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 من قبلي, وهي سليمة من الناحية اللغوية.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 

 التوقيع                                                
               

 2021 \    \التأريخ                                                                 
 
 
 



 ه 

 إقرار المقوم العلمي 
 

أشه  أن هذه الرسالة الموسومة بــــــــ )االسس االجتماعية للحركات في العراق بع     
ظة ذي قار( المق مة من قبل الطالب ) احم  ...... دراسة مي انية في محاف2003

ااهر كازم ر ير(  في قسم علم االجتماع ق  جرى تقويمها علمياً من قبلي وق  
 اصبحت سليمة من الناحية العلمية.

 
 
 
 
 
 

 التوقيع                                                                     
 

 2021 \   \التأريخ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و 

     

 



 ز 

 

 اإلهداء






 روح امي …… إىل              

اليت لقنتين اول حرف وحرصت على رعاييت وعانت من                    

ورحلت متأثرة بقساوة احلياة ولعلي  ,شقاوتي فصربت على بالء الدنيا

 كنت سبباً يف رحيلها.

                                                                     اىل...... روح ابي   

هللدا ولاللا شللرار القللل  مللن اجللا لقالل  الرجللا الللمل عاللا جا                 

علليح حللالل ياعانللا شللا فعاللح لَوينللا وجللاعت  ليكللبعنا واعتللا لن للل  

 اصحاء حتى طغت علته وانتقا اىل رمح  اهلل متأثراً .....

ومجيع  ارعراا اسعرتي  وكع       اىل..... اخي )الدكتور حممد طاهر( 

 من ساهم بتمهيد سبي  العلم واملعررة.

 امحد طاهر كاظم



 ح 

 شكر و إمتنان
 

)ميزان  ورد عن االمام الرضا ع "من لم يشكر المنعم منن الملونونين لنم يشنكر اً عنل" و ن "     
في لتام الدراسة ال بد من تو يه االمتنان الى ك  من ساهم فني اتمنام ( 1493,ص2نلحكمة, ج

تفض  باإلشنرا   الدكتور )صالح كاظم  ابر( المحترم الذي األستاذ  مبتدئا بالدراسة و لو بكومة
عوننى رسننالتيح وتحمنن  للننم التسنناحالب وااللحنناح بصننبر وتواضننه ننن  نظيننر  فنني هننذ  االيننامح وننندم 
الدعم الكام  وال هد الكبينر منا اضنفى النى التصنار ال هند والوننب إلكمنا  الرسنالةح وات ندم بنوافر 

لعالميننة )ديكننن(ح الشننكر الننى النندكتور )محمنند منناهر كنناظم(ح اسننتاذ الويننة االنكويليننة فنني ال امعننة ا
الذي اغنى الرسالة بالمصادر اال نبينة منن لنال  تر متهنا بدننة عالينةح واالمتننان موصنو  ايضنا 
الى الدكتور )فالح  ابر  اسم(ح وند مث  دور المشر  االحصائي بك  تواضهح واالستاذة )هناء 

لندكتور نبين  عمنران حسن سدلان( التي لم تدلر  هدا لت ديم المساعدة الممووبةح والى )االستاذ ا
موسى( و)االستاذ الدكتور عوني  نواد وتنوب( الونذان نندما النصنيحة والندعمح والنى  مينه اسناتذتي 

عوننى لالصننة رفكننارهم وغليننر  هننودهم  ب  ممننن تتومننذالكننرام فنني نسننم اال تمنناع  امعننة ال ادسننيةح 
وا النصنننيحة دراسنننة البكنننالوريوا والما سنننتيرح واسننناتذة منننن ال امعننناب االلنننر  النننذين نننندمال  لننن

 وساهموا من لال  تحكيم االستمارة االستبيانيةح 
ء الدراسننةح كنن  مننن )الباحننل عنندنان لونن  والباحننل إلننى لمننال اتو ننه بالشننكر واالمتنننان واليننرا   

احمد هاشم  والباحثة لهراء عالءح و الباحثة شيماء غني( النذين سناعدوني فني  منه المصنادر و 
ومشوب بإ راءاب الحظر الونائية   19  عصيب موبوء بكوفيد وتوليه الورنة االستبيانية في ظر 

وكنن  الشننكر واالمتنننان ل سنناتذة الكننرام الننذين تفضننووا بالمواف ننة عوننى منانشننة الرسننالةح ويشننم  هننذا 
 االمتنان ك  من ساهم برري اي ابي كان ام سوبي لهم مني ك  االمتنان والت دير 
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 ط 

 الدراسة                          ملخص                           


 

المسحولة عن ظهور الحركاب  اهم االسا اال تماعية هذ  الدراسة هي محاولة لبيان        
سوَمْب الضوَء عوى )اهم االسا اال تماعية  (ح اذ2003عراق بعد عام )اال تماعية في ال

ح وهي ) الترال الث افيح ال يم اال تماعيةح المشكالبح الحا ابح الياياب وافترضب ل يامها(
كان نتي ة ألسا  2003)ان ظهور الحركاب في العراق بعد الدراسة فرضية اساسية وهي 

موضوع الدراسة من الموضوعاب التي لم تدرا من ف  ماعي(ا تماعية مت ذرة في البناء اال ت
انحصرب اهدا  الدراسة بهد  رئيسي محوري وهو معرفة  حيللال  هذا االمار الشام ح 

استلدم فيها  ح2003عام االسا اال تماعية المسحولة عن ظهور الحركاب في العراق بعد 
 تماعيح الم ارنح التاريلي(  فيما الوصفيح المسح االالمنهج هي )مهمة اربعة مناهج الباحل 

انموب الدراسة عوى احد  عشر فرضية في محاولة اللتبارهاح في م تمه محافظة ذي نارح 
مبحوثا(ح من ملتو  الفئاب  385ف د تم سحب عينة مب ية عشوائية ب انون احصائيح ضمب )

نح االدباءح المدرسينح اال تماعية التي اعت د الباحل بانها ذاب دراية بالحركاب هي )الناشمي
المعومينح مالب  امعاب(  ل د ح  ب الدراسة اهدافهاح ورثبتب المون  من فرضياتهاح لتتوص  

