
القوات  جانب  م��ن  التق�صري  اأن  يظن  م��ن  يخطئ 
اإمكانات  كل  اإن��ه��اء  على  قدرتها  ع��دم  يف  امل�صلحة 
امل�صلحة  القوات  ت�صدت  فقد  الإرهابية  العمليات 
وعنا�صر ال�صرطة اإىل عمليات الت�صظي والنت�صار 
 ، �صبابها  ب�صدور  وواجهتها   ، املجموعات  لتلك 
وحتدت وجودها ومواقعها ونازلتها يف �صواترها 
وخنادقها ، فاجتثت منها ما تتمكن من اقتالعه من 
الأماكن التي مترت�س بها ، ولحقت من تتمكن من 
مالحقته ، وح�صرتهم يف مناطق حمددة ومعينة ، 
وجنبت العراق �صرورهم وح�صرت البهائم املفخخة 

التي متكنوا من ت�صويقها �صمن مناطق معينة. 
الهجمة ال�صر�صة التي قامت بها جمموعات الإرهاب 
والإجرام يف العراق كانت لي�س فقط �صر�صة � اإمنا 
كان ميكن لها اأن توؤدي اإىل متزيق ج�صد العراق – 
وكان ميكن ان توقع الفرقة الطائفية اأو القومية ، 
اإل اأن تلك املواجهة التي وقفتها القوات امل�صلحة ، 
وتلك الوقفة ال�صجاعة التي وقفها  رئي�س الوزراء 
متكنت  التي  احل�صيلة  تلك  اأنتجت  املالكي،  نوري 
معها ك�صر �صوكة الإرهاب واملجموعات الإجرامية. 
العجاف  ال�صنوات  تلك  ن�صرتجع  اأن  ميكن  وحتى 
ا�صتعرا�س  ان  يقينا   ، ال��ع��راق  على  م��رت  ال��ت��ي 
القوات  تلك  اأن  ال�صك  يقبل  ل  يدلل مبا  الأي��ام  تلك 
بجدارة  واجبها  اأدت  ال�صرطة  وعنا�صر  امل�صلحة 
الوطنية  العراقية  الوقفة  تلك  لها  و�صجلت  وقدرة 

امل�صهودة .  
املواجهة التي متت ب�صدور تلك العنا�صر ، وباأرواح 
املجرمني وو�صعوا حياتهم  نازلوا  الذين  ال�صهداء 
ي�صتعيد  لأن  قربانا  الإن�صان  ميلك  ما  اأغلى  وه��ي 
اأن  ميكن  ول   ، واأم��ن��ه  وك��رام��ت��ه  حياته  ال��ع��راق��ي 
نختزل املواجهة يف عملية ت�صلل فيها الإرهابيون 

بجنب وخ�ّصة لينفذوا عملية جبانة . 
علينا اأول اأن ن�صع اأمام اأنظارنا كل تلك املواجهات 
، وعلينا قبل ذلك اأن نحا�صب ب�صمري منفتح و�صاف 
نح�صب  امل��ع��ادل��ة  ت��ل��ك  وب��ع��د   ، ال��ع��راق  ح�صد  م��ا 

بال  عن  يغيب  ل  اأن  على   � ح�صلت  التي  اخل�صائر 
الأمن  نعمة  من  اليوم  العراق  اإليه  اآل  – ما  احدنا 
والأمان ومن قدرات القوات امل�صلحة يف ال�صيطرة 

على ال�صارع واملدن . 
التي  اخل��روق��ات  عن  امل�صوؤول  نحا�صب  ان  وقبل 
التي  القدرات  حول  نتحا�صب  ان  علينا   ، ح�صلت 
�صارت عليها القوات امل�صلحة ، لي�س فقط يف املدن 
، اإمنا خارج املدن وعلى احلدود ، وان ن�صع اأمام 
يف  وطني  موقف  م��ن  املرحلة  تتطلبه  م��ا  اعيننا 
التوحد �صد الإرهاب ويف م�صاندة القوات امل�صلحة 

 .
املوقف الوطني يف التما�صك الذي تتطلبه املرحلة 
ه��و اأن ي��ك��ون ب��ع��ي��دا ع��ن الت��ه��ام��ات وامل��ح��اور 
تتطلب  فاملرحلة   ، اأ�صبابها  كانت  مهما  واخلنادق 
اجلميع  فيه  يكون  ال��ذي  الواحد  العراقي  املوقف 
دح��ر قوى  اج��ل  �صوتا واح��دا وفريقا واح��دا من 
عن  لأبعادهم  الأ�صرار  جمموعات  ومالحقة  ال�صر 
اأطفالنا وعن اأهلنا وعن مقرات دوائرنا الر�صمية . 

