
أزمة الفعل السياسي يف العراق: 
مأزق احلنني للدكتاتورية

ايسر غالب أمحد

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2023

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

أزمة الفعل السياسي يف العراق: مأزق احلنني للدكتاتورية

احلنني إىل املاضي بوصفه دلياًل على الفشل السياسي

إنَّ انعدام شرعية اجملتمع يف قراراته، وتدخالته، وتقوميه لنفسه َوْفق الصياغات اإلنسانية العامة 
إقليم معي، سيعين للمجموع  اقتصادية( يف  سواًء كانت )ثقافية، أم اجتماعية، أم سياسية، أم 
ا تتبِّع شرعية أخرى، وهذه الشرعية األخرى هي عدم املعرفة مبعاين  السكاين يف هذه األرض أنَّ
التضامن والرتابط واالشرتاك اجلماعي يف اختاذ قرارات معينة، فانعدام هذه املعاين يف وجودها كمعىن 
وتطبيق سوف يعطي شرعية وتبير للسلطة، وهنا سوف تكون احنرافات عامة، وبذا سوف تدمر 
شرعية الشعب وحدوث انقالابت يف الثقافة تسري يف االجتاه السليب عن طريق استفراد السلطة، 
واثنياً يؤدِّي طغيان السلطة إىل احلد الذي ينشأ أجيال طوعية على العبودية. وهذا ما تعاين منه اليوم 
اجملتمعات النامية عموماً، واجملتمع العراقي خصوصاً، فهو يعطي شرعية للسلطة القائمة من ال وعي، 
أو من وعي ديين وعاطفي رخو، ويفتقر هذا الوعي إىل التضامن واالشرتاك االجتماعي، وهيمنة 

النزعة الطائفية على اجملتمع؛ ممَّا جيعل التفكري وإعادة التقومي لصاحل اجملتمع يف نطاق ضيِّق جداً.

يوجد مفهومان يف فلسفة اتريخ احلضارة وترجع هذه املفاهيم إىل املؤرخ وفيلسوف التاريخ 
هذه  احنطاط  يف  املفهومي  هذين  َوْفق  مير  شعب  اتريخ كل  أنَّ  معناها  يفرتض  تونيب(  )أرنولد 

الشعوب ونضتها، ومها مفهوما القدمية واملستقبلية1.

كان الغرض العلمي من هذا املصطلح الذي طبَّقه )تونيب( هو معرفة أسباب نشوء احلضارة، 
وتردِّيها، وكيفية تفكري الشعوب بعد أن تنهار احلضارة. 

1.  املستقبلية والِقَدميَّة كالمها حماولتان للتهرُّب من حاضر مؤمل ُمضايق، ابلقفز منه إىل مدى آخر من تيار الزمن من دون التخلِّي 
عن مستوى احلياة األرضية، ويتشابه هذان السبيالن املختلفان يف حماولة اهلرب من احلاضر، ولكن ليس من البعد الزمين، ووجه الشبه 
ما آمال ايئسة ال جدوى فيها، وميكن تعريف القدمية -وهو مصطلح  ا جهدان عظيمان، ولكن يظهرمها االختبار أبنَّ بينهما أنَّ
ا حماولة للرجوع إىل إحدى تلك األحوال السعيدة املاضية اليت يشتد احلزن عليها، واحلني إليها يف  استخدمه أرنولد تونيب-: )أبنَّ

أزمان الشدائد، وحتول إىل مثل عليا متخيلة مبتعدة عن احلقيقية التارخيية كلما ازداد مضي الزمن عليها(.

أزمة الفعل السياسي في العراق: مأزق الحنين للدكتاتورية
ياسر غالب أحمد*

*  ابحث.
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كيف ميكن أن تفحص هذين املفهومني يف السياق العراقي؟

حينما سقطت احلكومة امللكية العراقية يف انقالب 14 متوز 1958 على يد اجلمهوريي 
ظهر نوع من التأجيج العاطفي اجلماهريي، يصفِّق للقائد عبدالكرمي قاسم، ويف الوقت نفسه أيضاً 
كانت هناك تيارات ضده وتيارات أخرى حمافظة تريد إرجاع العهد امللكي، وعند مقتل عبدالكرمي 
قاسم يف عام 1963 وبعدها استلم عبدالسالم عارف احلكم، وظهور مسعة احلرس القومي السيئة، 
تولدت القدمية يف نفوس اجلماهري يف احلزن والبكاء على العهد امللكي، وعهد عبدالكرمي قاسم، 
وكذلك وصواًل إىل سيطرة البعثيي عام 1968 وعلى هذا املنوال كلَّما تنهار دولة فاسدة وأتيت 
دولة فاسدة بعدها، يكون هناك حزن وبكاء على حياة املاضي يف تلك الدولة، وهذا ما يالحظ 

عند البحث ابملالحظة كسلوك عند كبار السن ممَّن عاصروا تقلُّب احلقب.

