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 حث:ملخص الب

ثمة اهتمام مضاعف لدى الشريحة المثقفة او ما تمثله بمعظم المؤسسات االكاديمية لها من     

تفاعل مع المجتمع ومتغيرات السياسة، يدعو الى فتح الباب واسعاً امام السياسة ومخرجاتها. كما 

ي، )فالثقافة الحاجة للمعرفة واالتصال بها تكمن بوجود تفاعل بين الثقافة والسياسة بشكل عمل إن

مقولة معرفية، والسياسة مقولة أساسها القوة(، إن المعرفة بحاجة إلى القوة لحمايتها وتطبيقها، 

والقوة بحاجة إلى المعرفة لتهذيبها وضبطها وتوجيهها، وتحويلها إلى طاقة بما يسهم في )حفظ 

م االمم. والحقيقة أن النظام العام، وتطبيق القانون، واحترام الحقوق، والنهوض بالعمران وتقد

الثقافة ال يمكن أن تكون بديالً عن السياسة، كما إن السياسة تظل بحاجة إلى الثقافة. ومن 

الصحيح أيضا أن السياسة بمفردها ال تستطيع معالجة مشكالت االمم والبد من معاضدة الثقافة. 

ن تتحول السياسة من جهة ففي بلد كالعراق البّد أن تتحول الثقافة إلى نقد مستمر للسياسة، وأ

 أخرى إلى نقد مستمر للثقافة. وبذلك يحفظ كلٌّ منهما مساحته من تدخل اآلخر.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من أسهم في إثراء ثقافتي السياسية        

في  دوام الموفقية والسدادمتمنياً للجميع ؛ وساهم في إنجاح هذا البحث

 .خدمة العراق ومؤسساته

د. احمد عبد الكريم( أستاذ مادة البحوث السياسية، )شكري وامتناني لـ   

 العمل زمالء للخبير واألكاديمي )د. زياد محمد(، وجميع والشكر الخاص

الدراسة وعائلتي وكل من رافقني في مشواري في كلية العلوم و

ي وتطلعاتي لمستقبل السياسية التي شغلت مكانة خاصة في اهتمامات

 أتمنى ان يكون مثمراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اإلهداء:

 أوالً.أهدي هذا الجهد المتواضع لبلدي العزيز     

 ثانياً. )د. أحمد عبد الكريم( على مناقشة البحوث ولألستاذ المشرف

 إلى كلية العلوم السياسية التي أكرمتني بالعلم طيلة السنين األربع.
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 مقدمة:

توصف الثقافة بأنها ذلك المركب الكلي الذي يشتمل على المعرفة والمعتقد والفن واالدب      

واألخالق والعادات والقدرات لدى االنسان بوصفه عضوا في المجتمع، وهناك تعريف يصف 

لشخص المؤهل لتقديم العلم النافع والتحلي بالسلوك الفاضل والمفيد له المثقف بالقول: )انه ا

ولما تملكه الشريحة المثقفة من تميزا عن باقي شرائح المجتمع فهي تكون مؤهلة  (1) .وللمجتمع(

يؤثر المثقفون في أوساط مجتمعاتهم عبر ثالث عناصر ، ور سلبا او إيجابا في ذلك المجتمعللتأثي

الوعي(و)الموقف( وكلها ترتبط بالسلوك اإلنساني وتفضي لحراك اجتماعي من هي )المعرفة(و)

زاوية تفعيل المصالح، والمشاركة في صياغة الواقع أي المشاركة في السلطة بشكل او بآخر 

تطرق االطار المفاهيمي في ذلك البحث للثقافة وهنا نتناول موضوعة المثقف والسياسي، 

مهامه  المثقف قافلة البشرية العظيمة التي يمارس بهااركان هذه الكمفهوم وركن من 

التخصصية. وكيف يتم استثمار الجماعة المثقفة وتوظيفها سياسياً على حساب لغة االعتراض 

القسم الثالث تناول واالستقاللية التي كان يتمتع بها )وهذا ما تم شرحه في القسم الثاني(،أما 

)عالقة جدلية( مبنية لصراع القائم بينهما والذي فسر بـوا (المثقف وسلطة السياسي في العراق)

الوسط السياسي لالنخراط معه بالعمل، الذي يجتذبه  المثقف التابع.وكيف وجد على التحدي

   وضعاً عمدت فيه األحزاب بالتعامل  براغماتياً بعد لجوء المثقفين لها.