ومع كل هذا علينا ان نقراأ العمليات الأخرية التي 
بو�صاطة  الإجرامية  الإرهابية  املجموعات  نفذتها 
بهائم متفخخة، والتي راح �صحيتها عراقيون من 
يعني  والأدي����ان،  امل��ذاه��ب  كل  وم��ن  القوميات  كل 
فقد   ، ا�صتثناء  دون  م�صتهدف  العراق  كل  ان  ه��ذا 
تعد  ومل  الإره���اب،  ل��دى  الطائفية  ورق��ة  احرتقت 
ورقة التطرف القومي والديني فاعلتني، فتم اعتماد 

الورقة الأخرية ، وهي ا�صتهداف كل العراقيني . 
موقف  ف��اأي��ن  ال��ع��راق،  لكل  ال�صتهداف  ك��ان  واإذا 

العراقيني ككل ؟ 
املعونات  ت�صتمد  الإرهابية  املجموعات  كانت  واإذا 
فاأين   ، احل���دود  خ���ارج  م��ن  واللوج�صتية  امل��ال��ي��ة 
تلك  من  امل�صتهدفني  للعراقيني  املوحد  املوقف  هو 

املجموعات ؟ 
اإن ما تقوم به القوات امل�صلحة من عمليات ي�صجلها 
تاريخ العراق  بفخر ، اإمنا هو املوقف الوطني يف 

املرحلة الراهنة ، والذي ي�صاهم ب�صكل فاعل واأكيد 
يف تر�صيخ الأمن ومعامل ال�صتقرار وتثبيت دعائم 
جنح  التي  الأ�صا�س  املهمة  وه��ي   ، القانون  دول��ة 
اإر�صاء  يف  املالكي   كامل  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س 
يف  بها  �صرع  التي  الق�صرية  املرحلة  �صمن  معاملها 
اأن  ل��ه  يحق  ب��اه��رة  نتائج  اىل  بها  وانتهى  العمل 

يفتخر بها. 
املتزامن  الأمني  ال�صتقرار  اأن  هذا  كل  من  والأه��م 
مع العمليات التي تقوم بها ف�صائل القوات امل�صلحة 
جتري  الإره���اب،  وجماميع  اأوك��ار  �صد  وال�صرطة 
هناك  تكن  ومل  والد�صتور،  القانون  نطاق  �صمن 
لن�صو�س  تعليق  اأو  ا�صتثنائي  لو�صع  احل��اج��ة 
ل  مبا  يدلل  ال�صاحة  �صيد  القانون  وبقاء  القانون، 
اأن يكون  العراقية على  القيادة  اإ�صرار  ال�صك  يقبل 

القانون �صيد املوقف، وان تكون دولة القانون فعال  
ل قول. 

ال��ق��ان��ون والأم����ن ي��ت��الزم��ان يف  خ��ن��دق واح���د ، 
ومعا�صدة  م�صاندة  جميعا  منا  الأم���ر  ويتطلب 
معركتها  يف  العراقية  وال�صرطة  اجلي�س  ق��وات 
ويتطلب   ، والإره���اب  ال�صر  ف�صائل  �صد  الوطنية 
اأن نرتك خالفاتنا وم�صاحلنا يف  الوطني  املوقف 
وان   ، العراق  يف  الإن�صان  مل�صلحة  واح��دة  وقفة 
الإن�صان،  حياة  على  احلري�صة  الأح��زاب  تتناخى 
لتاأجيل  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  تتناخى  وان 
لتثبيت   ، العراق  اأج��ل  من  واختالفاتها  خالفاتها 
دعائم القانون وم�صاندة القوات امل�صلحة وال�صرطة 
اأجل  من  ي�صتغله  لالإرهاب  منفذا  نرتك  ل  وحتى   ،
العراقي  �صعبنا  ج�صد  يف  اأخ���رى  خ�صائر  اإي��ق��اع 

الأ�صيل .  
واإذ يجد الق�صاء العراقي نف�صه يف املوقف املتفاعل 
م��ع احل��ر���س ع��ل��ى  ���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون ، ف��ان��ه يبذل 
والعدالة  القانون  كلمة  اإع��الء  اأج��ل  من  جهده  كل 
الد�صتور  اأورده��ا  التي  العامة  باملبادئ  والتم�صك 
يف احلقوق واحلريات ، ولهذا يجد ان ما تقوم به 
القوات امل�صلحة جدير بامل�صاندة من اجل ا�صتتباب 
الأمن ودحر التجمعات الإرهابية التي تريد العبث 
باحلياة يف العراق ، والتي ت�صتهدف كل العراقيني 

