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 أكاديمية تدريب وتهيئة "المرشحين" لألنتخابات

لماذا اليكون هناك معهد متخصص بالدراسات التخطيطية والتنموية تابع لمفوضية االنتخابات ويعتمد 

 الشروط  المهنية الي مرشح )هذا مقترح كان محور نقاش مع عدد من المهتمين واألخوة(

يفتقد لعدد كبير من األستيراتيجيات التي تكوون األسوال لبنواء لدولوة  2003مرحلة بناء الدولة بعد 

وهوذا موا  –أهم ما نحتاج بنائه هو لالشخصويات المههلوةل للبنواء واألدارة  –ناجحةل بكل المقاييس 

  ال أقصود بأننوا طاقوات لبقودرات عاليوةل فوي األدارة  ونفتقود  -ه أتضح جليالً بأننا في العراق نفتقود

ولكن لكي نكون موضوعيين وبواقعية نتحدث     العالم سبقنا بأميوا  فيموا يخوص  –النمتلك طاقات 

علووم وفوون األدارة بكوول تخصصوواتها موون لأقتصوواديةا خدميووةا عمرانيووةا هندسوويةا مهس ووات دولووةا 

 وغيرهال   

ي فهوو يمكون أن يودير وزارة نحن الزلنا نتحدث عن أن يكون وزير الصحة طبيبا أو أنوه أسوتاذ جوامع

فيكوون وزيور  –ألو  دوالر  20التخطيطا أو مهندل للوم يعمول فوي حياتوه بوأدارة مشوروا بمي انيوة 

 –اسكانا ومعاون طبي أو زراعي ليكون وزير عملا وشخص كوان ي وكن قورا جامعوة فوي  و ره 

 والقائمة تطو   فيكون وزير مالية    –فيكون وزير بلدياتا وشخص كان والده يمتلك محل قماش 

كبريات الجامعوات  –فقط للمثا   –األمثلة كثيرة عالمياً فيما يخص أهمية التخصص والخبرة العالمية 

ليكوون  – للويس لططبواءل العالمية تدرل تخصوص أدارة الم تشوفيات بدرجوة ماج وتير ودكتووراه

 ولك القيال      -مهيئ ك مدير م تشفى 

لم ن مع ولوم نور   –أو  مرحلة لتكوين أدارة الدولة العراقية وهي األنتخابات البرلمانية  –نبداً من 

ال موون قبوول الدولووة لمفوضووية األنتخابوواتا أو  –أي توجووه أو برنووامه لتهأيووة أو لأعووداد المرشووحينل 

أرسول   – 2011سومع  بتجربوة أحود  الكتول فوي عوا   –األح اا المتصدية للعملية ال ياسوية 

 –مفورح  –نعم للبنانل لكي يتدربوا على طريقة الكال  وبعض أساليب التعامل  –الى للبنانل  نوابها

ولكن النتيجة كانو  القوائمون علوى الودورة التدريبيوة ال يفقهوون مون العلوم شويأاا والنوواا تعلمووا 

 الطريق الى األسواق والتبضعا وبعض النوادي  

ا  مع التنويه الى أن مثل ير أداء وكفاءة المرشحين()تأسيس مراك  أو معاهد متخصصة لتدريب وتطو

هكذا برنامه يجب أن تتبناه الكتل ال ياسية واألح اا المتقدمة في األنتخاباتا ألن ليس من أ ول 

   ولكون كموا ذكرنوا سوالفاً   الموضووا يقوع أو مرك  قانون مفوضية األنتخابات أستحداث هكذا برامه

ت تحدث مثل هذا البرنامه لكي تنتقي وبشكل دقيوق كوادرهوا  على م هولية الكتل واألح اا أن

األضافة الوى أنهوا م وهولية ا بالتي تدخل فيها األنتخابات بأنواعها )مجالس المحافظاتا والبرلمان(

لمرشح نف ه في أن يعمل جاهداً لتطوير كفائته المهنية والتخصصية فوي العمول ضومن اشخصية 

   لهوا )مجوالس المحافظوات والحكوموات المحليوةا والبرلموان( دائرة التخصص والعمل التوي يرشوح 

ياسوية فوي معظوم دو  العوالم واألحو اا ال وفكرة هكذا برنامه تنموي تطويري هي فكرة سائدة 

التوي والعاموة وغيرها التي تدخل األنتخابات في دولها  بل حتى الشركات والموؤس وات الخا وة 

 تنتهه برنامه تطويري لكوادرها   

لكم برامه يقوو  بهوا الحو ا الوديمقراطي والجمهووري فوي أمريكوا موثالً بورامه أعوداد وتطووير  أذكر

كوادرها الح بية التي تعده لترشيحات الواليات والكون كرل وحتى  في المراحل الم تقبيلية فوي 
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أنتخابوات أدارة الحكومووات المحليوة  ومثوول هووذه البورامه موجووودة  األن فووي دولوة قطوور وال ووعودية 

ألمارات على سبيل المثا    ومهخراً سلطنة ٌعمان   وهذا ما عمل  عليوه فوي عودد مون البورامه وا

وفي عودد مون الودو  وضومن بورامه تخصصوية ضومن أكاديميوات متخصصوة عالميوةا وهوي تجوارا 

 شخصية أتحدث عنها هنا    

ا البرنوامه هذه البرامه تحمل عدد مون المراحول تبودأ بمرحلوة األختيوار الدقيقوة لمون سويدخل هوذ

 بأختصوا  معوين وتعتمد ال يرة المهنيةا التحصيل العلميا ويتقد  الشخص ببرنوامه عمول أولوي

يخضع للتقييم   بعدها يبداء العمل بمرحلة التدريب واألعداد وهي مرحلة تطويريوة ضومن عودد مون 

بقة ح ب رؤية م و البرامه في عدد من الموؤس ات األكاديمية المتخصصة والدورات المتخصصة

   اليفوتني ذكر بأن هذه البورامه ال يل وي دور الشوخص مون لطعداد لهذا البرنامه التطويري الهادف

ممارسة حياته المهنية العادية ضمن عمله  أي بمعنى أن هوذه البورامه مكثفوة وتعتمود التوقيتوات 

شوخص كوان  المناسبة   بعدها مرحلة التقييم األخيرة والتي يتم فيها تقديم برنامه عمول مون كول

ضمن هذا البرنامه لكي يتم تقييم ومقارنة ما تقد  به في بداية مشوار البرنامه التنموي وما تقد  

وكما ذكرت بأن هوذه البورامه يوتم تبنيهوا مون قبول الحو ا أو  به بعد أنتهائه من البرنامه التدريبي  

ع هوذا الحو ا أو ذاك الجهة ال ياسية بالتعاون مع األشخا  الذين لديهم األهتما  ال ياسوي مو

في التصدي لطنتخابات    بهذا يضمن الح ا بأنه سيتقد  بكوادر يمكنها التفووق المهنوي والكفواءة 

 العالية في األداء  

النجد ضير في أن نختار وننتخب األشخا  بودافع  ا ضمن واقع حا  البلد وما نمر به من تجربةأخيراً 

يةا أو ح بية أو غيرها    طالما وضعنا في ح اباتنا الكفواءة أرتبطنا معهم بوالءات عقائديةا أو عشائر

من سنعطي  وتنا له   بهذا يمكننا على األقول األيجابية في  والمهنية العالية في األداء واألنتقائية

نقد  وندعم من فيهم الكفاءة المطلوبة من ضمن )عشويرتناا أو طائفتنواا  في إن ناساهم كناخبيين

       (  أو ح بناا أو ديننا

 فهل لنا عبرة معتبر بها ؟؟
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