 

 

 

 

                                                           

 ثقف بين المجتمع والسياسةزكي العليو، الم (1)
<http://www.kalema.net/v1/?rpt=622&art > 
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رتباطها بالعلم او المعرفة في شكلها )البسيط ال يقصد من الثقافة ا بهذا البحث المفهوم المساق    

او السطحي( بل ارتباط ذلك بمفهوم المثقف الذي يملك أدوارا متنوعة تميزه عن السياسي. إذ لم 

يتبلور مفهوم ذلك االنسان االجتماعي بمعنى لم )يصك( مفهوم لمن يعمل للمجتمع والذي يدعى 

 .(2)ياسة او المثقف المشتغل بالثقافة ب)االجتماعي( كما هو )السياسي( المشتغل بالس

 :المنهجية-أ 

 المعلومات بجمع وذلك والسلوكي في كتابة هذه )الورقة البحثية(، الوصفي تم إتباع المنهج    

المرجوة. حيث جرى عرض وتفسير تحديات  النتائج إلى للوصول تحليلهامصادرها و من

ف والسياسي وأقصد بالسياسي هنا )من يمثل طرفين مهمين وفاعلين في المجتمع اال وهما المثق

 وثالثة محاور اختتمتها بالتوصيات. ارتأيت في ان تتضمن تلك الصياغة، مقدمة، السلطة( وقد

 :اإلشكالية-ب

يتناول ذلك المحتوى إشكالية التسييس للثقافة سواء أكانت نخباً أو مؤسسات، مع طرح مجموعة 

؟( وهل توجد مؤسسات 2003لثقافة في عراق ما بعد تساؤالت أبرزها: )هل ان هناك تسييس ل

 معينة؟تمثل النخب االجتماعية تفعل فعلها للتأثير بالسلطة وال تطمح بمصالح ومغانم سياسية 

 إن ما تم عرضه، يبحث في إشكالية التأثير المتبادل بين المثقف والسلطة.

 الفرضية-جـ 

المتيازاته في ممارسة أدواره الناقدة  المثقف بما يمثله من نخب ومؤسسات قد شهد انسحاب

والمقومة وهي حق مشروع للجميع، فكيف به إذا ما عطل هذا الدور في شريحة حيوية غدت 

تقف على مسافة من الحذر والمسايرة لما يصدر من سلوكيات للسلطة السياسية ومن يمثلها، وإن 

جهون واقعاً جعلهم أمام خيار المثقفين في ظل وجود السلوك السياسي بكل المؤسسات انما يوا

القبول في التسييس واالنضمام لألحزاب وقبول الطروحات واإلمالءات بشكل معلن او غير 

معلن، أو البقاء في خيار النقد الذي لم يكتب له اإلستمرار بل قاد في أحيان كثيرة جل النخب 

                                                           

 المثقف والسلطة ةخضوري، ماهيمجدي موقع كتابات،  (2)
<http://kitabat.com/index.php?mod=page&num=7373&lng=ar 

 (ب)



 

 

اريعهم التي كانت موجهة لهم ولمش (3)االكاديمية والمثقفين للصمت إزاء ما يمارس من تسييس 

 في مرمى السياسي وصانع القرار والتي يفترض ان تبقى لصالح المجتمع ومؤسساته. 

 والدراسات السابقة: المصادر-د 

تناولت مؤلفات سابقة موضوع الثقافة والمثقفين والدور االجتماعي والسياسي الممارس من قبلها 

لكن ما يميز البحث الذي نحن بصدده أنه تناول  والذي يمكن ان تلعبه في التحوالت االجتماعية

( وأكثر ما اهتمت به تلك )المؤلفات( 2003فترة ما بعد )لـ موضوع تسييس المثقف في العراق 

هو تطرقها لموضوع التنشئة السياسية والثقافة السياسية ونوهت لجوانب مهمة في طبيعة  (4)

 تعامل المثقف العراقي مع الوضع السائد. 

