  لتعزيز 

م 
ّ
ق�س وقد  �لرئا�سية.  �حلملة  بوعود  �لإيفاء  �سعيد  على  �حلزب  تقّدم 

�أكرث  �أهد�ف  �إىل  ع�رش  �خلم�سة  �للتز�مات  من  كاًل  �لإلكرتوين  �ملوقع 

�لأعمال  �ملوقع  عّدد  هدف،  لكّل  �ش  �ملخ�سّ �لباب  �سمن  حتديد�ً. 

�إقر�ر  ذلك  يف  مبا  �ملذكور،  �لهدف  لتحقيق  �ملحّددة  �لإجناز�ت  �أو 

و�إطالق  مهّمة،  �لإد�رة خلطابات  �أع�ساء  و�إلقاء  �جلديدة،  �لت�رشيعات 

�لإلكرتونية  �لت�ساورية. وقد ت�سّمن �ملوقع ر�بطًا باملدّونة  �لعمليات 

يف  و�ل�سرت�ك  �حلزب  �إىل  لالنت�ساب  �لالزمة  و�ل�ستمار�ت  للحزب، 
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�لن�رشة �ل�سهرية للحزب.

�رضح التغيريات يف ال�شيا�شات

ون لت�سوير �إجناز�تهم، �إل �أنهم 
ّ
�سحيٌح �أّن �مل�سوؤولني �حلزبيني يتحم�س

ل�رشح  �إعالمية  حمالت  وينّظمون  عامة  ت�رشيحات  �أي�سًا  ي�سدرون 

نائب  قام   ،2012 �لعام  يف  �سيا�ساتهم.  على  تطر�أ  �لتي  �لتغيري�ت 

�لليرب�ليني،  �لدميقر�طيني  قائد  كليغ،  نيك  �لربيطاين،  �لوزر�ء  رئي�ش 

بالوعد  �لإيفاء  �لعتذ�ر عن ف�سل حزبه يف  بخطوة غري م�سبوقة هي 

يف  �ملدر�سية.  بالأق�ساط  يتعلق  ما  يف  �حلملة،  خالل  �أطلقه  �لذي 

�عرتف كليغ  �سبتمرب/�أيلول 2012،  ُبَثّ يف  �لذي  �لتلفزيوين  �ل�رشيط 

بخيبة �لناخبني وغ�سبهم، لفتًا �إىل �أنه ما كان يجدر باحلزب �لوعد 

ب�سيا�سة يتعّذر عليه تطبيقها ب�سبب �لتكاليف �ملالية. وقد ��ستغّل هذ� 

�لوقت �أي�سًا ليذّكر �لنا�ش بنجاح �سيا�سات �حلزب يف جمالت �أخرى. 

�أرجع �ملحّللون �لإعالميون �لعتذ�ر غري �ملاألوف �إىل عدد من �لعو�مل. 

يف  �لحتجاجات  تكثيف  يف  �ملدر�سية  �لأق�ساط  زيادة  �ساهمت  �أّوًل، 

خمتلف �أنحاء �لبالد، ونالت تغطية �إعالمية و��سعة، م�سّلطًة �ل�سوء على 

�لوعد �لذي �أطلقه �لليرب�ليون �لدميقر�طيون خالل �حلملة. ثانيًا، عانى 

�لدميقر�طيون �لليرب�ليون نك�سًة كبريًة �أخرى يف �لعام 2011، عندما 

باإجر�ء  �قرت�حهم  ��ستفتاء،  خالل  من  طاٍغ،  ب�سكل  �لناخبون  رف�ش 

�ل�رشيك  �ملحافظني،  حزب  وكان  �لنتخابية.  لل�سيا�سات  �إ�سالحات 

قائد  �أّن  �لتغيري؛ ومع  نا�سطة �سّد  نّظم حملًة  قد  �لئتالف،  �لآخر يف 

�حلزب  يف  �آخرين  �أع�ساء  �أّن  �إل  لالإ�سالح  موؤّيد�ً  كان  �لعمال  حزب 

�لناخبني من كليغ، ح�سب  �أ�سباب خيبة  كانو� ر�ف�سني له. ثالثًا، من 

 من نوع خمتلف« 
ّ
�أمامهم »ك�سيا�سي تكهنات و�سائل �لإعالم، ظهوره 

خالل حملة 2010. بحلول �لعام 2012، �أي بعد �سنتني على �حلكومة 

�لئتالفية، كان �لدعم لفريق �لدميقر�طيني �لليرب�ليني قد هوى بن�سبة 

تفوق �لن�سف. دفعت هذه �لعو�مل بع�ش �ملحللني �إىل �ل�ستنتاج باأّن 

كليغ، رغم �إدر�كه على �لأرجح باأّن �لعتذ�ر �سيوّلد قدر�ً �أكرب من �لغ�سب 

هذه  تعك�ش  �أن  �أي�سًا  ياأمل  كان  �أنه  �إل  ب�سورته،  �ل�ستخفاف  ورمّبا 

�خلطوة �سدقه وت�ساعده يف ��ستعادة �ل�سمعة �حل�سنة �لتي فقدها �حلزب. 
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كات �ل�سعبية �لر�ف�سة للمحكمة �جلنائية 
ّ
يف كرو�تيا، رغم تنامي �لتحر

�لدولية ليوغو�سالفيا �ل�سابقة، �ساعد �لقادة �ل�سيا�سيني يف نهاية �لأمر 

يف توقيف وت�سليم �جلرن�ل �لكرو�تي يف زمن �حلرب �أنتي غوتوفينا، 

ر �سنادر، رئي�ش �لوزر�ء حينذ�ك �لذي كان معار�سًا 
ّ
�إىل لهاي. وقد بر

من  ك�رشٍط  �خلطوة  هذه  �ل�سابق،  يف  �ملحكمة  �إىل  غوتوفينا  لت�سليم 

�رشوط �لدخول �إىل �لحتاد �لأوروبي وخطوة �رشورية لتح�سني حكم 

�لأمر كيف  هذ�  يبنّي  �حلروب.  ب�ساأن جر�ئم  �حلقيقة  وك�سف  �لقانون 

�ملعلومات  �ملنا�سب،  �سغلهم  بعد  غالبًا،  �حلزبيون  �ملمّثلون  يكت�سب 

ف�ساًل  و�ل�سيا�سية،  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ملنافع  عن  �ل�رشورية 

�ملنتخبني  بامل�سوؤولني  توؤدي  قد  �لتي  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  ثمن  عن 

لة.  �أحيانًا �إىل تعديل خيار�تهم �ل�سيا�سية �ملف�سّ

�خلامتة 

اإّن التحّديات التي تواجه اأّي نظام ل�سنع ال�سيا�سات عظيمة... 

ففي العامل احلديث، تعتب ق�سايا ال�سيا�سات معّقدة واحللول 

على  ُتنّظم  املناق�سات  اأّن  كما  تكنوقراطيًة؛  تزداد  املقرتحة 

الوقت  يف  ب�رضعة.  القرارات  اّتخاذ  اإىل  تدعو  واحلاجة  عجل 

وال�سفافية  الت�ساور  على  ومفهوم  متزايد  طلٌب  ُي�سّجل  نف�سه، 

من  فيه  نتحّول  عامل  يف  الرجتاعية  املالحظات  وتلقي 

82
امل�ستهلك املنفعل اإىل امل�ساهم الفاعل.

فر�سة  �لناخبني  �إىل  �لنتخابات  تقّدم  �لدميقر�طية،  �لأنظمة  يف 

�قرت�حات  عليهم  تعر�ش  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  بني  �لختيار 

�نتخابهم،  بعد  �ملجتمعية.  �لحتياجات  معاجلة  �أجل  من  خمتلفة 

�ملقرتحة  �سيا�ساتهم  تطوير  �لعام على  �لقطاع  �مل�سوؤولون يف  يعمل 

�لتي كانو� قد �أدرجوها �سمن حملتهم �لنتخابية، من خالل تطبيقها 

�لتي  �لعمليات  خالل  من  �أو  و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �ملوؤ�س�سات  عرب 

�ل�سيا�سيون  فيلتزم  �ملعار�سة،  �سفوف  يف  �أما  عليها.  يوؤّثرون 

مبو�قفهم لنتقاد �قرت�حات �حلزب �حلاكم وطرح �حللول �لبديلة. يف 

ملكافاأة  كطريقة  باأ�سو�تهم  �ملو�طنون  يديل  �لالحقة،  �لنتخابات 

�سياغة  جمال  يف  �أد�ئها  على  مل�ساءلتها  معاقبتها،  �أو  �لأحز�ب 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أد�ء  تقييم  فر�سة  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سيا�سات. 

من  �لنتخابية  �ملعركة  يخو�سون  �لذين  �ملنتخبني  و�مل�سوؤولني 

تو��ساًل  �حلديثة  �لدميقر�طية  �لأنظمة  يف  �ملو�طنون  يتوّقع  جديد، 

بكال �لجتاهني خالل �لدورة �ل�سيا�سية برّمتها. من �ساأن هذ� �لأمر �أن 

يتيح للمو�طنني مر�قبة �أعمال �حلكومة و�مل�سوؤولني �ملنتخبني ب�سكل 

م�ستمر، وت�سجيل مالحظات على خماوفهم. ن�سجًا على �ملنو�ل نف�سه، 

باأعمالهم  �ل�سعب  �ل�سيا�سية  و�لأحز�ب  �ملنتخبون  �مل�سوؤولون  ُيعلم 

يعترب  هنا،  من  �لناخبني.  ��ستجابتهم ملخاوف  وكيفية  �لربملان  يف 

�سنع �ل�سيا�سات �حلزبية- وهي �لعملية �لتي تقوم �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

مبوجبها ب�سياغة �قرت�حات حول �لأعمال �حلكومية، وحتاول تطبيق 

وفّعال  �سليم  ب�سكل  �لأعمال  ل�سري  �أ�سا�سية  خطوة  �لقرت�حات-  هذه 

�سمن �إطار �لدميقر�طية �لتمثيلية. 

تعترب عملية �سياغة �ل�سيا�سات �حلزبية، عندما توؤخذ على حممل �جلد، 

عملية معّقدة تبد�أ ب�سياغة �ملبادئ �ل�سيا�سية �لعامة �لتي تبنّي كيفية 

�ملنا�رشين  ح�سد  يف  فقط  �ملبادئ  هذه  ت�ساهم  ول  �ملجتمع.  تنظيم 

تطوير  يف  �أي�سًا  ت�ساعد  ولكنها  م�سرتكة،  لروؤية  �لد�عمني  �حلزبيني 

�قرت�حات حمّددة ملعاجلة جمموعة متنّوعة من �مل�ساكل �لجتماعية 

و�لعمليات  �لبنى  ت�ساعد  �أن  ينبغي  �لإطار،  هذ�  يف  و�لقت�سادية. 

�لأحو�ل، يف  �أف�سل  �حلزبية �مل�ستخدمة لتطوير هذه �ملقرتحات، يف 

�حلزب  �أع�ساء  مثل:  �لفاعلة،  �لقوى  من  متنّوعة  جمموعة  �آر�ء  جمع 

معاجلة  �إىل  �لعامة  �ل�سيا�سات  تهدف  �لذين  �لعتياديني  و�ملو�طنني 

�حتياجاتهم؛ خرب�ء �لقطاعات �لذين ميكن �أن ت�ساعد معارفهم �لتقنية 

وكلفتها  وفعاليتها،  �ملحتملة،  �ل�سيا�سات  تطبيق  �إمكانية  تقييم  يف 

�ملمكنة؛ و�مل�سوؤولني �حلزبيني �سو�ء كانو� منتخبني �أم عاملني �سمن 

تقييم  على  و�لقادرين  �لعامة،  �ملنا�سب  نطاق  �حلزبية خارج  �لبنى 

�لتبعات �ل�سيا�سية ملختلف �حللول �لبديلة. وحتتاج �لأحز�ب �أي�سًا �إىل 

تطبيق عملية �رشعية لالختيار بني خمتلف �ل�سيا�سات �ملحتملة �لتي 

تن�سف جميع وجهات �لنظر �إىل جانب مبادئها �خلا�سة. 

�لتنفيذية، تكون بحاجة  عندما ت�سبح �لأحز�ب يف �لربملان و�لهيئة 

تندرج  عمليات  �إىل  �ملقرتحة  �سيا�ساتها  لتطوير  ��سرت�تيجيات  �إىل 

�لأ�سلية  �إىل ترتيب �سيا�ساتها  �إد�رة �حلكم. وقد تكون بحاجة  �سمن 

�أو  ب�ساأنها،  �لت�سويات  بع�ش  �إجر�ء  �أو  تعديلها،  �أو  �أولويتها،  ح�سب 

رمبا �سياغة �سيا�سات جديدة رد�ً على تطّور�ت غري متوّقعة. لكّن هذه 

�جلهود تتطّلب �أدو�ت و��سرت�تيجيات ر�سمية وغري ر�سمية لتحديد �أّي 

�لرب�مج ميكن تطبيقها من خالل توجيهات و�أنظمة حكومية �أو �أو�مر 

ومر��سيم تنفيذية، و�أّيها يتطّلب �إجر�ء تغيري�ت ت�رشيعية. عندما تكون 

�لأحز�ب م�سيطرة على �لهيئة �لتنفيذية، قد ت�ستفيد، خالل حماولتها 

للتكنوقر�طيني  �لإ�سافية  �خلرب�ت  من  وتطبيقها،  �ل�سيا�سات  تطوير 

يف �لقطاع �ملدين، لكّن �لأمور قد تزد�د تعقيد�ً ب�سبب بقية �للتز�مات 

�ملو�رد  تكون  وحيث  �ملعار�سة-  يف  �أما  �حلكومية.  و�ل�سغوطات 

فيجدر  �حلاكم-  �حلزب  مو�رد  مع  باملقارنة  �أكرث  حمدودًة  �إجماًل 

 يف �إثبات قدرتها على توفري �حللول �لبديلة، بينما 
ّ
بالأحز�ب �أن ت�ستمر

تنتقد �لقرت�حات �حلكومية بدون �أن تعّوق عمل �لربملان. 

�لأحز�ب  تكون  ت�رشيعيًا،  كًا 
ّ
حتر �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  تتطّلب  عندما 

�لربملانية  جمموعاتها  لتنظيم  ��سرت�تيجيات  �إىل  بحاجة  �ل�سيا�سية 

هذ�  ي�سمل  �لت�رشيعية.  �لعمليات  على  تاأثريها  م�ستوى  زيادة  بهدف 

�لأمر حتديد �لقو�عد �لو��سحة و�لتوّقعات بالن�سبة ل�سلوك ع�سو �لهيئة 

�لت�رشيعية، وحتديد كيفية تق�سيم �لعمل، و�إقامة �لتو�زن بني �حلاجة 
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�لتفكري  ��ستقاللية  مثل  �لعتبار�ت  وبع�ش  �حلزب  �أعمال  تن�سيق  �إىل 

و�ملحافظة  �لت�رشيعية،  �لهيئة  يف  �لأفر�د  �لأع�ساء  بها  يتمّتع  �لتي 

�لوقت  يف   
83

�ملحّددين. �لناخبني  باحتياجات  �لإيفاء  م�ستوى  على 

عن  و�لتحديثات  �لأخبار  نقل  يف  �لأحز�ب   
ّ
ت�ستمر �أن  يجب  نف�سه، 

مبادر�تها �ملتعلقة بال�سيا�سات �إىل �أع�سائها و�مل�سوؤولني خارج �إطار 

�لهيئة �لت�رشيعية، ف�ساًل عن عامة �لنا�ش ب�سكل عام. 

يف بع�ش �لدول مثل بلجيكا، �لعر�ق، كو�سوفو، هولند�، �لرنوج و�ل�سويد، 

�ل�ستثناء، حيث  �لقاعدة عو�سًا عن  �لئتالفية هي  تعترب �حلكومات 

�سيا�ساتها  حيال  ت�سوية  �إىل  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ل  تتو�سّ �أن  ت�سرتط 

ل  عندما  �لرئا�سية،  �لأنظمة  يف  حكومة.  ت�سكيل  �أجل  من  �ملقرتحة 

�حلزب  ي�سعى  �أن  ميكن  �لربملان،  يف  �لأكرثية  بدعم  �لرئي�ش  يحظى 

�ملهمني على �لهيئة �لت�رشيعية �إىل عرقلة حماولت �لهيئة �لتنفيذية 

لتطبيق �قرت�حات �حلملة. ف�ساًل عن ذلك، بينما ميكن �أن تقّيد �لقو�عد 

طرح  على  �لت�رشيعية  �لهيئة  �أع�ساء  قدرة  �لربملانية  و�لإجر�ء�ت 

�لت�رشيعات �أو تعديلها، ميكن لل�سالحيات �لتنفيذية �أن تعّزز �خليار�ت 

ب�ساأن  �لئتالفات  �إن�ساء  على  بالتفاو�ش  �لرئي�ش  على  �ملطروحة 

برناجمه �لت�رشيعي �أو طرح �ل�سيا�سات من خالل �أدو�ت غري ت�رشيعية، 

مثل �لأو�مر �لتنفيذية �أو �ل�ستفتاء�ت. 

�سلوك  حتّدد  متنّوعة  ورو�دع  حو�فز  وجود  تعقيد�ً،  �لأمور  يزيد  مما 

من  �ملتنّوعة  �ملجموعة  عن  ف�ساًل  وخيار�تها،  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

مثل  �ل�سيا�سات،  �سنع  يف  م�ساركة  �ستكون  �لتي  �لفاعلة  �جلهات 

و�لق�ساء،  �لإعالم،  وو�سائل  �لأعمال،  و�رشكات  �ملدين،  �ملجتمع 

�لأفر�د  هوؤلء  ي�ساعد  �لدوليني.  و�ل�رشكاء  �حلكومية،  و�لبريوقر�طية 

�ملجالت  من  جمموعة  �سمن  �ل�سيا�سات  �سنع  يف  و�ملجموعات 

و�ل�سلطة  �لربملان،  خالل  من  ذلك  يف  مبا  �لر�سمية،  وغري  �لر�سمية 
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�أخرى. و�سائل  �أو  �ملد�فعة،  ومبادر�ت  و�لحتجاجات،  �لتنفيذية، 

فيها  مبا  �لوطنية،  للحدود  �لعابرة  �لقوى  بد�أت  ذلك،  عن  ف�ساًل 

�ملوؤ�س�سات �ملالية �لوطنية، و�ل�رشكات �ملتعّددة �جلن�سيات و�لنقابات 

�ل�سيا�سات �لعامة وم�ستوى  �أكرث فاأكرث على خيار�ت  �لإقليمية، توؤّثر 

�ل�سيا�سات. مثاًل، ��ستخدمت �ل�رشكات �ملتعّددة �جلن�سيات  تاأثري هذه 

تطّلبت  حني  يف  �ل�رشيبية،  �لتز�ماتها  من  للحّد  �خلارجية  مكاتبها 

مقابل  متنّوعة  �رشيبية  �إ�سالحات  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات 

�لأع�ساء  �لدول  �سيا�سات  �لإقليمية  �لنقابات  �أبطلت  كما  قرو�سها. 

فيها لنتهاكها �لربوتوكولت �لدولية.

حتمًا، يّتخذ �لناخب �لعادي قر�ره ب�ساأن كيفية �لإدلء ب�سوته ��ستناد�ً 

عن  ف�ساًل  ونتائجها،  �ملعّقدة،  �لعملية  هذه  من  طة 
ّ
مب�س ن�سخة  �إىل 

ذلك،  عن  ف�ساًل  و�نحياز�ته.  لة،  �ملف�سّ وخيار�ته  �ل�سخ�سية،  جتاربه 

�لناخب بعني  �لتي ياأخذها  �لعو�مل فقط  �ل�سيا�سات و�حد�ً من  تعترب 

�ملناطق،  بع�ش  ففي  دعمه.  يريد  �لذي  �حلزب  حتديد  عند  �لعتبار 

تعترب �ملح�سوبيات، �أو �لإثنية، �أو �لديانات، �لعو�مل �لأ�سا�سية يف ح�سد 

�لناخبني، وتاأجيج �لف�ساد، وت�سعيد �لتوّتر بني �جلماعات، وتقوي�ش 

�ملبادئ �لدميقر�طية �ملتمّثلة بال�ستجابة و�مل�ساءلة �حلكومية. 

�لإيفاء  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  خمتلف  حاولت  كيف  �لوثيقة  هذه  ت�سف 

�لتي  �ل�سائعة  �لتحديات  فمن  �ل�سيا�سات.  �سنع  جمال  يف  بدورها 

على  و�لتقليدية  �لنا�سئة  �لدميقر�طية  �لأنظمة  يف  �لأحز�ب  تو�جهها 

�ل�سو�ء، بغ�ّش �لنظر عن �لعو�مل �لأخرى �ملرتبطة بال�سياق، ما يلي: 

�سورة  على  و�ملحافظة  �لتطّور  ملو�كبة  �حلزب  هوية  حتديث 

ملبادئ  �لوفاء  مع  �ملناف�سة،  �لأحز�ب  مع  باملقارنة  متمّيزة 

�حلزب �لأ�سا�سية يف �حلالت كافة؛ 

و�مل�سوؤوليات  �لأدو�ر  و��سح  ب�سكٍل  توجز  �لتي  �لقو�عد  �إعد�د 

ملختلف �أ�سحاب �مل�سلحة �حلزبيني عند �سياغة �ل�سيا�سات، مع 

منحهم �ملرونة �لكافية للتكيف مع �لظروف �ل�سيا�سية؛ 

�سياغة  عمليات  يف  �حلزبيني  �مل�سلحة  �أ�سحاب  �أبرز  �إ�رش�ك 

�ل�سيا�سات، وتاأمني �لقدرة على �إد�رتها؛ 

مع  �ل�سيا�سات،  �سياغة  عمليات  يف  �مل�ساركة  على  �لت�سجيع 

�إد�رة �لتوّقعات ب�ساأن مدى �لتمّكن من تعديل �ل�سيا�سات، و�إبقاء 

�سمن  مالحظاتهم  دمج  كيفية  على  مّطلعني  �مل�سلحة  �أ�سحاب 

�ل�سيا�سات �ملقرتحة؛ 

لال�ستجابة  �حلاجة  مع  �لت�ساور  �إىل  �حلاجة  بني  تو�زن  �إقامة 

ب�رشعة لق�سايا �ل�سيا�سات �مللّحة؛ 

�مل�سوؤولني  بني  و�لتو��سل  �لتن�سيق  من  فّعال  م�ستوى  �سمان 

و�لبنى  و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �لهيئة  يف  �لعاملني  �حلزبيني 

�حلزبية خارج نطاق �حلكومة؛ 

�ل�سرب ل�رشح  �سّكاكًا وقليل  �لتو��سل مع جمهور غالبًا ما يكون 

جهود �حلزب يف جمال تطوير وتطبيق �ل�سيا�سات. 

مع ذلك، �عرتفت �لعديد من �لأحز�ب يف �لأنظمة �لدميقر�طية �لنا�سئة 

�إىل  يوؤدي  �أن  ميكن  �سمولية  بطريقة  �ل�سيا�سات  �سنع  �أّن  و�لتقليدية 

ت�سميم �سيا�سات �أف�سل و�أكرث و�قعية، وي�ساعدها يف �لتو��سل ب�سكل 

�أف�سل مع �لناخبني يف وقٍت ترت�جع فيه ع�سوية �لأحز�ب يف �لعديد 

ويبني  �ملهّم�سة،  �ملجموعات  لإ�رش�ك  فر�سًا  يوجد  كما  �لدول،  من 

وي�ساعد  �لإيجابية،  �لإعالمية  �لتغطية  ويجذب  �لتنظيمية،  �لقدرة 

يف  و�لن�ساط  �حليوية  ويبعث  وت�سويقها،  �حلزب  مبادئ  حتديد  يف 
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�لأع�ساء، ويزيد من م�ستوى �لدعم يف �سفوف �لناخبني.

ذلك، ت�ستفيد �لأحز�ب �ل�سيا�سية ب�سكٍل متز�يد من �لو�سائل �لتكنولوجية 

�أكرث  �إ�رش�ك �ملنا�رشين يف عمليات ت�ساورية تكون  �لتي متّكنها من 

متو�فرة يف  كانت  �لتي  �خليار�ت  للمو�رد من  ��ستنفاد�ً  و�أقل  فعالية 

�ملا�سي. 

�لأخري  �لق�سم  يوجز  �لوثيقة،  هذه  يف  �ملوجزة  �لتجارب  �إىل  ��ستناد�ً 

�حلزبية.  �ل�سيا�سات  �سياغة  عملية  يف  �ملعتمدة  �ملمار�سات  �أف�سل 

ف�ساًل عن ذلك، يت�سّمن هذ� �لق�سم ن�سائح من قادة �سيا�سيني حاليني 

و�سابقني خم�رشمني من خمتلف �أنحاء �لعامل. �عتربت هذه �لدرو�ش 

�مل�ستخل�سة جزء�ً من در��سة �سابقة تناولت عملية �سياغة �ل�سيا�سات 

يف �أوروبا �لغربية، و�عتربت جزء�ً من �أور�ق عامة �ساعدت يف �إغناء 

هذ� �لكتاب. 

هوية احلزب

اأف�سل املمار�سات

�ملبادئ  �أو  �لقيم  من  موّحدة  جمموعة  �إىل  �مل�ستندة  �لأحز�ب  �إّن 

�إىل تكوين هوية وقاعدة دعم ب�سكل م�ستقل عن  �أكرث مياًل  �ل�سيا�سية 

�لقادة �لأفر�د، ومقاومة �لتغيري�ت �لتي تطر�أ على �لقيادة، و�لنجاح يف 

ح�سد �لدعم �لالزم ��ستناد�ً �إىل �أفكارها عو�سًا عن نظام �ملح�سوبيات. 

من هنا، ت�سعى �لأحز�ب �ل�سيا�سية �إىل ما يلي: 

�ملبادئ  �لتي متّكنها من حتديد  �ملناق�سات  �لأع�ساء يف  �إ�رش�ك 

�ل�سيا�سية و/�أو �لأيديولوجيات �لتي جتمعهم وتوّحدهم؛ 

توعية �لأع�ساء للقيم و�ملبادئ �لتي ينادي بها �حلزب؛ 

معّينة  مقرتحة  ب�سيا�سات  يهتّمون  �لناخبني  معظم  باأّن  �لإقر�ر 

دة؛
ّ
توؤّثر على حياتهم مبا�رشًة �أكرث من �ملبادئ �ل�سيا�سية �ملجر

�لقيام مبر�جعة منتظمة، و�إذ� لزم �لأمر حتديث كيفية تف�سري هذه 

و�مل�سهد  �ملجتمع  يف  �مللحوظة  �لتغيري�ت  �سوء  على  �ملبادئ 

�ل�سيا�سي.

��ستناد�ً �إىل مبادئها و�أيديولوجيتها، يجدر بالأحز�ب �لقيام مبا يلي: 

�لفر�سة  لهم  توّفر  و�لتي  �لأولوية  حتتّل  �لتي  �ل�سيا�سات  حتديد 

لتويل �لقيادة يف هذه �ملجالت؛

بالظروف  تّت�سل  �أنها  من  للتاأكد  منتظم  ب�سكل  مر�جعتها 

�ل�سرت�تيجي  �حلزب  موقف  وحتّدد  و�لقت�سادية  �لجتماعية 

باملقارنة مع خ�سومه �ل�سيا�سيني.  

ن�سائح الأقران

وتوّجهاته  قيمه  هي  ما  �ل�سيا�سي  �حلزب  يعرف  �أن  يجب 

غري  �لأحز�ب  �أما  �سيا�ساته.  ب�سياغة  يبد�أ  �أن  قبل  �لأيديولوجية 

حول  د�خليًا  نظامًا  تن�سئ  �أن  فينبغي  �لأمر،  هذ�  من  �لأكيدة 

من  لتقوم  �ل�سيا�سية،  ومعتقد�تها  وروؤياها  �لأ�سا�سية  مبادئها 

بعدها باإن�ساء برنامج حزبي. بالفعل، �إّن �لقيم �حلزبية �ملحّددة 

هذ�  يف  �ل�سيا�سات.  ل�سياغة  توجيهات  ت�سّكل  �أن  ميكن  بو�سوح 

�سياغة  على  �مل�رشفون  �لأ�سخا�ش  يعرف  �أن  يجب  �لإطار، 

فيعّدو�  �ّتباعها  �لو�جب  �لتوجيهية  �ملبادئ  هي  ما  �ل�سيا�سات 

د هذه �ملبادئ. 
ّ
�قرت�حات �ل�سيا�سات �لتي جت�س

�ش  مر�جعة، جتديد وتو�سيع نطاق جمالت �ل�سيا�سات �لتي يتخ�سّ

بها حزبك ب�سكل منتظم. فال يخفى على �أحد �أّن �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

�أو  للحزب  قائد  �أّول  �إىل  ت�ستند  معّينة  مو��سفات  غالبًا  متلك 

�لنقا�سات  يف  �حلزب  م�ساركة  مع  لكن  �لأ�سلية.  �لأيديولوجية 

�لأفكار  �إىل  ��ستناد�ً  �ملو��سفات  هذه  �ستتطّور  �ل�سيا�سات،  حول 

�أّن  ومع  له.  �ملناف�سة  �لأحز�ب  تفعل  وماذ�  �حلزب،  ينقلها  �لتي 

لكن  �حلزب،  يعّزز من متا�سك  قد  و��سحة  �سيا�سات  �لرتكيز على 

وتو�سيع  وجتديد  مر�جعة  خالل  من  �ل�سيا�سي،  للحزب  ميكن 

تغرّي  مع  منا�سب  ب�سكل  يتعامل  �أن  �ملقرتحة،  �ل�سيا�سات  نطاق 

�لحتياجات و�ملعايري �ملجتمعية. 

القواعد احلزبية املتعلقة بو�شع ال�شيا�شات

يجب �أن ت�ستند �لأحز�ب �إىل جو�نب ومبادئ جوهرية تف�رّش كيفية 

�سياغة �ل�سيا�سات و�ملو�فقة عليها، ومن هي �جلهات �مل�ساركة 

�لقو�عد  هذه  تتمّتع  �أن  ويجب  �حلزبية.  قو�عدها  �سياغة  يف 

�ل�سيا�سات  عمليات �سياغة  تعديل  بحيث ميكن  �ملرونة،  ببع�ش 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تبد�أ  عندما  �ملتغرّية.  �ل�سيا�سية  �لظروف  مع 

�لنا�سئة بزيادة تركيزها على عملية �سياغة �ل�سيا�سات، �سيكون 

حتديث  ثم  ومن  �مل�سمار  هذ�  يف  �لختبار�ت  �إجر�ء  �ملفيد  من 

�لقو�عد مبا يتو�فق مع �لنتائج. 

ن�سائح الأقران 

ع �لقو�عد �حلزبية يف حقوق �لأع�ساء وو�جباتهم، 
ّ
يجب �أن تتو�س

ومن  �لقر�ر.  �سنع  لعملية  و��سح   
ّ
هرمي ت�سل�سل  حتديد  مع 

�ل�رشوري حتديد عملية نهائية ل�سنع �لقر�ر�ت �إىل جانب وثيقة 
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ل �لقيم �لأ�سا�سية للحزب، من �أجل توفري �لتوجيهات �لالزمة  تف�سّ

يف حال طر�أت ق�سايا ح�سا�سة. ويجب �أن حتّدد �لأنظمة �لد�خلية 

�سياغة  عملية  يف  �لأع�ساء  م�ساركة  حّق  ت�سمن  �لتي  لالأحز�ب 

�ل�سيا�سات �ملرحلة �أو �ملر�حل �لتي يحّق لهم فيها �مل�ساركة. من 

�ساأن هذ� �لأمر �أن يتيح لالأع�ساء �ل�ستعد�د ب�سكل �أف�سل لدورهم 

يف عملية �سياغة �ل�سيا�سات. 

للتوفيق  �لكفاية  فيه  مبا  مرنة  �أي�سًا  �لقو�عد  تكون  �أن  يجب 

تتغرّي  �ل�سيا�سية  فالظروف  �حلالت.  من  متنّوعة  جمموعة  بني 

 
ّ
�لظروف غري �ملتوقعة تطر�أ ب�سكل م�ستمر �إّن  ، كما 

ّ
ب�سكل م�ستمر

و�لإجر�ء�ت تتغرّي �إن كان �حلزب يف �سفوف �ل�سلطة �أو �ملعار�سة. 

يعرقل  معّقد�ً  �أو  جد�ً  حمّدد�ً  يكون  �لذي  �لد�خلي  �لنظام  �إّن  كما 

قدرة �حلزب على �لتكّيف مع حميطه وحتقيق �أهد�فه ب�سكل فّعال. 

يجب �أن تكون �لقو�عد �أي�سًا قادرة على �لتوفيق بني �لختالفات 

م�ستوى  �أّن  مبا  �لنتخابية  �لدو�ئر  بني  و�لختالفات  �جلغر�فية 

�لدعم �لذي يلقاه �حلزب يختلف من منطقة �إىل �أخرى. وفقًا لذلك، 

خمتلف  مع  �لتاأقلم  على  قادرة  �ل�سيا�سات  بنى  تكون  �أن  يجب 

م�ستويات �مل�ساركة، بحيث ترت�فق مع توّقعات كبرية يف �ملناطق 

�حليوية، بينما ل تثقل �جلهات �لتي ل تتمتع باإمكانيات كبرية. 

عمليات �شياغة ال�شيا�شات الت�شاركية

اأف�سل املمار�سات

يجب �أن تعتمد �لأحز�ب �ل�سيا�سية ق�سايات �ل�سيا�سات �لتي ت�ستويف 

ما يلي:

تكون خا�سعة لقيادة م�سوؤولني رفيعي �مل�ستوى ملتزمني مب�سرية 

�حلزب؛ 

�أع�ساء  يعتربها  بنية  �إىل  �ل�سيا�سات  �سياغة  عملية  �إد�رة  توكل 

�حلزب ذ�ت م�سد�قية و�رشعية؛ 

�إ�رش�ك �مل�سوؤولني �ملنتخبني �أو �ملر�ّسحني �لذين �سيكونون م�سوؤولني 

عن تطوير هذه �ل�سيا�سات يف �لهيئة �لتنفيذية و�لت�رشيعية؛ 

�ل�ستخال�ش من �لأبحاث و�خلرب�ت �ملتوّفرة حول �ل�سيا�سات؛ 

�إقامة ج�رش تو��سل منتظم بني �مل�سوؤولني �ملنتخبني و�ملو�طنني/

�ملنتخبني من  �مل�سوؤولني  باآليات متّكن  و�ل�ستعانة  �ملتعاطفني 

لتطوير  �ملبذولة  �أع�ساء �حلزب حول �جلهود  �إىل  �لتقارير  تقدمي 

�سيا�سات �حلزب وفق ما ين�ّش عليه �لقانون.  

يجدر بالأحز�ب �أي�سًا �أن: 

ب�ساأن  للحزب  �لأ�سا�سيني  و�لناخبني  �ل�سعبية  �لقو�عد  توعية 

�مل�ساركة  على  وت�سجيعهم  �حلزبية،  �ل�سيا�سات  �سياغة  عمليات 

يف هذه �لعمليات؛ 

وبقية  �لأع�ساء  لإ�رش�ك  �لطرق  من  متنّوعة  جمموعة  ��ستخد�م 

�أ�سحاب �مل�سلحة يف عملية �سياغة �ل�سيا�سات و�إبالغهم باجلهود 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  متلك  �حلزب.  �سيا�سات  لتطوير  �ملبذولة 

جمموعة متنّوعة من �لطرق لإ�رش�ك �لأع�ساء، وخرب�ء �ل�سيا�سات، 

 
ٌ
و�لعامة ب�سكل عام، يف خمتلف مر�حل �سياغة �ل�سيا�سات. جدير

�أّن كاًل من �مل�سوح، و�لجتماعات وجهًا لوجه، وخمتلف  بالذكر 

لالأحز�ب  وميكن  و�سّيئات.  ح�سناٍت  ميلك  �لتكنولوجية،  �لرب�مج 

تزيد  �أن  ��ست�سارية متنّوعة،  �عتماد و�سائل  �ل�سيا�سية، من خالل 

من م�ستوى �مل�ساركة. 

ن�سائح الأقران

�حلزب  قيادة  حيوية  على  وتطبيقها  �ل�سيا�سات  تطوير  يعتمد 

و�لتز�مها باإ�رش�ك �لأ�سخا�ش يف �لق�سايا �لبارزة. ول ت�سمل قيادة 

�حلزب قائد �حلزب وحده، بل �أي�سًا م�سوؤولني منتخبني وم�سوؤولني 

تعمل  �أن  �لإطار، يجب  �مل�ستوى. يف هذ�  �آخرين رفيعي  حزبيني 

�إليها  ل  تتو�سّ �لتي  �لقر�ر�ت  لنقل  م�سرتك  ب�سكل  �حلزب  قيادة 

�لقيادة �ملوهوبة و�ملتحّم�سة  �إّن  �إىل �لآر�ء �ملختلفة.  و�ل�ستماع 

مما  للم�ساركة،  متحّم�سني  �أع�ساء  خالل  من  �ستنعك�ش  للعمل 

�سي�ساهم يف تعزيز عمل �ملنّظمة يف نهاية �لأمر. 

جد�ً  �ل�رشوري  من  �ل�سو�ء،  على  و�لر��سخة  �لنامية  �لأحز�ب  يف 

�عتماد  كان  فلما  �ل�سيا�سات.  ل�سياغة  ت�ساركية  عملية  تنظيم 

�لعامة  �لثقة  من  عليا  م�ستويات  يتطّلب  وتطبيقها  �ل�سيا�سات 

و�لإجماع، فاإّن �إ�رش�ك �أكرث قدر ممكن من �لأ�سخا�ش و�ملنّظمات 

�لعمليات  باتت  �إذ�  �أما  �حلزب.  ل�سيا�سات  �لدعم  حل�سد  �رشورّي 

�لأفكار  ت�سيع  �أن  �ملمكن  فمن  عملية،  وغري  �سعبة  �ل�ست�سارية 

على  �لإجماع  من  عليا  م�ستويات  تاأمني  يجب  لذ�  هباًء.  �جلّيدة 

و�أع�ساء  �ملحلية،  �لبنى  مع  �ل�ست�سارة  خالل  من  �ل�سيا�سات، 

ذلك،  عن  ف�ساًل  لها.  �ملنت�سبة  و�ملنّظمات  �لت�رشيعية  �لهيئات 

 هيئات �سنع �لقر�ر، 
ّ
ل�سمان �لإجماع د�خل �حلزب، يجب �أن تقر

مثل �ملوؤمتر �حلزبي، جميع �ل�سيا�سات �ملهّمة.  

�ل�سيا�سات  ك 
ّ
حمر �ست�سّكل  �لتي  �حلزبية  �لبنى  حتديد  يجب 

�سليم،  ب�سكل  ومنّظمة  غنّية،  مو�رد  �إىل  م�ستندة  �أنها  من  و�لتاأّكد 

ب�سكل  و�ل�ستجابة  �ل�سيا�سات  جمال  يف  �لبحث  عملية  لإد�رة 
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�إطار عملية �سياغة �ل�سيا�سات،  �رشيع للق�سايا �لنا�سئة. لذ�، يف 

�لذين  �ملعروفني  �خلرب�ء  من  �سغرية  مبجموعة  �ل�ستعانة  يجب 

ميكنهم حتليل جمالت �سيا�سات معّينة، وحتديد �لأهد�ف �لعامة 

يجب  �ملحّددة،  �لأهد�ف  �إىل  ��ستناد�ً  �ملنا�سبة.  و�ل�سرت�تيجيات 

�أع�ساء �لفريق يف جمالت فرعية  تق�سيم �لعمل من خالل تغيري 

خمتلفة، وفقًا خلربة كّل �سخ�ش. ويجب �ل�ستعانة بهوؤلء �خلرب�ء 

كفريق طو�رئ ميكن جمعه ب�رشعة للم�ساعدة يف �إعد�د ��ستجابات 

�رشيعة لأّي ق�سية ميكن �أن تن�ساأ يف جمالت �خت�سا�سهم. ويجب 

 �آليات �سياغة �ل�سيا�سات يف عملها يف �لفرتة �لفا�سلة 
ّ
�أن ت�ستمر

بني �لنتخابات بهدف �ل�ستمر�ر يف تغذية �حلزب باأفكار جديدة 

عن �ل�سيا�سات يف خمتلف مر�حل �حللقة �ل�سيا�سية.

يجب عدم �خلوف من تعديل �أو مر�جعة عملية �سياغة �ل�سيا�سات 

�أن  �ل�رشوري  �حتياجات �حلزب وقيمه. فمن غري  تنا�سب  بحيث 

تكون �لبنية �لتي يبد�أ �حلزب بتطبيقها هي �ملعتمدة ب�سكل د�ئم، 

ت�ستغرق  �لأحيان،  �أغلب  ففي  ناجحة.  بنية  تكن  مل  �إذ�  �سيما  ل 

وحتى  �لوقت،  بع�ش  �ملثلى  �ل�سيا�سية  و�لعمليات  �لبنى  �سياغة 

يف هذه �حلالة يجب تغيريها مبرور �لوقت. 

�سياغة  عمليات  يف  قيادية  �أدو�ر�ً  �ل�سيا�سيني  منح  يجب 

مّتت  �لتي  �ل�سيا�سات  متّتع  ي�سمن  �أن  هذ�  �ساأن  من  �ل�سيا�سات. 

ف�ساًل  �حلزب.  �سمن  من  و�ل�سيا�سي  �لتقني  بالدعم  �سياغتها 

�ل�سيا�سيون من حت�سني �سورتهم وربط  عن ذلك، �سيتمّكن هوؤلء 

��سمهم مبختلف ق�سايا �ل�سيا�سات �لتي يعملون عليها. 

��ست�سارة جهات من خارج �حلزب،  �لأحيان  �أغلب  �ملفيد يف  من 

�سياغة  يف  ت�ساهم  �أن  ميكن  �ملختلفة  �لنظر  وجهات  �أّن  مبا 

ميكن  �لقطاعيني،  �خلرب�ء  �إىل  بالإ�سافة  متينة.  �سيا�سات 

يقّدمو�  �أن  �ل�سعب  وعامة  �لإقليمية،  و�ملجموعات  لالأقليات، 

�أفكار�ً قّيمة �أي�سًا. ف�ساًل عن ذلك، ميكن �أن توّفر �مل�ساور�ت حول 

�ل�سيا�سات فر�سًة لتنويع م�سادر دعم �حلزب. لكن يجدر بالأحز�ب 

�ل�سيا�سية، بالن�سبة للق�سايا �حل�سا�سة �أو �ملثرية للجدل، �أن جتري 

حمادثات د�خلية لتحديد موقفها من ق�سية معّينة قبل �لتو��سل 

مع �أ�سحاب �مل�سلحة �أو �خلرب�ء �خلارجيني. 

مثاًل،  و�لعامة.  �لأع�ساء  لإ�رش�ك  متعّددة  طرق  ��ستخد�م  يجب 

ينبغي  �لإنرتنت،  �سبكة  عرب  مّت�سلة  �لنا�ش  �أكرثية  كانت  �إذ� 

�أّن  �عرت�فها  مع  �لأمر،  هذ�  من  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ت�ستفيد  �أن 

�لأدو�ت �لإلكرتونية قد ل تكون فّعالة بالن�سبة جلميع �لناخبني 

�ملحتملني. على �سبيل �ملثال، غالبًا ما يكون �لن�ساط �لإلكرتوين 

�أقل فعالية بالن�سبة للمو�طنني �لأكرب �سنًا �أو �لأ�سخا�ش �ملقيمني 

مقاربات  ��ستخد�م  �إىل  �حلاجة  تدعو  لذ�،  �لنائية.  �ملناطق  يف 

خمتلفة بهدف �لتاأثري على �لدو�ئر �لنتخابية �ملختلفة. 

�أ�سحاب �مل�سلحة �خلارجيون  �أو  �أع�ساء �حلزب  �أن يالحظ  يجب 

�مل�ساركون يف عملية �سياغة �ل�سيا�سات �أّن عملهم يوؤّثر على قر�ر�ت 

قيادة �حلزب، فيمكن �أن تتاأّثر م�سد�قية �حلزب �إذ� مل يكن م�ستوى 

�لتو��سل �سادقًا و�سفافًا. و�سو�ء جرت �مل�ساور�ت من خالل نقا�ش 

طاولة م�ستديرة �أم عرب م�سح �إلكرتوين، يجب �لتاأّكد من توّفر �ملو�رد 

�لالزمة جلمع وحتليل �لنتائج ب�سكل منا�سب. �أما عندما يتجاهل 

�ملمكن  فمن  �مل�سلحة،  �أ�سحاب  خمتلف  مالحظات  �حلزب  قادة 

�أن يوّلد هذ� �لأمر حالة من �ل�سخرية يف �سفوف �لناخبني �لذين 

يحتاج �إليهم �حلزب للرتويج لر�سالته خالل �حلمالت �لنتخابية. 

يف �ملقابل، عندما يتّم �لعرت�ف بجهود �لأع�ساء، فاإّن هذ� �لأمر 

يبّث �لطاقة و�حليوية يف �سفوف متطّوعي �حلزب. 

ر 
ّ
�أع�ساء �حلزب وما تقر �لتوّتر بني ما يريده  لن يخلو �لأمر من 

�حلزب  يكون  عندما  �سّيما  ل  �لأمر،  نهاية  يف  �حلزبية  �لقيادة 

خطوط  على  �حلفاظ  يجب  �لتوّتر،  هذ�  من  للتخفيف  �حلكم.  يف 

�مل�ساركة يف  �لناخبون  ي�ستطيع  �لتو��سل مفتوحة وحتديد متى 

عمليات �سنع �لقر�ر ومتى ل ي�ستطيعون. 

حتديد الق�شايا واإجراء البحوث حول ال�شيا�شات 

اأف�سل املمار�سات 

تفّكر  �أن  يجب  �ملقرتحة،  ل�سيا�ساتها  �لإجمالية  �لنوعية  تقييم  عند 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية �إن كانت هذه �لقرت�حات: 

تعالج م�سكلة حمّددة؛

تعك�ش جمموعًة من خماوف �لناخبني ومبادئ �حلزب �خلا�سة؛ 

؛ 
ّ
تعترب و�قعية بالنظر �إىل �إطارها �لعملي

ت�ستفيد من مو�رد �لدولة ب�سكل فّعال؛ 

�إيجابية بالن�سبة ل�رش�ئح مهّمة من  �أن تعطي نتائج  من �ملرّجح 

�ل�سكان؛ 

تنّم عن عملية تفكري ودر��سة و��سحة؛ 

و�خل�سوم  �لإعالم  و�سائل  تدقيق  وجه  يف  عنها  �ملد�فعة  ميكن 

وخرب�ء �لقطاعات.
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ن�سائح الأقران

ف�سياغة  ميكن.  ما  باأ�رشع  �ل�سيا�سات  ب�سياغة  �ملبا�رشة  يجب 

�لناخبني  مع  �لتو��سل  من  ميّكن  مبكرة  مرحلة  يف  �ل�سيا�سات 

�لتاأثري  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ي�ساعد  �أن  هذ�  �ساأن  من  باكر�ً. 

على منط تفكري �لناخبني قبل �أن يبد�أ هجوم �خل�سوم. ف�ساًل عن 

�سياغة  بهدف  و�سعفه  قّوته  نقاط  �حلزب  يفهم  �أن  يجب  ذلك، 

يف  لالأحز�ب  بالن�سبة  مهّمًا  �لأمر  هذ�  يعترب  �لفّعالة.  �ل�سيا�سات 

�إّن �أخذ هذ� �لأمر بعني �لعتبار  �ل�سلطة و�ملعار�سة على �ل�سو�ء. 

�سي�سمح لالأحز�ب ب�سياغة �سيا�سات ت�سّلط �ل�سوء على نقاط قّوة 

�حلزب.

ينبغي �أن ترّكز مبادر�ت �ل�سيا�سات على �لق�سايا �مللّحة وتقرتح 

حلوًل و�قعية. لذ� ميكن �عتماد منوذج موّحد كي تكون �ل�سيا�سات 

�أهد�ف  �أن يعالج كّل �قرت�ح هدفًا من  �ملقرتحة متما�سكة. يجب 

�ملعتمدة  �خلطو�ت  تكن  مل  فاإذ�  حتقيقه.  كيفية  وي�سف  �حلزب 

لتنفيذ �ملبادرة �ملتعلقة ب�سيا�سة معّينة حمّددة بطريقة و��سحة، 

�خلالف.  �إىل  �لأحيان،  �أغلب  يف  يقود،  �أن  �لأمر  هذ�  �ساأن  من 

ويجب �أن تت�سّمن �ل�سيا�سات �ملقرتحة تقرير�ً �رشديًا لالإجابة عن 

�لأ�سئلة �لتالية: 

-   ما هي �مل�سكلة �لتي �ستحّلها �ل�سيا�سة �ملقرتحة؟

-   ملاذ� تعترب مهّمة بالن�سبة لل�سعب؟

-   من هو جمهورك؟

-   هل يعترب �حلّل عمليًا وب�سيط �لكلفة؟

لة للق�سية �أو �لق�سايا �لتي �ستعاجلها كّل �سيا�سة.  �أجِر در��سة مف�سّ

مهّمًا  يعترب  �ملو�سوع  خلفيات  عن  �لتمهيدية  �لأبحاث  فاإجر�ء 

�لوطنية  و�لتقاليد  ونتائجها،  ق�سّية،  تاريخ  در��سة  �إّن  للغاية. 

�لنطالق  قاعدة قوية ميكن  بناء  ي�ساعد يف  للمو�سوع  و�لدولية 

منها ل�سياغة �ل�سيا�سات. لذ� يجب حتديد �ملهل �لنهائية وتعيني 

�مل�سوؤوليات �ملتعلقة ب�سياغة �لوثائق. 

�أكرث من �سيا�سة بديلة، وتقييم  �لتفكري يف  ف�ساًل عن ذلك، يجب 

حّل  �إىل  ل  �لتو�سّ قبل  �سيا�سة  لكّل  و�ل�سلبية  �لإيجابية  �لآثار 

معنّي. فالوقت �ملنفق للتاأّكد من �أّن �سيا�سات �حلزب م�ستندة �إىل 

وقائع ر��سخة ومنطق �سليم �سي�ساعد �حلزب يف ك�سب �لدعم خالل 

�لنقا�سات مع �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأخرى �أو �لإعالم �أو �لعامة. 

ت�شويق وتطبيق �شيا�شات الأحزاب 

اأف�سل املمار�سات

�أم  �حلكم  �سفوف  يف  كانو�  �سو�ء  �ملنتَخبني،  بامل�سوؤولني  يجدر 

�ملعار�سة، �أن يقومو� مبا يلي: 

�لتنفيذية  للهيئتني  بالن�سبة  �لو��سحة  �لأولويات  حتديد 

و�لت�رشيعية �لتي ت�ستند �إىل �ل�سيا�سات �حلزبية؛

�مل�سوؤولون  نّظم  �لتي  �ل�سيا�سات  لتطوير  نية  بح�سن  جهود  بذل 

�حلمالت ب�ساأنها؛ 

��ستخد�م مزيج من �لآليات �لر�سمية وغري �لر�سمية لتنظيم عملهم، 

�ملجموعات  �أع�ساء  بني  �لعالقات  وتعزيز  �لتوّقعات،  وتو�سيح 

�لربملانية وبني �أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية و�لتنفيذية؛ 

على  �لأمر  وينطوي  متدنية،  �ل�سيا�سية  �لتكاليف  تكون  عندما 

بع�ش �لعتبار�ت �لدينية �أو �لثقافية �أو غريها، يجب �لتفكري يف 

تطبيق ��سرت�تيجيات ت�سويت قائمة على بع�ش �ملرونة؛ 

�إبقاء �مل�سوؤولني و�لنا�سطني يف �لأحز�ب �ل�سيا�سية خارج نطاق 

جهود  على  �ل�سعب  عامة  و�إطالع  و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �لهيئة 

�حلزب من �أجل تطوير �سيا�سات �حلزب. 

ن�سائح الأقران

�إّن تنظيم �حلمالت ب�ساأن �ل�سيا�سات �مللمو�سة ميكن �أن ي�ساعد يف 

جناح �حلزب خالل �لنتخابات. ففي �لدميقر�طيات �لنا�سئة حيث 

تكون هوية �حلزب مهّمة، يعترب دمج �ل�سيا�سات �مللمو�سة �سمن 

هذ�  يتيح  �لرتكيز.  لتبديل حمور  موؤ�تية  �ل�سيا�سي طريقة  �مل�سار 

�لأمر للقوى �ملعتدلة و�لدميقر�طية �أن تتناف�ش ب�سكل فّعال وتك�سب 

منا�رشين جدد بينما تخّفف من تاأثري �ل�سخ�سيات �ملوؤّثرة �لتي 

ميكن �أن تت�سّبب بان�سقاقات على �سعيد �سيا�سات �حلزب. 

لكن يجب �أل ت�ستند �حلمالت �إىل �ل�سيا�سات وحدها. ف�سحيح �أّن 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  لكّن  �رشورّي،   
ٌ
�أمر �ل�سليمة  �ل�سيا�سات  �إن�ساء 

و�ل�سعبية،  بالكاريزما  يتمّتعون  مر�ّسحني  �إىل  �أي�سًا  حتتاج 

�ل�سخ�سيات  �لتو�زن بني  �إقامة  �إّن  �لناخبني.  قادرين على جذب 

�سعبًا،  حتّديًا  يعترب  �ل�سيا�سات  �إىل  �مل�ستندة  و�حلمالت  �ملوؤّثرة 

ومهّمة يجب �أن تعمل عليها �لأحز�ب ب�سكل د�ئم. 

58                                                                                                                                                                                                                                           اإعداد �سيا�سات الأحزاب



�لتطبيق.  و�ل�سهلة  بال�سعبية  �لتي حتظى  �ل�سيا�سات  �لرتكيز على 

دلياًل  �حلزب  جناح  يعترب  �ملوعودة،  �ل�سيا�سات  تتحّقق  فعندما 

على �أهليته وم�سد�قيته. ل تعدو� بتحقيق �مل�ستحيل. فما تعد به 

�لأحز�ب خالل �حلمالت �لنتخابية قد يرتّد عليها يف وقت لحق. 

�لإيفاء  يتّم  مل  و�إذ�  �لنتخابات،  بعد  �أ�سا�سيًا  �ل�سعب  دعم  يعترب 

بوعود �حلمالت، فمن �لأرجح �أن يفقد �حلزب هذ� �لدعم. بالفعل، 

�إّن �لإيفاء بالوعود �لنتخابية مهٌمّ جد�ً يف �لأنظمة �لدميقر�طية 

معًا  للحكم  ت�سطر  ما  غالبًا  �ملتناف�سة  �لأحز�ب  لأّن  �لربملانية 

�سمن �ئتالفات. 

جمموعًة  ت�سّم  �لتي  �حلاكمة  �لئتالفات  �أو  لالأحز�ب  بالن�سبة 

ون�رش  �لعامة  مع  �لت�ساور  مهمة  �إ�سد�ء  يجب  و��سعة،  برملانية 

�لت�رشيعية.  �لهيئة  يف  كفوئني  �أع�ساء  �إىل  �لعمل  فرق  تقارير 

�لت�رشيعي للحكومة،  �لأعمال  �لأمر يف حتديد جدول  ي�ساهم هذ� 

ي�ساعد  كما  �حلرية،  من  مزيد�ً  �لت�رشيعية  �لهيئة  �أع�ساء  ومينح 

�حلزبية  �لكتلة  �سمن  �لن�سقاق  من  �لتخفيف  يف  �حلزب  قيادة 

وي�سمح لأع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية �لأفر�د �إثبات �أنف�سهم. �إّن منح 

ل  �لتي  �لق�سايا  على  �لت�سويت  حرية  �لت�رشيعية  �لهيئة  �أع�ساء 

 �سمن �سيا�سات �حلزب �لأ�سا�سية ي�سّهل من حتقيق �لإجماع 
ّ
ت�سب

حول �لق�سايا �ملهّمة. 
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امللحقان
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امللحق الأول: دليل النقا�ص 

حول قيم الأحزاب ومبادئها

�ملتما�سكة،  �ملبادئ  من  جمموعة  عن  عبارة  هي  �لإيديولوجية 

و�ملوّحدة، و�ملبادئ �ل�سيا�سية،  و�لأفكار و�لقيم �لتي توّفر �إطار عمل 

�ل�سيا�سات  خيار�ت  وحتديد  لتح�سينه،  روؤيا  وبناء  �ملجتمع،  لفهم 

يف�رّش   ،4 �جلدول  يف  مبنّي  هو  كما  �لروؤيا.  هذه  لتحقيق  �ملطلوبة 

خمتلف  ب�سكٍل  �ساملة  كمفاهيم  �ملطروحة  �ملفاهيم  من  كبري  عدد 

على  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تعمل  وفيما  �إيديولوجية.  �أ�رشة  لكل  وفقًا 

كبو�سلة  بو�سوح  �ملحددة  �لإيديولوجيات  ت�ساعد  �سيا�ساتها،  �إعد�د 

توّجه  �إيديولوجيًة  نقاطًا  ت�سّكل  �لتي  �ملختلفة  فاملبادئ  �سيا�سية. 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �جتاه عام بينما ت�سعى �إىل فهم خمتلف م�ساكل 

�ل�سيا�سات و�إيجاد حلول لها. فاإذ� و�جهت �لأحز�ب �مل�سكلة نف�سها يف 

جمال �ل�سيا�سات، قد تقرتح �لأحز�ب �ل�سيا�سية من �لأ�رش �لدميقر�طية 

�لجتماعية، و�لليرب�لية، و�ملحافظني �أو �خل�رش حلوًل خمتلفة بح�سب 

�لتوجهات �ل�سيا�سية. 

�أنحاء  خمتلف  من  بو�سوح،  �ملحددة  و�ملبادئ  �لقيم  �ساعدت  وقد 

�لعامل، �لأحز�ب �ل�سيا�سية على فهم �مل�ساكل �ملجتمعية و�قرت�ح حلول 

�لت�سغيلية،  �لبيئة  يف  �لهامة  �لتغيري�ت  ومقاومة  �لدعم،  وح�سد  لها، 

ومو�جهة �لتغيري�ت يف �لقيادة، و�لت�سامن مع �لأحز�ب �ل�سيا�سية من 

�لعقلية نف�سها يف دول �أخرى. يف وقت تتو�فر فيه عائالت �إيديولوجية 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تطوير  طريقة  تبقى  �لعامل،  حول  من  ر��سخة 

خالل  فمن  �لت�سغيلية.  لبيئتها  �نعكا�سًا  ومبادئها  لقيمها  وتف�سريها 

مناق�سة �لأحز�ب �ل�سيا�سية لقيمها ومبادئها وتو�سيحها، تكون قادرًة 

على �لتعبري عّما تنادي به، وعّما ميّيزها عن مناف�سيها.

يتمثل �لهدف من دليل �لنقا�ش هذ� يف حتديد بع�ش �لق�سايا �لتي قد 

�إىل تو�سيح  �إطار �سعيها  �ل�سيا�سية يف مناق�ستها يف  �لأحز�ب  ترغب 

قيمها ومبادئها. وفيه و�سف لبع�ش �ملبادئ و�لتنازلت �لتي ق�سمت 

�لأحز�ب من حول �لعامل. يف معظم �حلالت، ل بد من تكييفه بناًء على 

�ل�سياق �لذي �سي�ستخدم فيه.

التمايز احلزبي: مّلا كانت ق�سايا �لهوية تتعلق �أي�سًا بكيفية متايز 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية عن بع�سها �لبع�ش، يف كّل من �ملجالت �أدناه قد 

ترغب �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �لنظر يف ما يلي:

ما موقف �حلزب من �لق�سية؟

ما مو�قف �سائر �ملناف�سني �ل�سيا�سيني من �لق�سية؟

ما هي �أوجه �ل�سبه و�لختالف بني �حلزب ومناف�سيه؟

احلقوق الفردية مقابل احلقوق اجلماعية: يوؤمن �لبع�ش �أن �لدولة ل 

تتمتع باأي دور يف حتديد �لقيم �ل�سخ�سية لالأفر�د �أو �لتاأثري عليها و�أنه 

ل بد من متديد �حلريات �إىل جميع �ملو�طنني بغ�ش �لنظر عن هويتهم 

�أو معتقد�تهم �لدينية. ويوؤمن �آخرون �أن �مل�ساو�ة �إمنا تكون م�سمونًة 

من خالل �مل�ساو�ة يف �لفر�ش: فالكوتا و�سائر �جلهود �لأخرى ل�سمان 

م�ساو�ة �لنتائج تنتهك هذ� �ملبد�أ. وتفيد وجهات نظر �أخرى �أّن �لكوتا 

عبارة عن طريقة فعالة ومقبولة للتعوي�ش عن �ملظامل �لجتماعية. 

ويناق�ش �آخرون �أّن �لدولة يجب �أن حتافظ على قيمها �لتقليدية )مثاًل، 

تلك �ملرتكزة �أ�سا�سًا على �ملعتقد�ت �لدينية �أو �لثقافية(.

توؤدي �حلكومة دور�ً يف تعزيز �مل�ساو�ة وكيف ميكن تف�سري  هل 

هذ� �لدور؟

عندما  حتى  و�لأقليات  �لأفر�د  حقوق  حماية  يجب  مدى  �أي  �إىل 

له �ملجتمع �ملحلي و�لأكرثية؟ تتعار�ش مع ما يف�سّ

�لأدبية،  �ملن�سور�ت  تنظيم  على  �حلكومة  تعمل  مدى  �أي  �إىل 

و�ملقامرة، وحتديد �لن�سل، و�ملوت �لرحيم، و�ملخدر�ت، و�لكحول 

وغريها؟

�ل�سائدة  �ل�سيا�سية  �لإيديولوجيات  معظم  جتد  القت�شادية:  الإدارة 

�لختالفات  تتعّدد  ولكن،  �حلرة.  �ل�سوق  �قت�ساد�ت  يف  �لقيمة  بع�ش 

�ل�سيا�سي  �لعجز  لت�سحيح  �لت�رّشف  قدرة �حلكومات على  حول مدى 

�أّنه  �لبع�ش  يوؤمن  �ملثال،  �سبيل  على  �ملفتوحة.  �ل�سوق  �أنظمة  يف 

يفرت�ش باحلكومات �أن توؤدي دور�ً �أ�سا�سيًا يف ت�سحيح تلك �لأخطاء 

�أو �لتعوي�ش عنها يف نظام �ل�سوق �ملفتوحة كالتووزيع غري �ملت�ساوي 

للدخل مثاًل. وقد تت�سمن تلك �خلطو�ت جهود�ً لرفع �حلد �لأدنى لالأجور 

�أّن  �آخرون  ويوؤمن  �ل�سناعات.  �أو  �لأعمال  �أنو�ع  لبع�ش  �لإعانات  �أو 

�قت�ساد�ت �ل�سوق �حلرة تتمتع عادًة باآلية لت�سحيح �لذ�ت تقّل�ش �إىل 

حّد كبري من �حلاجة �إىل �لتدخل �حلكومي و�أّن معظم �جلهود للتدخل 

يف �قت�ساد�ت �ل�سوق �حلرة توّلد �مل�ساكل �أكرث مّما تقّدم �حللول.

�أو تخفي�ش  �أن تعمل على تقييد  �أي مدى يفرت�ش باحلكومة  �إىل 

�لختالفات يف �لدخل؟

ب�سكٍل  يعمل  �أن  �ل�سوق  و/�أو  بالقت�ساد  يفرت�ش  مدى  �أي  �إىل 

م�ستقل عن �لتنظيم و�لتدخل من قبل �حلكومة؟

�لب�رش  �أن  �لبع�ش  الطبيعية: يوؤمن  واملوارد  البيئية  احلماية  اإدارة 
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ي�سطلعون مب�سوؤولية مر�قبة �لأثر على �لبيئة وتخفي�سه، مبا يف ذلك 

معايري  ذلك  يت�سّمن  وقد  �رشر.  �ي  �إ�سالح  �أو  ملنع  �خلطو�ت  �تخاذ 

�لكربون  �نبعاثات  لتخفي�ش  و�جلهود  �لإقليمية،  �لتقييم  لأ�سكال 

لهذه  �ملوؤّيدون  بع�ش  ويرى  �ل�سناعات.  ملختلف  �لبيئية  و�ملعايري 

�ملو�قف يف �ل�رشر �لبيئي كلفة �أعمال ل بد من �أخذها يف �حل�سبان على 

نحو �أف�سل. ويوؤمن �آخرون �أّن �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة موجودة �أ�ساًل 

لتلبية �حتياجات �ملو�طنني و�أن �لأحكام �لبيئية �ل�ساملة تكبح �لنمو 

�أّن كّل جيل ل بد من �أن يهتّم  �لقت�سادي. يف وقت يرى فيه �لبع�ش 

برفاهه يعتقد �آخرون �أّن على عاتق �لب�رش و�جب �حلفاظ على �ملو�رد 

�لطبيعية، من �لأ�سكال �ملختلفة للنبات و�حلياة �حليو�نية�إىل �لرثوة من 

�ملعادن �لثمينة و�لأحجار �لكرمية و�لبرتول و�لغاز لالأجيال �ل�سابقة.

