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 الممخص:

اسية شكاليات التنمية السيإو معالجة أستراتيجي لتجاوز إيقدـ البحث تصور 
ماـ استكماؿ أ ابح الجيوسياسية التي تقؼ حائًل و الكو أفي العراؽ في ضوء المعوقات 

باعتبارهما  و)التنمية(طر الربط النظري )الجغرافيا( أا تطمب ذلؾ تحديدً ، و مساراتها
ثبات صحة انصرؼ البحث إلو  تأصيؿ نظري لمفهـو التنمية السياسيةو  ثنائية متلزمة.

 جراء تحميؿ جغرافي سياسي لمقومات بناء الدولة المدنية في العراؽإلى إالفرضيات 
 التحديات التي تعتريها في العراؽ و  واقعهاو  مناقشة متغيرات التنمية السياسيةو 

كثر مف رؤية أف هناؾ ألى إبحث الواقع المذكور توصؿ الفي ظؿ و 
ية لمفهوـ التنمية ستراتيجية لمعالجة مواطف الخمؿ التي اعترت التطبيقات العممإ

 االجتماعي في العراؽو  االقتصاديو  سقاطها عمى الواقع السياسيإالسياسية عند 
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Abstract: 

The research provides a strategic perspective to overcome or 

address the problems of political development in Iraq in the light of 

obstacles or geopolitical constraints that stand in the way of completing 

its tracks, and specifically required theoretical frameworks (geography) 

and (development) as a syndrome. And theoretical rooting of the concept 

of political development and the research went to prove the validity of 

the hypotheses to conduct a geopolitical analysis of the elements of 

building a civil state in Iraq and discuss the variables of political 

development and its reality and challenges in Iraq.  

In the light of the aforementioned reality, the research 

concluded that there is more than a strategic vision to address the 

deficiencies that considered the practical applications of the concept of 

political development when dropped on the political, economic and 

social reality in Iraq. 
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 المقدمة:

 ال تختمؼ التنمية السياسية عف التنميات األخرى كالتنمية البشرية واالقتصادية
ف التنمية السياسية هي محصمة لنتائج ألى إ. ويذهب فريؽ مف الباحثيف واالجتماعية

ف نجاح التنمية السياسية يهيء ألى إخر آلتنميات األخرى. فيما يذهب فريؽ نجاح ا
كحزمة واحدة لتقدـ الدوؿ  ااألفؽ الواسع لنجاح بقية التنميات بالرغـ مف أهميتها جميعً 

 لوجياتها.يو عمى اختلؼ توجهاتها وأيد
ليه إتسعى  اف التنمية السياسية تعد هدفً إ.ه. فأعلبغض النظر عف الرؤيتيف 

تقدـ دولتهـ، وتخميص جؿ أفكرية والثقافية واألكاديمية مف جميع النخب السياسية وال
زمات التي تواجه العممية السياسية بتحقيقها للستقرار السياسي وحماية الوطف مف األ

تطبيقاتها العممية تضمف ف إإلرهاب الفكري. علوة عمى ذلؾ، فمجتمعاتهـ مف ا
تير الوطنية. وفؽ هذ.ه الحريات عمى اختلفها وفؽ الثوابت الوطنية التي تقرها الدسا

سمى رفعة عة وترسيخ ثقافة سياسية هدفها األف التنمية السياسية تعني إشاإالمعاني، ف
  فوؿ الفكري.بعاد المجتمعات عف دائرة األا  األوطاف و 

ويـ ة لما يسرد مف تحميؿ لتقمدالتوطئة هنا، كمقيراد هذ.ه إصدنا ذا كنا تقا  و 
ف ورقتنا البحثية تهدؼ مف إلتجربة الديمقراطية في العراؽ، فو اأالمسار الديمقراطي 

ف يكوف عميه أاألفضؿ عبر الوصوؿ الى ما ينبغي ورائها السير بالدولة العراقية نحو 
مثؿ: الدستور، العممية ساسيات أراطي في العراؽ بكؿ ما يضمنه مف االنموذج الديمق

ف يكوف عميه المجتمع أا وأبعادها، علوة عمى ما ينبغي السياسية وأركاف تداوله
ال واكتنؼ مسارها العديد مف إفما مف تجربة ديمقراطية جديدة،  المدني العراقي.

نما ا  ونعني هنا الدستور، و  ،التحديات ومواطف الوهف ليس في مرجعياتها فحسب
 عني هنا مسيرة العممية السياسية.ون ايضً أبمسارها 

ف أزمات منذ في ضوء ما تمر به العممية السياسية في العراؽ م أهمية الدراسة: - أوًل 
في العراؽ األبواب  األمريكياالحتلؿ جعؿ ذ إ ؛فلى اآلا  و  2003انطلقها عاـ 
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العرقي ما النزاعات السياسية الكامنة والظاهرة التي لبست لباس الصراع أ مفتوحة
معينة باتجا.ه مجاميع  والطائفي، المعبر عف المصالح االجتماعية والسياسية لمجاميع

 األمريكيف اإلجراءات السياسية المستعجمة التي اتخذتها قوات االحتلؿ إأخرى. كما 
لى القانوف إلى صوغ الدستور الدائـ المستند إمف تشكيؿ مجمس الحكـ االنتقالي،  ابدءً 

الحكـ االنتقالي في العراؽ الذي قاد.ه الحاكـ المدني بوؿ بريمر في المؤقت لمرحمة 
جراءات االنتخابات العامة. وقد إـ التصويت المستعجؿ عميه، توجت بالعراؽ، ث

السياسي الواحد  زمة الموروثة عف النظاـ السابؽ ذي الموفلى تعميؽ األإفضى ذلؾ أ
زمة مستعصية ألى إى االحتلؿ، والتحوؿ السريع بد بعيد مع قو أالمتصارع منذ 

لى العنؼ المفرط وسيمة إلى المجوء إوبأنفاس عرقية وطائفية، ومف ثـ  ومتواصمة،
 وحيدة في التعامؿ بيف األطراؼ. 

تقدـ الدراسة رؤية استراتيجية لتجاوز التحديات ومعالجة  :الدراسة أهداف -ثانًيا
العمؿ الديمقراطي في العراؽ تمؾ التحديات مواطف الضعؼ التي اكتنفت مسيرة 

 التي عرقمة عممية تحقيؽ التنمية السياسية في العراؽ.
تي: ما مدى ارتباط طمؽ مشكمة الدراسة مف التساؤؿ اآلتن :مشكمة الدراسة -ثالثًا

بمخرجات تنموية سياسية  2003التحوؿ الذي جرى في العراؽ بعد العاـ 
 واضحة المعالـ.

تية: الدراسة، يمكف صياغة الفرضية اآل ومف خلؿ مشكمةفرضيات الدراسة: -رابًعا
 وجود علقة ارتباط بيف العممية السياسية والتنمية السياسية في العراؽ.

ما مدى ارتباط التحوؿ الذي  :مفاد.ه تطرح الدراسة تساؤاًل  :الدراسة تساؤل -خامًسا
 .بمخرجات تنموية واضحة المعالـ 2003جرى في العراؽ بعد العاـ 

وحدة )ار الدراسة ضمف حدود العراؽ بوصفه طينحصر إ :حدود الدراسة -سادًسا
  .واحدة (طبيعية وبشرية
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اعتمدت الدراسة عمى المنهج التحميمي والمنهج االستقرائي  :منهجية الدراسة -سابًعا
بهدؼ تأصيؿ مبدأ الحياد في البحث العممي لمتوصؿ إلى نتائج أكثر عممية 

وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي التحميمي مف أجؿ فهـ  .وموضوعية
نه إؿ األحداث السياسية الجارية، أي أكثر دقة لغرض تحمي االماضي فهمً 

 مف مجرد سرد يدور حوؿ الماضي مف أجؿ تفسير.ه بصورة أوضح بداًل 
 .األحداث التاريخية حتى يتسنى فهـ المشكلت واألوضاع السياسية الحاضرة

عودة إلى  –في ظؿ المدرسة ما بعد السموكية -وقد شهدت السنوات األخيرة 
لى توظيؼ المنهج التاريخي  ،االهتماـ بالدراسة التاريخية في عمـ السياسة وا 

 حميؿ.عمى أف ال يتجاوز الباحث مجرد السرد والوصؼ إلى الت
ستراتيجي لمتنمية السياسية إتضمنت خطة بحثنا نحو تخطيط  :هيكمية الدراسة -ثامًنا

 عف المقدمة والخاتمة ثلثة مباحث: في العراؽ ؛ فضًل 
 التخطيط االستراتيجي ورسـ سياسات التنمية. -
 .2003إشكاليات عممية التنمية السياسية في العراؽ بعد عاـ  -
مواطف الخمؿ التي اعترت التطبيقات العممية لمفهـو رؤية استراتيجية لمعالجة  -

 التنمية السياسية.
 المبحث الول

 التخطيط الستراتيجي ورسم سياسات التنمية

تتداوؿ األوساط الفكرية والعممية والتدريبية مصطمح االستراتيجية بمفرداته كػ 
مفردة عف سابقتها  ، وتختمؼ كؿ(التخطيط والتحميؿ واإلدارة والتدبير والصبر والتدوير)

ينطوي عمى  انساني تقريبً إأي جهد  فإف ؛خصائيها. وعميها  دواتها و أتها ومساكمها و ابسياق
ف االستراتيجية هي فف إمف هنا جاء تعريفها الشامؿ وهو:  .(1)استراتيجية مف نوع ما

، هداؼاستخداـ الوسائؿ لتحقيؽ الغايات. أي بمعنى مزاوجة القدرات والموارد لتحقيؽ األ
ف المفردة متطورة المعنى ال إ اذً إتأثير لتحقيؽ الغايات المنشودة. بتطويع عوامؿ القوة وال
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حركة ويستعاف بها عمى بياف نشاط نها كممة متإصر عمى تعييف مضموف مطمؽ وثابت. يقت
ف سعة إلؾ فو فعؿ معيف في ميداف مف المياديف المتنوعة في السياسة بصورة عامة. ولذأ

 –ف فحواها الضيؽ مف حيث ارتباطها بالقيادة إنها لها صمة بمعنى السياسة. كما مضمو 
لى لواء إلدكتور كاظـ هاشـ النعمة ليندرج قد اتسع برأي ا -وفي األرجح القيادة العسكرية

االستراتيجية نشاطات سياسية واقتصادية واجتماعية والى غير ذلؾ. لذلؾ، بات مف 
نعثر عمى مصطمح ف أاالجتماعية في الوقت الراهف مـو دبيات العأ الطبيعي في

لى إف المجوء أمعنى. ومما تترتب عمى ذلؾ  كثر مفأكثر مف مكاف وفي أاالستراتيجية في 
ثقؿ مضموف الكممة بمعاني قد ال تمت أة باالستعانة بمفردة استراتيجية توصيؼ أشياء عديد

و أو "عاـ" أو "خطة" ألكممة ذات معنى "سياسة" ف تكوف اأ الها بقرابة. وغدى شائعً 
عف معناها الدقيؽ الذي يشير الى استخداـ القوة العسكرية لتحقيؽ  "مستقبؿ" فضًل 

 .(2)األغراض السياسية

نها في إفي حيف  اكثر غموضً أي استخداـ كممة ستراتيجية جعمها ف المرونة فإ
القومية، االقتصادية منها والدبموماسية نها استخداـ كافة موارد القوة أمر واقع األ

 والعسكرية، في متابعة المصالح الوطنية في السمـ والحرب عمى حد سواء.
 التخطيط الستراتيجي:-وًل أ

ورؤية  اعميقً  امنطقي   ايعد التخطيط االستراتيجي عممية ذهنية تتطمب تفكيرً 
ودراسة عممية متكاممة لتحديد البدائؿ وتقييمها  هداؼلأل ادقيقً  امستقبمية ثاقبة وتحديدً 

طار إالمنشودة في  هداؼائؿ لتحقيؽ األفضؿ البدأتنبؤ بالنتائج المتوقعة واختيار وال
اإلمكانيات الحالية والمتوقعة مف خلؿ برنامج موقوت ومحدد لمعوامؿ واألساليب 

 .(3)الواجب اتباعها لمواجهة االحتماالت المنتظرة

االستراتيجية  هداؼلتخطيط االستراتيجي(: انتخاب وتحديد األيقصد بػ )ا
عماؿ تحقؽ أتخراج المبادرات لمجموعة أنشطة و واس ،المرتبطة بالغاية االستراتيجية
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فضؿ انسيابية في أداء المؤسسات بشكؿ يضعؼ تحقيؽ أعمى معايير الجودة وتؤمف أ
والمحددة في االستراتيجية الشاممة العميا لمدولة وخطط المؤسسات )المنتقاة  هداؼاأل

 .(4)الساندة المستفيدة( 

 ساسيف هما:ألى عنصريف إيشير  اوردنا.ه آنفً أف مفهـو التخطيط الذي إ

 األداء في ضوء الحقائؽ. -ب                  التفكير قبؿ األداء. -أ

مف المهاـ الرئيسة لمقيادة ولذلؾ يعتبر التخطيط الوطني القومي الشامؿ 
مف الوطني ويرتبط بالمستقبؿ واستخداـ عمـ ألفي التخطيط ل مهم ا االسياسية وعنصرً 

ف إبيد  .(5)المستقبؿ والنظريات واألساليب العممية الحديثة التي تساعد عمى ذلؾ 
كاديمية تستخدـ ألغراض أمجموعة بيانات  االستراتيجي البعض يذهب لجعؿ التخطيط

كما نعتها  –ف التخطيط جزء مف )دورة استراتيجية( أو الدعاية، وفي الحقيقة أالتفتيش 
تبدأ بالتخطيط وتمر بالتحميؿ واإلدارة  -الباحث االستراتيجي الدكتور مهند العزاوي

