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السياسيون امللتزمون بمجموعة من السياسات يوفرون للناس خيارات حقيقية. إهنم 
جيتذبون النشطاء الذين يشاطروهنم أفكارهم، وينظمون محالهتم بطرق أكثر تركيزًا، 
ويضعون شعارات حزبية أكثر جاذبية. أخريًا وليس آخرًا، من املرجح أن حيقق مثل 

هؤالء السياسيني نجاحًا أكرب يف املناصب العامة.

القائمة  املقاربات  من  للتحول  البلدان  من  العديد  يف  السياسية  األحزاب  تصارع 
الزبائنية إىل اسرتاتيجيات تستند بشكل أكرب إىل  عىل شخصيات الزعامء والعالقات 

الربامج يف تواصلها مع الناخبني.

األحزاب  إليها  تفتقر  والتي  الرباجمية  األحزاب  هبا  تتسم  التي  اخلصائص  هي  ما 
األخرى؟ ما عالقة نجاحها بجودة قياداهتا، أو رخاء البالد، أو قدرات الدولة؟ ما هو 
األثر الذي حتدثه األزمات االقتصادية أو السياسية عىل سلوك السياسيني؟ ملاذا ينبغي 

دراسة العالقة التي تربط األحزاب الرباجمية باملواطنني املطالبني بخدمات أفضل؟

السياسية درست  به ثالثة فرق من علامء  الذي قامت  العمل  الكتاب إىل  يستند هذا 
العوامل التي تدفع وتعزز قوة السياسات الرباجمية، حتى يف الظروف غري املشجعة.

يستخلص املؤلفون الدروس من الربازيل، وبلغاريا، ومجهورية الدومينيكان، واهلند، 
وكوريا اجلنوبية، وأوكرانيا، وتايوان، وتركيا، وزامبيا، ويستخدمون أحدث األبحاث 
املتعلقة باملساءلة الديمقراطية والعالقات بني املواطنني والسياسيني وأكثرها شمولية. 
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للديمقراطية واالنتخابات، »من داخل  الدولية  املؤسسة  لتقرير  امللفتة  النتائج  تتمثل إحدى 
قيادة  الذي كان يل رشف  السياسية يف دول األنديز«،  املنظامت  املتغري واملستمر يف  السياسة: 
عملية إعداده بني عامي 2005 و2007، بأن األحزاب السياسية يبدو أهنا تفقد يف كثري من 
األحيان طبيعتها الرباجمية وتتحول إىل آالت انتخابية مؤقتة. أجريت وزمالئي الذين شاركوين 
يف وضع الكتاب مقابالت مع أعداد كبرية من قادة أهم األحزاب السياسية يف منطقة األنديز، 
والحظنا أن منظامهتم كانت تواجه مسؤولياهتا بقدرات متواضعة فيام يتعلق بوضع السياسات 
حمتواها،  من  السياسة  تفريغ  إىل  احلال  بطبيعة  يؤدي  الذي  األمر  عنها،  والتعبري  والربامج 
واستنتجنا أن »بعض املنظامت السياسية )أو العديد منها( توقفت عن ممارسة العمل السيايس. 
إهنا تعمل فقط عىل التحضري حلاالت املواجهة يف املواضيع التي تلفت انتباه وسائل اإلعالم، 
التنمية والفقر والتوظيف  لكن ذلك يستبعد عىل نحو متزايد املواضيع والقضايا املهمة مثل 

وانعدام املساواة«.

بات بوسعنا اليوم إثبات أن إفراغ السياسة من الربامج مل يكن مؤقتًا، ومل يقترص عىل منطقة 
عىل  عمل  الكتاب  هذا  أن  جيدًا  كان   - االستثناءات  بعض  مع  الالتينية.  أمريكا  أو  األنديز 
وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  يف  الديمقراطيات  عىل  تنسحب  أن  املالحظة  هلذه  يمكن   - ابرازها 

الرشقية، وحتى أوروبا الغربية.

العسكرية  االنقالبات  تفعل  كانت  كام  بالديمقراطية،  يرض  حمتواها  من  السياسة  إفراغ  إن 
وإكتساب  التمثيل  أزمة  من  يفاقمون  العملية  هذه  يديرون  الذين  القادة  األحيان.  معظم  يف 
الرشعية التي يزعمون أهنم يدافعون عنها. يف سياقات األزمة والتعديالت البنيوية، يتظاهرون 
يف كثري من األحيان أهنم مؤيدون للديمقراطية من خالل خطاب شعويب لكن دون أن يكون 
هلم أية برامج ملموسة  وبالتايل، فإهنم بالكاد يفعلون شيئًا لتقديم معاجلة فعالة لالحتياجات 

االجتامعية ألغلبية السكان. 

رغم اتساع انتشار االنتخابات والنزعة التعددية، فإن األحزاب السياسية تواجه هذه األزمة 
العاملية. إهنا تقوم بأنشطتها يف سياق تزيد من خطورته ما سامها مانن »ديمقراطية اجلمهور« 
إحداث  يف  اإلعالم  وسائل  اسهمت  لقد  بالفيديو«.  السيايس  »العمل  سارتوري  وسامها 
الديمقراطية.  ممارسة  ويف  السيايس  العمل  يف  تتبع  التي  الطرائق  يف  العميقة  التغريات  هذه 
حتافظ  وأوروغواي(  واملكسيك  وشييل  الربازيل  )مثل  الالتينية  أمريكا  بلدان  يف  أنه  رغم 
األحزاب السياسية عىل أمهيتها، فإن ما حيدث يف العديد من البلدان األخرى هو أن األحزاب 
واألنظمة احلزبية قد تالشت. يتميز العمل السيايس اجلديد باالنتقال من العالقات التي تبنى 
و»هيمنة  الفضائح  وانتشار  املؤقتة  احلكومية  والربامج  اإلعالمية  العالقات  إىل  لوجه  وجهًا 
استطالعات الرأي« واالرتفاع املستمر يف كلفة العمل السيايس، وهو ما يسهل انتشار الفساد 

تقديم
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وختيل األعضاء عن أحزاهبم، والتسليع )أي حتويل ما هو ليس بضاعة اىل سلعة تباع وتشرتى 
- املرتجم( واخلصخصة املتزايدين للحياة الديمقراطية.

للديمقراطية.  األعىل  املثل  مع  تتناقض  الرباجمية  غري  األحزاب  ظاهرة  فإن  السياق،  هذا  يف 
إىل مواطنني  يؤمرون(  )الذين  الرعايا  الديمقراطية مع مرشوع وعملية حتويل  الثورة  نشأت 
إىل  بل  مواطنني،  إىل  يتوجه  ال  الديمقراطي  التنافس  أن  فيبدو  اليوم،  أما  إقناعهم(.  )يتم 

مستهلكني )ينبغي إغوائهم( أو زبائن )ينبغي رشاؤهم(. 

منذ  الديمقراطية  وعد  إليه  استند  والذي  املساواة  يف  املتمثل  األعىل  املثل  استعادة  أجل  من 
حمدد  بشكل  يشري  الذي  الديمقراطي  البعد  نطاق  وتوضيح  تعريف  املهم  من  اإلغريق،  أيام 
األهداف  هي  هذه  السياسة.  عامل  يف  للمواطنني  الفعالة  واملشاركة  االجتامعي  الشمول  إىل 
والنتائج املتوقعة للديمقراطية: االقرتاع واملساواة واإلجراءات الرسمية التي حتمي املواطنني 
من انتهاكات الدولة حلقوقهم، وكذلك مستويات مقبولة من الرفاه االجتامعي، بام يف ذلك 

التعليم والصحة والتوظيف والضامن االجتامعي. 

تصبح الديمقراطيات سيئة وال يمكن الركون إليها عندما تعيد إنتاج الفقر. الديمقراطيات 
احلقيقية واملتامسكة هي تلك التي حتقق أكرب قدر من املشاركة، وليست بالرضورة الديمقراطيات 
الديمقراطيات ال  فإن  الالتينية،  أمريكا  قديم يف  للديمقراطية  األعىل  املثل  أن  العريقة. رغم 
تزال سيئة بالتحديد ألهنا ال حتقق املشاركة الشاملة. يعتقد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي أن 
السخط عىل الديمقراطية يف أمريكا الالتينية ينبع كله من النتائج. لقد حدث طالق بني النشاط 
السيايس واملشاكل الرئيسية للمنطقة، بام يف ذلك الفقر وانعدام املساواة. تظهر استطالعات 
املواطنني  السنوات األخرية وبشكل مستمر، عالقة مطردة بني دعم  أجريت يف  التي  الرأي 
وفيام  والفعالة.  الشاملة  االجتامعية  واملشاركة  الالتينية  أمريكا  يف  الديمقراطيات  ملختلف 
يعكس النتائج امللموسة املتمثلة يف ختفيف حدة الفقر وعدم املساواة يف املنطقة، فقد بات تبني 
الديمقراطية نزعة متنامية بشكل طاٍغ. إال أن هذا الدعم يتفاوت حسب املكانة االجتامعية ـ 

االقتصادية؛ حيث إن املواطنني األكثر فقرًا هم أقل نزوعًا لتبني الديمقراطية.

مواَطنة  تطوير  أجل  من  سن،  آماراتيا  حيرضين  وهنا  فعله،  ينبغي  مما  الكثري  هناك  يزال  ال 
لتعريف  إن  واالجتامعية.  االقتصادية  احلقوق  ممارسة  خالل  من  احلرية  حتقيق  عىل  قادرة 
الديمقراطية جذورًا تارخيية، حيث نجد أن مفهوم الديمقراطية لدى املفكرين الكالسيكيني 
واملحدثني مثل اليكسيس دو توكيفيل وستوارت مل يتمثل يف السعي لتحقيق املساواة بني 

املواطنني، سواء املساواة أمام القانون أو من حيث تكافؤ الفرص.
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رغم أن استعادة املثل األعىل للمساواة واألهداف الرباجمية تبدو صعبة، فإن تاريخ بلدان مثل 
الربازيل وشييل واملكسيك وأوروغواي يظهر كيف أن اجلهود املستدامة، عىل أساس سياسات 
املشاركة الشاملة وتشكيل التحالفات مع القوى التي كانت يف املايض مهمشة والسعي نحو 
امللموسة  للتطلعات  بالنسبة  حتى  مفهومة  مكاسب  حتقق  املجتمع،  قطاعات  مجيع  احتضان 

للسياسيني أنفسهم.

مشجع،  مثال   2013 عام  شييل  يف  الرئاسية  االنتخابات  يف  رأيناه  الذي  احلديث  املثال  إن 
بالقضايا  املتصلة  برباجمها  يتعلق  فيام  مآزق حقيقية  واألحزاب عن  االئتالفات  حيث عربت 
النقاشات  أن هذه  يعني  الدستوري. هذا ال  والرضائب واإلصالح  التعليم  مثل  األساسية، 
مل تتضمن تعليقات شخصية الذعة أو إشارات أخرى إىل أشخاص معينني يف األحزاب، بل 

تعني أن كل حزب أثبت أن لديه نواة براجمية صلبة.

أنه  من  متأكد  أنا  اليوم.  الديمقراطية  تواجه  التي  التحديات  أكرب  أحد  الكتاب  هذا  يناقش 
التقنيني الذين حياولون مساعدة مجيع األيديولوجيات السياسية، لكن األهم  سيلهم اخلرباء 

من ذلك، بأن هذا الكتاب سيلهم السياسيني أنفسهم، رجاالً ونساء.

رافائيل رونكاغليولو أوربيغوسو
وزير اخلارجية السابق يف مجهورية بريو )2013-2011( 

وعضو املجلس االستشاري للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
ليام، كانون األول/ديسمرب 2013
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عىل  االعتامد  من  حتول  لتحقيق  جاهدًة،  البلدان  من  العديد  يف  السياسية  األحزاب  تسعى 
الشخصيات واملحسوبيات الزبائنية إىل املناظرات وتنفيذ السياسات والربامج. يبدو أن هذا 
التطور الرباجمي لألحزاب السياسية ترسخ يف الربازيل وكوريا اجلنوبية، حيث كانت السياسة 
قبل عقدين فقط من الزمان بعيدة عن الربامج، يف حني حققت األحزاب السياسية يف بلدان 

أخرى قدرًا أقل من التقدم. 

ما الذي فعلته البلدان الناجحة ومل تفعله البلدان األخرى؟ هل يرتبط نجاحها بطبيعة أحزاهبا 
السياسية وسياسييها؟ هل ييرس مستوى التنمية االقتصادية أو القدرات املتوافرة لدى الدولة 
أو  السياسية  األزمات  جترب  هل  عالية؟  جودة  ذات  عامة  خدمات  وتوفري  »الكعكة«  تقاسم 
أكثر  باتوا  املواطنني  أن  أم  اللعبة؟  قواعد  وتغيري  سلوكهم  تغيري  عىل  السياسيني  االقتصادية 

إحلاحًا يف مطالبة سياسييهم بتقديم خدمات أفضل؟

من الصعب املبالغة يف تقدير أمهية هذه األسئلة بالنسبة للديمقراطية اليوم. ُيتوقع من األحزاب 
السياسية يف أية ديمقراطية أن حتيط بمصالح واهتاممات املواطنني، وأن يعرب عنها يف املناظرات 
واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  توفري  ويعد  السياسات.  بشأن  املتخذة  والقرارات  السياسية 
أحد أهم التحديات الضاغطة التي تواجهها األحزاب السياسية يف نظر املواطنني. السياسات 
العامة تتجاوز بكثري كوهنا قرارات تكنوقراطية؛ إهنا تتعلق بصياغة مستقبل البلدان، ولذلك 
بني  السياسية  لألحزاب  الوسيط  الدور  دون  فمن  فيها.  رأي  للمواطنني  يكون  أن  ينبغي 
املواطنني وعملية صنع السياسات يف حكومتهم، فإن الديمقراطيات ختاطر بفقدان رشعيتها 
ومعناها. عندما تصبح االنتخابات مسابقات يف التنافس عىل الشعبية، يصوت املواطنون دون 
أن يامرسوا فعليًا عملية اختيار حقيقية فيام يتعلق بكيفية تصورهم ملستقبل بالدهم، وهذا ما 

يقوض فكرة الديمقراطية برمتها.

املتميزين  االجتامع  علامء  من  فرق  ثالث  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  دعت 
ثالثة  جيمع  الذي  الكتاب،  هذا  عن  جهودهم  ومتخضت  املعقدة.  األسئلة  هذه  يف  للبحث 
حتليالت مقارنة ألكثر البيئات التي من شأهنا حتقيق أكرب قدر من التطور يف األحزاب السياسية 
النقاش  الكتاب  هذا  يعزز  أن  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  وتأمل  الرباجمية. 
الدائر حول أمهية ومواءمة السياسة الرباجمية يف أوساط مجهور عاملي من السياسيني، وطالب 

علوم السياسة والتنمية ومقدمي املساعدات الديمقراطية والتنموية وصناع السياسات. 

لقد كانت األسئلة املتعلقة بأمهية الربامج يف األحزاب السياسية حمور عمل املؤسسة الدولية 
رشعت  و2007،   2004 عامي  وبني  املايض.  العقد  مدى  عىل  واالنتخابات  للديمقراطية 
املؤسسة يف إجراء بحوث عاملية تضمنت مسح السياقات واألطر الناظمة يف 50 بلٍد يف أمريكا 
آسيا،  وجنوب  والرشقية  الوسطى  وأوروبا  أفريقيا  ورشق  غرب  ويف  والوسطى،  اجلنوبية 

تمهيد
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والرتتيبات الداخلية يف حوايل 300 حزب سيايس. رغم وجود استثناءات، فإن البحث وجد 
الطابع املؤسيس( وضعف املحتوى الرباجمي  أدلة عىل درجة متدنية من املأسسة )أي إضفاء 

لألحزاب السياسية يف مجيع هذه املناطق.

بدور  املتعلقة  املعارف  منهجة  يف  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  استمرت  لقد 
األحزاب السياسية يف التنمية، كام يتبني يف »ديمقراطيات قيد التطور« و »السياسة والفقر يف 
منطقة األنديز« و »التفكري بالعمل السيايس: مراكز األبحاث واألحزاب السياسية يف أمريكا 

الالتينية«.

يستند هذا املنشور اىل تلك اجلهود، لكنها ال متثل الفصل األخري من عمل املؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات؛ بل تعتزم املؤسسة االستمرار يف املسامهة يف النقاش الدائر حول 
الظروف التي من شأهنا أن تيرس زيادة انخراط األحزاب السياسية يف قضايا التنمية الرئيسية 
يف زمننا. األمر األكثر امهية، هو أهنا هتدف إىل تقديم مدخالت لألحزاب التي تسعى لتجديد 
من  متامسكة  حصيلة  تطوير  حيث  من  خصوصًا  للمواطنني،  مهمة  بطرق  السياسية  أدواهتا 
والسالم  العامة  واخلدمات  العمل  فرص  إىل  املواطنني  وصول  حتسني  إىل  اهلادف  العمل 

واحلريات وحتسني جودة حياهتم.

                                                                     املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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الذين  احلاالت  دراسات  مؤلفي  تشكر  أن  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  تود 
إبيستني،  دانييل  داسغوبتا،  آدي  وهم:  املتميز،  لعملهم  بوجوده  املقارن  الكتاب  هذا  يدين 
كرييل كوليف، دانييل كسيلامن، ساندرا أوسرتكاتز، أوليه بروتسيك، ماثيو سينغر و يي ـ تينغ 
وانغ. لقد تولوا هذه املهمة التي وضع مفهومها من حيث املدى واالتساع يف املؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات عام 2010. ونود أن نعرب عن امتناننا اخلاص لثالثة زمالء سابقني 

لعبوا دورًا مهام يف الدفع هبذا املرشوع، وهم: فيدار هيلجيسن، وآنا ليكفال وبيارته تورا.

قدمت  الكتاب.  هذا  يف  بأخرى  أو  بطريقة  أيضا  اآلخرين  األشخاص  من  عدد  أسهم  لقد 
قيمة  مساعدة  جيلمن  وكريستينا  برييز  وإيمييل  جورغنسن  وكاتارينا  إيسباري  جينيفريدا 
املطبوعة،  النهاية. مراجعو  البداية إىل  البحثي، من  يف مراحل خمتلفة عىل مدى هذا املرشوع 
غوران فيجيتش وديان دو غرامونت ورفاييل رونكاغليولو أوربيغوسو، قدموا تغذية راجعة 
البحث.  هذا  من  املستنتجة  املضامني  لتحسني  وحمدثة  ومفيدة  قيمة  باملعلومات(  )استجابة 
التقارير  كيفني ديفو وألربتو فرنانديز غيباجا وسام جونز عملوا عىل عدة نسخ خمترصة من 
الدروس  أول مسودة ألول إجياز سيايس يستخلص  البحثية األصلية. كام وضع سام جونز 
يف  السويد،  سيغتونا،  يف  لألحزاب  املساعدة  تقدم  التي  للمنظامت  وقدمه  البحث،  هذا  من 

حزيران/يونيو 2012.

»التحديات  عمل  ورشة  تنظيم  يف  شاركوا  الذين  لزمالئنا  أيضا  امتناننا  عن  نعرب  أن  ونود 
جمال  يف  والعاملني  كويتو،  من  سياسيني  مجعت  التي  الرباجمية«  احلزبية  املنظامت  تواجه  التي 
الديمقراطية وغريهم من الباحثني ملناقشة القضايا التي يطرحها الفصل األول من هذا الكتاب 
مونيوز،  سلفانا  شوفني،  غابرييال  أرانيبار،  إيرنيستو  وهم   ،2010 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 
كريستينا بارينيو، وتريي دي فريز من برنامج أغورا ديموكراتيسا يف كويتو، اإلكوادور. أليسيا 
ديل أغويال، فرجيينا بريامندي هايني، ألفونسو فريوفينو وكارولينا فلورو من بعثات املؤسسة 
الدولية للديمقراطية واالنتخابات إىل الباز ويف بوليفيا وليام يف بريو، شجعوا املزيد من العمل 

عىل األحزاب الرباجمية.

أخريا وليس آخرا، نود أن نعرب عن امتناننا لكييل فريل لقيامها بتحرير خمتلف املخطوطات، 
من  ولكل  الورق،  عىل  احلرب  لوضع  األساسية  اإلنتاج  عمليات  مجيع  لتنسيق  هاغامن  وليسا 

حتسني زيونة لتدقيقه الرتمجة العربية وياسمني رجب جلهودها يف اصدار النسخة العربية.  

شكر وتقدير
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التي تقدم للمواطنني خيارًا  يتناول هذا الكتاب األحزاب السياسية الرباجمية، أي األحزاب 
حقيقيًا بني السياسات، وذلك بالتواصل معهم من خالل الربامج السياسية املتامسكة. ويرشح 

الكتاب ماهية األحزاب الرباجمية، والبيئات التي يرجح أن تنشأ فيها وكيفية ظهورها. 

ُيعتقد  الرباجمية:  لتفسري األحزاب  الكتاب باحلد األدنى اآليت  يلتزم املسامهون يف وضع هذا 
أيديولوجية مستقرة وذات منهجية  التزامات  ُيظهر  براجميًا عندما  يعمل  السيايس  أن احلزب 
األحزاب  بني  االنتخايب  والتنافس  وناخبيه،  احلزب  بني  العالقة  أساس  تشكل  متامسكة 

وعمليات صنع السياسات.1

متعددة  عوامل  ثمة  أن  هي  الكتاب  هذا  يف  املسامهات  مجيع  تربط  التي  األساسية  الفكرة 
تتابعية  الرباجمية، وهي ال تنحرص يف صيغة بسيطة لعملية  السياسية  تيرس ظهور األحزاب 
أو تراتبية معينة، وتعمل بطرق تبدو سياقية جدًا. يمكن تصنيف تلك العوامل املؤثرة، كام 
ستتم مناقشته الحقًا يف الفصل اخلتامي، طبقا آلثارها التيسريية إىل ما ييل: ممّكنات براجمية 
املؤسساتية  القدرات  أو  االقتصادية،  التنمية  أو  احلرضي،  التوسع  مثل  البنيوية  )الظروف 
التغلب  )فرص  واملحفزات  والناخبون(؛  السياسيون  يواجهها  التي  اخليارات  تصوغ  التي 
)اإلصالحات  واملثبتات  الرباجمية(؛  للتوجهات  املواتية  وغري  سابقًا  املوجودة  البيئات  عىل 
إنتاجها  تم  التي  الرباجمية  املكاسب  عىل  املحافظة  يف  تسهم  أن  شأهنا  من  التي  املؤسساتية 
أصاًل( والعوامل )األطراف الفاعلة الذين تشكل غاياهتم وافعاهلم املتعمدة القوة الدافعة 

لإلسرتاتيجيات الرباجمية(.

حيلل هذا الكتاب الديناميكيات التي تعمل من خالهلا مثل تلك العوامل، نظرًا إىل أنه ليس 
هناك فهم جيد هلذه الديناميكيات. وهو ثمرة مرشوع بحثي دام ثالث سنوات. اختذت اخلطوة 
األوىل عام 2010 عندما كلفت املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات خوان بابلو لونا 
بإجراء مراجعة لألدبيات املكتوبة حول املوضوع. ومتت مناقشة خالصاته يف مؤمتر عقد يف 
كويتو يف ترشين الثاين/نوفمرب 2010، ناقش خالله ممثلون من خمتلف األحزاب يف أمريكا 
جهودهم  عىل  السياسية  األحزاب  ومتويل  البحثية  واملراكز  املعارضة  أحزاب  تأثري  الالتينية 

املنصبة عىل وضع سياسات حتقق التنمية.

الدولية  املؤسسة  دفع  القضية،  هبذه  الديمقراطية  املساعدة  ومقدمو  السياسيون  اهتامم 
ونك  كيتشيلت  هربرت  بقيادة  الفرق  من  جمموعة  لتكليف  واالنتخابات  للديمقراطية 
الرباجمية  األحزاب  تطور  حول  دروسًا  حتمل  التي  البارزة  احلاالت  هذه  يف  للنظر  تشيزمان 
املعهد  مجعها  اجلمهور  من  خمتلفة  ملجموعات  األولية  النتائج  قدمت  األحزاب.  وأنظمة 
الديمقراطي الوطني يف واشنطن، دي. يس، عام 2011، والوكالة السويدية للتعاون الدويل 
اهلولندي  واملعهد   ،2013 حزيران/يونيو  يف  سيغتونا  يف  السويدي  الدويل  الليربايل  واملركز 

المقدمة
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التنمية  ومعهد   ،2013 األول/أكتوبر  ترشين  يف  الهاي  يف  األحزاب  متعددة  للديمقراطية 
وراء البحار يف لندن يف ترشين الثاين/نوفمرب 2013.

فهم األحزاب السياسية البرامجية

تنقسم األحزاب  الكتاب،2 ال  إليها هذا  التي يستند  املختلفة  املقارنة واحلاالت  يف األبحاث 
إهنا  بل  براجمي‹،  ›غري  هو  وما  ›براجمي‹  هو  ما  بني  وقاطعة  واضحة  تصنيفات  إىل  السياسية 
أو  اجلغرافيا  عن  النظر  برصف  األحزاب،  مجيع  تقوم  قد  واسع.  طيف  مدى  عىل  تتموضع 
االقتصاد أو الثقافة )أو ال تقوم( باستعامل إسرتاتيجيات يمكن أن تفهم عىل أهنا تعتمد عىل 
أو  الشعوبية،  أو  الشخيص،  الطابع  إضفاء  املثال  سبيل  عىل  ذلك  يف  بام  براجمية،  غري  تدابري 
الزبائنية، أو املحسوبية، أو العرقية أو هويات أخرى. كام أهنا قد تستخدم إسرتاتيجيات خمتلفة 
يف جماالت خمتلفة، حتى يف الوقت نفسه. يركز هذا الكتاب عىل درجة التأكيد، أو الدرجات 
احلزبية.  التعبئة  املنافسة هلا يف  الرباجمية عىل اإلسرتاتيجيات  فيها اإلسرتاتيجيات  التي تسود 

ُيعتقد أن ›األحزاب الرباجمية‹ متتلك: 

• بشكل 	 ومبنيًا  مستقرًا  سياسيًا  برناجمًا  تشكل  السياسات  بشأن  املواقف  من  جمموعة 
منهجي يعرف احلزب به أمام اجلمهور.

• التامسك واالتفاق الداخليان عىل مجلة واسعة من املواقف بشأن السياسات.	
• االلتزام والقدرة عىل الوفاء ببعض الوعود الرباجمية الرئيسية، عىل األقل عندما يكون 	

احلزب يف موقع السلطة.
• إىل 	 ودفعهم  ألعضائه  اجتذابه  يف  وضوحًا  األكثر  العنرص  يشكل  حزيب  برنامج 

املشاركة.

إال أن وجود حزٍب ذي نزعة براجمية طاغية أو أكثر يف بلد ما، ال يؤرش بالرضورة عىل التحول 
براجمية  خصائص  األحيان  من  كثري  السياسية يف  األحزاب  تظهر  براجمي.  نظام سيايس  نحو 
سبيل  عىل  الزبائنية،  النزعة  احلزيب  النظام  عىل  تطغى  كانت  وإذا  ذاته،  اآلن  يف  براجمية  وغري 
املثال، يمكن أن تكون الضغوط كبرية إىل حد أن احلزب يفشل يف بناء وتعزيز جانبه الرباجمي، 
وأن يعود بدالً من ذلك إىل النزعة الزبائنية. فقط عندما ينظر إىل العمل السيايس الرباجمي عىل 
أنه الطريقة األساسية يف ممارسة العمل السيايس احلزيب، يمكن أن يصنف النظام احلزيب عىل أنه 
براجمي. ويمكن النظر إىل النقطة التي يصبح فيها هناك عدد كاف من األحزاب الرباجمية التي 
متتلك ما يكفي من الزخم إلحداث حتول نحو نظام حزيب تطغى عليه السمة الرباجمية كنقطة 
حتول أو نقطة عدوى أو انتشار. يتمثل أحد األهداف الرئيسية هلذا الكتاب يف رشح حدوث 

مثل هذا التحول وترسخه. 
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أهمية األحزاب البرامجية

ُيعتقد أن األحزاب السياسية التي تتسم بخصائص براجمية تكون أقدر عىل متثيل خمتلف 
والعمل  وأولوياهتا  رغباهتا  وحرص  مجع  عىل  بالعمل  وذلك  املجتمع،  يف  املجموعات 
ملصلحتها؛ ولذلك فهي ختضع ملساءلة املواطنني عىل هذا األساس. عندما تلتزم األحزاب 
التي تم اختاذها، فإهنا  بالسياسات  املتعلقة  املواقف  بتنفيذ جمموعة واضحة من  السياسية 
للناخبني  يمكن  ثم  ومن  لوعودها.  بتنفيذها  يتعلق  فيام  الشعب  ملساءلة  نفسها  ختضع 
مكافأة األحزاب أو معاقبتها بشكل أسايس من خالل صندوق االقرتاع. وألن األحزاب 
الديمقراطية،  املساءلة  من  اقوى  درجة  توفر  الطاغية  الرباغامتية  السمة  ذات  السياسية 
فإن ثمة احتامالً أكرب يف أن تكون أكثر قدرة عىل تقديم تنمية شاملة يف البالد )من خالل 
الوظائف واخلدمات العامة والنمو االقتصادي واألمن واحلد من الفقر، عىل سبيل املثال( 
أسايس  بشكل  الدولة  موارد  عىل  للسيطرة  تسعى  التي  لألحزاب  األخرى  النامذج  من 
من  أكرب  لدرجة  الرباجمية  األحزاب  إخضاع  فإن  أخرى،  مسائل  بني  أضيق.  ألغراض 
احلوكمة  عىل  الرتكيز  أن  كام  الديمقراطي؛  للنظام  الرشعية  إكساب  يف  يساعد  املساءلة 
ومناقشة السياسات يؤدي إىل التنمية االقتصادية والشفافية. بالنظر إىل تركيزها عىل تقديم 
منافع عامة عىل مستوى البالد، فإن األحزاب الرباجمية، قد تكون أكثر استعدادًا إلرشاك 

قطاعات أوسع من املجتمع.

الربامج  عىل  رئييس  بشكل  نفسها  السياسية  األحزاب  تؤسس  ال  احلاالت،  من  العديد  يف 
وتقديم املنافع العامة عىل مستوى البالد، بل إهنا تسعى بدالً من ذلك إىل احلصول عىل دعم 
املادية  التبادالت  املثال  سبيل  )عىل  خمتلفة  طرائق  باستخدام  احلكومات  إدارة  أو  الناخبني 
املحددة، املحسوبية يف توفري الوظائف، املنافع املقدمة عىل أساس أشكال اهلوية األخرى، أو 
عىل قيادة زعيم يتمتع بالكاريزما(. يعتمد أداء ورشعية هذه األنامط من التمثيل بشكل كبري 
عىل السياق التارخيي، أو السيايس أو االقتصادي الذي تستجيب له. مع استثناءات حمدودة 
جدًا، فإن النساء والرجال يف البلدان التي ال حتتوي أحزابًا براجمية، ال ُيمثَّلون بشكل كامل، 

وينعكس ذلك سلبًا عليهم وعىل الديمقراطية نتيجة لذلك.

عندما يكون أداء األحزاب السياسية رديئًا يف جمال السياسات وتفتقر األحزاب إىل املساءلة، 
أو  الثقافية،  أو  اجلغرافية  الوقائع  عن  النظر  برصف  حيرتموهنا،  ال  عام  بشكل  املواطنني  فإن 
فإن  استياء،  هناك  يكون  ال  عندما  الديمقراطية.  مع  البالد  جتربة  أو  املعيشية،  املستويات 
األحزاب تعالج املشاكل املوجودة من خالل برامج سياسية واضحة. لكن يف معظم البلدان 
السياسات  وتنفيذ  ومناقشة  رسم  يف  تنخرط  ال  األحزاب  معظم  أن  الناس  يعتقد  النامية، 

املتعلقة بجوهر التنمية.
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من احليوي لنجاح األحزاب السياسية أن تكون عىل قدر مسؤولياهتا يف توفري الرفاه للمواطنني. 
من املفهوم أن السياسيني، يف كل السياقات، حياولون احلصول عىل أكرب عدد ممكن من األصوات، 
حيث يكون الفوز باالنتخابات بالطبع لألحزاب األكثر براجمية. إال أن املخاطرة هي أن األحزاب 
من  قليل  عدد  مصالح  لتحقيق  السعي  إىل  تنزع  الرباجمية،  غري  الطرائق  خالل  من  تنتخب  التي 
األشخاص عىل حساب االغلبية. ُتظهر األبحاث املقدمة يف هذا الكتاب أن البلدان التي تتنافس 
فيها األحزاب عىل أساس السياسات تكون أفضل حاالً عىل األرجح؛ حيث يكون فيها مؤسسات 

أقوى وحتقق إنجازات اجتامعية ـ اقتصادية أكرب من البلدان التي ال تفعل األحزاب فيها ذلك.

كام أن األساس الرباجمي يقدم منافع لألحزاب نفسها. إن األحزاب الرباجمية تدار بكلفة أقل من 
تلك التي تستند بشكل أسايس إىل نموذج ›الراعي ـ الزبون‹ الذي يستمر من خالل التبادالت 
املادية. يمكن حلزب يعمل عىل أساس السياسات أن خيصص جزءًا أكرب من األموال املتاحة لديه 
بالناخبني  املتعلقة  الربامج، وكذلك عىل أساس قضايا مثل األبحاث  إىل  التي تستند  للحمالت 
يساعد  أن  املثال،  سبيل  عىل  يمكن  الرباجمي  احلزب  نموذج  فإن  وبالتايل،  احلزب.  صورة  وبناء 
تعزيز  يتجاوز زعيمه احلايل،  املحافظة عىل جاذبية احلزب بشكل  السياسيني دون كلفة تذكر يف 
ربط  البالد،  مستوى  عىل  متجانس  حزب  بناء  تركيزًا،  أكثر  محالت  وخوض  الداخيل  متاسكه 
السياسيني الطموحني بشعار حزيب معروف، تشجيع درجة أكرب من االلتزام واملشاركة من قبل 

األعضاء، وتسهيل عملية مجع التربعات.

نظرة عامة إلى الكتاب

واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  َكلفت  التي  األبحاث  نتيجة  الكتاب  هذا  خيترص 
املؤلفني بإجرائها، حول الظروف التي تيرس نشوء وتعزيز قوة األحزاب التي تستند بشكل أساس 
إىل الربامج واألنظمة احلزبية الرباجمية. يتكون الفصل األول من مراجعة لألدبيات املنشورة أعدها 
خوان بابلو لونا، تضع موضوع األحزاب الرباجمية يف سياق األبعاد األحد عرش لنموذج ›احلكومة 
احلزبية املسؤولة‹. كام يناقش العالقات املحتملة واالفرتاضات العرضية للسياسة الرباجمية، التي 
تقارن بدورها مع جمموعة بيانات مرشوع املساءلة والروابط الديمقراطية )التي حتتوي بيانات من 

88 ديمقراطية انتخابية وما جممله 506 أحزاب(. 

الفصل الثاين يلخص األبحاث املقارنة التي قادها هربرت كيتشيلت والتي تتناول ثالثة ظروف 
أعاله  املذكورة  البيانات  جمموعة  يف  تتبعها(  إمكانية  حيث  من  وحمتملة،  وناعمة  )صلبة  حمتملة 
واألحزاب وأنظمة األحزاب يف سبعة بلدان هي الربازيل، بلغاريا، مجهورية الدومينيكان، اهلند، 
كوريا اجلنوبية، تايوان وتركيا. يسمح مجع هذه املصادر بإجراء مقارنة حتليلية للظروف املختلفة، 
من أجل وصف ورشح الدرجات التي يمكن أن ترتتب عىل أساسها جهود ومنافسات األحزاب 

الرباجمية.3 
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التارخيية  العمليات  عىل  وتركز  تشيزمان،  نك  قادها  التي  األبحاث  الثالث  الفصل  يقدم 
وعىل املسارات »الرباجمية«. تقدم هذه املقاربة رسديات مفصلة للتفاعل بني العوامل البنيوية 
والطارئة التي تصوغ نقاط القوة الرباجمية لألنظمة احلزبية الوطنية. يتناول الفصل مسارات 
التطور السيايس للربازيل، اهلند، أوكرانيا وزامبيا، ويؤكد عىل أثر اهلويات العرقية والتنظيم 
االجتامعي وتنظيم الدولة عىل نشوء األحزاب الرباجمية يف ظل ظروف تبدو أهنا ال تشجع عىل 

ذلك. 

ويناقش  األخرى  الثالثة  الفصول  إليها  خلصت  التي  النتائج  فيجمع  الرابع،  الفصل  أما 
مضامينها بالنسبة للعمل السيايس. ويقدم صياغة مكثفة لرسائل موجهة للسياسيني ومنظامت 
الديمقراطيات  جعل  عىل  باملساعدة  املهتمني  من  وغريهم  والباحثني،  احلزبية  املساعدة 

والسياسة احلزبية أكثر استجابة للمطالب امللحة للتنمية االجتامعية واالقتصادية.

الهوامش

 Luna et al. ‘Desk Review on Political Parties’ (Stockholm, International IDEA,  1
2011). يمكن مراجعتها عىل املوقع:

.>http://www.idea.int/development/upload/Luna_Desk-Review_Full.pdf<  
  تم االطالع عليه يف 2015/3/17.

النسخة الكاملة غري املخترصة من البحث موجودة عىل املوقع:  2
>http://www.idea.int<  

يمكن مراجعة البيانات ودليل الرموز عىل املوقع:  3
>https://web.duke.edu/democracy/data.html<
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مقدمة

ينظر إىل األحزاب واألنظمة احلزبية الرباجمية عادة عىل أهنا عنرص حموري ينبغي توافره لتمكني 
معظم  يف  األحزاب  تفتقر  النامية،  البلدان  يف  لكن  الديمقراطي.  التمثيل  من  كافية  درجة 
األحيان إىل القدرات التي متكنها من بناء روابط براجمية مع الناخبني. وباملقابل، فإن انعدام 
القدرة هذا ارتبط بدرجة أدنى من جودة الديمقراطية ووجود هيكليات صنع سياسات دون 

املستوى األمثل.

ملا  األساس  تشكل  مستقرة  أيديولوجية  والتزامات  متامسكة  هبيكلية  الرباجمي  احلزب  يتسم 
التنافس االنتخايب بني األحزاب )3( عملية صنع  ناخبيه؛ )2(  العالقة مع مجهور  ييل: )1( 
سياسات. من الناحية املثالية، كي يصنف احلزب عىل أنه »براجمي«، ينبغي أن يترصف عىل هذا 
يبني عالقات ذات صبغة براجمية طاغية  ينبغي أن  الثالثة مجيعها؛ أي  األساس يف املجاالت 
مع الناخبني )بدالً من عالقات زبائنية أو تعتمد عىل كاريزما الزعيم(؛ والسعي لتنفيذ برناجمه 
عندما يكون يف احلكومة؛ وتنظيم احلزب بطرائق تيرس بناء ونرش وإعادة إنتاج خططه الرباجمية.

قريب.  نادرة حتى وقت  الرباجمية  باألحزاب  املتعلقة  األبحاث  كانت  النظرية،  أمهيتها  رغم 
والتفسريات  والقياس  املفاهيم  بوضع  يتعلق  فيام  املجال،  هذا  يف  احلال  الفصل  هذا  يصف 
التي  األدبيات  من  نوعًا  عرش  ألحد  مراجعة  وجتري  الرباجمية.  األحزاب  لوجود  العرضية 
 )2( احلزبية؛  األنظمة  تأميم  حول  الناشئة  األدبيات   )1( للقضية:  املختلفة  األبعاد  تتناول 
األدبيات املتعلقة بصنع السياسات يف املجالس الترشيعية والتامسك الرباجمي ملمثيل األحزاب؛ 
)3( مرشوع البيانات احلزبية ومشتقاته لتحليل طبيعة املواقف الرباجمية لألحزاب السياسية؛ 
املنظمة ومراكز األبحاث واملنظامت  املصالح  العالقة بني جمموعات  التي حتلل  )4( األعامل 
غري احلكومية، واألقليات ذات الصلة واألحزاب السياسية يف الديمقراطيات املعارصة؛ )5( 
األدبيات املتعلقة بتنظيم األحزاب وسياساهتا الداخلية؛ )6( الدراسات التي تركز عىل إطار 

خوان بابلو لونا، فرناندو روزنبالت، وسريغيو تورو

األحزاب البرامجية:
مسح لألبعاد والشروحات في

أدبيات الموضوع
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وعالقتها  احلزيب  النظام  مؤسسات  تشكيل  مقاربة   )7( والناخبني؛  األحزاب  بني  العالقات 
بوجود األحزاب الرباجمية؛ )8( األدبيات البنيوية؛ )9( االقتصاد السيايس؛ )10( املحددات 

املؤسساتية؛ )11( املحددات التارخيية ـ املؤسساتية لوجود األحزاب الرباجمية.

يقدم القسم األول التعريفات األساسية واحلكومة احلزبية املسؤولة، بوصفها املؤرش النظري 
النسبية مقابل  املزايا  الثاين  القسم  الرباجمية يف نظام حزيب معني. ويناقش  السياسات  لتحليل 
خالصة  يقدم  ثم  والنشطاء.  األحزاب  قادة  نظر  وجهة  من  البديلة  التعبئة  إسرتاتيجيات 
ملراجعة األدبيات، إضافة إىل اإلطار املفاهيمي للتحليل التجريبي للسياسات الرباجمية. وعىل 
الرباجمية  احلزبية  األنظمة  لتوزيع  التجريبية  االستكشافات  نتائج  تقديم  يتم  األساس،  هذا 

بالنسبة جلميع احلاالت التي تتوافر فيها املعلومات املوثوقة والقابلة للمقارنة.

كيفية عمل األنظمة الحزبية البرامجية: الحكومة الحزبية المسؤولة كمثل أعلى

الرباجمية  السياسة  نطاق  لتحليل  نظريًا  مؤرشًا  املسؤولة  احلزبية  للحكومة  املثايل  املفهوم  يعد 
أو  ماهية احلزب  املفاهيمي وقياس  نظام حزيب معني. ويستعمل لوضع اإلطار  املوجودة يف 
النظام احلزيب الرباجمي. ولذلك، فإن مصطلحي ›احلكومة احلزبية املسؤولة‹ ›اهليكلية الرباجمية 

للنظام احلزيب‹ يستخدمان بنفس املعنى.

إىل  تستند  مساءلة  عالقات  واألحزاب  املواطنون  فيها  يبني  التي  احلزبية  األنظمة  بأن  ُيعتقد 
الصالت الرباجمية، تقرتب أكثر من املفهوم املثايل للتمثيل السيايس يف الديمقراطيات احلديثة. 
تفضيالهتم  أساس  عىل  الناخبون  يقرتع  املسؤولة،  احلزبية  للحكومة  املثايل  للمفهوم  طبقًا 
احلقيقية للسياسات. يف هذه األثناء، تقدم األحزاب ِحَزمًا براجمية، وعندما تكون يف احلكم، 
من  التالية  اجلولة  يف  للمساءلة  ختضع  فهي  ذلك،  تفعل  مل  وإذا  الربامج.  هلذه  طبقًا  حتكم 
االنتخابات. ولذلك، فإن الناخبني من خمتلف األحزاب ينبغي أن يكون لدهيم مواقف براجمية 
وأيديولوجية متاميزة تتطابق مع برامج ومواقف األحزاب التي يتامهون معها أو يصوتون هلا. 

ببساطة أكثر، يمكن التفكري باألحزاب الرباجمية عىل أن لدهيا التزامات أيديولوجية منهجية 
االنتخايب  التنافس   )2( وناخبيه؛  احلزب  بني  العالقة   )1( ييل:  ملا  األساس  تشكل  وثابتة 
أو  للحزب  يمكن  املجاالت،  هذه  من  كل  يف  السياسات.  صنع  عملية   )3( األحزاب؛  بني 
األحزاب أن تترصف طبقًا إلسرتاتيجياهتا الرباجمية، أي من خالل تنظيم احلزب بطرائق تيرسرّ 
بناء، ونرش وإعادة انتاج منصته الرباجمية، وبناء عالقاته الرباجمية مع الناخبني، والسعي لتنفيذ 
ينبغي عليه  ›براجميا‹،  املثالية، كي يكون احلزب  الناحية  السلطة. ِمن  برناجمه عندما يكون يف 

التأكيد عىل مثل هذه اإلسرتاتيجيات يف املجاالت الثالثة مجيعها.

متثيل  يفرس  أنه  أوالً،  السيايس.  التمثيل  فكرة  يف  كامنة  جوهرية  أبعاد  بثالثة  التعريف  حييط 
التفضيالت  هلذه  ›استجابته‹  درجة  أو  ناخبيه  لتفضيالت  باالستجابة  احلزب  ›تفويض‹ 
 Ranney ;1999 Manin, Przeworski and Stokes ;1994 Iversen;1985 Dalton(
1962(. كي يكون احلزب مستجيبًا لناخبيه، فإن احلكومة احلزبية املسؤولة تتطلب عىل األقل 
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املتنافسة يف االنتخابات؛  السياسات بني األحزاب  ثالثة رشوط إضافية: )1( االختالف يف 
)2( االستقرار النسبي يف السياسات لدى األحزاب املتنافسة يف االنتخابات؛ )3( وتصويت 

.)Adams2001a( الناخبني عىل أساس السياسات، آدامز

ثانيًا، فيام يتعلق بعملية صنع السياسات، فإن املفهوم املثايل للحكومة احلزبية املسؤولة ينطوي 
بأثر  الناخبون  يترصف   )1( عندما:  يتحقق  الذي  للمساءلة‹،  اخلاضع  ›التمثيل  فكرة  عىل 
رجعي، حيث يصوتون للمحافظة عىل احلزب احلاكم فقط عندما يعمل ملصلحتهم؛ )2( خيتار 
 Alesina 1988; Manin, Przeworski( احلزب احلاكم سياسات تؤدي إىل إعادة انتخابه

 .)and Stokes 1999

›التفويض‹  القائم عىل  التمثيل  التي حتفز  التنظيمية  بالعوامل  التعريف رصاحة  يقر  وأخريًا، 
آليات  النشطاء وتصميم  تعبئة  تعد درجة متكن األحزاب من  املثال،  و›املساءلة‹. عىل سبيل 
داخلية لصنع القرار مكونًا حموريًا يف هذا البعد.1 وهكذا، ينبغي مالحظة اخلصائص اآلتية يف 

نموذج املفهوم املثايل للحكومة احلزبية املسؤولة:

• أيديولوجية/براجمية متاميزة يصوتون 	 املختلفة تفضيالت  الناخبني يف األحزاب  لدى 
عىل أساسها.

• تتنافس األحزاب عن طريق تعبئة هذه التفضيالت املتاميزة.	
• عندما يكون ممثلو احلزب يف السلطة، فإهنم يسعون لتنفيذ السياسات التي تتطابق مع 	

تلك التفضيالت. 
• واألحزاب 	 والسياسيني  الناخبني  بني  التفاعالت  من  املعقدة  املجموعة  هذه  حتدث 

التي تسعى إىل الوصول إىل السلطة بمرور الوقت. ولذلك، فإن قدرة كال احلزبني 
عىل التنافس والسعي، عندما يكونان يف السلطة، لتنفيذ حزم سياسات بديلة )طبقًا 
الظروف  زوال(  إىل  تؤدي  )أو  تعزز  املهمة(  القضايا  عىل  مواقفهم  توزيع  إلعادة 
يكون  عندما  احلزب  لسلوك  بسجل  الناخبون  حيتفظ  الرباجمية.  للعالقات  املواتية 
السابقة  الرباجمية  تنفيذ األحزاب اللتزاماهتا  بأثر رجعي عىل  السلطة، وحيكمون  يف 
أولئك  ومكافأة  سياساهتم‹  يغريون  ›الذين  معاقبة  أي  األساس،  هذا  عىل  والعمل 

الذين ›ينفذوهنا‹.
• بمرور 	 املسؤولة  احلزبية  احلكومة  تعزيز  وتم  أعاله،  الواردة  الرشوط  كل  حتققت  إذا 

الوقت، فإن عىل مجيع األحزاب الرئيسية يف النظام بناء قدر من الروابط الرباجمية مع 
ناخبيها ألن )1( احلكومة احلزبية املسؤولة تتطلب متايزًا براجميًا بني األحزاب املتنافسة 
البنية  إىل  ميالة  أنظمة  أن حتدث يف  ›العدوى‹ بني األحزاب  لـ  ينبغي  النظام؛ )2(  يف 

الرباجمية. 

التعبئة الرباجمية تتم صياغتها مفاهيميًا بشكل أفضل بوصفها  عىل هذا األساس، فإن درجة 
إحدى سامت النظام. عالوة عىل ذلك، فإن احلكومة احلزبية املسؤولة تكون قابلة للحياة فقط 

عندما يتنافس أكثر من حزب عىل أساس براجمي. 
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لكن يف األنظمة احلزبية رسيعة التطور مثل تلك املوجودة يف البلدان النامية، فإن هذه األنامط 
من التوازن يف النظام تكون نادرة. ولذلك، قد يكون من املمكن املالحظة، عىل األقل لفرتة 
زمنية معينة، أن هناك وجودًا ألحزاب منفردة تتبع إسرتاتيجيات خمتلفة اختالفًا كبريًا. عىل 
 Frente( يف الربازيل وجبهة أمبليو )Workers’ Party, PT( سبيل املثال، فإن حزب العامل
Amplio( يف األورغواي يوصفان عادة بأهنام حزبان براجميان يتنافسان يف أنظمة حزبية زبائنية 
)ويف حالة الربازيل، غري مكتملة(. هناك أنامط مفاهيم مثالية خمتلفة للمنظامت املتحزبة التي 
هتيمن عندما يكون مستوى احلكومة احلزبية متدنيًا )أي يف السيناريوهات غري الرباجمية(، عىل 

سبيل املثال: 

• األحزاب التي تسيطر عىل آلة زبائنية قوية.	
• األحزاب التي تعمل كأدوات شخصية لزعامء يتمتعون بكاريزما استثنائية.	
• يف 	 االنضباط  من  ومتامسكة  معتدلة  ملستويات  األقل،  عىل  تفتقر،  التي  األحزاب 

املجالس الترشيعية.
• األحزاب التي تفتقر إىل القدرة عىل تصميم واقرتاح، ويف املحصلة تنفيذ ِحَزم سياسات 	

عامة متامسكة نسبيًا. 
• بشأن 	 مقرتحاهتا  ختون  لكنها  براجميًا  تتنافس  والتي  سياساهتا‹،  تغري  ›التي  األحزاب 

السياسات عندما تصبح يف السلطة.
• جيدة 	 بنية  ذي  بربنامج  تتمتع  والتي  الواحدة،  القضية  حركات  متثل  التي  األحزاب 

يصبح ضيقًا عىل نحو مفرط. 

العامل  يف  املوجودة  احلزبية  واألنظمة  األحزاب  أن  وهي  مهمة،  قضية  إىل  التنبه  ينبغي  لكن 
احلقيقي جتمع درجات من التعبئة الرباجمية إىل إسرتاتيجيات أخرى. ما خيتلف، هو الدرجة 
التي تؤكد فيها عىل مثل تلك اإلسرتاتيجية. ولذلك، من املهم التمييز حتليليًا وجتريبيًا عىل حد 
سواء، بني األحزاب واألنظمة احلزبية التي تعطي أولوية أكرب أو أقل هلذه الطريقة يف تنظيم 

أنشطتها، وتنفيذها للسياسات العامة املتعلقة بناخبيها.