�ملو�رد  ��ستخد�م  على  تفر�ش  �أن  يجب  �لتي  �لقيود  هي  ما 

�لطبيعية؟

تعمل  مدى  �أي  و�إىل  حرجًة  ق�سيًة  �لبيئة  حماية  تعترب  هل 

�حلكومات على ردعها؟

�أنه يفرت�ش  �لبع�ش  الجتماعي: يف وقٍت يرى فيه  الأمان  �شبكات 

عن  �لعاطلني  م�ساعدة  �أجل  من  هامة  خطو�ت  تتخذ  �أن  باحلكومات 

وغريهم  �لإعاقات،  ذوي  و�لأ�سخا�ش  �لأطفال،  �ل�سن،  وكبار  �لعمل، 

ما  غالبًا  �ل�سالمة  بر�مج  �أّن  �لنقاد  يوؤكد  �ملحتاجني،  �ملو�طنني  من 

ي�سيئ ��ستخد�مها �لأ�سخا�ش غري �ملوؤهلني لهذه �مل�ساعدة. كما يوؤكد 

�لتعويل  على  �لنا�ش  ت�سّجع  �أن  �ساأنها  من  �ملبادر�ت  هذه  �أن  �لنقاد 

على �حلكومة للم�ساعدة عو�سًا عن �لعمل بجهد �أكرب لتح�سني �أحو�لهم 

و�أّن �سبكات �لأمان هذه غالبًا ما توؤدي �إىل �رش�ئب �أكرب على �لدخل 

وت�سّجع على عجز �أكرب يف ميز�نية �حلكومة.

�لجتماعي  �لأمان  �سبكات  توفري  باحلكومة  يجدر  مدى  �أّي  �إىل 

و�إىل �أي مدى يجب ترك �لأفر�د يديرون �سبكاتهم �خلا�سة؟

اخلدمات العامة: يعتقد �لبع�ش �أّن بع�ش �لحتياجات ملحة للغاية 

�أن تكون �حلكومة  و�أ�سا�سية ل�سمان رفاه �ملو�طنني بحيث ل بد من 

�لقطاعات  بحماية   ، �ل�سلة  ذ�ت  للخدمات  �لأ�سا�سي  �ملزّود  هي 

و�مل�ستخدمني من �ملناف�سة و�لتقّلبات يف �لأ�سو�ق �ملفتوحة. ويناق�ش 

توفر  ول  �خلدمات  تلك  تقدمي  يف  فعالة  غري  �حلكومات  �أّن  �آخرون 

خدمات ذ�ت جودة متدنية فح�سب بل تقّيد �خليار�ت �لفردية من خالل 

�إن�ساء �لحتكار يف هذه �لقطاعات.

�سمان  �أو  توفري  يف  تتدخل  �أن  باحلكومة  يجدر  مدى  �أي  �إىل 

و�ملعا�سات  �ل�سحية  و�لرعاية  �لرتبية،  مثل  �لأ�سا�سية  �خلدمات 

�لتقاعدية.

�أو  �إىل �هلل  �إ�سار�ت  �لدول  الدين: يف وقٍت تت�سّمن فيه د�ساتري بع�ش 

ديانات حمددة، وتذهب يف بع�ش �لأحيان �إىل حّد ��ستخد�م ديانات 

خا�سة كاأ�سا�ش لل�سيا�سات و�لنظام �لق�سائي، ل تاأتي د�ساتري �أخرى 

على ذكر �لدين �إل بالتحديد �حلق يف حرية �لأديان.

�إىل �ي مدى يجب �عتبار �لديانة كق�سية خا�سة يف مقابل عن�رش 

�أ�سا�سي للحكم؟

�لدينية، ب�سكٍل  �لعامة باملعتقد�ت  �ل�سيا�سات  تتاأثر  �أن  هل يجب 

ر�سمي، غري ر�سمي �أو على �لإطالق؟

و�شع الق�شايا يف �شلّم الأولويات: يف بع�ش �لأحيان قد تدفع �أحد�ث 

معينة، �أو وجهات نظر �ملو�طنني، �أو �لحتياجات بالأحز�ب �ل�سيا�سية 

كمية  �حلكومات  فلكل  �سو�ها.  دون  �لق�سايا  بع�ش  على  �لرتكيز  �إىل 

حمددة من �ملو�رد.ومن �لو�سائل �لتي متيز بع�ش �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

عن غريها هي يف �أنها ت�سع ق�سايا �ل�سيا�سات ونفقات �حلكومة يف 

�سلم �لأولويات.

ما هي �لنفقات �حلكومية �لتي ت�سعها يف �لأولوية وملاذ�؟ فكر 

يف �لق�سايا من قبيل �سبكات �لأمان �لجتماعي، وبر�مج �حلماية 

�لبيئية، و�لدفاع، و�لتعليم، و�ل�سحة. 
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امللحق الثاين: الو�شائل املختلفة لعقد امل�شاورات – 

الإيجابيات وال�شلبيات

ال�شتطالعات  

غري الر�شمية

تت�سّمن �مل�سوح غري �لر�سمية �ل�ستبيانات �لتي ينّفذها �لنا�سطون �حلزبيون �لذين يقومون بالطو�ف من د�ر �إىل د�ر، �أو يتم 

�إر�سالها بالربيد �لإلكرتوين، �أو تن�رش على �لإنرتنت �أو عرب �لهاتف.

الإيجابيات:

توّفر فر�ش �لت�سال �ملبا�رش بالناخبني، وتعزيز �حتمالت فهم �ملخاوف �حلقيقية �لتي تقلق �ملو�طنني؛

مفيدة لالإجابات بنعم �أو كال وو�سع �لق�سايا يف �سّلم �لأولويات؛

تبني �ملهار�ت �لتنظيمية وت�ساعد يف جمع �ملعلومات �ملفيدة لت�سجيع �لناخبني على �لت�سويت وغري ذلك من 

�لن�ساطات �حلزبية؛

عندما ي�سارك �ملتطوعون، توّفر �لفر�ش لالأع�ساء و�ملنا�رشين للم�ساركة يف �لن�ساطات �حلزبية؛

ميكن �أن ت�سمح باملعلومات �ملرجتعة �ملبا�رشة ب�ساأن بع�ش مقرتحات �ل�سيا�سات �ملحددة؛

غري مكلفة ن�سبيًا.

ال�شلبيات:

ت�ستغرق �لوقت وتتطّلب ��سرت�تيجيات فعالة ل�ستقطاب وح�سد �ملتطّوعني؛

من غري �ملمكن �إجماًل �إجر�ء مناق�سة متعّمقة للق�سايا �ملختلفة. غالبًا ما تقت�رش على �إجابات بنعم �أو كال وحتديد 

�أ�سا�سي لالأولويات؛

توّفر �نطباعات عامة ولكن ل تت�سّمن مناذج منا�سبة من �لناحية �لإح�سائية وبالتايل مل يكن من �ملمكن عك�ش 

�لنتائج للق�سم �لأكرب من �ل�سكان؛

�لأ�سئلة �ملطروحة بكلمات �سعيفة قد توؤّدي �إىل نتائج م�سّللة �أو �سمولية.

املنتديات 

العامة

تت�سّمن �ملنتديات �لعامة جمموعًة و��سعًة من �لجتماعات �لقائمة على �لدعو�ت �أو �ملفتوحة بني �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

و�أ�سحاب �مل�سالح �لتي ي�سعون �إىل م�ساورتهم. تت�سمن لقاء�ت عامة و�جتماعات على م�ستوى �ملجتمع �ملحلي، ومو�ئد 

م�ستديرة، �أو موؤمتر�ت مع �أ�سحاب �مل�سالح �ملختلفني . قد تنظم منا�سبات خا�سة ت�ستهدف جمموعات حمددة، مثل �لقطاع 

�خلا�ش، و�أع�ساء �حلزب، �أو جتذب جمموعات منوعة.

الإيجابيات:

ت�سنح فر�سًة �أكرب �أمام �مل�ساركني لطرح �لأ�سئلة و�ل�ستف�سار�ت؛

ت�سمح بقدر �أكرب من �لنقا�ش �أو ق�سايا �أكرث تعقيد�ً؛

منا�سبة للم�سوؤولني �لرفيعي �مل�ستوى وخرب�ء �ل�سيا�سات؛

تتيح �إمكانية �أكرب للتغطية �لإعالمية �لإيجابية  للمنا�سبات �لعامة؛

�جلل�سات �ملح�سورة بالدعو�ت منا�سبة ملناق�سة �لق�سايا �حل�سا�سة؛

ممكنة لتنظيم منا�سبات من �أنو�ع خمتلفة جلماهري منوعة.

ال�شلبيات:

ميكن �أن يكون تنظيمها �سعبًا من �لناحية �للوج�ستية ومكلفًا ح�سب �لعدد و�ملوقع؛

حم�سورة فقط ببع�ش �جلماهري �لقادرين على �حل�سور وفقًا جلدول �أعمالهم وقدرتهم على �لتنقل؛

�سعبة �لتحليل �أحيانًا وحتديد �لنتائج �ملحددة للنقا�سات؛

من دون تعديل فعال ميكن �أن ت�سبح حمّط مو�جهات وقد يفقد �مل�ساركون �هتمامهم.
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اأبحاث الراأي 

العام

لعّل �لو�سائل �لأكرث �سيوعًا لأبحاث �لر�أي �لعام �ملهنية هي ��ستطالعات �لر�أي وجمموعات �لرتكيز. تعّد ��ستطالعات �لر�أي نوعًا 

من �لأبحاث �لكمية  �لتي تتطلب تقدمي مناذج �إح�سائية لالأفر�د �لذين ميلكون جمموعات مت�سابهة من �لأ�سئلة. �أما جمموعات 

�لرتكيز، وهي من �لأبحاث �لنوعية، ت�سمل مناق�سات بقيادة من�ّسط �سمن جمموعات من 6 �إىل 10 �أ�سخا�ش. با�ستخد�م �أدّلة 

باأ�سئلة مفتوحة، يعمل �ملن�ّسطون على تي�سري �لنقا�سات �لتي ت�سمح للم�ساركني بتبادل �لأفكار و�لآر�ء حول مو��سيع معينة.

الإيجابيات:

ميكن للمهنيني م�ساعدة �لأحز�ب على و�سع �لأ�سئلة ومو��سيع �لنقا�ش يف �إطارها على نحٍو مالئم؛

ميكن �أن تنظم جلمع وجتزئة �لآر�ء و�لأولويات �خلا�سة مبجموعات معينة )مثاًل، �لن�ساء، �ل�سباب، �لناخبون 

�ملتاأرجحون، وما �إليهم(.

حتليل مهني للنتائج بالإ�سافة �إىل تو�سيات للحزب؛

نظر�ً �إىل م�ساركة �خلرب�ء �مل�ستقلني، ميكن �أن يجيب �مل�ساركون يف �أبحاث �لر�أي �لعام ب�رش�حة �أكرب حول �آر�ئهم يف 

�حلزب؛

مفيدة يف �حل�سول على تقييم م�ستقل ملو�طن �لقوة و�ل�سعف لدى �حلزب كما ينظر �إليها �لعامة؛

تقيم �لت�سال �ملبا�رش بني �لأحز�ب و�لناخبني.

��ستطالعات �لر�أي:

- ميكن �أن تقا�ش �لنتائج من حيث �لكمية وتعك�ش على �لعدد �لأكرب من �ملو�طنني>

- مفيدة يف حتديد �لأولويات؛

- تب�سيط �لق�سايا/�مل�سائل.

قد تفيد جمموعات �لرتكيز يف:

- فهم �لأ�سباب �لكامنة ور�ء وجهات نظر �ملو�طنني حيال �لأحز�ب �ملختلفة وق�سايا �ل�سيا�سات وميكن �أن توّفر �ملزيد 

    من �لفروقات �لدقيقة؛

- حتديد �للغة �لتي يرتاح �إليها �ملو�طنون؛

- �ختبار �لر�سائل حول مقرتحات �ل�سيا�سات.

ال�شلبيات:

تتطّلب جمموعًة من �ملهار�ت �ملحددة وهي مكلفة؛

ميكن �أن تكون مثرية للتحديات من �لناحية �للوج�ستية؛

ذ�ت قدرة حمدودة للنقا�ش �ملتعّمق ملجموعة و��سعة من �ملو��سيع؛

ما من فر�ش للم�ساركة �ملبا�رشة بني �لناخبني و�لنا�سطني �حلزبيني/�مل�سوؤولني يف �حلزب؛

��ستطالعات �لر�أي:

- ل توّفر �أي �إ�سارة �إىل �لأ�سباب �لكامنة/�ملحفز�ت لوجهات �لنظر �خلا�سة؛

- ذ�ت ��ستخد�م حمدود يف حتليل �لق�سايا �ملعقدة؛

- حت�رش �مل�ساركني بخيار�ت لالإجابات حمددة م�سبقًا.

جمموعات �لرتكيز:

- ل ميكن قيا�سها من �لناحية �لكمية �أو عك�سها على �لعدد �لأكرب من �ملو�طنني؛

- �لتنظيم يف جمموعات قد يوؤدي �إىل �آر�ء منحازة �أو مينع �لأ�سخا�ش من �لتحّدث بحرية؛

- قد تكون �لنتائج �سعبة �لتف�سري وتكون ذ�تيًة يف غالب �لأحيان.
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املنابر 

الإلكرتونية

�أتاحت �لثورة �لتكنولوجية لالأحز�ب �ل�سيا�سية جمموعًة و��سعًة من �خليار�ت لإ�رش�ك �لعامة مبا يف ذلك منتديات �لنقا�ش 

�لإلكرتونية، و�ملو�قع �لتي ميكن لالأع�ساء تقدمي �قرت�حات �ل�سيا�سات من خاللها، وح�سابات تويرت، و�مل�سوح غري �لر�سمية 

من خالل �لر�سائل �لق�سرية �أو �لت�سالت �لتي مل تتم �لإجابة عنها. 

الإيجابيات:

ت�سمح للم�ساركني بالو�سول �إىل �ملعلومات يف �ملكان و�لزمان �ملنا�سبني؛

ميكن �أن تكون فعالًة من حيث �لكلفة و�لوقت بالن�سبة �إىل �لأحز�ب؛

ميكن حتديد م�ستويات خمتلفة للو�سول �إىل �ملنتديات �لإلكرتونية )مثاًل �ملح�سورة بالأع�ساء، �لعامة وغريها(؛

�سهولة �لن�رش قد تزيد من كمية �لت�سالت بني �لأحز�ب و�لعامة؛

قد تتوّفر �لوثائق �لأطول للتنزيل و�ملر�جعة بالن�سبة �إىل �مل�ساركني ليتمكنو� من قر�ءتها متى يريدون؛

مقاربات مبتكرة للتو��سل �لجتماعي قد جتذب �لتغطية �لإعالمية �لإيجابية وت�ساعد يف نقل �سورة �حلزب �لذي يتغرّي 

مع �لوقت.

ال�شلبيات:

غري فعالة يف �لو�سول �إىل �ملجتمعات �ملحلية �لتي ل تتمتع بح�سور كاف على �لإنرتنت/مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 

)مثاًل من يتمتعون بقدرة حمدودة للو�سول �إىل �لإنرتنت، �أو ل يرتاحون ل�ستخد�م �لتكنولوجيا(؛

قد يخرج �مل�ساركون عن �ملو�سوع ل �سيما يف حال مل يتوفر تن�سيط كاف للتو��سل �لإلكرتوين؛

تتطلب مر�قبة نا�سطة وتي�سري�ً للحو�ر؛

قد يكون حتليلها �أو ��ستخال�ش �لنتائج من �ملعلومات �ملرجتعة �أكرث �سعوبًة؛

قد تن�رش �ملعلومات �ل�سلبية عن �حلزب ب�سهولة وتتاح للعامة، ولكن من �ل�سعب �إز�لتها من �لإنرتنت؛

قد حتتاج �إىل ��سرت�تيجيات معينة جلذب �لنتباه �إىل �ملنابر �لإلكرتونية. 
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املوؤمتر الوطني الأفريقي، 

جنوب اأفريقيا

تاريخ وجيز عن احلزب

�ش �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي يف �لثامن من كانون �لثاين/يناير 
ّ
تاأ�س

�لب�رشة  ذوي  �لأ�سخا�ش  ��ستبعاد  على  فعٍل  كرّد   1912 �لعام  من 

�أفريقيا �جلديد. كان يطلق على  �ل�سود�ء عن �ل�سلطة يف �حتاد جنوب 

�حلزب �أوًل ��سم �ملوؤمتر �لوطني �لأ�سلي يف جنوب �أفريقيا، وقد �عتمد 

�لوطني  �ملوؤمتر  �أم�سى   .1923 عام  �لأفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  ��سم 

�لعرقية  �مل�ساو�ة  �أجل حتقيق  يكافح من  �لأفريقي حو�ىل 84 عامًا، 

�ل�رّشي،  و�لعمل  �جلماهريية،  �لتعبئة  خالل  من  �أفريقيا،  جنوب  يف 

و�لن�سال �مل�سّلح. بالإ�سافة �إىل ذلك، فقد عول على �لت�سامن �لدويل 

مع هدفه يف حتقيق �مل�ساو�ة �لعرقية، وعمل على عزل حكومات �لف�سل 

�أفريقيا  �لعن�رشي. يف ني�سان/�أبريل من �لعام 1994، عقدت جنوب 

�نتخابات �نتقالية كجزء من ت�سوية مت �لتفاو�ش ب�ساأنها بني حكومة 

�ملوؤمتر  فاز  �لبالد.  يف  �ملجموعات  من  وغريها  �لعن�رشي  �لف�سل 

�لوطني �لأفريقي بـ 252 مقعد�ً من �أ�سل 400 يف �جلمعية �لوطنية، 

 �ملوؤمتر 
ّ
فتحّول �إىل حزب �لأكرثية يف حكومة �لوحدة �لوطنية. و��ستمر

�لوطني �لأفريقي بالهيمنة على �لنتخابات يف �لبالد وقد فاز بـ 264 

مقعد�ً من �أ�سل 400 من مقاعد �ملجل�ش �لوطني يف �نتخابات �لعام 

2009. يبلغ عدد �أع�ساء �حلزب حاليًا �أكرث من مليون �سخ�ش. يعتنق 

�ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي �لقيم �لجتماعية �لدميقر�طية وهو ع�سو يف 

�ملنظمة �ل�سرت�كية �لدولية. 

اأنظمة احلزب

�ملوؤمتر  يتمتع   ،
1
�لأفريقي �لوطني  للموؤمتر  �لأ�سا�سي  �لنظام  مبوجب 

تتوىل  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سيا�سات.  حتديد  ب�سلطة  للحزب  �لوطني 

للحزب،  �لرئي�سية  �لتنفيذية  �لهيئة  وهي  �لوطنية،  �لتنفيذية  �للجنة 

�إ�سد�ر �لوثائق وتوجيهات �ل�سيا�سات كما تر�ه منا�سبًا. يف وقت تتمتع 

فيه �للجنة �لتنفيذية �لوطنية ب�سلطة عقد موؤمتر لل�سيا�سات كّلما لزم 

�لأمر، يجب �أن تدعو �إىل موؤمتٍر وطني لل�سيا�سات قبل �ستة �أ�سهر على 

�لأقل من موعد �نعقاد �ملوؤمتر �لوطني. �أما �ملوؤمتر�ت حول �ل�سيا�سات 

عنها  يعرّب  ومو�قف  قر�ر�ت  تقرتح  تو�سية  هيئات  عن  عبارة  فهي 

ب�سكل �سيا�سات وتطرح لينظر فيها �ملوؤمتر �لوطني. ويكون با�ستطاعة 

�لرئي�ش، وهو �لقائد �ل�سيا�سي للحزب، �أن يطلق �لإعالنات با�سم �للجنة 

�لتنفيذية �لوطنية، من �أجل حتديد �ل�سيا�سات و�لقيم �خلا�سة باملوؤمتر 

�لوطني �لأفريقي. �أما رئي�ش �ملوؤمتر �لوطني فيحر�ش على �أن �سمان 

�لوطني.  �ملوؤمتر  يعتمدها  �لتي  لل�سيا�سات  �حلزب  �أجهزة  كافة  تنفيذ 

مهما يكن من �أمر، يتمتع كل ع�سو يف حزب �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي 

2
بحق تقدمي �لنقد �لبّناء يف ما يتعلق باأي �سيا�سة من �سيا�سات �حلزب. 

�شياغة ال�شيا�شات وتطبيقها عمليًا

الوحدة املعنية بو�سع ال�سيا�سات

كانت �لوحدة �ملعنية بو�سع �ل�سيا�سات، وحتى فرتٍة وجيزة، تتوىّل مهمة 

�سياغة �سيا�سات �حلزب، برئا�سة �أحد �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية �لوطنية، 

وجلنة �لعمل �لوطنية. وكانت �لوحدة �ملعنية بو�سع �ل�سيا�سات مبثابة 

�ليد �ليمنى �لإد�رية للموؤمتر �لوطني �لأفريقي �نطالقًا من مركزها يف 

 �حلزب �لرئي�سي يف جوهان�سبورغ. ومل يكن يت�سّنى لأحد �مل�ساركة 
ّ
مقر

�لدعو�ت توّجه فقط  �إل عن طريق دعوة، وكانت  يف ن�ساطات �لوحدة 

من  �ململوكة  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومة،  م�ستويات  خمتلف  من  �أفر�د  �إىل 

�ملجتمع  منظمات  �حلالت،  بع�ش  ويف  �خلا�ش،  و�لقطاع  �لدولة، 

�ملدين �ملتعاطفة مع �سيا�سات �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي. وتقوم �لوحدة 

�ملعنية بو�سع �ل�سيا�سات بدعوة �أو توظيف خرب�ء يعملون على �سياغة 

وثائق �لعمل �لتي تقّدم �إىل �للجنة �لتنفيذية �لوطنية لتنظر فيها. ما �إن 

تعمل �للجنة �لفرعية �ملنوطة باللجنة �لتنفيذية �لوطنية على مناق�سة 

�مل�سودة و�ملو�فقة ليها، توّزع �لوثيقة على كافة �لبنى �حلزبية وتن�رش 

م�سود�ت  تناق�ش  ثم  ومن  للحزب.  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  بعد  ما  يف 

و�ملقاطعات  �لدو�ئر،  وم�ستوى  �ملحلي،  �مل�ستوى  على  �ل�سيا�سات 

و�ملناطق، كما تناق�ش �أي�سًا يف �ملوؤمتر�ت �لإقليمية حول �ل�سيا�سات 

��ستعد�د�ً للموؤمتر�ت �لوطنية حول �ل�سيا�سات. 

ولكّن �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي قام موؤخر�ً بحّل �لوحدة �ملعنية بو�سع 

�ل�سيا�سات، ومل يت�سح بعد �أي بنية يف �حلزب �ستتوىّل �إد�رة عمليات 

و�سع �ل�سيا�سات.

املوؤمترات حول ال�سيا�سات

وفقًا للقو�عد �حلزبية، تتمتع �للجنة �لتنفيذية �لوطنية ب�سلطة �لدعوة 

�إىل عقد موؤمتر حول �ل�سيا�سات كلما ر�أت ذلك �رشوريًا، ولكن عليها �أن 

تدعو �إىل �نعقاد موؤمتر وطني لل�سيا�سات قبل �ستة �أ�سهر على �لأقل من 

�ملوؤمتر �لوطني لل�سيا�سات. من حيث �ملمار�سة، كانت تعقد �ملوؤمتر�ت 

ر�سميًا  �لوطنية  �ملوؤمتر�ت  تعتمد  �أن  قبل  �إجماًل  �ل�سيا�سات  حول 

�ل�سيا�سات �حلزبية.

ت�سّمي �ملكاتب �لفرعية للموؤمتر �لوطني �لأفريقي ممثليها للم�ساركة 

�ملندوبني  تعيني  عملية  وت�ستند  �حلزبية.  �ملوؤمتر�ت  خمتلف  يف 

�أع�ساء  �لفرعية  �ملكاتب  تختار  عمومًا،  �لع�سوية.  حجم  على  بناًء 

بر�مج  �ملنظمة، مبا يف ذلك م�ساركة يف  �سجّل متابعة جّيد مع  لهم 

�ملكاتب  حتاول  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �ملحلية.  ون�ساطاته  �حلزب 
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�لفرعية �سمان تناوب �ملندوبني، و�إتاحة �لفر�ش ملختلف �لأع�ساء 

�ملوؤمتر�ت  يح�رش  ل  لذلك،  نتيجًة  �حلزب.  ن�ساطات  يف  للم�ساركة 

فاملمثلون  �ملوؤمتر؛  طبيعة  بح�سب  يختلفون  بل  نف�سهم،  �ملندوبون 

�ملوؤمتر  يف  ي�ساركون  ل  �ل�سيا�سات  حول  �ملوؤمتر  يح�رشون  �لذين 

�لوطني. �أما �ملندوبون �لذين ت�سّميهم �ملكاتب �لفرعية فيتم �ختيارهم 

�ملكاتب  مندوبي  �إىل  بالإ�سافة  للحزب.  �لإقليميني  �لقادة  قبل  من 

�ش ل�سباب �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي، و�لن�ساء وقد�مى  �لفرعية، يخ�سّ

يوؤدي  كما  �حلزبية.  �ملوؤمتر�ت  يف  للت�سويت  مندوبًا   45 �ملحاربني 

�لنقابات  موؤمتر  �أي  �لئتالف،  يف  �لأفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  �رشكاء 

�جلنوب �أفريقية، و�حلزب �ل�سيوعي �جلنوب �أفريقي، و�ملنظمة �ملدنية 

جهات  ب�سفة  �حلزبية  �ملوؤمتر�ت  يف  دور�ً  �أفريقية  �جلنوب  �لوطنية 

مر�قبة ل تتمتع بحقوق �لت�سويت.

�لتي  �ل�سيا�سات  ومناق�سة  مر�جعة  على  لل�سيا�سات  موؤمتر  كل  يعمل 

هذه  تعمل  �لتالية.  �خلم�ش  �ل�سنو�ت   
ّ
مر على  �حلكم  �أ�سا�ش  ت�سكّل 

للمو�فقة  تطرح  �لتي  �ل�سيا�سات  تو�سيات  �إعد�د  على  �ملوؤمتر�ت 

�لنهائية يف �ملوؤمتر �لوطني.

املوؤمترات الوطنية

يتمتع �ملوؤمتر �لوطني، وهو ميّثل هيئة �تخاذ �لقر�ر�ت �لأعلى للموؤمتر 

يف  تو�سية  �أي  �عتماد  �أو  تعديل  �أو  رف�ش،  يف  باحلق  �لعام  �لوطني 

�ل�سيا�سات  تو�سيات  �لوطني معظم  �ملوؤمتر  يعتمد  �ل�سيا�سات.  جمال 

ويعّدل  �ل�سيا�سات  بجميع  �لقبول  يتم  ل  ولكن،  �لتح�سينات.  ببع�ش 

تقدميها  قبل  �لتو�سيات  من  مزيد  �لعتبار  بعني  �لأخذ  مع  بع�سها، 

للموؤمتر�ت �لوطنية.

تطبيق ال�سيا�سات

لت�سمن  �لكو�در م�سممة  لن�رش  ب�سيا�سة  �لعام  �لوطني  �ملوؤمتر  يتمتع 

�أجل  و�لت�رشيعية من  �لتنفيذية  �ملكاتب  لأع�ساء �حلزب منا�سب يف 

فتتمثل  �لكو�در  �سيا�سات  خلف  �لفكرة  �أما  �حلزب.  �سيا�سات  تطبيق 

يف �لتقّدم بجدول �أعمال �حلزب على م�ستوى �ل�سيا�سات و�لتنمية من 

هذه  جوبهت  وقد  �حلكومة.  يف  منا�سب  �حلزب  �أع�ساء  �سغل  خالل 

�أّن  �لبع�ش  �ل�سيا�سة بالنتقاد�ت من د�خل �حلزب وخارجه؛ فناق�ش 

�ل�سيا�سة  يف  �آخرون  ر�أى  حني  يف  و��سحة  غري  �لكو�در  ن�رش  معايري 

نظامًا قائمًا على �ملح�سوبية. �أما �حلزب فاأّكد �أن هذه �ل�سيا�سة متّثل 

ممار�سًة هامًة ت�سمن تنفيذ �ل�سيا�سات و�ملعتقد�ت من د�خل �حلكومة. 

بالإ�سافة �إىل ذلك، �سّلط �حلزب �ل�سوء على �حلاجة �إىل متتع �لكو�در 

باملهار�ت و�ملو�رد �لتي ت�ساعدهم على �أد�ء و�جبهم يف �حلكومة على 

 
3
نحٍو فعال.

يعمل  �لت�ساريع،  ت�ستدعي  �لتي  �حلزبية  بال�سيا�سات  يتعلق  ما  يف 

�لتابعون للدولة على �سياغة مو�د منا�سبة  �لقانونيون  �مل�ست�سارون 

يتم ت�ساركها مع �لكتلة �لربملانية �خلا�سة باملوؤمتر �لوطني �لأفريقي. 

�مل�سودة  مبر�جعة  �ل�سيا�سات  بو�سع  �ملعنية  �لوحدة  تقوم  ثم،  ومن 

�لوطنية  �لتنفيذية  �للجنة  �إعالم  �إىل  �مل�سوؤول  �لوزير  يعمد  فيما 

وجمل�ش �لوزر�ء باملقرتح. بعد �أن يح�سل �لوزير على �ملو�فقة من هذه 

�ل�ستماع  جل�سات  ووتتيح  �لربملان.  يف  �مل�رشوع  يعر�ش  �لهيئات، 

للمجموعات �ملختلفة مناق�سة  �لربملان  �لتي تنظم من خالل  �لعامة 

�لت�رشيع �ملقرتح. ومن ثم يناق�ش هذ� �مل�رشوع يف �لربملان ويجري 

�لوطني  باملوؤمتر  �خلا�سة  �لربملاين  �لكتلةو  وتعترب  عليه.  �لت�سويت 

�لت�رشيعية. في�سمن  �لهيئة  �لتن�سيق و�مل�ساءلة �سمن  �لأفريقي مركز 

ملحة عن عملية اإعداد ال�شيا�شات اخلا�شة باملوؤمتر الوطني الأفريقي

عملية �شياغة ال�شيا�شات

 �لرئي�سي للحزب مهمة �سياغة وثائق �ل�سيا�سات 
ّ
تتوىّل �لوحدة �ملعنية بو�سع �ل�سيا�سات يف �ملقر

ال�شت�شارات

يقوم �ملندوبون مبناق�سة ومر�جعة �مل�سود�ت يف �ملوؤمتر�ت حول �ل�سيا�سات، ومن ثم ي�سدرون 

�لتو�سيات �إىل �ملوؤمتر �لوطني

املوافقة

يناق�ش �ملوؤمتر �لوطني �لتو�سيات �ل�سادرة عن �ملوؤمتر�ت حول �ل�سيا�سات ويو�فق ب�سكٍل ر�سمي 

على �سيا�سات �حلزب
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�سابط �لنظام �لرئي�سي للحزب �لتز�م جميع م�رّشعي �ملوؤمتر �لوطني 

�لأفريقي بخّط �حلزب. بالإ�سافة �إىل ذلك، يح�رش �لأمني �لعام للحزب 

�لجتماعات �لربملانية لت�سارك �لأفكار.

�لقر�ر  �سنع  هيئات  لكافة  �ل�سيا�سية  �لتقارير  بتقدمي  �لرئي�ش  يقوم 

�ملعار�سة.  عليه  ترّد  �لذي  �لربملان  يف  �لأمة  خطاب  ويلقي  �لعليا 

�لثاين/يناير من كل عام،  �لثامن من كانون  �إىل ذلك يف  بالإ�سافة 

�لتنفيذية  �للجنة  ت�سدر  �حلزب،  تاأ�سي�ش  عيد  ن�ساطات  من  وكجزء 

 
ّ
�لوطنية بيانًا لل�سيا�سات يت�سّمن �إجناز�ت �حلزب و�حلكومة على مر

�لعام �ملا�سي.

مبثابة  �ل�سيا�سات  ملر�جعة  عمليًة  �حلزب  يعتمد   ،2009 �لعام  منذ 

�لثغر�ت  فيها  حتّدد  عامًا  ع�رش  خم�سة  �أو  ع�رش  خم�ش،  كل  مر�جعات 

عدٍد  حول  تو�سيات  وتت�سّم،  �ل�سيا�سات  تطبيق  يف  و�لتحديات 

ي�ستمّد  �ملقبلة.  �لإد�رة  �إىل  بالن�سبة  �لأولوية  ذ�ت  �لق�سايا  من 

�لأكرب من بيانه �لنتخابي من هذه  �لأفريقي �جلزء  �لوطني  �ملوؤمتر 

�سيا�سات �حلزب ويعمل على  �ل�سعف يف  فيحّدد مو�طن  �ملر�جعات، 

و�سع خطة ملعاجلتها.

الدرو�ص امل�شتخل�شة

�لوطني  �ملوؤمتر  د�خل  �ل�سيا�سية  �لنقا�سات  حتتدم  �أن  �ملمكن  من 

�لنقا�ش  �حتدم  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �لأفريقي، 

حول �سناعة �لتعدين، �لتي ت�سّكل ن�سبة 9 باملئة من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي �جلنوب �أفريقي. حتت حكم �لرئي�ش �ل�سابق جوليو�ش ماليما، 

بدء�ً من �لعام 2009،  قامت ر�بطة �سباب �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي  

�لر�بطة باملد�فعة عن  و��ستمرت  �ملناجم.  لتاأميم  نا�سطة  ب�سّن حملة 

�إد�نته.  �أو  �لأفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  دعم  دون  من  �ل�سيا�سات  هذه 

يف  �أخري�ً  �لنقا�ش  �أعمال  جدول  على  �لتاأميم  ق�سية  �أدرجت  و�أخري�ً، 

ل  موؤمتر �ل�سيا�سات �خلا�ش باحلزب يف �سهر يونيو 2012. وقد تو�سّ

�أيلول/ يف  �أ�سدروها  وثيقة  يف  �أدرجوها  نتيجة  �إىل  �حلا�رشون 

�أن تت�سامن مع  �أنه يجدر ب�رشكات �لتعدين  �سبتمرب 2012، مفادها 

�لدولة مع  �لبع�ش و�أنه يجب ت�سجيع معاجلة �ملعادن د�خل  بع�سها 

�لورقة  �قرتح  �لتاأميم،  عن  وكبديل  �لت�سدير.  على  �ل�رش�ئب  �إدخال 

�إدخال �رشيبة على »��ستئجار �ملو�رد« �أو رفع �ل�رش�ئب على �رشكات 

�لتعدين من �أجل �إعادة توزيع ثرو�ت �لقطاع �خلا�ش بني �ملو�طنني 

يف جنوب �أفريقيا.

بعد ثالث �سنو�ت من �لنقا�ش حول تاأميم �ملناجم، و�فق �ملوؤمتر �لوطني 

�ل�سيا�سات  �لتي تقدمت بها ورقة  �ل�رش�ئب  �لأفريقي على مقرتحات 

�لقر�ر  �أثار  وقد  �لوطني.  �ملوؤمتر  �لعام 2012 خالل  دي�سمرب من  يف 

�نتقاد�ت عميقة للحزب بني �أو�ساط �لي�سار وجذبت �أنظار �لإعالم نظر�ً 

�إىل �حلملة �لطويلة �ملدى لر�بطة �ل�سباب وغياب ��ستجابة ر�سمية من 

جانب �حلزب. وقد حّذر �ملحّللون من �أن يت�سبب غياب �سيا�سة �لتاأميم 

ر عدد 
ّ
�لو��سحة يف �أزمة يف ثقة �مل�ستثمرين. بالإ�سافة �إىل ذلك، تكر

�سيا�سات  فاأبقت  �لعمال  و�سالمة  �لعمل  ظروف  طالت  �حلو�دث  من 

قطاع �لتعدين يف �لعناوين �لرئي�سية. يف غ�سون ذلك �لوقت، وعلى �أثر 

جل�سات ��ستماع تاأديبية حول ق�سية خمتلفة، �أزيح جوليو�ش ماليما 

عن �حلزب يف �أو�ئل عام 2012. وقد ف�سلت جهوده يف ��ستئناف �لقر�ر 

د �لنقا�ش حول 
ّ
وبقي م�ستبعد�ً عن �حلزب. من وجهات نظر عدة، يج�س

من  و��سعًة  جمموعًة  �لأفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  ي�سمل  كيف  �لتاأميم 

�أ�سحاب �مل�سالح بدرجات خمتلفة من �للتز�م بال�سيا�سات �لي�سارية. 

�ل�سيطرة  �أجل  من  �حلزب  �سمن  خمتلفة  جمموعات  نا�سلت  وعليه، 

على قيادة �حلزب و�ملو�قف �ملعرب عنها ب�سكل �ل�سيا�سات، من خالل 

�ختيار مندوبني ي�ساركون يف �ملوؤمتر�ت �حلزبية حيث تتخذ �لقر�ر�ت 

د �لنقا�ش �أي�سًا �لتحديات �لتي و�جهها 
ّ
�لقيادية و�ل�سيا�سية. كما يج�س

و�لهتمامات  �أع�سائه   بع�ش  يف�سله  ما  بني  �لتوفيق  يف  �حلزب 

وكما  �لوطني.  و�لقت�ساد  �لأعمال  على  �لتاأثري  تطال  �لتي  �ملختلفة 

هو مبنّي يف �ملربع 8، مت تعديل برنامج �إعادة �لإعمار و�لتنمية �لذي 

�أعد �أوًل يف �إطار �ل�ستعد�د�ت لنتخابات عام 1994 ب�سبب �ملخاوف 

�لتي طالت �لأثر على �لقت�ساد �لوطني.
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املرّبع 8: برنامج اإعادة الإعمار والتنمية

�ملوؤمتر  عمد  وقد  �ل�سيا�سات.  ل�سياغة  ت�ساوريًة  جماهرييًة  مقاربًة  �لأفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  �عتمد   ،1990 �لعام  بعد  ما  �لفرتة  يف 

�حلزب  �لذي �سّم  �لثالثي  �لتحالف  مع  ��ست�سار�ت مكثفة  عقد  �إىل  و�لتنمية،  �لإعمار  �إعادة  لربنامج  �إعد�ده  �إطار  �لأفريقي يف  �لوطني 

�ل�سيوعي �جلنوب �أفريقي، وموؤمتر �لنقابات �جلنوب �أفريقية و�ملنظمة �ملدنية �لوطنية �جلنوب �أفريقية. وقد عقد �لتحالف �ل�ست�سار�ت 

مع جمموعات خمتلفة على م�ستوى �لقو�عد �ل�سعبية من خمتلف �أنحاء �لبالد كاملنظمات �لدينية، و�ملعنية باملر�أة، و�لطالب و�لعمال، 

وقد  و��سع.  نطاق  على  �لدعم  ل�سمان  و�لتنمية  �لإعمار  �إعادة  برنامج  �سيا�سات  �سمن  فرعية  مو��سيع  �أو  �أق�سام  على  �لعمل  �أجل  من 

�سارك يف هذه �لعملية قادة و�أع�ساء بارزون من منظمات عدة �سمن �حلركة �لدميقر�طية �جلماهريية وهي �لهيئة �ل�ساملة للمنظمات 

�ملعار�سة للف�سل �لعن�رشي. وقد ت�سمنت: �لت�سكيالت �ل�سيا�سية، و�لنقابات، و�ملنظمات غري �حلكومية، و�ملنظمات �ملدنية، و�لرتبوية، 

و�لثقافية، وحقوق �لإن�سان، و�لبيئة، و�ل�سباب، و�لن�ساء. يف مقاطعة كيب �لغربية، جنم عن هذه �ل�ست�سار�ت �نعقاد قمة �إقليمية لربنامج 

�إعادة �لإعار و�لتنمية يف جامعة كيب �لغربية يف �أو�ئل �لعام 1994، ويف ما بعد يف �ملوؤمتر �لوطني لربنامج �إعادة �لإعمار و�لتنمية 

بالف�سل  �لإرث �خلا�ش  تناولت جميع جو�نب  و�لتنمية  �لإعمار  �إعادة  برنامج  �لوطنية وثيقة  �لقمة  �نبثقت عن  يف جوهان�سربغ. وقد 

�لعن�رشي �لتي مّت �لتطرق �إليها مب�رشًة بعد تد�سني �لدولة �لدميقر�طية �لأوىل.

يقوم برنامج �إعادة �لإعمار و�لتنمية على خم�ش بر�مج �أ�سا�سية هي �لتالية:

تلبية �لحتياجات �لأ�سا�سية للمو�طنني؛

تنمية �ملو�رد �لب�رشية للدولة؛

بناء �قت�ساد جنوب �أفريقيا؛

تعزيز دولة وجمتمع دميقر�طيني؛

�لتنفيذ

من خالل �سياغته كخطة ملعاجلة �مل�ساكل �لقت�سادية و�لجتماعية �لتي تو�جهها �لدولة، �ألقى برنامج �إعادة �لإعمار و�لتنمية �ل�سوء 

على ق�سايا مثل �لعنف، و�لفتقار �إىل �لإ�سكان، و�لدميقر�طية، و�لوظائف، و�لتعليم غري �ملنا�سب، و�لرعاية �ل�سحية و�لقت�ساد �ملرتّدي. 

وقد هدف �لربنامج �إىل ح�سد مو�طني جنوب �أفريقيا وجمع �ملو�رد �لالزمة للعمل من �أجل م�ستقبل دميقر�طي، عادل، وحافل بالفر�ش.

�عتمد �إطار عمل �ل�سيا�سات �لو��سع �لنطاق يف وقٍت كان فيه �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي قائد�ً حلكومة �لوحدة �لوطنية. خالل تلك �لفرتة، 

حظي بالدعم من منظمات عدة، مبا فيها �حللفاء �لثوريون للحزب، �حلزب �ل�سيوعي �جلنوب �أفريقي وموؤمتر �لنقابات �جلنوب �أفريقية، 

 هذه �ملقاربة �لت�ساورية �جلماهريية ل�سياغة �ل�سيا�سات طوياًل. فمبا�رشًة بعد 
ّ
و�ملنظمة �ملدنية �لوطنية �جلنوب �أفريقية. ولكن، مل ت�ستمر

�ش لنتقاد�ت خطرية و�أجرب �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي على �إز�حة 
ّ
�عتماد حكومة �لوحدة �لوطنية لربنامج �إعادة �لإعمار و�لتنمية، تعر

�ملبادرة جانبًا و��ستبد�لها ب�سيا�سة �لنمو، و�لتوظيف و�إعادة �لتوزيع. �أما �لنتقاد �لرئي�سي بحق �لربنامج فتمثل يف �فتقاره �إىل �إطار 

عمل �قت�سادي �سليم؛ ونظر �إليه عمومًا كقائمة ت�سّوق ملا كان يفرت�ش بالدولة �لدميقر�طية �لأوىل �أن حتققه يف غياب مبادئ توجيهية 

�سيا�سة  تلقتها  �لتي  �لقت�سادية  �لنتقاد�ت  �لتوزيع فعاجلت  و�إعادة  و�لتوظيف  �لنمو  �سيا�سة  �أما  �لقت�ساد.  كيفية منو  و��سحة حول 

برنامج �إعادة �لإعمار و�لتنمية ما �سكل بد�ية ع�رش جديد من عملية �إعد�د �ل�سيا�سات يف �حلكومة بقيادة �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقي، توىّل 

�سياغتها �لتكنوقر�ط و�مل�ست�سارون �لقت�ساديون �لذين عقدو� �ل�ست�سار�ت مع �لدو�ئر �حلكومية �لرئي�سية و�أع�ساء �حلكومة. كما تلقت 

هذه �ل�سيا�سة �أي�سًا �نتقاد�ت كبرية من �حللفاء �لذين �سعرو�  باأنهم م�ستبعدون و�أّن �حلكومة و�لبريوقر�طيني يعيقون �أعمالهم. 

.1

.2

.3
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حزب املحافظني، اململكة 

املتحدة

معلومات عامة وملخ�ص عن احلزب

حزب �ملحافظني يف �ململكة �ملتحدة حزب من �ليمني �لو�سطي تعود 

جذوره للقرن �ل�سابع ع�رش. �ل�سم �لر�سمي للحزب هو حزب �ملحافظني 

�أو  �ملحافظني  حزب  با�سم  �إليه  ي�سار  ما  غالبًا  ولكن  و�ملوّحدين، 

بلقبه �لتاريخي حزب توري. تعّد بنية �حلزب ل مركزية �إىل حّد بعيد 

فاجلمعيات �حلزبية �ملحلية ت�سيطر على �نتخاب قادة �حلزب و�ختيار 

�ملر�سحني �ملحليني. ويعّد جمل�ش �إد�رة حزب �ملحافظني هيئة �لقيادة 

 
4
�لوطنية وهو �لذي يتوىّل كافة �ل�سوؤون �لت�سغيلية.

عملية  يف  �لأع�ساء  مب�ساركة  ن�سبيًا  طويل  بتاريخ  �حلزب  يتمتع 

�سياغة �ل�سيا�سات. �أن�سئ مركز �سيا�سات �ملحافظني �لتابع للحزب يف 

�لأربعينات كو�سيلة لت�سهيل �لأخذ و�لرّد يف جمال �سياغة �ل�سيا�سات 

�سيا�سات  مبنتدى  �ملركز  ��ستبدل  ثم  ومن  و�لقيادة.  �لأع�ساء  بني 

جديدًة  بنيًة  �عتمد  ولكن  نف�سه  �لهدف  له  كان  �لذي  �ملحافظني 

وعمليات حديثة.

يف  �لهيئتني  هاتني  تاأثري  مدى  حول  �حلزب  د�خل  يف  �جلد�ل  يكرث 

�ملركز  يعترب  فيما  باأنه  عدة  �أع�ساء  يناق�ش  �إذ  �ل�سيا�سات،  ح�سيلة 

م�ستويات  ��ستدر�ر  يف  �ملنتدى  �أخفق  �لفعالية،  من  كبري  قدر  على 

يد  على  �ملطاف  نهاية  يف  �ل�سيا�سات  فت�سّكلت  �مل�ساركة  من  عالية 

قادة �لأحز�ب. 

�ملحافظني  حزب  قائد  �أعلن   ،2010 لعام  �لعامة  �لنتخابات  بعد 

�سيا�سات  منتدى  �إحياء  �إعادة  عن  كامريون  د�يفيد  �لوزر�ء  ورئي�ش 

 �أما نقطة تركيز �ملنتدى بحلته �جلديدة فتمحورت حول 
5
�ملحافظني.

�لعامة لعام 2015 مب�ساهمات  �ل�سيا�سات لالنتخابات  باإعد�د  �لبدء 

وتو�سيات من جانب �أع�ساء حزب �ملحافظني.

�حلزب  مّكنت  و�سيلًة  �أي�سًا  �ملحافظني  �سيا�سات  منتدى  وّفر  كما 

حزب  �حلكومي،  �لئتالف  يف  �رشيكه  عن  �سيا�ساته  يف  �لتمايز  من 

�لدميقر�طيني �لليرب�ليني.

ين�ّش �لنظام �لأ�سا�سي حلزب �ملحافظني على دور منتدى �ل�سيا�سات 

و�لغاية منه وتركيبته على �مل�ستويني �لوطني و�ملحلي ولكنه ل ي�سري 

�إطالقًا �إىل عملية �إعد�د �ل�سيا�سات بحّد ذ�تها. ومن �ساأن هذ� �لأمر �أن 

يتيح �عتماد بع�ش �ملرونة يف �لطريقة �لتي تطبق فيها عملية �إعد�د 

و�إدخال  تنظيم  �أجل  من  �حلزب  يعتمدها  �لتي  و�لطريقة  �ل�سيا�سات 

�ملعلومات �ملرجتعة من جانب �لأع�ساء.

عملية اإعداد ال�شيا�شات يف اأنظمة احلزب

قائد �حلزب  �لأ�سا�سي حلزب �ملحافظني، يتعني على  �لنظام  مبوجب 

�أن ياأخذ يف �حل�سبان �آر�ء �لأع�ساء ومنتدى �سيا�سات �ملحافظني عند 

 
6
�تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن �لجتاهات �ل�سيا�سية للحزب.

�سيا�سات  منتدى  تاأ�سي�ش  على  �أي�سًا  �لأ�سا�سي  �لنظام  ين�ّش  كما 

�ملحافظني �لذي تتمثل وظائفه �لأ�سا�سية يف ت�سجيع وتن�سيق �سياغة 

�ل�سيا�سات و�ملبادر�ت �سمن �حلزب، ل �سيما جمعيات  �أفكار  و�إعد�د 

ملحة عن عملية اإعداد ال�شيا�شات يف حزب املحافظني

عملية �شياغة ال�شيا�شات

يحّدد منتدى �سيا�سات �ملحافظني �ملو��سيع ويعمل على �إعد�د �لأور�ق �لتي تتناول هذه �ملو��سيع

ال�شت�شارات

تعقد جمموعات منتدى �ل�سيا�سات �ملحلية و�أع�ساء �حلزب مناق�سات غري ر�سمية وتقدم معلوماتها �ملرجتعة �إىل �ملنتدى �لوطني ل�سيا�سات 

�ملحافظني. كما ت�ستخدم �ملو�قع �لعامة و�ملح�سورة بالأع�ساء وموؤمتر�ت �لأع�ساء �أي�سًا جلمع �ملعلومات �ملرجتعة.

املوافقة

تقدم نتائج عمل منتدى �سيا�سات �ملحافظني يف �ملوؤمتر�ت �حلزبية. يعمل قائد �حلزب 

مع �حلكومة/حكومة �لظل على حتديد �لبيانات �لنتخابية.
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�أن  �أي�سًا  �ملحافظني  �سيا�سات  منتدى  على  يتعني  كما   
7
�لناخبني.«

مبادلتها  وتاأمني  و�ملبادر�ت  �ل�سيا�سات  �أفكار  تلقي  عملية  يحّدد 

بال�ستجابة �أو ردود �لفعل. 

�لأ�سا�سي  �لنظام  �سيا�سات �ملحافظني بح�سب ما ميلي  يلتزم منتدى 

�ل�سيا�سات و�عتماد م�ساهمات �خلرب�ء  للحزب بعقد �مل�ساور�ت حول 

�أّن  ذلك   
8
�ملهام. هذه  تنفيذ  كيفية  على  ين�ش  ل  ولكن  �حلاجة،  عند 

�لنظام �لأ�سا�سي يحّدد �لبنية �لت�سغيلية ملنتدى �سيا�سات �ملحافظني 

�لتي يديرها جمل�ش معني وتعقد �جتماعاتها على �أ�سا�ش �سنوي. وعلى 

ر�أ�ش �ملجل�ش رئي�ش يعّينه قائد �حلزب ويكون عادًة وزير�ً يف �حلكومة 

�أو يف حكومة �لظل. جلمعيات �لدو�ئر �ملحلية ثالثة ممثلني منتخبني 

يف �ملجل�ش، كما يتم تعيني حلد �خلم�ش خرب�ء يف �ل�سيا�سات وممثل 

�أعلى من �حلزب. ول يحق لأي  للحزب ومدير  �ل�سكتلندي  �لق�سم  عن 

ع�سو منتخب �ل�ستمر�ر يف من�سبه لأكرث من ثالث �سنو�ت.

كما ملنتدى �ل�سيا�سات �أي�سًا مدير يعينه جمل�ش �إد�رة حزب �ملحافظني، 

هيئة قيادة �حلزب على �مل�ستوى �لوطني. يتوىل هذ� �ملدير �لإ�رش�ف 

على �لن�ساطات �لت�سغيلية للمنتدى مبا يف ذلك تن�سيق �لعمل �ل�سيا�سي 

جلمعيات �لدو�ئر �ملحلية وجمموعات �ملنتدى �مل�سّكلة على �مل�ستوى 

�ملحلي.

ل بد من �أن يعقد جمل�ش �ملنتدى لقاء�ت مع قائد �حلزب �أقله مرتني 

ما  يف  �لأع�ساء  نظر  ووجهات  �ل�سيا�سات  �أفكار  ملناق�سة  �ل�سنة  يف 

من  �حلزب،  جمعيات  من  م�ستوى  كل  و�سمن   
9
�لأفكار. بتلك  يتعلق 

�لوحدة �لأكرب �إىل �لأ�سغر من �لتنظيم �حلزبي، ين�ش �لنظام �لأ�سا�سي 

�ملجل�ش  رئي�ش  نائب  عادًة  –يكون  و�حد  �سخ�ش  تويل  على  للحزب 

 
10

�أفكار �ل�سيا�سات و�ملبادر�ت«. �ل�سيا�سي م�سوؤولية »�سياغة و�إعد�د 

لتوفري  �ملحلي  �مل�ستوى  حتى  �ملوؤ�تية  �لبنى  وجود  بذلك  ي�سمن  ما 

�أفكار �ل�سيا�سات، �لتي تعود معلوماتها �ملرجتعة �إىل قيادة �حلزب. 

�شياغة ال�شيا�شات وتطبيقها عمليًا

�حلرب  تلت  �لتي  �ل�سنو�ت  يف  �ملحافظني  �سيا�سات  مركز  تاأ�س�ش 

خالله  تلتقي  للنقا�ش  برنامج  حول  عمله  نّظم  وقد  �لثانية  �لعاملية 

�ملركزي  �ملكتب  ي�سدره  مو�سوع  ملناق�سة  �لأع�ساء  من  جمموعات 

ميثل  تقرير  كتابة  يتوىل  قائد  بتعيني  جمموعة  كل  وتقوم  للحزب. 

�إليها �ملجموعة حول �ملو�سوع. ومن  �لنتائج و�لأفكار �لتي تو�سلت 

ثم يعمد �ملكتب �ملركزي للحزب �إىل مر�جعة �لتقارير �ملكتوبة ويقّدم 

ملخ�سًا عن �ملحتويات �إىل �لوزير �ملعني �أو وزير حكومة �لظّل.

تعرف  �ل�سيا�سي  للمركز  دورية  وموؤمتر�ت  ندو�ت  تعقد  وكانت 

باملد�ر�ش �ل�سيفية و�ل�ستوية يقوم خاللها كبار �مل�سوؤولني و�خلرب�ء 

يف حزب �ملحافظني بتقدمي نظرتهم �إىل �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة.

��ستبدل مركز �سيا�سات �ملحافظني يف �لعام 1998 مبنتدى �سيا�سات 

�إعادة  �إىل  هدفت  �لتي  �لإ�سالحات  من  باقة  من  كجزء  �ملحافظني 

�إحياء �حلزب بعد �خل�سارة �لنتخابية يف �لعام 1997. وكان �ملنتدى 

عبارة عن م�رشوع �أ�سّد طموحًا حاول جذب �أكرب عدد من �لأع�ساء من 

�أو�سع نطاقًا.  �ل�سيا�سات وبنية  خالل �ملنا�سبات �لتي متحورت حول 

ولكن، مل يكن �ملنتدى متما�سكًا من حيث �لإد�رة ومل يحقق م�ستوى 

�مل�ساركة �أو �لنجاح �لذي كان متوقعًا منه.

�أعيد �إ�سالح �ملنتدى يف �لعام 2011 يف خطوة �عتربت مبثابة جهٍد 

�سيا�سات  �إعد�د  لعملية  �حلزب  �سمن  �مل�ستمرة  للطلبات  لال�ستجابة 

تكون مبنيًة على �مل�ساركة، مع �لعرت�ف يف �لوقت نف�سه باأن �لبنى 

�ل�سابقة مل تكن قادرة على تلبية تلك �حلاجة.

يف  �ملحافظني  حزب  دخل   ،2010 لعام  �لعامة  �لنتخابات  بعد 

ذلك،  وب�سبب  �لليرب�ليني.  �لدميقر�طيني  حزب  مع  �تئالفية  حكومة 

عمل �ملنتدى بعد �إعادة �إحيائه على متييز �لربنامج �ل�سيا�سي حلزب 

�ملحافظني لالنتخابات �لعامة لعام 2015 و�أعاد �لتاأكيد على هوية 

لعام  �ل�سيا�سات  �إعد�د  على  �أ�سا�سًا  �ملنتدى  يركز  وبالتايل،  �حلزب. 

2015 و�لتخطيط لروؤيا للحزب على �ملدى �لطويل.

�سيا�سات  منتدى  �إطالق  لإعادة  �لر�مية  �ملنا�سبات  �إحدى  يف 

�ملحافظني، �أّكد �لرئي�ش �ل�رشيك للحزب بارون�ش و�ر�سي بقوله:

»فليكن وا�سحًا لكل ع�سو يف حزب املحافظني، ل يهم من 

تكون، اأين تقطن، اأو ما خبتك يف العمل ال�سيا�سي يف حزبنا 

�ستح�سل على �سوت قوي يف ما يتعلق بالق�سايا ذات الأهمية 

بالن�سبة اإىل بريطانيا – واإن �سوتك �سي�سمع و�سيحدث فرقًا.. 

بف�سل بنية منتدى ال�سيا�سات، ميتّد خط م�ستقيم ينطلق من 

دائرتك اإىل الوزراء املحافظني يف احلكومة«.

وحّدد �ملنتدى بعد �إعادة تاأهيله قائمًة باملو��سيع �لهامة �لتي يلتم�ش 

�ملعلومات �ملرجتعة ب�ساأنها وجدول منتظم على �أ�سا�ش �سهري. ومن 

بني �لق�سايا �لتي ي�سعى �حلزب للح�سول على �لن�سائح ب�ساأنها:

�سعب يكرب يف �ل�سن؛

حتديات جديدة يف جمال �لأمن؛

�لتغري�ت يف �لتكنولوجيا و�لإبتكار؛

�ل�سغوط �ملتز�يدة على �ملو�رد �لطبيعية؛

�لتحديات من �لقت�ساد�ت �لنا�سئة؛

�أ�سباب �لفقر؛
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تاأمني معدلت عمالة مرتفعة؛

تاأمني م�ساكن �أرخ�ش ثمنًا؛

�لق�ساء على �نعد�م �مل�ساو�ة يف �لرو�تب و�لفقر لدى �لأطفال؛

حماية �لر�أ�سمال �لطبيعي؛

تخفي�ش نطاق �لبريوقر�طية �ملركزية.

وقد طلب من �أع�ساء �حلزب ت�سكيل جمموعات �ل�سيا�سات �خلا�سة بهم 

لال�ستجابة لتلك �لق�سايا و��ستنباط �أفكارهم �خلا�سة حول �ل�سيا�سات 

�ملنتدى  جمموعات  �إىل  �أ�سندت  وقد  �ملحددة.  �ملو��سيع  هذه  خارج 

�ملحلية �ملهام و�لعمليات �لتالية:

ت�سهم �ملجموعات يف �جلهود �ملبذولة لتنظيم �حلمالت للجمعية 

�ملحلية حلزب �ملحافظني؛

تلتقي �ملجموعات خالل �ل�سنة؛

تعود �ملجموعات بتقاريرها �إىل �ملركز؛

�سائر �ملجتمعات ملناق�سة  �إىل  �لو�سول  ت�سّجع �ملجموعات على 

�أفكارها؛

�لوزير  �إىل  �ملحددة  �لتحديات  حول  �لأفكار  من  جمموعة  ترفع 

�ملعني من حزب �ملحافظني فيتوىّل �لإجابة عنها.

�ل�ست�سار�ت  عن  �لإجابة  على  و�لأفر�د  �ملحلية  �ملجموعات  ت�سّجع 

 كما للمنتدى موقعه �لإلكرتوين �خلا�ش 
11

بو��سطة �لربيد �لإلكرتوين.

تنزيل  من  �لأع�ساء  ليتمكن  للحزب  �لإلكرتوين  �ملوقع  عن  �ملنف�سل 

�أور�ق �ل�سيا�سات �حلالية و�لعثور على منتدى حملي حلزب �ملحافظني 

��ستخد�م  على  دوري  ب�سكٍل  �ملنتدى  موظفو  ويعمل   
12

منطقتهم. يف 

مدونات حزب �ملحافظني من �أجل �لإعالن و�لرتويج عن �مل�ساور�ت 

�لت�ساريع  حول  �لآر�ء  ون�رش  �ل�سيا�سات  جمال  يف  معينة  �أفكار  حول 

ومقرتحات �مليز�نية. كما يوزع �ملنتدى م�سوحًا لالأع�ساء ل�ستخد�مها 

ملجموعات  �ملرجتعة   �ملعلومات  ل�ستدر�ر  كو�سيلة  �لطو�ف  خالل 

�ملنتدى �ملحلية بينما تنهمك يف �سياغة �أور�ق �ل�سيا�سات. 

�ملحافظني  �سيا�سات  مركز  ��ستخدمها  �لتي  لتلك  مماثلة   عملية  يف 

�مل�ساهمات  بقر�ءة  �ملحافظني  حلزب  �لوطني  �لفريق  يقوم  �ل�سابق، 

وجمعها يف ملخ�ش. بعد ذلك، تر�سل �خلال�سة �إىل �لوزير �ملعني �لذي 

يتوىّل �لإجابة عنها. ومن ثم توزع �إجابة �لوزير على �لأع�ساء.

�لركن  �لنقا�سات  عن  �ل�سهرية  �ملوجز�ت  هذه  فيه  ت�سّكل  وقٍت  يف 

�إ�سافية لالإدلء باللمعلومات  �لأ�سا�سي لعمل �ملنتدى، تتو�فر فر�ش 

�ملرجتعة و�ل�ست�سار�ت. ينّظم �ملنتدى منا�سبات يف موؤمتر�ت �حلزب 

ويف �ملوؤمتر �ل�ستوي للمنتدى �أي�سًا. �أما �لن�ساطات �لأخرى فتت�سّمن 

حلقات �لنقا�ش، وحما�رشة �سنوية، ومناق�سات غري ر�سمية لالأع�ساء 

مع وزر�ء �حلزب و�أع�ساء �لربملان حول مو��سيع تتعّلق بحقائبهم. 

برنامج  متا�سك  تعزيز  على  جهوده  �ملنتدى  رّكز  وجيزة،  فرتٍة  منذ 

�ملحافظني �لوطني وتو�سيع نطاق �ت�ساله يف خمتلف �أنحاء �ململكة 

�ملناطق  يف  جديدة  جمموعة   19 �ملنظمة  �أ�سافت  وقد  �ملتحدة. 

للتو�سع  �إ�سافية   خطط  ولها   2012 �لعام  خالل  لإنكلرت�  �ل�سمالية 

فاأكرث  �أكرث  ي�ساركون  �ملنتدى  ممثلو  �أ�سبح  كما  �ملناطق.  تلك  يف 

فو�سعو�  �ملحافظني  حلزب  �لدولية  بال�سيا�سة  �ملتعلقة  �لنقا�سات  يف 

نطاق �لت�سال �إىل خارج �ململكة �ملتحدة. مثاًل يف دي�سمرب من �لعام 

2012، �أر�سل �حلزب مندوبني للتحدث با�سمه يف �لحتاد �لأوروبي.

 

الدرو�ص امل�شتخل�شة

د عملية تطّور �إعد�د �ل�سيا�سات يف حزب �ملحافظني بع�ش �جلهود 
ّ
جت�س

�لتي قامت بها �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �لأنظمة �لدميقر�طية �لر��سخة من 

�أجل زيادة �مل�ساركة يف عمليات �ل�سيا�سات. يف وقٍت بد�أ فيه منتدى 

�سيا�سات �ملحافظني يف �لعام 1998 كطريقة لزيادة فر�ش م�ساركة 

لإ�سالحاٍت  �ليوم  خ�سع  �لأحز�ب،  �سيا�سات  عمليات  يف  �لأع�ساء 

على  قادرة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أن  �لتغيري�ت  هذه  وتبنّي  �إ�سافية. 