 

 

                                                           

ياسي وهي مصدر الفعل سيََّس أي إضفاء طابع س )اسم(معجم المعاني الجامع، معنى تسييس: موقع  (3)
لشيء ما فمثال إذا ما حاد نقاش حول مسألة غير سياسية وأصبحت المساهمة فيه حسب االنتماء 

 .مسيساً السياسي أصبح النقاش 

 < -http://www.almaany.com/ar/dict/ar
%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3ar/%D8> 

 المؤلفات السابقة:  (4)

المؤلف: افرام داوود شبير وبإشراف د. وميض نضمي  االجتماعية،المثقفين في التحوالت  دور-ا
1880 – 1881 

 والسلطة للمؤلف أدور سعيد. المثقف-ب

اعيل جبار، بإشراف السياسية عند طلبة جامعة بغداد وهي دراسة ميدانية للمؤلف: قيس إسم الثقافة-جـ 
 د.بلقيس محمد جواد

االستفادة من المصادر المتاحة التي تدعم مضمون هذا البحث وهي كتب ومقاالت وبحوث  تمت-د 
 منشورة.

 )ج(   

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3


 

 

 / إطار مفاهيمي: أوالً 

هناك ما يشير الى ان المثقف لم يمارس أدواراً اجتماعية كثيرة مقارنة بممارسته أدوارا        

سياسية، اذ ينظر له بضعف تقديمه لنقد أوضاع المجتمعات مقارنة في نقده الموجه لألوضاع 

ة للمثقف تأتي بعد اولوية السياسية والدينية، هذا ما يضع مؤشراً الن تكون أولوية المجتمع بالنسب

اهتمامه في السياسة، ما يبرر تحرك السلطة القائمة بالضغط على المثقفين بعد العجز عن تحقيق 

االلتحام العضوي بين عطائهم الثقافي وبين مطالب مجتمعهم. وهذا االلتحام )إن وجد( يخفف او 

 يقضي على مقاومة السلطة للمثقفين. 

اة شعب معين يعيش معاً في مكان واحد. وهذه الثقافة تظهر في فنونهم، إن الثقافة )طريقة حي    

وفي نظامهم االجتماعي، وفي عاداتهم واعرافهم، وفي دينهم، وهناك المجتمع االقل ثقافة 

 .(5)واالكثر ثقافة( 

  بما ان الحياة المتسمة بالرفاهية والتقاسم المنصف لألدوار اهم ما ينشده المثقفون فإن         

)وظيفة المثقف والعالم هي ادارة الحياة ودفع المجتمع الى القوة والتقدم والمنفعة والرفاهية 

ُ وان يكون فاقد  وتحسين اوضاع االنسان ..في الوقت الذي يستطيع العالم ان ال يكون سياسيا

للوعي االجتماعي وفهم العصر النه مشغول بعمله في ركن من اركان هذه القافلة البشرية 

 . (6)عظيمة التي يمارس بها مهامه التخصصيه (ال

هناك نظرة تميز ذلك المثقف )باعتباره من النخبة( وهو االخذ بزمام سير قافلة المجتمع          

وطبيعة المهمة الملقاة على عاتقه هي معرفة الطريق وتعبئة الناس والتناسق المعنوي في القافلة 

  وهذا ما تعنيه السياسة أيضاً.

                                                           

ت. س. اليوت، مالحظات نحو تعريف معنى الثقافة، ترجمة وتقديم د.شكري محمد عياد، مراجعة  (5)
 171، ص 2001العامة للكتاب )ابن خلدون(،  ةعناني، الهيئ دد. محمعثمان نوية، تحرير 

الطبعة  االسالمي،مؤسسة دار الكتاب  شتا،الدسوقي  د. براهيمالعودة الى الذات ترجمة  شريعتي،علي  (6)
 .187ص السرور،مطبعة  2002االولى 
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ان الطرح القائم على تحليل هدف السياسة والوصول الى حياة سياسية ناضجة تكسب        

المجتمع دوافع قوية للتوجه الواعي بأهداف واضحة تكفل وتساهم في توجيه المطالب السياسية 