لماذا تعد األحزاب البرامجية مفيدة للرواد السياسيين وقد تسهم في تحسين جودة 
الديمقراطية؟

ليس  السيايس،  للتمثيل  املعياري  املثايل  املفهوم  يف  األقل  عىل  الرباجمية،  األحزاب  وجود  إن 
بالنسبة  األحزاب  بناء  يف  كفؤة  إسرتاتيجية  إنه  بل  الديمقراطية،  جلودة  بالنسبة  فقط  ›جيدا‹ 
للسياسيني الساعني للوصول إىل السلطة. وبناء عليه، فإنه عىل املدى املتوسط والطويل، ويف 
سياق األنظمة احلزبية املستقرة، سيكون من مصلحة السياسيني الطموحني استثامر مواردهم 
الرمزية واملادية يف تأسيس منظامت براجمية. يمكن لألحزاب الرباجمية أن تسهم يف حتقيق ذلك 

املثل األعىل باستخدام عدد من الطرق. 
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التوجه البرامجي ييسر التماسك الداخلي لألحزاب

تقوم املنظامت احلزبية الرباجمية باختيار ومجع وبناء عالقات اجتامعية بني السياسيني الساعني 
للوصول إىل السلطة ممن لدهيم أجندات براجمية متشاهبة، ويتم تعزيز ذلك من خالل اآلليات 
التنظيمية التي تضع هيكلية املسار الذي ينبغي أن يتبعه السياسيون لبناء مسرية سياسة ناجحة. 
هذه املقاربة رضورية لضامن أن يتشاطر أعضاء احلزب توجهًا براجميًا مشرتكًا، مما ييرس عىل 
االنسجام  فإن  باملقابل،  السلطة.  يف  احلزب  يصبح  عندما  احلزيب  االنضباط  املثال،  سبيل 
الرباجمي ييرس صنع السياسات. إن هذه السامت التنظيمية ال تسهم فقط يف حتقيق االنضباط 
انسجامًا يف  أكثر  تأسيس منظامت متحزبة  أيضا عىل  إهنا تساعد  الترشيعية، بل  املجالس  يف 

سائر أنحاء البالد. باملقابل، ينبغي أن يكون لذلك أثر إجيايب عىل تأميم النظام احلزيب.

التماسك البرامجي يعزز المحتوى األيديولوجي لـ ›شعار الحزب‹

يعد شعار احلزب أمرًا قياًم لبناء العالقات املنهجية مع الناخبني. تساعد الشعارات احلزبية يف 
 Hinnich ;1995 Aldrich( تبسيط القضايا املعقدة من أجل تيسري اختاذ الناخبني لقراراهتم
األحزاب  فإن  األفراد،  السياسيني  سلوك  يقيد  ذلك  أن  حني  يف   .)1994  and Munger
ذات التوجهات الرباجمية تعوض الساعني للوصول إىل السلطة أيضا عن التزامهم بالتنظيم 
اجلامعي. بموجب هذا النموذج، تقدم األحزاب السياسية أداة كفؤة للسياسيني الطموحني 
عىل  املحافظة  تتم  وبذلك  احلمالت،  يف  الستخدامها  واالقتصادية  الرمزية  املوارد  بحشد 
خمترصة  معرفية  كأداة  استخدامه  الناخبون  يستطيع  حزبيًا  شعارًا  وتقدم  الرباجمية  السمعة 

.)Hinnich and Munger1994( للمرشحني األفراد

باختصار، ويف ظل احلكومة احلزبية املسؤولة، يكون ملوقف املرشح كفرد ومؤهالته الشخصية 
أمهية أقل من تلك التي للحزب، والتي تكون ضامنًا ملؤهالت املرشح والتزاماته بسياسات 

احلزب.

األحزاب البرامجية أقل كلفة من اآلالت الزبائنية

رغم أن األحزاب الرباجمية ينبغي أن تكون أكرب قدرة عىل تسوية سلسلة من املآزق التي تشوب 
عملية التنسيق )أي حتقيق االنضباط احلزيب يف املجالس الترشيعية، تيسري عملية اختيار القادة 
والتنظيم الداخيل للحزب، ودعم عملية االندماج الرأيس/التأميم(، من الواضح أن لدى 
االنتخابية  الزبائني  احلزب  آلة  فإن  املثال،  سبيل  عىل  ذلك.  لفعل  أخرى  وسائل  األحزاب 
الترشيعية  املجالس  يف  احلزيب  االنضباط  تضمن  بوسائل  مادية  مكافآت  توزع  أن  يمكن 
واالندماج الرأيس يف سائر أنحاء البالد. كام يوفر هذا النمط من التنظيم أيضا وسيلة كفؤة 
هذه  من  متطرفة  نسخة  شوهدت  االنتخايب.  والئهم  وضامن  الناخبني  مع  العالقات  لبناء 
الطريقة البديلة يف تنظيم السياسة احلزبية يف بعض األنظمة احلزبية األفريقية يف مرحلة ما بعد 
االستقالل، حيث عززت األحزاب املهيمنة من سلطتها عن طريق االستيالء عىل إيرادات 

الدولة وتوزيعها. 
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تتمتع احلكومة احلزبية املسؤولة بميزة جوهرية عن الطرق األخرى يف تنظيم عمليات التنافس. 
رغم أهنا تتطلب استثامرات تنظيمية منهجية وقدرة عىل االستمرار، فإهنا تعتمد عىل الوصول 
إىل املوارد الرمزية، التي تكون ›أقل كلفة‹ من املوارد املادية الالزمة لتنفيذ اإلسرتاتيجيات التي 
تعتمد عىل الزبائنية وتوزيع املنافع املادية بشكل كامل. وهذا ينبغي أن جيعل احلكومة احلزبية 
املعارضة  أحزاب  مثل  املالية،  املوارد  إىل  تفتقر  التي  لألحزاب  جذابة  إسرتاتيجية  املسؤولة 
التي ال يتاح هلا الوصول إىل موارد الدولة. يف ديمقراطية تنافسية بشكل معقول، تتاح جلميع 
األحزاب فرصة الوجود يف املعارضة، وهكذا فإن مجيع األحزاب يف النظام ينبغي أن تتوافر 
لدهيا احلوافز للتنافس عىل أساس املواقف الرباجمية )الرمزية(. عالوة عىل ذلك، وطبقًا للرسد 
األسلويب الذي يقدمه بيتس )Bates ,2010( حول األنظمة احلزبية يف أفريقيا، فأن الزبائنية 
يمكن أن تؤدي إىل إحلاق رضر كبري بإيرادات الدولة عىل املدى املتوسط والطويل من خالل 

التدهور االقتصادي، وهو ما حيوهلا إىل إسرتاتيجية حتقق نتائج عكسية.

لننظر يف حالة التنافس القائم عىل املرشح الشخيص الذي يتمتع باجلاذبية. رغم أنه رمزي أيضًا، 
وبالتايل فإنه أقل كلفة وأكثر توافرًا لدى مجيع األحزاب يف النظام من اإلسرتاتيجيات الزبائنية، 
فإن هذا النموذج البديل يبدو دون املستوى املثايل باملقارنة مع احلكومة احلزبية املسؤولة. من 
ما  حمددين،  قادة  عىل  يعتمد  بالكاريزما  يتمتع  الذي  املرشح  عىل  القائم  التنافس  فإن  ناحية، 
التي تسيطر  البارزة  املنظامت املحازبة تعتمد بشكل مفرط عىل حفنة من الشخصيات  جيعل 
عىل السياسة احلزبية. من ناحية أخرى، فإن صنع السياسات يصبح أكثر تقلبًا أيضًا، وهو ما 
بام أن احلزب كمنظمة  الناخبني.  بناء صالت مستقرة مع  يقوض شعار احلزب وقدرته عىل 
يفقد قيمته بعد اختفاء الشخصيات املهيمنة، فمن منظور السياسيني الساعني إىل السلطة يف 
احلزب، حتقق اإلسرتاتيجيات التي تعتمد عىل الكاريزما أو عىل شخصيات معينة أثرًا أقل من 

مثايل عىل املدى الطويل.

اإلسرتاتيجيون  السياسيون  سيفضل  املسؤولة  احلزبية  للحكومة  املثايل  املفهوم  يف  باختصار، 
كفاءهتا  إىل  بالنظر  الرباجمية،  غري  األخرى  البدائل  عىل  الناخبني  مع  براجمية  صالت  بناء 
 Aldrich( ألدريتش  التنافس،  عند  يواجهوهنا  التي  اجلامعي  العمل  مشاكل  حل  يف  األكرب 
1995(. وتعد الطرق األخرى يف بناء العالقات بني األحزاب والناخبني )عىل سبيل املثال، 
تعبئة  الزبائنية، واألمثلة عىل  للعالقات  املختلفة  األنامط  الرباجمية من  العالقات غري  ترتاوح 
الشخصيات التي تتمتع بالكاريزما، واالرتباطات ›غري العقالنية‹ بني األحزاب، والتصويت 
عىل أساس اهلويات القومية املحازبة أو التصويت بأثر رجعي( غري مثالية، حتى من وجهة نظر 
السياسيني الساعني للوصول إىل السلطة عىل املدى املتوسط والطويل. كام أن هناك نزعات 
معيارية يف سيناريوهات احلكومة احلزبية املسؤولة إذا كان هناك أمثلة عىل الزبائنية أو رشاء 
 Kitschelt( الفاسدة  والسياسات  العامة  املنافع  تقديم  بسوء  بقوة  ترتبط  والتي  األصوات، 

.)2007 and Wilkinson
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الحكومة الحزبية المسؤولة تعزز وجود ديمقراطية ذات جودة أعلى

إن الصالت الرباجمية ال تيرس فقط حلقات املساءلة بني الناخبني واألحزاب، بل يمكنها أيضا 
الترشيعية وتوفري درجة  الديمقراطية. إضافة إىل ضامن االنضباط يف املجالس  تعزيز رشعية 
الذي  السياسات، يمكن للصالت أيضا أن توفر االستقرار  الثبات يف عملية صنع  أكرب من 
توجد حاجة ماسة له يف األنظمة شديدة التقلب، وهو ما يساعد األحزاب واألنظمة احلزبية 
ارتبط  النظام،  خارج  من  ناجحني  مرشحني  ظهور  ردع  أيضًا  يمكنها  وهكذا،  البقاء.  عىل 
بعضهم بالرتدي الديمقراطي يف العديد من البلدان النامية. وجدت هذه املراجعة أدلة جتريبية 
تدعم هذه الفرضيات: إن املستويات األكرب من احلكومة احلزبية املسؤولة تتناسب مع وجود 
ديمقراطية ذات جودة أعىل، ودرجة أكرب من الكفاءة يف صنع السياسات ومستويات أعىل من 

الرشعية االجتامعية.

أبعاد األحزاب البرامجية

يراجع هذا القسم األدبيات املتعلقة بواحد أو أكثر من األبعاد الثالثة لنموذج احلكومة احلزبية 
للروايات  مسحًا  وجيري  االنتخايب(،  والبعد  السياسات  وبعد  التنظيمي  )البعد  املسؤولة 
العرضية املختلفة التي حتاول حتديد أي األبعاد يسهم يف وجود مستويات أعىل أو أدنى من 
احلكومة احلزبية املسؤولة. تقدم هذه املقاربة وصفًا أسلوبيًا لكل فرع من فروع هذه األدبيات، 
ويتم إيراد املراجع ذات الصلة يف قائمة املراجع املنظمة يف هناية الفصل. وهناك جدول خمترص، 
حيدد األبعاد ذات الصلة املتعلقة بكل من هذه الفروع ومسامهاته ونواقصه الرئيسية بالنسبة 

لتحليل األحزاب واألنظمة احلزبية الرباجمية.

المشروع البحثي حول البيانات االنتخابية لألحزاب

يعد مرشوع البيانات االنتخابية لألحزاب2 أحد أكثر جهود مجع البيانات طموحًا ومنهجية 
يف العلوم السياسية املعارصة، وقد اتسع نطاقه اإلقليمي أيضًا ليغطي بعض البلدان النامية. 
بلد  يف  االنتخابات  يف  املتنافسة  األحزاب  مجيع  من  لألحزاب  االنتخابية  البيانات  جتمع 
تسمح  الكلامت.  لتحليل  متقدمة  تقنيات  األحيان  من  كثري  يف  وتستعمل  حتليلها.  ويتم  ما 
الصلة يف كل  القضايا واملوضوعات ذات  بتتبع مواقف األحزاب حيال  النتائج للمختصني 
إال  ما عىل مدى فرتة زمنية معينة.  األيديولوجي/الرباجمي حلزب  التطور  انتخاب، ودراسة 
املحدودية ألغراض  تعاين من أشكال مهمة من  األدبيات،  الفرع من  الدراسات يف هذا  أن 
فهي  ولذلك  األخرى،  واألنواع  الرباجمية  السياسة  بني  متيز  ال  أهنا  أوالً،  الراهن.  التحليل 
تفرتض أن مجيع األحزاب )أو األنظمة احلزبية يف خمتلف البلدان( تعطي وزنًا متساويًا لتطوير 
وتشجيع واستخدام مواقفها الرباجمية، كأدوات للتواصل مع الناخبني و/أو تقديم درجة أكرب 
 Kitschelt )انظر  السياسات  الترشيعية ويف صنع  املجالس  احلزب يف  الثبات يف سلوك  من 

.)2010 and Freeze
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عالوة عىل ذلك، ونظرًا ألن البيانات االنتخابية الرباجمية تكون عادة طويلة وال يتم التطرق 
إىل جمرد  العملية  تتحول  أن  ثمة خماطرة يف  االنتخابية،  احلمالت  بشكل هاميش يف  إال  إليها 
البيانات  باستخدام  الزمن،  بمرور  املواقف احلزبية،  تقييم تطور  أن  ميتة‹. إال  ›كلامت  حتليل 
بشأن  األحزاب  ملقرتحات  املتطور  املسار  عىل  الضوء  بعض  يلقي  أن  يمكن  االنتخابية، 
السياسات. ويمكن القول، إن األحزاب الرباجمية ينبغي أن جتتمع حول جمموعة مستقرة إىل 
حد ما )رغم أهنا تتطور تدرجييًا( من املواقف حيال السياسات، بينام يمكن أن تتسم املنصات 
غري املقيدة براجميًا بحدوث تغريات كبرية عىل مدى فرتة قصرية نسبيًا من الزمن. يمكن ملرشوع 

البيانات االنتخابية أن يوفر أدوات لتحليل تطور األنظمة احلزبية املختلفة طبقًا هلذه املعايري.

مجموعات المصالح المنظمة والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية واألقليات 
المعنية واألحزاب السياسية البرامجية

يتكون هذا اجلزء من األدبيات من جمموعة غري متجانسة من األعامل، غطت منها هذه املراجعة 
فقط األعامل الرئيسية التي هلا مضامني واضحة بالنسبة لطبيعة السياسات الرباجمية يف جمتمع 
جمموعات  عن  السائدة  بالتصورات  املتعلقة  األدبيات  يف  أسايس  توتر  ثمة  املجتمعات.  من 
املصالح املنظمة واألقليات. إذا اعترب التمثيل املنهجي الذي يرتكز حول تقديم جمموعة من 
األحزاب  عالقات  إىل  ينظر  أن  يمكن  الرباجمية،  احلزبية  لألنظمة  عامة  سمة  العامة  املنافع 
بمجموعات مصالح كبرية وشاملة )أي منظامت وظيفية مثل منظامت العامل أو األعامل، أو 
املجموعات الثقافية أو العرقية، أو املستفيدين من سياسات الرفاه االجتامعي الكبرية، إلخ( 

عىل أهنا تساعد يف حتقيق ذلك املثل األعىل يف التمثيل.

إال أن العالقات الوثيقة لألحزاب مع جمموعات املصالح الصغرية أو املحددة )مثل الدوائر، 
التي تعمل عىل قضايا حمددة، أو مجعيات األعامل(، تكون موجودة عادة يف  أو املجموعات 
املقولة،  هذه  أساس  وعىل  واسع.  نطاق  عىل  الرباجمي  غري  التمثيل  فيها  يسود  التي  األنظمة 
ُتصور االنقسامات العرقية يف جمتمع من املجتمعات عادة عىل أهنا ذات أثر مهلك عىل البنية 
الرباجمية، حيث ُيعتقد أن السياسيني يقدمون منافع خاصة جلمهور انتخايب عرقي حمدد. تتمثل 
إحدى الطرق املمكنة للتحكيم بني هذين املوقفني املتعارضني يف أن يؤخذ يف االعتبار، طبقًا 
إلقرتاح فريديري )Verdier’s 1995(، ›مستوى جتمع )املصالح(‹. بإختصار، يمكن لعالقات 
األحزاب بمجموعات املصالح أن تساعد يف تعزيز البنية الرباجمية للنظام احلزيب الذي تتنافس 

فيه األحزاب، فقط إذا كانت جمموعات املصالح كبرية وشاملة نسبيا.3

املجتمع  ألثر  نقدية  نظرة  األنديز  منطقة  يف  والتمثيل  للديمقراطية  احلديثة  التحليالت  تقدم 
املدين املنظم عىل النظام احلزيب الوطني. خصوصًا عندما يكون ذلك مصحوبًا بالالمركزية، 
التي تسهم بجعل جمموعات املصالح أكثر حملية وجتزؤًا )وبذلك يتقلص مستوى التجمع(، 
فإن البعض يصور تعبئة املجتمع املدين ضد النظام احلزيب عىل أهنا رد عىل الفشل يف التمثيل 
مكونًا  وبوصفها   )2007  Morgan  Mainwaring, Bejarano and Pizarro2006(
التمثيل  هيكلة  فرصة  للخطر  يعرض  هذا  فإن  وباملقابل،  احلزيب.  النظام  أزمة  يف  أساسيًا 

الرباجمي، عىل األقل عىل املدى القصري واملتوسط. 
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واملنظامت غري احلكومية.  البحثية  واملراكز  العالقة بني األحزاب  العمل حيلل  آخر من  جزء 
توصف املراكز البحثية املرتبطة باألحزاب السياسية عادة عىل أهنا رشيكة رئيسية يف صياغة 
السياسة  ومقرتحات  اجلديدة  الترشيعات  صياغة  توجيه  يف  وخصوصًا  الرباجمية،  املنصات 
العامة. إال أن األبحاث حول العالقة بني األحزاب واملؤسسات البحثية يف أمريكا الالتينية، 
 Garcé( تشري إىل أن تلك الصالت ليست رضورية وال كافية بالنسبة لنظام حزيب مؤسسايت
2009(. يقدم هذا اجلزء من األدبيات ثالث رؤى مفيدة لتفسري املستويات املختلفة للحكومة 

احلزبية املسؤولة واالسرتاتيجيات الرباجمية لألحزاب املختلفة:

• دور جتمع املصالح يف املجتمع.	
• قدرة األحزاب )أو عدم قدرهتا( عىل تأسيس عالقات منهجية مع جمموعات املصالح 	

عىل أساس مقرتحاهتا الرباجمية.
• خصوصًا 	 الرباجمي‹،  ›املحتوى  لتقديم  حمتملة  جهات  بوصفها  البحثية  املراكز  دور 

عندما تكون القدرات الذاتية لألحزاب ضعيفة.

األدبيات المتعلقة بتنظيم األحزاب وسياساتها الداخلية

حول  فقط  األعامل  من  قليل  عدد  ثمة  فإن  الدراسات،  يف  راسخًا  جماالً  بات  هذا  أن  رغم 
بام  الداخلية،  وسياساهتا  األحزاب  تنظيم  بني  املحتملة  الصالت  تستكشف  احلزبية  األنظمة 
يف ذلك اختيار املرشحني ونطاق البنية الرباجمية والتعبئة التي يتبعها حزب أو نظام حزيب. يف 
هذا الصدد، تفتقر األدبيات إىل الصياغات املفاهيمية والرشوح املفيدة للسياسات الرباجمية. 
 Samuels ;2003  Levitsky ;1994  Kitschelt رغم ذلك، فإن عددًا من األعامل )مثل 
األعامل،  هذه  نظر  وجهة  من  الرباجمية.  واملرونة  احلزيب  التنظيم  بني  العالقة  تتناول   )2004
يعتقد أن األحزاب التي تغيب فيها املنظامت املتصلبة أكثر قدرة عىل إعادة التموضع الرباجمي، 
قدم  مؤخرًا،  املجتمعات.  من  جمتمع  يف  االنتخابية  االجتاهات  تغري  حلظات  يف  خصوصًا 
 Hu and Heller( وهيلر  وهو   )2010  Kitschelt andKselman( وكسيلامن  كيتشيلت 
2010( حججًا متعارضة، زاعمني أن األحزاب ذات اهليكليات التنظيمية الالمركزية املعقدة 
أكثر قدرة عىل تعديل براجمها طبقًا لتغري الظروف. ولذلك، ليس هناك تنبؤات مؤكدة حول 

اآلثار املحتملة لألنامط التنظيمية عىل احلكومة احلزبية املسؤولة. 

 Siavelis and Morgenstern( ومورغنسترين  وسيافاليس   )2001  Katz( كاتز  يزعم 
التي تصوغ اخلصائص االجتامعية  2008( أن إجراءات اختيار املرشحني يف األحزاب هي 
واأليديولوجية لطواقم األحزاب. ويف هذا الصدد، يتوقع أن تؤدي آليات االختيار املختلفة 
املصالح،  جمموعات  لوالء  الرئييس  التوجه  مثل  لعوامل  طبقًا  خمتلف،  ترشيعي  سلوك  إىل 
ولدوائر انتخابية معينة ولقادة األحزاب. يمكن إلجراءات اختيار املرشحني التي تركز عىل 
اخلصائص األيديولوجية أو الوالءات احلزبية أن تساعد أيضًا يف تشكيل جمموعة أكثر جتانسًا 
أيديولوجيا من املرشحني. يتوقع من أولئك املرشحني الرتكيز بشكل أكرب عىل التنافس عىل 
الرباجمية  والطبيعة  األدبيات  هذه  بني  العالقات  فإن  األحوال،  كل  يف  العامة.  املنافع  تقديم 

حلزب من األحزاب ال تزال ضعيفة. 
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مأسسة النظام الحزبي

 )1995 Mainwaring and Scully( تعد الصياغة املفاهيمية التي وضعها مينوارنغ وسَكيل
  Payne et al.;1999 Mainwaring( ملأسسة النظام احلزيب )وما تال ذلك من رشوحات يف
and Mainwaring and Torcal 2005 Jones ;2003 2006( حتى اآلن اإلطار املقارن 
األكثر قبوالً لتحليل األنظمة احلزبية يف أمريكا الالتينية.4 تنعكس حقيقة أن مسامهة مينوارنغ 
دراسة  يف  تبنيه  تم  املفهوم  أن  يف  كليًا  جديدًا  جماالً  دشنت  احلزيب  النظام  نظرية  يف  وسَكيل 
األنظمة احلزبية يف سائر أنحاء العامل، وتوسع نفوذها إىل أفريقيا ورشق آسيا وأوروبا الرشقية 

.)2007 Thames and Robbins ;2007 Kuhonta ;2007 Beatty عىل سبيل املثال(

رغم أن مينوارنغ وسَكيل )1995( مل يشريا يف صياغتهام املفاهيمية األصلية إىل وجود صالت 
براجمية بني الناخبني وممثليهم احلزبيني كسبب )وكمؤرش( للتجذر االجتامعي، فإهنام يوضحان 
 and Mainwaring and Torcal  1999  Mainwaring )خصوصا  الالحقة  أعامهلام  يف 
املفاهيمية  املعاجلة  يف  حمورية  بوصفها  أكرب  أمهية  اكتسبت  الرباجمية  الصالت  أن   ،)2006

والتجريبية لذلك البعد.

يف حني أن البعد األول ال يزال يتمثل يف استقرار أنظمة االقرتاع املقاس من خالل التقلبات 
االنتخابية، فإن البعد الثاين، التجذر يف املجتمع، يقاس من خالل وجود الصالت الشخصية 
وتوركال  مينوارنغ  فإن  األساس،  هذا  وعىل  والناخبني.  األحزاب  بني  الرباجمية(  )وليس 
الناخبني  بني  الشخصية  ›الصالت  أن:  يالحظان   )2006  Mainwaring and Torcal(
تكون  أهنا  كام  ضعفًا.  أكثر  املجتمع  يف  احلزب  جذور  تكون  عندما  أقوى  تكون  واملرشحني 

أقوى عند ضعف املنظامت احلزبية واألحزاب الضعيفة مؤسساتيًا‹.

عىل هذا األساس، قد يكون من املغري جعل املأسسة مساوية لوجود الصالت الرباجمية بني 
رشطًا  بوصفها  التقلبات  تأطري  إعادة  يمكن  األحوال،  أفضل  يف  لكن  وناخبيها.  األحزاب 
حزيب  نظام  يف  والناخبني  الرباجمية  األحزاب  بني  الصالت  لوجود  كاف  غري  لكن  رضوريًا 

معني. باختصار، فإن مراجعة األدبيات تشري للحاجة إىل:

• التعامل مع االستقرار كرشط رضوري للصالت الرباجمية ألنه ثمة حاجة، بشكل عام، 	
بني  الصالت  تتعزز  احلزيب كي  للتنافس  نسبيًا  املستقرة  األنامط  إىل فرتات طويلة من 

.)2010 Kitschelt et al.;( األحزاب الرباجمية والناخبني، كيتشيلت
• التعامل مع االستقرار بوصفه رشطًا غري كاف كي تتعزز الصالت الرباجمية؛ حيث إن 	

األنظمة احلزبية الزبائنية تنزع إىل تقديم أنامط مستقرة من التنافس احلزيب، كيتشيلت 
 .)2000 Kitschelt(

• النظر يف احتامل اعتامد املرشحني عىل التقنيات احلديثة )أي من خالل وسائل اإلعالم( 	
لتطوير محالت براجمية يف غياب األحزاب الرباجمية. 
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صنع السياسات في المجالس التشريعية والتماسك البرامجي فيها

حتلل هذه األدبيات أثر االنضباط احلزيب واملثال األعىل األيديولوجي عىل سلوك ممثيل األحزاب 
للسياسات  مهاًم  بعدًا  يشكل  ما  وهو  السياسات،  بصنع  يتعلق  فيام  الترشيعية  املجالس  يف 
الرباجمية. كام أهنا تطرح قضية التوتر بني جهود املرشعني لتمثيل دوائرهم االنتخابية )التمثيل 
التكاميل الثنائي( والترصف طبقًا للموقف الرباجمي ألحزاهبم )التمثيل العام(. يف هذا الصدد، 

فإن األدبيات متيز بني التمثيل اإلقليمي مقابل التمثيل الوظيفي/متثيل املصلحة الوطنية.

يتعلق  فيام  خصوصًا  لالهتامم،  مثرية  رؤى  احلزيب  النظام  تأميم  حول  الناشئة  األدبيات  توفر 
ولو  توفر،  فإهنا  ذلك،  إىل  إضافة  الرباجمية.  للبنية  النهائية(  )واألسباب  املحتملة  بالعالقات 
االنتخابية  الدوائر  مدى  عىل  الصالت  أنامط  جتزؤ  الستكشاف  فرصة  رصيح،  غري  بشكل 
التنسيق اإلسرتاتيجي يف النظام احلزيب  املختلفة يف البالد. يركز جزء كبري من األدبيات عىل 
)الذي يسمح بدرجة متدنية من جتزؤ النظام احلزيب( عىل مستوى املنطقة. ولذلك، فإن هناك 
عىل  التنسيق  طبيعة  تكوين  عىل  االنتخابية  القواعد  بأثر  يتعلق  فيام  وراسخة  قديمة  حججًا 

 .)1997 Cox مستوى املنطقة )انظر

تأميم النظام الحزبي

السمة  ينزع  أو  وطنية  حزبية  أنظمة  إىل  يؤدي  )الذي  املناطق  مجيع  بني  التنسيق  اجتذب  لقد 
الوطنية عنها( اهتاممًا مركزًا مؤخرًا يف األدبيات املتعلقة باألنظمة احلزبية. إن األنظمة احلزبية 
الرباجمي  التمثيل  بنشوء  بالغًا  رضرًا  تلحق  البلدان،  من  بلد  أنحاء  سائر  يف  تنترش  ال  التي 
املجال  هذا  يف  القيادية  األعامل  ترشح  الوطني.  املستوى  عىل  األقل  عىل  عليه،  واملحافظة 
)Hicken ;2004 Chhibber and Kollman 2007( التأميم عىل أنه وظيفة من وظائف 
مركزية السلطة يف الكيان السيايس، وهو ما يتعلق بالفيدرالية أو المركزية املؤسسات. كراماين 
)Caramani 2004(، باملقابل، يربط وجود درجة أكرب من التأميم بنشوء االنقسام الرباجمي 
بني اليمني واليسار، والذي يعود يف تارخيه إىل الثورات القومية والصناعية. كان ذلك االنقسام 
عىل مستوى البلدان حموريًا للسامح بمستوى أكرب من تأميم النظام احلزيب يف أوروبا. باختصار: 

• قد يكون هناك ترابط انتقائي بني املستويات األعىل من التأميم وبناء الربامج.	
• حول 	 الرباجمية  التعبئة  فإن  براجمية،  مجيعها  ليست  املؤممة  احلزبية  األنظمة  أن  رغم 

مواضيع حتظى باهتامم وطني ينبغي أن تعزز التأميم )والعكس بالعكس(. 
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األدبيات المتعلقة بالصلة بين األحزاب والناخبين

بني  الرباجمية  وغري  الرباجمية  الصالت  لطبيعة  املفاهيمية  الصياغة  عىل  األدبيات  هذه  تركز 
األحزاب والناخبني. ويف هذا الصدد، فهي مفيدة عىل نحو خاص لتوفري فهم أعمق للبعد 
االنتخايب يف السياسات الرباجمية، ولوصف صالهتا ›غري الرباجمية‹ ذات الطابع السلبي )أي 
ولذلك،  األصوات(.  ورشاء  واملحسوبية  والزبائنية  بالكاريزما  يتمتعون  قادة  حول  التعبئة 

خيصص هذا الفصل مساحة واسعة لتحليل هذه األدبيات. 

 Miller( يمكن إرجاع االهتامم بالتمثيل القائم عىل السياسات املحورية إىل ميلر وستوكس
and Stokes 1963(. من خالل مقارنة املواقف حول القضايا الشعبية يف خمتلف الواليات 
األمريكية مع مواقف ممثيل كل والية بشأن هذه السياسات، متكن ميلر وستوكس من تقييم 
هذه  يف  األساسية  املشاكل  إحدى  تتمثل  الكونغرس.  عىل  االنتخابية  الدوائر  سيطرة  درجة 
تفضيالت  بني  القائمة  الفجوة  يف  التأسييس،  عملهام  يف  هبا  اإلقرار  يتم  والتي  األدبيات، 
املواطنني غري املنظمة نسبيًا )وغري الثابتة يف كثري من األحيان( وتفضيالت ممثليهم، التي تتسم 
بمستويات أعىل من املعلومات، والتنظيم والثبات. أظهر حتليل ميلر وستوكس أنه، وبالنظر 
إىل اخلصائص املحددة لقضية من القضايا )أمهيتها وتعقيدها(، يمكن للسياسيني إما أن يتبعوا 
النخب  ميلر وستوكس مواقف  قارن  القضية.  قيادة  ينخرطوا يف  أن  أو  املواطنني  تفضيالت 
واجلامهري بشأن القضايا يف ثالثة جماالت خمتلفة يف السياسات، وخلصوا إىل نتائج خمتلفة من 

حيث التفاعل بني الدائرة االنتخابية وممثليها يف الكونغرس.5 

طبقًا لألعامل املعارصة يف هذه األدبيات، إذا كان الناخبون من خمتلف األحزاب لدهيم مواقف 
واضحة ومتاميزة حول قضية مهمة، بوسعنا افرتاض وجود ›التمثيل القائم عىل التفويض‹ أو 
التوظيف درجة تطابق  النظام.6 حيدد متثيل  املسؤولة يف  درجة من درجات احلكومة احلزبية 
 ;1985 Dalton ;1986 Converse and Pierce( احلزب مع تفضيالت دائرته االنتخابية
 ;1999 Manin, Przeworski and Stokes ;1982 1994,1994a; Powell Iversen

.)1994 Thomassen ;1999 Schmitt and Thomassen ;1962 Ranney

تركز األعامل األحدث عىل إطار الصالت بني األحزاب والناخبني لكنها تعاين من نواقص 
مهمة، سواء منها املفاهيمية )االمتداد( أو النظرية )الطبيعة املؤقتة للتبادل(. تطبق التصنيفات 
سبيل  عىل  واضحة.  حدود  ودون  جدًا  خمتلفة  معايري  باستخدام  الرباجمية‹  و›غري  ›الرباجمية‹ 
املثال، يف حني أن البعض قد يفرس قيام حزب يساري ذي قاعدة كبرية يف أوساط العامل بتنفيذ 
ينفذ  أنه  عىل  آخرون  يصنفه  فقد  الرباجمية،  أجندته  ينفذ  أنه  عىل  للنقابات  نصرية  ترشيعات 
اتفاقًا زبائنيًا من خالل تقديم منافع خاصة. يف هذه األثناء، فإن مرشحًا يوزع أجهزة التلفاز 
من منزل إىل منزل لكنه يفتقر إىل أدوات املراقبة والعقاب )إذا مل يذهب الناخبون للتصويت 
إىل  سينظرون  آخرين  أن  حني  يف  زبائنية،  صالت  يستعمل  أنه  عىل  سيصنف  له(  ويصوتوا 
هذا ليس بوصفه شكاًل من أشكال الزبائنية بل دعاية عادية، بسبب غياب اإلكراه واملراقبة، 

7.)2005 Stokes( ستوكس



13

للتبادالت  حصيلة  بصفته  والناخبني  األحزاب  بني  الصالت  حتليل  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
جهة،  من  مهمة.  ونواقص  بمزايا  يتسم  والناخبني  املرشحني  بني  واملستمرة  اإلسرتاتيجية 
مرشح  بني  )أو  راشدين  شخصني  بني  اإلسرتاتيجية  التفاعالت  عىل  التحليالت  تركيز  فإن 
يف  أكرب  بسهولة  اختبارها  يمكن  التي  املتامسكة  للنظريات  فرصًا  يوفر  صغرية(  وجمموعة 
اهلامشية  القيمة  فإن  الفقر،  معدالت  ازدياد  مع  املثال،  سبيل  عىل  احلاالت.  من  أكرب  عدد 
للمساعدات، واملبادالت بني الناخبني الفقراء واألحزاب يتوقع أن تصبح زبائنية بشكل أكثر 

تكرارًا من تلك التي تالحظ عند الناخبني األغنياء.

من جهة أخرى، فإن مثل هذه النظريات تبسيطية متامًا. عىل سبيل املثال، فإن دور الناخبني 
بشكل  تركز  التي  الزبائنية،  للتفاعالت  الرئيسية  التحضريات  يف  األحيان  من  كثري  يف  هيمل 
هلذه  كاستثناء   2008  Lyne )انظر  احلزب/املرشح  إسرتاتيجيات  عىل  تقريبًا  حرصي 
تستند إىل  التي  والناخبني  الصالت بني األحزاب  نظريات  فإن  القاعدة(. عالوة عىل ذلك، 
االرتباط  مثل  عوامل،  وهتمل  واقعية  غري  افرتاضات  عىل  تعتمد  اإلسرتاتيجية  التبادالت 
املستخدمة  الروايات  يف  متكرر  بشكل  توصف  التي  ›الراعي‹  بـ  ›الزبون‹  لـ  العقالين‹  ›غري 
هلذه  يمكن  ال  كام   .)2000  Auyero )انظر  الزبائنية  السياسات  عن  العرقية  الدراسات  يف 
النظريات أن تفرس استعداد املرشحني لتوزيع دفعات زبائنية جانبية يف غياب املراقبة واإلكراه.

إن الطبيعة الطارئة واملؤقتة، تشكل افرتاضًا غري واقعي آخر ينترش يف معظم األدبيات النظرية 
حد  عىل  الرباجمي،  واالنتخاب  للزبائنية  )بالنسبة  والناخبني  األحزاب  بني  الصالت  حول 
سواء(، حيث تنظر إىل تبادل ›املنافع‹ و›املواقف الرباجمية‹ لألصوات عىل املدى القصري. وهذا 
›يشرتي‹ أصوات  أن  انتخابات(،  ينبغي، وبشكل مستمر )يف كل  احلزب/املرشح  أن  يعني 
قاعدة  عىل  للحصول  االنتخابية  دائرته  ومصالح  آراء  متثل  براجمية  أجندة  يلتزم  أن  أو  زبائنه 

انتخابية.

مفيدًا جدًا يف  أن يكون  يمكن  والناخبني  الصالت بني األحزاب  إطار  أن  باختصار، ورغم 
التعديالت  يتطلب سلسلة من  فإنه  املسؤولة،  احلزبية  للحكومة  امللحوظة  املستويات  تفسري 

التي ينبغي إدماجها يف األبحاث املستقبلية:

• جتنب التوسيع املفاهيمي املفرط وحتسني الصياغة املفاهيمية الراهنة وجهود القياس. 	
• إضفاء درجة أكرب من املرونة عىل ›فهم التبادل الطارئ واملؤقت‹ لإلجراءات املتعلقة 	

بالصالت.

أي  الصالت،  جتزؤ  سيناريوهات  شأن  من  التقليل  إىل  أيضًا  تنزع  املقاربة  هذه  فإن  أخريًا، 
تربز  ما.  حزيب  نظام  يف  أو  ما  حزب  قبل  من  اإلسرتاتيجيات  من  لعدد  املتزامن  االستخدام 
البلدان  يف  أكثر  ومتزامنة  متعددة  صالت  وجود  عىل  تنطوي  التي  السيناريوهات  هذه  مثل 
النامية وتستحق املزيد من األبحاث، لكن يتم تقديم الفرضيات السببية التي هتدف إىل تفسري 

املستويات املالحظة من التعبئة الرباجمية )وغري الرباجمية( أوالً يف هذا الفصل.
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الحوافز المؤسساتية

عىل  االنتخابية  املؤسسات  أثر  إىل  اجلديد  املؤسسايت  اإلطار  يف  العاملون  املؤلفون  ينتبه 
أكثر  املواتية  االنتخابية  املؤسسات  أن  يزعم  األساس،  هذا  عىل  احلزبية.  اإلسرتاتيجيات 
الصغرية  للدوائر  أمهية  وإعطاء  املفتوحة،  القوائم  )أي  واملحلية  الشخصية  للسياسات 
ضد  تعمل  األغلبية(  حكم  عىل  القائمة  االنتخابية  واألنظمة  املركزية،  السياسية  والكيانات 

اهليكلية الرباجمية لألنظمة احلزبية. 

عالوة عىل ذلك، فإن الصالت غري الرباجمية، خصوصًا الزبائنية ورشاء األصوات، حتدث يف 
الظالل وتكون مكلفة عندما تستعمل عىل نطاق واسع. ولذلك، يعتقد أن األنظمة الصارمة 
لتقييد وجود  بثبات عىل متويل احلمالت االنتخابية تشكل حوافز مؤسساتية مهمة  واملطبقة 
الرباجمية، عىل األقل يف ظل االفرتاضات  اهليكليات  التي متنع ظهور  الرباجمية  الصالت غري 

بوجود مبادالت.

المحددات البنيوية

يربز املؤلفون العاملون يف إطار علم االجتامع السيايس الظروف االجتامعية ـ البنيوية عىل أهنا 
التعبئة الرباجمية. عىل سبيل املثال، يسهم  هي املسؤولة بشكل أساس عن تقليص مستويات 
الفقر واالنقسامات العرقية والتجزؤ، و/أو هشاشة جمموعات املصالح الكبرية يف إضعاف 
بجانب  املتعلقة  التفسريات  عىل  فقط  ليس  ينطبق  وهذا  احلزبية.  لألنظمة  الرباجمي  التوجه 
هناك  أن  كام   .)2007  Lyne )انظر  أيضا  الطلب  جانب  روايات  بعض  عىل  بل  العرض، 

إشارات وتفسريات منهجية للعالقة القوية بني الزبائنية والفقر يف هذه األدبيات.

متت مالحظة أطروحتني تقليديتني يف هذه األدبيات: واحدة ترشح الزبائنية عىل أهنا خاصية 
دائمة يف بعض الثقافات، واألخرى ترى يف الزبائنية ترتيبًا سياسيًا يرتبط باملجتمعات التقليدية 
)عىل عكس املجتمعات احلديثة(. لقد تبني أن كال التفسريين غري مرضيني، بياتوين وشيفرت 
موجة  ثمة  هذه،  التقليدية  النظر  وجهات  عن  بعيدًا   .)1995  Shefter;2001  Piattoni(
جديدة من الدراسات املتعلقة بالزبائنية صاغت هلا إطارًا مفاهيميًا بوصفها نتيجة لعالقات 
التبادل بني الناخبني والسياسيني، يف سياقات يكون فيها العائد االنتخايب اهلاميش للدفعات 
الزبائنية اجلانبية مرتفعًا عىل نحو خاص )يف املجتمعات واملقاطعات الفقرية(. ما يؤكد عىل 
أجراه  الذي  اخلرباء  مسح  يف  الواردة  الزبائنية‹  التعبئة  ›حماوالت  قياس  أن  هو  النتيجة  هذه 
كيتشيلت حيتوي عىل عالقة سلبية قوية بمستويات الناتج املحيل اإلمجايل. إال انه ال يزال ينبغي 
اختبار ما إذا كان نفس نمط العالقة )لكن يف االجتاه املعاكس( موجودًا يف الصالت الرباجمية. 

كام يتوقع من املجتمعات املنقسمة عرقيا أيضا أن تظهر مستويات متدنية من التمثيل الرباجمي. 
فإن   ،)2007  Kitschelt and Wilkinson املثال  سبيل  عىل  )انظر  السائدة  للنظرة  طبقًا 
االنقسامات العرقية تدفع السياسيني إىل توزيع املنافع عىل دوائر عرقية حمددة، وهو ما يؤدي 

باملقابل إىل تعزيز سيناريو تطغى عليه الصالت غري الرباجمية.
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االقتصاد السياسي

إىل  ينظر  احلزبية.  لألنظمة  السيايس  باالقتصاد  تتعلق  املحتملة  احلاالت  ثالثة من  ثمة جمموعة 
توافر املوارد )العامة أو اخلاصة( لبناء صالت غري براجمية عادة عىل أنه ظرف ييرس قيام مثل تلك 
الصالت. وهكذا، فإن الفرتات التي تنفذ فيها عمليات التصنيع اهلادفة إىل استبدال املستوردات 

أو إصالحات السوق تؤثر يف أنامط التعبئة التي حتاول األحزاب السياسية استخدامها.

بعد  ما  مرحلة  يف  الرسيع  بالبناء  تتعلق  األدبيات،  من  اجلزء  هذا  يف  ترد  أخرى  مهمة  حجة 
أفريقيا  يف  )خصوصا  املناطق  بعض  يف  املهيمن  الواحد/احلزب  احلزب  حلكم  االستقالل 
وجنوب رشق آسيا(، وهو ما برشرّ بعمليات البناء الرباجمي. بالفعل، فإن األنظمة احلزبية يف 
كال املنطقتني تربز بوضوح بوصفها األقل براجمية يف العامل. يوفر االقتصاد السيايس يف هذه 
املجتمعات ظروفًا متكن من حدوث هذه النتائج، حيث توفر لألحزاب احلاكمة موارد تيرسرّ 

نشوء احلكم الوراثي القائم عىل هيكليات احلكم التي تسعى إىل استغالل موارد البالد.

ثمة قصة عرضية خمتلفة، قد تكون أكثر مالءمة لتحليل حاالت أمريكا الالتينية، تتعلق باآلفاق 
لوجود  املهمة  املسبقة  الرشوط  أحد  يتمثل  املعارضة.  وأحزاب  احلاكمة  لألحزاب  الزمنية 
احلكومة احلزبية املسؤولة يف تعزيز التوجه بعيد املدى لألحزاب السياسية. يف احلاالت البنيوية 
التي ختضع فيها األحزاب احلاكمة إىل ظهور االستياء الرسيع للمواطنني، فإن التغري الرسيع 
للحكومات وحل األحزاب يكون واسع االنتشار. يف مثل تلك احلاالت، قد يلجأ السياسيون 
إىل وضع إسرتاتيجيات تستعمل ملرة واحدة تؤدي )عندما تتكرر بمرور الوقت( إىل تعطيل 
احلكومة احلزبية املسؤولة، وتتسبب يف مستويات مرتفعة من االضطرابات يف النظام احلزيب، 
 Mainwaring,( وتقلص جودة السياسات والديمقراطية. طبقًا ملينوارنغ وبيجارانو وبيزارو
املعتاد يف  النمط  السيناريوهات هو  النمط من  2006(، فإن هذا   Bejarano and Pizarro

بلدان األنديز يف املوجة الثالثة من التحوالت الديمقراطية.

2001(، الذي يشري إىل أن تفضيالت   Stokes( كام تتطابق هذه الرواية مع رواية ستوكس
بنتائج  البنية الضعيفة، قد يتم حتديدها داخليًا  الناخبني، عىل األقل يف األنظمة احلزبية ذات 
السياسات. بعبارة أخرى، فإن التنافس سيرتكز بشكل شبه حرصي عىل احلكم بشكل رجعي 
عىل نتائج السياسات )األهداف( بدالً من أدوات السياسات )الوسائل(. يف األوقات اجليدة، 
تقوم األحزاب احلاكمة بتعزيز سلطتها، بينام يف األوقات السيئة تكون عمليات التبادل الرسيع 
للسلطة أكثر احتامالً. من غري املحتمل أن تتطور احلكومة احلزبية املسؤولة أو تتعزز قوهتا يف 

أي من هاتني احلالتني.

يستطيع معارضة  لكنه  املالية  املوارد  إىل  يفتقر  املعارضة  يمكن حلزب يف  يف حاالت أخرى، 
احلزب احلاكم عىل أساس براجمي، إذا نجح يف ذلك، تشجيع ظهور السياسات الرباجمية عن 
 )PSDB( طريق العدوى. تتم اإلشارة إىل حاالت احلزب الديمقراطي االجتامعي الربازييل
عادة  األورغواي  يف   )Frente Amplio( أمبليو  وجبهة  الربازيل  يف   )PT( العامل  وحزب 

بوصفها أمثلة إجيابية عىل مثل هذا النمط.
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مسارات تقدم تاريخية ـ مؤسساتية

وذلك  األسباب،  من  أخرى  سالسل  إىل  مقارن  تارخيي  إطار  يف  العاملون  الباحثون  يشري 
بالنظر إىل مسارات تقدم األنظمة احلزبية التي تبنى عادة حول سلسلة من املفاصل األساسية، 
كوسيلة لتفسري وجود درجة أكرب من البنية الرباجمية. عىل سبيل املثال، فإن كيتشيلت وآخرين 
يفرسون   )2010  Kitschelt et al.( وآخرين  وكيتشيلت   )1999  Kitschelt et al.(
أوروبا  يف  احلزبية  األنظمة  يف  مالحظتها  يمكن  التي  الرباجمية  البنية  من  الراهنة  املستويات 
القرن  يف  البلدان  هلذه  األمد  طويل  التطور  ملسار  نتيجة  بوصفها  الالتينية  وأمريكا  الرشقية 
املواقف  تعبئة  عىل  والقدرة  الرشقية  أوروبا  يف  الشيوعي  احلكم  تركة  أن  حني  يف  العرشين. 
تطوير  عىل  متاميز  بشكل  األنظمة  قدرات  تشكل  أن  يمكن  األساس،  ذلك  عىل  الرباجمية 
أو  األورويب  االحتاد  منطقة  يف  االندماج  مثل  قضايا  إىل  )إضافة  املسؤولة  احلزبية  احلكومة 
اهلجرة(، فإن ندرة التنافس الديمقراطي يف أمريكا الالتينية خالل القرن العرشين، واالفتقار 
إىل القدرات املجتمعية وخفوت صوت املظامل االقتصادية يضعف من قدرة األنظمة احلزبية 

عىل بناء حكومات حزبية مسؤولة، مع استثناءات قليلة، مثل شييل واألورغواي.

يفرس شيفرت )Shefter 1986( صعود األحزاب الرباجمية بوصفه نتيجة لوجود بريوقراطية 
وزوكو  مينوارنغ  أن  إىل  إضافة  اجلامهريية.  االنتخابية  التعبئة  من  مرحلة  يف  احرتافية 
)Mainwaring and  Zoco 2007( يستندان أيضا إىل حجة ›التوقيت‹ لتفسري أحد املالمح 
املهمة التي ترتبط عادة بوجود انظمة حزبية مستقرة، أي االستقرار. رغم أن مثل هذا الربط ال 
تدعمه التحليالت الراهنة، فإن منطق احلجة التارخيية يمكن أن يكون صاحلًا لتفسري الدرجات 
األعىل أو األدنى من وجود حكومة حزبية مسؤولة. يف الواقع، ومن منظور ›السببية التارخيية‹ 
يمكن استخدام حجة مشاهبة حلجة مينوارنغ وزوكو لتفسري تفويت األنظمة احلزبية اجلديدة 
من  النمط  هلذا  يمكن  الرباجمية.  األحزاب  أنظمة  لتطوير  تارخيية  لفرصة  النامية  البلدان  يف 

احلجج، بالطبع، أن يكون مفرطًا يف حتميته.

ملخص

أجزاء  من  كل  يف  الرئيسية  الضعف  ونقاط  للمسامهات  عامة  نظرة   1.1 اجلدول  يقدم 
األدبيات والروايات التفسريية. كام أنه حيدد، بشكل عام، األبعاد املكونة للحزب الرباجمي/

النظام احلزيب الرباجمي التي يناقشها كل منها.
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اجلدول 1.1. ملخص ملراجعة األدبيات

األدبيات

األبعاد التي يتم 
وصفي )ماهية األحزاب واألنظمة الرباجمية(التعامل معها

تفسريي )ما الذي يؤدي 
إىل وجود مستويات أعىل 
من السياسات الرباجمية؟(

القيوداملسامهات
األسباب النظرية لوجود 
درجة أكرب من احلكومة 

احلزبية املسؤولة

صنع السياسات يف 
املجالس الترشيعية

X

متاسك ممثيل احلزب 
يف صنع السياسات؛ 

االنضباط احلزيب.

رشط رضوري لكن غري 
كاف لوجود حكومة 

حزبية مسؤولة.

بشكل عام، فإن احلوافز 
املؤسساتية تصوغ 

االنضباط احلزيب. لكن 
يمكن حتقيق االنضباط 

احلزيب من خالل وسائل 
غري التنظيم الرباجمي.

البيانات االنتخابية 
لألحزاب

XX

مسح تباين السياسات 
وتطور الربامج احلزبية.

غياب اإلجراءات املتعلقة 
بدرجة التعبئة الرباجمية 
مقابل البدائل ـ حتليل 

كلامت ميتة؟

أدبيات وصفية بشكل 
أسايس تفتقر إىل التباين 

حول درجة اجلهود 
الرباجمية )ال تسعى إىل 

تفسريها(.

جمموعات املصالح/
املراكز البحثية/

املنظامت غري 
XXاحلكومية

مستوى التجمع، 
طغيان املنافع اجلامعية 

وجمموعات املصالح 
الكبرية، األمهية النسبية 

ملراكز األبحاث يف تقديم 
›املحتوى الرباجمي‹.

أدبيات خمتلفة جدًا، تفتقر 
إىل إطار حمدد للحكومة 

احلزبية املسؤولة.

دور املنافع اجلامعية 
الكبرية يف دعم جهود 
التعبئة الرباجمية. دور 

جمموعات املصالح 
الكبرية مقابل جمموعات 

املصالح الصغرية يف 
تيسري التعبئة الرباجمية.

مأسسة النظام احلزيب

X

التنظري لالستمرار 
النسبي )مالمح النظام 

احلزيب وعالقته بالتجذر 
الرباجمي(.

يشكل االستقرار رشطًا 
رضوريًا لوجود حكومة 

حزبية مسؤولة )وليس 
لوجود أحزاب براجمية 

ضعيفة(. لكن األحزاب 
الرباجمية ليست رضورية 

لالستقرار.

يتم الوصول إىل احلكومة 
احلزبية املسؤولة بعد 

سلسلة من املرات 
املتكررة يف نظام حزيب 

مستقر.

تأميم النظام احلزيب

X

وصف ورشح التنسيق 
االنتخايب يف مجيع 

املقاطعات؛ مع حتليل آثار 
الالمركزية/ الفيدرالية.

حيلل كراماين 
 )Caramani 2004(
لوحده رصاحًة، التفاعل 

بني التأميم والطبيعة 
الرباجمية.

يمكن أن توجد عالقة 
تكافلية بني التأميم 

والتعبئة الرباجمية. إذا 
حدث ذلك، يمكن 

للكيانات السياسية التي 
تتمتع بدرجة أكرب من 

الالمركزية أن تشهد، مع 
ثبات العوامل األخرى، 

تعبئة براجمية أضعف.

مي
ظي

التن

مي
كو

احل

مي
ظي

التن
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األدبيات

األبعاد التي يتم 
وصفي )ماهية األحزاب واألنظمة الرباجمية(التعامل معها

تفسريي )ما الذي يؤدي 
إىل وجود مستويات أعىل 
من السياسات الرباجمية؟(

القيوداملسامهات
األسباب النظرية لوجود 
درجة أكرب من احلكومة 

احلزبية املسؤولة

التنظيم احلزيب

X

املفاهيم واحلجج النظرية 
حول التباين التنظيمي 

لألحزاب، الذي يمكن 
أن يرتبط بدوره بالبحث 
عن األدوات الرضورية 

لصياغة العالمة الرباجمية 
للحزب واملحافظة 

عليها.

