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التعريف ابلسياسة بوصفها ضرورة النتظام احلياة واجملتمع.

ا فعل  ميكن القول إنَّ ممارسة السياسية حبد ذاهتا تُعدُّ أمراً سامياً -أقول ساميًا- ليس ألنَّ
ا فعل يضمن مصاحل اآلخرين، وينظمهم، ويعطيهم أفق التأثري ابآلخر بوصفهم  أخالقي، بل ألنَّ
ا علٌم، وفنُّ بناٍء، ال ميكن للجهد اإلنساين  مجاعة قانونية، وإنسانية، فالسياسية بذا التوصيف، وأبنَّ
ا قاعدة ضرورية لتنظيم البشرية فهي علم إقامة الصرح املسمى ابلدولة، وهي فن  التخلِّي عنه؛ ألنَّ
ا خري موجود ال بدَّ منه، وخبالفها حتدث  إدارته، ما دامت السياسة صاحلة ضامنة وقوية ومتينة فإنَّ
الفوضى، ويتنزَّل كل بناء شامخ إىل كومة من الرتاب. ليس اهلدف هنا هو تنزيه السياسة من الفعل 
ء الذي ميارسه بعضهم بطريقة هدَّامة، بل اهلدف هو هدف عملي، يرمي إىل بناء انتج من  السيِّ
واقع وفرتة اترخيية معينة تنظر إىل حالة شعب معي بوصفه جتربة اترخيية حاضرة الفتة لالنتباه على 

صعيد مناطقي وإقليمي، ونركِّز هنا على التجربة السياسية يف العراق بعد عام 2003.

إنَّ إنشاء مفهوم إجيايب للسياسة هو من أكثر املهام الفكرية إحلاحاً يف الوقت الذي حنتاج به 
إىل اخلروج من املأزق العراقي احلاضر، ومعرفة املشكالت االجتماعية اليت متثِّل مشكاًل عنيفاً أمام 
ا ميكن أن تضع األهداف  كل حترُّك، وذلك يف سبيل أتسيس فهم مقبول لسياسة انجعة؛ لدرجة أنَّ
أساسية مثل  السياسة على مفاهيم معقَّدة، ومشكالت  إذ تشتمل  والتحديث،  التحقيق  موضع 
صراع القيم، وأسلوب إدارة احُلكم، والفلسفة اليت ختضع هلا )مقدَّسة أو زمنية(، والسياسة كعلم 
تتجاهل مشكالت صراع القيم بوصفها ال تتعلَّق ابلعلم، واحلجة التقليدية يف هذا الصدد هي أنَّ 
العلم حيادي خاٍل من القيم األخالقية، وأنَّه ميكن استخدامه يف خري أو شر، واحلجة األخرى أنَّ 
ا ترتبط بغاايت فنية متعالية. ويف الوقت الذي متثِّل وتشكِّل  السياسة هي ذات منًحى نفعي؛ ألنَّ
فيه السياسة آفاقاً معرفية وإنسانية تعاجل صراع القيم االجتماعية املتناقضة يف سبيل نظمها يف مسار 
ا سلوك ومسؤولية- فهي تنطوي يف ذاهتا على قيم أخالقية وغري أخالقية،  واحد، ولكن -وألنَّ
مع اإلقرار بنسبية األخالق، وعلى كلِّ األحوال، ال نستطيع أن نتنازل عن التحضُّر الذي تصنعه 

فهم السياسة والنخبة السياسية العراقية 
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السياسة بوصفها األداة اليت تصنع احلضارة، فالسياسة هي روح )الدولة(، فإمَّا أن نستخدم معرفتنا 
بذه الروح يف تدمري احلضارات )اجملتمعات(، أو يف تدعيمها، وفهم مقوماهتا األساسية، إذ ال بديَل 

عنها.

قبل كل  التارخيية  الضرورة  نظر  السياسة من وجهة  له على موضوعة  اإلنسان  تركيز  خيلق 
ق ِبال سياسة مدروسة خاضعة  شي تصوراً عاماً، وهو أنَّه ال وجود حلضارة أو جمتمع مدين خالَّ
إلسرتاتيجيات مستقبلية، وال وجود إلصالح نسيب، أو جذري ِبال هذه السياسة، وحىت ال يوجد 
عمل فردي لذاته ِبال سياسة1، ولو أردان أن نفهم السياسة بوصفها جوهراً للعمل اإلنساين فإنَّ مجيع 
الناس مفكِّرون وسياسيُّون سواًء علموا أم مل يعلموا، فمفاهيم مثل احلرية، واحلق، والعدالة، واملساواة 
نستخدمها يف حياتنا اليومية تعبرياً عن مشاركتنا يف اجملال العام، وهذه بعضها مسلمات ذهنية، 
ومعارف اجتماعية، تكون مرتبطة ابحلدث، ومكانه وزمانه، فهي أسئلة فلسفية يعرضها املواطن، 
لكن ال ميكن أن جييب عليها إال عن طريق املشاركة السياسية، إذ تشتمل السياسة على تعقيدات؛ 
وأهم  تواصلية،  تفاعلية  واملؤسسات، وهي وسيلة وغاية  واملنظومات  األشخاص  إىل  ا ختضع  ألنَّ
لغاهتا هي لغة احلوار والقوة، ومن السهل جداً تطبيق علم الكيمياء احليوية جلعل األفراد أكثر صحة 
من تطبيق علم السياسة، بغرض إنشاء جمتمع صحي، والسبب يف ذلك أنَّ اجلميع يتفقون على 
ما يبدو عليه الشخص املريض، أمَّا تطبيق السياسة فال يوجد فيها إمجاع على أمر حمدَّد أو هدف 
ما، بل توجد فيها املصاحل العامة إذا كانت السياسة صاحلة، واملصاحل اخلاصة إذا كانت السياسة 
طاحلة، وكل له صفات َوْفق استعمال هذا املفهوم وتطبيقه، ومع ذلك تُعدُّ املشكالت األخالقية 

هلذه األهداف منفصلة عن املشكالت العلمية من حيث كيفية عمل األهداف والنتائج. 