تطرح استفهامات عديدة يمكن ان تقدم النظرية السياسية االجابة عليها وذلك بان مقوالت 

 –ي توجيه المجتمع وكفالة مسيرة التنمية السياسية الهادفة )نشاط سياسي السياسة تساهم ف

حزبي( وإنه ال يمكن ان ينطبق ذلك الطرح في أي نشاط سياسي إذا لم تتوفر فيه الخصائص 

التواصل: اذ يلزم ان يكون الحزب مرتبط بالناس في -الهدف: استالم الحكم. ب –التالية: )أ 

. وهذا ما يدفع باألحزاب والقائمين على (7)والكيفية والتصاعد(  سياق فكرة التوسعة الكمية

 السلطة السياسية بانتهاج فكرة )التسييس( سوء كانت للثقافة او غيرها من المجاالت االخرى.

 المثقف والسلطة السياسية 

 السياسية(و)سلطة األحزاب  الحكم(نحن إزاء عدة تقسيمات للسلطة وهي )سلطة أنظمة        

. نظرة لعالقة السلطة بالمثقف هي )نظرة مثالية( تفترض خلوها السياسية(سلطة المعارضة و)

من الصراع ومبنية على التعاون وتحقيق الصالح العام، في حين تتجسد نظرة أخرى وهي: عدم 

وجود توافق بين المثقف وبين السلطة على إعتبار ان كثيرا من المثقفين في جانب مخالف 

ما يولد القناعة لدى أصحاب السلطة ؛ أن المثقفين اضداد لهم يرصدون األداء لجانب السلطة 

ينطلق من فكرة تغييره للسائد  ال يستكين فالمثقف ويمارسون التصحيح واالعتراضات الدائمة، )

راسخة مترسبة في ال  للبنى والعالئق االجتماعية واالقتصادية السائدة وهو معني بمجابهة بنى

، ومع (8) (لدى المثقفيرا ما تعبر عن ذاتها بشراسة تتخطى اإلمكانيات القليلة وعي الناس، كث

                                                           

ع(، قم مركز اإلمام الشيرازي للدراسات(، اإلمام الشيرازي. التنوع اإلنساني المبد-)هيئة محمد االمين  (7)

 .185و 184، ص 2003إيران، الطبعة الثانية  –

 موقع سيريا نيوز (8)

  <http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/432.htm > 
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امكانيات انخراطه في حركة اجتماعية يمكن أن تحمي وجوده، فإنه ال يمتلك إال الرصيد 

 الرمزي الذي يحوله الى قوة مادية تنصهر في الناس.

قدم فيها نقده الواسع فهو االن كحال هناك من المثقفين من انسحب عن الجبهة السابقة التي كان ي 

مؤيدي السلطة وان لم يكن موظفا فيها فهو يقوم بالدور التبريري ألفعالها وتوجهاتها.)والواقع 

هو ان على المثقف أال يكون شخصاً مأموناً وال خالف عليه إلى الحد الذي يجعلنا نراه في 

اندرا" التي تقرأ الطالع لتثير االخرين صورة "الفني" أو "التقني" الودود، والمتفرغ مثل "كاس

والتي باتت ال تحظى باالستماع من أي احد، ورغم تحرر المجتمع  اثناء اإلفصاح عن الحقيقة، 

 فإن االنسان يعيش في بيئة تكبح جماحه مهما كان مستوى تحرر ذلك المجتمع وانفتاحه(

غير مسؤول عن أحد لطالما لديه ما .ومع ان المثقف مستقل وال يمكن النيل من استقالله وهو (8)

يكفيه الن يعيش في ظل مدخول مادي مناسب وهذا ما يقود الستزافه وجموده وهو جمود 

 للمجتمع.

