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وتأثريه يف م. 3002انتحول اندميقراطي يف انعراق بعد انعام 
 تشكيم انرأي انعام
 م.م اثير فاخر حيال

 في كمية االمام الكاظم )ع( لمعموم االسالمية الجامعة محاضر 
ather.father2016@gmail.com 

 الممخص:

انفتاحا ديمقراطيًا ، ومف ثـ تطور لوضع اسس العممية السياسية   3002شيد العراؽ بعد عاـ    
الجديدة تمثؿ ذلؾ بوضع دستور دائـ، الذي أكد عمى حرية الرأي والتعبير ، فضبل عف اف وسائؿ 

لحزب الواحد، التعبير عف الراي اصبحت متعددة، تمثمت بتعدد حزبي ، بعد تجربة طويمة مف نظاـ ا
اذ ظيرت احزاب وجماعات سياسية وتنظيمات تابعة ليا بمسميات مختمفة وتوجيات مختمفة ، تمحور 
اغمبيا عمى اسس مذىبية وطائفية وقومية، فضبًل عف افتقار االحزاب السياسية الى برامج سياسية 

المواطنة لصالح حقيقية وزرعيا لمطائفية السياسية والمحاصصة ادى بالنتيجة الى ضعؼ مفيـو 
لكف امتبلؾ االحزاب لمسمطة اوسعييا لذلؾ جعميا تدرؾ اىمية الراي العاـ  .الوالءات الفرعية االخرى 

والسعي لكسبو او السيطرة عميو وتوجييو وحتى صناعتو ، في بعض االحياف ، اضؼ الى ذلؾ 
ظيور وتعدد تنظيمات وتجمعات نقابية ومنظمات مجتمع مدني وغيرىا، عممت عمى صياغة الرأي 

ؿ قضايا محددة .  فضبًل عف ما شيدتو مف انطبلؽ مجموعة مف القنوات العاـ او التأثير بو مف خبل
 .الفضائية ، فضبل عف انتشار وسائؿ التواصؿ االجتماعي

 (.تشكيل الرأي العامالتأثير،  ،التحول الديمقراطيالكممات المفتاحية: )
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The democratic transition in Iraq after 2003 and its impact on shaping 

public opinion 

ATHEER FAKHIR HAYAL 

Kadhim College of Islamic Sciences University-Lecturer at Imam Al 

Abstract: 

After 2003, Iraq witnessed a democratic openness, and then it developed 

to lay the foundations for the new political process, which was represented by 

the establishment of a permanent constitution, which emphasized freedom of 

opinion and expression, as well as that the means of expressing opinion 

became multiple, represented by a multi-party system, after a long experience 

of the one-party system. As parties, political groups, and affiliated 

organizations appeared with different names and different orientations, most 

of them centered on sectarian, sectarian and national foundations, in addition 

to the political parties’ lack of real political programs and their implantation 

of political sectarianism and quotas that led to the weakness of the concept of 

citizenship in favor of other subsidiary loyalties. But the parties’ possession 

of power and the widest of it, therefore, made them realize the importance of 

public opinion and seek to win or control it, direct it and even manufacture it, 

in some cases, adding to this the emergence and multiplicity of organizations, 

union gatherings, civil society organizations and others, which worked to 

formulate public opinion or influence it through specific issues. As well as 

what I witnessed from the launch of a group of satellite channels, as well as 

the spread of social media. 

Keywords: (democratic transition, influence, shaping public opinion). 

 :المقدمة 
انفتاحا ديمقراطيًا ، ومف ثـ تطور لوضع اسس العممية   3002شيد العراؽ بعد عاـ    

السياسية الجديدة تمثؿ ذلؾ بوضع دستور دائـ، الذي أكد عمى حرية الرأي والتعبير ، 
فضبل عف اف وسائؿ التعبير عف الراي اصبحت متعددة، تمثمت بتعدد حزبي ، بعد 

الواحد، اذ ظيرت احزاب وجماعات سياسية وتنظيمات تجربة طويمة مف نظاـ الحزب 
تابعة ليا بمسميات مختمفة وتوجيات مختمفة ، تمحور اغمبيا عمى اسس مذىبية 
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وطائفية وقومية، فضبًل عف افتقار االحزاب السياسية الى برامج سياسية حقيقية وزرعيا 
طنة لصالح لمطائفية السياسية والمحاصصة ادى بالنتيجة الى ضعؼ مفيوـ الموا

لكف امتبلؾ االحزاب لمسمطة اوسعييا لذلؾ جعميا تدرؾ  . الوالءات الفرعية االخرى
اىمية الراي العاـ والسعي لكسبو او السيطرة عميو وتوجييو وحتى صناعتو ، في بعض 
االحياف ، اضؼ الى ذلؾ ظيور وتعدد تنظيمات وتجمعات نقابية ومنظمات مجتمع 

اغة الرأي العاـ او التأثير بو مف خبلؿ قضايا محددة .  مدني وغيرىا، عممت عمى صي
فضبًل عف ما شيدتو مف انطبلؽ مجموعة مف القنوات الفضائية ، فضبل عف انتشار 

 وسائؿ التواصؿ االجتماعي .

 أهمية البحث : 

جدوى دراسة موضوع التحوؿ الديمقراطي ودره في تشكيؿ الرأي العاـ في ىذه إف    
ة، ذلؾ في ضوء ما مره سب اىمية خاصة ، وتفرضو اسباب وجييكتالمرحمة بالذات ي

بو العراؽ مف تغيرات بنيوية عمى الصعيد الداخمي والتي تمقي بظبلليا في المرحمة 
 الحالية والمستقبمية.

 اشكالية البحث:

والذي تمثؿ في اسقاط  3002بالرغـ مف التحوؿ الذي حدث في العراؽ بعد عاـ    
تسمطي وانشاء نظاـ سياسي ديمقراطي ووجود دستور دائـ والذي نص نظاـ دكتاتوري 

عمى الحقوؽ والحريات لمفرد العراقي فضبًل عف ممارسة العديد مف االليات الديمقراطية 
مؤثر في تشكيؿ رأي عاـ  ، اال انو لـ يستطع المجتمع العراقي مف3002بعد عاـ 

 .3002الحكومات المتعاقبة عمى حكـ العراؽ بعد عاـ 
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 فرضية البحث:

كمما أتسعت، مجاالت إقرار، وكفالة، وضماف الحقوؽ والحريات المدنية والسياسية، 
ووفقًا لمدستور العراقي  3002لممجتمع العراقي، مف قبؿ النظاـ السياسي العراقي بعد 

 ،كمما ازدادت الفرصة لتشكؿ رأي عاـ عراقي. 3002الدائـ و النافذ لعاـ 

 منهج البحث:

 الباحث، منيج التحميؿ النظمي .اعتمد 

 هيكمية البحث:

تقسـ البحث الى ثبلث مباحث تناوؿ المبحث األوؿ التحوؿ السياسي اما المبحث    
التحوالت الثقافية  الثاني التحوالت االجتماعية واالقتصادية والمبحث الثالث

 .والتكنولوجية

 المبحث االول

 الرأي العام التحوالت السياسية وتأثيرها عمى تشكيل

بفعؿ عامؿ  3002 نيساف  9ي حركة التحوؿ الديمقراطي بعد لقد انخرط العراؽ ف   
فالعامؿ الخارجي كاف اثر التدخؿ العسكري مف الواليات المتحدة  ،خارجي وداخمي

فيوجز  ، أما العامؿ الداخمي . االمريكية بإسقاط النظاـ السابؽ وتأسيس نظاـ ديمقراطي
بمجمؿ ما عاناه المجتمع العراقي مف سنيف طواؿ مف االضطياد والقسر متمثمة بالطابع 
التسمطي لمدولة مف خبلؿ اختراؽ المجتمع المدني وتحويؿ مؤسساتو إلى تنظيمات 

ف طريؽ توسيع القطاع العاـ والييمنة عتضامنية تعمؿ كامتداد ألجيزة الدولة 
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اذ  ،(00، صفحة 3009)الزبيدي،  عمى الحياة االقتصاديةالبيروقراطية الكاممة لمدولة 
كانت شرعية نظاـ الحكـ تقوـ عمى اساس استعماؿ العنؼ أو القوة العسكرية السافرة 

 ،وعدـ وجود انتخابات ليا معنى  ،واالرىاب أكثر مف اعتمادىا عمى الشرعية التقميدية 
ات مجتمعية مستقمة عف الدولة كاألحزاب والنقابات والمنظمات وعدـ وجود تنظيم

واف الدستور غير  ،المينية , والوصوؿ الى السمطة كاف مف طريؽ االنقبلب العسكري 
معموؿ فيو , كميا عوامؿ أضعفت شرعية النظاـ السياسي وكانت دافعًا فعااًل وعامبًل 

، 3002)عمواف،  لتغيير الديمقراطيمساعدًا إلشاعة ثقافة المشاركة واختيار سياسة ا
 . (20-46الصفحات 

 اوال: النظام السياسي

اف لطبيعة النظاـ السياسي اىمية قصوى في تحديد مفيوـ الرأي العاـ وتطوره    
ومواقفو، فنظاـ الحكـ المطمؽ ال يسمح بظيور تيارات معارضة في الراي العاـ، وقد 

عندما اعمف "يجب اف يكوف الراي العاـ ال اكثر  0939عبر ذلؾ )جوزيؼ ستميف( سنة 
 يتلا لآلراءبمداف التي يحكميا حزب واحد يسمح "، ففي الوآرائنامف انعكاس لمبادئنا 

تختمؼ فقط داخؿ نطاؽ الحزب وىناؾ تحؿ وتسوى مف دوف اف تبرز بوضوح عمى 
مسرح الحياة اليومية، واذا كاف االمر كذلؾ فأف غياب التعبير الحقيقي عف الراي العاـ 

ركيبة في اطار الحكـ المطمؽ، يولد ذلؾ الغياب الكثير مف التناقضات في الت
المجتمعية، وتكوف التركيبة المجتمعية حبمى بالرأي العاـ الكامف غير المعبر عنو، اما 
في نظاـ الحكـ الديمقراطي، فالمفروض اف يجد الراي العاـ المناخ السميـ لنموه 

، بؿ اآلراءوازدىاره، وازدياد فاعميتو، فالديمقراطية تقتضي السماح بتعدد وتنوع واختبلؼ 
، صفحة 3003)جاسـ،  د سمة مف ابرز سمات الديمقراطيةيع آلراءااف اختبلؼ 

062). 
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عبارة عف مجموعة مف المراحؿ، التي تعاد اما عممية التحوؿ الديمقراطي فيو     
النظر مف خبلليا في خارطة القوة عمى مستوى النظاـ السياسي، والتي تبدأ بسقوط 
النظاـ االستبدادي القديـ وتغيره تدريجيًا بنظاـ ديمقراطي يسود فيو مبدأ الحرية والتعددية 

ية التعبير وتكويف السياسية وسيادة االرادة العامة ومف ركائز عممية التحوؿ؛ حر 
الثقافة الديمقراطية واالحزاب السياسية التي تعداف مف و الجماعات، التعددية السياسية، 

احدى المكونات االساسية لعممية التحوؿ، ودستور دائـ ينظـ ويحدد االطار المؤسسي 
تسمط والقانوني لمحياة السياسية، واجراء االنتخابات، والمشاركة السياسية، وازالة اثار ال

الذي كاف سائد في النظاـ االستبدادي القديـ، واعطاء الحرية التامة لمكونات المجتمع 
المدني لمسايرة عمميـ في سبيؿ التحوؿ السميـ لمعممية وبموغ مرحمة الديمقراطية 

التعرؼ ف في امريف اساسييف، اال وىما: "والحكمة في تمؾ الركائز لمعممية تكم ،المستقرة
لديمقراطية وتمؾ المرحمة الحساسة الحاسمة، ومف ثـ تكوف وسائؿ عمى اليدؼ مف ا

الف الديمقراطية تستيدؼ تحقيؽ السيادة  "تحقيؽ ىذا اليدؼ واضحة اماـ الفرقاء
واف وسائؿ تحقيؽ الديمقراطية ال تقتصر عمى مجرد تقرير مبدا السيادة  ،"الشعبية...