ت في ظؿ والتدبير والصبر والتدوير والتقييـ. َونْعِت ذلؾ بػ  )الدورة االستراتيجية( جاء
المتغيرات واتساع القنوات اإلدارية المؤسساتية الحكومية والخاصة والضاغطة، لذلؾ 
البد مف وضع علقة حاكمة لكؿ األطراؼ مف خلؿ ورش التخطيط االستراتيجي 

الية والمادية والمعنوية، لمموارد البشرية والم االفاعمة التي تنتقي القيـ االستراتيجية وفقً 
خذنا بنظر أذا ما إرأس الماؿ االجتماعي هدؼ الدولة ثمار في فضؿ استألتحقؽ 

ف الفرد هو الوحدة األساسية في هذ.ه الدورة االستراتيجية في التخطيط أاالعتبار 
  .(6)والتحميؿ والبحث واتخاذ القرار وكمستفيد ومستهدؼ 

ؿ ال يتسع ف المجاوأل ؛عناصر متعددة االستراتيجيةف الخطة إالجدير بالذكر، 
االستراتيجي لمعالجة الكوابح مر بموضوع التخطيط لذكرها، وبقدر تعمؽ األ

بحثنا هذ.ه العناصر وفؽ في العراؽ يحدد  الجيوسياسية التي تعتري التنمية السياسية
 تي:المخطط اآل
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 :الجغرافيا والتنمية.. ثنائية متالزمة -اثانيً 

اهتـ عمماء الجغرافيا واالجتماع بالتفاوت االقتصادي  ،منذ زمف طويؿ 
بيف المناطؽ. وقد أسهمت و أو بيف األقاليـ أواالجتماعي الموجود سواء بيف الدوؿ 

خبراتهـ في فهـ التنمية، بتعريفها: بأنها عممية مف طريقها ُتحسف الدولة المستوى 
عمماء ال يالعممية. وتبن استخلص محصمة هذ.هوكذلؾ  ،االقتصادي واالجتماعي لسكانها

واالقتصادييف ومف عمـ  ،نثربولوجيييف، والسوسيولوجييفمف مختمؼ التخصصات مثؿ: األ
ف المساهمة المميزة لعماء الجغرافيا إنظر مختمفة لدراسة التنمية، بيد السياسة وجهات 

طارها الواسع والشامؿ الذي يدمج الخاصيات البشرية إد بأنهـ ينظروف لعممية التنمية بتتحد
  .(7)والبيئية لمدولة مع إرثها التاريخي وعلقاته مع الدوؿ األخرى 

الدكتور فاف فالكنبرغ( لمجغرافية السياسية بأنها: )ف نتممس ذلؾ مف رؤية أويمكف 
دولة مف دوؿ تشتمؿ عمى دراسة كؿ و أ يالوحدات السياسية التي تعنو أجغرافية الدولة 

العالـ كوحدة ذات كياف خاص يتسـ بميزات معينة في اإلنتاج واالستهلؾ وفي القدرة 
قت رخاء العالـ وأمنه. كما تدرس عمى تمبية احتياجات سكانه والمساهمة في ذات الو 

المقومات المختمفة التي يتوقؼ عميها تقدـ الدولة وقوتها، وتفسر العلقات القائمة  ايضً أ
الدكتور عبدالمنعـ )لذلؾ يشير  .(8)بينها وبيف غيرها مف الدوؿ عمى أساس جغرافي 

الذي يدرس  –أي الجغرافية السياسية  –نها الحقؿ ألى الرؤية ذاتها بقوله: إعبدالوهاب( 
اقعيتها الجغرافية في العالـ مف حيث وجودها وتطورها في مضمار الوحدات السياسية وو 

 .(9)البقاء و أثرها في ذلؾ التطور أسس العلقات بيف تمؾ الدوؿ ومدى القوة، وتحميؿ أ

ف الباحث الجغرافي السياسي يستشعر مسؤوليته عف إوفؽ هذ.ه المعاني، ف
االستخداـ، في األقاليـ عمميات التنمية، التي تعني تطوير وتحسيف مستويات هذا 

قداـ عمى غزو بداية مشوار االستخداـ وجيه خطوات األالمعمورة مرة، وترشيد وحسف ت
 في األقاليـ غير المعمورة مرة أخرى.
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طار هذ.ه المسؤولية يعرض الباحث الجغرافي السياسي، ويعترض عمى إوفي 
لى شيء كثير مف إط في التحيز التنموي، الذي يفضي يتخبو أالتخطيط الذي يقع 

صص حو أ، احيانً أاستخداـ األرض الخمؿ، وعدـ التوازف، وبيف حصص قطاعات 
أخرى. ويقدـ الباحث في صحبة هذا االعتراض،  احيانً أاألقاليـ والمساحات والمناطؽ 

في خطيئة التحيز التنموي ومضاعفاته.  ابدً أمف التخطيط األنسب، الذي ال يقع  انمطً 
 .(10)ويتمثؿ هذا النمط في التخطيط اإلقميمي 

باعتبارها  –وفؽ هذ.ه الرؤى، تبرز العلقة الجدلية بيف الجغرافيا والتنمية 
ف اختمؼ ا  خر، كوف التنمية و ال يمكف فصؿ بعضها عف البعض اآل -ثنائية متلزمة

نها تعتمد عمى أربعة مرتكزات أنهـ ال يختمفوف في إف ،المهتموف في تحديد مفهومها
عف  فضًل  (11)أساسية وهي رأس الماؿ والموارد الطبيعية والموارد البشرية والتكنولوجيا 

نتاج ( اإل1ذلؾ، فاف الحسابات القومية لدولة ما، تدور في الغالب حوؿ ثلث نقاط: )
لجهة في  ف كؿ ما يعد دخًل أ لى الثروة. وليس بخاؼ  إ( اإلضافة 3( االستهلؾ )2)

لجهة أخرى في تمؾ الحسابات. وهذ.ه سمة مف سمات  انفاقً إالحسابات القومية يعد 
 .(12)الثنائي لكؿ فقرة تدخؿ في الحساب و أالقيد المزدوج 

لموارد ف المسرح الجغرافي لحركة رأس الماؿ والتكنولوجيا يكمف في اإوبما 
نساف وما في دراسة العلقة بيف األرض واإل الجغرافيا معنيةف إالطبيعية والبشرية، وبما 

ف إية واجتماعية، فينتج عف هذ.ه العلقة والتأثير المتبادؿ بينهما مف نشاطات اقتصاد
 ذا كانتا  ساسيات التكنولوجيا. و أمدى تراكـ رأس الماؿ ومدى توفر  نتائجها تنعكس عمى

عمى التخطيط االستراتيجي سواء كاف عمى مستوى  اساسً أالتنمية بمفهومها الحديث تعتمد 
الظاهرة و أف الجغرافيا هي المجاؿ العممي الذي يحدد حالة اإلقميـ إاإلقميـ فو أالبمد 

ئمة ويفسر اقتصادية في حالتها القاو أسياسية و أبشرية و أالجغرافية سواء كانت طبيعية 
 .(13)ية سمسمة مف التطورات ألى ماهي عميه وعبر إكيؼ وصمت تمؾ الظاهرة 
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 ":مقاربات مفاهيمية"التنمية السياسية  -اثالثً 

رز أهمية وتب ،هـ المفاهيـ العالمية في العصر الحديثأيعد مفهـو التنمية مف 
بعاد.ه ومستوياته وتشابكه مع العديد مف المفاهيـ األخرى. وقد أمفهوـ التنمية في تعدد 

حداث إذ استخدـ لمداللة عمى عممية إ ؛االقتصاد برز مفهوـ التنمية بدايته في عمـ
كساب ذلؾ المجتمع القدرة إات الجذرية في مجتمع معيف، بهدؼ مجموعة مف التغير 

ف المتزايد في نوعية الحياة لكؿ عمى التطور الذاتي المستمر بمعدؿ يضمف التحس
يهتـ  حيث ظهر كحقؿ منفرد ،لى حقؿ السياسةإفراد.ه. ثـ انتقؿ مفهوـ التنمية أ
 .(14)عممية التطور الديمقراطي في العالـ()بػ

دبيات ى جصاص تاريخ ظهور المصطمح في األويحدد مراد شحماط ولبن
ف انتقؿ مف أعد الحرب العالمية الثانية، بعد ف المفهوـ قد برز بإالسياسية بقولهما: 

د لجنة عمـ االقتصاد الى عمـ السياسة منذ ستينيات القرف العشريف، عمى ايدي روا
السياسات المقارنة التي أخرجت سمسمة مف سبعة مجمدات بعنواف )التنمية السياسية( 
ساهـ فيها كؿ مف مايزووف سيدني فيربا، وجوزيؼ البالمبارا، ولوسياف باي، وجيمس 

 .(15)كولماف، إضافة الى ليونارد بايندر 
دبيات الغربية عمى تعريؼ التنمية السياسية باعتبارها وقد توافقت العديد مف األ

عممية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته إيجاد نظـ تعددية تحقؽ المشاركة 
السياسية وترسخ مفاهيـ الوطنية والسيادة والوالء لمدولة المدنية. وبالتالي فهو مفهـو 

 .(16)يقوـ عمى مجموعة مف القواعد 
 لى سيادة القانوف عمى كافة مواطني الدولة.إوالتي تشير  -القاعدة القانونية 
  شباع الحاجات إوالتي تتمثؿ في تحقيؽ العدالة ب السياسية –القاعدة االقتصادية

 المادية لممواطنيف.
  قاعدة إدارية سياسية تتمثؿ بالقدرة عمى أداء األدوار والوظائؼ في شتى المياديف

 سياسية معينة.يتمتع بثقافة 
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مف اقتباس  اوهنا ال نجد بدً  ،التنمية السياسية أهداؼلى تحديد إوهذا يقودنا 
بقوله: هو التحرؾ نحو مجتمع عصري يتميز  هداؼرؤية )روبرت وارد( بشأف تمؾ األ

التأثير عمى الظروؼ المادية االجتماعية في بيئته، و أبقدرته الفائقة عمى السيطرة 
حوؿ الرغبة في هذ.ه القدرة ونتائجها.  اساسً أويتميز بنظاـ لمقيـ تحدد.ه نظرة متفائمة 

ف التنمية السياسية أالتنمية السياسية " يتضح لنا،  أهداؼوفؽ هذا التحديد الدقيؽ لػ " 
ات األخرى كالتنمية االجتماعية ال تختمؼ بالمعنى العاـ عف أنواع التنمي اعمومً 

ف التنمية السياسية تتقدـ الجميع بخطوة منفردة في صدارة إوالبشرية واالقتصادية بيد 
المتغيرات السياسية لكوف نجاحها يهيء األفؽ الواسع لنجاح بقية التنميات بالرغـ مف 

 .(17)يديولوجياتها أكحزمة واحدة لتقدـ الدوؿ عمى اختلؼ  اأهميتها جميعً 
مف عممية  ا(رئيسً  اجزءً )ف عممية التنمية السياسية تعد إ ايضً أوالبد مف القوؿ 

همية وجود هذ.ه العلقة أعلقة تفاعمية وتأثير متبادؿ، و  ويربط بينهما ،التنمية الشاممة
 التأثيرية المتبادلة يستند عمى:

فرع أفروع التنمية الشاممة، وهي تضـ  مف امتخصصً  اف التنمية السياسية تعد فرعً أ -
 متعددة االقتصادية والثقافية واإلدارية والبشرية.

مجموعة ف عممية التنمية السياسية تشغؿ مف ناحية األهمية موقع الصدارة بيف أ -
ال بقياـ إتنمية الشاممة ال يمكف إنجازها، ف عممية الأل ؛العمميات التنموية األخرى

مؤسسات سياسية تؤمف بفمسفة التغيير الدائـ والتطور المستمر والتقدـ المتواصؿ 
 .(18)وتضع المخططات العممية لتطبيؽ هذ.ه الفمسفة 

سوسيولوجية( ثلثة اتجاهات  ويحدد )عبدالعالي دبمة( في مؤلفه )الدولة رؤية
  (19)ة لمتنمية السياسية: رئيس

  يفهموف التنمية السياسية بمعنى التأسيس السياسية الذي االتجا.ه األوؿ: يضـ الذيف
 يشمؿ التعبئة السياسية والتكامؿ السياسي، والتمثيؿ السياسي.