ياً، أو هو وصول  اً كيفياً وكمِّ لكن ما عاصرانه وما قرأانه عن تلك احلقب هو يشكِّل تغريُّ
مصطلح القدمية االجتماعية إىل الطور األخري منه2.

حينما توىلَّ صدام حسي حكم العراق عام 1979 بدأت حالة خمتلفة يف اجملتمع العراقي، 
فمن أحزاب سلطوية حاكمة إىل شخص دكتاتوري فيه كل مسات الطغاة، والنَـَّفس اإلجرامي اهلدَّام 
للمجتمع، إذ يقولب اجملتمع إىل قالب مفروض ينسجم مع أطروحة القائد وصراعاته النفسية اليت 

جتعله يفرض هذا النموذج السلطوي على اآلخرين.

بعد عام من توليه السلطة نشبت احلرب العراقية اإليرانية، واستمرت احلرب مثان سنوات من 
القتل والدمار راح ضحيتها أكثر من مليون جندي من الطرفي، مث بعد هذه احلرب الطويلة دخل 
صدام حرب الكويت وحصل ما حصل، وبدأ الناس حيزنون، ويبكون على الرئيس السابق لصدام 
وهو أمحد حسن البكر، وأيضاً حصل ما حصل يف فرتة التسعينيات من جوع وحصار وموت أكثر 
من مخسمئة ألف طفل عراقي، وكلها نتيجة أخطاء القيادة السياسية الفاشلة، والتمسُّك ابلسلطة 

على حساب اجملتمع.

للوطن، ويُنكَّل  أوحداً  للرعية يف شخصية املستبد، إذ يصبح احلاكم رمزاً  2. مُتارس األنظمة الشمولية اختزااًل مفهومياً وجسدايً 
بصاحب كل رأي مناوئ ينظر: كريس شلنج، اجلسد والنظرية االجتماعية، ترمجة مىن البحر وجنيب احلصادي، القاهرة، دار العي 

للنشر، كلمة للرتمجة 2009، ص 12.
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ن حقبة التسعينيات بعد أن أصبحت مشولية صدام أعنف، وما  ُعّزَِزت مفاهيم عديدة إابَّ
رافقها من الفوضى السياسية اليت حصلت يف تلك الفرتة، وما تالها يف السني، وأوهلا كان مفهوم 
احلرية الذي سبقته سنوات من قمع الدولة وفشلها، حىت صار مفهوماً ال يرادفه يف اجلانب األغلب 
سوى الفوضوية والتجاوز على األخالق والقانون، وخصوصاً مناطق الوسط واجلنوب، حيث غلبة 
العقائدايت والعشائرية، ونوع آخر من احلرية وهي املمارسات الشعائرية، فكاد أن يقصر مفهوم 
الدينية، وصواًل إىل أن تصبح شبه أيديولوجيا إدماجيه خطرة ال  احلرية فقط ابلشعائر والطقوس 
ا جتد مركزيتها يف املركز السياسي لتستطيع رسم هويتها، هذه  ترابطية متعطشة إىل السياسة؛ ألنَّ
اهلوية اليت أصبحت إطاراً ال مركزاً، خصوصاً بعد أن أصبحت صورة السلطة حماصصاتية، ولتصبح 
ا رمست هويتها عن طريق املركز السياسي؛ ألنَّ  هي السياسة وبنيتها األساسية املتمسكة با، إذ إنَّ
ا ال متتلك أية ذخرية سياسية ثقافية لرتسم  هويتها اليت من املفرتض أن تكون هي املركز مشوَّهة، ألنَّ
هويتها ومتركزها يف الفضاء العقلي ال الفراغ العقلي، وحينما يهتز هذا املركز السياسي بعامل سياسي 
أو اجتماعي تذهب إىل خلق سيميائي، أو استعادة عالمات معينة لتكون وسيلة خداع لآلخر؛ 
البالغات  طريق  عن  األخرية  هذه  لتتحقَّق  هويتها؛  أي:  إطارها  لتحقق  مث  أواًل،  مركزها  لتحقِّق 
الدينية ودجمها ابخلطاابت السياسية فيكون الدين وعقائده أيديولوجيات إلضفاء الشرعية، فتكون 

األيديولوجيا هنا جمرد خطاابت رمزية.