إذا أردان الدخول ابلواقع السياسي العراقي، والعمل على إقامة رؤية واقعية ودقيقة ملفهوم 
السياسي العراقي بوصفه أزمة سياسية سامهت يف تشويه مفهوم السياسة؛ فينبغي قبل كل شيء 
أن نعرِّف السياسة بوصفها علم الواقع، وفن إدارته عن طريق كياانت الدولة وسلطاهتا، فللسياسة 
تعريف عام وخاص بوصفها علماً وفناً وإدارة، ولو أردان أن جنمعها بتعريف جامع شامل سنعرفها 
ا: علم احلكم وفنِّه، وهو العلم الذي يتعامل مع صورة الدولة، وتنظيم  ا آفق عقلي وتطبيقي، وأبنَّ أبنَّ
إدارهتا، أو جزء منها طبقاً لقواني هذه الدولة، فضاًل عن تنظيم عالقاهتا ابلدول األخرى، وهي 

1.يقول سارتر عن انتفاضة الطلبة يف فرنسا عام 1968 ومهامجة واجهات احملالت الزجاجية: هي جزء من املوقف السياسي املتمرد 
على الواقع، فكل حركة يقوم با الفرد أثناء حتركه وعمله ختضع إىل سياسة الفرد ذاته.
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وسيلة حلكم اجملتمعات املنقسمة على نفسها عن طريق نقاش حر، ومن دون ُعنف غري مبَّر،  وهي 
فن، أو علم الشؤون العامة، والسياسة ابملعىن الواسع هي علم حكم الدول، كان أرسطو يضع علم 

السياسة فوق سائر العلوم؛ ألنَّه على رأس ما عداه من نشاطات إنسانية.

)االحتكار السياسي بوصفه عنصر تدمري ملفهوم املشاركة(

العراقي مفاهيم  اجملتمع  اآلن مل ترتسَّخ يف  مئة عام، وإىل  قبل  العراقية  الدولة  منذ أتسيس 
الناخبي،  جملتمع  السياسية  املشاركة  مساهتا  اليت  احلديثة  العصرية  الدولة  عن  تعبِّ  حديثة  تقدُّمية 
العراق بوصفه دولة حديثة بنظامها  السياسي، ويـُْعَزى ذلك إىل أنَّ  الرأي  والقادرين على إعطاء 
السياسي والقانوين مل يعرف معىن الثورات احلقوقية، والسياسية كاليت شهدهتا بلدان العامل اآلخر، 
وشعوبا،  مواطنيها  أذهان  يف  والسياسية  املدنية  واملشاركة  واحلرايت  احلقوق  مفاهيم  ركزت  واليت 
والسبب اآلخر أنَّ تركيبة اجملتمع العراقي تركيبة تناقضية هائلة ملا فيه من تعدُّد القوميات والطوائف، 
وتعدُّد الرتكيبات السكانية اليت سامهت يف تفاوت اجملتمع ثقافياً، كاحلالة الثقافية يف جنوب العراق، 
ووسطه، ومشاله، إذ تتضاَءل الرؤاي السياسية، وتقل سلطة القانون؛ لريتفع صوت العشرية، واملذهب، 
ومن َثَّ فإنَّ مفاهيم مثل احلرية واملواطنة واملشاركة السياسية تكون معدومة؛ بسبب ما حيتويه هذا 
الرتكيب السكاين من تناقض اجتماعي بي املالك واملزارعي، أو بي السادة، والعوام، فتسود عنده 
م يفهمون الدولة والسلطة السياسية  العامة نزعة اخلضوع، وعند اخلواص نزعة التسيُّد، ومن َثَّ فإنَّ

كما يفهمون العشرية والقبيلة. 

هذه األسباب هي أسباب ساهَم با عامالن، العامل األول هو كما قلنا تركيبة السكان اليت 
ال تساعد على نوض الثقافات السياسية ومفاهيمها املعنوية، والعامل الثاين الذي ساهم يف إبطاء 
تعليم املناطق غري احلضرية وتربيتها، وهو العامل السياسي احلاكم، فعلى مر اتريخ العراق عمدت 
السلطات السياسية إىل ممارسة نوع من اهليمنة يف القرارات السياسية يف جتزئة مناطق العراق، وممارسة 
إرادة الدولة البناءة على مناطق من دون غريها من املناطق، فسامهت ممارسات اجلهل املسيَّس إىل 
تركيز سطوة االحتكار السياسي للحاكم العراقي، أو للحكومة العراقية يف زمن حكم الفرد، ويف 
زمن الدميقراطية املشوَّهة. فأحد أسباب هذه املمارسات الثقافية املمنهجة هو القضاء على النخبة؛ 
للحفاظ على املركز السياسي، أو مركز صنع القرار يف الدولة، ومن َثَّ تكون عملية تدمري ممنهجة 
قاً يضمن سري األنظمة  للقيم الدميقراطية، وأمهها قيمة املشاركة السياسية بوصفها وعياً سياسياً خالَّ
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التشاركية، وسريورة الدميقراطية، والضامن األكب هو عدم االنفراد ابلسلطة واحتكارها كما احتكرهتا 
احلكومات العراقية املتعاقبة خاصة بعد ما يعرف ابنقالب 14 متوز، واستالم العسكر السلطة، ث 
إقصائهم مع وصول صدام حسي إىل احلكم حىت عام 2003 الذي أعقبه احتكار السلطة من 
قبل أحزاب غري انضجة، وال متتلك رؤية وطنية واضحة، أدَّت مجيعها إىل استمرار ضمور اهلوية 
الوطنية، وبشَّرت ابالغرتاب الثقايف؛ لفهم الفرد للدميقراطية واملشاركة السياسية، ومن َثَّ ولدت فجوًة 
وانقساماً معنوايً وواقعياً بي الفرد والنظام احلاكم؛ ألنَّ االحتكار السياسي بوصفه سلطة فهو حيتكر 
العنف الشرعي، ألنَّه صاحب القوة املركزية عب مراكز القوة كالعسكر واإلعالم والتهجي الثقايف 
اإلعالمي، واملمارسات األيديولوجية الثقافية، وهيمنتها، ونوها على الطبقات الفقرية من اجملتمع 

العراقي، وجعلهم -دائمًا- يف حالة اتباع خانعي يؤمنون ابخلرافات واألساطري. 

إنَّ أيَّ مسوَّغ هليمنة سلطوية فردية كانت أم حزبية على احلرية هي ابلضرورة عملية هدم ألسس 
النظام السياسي احلديث، وهو مبدأ املشاركة بوصفه صواتً وكياانً مؤثراً يف صعود النخب السياسية 
بوصفها عاماًل بنَّاًء يف اختاذ القرارات؛ من أجل كيان الدولة، وتقويض الالشرعية االحتكارية، ومبدأ 
املشاركة بوصفه واجباً ومسؤولية انجتة عن إرادة فردية ومجاعية واعية، جيب أن يسبقه مبدأ قانوين 
سياسي وأخالقي أساسي وهو املواطنة واليت هي شعور يدرك عبه الفرد نفسه أبنَّه جزء من هذا 
انتمائياً وأخالقياً وتعليمياً يسبق كل  الوطن، وله حقوق وواجبات، ففهم املواطنة بوصفها شعوراً 
مشاركة سياسية، أو اختيارية، فباملواطنة واليت هي عالقة جدلية بي الفرد واحلكومة يكون على غرار 

إدراكها وتفعيلها درئ كل طغيان سياسي عن طريق حسن االختيار. 