لالحتياجات  ��ستجابًة  �ل�سيا�سات  �سياغة  عمليات  مع  �لتكّيف 

و�لطلبات �جلديدة من قبل �أ�سحاب �مل�سالح على �ختالفهم.

الأحزاب ال�سيا�سية والدميقراطية من الناحيتني النظرية والعملية                                                                                                                                                                            79



احلزب الدميقراطي واحلزب 

اجلمهوري، الوليات املتحدة 

الأمريكية

معلومات عامة

بقيت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، طيلة فرتة وجودها تقريبًا، قائمًة 

 يف وقٍت تو�جدت فيه بع�ش �لأحز�ب 
13

على نظاٍم يتاألف من حزبني.

�لثالثة، �إل �أنها ف�سلت عمومًا يف �سق طريقها �إىل �ل�سيا�سة �لوطنية، �إل 

يف حال عملت على ت�سجيع �أحد �حلزبني �لأ�سا�سيني �أو كليهما ملناق�سة 

�لق�سايا �ملطروحة. على �سبيل �ملثال، رّكز مر�ّسح �حلزب �لثالث رو�ش 

�لرب�مج  من  �لتخفيف  على   1992 لعام  �لرئا�سية  حملته  يف  بريو 

�حلكومية، يف حو�ٍر متجّدد كان له �أثر عظيم على حو�ر�ت �ل�سيا�سات 

بني �حلزبني �جلمهوري و�لدميقر�طي. وقد ت�ساءل دعم بريو وحزبه 

�ليوم  ي�سّم �حلزب �جلمهوري  و�أ�سبح  �ل�سنو�ت  �لإ�سالحي مع مرور 

معظم منا�رشي بريو و�عتمد عدد كبري من مو�قفه. 

كما هو مبنّي يف �لر�سم �لبياين 9، �سّكل �لنظام �لفدر�يل �أحد خطوط 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  بني  �لرئي�سية  �لنق�سام 

�لوليات  �لقوى بني  تو�زن  �لنز�عات حول  �إىل  بالإ�سافة  �لأمريكية، 

و�لدميقر�طي  �جلمهوري  �حلزبني  �أّن  �سحيح  �لفدر�لية.  و�حلكومة 

�أّن �لأحز�ب �ل�سيا�سية  �إل  �إىل �لقرن �لثامن ع�رش،  يعود�ن بتاريخهما 

يف  �إل  لها  كامل  بدو�م  حزبية  مقر�  �إن�ساء  يف  تفلح  مل  �لأخرى 

�إىل  تعمد  �لأحز�ب  كانت  ذلك،  قبل  �ملا�سي.  �لقرن  من  �لع�رشينات 

كّل  ليختفي  معينني  ملر�سحني  دعمًا  للحمالت  موؤقتة  جلان  تنظيم 

تقليدي،  نحٍو  على  �لنتخابات.  بني  ما  �لفا�سلة  �لفرت�ت  لها يف  �أثر 

�لوليات  �لعمليات �ملحلية وعلى م�ستوى  �أي�سًا على  �لأحز�ب  عّولت 

خالل  من  �لتاأثري  على  يح�سلون  نفوذ  ذوو  �أفر�د  ينّظمها  كان  �لتي 

�ل�سيا�سة  رّكزت  ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن  خالل  �ل�سيا�سة.  ل  �ملح�سوبية 

و�جلهود  �لأر��سي  تنمية  على  منها  كبري  بجزء  �لوطنية  �ملحلية 

�ندلع  حني  و�إىل  �لغرب.  ناحية  �مل�ستوطنات  تو�سيع  �إىل  �لر�مية 

�حلرب �لعاملية �لثانية، �أ�رشف �لرئي�ش على معظم �لقر�ر�ت �ملرتبطة 

بال�سيا�سة �خلارجية. وبالتايل، مل تنخرط �لأحز�ب �ل�سيا�سية كثري�ً يف 

عملية �إعد�د �ل�سيا�سات حتى �لقرن �لع�رشين. 

�لتي  �لأحز�ب  بر�مج  كانت  �لأمريكي،  �لتاريخ  من  �لأكرب  �جلزء  يف 

تعّد يف �ملوؤمتر�ت �لوطنية لت�سمية �ملر�سحني للرئا�سة مبثابة �لقوى 

�ل�سيا�سات �لوطنية للحزب. ولكن، منذ  كة خلف عملية �سياغة 
ّ
�ملحر

مطلع �لقرن �لع�رشين، كان للروؤ�ساء و�لكونغر�ش دور كبري يف �لتاأثري 

على �سيا�سة �حلزب �لوطنية. فمنذ �ندلع �حلرب �لعاملية �لثانية، �أثرت 

�ل�سيا�سات  �إعد�د  عملية  يف  �لبحث  مر�كز  من  و��سعة  جمموعة  �أي�سًا 

)ملزيد من �ملعلومات حول مر�كز �لبحث �لأمريكية، يرجى �لعودة �إىل 

�ملربع 4 يف �لق�سم �لأول من هذ� �لكتّيب(. وقد بّينت �لأبحاث �لأخرية 

�أّن جمموعات �ملو�طنني قد حتّولت �إىل قوى فاعلة يف جمال �ل�سغط 

و�ملد�فعة �ليوم. كما يوّفر �ملربع 9 ملحًة عامًة موجزًة عن �ل�سغط. 

الر�شم البياين 9: نظام احلزبني يف الوليات 
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املرّبع 9: جمموعات ال�شغط

�إعد�د  عملية  يف  فاعاًل  دور�ً  �ل�سغط  جمموعات  توؤدي 

ي�سود  وقٍت  يف  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�سيا�سات 

�ت« 
ّ
�لعتقاد باأن ممار�سي �ل�سغط يعملون �إجماًل »عرب �ملمر

تعترب  منحاز،ل  غري  �أو  �جلانبني  من  مدعوم  �أ�سا�ش  على 

و�أجند�ت  �ل�سيا�سية  و�لأحز�ب  �ل�سغط  ممار�سي  بني  �لعالقة 

�ل�سيا�سات �لوطنية مثاليًة كما هو ظاهر. ففي غالب �لأحيان، 

مل�سالح  كقادة  �أنف�سهم  �إىل  �ملنتخبون  �مل�سوؤولون  ينظر 

حمّددة وينتخبون بدعم من هذه �ملجموعات. ميكن �أن يوّفر 

�ملد�فعون عن جمموعات �مل�سالح مو�رد هامة للم�رشعني مثل 

�لأمو�ل للحملة، و�لأبحاث، و�للغة �لت�رشيعية، و�لدعم �لعام، 

حتديد  يف  �حلزبية  �لئتالفات  وت�ساعد  �لإعالمية.  و�لرو�بط 

�ملجموعات  ترتبط  �ملثال،  �سبيل  على  �لعالقات.  هذه  بنية 

يف  �جلمهوريني  �مل�سوؤولني  مع  و�لدينية  �ملحافظة  �ملدنية 

�ملدنية  و�ملجموعات  �لعمالية  �لنقابات  فيه  ترتبط  وقت 

�ملر�أة  بحقوق  �ملعنية  �ملنظمات  )مثاًل  �ملختلفة  �لليرب�لية 

و�حلقوق �ملدنية( بامل�سوؤولني �لدميقر�طيني. يف وقٍت تزعم 

�أنها تنتهج ��سرت�تيجية �سغط فعالة  فيه جمموعات �ل�سغط 

�ل�ساملة  �لأبحاث  تبنّي  بدعٍم من �جلانبني،  يف كونها تعمل 

�سبكاتها  �سمن  �أ�سا�سًا  تعمل  �أنها  �ل�سغط  جمموعات  على 

�حلزبية �خلا�سة. 

 Democratic National Committee, The Charter & :املرجع

Bylaws of the Democratic Party (Washington DC: Demo-
 cratic Party, 2012), Article 1 (Sections 1.a, 1.d and 4),

(Bylaws Article 2 (Section 1.e

�نتخاب  �ل�سيا�سات وعمليات  �إعد�د  يعمل �حلزبان على تنظيم عملية 

�لوطنية  �لدميقر�طية  �للجنة  �لوطنية،  �للجان  خالل  من  �ملر�سحني 

�ملو�فقة  وتتم  �حلزبية  �لرب�مج  تعتمد  �لوطنية.  �جلمهورية  و�للجنة 

�سنو�ت،  �أربع  كّل  مرًة  تعقد  �لتي  �ملوؤمتر�ت  �أثناء  وتعديلها  عليها 

)قادة  للرئا�سة  �ملر�سح  ت�سمية  على  �أي�سًا  خاللها  �لأحز�ب  ويعمل 

�لأحز�ب �ملرتبطون بلقب(

برنامج احلزب الدميقراطي

، تت�سمن م�سوؤوليات �للجنة �لدميقر�طية �لوطنية 
14

وفقًا مليثاق �حلزب

يف  للم�ساركة  مت�ساوية  بفر�ش  �حلزب  �أع�ساء  جميع  تزويد  يلي:  ما 

�لدعوة  و�إ�سد�ر  �لأحز�ب،  �سيا�سات  و�إعد�د ون�رش  �ل�سيا�سات؛  �سياغة 

جلنة  �سمن  د�ئمة  جلان  وت�سكيل  للحزب؛  �لوطنية  �ملوؤمتر�ت  �إىل 

�ملوؤمتر. بالإ�سافة �إىل ذلك، تويل قو�عد �حلزب �لدميقر�طي م�سوؤولية 

�عتماد بر�مج �حلزب للموؤمتر �لوطني.

يف �آب/�أغ�سط�ش من �لعام 2010، �أ�سدرت �للجنة �لدميقر�طية �لوطنية 

جلنة  �ست 
ّ
و�أ�س �لوطني،  �لدميقر�طي  �ملوؤمتر  �نعقاد  �إىل   

15
»�لدعوة«

�ملوؤمتر �لدميقر�طي �لوطني لعام 2012، و�أن�ساأت ثالث جلان د�ئمة 

للموؤمتر )�للجنة �ملعنية بالربنامج، و�للجنة �ملعنية بالقو�عد و�للجنة 

�ملعنية ببيانات �لعتماد(. حتّدد يف �لدعوة �لقو�عد و�لأحكام �خلا�سة 

بكّل جلنة ولكن تتمتع �للجان �أي�سًا بحق �عتماد �أي �إجر�ء�ت �إ�سافية. 

على �سبيل �ملثال، وبالت�ساور مع �للجنة �لدميقر�طية �لوطنية، حتّدد 

و�ملنتديات  �ل�ستماع،  وجل�سات  �لجتماعات،  عدد  �لربنامج  جلنة 

�للجنة  باأع�ساء  وقائمة  و�لزمان،  �ملكان  �إىل  بالإ�سافة  تعقد  �لتي 

�لدميقر�طي  �ملوؤمتر  جلنة  تعمل  �لأول،  �جتماعها  قبل  �حلا�رشين. 

�لوطني على توزيع وثيقة لأع�ساء جلنة �لربنامج حتّدد �لق�سايا �لتي 

�للجنة  رئي�ش  يعنّي  ذلك،  عن  ف�ساًل  �لعتبار.  بعني  �أخذها  من  بد  ل 

�لدميقر�طية �لوطنية 15 ع�سو�ً للجنة �لفرعية لل�سياغة ورئي�سها. 

�لبنى  بالربنامج من مندوبني ميّثلون  �ملعنية  �للجنة  �أع�ساء  يتاألف 

�حلزبية �لتابعة للوليات و�لأع�ساء وهم �لقادة �حلزبيون و�مل�سوؤولون 

و25  مندوبًا   161 هناك  كان   ،2010 �لعام  دعوة  يف  �ملنتخبون. 

»يتعني  �لدعوة  من   )3( �أ   7 �لقاعدة  مبوجب  حمّدد  هو  وكما  ع�سو�ً. 

على �أع�ساء �للجان �لد�ئمة �أل يكونو� مندوبني �أو مناوبني يف �ملوؤمتر 

، ويحّدد عدد �أع�ساء �للجنة �ملعنية بالربنامج 
16

�لدميقر�طي �لوطني«

�لقادة  �أع�ساء  ينتخب  للولية.  �لوطنية  �ملوؤمتر�ت  يف  ولية  لكّل 

��سم  �أحيانًا  عليهم  يطلق  و�لذين  �ملنتخبون  و�مل�سوؤولون  �حلزبيون 

»�ملندوبني �خلارقني« من قبل �للجنة �لتنفيذية للموؤمتر �لدميقر�طي 

�ملعنية  �للجنة  رئي�ش  جهتها  من  �لتنفيذية  �للجنة  وتنتخب  �لوطني 

بالربنامج. �أما �أع�ساء �للجنة فيجب �أن ينق�سمو� بالت�ساوي بني رجال 

ون�ساء.

تقوم �لوظيفة �لرئي�سية للجنة �ملعنية بالربنامج على تو�سية �للجنة 

ويحّدد  �لدميقر�طي.  �حلزب  برنامج  باعتماد  �لدميقر�طية  �لوطنية 

مكتوبة.  وتقدمات  ومنتديات،  ��ستماع،  بجل�سات  �لربنامج  حمتوى 

ويعني رئي�ش �للجنة �ملعنية بالربنامج  جلنًة فرعية تتاألف من 15 

ع�سو�ً تتوىل �سياغة �لربنامج كما يعمل �ملر�سح �لرئا�سي على تعيني 

ع�سو�ً �إ�سافيًا ل يتمتع ب�سالحية �لت�سويت.

�للجنة  عليه  ت�سوت  �لتقرير،  �سياغة  �لفرعية  �للجنة  تتوىل  �أن  بعد 

�ملعنية بالربنامج وتوزع �مل�سودة �ملو�فق عليها على �ملندوبني �أثناء 

�لوقت ملر�جعة  �ملوؤمتر. وبالتايل ل يكون لدى �ملندوبني مت�سع من 

جلنة  رئي�ش  يقّدم  له،  رئي�سًا  �ملوؤمتر  ينتخب  �أن  وبعد  م�سمونه. 

�مل�سودة  جانب  �إىل  �أي�سًا  تقّدم  وقد  �ملوؤمتر.  �إىل  �مل�سودة  �لربنامج 

عليها يف مرحلة لحقة.  ي�سوت  �لتي  �لتعديالت  �أو  �لأقليات  تقارير 

بعد عملية �لتعديل، ت�سّوت �للجنة على �لربنامج �إما كوثيقة كلية �أو 

�لأكرثية لعتماد  تو�فر  بد من  ل  �حلالتني،  على حدة. ويف  ق�سم  كل 
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�لتقرير ب�سفته �لربنامج �لر�سمي للحزب. ويلّخ�ش �لر�سم �لبياين 10 

عملية �سياغة برنامج �حلزب �لدميقر�طي.

برنامج احلزب اجلمهوري

متامًا مثل �للجنة �لدميقر�طية �لوطنية، تتمتع �للجنة �جلمهورية �لوطنية 

 يتاألف �ملوؤمتر �لوطني من 
17

ب�سلطة �إ�سد�ر �لدعوة للموؤمتر�ت �لوطنية.

�لأعمال  وجدول  و�لقو�عد  �لعتماد،  وبيانات  �لقر�ر�ت،  جلان:  �أربع 

و�لتنظيم �لد�ئم للموؤمتر. تعمل �للجنة �جلمهورية �لوطنية على تعيني 

�لروؤ�ساء ويتوىّل كل وفد عن كل ولية �نتخاب ممثليه )رجل و�مر�أة( يف 

�للجان. تتوىل �للجنة �ملعنية بالقر�ر�ت مهمة جمع �ملقرتحات لربنامج 

فيتخذها  �مل�سودة  يف  ت�سمينه  يتّم  ما  ب�ساأن  �لقر�ر�ت  �أما  �حلزب. 

قادة �للجان �لذين تعينهم �للجنة �جلمهورية �لوطنية وفريق �ملر�ّسح 

�لرئا�سي. ي�سّم قادة �للجان نا�سطني حزبيني رفيعي �مل�ستوى، و�أع�ساء 

تتوىل  ذلك.  �إىل  وما  مانحة  وجهات  �لوليات،  م�ستوى  عل  مرموقني 

�لت�سويت  يتم  �إن  ما  ي�سبح  تقرير  �سياغة  بالقر�ر�ت  �ملعنية  �للجنة 

عليه برناجمًا للحزب �جلمهوري �لوطني. وتتاألف هذه �للجنة من 107 

�أع�ساء على م�ستوى �لوليات ورئي�ش ورئي�سني �رشيكني. ون�سجًا على 

ما يتم �تباعه يف �للجنة �لدميقر�طية �لوطنية، تقوم �للجنة �جلمهورية 

�لوطنية بتقدمي تقريرها قبل �أن ي�سّمي �ملوؤمتر مر�ّسحًا للرئا�سة. على 

�لقيام  مبرونة  �لتابعة  و�للجان  �لوليات   وفود  تتمتع  تقليدي،  نحٍو 

�لقو�عد  تقدمي  �لد�ئمة  �للجان  تتوىل  وبالتايل،  �خلا�سة.  باإجر�ء�تها 

�لت�سغيلية يف حني تعمل �للجنة �لفرعية �ملكلفة بال�سياغة على مناق�سة 

وتعديل �مل�سودة �لتي تعّدها �للجنة �ملعنية بالقر�ر�ت. 

الر�شم البياين 10: برنامج احلزب الدميقراطي

�للجنة �لوطنية 

�لدميقر�طية ت�سدر �لدعوة

جلنة �ملوؤمتر

 �لدميقر�طي �لوطني

�للجنة �ملعنية 

ببيانات �لعتماد

�للجنة �ملعنية 

بالربنامج

�للجنة �ملعنية 

بالقو�عد

ت�سّوت على م�سودة 

�لربنامج وتوزعه على 

�ملوؤمتر

تتوىل �للجنة �لفرعية 

�ملكلفة بال�سياغة �سياغة 

م�سودة �لربنامج

�لربنامج  �لفرعية �ملكلفة بال�سياغة من تعديل  �للجنة  �إن تنتهي  ما 

�أوًل  ومناق�سته، جتري مناق�سته و�لت�سويت عليه كل ق�سم على حدة، 

يف �للجنة �ملعنية بالقر�ر�ت ومن ثم يف �ملوؤمتر. وتن�ّش قو�عد �للجنة 

�لربنامج   تعديل  ميكن  �ملناق�سة،  خالل  �أنه  على  �لوطنية  �جلمهورية 

�أكرثية   �أو  بالقر�ر�ت  �ملعنية  �للجنة  �أع�ساء  عدد  ربع  بتو�جد  �إما 

�لنقا�ش،  بعد   
18

�لأقل. على  �ست وليات خمتلفة  من  �ملوؤمتر  مندوبي 

ويتطّلب  �ملوؤمتر.  قبل  من  للت�سويت   و�لتعديالت  �لربنامج  يخ�سع 

�لربنامج كما �لتعديالت ت�سويتًا من �لأكرثية ليتم �عتمادها. عندها 

فقط ي�سبح �لتقرير برناجمًا للحزب ويتم توزيعه على �لعامة. يلّخ�ش 

�لر�سم �لبياين 11 عملية �سياغة برنامج �حلزب �جلمهوري.

تطبيق ال�شيا�شات

الهيئة التنفيذية

بح�سب ما ين�ّش عليه �لد�ستور، ل ميكن للروؤ�ساء تقدمي �لت�ساريع ول 

غالبًا  للكونغر�ش.  �لتابعة  �حلزبية  �ملوؤمتر�ت  يف  تاريخيًا  ي�ساركون 

�ل�سيوخ يف منا�سبهم ل�سنو�ت  �لنو�ب وجمل�ش  ما يبقى قادة جمل�ش 

�ملختلفة.  �ل�سيا�سية  باأجند�تهم  �لروؤ�ساء  تناوب  على  في�سهدون  عدة، 

من هنا، غالبًا ما يو�جه �لروؤ�ساء حتديات من قبل قادة �لأحز�ب يف 

جمل�ش �لنو�ب وجمل�ش �ل�سيوخ، ومن قبل �حلكام �سمن حزبهم. نتيجًة 

�مل�سوؤولني  تو�فق  يف  �أ�سا�سيًا  دور�ً  و�لت�سوية  �لنقا�ش  يوؤدي  لذلك، 

�لروؤ�ساء  فيه  ينتخب  وقٍت  يف  و�مل�رّشعني.  و�لأع�ساء  �حلزبيني، 

تقدمي  �أو  �أو متّلق  �إقناع  �إىل  ون 
ّ
ي�سطر ما  غالبًا  ك�سخ�سيات حزبية، 
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من  �أي�سًا(  )وحزبهم  �ملعار�ش  �حلزب  �أع�ساء  �إىل  �إيجابية  حتفيز�ت 

��ستخد�م  �لت�رشيعية. على نحٍو بديل، ميكنهم  �لتقّدم مب�ساحلهم  �أجل 

�خلطابات �لوطنية للفوز بحظوة قادة �أحز�ب �ملعار�سة. 

يف وقٍت قد ي�ستفيد فيه �لرئي�ش من �لتو��سل مع �أحز�ب �ملعار�سة، ل 

�لناأي باأنف�سهم بعيد�ً عن  �أن يحر�ش قادة �لأحز�ب على عدم  بد من 

�لأحز�ب  تتوىل  فعندما  �لأ�سا�سية.  ناخبيهم  وقاعدة  �خلا�ش  حزبهم 

من  مبزيد  وميّدها  مو�قفها  يعّزز  رئي�ش  يف  تاأمل  �لتنفيذية،  �ل�سلطة 

بع�ش  ي�سعى  ولكن  �لكونغر�ش؛  يف  عليها  تتفاو�ش  �لتي  �ملو�رد 

�لروؤ�ساء �إىل �حلياد ويلجاأون �إىل ��سرت�تيجيات »تثليث« للت�سديد على 

��ستقاللية �حلزب. ومن �ملمكن �أن يحدث �لتثليث عندما يد�فع �لرئي�ش 

عندما  فعالية  �أ�سّد  ويكون  �آخر   حزب  بها  يتقدم  �لتي  �لق�سايا  عن 

�لدميقر�طي  تر�سح  عندما  �ملثال،  �سبيل  على  �حلكومة.  �سلطة  م 
ّ
تق�س

بيل كلينتون لإعادة �لنتخاب يف �لعام 1996، د�فع عن ق�سايا كان 

و�إ�سالح  �ل�رش�ئب،  من  �لتخفيف  مثل  عادًة  �جلمهوريون  بها  يتقّدم 

�سيا�سات �لرفاه، و�مليز�نية �ملتو�زنة. كما جلاأ �لرئي�ش رونالد ريغان 

�جلمهوري هو �لآخر �إىل �لتثليث كطريقة للتفاو�ش. فلجاأ �إىل �لت�سوية 

و�أبعد  للجمهوريني  �ل�سيا�سية  �ملو�قف  وجتاهل  �لدميقر�طيني،  مع 

يف  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �لجتماعات.  عن  �حلزب  �أع�ساء  من  زمالءه 

و�لتفاقات  �لتنفيذية  �لأو�مر  �إىل  �لروؤ�ساء  جلاأ  �لأخرية،  �ل�سنو�ت 

�لدولية لتطبيق مبادر�ت �ل�سيا�سات �ملرغوبة. 

ت�سوت على �لن�سخة �لنهائية – �لتي تعمل 

�للجنة �لفرعية على �سياغتها ومن ثم تقدمها 

�إىل �ملوؤمتر

الر�شم البياين 11: برنامج احلزب اجلمهوري

�للجنة �جلمهورية �لوطنية 

ت�سدر �لدعوة

�للجنة �ملعنية 

بالقر�ر�ت

�للجنة �ملعنية 

ببيانات �لعتماد

�للجنة �ملعنية بالقو�عد 

وجدول �لأعمال

 �لتنظيم �لد�ئم للموؤمتر

جتمع �ملقرتحات لربنامج �حلزب

تتوىل �سياغة برنامج �حلزب

�للجنة �لفرعية �ملكلفة 

بال�سياغة

تناق�ش وتعّدل م�سودة 

�لربنامج

الكونغر�ض

�ل�سيا�سات �حلزبية  ت�سّكلت جلان  �لقرن �ملا�سي،  �لأربعينات من  يف 

�أّدت  وقد  �لعامة  �لأمو�ل  �ملوؤ�س�سات  هذه  تتلقى  �ل�سيوخ.  جمل�ش  يف 

باأقر�نها  مقارنًة  �حلزبية  �ل�سيا�سات  �سياغة  يف  �ساأنًا  �أعظم  دور�ً 

�أ�سارت جلنة  يف جمل�ش �لنو�ب. على �سبيل �ملثال، يف �لعام 2013، 

�ل�سيا�سات و�لت�سالت �لدميقر�طية يف جمل�ش �ل�سيوخ، وعلى ر�أ�سها 

توؤثر  قد  �جلمهورية  �مليز�نية  �قرت�حات  �أن  كيف  �سومر  �ل�سيناتور 

على �لن�ساء و�لأطفال يف كّل من �لوليات �خلم�سني. يف �لوقت نف�سه، 

ن�رشت جلنة �ل�سيا�سات �جلمهورية يف جمل�ش �ل�سيوخ معلومات �أثارت 

جمل�ش  يف  �لدميقر�طي  للحزب  �مليز�نية  مقرتحات  ب�ساأن  �ملخاوف 

�لتي ينظر فيها �لدميقر�طيون.  �ل�سيوخ وم�ستويات �لإنفاق �حلكومي 

ومتيل جلان �ل�سيا�سات يف جمل�ش �لنو�ب �إىل �لرتكيز ب�سكٍل �أقّل على 

�لت�ساريع وب�سكٍل �أكرب على �سياغة �لر�سائل للحمالت.

بقو�عد  مرعيًة  �ل�سيوخ  �لنو�ب وجمل�ش  �لإجر�ء�ت يف جمل�ش  وتعترب 

�إىل بع�ش هذه �لختالفات، تعترب �لكتل �حلزبية �أكرث  منف�سلة. نظر�ً 

�ل�سبب فيعزى  �أما  �ل�سيوخ.  �لنو�ب منها يف جمل�ش  �أهميًة يف جمل�ش 

�إىل تطّور �لقو�عد مع مرور �لزمن، فتحمل �لتغيري�ت يف جمل�ش �لنو�ب 

مزيد�ً من �لتاأثري لالأع�ساء �لأفر�د وتعّزز بع�ش �سالحيات �لقياد�ت 

يف وقٍت ل متنح فيه �أي �سالحيات �إ�سافية لقادة �لأحز�ب يف جمل�ش 
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حّد  �إىل  فرديًة  �ل�سيوخ  جمل�ش  يف  �حلو�فز  تعترب  وبالتايل،  �ل�سيوخ. 

كبري. فبمقدور كل �سيناتور �أن يوقف جميع �لإجر�ء�ت �لعامة ملجل�ش 

�ل�سيوخ �إما برف�سه �لتنازل �أو و�سع حّد على م�رشوع �لقانون �ملعّلق 

للنظر فيه. وغالبًا ما تدفع عمليات �سياغة �ل�سيا�سات �سمن جمل�ش 

ط 
ّ
�لتو�س حتاول  �لأحز�ب  بني  م�سرتكة  �سغرية  مبجموعات  �ل�سيوخ 

للحلول بني �حلزبني. وفقًا لق�سية �ل�سيا�سات، تعرف هذه �لتحالفات 

وع�سابة  �ل�سبعة،  ع�سابة  �ل�ستة،  بع�سابة  �أحز�ب   عدة  من  �ملوؤلفة 

�لع�رشة وما �إىل ذلك.

�إذ�  �أدو�ر�ً خمتلفة بح�سب ما  �لكتل �حلزبية  �لنو�ب، توؤدي  يف جمل�ش 

�أجو�ء  يف  �لأبي�ش.  �لبيت  على  �ل�سيطرة  حتكم  �أو  �لأكرثية  يف  كانت 

�آر�ئه.  �لرئي�ش ل�سغوط هائلة لدعم  �أع�ساء حزب  م�ستقطبة، يتعر�ش 

�لنو�ب،  �إ�سد�ر قو�عد جمل�ش  – يف  �لأكرثية �حلق يف �حلكم  فل�سلطة 

�ملعنية  �للجنة  على  و�ل�سيطرة  �لأجندة  وو�سع  �للجان،  ومر�قبة 

�أجند�ت  �لأقلية باحلرية ملناق�سة  فيه كتلة  تتمتع  بالقو�عد يف وقٍت 

�سيا�سية. وقد �أعاد �حلزبان �لرئي�سيان هيكلة بنيتهما من �أجل �إ�سد�ر 

�لتنظيم  �إعادة  فيها  حدثت  �لتي  �لطريقة  ولكن،  ت�رشيعية؛  �أجند�ت 

�سبيهًا  �لدميقر�طية  �لكتلة  منوذج  يعترب  منها.  لكٍل  خمتلفة  كانت 

بالئتالف خا�سعًا ن�سبيًا لروؤ�ساء �للجان ومدفوعًا بنزعة د�خلية. يف 

�ملقابل، تطّور �لنموذج �جلمهوري من �سنو�ت من �خلربة كحزب �أقلية 

وبالتايل �أ�سبح �أكرث تركز�ً وموجهًا نحو �خلارج.

�لنو�ب يف �حلكم من  �لتي مل يكن فيها جمهوريو جمل�ش  �لفرتة  يف 

�حلزب  يف  قيادية  منا�سب  �أن�ساأو�   ،1995 �لعام  حتى  �لثمانينات 

�ملوؤمتر،  �رش  و�أمني  �ملوؤمتر،  رئي�ش  كنائب  �لرياديني  لالأع�ساء 

ورئي�ش جلنة �لأبحاث ورئي�ش جلنة �ل�سيا�سات. وبعد �أن �أ�سبح �حلزب 

ويعود  و�أدجمت.  �لبنية  ّغرت  �سُ  ،1995 �لعام  يف  لالأكرثية  حزبًا 

�إىل نيوت جينجريت�ش وهو جمهوري  �إعادة �لتنظيم هذه  �لف�سل يف 

�نتخب رئي�سًا ملجل�ش �لنو�ب يف �لعام 1995. وقد قام جينجريت�ش 

�ملوؤمتر  وقو�عد  �لكونغر�ش  قو�عد  مبر�جعة  للمجل�ش  رئي�سًا  ب�سفته 

بن�سبة  �للجنة  موظفو  فُخّف�ش  مو�قفه:  �سلطة  لتح�سني  �جلمهوري 

رئي�ش  عمد  وقد  �لولية؛  حمّددة  �للجنة  رئا�سة  و�أ�سبحت  �لثلث؛ 

�للجنة ومدر�ء  روؤ�ساء  باختيار  �لقياد�ت  �ملجل�ش وفريق �سغري من 

�لنو�ب وجلنته  �سيا�سة �حلزب فحّددها رئي�ش جمل�ش  �أما  �ملوظفني؛ 

�سيا�سة  باإمكانيات  �لدميقر�طي  �حلزب  با�رش  وقد  �ل�ست�سارية. 

ريغان  �جلمهوري  �لرئي�ش  وجود  مع  �لأكرثية  يف  جديدة  حزبية 

قيادة  �لدميقر�طية، حتت  �لكتلة  1981، عقدت  �لعام  �حلكم. يف  يف 

هذ�  حتّول  وقد  �لأول،  �لق�سايا  موؤمتر  لونغ  غيلي�ش  �لكتلة  رئي�ش 

للحزب ملناق�سة  �سنوي  �إىل حدث  فح�سب  لالأع�ساء  �ملفتوح  �ملوؤمتر 

�ملعنية  �لعمل  قوى  �أن�سئت  �لعام،  ذلك  لحق  وقٍت  ويف  �ل�سيا�سات. 

�ل�سيا�سات بني  بال�سيا�سات ليتمكن �لأع�ساء من �لعمل على ق�سايا 

�للجان. خمتلف 

الدرو�ص امل�شتخل�شة

تو�جه �لأحز�ب يف �لوليات �ملتحدة حتدياٍت فريدة من نوعها، ونتيجة 

�ل�سعب  من  و�لتنفيذية،  �لت�رشيعية  �لهيئتني  بني  �ملت�ساركة  �ل�سلطة 

�لرتويج ل�سيا�سة حمددة من دون دعم �لقادة يف �لهيئة �لأخرى. ويعّد 

هذ� �لأمر �سحيحًا ب�سكٍل خا�ش عندما تكون �لهيئات خا�سعًة للحزب 

نف�سه. ونظر�ً �إىل �ملحفز�ت �ملختلفة يف ما بينهم، قد يتناف�ش �لأفر�د 

من �حلزب �ل�سيا�سي نف�سه يف ما بينهم على ق�سايا �ل�سيا�سات.

يف وقٍت يخو�ش فيه �ملر�سحون �إجماًل �لنتخابات با�سم �حلزب، فقد 

ينّظمون �حلمالت لأفكار من خارج برنامج �حلزب، فيمكن لأي كان 

�أن يرت�ّسح لالنتخابات �لأولية �رشط �أن تتو�فر فيه �ملعايري �لقانونية. 

ولأن �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �لوليات �ملتحدة ل تتحكم كثري�ً بعملية 

�ختيار �ملر�ّسحني، ميكن للو�فدين �جلدد �أن يهزمو� من هم يف د�خل 

�ل�سعبية.  �لقو�عد  ��ستقطاب خا�ش وبدعم ومتويل من  �حلزب بعملية 

لأّن  �حلزب حم�سورة  ب�سيا�سة  �للتز�م  �لأحز�ب على  قادة  قدرة  و�إّن 

قادة �لأحز�ب ل يوؤثرون كثري�ً على عملية �ختيار �ملر�ّسحني. 

من  ما  �أنه  �ل�سيا�سية  لالأحز�ب  تاريخيًا  �لالمركزية  �لبنية  تفيد  وبعد، 

فدر�لية  �حلزبية  فاملنظمات  م�سوؤوًل،  يعترب  �حلزب  من  و�حد  عن�رش 

يف بنيتها مع منظمات على م�ستوى �لوطن و�لوليات و�ملدن ودو�ئر 

�لكونغر�ش و�ملقاطعات و�ل�سو�حي. على م�ستوى �لوطن و�لوليات، تنق�سم 

�ملنظمات بدورها فلكل هيئة ت�رشيعية وتنفيذية منظمة حزبية م�ستقلة 

�ملر�سحني.  و��ستقطاب  للحمالت  �لأمو�ل  وجمع  �لأجندة  حتديد  تتوىل 

�حلزب  كان  �إذ�  ما  بح�سب  قوة كل منظمة حزبية  تختلف  عام،  ب�سكٍل 

يتحّكم بالهيئة �لتنفيذية )مثاًل �حلاكم �أو �لرئي�ش(. يف هيئة �لناخبني، ما 

من �أع�ساء حزبيني باملعنى �حلقيقي للكلمة، وحدهم �لنا�سطون من دون 

ع�سوية ر�سمية يختارون كيف ومتى �مل�ساركة يف �لن�ساطات �ل�سيا�سية.

بعيد، مقارنًة  �إىل حّد  �حلزبان ل مركزيني  فيه هذ�ن  يبقى  وقٍت  يف 

بالأحز�ب �ل�سيا�سية يف �سائر �لدول �لأخرى، فقد �أ�سبحا �أكرث متا�سكًا 

للجان  �ملتنامية  �ل�سلطة  نتيجة  وذلك  و�لت�سعينات،  �لثمانينات  منذ 

�ملثال،  �سبيل  على  �لكونغر�ش.  يف  و�لإ�سالحات  �لوطنية  �حلزب 

للحزبني  و�لثمانينات  �ل�سبعينات  يف  �لكونغر�ش  �إ�سالحات  �أتاحت 

�إز�حة روؤ�ساء �للجان و�لأع�ساء �لذين ف�سلو� يف متثيل �أجند�ت �حلزب 

جماعات  �أ�سبحت  وفيما  ذلك،  عن  ف�ساًل  �لد�خلية.  �حلزب  باأ�سو�ت 

�ملو�طنني نا�سطًة �سيا�سيًا، �ساعدو� يف تركيب �لأجندة �ل�سيا�سية لكل 

حزب، ما ز�د من �لفو�رق بينهما. نتيجًة لذلك، توجد �ليوم �نق�سامات 

�حلكومة يف  تدخل  �حلكومة، ودرجة  �حلزبني حول حجم  كربى بني 

�ملجتمع و�لأ�سو�ق بالإ�سافة �إىل �لختالفات حول �لق�سايا من قبيل 

وكيفية  �لإجها�ش  يف  و�حلق  �ملد�ر�ش  يف  و�ل�سالة  �ملثليني،  زو�ج 

ت�سمني �لأقليات يف �لعمليات �ل�سيا�سية للدولة.
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حزب اخل�رض يف كّل من 

بلجيكا وكندا

�لدميقر�طية  �لأنظمة  يف  بد�أت  �سيا�سية  ظاهرة  عن  عبارة  �خل�رش 

�لقرن  من  �ل�سبعينات  خالل  �لغربي  �لطر�ز  على  �لقائمة  �لأوروبية 

�لذي  �لبيئي  بالأثر  �ملرتبطة  �ملخاوف  �زدياد  ونتيجة  �ملا�سي. 

بع�ش  ��ستحدثت  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  �لتطّور�ت  تخّلفه 

�ملبادر�ت �ملحلية �لتي كان هدفها �ملد�فعة عن �لعد�لة �لجتماعية، 

و�لدميقر�طية �ملبا�رشة ومناه�سة ��ستعمال �لقوة �لع�سكرية و�حلماية 

�أّن �أحز�ب �خل�رش ترّكز على تفعيل �مل�ساركة �ملبا�رشة  �لبيئية. ومبا 

بنيًة حمّددًة  تتبع  ما  غالبًا  حّد،  �أق�سى  �إىل  �لقر�ر  عمليات �سنع  يف 

للحّد من ترّكز �ل�سلطة بني �أيدي �لقادة �حلزبيني. 

�ليوم، �أحز�ب �خل�رش موجودة يف كّل مكاٍن من حول �لعامل، مبا يف ذلك 

يف �أفريقيا، و�لبلد�ن �لأمريكية، ومنطقة �آ�سيا �ملحيط �لهادئ، و�أوروبا. 

�سارك �خل�رش يف �حلكم يف ما يزيد عن ع�رش دول. يف �لعام 2001، 

�ملوؤمتر  �أ�سرت�ليا وعقدو�  �أحز�ب �خل�رش معًا يف  �ملمّثلون عن  �جتمع 

حّدد  �لذي  �لعاملي  �مليثاق  و�عتمدو�  �خل�رش  لأحز�ب  �لأول  �لعاملي 

�ملبادئ �مل�سرتكة،  �أل وهي �حلكمة �لإيكولوجية، و�لعد�لة �لنتقالية، 

و�لدميقر�طية �لت�ساركية، و�لالعنف، و�حرت�م �لتنّوع. وقد عرفت �أحز�ب 

لأّن  جزئيًا  �لعامل،  حول  من  �لنجاح  من  متفاوتة  درجات  �خل�رش 

�لختالفات يف �لأنظمة �لنتخابية قد طرحت فر�سًا متفاوتًة �أمامهم 

لدخول �لربملان و�مل�ساعدة يف ت�سكيل �حلكومات. ف�ساًل عن ذلك، ر�سمت 

�لختالفات �لثقافية طبيعة عمل �لأحز�ب �خل�رش من دولٍة �إىل �أخرى. 

كات �ل�سعوب �لأ�سلية يف 
ّ
على �سبيل �ملثال، تاأثرت �أحز�ب �خل�رش بتحر

�أ�سرت�ليا، وكند�، ونيوزيلند�. ومن �لأمثلة على ذلك قاعدة تاأثري �جليل 

�ل�سابع �لتي ي�ستخدمها حزب �خل�رش يف كند� يف تقييم �سيا�ساته. بناًء 

باأن  �لعامة  �ل�سيا�سات  يطالب  �لعظيم،  �إيروكو��ش  قانون  �أحكام  على 

تقا�ش بح�سب تاأثريها �ملحتمل على �سبعة �أجيال يف �مل�ستقبل.

حزب اخل�رض الفلمنكي

�ملناطق  يف  بلجيكا  يف  �خل�رش  لأحز�ب  �ل�سيا�سية  �لبد�ئل  ظهرت 

�لفرنكوفونية ويف �لفالندرز �أي�سًا يف �ل�سبعينات من �لقرن �ملا�سي. 

وقد طرحت �حلركة �لبيئية يف �لفالندرز، و�لتي حملت عنو�ن »�لعي�ش 

بطريقٍة خمتلفة« )حزب �أغاليف �خل�رش(، �أ�سماء مر�ّسحني لنتخابات 

�لعام  من  حزير�ن/يونيو  يف  و1982.  و1981،   ،1979 �لأعو�م 

�لنتخابات  يف  �لأ�سو�ت  من   %2.3 بن�سبة  �حلركة  فازت   ،1979

�لأوروبية. يف وقٍت مل تكن هذه �لأ�سو�ت فيه كافيًة لنتخاب ممّثل، 

كان �لعدد موؤّثر�ً بالن�سبة �إىل حزٍب ل ميلك بنيًة �أو ماًل للحملة. بناًء 

على �لنتيجة، �أن�ساأت �حلركة فرقة عمل �سيا�سية �ساعدت يف �لتح�سري 

لبناء حزب  �لأ�سا�ش  �حلجر  ولو�سع  �مل�ستقبلية  �لنتخابية  للحمالت 

�سيا�سي جديد. يف �لنتخابات �لربملانية لعام 1981، فازت �حلركة 

مبقاعدها �لربملانية �لوطنية �لأوىل.

وقد عملت فرقة �لعمل على �سياغة ثالث وثائق لالأحز�ب:

�سمن  �ل�سلطات  بني  �لف�سل  عملية  تتناول  �لنظام  عن  م�سوّدة 

�لبنى �حلزبية ودور قادة �لأحز�ب؛

عليها  يقوم  �لتي  �لرب�مج  ومبادئ  �لقيم  يحّدد  للمبادئ  ميثاق 

�حلزب؛

حزب  �إىل  بيئية  حركٍة  من  �لتطّور  عملية  حتّدد  �نتقالية  وثيقة 

�إطار  �سيا�سي، مع �خلطو�ت �لالزمة لتو�سيع �لع�سوية من خارج 

�حلركة �لأ�سلية. 

مل يتغرّي ميثاق �ملبادئ يومًا ويعترب مبثابة وثيقة تاريخية تعك�ش 

�خلا�سة  و�لن�سو�ش  �لأ�سا�سية  �لأنظمة  وحتّدث  �حلزب.  �أ�سول 

و�لق�سايا  �لقت�ساد،  مثل  حمّددة  �سيا�سات  ق�سايا  حول  بالرب�مج 

�لجتماعية، و�لتعليم ب�سكٍل دوري.

�أنظمة �حلزب وبنيته

�أدو�ر�ً  �لتالية  �لأربع  �لهيئات  توؤدي  للحزب،  �لقو�عد �حلالية  مبوجب 

عظيمة �ل�ساأن يف حال �سياغة �ل�سيا�سات.

�ملوؤمتر- ميكن لأي ع�سو يح�رش �ملوؤمتر �أن ي�سّوت ول يتو�جد �أّي 

مندوبني �أو ممثلني حمّددين من �أي وحدة حزبية. هذه هي �ل�سلطة 

�لأعلى �لتي تتمتع مب�سوؤولية �ملو�فقة على مبادئ �حلزب وتعديلها 

ر �ملوؤمتر 
ّ
و�لرب�مج �حلزبية و��سرت�تيجية �حلزب وبنيته �أي�سًا. ويقر

ب�ساأن �مل�ساركة يف �حلكومة �لفدر�لية �أو �لئتالف �لوطني.

خمتلف  من  مندوبني  من  �ملجل�ش  يتاألف  �ل�سيا�سي-  �ملجل�ش 

و�ملحلية،  �لإقليمية  �لفروع  ذلك  يف  مبا  �حلزبية  �لبنى 

�لهيئة  وتعترب  وكباره.  �حلزب  و�سباب  �ملنتخبني،  و�مل�سوؤولني 

غري  �ملندوبني  من  �لربملانية  و�ملجموعات  �لوطنية  �لتنفيذية 

�تخاذ  ب�سلطة  �ملجل�ش  هذ�  يتمتع  �لت�سويت.  حق  على  �حلائزين 

�لنتخابي،  و�لربنامج  للحزب،  �ل�سيا�سي  �لجتاه  ب�ساأن  �لقر�ر 

ويتمتع بحق �ملو�فقة �لنهائية على ميز�نية �حلزب و�أمو�له. قائد 

�حلزب، �للجنة �لربملانية و�أع�ساء �لربملان يرفعون �لتقارير �إىل 

�ملجل�ش �ل�سيا�سي وميكن �أن يخ�سعو� لأ�سئلته. كما يقوم �ملجل�ش 

�ل�سيا�سي �أي�سًا بعقد �ملوؤمتر�ت �حلزبية.
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قبل  من  �لتنفيذية  �لهيئة  تنتخب  �لوطنية–  �لتنفيذية  �لهيئة 

�حلزب،  قائد  ت�سّم  وهي  �ملناطق  جميع  من  بتمثيل  �ملوؤمتر 

تتوىّل  �لربملانية.  و�أمني �رش �حلزب، وقادة �ملجموعات  ونائبه، 

�ل�سيا�سية،  و�ل�سرت�تيجية  �حلكم،  م�سوؤولية  �لتنفيذية  �لهيئة 

�لق�سري،  �ملدى  على  �ل�سيا�سي  و�لتو��سل  �لنتخابية،  و�حلمالت 

وحتديد  �ملوؤمتر�ت  تنظيم  ب�سلطة  تتمتع  كما  �حلزبية.  و�ملو�قف 

�لأجندة ولكن لي�ش طلب �ملوؤمتر.

�لقائد ونائبه- ينتخبان معًا من قبل �ملوؤمتر، وهما �ملتحدثان 

�ل�سيا�سية  �لعمليات  م�سوؤولية  ويتوليان  �حلزب  با�سم  �لر�سميان 

�جتماعات  �لربملانية  �ملجموعة  تعقد  للحزب.  و�لتنظيمية 

ميكن  لآخر،  وقٍت  ومن  �حلزب،  قائد  مع  دورية  ��ست�سارية 

للم�سوؤولني �ملنتخبني مبوجب �لنتخابات �لعامة �أن ين�سّمو� �إىل 

�ملجل�ش �لوطني للحزب و�لقادة �لإقليميني يف معتكف. 

�سياغة �ل�سيا�سات وتطبيقها عمليًا

�لتي يجري  �ل�سيا�سات  نوع  بح�سب  �حلزب عمليات خمتلفة  ي�ستخدم 

�إعد�دها:

بر�مج �ل�سيا�سات �لأ�سا�سية؛

�لبيانات �لنتخابية؛

حتديد �ملو�قف �ليومية. 

يحّدد موؤمتر �حلزب �أو �ملجل�ش �ل�سيا�سي بر�مج �ل�سيا�سات �لأ�سا�سية، 

يف وقٍت تتوىّل فيه �لهيئة �لتنفيذية �لوطنية مهمة حتديد �جلهة �لتي 

�لعملية  ��ستخدمت  وقد  �ملحددة.  �لق�سايا  بع�ش  يف  �لنظر  �ستتوىل 

وتت�سمن  عامًا   30  
ّ
مر على  بالرب�مج  �ملعنية  للموؤمتر�ت  نف�سها 

�خلطو�ت �لتالية:

�لق�سايا  �إىل  ي�ستند  مو�سوعًا  �لوطنية  �لتنفيذية  �لهيئة  تقرتح 

�أو ما يعترب  �لناجمة عن �ملوؤمتر�ت �لقت�سادية و�لإيديولوجية، 

�لد�ئرة  وتعمل  �أهمية.  ذ�ت  ق�سايا  �لربملانية  �ملجموعات  بنظر 

ت�سّمى  عامة  معلومات  وثيقة  �سياغة  على  بالدر��سات  �ملعنية 

�لبي�ساء،  �لورقة  �إىل  ��ستناد�ً  �لبي�ساء حول كل مو�سوع.  �لورقة 

تعمل �لد�ئرة �ملعنية بالدر��سات على �سياغة �سيا�سات تقّدم �إىل 

�ملوؤمتر.

للن�ش،  �لنهائية  �مل�سوّدة  على  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  يو�فق  �إن  ما 

تر�سل �إىل جمموعات �لأع�ساء �ملحلية لقرت�ح �لتعديالت.

�سمن  وت�سنيفها  �لتعديالت  جمع  على  �لدر��سات  د�ئرة  تعمل 
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�لت�سحيحات  �أو  �لن�ش  تعّزز  �لتي  �لتعديالت  جمموعتني: 

�لتحريرية، و�لتعديالت �لتي يجب مناق�ستها و�لت�سويت عليها يف 

�ملوؤمتر.

قبل �ملوؤمتر، يدعو �حلزب �لأ�سخا�ش �لذين �قرتحو� �لتعديالت – 

ويكونون عادًة ممثلني عن جمموعات �لأحز�ب �ملحلية- ملناق�سة  

حول  �لتو�فق  �إىل  و�ل�سعي  �ملت�سابكة  �أو  �ملزدوجة  �ملقرتحات 

�أ�ساليب جمع �لتعديالت  لتحديد عدد �لأ�سو�ت �لالزمة للموؤمتر.

�سجرة  �إعد�د  على  �حلزب  �رّش  �أمانة  تعمل  �ملوؤمتر،  �نعقاد  قبل 

على  �سوت  كل  تاأثري  فهم  �ملوؤمتر  مندوبي  على  ت�سّهل  قر�ر�ت 

�لتعديالت �لأخرى.

�ملتبقية  �لتعديالت  على  وي�سّوت  �ملوؤمتر  يناق�ش  �لنهاية،  ويف 

ون�سو�ش �لرب�مج.

�لتي  �ل�سيا�سات  مبقرتحات  يح�رش  د�خلي  �لتعديل  �إجر�ء  �أّن  رغم 

يتولها �ملجل�ش �ل�سيا�سي، تعمل جمموعة �لعمل �ملفو�سة بال�سياغة 

و�أ�سحاب  �حلزب  �أع�ساء  من  و��سعة  جمموعة  مع  �لت�ساور  على 

ومناق�ستها  �ملقرتحات  تقدمي  عملية  ت�ستدعي  �خلارجيني.  �مل�سلحة 

و�لت�سويت عليها �جتماعني �أو �أكرث.

�أن يو�فق �ملجل�ش �ل�سيا�سي على ن�ش �لبيان �لنتخابي، تعمل  وبعد 

�للجنة �لتنفيذية على �إن�ساء جلنة معنية بالرب�مج تتاألف من عدٍد من 

�أ�سحاب �مل�سالح �سمن �حلزب لتحديد برنامج �لنتخابات. ت�ستخدم 

�ملتعلقة  �ملوؤمتر  ووثائق  �لقامة،  �لنتخابات  بر�مج  �لعملية  هذه 

بالرب�مج، وقر�ر�ت �لرب�مج �لتي يتخذها �ملجل�ش �ل�سيا�سي، و�لرب�مج 

�ملجموعة  �تخذتها  �لتي  �ل�سيا�سية  و�ملو�قف  �خل�رش   �لأحز�ب  من 

على  للعثور  �إليه  ي�ستند  ك�سياق  �ملا�سية  �لنتخابات  منذ  �لربملانية 

و�إن�ساء حمور  �ل�سيا�سية �حلالية  �لهامة لالأجندة  تو�زن بني �جلو�نب 

��سرت�تيجي ينا�سب خطة �حلملة. بعد ذلك، تعمل د�ئرة �لدر��سات على 

�لذي يحر�ش  �لنتخابات مب�ساعدة من قائد �حلزب  �سياغة برنامج 

على ت�سمني ��سرت�تيجيات �حلملة �لنتخابية وتقدم �مل�سودة �لنهائية 

�إىل �ملجل�ش �ل�سيا�سي لتتم مناق�ستها وتعديلها و�لت�سويت عليها. يف 

مذكر�تها  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  قّدمت  �ملا�سية،  �لع�رش  �ل�سنو�ت 

�سّكل ت�سمني هذه  �لأحز�ب. وقد  �ل�سيا�سية جلميع  �أو قو�ئم متنياتها 

�لطلبات �أو �ل�ستجابة لها جانبًا هامًا من حت�سري �لرب�مج �لنتخابية. 

و�ملجل�ش  �ملوؤمتر  عليها  يو�فق  �لتي  �ل�سيا�سية  �لوثائق  على  بناًء 

�حلزب  قائد  قبل  من  يوميًا  �ل�سيا�سية  �ملو�قف  تتخذ  �ل�سيا�سي، 

�لإعالمي،  و�لفريق  �حلزب،  قائد  ويقرتح  �لوطنية.  �لتنفيذية  و�للجنة 

نطاق  �لوطنية  �لتنفيذية  �للجنة  على  �لربملانية  و�ملجموعات 

�لت�سالت �ل�سيا�سية لالأ�سبوع �ملقبل. وتعمل �للجنة �لوطنية �لتنفيذية 
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�ملقرتحة  �ل�سرت�تيجية  �ملا�سية وحتليل  �ل�سرت�تيجيات  تقييم  على 

لالأ�سبوع �ملقبل. يف نهاية �ملطاف، يعمل قائد �حلزب، بالت�ساور مع 

ر 
ّ
يقر �ل�سيا�سية و/�أو  �لت�سالت  تنظيم  �لربملانية، على  �ملجموعات 

من يتوىل �لقيادة يف م�ساألة معينة. 

�لعمل �لربملاين

من  متز�يد  عدد  �نتخاب  على  �حلزب  �سهد  �لثمانينات،  فرتة  يف 

�لأدو�ت  من  و��سعًة  جمموعًة  �حلزب  ��ستخدم  وقد  �لربملان.  �أع�ساء 

عنها  �ملعرّب  مو�قفه  على  �ل�سوء  لت�سليط  �لتقليدية  وغري  �لتقليدية 

ب�سكل �سيا�سات. على �سبيل �ملثال، يف منت�سف �لثمانينات، ولت�سليط 

�ل�سوء على �ملخاوف �ملتعلقة بالتخفيف �ملقرتح من �لرب�مج �لد�عمة 

حلزب  �لتابعني  �لربملان  �أع�ساء  �أحد  قام  و�لأ�رش،  �لعامالت  للن�ساء 

�خل�رش بالتحدث يف �لربملان مرتديًا مئزر مطبخ. بالإ�سافة �إىل ذلك، 

�أ�سا�سيًا. وعن طريق  �جني و�مل�ساة مو�سوعًا 
ّ
�لدر حّدد �حلزب �سالمة 

مر�ر�ً  �لإقليمية، حارب �حلزب  �لت�رشيعية  �لهيئات  ق يف 
ّ
�ملن�س �لعمل 

كّل  �ل�سنوي  �ملو�زنة  نقا�ش  خالل  �لهو�ئية  �لدر�جات  على  �ل�رشيبة 

�إقليم على حدة حتى �ألغي �لإجر�ء. كذلك �لأمر، جنحت �جلهود �لر�مية 

�إىل تخفي�ش �ل�رشعة �لق�سوى يف حميط �ملد�ر�ش. ويف �لفرتة نف�سها 

يف  �لفرنكوفوين  �خل�رش  وحزب  �لفلمنكي  �خل�رش  حزب  بد�أ  تقريبًا، 

�لتي  �لعالقة  �لق�سية  حول  �لبع�ش  بع�سهما  مع  بالتو��سل  �لربملان 

يف  كان  �خل�رش  حزب  �أّن  �سحيح  �لعا�سمة.  يف  �حلكم  بنية  تتناول 

ال �إليه �ساعد �لئتالف �حلاكم على  �ملعار�سة، �إل �أن �لتفاق �لذي تو�سّ

ل �إىل ت�سوية. خالل هذه �لفرتة، بد�أ �خل�رش �أي�سًا بامل�ساركة يف  �لتو�سّ

ل �إىل ت�سويات مع �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأخرى.  �ملفاو�سات ويف �لتو�سّ

�لثلثني  �أكرثية  ت�سكيل  يف  �خل�رش  حزب  �ساهم  �ملثال،  �سبيل  على 

�ملطلوبة لالإ�سالحات �لد�ستورية و�لرتبوية.

وقد �ساهمت �مل�سوؤوليات يف �لربملان وكجزء من �حلكومات �لئتالفية 

ك ب�رشعة �أكرب مما ت�سمح به عادة 
ّ
يف زيادة �ل�سغط على �حلزب للتحر

عمليات �سنع �لقر�ر �مل�سرتكة �لتقليدية. على �سبيل �ملثال، يف �لعام 

�لنيبال وعندما  �إىل  �لأ�سلحة  2002، و�فق وزير �خل�رش على ت�سدير 

�لقو�عد  مبوجب  �لف�سيحة.  وقعت  عامًة،  �لت�سدير  رخ�ش  �أ�سبحت 

من  خلعه  �أو  وزير  �أو  تعيني  ب�سلطة  �حلزب  قائد  يتمتع  ل  �حلزبية، 

��ستغرقته  �لذي  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  يف  �ل�سلطة  هذه  وتكمن  من�سبه. 

ثالثة �أيام لتنظيم �جتماع بعد تلك �حلادثة. و�إىل حني ��ستقالة �لوزير، 

كان �ل�رشر بالر�أي �لعام قد وقع ومل يكن من �ملمكن �سحب �لرخ�ش. 

�سحيح �أّن �لقو�عد �حلزبية لتعيني �لوزر�ء و�إز�لتهم من منا�سبهم تبقى 

�ساريًة، بعد هذه �حلادثة، �أجرى �حلزب تغيري�ت �أخرى لينتقل ب�رشعة. 

للتاأثري على  �لتابعون حلزب �خل�رش عن كثب  �لربملان  �أع�ساء  يعمل 

تق�سم  �لر��سخة،  �لربملانية  �ملجموعات  ك�سائر  �لربملانية.  �لنقا�سات 

�لكتلة �لأعمال  لتح�سني فعاليتها؛ فيعنّي �أع�ساء خمتلفون  ملجالت 

�جتماعاتها  �ملجموعة خالل  �إىل  تقاريرهم  ويرفعون  ق�سايا حمّددة 

�لدورية. يف �للجنة، يتوقع من �لأع�ساء �لت�سويت بح�سب خط حزبهم. 

ولكن، قبل �لأ�سو�ت �لعامة، تقيم �ملجموعة نقا�سًا مفتوحًا و�رشيحًا 

ذلك  ت�سارك  �ملغايرة  �لآر�ء  ذوي  �لأفر�د  �لربملان  لأع�ساء  ي�سمح 

�لأمر مع �ملجموعة. ويعمل �لقائد على بناء عالقات تعاونية مع كل 

ع�سو  كّل  �إىل  بالن�سبة  �ملختلفة  �لق�سايا  �أهمية  مدى  وقيا�ش  ع�سو 

يف �لربملان. بناًء على ذلك، وبح�سب �لق�سية و�لت�سمينات �ل�سيا�سية، 

ي�سمح للع�سو يف �لربملان �أن ي�سّوت وفقًا ل�سمريه �أو �لمتناع عن ذلك.

حزب اخل�رض الكندي

�أن منظمة »غرينبي�ش« قد �نطلقت من كند�، يف ما يدّل على  �سحيح 

�أّن �لدولة تقوم على حركة بيئية قوية، مل يكن حلزب �خل�رش �لكندي 

تاأثري�ً كبري�ً حتى �لقرن �حلادي و�لع�رشين. كان �حلزب ل مركزيًا �إىل 

حّد بعيد، وغالبًا ما عك�ست �حلمالت �لنتخابية �لفدر�لية جمموعًة من 

عملية  فكرة  من  �نطالقًا  �أوًل  �حلزب  �ش 
ّ
تاأ�س فقد  �ملحلية.  �ملبادر�ت 

غرّي   ،2003 �لعام  يف  ولكن،  �لتو�فق؛  على  �ملبنية  �لقر�ر�ت  �سنع 

�حلزب نظامه لي�سمح بت�سويت �لأكرثية يف �لهيئات �حلاكمة، يف حال 

ل �إىل تو�فق. بالإ�سافة �إىل ذلك، �عتمد نظام �لت�سويت  مل يتم �لتو�سّ

�قرت�حات  عملية  يف  �لأع�ساء  م�ساركة  ن�سبة  لزيادة  �لإلكرتوين 

�حلزبية  �لبنى  عمل  يف  �لتغيري�ت  هذه  �ساعدت  وقد  �ل�سيا�سات. 

من  كاماًل  عدد�ً  �مليد�ن  يف  �حلزب  ن�رش  فقد  فعالية.  �أكرث  نحٍو  على 

�ملر�سحني يف �لنتخابات �لفدر�لية لعام 2004، فتلقى ن�سبة 4% من 

�لت�سويت و�أ�سبح موؤهاًل للتمويل �لفدر�يل. على عك�ش �أحز�ب �خل�رش 

�لأخرى، �لتي تعمل فيها بنى �لأحز�ب �لوطنية على �إعد�د �ل�سيا�سات 

من خالل �ملوظفني �أو جمموعات �لعمل على �ل�سيا�سات، يعمل �لأفر�د 

هي  وكما  ر�سمية.  �سيا�سات  و�قرت�ح  �سياغة  على  �خل�رش  حزب  يف 

ميار�ش  �لأخرى،  �لكندية  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  يف  �ملمار�سات  حال 

�لقائد تاأثري�ً كبري�ً على �سياغة �لإعالن �لنتخابي، يف وقٍت يعمد فيه 

موؤمتر �حلزب �إىل مناق�سة بر�مج �لأحز�ب �لر�سمية و�ملو�فقة عليها. 

�إعد�د �ل�سيا�سات

م�ستويات �سمن  �لكندي ثالثة  �لأ�سا�سي حلزب �خل�رش  �لنظام  يحّدد 

�لذين يقرتحون  �لأع�ساء  �ل�سيا�سات:  �إعد�د  ت�سارك يف عملية  �حلزب 

ويعمل  �لعامني؛  مرًة يف  عليها  وي�سّوتون  �لر�سمية  �حلزب  �سيا�سات 

على �سياغة  ي�رشف  ر�سمي  كمتحّدث  �حلزب  �لذي ميّثل  �حلزب  قائد 

ك مو�قف �ل�سيا�سات بني �ملوؤمتر�ت؛ وحكومة 
ّ
�لبيان �لنتخابي ويحر

�لظّل �لتي تن�سح �لقائد با�سرت�تيجيات �لتو��سل و�لبيان �لنتخابي. 

ي�سف �ملربعان 10 و11 مبادرة �لروؤية �خل�رش�ء و�لدور �لذي توؤديه 

حكومة �لظل يف عملية �إعد�د �ل�سيا�سات.
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كّل عامني يف �ملوؤمتر، ميكن لالأع�ساء �قرت�ح �ل�سيا�سات، ومناق�ستها 

تو�فق  ول�سمان  �لعملية،  هذه  يف  للم�ساعدة  عليها.  و�لت�سويت 

مقرتحات  يف  �مل�ستخدمة  �للغة  تعديل  على  �ملوؤمتر  يعمل  �لأع�ساء، 

�ل�سيا�سات. ومبا �أّن �لأع�ساء يقرتحون جمموعًة و��سعًة من �ل�سيا�سات 

�ملرت�كمة مع مرور �لوقت، فكتاب �ل�سيا�سات �لر�سمية للحزب عبارة 

ب�سكٍل  �ملوؤمتر�ت �ملختلفة ومتو�فر  عن جمموعة من �ملقرتحات من 

ح�رشي يف �جلزء �خلا�ش بالأع�ساء من �ملوقع �لإلكرتوين. �عتبار�ً من 

عام 2010، ت�سّمنت �ملجموعة 275 �قرت�حًا م�سّنفًا يف 19 فئة من 

�ل�سيا�سات مبا يف ذلك �لزر�عة، و�لدفاع، و�لرتبية، و�لبيئة، و�ل�سكان 

�لأ�سليني، و�ل�رشيبة، و�لنقل. خالل موؤمتر �لعام 2012، جنح �حلزب 

�إز�لة �لن�سخ �ملزدوجة و�لقرت�حات �لبالية من �ملجموعة. ف�ساًل  يف 

عن ذلك، تبذل �جلهود لقدمي عملية �إعد�د �سيا�سات م�ستمرة. 

�لربنامج �حلي

�إ�رش�ك �لأع�ساء يف عملية �سياغة �لبيان،  يف �لعام 2004، وبهدف 

��ستخدم �حلزب �أد�ة �لويكي �لربنامج �حلي ل�سياغة �لبيان �لنتخابي 

تلك  يف  و�لقت�سادي.  و�ل�رشيبي،  �لبيئي،  �ل�ستقر�ر  على  رّكز  �لذي 

�لفرتة، كان لدى �حلزب قاعدة �أع�ساء من 800 �سخ�ش وحو�ىل 120 

م�ساركًا يف �ملرحلة �لأوىل من �لتمرين.