دون ا�صتثناء. 
التوحد  ال��وط��ن��ي  ال��ع��راق��ي  امل��وق��ف  يتطلبه  م��ا 
حتت�صر  التي  الفرتة  خالل  خ�صو�صا   ، وامل�صاندة 
مت  ان  بعد   ، العراق  يف  الإرهابية  التنظيمات  بها 
حتديدها وتنظيف املحافظات منها، و اإنقاذ بع�س 

التي تتخذها خمابئ ومالذات، و�صتنتهي  املناطق 
حتما اأمام هذا املوقف والإ�صرار الذي تقفه بجدارة 
قيادة القوات امل�صلحة يف هذا الظرف الذي ي�صكل 
انعطافة تاريخية يف حياة �صعبنا املتطلع اإىل عودة 
احلياة يف العراق دون تلك   املجموعات التي تريد 

ا�صتالب حياته وم�صتقبله. 
القانون  ف���اإن   ، اجلميع  هاج�س  الأم���ن  ك��ان  واإذا 
اأي�صًا العن�صر الثاين الذي نلم�س نتائجه من خالل 
تثبيت  يف  ت�صاهم  التي  الق�صائية  ال�صلطة  مواقف 
الفعال  دوره���ا  ومت��ار���س  ال��ق��ان��ون  �صلطة  دع��ائ��م 
جمهورية  د�صتور  حددها  التي  ال�صتقاللية  �صمن 
املحاكم  زمن  انتهى   اأن  بعد   ،2005 ل�صنة  العراق 
وتعليق  ال�صتثنائية  وال���ظ���روف  ال�صتثنائية 

القوانني والد�صتور.

اإما  العملية  ق��و���س  خ���ارج  ال��ف��رد  و���ص��ع��وا  ول��ذل��ك 
ال�صيا�صية  الأح���داث  على  ت��اأث��ريه  يعتربون  لأن��ه��م 
حمدودا للغاية، او انهم مل ميتلكوا حلد الن مناهج 
البحث الالزمة التي تتيح لهم الخذ بنظر العتبار 
خ�صو�صية الفرد وموا�صفات �صخ�صية اوؤلئك الذين 

ي�صنعون ال�صيا�صة.
ال�صنوات  الو�صع بات يف  ان   وثمة موؤ�صرات على 
املعا�صر  ال�صيا�صة  علم  يف  ببطء  يتغري  الخ���رية، 
غالبية  ال�صيا�صي.ويعرتف  النف�س  علم  تطور  ومع 
الفرد  عامل  درا�صة  باأهمية  اليوم  ال�صيا�صة  علماء 
العملية  �صري  العادي، يف  املواطن  او  الفاعل  �صواء 

ال�صيا�صية. 
 Institutional((ان عدم قدرة املنهج املوؤ�ص�صاتي
التنبوؤ  ع��ل��ى  ال�صيا�صة  ع��ل��م  يف   approach
بداية  يف  العامل  �صهدها  التي  اجلذرية  بالتحولت 
عملية البناء البريي�صرتويكا يف الحتاد ال�صوفياتي 
ال�����ص��اب��ق، اأ���ص��ب��ح اح���د الأ���ص��ب��اب له��ت��م��ام علماء 
ال�صيا�صة بدرا�صة هذه الظاهرة. وكان الكثريون قد 
ت�صاءلوا حينذاك كيف كان ميكن ان تتطور الحداث 
يف رو�صيا والعامل لو ان اللجنة املركزية مل تنتخب 
اندريه  وامن��ا  غوربات�صوف  ميخائيل   1985 ع��ام 
وزير  من�صب  طويلة  لفرتة  �صغل  ال��ذي  غروميكو 
اخلارجية ال�صوفياتية ومن ثم ا�صبح رئي�صا ملجل�س 
ال�صوفيات العلى، او رئي�س اللجنة احلزبية ملدينة 

ال�صيوعي  للحزب  عاما  �صكرتريا  غري�صني  مو�صكو 
ال�صوفياتي.ان جميع املوا�صفات ال�صخ�صية للزعيم 
ال�صوفياتي كان لها اهمية كبرية يف التغريات التي 
يف  النظر  اع���ادة  الكثريين  ا�صتدعى  م��ا  ح�صلت، 

