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)للحصول على مواطن انضج صاحل .. عليك تعليمه ليكون كذلك يف ظل مؤسسات قوية 
وانفعة وتشاركية(

أثبتِت التجارب الدولية أبن احلقبة األوىل من التحول ابجتاه الدميوقراطية بعد فرتات زمنية 
ليست ابلقصرية من احلكومات اإلطالقية، وتكون ذات طبيعة غري مستقرة وعنيفة يف كثري من 
األحيان؛ ففي يوغسالفيا السابقة على سبيل املثال وبعد أول انتخاابت وطنية على إثر زوال النظام 
الشيوعي بدأت البنادق إبطالق رصاصاهتا بي أبناء الوطن .. ويف بورندي حدثت آاثر دامية راح 
ضحيتها عشرات اآلالف من األبرايء بعد إجراء أول انتخاابت يف اتريخ البالد .. كذلك لن ختلو 

الثورات العربية اليت أجرت انتخاابهتا يف مناخات حرة وصرحية من العنف عقبها.

يعود مردُّ ذلك من وجهة نظر عديد من املهتمي يف الشأن السياسي ودراسات التحول 
الدميوقراطي املقرتن ابلعنف يف  أعقابه إىل فقدان أسس )السالم الدميوقراطي( الذي أييت يف إطار 
مؤسسات قوية تضع السلطة يف يد الناخب وتكسبه املقدرة على مساءلة صناع القرار يف دولته 
الذين يدخلون يف نزاعات بينية قد تصل إىل حد التوتر الشديد ويل األذرع لكنَّها لن تتطور إىل 
الصراع؛  لفض  قانونية  إلجراءات  تؤسس  تشريعية  عملية  وجود  جراء  األهلية  واحلروب  العنف 
وطين  حوار  أو  ثنائية  حوارات  األطراف يف  تلك  دخول  حال  إجيابية يف  نتائج  حتقيق  وإمكانية 
شامل.. األمر الذي تفتقده دول التحول الدميوقراطي السريع ذات املؤسسات الضعيفة غري القادرة 

على وضع السلطة يف يد الناخب.

املؤسسات اهلشة وعالقات املشاركة والعنف:

    يف إحدى كتاابته ُيشري )صموئيل هانتنغتون( إىل الطلب املتزايد على املشاركة السياسية 
يف أعقاب التحول الدميوقراطي؛ جرَّاء إطالق العنان للمواقف الشعبية اليت قمعتها النظم االستبدادية 

التنمية المحلية المستدامة بوصفها سبياًل
 للحوار الوطني

عماد الشيخ داود *

*   أستاذ السياسات العامة والنظم السياسية يف كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين.
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القائمة يف حقبة ما قبل الدخول يف مضمار التحول املذكور؛ ما ميهد الطريق لظهور جمموعات 
الوضع  للمكافحة يف ظل  السلطة  بعيدة عن ممارسة  )إثنية، ودينية، وعشائرية، ... إخل( كانت 
اجلديد للسيطرة على مقاليد األمور ومفاصل الدولة.. تقابلها جمموعات أخرى تكافح ابلطريقة 
نفسها للحصول على ذات املغامن يف ظل مؤسسات هشة غري قادرة على )تقدمي املعلومات والدعم( 
الطلبات  الدخول يف دورات لسياسات عامة انضجة ومتوازنة ختدم اجلميع، وتوجُّه  املفضي إىل 
املتزايدة للمشاركة؛ لتحقيق املصلحة العليا للبالد، وأتخذ ابلبعد االجتماعي يف التشريع ملواجهة 

)االحنطاط السياسي1*( وضمان قدرة املؤسسات على مقاومة عدم االستقرار.

  ويف مثل هذه احلالة تقتنص بعض املواقف الشعبية الفرصة للسيطرة على األمور، كما 
حدث يف يوغسالفيا السابقة حي شاهد )ميلوسيفيتش2** ابن النظام السياسي اليوغساليف( اهنيار 
ذلك النظام وبروز قوى جديدة تسعى للمشاركة يف إدارة احلكم ليجد نفسه أمام حقيقة الدخول يف 
االنتخاابت املمهدة لالنتقال الدميوقراطي..  ما جعله يبتكر وسيلة العزف على وتر العرقية وتسخري 
امليداي للتبشري مبعزوفته اليت ركزت على الشبكات االجتماعية سهلة التدافع للحصول على مبتغاها 
حىت وإن جتاوزت أبعاد املصلحة السياسية ممَّا أحدث املأساة يف يوغسالفيا ودلَّل على صعوبة إبقاء 
السياسيي املسؤولي عن قول احلقيقة واالعتدال كما هو احلال يف الدميوقراطيات الراسخة، جرَّاء 
استغالل )ميلوسيفيتش( هلشاشة املؤسسات وإنشاء قنواته اخلاصة املثرية لالنقسام.. ما مسح بتغليب 

لغة الصراع على لغة احلوار الوطين املنشود.