الشعبية وانشاء برلماف منتخب مباشر بواسطة الشعب وانما ال بد ايضًا مف رقابة الراي 
العاـ عمى اعماؿ الحكاـ، فيذه الرقابة ىي الفيصؿ بيف الحكـ الديمقراطي والحكـ 

ارة شؤوف الدولة تي تجعؿ اشتراؾ الشعب في ادالدكتاتوري، بؿ اف ىذه الرقابة ىي ال
 .(3006)الديف،  اشتراكًا فعمياً 

الديمقراطية نوع مف التنظيـ المؤسسي لممجتمع السياسي تيدؼ الى ادارة تعد كما    
الجانب االنقسامات المختمفة في المجتمع بصورة سممية لتحقيؽ الصالح العاـ، لذا فإف 

عممية البناء ف المؤسسي ىو مف االبعاد الضرورية والميمة لتحقيؽ الديمقراطية،
المؤسسي ليست ترفًا، بؿ ىي مفصؿ ميـ مف مفاصؿ المقّوـ السياسي وىو احد 
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المقومات االساسية في المجتمعات الراغبة في بناء الدولة المدنية الحديثة الى جانب 
وبما اف الدولة العصرية  ،عية، واقتصادية، وفكريةمقومات اخرى يجب توافرىا اجتما

خارجًا عف تعريؼ الدولة  3002 عاـ ىي دولة المؤسسات، لذا كاف العراؽ قبؿ
لديمقراطية في العراؽ فا العصرية، ألنو لـ يكف يعتمد المؤسسات كآلية في نظاـ حكمو،

 الجميوريةوبالخصوص في  شكبًل ومضمونًا، كانت غير موجودة في عيد الجميورية
( واف ما كاف سائدًا فييا ىو حكـ تسمطي استبدادي قاـ عمى 3002-0942الرابعة )

اساس االحادية السياسية، كما ال يجادؿ أحد في اف الديمقراطية في العراؽ فتحت جميع 
، بعد اف كانت حبيسة 9/6/3002بواباتيا المغمقة عند سقوط النظاـ السياسي في 

في الداخؿ، وموضوع الندوات والمؤتمرات لمف ىـ في  الصدور واالذىاف لمف ىـ
 الخارج.

السمطة،  –الى سقوط النظاـ  9/6/3002ادى االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ في    
قرار  ومف ثـ .(020-020، الصفحات 3002)الحمفي،  وانييار مقومات الدولة العراقية
العمؿ عمى تشكيؿ نواة حكومة عراقية، وشرع بتأسيس اولى الحاكـ المدني )بوؿ بريمر( 

الترتيبات السياسية التي قدر ليا اف تكوف نواة الدولة الجديدة، متمثمة بمجمس الحكـ 
والذي مثؿ اوؿ مؤسسة حكومية عراقية بعد  ،(22، صفحة 3000)فالح،  االنتقالي

 لئلدارةتغيير النظاـ السياسي، واعتراؼ سمطات التحالؼ المؤقتة بو بأنو الجية الرئيسية 
، صفحة 3002)جاسـ ـ.،  يف تشكيؿ حكومة معترؼ بيا دولياً العراقية المؤقتة، الى ح

اغمبيـ مف قوى المعارضة خارج العراؽ، والذي جاء ( عضو، 32ضـ المجمس ). (22
شامبًل لجميع مكونات المجتمع العراقي )الشيعة، السنة، االكراد، المسيحيوف، 
والتركماف(، وعمى الرغـ مف اف مجمس الحكـ كاف ظاىره شامبًل لجميع مكونات 

رعيتو المجتمع العراقي، اال انو تعرض لمكثير مف االنتقادات وحمبلت التشكيؾ بش
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وتمثيمو لممكونات التي يدعي تمثيميا، وبدأ المجمس تمثيبًل لمجموعات واحزاب سياسية 
فضبًل عف ذلؾ لـ ينجز ىذا المجمس سوى اصدار  .(3000)فالح،  جاءت مف المنفى

سمطة الدستور المؤقت تحت اسـ )قانوف ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية( وبأشراؼ 
االئتبلؼ المؤقتة، وصدر القانوف بالتوافؽ بيف اعضاء مجمس الحكـ وسمطة االئتبلؼ 
المؤقتة بأسموب المحاصصة، فكاف قانونًا )دستورًا( توافقيًا بيف القوى واالحزاب الفاعمة 

  .(63، صفحة 3002)الحمفي،  في المجمس

ادارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية( جدوؿ زمني لممرحمة االنتقالية لقد حدد )قانوف    
 20اذ قسمت ىذه المرحمة الى مدتيف زمنيتيف: تبدأ االولى )المرحمة االنتقالية( في 

 ، والتي ستكوف فييا 3006كانوف االوؿ  20وتنتيي في موعد اقصاه  3006حزيراف 
الموعد النيائي النتخابات الجمعية  20/0/3002 انتخابات الجمعية الوطنية، و

الوطنية، وانو سيتـ تولي الحكومة العراقية لمسمطة محؿ سمطة االئتبلؼ المؤقتة، 
وينتيي بذلؾ عمؿ الحكـ االنتقالي، اما المدة الثانية فيي الحكومة العراقية االنتقالية 

لسمطة حكومة وتتـ بعد اجراء االنتخابات التشريعية الوطنية، وتستمر حتى تولي ا
 . (3000)كاظـ،  عراقية منتخبة وفؽ الدستور الدائـ

ـ مف نماذج النظـ التي مّرت بمرحمة 3002العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ إف    
 ()انتقاؿ أو تحوؿ مف نظاـ الحكـ السمطوي ) الحزب الواحد ( إلى نظاـ الحكـ التعددي

الديمقراطي إذ يصعب عادة في نظاـ األحزاب المتعددة أف يفوز أحدىا باألغمبية 

                                                           
 -  وىو إشارة إلى نظاـ التعددية الحزبية والمعنى العاـ ليا ىو الحرية الحزبية , بمعنى أف يعطي تجمع ولو

بشروط معينة الحؽ في التعبير عف نفسو ومخاطبة الرأي العاـ بصورة مباشرة , ليتـ مف خبللو الوصوؿ 
لسمطة أو المشاركة فييا , أما إلى خير األطر التي تسمح بسيادة مفيـو التنافس مف أجؿ الوصوؿ إلى ا

المعنى الخاص لمتعددية الحزبية فيو الذي يشير إلى وجود ثبلث أحزاب فأكثر كؿ منيا قادر عمى 
المنافسة السياسية والتأثير عمى الرأي العاـ مف خبلؿ تنظيـ . ينظر نعماف أحمد الخطيب : الوجيز في 

 . 292النظـ السياسية , مصدر سابؽ , ص 
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ىي حكومات ، البرلمانية األمر الذي يجعؿ مف الحكومات المعايشة ليذا النظاـ 
برلمانية تمكنيا مف ائتبلفية ضعيفة تتكوف مف عدة أحزاب وذلؾ لحاجتيا ألغمبية 

 .(292، صفحة 0999)الخطيب،  ثـ البقاء واالستمرار في الحكـ تشكيؿ حكومة ،
جزء كبير قد ترسخت في العراؽ   3002ال شؾ اف في السنوات السالفة بعد عاـ    

مف القيـ الديمقراطية، السيما في وضع دستور دائـ ، واجراء اكثر مف انتخابات 
عمى الرغـ مف الخروقات والسمبيات التي )برلمانية وانتخابات مجالس محافظات، 

اعترتيا لكنيا اقامت قيـ ديمقراطية ورسخت التبادؿ السممي لمسمطة، بيد اف ذلؾ لـ 
فقد نصت ، (322، صفحة 3006)عزيز،  (ونيا بعديحدد نوع الديمقراطية ومضم

عمى اف نظاـ الحكـ في العراؽ  3002المادة االولى مف الدستور العراقي الدائـ لعاـ 
ففي التصور العاـ اف حكـ االغمبية مبدأ يسري في كؿ المجتمعات  ،ديمقراطي

في القرف التاسع عشر، اال اف القرف العشريف قيد ىذا  الديمقراطية، وقد ارسى ىذا المبدأ
تعرؼ المبدأ في الدوؿ المتعددة القوميات والثقافات بصيغ عديدة، فصارت ىذه الصيغ 

، وقد طرحت تمؾ الدعوات بصيغ عديدة، مثؿ: حكومة بػ "الديمقراطية التوافقية"
سياسية ذات جوىر  المشاركة الموسعة، او حكومة الوحدة الوطنية...، وىي تعابير

وعند مبلحظة بداية تشكيؿ النظاـ  جاوز مفيوـ حكـ االغمبية البسيطة،توافقي يت
)بوؿ بريمر( الحاكـ المدني عف تأسيس )مجمس الحكـ  بإعبلفالسياسي في العراؽ 

االنتقالي(، نجد اف مجمس الحكـ بني عمى اساس التمثيؿ النسبي لممكونات 
لحكـ عمى ىذا االساس ادى اف تكوف التشكيمة السياسية بناء مجمس الكف االجتماعية، 

مبنية عمى اساس )طائفي/ اثني( بسبب االساس الذي تشكمت عميو، وىذه التشكيمة 
المجتمعية لمجمس الحكـ انسحبت عمى منواليا فيما بعد كؿ التشكيبلت والتشريعات 

يئاتيا، والبرلماف السياسية، وشكؿ الدولة وفمسفة الدستور، والتمثيؿ في الحكومة وى
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وىيئة رئاستو، وعميو تـ استنبات المحاصصة التي انبتت بدورىا قاعدة االكفأ ليس ىو 
 3002الذي يأتي الى ادارة الدولة بالضرورة. وعميو فالنظاـ السياسي العراقي بعد عاـ 

اي  ،لؤلفرادمثؿ االنتماءات الفرعية او االولية والذي  ، والقائـ عمى االنموذج التوافقي
، الصفحات 3002)تركي،  يمثؿ بصفتو الدينية او المذىبية او القومية وليس ذاتو

بصورة عامة والرأي العاـ  الديمقراطية والعمؿ السياسي والتي اثرت عمى .(030-033
دولة بعقمية ، فالواضح اف العراؽ انتقؿ مف عصر االستبداد حيث تدار البصورة خاصة

الصندوؽ المغمؽ ببل اي حسابات اقتصادية او سياسية او اجتماعية وفقًا لعقمية شخص 
القائد، الى عقمية افترض مسبقًا انيا ستمنح الشعب حؽ االختيار، وحؽ المراقبة، 

 استنادًا الى معايير ديمقراطية صارمة ومفيومة:

 انتخابات تنتج حكومة 
 وحكومة تعمؿ وفؽ قوانيف 
 وبرلماف يشرع ويراقب وفقًا لقواعد دستورية 

اال اف ىذا االمر لـ يحصؿ انما تمت الخطوة االولى بشكؿ سمس اال وىي    
، فتشكيؿ الحكومة تـ وفؽ باقي الخطوات اتجيت الى طريؽ اخر االنتخابات اال اف 

ثـ ضاعت اىـ مبادئ  فعقمية اشراؾ الجميع فييا ولـ تكف حكومة اغمبية، وم
قراطية اال وىي وجود معارضة تستطيع مراقبة االداء الحكومي )اذ المعارضة الديم

البناءة دور الثيمة االساسية في الرأي العاـ والسيما حينما تظير كمطالب تجاه النظاـ 
السياسي وسمطاتو مف اجؿ تعديؿ نتائج السياسة العامة والحكومية لكي تكوف مبلئمة 

وار البرلماف، ولـ يسمح لمحكومة اف تكوف فاعمة لممصمحة العامة(، فتعطمت بعض اد
اي لـ تسمح ليا باف تضع سياسات عامة واضحة انما كاف برنامجيا توافقيًا، ومف ثـ 
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الف كؿ نتائج  ؛ ديمقراطية ليس اصبح ىناؾ شؾ جماىيري باف ما يجري ىو
 :(22، صفحة 3000)فالح،  االنتخابات تفضي الى ذات النتائج

 حكومة جامعة لمكؿ 
 وغياب الرقابة عمى االداء الحكومي 
 وسياسات عامة فضفاضة غير محددة 

الى االنتخابات االخير في عاـ  3004وىذا ما جرى في جميع االنتخابات منذ عاـ 
شكمت سياسة المحاصصة وىكذا  .(022-022، الصفحات 3002)الكريـ،  3002

، 3002الطائفية والعرقية، التي اسست عمييا التجربة الجديدة في العراؽ بعد عاـ 
احدى العقد السياسية التي حالت دوف الشروع في بناء نظاـ ديمقراطي صحيح؛ نظرًا 
الى اختبلؼ الرؤى ما بيف اطراؼ الصراع حوؿ ىذه السياسة ومدى صبلحيتيا في بناء 

اقية، فالقوة الحاكمة تعتقد بأف سياسة المحاصصة تمثؿ استحقاقًا وطنيًا الدولة العر 
لممكونات االجتماعية، لذا تـ رسـ الخريطة عمى اساس المكونات االجتماعية، ال عمى 
اساس االتجاىات الفكرية والسياسية، وبدأ الحديث عف حكومة وحدة وطنية، او حكومة 

اعتماد نظرية )دولة المكونات( الدينية محاصصة طائفية كما يسمييا البعض، اي 
اف ىذا االمر  .(3004)الخزعؿ،  والقومية واالثنية، بعيدًا عف مبدأ المشاركة السياسية

انعكس بطبيعة الحاؿ عمى النظاـ السياسي العراقي وجميع مؤسساتو، بما اف 
المؤسسات السياسية تشكؿ احد اىـ االعمدة االساسية التي يقوـ عمييا بناء الدولة 
الحديثة، لما تضطمع بو مف دور في خمؽ منظومة وعي تتيح لؤلفراد التخمي عف 

الضيقة وتوجيييا لصالح ىدؼ اسمى واعمى وىو الوطف  والءاتيـ الفرعية وانتماءاتيـ
، اال اف الصيغة المشوىة التي بنيت (26-22، الصفحات 3009)الجابري،  واالمة

عف طريؽ انتياج نيج  3002عمييا مؤسسات النظاـ السياسي في العراؽ بعد عاـ 
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والطوائؼ، والديانات، كمعيار يتـ عف طريقو اقتساـ المحاصصة، واعتماد االعراؽ، 
السمطة بيف اعضاء النخبة السياسية، قد اسيمت في تكريس حدة االنقسامات الطائفية 

، الصفحات 3000)محي،  والعرقية، بؿ انيا امتدت لتشمؿ القاعدة االجتماعية ايضاً 
93-92). 