ح باالستياء الشعبي الكبير 2003م ظهور الحركاب في العراق بعد اارتباستنتا اب مهمةح كالى 
 تماعية كالصدق واالمانة  يم االولو من  راء الظرو  الث افية واال تماعية واالنتصادية الصعبة 

الشر  دورا في تحفيل االفراد لومشاركة في تشكي  الحركاب لموا هة ما يتعارض مه هذ  ال يم 
ان الحا ة الى المشاركة السياسية وهيمنة  كما وهي من االسا اال تماعية المهمة لوحركاب 

انينها كانب دافعا االحلاب عوى ال رار السياسي ال سيما ما يلص مفوضية االنتلاباب ونو 
تشريه ال وانين اال تماعية اليير عادلة ساهمب ول  2003لتشكي  الحركاب في العراق بعد 

تيويب و  بشك  كبير في دعم مبدر غياب العدالة اال تماعية والذي اد  الى ظهور الحركاب 
ال ومية ح الهوية الهوياب الفرعية وترسيلها عوى حساب الهوية الومنية كن)الهوية المائفيةح الهوية 

 الحلبية( كان له دورا بارلا في ظهور الحركاب 
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 Introduction    الم دمة

ح بوصفها احد اهم التلصصاب الدني ة اال تماعية  يتفق ك  الباحثين في دراسة الحركاب
 اب حيوية الم تمه ونابوية البناء في عوم اال تماع عوى ان الحركاب هي واحدة من اهم نتا

ير من لال  يير تألذ هذ  الحركاب سمة المبادرة في ت ب  وتمث  هذا التيياال تماعي فيه لوتي
الممالبة به عوى صعيد  ميه المحسساب اال تماعية المحلفة لوبناء اال تماعي في الم تمعاب 

الشأن التربوي او السياسي او االنسانية سواء كان ذلك بالنسبة الى المحسساب المعنية ب
االنتصادي او االسري او الديني  تلضه هذ  الحركاب لمعايير عومية دني ة في نضية تحديد 
الم ا  العومي لدراسة الحركاب اال تماعية اذ تعد الحموة والذليرة وعروض الونفة بما تتضمنه 

ى اساسها احتساب حدود ميادين من الوحدة وااللتلام والعدد هي المعايير االساسية التي يتم عو
الدراسة العومية عوى اساا من اهم اهدا  العووم  ميعا التي تشم  الضبم والتحكم والتنبح اذ 
تلتص االولى بضبم ميادين او م االب هذ  العووم او احد تلصصاتها الدني ة بوصفها عوما 

ة االلر  رغم انه ينموي عوى مناهج ومفاهيم ونظرياب تميل  عن ب ية التلصصاب العومي
يشترك معها في بعض من هذ  المكوناب االمر الذي يشير الى نمم العالنة التي ترتبم بها 
 ميه العووم التي اكتشفها االنسان مه بعضها البعض االلر اذ ال يمكن فص  هذ  العووم اال 

مباشرة او  من ال انب النظري لودراسة العومية اذ انها تتفاع  مه بعضها البعض االلر بصورة
غير مباشرة يظهر هذا االمر  ويا واضحا في العووم االنسانية بشك  عام وفي العووم اال تماعية 

 منها بشك  لاص 
الحركاب اال تماعية ان لم تكن  ميعها هي حركاب اصالحية  اغوبمن البديهي الثابب ان 

ظام اال تماعي الذي تهد  الى اصالح ما يعت د  افرادها المشاركين فيها بانه لو  في الن
تلتص به سواء كان انتصاديا ام سياسيا ام دينيا ام ا تماعيا ام ث افيا اال ان لصوصية 
الم تمه العراني  عوب من النتائج اال تماعية التي افرلتها العديد من الظواهر السوبية كالفساد 

ةح والظوم وال ت   ك  هذ  والرشوة والتهميش والمائفية والف ر والبمالة وغياب العدالة اال تماعي
م تمعة او منفردة كانب العام  االساسي في ظهور الحركاب كرد فع  ا تماعي لومشكالب 
والحا اب والياياب اذ تدعم من المنظومة ال يمية اال تماعية ومنها التعاليم الدينية السعي نحو 

الحساا بالمشكوة ثم االصالح  لذا تتحدد مراح  تشكي  الحركاب بعدة مراح  تبدر بمرحوة ا
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مرحوة االعداد ثم مرحوة الممالبةح لذا هي ظاهرة تظهر عندما تع ل محسساب البناء اال تماعي 
المتعددة عن الوفاء بالتلاماتها ت ا  ح وق النااح وهذ  الحركاب ليسب وليدة اليوم ب  لها تأريخ 

ولو ي والت ني ودلو  العراق حاف  عوى مستو  العالم وعوى مستو  العراقح اال ان التمور التكن
(ح رسهم في ظهور الحركاب بأشكا  عدة تبعا لوهد  الذي 2003في عصر الديم رامية بعد )

 تسعى من ا وهح اهمها )اال تماعيةح السياسيةح الدينية ( 
(ح تلاحمب المشكالب واتسعب الحا اب واليايابح 2003ولال  السنواب التي توب عام )

عي عا لا عن توبية هذ  المتموباب وح  المشكالبح ما اسفر عن ظهور واصبح البناء اال تما
الحركاب كبدي  عن المحسساب والن اباب وال معياب التي ونفب عا لة امام تدهور الظرو  

( الى حركة 2004اال تماعيةح ابتداء من الحركاب االولى المناوئة لوو ود االمريكي عام )
لى ونب كتابة هذ  الكومابح ولتكرار ظهور الحركاب ح التي ال تلا  نائمة ا2019تشرين 

واستمرارها وتنوعها واالثار الكبيرة التي تركتها عوى الم تمه ونوة الدراساب المتلصصة بهذا 
( موضوعا لهذ الدراسةح 2003الشأنح تم التيار  )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد 

وتحديد االسا المهمة التي ت   عويها الحركاب لومساهمة في توضيح بعض المفاهيم المهمة 
والتي باإلمكان معال تها بد  التلبم واستلدام العن  ل مه الحركابح ال شك ان هذ  الدراسة لم 
تكن االولى حيل سب تها عدة دراساب نام بها عدد من الملتصين بدراسة الحركاب في العراق 