احلوار الوطين واألبعاد االجتماعية:

أوضحنا فيما سلف كيف تساهم هشاشة املؤسسات يف تصاعد حدة التنازع بي املواقف 
الشعبية املختلفة اليت تكافح للمشاركة إبدارة احلكم .. األمر الذي حيتاج إىل عمل طويل األجل؛ 
حنو  املتدافعة  القوى  سلوكيات  وحيوِّل  الوطنية،  املصلحة  خيدم  مبا  االجتماعية  املؤسسات  لتقوية 
تنموية  قواني ذات رؤية  ترتكز على  تشاركية؛  الدولة على أسس  وبناء  والتآزر  التعاون  عالقات 
مقاسة األثر، ومؤسسات رصينة قادرة على محاية النظام ووضع السلطة يف يد الناخب. يف مهمة 

1∗ . ويعين اهلبوط واالحندار، فال الدساتري حُترتم، وال القواني يعمل با، وال االتفاقيات اليت ُتبم بي األطراف املتنازعة حُترتم، وتكون 
فيصال عند النزاع واخلالف، بل إن الغلبة للمتقّوي ابلداعم املتدخل يف شأن هذه الدولة أو تلك.

2∗∗. 20  )أب 1941 – تويف 11 اذار2006( هو سياسي يوغوساليف وصريب راحل وكان رئيس صربيا ، متهم ابلفساد 
واالابدة اجلماعية
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النيات خلدمة  النجاح يف آن واحد إذا ما جاءت  وطنية ليست بيسرية اإلنشاء وليست بعسرية 
مهماته يف  أوىل  يبدأ  الذي  والفعال(..  الناضج  الوطين  )احلوار  مسار  طريق  العام.. عن  الصاحل 
منافسات يسرية؛ مث تتطوَّر لتتعلَّق ابلتفكري املعمَّق للوصول إىل أمر مشرتك يتفق عليه الفرقاء للبدء 
بسياسة عامة وعمل عام ختدم قيم املواطن أينما كان على خريطة الوطن؛ وختلق اجتاهاً مشرتكاً 
للجمهور. ذلك ألنَّه فكرة إشراك املواطن فيما جيري على أرض وطنه أمر ابلغ األمهية؛ للتغلُّب على 
حالة عدم اليقي ذات األثر البالغ يف تعقيد النزاعات وصعوبة حلِّها... وهو ما حيتاج إىل السري 
ا  )قبل الشروع يف احلوار الوطين( حنو مضمار تنمية اجملتمعات احمللية اليت تعرِّفها االسكوا على أهنَّ
»عملية مستدامة تستهدف أكب عدد من املؤسسات واجلماعات واألفراد للمشاركة فيها بدف 
إحداث تغيري إجيايب يف األوضاع االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية يف عملية تغيري 
ارتقائي منظم للنهوض الشامل املتكامل جلميع نواحي احلياة يف اجملتمع احمللي يقوم با أبناؤه بنهج 

تشاركي دميوقراطي، بتكاتف املساعدات من خارجه«.

ا: ِلَما للعملية التنموية املذكورة من مسات إجيابية ختدم احلوار الوطين؛ ألهنَّ

»عملية تغيري خمططة تقوم على التشارك بتكاملية شاملة منفتحة وتشبيكية«.

مبا خيدم مراحل احلوار الثالث فيما بعد:

• التمهيد/ بناء الثقة.	

• بناء التوافق/ التوصل إىل اتفاق.	

• وتنفيذ االتفاق/ حتمل املسؤولية.	

التنمية احمللية  يُركَّز عليها يف تعزيزها على جمتمع  ألنَّ احلوار يف حد نفسه عملية تشاركية 
ا عملية إنسانية  وكذلك عملية تعليمية حتتاج إىل خمرجات املنهج التنموي املذكور؛ فضاًل عن أهنَّ
ا )طويلة األمد( ألنَّ  التنمية احمللية؛ توصف أبهنَّ يبنيه لديهم عمال  الذي  الناس  تستند إىل وعي 
تغيري السلوكيات الذي تقوم به التنمية احمللية من واقعها السليب املنكفئ إىل الداخل إىل واقع إجيايب 
منفتح على اجلميع حيتاج إىل مدَّة من الزمن.. وعمل متواصل يف الساحات، واحلقول، واملصانع، 
واملدارس، وأماكن العبادة، ووسائل اإلعالم إلحداث نقلة يف أنساق القيم السائدة مبا خيدم جناح 
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احلوار الوطين عن طريق مجلة من اإلجراءات اليت منها:

• تطوير قواني االنتخاابت.	

• حتسي النظام الرتبوي والصحي.	

• التخفيف من حدة اخلالف العقائدي.	

• الشروع يف سياسات اقتصادية فاعلة.	

• توفري فرص عمل.	

لالرتقاء ابلتشاركية يف إدارة احلكم. وعليه فاحلوار الوطين، والتنمية احمللية صنوان ال ميكن 
فصل أحدمها عن اآلخر؛ لبناء جمتمعات تشاركية حرة قائمة على أعمال أهداف التنمية املستدامة 
الشرائع من  به  العاملي حلقوق اإلنسان وما جاءت  الناجز ملبادئ اإلعالن  التطبيق  املرتكزة على 

فضائل يف تكرمي البشر.   
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