ىو خروجو مف السري  3002نيساف عاـ  9بعد الرأي العاـ العراقي يز لكف ما يم   
، ومف المحظور الى ف حرية وتعبير داـ لعدة عقود بعد قمع ومنع مالى العمني 

المسموح عنو بكؿ مظاىره، اذ ظير بأشكاؿ متعدد كالتظاىرات واالنتخابات والوسائؿ 
والصحؼ والمجبلت، فضبًل عف االعبلمية المتطورة كالقنوات االذاعية والفضائية 

ظيور العديد مف االصدارات مف الكتب والمؤلفات العراقية والعربية الصادرة في الداخؿ 
والخارج، واتجو الرأي العاـ العراقي نحو اثبات دوره في الحياة السياسية كبمورة افكاره 

أي العاـ عف طريؽ االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اذ عممت عمى دعـ الر 
العراقي لممشاركة في انتخابات ديمقراطية عف طريؽ برامج االحزاب االنتخابية 

 .(320، صفحة 3009)حسيف،  وخطاباتيا السياسية

 ثانيًا: الدستور
يعد الدستور وثيقة اساسية لقواعد واركاف الدولة الحديثة، حيث يمثؿ القاعدة    

االساسية لمنظاـ السياسي مف الناحيتيف السياسية والقانونية، اذ اف الدستور قانونيًا ىو 
المصدر االوؿ لمتشريعات كافة، وعميو ينبغي اف ال تتعارض او تتداخؿ القوانيف 
الصادرة مف الدولة ومف قبؿ السمطة التشريعية مع الدستور، وسياسيًا فأف الدستور يحدد 

ونوع الحكـ فييا وينظـ عمؿ السمطات ، فضبًل عف حماية الحقوؽ  ىوية الدولة وشكميا
 .(20، صفحة 3009)الديف ر.،  والحريات لممواطنيف كافة
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وبقدر تعمؽ االمر بالعراؽ فقد مضت اكثر مف مائة وعشريف عامًا عمى اوؿ وثيقة    
دستورية عرفيا العراؽ وضعت وفؽ المفاىيـ الحديثة لموثائؽ الدستورية المشيورة 
بػ)القانوف االساسي العثماني، حيث شيد العراؽ خبلؿ ىذه المدة مف تاريخو تطورات 

شكؿ واضح عمى ما عفتو الببلد مف انظمة ووثائؽ سياسية عديدة ومتباينة انعكست ب
دستورية، ومرت عمى العراؽ اربعة انظمة جميورية متباينة في اوضاعيا السياسية 

وثائؽ دستورية مؤقتة تعكس  امتمكتوالدستورية اال انيا تميزت بسمة واحدة كونيا قد 
ولغاية  0922بصورة واضحة حالة عدـ االستقرار السياسي ليذه االنظمة منذ عاـ 

ؾ تكوف االنظمة الجميورية االربعة لوبذ .(3002)عمواف،  ،(0990)األسود،  3002
قد اخفقت في نقؿ العراؽ الى مرحمة الشرعية الدستورية القائمة عمى اساس المؤسسات 

ال لكي تحافظ عمى الحياة الكريمة والرفاىية الدستورية، ذلؾ الف ىذه االنظمة قامت 
لمشعب، وانما لكي يكوف الفرد مشروعًا ووسيمة لمفداء مف اجؿ الحزب او الفكرة او 

اتاحت كتابة الدستور فقد  3002اما بعد العاـ  .(2، صفحة 3006)محمود،  القائد
السبلـ واالستقرار  إلرساءفرصة فريدة لتحديد ىيكؿ الدولة العراقية وبمورة رؤية موحدة 

اقبااًل كبيرًا مف المقترعيف  3002اكتوبر عاـ  02لكؿ الجماعات في العراؽ.  وشيد 
% مف 22موافقة ال وكانت نسبة % مف اجمالي الناخبيف المسجميف(، 42)نحو 

وطني منذ  باستفتاءاوؿ وثيقة قانونية تقرىا جمعية تأسيسية منتخبة  اذ يعدالمصوتيف. 
تمثؿ نقطة تحوؿ في العراؽ مف الحكـ المركزي السمطوي الى حكـ التي ، و 0936العاـ 

 ديمقراطي. 

تضمف الدستور العراقي الدائـ العديد مف المبادئ االساسية لنظاـ حكـ ديمقراطي، اذ    
منو طبيعة نظاـ الحكـ "جميورية العراؽ دولة اتحادية واحدة مستقمة ( 0وصفت المادة )

)المادة ذات سيادة كاممة، نظاـ الحكـ فييا جميوري نيابي )برلماني( ديمقراطي،..."
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ويتضمف الدستور كذلؾ عمى عدد مف النصوص التي تنص عمى منح  (3002(، 0)
ة )المسيحييف، اليزيديف، الصابئة(، الحقوؽ الثقافية والدينية والسياسية لؤلقميات الديني

فضبًل عف منح األقميات الحؽ بتعميـ أبنائيـ بمغتيـ في المدارس الحكومية او الخاصة 
في مناطؽ تمركزىـ، فضبًل عف حقيـ في ممارسة شعائرىـ، او التمتع بحقوقيـ 

. ويتضح مف ذلؾ اف الدستور العراقي (3002(، 3،2،6)المادة )السياسية واالدارية
، قد أكد عمى المبدأ الديمقراطي الميـ وىو )حكـ األغمبية وحماية 3002الدائـ لعاـ 

( مف الدستور فقد أكدت عمى أف الشعب ىو مصدر 2حقوؽ االقمية(. اما المادة )
. فضبًل عف تأكيده )الدستور( (3002(،2)المادة )السمطات وشرعيتيا، والسيادة لمقانوف

(، 4)المادة )ة سمميًا، وعبر الوسائؿ الديمقراطية( عمى تداوؿ السمط4في مادتو )
( فقد تضمنت احدى مبادئ النظاـ الديمقراطي الميبرالي وىو 9. اما المادة )(3002

السيطرة المدنية عمى المؤسسة العسكرية، فضبًل عف عدـ تدخؿ الجيش في الحياة 
يما يخص حقوؽ . اما ف(3002(، 9)المادة ) السياسية، وال دور لو في تداوؿ السمطة

بابًا كامبًل ليذه الحقوؽ  3002االفراد وحرياتيـ، فقد أفرد الدستور العراقي الدائـ لعاـ 
والحريات تحت عنواف )الحقوؽ والحريات(، وتناولت الحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما نص عمى المساواة بيف المواطنيف، بغض النظر 

( عمى الخصوصية 02عف الجنس والمذىب...، كما أقر الدستور في المادة )
، الحريات االساسية لممواطنيف 3002الشخصية، كذلؾ ضمف الدستور العراقي لعاـ 

مثؿ حرية التعبير، وحرية التنظيـ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر واالعبلـ، وحرية 
حزاب والجمعيات، كما ضمف الدستور االجتماع والتظاىر السممي، وحرية تأسيس األ

( عمى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرىا 62في المادة )
، 3002. وعميو نبلحظ بأف الدستور العراقي لعاـ (3002(، 06،02)المادة)واستقبلليا
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قد نص عمى العديد مف الحقوؽ والحريات االساسية، وتناوليا بأسموب ينـ عف حس 
حقيقي، وجاء العديد منيا انعكاسًا لبلضطياد السياسي الذي عاشو واضعوا ديمقراطي 

)شكري وآخروف،  الدستور، كما عاشو الشعب العراقي عمومًا في ظؿ النظاـ السابؽ
. اال انو بالرغـ مف ذلؾ ىناؾ بعض االنتقادات التي وجيت (302، صفحة 3002

منيا اف الدستور ينص عمى تحديد بعض الحريات الجوىرية واألساسية ليذه النصوص 
 بموجب قانوف يسف الحقًا، األمر الذي قد يؤدي إلى تقييد او ربما منع ىذه الحريات

عبارة "وفقًا لمقانوف" في نياية بعض المواد ف. (22-24، الصفحات 3004)براوف، 
بالحقوؽ والحريات، يمكف أف تؤدي إلى تقييد او مصادرة ىذه الحقوؽ في  المتعمقة

( مف 22. زيادة إلى ذلؾ اف المادة )(023، صفحة 3002)جواد،  حاالت معينة
( تثير االستغراب، مف حيث دعميا لمحريات األساسية 3002الدستور العراقي لعاـ )

بير، والصحافة، واالجتماع والتظاىر السممي، مقيدة كؿ ىذه الحريات مثؿ حرية التع
. والسؤاؿ ىنا، ما ىي ىذه اآلداب؟ ومف (3004)براوف،  بقيود اآلداب والنظاـ العاـ

سيقرر مفيوميا؟ وما األسس التي سيعتمدىا لتوافؽ العمؿ السياسي مع اآلداب؟ ويرى 
الشرط الذي يربط الحريات بػ )اآلداب واألمف العاـ(، ييدؼ إلى منح البعض أف 

السمطة التنفيذية حقوقًا واضحة لحماية قوانيف قد تكوف تسمطية اكثر مما يمنح 
المواطنيف الحؽ في التعبير عف موقفيـ منيا )السمطة وقوانينيا( وىذا يتنافى كميًا مع 

ومف الضمانات السياسية الميمة ، (024، صفحة 3002)عمواف ع.،  الديمقراطية
بة البرلمانية ورقابة الرأي العاـ، اقساف في النظاـ الديمقراطي ىي الر لحقوؽ االن

 . (302، صفحة 3002)طاىر،  والمنظمات الوطنية غير الحكومية
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 الحزبية والسياسيةثانيًا: التعددية 

تعد االحزاب السياسية مف اىـ القنوات السياسية في النظاـ السياسي سيما في النظـ     
السياسية الديمقراطية، فقد ركزت ادبيات العموـ السياسية عمى الدور الذي يمكف اف 
تؤديو االحزاب السياسية في بناء الديمقراطية، اذ يؤكد )صموئيؿ ىنتنغتوف( عمى اف 

طور التحديث يتوقؼ عمى قوة حزبو، الف النظاـ السياسي  استقرار اي نظاـ سياسي في
الديمقراطي يكتسب صبغتو مف جراء التزامو بمبادئ تنبثؽ عنيا مؤسسات ذات فاعمية 
تحوؿ دوف حكـ الفرد المطمؽ او حكـ القمة وتضمف الحد االعمى مف شروط حكـ 

 ة ىو حكـ الكثرةالشعب، واف االدنى مف حكـ الشعب الذي اكتسبتو الدوؿ الديمقراطي
 .    (23، صفحة 3002)حافظ، 

ولما كانت الديمقراطية تنشد الترتيب المؤسساتي فبلبد مف وجود مؤسسات سياسية    
تعبر عف رأي ومطالب المجتمع، والحزب احد المؤسسات السياسية الذي يمثؿ شريحة 

ع، سواء عف طريؽ الوصوؿ لمسمطة التنفيذية اجتماعية يدافع عف مصالح المجتم
بواسطة االنتخابات او المعارضة السياسية لمراقبة السمطة التنفيذية، فاألحزاب السياسية 
في النظاـ الديمقراطي مف اىـ قنوات التي تمكف المواطنيف مف االسياـ المباشر والتأثير 

