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  آفاق التنمية السياسية يف العراق
  

  ١ زاهر الزبيدي

أن مفهوم التنمية السياسية مفهوماً حديث العهد على مستوى العامل حيث مل يظهر له واضوحاً إال يف تسـعينيات  
وعمومـاً فهـي   . عشرة مفاهيم أساسية للتنمية السياسـية   ١٩٩٦القرن املاضي حني وضع لوسيان باي عام 

العام عن أنواع التنميات األخرى املتعارف عليها كالتنمية األقتصادية والبشرية األجتماعية إال أن الختتلف باملعىن 
التنمية السياسية تتقدم اجلميع خبطوة منفردة يف صدارة املتغريات السياسية لكون جناحها يهيء األفـق الواسـع   

  قـدم البلـدان علـى أخـتالف     لنجاح بقية التنميات على الرغم من أمهيتـها مجيعـاً كحزمـة واحـدة لت    
أيدلوجياا ، والميكن بأي حال من األحوال أن نرهن حصول التنمية السياسية حال إحداث تغـيري سياسـي يف   
 توجهات الدول لكون الدول ذوات احلزب الواحد هي أيضاً حباجة اىل تنمية سياسية هدفها إحداث التغـيري يف 

هدفها األمسـى رفعـة    سياسة االنفتاح وإشاعة ثقافة سياسيةب بأجتاه يف أيدلوجيات هذا احلز التفكري واملمارسة
  .أوطاا واالبتعاد عن دائرة األفول الفكري لتلك األحزاب 

ان من أهم أهداف تلك التنمية يف البلدان اليت تطورت أنظمتها السياسية هو حتوهلا اىل هدف وطين سامي الغرض 
ية بعيدة عن املصاحل السياسية الضيقة وهي دف بالدرجة األساس اىل منه الدفع باجتاه الدخول يف شراكات وطن

ونعتقد  املواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإجيابية يف احلياة السياسيةأن يتعرف 
عب مدرك جازمني أن أوىل مراحل نضوج التنمية السياسية بل األرضية اليت ستستند عليها هو أن يكون هناك ش

ألمهية مشاركته الفعالة يف العملية السياسية وتوفري مساحة معلوماتية واسعة أمام كافة شرائحه هدفها التعريـف  
برامج تثقيفية حول املواطنة واحلوار وحريـة التعـبري   من خالل وإشاعة ثقافة سياسية بالتوجه السياسي للبلد و 

  .واملشاركة السياسية

تنمية سياسية وهو أكثر العوامل فعالية يف تطور النظام السياسي يف بلدان العـامل   إن الشعب هو حمور وهدف كل
حيث عانت تلك البلدان على مر الزمن من أشكال التمييز والعنصـرية وطغـت   .. الثالث على وجه اخلصوص 

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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ة ، وحنن على إداراا السياسية دكتاتورية السلطة اليت حجبت بشكل كامل سلطة الشعب من على مسارح احليا
يف العراق ال خنتلف عن بلدان العامل الثالث الذي ننتمي أليه فقد أخذت الديكتاتورية منا الكثري على مدى عقود 
من الزمن دأب فيها شعبنا على البحث يف قوت يومه ومل يأبه كثرياً بالسياسة واليت كانت فعالياا حمدودة يف ظل 

خلف السياسي نراها واضحة املعامل حىت يف أيدلوجيات األحزاب حكم احلزب الواحد حيث راكمت حالة من الت
، فقد كانت أغلب أهدافها مرهونة يف احلصول على مناصب حمددة داخل السـلطات    ٢٠٠٣اليت شكلت بعد 

التشريعية والتنفيذية يف البلد وهذا بدوره سيكون خطراً يضاف اىل األخطار اليت تعترض البدء بـأجراء تنميـة   
سعة املدى بعيدة عن التأثريات السياسية اخلارجية ، فنحن مىت مـا وجـدنا أحزابـاً سياسـية ذات     سياسية وا

أيدلوجيات حمددة األهداف تنصب مجيعها يف هدف رقي الوطن عند ذاك ستكون تنميتنا السياسية ناجحة وبـال  
ابات برملانية تشريعية أجريت أدىن شك ، ولكننا يف ظل التخبط السياسي الواضح والنتائج اليت أفرزا آخر أنتخ

أشرت مواطن خلل كثرية تناوب على تبنيها كال من الشعب واحلكومـة   ٢٠١٠يف العراق يف السابع من آذار 
، فالشعب مل خيتر بشكل جدي سوى مخسة عشر نائباً وصلوا اىل القواسم األنتخابية كـل  ) التشريعية والتنفيذية(

من إعضاء الس فقد أرتقوا على أكتاف األصوات اليت حصل عليها قـادة  حسب دائرته األنتخابية أما الباقون 
الكتل وهذا أحد أسباب التخلف السياسي وهو بالطبع ليس جبريرة تؤخذ على الشعب العراقي لكونه حـديث  
العهد باملمارسات الدميقراطية وال زالت تسيطر فكرة الرجل القائد على خلده بعد سبع سنوات من الكثري مـن  

من احلكومة ، وهنا نشري اىل حالة اخللل املـايل واألداري الـيت   ) املقصودة والغري مقصودة (ملمارسات اخلاطئة ا
رافقت عمل وزارات ومؤسسات احلكومة على اختالفها ولكن بنسب متفاوته أضعفت ثقة الشـعب بالعمليـة   

بينما كانت %  ٦٢.٤هي   ٢٠١٠ ، فنسبة املشاركة يف انتخابات ٢٠٠٣السياسية اليت جرت يف البالد بعد 
على الرغم من أن تلك االنتخابات مل تشارك فيها % ٧٦هي  ٢٠٠٥نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية لعام 