والعملية  الفكرية،  املمارسة  هي  اليت  للسياسة  الواعي  الفهم  هي  املشاركة  أنَّ  عد  ميكن 
للمجتمع واحلكومة، وليس للحكومة أي شرعية ابحتكارها؛ لتجعل السياسة نظرياً للسلطة املطلقة، 
واحلكم الفاسد عن طريق احتكارات فردية أو حزبية، أي إنَّ توزيع األدوار السياسية، وتضيق أفق 
املمارسة  وجهة  سيغريُّ  املتنفذة  واألحزاب  الواحد  احلزب  بي  أي  ضيق  أفق  يف  الوطنية  املشاركة 
القانونية، واالجتماعية للسياسة، وستصبح عماًل ال أخالقياً يضمن حقوق الطبقة املسيطرة فقط، 
القانون، والدستور سوف تسقط  يهيمن فوق  لدين سياسي  تبنيها  أو  الدولة أليديولوجيا  وبتبين 
ا نوع من أنواع احلكم الفاسد2، فهنا تتنصل السياسة بوصفها  السلطة يف الطغيان، وسيعبَّ عنها أبنَّ
بُعداً وظيفياً وأداة يدافع با الفرد عن نفسه كنوع من احلرية، واحلق الطبيعي، واإلنساين، وتصبح 

2. وظائفية األسوأ كما يسميها بورديو.
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أداة للقمع ضمن الَقولبة اليت تفرضها تلك السلطة. 

من  انتج  هو  ما،  مجاعة  أو  فرد  على  وتفرضه  ما،  لقرار  املتخذة  السياسية  اجلماعة  إنَّ 
الفهم اخلاطئ للسياسة اليت هي َمَلَكة شخصية شرطها احلرية واحلرية النقدية ذات البنية الطبيعية 
والدستورية، واخلالف والتوافق اجلمعي على أمر ما هو عنصر من عناصر السياسة بوصفها أداة 
تنافس ختلق فائدة، أو منفعة معينة. فهذه املمارسات تنقل الوضع العام للدولة من سلطة تقليدية 
حتكمها إىل سلطة قانونية عقالنية حتتكم إىل نظام قانوين، والسلطة هنا ليست نفوذاً مطلقاً، فسلطة 
النفوذ املطلقة بوصفها نوذجاً قدمياً ختتلف عن السلطة السياسية اليت حتتكم إىل تنظيمات سياسية، 

وبريوقراطية إدارية خاضعة لصور احلكومة يف الدولة. 

2003 بوصفه مرضاً  بعد عام  اليت مارسته األحزاب  السياسي  إجياز االحتكار  أردان  لو 
ص حالة اجملتمع  سلطوايً على قيم املشاركة والدميقراطية فإنَّنا سنوجزها بنقط مهمة عديدة، تشخِّ
العراقي، وما آل إليه الفرد العراقي، وعلى كل مطلع صاحب قرار أن أيخذها على حممل اجلد أبنَّ 

معاجلتها واجب وطين وأخالقي:

1- انيار قيمة الفرد بوصفه الفاعل األساس ابلنظم السياسية الدميقراطية.

2- غلبة قيم الطائفة، والقبيلة على قيم القانون، واجملتمع وإدارة الدولة.

من  السلطة  بساط  لسحب  فعالة؛  قوى  بوصفها  والقانونية  السياسية  النخبة  حتطيم   -3
االحتكار السياسي، وبدوره يؤدِّي هذا التحطيم إىل تركيز االحتكار، وإطالة أمده؛ وذلك النعدام 

سلطة النقيض بوصفها وعياً تغريايً مقاباًل.

4- ظهور اجلماعات املوالية بوصفها تنظيمات عصبية تنِشُئها األحزاب املسيطرة للقضاء 
على خصومها، ممَّا يهدِّد السلم األهلي واجملتمعي.

5- التدمري العنيف واملمنهج للمؤسسات الرتبوية والتعليمية، الذي ساهم يف إخراج أجيال 
تعليمية مرتبكة ومعاقة ثقافياً، ويف الغالب، فإنَّ أهم ما ميلكه طالب العلم العراقي اليوم من رأي 

سياسي هو صراع الوالءات، وإىل أي جهة سياسية وحزبية ينتمي ليدافع عنها.
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6- تفكيك العائلة العراقية بوصفه املرحلة األهم يف تفتيت اهليمنة األخالقية واألبوية اليت 
تعطيها العائلة ألفرادها، واليت ساهم با انعدام القانون، وسيطرة املتنفذين على التجارة املمنوعة 

للمخدِّرات وغريها، وإدخال عناصر ثقافية هجينة وتدمريية للمجتمع.

7- خشية النخب السياسية املتنفذة من مفهوم الوطنية والعمل الثقايف على إلغائه وتدمريه، 
ساهم يف بث وعي طائفي يف عقول اتباعهم وأجيال اجملتمع العراقي.

8- مل يعِد الفرد العراقي يقول )أان عراقي(، بل تفتَّت هذا املفهوم إىل الطائفية واملناطقية 
والعشائرية، ومن َثَّ فإنَّ ما يقع من خطر على الوطن، ال ميكن عدَّه خطراً يهدِّد الوطن والدولة، 

بل خطر يهدد الطائفة والقبيلة.

9- خلق الذات املنقسمة وتشظية الفرد العراقي عن طريق سلب الكياانت املعنوية للفرد 
العراقي كااللتزام والواجب األخالقي والوطين، عن طريق توسيع الفجوة بي السياسي واملواطن، أي: 

خلق فوارق طبقية جتعل املواطن يفقد ثقته بنفسه وابآلخر.

10- مسامهة انعدام األمن واألمان، وسيطرة القانون، يف جلوء األفراد إىل سلطة العشرية 
الشرخ  انعدام األمن إىل تعميق  الثقة بوجود دولة قوية فأدَّى  املواطن  أفقد  والكياانت احلزبية ممَّا 
يف عدم احلاجة إىل القانون والدولة، وهذا ما ورثه أغلبية شباب اليوم، حينما نلتقي بم يف احلياة 
العامة، فاخلطاابت اليومية للناس وحىت النخب املثقفة منهم تنمُّ عن والءات حملية عشائرية، وحزبية، 

وشخصية.