 لمتأثيرمة لمتثقيؼ السياسي وقناة في عممية اتخاذ القرارات السياسية، فضبًل عف انيا وسي
في السياسات العامة فضبًل عف انو يسيـ في استقطاب المواطنيف وتشجيعيـ لبلسياـ 
بدور فعاؿ في االنشطة السياسية الذي يفضي الى خمؽ سياسة مساىمة )مشاركة( 

 .(22، صفحة 3002)حافظ،  ورأي عاـ ازاء السمطة

ف معض السمطات التي تعاقبت عمى حكـ العراؽ، وبالذات النظاـ السابؽ قد إ    
مارست القوة في السياسة واالجتماع، وتجاىمت العمؿ ضمف االطر المؤسساتية الرسمية 
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وغير الرسمية، فطبيعة تركيب السمطة السياسية في النظاـ السابؽ مركزة بيد شخص 
كيز يغيب العمؿ الرسمي ضمف االطار المؤسسي، واحد، وبيد نخبة مساعدة لو، وىو تر 

وال يضمف مشاركة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية )مؤسسات المجتمع المدني( في 
االختيارات السياسية الوطنية والقومية، فعمى الرغـ مما شيده العالـ مف تحوالت عميقة 

اسية مف خبلؿ في ميداف تطور االنظمة السياسية بما يضمف لمشعوب المشاركة السي
مؤسسات فاعمة ومؤثرة في الحياة السياسية، فأف الوضع في العراؽ لـ يستطع مجاراة 
ىذا التطور، اذ غيب كؿ مظاىر الديمقراطية، فجعؿ مف شخصية )صداـ حسيف( 

)خميفة،  جامعًا لكؿ السمطات التشريعية والتنفيذية بؿ وحتى القضائية، في احياف كثيرة
 . (320، صفحة 3000

ثـ تطور لوضع اسس العممية  فالعراؽ انفتاحًا ديمقراطيًا، وم 3002شيد عاـ    
شيدت ف، اكد عمى حرية الرأي والتعبير.. الجديدة تمثؿ ذلؾ بوضع دستور دائـ، الذي

 الحزب الواحد.العممية السياسية الجديدة تعدد حزبي كبير ، بعد تجربة طويمة مف نظاـ 
حزاب السياسية العراقية الى لبل، 9/6/3002فقد اتاح انييار النظاـ السياسي السابؽ 

، وشيدت الساحة السياسية العراقية تأسيس حركات واحزاب سياسية  العمؿ بعمنية
جديدة، وتتوزع االحزاب السياسية العراقية بيف اتجاىات متعددة ومختمفة، االسبلمي، 

لديمقراطي، والديمقراطي الميبرالي، والقومي، وكاف التوجو العاـ ألغمب واالشتراكي، وا
االحزاب السياسية العراقية ايجاد نظاـ سياسي ديمقراطي يحتـر التعددية، ويقر بمبدأ 

 .(009، صفحة 3000)العظيـ،  المواطنة ويحفظ لمجميع حقيـ في عراؽ حر

االحزاب السياسية العراقية حرية العمؿ بعد اعبلف سمطة االئتبلؼ  لقد اكتسبت   
( الذي صدر بعنواف قانوف االحزاب او الييئات السياسية مف 94المؤقتة القانوف رقـ )

قبؿ بوؿ بريمر المدير االداري لسمطة االئتبلؼ المؤقتة، وبعد ىذا القانوف سرعاف ما 
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، صفحة 3000)العجمي واخروف،  في العراؽارات الحزبية الفاعمة اتضحت طبيعة التي
واعمى مف شأف الديمقراطية  3002ومف ثـ جاء الدستور العراقي الدائـ لعاـ  ،(440

وسعى الى تأصيميا بترجمتيا مف خبلؿ وضع بنود دستورية تضمف لمفرد العراقي حرية 
مجاالتيا والسيما مجاؿ العمؿ السياسي حيث اشارت الممارسات الحياتية والفكرية بكافة 

( مف الدستور ما نصو: "يتـ تداوؿ السمطة سمميًا عبر الوسائؿ الديمقراطية 4المادة )
( 22كذلؾ اشارة المادة )،  (3002(، 4) )المادةالمنصوص عمييا في ىذا الدستور"

ماـ الييا، مكفولة االنضالفقرة اواًل " حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية او 
( الفقرة ثانيًا " ال يجوز اجبار احد عمى 22كما اشارت المادة )وينظـ بقانوف"، 

االنضماـ الى اي حزب او جمعية او جية سياسية او اجباره عمى االستمرار في 
تبادر تمؾ االحزاب السياسية العراقية  لكف لـ. (3002(،22)المادة )العضوية فييا"
يا )قانوف االحزاب( الذي قر مؤخرًا، ولـ تستطع االصطفاؼ او االئتبلؼ بوضع قانوف ل

بشكؿ وطني، وانما شرعت الى التمثيؿ الطائفي منذ بداية التغيير، فضبًل عف غياب 
 .(262-264، الصفحات 3004)الجبوري،  رؤيتيا في بناء الدولة العراقية

جعؿ الرأي العاـ سياسية في العراؽ عمى اسس تقسيمية لممجتمع االحزاب الفقياـ    
بعد  وجد الرأي العاـ نفسو مرة اخرى اماـ عقبة مضافةفقد العراقي ضعيؼ وغير فعاؿ، 

، الف العمؿ الحزبي التعددي كتجربة سياسية اصبحت خروجو مف نظاـ الحزب الواحد 
نة مف الشعب، ويعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيا تشبو العمؿ النقابي الذي يمثؿ فئات معي

 .(022، صفحة 3002)الكريـ،  الخاصة دوف غيرىا
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 ثالثًا: المجتمع المدني

تساىـ مؤسسات المجتمع المدني في اقامة عبلقات متشابكة بيف المجتمع والدولة    
بأعتبارىا حمقة وسطى بينيما مف اجؿ تبادؿ المصالح والمنافع، وقياميا بدور الرقابة 
عمى مؤسسات الدولة الرسمية وتشخيص الخمؿ في النظاـ البنيوي والوظيفي لمنظاـ 

ور التعصب تطوير الديمقراطية ومحاربة كؿ ص  ، كما ليا دور بارز في السياسي
قي، ودفع عجمة التقدـ الى االماـ بوساطة التوازف المطموب بيف الطائفي والقبمي والعر 

سمطة الدولة وىذه المؤسسات بما يصب في خدمة افراد المجتمع وتربيتيـ تربية 
ؽ بو العدؿ ديمقراطية ذات اسس عقبلنية وعممية، مف اجؿ تحقيؽ مستقبؿ افضؿ يتحق

والمساواة والحرية والكرامة االنسانية في اطار نظاـ ديمقراطي مستقر يسعى الى تحقيؽ 
مؤسسات المجتمع المدني كما تعد  .(92، صفحة 3002)محمود ي.،  الرفاىية الفراده

تمتاز بالتنظيـ الحر القائـ عامؿ توازف في مجتمعات قد تعاني مف عدـ االستقرار، فيي 
عمى العمؿ الجماعي بيدؼ تيذيب القيـ والمعتقدات السائدة، وترسيخ قيـ جديدة لتمبية 

دالة مف خبلؿ تحقيؽ الديمقراطية متطمبات ىذه المجتمعات في حياة اكثر كرامة وع
)سعيد،  توفير الخدمات ومساعدة المحتاجيف والمشاركة الفدية والجماعية وغيرىاو 

 .(346، صفحة 3009

 شيد  3002السياسي السابؽ في عاـ بعد انييار النظاـ وبقدر تعمؽ االمر بالعراؽ ف   
تشكيؿ عدد كبير مف مؤسسات المجتمع المدني مستفيدة مف الظروؼ السياسية 

، لذلؾ كاف تأثير  ةمالجديدة؛ الف اي تغيير سياسي تستتبعو ايضًا تغييرات ثقافية قي
 ىذا المتغير واضحًا في المؤسسات المدنية وعمى مختمؼ تخصصاتيا، وعمى الرغـ مف

ما زاؿ في طوره الجنيني، فانو بشكؿ او بأخر نواة اف الكثير منيا كاف حديث العيد و 
طبيعية لمتتاليات مجتمع مدني طوعي في العراؽ، وقد كفؿ قانوف ادارة الدولة لممرحمة 
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الية حؽ تشكيؿ مؤسسات المجتمع المدني لكنو لـ يحدد الضوابط القانونية االنتق
)حافظ ع.،  لممارستيا، وسمح بالحصوؿ عمى المساعدات لتشكيميا داخميًا وخارجياً 

، العبلقة بيف الدولة 3002كما نظـ الدستور العراقي الدائـ لعاـ  ،(24، صفحة 3002
( اواًل بانو ينبغي عمى الدولة 62ومؤسسات المجتمع المدني في العراؽ اذ اكدت المادة )

اف تحرص " عمى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعميا وتطويرىا 
واستقبلليتيا، بما ينسجـ مع الوسائؿ السممية لتحقيؽ االىداؼ المشروعة ليا، وينظـ 

ة دائمة في مجمس النواب العراقي تعرؼ بػ )لجنة ىذا الى جانب وجود لجن ذلؾ بقانوف".
مؤسسات المجتمع المدني( ومياميا ىي: اواًل: اقتراح التشريعات ودعميا واالجراءات 

وثانيًا: متابعة معاىد ومراكز  ،الكفيمة بتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيميا
المدني بما ينسجـ الدراسات التي تيتـ بتطوير افكار واليات مؤسسات المجتمع 

. اال اف اوضاع المجتمع المدني (3003)محمود ع.،  وخصوصية المجتمع العراقي
في العراؽ شيدت انتكاسات وتراجعًا كبيرًا كشركاء فعمييف في الجيود التحديثية 

عمى المشيد  جوىر المشكمة التي تييمففوالتنموية اذ ظؿ دورىا ىامشيًا ومتشرذمًا. 
التنموي لمنظمات المجتمع المدني في العراؽ ىو انو عمى الرغـ مف حداثة البناء 

يزاؿ الكثير منيا يعمؿ مف خبلؿ االطر او القيـ التقميدية،  ، اال انيا ما المؤسسي فييا
فالمنظمات القائمة ما ىي اال تعبير لبعض القوى والتجمعات القبمية او الدينية او 

المذىبية المختمفة، اذ ما تزاؿ االنتماءات الدينية والعشائرية والعائمية  العرقية او
والطائفية، تييمف عمى المشيد اليومي لؤلحداث، في الوقت الذي يقوـ المجتمع المدني 
عمى القانوف وحقوؽ المواطنة والمساواة وىو مسار يبعد الفرد عف االنتماء القبمي او 

 .(3002)العيثاوي،  لحقوقو وواجباتو الديني ويجعمو مواطنًا واعياً 
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، اال اننا 3002اف مؤسسات المجتمع المدني وبالرغـ مف عمميا في العراؽ منذ عاـ    
، اذ ال  ال نستطيع القوؿ اف ىناؾ مجتمعًا مدنيًا عراقيًا، بالمعنى الدقيؽ ليذا المفيوـ

يزاؿ مفيـو المجتمع المدني مفيومًا غامضًا بشكؿ عاـ، بؿ حتى العامميف في مجاؿ 
المنظمات والجمعيات بشكؿ خاص، وىذا االمر يعود الى ضعؼ التثقيؼ بيذا المفيـو 
والتعرؼ بو، فمؤسسات المجتمع المدني موجودة ولكنيا قاصرة في تمثيميا لمديمقراطية 

الديمقراطية عميو،  سموكياتالة في استقطاب المجتمع وعكس داخؿ ىياكميا، وغير فع
اضافة الى ذلؾ يمكف القوؿ اف ىناؾ عدة سمات اتسمت بيا مؤسسات المجتمع المدني 

دورىا في تشكيؿ الرأي العاـ العراقي، كمؤسسة لمتنشئة  بأضعاؼفي العراؽ اسيمت 
 (3002)تركي،   (202، صفحة 3000)العظيـ،  السياسية، وىي -االجتماعية
 :   (32، صفحة 3002)مصطفى،  (3002)العيثاوي، 

قمة وانعداـ التجربة ليذه المؤسسات ولمعامميف فييا مما انعكس عمى برامجيا  .0
 المترددة احيانًا والمتناقضة في احيانًا اخرى.