معاجلة حمدودة جدًا 
للعالقة بني املالمح 
التنظيمية والطبيعة 

الرباجمية؛ توقعات نظرية 
متناقضة.

األحزاب األكثر مرونة 
والمركزية تكون أكثر 

قدرة عىل تعديل طبيعتها 
الرباجمية واملحافظة 

عليها. األحزاب املنظمة 
بشكل أكثر رصامة تكون 

أكثر قدرة عىل صياغة 
طبيعتها الرباجمية.

احلوافز املؤسساتية

X

جمموعة من التوقعات 
املحددة نظريًا بشكل 

واضح حول آثار 
املؤسسات )االنتخابية 

وغري االنتخابية( عىل 
البنية الرباجمية. إذا كان 

ذلك صحيحًا، فإنه يوفر 
جماالً للخروج بتوصيات 

بشأن السياسات.

حتمية بشكل مفرط )أي 
أهنا هتمل التفاوتات عىل 
الصعيد دون الوطني أو 

بني األحزاب داخل نظام 
أو جمموعة من احلوافز 

املؤسساتية(.

ترتيبات مؤسساتية حتد 
من السعي للحصول 

عىل األصوات الفردية 
)متثيل نسبي، قوائم 

مغلقة، أمهية للمقاطعات 
الكربى( ينبغي أن 

تعمل لصالح نشوء 
أحزاب براجمية. يمكن 

لألنظمة الربملانية أن توفر 
حوافز أكرب لالستثامر 
يف األحزاب بوصفها 

مؤسسات )عىل عكس 
ما حيدث يف األنظمة 

الرئاسية(.

املحددات البنيوية

X

حتديد جمموعة من 
القيود البنيوية املفروضة 

عىل القدرة عىل بناء 
تنافس سيايس قائم عىل 

الرباجمية.

يمكن أن تصبح حتمية 
بشكل مفرط، ما يتجاهل 

حاالت احلكومة 
احلزبية املسؤولة يف 

الظروف البنيوية غري 
املواتية، واألحزاب غري 

الرباجمية يف السياقات 
املواتية. ليس من السهل 

استخالص التوصيات 
بشأن السياسات.

احتامل وجود حكومة 
حزبية مسؤولة، وذلك 

بزيادة كلفة بعض بدائلها 
)الزبائنية(. ينبغي أن 

يكون تدين مستويات 
التنوع العرقي لصالح 

حتقيق مستويات أكرب من 
الصالت الرباجمية.

مي
ظي

التن
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مي
ظي
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األدبيات

األبعاد التي يتم 
وصفي )ماهية األحزاب واألنظمة الرباجمية(التعامل معها

تفسريي )ما الذي يؤدي 
إىل وجود مستويات أعىل 
من السياسات الرباجمية؟(

القيوداملسامهات
األسباب النظرية لوجود 
درجة أكرب من احلكومة 

احلزبية املسؤولة

االقتصاد السيايس

X

يربز توافر املوارد املالية 
واآلثار املحتملة للمنافع 

التي تقدمها الدولة 
)املضار( عىل املحافظة 

عىل أنامط خمتلفة من 
إسرتاتيجيات تعبئة 

الناخبني.

من الصعب اخلروج 
بتفسريات قابلة لالختبار 

من التحليالت املقارنة 
للبلدان املختلفة؛ تكون 

مرتبطة بحاالت معينة 
بشكل مفرط إذا طبقت 

عىل سلسلة صغرية 
من احلاالت. ليس 
من السهل اخلروج 

منها بتوصيات بشأن 
السياسات.

ينبغي للموازنات العامة 
األكثر رصامة والتقليل 

من استخدام التقديرات 
الذاتية يف اإلنفاق العام 
أن تؤدي إىل مستويات 

أكرب من التعبئة الرمزية. 
يمكن للرصاعات التي 

تدور حول تقديم منافع 
عامة كبرية أو إصالحها 
أن تؤدي إىل درجة أكرب 

من التعبئة الرباجمية. 
ينبغي أن تؤدي األزمات 

املستمرة يف الدولة إىل 
تقليص احتامل نشوء 

حكومة حزبية مسؤولة.

املأسسة التارخيية

X

تربز أمهية العوامل بعيدة 
املدى يف صياغة األنامط 

احلالية للبنية احلزبية.

ثمة صعوبة أكرب أيضا 
يف اخلروج بتوصيات 

بشأن السياسات؛ حيث 
يمكن أن تصبح مركزة 

عىل حاالت حمددة بشكل 
مفرط وأن تصبح حتمية 

بشكل مبالغ به.

يعتمد وجود احلكومة 
احلزبية املسؤولة عىل: )أ( 
توقيت التعبئة االنتخابية 

والتحديث البريوقراطي؛ 
)ب( توقيت نشوء 

األحزاب؛ )ج( اخلربة 
طويلة األمد بالتنافس 

الديمقراطي؛ )د( التنمية 
االجتامعية طويلة األمد 

وتوافر منافع عامة كبرية؛ 
)هـ( اخلربة باألنامط 

املختلفة لألنظمة 
االستبدادية يف احلقبة ما 

قبل الديمقراطية.

النتائج التجريبية والعروض التفسيرية للحكومة الحزبية المسؤولة حول 
العالم

املتعلقة  يمكن تصنيف احلجج  أعاله،  مراجعتها  التي متت  املختلفة لألدبيات  طبقًا لألجزاء 
املتغريات:  من  األقل  عىل  جمموعات  أربع  يف  الرباجمية  للسياسات  املحتملة  باملحفزات 

املؤسساتية، البنيوية، التارخيية، واالقتصاد السيايس. 
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يستكشف هذا اجلزء آثار هذه املجموعات األربع من املتغريات عىل مستوى احلكومة احلزبية 
املسؤولة، كام تتم مقاربتها من خالل مقياسني هلذه احلكومة: مؤرشي ›م‹ و ›خ‹. يشري مؤرش 
)م( إىل املواطنني، حيث يتم بناؤه عىل أساس األدلة املستمدة من مسح املواطنني يف كل بلد. 

أما املؤرش ›خ‹ فيبنى عىل مسح اخلرباء الذي طوره هربرت كيتشيلت.8 

بكثري من  إجيابية  أكثر  املؤرش )خ(  فيها  التي كان  آسيا،  الشكل 1.1، وباستثناء  نرى يف  كام 
فإن وحدها  ملا سبق،  إقليمي متكافئ. طبقًا  املؤرشين خيرجان برتتيب  فإن كال  املؤرش )م(، 
التي أظهرت  التعاون االقتصادي والتنمية وأوروبا الوسطى والرشقية )املنطقة  دول منظمة 
أيضًا مكاسب أكرب بمرور الوقت( تظهر مستويات أعىل من احلكومة احلزبية املسؤولة. يف هذه 
األثناء، فإن أفريقيا وآسيا )بالنسبة للمؤرش م فقط( وبلدان أمريكا الالتينية تأيت عىل اجلانب 
مستويات  بني  تتفاوت  حيث  جتانسًا،  املناطق  أقل  هي  الالتينية  أمريكا  الطيف.  من  اآلخر 
مرتفعة للحكومة احلزبية املسؤولة )األورغواي برتتيب 0.88 عىل املؤرش )م( وشييل برتتيب 
0.70 عىل املؤرش )خ( إىل متدن جدًا )مجهورية الدومينيكان برتتيب 0.05 عىل املؤرش )خ( 

وبريو برتتيب 0.08 عىل املؤرش )م(.

الشكل 1.1 التوزيع اإلقليمي ملؤرشات احلكومة احلزبية املسؤولة

0.0 -0.20.20.40.60.8

منظمة التعاون
 االقتصادي والتنمية

أوروبا الرشقية

الرشق األوسط

أمريكا الالتينية

آسيا

أفريقيا

تطور املؤرش م
املؤرش خ
املؤرش م

-0.20.00.20.40.60.8
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القرن  تسعينيات  بني  )م(  للمؤرش  التطور  معدل  يظهر   1.1 الشكل  يف  ثالث  رشيط 
من  جمموعتني  عىل  يؤرش  ما  وهو  والعرشين،  احلادي  القرن  من  األول  والعقد  العرشين 

املضامني:

• مستوى 	 عىل  األقل  عىل  احلزبية،  األنظمة  يف  مستمر  ملمح  الرباجمي  البناء  أن  يبدو 
املواطنني وعىل مدى 20 عامًا. وهلذا مضامني فيام يتصل بمبادرات تشجيع السياسات 

الرباجمية.
• للدراسات 	 يمكن  كبري.  بشكل  مواقع  خرست  أو  كسبت  حاالت  هناك  ذلك،  رغم 

باستثناء  األسباب.  رشح  يف  تساعد  أن  كبرية  مكاسب  حققت  التي  للبلدان  املفصلة 
الديمقراطيات الراسخة مثل أسرتاليا وإيطاليا والسويد والواليات املتحدة، يبدو أن 
عدة دول يف أوروبا الرشقية حققت تقدمًا مهام )مجهورية التشيك وجورجيا ومولدوفا 
وبولندا واالحتاد الرويس(. تربز البلدان النامية بني البلدان التي تراجع فيها املؤرش )م( 
خالل هذه الفرتة: فنزويال وبريو )يف املرتبتني الثانية والسادسة، عىل التوايل من حيث 
اخلسائر اإلمجالية(، وجنوب أفريقيا )يف املرتبة الثالثة(، وإستونيا ورصبيا وكرواتيا يف 

أوروبا الرشقية )السابعة والثامنة والعارشة، عىل التوايل(.

من أجل اختبار الروايات التفسريية املوصوفة أعاله، تم اختيار عدد من املتغريات أو املحفزات 
املحتملة لدرجة أعىل من البنى الرباجمية، كام تم اختصاره يف العمود األخري من اجلدول 1.1. 
املحيل  الناتج  بمستويات  )املرتبطة  متبادلة جزئية متت مالحظتها  إىل عالقات  النتائج  تستند 
اإلمجايل( بني مثل تلك املتغريات ومؤرشينا اخلاصني )م( و )خ( فيام يتعلق باحلكومة احلزبية 
املسؤولة. تعاين البيانات املتوافرة لدينا من قيود معينة متنع اخلروج باستنتاجات سببية قوية. 
ولذلك، فإن هذه النتائج تعد أولية وينبغي تكرارها واختبارها مع سلسلة جديدة من البيانات 
داخل  العملية  تتبع  املثال  سبيل  )عىل  السببية  العمليات  مالحظات  من  اجلديدة  واألنامط 

احلالة(.

الحوافز المؤسساتية

متت  التي  املستويات  عىل  منتظاًم  أثرًا  حتدث  ال  املؤسساتية  السامت  فإن  النتائج،  هلذه  طبقًا 
مالحظتها للحكومة احلزبية املسؤولة، مع ثالثة استثناءات:

• يبدو أن األنظمة الرئاسية حتقق درجات أدنى بكثري يف جمال احلكومة احلزبية املسؤولة 	
من األنظمة الربملانية، ما يمكن أن يؤرش عىل أن احلوافز التنظيمية يف النظام الربملاين 
األنظمة  فإن  باملقابل،  املسؤولة.  احلزبية  أعىل من احلكومة  تيرسرّ مستويات  أن  يمكن 
الرئاسية، التي تتميز بدرجة أكرب من تركيز السلطة )عىل األقل رمزيًا بشخصية واحدة، 

يمكن أن تدفع إىل منح األولوية للقيادة عىل حساب اخلصائص احلزبية(.
• تنزع الدول الوحدوية )unitary states( واألقل المركزيًة إىل إظهار مستويات أعىل 	

من احلكومة احلزبية املسؤولة، ربام بسبب االرتباط بني االندماج الرأيس للنظام احلزيب 
والتعبئة الرباجمية املوحدة إقليميًا. رغم أن المركزية الدولة قد تكون حصيلة مرغوبة 
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معياريًا، فإن أثرها املحتمل عىل نزوع األحزاب إىل اإلقليمية )وعىل أزمات األحزاب 
الوطنية( ينبغي استكشافها يف أعامل مستقبلية.

• يبدو أن ترشيعات متويل األحزاب، واإلفصاح العام عن نفقات احلمالت االنتخابية 	
)أو  املعارضة  ألحزاب  متساوية  فرصًا  يتيح  الذي  لألحزاب،  العام  التمويل  وتوافر 
يف  املوجودة  واألحزاب  حمددة(  قضايا  حول  قواها  حتشد  التي  اجلديدة  األحزاب 
احلكم أو األحزاب التقليدية، تؤثر إجيابيًا )ولو بشكل هاميش( يف املستويات امللحوظة 

للحكومة احلزبية املسؤولة.

األسباب والروابط االجتماعية – البنيوية

لدى تدقيق مستويات الناتج املحيل اإلمجايل، تنشأ عدة أنامط جتريبية مثرية لالهتامم فيام يتعلق 
بالعوامل البنيوية:

• املساواة 	 انعدام  ازدياد  مع  الرتاجع  إىل  املسؤولة  احلزبية  احلكومة  مستويات  تنزع 
من   %20 ألفقر  النسبي  والدخل   Gini جيني  بمعادالت  )مقاسة  االجتامعية 
للتعبئة  املتاحة  املساحة  من  يقلص  أن  االجتامعية  املساواة  النعدام  يمكن  السكان(.9 
الرباجمية للمجموعات الكبرية يف الدوائر االنتخابية املهتمة بتوفري منافع عامة شاملة 
نسبيًا، وبذلك تقلص مستويات احلكومة احلزبية املسؤولة من خالل آثارها عىل األبعاد 

االنتخابية والتنظيمية.
• عىل نحو مماثل، وطبقًا لالعتقاد السائد، فإن مستويات االنقسام العرقي ترتبط عكسيًا 	

السببية  اآللية  إن  املسؤولة.10  احلزبية  احلكومة  من  املتدنية  باملستويات  كبري  وبشكل 
األكثر قدرة عىل املحافظة عىل هذا االرتباط شبيهة باآللية التي يولدها انعدام املساواة.

• ترتبط نسبة السكان بعمر 65 عامًا فام فوق إجيابيًا باملستويات األعىل للحكومة احلزبية 	
املسؤولة، مقاسة بكال املؤرشين. إن اآلليات السببية املحتملة الكامنة وراء هذه العالقة 
متعددة وغري مؤكدة؛ فبعضها يمكن أن يستند إىل سببية تارخيية، وبعضها اآلخر يتعلق 
بأسباب مستمرة. عىل سبيل املثال، يمكن القول بأن املواطنني األكرب سنًا اليوم كانوا 
األيديولوجية  التعبئة  كانت  عندما  تارخيية  فرتات  يف  وسياسيًا  اجتامعيًا  منخرطني 
والرباجمية فيها أقوى. لكن، ومن منظور السببية املستمرة، يمكن القول إن املواطنني 
األكرب سنًا يمكن تعبئتهم بسهولة أكرب براجميًا، بسبب وضعهم كمستفيدين من املنافع 
هذا  عىل  الصحية(.  واألنظمة  التقاعدية  الرواتب  املثال  سبيل  )عىل  الكبرية  العامة 

األساس، يمكنهم إقامة عالقات براجمية مع األحزاب.
• لقدرة 	 األعىل  املستويات  أن  يبدو  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  ثبات  فرض  وعىل  أخريا، 

الكبار عىل القراءة، تيرسرّ قيام حكومة حزبية مسؤولة بشكل هاميش، ربام ألن هذا يزيد 
اخلربات السياسية للناخبني وقدرهتم عىل التفاعل عىل أساس التعبئة الرباجمية.

• يف هذه األثناء، فإن التحرض )أو نسبة السكان الريفيني( ال عالقة منهجية له باحلكومة 	
احلزبية املسؤولة. 
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األسباب والروابط التاريخية – المؤسساتية واالقتصاد السياسي

يعد تطبيق اختبارات صحيحة عىل األسباب التارخيية – املؤسساتية وتلك املرتبطة باالقتصاد 
حول  إليها  الركون  يمكن  التي  التقديرات  إىل  االفتقار  إىل  بالنظر  صعوبة،  أكثر  السيايس 
احلكومة احلزبية املسؤولة بمرور الوقت ويف سياق التحليل الكمي املقارن )Large N(. إال 

أن املوجز اآليت يمكن استخدامه كاختبار عام للمصداقية هلذه املجموعات من الفرضيات.

• الناتج 	 من  كنسبة  الرضيبية  والعائدات  الديمقراطية،  تطبيق  عىل  مضت  التي  الفرتة 
آثار  الناتج املحيل اإلمجايل، ليس هلا  التعليم كنسبة من  املحيل اإلمجايل، واإلنفاق عىل 
املحيل  الناتج  ملستويات  وفقًا  ضبطها  عند  املسؤولة  احلزبية  احلكومة  عىل  ملحوظة 
اإلمجايل. لكن يبدو أن جلميع املتغريات األخرى التي تم اختبارها يف مراجعة األدبيات 

هذه آثارًا كبرية عىل احلكومة احلزبية املسؤولة.
• إلنفاق احلكومة املركزية، وأيضا اإلنفاق عىل الصحة كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل، 	

آثار إجيابية وكبرية سواء عىل املؤرش )م( أو عىل املؤرش )خ(.11 تتمثل إحدى اآلليات 
السببية املحتملة لتفسري هذه العالقة يف أن املجتمعات التي تنفق فيها احلكومة أكثر عىل 
املنافع العامة )قدرات أكرب لدى الدولة(، تكون فيها األحزاب أكثر قدرة عىل صياغة 
منصات براجمية للتواصل مع الناخبني عىل هذا األساس؛ ولذلك، فإن البعد االنتخايب 

للحكومة احلزبية املسؤولة قد يلعب دورًا مركزيًا يف إحداث هذه النتيجة.
• 	 1975 لعام  اإلمجايل  املحيل  بالناتج  مقاسًا  للمجتمع  التارخيي  للتطور  أن  يبدو  كام 

أثرًا إجيابيًا عىل احلكومة احلزبية املسؤولة. وهلذا السبب، ورغم أن هذا ليس واضحًا 
تفسري  يف  حمورية  تزال  ال  تكون  قد  التارخيية  السببية  فإن  الديمقراطية،  لعمر  بالنسبة 

املستويات الراهنة للحكومة احلزبية املسؤولة.
• املحيل 	 الناتج  الفرتة 1985-1996، عند ضبطها عىل مستويات  التضخم يف  ارتفاع 

اإلمجايل، تنزع إىل تقليص مستويات احلكومة احلزبية املسؤولة )فقط فيام يتعلق باملؤرش 
م(. متنح هذه النتيجة دعاًم أوليًا ألثر األداء االقتصادي اليسء - الذي يكون مصحوبًا 
العامة - عىل تاليش  املنافع  تقديم  الدولة بشكل عام عىل  النهاية بضعف قدرات  يف 
األسس التي يمكن أن تقوم عليها احلكومة احلزبية املسؤولة. مرة أخرى، ثمة احتامل 

أكرب بأن تكون هذه النتيجة مرتبطة بالبعد االنتخايب للحكومة احلزبية املسؤولة.

حاالت نموذجية

يمكن لتحليل احلاالت النموذجية التي ظهرت فيها احلكومة احلزبية املسؤولة يف أنظمة حزبية غري 
عىل  تعتمد  سامت  مع  وتفاعله  حزيب،  لنظام  السيايس  االقتصاد  أن  كيف  أيضًا  يكشف  أن  براجمية 
البنية الرباجمية. رغم عدم متابعة ذلك منهجيًا  املسارات، من املرجح أن حيدث مستويات أكرب من 
البارزة )عىل  احلاالت  بعض  عليها يف  عثر  التي  التجريبية  األنامط  استكشاف  فإن  الكتاب،  هذا  يف 
سبيل املثال حاالت أوروبا الرشقية التي هلا جتربة أقرص يف الديمقراطية ومنغمسة يف سياقات يمكن 
مقارنتها بدول نامية أخرى تراجعت فيها األنامط طويلة األمد للروابط غري الرباجمية وأفسحت املجال 

لبنية براجمية أكرب: الربازيل والسلفادور واألورغواي وإىل حد ما املكسيك( تشري إىل بعض النامذج:
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• يف معظم هذه احلاالت، أتت عملية البناء الرباجمي للنظام احلزيب نتيجة أفعال أحزاب 	
املعارضة التي أمضت فرتة طويلة يف املعارضة )حزب العامل )PT(، وحزب العمل 
وجبهة  أمبليو،  وجبهة   ،)PRD( الديمقراطي  الثوري  واحلزب   ،)PAN( الوطني 
التحرير الوطني فارابوندو ماريت( التي بدأت بتعبئة الناخبني براجميًا من خالل تسييس 
التفضيالت املتعلقة بتقديم املنافع العامة الكبرية. نظرًا ألن هذه األحزاب أمضت يف 
املعارضة وقتًا طوياًل، وبالتايل كانت تفتقر إىل إمكانية الوصول إىل موارد مالية كبرية، 

فإن ذلك يمكن أن يفرس، جزئيًا عىل األقل، تبنيها ملثل هذه اإلسرتاتيجية.
• كام أن من املحتمل أن يكون االستقطاب حول االنقسام بني السوق والدولة )ومضامني 	

ذلك عىل إصالح نظام الرفاه االجتامعي الشيوعي أو االندماج يف منطقة اليورو( قد 
ساعد األحزاب األوروبية الرشقية عىل بناء أحزاب وأنظمة حزبية براجمية.

• البارزة 	 األحزاب  بعض  انخرطت  الوطني،  املستوى  عىل  مكاسب  حتقق  أن  قبل 
املذكورة هنا )خصوصًا حزب العامل وحزب العمل الوطني وجبهة أمبليو( يف إضفاء 
عىل  ترتكز  البلدي،  املستوى  عىل  احلكم  يف  جديدة  أساليب  عىل  تسويقية‹  ›عالمات 
ما  هذا  يكون  قد  احلكم.  يف  تشاركية  وأساليب  ومبتكرة  جديدة  عامة  منافع  تقديم 

أعطى هذه األحزاب أيضا سمعة براجمية قوية وسمعة إجيابية. 
• عام 	 بشكل  تطلبت  العوامل  هذه  فإن  معينة،  بحاالت  املرتبطة  العوامل  إىل  إضافة 

إسرتاتيجية بناء حزيب ذات توجهات بعيدة املدى، حقق فيها احلزب )كمؤسسة وكبنية 
مجاعية( سمعة بارزة عىل حساب املرشحني والقادة األفراد.

• إذا نجحت مثل هذه اإلسرتاتيجيات، فإهنا قد حتدث يف النهاية عدوى منهجية، وجترب 	
األحزاب غري الرباجمية عىل الرشوع يف التنافس عىل أسس جديدة.

الخالصات

تتمثل اخلالصة األوىل واألكثر وضوحًا يف احلاجة إىل قدر أكرب بكثري من األبحاث املقارنة حول 
هذا املوضوع. عىل سبيل املثال، هناك املواد املفاهيمية والنظرية املتعلقة بكيفية تقديم تشخيص 
أكثر دقة والتشغيل التجريبي لفكرة األحزاب واألنظمة احلزبية الرباجمية، وعىل وجه التحديد 
إقامة مشاريع مجع بيانات مقارنة جديدة )خصوصًا إذا متت املحافظة عليها بمرور الوقت(. 
يمكن هلذه البيانات أن تشكل اخرتاقًا حمتماًل يف حتليل طبيعة، وتطور األنظمة احلزبية الرباجمية 
وديناميكياهتا السببية وآثارها املحتملة عىل احلكم الديمقراطي. إال أن حماوالت إجراء هذا 
النمط من األبحاث سيكون معقدًا جدًا ويتطلب عددًا كبريًا من األشخاص. بغياب الدعم 
أن  املرجح  بمفرده من غري  األكاديمي  املجتمع  فإن  الدولية،  املنظامت  القوي من  املؤسسايت 

يكون قادرًا عىل تنفيذ هذا النوع من املشاريع البحثية. 

من حيث املحتوى، هناك حاجة ألبحاث تتناول األبعاد املتعددة للحكومة احلزبية املسؤولة 
الراهنة تتمثل يف االفتقار  القيود األكثر وضوحًا يف املقاربات  بشكل متزامن. وبالفعل، فإن 
والتوتر  التعاون  أشكال  تبقى  ولذلك،  املسؤولة.  احلزبية  للحكومة  األبعاد  متعدد  فهم  إىل 
وجمال  واالنتخابية  التنظيمية  املجاالت  يف  براجمية  إسرتاتيجيات  لتطبيق  املتزامن  السعي  يف 
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السياسات غامضة. يف حني حتتوي بعض الدراسات فرضيات رصحية حول العالقة بني أحد 
املجاالت واملجاالت األخرى، فإهنا مل ختضع لالختبار وتبقى افرتاضات نظرية. هناك الكثري 
مما يمكن االستفادة منه من أبحاث تدرس بشكل منهجي العالقة بني العمليات التي حتدث 
بشكل متزامن يف هذه املجاالت الثالثة الرئيسية. وأخريًا، حتى لو عزيت أسباب أو آثار معينة 
أدوات حمددة  اآلن  ليس هناك حتى  ببعد حمدد،  تتعلق  لعمليات  املسؤولة  احلزبية  للحكومة 
واختبار  لتحديد  أفضل  وسيلة  هناك  يكون  أن  ينبغي  باختصار،  املزاعم.  هذه  مثل  الختبار 
اآلليات املحددة، التي تؤثر سامت حمددة يف احلكومة احلزبية املسؤولة من خالهلا عىل النتائج 
وربام  خمتلفة،  بتطورات  املسؤولة  احلزبية  احلكومة  تسبب  كيفية  عىل  وكذلك  الديمقراطية، 

متناقضة، يف خمتلف جوانب سياسات األحزاب واملجاالت التنظيمية واالنتخابية.

يمكن أن ختضع املواضيع البحثية املحتملة اآلتية )وينبغي أن ختضع( للتحليل بمرور الوقت، 
والتوصل إىل فهم متعدد األبعاد للحكومة احلزبية املسؤولة. 

• األبحاث 	 حتاول  أن  ينبغي  البارزة.  الرمزية  للحاالت  معمق  وحتليل  حتديد  إجراء 
الرباجمية  )األحزاب  البارزة  الرمزية  احلاالت  من  أكرب  جمموعة  حتديد  أوالً  املستقبلية 
التي تنشأ يف سياقات غري براجمية وحتدث حتوالً منهجيًا(، ومن ثم استخدام جمموعة 
من احلاالت )أي حوايل 7-10 من مناطق متعددة( إلجراء حتليل معمق للديناميكيات 
إجراء  يمكن  كام  احلزيب.  النظام  يف  اإلجيابية  التغريات  من  األمثلة  لتلك  السببية 
مقارنات بني احلاالت التي تكون فيها حاالت العدوى املنهجية اإلجيابية إما قوية أو 
 – أكثر حمدودية. ينبغي توجيه اهتامم خاص لالقتصاد السيايس والعمليات التارخيية 
املؤسساتية يف هذه التحليالت. لكن جيب التأكيد مرة أخرى عىل أن القيادة السياسية 
حتليل  يكون  أن  الرضوري  فمن  ولذلك،  املسؤولة.  احلزبية  للحكومة  بالنسبة  مهمة 
هذه احلاالت الرمزية البارزة قادرًا عىل حتديد إسرتاتيجيات القيادة املحددة التي أدت 
إىل نتائج ناجحة وسط ظروف غري مواتية بنيويًا وتارخييًا. ستكون مثل هذه األبحاث 
مفيدة جدًا الستخالص الدروس من املبادرات املختلفة لتقديم املساعدة الديمقراطية.

• وسائل 	 أثر  زيادة  إن  هلا.  معمق  حتليل  وإجراء  الضعيفة‹  الرباجمية  ›األحزاب  حتديد 
أكثر  الرباجمية  األحزاب  من  املتضائل  الفرعي  النوع  هذا  نشوء  من  جيعل  اإلعالم 
يمكنه  والذي  األحزاب،  من  النوع  هلذا  املفصلة  التحليالت  فإن  ولذلك،  واقعية. 
يمكن  رضورية.  براجميًا،  حزبًا  حرصيًا  يكون  أن  دون  براجمية  إسرتاتيجيات  تنفيذ 
هلذه التحليالت أن تلقي الضوء عىل مزايا ونواقص تشجيع استخدام إسرتاتيجيات 
براجمية يف البلدان النامية. كام يمكن أن تستكشف ما إذا كان من املرجح أن حيدث هذا 
النوع من املحاوالت نفس اآلثار اإلجيابية عىل الديمقراطية التي حيدثها نظام كامل من 

احلكومة احلزبية املسؤولة.
• حتديد الرتتيبات املؤسساتية املحددة يف األنظمة الربملانية التي تؤدي إىل وجود حكومة 	

حزبية مسؤولة أكثر من األنظمة الرئاسية، وما إذا كان باإلمكان تكرارها/إضافتها يف 
تتمتع،  الربملانية  األنظمة  أن  يزعم  الراهن  التحليل  أن  الرئاسية. رغم  األنظمة  سياق 
عىل العموم، بمستويات أكرب من احلكومة احلزبية املسؤولة، فإن اآلليات املؤسساتية 
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املحددة التي حتدث هذه النتيجة ال تزال غري معروفة. ثمة عدد من الفرضيات املتاحة 
يف األدبيات املوجودة حول االختالفات بني كال النمطني من األنظمة. يمكن توسيع 
األبعاد/ من  كل  يف  املسؤولة  احلزبية  احلكومة  مكونات  لتشمل  الفرضيات  هذه 

املجاالت الثالثة املحددة، ومن ثم اختبارها جتريبيًا. وإذا نجحت، يمكن هلذا أن يشري 
إىل رؤى ذات صلة لتقديم مقرتحات لإلصالح املؤسسايت أو الرتتيبات التنظيمية التي 

تساعد يف ›تصحيح‹ العوامل اخلارجية املؤثرة يف النظام الرئايس. 
• احلزبية 	 واحلكومة  احلزيب  النظام  وتأميم  الالمركزية،  بني  للعالقة  التحليل  من  مزيد 

املسؤولة. يف حني يبدو أن هناك عالقة تكافلية بني التأميم )االندماج الرأيس للنظام 
من  األبحاث  من  للمزيد  حاجة  هناك  يزال  ال  املسؤولة،  احلزبية  واحلكومة  احلزيب( 
أجل استكشاف ديناميكيات السببية الكامنة وراء هذا االرتباط، وعالقتها بالالمركزية 
إجراء  يف  للدراسة  املحتملة  االجتاهات  أحد  يتمثل  قد  األقاليم.  إىل  السلطات  ونقل 
مقارنة حول آثار برامج الالمركزية املختلفة التي جتمع، يف ظروف خمتلفة، المركزية 
أن  كام  املسؤولة.  احلزبية  واحلكومة  التأميم  عىل  االنتخايب  النظام  والمركزية  الدولة 

مقارنة للحاالت الناجحة يف سياق األنظمة الوحدوية والفيدرالية قد تكون واردة. 
• االنتخابية، 	 بالصالت  يتعلق  فيام  والناخبني.  األحزاب  بني  الصالت  مقابل  املبادالت 

فإن مضامني اإلسرتاتيجيات املجزأة لعالقة احلزب بالناخبني عىل السياسة واملجاالت 
األحزاب  بني  للعالقة  متعددة  إسرتاتيجيات  استخدام  إمكانية  )بمعنى  التنظيمية 
يمكن  كام  التحليل.  من  للمزيد  خاص  بشكل  ختضع  أن  ينبغي  بالتزامن(  والناخبني 
التحليل. وأخريًا،  الديمقراطية واحلكم يف مثل هذا  إدماج مضامني ذلك عىل جودة 
املثالية  األنامط  إدماج  وينبغي  الزبائنية،  بالصالت  الرباجمية  الصالت  مقارنة  ينبغي 

األخرى )مثل التعبئة الكاريزمية واالنتامء احلزيب(.
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الهوامش
العكس،  عىل  الرباجمي.  التمثيل  إىل  يؤدي  تنظيمي  تعبري  كل  ليس  أن  مالحظة  ينبغي  لكن   1
حتدث  أن  نفسه  الوقت  يف  لكن  استثنائي  بشكل  متطورة  تكون  أن  الزبائنية  لآلليات  يمكن 
تقدم  املوضوع،  هذا  حول  األحزاب.  قبل  من  العام  السيايس  التمثيل  جودة  عىل  مهلكًا  أثرًا 
بياتوين )Piattoni 2001( حجة مثرية لالهتامم حول احلاجة للتغلب عىل التحيز املعتاد ضد 
الزبائنية، التي ترى فيها شكاًل من أشكال متثيل املصالح يشكل ›ثقاًل حيقق التوازن مع القنوات 
املؤسساتية املتصلبة واملنغلقة يف كثري من األحيان‹. طبقًا لبياتوين، فإن الظروف يف أوروبا يف 
ظروفًا  تكون  قد  املتخصصة(  السياسات  وانتشار  األورويب  واالندماج  )العوملة  القرن  مطلع 
يف  االستقرار  حتقيق  عىل  باملقابل  يساعد  ما  وهو  واستمرارها،  الزبائنية  ظهور  لعودة  مالئمة 
الديمقراطيات األوروبية املعارصة. رغم ذلك، حتى لو تم تقييم الزبائنية عىل أساس معايري 
حمايدة، يبدو من الواضح أهنا عندما تصبح واسعة االنتشار، فإهنا تؤدي إىل عمليات االحتواء 

السيايس الذي يقلل من قيمة الديمقراطية بشكل كبري.

.>https://manifesto-project.wzb.eu< 2  للمزيد من املعلومات، انظر

املنافع، مثل  أنامط معينة من  يتم تقديم  املشاكل.  التجمع‹ ال خيلو من  3  إال أن معيار ›مستوى 
التجمع  من  متدنية جدًا  تزداد شعبية، عىل مستويات  التي  املرشوطة  النقدي  التحويل  برامج 
تلرّقي  املتلقني لرشوط  توزيعها بشكل منصف )أي حتقيق  تم  إذا  أو أرسة(. رغم ذلك،  )فرد 
عملية  فإن  الرشوط(،  بتلك  الوفاء  دون  املنافع  عىل  حيصلون  متلقني  وجود  وعدم  اخلطة، 
التحويل النقدي املرشوطة يمكن أن تعترب منفعة عامة تستطيع األحزاب بناء منصاهتا الرباجمية 

حوهلا، رغم أهنا توزع بشكل منفرد.  

احلزبية  األنظمة  من  يتدرج  سلم  عىل  احلزبية  األنظمة  وضع  يمكن  املفهوم،  هذا  عىل  بالبناء    4
املؤسساتية إىل األنظمة املتغرية )وغري املكتملة(. لقد تم تصور املوقع املقارن لألنظمة احلزبية 
عىل هذا السلم مؤخرًا عىل أنه سمة منهجية تؤثر يف صنع السياسات وجودة الديمقراطية )انظر 
.Mainwaring and Scully ;2003 Payne et al 1995(. من الناحية املفاهيمية، حيدد 
استقرار   )1( احلزيب:  النظام  ملأسسة  أبعاد  أربعة   )1995  Mainwaring and Scully(
وانتظام أنامط التنافس احلزيب؛ )2( وجود جذور للحزب يف املجتمع، وهو ما يساعد عىل حتقيق 
االستقرار لألنظمة املؤسساتية؛ )3( مستوى أكرب من الرشعية احلزبية يف املجتمع؛ )4( وجود 
منظامت حزبية متطورة مقابل األحزاب التي تعمل كأدوات انتخابية لزعامء شخصيني. يصوغ 
األبعاد األربعة بوصفها خيطية، عىل  العالقة بني هذه  مينوارنغ )1999( مفهوميًا وبوضوح 
افرتاض أن املستويات العالية من املأسسة يف أحد األبعاد ترتبط دائاًم تقريبًا بمستويات مرتفعة 

يف األبعاد األخرى.

5  أثارت مقالة ميلر وستوكس )Miller and Stokes( عدة انتقادات تتعلق بمنهجها وحمتواها. 
آشن )Achen 1977(، انتقد استخدام معامالت الربط ودعا إىل استخدام إجراءات متعددة 
لتقييم املسافة املطلقة بني موقفي اجلامهري والنخب )›القرب‹ و ›املركزية‹( واملدى الذي تسمح 
 Weissberg( فيزبريغ  احلزيب.  بتمثيلها  بالتنبؤ  للحزب  االنتخابية  الدوائر  مواقف  معرفة  به 
1978(، أظهر أن إجراءات ميلر وستوكس يف التمثيل ›التكاميل الثنائي‹، الذي ركز عىل أن 
تقلل  أن  يمكن  الترشيعية،  املجالس  يف  وممثليها  املقاطعات  يف  االنتخابية  الدوائر  بني  العالقة 
الوطنية. وبالتايل،  الترشيعية  املواطنني واهليئة  التمثيل ›اجلامعي‹ بني جمموع  كثريًا من حاالت 
التمثيل  عىل  تقريبًا  حرصيًا  ركزت  احلقيقي  التمثيل  حول  املقارنة  التقليدية  األبحاث  فإن 
العامل  السيايس من قبل األحزاب السياسية )بدالً من ممثل كل مقاطعة(، والذي بات يعترب 

املناسب للتمثيل. 
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6  رغم أن استنتاج حدوث انقسام سيايس بمجرد وجود انقسامات اجتامعية يف أوروبا الغربية 
االجتامعية  االنقسامات  عىل  عولوا  السياسيني  الرواد  فإن  املفاهيمية،  الناحية  من  مضلل  أمر 
الطاغية )الدعامات( لبناء أنظمة متثيل مستقرة )Lipset and Rokkan 1967(. استقرت 
التمثيل هذه حول جمموعة من االنقسامات التي باتت تعرف باالنقسامات السياسية،  أنظمة 
مؤرشة عىل وجود حتالفات اجتامعية – سياسية دائمة عىل املدى البعيد. إال أن التآكل املعارص 
لالنقسامات السياسية يف الديمقراطيات الرأساملية املتقدمة وضعف أنظمة االنقسام يف البلدان 
النامية، من املرجح أن جيعل مفهوم ›االنقسام السيايس‹ غري مناسب لتحليل الصالت الرباجمية 
يف املجتمعات املعارصة. ولذلك، ينبغي أن يكون هناك مفهوم أكثر مالءمة، خصوصًا بالنسبة 
للبلدان النامية. ويف الوقت الذي تؤرش فيه عىل انقسامات مهمة يف املجتمع، فإن االنقسامات 
حول القضايا أقل استقرارًا ويمكن أن تكون متغرية أو مؤقتة يف النهاية، ما يوفر بدياًل مالئاًم 
 Kitschelt et al.( السيايس  االنقسام  يف  واملتمثل  أوسع،  نطاق  عىل  املستخدم  للمفهوم 

.)2010

7  تتطابق عملية التوسيع املفاهيمي مع وجهات نظر معيارية خمتلفة حول ›الزبائنية‹، و ›ختصيص 
›املخصصات‹  و  األصوات‹،  ›رشاء  و  للنواب‹  إرضاء  حملية  ملشاريع  احلكومية  األموال 
املرشحني  أنشطة  إىل  األمريكية  السياسية  األدبيات  يف  ينظر  حني  يف  الرباجمية‹.  ›الروابط  و 
اخلدمات  وتقديم  املحلية  للمشاريع  احلكومية  األموال  مثل ختصيص  السلطة،  املوجودين يف 
املجالس  يف  الرباجمية  السياسات  صنع  وتسهل  االستقرار  توفر  أهنا  عىل  االنتخابية  للدوائر 
مرضة  تعد  النامية  البلدان  يف  مالحظتها  تتم  التي  النشاطات  أنامط  نفس  فإن  الترشيعية، 

.)2004 Evans بالسياسات الفاسدة واألنظمة احلزبية غري املكتملة )انظر عىل سبيل املثال

يتم حساب املؤرش املتعلق باملواطنني عىل أنه متوسط مؤرشين جزئيني، )مؤرش رمزي ومؤرش   8
املحتوى(. يكرر املؤرش الرمزي اسرتاتيجية قياس منارينغ وتوركال )2006(، ويتنبأ بخيارات 
التصويت عىل أساس وصف املستطلعة آراؤهم ألنفسهم عىل أهنم يمنيني أو يساريني. حياول 
وذلك  الرباجمي  للبناء  املحتوى  أساس  عىل  قياس  من  االقرتاب  باملحتوى  املتعلق  النموذج 
باالعتامد عىل ثالث قضايا متثل مًعا االنقسامات التنافسية الطاغية املحتملة: الدولة/السوق، 
الديمقراطي/االستبدادي، واملحافظ/الليربايل، بام يتعلق باملواقف حيال القضايا األخالقية. 
رغم أنه ال يتمتع بأمهية متساوية يف مجيع القضايا، فإننا نعتقد، أهنا إذا أخذت كمجموعة، فان 
تفضيالت األحزاب يف  النفوذ عىل  قدر من  هلا  يكون  أن  ينبغي  املتنافسة  الثالثة  املحاور  هذه 
األماكن التي تكون فيها الروابط الرباجمية هي األقوى. األسئلة التي متثل هذه القضايا الثالث 
هي: )أ( سلم من 1 إىل 10؛ 1 = املوافقة الكاملة عىل أنه 'ينبغي حتقيق درجة أكرب من التساوي 
يف الدخول' 10 = يساوي املوافقة الكاملة مع 'ينبغي أن يكون هناك فرق أكرب يف الدخول ألن 
علينا حتفيز اجلهود الفردية'؛ )ب( سلم من 1 إىل 4 يعكس االتفاق مع 'قد يكون للديمقراطية 
مشاكل لكنها أفضل من أي شكل آخر من احلكم'؛ )ج( سلم من 1 إىل 10؛ 1 = اإلجهاض 
'يمكن تربيره دائام'؛ 10 = 'ال يمكن تربيره أبًدا'. ان العالقة املتبادلة بني املؤرش الرمزي ومؤرش 
احلادي  القرن  من  األوىل  والعرشية  العرشين  القرن  لتسعينيات  بالنسبة  مرتفعة جًدا  املحتوى 

والعرشين )0.962 و0.976، عىل التوايل(.

يستند املؤرش القائم عىل رأي اخلرباء إىل مسح اخلرباء الذي أجراه هربرت كيتشيلت يف أكثر   
من 80 بلًدا يف سائر أنحاء العامل. من بني اإلجراءات املختلفة )لكن املتشاهبة( املوصوفة والتي 
يذكرها كيتشيلت وآخرون )2010(، فان الدراسة احلالية تعتمد عىل نتائج إجراء 'كوبوزال – 
coposal’( '4-4’(. طبًقا لكيتشيلت وفريز )Kitschelt and Freeze 2010(، فان هذا 
قضايا  أربع  من  جمموعة  حول  السياسية  األحزاب  واستقطاب  وبروز  متاسك،  حيدد  اإلجراء 
)القضايا الثالث التي حتظى عىل أعىل العالمات يف 'كوبوزال – 4' واملغطاة يف املجموعة العامة 
اثنتان  بينها  يكون من  أن  يمكن  والتي  بلد،  تم طرحها يف كل  التي   )D5-D1( القضايا من 
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فقط قضايا اقتصادية، إضافة إىل عالمة وأحدة تعطى عىل قضية تتعلق بالبلد وتتم مالحظتها 
يف )D5-D1(. وهذا مقياس مالئم ألنه يستند إىل جمموعة حمورية من ثالث قضايا موجودة 
يف مجيع البلدان، بينام يفسح بعض املجال للتباينات ذات الصلة عىل املستوى الوطني. من شأن 
هذا أن يمنع معاقبة احلاالت التي ترتفع فيها البنية الرباجمية، لكنها ترتبط بالقضايا غري املغطاة 

يف االستبيان العام.

9  هذه النتيجة مهمة فقط عىل املؤرش )م(، وبارزة بثبات، رغم أهنا ليست كبرية إحصائيًا، بالنسبة 
للمؤرش )خ(.

10  هذه النتيجة مهمة فقط عىل املؤرش )م(.

11  االستثناء الوحيد هلذا هو الصحة يف املؤرش )خ(.
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مقدمة

قواعد مكتوبة إلخضاع األشخاص  الذي حيتوي  الوحيد  السيايس  النظام  الديمقراطية  تعد 
املكلفني باحلكم ملساءلة املواطنني. وتشمل هذه القواعد االنتخابات الدورية للنواب، الذين 
تتيح  مضمونة  ومدنية  سياسية  حقوق  وجود  إىل  إضافة  حزبية،  قوائم  عىل  عادة  يرتشحون 
الفرصة  تتاح  عندما  لكن  مفتوح.  لنقاش  العامني  املسؤولني  إلخضاع  للمواطنني  املجال 
يفضلون  جيعلهم  الذي  السيايس  األداء  نوع  هو  ما  املنتخبني،  السياسيني  ملساءلة  للمواطنني 
يظهرون  كيف  التالية،  لالنتخابات  السياسيون  يستعد  عندما  باملقابل،  وسياسييه؟  ما  حزبًا 
استجابتهم للمواطنني من أجل كسب قبوهلم؟ تظهر األبحاث التجريبية أن عددًا كبريًا من 
العوامل يلعب دورًا يف تعبري املواطنني عن قبوهلم لألحزاب السياسية. ولعدد من األسباب 
بني  الديمقراطي  التنافس  عىل  كبرية  قيمة  تضع  املعيارية  الديمقراطية  النظرية  فإن  املختلفة، 
أو  ›الزبائنية‹  ›الرباجمية‹ بدالً من االعتبارات  األحزاب والسياسيني، استنادًا إىل االعتبارات 

›الشخصية‹.

السياسية  األحزاب  تدفع  التي  األسباب  حول  أولية  بإجابات  اخلروج  الفصل  هذا  حياول 
للنجاح  سعيًا  والسياسات  الربامج  عىل  الرتكيز  أو  األولوية  بمنح  قرار  الختاذ  والسياسيني 

االنتخايب، بدالً من االعتامد عىل عوامل اجلذب الزبائنية أو الشخصية.

األحزاب  وأنظمة  األحزاب  أفكار  األول  القسم  يقدم  اقسام.  أربعة  من  الفصل  يتكون 
تؤثر يف تشكيل  أن  التي حيتمل  العوامل  الثاين ثالث جمموعات من  القسم  الرباجمية. ويقدم 
التي توصف، جنبًا إىل جنب، مع  الناعمة والصلبة واملحتملة  الظروف  الرباجمية:  األحزاب 
كل  نتائج  ويناقش  يقدم  الثالث  القسم  البحث.1  هذا  عليها  يعتمد  التي  والبيانات  احلاالت 

جمموعة من العوامل. وخيتتم القسم الرابع بملخص للنتائج الرئيسية. 

هربرت كيتشيلت ويي ـ تنغ وانغ

األحزاب واألنظمة الحزبية
البرامجية: الفرص

والقيود
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األحزاب واألنظمة الحزبية البرامجية

للمساءلة،  السياسيني  إلخضاع  فرصة  للمواطنني  تتاح  عندما  أنه  التجريبية  األبحاث  تظهر 
املواطنون قيمة للخصائص  فإن عددًا من االعتبارات يلعب دورًا يف ذلك. يمكن أن يمنح 
الشخصية للمرشحني )الكاريزما التي يتمتع هبا السيايس(؛ أو أن يطوروا عالقات عاطفية مع 
حزب يقوم عىل جتارب شخصية أو عائلية )االنتامء احلزيب(؛ أو أن يفضلوا استعداد احلزب 
األصول  أو  العرق،  أو  االجتامعي،  النوع  مثل  مماثلة  خصائص  يتشاطرون  ممثلني  لرتشيح 
اإلثنية أو الطبقية )التمثيل الوصفي(؛ أو يكافئون احلزب عىل تقديمه منافع مادية تستهدف 
ناخبيه، سواء كان من خالل اهلدايا )رشاء األصوات(، أو تقديم الوظائف يف القطاع العام 
التقاعدية  املعاشات  أو  املدعوم،  الشعبي  السكن  )مثل  االجتامعية  املزايا  أو  )املحسوبية( 
من  أخرى  ووسائل  املشرتيات  عقود  أو  العمل(،  عن  للعاطلني  املساعدات  أو  للمعاقني 

عالقات التمثيل القائم عىل العالقة بني الراعي والزبون.

كام يمكن للمواطنني أن يصوتوا لألحزاب عىل أساس قدرهتا عىل تقديم املنافع التي يريدها 
كل املواطنني )عىل سبيل املثال، املنافع اجلامعية مثل املستويات املنخفضة من التضخم والسالم 
التي  املجموعات )مثل الرضائب  املوارد والسلطة عىل  إعادة توزيع  أو  والنمو االقتصادي( 
تعيد توزيع الثروة أو املنافع اخلاصة، مثل دعم الدخل وضامن البطالة أو الرعاية الصحية( من 

خالل سياسات يتم وضعها هلذه الغايات.

بالنسبة للمواطنني، فإن مجيع هذه االعتبارات يمكن أن حتظى بأمهية متساوية، وال يكون أي 
عامل منفرد واحد هو العامل احلاسم. يمكن لألحزاب والسياسيني أيضا أن حياولوا التواصل 

مع املواطنني عن طريق استحضار مجلة من االعتبارات املختلفة يف الوقت نفسه. 

ببساطة، فإن ما جيعل حزبًا من األحزاب براجميًا هو تأكيده عىل السياسات. السياسات هي 
مسارات عمل رسمية يرتتب عليها تبعات ينظر إليها املواطنون بإجيابية )بوصفها منافع( أو 
بسلبية )بوصفها تكاليف(. تؤثر هذه التبعات عىل فئات كبرية من املواطنني، برصف النظر عام 
إذا كان األفراد الذين ينتمون إىل هذه الفئات قد صوتوا للحزب أو ال. يصبح احلزب براجميًا 

عندما يتخذ اخلطوات اآلتية:

• احلزب 	 سياسيي  من  يتطلب  وهذا  أساسها.  عىل  ويتنافس  براجمية  أهداف  عن  يعلن 
االتفاق عىل بعض املواقف بشأن السياسات و )يف معظم األحيان( أن يتحدثوا بصوت 
واحد حوهلا )التامسك(، وبالتايل حيدثون ›صوتًا حزبيًا‹ يعلو عىل األصوات املنفردة 

لكل من السياسيني عىل حدة.
• يف 	 وتظهر  احلزب،  هبا  هيتم  التي  القضايا  عىل  خصوصًا  الداخيل  التامسك  ينطبق 

إسرتاتيجياته يف التواصل االنتخايب مع الناخبني املحتملني )بروز القضايا(.
• املواقف(. 	 ينبغي أن تكون مواقفه متاميزة عن مواقف األحزاب األخرى )تنافس يف 

عىل  الناخبني  اجتذاب  تستطيع  ال  فإهنا  األحزاب،  بني  اختالف  هناك  يكن  مل  إذا 
ما يكفي من  إذا أحدثت األحزاب  فقط  تتطور  الرباجمية  السياسات  القضايا.  أساس 
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القضايا  متعارضة حول  تأخذ مواقف  السيايس‹ بني األحزاب، بحيث  ›االستقطاب 
املعنية.

ينبغي عىل احلزب الفائز أو األحزاب الفائزة التي تشكل احلكومة أن تظهر التزامًا جديًا بالوفاء 
احلزبية  احلكومات  نجاح  مدى  أما  للحزب.  االنتخابية  احلملة  خالل  قطعتها  التي  بالوعود 
فيعتمد بالطبع ليس فقط عىل جهودها، بل أيضا عىل الظروف اخلارجية التي متنح الالعبني 
تنفيذ  يف  للدولة  اإلدارية  القدرات  عىل  أو  السياسات،  نتائج  عىل  التأثري  بعض  اخلارجيني 
السياسات. وبالطبع، فإن تغري الظروف أو التفضيالت الشعبية يمكن أن يعيق هذه العملية.

التي  فقط عندما حتقق األحزاب هذه الرشوط )التامسك الداخيل فيام يتعلق بالقضايا املهمة 
تنفيذها  سيتم  والتي  بمنافسيه،  مقارنة  األحزاب  من  حزب  يف  االستقطاب  تثري  أن  يمكن 
املشهد  يف  متعددة  برامج  بني  خيار  بالتزامن  للناخبني  يقدم  السلطة(،  إىل  احلزب  وصل  إذا 
السيايس. ُيعد اجلهد الذي تبذله األحزاب لتقديم سياسات واضحة ومتاميزة وذات مصداقية 
الناخبني  بني  الرباجمية  الصالت  إىل  يستند  نظام حزيب  رشطًا رضوريًا لكن غري كاف إلقامة 
عىل  ينبغي  األقل،  عىل  الصالت:  هذه  يف  أيضا  املسامهة  املواطنني  عىل  ينبغي  واألحزاب. 
يتعلق  فيام  شخصية  تفضيالت  هلم  يكون  وأن  احلزب  أهداف  يفهموا  أن  املواطنني  بعض 
هبذه األهداف. إذا طور املواطنون مواقفهم الشخصية حيال القضايا، يصبح بوسعهم حتديد 
عالقتهم باألحزاب واستخدام تلك املعلومات الختاذ القرار بشأن احلزب الذي يؤيدونه. عىل 
املواطنني االختيار بني األحزاب استنادًا إىل أهدافها املعلنة بشأن السياسات. وكي تسود هذه 
العالقة الرباجمية بني املواطنني واألحزاب عىل غريها من أنامط الصالت املحتملة، ينبغي أن 
حيدث التقاء بني السياسات التي يطالب هبا املواطنون وتلك التي يعتزم السياسيون تقديمها. 