 سيطرة السلطة بحجم امكانياتها

ان حيز االستقالل المتاح للثقافة والمثقف، يشير في واقعه الى االنحسار والتراجع في           

ك صعوبة لخروج المثقف عن سيطرة السلطة السياسية وان تمثل حراك مواطن عدة، لهذا فهنا

المثقفين والمؤسسات المستقلة عن األحزاب فان تأثيرها ال يقارن بحجم وأمكانيات السلطة 

السياسية ومثال ذلك: )هناك قلة من المطبوعات والنتاجات الترويجية للمؤسسات غير الرسمية 

يع ومبادرات المؤسسات الحكومية او االحزاب الكبيرة ال تستطيع منافسة مطبوعات ومشار

المتنفذة والتي تمارس فيها أسلوب مضايقة مؤسسات المجتمع المدني وحراك المثقف في 

 .(10)مدارها( 
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هنالك ثمة إشكالية في تجربة الحكم ببلد كالعراق ينظر لها من زاوية حجم ما انتجته الفئة       

رى، وإن نظاما شموليا قاد البلد ألكثر من خمسة وثالثين عاماً عمل السياسية قياساً بالنخب االخ

              على تطبيع المؤسسات بثقافة الحزب الواحد والوالء المطلق له ال يمكن ان يترك شيء للمثقف 

نتائج سلبية  ولديتيح له فرص النقد والمشاركة في صنع القرار، حتى ان نتاج تلك الحقبة المريرة 

فئتي السياسي إال ان الثقافة المتجذرة في  ومع وجود أكثر من متنفس، 2003عد التغيير في لما ب

ظهرت فئات الناشطين وجماعات .أعطت نتاجاً مشوهاً في الجوهر هو ال يمثل الديمقراطية والمثقف

الضغط واحزاب لم يكتب لها الفوز في االنتخابات. وبقيت نخب المثقفين في وضع يزداد صعوبة 

وبه المصالح الضيقة والطائفية السياسية والمحاصصة. نحن هنا بصدد البحث عن )المثقف الذي تش

والحق في ان  الناس،ال يوظف بضاعته المعرفية في السياسة بمقدار توظيفه لصورته في وعي 

المثقف بحاجة لتوضيح الحدود التي تفصل السياسي عن الثقافي والحاالت التي يمكن ان يكون فيها 

 (خطابه؟مثقف مسيساً وإن دخل مضمار التنافس واإلصالح فهل تتناسب السياسة مع مكونات ال

(11).  

 ثانياً /

 الجماعة المثقفة والتوظيف السياسي

وبحكم وجوده في )جماعة( ليس بالضرورة أن تكون أهداف كل  للمثقف انتماءات متعددة،    

 :من الجماعة والمجتمع متطابقة أو متوافقة؛ بل قد تكون متعارضة ومتضاربة، فهناك

 جماعة قد يكون لها هدف تسعى لتحقيقه وهذا الهدف يصب في صالح المجتمع. -

سعى لتحقيقه ولكنه ال يصب في صالح المجتمع بل بالعكس جماعة أخرى قد يكون لها هدف ت -

 قد يؤثر على المجتمع.

يتبنى المثقف أهداف جماعة ينتمي لها على حساب المجتمع يكون قد ضيق من مجال عمله ،     

في ظل المغريات والضغوط، )وبما ان المعترضين دائماً من المثقفين وليس العامة فإّن الحّجة لم 
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لبيان أّن استقاللية المثقف عن أّي والٍء سياسي هي ما َيْحفظ له مكاَنَته، ويصون تكن لتعوزهم 

 وهو أمر وضعهم على شفا الهاوية، (12) وظيَفَته، ويرفع رصيدهم في سوق القيم االجتماعية(

ويتعسر بذلك ما يحمي صورة الثقافة بصفتها تعبيراً عن شخصية المجموع االجتماعي، ال رأس 

 وظيف السياسي.مال برسم الت

 مقاربة مع االدلجة السياسية

المفكرين مثال فيما تفعله السياسة من فعل والمثال هنا له صله مع جدل التجاذب  أحديضرب     

عندما نراقب الواقع، نجد أن معظم القوى السياسية ): ثقافي او سياسي بالقول ما هوبين 

ياسة من كل ُمثـُل الدين األخالقية، كما إنها اإلسالمية، أو قوى اإلسالم السياسي، قد جّردت الس

على األعم األغلب قد جردت الدين من روحانيته، عندما لّوثته بلعبها السياسية غير النظيف 

 .(13) . )النزيهوغير 

 المثقف وسلطة السياسي في العراق ثالثاً /

 صراع ضدين  

ل المثقف الثوري أو المثقف هناك من يصنف المثقف إيديولوجيا إلى المثقف الرجعي في مقاب