العدد الضخـ اليائؿ ليذه المؤسسات والجمعيات ، فضبًل عف اف قسـ كبيرًا مف  .3
ىذه المؤسسات متشابو في الغاية واالىداؼ مما شتت جيودًا كاف يمكف اف 

 تثمر فيما لو اندمجت وعممت تحت مؤسسة واحدة.
، مما ادى الى سمبية الدور الذي قامت بو عدـ تجذر مفيوـ القيادة التنموية .2

السمطة الحكومية تجاه منظمات المجتمع المدني، وعمى الرغـ مف المحاوالت 
العديدة لمنظمات المجتمع المدني في اقامة عبلقة تكاممية وديمقراطية مع 

 االجيزة الحكومية، وفي تعزيز جسور الثقة بينيما.
ويؿ الخارجي لتنفيذ مشاريعيا التنموية طريقة تشكيؿ بعضيا المعتمد عمى التم .6

 والخدمية.
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 المبحث الثاني

 التحوالت االجتماعية واالقتصادية

اف طريقة تغيير النظاـ بالحرب، وازمة بناء النظاـ عمى وفؽ الطائفية السياسية 
واالثنية، انعكست عمى جميع اوجو الحياة، وخمفت تداعيات جديدة عمى مجمؿ 

واالقتصادية واالجتماعية، لتضيؼ اعباء جديدة الى مخمفات ثبلثة االوضاع السياسية 
عشر عامًا مف العقوبات االقتصادية التي اضعفت الطبقة الوسطى في العراؽ، وجاء 
االحتبلؿ ليزيدىا ضعفًا وىوانًا.  مف جانب اخر غياب الرؤية االقتصادية التنموية التي 

ا عمى االقتصاد الحقيقي كالصناعة تستند عمى تنوع اقتصاديات العراؽ، وتركيزى
والزراعة والسياحة، وتـ االعتماد عمى اقتصاد احادي الجانب يعتمد بدرجة كبيرة تصؿ 

% عمى العوائد النفطية، اذ شكؿ المورد الرئيسي في االقتصاد العراقي، جاعبًل 92الى 
-300، الصفحات 3002)الحمفي،  العراؽ تحت رحمة سوؽ النفط وتقمبات االسعار

303) . 

 اواًل : التحوالت االجتماعية

 الطبقة الوسطى -1

يعرؼ عالـ االجتماع األلماني )ماكس فيبر( الطبقة الوسطى بأنيا مجموعة األفراد    
الذيف يعيشوف في مستوى اقتصادي واجتماعي يأتي بيف الطبقة العاممة وطبقة 
األغنياء؛ وىي اليوـ الطبقة التي تشكؿ السواد األعظـ مف سكاف العالـ والمحرؾ 

عية واالقتصادية. وحسب )فيبر( عادة ما يعتبر الرئيسي لتفاعبلتو السياسية واالجتما
اتساع حجـ الطبقة الوسطى في المجتمع أمرا إيجابيا في بنية المجتمعات، لكف ىذه 
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اإليجابية يجب أف تكوف مقترنة بتحقيؽ حد أدنى مف الرخاء، فحسب معادلة عالـ 
و الطبقة االجتماع األميركي )سيمور( مارتف ليبست، التحوؿ الديمقراطي مرتبط بنم

 الوسطى عبر التنمية االقتصادية.

، إال أّنيا بقيت  3002عاـ رغـ تواتر الزيادة في نسبة وحجـ الطبقة الوسطى بعد    
ي قوة ونفوذ دور ىذه الطبقة, ال في الحياة السياسية وال في الحياة االقتصادية؛ ال تع

ذلؾ ألف معظـ فئات ىذه الطبقة ىـ موظفوف في الدولة، أي أف النسبة الكبرى مف 
مف قبؿ الدولة، وقد مارست معيـ الدولة سياسة ابتبلع، إذ  محتواهفئات الطبقة ىي 

 وجياز ضبط وسيطرة مف جية أخرى.  أصبحت الدولة أكبر رب عمؿ مف جية
مرحمة انحطاط وتيشـ وانحبلؿ وعدـ أدراؾ ما يشبو ب وقد مرة الطبقة الوسطى 

عاـ  بعدالغيبوبة، رغـ الزيادة المطردة ألعداد الموظفيف الحكومييف في الدولة العراقية 
، فقد تخمت الطبقة الوسطى عف دورىا ووظيفتيا وتركت مواقعيا القيادية  3002

لصالح قوى ال تمتمؾ مؤىبلتيا لتتحكـ بمقدرات الدولة وتتصدر المشيد السياسي 
واالجتماعي وينحدروا بالمجتمع ومستقبؿ أجيالو إلى أشد مراحؿ التخمؼ في تاريخ 
العراؽ الحديث والمعاصر، وىذا بطبيعتو نتيجة لؤلحتبلؿ األمريكي الذي عمد إلى 

فقد شيده المجتمع العراقي بعد  .(026، صفحة 3002)سمماف،  تدمير الدولة العراقية
أدارة االحتبلؿ المدنية عمى المساس  عمدت فقداالحتبلؿ األمريكي تخبطًا واضحًا ، 

بعناصر الطبقة الوسطى مف الصناعييف عندما فتحت الباب الستيراد المنتجات بدوف 
المحمية )القطاع العاـ، المختمط، الخاص(، إضافة قيود مما تسبب بتدىور الصناعات 

إلى أف تّعثر القّطاع الزراعي واالعتماد عمى المستورد قد أدى إلى زيادة في تكاليؼ 
االنتاج التي تعتمد عمى المواد االولية الزراعية، مما خمؽ فجوة كبيرة لـ تستطع الدولة 

، صفحة 3002)المعيني،  الوسطىتجاوزىا أو تبلفي أثارىا السمبية عمى واقع الطبقة 
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المستشري فضبًل عف ضعؼ التخطيط والتنمية  فضبًل عف الفساد المالي واالداري ،(92
وىو ما يصب اىتماـ الطبقة الوسطى إلى األمور  ،واالعتماد عمى الريع النفطي 

وعدـ االىتماـ بالشأف السياسي وىذا ىو حاؿ الدولة الريعية التي تيتـ  ،االقتصادية 
، صفحة 3002)البياتي،  بالعممية التجارية واالستيبلكية بدؿ مف العمميات االنتاجية

023). 
 الهوية -2
مساحة واسعة مف التفكير، وينظر الى  في الوقت الحاضراحتؿ مفيوـ اليوية     

اليوية عمى انيا السمة الجوىرية العامة لثقافة مف الثقافات، لكف ىذه السمة ليست ثابتة 
او جاىزة او نيائية، ولكنيا مشروع معقد ومتشابؾ ومتغير مف العناصر المرجعية 

اريخ والتراث والواقع المنتقاة المادية واالجتماعية والذاتية المتداخمة والمتفاعمة مع الت
االجتماعي. واليوية ليست احادية البنية وانما تتشكؿ مف عناصر متعددة، في مقدمتيا 
االثني والديني والمغوي واالخبلقي والمصمحي، اضافة الى الخبرة الذاتية والعممية 
والوجدانية، كما انيا ليست مجموع ىذه العناصر بقدر ما ىي حصيمة مركبة مف 

ت عبر الزمف ولقحت بالخبرة والتجارب والتحديات وردود االفعاؿ الفردية عناصر تشكم
وعمومًا  والجماعية عمييا، في اطار الشروط الذاتية والموضوعية السائدة والطارئة عمييا

 :(323-320، الصفحات 3002)الحيدري،  تتغذى اليوية مف مصدريف

التراث، وىو المصدر الثابت او الجوىر الذي يشكؿ الذىنية التي تقولب الشخصية اواًل: 
 التي تبثؽ منيا اليوية.و  ،النموذجية

يشكؿ المصدر الثاني الطارئ والمتغير مف اليوية، الذي يؤثر  ثانيًا/ المجتمع، الذي
ثابت غالبًا ما تأثيرًا كبيرًا، فمف الممكف انو يعيؽ ما ىو ثابت او يعطمو مؤقتًا، الف ال
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يعيد انتاج نفسو مف جديد، ولو بصفة اخرى يقتضييا ىو في المحظة المناسبة ووفؽ 
 صيرورة المجتمع وشروط تغيره الذاتية والموضوعية.

ازمات مختمفة منيا سياسية واجتماعية واقتصادية،  3002لقد شيد العراؽ بعد عاـ     
يا بالشكؿ الذي جعميا تنعكس مات التراكـ الجمعي لز عمؽ ىذه اال بيد اف ما

مضاعفاتيا في صميـ النسيج الداخمي ووحدتيا الوطنية فعاد التحسس مرة اخرى مثيرًا 
بذلؾ االزدواج التاريخي المزمف بيف الوالء المحمي ))العصبوي(( وبيف الوالء السياسي 

وفي  المفترض لمدولة، فاليوية العراقية لـ تكف موضع شؾ لدى كؿ الجماعات العراقية
فرعية بكؿ تنوعاتيا صاحب العراؽ، بيد اف بروز اليويات ال انتمائيـ الى وطف اسمو

، اي اف الجدؿ سياسي المنشأ ولكنو 0930بداية نشوء الدولة العراقية الحديثة عاـ 
نيا تمثؿ التمايز االكثر يتحرؾ باليات ثقافية تمركزت حوليا الجماعات العراقية كو 

التي نجمت عقب االحتبلؿ يبقى االثر االكبر واالىـ ىو امتداد وبقدر االثار   وضوحًا.
ىذا التداعي فضبًل عف تدمير البنى التحتية لمدولة العراقية وتقويض لمؤسساتيا الى 
مفيوـ اليوية بما تمخضت عنو السياسات التي انتيجتيا ادارة االحتبلؿ في العراؽ 

نتيجة فرضيا ما يسمى بسياسة وذلؾ بتعميؽ الخبلفات بيف ابناء الشعب العراقي 
)محمد،  المحاصصة الطائفية وىو ما ادى الحقًا الى تمزيؽ النسيج االجتماعي

 .(060-029، الصفحات 3030

 :(364-262، الصفحات 3002)جبر،  وتعود اشكالية اليوية في العراؽ الى
تعدد وتنوع واختبلؼ المكونات االجتماعية والثقافية التي تبدأ بالقومية والديف  .0

 والمغة وتنتيي بالقبيمة والطائفة.
تعدد الوالءات واالنتماءات التي تستقطب كؿ واحدة منيا مشاعر الوالء  .3

 االجتماعي حوليا.
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ماعية والثقافية، التي تقـو النزعة االبوية التي تسيطر عمى البنية الفكرية واالجت .2
عمييا عبلقات القرابة وصمة الدـ وما يرتبط بيا مف قيـ واعراؼ وعصبيات 
عشائرية تغالبية ما زالت تمارس تأثيرىا عمى طرائؽ التفكير والعمؿ والسموؾ 
وعمى منظومة القيـ والمعايير وقواعد السموؾ وشبكة العبلقات االجتماعية 

  لمحفاظ عمى اليوية. ويولداف اليات دفاع ذاتي
االحداث الكارثية الطويمة االمد مثؿ: الحروب المتكررة والحصار وانييار االقتصاد ف

الوطني، واالحتبلؿ وفقداف االمف والعنؼ الطائفي، والفقر والبطالة وعدـ تمتع المواطف 
 اليوية الوطنية بأىميةبخيرات ببلده، ىذه العوامؿ تؤدي الى ضعؼ االيماف 

 ، وبالتالي اثر تأثيرًا كبيرًا عمى تشكيؿ الرأي العاـ العراقي(006)االنصاري، صفحة 
 .(032، صفحة 3000)ياسيف، 
 التحوالت االقتصادية: ثانيًا : 

العراؽ المعاصر، منعطفًا كبيرًا في تاريخ  3002شكمت عممية التغيير بعد عاـ    
وتجمت تأثيراتيا في كافة االبعاد، ومنيا البعد االقتصادي، فالبعد االقتصادي العراقي 
في خمفيتو التاريخية ىو اقتصاد مشوه ومأزوـ عمى مدي اكثر مف عقديف، وجاءت 
عممية التغيير السياسي مترافقو مع رؤي امريكية، ورغبة محمية لمتحوؿ نحو اقتصاد 

جاءت مف دوف خطة، تناسب خصوصية الوضع العراقي سياسيًا، السوؽ، التي 
لذلؾ لـ تحقؽ عممية التغيير  .(4، صفحة 3002)الرضا،  واقتصاديًا، واجتماعياً 

اىدافيا، بؿ شابيا العديد مف اوجو القصور والفشؿ، ونجـ عنيا تبعات سمبية واضحة، 
سنة اليتيف متداخمتيف  02لقد مثؿ االحتبلؿ وما سبقو مف حصار اقتصادي لمدة 