عن  بالتعبري  للمنا�رشين  �حلزب  �سمح  �لثانية،  �ملرحلة  خالل 

�ألف  �لبيانات. وقد عرّب حو�ىل 80  �أولوياتهم بني خمتلف �قرت�حات 

�سخ�ش عن معلوماتهم �ملرجتعة، فجذبو� �لتغطية �لإعالمية وتعزيز 

بروز �حلزب. يف �لنتخابات �لفدر�لية لعام 2004، تلقى �حلزب �أكرث 

من �سعفي عدد �لأ�سو�ت �لتي كان بحاجة �إليها لتلقي �لتمويل �لعام 

ما �سمح له بافتتاح مكتب د�ئم و�ملبا�رشة بن�ساطات جمع �لتربعات 

على �ملدى �لطويل. وبحلول �لعام 2008، كان �حلزب قد فاز مبليون 

�سوت تقريبًا، �أو ما يعادل ن�سبة 7.6 باملئة من �إجمايل عدد �لأ�سو�ت. 

يف وقٍت �عترب فيه ذلك �لأمر �إجناز�ً هامًا للحزب، نتيجة نظام �لفائز 

باأكرثية �لأ�سو�ت، مل ينتج يف �لتمثيل �لربملاين.

و��ستمر حزب �خل�رش �لكندي يف ��ستخد�م �لإنرتنت لإ�رش�ك مزيد من 

�لأع�ساء يف عمليات �إعد�د �ل�سيا�سات ��ستعد�د�ً ملوؤمتر �لعام 2012. 

وقد �أن�سئت جلنة يف نهاية �لعام 2011 �أعّدت جدوًل زمنيًا لتح�سري�ت 

�ملوؤمتر مت �لك�سف عنها على �لنو �لآتي:

يف منت�سف فرب�ير من �لعام 2012، متت دعوة �لأع�ساء لتقدمي 

�ملوقع  خالل  من  �لد�خلية  �لأنظمة  و/�أو  �ل�سيا�سات  �قرت�حات 

�أيار/مايو  �سهر  تنتهي يف منت�سف  للحزب يف مهلة  �لإلكرتوين 

.2012

ميكن لالأع�ساء �مل�ساركة يف جمل�ش نقا�ش �إلكرتوين لكل �قرت�ح 

قيادة  متلك  ول  �لقرت�ح.  �أثر  تتناول  �لتي  �ملعلومات  يت�سمن 

�ملناق�سات،  هذه  �إىل  ين�سم  من  على  �إ�رش�فية  �سلطة  �أي  �حلزب 

ولكن عمومًا مل يكن عدد كبري من �مل�ساركني يف كل �قرت�ح.

كان �أمام �ملوظفني �سهر و�حد لت�سنيف كافة �لقرت�حات قبل �أن 

يطلب من حكومة �لظل �أن  تعّلق على بع�سها.

�لأع�ساء دعو�ت عرب بريدهم  يف منت�سف حزير�ن/يونيو، تلقى 

�لإلكرتوين للت�سويت على كافة �لقرت�حات. وقد قامو� بذلك من 

خالل �لإ�سارة باللون �لأخ�رش �إىل �لقرت�حات �لتي كانت بر�أيهم 

كانت  �لتي  �لقرت�حات  �إىل  �لربتقايل  وباللون  لتعتمد،  جاهزًة 

�لقرت�حات  �إىل  بالأحمر  و�أ�سارو�  �لنقا�ش،  من  مزيد�ً  ت�ستدعي 

�لت�سويت  باب  وكان  �لإطالق.  على  مناق�ستها  يوّدو�  مل  �لتي 

مفتوحًا �أمام �لأع�ساء حتى منت�سف متوز/يوليو و�أبلغو� بنتائج 

�لت�سويت �لإلكرتوين قبل �ملوؤمتر.

يف �ملوؤمتر، عر�ست جميع �لقرت�حات �مل�سار �إليها بالأخ�رش من 

قبل ثلثي �لأع�ساء على �لأقل يف ت�سويت و�حد فيما متت مناق�سة 

جمموعات  �سمن  و�لأحمر  بالربتقايل  �إليها  �مل�سار  �لقرت�حات 

فرعية.

املرّبع 10: الروؤيا اخل�رضاء

وثيقًة  �حلزب  �أ�سدر   ،2006 �لعام  يف  �لقيادة  موؤمتر  بعد 

�لغر�ش منها  »�لروؤيا �خل�رش�ء« وكان  جديدًة حملت عنو�ن 

حتلياًل  ت�سمنت  وقد  فعال.  نحٍو  على  �حلزب  �سيا�سات  نقل 

�لتي  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �لبيئية  �لهامة  للتحديات 

تو�جهها �لبالد و�قرتحت حاًل لكل م�سكلة. عمل على �سياغة 

�سياغة  يف  وخرب�ء  �خل�رش�ء،  �حلكومة  �أع�ساء  �لوثيقة 

باإعد�د  �ملعنية  �لعمل  ور�ش  يف  وم�ساركون  �ل�سيا�سات، 

�ل�سيا�سات، وقد �أدرجو� فيها �أي�سًا �أف�سل �ملمار�سات لقرت�ح 

حلول ملا يعتربه �حلزب �لق�سايا �لأكرث �إحلاحًا.

�أما �لفائدة من »�لروؤيا �خل�رش�ء« فتكمن يف �أنها متنح قائد 

�حلزب منرب�ً يناق�ش من خالله �سيا�سات �حلزب حول �لق�سايا 

كبيان  تفيد  كما  بعد.  ب�ساأنها  ر�سميًا  موقفًا  يتخذ  مل  �لتي 

وحتديثه  تقييمه  يعاد  وبر�جمه  �حلزب  �سيا�سات  عن  �سامل 

ل  لأنها  �لنتخابي  �لبيان  عن  تختلف  وهي  دوري.  ب�سكٍل 

ميز�نية.  تت�سّمن  ول  �لأولويات  �سّلم  يف  �ل�سيا�سات  تدرج 

�ملر�قبون  عليها  ويعّول  �لإعالم  و�سائل  ت�ستخدمها  ولكن، 

�ل�سيا�سيون لتقدير مو�قف حزب �خل�رش.
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�لبيان �لنتخابي

يعمل قائد �حلزب مع حكومة �لظّل على �إعد�د �لبيان �لنتخابي �لذي 

�ل�رش�ئب وكيف من  �أي تغيري�ت مقرتحة يف  يت�سّمن ميز�نية تدرج 

�سنو�ت.  �أربع   
ّ
مر على  �حلكومة  دو�ئر  بني  �لأمو�ل  توزيع  �ملفرت�ش 

يف  �ل�سيا�سات  �قرت�حات  كلفة  بتحديد  �لقا�سي  �حلزب  قر�ر  وكان 

لديه  يكن  �لذي مل  �حلزب  �إىل  بالن�سبة  جريئًا  قر�ر�ً  �لنتخابي  بيانه 

من  �لهدف  وكان  �لفرتة.  تلك  يف  �لفدر�يل  �لربملان  يف  و�حد  نائب 

تلك �خلطوة زيادة �مل�ساءلة من خالل �إبر�ز �أثر �سيا�سات �حلزب على 

�لأمو�ل �لعامة.

الدرو�ص امل�شتخل�شة

تو�جهه  ما  وكند�  بلجيكا  من  كل  يف  �خل�رش  حزب  جتارب  تبنّي 

�لأحز�ب من �أ�سكال توتر بني �لرغبة يف خو�ش �ل�ست�سار�ت و�حلاجة 

ويف  �لبلدين،  من  كّل  يف  �خل�رش  حزب  تطّور  فمع  �ل�رشيع.  ك 
ّ
للتحر

�إ�سالح  على  عمل  باحلكومة،  �لتحاقه  مع  �لفلمنكي،  �حلزب  حالة 

 
ّ
مر وعلى  و�لتو��سل.  �لقر�ر�ت  �لفعالية يف �سنع  لتح�سني  �لإجر�ء�ت 

�أحدث  قد  �لفلمنكي  �خل�رش  حزب  كان  �ملا�سية،  �لثالثني  �ل�سنو�ت 

ب�سكٍل  �حلزب  بنية  �ملو�طنني على فهم  �لتغيري�ت مل�ساعدة  من  عدد�ً 

�أف�سل، وحت�سني �لتو��سل �خلارجي و�إعد�د �سيا�سات جديدة على نحو 

�سلطًة  �لربملان  �أع�ساء  �لأهم: منح  �لتغيري�ت  فعالية. ومن بني  �أكرث 

يف �تخاذ �لقر�ر�ت يف �للجنة �لوطنية �لتنفيذية للحزب؛ منح �للجنة 

�ليومية فيما ي�سطلع  �ل�سيا�سات  �لتنفيذية �لوطنية م�سوؤولية مو�قف 

�ملجل�ش �ل�سيا�سي بدور �لهيئة �ملكلفة ب�سنع �لقر�ر�ت بني �ملوؤمتر�ت، 

فيبدل لقب �ملتحدث �لر�سمي �ل�سيا�سي �إىل قائد �حلزب؛ و�إن�ساء قيادة 

حزبية م�سرتكة بني قائد �حلزب ونائبه.

�لبلجيكي  �خل�رش  حزب  فقد   ،2003 �لعام  يف  كربى  خ�سارة  بعد 

�ل�سمحالل ولكنه عمل  �سفري  �لفدر�ليني وكان على  �لأع�ساء  جميع 

على تغيري �لبنى و�ل�سيا�سات �لتي كان يعتمدها و�سنع لنف�سه هوية 

جديدة. كما �ختار �حلزب ع�سو�ً �سابًا ليحّل نائبًا للقائد، من دون �أي 

�سالحيات �إ�سافية د�خل �حلزب يف حماولة لت�سجيع وحتفيز �لقادة 

�لقائد عبارًة عن موقف  نائب  �أ�سبح مركز  �ل�سباب. منذ ذلك �حلني، 

ر�سمي  بدور كامل. كما عمل حزب �خل�رش �لكندي على تعديل قو�عده 

يتم  يكن  مل  عندما  �حلاكمة  �لهيئات  يف  �لأكرثية  بت�سويت  لي�سمح 

�إىل  �لتو�فق حول تعديل حمور �لرتكيز �لأ�سا�سي للحزب  �إىل  �لتو�سل 

بناء �لتو�فق �لذي �سمم لتح�سني �لفعالية.

�لت�سعينات  �أو�خر  �أكرث فاأكرث يف  �لبيئية تطرح  عندما بد�أت �لق�سايا 

ومطلع �لعقد �لأول من �لقرن �حلادي و�لع�رشين، بد�أ �حلزب �لدميقر�طي 

حول  �حلمالت  بتنظيم  �لأحز�ب  من  وغريه  �لفلمنكي  �لجتماعي 

�لأولويات  �سّلم  حتتل  باعتبارها  �لعام،  و�لنقل  �لبيئة،  مثل  ق�سايا 

على جدول �أعمالها مثل حزب �خل�رش متامًا. وقد طرحت تلك �خلطوة 

�أ�سئلًة تناولت �حلاجة �إىل حزب �خل�رش بعد ذلك. وعليه، وجد �حلزب 

�لق�سايا  من  و��سعة  جمموعة  حول  م�سد�قيته  لتعزيز  م�سطر�ً  نف�سه 

مع  و�لرتبية  �لجتماعية،  و�مل�ساعدة  �ل�سحية،  �لرعاية  ذلك  يف  مبا 

وقد  عادًة.  عنها  يد�فع  �لتي  �لق�سايا  ب�ساأن  �لتناف�ش  على  �ملحافظة 

رمت تلك �جلهود �إىل م�ساعدة �حلزب يف �ل�ستمر�ر يف جذب �لناخبني 

لحتياجات  ��ستجابتها  و�سمان  وتو�سيعها  �سيا�ساته  وحتديث 

�لأع�ساء و�لناخبني. يف وقٍت قد ينمي فيه �حلزب �ل�سيا�سي مو��سفات 

ع 
ّ
مبنية على قائده �لأول، �أو �إيديولوجيته �لتاأ�سي�سية، فهو عندما يو�س

م�ساركته يف مناق�سة �ل�سيا�سات غالبًا ما تتطّور تلك �ملو��سفات بناًء 

على تركيبة �حلزب �حلالية وما يقوم به �ملناف�سون. �سحيح �أّن حتديد 

�أّنه ل ميكن  �إّل  يعّزز من متا�سك �حلزب،  لل�سيا�سات قد  حمور و��سح 

املرّبع 11: دور حكومة الظل اخلا�شة بحزب اخل�رض الكندي يف عملية اإعداد ال�شيا�شات

�ش لكل ع�سو جمال �سيا�سات معني. تن�رش �لرتكيبة �حلالية  يعنّي �لقائد �أع�ساء حكومة �لظل من بني مر�سحني حاليني و�سابقني ويخ�سّ

 ل تتمتع حكومة �لظل باأي �سلطة يف �سنع �لقر�ر�ت بل يقت�رش دورها على تقدمي �لن�سح لقائد �حلزب. وكما هو �سائع 
19

على �لإنرتنت.

يف حكومات �لظل عادًة، تعقد �لجتماعات ب�سكٍل خا�ش. يف �لتطبيق، تعقد �ملجموعة �جلزء �لأكرب من نقا�سها عرب جمموعة على �لربيد 

ق نائب �لقائد �أعمال حكومة 
ّ
�لإلكرتوين فتحاول �لو�سول �إىل �لتو�فق حول مو�قف �أو ��سرت�تيجيات تو��سل معينة. منذ �لعام 2006، ين�س

�إعد�د  للمر�ّسحني. ويعمل كل مر�سح على  �أور�ق �ملعلومات �ملوجزة  �ل�سيا�سات فيعّدون  �لظل. وغالبًا ما توؤدي �ملجموعة دور موظفي 

�لوثيقة و�سفًا عامًا ملوقف �حلزب، ملخ�سًا عن  توّفر  �لقادمة. ولكل ق�سية،  للحملة  له  �ل�سيا�سات  �ملخ�س�سة  �لوثائق حول جمالت 

�سيا�سات �لأحز�ب �لأخرى، بع�ش �لأقو�ل، وعند �حلاجة تو�سيح لبع�ش �مل�سطلحات. ويتو�فر حو�ىل 50 مو�سوعًا لل�سيا�سات ملجموع 

من 130 �سفحة تقريبًا.

على مر �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، ناق�ش �حلزب �إمكانية منح حكومة �لظل دور�ً �أكرث �أهمية يف عملية �إعد�د �ل�سيا�سات كاإعطاء �لر�أي ب�ساأن 

�لقر�ر�ت �لتي يقرتحها �لأع�ساء. ولكن، نظر�ً �إىل �لرتكيز �لتقليدي حلزب �خل�رش على عملية �سنع �لقر�ر�ت على م�ستوى �لقو�عد �ل�سعبية، 

يرتّدد �لأع�ساء من د�خل وخارج حكومة �لظل يف �عتماد �لتغيري�ت نظر�ً �إىل �ملخاوف �ل�سائدة ب�ساأن �نتهاج عمليات �أكرث هرمية.
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للحزب �أن يبقى موؤ�تيًا لحتياجات �ملجتمعات �ملتغرية �إل من خالل 

مر�جعة جمموعة مقرتحات �ل�سيا�سات وجتديدها وتو�سيعها.

يف  �ل�سيا�سات  عمليات  بني  �لختالفات  د 
ّ
جت�س �ملطاف،  نهاية  يف 

�حلزبني، و�مللخ�سة يف �ملربع 12، كيف حتّدد �لثقافة �ل�سيا�سية عمل 

�لأنظمة  �إىل �لختالفات يف  �أحز�ب �خل�رش بني دولة و�أخرى. ونظر�ً 

يف  للحكم  عدة  فر�ش  �لفلمنكي  �خل�رش  حلزب  �سنحت  �لنتخابية، 

ت�رشيعي  �أول ع�سو  على و�سول  �لكندي  �خل�رش  ي�سهد حزب  حني مل 

فدر�يل له �إىل �حلكم �إل يف �لعام 2011. ف�ساًل عن ذلك، وعلى عك�ش 

�إعد�د  �لوطنية بعملية  تبد�أ بنى �حلزب  �لفلمنكي، حيث  حزب �خل�رش 

�ل�سيا�سات،  �لعمل على  �أو جمموعات  �ملوظفني  �ل�سيا�سات من خالل 

�لر�سمية  �ل�سيا�سات  �سياغة  �لأفر�د  يتوىل  �لكندي،  �خل�رش  حزب  يف 

�لكندية  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  يف  �ملمار�سات  غر�ر  وعلى  و�قرت�حها. 

�لأخرى، يف وقٍت يناق�ش فيه �ملوؤمتر �حلزبي بر�مج �حلزب �لر�سمية 

ويو�فق عليها، يوؤثر قائد حزب �خل�رش ب�سكٍل كبري على �سياغة �لبيان 

�ملجل�ش  يقوم  وفيه  �لفلمنكي  �خل�رش  حزب  عك�ش  على  �لنتخابي، 

�ل�سيا�سي باملو�فقة على �لبيان. 
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املرّبع 12: مقارنة بني حزب اخل�رض الكندي وحزب اخل�رض الفلمنكي

حزب اخل�رض الفلمنكيحزب اخل�رض الكنديال�شيا�شة الر�شمية للحزب

�للجنة �لتنفيذية �لوطنية�لأع�ساء �لأفر�ديتقدم بها:

�ملجل�ش �ل�سيا�سي20 ع�سو�ًحتتاج لدعم من قبل:

من يتوىل �شياغة 

ال�شيا�شات الأولية:

يعمل �لأع�ساء على �سياغة �ل�سيا�سات يف 

منتدى لالأع�ساء على �سبكة �لإنرتنت. ميكن 

لالأع�ساء �لآخرين �ل�ستجابة و�ملناق�سة 

وتبادل �حلجج.

ر �ملقرتحون �لن�سخة �لأخرية لالقرت�ح
ّ
يقر

تعّد جمموعة �لعمل ورقة معلومات عامة، وتنّظم �ل�ست�سار�ت مع 

�أ�سحاب �مل�سالح �خلارجيني، وتقّدم م�سودة برنامج �إىل �للجنة 

�لتنفيذية.

ي�ستند �لربنامج �إىل قائمة من قر�ر�ت �ملوؤمتر ت�سّكل �ل�سيا�سة �لتي تعرب 

عن موقف من �ملو�سوع

امل�شاهمة من قبل 

اأ�شحاب امل�شالح 

اخلارجيني:

ل ي�ساهم �أحد من �خلارج فالعملية تقت�رش 

على �لأع�ساء

ين�رش �لن�ش �خلا�ش مب�سودة �لربنامج مع �أ�سحاب �مل�سلحة �خلارجيني 

ويطلب �إليهم تقدمي �إ�سافاتهم و�نتقاد�تهم. 

بت�شويٍت من: 

�ملوؤمتر، �جتماع عام يعقد مرتني يف �ل�سنة.

ي�سّوت �لأع�ساء عرب �سبكة �لإنرتنت 

قبل �ملوؤمتر من �أجل ت�سنيف �قرت�حات 

�ل�سيا�سات.

�لقرت�حات �لتي حت�سل على  �أكرث من  

66.6 باملئة من �لدعم ي�سّوت عليها ب�سكٍل 

جامع فيما تعتمد �لقرت�حات �لأخرى 

ملزيد من �لنقا�ش.

موؤمتر �لأع�ساء �أو �ملجل�ش �ل�سيا�سي بت�سويت �لأكرثية.

�لنقا�ش �لأول و�لت�سويت على �لتعديالت، ومن ثم �لنقا�ش و�لت�سويت 

على �قرت�حات �ل�سيا�سات.

يلتقي مقرتحو �لتعديالت جلمع �لتعديالت و�إعد�د �سجرة قر�ر�ت 

للموؤمتر

خالل �ملوؤمتر، جتمع يف �سجرة �لقر�ر�ت �لأ�سو�ت حول �لتعديالت 

�ملت�سابهة �أو �ملتعار�سة

التعديالت

يف �ملوؤمتر، يعمل �أع�ساء �حلزب يف ور�ش 

�لعمل على خو�ش �ملناق�سات و�قرت�ح لغة 

نة للم�ساعدة يف �لو�سول �إىل �لتو�فق مع 
ّ
حم�س

�أعلى م�ستوى من �لدعم

تدرج �لتعديالت من �ملجموعات �ملحلية وتتم مناق�ستها و�لت�سويت عليها 

يف �ملوؤمتر.

يف جمل�ش �ل�سيا�سات، ميكن تقدمي �لتعديالت مبا�رشًة و�لت�سويت عليها.

مواقف ال�شيا�شات 

اليومية

حزب اخل�رض الفلمنكيحزب اخل�رض الكندي

قائد �حلزب �أو �ملجموعة �لربملانيةقائد �حلزب �أو حكومة �لظليتقدم بها:

حتتاج لدعم من قبل:

ما من معايري و��سحة يف �لقو�عد �حلزبية، 

ولكن �ملبادرة من قبل حكومة �لظل حتقق 

�لتو�فق حول �قرت�ح معني.

تتم مناق�ستها ومر�جعتها يف �لجتماع �لأ�سبوعي للجنة �لتنفيذية 

�لوطنية وعند �للزوم يف �جتماع �ملجموعة �لربملانية.

من يتوىل �شياغة 

ال�شيا�شات الأولية:

قائد �حلزب و�لفريق �لإعالمي  �أو �أع�ساء 

حكومة �لظّل

د�ئرة �لدر��سات وفريق �لت�سالت �أو موظف من �لع�سو يف �لربملان 

�ملعني.

امل�شاهمة من قبل 

اأ�شحاب امل�شالح 

اخلارجيني:

بقر�ر من قائد �حلزب �أو �أحد �أفر�د حكومة 

�لظّل

يعقد قائد �حلزب موؤمتر�ت �سحفية مع 

�أ�سحاب �مل�سالح

تتخذ على �أ�سا�ش د�ئم

تعقد �لجتماعات �لدورية مع جمموعات �ملجتمع �ملدين للبقاء على 

�طالع بالأولويات ومناق�سة �قرت�حات �لأحز�ب

يكون للحزب و�أ�سحاب �مل�سالح مبادر�ت �سحافية منف�سلة

ميكن للجنة �لتنفيذية �أن تو�فق على �لقرت�حات �أو ترف�سها �أو تعّدلها.ما من ت�سويتبت�شويٍت من: 

تعّد هذه �لعملية د�خلية مع قائد التعديالت �لتعديالت 

�حلزب �أو حكومة �لظل.

ميكن للجنة �لتنفيذية �أن تو�فق على �لقرت�حات �أو ترف�سها �أو تعّدلها.
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حزب اخل�رض الفلمنكيحزب اخل�رض الكنديالبيان النتخابي

�للجنة �لتنفيذية �لوطنيةقائد �حلزبيتقدم بها:

ل �أحد ولكن ميكن �لفوز بالدعم من حكومة حتتاج لدعم من قبل:

�لظل

�ملجموعة �لربملانية

من يتوىل �شياغة 

ال�شيا�شات الأولية:

د�ئرة �لدر��ساتقائد �حلزب و�أع�ساء حكومة �لظل

امل�شاهمة من قبل 

اأ�شحاب امل�شالح 

اخلارجيني:

يتلقى �لن�سائح �خلارجية حول �لكلفة 

�ملحت�سبة مليز�نية �حلكومة �ملقرتحة لل�سنو�ت 

�لأربع �لقادمة

�لنقا�ش م�ستمر مع �أ�سحاب �مل�سالح

�ملجل�ش �ل�سيا�سيما من ت�سويتبت�شويٍت من: 

تعّد هذه �لعملية د�خلية مع قائد �حلزب �أو التعديالت

حكومة �لظل.

مكن للجنة �لتنفيذية �أن تو�فق على �لقرت�حات �أو ترف�سها �أو تعّدلها. 

يحدث ذلك يف �جتماعات متتالية لل�سماح باملتابعة.
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احلزب الثوري املوؤ�ش�شاتي، 

املك�شيك

تاريخ وجيز عن احلزب

�ملك�سيكية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  على  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  هيمن 

�لعام  يف  �لرئا�سة  فقد�نه  حني  �إىل   1929 �لعام  يف  تاأ�سي�سه  منذ 

�ش �حلزب �أوًل با�سم �حلب �لثوري �لوطني كاآلية لت�سافر 
ّ
2000. تاأ�س

قوى جميع �لقادة �ملتبقني للثورة �ملك�سيكية. وكان �حلزب خا�سعًا 

لقيادة �لرئي�ش �ل�سابق بلوتاركو �ليا�ش كايي�ش على �أثر مقتل �لرئي�ش 

تاريخ  �حلزب  ذ�ك  تاأ�سي�ش  حّول  وقد  �أوبريغون.  �ألفارو  �ملنتخب 

�ل�سيا�سة �ملك�سيكية. ففي وقٍت �سعى فيه قادة �حلزب �لأفر�د لل�سيطرة 

على مناطقهم، عمل �حلزب على تنفيذ �ل�سيا�سات على م�ستوى �لبالد 

بناء  على  �حلزب  عمل  كما  �آن.  يف  �لريفية  و�ملناطق  �ملدن  لتنمية 

�جتماعية  وجمموعات  قوية  نقابات  فاأدمج  ل�سيا�ساته  �لالزم  �لدعم 

�أخرى كاملز�رعني و�ملهنيني من �لطبقة �لجتماعية �لو�سطى.

�ملك�سيك  �سهدت  و1934،   1929 �لعامني  بني  �ملمتدة  �لفرتة  يف 

ثالثة روؤ�ساء لفرتة ق�سرية، �أحدهم منتخب و�لإثنان �لآخر�ن عينهما 

نفوذه من  ��ستخد�م  كايي�ش يف   
ّ
��ستمر �لفرتة،  تلك  �لكونغر�ش. خالل 

 ،1936 �لعام  يف  ولكن،  �ملطلق«.  بالقائد  و�سّمي  �لكو�لي�ش  ور�ء 

�ختلف �لرئي�ش لز�رو كاردينا�ش مع كايي�ش ونفاه ورّكز �سلطة �حلزب 

بالرئي�ش �حلايل. كما مّهد كاردينا�ش �أي�سًا �لطريق لل�سيا�سات �لهادفة 

لت �ملز�رعني  �إىل حتقيق �ملثل �لعليا للثورة: �إ�سالح �لأر��سي �لتي ف�سّ

�ل�سغار على �ملالكني �لكبار و�إ�سالح �لقطاع �لرتبوي �لذي �ساعد يف 

على  �لد�ستوري  �حلظر  �ساهم  وقد  �ملك�سيكية.  �لوطنية  �لهوية  �إن�ساء 

�إعادة �لنتخاب و�إز�لة �جلناح �لع�سكري للحزب يف تخفيف ميل قو�د 

�لثورة لتحويل �لنظام �ل�سيا�سي يف �لبالد �إىل دكتاتورية. 

�لأقوياء،  و�لقادة  �لقوية  �ل�سيا�سية  �ملاكينة  بني  �ملزيج  �إىل  نظر�ً 

ونتيجة �ملناف�سة �لنتخابية غري �ل�سوية، ونظام �ملعار�سة �ل�سعيف، 

�ملح�سوبيات،  على  �ملبنية  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  وممار�سات 

و�لهيئات  �حلكم  ووليات  و�لكونغر�ش،  بالرئا�سة،  �حلزب  �أم�سك 

�لت�رشيعية يف �لوليات، ومعظم �لبلديات طيلة عقود. ويعترب �حلزب 

بح�سور  �ملك�سيك  يف  �لوحيد  �حلزب  �ليوم  حتى  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري 

وقد  �لبالد.  �أنحاء  خمتلف  يف  �لنتخابية  �لدو�ئر  م�ستوى  على  د�ئم 

و�أ�سحاب �ملهن  �سمحت م�ساركته مع جمعيات �ملز�رعني، و�لعّمال، 

وتطبيق  �ملثل  تعزيز  �أجل  من  �ملو�طنني  �إىل  �لو�سول  يف  للحزب 

�سيا�سته �لجتماعية، وللح�سول على �ملعلومات �ملرجتعة  بخ�سو�ش 

�ل�سيا�سات �لعامة.

خالل حقبة �ل�ستينات من �لقرن �ملا�سي، كان لكل من روؤ�ساء �حلزب 

�تبع  فقد  �ملك�سيكية.  �لثورة  مثل  تطبيق  كيفية  حول  خمتلفة  نظرة 

�حلمائية  و�لعو�ئق  �لنفط  �سناعة  كتاأميم  قومية  �سيا�سات  �لبع�ش 

تناف�سية  زيادة  �إىل  �لبع�ش  �سعى  كما  �ل�ستري�د.  عمليات  وجه  يف 

�ملك�سيك من خالل تعزيز �لنمو �ل�سناعي. ومع ذلك، �سعى �آخرون �إىل 

زيادة �لعد�لة �لجتماعية من خالل �إ�سالح �لأر��سي �أو تو�سيل �لتيار 

�لكهربائي �إىل �ملناطق �لبعيدة من �لبالد. معظم ذلك �لوقت، مل يجابه 

�لروؤ�ساء بالكثري من �ملعار�سة حول �سيا�ساتهم �سو�ء من د�خل �حلزب 

�أو من خارجه.

يف �أو�خر �ل�ستينات، بد�أ �ل�سباب �ملك�سيكيون يطالبون بالإ�سالحات. 

وقد �أ�سفر �لرّد �لثقيل من جانب �حلكومة عن مقتل عدد كبري من �لطالب 

يف �لعامني 1968 و1971، ما �أدى �إىل مزيد من �ل�سخط. كما �زد�د 

��ستياء �ل�سعب من �حلكومة نتيجة �لأزمة �لقت�سادية يف �لثمانينات 

و�لإجر�ء�ت �ل�سارمة �لناجتة عنها، و�لرّد �حلكومي �لفاتر على زلز�ل 

�لعام 1985 �ملدّمر يف مك�سيكو، ورف�سها �لإ�سالحات �لد�خلية. من 

�أع�ساء �حلزب  �لكثري من  هنا، ن�ساأت �ملعار�سة �لأكرث نفوذ�ً وتخّلى 

�لثوري �ملوؤ�س�ساتي عنه ووجدو� حزبًا بدياًل مياًل للي�سار. يف �لوقت 

نف�سه، �أّدت �ل�سغوط �لوطنية و�لدولية �إىل �إ�سالحات �نتخابية هّياأت 

لعملية �أكرث عدًل، وفر�سًة �أف�سل �أمام �أحز�ب �ملعار�سة للفوز بالتمثيل 

يف �لكونغر�ش وخو�ش �ملناف�سة على �لرئا�سة. للمرة �لأوىل يف �لعام 

�ملوؤ�س�ساتي خطر  �لثوري  �حلزب  �لرئا�سي عن  �ملر�سح  و�جه   ،1988

�حل�سول على �أقل من ن�سف �لأ�سو�ت �ل�سعبية.

قوية  بر�مج جديدة  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �أطلق �حلزب  �لت�سعينات،  يف 

للحّد من �لفقر، مبا يف ذلك �لتحويالت �لنقدية �مل�رشوطة. يف �لوقت 

نف�سه، �نتهجت �حلكومة برناجمًا لتحرير �قت�ساد �ملك�سيك عن طريق 

�لعامة،  �ل�رشكات  وخ�سخ�سة  �لأجنبي  �لتبادل  على  �ل�سيطرة  �إلغاء 

و�لتوقيع على �تفاق جتارة حرة مع �لوليات �ملتحدة وكند�.

�أنه  �إل   2000 �لعام  يف  �حلزب،  و�سعها  �لتي  �جلديدة  �لرب�مج  رغم 

خ�رش �لرئا�سة للمرة �لأوىل منذ �أكرث من �سبعني عامًا مل�سلحة حزب 

و�خليار�ت  �ملو�طنني  ��ستياء  ب�سبب  �ليميني  �لو�سطي  �لوطني  �لعمل 

�لثوري  �حلزب  ومر�سح  �لقوي  �ملعار�سة  ومر�سح  �لو��سعة  �ل�سيا�سية 

�إل  �حلزب  يفز  مل  �لعام،   ذلك  يف  �حليوية.  �إىل  �ملفتقر  �ملوؤ�س�ساتي 

بخم�ش �لوليات �حلاكمة وحل يف �ملرتبة �لثالثة يف �نتخابات بلدية 

مك�سيكو.

هوية  �إر�ساء  على  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  عمل  �حلني،  ذلك  منذ 

جديدة كحزب م�ستعّد لتلبية �حتياجات �ملو�طنني �لأكرث �إحلاحًا وتعّلم 

من جتاربه �ل�سابقة يف �أن يكون �أكرث �لتز�مًا بالعمل �لدميقر�طي. يف 
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�حلزب  مر�ّسح  فانتخب  باخلري  �لتجديد  حملة  �أثمرت   ،2012 �لعام 

�إنريكي بينيا نيتو رئي�سًا جديد�ً للمك�سيك. وحتى �أو�خر �لعام 2012، 

مقاعد  من  باملئة   40 �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  ع�سوية  ت�سمنت 

حكام  من  و%62  �لوطنيني،  �مل�رّشعني  من  و%43  �ل�سيوخ،  جمل�ش 

يحكم  كما  �لوليات.  عو��سم  بلديات  روؤ�ساء  من  و%81  �لوليات، 

�أي�سًا يف ما يزيد عن ن�سف بلديات �ملك�سيك �لـ2500 )51 باملئة(. 

وتبنّي �ملعلومات �لأولية نتائج هامة للحزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي يف 

�لنتخابات �ملحلية و�نتخابات �لوليات يف متوز/يوليو 2013. 

هوية احلزب

قومي  كحزب  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب   
20

�لأ�سا�سي �لنظام  يحّدد 

و�لعد�لة  �لدميقر�طية  عمل  �إطار  �سمن  �ملك�سيك  حتديث  عن  يد�فع 

دميقر�طي  �جتماعي  كحزب  نف�سه  عن  �حلزب  ف 
ّ
ويعر �لجتماعية. 

�لثوري  �حلزب  بنية  وتت�سمن  �لدويل.  �لجتماعي  �حلزب  �إىل  ينتمي 

و�لعمل  بالزر�عة  �ملعنية  �ملنظمات  من  جمموعًة  �ملوؤ�س�ساتي 

ومنظمات �سعبية �أي�سًا وتتمتع بح�سور لها يف خمتلف �أنحاء �لبالد. 

�حلزبني  بني  موقعًا  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  يحتّل  �إيديولوجيًا، 

�لو�سطي  �ليميني  �لوطني  �لعمل  حزب  �ملك�سيك:  يف  �أهميًة  �لأكرث 

للحزب  �لأ�سا�سي  �لنظام  ويعرّب  �لي�ساري.  �لدميقر�طية  �لثورة  وحزب 

وبدولة  �جلن�سني،  بني  و�مل�ساو�ة  �لإن�سان،  بحقوق  �لتز�ماته  عن 

و�لتمييز،  �لفقر  مكافحة  �إىل  �لدولة  يدعو  وهو  علمانية.  دميقر�طية 

وحماية �سيادة �لدولة، و�حرت�م حقوق �لأقليات.

  
21

 ،2013 �لعام  من  ني�سان/�أبريل  يف  ن�رش  للر�أي  ل�ستطالع  وفقًا 

�أف�سل روؤية و��سحة بني �ملو�طنني  �لثوري �ملوؤ�س�ساتي  ميلك �حلزب 

منذ  �لأوىل  وللمرة  �لرئي�سية.  �لثالثة  �ل�سيا�سية  لالأحز�ب  �مل�ستقلني 

�لعام 2001، يرى حو�ىل ن�سف �ملو�طنني باأن للرئي�ش �سيطرة على 

 
22

�لدولة.

عملية اإعداد ال�شيا�شات يف اأنظمة احلزب

و�ل�سيا�سية و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لدر��سات  تاريخيًا، عمل معهد 

على �إعد�د �لربنامج �لنتخابي للحزب، وكان �ملعهد عبارة عن هيئة 

للمك�سيك.  �لرئا�سية  لالنتخابات  ��ستعد�د�ً  �سنو�ت  �ست  كل  مرًة  تفّعل 

يف �لعام 1989، حّول �حلزب �ملعهد �إىل �ملوؤ�س�سة �ملك�سيكية للتغيري 

يف �لقرن �حلادي و�لع�رشين، وكانت عبارة عن جمموعة تفكري على 

ت�سمية  �أعيد   ،2005 �لعام  يف  �لأوروبية.  �حلزبية  �ملوؤ�س�سات  �ساكلة 

لرئا�سة  و�ملر�سح  �ل�سابق  �ملوؤ�س�سة  رئي�ش  تيّمنًا  كولو�سيو  �ملوؤ�س�سة 

�جلمهورية لوي�ش دونالدو كولو�سيو �لذي �غتيل يف �لعام 1994. 

 تكّلف 
23

وفقًا لالأنظمة �لأ�سا�سية �خلا�سة باحلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي،

و�لرب�مج  للحزب  �حلكومية  �خلطط  �إعد�د  مبهمة  كولو�سيو  موؤ�س�سة 

�لوطني  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  قبل  من  عليها  �ملو�فقة  وتتم  �لنتخابية 

)�ملادة 20( على �مل�ستوى �لوطني. على نحٍو مماثل، تو�فق �ملجال�ش 

على  �لفدر�لية  للمقاطعة  �ل�سيا�سي  و�ملجل�ش  �لوليات  يف  �ل�سيا�سية 

م�ستوى  على   .)119 )�ملادة  �ملحلي  �مل�ستوى  على  و�لرب�مج  �خلطط 

�ل�سيا�سية تقدمي �لقرت�حات  �لبلديات ويف مك�سيكو، ميكن للمجال�ش 

�لبلدية  �جلمعيات  عليها  تو�فق  �لتي  �حلكومية  �خلطط  يف  لإدر�جها 

يتلقاها  �لتي  �لعامة  �لأمو�ل  بني  ومن  و130(.   126 )�ملادتان 

�حلزب، تت�رّشف �ملوؤ�س�سة بن�سبة �لـ2% �ملحّددة لالأبحاث. كما تتلقى 

�ملد�خيل عن طريق بيع خدماتها من خارج �حلزب ومن خالل �لهبات. 

يدرج �ملربع 13 معلومات �إ�سافية عن موؤ�س�سة كولو�سيو.

املجل�ض ال�سيا�سي الوطني

�لقوى �لأهم   �ل�سيا�سي �لوطني عبارة عن هيئة د�ئمة جتمع  �ملجل�ش 

وهو  �لتقييم.  ولغايات  �لقر�ر�ت،  و�سنع  للتخطيط،  �حلزب  �سمن 

�ملنتخبني  و�مل�سوؤولني  �لوطنية  �لتنفيذية  �للجنة  عمل  على  ي�رشف 

�ل�سنوية. ويرت�وح  �لعمل  للحزب، ويو�فق على ميز�نية �حلزب وخطة 

�لوطنيون  �حلزب  قادة  بينهم:  ومن  و675   650 بني  �لأع�ساء  عدد 

و�حلكام  �حلزب(  خالل  من  �نتخب  حال  )يف  �لرئي�ش  و�ملحليون، 

�لوليات؛  م�ستوى  وعلى  �لوطنيني  �مل�رّشعني  ممثلو  �لد�ئمون؛ 

مبا  �لأخرى  �حلزبية  �ملنظمات  �أع�ساء  كولو�سيو؛  موؤ�س�سة  �أع�ساء 

و�ل�سباب؛  و�لن�ساء  �لأع�ساء،  وكبار  �ملعّوقون،  �لأ�سخا�ش  ذلك  يف 

من  �ملجل�ش  يتاألف  �لوليات.  يف  دميقر�طيًا  ينتخبون  ع�سو�ً  و160 

هيئة تنفيذية من 14 ع�سو�ً من بينهم �لرئي�ش و�لأمني �لعام للجنة 

م�ستوى  وعلى  �ملحليني  �مل�رّشعني  عن  وممثلني  �لوطنية  �لتنفيذية 

عامًا  �جتماعًا  �ملجل�ش  يعقد  �لأخرى.  �حلزبية  و�ملنظمات  �لوليات 

مرًة يف �ل�سنة وكل من جلانه مرًة يف �ل�سهر.

اللجنة ال�سيا�سية الدائمة

مبهمة  �لد�ئمة  �ل�سيا�سية  �للجنة  تفوي�ش  على  �حلزب  �أنظمة  تن�ّش 

و�للجنة عبارة  �لأمة.  ت�سجيع منو  �أجل  �لعامة من  �ل�سيا�سات  �قرت�ح 

�لدولة،  رئي�ش  ت�سم  �لوطني  �ل�سيا�سي  للمجل�ش  مكّملة  جمموعة  عن 

وروؤ�ساء  �لكونغر�ش،  يف  �لكتل  وقادة  و�حلكام،  �لأحز�ب،  وقادة 

�ملوؤ�س�ساتي،  �لثوري  �حلزب  يحكمها  ل  �لتي  �لوليات  يف  �لأحز�ب 

وممثلني عن �مل�رّشعني �ملحليني وروؤ�ساء �لبلديات، وقادة �ملنظمات 

�سائر  مع  �حلو�ر  تعزيز  فتت�سّمن  م�سوؤولياتها  �أما  �لوطنية.  �حلزبية 

�لتو�سيات  و�إ�سد�ر  �لدويل  �ل�سياق  بح�سب  �لأخرى،  �ل�سيا�سية  �لقوى 

يف ما يتعلق بالأجندة �لت�رشيعية للحزب.
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املرّبع 13: موؤ�ش�شة كولو�شيو

حاليًا، متنح �لأنظمة �لأ�سا�سية للحزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي )�ملادة 203( موؤ�س�سة كولو�سيو م�سوؤولية  »�إعد�د �خلطط �حلكومية و�لرب�مج 

 بالإ�سافة �إىل ذلك، تعمل �ملوؤ�س�سة على قيادة وتن�سيق �لأبحاث �لجتماعية 
24

�لنتخابية« و�أي�سًا »حتليل و�إعد�د وتقييم �ل�سيا�سات �لعامة«

و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية وحتليلها. كما تفّو�ش مبهمة تو�سيل �إيديولوجية �حلزب ودعم �لتدريب �ل�سيا�سي لأع�ساء �حلزب و�إعد�د �خلطط 

�حلكومية و�لرب�مج �لنتخابية )�ملادة 203( على �مل�ستويني �لوطني و�ملحلي. كما تفّو�ش �ملوؤ�س�سة �أي�سًا بامل�سوؤوليات �لتالية: 

ترقية وم�ساركة �خلرب�ء يف �ل�سوؤون �لعلمية، و�لتقنية و�لثقافية يف ن�ساطاتها؛

تقدمي �لتوجيهات و�لدعم للوحد�ت �حلزبية �لأخرى حول �لق�سايا �لتحريرية و�ل�سوؤون �ملتعلقة باإيديولوجية �حلزب؛

تنفيذ �مليز�نية �ملخ�س�سة للحزب من قبل �لت�ساريع �لفدر�لية و�ملخ�س�سة لقيادة �لأبحاث و�لدر��سات؛ 

�إد�رة وحتديث مركز �أدولفو لوبيز ماتيو�ش �لوطني للمعلومات و�لتوثيق، مبا ي�سمن ��ستمر�رية ذكرى �حلزب و�أر�سيفه �لتاريخي؛

�لرتويج لأفكار لوي�ش دونالدو كولو�سيو �لذي �سّميت �ملنظمة تيّمنًا با�سمه، و�غتيل عندما كان مر�ّسحًا رئا�سيًا؛

�ل�سيا�سات  �لعام و�لت�سويق، وحتليل، وتطوير وتقييم  �لق�سايا �لجتماعية و�لقت�سادية، و�ل�سيا�سية؛ و�لر�أي  قيادة در��سات حول: 

�لعامة و�ل�سوؤون �لدولية؛

�إعد�د برنامج �سنوي لالأبحاث �ل�سيا�سية، و�لجتماعية و�لقت�سادية يو�فق عليه �ملجل�ش �ل�سيا�سي �لوطني. 

يف وقٍت تعترب فيه �ملوؤ�س�سة وفروعها �ملحلية منف�سلًة قانونًا عن �حلزب، حتّدد �لأنظمة بو�سوح �ملوؤ�س�سة كهيئة حزبية وتر�سي �آليات 

�ش للموؤ�س�سة عدد من �ملندوبني للم�ساركة يف �جلمعيات على �مل�ستوى  ت�سمن ر�بطًا قويًا من حيث �ملمار�سة. على �سبيل �ملثال، يخ�سّ

�لوطن، و�لوليات و�لبلديات )�ملو�د 65، 105، 125( ومتّثل يف �ملجل�ش �ل�سيا�سي �لوطني )�ملادة 70( و�ملجال�ش �ل�سيا�سية على م�ستوى 

�لولية و�لبلدية )�ملادة 110(. وتن�ّش �لأنظمة �لأ�سا�سية �رش�حًة على �أن حتافظ �لفروع �ملحلية على عالقة د�ئمة مع موؤ�س�سة كولو�سيو 

�إىل رئي�ش �حلزب  �أ�سا�ش قائمة خمت�رشة تقدم  �لعامة للموؤ�س�سة رئي�سًا لها على  )�ملادة 122(. على �مل�ستوى �لوطني، تختار �جلمعية 

�أو �لبلدية× ويتخذ �لقر�ر  )�ملادة 86(. على �مل�ستوى �ملحّلي، ي�سّمي روؤ�ساء فروع �حلزب ثالثة مر�ّسحني  لقيادة �ملوؤ�س�سة يف �لولية 

�لنهائي من قبل �لقادة �لوطنيني للموؤ�س�سة.

وفقًا لالأنظمة �خلا�سة باحلزب، يتمثل �لهدف �لرئي�سي للموؤ�س�سة يف توفري �لدعم يف �لأبحاث و�لتدريب �إىل �حلزب )�ملادة 6(. كما يطلب 

من �ملوؤ�س�سة �أي�سًا توفري �لدعم �لتقني و�لقانوين للكتل �خلا�سة باحلزب يف �لكونغر�ش )�ملادة 7(. ول بد من �أن يكون رئي�ش �ملجل�ش 

و�لأمني �لعام �أع�ساء يف �حلزب )�ملادتان 29 و30( ويطلب من �رشكاء �ملوؤ�س�سة  �أن يكونو� �أع�ساء يف �حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي �أو 

منا�رشين له )�ملادة 16(. وي�سّم �ل�رشكاء بحكم من�سبهم رئي�ش �حلزب و�لأمني �لعام )�ملادة 15(.

25
تتاألف �ملوؤ�س�سة من خم�ش هيئات د�خلية رئي�سية:

�جلمعية �لعامة- جمموعة لكافة �رشكاء �ملوؤ�س�سة و�لهيئة �لرئي�سية ل�سنع �لقر�ر�ت. يكمن �أن يكون �أع�ساوؤها موؤ�س�سني، عاديني، 

�لعام  �لرئي�ش و�لأمني  �لت�سويت. ي�سطلع  �أّن �ل�رشكاء �لفخريني ل يتمتعون بحق  �أو �رشكاء فخريني. جدير بالذكر  بحكم �ملن�سب 

ملجل�ش �لإد�رة باملنا�سب نف�سها كما يف �جلمعية �لعامة.

�لثوري  �حلزب  رئي�ش  قبل  من  �لرئي�ش   ي�سّمى  للرئي�ش.  نو�ب  و�أربع  �خلزينة  و�أمني  �لعام  و�لأمني  �لرئي�ش  جمل�ش �لإد�رة– ي�سّم 

�ملوؤ�س�ساتي وت�سادق عليه �جلمعية �لعامة لولية من �أربع �سنو�ت. ويقوم �لرئي�ش بتعيني �لأمني �لعام ونو�ب �لرئي�ش و�أمني �خلزينة 

ويتخذ �لقر�ر �أي�سًا يف �إز�لتهم من منا�سبهم. 

�لأدو�ر  �أما  �لعامة.  �ملجل�ش– ي�سّم 10 قادة �سيا�سيني و�قت�ساديني و�جتماعيني ي�سّميهم رئي�ش �ملجل�ش وتو�فق عليهم �جلمعية 

�لرئي�سية فتقوم على: توفري �مل�ساهمات يف �ل�سيا�سات �لعامة، و�خلطط �حلكومية، و�لرب�مج �لنتخابية؛ م�ساعدة �ملجل�ش يف عملية 

��ستقبال �ل�رشكاء �جلدد؛ وتوفري �ملعايري لن�رش �ملو�د �ملطبوعة  �أو �لإلكرتونية. ويتوىل رئي�ش جمل�ش �لإد�رة نف�سه رئا�سة هذ� �ملجل�ش.

جمل�ش �لأمناء– جمل�ش خا�ش من خم�سة �أع�ساء ي�سعى للح�سول على �لهبات. ي�سمى �أع�ساوؤه من قبل رئي�ش جمل�ش �لإد�رة وتو�فق 

عليهم �جلمعية �لعامة

�لبيانات �ملالية و�ل�سفقات. تعني �جلمعية  �ل�رشكاء ي�رشفون على عمليات �ملوؤ�س�سة مبا يف ذلك  �لهيئة �لإ�رش�فية– جمموعة من 

�لعامة �ل�رشكاء يف هذه �لهيئة بناًء على عدد من �لأع�ساء �ملو�سى بهم من قبل جمل�ش �لأمناء.
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تعزيز  يف  �حلزبية  �ملنظمات  �لأ�سا�سية  �لأنظمة  متّكنت  و�أخري�ً، 

و�ل�سباب،  �لن�ساء  مثل  حمّددة  ملجموعات  دعمًا  �لعامة  �ل�سيا�سات 

و�ملجتمع �ملدين، و�لكبار يف �ل�سن و�لأ�سخا�ش �ملعّوقني.

وحدات تن�سيق العمل الت�رضيعي

�لعمل  تن�سيق  وحد�ت  �إىل  توكل  و�لرب�مج،  �خلطط  تعتمد  �أن  بعد 

للحزب   �لت�رشيعي  �لن�ساط  يعك�ش  �أن  �سمان  مهمة  �لت�رشيعي 

�لثالث  �لوحد�ت  هذه  وتعّد  �لنتخابية.  و�لرب�مج  �حلكومية  �خلطط 

جمل�ش  لأع�ساء  و�لثانية  �لفدر�ليني،  للنو�ب  �سة  خم�سّ �لأوىل   –
عن  م�سوؤولة  حزبية  منظمات   – �ملحليني  للنو�ب  و�لثالثة  �ل�سيوخ، 

�حلزب  بر�مج  مع  يتو�فق  مبا  بن�ساطاتها  �حلزبية  �ملوؤمتر�ت  قيام 

�إيديولوجية  و�حلر�ش على قيام �مل�رّشعني باأعمالهم مبا يتو�فق مع 

�حلزب. فيفرت�ش بالوحد�ت تقدمي �ملجالت �لت�رشيعية ذ�ت �لأولوية 

و�لتفاقات �ملحددة للمجل�ش �ل�سيا�سي على �مل�ستوى �لوطني �أو على 

�لت�رشيعية  �ل�ست�سارية  �لوليات. كما تتوىل مهمة �خلدمات  م�ستوى 

للحزب. حتدد بنية �لوحد�ت وموظفوها  يف �لكتالت �لت�رشيعية ذ�ت 

�ل�سلة. بالإ�سافة �إىل ذلك، متّول �لكتل �حلزبية يف �لكونغر�ش �لوطني 

للعمل  دعمًا  �سوز�  لمدريد  موؤ�س�سة  هي  منف�سلة  تفكري  جمموعة 

�لت�رشيعي.

�شياغة ال�شيا�شات وتطبيقها عمليًا

يف متوز/يوليو 2012، ق�سد �ملك�سيكيون �سناديق �لقرت�ع لنتخاب 

�ملو�طنون  �نتخب  كما  �لكونغر�ش.  يف  جدد  و�أع�ساء  جديد  رئي�ش 

يف  �لوليات  وموؤمتر�ت  بلدية،  وهيئات  للوليات،  حكام  �ستة  �أي�سًا 

ملحة عن عملية اإعداد �شيا�شات احلزب الثوري املوؤ�ش�شاتي

عملية �شياغة ال�شيا�شات

تعمل موؤ�س�سة كولو�سيو على �سياغة �سيا�سات �حلزب

ال�شت�شارات

تنّظم موؤ�س�سة كولو�سيو �ل�ست�سار�ت مع جمموعات خمتلفة )مثاًل مع قادة �سيا�سيني، �قت�ساديني، 

�أكادمييني و�جتماعيني مرموقني(

املوافقة

يو�فق �ملجل�ش �ل�سيا�سي �لوطني على كافة �خلطط و�لرب�مج �لتي تعّدها �ملوؤ�س�سة على �مل�ستوى �لوطني.

ملك�سيكو.  �لت�رشيعيىة  و�جلمعية  �لبلدية،  جمل�ش  ورئي�ش  ولية،   12

منف�سلة  عمليات  كولو�سيو  موؤ�س�سة  قادت  لالنتخابات،  ��ستعد�د�ً 

لإعد�د �لبيانات �لنتخابية للحزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي على �مل�ستوى 

�لوطني وعلى م�ستوى �لوليات.

�أولويات �حلزب يف �لدولة، عملت �ملوؤ�س�سة  ولتوفري روؤية �ساملة عن 

على �إعد�د برناجمها �لوطني. يف وقٍت كانت فيه عملية �إعد�د �لرب�مج 

�ملر�حل  يف  للحزب،  �لرئا�سي  �ملر�سح  خالل  من  تتّم  �لنتخابية 

�ملر�سح  عن  م�ستقل  ب�سكِل  ي�ساغ  �لنتخابي  �لبيان  �أ�سبح  �لأخرية، 

و�حلملة. يف �لعام 2011، �سيغ �لبيان قبل �أن يختار �حلزب مر�ّسحه 

�حلزب  �أنتج  �ملا�سي،  يف  �لبيان.  من  �لهدف  تغرّي  كذلك،  �لرئا�سي. 

�لطويلة  �لروؤية  ت�سف  لة  ومف�سّ طويلة  بر�مج  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري 

�لرب�مج  �لدولة.�أما  م�ساكل  من  كبري  لعدد  وحلوله  للحزب  �ملدى 

�لأخرية فاأكرث �إيجاز�ً وتت�سّمن �لتز�مات قابلة للتحقيق و�لقيا�ش.

كولو�سيو  موؤ�س�سة  �أجرت  �جلديد،  �لنتخابي  �لبيان  هذ�  ل�سياغة 

�لر�أي، و�لأكادمييني ورو�د �مل�ساريع  �سل�سلًة من �ملنتديات مع قادة 

من  جمموعة  حول  �ملنتديات  متحورت  وقد  �ملحلي.  �مل�ستوى  على 

�حلكم  رئي�سية:  مو��سيع  خم�سة  حول  �ملوؤ�س�سة،  �أعدتها  �لتي  �لأ�سئلة 

�لدميقر�طي وحكم �لقانون �ملر�عي للق�سايا �لجتماعية؛ و�لقت�ساد 

و�مل�ساو�ة؛  �حلياة  بنوعية  و�للتز�م  �لتنمية؛  تعزيز  بهدف  �لتناف�سي 

و�ل�سيا�سة �لبيئية �مل�ستد�مة؛ و�ل�سيا�سة �خلارجية �ل�سرت�تيجية. 

بالإ�سافة �إىل ذلك، عقدت بع�ش منظمات �حلزب – مثاًل، �لأجنحة �لتي 

منف�سلة  منتديات   – �ملعّوقني  و�لأ�سخا�ش  �ملو�طنني،  كبار  ت�رشك 

وطنية  مب�ساورة  �لعملية  �نتهت  وقد  �مل�ستهدفة.  �ملجموعات  مع 
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و�لأكادمييني  و�لقت�ساديني  �ل�سيا�سيني  �لقادة  كبار  مع  و��سحة 

و�لجتماعيني �أجرتها �ملوؤ�س�سة.

�سحيح �أّن عملية �سياغة �لبيان �لوطني للحزب مل ت�رشك �ملو�طنني 

موؤ�س�سة  فروع  �أجرتها  �لتي  �ملحلية  للم�ساور�ت  كان  �لعاديني، 

بع�ش  يف  �ملثال،  �سبيل  على  �مللمو�سة.  �ملنافع  بع�ش  كولو�سيو 

من  بالكثري  �ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  يتمتع  ل  حيث  �لوليات، 

�لأبو�ب  بفتح  جدية  كموؤ�س�سة  باملوؤ�س�سة  �لعرت�ف  �ساهم  �حل�سور، 

عادًة  كانت  �لتي  �ملنظمات  من  وغريها  و�جلامعات  �ملد�ر�ش  �أمام 

غري متو�فرة للحزب. وقد �ساعد ذلك يف �إغناء �حلو�ر من خالل �سمان 

�أخذ �لق�سايا �ملحلية بعني �لعتبار عند و�سع �للم�سات �لأخرية على 

�لربنامج. يف �لوقت نف�سه، ��ستفادت �ملوؤ�س�سة من �ل�سبكات و�لعالقات 

حو�ر�ت  �إقامة  يف  �ساعدتها  فقد  �ملحلي  �مل�ستوى  على  تقيمها  �لتي 

�أكرث �إنتاجية و�ن�سيابية عند �إعد�د بر�مج �حلزب. 

على م�ستوى �لوليات، ويف مك�سيكو، يتوقع �أن تكون �لرب�مج �ملحلية 

�ملوؤ�س�سة  توّفر  كما  �ملحّلي.  و�لقانون  �لوطني  �لربنامج  متو�فقًة مع 

�ل�ستقاللية  ومتنح  �ملحلية  �لرب�مج  �إعد�د  �أجل  من  توجيهية  مبادئ 

مثاًل،  �لفروع.  لقادة  �ملثبتة  و�لقدرة  للقوة  وفقًا  �لوليات  لفروع 

تكفي  مرونًة  مك�سيكو  يف  فرعها  �ملوؤ�س�سة  منحت   ،2011 �لعام  يف 

لت�سميم عملية �إعد�د �لربنامج.

�لريفية،  �ملناطق  وبع�ش  مك�سيكو  ت�سّم  �لتي  �لفدر�لية،  �لد�ئرة  يف 

�لتي  »�ملدينة  لو�سف  للمو�طنني  ت�ساركية  عمليًة  �ملوؤ�س�سة  �أجرت 

من  �ملو�طنني  �آر�ء  �ملوؤ�س�سة  �لتم�ست  �لعملية،  هذه  من  كجزء  نريد«. 

خالل:

�أكرث من 50 �ألف م�سح يف حو�ىل ربع �لأحياء و�لقرى يف �لد�ئرة 

و�لق�سايا  �ملحلية  �مل�سكالت  حول  �أ�سئلة  فطرحت  �لفدر�لية 

�حلزب  حملة  دعم  يف  �ملو�طنني  وم�سالح  بال�سباب  �خلا�سة 

�لثوري �ملوؤ�س�ساتي.

�ملعلومات �ملرجتعة  �ملعلومات وجمع  لتبادل  �فرت��سي  منتدى 

قدم  وقد  �ملو�طنني.  من  وغريهم  و�ملنا�رشين،  �لأع�ساء  من 

كان  كما  �حلزب.  لبيان  �لإنرتنت  عرب  مقرتحًا   239 �مل�ساركون 

للمدينة �لتي نريد ح�سور�ً عرب �سبكات �لتو��سل �لجتماعي مثل 

تويرت وفاي�سبوك؛

جمموعة من 11 منتدى مو��سيعي  حيث يقوم �خلرب�ء، و�لقادة، 

و�لأع�ساء مبناق�سة وتدعيم م�سودة �لربنامج، �لناجتة عن م�سوح 

�ملو�طنني و�ملنتدى �لإلكرتوين. �أما �ملو��سيع �مل�سمولة فتناولت 

عن  وعو�سًا  و�لأمن.  �لر�سيد  و�حلكم  �لفقر،  من  و�حلد  �لتوظيف 

�سعت  �ملتدين،  �لتمثيل  ذ�ت  للمجموعات  منف�سلة  منتديات  عقد 

�أما  �لغني.  �حلو�ر  لت�سجيع  �ملنتديات  بالكامل يف  �إىل ت�سمنيها 

�ملو��سيع �لتي �سملها �حلو�ر فت�سّمنت:

- �لتوظيف و�لنمو؛

- �لفقر، �لتهمي�ش و�لتما�سك �لجتماعي؛

- �ملاء، �لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة؛

- �لتنمية �حل�رشية، ��ستغالل �لأر��سي، و�لنقل؛

- �لإ�سكان؛

- �حلكم �لفعال و�مل�ساركة �ملدنية؛

- �لثقافة و�لرتفيه؛

- حماية �حليو�نات؛

- �لرتبية، �لتدريب �لد�ئم و��ستغالل وقت �لفر�غ؛

- �لأمن؛

- �لتغذية، �ل�سحة و�لأمن �لجتماعي.

وقد نتج عن هذه �لعملية �لربنامج �لنتخابي �لر�سمي للحزب �لثوري 

عمليًة  �ملوؤ�س�سة  �أجرت  وقد  �لفدر�لية.  بالد�ئرة  �خلا�ش  �ملوؤ�س�ساتي 

م�سابهة  يف كل من �ملناطق �لإد�رية �ل�ست ع�رشة يف �ملدينة و�أ�رشكت 

بيان  عن  نتج  ما  عادي  ومو�طن  �حلزب،  يف  ع�سو   3000 من  �أكرث 

�نتخابي لكل منطقة �إد�رية.

الدرو�ص امل�شتخل�شة

بذلتها  �لتي  �ملحلي  �ملجتمع  على  و�ملبنية  �لعامة  �جلهود  �ساعدت 

�ملوؤ�س�ساتي  �لثوري  �حلزب  بيانات  �سياغة  يف  نريد«  �لتي  »�ملدينة 

�لتي تناولت �حتياجات �ملو�طنني �لأكرث �إحلاحًا على م�ستوى �لدو�ئر 

معتدلة  مو�قف  �عتماد  يف  �حلزب  �ساعدت  كما  �لإد�رية.  و�ملناطق 

�إحد�ث  �إىل  تطرفًا  �لأكرث  �ملجموعات  �سعت  �لتي  �ملو��سيع  حيال 

�لد�ئرة  �لربنامج  ينا�سد  �ملثال، مل  �سبيل  على  فيها.  تغيري�ت جذرية 

لتحويل  �سعى  بل  و�لثالثني،  �لثانية  �لولية  ت�سبح  لكي  �لفدر�لية 

حملي.  د�ستور  ولعتماد  �لفدر�لية  �حلكومة  من  �ل�سلطة  من  �ملزيد 

حتديد  يف  �حلزب  �ل�ست�سارية  �لعملية  �ساعدت  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة 

مو�طن �ل�سعف للمناف�ش �لأ�سا�سي، �أي حزب �لثورة �لدميقر�طية �لذي 

 .16 �أ�سل  من  ع�رشة  �لإثنتي  �لإد�رية  و�ملناطق  �لد�ئرة  حكم  توىل 

فتمكن �حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي عندئذ من ت�سمني تلك �ملعلومات 

يف ��سرت�تيجيته. وعلى �لقدر نف�سه من �لأهمية، �سمحت �ل�ست�سار�ت 

و�إر�ساء  �ملو�طنني  باإ�رش�ك  للحزب  �ل�سعبية  �لقو�عد  م�ستوى  على 

�لفرت�ت  يف  �لجتماعية  و�ل�سبكات  �لعامة  �مل�ساحات  يف  له  ح�سور 

حمظور�ً  �لنتخابية  �لأن�سطة  تنظيم  كان  عندما  للحملة،  �ل�سابقة 

ولكن �سياغة �لرب�مج م�سموحًا بها. كما ي�رشت �ملزيد من �حلو�ر مع 

�جلامعات وجذبت �لأكادمييني �لذين كانو� مرتبطني باأحز�ب �أخرى. 
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مل يفز �حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي بانتخابات �لد�ئرة �لفدر�لية وخ�رش 

�ل�ستة  �لإد�رية  �ملناطق  من  فقط  و�حد  بحي  وفاز  �لبلدي   �ل�سباق 

�ملو�طنني  على  �ملركز  �لنتخابي  �لبيان  �سمح  ولكن،  للد�ئرة.  ع�رش 

للحو�ر  �لأعمال   جدول  بتحديد  للحزب  �لو�عية  �ل�سيا�سية  و�لر�سائل 

�لثوري  �لو��سحة للحزب  �لر�سالة  �ل�سيا�سي خالل �حلملة. وقد دفعت 

�ملوؤ�س�ساتي �ملبنية على �مل�ساور�ت مع �ملجتمع �ملحلي  باملناف�سني 

كخيار�ت  لأنف�سهم  للت�سويق  �إىل  و�ليمني  �لي�سار  من  �ل�سيا�سيني 

�سيا�سية خمتلفة. كذلك، �عتمد حزب �لثورة �لدميقر�طية منوذجًا قدمته 

موؤ�س�سة كولو�سيو و�أجرى م�سحًا لتحديد �حتياجات �ملو�طنني. ولكن، 

�أقل على �حلو�ر  ب�سكل  ن�ساطه هذ�  �لدميقر�طية يف  �لثورة  ركز حزب 

وب�سكل �أكرب على �لت�سويق �ل�سيا�سي.

