
 التغيري االجتماعي
 
 

كلنا يفكرمبا ال اليو حال العراق ومنا من يبحث عن احلل للخروج ابلعراق من زلنتو سياسيني ومثقفني واعالميني و 
عسكريني والكل يتحدث عن حتمية تظافر اجلهود كشرط اساس فاحلل العسكري ليس ابخليار الوحيد وكذلك 

ورة التنسيق بني الدورين وىذا جيد ولكنو جزء احلل وليس كل احلل السياسي ومعظم االطروحات تركز على ضر
احلل اذ ان البعدين العسكري والسياسي مها بعدان مباشران للتعامل مع االزمة ينتج عنهما الكثري من االعراض 

.  اجلانبية اليت البد ان يتصدى ذلا بعد اثلث وىو البعد االجتماعي والتوعوي
 

دى اانس من مثقفي البلد وعامتو اىل االخنراط مبنظمات مدنية غري نفعية اتخذ على ان من الضرورة مبكان ان يتص
عاتقها وضمن خطة سًتاتيجية على ادلدى القصري وادلتوسط اىل البعيد معاجلة الظواىر االجتماعية اجلديدة وان 

.  تستفيد من جتارب الشعوب االخرى يف ىذا اجملال
 

ادرة على ان حتدث ادلعجزات وان بلدان احوج مايكون ذلكذا نوع من ادلعجزات ان للتغيري االجتماعي قوة عظيمة ق
العملية الواقعية وان من اوىل ادوات احداث التغيري االجتماعي ىو رفع حالة الوعي لدى اجملتمع ادلراد احداث 

دتاعي انتج قوة ىائلة التغيري فيو وخري مثال على ذلك حالة الوعي اليت حصلت يف االنبار واليت ادت اىل تغيري اج
.  دفعت ابجتاه ان يكون اجملتمع مقاتال لالرىاب بدل ان يكون حاضنا لو

 
ان اعداء العراق ليس االرىاب وحده امنا االرىاب احدىا قد تكون االمراض االجتماعية اشد فتكا من االرىاب 

هنا كامنة وتشخيصها ليس بتلك نفسو بل ان عالقتها ابالرىاب قد ترقى اىل درجة السبب والنتيجة ادلشكلة ا
السهولة بينما يكون االرىاب سافرا واضحا ان الفساد االداري وبث الروح السلبية يف اجملتمع وتسخيف فكرة 

ادلواطنة واالصطفاف الطائفي ماىي اىل مظاىر واعراض لتلك االمراض االجتماعية ويكاد يكون االستغالل السيئ 
رلتمعا ما ويكون االرىاب النتاج ادلباشر ذلذا ادلرض ض اليت ديكن ان تصيب للدين من اخطر وابشع تلك االمرا

اخلطري والفساد االداري وغريىا من امراض خطرية اذ ان الدين يالمس عواطف شرائح واسعة من اجملتمع وغالبا 
مايكون خطابو مباشرا وعلى تواصل دائم ابلقواعد اجلماىريية لذلك فان اي مرض يصيب ىذا اخلطاب تظهر 

.  ى اجملتمع اعراضو جلية عل
 

ان من اوىل خطوات التشخيص لتلك االمراض ىو امعان العقل وادلنطق وحتكيم لغة القانون واالخالق والقيم وكل 
مايؤيدىا من اداين ونصوص شرعية وكتب مساوية بعيدا عن روح التعصب وبتمسك بلغة احلوار وجتسيدا حلرية 



م مع ىذه الثوابت وحياول دوما االلتفاف عليها النو ان التعبري عن الرأي الن اي فعل منحرف يتحاشى االصدا
اصدم معها فسوف يكشف وعندىا يلجأ اما للتعصب واالرىاب او اهتام االخر او التسليم الرادة احلق وىذه 

.  االخرية التتحصل اال اذا امنت فئة كبرية من الشعب ابالسس والثوابت ادلذكورة انفا
 

سب حساابت خاصة للتغيريات االجتماعية وتضعها على اولوايت التخطيط حىت القوى العظمى يف العامل تح
السًتاتيجي فهي اي القوى العظمى تستطيع ان تواجو قوة عظمى مماثلة وان جتاريها يف الة احلرب والسياسة 
.  سابقواالقتصاد لكنها تكاد تقف عاجزة امام التغري االجتماعي وخري مثال على ذلك سقوط االحتاد السوفييت ال

 
على صعيد التخطيط قد ختصص بعض الدول ميزانيات ضخمة الحداث تغيري يف فكرة معينة او لرفع الوعي 

االجتماعي ازاء موضوع او قضية معينة فعلى سبيل ادلثال خصصت احدى الدول مبلغ اربعني مليون دوالر حلملة 
لة اللقاح نفسها فلكي يضمنوا جناح توعية تسبق اطالق لقاح لالطفال بينما خصصت عشرين مليون فقط حلم

احلملة وبلوغها االىداف ادلرجوة قدروا انو البد من رفع درجة الوعي لدى اجملتمع لكي حيققوا اعلى النسب من 
.  النجاح

 
احب ان اؤكد مرة اخرى ان اخلطاب التوعوعي الذي يراد لو ان حيدث تغيريا اجتماعيا البد لو ان يبتعد عن االطر 

حلزبية والقومية والطائفية وان خياطب االنسان على انو لبنة بناء اجملتمع وان ينظر اليو نظرة رلردة من كيل الضيقة كا
ميل او ضغينة وان يشعره ابمهيتو يف بناء اجملتمع واذا تعرض اىل موضوع ادلح او القدح فعليو ان ديدح الفعل قبل 

قد شخص ادلخطئ وان يبتعد عن اطالق االحكام ادلسبقة ونظرة الفاعل واذا انتقد فعليو ان ينتقد اخلطأ قبل ان ينت
 .التعميم وحرب الشخصيات النمطية