السياسي العراقي بوصفه أزمًة سياسيًة

دائماً ما نسمع داخل اجملتمع العراقي تعبريات تنمُّ عن احتجاج وتذمُّر جتاه السلطة احلاكمة 
بعد عام 2003، وفحوى هذه االحتجاجات من أنَّ اجلماعة اجلديدة غري قادرة على بناء الدولة، 
السياسي،  العراقي، وكيانه  اليت عصفت ابجملتمع  العشوائية واالضطراابت  إىل هذه  أدَّى  ما  وهو 
والثقايف، وهتديد مستقبل أجياله، وأنَّ السبب يف ذلك يكمن يف عدم فهم ماهية السياسة كناظم 

للحياة، وحافظ هلا عب الدولة. 

ويرتبط بذا املوضوع حول السياسي العراقي موضوع آخر يتعلَّق بعدم تبلور اهلوية الوطنية 
لدى الفرد العراقي، ومن َثَّ فإنَّ مشاركته االنتخابية تكون قائمة على الوالءات الشخصية والدينية 
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املقاهي  يف  اخلطاابت  هذه  مسمعه  إىل  ترتدَّد  وأكادميي  اجتماعي  ابحث  كل  واأليديولوجية، 
واجللسات العامة واخلاصة، ويكاد يكون هناك اتفاق بي املختصي من أنَّ املواطن العراقي يغلب 
السياسي عدمي اخلبة إىل احلكم قد  فإنَّ صعود  َثَّ  الوطنية، ومن  اجلامعة  الفرعية على  الوالءات 
الدميقراطية، وهذا  العملية  الواعية يف عملية االنتخاابت، ممَّا أدَّى إىل تشوُّه  ارتبط ابملشاركة غري 
الغياب الوطين للهوية البنَّاءة له أسباب عديدة وكثرية سنوجزها يف نقط حمدَّدة تبيِّ لصانع القرار 
أنَّ أفق التشخيص لسلبيات هذه احلالة كثرية وكبرية، وترتبط بعدد ال أبس به من األسباب الثقافية 
بنَّاءة للسلطة واجملتمع،  بيان السياسة واهلوية والسياسي بوصفهم آفاقاً  والسياسية، ث نعرِّج على 

ا وصااي جيب تناوهلا يف األفق االجتماعية التعليمية والرتبوية: وبوصف هذه البياانت التعريفية أبنَّ

أواًل: األسباب الثقافية:

1. الرتكيبة التارخيية للسكان بوصفها مأزقاً بنيوايً جيب أن تسعى الدولة جاهدة ملعاجلته.

2. عدم الوعي ابلقانون بوصفه كيان الدولة القوية، ممَّا يؤدِّي إىل بعض السكان ابلتمرُّد، 
وفقدان هذا الوعي أييت بسبب ضعف املؤسسات التعليمية والرتبوية ممَّا يؤدِّي ابألجيال الالحقة 

إىل التمسُّك بقانون العشرية واملذهب.

3. ضعف البنية الثقافية للبلد وخاصة الثقافة القانونية والسياسية، إذ إنَّ التجارب الثقافية 
يف العراق ضئيلة مقارنة بغريه من البلدان، والسبب ال حيال إىل قلة التجربة فقط، بل إىل حمتكري 

السلطة الذين ركَّزوا وعي أحادي، ومغلق على مر اتريخ العراق. 

4. ضعف املؤسسة التعليمية والرتبوية، فهذه املؤسسة املهمة أُْدجِلَت يف فرتة حكم البعث 
وحكومات ما بعد عام 2003، ممَّا أدى إىل احنسار املعرفة الثقافية ابلقانون والسياسة عن طريق 

اجلهل املعمد واملمنهج.

5. الرتكيبة الدينية، بوصفها رأس مال ثقايف واجتماعي يهيمن على ما عداه من مواضيع 
وثقافات إنسانية أخرى كالسياسة والقانون واجملتمع.

ا حقيقة مطلقة على كل ثقافة  6. حتيد الثقافات اإلنسانية ابلثقافة الدينية ووعي الفرد أبنَّ
وعلم إنساين أنتجه البشر، وهو ما ساهم يف فقر التعليم والرتبية العلمية لألجيال العراقية؛ ونتيجة 
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هذا الفقر الثقايف ترسَّخت مفاهيم منحرفة حبجج دينية كمفهوم الوالءات اخلارجية والدين السياسي 
وغريه من االنفالت السياسي واالجتماعي. 

األسباب السياسية: 

شدة املركزية السياسية يف احلكم، والعمل على التثقيف السياسي والتارخيي املؤيد لنظام املركزية، 	. 
أزمات، ومؤامرات  الشعب عن طريق خلق  القلق يف نفوس  عن طريق اإلعالم، وبث وعي 
مفتعلة سياسياً، ممَّا يؤدِّي ببعض الطبقات الشعبية، ومن هم موالون للنظام التمسُّك واالنصياع 
بنيوي يف اجملتمع  تبعاهتا ونتائجها، وهذا السبب هو خلل  لكل قرارات السلطة مهما يكن 
العراقي، أي: حبه للفرد ونظرية البطل القومي، والبطل املذهيب، وما يلعب هنا على وتر املشاعر 

هو التاريخ، وامتداد البطل، ونظامه إىل مرحلة اترخيية غري منسية3.

احلرب، وما يرافقها من تدمري أخالقي على مستوى الفرد واألسرة وتفكيك الروابط االجتماعية 	. 
واألخالقية، ممَّا يشيع يف اجملتمع انتشار اجلهل، واملرض، واخلوف، واخلضوع، وكل عمليات 

اجلنوح.

سامهت 	.  إذ  اترخيه،  مر  على  العراقي  اجملتمع  له  تعرَّض  الذي  األكب  اخلطر  وهي  الطائفية، 
الطائفية يف متزيق البلد الواحد، وتشتيته، وانعدمت كبى املفاهيم الوطنية، وانغمس الفرد يف 
املذهبية والرؤى األسطورية، واخلضوع األعمى، لسلطة رأس مال ثقايف، ورمزي يتصدَّى يف 

الواقع ويديره.

كلُّ ما ذكر من األسباب الثقافية والسياسية ساهم فيه السبب األكب واألعظم يف هتالك 
كل ما ذكر يف األعلى وهو سبب الفشل يف إدارة الدولة العراقية خصوصاً يف ضل تعددية األحزاب 
ذات التكوين الديين أبطروحاهتا وعملها وبراجمها السياسية اليت عمقت الوالءات والتبعية ليس على 
مستوى السياسي احلزيب، بل عن طريق خلق الوالءات اخلارجية، ممَّا ساهم يف عنف غياب االنتماء 

الوطين، وترسيخ فكرة الوطنية يف أجيال الشعب العراقي. 