حقق �حلزب �لثوري �ملوؤ�س�ساتي  �إجناز�ت كبرية مقارنًة بتلك �لفرتة 

�ل�سابقة �لتي كان �لربنامج �لنتخابي فيها عبارة عن وثيقة يعّدها 

�لنتخابات  يف  �لأ�سدقاء.  من  �سغرية  وجمموعة  �لرئا�سي  �ملر�سح 

�مل�ستقبلية، من �لأرجح �أن يتطور �أكرث حول برنامج ��ست�ساري يرتكز 

على �حلد�ش ب�سكل �أقل و�أكرث على �لفهم �لعلمي لحتياجات �ملو�طنني. 

من  بالتطور  نف�سها  �لنتخابية  �لبيانات  ت�ستمر  �أن  �لأرجح  ومن 

وقابلة  ملمو�سة  �لتز�مات  �إىل  عظيمة  روؤى  ذ�ت  طويلة  نقا�سات 

للقيا�ش يف �سبيل حت�سني حياة �ملو�طنني. وقد ي�سمح هذ� �لأمر للحزب 

�ل�سعب.  لدى  �أ�سد�ءها  جتد  ب�ساطة  �أكرث  ر�سالة  باإعد�د  و�ملر�سحني 

باإ�رش�ك  �لعملية  هذه  �ست�ستمر  خا�ش،  ب�سكٍل  �ملحلي  �مل�ستوى  على 

�سعوبة  �إىل  نظر�ً  ولكن،  �لعاديني.  و�ملو�طنني  �ملحلية  �ملجتمعات 

�سياغة برنامج وطني، ل بد من �لتما�ش �آر�ء قادة �لر�أي و�لأكادمييني.

�ملر�سح.  حلملة  خمّطط  مبثابة  بكونه  �لنتخابي  �لبيان  و�سي�ستمر 

ل  �جلميع،  مل�سالح  يعملون  حكوميني  مل�سوؤولني  �حلاجة  �إىل  فنظر�ً 

�لنتخابي مبثابة خارطة  �لبيان  يكون  �أن  بد من  للحزب فح�سب، ل 

بيان  ترجمة  م�سوؤولية  �سيتوىل  �ملر�سح،  �ختيار  يتم  وعندما   طريق. 

�حلزب �إىل �لتز�مات حمددة �أكرث يكون قادر�ً على �لقيام بها. ويكون 

قد  �لبيان يف وقت  تف�سري�تهم �خلا�سة ملقرتحات  �ملر�سحني  ملعظم 

يعار�ش �لآخرون بع�ش �لبنود �ملحددة.
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حزب العمال، اململكة املتحدة

معلومات عامة وملخ�ص عن احلزب

يد جتّمع  على  عام 1900  �ملتحدة  �ململكة  �لعمال يف  تاأ�س�ش حزب 

وجمعيات  �جتماعية،  دميقر�طية  ومنظمات  �لتجارية،  �لنقابات  من 

�حلزب  �سيا�سات  كانت  تاريخه،  من  �لأكرب  �لق�سم   
ّ
مر على  ��سرت�كية. 

�لتي كانت عبارًة عن جتمع �سنوي كبري لأع�ساء  تعّد يف �ملوؤمتر�ت 

يتمتعون  وم�سوؤولني  د�خلية،  ملجموعات  ينتمون  و�أفر�د  �حلزب، 

26
ب�سلطة �لت�سويت على قر�ر�ت �حلزب.

�أكرث  �لعملية  هذه  �أ�سبحت  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لثمانينات  بحلول 

فو�سويًة. ف�سدرت مقرتحات �ل�سيا�سات عن جميع م�ستويات �لأحز�ب، 

�لعملية.  �ل�سيطرة على  �أجل  �أ�سحاب �مل�سالح �ملختلفون من  وكافح 

ونتيجة �لطبيعة �ملتعار�سة للعملية، ��ستبعد �لكثري من �لأ�سخا�ش ومل 

تكن �ل�سيا�سات �لناجتة قابلة للت�سويق و�لو�سول �إىل جمهور �أو�سع.

يف �لعام 1997، وحتت قيادة توين بلري، �عتمد حزب �لعمال نظامًا 

بعنو�ن �ل�رش�كة يف �ل�سلطة حاول �إ�سالح هذه �لعملية و�أن�ساأ موؤ�س�سات 

�لنظام  هذ�  فعمل  �ل�سيا�سات.  �إعد�د  بعملية  كلفت  عدة  رئي�سية 

منح  ما  �ملوؤمتر  قبل  و�إد�رتها   �ملقرتحات  ت�سفية  و�ملوؤ�س�سات على 

�حلزب مزيد�ً من �ملرونة ل�سنع �لقر�ر�ت �ل�سيا�سية خارج �ملوؤمتر.

�ل�سابقة  �لعملية  حت�سني  �ل�سلطة  يف  �ل�رش�كة  نظام  من  �لهدف  وكان 

يف  �ملناف�سة  خو�ش  على  قدرة  �أكرث  �حلزب  جتعل  �سيا�سات  و�إعد�د 

 2001 �لعامني  يف  �لعامة  �لنتخابات  يف  �لفوز  ومع  �لنتخابات. 

و2005، �أكد منا�رشو �حلزب على حتّقق هذ� �لهدف. ولكن، �ساد نقا�ش 

كبري يف د�خل �سفوف �حلزب حول ما �إذ� كان �حلزب يتبع ما يكفي 

من �ل�سمولية. وقد �أجريت بع�ش �لتعديالت على �لعملية نتيجًة لذلك 

�لعملية  بقيت  ولكن  �حلزب.  يف  �مل�سالح  �أ�سحاب  ـتاأثري  من  ز�د  ما 

�إجماًل مثريًة للنز�ع.

عملية اإعداد ال�شيا�شات يف اأنظمة احلزب

يخ�سع حزب �لعمال يف �ململكة �ملتحدة �إىل كتّيب �لقو�عد و�لأنظمة 

�لكتاب  من  �لأوىل  �لع�رشة  �لف�سول  حتّدد   
27

�لعمال. بحزب  �خلا�سة 

�ل�سيا�سات.  �إعد�د  عملية  على  وتوؤثر  للحزب  �لد�ستورية  �لأنظمة 

�حلزب  بيان  �إىل  يوؤدي  �ل�سيا�سات  ل�سياغة  برناجمًا  وتت�سّمن 

�لق�سايا  تتناول  �ل�سنة  مد�ر  على  عمل  ودورة  �لتايل،  �لنتخابي 

يف  مبا  �لعملية  تلك  تنفيذ  �أجل  من  عدة  موؤ�س�سات  �أن�سئت  �لر�هنة. 

ذلك �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات، و�للجنة �مل�سرتكة لل�سيا�سات، و�ست 

�لوطني  �ملنتدى  يتوىل  �ملوؤ�س�سات،  هذه  بني  ومن  لل�سيا�سات.  جلان 

لل�سيا�سات م�سوؤولية �لإ�رش�ف على عملية �إعد�د �ل�سيا�سات.

�لقو�عد على كيفية حتديد �حلزب لرب�جمه.  حتدد �ملادة 5 من كتّيب 

�ملنتخبني،  و�ملمثلني  �لأع�ساء،  »�إمكانية  �ملادة  هذه  وت�سمن 

عملية  يف  للم�ساركة  �أحيانًا  �لأو�سع  و�ملجتمع  �ل�رشيكة،  و�ملنظمات 

28
�لنظر يف �ل�سيا�سات و�سياغتها«.

�أي�سًا على �مل�سوؤولية �مللقاة على  �لق�سم من كتّيب �لقو�عد  يوؤكد هذ� 

لالإ�سالحات  �ملحددة  »�ملقرتحات  حتديد  يف  �حلزبي  �ملوؤمتر  عاتق 

ملحة عن عملية اإعداد �شيا�شات حزب العمال يف اململكة املتحدة 

عملية �شياغة ال�شيا�شات

يحّدد �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات �ملو��سيع ويعمل على �سياغة �أور�ق �ل�سيا�سات

ال�شت�شارات

يقّدم �أع�ساء �حلزب و�جلمهور معلوماتهم �ملرجتعة عرب �لإنرتنت. ميكن لالأع�ساء �أي�سًا تقدمي 

م�ساهماتهم من خالل �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات وجلان �ل�سيا�سات.

املوافقة

يجتمع �لأع�ساء �لتنفيذيون يف �حلزب، و�ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات، وممثلو �ملجموعات �لربملانية 

مع بع�سهم �لبع�ش ليتفقو� على �لبيان �لنتخابي.
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�حلزب«،  برنامج  يف  ت�سّمن  �أن  يجب  و�لإد�رية  و�ملالية  �لت�رشيعية 

�ل�سلطة،  يف  �ل�رش�كة  نظام  �أن�ساأت  �لتي  �لتعديالت  مبوجب  ولكن، 

ت�ستند خيار�ت �ملوؤمتر �لآن �إىل �لربنامج �لذي يقدمه �ملنتدى �لوطني 

�لو�حد  �أ�سا�ش �ل�سوت  �إىل �ملوؤمتر ويخ�سع للمو�فقة على  لل�سيا�سات 

29
لالأع�ساء �ملوؤهلني للت�سويت مرة يف كل برملان.

�لثلثني  يتلقى دعم  �أن  بد من  برنامج �حلزب، ل  ليندرج �ملقرتح يف 

على �لأقل من �لأ�سو�ت يف �ملوؤمتر.

يتعلق  ما  يف  �لقر�ر  �تخاذ  عن  �مل�سوؤولة  �جلهات   5 �ملادة  حتّدد 

بال�سيا�سات �حلزبية يف �لبيان، �أي �خلطة �ملقدمة للناخبني يف �ل�سنة 

للحكومة. وعندما يكون �حلزب  �لعمال  �لنتخابية كمقرتحات حزب 

للحزب  �لتنفيذيني  �لأع�ساء  �لهيئة  هذه  ت�سم  �حلكم،  �سفوف  يف 

ذلك  يف  مبا  �حلزب  �سمن  �لأخرى  �خلم�ش  �لقياد�ت  هيئات  وممثلي 

تكون  �ملعار�سة،  �سفوف  يف  �حلزب  يكون  وعندما  �لوزر�ء.  جمل�ش 

�إل وممثلي  لي�ش  �لتنفيذيني  �لأع�ساء  ت�سم  �أ�سغر حجمًا  �لهيئة  هذه 

�ملنتدى  يف  للرئي�ش  ونائبني  و�لرئي�ش  �حلزب  يف  �لت�رشيعية  �لكتلة 

�لوطني لل�سيا�سات.

»حتديد  �سلطة  �خلا�سة  �لهيئات  هذه  منح  على   5 �ملادة  تن�ش  كما 

مو�قف �حلزب حيال �لق�سايا ذ�ت �لأهمية �لتي تطرحها �لنتخابات 

30
ول تكون م�سمولًة يف �لبيان �لنتخابي«

�شياغة ال�شيا�شات وتطبيقها عمليًا

عن  �مل�سوؤولة  و�لهيئات  �لبنى  على  �لعمال  حزب  قو�عد  كتّيب  ين�ش 

لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  وهي  �حلزب،  د�خل  �ل�سيا�سات  �إعد�د 

و�للجنة �مل�سرتكة لل�سيا�سات وجلان �ل�سيا�سات.

يف وقت حتدد فيه هيئات �إعد�د �ل�سيا�سات بو�سوح يف نظام �حلزب، 

عملية  ت�سمن  عامًا،  و�سفًا  نف�سها  �ل�سيا�سات  �إعد�د  عملية  تو�سف 

�سمولية لالأع�ساء، ولكن من غري حتديد ما �ستقوم عليه �لعملية فعليًا. 

وقد �سمح هذ� �لأمر ب�سيء من �ملرونة و�ملر�جعة لعملية �إعد�د �ل�سيا�سات 

�سمن �حلزب ما ي�سمح بتكييفها مع كافة �حلالت �لنتخابية.

كتّيب  عن  فعبارة  �ل�سلطة  يف  �ل�رش�كة  لعملية  �لنهائي  �ملنتج  �أما 

ينتج  �لنتخابات،  موعد  قبل  للحزب.  كوثيقة  ي�ستخدم  لل�سيا�سات  

مكتب �لقائد �لبيان �حلزبي كوثيقة للحملة. وبطبيعة �حلال، ل بد من 

�أن تتو�فق �لوثيقتان �إحد�هما مع �لأخرى ولكن ل يكون مر�د �حلزب 

متو�فقًا دومًا مع ما حتتاجه �لقياد�ت.

املنتدى الوطني لل�سيا�سات

لعملية  �لرئي�سية  �ملوؤ�س�سات  �إحدى  لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  يعّد 

�ل�رش�كة يف �ل�سلطة وهو يتوىل م�سوؤولية �لإ�رش�ف على �إعد�د �ل�سيا�سات 

 
31
اجلدول 5: اأع�شاء املنتدى الوطني لل�شيا�شات

عدد اأع�شاء املنتدى الوطني لل�شيا�شاتالق�شم 

55�أحز�ب �لعمال يف �لدو�ئر

22�ملناطق

30�لنقابات

9�أع�ساء �لربملان

6�أع�ساء �لربملان �لأوروبي

2�أع�ساء جمل�ش �للورد�ت

8�حلكومة/ جمل�ش �لوزر�ء

3�لهيئات �لجتماعية

1طالب �لعمال

3�حلزب �لتعاوين

9منتديات �ل�سيا�سات �لويلزية، و�ل�سكتلندية و�خلا�سة ب�سمال �إيرلند�

4حزب �لعمال لالأقليات �ل�سود�ء و�لآ�سيوية و�لأقليات �لإثنية

9�حلكومة �ملحلية

33�للجنة �لتنفيذية �لوطنية

194�ملجموع
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�أع�ساء �حلزب  �ل�ست�سار�ت مع  �إد�رة  د�خل �حلزب. ويف عد�د مهامه 

هذه  من  �لنتائج  وجمع  �ملحددة،  �لق�سايا  حول  �مل�سالح  و�أ�سحاب 

�ل�ست�سار�ت. مبوجب قو�عد �حلزب، يت�سكل �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات 

من قبل �للجنة �لتنفيذية �لوطنية وهي هيئة �لقياد�ت �لوطنية حلزب 

�لعمال.

ملناق�سة  دوري  ب�سكٍل  �جتماعاته  لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  يعقد 

�لوثائق �لتي تعمل على �إعد�دها جلان �ل�سيا�سات �ل�ست للحزب. ومن ثم 

يقدم وثائق �ل�سيا�سات �لنهائية �لت�ساورية و�لتقارير �ل�سنوية �إىل �ملوؤمتر.

جميع  ميثلون  ع�سو�ً   194 من  لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  يتاألف 

�أنظمة  وحتدد  �حلزب.  يف  �لرئي�سيني  �مل�سالح  �أ�سحاب  جمموعات 

�حلزب عدد ممثلي كل ق�سم يف �حلزب يف �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات. 

كيفية  ب�ساأن  �لقر�ر  �تخاذ  �سلطة  �لوطنية  �لتنفيذية  �للجنة  ومُتنح 

م�ستويات  على  تن�ش  �أنظمة  �أّن  �إل  ملمثليها،  جمموعة  كل  �ختيار 

متدنية مل�ساركة �لن�ساء و�ل�سباب.

�لأع�ساء  �نتخاب  على  ن�ش  �لقو�عد  كتّيب  على  موؤخر�ً  تعديل  جرى 

خالل  من  لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  يف  ممثليهم  للحزب  �لفرديني 

مثايل  نحو  على  �سمح  ما  �حلزب،  �أع�ساء  جلميع  بالربيد   ت�سويت 

لأع�ساء �حلزب على م�ستوى �لقو�عد �ل�سعبية �أن ي�سعرو� باأنهم يقيمون 

�لتوزيع  �أما  بال�سيا�سات.  �ملتعلقة  بالقر�ر�ت  �أكرث  مبا�رش�ً  �ت�ساًل 

�حلايل لالأع�ساء يف �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات فمبنّي يف �جلدول 5.

اللجنة امل�سرتكة لل�سيا�سات

�إعد�د  عملية  على  �ل�سرت�تيجي  �لإ�رش�ف  لتتول  �للجنة  �أن�سئت 

�ل�سيا�سات. يرت�أ�سها قائد �حلزب وتتاألف من �أع�ساء يف جمل�ش �لوزر�ء 

)�إذ� كان �حلزب  �لظل  �أو حكومة  )�إذ� كان �حلزب يف �سفوف �حلكم( 

و�ملنتدى  للحزب  �لوطنية  �لتنفيذية  و�للجنة  �ملعار�سة(  يف �سفوف 

كمجموعة  لل�سيا�سات  �مل�سرتكة  �للجنة  تفيد  لل�سيا�سات.  �لوطني 

لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  �أعمال  تدير  �ل�سيا�سات،  حول  توجيهية 

وحتدد �لأولويات و�حلو�ر�ت.

جلان ال�سيا�سات

يف حزب �لعمال �ست جلان لل�سيا�سات تقوم ب�سياغة تقارير �ل�سيا�سات 

�للجنة �مل�سرتكة لل�سيا�سات و�ملنتدى �لوطني  قيد �ملناق�سة من قبل 

لل�سيا�سات. تلتقي مر�ت عدة يف �ل�سنة وتنظر يف �قرت�حات �ل�سيا�سات 

�لتي تقّدمها �أق�سام �حلزب. تتوىل م�سوؤولية �سمان م�ساركة �حلزب يف 

�لق�سايا ذ�ت �ل�سلة وت�سمن �حلو�ر �مل�ستمر بني �حلزب و�حلكومة، �أو 

حكومة �لظل.

تتاألف كل جلنة من 16-20 ع�سو�ً ميثلون �حلكومة  �أو حكومة �لظل، 

�للجان  �أما  لل�سيا�سات.  �لوطني  و�ملنتدى  �لوطنية،  �لتنفيذية  �للجنة 

�إن�ساء جمتمعات م�ستد�مة؛ �جلرمية،  �ل�ست فهي: بريطانيا يف �لعامل؛ 

و�لزدهار  �ل�سحة؛  و�ملهار�ت؛  �لتعليم  و�مل�ساو�ة؛  �ملو�طنة  �لعد�لة، 

و�لعمل.

للم�ساعدة  �ملنا�سبة  �ل�سيا�سات  جلان  �إىل  �ل�سيا�سات  �قرت�حات  ترفع 

�أولويات �للجان، وبر�مج  �ل�سيا�سات و�لإعالم عن  يف �سياغة وثائق 

تقاريرها  يف   عملها  حول  تقرير�ً  �للجان  تعّد  و�لنقا�سات.  �لعمل، 

�ل�سنوية للموؤمتر كل عام.

املوؤمتر

�ملوؤمتر  �إىل  لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  ي�سعها  �لتي  �لوثائق  تقدم 

ليو�فق عليها. بالتايل، حتّدد �ملو��سيع قيد �لنقا�ش يف �ملوؤمتر بح�سب 

ها �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات، و�للجنة �مل�سرتكة 
ّ
�لأولويات �لتي يقر

لل�سيا�سات وجلان �ل�سيا�سات. و�ل�ستثناء �لوحيد هو �أنه يحق لكل حزب 

)�أي منظمة �حلزب �ملحلية( بتقدمي قر�ر و�حد يف  للعمال يف �لدو�ئر 

�ملوؤمتر حول ق�سية معينة ل ي�سملها عمل �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات.

ل بد من �أن يعقد �ملوؤمتر �جتماعًا له مرة يف �ل�سنة ولكن قد يجتمع 

مر�ر�ً �إذ� دعت �حلاجة.

دورة اإعداد ال�سيا�سات

تعمل �ل�رش�كة يف �ل�سلطة على �إعد�د بيان حزب �لعمال على مر�حل:

يف �ملرحلة �لأوىل يتم �إنتاج وثيقة و�حدة و�ساملة �أو عدة وثائق 

�سغرية تطرح �لق�سايا �لأ�سا�سية �أو �ملو��سيع �لتي يتوقع �حلزب 

معاجلتها عند �إعد�ده لل�سيا�سات يف �لنتخابات �ملقبلة.

�ل�سيا�سات  �لتي حتدد خيار�ت  �لوثائق  تعّد  �لثانية،  �ملرحلة  يف 

تعاطي  بكيفية  �ملتعلقة  �خليار�ت  �أي  �لرئي�سية،  �لق�سايا  حول 

�حلزب مع كل ق�سية.

عند  �لنهائية  �ل�سيا�سات  وثائق  تخ�سع  �لثالثة،  �ملرحلة  يف 

�إعد�دها للتعديالت يف �جتماع يعقده �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات. 

ومن خالل �ملمثلني يف �ملنتدى، تعمل كل وحدة حزبية على تقدمي 

�لتعديالت على وثائق �ل�سيا�سات عند هذه �ملرحلة. بعد �لتعديل 

و�لتفاق يف �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات، تنتقل وثائق �ل�سيا�سات 

�إىل �ملوؤمتر �ل�سنوي لتتم �ملو�فقة عليها. بعد ذلك، ت�سكل برنامج 

�سيا�سات �حلزب �لذي يقوم عليه �لبيان لالنتخابات �ملقبلة.

.1

.2

.3
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�أّن  �إىل   ثالث �سنو�ت. ولكن، نظر�ً 
ّ
�لعملية على مر نظريًا، جتري هذه 

�ل�رشوري  �لعام 2010، كان من  �لنتخابات �ملبكرة قد تقررت يف 

و�لنتخابية.  �ل�سيا�سية  �لوقائع  مع  ليتنا�سب  �لزمني  �جلدول  تعديل 

��ستعد�د�ً  �ل�سيا�سات  �إعد�د  لعملية  �لزمني  �جلدول   6 �جلدول  يحّدد 

لنتخابات �لعام 2015.

�ملمتدة  �لعملية  خارج  �لهتمام  ت�ستدعي  �لتي  �لر�هنة  �لق�سايا  �أما 

�للجان  �ل�سيا�سات، فهذه  على ثالث مر�حل فتناق�ش من خالل جلان 

تتوىّل م�سوؤولية �إ�رش�ك �أ�سحاب �مل�سالح حول هذه �لق�سايا. 

ربط اأع�شاء احلزب بعملية اإعداد ال�شيا�شات

�لعام 1997، كافح حزب  �ل�سلطة يف  �ل�رش�كة يف  نظام  �عتماد  منذ 

بقر�ر�ت �حلزب،  �ت�سال و�طالع  �أع�سائه على  �إبقاء  �أجل  �لعمال من 

تقنية  لل�سيا�سات  مقرتحات  �إعد�د  على  نف�سه  �لوقت  يف  �حلر�ش  مع 

�ملد�فعون  ويناق�ش  �لناخبني.  جلمهور  �أو�نها  يف  وت�سدر  وتناف�سية 

عن هذ� �لنظام �أنه قد �أ�سدر بيانني �نتخابيني مكّللني بالنجاح، ولكن 

�لعملية جوبهت يف �ملقابل مبعار�سة قوية وم�ستمرة من قبل �أ�سحاب 

�مل�سالح د�خل �حلزب �لذين ر�أو� �أن �ل�رش�كة يف �ل�سلطة تركز �ل�سلطة 

وعملية �إعد�د �ل�سيا�سات على �لق�سايا �ل�سيا�سية �ملهمة  وتخفف من 

م�ساهمات �لأع�ساء �لعاديني.

�ل�سمولية  بني  تو�زن  �إر�ساء  حماولة  يف  �حلزب  قياد�ت   
ّ
وت�ستمر

و�لفعالية. يف �لعام 2008، متت دعوة �أع�ساء �حلزب �لأفر�د لتقدمي 

تلقى  وقد  �لنهائية؛  �ل�سيا�سية  �لوثائق  ن�ش  �إىل  حمددة  تعديالت 

�ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات كّمًا هائاًل من �لتعديالت.

من �لتقنيات و�لأدو�ت �لأخرى �لتي ��ستخدمها حزب �لعمال من �أجل 

وجمموعات  �لأفر�د  �لأع�ساء  قبل  من  �مل�ستمرة  �مل�ساركة  ت�سجيع 

�أ�سحاب �مل�سالح يف �إعد�د �سيا�سات �حلزب، يذكر ما يلي:

�خلا�سة  �لإخبارية  �لن�رشة   – »�حلو�ر  بعنو�ن  �إخبارية  ن�رشة 

بكل  �خلا�ش  �لإلكرتوين  �لربيد  �إىل  تر�سل  �ل�سلطة«  يف  بال�رش�كة 

�حلزب  لأع�ساء  وميكن  حمددة.  فرت�ت  يف  حملية  حزبية  منظمة 

�لو�سول �إىل �لن�سخ �ل�سابقة من خالل �ملوقع �لإلكرتوين للحزب.

�لإلكرتوين  موقعها  �ل�سّت  �ل�سيا�سات  جلان  من  جلنة  كل  تدير 

لأع�ساء  ميكن  �أعمالها.  حول  �لتحديثات  تن�رش  حيث  �خلا�ش 

�لربيد  �أو  �لربيد  عرب  مبا�رشًة  باللجان  �لت�سال  �أي�سًا  �حلزب 

�لإلكرتوين. تتوىّل جلان �ل�سيا�سات ب�سكٍل خا�ش م�سوؤولية �إ�رش�ك 

�أع�ساء �حلزب و�ملنظمات ب�ساأن �ملو��سيع �ملطروحة.

ي�سمح جلميع  �لعام 2007، عّدل �حلزب قو�عده حتى  يف موؤمتر 

�إحدى  بتقدمي  �ملحلية  �لدو�ئر  يف  و�لأحز�ب  �ل�رشيكة  �ملنظمات 

�لق�سايا �ملعا�رشة �إىل �ملوؤمتر. ول يفرت�ش بالق�سية �ملطروحة 

�أن تعالج يف تقارير �للجنة �لتنفيذية �لوطنية �أو �ملنتدى �لوطني 

لل�سيا�سات �إىل �ملوؤمتر، وبالتايل �ل�سماح للقو�عد �ل�سعبية بالتاأثري 

على �أجندة �ل�سيا�سات �خلا�سة باحلزب.

خمت�رشة  و��سحة،  �سيا�سات  وثائق  باإعد�د  �أي�سًا  �حلزب  �لتزم 

للمجموعات  �جتماعات  عن  ف�ساًل  �مل�ساركة،  على  وم�سّجعة 

�لأمر  ذلك  فيتيح  �ل�سيا�سات.  �سياغة  عملية  ملناق�سة  �ل�سغرية 

�لفر�سة ملزيد من �لأ�سخا�ش للم�ساركة يف �سياغة �ل�سيا�سات.

�ل�ست�سار�ت  عقد  للحزب  تتيح  �ل�سلطة  يف  �ل�رش�كة  �أّن  بالذكر  جدير 

ب�ساأن �ل�سيا�سات مع �ملنظمات �خلارجية، مثل �ملجموعات �ملحلية، 

هذ�  فيتيح  �إليها.  وما  �ملهنية  و�لهيئات  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات 

د�خليًا،  تتو�فر  ل  �لتي  �لتقنية  �خلربة  من  �ل�ستفادة  للحزب  �لأمر 

وي�ساعد �حلزب على �لت�سال ب�سكٍل �أف�سل مع �ملنظمات على م�ستوى 

�لناخبني ون�رش ثقافة منفتحة �إىل �خلارج �سمن �حلزب.

الإ�شالحات منذ العام 2010

على �أثر خ�سارة �حلزب يف �لنتخابات �لعامة للعام 2010، �أعاد حزب 

�لعمال ت�سمية عملية �ل�سيا�سات با�سم �ل�رش�كة �إىل �ل�سلطة. ومن خالل 

�حلزب  �سعى  �لعمال،  تاأ�سي�ش  �إعادة  با�سم  و��سعة،  ��ست�سارية  عملية 

�أ�ساليب  ب�ساأن  �لتو�سيات  وحّدد  �ملرجتعة  �ملعلومات  على  للح�سول 

حت�سني عمليات �ل�سيا�سات. عندما �نتخبت �لع�سو يف �لربملان �أجنيال 

كانت   ،2012 �لعام  يف  لل�سيا�سات  �لوطني  �ملنتدى  لرئا�سة  �إيغل 

عملية  يف  �لناخبني  هيئة  لإ�رش�ك  �لإ�سالحات  تنفيذ  على  م�رشًة 

�سياغة �ل�سيا�سات من خالل �لتكنولوجيا. وقد جرت مناق�سة �مل�سائل 

لتت�سنى  جديدة  �آليات  و�بتكرت  �ملركزة  �حلو�ر�ت  يف  �لأ�سا�سية 

�مل�ساركة لالأع�ساء، و�ل�رشكاء، و�ملنا�رشين وممثلي �ملنتدى �لوطني 

لل�سيا�سات. وقد ت�سمنت �لإ�سالحات باجلوهر:

 حيث يكون باإمكان �لأع�ساء 
32

موقع �إلكرتوين خا�ش بال�سيا�سات

و�لتعليقات  �لأفكار  وتقدمي  �ل�سيا�سات  �أور�ق  قر�ءة  و�جلمهور 

و�مل�ساركة كجزء من نقا�ش �أو�سع نطاقًا.

دور �أعظم �ساأنًا للمنتدى �لوطني لل�سيا�سات طو�ل �لعملية ولي�ش 

فقط يف �ل�سنة �لأخرية مبا يف ذلك �لجتماعات �ل�سنوية للمنتدى 

�لوطني لل�سيا�سات و�سلطة �تخاذ �لقر�ر�ت حول �مل�سائل �لأ�سا�سية 

يف تلك �لجتماعات.
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جدول زمني حمّدد ومعّمم لتعزيز تاأثري �أ�سو�ت �لأع�ساء

جلان �سيا�سات خا�سعة لالإ�سالحات تعك�ش �أولويات �حلزب

نظام يركز ب�سكل �أكرب على �لق�سايا �لأ�سا�سية و�ملو��سيعية

ر�سم  بهدف  �ملوؤمتر  يف  �جلديدة  �ل�سيا�سات  على  ت�سويت  �إجر�ء 

�أجل حتديد �ملو��سيع  �إطار عمل �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات من 

�لأ�سا�سية قيد �لنقا�ش و�لت�ساور

مزيد من �لرتكيز على �إ�رش�ك �ملجتمع �ملحلي يف وحد�ت �حلزب 

�ملحلية

تدقيق  وم�سار  �ملعنيني  لالأع�ساء  �ملرجتعة  �ملعلومات  حت�سني 

للم�ساهمات و�لتعديالت.

بالإ�سافة �إىل ذلك، عو�سًا عن �أور�ق �ل�سيا�سات �لو��سعة �لنطاق، يتم 

�إعد�د �أور�ق �سيا�سات �سنوية �أكرث تركيز�ً  ملعاجلة �لتحديات �حلالية 

وتن�رش  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  يف  بالقرت�ع  �لأولوية  ذ�ت  �لق�سايا  وتقرر 

�أور�ق �ل�سيا�سات للحو�ر �لتفاعلي على �ملوقع �لإلكرتوين لل�سيا�سات 

 ،2012 �لعام  يف  و�أخري�ً  �سو�ء.  حّد  على  و�لأع�ساء  للعامة  �ملتو�فر 

طلب �لقائد مر�جعًة كاملًة ل�سيا�سات �حلزب دعمًا لإعد�د بيان �لعام 

 يحّدد 
33

2015 ول تز�ل مر�جعة �ل�سيا�سات جاريًة يف �لوقت �حلايل.

�جلدول �لزمني لهذه �لعملية يف �جلدول 6.

 
34
اجلدول 6: اجلدول الزمني للن�شاطات اخلا�شة بالبيان النتخابي لعام 2015 

الن�شاطالتاريخ

عقد »ت�سويت على �ل�سيا�سات« لو�سع �لق�سايا يف �سلم �لأولويات لينظر فيها خالل �لعام �ملقبلموؤمتر عام 2012

ن�رش »�أور�ق �لتحديات«. تتم دعوة �حلزب و�جلمهور �إىل تقدمي م�ساهماتهم على �ملوقع �لإلكرتوين ت�رشين �لثاين/نوفمرب 2012

�خلا�ش بال�سيا�سات

ن�رش »�أور�ق �ل�سيا�سات« وطلب �مل�ساهمات من خالل �ملوقع �لإلكرتوين لل�سيا�سات�آذ�ر/مار�ش 2013

قر�ر �ملوؤمتر ب�ساأن �أور�ق �ل�سيا�سات 13/2012 و�لتقرير �ل�سنوي للمنتدى �لوطني لل�سيا�سات�أيلول/�سبتمرب 2013

كانون �لأول/دي�سمرب 2013- 

كانون �لثاين/يناير 2014

ن�رش »وثائق نهاية �لعام«

يو�فق �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات على وثائق نهاية �لعام �لتي �ست�سكّل برنامج �ل�سيا�ساتحزير�ن/يونيو 2014

�ملوؤمتر �ل�سنوي ي�سّوت على برنامج �ل�سيا�سات�أيلول/�سبتمرب 2014

�مل�سوؤولون �لتنفيذيون للحزب، �ملنتدى �لوطني لل�سيا�سات، وممثلو �ملجموعة �لربملانية يجتمعون ني�سان/�أبريل 2015

معًا لالتفاق على �لبيان
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احلزب الليربايل، كندا

تاريخ وجيز عن احلزب

يعترب �حلزب �لليرب�يل يف كند� �أقدم حزب �سيا�سي فدر�يل يف �لبالد. 

�لليرب�ليني  فل�سفة  على  قائم  و�سطي  ي�ساري  �أو  و�سطي  حزب  وهو 

�أع�ساء  معظم  ي�سف  �لدولية.  �لليرب�لية  �ملنظمة  يف  ع�سو  وهو 

وتقدميني  �ملالية  �لناحية  من  كمحافظني  �أنف�سهم  �لليرب�يل  �حلزب 

يف  �لأول  �ملوحد  �لليرب�يل  �حلزب  تاأ�س�ش  �لجتماعية.  �لناحية  من 

�لعام 1861 وكان ي�سّم �أع�ساء متحدثني باللغة �لإنكليزية و�آخرين 

�لعام  يف  �لأوىل  للمرة  �ل�سلطة  ��ستلم  وقد  �لفرن�سية  باللغة  متحدثني 

1873. منذ ذلك �حلني، وهو يعد �أحد �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأكرث جناحًا 

يف �لعامل، حيث �أنه حكم كند� طيلة 83 عامًا من �أ�سل �سنو�ت تاريخ 

�لبالد �ملمتدة على 145 عامًا.  وطيلة 73 عامًا من �أ�سل تلك �ل�سنو�ت، 

حكم �حلزب بالأكرثية ولكن منذ خ�رش �ل�سلطة يف �لعام 2006، �فتقد 

�لدعم �إىل حّد كبري ب�سبب �نق�سام �لأ�سو�ت مع �جلناح �لي�ساري للحزب 

�لدميقر�طي �جلديد، و�نهيار للكتلة �لنف�سالية حلزب �لكيبك و�حتاد 

�ملحافظني  حزب  مع  �ليميني  �جلناح  من  �لكندي  �لتحالف  حزب 

�لتقدمي �لو�سطي �ليميني.

�حلزب  عانى   ،2011 �أيار/مايو  يف  �لفدر�لية  �لنتخابات  يف 

�لليرب�يل �لكندي �أ�سو�أ خ�سارة �نتخابية يف تاريخه فلم يفز �إل بن�سبة 

�لعموم، بعد  ثالثًا يف جمل�ش  �لأ�سو�ت وحّل حزبًا  18.9 باملئة من 

�ملحافظني، و�حلزب �لدميقر�طي �جلديد. ي�سغل �حلزب �لليرب�يل �لكندي 

حاليًا 35 مقعد�ً من �أ�سل 308 يف جمل�ش �لعموم �ملنتخب. ولكن ل 

يز�ل �حلزب ي�سغل 40 مقعد�ً من �أ�سل 101 يف جمل�ش �ل�سيوخ �ملعني. 

على م�ستوى �ملقاطعات، ل يز�ل �حلزب �لليرب�يل ي�سّكل �حلكومة يف 4 

من �أ�سل 10 مقاطعات مبا يف ذلك �أونتاريو وكيبك. 

اأنظمة اإعداد ال�شيا�شات

جلنة  تاأ�سي�ش  على  �لكندي  �لليرب�يل  للحزب  �لأ�سا�سي  �لنظام  ين�ش 

�إعد�د  عملية  تن�سيق  �للجنة  تتوىل  �لوطنية.  و�لرب�مج  �ل�سيا�سات 

�لبيان  و�سياغة  �حلالية  �حلزبية  �ل�سيا�سات  ون�رش  �ل�سيا�سات 

للقائد.  �لفيتو  و�لكتلة، ومبنح حق  �لقائد  �لنتخابي، مب�ساهمات من 

تتاألف جلنة �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية من رئي�ش ينتخبه �ملندوبون 

و�ملدير  و�لقائد،  �لقائد،  يختاره  �رشيك  ورئي�ش  �حلزبي،  �ملوؤمتر  يف 

جلنة،  كل  عن  وممثل  �لوطنية  للحملة  �ل�رشيكني  و�لرئي�سني  �لوطني، 

و�أربعة �أع�ساء يف �حلزب يختارهم �لقائد، و�أربعة �أع�ساء من �لكتلة، 

ورئي�ش �ل�سيا�سات �ملنتخب من كل مقاطعة وو�حد من كل �إقليم. كما 

من  �لتو�زن  مبر�عاة  تتعلق  �أحكامًا  �أي�سًا  �لأ�سا�سي  �لنظام  يت�سمن 

حيث �لنوع �لجتماعي و�للغة يف �للجنة.

يتمتع قائد �حلزب �لليرب�يل �لكندي بقدر كبري من �ل�سلطة يف ما يتعلق 

بعملية �سياغة �ل�سيا�سات و�لبيان �لنتخابي. عندما يكون �حلزب يف 

�ملو�رد  لديه  وتتوفر  �لوزر�ء  رئي�ش  هو  �لقائد  يكون  �حلكم،  �سفوف 

�لكاملة ملكتب رئي�ش �لوزر�ء �أما يف �سفوف �ملعار�سة فتتوفر للقائد 

�ل�سيا�سات  جلنة  يف  ع�سو  �لقائد  �ملوظفني.  من  كبري  لعدد  ميز�نية 

و�لرب�مج �لوطنية ويحق له بتعيني 5 من �أ�سل 28 ع�سو�ً يف �للجنة 

مبادر�ت  على  �لفيتو  بحق  ويتمتع  مبا�رش  غري  ب�سكل  ثالثة  ويعني 

جزئيًا  �لفيتو  �سّمم  وقد  للحزب.  �لنتخابي  �لبيان  يف  �ل�سيا�سات 

ملحة عن عملية اإعداد �شيا�شات احلزب الليربايل الكندي 

عملية �شياغة ال�شيا�شات

تعمل فروع �حلزب و�أجنحته على �سياغة وتقدمي قر�ر�ت �ل�سيا�سات �إىل جلنة �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية

ال�شت�شارات

يتناق�ش �ملندوبون يف �لقر�ر�ت ذ�ت �لأولوية يف �ملوؤمتر �لوطني للحزب 

املوافقة

حتّدد جلنة �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية �لبيان �لنتخابي
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ملعاجلة �حلالت �لتي ت�سدر فيها �ملوؤمتر�ت قر�ر�ت خمالفة �أو تعتمد 

ونظر�ً  �ملالية.  �لأولويات  مع  تتنا�سب  ول  كلفتها  تدخل  مل  مو�قف 

�لت�سويق  على  �لفيتو  ب�سبب  �حلزب  قادة  يجرب  ل  �لفيتو،  حق  �توفر 

�لعام  ل�سيا�سات ل يو�فقون عليها. خالل �ملوؤمتر �لوطني للحزب يف 

2012، �سّوت �ملندوبون �سّد �لتعديل �لد�ستوري �ملقرتح باإبطال حق 

�لكبري  �لتاأثري  �لإبقاء على  و�آثرو�  �لبيان،  للقائد على  �لفيتو �ملمنوح 

للقائد يف عملية �إعد�د �ل�سيا�سات.

البنى والعمليات اخلا�شة بال�شيا�شات

باملقاطعات  وخا�سة  �إقليمية  جمعيات  من  �حتاد  عن  عبارة  �حلزب 

وهو يق�سم �إىل جمعيات على م�ستوى �لدو�ئر �لنتخابية. بالإ�سافة �إىل 

املرّبع 14: قرارات ال�شيا�شات اخلا�شة باحلزب الليربايل الكندي

تتّم �لآلية �لر�سمية �مل�ستخدمة من �أجل �سياغة �سيا�سات �حلزب و�لت�سديق عليها من خالل قر�ر�ت �لأحز�ب  �لتي تعمل على �سياغتها 

�لنظام  للحزب. يحّدد  �لوطني  �ملوؤمتر  �لإقليمية و�خلا�سة باملقاطعات وي�سّدق عليها   �أولوياتها �جلمعيات  فتعّد  و�للجان،  �جلمعيات 

�لأ�سا�سي �لر�سمي للحزب �لليرب�يل �لكندي هذه �لعملية بالتفا�سيل وتتو�فر جمموعة من �ملبادئ �لتوجيهية با�سم »فليكن لديك ما تقوله« 

�إن�ساء جلنة فرعية تعنى بال�سيا�سات؛ كتابة وتقدمي قر�ر�ت �ل�سيا�سات؛ و��ست�سافة  مل�ساعدة �جلمعيات على م�ستوى �لدو�ئر يف كيفية 

بد�أت  وقد  �ل�سيا�سات.  تتمحور حول  �جتماعية  ولقاء�ت  نقا�ش  ونقا�سات، وحو�ر�ت، وجمموعات  لل�سيا�سات،  ومنتديات  لقاء�ت عامة، 

معظم �جلمعيات على م�ستوى �لدو�ئر باتباع و�سائل مبتكرة لإ�رش�ك �لأع�ساء و�جلمهور يف عملية �إعد�د �ل�سيا�سات. يف �لكيبك، �أن�سئت 

�أحز�ب �سغرية با�سم �ملقاهي �ل�سيا�سية حيث ميكن لالأع�ساء �لتناق�ش ب�سورة غري ر�سمية يف �أفكار �ل�سيا�سات. وقد با�رش �آخرون بنقا�سات 

�سهرية حول �ل�سيا�سات يف �ملنازل حيث تتم دعوة �ملتحدثني ليرت�أ�سو� �لجتماعات حول مو��سيع معينة. ويتم ت�سارك �لأفكار �ملبتكرة 

من خالل و�سائل �لتو��سل �لجتماعي كمجموعة »�لليرب�ليون يعيدون بناء �حلزب �لليرب�يل« على فاي�سبوك.

يف  فيها  لينظر  لل�سيا�سات  قر�ر�ت   10 بتقدمي  جلنة  وكل  باملقاطعات،  و�خلا�سة  �لإقليمية  �جلمعيات  من  جمعية  وكل  للكتلة،  يحق 

�ملوؤمتر �لوطني. �أما �لطريقة �لتي تعتمدها هذه �لهيئات ل�سياغة �ل�سيا�سات وو�سعها يف �لأولوية فغري حمددة يف �لنظام �لأ�سا�سي، ما 

�أمام �لبتكار على �مل�ستوى �ملحلي ويحافظ على �لطبيعة �لالمركزية ملنظمة �حلزب. ب�سكل عام، تتم دعوة كل  يرتك �ملجال مفتوحًا 

من �جلمعيات على م�ستوى �لدو�ئر و�لأجنحة على م�ستوى �ملقاطعات �لتابعة للجان �إىل تقدمي �لقر�ر�ت �لتي تتم �ملو�تفقة عليها يف 

�ملوؤمتر�ت على م�ستوى �ملقاطعات.

�ملندوبون  فيها  ويتناق�ش  �لوطني،  �ملوؤمتر  �لق�سايا يف  �ملجّز�أة بح�سب  �مل�سّغرة  �لعمل  �إىل ور�ش  بعد  ما  �ل�سيا�سات يف  قر�ر�ت  تقّدم 

�لذين ي�سّوتون يف ما بعد على �لقر�ر�ت �لتي حتتل بر�أيهم �سلم �لأولويات. ميكن للمندوبني �لت�سويت على �أولوية �لعدد �لذي يريدونه من 

�لقر�ر�ت ولكن كلما كرب عدد �لأ�سو�ت �لتي يدلون بها تخفف قيمة �أ�سو�تهم. ولأن ور�ش �لعمل تعقد يف �لوقت نف�سه،يجب على �ملندوبني 

فيها  �لتناق�ش  يتم  �لأولوية  �أ�سو�ت  ن�سبة من  �أكرب  تلقى  �لتي  و�لقر�ر�ت  �ملو��سيع.  �إىل  ��ستناد�ً  يودون ح�سورها  �لتي  �لور�ش  �ختيار 

يف �جلل�سة �لعامة  و�إما تتم �ملو�فقة عليها �أو ت�سقط يف عر�ش عام لبطاقات �لت�سويت. ومنذ فرتة لي�ست ببعيدة مت ��ستخد�م �لت�سويت 

�لإلكرتوين �أي�سًا. 

�ل�سيا�سات  عد�د  تدخل يف  �لعامة  �جلل�سة  عليها يف  �ملو�فقة  وتتم  �لعمل  ور�ش  �أثناء  �لأولويات  �سلم  تو�سع يف  �لتي  �لقر�ر�ت  وحدها 

�لر�سمية للحزب. ومبا �أن �ملوؤمتر�ت تعقد مرة كل �سنتني، وتنتقل عملية �سياغة �ل�سيا�سات من �جلمعيات �ملحلية على م�ستوى �لدو�ئر 

 فرتة �سهور �أو رمبا �سنو�ت قبل �أن تقدم �ل�سيا�سة �إىل �ملوؤمتر. 
ّ
�إىل �ملوؤمتر�ت على م�ستوى �ملقاطعة وبعدها �إىل �ملوؤمتر �لوطني، قد متر

للم�ساعدة يف حل هذه �مل�سكلة، تتبع �ملوؤمتر�ت عادة �آلية ت�سمح بـ«قر�ر�ت طارئة« تقدم حول �لق�سايا �ملهمة ب�سكل خا�ش و�لتي قد 

تطر�أ يف فرتة �نعقاد �ملوؤمتر.

ذلك، لدى �حلزب �لليرب�يل �لكندي �أربع جلان ر�سمية تر�سل مندوبيها 

�خلا�سة  �لأجنحة  وتن�سئ  �ل�سيا�سات  قر�ر�ت  وتقدم  �ملوؤمتر�ت  �إىل 

�لوطنية  �للجنة  وهي:  �لأمو�ل.  بجمع  وتقوم  و�لنو�دي  باملقاطعات 

�لأ�سليني،  �ل�سكان  جلنة  �لليرب�ليون،  كند�  �سباب  للمر�أة،  �لليرب�لية 

�ل�سن يف كند�. ويكون رئي�ش كل جلنة ع�سو�ً  �لليرب�لية لكبار  �للجنة 

�ل�سيا�سات يف كل جلنة  �أما رئي�ش  يف جمل�ش �لإد�رة �لوطني للحزب 

��ستخدمت  وقد  �لوطنية.  و�لرب�مج  �ل�سيا�سات  فيكون ع�سو�ً يف جلنة 

�ل�سكان  وجلنة  كند�  يف  �ل�سباب  �لليرب�ليون  مثل  �للجان  بع�ش 

�لأ�سليني �آليات غاية يف �لإبد�ع  لإعد�د قر�ر�ت �ل�سيا�سات و�لتناق�ش 

 summer fling فيها مبا يف ذلك: برملانات �ل�سيا�سات �ل�سيفية  مثل

وCamp wannabe Free وعطالت نهاية �لأ�سبوع يف �لتزّلج حتتمع 

�لإنرتنت  poli-ski و�لبث �ملبا�رش عرب  لل�سيا�سات مثل  مع مناق�سات 
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للموؤمر�ت �لهامة لل�سيا�سات من بني جملة �أمور �أخرى. ي�سف �ملربع 

�لليرب�لية  �لوطنية  �للجنة  جهود  �لبحث  هذ�  من  �لأول  �لق�سم  يف   3

�سل�سلة  ن�رش  خالل  من  �حلزب  �سيا�سات  يف  �لتاأثري  �أجل  من  للمر�أة 

�لكتب �لزهرية �لتي تلقي �ل�سوء على �ل�سيا�سات �لتي تريد هذه �للجنة 

من �حلزب �عتمادها. يلخ�ش �ملربع 14 عملية �لقر�ر�ت �لتي يتخذها 

�حلزب وهي �لو�سيلة �لأ�سا�سية �لتي ت�ساغ فيها �سيا�سات �حلزب.

�ملوؤمتر�ت حول �لأفكار

على مر �لتاريخ، �أقام �حلزب �لليرب�يل �لكندي �ت�ساًل باأعظم مفكري 

كل جيل، وقد بد�أ ذلك �لأمر يف �لعام 1933 مع موؤمتر بورت هوب. 

وت�سم تلك �ملوؤمتر�ت حول �لأفكار �أكادمييني وعلماء �قت�ساد وعلماء 

مرتبطني  غري  �أو  مرتبطني  يكونون  قد  �آخرين  وخرب�ء  ودبلوما�سيني 

باحلزب. فبتخطي �خلطوط �حلزبية وعقد �جتماعات لهوؤلء �ملفكرين، 

�أفكار  �سياغة  على  ويعمل  ذ�ته  يجّدد  �أن  على  قادر�ً  �حلزب  يكون 

جديدة وجريئة.

يف  �ملفكرين  موؤمتر  على  �أطلق   ،2010 �لعام  يف  �ملثال،  �سبيل  على 

�لتحديات، �حتفاًل  �لـ 150: على قدر  ��سم كند� يف عيدها  مونرتيال 

بالعيد �لـ 150 لالحتاد �لكندي وتركيز�ً على كند� �لتي يوّد �أن ير�ها 

مت  للموؤمتر،  و��ستعد�د�ً  ذلك.  �إىل  و�ل�سبيل   2017 �لعام  يف  �حلزب 

�إطالق موقع �إلكرتوين ت�ساركي ومنتديات �إلكرتونية مع قائد �حلزب، 

و�جلامعات،  �ملد�ر�ش  �جتماعات عامة يف  مع  للقائد  وجولة وطنية 

ومو�ئد م�ستديرة ملناق�سة �ملو��سيع يف خمتلف �أنحاء �لبالد يعقدها 

�أع�ساء �لكتلة و�جلمعيات على م�ستوى �لدو�ئر و�جتماع خا�ش للكتلة 

�لوطنية وحملة نا�سطة على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي. 

�لإعالمية يعقده  �لو�سائط  وكان �ملوؤمتر نف�سه حدثًا ت�ساركيًا متعدد 

حزب �سيا�سي كندي. فبالإ�سافة �إىل �مل�ساركني وعددهم 250، �سارك 

�ملدن  يف  عقدت  بعد  عن  موؤمتر�ت  خالل  من  �آخرون  �سخ�ش  �ألفا 

�لإلكرتونية  و�لتغذية  �سكايب  خالل  من  �لبالد،  �أنحاء  خمتلف  من 

فيهم  مبن  �أيام  ثالثة  يف  متحدثًا   53 �حلدث  يف  �سارك  �ملبا�رشة. 

على  �حلائزة  و�لكاتبة  فولر،  روبرت  كالدبلوما�سي  ر�ئدين  خرب�ء 

حول  �ملعروفني  �خلرب�ء  من  وغريهم  ودون  �سرييل  بوليتزر  جائزة 

يلتقط  مل  وقٍت  يف  �لق�سايا.  من  وغريه  �لقطبي  �لعاملي  �لقت�سادي 

و�سائل  على  تغطيته  متت  �جلماهريي،  �لإعالم  �هتمام  �ملوؤمتر  فيه 

بالت�سال  �سعرو�  �لذين  �حلزب  �أع�ساء  ما حفز  �لجتماعي  �لتو��سل 

رغم �مل�سافات �لإقليمية.

كما مت �لتما�ش �آر�ء �أع�ساء �حلزب يف جل�سات �متدت على خم�سة �أيام 

كاملة �أطلق عليها ��سم �سوؤون �ل�سيا�سات: �ملناق�سات �لوطنية عقدت يف 

خمتلف �أنحاء �لبالد )و�حدة يف كل منطقة( لثالثة �أ�سهر بعد �ملوؤمتر 

منهم  طلب  �لذين  �حلزب  �أع�ساء  يف  �مل�ساركة  ح�رشت  وقد  �لكبري. 

ور�سمها    »150 �لـ  عيدها  يف  »كند�  مو��سيع  حت�سني  يف  �مل�ساعدة 

ب�سكل برنامج �سيا�سي متما�سك ميكن للحزب تقدميه للكنديني«. ومتت 

�لإلكرتونية  �ملنتديات  يف  �ملوؤمتر  من  �مل�ستخل�سة  �لنتائج  مناق�سة 

للحزب و�سّكلت �أ�سا�سًا لبيان �حلملة �لليرب�لية يف �لعام 2011. 

�لقوى �لعاملة وجلان جتديد �حلزب

ي�ستدعي �إعد�د �ل�سيا�سات يف �حلزب �لليرب�يل �لكندي تقارير خمتلفة 

�لعملية  فيه هذه خارج  تبقى  وقت  �لنقا�ش. يف  و�أور�ق  �لعمل  لقوى 

�لر�سمية لإعد�د �ل�سيا�سات ت�ستمد �سياغة �ل�سيا�سات بني �لنتخابات 

�إجماًل من هذه �لتقارير. بع�ش �ملجموعات �لتي قّدمت هذه �لأور�ق 

ت�سّم:

قوى عمل مكتب �لأبحاث �لليرب�لية وكتلة رئي�ش �لوزر�ء: يعمل موظفو 

�لربملانية  �لكتلة  ل�سالح  �لوطنية  �لليرب�لية  �لكتلة  �أبحاث  مكتب 

�أبحاث  مكتب  يختلف  �حلزب.  ولي�ش  �لعموم  جمل�ش  عادًة  ويوظفهم 

�لكتلة عن مكتبة �لربملان لأنه ل يطلب منه �أن يكون حمايد�ً �سيا�سيًا؛ 

بالفعل، يعمل باحثو �لكتلة على �سياغة جزء كبري من ر�سائل �حلزب 

�ل�سلطة،  يف  �لليرب�ليون  كان  عندما  �لر�هنة.  �لق�سايا  حول  ومو�قفه 

تقارير  من  عدد  �سياغة  مهمة  �لليرب�لية  �لأبحاث  مكتب  �إىل  �أوكلت 

قوة عمل كتلة رئي�ش �لوزر�ء بناء على �لتو��سل مع �ملو�طنني ب�ساأن 

و�لق�سايا  �ملناخي  و�لتغري  �ل�سن  وكبار  �ملر�أة  ريادة  مثل  �لق�سايا 

�حل�رشية وغريها. وغالبًا ما وّفرت تلك �لتقارير �أفكار�ً متت �سياغتها 

يف  بع�سها  �إىل  و�أ�سري  باحلكومة  �خلا�سة  �لعر�ش«  من  »�خلطبة  يف 

كلمة وزير �ملالية �لتي تناول فيها مو�سوع �مليز�نية. كما ��ستخدمت 

�أي�سًا من قبل �لكتلة و�لوزر�ء ل�سياغة �سيا�سات �حلكومة و�لبيانات 

�لنتخابية.

�للجنة  �أن�ساأت   ،2006-2005 �لعام  يف  و�لتجديد:  �لتغيري  جلان 

�لتقرير  ت�سمن  وقد  �لأحمر  �ل�رشيط  عمل  قوة  �لوطنية  �لتنفيذية 

�لنهائي لقوة �لعمل وعنو�نه »حزب مبني للجميع، حزب مبني للفوز« 

�ل�سيا�سات، وتنظيم �حلزب  �لأمو�ل، و�سياغة  تتعلق بجمع  تو�سيات 

�أعّدت  مماثل،  نحٍو  على  �لوطني.  �ملوؤمتر  يف  عليها  �مل�سادقة  متت 

جلان �لتجديد و�لتغيري يف �لعامني 2006 و2008 تقارير �ل�سيا�سات 

�لعامة وتو�سيات حول حتديث �حلزب بناء على �ملعلومات �ملرجتعة 

و�للقاء�ت  �لإقليمية،  و�للقاء�ت  �لإلكرتونية،  �لنقا�سات  خالل  من 

�لعامة �لفرت��سية، و�ملقابالت مع كبار قادة �حلزب، و�أور�ق �لنقا�ش 

�خلا�سة بالكتلة.

�لأدو�ت �لإلكرتونية: ��ستعد�د�ً للموؤمتر�ت �لوطنية يف �لعامني 2009 

وقد  �ل�سيا�سات.  لإعد�د  �لإلكرتونية  �لطريقة  �حلزب  �خترب  و2012، 
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�سمح منتدى �لتقا�ش �لإلكرتوين �ملح�سور بالأع�ساء »كاأفر�د �لعائلة 

يف  وو�سعها  �ل�سيا�سات  مقرتحات  بتدوين  للم�ساركني  �لو�حدة« 

�لأولويات قبل �ملوؤمتر. ويلّخ�ش �لر�سم �لبياين 12 كيف �ساهم �لبيان 

 2009 �لعام  ملوؤمتر  ��ستعد�د�ً  �ل�سيا�سات  قر�ر�ت  حول  �لنقا�ش  يف 

�أّن جميع  �أما �لفائدة من هذه �ملقاربة فتمثلت يف  �خلا�ش باحلزب. 

�أو�سلو� �سوتهم يف ما يتعلق  �أع�ساء �حلزب لي�ش �ملندوبني فقط قد 

بو�سع �لقر�ر�ت يف �سّلم �لأولويات. وي�ستمر هذ� �ملنتدى بدوره كاأول 

موقع �إلكرتوين للنقا�ش بالن�سبة �إىل �إعد�د �سيا�سات �حلزب. كما يعمل 

�حلزب �لليرب�يل �لكندي على حتديث منرب �أكرث ح�رشية على �لإنرتنت 

تقدم كّل من �جلمعيات �لإقليمية و�خلا�سة باملقاطعات و�للجان �لفدر�لية 

10 قر�ر�ت �إىل جلنة �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية.

تق�سم �لقر�ر�ت �إىل ور�ش عمل

تن�رش ور�ش �لعمل على موقع �إلكرتوين حم�سور بالأع�ساء للجنة �ل�سيا�سات 

و�لرب�مج �لوطنية

�إمتام جمع �لقر�ر�ت �لإلكرتونية من قبل جلنة �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية

�إمتام ترجمة �لقر�ر�ت

ن�رش �لقر�ر�ت على �ملوقع �لإلكرتوين للحزب �ملح�سور بالأع�ساء كاأفر�د 

�لعائلة �لو�حدة

يتناق�ش �أع�ساء �حلزب يف �لقر�ر�ت من خالل كاأفر�د عائلة و�حدة

ي�سّوت �لأع�ساء على و�سع �لقر�ر�ت يف �سلم �لأولويات

ن�رش نتائج �لتو�سويت على �لإنرتنت

يتم �لتناق�ش يف �لقر�ر�ت �ملو�سوعة يف �سلم �لأولويات خالل �جلل�سات 

�لعامة يف �ملوؤمتر.

الر�شم البياين 12: اجلدول الزمني ا�شتعداداً ملوؤمتر العام 2009

��ستعد�د�ً للموؤمتر �لوطني للعام 2009 و 2012 �خترب �حلزب عملية �إعد�د �ل�سيا�سات عرب �لإنرتنت. وعو�سًا عن ور�ش �لعمل �مل�سغرة 

خالل �ملوؤمتر، �أن�ساأ �حلزب منتدى للنقا�ش عرب �لإنرتنت با�سم »كاأفر�د �لعائلة �لو�حدة« مفتوحًا لأع�ساء �حلزب فقط دّونت عليه قر�ر�ت 

�ل�سيا�سات وو�سعت يف �سلم �لأولويات قبل �ملوؤمتر. يف ما يلي �جلدول �لزمني �لذي ��ستخدم:

30 �آب/�أغ�سط�ش 2008

30 ت�رشين �لثاين/ نوفمرب

20 كانون �لثاين/يناير 2009

15 �سباط/فرب�ير

15 �سباط/فرب�ير- 15

 �آذ�ر/مار�ش

22 -28 �آذ�ر/مار�ش

1 ني�سان/�أبريل

30 ني�سان/�أبريل – 3 �أيار/مايو

ي�ستخدم ب�سكٍل �أ�سا�سي من قبل روؤ�ساء �جلمعيات على م�ستوى �لدو�ئر 

و�ملر�سحني و�أع�ساء �لكتلة وموظفيهم. ويخطط �حلزب ليتحول �ملنرب 

�أفكار  ملقارنة  و�جلمعيات  �لنو�دي  ت�ستخدمها  �أن  ميكن  �أد�ة  �إىل 

�ل�سيا�سات مع �لأفكار �لأخرى يف �ملنطقة، و�ملقاطعة وخمتلف �أنحاء 

�لبالد  وتطوير �ت�سالت وبناء �لدعم لالأفكار �مل�سابهة. 

�إعد�د �لبيانات �لنتخابية

�لأحمر  �لكتاب  با�سم  و�لذي عرف  �لأول  �ل�سامل  �حلزبي  �لبيان  ن�رش 
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�حلملة  خالل  للحزب  �لر�سميني  و�لأبي�ش  �لأحمر  �للونني  �إىل  نظر�ً 

مكتب  �ألفه  �لذي  �لأحمر  �لكتاب  ي�ستند   .1988 لعام  �لنتخابية 

�لأبحاث �لليرب�لية �إىل نتائج �سل�سلة من موؤمتر�ت �ملفكرين وقر�ر�ت 

�ل�سيا�سات �خلا�سة باحلزب. مل يت�سمن �لبيان �لنتخابي للحزب لعام 

1988 م�سادر �لنفقات و�لإير�د�ت لوعوده ما �أوقع �حلزب يف موقف 

حمرج خالل �حلملة. ولكن �ملتب �حلمر�ء �لتالية قد ت�سمنت تفا�سيل 

�لنفقات كما حتقق منها �قت�ساديون م�ستقلون.

للحزب  �ل�سعبية  �لقو�عد  من  لالنتقاد�ت  ��ستجابًة   ،2007 �لعام  يف 

�ستيفان  قائد �حلزب  �ل�سابقة، عّينت  �لبيانات  حول عمليات �سياغة 

على  للتوعية  رئي�سًة  فيندلي  هول  مارثا  �لربملان  يف  �لع�سو  ديون 

ما  حول  �لنطاق  و��سعة  ��ست�سار�ت  قيادة  مبهمة  و�أوكلتها  �لربنامج 

يجب ت�سمينه يف �لكتاب �لأحمر �لتايل. ت�سمنت �لعملية 175 جل�سًة 

على  �لرتكيز  كان  بعد  مرة  ولكن  حمليًا  جمتمعًا   35 من  �أكرث  يف 

�مل�ساهمات �لعامة ولي�ش على �أع�ساء �حلزب.

�أقر عدد من �لتعديالت �لد�ستورية خالل �ملوؤمتر �لوطني لعام 2009 

و�سعت �إطار�ً ر�سميًا لعملية �إعد�د �لبيانات يف ت�سكيل �حلزب �لر�سمي. 

من  بتمثيل  �لوطنية  و�لرب�مج  �ل�سيا�سات  جلنة  �إن�ساء  ت�سمنت:  وقد 

�لكتلة برفع  �أن يقوم �سابط م�ساءلة  �لكتلة و�حلزب؛ �رشورة  �لقائد، 

على  للمو�فقة  فرعية  وجلنة  �حلزب،  �سيا�سات  تنفيذ  حول  �لتقارير 

�لفيتو  حق  ��ستخد�م  قبل  معها  �لت�ساور  �لقائد  من  يطلب  �ل�سيا�سات 

على �أي �سيا�سة من �سيا�سات �حلزب.