بعبارة أخرى، ينبغي أن يكون هناك عالقة متثيل من نوع ما بني املواطنني واألحزاب.

الكاريزمية.  أو  الزبائنية  العالقات  عن  والسياسيني  املواطنني  بني  الرباجمية  الصالت  ختتلف 
باملنافع املستهدفة لناخبني معينني أو  الناخبني من خالل االحتفاظ  الزبائنية  حتشد األحزاب 
جمموعات صغرية من الناخبني، يف حني أن األحزاب الكاريزمية جتتذب الناخبني عىل أساس 
املؤهالت الشخصية املتميزة والفريدة لزعامئها التي تبعث الثقة والوالء لدى الناخبني، بدالً 
من اجتذاهبم للسياسات أو املنافع املادية التي تستهدف جمموعات معينة. تستند العالقة بني 
الناخبني واألحزاب يف الرتتيب الزبائني إىل املنفعة املتبادلة لكال الطرفني. يدخل الناخب يف 
املستقبل  يف  التأييد  هذا  عن  سيعرب  بأنه  التوقع  أساس  عىل  احلزب  مع  املادية  للمنافع  تبادل 
القريب. ال يتم توفري هذه املنافع لكل الدائرة االنتخابية، بل ألفراد الشبكة الزبائنية للحزب. 

الرسائل  تلقى  عندما  األحزاب.  بني  تنافسية  ديناميكية  الصالت  هذه  من  نمط  كل  يولِّد 
الرباجمية صدى لدى الناخبني، فإن األحزاب تتنافس من خالل تقديم حزم سياسات جتتذب 
بعضها  عىل  املزاودة  األحزاب  حتاول  الزبائني،  النمط  يسودها  التي  احلاالت  ويف  الناخبني. 
بعضًا بتقديم املنافع املؤقتة التي تستهدف جمموعات معينة. وعندما تتمتع قيادات األحزاب 
ورموز  وعادات  أسلوب  بصقل  خاصًا  اهتاممًا  تبذل  األحزاب  فإن  الناخبني،  لدى  بشعبية 

السياسيني الرئيسيني فيها.
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لماذا تصبح األحزاب واألنظمة الحزبية أكثر أو أقل برامجية؟

أقل  أو  أكثر  احلزبية  واألنظمة  األحزاب  تصبح  ملاذا  تفرس  قد  التي  الظروف  تقسيم  يمكن 
براجمية إىل ثالث فئات. أوالً، قد يكون هناك ظروف خارجية ›صلبة‹ ال يستطيع السياسيون 
ببساطة تغيريها عىل املدى القصري أو املتوسط، أو يمكن أن تنطوي عىل تغيريات كبرية يف بنية 
اآلتية تشكل عوائق  الظروف األربعة  إذا كانت  ما  القسم  الدولة. يستكشف هذا  القوى يف 
›صلبة‹ )أو ميرسات( للتنافس الرباجمي بني األحزاب: )1( حرية االنتخابات ونزاهتها، )2( 

اخلربة الرتاكمية باملامرسة الديمقراطية، )3( التنوع العرقي، )4( التنمية االقتصادية.

املربع 1.2. البناء الرباجمي يف األنظمة احلزبية يف البلدان التي جرت فيها دراسات احلاالت

تفتقر مواقف األحزاب بخصوص  براجمية كبرية.  تظهر األحزاب جاذبية  الدومينيكان، ال  يف مجهورية 
الربامج إىل الرتكيز، وبالتايل ال يستطيع الناخبون االختيار بني األحزاب استنادًا إىل مثل تلك املعلومات. 

تتنافس األحزاب بشكل أساس استنادًا إىل أدائها الزبائني والكاريزمي.

حيال  املواقف  إىل  استنادًا  األحزاب  بني  االختيار  عىل  كبرية  قدرة  الناخبون  يظهر  ال  الربازيل،  يف 
السياسات، لكن بعض األحزاب الرئيسية بدأت ببذل جهود براجمية عىل مدى األعوام العرشين املاضية، 
اليسار، والديمقراطيون االجتامعيون عىل يمني الوسط وليرباليو )السوق(  وبخاصة حزب العامل عىل 
عىل اليمني. ينخرط النظام احلزيب الربازييل يف تغيريات ديناميكية إلسرتاتيجيات العالقات بني املواطنني 

والسياسيني حُتدث حتوالً من اجلاذبية الزبائنية إىل اجلاذبية الرباجمية.

يف تايوان، وحتى املايض القريب كان احلزبان الرئيسيان خيتلفان براجميًا حول جمموعة صغرية من القضايا 
واستمرا يف التنافس عىل الناخبني بشكل أسايس، لكن ليس حرصيًا، استنادًا إىل اجلهود الزبائنية.

يف اهلند، ينزع النظام احلزيب املعقد جدًا واملتنوع واإلقليمي إىل العمل بشكل رئيس عىل أساس زبائني 
وليس عىل أساس براجمي، ومل يتغري هذا خالل العقود األخرية، رغم أن هناك استثناءات تشمل حزبني 

شيوعيني صغريين، إضافة إىل حزبني إقليميني وبعض الفصائل احلزبية. *

يف كوريا اجلنوبية، خضعت األحزاب الرئيسية لتغيريات عميقة حولتها من اجلاذبية الزبائنية إىل أشكال 
ذات صبغة براجمية طاغية عند بداية األلفية، إال أن الناخبني مل يتغريوا بنفس القدر، حيث إهنم ال خيتارون 

من بني األحزاب عىل أساس االختالفات بني براجمها. 

يف تركيا، عززت األحزاب اجلديدة التي أسست منذ مطلع التسعينيات، إضافة إىل اإلصالحات احلزبية، 
اجلهود الرباجمية لألحزاب السياسية الرئيسية. إال أن األحزاب جتمع بني جهودها الرباجمية وجهود زبائنية 
حثيثة )أحزاب ›أفضل يشء من كل يشء‹(. كام يف كوريا اجلنوبية، ليس هناك الكثري من األدلة حتى اآلن 

عىل قدرة الناخبني عىل بناء خياراهتم استنادًا إىل السياسات الرباجمية املختلفة لألحزاب.

البنية الرباجمية لألحزاب متفاوتة، ويعود ذلك جزئيًا إىل  أخريًا، يف بلغاريا، وعىل مستوى النخب، فإن 
التقلب والتغري املستمر يف األحزاب املوجودة يف السلطة بني األحزاب غري االشرتاكية. خيتار الناخبون 
بشكل أكثر وضوحًا بني األحزاب بناء عىل مواقفها حيال السياسات أكثر مما حيدث يف بلدان أخرى، إال 

أن النخب السياسية ال تعلن أولوياهتا احلزبية بالوضوح املوجود يف كوريا اجلنوبية وتركيا.

* مالحظة: يمكن اعتبار ظهور حزب الرجل العادي )Aam Aadmi Party )AAM عام 2013 أيضا 
استثناء، لكن ال يزال الوقت مبكرًا للحكم عىل ذلك.
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حزب  قدرة  من  تعّزز  أو  حتّد  قد  التي  املحتملة  ›الناعمة‹  الظروف  من  جمموعة  هناك  ثانيًا، 
يمكن  السياسيني.  سيطرة  حتت  كبري  حد  إىل  تقع  لكنها  براجميًا،  التنافس  عىل  األحزاب  من 
للسياسيني أن يغريوا هذه الظروف بام يكفي لتعزيز أو تقليص قدرة األحزاب عىل التنافس 
ـ  السياسية  التنمية  تناوهلا هنا يف: )1( إسرتاتيجية  يتم  التي  الناعمة  الظروف  تتمثل  براجميًا. 
االقتصادية، )2( األزمات االقتصادية، )3( تنافسية العملية االنتخابية، )4( التنظيم الداخيل 

لألحزاب السياسية والتجمعات احلزبية يف املجالس الترشيعية.

وأخريًا، ثمة جمموعة ثالثة من الظروف التي يمكن أن تؤثر بتنافسية احلزب الرباجمي، إال أن 
األدلة عىل هذا األمر ال تزال حاليًا جمزأة وغري منتظمة، بحيث ال يمكن الركون إليها يف حتديد 
دورها السببي بأي درجة من الثقة. أما الظرفان املحتمالن اللذان تم حتديدمها فهام: )1( دور 

املؤسسات الديمقراطية، )2( دور املجتمع املدين.

الحاالت والبيانات

أدلة كمية مقارنة  املوثق هنا إىل دراسات حاالت نوعية معمقة، وكذلك إىل  التحليل  يستند 
ومنهجية. واهلدف، هو حتديد الظروف التي حيتمل أن تبذل األحزاب يف ظلها جهودًا ملنح 
األولوية للربامج، وكي ختضع نفسها للمساءلة من قبل الناخبني الذين سيحكمون عىل هذه 
اجلهود. تستند اإلسرتاتيجية األوىل يف التحليل إىل جمموعة من سبع دراسات حاالت نوعية 
للبلدان من الربازيل وبلغاريا ومجهورية الدومينيكان واهلند وكوريا اجلنوبية وتايوان وتركيا. 
وتغطي ما جممله 45 حزبًا يف خمتلف البيئات وعىل مدار فرتة زمنية. مجيع هذه البلدان بلدان 
نامية و/أو حديثة التحول إىل الديمقراطية، وتم اختيارها طبقًا للتفاوت يف: )1( مدى قيام 
األحزاب بجهود براجمية و/أو قيامها بتغيري هذه اجلهود خالل العرشين عامًا املاضية، )2( 

قدرة الناخبني عىل االختيار بني األحزاب استنادًا إىل جمموعات الربامج التي متتلكها.

تستند املجموعة الثانية من احلاالت إىل مسح اخلرباء يف مرشوع املساءلة والروابط الديمقراطية، 
الذي أجري يف 88 بلدًا وشمل أكثر من 1400 شخص وغطى ما جمموعه 506 أحزاب يف 
سائر أنحاء العامل يف الديمقراطيات االنتخابية أو األنظمة اهلجينة التي فيها أكثر من مليوين 
نسمة.2 تستخدم هذه البيانات لوصف ورشح مستويات جهود وتنافس األحزاب الرباجمية. 
وبفضل هذا الكم الكبري من املعلومات حول األحزاب التي حتتوهيا جمموعة البيانات هذه، 

فإن املسح يسمح بوضع إجراءات وصفية جلهود األحزاب الرباجمية والزبائنية.

• فيام يتعلق باجلهود الرباجمية، تكشف البيانات عن مدى بناء األحزاب لربامج جذب 	
داخلية متامسكة عىل األقل فيام يتعلق بمجموعة فرعية من قضايا السياسات البارزة، 
ومتييز أنفسها عن بعضها بعضًا بتبني مواقف خمتلفة حيال القضايا )›االستقطاب‹(. 
تسمح هذه املعلومات ببناء مؤرش للجهود الرباجمية احلزبية التي حتيط بقدرة احلزب 
حساب  يمكن   .CoSalPo هو:  واالستقطاب  القضايا  وإبراز  التامسك،  مجع  عىل 
حد  عىل  احلزيب  النظام  يف  املتنافسني  وجلميع  املنفردة  لألحزاب   CoSalPo مؤرش 

سواء. 
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• فيام يتعلق بالزبائنية، وضع اخلرباء درجات عىل ما إذا كانت األحزاب تستهدف ناخبني 	
أفرادًا أو جمموعات صغرية من الناخبني، حيث تقدم هلم منافع مثل اهلدايا الشخصية 
أو املال )رشاء األصوات(، أو تعويضات الضامن االجتامعي، أو املساكن الشعبية أو 
للجهود  بناء مؤرش مشرتك  يمكن  مرة أخرى،  العامة.  أو عقود األشغال  الوظائف، 

الزبائنية، سواء لألحزاب املنفردة أو كمتوسط جلميع األحزاب يف الدولة. 
• وباستخدام املؤرشين، يمكن التعرف جتريبيًا عىل كيفية ارتباط عوامل اجلذب الرباجمية 	

عىل  أو  أحدها  عىل  أنشطتها  األحزاب  تركز  هل  أي،  الزبائنية  بجهودها  لألحزاب 
اآلخر، أو جتمع بينهام: )أحزاب ›األفضل يف كل يشء‹(. 

• من أجل تعزيز قوة حتليل الروابط الرباجمية بني الناخبني والسياسيني، من املفيد أيضا 	
السياسات عىل االختيار بني  الناخبني حيال  فيه مواقف  الذي تساعد  املدى  دراسة 
ناخبو  فيه  يتشاطر  الذي  املدى  حتديد  يمكن  كام  االنتخابية.  العملية  يف  األحزاب 
›التقاء  وتوليد  األحزاب  نخب  تتبناها  التي  السياسات  حيال  املواقف  األحزاب 
املواطنني  بني  براجمية‹  ›صلة  إىل  يشري  وهذا  والسياسيني.  الناخبني  بني  براجمي‹ 

وممثليهم.

الظروف الصلبة: القيود المفروضة على البرامجية والفرص المتاحة لها

مدى حرية ونزاهة االنتخابات

االنتخابات  ونزاهة  حرية  ومستوى  االنتخايب  النظام  يكون  أن  منطقيًا  يبدو  األوىل،  للوهلة 
عوامل مهمة يف حتديد ما إذا كان احلزب أو النظام احلزيب قد أصبح براجميًا. عندما يكون هناك 
قيود عىل احلقوق السياسية واملدنية، فإن غياب التنافس االنتخايب من شأنه أن حيد من الطلب 
عىل السياسات ذات األساس الرباجمي، وكذلك من قدرة السياسيني عىل التعبري عن براجمهم 
السياسية للناخبني. عالوة عىل ذلك، ومن أجل املحافظة عىل السلطة، فإن األحزاب املهيمنة 
يف األنظمة األقل ديمقراطية حيتمل أن تلجأ إىل استخدام املنافع واخلدمات الزبائنية يف الدوائر 

.)2009 Lust االنتخابية الصغرية لضامن السيطرة السياسية )انظر

السياسيني  فإن  أضعف،  الديمقراطية  جودة  تكون  عندما  أنه  تظهر  البيانات  فإن  الواقع،  يف 
تعتمد  التي  فيها األحزاب  التي تطغى  البلدان  فإن  أقل. بشكل عام،  براجمية  يبذلون جهودًا 

بشكل رئييس عىل اجلاذبية الرباجمية تنزع ألن تكون ديمقراطية متامًا.

إال أن هذا األثر امللحوظ إحصائيًا ملثل هذه اجلودة يتالشى حاملا تضاف عنارص ضبط أخرى 
للتفسريات املنافسة، خصوصًا بالنسبة للثراء النسبي للبلدان؛ إذ إن يف البلدان األقل ثراء فقط 
بصياغة  األحزاب  بقيام  الفرص  حتسني  يف  الديمقراطية  املامرسات  يف  النزاهة  وجود  يفشل 
قدر أكرب من عوامل اجلذب الرباجمية. دراسات احلاالت القطرية السبع تؤكد هذا؛ حيث إهنا 
ال تظهر قدرًا كبريًا من االختالف يف جودة ديمقراطيتها، ألهنا مجيعًا أجرت انتخابات حرة 
ونزهية خالل العقد املايض. إال أن أحزاهبا تنخرط يف صياغة عوامل جذب براجمية بدرجات 

خمتلفة جدًا.
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التجربة الديمقراطية

يمكن للمرء أن يتوقع أيضا أن تكون التجربة الرتاكمية لبلد من البلدان يف جمال الديمقراطية 
عاماًل قويًا لصالح التطور نحو السياسات الرباجمية. يستند هذا التوقع إىل نظرية أنه من خالل 
حتسن  األحزاب  فإن  والناخبني(،  األحزاب  بني  طويلة  عالقة  )ويف  املتكررة  االنتخابات 
املزيد من  الناخبون  بينام جيمع  السياسات،  الناخبني حيال  من مستوى فهم وإدماج مواقف 
املتتالية  اجلوالت  خالل  املواقف.  تلك  مصداقية  ومدى  األحزاب  متثله  ما  حول  املعلومات 
الثقة التي  لالنتخابات، يمكن لألحزاب السياسية أن تنقل رسائلها إىل الناخبني استنادًا إىل 

 .)2007 Keefer( تبنيها معهم من خالل وفائها بوعود سابقة، كيفر

لسوء احلظ، فإن الوقائع التجريبية للتحليل ال تبدو أهنا تتفق مع هذه التوقعات املعقولة. إن 
طول املدة التي مضت عىل التنافس احلزيب يف بلد من البلدان ال تصلح للتنبؤ بمدى براجمية 
أحزاهبا. تزداد اجلهود الزبائنية لألحزاب السياسية يف البداية مع طول التجربة الديمقراطية، 
حيث إهنا تبني آالت تنظيمية لتقديم املنافع لدوائرها االنتخابية. لكن إضافة إىل املستوى املرتفع 
الديمقراطيات  وتصبح  املعاكس،  باالجتاه  تتحول  العالقة  هذه  فإن  الديمقراطية،  للتجربة 
تؤكد   .)2011  Kitschelt and Kselman( وكسيلامن  كيتشيلت  زبائنية،  أقل  القديمة 
البيانات املستمدة من دراسات احلاالت هذا التحليل اإلحصائي. يف اهلند، عىل سبيل املثال، 
الذي  البلد  بينام جتد  أيضا.  زبائنية  الديمقراطية األطول هي  التجربة  أن األحزاب ذات  جتد 
لديه ثاين أقرص سجل ديمقراطي )كوريا اجلنوبية(، يمتلك أقوى عوامل اجلذب الرباجمي بني 

احلاالت السبع التي متت مقارنتها.

االنقسام العرقي ـ الثقافي

الثقافية  الزبائنية واالنقسامات العرقية أو  الباحثون وجود صلة قوية بني السياسة  لقد توقع 
 .)2010 Kolev and Wang داخل بلد من البلدان )لالطالع عىل مراجعة هلذه احلالة، انظر
يدعم ادعاء فرضية أن السياسيني املنضوين يف األحزاب املشكلة لتمثيل مصالح جمموعات 
د انطباعًا لدى هؤالء بأهنم مرغمون عىل تقديم  بعينها، إثنية )أو دينية أو لغوية، إلخ(، سيولِّ
املزايا واخلدمات لتلك املجموعات بغية ضامن إعادة انتخاهبم، األمر الذي يؤدي إىل إمهال 
مسألة اجلذب الرباجمي. إن األدلة املستمدة من دراسات احلاالت السبع ال تدعم بالرضورة 

هذه الفرضية. 

البلدان  يف  الرباجمية  احلزبية  واألنظمة  األحزاب  تتطور  أن  جدًا  املحتمل  من  فإن  وبالفعل، 
املتنوعة عرقيًا متامًا كام يف املجتمعات املتجانسة. يف عينة دراسات احلاالت، جتد كال البلدين 
يتسامن بوجود أقل وأكثر األحزاب الرباجمية )مجهورية الدومينيكان وكوريا اجلنوبية( املتجانسة 
عرقيًا، يف حني أن األنظمة املنقسمة عرقيًا تظهر درجات خمتلفة من اجلهود الرباجمية املتدنية إىل 
املتوسطة )كام يف اهلند(. هذه النتائج قوية، حتى عندما يتم اختبارها باستعامل قاعدة البيانات 

 .)DALP( الكبرية ملرشوع املساءلة والروابط الديمقراطية
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يف حني أن االنقسامات العرقيةـ  الثقافية بحد ذاهتا ليست عقبة أمام السياسات الرباجمية، جتدر 
املالحظة أن بياناتنا تظهر أنه عندما تكون هذه االنقسامات عميقة، فإن السياسيني ينزعون إىل 
زبائنية أكرب. حيدث مثل هذا االرتباط عندما يكون هناك اختالفات كبرية يف  القيام بجهود 
الدخول املتوسطة بني املجموعات العرقية. يف مثل تلك احلاالت، ينزع الناخبون إىل التفكري 
أكرب  احتامل  هناك  وهكذا،  جمموعتهم.  بمصري  وثيق  نحو  عىل  مرتبط  الفردي  نجاحهم  بأن 
بأن يتم استهدافهم، وأن يصبحوا زبائن للرواد السياسيني الذين يقدمون أنفسهم عىل أهنم 

منحازون جلامعتهم.

التنمية االقتصادية: مستويات الثراء

إن الظرف ›الصلب‹ الوحيد الذي تبني أنه يرتبط باجلهود احلزبية الرباجمية بطريقة قوية جتريبيًا 
ثراًء،  البلدان األكثر  املحيل اإلمجايل.  الناتج  الفرد من  التنمية االقتصادية، مقاسة بحصة  هو 
يكون فيها عادة أنظمة حزبية براجمية )انظر الشكل 1.2(؛ كام أن احلاالت الدراسية تشري إىل 
أنه مع تزايد ثراء البلدان، يصبح هناك فرصة متزايدة لقيام السياسيني بتأسيس أحزاب براجمية 

حتظى بالدعم اجلامهريي.

املواطنون بشكل عام كثريًا من اخلدمات االجتامعية  ثراًء، ال يستفيد  للبلدان األكثر  بالنسبة 
البسيطة واهلدايا املتأتية من املبادالت الزبائنية. كام أن الوظائف القائمة عىل املحسوبية تصبح 
تعلياًم ال جتتذهبم  الناخبني األفضل  أن  إىل  التعليمي للسكان. إضافة  املستوى  أقل مع زيادة 
عادة الصفات الكاريزمية للزعامء؛ ويدركون أن االقتصادات املتقدمة بحاجة لسياسات عامة 
يف  الصحية.  والرعاية  والتعليم  التحتية  البنية  مثل  النطاق،  واسعة  عامة  منافع  بضخ  تسمح 
البلدان األقل ثراًء، يتضاءل احتامل مطالبة الناخبني بمامرسات سياسية تستند إىل السياسات؛ 
ويشككون  الصغرية  للمجموعات  املوجهة  وتلك  الشخصية  املنافع  عىل  يعتمدون  إهنم  بل 
يف قدرة احلكومات عىل تقديم منافع مجاعية. وهكذا، فإن السياسيني الساعني إىل السلطة ال 

يمتلكون حوافز تذكر إلحداث أو الستخدام أدوات جذب براجمية.
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الشكل 1.2. العالقة بني الثروة (حصة الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل بمعادل القوة الرشائية 
(٠.٦2 = B1٥nwe). (r) لعام 2٠٠٧) واجلهود احلزبية الرباجمية

تظهر دراسات احلاالت يف الوقت نفسه قوة وحمدودية فرضية التنمية االقتصادية. يف حني 
أن عددًا من البلدان األفقر ال تظهر درجة كبرية من اجلهود الرباجمية )مجهورية الدومينيكان 
أدوات  تظهر  العينة،  بلد يف  أغنى  ثاين  اجلنوبية، وهي  كوريا  األحزاب يف  فإن مجيع  مثاًل(، 
جذب براجمية. لكن ورغم أن تايوان هي البلد األغنى بني دراسات احلاالت، فإن سياساهتا 
الرباجمية ضعيفة. عالوة عىل ذلك، فإن البلدان ذات الدخل املتوسط مثل الربازيل وبلغاريا 
من  كثري  يف  الناخبون  يرتبط  وال  الرباجمية،  اجلهود  من  متفاوتة  مستويات  تظهر  وتركيا، 
األحيان باألحزاب القائمة عىل أدوات اجلذب الرباجمي، حتى لو بذل السياسيون جهدًا يف 

هذا املجال.

قوية  مقدمة  تشكل  االقتصادية  التنمية  أن  يظهر  اإلحصائي  التحليل  أن  ورغم  باختصار، 
للسياسات الرباجمية، فإن دراسات احلاالت تظهر أن قوهتا التفسريية ال تكفي لتجعل منها أمرًا 
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حتميًا. إن املستوى املتوسط للسياسات الرباجمية التي لوحظت يف مجيع بلدان دراسات احلاالت 
هي، يف معظمها، كام هو متوقع عند مقارنتها ببلدان أخرى ومستويات تنميتها االقتصادية.

الظروف الناعمة: أثر خيارات السياسيين على التنافس البرامجي

فيها  ينكشف  أن  يمكن  السياسية  للفرص  نوافذ  أهنا  عىل  الناعمة،  الظروف  تعريف  جيوز 
السياسيون أو األحزاب السياسية أمام احلوافز الدافعة لتغيري أحزاهبم، وذلك بتبني أدوات 
جذب براجمية بينام ال تواجه سوى مقاومة حمدودة نسبيًا. ومتتد هذه الظروف عىل طيف كامل 
من الظروف االقتصادية إىل الظروف السياسية. وتعد ناعمة ألهنا ال جترب السياسيني عىل تبني 
مقاربات براجمية، بل إهنا تشد السياسيني إىل التواصل مع الناخبني باستخدام أدوات جذب 

براجمية جديدة.

إستراتيجيات التنمية االقتصادية والسياسية واألزمات االقتصادية

البلدان حتديات جديدة  التنمية االقتصادية، من املرجح أن تواجه  عند مستويات خمتلفة من 
تتطلب منها تغيري إسرتاتيجياهتا األساسية حول كيفية إجياد الروابط بني األسواق والسياسات 
وبحاجة  قدياًم  بات  تنموي  نموذج  هناك  كان  إذا  املعيشية.  واملستويات  االقتصاد  لتحسني 
لالستبدال، فإن هذا يعطي السياسيني فرصة لالنخراط يف خطاب براجمي. يف الديمقراطيات، 
املتنافسة عىل السيطرة عىل السلطة  القرارات املهمة األحزاب السياسية  تشارك يف مثل تلك 
التنفيذية التي تصوغ اإلسرتاتيجيات التنموية. ولذلك، فإنه من الطبيعي أن تصبح األحزاب 
السياسات  جمال  يف  أمامها  املتاحة  للبدائل  البالد  نقاشات  عليها  جتري  التي  املنصة  هي 
بعد  تتكثف  أن  ينبغي  النقاشات احلزبية  فإن  الفرضية صحيحة،  إذا كانت هذه  االقتصادية. 
املطالبة  إىل  األجور  ومتلقي  األعامل  قطاع  يدفع  الذي  االقتصادي  الرتاجع  من  طويلة  فرتة 

بالتغيري.

هلاغارد  التأسييس  بالعمل  بدأ  ـ  للتنمية  السيايس  االقتصاد  أدبيات  إىل  وباالستناد  أواًل، 
التجارة  حول   )1989  Rogowski( روغوفسكي  وعرض   )1990  Haggard(
 )1(  :)1.2 )اجلدول  االقتصادية  للتنمية  صيغ  ثالث  متييز  يمكن  ـ  السياسية  واالئتالفات 
ما  املعرفة  اقتصادات   )3( الدخل،  متوسط  تصنيعي  مصّدر   )2( اخلام،  للمواد  فقري  مصّدر 
بعد الصناعية.3 تنشأ النقاشات الرباجمية عندما تستنفد إحدى الصيغ ويصمم الالعبون صيغة 
جديدة ويدافعون عنها يف فرتة تتميز باألزمات االقتصادية. لكن عندما تقدم صيغ االقتصاد 
السيايس أداًء اقتصاديًا قويًا، يمكن للمبادالت بني األحزاب والناخبني أن حتل حمل الصالت 
الرباجمية. وهذا ينطبق، عىل األقل، يف احلاالت التي تكون فيها الدول ال تزال حتاول اللحاق 

بالديمقراطيات ما بعد الصناعية عىل جبهة االبتكار التكنولوجي العاملي.



53

اجلدول 1.2 صيغ االقتصاد السيايس: املضامني النظرية للسياسات الرباجمية

يستكشف اجلدول 1.2 احلجة القائلة بأن األزمات تشكل فرصًا تدفع إىل ظهور السياسات 
الرباجمية أو تكثف وجودها. عندما متر الصيغتان 1 و2 خالل مراحل االستقرار أو القابلية 
القوى  إما ألن  الربامج يصبح غري حمتمل،  القائمة عىل  السياسات  إىل  االنتقال  فإن  للحياة، 
أو   ،)1 )الصيغة  الرباجمية  السياسات  حتبط  الضعيفة  الدولة  وقدرات  املاهرة  غري  العاملة 
والقدرات  املوارد  لدهيا  االقتصادي  التدخل  تعتمد  التي  التنموية  الدولة  يف  األحزاب  ألن 
يرتك  ما  وهذا   .)2 )الصيغة  االنتخابية  للدوائر  األموال  دفع  من  متكنها  التي  املؤسساتية 

األزمةالقابلية للحياةوصف إمجايلالصيغة

)1( بلدان فقرية مصّدرة 
للمواد األولية.

مدفوعة بتحالف بني 	•
مالكي املوارد الطبيعية 

املتوجهني للتصدير.
امليزات النسبية: عاملة 	•

غري ماهرة، أرض، مواد 
أولية.

فرص قليلة نسبيًا بشكل 	•
عام.

قابلة للحياة عىل 	•
نحو خاص إذا قدم 

النظام شيئًا من النمو 
االقتصادي.

فرتات من الفورة 	•
الدولية يف املوارد.

التعبئة السياسية 	•
للطبقات العاملة الناشئة 
املاهرة الريفية واحلرضية 

والطبقة املتوسطة.
أحزاب براجمية ›شعوبية‹ 	•

تدعو النخراط الدولة 
يف التصنيع وإعادة 

التوزيع.

)2( بلدان مصّدرة متوسطة 
الدخل مصّدرة للمواد 

املصنعة.

مدفوعة بائتالف سيايس 	•
حرضي مكون من رأس 

املال الصناعي والعاملة.
دولة تنموية عىل 	•

نموذجني: تصنيع 
يستبدل املستوردات أو 
تصنيع موجه للتصدير.

يمكن للتنمية القائمة 	•
عىل التصنيع، الذي 

هيدف ألن يكون بدياًل 
لالسترياد والتصنيع 

املوجه للتصدير الذي 
تقوده الدولة، أن يعزز 
درجة أكرب من الزبائنية 

بدالً من السياسات 
الرباجمية.

مع ازدياد ثراء البلدان 	•
التي تستبدل وارداهتا 

بالتصنيع والتي تصنّع 
بغرض التصدير، يمكن 

لألحزاب أن جتمع 
السياسات الزبائنية مع 

السياسات الرباجمية.

االنفتاح عىل التنافس 	•
االقتصادي العاملي أو 
التكيف معه يؤدي إىل 
ظهور حتدي الليربالية 

االقتصادية.
يمكن لألحزاب أن 	•

تتنافس عىل أجندة 
التحول نحو الليربالية 

ومحاية اخلارسين يف 
عملية اإلصالح أو 

التعويض عليهم.

)3( اقتصاديات املعرفة ما 
بعد الصناعية.

االبتعاد عن السياسات 	•
ذات األساس الطبقي، 
ربام نحو رصاعات عىل 

أساس املهارات.
زيادة توليد وتعدد 	•

مستويات املهارات 
البرشية.

صناعات متقدمة 	•
وأسواق رأسامل.

مواتية للسياسات 	•
الرباجمية.

إقصاء تدرجيي 	•
للشبكات الزبائنية.

مستويات مرتفعة من 	•
املهارات واقتصاد 

السوق جيعالن من 
الزبائنية غري جذابة 

يف مجيع املناخات 
االقتصادية.
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التحول الرباجمي يف كنف الفرتات االنتقالية، عندما يعتقد الناخبون بأن األحزاب السياسية 
أن  كام  اجلديد.  االقتصادي  النموذج  مع  التكيف  حتديات  مناسب  بشكل  تعالج  ال  العريقة 
األحزاب السياسية متتلك موارد أقل لبناء الصالت الزبائنية خالل فرتات طويلة من الركود 
االقتصادي. ويف الوقت نفسه، فإن األزمات تدفع القادة السياسيني وجمموعات من الناخبني 
لقبول  املجتمع، ما جيعلهم مستعدين  يواجهها  التي  للتحديات  بديلة  البحث عن أجوبة  إىل 

رؤى براجمية مبتكرة للتغيري املؤسسايت وتقديم املنافع العامة.

تربز األزمات يف الدول التنموية التي تعتمد التصنيع البديل لالسترياد أو التصنيع املوجه نحو 
القرن  ثامنينيات وتسعينيات  الربازيل وتركيا وكوريا اجلنوبية يف  التصدير، كام كان احلال يف 
عىل  جتريبيني  مضمونني  اختبار  يمكن  االقتصادية.  ـ  السياسية  احلجة  هذه  أمهية  العرشين، 
األقل هلذه احلجة العامة باستخدام البيانات املتاحة، وخصوصًا مع دراسات احلاالت السبع، 

حيث تشوب البيانات الكمية قيود بالنسبة هلذا النوع من احلجج التارخيية.4

تتمثل الفرضية األوىل يف أن الفرتات الطويلة والناجحة لوجود الدولة التنموية ينبغي أن ترتك 
التحليل اإلحصائي إىل استنتاجات  الرباجمية لألحزاب. وخيلص  أثرها عىل اإلسرتاتيجيات 
مؤقتة مفادها، أنه يف البلدان التي مرت بمراحل مكثفة من التصنيع الذي هيدف ألن يكون 
بكثري حتى  أكرب  زبائنية  األحزاب جهودًا  تبذل  للتصدير،  املوجه  والتصنيع  بدياًل لالسترياد 
عىل املستويات العليا من الثراء االقتصادي مما هو احلال يف البلدان التي مل تتبن بقوة النموذج 
للتطورات  املتوقع  املهلك  األثر  عىل  التعرف  الكمي  للتحليل  يمكن  ال  حني  يف  التنموي. 
للتصدير  املوجه  والتصنيع  بدياًل لالسترياد  يكون  الذي هيدف ألن  التصنيع  املكثفة يف جمال 
عىل السياسات احلزبية الرباجمية، يمكن القول إهنا ال حتدث أي أثر مفيد. إن فرضية االقتصاد 
السيايس العامة يمكن تأكيدها جزئيًا فقط، ألن الدافع األصيل لتأسيس أنظمة التصنيع الذي 
هيدف ألن يكون بدياًل لالسترياد والتصنيع املوجه للتصدير ينطوي عىل أدوات جذب براجمية 
عندما  حتى  التصدير.  نحو  املوجه  السابق  النظام  منها  عانى  التي  األزمة  فرتة  خالل  قوية 
تتبدد أدوات اجلذب الرباجمية هذه، وحاملا تقّدم الدولة التنموية النامجة عن ذلك للسياسيني 
فرصًا للمحافظة عىل والء املواطنني من خالل الزبائنية واملحسوبية، سيبقى بعض األثر من 
السياسات الرباجمية قائاًم. باملقابل، عندما يرتنح نظام التصنيع الذي هيدف ألن يكون بدياًل 
كامل  بشكل  استبداهلا  ليتم  تتالشى  لن  الزبائنية  فإن  للتصدير،  املوجه  والتصنيع  لالسترياد 
بالسياسات الرباجمية، كام يتضح يف حالة كوريا اجلنوبية. عندما تنفذ سياسات التصنيع بغرض 
أكثر عنادًا كام  أن تكون  للزبائنية  تذكر، يمكن  بأزمات  املرور  التصدير بشكل تدرجيي دون 

يتضح من مثال تايوان.

مقرتح آخر خيترب الرهان الرئييس هلذه احلجة فيام يتصل بأنظمة التنمية يتمثل فيام ييل: خالل 
الفرتات الطويلة من البؤس االقتصادي العميق الذي يتجىل بتدين معدالت النمو وارتفاع 
معدالت البطالة، عىل السياسيني الرشوع يف البحث عن صيغ تنموية جديدة واالنخراط يف 
أدوات جذب براجمية. ينبغي أن يلقى هذا صدى لدى املواطنني، حيث إن ردهم السيايس 
األخبار  حالة  يف  احلال  عليه  يكون  مما  السيئة  لألخبار  االستجابة  عند  حيوية  أكثر  يكون 
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معدالت  فيها  ارتفعت  التي  البالد  يف  أنه  جيد  التحقيق  فإن  وبالفعل،  اجليدة.  االقتصادية 
البطالة بشكل كبري، أو حيث ترّنح النمو االقتصادي يف الفرتة التي سبقت مسح مرشوع 
أكثر  جهود  إلظهار  السياسيني  لدى  نزعة  هناك  بدت  الديمقراطية،  والروابط  املساءلة 

براجمية.

توضح رسديات دراسات احلاالت اآلليات التي حتدث هذه الظواهر؛ حيث إن السياسيني 
الذين لدهيم أفكار براجمية جديدة حول كيفية حتسني الوضع سيظهرون بني صفوف األحزاب 
الرئيسية )أو، بشكل أكثر تكرارًا، سيظهر منشقون عن مثل هذه األحزاب(؛ وسيربز سياسيون 
يف األحزاب املهمشة سابقًا أو رواد سياسيون وسيؤسسون أحزابًا سياسية جديدة وسيكتسبون 
مكانة بارزة بأدوات جذب براجمية جديدة. يف دراسات احلاالت، يمكن لرتكيا والربازيل أن 
تكونا مثالني عىل ذلك. يف سياق األداء االقتصادي الضعيف بشكل مزمن يف تركيا، إضافة إىل 
األزمة املالية اخلطرية التي رضبت البالد عام 2001، ظهر حزب العدالة والتنمية بصفته حزبًا 
الثامنينيات،  يف  الربازيلية  الديون  أزمة  وسط  ويف  االقتصادية.  الليربالية  أفكار  اعتنق  جديدًا 
أسايس  )بشكل  والتوظيف  االجتامعي  األمن  نظام  عن  مدافعًا  براجميًا  العامل،  حزب  ظهر 
من خالل النقابات( ملوظفي اخلدمة املدنية يف القطاع العام الذين هددهتم األزمة وسياسات 
التحول االقتصادي نحو الليربالية. تبع ذلك موجة براجمية معاكسة يف التسعينيات مع صعود 
حزب الديمقراطيني االجتامعيني، الذي دفع نحو الليربالية االقتصادية، ويف املحصلة، أجرب 
حزب العامل عىل القبول بجزء كبري من الواقع السيايس عندما فاز بالرئاسة يف األلفية اجلديدة. 
يف كوريا اجلنوبية، كانت األزمة املالية القصرية واحلادة بمثابة حمفز لتعزيز مراكز السياسيني 

داخل األحزاب القائمة من ذوي الدافعية الرباجمية.

جيعل  االقتصادية  األحوال  سوء  أن  عىل  كثرية  مؤرشات  جيد  التحليل  فإن  عام،  بشكل 
السياسيني )القدماء أو اجلدد( ينتجون البدائل الرباجمية وينقسمون حياهلا. إال أن هذا األثر 
قد يكون مرشوطًا بقيد ›صلب‹ واحد عىل السياسة احلزبية الرباجمية تم حتديده أعاله، املتمثل 
بسياسات  والدفع  االقتصادية  األزمات  استغالل  للسياسيني  يمكن  االقتصادية.  التنمية  يف 
حزبية براجمية بشكل أسايس يف البلدان ذات املستوى املتوسط من الثراء، أي التي يوجد فيها 
قطاع حرضي كبري من متلقي األجور ومن ذوي املستويات املرتفعة يف القرائية والتدريب عىل 
املهارات املهنية. عند استكشاف العالقة بني الزيادات يف معدالت البطالة واجلهود الرباجمية 
أمريكا  يف  الرباجمية  والسياسات  األزمة  بني  عالقة  أقوى  تظهر  و2007،   1997 عامي  بني 

الالتينية وأوروبا الغربية، وأضعفها يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الفقرية عمومًا.

عىل  االقتصادية،  األزمة  ظروف  ظل  يف  حتى  أنه  يظهر  التحليل  فإن  اإلمجال،  وجه  عىل 
الرباجمية دائام  السياسات  تبدو  البديلة، وقد ال  السياسيني االختيار بني عدد من اإلجراءات 
يميلوا  أن  للسياسيني  يمكن  الدخل،  متوسطة  البلدان  لكن، وخصوصًا يف  األفضل.  اخليار 
األحزاب  جتد  عندما  خصوصًا  براجمية،  جذب  أدوات  باعتامد  القائلة  املشورة  تقبل  إىل  بقوة 

الزبائنية نفسها يف ورطة اقتصادية. 
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تنافسية االنتخابات الديمقراطية

أن  )أو  حكومة  تشكيل  أمل  عىل  االنتخابات  يف  الفوز  هو  للسياسيني  األكرب  اهلم  إن  حيث 
يصبحوا رشكاء يف حكومة ائتالفية(، فإهنم يستثمرون يف املواقف الرباجمية فقط عندما حتقق 
منافسني ضعفاء  ويواجه  باالنتخابات  يفوز  إقناع سيايس  الصعب  اهلدف. سيكون من  هذا 
بتحديث أدوات اجلذب الرباجمية له أو حلزبه وحتديد سياسات متيزه عن منافسيه. بشكل عام، 
فإن السياسيني سيبذلون جهودًا براجمية أكرب عندما تكون رهانات الربح واخلسارة أعىل، أي 
عندما يمكن للتغيريات الصغرية يف الدعم االنتخايب للحزب أن ترتجم إىل تغيريات كبرية يف 
قدرته عىل املشاركة يف احلكومة أو اهليمنة عليها. ويكون هذا هو احلال عندما )1( يكون هناك 
تعادل بني حزبني يف حصوهلام عىل دعم الناخبني و )2( يكون كالمها كبريين إىل درجة أن أيا 
منهام يمكن أن يصبح الناظم الرئييس حلكومة بديلة. وهكذا فإن التنافسية هي إحدى وظائف 

اشتداد املنافسة بني اخلصوم وتركيز الدعم بني عدد قليل من املتنافسني.

بالقيد  مرشوطًا  يكون  أن  أخرى  مرة  يمكن  الديمقراطية  اللعبة  يف  املكثف  التنافس  أن  إال 
عندما  حتى  االقتصادية.  التنمية  أي  الرباجمية،  احلزبية  السياسات  من  حيد  الذي  ›الصلب‹ 
يتوازى احلزبان يف اكتساب دعم الناخبني، جيدر بالسياسيني تقديم أدوات جذب براجمية فقط 
إذا كان هناك ›سوق أصوات‹ كاف يستجيب ملثل تلك اإلشارات. يكون استقبال الناخبني 
للرسائل الرباجمية أكرب يف بلدان الدخل املتوسط، وكذلك احتامل أن يقوم السياسيون بتكثيف 

جهودهم الرباجمية عندما جيعل التنافس االنتخايب ذلك أمرًا جذابًا.

احلزيب  اجلذب  أدوات  إنتاج  عىل  يشجع  األحزاب  بني  التنافس  أن  عىل  التجريبية  األدلة  إن 
الرباجمي يف البلدان ذات الدخل املتوسط متفاوتة. عالوة عىل ذلك، ليس من الواضح ما إذا 
قد  املعاكس.  باالجتاه  أو  الرباجمية  إىل اإلسرتاتيجيات  التنافسية  ينطلق من  السببية  كان سهم 

جتعل السياسات الرباجمية التنافس بني املتنافسني الرئيسيني أكثر تنافسية يف املقام األول. 

من بني دراسات احلاالت السبع، فإن التنافسية هي يف حدها األعىل يف مجهورية الدومينيكان 
عام  قبل  األخرية  الترشيعية  االنتخابات  يف  الناخبون  ركز  حيث  وتايوان،  اجلنوبية  وكوريا 
2008 عىل حزبني. رغم ذلك، فإن اجلهود الرباجمية متيض يف اجتاهات خمتلفة. كوريا اجلنوبية 
هي احلالة الوحيدة التي يبدو فيها بوضوح أن التنافسية تتزامن مع وجود أدوات جذب براجمية 

أكثر كثافة. لكن من الصعب اخلروج باستنتاجات سببية من سبع حاالت فقط.

عىل  العثور  يمكن  بلدًا،   88 تشمل  التي  الديمقراطية  والروابط  املساءلة  مرشوع  بيانات  يف 
عالقة أقوى بني التنافس الشديد ودرجة أكرب من الرباجمية. لكن من الواضح أن ذلك يعتمد 
عىل مستويات الدخل. تتزامن التنافسية مع جهد أكثر براجمية فقط يف البلدان األكثر ثراء. يف 
البلدان ذات الدخل املتدين واملتوسط، ترتبط التنافسية الشديدة باجلهود الرباجمية األضعف. 
يف البلدان الفقرية جدًا، يمكن للتنافس الشديد بني األحزاب أن يعيد إحياء اجلهود احلزبية 

الزبائنية. 
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يف  الرباجميني  الناخبني  من  أكرب  أسواق  لدهيا  الغنية  البلدان  أن  املمكن  من  يبدو  ذلك،  رغم 
املعلومات من مراحل زمنية  املزيد من  فبدون  أكرب األحزاب،  الشديد بني  التنافس  حاالت 
خمتلفة تصعب معرفة ما إذا كانت التنافسية تؤدي إىل جهود براجمية أكرب، أو العكس. عالوة 
والزبائنية،  منها  الرباجمية  اإلسرتاتيجيات،  مجيع  استخدام  األحزاب  حتاول  قد  ذلك،  عىل 
بوجود األحزاب ذات اإلرث  ويبدو هذا االحتامل ممكنًا عىل نحو خاص  نفسه.  الوقت  يف 
تتبع  التي  املتوسط  الدخل  البلدان ذات  قوية عىل نحو خاص يف  والتي كانت  االستبدادي، 
التي  للتصدير  املوجه  والتصنيع  لالسترياد  بدياًل  يكون  ألن  هيدف  الذي  التصنيع  سياسات 
اعتمدت عىل الدولة التنموية. كانت مثل تلك األحزاب متجذرة يف الشبكات املعقدة التي 
تشمل السياسة واالقتصاد وتيسري العالقات الزبائنية، التي بوسع تلك األحزاب استخدامها 
بشكل جيد يف ظل ظروف ديمقراطية جديدة. من املرجح اآلن، أن تستخدم األحزاب ذات 

الرتاث االستبدادي لدعم أدوات اجلذب الزبائنية والرباجمية عىل حد سواء. 

املحافظة  من  متكن  سابق،  شيوعي  حلزب  نموذجية  حالة  البلغاري  االشرتاكي  احلزب  ُيعد 
كوريا  يف  الكبري  الوطني  احلزب  براجمية.  هوية  أيضا  لنفسه  وضع  بينام  الزبائنية  صالته  عىل 
اجلنوبية )املكون من اندماج ألحزاب خمتلفة( وضع أنامطا مشاهبة من العمل عىل خلفية إرث 
من املشاركة يف احلكم االستبدادي. الكومونتانغ التايواين )KMT( هو حزب الحق احتفظ 
إسرتاتيجية  تعّطل  عميقة  اقتصادية  أزمة  حدوث  عدم  بسبب  خصوصًا  الزبائنية،  بعالقاته 
التنموية. رغم ذلك، فقد يكون عىل وشك وضع سامت براجمية أكثر حدة تدعو إىل  الدولة 
خصمه  يبذهلا  التي  الضغوط  مقابل  الراهن  االقتصادي  ـ  السيايس  الوضع  عىل  املحافظة 

الرئييس، احلزب التقدمي الديمقراطي )DPP( إلعادة توزيع السلطة.

التنظيم الداخلي والتشريعي لألحزاب

مجيع األحزاب السياسية بحاجة هليكليات تنظيمية كفؤة كي تكون ناجحة انتخابيًا. إال أن 
األحزاب الرباجمية بحاجة الختيار نشطاء حيملون نفس اآلراء، وتنسيق عملهم من خالل 
العكس  عىل  ناجحة.  تكون  كي  األحزاب  بسياسات  االلتزام  لرتسيخ  والنقاش  التفكري 
ألتباعها  املجال  توفري  إىل  تسعى  ال  أخرى  بإسرتاتيجيات  املهتمة  األحزاب  فإن  ذلك،  من 
للمداولة وتنسيق أهداف احلزب يف جمال السياسات. ومن هنا، ثمة احتامل أكرب يف أن تقوم 
األحزاب الرباجمية ببناء شبكات داخلية رسمية للعاملني فيها، يف حني تكون شبكات الوجهاء 
املوجودين خارج احلزب، يف األحزاب ذات األغراض غري الرباجمية، أكثر فائدة. عالوة عىل 
ذلك، قد يكون عىل قادة األحزاب الرباجمية تقديم تنازالت للنشطاء عىل املستويات املتوسطة 
إسرتاتيجية  يف  رأي  هلم  يكون  بأن  القواعد،  مستوى  عىل  األعضاء،  رغبات  عند  والنزول 
الزبائنية،  البيئات  ويف  مصداقية.  أكثر  السياسات  بأهداف  التزامهم  جعل  أجل  من  احلزب 
قد تسعى القيادة إىل درجة كبرية من تركيز السلطة السياسية من أجل السيطرة عىل مستوى 
 Stokes et al. ;2005  Stokes( ستوكس   ،)intermediate broker( املتوسط  الوسيط 
2013(. وبالفعل، فإن النشطاء من هذا النوع الثاين قد ال هيمهم موضوع حتقيق درجة كبرية 

من مركزية السلطة. 
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عند اختبار احلاالت طبقًا هلذه اخلصائص املجردة لتنظيم األحزاب، توضع ثالث خصائص 
يف حمور الدراسة: )1( تقييم دور الوجهاء املحليني يف تنظيم احلزب )وهي عالمة غري مبارشة 
عىل وجود شبكات داخلية ضعيفة(، )2( درجة تركيز السلطة عىل تسمية املرشحني يف قيادة 
احلزب عىل املستوى الوطني )عالمة عىل درجة أقل من املداولة(، )3( عدم شفافية الشؤون 

املالية الداخلية )وهي عالمة عىل درجة أقل من السيطرة عىل القيادة(. 

يف املجموعة الواسعة من البيانات املتوافرة يف مرشوع املساءلة والروابط الديمقراطية، تتميز 
باملركزية، وتعتمد عىل  براجمية(  زبائنية مكثفة )لكن غري  تبذل جهودًا  التي  جهود األحزاب 
الشبكات غري الرسمية املكونة من الوجهاء بدالً من اهليكليات الرسمية للعضوية فيها. كام 
تنزع األحزاب التي تكون زبائنية وبراجمية يف اآلن ذاته، إىل أن تكون مركزية بشكل كبري وتؤكد 
عىل التنظيم الرسمي. يف دراسات احلاالت، يتبني أن حزب العدالة والتنمية الرتكي واحلزب 

االشرتاكي البلغاري ينفذان إسرتاتيجيات ارتباط ثنائية ويتميزان بقدر كبري من املركزية. 

الالمركزية  من  معينة  بدرجة  السامح  إىل  وحسب  الرباجمي  املنهج  تتبع  التي  األحزاب  متيل 
املرشحني  تسمية  رأي يف  يكون هلم  أن  يف  النشطاء واألعضاء جماالً  متنح  أهنا  أي  التنظيمية، 
القيادة  املدخالت من األعضاء وإخضاع  فإن وجود قدر أكرب من  الترشيعيني. بشكل عام، 
للمساءلة أمام قواعد احلزب متيز األحزاب األكثر براجمية عن األحزاب الزبائنية. لكن عندما 
تطور األحزاب الرباجمية شبكات كبرية من األعضاء والرشكاء املعنيني، فإهنا تظهر حتاًم نزوعًا 
يف االجتاه املعاكس إلنتاج قادة أكثر قوة للمحافظة عىل وحدة احلزب )مراجعة النتائج السابقة 
 .)Kitschelt and  Kselman كيتشيلت وكسيلامن 2014  أكثر تفصيال:  من خالل حتليل 
باملقارنة مع األحزاب الزبائنية، فإن األحزاب الرباجمية حرصيًا متيز نفسها فيام يتعلق باإلدارة 
املالية أكثر شفافية وتلتزم باألنظمة  التي تكون شؤوهنا  املالية؛ حيث إهنا األحزاب الوحيدة 
أو  براجمها  تؤكد عىل  الزبائنية، سواء كانت  فإن األحزاب  النقيض من ذلك،  القانونية. عىل 
ال، تنزع للعمل من خالل ممارسات مالية تفتقر إىل الشفافية وتكون غري قانونية يف كثري من 

األحيان. 