ور الهيتيح التي حموب عنوان "الحركاب (ح كالدراسة التي نام بها الدكت2003بعد عام )
اال تماعية"ح والتي تركلب عوى عدة مظاهر منها االحت ا اب واالعتصامابح التي نامب في 
مدينة )الرمادي(ح ودراسة الدكتور الحوفيح والتي حموب ايضا عنوان "الحركاب اال تماعية في 

(ح 2003الالتها بعد عام )العراق" والتي ركلب عوى دوافه ظهور الحركاب ومضامينها ود
توي( التي تحم  عنوان  تشارللواعتمدب هذ  الدراسة عوى مصادر مهمة مث  سوسوة محلفاب )

الحركاب اال تماعيةح والتي كان معظمها غير متر مح ومحلفاب )د  معن العمر(ح التي التصب 
 بدراسة الحركابح ومحل  )ماكدونالد( الذي حم  عنوان )الحركاب العالمية( 

يما يلنص المحتنو  الرئيسني لودراسنةح فتتكنون منن نسنمين كن  نسنم  ينمنوي  عونى عندد منن ف
الفصو  وك  فص  ينموي عوى عدد من المباحلح اذ ان ال سنم االو  منن الدراسنة يمثن  الدراسنة 

 النظرية وانمو  عوى ثالل فصو  اساسية: 
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احل : االو  ضم عناصر الفص  االو  مث  )االمار العام لودراسة( و انمو  عوى ثالل مب
الدراسة  والثاني حدد المفاهيم والمصموحاب العومية التني وردب فني هنذ  الدراسنةح وضنم المبحنل 

 الثالل عرض الدراساب الساب ة واهم النظرياب المفسرة  
وحمنن  الفصنن  الثنناني عنننوان )تاريليننة الحركنناب(ح وانمننو  عوننى ثننالل مباحننل ح االو  ضننم 

مننن  ومراحننن  الحركننناب( والثننناني ضنننم )تننناريخ الحركننناب فننني العنننالم( وضنننم )التمنننور التننناريلي لعوا
الثالل )ف ر الحركاب في العراق(  اما الفص  الثالل من هذ  الدراسة فضم )لصائص الحركناب 

( وانمو  عوى ثالل مباحل االو  ضم 2003واالسا اال تماعية واهم نماذ ها في العراق بعد 
ثاني ضم )االسا اال تماعينة لوحركناب(ح والثالنل )اهنم نمناذ  )مبيعة الحركاب اال تماعية ح وال

 (  2003الحركاب بعد 
وتمث  ال سم الثاني من الدراسة بالدراسة الميدانية وانمو  عوى اربعة فصو  مهمةح الفص  
الرابه تناو  )اال راءاب المنه ية لودراسة (ح واللاما تمرق الى تبويب وتحوي  البياناب االوليةح 

سادا فعني بتبويب وتحوي  البياناب اللاصة بالظاهرة المدروسةح والفص  السابه انمو  اما ال
عوى ثالل مباحلح االو  اهتم بالتبار الفرضياب اللاصة بالدراسةح والثاني اهتم بعرض النتائج 

 واالستنتا اب المهمةح والثالل اهتم بعرض التوصياب والم ترحاب المهمة 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



 الباب االول :.....................................................الجانب النظري
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 ولاال الباب
 نظريال الجانب

 

 الفص  االول: االطار العام للدراسة:

 
 تأرخيية احلركات االجتماعية:الفص  الثاني: 

 
 ( 2003الفص  الثالث: احلركات االجتماعية يف العراق بعد )
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 نلتمهزززززززيد
اب التييير اال تماعي التي تحدل الالعَب البارل في عموي اال تماعية تمث  الحركاب     

في الم تمعاب المعاصرة وتيني في الونب ذاته عن االستلدام المفرم لوعن  الدموي في 
الممالبة بإحدال مث  هذ  التييراب في الونب الذي ع لب المحسساب الوسيمة بين الم تمه 

ها الم تمه افرادا" رو والدولة بالعم  كبدي  لوممالبة بالح وق اال تماعية المهمة التي يحتا 
 ماعابح وند فش  البناء اال تماعي بمحسساته عن توبية هذ  المماليب في الم تمه العراني ال 

(ح بسبب التحوُّالب اال تماعية الكبيرة في بنية نظام الحكم من ديكتاتوري 2003سيما بعد عام )
ي دفعب الباحل الى إل اء الت الحركابالى ديم رامي  االمر الذي اد  الى  ظهور العديد من 

نظرة شاموة متعم ة حو  مبيعتها ورسبابها وآلياتها ومراحوهاح وظرو  نشأتها واألسا 
 اال تماعية التي بنيب عويها 

ينموي الفص  األو  من الدراسة عوى االمار النظري العام لودراسة في ثالثة مباحل   
الدراسة واهدافها  ا ورهميةاسة وتساحالتهتضمن االو  منها عناصر الدراسة متمثوة بموضوع الدر 

والصعوباب التي وا هب الباحلح رما المبحل الثاني  الدراسةفضال عن اسباب التيار موضوع 
ف د انمو  عوى مفاهيم الدراسة والمفاهيم ذاب العالنة بموضوعهاح يستعرض هذا المبحل 

لتي ذكرب بها ومن ثم استلالص المفاهيم بصورة ركثر وضوحا" من لال  تعريفها في الم االب ا
التعاري  اال رائية ال ابوة لو ياا باالعتماد عوى نتائج الدراسة الميدانيةح في حين تضمن المبحل 
الثاني الدراساب الساب ة التي تناولب الموضوع بالدراسة والتحوي ح وحدد منها الدراساب عوى 

راساب عوى المستو  اال نبيح وكذلك المستو  المحوي و الدراساب عوى المستو  العربيح والد
( فهي تنموي 2003النظرياب المو هة لودراسة في )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد 

عوى رهم النظرياب التي مرحها العوماء كتفسير لظهور الحركاب في الم تمعاب البشريةح وحددنا 
 منها ثالل نظرياب نر  انها كافية لشرح وتفسير الحركاب 
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 نلمبحث نالول
    عناصر نلدرنسة:

:انوال: موضوع نلدرنسة وتساؤالته  
إنَّ تكرار ظهور الحركاب اال تماعية وانتشارها في العراق عوى التال  اشكالها بعد عام   
سين في العووم اال تماعية بشك  ر اهتمام كبير من لدن الباحثين والدلصوصاح حظيب با 2003

 تماعي بمث  هذ  الحركاب ومحاولة لوتعر  عوى رهم العوام  المحدية عام نتي ة االهتمام اال
الى نشأتها وصوتها الوثي ة بمبيعة الحياة في الم تمه العراني بوصفه رحد الم تمعاب المحافظةح 
لكونها تعبر عن مصالح فئوية ل ماعاب محددة اتهمب بت ويد اليربح او  ماعاب عامة يشترك 

ضال عن اثرها الواضح ودورها المهم في التأثير عوى السياساب في البود فيها افراد الم تمهح ف
 عوها تحت  الصدارة في نائمة اهتماماب الموامن العرانيح ل د انصب تركيل الباحل عوى 
االسا اال تماعية لهذ  الحركاب بوصفها احد اهم او ه الفاعوية اال تماعية في السعي الى 

ونها تتعوق بمبيعة الحياة اال تماعية ل فراد والم تمه الذي انبث ب راب ونبولهاح لكياحدال التيي
فيه هذ  الحركابح وتكمن حدود موضوع الدراسة في األسا اال تماعيةح لوحركاب وهي ال و  

 المحثرة في نشوء الحركاب 
رغم و ود العديد من الدراساب العرانية لوحركاب اال تماعية إالَّ رنَّ  ميعها تركل حو  

حركاب االحت ا ية حيل تياضى الكثير من الباحثين عن دراسة االشكا  االلر  من الحركاب ال
اال تماعية  وند تركَّل موضوع الدراسة في دراسة المون  اال تماعي من هذ  الحركاب في 
م تمه شهد ظهور العشراب منها بم رد ان رتيحب له فرصٌة لوتعبير عن الراي موا  الثمانية 

ماضيةح ف د واكبب الحركاب في الم تمه العراني التحوالِب السياسيَة التي شهدها عشر عاما ال
نَّ مرح موضوع )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد  البود ميوة المدَِّة الساب ةح وا 

( يتماشى مه الظرو  التي يعيشها البودح التي تعتبر فيها الحركاب ظاهرة ا تماعية 2003
الن اباب وال معياب والتحالفاب التي فشوب في تح يق مصالح الم تمهح إنَّ  ديدة بديوة عن 

 موضوع الدراسة اثار تساحالب عدة هي:
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ما رهم االسا اال تماعية المحثرة في ظهور الحركاب في العراق وتعددها وتكرار  -1
            (؟2003حدوثهاح بعد عام )

ر الحركابح في العراقح ام هناك ه  االسا اال تماعية هي المحرك الرئيسي لظهو  -2
 ؟2003عام سحولة عن نشأة الحركابح بعد اسا الر  م

ما المون  العومي لعوم اال تماع من مفهوم الحركاب اال تماعية وانمامها ومظاهرها  -3
ماعي لد  ونماذ ها في العراق  باعتبارها رحد اهم وسائ  التعبير عن الرغبة في التيير اال ت

 لم تمه؟العديد من فئاب ا

ب االلر  في العراق بالحركاب اال تماعية في الم تمعاه  تأثر ظهور الحركابح  -4
كان له الدور االهم في وصم هذ  الحركاب باالنحرا  عن ال يم ح الذي العربية منها واال نبية

 والمعايير العامة؟

ني اال تماعي العرا ما تأثير الحركاب اال تماعية في الم تمه العراني في البناء -5
 ومون  هذا البناء من االعترا  بح وق األفراد وال ماعاب؟ 

 Importance of the studyثانيًا: نهمية نلدرنسة:    
الى  2003في االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد عام  الدراسةت  َسم  رهمية    

ك  من العووم والمتمثوة في المون  العومي ل النظريةنسمين رساسيين األو : هو االهمية 
اال تماعية من هذ  الحركاب فضال عن مبيعة المون  اال تماعي منها اذا ما مثوب هذ  

ورفد المكتبة العومية الحركاب م موعة من المصالح الفئوية إلحد  ال ماعاب اال تماعيةح 
 فهي تت وى من لال  توظي  النتائج التي التمبي يةحرما بالنسبة الى االهمية بمصدر  ديدح 

تتوص  اليها الدراسة في معال ة االسا اال تماعية المسحولة عن ظهور الحركاب  ال سيما    
) المشكالبح و الحا اب ح والياياب( وتعري  الم تمه بأح ية الحركاب اال تماعية لصوصا 

 يتعوق بممالبها او اهدافها  ما
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  Objectives of the studyثالثًا: نهدنف نلدرنسة: 
 2003عام عراق ما بعد الفي الحركاب  ورها في تشكي اسة األسا اال تماعية ودإنَّ در   

 بالن ام االتية: تتضمن م موعة من االهدا  العومية يمكن ان نو لها
 
اال تماعية التي رسهمب في ظهور الحركاب في العراق بعد ولو  عصر  األسامعرفة  -1

  2003الديم رامية عام 

االسا التي تستند عويها الحركاب في مبيعة ال ائم حو   الدراسة الى حسم ال د  تسعى -2
انمالنها )ا تماعية _ايديولو ية( واالسا االليرة مسحولة عن العن  وال مه الذي 
تعرضب له الحركاب بشك  وحشي لذا تحاو  الدراسة ن ض االمروحاب 

  (اال تماعية)االسا ( واثباب فرضية باأليديولو يابالمتعو ة)

ور الحركاب اال تماعية في اعادة الهوية الومنيةح و تح يق االغراض التعر  عوى د -3
 والمصالح اال تماعية العامة والفئوية  

بيان رهم اآلثار اال تماعية لوحركاب المرتبمة بال انب اال تماعي والسياسي  -4
 واالنتصادي والديني والث افي عوى البناء اال تماعي في الم تمه العراني 