عمليات ال�شيا�شات يف الربملان

تت�سمن �ملادة 59 )2( من �لنظام �لأ�سا�سي للحزب �لليرب�يل �لكندي 

�لكتلة  �أّن  على  وين�ش  �لكتلة.  على  �حلزب  �سلطة  يقّيد  حمدد�ً  بند�ً 

م�سوؤوليات  �أي  تفر�ش  ل  وبالتايل  �حلزب  من  تاأ�سي�سية  هيئة  لي�ست 

�رشوريًا  �لأمر  ويعترب  �حلزب.   حلكم  �لكتلة  تخ�سع  ول  �لكتلة  على 

و�سمان  للناخبني  كممثلني  �لربملان  �أع�ساء  دور  على  للمحافظة 

��ستقالليتهم ولكن يقيم �لأمر �سيئًا من �للب�ش بني �حلزب و�لكتلة يف 

ما يتعلق مبن يتحدث با�سم �حلزب. 

يكون  عندما  �لوزر�ء  رئي�ش  �أي�سًا  هو  �لذي  �حلزب،  قائد  يخ�سع  ل 

�لأع�ساء  مل�ساءلة  �ملنتخبون   �لربملان  و�أع�ساء  �ل�سلطة،  يف  �حلزب 

يف �حلزب بل جلميع �لناخبني �سو�ء �سّوتو� ليرب�ليًا �أم ل. من هنا، ل 

يتمتع �حلزب باأي حق يف فر�ش �أي قيود على �لقدرة على �لتعبري عن 

�لوعود  بع�ش  �حلزب  يطلق  �أخرى،  جهة  من  �لناخبني.  نظر  وجهات 

�لعامة  �أمام  �لنتخابية  وتعترب قيادة �حلزب م�سوؤولًة  خالل �حلملة 

على �سمان تطبيق �ل�سيا�سات. 

�لكتلة من  �لتاأكيد على تنظيم  ولكن، تكون قيادة �حلزب قادرًة على 

و�إن كان  �ملحتملة. حتى  �لتاأديبية  �لإجر�ء�ت  و/�أو  �ملحّفز�ت  خالل 

نظام  �سابط  خالل  )من  �حلزب  لقائد  ميكن  �ملعار�سة،  يف  �حلزب 

ر �أي �للجان يرت�أ�سها �لأع�ساء يف �لربملان ومن يذهب 
ّ
�لكتلة( �أن يقر

يف رحالت دولية، ومن يعني يف حكومة �لظل وحتى ما �إذ� كان ي�سمح 

للمر�سح �ملحتمل باأن يحكم حتت ر�ية �حلزب. 

مبا�رشة  �حلالية  �لإخبارية  �لدورة  �أّن  و�قع  �لأخرى  �لتحديات  ومن 

جد�ً. فالآلية �لتقليدية لإعد�د �سيا�سات �حلزب – �لقر�ر�ت �لتي ي�سوت 

عليها يف �ملوؤمتر�ت – بطيئة جد�ً ليكون من �ملمكن �ل�ستفادة منها يف 

عملية �سنع �لقر�ر�ت �ليومية. عندما كان �حلزب �لليرب�يل يف �ل�سلطة، 

�ل�سيا�سات.  ب�ساأن  �لقر�ر�ت  �إجماًل  تتخذ  �لتي  هي  �حلكومة  كانت 

وحتى يف �ملعار�سة، ي�ستجيب نقاد �لكتلة و�للجنة �لت�رشيعية للكتلة 

�إحدى  �حلزب  قائد  يتناول  فعندما  �مللحة.  �ليومية  �لق�سايا  على 

�لق�سايا يف حديثه،  يعتنق �لإعالم كالمه و�جلمهور على �أن كالمه هو 

�ل�سيا�سة �لر�سمية للحزب. وينظر �إىل �لبيان �لنتخابي للحزب ب�سكل 

�سيا�سات  عن  تعبري�ً  ولي�ش  ��سرت�تيجية  تو��سل  �أد�ة  �أنه  على  متز�يد 

�حلزب وغالبًا ما يكتب خلف �لأبو�ب �ملو�سدة من قبل ��سرت�تيجيي 

�حلزب من دون �هتمام كبري بالقر�ر�ت �لتي تتخذ يف موؤمتر�ت �حلزب.

يف  للكتلة  �لأ�سا�سية  �لآلية  تتمثل  �ملعار�سة،  يف  كما  �حلكومة  يف 

�لتاأثري على مو�قف �ل�سيا�سات يف �جتماعات �لكتلة �لأ�سبوعية. فعندما 

يعقد �لربملان جل�سته، تقام �جتماعات �أ�سبوعية للكتل �لإقليمية تليها 

�جتماع كتلة وطني جلميع �لأع�ساء يف �لربملان و�لأع�ساء يف جمل�ش 

عادًة  �لربملان  يف  �لأع�ساء  يتحدث  �لإقليمية،  �لكتل  خالل  �ل�سيوخ. 

عن تاأثري قر�ر�ت �ل�سيا�سات يف �ملنطقة �أو �لد�ئرة �لنتخابية وغالبًا 

ما يعربون عن �نتقاد�تهم  يف ما يتعلق بطرق معاجلة قيادة �حلزب 

�أو ق�سيتني  �لإقليمية عادًة على ق�سية  �لكتلة  لأو�ساع معينة. تتفق 

�لربملان  لالأع�ساء يف  وي�سمح  �لوطنية  �لكتلة  �إىل  يرفعانها  هامتني 

ما  ملعرفة  �حلزب  قيادة  مل�ساعدة  بالكالم  �ل�سيوخ  جمل�ش  و�أع�ساء 

وت�سمح �رشية هذه  �ملعار�سة.  �أو  �ل�سعبية  �ستلقى  �ل�سيا�سة  كانت  �إذ� 

مع  د�خليًا  �لتعبري عن خمالفتهم  �لربملان يف  لأع�ساء  �لجتماعات 

�حلفاظ على وجه عادي �أمام �لعامة. 

�أ�سا�ش يومي  يف �لربملان، تعمل �لكتلة على �سياغة �ل�سيا�سات على 

من خالل �لت�سويت على م�ساريع �لقو�نني و�لقرت�حات يف �لربملان، 

لالأ�سئلة.  �ملخ�س�سة  �لفرتة  يف  �لأ�سئلة  �أو  و�إجاباتها  �للجنة  وعمل 

�لت�رشيعية يف  �لأجندة  �لوزر�ء  يحّدد  �حلكم،  �حلزب يف  يكون  عندما 

جمال حقائبهم وتتحّدد مو�قف �حلكومة ب�ساأن �لق�سايا يف �حلكومة. 

عندما يكون �حلزب يف �ملعار�سة، تتعهد �للجنة �لت�رشيعية للكتلة بدور 

تن�سيق �ل�سيا�سات وت�سّكل جزء�ً من �لكتلة �لوطنية �لتي تلتقي �أ�سبوعيًا 
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عندما يكون جمل�ش �لعموم منعقد�ً للنقا�ش وتو�سي باملو�قف لقيادة 

�لكتلة. يطلب من �لنقاد تقدمي �ملعلومات �لعامة ومقرتحات �ملو�قف 

تقوم  ثم  ومن  بالع�سو يف حقيبتهم  �أو خا�ش  م�رشوع حكومي  لأي 

�إىل  تو�سياته  �للجنة  رئي�ش  ويقّدم  �مل�ساريع  �أهلية  مبناق�سة  �للجنة 

�لكتلة �لوطنية يف �ليوم �لتايل. وتتم دعوة �أي ع�سو يف �لكتلة حل�سور 

�أي �جتماع لهذه �للجنة. و�أي ع�سو  يلتم�ش دعم �لكتلة مل�رشوع قانون 

�أو �قرت�ح ع�سو خا�ش يجب عليه �أوًل �أن يقدمه �إىل �للجنة قبل و�سع 

�لت�ساريع على ورقة �لطلب. 

يف  �ل�ستوي  �ل�سنة،  يف  مرتني  معتكفًا  عامًة  �لليرب�لية  �لكتلة  تعقد 

كانون �لثاين/يناير خالل فر�سة �مليالد �لربملانية يف �أوتاو� لفرتة 

يومني �أو ثالثة. �أما �ملعتكف �ل�سيفي فيعقد خارج �أوتاو� ملدة يومني 

�ملر�أة  وكتلة  �لإقليمية  للكتل  �جتماعات  �ملعتكفات  يتخّلل  ثالثة.  �أو 

و�جتماع طيلة يوم كامل للكتلة كّلها من �أجل �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن 

�لكتلة  �جتماعات  تلي  ما  وغالبًا  �ملقبلة.  �لربملانية  �جلل�سة  توّجه 

�أعلن  مثاًل،   ،2002 �لعام  يف  �ل�سيا�سات.  عن  و�أخبار  هامة  قر�ر�ت 

جان كريتيان تاريخ ��ستقالته خالل �لكتلة �ل�سيفية يف �سيكوتيميال 

يف �لكيبك. يف �ل�سنو�ت �لأخرية، متت دعوة �ملر�سحني �خلا�رشين من 

�لنتخابات �ل�سابقة �إىل بع�ش �جتماعات �لكتلة بهدف �سمان �لتمثيل 

من جميع �لدو�ئر. وتت�سّمن معتكفات �لكتلة �أي�سًا ن�ساطات �جتماعية 

كما  �لكتلة.  �أع�ساء  بني  و�لرتباط  �لر�سمية  غري  �لت�سالت  لت�سهيل 

�لتي  �ملنطقة  يف  ح�سور�ً  �لكتلة  ومتنح  �إعالمية  كفر�سة  �أي�سًا  تفيد 

تقام فيها.

من  �حلزب  �أمام  للم�ساءلة  �لكتلة  فيها  تخ�سع  �لتي  �لآليات  تتعّدد 

�أجل تنفيذ قر�ر�ت �سيا�سات �حلزب. وين�ّش �لق�سم 33 )4( من لنظام 

جلنة  �أع�ساء  �أحد  تعيني  م�سوؤولية  �لقائد  »يتوىل  للحزب:  �لأ�سا�سي 

�ل�سيا�سات و�لرب�مج �لوطنية �لذي يكون ع�سو�ً يف �لكتلة )وهو ع�سو 

�أي�سًا رئي�ش وزر�ء كند�( كال�سابط  يف �حلكومة يف حال كان �لقائد 

موؤمتر  وكل  �لروؤ�ساء  جمل�ش  �إىل  �لتقارير  لرفع  �لكتلة  عن  �مل�سوؤول 

مرتني يف �ل�سنة للحزب حول تطبيق �سيا�سات �حلزب من قبل �لكتلة. 

ويف حال مل يقم �لقائد بالتعيني �ملطلوب يف هذ� �لق�سم �لفرعي �أو يف 

�ملطلوبة يف هذ�  �لتقارير  للكتلة على  �مل�ساءلة  يقدم �سابط  حال ل 

 بهذ� �لو�قع يف �ملوؤمتر 
ّ
�لق�سم �لفرعي، يتعني على �لقائد عندئذ �أن يقر
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�لتايل �لذي يعقد مرًة يف �ل�سنتني.

يف  وتوّزع  تن�رش  خطية   تقرير  بطاقة  �لكتلة  م�ساءلة  �سابط  يقّدم 

تتخذها  حمددة  �أعمال  على  �لتقرير  بطاقة  حتتوي  �لوطني.  �ملوؤمتر 

تقارير قوة  �ل�سابق مبا يف ذلك  �ملوؤمتر  قر�ر يتخذه  �لكتلة حول كل 

عمل �لكتلة و�لعمل يف �للجان �لربملانية و�لأ�سئلة �ملطروحة يف فرتة 

�لأ�سئلة وقو�نني �لأع�ساء �خلا�سة وت�سمني �ل�سيا�سات يف �لربنامج 

يكون  �ملوؤمتر�ت،  خالل  �لنتخابات.  موعد  �قرت�ب  حال  يف  �لوطني 

من  �ملبا�رشة  �لأ�سئلة  عن  لالإجابة  حا�رشين  �لكتلة  و�أع�ساء  �لقائد 

عامة  م�ساءلة  جل�سة  يف  �لتقييم  ببطاقة  يتعلق  ما  يف  �ملندوبني 

مفتوحة.

الدرو�ص امل�شتخل�شة

مر  �ل�سيا�سات على  لإعد�د  �آليات عدة  �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب  �خترب 

�لأفكار،  وموؤمتر�ت  �ل�سيا�سات،  قر�ر�ت  ذلك  يف  مبا  �ملا�سية  �لعقود 

و�لكتب  �لأحز�ب  وبيانات  �ل�سيا�سات،  جتديد  وجلان  �لعمل،  وقوى 

على  �ل�سيا�سات  وعمليات  �لليرب�لية  و�لكتلة  �حلزب،  وقيادة  �حلمر�ء 

�مل�ستوى �ملحلي، و�للجان، و�لأدو�ت �لإلكرتونية. وقد نا�سل �حلزب 

مع �لكثري من هذه �لق�سايا �لتي تو�جهها �لأحز�ب �ل�سيا�سية من حول 

�لعامل عند �إعد�د �ل�سيا�سات، مبا يف ذلك �لأ�سئلة �ملتعلقة بدور �لقائد، 

يكون  �أن  ميكن  وكيف  �حلزب،  ع�سوية  �إز�ء  �لربملانية  �لكتلة  ودور 

�ل�سيطرة  فقد�ن  دون  من  �ل�سيا�سات  �إعد�د  عملية  يف  �سموليًا  �حلزب 

�ل�سهل  من  �أ�سبح  �حلديثة،  �لتكنولوجيات  وبوجود  �لر�سالة.  على 

متنوعة  و�سائل  �حلزب  �أع�ساء  لدى  ويتو�فر  �ملعلومات  �إىل  �لو�سول 

وفاي�سبوك،  �ملدونات،  خالل  من  عام  ب�سكٍل  �أفكارهم  عن  للتعبري 

و�لنقا�سات �لإلكرتونية. وي�سّعب ذلك على قيادة �حلزب �ل�سيطرة على 

ر�سالة �حلزب. و�إن �ملقد�ر �لذي يتم فيه �إدماج �لأ�سو�ت �ل�سعبية يف 

�لنجاح �مل�ستقبلي  �سياغة �سيا�سات �حلزب حتدد يف نهاية �ملطاف 

للحزب. ويف وقت يحتل فيه �حلزب �لليرب�يل �لكندي �مل�ستوى �لأدنى 

و�ختبار  باملخاطرة  �ملعار�سة  يف  �لوقت   ي�ستغل  فهو  تاريخه،  يف 

من  تتعلم  �لتي  �لأحز�ب  فوحدها  بالأمور.  للقيام  مبتكرة  �أ��سليب 

جناحاتها و�أخطائها وتتكيف تنجح على �ملدى �لطويل.

�لعمل  يف  �خلارجيون  �لأكادمييون  �أو  �حلزب  �أع�ساء  ي�سارك  عندما 

على �إعد�د �ل�سيا�سات، ل بد من �أن يرو� �أّن �أعمالهم توؤثر على قر�ر�ت 

قيادة �حلزب. غالبًا، عندما ينتخب �حلزب قائد�ً جديد�ً �أو جمل�سًا وطنيًا 

يبادر �إىل �عتماد �سيا�سات جديدة عو�سًا عن �ل�ستناد �إىل �لعمل �ملجد 

�لذي يقوم به قادة �حلزب �ل�سابقون. ويوؤدي ذلك �إىل �ل�ستخفاف يف 

�أو�ساط �لنا�ش �لذين ي�سّوقون لر�سالة �حلزب خالل �حلملة �لنتخابية. 

من جهة �أخرى، يف �حلالت �لتي يعيد فيها �لأع�ساء تنظيم جهودهم 

�إلكرتونية  ر�سالة  تلقت  �لتي  �لفرت��سية  لل�سيا�سات  �ألربتا  فرق عمل 

مّد  يف  �أفادت  لطاملا  �لنقا�ش  ورقة  حول  تعليق  فيها  �لوزير  من 

�ملتطوعني يف �حلزب بالن�ساط. 

�إن منوذج جمع �ملعلومات من �خلرب�ء وتقدميها للم�سادقة من قبل 

�أع�ساء �حلزب عرب �ملوؤمتر�ت �ملنتدبة �أمر يتعار�ش مع رغبة �لعامة 

�لقو�عد  م�ستوى  على  �لأع�ساء  فالإ�رش�ك  و�سعبية.  �سمولية  عملية  يف 

�ل�سعبية، ز�د �حلزب �ل�ست�سار�ت �لإلكرتونية وعزز �مل�ساءلة ومعايري 

�لأكادمييون  فيها  يحرتم  بيئة  يف  و�لكتلة.  للقائد  �لتقارير  رفع 
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و�خلرب�ء، موؤمتر�ت �لأفكار و�أور�ق �لنقا�ش متثل طريقة فعالة ليجدد 

�حلزب �أجندته �ل�سيا�سية.

�إىل  ولكن، يف بيئة ذ�ت ن�سبة �سكان متعّلمني  وميكن فيها �لو�سول 

�ملعلومات و��ستخد�م �لإنرتنت تدعو �حلاجة �إىل �آليات �أكرث �سمولية. 

وهي تت�سمن م�ساركة على �مل�ستويى �ملحلي من خالل �لجتماعات 

و�لتو��سل �لجتماعي. فلينجح  �لإلكرتونية  و�لنقا�سات  �لر�سمية  غري 

�حلزب، ل بد من �أن يتغري مع �لوقت.

هو  �لطويل  �ملدى  على  �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب  جناح  �أ�سباب  �أحد 

يف  هامًا  مكانًا  حتوز  �حلزب  �سباب  فلجنة  لل�سباب  �لفاعل  �لدور 

�ل�سباب  ونو�دي  �لوطنية  �لد�ئمة  و�للجان  �لوطنية  �لتنفيذية  �للجنة 

متنح مكانًا للمندوبني يف �ملوؤمتر�ت �لوطنية. كما هناك كوتا باحلد 

�لأدنى من 25% من �ملندوبني يف �أي موؤمتر حزبي دون �سن �ل�ساد�سة 

و�لع�رشين. فلجنة �ل�سباب تبتدع طرقًا من خالل �لتكنولوجيا وجت�سد 

�لنا�ش حول �ل�سيا�سات �لتقدمية. فكل حزب يريد �أن ينجح على �ملدى 

�ل�سباب �سلطًة  �أن يكون له ح�سور �سبابي عارم ومينح  �لطويل يجب 

حقيقية للتاأثري يف قر�ر�ت �حلزب �لرئي�سية.

�أنه  �لكندي  �لليرب�يل  �حلزب  جناح  تربر  �لتي  �لأخرى  �لأ�سباب  ومن 

�ل�سكان  ذلك  يف  مبا  �ملجتمع  �سمن  �لأ�سو�ت  خمتلف  �إىل  و�سل 

�لعدد  �لبالد  يف  �نتخابية  د�ئرة  فلكل  و�لن�ساء.  كند�   يف  �لأ�سليني 

نف�سه من �ملندوبني يف �ملوؤمتر�ت �حلزبية، ما يعني  �أنه ما من منطقة 

�حلزب  بنية  فائدة يف  كما هناك  �أخرى.  منطقة  �أي  ت�سبق  �لبالد  يف 

�لحتادية ت�سمح مب�ستوى معني من �لختبار على �مل�ستويني �ملحلي 

ي�سف  �لوطن.  �سعيد  على  تطبيقها  قبل  �لأفكار  لختبار  و�لإقليمي 

�لربيطانية  كولومبيا  يف  �لوطنية  �لرب�مج  �ساعدت  كيف   15 �ملربع 

�مل�ستوى  على  �ل�سيا�سات  تنمية  يف  �لتغيري�ت  �إحد�ث  يف  و�ألربتا 

�لوطني.

110                                                                                                                                                                                                                                           اإعداد �سيا�سات الأحزاب



املرّبع 15: البيانات النتخابية الإقليمية

حدثت �أف�سل �لتجارب يف �سياغة �لرب�مج و�ل�سيا�سات يف �حلزب �لليرب�يل يف كند� على �مل�ستوى �ملقاطعات. مل يحقق �حلزب �لليرب�يل 

�ألربتا. يف �لفرتة ما بني 1968 و2006، عندما كان �حلزب حاكمًا على �مل�ستوى �لوطني،  �لكثري يف غرب كند�، ل �سيما يف مقاطعة 

كانت مقاطعة �ألربتا تفتقر �إىل متثيل هام يف �لكتلة �لليرب�لية �لفدر�لية ويف جمل�ش �لوزر�ء. وقد �أّدى ذلك �إىل مزيد من خيبة �لأمل من 

قبل �ملقاطعة جتاه �حلزب. 

وبعد �أن �سعر ليرب�ليو باأنهم كانو� عر�سًة للتجاهل طو�ل �سنو�ت من قبل �حلزب �لليرب�يل �لكندي، تعّلقو� بفكرة من كولومبيا �لربيطانية. 

خالل �نتخابات �لعام 2004، �أطلق �لليرب�ليون �لفدر�ليون من كولومبيا �لربيطانية بيانًا �نتخابيًا �إقليميًا منف�ساًل بعنو�ن �أجندة »�سنع 

يف كولومبيا �لربيطانية«. على عك�ش �لبيان �حلزبي �لر�سمي، كانت هذه �لوثيقة �ملوقعة حتّدد عدد�ً من �ل�سيا�سات �ملفيدة لكولومبيا 

�لربيطانية �لتزم بها مر�سحو �حلزب لل�سغط على �حلكومة �لليرب�لية من �أجل �عتمادها يف حال �نتخبو�. وقد �ساهمت تلك �ل�سرت�تيجية 

يف زيادة عدد �لأع�ساء �لليرب�ليني يف �لربملان و�ملنتخبني من كولومبيا �لربيطانية من خم�سة �إىل ثمانية رغم و�قع �أّن �حلزب �لوطني 

قد خ�رش �ملقاعد.

يف �لعام 2005، تر�أ�ست كتلة �ألربتا �لليرب�لية عملية ت�ساورية و��سعة للحزب من �أجل �سياغة �أجندة »�سنع يف �ألربتا«.  وقد عملت �لكتلة 

عن كثب مع �للجنة �لتنفيذية للحزب �لليرب�يل �لكندي يف �ألربتا من �أجل ��ست�سافة »�جتماعات مطبخ«  حيث يتجمع �لأع�ساء يف قاعة 

�سغرية  �أو يف منزل �أحٍد ما للم�ساركة يف جل�سات ع�سف ذهني حول �أفكار �لبيان �لنتخابي. عملت �لكتلة مع ممثلني من مكتب �أبحاث 

�لكتلة �لليرب�لية �لوطنية ومكتب رئي�ش �لوزر�ء و�ملكتب �لإقليمي للوزير ل�سمان �سياغة مقرتحات لن ترف�ش من قبل قيادة �حلزب على 

�لفور. يف وقٍت �ساد فيه بع�ش �لتوتر �لطبيعي بني ممثلي فرع �حلزب �ملحلي �أتاحت �لعملية  للجناح �حلزبي �خلا�ش باملقاطعة ح�سد 

دعم �لكتلة ملمار�سة �ل�سغط على �لقيادة �خلا�سة يف ما يتعلق بالبيان �لنتخابي �لوطني. 

وقد �أّدت هذه �لعملية �أي�سًا �إىل م�ساركة كبرية من قبل �أع�ساء �حلزب �ملحليني �لذين متت دعوتهم ملتابعة تطور�ت �جتماعات �ملطبخ من 

خالل جمموعات لل�سيا�سات على �سبكة �لإنرتنت كلفت مبهمة �سياغة وثائق �ل�سيا�سات �لتي وعد �أع�ساء كتلة �ألربتا بت�سليمها باليد �إىل 

زمالء �لكتلة من �أجز�ء �أخرى من �لبالد يف معتكف �لكتلة �ل�سيفي �لوطني. وقد توقف جناح جمموعات �لعمل �لفرت��سية على �ل�سيا�سات 

على م�ستوى �لتن�سيق، فقد متكنت �ملجموعات �لتي على ر�أ�سها قائد و��سح من ترجمة مناق�ساتها ب�سكل جناح �سيا�سي متما�سك، �إل �أنه 

كان على �أع�ساء كتلة �ألربتا �أن ي�سعو� �إىل �لت�سويق للتقارير �لنهائية وتوزيعها. يف بع�ش �حلالت، كتب �لوزير �ملعني �إىل جمموعة �لعمل 

على �ل�سيا�سات مبعلومات مرجتعة ما كان م�سجعًا للغاية بالن�سبة �إىل �لأع�ساء. فكانت جمموعة �لعمل على �ل�سيا�سات �لزر�عية مثاًل 

نا�سطًة جد�ً �إىل حّد �أنها متكنت من حتويل جمموعتها �إىل جلنة د�ئمة ر�سمية لها ممثلون يف �ملجل�ش �لتنفيذي على م�ستوى �ملقاطعات.

�ألربتا. نتيجًة لذلك،  �لفوز مبقعد و�حد يف  �لليرب�يل �لكندي يف �لنتخابات �لوطنية للعام 2006 ومل يتمكن من  لالأ�سف، خ�رش �حلزب 

غابت عن �جلهود �ملتتالية لإنتاج �أجند�ت �سبيهة عن حما�سة مبادرة �لعام 2006. ولكن، متثل �أحد �لتاأثري�ت �مل�ستمرة لهذه �لتجربة يف 

�نتخاب رئي�ش لل�سيا�سات للحزب �لليرب�يل �لكندي يف �ألربتا وخالل وليتها من �ست �سنو�ت ��ستفادت من �لدرو�ش �مل�ستخل�سة يف �ألربتا 

من �أجل  �بتكار �سياغة لل�سيا�سات على �مل�ستوى �لوطني. يف �لو�قع، ت�سّكل منتدى �لنقا�ش »كاأفر�د عائلة و�حدة« على طر�ز  جمموعات 

على  قائم  بع�سها  تو�سيات هامة  لعام 2006  للحزب  �لأحمر  �ل�رشيط  وقد حملت جلنة  �ألربتا.  �لفرت��سية يف  �ل�سيا�سات  على  �لعمل 

�لدرو�ش �مل�ستفادة يف �ألربتا �لتي �عتمدت و�أدخلت يف �لنظام �لأ�سا�سي للحزب �لليرب�يل �لكندي.
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احلزب الليربايل، الفيليبني

تاريخ وجيز عن احلزب

عة عن �حلزب �لقومي 
ّ
�ش �حلزب يف �لعام 1946 كمجموعة متفر

ّ
تاأ�س

�ش يف عهد ما بعد �حلرب مبا�رشًة، لكن 
ّ
�أنه تاأ�س �آنذ�ك. ومع  �ملهيمن 

�لعام  �لقومي يف  �لأ�سبق عن �حلزب  �ن�سقاقه  �إىل  �أ�سوله  تتّبع  ميكن 

جمل�ش  رئي�ش  بني  و�لتناف�ش  �لر�أي  يف  �لختالفات  نتيجة   ،1922

�أو�سمينا.  �سريجيز  �لنّو�ب  جمل�ش  ورئي�ش  كيزون  مانويل  �ل�سيوخ 

�جلماعي  �لليرب�يل  �حلزب  كيزون،  �ل�سيوخ،  جمل�ش  رئي�ش  ف�سّكل 

مكافحة  بهدف  �ليوم،  نعرفه  كما  �لليرب�يل  �حلزب  �إن�ساء  �سبق  �لذي 

على  للمز�عم،  وفقًا  قائمًا،  كان  �لذي  �أو�سيمنا  �لربملان  رئي�ش  حكم 

نفوذ �ل�سخ�سيات. من هنا �ملنطلق، �رتبط ��سم �حلزب �لليرب�يل، منذ 

37
بد�ياته، »باملوقف �لأكرث ليرب�لية وتقّدمية نحو �ملوؤ�س�سات«.

ملا كان �حلزب �لليرب�يل �أحد �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأقدم يف �لفيليبني، 

ت يف 
ّ
 يعك�ش �لتطّور�ت �ل�سيا�سية �لعا�سفة �لتي مر

ّ
فاإّن تاريخه �لغني

�لبالد. بالفعل، ميكن تق�سيم تطّور �حلزب ب�سكٍل عام �إىل ثالث مر�حل. 

�متّدت �ملرحلة �لأوىل، �أي �لتاأ�سي�ش و�ل�سيطرة )1946-1972(، من 

فرتة �لتاأ�سي�ش �إىل فرتة �إعالن �لقانون �لع�سكري، ومتّيزت بالتناف�ش 

�ل�سيا�سية يف نظام قائم على حزبني فعليًا. فقد تناوب  �ل�سلطة  على 

مل  حني  يف  �حلكومة،  تروؤ�ش  على  �لقومي  و�حلزب  �لليرب�يل  �حلزب 

�ل�سلطة  للح�سول على  باأّي فر�سة  �لأخرى  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  تتمّتع 

تبعًا  �مل�سيطرين  �حلزبني  تغرّيت ع�سوية  ذلك،  ف�ساًل عن  �ل�سيا�سية. 

�لتي  �لأيديولوجية  توّجهاتهما  ب�سبب  حتديد�ً  �ل�سيا�سية،  لرثو�تهما 

يتعّذر �لتمييز ما بينها.

-1972( �لتنظيم  و�إعادة  �لنز�ع  مرحلة  �لثانية  �ملرحلة  �عُتربت 

1986(، وفيها تر�فق �لقانون �لع�سكري مع نهاية نظام �حلزبني �لذي 

كان قد �زدهر يف فرتة ما بعد �حلزب. كما مّت �إحلاق �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

و�ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية �لأخرى، مثل �لكونغر�ش و�ملحاكم، بهيئات 

�أخرى، �أو مّت �إ�سكاتها �أو حّلها. �أما قادة �حلزب �لليرب�يل �لبارزون، مثل 

بينينيو »نينوي« �أكينو جونيور، فاأحيلو� �إىل �ل�سجن �لع�سكري، بينما 

مّت �غتيال �سخ�سيات �أخرى. 

عودة  مع  بد�أت  �لتي  و�لرت�سيخ  �لإ�سالح  مرحلة  �حلزب  �سهد  �أخري�ً، 

�لدميقر�طية �إىل �لبالد يف �لعام 1986 وتنظيم �لنتخابات يف �لعام 

1987. يف غ�سون هذ� �لوقت، �أ�سبح �حلزب �لليرب�يل �رشيكًا �ئتالفيًا 

يف حكومتني، لكّن هذ� �لأمر مل مينعه من خمالفة �آر�ء بقية �ل�رشكاء 

يف �لئتالف حيال بع�ش �لق�سايا بهدف �حلفاظ على هوية �حلزب. 

على �سبيل �ملثال، ت�سّدر �حلزب �لليرب�يل �حلمالت �ملناه�سة لإن�ساء 

ف�ساًل  �أكينو،  كور�زون  �لرئي�سة  ولية  خالل  �أمريكية  ع�سكرية  قو�عد 

عن �لحتجاجات �لر�ف�سة لتغيري �مليثاق �لوطني خالل عهد �لرئي�ش 

ر�مو�ش، كما �سارك جزئيًا يف �حلركة �لد�عية �إىل ��ستقالة ماكاباغال 

38
�أرويو.

بينما كان �حلزب ي�ستعّد خلو�ش �نتخابات �أيار/مايو 2010، توفّيت 

�لوحيد،  �بنها  برت�سيح   
ٌ
قر�ر فاّتخذ  �أكينو.  كور�زون  �ل�سابقة  �لرئي�سة 

�آنذ�ك،  �سيناتور�ً  �لذي كان  �لثالث  �أكينو  »نوينوي«  �سيميون  بينينيو 

لي�سهد  �لنتخابات،  يف  �ساحقًا  فوز�ً  �أكينو  حّقق  �لرئا�سة.  ملن�سب 

�حلزب �لليرب�يل بذلك على و�سول �أّول مر�ّسح له �إىل �سّدة �لرئا�سة منذ 

39
�أكرث من ن�سف قرن.

هوية احلزب

�لنظام  يف  عليها  �ملن�سو�ش  و�لأهد�ف«  و�ملهمة  »�لروؤية  توجز 

�إىل  تطّلعه  مبّينًة  �حلزب،  �أيديولوجية  �لليرب�يل  للحزب  �لأ�سا�سي 

يقوم  �ملو�طنني،  مل�ساكل  ومر�ٍع  ومزدهر  عادل  مدين  »جمتمع 

و�لنفتاح  لل�سوق،  متني  و�قت�ساد  �لجتماعية،  �لعد�لة  مبادئ  على 

40
�ل�سيا�سي، و�لتو�زن �لبيئي، و�حلكومة �ل�سادقة و�لفّعالة.«

لل�سباب،  جناحًا  �حلزب  �سّكل  �لع�سكري،  بالقانون  �لعمل  �إلغاء  بعد 

�لليرب�يل  لل�سباب  �لدويل  �لحتاد  يف  �لأول  �لآ�سيوي  �لع�سو  �أ�سبح 

�لآ�سيوي  �لع�سو  �لليرب�يل  ذلك، يعترب �حلزب  و�لر�ديكايل. ف�ساًل عن 

 
ّ
�أ�سا�سي فيليبيني  �سيا�سي  حزب  و�أّول  �لدولية،  �لليرب�لية  يف  �لأول 

�إّن �حلزب ع�سٌو  �ل�سيا�سية. كما  ي�سارك يف �سبكة دولية من �لأحز�ب 

تاأ�سي�سي يف جمل�ش �لليرب�ليني و�لدميقر�طيني �لآ�سيويني، وهي �سبكة 

من �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لليرب�لية و�لدميقر�طية يف �آ�سيا. 

�لدميقر�طية  �لأيديولوجية  لرت�سيخ  ملمو�ستني  خطوتني  �حلزب  �ّتخذ 

�لليرب�لية يف �سفوف م�سوؤوليه و�أع�سائه: �أوًل، �رتباطه بفريق �لأبحاث 

 وثانيًا 
41

�لليرب�يل �لفيليبيني، �أي �ملعهد �لوطني للدر��سات �ل�سيا�سية؛

�لليرب�لية  �لدميقر�طية  ب�ساأن  �أ�سا�سية  توجيهات  تقّدم  لندو�ت  �إد�رته 

�ملعهد  مبادر�ت  �أبرز  �إحدى  تعترب  �لتي  »بولد«،  تهدف  )»بولد«(. 

و�ملبادئ  �لنظريات  نقل  �إىل  �لليرب�يل،  �حلزب  مع  بال�رش�كة  �لوطني 

�لليرب�لية �لأ�سا�سية �إىل من يرغب يف �لن�سمام �إىل �حلزب. 

اأنظمة احلزب

يحّدد نظام �حلزب �لأ�سا�سي �لهيئات �مل�سوؤولة عن �سياغة �سيا�سات 

�حلزب، �أبرزها �أربع هيئات هي �ملديرية �لوطنية، �ملجل�ش �لتنفيذي 

�لر�سم  يبنّي  �لوطني.  و�ملجل�ش  �لوطني  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  �لوطني، 

�لبياين 13 �أدناه �لعالقة �لتي تربط بني هذه �لهيئات. 
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وهي  للحزب،  �لعامة  و�لتوجيهات  �ل�سيا�سات  �لعامة  �ملديرية  حتّدد 

يف  �حلزب  لفروع  �لعامة  �جلمعيات  �نتخبتهم  مندوبني  من  تتاأّلف 

كّل من �ملناطق �جلغر�فية �لأ�سا�سية �لأربع يف �لبالد: جمموعة جزر 

لوزون، فيز�يا�ش وميند�ناو، وعا�سمة �لبالد. تنعقد جل�سات �جلمعيات 

ًة كّل �سّت �سنو�ت 
ّ
�لعامة بدعوٍة من رئي�ش �حلزب ويجب �أن جتتمع مر

�لأ�سا�سي. من جهته، يحّدد  �لأقل، كما ين�ّش عليه نظام �حلزب  على 

�جلمعيات  لتاأليف  و�لتوجيهات  �لقو�عد  �لوطني  �لتنفيذي  �ملجل�ش 

�لعامة وحتديد �إجر�ء�تها. 

تنتخب �جلمعيات �لعامة ما ي�سل �إىل 100 مندوٍب للمديرية �لوطنية 

ميّثلون �ملناطق �جلغر�فية �ملذكورة �سابقًا ب�سكٍل مت�ساٍو. ويف ما خال 

حتديد �ل�سيا�سات و�لتوجيهات �لعامة للحزب، تنتخب �ملديرية �لعامة 

ة كّل ثالث �سنو�ت على �لأقل )�أو 
ّ
�أي�سًا م�سوؤولني حزبيني، وتنعقد مر

الر�شم البياين 13: هيئات احلزب كما هو من�شو�ص عليها يف النظام الأ�شا�شي للحزب

اجلمعيات 

العامة

ة كّل �سّت �سنو�ت على 
ّ
�أن جتتمع مر •   تعقد جل�ساتها بدعوٍة من رئي�ش �حلزب، لكن يجب 

      �لأقل كما هو من�سو�ش عليه يف �لنظام �لأ�سا�سي للحزب؛ 

•   تنتخب ما ي�سل �إىل 100 مندوب للمديرية �لوطنية ميّثلون �ملناطق �جلغر�فية �لأربع 
ر من ي�سوغ �ل�سيا�سات �لعامة وتوجيهات �حلزب.

ّ
      �لأ�سا�سية ب�سكٍل مت�ساٍو؛ وتقر

املديرية 

الوطنية

•   حتّدد �ل�سيا�سات �لعامة و�لتوجيهات �خلا�سة باحلزب؛
•   تتاأّلف من مندوبني تنتخبهم �جلمعيات �لعامة؛ 

•   تنتخب م�سوؤويل �حلزب؛ 
�أرباع  �أو لدى تو�فق ثالثة  ًة كّل ثالث �سنو�ت بدعوٍة من رئي�ش �حلزب 

ّ
•   جتتمع مر

      �لأع�ساء على ذلك. 

املجل�ص التنفيذي 

الوطني

•   ي�رشف على هيئات �حلزب �لتي تنّفذ �ل�سيا�سات �حلزبية وتديرها؛ 
•   يتاأّلف من �مل�سوؤولني يف �حلزب �لوطني و�مل�سوؤولني �حلكوميني �حلاليني؛ 

ة كّل ثالث �سنو�ت على �لأقل لدى تو�فق ثلثي �لأع�ساء على ذلك، 
ّ
•   يجتمع مر

      �أو تو�فر �لأكرثية �لب�سيطة يف �ملجل�ش �ل�سيا�سي �لوطني؛ 

•   يتحّمل م�سوؤوليات �ملديرية �لوطنية عندما ل تكون منعقدة. 

املجل�ص ال�شيا�شي 

الوطني

•   يتاأّلف من �مل�سوؤولني �حلزبيني �لوطنيني وروؤ�ساء �لكتل �لربملانية و�حّتاد�ت 
      �مل�سوؤولني �ملحليني؛

�إىل �لجتماع؛ �أو لدى دعوة رئي�ش �حلزب  تني يف �ل�سنة 
ّ
•   يجتمع مر

•   يتحّمل م�سوؤوليات �ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني عندما ل يكون منعقد�ً.

املجل�ص 

الوطني

�أ�سا�سيني؛  •   يتاأّلف من �سبعة م�سوؤولني حزبيني 
•   يجتمع ب�سكل منتظم؛ 

•   يتحّمل م�سوؤوليات �ملجل�ش �ل�سيا�سي �لوطني و�ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني 
      عندما ل يكونان منعقدين. 

وفق ما تقت�سيه �حلاجة( عندما يدعو رئي�ش �حلزب �إىل �لجتماع. كما 

�أع�سائها على ذلك، وفق ما  �أرباع  �ّتفاق ثالثة  �أن جتتمع عند  ميكن 

ي�سادق عليه �لأمني �لعام للحزب. 

و�لتوجيهات  �ل�سيا�سات  تنفيذ  �حلزبية  �لهيئات  كافة  تتوىل 

�لوطني.  �لتنفيذي  �ملجل�ش  من  مبا�رش  باإ�رش�ف  و�إد�رتها  �حلزبية 

�لوطنيني  �حلزبيني  �مل�سوؤولني  جميع  من  �لتنفيذي  �ملجل�ش  يتاأّلف 

�أع�ساء  عن  ف�ساًل  �حلزب،  يف  �حلاليني  �حلكوميني  و�مل�سوؤولني 

جمل�سي �ل�سيوخ و�لنو�ب، و�ملحافظون، وروؤ�ساء �لبلديات، و�لروؤ�ساء، 

ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �حل�سنة.  �ل�سمعة  ذوي  وغريهم  �لروؤ�ساء  ونائبي 

�لوطنيني  �ل�سابق و�لروؤ�ساء  �لع�سوية جميع روؤ�ساء �حلزب يف  ت�سمل 

منّظمات  فيها  مبا  �لر��سخة-  �حلليفة  �لقطاعية  �ملنّظمات  جلميع 

�ل�سباب، و�لن�ساء، و�لفقر�ء يف �ملدن، و�لعّمال، و�ملز�رعني- ف�ساًل عن 
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�لأ�سخا�ش ذوي �ملكانة �لوطنية �لذين ي�سّميهم رئي�ش �حلزب وتو�فق 

عليهم �ملديرية �لوطنية. 

كّل  �حلزب،  رئي�ش  من  بدعوٍة  �لوطني،  �لتنفيذي  �ملجل�ش  ميار�ش 

هذه  تكون  ل  عندما  �لعامة  باملديرية  �خلا�سة  و�لوظائف  �ل�سلطات 

�سنو�ت،  لثالث  منا�سبهم  �ملجل�ش  �أع�ساء  وي�سغل  جمتمعًة.  �لأخرية 

ًة يف �ل�سنة على �لأقل، لكن ميكن �لدعوة 
ّ
يجب �أن يجتمعو� خاللها مر

�إىل عقد �لجتماعات بطرق متعّددة: فيمكن �أن يدعو رئي�ش �حلزب �إىل 

عقد �جتماع يف �أّي وقت كان؛ كما ميكن �أن يّتفق ثلثا �لأع�ساء على 

�أن تدعو �لأكرثية �لب�سيطة من �ملجل�ش  �أو ميكن  �إىل �جتماع؛  �لدعوة 

�ل�سيا�سي �لوطني �إىل �جتماع، وفق ما ُي�سادق عليه �أمني عام �حلزب.

�خلا�سة  و�لوظائف  �ل�سلطات  كّل  �لوطني  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  ميار�ش 

باملجل�ش �لتنفيذي �لوطني عندما ل يكون هذ� �لأخري جمتمعًا. وهو 

�لأ�سبق،  و�لرئي�ش  �لوطنيني  �حلزبيني  �مل�سوؤولني  جميع  من  يتاأّلف 

ف�ساًل عن رئي�ش �لكتلة �لربملانية، ورئي�ش �لهيئات �لتنفيذية �ملحلية، 

�ملحلية.  �لت�رشيعية  �لهيئات  لأع�ساء  �لليرب�لية  �لر�بطة  ورئي�ش 

دعت  كّلما  �أو  �ل�سنة،  يف  تني 
ّ
مر �لوطني  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  يجتمع 

�حلاجة �إىل ذلك بدعوٍة من رئي�ش �حلزب. مع و�سول �حلزب �لليرب�يل 

�إىل �ل�سلطة، �زد�دت �أهمية �لدور �لذي يوؤديه رئي�ش �لكتلة �لربملانية، 

ورئي�ش �لهيئات �لتنفيذية �ملحلية، ورئي�ش �لر�بطة �لليرب�لية لأع�ساء 

�لهيئات �لت�رشيعية �ملحلية يف �ملجل�ش �ل�سيا�سي �لوطني. بالفعل، �إّن 

ح�سورهم يف هيئة �سنع �لقر�ر �حلزبية �لوطنية يعّزز م�ستوى تن�سيق 

�ل�سيا�سات على خمتلف �مل�ستويات �حلكومية. 

فيهم  مبن  �أ�سا�سيني،  م�سوؤولني  �سبعة  للحزب  �لوطني  �ملجل�ش  ي�سّم 

�لتنفيذي،  �لرئي�ش  ونائب  و�لرئي�ش،  ونائبه،  �لإد�رة،  جمل�ش  رئي�ش 

 بال�سيا�سات و�لرب�مج و�ملد�فعة، و�لأمني �لعام، 
ّ
ونائب �لرئي�ش �ملعني

و�أمني �خلزينة. وهو يجتمع بانتظام وميار�ش كّل �ل�سلطات و�لوظائف 

�لوطني  �لتنفيذي  و�ملجل�ش  �لوطني  �ل�سيا�سي  باملجل�ش  �خلا�سة 

عندما ل يكونان جمتمعني. 

للحزب �أي�سًا جلنة لل�سيا�سات �لعامة و�لرب�مج و�ملد�فعة، تعترب �إحدى 

�لتوعية  برنامج  عن  �أي�سًا  م�سوؤولة  وهي  �لد�ئمة.  �لوطنية  �للجان 

�ل�سيا�سات  �سائر  تعترب  باحلزب.  �خلا�ش  �ل�سيا�سات  و�أبحاث  �لعامة 

و�لأنظمة �لتي تعتمدها �للجان �لد�ئمة رهن مو�فقة �ملجل�ش �ل�سيا�سي 

�لوطني.  

�لليرب�يل  �أّن �حلزب  �لأ�سا�سي للحزب  �لنظام  �لو�ردة يف  �لبنود  تظهر 

قد حّدد ب�سكٍل و��سح هيئات �حلزب �مل�سوؤولة عن �سياغة �ل�سيا�سات 

وتنفيذها. كما يظهر �لت�سل�سل �لهرمي بني هذه �لهيئات ب�سكٍل و��سح 

�حلزب  لرئي�ش  �لبارز  �لدور  �أّن  مع   ،)13 �لبياين  �لر�سم  )�أنظر  �أي�سًا 

يبدو  للحزب  �لأعلى  �لتنفيذي  و�مل�سوؤول  �لأ�سا�سي  �لقائد  ب�سفته 

و��سحًا كذلك. وي�سري �لنظام �لأ�سا�سي �إىل �أّن رئي�ش �حلزب »�سيمار�ش 

و�ملجل�ش  �لوطني،  باملجل�ش  �خلا�سة  و�لوظائف  �ل�سلطات  كّل 

�لو�سع  يكون  عندما  �لوطني،  �ل�سيا�سي  و�ملجل�ش  �لوطني،  �لتنفيذي 

 لكن يجدر بالرئي�ش �أن يرفع تقرير�ً 
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ملّحًا بحيث ل يحتمل �لنتظار.«

خالل  �لوطني  �لتنفيذي  �ملجل�ش  �إىل  �ل�سلطات  هذه  ممار�سة  بكيفية 

�جلل�سة �لتالية. 

�شياغة ال�شيا�شات وتطبيقها عمليًا

�مل�سوؤولني  �لليرب�يل  �حلزب  يف  �ل�سيا�سات  �سياغة  عملية  ت�سّم 

�لأ�سا�سي  �لنظام  �لرفيعي �مل�ستوى فقط. مبوجب  �لوطنيني  �حلزبيني 

يف  بال�سيا�سات  معنّية  هيئة  �أعلى  �لوطنية  �ملديرية  تعترب  للحزب، 

�لتي مل جتتمع فيها  �ُسّجلت بع�ش �حلالت يف �ملا�سي  �حلزب. لكن 

هذه �ملديرية وفق ما ين�ّش عليه �لنظام �لأ�سا�سي. لهذ� �ل�سبب، توىل 

�ملديرية  بدور  �لقيام  كبري،  نحو  على  �لوطني،  �لتنفيذي  �ملجل�ش 

�لعامة، مع �لإ�سارة �إىل بع�ش �حلالت �لتي مل يتمّكن فيها ل �ملجل�ش 

من  �لجتماع.  من  �لوطني  �ل�سيا�سي  �ملجل�ش  ول  �لوطني  �لتنفيذي 

بع�ش  جانب  �إىل  �لوطني،  �ملجل�ش  �أع�ساء  وحدهم  �ملنطلق،  هذ� 

�مل�سوؤولني �حلزبيني �لبارزين يف �حلكومة، من يجتمع ب�سكل منتظم 

جية و��سحة يقوم خاللها �حلزب ب�سياغة 
ّ
عمليًا. ولي�ش من عملية تدر

ُتطلق  �لتي  �أما يف �حلالت  �ل�سيا�سات وتطبيقها وتقييمها.  م�سوّد�ت 

فيها مبادر�ت �ل�سيا�سات، فتكون فيها هذه �ملبادر�ت من�ساأة لغر�ٍش 

خا�ش، ومرتبطة كّل �لرتباط مبدى �لدعم �ملتوّفر من كبار �مل�سوؤولني 

يف �حلزب، ل �سّيما رئي�ش �حلزب. ولعّل �خلطة �ل�سرت�تيجية للحزب 

��ستعد�د�ً لنتخابات �لعام 2010 ت�سّكل مثاًل على هذ� �لأمر.   

�خلطة �ل�سرت�تيجية 2010-2004

رئي�ش  من  مببادرة  �لليرب�يل،  �حلزب  و�سع   ،2004 �نتخابات  بعد 

خّطة  دريلون،  »فر�نك«  فر�نكلني  �لرئي�ش  �ل�سيناتور  �آنذ�ك،  �حلزب 

��سرت�تيجية لفرتة 2004-2010. كانت �خلطة ثمرة نقا�ش بني قادة 

متوز/ يف  ُنّظم  �لذي  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيطي  �ملوؤمتر  خالل  �حلزب 

و�لنتائج  �أُخذت �ملالحظات  �ملوؤمتر،  نتائج  �إىل جانب  يوليو 2004. 

عن  ف�ساًل  �لوطنية،  �لتنظيمية  �للجنة  مع  �سابقة  بنقا�سات  �خلا�سة 

�ل�ست�سار�ت مع �ملعهد �لوطني للدر��سات �ل�سيا�سية وبقية �ملنّظمات 

�خلطة  بد�أت  وقد  �خلطة.  م�سوّدة  �إعد�د  عند  �لعتبار  بعني  �حلليفة، 

بتقييم موقف �حلزب بعد �نتخابات �أيار/مايو 2004، تال ذلك �إجماع 

حول �لتوّجهات �ملطلوبة على �ملدى �لفورّي و�لطويل، منها �حلاجة 

�إىل: تعزيز توعية �أع�ساء �حلزب وتن�سيقهم ومتا�سكهم؛ �ّتخاذ �ملو�قف 

فاعل  ب�سكل  ون�رشها  �ملالئمة،  �لق�سايا  ب�ساأن  �ملتما�سكة  �حلزبية 

خارج نطاق �حلزب؛ و�ل�سعي للعمل ب�سكل �أف�سل كوحدة متكاملة مع 

حّث �حلزب على �لعمل كمنّظمة وطنية موّحدة.  
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منتديات  ��ستمر�رية  �إىل  �حلزب  دعا  �لغاية،  هذه  لتحقيق  �سعيًا 

بني  �لإجماع  لتحقيق  كاأماكن  �لليرب�لية  و�ل�سيا�سات  �لدميقر�طية 

بعد و�سع  �حلزبيني حول ق�سايا معّينة.  و�مل�سوؤولني  �حلزب  �أع�ساء 

مكانًا  �ملنتديات  ت�سبح  �أن  ميكن  �لربنامج،  على  �لنهائية  �للم�سة 

جهات  و�إ�رش�ك  معّينة،  ق�سايا  جتاه  �حلزب  مو�قف  عن  لالإعالن 

�رش�كات  �أي�سًا  �حلزب  ين�سج  �أن  ويجوز  �لعامة.  �لنقا�سات  يف  �أخرى 

وحتالفات للم�ساعدة يف �إجناز �أهد�فه، كما هو مبنّي عند �سياغة �لعقد 

�لجتماعي مع �ل�سعب �لفيليبيني.   

 

�لعقد �لجتماعي مع �ل�سعب �لفيليبيني

�لليرب�يل،  �حلزب  �أدى  �ل�سرت�تيجية،  �خلطة  ��ستنتاجات  مع  تو�فقًا 

�لبيان  �سياغة  يف  بارز�ً  دور�ً  متنّوعة،  منّظمات  مع  بالتن�سيق 

لنتخابات  مر�ّسحًا  كان  �لذي  �أكينو  �آنذ�ك،  لل�سيناتور،  �لنتخابي 

2010 �لرئا�سية. ميكن تتّبع �أ�سول �لعقد حتى كانون �لأول/دي�سمرب 

املرّبع 16: قانون ال�شحة الإجنابية

يف  مهمًا  دور�ً  يوؤدي  للحزب  �لفخري  �لرئي�ش  من�سب  �أي�سًا  ي�سغل  �لذي  �أكينو  �لرئي�ش  �أ�سبح  �ل�سلطة،  �إىل  �لليرب�يل  �حلزب  و�سول  مع 

�سياغة �ل�سيا�سات. لعّل �أبرز مثال على ذلك حالة قانون �ل�سحة �لإجنابية و�لأبّوة �مل�سوؤولة �ل�سادر عام 2012. يف �لعام 2000، وّقعت 

�لفيليبني �إعالن �لأمم �ملّتحدة لالألفية �لذي تلتزم فيه بتنفيذ �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية بحلول �لعام 2015، مبا يف ذلك تعزيز �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني و�سّحة �جلن�سني. يف �آب/�أغ�سط�ش 2012، �أعلنت �حلكومة عن �لتعاون يف تطبيق ��سرت�تيجية �ّت�سال مع �لوكالة �لأمريكية 

 .)May Plano Sila( »للتنمية �لدولية، بهدف ت�سجيع �لتخطيط �لأ�رشي؛ وقد حملت �ل�سرت�تيجية ��سم »ماي بالنو �سيال

يهدف هذ� �لقانون �لذي ُيعرف على نطاق و��سع با�سم قانون �ل�سحة �لإجنابية �إىل �سمان �لو�سول �لعاملي �إىل و�سائل منع �حلمل، و�سبط 

�أع�ساء  �ل�سياغة، و�جه معار�سًة قوية من  �لقانون ملا يزل يف طور  لكن عندما كان  �لأّمهات.  و�لتوعية �جلن�سية، ورعاية  �خل�سوبة، 

�ملجتمع �ملحافظني. 

ني، �لأول  دعا �لرئي�ش �أكينو، �سعيًا منه لت�سجيع م�رشوع �لقانون و�إظهار دعمه �ل�سديد، �أع�ساء من جمل�ش �لنّو�ب �إىل غد�ءي عمل خا�سّ

م�رشوع  لإقر�ر  �لنّو�ب  جمل�ش  يف  لالأكرثية  �لأخ�رش  �ل�سوء  �إعطاء  ينبغي  كان  �إن  للتحقق  و�لثاين  �لقانون،  م�رشوع  على  �لعمل  لدعم 

�لقانون. ما �إن �أبدى حلفاوؤه يف �ملجل�ش �هتمامًا بطلبه �لأ�سلي، حاول �لرئي�ش تبديد خماوف رجال �لدين �لكاثوليكيني، من خالل تنظيم 

عدة �جتماعات بني �لأ�ساقفة و�مل�رّشعني و�ملد�فعني عن �ل�سحة �لإجنابية، لكّن �لجتماعات �أ�سفرت عن نتائج متدنّية فقط.  

مع ��ستعد�د جمل�ش �لنّو�ب للت�سويت �لنهائي، طلب رئي�ش �حلزب �لليرب�يل، و�أمني �رّش �لد�خلية و�حلكم �ملحلي، مانويل روك�سا�ش �لثاين، 

ورئي�ش �سابق للحزب �لليرب�يل، من كتلة �حلزب يف �لكونغر�ش �أن ت�ساأل حلفاءها يف �ملجل�ش، ب�سكل حازم، دعم �لت�رشيع �ملقرتح. وقد 

�لأ�سخا�ش  تلّقى هوؤلء  فقد  �سخ�سيًا.  بالنّو�ب  �لت�سال  �لليرب�يل يف  قادة �حلزب  تعاوت مع  قد  نف�سا  �أكينو  �لرئي�ش  �أّن  تقارير  وردت 

توجيهات بالت�سويت ل�سالح �لت�رشيع �أو بالتغّيب عن �جلل�سة، مع حتذير ع�سو حزبي رفيع �مل�ستوى من �أّن �حلزب قد يفر�ش عقوبات 

 هكذ� عرّب �حلزب عن ت�سامنه مع �لرئي�ش �أكينو بعد م�سادقته على م�رشوع �لقانون 
44

بحّق �لأع�ساء �لذين ل يوؤّيدون م�رشوع �لقانون.

ب�سفته �إجر�ًء طارئًا. 

ح كيف �سيعاقب �حلزب �لأع�ساء �لذين رف�سو� �للتز�م بخط �حلزب. لكن يف ثقافة �لفيليبني �ل�سيا�سية،  مل يكن من تفا�سيل حمّددة تو�سّ

�لتمويل،  نفوذه بغر�ش  ي�ستغالن  قد  �لرئي�ش،  يكون عادًة م�سطّفًا مع  �لذي  �لنو�ب  �لرئي�ش، ورئي�ش جمل�ش  �أّن  ب�سكل عام  �ملعتقد  من 

قانون  �إقر�ر  مّت  �أكينو،  �لرئي�ش  نتيجة دعم  لالإد�رة.  �لأ�سا�سية  �لت�رشيعات  لإقر�ر  �أخرى  �للجان وتوفري حو�فز  رئا�سة  وتوزيع منا�سب 

�ل�سحة �لإجنابية يف كال جمل�َسي �لكونغر�ش، وحتويله �إىل قانون قبل نهاية �لعام 2012.

2009 عندما �جتمع 50 قائد حملة بهدف �لتخطيط حلملة �ل�سيناتور 

�أكينو وزميله �ملر�ّسح ملن�سب نائب �لرئي�ش، �ل�سيناتور مار روك�سا�ش. 

جمموعة  باأفر�د  �ل�سيا�سية  للدر��سات  �لوطني  �ملعهد  رئي�ش  �جتمع 

و�سياغة  للحكم  برنامج  �إعد�د  بهدف  باحلملة،  �خلا�سة  �ل�سيا�سات 

�لتابعة  �لكونغر�ش  ع�سو  ذلك  يف  �أعانته  وقد  �حلملة.  ر�سائل  �أبرز 

للحزب �لليرب�يل دينا �أباد، ف�ساًل عن عدد من قادة �حلكومة و�لطو�ئف 

�لذين مل ينتمو� جميعًا �إىل �حلزب �لليرب�يل. بعد ذلك، نّظمت جمموعة 

�ل�سيا�سات  �إ�سالح  �إىل  هادفة  �قرت�حات  ل�سياغة  تكّتالت  �ل�سيا�سات 

وت�سهيل �لنقا�ش يف خمتلف �ملجالت، مثل: �لأعمال �لتجارية و�لتنمية 

�لقت�سادية، �لرتبية، �إد�رة �حلكم، �ل�سيا�سات �خلارجية، �لزر�عة، �ل�سحة 

 كانت نتيجة هذه �لعملية برناجمًا بـ16 بند�ً خا�سًا 
43

و�هتمامات �أخرى.

برئا�سة �أكينو، يحمل عنو�ن »�لعقد �لجتماعي مع �ل�سعب �لفيليبيني«. 

يرّكز �لربنامج على �سّت ق�سايا: �لقيادة �لتحّولية، �لقت�ساد، �خلدمات 

�حلكومية، �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، �ل�سلم و�لنظام، و�لبيئة. 
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من  ��ستمّدت  قد  �لجتماعي  �لعقد  �أفكار  بع�ش  �أّن  �لو��سح  من  كان 

برنامج �لتغيري �لذي �ساغه �حلزب �لليرب�يل وجمموعات �ملتطّوعني 

�لرئي�ش  دليل  مبثابة  كانت  وقد   ،2010 �لعام  لنتخابات  ��ستعد�د�ً 

�أكينو �إىل �أ�سول �إد�رة �حلكم. فقد حّقق �لرئي�ش �لتعهد�ت �لتي كان قد 

�أطلقها خالل �حلملة- مثل مكافحة �لف�ساد، وتعزيز �ل�سحة �لإجنابية، 

وو�سع �إطار لتفاق �ل�سالم، و�إ�سالح قطاع �لرتبية- على �سكل �أنو�ع 

معّلقة  قو�نني  م�ساريع  هناك  ز�لت  ما  لكن  �لت�رشيعات.  من  خمتلفة 

يف �لكونغر�ش، رغم كونها متو�فقة مع �لعقد �لجتماعي. من �لأمثلة 

على ذلك م�رشوع قانون حرية �ملعلومات �لذي مّوله ع�سو بارز يف 

تاناد�،  »�إرين«  لورينزو  هو  �لليرب�يل،  �حلزب  �إىل  ينتمي  �لكونغر�ش 

�لقانون  �لإد�رة. يظهر مثال م�رشوع  �إل بدعٍم فاتٍر من  لكنه مل يحَظ 

�ملتعلق بحرية �ملعلومات، �إىل جانب ت�رشيع �ل�سحة �لإجنابية �ملبنّي 

يف �ملرّبع 16، �ل�سطوة �ل�سيا�سية �لهائلة �لتي كان يتمّتع به �لرئي�ش 

عند �سّن بع�ش �أجز�ء �لت�رشيع. 

اإ�شالح عملية اإعداد ال�شيا�شات

مع �أّن �لنظام �لأ�سا�سي للحزب يبنّي، ب�سكٍل و��سٍح، �لهيئات �مل�سوؤولة 

عن حتديد توّجه �سيا�سات �حلزب، �إل �أّن �لدور �لبارز �لذي يوؤديه رئي�ش 

 
ّ
�أّن ت�سجيل �لتقّدم يف تطوير �ل�سيا�سات، �أو عدم �مل�سي �حلزب يعني 

قدمًا بتاتًا، يعود �إىل �لرئي�ش نف�سه ب�سكٍل كبري. ومتامًا كما �ملجتمع 

�لليرب�يل �سخ�سيات لمعة حتّدد  �لفيليبيني ككّل، تطغى على �حلزب 

غالبًا طبيعة �ملوؤ�س�سة وتوّجهها، مما يوؤدي �إىل قادة ل ميكن متييزهم 

�لن�سغال  �أّن  �ملر�قبني  من  �لعديد  يوؤّكد  �لإطار،  هذ�  يف  �حلزب.  عن 

م�سرية  لتعرّث  رئي�سي  �سبب  �ملوؤ�س�سات  عن  عو�سًا  بال�سخ�سيات 

�لن�سغال  هذ�  ظهر  �ل�سلطة،  زمام  �حلزب  ت�سّلم  مع  �ل�سيا�سي.  �لتطّور 

بال�سخ�سيات �لبارزة من خالل �لتكال �ملفرط على �ل�سيا�سات �لتي 

يتلوها �لرئي�ش �أكينو. �سحيٌح �أّن تو�فق �سيا�سات �حلزب مع �سيا�سات 

 �رشورّي، لكن كان مبقدور �حلزب �لليرب�يل �أن يكون 
ٌ
�لرئي�ش �أكينو �أمر

بالنقا�ش  يتعلق  �ل�سيا�سات. يف ما  ��ستباقية على �سعيد تطوير  �أكرث 

مثاًل،  للجدل  �ملثري  �لإجنابية  �ل�سحة  قانون  م�رشوع  يتناول  �لذي 

م�رشوع  على  �لرئي�ش  �سادق  �أن  بعد  �إل  �حلزب  موقف  تقرير  يتّم  مل 

�لقانون ب�سفته طارئًا. 