لكان الفارق بنسبة املشاركة ألبناء الشعب  ٢٠١٠كل أطياف الشعب فيها ولو كانت مشاركتهم فعالة كما يف 
يف االنتخابات املقبلـة إذا مل حنسـن   % ٤٥بأننا قد نواجه مشاركة تقل عن  عالية جداً وهذا يعطي مؤشراً آخر

التصرف كسلطتني تنفيذية وتشريعية للسنوات األربع املقبلة وأفتقدنا الشراكة واملشاركة الوطنية مـن معناهـا   
تنمية سياسية حقيقية تستند على هدف حمدد وهو التعريـف  احلقيقي ، وكم حنن حباجة لوضع أسس ستراتيجية ل

 وتعزز مفهوم املواطنة واالنتماء للوطنبأمهية العملية السياسية وفتح جمال أوسع من الرؤيا السياسية أمام الشعب 
  .له 

ليس بالضرورة إن تكون زيادة أعداد األحزاب السياسية هو املعيار لقياس مسـتوى تقـدم العمـل السياسـي     
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  دميقراطي يف البلد  فالكثري من تلك األحزاب أنشأت تلبية لرغبات ومصـاحل قادـا ، فقـد تكـون ثالثـة      ال
أحزاب ،على سبيل املثال، متتلك املواصفات احلقيقية خلاصية التحزب الوطين وبتمثيل شعيب واسع الطيف تكون 

لقد أصبحت األحزاب السياسية مزحـه  كافية لتضفي مسحة الدميقراطية على الوضع السياسي العام يف البلد ، 
يتداوهلا العراقيون يف جمالسهم وحلقام التلفزيونية ، لذلك فعلى الدولة العراقية أن حتكم قبضتها على األحزاب 
السياسية يف البلد ولكن يف حميط مايسمح به الدستور العراق اجلديد ألننا أن أغفلنا تلك املرحلة نكون قد دخلنا 

ضبابية السياسية اليت ختفي حتت ردائها تيارات قد تؤسس ألعمال ضد جمريات العملية السياسـية  يف حالة من ال
وتؤدي بالتايل اىل إحباط شعيب كبري جتاهها وذلك ما سيفقدنا الكثري من التضحيات اليت بذلت يف سبيل تغـيري  

  .النظام السياسي يف البلد  

  لتنمية السياسية منذ فترات طويلـة وأسسـت وزارات خاصـة   لقد بدأت دول اجلوار بالعمل اجلدي يف جمال ا
هلا ، فأذا علمنا بأن التنمية السياسية تعىن بالتطبيق الكامل ملباديء حقوق األنسان والعناية بالتعديدية احلزبيـة و   

يص البلـد  حتقيق الوحدة الوطنية مع تعزيز مفهوم املواطنة احلقة وبلورة األنتماء احلقيقي للوطن والعمل على ختل
من األزمات اليت تواجه العملية السياسية بتحقيقها لألستقرار السياسي واحلماية من األرهاب الفكري حبمايتـها  
للحريات على إختالفها وفق الثوابت الوطنية اليت أقرها الدستور العراق اجلديد كذلك تعىن جبدية بالغة يف تطوير 

ياسية ودفع الشباب بأجتاه الدخول  احلقيقي والفعال يف العمليـة  النخب السياسية اليت دخلت على العملية الس
السياسية وفتح اآلفاق أمامهم لتأهيلهم على طريق القيادة احلزبية الفكرية للمجتمع واملسامهة يف خلق التشريعات 

تـدور يف  الدستورية اجلديدة اليت يء لفضاء دميوقراطي كفيل بأنضاج ورعاية كافة احلوارات السياسية الـيت  
العراق بصورة مستمرة للوصول اىل تقارب فكري واضح يف توجهات كافة األحزاب وختليصها من النظـر اىل  

  .احلكومة من زاوية ضيقة حمدودة التستهدف إال املصاحل الشخصية الفؤية لتلك األحزاب جتاه السلطة التنفيذية 

حنو جمتمع عصري يتميز بقدرته  التحرك: " سياسية هوتعريفاً حمدداً ألهداف التنمية ال» روبرت وارد«لقد أطلق 
الجتماعية يف بيئته، ويتميز بنظام للقيم حتدوه نظرة متفائلـة  ا الفائقة على السيطرة أو التأثري على الظروف املادية

سري إضافة اىل ذلك فأن التمنية السياسية ستؤسس  إليقاع جديد ل ،" هذه القدرة ونتائجها أساساً حول الرغبة يف
العملية السياسية يف البلد يف ظل ظروف دولية أجيابية وفرا األمم املتحدة واليت تناقش سنوياً تقارير تعدها جلان 
خمتصة حول التنمية والدميقراطية والتنمية السياسية يف بلدان العامل الثالث حيث يتم من خـالل تلـك املناقشـة    

ول التنمية السياسية يف تلك البلدان ، فتتبىن حوارات مسـتمرة  الوقوف على املشاكل واملعوقات اليت جتابه حص
مفتوحة مع تلك احلكومات من أجل املسامهة يف تعزيز تنميتها السياسية وفق أسس مقبولة تتناسب والظـروف  
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  .السياسية املعقدة اليت متر ا 

نظم إليها وزارة حقوق اإلنسـان  وحنن يف العراق نرى أنه من الضروري جداً استحداث وزارة التنمية السياسية ت
ووزارة اهلجرة واملهجرين ووزارة الدولة لشؤون املرأة ووزارة البيئة وهيئات الرتاهة ووزارة الدولـة لشـؤون   
اتمع املدين وغريها من الوزارات واهليئات اليت تعىن باألساس باملفاهيم األساسية لتلك التنمية ولنقلل من الترهل 

  .ا على طريق البناء الصحيح الوزاري يف حكومتن

  

  
  

  

  

 