سقط النظام البعثي عام 2003، وانطلقت الصيحات اجلماهريية تعمُّ أرجاء البالد، وأصبح 
جورج بوش االبن الرئيس األمريكي هو احملّرِر العظيم، لكن البلد يف السنوات الالحقة دخل يف 
دوامة احلرب الطائفية ودوامة َمن أعلن أنَّه يتبىنَّ )املقاومة(، ودوامة سيطرة العصاابت واملرتزقة على 
شوارع البالد، فأصبح العراق عبارة عن بئر من الدم، ودخل البلد يف ما يعرف ابلعدمية والعبث 
السياسي، فسيطرت العصاابت على العراق، وأصبح القتل على اهلوية واالنفجارات تنخر البالد، 
ومالحقة خنب البالد وقتلهم، واستمر هذا احلال حىت عام 2014، وظهور أخطر تنظيم إجرامي 
يف العامل املعروف ابسم )داعش( أو )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام(، والذي فعل ما فعل يف 
العراق وأهله، إذ قتل اآلالف، وهجَّر عشرات اآلالف من العوائل، واغتصب أكثر من مخسة آالف 
مواطنة عراقية من الطائفة اإليزيدية، وكذلك املسيحيي، وسكان الوسط وصواًل إىل حدود بغداد، 
وقتل آالف من اجلنود. إنَّ الغرض العلمي من سرد هذه األحداث هو استكشاف قانون الِقَدميَّة 

ومدى صالحيته للتطبيق على العراق.
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األخرية من  السني  مع عرفنا من مساوئ وسلبيات دكتاتورية صدام حسي، ظهرت يف 
عام موجات من احلزن واحلني واالشتياق بصورة كبرية وملفتة إىل النظام السابق، إذ أصبح معظم 
واجتماعياً  أخالقياً  واجملتمع  الدولة  هيبة  تراجع  بسبب  وهذا كله  الزمن،  ذلك  إىل  حينُّ  الشعب 
واقتصادايً وثقافياً، وكل هذا نتيجة للسياسة اخلاطئة املتبعة اليوم. وال ترى هذا عند اإلنسان العامي، 
أم َمن هم كبار السن وشيوخ، بل حىت هؤالء الذين قتل النظام البعثي عوائلهم، وإن كان يف حرب 
الثمانينيات أو عن طريق جلنة اإلعدامات، وما يؤكد مرور هذه النظرية )التوينبية( يف اجملتمعات هي 

ا بلغت أثراً عميقاً يف جيل املثقفي ودعاة الثقافة يف العراق، وهذا بصفة نسبية هلم. أنَّ

بعد سقوط أملانيا النازية وناية أسطورة هتلر عام 1945 وبعد الدمار اهلائل والقتل الذي 
ا جاهد اجملتمع  حصل يف هذه اجملزرة العاملية، مل يكن الشعب األملاين انطوائياً حينُّ إىل القدمية، وإنَّ
املنهار أبسره؛ إلعادة إحياء ما ُهدَِّم من أملانيا، فعمل النساء واألطفال وكبار السن مجيعاً يف بناء 
أملانيا، ومع انقسام أملانيا إىل غربية وشرقية إال أنَّ الشعور الوطين يف تطبيق العلمانية واملدنية كان 
يف نـََفس الشعب األملاين امللتحمة يف إعادة أملانيا موحَّدة وقوية كما نشاهدها اليوم، وكذلك هو 

احلال يف الياابن وإيطاليا3.

وخصوصاً  للمجتمع،  الرتكيبية  البنية  تدمري  يف  األكب  املساهم  هو  السياسي  الفشل  إنَّ 
اجملتمعات الناشئة، إذ ال يوفر هذا الفشل شرعية لفشل املؤسسات واإلدارات، بل يف خلق أزمة 
أخالقية جدلية تدخل على اجملتمع وهي نفسها تنشأ من اجملتمع، إذ تتغريَّ األخالق وتتدهور، وهذا 

التدهور يبدأ إبنتاج نفسه فيتقدَّم، فيخلق حاالت ال عقلية منها حالة العودة إىل الدكتاتورية.