واهم  2003ة الحركاب اال تماعية العرانية التي ظهرب بعد عام التعر  عوى مبيع -5
 نماذ ها وفق التصنيفاب العومية 

تهد  الدراسة إلى كش  لفايا الحركاب ونه ها في العراق من لال  التركيل عوى  -6
 األسا اال تماعية التي تنموق منها 

عية بما ي نب الباحثين رفد مكتبة عوم اال تماع بالمادة العومية لدراسة الحركاب اال تما -7
 .اصدار االحكام ال يمية حو  هذ  الحركاب من ناحية رفض او نبو  االلتال 
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 Study difficulties نلدرنسة: صعوباترنبعا: 
 اهم المعوناب التي وا هها الباحل اثناء الدراسة تتمث  بمايوي:  
 

ظاهرة ةح بسبب حداثة نوة المصادر ذاب العالنة بموضوع الدراسة في المكتباب العراني -1
 الحركاب في العراق 

الصعوبة في التن   بين المحافظاب من ا    مه المصادر او لم ابوة اللبراء  -2
والمحكمينح بسبب اال راءاب الونائية التي فرضها الحظر الصحي  راء تفشي وباء 

  )كورونا(
ب ال سيما في تلوُّ  الناا من اال ابة عوى االستبيان بسهولة بسبب حساسية الحركا  -3

 الناصريةح بسبب االعت االب المستمرة لوناشمين مدينة 
بعض صعوبة الحصو  عوى المعووماب المهمة من العناصر التي كانب ضمن  -4

 ة االمنية المستمرة لهم د)حركة  ند السماء(ح بسبب الممار الحركاب كنن
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 نلمبحث نلثاني
 نلدرنسةومصطلحات مفاهيم 

  fundamentalsنواًل : نألسس 
الذي تنشأ  ح فاألساا االص  الفكري االو حة العربية  مه لكومة رساااالسا في الوي 

تعتمد نوة الكائن عوى ما تلوفه  هو بمثابة االص  الثابب في االرضحو   حعويه الفروع االلر 
نللغة نالنجلياية فهي اما االسا في   ((1))االسا من م دار ال وة والثباب المعرفي

fundamentals) بمعنى ال واعد او المبادئ التي تشك  اساا ري نظام بيولو ي او )
  ((2))معرفي
ر ح واي شيء بال اساا ب و ود الشيء او مصاداسبا إنهاتعر  االسا في الفوسفة  

غير وانعيح لذا فك  ما يبنى عوى اسا يكون صوباح كما هو الحا  في المسائ  يعتبر وهميح و 
   (3)التي تستلر  منها ال وانين العامة والمعاني البسيمة

المصادر الرئيسية ل فكار التي  تعد" االسا في عوم النفا هي المحثراب والعوام  التي 
    (4)تصوح لوبناء والتلميم والتصميم والتنفيذ

االسا في عوم اال تماع هي ال و  المحثرة في وضه المناهج وتنفيذها متضمنة الحا اب 
   (5)شباعها او حوها حرصا عوى تح يق هاتين العمويتينوالمشكالب التي يراد ا

 
 
 

                                                           
ح المحسسة العربية لودراسة والنشر  1عوي احمد الديري ح موق اللماب دراسة في ظاهرية ابن حلمح م   (1)

 33-32ح ص 2007حبيروب ح 
(2)   Moore, A. (2010). Macquarie primary dictionary: Australia's national dictionary. 
Milton: John Wiley & Sons Australia, Ltd.p260.  

  32ح ص2004 ال  الدين سعيد مع م المصموحاب والشواهد الفوسفيةح دار ال نوب لونشر ح تونا ح   (3)
 
بناء المناهج  كوية التربية  امعة منما بحل مست  من رسالة احمد فتحي بدير االسا السيكولو ية ل(4)

  https://docs.google.com/presentation/u/2/d/1 ما ستير مسحوب عوى الشبكة المعووماتية
 منهج مسحوب عوى الشبكة المعووماتيةموسوعة التعويم والتدريب االسا اال تماعية لبناء ال    (5)

https://www.edutrapedia.com  

https://docs.google.com/presentation/u/2/d/1
https://www.edutrapedia.com/
https://www.edutrapedia.com/
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 (Socialثانيًا : نالجتماعية : )
اال تماعية في الوية  مه الشيء المتفرق فهو ) ا تماع( و )ت مه(  ال وم ري ا تمعوا من 
هنا وهنالك وال مه ريضا هي الملدلفة ال تماع الناا بها ف د نا  سبحانه وتعالى: ))فأ معوا 

ال مه في هذ  اآلية بمعنى الدعوة ري ردعوا شركاءكم ألنه ال ي ا  دعا   (1)كم وشركاءكم((رمر 
نما  مه شركاء  بمعنى صفة ما كان لو ماعة   (2)شركاء  وا 

يعرفها ناموا اوكسفورد بأنها ندرة الفرد  (Social)اال تماعية في الوية االنكويلية هي 
لذا فهي صفة   (3)ن العالناب والتواص  واالشتراك معهمعوى االرتبام والتوحد مه األلرين بتكوي

تتعوق بالعالناب بين الناا او بين م موعاب منهم لها عالنة بتنظيم الم تمهح ومراتب الناا 
  (4)فيه

ورد لفظ )ا تماعية( فوسفيا" في )موسوعة ال الند الفوسفية( بمعنى ك  ما يرتبم بالم تمهح   
التي ٌتكون الم تمهح فك  ما ي ري بين الناا من عالناب وتواص  ويكون  ويَّا" في العالناب 

اال تماعي ايضا هو ك  ما تلتص به دراسة عوم اال تماع و  (5)ورلماء وصواب هو ا تماعي 
(Sociology مث  البناء اال تماعي واالنساق اال تماعية والمحسساب اال تماعية  وكذلك  )

اع  بين االفرادح وهي ك  ما تلتص به العالناب في صفة التفلذا فهي ح التنظيم اال تماعي
 (6)العموية اال تماعية بين االشلاصح اي نشام االنسان في الم تمه وتفاعوه 

ويعرفها عوم اال تماع في "مع م العووم اال تماعية" بانها ك  ما يلص الروابم التي تنشأ 
هذا المعنىح العام  اال تماعي في الم تمهح سواء كانب تلص االفراد او ال ماعةح ويدل  في 

                                                           

(1)
 (71يونا حاآلية ) 

(2)
   620ح حرو  النون فص  الضاد ح بيروب ح  ص1ابن منظور ح لسان العرب مصدر سابق ح الم ود   

 
(3)

  Shorter . Oxford . English Dictionary . Oxford University Press . Ely  House 
London . 3rd Edition .1965 .P1935 . 