  ًلمتحديث السياسي،  ااالتجا.ه الثاني: يضـ الذيف يروف في التنمية السياسية مرادف
، وتعني التحوؿ الذي حدث في المجتعات اوهذا األخير هو عممية حدثت تأريخي  
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توف يرى )صموئيؿ هانتغ ،الغربية منذ القرف الثامف عشر. وفي هذا الصدد
 ف التنمية السياسية هي النتائج السياسية لعممية التحديث.أودونغور( 

 ية هي تحديث زائد تأسيس ف التنمية السياسأتجا.ه الثالث: يضـ الذيف يعتبروف اال
مظاهر حد عناصر هذا األخير وغيرها مف الأؿ سياسي في ي اختلأسياسي، و 

 برز الباحثيف الذيف تبنوا هذا االتجا.ه.أالسمبية. ويعد جاكوديب مف 

مف  اانطلقً  ،وفي ضوء دراسته عف النماذج العربية في التنمية السياسية 
المجتمعي طار النظاـ إة لمنظاـ السياسي كنظاـ فرعي في الوظيفي –النظرة البنائية 

بعاد ثلثة لمتنمية السياسية هي: بناء أحمد خميس( عمى وجود أد الدكتور )يؤك
تحديث الثقافة السياسية، زيادة فعالية النظاـ. ويضيؼ: يمكف  ،المؤسسات السياسية

 هي: ةالتمييز في خصوص الظاهرة السياسية بيف مقومات ثلث

 الجغرافي وتوزيع الثروات.المقومات المادية وتتضمف اإلقميـ والعامؿ  -
 طار النظامي لموجود السياسي.اإلو أالمقومات النظامية وتتضمف هيكؿ الدولة  -
 مف القومي.وتتضمف األيديولوجية والديف واأل المقومات المعنوية -

والثالثة هي الناحية  .األولى والثانية تمثؿ الناحية الشكمية في الظاهرة السياسية
المعنوية وعممية التفاعؿ بيف األولى والثانية مف ناحية والثالثة مف ناحية أخرى تمثؿ الناحية 

نظاـ في النظاـ السياسي وتعبر عنها مدى فعالية الو أالديناميكية في الظاهرة السياسية 
ية بناء المؤسسات السياسية بينما تعبر عمم .بعاد التنمية السياسيةأباعتبارها البعد الثالث مف 

 .(20)عف الناحية المشكمة. وتعبر عممية تحديث الثقافة السياسية عف الناحية المعنوية 

ف لمتنمية السياسية سمات إواالتجاهات، ف ،هداؼواأل ،علوة عمى القواعد
  (21)تتمخص سماتها بما يأتي: 

 التقدـ.جؿ تحقيؽ أستمرة، ال تتوقؼ عند حد معيف مف نها عممية مإ -
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ألنها تتطمب إعادة  ؛ثورية، فهي معقدةو أذ تكوف جذرية إ ؛نها عممية معقدةإ -
مع  ءـلؾ إعادة صياغة القديـ بما يتلتكييؼ الوافد )الجديد( مع القديـ، وكذ

 ثورية نتيجة تناقضات بيف ما هو تقميدي وما هو جديد.و أالجديد وهي جذرية، 
النتقاؿ نها تتطمب فترة زمنية طويمة خلؿ اأنها طويمة ذات مراحؿ: وهذا يعني إ -

و ألى المجتمعات الحديثة، ويكوف ذلؾ عبر مراحؿ إمف المجتمعات التقميدية 
ف االنتقاؿ مف أذ اعتبر إ ؛ليه )د. رستو(إمستويات مختمفة وهذا ما ذهب 

 ي:مراحؿ وه ديثة يحتـ المرور بخمسالمجتمعات البدائية الى المجتمعات الح

 المرحمة التي تتهيأ فيها الظروؼ للنطلؽ.و أمرحمة المجتمع التقميدي القديـ  -

 مرحمة االنطلؽ الفعمي ومرحمة السير نحو النضج ومرحمة االستهلؾ الجماعي الواسع. -

ألنها تحدث في كؿ المجتمعات،  ؛نها عالمية ونظامية ومتجانسة، فهي عالميةإ
ف تغيير في أتصاؿ. وهي عممية نظامية باعتبار االبفضؿ ظاهرة العولمة، وتطور تقنيات 

ف العناصر المكونة أكؿ المجاالت األخرى، وهذا يعني  مجاؿ معيف يتبعه تغيير في
ألنها تحمؿ  ؛نها عممية متجانسةإكما لعممية التنمية السياسية مترابطة ببعضها البعض 

التقميدية التخمي عف وبالتالي عمى المجتمعات  ،سمات مشتركة لممجتمعات اإلنسانية
 بعض عاداتها او تطويرها وفؽ عادات ومتطمبات المجتمعات الحديثة. 

متنمية السياسية في العالـ السياسي ل –وفي مجاؿ التطبيؽ العممي الجغرافي 
با الغربية، المتمثمة بالميبرالية و ور أنموذج مجتمعات أموذجيف هما: نأف نميز أيمكف 

نموذج يركز عمى الجانب أي والحرية االقتصادية، وهو بذلؾ والتعدد الحزب ،السياسية
نموذج لمتصور االشتراكي )األ االسياسي المؤسسي، وفي ذلؾ توجه معاكس تمامً 

ثار التجربة االشتراكية السوفيتية آف يقتفي أف مسار التنمية يجب أالثاني( الذي يرى 
طيط المسبؽ، والممكية مف معطيات النظرية الماركسية القائمة عمى التخ امنطمقً 

ة تستمهـ المثؿ العامة، والحزب السياسي الواحد وتعبئة الجماهير، ووضع عقيدة سياسي
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السياسي في العالـ بعد  –نموذج قد انحسر تطبيقه الجغرافي ف هذا األإاالشتراكية. بيد 
نهاية الحرب الباردة وسقوط الراعي الرسمي له المتمثؿ في االتحاد السوفيتي وبقي 

ف وكوريا الشمالية سياسية ثلثة هي الجغرافيا السياسية لمصي –في جغرافيات  امحصورً 
 .(22)مر الذي ساهـ في هيمنة التوجه الميبرالي وكوبا، وهو األ

ة السياسية في المجتمعات السياسية لمتنمي –تشير التطبيقات الجغرافية  اذً إ
وتزايد عممانية  ،األبنية السياسيةنها تزايد معدالت التبايف والتخصص في أالغربية 

بية، تحقؽ النمو و الثقافة السياسية مف خلؿ إيجاد نظـ تعددية عمى شاكمة النظـ االور 
وترسخ مفاهيـ الوطنية والسيادة  ،االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسة السياسية

لمنظاـ  ، التغيير الجذرياذً إتعني  ،ف التنمية السياسيةإف ،والوالء لمدولة القومية. وبهذا
الشعب  أهداؼة عمى تحقيؽ كثر كفاءة وقدر أخر آالقائـ واستبداله بنظاـ 

تي وقعت في بعض دوؿ الوطف وفي هذا وصؼ دقيؽ لألحداث ال .(23)ومصالحه
نما ا  و  ،اذ لـ تقؼ مطالب الشعوب عند مستوى اإلصلح السياسي وحسب ؛العربي

، وهو ما لوحظ في كؿ مف تونس، ومصر، اجذري  طالبت بشكؿ واضح بتغيير النظاـ 
 ف في الجزائر والسوداف.يبيا، واليمف، وسورية، ونلحظ اآلول

 
 المبحث الثاني

 0224إشكاليات عممية التنمية السياسية في العراق بعد عام 

ف الدولة العراقية الحديثة ألى إمف المختصيف بالتنمية السياسية  يذهب فريؽ
عممية التنمية فيها عف كونها شعارات حممها  ، لـ تتعدَ 1921العاـ ذ نشأتها في من

لى إمنيات تهدؼ أالحكـ المتعاقبة كشفت عف نوايا و الخطاب السياسي لُجؿ نظـ 
لى المحاؽ بركب التقدـ إ ثار.ه وصواًل آبعاد.ه و ألقضاء عمى التخمؼ السياسي بكافة ا

ذرعت به تمؾ النظـ لتبرير الفشؿ والحداثة، ورافقها حالة غياب االستقرار السياسي ت
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 –لى مرحمة التطبيؽ العممي الجغرافي إتقاؿ بالتنمية مف مرحمة التنظير في االن
 .(24)الساسي وجعمه ظاهرة ممموسة في الحياة السياسية 

حد ما لرؤية الفريؽ األوؿ لى إلى رؤية مقاربة إخر آفيما يذهب فريؽ مختص 
، كانت هناؾ قوتاف محميتاف اتأريخيً  العراؽ ف فيأذ يعتقدوف إ ؛قؿ حدةألكنها 

األراضي التي عززت  حمقة ملؾ واًل أمة العراقية: ساسيتاف كانتا تديراف الدولة. األأ
النخبة البيروقراطية العسكرية  ااندماج كافة الفئات النشطة في مجتمع زراعي، وثانيً 

 وفطور ملؾ األراضي والبيروقراطي المتحررة عف المؤسسات العثمانية. وقد
طار دولة العهد الممكي. كانت هذ.ه إواندمجوا في  ،مصالح مشتركة االعسكريوف، معً 

الطبقة متعددة االثنيات ومتنوعة المشارب الدينية، وقد ساهمت في بناء كافة مؤسسات 
ات ( مف تمثيؿ الطبق1968-1958الدولة، بالمقابؿ، حسنت األنظمة العسكرية بيف )

الوطني )البرلماف(. كما يعتقدوف الوسطى الناشئة، لكنها حطمت مؤسسات االندماج 
ف ألى إماج والتمثيؿ. ويخمص هذا الفريؽ ف النظاـ التوتاليتاري قد دمر آليات االندأ

بدونه، و أنتاج حكـ مركزي، بوعي إلى إكافة األنظمة التي أعقبت الممكية قادت 
 .(25)لصالح محافظات عمى حساب محافظات أخرى 

 -مريكيةدولة عقب الغزوة الكولونيالية األوبعد االنهيار الشامؿ لمؤسسات ال
نتاج نظاـ وطني جامع قائـ عمى إ، كاف مف المؤمؿ 2003ة في العاـ البريطاني

 -العراقييفعلقات المواطنة واالندماج االجتماعي والوطني. وليس ذلؾ بعزيز عمى 
رادتهـ عمى ذلؾ، واستقموا إذا اجتمعت إ -يب عف تأريخهـ السياسي المعاصروال غر 

لى إهذا الهدؼ، لكنها وحدها السبيؿ  لىإسياسي والسيادي. قد تطوؿ الطريؽ بقرارهـ ال
 إعادة بناء الوطف والدولة.

ؿ الذي مفاد.ه: ما مدى ارتباط التحو  عمى ما تقدـ، يطرح البحث تساؤاًل  اتأسيسً 
بمخرجات تنموية سياسية واضحة المعالـ. اإلجابة  2003جرى في العراؽ بعد العاـ 
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وفؽ تحميؿ معمؽ  ثلثة محاورعف هذا التساؤؿ يحتـ عمى الورقة البحثية. تناوؿ 
السياسية لعممية  -يحاوؿ تشخيص مواطف الضعؼ التي اعترت التطبيقات الجغرافية

 كوابح جيوسياسية.و أرافقها مف عقبات  التنمية السياسية في العراؽ وما
المحور الول: إشكالية التطبيق العممي لعممية التنمية السياسية في ضوء 

 جيوستراتيجية المشروع المريكي.

، يحتـ عمى الباحث تحميؿ اف الفهـ الموضوعي، لما يجري في العراؽ حاليً إ
فيما بعد لألزمات التي مرت جيوستراتيجية المشروع األمريكي في العراؽ والتي مهدت 

ال باستعادة معطيات المحطات األساس في عممية إالدولة العراقية. وهنا ال سبيؿ  بها
لى إ؛ ومف دوف العودة 2003منذ العاـ تفكيؾ الدولة والمجتمع التي تعرض لها العراؽ 

ت ال يمكف فهـ التحديات التي اعتر  -التي أنضجها االحتلؿ ورعاها –هذ.ه المقدمات 
 مسار التنمية السياسية في العراؽ.

فيها أنجزت الغزوة الكونيالية هي الغزو واالحتلؿ؛ و  المحطة الولى:
إلسقاط النظاـ القائـ )البريطانية هدفها األساس في تدمير الدولة العراقية -مريكيةاأل

فيه فحسب عمى ما ادعته الدولتاف الغازيتاف(، مف طريؽ حؿ جيشها الوطني، وتفكيؾ 
ة مؤسساتها )مجمس الحكـ االنتقالي( باالحتلؿ وحاكمه المدني. وما توقفت الغزو 

نجاز عممية إلى إ، ابعد مف ذلؾ كثيرً ألى إنما ذهبت ا  الكولونيالية، عند هذا الحد، و 
جراحية قيصرية، ومعقدة لمبنية االجتماعية العراقية، مزقت فيها النسيج االجتماعي 

الطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية( )ائز العصبوية والوطني اللحـ، وجيشت الغر 
وشجعتها عمى التعبير عف نفسها في " هويات" ومؤسسات فرعية. ومف مادة هذا 
التفسيخ االستعماري لمكياف االجتماعي العراقي؛ انتجت قوى االحتلؿ حالة التقسيـ 

أربيؿ، السميمانية، محافظات )الكياني التي رسخت شبه استقلؿ " إقميـ كردستاف" 
نتاج حالة مشابهة في جنوب وغرب العراؽ. إوؾ في الشماؿ العراقي(. ومحاولة وده



 0202 نوفمبر( الولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                           مجمة بحوث الشرق الوسط

-400- 

ولقد كرست ذلؾ في "الدستور" المؤقت )قانوف الدولة االنتقالي(، الذي وضعه بوؿ 
بريمر، مثمما كرست قاعدة المحاصصة الطائفية والعرقية في الحكومة المؤقتة 

نفسهـ، أنقساـ العراقييف عمى ع بذلؾ األساسيات المادية ال" لتضومؤسسات "الدولة
 .(26)خر ومواجهة بعضهـ البعض اآل

 -ت االحتلؿ األمريكينموذج اقتصادي، دخمت قواأتشكيؿ  المحطة الثانية:
ثار اجتماعية وسياسية آوذا  ،اواسعً  اجذري   ااقتصادي   الى العراؽ حاممة مشروعً إالبريطاني 

ومشروع االحتلؿ هذا ينطمؽ مف مصالح استراتيجية ومف األيديولوجية بعيدة المدى. 
اليمينية التي توجه قرارات السياسة االقتصادية الدولية، والتي تواجه معارضة واسعة 

 ايضً أة عمى نطاؽ عالمي، وبشكؿ متزايد مف قبؿ األوساط الشعبي اكبيرً  اومتصاعدة وتحدي  
 لبمداف الصناعية المتقدمة والبمداف النامية.مف قبؿ جهات متنورة ومتنفذة في ا

لطرؼ سياسي  امر مشروعً مشروع غزو العراؽ كاف في واقع األف إوبما 
فراد يحمموف أاقمه اإلداري مف أوساط ذلؾ، ومف مريكي معيف، فقد جرى اختيار طأ

 عف مواقفهـ السياسية. أيديولوجيته االقتصادية واالجتماعية، فضًل 
نموذج اقتصادي يقـو عمى إعادة هيكمة أبمور الطاقـ االقتصادي األمريكي 

لغاء الدعـ لمسمع األساسية، و  وتقميص لدور القطاع العاـ، طلؽ األسعار وأسعار ا  وا 
لغاء التمييز  الفائدة، وتخفيض الضرائب عمى الشركات والرسـو عمى الواردات، وا 