مع  تتطابق  أهنا  احلاالت،  دراسات  موضوع  للبلدان  الداخيل  التنظيم  أشكال  مسح  يظهر 
االجتاهات املوصوفة أعاله5 )انظر املربع 2.2(. األحزاب الوحيدة يف املجموعة التي تنزع 
للجمع بني التنظيم الرسمي الواسع واملركزية احلزبية املقيدة، هي تلك التي تبذل أكرب اجلهود 
الكورية.  واألحزاب  الربازييل  العامل  كحزب  الزبائنية:  النزعات  أضعف  وتظهر  الرباجمية 
يف مناطق أخرى، تظهر األحزاب ميوالً مركزية كبرية وتعتمد عىل الوجهاء غري الرسميني، 

برصف النظر عام إذا كانوا براجميني أيضًا.

إال أن دراسات احلاالت ال تربر االستنتاج بأن اختيار هيكلية تنظيمية معينة للحزب - تنظيم 
الشكل  بني  تطابق  هناك  براجمية.  جتعلها  أن  يمكن   - املركزية  من  حمدودة  درجة  مع  رسمي 
إال  احلاالت ال تكشف عن عالقة سببية.  دراسات  لكن  اإلسرتاتيجية،  واجلاذبية  التنظيمي 
أنه يمكن االستنتاج بأن ثمة احتامالً أكرب يف حمافظة اجلاذبية الرباجمية عىل بقائها يف األحزاب 
األكرب )حزب العامل الربازييل عىل سبيل املثال(، وبتنظيم حزيب حيقق مأسسة ذات مصداقية يف 
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إدارة احلزب، ويفصل شخصيات القادة عن اإلسرتاتيجية الكلية للحزب، ويسمح ألعضائه 
بالتأثري يف اختيار مرشحيه إىل املجالس الترشيعية. 

التنظيم التشريعي

ثمة وجه آخر هليكلية السلطة يف احلزب، تتمثل يف إدارة ممثليه يف املجالس الترشيعية. يكون 
العامل، إال أن  هؤالء متحررين رسميًا من تعليامت األحزاب يف معظم اهليئات الترشيعية يف 
زعامء هذه األحزاب بحكم األمر الواقع حيكمون سيطرهتم يف كثري من األحيان عىل مرشعي 
هذه  بسياسات  الترشيعية  اهليئات  يف  احلزبية  الكتل  ترتيبات  عالقة  هي  ما  األحزاب.  هذه 
التنظيمية الترشيعية متوافقة مع السياسات الرباجمية، ينبغي  األحزاب؟ كي تكون الرتتيبات 
حتقيق معيارين. املعيار األول هو أنه ينبغي عىل اهليئات الترشيعية أن تكون ›برملانات عاملة‹ 

املربع 2.2. دراسات احلاالت: األحزاب الرباجمية مقابل األحزاب الزبائنية ـ التنظيم احلزيب

الوجهاء  عىل  وتعتمد  رسمي  حميل  لوجود  األغلب،  عىل  الدومينيكان،  مجهورية  يف  األحزاب  تفتقر 
املحليني. كام أهنا متتلك بنية تنظيمية مركزية بدرجة كبرية.

رغم أن احلزبني الرئيسيني يف تايوان لدهيام وحدات حملية كثرية، فإهنام ينزعان إىل التحالف مع الشبكات 
إسرتاتيجيات  عن  النزعة  هذه  تنشأ  األصوات.  حشد  أجل  من  أصاًل  املوجودة  الصغرية  االجتامعية 
من  الشعبي  والدعم  املحلية،  النخب  تعاون  عىل  للحصول  الكومنتانغ  حزب  يعتمدها  التي  التواصل 

خالل االنتخابات املحلية يف ظل احلكم االستبدادي.

يتفاوت التنظيم احلزيب باهلند بشكل كبري يف الواليات املختلفة. ففي الواليات التي تنزع فيها األحزاب 
لتكون أكثر تنظياًم وتتبع أنظمة رسمية يف اختيار ممثيل األحزاب، فإن الناخبني ينسقون جهودهم يف إطار 
األحزاب وليس حول مرشحني بعينهم. معظم األحزاب اهلندية تفتقر إىل اهليكليات التنظيمية التي تيرس 

وجود األدوات الرباجمية احلزبية. 

يف تركيا، احلزب الذي يتسم بأوسع تنظيم رسمي، حزب العدالة والتنمية، هو نفسه احلزب الذي يبذل 
أكرب اجلهود الرباجمية. لكنه يعتمد أيضا عىل شبكات واسعة من الوجهاء ملساعدته يف جهوده الزبائنية. 
لقد أصبح حزب العدالة والتنمية احلزب النموذجي يف كونه احلزب ›الذي يفعل كل يشء‹، ويتمتع قادته 

بسلطة مركزية قوية.

تتزامن األمهية املتزايدة ألدوات اجلذب الرباجمي لألحزاب الكورية مع تقاعد ›الكيامت الثالثة‹ )ثالثة 
زعامء بنفس اسم العائلة: كيم( ونزع الصفة الشخصية عن منظامت احلزب. لقد بذلت األحزاب جهودًا 

كبرية ملأسسة عملية صنع القرار الداخيل وحتقيق درجة أكرب من الشفافية.

يف الربازيل، كان حزب العامل بالتأكيد احلزب ذي التنظيم الرسمي األكرب يف البالد، حتى قبل صعود 
قادته إىل الرئاسة الربازيلية. يف حني أن األحزاب األخرى تعد أدوات شخصية يف أيدي قادهتا، فإن قائدًا 

كاريزميًا مثل لوال دا سيلفا خضع بدوره لعمليات التداول الداخلية يف حزبه.

يف بلغاريا، تشري األدلة املجزأة مرة أخرى إىل أن أدوات اجلذب الرباجمية هي من صنع األحزاب األفضل 
تنظياًم بشكل رسمي، يف حني أن األحزاب األقل براجمية تكون مشاريع أكثر شخصية ومركزية. 
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وهذا   .)Weber  1978/1919( فيرب  تعبري  حد  عىل  متكلمة‹،  ›برملانات  فقط  وليس 
اخلربة  اكتساب  يف  يستثمروا  كي  للمرشعني  والقدرات  احلوافز  تقديم  ينبغي  أنه  يعني 
املعيار  املثال.  سبيل  عىل  كافية  بموارد  يتمتع  ترشيعية  جلان  نظام  خالل  من  السياسية، 
كي  للمرشعني  حوافز  نفسه  الوقت  يف  تقدم  أن  الترشيعية  اهليئات  عىل  أن  هو،  الثاين 
تكافئ  أن  وينبغي  بعضًا.  بعضهم  مع  التنافس  من  بدالً  احلزبية  كتلهم  داخل  يتعاونوا 
التنسيق اجلامعي ومتنح السلطات للمجموعات بدالً من األفراد، وهو ما جيعل عملية 

انشقاق املرشعني عن أحزاهبم مكلفة.

يف ثالثة عىل األقل من اهليئات الترشيعية التي تغطيها دراسات احلاالت يف هذا املرشوع 
أيضًا، يمكن لألدلة أن تشري إىل أن  تايوان  )الربازيل وبلغاريا وكوريا اجلنوبية(، وربام 
هيكليات اإلدارة الترشيعية قد تعززت يف السنوات األخرية. لقد ازدادت صعوبة وكلفة 
أن  ثمة مؤرشات عىل  أن  كام  احلزبية.  وانتامءاهتم  لكتلهم  الترشيعية  اهليئة  أعضاء  تغيري 
)أو  تؤثر  وكيف  بعملها،  اللجان  تلك  مثل  قيام  كيفية  أما  أيضًا.  تكثف  اللجان  عمل 
تتأثر( بالنقاشات احلزبية، فليس مفهومًا. ينبغي لوجود إدارة أقوى للممثلني يف اهليئات 
الترشيعية أن يسهم يف حتقيق درجة أكرب من التنافس احلزيب الرباجمي، رشيطة التزام قادة 

األحزاب بالتوجه الرباجمي.

إن إخضاع هذه املالحظات للتحليل املقارن واملنهجي أمر صعب، بالنظر إىل غياب األدلة 
املنهجية عىل مستوى البالد )مرشوع املساءلة والروابط الديمقراطية مل جيمع مثل تلك 
البيانات( أو الدراسات التفصيلية حول التنظيم الترشيعي لألحزاب يف بلدان دراسات 
احلاالت الراهنة. يفرض عىل دراسات احلاالت املجموعة يف هذا املرشوع، االعتامد عىل 
وهذا  منها.  تستمد  أن  يمكن  التي  الدقيقة  غري  واالستنتاجات  االنطباعية  املالحظات 
تقييد مؤسف، حيث إن التنظيامت احلزبية والترشيعية تشكل عنارص يف العملية السياسية 
يمكن تعديلها وإصالحها دون مواجهة عقبات سياسية كثرية، عىل عكس احلال عندما 
تكون املؤسسات الديمقراطية األساسية يف البالد أو املالمح السياسية ـ االقتصادية عىل 

املحك.

العوامل المحتملة، لكن التي لم تستكشف بشكل جيد، والتي تؤثر في 
الخيارات البرامجية للسياسيين

االفتقار  بسبب  جيد  بشكل  تأكيدها  أو  استكشافها  يتم  مل  لكن  حمتملة،  العوامل  هذه  تعترب 
إىل األدلة البحثية التي تشري إىل قدرهتا عىل التأثري يف املنظور الرباجمي لألحزاب أو األنظمة 
احلزبية. إن افتقار هذه العنارص للقوة التفسريية ال يلغيها كظروف حمتملة، بل يشري إىل احلاجة 

للمزيد من األبحاث حول دورها وتأثريها.
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المؤسسات الديمقراطية والتشكيل البرامجي لألحزاب

يف  تؤثر  ديمقراطي،  بلد  يف  للعبة  املؤسساتية  القواعد  بأن  الدراسات  من  عدد  جيادل 
إسرتاتيجيات األحزاب بإقامة عالقاهتا مع ناخبيها. يذكر أن القواعد التي تؤكد عىل التنافس 
بني السياسيني الذين يتنافسون عىل املناصب والتي ختضع السياسيني للمساءلة عن ممارستهم 
للسلطة تعيق التنافس الرباجمي، وهو ما يفرض عىل السياسيني والناخبني الرتكيز عىل األفكار 
واألنشطة احلكومية بدالً من اخلصائص الفريدة للسياسيني )›الكاريزما‹( وما يستطيعون فعله 
لدوائر انتخابية مستهَدفة صغرية مقابل األصوات )›الزبائنية‹(. يفرتض بالسياسة الرباجمية أن 
تزدهر، عندما تقوم املؤسسات بدفع السياسيني نحو التعاون مع سياسيني آخرين يف ›فِرق‹ 

كبرية جتمع مواردهم وتنسق أنشطتهم حتت مظالت الشعارات احلزبية املتنافسة.

التنافس  يف  للسياسيني  الرباجمية  اجلهود  تعزز  بأهنا  يفرتض  التي  املؤسساتية  العنارص  تشمل 
السلطتني  بني  العالقات  االنتخابية،  القوانني  احلزيب:  للتمثيل  اليومي  والعمل  االنتخايب 

التنفيذية والترشيعية يف البالد، ومستوى املركزية أو الالمركزية السياسية.

بالنسبة للقوانني االنتخابية، حيث تتنافس األحزاب يف أنظمة التمثيل النسبي يف دوائر انتخابية 
يكون  املغلقة(،  )القوائم  احلزبية  القوائم  من  املرشحني  اختيار  الناخبون  يستطيع  وال  كبرية 
لدى األحزاب، من حيث املبدأ، حوافز كبرية إلصدار رسالة براجمية. عىل العكس من ذلك، 
عندما يقف املرشحون يف املقدمة، كام يف الدوائر االنتخابية ذات العضو الواحد أو األعضاء 
املتعددين والتي تستخدم القوائم املفتوحة، وحيث يمنح الناخبون دعمهم ليس لقائمة حزبية 
ضد  للتنافس  حوافز  احلزب  نفس  من  السياسيني  لدى  يكون  حمددين،  ألفراد  بل  بأكملها، 
بعضهم بعضًا، مربزين اختالفاهتم الرباجمية الدقيقة أو حماولني اجتذاب الناخبني من خالل 

اإلغراءات الزبائنية أو الكاريزما الشخصية.

ترشيعية  بصالحيات  يتمتعون  والذين  مبارشة،  املنتخبني  الرؤساء  يف  التايل  العنرص  يتمثل 
كبرية )لوضع، ومنع وتنفيذ مشاريع القوانني( أو السلطات التنفيذية )لتعيني أعضاء احلكومة 
وكبار املسؤولني العامني(، والذين يعتقد أهنم جيعلون من العملية السياسية حالة شخصية. 
يستخدم املرشحون الرئاسيون الطموحون املحسوبية لتمييز أنفسهم عن منافسيهم يف حزهبم 
أجل  من  الرباجمية ألحزاهبم  املواقف  يبتعدون عن  فإهنم  املرشحني،  تسمية  تتم  نفسه. حاملا 
الفوز بأصوات هامشية أو غري ملتزمة. وهكذا، فإن األفكار الرباجمية للمرشحني الرئاسيني 
تفرض بعض التشويش عىل الربامج العامة للحزب قبل االنتخابات، ويمكن أن جتعل الدعم 
يعرب  ال  حيث  االنتخابات،  بعد  به  التنبؤ  ويصعب  متقلبًا  أمرًا  املقيمني  للرؤساء  الترشيعي 
حزب الرئيس نفسه عن التزام ال غموض فيه بدعمه. عىل العكس، فإن احلكومة الربملانية التي 
خيضع فيها رئيس الوزراء للمساءلة املبارشة لألغلبيات الترشيعية، توفر حوافز قوية لتامسك 

املجموعة حول األفكار الرباجمية واحلكومة.

القرار  صناع  يد  ويف  المركزية  احلكومية  األموال  ختصيص  صالحية  تكون  عندما  وأخريًا، 
املنتخبني إقليميًا وحمليًا، حيتمل أن يكون املسؤولون احلزبيون املحليون أكثر قدرة عىل حتديد 



62

ود
قي

وال
ص 

فر
 ال

ة:
جي

ام
بر

 ال
ية

زب
لح

ة ا
ظم

ألن
وا

ب 
حزا

األ
 -2

ومراقبة الشبكات الزبائنية. ونتيجة لذلك، يكون لدى السياسيني يف األنظمة الفيدرالية حوافز 
أقل الستثامر الوقت واملوارد يف طرح برامج سياسيات عىل مستوى البالد. عىل العكس من 
الدعم  لعنارص  التفصيلية  أقل عىل اإلدارة  الالمركزية تكون ذات قدرة  فإن احلكومة  ذلك، 
االنتخايب، ولذلك تعتمد أكثر عىل أدوات اجلذب الرباجمية )بدالً من أدوات اجلذب الزبائنية(.

بيانات  قاعدة  تستخدم  التي  املوسعة  املقارنة  الدراسة  وال  احلاالت  دراسات  ال  جتريبيًا، 
املؤسساتية، كيتشيلت  بقوة هذه االفرتاضات  الديمقراطية تدعم  املساءلة والروابط  مرشوع 
)2011b Kitschelt(. قد تكون أكثر النتائج صحة، تلك التي تتمثل يف الدعم الذي متنحه 
الديمقراطيات الرئاسية للجهود الزبائنية. باملقابل، ال يبدو أن الديمقراطيات الربملانية تعزز 
اجلهود الرباجمية بشكل منتظم )كام يشري حتليل لونا يف الفصل السابق(. فيام يتعلق بالقوانني 
االنتخابية، فإن األدلة تظهر آثارًا ضعيفة )هذا إذا كان هلا أية آثار عىل اإلطالق(، وهو ما ال 
أثر  أي  يمكن حتديد  أخريًا، ال  أعاله.  املوصوفة  التوقعات  مع  األحيان  من  كثري  ينسجم يف 
للفيدرالية عىل األحزاب سلبًا أو إجيابًا، حتى عندما يتم تقييمها باستخدام ضوابط مقارنة مثل 

التنمية االقتصادية أو مستويات الثراء. 

ترتبط  املؤسساتية  األنامط  أن بعض  احلاالت، تكشف عن  دراسات  الرسدية من  األدلة  أن  إال 
بإسرتاتيجيات تواصل األحزاب مع ناخبيها بطرق تتطابق مع الفرضيات املؤسساتية، رغم أن 
ذلك ال حيدث بطريقة منهجية جدًا. النظام اهلندي الذي يقيض بفوز املرشح احلاصل عىل أعىل 
عدد من األصوات، وبالتوازي مع فيدرالية صارمة تنقل جزءًا كبريًا من السلطة السياسية عىل 
املوارد االقتصادية إىل الواليات واملستويات املحلية، يشجع حتويل السياسات احلزبية اىل حالة 
شخصية، ومن املرجح أن يغذي درجة كبرية من الزبائنية، كام متت مالحظته بالفعل. عالوة عىل 
ذلك، فإن ما ينتج عن ذلك من تكاثر لألحزاب العاملة عىل مستوى الواليات يف مجيع واليات 
املستوى  عىل  معقدة  ائتالفية  حكومات  تشكيل  حيتم  والية،   35 عددها  البالغ  اهلندي  االحتاد 
غودا  األيديولوجي،  التوافق  حساب  عىل  القطاعي  التوافق  يسود  الواقع،  يف  وهنا،  االحتادي. 
ورسيدهارن )Gowda and Sridharan2010: 158–159(. وهكذا، يمكن حلكومة ائتالفية 
العديد  السياسيون يف  الربازيل، عمل  منتظم. يف  بشكل  الرباجمي  التوجه  تقوض  أن  االحتاد  يف 
القوانني  بالطبع، طبقًا لظروف مؤسساتية تفيض إىل سياسات غري براجمية، مثل  من األحزاب، 
االنتخابية يف البالد، لكن ذلك ال حيدث يف مجيع األحزاب )حزب العامل يتحدى هذا النمط(. 
ويف تايوان، يزيل التحول من النظام االنتخايب الشخيص )نظام الصوت غري القابل للتحويل( 
داخل  املرشحني  بني  التنافَس  نسبي  متثيل  مع  مغلقة  وقائمة  واحد  بعضو  انتخابية  دوائر  إىل 
يبدو أن املؤسسات  أنه  املشكلة، هي  الرباجمية.  الواحد، وهو ما يقوض اجلهود احلزبية  احلزب 

الديمقراطية ذاهتا تعمل فقط طبقًا لسياقها، وهو ما جيعل من الصعب تعميم هذه األمثلة.

شعبية  مطالبة  هناك  يكون  ال  عندما  الصلبة.  اخلارجية  القيود  قوة  إىل  االستنتاج  هذا  يشري 
كبرية بالسياسات الرباجمية التي يمكن أن حتفزها التنمية، فإن السياسيني ومصممي الدساتري 
يطوروا  أن  ويمكن  مبدعون؛  السياسيني  أن  إال  براجمي.  حزيب  نظام  تصميم  يستطيعون  ال 
هيكليات تنظيمية حزبية تعوض عن املؤسسات التي تعارض التنافس الرباجمي. حزب العامل 
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الربازييل عّوض عن املؤسسات التي تؤكد عىل التنافس الفردي داخل احلزب بوضع قواعد 
ترشيح وسلوك عززت التضامن والتنسيق بني املمثلني املنتخبني يف احلزب.

اإلصالحات  فإن  األحادية،  للتغيريات  قابلة  الرباجمية  السياسات  أن  يبدو  ال  أنه  رغم 
املؤسساتية يمكن أن تساعد يف ترسيع االنتقال إىل السياسات الرباجمية، رشيطة أن حيدث ذلك 
بالتزامن مع ظروف صلبة أو ناعمة مساعدة أخرى تؤدي إىل ظهور السياسات الرباجمية، مثل 
ازدياد الثراء االقتصادي أو استنفاد نموذج الدولة التنموية للنمو االقتصادي. أما التصميم 

الدستوري وحده فال يقدم سوى مشاريع مؤسساتية.

تعبئة المجتمع المدني

عن  املستقلة  املدنية  اجلمعيات  من  العديد  يضم  حيًا  مدنيًا  جمتمعًا  أن  افرتاض  يربر  ما  ثمة 
جيرب  أن  يمكن  واسع،  شعبي  بدعم  نفسه  الوقت  يف  تتمتع  التي  لكن  السياسية،  األحزاب 
الزبائنية.  التبادل  إسرتاتيجيات  من  بدالً  براجمية  جذب  أدوات  تبنّي  عىل  السياسية  األحزاب 
يصعب إدخال املواطنني املرتبطني بجمعيات مدنية وليس بأحزاب سياسية راسخة يف شبكات 
زبائنية. ولذلك، فعندما يواجه السياسيون مجعيات مدنية مستقلة، فإهنم جيربون عىل اللجوء إىل 
اجلهود الرباجمية. إضافة إىل ذلك، فإن وجود مجعيات مدنية مستقلة يشكل يف كثري من األحيان 
هتديدًا لألحزاب السياسية القائمة. إذا أخفقت األحزاب القائمة بتبني املطالب بوجود مجعيات 
مدنية مستقلة ومعبأة، فإن األحزاب اجلديدة التي تنشأ عن نشاط اجلمعيات املدنية قد تدخل 
املشهد السيايس، وهو ما قد يشجع السياسيني يف األحزاب القائمة عىل االستجابة للناخبني 

غري املرتبطني بأية منظامت، من خالل أدوات اجلذب الرباجمي بشكل أسايس.

وإحيائية  متفرقة  األدلة  أن  إىل  بالنظر  التجريبية؟  املالحظات  مع  املقرتحات  تتطابق هذه  هل 
أكثر منها قاطعة، ال يزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات حول املوضوع. يف مقارنة أوسع 
والروابط  املساءلة  مرشوع  بيانات  إىل  استنادًا  املدنية  واجلمعيات  احلزبية  اجلذب  ألدوات 
الديمقراطية، فإن العالقة بني أدوات اجلذب األكثر براجمية لألحزاب وارتباطها باجلمعيات 
والنسائية  العاملية  باحلركات  أقوى  بصالت  تتمتع  التي  األحزاب  بالتنمية.  مرشوطة  املدنية 
تنزع أيضًا لبذل جهود براجمية أقوى نسبيًا، لكن ذلك حيدث فقط يف البلدان األكثر ثراء )حيث 
األقل  البلدان  أمريكي(. يف  اإلمجايل 10,000 دوالر  املحيل  الناتج  من  الفرد  تتجاوز حصة 
احلركات  ألن  ربام  النسائية،  احلركات  مع  السلبية  العالقة  هي  الوحيدة  العالقة  تكون  ثراء، 

العاملية والنسائية ختضع لضغوط الرشكات يف ظل األحزاب ذات الصبغة الزبائنية الطاغية.6

السياسية( سياسيي  )واملطالب  السياسية  األحزاب  املدنية عن  اجلمعيات  استقالل  قد جيعل 
اجلمعيات  أعضاء  يكون  قد  ما.  بشكل  براجمية  جذب  أدوات  تقديم  يف  يفكرون  األحزاب 
مع  واحلرصية  واملؤقتة  الزبائنية،  التبادل  بعالقات  قبوالً  أكثر  الثقافية  ـ  العرقية  أو  الدينية 
األحزاب السياسية. وهناك احتامل أكرب يف إرصار نقابات العامل التي تضم أعدادًا كبرية عىل 
املوارد  توزيع  إلعادة  حماولة  تشّكل  واسع،  نطاق  عىل  خاصة  منافع  األحزاب  هلم  تقدم  أن 

وتنزع إىل اعتناق السياسات الرباجمية وكره الزبائنية.
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يف  العسكري  النظام  قمعها  مستقلة  عاملية  حركة  فيها  التي  اجلنوبية،  كوريا  حالة  إىل  انظر 
ثامنينيات القرن العرشين، لكنها عادت إىل الظهور كقوة سياسية مستقلة. بعد األزمة املالية 
الديمقراطي  العامل  )حزب  هبا  خاص  حزب  بتشكيل  هتديدها  احلركة  نفذت   ،1997 لعام 
الكوري(، الذي ربام مل حيقق سوى نجاح انتخايب حمدود حتى اآلن، لكنه ربام رّسع يف تبني 
مواقف براجمية أقوى بعد األزمة من قبل احلزبني الرئيسيني يف كوريا اجلنوبية. عىل النقيض من 
بالدولة والرشكات،  النقابات بشكل خمتلف جدًا، يف قالب يرتبط  تايوان تطورت  ذلك، يف 
حيث ترتبط النقابات عىل نحو وثيق باألحزاب السياسية؛ نقابة العامل األكرب املرتبطة بحزب 
الكومنتانغ احلاكم، واجلمعية األصغر املرتبطة بحزب الشعب الديمقراطي املعارض. أظهرت 
سياسيي  يدفع  هتديدًا  تشكل  ومل  التشدد،  من  أقل  قدرًا  باألحزاب  املرتبطة  اجلمعيات  هذه 

األحزاب نحو مواقف براجمية أوضح.

الربازييل،  العامل  منه حزب  الذي خرج  املهد  الراديكالية  العاملية  الربازيل، كانت احلركة  يف 
وهو أول حزب تبنى بوضوح توجهًا براجميًا. بمرور الوقت، أصبح هذا التفاعل، ويف بعض 

األحيان التوتر، مع احلركة العاملية حموريًا يف تطور حزب العامل.

الديمقراطية  والروابط  املساءلة  خرباء مرشوع  وجد  احلاالت،  دراسات  أخرى يف  بلدان  يف 
سبيل  عىل  ينطبق،  وهذا  العاملية.  واحلركة  مهيمنة  زبائنية  أحزاب  عدة  بني  وثيقة  صالت 
املثال، عىل األحزاب اهلندية الرئيسية، وليس فقط عىل حزب املؤمتر الوطني اهلندي وحلفائه 
اإلقليميني األصغر، وكذلك عىل حزب هباراتيا جاناتا )BJP( واحلزبني الشيوعيني األصغر. 
يف بلغاريا، وحده احلزب االشرتاكي البلغاري، يف حقبة ما بعد الشيوعية، يتباهى بعالقات 
وثيقة مع احلركة العاملية. يف حالة أمريكا الالتينية، وباستثناءات قليلة )حزب العامل الربازييل 
وحزب العدالة األرجنتيني(، فإن احلركة العاملية ضعيفة بشكل عام ومل تعد هلا صالت قوية 

باحلكومات احلزبية.
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الخالصات

قيَّم هذا الفصل طبيعة اجلهود احلزبية الرباجمية باستخدام مزيج من دراسات احلاالت املعمقة 
ودراسة كمية كبرية. تركز األحزاب عىل السياسات الرباجمية إذا توافرت ظروف معينة، وتنزع 
نحو السياسات الزبائنية أو تلك املحسوبة عىل االشخاص إذا مل تكن تلك الظروف موجودة. 
تتبع مسارات خمتلفة يف نشأهتا وتعزيز قوهتا، وثمة حوافز خمتلفة  الرباجمية  يبدو أن األحزاب 
تشكيل  حاالت  مجيع  يف  العوامل  من  قليل  عدد  سوى  يوجد  ال  تقدمها.  مسارات  تصوغ 
األحزاب الرباجمية يف دراسات احلاالت، لكن يمكن مالحظة عالقات فيام بينها، ويمكن حتديد 

تسع آليات حمتملة قد يكون هلا بعض النفوذ السببي عىل أدوات اجلذب الرباجمية لألحزاب:

• الرشط 	 يتمثل  حيث  الرباجمية؛  للسياسات  مالئمة  بيئة  االقتصادية  التنمية  تصوغ 
الصلب الطاغي ألدوات اجلذب احلزبية الرباجمية يف التنمية االقتصادية؛ فاألشخاص 
املتعلمون وذوو الدخول املرتفعة يفضلون املساءلة احلزبية الرباجمية لعدد من األسباب، 
وال يشعرون بالرضا حيال البدائل. باملقابل، فإن انتشار الفقر يف دولة ما ال يبرش بظهور 

سياسات براجمية.

املربع 3.2. املؤسسات الديمقراطية وتشكيل األحزاب الرباجمية

أهنا  الرباجمي. يف حني  التنافس احلزيب  يف كوريا اجلنوبية مؤسسات ديمقراطية ال تفضل بشكل واضح 
ديمقراطية مركزية، فإن فيها رئاسة قوية نسبيًا ومنتخبة مبارشة ونظامًا انتخابيًا أجرى مؤخرًا إصالحات 

جعلته أقل مياًل لعالقات التبادل الزبائنية.

يف تركيا مؤسسات هي األقرب ربام إىل االنسجام مع اجلهود احلزبية الرباجمية التي يمكن مالحظتها، لكن 
مع بعض التعديالت. نظامها االنتخايب القائم عىل التمثيل النسبي وتعدد األعضاء عىل القوائم املغلقة 
يميل لصالح السياسات الرباجمية، وكذلك الشكل الربملاين للسلطة التنفيذية ومركزية السلطة احلكومية.

نحو  يميالن  املغلقة وشكاًل مركزيًا يف احلكومة، وكالمها  القائمة  يعتمد  نسبي  انتخايب  نظام  بلغاريا  يف 
كليًا(  القوة  ليست معدومة  )لكنها  رئاسة ضعيفة  فيها  فإن  الرباجمي. عالوة عىل ذلك،  احلزيب  التنافس 
منتخبة مبارشة. يف ضوء هذه الظروف ومستواها من التنمية االقتصادية، كان يتوقع أن يكون فيها دعم 

أكرب للمزايا الرباجمية مما يالحظ فعليًا.

للنظام  التي أجريت  الرباجمي، رغم أن اإلصالحات  للتنافس  ما  الربازيل مؤسسات معادية إىل حد  يف 
االنتخايب قبل بضع سنوات أزالت أحد أسوأ وجوهه سمعة، والذي يعزز الزبائنية بدالً من السياسات 
احلزبية الرباجمية. رغم ذلك، فإن أحزابًا مثل حزب العامل غريت أدوات جذهبا االنتخابية وباتت تقدم 

أدوات جذب أكثر براجمية.

اآلن،  وحتى  الرئيسية.  أحزاهبا  يف  يذكر  براجمي  نشاط  وتايوان  واهلند  الدومينيكان  مجهورية  يف  ليس 
السياسات  نحو  متيل  لكنها  كامل،  بشكل  الرباجمي  احلزيب  التنافس  مع  متناقضة  ليست  مؤسساهتا 

الزبائنية.



66

ود
قي

وال
ص 

فر
 ال

ة:
جي

ام
بر

 ال
ية

زب
لح

ة ا
ظم

ألن
وا

ب 
حزا

األ
 -2

• توفر فرتات األزمات االقتصادية فرصًا لرفع املحتوى الرباجمي يف التنافس احلزيب. عندما 	
يصبح الوضع الراهن مؤملًا، يكون الناخبون والسياسيون، عىل حد سواء، مستعدين 
الكبرية  الناخبني  جمموعات  حتققها  التي  املنافع  يف  تؤثر  سياسات  برامج  يف  للتفكري 
والتكاليف التي ترتتب عليهم. تكون النافذة املتاحة للسياسات الرباجمية واعدة، عىل 
نحو خاص، عندما ُتستنفد النامذج القائمة للنمو االقتصادي بعيد املدى. وهذا حيدث 
عادة يف الدول النامية يف املراحل االنتقالية من إنتاج املواد األولية بغرض التصدير إىل 
إسرتاتيجيات التصنيع، أو يف املرحلة االنتقالية من النموذج األخري إىل االقتصاديات 
ما بعد الصناعية القائمة عىل العلوم واخلدمات. ليس من املحتم أن تصبح األحزاب 
واألنظمة احلزبية براجمية يف مثل تلك املفاصل احلاسمة؛ وهي تنجم عن اخليارات التي 
لبناء  التنموية الكثري من احلوافز  يتخذها السياسيون واملواطنون. يقدم ظهور الدولة 

عالقات ديمقراطية حول الزبائنية وليس حول أدوات اجلذب الرباجمية.
• كلام تصاعدت التنافسية يف االنتخابات الديمقراطية، كلام بات من املرجح أن تستثمر 	

كانت  إذا  ثراء.  األكثر  البلدان  يف  األقل  عىل  الرباجمية،  اجلذب  أدوات  يف  األحزاب 
بالنسبة للسياسيني احلزبيني، فإهنم سيبذلون جهدًا أكرب الجتذاب  الرهانات مرتفعة 
مثيالهتا  عىل  منه  أكرب  الرباجمية  اجلذب  أدوات  عىل  الطلب  يكون  عندما  الناخبني. 
الزبائنية، كام هو احلال يف البلدان األكثر ثراء، فإن درجة كبرية من التنافسية ستضاعف 
فإن  ذلك،  من  النقيض  عىل  السياسات.  بشأن  مواقف  لتبني  السياسيني  جهود  من 
التنافس الشديد يف البلدان األقل ثراء سيؤدي إىل بذل جهود حزبية أكثر زبائنية، حيث 

إن معظم الناخبني يفضلون املزايا املادية املحددة عىل الوعود بتغيري السياسات.
• الرتتيبات التنظيمية احلزبية تعزز اجلهود الرباجمية. مهام كان من غري املرجح أن تتسبب 	

اختيارات السياسيني لألشكال التنظيمية احلزبية )بام يف ذلك ترتيبات الكتل الترشيعية( 
يف دفع أحزاهبم لتبني إسرتاتيجيات روابط براجمية إىل حد ما، فإن ثمة نتيجة قوية نسبيًا 
مع  منها  الرباجمي  التنافس  مع  توافقًا  أكثر  املؤسساتية  الرتتيبات  بعض  أن  عىل  تدل 
أشكال أخرى من الرتتيبات. األعضاء الرسميون الذين يتمتعون بالنفوذ عىل عملية 
صنع القرار يف املنظامت األقل مركزية، والتي يتمتع فيها القادة بسيطرة أضعف عىل 
من  ستجعل  ومؤسساتية  شفافية  األكثر  املالية  واملامرسات  احلزب،  مرشحي  تسمية 
اجلهود الرباجمية أكثر استدامة، رغم أن األحزاب الرباجمية املعقدة تتطلب قيادة أقوى 

جلمع األصوات احلزبية. 
• قد يكون وجود ميدان تنافس ديمقراطي عادل يقدم فرصًا متساوية ومحاية متساوية 	

للحريات املدنية والسياسية للمتنافسني يف محلة انتخابية هدفًا معياريًا مرغوبًا لتصميم 
األنظمة السياسية، لكنه ال يتزامن جتريبيًا مع األحزاب األكثر براجمية. الديمقراطيات 

التي تتمتع بقدر كبري من احلقوق املدنية والسياسية، حتتوي أيضًا أحزابًا غري براجمية. 
• ال تكفي التجربة الديمقراطية األكرب لقيام أحزاب براجمية. كام أن األحزاب ال تصبح 	

براجمية ببساطة من خالل التنافس املتكرر يف االنتخابات. 
• االنقسامات العرقية العميقة والتفاوتات يف الدخل والسلطة يف دولة ما يمكن أن تعزز 	

أو ال تعزز السياسات الرباجمية، لكنها ال تقلص السياسات الرباجمية بحد ذاهتا. بعض 
املطالب التي تعود باملنفعة عىل معظم أعضاء جمموعة عرقية، مثل إعادة توزيع الدخل 
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واحلريات املدنية والسياسية، أو التسامح مع املامرسات الثقافية، يمكن صياغتها عىل 
شكل مطالب براجمية عامة تدعو إىل سياسات تعود باملنفعة عىل مجيع أفراد املجتمع، 
عرقية  ملجموعة  أو  يدعمهم  الذي  للحزب  يصوتون  الذين  أولئك  عىل  فقط  وليس 

حتظى بتمثيل أكرب من حجمها يف النظام االنتخايب.
• السلطتني 	 أو عالقات بني  انتخابية،  أنظمة  املؤسساتية، سواء كانت  اهلندسة  أن  يبدو 

خاص  بشكل  تتعلق  ظروف  يف  مساعد  عامل  الالمركزية،  أو  والترشيعية،  التنفيذية 
بالسياق. يمكن إلصالح مؤسسايت إضايف أن يرسع باالنتقال إىل السياسات الرباجمية، 
رشيطة أن حيدث بالرتابط مع عنارص مساعدة أخرى مثل ازدياد الثراء االقتصادي أو 
استنفاد الدولة التنموية. التصميم الدستوري، بحد ذاته، يمكن أن يقدم فقط مشاريع 

مؤسساتية. 
• يمكن للنقابات القوية ذات العالقات الدائمة باألحزاب السياسية أن تعزز السياسات 	

الرباجمية، رغم أن ذلك حيدث فقط يف البلدان األكثر ثراًء. أما يف البلدان األخرى، فإن 
اجتامع النقابات واألحزاب يمكن أن يعزز السياسات الزبائنية واملصالح اخلاصة التي 
تسعى الستغالل موارد الدولة، أو أهنا عىل األقل ال تضيف شيئًا إىل املحتوى الرباجمي 

ألدوات جاذبية األحزاب. 
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الهوامش
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الربازيل: بلدان:  سبعة  يف  الرباجمية  إىل  األحزاب  حتول  إىل  تفيض  التي  للعمليات  مفصلة 
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 Brazil‘, by Sandra Osterkatz (University of North Carolina at Chapel
 Electoral Volatility Polarization and Financial Deficits‘ بلغاريا:  Hill)؛ 
Lead to Reduction of Clientelism‘, by Kiril Kolev (Hendrix College)؛ 
 Electoral Politics in the Dominican Republic:‘ الدومينيكان:  مجهورية 
 Low Levels of Programmatic Competition‘, by Matthew Singer
 Party Competition: Continued‘ اهلند:  University of Connecticut))؛ 
 Weak Programmatic Structuration of Partisan Alternatives: A
كوريا  Proto-case Study‘, by Herbert Kitschelt (Duke University)؛ 
 A Case ‘Study of Parties‘ Programmatic and Clientelistic‘ اجلنوبية: 
 A Case‘ تايوان:  Appeals‘, by Yi- ting Wang (Duke University)؛ 
Study of Parties‘ Programmatic and Clientelistic Appeals‘, by Yi-
  The Evolution  of  Electoral‘ وتركيا:   (ting Wang (Duke University
 ‘Accountability  in  Turkey:  Cyclical  Evolutions in Programmatic
.(and Clientelistic Politics‘, by Daniel Kselman (Juan March Institute

مرشوع  من  مأخوذة  بيانات  املنهجية،  الدقة  ضامن  أجل  من  البحث،  يستخدم  كام   
قاعدة  هي   (DALP( ديوك.  جامعة  أجرته   (DALP( الديمقراطية  والروابط  املساءلة 
املوقع:  عىل  مراجعتها  يمكن  خمتلفة.  قياسات  باستخدام  ديمقراطيًا  بلدًا   88 لـ  بيانات 

.>https://web.duke.edu/democracy/<  

2  تم متويل قاعدة البيانات من قبل البنك الدويل وجامعة ديوك ومؤسسة األبحاث الوطنية يف 
شييل.

املواد األولية. يمكن أن يعادل  التي تصدر  البلدان مرتفعة الدخل  3  هناك هجني حمتمل: )4( 
ذلك الصيغة 1.
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العمليات االنتقالية، ينبغي أن يكون هناك مالحظات متعددة جلميع املتغريات بمرور الوقت.

5  ثمة حاجة إليراد كلمة حتذيرية؛ حيث إن دراسات احلاالت مل تعثر عىل أبحاث تذكر حول 
الربازييل  العامل  بحزب  االهتامم  ويعد  النامية.  الديمقراطيات  يف  احلزبية  التنظيامت  طبيعة 

استثناًء عىل من ذلك.

تلك  تكون  عندما  براجمية  أكثر  سياسات  إىل  اجلمعيات  تعبئة  ترتجم  ال  األفقر،  البلدان  يف    6
اجلمعيات مرتبطة بالشبكات احلزبية. وتنسجم هذه النتيجة مع األدبيات حول التحيز احلرضي 
للسياسات التنموية، بيتس )Bates 2008(، والدور املحتمل لنقابات العامل يف زيادة انعدام 

.)1999 McGuire( املساواة والتفاوتات يف فرص احلياة، ماغواير
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المقدمة

الدعم  وحتشد  السياسات،  فيه  العاملة  األحزاب  تضع  عندما  براجميًا  السيايس  النظام  يكون 
السياسات  فإن  أخرى،  بعبارة  ومتامسك.  ثابت  أيديولوجي  موقف  أساس  عىل  وحتكم 
الزبائنية، التي تسعى فيها األحزاب حلشد الدعم من خالل  الرباجمية هي نقيض السياسات 
شبكات الراعون – الزبائن وتسعى للوصول إىل السلطة من أجل السيطرة عىل موارد الدولة. 
وتتاميز السياسات الرباجمية عن العالقات بني الناخبني واألحزاب املبنية عىل أساس كاريزما 
القادة وهويات املجموعات. إال أن هذه اإلسرتاتيجيات ال ينفي بعضها بعضًا؛ فالعديد من 
لعدة  مهم  أمر  الرباجمية  السياسات  تطوير  إن  املقاربتني.  من كال  عنارص  تستخدم  األحزاب 
االنتخابات  توّلد  ما  نادرًا  الزبائنية،  األحزاب  فيها  تطغى  التي  احلزبية  األنظمة  يف  أسباب. 
نقاشات حول القضايا املهمة مثل السياسة االقتصادية، وقد ال تركز حتى عىل أداء احلكومة 
األخرية. يف األحزاب الزبائنية، عىل سبيل املثال، حيصل القادة عىل الدعم إذا قدموا ما يكفي 
من املنافع اخلاصة ملؤيدهيم. أما كيفية إدارهتم للسياسات العامة فهو، بشكل عام، أمر قليل 
املستقرة  األيديولوجية  االلتزامات  فإن  براجمي،  أنه  عىل  سيايس  حزب  ُيعرف  كي  األمهية. 

وذات البنية املتامسكة تشكل األساس ملا ييل:

• العالقة بني احلزب وناخبيه.	
• التنظيم الداخيل للحزب.	
• عملية صنع القرار والربامج النامجة عن ذلك.	

من أجل حتقيق فهم أفضل للعوامل التي تدفع أو متنع تأسيس األحزاب الرباجمية، قمنا بدراسة 
الربازيل واهلند وأوكرانيا وزامبيا، الالئي شهدت مجيعها عمليات انتقالية بدرجات متفاوتة 
البلدان رؤى يف عملية االنتقال من  الزبائنية إىل األنظمة الرباجمية.1 وتوفر هذه  من األنظمة 
النظام الزبائني إىل النظام الرباجمي، إضافة إىل أثر السياسات الرباجمية. وأخريًا، يتم استخالص 

نك تشيزمان ودان باغيت 

العمل السياسي البرامجي
من منظور مقارن
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عدد من التوصيات بشأن السياسات من النتائج. ويمكن استخالص ثالثة استنتاجات مهمة 
من أجل فهم أفضل للتطور الرباجمي من دراسات احلاالت هذه:

• تكون 	 أن  يمكن  األحزاب  أن  إدراك  يف  املجال  هبذا  السابقة  الدراسات  أخفقت  لقد 
إقليمية( وبراجمية.2 حيدث هذا عادة،  أو  دينية،  أو  نفسه عرقية )أو لغوية،  الوقت  يف 
عندما تؤدي األنامط التارخيية يف التمييز إىل تقاطع بني املجموعات العرقية واالجتامعية 
أكثر  إىل جعلها  العرقية  املجموعات  بعض  تسييس  يؤدي  عندما  أو  – واالقتصادية، 
استجابة لربامج سياسات معينة. كام يمكن أن حيدث ذلك عندما يقيم حزب سيايس 
عىل  أيضا  يعتمد  لكن  متامسك،  سياسات  برنامج  أساس  عىل  انتخابية  محلة  معني 
رموز وأفكار مرتبطة بمجموعة أو أكثر، ويعتمد بشكل غري متناسب عىل الشبكات 
واملنظامت االجتامعية القائمة يف هذه املجموعات. بالطبع، فإن مثل تلك األحزاب تنزع 
إىل تبني مواقف حول قضايا سياسات تفضلها املجموعات التي حتاول اجتذاهبا. أما 
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكيفية تطور األحزاب ومدى براجميتها، فإنه أمر ليس بالبسيط. 
من ناحية، فإن بعض األحزاب التي وصفت بشكل عام بأهنا عرقية قد حتتاج إىل إعادة 
تقييم، ألهنا تسعى لتحقيق برامج سياسات متامسكة تتمتع بخصائص ونتائج إجيابية 
ترتبط عادة باألحزاب الرباجمية. ومن ناحية أخرى، من املهم إدراك أنه يف ظل بعض 
الظروف فإن األحزاب الرباجمية - العرقية متثل خماطرة واضحة عىل العمل السيايس 
القائم عىل السياسات: عندما تعتمد األحزاب بشكل مفرط عىل عالقتها بمجموعة 
معينة، فمن املرجح أن يفيض ذلك إىل تفاقم التوترات العرقية التي تسهم يف كثري من 
املهم  من  ولذلك،  احلديثة.  الديمقراطيات  يف  السيايس  االستقرار  عدم  يف  األحيان 

التمييز بني األحزاب ›الرباجمية - العرقية‹ ونظرياهتا ›الرباجمية - املدنية‹. 
• إذا كان يف بلد ما حزب أو حزبان براجميان، يف حني أن األحزاب األخرى ليست كذلك، 	

فإن هذا ال يرقى إىل نظام حزيب براجمي. تفرتض التحليالت يف كثري من األحيان بأن 
األحزاب الرباجمية ستدفع النظام احلزيب للتحول نحو ›الرباجمية‹، لكن هذا االفرتاض 
معينة عىل  مزايا  الرباجمية  يكون لألحزاب  قد  أنه  احلاالت. رغم  دراسات  تدعمه  ال 
خصومها، فإن عددًا قلياًل من األحزاب القائمة عىل السياسات لن يكون له أثر كبري 
إذا مل تصل تلك األحزاب إىل السلطة، وكان عليها أن تتنافس مع األحزاب العرقية 
والشخصانية والزبائنية القائمة التي تتمتع بقدرة أكرب للوصول إىل املوارد. يف ظل هذه 

الظروف، يمكن لألحزاب الرباجمية وغري الرباجمية أن تتعايش مع بعضها بعضًا.
• تكشف مقارنة بني احلاالت األربع، أن ثمة عاملني يف تطور أي حزب براجمي هلام عالقة 	

قوية بتطور نظام حزيب براجمي مستدام: )1( أنامط العالقات التي تقيمها األحزاب مع 
الناخبني، و )2( ما إذا كانت هذه األحزاب تقيم عالقات قوية مع جمموعات املجتمع 

املدين. 



77

دراسات  خالل  من  الرباجمية  األحزاب  عىل  القائمة  السياسية  احلياة  وتفعيل  تعريف   .1.3 املربع 
احلاالت

كام تم اقرتاحه أعاله، فإن احلزب الرباجمي هو احلزب الذي يتبنى التزامات أيديولوجية مستقرة وذات 
بنية متامسكة تشكل األساس لتنظيمه وانشطته. غري أن األحزاب ليست ببساطة براجمية أو غري براجمية. 
األحزاب املحددة يف دراسات احلاالت األربع موزعة عىل طيف واسع؛ ِمن األحزاب الزبائنية بدرجة 
كبرية وذات املحتوى الرباجمي الضئيل )مثل احلركة من أجل ديمقراطية متعددة األحزاب يف زامبيا( إىل 
تلك التي تعتمد عىل العالقات بني الراعي والزبون حلشد الدعم لكنها تسعى لتنفيذ أجندات متامسكة 
قائمة عىل السياسات )مثل حزب املؤمتر يف اهلند(، إىل األحزاب التي حتشد الدعم عىل أساس براجمي، 
األهداف  من  مستقرة  مجلة  وحتقيق  براجمية  سياسات  وضع  لدعم  مصممة  داخلية  هيكليات  وتظهر 
احلزب  أقل،  درجة  إىل  أو،  الربازيل  يف  العامل  حزب  )مثل  السلطة  يف  تصبح  عندما  األيديولوجية 
االشرتاكي يف أوكرانيا(. ثانيًا، وكام توضح هذه األمثلة، يمكن لألحزاب أن تكون براجمية إىل حد ما يف 
عدد من األبعاد املختلفة. وألن األحزاب يمكن أن تكون براجمية جدًا يف بعض املجاالت وغري براجمية 
نسبيًا يف جماالت أخرى، قد يكون من الصعب جدًا ترتيبها. عىل سبيل املثال، هل يعترب احلزب االشرتاكي 
الديمقراطي الربازييل )PSDB(، الذي يمتلك هيكلية حزبية موجهة نحو السعي لتحقيق أهداف براجمية 
وحياول تنفيذها عندما يكون يف السلطة، لكنه يعتمد عىل الطرائق الزبائنية أكثر من اعتامده عىل الطرائق 
الرباجمية يف تعبئة األصوات، حزبًا براجميًا إىل حد ما بقدر ما هو حزب اجلبهة الوطنية )PF( يف زامبيا، 
الذي طور عالقات براجمية مع الناخبني لكنه مل يعزز بنيته الرباجمية فيام يتعلق بكيفية تنظيم احلزب ووضعه 
للسياسات؟ ال يمكن اإلجابة عىل هذا السؤال، ما مل يتم حتديد أي األبعاد الثالثة يف ›الرباجمية‹ هو األكثر 

أمهية.

املربع رقم 2.3. ملخص دراسة حالة: أوكرانيا

النظام احلزيب ِمن الصفر. لقد  بناء  واجهت أوكرانيا بعد اهنيار االحتاد السوفيايت حتديًا جوهريًا متثل يف 
عانى ظهور النظام احلزيب وتعزيز قوته عىل مدى العقدين املاضيني من العديد من املشاكل واالنتكاسات. 
يف معظم تلك الفرتة، كانت األحزاب غري مؤسساتية وغري براجمية؛ فقد سمح وجود رئيس قوي، ونظام 
انتخايب قائم عىل العضو الواحد يف الدائرة االنتخابية ووجود درجة كبرية من الفساد بازدهار األحزاب 

الزبائنية يف تسعينيات القرن العرشين.