ص هذه األمور بنقط عديدة: ولنشخِّ

أزمة النظام الدميقراطي هي أزمة سياسية تتعلق بثقافة العراقيي والقيم اليت سادت البالد يف . 1
عمر الدولة احلديثة، إذ إنَّ النخب السياسية العراقية مل تعرف هذا النوع من األنظمة املعقدة 
واملركبة، وال حىت يف اتريخ العراق الثقايف، ممَّا أدَّى إىل غياب اخلبات التوعوية واإلدارية والرتبية 

على الثقافة الدميقراطية.
3. يرى عامل االجتماع الفرنسي بيار بورديو أنَّ ممارسة علم االجتماع ))حتليل سوسيولوجي((، إذ يقوم عامل االجتماع ابالقرتاب 
من الالوعي االجتماعي للمجتمع، متاما كما هي احلال ابلنسبة للمحلل النفسي عند اقرتابه من ال وعي املريض. ويتكون الالوعي 
االجتماعي من املصاحل غري احملددة اليت يتبعها الفاعلون عند مشاركتهم يف النظام االجتماعي. وَوْفقاً لبورديو فإنَّ ))عدم معرفة(( 
ر شرعيتهم، ويفتح اجملال أمام  هذه املصاحل املشرتكة هي الشرط الضروري ملمارسة السلطة، كما اعتقد أنَّ ظهورها العام سوف يدمِّ

حتوالت يف الرتتيبات االجتماعية القائمة، وهكذا يصبح علم االجتماع أداة نزاع قادرة على تقدمي قياس للتحرُّر من قيود اهليمنة. 
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ساهم الغياب الثقايف للسياسة مسامهة كبرية يف ركون اجملتمع إىل ثقافة املاضي، حيث التغين . 2
االجتماعي  للواقع  املرتدية  احلالة  بسبب  بل  عبث،  من  أيِت  مل  البعثي  النظام  بطريقة حكم 
والسياسي، وإنَّ كلَّ حالة فقر وتردٍّ، وكل فقدام لألمن ساهم مسامهة كبرية يف حالة الركون 

للماضي ومتينِّ عودة األنظمة السابقة بكل سيئاهتا وتدهورها.

إنَّ النظام الدميقراطي العراقي هو نظام ذو أزمة بنيوية تضرب يف أعماق الوعي االجتماعي؛ . 3
ألنَّ الدكتاتورية الطويلة سامهت يف ترسيخ نوع واحد من األنظمة يف وعي الشعب وهو النظام 
عن  يعرف  ال  اجتماعياً  وعياً  وخلق  األنظمة،  لسائر  النسيان  معامل  رسَّخ  مَثَّ  ومن  الفردي، 
الدميوقراطية واحلرية إال غياب سلطة القانون، والعودة إىل حالة اجملتمع البدائي )حرب اجلميع 

ضد اجلميع(.

من . 4 وال أتيت  الداخل،  من  تنشأ  اليت  األنظمة  تلك  هي  األصيلة  الدميقراطية  األنظمة  تكون 
اخلارج؛ ألنَّ اخلارج القادم هو عملية فرض إجباري لوعي ونظام خيدم العدو املستعمر، ومن 

مَثَّ يقولب الشعب َوْفق حاجته.

الركون إىل املاضي واحلني إىل النظام السابق ما هو إال داللة على تعطُّش اجملتمع لسيف الدولة . 5
أو القائد، فهي أزمة أخالقية خلقتها التيارات السياسية احلالية، وَمن يساندهم عب خطاب 

مؤطر ابلدين.

النظام الدميقراطي هو من أفضل أنواع األنظمة، لكنَّه ميكن أن يكون أسوأها؛ ألنَّه -وبيسر- . 6
نظام الغرف السرية بتعبري الفيلسوف األملاين )كارل مشيت(، إي: إنَّه أفضل أنواع األنظمة؛ 
ألنَّ الشعب خيتار رعيته لتحقيق مطالبه، وألول مرة يكون الشعب هو الفيصل، لكنَّه يف الوقت 
نفسه هو نظام يعتمد على سلطة النفوذ واإلعالم فهو ممارسة سياسية انعمة تدخل إىل حياة 
الفرد بطرائق عديدة ملتوية هتجن الفرد، وجتعله يف حالة ثقة جتاه السلطة، وهو النظام نفسه 

ن هم غري مؤهلي سياسياً وثقافياً سلطة اختيار ممثل ينوب عنهم.
َ
الذي يعطي مل

التباس فكرة القومية يف العراق، وعدم نضوج مفهوم أمة الدولة، حىت أنَّ كلمة القومية أضحت . 7
مرتبطة ابلوعي اجلمعي حبقبة البعث، وإنَّ الشعور ابالنتماء إىل الوطن بوصفه أمة حتتوي آمال 
ا كياانت مقدَّسة ال ميكن اإلخالل  الفرد حيكم كل الدول اليت تنظر إىل شعبها وسيادهتا على أنَّ