املنهج التقليدي للدرا�صات ال�صيا�صية.
ال�صيا�صة  خ���رباء  غ��ري  م��ن  امل��واط��ن��ني  غالبية  ان 
الفراد  على  ال�صيا�صي  اهتمامهم  اطار  يف  يركزون 
ان  يود  القارئ  هذا  لأن  ال�صيا�صة،  ي�صنعون  الذين 
الذين �صاهموا  اوؤلئك  املزيد عن �صرية حياة  يعرف 
حياتهم  باهتمامه   ال��ع��امل.وحت��ظ��ى  وج��ه  بتغيري 
عوائلهم  وحم��ي��ط  وذوق���ه���م  وا���ص��ل��وب��ه��ا  ال��ي��وم��ي��ة 
يطالعونها.  التي  والكتب  الريا�صية  واهتماماتهم 
اننا  اىل  البع�س  ي��ذه��ب  ان  امل�صادفة  م��ن  ولي�س 
حينما �صنفهم ال�صيا�صي كان�صان فتنك�صف لنا ا�صرار 

ت�صرفاته ال�صيا�صية.

ما هو وزن ال�صخ�صية؟
تاأويل  من  ال�صيا�صي  الفكر  يف  توجهان  ت�صكل  لقد 
اهمية  ال�صخ�س  على  ت�صفي  الوىل  الفرد.  م�صكلة 
ال�صيا�صية  العملية  م�����ص��ارات  ب��ت��ح��دي��د  ح��ا���ص��م��ة 
الجت��اه  ه��ذا  ان�����ص��ار  ي��رب��ط  م��ا  وتقلباتها.وغالبا 
والقادة  الزعماء  ب�صخ�صية  ال�صيا�صية  املتغريات 
املفكر  الخ����رى.وك����ان  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
كان  كليوبرتا  اأنف  ان  لو  قال  قد  با�صكال  الفرن�صي 
�صورة  هناك  لكانت  بقليل  اط��ول  او  بقليل  اق�صر 

اخرى متاما للتاريخ الب�صري.
منذ  املفكرين  كبار  �صاهم  املنطلق  ه��ذا  اط��ار  ويف 
مثل  املو�صوع  مناق�صة  يف  الع�صرين  القرن  نهاية 
وجيم�س  بليخاوف  وج��ي��ورج��ي  تول�صتوي  ليف 
عنها  �صدرت  التي  العمال  بني  من  وكاريليل.وكان 
والبطل  لكاريليل  والبطال  لبليخانوف  الفرد  دور 
يف ال��ت��اري��خ ل�����ص��ي��دين ه���وك وع��ب��ق��ري��ات ال��ع��ق��اد.
ال��ف��رد يف  دور  الول على  امل��وق��ف  دع���اة  وي��ربه��ن 
التاريخ عموما ويف ال�صيا�صة على وجه اخل�صو�س 
العبقرية  القادة:مثل  بها   يتحلى  التي  باملوا�صفات 
ال�صيا�صية واملواقف واملعارف واخلربات واملكانة. 

وكما نرى فاإن خ�صائ�س ال�صخ�صية حتظى باأهمية 
اكرب مما يحظى املوقف ال�صيا�صي لهذا ال�صخ�س او 
ال�صايكولوجية  علماء  يعمل  املنحى  هذا  ويف  ذاك. 
ال�صا�صة  عقد  مركب  ان  يعتربون  الذين  ال�صيا�صية 
لالنخراط  لهم  دافعًا  يكون  الذي  ل موا�صفاتهم هو 
درا�صاتهم  خ��الل  من  ال�صيا�صي.ويرون  العمل  يف 
لل�صخ�صيات ال�صيا�صية ان مركب النق�س الذي ن�صاأ 
نتيجة لإ�صابات يتعر�س لها ال�صيا�صي يف املراحل 
الوىل من تكوين �صخ�صيته تعبئة لتحقيق منجزات 
الذين  اق��ران��ه  يحققها  ال��ت��ي  ب��امل��ن��ج��زات  ت��ق��ارن  ل 

ترعرعوا يف ظروف عادية.  
اأما املوقف الثاين، وعلى العك�س من ذلك، يقلل من 
الفرد.وثمة اختالفات بني ان�صار هذا املنحى.  دور 
وي����رى ع���دد م��ن ع��ل��م��اء الج��ت��م��اع ال�����ص��ي��ا���ص��ي ان 
اخل�صائ�س الفردية تطفئ بع�صها البع�س الآخر يف 
اطر العملية ال�صيا�صية. لذلك من املفيد ان ل ندر�س 
القوانني الفردية وامنا اجلماعية يف م�صاألة تق�صيم 
الأدوار ال�صيا�صية مثال. ومن حق اخلبري ال�صيا�صي 