الدولة، وفتح باب الممكية األجنبية عمى لصالح الشركات الوطنية في عقود ومناقصات 
جؿ توظيؼ هذ.ه الممكية ألما هو مفيد ومطموب مف هذ.ه، مف  مصراعيه دوف اعتبار

معينة، وفتح القطاع المصرفي لمرأسماؿ األجنبي دوف إمكانية تقييد حركة  هداؼأل
دخاؿ القطاع الخاص والمعايير التجارية ورأس الما ؿ رؤوس األمواؿ عند الحاجة، وا 

و ألى قطاعات الخدمات والمنافع العامة والقطاع الزراعي، دوف ضمانات إاألجنبي 
قاعد والضماف هماؿ حقوؽ العماؿ ودور الدولة في التا  رقابة كافية، و و أقيود 

دارة الموارد الطبيعية.  ايضً أاالجتماعي، ودورها   في حماية البيئة وا 



 عمر كامل حسن .د.مأ.                                       لمتنمية السياسية في العراق نحو تخطيط استراتيجي 

-404- 

عمى ما تقدـ، تتفؽ ورقتنا البحثية مع الورقة البحثية لمخبير االقتصادي  اتأسيسً 
العراقي )كامؿ عباس مهدي(، بأف المشروع األمريكي الذي يقـو في نهاية المطاؼ عمى 

التي ترتكز عميها  –كؿ هذ.ه السياسات االقتصادية لف يأتي بالتنمية الرأسمالية المعهودة 
ؽ االندماج مع االقتصاد العالمي بمعنى اندماج نمو وتطوير ، ولف يحق-التنمية السياسية 

ثير مف سمبيات هذا االندماج، للقتصاد عمى الرغـ مف الجوانب االجتماعية المرفوضة لك
مجاؿ النفط، ف ما سنجد.ه هو دخوؿ شركات تعمؿ في مجاؿ الموارد الطبيعية، وفي إبؿ 

في مجاؿ الخدمات العامة التي ستعزز بعد زيادة الطاقات  ايضً أوفي مجاؿ الزراعة، و 
متصاص الفائض النفطي، يعني خصخصة الكهرباء والماء وغير ذلؾ، نفطية الال

واستبعاد وجود شركات تدخؿ وتستثمر في القطاع، وفي قطاع الصناعة التحويمية في 
  .(27) االعراؽ، وفي بناء اقتصاد عراقي قادر عمى التنافس عالمي  

تشكيؿ أنموذج سياسي، بمورت سمطة التحالؼ المؤقتة المحطة الثالثة: 
لمرحمة ما بعد االحتلؿ مشروع يقوـ عمى تبني ورعاية الطائفية السياسية وتعميقها، 

/أيار/ 13تبدت ملمحها األولى بصيغة بوؿ بريمر الحاكـ المدني األمريكي لمعراؽ )
 13أسس مجمس الحكـ االنتقالي في )(، الذي 2004حزيراف/ يونيو  28 –مايو 
عف قصد  ا)اإلثنيات(، عابرً و لمحاصصات بيف )الطوائؼ( ا(، وفقً 2004تموز 

 .وسابؽ إصرار، عمى الهوية الجامعة لممجتمع العراقي، الموحد والمتنوع في آف

كاف اختيارهـ ليمثموا  اعضوً  25تألؼ هذا المجمس المشكؿ بروح تفتيتية مف 
وجعمت حصة النصؼ  ،والسنة العرب والتركماف والمسيحييف العراقييف كرادالشيعة واأل
مف دوف االستناد إال إلى ادعاءات  ،لمشيعة بمنزلة اعتراؼ بكونهـ األغمبية ازائد واحدً 

حصاءات رسمية إذلؾ أنه ال توجد  ،مريكييفلى األإما سمي ببياف الشيعة الذي ُقدـ 
وهنا  .عمى عتبتي الديف والقومية فقط حصاءاتبؿ تتوقؼ اإل ،لى المذهبإتستند 

خرى أو  ،في المئة 80حداهما عربية بنسبة تقارب إبيتيف غمأسنجد اف في العراؽ 
 .(28)في المئة  97مسممة بنسبة 
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 السياسي لمجمس الحكـ االنتقالي  –ثني يوضح الجدوؿ اآلتي التركيب اإل
 (1جدول رقم )

 النتقاليالسياسي لمجمس الحكم  –ثني التركيب ال 

 عدد المقاعد ة في المجتمع العراقيثنية الرئيسالمكونات األ

 13 (العرب)الشيعة 

 5 (العرب)السنة 

 5 الكرد

 1 التركماف

 1 المسيحيوف

سمسمة  ،صراع المصالح في بلد الرافديف ،حمد فهميأ :المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى
 . 209،ص2005، 1ط ،الرياض ،كتاب البياف

ختيار يها السماء مرشحأب الممثمة في مجمس الحكـ قوائـ بحزاوقد قدمت األ
وؿ حكومة سماء الوزراء ألأمس الحكـ في العراؽ جعمف مأ وفعًل  ،الحقائب الوزارية الجديدة
ثني جمس في تعييف الوزراء التقسيـ اإلحيث اعتمد الم ،مريكيعراقية بعد االحتلؿ األ

  .وعشريف وزارة اوالتي تضـ خمسً  ،العرقي في توزيع الحقائب الوزارية –الطائفي  –الديني 

في العراؽ بعد االحتلؿ، بشكؿ خاص،  اشهدت ظاهرة الطائفية السياسية انتعاشً 
ف أخطر ما في تنامي ظاهرة الطائفية إبيد  .*()وفي عدد مف البمداف العربية األخرى
ة الطائفي الذي أوجد.ه االحتلؿ األمريكي ورعا.ه هو السياسية عمى مستوى نظاـ المحاصص

وقد تجمى ذلؾ بما تعرض له المسيحيوف في العراؽ،  .انتقاؿ الظاهرة إلى المجتمع العراقي
وكذلؾ األيزيديوف والصابئة المندائيوف، علوة عمى اندالع أخطر حرب أهمية بيف أهـ 

 .(29)مكونيف مف مكونات العاؽ األساسية
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 الثاني: أزمة العممية السياسية/ يتطمب التحميل هناالمحور 
 .تحديد مفهومي األزمة، والعممية السياسية :أوًل 
 .إسقاط التعريفيف عمى أزمة العممية السياسية أو البيئة السياسية الداخمية لمعراؽ :اثانيً 
 مدى ارتباط مسيرة العممية السياسية الديمقراطية بتحقيؽ التنمية السياسية في العراؽ. :اثالثً 

زمة بحسب معجـ بلكويؿ لمعمـو السياسية هي فترة الستقرار نظاـ مف األنظمة األ
كار( )كتابة  .أتش .ويمكف اعتبار الفترات الطويمة أزمات، فقد سمي )كي ،وقابمية استمرار.ه

عف الفترة المضطربة بيف الحربيف العالميتيف األولى والثانية ))أزمة السنوات العشريف(( 
Crisis the twenty years
ومف البديهي أف إدارة األزمات تنطوي عمى بذؿ الجمهور  .(30)

نه قد يجعؿ صانعي إيكوف هذا مف الصعوبة بمكاف، حيث لمنع امتداد نطاقها وشدتها؛ وقد 
القرار الذيف يتعرضوف لمضغط مف أجؿ التصرؼ بسرعة وبشكؿ حاسـ يثيروف الخصـو 

، فإطالة نطاؽ األزمات وشدتها قد يؤدي إلى إطالة اويدفعونهـ إلى اتخاذ مواقؼ أكثر تصمبً 
  .(31)مدتها مما يزيد مف فرص إبداء إشارات عدائية
يراد بها فهـ إصلح مجازي يراد منه اإلشارة  افي حيف أف العممية السياسية عمومً 

إلى الفعاليات السياسية الناشئة لنظاـ سياسي ناشئ عمى خمفية آخر، قد تغير بسبب أريد منه 
األمر الذي يتطمب توفير بدائؿ جديدة تحؿ محؿ النظاـ القديـ.  ،االتغير عنوة وجوهريً 

ات التي تمارسها السمطات السياسية، وبمعناها العاـ، تشتمؿ عمى جميع التحركات واإلرهاص
كاف نوعها، ووقتها، وزمانها، ومكانها،  اأي   فالعممية السياسية ،وما يترتب عف ذلؾ مف منافع

  .تمثؿ حالة شبيهة إلى حد كبير يغيرها مف حاالت التفاعؿ السياسي في المجتمعات المختمفة
مع غايات جميع العناصر  كذلؾ تعرؼ: بأنها اختبار السبؿ واألدوات التي تتناسب

  .(32)المشاركة في تمؾ العممية وقدرتها وتطمعاتها
بمقدار اقترابها  اويبقى العنصر الرئيس في تحديد معالـ تمؾ العممية السياسية، كامنً 

مف ممارسة الشعب، صاحب الحؽ المطمؽ في تمؾ الممارسة ودرجة المشاركة الفاعمة فيها 
ويعني مقدار الحرية التي يمتمكها أبناء المجتمع بوصفهـ المحرؾ والمساهـ القادر عمى 

 العممية السياسية أهداؼتحقيؽ درجة صنع القرار وتحديدها. وفؽ هذا المعنى الدقيؽ جاءت 
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( ال Citizensالمركزية وهي بناء دولة ديمقراطية، مدنية حديثة وأف تكوف دولة مواطنيف )
(: بمعنى آخر، االنتماء الكامؿ ألبنائها، واالحتفاظ بالهوية Componentsدولة مكونات )

(Identityالوطنية الوحدة السامية عمى غيرها مف الهويات )(33). 
يؽ لمتنمية السياسية باعتبارها عممية تغيير كؿ ما تقدـ يتطابؽ مع المعنى الدق

اجتماعي متعدد الجوانب غايته إيجاد نظـ تعددية تحقؽ المشاركة السياسية وترسخ مفاهيـ 
فالدولة المدنية الرصينة إذا وفؽ تمؾ الخصائص  (34)الوطنية والسيادة والوالء لمدولة المدنية

والدولية عندما تكوف ممثمة لكيانها وليس هي تمؾ الدولة التي تمتمؾ مشروعيتها الدستورية 
لمكوناتها، وفيها السعي الدؤوب المتواصؿ لمساهمة جميع المواطنيف، وتحقيؽ الشراكة 

(Partnership( وليس المشاركة )Participation وتطبيؽ الديمقراطية العددية وليس )
ة، ال بمعناها الضيؽ التوافقية، أي التي تبنى عمى األساس العددي لألغمبية مقابؿ األقمي

خرى منطمقيف في ذلؾ مف مفهـو أراؼ الذي يقـو عمى فكرة تسمط أطراؼ معينة عمى أط
( التوافقية والحزبية Quotasاألمر الذي يتطمب إلغاء المحاصصة ) .الغمبة والتفرد والقسر

مف االنتماء والوالء في تولي مناصب الخدمة  والطائفية، واعتماد مبدأ المواطنة والكفاءة بداًل 
العامة بكؿ مستوياتها وتعزيز حرية التعبير عف الرأي واالعلـ )السمطة الرابعة( والصحافة 

 .(35)الكونه أحد أهـ الوسائؿ الرقابية التي تتطمبها الديمقراطية في الدوؿ الناشئة حديثً 
باطها بتحقيؽ التنمية السياسية ومدى ارت ،أما فيما يخص مسار العممية السياسية

 اف العممية السياسية العراقية كانت مسؤولة عف إدارة التغيير بعمومه تبعً إ ،المرجوة؟ صحيح
ف كثرة التحديات وسرعتها وتداخؿ عناوينها، إه مف رؤى وقوى عمى حد سواء، إال لما تحوي

المحظة تعاني مف ارتباؾ أثر في نجاعة خيارات العممية السياسية التي ظمت ولحد هذ.ه 
ممحوظ ليس بسبب ضخامة الضد عمى مختمؼ عناوينه، بؿ وبسبب ضعؼ مسار التوجيه 

نحو إرساء متطمبات إقامة مجتمع  افي العممية الدولية برمتها رغـ بقاء تجا.ه البوصمة ثابتً 
 .(36)ديمقراطي حر موحد

ف جاورت إف ما تزخر به خارطة العممية السياسية مف قوى وتفاعلت وت كتلت وا 
الصواب في بعض مضامينها، إال إف زمنها وما ضمنه مف أحداث وسموكيات لـ يزؿ 
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بالعديد مف األزمات التي يهدد انفلتها بعواقب خطيرة عمى العممية السياسية أو  امتخمً 
 بتعبير آخر، إف العممية السياسية قد رافع مسارها العديد مف جوانب الخمؿ والتحديات ومنها:

 الخفاق في تحقيق التنمية الجتماعية كمقدمة لتحقيق التنمية السياسية:-1

إلى تحسيف الوضع الصحي والتعميمي والثقافي  اإف التنمية االجتماعية تهدؼ غالبً 
ف تحقيؽ مثؿ هذ.ه األ سيرفع مف  هداؼوالترفيهي واإلداري إضافة إلى الجانب االقتصادي وا 

، وبالتالي يعزز روح االنتماء والوالء لمهوية ادرجات الرضا عمى اإلدارة السياسية عمومً 
 .الوطنية

بالمقابؿ يرتبط التخمؼ االجتماعي بعجز الدولة عف تحسيف ظروؼ لمعيشة لمفرد 
(Quality life التي تتمثؿ في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، كالتعميـ )
الصحة، ومدى ما تحققه مف تحسف في العلقة بيف الرجؿ والمرأة ومدى تحسف المكانة و 

 .(37)االجتماعية لممرأة 

والتنموي  اهناؾ أمثمة عدة في العالـ تجسد دور العامؿ االقتصادي خصوصً 
في قوة البلد ووحدتها عمى الرغـ مف التفاوت اإلثني والعقيدي في تمؾ البمداف  اعمومً 
في شتى  اوتخمفً  ات االنفصالية. لكف الواقع المجتمعي العراقي بقي يعاني تدهورً والنزاعا