 ،2004 عام  الربتقالية  الثورة  بعد  بكثري  أوضح  األوكرانية  لألحزاب  الرباجمية  املرتسامت  أصبحت 
الثقافية، بام يف ذلك  وخصوصًا بعد انتخابات عام 2006. يف تلك الفرتة، أصبحت القضايا العرقية ـ 
موضوع اللغة القومية والعالقات مع االحتاد األورويب وروسيا حمورًا انتظم حوله العمل السيايس احلزيب. 
كام أن تغيريًا تم إحداثه عىل النظام االنتخايب بني عامي 2006 و2010، جعل اإلسرتاتيجيات الزبائنية 
هذا  ومكن  احلزب.  يمثلون  الذين  الربملان  أعضاء  حيال  األحزاب  قادة  قوة  وعزز  للتحقق  قابلية  أقل 
واحتواء  تنظيمية،  تطويرات  إحداث  يف  واالستثامر  براجمية،  أكثر  سياسات  تطوير  من  األحزاب  نخَب 
التغيريات  هذه  من  العديد  أن  إال  األحزاب.  وحدة  تقوض  أن  يمكن  كان  التي  احلزبية  االنقسامات 

ألغيت، استعدادا النتخابات عام 2012.
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املربع 3.3. ملخص دراسة حالة: الربازيل

اكتسب سمعة سيئة  العرشين،  القرن  ثامنينيات وتسعينيات  معقد ومكتظ. يف  الربازييل  األحزاب  نظام 
 Lamounier  ;2001  Ames )انظر  الرباجمية  إىل  وافتقاره  جودته  اكتامل  وعدم  وزبائنيته  لضعفه 
الفوضوي،  احلزيب  النظام  هذا  لكن   .)2000  Samuels  ;1995,1999  Mainwaring ;1986
.)PT( أصبح عىل مدى العقدين ونصف العقد املنرصمني أكثر استقرارًا وبراجمية منذ نشوء حزب العامل

اليسار.  ودعم  العامل  نقابات  موارد  عىل  باالعتامد  القائمة  الزبائنية  األحزاب  مع  العامل  حزب  تنافس 
الوظائف.  لناحية شغل  فيها، سيام  الواليات استفاد من مزايا وجوده  السلطة يف بعض  مع وصوله إىل 
بعد وصول حزب العامل إىل الرئاسة عام 2002، تفوقت إسرتاتيجيته الرباجمية بشكل متكرر يف أدائها 
الربازييل  االجتامعي  الديمقراطي  احلزب  عزز  ذلك،  عىل  ردًا  خلصومه.  الزبائنية  اإلسرتاتيجيات  عىل 
حمتواه الرباجمي. متتع الزعيامن السابقان حلزب العامل واحلزب االجتامعي الديمقراطي الربازييل، سيلفا 
وكاردوسو، عىل التوايل، بكاريزما خاصة هبام، إال أهنام منحا وجهًا وشخصية لربامج كل من حزبيهام، 
الربازييل ظل جمزأ،  النظام احلزيب  أن  الرباجمية وليس ضعفها. رغم  السياسات  ترسيخ  إىل  أدى  ما  وهو 
قواعد  األلفية  من  االول  العقد  يف  شّكال  الربازييل  الديمقراطي  االجتامعي  واحلزب  العامل  حزب  فإن 
لتحالفات عىل اليمني واليسار التي رسخت النظام يف املشهد السيايس. يف وقت كتابة هذا التقرير، كان 
النظام احلزيب يف الربازيل قد أصبح مؤسساتيًا بشكل يقارب الصبغة الرباجمية للديمقراطيات الراسخة 

.)2009  Hagopian, Gervasoni and Moraes(

املربع 4.3. ملخص دراسة حالة: اهلند

الوالية وعىل  اهلند عىل حتولني رئيسيني: عىل مستوى  الرباجمية يف  السياسات احلزبية  تركز دراسة حالة 
ثامنينيات  أواخر  منذ  للتجزؤ  اهلند  يف  احلزيب  النظام  تعرض  الوطني،  املستوى  عىل  الوطني.  املستوى 
القرن العرشين، عندما بدأت هيمنة حزب املؤمتر التي دامت عقودًا طويلة بالرتاجع أمام التنافس متعدد 
األحزاب. تعرض النموذج احلزيب املتمثل يف ›الكادر الرباجمي‹ حلزب املؤمتر اهلندي، الذي مل تستعمل فيه 
الربامج التي صاغتها نخب احلزب حلشد األصوات من قبل أحزاب مثل هباراتيا جاناتا )PJB(، وحزب 
باهوجان ساماج )BSP( وجمموعة من األحزاب اإلقليمية. كان لدى العديد من هذه األحزاب اجلديدة 
عنارص براجمية واضحة، لكنها ال تتطابق مع التصنيفات التقليدية ألهنا جتمع املنصات الرباجمية مع أدوات 
اجلذب العرقية للناخبني. من الطبيعي أن جتتذب بعض عنارص منصات األحزاب هذه بعض الرشائح 
االجتامعيةـاالقتصادية  الطبقية  العنارص  فيها  تتقاطع  التي  احلاالت  يف  خصوصًا  السكان،  من  العرقية 
والعرقية. كانت تبعات ذلك عىل النظام احلزيب معقدة. من جهة، جرست هذه األحزاب الفجوة القائمة 
تقسيمية  تكون  ما  غالبًا  التي  الطبيعة  فإن  أخرى،  القواعد. ومن جهة  النخبة وسياسات  بني سياسات 
م حزب  إلسرتاتيجياهتا مل تكن دائاًم الطريق إىل االستقرار يف ديمقراطية كبرية ومتنوعة مثل اهلند. لقد اهتهُّ
هباراتيا جاناتا، عىل سبيل املثال، بإثارة الكراهية والعنف العرقيني يف عدد من األحداث املختلفة. لكن 
ثمة أدلة عىل أن هذه األحزاب قد خففت بمرور الوقت من تركيزها عىل اهلوية، ونتيجة لذلك بدأت 
أحزاب  كان ظهور  إذا  ما  الواضح  السيايس. من غري  أسلوهبا  ›العرقية‹ يف  أقل من  إىل درجة  بالتحول 

براجمية ضعيفة سيدفع أحزابًا أخرى إىل حتسني طبيعتها الرباجمية كي تتمكن من التأقلم مع التغريات.

الرشيد،  احلكم  بطاقات  عىل  الواليات  انتخابات  يف  محالهتم  املرشحون  خاض  الوالية،  مستوى  عىل 
تيلوغو  حزب  انتصار  يكون  وقد  الفساد.  مكافحة  يف  مصداقية  ذات  برامج  تنفيذ  يف  ورشعوا  وفازوا 
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املربع 5.3. ملخص دراسة حالة: زامبيا

لقد كان يف زامبيا عدد من املراحل القصرية املؤقتة التي أصبح فيها العمل السيايس أكثر براجمية، لكن فقط 
منذ عام 2002 ظهر شكل ناجح انتخابيًا من الشعوبية. ومل يكن ظهوره ملفتًا وحسب، بل كان مهاًم للسياسة 
الرباجمية يف أماكن أخرى، ألنه تطور يف ظل ظروف وجدهتا أحزاب أخرى قائمة عىل السياسات غري مواتية. 
بني عامي 1991 و2011، كان النظام احلزيب يف زامبيا يتميز بوجود حزب مهيمن حتيط به معارضة جمزأة. 
ترتبط  األحزاب  كانت  ذلك،  بالرغم من  األحزاب.  لسياسات  مفيدة كمنصات  احلزبية  الشعارات  تكن  مل 
الزبائنية، وكانت السياسة شخصية وعرقية ووراثية، وكانت هذه السامت مرتابطة  املبادالت  بالناخبني عرب 
أفريقيا.  خارج  وحتى  أخرى،  أفريقية  حاالت  يف  اخلصائص  هذه  عىل  العثور  يمكن  بعضًا.  بعضها  ويعزز 
رغم هذا السياق، ظهر حزب جديد دعا إىل أجندة براجمية: حزب اجلبهة الوطنية )PF(. طور احلزب بزعامة 
قبل،  من  حتشد  تكن  مل  انتخابية  بدوائر  قوية  عالقات   )Michael Sata( ساتا  مايكل  املخرضم  السيايس 
وذلك بالتعبري عن مظامل مل يكن أحد يتحدث عنها وتطوير سياسات تستجيب هلا. متكن من فعل ذلك بسبب 
التي كانت تقدم  السابقة  الكنيسة  العامل وشبكات  نقابات  الكاريزما الشخصية لساتا، وبسبب اعتامده عىل 
قدرات يف التعبئة. وسع حزب اجلبهة الوطنية قاعدته باستهداف جمموعات عرقية وحرضية بأدوات جذب 
 Cheeseman( خاصة، وهي ممارسة نتج عنها تصنيف احلزب عىل أنه ›عرقي شعويب‹، تشيزمن والرمر
2013(. مكنت هذه اإلسرتاتيجية حزب اجلبهة الوطنية من اخلروج من هوامش األمهية   and Larmer

السياسية ليفوز بالرئاسة خالل عرش سنوات فقط.

لكن، ورغم النجاح الرسيع للحزب، فإن مهمته الرباجمية مل تكن مؤسساتية. مل يبن حزب اجلبهة الوطنية 
جمموعات جمتمع مدين يف حزبه كام فعل حزب العامل يف الربازيل وحزب باهوجان ساماج يف اهلند. بدالً 
من ذلك، نام احلزب برسعة كبرية بحيث إنه ضحى بالتعزيز املؤسسايت الذي يمكنه من النمو. ولذلك، 
فإن طبيعته الرباجمية تبقى عرضة لالنعكاس أو تغيري االجتاه. عالوة عىل ذلك، ويف حني أن ظهور اجلبهة 
لتطوير  إهلام  مصدر  يكن  مل  أنه  إال  معينة،  قضايا  حول  مواقف  الختاذ  األخرى  األحزاب  دفع  الوطنية 

البدائل الرباجمية.

ديسام )Telugu Desam( واختياره لشاندرابابو نايدو )Chandrababu Naidu( وزيرًا أول يف 
والية أندرا براديش أفضل مثال عىل ذلك. كان هلذه التجديدات التي قادهتا الواليات أثر إيضاحي قوي، 
وهكذا تم نسخ هذه اإلسرتاتيجيات السياسية برسعة عىل املستوى اخلطايب، إن مل يكن دائاًم عىل مستوى 
املامرسة، من قبل الرواد السياسيني يف أماكن أخرى. ونتيجة لذلك، ظهر عدد من األحزاب والوزراء 

األولني الذين جعلوا احلكم الرشيد والتنمية االقتصادية السمة املميزة حلمالهتم السياسية.
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قات البنيوية لألحزاب البرامجية الدوافع والمعوِّ

ال تتطور األحزاب الرباجمية يف مجيع البيئات السياسية. لبعض البلدان ظروف وطنية ودون 
وحتليالت  احلاالت  دراسات  إىل  واستنادًا  الرباجمية.  األحزاب  لتطور  مالءمة  أكثر  وطنية 
أخرى، تبني أن هناك ظروفًا سياقية تشجع أو تعيق تطور األحزاب املوجهة نحو السياسات. 
الرباجمية.  األحزاب  ظهور  القواعد  عىل  قائاًم  احلكم  فيها  يكون  التي  الدول  تشجع  أوالً، 
توزع األحزاب الزبائنية املوارد من خالل شبكات الراعون ـ الزبائن من أجل حشد الدعم، 
والعديد من هذه املوارد يأيت من الدولة، وبشكل غري قانوين يف كثري من األحيان. عندما يكون 
يف الدول أجهزة بريوقراطية تعمل طبقًا لقواعد ثابتة وأنظمة تستند إىل اجلدارة، فإهنا تضيق 
فعالية.  أكثر  باملقابل  الرباجمية  البدائل  جيعل  ما  وهو  الزبائنية،  لإلسرتاتيجيات  املتاح  املجال 
عىل النقيض من ذلك، فإن الدول )السهلة االخرتاق( )بمعنى أن أولئك املوجودين داخل 
الرباجمية  األحزاب  لظهور  أقل  فرصًا  تتيح  منها(  املوارد  انتزاع  يستطيعون  الدولة  خارج  أو 

وحتدي الوضع الراهن.

ثانيًا، فإن تركيبة املجتمع تشكل عاماًل حموريًا. بعض تشكيالت الفئات والشبكات االجتامعية 
جتعل التعبئة الرباجمية أكثر صعوبة والتعبئة الزبائنية أكثر احتامالً، والعكس بالعكس. عندما 
تكون املجموعات يف املجتمع متعلمة جيدًا وواعية وتتمتع بأوضاع مادية جيدة، لكن تستمر 
مقاومة  أكثر  تكون  أن  املحتمل  من  فإن  عامة،  منافع  من  الدولة  تقدمه  ما  عىل  االعتامد  يف 
عندما  باملقابل،  التعبئة.  من  الرباجمية  األشكال  عىل  انفتاحًا  وأكثر  الزبائنية  لإلسرتاتيجيات 
تقدمه  بام  تتأثر  ال  أو  وفقرية،  الوعي  وقليلة  التعليم،  سيئة  املجتمع  يف  املجموعات  تكون 
الزبائنية. مع  التعبئة  بوسائل  قبوالً  أكثر  أن تكون  املرجح  فإن من  العامة،  املنافع  الدولة من 
بعض االستثناءات املهمة، فإن املجموعات احلرضية تنترش فيها بشكل أكرب املجموعة األوىل 
الثانية.  الريفية من املرجح أن تظهر فيها خصائص املجموعة  من اخلصائص، واملجموعات 
وبالتايل، فإن املجتمعات احلرضية تكون بشكل عام أكثر قبوالً بأدوات اجلذب الرباجمية من 
املجتمعات الريفية، رغم أن هذا ال يشكل قاعدة ثابتة. كام أن املجتمعات التي تنتج جمموعات 
رشاكات  يف  للدخول  فرصًا  السياسية  األحزاب  متنح  تسييسًا  وأكثر  أقوى  مدين  جمتمع 
إسرتاتيجية مع الالعبني من غري الدولة، تؤدي إىل نشوء ومأسسة السياسات الرباجمية، كام تتم 

مناقشته بقدر أكثر من التفصيل أدناه.

والقواعد  السيايس  النظام  إىل  إضافة  األحزاب،  فقط  وليس  املؤسسات  تصميم  إن  ثالثا، 
الربملانية، تؤثر يف قوة األحزاب ومتاسكها، وبالتايل يف طبيعتها الرباجمية. تشمل هذه العوامل 
األحزاب  حدود  تعزز  وبالتايل  آخر،  إىل  حزب  من  االنتقال  عىل  تشجع  ال  التي  القواعد 
والقواعد االنتخابية التي تضعف احلوافز املتاحة ملرشحي األحزاب لتعبئة الناخبني عىل أسس 
حملية أو فئوية. يمكن هلذه العوامل أن تضمن حمافظة األحزاب عىل انضباطها وقدرهتا عىل 

فرض السيطرة عىل قادة األحزاب املنفردين وأعضاء الربملان.

باملقابل، فإن هذا يزيد من أرجحية حتايش األحزاب دعم الوعود الزبائنية املحلية التي تتناقض 
مع أهدافها الرباجمية األوسع. 
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عندما  الرباجمية.  األحزاب  لتطور  أكرب  فرصًا  توفر  املؤسساتية  احلزبية  األنظمة  فإن  وأخريًا، 
وأكثر  أقوى  مواقف  بناء  يمكنها  لالنتخابات،  مقارباهتا  يف  وثابتة  مستقرة  األحزاب  تكون 
ثباتًا حيال السياسات، وتتاح هلا فرصة أكرب لتطوير روابط أكثر فعالية مع املواطنني عىل هذا 
يف  تساعد  بطريقة  سياساهتا  تبني  أن  الرباجمية  لألحزاب  يمكن  مماثل،  نحو  وعىل  األساس. 
مأسسة األنظمة احلزبية. وهكذا، من املرجح أن تعزز املأسسة والسياسات الرباجمية بعضهام 

بعضًا.

المسارات إلى السياسات البرامجية

يشري وجود السياسات الرباجمية إىل نظام ديمقراطي ذي طبيعة براجمية حاسمة، يضم أحزابا 
الرباجمية  السياسات  أن  رغم  االنتخابات.  يف  املتنافسة  الرئيسية  األحزاب  هي  تكون  براجمية 
يمكن أن تظهر من خالل عدد من العمليات املختلفة، فإن دراسات احلاالت يف هذا الفصل 
تشري إىل نقطة بداية مشرتكة، وهي نشوء حزب سيايس جديد ذي طبيعة براجمية. يف حني أن 
الطبيعة  فإن  براجمية،  سياسات  لتأسيس  البيئة  مالءمة  مدى  حتدد  والبنيوية  الكامنة  العوامل 
النهائية لسياسات البلدان يف الربازيل واهلند وأوكرانيا وزامبيا تشكلت من خالل عملية تغيري 
األحزاب والنظام احلزيب التي أطلقها هذا احلزب اجلديد. من املهم تقدير أن هذه التغيريات 

املربع 6.3 األحزاب العرقية واألحزاب الرباجمية

اهلند وأوكرانيا وزامبيا، أحزاب سياسية  التي يدرسها هذا املرشوع، وهي  البلدان األربعة  يف ثالثة من 
براجمها  أن  الواضح  من  لكن  الناخبني،  مع  براجمية  روابط  لبناء  وتسعى  براجمية  جذب  أدوات  تقدم 
تتقاطع  عندما  هذا  حيدث  أن  املرجح  ومن  حمددة.  عرقية  ملجموعات  املنافع  لتقديم  مصممة  السياسية 
السامت العرقية مع الطبقية، كام هو احلال يف اهلند، حيث تطورت أحزاب مثل حزب باهوجان ساماج 
حتديدًا لتمثيل طوائف وقبائل وأقليات دينية معينة. يف زامبيا، ليس التقاطع بني السامت العرقية والطبقة 
له رغم  القادة كان  قبل خمتلف  اهلويات من  التارخيي ملجموعات  التسييس  لكن  اهلند،  وثيقًا كام هو يف 
ذلك أثر عىل تشجيع الدفع بمناظري سياسات معينة ملجموعات حمددة. متكن مايكل ساتا من استخدام 
التعاطف األكرب مع السياسات الرباجمية يف أوساط جمموعته، البيمبا )Bemba(، كأساس حلركة براجمية 
- عرقية فعالة استمدت يف املحصلة دعاًم عابرًا لألعراق يف املناطق احلرضية. كام أن من املرجح أن يكون 
للسياسات الرباجمية بعد عرقي، عندما تصبح جمموعات مدنية ذات طبيعة عرقية هي القاعدة اجلامهريية 
لألحزاب السياسية. انبثق حزب باهاراتيا جاناتا يف اهلند من منظامت اجتامعية ومدنية هندوسية؛ يف حني 
أنه تقدم ليصبح حزبًا وطنيًا ذا برنامج وطني، لكن جذوره يف هذه املنظامت ضمنت أن تبقى األفكار 

اهلندوسية حمورية يف سياسات احلزب.

من املهم التمييز بني األحزاب العرقية ـ الرباجمية من جهة، واملدنية ـ الرباجمية من جهة أخرى، ألنه ويف 
جمموعة  يطرح  فإنه  الرباجمية،  السياسات  قوة  يعزز  الرباجمية  ـ  العرقية  األحزاب  ومأسسة  نمو  أن  حني 
خمتلفة من املخاطر. يمكن لألحزاب العرقية الرباجمية أن تسّيس اهلويات دون الوطنية إذا اختارت الرتكيز 
عىل قواعدها العرقية األساسية؛ ويمكن أن ختفف رسالتها الرباجمية إذا حاولت التواصل مع جمموعات 

أخرى عىل حساب قاعدهتا العرقية األساسية.
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هذه  أن  إال  أيضًا.  متعددة  حمتملة  حصائل  هلا  يكون  وأن  متعددة،  مسارات  تتخذ  أن  يمكن 
العملية تنطوي بشكل عام عىل ثالث خطوات: نشوء احلزب، مأسسة احلزب، وترسيخ نظامه 

الرباجمي. 

نشوء األحزاب

واهلند  الربازيل  يف  األحزاب  نشوء  حاالت  بني  املشرتكة  النقاط  من  العديد  هناك  أن  رغم 
وأوكرانيا وزامبيا، فإن كل عملية هلا مالحمها املميزة، مثل أمهية التصنيع يف الربازيل وزامبيا، 
يف  الوطنية  السياسية  للمؤسسات  الكبرية  واإلصالحات  اهلند،  يف  الزبائنية  املوارد  وتقلص 
أوكرانيا. إال أن مجيع هذه العمليات تتشاطر أمرًا واحدًا، وهو أن عملية التطور الرباجمي نادرًا 
ما تكون مدفوعة من قبل حزب زبائني شخصاين أو عرقي قائم يقرر تبني قاعدة سياسات 
أحزاب  بظهور  مدفوعًا  يكون  ما  عادة  الرباجمي  التطور  فإن  ذلك،  من  بدالً  متاسكًا.  أكثر 
الرسيع ألحزاب  بالنمو  أو  قادة جدد(،  دائاًم ظهور  يعني  أن ذلك ال  سياسية جديدة )رغم 
كانت يف السابق ضعيفة بعد اهنيار واحد أو أكثر من األحزاب السياسية التقليدية. ولذلك، 
فإن العوامل التي شجعت عىل الرباجمية هي جزئيًا تلك التي متكن أحزاب املعارضة اجلديدة 
نتج  األربع،  احلاالت  دراسات  مجيع  يف  الرباجمية.  غري  احلاكمة  األحزاب  عىل  التغلب  من 
تطور األحزاب الرباجمية عن مزيج من ثالثة عوامل حمورية: )1( تغيريات رئيسية عىل البيئة 
قدرة   )3( براجمية،  انتخابية  دوائر  وجود   )2( املعارضة،  أحزاب  نمو  يرست  التي  السياسية 

واستعداد الرواد السياسيني لتجريب أشكال جديدة من التعبئة السياسية.

مدفوعة  كانت  أوكرانيا،  يف  آخر.  إىل  بلد  من  خيتلف  فذلك  العوامل،  هذه  تتجىل  كيف  أما 
بتغيريات رئيسية يف البيئة السياسية. أوالً، أصبحت القضايا العرقية ـ الثقافية أكثر أمهية مع 
ثانيًا،  املقدمة.  إىل  روسيا  مع  وعالقاهتا  األورويب  االحتاد  يف  املحتملة  عضويتها  قضية  بروز 
أعطت القواعد االنتخابية والربملانية التي استحدثت بعد الثورة الربتقالية األحزاب السياسية 
درجة أكرب من السيطرة عىل أعضاء الربملان الذين يمثلوهنا، ما كان يعني أهنا أصبحت يف موقع 
أفضل لتأسيس وتشجيع برنامج سياسات متامسك يستند إىل هذا االنقسام السيايس اجلديد، 

حتى عام 2012، عندما تم تغيري النظام االنتخايب مرة أخرى.

يف اهلند، قلصت التحديات املالية لثامنينات القرن العرشين موارد احلكومة، وبالتايل قوضت 
جدوى املقاربات الزبائنية. يف الفراغ السيايس الذي نجم عن ذلك، ظهرت أحزاب هلا جذور 
يف جمموعات املجتمع املدين ملعاجلة قضايا مثل القومية اهلندية والفقر، التي كانت قد أمهلت يف 
املايض. ويف الوقت نفسه، أدت القواعد اجلديدة التي تسمح للواليات بإقامة عالقات مبارشة 
لتحقيق  السعي  من  الوطني  دون  املستوى  عىل  قادة  متكني  إىل  الدولية  املالية  املؤسسات  مع 

أجنداهتم الرباجمية.

بنى  الرباجمية.  االنتخابية  الدائرة  نواة  وأنصارها  العامل  نقابات  حركة  شكلت  الربازيل،  يف 
مطالب  تعكس  حزبية  بنية  لتطوير  العامل  نقابات  به  قامت  الذي  العمل  عىل  العامل  حزب 

رشحية منظمة جيدًا من املجتمع.
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يف زامبيا، أتى الزخم من أجل التغيري من استعداد أحد زعامء املعارضة، مايكل ساتا، الختاذ 
خماطرة سياسية واستخدام أدوات جذب براجمية مل ختترب سابقًا. استقدم اشخاصًا من الشبكات 
التي ساعدته يف الوقت نفسه عىل تعديل وضبط رسالته  العامل والكنيسة،  لنقابات  القديمة 
السيايس  التدرجيي لدعم احلزب  التآكل  االنتخابية من  استفادت محلته  الناخبني.  إىل  ونقلها 
الذي كان مهيمنًا يف املايض يف املناطق املتحدثة بلغة البيمبا، وحيث تقاطعت اهلوية العرقية 

واملظامل السياسية واالقتصادية املحددة.

مأسسة األحزاب

بقوة  يتأثر  مساره  فإن  براجمي،  حزب  تأسيس  وبعد  أنه،  إىل  األربع  احلاالت  دراسات  تشري 
بام إذا ما أرسى التزاماته الرباجمية عىل قاعدة مؤسساتية وما إذا تطور من خالل الرتكيز عىل 
قضايا مدنية )أو عرقية(. بعبارة أخرى، فإن مدى تنظيم احلزب عىل أساس براجمي حيدد إىل 
أي حد سيبقى وفيًا ألصوله الرباجمية. إن كون احلزب مدنيًا براجميًا أمر مهم، ألنه يف ظل بعض 
الظروف فإن األحزاب العرقية ـ الرباجمية تزيد من اخلالف املجتمعي وتفقد قاعدهتا الرباجمية 
بمرور الوقت. يكشف اجلمع بني هذين العاملني املحددين القويني، يف إطار مقارن، الكثري 
عن احتامالت التطور الرباجمي عىل مستوى األحزاب وعىل مستوى النظام احلزيب، عىل حد 

سواء. 

إن أهم القوى الدافعة نحو املأسسة و ›املدنية‹ هي تركيبة قاعدة الدعم األولية للحزب، وإىل 
التي ُسيست  البلدان  ينشأ احلزب من منظامت دفاع مدين كانت موجودة سابقًا. يف  أي حد 
جمموعات  عادة  متثل  اجلديدة  األحزاب  فإن  وزامبيا،  اهلند  يف  كام  العرقية،  األولويات  فيها 
عرقية حمددة، حتى إذا اعتنقت يف الوقت نفسه موقفًا براجميًا. إّن هلذا نتيجتني رئيسيتني: أوالً، 
عىل  للمحافظة  األحيان  من  كثري  يف  يسعى  فإنه  خمتلطة،  صالت  لديه  احلزب  إن  حيث  من 
االنسجام بني قاعدته ›العرقية‹ و ›الرباجمية‹، وهو ما يرجح أن يعيق تطور برامج سياسات 
أن  احلاالت،  بعض  يف  كام  احلزب،  به  حيتفظ  الذي  العرقي  للبعد  يمكن  ثانيًا،  متاسكا.  أكثر 

يعمق تسييس اهلويات العرقية. 

عىل النقيض من ذلك، عندما ال تبني األحزاب روابط عرقية، يكون من األسهل كثريًا عىل 
قادهتا الرتكيز عىل االهداف الرباجمية، مثل تقديم املنافع العامة. كام أن عالقة احلزب بالعبي 
املجتمع املدين مهمة جدًا، ألنه عندما تنبثق األحزاب من خالل احتجاجات املجتمع املدين 
أو من منظامت معينة، فإن من املرجح أن يتم تأسيسها هبيكليات تنظيمية فعالة، أو أن تتطور 
هذه اهليكليات برسعة وأن تبني االلتزامات وحتوهلا إىل أجندات براجمية. أوالً، إن األحزاب 
التي تظهر مبارشة من جمموعات املجتمع املدين تأخذ شيئًا من شكلها يف كثري من األحيان، 
وهو ما يعطي احلزب تنظياًم داخليًا جاهزًا. ثانيًا، من املحتمل أن تكون جمموعة املجتمع املدين 
قد طورت موارد تنظيمية مثل املوظفني املدربني واالحتياطيات النقدية واملكاتب والسيارات 
التي تعزز من بنية احلزب. كام يمكن حجب هذه املوارد إذا مل يسع احلزب لتحقيق األهداف 
الرباجمية التي تدعمها جمموعات املجتمع املدين، والتي يمكن أن تطور عالقات أكثر خضوعًا 
السلطة  اكتساب  عىل  قادرة  تكون  أن  املدين  املجتمع  ملجموعات  يمكن  ثالثًا،  للمساءلة. 
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الرسمية داخل األحزاب كأعضاء أو رشكاء معنيني مقابل تقديم دعمها، ما يعطيها نفوذًا أكرب 
عىل عملية صنع السياسات نفسها. إن النظر إىل تفاعل هذه العوامل يشري إىل أربعة متغريات 

رئيسية يف تطور األحزاب الرباجمية.

وتشكل . 1 العرقية  املجموعات  مع  عالقات  الناشئة  الرباجمية  األحزاب  تقيم  ال  عندما 
تنشأ بوصفها  أن  املرجح  فِمن  املدين،  املجتمع  من ذلك عالقات مع جمموعات  بدالً 
الربازيل(. لدى مثل  العامل يف  براجمية مؤسساتية )كام يف حالة حزب  ـ  أحزابًا مدنية 
هذه األحزاب حوافز قوية لتحديد أجندات براجمية والسعي لتحقيقها، وبالتايل فإهنا 
ستكون عىل األرجح النمط احلزيب الذي سيحافظ عىل مقاربة قائمة عىل السياسات 

ونقلها إىل النظام احلزيب.

نفسه . 2 الوقت  يف  وتطور  عرقية  جمموعة  دعم  عىل  الرباجمية  األحزاب  حتصل  عندما 
أن  املرجح  من  فإن  مدين،  جمتمع  جمموعات  مع  عرقي(  أساس  )ذات  قوية  عالقات 
تتطور كأحزاب براجمية – عرقية مؤسساتية. كام هو حال األحزاب املدنية ـ الرباجمية 
داخل  تطورًا  أكثر  حتتية  بنية  املنظامت  هذه  لدى  يكون  أن  املرجح  من  املؤسساتية، 
يمكن رغم  تنوع عالقاته  أن  إال  السياسات،  بمواقفها حيال  تلزمه  احلزب وخارجه 
السياسات أكثر صعوبة. كان هذا هو احلال  ذلك أن جيعل من املحافظة عىل متاسك 
 Rashtriya( مع حزب هباراتيا جاناتا يف اهلند، الذي نشأ من املنظمة التطوعية الوطنية

Swayamsevak Sangh(، وهي حركة اجتامعية هندوسية تأسست عام 1925. 

عندما ال تقوم األحزاب الرباجمية يف البداية بإدماج جمموعات عرقية معينة، ويف الوقت . 3
نفسه ال تقيم عالقات قوية مع جمموعات املجتمع املدين، فإهنا ستصبح عىل األرجح 
أحزابًا براجمية - مدنية غري مؤسساتية. ال تواجه هذه األحزاب الضغوط املتناقضة التي 
يواجهها حزب هباراتيا جاناتا، لكن من املرجح أن تطور بنى تشاركية موحدة تضمن 
الربازييل  االجتامعي  الديمقراطي  احلزب  يمثل  الرباجمية.  الهتامماهتا  وفية  تظل  أن 
)PSDB(، وإىل حد ما حزب املؤمتر يف اهلند أمثلة عىل هذا النوع من األحزاب التي 
إىل  تفتقر  لكنها  بوضوح،  حمددة  سياسات  ِحزم  أساس  عىل  االنتخابية  محالهتا  تقيم 
العالقات مع النشطاء والداعمني الرباجميني الذين يمكن أن يشجعوها عىل مزيد من 
تعزيز أصوهلا الرباجمية. ونتيجة لذلك، فإن مثل هذه األحزاب نادرًا ما أدت إىل التطور 

الرباجمي عىل مستوى النظام احلزيب.

عالقات . 4 تطور  بينام  عرقية  جمموعة  مع  قوية  عالقات  الرباجمية  األحزاب  تقيم  عندما 
حزب  قيام  هي  رجحانًا  األكثر  احلصيلة  فإن  املدين،  املجتمع  منظامت  مع  ضعيفة 
فعالة،  بنية حتتية  إىل  تفتقر  مثل هذه األحزاب  براجمي - عرقي غري مؤسسايت. وألن 
فإن تطويرها هليكليات داخلية تنقل الضغوط من الدوائر االنتخابية الرباجمية إىل قيادة 
األحزاب يكون أقل احتامالً. ويف الوقت نفسه، وألن مثل هذه األحزاب متثل جمموعة 
عرقية متاميزة، من املرجح أن تطالب بأن تكون املستفيد الرئييس من سياسات احلزب، 
وأيضًا من موارد الدولة إذا وصل احلزب إىل السلطة، فثمة احتامل أكرب أن يعود احلزب 
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إىل املامرسات العرقية أو الزبائنية. وهلذا السبب، فإن األحزاب العرقية ـ الرباجمية غري 
املؤسساتية من غري املرجح أن تعزز التنظيم الرباجمي واملقاربة القائمة عىل السياسات. 
حزب اجلبهة الشعبية يف زامبيا هو أحد هذه األحزاب. بدأ مايكل ساتا يف البداية بتعبئة 
املجموعة العرقية التي تتحدث بلغة البيمبا، لكنه سعى يف وقت الحق إىل اجلمع بني 
هذه القاعدة ودائرة انتخابية حرضية بعد النتائج الكارثية التي حققها يف انتخابات عام 
العرقية  الدائرة االنتخابية  2001. كحال هباراتيا جاناتا، فإن االستعداد األكرب لدى 
للجبهة الشعبية لتلقي الرسائل الرباجمية كان يعني أن التنافر يف السياسات الذي فرض 
عىل احلزب مل يكن باحلدة املتوقعة، لكنه رغم ذلك ترك لساتا مهمة مستحيلة يف أعقاب 
نرصه االنتخايب عام 2011. من ناحية، توقع الناخبون البيمبا الريفيون أسعارًا أعىل 
ملنتجاهتم الزراعية وإنفاقا أكرب عىل التنمية. ومن ناحية أخرى، توقع العامل احلرضيون 

رضائب أقل وغذاء أرخص.

تنوعات تطور األحزاب البرامجية

الشكل 1.3. ترسخ نظام حزيب براجمي

عند تساوي األمور األخرى، فإن تطور األحزاب الرباجمية يوفر احتامالت أكرب يف أن ختتفي 
األحزاب  ألن  أوالً،  أسباب:  لثالثة  الرباجمي  احلزيب  النظام  يرتسخ  وأن  الزبائنية  األحزاب 
الرباجمية أقل كلفة يف التشغيل، حيث ال يرتتب عليها قطع وعود باهظة الثمن أو تقديم منافع 
أنشطة أخرى  املوارد إىل  للناخبني، كام يفعل حزب زبائني. وهذا يمكنها من توجيه  مكلفة 
السلطة خالل حالة من  الزبائنية يف  ثانيًا، عندما تكون األحزاب  تتعلق بكسب األصوات. 
من  ولذلك  ناخبيها،  خدمة  يف  تقدمها  حمدودة  موارد  لدهيا  يصبح  فإنه  االقتصادي،  الركود 

حزب براجمي جديد

العالقة باملجتمع قاعدة الدعم أولية
املدين

النمط

مدين
ذو قاعدة مؤسساتية

مدين
ذو قاعدة غري مؤسساتية

عرقي
ذو قاعدة غري مؤسساتية

عرقي
ذو قاعدة مؤسساتية

روابط ضعيفة 
بمجموعة عرقية

مندمج بمنظامت 
املجتمع املدين

غري مندمج بمنظامت 
املجتمع املدين

مندمج جدا بمنظامت 
املجتمع املدين

اندماج ضعيف بمنظامت 
املجتمع املدين

روابط قوية بمجموعة 
عرقية
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املرجح أن جيرب الناخبون مقاربات سياسية جديدة تقدمها األحزاب األكثر براجمية. أخريًا، 
عندما يشكل حزب براجمي احلكومة، فإن األحزاب الزبائنية رسعان ما تفقد إمكانية وصوهلا 
ما  حياهتا‹، وهو  يقطع ›رشيان  فإنه  وهكذا  للناخبني،  املنافع  تقديم  وقدرهتا عىل  املوارد  إىل 

جيربها يف كثري من األحيان عىل تبني إسرتاتيجيات جديدة أكثر براجمية.

الرباجمية، من خالل  بالعملية قد حتبط االنتقال إىل حالة  املرتبطة  العوامل  العديد من  أن  إال 
إىل  السياسية  لرسائلها  السيايس وإيصال األحزاب  التنافس  املتمثلتني يف  التوأمني  العمليتني 
الناخبني. يمكن أن يكون أداء األحزاب الرباجمية سيئًا عندما تكون يف السلطة، وهو ما ينتج 
ما يكفي من االستياء الشعبي الذي يفتح الباب أمام اخلصوم الزبائنيني. ويف الوقت نفسه، 
فإن االهنيار االقتصادي غري املتوقع، والفضائح وكوارث السياسة اخلارجية يمكن أن تقوض 
الثقة الشعبية، حتى يف حزب قائم عىل السياسات كان أداؤه جيدًا لوال حدوث تلك األشياء. 
الرباجمية  إذا ختلت األحزاب  تلعب دورًا، ألنه  املتدنية من مأسسة احلزب  املستويات  أن  كام 
باالهتامم،  اجلدير  احلزيب.  النظام  يف  حتول  حيدث  لن  السياسات،  عىل  القائمة  التزاماهتا  عن 
أن األحزاب العرقية غري املؤسساتية تفتقر إىل هيكلية احلزب الرباجمي التي تضمن استمرار 
املقاربة القائمة عىل السياسات، وألهنا تتمتع بدعم مجاعة معينة، فإن هناك احتامالً أكرب أيضًا يف 
جلوئها إىل مسايرة تلك اجلامعة. عندما تصل مثل تلك األحزاب إىل السلطة ويصبح بوسعها 
الوصول إىل موارد الدولة )تصبح اإلسرتاتيجيات الزبائنية أكثر قدرة عىل احلياة(، يمكن أن 
– الرباجمية  العرقية  األحزاب  تشكل  جاذبية.  أقل  براجمي  موقف  عىل  املحافظة  حالة  تصبح 
أن خيلق  متثيلها ملجموعة عرقية معينة يمكن  – الرباجمية ألن  املدنية  خماطر خمتلفة لألحزاب 
أن  هلذا  يمكن  وباملقابل،  احلزب.  داخل  ممثلة  غري  بأهنا  األخرى  املجموعات  بني  االنطباع 
يمكن األحزاب املنافسة من تعبئة املجموعات املهمشة، وخالل هذه العملية تتمكن من تعزيز 
األمهية السياسية هلويات املجموعات، وهو ما يفرس ظهور أحزاب عرقية أو براجمية - عرقية.
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أثر السياسات البرامجية

عندما َتغري مستوى السياسات الرباجمية وطبيعتها يف البلدان األربعة موضع التحليل، تغريت أيضا 
طبيعة سياساهتا وحوكمتها؛ فحيث دخلت األحزاب الرباجمية النقاش السيايس وأثرت يف سياسات 
احلكومة، كان هناك أثر مواز عىل )1( التمثيل واملساءلة، )2( احلوكمة، )3( الديناميكيات السياسية. 

فيام يتعلق بالتمثيل واملساءلة، فإن األحزاب الرباجمية هي األحزاب الوحيدة التي تقدم جمموعة 
تنتخب وتشكل احلكومة.  انتخبت وعندما  إذا  تنفيذها،  تعتزم  التي  السياسات  واضحة من 
وهذا يمنح الناخبني فهاًم واضحًا ملا يصوتون من أجله، وما يمثله احلزب وما يمكن للناخبني 
التالية هناك  باملقابل، يف االنتخابات  السلطة.  ينتخب احلزب ويصل إىل  يتوقعونه عندما  أن 
للمساءلة عنها. وهذا يضمن درجة  التي خيضع احلزب  السياسات  مجلة واضحة من وعود 

أكرب من الثقة يف النظام السيايس بالنسبة للناخبني عىل مدى دورات انتخابية متعددة.

تنزع األحزاب الرباجمية إىل الرتكيز عىل نقاشات السياسات املهمة واحلوكمة وقدرات القادة 
وسجل احلكومة. وعند تساوي العنارص األخرى، من املرجح أن يؤدي هذا إىل حتسني جودة 

املربع 7.3. مأسسة النظام احلزيب وتطور احلزب الرباجمي: مثاالن متناقضان

يف ثامنينيات وتسعينيات القرن العرشين، كان النظام احلزيب يف الربازيل غري مكتمل ومتغري وغري براجمي 
بشكل عام. مل يكن بوسع الناخبني استعامل شعارات األحزاب بوصفها طريقًا معلوماتية خمترصة ملعرفة 
من  جيعل  النظام  وجتزؤ  تغرّي  وكان  موثوقة،  تكن  مل  األحزاب  ألن  السياسات  حيال  املرشحني  مواقف 
الصعوبة بمكان عىل الناخبني إخضاع األحزاب للمساءلة. أحدث ظهور حزب العامل عىل اليسار بدايًة، 
مأسسة  يف  بعضًا  بعضها  تعزز  عمليات  اليمني  عىل  الربازييل  الديمقراطي  االجتامعي  احلزب  ثم  ومن 
وبراجمية النظام احلزيب. مكنت احِلزم الرباجمية حزب العامل واحلزب الديمقراطي االجتامعي من ضامن 
قواعد انتخابية مستقرة، وهو ما جعل النظام احلزيب أكثر متاسكًا مع تشكيل األحزاب األخرى ائتالفات 
انتخابية حوهلام. لقد جعل هذا االستقرار النظام احلزيب الربازييل شاماًل، ومنح حزم السياسات احلزبية 

مصداقية أكرب. 

لدى األحزاب غري الرباجمية القليل مما تكسبه والكثري مما خترسه من تغيري اإلسرتاتيجيات، إذا تنافست 
ظهور  يفعل  مل  زامبيا،  يف  الرباجمية.  اجلذب  ألدوات  تستجيب  ال  كبرية  انتخابية  دوائر  فيها  بلدان  يف 
ذلك  ويعود  براجمية.  أكثر  مقاربة  تبنّي  عىل  األخرى  األحزاب  لتشجيع  الكثري  الشعبية  اجلبهة  حزب 
االنتخابية  بارزًا )خالل احلملة  الشعبية  اجلبهة  فيه حزب  الذي أصبح  الوقت  أنه يف  إىل  بشكل أسايس 
الريفية  بيمبا  البالد:  يف  األكرب  الرباجميتني  االنتخابيتني  الدائرتني  عىل  استوىل  قد  كان   ،)2006 لعام 
 Movement for( والسكان احلرضيون. وبالتايل، فإن احلركة من أجل ديمقراطية متعددة األحزاب
 United Party of National( واحلزب املوحد للتنمية الوطنية )Multiparty Democracy
القائمة عىل  املزيد من أدوات اجلذب  لتطوير  كبري  حافز  لدهيام  يكن  مل  املعارض،   )Development

السياسات. 
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أداء احلكومة يف املسائل االقتصادية وغريها بمرور الوقت. يف الربازيل واهلند وزامبيا، أدى 
احلكومات  وتبنّي  مهمشة  كانت  ملجموعات  أكرب  صوت  منح  إىل  الرباجمية  األحزاب  نشوء 
لسياسات صديقة للفقراء. يف اهلند، رسعت السياسات الرباجمية من السعي لتحقيق أجندات 
احلوكمة الرشيدة عىل مستوى الوالية، رغم أن الوقائع السياسية األعمق حّدت يف كثري من 
األحيان من التقدم الذي كان يمكن أن حيرز. عندما تطورت أنظمة األحزاب الرباجمية، كام يف 
الربازيل، فإهنا فرضت النظام واالنتظام عىل السياسات احلزبية وصياغة السياسات، وهو ما 
أدى إىل حتقيق االستقرار يف النظام السيايس وجعل من األسهل عىل الناخبني إخضاع ممثليهم 
للمساءلة. لكن عندما ظهرت السياسات الرباجمية العرقية وغري العرقية، فإهنا ولدت املزيد 
من االستقطاب السيايس، ألن ظهور انقسامات أيديولوجية واضحة بني دوائر انتخابية خمتلفة 

يركز االهتامم عىل ما يقسم السكان بدالً من تركيزه عىل ما يوحدهم.

عىل  تقريبًا  الرباجمية  األحزاب  مجيع  ركزت  الفصل،  هذا  يف  تغطيتها  متت  التي  احلاالت  يف 
من  بالدعم  األحزاب  هذه  حظيت  املعارضة،  ويف  احلكومة  يف  الفقر.  من  واحلد  التنمية 
خالل بناء العالقات مع الدوائر االنتخابية ذات الدخول املنخفضة وطورت إسرتاتيجيات 
لتشجيع النمو الصديق للفقراء. يف الربازيل، نفذ حزب العامل برامج مثل ›حقيبة العائلة‹ و 
›صفر جوع‹، وهي سياسات غري مسبوقة كان هلا أثر دراماتيكي عىل الدخل والتنمية، روكا 
يقودها  التي  احلكومة  ساماج  باهوجان  حزب  جاذبية  دفعت  اهلند،  يف   .)2011  Rocha(
حزب املؤمتر الوطني إىل سن قانون ضامن التوظيف الزراعي الوطني، الذي ضمن لكل أرسة 
ريفية 100 يوم من العمل لدى احلكومة سنويًا. وباستثناء أوكرانيا، حيث منحت األولوية 
للقضايا العرقية – الثقافية، فإن األحزاب الرباجمية يف البالد التي ترتفع فيها مستويات انعدام 

املساواة أبرزت احتياجات الفقراء.

كان هناك أيضًا عدد من األحزاب التي شاركت يف االنتخابات من خالل محالت تدعو إىل 
من  املزيد  وتوفري  الفاسدة  للمامرسات  حد  بوضع  بوعودها  الحقًا  ووفت  الرشيد،  احلكم 
أن مرشحي  باالهتامم، هو  األكثر جدارة  األمر  املواطنني.  باحتياجات  املوجه  الفعال  احلكم 
 Sinha( احلكم الرشيد يف اهلند أحدثوا أثرًا كبريًا يف مناصبهم عىل مستوى الواليات، سينها
2005(. يف والية بيهار، عىل سبيل املثال، أحدث نيتيش كومار حتسينات ملحوظة يف جمموعة 
من املؤسسات العامة والوزارات املعنية، وأطلق برامج قدمت الدراجات للفتيات الاليت بقني 
الواليات،  تلك  مثل  يف   .)2010  Chand( تشاند  للمزارعني،  قروض  وبرامج  املدرسة  يف 
فرص  ووفرت  كبرية،  مبارشة  أجنبية  استثامرات  الفعالة  االقتصادية  اإلصالحات  اجتذبت 

عمل جديدة ونجم عنها يف النهاية نمو اقتصادي أعىل.

أوالً،  أقل.  بالفساد  القادة  انخراط  احتامل  جتعل  أقوى  آليات  الرباجمية  العالقات  حتقق  كام 
أكثر  األحزاب  تصبح  الرشيد،  احلكم  وأمهية  باملواقف  املتعلقة  القضايا  حول  الدعم  بحشد 
حاجة  فإن  ثانيًا،  االنتخايب.  الدعم  تاليش  إىل  تؤدي  أن  يمكن  التي  الفساد  لفضائح  عرضة 
يعتمد  ال  االنتخايب  نجاحها  ألن  أقل،  الدولة  موارد  استخدام  إلساءة  الرباجمية  األحزاب 
عىل قدرهتا عىل توزيع الرعاية عىل مؤيدهيا. وهذا صحيح بشكل خاص يف أنظمة األحزاب 
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الرباجمية التي ال يتوجب فيها عىل األحزاب القائمة عىل السياسات أن تتنافس مع األحزاب 
املرجح أن خترس االنتخابات بسبب اإلفراط يف اإلنفاق. هكذا،  الزبائنية، ولذلك فمن غري 
ورغم أن مجيع األحزاب يف البلدان النامية تواجه حتديات يف التمويل ألن مؤيدهيا يف موقع 
ال يمكنهم من متويل مؤسسات احلزب، فإن احلوافز النخراط األحزاب الرباجمية يف األنشطة 

الفاسدة ليست بقوة احلوافز التي تغري األحزاب الزبائنية بذلك. 

ر، أن أثر التطور الرباجمي عىل التمثيل واحلوكمة والديناميكيات السياسية األوسع  من املهم تذكهُّ
الرباجمية  السياسات  تصبح  عندما  السياسات.  عىل  القائم  السيايس  العمل  جتذر  عىل  يعتمد 
راسخة يف أنظمة األحزاب التنافسية، فإهنا تنزع إىل توجيه دعم أقل لألحزاب الفاسدة وأكرب 
واحلكومات  املستقرة  احلزبية  واألنظمة  الناخبني  الحتياجات  استجابة  األكثر،  لألحزاب 
األكثر فعالية. لكن عندما تتنافس األحزاب الرباجمية يف األنظمة الرباجمية جزئيًا، يتم إضعاف 
عوامل الدفع البنيوية من أجل املساءلة والتمثيل. وهذا بسبب وجود أحزاب عرقية وزبائنية 
قائمة، ليس هلا مصلحة يف االنخراط يف نقاشات قائمة عىل السياسات، وتشجع الناخبني بدالً 
من ذلك عىل الرتكيز عىل مسؤولياهتم أمام رعاهتم أو أمام هوياهتم الفئوية، وترصف االنتباه 

عن االهتاممات الرباجمية.

املربع 8.3 حمصالت السياسات الرباجمية: إعطاء صوت للجامعات التي ال حتظى بتمثيل كاف

يف كل من احلاالت التي متت دراستها، منح تطور السياسات الرباجمية صوتًا خليارات السياسات لدى 
املجموعات غري املمثلة سابقًا. يف زامبيا، كانت أجندات السياسة الليربالية املجِددة، املتجذرة يف النفوذ 
القوي للمؤسسات املالية الدولية، تتعارض مع املواقف الشعبية حيال السياسات. بحلول عام 2010، 
كان إمجاع شعبي طاغ قد نشأ فيام يتعلق بفشل اإلدارة االقتصادية للحزب احلاكم واحلاجة لدرجة أكرب 
الوطنية، مل يكن أي حزب قد سعى لتمثيل  الدولة يف االقتصاد. لكن إىل أن ظهرت اجلبهة  من تدخل 
معارضتها  قسمت  فعال،  نحو  وعىل  الرئيسية،  األحزاب  فإن  ذلك،  من  بدالً  هذه.  النظر  وجهات 
أن  إىل  الوضع  هذا  استمر  املحسوبيات.  وتوزيع  العرقية  أساس  عىل  الدعم  حشد  عرب  الراهن  للوضع 
حيث  العرقية،  املجموعات  خمتلف  من  املستائني  األعضاء  مجعت  شعوبية  حركة  ببناء  ساتا  مايكل  قام 
أصبح بإمكان الزامبيني التعبري عن رفضهم للسياسات االقتصادية حلكومة احلركة من أجل ديمقراطية 
متعددة األحزاب. لقد رفع ظهور أحزاب براجمية خمتلفة يف اهلند من متثيل دائرتني انتخابيتني خمتلفتني متامًا 
داخل النظام احلزيب. منحت احتياجات الرشائح األفقر يف املجتمع، والذين كانوا قد مُهشوا خالل سيطرة 
حزب املؤمتر الوطني اهلندي، درجة أكرب من التمثيل يف النظام احلزيب من خالل نشوء حزب باهوجان 
ساماج. ويف الوقت نفسه، فإن ظهور حزب هباراتيا جاناتا أبرز خماوف ومصالح القوميني اهلندوس، مثل 
رغبتهم برؤية احلكومة تتبنى سياسة خارجية أكثر مبادرة، والدفاع عن اخلصائص الثقافية للبالد، وتعزيز 

استقالل اهلند عن الالعبني الدوليني والالعبني العابرين لألوطان. 
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التوصيات

بعد مناقشة الظروف والعوامل التي تنتج عن تطور األحزاب واألنظمة الرباجمية، من املهم 
حتديد ما يمكن للمنظامت العاملة يف جمال مساعدة األحزاب أن تفعله لدعم وتشجيع تطوير 

مثل تلك األحزاب واألنظمة.

المحددات البنيوية

– االقتصادية يف استعداد الناخبني لتلقي  تؤثر املحددات البنيوية، مثل الظروف االجتامعية 
أدوات اجلذب الرباجمية، ومن هنا فعالية اإلسرتاتيجيات املبنية عىل السياسات بالنسبة للرواد 
السياسيني. عندما حتد مثل تلك الظروف من تطوير الروابط الرباجمية، عىل سبيل املثال عندما 
وتكون  الرسمي  التوظيف  مستويات  وتتدنى  متدنية  العلمي  التحصيل  مستويات  تكون 
عالقات الرعاة بالزبائن هي الطاغية، فإن ذلك يوقف تطور نظام األحزاب الرباجمية. رغم 
تتغري، فإن هذا  الديموغرافية واالقتصادية تستغرق عقودًا كي  العوامل  أن هذه األنواع من 
أكثر استجابة  املجتمعات  برامج مساعدة األحزاب ال تستطيع فعل يشء جلعل  أن  يعني  ال 
وسائل  إىل  الوصول  من  املزيد  لتحقيق  يمكن  املثال،  سبيل  عىل  الرباجمية.  اجلذب  ألدوات 
اإلعالم أن يساعد يف التغلب عىل بعض العوائق املاثلة أمام املامرسات السياسة القائمة عىل 
تساوي مجيع  البنيوية. عند  العوامل  ُتستمد من  إهنا  األحيان  يقال يف كثري من  التي  السياسة 
يفعل  قد  كام  براجميًا  الريفيون  الناخبون  يترصف  أن  املرجح  غري  من  فإن  األخرى،  العنارص 
إىل  يعود  بدوره  وهذا  وزبائنية،  ›عرقية‹  بيئات  يف  غالبًا  يعملون  ألهنم  احلرضيون  نظراؤهم 
أكثر  وتكون  ثقافيًا  متجانسة  مناطق  يف  وتعيش  تعلياًم،  أقل  عادة  تكون  املجتمعات  هذه  أن 
فيها  حَيرم  التي  الطريقة  العوامل،  هذه  أمهية  إىل  يضاف  العامة.  املنافع  عن  لإلقصاء  عرضة 
الوصول املحدود إىل وسائل اإلعالم الفقراء والناخبني الريفيني من املعلومات احليوية حول 
أداء األحزاب السياسية. بتنفيذ برامج تؤدي إىل حتسني الوصول املتساوي إىل وسائل اإلعالم، 
يمكن ملقدمي املساعدة لألحزاب أن يبدأوا بتخفيف حدة بعض األسباب التي جتعل املناطق 
الريفية أقل تقباًل للسياسات الرباجمية. ينبغي أن تكلف اجلهات املانحة بإجراء دراسات نطاق 
يف  التفاوت  وتقييم  اإلعالم،  وسائل  إىل  الوصول  من  املحرومة  االنتخابية  الدوائر  لتحديد 

جودة وحيادية النقاشات السياسية عىل امتداد البالد.