ان يهمل ال�صخ�صية.
العامل  ان  يعتقدون  الذين  ال�صيا�صة  علماء  ويتبنى 
الجتماعي،  بالعامل  م��ق��ارن��ة  ل��ه  قيمة  ل  ال��ف��ردي 
املارك�صيون  امل��ن��ظ��رون  م��غ��اي��را.وي��ق��دم  م��وق��ف��ا 
عاماًل  باعتباره  ال�صيا�صي  على  القت�صادي  العامل 
يتبعون  ال��ذي��ن   ال�صيا�صة  علماء  وي��رك��ز  مهيمنًا. 
املنهج الوظائفي، على درا�صة املكونات الجتماعية 
لالحزاب واملنظمات واحلركات ال�صيا�صية.والقا�صم 
ال�صخ�صية  امل�صرتك بني الجتاهني كونهما ي�صعان 
عن  فيها  البحث  ينبغي  التي  العوامل  نطاق  خارج 
ال�صباب التي تلقي ال�صوء على توجهات العمليات 

ال�صيا�صية الكربى.

الفرد العادي 
دور  على  ي��رك��زان  امل��ذك��وري��ن  الجت��اه��ني  ان  بيد 
بينها  ال�صجالت  اغلب  ال��ع��ادي.وت��دور  غري  الفرد 
للمواطن  ونظرتهما   � ال�صيا�صي  الزعيم  دور  حول 
الدهماء.ورغم  م��ن  ج��زء  او  رق��م  ان��ه  على  ال��ع��ادي 

يف  ال��ف��رد  دور  م�صكلة  تبحث  التي  الأع��م��ال  اإي���الء 
ال�صيا�صة وكال�صابق، اهمية اكرب ل�صخ�صية ال�صا�صة 
العادي  باملواطن  املتعلقة  امل�صاكل  ان  الفاعلني،ال 
باتت تاأخذ مكانًا ملمو�صًا على ح�صاب اوؤلئك ال�صا�صة 
الذين ي�صاركون ب�صنع القرار .ان انخراط ال�صرائح 
الجتماعية التي كانت مهم�صة يف املا�صي بالعملية 
ال�صيا�صية، طرحت وبحدة على علم نف�س ال�صيا�صة 
تاأثري  كيفية  عن  ال�صوؤال  اإج��م��ال،  ال�صيا�صة  وعلم 

امليزات ال�صخ�صية على امل�صاركة بال�صيا�صة.
العملية  يف  الفرد  مكانة  عن  الك�صف  اىل  واإ�صافة 
ال�صيا�صية فثمة ق�صية مهمة اأخرى تطرح نف�صها على 
علم النف�س ال�صيا�صي، متمثلة مبحاولة فهم م�صمون 
لقد  ال�صيا�صية.  والعملية  العادي  الفرد  بني  العالقة 
تر�صخت يف تاريخ الفكر ال�صيا�صي ت�صورات ثابتة 
املفكرين. ويتمحور  العديد من  اعمال  انعك�صت يف 
ال�صيا�صية  والعملية  الفرد  بني  العالقة  مفاهيم  احد 
حول مو�صوعة "خ�صوع" الفرد للدولة. ويف�صرون 
لغرائزه   ان�صياقه   اىل  ه��ذا  الفرد  خ�صوع  وج��وب 
ي�صتدعي  وه��ذا  الغريزية  والأنانية  العقالنية  غري 
بدوره وجود رقابة و�صيطرة عليه. وي�صوق علماء 
ال�صيا�صة املعا�صرون ا�صبابا جديدة تف�صر �صرورة 
خ�صوع الفرد متمثلة مبهام الأداء الإداري واإ�صاعة 
امل�صاواة  وحتقيق  ثابت  ا�صا�س  على  الدميقراطية 
الجتاهات  فلهذه  الختالفات  ورغم  تام.  نحو  على 
لأ�صلوب  ال�صيا�صية  الآل��ي��ة  ع��ن  م�����ص��رتك  ت�����ص��ور 
اإخ�صاع الفرد للدولة واملنظمة والنخبة التي تنظم 
م�صاركة املواطن العادي ودوره يف ال�صيا�صة.وعند 
الذي   ال�صلبي  املُ��َك��ون  ب��دور  ال�صخ�صية  تقوم  ذل��ك 
يفتقر لآلية ما فوق �صخ�صية، قادرة على كبح  جماح 

طبيعته الناق�صة.
ال�صيا�صي  النف�س  املدر�صة الخرى يف علم  وتر�صد 
وترى  بال�صيا�صة.  ال��ف��رد  ل��ع��الق��ة  م��غ��اي��را  ط��اب��ع��ا 
م�صدر  هي  ال�صخ�صية  امل�صلحة  ان  املدر�صة  ه��ذه 
امل�صلحة"    " ال�صيا�صة.وتكون  ذلك  يف  مبا  احلركة 
طبيعية  كنتيجة  وال�صيا�صي  الجتماعي  النظام  يف 
ثمة  لي�س  لذلك  الف���راد:  خمتلف  م�صالح  لم��ت��زاج 