بعد ثالث �سنو�ت من و�سول �حلزب �لليرب�يل �إىل �ل�سلطة، بقيت عملية 

يف  �ل�سلل  �حلزب  ممّثلو  يرّد  حالها.  على  �أ�سا�سًا  �ل�سيا�سات  تطوير 

�لعملية �لإ�سالحية �إىل �سببني. �أوًل، مّت ح�سد م�سوؤولني �أ�سا�سيني من 

�حلزب �لليرب�يل ليكونو� جزء�ً من حكومة �لرئي�ش بني 2010 و2012، 

وبالتايل �أنفقو� جزء�ً كبري�ً من وقتهم وطاقتهم يف �لرتكيز على �إد�رة 

�حلكم، عو�سًا عن ق�سايا �حلزب �لد�خلية. ثانيًا، بني 2012 و2013 

 تركيز �حلزب �لأ�سا�سي على �نتخابات منت�سف �ملدة. 
ّ
�ن�سب

لكّن �مل�سوؤولني �حلزبيني يعرتفون باأّن �ل�سنتني �لالحقتني لنتخابات 

خمتلفة  ق�سايا  ملعاجلة  فر�سًة  توّفر�ن   2015-2014 �ملّدة  ن�سف 

متعلقة ببناء �حلزب، قبل �أن يتحّول �حلزب جمّدد�ً �إىل ماكينة �نتخابية 

�أّن  �مل�سوؤولون  هوؤلء  ويعترب  �لرئا�سية.   2016 لنتخابات  ��ستعد�د�ً 

�ل�سيا�سية  للدر��سات  �لوطني  و�ملعهد  �لليرب�ليني  �ملو�طنني  جمموعة 

�ل�سيا�سات.  �سياغة  عملية  يف  مهّمة  م�ساهمات  تقدمي  على  قادر�ن 

�ل�سعبية  �لقو�عد  لإ�رش�ك  �حلزب  حماولة  د 
ّ
جت�س �لأوىل  فاملجموعة 

وح�سدها لدعم برنامج �لإ�سالح، حتديد�ً من قبل �لن�ساء، و�ملز�رعني، 

و�ل�سّيادين، و�ل�سباب، و�لعّمال، و�لفقر�ء يف �ملدن. وتزعم �ملجموعة 

�أنها ت�سّم ما يزيد عن 20 �ألف ع�سو عرب �لعامل. 

يف بادئ �لأمر، مّت ح�سد قطاعات �ملجتمع �ملذكورة لدعم �حلزب خالل 

�أو  �لقطاعات  باإق�ساء  جتازف  �ل�سرت�تيجية  هذه  لكّن  �لنتخابات. 

ت�سييي�سها، كما �أّن بع�ش قادة �لقطاعات قد ل يرغبون يف ربط ��سمهم 

 حمّدد، خا�سًة ب�سبب �لنظرة �ل�سلبية عمومًا �إىل �لأحز�ب 
ّ
بحزب �سيا�سي

يف �لفيليبني. يف حالت �أخرى، قد يرغب هوؤلء �لقادة بالن�سمام �إىل 

م�ساريعهم  �أّن  مفرت�سني  �ل�سلطة،  زمام  مت�سّلم  لأّنه  �لليرب�يل  �حلزب 

ل خطوٌة للعمل مع  �ستلقى حينذ�ك �لدعم �لأكرب. يف هذ� �لإطار، ُت�سَجّ

دميقر�طية  �أكرث  طابع  �إ�سباغ  بهدف  �لليرب�ليني  �ملو�طنني  جمموعة 

على عملية �سنع �ل�سيا�سات يف �حلزب �لليرب�يل. ويقوم هذ� �لقرت�ح 

على عن�رشين �أ�سا�سيني: 

نقا�سات �ل�سيا�سات �لتي تنّظمها جمموعة �ملو�طنني �لليرب�ليني- 

يف كّل �إقليم �أو بلدية �أو مدينة، تتاأّلف �لبنية �لتنظيمية للمجموعة 

من ثالثة �أ�سخا�ش، منهم قائد �لقطاع، ومنّظم �سوؤون �جلماعات، 

�لتو��سل  �لبنية  هذه  ت�سّهل  �ملعلومات.  تقنية  يف  �ش  ومتخ�سّ

ب�ساأن ق�سايا �ل�سيا�سات بني �حلزب و�لناخبني �ملحليني. يف هذ� 

�لنقا�سات  �جلماعات  �سوؤون  ومنّظم  �لقطاع  قائد  ي�سّهل  �ل�سياق، 

ب�ساأن م�سائل �ل�سيا�سات على م�ستوى �لقو�عد �ل�سعبية. بعد ذلك، 

�ش يف تقنية   �حلزب �لوطني على يد �ملتخ�سّ
ّ
ُتنقل �لنتائج �إىل مقر

�ملعلومات. 

تلخي�ش �ل�سيا�سات من قبل �ملعهد �لوطني للدر��سات �ل�سيا�سية- 

�أن يجمع �حلزب �ملركزي �مل�ساهمات �ملتاأّتية عن نقا�سات  بعد 

مهّمة  �ل�سيا�سية  للدر��سات  �لوطني  �ملعهد  �إىل  يوكل  �ل�سيا�سات، 

فرز خمتلف �ملو�قف جتاه �لق�سية �ملطروحة، ومن ثّم جتميع هذه 

�ملو�قف، وعر�سها �سمن �سيغة موجزة و�سهلة �لقر�ءة. بعد ذلك، 

يدعو �ملعهد �إىل عقد جل�سة طاولة م�ستديرة بني قادة �لقطاعات 

�لتنفيذية  �لهيئتني  من  �حلكوميني  �مل�سوؤولني  و�أبرز  �لوطنية 

ل �إىل �إجماع حول �سيا�سة معّينة، ي�سدر  و�لت�رشيعية. بعد �لتو�سّ

�إىل مو�قف  ت�سري  �ملعنّيني  للم�سوؤولني �حلكوميني  مذّكرًة  �ملعهد 

.1

.2
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�حلزب �لليرب�يل جتاه ق�سية معّينة. ف�ساًل عن ذلك، ُتن�رش �ل�سيا�سة 

�لتي حتّدد موقف �حلزب على �ملوقع �لإلكرتوين للحزب كي يتمّكن 

�ل�سعب من �لإدلء بر�أيه. 

من  �سنًا  �أ�سغر  عرق  ودخول  �أخري�ً،  �لنتخابات  يف  �لفوز  بف�سل 

وبالتايل  �حلزب،  بناء  عمليات  تعزيز  ميكن  �حلزب،  �إىل  �لليرب�ليني 

ة على  حتويل �حلزب �لليرب�يل �إىل »حزب من �أجل �ل�سعب« فعليًا، خا�سّ

�سعيد �سياغة �سيا�سات �حلزب وتطبيقها ومر�جعتها. 
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احلزب الدميقراطي اجلديد، 

كولومبيا الربيطانية، كندا

تاريخ وجيز عن احلزب

هو  �لربيطانية  كولومبيا  ملقاطعة  �جلديد  �لدميقر�طي  �حلزب  �إّن 

�ش عام 1961. 
ّ
جزٌء من �حلزب �لدميقر�طي �جلديد �لكندي �لذي تاأ�س

دورًة   13 �حلزب،  �إن�ساء  منذ  �لربيطانية،  كولومبيا  مقاطعة  �سهدت 

ثالث  �حلكومة  ت�سكيل  من  �حلزب  خاللها  متّكن  عامة،  �نتخابية 

و�سطيًا،  ي�ساريًا  �حلزب  يعترب  و1996.  و1991   ،1972 يف  مر�ت- 

�سّيما  ل  �لجتماعية،  �لق�سايا  قوّيًا جتاه  موقفًا  يّتخذ  كان  ولطاملا 

�ملتعلقة  و�لق�سايا  �لبيئة،  وحماية  و�لرتبية،  �ل�سحية،  �لرعاية 

باحلّد من �لفقر. و�حلزب �لدميقر�طي �جلديد �لكندي، وبالتايل �حلزب 

�لدميقر�طي �جلديد ملقاطعة كولومبيا �لربيطانية، ع�سٌو يف �لأممية 

�ل�سرت�كية.  

يف �لعام 2001، بعد ت�سع �سنو�ت ون�سف على ��ستالمه زمام �ل�سلطة، 

�لربيطانية  كولومبيا  ملقاطعة  �جلديد  �لدميقر�طي  �حلزب  خ�رش 

�لنتخابات �لإقليمية. فرغم تلقيه حو�ىل 22% من �لت�سويت �ل�سعبي، 

ُترِجم هذ� �لدعم عمليًا �إىل مقعدين فقط يف �لهيئة �لت�رشيعية. وّلد هذ� 

�لنقا�ش  من  �حلكم، موجة  �سنو�ت �سعبة يف  عدة  بعد  �لذريع،  �لف�سل 

�جلمهور  ثقة  ��ستعادة  با�ستطاعته  كان  و�إن  �حلزب  م�ستقبل  عن 

�لنتخابي. لكن بحلول �لعام 2005، مع �نتخاب قائد جديد و�لأد�ء 

�مللحوظ لع�سَوي �جلمعية �لت�رشيعية �سو�ء �سمن �لهيئة �لت�رشيعية �أم 

يف خمتلف �أنحاء �ملقاطعة، �قرتب �حلزب من �لفوز مع ح�سوله على 

42% من �لأ�سو�ت، �أي �أقل بن�سبة 4% فقط من �لليرب�ليني �حلاكمني. 

�لتالية  �لعامة  �لنتخابات  �لت�سويت هي نف�سها يف  ن�سبة  وقد بقيت 

�لتي جرت يف ربيع 2009. خالل �نتخابات �أيار/مايو 2013، ويف 

�نقالب مفاجئ، خ�رش �حلزب ثالثة مقاعد، منتزعًا فقط 39.5% من 

�لأ�سو�ت، فيما نال حزب �لأكرثية، �حلزب �لليرب�يل ملقاطعة كولومبيا 

�لربيطانية، 49 من �أ�سل 85 مقعد�ً. 

اأنظمة احلزب

كولومبيا  ملقاطعة  �جلديد  �لدميقر�طي  للحزب  �لأ�سا�سي  �لنظام  �إّن 

�خلا�سة  �لقو�عد  حتّدد  �لتي  �لوحيدة  �لثابتة  �لوثيقة  هو  �لربيطانية 

�خلا�سة  �لأ�سا�سية  �لقر�ر  �سنع  هيئة  وتعترب  �ل�سيا�سات.  بتطوير 

باحلزب هي �لتفاقية �لإقليمية حيث يتناق�ش �لأع�ساء حول قر�ر�ت 

�ل�سيا�سات �ملقرتحة وي�سّوتون عليها. ُتعقد �ملوؤمتر�ت �سنويًا عندما 

�سفوف  يف  يكون  عندما  �سنتني  كل  ًة 
ّ
ومر �حلكم،  يف  �حلزب  يكون 

�ملعار�سة. 

ت�سف �ملو�د �لتالية �ملقتطعة من �لنظام �لد�خلي للحزب عملية طرح 

 
45

قر�ر�ت �ل�سيا�سات على �ملوؤمتر: 

10.05 يجب �أن ت�سدر �لقر�ر�ت �ملطروحة على �ملوؤمتر عن �جلمعيات 

يف دو�ئر �لأقاليم )�مل�سار �إليها لحقًا باجلمعيات(، و�لأندية �ملعتمدة، 

و�لهيئة  �ملقاطعة،  وجمل�ش  �ملنت�سبة،  و�ملنّظمات  �ل�سباب،  وجناح 

�لتنفيذية للمقاطعة، وجميع جلان مر�جعة �ل�سيا�سات، وهيئات فروع 

�حلزب يف �ملقاطعة �مل�سّكلة وفق �لأ�سول. 

10.06 يجب اأن ي�ستلم القرارات املطروحة على املوؤمتر اأمني ال�رّض 

الإقليمي خالل مهلة ل تقّل عن 60 يومًا من تاريخ عقد املوؤمتر. 

10.07 يتّم توزيع جميع القرارات على كّل جمعية اإقليمية، وكّل 

تقّل عن 30  ل  مهلة  منت�سبة خالل  منّظمة  وكّل  لل�سباب،  جناح 

يومًا من تاريخ عقد املوؤمتر. 

10.08 ُترّد جميع القرارات التي مل تتّم معاجلتها خالل املوؤمتر 

اإىل مر�سلها الأ�سلي ملزيد من املراجعة متهيداً للبّت فيها. وين�سح 

املجل�ض الإقليمي جميع اجلمعيات بالبّت يف كافة قرارات املوؤمتر 

خالل مهلة 120 يومًا من تاريخ رفع جل�سة املوؤمتر. 

�سيا�سة  لتف�سري  �لأ�سا�سية  �لقو�عد  �أخريان  مهّمتان  ماّدتان  حتّدد 

وتطبيقها: 

11.01 يعتب قائد احلزب يف املقاطعة الناطق الر�سمي ال�سيا�سي 

الأ�سا�سي با�سم احلزب، ويخ�سع ل�سلطة املوؤمتر وجمل�ض املقاطعة، 

وهو يف�رضّ لل�سعب �سيا�سات احلزب. 

تف�سيل  املقاطعة  ملجل�ض  املحّددة  امل�سوؤوليات  من   15.03

والإ�سافة  وتو�سيعها  املوؤمتر  عن  ال�سادرة  ال�سيا�سات  قرارات 

مع  يتناق�ض  ل  التو�سيع  اأو  التف�سيل  هذا  اأّن  من  والتاأّكد  اإليها، 

�سيا�سات املوؤمتر احلالية. 

من م�سوؤولية اجلمعية الت�رضيعية، عندما تعتب اأّن �سيا�سة احلزب 

احلالية تفتقر اإىل الو�سوح، اأو تالحظ م�سكلة على �سعيد اإمكانية 

اأو  املعنّية  ال�سيا�سات  جلان  نظر  تلفت  اأن  جدواها،  اأو  تطبيقها 

رئي�ض جلنة مراجعة ال�سيا�سات اإىل هذه امل�سكلة. 

عندما تعتب عملية مراجعة ال�سيا�سات مالئمة وملّحة، اأو عندما 

جلان  مع  نقا�ض  جل�سة  خالل  الطارئة  امل�ساكل  حّل  ي�سعب 

ال�سيا�سات، حُتال امل�ساألة اإىل جمل�ض املقاطعة لإ�سدار قرار وفقًا 

لهذا الق�سم.
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�شياغة ال�شيا�شات عمليًا

�لتنفيذية  �لهيئة  من  �أع�ساء  عادًة،  �ل�سيا�سات،  مر�جعة  جلان  ت�سّم 

مبا�رشًة  م�سوؤولًة  وتكون  �ل�سيا�سية،  �لعملية  ق 
ّ
تن�س وهي  للمقاطعة، 

كّلما دعت  �ملقاطعة، وموؤمتر �حلزب  �لتنفيذية، وجمل�ش  �لهيئة  �أمام 

�إىل ذلك. خالل �ل�سهر �لفا�سل بني ��ستالم �لقر�ر�ت ون�رشها  �حلاجة 

�لقر�ر�ت وبيانات  �لهيئات �ملنت�سبة، تخ�سع  وتوزيعها على خمتلف 

للتاأّكد  �ملعنّية،  �ل�سيا�سات  قبل جلنة مر�جعة  لفح�ش من  �ل�سيا�سات 

من �أنها م�ستوفية لل�رشوط �لالزمة ولتحديد �إن كانت حتتّل �لأولوية 

�ش للنقا�ش  لطرحها على �لنقا�ش يف �ملوؤمتر. وملا كان �لوقت �ملخ�سّ

�أن  حمدود�ً، و�لقر�ر�ت تخ�سع للنقا�ش وفقًا للمو�سوع، فمن �لأرجح 

�سّلم  على  عاليًا  ترتيبًا  �لرعاة  من  عدٍد  دعم  ينال  �لذي  �لقر�ر  يلقى 

�إىل  حُتال  �لتي  و�لقر�ر�ت  �ل�سيا�سات  بيانات  �أّن  على  زد  �لأولويات، 

ل  �لتي  �لقر�ر�ت  �أما  �لأولوية.  عادًة  ُتطعى  �ل�سيا�سات  مر�جعة  جلنة 

تتّم معاجلتها يف �ملوؤمتر، فُتحال كلها �إىل مر�سلها �لأ�سلي ملزيد من 

�ملر�جعة متهيد�ً للبّت فيها. 

�أو  �لقر�ر�ت  �أحد  ت�سنيف  يف  �لطعن  فر�سة  لالأع�ساء  �ملوؤمتر  يوّفر 

طرح قر�ر طارئ. يعترب �لقر�ر طارئًا �إذ� مل ت�سبح �لق�سية �ملعنّية، �أو 

�لظرف �لذي يوؤّثر على �لق�سية، معلومًة �إل بعد �نق�ساء �ملهلة �ملحّددة 

�لتعديالت على  �أي�سًا يف  �لقر�ر�ت  �لأ�سا�سي. وتنظر جلنة  �لنظام  يف 

�ملجتمع  للموؤمتر  قر�رها  تنقل  �أن  قبل  للنقا�ش،  �خلا�سعة  �لقر�ر�ت 

بكامل �أع�سائه. 

لطاملا كان �حلزب �لدميقر�طي �جلديد ملقاطعة كولومبيا �لربيطانية 

ميلك برناجمًا قويًا ملجموعات �لرتكيز و��ستطالعات �لر�أي، ُي�ستخدم 

لقيا�ش جدوى مبادر�ت �ل�سيا�سات �ملحتملة �أو تقييم كيفية ��ستجابة 

��ستطالع  �عُترب  وقد  �حلايل.  �لوقت  يف  �لأ�سا�سية  لالأولويات  �ل�سعب 

�لر�أي، يف بع�ش �لأحيان، ق�سّيًة مثريًة للجدل �سمن �حلزب، لأّن بع�ش 

�لأع�ساء ل يحّبذ فكرة حتديد �ل�سرت�تيجية ��ستناد�ً �إىل ��ستطالع عام 

خالل  �عتمادها  مّت  �لتي  �ل�سيا�سات  من  حالية  جمموعة  عن  عو�سًا 

�ملوؤمتر. لكن على �متد�د �ل�سنو�ت �لع�رشين �ملا�سية، بذل �حلزب جهد�ً 

لإطالع جمموعة متنّوعة من قادة �حلزب على �أحدث �لتطّور�ت ب�سكل 

منتظم. فرُي�سل �لبحث �إىل �لهيئة �لتنفيذية للحزب، وجمل�ش �ملقاطعة، 

و�لكتلة �حلزبية. �إّن فهم �لبيانات �لتي تدخل يف �سياغة �ل�سرت�تيجية 

يجعل �لقادة �أكرث قدرة على �لتو��سل مع �لآخرين بفعالية. 

�لبنى �حلزبية �ملتعلقة ب�سياغة �ل�سيا�سات

تتّم �سياغة �لق�سم �لأكرب من قر�ر�ت �ل�سيا�سات على م�ستوى �جلمعيات 

يف دو�ئر �لأقاليم، ويجوز لكّل جمعية �أن تعتمد مقاربة خمتلفة ب�سكل 

ورمّبا  ومناق�ستها  �لقر�ر�ت  �سياغة  تتّم  �أن  بعد  غريها.  عن  طفيف 

�رّش �حلزب  �أمني  �إىل  ُتر�سل  �لد�ئرة،  و�عتمادها على م�ستوى  تعديلها 

يف �ملقاطعة. 

على  �ل�سيا�سات  مر�جعة  جلان  د�أبت   - �ل�سيا�سات  مر�جعة  جلان 

تاأليف �لقر�ر�ت وبيانات �ل�سيا�سات �لأ�سا�سية، مو�سيًة بها للموؤمتر، 

بالإ�سافة �إىل دورها يف �إد�رة عملية مر�جعة �لقر�ر�ت. 

�لنظام  يجيز   - �لقانون  مبوجب  �ملن�ساأة  و�لهيئات  �ل�سباب  جناح 

�لأ�سا�سي للحزب باإن�ساء جناح لل�سباب )�لدميقر�طيني �جلدد �ل�سباب(، 

�لد�ئمة  �للجنة  �ملر�أة،  )جلنة حقوق  �لقانون  من�ساأة مبوجب  وهيئات 

�ل�سحاق  كتلة  بالزر�عة،  �ملعنّية  �لد�ئمة  �للجنة  بالبيئة،  �ملعنّية 

و�ملثلية و�زدو�جية �مليول �جلن�سية و�لتحّول �جلن�سي(. لهذه �لهيئات 

�خلم�ش ممّثلون �سمن �لهيئة �لتنفيذية للحزب، وهي تن�سط ب�سكل ثابت 

يف جمال �سياغة �ل�سيا�سات. 

�ملنّظمات �ملنت�سبة - ب�سفتهم �رشكاء موؤ�س�سني للدميقر�طيني �جلدد، 

�لأفر�د و�ملجال�ش  �لعمالية، مبن فيهم  �لنقابات  �أع�ساء حركة  �عُترب 

�حّتاد  �أي  �جلامعة  و�ملنّظمة  �ملقاطعات،  يف  و�لنقابات  �لإقليمية 

ر 
ّ
�لعمل يف بريطانيا �لكولومبية، ثاين �أكرب جهة ت�سوغ �لقر�ر�ت �ملقر

�إر�سالها �إىل �ملوؤمتر، بعد جمعيات �لأقاليم مبا�رشًة. وتكون �ملنّظمات 

�ش لها من�سب نائب  ممّثلة �سمن �لهيئة �لتنفيذية للحزب، حيث ُيخ�سّ

�لرئي�ش و�ملمّثل �لعمومي عن كافة �ملنّظمات. من جهته، يعمل �حلزب 

و�لكتلة �حلزبية ب�سكل وثيق مع �ملمّثلني عن هذه �ملنّظمات �ملنت�سبة. 

�لأندية �ملرّخ�سة - ف�ساًل عن متثيل جناح �ل�سباب يف �لهيئة �لتنفيذية 

لالإقليم، ميكن منح ترخي�ش جناح �ل�سباب من خالل جمعيات �لدو�ئر 

يف �لأقاليم. تتو�جد �لأندية يف �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لرتبوية ما بعد 

�لأقاليم  جمعيات  من  �لعديد  وت�سّم  �لأقاليم.  يف  �لثانوية  �ملرحلة 

�أي�سًا ممّثاًل عن جناح �ل�سباب �سمن هيئتها �لتنفيذية �ملحلية. تعترب 

�لربيطانية كبرية جغر�فيًا،  كولومبيا  �ملحلية يف  �لدو�ئر  من  �لعديد 

بل  ل  �سعبًا،  يكون  �ملحلية  �ملجتمعات  بني  فر 
ّ
�ل�س فاإّن  وبالتايل 

�أحيانًا م�ستحياًل خالل �ل�ستاء. ب�سبب ذلك، ُتن�ساأ �ملنّظمات �ملرّخ�سة 

لتمثيل �جلماعات �ملحلية �سمن جمعيات �لدو�ئر يف �لأقاليم. ومع �أّن 

ن قدرة �لأ�سخا�ش على �لتو��سل يف ما 
ّ
�لت�سال عرب �لإنرتنت قد ح�س

بينهم ب�سكل �أكرث فعالية، �إل �أّن �لعديد من �لأندية ُتن�ساأ جلمع �لنا�ش 

معًا �سمن جمتمعاتهم �ملحلية. 

جمل�ش  يتاأّلف   - للمقاطعة  �لتنفيذية  و�لهيئة  �ملقاطعة  جمل�ش 

�خلم�ش  �لدو�ئر  من  كّل  عن  ممّثلني  من  باحلزب  �خلا�ش  �ملقاطعة 

�ملوؤمتر،  قبل  من  �ملنتخبني  �لتنفيذية  �لهيئة  و�أع�ساء  و�لثمانني، 

�ستة  عن  ف�ساًل  �حلزب،  يف  �ل�سباب  جناح  يختارهم  �أع�ساء  و�أربعة 

�ل�سحاق  لكتلة  م�سارك  ورئي�ش  �ملنت�سبة،  �ملنّظمات  عن  ممّثلني 
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و�لرئي�ش  �جلن�سي،  و�لتحّول  �جلن�سية  �مليول  و�زدو�جية  و�ملثلية 

�ل�سابق للحزب. وتعترب قر�ر�ت �ملجل�ش و�لهيئة �لتنفيذية مرتبطة �إىل 

حٍدّ كبري بال�سيا�سات �لإد�رية.   

�سياغة �لبيان �لنتخابي 

�سهر�ً  �أي حو�ىل 12  �لنتخابات،  دورة  �سلفًا من  عند مرحلة حمّددة 

قبل �لنتخابات �لعامة عادًة، تت�سّلم جلنة �إعد�د �لربنامج �لنتخابي، 

عة عن جلنة �لتخطيط �لنتخابي �لتي كان �حلزب قد 
ّ
وهي جلنة متفر

�أن�ساأها، �لعمَل �لذي �أجنزته جلنة مر�جعة �ل�سيا�سات وجلان �سيا�سات 

�لكتل �حلزبية. 

 
ّ
تر�جع �للجنة �لبيان �لنتخابي �ل�سابق لتحّدد ما �لذي تغرّي على مر

منذ  �أبديت  �لتي  و�للتز�مات  �حلالية  �ل�سيا�سات  وتر�جع  �ل�سنو�ت، 

�لكتلة  مبادر�ت  وتقييم  �لأولويات،  حتديد  بهدف  �ل�سابقة،  �حلملة 

�حلزبية يف �لربملان، و�قرت�ح �ملبادر�ت �جلديدة �لتي ميكن �لإعالن 

عنها يف �لفرتة �ملوؤدية �إىل �حلملة �لنتخابية �أو خاللها. وقد ُقّدرت 

حتديد  مّت  بينما  �لنتخابي،  �لبيان  لقرت�حات  �لأولية  �لتكاليف 

ما  ب�ساأن  �لنهائي  �لقر�ر  �إ�سد�ر  لكن ل ميكن  و�لأولويات،  �ملبادر�ت 

تعّد  جهتها،  من  �لنتخابات.  قبيل  �إل  �لنتخابي  �لبيان  يف  �سُيدرج 

بد�ية  من  �سهرين  قبل  �ل�سنوية  �ملقاطعة  مبو�زنة  جدوًل  �حلكومة 

�لنتخابي  �لبيان  ُي�ستكمل  �ملرحلة،  هذه  عند  �لنتخابية.  �حلملة 

ل�سمان �لدقة و�مل�سد�قية. 

�لهيئة  �إىل  منتظمة  تقارير  ُتر�سل  �لربنامج،  تطوير  مر�حل  خالل 

�لتنفيذية للمقاطعة، وجمل�ش �ملقاطعة و�لكتلة �حلزبية يف �لربملان. 

ملحة عن عملية اإعداد ال�شيا�شات 

عملية �شياغة ال�شيا�شات

ت�سوغ فروع �حلزب و�أجنحته قر�ر�ت �ل�سيا�سات وتر�سلها �إىل جلنة مر�جعة �ل�سيا�سات. ويجوز 

لهذه �للجنة �أن ت�سوغ �أي�سًا قر�ر�ت �ل�سيا�سات. 

ال�شت�شارات

يتباحث �ملندوبون يف �لقر�ر�ت �سمن �ملوؤمتر �حلزبي ح�سب �أهمّيتها.

املوافقة 

حتّدد جلنة �لتخطيط لالنتخابات وهيئات �حلزب �لتنفيذية بيان �حلزب.

وتعترب جلنة �لتخطيط لالنتخابات و�لهيئة �لتنفيذية �لإقليمية �لهيئة 

�ملخّولة �سنع �لقر�ر �لنهائي. 

�سنع �ل�سيا�سات بني �ملوؤمتر�ت 

قر�ر�ت  �إر�سال  وميكن  ف�سلية،  بوترية  �ملقاطعة  جمل�ش  ينعقد 

�إىل  توكل  عليها.  ويو�فق  فيها  يتباحث  كي  �ملجل�ش  �إىل  �ل�سيا�سات 

�ملجل�ش مهمة �لعمل على �لقر�ر�ت �ملحالة �إليه من قبل �ملوؤمتر �لذي 

عة عن جلنة مر�جعة �ل�سيا�سات �إجر�ء 
ّ
يطلب من �لهيئة �ملنا�سبة �ملتفر

�ل�سيا�سات  مر�جعات  �عتربت  حال  يف  و�لدر��سة.  �لبحث  من  �ملزيد 

�أو يف حال عدم �لتمّكن من حّل �مل�ساكل عن طريق  منا�سبة وملّحة، 

�ملقاطعة  جمل�ش  �إىل  �مل�ساألة  حُتال  �ل�سيا�سات،  جلان  مع  �لنقا�ش 

�ملجل�ش  �جتماعات  بني  �لق�سم.  هذ�  مع  يتو�فق  مبا  قر�ر�ً  ي�سدر  كي 

و�ملوؤمتر، تعود �سلطة �لنظر يف قر�ر�ت �ل�سيا�سات �إىل �لهيئة �لتنفيذية 

�لإقليمية �لتي تنعقد �سهريًا �أو قدر ما هو مطلوب. 

ت�سّمي �لأنظمة �لد�خلية للحزب قائد �ملقاطعة ناطقًا ر�سميًا �سيا�سيًا 

وجمل�ش  �ملوؤمتر  ل�سلطة  �خلا�سع  �لقائد،  فيف�رّش  للحزب.  �أ�سا�سيًا 

�ملقاطعة، �سيا�سات �حلزب للعامة. �إذ� دعت �حلاجة، تعالج خطابات 

�لنقا�ش  �أو م�سادر توّتر، حمّددًة نربة  �أّي خماوف  �لقائد يف �ملوؤمتر 

و�جلدل حول �ل�سيا�سات.  

حتيل �جلمعيات �لت�رشيعية �أّي �سوؤ�ل لفهم �سيا�سات �حلزب �أو �ل�ستفهام 

رئي�ش  �أو  �ملعنّية  �ل�سيا�سات  �إىل جلان  �أو جدو�ها  تطبيقها  عن مدى 

جمل�ش جلان مر�جعة �ل�سيا�سات. �سحيح �أّن �لأنظمة �لد�خلية للحزب 

�لقر�ر �لأ�سا�سية، بحكم �لعادة و�ملمار�سة،  تعترب �ملوؤمتر هيئة �سنع 
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�لعليا و�لأكرث  �لت�ساورية  �لهيئة  �لكتلة �حلزبية �لربملانية هي  �أّن  �إل 

ن�ساطًا. عندما تكون �لهيئة �لت�ساورية منعقدة، جتتمع �لكتلة �حلزبية 

�ل�سرت�تيجيات  �أو  �ل�ستجابة  �آليات  ملناق�سة  يوميًا  �لربملانية 

ر قائد �حلزب ما هي 
ّ
�ملتعلقة بالق�سايا �لنا�سئة. بعد ذلك، يجب �أن يقر

�خلطوة �لتالية عندما يو�جه ق�سايا تتطّلب ��ستجابًة �رشيعة، وعندما 

ل تكون �سيا�سة �حلزب و��سحة، �أو حيث ميكن �أن يت�سّبب موقف �حلزب 

مب�ساعب �سيا�سية. لكّن �إحالة �لق�سية �إىل جمل�ش �ملقاطعة �أو �لهيئة 

�لنظام  يف  عليه  من�سو�سًا  كونه  رغم  د�ئمًا،  عمليًا  لي�ش  �لتنفيذية 

يت�سّبب  �لطارئة  �لق�سايا  �إد�رة  �إّن  كما  ل،  �ملف�سّ �مل�سار  �أو  �لأ�سا�سي 

�أحيانًا بان�سقاق بني �لكتلة �حلزبية يف �لربملان و�لربملان نف�سه. 

�حلزب  ي�ستخدم  عليها،  �ملن�سو�ش  �حلزبية  �لتجّمعات  نطاق  خارج 

�ّت�سال خمتلفة لإبقاء �لأع�ساء  و�لكتلة �حلزبية يف �لربملان و�سائل 

مّطلعني على �لأعمال �جلارية، مثل �لن�رشة �لإخبارية �حلزبية، وتوزيع 

�ملن�سور�ت  من  �حلزبية وغريها  بالكتل  �خلا�سة  �لإخبارية  �لن�رش�ت 

عرب �لربيد �لإلكرتوين ب�سكٍل روتيني. 

�سنع �ل�سيا�سات يف �سفوف �حلكم

عمليًة  �ل�سيا�سات  تطبيق  ي�سبح  �ل�سلطة،  زمام  �حلزب  يت�سّلم  عندما 

مبا�رشًة و�إن كانت �سعبًة جد�ً يف �أغلب �لأحيان. في�سّكل قائد �حلزب 

�للجان  ونظام  �حلكومة،  �حلالة  هذه  يف  �لوزر�ء  رئي�ش  ي�سبح  �لذي 

يتّم  �لو�ردة يف حملة حزبه. كما  �لأولويات  ب�سكٍل يعك�ش  �حلكومية، 

ي�سبح  بحيث  �لنتخابات  خطة  �إىل  ��ستناد�ً  ت�رشيعي  برنامج  �إعد�د 

ُتر�سل  �لأوىل.  و�لثمانني  �ملئة  �أو  �لت�سعني  لالأيام  جاهز�ً  �حلزب 

�خلا�سة  �ل�سيا�سات  مبادر�ت  �إىل  �مل�ستندة  �لت�رشيعات،  م�سوّد�ت 

باحلزب �لدميقر�طي �جلديد ملقاطعة كولومبيا �لربيطانية، �إىل �لكتلة 

�أن يتّم طرحها على  �أبرز �لعو�ئق، قبل  �حلزبية يف �لربملان ملعاجلة 

جمل�ش �لنّو�ب. 

على  �لعر�ش«  »خطاب  �إلقاء  يتّم  ت�رشيعية،  جل�سة  كّل  �فتتاح  عند 

�ُش فيه برنامج �حلكومة. حتّدد هذه �لوثيقة �لآليات  جمل�ش �لنّو�ب ُيلَخّ

�حلالية لكيفية �ل�ستجابة للق�سايا �لتي نّظم �حلزب حمالت ب�ساأنها، 

يف  �ملحّددة  �لأولويات  على  للعمل  �جلديدة  �ملبادر�ت  �إىل  �إ�سافة 

�ملوؤمتر�ت �حلزبية. لكن يف �جلزء �لأويل من عهد �حلزب يف �حلكومة، 

ب�سبب  معدومة،  نقل  مل  �إن  متدنية،  �ل�سيا�سات  �سياغة  عملية  تكون 

كمية �لأعمال �لهائلة �لتي ُنّفذت يف �لفرتة �ملوؤدية �إىل �لنتخابات. 

�لتي  �لد�ئمة  �لت�رشيعية  �للجان  من  عدد�ً  تعنّي  �أن  للحكومة  يجوز 

�ملعار�سة  �سفوف  من  �لت�رشيعية  �جلمعيات  من  �أع�ساء  تت�سّمن 

باأّي ق�سية مثرية  �ل�سيا�سات �ملتعلقة  للعمل على �سياغة  و�حلكومة 

جل�سات  تكون  معّينة،  ق�سية  على  للعمل  �للجان  ُدعيت  �إذ�  للجدل. 

�لأحيان، جزء�ً من  �أغلب  �لعامة و�ل�سفر عرب �ملقاطعة، يف  �ل�ستماع 

�لعملية. 

�سنع �ل�سيا�سات يف �سفوف �ملعار�سة

مُتنح كتلة �ملعار�سة ميز�نية ��ستناد�ً �إىل �سيغة متعلقة بعدد �أع�ساء 

�ملعار�سة  رئي�ش  مُينح  كما  �حلزبية،  �لكتلة  يف  �لت�رشيعية  �جلمعية 

للحزب  �لربملانية  �لكتلة  يف  �لعادة  وجرت  �إ�سافيًا.  مبلغًا  �لر�سمية 

�أن جُتمع هذه �لأمو�ل لتوظيف �لأ�سخا�ش ومتويل �لن�ساطات. يف ما 

يتعلق باإعد�د �ل�سيا�سات، ي�ستعني �ملوّظفون بفرق �أبحاث و�ّت�سالت، 

رئي�ش  �أمام  م�سوؤوًل  يكون  �لتوعية  ل�سوؤون  ومدير  لل�سيا�سات،  ومدير 

تعترب  �ل�سيا�سات  بتطوير  �ملتعلقة  �حلزب  مو�رد  �أّن  ومع  �ملعار�سة. 

�أ�سا�سي على م�ساركة �ملتطّوعني، لكن تتوّفر  حمدودة، وتعتمد ب�سكٍل 

فينّفذ  �لربملان.  يف  �حلزبية  �لكتلة  موّظفي  طريق  عن  �أهم  مو�رد 

و�لتوعية  �ل�سيا�سات  تطوير  ون�ساطات  �لأبحاث،  �ملوّظفون  هوؤلء 

لدعم �أع�ساء �لهيئة �لت�رشيعية ودعم م�سوؤوليات �لكتلة �حلزبية كناقٍد 

للوزر�ء يف �حلكومة. 

كما ي�سري �إليه �ملرّبع 7 يف ق�سم �ملقارنة، يعتمد �حلزب على »�لنقد« 

قني 
ّ
كمن�س �لت�رشيعية   �جلمعية  �أع�ساء  لتعيني  �لظل  نظام حكومة  �أو 

هوؤلء  في�ستخدم  معّينة.  �سيا�سات  جمالت  عن  م�سوؤولني  رئي�سيني 

�لتي  �لقو�نني  وم�ساريع  �لأ�سئلة،  لطرح  �ليومية  �لفرتة  �لأع�ساء 

يطرحها بع�ش �لأع�ساء �ملنفردين، و�لبيانات و�لقرت�حات، لت�سليط 

�ل�سوء على مو�قف �حلزب �ملتعلقة بال�سيا�سات. ف�ساًل عن و�جباتهم 

يف جمل�ش �لنو�ب، ُيعنّي جميع �أع�ساء �جلمعية �لت�رشيعية للعمل يف 

جلان متنّوعة، �إما مع �للجان �لت�رشيعية �لد�ئمة �ملذكورة �أعاله و�إما 

مع جلان �لكتل �حلزبية �لد�خلية �لتي ت�سبه جلان مر�جعة �ل�سيا�سات 

�ل�سيا�سات  وجلنة  �لجتماعية،  �ل�سيا�سات  وجلنة  باحلزب،  �خلا�سة 

�حلّد  زيادة  مثل  �ملحّددة  �لق�سايا  ملعاجلة  �مل�ستد�مة.  �لقت�سادية 

بالن�سبة  �ملهّمة  �لق�سايا  �أو  �ملناخي،  �لتغيري  �أو  لالأجور،  �لأدنى 

�جلمعية  لأع�ساء  ميكن  �لربيطانية،  كولومبيا  ريف  من  لالأع�ساء 

�لت�رشيعية �إن�ساء فرق عمل خا�سة �أو جلان. 

ب�سكٍل منتظم �سمن جمتمعات حملية خمتلفة  �لكتلة �حلزبية  جتتمع 

وهي  منعقدة.  �لت�رشيعية  �لهيئة  تكون  ل  عندما  �ملقاطعة  �أنحاء  يف 

�لعا�سمة كي تعر�ش  �إىل  تنتقل  �أن  �ملرّجح  �ملنّظمات غري  ت�ستهدف 

وجهة نظر حملية جتاه �لق�سايا بينما يتّم �لنظر يف �ل�سيا�سات. 

�لت�رشيعية  �جلمعية  �أع�ساء  تعيني  يتّم  �أن  �لعادة  جتري  �أخري�ً، 

»كزمالء« للد�ئرة �لتي ل ميّثلها ع�سٌو من �حلزب. يجري �حلزب عادًة 

تعيينات ��ستناد�ً �إىل عامل �لقرب �جلغر�يف، كي يتمّكن ع�سو �جلمعية 

ب�سهولة،  �لد�ئرة  يف  �لتنفيذية  �لهيئة  �أع�ساء  زيارة  من  �لت�رشيعية 
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لإبقائهم على �طالع بن�ساطات �لكتلة �حلزبية وتزويدهم بامل�ساعدة 

و�لن�سح.

 

ة الدرو�ص امل�شتخَل�شَ

�سهدت  قد  �ل�سيا�سات يف �حلزب  لعملية �سنع  �لتحتية  �لبنى  �أّن  رغم 

�لأ�سا�سية  �ملبادئ  �أّن  �إل  �ل�سنو�ت،  �متد�د  على  �لتغيري�ت  من  �لعديد 

لة يف �لنظام �لأ�سا�سي للحزب. ولعّل �لقاعدة  بقيت نف�سها وهي مف�سّ

�لأ�سا�سية ل�سياغة �سيا�سات �حلزب هي �لنت�ساب �إىل ع�سوية �حلزب. 

فم�ساركة �لأع�ساء �لأفر�د يف �جلمعيات �ملحلية للحزب و�ملوؤمتر�ت 

كممّثلني  م�ساركتهم  �أو  متنّوعة  تنفيذية  لهيئات  وقيادتهم  �حلزبية، 

�ل�سيا�سات  تطوير  عملية  وكانت  �لعملية.  من  �أ�سا�سي  جزٌء  منتَخني 

�لأيديولوجية  بني  ما  توّتر  بوجود  ت 
ّ
�أقر قد  �حلزب  يف  وتطبيقها 

يتحّمل  جهته،  من  معّينة(.  قيود  )حتمية  �حلكم  وم�سوؤولية  )�حلزب( 

�لهيئة  مب�ساعدة  �لدقيق،  �لتو�زن  �إيجاد  و�جب  �أ�سا�سًا،  �حلزب،  قائد 

�لتنفيذية للحزب و�لكتلة �حلزبية يف �لربملان. 

يف بع�ش �لأحيان، كانت �لقو�عد �حلزبية �لتي توجز م�سوؤوليات قائد 

ب�ساأنها،  �ملعلومات  ون�رش  �ل�سيا�سات  تف�سري  �سعيد  على  �ملقاطعة، 

م�سدر�ً للتوّتر �سمن �حلزب و�لكتلة �حلزبية يف �لربملان. �سحيٌح �أّن 

ق�سمًا  �أّن  �إل  �ملعامل،  و��سح  يعترب  �حلزب  �سيا�سات  من  كبري�ً  ق�سمًا 

�أي�سًا مّت �إقر�ره، بكّل ب�ساطة، يف ظروف خمتلفة.  فمن �ملمكن  كبري�ً 

�أن يحتاج �حلزب �حلاكم- �لذي يكون و�عيًا لقلق �لناخبني �ملتز�يد 

من �لعبء �ل�رشيبي و�لدين �لعام- �أو حزب �ملعار�سة- �لذي يحتاج 

حرية  �إىل  �ل�سلطة-  زمام  لت�سّلم  جاهز  باأنه  �لناخبني  �إقناع  �إىل 

�حلزب  قائد  يوجد  �أن  يجب  �ل�سيا�سات.  بع�ش  تطبيق  يف  �لت�رشف 

تو�زنًا دقيقًا تكون فيه قيم �ل�سيا�سات- �إن مل نقل �لتوجه �ل�سيا�سي 

ل �إىل ت�سوية و�عتمادها؛ مع �لإ�سارة �إىل  �لدقيق- مدعومة ويتّم �لتو�سّ

ل �إىل هذ� �لتو�زن غالبًا ما يكون �سعبًا.  �أّن �لتو�سّ

ن�سجًا على �ملنو�ل نف�سه، ميلك �أع�ساء �جلمعية �لت�رشيعية م�سوؤوليات 

ر�سمية وغري ر�سمية يف عملية �سياغة �سيا�سات �حلزب، �سو�ء كانو� 

وميكنهم  �ملعار�سة.  �سفوف  يف  ناقدين  �أم  �حلكومة  يف  وزر�ء 

متعّددة.  طرق  وفق  �حلزب  �سيا�سات  �سياغة  عملية  يف  �مل�ساركة 

فباإمكانهم ممار�سة م�سوؤوليتهم �لقيادية من خالل �جلمعيات �ملحلية 

يف �لدو�ئر ويف خمتلف �أق�سام �حلزب ب�سفتهم وزر�ء يف �حلكومة، �أو 

يف �سفوف �ملعار�سة، �أو يوؤدون و�جبات �أخرى وفق ما يعّينه �لقائد. 

�ملوؤمتر،  يف  تلقائيني  مندوبني  �لت�رشيعية  �جلمعية  �أع�ساء  يعترب 

�لهيئة  يف  �لت�رشيعية  �جلمعية  من  ع�سٌو  �لعادة،  بحكم  ويتو�جد، 

�لتنفيذية لالإقليم. يحّق لهوؤلء �لأع�ساء �لتعبري عن ر�أيهم �إمنا ل يحّق 

�أن  �ملتوّقع  ومن  �ملقاطعة،  جمل�ش  �جتماعات  �سمن  �لت�سويت  لهم 

يعملو� عن كثب مع جلان مر�جعة �ل�سيا�سات. من هنا، مع �أّن �لقو�عد 

�أع�ساء �جلمعية �لت�رشيعية على �سعيد تطوير  ل دور  �حلزبية ل تف�سّ

�ل�سيا�سات، �إل �أنهم قد يت�سّلمون، على �أر�ش �لو�قع، �أحد �لأدو�ر �ملهّمة. 

�لبناء«،  و�إعادة  و�لتجديد  »�ملر�جعة  مبادرة  تبّينه  ما  وفق  �أخري�ً، 

�إعد�د  عملية  حيال  �ملخاوف  بع�ش  �أثريت   ،17 �ملرّبع  يف  �لو�ردة 

�إىل توفيق �لقرت�حات  �إّن �حلاجة  �أوقات خمتلفة، كما  �لقر�ر�ت، يف 

�ملتناق�سة �أو حتديث �ملهملة منها قد تر�كمت مع �لوقت.  

املرّبع 17: مبادرة »املراجعة، التجديد، واإعادة البناء«

يف �لعام 2001، خ�رش �حلزب �لأكرثية �حلاكمة ومل يبَق له �إل ع�سَوين يف �جلمعية �لت�رشيعية. بعد �أ�سبوعني من هزمية �حلزب، مّت عر�ش 

وقت  خالل  تطبيقه  عملية  وبد�أت  مالحظاته،  على  للح�سول  �ملقاطعة  جمل�ش  على  �لبناء«  و�إعادة  �لتجديد  »�ملر�جعة،  بعنو�ن  �قرت�ح 

ق�سري. من �أهم �أركان هذه �ملبادرة، عملية مر�جعة �ل�سيا�سات، مبا �أّن �سيا�سات �حلزب �لدميقر�طي �جلديد ملقاطعة كولومبيا �لربيطانية 

�ل�سيا�سات  تلّخ�ش  �لتي  �لوثائق  �لوقت، باتت  ب�سكل منتظم. يف هذ�  �ل�سيا�سات  ل تنتهي �سالحياتها ولي�ش من نظام مطّبق ملر�جعة 

�لتي و�فق عليها �حلزب، �أي �سجل �حلزب يف �حلكم و�لإ�سالحات �لنتخابية، قدميًة وغري حمّدثة. من هنا، �سعت �ملبادرة �إىل �حل�سول 

على م�ساهمة من جمعيات �لدو�ئر لتوفيق �ل�سيا�سات �جلديدة �لتي تتناق�ش مع �ل�سيا�سات �حلالية؛ و�سحب �ل�سيا�سات �ملهملة؛ ودمج 

�ل�سيا�سات �مل�ستقلة �سمن قر�ر�ت �أو بر�مج �ل�سيا�سات �لأكرب �لتي كانت مبتناول �لإعالم و�لعامة بدرجٍة �أكرب. 

كانت خطة »�ملر�جعة، �لتجديد و�إعادة �لبناء« حمّط تركيز موؤمتر �خلريف و�أ�سا�سًا ل�سبعة موؤمتر�ت �إقليمية �أقيمت يف ربيع 2003. يف 

هذه �ملنا�سبات، ناق�ش �مل�ساركون و�سائل بديلة عن عملية �ّتخاذ �لقر�ر�ت �سمن �ملوؤمتر، ودور جلان مر�جعة �ل�سيا�سات وق�سايا �أخرى 

متعلقة بتجديد عملية �سياغة �ل�سيا�سات. ورغم عدم �إجر�ء تغيري�ت �أ�سا�سية على �لعملية، لكن مّت ت�سجيل م�ساركة �لأع�ساء. من �لنتائج 

�مللمو�سة تطوير قاعدة للبيانات خا�سة بال�سيا�سات �أ�سبحت مبتناول �لأع�ساء من خالل �ملوقع �لإلكرتوين للحزب.
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احلزب الدميقراطي 

الجتماعي، البو�شنة 

والهر�شك

تاريخ وجيز عن احلزب

تعود �أ�سول �حلزب �لدميقر�طي �لجتماعي يف �لبو�سنة و�لهر�سك �إىل 

وكان حينذ�ك  عام 1909،  ت�سّكل  �ملجرية.  �لنم�ساوية  �لمرب�طورية 

�حلزب  �ن�سّم  �لثالثينات،  يف  �لبالد.  يف  �لإثنيات  متعّدد  حزب  �أّول 

�ملقاومة  �حلملة  قادو�  �لذين  لل�سيوعيني  �ليوغو�سالفية  �لع�سبة  �إىل 

�لع�سبة  حكمت  �حلرب،  بعد  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  خالل  للفا�سية 

�أّي معار�سة �سيا�سية ملدة  �ليوغو�سالفية لل�سيوعيني �لبالد من دون 

45 �سنة، �إىل حني بدء �لدميقر�طية �ملتعّددة �لأحز�ب يف �لعام 1990. 

فازت   ،1991 �لعام  يف  �لأوىل  �لأحز�ب  �ملتعّددة  �لنتخابات  خالل 

ع�سبة �ل�سيوعيني يف �لبو�سنة و�لهر�سك بن�سبة 12.3% من �لت�سويت. 

ت بني 1992 و1995، 
ّ
خالل �حلرب يف �لبو�سنة و�لهر�سك �لتي ��ستمر

بّدل �حلزب ��سمه �إىل �حلزب �لدميقر�طي �لجتماعي. وقد كان مت�سّلمًا 

زمام �حلكم خالل �حلرب ومن جديد بني 2000 و2002. 

للمرة �لأوىل يف تاريخ �حلزب، �ملمتّد على قرٍن من �لزمن، �أ�سبح �حلزَب 

�ل�سيا�سي �لأكرب يف �لبالد مع فوزه باأكرثية �لأ�سو�ت يف �لنتخابات 

�لعامة يف �أكتوبر 2010. فقد نالت لئحة �حلزب لنتخابات �جلمعية 

فاز مر�ّسح  بينما  �ألف �سوت،  و�لهر�سك 284  �لبو�سنة  �لربملانية يف 

�حلزب ملجل�ش �لرئا�سة �لثالثي �لأع�ساء، زيلجكو كوم�سيك، باملن�سب 

�أ�سل  �لر�هن 8 من  �لوقت  �ألف �سوت. ي�سغل �حلزب يف  بف�سل 337 

42 مقعد�ً يف جمل�ش نّو�ب �لبو�سنة و�لهر�سك، و28 من �أ�سل 98 مقعد�ً 

 بالذكر �أّن �حّتاد �لبو�سنة و�لهر�سك، 
ٌ
يف �حّتاد �لبو�سنة و�لهر�سك. جدير

وجمهورية �رشب �لبو�سنة، هما �لكيانان �للذ�ن يوؤّلفان دولة �لبو�سنة 

جمهورية  يف  �حلاكمة  �لئتالفات  من  جزء�ً  �حلزب  ي�سّكل  و�لهر�سك. 

�أ�سل  من  خم�سة  ويف  و�لهر�سك،  �لبو�سنة  و�حّتاد  و�لهر�سك،  �لبو�سنة 

ع�رشة كانتونات يف �حّتاد �لبو�سنة و�لهر�سك. بالإ�سافة �إىل ذلك، فاز 

�حلزب بـ11 من �أ�سل 43 معقد�ً لرئي�ش �لبلدية يف �نتخابات 2012 

�لبلدية. 

هوية احلزب

ف �حلزب �لدميقر�طي �لجتماعي نف�سه، �سمن برناجمه، على �أنه: 
ّ
يعر

 ي�سارّي... حزب �لعّمال و�لذين يعيلون �أنف�سهم 
ّ
»حزٌب ذو توّجه �سيا�سي

من خالل عملهم« و«تنظيم... للناخبني )و�لأقليات �لإثنية( و�ملو�طنني 

ويعترب   
46

�ملدين.« و�ملجتمع  �لجتماعية  �لدولة  قيم  يقبلون  �لذين 

�ل�سرت�كية؛  �لأوروبيني و�لأممية  �ل�سرت�كيني  �حلزب جزء�ً من حزب 

عنهما  ن�سخة  �أحدث  �إقر�ر  مّت  به،  خا�ش  وبرنامج  د�خلي  نظام  وله 

يف �ملوؤمتر �حلزبي عام 2005. وكالهما �ساغتهما جمموعات عمل 

منت�سبني  و�أكادمييني  �مل�ستوى  رفيعي  حزبيني  م�سوؤولني  من  موؤّلفة 

و�إقر�رهما يف ما بعد  �إىل �حلزب، ثم مّت عر�سهما على فروع �حلزب 

خالل �ملوؤمتر �حلزبي. تت�سّمن كلتا �لوثيقتني تفا�سيل جّمة عن قيم 

�حلزب، وروؤياه بالن�سبة للدولة، و�إجر�ء�ته �لد�خلية. يف �لعام 2005، 

م�ست�سهد�ً  �لي�سار،  �إىل  �لو�سطي  �لي�سار  موقف  من  نقلًة  �حلزب  �سّجل 

بطلبات قّدمها �أع�ساء يف �حلزب. 

اأنظمة احلزب

مبوجب �لأنظمة �لد�خلية للحزب �لدميقر�طي �لجتماعي، ينّظم �حلزب 

�أربعة منتديات د�ئمة لل�سباب، و�لأ�سخا�ش �لأكرب �سنًا، و�لنا�سطني يف 

�ملجل�ش  قبل  من  �لهيئات  هذه  �ست 
ّ
تاأ�س و�لن�ساء.  �لعمالية،  �لنقابات 

�لأ�سا�سي وهي تخ�سع لإ�رش�ف مبا�رش منه. لكّل من هذه �ملنتديات 

ف�ساًل  و�عتمدوها.  �أع�ساوؤه  �أعّدها  �لتي  �خلا�سة  وقو�عده  �إجر�ء�ته 

�أو  �لعمل  جمموعات  ت�سكيل  �لد�خلي  �حلزب  نظام  يجيز  ذلك،  عن 

�ملجموعات �ل�ست�سارية و�ملنتديات و�ملجال�ش ذ�ت �ل�سورة �ملوؤقتة 

�أو لغر�ش خا�ش. ميكن ت�سكيل هذه �لوحد�ت على �أّي م�ستوى من قبل 

�لبنى �حلزبية �ملتناظرة، وميكنها �أن تّتخذ �أ�سكاًل خمتلفة، لكّل منها 

لي�سو�  �أفر�ٌد  فيها  ي�سارك  �أن  ميكن  كما  �خلا�سة،  و�إجر�ء�ته  قو�نينه 

�لن�سيحة  �خلا�سة  �لهيئات  هذه  تقّدم  �أن  ميكن  �حلزب.  من  �أع�ساء 

ُيطلب منها �سياغة �سيا�سة معّينة  �أن  �أو ميكن  �سيا�سة حمّددة  ب�ساأن 

ب�ساأن ق�سية ذ�ت �سلة. ويجوز لكٍلّ من هذه �لوحد�ت �قرت�ح �سيا�سات 

حزبية من تلقاء نف�سها �أو ميكن �أن يطلب منها جمل�ش �حلزب �لأ�سا�سي 

�سياغة �سيا�سات ذ�ت �سلة، �سو�ء طلبت رئا�سة �حلزب ذلك �أم مل تطلب. 

ملزمني  �لت�رشيعية  �لهيئات  �إىل  �ملنت�سبون  �حلزب  �أع�ساء  يكون 

�أن يلتزمو� بقر�ر�ت رئا�سة �حلزب  بتطبيق برنامج �حلزب، كما يجب 

�سّباط  يعترب  �ليومية.  و�لق�سايا  �ل�سيا�سات  ق�سايا  ب�ساأن  �ل�سادرة 

�لنظام يف �حلزب، �ملعروفون �أي�سًا بروؤ�ساء �لكتل �حلزبية، �أع�ساء يف 

رئا�سة �حلزب تلقائيًا، جنبًا �إىل جنب مع رئي�ش �حلزب و�لأمني �لعام. 

�لولية و�لكيان، فيكونون م�سوؤولني  �لنظام على م�ستوى  �أما �سّباط 

مبا�رشًة �أمام رئا�سة �حلزب، بينما يعمل �سّباط �لنظام على �مل�ستوى 

�لأدنى حتت �إ�رش�ف وتوجيه قيادة �حلزب على �مل�ستوى �لإقليمي �أو 

�لبلدي. 

يوّفر جمل�ش �حلزب �لأ�سا�سي توجيهات ب�ساأن تطبيق برنامج �حلزب 

عدم  على  ين�ّش  للحزب  �لأ�سا�سي  �لنظام  لكّن  �لكونغر�ش.  ه 
ّ
�أقر �لذي 

قدرة �ملجل�ش �لأ�سا�سي �إجر�ء �أّي تغيري على برنامج �حلزب �أو �لنظام 

�لأ�سا�سي. ي�ستفيد �حلزب ما بني �لنتخابات من منتدياته وجمال�سه 

�لنقا�سات  خالل  تن�ساأ  �لتي  �لق�سايا  ب�ساأن  �ملعّمقة  �لآر�ء  جلمع 
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�لقانوين  �ملجل�ش  ي�ساعد  �ملثال،  �سبيل  على  �ملتنّوعة.  �ل�سيا�سية 

ر، يف �ّتخاذ مو�قف ب�ساأن عملية �لتغيري�ت 
ّ
رئا�سة �حلزب، ب�سكٍل متكر

�لد�ستورية يف �لبالد. ف�ساًل عن ذلك، ي�سدر �ملجل�ش �لإمنائي وثائق 

خا�سة ب�ساأن �ملو�قف �لد�خلية جتاه �لق�سايا �لقت�سادية و�لإمنائية 

�لأ�سا�سية. 

جتديد احلزب و�شياغة ال�شيا�شات لنتخابات 

2008 املحلية 

�خترب �حلزب هزميًة نكر�ء يف �نتخابات 2006 �لعامة، ومّت �إق�ساوؤه 

�ملعار�سة  �سفوف  يف  فبقي  �لئتالف.  يف  �لتالية  �مل�ساور�ت  عن 

مدر�سَتي  �حلزب  عرف  وقد  �لالحقة.  �لأربع  �ل�سنو�ت  �متد�د  على 

تفكري خمتلفتني عّللت �أ�سباب �لهزمية �لتالية يف �لنتخابات �لعامة. 

�ملتعلق  وطابعه  �حلزب  �أيديولوجية  �أّن  �لأوىل  �ملدر�سة  �عتربت 

دولة  يف  كافية  �أ�سو�ت  جذب  على  قدرته  من  حّد  �لإثنية  بالتعّددية 

�عترب  �ملقابل،  يف  �لإثنية.  �لنتماء�ت  ح�سب  و��سح  ب�سكل  مة 
ّ
مق�س

�لآخرون �أّن �أيديولوجية �حلزب وقيمه لي�ست ما قاد �إىل خ�سارته يف 

�لنتخابات عام 2006، و�إمنا هي �رش�مة �حلزب، وعدم قدرته على 

خالل  �سعيفة  بطريقة  ر�سائله  و�سياغته  �جلديدة،  �ملجموعات  دمج 

فتّم  باآر�ئه،  �لأخري  �لفريق  غلب   ،2007 �لعام  بد�ية  بحلول  �حلملة. 

�إجر�ء تغيريين �أ�سا�سيني �سمن �حلزب. �أوًل، مّت تعيني �أمني �رّش جديد، 

هو نرمني نيك�سيك، ومنحه مهّمة �إعادة تنظيم �لبنى �لتحتية للحزب 

لتح�سني و�سائل �لت�سال  وتو�سيع قاعدته. ثانيًا، بذل �حلزب جهود�ً 

�خلا�سة به ودرجة تو��سله مع �لناخبني. 

نّظم �حلزب، للمرة �لأوىل، »�أيام �لتخطيط �ل�سرت�تيجي« يف ني�سان/

يف  تاأثري�ً  �حلزب  �أع�ساء  �أكرث  من   50 �لتقى  حيث   ،2007 �أبريل 

�سمن  �لتغيري  وتعزيز  �حلزب  جاذبية  تو�سيع  كيفية  ملناق�سة  �لبالد 

عر�ش  حديثًا  �ملعنّي  �لعام  �لأمني  توىل  وقد  �حلالية.  �حلزب  بنية 

�أيام  ت ثالثة 
ّ
��ستمر �لتي  �لتخطيط �ل�سرت�تيجي  ��ستنتاجات جل�سات 

على �ملجل�ش �لأ�سا�سي للحزب، حيث تلّقت �لدعم �لالزم.

�إ�سالحات  �حلزب  �أجرى  �لتالية،  و�لن�سف  �لثالث  �ل�سنو�ت  خالل 

د�خلية مهّمة، وبذل جهود�ً كبرية من �أجل تغيري �سورته �لعامة. لعّل 

�أّول تغيري ملحوظ كان ��ستخد�م �سعار جديد، يقوم على جمع �للونني 

�لأحمر و�لأبي�ش �لتقليديني بطريقة �أكرث ب�ساطة وع�رشية. يف �لوقت 

�سملت  �لكو�لي�ش،  خلف  جتري  �أهمية  �أكرث  �إ�سالحات  كانت  نف�سه، 

�سياغة �سيا�سة جديدة للتو��سل مع خمتلف �أ�سحاب �مل�سلحة �لذين 

كانو� يت�ساركون مع �حلزب قيمًا �أ�سا�سية �عتربت مهّمة جد�ً بالن�سبة 

مع  منتظمة  �جتماعات  ُعقدت  �ملثال،  �سبيل  على  �لبالد.  مل�ستقبل 

�سل�سلة من  �أّول  �إىل  �أّدت  �حلكومي،  �لقطاع غري  �ل�سخ�سيات يف  �أبرز 

�لحتجاجات �ملدنية ما بعد �حلرب، �ساركت فيها جمموعات مدنية �أو 

ذ�ت توّجه ي�سارّي �سّد رئي�ش �لبلدية وحكومة �لكانتون يف �رش�ييفو. 

ب من �أكادمييني ليرب�ليني بارزين، 
ّ
ف�ساًل عن ذلك، حاول �حلزب �لتقر

د�عيًا �إياهم �إىل �مل�ساركة يف جمموعة متنّوعة من �لن�ساطات �حلزبية 

وتبادل �لآر�ء مع قادة �حلزب حول ق�سايا �أ�سا�سية. كما جّدد �حلزب 

تقدمي  �إىل  �أدى  مما  �لعّمالية،  �لنقابات  �أبرز  عن  باملمّثلني  �لت�سال 

حظيت  �إ�رش�بات  عّدة  يف  �لعّمال  �إىل   ،
ّ
علني ب�سكل  دعمه،  �حلزب 

بتغطية و��سعة. 

من  �سورته  حت�سني  على  �أي�سًا  �لجتماعي  �لدميقر�طي  �حلزب  عمل 

قبل  معّينة  بلدّيات  يف  �ملحلية  �ل�سيا�سات  لتطوير  عمليات  خالل 

�نتخابات 2008 �ملحلية. كما قّدم �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني دعمًا 

�ملعهد  من  ��ستطالعات  �حلزب  ��ستخدم  بينما  �جلهود،  لهذه  تقنيًا 

�جلمهوري �لدويل ملر�قبة ت�سنيفه بني بقية �لأحز�ب. ف�ساًل عن ذلك، 

بد�أ �حلزب بتفوي�ش جهات لإجر�ء بحوث كمّية ونوعّية، ت�سمل حتليل 

�لتغطية �لإعالمية لبياناته ون�ساطاته ف�ساًل عن �لبيانات و�لن�ساطات 

�خلا�سة باأبرز خ�سومه. ��ستناد�ً �إىل هذه �جلهود، تلّقى �حلزب حو�ىل 

بن�سبة  زيادًة  مثّلت  �ملحلية،   2008 �نتخابات  يف  �سوت  �ألف   190

 2006 �نتخابات  يف  نالها  �لتي  �لأ�سو�ت  عدد  مع  باملقارنة   %40

باأّن  لل�سك  و��سعًا  جماًل  �ملذهلة  �لنتيجة  هذه  ترتك  فلم  �لعامة. 

بد�أت تعطي ثمارها. نتيجًة  �لعام 2007  �لتي ُطرحت يف  �لتغيري�ت 

�لنوعية  �لبيانات  جلمع  �ملو�رد  من  �ملزيد  ي�ستثمر  �حلزب  بد�أ  لذلك، 

و�لكمية وحتليلها. 

ك�سفت �لبيانات �لتي مّت جمعها وحتليلها �أّن خيبة �لأمل من �لئتالف 

لون �حلزب  �حلاكم ل ت�سّكل، بحّد ذ�تها، �سمانًة باأّن �لناخبني �سيف�سّ

�لدميقر�طي �لجتماعي: فقد �أظهرت �ل�ستطالعات وجمموعات �لرتكيز 

ب�ساأن  ملمو�سة  �أفكار  �سماع  يريدون  �ملرتّددين  �لناخبني  معظم  �أّن 

تناولت  �لتي  �لأبحاث  �أظهرت  ذلك،  عن  ف�ساًل  �لأمور.  حت�سني  كيفية 

�لتي  �لبلديات  �أكرب من �لأ�سو�ت يف  �أّن �حلزب نال عدد�ً  �لعام  �لر�أي 

�لو�سائل  خالل  من  �سيا�ساتها  تطوير  �إىل  �حلزب  فروع  فيها  عمدت 

�ل�ست�سارية ومب�ساعدة من �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني. ف�ساعد هذ� �لأمر 

يف �إيجاد �لزخم �لالزم لتنظيم حملة �لنتخابات �لعامة يف 2010. 