استيدفتا تدمير المجتمع العراقي، بنية وحضارة وشخصية وموارد، مف خبلؿ احداث 
ؿ مؤسسي شامؿ ىدد مصادر الحياة، وجعؿ المجتمع في حالة حرماف شديد حالة شم
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مف ابسط مصادر اشباع الحاجات االساسية، وبصورة عجزت خبلليا المنظومات 
القيمية مف الحفاظ عمى حد ادنى مف التفاعؿ االيجابي بيف االفراد والجماعات 

س بيف االفراد وتبلشت والمؤسسات، كما ادت الى شيوع ظواىر االحباط والقمؽ واليأ
)مصطفى، تحوالت المجتمع العراقي بعد الغزو  االماؿ بأمكانية تحقيؽ تنموية حقيقية

 .(6، صفحة 3002، 3002

فاقمت ظروؼ االزمات التي مر بيا العراؽ خبلؿ العقود الثبلثة االخيرة مف  فقد   
الى اىدار الثروات وتبديد الموارد وتخمؼ االقتصاد المشكبلت والتحديات، مما ادى 

 :(22، صفحة 3004)التقرير التحميمي،  وتفاقـ مشكبلتو وابرزىا

 ارتفاع معدالت البطالة وضالة دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي. .0
 اتساع مساحة الفقر والفئات الضعيفة. .3
 التعميـ والمستوى الصحي.تراجع مستوى  .2
 تقادـ البنى التحتية وغيرىا عف تمبية الحدود الدنيا مف احتياجات المواطف. .6
 تراجع االستثمار الحقيقي ومعدالت نمو االقتصاد. .2
 اعتماد الدولة في النشاط االقتصادي عمى مصدر واحد لمتمويؿ ىو النفط. .4
ض االستثمار وتدىور الوضع اف تبني سياسة االنتقاؿ الى اقتصاد السوؽ وانخفا   

االمني مع ارتفاع معدالت البطالة قد القي بفئات اجتماعية عديدة الى ىاوية الفقر، 
وليس مف باب المبالغة القوؿ اف اكثر النتائج سمبية في المجاؿ االجتماعي ىو سحؽ 

وىي  الطبقة الوسطى ودحرجتيا الى حافة الفاقة، وىي الطبقة النشطة ثقافيًا واجتماعيًا،
)مصطفى، االمف االنساني والمتغيرات المجتمعية في  النواة الصمبة لممجتمع المدني
فالتناقضات بيف االقتصاد الريعي  .(93، صفحة 3009العراؽ )تحميؿ سوسيولوجي(، 

الدولة الريعية والديمقراطية ىي تناقضات بنوية وليست عابرة، اذ انيا تتعمؽ ببنية 
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وطبيعتيا، والتي ال تولد الميكانيزمات لبناء الديمقراطية، فالدولة الريعية تعزز السمات 
التسمطية في النظـ السياسية طالما كانت الدولة ىي مف تتحكـ بيذه الثروة، فطالما اف 
المواطنيف ال يساىموف في المالية العامة "في مختمؼ اشكاؿ الضرائب"، فاف الضغوط 

مى الحكومات مف قبؿ دافعي الضرائب تكوف غير موجودة او معدومة اصبًل؛ ليذا ع
تقـو السمطة الحاكمة وليست الطبقات او الفئات االجتماعية او ارباب العمؿ بالدور 
الرئيسي في عممية التأثير بالفعاليات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الدولة، 

في مالية الحكومة، فأف الحكومة سوؼ تتحرر مف  فعندما يحؿ الريع محؿ الضرائب
وبالتالي يضعؼ  المحاسبة والمساءلة الى درجة تمكنيا اف تصبح منفصمة عف المجتمع

الدولة بشكؿ جوىري عمى الضرائب يدفع  اما اذا اعتمدت، دور رقابة الرأي العاـ 
ح تحقيقيا، ويأتي باتجاه الديمقراطية كونيا مسألة البد منيا، ويخمؽ تيار قوي في صال

ذلؾ نتيجة استدراج االفراد طبيعيًا لمتبلحـ في مواقفيـ وفؽ مصالحيـ، وبالتالي يأخذ 
تغييرات مناسبة في المؤسسات الحكومية وفقًا لمنيج  ألجراءاالفراد بالمطالبة 

الديمقراطية التشاركية، اال اف ىذه الفكرة قد تكوف مختمفة تمامًا في الدولة الريعية، وفي 
الى ظيور اقتصاد السوؽ واشاعة المشاركة  3002العراؽ ادى التحوؿ الديمقراطي عاـ 

الديمقراطية، كنموذج يحتذى بو، وبوصفيا وسيمة ميمة مف اجؿ استقرار المجتمع، 
التنمية االجتماعية  واستمرار تطوره بما يؤدي الى احداث تأثير بالغ في اتجاىات

لكف اقتصاد السوؽ مازالت  .(334-332، الصفحات 3030)الحسف،  واالقتصادية
متأثرة بإمدادات الدولة الريعية المركزية، وفي اضعاؼ ميزة قدرة الببلد عمى التوسع 
الضريبي بما يتناسب واالمتداد الديمقراطي، فطغياف النزعة الريعية النفطية عمى الواقع 

عمى محددات التعاطي مع عممية التحوؿ الديمقراطي وبالتالي  العراقي قد أثر سمباً 
اضعاؼ الراي العاـ العراقي، اذ بمغت مساىمة قطاع النفط في العراؽ في السنوات 
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، صفحة 3003)العنبكي،  % في توفير االيرادات العامة لمدولة90الماضية اكثر مف 
يعية النفطية في العراؽ تمثؿ قطاع عاـ ضخـ يبتمع القطاع الخاص الدولة الر . ف(030

ويضعفو ويجعؿ منو ايضًا قطاعًا مشوىًا، ويخنؽ الطبقة الوسطى، وىما حجر االساس 
في معمار الديمقراطية والحرية االقتصادية، وىذا يضعؼ مف زماـ المبادرة في تحقيؽ 

، 3002)ميدي،  يؽ الديمقراطيةعممية التحوؿ االقتصادي المنتج المنسجـ مع تحق
ىو زيادة ازمة  بيف النتائج التي افرزىا التغيير السياسي في العراؽ. فمف (42صفحة 

البطالة والتي تعد مف بيف جممة االزمات واالشكاالت السمبية التي يواجييا العراؽ اليـو 
مف دوف حموؿ، كما تمثؿ ىذه الظاىرة في تداعياتيا المتنوعة مصدرًا نشطًا مف مصادر 
التوتر االجتماعي، ومف بيف االسباب التي فاقمت ىذه المشكمة عدـ قدرة الحكومات 

اقبة في ايجاد فرص عمؿ في القطاع الحكومي نتيجة لمشبع الوظيفي، ومف ثـ المتع
المجوء الى تقميص فرص العمؿ وكذلؾ بسبب عدـ توفر التسييبلت لمقطاع الخاص ، 
فضبًل عف اف الحكومات المتعاقبة اىممت القطاع الصناعي الخاص والصناعات 

ياف االقتصاد الوطني، وتيميش الحرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد شر 
مف  دورىا الفعاؿ في امتصاص العمالة المحمية وتوفير فرص العمؿ لمئات االالؼ

ىماؿ القطاع الزراعي مما ولد جيشًا مف العاطميف ما بيف العماؿ العراقييف، فضبًل عف ا
آثار وخيمة عمى  لظاىرة ادت الىوىذه ا .(49، صفحة 3002)كامؿ،  مكشوؼ ومقنع

المجتمع في أغمب أصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرىا، 
فتؤدي البطالة إلى زيادة االحتجاجات عمى السمطة كنتيجة لعدـ توفر فرص العمؿ 

موؾ الذي يترتب عميو انخفاض دخوؿ اإلفراد، فتحصؿ الفوضى السياسية، وانحراؼ الس
االجتماعي لؤلفراد حيث اف انخفاض الدخؿ يعني ارتفاع الفقر وىذا ما يدفع إلى 
ارتكاب الجرائـ بصرؼ النظر عف نوعيا او تصنيفيا أو درجتيا، لمحصوؿ عمى 
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الدخوؿ وتمبية الحاجات التي لـ يستطيع إشباعيا في ظؿ البطالة، كذلؾ تؤدي إلى 
بفعؿ انخفاض اإلنفاؽ عمى التعميـ ارتفاع التخمؼ كنتيجة لمجيؿ الذي يحصؿ 

، 3002)الطالقاني،  والصحة، وىذا ما يؤثر عمى المستوى الثقافي والنفسي واالجتماعي
فأحد أالسباب التي ادت الى اندالع المظاىرات واالحتجاجات في العراؽ . (22صفحة 

حيث تعيش الببلد في تدف  ف مشكبلت متعدد،ىو تعثر االقتصاد العراقي الذي يعاني م
 ةوتردي البنية التحتي وغياب الخدمات البطالة في المستوى المعيشي جراء ارتفاع

 .(3002)الحمفي، 

فرفع المحتجوف شعار ))اريد حقي(( الذي يبدوا اعتراضًا عمى اصحاب الثروات وطريقة 
لمثروة في الدولة العراقية والتي افرزتيا تحالؼ مافيات المقاوالت التقسيـ الزبائنية 

والتجارة مع الساسة، في حيف ما عادت الدولة قادرة عمى االيفاء بالتزاماتيا في توظيؼ 
جيوش الشباب العاطميف عف العمؿ، مع التسارع المتزايد في نسبة السكاف، واقتصار 

الضعؼ ابيف في القطاع الخاص، في ظؿ اقتصاد الموارد عمى النفط واسعاره المتقمبة، و 
 .(42، صفحة 3030)حسف،  اوامري حكومي ريعي

 المبحث الثالث
 التحوالت الثقافية والتكنولوجية

 اواًل: الثقافة 
مجموع المعارؼ المكتسبة التي يتمكف االنساف بواسطتيا مف تنمية  تعد الثقافة     

ممكاتو في النقد والذوؽ واالبداع واقرار االحكاـ في الحياة، والثقافة ىي الركيزة االساسية 
لمبنية الفوقية في المجتمع وىذه البنية ىي مجموع القيـ والمفاىيـ والتصورات المتعمقة 
بالوجود والتي تنتيجيا البنية التحتية في ذىف االنساف. واذا كانت البنية التحتية 
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لعراقي قد جرى تدميرىا بفعؿ الحروب واالزمات ثـ االحتبلؿ االمريكي ألرضو لممجتمع ا
 عمى وضع اسس تمؾ البنية. 3002ولـ تحاوؿ الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عاـ 

تعكسيا ثقافتو السائدة بيف ابنائو، تمؾ الثقافة التي تطورىا  لكؿ مجتمع خصوصية   
لتي اكتسبيا عبر ميراثو التاريخي وواقعو الجغرافي مجموعة القيـ والمفاىيـ والمعارؼ ا

والتركيب االجتماعي وطبيعية النظاـ السياسي واالقتصادي، فضبًل عف المؤثرات 
الخارجية التي شكمت خبراتو وانتماءاتو المختمفة، والثقافة تعني "جوانب الحياة االنسانية 

عضاء المجتمع بعناصر الثقافة التي يكتسبيا االنساف بالتعميـ ال بالوراثة، ويشترؾ ا
تمؾ، التي تتيح ليـ مجاالت التعاوف والتواصؿ، وتتألؼ ثقافة المجتمع مف جوانب 
مضمرة غير عيانية مثؿ : المعتقدات واالراء، والقيـ التي تشكؿ المضموف الجوىري 
 لمثقافة، ومف جوانب عيانية ممموسة مثؿ: االشياء والرموز، او الثقافة التي تجسد ىذا
المضموف". والثقافة السياسية ما ىي اال جزء مف الثقافة العامة في المجتمع اال اف ما 
يميزىا عف غيرىا مف الثقافات االخرى ىي ارتباطيا بظاىرة عامة وشاممة موجودة في 
جميع مستويات البنية االجتماعية، وىي السمطة، عميو فأف الثقافة السياسية ىي " ارث 

تعطي معنى التجربة الروتينية التي يكونيا االفراد عف عبلقتيـ  معارؼ ومعتقدات وقيـ
)ابراىيـ،  بالسمطة التي تحكميـ، وبالمجموعات التي تستخدـ لمرجع تعريفي ليـ"

الديمقراطية ىي ليست المشاركة في االنتخابات بؿ . ف(249-242، الصفحات 3004
كما انيا احد تستقر مفاىيميا لدى الرأي العاـ، ىي ثقافة تحتاج الى وقت طويؿ حتى 

اىـ العناصر االساسية التي تميز مراحؿ التنمية وذلؾ بانتقاؿ النظـ السياسية مف 
قافي يتسـ بالرشد مرحمة تقميدية الى مرحمة حديثة، يحدث فييا انتقاؿ نحو نمط ث