ال�صعي  ينبغي  بل  والقمع،  القوة  ملمار�صة  حاجة 
من  اخل��ا���ص��ة  وم�صلحته  منفعته  ال��ف��رد  يعي  لأن 
هذه  والدولة.وتنظر  للمجتمع  امل�صرتكة  اجلهود 
املدر�صة لل�صخ�صية على انها غاية الن�صاط ال�صيا�صي 
منظرو  ويتخذ  املهمة.  بديهاتها  من  وهذا  ومادته، 
هذه املدر�صة من املحافظني اجلدد املعا�صرين موقفا 
اجلماعية  ومظاهر  اأ�صكال  جميع  من  ح��ادا  �صلبيا 
ومركزية ال�صلطة وخ�صوع الفرد. وينظرون مل�صكلة 
منظار  من   واحلريات  وال�صلطة  ال�صيا�صية  البنية 

فردي.

منط جديد
املتبادلة  العالقات  ان  الق�صية تظهر  درا�صة هذه  اإن 
بني الفرد وال�صيا�صة تخ�صع لقوانني ذات م�صتويات 
خمتلفة، ترتك ب�صماتها على بع�صها الآخر وتخلق 
ومن  الفرد  لتطور  خا�صا  و�صعا  اأخ��رى  ناحية  من 
ناحية اخرى توؤثر على �صري التطورات ال�صيا�صية. 
ُم�صي�صة  بيئة  يف  ال��ي��وم  ت��ت��ط��ور  ال�صخ�صية  ان 
من  لفرد  ال�صيا�صة  تفتقر  نف�صه  الوقت  للغاية.ويف 
مواطنًا  يكون  ب��اأن  موا�صفاته  تتمثل  جديد  من��ط 
م�صتقلة  ب�صورة  القرارات  تبني  على  وق��ادرا  فاعال 
النمط  هذا  مثل  ظهور  عنها.ان  امل�صوؤولية  وحتمل 
على م�صتوى اجتماعي �صيا�صي ي�صق له طريقا عرب 
من  املعا�صر:  العامل  يف  املتناق�صة  النزعات  �صراع 
ناحية ان تفعيل دور الفرد يف ال�صيا�صة ي�صبح يف 
العامل املعا�صر حاجة اجتماعية، ومن ناحية اخرى 
ثمة موؤ�صرات وا�صحة على ان هناك عملية اغرتاب 
املجتمع  ثقة  عدم  بتنامي  معاملها  تتجلى  �صيا�صية  
امللحة. الن�صان  م�صاكل  حلل  كو�صيلة  بال�صيا�صة 
على  النزعات،  هذه  تطاحن  ال�صيا�صة  علماء  ويرى 
انه قانون عام للع�صر احلديث الذي ي�صهد ا�صمحالل 
ل�صيطرتها بو�صائل خارجية  الدولة  موؤ�ص�صة فر�س 
ي�صتمد  نظام  حملها  ليحل  وا�صمحاللها  الفرد  على 
لل�صمري  بالحتكام  الداخلية  الكينونة  م��ن  قوته 

والقناعة والقيم التي يوؤمن بها الفرد. 
االحتادية  رو�صيا  يف  يقيم  عراقي  • اإعالمي 

التطورات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ال��ع��راق  �صهد 
بعد  ال��ق��ي��م  منظومة  يف  وامل��ت��غ��ريات 
�صقوط النظام ال�صابق. وتلك التطورات 
طالت خمتلف نواحي احلياة ال�صيا�صية 
لتوؤكد   ، والقت�صادية  والجتماعية 
وتغريات  جم��ري��ات  متابعة  ���ص��رورة 
على  تاأثريها  وم��دى  اليومية  احل��ي��اة 
وما  خا�س  ب�صكل  ال�صيا�صي  امل�صهد 
التعديل  م��ن  امل��زي��د  يف  ذل���ك  يتطلبه 
الب�صري  الفكر  منظومة  يف  والتطوير 