وتوزع شعور  .مستويات التنمية االجتماعية، األمر الذي ولد خيبات أمؿ كبيرة في أوساطه
المواطنيف بيف خيبة أمؿ بالتغيير وبالسياسييف مف جهة وبالشعور بالغبف والتهميش مف 

منهـ أنُه تمييز طائفي أو عرقي  اجهات معينة مف الوطف، اعتقادً جانب مواطني مناطؽ أو 
أو جهوي )مناطقي( ضدهـ. في حيف أف المرجح هو سوء اإلدارة نتيجة قمة خبرة القائميف 
عميها باعتبار أف المحاصصة الطائفية والحزبية والمحسوبية دور في تقمدهـ لهذ.ه الوظائؼ، 

وأخذ منحى كبير أو أدى بالبمد إلى الصفوؼ األولى كذلؾ فإف الفساد اإلداري قد استشرى 
في قائمة ))الدوؿ الفاشمة(( نتيجة هذا العامؿ وغير.ه مف العوامؿ األخرى التي مف بينها 

 .استشراء العنؼ وانعداـ الشفافية أو ضعفها
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إذ ُأدرج العراؽ مف بيف البمداف العشرة األولى في قائمة الدوؿ الفاشمة، وهو انتقؿ 
، فالتاسعة في عاـ 2010، إلى السابعة في عاـ 2009تبة السادسة في عاـ مف المر 
 .(38)2012، ليحافظ عمى مرتبة نفسها في عاـ 2011

، أف ترتيب العراؽ يقع في 2013كما تظهر مؤشرات تقرير التنمية البشرية لعاـ 
(، 131سمسؿ الدوؿ العشرة األخيرة مف فئة البمداف ذات التنمية البشرية المتوسطة )يحتؿ ت

وهذا الترتيب يعكس حاؿ التنمية البشرية في العراؽ الصحية والتعميمية والبيئية وفجوة النوع 
 .(39)والفقر المتعدد واألبعاد

 2011كما أظهرت مؤشرات خريطة الحرماف ومستويات المعيشة في العراؽ 
 30األسرة، إف حوالي نفاؽ أمستويات المعيشة عمى بيانات مسح إلى تطبيؽ دليؿ  ااستنادً 

في المئة مف هؤالء  4في المئة مف األفراد يعيشوف في مستوى معيشة متدف، ما يقرب 
أما بالنسبة إلى األسر، فقد بنيت النتائج أف  ا.يعيشوف في مستوى معيشة مخفضة جدً 

في المئة مف  3في المئة مف األسر تعيش في مستوى معيشة متدف، ما يقارب  28حوالي 
 .(40)اسر يعيشوف في مستوى معيشة منخفض جد  هذ.ه األ

كما تظهر النسب اآلتية حالة معدالت التنمية وغياب الرؤية االقتصادية الواضحة 
في المئة( مع ارتفاع معدالت البطالة  23لممستقبؿ )تصؿ نسبة الفقر في العراؽ إلى حوالي 

النشاط االقتصادي، في المئة وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في  11إلى ما يقرب مف 
كما تتفاوت نسب  .2011في المئة في عاـ  13إلى  2003في المئة في عاـ  1442مف

 إذ انخفضت نسب مشاركتهف في الريؼ إلى ؛بيف الذكور واإلناث في قوة العمؿالمشاركة 
كما تنخفض نسبة مشاركتهف في الحضر إلى  .في المئة لمرجاؿ 75في المئة مقارنة بػ  14
 .(41)في المئة لمرجاؿ 76في المئة مقارنة بػ  13

نه لـ يشهد تطورات كبيرة إ، ف2019االقتصادي العراقي لعاـ  طار تحميؿ الواقعإوفي 
لى إفي مواجهة التحديات االقتصادية  بفعؿ فشؿ االداء الحكومي 2018مختمفة عف العاـ 
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هماؿ جميع االنشطة إاد الريعي المستند ب بقاء االقتصجان لى تصدير النفط فحسب وا 
 ،االقتصادية األخرى. ال سيما إغلؽ مئات المصانع والمعامؿ العراقية بمختمؼ القطاعات

ستيراد لمختمؼ السمع وعدـ وجود دعـ حكومي لمزراعة العراقية وسط استمرار سياسة اال
عمى تحقيؽ اإلصلح االقتصادي استمرت حالة ارتفاع وبسبب عدـ قدرة الحكومة  ؛االستهلكية

طار الحديث عف المجاؿ إوفي  ،معدالت البطالة والفقر والمديونية وعجز الموازنة العامة لمدولة
نتائج  أيةلى عدـ تحقؽ إيشير  االبد مف التأكيد عمى اف رئيس الحكومة قدـ برنامجً  ،االقتصادي

 .الذي جرى تعميمه عمى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافةيجابية مف هذا البرنامج التفصيمي إ

حصاءات التي تعمنها رقاـ واإللى األإشارة اإل همية بمكافوفي هذا الصدد مف األ
رقاـ أيط عادة ما تتعارض بشكؿ كبير ما الحكومة العراقية مف خلؿ وزارة التخط

وفي مقدمتها البنؾ الدولي وصندوؽ النقد  ،حصاءات المنظمات االقتصادية الدوليةا  و 
 . 2019دنا.ه يوضح الواقع االقتصادي العراقي لعاـ أوالجدوؿ  .الدولي

 

 .0213الواقع القتصادي العراقي لعام  (0جدول رقم )
 التفاصيل المؤشرات القتصادية

 مميار دولر 110 الموازنة العامة التحادية
 مميار دولر 04 عجز الموازنة

 30مميار دولر مديونية داخمية و 34منها )مميار دولر  113 حجم الديون الكمي
 مميار دولر مديونية خارجية

بينما تبمغ حسب  .%1433حصاءات وزارة التخطيط إتبمغ حسب  نسبة البطالة
 %43حوالي  تقارير صندوق النقد الدولي

اما وفق تقارير % 0033حصاءات وزارة التخطيط بمغت إحسب  معدلت الفقر
 %32صندوق النقد الدولي تقدر بحوالي 

 . 173، ص2020 ،سطنبوؿإ ،التقرير االستراتيجي الخامس ـ مجموعة التفكير االستراتيجي :المصدر
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داء الحكومي بشكؿ عاـ ف تراجع مستوى األإ :وفي ضوء ما تقدـ يمكف القوؿ
الحكومة في مواجهة سهـ بفشؿ أ ،وانعكاسه عمى المستوى االقتصادي بشكؿ خاص

عمى الرغـ مف ارتفاع  ،التحديات االقتصادية التي يعاني منها االقتصاد العراقي
مد عمى صادرات النفط ف بقاء االقتصاد العراقي يعتإبيد  ،معدالت تصدير النفط

هماؿ جميع األنشطة االقتصادية األخرى يبقي حالة االقتصاد ا  % و 99بنسبة 
وينذر بخطر تفاقـ  ،الواقع العراقي منذ مرحمة طويمة االستهلكي الذي يسيطر عمى

حجـ المديونية عمى النشاط االقتصادي واستمرار معدالت الفقر والبطالة في ظؿ عدـ 
 .(42)وجود مشاريع حكومية حقيقية لتحقيؽ التنمية االقتصادية 

 إشكالية وصياغة الدستور )تحدي الدستور(: -0
ال ألنه يتعمؽ بأوضاع  ؛أهمية فائقة ر حوؿ الدستور اليوـيكتسب الحوا

وقد احتدـ  .، وليس بصورة مؤقتة ودائمةاالحاضر فحسب، بؿ بأوضاع المستقبؿ أيضً 
بعد انهيار النظاـ السابؽ، وبدء  االنقاش والجدؿ بشأف ))الدستور(( المنشود خصوصً 

ربما مرحمة جديدة مف التطور السياسي في العراؽ، فقد ظؿ الحوار، لسنوات طويمة و 
وباستثناء دستور العالـ  ا.ومغيبً  العقود مف الزمف، في مسألة حيوية كالدستور غائبً 

لبى رغبات البريطانييف مف جهة  اوسطً  ا)القانوف األساسي( الذي كاف دستورً  1925
ف كانت محدودة، مف  وقطاعات مف المجتمع العراقي الذي شهد منافسات عمنية وا 

لـ  1958تموز يوليو  14قتة التي صدرت بعد ثورة جهة أخرى، فإف الدساتير المؤ 
 .(43)تشهد أي حوار ومناقشات، بؿ صدرت عف جهات تنفيذية

كاف إشراؾ جميع تيارات  ،2005في مطمع مرحمة وضع الدستور في مايس 
وطوائؼ الشعب هو المقياس الحقيقي لقدرة العراؽ عمى معالجة األمور بواسطة 

ارتفعت اآلماؿ بأف يشمؿ التحالؼ جميع الطوائؼ كنقطة بداية وقد  ،الدبموماسية والسياسة
، وقد أدى التعجيؿ بوضع 2006إلعادة االستقرار لتمهيد الطريؽ لتقدـ عاجؿ. عاـ 

أصبحت المفاوضات منتدى رمي بيف طائفتيف،  حيث ،الدستور إلى عدـ توفر اإلجماع
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ت عميه في حينه بعدها ورفض الطرؼ الثالث التوقيع عمى مسودات الدستور التي عرض
مف الشعب محاصريف ومجرديف  اتهدد مصالحه عف طريؽ تفكيؾ العراؽ بحيث يترؾ فريقً 

مف معالجة االنقسامات المتزايدة بيف طوائؼ الشعب، فإف التعجؿ  ، وبداًل امف الموارد أيضً 
في إنجاز العممية الدستورية قد عمؽ االنقسامات، كاف عمى الدستور، كما يرى ذلؾ 

 .(44)لبعض، أف يخمد المعارضة وأف ال يعمؿ عمى تشجيع العنؼا
ومف الجدير بالذكر أف ))قانوف إدارة الدولة(( الذي أقر.ه الحاكـ المدني 
األمريكي لمعراؽ )بوؿ بريمر( والذي وقع عميه أعضاء مجمس الحكـ االنتقالي 

نونية لكؿ القضايا ))الُمعيف(( آنذاؾ، هو القانوف الذي أوجد األرضية والمرجعية القا
بهوية العراؽ، ونهاية بمصدر التشريع  االمختمؼ عميها اآلف بداية مف الفيدرالية، ومرورً 

، وهو ما يقودنا إلى القوؿ (45)في البلد، إلى آخر.ه مف أمور أسس لهذا القانوف المشبو.ه
بأف األمريكاف هـ الذيف وضعوا هذا القانوف الذي مف شأنه أف يمزؽ جغرافية العراؽ 
السياسية ويجعؿ منها دويلت صغيرة ومتناحرة تحت مسمى )أمف إسرائيؿ(؛ وهو مف 

، لذلؾ فإنُه ليس ة والعامة في عممية الغزو األمريكي لمعراؽ أصًل الرئيس هداؼاأل
بالكثير مف الغموض ويخضع لمتفسيرات  أف يخرج قانوف الدولة الجديد محمًل  اغربً مست

 .المتعددة كوف لجنة صياغته شهدت خلفات كثيرة بيف أعضائه
ة تعالج موضوع اللمركزية وصلحيات إذ جاء نص الدستور بفقرات رئيس

ذور ب فرض الضرائب وقد وضعت بصيغ غير واضحة، وبالتالي تحمؿ في ثناياها
ة أخرى لمتشريعات المستقبمية أو القوانيف الفرعية التي الشقاؽ، وتركت مواضيع رئيس

وؿ/ / تشريف األ15وفي  .ال تتمتع بنفس قوة الدستور لكي تكوف عرضة لمتعديلت
سئؿ العراقيوف في استفتاء أف يوافقوا عمى وثيقة دستورية ضيقة تفتقر إلى  2005عاـ 

 .ميها مف األكثرية رغـ المعارضة الشديدة مف جماعة أخرىاإلجماع، وتمت الموافقة ع
إف العممية الدستورية زادت مف تعميؽ الهويات األثنية والطائفية بوجود 

ف هذ.ه )الهويات( ليست إسيئة )لمستقبؿ الهوية(، حيث  اتوجهات تحمؿ في ثناياها نذرً 
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مختمفة بيف عممانييف ندماجات لعناصر كثيرة تتبع قيادات اسجمة، بؿ هي نتاج من
ودينييف، وفي صفوؼ اآلخريف هنالؾ مف يسعى إلى إعطاء دور كبير إلى رجاؿ 

 .(46)الديف في ميداف السياسة بينما يوجد آخروف ال يريدوف ذلؾ

. بسبب .مف أزمة هوية هنا يبرز التساؤؿ اآلتي: هؿ عانى العراؽ فعًل 
الوطنية العراقي التي تسمو فوؽ االنتماءات العممية الدستورية؟ وهنا، نعني بالهوية 

 الفئوية والهويات الفرعية األخرى.