(4)  Oxford University (1999). Oxford word power (first edition). Oxford: Oxford 
University Pres. p712.  

ح منشوراب  2احود والرونح ماندريه الالندح موسوعة ال ال ند الفوسفيةح الم ود االو ح تر مة لوي    (5)
  1300ح ص2001عويداب ح بيروبح

  10ح ص 2006حدار المشرق الث افيح االردن ح  1ليتون وضاح عبد المنانح المع م السياسيح م   (6)
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(social factor)بانها ك  ما نعنيه من  (تيماشي )يعرفها   (1)(  في نضية تأثر )السووك
عالناب التي  تلص االنسان وم تمعه في عالنة التأثير المتباد  بين االنسان والبيئة التي 

كذلك  ال انونح وااللالقحية ح السياسةح يحيم بها وند تشم  ك  من ظواهر الدينيةح واالنتصاد
الظرو  التي يعاني منها الفرد سواء كانب هذ  ظرو  نفسية رو ا تماعية في الم تمه 
ومشكالتهم مث  مشاك  االنحرا  اال تماعي و مشاك  البمالة ومشاك  التفكك األسري ومشاك  

فهوم م تمعي فعرَّفها عوى انها م (ميتشي  دنكن)اما   (2)التنظيم اال تماعي وما الى رلر 
Societal)( او ا تماعية )Sociological يعنيان الملايا النظامية التي تمبه الحياة )

عوى انها ك  تعبير عن مون  رو  (ابراهيم مدكور)فيما يعرفها   (3)اال تماعية بمابعها العام
  (4)سووك نحو االلرين

 
  Social basesثالثًا : نالسس نالجتماعية : 

ة هي توك ال و  المحثرة في م تمه ما التي تو هه نحو الوصو  الى األسا اال تماعي
تتكون هذ   والترال وال يم والهوية الث افيةحرهدافه واشباع حا اته كالحفاظ عوى تماسك رفراد ح 

المحثراب من ال و  اال تماعية التي تتمث  بحا اب الم تمه ومشكالته التي يسعى الى حّوها 
    (5)ى توبيتها وتشك  هذ  ال و  نظامه اال تماعي والياياب التي يحرص عو

 

                                                           
  379ح مكتبة لبنانح ص1احمد لكي بدوي ح مع م مصموحاب العووم اال تماعيةح م   (1)
(2)

ح  |ح دار المعار ح مصر7م' تماع ( تر مة محمود عودة والرون ح تيماشي  ني وال ) نظرية  عوم اال  
 35 - 27ص ح 1983

 302حص  1980 بيدادح ح مع م عوم اال تماع  ح تر مة احسان محمد الحسن ح دار الرشيد حدنكن ميتشي (3)
  

(4)
ح ص  1975 ال اهرةح ح د  ابراهيم  مدكور ) مع م العووم اال تماعية ( ممابه الهيئة المصرية العامة لوكتاب  
13   

ح  1الشام  في المناهج ومرائق التعويم والتعوم الحديثة حم حشادية عبد الحويم تمام و صالح احمد فحاد   (5) 
  73ح ص 2016ح االردن مركل ديبنو لتعويم التفكيرح
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بناء في )الظواهر اال تماعية( في  ال و  اال تماعية المحثرة نجرنئيا يعرفها نلباحث بانها 
حوو  المشكالب التي يعاني منهاح مستندا" عويها في تح يق االهدا  التي يصبوا اليهاح وهي 

 ء كانب احتيا اب مادية او غير مادية تتعوق باحتيا اب الم تمه الملتوفة سوا
 

 ( Movementsرنبعًا: نلحركات )
ضد السكونح حرك  -حركا" والحركة-الحركاب في الوية العربية  مه مفردها حركة من حرك

  (1)مني االمر اضمربب لهح وكذا هو الحا  بالنسبة لوحراك الم اب  السكون
 movoirالوية الفرنسية ال ديمة من كومة مشت ة من  movementالحركة في الوية انكويلية 

تستلدم في الوية االنكويلية لتعني سوسوة اإل راءاب  يةح لتعني فع  التحرك او التحريكحالالتين
   (2)والمساعي من  ماعة من األشلاص لتح يق شيء لاص

وهي شي  حيل بعد  رو  من ال وة لوفع ح عوى سبي  التدريجحالحركة في الفوسفة تعني الل
ان كان في حيل آلرح اي )كونان في آنين في مكانين ملتوفين كما ان السكون كون في آن 

لتشير الحركة الى االوضاع التي تظهر بها االشياءح او المادةح بتحوالتها في   (3)ومكان واحد(
ناموا والحركة في   (4)عالم الحياةح بمعنى ليا هناك )حركة( بال شيءح وال شيء بال )حركة(

   (5)يابح هي ك  فع  تحركه نضية او مشكوة ما سعيا لحوها وند يثير حركاب الر السرد
الحركة في عوم اال تماع تشير الى نيم وافكار لها غرض محدد او هد  معد مسب ا"ح 

ل هد لذا فالحركة كمٌّ من األفكار المو هة حدد باألفراد والياياب واألفكارح فالحركة اال تماعية تت

                                                           
  242ح ص2007 ح دار النفائاح بيروبح لبنانح1ماحمد ابو حانة والرون ح مع م النفائا الوسيم ح    (1)

(2) Paul Wilkinson, social movement, PayPal Mall Press Ltd London, published by the 
Macmillan PRESS Ltd,1971, page 11 . 