3. أسطورة البطل التارخيي هلا جذور اترخيية تضرب بعمق التاريخ البشري منذ األساطري يف بالد الرافدين القدمية وبالد اهلند واليوانن، 
وهي أسطورة املنقذ الذي أييت يف زمان ما ليخلص قومه من العذاابت والظلمات، وحتولت هذه األسطورة من طابع قومي إىل أممي 

يف الداينة املسيحية واإلسالم.
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جدل اجملتمع املدين واملشاركة السياسية أو من اجملال العام إىل اإلدراك العمومي

هل ميكننا القول إنَّ للشعب كلمته يف النظام الدميقراطي العراقي؟ ختتلف املشاركة املدنية عن 
املشاركة السياسية؛ ألنَّ األوىل هي مشاركة الفرد بوصفه وحدة اجتماعية مؤثرة يف الفضاء العام، 
وما هذا األخري إال اجملتمع املتقدَّم الذي يتكون من مؤسسات ووحدات إدارية وتنظيمية وقانونية 
يتعايش با اإلنسان، وهذا التعايش ليس تعايشاً عبثياً، بل إنَّ ما نقول عنه ابملشاركة املدنية هي 
أنَّ الفرد وحدة إدراكية واعية، أي: إنَّه يعي ما حييط به من فضاء اجتماعي عام، واملشاركة املدنية 
ا ال تتعدَّى اجملتمع السياسي، وتكونه، وتشارك به لكنَّها  هي مشاركة حمصورة ابجملتمع، أي: إنَّ
تؤثِّر به، وهذه األطروحات خمتلفة ابختالف منظريها4 أمَّا املشاركة السياسية فهي أمَّا بذرة احتوائية 
أيديولوجية تناصر الواقع، أو تغريية يوتيوبية هدفها تغريُّ الواقع، واملشاركة السياسية هي درجة أعلى 
ا حالة من الوعي املدين والسياسي، أي: إنَّ هذه النخبة تدرك متاماً ما جيب  من املشاركة املدنية؛ ألنَّ
العمل به سياسياً؛ لصاحل العمومي، أي: احلزب أو اجلماعة السياسية أو الفضاء االجتماعي العام، 
أي: إنَّ املشاركة السياسية هي إدراك عمومي ملا ميكن تسميته ابجملتمع املدين، واجملتمع السياسي، 

أي: حضور أدوات التفاعل العمومي يف أروقة اختاذ القرارات السياسية والقانونية.

ولو طبقنا ما قلناه نظرايً على اجملتمع العراقي بعد ناية عهد الدكتاتورية، فهل نستطيع أن جند 
توليفة مفهومة عن جدل مشاركة اجملتمع العراقي يف اجملال السياسي؟ هل أنَّ الفضاء العام مكتمل 
لنقول عنه إنَّه جمتمع مدين ذو وعي وطين يستطيع أن خيتار بنفسه عوامل البناء السياسي عن طريق 
األفراد  السياسية على صعيد  املشاركة  بقولنا: هل هذه  لنختصر األسئلة  أو  التكنوقراط؟  تصدير 
واألحزاب هي نتاج عملية دميقراطية مكتملة البىن الثقافية عند الفرد العراقي والسياسي العراقي لينتج 

لنا هذه اهليئة من احلكومة املشوهة واجملتمع املتفتت واملنقلب على ذاته؟ 

إنَّ التاريخ السياسي احلديث خيبان أنَّ األمم اليت نشأت با الدميقراطية واليت انضلت شعوبا 
يف سبيل التحرر وميالد اجملتمع اجلديد جمتمع احلرية والعدالة قد عانت ما عانته يف سبيل حتقيق ما 
طمحت قواه التحررية إىل حتقيقه، وأنَّ ما يعرف ابلدميقراطية وقيادهتا للمجتمعات قد احتاجت 
إىل سنوات طوال لترتسَّخ فكرهتا يف أذهان الناس والناخبي، أي: لتصبح الدميقراطية ليس شكاًل 
4. هناك َمن يرى أنَّ الفرد ميتلك احلرية املدنية، أي: إنَّه ذات فاعلة يف اجملتمع املدين فقط، وال ميتلك احلرية السياسية، أي: إنَّه فرد 
جيب أن يكون مطيع للسلطة ما دامت هذه السلطة تعطيه حريته املدنية وهذه الرؤاي موجودة عند فالسفة السياسة واجملتمع املدين 

خصوصاً منظري السلطة السياسية )هوبز، سبينوزا(.
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سياسياً، بل وعي مجاهريي وقيمة إنسانية، وضوابط أخالقية، وقانونية، وسياسية. 

ولكن أي وعي مجاهريي كان على مر التاريخ السياسي، وخصوصاً احلديث قد اْستـُْعِمَل عن 
طريق النخب السياسية احلاكمة، أي: إنَّ النظام الدميقراطي ليس نظاماً نزيهاً، وأنَّ اخرتاع النخب 
األوروبية لنظام االقرتاع مل يكن إال جمرد عملية نقل رأس مال من الدائرة الدينية إىل الدائرة العلمانية، 
فبـُْلِوَرة ما يعرف ابالنتخاابت واالستفتاءات، أي: إنَّ التغريُّ دائماً يفرض من األعلى إىل األسفل 
يف الدولة ذات التمثيل النيايب والدميقراطي؛ ألنَّ النخبة السياسية واالقتصادية تدير ما يعرف بوعي 
اجلماهري وتعبئتها5 استمرار لوجودها ودليلها التارخيي يبدأ من ما يعرف أبزمة ناية القرن التاسع 