با.
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العراق . 8 مل تساهم الثقافات العراقية يف ترسيخ فكرة الوطنية؛ ألنَّ اجملتمعات العربية وخصوصاً 
منها حتكم أعداد كبرية منه حالة من الالوعي املنساق التباع القائد، فقسم كبري من الشعب 
العراقي ال يشعر بكيانه إال عب القائد والقوة والسيطرة اليت ميتلكها، ومن مَثَّ فإنَّ هذا القائد هو 
الكفيل ابلتفكري نيابة عن الشعب، ما دام يف مركز القوة، وهو ما ساهم مسامهة فعلية يف خلق 
ناذج قيادية غري صاحلة لكنَّها متتلك رأس مال رمزي واجتماعي، أي: متلك وجود اترخيي، 
أو ديين يوفر الطمأنينة ألتباعها، فأصبح اإلميان ابلوطن هو نتيجة حتمية لإلميان ابلشخوص 
والقادة، وإنَّ القائد وما ميلكه من قبليات فكرية جتعله يف موقع الصدارة فالوطن والقوم يغيبان 

من دونه، ممَّا ساهم هذا الشيء يف انتفاخ مفهوم التعظيم إىل مفهوم التقديس.

وتعدُّد . 9 األحزاب،  لوجود  العراقي؛  اجملتمع  افتقده  مبدأ  اجلميع هو  أرض  ا  الوعي ابلدولة أبنَّ
االنتماءات.

تركز الثروة بيد طبقة اجتماعية دون غريها من الطبقات يولِّد حالة من احلقد يف نفوس . 10
الطبقات االجتماعية األخرى.

ومن األزمات األخرى واملهمة هي أنَّ السياسي العراقي يعاين من أزمة دائمة على مر اترخيه . 11
ا أزمة تفكري ووعي يف التاريخ وعبه، أي: إنَّه آلة  املختلف، وهذه األزمة ميكن القول عنها إنَّ
، وال ترى ما حوهلا، وما قبلها من عب اترخيية عصفت ابلدول والسلطات  متحركة هلدف معيَّ

واحلكام.

 أتيت أزمة كل نظام عن طريق توعية تعبوية، وإميان مطلق أبنَّ اإلرادة الشعبية هي دائماً يف 
مواجهة السلطة، ومن مَثَّ فإنَّ اإلرادة العامة هي من هلا احلق يف نقض السلطة وتغيريها، وتعتمد هذه 
ا ختدم أصحاب  املفاهيم على تعبئة إعالمية تقلِّل من شأن الدولة القوية والسلطة املتماسكة؛ ألنَّ
النفود الذين يسامهون يف تغريُّ الوجه السياسي وجلب َمن خيدمهم، فإنَّ العالقة اخلارجية واألموال 
هي َمن حتكم ال السياسية بوصفها فن إدارة الدول القوية اليت تؤمن ابلسيادة على اجملتمع والفرد، 
ا عامل تدخُّل مستعمر وغاٍز، وهو ما أدَّى إىل  وهنا خُيََلق وعي اجتماعي ينظر إىل الدولة على أنَّ

نكران سلطة القانون يف اجملتمع العراقي معقَّد الرتكيب.
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إنَّ اجملتمع العراقي جمتمع معقَّد الرتكيب، ولكن املسامهة الثقافية التوعوية واملسامهة السياسية 
يف إجياد طبقة اجتماعية تعليمية تكون مفقودة؛ نتيجة أزمة الفعل السياسي بوصفه فعاًل ال يعرف 
إال الغرف السياسية، وعالقات السلطة اليت ختلق منهم أدوات إدامة سياسية؛ للبقاء يف احلكم، ممَّا 
يساهم يف دوران األزمات وإعادة تدويرها، وخلقها بصور أخرى وجديدة تقنع الناخبي البسطاء 

ابحللول الرتقيعية الفقرية.