واإعادة انتاج الوعي ال�صيا�صي.
وم��ف��ه��وم ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��ع��راق 
غ��ائ��م وغ���ري وا����ص���ح ب�صبب  م��ف��ه��وم 
البناء  وم�صتلزمات  اأ�ص�س  توفر  ع��دم 
والبناء  ال��ت��ح��ول  لأن  ال��دمي��ق��راط��ي، 
ثقافيًا  تن�صيقًا  يتطلب  ال��دمي��ق��راط��ي 
والعالقة  ال�صلوك  منط  يف  و�صيا�صيًا 
ب��ني ال��دول��ة وامل��ج��ت��م��ع وب���ني الأف����راد 

واملجموعات .
والدميقراطية لي�صت فقط جمموعة من 
ن�صو�س  يف  تكتب  وامل��ب��ادئ  الأف��ك��ار 
ال���د����ص���ت���ور، و اأمن������ا ه����ي مم��ار���ص��ة 
الأفكار  لتلك  متكامل   جمتمع  و�صلوك 
واملبادئ واحلقوق، لذلك يعترب الوعي 
ال�صيا�صي للمجتمعات هو الأ�صا�س يف 
واأن  للدميقراطية،  الفعلي  التطبيق 
يهدد  ال��وع��ي  ن�صبة  يف  انخفا�س  اأي 
على  و���ص��ل��وك  كمفهوم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الرغم من تطلعات ال�صعب العراقي يف 
اأنه يعي�س  اإل  بناء جمتمع دميقراطي، 
ملفهوم  ال��ف��ك��ري  الت�صطيح  م��ن  ح��ال��ة 
ينعك�س  الت�صطيح  وهذا  الدميقراطية، 
�صلبًا على الجناز الدميقراطي البطيء 
يف العراق الذي جاء من اأجله التغيري. 
وتقع م�صوؤولية الوعي ال�صيا�صي على 
عاتق منظمات املجتمع املدين وبالذات 

يف  ت�صاهم  التي  ال�صيا�صية  الح���زاب 
ال�صعوب  لدى  ال�صيا�صي  الفكر  بلورة 
اإذا كانت تلك الأح��زاب حتمل ن�صوجًا 
مل�صوؤولية  وموؤهلة  متكاماًل  �صيا�صيًا 
 !! للمجتمع  ال�صيا�صي  الوعي  ت�صدير 
جتديدًا  يتطلب  دميقراطي  بناء  واأي 
م��وؤ���ص�����ص��ي��ًا وث��ق��اف��ي��ًا و���ص��ل��وك��ي��ًا لكل 
والجتماعية  ال�صيا�صية  امل��ن��ظ��م��ات 
امل��ج��ت��م��ع وه��ن��ا تكمن  وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

اأهمية الوعي ال�صيا�صي.
يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���وع���ي  ت��ك��وي��ن  اإن 
املتح�صرة واملتقدمة يخلق  املجتمعات 
تغيريات ثقافية و�صيا�صية واجتماعية 
ك����ربى وب���ال���ت���ايل ي��خ��ل��ق ت��غ��ي��ريا يف 
اأهم  وم��ن  )للفرد(،  ال�صيا�صي  الوعي 
ال�صيا�صي  ال���وع���ي  مت��وي��ل  م�����ص��ادر 
وامل�صتقلة  اململوكة  الإع����الم  و���ص��ائ��ل 
املختلفة،  امل���دين  املجتمع  ومنظمات 

طريق  عن  الذاتي  التثقيف  اإىل  اإ�صافة 
والكتب  لل�صحف  وال��ق��راءة  املطالعة 
ال�صهرية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  وال����دوري����ات 
تت�صع  ح��ي��ث  امل��ح��ا���ص��رات  وح�����ص��ور 
قاعدة الوعي ال�صيا�صي للفرد من خالل 
يف  ال�صيا�صية  وال�����ص��راك��ة  امل�����ص��ارك��ة 
والحتجاجات  كالنتخابات  املجتمع 
وال�صتفتاء  والت�صويت  والتظاهرات 
الفرد  متد  املمار�صات  وتلك  وغ��ريه��ا، 
ت�صاهم  وف��ك��ري��ة  �صيا�صية  ب��خ��ربات 
والجتماعية،  ال�صيا�صية  تن�صئته  يف 
ال�صيا�صية،  واف��ك��اره  روؤي��ت��ه  وت��ق��ومي 
اإيجابية  �صيا�صية  م��ن��اخ��ات  وت��خ��ل��ق 
على  فعال  تاأثري  ذات  اجتماعية  وقيمًا 
ولأهمية  ال��دمي��ق��راط��ي.  العمل  تنمية 
املجتمعات  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���وع���ي 
روؤية  من  الدميقراطية  تعزز  النامية، 
والظروف  واأمته  وطنه  لق�صايا  الفرد 