5. لقد اخرتعت النخب العلمية األوربية بعد مسرية حافلة يف التنظري والعمل ضد الفكر املقّيد والبوكرسيت الالهويت والسياسي 
وصدامات عظيمة من اجل العقل واحلرية والتسامح اخرتعوا الدولة واحلكومة للحفاظ على الفرد وكرامته خشيًة من األفراد املتمّتعي 
ابحلرية الذين قد يرغبون يف استغالل اآلخرين أو سرقة أمالكهم أو حىت إرجاعهم إىل العبودية وَوْفق ما تقتضي املصلحة ليخرتقوا 
مواثيقهم ونصوصهم، وإليقاف هذا التهديد بي األفراد اعتقد الليباليون التقليديون أن الدولة وحدها قادرة على صد هذه اخلروقات 
وكبح مجاح األفراد واجلماعات يف اجملتمع، فال بد أن يوجد قانون يضع احلدود ويرمسها ومن هنا قال جون لوك حيث ال يوجد 
قانون ال توجد حرية. وهذه األطروحة األساسية لرواد مدرسة العقد االجتماعي توماس هوبز، وجون لوك، وسبينوزا، وجان جاك 
روسو، وكانط،  الذين صاغوا دولتهم على أساس افرتاض يبدأ من حالة الطبيعة حالة تكون قبل التاريخ وخارج الزمان وهي الطبيعة 
اليت تتسم حبالة احلرب األهلية الدائمة عند هوبز وهي حالة ال عقالنية وهي الطبيعة اليت تتسم ابلسكينة والبساطة والتوافق الغري 
دائم عند لوك الذي مياثل بي القانون الطبيعي واحلق الطبيعي وعند سبينوزا الذي يوفق بي احلالة الالعقالنية والوحشية اليت تتسم 
با حالة الطبيعة عند هوبز ويعب عنها سبينوزا بقانون الشهوة وهي دائمة حىت بعد االنتقال إىل احلالة املدنية وبي احلرية واملدنية 
عند لوك، وعند روسو تكون هذه احلالة دائمة الكسل واالنعزال والسعادة حىت تتطور عقولنا لتخلق التجمعات فاحلضارة والصناعة 
والطبقية لتحدث اهليمنة على اآلخرين. وبناًء على هذا االفرتاض تتكون الدولة بواسطة العقد املبم. والبنية والعقد خيتلف عند هؤالء 
املفكرين الثالثة لكن املنهج واحد واالفرتاض والتكوين خمتلفي لكن النتيجة هي الدولة . وبعد أن ضمن الليباليون عدم االعتداء 
على حرية اآلخر ظهرت هلم مشكلة أخرى وعويصة وهي اخلوف من تعسف الدولة، )فاألاننية + السلطة = مفسدة(، فهم واعون 
مبخاطر احلكومة وقابليتها على الطغيان، ومن ذلك قالوا مببدأ احلكومة املقيدة، أي: من املمكن تدجي احلكومة عن طريق الدستور 
والدميقراطية، فُقيِّدت عن طريق ضوابط دستورية وقانونية مثل الدساتري املكتوبة الضامنة وإعالن احلقوق ووثيقة احلقوق وحقوق 
املواطنة ومبدأ عدم تعسف السلطات عن طريق فصلها وذلك يف الثورات احلقوقية اإلنكليزية واألمريكية والفرنسية وما تالها من 
تغريات معينة على يد الليبالية اجلديدة وصوال إىل الدميقراطية الليبالية املعاصرة يف ضمان احلرايت واحلكومة الدستورية والضوابط 
واملوازانت واالنتخاابت وصوت الفرد والتعددية يف االنتخاابت، أي انتهى هتديد الدميقراطية الذي خشيه ليباليي القرن التاسع عشر 
هذه اخلشية اليت أتت من أفالطون وأرسطو حول حكم الدمهاء أي: طغيان األغلبية )استبداد الدميقراطية( َوْفق اليكسي دي توكفيل 
بوصفه اجملتمع الفرنسي بعد الثورة. فالتدرج التارخيي وتدفق العقالنية جعل اجملتمعات تنمي ذاهتا وتبتكرها وحتمل يف قواميسها معىن 

العقل واحلرية والعدالة وسائر القيم وتطورها املركب.
ملحوظة: شاركت النخب األوربية السياسية والتجارية وعملت على التغري عن طريق الثورة؛ لنقل رأس املال من الدائرة الدينية اليت 

بدأت ضعيفة وفاسدة إىل الدائرة القانونية، أي: الدولة، فابتكروا االقرتاع.
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عشر إىل بزوغ العوملة، واهليمنة اإلعالمية واملعلوماتية6. 

إذا أردان أن حنلِّل هذه املقدمة التحليلية والتارخيية وحناول إسقاطها على دميقراطية مصطنعة 
َوْفق ميكانزم التغيري اخلارجي، انشئة، مثل الدميقراطية العراقية ما بعد عام 2003 فإىل ماذا نصل؟

البيئة السياسية احلالية للعراق هي بيئة طاردة لكل عالقة توليفية تستطيع أن جتد اتصال بي 
اجملتمع واملشاركة السياسية؛ ألنَّ هيكلية الدولة منذ أتسيسها هي عبارة عن هيكلية وضعت بيد 
غري املختصي وبتشريعات حماصصاتية ومناطقية وتضمن هيمنة جمموعة على جمموعة أخرى يف ظل 
مرياث اثين متوتر مل يهضم فكرة األغلبية، وبتدخُّل خارجي مباشر، ُهْيِكَلِت الدولة هيكلًة تضمن 
املشاركة السياسية عن طريق إغراق اجملتمع يف أتون االنقسام، والطائفية، وإغرائه خبطاابت أنثوية 
أتنِّث اجلماهري بتعبري غوستاف لوبون، وهي خطاابت دينية حتمل طابع اخلالص والتهيئة املستقبلية 
ملواجهة أخطار خيلقها السياسي، وجيعل منها املواطن العراقي حقيقة يف عمله اليومي، أي: إغراقه 

ابلوهم، وإغرائه ابخلالص على مستوايت عديدة اجتماعية ودينية7.

ُغيَِّب  قد  وإصالحه  لتقوميه  اجملتمع  على  السياسي  عي  هو  والذي  العمومي  اإلدراك  إنَّ 
اهلائلة لألحزاب. إنَّ أهم عامل يؤدي ابلدولة بكل مفاهيمها  التعددية  العراقية ذات  التجربة  يف 
ومؤسساهتا وأفرادها وخنبتها إىل الضياع هو وجود الظاهرة املسلحة املنفلتة بصورة منتفخة ومتفاقمة 

يف التجربة العراقية، وهو ما يؤدِّي سيطرة نوعية جملموعة حزبية على الشعب ومقدراته.

)كل شعب ينتج حكومة تليق به( هذه اجلملة هي حقيقة للواقع العراقي يف جممل اترخيه 
احلديث، إذ إنَّ اجملتمع املدين واجملال العام مل يتوفر كمفهوم عملي إىل اآلن يف العراق، لذا نرى أنَّ 
الشعب العراقي ال يساهم أبداً يف تقومي احلكومة، بل على العكس أنَّه يساهم يف إفساد احلكومة عن 
طريق ما ذكرانه من أسباب ثقافية وسياسية، ممَّا يعطي حجة إىل حتكم السياسة بصورة مطلقة يفوق 

واملطالبة   1848 ثورة  إىل  جذورها  ومتتد  الداخلي  املستوى  على  السياسية  األوروبية  القارة  بتناقضات  املعروفة  الفرتة  وهي   .6
ابإلصالحات الدستورية يف بريطانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا، إذ مرَّت هذه الدولة بفرتات إصالحية مربكة ومتناقضة على الصعيد 