الفعل السياسي املوسوم ابلعبث واملسؤول عن نفسه وتركيبه هو املشكلة الكبى اليت  إنَّ 
يواجهها الفرد العراقي، فكل ارتداد ثقايف يصدع وجدان الشعب العراقي يكون ذلك بسبب الفعل 
ق، الفعل السياسي املفرغ القائمة على عناصر ال خنبوية، وعناصر خارجية خترتق  السياسي الالخالَّ
السيادة بطريقة ال تعري القانون األولوية، إذ ساهم هذا الفعل السياسي اهلجي املربك بزعزعة أركان 
مة عمَّا كان يف السابق، لدرجة أنَّه مسَّ وجدانيات الفرد، وجعله حين  اجملتمع العراقي بصورة متضخِّ

إىل املاضي، وإىل عهد الدكتاتورية للخالص من الواقع املعيشي الذي خلقته األوضاع املرتدية.

البابلية إىل نشوء  العراق منذ انيار اإلمباطورية  اليت عاشها  الطبيعية اهلمجية  متتدُّ املرحلة 
مدينة بغداد، وعصر احلضارة الذهبية، أي: اجملتمع احلديث ذو املعىن الكالسيكي، لكنَّه ما لبث 
أن مخد، وانتهى هذا اجملتمع ليعود إىل عصر الطبيعة، واستمر على ذلك قرابة العشرة قرون إىل 
أن قامت الدولة العراقية احلديثة عام 1921م فيها انتقل العراق من مرحلته الطبيعية إىل مرحلة 
الظاهرة االجتماعية اليت بدأت من تتويج امللك فيصل إىل عام 2003، ومن عام 1921 إىل عام 
2003 مل يكن العراق يسري بتطور خطي حنو جمتمع ما بعد الظاهرة االجتماعي اليت تؤدِّي إىل 
اجملتمع احلديث، إذ ساد العراق انقطاعات اترخيية أدَّت إىل إرابك الظاهرة االجتماعية، واليت تُعدُّ 
طفرة أساسية من جمتمع الطبيعة إىل جمتمع ظاهري، وهذه االنقطاعات اليت منعت تطور الظاهرة 
االجتماعية هي انقالب متوز لعام 1958 واالنقطاع األكب الذي متثَّل بقدوم الدكتاتورية املطلقة 
احلروب  بسبب  األخرية؛  أنفاسها  تلفظ  االجتماعية  الظاهرة  بدأت  إذ  بشخص صدام حسي، 
العراق بعد عام 1991 إىل جمتمع طبيعي  والقمع والتمسك ابحلكم ملدة طويلة جداً، ممَّا أعاد 
ساكن تنهش الدكتاتورية آخر ما تبقى من نفسها، ومن اجملتمع مث إىل سقوطها عام 2003 إىل 
جمتمع الطبيعة املتحرك الذي هو ليس إال اجلهل والفقر وحرب الكل ضد الكل، أي: ليس إال 
الطائفية واالنقسامية واالقتتال، فكاد العراق أن يعود إىل مرحلة الالقانون والالدولة، لكن هناك 
خيط رفيع جيب أن تدركه النخبة الواعية وهي أنَّ الدميقراطية جيب أن تبقى مع ضرورة تطوير البنية 
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السياسية واملشاركي يف صنع السياسة وتكوين احلياة احلزبية، فإذا أدركنا ذلك، وعملنا عليه مل نعد 
املتقدِّم  اجملتمع  الظاهرة االجتماعية؛ لكي حنقِّق فكرة  بعد  الظاهرة وما  أن نرَّ مبرحلة  حباجة إىل 

فاملسألة تكون جمرد وقت ليس إال لالنتقال من حالة إىل حالة. 

إنَّ الوضع العراقي املرتبك اليوم قد يبدو أمام خياري حل فقط، األول: تغيري النظام جذرايً، 
نقل  يتمكن من  تغيري جذري وكارثة عسكرية لكي  املستنري، وهذا حيتاج إىل  الفرد  نظام  وإقامة 
الكارثي  العنف  يسودها  انتقالية  مرحلة  إىل  إنَّنا حنتاج  أي:  أفضل،  أخرى  إىل  من حالة  اجملتمع 
لالنتقال إىل حالة أخرى تبدأ معها مرحلة طويلة من إعادة هيكلة الدولة والنظام السياسي. وترقب 
هذا اخليار يُعدُّ حلماً يف ِظلِّ وجود التوترات اإلقليمية وهيمنة الدول الكبى على القرار العراقي. 