�شياغة ال�شيا�شات ا�شتعداداً لنتخابات 2010 

العامة

�أو�ئل �لعام 2009، �نطلق �حلزب �لدميقر�طي �لجتماعي يف  بحلول 

��ستعد�د�ً  جديد  �نتخابي  برنامج  �إعد�د  عملية  يف  و�لهر�سك  �لبو�سنة 

لنتخابات 2010 �لعامة. فاأوكل �ملوؤمتر �حلزبي �خلام�ش �إىل �ملجل�ش 

�نتخابي  برنامج  �إعد�د  مبهمة  �حلزب  ورئا�سة  �ملنتَخب  �لأ�سا�سي 

�لر�بع  �حلزبي  �ملوؤمتر  يف  �عتمادها  مّت  �لتي  �ل�سيا�سات  �إىل  ��ستناد�ً 

عمل  جمموعات  بتاأليف  �لإذن  �حلزب  تلقى  وقد   .2005 �لعام  يف 

124                                                                                                                                                                                                                                           اإعداد �سيا�سات الأحزاب



وممّثلني  م�ستقلني،  وخرب�ء  �مل�ستوى،  رفيعي  حزبيني  �أع�ساء  ت�سّم 

و�ل�سباب  �ملحلية،  �حلزب  وفروع  و�لنقابات،  �ملدين،  �ملجتمع  عن 

وجمموعات �أخرى. 

بعد ذلك، و�فق جمل�ش �حلزب �لأ�سا�سي على بنى و�خت�سا�سات خم�ش 

جمموعات عمل، موكاًل �إليها �سياغة خم�ش �سيا�سات �أ�سا�سية للحزب 

�لقت�ساد  جمالت  يف   2010 لعام  �لنتخابي  بالربنامج  تتعلق 

�ختيار  مّت  وقد  و�ل�سحة.  و�لتعليم  و�لعد�لة  �لجتماعية  و�لعد�لة 

�لر�أي  ��ستطالعات  نتائج  �إىل  ��ستناد�ً  �خلم�سة  �ل�سيا�سات  جمالت 

�لتغطية �لإعالمية على  �لعام، وجمموعات �لرتكيز، ومر�قبة وحتليل 

مد�ر �ل�ساعة.

خمتلف  من  خرب�ء  ف�سّمت  متنّوعة  �خلم�ش  �لعمل  جمموعات  كانت 

�أنحاء �لعامل. مل تقت�رش ع�سوية �ملجموعات على �أع�ساء �حلزب، �سّيما 

حت�سني  كانت  �ملجموعات  هذه  لت�سكيل  �لأ�سا�سية  �لأهد�ف  �أحد  و�أّن 

من  �لأع�ساء.  �ملو�طنني غري  �حلزب يف �سفوف  على  �ملو�فقة  ن�سبة 

هنا، �عتربت عملية �سياغة �ل�سيا�سات بقدر �أهمية �ل�سيا�سات �لفعلية 

طريقًة  �لعملية  �عتربت  ذلك،  عن  ف�ساًل  �سياغتها.  يف  �ساعدت  �لتي 

للتو��سل مع جمموعات خمتلفة يف �ملجتمع مثل �لنقابات �لعمالية 

�حلزبية  �ل�سيا�سات  يف  بالتاأثري  �ملهتّمة  �ملدين  �ملجتمع  ومنّظمات 

و�سياغتها. بالإ�سافة �إىل ذلك، �أن�سئت هيئة خا�سة ل�سياغة �لربنامج 

من  �لعام.  و�لأمني  �خلم�ش  �ملجموعات  قادة  من  تاأّلفت  �لنتخابي، 

جهتهم، وّفر موّظفو �ملعهد �لدميقر�طي �لوطني �مل�ساعدة �لتقنية لهذه 

�للجنة.  

�ساغت كّل من �ملجموعات �خلم�ش �قرت�حًا ل�سيا�سة ُتطَبّق يف جمال 

معنّي، ُطرح لحقًا على �لناخبني ملناق�سته؛ ولذ� �أجرت كّل جمموعة 

�لبالد،  �أنحاء  �أكرث من 70 مناق�سة عامة يف �ملدن يف خمتلف  عمل 

�سارك فيها �أكرث من 10 �آلف مو�طن جاوؤو� لالإدلء باآر�ئهم وتوفري 

جو�نب  عدة  تغيري  مّت  �لعامة،  �لجتماعات  هذه  نتيجة  م�ساهماتهم. 

لل�سيا�سات �ملقرتحة �أو �إلغاوؤها كليًا. على �سبيل �ملثال، كانت �مل�سوّدة 

�لأوىل لل�سيا�سة �ملعنّية بالرتبية و�لتعليم تن�ّش على �رشورة تطبيق 

�حلزب ل�سيا�سة �لتعليم �لثانوي �لإلز�مي جلميع �ملو�طنني يف �لبالد. 

�سني حّبذو� هذه �لفكرة، �إل �أّن �ملناق�سات 
ّ
ومع �أّن ممّثلي نقابات �ملدر

�لالزمة  �ملو�رد  ب�ساطة،  بكّل  متلك،  ل  �لدولة  �أّن  �أظهرت  �لعامة 

لتطبيقها. من هنا، مّت تعديل �لقرت�ح و�لتخلي عن هذه �ل�سيا�سة، بعد 

�ل�سيا�سة على  تبعات هذه  �أّن  �سني على 
ّ
�ملدر نقابات  و�فق ممّثلو  �أن 

�مليز�نية �ستكون كارثية.  

�ملجالت  يف  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  على  م�سابهة  تعديالت  �أجريت 

�لعامة  �ملناق�سة  جل�سات  خالل  �ملثال،  �سبيل  على  �لأخرى.  �لأربعة 

�لتي تناولت �ل�سيا�سة �ملتعلقة بال�سحة، تبنّي �أّن عملية �ملو�فقة على 

�لأدوية �لتي تغطيها �رشكات �لتاأمني ت�رّش ب�رشكات �لأدوية �ملحلية. 

نتيجًة لذلك، ت�سّمنت �ل�سيا�سة �ل�سحية �ملعّدلة �إجر�ء�ت للتخفيف من 

منتوجاتها مدرجة  تكون  بحيث  �ل�رشكات،  على  �لعملية  تبعات هذه 

�سمن لئحة �لأدوية �مل�سمولة.

�حلا�سل  و�لتقّدم  بالتغيري�ت  منتظمًا  تقرير�ً  �حلزب  عام  �أمني  يعّد 

عند �سياغة �لقرت�حات، ثم ير�سله �إىل رئا�سة �حلزب وجمل�ش �حلزب 

�لإجر�ء�ت و�سل�سلة �ملناق�سات  �كتمال عملية �سياغة  �لأ�سا�سي. لدى 

�لنتخابي  �لبيان  �لأ�سا�سي  �ملجل�ش  يعتمد  �لدولة،  �أنحاء  �لعامة يف 

لعام 2010.  

ملحة عن عملية اإعداد البيان احلزبي يف العام 2010

عملية �شياغة امل�شوّدة

تتوىل جمموعات �لعمل �مل�سوؤولة عن �سيا�سات �حلزب �سياغة �ل�سيا�سات �لتي تعك�ش مو�قف �حلزب. 

ال�شت�شارات

يقّدم �أع�ساء �حلزب وعامة �ل�سعب مالحظاتهم �سمن �إطار �جتماعات عامة

املوافقة

يعتمد جمل�ش �حلزب �لأ�سا�سي �لبيان �حلزبي
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تطبيق ال�شيا�شات يف احلكومة الئتالفية

ن�رش�ً  و�لهر�سك  �لبو�سنة  يف  �لجتماعي  �لدميقر�طي  �حلزب  حّقق 

منذ  �لأوىل  للمرة  و�أ�سبح،  �لعامة.   2010 �نتخابات  يف  تاريخيًا 

�إن�سائه، �لقوة �ل�سيا�سية �لأكرب يف �لبالد. لكّن بنية �حلكومة �ملعّقدة 

لبث  وما  �لئتالفات.  ت�سكيل  عند  عر�قيل  بعدة  �ل�سطد�م  �إىل  �أّدت 

�حلزب �أن �سّكل حكومات �ئتالفية يف خم�سة من �لكانتونات �لع�رشة 

ل  يف �حّتاد �لبو�سنة و�لهر�سك، وبعد ع�رشة �أ�سهر على �لنتخابات تو�سّ

��ستخدم  وقد  �لحتاد.  حكومة  لت�سكيل  �لأحز�ب  بقية  مع  �ّتفاق  �إىل 

على  �حلكومة  لت�سكيل  كاأ�سا�ش   2010 لعام  �لنتخابي  �حلزب  بيان 

�ملدرجة  �لأحكام  �أغلبية  وكانت  و�لكيانات.  �لكانتونات  م�ستوى 

�أدرجت  قد  �لنتخابي  بالربنامج  �ملتعلقة  �خلم�سة  �ل�سيا�سات  يف 

مع  �آذ�ر/مار�ش 2011،  بالحتاد يف  �خلا�ش  �لئتاليف  �لّتفاق  يف 

�لتنازل عن بع�ش  �لأ�سغر يف �لئتالف  �ل�رشكاء  ��سطر�ر بع�ٍش من 

من مبادئهم �لأ�سا�سية للتوقيع على برنامج �لئتالف. �عترب هذ� �لأمر 

�إجناز�ت �حلزب ب�سفته قّوًة �سيا�سية متّثل ناخبني متعّددي  �أهم  من 

�لإثنية وقيمًا مناه�سة للفا�سية. 

عدة  على  �ل�سوء  �سّلط   ،2010 عام  �لنتخابات  يف  �حلزب  فوز  بعد 

�ملتعلق  �لقانون  مثل  �لأ�سا�سية  قيمه  عك�ست  ت�رشيعية  مبادر�ت 

مكافحة  وقانون  �رشعية،  غري  بطريقة  �ملكت�سبة  �لأ�سول  مب�سادرة 

لكّن  �لد�ستوري.  و�لإ�سالح  �جلديدة،  و�لفا�سية  �لفا�سية  �ملنّظمات 

�أجل ت�سكيل �حلكومة على م�ستوى �لولية ��ستغرقت  �ملفاو�سات من 

�سعب:  خيار  �أمام  �حلزب  قادة  فكان  تقريبًا.  �إ�سافية  �سنة  حو�ىل 

�إىل  لالن�سمام  �لأ�سا�سية  �ل�سيا�سية  �ملو�قف  من  عدد  على  �لت�سوية 

�حلكومة على م�ستوى �لولية، �أو �للتز�م ببنود �لبيان �لنتخابي لعام 

رت 
ّ
 حمتدم، قر

ّ
2010 و�لبقاء يف �سفوف �ملعار�سة. بعد جد�ل د�خلي

�لنتخابي  برناجمها  من  متعّددة  على جو�نب  �لتنازل  �حلزب  قيادة 

كي ت�سّكل جزء�ً من �لئتالف �حلاكم على م�ستوى �لولية. بعد ت�سّكل 

زيلجكو  �حلزب،  رئي�ش  نائب  هّدد  �ملحلي،  �مل�ستوى  على  �حلكومة 

�ملذكورة.  �لت�سوية  ب�سبب  و�جباته  �أد�ء  من  بال�ستقالة  كوم�سيك، 

�لن�سمام  ب�رشورة  ر�أيها  على  حافظت  �حلزبية  �لقيادة  �أغلبية  لكّن 

�حلزب  يف  �لأمر  هذ�  على  �لت�سويت  ن�سبة  �إىل  بالنظر  �حلكومة،  �إىل 

وتوّقعات �لنا�سطني �حلزبيني. فما كان من كومزيك �إل �أن �ن�سحب من 

�حلزب يف متوز/يوليو 2012 ب�سبب تخّوفه من مو�فقة �حلزب على 

�إ�سالحات �نتخابية ل تتجان�ش مع قيمه. 

�سحيٌح �أّن �حلزب �لدميقر�طي �لجتماعي قد و�جه بع�ش �لنتقاد�ت 

على �سيا�ساته خالل تو�جده يف �حلكومة �لئتالفية من قبل جمموعات 

متّكن  �أنه  �إل  �حلقيقة«(،  )»مقيا�ش   »Istinomjer.ba« مثل  مر�قبة 

��ستناد�ً  �ل�سيا�سات.  �سعيد  على  �لنجاحات  بع�ش  حتقيق  من  �أي�سًا 

�إىل �لتفاق مع �سندوق �لنقد �لدويل، حاولت �لئتالف �حلاكم لفرتة 

2006-2010 �لتخفيف من منافع قد�مى �ملحاربني. فما كان من 

�أن رّدت ب�سل�سلة من �لتظاهر�ت �لتي  �إل  �ملنّظمات �ملعنّية ب�سوؤونهم 

�أّدت �إىل كبت هذه �ملحاولة يف مهدها. وكان بيان �حلزب �لنتخابي 

قد�مى  �ملتعلقة مبنافع  �ملقرتحات  من  قد ت�سّمن عدد�ً  لعام 2010 

يف  �لبارزين  �مل�سوؤولني  �أحد  ��ستلم  �لنتخابات،  وبعد  �ملحاربني؛ 

�لبو�سنة  �حّتاد  يف  �ملحاربني  قد�مى  �سوؤون  وزير  من�سب  �حلزب 

�إىل  لفتًا  جلهوده،  دعمًا  كاملًة  �حلزب  بنية  �لوزير  فجّند  و�لهر�سك. 

�لأمو�ل �ملهدورة على �لأفر�د �لذين ل ي�ستحّقون �ملنافع و�إىل �نعد�م 

�ملعايري �لو��سحة ملنح �لأمو�ل �إىل خمتلف فئات قد�مى �ملحاربني. 

ورغم درجة �لتاأثري �ل�سيا�سي و�لتاأييد �لكبري �لذي حتظى به جمعيات 

�ملحاربني �لقد�مى، متّكن �لوزير، من خالل و�سع �لق�سية �سمن �إطار 

�أحد  تطبيق  من  �لحتيال،  من  �ل�رشعيني  �ملحاربني  قد�مى  حماية 

�سيا�سة مل  و�إ�سد�ر  لعام 2010  �لنتخابي  �لبيان  �لو�ردة يف  �لبنود 

تكن حتظى ب�سعبية يف بادئ �لأمر. 

الدرو�ص امل�شتخل�شة

�إّن تركيز �حلزب على �ل�سيا�سات �مللمو�سة يف دولة متنّوعة ومنق�سمة 

للبالد  بالن�سبة  �لأمام  �إىل  مهّمة  �سّكل خطوًة  و�لهر�سك  �لبو�سنة  مثل 

�لنقا�ش  يف  �حلزب  م�ساهمة  خالل  من  وبالتحديد  نف�سه،  و�حلزب 

�إّن  �لو�قع،  �لتي توؤّثر على نوعية حياة �ملو�طنني. يف  �لق�سايا  حول 

عن  �حلديث  تهمي�ش  يف  غالبًا  ت�ساهم  بالهوية  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات 

�لتي  و�ل�سعبية  �لقومية  �لق�سايا  على  فالرتكيز  �لفعلية؛  �مل�ساكل 

تعك�ش ب�سكل غالب �ل�سيا�سات �مل�ستندة �إىل �لإثنية �أو �لدين ميكن �أن 

يعيق �لقوى �لدميقر�طية �ملعتدلة عن �لتناف�ش مع �لقوى �لأخرى. لكّن 

�حلزب مل يتجاهل �لنقا�ش �ل�سيا�سي �لد�ئر حول �لهوية بل قام، عو�سًا 

بنوعية  تتعّلق  �لتي  �لهامة  �لق�سايا  يف  �ل�سعب  باإ�رش�ك  ذلك،  عن 

�حلياة كي يظهر للعديد من �لناخبني �لذين ما كانو� ليفّكرو� يف دعم 

�حلزب �سابقًا �أنه ميلك �أفكار�ً حمّددة لتح�سني حياتهم. ف�ساًل عن ذلك، 

�أثبتت �قرت�حات �حلزب �أّنه قد تعّمق يف در��سة خطط معّينة لتحقيق 

تعزيز  يف  �ساعد  ذلك  كّل  �لنتخابات.  خالل  �أطلقها  �لتي  �لوعود 

م�سد�قية �حلزب ونقل �سورته كحزٍب جاهز للحكم. من هنا، �إّن �إعد�د 

�حلزب  �أّن  �إىل  �لإ�سارة  مع  �رشورّي،   
ٌ
�أمر بو�سوح  م�ساغة  �سيا�سات 

قد ��ستخدم �سيا�ساته مل�سلحته يف عّدة منا�سبات خالل �حلملة. لكن 

�أي�سًا ت�سمية مر�ّسحني يتمّتعون بال�سعبية  يجدر بالأحز�ب �ل�سيا�سية 

و�لكاريزما مل�ساعدة �لأحز�ب يف جذب �لأ�سو�ت. 

بف�سل عملية �سياغة �ل�سيا�سات، متّكن �حلزب من تنويع قاعدته من 

خالل �لتو��سل مع �لأفر�د و�ملجموعات �لتي مل تكن تو�فق عادًة على 

برنامج �حلزب. فكانت �ملجموعات �خلم�ش �لتي قادت عملية �سياغة 

�ل�سيا�سات متنّوعة ومفتوحة على �لأع�ساء غري �حلزبيني، مثل �خلرب�ء 

�لرفيعي �مل�ستوى يف جمال �لرتبية �لذين ُدعيو� �إىل �مل�ساركة وتقدمي 
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�آر�ئهم، من دون �عتبار �حلزب ممّثاًل عنهم باأّية طريقة من �لطرق. من 

هنا، بف�سل عملية �سياغة �ل�سيا�سات، متّكن �حلزب من توطيد عالقات 

�أنحاء �ملناطق �لتي كانت ت�سّوت لالأحز�ب  مع �لأقليات يف خمتلف 

�لقومية عادًة ب�سبب تخّوفها من جمموعة �لأكرثية. فتو��سلت جمموعة 

نظامية  بطريقة  �ملجموعات  هذه  مع  بالعدل  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات 

�مل�سوؤولني  وحمل  �ل�سيا�سات  �سياغة  عملية  يف  �إ�رش�كها  خالل  من 

�لأمر فعاليته  �أثبت هذ�  �لفر�ش.  ت�ساوي  �ملد�فعة عن  �حلزبيني على 

عندما نّظم �حلزب حملًة هدفها �إلغاء ممار�سة »�ملدر�ستني حتت �سقٍف 

و�حد«، وهي �سكل من �أ�سكال �لف�سل يف �لتعليم. 

�سنًة وهو يطّور �سيا�سات ما قبل �لنتخابات �خلم�ش،  �أم�سى �حلزب 

مما مّكنه من تنفيذ ن�ساطات هادفة و�لتو��سل مع �لناخبني يف وقٍت 

ين�َش  فلم  �إليها.  �لناخبني  بجذب  تعباأ  �لأخرى  �لأحز�ب  فيه  تكن  مل 

�لعديد من �ملو�طنني �أّن �حلزب كان موجود�ً يف بلدتهم لالإ�سغاء �إىل 

�قرت�حاتهم �لهادفة �إىل حّل �مل�ساكل �لأكرث �إحلاحًا.  

متلك �لبو�سنة و�لهر�سك �إحدى �سبكات �لطرق �لأقل تطّور�ً يف �أوروبا. 

فوعد �حلزب »ببناء جاد�ت طرق �أطول من تلك �لتي بنتها �حلكومات 

�ل�سابقة«. كانت هذه �لق�سية �أحد بنود �حلو�ر �لتي طرحها �حلزب قبل 

يف  ريب  ول  �حلكم.  �سّدة  ��ستلم  عندما  بعدها  وما  وخاللها،  �حلملة، 

�أّن هذ� �لوعد مّن عن خطوة ذكّية، ل �سّيما و�أّن جاد�ت �لطرق مل تكن 

تتعّدى �لأربعني كيلومرت�ً يف �لعام 2010، مما عنى �أنه �سي�سهل على 

�حلزب �لإيفاء بوعده خالل وليته �لتي متتّد لأربع �سنني. �ليوم، بعد 

ز�ل  ما   ،2010 لعام  �لعامة  �لنتخابات  على  ون�سف  �سنتني   
ّ
م�سي

�حلزب يطّبق هذه �ل�سيا�سة كدليٍل على جد�رته وم�سد�قيته، حيث من 

�ملتوّقع �أن ي�سّم �حّتاد �لبو�سنة و�لهر�سك جاد�ت بطول 60 كيلومرت�ً 

تقريبًا قبل �لنتخابات �لعامة �ملقبلة يف �لعام 2014. 
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احّتاد القوى الدميقراطية، 

بلغاريا

تاريخ وجيز عن احلزب

يف  �نتقالية  مرحلة  بد�ية   1989 �لعام  يف  برلني  جد�ر  �سقوط  �سّكل 

بلغاريا نحو �حلكم �لدميقر�طي. فقد ��سطر �حلزب �ل�سيوعي للتخلي عن 

�ل�سلطة بعد �حتجاجات غزت �ل�سو�رع، و�رشعان ما ��ستفادت �لأحز�ب 

�ملدين،  �ملجتمع  ومنّظمات  �لعّمالية،  و�لنقابات  �لنا�سئة،  �ل�سيا�سية 

�لتي كانت مكبوتًة لعّدة عقود.  و�لأندية من حرية �خلطاب و�لتجّمع 

يف 7 كانون �لأول/دي�سمرب 1989، �جتمعت ت�سع منّظمات ذ�ت توّجه 

�سيا�سي لت�سكيل �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية. ويف �لعام 1990، �لتحقت 

ة 
ّ
باملجموعة �سّتة �أحز�ب �سيا�سية. وبنتيجة تنظيم �أّول �نتخابات حر

يف �لبالد يف �لعام 1931، �أ�سبح �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية ثاين �أكرب 

جمموعة برملانية، ما جعله �ئتالف �ملعار�سة �لأ�سا�سي يف �لبالد. 

يف بادئ �لأمر، كانت �لأندية و�جلمعيات ونقابات �لعمال و�لأحز�ب 

�ل�سيا�سية �لتي �سّكلت �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية قد �جتمعت على برنامج 

�لأيديولوجية  خلفياتها  من  بالرغم  �ل�سيوعية،  مكافحة  هو  و�حد 

�سياغة  حتدي  وو�جهت  �لربملان  �إىل  دخلت  �إن  ما  لكن  �ملتنّوعة. 

�لأع�ساء  يتو�فق  �أن  �ل�سعب  من  كان  �أخرى،  ق�سايا  حول  �سيا�سات 

�ن�سقاقات  �إىل  �خلالفات  هذه  �أّدت  وبالتايل،  م�سرتكة.  �أولويات  على 

مبكرة يف �لئتالف. على �سبيل �ملثال، �أّدت �لختالفات حول �رشورة 

حماكمة �لقادة �ل�سيوعيني �ل�سابقني �إىل �نق�سام �لأع�ساء لأربع فئات، 

�لتو�فق على  مّما عرقل، رغم بقائهم يف �لئتالف، قدرة �حلزب على 

�لئتالف،  برنامج  بقي  �ل�سعوبات،  �إىل هذه  نظر�ً  �ل�سيا�سية.  مو�قفه 

يف �لفرتة �ملوؤدية �إىل �نتخابات �لعام 1991، عموميًا ل يت�سّمن �إل 

�أّن  �إل  بالنتخابات،  فاز  �حلزب  �أّن  ومع  �ملحّددة.  �ل�سيا�سات  بع�ش 

ت، موؤديًة يف نهاية �لأمر، �إىل 
ّ
�لنز�عات و�لن�سقاقات �لد�خلية ��ستمر

�نتخابات  �أّدت  �لثقة عن �حلكومة. يف وقت لحق،  �لت�سويت بحجب 

�لعام 1994 �لربملانية �إىل هزمية �حلزب يف �لنتخابات.   

اإي�شاح اإيديولوجية احلزب

يف �لعام 1994، �نتخب �حلزب رئي�سًا جديد�ً هو �إيفان كو�ستوف. �لتزم 

 
ّ
 ر�سمي

ّ
كو�ستوف بتوحيد �ملجموعات وتوطيدها �سمن حزب �سيا�سي

له �أيديولوجية و�حدة، موؤمنًا �أّن �لأمر �سي�ساعد يف بلورة هوية �حلزب 

�أّنه كان من �ل�سعب تطبيق  و�ل�سيا�سات �لتي حتتّل �لأولوية. �سحيح 

�أيديولوجية م�سيحية دميقر�طية و��سعة على كافة �ملجموعات �سمن 

�حلزب �ل�سيا�سي، لكّن هذه �خل�سائ�ش �لأيديولوجية كانت تتو�فق مع 

�لتعاليم �ملناه�سة لل�سيوعية �سمن �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية. وكجزٍء 

وتوحيد  �لأوروبي،  �ل�سعب  حزب  �إىل  لالن�سمام  �ملبذولة  �جلهود  من 

قة حول �لقيم �لدميقر�طية �مل�سيحية، مب�ساعدة من 
ّ
�ملجموعات �ملتفر

موؤ�س�سة كونر�د �أدناور، �أن�ساأ �حلزب »ميثاق �لقيم و�ملبادئ �خلا�سة 

باحتاد �لقوى �لدميقر�طية ب�سفته حزبًا من �أحز�ب �ل�سعب �لأوروبي«. 

ومع �أّن �لوثيقة جنحت يف حتديد �مليول �لأيديولوجية للحزب وربطه 

�ملبذولة  �جلهود  فاإّن  �لعريقة،  �لتقليدية  �ل�سيا�سية  �لأ�رش  باإحدى 

كبرية  ومو�رد  وقتًا  للحزب  ترتك  مل  �حلزب  �أيديولوجية  لتحديد 

ل�سياغة �ل�سيا�سات حول �مل�سائل �ملهّمة. 

املرّبع 18: بنى احلزب الناجتة عن الإ�شالحات

املوؤمتر الوطني: كانت هذه �لهيئة �لتي مل تعد موجودًة �ليوم �أهّم �سلطة يف �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية. وكانت م�سوؤولة عن �إقر�ر وت�رشيع 

�لقو�نني �لد�خلية للحزب وبرناجمه �ل�سيا�سي، و�نتخاب �أع�ساء �ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني ب�سكل مبا�رش. 

املجل�ص التنفيذي الوطني: تاأّلفت هذه �لهيئة من 11 فرد�ً: رئي�ش �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية ونّو�به �لأربعة؛ �لأمني �لعام )�مل�سوؤول عن 

�لعمل �لتنظيمي و�لت�سال بالبنى �ملحلية(؛ رئي�ش �ملجموعة �لربملانية؛ ونّو�ب عاديني �أربعة. لكّن هذه �لهيئة مل تعد موجودًة �ليوم.

الوطني: �عتربت هذه �لهيئة وما ز�لت �لهيئة �لعليا للحزب يف �لفرتة �لفا�سلة بني �ملوؤمتر�ت، وهي تتاأّلف من روؤ�ساء �لبنى  املجل�ص 

�ملحلية وع�سو من قيادة كّل هيئة �إقليمية. وهي تت�سّمن �أي�سًا كّل �لنو�ب من �لكتلة �حلزبية يف �لربملان، ف�ساًل عن �أع�ساء �ملجل�ش 

�لتنفيذي �لوطني. لتمثيل �ملدن ذ�ت �لعدد �لأكرب من �ل�سكان ب�سكل �أف�سل، حتظى �ملدن �لأكرب مبركز خا�ش ومُتنح عدد�ً �أكرب من �ملمّثلني 

يف �ملجل�ش �لوطني.

جمل�ص الرقابة: ما ز�لت هذه �لهيئة �ملنتخبة من قبل �ملجل�ش �لوطني و�ملوؤّلفة من �أربعة �أ�سخا�ش موجودة حتى �ليوم. وهي م�سوؤولة عن 

�لإ�رش�ف على �ملو�رد �ملالية للحزب على �مل�ستويات كافة. يتمتع �ملجل�ش �أي�سًا بامتياز�ت عند در��سة �ل�سكاوى �ملتعلقة برف�ش ع�سوية 

�لأفر�د �لذين يريدون �لن�سمام �إىل �حلزب، ف�ساًل عن �ل�سكاوى �سّد �لأفر�د �لذين مّت تعليق ع�سويتهم يف �حلزب. 
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اإعداد الأنظمة والبنى اخلا�شة ب�شنع ال�شيا�شات 

خالل هذ� �لوقت، مّت بذل جهود لت�سهيل عمل بنى �سنع �لقر�ر �خلا�سة 

�سياغة  عملية  على  موؤ�س�ساتي  طابع  لإ�سباغ  حماولة  ويف  باحلزب. 

و�لرب�مج.  �ل�سيا�سات  ل�سياغة  خا�سة   
ً
بنى �حلزب  �أوجد  �ل�سيا�سات، 

يف  �آر�ء  عدة  ميّثلون  �لئتالف،  يف  متنّوعون  �رشكاٌء  �ساهم  وقد 

من  �لوطني  �لتنفيذي  �ملجل�ش  فتاأّلف  �ملجموعات.  هذه  يف  �حلزب، 

11 فرد�ً، هم رئي�ش �حّتاد �لقوى �لدميقر�طية ونّو�به �لأربعة؛ �لأمني 

�ملحلية(؛  بالبنى  و�لت�سال  �لتنظيمي  �لعمل  عن  )�مل�سوؤول  �لعام 

رئي�ش �ملجموعة �لربملانية؛ ونّو�ب عاديني �أربعة يتّم �ختيارهم من 

�لوطني  �لتن�سيق  جمل�ش  منح  وقد  �لئتالف.  يف  �ملختلفة  �لأحز�ب 

�لوطني  �لنتخابي  �لربنامج  �إعد�د  �سلطة  �لوطني  �لتنفيذي  �ملجل�ش 

�خلا�ش بالئتالف ��ستعد�د�ً لالنتخابات �ملحلية �لقادمة. وقد رّكزت 

جمموعات عمل خا�سة على ق�سايا حمّددة طرحها نّو�ب من �للجان 

�لربملانية �لتي تعالج مو��سيع معّينة مثل �لرعاية �ل�سحية، و�لتعليم، 

�لبنى  عن  ممّثلني  �ملجموعات  هذه  �سّمت  و�لزر�عة.  و�لقت�ساد، 

�ملحلية و�لإقليمية يف �حلزب، وخرب�ء يف جمالت �سيا�سية خمتلفة. 

�لوطني جمموعة عمل عامة  �لتنفيذي  �ملجل�ش  �أن�ساأ  ذلك،  ف�ساًل عن 

لتح�سري �لنقاط �لأ�سا�سية للربنامج، دجمت فيها �لأفكار �لتي �سّددت 

هذه  �لعمل  جمموعات  �عتربت  �سة.  �ملتخ�سّ �لعمل  جمموعات  عليها 

موؤقتة ومّت حّلها بعد �لنتخابات. 

 �حلزب باإعادة تنظيم بناه وحتديد 
ّ
بعد �نتخابات 1995 �لعامة، ��ستمر

قيمه. يف هذ� �لإطار، يلّخ�ش �ملرّبع 18 �لتغيري�ت �لتي �أجريت. وقد 

�سنع  عمليات  يف  �ملحلية  �لبنى  تاأثري  لتعزيز  �ملبذولة  �جلهود  �أّدت 

�لقر�ر �إىل �إن�ساء طبقات تنظيمية متعّددة و�ّت�سالت د�خلية متطّورة. 

لكن ملا كانت �ملعلومات من �لفروع ت�ستغرق وقتًا طوياًل للو�سول �إىل 

�لقيادة �لإقليمية، وهي �لهيئة �مل�سوؤولة عن نقل �ملعلومات �إىل �لبنية 

�ملركزية، فقد كانت �لكثري من �ملعلومات �ملفيدة �لتي يتّم جتميعها 

و�لتو�سيات  �أو مغلوطة،  ناق�سة  ت�سل  �ل�سعبية  �لقو�عد  م�ستوى  على 

�إىل  بالنظر  �حلالت.  �أغلب  يف  ت�سيع  �لإ�سالحات  باإجر�ء  �ملحلية 

�لتحديات و�جلهود �ملتز�منة لإعد�د بيان �ملبادئ، ميكن قر�ءة  هذه 

�لربنامج �ل�سيا�سي لنتخابات 1997 كمقالة فل�سفية ت�رشح �مليثاق 

�أّن  ومع  معّينة.  �سيا�سية  لقرت�حات  عامة  فكرة  توفري  عن  عو�سًا 

�حلزب فاز بانتخابات �لعام 1997، لكّن �لكثريين عزو� هذ� �لنجاح 

�حّتاد  �إعادة تنظيم  �ل�سابقة عو�سًا عن  �ل�سعيف للحكومة  �لأد�ء  �إىل 

�لقوى �لدميقر�طية. 

�لن�سمام  نحو  تتوّجه  بلغاريا  كانت  بينما  و2001،   1997 بني 

�حّتاد  و�جهت حكومة  �لأوروبي،  و�لحتاد  �لأطل�سي  �سمال  �إىل حلف 

�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  من  �سل�سلة  �إقر�ر  عند  حتديًا  �لدميقر�طية  �لقوى 

�إىل  �أدى  مما  �لتقاعد  ونظام  و�لتعليم،  �ل�سحية،  �لرعاية  ب�سيا�سات 

جد�لت حمتدمة بني فئات �حلزب. وقد �سّددت هذه �لنق�سامات على 

�لتفاق على جمموعة من  �أجل  �ملتباينة ون�ساله من  طبيعة �حلزب 

موؤ�س�ساتية  �آلية  �إىل  يفتقر  �حلزب  ز�ل  ما  لكن  �ملقرتحة.  �ل�سيا�سات 

ميكن �ل�ستعانة بها حلّل �خلالفات �لتي تن�ساأ حول �ل�سيا�سات �سمن 

�ختبارها  �أو  يجب،  كما  �ل�سيا�سات  عن  �لإعالن  يتّم  فلم  �حلكومة. 

و�إجر�ء �لأبحاث ب�ساأنها، مما �أربك عامة �لنا�ش، ل بل بع�ش �أع�ساء 

�حلزب �أنف�سهم، ب�ساأن �ملنطق �لكامن خلف بع�ش �لقر�ر�ت. ف�ساًل عن 

ذلك، �إّن �تخاذ �لقر�ر�ت من �جلهات �لعليا حرم بع�ش �أع�ساء �حلزب 

بالإهمال  �سابقًا  ي�سعرون  كانو�  �أن  بعد  باآر�ئهم،  �لإدلء  فر�سة  من 

و�لتهمي�ش. على �سبيل �ملثال، �ّتفقت خمتلف �ملجموعات يف �حلزب، 

مو�رد  خ�سخ�سة  �أّن  على  �حلكم،  زمام  مت�سّلمًا  �حلزب  كان  عندما 

كيفية  على  �لتفاق  با�ستطاعتهم  يكن  مل  لكن  �رشورّي،  �حلكومة 

�سيء  كّل  خ�سخ�سة  �حلزب  �أع�ساء  بع�ش  �أر�د  �لعملية.  هذه  مقاربة 

�لبع�ش  لكّن  غربية.  ل�رشكات  �ملو�رد  بيع  مع  ثمن،  وباأدنى  ب�رشعة 

�لبع�ش  �أما  �مل�سانع.  عّمال  على  وتوزيعها  �أ�سهم  �إ�سد�ر  على  �أ�رّش 

للدولة.  تابعًا  و�إبقاء غريها  معّينة  فاأر�د خ�سخ�سة قطاعات  �لآخر، 

نتيجًة لذلك، بد�أ �أع�ساء �حلزب يفقدون ثقتهم باحلزب نف�سه، معتقدين 

�ملو�طن  م�سلحة  يف   
ّ
ت�سب ول  فا�سدة  كانت  �خل�سخ�سة  عملية  �أّن 

املرّبع 19: املجموعات املعنّية باإعداد �شيا�شات احلزب

وفقًا لقو�عد �حلزب، ين�ّش �خت�سا�ش جمموعات �إعد�د �سيا�سات �حلزب على ما يلي: 

�إعد�د وثائق وبيانات �ل�سيا�سات �ملتعلقة بالق�سايا �لعامة، و�قرت�حات �ل�سرت�تيجيات �لطويلة �لأمد وفقًا ملبادئ �حلزب وقيمه، 

و�مل�سوّد�ت �لت�رشيعية و�مل�سائل �ملتعلقة باملر�قبة �لربملانية؛ 

م�ساعدة �لبنى �ملحلية يف �سياغة �لوثائق و�لبيانات �ملتعلقة بال�سيا�سات ب�ساأن �لق�سايا �ملحلية �لر�هنة �ملتعلقة بالبلدية �ملعنية؛ 

�سياغة م�سوّد�ت �لبيانات ب�ساأن �لق�سايا بطلب من �ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني �أو �ملجل�ش �لوطني �خلا�ش باحلزب. 

ينّظم �أمناء �ل�رّش ل�سيا�سات �لقطاعات �جتماعات منتظمة مع �ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني و�لكتلة �لربملانية. ويكون نّو�ب �حلزب ملزمني 

بت�سليم �ملو�د �لتي مّتت مناق�ستها يف �للجان �لربملانية �ملعنّية �إىل �أمناء �ل�رّش �ملنا�سبني. 
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�لكتلة  �لن�سحاب من  �لنّو�ب على  �أقدم بع�ش  �لعادي. كما  �لبلغاري 

�لربملانية ب�سبب خالف حول �ل�سيا�سات، وقد �أزعجهم عدم �لقدرة على 

�لتعبري عن ر�أيهم.  

يف �لأو�ساط �لعامة، حاول قادة �حلزب حتويل �لرتكيز من �ل�سيا�سات 

�إىل مبادئ �حلزب وقيمه �ملوجزة يف بيان �ملبادئ. وبد� �أّن حماولت 

�لبالد  �أنحاء  خمتلف  يف  �ملبادئ  هذه  لتعزيز  �لتنفيذي  �ملجل�ش 

بينما  لكن  و�هتماماته.  �ل�سعب  مطالب  عن  فاأكرث  �أكرث  �حلزب  تبعد 

�حلكومة  موقف  ب�سماع  مهتّمًا  �ل�سعب  كان  �لقيم،  على  �حلزب  رّكز 

يف  �لف�ساد  �زدياد  مثل  عملية،  ق�سايا  نحو  �ملعتمدة  ومقاربتها 

عملية �خل�سخ�سة، ومفاو�سات �لن�سمام �إىل �لحتاد �لأوروبي �لتي 

�حلزب  قادة  و��ستغالل  �لبالد،  يف  نوويني  م�سنعني  �إغالق  �إىل  �أدت 

�ملحليني لل�سلطة �ملمنوحة لهم. 

�لربملانية،   2001 �لعام  �نتخابات  يف  �ل�سعيف  �حلزب  �أد�ء  �إثر 

ز�لت  ما  �أحكامًا  فيها  د�جمًا  قو�نينه،  تعديل  على  �حلزب  �أقدم 

�لإ�سالحات:  �سملت  وقد  �ليوم.  حتى  �لد�خلي  نظامه  يف  معتمدة 

�لت�سال  �مل�ستوى �ملحلي لتح�سني م�ستوى  بنية �حلزب على  تب�سيط 

مثل  �حلزب  �إىل  �ملنت�سبة  �ملنّظمات  مبركز  �لتعريف  �حلزب؛  د�خل 

طة 
ّ
�ملنّظمات �ل�سبابية و�لن�سائية و�حّتاد �ل�رشكات �ل�سغرية و�ملتو�س

وجلنة  �لوطني  �لنتخابات  مركز  وم�سوؤوليات  �أدو�ر  وحتديد  �حلجم؛ 

�لنظام  �لتي طر�أت على  �لتغيري�ت  �لد�خلية. وقد حاولت  �لنتخابات 

�حلزب  �سادفها  �لتي  �مل�ساكل  �أي�سًا،  تعالج،  �أن  للحزب  �لد�خلي 

بالذكر   
ٌ
جدير �لنتخابات.  بعد  ما  فرتة  يف  �ل�سيا�سات  �إعد�ده  خالل 

�نتخاب  �لوطني مهّمة  �ملجل�ش  �إىل  يوكل  للحزب  �لد�خلي  �لنظام  �أّن 

»�أمناء �رّش لل�سيا�سات �لقطاعية« بهدف �إن�ساء جمموعات خرب�ء لإعد�د 

ملحة عن عملية اإعداد �شيا�شات احلزب

عملية �شياغة ال�شيا�شات

جتري جمموعات �لعمل �ملعنّية بال�سيا�سات �لأبحاث وت�سوغ �قرت�حات �ل�سيا�سات

ال�شت�شارات

تو�فق �للجنة �لتنفيذية �لوطنية على �مل�سوّد�ت وحتيلها �إىل �ملجل�ش �لوطني كي يو�فق عليها بدوره

املوافقة 

حُتال �مل�سوّد�ت �لتي و�فقت عليها �لقيادة كي يو�فق عليها ب�سكل ر�سمي �ملندوبون يف �ملوؤمتر�ت �حلزبية. 

ًة كّل �سهرين على �لأقل. يف هذ� �لإطار، يوجز 
ّ
�ل�سيا�سات وعقدها مر

�ملرّبع 19 �خت�سا�سات هذه �ملجموعات �ملعنّية بال�سيا�سات. تقوم 

للحزب،  موؤقتة  �سيا�سات  ووثائق  بيانات  ب�سياغة  �ملجموعات  هذه 

مرّكزًة على �ملو��سيع �لتي ت�ستن�سخ غالبًا �ملحاور �لتي ترّكز عليها 

جتاه  فعٍل  رّدة  �إبد�ء  للحزب  يتيح  �أن  �لأمر  هذ�  �ساأن  من  �لقطاعات. 

�ّتخاذ  �أو  �ملعار�سة  �سفوف  يف  يكون  عندما  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات 

زمام  مت�سّلمًا  يكون  عندما  منا�سب  ب�سكٍل  للحكم  �لالزمة  �لإجر�ء�ت 

�ل�سلطة. فتعر�ش جمموعات �خلرب�ء �لبيانات و�لوثائق على �ملجل�ش 

ويعتمد�ها.  عليها  يو�فقا  كي  �لوطني  و�ملجل�ش  �لوطني  �لتنفيذي 

�أبطاأ وتريًة ل�سياغة  ف�ساًل عن ذلك، ينّفذ �حلزب عملية م�سابهة لكن 

بر�مج �ل�سيا�سات �لتي تو�فق عليها �ملوؤمتر�ت �حلزبية بعد مر�جعتها 

ب�سكل �أويل من قبل �ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني و�ملجل�ش �لوطني. 

رغم �لتقّدم �حلا�سل يف ماأ�س�سة عملية �إعد�د �ل�سيا�سات بعد �نتخابات 

�رّش  �أمناء  مع  �حلزب  جتارب  يف  و��سح  تباين  �ُسّجل   ،2001 �لعام 

مو�فقة  نيل  يف  غريه  من  �أكرث  جنح  فبع�سهم  �لقطاعية.  �ل�سيا�سات 

�ملجل�ش �لتنفيذي �لوطني و�ملجل�ش �لوطني على �ل�سيا�سات �ملقرتحة. 

عملية  يف  للحزب  �ملنت�سبة  �ملجموعات  م�ساركة  �إّن  ذلك،  عن  ف�ساًل 

�سياغة �ل�سيا�سات غري حمّددة يف �لقو�عد �حلزبية، ل بل غالبًا ما يتّم 

بال�سيا�سات  لذلك، غالبًا ما ت�سمع هذه �ملجموعات  جتاهلها. نتيجًة 

�إقر�رها. رغم ذلك،  يتّم  �أن  بعد  �أو خرب�تها  تّت�سل باهتماماتها  �لتي 

�سيا�سات  عدة  على  �لتاأثري  يف  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �حلزب  جنح 

�أو خرب�ء  حكومية. ففي بع�ش �ملجالت �لتي مّتت فيها ت�سمية قادة 

�سياغة  يف  �حلزب  جنح  معّينة،  �سيا�سية  حماور  لرئا�سة  �سيا�سيني 

�ملثال،  �سبيل  على  متعّمقة.  �أبحاث  على  ومبنية  �ساملة  �سيا�سات 

مّتت ت�سمية �لقائد �ل�سابق ملنّظمة غري حكومية رّكزت على �لقت�ساد 
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كرئي�ش ملجموعة ُتعنى بال�سيا�سات �لقت�سادية، مما �أدى يف نهاية 

�لأمر �إىل �سياغة �سيا�سات جديرة بالحرت�م. 

الدرو�ص امل�شتخل�شة

بعد حتقيق �حلزب هدفه �لأويّل، �أي �إحلاق �لهزمية باحلكومة �ل�سيوعية، 

م�سرتك  برنامج  حول  �أع�سائه  خمتلف  جمع  عليه  �ل�سعب  من  كان 

�إليها  �أّدت هذه �لتحديات، ُي�ساف  �إىل �حلكم.  لل�سيا�سات بعد و�سوله 

�سغوطات من �حلكومة، �إىل �ّتخاذ قادة �لأحز�ب للقر�ر�ت �ل�سيا�سية 

��ستناد�ً �إىل مبد�أ �لنفعية عو�سًا عن �لإجماع. نظر�ً �إىل هذه �لتحديات، 

تف�رّش  وبنى  �أنظمة  و�إعد�د  �أيديولوجيته  لتو�سيح  جهود�ً  �حلزب  بذل 

عملية �سنع �ل�سيا�سات ب�سكل �أو�سح. �سحيٌح �أّن �سياغة بيان �ملبادئ 

�أن  ميكن  �لتي  �لأيديولوجات  من  جديدة  جمموعة  �أوجد  قد  �حلزبية 

جتمع عليها جمموعات �حلزب �ملتنّوعة، �إل �أّن �حلزب جاهد كي يقيم 

�مل�ستندة  �ملحّددة،  �ل�سيا�سية  �ملقرتحات  �سياغة  عملية  يف  تو�زنًا 

�إىل هذه �ملبادئ �لعامة، بطريقة متّكنه من ح�سد دعم �لعامة. نتيجًة 

لذلك، بد� �حلزب منقطعًا عن �لعديد من �لناخبني. لكّن �جلهود �ملبذولة 

لحقًا لإعد�د وماأ�س�سة جهود �سنع �ل�سيا�سات ��ستغرقت بع�ش �لوقت، 

ل �إىل �لتو�زن �ملنا�سب عند �إ�رش�ك �لوحد�ت  مع حماولة �حلزب �لتو�سّ

لتو�سيح  �ل�سابقة  �ملحاولة  �أّن  ومع  �لعملية.  يف  �ملتنّوعة  �حلزبية 

يف  �ساعدت  قد  �ل�سيا�سات  حول  �لإجماع  وحتقيق  �لأيديولوجية 

�أّن  �إل  �لت�سعينات،  خالل  �حلزب  و�جهها  �لتي  �لتحديات  بع�ش  جلم 

�لأوىل  �لإجماع يف مر�حله  �أع�ساء �حلزب جعل عملية حتقيق  تنّوع 

م�ستحيلة تقريبًا. 

�ن�سحب �إيفان كو�ستوف �لذي كان رئي�ش �حلزب بني 1994 و2001 

 
ّ
�لعام 2004 لإن�ساء حزب �سيا�سي �لدميقر�طية يف  �لقوى  �حّتاد  من 

فعنّي  �ل�سابق،  �حلزب  يف  جتربته  من  كو�ستوف  ��ستفاد  وقد  جديد. 

�أع�ساء من  �أقوى«،  بلغاريا  �أجل  يف حزبه �جلديد، »دميقر�طيون من 

هيئة �حلزب �لتنفيذية لرتوؤ�ش جلان �سياغة �ل�سيا�سات، وبالتايل ز�د 

و��سع  ب�سكل  �للجان  �حرت�م  فار�سًا  �حلزب،  قادة  كبار  م�ساركة  من 

عملية  يف  �لنا�سطة  �لأحز�ب  قادة  م�ساركة  وبف�سل  �حلزب.  �سمن 

�أع�ساء جمموعات �لعمل ي�سعرون بالتحفيز  �سياغة �ل�سيا�سات، بقي 

ي�سبحون  �للجان  روؤ�ساء  كان  �لأحيان،  �أغلب  يف  للم�ساركة.  �لالزم 

تغطيها  �لتي  �ل�سيا�سات  جمالت  ملناق�سة  �حلزب  با�سم  ناطقني 

ب�سكل  و�ل�ستعد�د  ظّل  كوزر�ء  للعمل  بخربتهم  م�ستعينني  جلانهم، 

�إّن �إ�رش�ك �لنو�ب يف  �أف�سل للمنا�سب �حلكومية. بالإ�سافة �إىل ذلك، 

�لعملية عّزز �أي�سًا �لعالقة بني جمموعات �سياغة �ل�سيا�سات �حلزبية 

�إىل تر�جع ن�سبة �خلالف بني  �أدى  و�لكتلة �حلزبية يف �لربملان، مما 

�أي�سًا  �أقوى«  بلغاريا  �أجل   حزب »دميقر�طيون من 
ّ
�أقر وقد  �لطرفني. 

و�حلّد  �لعملية  مر�حل  توحيد  �ل�سيا�سات هدفها  وثائق  لإعد�د  �سيغًة 

من عدد �لأ�سخا�ش �مل�ساركني فيها، مما �سهل حتقيق �لإجماع حول 

�حلزب  �إىل  �ملنت�سبة  �ملنّظمات  �إ�رش�ك  يتّم  �أخري�ً،  �ل�سيا�سات.  ق�سايا 

�هتمامات  تعك�ش  �لتي  بال�سيا�سات  �ملعنّية  �لعمل  جمموعات  �سمن 

هذه �ملنّظمات، بحيث يتّم جت�سيد وجهات نظرها �سمن �لعملية. 
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الحتاد من اأجل حركة 

�شعبية، فرن�شا

تاريخ وجيز عن احلزب

ت�سّكل �لحتاد من �أجل حركة �سعبية يف فرن�سا يف �لعام 2002 على يد 

�لرئي�ش �لفرن�سي ورئي�ش �لوزر�ء �ل�سابق، جاك �سري�ك، ليكون حتالفًا 

بني عدة �أحز�ب �سيا�سية من �ليمني �لو�سط. قبل �لنتخابات �لوطنية، 

ينّظم �حلزب عادًة م�ساور�ت و��سعة حول �ل�سيا�سات وم�سمون برناجمه 

 2007 �لعام  لنتخابات  ��ستعد�د�ً  �ملثال،  �سبيل  على  �لنتخابي. 

�لذي  فرن�سا«  �أجل  من  »م�رشوعًا  �حلزب  �أطلق  و�لت�رشيعية،  �لرئا�سية 

�أدى �إىل �قرت�ح �أكرث من 500 �سيا�سة. ويف �لفرتة �ملوؤدية �إىل �نتخابات 

»م�رشوع  با�سم  ُعرفت  مماثلة  مبادرة  عن  �حلزب  ك�سف   ،2012

�آر�ء �رش�ئح و��سعة من �ل�سكان، مبن فيهم  2012«، متّثلت با�ستطالع 

�لأبحاث، وجمعيات �ملحرتفني،  �لأحز�ب ومنا�رشيها، وفرق  �أع�ساء 

و�مل�سوؤولني �ملنتخبني، ل بل حتى �لناخبني �لذين مل ينت�سبو� للحزب 

و��سعة  ��ست�سار�ت  يف  �سارك  قد  �حلزب  �أّن  ومع  مبادئه.  يوؤّيدو�  ومل 

و�سمولية ب�ساأن �ل�سيا�سات منذ �أيامه �لأوىل، �إل �أنها مل تكن م�ستندة �إىل 

�لأنظمة �لأ�سا�سية للحزب، بل ن�ساأت بد�فع من حاجٍة عملية �إىل توحيد 

47
�ئتالف متنّوع من �لأحز�ب و�حلركات �ل�سيا�سية.

�شنع ال�شيا�شات كما هو من�شو�ص عليه �شمن 

اأنظمة احلزب

ت�سمن  �لتي  �لد�خلية  و�لأنظمة  �لقو�عد  �حلزب ملجموعة من  يخ�سع 

و�لت�سويت  �حلزب  �سمن  �لنقا�سات  يف  �مل�ساركة  حّق  لالأع�ساء 

�لقائمني  �حلزب  �أع�ساء  كافة  من  يتاأّلف  �لذي  �حلزبي  �ملوؤمتر  يف 

بو�جباتهم �حلزبية يف وقت �نعقاد �ملوؤمتر.

ي�سّم �حلزب جلنًة توجيهيًة تتاأّلف من �أمناء �ل�رش �لوطنيني يف �حلزب، 

�لربنامج �حلزبي وتطبيقه.  �لإ�رش�ف على تطوير  وهم م�سوؤولون عن 

ف�ساًل عن ذلك، ت�سمن �للجنة �لتوجيهية �لتن�سيق بني �حلزب و�جلهات 

�لت�رشيعية �لتابعة له. يعنّي �ملكتب �ل�سيا�سي للحزب �أمناء �ل�رّش هوؤلء 

  
48

��ستناد�ً �إىل �قرت�ح من رئي�ش �حلزب.

�شنع ال�شيا�شات عمليًا

ل�سياغة  �ل�سمولية  من  كبري  قدر  وعلى  و��سعة  طريقة  �حلزب  طّور 

من  ممكن  قدر  �أكرب  مع  �لتو��سل  �حلزب  حاول  فقد  �ل�سيا�سات. 

و�لآر�ء  �خلرب�ء،  ون�سائح  �ملالحظات،  على  للح�سول  �لأ�سخا�ش 

�لهائلة  �لعملية  هذه  �أّن  بالذكر   
ٌ
جدير �ملقرتحة.  ب�سيا�ساته  �ملتعلقة 

�أ�رشف  وقد  �لوطنية،  لالنتخابات  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  يف  ُتنّظم  كانت 

عليها �لأمني �لعام للحزب.

�لعام  يف  و�لت�رشيعية  �لرئا�سية  �لنتخابات  قبل  �ملثال،  �سبيل  على 

2007، عقد �حلزب ��ست�سار�ت و��سعة �لنطاق حول �ل�سيا�سات ُعرفت 

فرن�سا:  برنامج  »فلننِب  �سعار  حتت  فرن�سا«  �أجل  من  »م�رشوع  با�سم 

برنامج و�حد، فريق و�حد«. وملا كان �حلزب عبارة عن حتالف لعّدة 

�نتخابي  بيان  و�سع  �ل�رشوري  من  كان  �سيا�سية،  وحركات  �أحز�ب 

يلقى دعمًا من جميع �لأع�ساء.  

ملحة عن عملية اإعداد البيان احلزبي

عملية �شياغة امل�شوّدة 

حتّدد جلان �ل�سيا�سات �حلزبية مو��سيع وتنّظم منتديات حول ق�سايا معّينة ي�سارك فيها خرب�ء 

من خلفيات متنّوعة. 

ال�شت�شارات

ُتن�رش تقارير �ملنتدى �إلكرتونيًا للمزيد من �ملناق�سة حولها.   

املوافقة 

يو�فق جمل�ش �حلزب �لوطني على �قرت�حات �ل�سيا�سات �ملرّتبة ح�سب �أولويتها، مبوجب ت�سويت 

من كامل �لأع�ساء. 
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�أن�سئت جلان لل�سيا�سات ت�سّمنت �مل�رّشعني يف �حلزب. وقد �أدى عمل 

هذه �للجان �إىل تنظيم 18 موؤمتر�ً م�ستقاًل حول مو��سيع معّينة، ُدعي 

�إعد�د تقارير  �إليها خرب�ء من خلفيات خمتلفة لإلقاء كلمات. كما مّت 

��ستعد�د�ً  للحزب  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  ون�رشها  �ملوؤمتر�ت  عن 

للمناق�سات �لتي كانت ُتنّظم بني �آذ�ر/مار�ش 2005 وت�رشين �لأول/

هذه  من  �لعديد  ينقل  كان  �حلزب  �أّن  بالذكر   
ٌ
جدير  .2006 �أكتوبر 

�ملوؤمتر�ت و�ملناق�سات ب�سكل مبا�رش عرب موقعه �لإلكرتويّن. 

ف�ساًل عن ذلك، �أ�سدر �حلزب جملة خا�سة لالأع�ساء ُطلب منهم فيها 

�ل�سيا�سات،  جمالت  من  لئحة  ترتيب  خالل  من  م�سح  يف  �مل�ساركة 

من �لأكرث �إىل �لأقل �أهمية. وكان باإمكان �أع�ساء �حلزب �لت�سويت �إما 

�إلكرتونيًا و�إما يف فروع �حلزب. يف نهاية �لأمر، �سدر عن هذ� �لأمر 

�أكرث من 500 �سيا�سة مقرتحة. 

قائد  برئا�سة  �لنتخابي،  بالبيان  خا�سة  جلنة  تاأليف  مّت  ذلك،  بعد 

�أن  لبث  ما  مقرتح،  �نتخابي  بيان  �سمن  �ل�سيا�سات  جّمعت  �حلزب، 

�أحيل �إىل �ملجل�ش �لوطني. من جهته، قام �ملجل�ش مبر�جعة �لقرت�ح 

كامل  ت�سويت  على  ُطرحت  نهائية  ن�سخة  على  و�ملو�فقة  وتعديله، 

�لأع�ساء يف �لفروع �حلزبية ملدة �أ�سبوع كامل. 

��ستند �لبيان �لنتخابي �لنهائي �إىل �ملبادئ �خلم�سة �لتالية: 

�لعمل و�لأهلية؛ 

�لأمن و�لحرت�م؛ 

�لعد�لة و�مل�ساو�ة؛ 

�مل�سوؤولية �ل�سخ�سية و�مل�ساءلة؛ 

�لثقة.

م�سابهة  عملية  �حلزب  نّفذ   ،2012 لنتخابات  �ملوؤدية  �لفرتة  خالل 

لإعد�د �ل�سيا�سات مّت تلخي�سها يف �لر�سمني �لبيانيني 14 و15. 

الدرو�ص امل�شتخل�شة

ع ن�سبيًا يف كيفية �إعد�د �سيا�سات �حلزب، 
ّ
مع �أّن �أنظمة �حلزب ل تتو�س

عة بهدف 
ّ
�إل �أّن �حلزب نّظم على �أر�ش �لو�قع عمليات ��ست�سارية مو�س

�إعد�د بيانيه �لنتخابيني لنتخابات 2007 و2012 �لوطنية. بالفعل، 

د�أب �حلزب على �مل�ساركة يف متارين ��ست�سارية و��سعة و�ساملة ب�ساأن 

�أّن هذه �ملمار�سات غري من�سو�ش  �أّيامه �لأوىل. ومع  �ل�سيا�سات منذ 

توحيد  �إىل  �حلاجة  من  �نبثقت  �أنها  �إل  �حلزبية،  �لقو�عد  يف  عليها 

تبنّي  وح�سده.  �ل�سيا�سية  كات 
ّ
و�لتحر �لأحز�ب  من  �ملتنّوع  �لئتالف 

هذه �لتجارب كيف ميكن تنظيم �أنظمة �حلزب ب�سكٍل يوؤّمن للم�سوؤولني 

�ملرونة �لالزمة ل�سياغة �ل�سيا�سات بطريقة تنا�سب �لإطار �لفردّي. 

��ستخدم �لحتاد من �أجل حركة �سعبية و�سائل متعّددة لإ�رش�ك خمتلف 

�أ�سحاب �مل�سلحة يف عمليات �سياغة �ل�سيا�سات مبا يف ذلك تنظيم 

�مل�سوح غري �لر�سمية، ومنتديات �ل�سيا�سات )منها ما مّت بّثه مبا�رشًة 

عرب �سبكة �لإنرتنت(، و�إ�سد�ر �أعد�د خا�سة من جملة �حلزب، و�ل�سماح 

لالأع�ساء بالت�سويت على �سيا�سات �حلزب لدى �لفروع �حلزبية �أو عرب 

�ل�سبكة �لإلكرتونية. وكانت تفا�سيل هذه �لعملية قد ن�رشت يف مو�ّد 

�حلزب  نقل �سورة  للم�ساعدة يف  �لعامة،  بالعالقات  �خلا�سة  �حلزب 

�حلا�رش دومًا لالإ�سغاء �إىل �أفكار جمموعات و��سعة من �لأ�سخا�ش.
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�إطالق عملية �سياغة بيان �حلزب لعام 2012

ّممت هذه �ملبادرة �جلديدة لتعزيز م�ساركة  �إن�ساء �ملجل�ش �لوطني لالأندية وفرق �لبحث. �سُ

33 من فرق �لأبحاث و�لأندية �ل�سيا�سية �ملنت�سبة �إىل �حلزب يف عملية �سياغة �ل�سيا�سات. 

ي�ساعد �ملجل�ش يف تنظيم موؤمتر�ت �ل�سيا�سات ويجتمع ب�سكل منتظم ملناق�سة ح�سيلة هذه 

�لجتماعات. 

ُدعيت �لبنى �حلزبية �إىل �مل�ساركة يف نقا�سات حول �ل�سيا�سات.   

مّت تنظيم حو�ىل 20 موؤمتر�ً حول �ل�سيا�سات، يعالج كٌلّ منها مو�سوعًا خمتلفًا مثل 

�لعلمانية، و�إيجاد �لوظائف، و�حلياة �لريفية، و�لهجرة، ودور �ملر�أة يف �ملجتمع، وم�ستقبل 

�لدميقر�طية �لجتماعية، و�لعد�لة �لجتماعية، و�ل�سياحة و�لعوملة. 

حتديث و�سع �لتح�سري�ت للبيان �حلزبي خالل �جتماع �ل�سيف. 

�لجتماع �لأول للجنة �سياغة �لبيان �حلزبي لعام 2012، وهي ت�سمل قيادة �حلزب، 

و�لوزر�ء، و�أع�ساء �لربملان، وممّثلني عن حمتلف �ملجموعات يف �حلزب. 

�ملوؤمتر �لأول لتلخي�ش �لتطّور�ت: �ل�سيا�سات �لجتماعية و�لقت�سادية

�ملوؤمتر �لثاين لتلخي�ش �لتطّور�ت: �لتوعية ودور �لدولة

�ملوؤمتر �لثالث لتلخي�ش �لتطّور�ت: دور فرن�سا يف �أوروبا و�لعامل

�لجتماع �لأخري للجنة �سياغة بيان �حلزب لعام 2012

عر�ش م�سوّدة �لبيان على �ملكتب �ل�سيا�سي

توزيع م�سوّدة �لبيان على �أع�ساء �حلزب

ت�سويت �لأع�ساء على م�سوّدة �لبيان

مو�فقة �ملجل�ش �لوطني على �لبيان �حلزبي

49
الر�شم البياين 14: �شياغة بيان احلزب لعام 2012 

كانون �لأول/دي�سمرب 2010

كانون �لثاين/يناير 2011

�آذ�ر/مار�ش- كانون �لأول/

دي�سمرب 2011

�أيلول/�سبتمرب 2011

ت�رشين �لأول/�أكتوبر 2011

ت�رشين �لثاين/نوفمرب 2011

كانون �لأول/دي�سمرب 2011

كانون �لثاين/يناير 2012
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�لت�سويت على �ل�سيا�سات �ملقرتحة على �ملوقع �لإلكرتوين للحزب

�إر�سال �لر�سائل عرب �لربيد �لإلكرتوين و�لربيد �لعادي

�مل�ساركات يف �ملوؤمتر�ت �لوطنية

�لتعليق على �لبيان �حلزبي

تنظيم �جتماعات جمموعات �لعمل

�ملتحّدثون يف �ملوؤمتر�ت، مبن فيهم 21 وزير�ً، 86 ع�سو�ً يف �لربملان، 

و193 خبري�ً وز�ئر�ً �أجنبيًا

�أمني �ل�رّش �لوطني، �جلمعية وتقارير �لنّو�ب

�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتي ينّظمها �ملجل�ش �لوطني لالأندية وفرق �لأبحاث

�ملوؤمتر�ت �لوطنية

الر�شم البياين 15: عملية �شياغة ال�شيا�شات احلزبية بالأرقام

78000

17600

13000

8000

اأكرث من 500

393

120

اأقل من 50

27
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احلوا�شي - الق�شم الثاين
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