القانوين والسياسي وخاصة ما يعرف بصورة احلكومة وتكوينها اإلداري.
7 . إنَّ اإلسالم السياسي هو فرضية سياسية ذات توصيات تعبوية، فهو ليس إال جمموعة من األفراد تقوم على اجلماهري عدمية 
الشكل، أي: اجلماهري اليت تقذف ابملتسلط، وجتعله دكتاتوراً عليها، فاجلمهور العراقي هنا هو اجلهة الفاعلة وليس جمرد أداة للطبقة 
احلاكمة. واجلماهري هنا ال تعرف تعريف الطبقة؛ ألنَّ اجلماهري ال تتحدَّد إال عب العواطف، ومن َثَّ فهي عنصر مفاجأة دائم وال 

ا صورة هالمية حيتاج إىل ضابطة سلطوية. يضبطها إال القائد، أي: إنَّ
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ما ذكرانه عن حالة الدول الغربية وأزمة ناية القرن التاسع عشر، هذا التحكم السياسي املنفلت 
يف مفاصل الدولة بوصفها أرضاً وشعباً حىت لو مل أتِت هذه الطبقة السياسية مع االحتالل خللقها 
تدوير  الالحقة، وإعادة  االنتخابية  الدورات  الشعب ولسيدها على نفسه، وهذا ما عاصرانه يف 
السياسيي أنفسهم؛ فالفضاء العام بوصفه جمااًل منفتحاً ومتحرراً وواعياً هو معدم بطريقة معقَّدة 
جداً، ومن َثَّ فإنَّ قدرته على تصدير خنب ثقافية وسياسية تكون ضئيلة جداً وفقرية، ممَّا يسمح 
لعوامل وشخوص سياسية، وثقافية هجينة، ومنفلته أن تسيطر عليه، وتعيد إنتاج فضاء عام يناصر 
قضيتهم وأيديولوجيتهم فيبتلي اجملتمع آبفة أخالقية، وفقر تعليمي وجهل مطبق، يتبعه مسامهة هذه 
العوامل عن طريق السياسي احلاكم ثقافياً وسلطوايً عب إعادة تدوير مركزه عن طريق فقر اجلماهري 

ومتزيق كيانم، وعن طريق تعبئتهم مىت ما أراد ألنَّ خطاابت التعبئة متوفرة. 

ولو سأل سائل، هل أنَّ الشعب بدأ يدرك حاجاته ووعى بنفسه بعد طول هذه السنوات 
والتسامح  واحلرية  العلماين  واجملتمع  املدنية  عصرية كالدولة  ملفاهيم  وتبنيه  احتجاجاته  طريق  عن 
ا  ونبذ الطائفية؟ فإنَّ اإلجابة تكون أنَّ هذه اخلطاابت كلها تبقى خطاابت هجينة ومرتبكة؛ ألنَّ
يف  ونتعلمها  ندرسها  ثقافية  علمية  خطاابت  وليست  امليداي  عامل  وخطاابت  تسويقية  خطاابت 
مدارسنا وجامعاتنا فهي جمرد إعالانت احتجاجية وتسويق لفراغات انجتة عن ردة فعل جتاه هذه 
السلطة، وتنشأ هذه اخلطاابت كرد فعل نفسي مزدوج للحالة االجتماعية للعراق حينما يطلع على 
غريه من اجملتمعات، وخصوصاً العربية منها،  لكن صوت التنوير والنهضة الثقافية للمجتمع هي 
ا صوت مجاهريي ال يعرف ماذا يريد، وتبدأ هذه اخلطاابت ابلنجاح حينما  إىل اآلن فقاعة؛ ألنَّ
يعلو صوت النخب والطبقات التنويرية اليت هتتدي بنور العقل، والتفكري النقدي عندها يولد اجملتمع 
املدين، ويعرف عن طريق األفراد، والنخب، والطبقات املثقفة، والسياسيي احلقيقي ال عن طريق 

صوت اجلماهري الذي هو عبارة عن صوت ضعيف أمام صالبة السلطة وإدارهتا للعنف. 

إنَّ العالقة اجلدلية بي اجملتمع املدين واملشاركة السياسية هي عالقة ممغنطة تنجذب بقوة 
من طرف وتتنافر من طرف، تنجذب بقوة ألنَّ األطراف متوافقة وغري متنافرة، وهكذا دواليك 
ما طرفا نقيض وضدين ال يتشابا بي  صريورة اجملتمع العراقي أنَّه يتنافر مع املشاركة السياسية؛ ألنَّ
طرف فقري الوعي ومتهالك وعشوائي ومفتت وبي أفراد متسيدين مههم إدامة هذا التفتت واجلهل 
م طبقة  ملصاحل شخصية وخارجية، تتعلق بتطلعات سياسية ودينية وأثرية، أقل ما ميكن وصفهم أبنَّ
م يفتقدون إىل أي حس نبيل، وإىل أي فضيلة سياسية. أوليغارشية ابملعىن اإلغريقي القدمي، أي: إنَّ
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املدين  اجملتمع  أن خيلق  يستطيع  التاريخ  وبتقدُّم  والثقافية  البطولية  التارخيية  بتجاربه  اجملتمع 
فالفضاء العام واجملال املنفتح للقانون والسياسة والدولة وكل شرعية تضمن مصاحله ومصاحل أجياله.

إنَّ كلَّ نقٍد حلقبة معينة وكل تشخيص لعللها التارخيية احلاضرة بقوة يف هذا اجملتمع الذي 
تعرض لصدمة التغري اجلذري، وجبرعات ثقافية هائلة ينبغي أن يكون بعد هذا النقد والتشخيص 
جمموعة قرارات وعوامل موضوعية تعبِّ عن جمموعة حلول منها اإلصالحي ومنها اجلذري يف التغري، 
وكل توصية حلل موضوع أو مشكل واقعي ينبغي أن يوضع هلا حل يوافق العقل والواقع، يوافق العقل 
بوصفه حاًل قد ميتد إىل آفاق مستقبلية وبوصفه واقعاً، وهو امتداد آين هلذه املشكالت اجلمة نوجز 

بعض احللول يف نقط عديدة آتية:

مرونة النظام وقابليتها على تكييف نفسه لألنظمة األخرى، والذي بدوره يؤدِّي إىل تكيُّف . 1
اجملتمع بصورة مرنة مع سائر األنظمة والقواني، فللقضاء على الطبيعة الكسولة حنتاج إىل انبثاق 

دولة وتدفق الفكر العقالين.

حتقيق األهداف األساسية للنظام، الذي بدوره حيقق استجابة طبيعية خالية من الفوضى من . 2
جانب اجملتمع للتكيُّف مع النظام، وهذا النظام هو بنية جديدة حتمل بذرة جتددها الدائم.