ستاذ عمـ االجتماع أما يرى الدكتور )حميد الهاشمي(  بحسب –ما مف شؾ 
فقد حصؿ في  .عمى متتبع الشأف العراقي أف يرصد تمؾ األزمة ايسهؿ جد   –السياسي 

الهوية الوطنية( لتنتج )الهويات الفرعية  الواقع العراقي ما يمكف أف نطمؽ عميه )تشظي
فمف )تحديات الهويات القومية الفروعية(  .األثنية والدينية والطائفية والقبمية والمناطقية(

التي نادت بحكـ ذاتي في إقميـ خاص بها، إضافة إلى القومية الكردية في إقميـ 
ـ في كركوؾ أو جزء كوردستاف العراؽ، هناؾ التركماف الذيف نادوا بإقميـ خاص به

آشوريوف هـ المسيحيوف العراقيوف الذيف طالبوا بحكـ ذاتي في سهؿ  –والكمدو  .منها
 .نينوى الذي يتبع الموصؿ

ومف )الهويات الفرعية( ما برز عمى أسس دينية، فقد تعززت "الذات الدينية" 
مداف، لدى المسيحييف العراقييف وتشظى بيف قومية )وفؽ انتماءاتهـ: أشوريوف، ك

سرياف، وأرمف( ودينية مذهبية تعتد بصورة خاصة بالعقيدة الدينية المسيحية، مثمما 
. بات .ارتفع حس االنتماء الديني لدى أقرانهـ المسمميف والصابئة واأليزيدييف

ف ُعرفوا بانفتاحهـ وعممانيتهـ في الفترات أبعد  االمسيحيوف العراقيوف أكثر تدينً 
نهـ مف قادة التنوير في العراؽ والمنطقة، وانطوى الصابئة السابقة، وكاف الكثير م

سبؽ هؤالء كمهـ  .وتمسكا بعقائدهـ بحذر مثمهـ فعؿ األيزيديوف اعمى أنفسهـ أيضً 
 .(47)تصاعد الحس المذهبي لدى الطائفتيف المسمميف في العراؽ
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ي المجتمعات العراقية بحيث يخمؽ أف يعالج الدستور االنشقاقات ف وهكذا بداًل 
ويكوف الدعامة الوطنية السياسية لتحقيؽ تنمية سياسية مرجوة ويساعد عمى  اوطني   اجماعً إ

بما  اوغامضً  افقد أصبح النص الدستوري عمومي   ،القضاء عمى العنؼ، وبدًؿ مف ذلؾ
مكف تسويتها، وبما يظهر خلفات ال ي ،اصعبً  ايجعؿ خيار الوسط بيف المعارضتيف أمرً 

بؿ حتى المفاوضات بيف ممثمي الكتؿ السياسية ذات الصبغة القومية والدينية في لجاف 
صياغة الدستور صمبت المواقؼ وعمقت االستقطابات مما جعؿ مف الصعوبة لموصوؿ 

وبالتالي انسحب كؿ ذلؾ إلى تعدد منابر  .(48)اإلى حؿ وسط حوؿ المبادئ والتفاصيؿ معً 
الهوية الفئوية، فالمحاصصة، في المناصب الحكومية واإلدارية والوظائؼ، وفي وسائؿ 
اإلعلـ مف قنوات تمفزيونية ومحطات إذاعية وصحؼ ومواقع إنترنت، إضافة إلى النوادي 

والخمؿ  .وية الوطنيةوالجمعيات الثقافية التي باتت تكرس الهويات الفرعية عمى حساب اله
الكبير الذي رافؽ العممية الدستورية هو ما تبدى في االنتقائية في تطبيؽ الدستور وعدـ 

 .االلتزاـ بالكثير مف بنود.ه

لذلؾ يمكف القوؿ أف الدستور جاء ليجعؿ العممية السياسية في العراؽ صعبة 
حماؿ أوجه وأبسط ومعقدة أكثر، فل زالت بعض بنود الدستور غامضة وبعضها اآلخر 

مما  .مثاؿ لذلؾ قانوف الفيدرالية والنفط والموقؼ مف كركوؾ، وكذلؾ الموقؼ مف المرأة
يستمـز إعادة النظر في الدستور، ليسمح بمزيد مف التآخي والتآلؼ بيف أفراد المجتمع 

 .وليس لنشوء المزيد مف الثغرات إلثارة التناقضات والصراعات حوؿ هذ.ه القضية أو تمؾ

 الخفاق في تقديم رؤية وطنية موحدة: -4 

ويمكف أف نعبر عف ذلؾ:  ،وهو تحدي مزمف رافؽ مسيرة العممية السياسية
باستمرار عدـ القدرة عمى بمورة الرؤية الوطنية الموحدة القادرة عمى تقديـ مشروع 

 .وطني جامع ألطياؼ المجتمع العراقي
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أزمات البمد السياسية  سبابؾ مع فشؿ في االتفاؽ عمى تحديد أتزامف ذل
وهو  .واالقتصادية واالجتماعية وطرؽ حمها، مما جعمها أزمات مستديمة وصعبة الحؿ

فشؿ يصاحب الركوف إلى آليات الديمقراطية والدستورية في حؿ أزمات البلد، وباتت تمؾ 
 .(49)آليات تدور في حمقة دائرية مغمقة ومفرغة

 :الخفاق في تحقيق المن الجتماعي -3

مف المواطنيف مف أالدولة يشير مفهـو األمف االجتماعي إلى كفالة 
لذا فضماف  .االعتداءات واألخطار التي تستهدفهـ، أكانت مف خارج البمد أـ مف داخمه

األمف االجتماعي لممواطف، يعد إلى حد كبير، ضمانة لحياة كريمة تشعر الفرد 
باالنتماء إلى هذا الوطف والوالء له، األمر الذي يعني أف األمف االجتماعي ركف مف 

 .(50)أركاف المواطنة التي ترتبط بالتالي بالهوية الوطنية

مف االجتماعي كاف سمة واضحة في إف التتبع لمشأف العراقي يدرؾ أف فقداف األ
وقد تسببت ظاهرة العنؼ والعنؼ المتبادؿ بيف الفاعمييف مف غير الدولة  .المجتمع العراقي

في استشراء هذ.ه الظاهرة ولو لفترات زمنية متقطعة ونتج عنها العديد مف المخرجات لعؿ 
إذ أصبح عدد األشخاص المهجريف  ؛معدالت التهجير العرقي والطائفي مف أهمها: تزايد

في عراؽ ما بعد التغيير، كما هرب مئات آالؼ مف العراقييف  االسمة األكثر حرجً  اداخمي  
، 2003( مميوف عراقي مهجر منذ عاـ 147خارج البلد، وذكرت األمـ المتحدة بأف هناؾ )

، حيث (51)2006( عراقي كانوا يتركوف بيوتهـ كؿ شهر حتى نهاية عاـ 504000بمعدؿ )
يعتبر التهجير تكتيكات مشتركة مستعممة مف قبؿ المجموعات العرقية والطائفية إلخافة 
األعضاء المعارضيف مف المجموعات العرقية والطوائؼ األخرى، باإلضافة إلى الوطنييف 

 .الذيف رفضوا االصطفاؼ مع هذا الجانب أو ذلؾ في النزاع المدني

( حوؿ إمكانية مواجهة العراقييف لسياسات ABCوفي استطلع أجرته شبكة )
%( قالوا بأنهـ 12التطهير العرقي والطائفي في مناطقهـ، ظهر في عمـو العراؽ أف )
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 %( واجهوا التطهير الطائفي31%( تـ تهجيرهـ في بغداد، و)15)و واجهوا تطهير عرقي
ـ يتركوف %( مف المستطمعيف تمنوا بأنه30)و %( تركوا بيوتهـ لتفادي العنؼ،35)و

%( كانوا يعتقدوف أف العراؽ كاف في حالة مف الحرب 42)و العراؽ إذا أمكنهـ ذلؾ،
 .(52)%( بأنها كانت مف المحتمؿ أف تكوف كذلؾ24واعتقد ) 2007األهمية في عاـ 

قميات العراقية ت باعداد العوائؿ المهجرة مف األحصاءاإويوضح الجدوؿ ادنا.ه 
 ا(.والشيعة وال االكراد عمومً ال تتضمف المسمميف مف السنة )

 قميات العراقيةاعداد العوائل المهجرة من ال (4جدول )
 عدد العوائل المهجرة المكونات

 3041 المسيحيون 1
 434 الصابئة المندائيون 0
 033 اليزيديون 4
 433 الشبك 3
 0433 التركمان 3
 13 الكراد الفيميون 3

قسـ حقوؽ  ،داء وحماية الحقوؽدائرة رصد األ ،نسافوزارة حقوؽ اإل ،جمهورية العراؽ :المصدر
 .28، ص2011 ،طياؼ العراؽ مصدر الثراء الوطني "أ"  ،األقميات

كبر مف أ انتيجة نيمهـ نصيبً  ،كثر المستهدفيفأكما يلحظ كاف المسيحيوف 
 ،قميـ معيفإفهـ ال يتركزوف في  ،بحكـ طبيعة توزعهـ الديمغرافي اوثانيً  ،التكفير اواًل 
لى ميميشيات او مجموعة حزبية، كذلؾ نتيجة إلى حمؿ السلح واالنتماء إوال يميموف 
 .(53)خرىالسكاني مقارنة بعدد األقميات األكبر عددهـ 

عمى ذلؾ، الذت المكونات المجتمعية العرقية والطائفية بهوياتها الفرعية التي  اتأسيً 
حيث كاف لفقداف  ،وهذا ما تبدى .اعتقدوا أنها يمكف أف تكوف ضامنة ألمنها االجتماعي
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األمف االجتماعي دور كبير في تماهي الكثير مف األفراد مع هوياتهـ اإلثنية أو المذهبية أو 
 .القبمية

 :تجربة التوافقية السياسية في المحاصصة السياسية اختزال-3

الطائفي،  –ونعني بذلؾ، استمرار التقاسـ الوظيفي ونظاـ المحاصصة اإلثني 
 كمخرجات لتمؾ السياسة أوجدت اآلتي: .واستبعاد معايير المواطنة والكفاءة والمساواة

  لمضاؼ حقيبة ا 37تضخـ وترهؿ في أعداد الحقائب الوزارية حتى وصمى إلى
منها هو مناصب عمى سبيؿ الترضية مثؿ بعض وزارات الدولة المختمفة، األمر 

 .الذي أدى إلى استنزاؼ الماؿ العاـ ومخصصات الميزانية الحكومية
  خمؽ نوع مف الصراعات السياسية بيف أنصار الكتؿ واألحزاب الممثمة في العممية

 .السياسية
  السياسيةتنامي حاالت الرفض الشعبي لمتوافقات. 

 :ضعف نسق التصال بين منظمات المجتمع المدني والحكومات المنتخبة -3

ة دني، بعَدها إحدى األسباب الرئيسإف تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع الم
عمى الجميع،  اوالفعالة في إحداث التغيير الديمغرافي في العراؽ، أصبح واجبً 

 : (54)لية بهذا الخصوصمؤسسات وأفراد، ولكف ما يلحظ عمى التجربة الحا
  ضعؼ نسؽ االتصاؿ والتواصؿ بيف هذ.ه الفعاليات مع الحكومات المنتخبة أو مع

بعضها البعض، األمر الذي جعؿ تمؾ الفعاليات بتشرذمها غير قادرة عمى بناء 
 .معطى موحد تأتمؼ جميعها حوؿ مديات االلتزاـ به كعنواف لبرنامج أداء موحد

  إف أغمب مؤسسات المجتمع المدني والعامميف فيها ما زالوا يتخبطوف في االهتماـ
بالمصالح الشخصية والمشاركات في النشاطات والمؤتمرات وورش العمؿ لترضية 
أطراؼ معينة، ال سيما أف أكثر تمؾ المنظمات تأخذ الدعـ مف األحزاب السياسية 

  .صبحت معروفة بعدائها لمعراؽاأو جهات ً 
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 لمبحث الثالثا
 التي اعترت  رؤية استراتيجية لمعالجة مواطن الخمل

 التطبيقات العممية لمفهوم التنمية السياسية

في ظؿ الواقع المذكور توصؿ البحث إف هناؾ أكثر مف رؤية استراتيجية 
ية لمفهوـ التنمية السياسية عند لمعالجة مواطف الخمؿ التي اعترت التطبيقات العمم

 .الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العراؽسقاطها عمى إ
 :: الشروع نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاممةأوًل 

أي التركيز في إيجاد وتحقيؽ استراتيجية اقتصادية ناجعة؛ ذلؾ أف تحقيؽ 
وهذا  ،التنمية االقتصادية تعد مقدمة لتحقيؽ التنميات األخرى ومنها التنمية السياسية

لجذب رؤوس األمواؿ والخبرات إلى البلد عبر  امتظافرً  اومي  حك ايتطمب جهدً 
عادة إعمار البنى التحتية الحيوية  االستثمار الخاص كوسيمة لخمؽ فرص عمؿ، وا 

ة داخؿ إجراء سمسمة مف اإلصلحات الرئيسولمقياـ بذلؾ يتحتـ  .والخدمات األساسية
 .الظروؼ المواتية للستثمارمؤسسات الدولة لتسهيؿ نمو القطاع الخاص، وتهيئته 

التي تعد خطوة للنطلؽ  2022-2018وهنا، نشير إلى خطة التنمية الوطنية 
(، نحو المستقبؿ الذي 2030األوسع في إطار رحمة التنمية المستدامة )رؤية العراؽ 
، ا، بيئي  ا، اجتماعي  ا، ثقافي  ا، سياسي  انصبو إليه كبمد متطور في جميع أبعاد التنمية، اقتصادي  

وهي خطة تنموية تركز عمى التزاـ العراؽ برؤية النمو الساعية إلى ، ا، وروحي  انفسي  
تضميد ورأب الصدع وتحقيؽ االستقرار، والرفا.ه، باالستناد عمى اإلرث الحضاري والرصيد 

 .القيمي، حيث يتقاسـ الجميع فرص بناء مجتمع ناهض متكامؿ

بمجموعة مف السياسات  2022 – 2018تسترشد خطة التنمية الوطنية 
واالستراتيجيات القطاعية التي تستند باألساس عمى رأس الماؿ البشري واقتصاد ذو 
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مسؤولية اجتماعية تسعى لحشد أمثؿ وتخصيص أكفأ لمموارد لتحسيف جودة الحياة في 
 .(55)بيئة آمنة مستقرة مستدامة

ابط بيف األمف التنمية، يعد ف ما يواجه العراؽ مف معضمة تتمثؿ في التر إبيد 
فالتنمية الناجحة تتطمب بيئة  .أماـ استكماؿ أو الشروع بالخطة المشار إليها اكابحً 