أمَّا األمر الثاين فهو التسليم ملسري التاريخ بوصفه قدراً حلياة هذا النظام السياسي ومستقبله، 
أي: إنَّ النظام السياسي الدميقراطي العراقي خيضع لسريورة اترخيية تكوينية جتعل من هذا النظام 
التاريخ  النظام حلكم  إنَّنا نرتك  ابلغاً عن طريق املسامهات الشعبية والنخبوية، أي:  نظاماً سياسياً 
القادم يف بلوغه وتطوره، وبعد ذلك تنتهي أزمة هذا النظام وشعبه عن طريق حكمة التاريخ، وعبة 
ألهدافه  الشعب  إدراك  يف  الثقايف  الوعي  وزايدة  السياسية،  األنظمة  تطور  يف  السياسي  التاريخ 

وغاايته.

اإلميان بثقافة التغيُّ والنهوض

وكيفية  مؤسساتنا،  تسيري  وطريقة  تعليمنا،  يف  للتغيري  وحنتاج  جداً،  ملحة  للتغيري  حاجتنا 
استغالل طاقات شبابنا، حقيقة لن تتسع هذه الورقة البحثية لذكر اجلوانب اليت حنتاج فيها للتغيري 
مثلما لن تكفي للمقارانت مع شعوب ال تفوقنا يف شيء إال يف عامل اإلرادة النخبوية والوعي 
السياسي، لكن من املمكن البحث عن السبب احلقيقي لعدم حتقُّق حلم التغيري يف أوطاننا، وهو 

أمر ممكن.

الفرص  قة على اإلصالح واملسري عن طريق خلق  إنَّ اإلميان ابخللق اجلديد واملقدرة اخلالَّ
السياسية للجيل العراقي الناشئ الذي أتثَّر ابآلخرين، وشاهد سائر اجملتمعات وطريقة حكمهم، 
والعالقة بي احلاكمي واحملكومي، بي القانون والشعب واستقبال األخري لكل قرارات الدولة إمياانً 
منهم أبنَّ كلَّ ما يصدر من قواني هو لصاحل الشعب والدولة واألمة، ومن مَثَّ فإنَّ الفرد يف هذه 
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الدول أصبح يعي يف داخله ما القانون دون توصيات السلطة وممارساهتا اإلجبارية، فأصبح الفرد 
يعي املسؤولية اليت تقع عليه بوصفه فرداً من هذا الشعب، وجزءاً من كيان عظيم حيمي وجوده، وإنَّ 

كلَّ رد فعل سليب يقوم به يُعدُّ شرخاً لكلِّ القيم األخالقية والقانونية. 

إنَّ معظم صيحات الشعب العراقي يف السنوات األخرية مرتبطة ابطالعهم على طريقة عيش 
الشعوب األخرى، وخصوصاً الشعوب يف اخلليج العريب، فصارت تراود العراقيي أسئلة الفناء والبقاء 
واحلرية واجلزع، ومل تعد خطاابت العقيدة تؤثِّر مبفردها يف جمموعة األفراد الكثريين الذين بدأوا حالة 
من التذمُّر على كل ما يصدر من خطاابت الدولة وأحزابا الدينية؛ نتيجة أزمة الثقة بي الشعب 
واحلكومة واليت متتد إىل اتريخ طويل من اتريخ أتسيس الدولة العراقي املشوبة ابلتوترات واالنقالابت 
واحلروب الدائمة، ومن مَثَّ فإنَّ مسألة اإلميان بثقافة التغيري والنهوض واإلصالح تُعدُّ من املسائل 

املعقدة جداً، واليت حتتاج إىل جرعات من الوعي التارخيي يف هذه القضااي املفصلية الوجودية.

يقوم  أن  عليه  يتحتَّم  ثقايف واجتماعي  السياسي، وكل وعي  والتاريخ  ابلتاريخ،  الوعي  إنَّ 
بعالقة جدلية تفاعلية تساهم يف إنتاج حلول تتجاوز مستوى األفراد والكياانت الضيقة يف صناعة 
مستقبل لكياانت عصبوية ومجعوية صغرية وضيقة. كما سنوجزها يف عدد من النقط اليت تعطي لنا 

إطاراً عاماً حييط أي نية للخروج بنتيجة إصالحية نسبية:

ينبغي على كل حماولة تغريية أو عملية إصالحية للمجتمع والدولة أالَّ ختتزل نفسها يف حلظاهتا . 1
االنفعالية بوصفها حلظات احتجاج شعيب عاطفي مؤقت.

ينتهي عند احملاولة، بل يستمر إىل ما بعدها، أي: . 2 التغيري والنهضة جيب أالَّ  الوعي مببادئ 
اليت سامهت يف إصالح  املبادئ  ينحرفوا عن  ينبغي أالَّ  الشعب  النخب وما وراَءهم من  إنَّ 

اجملتمعات وتقدِّمها حنو األفضل.