قراطية والعقبلنية وينعكس عمى الوحدات المشكمة لمنسؽ االجتماعي بانتشار قيـ ديم
 .(20، صفحة 3004)سمير،  عمى مستوى الفرد والنظاـ
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الثقافة السياسية الموروثة تركف الى الخضوع؛  : العراقي لثقافة السياسية لممجتمعا -
نتيجة سياسات االنظمة السابقة)فضبل عف البنى التقميدية كالقبيمة وما تفرضو مف قيـ 
الوالء والطاعة( وبما انو الثقافة السياسية ىي عباراة عف تراكمات ومعرفة سياسية فأف 

لمواطف العراقي بما يجري او تمؾ السياسات الخاطئة ولدت ثقافة الخضوع وعدـ اىتماـ ا
وكاف التغيير نحو بناء ثقافة المساىمة والمشاركة في  3002سيجري لكف بعد عاـ 

قطاع االقتصادي عات الميمة التي تمسو مباشرة كالالشأف السياسي وبقية القطا
 الخ ... والتعميمي والصحي

نتماءات الضيقة؛ ال زاؿ المجتمع العراقي يقوـ عمى اال طبيعة المجتمع العراقي: -
الطائفية و االثنية( تفعؿ فعميا  -بمعنى اف المرجعيات االجتماعية )القبمية والمذىبية

المؤثر و) كما يرى الدكتور صادؽ االسود في كتابو الرأي العاـ: ظاىرة اجتماعية وقوة 
سياسية(، اذ تؤدي وظائؼ سياسية واقتصادية وثقافية... الخ، مف جية عبلقة الفرد 

ثير مباشر عمى اتجاه ولة والدولة بالفرد، واف ذلؾ يجعؿ تمؾ التشكيبلت ذات تأبالد
اضؼ الى ذلؾ تعدد الطوائؼ واالدياف والمذاىب والقوميات مما يجعؿ مف الفرد ورايو، 

. فما ورث (020، صفحة 3004)عجيؿ،  ة بمكاف عممية تكويف رأي عاـ موحالصعوب
منذ تأسيسو كدولة في العصر الحديث، حالة مف التخمؼ في مختمؼ المجاالت العراؽ 

بما فييا المجاؿ الثقافي والسياسي، اذ سادت قيـ المعتقدات وافكار اسيمت في تكريس 
حالة التخمؼ، ويعود ذلؾ السباب لعؿ اىميا خضوع العراؽ الحتبلالت وىيمنة اجنبية 

فضبًل عف طبيعة المجتمع العراقي الذي اتصفت غالبيتو بالقيـ وحكومات دكتاتورية 
العصبية والقبمية واالحكاـ الى اعراؼ العشائرية، لذلؾ كانت والءات االفراد والءات 
لمعشيرة والقبيمة والديف والمذىب، ولـ تكف في اغمبيا لموطف والدولة، واف شيوع ىذه 

ذا البلوعي يرفض الدولة في )ادراكات القيـ انتج ثقافة البلوعي بالدولة وترسيخ ى
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وشعور وقيـ وعواطؼ( االفراد عند غالبية المجتمع العراقي، لطوؿ عيد االستبداد، 
واستمرات ىذه الذىنية واثارىا بقدر ما الى الحاضر، لذلؾ نجد وبشكؿ عاـ اف الفرد اف 

ىذا التيديد  الفرد العراقي يعطي والءه وانتمائو لمعشيرة والقبيمة قبؿ الوطف، ومثؿ
 .(303، صفحة 3002)حافظ ع.،  الخطير يضعؼ الرأي العاـ العراقي

بعد  ثقافي عميؽ في العراؽ -بالنياية عبر الرأي العاـ العراقي عف تحوؿ اجتماعي   
، وعف عممية اكتشاؼ لذات جمعية تتحدى الييمنة الثقافية لمقوى 32/00/3009

ثقافيًا مختمفًا يمكنو اف يتأطر في  –السياسية االجتماعية الحاكمة، لتصنع وعيًا سياسيًا 
فيـ جديد لمسياسة ولمدولة ولعبلقتيا بالمجتمع، وبيذا المعنى فاف االحتجاجات، وبغض 
النظر عف ماالتيا السياسية، نجحت بأنتاج )ممكنات جديدة( لمواجية انغبلؽ االفؽ 

ما حدث ىو . (22، صفحة 3030)حسف،  ومة السياسية المييمنةتو المنظالذي انتج
نياية مؤكدة لحقبة وعي سياسي زائؼ وثقافة سياسية خضوعيو، مثمما ىي بداية التفكير 
الجمعي الجدي لدى فئات واسعة مف العراقييف بأنيـ لف يستطيعوا اف يعيشوا بالطريقة 

ابدًا، واف التغيير لـ يعد وىمًا او مطمبًا مستحيبًل بؿ ىاجسًا نفسيًا عميقًا يقترب السابقة 
)حسف،  هقصر او يطوؿ الزمف المطموب النجاز مف كونو حقيقة مؤجمة ليس اال، قد ي

 .(62، صفحة 3030

 التعميم:

فقط قمت بواجبي نحو وطني فخصصت اظف انني لـ اقـ بالمعجزة في سنغافورة، انا "
موارد الدولة لمتعميـ، وغيرت مكانة المعمميف مف الطبقات الدنيا في المجتمع الى المكاف 
البلئؽ بيـ، وىـ مف صنعوا المعجزة التي يعيشيا المواطنيف االف، واي مسؤوؿ يحب 

  بمده وييتـ بشعبو كا سيفعؿ مثؿ فعمي"
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تو حؽ مف حقوؽ االنساف، وىو في نفس الوقت ف الحؽ في التعميـ ىو بحد ذاإ   
وسيمة ال غنى عنيا العماؿ حقوؽ االنساف االخرى، والتعميـ بوصفو تمكينيًا ىو االداة 
الرئيسية التي يمكف الكبار واالطفاؿ الميمشيف اقتصاديًا واجتماعيًا اف ينيضوا بأنفسيـ 

)والثقافية،  في مجتمعاتيـمف الفقر واف يحصموا عمى وسيمة المشاركة، مشاركة كاممة 
0999). 

وتبرز أىمية التعميـ في أنو يساعد عمى التييئة الفكرية لمشعب ورفع قدرتو عمى    
الحوار والمناقشة في إطار إدراكو لحقوقو وواجباتو، وتجعمو حريصا عمى أدائيا 

ولقد ،  التي يحرص عمى نقميا لمطبلبوممارستيا كما يقوـ التعميـ ببث ثقافة المجتمع 
أوضحت العديد مف الدراسات التي أجريت عمى مستوى العالميف العربي والغربي؛ أف 
االىتماـ بالقضايا العامة وأوجو المشاركة السياسية وبمورة رأى عاـ واضح ومحدد؛ 

ولكف ،  يظير لدى المستويات التعميمية األكثر ارتفاعا عف المستويات التعميمية األقؿ
ليس معنى ذلؾ أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي لؤلفراد ارتفع معو الوعي االجتماعي 

 والسياسي، ولكف المقصود أف التعميـ يساعد عمى بمورة الوعي السياسي واالجتماعي.

لذلؾ تكمف أىمية التعميـ وخطورتو في تشكيؿ العقوؿ في مرحمتي الطفولة والبموغ؛ حيث 
السائدة في التعميـ تأثيرا كبيرا عمى تكويف الرأي العاـ داخؿ الدولة؛  تؤثر االتجاىات

خصوصا إذا قامت ىذه االتجاىات عمى أساس روح التفرقة العنصرية أو الدينية أو 
ذكاء روح التعصب، ذلؾ أف الفرد ال يستطيع في المرحمة األولى مف حياتو  الطبقية وا 

ؿ، فيكبر الفرد ومعو بعض أنماط السموؾ أف يستخدـ عقمو لمتمييز بيف الحؽ والباط
ذا كاف لمتعميـ كؿ ىذه الخطورة في  ومف األفكار التي بمغت في نفسو مبمغ العقيدة. وا 

فإف العديد مف الشعوب المتحضرة تيتـ –وبالتالي في توجيو الرأي العاـ –تشكيؿ العقوؿ
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ة النعرات المتخمفة بترسيخ القيـ الدينية واألخبلقية في عقوؿ النشء وتعمؿ عمى محارب
 والتعصب األعمى.

اف المفتاح الدائـ لمتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة وتعزيز فرص المواطنيف    
في الحياة الحرة الكريمة، وتحسيف نوعية الحياة وفاه المجتمع مرىوف بتنمية رأس الماؿ 

ًة وتربيًة عمى اخبلؽ البشري وتمكيف المواطنيف مف التعميـ ذي الجودة المرتفعة، معرف
دساتير معظـ البمداف، بما فييـ  اذ تذىب  وفنوف التعامؿ مع االخر المختمؼ.العامة 

دستور العراؽ عف عزميا عمى ضماف تكافؤ الفرص في التعميـ لمجميع، بصرؼ النظر 
، صفحة 3009)الفيصؿ،  عف النوع االجتماعي او الموف او اية ىوية فرعية اخرى

التعميـ قبؿ ىذا وذاؾ يوسع نطاؽ الحرية مف طريؽ الكثير فتد المزيد مف ف. (22
القنوات، مف خبلؿ رفع الطموحات وزيادة القدرات في الوصوؿ الييا، ىذا الفوائد المادية 
 وغير المادية تخدـ المجتمع عمى مستوى الفرد واالسرة والمجتمعات عمى حذ سواء

 .(40، صفحة 3009)الفيصؿ، 

التعميـ عامبًل اساسًا لتقدـ المجتمع، اذ  3002وعد الدستور العراقي الدائـ لعاـ   
حرص عمى تضمينو العديد مف الفقرات التي تناولت حؽ التعميـ الذي تكفمو الدولة 
لمجميع، فضبًل عف مجانيتو في جميع المراحؿ والزاميتو في المرحمة االبتدائية، وتشجيع 

ماف تعميـ االفراد مف ذوي االحتياجات الخاصة، مما يشكؿ البحث العممي واالبداع وض
لتطويره وتوسيعو بالنحو التعميـ اساسًا قويًا لقطاع التربية والتعميـ يمكف االستناد اليو 

( فضبًل عف 22)المادة 3002اف ما ورد بالدستور العراقي الدائـ لعاـ المطموب. 
فحة التميز في مجاؿ التعميـ في العراؽ المواثيؽ الدولية، يشكؿ الركيزة االساس في مكا

 بوصفو حقًا ينبقي توفره وحمايتو.
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 وقد ورد في الدستور عددًا مف المواد خاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية ىي:

  تنص عمى ) تكافؤ الفرص حؽ مكفوؿ لجميع العراقييف، وتكفؿ  04المادة
 الدولة اتخاذ االجراءات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ(.

  رابعًا تنص عمى ) تمنع كؿ اشكاؿ العنؼ والتعسؼ في االسرة  39المادة
 والمدرسة(

  تنص عمى: ثانيًا/ التعميـ المجاني حؽ لكؿ العراقييف في مختمؼ  26المادة
المراحؿ، ثالثًا/ تشجيع الدولة البحث العممي لبلغراض السممية بما يخدـ 

 ىر النبوغ.ر ومختمؼ مظاا، وترعى التفوؽ واالبداع واالبتكاالنسانية
العراؽ مف نقص حاد  في يعانيعمى الرغـ مف ما نص عميو الدستور لكف بقى التعميـ  

بالبنى التحتية واالبنية المدرسية، وذلؾ السباب كثيرة، منيا الزيادة الحاصمة في النمو 
السكاني وازدياد عدد الطبلب ، وتأثيرات الحروب عبر عقود مف الزمف، والتي الحقت 

ابًا كبيرًا في االبنية المدرسية، فضبًل عف الفساد المالي واالداري نتيجة دمارًا وخر 
 .(22، صفحة 3000)ياسيف،  السياسات الخاطئة لمدولة

واليوـ لـ يمتمؾ التعميـ في العراؽ مستمزمات الصرح العممي االصيؿ واسسو المعرفية،   
وتجمياتو المفصمية بناء قمؽ، سيؿ االختراؽ لخضوعو لتأثيرات فيو في اغمب مراحمو 

الثقافات الفرعية )القانوف الموازي( وثقافة المحاصصة واختبلالتيا المدمرة، الى جانب 
الفساد المالي واالداري، وضغوط االزمة المالية، اضعؼ جميعيا االداء المؤسسي، 

 يمكنيا تنشئة متعمميف مبتكريف وشاركت في تعثر المسار التنموي وجعميا مؤسسة ال
. فكمما كاف المواطف عمى مستوى عالي مف (29، صفحة 3000)ياسيف،  مبدعيف

عممية السياسية اكبر، لذا فأف وتأثيره في ال واىتمامكانت فرصة  الوعي واالدراؾ، كمما
مستوى ثقافة وادراؾ والدراية، ويعد التعميـ مساىمة الفرد في الحياة السياسية يعتمد عمى 
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غياب الوعي السياسي يؤدي زمة لتنمية ىذا االدراؾ والوعي، فعامؿ اساسي وقاعدة ال
راث تستوى المعرفة السياسية وعدـ االكالى وجود نوع مف الفراغ السياسي وانخفاض م

دراؾ بما يجري عمى ارض الوطف وانحسار الفكر وعدـ ادراؾ قضايا الوطف اال
الصحيح، وعميو يمكف لمتعميـ مف اف يقوـ بدور اساسي رائد في تنمية وعي الفرد 

فقد  ولؤلسؼ. (22، صفحة 3004)عساؼ،  بمختمؼ جوانبو وبخاصة الوعي السياسي
امتد االنقساـ الى الشارع العراقي ليجعؿ التعميـ ساحة معركة، فجوىر الرأي العاـ في 
التعميـ ىو الوعي واالدراؾ السياسي لبلفراد، واذا كاف الراي العاـ ال يغيب بغياب التعميـ 

 لكنو يتأثر كثيرًا بدوف شؾ.