ويذهب  .في التنمية انجاحً  اأمنية مستقرة، لكف البيئة األمنية المستقرة تتطمب أيضً 
األمف كثير مف الخبراء إلى وجود هذا التناقض، وشددوا عمى العلقة المتبادلة بيف 

عادة اإلعمار  لكف قمة مف هؤالء الباحثيف تتوفر  –وهذا ما تؤيد.ه ورقتنا البحثية  –وا 
عمى فكرة واضحة عما يجب أف تكوف له األولوية، أو كيؼ يمكف التنسيؽ بيف مكوني 

 .(56)خفض النزاع، وما هي السرعة المطموبة وفي أي األمكنة

ستقبؿ العراؽ االقتصادي كشرط إذا لـ يعد الحوار وبناء النماذج والخطط لم
لتحقيؽ التنمية بمختمؼ فروعها مسألة تحتمؿ رؤى غير موضوعية متأتية مف خارج 

، فمقد 2003تناقضات البيئة العراقية وبنيتها لما بعد العشر األوائؿ مف نيساف، أبريؿ 
أعقب هذا التاريخ تفكيؾ بنية النظاـ االقتصادي العراقي، مف دوف أف يعاد بناؤ.ه 

وقد استغرقت هذ.ه المرحمة مدة زمنية طويمة رافقتها االرتباؾ  .بخطوات متسارعة وجادة
ذا كانت  .وعدـ القدرة عمى بناء أنموذج اقتصادي يمبي طموحات سكاف العراؽ وا 

مميار دوالر خلؿ عقدي السبعينات  200الصادرات النفطية والتي تجاوزت ما قيمته 
ساهمت في تقميؿ األعباء االقتصادية ألفراد والثمانينات مف القرف الماضي قد 

المجتمع يومئذ، وأعقب نهاية هذيف العقديف وحتى احتلؿ العراؽ، توظيؼ إيراداتها 
لمتخفيؼ مف اإلشكاليات االقتصادية لمحصار، فإف ذلؾ التصرؼ بالموارد االقتصادية 

 .قد أضاع فرص )التنمية االقتصادية لمعراؽ(

بدائرة النشاط االقتصادي  اج االقتصادية يرتبط سابقً إذا ما كاف بناء النماذ
المحمي، فإف االهتماـ بموضوعية هذ.ه النماذج في ظؿ قيودها وممكناتها يقتضي 
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اتساع إطار العلقات االقتصادية الخارجية التي ستؤثر في تشكيؿ بنية  مستقبًل 
العالـ الخارجي، لمناخ )االنفتاح االقتصادي( الجديد عمى  ااالقتصاد العراقي وفقً 

وتتطمب هذ.ه الرؤية بحسب ما يرى الدكتور  .عف الرياح اآلتية مف العولمة فضًل 
قراءة متأتية لما سيؤوؿ  –)سالـ توفيؽ النجفي( أستاذ االقتصاد في جامعة الموصؿ 

إليه مستقبؿ العراؽ االقتصادي ليس في صورته التجريدية، بؿ في ظؿ موضوعية 
نُه يقع ضمف هندسة االستراتيجية اإلمبريالية إله، وال سيما تغيرات المستجدة حو الم

 .(57)الجديدة، سواء كاف ذلؾ في إطار واقعية مداها القصير أو معيارية مداها الطويؿ

لذا، فإنه البد مف العودة إلى الحقائؽ العريضة المتعمقة بأوضاع االقتصاد 
مف فراغ، بؿ يجب البحث والدراسة العراقي حتى ال يتـ تحديد نماذج تنميته المستقبمية 

في مرجعيته خلؿ العقود القميمة الماضية، وما آلت إليه موارد.ه الحاضرة، والقيود 
 .والمحددات التي تحيط به والممكنات التي سيعمؿ في إطارها مستقبًل 

 : إجراء مراجعة شاممة لمدستور العراقي:اثانيً 

الت ومشكلت الدولة العراقية ظمت قضية الدستور وتفرعاتها إحدى أهـ إشكا
وفي ضوء ما قدمته ورقتنا البحثية يؤكد ذلؾ؛ لذا يكتسب  .2005منذ إقرار.ه في عاـ 

الحوار اليـو أهمية فائقة ال ألنه يتعمؽ بأوضاع الحاضر فحسب، بؿ بأوضاع 
وقد أصبح مف هو مختص  ،ا، وليس بصورة مؤقتة بؿ دائمة، خصوصً االمستقبؿ أيضً 

يدلي بدلو.ه في قضايا الدستور والقوانيف والتشريعات واالقتصاد والثقافة أو غير مختص 
مف الوضع السياسي الراهف، في ظؿ حرية التعبير  اوغيرها، فهذ.ه مسألة أصبحت جزءً 

ف كاف عمى )الج .صبحت متاحة بعد التغييرأالتي  ف إميع( أف يقولوا رأيهـ فيها، بيد وا 
عف الطاقـ السياسي مف  مسؤولياتهـ، فضًل المختصيف يقع عميهـ عبء أكبر بحكـ 

 .(58)النخب الفكرية والثقافية والحقوقية
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إف السبيؿ الوحيد لمعالجة الثغرات التي تعتري دستور العراؽ الجديد االتفاؽ عمى 
 النقاط اآلتية:

إعداد دستور دائـ جديد لمعراؽ بواسطة مؤتمر دستوري منتخب مباشرة مف   -1
 .الشعب العراقي

 .تنظيـ انتخابات المؤتمر الدستوري في موعد يتفؽ عميه  -2
 .نشر مسودة الدستور مف أجؿ إبداء الملحظات والحوار العاـ  -3
يعرض النص النهائي لمدستور عمى الشعب ويعقد استفتاء عاـ لمتصديؽ عمى   -4

 الدستور.

ولذلؾ تصبح مناقشة قضية الدستور باالرتباط مع إشكالية الدولة العراقية 
 .البد منه اوقضية الديمقراطية كأساس لتحقيؽ التنمية السياسية المنشودة أمرً 

 :: إصالح البرلمان، وذلك من خاللاثالثً 

 ( العنصر الحصري لمتمثيؿ السياسي، ممثًل Parliamentأف يكوف البرلماف ) -
لألمة أو الشعب، وليس لطائفة أو عرؽ  أو مذهب معيف، ومف بيف النقاط المهمة 

تعبر عف حالة مفصمية في العممية السياسية هي عدـ الخمط بيف التمثيؿ التي 
 .السياسي والخدمة العامة في الدولة

تشريع قوانيف جديدة لألحزاب واالنتخابات واإلدارات المحمية تضمف تطبيؽ التعريؼ  -
الجديد لمعممية السياسية، بما في ذلؾ حظر قياـ أحزاب  أو ائتلفات  حزبية قائمة 

وقياـ أحزاب  .عمى أسس العرؽ أو الطائفية أو الديف أو المحافظة الواحدة احصريً 
( بمعنى كونها عابرة الحدود العرقية والدينية والطائفية أو المحافظة Patrioticوطنية )

 .(59)مف حيث العضوية والفائدة االنتخابية والبرنامج السياسي واالمتداد الجغرافي
إف جوهر العممية السياسية الديمقراطية هو تمكيف الشعب مف حقه باختيار ممثميه  -

عف طريؽ االنتخابات الحرة النزيهة عمى أساس صوت واحد لكؿ امرأة أو رجؿ، 
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واعتماد المناطؽ السكنية في الترشيح واالنتخاب، وجعؿ صندوؽ االقتراع أداة 
الشعب مصدر السمطات والشرعية  تغيير وليس أداة تجميؿ لمحكاـ، وذلؾ باعتبار

 .في الحكـ كما ينبغي أف يؤكد.ه الدستور
تشديد الرقابة عمى المؤسسات الحكومية التي تحولت إلى ما يشبه االقطاعيات  -

السياسية، وما تشكمه هذ.ه الظاهرة مف خطورة كبيرة عمى مستقبؿ بناء الدولة، وهي 
ة قانونية تتوافؽ مع مبدأ تساوي مف التحديات الخطيرة التي يجب معالجتها وفؽ آلي

 .(60)المواطنيف في الحقوؽ والواجبات
تشريع قانوف خطر وسائؿ اإلعلـ التي تروج لثقافة الكراهية والطائفية مع التأكيد  -

 ا.عمى محاسبة مثيري هذ.ه الثقافات قضائي  

ضرورة تشكيؿ معارضة فاعمة ضاغطة داخؿ البرلماف والتخمي عف سياسة 
ذلؾ أف المعارضة الموحدة في الدوؿ ذات النظـ الديمقراطية ضرورية، التوافؽ؛ 

لتحقيؽ التوازف السياسي بيف األقمية واألغمبية وتحقيؽ العدالة والمساواة بيف الجميع 
 .(*)مف أجؿ مصمحة الشعب والمواطف

 : دور منضمات المجتمع المدني في نشر الوعي السياسيارابعً 

سات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات مف المعروؼ أف منظمات ومؤس
في رفع الوعي في المجتمع ككؿ، وهي باختصار  امهم   امستقمة عند الحكومة تمعب دورً 

التي يتضمنها  ةالوجه الثاني لمعممة في النظاـ الديمقراطي، فإضافة إلى السمطات الثلث
 لممارسة السمطة، وال اويقضً  ا، بؿ مراقبً اورديفً  االمؤسسات تشكؿ ظهيرً  .هالدستور، فإف هذ

كتماؿ أو تغتني الديمقراطية مف دوف نمو وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر ت
عطاء  اصماـ أماف لحماية حريات وحقوؽ المواطنيف، خصوصً  في ظؿ سيادة القانوف وا 

 .بحيث يستطيع أف يؤدي رسالته خارج تأثير السمطة التنفيذية مستقًل  االقضاء دورً 
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ما هو مطموب مف هذ.ه المنظمات في ضوء ما قدمته ورقتنا البحثية  اإذً 
 ات المرحمة السابقة، وتعزيز دورهااستقللها عف الحكومة، وتجاوز هن تأكيد هو ،اسابقً 

في رفع الوعي السياسي في المجتمع العراقي، باعتبارها صماـ أماف حريات وحقوؽ 
 .المواطنيف العراقييف

في ترسيخ )مشروع المصالحة الوطنية( في  اكبيرً  اتمعب دورً كذلؾ يمكف أف 
العراؽ ال سيما أف العراؽ شهد تأسيس العديد مف مؤسسات المجتمع المدني حتى زاد 

( منظمة مسجمة في وزارة التخطيط، مع وجود ما يقارب 2847عددها عمى أكثر مف )
 .( جمعية ومؤسسة لـ تسجؿ بعد1000)

 :لعمل السياسي من جديد: ترصين قواعد ااخامسً 

يجب العناية بترصيف قواعد العمؿ السياسي مف جديد بما يتوافؽ مع الواقع 
تصب  أهداؼالموضوعي الذي يمر به العراؽ، ويؤشر درجة واضحة مف السعي نحو 

مراميها باتجا.ه الوحدة الوطنية، ال أف يصار إلى أف تتسع ظاهرة األحزاب السياسية وتدع 
وفي هذا المجاؿ يجب رصد ارتباط تمؾ  ،قية مفتوحة لمكثير مف التداعياتالجغرافيا العرا

تخريبية  االسياسية ومتابعة ارتباطاتها الخارجية، والتي مف الممكف أف تمارس أدوارً  األحزاب
قميمية تتأثر بوصوؿ العراؽ إلى حالة مف االستقرار والتقدـ  .تخدـ مصالح قوى دولية وا 

 :الوطني: تفعيل الخطاب اسادسً 

حالة جديدة جاءت كنتيجة  2003أنتج التغيير السياسي في العراؽ بعد عاـ 
منطقية لسمسة مف األحداث الجيوسياسية والتغيرات الحاصمة في المجتمع العراقي، 
وهي حالة تعدد األقطاب السياسية الدينية واالجتماعية بصورة عامة تصدرت المشهد 

ف لهذ.ه إلشعب العراقي بشكؿ أو بآخر، كما وأخذت تعبر عف إرادات ا ،السياسي
في  ابقاء فترة أطوؿ نسبي  لم مهاهيؤ الزعامات أو األقطاب مف الحاضنة االجتماعية ما 

منقطع النظير عمى الشعب،  االحكـ أو في مركز صنع القرار أو عمى أقؿ تقدير تأثيرً 
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ذا كانت هذ.ه األقطاب أو الزعامات لها دور بارز في رسـ الهوية الضيقة أو  وا 
الطائفية أو الحزبية، فهي بحد ذاتها لها الدور في رسـ )الهوية الوطنية( شريطة أف 

واالهتداء  اجامعً  اي  وطن اتتخمى عمى الخطاب الطائفي والفئوي الضيؽ وتتبنى خطابً 
إلى مشروع وطني يعيد بناء الدولة والوطف عمى قاعدة المواطنة ومنظومة الحقوؽ 

يقصد  .ة، ومبدأ المشاركة في السمطة، ودولة القانوف والمؤسساتالمدنية والسياسي
بالخطاب الوطني وهو ذلؾ الخطاب الموجه إلى القاعدة )المجتمع( مف قبؿ القيادات 
السياسية والدينية واالجتماعية بغية ترسيخ الشعور والحس الوطني لدى الشعب 

 وتحقيؽ التعايش السممي واالندماج المجتمعي.
 العودة إلى معايير المواطنة والوطنية والكفاءة ونبذ القصاء والتهميش: اسابعً 

الطائفي، واستبعاد  –إف استمرار التقاسـ الوظيفي ونظاـ المحاصصة اإلثني 
لذا  .معايير المواطنة والكفاءة والمساواة أوجد تربة خصبة لحاالت رفض مشروعة

عف أي حسبة إثنية أو  ااءة بعيدً يتوجب العودة إلى معايير المواطنة والوطنية والكف
ألف ذلؾ سيقود  ؛ة أو عنصرية أو عشائرية أو جهويةطائفية أو محاصصة مذهبي