ب�صورة  امل��ج��ت��م��ع  يف  ت���وؤث���ر  ال���ت���ي 
ال��ي��وم هو  وال��ع��راق  حتليلية واع��ي��ة، 
فهو  دميقراطيًا،  النامية  ال��دول  اإح��دى 
و�صيا�صي  ث��ق��ايف  وع���ي  اىل  ب��ح��اج��ة 
�صامل ووا�صع، ينظم من خالله �صفاته 
واأهدافه ويحرك مفاهيمه للدميقراطية 
وال�صلوك  امل��م��ار���ص��ات  نحو  ال��ول��ي��دة 
ثقافيًا  املجتمع  وتعبئة  املجتمع  يف 
الداخلية  اجلبهة  ليح�صن  و�صيا�صيًا 
هيبة  ويقوي  �صفها،  ويوحد  الوطنية 
الدولة ويعزز دور احلكومة والقانون، 

ويف�صر حالة املجتمع وظروفه.
وتن�صيط الوعي ال�صيا�صي يف املجتمع 
املواطن  ب�صرية  تنوير  يف  اأهمية  له 
بحقوقه املدنية والقانونية والتزاماته 
الد�صتورية يف املجتمع، ودائرة الوعي 
�صريحة  على  تركز  ان  يجب  ال�صيا�صي 
اأكرث �صرورة يف تفعيل  ال�صباب لأنهم 

يف  والدميقراطي  ال�صيا�صي  ال�صلوك 
امل��ج��ت��م��ع ك���ون ال�����ص��ب��اب ط��اق��ة كبرية 
ت�صاعد املجتمع يف الق�صاء على ظواهر 
والتهمي�س  والإق�صاء  والإكراه  العنف 
اجلن�صني  كال  من  ال�صباب  دع��وة  واأن 
تعّزز  ال�صيا�صي  العمل  يف  لإ�صراكهم 
ميادين  يف  الدميقراطية  التجربة  دور 
خالل  من  والإداري  ال�صيا�صي  العمل 
توليهم منا�صب قيادية يف الدولة ، واإّن 
ال�صريحة  بتلك  والأمي��ان  الثقة  تعزيز 
يف  ال�صيا�صي  العمل  ينظم  ال��واع��دة 
بد  ول  للمجتمع  الدميقراطية  الأط���ر 
الوعي  اأهمية  ي��درك  اأن  من  للمجتمع 
تكري�س  و���ص��ب��ل  وق��ي��م��ت��ه  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
الدميقراطية  مل��ف��ه��وم  ال���وع���ي  ح��ال��ة 
وم�صاندة الأ�صوات والقوى ال�صيا�صية 
واملجتمع  الفرد  بتثقيف  تنادي  التي 

�صيا�صيًا.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــص ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــصــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

زهري كاظم عبود 

 وليد حممد �صركه

 فالح احلمراين

�لأم��������������ن و�ل��ق�����������������ان��������������ون

ك����ي����ف �ل�������س���ب���ي���ل ل����ب����ن����اء وع�������ي ����س���ي���ا����س���ي؟

دور �لفرد يف �لعملية �ل�سيا�سية بني �لتهمي�ش و�حلاجة لنمط مو�طن جديد

يجايف احلقيقة من يعتقد بتق�صري القوات 
امل�صلحة اأو ال�صرطة يف اأداء واجباتها بالت�صدي 

للمجموعات االإرهابية ، لي�س فقط الغنب اإمنا 
يحاول طم�س دورها امللمو�س يف الت�صدي ومواجهة 

جمموعات �صر�صة تعتمد االإرهاب ومتتلك املال 
واملواد والو�صائل التي متكنها من ارتكاب العمليات 

االإجرامية . 

تدخل اإ�صكالية دور الفرد يف العملية 
ال�صيا�صية �صمن الق�صايا احليوية التي 
مل جتد بعد يف علم ال�صيا�صة االأجوبة 

ال�صافية لها. واأوىل الفال�صفة واملوؤرخون 
واالدباء وعلماء االخالق واالديان 

والنف�س اهتماما بالغا بهذه امل�صكلة. 
وتندرج امل�صكلة يف علم ال�صيا�صة �صمن 

الق�صايا التي مل جتر درا�صاتها بعد 
ب�صورة كافية. ووفقا ملختلف املعطيات 

فاإن عدد االأعمال التي ُكر�صت لهذه 
الق�صية تاتي يف املرتبة االخرية �صمن 
الئحة اال�صدارات التي تتناول جوانب 

علم ال�صيا�صة، وير�صد الكثري ان ذلك 
مرتبط ب�صعي علماء ال�صيا�صة لاللتزام 

باملو�صوعية واهمال العامل الذاتي.