 ثانيًا: التحوالت التقنية

مومات رافدًا اساسيًا وركنًا ميمًا في منظومة بناء اصبحت تقنيات االتصاؿ ونقؿ المع   
االنساف االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، في ضؿ التحوالت والتطورات 
المعرفية في ىذا العصر فمف المعموـ اف العصور تطورت مف خبلؿ طفرات االولى 

ؼ بعصر المجتمع ما بعد منيا الزراعية، ثـ الصناعية، واالف المعموماتية، او ما تتص
الصناعي، حيث شيدت المجتمعات االنسانية خبلؿ العقد االخير مف القرف الماضي، 
تطورات متسارعة ومتبلحقة لتكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات، مما ساىمت في تسييؿ 

كة المعمومات العالمية امكانية التواصؿ االنساني والحضاري، ولعؿ اىميا يتمثؿ في شب
)جاسـ ف.،  ت" والتي تعد ابرز االنجازات البشرية في عصر المعموماتيةن" االنتر 
 .(002، صفحة 3002

راضية واحتمت مساحة واضحة توقد وفرت ىذه الشبكات لممستخدميف بيئة تفاعمية اف   
العمرية عامة، مف وقت وفكر واىتماـ ووجداف عقوؿ الشباب خاصة ومختمؼ الفئات 
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دونما اعتبار لمفوارؽ الجغرافية والدينية والعرقية والجنسية والسياسية واالقتصادية، حيث 
اصبح بمقدور الفرد ال اف يتبادؿ فقط بؿ ويشارؾ ويشكؿ بيئة وبنية كؿ االخريف 
بنفسو، وىو ما يعد اقصى حاالت المشاركة االتصالية واالجتماعية ليمتزج االتصاؿ 

والتي اعادت تشكيؿ الحياة  لشخصي والجمعي والجماىيري في بيئة واحدة،الذاتي وا
 تصالية لمفرد.اعية االاالجتم

ىذه المواقع تطورًا كبيرًا ليس فقط في تاريخ االعبلـ وانما في حياة االفراد ولقد شكؿ 
عمى المستوى الشخصي واالجتماعي بعد اف تبلشت الحدود والفوارؽ، فمنذ بضع 

عبلـ مخصص لمنخبة واالعبلمييف ليقولوا ما يريدوف لمجميور والذي سنوات كاف اال
كاف بوسعو المشاركة عبر الياتؼ او الحضور لبلستديو لمف يستطيع فيـ االعبلـ 
البديؿ ليفتح ابوابو لمجميع ليكتبوا او يراسموا ما يريدوه في ديمقراطية اعبلمية وبيئة 

 . (03-00، الصفحات 3002)رفعت،  اتصالية مفتوحة

اذ اصبحت لشبكات التواصؿ االجتماعي دور ميـ في تشكيؿ الرأي العاـ، وساعد    
ذلؾ تطوير وزيادة التواصؿ بيف االرتباط العالمي بتكنولوجيا المعمومات واصبح اغمب 
االفراد يستخدمف االنترنيت والياتؼ المحموؿ، وبما انعكس في ظيور فاعميف كثيريف 

داف سيطرة الدولة عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعية في تشكيؿ الراي العاـ وذلؾ بفق
والحد مف قدرتيا عمى توجيو اجوبة المستخدميف ليذه الوسائؿ، وبروز دور االفراد 
والجماعات الذيف يمكنيـ مف استخداـ شبكات التواصؿ لنقؿ وانتاج المعمومات ونشرىا 

أثير بالرأي العاـ وىنا نجد اىمية التطور في مدى التبيف مجموعة كبيرة مف الناس 
  .(00، صفحة 3002)رفعت،  بشكؿ كبير
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فاصبح لتكنموجيا االعبلـ والمعمومات دور كبير وميـ في احداث التغييرات الفكرية 
وااليدلوجية عبر تناقؿ وتصدير المعمومات، المتمثمة باالخبار واالفكار والثقافات 

ة منيا والسمبية، كما ساعدت التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتنوعة المختمفة االيجابي
رات واالنتفاضات الشعبية، وب في ىذا التواصؿ واالعداد لمثو في تحقيؽ رغبات الشع

 رؽ في االعداد والتحضير الي ثورةمختصرة بذلؾ الفترات الزمنية التي كانت تستغ
سابقة قبؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ التي كانت وقتًا وامكانيات بشرية ومادية 
لبلجتماعات واعداد المنشورات وتجييز المشاركيف في الثورة، الذي كاف يستمـز فترات 

)الرزاؽ،  ية متنوعة مف قبؿ النظـ الحاكمة.زمنية طويمة في ظؿ مبلحقات امنية وقضائ
 .(20-69، الصفحات 3002

اذ ادت مواقع التواصؿ االجتماعي دورًا كبيرًا في تحريؾ التظاىرات داخؿ الشارع   
العراقي،  عف طريؽ ما اطمقو عدد كبير مف النشطاء لخمؽ مساحات لمتعبير عف آرائيـ 

لو، واصبحت السياسية التي ال يجدوف مساحات في االعبلـ الرسمي بمختمؼ اشكا
مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة؛ بدءًا مف المدونات والمنتديات حتى مواقع التواصؿ 
االجتماعي، اشبو بمنتديات شبو واقعية يستطيع الناس مف خبلليا مناقشة االفكار 
واالراء حوؿ مختمؼ الموضوعات االجتماعية في ظؿ غياب السياسة، وقمع الفاعميف 

اعييف، وقفؿ قنوات التعبير التقميدية. والريب اف الحكومة العراقية لـ السياسييف واالجتم
تضع في الحسباف اف االنترنيت وخدماتو ستخمؽ جيبًل مف المدونيف والنشطاء ينتقدونيا 
ويقفوف ضد عمميات الفساد المختمفة التي تحدث، حيث كانت ىذه المواقع اشبو بثورات 

اف تدرؾ ىذه االنظمة اىمية التعامؿ باستراتيجية افتراضية ميدت لثورات حقيقية، قبؿ 
مضادة ليذا الطوفاف الذي انفتح عمييا. فمع تصاعد السخط العاـ مف الحكومات 
المتعاقبة عمى حكـ العراؽ بدء ارتفاع االصوات المطالبة بالتغيير واالصبلح، وقد كاف 
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التغيير وزيادة الوعي لممدونيف فيو دور بارز، وشاركوا بقوة في الدفع نحو المطالبة ب
السياسي، فالدور الذي قامت بو مواقع التواصؿ االجتماعي اصبح متضخمًا وتجاوز 
دور االحزاب والنخب السياسية التي فرضت حضورىا الرمزي غير الكفي لسنوات 
عديدة، ليأتي جيؿ صغير تتحوؿ مساىمتو مف خبلؿ الصفحات الشخصية، والمدونات، 

اعي، الى ما يشبو احزابًا صغيرة ليا قدرة كبيرة عمى الحشد ومواقع التواصؿ االجتم
والتعبئة في التظاىرات، فقد اسيـ ىذا النمط الجديد مف االعبلـ في ظيور الصحفي 
المواطف المشارؾ الفعاؿ في العممية االعبلمية بوجوده االني والمحظي في الحدث، ومف 

 .(30، صفحة 3002)واالبحاث،  فثـ مشاركتو مع المواطنيف االخري

لذى نرى  أف دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تحشيد ونزوؿ المتظاىريف الى 
ساحات التظاىر , ونقؿ االحداث داخميًا وخارجيًا , عد مف أحد مصادر الميمة في 

الحكومة وخصوصًا تشكيؿ الرأي العاـ العراقي , والتي عدت وسيمة ضغط كبيرة عمى 
رئيس الوزراء العراقي عادؿ عبد الميدي مما جعمو يقدـ استقالتو بعد تصاعد االحداث 
في اغمب المحافظات العراقية، وال زالت ىذه الشبكات تعمؿ عمى إيصاؿ مطالب 

 .المتظاىريف لحيف تحقيؽ أىدافيـ ومطالبيـ التي يريدونيا

حكومة العراقية الى حجب ىذه الشبكات ، وعند تعاظـ دور ىذه الشبكات اتجيت ال   
وبعدىا لجأت الحكومة الى القطع التاـ لئلنترنت في أكثر المحافظات ألضعاؼ دور 
ىذه الشبكات لما مثمتو مف قوة لممتظاىريف في نقؿ االحداث ، وأعمف المرصد الدولي 

ي خدمة ( عف قياـ الحكومة العراقية بالتبلعب فNetBlocks.orgلمراقبة اإلنترنت )
االنترنت، وفي ىذه المرحمة قامت  بعض صفحات شبكات  التواصؿ االجتماعي 

وبينت أف قطعو يمثؿ انتياكا  ،)المحمية والدولية ( بالتنديد بالقطع التاـ لئلنترنت 
لحقوؽ االنساف، كما عمؽ  الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( عمى قطع خدمة اإلنترنت 
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بقولو ) قطعوا خدمة اإلنترنت في العراؽ حتى ال تظير صور القتؿ( وأعمنت المبعوثة 
عني االممية )ببلسخارت( في إفادتيا أماـ مجمس األمف )أف قطع اإلنترنت في العراؽ ي

أف الحكومة تخفي شيئا(، مما جعؿ الحكومة العراقية تعيد النظر بقطع االنترنت 
واعادتو الى ما كاف عميو  و رفع الحجب التاـ عنو، مما جعميا  تتقبؿ تأثير وقوة ما 

 ينشر عمى ىذه الصفحات.

 الخاتمة:

يعد الرأي العاـ مؤثرًا في صناعة القرار السياسي في االنظمة الديمقراطية ، اذ يمكف    
القوؿ باالمكاف مف ممارسة الرأي العاـ لمسمطة السياسية بشكؿ غير مباشر ، وبقوؿ 
اخر يمكف ممارسة السمطة بواسطة القوى االجتماعية ولو بشكؿ نسبي وبيذا يكوف 

اسي الحاكـ لمدولة ، وبقدر تعمؽ االمر بالعراؽ اتجو الرأي العاـ معيارًا لتقدـ النظاـ السي
في الحياة السياسية كبمورة االفكار عف طريؽ  3002العراقي الى اثبات دوره بعد العاـ 

االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فضبًل عف المشاركة في االنتخابات 
شيد ممارسة حقيقية  3002بعد العاـ البرلمانية ، فالتحوؿ الديمقراطي في العراؽ 

لمديمقراطية بالرغـ مما شاب ىذه العممية مف السمبيات والعقبات ولعؿ اوليا عدـ وجود 
الوعي السياسي لعقود طويمة والذي دفع نحو ضعؼ دور الرأي العاـ في التأثير بالقرار 

ت والدة ، اما بعد ىذا التاريخ فقد بدأ 32/00/3009السياسي والذي استمر حتى 
جديدة لمرأي العاـ العراقي عمى الرغـ مف الكثير مف المستمزمات الواجب توافرىا اال انو 
بداية جديدة في الطريؽ الصحيح. لذا نوصي بضرورة تفعيؿ وتطوير المؤسسات 
المختصة في التثقيؼ السياسي والذي يؤدي الى تنمية وعي المواطف بدوره المشارؾ في 

ضبًل عف تعزيز قيـ المواطنة والوالء لموطف وتحسيف االوضاع العممية السياسية ، ف
 االقتصادية. 