أن يكون النظام قادراً على حتقيق الوحدة، ومجع أصناف اجملتمع حتت لواء الوحدة، والذي من . 3
َثَّ يؤدِّي إىل نكران االنقسامية والتوجه حنو صناعة مفهوم اهلوية، وتبادل الواجبات بي اجملتمع 

واحلكومة. عن طريق العقد السياسي واالجتماعي الذي ليس هو إال الدستور وحامليه.

يكون النظام السياسي قادراً على احملافظة على االستقرار واألمن والتوجه بقوة من األعلى إىل . 4
األسفل، إذا كانت أسسه سليمة خالية من الفوضى واالرتباك. االرتباك والفوضى احلاصلة عن 

طريق نظام عقيم قائم على اخلروقات.

ضمانة الشعب بوصفه عنصر مفاجأة عن طريق توفري فرص العمل ودعم القطاع اخلاص بقوة. . 5
وكذلك تنويع مصادر دخل الدولة عن طريق التحرر من االقتصاد الريعي ذو املورد النفطي 
والعمالية وجعلها  الصناعية  املؤسسات  هيكلة  وإعادة  والزراعة  التصنيع  إىل  والتوجه  الواحد، 
منفذاً أساسياً للتقليل من البطالة، ممَّا يساهم يف تقليل الفقر، ومن َثَّ القضاء على كثرٍي من 

سلبيات اجملتمع اليت حتدث؛ لعدم توفُّر فرص العمل.
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إعادة هيكلة القوة العسكرية وتنظيمها عن طريق مبادئ عليا، كالوطنية والوطنية الثقافية؛ ألنَّ . 6
الفرد العراقي فقد ثقته بذه املؤسسة املهمة واألساسية.

بذرة جتدده . 7 فنائه يف داخله، مبعىن  بذرة  أن حيمل اخلشية من  نظاٍم سياسي  جيب على كلِّ 
بوصفه نظاماً حيوايً قادراً على إعادة إنتاج نفسه مبا يوافق متطلبات املرحلة الزمانية واملكانية، 
وهذا حيدث عن طريق إعادة تنظيم بريوقراطي بوصفه حلقة وصل إدارية عقالنية وموثوقة بي 

الشعب واحلكومة.

إنَّ كلَّ مرتكز سياسي أن يقدِّم ضماانت؛ قائمة على أساس خلق الثقة بي املواطن واحلكومة، . 8
الواقع امللموس  وهذه الضماانت ليست توصيات خطابية راننة، بل ضماانت عملية خترتق 
للمواطن، ويشعر بوجودها حىت يكون أي فشل طارئ مستقبلي يصيب احلكومة يكون مبراً 

من قبل الشعب.

األدوار واملؤسسات والبىن االجتماعية واإلدارية والشعبية هلا أمهية وظيفية يف اجملتمع، وأنَّ ما . 9
تريد حتقيقه من تكيُّف وتكامل ال يوجد إال بوجود النظام السياسي الفعلي، ومن َثَّ تؤدِّي 
مع  متكيِّفاً  أن يكون  النظام وجب  أنَّ  الوظيفية عملها ابلتمام. واألمر األساس  املؤسسات 
البيئة، وأنَّ أجزاء النظام اليت هي القواني يف حد ذاهتا هي ضرورة التكامل العقالين. فأهم ما 

تقوم عليه دولة املؤسسات هي العقالنية والوظيفية.

أييت هذا التفاعل املستمر بي احرتام النظام وبي احرتام النظام للمجتمع بنتائج عملية . 10
حقيقية سوف ختلق التطور احلسن، ومن َثَّ تكون النتيجة هي التوافق والتقدُّم. وهذه الظروف 
ر ينعكس  إذا حتقَّقت ينتقل اجملتمع من الثبات إىل التقدُّم والتطوُّر يف إنشاء جمتمع متنور ومتحضِّ
واقعه على تربية األجيال وصقل املهارات، واللغة املشرتكة واالتصال بي األفراد وحتقيق العدالة 

االجتماعية واملساواة وتلبية احلاجات اآلنية واملستقبلية.

وأهم عامل جيب أن يركز عليه صاحب القرار السياسي بوصفه خادم الشعب يف النظم . 11
الدميقراطية هو عامل الرتبية والتعليم والتنشئة الثقافية واالجتماعية، إذ جيب على صانع القرار 
أن حيّرِر القطاع التعليمي من احتكارين، احتكار ماضوي ويقصد به مناهج التعليم ومدرسيها 
بوصفهم أداة لقتل اإلبداع والتأخر، واالحتكار الثاين هو السيطرة السياسية على التعليم الرتبوي 
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والتعليم العايل، عن طريق التدخل السياسي ألهم موقع حساس ومفصلي يف الدولة العراقية 
والعمل على أدجلة اجليل والثقافة اإلنسانية وخلق وعي أيديولوجي زائف يتعامل مع اآلخر 

َوْفق رًؤى ضيقة.

الشروع بعمليات حقيقية إلرجاع ثقة املواطن ابلسلطة عن طريق إبعاد كل العناصر املخربة . 12
واملفسدة ومنافحة أي ثقافة متخلفة تعطي احلق بتعبئتهم ووجودهم.

ليسِت السلطة عامل سيطرة وحتكم، وليست عامل إرهاب فقط، بل هي عامل جذب . 13
أساسي عن طريق القوة والكاريزما اليت يتمتع با رجال الدولة، وهذا ال أييت من فلسفة الشكل 

والقيافة، بل عن طريق القوة يف اختاذ القرارات والعزم على تنفيذها.

القضاء على الدولة املوازية بوصفها عنصر تدمري دائم؛ ألنَّ الوجود املوازي للدولة وما أعنيه . 14
الوجود احلزيب سوف خيلق مجاهري وهذه اجلماهري ستخلق رجل اجلماهري عن طريق احلزب، 

ومن َثَّ فإنَّ الدولة املوازية تنبأ لنا بدكتاتور السيف.

الباحثي . 15 ينبغي أن تكون عن طريق  الدولة  الدراية واملعلومات اليت حتتاجها  كل عوامل 
وعلماء االجتماع اإلحصائي؛ ألنَّ معرفة اجملتمع ال تكون عن طريق القرارات السياسية فقط، 
بل عن طريق اجملتمع نفسه، ومعرفة علله وحاجاته، عن طريق توثيقات وأرقام إحصائية لكل 
الرتكيبة السكانية يف هذه البقعة اجلغرافية؛ ألنَّ السلطة ال ميكن هلا أن تدرك الشعب، إال عن 
طريق األوهام، أي: إدخاله يف أفيون، يف حي لو تكون عن طريق الدراسات والرتكيز على 
البعثات وإدخال كل ثقافة بنَّاءة ملعرفة اجملتمع وحاجاته سوف ندرك وحنصل على نتائج واقعية 

تقرب فهم السلطة إىل اجملتمع.