في  اوهو الذي دفع منذ البداية أوساطً  إلى تفتيت المجتمع العراقي أـ آجًل  عاجًل 
إلى انتقاد طريقة تشكيؿ مجمس الحكـ االنتقالي، وترسيخ ذلؾ في  المجتمع العراقي

 .ممية السياسية فيما بعدالع

تقع عممية تعزيز قيـ المواطنة والوطنية بشكؿ كبير عمى عاتؽ المؤسسات 
السياسية والدستورية، التي نص عميها الدستور، وتعديؿ وتشريع القوانيف والتشريعات 
عادة النظر بالقواعد التي  التي تعزز قيـ المساواة والمشاركة وتحد مف قيـ التمييز، وا 

بدأ المساواة في الحقوؽ الذي يضمنه الدستور، وكؿ ما يتصؿ باتفاقية تنتهؾ م
القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز العنصري والتأسيس لحزمة القوانيف التي تضمف 

كة الفعالة في العممية ذلؾ، كذلؾ دفع الشباب باتجا.ه الدخوؿ الحقيقي والمشار 
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قيادة الحزبية الفكرية لممجتمع السياسية وفتح اآلفاؽ أمامهـ لتأهيمهـ عمى طريؽ ال
والمساهمة في خمؽ التشريعات الدستورية الجديدة التي تهيء لفضاء ديمقراطي كفيؿ 
بإنضاج ورعاية كافة الحوارات السياسية التي تجري في العراؽ بصورة مستمرة 

حزاب وتخميصها مف النظر ارب فكري واضح في توجهات كافة األلموصوؿ إلى تق
مف زاوية ضيقة محدودة ال تستهدؼ إال المصالح الشخصية الفئوية إلى الحكومة 

 .لتمؾ األحزاب تجا.ه السمطة التنفيذية
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 :الخاتمة

في ضوء ما قدمه البحث مف إشكاالت التنمية السياسية في العراؽ ال سيما 
، قدـ البحث أكثر مف رؤية استراتيجية لمعالجة مواطف الخمؿ التي 2003بعد عاـ 
التطبيقات العممية لمفهوـ التنمية السياسية عندما أسقط مفهومها عمى الواقع اعترت 

 .السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العراؽ

وخمص البحث إلى ارتباط التنمية السياسية بالتحوالت التي شهدها العراؽ في عاـ 
الكولونيالي ف التحوؿ الذي جرى في العراؽ بعد الغزو إويمكف القوؿ،  .وما بعد.ه 2003

عممية الغزو بكؿ  إذ رافؽ ؛قد أدى إلى مخرجات تنموية مشوهة وغير واضحة المعالـ
صورها ومراحمها حرب مجتمعية تمثمت بتدمير مؤسسات الدولة العراقية، تصنيع سمطة 
رخوة ذات مؤسسات مشمولة تستند إلى نظاـ المحاصصة، فشمت بشكؿ أو بآخر انطلؽ 

إذ أدى ذلؾ إلى تشظي الهوية الوطنية، واتساع ساحة الفئات  ؛تنمية سياسية منشودة
الهشة في الموحة االجتماعية، وهي مف أهـ المشكلت المتفاقمة التي تتفاعؿ فيها مختمؼ 

علوة عمى تراجع مستويات  .المتغيرات وتفاقـ المخاطر التي تهدد النسيج االجتماعي
لذا يتوجب العمؿ عمى  ،ياة المواطفالخدمات ذات الصمة المباشرة وغير المباشرة بح

ترسيخ فكرة مؤداها أف عممية التنمية السياسية في إطارها الديمقراطي المرتكز عمى أسس 
المشاركة السياسية والمواطنة تبقى هي الخيار الوحيد لمعراقييف في مسيرة إعادة بناء 

ضرورة ممحة مع  ال سيما أف مطمب تصحيح مسار العممية السياسية أصبح اليـو .الدولة
 .وجود مناخ سياسي مهيأ في المرحمة الراهنة أكثر مف قبؿ
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www.https//:alnoor.se 
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السياسية قراءة في اآلليات والمداخؿ النظريات الحديثة، الشبكة ريـ بف عيسى واخروف، التنمية  (18
 www.https//:alnoor.se الدولية لممعمومات عمى الموقع:

، 2004، 1عبد العالي دبمة، الدولة رؤية سوسيولوجية، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاهرة، ط (19
 .195ص

لكترونية، الشبكة ة الوطف اإل(، صحيف2ية السياسية )حمد خميس، نماذج عربية في التنمأ (20
 www.https//:alwatnnews.net   الدولية لممعمومات عمى الرابط:

لمغرب العربي: تونس عائشة عباس، إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دوؿ ا (21
 .20، ص2017، 1(، المركز الديمقراطي العربي، برليف، طانموذجً أ)
، 1السياسية المعاصرة، دار القانوف العربي، القاهرة، طنصر محمد عارؼ، نظريات التنمية  (22

 .37. كذلؾ ينظر: مراد شحماط ولبنى جصاص، مصدر سابؽ، ص64، ص1993
. كذلؾ ينظر: مراد شحماط ولبنى جصاص، مصدر 33نصر محمد عارؼ، مصدر سابؽ، ص (23

 .38سابؽ، ص
ؼ الطائفي والعرقي في يمثؿ هذا الفريؽ كؿ مف الباحثيف: انطوني كوردسماف وامادينس، العن (24

العراؽ والتمرد المنبعث منه، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، ترجمة، مركز الكاشؼ 
 .2007، 1لممتابعة والدراسات االستراتيجية، بيروت، ط

يمثؿ هذا الفريؽ كؿ مف الباحثيف: راي كيمي واليخاندرو كوالس وتيـ هيث، ديناميكيات النزاع  (25
 .2007، 1ـ استراتيجي(، معهد الدراسات االستراتيجية، بيروت، طفي العراؽ )تقيي

عبداالله بمقزيز، العراؽ بيف انفاؽ طائفية وافاؽ وطنية، مجمة المستقبؿ العربي، مركز دراسات  (26
 .127-126، صص 2014، 429العربية، بيروت، ع  الوحدة

راجع: كامؿ عباس مهدي، عف المشروع االقتصادي األمريكي في العراؽ  كثر تفصيًل ألدراسة   (27
سياسات االحتلؿ االقتصادية: نظرة نقدية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 

(، بيروت، لبناف، اودولي   ااقميمي  وتداعياته عربيا  دراسات الوحدة العربية الموسومة )احتلؿ العراؽ
 .878-875، صص 2004، 1ط

في مجموعة مؤلفيف،  ،الغزو وطروحات المحافظيف الجدد لتفتيت العراؽ ،عبدالوهاب القصاب (28
المركز العربي لألبحاث  ،2013-2003عقد عمى احتلؿ العراؽ  :عشر سنوات هزت العالـ

 . 69، ص2015، 1ط،بيروت ،دراسة السياسات
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  ًبعد الحراؾ الشعبي الذي شهدته منذ أواسط آذار/  اال سيما في لبناف وكذلؾ سورية، خصوص
، إضافة إلى بعض دوؿ الخميج العربي، ولعؿ تفشي هذ.ه الظاهرة واستفحالها عمى 2011مارس 

هذا النحو السريع، لـ يكف بمعزؿ عف الموجة اإلسلمية بشكؿ عاـ والثورة اإليرانية بشكؿ 
كانت الحاضنة لتفقيس بيضة الطائفية في التي خاص، علوة عمى الحرب اإليرانية العراقية، 

ف كانت الطائفية موجودة قبؿ ذلؾ، عممً  بيف الطائفة  اشاسعً  اأف هناؾ فارقً  االمنطقة، حتى وا 
 .والطائفية

عبد الحسيف شعباف، الطائفية وأدجمة الهوية، في مجموعة باحثيف، عشر سنوات هزت العالـ:  (29
كز العربي لألبحاث، ودراسة السياسات، ، المر 2013 – 2003عقد عمى احتلؿ العراؽ 

 .112، ص2015، 1بيروت، ط
، 1فرانؾ بيمي، معجـ بلكويؿ لمعمـو السياسية، ترجمة ونشر: مركز الخميج لألبحاث، ط (30

 .177، ص2014
 .178نفسه، ص (31
حسف البزاز، العممية السياسية العراقية: معالـ أزمة عصية عمى الحؿ في مجموعة باحثيف،  (32

، المركز العربي لألبحاث 2013 – 2003ت العالـ: عقد عمى احتلؿ العراؽ عشر سنوات هز 
 .238 – 237، صص2015ودراسة السياسات، بيروت، 

 .. أية علقة، مصدر سابؽ.التنمية السياسية والتنمية المستدامة (33
 .238حسف البزاز، مصدر سابؽ، ص (34
 .ؽمصدر ساب . أية علقة؟.التنمية السياسية والتنمية المستدامة (35
 .238حسف البزاز، مصدر سابؽ، ص (36
حسف حمداف العمكيـ، التحديات التي تواجه الوطف العربي في القرف الحادي والعشريف: دراسة  (37

، 19استشرافية، المجمة العربية لمعمـو السياسية، الجمعية العربية لمعمـو السياسية، بيروت، ع 
 .87، ص2008

أزمة الهوية، في: مجموعة مؤلفيف: عشر سنوات حميد الهاشمي، ميكاتيزمات العيش المشترؾ و  (38
، المركز العربي لألبحاث ودراسة 2013 – 2003هزت العالـ، عقد عمى احتلؿ العراؽ، 

 .132-131، ص2015، 1السياسات، بيروت، ط
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في مجموعة مؤلفيف،  .عف: عدناف ياسيف مصطفى، تحوالت المجتمع العراقي بعد الغزو نقًل  (39
، المركز العربي لألبحاث 2013 – 2003لـ: عقد عمى احتلؿ العراؽ عشرة سنوات هزت العا

 .174، ص2015، 1ودراسة السياسات، بيروت، ط
 .175نفسه، ص (40
 .174نفسه، ص (41
-172، ص2020،اسطنبوؿ ،مجموعة التفكير االستراتيجي ،التقرير االستراتيجي الخامس (42

173. 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز عبد الحسيف شعباف، الدستور ونظاـ الحكـ، بحوث  (43

قميمي   ادراسات الوحدة العربية: )احتلؿ العراؽ وتداعياته عربي   (، مركز دراسات الوحدة اودولي   اوا 
 .501 – 500، ص2004، 1العبي، بيروت، ط

 مركز ،2008مستقبؿ العممية السياسية في العراؽ وتحدياتها، التقرير االستراتيجي العراقي  (44
 .92ص  ،2009 ،بغداد ،حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية

إبراهيـ العبيدي، الدستور العراقي الجديد: عامؿ توحيد أـ عامؿ تفريؽ، مجمة البياف، المنتدى  (45
 .82، ص2005، 217اإلسلمي، الرياض، ع 

 .93مستقبؿ العممية السياسية في لعراؽ وتحدياتها، مصدر سابؽ، ص (46
 .136-135مصدر سابؽ، ص حميد الهاشمي، (47
 .93مستقبؿ العممية السياسية في العراؽ وتحدياتها، مصدر سابؽ، ص (48
، قراءة 2003مصطفى فاروؽ مجيد، التنمية السياسية واالستقرار السياسي في العراؽ بعد العاـ  (49

 .12-11في جدلية العلقة، مجمة العمـو السياسية، جامعة بغداد، كمية العمـو السياسية، ص
 .132الهاشمي، مصدر سابؽ، ص حميد (50
العنؼ والسياسية: أحداث سامراء وانعكاساتها عمى العممية السياسية، التقرير االستراتيجي  (51

 .46، ص2009، مركز حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية، بغداد، ص2008العراقي 
 .47-46نفسه، صص  (52
 . 134ص ،مصدر سابؽ ،حميد الهاشمي (53
 .77-76السياسية في العراؽ وتحدياتها، مصدر سابؽ، صمستقبؿ العممية  (54
، الشبكة الدولية لممعمومات، عمى 2022 – 2018ينظر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية  (55

 .https://mop.qov.iqالرابط: 

https://mop.qov.iq/
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، لدراسة 103مصدر سابؽ، صفريؽ أبحاث، ديناميكية النزاع في العراؽ: تقييـ استراتيجي،  (56
حوؿ معضمة األمف/ التنمية راجع: مجموعة باحثيف، العراؽ: إعادة اإلعمار  أكثر تفصيًل 

 .2005، ص1والدور المستقبمي، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، ط
حوث ومناقشات الندوة سالـ توفيؽ النجفي، التنمية االقتصادية في العراؽ: الحاضر والمستقبؿ، ب (57

 االفكرية التي أقامها: مركز دراسات الوحدة العربية الموسومة )احتلؿ العراؽ وتداعياته عربيً 
قميمي    .858 – 857، ص2004، 1(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طاودولي   اوا 

 .501عبد الحسيف شعباف، ونظاـ الحكـ، مصدر سابؽ، ص (58
 .238ؽ، صحسف البزاز، مصدر ساب (59
 .55أحداث سامراء وانعكاساتها عمى العممية السياسية، المصدر سابؽ، ص (60
  ًلممعارضة السياسية  اكبيرً  اوبهذا القدر يمكننا طرح التجربة البريطانية التي أعطت اهتمام

، حتى تحولت إلى قوة بؿ ومؤسسة سياسية تتمتع بوضع قانوني رسمي اذسياسي   اوتكريسها واقعً 
مف وزراء ينتموف إلى الحزب الذي لـ  جانب الحكومة، إذ توجد حكومة ظؿ لها تتكوفإلى 

يحصؿ عمى األكثرية، ولها وجود فعمي، وهي جاهزة لمحموؿ محؿ الحكومة القائمة، بما يؤدي 
أداؤها إلى تحقيؽ التوازف داخؿ الهيئات الرسمية لممحافظة عمى التجربة الديمقراطية، ويمنع 

 ..كتاتورية مف جديدالميؿ نحو الد
 

 