نشوء األحزاب

يشكل التطور املبكر ألحزاب جديدة حلظة حاسمة يمكن عندها تشجيع ظهور السياسات 
الرباجمية؛ ولذلك ينبغي منح األولوية للعمل مع األحزاب اجلديدة أو الشابة. يمكن لربامج 
مساعدة األحزاب أن حتفز عىل تطوير سياسات براجمية، وذلك بتحديد الفجوات يف التمثيل 
يف الديمقراطيات النامية وحتديد الدوائر االنتخابية اجلديدة املحتملة املنفتحة عىل املقاربات 
مسوحات  من  املستمدة  البيانات  تعتمد  أن  الدراسة  تلك  ملثل  يمكن  السياسة.  يف  الرباجمية 
وبراجمها،  السياسات  تفضيالت  توزيع  لرسم خارطة  احلزبية  االنتخابية  البيانات  وحتليالت 

من أجل اختبار غياب الصالت بني األمرين. 
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إن بناء صالت قوية بني منظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية أمر مهم بشكل خاص، 
املانحني  أن موقع  باملالحظة،  الرباجمي. جدير  التطور  ما حتفز  غالبًا  الصالت  تلك  مثل  ألن 
يمّكنهم من العمل كوسطاء حياديني لتيسري تطوير عالقات عمل تعاونية بني منظامت املجتمع 

املدين واألحزاب القائمة واجلديدة، وممثلني عن دوائر انتخابية براجمية متامسكة.

مأسسة األحزاب

األحزاب  تواجهها  التي  التنظيمية  التحديات  بعض  يعالج  أن  األحزاب  لتمويل  يمكن 
الذين  أو  الشخصية  املكاسب  لتحقيق  يسعون  الذين  القادة  فإن  بالطبع،  غالبًا.  السياسية 
أن  يمكن  أكثر صعوبة،  فعالية ستكون  األكثر  احلزبية  املنظامت  السيطرة عىل  أن  خيشون من 
تدعم عملية  أن  املانحة  للجهات  يمكن  لكن  األحزاب عن غرضه األسايس.  حيولوا متويل 
املأسسة الرباجمية بتقديم مساعدات مستهدفة بعناية، ملساعدة األحزاب عىل تطوير وظائفها 

املحورية يف احلاالت التي يبدو فيها أن القادة يتطلعون بصدق لتطوير بنى حتتية أقوى.

كام يمكن لعدد من اخليارات املؤسساتية أن يؤدي إىل تقوية األحزاب الرباجمية أو إضعافها. 
أدى استحداث قواعد برملانية وانتخابية، وضعت عوائق أمام تغيري أعضاء املجالس الترشيعية 
ألحزاهبم، إىل وضع حد لتاليش سلطة األحزاب يف أوكرانيا. عىل نحو مماثل، فإن االنتقال من 
رئاسة قوية وانتخابات مقاطعات ذات عضو واحد إىل رئاسة ضعيفة ونظام مغلق من التمثيل 
النسبي )حتى عام 2012( مكن األحزاب األوكرانية من السيطرة عىل املرشحني املستقلني، 
ومكن األحزاب من املحافظة عىل قيمها وسمعتها وأجنداهتا السياسية. باملقابل، فإن هذا دعَم 
ظهور نظام حزيب قائم عىل السياسات. بعبارة أخرى، فإن مأسسة األحزاب واألنظمة احلزبية 
يمكن أن يتم تشجيعها من خالل القواعد الترشيعية واالنتخابية التي متّكن قادة األحزاب من 

فرض االنضباط احلزيب.

رغم أن التغيريات يف النظام االنتخايب نادرة، عىل عكس ما يعتقد، فإن هذا املجال لعب فيه 
املانحون يف كثري من األحيان دورًا مهاًم. عىل سبيل املثال، يف حاالت ما بعد الرصاعات كام 
األنظمة  اختيار  يف  املانحون  ساعد  وسرياليون،  وليبرييا  الديمقراطية  الكونغو  مجهورية  يف 
وبشكل  املجال  هذا  يف  لالنخراط  الفرص  من  املزيد  هناك  فإن  بالفعل،  وبنائها.  االنتخابية 
فإن  القضايا،  هذه  تتبع  يف  صعوبة  املانحون  جيد  عندما  وحتى  ذلك،  عىل  عالوة  منتظم. 
التأثري بالتدخالت املفيدة من خالل دعمهم ملنظامت املجتمع املدين التي تدعو إىل  بوسعهم 

اإلصالح املؤسسايت. 

حساب  عىل  املؤسساتية  سيعزز  األحزاب  قادة  موقع  تعزيز  أن  يف  خطر  هناك  بالطبع، 
الديمقراطية الداخلية، ما جيعل املحافظة عىل اهلوية الرباجمية للحزب تعتمد عىل إرادة زعيم 
وفعالية  استقرارًا  أكثر  أحزاب  إنشاء  هدف  يكون  أن  جدًا  الرضوري  من  ولذلك،  احلزب. 
احلزب  أعضاء  أمام  للمساءلة  قادهتا  إخضاع  عىل  األحزاب  لتشجيع  احلاجة  مع  متوازنًا 
والنشطاء. يف الديمقراطيات اجلديدة، تتسم الديمقراطية الداخلية للحزب بالنزعة الفصائلية، 
بوتشك )Boucek 2010( والسياسات الداخلية الزبائنية. لكن عندما تكون األحزاب قد 
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بنت روابطها الرباجمية القوية، فإن تطوير بنى متثيلية وخاضعة للمساءلة حيتمل أن يعزز متاسك 
التزامه بموقفه األيديولوجي. عند مواجهة مثل هذه احلاالت، عىل مقًدمي  احلزب ويرسخ 

املساعدة لألحزاب أن حياولوا ربط هذا الدعم بتعزيز الديمقراطية الداخلية للحزب.

الخالصات

يكون النظام السيايس براجميًا، عندما تطرح األحزاب املكونة له بشكل عام السياسات وحتشد 
الدعم وحتكم عىل أساس موقف أيديولوجي ثابت ومتامسك. كي تكون األحزاب براجمية، 
داخلية حتافظ عىل  هيكليات  لدهيا  يكون  وأن  أساس سياساهتا،  الدعم عىل  أن حتشد  عليها 
التزام زعامء احلزب بتلك السياسات، والسعي لتنفيذ هذه السياسات عندما تكون يف السلطة. 

يمكن تشكيل مثل تلك األحزاب عىل أساس الدعم ›املدين‹ أو ›العرقي‹.

ثمة عدد من العوامل الكامنة التي تدعم نشوء أحزاب قائمة عىل السياسات. وهناك احتامل 
وجهاز  كبرية  حرضية  سكانية  جتمعات  فيه  مصنع،  بلد  يف  براجمي  حزب  يتطور  أن  يف  أكرب 
بريوقراطي قائم عىل اجلدارة وجمتمع مدين مزدهر. من املرجح أن يبقى احلزب براجميًا، إذا متتع 
هبيكلية تقر مشاركة جمموعات املجتمع املدين وتشمل أعضاء نشطني ولدهيا آليات ديمقراطية 
التي تشجع االنضباط  القواعد السياسية والربملانية  داخلية. تستفيد مثل تلك األحزاب من 

احلزيب، والنظام احلزيب املستقر واملرتبط بشكل جيد بالدوائر االنتخابية الشعبية. 

أو  جديدة  عادة  تكون  قوية،  براجمية  أحزاب  تتطور  أن  يمكن  الظروف،  هذه  تتوافر  عندما 
ما  كثريًا  فيه.  تعمل  الذي  السياق  عىل  يعتمد  ازدهارها  مدى  لكن  تقليدية،  صغرية  أحزابًا 
يتيرس نشوء األحزاب الرباجمية، عند حدوث تغريات كبرية يف البيئة السياسية تقوض أساس 
الزبائنية نتيجة اضطرابات سياسية أو اقتصادية. كام أن من املهم أن يكون هناك  السياسات 
إذا  السياسية.  احلياة  يف  السياسات  عىل  قائمة  بمقاربة  تطالب  البلد،  داخل  انتخابية  دائرة 
حتققت هذه الظروف، من املهم أيضا أن يدرك واحد أو أكثر من القادة السياسيني االحتامالت 
الكامنة للتعبئة السياسية القائمة عىل أساس السياسات، وأن يكونوا مستعدين الختاذ املخاطرة 

السياسية يف تنظيم السياسات بشكل خمتلف.

برمته  السيايس  النظام  حتول  إىل  تؤدي  أن  يمكنها  ناجحة،  الرباجمية  السياسات  كانت  إذا 
بشكل  احلكم  من  متكنت  إذا  )هذا  السلطة  إىل  األحزاب  هذه  تصل  حاملا  براجمي.  نظام  إىل 
مناسب(، فإهنا ستضع ضغوطًا كبرية عىل األحزاب الزبائنية للتحول إىل أحزاب براجمية، ألن 
التي  املوارد  إىل  الوصول  ِمن  املعارضة جّراء عدم متكنها  الزبائنية تصارع عادة يف  األحزاب 

يتوقعها أعضاؤها.

يكون  حيث  فيه؛  تظهر  الذي  للبلد  املنافع  من  العديد  الرباجمية  واألنظمة  األحزاب  توفر 
لدى الناخبني فهم واضح عام يمكن أن يتوقعوه عندما تنتخب مثل تلك األحزاب وتشكل 
تبنيها.  إىل  دعت  التي  السياسات  عن  للمساءلة  إخضاعها  عىل  قادرين  ويكونون  احلكومة، 
هناك احتامل أكرب يف أن تشجع مثل هذه األحزاب برامج احلكم الرشيد التي تعالج الفساد 
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السيايس،  النظام  عىل  الرباجمية  األحزاب  تسيطر  وعندما  التنمية،  قضايا  من  وغريها  والفقر 
يكون لدى الناخبني خيار واضح بني السياسات والربامج التي تقدمها األحزاب، ما يؤدي 

إىل وجود نظام سيايس مستقر ويمكن التنبؤ بأفعاله. 

ملنظامت دعم  تكون  أن  املهم  من  براجمية،  أحزاب  لتطوير  مزايا واضحة  هناك  أن  إىل  بالنظر 
هذا  إىل  للوصول  التطورات  ودعم  لتشجيع  تدخالهتا  يف  إسرتاتيجية  السياسية  األحزاب 
النظام السيايس. قد يكون من املستحيل إحداث تغيريات كبرية فيام يتعلق بالقضايا البنيوية 
ووصول  املعلومات  عىل  للحصول  الدعم  تقديم  يمكن  لكن  والتصنيع،  الديموغرافيا  مثل 
وسائل اإلعالم إىل السكان يف املناطق الريفية وغريها ممن يستمرون تقليديًا يف دعم األحزاب 
ثمة  إن  اجلديدة، حيث  األحزاب  تركز عىل  أن  األحزاب  تطوير  برامج  ينبغي عىل  الزبائنية. 
املدين  املجتمع  منظامت  مع  الصالت  إقامة  وتشجيع  الرباجمية،  املقاربة  دعم  يف  أكرب  احتامالً 
وحتديد الدوائر االنتخابية املحتملة التي ستدعم املقاربة الرباجمية. وأخريًا، يمكن للمنظامت 
التنموية أن تدعم تأسيس أنظمة متويل حزيب قابلة للحياة ملنح القادة السياسيني املوارد التي 

حيتاجوهنا ملأسسة السياسات الرباجمية يف مجيع أحزاهبم.
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مالحظات
وتم  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  من  بتكليف  احلاالت  دراسات  أجريت   1
آسيا(؛  جنوب  ومعهد  هارفرد  )جامعة  داسكوبتا  آدي  اآليت.اهلند:  النحو  عىل  فيها  البحث 
فلينسربغ(؛  )جامعة  بروتسكي  أويل  أوكرانيا:  كولغيت(؛  )جامعة  أيبشتاين  دانييل  الربازيل: 
زامبيا: دان باغيت )جامعة أكسفورد(؛  تقدم كل من دراسات احلاالت خلفية تارخيية لوصف 
العملية التي أصبحت من خالهلا األحزاب براجمية، ولتقديم رسد لألسباب البنيوية للسياسات 
الرباجمية والعوائق التي تقف أمامها والعوامل املرتبطة هبا. يتم حتليل آثار السياسات الرباجمية 
يف كل حالة، ومن ثم تتم مناقشة مواءمة كل دراسة حالة ملقدمي املساعدة لألحزاب وللامنحني 
يف جمال احلوكمة. ومتثل هذه املسامهة وجهات نظر تشيزمان وباغيت لكنها تعتمد بشكل كبري 
وبروتسكي   ،)Epstein( وايبشتاين   ،)Dasgupta( داسغوبتا  أجراها  التي  الدراسات  عىل 

.)Paget( وباغيت ،)Protsky(

تضم  فهي  وبالتايل  العرقية،  عىل  القائمة  املجموعات  إىل  هنا  العرقية  املجموعات  تشري   2
املجموعات التي تصف نفسها بأهنا دينية وإقليمية وعنرصية وثقافية.
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يستخلص هذا الفصل املضامني من األبحاث التي أجريت حول نشوء األحزاب السياسية 
الرباجمية، أي األحزاب التي توفر للمواطنني خيارات حقيقية يف جمال السياسات. يف صياغة 
متنح  كي  األحزاب  حتفز  التي  العوامل  هي  ما  اآليت:  السؤال  الفصل  يتناول  املضامني،  هذه 
درجة أكرب من التأكيد عىل الربامج؟ وحتاول هذه األجوبة األولية أن ترتابط منطقيًا مع احلجج 

التي قدمت يف هذا الكتاب.

املهمة ليست سهلة، بالنظر إىل غنى وتعقيد األبحاث املقدمة يف هذا الكتاب، الذي جيمع ثالثة 
مشاريع منفصلة وحديثة للغاية. مراجعة األدبيات التي وضعها لونا وآخرون، تضع القضية 
الرباجمية، أي  للسياسات  املعياري  املؤرش  التي حتقق  األدبيات  فرعًا خمتلفًا من  يف سياق 11 
نموذج احلكومة احلزبية املسؤولة. كام يناقش بحثهم العالقات املحتملة والفرضيات السببية 
للسياسات الرباجمية، وهو ما يتم اختباره بمقارنته مع قاعدة بيانات مرشوع املساءلة والروابط 
قاعدة  تشكل  أحزاب(.   506 جممله  وما  انتخابية  ديمقراطية   88 تغطي  )التي  الديمقراطية 
البيانات هذه عنرصًا حموريًا يف بحث كيتشيلت وآخرين. يستخدم التقرير املقارن هذه البيانات 
حيث  من  واملحتملة،  والناعمة  )الصلبة  االفرتاضية  الظروف  من  جمموعات  ثالث  لتقيص 
مدى القدرة عىل تتبعها(. ويتم استكشاف املزيد من الدعم التجريبي والرشوحات املحتملة 
يف تقارير قطرية حول األحزاب واألنظمة احلزبية يف الربازيل وبلغاريا ومجهورية الدومينيكان 
تشيزمان  يركز  املرشوع.  هلذا  خصيصًا  أعدت  التي  وتركيا،  وتايوان  اجلنوبية  وكوريا  واهلند 
وآخرون عىل العمليات واملسارات التارخيية، ويوجز التفاعالت بني العوامل البنيوية واملؤقتة 
التي تصوغ القوة الرباجمية لألنظمة احلزبية الوطنية. يشمل التحليل الربازيل واهلند وأوكرانيا 
وزامبيا، ويؤثر عىل األدوار التي تلعبها اهلويات العرقية واملنظامت االجتامعية واحلكومية يف 

نشوء األحزاب الرباجمية يف ظروف تبدو غري مواتية. 

خورخي فاياداريس موليدا وكريستني سامبل وسام فان ديرستاك

مضامين من أجل العمل: 
ممكنات ومحفزات ومثبتات

ومساعدات األحزاب البرامجية
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يدفع هذا الفصل باخلالصات املتنوعة لألبحاث خطوة إضافية نحو التفكري يف كيفية جعل 
االقتصادية  للتنمية  امللحة  لالحتياجات  استجابة  أكثر  الديمقراطيات  يف  احلزبية  السياسات 
الرباجمي،  احلزب  تعريف  عىل  التأكيد  يعيد  أوالً،  أقسام.  ثالثة  يف  منظم  وهو  واالجتامعية. 
ويؤكد عىل أن ›الرباجمية‹ بوصفها خاصية واحدة بني العديد من اخلصائص، والتي ال ينفي 
ثم  ومن  والعرقية.  والشخصانية  الزبائنية  مثل  متعارضة(  )حتى  أخرى  خصائص  وجودها 
للديمقراطية  األفضل  باجلودة  جتريبيًا  ترتبط  الرباجمية  األحزاب  أن  كيف  باختصار،  يوجز 
لنشوء  املواتية  الظروف  الصلة لألبحاث عن  ذات  املضامني  الثالث  القسم  ويقدم  والتنمية. 
إىل  تشري  الفصل  هذا  يف  املقدمة  احلجج  فإن  القراءة،  سهولة  أجل  من  الرباجمية.  األحزاب 
مؤلفها، لكنها ال تتضمن إشارات مكثفة ومتكررة إىل املراجع. عندما يكون ذلك ممكنًا، يتم 

حلظ وجهات النظر املتعارضة ويتم التنويه بالروايات ذات الصلة.

تعريف األحزاب البرامجية

رغم أن ثمة إقرارًا بأنه ما من حزب يستند إىل الربامج بشكل مطلق، فإن مجيع الفصول يف هذا 
الكتاب تقبل بتعريف احلد األدنى للحزب الرباجمي وهو: حزب يظهر بشكل أسايس برامج 
مع  االنتخايب  بالتنافس  أو  بناخبيه،  احلزب  صالت  أساس  تشكل  متامسكة  أو  ثابتة  سياسية 

األحزاب األخرى أو يف صنع السياسات. 

األبعاد.  ومتعددة  متغرية  هي  كخاصية  الرباجمية  أن  ُيستنتج  أعاله،  الوارد  التعريف  من 
وبالفعل، فإن األحزاب السياسية يف العامل احلقيقي ال تقع يف تصنيفات مطلقة، حيث ال يسعى 
مجيع أعضائها إىل حتقيق أهدافهم السياسية بنفس الوسائل. ال يعمل أعضاء األحزاب فقط 
عىل أساس الربامج السياسية الثابتة؛ فهناك إسرتاتيجيات خمتلفة تعمل داخل احلزب يف اآلن 
ذاته )عىل سبيل املثال الكاريزما واهلوية العرقية والزبائنية والشخصانية(. وعليه، فإن للرباجمية 
أبعادًا متعددة أيضًا، حيث ختتلف اإلسرتاتيجيات يف امليادين املختلفة التي يعمل فيها احلزب؛ 
إذ يمكن ألعضاء احلزب أن يتبعوا بشكل متامسك ُمثاًل مجاعية يف صنع السياسات، لكنهم 
للقادة عند حشد  الشخصية  الكاريزما  املثل جانبًا لالعتامد بشكل أسايس عىل  يضعون هذه 
الرئييس للحزب السيايس يف هذا  الفكرة الرباجمية تشري إىل الرتكيز  األصوات. وهكذا، فإن 
األحزاب  مجيع  فيه  تكون  نظام  إىل  لإلشارة  أحيانا  تستخدم  الرباجمية  والسياسات  التحليل، 

الرئيسية براجمية بشكل رئييس. 

ومن هنا، فأن األحزاب السياسية التي تعمل بشكل رئييس كأدوات شخصانية للزعامء الذين 
التي  السياسات  يف  اجلوهرية  القضايا  عىل  أعضاؤها  يتفق  ال  التي  أو  بالكاريزما،  يتمتعون 
قوية الجتذاب األصوات عىل حساب  زبائنية  أدوات  أو تستخدم  يتبعها احلزب،  أن  ينبغي 
اخلصائص املذكورة أعاله، ستجد صعوبة يف إظهار بعض أكثر املالمح املشرتكة للحزب ذي 

األساس الرباجمي امللحوظة يف هذا الكتاب، مثل: 
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• جمموعة من املواقف حيال السياسات ُيعرف احلزب هبا لدى اجلمهور؛	
• درجة من التامسك الداخيل واالتفاق عىل مجلة من املواقف حيال السياسات؛	
• التزام ذو مصداقية وقدرة عىل الوفاء بالوعود؛	
• برنامج حزيب يكون العنرص األكثر أمهية يف الطريقة التي جيتذب هبا أعضاءه ويرشكهم 	

يف أنشطته.

أهمية األحزاب البرامجية

أنامطا خمتلفة  التي تظهر  السياسية  الكتاب، فإن األحزاب  الواردة يف هذا  كام تظهر احلاالت 
من اخلصائص الرباجمية قد نشأت يف بلدان من مجيع مناطق العامل تقريبًا يف السنوات األخرية. 
اجتهت  )أو  البلدان  بعض  يف  السياسية  واألحزاب  السياسات  استمرت  نفسها،  الفرتة  ويف 
ذات  البلدان  أن  لالعتقاد،  تدعو  التي  األسباب  من  عدد  ثمة  براجمية.  غري  تنويعات  نحو( 
املستويات األعىل من السياسات الرباجمية أكثر قدرة عىل التصدي لتحديات التنمية االجتامعية 

واالقتصادية.

يتناول لونا وآخرون وتشيزمان وآخرون أثر السياسات الرباجمية عىل جودة صنع السياسات. 
عىل  أكرب  بتأكيد  السياسية  أحزاهبا  تتسم  التي  البلدان  بأن  للقول  جتريبيًا  دعاًم  كالمها  وجيد 
عامة  خدمات  وتقدم  جودة  أعىل  سياسات  صنع  عملية  لدهيا  الثابتة،  السياسية  االلتزامات 
أفضل. جيد لونا وآخرون إحصائيًا عالقات مّطردة بني السياسات الرباجمية وسامت األنظمة 
أكرب  شعبية  وثقة  الصحيحة،  غري  األصوات  من  أقل  عدد  وجود  )مثل  الرشعية  السياسية 
باألحزاب والربملانات(، وعملية صنع سياسات فعالة وخاضعة للمساءلة )مثل تدين حاالت 
تنسجم  للمواطنني(.1  أكرب  أكرب وتقديم خدمات عامة، وصوت  تنظيمية  الفساد، وقدرات 
هذه النتائج مع مالحظة تشيزمان وآخرين من حيث إنه عندما انخرطت األحزاب السياسية 
يف الربازيل واهلند وزامبيا يف نقاش جوهري حول السياسات فيام يتعلق بجودة احلكم وجودة 
بمرور  للفقراء  صديقة  سياسات  لتبني  مياًل  أكثر  احلكومات  جعل  إىل  ذلك  أدى  قادهتم، 

الوقت. 

يبدو أن املزيد من املساءلة الديمقراطية تفعل فعلها يف حتقيق هذه النتائج. بام أن األحزاب ذات 
السيايس  النظام  أكثر فعالية، فإن  الرباجمية األفضل تسعى لتجميع املصالح بشكل  القدرات 
الناخبني كانت ستظل دون ذلك مهمشة،  اهتاممات ومصالح جمموعات من  لتمثيل  سينزع 
وبذلك جتعل احلكومات أكثر استجابة الحتياجاهتم. وهكذا فإن املواطنني ال تقدم هلم فقط 
خيارات واضحة؛ بل إهنم جيدون سهولة أكرب باحلكم بأثر رجعي عىل أداء احلكومات عندما 

يذهبون إىل صناديق االقرتاع.

كام ذكر لونا وآخرون أن األحزاب الرباجمية تظهر قدرًا أقل من اخلسائر، ربام بسبب املتطلبات 
الرسائل  خالل  من  الناخبني  تعبئة  إن  االنتخابات.  يف  الرباجمية  لألحزاب  األقل  التنظيمية 
باملقابل، فإن  الدعم السيايس.  املبارش للمنافع مقابل  املادي  التوزيع  الرباجمية ال تنطوي عىل 
انتزاع موارد  تعتمد يف كثري من األحيان عىل  قد  الزبائنية  أو  املحسوبية  املبنية عىل  األحزاب 
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الدولة، أو االعتامد عىل املعامالت الفاسدة من أجل توفري التمويل غري القانوين للحمالت 
أنظف  ليست  الرباجمية  اإلسرتاتيجيات  األصوات(.  رشاء  )أو  التكاليف  الباهظة  االنتخابية 
فقط، بل إهنا أقل كلفة. بالنظر إىل آثارها اإلجيابية املتوقعة عىل الديمقراطية والتنمية، فإن هذا 

البحث حاول مسح البيئات األكثر قدرة عىل متكني األحزاب الرباجمية من النشوء.

ممكنات ومحفزات ومثبتات وميّسرات السياسات البرامجية

عىل  أسايس  بشكل  القائمة  السياسية  األحزاب  نشوء  تيرس  التي  العوامل  هي  ما  إذًا، 
إسرتاتيجيات ذات أساس براجمي وموجهة نحو السياسات؟ تشري األبحاث إىل عدة عوامل 
معينة  تراتبية  أو  تتابع  أي  يف  تنتظم  ال  إهنا  حيث  بسيطة،  صيغة  يف  مجيعا  اختزاهلا  يمكن  ال 
وتبدو آثارها سياقية جدًا. يمكن هلذه العوامل أن تؤثر بشكل متفاوت طبقًا لنقطة البداية يف 
التحول نحو الرباجمية )أي أهنا كانت بشكل أسايس شخصانية، أو زبائنية، أو عرقية(. لو شئنا 
املخاطرة يف تبسيط غنى نتائج األبحاث، يمكن النظر إىل هذه العوامل املؤثرة عىل أهنا ممّكنات 

وحمفزات ومثبتات وميرّسات، من حيث أثرها عىل تيسري السياسات الرباجمية.

يبدو أن الظروف البنيوية لبعض البلدان تعمل كممكنات للسياسات الرباجمية. ويبدو أن هذه 
الظروف االجتامعية )التحرض(، واملؤسساتية )البريوقراطية( أو االقتصادية )الوفرة(، تؤثر يف 
اخليارات واحلوافز التي تأخذها األحزاب السياسية والسياسيون يف االعتبار عند اختاذ القرار 
العوامل  األكثر صلة هلذه  املضمون  بأن  الفصل  هذا  بالناخبني. جيادل  أنامط عالقتهم  حول 
لكن  الرباجمية.  األحزاب  بتعهدات  للوفاء  للدولة  الرضورية  القدرات  حتدد  أهنا  هو  املمّكنة 
أكرب عىل  بشكل  التأكيد  إىل  السياسية  األحزاب  تدفع  أن  يمكن  بسيطة  صيغة  من  ما  أنه  كام 
فإن  وهكذا،  بذلك.  القيام  من  يمنعها  حمدد  بنيوي  ظرف  من  ما  فإن  والربامج،  السياسات 
متنع  يمكن جتاوزها  هناك عقبات ال  ليس  أنه  مفادها  األبحاث،  إليها  تشري  ثانية  ثمة رسالة 

السياسيني من تعبئة املواطنني عىل أساس السياسات.

ثمة جمموعة ثانية من العوامل امليرسة، متتلك القدرة عىل حتفيز االنخراط الرباجمي بني األحزاب 
السياسية واملواطنني. عىل سبيل املثال، تظهر األبحاث أنه ورغم الظروف غري املواتية )البنية 
االقتصادية، أو اهلويات العرقية أو قدرات الدولة(، فإن حدثًا اقتصاديًا مفاجئًا )مثل حدوث 
أن هذه  إىل  األبحاث  تشري  براجمية.  أكثر  لتصبح  األحزاب  تدفع  أن  يمكن  ـ  اقتصادية  أزمة 

الظروف املحددة يمكن أن تولد توجهات سياسية قائمة عىل الربامج لدى األحزاب.

ثالثًا، تشري املثبتات إىل جمموعة من القواعد املؤسساتية التي يمكن أن تسهم يف ضامن حتقيق 
مكاسب براجمية. كام يتم رشحه أدناه، يبدو أن القواعد التي تساعد يف فرض درجة أكرب من 
الترشيعية  وكتلها  السياسية  األحزاب  بني  العالقة  وضبط  املرشحني  تسمية  عىل  الالمركزية 

توّلد، يف بعض السياقات، حوافز للسياسيني للتأكيد عىل الربامج.

دون  مستحيلة  تكون  أن  الرباجمية  السياسات  إىل  االنتقال  لعمليات  يمكن  كان  أخريًا، 
الفرص  اغتنام  السياسيني  عىل  جهة،  من  الدافعة.  للعوامل  واملتعمدة  اهلادفة  اإلجراءات 
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احتامل  بمدى  تؤثر  أن  معينة  لعوامل  يمكن  بأنفسهم.  الرباجمية  للسياسات  املمكنة  الناشئة 
يتم  التي  الفرص  الفرق بني  التي تصنع  املقتدرة هي  القيادة  السياسيني، إال أن  نجاح جهود 
جتاهلها والفرص التي يتم اغتنامها. ومن جهة أخرى، فإن وجود سياسيني ذوي توجهات 
براجمية ال يكفي وحده. ينبغي أن يكون هؤالء أكفاء وقابلني لالنتخاب أيضا. إن السياسات 
الرباجمية بحاجة يف املحصلة لناخبني يكونون عىل األقل مستعدين لتقبل الرسائل الرباجمية، بل 
نتائج ومضامني هذه املجموعات  التالية تركز عىل مناقشة  يستحسن أن يطالبوا هبا. اخلطوة 
األربع من العوامل، مع الرتكيز بشكل خاص عىل اخلروج بأكثر الرسائل أمهية بالنسبة للعمل.

األثر الممّكن لقدرات الدولة

تشري مجيع فصول هذا الكتاب، رغم أهنا تفعل ذلك بدرجات خمتلفة من التأكيد والتفصيل، 
عىل قدر من االرتباط بني مستويات التنمية ونشوء األحزاب الرباجمية. ثمة ارتباط وثيق بني 
مستويات الدخل واإلنفاق عىل اخلدمات العامة أو جودة املؤسسات البريوقراطية يف بلد من 
التوايل،  البلدان ـ واملستعملة كمؤرشات للتنمية كام يذكرها كيتشيلت ولونا وتشيزمان عىل 

واحتامل االنتقال إىل أنظمة حزبية أكثر براجمية.

أمام حزب  املجال  أن حتد من  الوفرة من شأهنا  أو غياب  املوارد  ندرة  قبيل  إن سياقات من 
سيايس، حاملا يصل إىل السلطة، ملتابعة وتنفيذ سياسات توفر منافع عامة عىل مستوى البالد 
وبطرق خمتلفة. أحد األمثلة عىل مثل هذا القيد، هو أنه حيد من قدرة احلكومات عىل تقديم 
اخلدمات العامة. بام أن تقديم اخلدمات عىل مستوى البالد يتطلب الوصول إىل موارد مالية 
قد  احلكومة  يف  السياسيني  فإن  معقدة،  متويل  وسائل  عىل  األحيان  من  كثري  يف  تعتمد  كبرية 
يواجهون إغراء تزويد دوائر انتخابية ضيقة باخلدمات مقابل الدعم السيايس. إال أن بإمكان 
احلكومة دائاًم خصخصة تقديم اخلدمات العامة. يف تلك احلالة، ال يزال عىل الدولة أن تظهر 
قدرهتا عىل تنظيم، ومراقبة وإدارة تقديم املنافع العامة. ومن هنا، فإن حجة كيتشيلت وآخرين 
يف أن مستوى دخل البالد يشكل عنرصًا ممّكنا )أو العكس( يعتمد بشكل جوهري عىل قدرة 

الدولة عىل تنظيم تقديم اخلدمات العامة.

وهكذا، فإن جوهر هذه املقولة يتطابق مع جوهر مقولة تشيزمان وآخرين حول بريوقراطيات 
الدولة امللتزمة بالقواعد، والقائمة عىل اجلدارة و ›املتحررة من املجتمع‹. إن البريوقراطيات 
املنافع  توزيع  املجموعات عن  بعض  إقصاء  السياسيني يف  تقيد حوافز  واملتطورة ال  احلديثة 
العامة أو الرعاية من أجل كسب األصوات. بدالً من ذلك، فإن البريوقراطيات احلديثة توفر 
للدولة قدرات أفضل عىل تقديم املنافع العامة عىل مستوى البالد، بفضل موظفيها املعّينني عىل 
أساس اجلدارة ومقاربتها املرتكزة عىل املواطن يف إدارهتا للخدمة املدنية. ستصبح التعهدات 
الرباجمية لألحزاب السياسية أكثر مصداقية، حاملا تصبح يف السلطة، إذا كان لدهيا القدرة عىل 
تنفيذ سياساهتا. كام تبني يف كوريا اجلنوبية يف مطلع القرن، فإن قدرة الدولة عىل توسيع املنافع 

العامة بشكل فعال يضيف املصداقية إىل السياسات الرباجمية يف أعني املواطنني.
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تتمثل إحدى التداعيات التي يشري إليها تشيزمان وآخرون يف أن عملية التحرض التي تطلقها 
يف  األحيان  من  كثري  يف  تتعلق  التحديث،  عمليات  يف  ملحوظًا  نمطًا  تشكل  والتي  التنمية، 
حتسني القدرة عىل الوصول إىل املنافع العامة. رغم أن املستوطنات احلرضية يمكن أن توفر 
سكنًا للفقراء إضافة إىل املجموعات متوسطة ومرتفعة الدخل، فإن كثافتها جتعل تنظيم تقديم 
الدولة  بتقديم  تأثرًا  أكثر  احلرضية  املناطق  تكون  عندما  كلفة.  وأقل  أسهل  العامة  اخلدمات 
أن األبحاث  إال  الرباجمية.  أدوات اجلذب  لتلقي  قابلية  أكثر  فإهنا قد تصبح  العامة،  للمنافع 
تشري إىل أن مثل ذلك القبول قد يكون مرتبطًا أيضًا إما بالوصول األوسع إىل التعليم وقنوات 
الرسائل  انتشار  تيرس  التي  العامل،  ونقابات  املدين  املجتمع  منظامت  بأفعال  أو  املعلومات 
السياسية. يف حني أن النتائج ال تشري إىل أي من هذه العوامل عىل أنه التفسري األفضل ملا جيعل 
دائرة انتخابية براجمية، من الواضح أن متتع الدولة بقدرات أكرب يساعد أكثر عىل نشوء دوائر 
انتخابية أكثر براجمية. وقد يساعد ذلك يف تفسري وجود مردود أفضل لإلسرتاتيجيات الرباجمية 
يف املناطق احلرضية، حيث يكون تقديم اخلدمات بشكل عام أقل كلفة وأكثر شموالً مما هو يف 

املناطق الريفية، كام يظهر يف حالة زامبيا.

إال أن العالقة بني اجلهود الرباجمية والتنمية، كام الحظ كيتشيلت، أبعد ما تكون عن احلتمية. 
الفريق  هذا  مسح  شملها  التي  السبعة  البلدان  بني  غنى  األكثر  البلد  فإن  املثال،  سبيل  عىل 
تظهر  بلغاريا،  أو  الربازيل  مثل  ثراء  أقل  أخرى  بلدان  براجمية.  األنظمة  أقل  لدهيا  )تايوان( 

خصائص أوضح نسبيًا للجهود الرباجمية.

ثمة مضمون مل يتم التعبري عنه ويمكن أن يضاف إىل هذا النقاش، وهو أن الوفرة االقتصادية 
واملصاعب االقتصادية مرتبطة بالزمن. إن قدرات الدولة ال تتحسن بني ليلة وضحاها، متامًا 
كام أن عوامل التنمية التي تنطوي عليها تتطور بمرور الوقت. والتاريخ )خصوصًا التاريخ 
ما  بلد  تتحسن يف  أو  تتدهور  أن  املادية  للظروف  يمكن  باألمثلة حول كيف  احلديث( غني 
عىل مدى فرتات طويلة من الزمن. عىل مدى العرشين عامًا املاضية، عىل سبيل املثال، متكن 
عدد متزايد من الديمقراطيات يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية من زيادة اإلنفاق االجتامعي 
كنسبة من ناجتها املحيل اإلمجايل. رغم أن مثل هذه املؤرشات يمكن أن ترتاجع أيضًا، فإهنا 

تظهر أن البيئات املواتية أكثر لتحسني قدرات الدولة يمكن أن تتشكل بمرور الوقت.

الرباجمية، فإهنا غري كافية بحد ذاهتا. ما هي  للنزعات  التنمية تشكل عاماًل ممّكنًا  يف حني أن 
أنامط اجلهود التي يمكن أن حتفز األحزاب عىل اغتنام وجود بيئة مواتية توفرها قدرات الدولة 
من أجل التغلب عىل عجزها؟ يمكن للسياسيني الرباجميني أن حيصدوا فوائد الرتكيز عىل تلك 
التي تتمتع فيها الدولة بقدرات فوق متوسطة.  العامة والقطاعات  املنافع  السياسات، وعىل 
أكثر مصداقية. وهذا  الرباجمية  يمكن لسجالت األداء اجليد أن تساعد يف جعل االلتزامات 
واإلنفاق  القوية  البريوقراطية  فيها  تشكل  التي  املجاالت  ملعرفة  مسح  إجراء  أوالً  يتطلب 
العام نقاط قوة، لتحسني فهم الوسائل املحددة التي يمكن استغالل هذه القدرات من خالهلا 

لتحسني األداء وحتى االستثامر يف مثل تلك البريوقراطيات بشكل أكرب.
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العوامل المجتمعية: السياسات الحزبية ذات األساس العرقي تتقاطع مع السياسات 
الحزبية ذات األساس البرامجي

من املثري لالهتامم أن األبحاث تظهر وجهات نظر متعارضة حول ما إذا كان بوسع السياسات 
الرباجمية أن تنشأ بنفس الدرجة يف املجتمعات املتنوعة عرقيًا واملجتمعات األكثر جتانسًا. يف 
حني أن النتائج األولية للتحليل الذي أجراه لونا وآخرون ال يظهر أي دعم لتلك اإلمكانية، 
فإن دراسات احلاالت التي أجراها تشيزمان وآخرون تشري إىل أن اهلويات العرقية القوية قد 
ال تشكل عقبة أمام نشوء السياسات الرباجمية. يشكل البعد العرقي خماطر عىل الرباجمية عندما 
املجموعات  دخل  مستويات  يف  كبرية  باختالفات  مصحوبة  العرقية  اجلذب  أدوات  تكون 
للزبائنية،  بيئة مالئمة  يوفر  أن  يمكن هلذا االختالف  كيتشيلت وآخرون.  يشري  العرقية، كام 
آخرين  مع  بمقارنته  الفردي  نجاحهم  يفرسون  قد  عرقية  جمموعة  من  الناخبني  إن  حيث 
)كيتشيلت وآخرون(، ويمكن أن يشكل ذلك حافزًا الستهداف جمموعات أو مناطق حمددة 
وجد  كام  السيناريو،  هذا  يشكل  أن  يمكن  املناطق.  أو  املجموعات  هلذه  خمصصة  بمنافع 
تشيزمان وآخرون )وإىل حد ما لونا وآخرون( نقطة البداية للربجمة التدرجيية للسياسات، إذا 

كان املستفيدون هم من املجموعات املهمشة.

قد ختتار األحزاب السياسية، التي تتقاطع لدهيا أدوات اجلذب العرقية والرباجمية، تسييس 
انقسامات أخرى يف املجتمع. أما إذا ما كان  هويتها العرقية املحورية بشكل أكرب يف سياق 
باإلمكان توسيع السياسات ذات األساس العرقي بشكل يتجاوز املجموعة الرئيسية املمثلة، 
إذا  أو  إذا كان احلزب املوجود يف احلكومة يمثل جمموعة عرقية قوية أو ال،  فيعتمد عىل ما 
هباراتيا  حزب  يف  احلال  هو  )كام  احلزب  عىل  ضغط  ممارسة  يف  العرقية  املنظامت  استمرت 
معينة  سياسات  فإن  أخرى،  جهة  من  وآخرون(.  تشيزمان  إليه  يشري  الذي  اهلند  يف  جاناتا 
لألقليات،  والسياسية  املدنية  احلريات  وتوسيع  العامة،  للخدمات  أكرب  وصول  حتقيق  مثل 
إىل سائر  بالتوسع  املطالبات  يلهم  قد  الثقافية،  املامرسات  املؤسسايت حيال  التسامح  وزيادة 

أنحاء البالد.

املضمون الواضح هلذه النتائج هو، وجود أمثلة عىل أن العنارص العرقية يمكن أن تساعد يف 
بناء هويات حزبية وقد ال تكون ضارة باجلهود الرباجمية. 

األزمات توفر فرصًا تمّكن اإلستراتيجيات البرامجية من تحقيق مردود جيد

ُتظهر هذه األبحاث أنه خالل األزمات والعمليات االنتقالية، يمكن أن تنشأ فرص التأكيد عىل 
اإلسرتاتيجيات الرباجمية. تتمثل إحدى تلك الفرص التي جاءت يف بحث كيتشيلت وآخرين 
يف استنفاد األزمات لنموذج التنمية االقتصادية أو ›صيغة االقتصاد السيايس‹ القائمني. يمكن 
التوجهات  ذات  لألحزاب  فرصًا  توفر  أن  األزمات  أو  الرسيع  االقتصادي  الركود  لفرتات 

الرباجمية لزيادة أمهيتها، وألن تصبح املنافس الرئييس يف احللبة السياسية.
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نشوء  إىل  أدت  لألزمات  االستجابة  أن  عىل  أمثلة  الكتاب  هذا  يف  الواردة  األبحاث  توفر 
سياسات براجمية بدرجة معينة، كام يف الربازيل يف تسعينيات القرن العرشين، وتركيا وكوريا 
اجلنوبية يف مطلع األلفية الثالثة، عندما فّضل الناخبون االستجابات الرباجمية ملصاعبهم أكثر 
يف  شككت  لكنها  املايض،  يف  مهمشة  كانت  أهنا  أو  جديدة  األحزاب  تلك  كانت  قبل.  من 
الوضع الراهن السائد وجعلت التوصل إىل احللول ممكنا أكثر. مع مواجهة القادة للضغوط 
لتحقيق أداء جيد، كان عىل أحزاب املعارضة اجلديدة أن تقدم سياسات بديلة أكثر وضوحًا 
إىل  وصلوا  عندما  أو  الدعم  حيشدون  كانوا  عندما  سواء  القيادة.  يف  تغيري  إحداث  من  بدالً 
احلكومة، فإن هؤالء القادة كان عليهم إثبات أنفسهم، ليس فقط من خالل النجاح انتخابيًا 
املتنافسة يف املعارضة  القدرة عندما يكونون يف السلطة. واجهت األحزاب  بإثبات  بل أيضا 
مواقعها  عىل  املحافظة  أجل  من  االقتصادية،  األزمة  حل  عىل  رسائلها  لرتكيز  أكرب  ضغوطًا 
كأحزاب يمكن أن تتحدى احلكومة بقدر كبري من املصداقية. فقط عندما اجتمعت كل هذه 
الظروف، وجد املواطنون والسياسيون، عىل حد سواء، قيمة كبرية يف تغيري والءاهتم السياسية. 
َترتب عىل إظهار القدرة يف السلطة مقاومة إغراءات التفكري قصري األمد واحللول الرسيعة، 

والذهاب بدالً من ذلك إىل اختاذ قرارات صعبة حتدث أثرًا عىل املدى املتوسط والبعيد. 

إال أن أزمة صيغة االقتصاد السيايس ال تؤدي دائاًم إىل االنتقال نحو السياسات الرباجمية. يف 
العديد من البلدان يف سائر أنحاء العامل، أفرزت أيضا نتائج تتمثل يف بروز زعامء ذوي كاريزما 
كبرية لكنهم ذوو اهتاممات براجمية غري مؤكدة أو قصرية األمد، واستبداديون يف بعض األحيان 
)عىل سبيل املثال خروجهم كرجال أقوياء أو ›منقذين‹(، كام حدث يف زيمبابوي عام 1987 
أو يف البريو عام 1990. أو حتى عندما يكون هناك تأكيد أقوى عىل السياسات، فإن اخليارات 
التي يقدمها السياسيون واألحزاب السياسية يمكن أن تبقى غري جذابة أو ذات جودة متدنية.

إن حاالت زيادة التأكيد عىل اإلسرتاتيجيات الرباجمية واملسبوقة بأزمات، كام يف الربازيل )يف 
ثامنينيات وتسعينيات القرن العرشين( وتركيا )مطلع األلفية الثالثة(، تشكل أمثلة عىل فرص 
التصنيع  نامذج  تعرضت  البلدين،  كال  يف  براجمية.  قيادات  قبل  ِمن  ما،  حد  إىل  اغتنامها،  تم 
بغرض االستغناء عن االسترياد للتضخم أو الركود )كام يف الربازيل( أو مشاكل مالية عميقة 
)كام يف تركيا(. ترتب عىل التعاون مع األزمة، إجراء إصالحات عميقة أدت إىل إعادة تشكيل 
اجلديدة  األحزاب  سعت  جديدة.  سياسية  ألحزاب  الطريق  ومهدت  السياسية  الوالءات 
والقديمة بشكل متزايد إىل إحداث تأكيد أقوى عىل أدوات اجلذب الرباجمية، لكن دون أن 

تتخىل عن إسرتاتيجيات التعبئة األخرى مثل الزبائنية أو اهلوية.

حالة كوريا اجلنوبية تدعم الفرضية القائلة بأن قدرات الدولة متّكن التطور الرباجمي، لكنها ال 
حتفزه بمفردها: كان البلد غنيًا أصاًل معظم عقد التسعينيات، ورغم ذلك فإنه شهد جهودًا 
براجمية من قبل السياسيني فقط بعد انتخابات عام 2000، التي أجريت يف أعقاب أزمة مالية 
حادة رضبت البالد. كام تصف وانغ يف تقريرها القطري، فإن األزمة املالية هي التي حفزت 
التتابع اآليت: وجود متحدٍّ ناجح )آخر كيم(، إصالحات عميقة لنظام الرفاه االجتامعي )مثل 

التأمني االجتامعي الوطني والتأمني الصحي(، وإعادة التموضع السيايس عىل نطاق واسع.
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البلدان  يف  شائع  غري  أمرًا  ليس  التنموية  اإلسرتاتيجيات  واستنفاد  لالزمات  التعرض  إن 
النامية. كام أن حتديد نوافذ الفرص أمر صعب، يف أفضل احلاالت. إذا كانت األزمة فرصة، 

يمكن استنتاج مضمونني حمددين مما سبق أعاله: 

• السياسيني 	 عىل  الباب.  الفرصة  تطرق  عندما  جاهزين  لنكون  االستعدادات  حتسني 
يمكن  إبداعية.  بأشكال  تقديم االستجابات  قادرين عىل  يكونوا  أنفسهم كي  حتضري 
االقتصادية.  لألزمات  املستقبلية  االستجابة  يدعم  أن  االسترشايف  والتحليل  للتفكري 
التي تتجاوز احلارض  التحليلية  كام يمكن لالعتامد بشكل أكثر منهجية عىل األدوات 
باملقابل،  الراهنة.  األحداث  عىل  حرصي  بشكل  الرتكيز  من  نجاحًا  أكثر  تكون  أن 
فإن التفكري والتحليل االسترشايف ومراقبة آراء العامة والنخب بمرور الوقت يمكن 
وحتديد  املحتملة،  االقتصادية  ـ  السياسية  السيناريوهات  وصف  عىل  تساعد  أن 
عىل  والتعرف  للحياة،  القابلة  واإلصالحات  السياسات  لتطبيق  احلساسة  املجاالت 
احللفاء واخلصوم يف تلك اإلصالحات. سيكون القادة السياسيون الذين يعون هذه 
الصعبة  اخليارات  عىل  وإطالعهم  الناخبني  مع  للتواصل  استعدادًا  أكثر  املعلومات 

والواقعية، عندما تواجه البالد سياقات انتقالية متغرية. 
• اجلهود برسعة وحشدها 	 تكثيف  يؤدي  أن  املرجح  اقتصادية، من  أزمة  عندما حتدث 

يف ِحزم سياسات واضحة ملعاجلة األزمة، وبشكل حيقق التوازن بني اإلسرتاتيجيات 
قصرية وبعيدة املدى، إىل احلصول عىل مردود عاجاًل ال آجاًل. قد يكون مجيع القادة، 
لإلسرتاتيجيات  ميالني  املعارضة،  أو  احلكومة  يف  سواء  اجلدد،  القادة  وخصوصًا 

الرباجمية عندما تبدأ األزمة إذا قدمت هلم احلوافز الصحيحة.

المجتمع المدني كميّسر برامجي

متيز األبحاث بني ترابطني إجيابيني حمتملني بني املجتمع املدين وأدوات اجلذب الرباجمية األقوى 
للبلدان  أوسع  مقارنة  يف  وآخرون  كيتشيلت  الحظه  نمط  هو  األول،  الرابط  السياسة.  يف 
قريب  تفاعل  ينطوي عىل  الذي  احلياة  نمط  أن  ويتمثل يف  العامل،  أنحاء  واألحزاب يف سائر 
ومكثف بني الناس يف املجتمع يمكن أن حيدث ضغوطًا إجيابية من خالل شكل من أشكال 
فإن  املدين عىل قضايا حمددة،  املجتمع  مع  السياسيني  تفاعل  يرتكز  عندما  الرباجمية.  العدوى 
أدوات اجلذب الرباجمية قد تكون أكثر فعالية. وبالتايل، فإن التعاون مع املجتمع املدين يقوي 
اخلصائص الرباجمية يف األحزاب السياسية نفسها. تصبح هذه ›العدوى‹ نتيجة القرب ممكنة 
التحقق عندما تكون األحزاب، وبشكل عام تلك املوجودة خارج احلكومة، بحاجة للتواصل 
بسبب  اإلجيايب  األثر  حيدث  وهنا،  احتوائها.  دون  جديدة  دعم  دوائر  أوساط  يف  والتحشيد 
وجود التنمية االقتصادية، حيث إهنا جتعل احتواء أو إخضاع هذه املجموعات وإدخاهلا يف 
شبكات زبائنية موجودة أمرًا أقل جاذبية، سواء بالنسبة لألحزاب أو بالنسبة للمجموعات 

املدنية.

ملنظامت  يمكن  أخرى  طريقة  يظهر  تفصياًل  أكثر  بشكل  احلاالت  دراسات  تفحص  أن  إال 
املجتمع املدين من خالهلا أن حتفز اجلهود الرباجمية، وتتمثل يف تقديم الدعم املبارش لدخول 
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أعضاء جدد يف النظام احلزيب. لقد لعبت التعبئة اخلارجية لنقابات العامل دورًا مهاًم يف نشوء 
لألحزاب  براجمي  حتٍد  تشكيل  ويف  العرشين،  القرن  ثامنينيات  خالل  الربازييل  العامل  حزب 
جعلت  التعبئة  تلك  مثل  تكون  قد  التسعينيات.  هناية  بحلول  اجلنوبية  كوريا  يف  الرئيسية 
السياسيني أكثر استجابة للمطالب الرباجمية وأكثر خضوعًا للمساءلة التي فرضها نفوذ مثل 
إىل  أدت  تسييس  بعملية  العامل مرت  نقابات  فإن  اخلارجية. يف هذه احلاالت،  األنامط  تلك 
بتعبئته، ويف  إما بتشكيله خارجيًا أو  الروابط مع حزب سيايس قامت هذه املجموعات  بناء 
من  احلاالت،  تلك  مثل  يف  أنه  عىل  وآخرون  تشيزمان  يؤكد  براجميًا.  جعله  إىل  أدت  النهاية 
السياسية  لألحزاب  تقدم  إهنا  حيث  براجمي،  تيسري  عوامل  املنظامت  هذه  تصبح  أن  املرجح 
األيديولوجية(،  االلتزامات  من  متامسكة  حزمة  )مثل  للتسييس  اجلاهزة  املطالب  من  حزمة 
ودائرة انتخابية جاهزة للتعبئة وبنية حتتية تنظيمية. إن القضية املهمة يف هذه احلالة هي مدى 

اتساع وشمولية املنظمة، وليس مدى تركيزها عىل القضايا.

التام.  االستقالل  عليها  يرتتب  ال  اخلارجية  التعبئة  فإن  القرب،  بحكم  العدوى  عكس  عىل 
عالوة عىل ذلك، ال يبدو أن األثر التمكيني للتنمية فّعال هنا.

يتزامن أثر التعبئة اخلارجية عىل السياسات الرباجمية مع احلجج املقنعة التي يعرب عنها شفرت 
Shefter )بالنسبة ألوروبا( ولوباس LeBas )بالنسبة ألفريقيا(.

يتمثل أحد املضامني يف أن التحالفات اإلسرتاتيجية، سواء من خالل التعاون الوثيق . 1
أو ببساطة من خالل التفاعل املتبادل بني الروابط الكبرية القائمة عىل املصلحة )مثل 
اجلمعيات املهنية واملصنعني والتجار الصغار ونقابات العامل واألحزاب السياسية(، 
أثرًا  حيدث  أن  للحافز  يمكن  كام  الرباجمية.  للسياسات  إجيابيًا  حافزًا  ختلق  أن  يمكن 
االجتامعي  والتشكيل  يكفي،  بام  كبرية  الرباجمية  تكون حصة األصوات  أقوى عندما 

واالقتصادي للبالد يسمح بتحول أكرب نحو الرباجمية. 
يف احلد األدنى، يمكن للحوار السيايس ـ االجتامعي أن يمنح األحزاب درجة أكرب من . 2

التعرف عىل األجندات االجتامعية التي تقدمها منظامت ذات طبيعة براجمية. يف أفضل 
عاجلت  إذا  األحزاب  استجابة  من  يزيد  أن  يمكن  االنفتاح  هذا  مثل  فإن  األحوال، 

القضايا الواقعة يف حمور أجندات تلك املنظامت.