  75ح دار الفضيوة لونسر والتوليهح ال اهرةح ص1محمد صديق المنشاويح مع م التعريفابح م   (3)
  154والشواهد الفوسفيةح مصدر سابق حص  ال  الدين سعيد مع م المصموحاب  (4)
ح  2003 يرالد برناح تر مة السيد امامح ناموا السردياب دار ميريب لونشر والمعوومابح ال اهرة ح   (5)

  118ص



 ( ال راسةاهيم المبحث الثاني ) مف...............................................الفصل االول: الجانب النظري  


13 

يسعون الى تييير الوضه اال تماعي المست ر في م تمه ماح  اد الم تمهحم موعة من افر 
   (1)انها مثالية لوم تمه لتح يق غاياب ير  ال ائمون بالحركاب

 
 

 ( : Social movementنلحركات نالجتماعية ) خامسًا:
( وتشير الى المري ة social movementsالحركاب اال تماعية في الوية االن ويلية هي )

م موعة منظمة من تعم  معا عوى تح يق غرض  تماعية التي ينتظم بها الحراك من نب  اال
  (2)محدد

 Normي سم مفهوم الحركاب اال تماعية في الفوسفة الى الحركاب المعيارية )
Movement معيار  ديد تحيدها ( هي حركاب تهد  الى تفعي  نانون او تعديوه او انشاء

( التي تمث  السعي  Value Movementالحركاب ال يمية ) ي: فهيالسومة احياناح اما الثان
  (3)ال ماعي ب صد حفظ او تعدي  او تحديل نيم معينةح بمعنى صياغتها وفق نوالب  ديدة

تعر  الموسوعة الماركسية الحركاب اال تماعية عوى انها ك  حركة غير تابعةح تتميل 
نَّ كومة حركاب  تمث  مصالح شلصيةح و  غرض محدد البالوعي وتنشأ نتي ة التمحور ح وا 

دلي  عوى انها غير مست رةح ولفظ "اال تماعية" برهان عوى انها غير رسمية وتنموق من 
  (4)الم تمه

                                                           
الدينية في ال لائر بين ال ميعة واالستمرارية م اربة لودونية في  –بن حويمة صحراوي ح الحركاب السياسية   (1)

  36ح ص 11-2 – 2010والتيير اال تماعيح امروحة دكتورا  ح منشورة ح  امعة وهران  تمثالب السومة
(2)  Moore, A. (2010). Macquarie primary dictionary: Australia's national dictionary,  

حمصدر سابق 403 -582ص . 
د االنماء العربيح ح مكتبة محمن نريشح معه 1معن ليادة ح الموسوعة الفوسفية العربيةح م   (3)

  364محص1986
دراسة م ارنة   -اسراء  ما  عرفاب ح الحركاب االحت ا ية ودورها في ملر اب التييير السياسي العربي    (4)

 16ح منشورة ح  امعة الن اح الومنية ح فوسمين ح ص 2001بين مصر وتونا والبحرين حامروحة دكتورا  ح 
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الحركة اال تماعية هي م موعة تحدياب يعيشها الم تمه توا ه ترتيبا لوسومة وتوليه الثروة 
تضامن في تفاع  مستمر مه النلب من نب  األشلاص الذين تربمهم روابم مشتركةح وال

   (1)والمعارضين والسوماب
الحركة اال تماعية نموذ  متمور من نماذ  االحت ا  شاعب نب  ظهور الدولة الحديثةح 
ومتاللمة معها بتمورها وبينهما عالنة اتصا  ديناميكيةح ف د كانب مظاهر االحت ا  م سدة 

ين الذين عرفوا مفهوم "الحركاب اال تماعية ومنهم ير  العديد من العوماء والباحث  (2)نديما" 
بأنها ال تعني ف م ك  االفعا  او االعما  الشعبية او العامة او االنتفاضاب  ( ارلا كولي)

التي ي وم بها الشعب من ا   مسألة ماح ب  هي تشكي  لاص ومتص  وتأريلي متمور من 
رب بوومر( بانها الحراك اال تماعي النشم في حين عرفها )هرب  (3)التفاع  والممارسة السياسية

الذي ييوب عويه الشك  التصوري ومشاعر ليسب منظمةح وتظهر بشك  مشروعاب  ماعية 
مايوو وتارو( ف د عرفاها بانها الموا هة بين ال ماعة )اما  النظام ال ائم وتشييد بديال" عنهحلتييير 

  (4)ونظم السومة ال ائمة لتح يق المصوحة العامة لوناا
ف د عرفاها بانها مري ة صياغة  ونايدهاب" -عالمي اال تماع األلمانيان "رالب رم"ا

  (5)المصوحة العامة والتأكيد عويهاح وهي الند او الك ء ل حلاب الحاكمة او الفئويين
 

                                                           
(1) David  S. Meyer and Sideny  Tarrow, The social movement society,ROEMAN & 
LITTLEFIELD,INC ,Lanhan ,. BOULDER.New york,1998,page 4 

ح المركل ال ومي لوتر مةح ال اهرة ح  1هانك  ونستونح تر مة ح احمد لايدح الدو  والحركاب اال تماعيةح م  (2)
  24ح ص 2018

ح تر مة ربيه وهبةح الم وا االعوى لوث افة حال اهرة (2004-1768)تشارلل توي ح الحركاب اال تماعية   (3)
    44ص ح 2005

 45ح ص 2013ح مكتبة حسن العصريةح بيروب ح  1بشير ابو ال راياح نظرة في الوانه العربي واالنسانيح م  (4)
  

محسسة هنداوي  ح1م الحركاب العالمية الفع  والث افةح تر مة  ال  الدين عل الدينح كيفين ماكدونالدح (5)
 35ح ص 2017سياسيحالمموكة المتحدةح
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هي السعي الحثيل الذي يتشارك فيه ابناء م تمه ما وفق اسا معينة نلتعريف نالجرنئي : 
اب في الوانه ال ائم او الم اومة من ا   منه التيييرح ومن اهم روادها ألحدال تييير 
   )االنتو انسيا(

 

  نلحركات نالجتماعية نلجديدةNew social Movement 

هي حركاب ا تماعية   New social Movementالحركاب اال تماعية ال ديدة     
اللمار التاسه عشر كرد فع  عوى ا متعانبة ظهرب في البودان اليربية في بداية ستيناب ال رن