إنَّ اإلميان مببادئ وثقافة ووعي نضوي ينبغي له أن يهدف بصورة أساسية إىل التغيري يف طريقة . 3
تفكري األفراد واجلماعات.

هتدف االحتجاجات وكل صوت نضوي إىل التغيري بصورة أساسية، وملح يف عقلية املؤسسات . 4
واالجتماعي،  االقتصادي،  املستوى  على  سياسي،  نظام  وكل  السياسي  النظام  حتكم  اليت 

والثقايف، والسياسي.
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التغيري يف نط التفكري أهم من تغيري الشخوص.. 5

اإلميان مببادئ اإلرادة الفردية اليت ختلق من كياانتنا كياانت بطولية اترخيية، تستند يف كل عمل . 6
ومسؤولية إىل الذات عن طريق سلطة الكبح اليت تنتجها بنياتنا الواعية4 للسيطرة على عشوائية 

التفكري.

والعمومية واليت . 7 الشخصية  الفضاءات  تربك  اليت  األفكار  التنوير- من  نتخلص -عن طريق 
يتغذى عليه الشخص من والدته يف جمتمع لديه مشكالت معقدة حىت بلوغه سن الرشد، ومعه 

يعاد اجملتمع تدوير نفسه يف دوامة من املشكالت ومنعكساهتا الفكرية.

ل أن يلهث طوال اليوم وراء لقمة العيش الوقَت الكايف للتفكري أبنَّ . 8 لن جيد الشعب الذي يفضِّ
نط احلياة الذي نعيشه خاطئ ألبعد احلدود، وأبنَّ التغيري إن مل حيدث فسيكون مصري أبنائنا 
مشاباً ملصريان، فالسؤال عن السبب الذي جيعل شعوابً أخرى تعيش بصورة أفضل منا، وهو 
سؤال واجب، خصوصاً إذا كانت هذه الشعوب ال تفوقنا يف شيء وبعضها كان خلفنا، لذا 
ال بدَّ أن نفهم أبنَّ األوضاع لن تتغريَّ إال إذا تغريَّ اإلنسان الذي يعايش ذلك الوضع، وابلعودة 
تغيري  العراقيون ومترسوا يف جتاوزه من مصاعب، فسيكون من املخزي أالَّ نستطيع  ملا قاساه 

أوضاعنا، ونبقى عاجزين عن النهوض أبنفسنا لألمام.

4. يُعدُّ الفيلسوف األملاين )شيلنج( واحداً من رواد املثالية األملانية الكبا: إنَّ مهمة العلم هو القيام بتتبع احلالة الصحية للـ)أان(؛ ألنَّ 
ا حتتفظ بذه املسرية للوعي بطريقة غري واعية، ومن دون معرفة منها، وإنَّ وعي  )األان( ال تتذكر مسريهتا اليت قطعتها، ومن مَثَّ فإنَّ
)األان( ليس إال ذكرايت هذه املسرية وليست املسرية نفسها، وهنا أتيت مهمة العلم يف أن جيعل )األان( تعي هذا الوعي نفسه، وتعي 
البنيات الالواعية املتحكمة يف وعيها. إنَّ النشاط الواعي لسلطة الكبح، والكبت حيقِّق اإلنسان ذاته، ويتطوَّر؛ ليصبح كائناً عقلياً، 

وهلذه الفلسفة مشرتكاهتا مع التحليل النفسي العالجي لفرويد.
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اخلالصة

مل حيدث -حىت اآلن- التغيري يف العراق بصورة خاصة؛ بسبب مقاومتنا للتغيري من دون 
إدراك ذلك، إذ يُعدُّ هوس املسؤولي ابلسلطة مقاومة للتغيري، ويُعدُّ تشجيعنا للفساد مقاومة للتغيري، 
لن تتسع الورقة  ، وكما قلت سابقاً  بل إنَّ عدم إمياننا بفكرة التغيري هو حبد نفسه مقاومة للتغريُّ
ي جيل  لذكر املمارسات اليت نفعلها، واليت تُعدُّ مقاومة للتغري، جيب أن نعي أبنَّه من احملتم أن يضحِّ
أبكمله ابلنفس والنفيس ألن يصل ابلنهضة واإلصالح للجيل القادم، قد تكون األمور اآلن سيئة 
لكنَّنا ميكن أن جنعلها أفضل للجيل القادم، ولن حيدث هذا إال بتغيري جذري يف عاداتنا وأفكاران.