دور أحزاب المعارضة كعوامل ميّسرة لالنتشار

الناشئة  )بني  الالتينية  أمريكا  يف  احلزيب  للنظام  الرباجمية  البنية  أن  وآخرون،  لونا  يالحظ 
أمدًا طوياًل يف  التي ظلت  بأفعال األحزاب  واملتوسطة( كانت مدفوعة يف كثري من األحيان 
املعارضة )احلزب االجتامعي الديمقراطي الربازييل، حزب العامل يف الربازيل، حزب العمل 
وجبهة  األورغواي،  يف  أمبليو  فرنتي  املكسيك،  يف  الديمقراطي  الثوري  واحلزب  الوطني 
التحرير الوطني فارابوندو ماريت يف السلفادور(. وحيث إن هذه األحزاب يف املعارضة، فإهنا 
بدأت بتعبئة الناخبني بتسييس تفضيالهتم املتعلقة بتقديم منافع عامة كبرية بدالً من استهداف 
جمموعات صغرية هبذه املنافع )التي، من حيث التعريف، تفتقر املعارضة إلمكانية الوصول 
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الرباجمي يف  التطور  أن  النقطة، عندما يالحظون  إليها(. يؤكد تشيزمان وآخرون صحة هذه 
أحزاب  إىل  الرباجمية  غري  احلاكمة  األحزاب  بتحول  مدفوعا  يكن  مل  وزامبيا  واهلند  الربازيل 
السيايس  املناخ  من  استفادت  السابق  يف  ضعيفة  كانت  معارضة  أحزاب  بنشوء  بل  براجمية، 

املوايت. 

احلجة  مع  بالرتابط  ميرسة،  كعوامل  املعارضة  أحزاب  دور  حول  النقطة  هذه  قراءة  ينبغي 
القائلة بإمكانية تسبب األزمات يف انطالق السياسات الرباجمية. ما هي اآلليات السياسية التي 
تسمح ألحزاب املعارضة بضخ اهتامماهتا الرباجمية يف النظام السيايس األوسع؟ يبدو أن الفوز 

باالنتخابات وإظهار الكفاءة يف السلطة يشكالن احلد األدنى.

يمكن للتنافس املبارش من خالل االنتخابات الديمقراطية أن يدعم اجلهود الرباجمية؛ فعندما 
تكون نتائج االنتخابات متقاربة، يصبح لدى األحزاب حوافز لتكثيف أفضل إسرتاتيجياهتا 
لتبني  فقط  السياسيون  يلجأ  أن  املحتمل  من  أنه  وبام  األصوات.  من  أكرب  عدد  حلشد 
إسرتاتيجيات قائمة عىل الربامج إذا كانت جتتذب األصوات، ينبغي أن يكون الناخبون ميالني 
لقبول مثل تلك الرسائل الرباجمية. سيستجيب الناخبون بشكل براجمي إذا بدت القيادة قابلة 
قادهتا  ينفذ  أن  املرجح  أن هذه األحزاب ذات مصداقية وأن من  اعتقدوا  لالنتخاب، بحال 

تلك السياسات، إذا وصلوا إىل السلطة.

رغم أن األبحاث تشري إىل أن التنافسية تصبح حافزًا قويًا للجهود الرباجمية يف البلدان متوسطة 
الثراء والثرية جدًا، وأنه من غري الواضح ما إذا كانت التنافسية توّلد جهودًا براجمية أكرب أو 

العكس، يمكن استنتاج مضمونني من هذا الرتابط: 

كي يؤدي التمييز بني مواقف األحزاب حيال قضايا السياسات إىل مكاسب براجمية، . 1
ينبغي حدوث ثالثة متطلبات منطقية يف اآلن ذاته: أن تكون االختالفات حول قضايا 
أعني  يف  مصداقية  ذوي  واملرشحون  األحزاب  يكون  أن  للناخبني،  اهتامم  موضع 
املختلفة  السياسات  بشأن  الرسائل  هذه  إيصال  من  األحزاب  تتمكن  وأن  الناخبني، 

بفعالية. 
للتنمية واجتذاب . 2 للدفاع عن تقديم منافع عامة جيدة  أكثر مياًل  السياسيون  سيكون 

األصوات. يمكن للسياسات يف القطاعات التي تنطوي عىل منافع عامة بارزة ومرئية 
أن جتتذب دوائر انتخابية حمددة باحثة عن مكاسب فورية، رشيطة أن يتم تنفيذ تلك 

السياسات بنجاح الحقًا.

يمكن أن يؤدي التقديم الناجح للمنافع العامة قصرية األمد إىل مكاسب تراكمية، من حيث 
ما  ستقدم  احلكومات  أن  من  املواطنني  توقعات  وزيادة  الرباجمية  االنتخابية  الدوائر  حجم 
وعدت به بفعالية. إذا كان ذلك جذابًا للناخبني، فهو يمثل اخلطوة األوىل نحو جعل التصويت 

الرباجمي مستدامًا. 
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قواعد اللعبة التي ترتبط بقوة بالمكاسب البرامجية

مل تصل األبحاث إىل نتائج حاسمة يف تقييم أثر اهلندسة املؤسساتية عىل السياسات الرباجمية، ما 
يظهر احلاجة إىل املزيد من االستكشاف لكامل نطاق اخليارات املؤسساتية والتبعات املحتملة 
لذلك. يف أفضل احلاالت، فإن تشكيل املؤسسات قد يؤدي إىل إحداث ترابط وثيق بالنسبة 
للمكاسب الرباجمية التي كانت قد حتققت أصاًل، لكنها تبقى معتمدة بدرجة كبرية عىل البيئات 

السياسية املحددة التي يتم إحداثها فيها.

عىل مستوى النظام، فإن كيتشيلت وآخرين ولونا وآخرين يف مقارناهتام الواسعة بني البلدان 
يظهران أن األنظمة الرئاسية ترتبط ولو بشكل طفيف عادة بالزبائنية. وعىل نحو مماثل، فإن 
نسبيًا  أكرب  مياًل  تظهر  أحزاب  فيها  املركزية  الدول  أن  جيد  للبلدان  العابر  الواسع  التحليل 
للعمل عىل سياسات متامسكة تشمل البالد بأرسها. رغم ذلك، فإن الالمركزية تسمح بدرجة 
معينة من التجريب عىل املستوى املحيل يف حالة اهلند، كام أورد تشيزمان وآخرون. ال يثبت 
التمثيل النسبي ونزع الصفة الشخصية عن الصيغ االنتخابية بشكل منهجي أهنام مؤثران يف 
نقل الرتكيز إىل الربامج والسياسات التي تشمل سائر أنحاء البالد. يظهر هذا األثر املتعمد 
التي جرت عام 2004،  السياسية  بعد اإلصالحات  أوكرانيا  بشكل مؤقت، إىل حد ما، يف 
والتي غريت النظام االنتخايب يف الربملان من الدوائر ذات العضو الواحد إىل التمثيل النسبي 
الذي يعتمد القائمة املغلقة )ليعود إىل إحداث دوائر العضو الواحد يف عام 2011(. مل حيدث 

التحول إىل دائرة العضو الواحد املختلطة والتمثيل النسبي آثارًا مشاهبة يف تايوان.

عىل املستويات الداخلية لألحزاب، فإن البحث جيد أن اآلليات املحددة اهلادفة إىل نزع املركزية 
الداخلية للسلطة يف األحزاب واملحافظة يف الوقت نفسه عىل التامسك وعىل شعار احلزب )أي 
استثناء ›الشخصنة‹(، يمكن أن تساعد يف تعزيز أو تشبيك اجلهود الرباجمية للحزب. بشكل أكثر 
حتديدًا، فإن دمقرطة اختيار مرشحي احلزب، وزيادة الشفافية فيام يتعلق بالشؤون املالية للحزب، 
وحتسني التامسك الرباجمي واالنضباط يف كتلته الترشيعية، يمكن أن يكون أكثر توافقًا مع القبول 
باجلهود الرباجمية لقادة أو أعضاء احلزب. الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان يف شييل )التي متثل مع 
األورغواي، أكثر األنظمة احلزبية براجمية يف أمريكا الالتينية( أجرت انتخابات أولية متزامنة يف 
آخر انتخابات رئاسية عام 2013. اإلصالحات يف الربازيل، كام يرشحها أوسرتكاتز وايبستني 
ميالة،  احلزيب  النظام  يف  لنزعات  تصدت  احلاالت،  دراسات  يف   )Osterkatz and Epstein(
بصورة خمتلفة، إىل السياسات غري الرباجمية، مثل بند ›املولود مرشحًا‹ الذي كان يمنح املسؤول 
كام   .2002 عام  إلغاؤه  تم  والذي  التالية،  لالنتخابات  الرتشح  يف  منصبه‹  بحكم  ›حقًا  املقيم 
تغيري  بمنع  يتعلق  فيام  أوكرانيا  التي جرت يف  فإن اإلصالحات   ،)Protsyk( بروتسيك  يرشح 
النواب املنتخبني ألحزاهبم يف عام 2004، ربام ساعد يف احلد من هذه الظاهرة )كان هناك 563 

حالة بني عامي 1998 و2001 وست حاالت بني عامي 2006 و2007(.

كام يشري البحث، إىل أن مدى الدور الداعم الذي تلعبه هذه الرتتيبات التنظيمية يعتمد عىل 
عنارص سياقية مثل وجود ناخبني براجميني، والصيغة التي تتبعها البالد يف االقتصاد السيايس 

أو حتى حجم احلزب نفسه.
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قد تكون الرتتيبات الداخلية التي ترتبط عىل نحو وثيق باملكاسب الرباجمية جذابة للسياسيني 
الذين يمرون يف عملية من إعادة التموضع اإلسرتاتيجي، أو أحزاب املعارضة التي يمكن أن 

تكون راغبة بالوصول إىل دوائر انتخابية تقدر األنامط اجلديدة يف التنظيم الداخيل.

مطالب  بحكم  رسميًا  مدفوعة  وتكون  حتدث  املؤسساتية  اإلصالحات  فإن  املحصلة،  يف 
األحزاب السياسية. األكثر من ذلك، أن األجندات اإلصالحية ستعالج مشاكل سياقية حمددة 
للبلدان، وستتقرر استنادًا إىل إرث من التجارب التارخيية للسياسيني مع املؤسسات. رغم أن 
البحث ال يسمح باخلروج بتوصيات حول ترتيبات مؤسساتية حمددة، فإن املبادئ اآلتية يمكن 

أن تساعد يف توجيه اإلصالحات املؤسساتية:

• أحزاب 	 لدور  مواتيًا  يكون  أن  السياسية  التعددية  بتوفري  الضامنات  لوضع  يمكن 
اإلرشاف  هيئات  يف  التعددية  ترسيخ  تم  إذا  الرباجمي.  التنافس  حتفيز  يف  املعارضة 
أحزاب  يف  اللجان  رؤساء  خالل  من  املثال،  سبيل  )عىل  القرار  وصنع  السيايس 
املعارضة(، يمكن ظهور فرص أكرب للتنافس حول السياسات. ويف السياق نفسه، فإن 
اإلصالحات املصممة ملأسسة املساءلة الديمقراطية يف بلد من البلدان ستمنح أحزاب 
السياسات، وإحداث حلقة  للمراقبة ومساءلة احلكومة عىل أساس  املعارضة حوافز 

خرّية يف النظام برمته.
• تبني 	 من  أيضا  تستفيد  أن  براجمية  إسرتاتيجيات  عىل  تعمل  التي  لألحزاب  يمكن 

المركزية السلطة السياسية الداخلية كمبدأ. يف تصميم إجراءات صنع القرار يف حزب 
الرباجمية للحزب، وذلك بتحقيق  من األحزاب، يمكن للسياسيني تعزيز اخلصائص 
خالل  من  املثال،  سبيل  )عىل  والقاعدية  واملتوسطة  العليا  الرشائح  نفوذ  بني  التوازن 
السياسات عندما تظهر(. يمكن هلذا  القادة عىل خمتلف املستويات يف مناقشة  إرشاك 

التوازن أن جيعل زعيم احلزب أكثر استجابة ملطالب األعضاء املدفوعني بالسياسات.
• سياسات 	 عن  يدافعون  الذين  القادة  إىل  السلطة  بنقل  املقتنعني  احلزب  لزعامء  يمكن 

احلزب  يف  العاديني  لألعضاء  النفوذ  من  أكرب  بدرجة  يسمحون  والذين  معينة، 
األشخاص  اجتذاب  عىل  قدرة  أكثر  يكونوا  أن  املتوسطة،  املستويات  عىل  والقادة 
أكرب  بدرجة  استجابة  األكثر  األحزاب  تتمتع  أحزاهبم.  يف  السياسات  لتبني  امليالني 
من التامسك الداخيل، وسيكون من الصعب عىل قادهتا الرتاجع عن مواقف احلزب 
حيال السياسات. يظهر البحث كيف أن األحزاب الرباجمية تنزع إىل رسمنة ومأسسة 
العمليات  الداخلية يف  الديمقراطية  التوازن. وبالطبع، فإن درجة أكرب من  مثل ذلك 
األساسية لصنع القرار مثل إجراءات تسمية املرشحني أو املداوالت بشأن السياسات، 

من املرجح أن حتدث توازنًا أكرب يف المركزية السلطة الداخلية. 
• ثمة قيمة يف تعزيز العالقة بني احلزب وكتلته الترشيعية. يف حني أن منح احلزب درجة 	

أكرب من القدرة عىل فرض االنضباط عىل أعضاء كتلته الترشيعية يمكن أن يساعد يف 
محاية هويته الرباجمية، فإن إلغاء النزعة الفردية بشكل كامل قد يكون مستحياًل، وحتى 
غري مرغوب. قد حيتاج املمثلون املنتخبون إىل مساحة معينة للتعامل مع اخليارات التي 
إجياد  بمكان  الصعوبة  وبالطبع، من  الناخبني.  تلقوه من  الذي  التفويض  مع  تنسجم 
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توازن مناسب بني الكتلة الترشيعية كمجموعة واملرشعني كأفراد. إذا كانت املؤسسات 
تركز عىل االنضباط حول جمموعة من السياسات والقضايا املحورية القريبة من هوية 
احلزب، فإن املرشعني األفراد سيدفعون ثمن االنحراف عن موقف احلزب. ويمكن 
للسامح ببعض املرونة حيال القضايا األقل جوهرية، عندما يكون اخلروج عىل موقف 

احلزب غري منّفر للناخبني، أن يكون طريقة براغامتية إلجياد ذلك التوازن. 
• كام يقرتح لونا وآخرون، فإن األحزاب الرباجمية أكثر قدرة عىل التوحد يف ظل أنظمة 	

أكثر شفافية ومؤسساتية. إن ضامن وجود ميدان عمل متكافئ وعادل سيلغي  مالية 
بالنسبة للناخبني. ولذلك،  الزبائنية والشخصانية  مثاليًا، وجزئيًا عىل األقل، اجلاذبية 
فإن األنظمة واملامرسات التي تعزز االنفتاح والشفافية ودرجة معينة من الوصول إىل 

املوارد املالية، ستجعل من جهود احلزب أكثر استدامة. 

التفاعلية للرتتيبات احلزبية الداخلية، أن مقاربة تدرجيية لإلصالح )أي  يستنتج من الطبيعة 
الديمقراطية الداخلية، وانضباط الكتلة الترشيعية والشفافية( التي جيرهيا قادة ميالون لتبني 

السياسات، يمكن أن تصبح أكثر فعالية وجاذبية ألعضاء احلزب ذوي امليول املشاهبة.

الحاجة لدوائر انتخابية برامجية

حتى مع وجود احلوافز، فإن السياسيني ذوي العقلية الرباجمية ينبغي أن يصوت هلم الناخبون 
كي يصلوا إىل السلطة. كام ذكر أعاله، فإن السياسيني بحاجة ألن يكون الناخبون مستعدين 
عىل األقل للقبول بالرسائل الرباجمية، ويستحسن أن يكونوا هم من يطالب بذلك. ثمة عنارص 
بأدوات اجلذب  قبوالً  أقل  أو  أكثر  الناخبني  قد جتعل  التي  املجتمعية  التشكيالت  حمورية يف 
الرباجمية، حيث إن دور التحرض يؤثر يف قدرات الدولة، كام أن اهلويات العرقية تدفع أو تبطئ 

أدوات اجلذب الرباجمية.

واملعلومات.  التعليم  إىل  أقل  بوصول  عادة  والتحرض  االقتصادية  الوفرة  مستويات  ترتبط 
الرمزية  اجلاذبية  من  حيّد  الناس  حياة  عىل  واملعلومات  التعليم  إىل  الوصول  أثر  بأن  يعتقد 
اليقني  من  أكرب  درجة  للناس  توفر  األعىل  الدخل  مستويات  إن  الرباجمية.  لإلسرتاتيجيات 
االقتصادي عىل املدى البعيد، وتقلل من احتامل أن يصوتوا عىل أساس املزايا قصرية األجل، 

وتزيد من تأكيدهم عىل السياسات.

هذه االفرتاضات ليست مدعومة بشكل كامل باألدلة، حيث إن تلك العوامل البنيوية أبعد 
ما تكون عن احلتمية. يبقى املدى املحدد لتأثري الدخل والوصول إىل املعلومات عىل تشكيل 
الكيفية التي ينظر هبا الناخبون إىل السياسات الرباجمية غري مؤكد يف األبحاث. لكن، وطبقًا 
لتشيزمان وآخرين يمكن القول، إنه وبرصف النظر عن مستوى البلد من الدخل أو الوصول 
إىل التعليم، فإن الوصول إىل النقاش السيايس واملعلومات )وجودة هذا النقاش( يمكن أن 

يسهم يف تعزيز النزعات الرباجمية إذا: 

• متتع األحزاب واملواطنون بوصول أوسع إىل وسائل اإلعالم املستقلة واملستدامة ماليًا، 	
وإىل التقارير والنقاشات السياسية. ُيفرتض أن إيصال التقارير حول القضايا العامة إىل 
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الناس، يمكن أن يؤدي إىل املطالبة بسياسات براجمية عندما ال تكون موجودة. األكثر 
من ذلك، فإن الصحافة، وخصوصًا الصحافة ذات اجلودة األفضل يمكن أن تضخم 
من بروز القضايا املتعلقة باخلدمات العامة أو غريها من السياسات ذات الصلة باملناطق 
الختيار  األساس  سيضع  السياسية  بالنقاشات  االهتامم  زيادة  يف  النجاح  إن  الريفية. 
األحزاب عىل أساس مواقفها الرباجمية. السياسيون أنفسهم يعتمدون، إىل حد كبري، 
عىل وسائل اإلعالم )وينجذبون إليها( كوسيلة لنرش رسائلهم عىل نطاق واسع، عىل 
املستويني املحيل والوطني )خصوصًا اإلذاعة والتلفزيون، بام يف ذلك حمطات اإلذاعة 
املوجودة يف املجتمعات املحلية، حيث إن اإلذاعة تبقى القناة الرئيسية للمعلومات يف 
عىل  تركز  إعالم  وسائل  يواجهون  الذين  للسياسيني  بالنسبة  النامية(.  البلدان  معظم 
السياسات بشكل أكرب، فإن تزويد هذه الوسائل بوجهات نظرهم حيال السياسات من 
أجل تشكيل مرتسامت خاصة هبم مقابل خصومهم، ُيعد طريقة مستدامة وغري مكلفة 

إلجتذاب الناخبني بدالً من إنفاق األموال عىل رشاء األصوات.
• إال أن زيادة الوصول بحد ذاهتا قد ال تكون كافية، حيث إن جودة األخبار والنقاشات 	

أن  هو  أمهية،  األكثر  األمر  جوهري.  أمر  املستقلة  اإلعالم  وسائل  يف  السياسية 
املعلومات ينبغي أن تكون مهمة للمناطق الريفية وشبه الريفية أيضًا. عىل السياسيني 
معاجلة االحتياجات امللموسة جلمهورهم. كام أنه من غري املرجح أن تكون النقاشات 
وضع  من  وبدالً  ولذلك،  اليومية.  الناس  بحياة  حقيقية  صلة  ذات  العامة  السياسية 
حلول شاملة للبالد بأرسها، فإن درجة أكرب من الوصول إىل املعلومات ستكون أكثر 
فعالية إذا صممت ملعاجلة طيف متنوع من القضايا التي هتم مناطق خمتلفة من البالد. 
ال بد من اإلقرار بأن اجلهود يف املناطق الريفية وشبه الريفية ستكون أكثر صعوبة. إال أن 
التقدم التكنولوجي بات يقدم اليوم جمموعة غري مسبوقة من اخليارات بالنسبة للناس 
اإلعالم  وسائل  وتقدم  متعددة.  معلومات  مصادر  إىل  مكلف  غري  بشكل  للوصول 
البلدان األقل نموًا، فرصة ملنح اجلمهور  اجلديدة، رغم أهنا مل حتقق اخرتاقًا كبريًا يف 
درجة أكرب من التأثري عىل وضع األجندات العامة. إن ضامن أن تكون الرسائل ذات 
القدرة عىل رشاء  تنامي  متزايد، مع  املستهدف تصبح أسهل، بشكل  أمهية للجمهور 
اهلواتف املحمولة ووثائق االتصال الرقمية، واإلنرتنت التي أصبحت أرخص وأوسع 

انتشارًا. 

باختصار، فإن مقاربًة لعملية الوصول إىل وسائل اإلعالم جتمع املحتوى اهلادف واملهم بالنسبة 
للمجموعات املستهدفة وصوتًا أعىل للجامهري، توفر فرصة أكرب لدفع السياسيني كي يصبحوا 
أكثر اهتاممًا بالتغلب عىل العوائق واالنخراط يف السياسات الرباجمية خارج املناطق احلرضية. 
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القادة هم الذين يغيرون قواعد اللعبة

كل ما ذكر أعاله يشكل ظروفًا مواتية، لكن غري كافية، لظهور أحزاب سياسية ذات قاعدة 
براجمية. لالستفادة مما سبق، فإن األحزاب بحاجة لقادة قادرين عىل حتديد الفرص من حيث 
التوقيت أو الظروف واغتنامها من جهة، والذين يمتلكون القدرة عىل تصميم برامج سياسية، 

واملحافظة عليها والتفاوض بشأهنا وتنفيذها من جهة أخرى.

يعتمد االنتقال الناجح نحو مزيد من الرباجمية عىل وجود ساسة أكفاء وحمنكني سياسيًا وقابلني 
دور  فيها  كان  التي  األمثلة  بعض  وآخرون  وكيتشيلت  وآخرون  تشيزمان  يقدم  لالنتخاب. 
القادة حموريًا يف حتقيق التقدم نحو السياسات الرباجمية يف بلدان مثل الربازيل واهلند وزامبيا. 
التأثري إجيابيا يف السياسات  يمكن لدعم القادة السياسيني امليالني لتبني السياسات من أجل 

ذات األساس الرباجمي أن يتضمن ما ييل:

• يتمتعون بسجل 	 والذين  السياسات،  بتأكيدهم عىل  يتميزن  الذين  القادة  الرتكيز عىل 
حافل بالسعي لتحقيق تلك السياسات.

• تشكل 	 السياسات  يف  البارزة  والقضايا  الشخصية  الكفاءة  بني  تطابق  حتقيق  أن  يبدو 
إسرتاتيجية جذابة ألولئك القادة ذوي التوجهات الرباجمية. كام أن من شأن ذلك أن 
يدفع بالنقاشات حول السياسات إىل الواجهة أيضا. يتطلب ذلك مرشحني يؤثرون 
أكثر من غريها.  التي هتمهم  القضايا  الناخبني حيال  القضايا ومواقف  إبراز أمهية  يف 
وبام أن هذه العملية ال حتدث يف فراغ، فأن هذه العمليات التمهيدية تتطلب مرشحني 

يستجيبون للقضايا التي يتمحور حوهلا اهتامم اجلمهور.

براجمية أن هيتموا  الذين يظهرون نزعات  املعارضة  لقادة األحزاب اجلديدة وأحزاب  يمكن 
تشهد  التي  االنتخابية  احلمالت  التمهيد هذه، خصوصًا يف  بإسرتاتيجيات  نحو خاص  عىل 
تنافسًا كبريًا. إال أن ذلك يتطلب استطالعات رأي وحتليل تصورات املواطنني عن السياسيني 
عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، وهو ما جيعل العملية مكلفة. يمكن لتوسيع الوصول إىل هذه 
التقنيات، دون املخاطرة بقيمتها اإلسرتاتيجية، أن يسهم يف جعل أدوات اجلذب الرباجمي أكثر 

جاذبية للمرشحني واألحزاب. 

يوفر البحث املقدم يف هذا الكتاب وامللخص يف هذا الفصل رشحًا تقريبيًا ملعرفة كيف يمكن 
جلملة من الظروف أن جتعل بيئة بلد من البلدان أكثر قابلية للسياسات الرباجمية. إن العرض 
املقدم هنا أبعد ما يكون عن احلسم. يمكن هلذه الظروف أن تشكل عقبات يف أسوأ احلاالت 
وفرصًا يف أفضلها. لكنها ال تضمن، بأي حال من األحوال، إحداث أي تغيري بمفردها. من 
فإن حزبًا من األحزاب ال يصبح  املحددة،  الظروف  أكثر من  أو  بوجود واحد  أنه  الواضح 
تلقائيًا أكثر براجمية، بل إن ذلك يصبح مرجحًا أكثر. يؤمل بأن يكون هذا الكتاب قد نجح 
يف إقناع القارئ، بأن العمل عىل تلك الظروف هو ما يرشح يف املحصلة السياسات الرباجمية. 
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نك تشيزمان: هو مدير مركز الدراسات األفريقية يف جامعة أوكسفورد. تتناول أبحاثه مجلة 
من األسئلة، مثل ما إذا كانت الشعبوية الشعوبية إسرتاتيجية فعالة للتعبئة السياسية يف أفريقيا، 
والظروف  والفساد،  الديمقراطية  حيال  املواطنني  مواقف  يغيرّ  الرضائب  دفع  أن  وكيف 
الكتب  السلطة. إضافة إىل عدد من فصول  السياسية إىل اخلروج من  التي تؤدي باألحزاب 
واملقاالت، فإنه نرش جمموعتني شارك يف حتريرمها مها: Our Turn To Eat )2010(، الذي 
 The Handbook of African Politicsالسياسية يف كينيا منذ االستقالل، و احلياة  يغطي 
)2013(. وقد وضع كتابًا هو Democracy in Africa نرشته مطبعة جامعة كامربدج عام 
2014، وكتابًا ثانيًا هو موضع تعاقد مع مطبعة جامعة ييل. يقيض نك تشيزمان جزءًا كبيًا 
احلكومة،  )مكتب  املتحدة  اململكة  يف  السياسات  لصناع  عمله  مضامني  رشح  يف  وقته  من 
للحكومة  التابع  برانكو  ريو  )معهد  اخلارج  ويف  الدولية(  التنمية  ووزارة  اخلارجية،  وزارة 
الربازيلية، حكومة والية الغوس، الربملان األفريقي، والبنك الدويل(. وهو املحرر املشارك 
املجلس  التقدم األفريقية وعضو  للجنة  للشؤون األفريقية )African Affairs(، ومستشار 

االستشاري لكريس اليونيسيف ألبحاث االتصاالت )أفريقيا(.

هربرت كيتشيلت: هو أستاذ جورج يف. آلن للعالقات الدولية يف قسم العلوم السياسية يف 
املقارن.  السيايس  واالنتخابات، واالقتصاد  السياسية  باألحزاب  ديوك. وهو خمتص  جامعة 

بني كتبه ومقاالته، ألرّف وحرر بشكل منفرد أو مشرتك الكتب اآلتية:
Logics of Party Formation (Cornell University Press, 1989), Beyond the 
European Left (Duke University Press, 1990), The Transformation of European 
Social Democracy (Cambridge University Press, 1994), The Radical Right in 
Western Europe (University of Michigan Press, 1995, winner of the American 
Political Science Association’s Woodrow Wilson Foundation Award), Post- 
Communist Party Systems (Cambridge University Press, 1999), Continuity 
and Change in Contemporary Capitalism (Cambridge University Press, 
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األحزاب السياسية يف الديمقراطيات االنتخابية وإسرتاتيجيات احلصول عىل األصوات التي 
تستخدمها. يف عمله السابق، درس دان رسائل األحزاب السياسية والفصائلية يف األحزاب 
البلدان  الصغية يف  املناجم  العمل يف  دان عىل حرفية  األكاديمي، عمل  قبل عمله  املهيمنة. 
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وهو مهتم بأسباب بقاء بعض األحزاب السياسية واملنظامت السياسية حيوية بمرور الوقت، 
يف حني أن أحزابا أخرى تذوي وتتالشى كأدوات مقبولة للتمثيل الديمقراطي. كام أنه مهتم 
بتصميم األبحاث التجريبية الطبيعية. اعتربت أطروحته البحثية التي أعدها يف جامعة شييل 
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الكاثوليكية األسقفية لنيل درجة الدكتوراه واحدة من أفضل مخس أطروحات لعام 2013. 
.Democratization and Revista de Ciencia Política وظهر عمله يف دورية

كريستني سامبل: مديرة الربامج العاملية يف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، وهي 
مسؤولة عن اإلرشاف عىل توريد املعارف العاملية وكذلك عن الرشاكات يف الربامج. سابقًا، 
للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  بعثة  رئيسة  وكذلك  العاملية،  الربامج  مديرة  كريستني  كانت 
وقضايا  والتنمية  للديمقراطية  إقليمية  منسقة  وعملت  األنديز،  منطقة  يف  واالنتخابات 
 Poverty and’ ذلك،  يف  بام  املطبوعات،  من  لعدد  ومؤلفة  حمررة  وهي  االجتامعي.  النوع 
 Politics in the Andean Region’; ‘A Democracy Results Approach: The
 Present Debate and Growing Consensus Surrounding the Inter-American
 Democratic Charter’, in the Latin American Policy Journal; ‘The Role
 of International Electoral Observation Missions in the Promotion of the
 Electoral 12–2007 Political Rights of Women: The Case of the OAS’ in The
 Cycle in the Americas; ‘Dime a quién escuchas: Think tanks y partidos
 políticos en América Latina’; ‘From Words to Action: Best Practices for
 Women’s Participation in Political Parties’; ‘Riding the Wave: Women’s
 Political Participation in Latin America’; and ‘Democracia en la Región
السياسات  املاجستي يف  حصلت كريستني عىل شهادة   .‘Andina: los telones de fondo
العامة من جامعة هارفرد. قبل االنضامم للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، عملت يف 
البيو وبوليفيا وغواتيامال وشييل يف مناصب خمتلفة تتعلق ببناء الديمقراطية ودعم املجتمع املدين. 

سريغيو تورو: أستاذ مساعد يف معهد العلوم السياسية، جامعة شييل الكاثوليكية األسقفية. 
االنتخابية.  دوائرهم  حيال  الشيليني  املرشعني  وسلوك  السيايس  التمثيل  بدراسة  مهتم  وهو 
 Electoral Studies, World Political Science Review, Revista ظهر عمله يف دورية

.de Ciencia Política and Política y Gobierno

خورخي فاياداريس موييدا: مسؤول برامج يف برنامج الديمقراطية والتنمية التابع للمؤسسة 
واألحزاب  الديمقراطية  املساءلة  قضايا  عىل  يركز  حيث  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية 
السياسية والتصميم املؤسسايت يف سياق التنمية االجتامعية واالقتصادية. عمل منسقًا للمراقبة 
حيث  و2006،   2000 عامي  بني  البيو  يف  ترانسربانسيا  يف  السيايس  واإلصالح  االنتخابية 
السيايس  السياسات، حول قضايا اإلصالح  املدين وصناع  املجتمع  عمل مع سياسيني وقادة 
ومساعدة األحزاب واملراقبة االنتخابية يف البيو وبوليفيا ومجهورية الدومينيكان واإلكوادور 
وفنزويال. تركز آخر أبحاثه عىل السياسات الترشيعية والتنافس احلزيب والتامسك احلزيب. كام 
 ;)2013( 2012-2006 ,Unity and Differentiation in Peru’s Legislature نرش يف
 Studies on Peru’s  ;)2011(  ’Representation and Competition in Peru’
للدراسات  الدويل  )املعهد  التنمية  يف  عليا  دراسات  جيري   .)2009,Congress( editor

االجتامعية، الهاي( ودراسات يف احلكومة )جامعة إسيكس، اململكة املتحدة(. 
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للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  السياسية  األحزاب  فريق  يرأس  ديرستاك:  فان  سام 
املؤسسة  لصالح  الديمقراطية  واملساعدة  السياسية  األحزاب  مع  عمل  لقد  واالنتخابات. 
يف  األحزاب  متعددة  للديمقراطية  اهلولندي  واملعهد  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية 
عمله  إىل  إضافة  وأفغانستان.  وجورجيا  وزمبابوي  وبوروندي  ومنغوليا  كينيا  مثل  بلدان 
عىل األحزاب الرباجمية، يبحث سام يف احلوار بني األحزاب السياسية ودور املال يف السياسة 
وأثر حركات املواطنني. عمل مستشارًا ملرشعني يف جماالت قانون التمويل السيايس وقانون 
سام  عمل  الديمقراطية،  املساعدة  تقديم  يف  العمل  يف  انخراطه  قبل  السياسية.  األحزاب 
جامعة  من  الدولية  العالقات  يف  املاجستي  درجة  حيمل  وهو  اهلولندي.  النواب  جملس  يف 
من  احلديث  األدب  يف  املاجستي  ودرجة  أفريقيا،  جنوب  جوهانسربغ،  يف  ويتووترسرتاند 

جامعة أوترخيت يف هولندا.

الديمقراطية يف  تنوعات  الدكتوراه يف مرشوع  بعد  ما  بأبحاث  تقوم  زميلة  وانغ:  – تينغ  يي 
قسم العلوم السياسية يف جامعة غوتنربغ، السويد. يركز عملها بشكل أسايس عىل املؤسسات 
الترشيعية وإسرتاتيجيات مساءلة السياسيني، مع التأكيد عىل رشوط االستقرار الديمقراطي. 
استنادًا إىل قاعدة بيانات أصلية تصف دور أنظمة اللجان يف أكثر من 70 ديمقراطية يف سائر 
فرض  عىل  قدرهتا  يف  الترشيعية  اللجان  ختتلف  وملاذا  كيف  أطروحتها  تعالج  العامل،  أنحاء 
احلايل  مرشوعها  ويستكشف  الديمقراطيات.  من  كبي  عدد  يف  السياسات  جمال  يف  نفوذها 

تبعات القدرات الترشيعية املختلفة عىل املشاركة يف الترشيع ومراقبة جودة الديمقراطيات.
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ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، هي منظمة حكومية دولية تضطلع بمهمة دعم 
الديمقراطية املستدامة يف مجيع أنحاء العامل.

أنظمة  إقامة  ودعم  أقوى،  ديمقراطية  وعمليات  مؤسسات  إرساء  هي  املؤسسة  وأهداف 
ديمقراطية تتمتع بمزيد من االستدامة والفعالية واملرشوعية.

ما الذي تقوم به المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املواطن  عىل  بالرتكيز  والقطرية،  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  بعملها  املؤسسة  تقوم 
باعتباره هو حمرك التغيي.

صياغة  االنتخابية،  العمليات  األساسية:  خربهتا  جماالت  يف  مقارنة  معارف  املؤسسة  وتنتج 
يف  الديمقراطية  وكذلك  والتنمية،  الديمقراطية  السياسيني،  والتمثيل  املشاركة  الدساتي، 

عالقتها بقضايا النوع االجتامعي والتنوع والرصاع واألمن.

أجل  من  تعمل  التي  واملحلية  الوطنية  الفاعلة  االطراف  إىل  املعارف  هذه  املؤسسة  م  وتقدرّ
إصالح ديمقراطي، وتيسي احلوار بغية دعم التغيي الديمقراطي.

وهتدف املؤسسة يف عملها إىل ما ييل:

•  زيادة قدرات النظام الديمقراطي ورشعيته ومصداقيته.	
•  مشاركة أكثر شموال، ومتثيل خاضع للمساءلة.	
•  تعاون ديمقراطي أكثر فعالية ورشعية.	

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية 
)International IDEA( واالنتخابات
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نك تشيزمان: هو مدير مركز الدراسات األفريقية يف جامعة أوكسفورد. تتناول أبحاثه مجلة 
من األسئلة، مثل ما إذا كانت الشعبوية الشعوبية إسرتاتيجية فعالة للتعبئة السياسية يف أفريقيا، 
والظروف  والفساد،  الديمقراطية  حيال  املواطنني  مواقف  يغيرّ  الرضائب  دفع  أن  وكيف 
الكتب  السلطة. إضافة إىل عدد من فصول  السياسية إىل اخلروج من  التي تؤدي باألحزاب 
واملقاالت، فإنه نرش جمموعتني شارك يف حتريرمها مها: Our Turn To Eat )2010(، الذي 
 The Handbook of African Politicsالسياسية يف كينيا منذ االستقالل، و احلياة  يغطي 
)2013(. وقد وضع كتابًا هو Democracy in Africa نرشته مطبعة جامعة كامربدج عام 
2014، وكتابًا ثانيًا هو موضع تعاقد مع مطبعة جامعة ييل. يقيض نك تشيزمان جزءًا كبيًا 
احلكومة،  )مكتب  املتحدة  اململكة  يف  السياسات  لصناع  عمله  مضامني  رشح  يف  وقته  من 
للحكومة  التابع  برانكو  ريو  )معهد  اخلارج  ويف  الدولية(  التنمية  ووزارة  اخلارجية،  وزارة 
الربازيلية، حكومة والية الغوس، الربملان األفريقي، والبنك الدويل(. وهو املحرر املشارك 
املجلس  التقدم األفريقية وعضو  للجنة  للشؤون األفريقية )African Affairs(، ومستشار 

االستشاري لكريس اليونيسيف ألبحاث االتصاالت )أفريقيا(.

هربرت كيتشيلت: هو أستاذ جورج يف. آلن للعالقات الدولية يف قسم العلوم السياسية يف 
املقارن.  السيايس  واالنتخابات، واالقتصاد  السياسية  باألحزاب  ديوك. وهو خمتص  جامعة 

بني كتبه ومقاالته، ألرّف وحرر بشكل منفرد أو مشرتك الكتب اآلتية:
Logics of Party Formation (Cornell University Press, 1989), Beyond the 
European Left (Duke University Press, 1990), The Transformation of European 
Social Democracy (Cambridge University Press, 1994), The Radical Right in 
Western Europe (University of Michigan Press, 1995, winner of the American 
Political Science Association’s Woodrow Wilson Foundation Award), Post- 
Communist Party Systems (Cambridge University Press, 1999), Continuity 
and Change in Contemporary Capitalism (Cambridge University Press, 

عن المؤلفين
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1999),. Patrons, Clients, and Policies (Cambridge University Press, 2007) and 
Latin American Party Systems (Cambridge University Press, 2010)

يقوم حاليا بإكامل مرشوعني بحثيني: واحد عن الروابط احلزبية الديمقراطية يف الديمقراطيات 
التنافسية يف العامل، استنادًا إىل البيانات التي مجعت بإدارته من قبل مرشوع املساءلة والروابط 
)مع  الصناعية  بعد  ما  الديمقراطيات  يف  احلزيب  التموضع  إعادة  حول  والثاين  الديمقراطية، 
األميكية  اجلمعية  متنحها  التي  بورديت  ل.  فرانكلن  بجائزة  أيضا  الفائز  وهو  ِرن(.  فيليب 
للجمعية  السنوي  االجتامع  بحثية قدمت يف  أفضل ورقة  لعام 2000 عن  السياسية  للعلوم 

لعام 1999، وهو عضو يف األكاديمية األميكية للفنون والعلوم. 

الكاثوليكية  شييل  جامعة  يف  السياسية،  العلوم  معهد  يف  مساعد  أستاذ  لونا:  بابلو  خوان 
األسقفية. وهو مهتم بتحليل األحزاب السياسية والتمثيل الديموقراطي، واآلثار السياسية 
 The Resilience of the Latin لعدم املساواة وطبيعة مؤسسات الدولة. وهو مؤلف كتاب
املشارك  واملحرر   ،  .(American Right Johns Hopkins University Press), 2014
 The Resilience of the Latin American Right (Johns Hopkins University لكتاب
 Latin American Party Systems يف عام 2010، ألرّف مع آخرين كتاب .(Press, 2014
ألفضل  لينز  خوان  جائزة  البحثية  أطروحته  Cambridge University Press).منحت 
أطروحة لعام 2008 من قبل قسم التحول الديمقراطي املقارن يف اجلمعية األميكية للعلوم 
 Comparative Political Studies, Política y دوريات  يف  أعامله  وظهرت  السياسية. 
 Gobierno, Revista de Ciencia Política, Latin American Politics and Society,
 International  Political  Science  Review,  Third World  Quarterly,  Journal  of
 Latin  American  Studies,  Journal  of  Democracy,  Perfiles  Latinoamericanos
براون  وجامعة   ،)2008( بريستون  جامعة  يف  زائرًا  باحثًا  عمل   .and Democratization

)2011(، وجامعة هارفرد )2013(.

يدرس  أوكسفورد.  جامعة  يف  األفريقية  السياسة  يف  الدكتوراه  لدرجة  مرشح  باغيت:  دان 
األحزاب السياسية يف الديمقراطيات االنتخابية وإسرتاتيجيات احلصول عىل األصوات التي 
تستخدمها. يف عمله السابق، درس دان رسائل األحزاب السياسية والفصائلية يف األحزاب 
البلدان  الصغية يف  املناجم  العمل يف  دان عىل حرفية  األكاديمي، عمل  قبل عمله  املهيمنة. 
النامية. وعمل لصالح منظامت دولية مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ووزارة التنمية 
التنمية البرشية لتحسني الفرص االقتصادية للعاملني يف  الدولية )اململكة املتحدة(، ومؤرش 
املناجم الصغية، وكدليل دويل للحكومات واملنظامت غي احلكومية لتنظيم وحتسني عمليات 

التنقيب يف املناجم الصغية.  

فرناندو روزنبالت: أستاذ مساعد يف كلية العلوم السياسية، جامعة دييغو بورتاليس، شييل. 
وهو مهتم بأسباب بقاء بعض األحزاب السياسية واملنظامت السياسية حيوية بمرور الوقت، 
يف حني أن أحزابا أخرى تذوي وتتالشى كأدوات مقبولة للتمثيل الديمقراطي. كام أنه مهتم 
بتصميم األبحاث التجريبية الطبيعية. اعتربت أطروحته البحثية التي أعدها يف جامعة شييل 
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الكاثوليكية األسقفية لنيل درجة الدكتوراه واحدة من أفضل مخس أطروحات لعام 2013. 
.Democratization and Revista de Ciencia Política وظهر عمله يف دورية

كريستني سامبل: مديرة الربامج العاملية يف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، وهي 
مسؤولة عن اإلرشاف عىل توريد املعارف العاملية وكذلك عن الرشاكات يف الربامج. سابقًا، 
للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  بعثة  رئيسة  وكذلك  العاملية،  الربامج  مديرة  كريستني  كانت 
وقضايا  والتنمية  للديمقراطية  إقليمية  منسقة  وعملت  األنديز،  منطقة  يف  واالنتخابات 
 Poverty and’ ذلك،  يف  بام  املطبوعات،  من  لعدد  ومؤلفة  حمررة  وهي  االجتامعي.  النوع 
 Politics in the Andean Region’; ‘A Democracy Results Approach: The
 Present Debate and Growing Consensus Surrounding the Inter-American
 Democratic Charter’, in the Latin American Policy Journal; ‘The Role
 of International Electoral Observation Missions in the Promotion of the
 Electoral 12–2007 Political Rights of Women: The Case of the OAS’ in The
 Cycle in the Americas; ‘Dime a quién escuchas: Think tanks y partidos
 políticos en América Latina’; ‘From Words to Action: Best Practices for
 Women’s Participation in Political Parties’; ‘Riding the Wave: Women’s
 Political Participation in Latin America’; and ‘Democracia en la Región
السياسات  املاجستي يف  حصلت كريستني عىل شهادة   .‘Andina: los telones de fondo
العامة من جامعة هارفرد. قبل االنضامم للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، عملت يف 
البيو وبوليفيا وغواتيامال وشييل يف مناصب خمتلفة تتعلق ببناء الديمقراطية ودعم املجتمع املدين. 

سريغيو تورو: أستاذ مساعد يف معهد العلوم السياسية، جامعة شييل الكاثوليكية األسقفية. 
االنتخابية.  دوائرهم  حيال  الشيليني  املرشعني  وسلوك  السيايس  التمثيل  بدراسة  مهتم  وهو 
 Electoral Studies, World Political Science Review, Revista ظهر عمله يف دورية

.de Ciencia Política and Política y Gobierno

خورخي فاياداريس موييدا: مسؤول برامج يف برنامج الديمقراطية والتنمية التابع للمؤسسة 
واألحزاب  الديمقراطية  املساءلة  قضايا  عىل  يركز  حيث  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية 
السياسية والتصميم املؤسسايت يف سياق التنمية االجتامعية واالقتصادية. عمل منسقًا للمراقبة 
حيث  و2006،   2000 عامي  بني  البيو  يف  ترانسربانسيا  يف  السيايس  واإلصالح  االنتخابية 
السيايس  السياسات، حول قضايا اإلصالح  املدين وصناع  املجتمع  عمل مع سياسيني وقادة 
ومساعدة األحزاب واملراقبة االنتخابية يف البيو وبوليفيا ومجهورية الدومينيكان واإلكوادور 
وفنزويال. تركز آخر أبحاثه عىل السياسات الترشيعية والتنافس احلزيب والتامسك احلزيب. كام 
 ;)2013( 2012-2006 ,Unity and Differentiation in Peru’s Legislature نرش يف
 Studies on Peru’s  ;)2011(  ’Representation and Competition in Peru’
للدراسات  الدويل  )املعهد  التنمية  يف  عليا  دراسات  جيري   .)2009,Congress( editor

االجتامعية، الهاي( ودراسات يف احلكومة )جامعة إسيكس، اململكة املتحدة(. 
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للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  يف  السياسية  األحزاب  فريق  يرأس  ديرستاك:  فان  سام 
املؤسسة  لصالح  الديمقراطية  واملساعدة  السياسية  األحزاب  مع  عمل  لقد  واالنتخابات. 
يف  األحزاب  متعددة  للديمقراطية  اهلولندي  واملعهد  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية 
عمله  إىل  إضافة  وأفغانستان.  وجورجيا  وزمبابوي  وبوروندي  ومنغوليا  كينيا  مثل  بلدان 
عىل األحزاب الرباجمية، يبحث سام يف احلوار بني األحزاب السياسية ودور املال يف السياسة 
وأثر حركات املواطنني. عمل مستشارًا ملرشعني يف جماالت قانون التمويل السيايس وقانون 
سام  عمل  الديمقراطية،  املساعدة  تقديم  يف  العمل  يف  انخراطه  قبل  السياسية.  األحزاب 
جامعة  من  الدولية  العالقات  يف  املاجستي  درجة  حيمل  وهو  اهلولندي.  النواب  جملس  يف 
من  احلديث  األدب  يف  املاجستي  ودرجة  أفريقيا،  جنوب  جوهانسربغ،  يف  ويتووترسرتاند 

جامعة أوترخيت يف هولندا.

الديمقراطية يف  تنوعات  الدكتوراه يف مرشوع  بعد  ما  بأبحاث  تقوم  زميلة  وانغ:  – تينغ  يي 
قسم العلوم السياسية يف جامعة غوتنربغ، السويد. يركز عملها بشكل أسايس عىل املؤسسات 
الترشيعية وإسرتاتيجيات مساءلة السياسيني، مع التأكيد عىل رشوط االستقرار الديمقراطي. 
استنادًا إىل قاعدة بيانات أصلية تصف دور أنظمة اللجان يف أكثر من 70 ديمقراطية يف سائر 
فرض  عىل  قدرهتا  يف  الترشيعية  اللجان  ختتلف  وملاذا  كيف  أطروحتها  تعالج  العامل،  أنحاء 
احلايل  مرشوعها  ويستكشف  الديمقراطيات.  من  كبي  عدد  يف  السياسات  جمال  يف  نفوذها 

تبعات القدرات الترشيعية املختلفة عىل املشاركة يف الترشيع ومراقبة جودة الديمقراطيات.
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ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، هي منظمة حكومية دولية تضطلع بمهمة دعم 
الديمقراطية املستدامة يف مجيع أنحاء العامل.

أنظمة  إقامة  ودعم  أقوى،  ديمقراطية  وعمليات  مؤسسات  إرساء  هي  املؤسسة  وأهداف 
ديمقراطية تتمتع بمزيد من االستدامة والفعالية واملرشوعية.

ما الذي تقوم به المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

املواطن  عىل  بالرتكيز  والقطرية،  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  بعملها  املؤسسة  تقوم 
باعتباره هو حمرك التغيي.

صياغة  االنتخابية،  العمليات  األساسية:  خربهتا  جماالت  يف  مقارنة  معارف  املؤسسة  وتنتج 
يف  الديمقراطية  وكذلك  والتنمية،  الديمقراطية  السياسيني،  والتمثيل  املشاركة  الدساتي، 

عالقتها بقضايا النوع االجتامعي والتنوع والرصاع واألمن.

أجل  من  تعمل  التي  واملحلية  الوطنية  الفاعلة  االطراف  إىل  املعارف  هذه  املؤسسة  م  وتقدرّ
إصالح ديمقراطي، وتيسي احلوار بغية دعم التغيي الديمقراطي.

وهتدف املؤسسة يف عملها إىل ما ييل:

•  زيادة قدرات النظام الديمقراطي ورشعيته ومصداقيته.	
•  مشاركة أكثر شموال، ومتثيل خاضع للمساءلة.	
•  تعاون ديمقراطي أكثر فعالية ورشعية.	

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية 
)International IDEA( واالنتخابات
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أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف مجيع أنحاء العامل، ومقرها يف ستوكهومل 
الالتينية  أميكا  اهلادئ،  واملحيط  آسيا  أفريقيا،  يف  إقليمية  مكاتب  وللمؤسسة  بالسويد، 

والكاريبي، غرب آسيا، وشامل أفريقيا.

.www.idea.int :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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السياسيون امللتزمون بمجموعة من السياسات يوفرون للناس خيارات حقيقية. إهنم 
جيتذبون النشطاء الذين يشاطروهنم أفكارهم، وينظمون محالهتم بطرق أكثر تركيزًا، 
ويضعون شعارات حزبية أكثر جاذبية. أخريًا وليس آخرًا، من املرجح أن حيقق مثل 

هؤالء السياسيني نجاحًا أكرب يف املناصب العامة.

القائمة  املقاربات  من  للتحول  البلدان  من  العديد  يف  السياسية  األحزاب  تصارع 
الزبائنية إىل اسرتاتيجيات تستند بشكل أكرب إىل  عىل شخصيات الزعامء والعالقات 

الربامج يف تواصلها مع الناخبني.

األحزاب  إليها  تفتقر  والتي  الرباجمية  األحزاب  هبا  تتسم  التي  اخلصائص  هي  ما 
األخرى؟ ما عالقة نجاحها بجودة قياداهتا، أو رخاء البالد، أو قدرات الدولة؟ ما هو 
األثر الذي حتدثه األزمات االقتصادية أو السياسية عىل سلوك السياسيني؟ ملاذا ينبغي 

دراسة العالقة التي تربط األحزاب الرباجمية باملواطنني املطالبني بخدمات أفضل؟

السياسية درست  به ثالثة فرق من علامء  الذي قامت  العمل  الكتاب إىل  يستند هذا 
العوامل التي تدفع وتعزز قوة السياسات الرباجمية، حتى يف الظروف غري املشجعة.

يستخلص املؤلفون الدروس من الربازيل، وبلغاريا، ومجهورية الدومينيكان، واهلند، 
وكوريا اجلنوبية، وأوكرانيا، وتايوان، وتركيا، وزامبيا، ويستخدمون أحدث األبحاث 
املتعلقة باملساءلة الديمقراطية والعالقات بني املواطنني والسياسيني وأكثرها شمولية. 