المحافظ مقابل المثقف التقدمي أو المثقف االشتراكي مقابل المثقف الليبرالي أو مثقف اليمين 

مقابل مثقف اليسار أو المثقف المناضل المخلص الصادق مقابل المثقف المزيف، وهناك من 

الطبقة المتوسطة ومثقف يرتب المثقف حسب الهرم االجتماعي فيقول مثقف الطبقة العليا ومثقف 

الطبقة الصغيرة. إن العالقة بين المثقف والسلطة أغلب ما تكون عليه )عالقة جدلية( مبنية على 

التحدي والنقد والنضال المستميت والصمود والصراع من أجل تحقيق الحرية وإحقاق حقوق 

رد فعل أصحاب اإلنسان وإبطال الباطل وتقويض دعائم الفساد السياسي، )وغالبا ما يكون 
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السلطة تجاه هذا المثقف هو استعمال الضغوطات المعنوية والمادية من نفي واعتقال وتعذيب أو 

استعمال خطاب الالمباالة واإلقصاء والتهميش وطرده من وظيفته أو اللجوء إلى تسييجه 

ها، يقوم باإلقامة الجبرية. ويصبح المثقف هنا بمثابة فاعل ثوري ملتزم بالمبادئ التي يؤمن ب

 .  (14)بوظيفة التوعية والتنوير والتأطير ويتحول إلى رمز ثوري( 

 المثقف التابع

يجتذب الوسط السياسي لالنخراط معه بالعمل، جميع المثقفين ليكونوا أعضاء ومؤازرين 

يخدمون خطط الحزب او التشكيل السياسي واكثر ما يعكس ذلك االستقطاب هو رغبة حزب 

كم( الذي اوجد عالقات بمسافات متفاوتة منه قد تكون قريبة ومتوسطة السلطة )الحزب الحا

القرب او بعيدة، وان المتحكم في تعيين المسافة، هو مدى الطاعة، واالستعداد لتقديم الخدمات 

المطلوبة، ومن بينها محاربة الخصوم المحليين، وبقدر استمرار الحزب لبقائه حاكما تزداد 

فاألحزاب ، لم يكن الحاكم هو المتبوع الوحيداعة والخدمات، حيث  )شهيته إلى المزيد من الط

ومن المؤلم أن هذه األحزاب  تعاملت مع  العراقيُة يمكُن إدراُجها في قائمِة المتبوِع الطويلة

المثقف والثقافة تعامالً براغماتياً خالصاً ، تعامالً ألغى استقالليَة المثقف وتأثيَره في المجتمع 

لجأَ المثقُف إلى هذه األحزاب  ، هرباً من السلطة ، ليجد نفسه أمام سلطٍة  أشّد  عسفاً  ، العراقيّ 

 .(من الحّكام الفعليين

صار المثقف خرج مثقالً بتبعات مرحلة حزب تغلغل بكل قطاعات الحياة االجتماعية حتى )

حاقاً، باعتباره قائَد المجتمع أُلِحَقت الثقافُة به إل الذي ،(الحزب حاكماً مطلقاً بالفعل )البعث مثالً 

َب أّمّيوَن متحمسون قادةً  أيضاً، فقُِضَي تماماً على أي إمكاٍن الستقاللية المثقف، لتنظيماٍت  وُنصِّ
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يمكن تعميُمه على األحزاب انه  مثاُل حزب البعث)لـ ، وهناك من ينظر (15) (ثقافية ومنظماتٍ 

 .(16)( األخرى بال استثناء

ي الموجه من قبل السلطة تجاه المثقف على انه المرحلة التي تم االجهاز ينظر لالحتواء السلب

فيها على أهم طموحاته فهو من كرس نشاطه وإبداعه لخدمة ما ظنه سبيالً الى االنعتاق والتقدم، 

فإذا به يرى السبيل مغلقاً، ليس أمامه فقط، بل أمام ما كان يحلم به لصالح الناس فيحدث االنكفاء 

 الموجع.

ما ان األحزاب ال تظل على حالة واحدة من الرخاء من حيث بقائها في هرم السلطة ولطالما ب

كانت ممسكة بالسلطة اليوم فهي في الغد فاقدة لها واالمر محكوم بما تفرزه االنتخابات، لذا 

اصطدم المثقفون بالوضع الذي هم فيه بعد فقدان السلطة من األحزاب التي كانت تقدم لهم 

  واالحتواء. اإلسناد

 الخاتمة:

أهم ما يمكن التشديد عليه هو العمل الثقافي المنتج للوعي السياسي فكيف تؤسس دولة      

سياسي، فال بد أوالً من تثقيف ماليين الناس تثقيفاً جماعياً بثقافة  -والمجتمع يعاني من فقر ثقافي

كال في الوضع العراقي القائم ال وطنية اصيلة خالصة وتوليد حالة من التنافس فيما بينهم، االش

يقف عند ترسيخ الدولة ومفهومها القائم على البناء المشترك بين اهل السياسة وجمهور المثقفين 

بل نرى انه البد التركيز على دور الدولة في المجتمع وكيفية القيام به في تامين التوازان بكل 
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ي وظيفة دولة تسعى لإلستقرار شيء، ومن الضروري ايالء هدف التنمية ليكون أساسي ف

السياسي. فعندما يكون وعي اإلنسان ونشاطه الفكري في قمة نضوجه، تتكشف العوامل 

الموضوعية لبروز األطروحة السياسية التي تتولى قيام الدولة التي يسهم فيها النخب سواء 

 اكانت )مثقفين او سياسيين او جماعات اخرى(.

 االستنتاجات:

لكشف صور أو أنماط وتجليات العالقة بين الثقافة والسياسة، وكيف أن هذه  هذه محاولة     

العالقة في حالة حركة وتأبى السكون، وتتجلى في صور وأنماط متعددة ومتغيرة. وليس 

 .المطلوب بالضرورة حسم هذه العالقة، بقدر ما هو المطلوب فهمها ومعرفة قوانينها

اسة والثقافة نجد )أن العالقة بينهما هي عالقة خصوص من خالل مراجعة متأنية لثنائية السي

وعموم من وجه، فبعض النشاط الثقافي سياسي، وبعض النشاط السياسي ثقافي. ولكن عندما 

تتحول السياسة كلها إلى محض ثقافة، لن تكون سياسة، وهكذا عندما تتحول الثقافة كلها إلى 

تسييس الثقافة، وأدلجتها سياسيا، أو تحييزها  محض سياسة، لن تكون ثقافة(. لذا يجب الحذر من

باتجاه سياسي ما. وهذا يشبه إلى حد كبير الكالم عن ثنائية الدين والسياسة، فبعض اهتمامات 

تسييس الثقافة ال يقل من  الدين سياسية، وبعض اهتمامات السياسة لها عالقة بالدين. إن خطر

الن بناء المجتمع هو بناء لنخبه ومثقفيه  ،العسكرثار عن تسييس الدين او تسييس حيث اآل

وعلمائه لهذا دخلت الثقافة ومن يمثلها في صراع مع السياسة واالدلجة في الفعل الثقافي 

واالهداف المرسومة له؛ ذلك من حيث أن كل أدلجة للحياة العامة ضمن فهم شمولي ستخلق 

 لديمقراطي.مشكلة، تعيق إرساء السالم األهلي، وتعرقل مسيرة التحول ا
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Abstract: 

It is evident that intellectuals and academics are gaining a rising 

concern in society and political fluctuation, where it pushes the 

door wide open to receive the output of political pulse. Seeking 

knowledge imposes interaction between culture and policy in 

practical terms. (Culture is of knowledge nature; whereas policy 

demands power). Here comes the platform of interaction; culture 

needs power to enjoy a protected habitat and experience practical 

grounds, and power needs to be rationalized and reorganized by 

intellectual cultural approach; an approach that could be effective 

in (keeping order, law enforcement, respecting rights, 

reconstruction and nation prosperity). 

In fact culture can never replace policy and vice versa; where both 

interact to resolve the issues that many countries are recently 

witnessing. In a country like Iraq, cultural manifestos became a 

constant critique to policy, so does policy with culture. Therefor 

each side preserves its private area from the other side's 

intervention. 

 

 

 

 

  