تشم  عددا من الحركاب النسويةح المدافعة عن البيئةح والمناهضة  التي وا هب هذ  الم تمعابح
النتشار االسوحة النوويةح والمظاهراب ضد تعدي  اليذاء  ينياح ومناهضة العولمةح تحشد هذ  

عوى دعم ملتو  المب اب في الحركاب من ا   مسألة وحيدة لتح يق غاياب معنويةح تحص  
   (1)الم تمه

في مع م عوم اال تماع المعاصر عوى انه  (الحركاب اال تماعية ال ديدة)ورد مفهوم 
وهي صورة مميلة  عامح هو تييير اوضاعهم الحياتيةح  ماعة من الناا ا تمعوا إلن ال غرض

 لمية الثانيةح حيلعن الحركاب اال تماعيةح التي صاد  ظهورها ع ب انتهاء الحرب العا
   (2)ظهرب هذ  الحركاب بثالل مكوناب هي

االهدا  تمث  م موعة ال يم الث افية واال تماعية اللاصة التي تهتم باالستيال   - ر
 الفرديح اكثر من تيير او اعادة ترتيب االبنية اال تماعية 

 ال اعدة اال تماعية وهي المب اب اال تماعية او ال ماعاب االلر   - ب
لفع  التي تعتمد عوى تحريك وتعبئة ال ماهير لتييير ال يم واالت اهاب وسائ  ا - ب

 والموان ح كانتشار الفع  اال تماعي االلضر 

                                                           
   المنلرمين في األعما  الذهنية المع دة التي لها  هم فئة من األشلاص المتعوميننلنخبة نلمثقفة نألنتليجنسيا

 تشكي  ث افة وسياسة م تمعهمح تضم األنتوي نسيا فنانين ومعومين وركاديميين دور ن دي وتو يهي ونيادي في
  ور ا  الحر   ي عر  رفراد األنتوي نسيا بالمث فين وكتاب

ح المنظمة العربية لوتر مة ح بيروبح  4انتوني غيدنلح عوم اال تماعح تر مة وت ديم فايل الصباغ حم   (1)
 748ح ص 2001

 312ح ص2000ح دار الشروقح فوسمين ح 1معن لوي  العمرح مع م عوم اال تماع المعاصرح م  (2)



 ( ال راسةاهيم المبحث الثاني ) مف...............................................الفصل االول: الجانب النظري  


16 

 
عرفها "االن تورين" بأنها تمور لشك  من اشكا  الفع  ال معيح ظهرب في نهاية ع د 

د له حو  مسالة مهمة وهي الهويةح وتعني ان الصراع لم يع ابح وكانب تتمحورالستين
مكان محدد ب  انه يشم  وينتشر عوى اساا الث افة واالبداع والمعرفة وتلامن ظهور هذا 

  (1)الشك  ال ديد من الحركاب مه ظهور الم تمه الصناعي
 

 نلتعريف نالجرنئي:
هي حركاب عالمية تلامن ظهورها مه التمور التكنولو ي السيما في م ا  االتصاالب    

مية كنن )صندوق الن د الدولي(ح وهي تعتمد عوى اساا الث افة او ومه نشوء الهيئاب العال
 الفكرة الشاموة 

ب هي برنامج تصنف نلحركات نالجتماعية غالبا باالستناد نلى نالجماع على ثالث مطال
   :نلى تغييري وهوية ومكانة

 ( political movementنلحركات نلسياسية : ) -1

فا االهدا  واالفكار ويسعون ألنناع االلرين انهم وتعر  بانها م موعة من الناا لديهم ن
عوى صوابح اما فيما يتعوق بالحكومة او السياسيةح وتموق عوى  ماعة الناا المحثرين 

   (2)والفاعوين في الشحون السياسية في الحياة اال تماعية لو ماعاب او الم تمعاب
صفوفها لو يام بعم  موحد لتحسين  التيار العام الذي يدفه مب ة او فئة لتنظيمغالبا يمثوون 

حالتها االنتصادية او اال تماعية او السياسية او  ميعها معاح وهي االكثر شيوعا وعمومية لكن 
ح تنعب نفسها بالحركةح لتعمي مابه الشمو  وعدم    والكثير من التنظيماب السياسيةتماسكها ان

  (3)الت يد بمعايير محددة

                                                           
(1)

 .40-39اكدونالد , ترجمة جالل الدين عز الدين, الحركات العالمية الفعل والثقافة, مصدر سابق,  صكيفين م  
(2)  Oxford University (1999). Oxford wordpower (first edition. Ibid ,pp569   

لحامد ح دار ا1هاي  عبد المولى مشموشح الموسوعة الحديثة لومصموحاب السياسية واالنتصاديةح م   (3)
  94ح ص2012لونشر والتوليهح االردن ح 
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بانها  ماعة او  ماعاب منظمة تتحرك بات ا  سياسي  (الحركاب السياسية)وتعر  
فيما تعرفها  (1)لوحصو  عوى غاياب اعضائها كاإلصالح السياسيح او  التييير ال ذري 

بانها ال وة الدافعة ل ماعة ما او فئة محددة لترتيب صفوفها وال يام بفع   (الموسوعة السياسية)
  (2)يتعوق بالشأن السياسي معي من ا   تييير اوضاعها الملتوفة فيما 

 
 نلتعريف نالجرنئي:

هي حركاب ي وم بها  ماعة من الناا بهد  استهدا  المب ة السياسية الحاكمةح   
 ح والتي يعت دون انها مسحولة عن اوضاعهم اال تماعية المتردية صالحهاإل

 

   Religious movementsنلحركات نلدينية :  -2

ياراب التي لديها رحية لوتييير ولديها غاياب واستراتي ية مفهوم الحركة ليشم  ك  التيتسه 
محددة لوتنفيذ وال درة عوى لوض االحت ا ح فالحركاب الدينية تستند الى االسا الدينية وتحتكم 
اليها في  ميه اللمواب واال راءاب التي تعم  بهاح وفي الومن العربي تمث  الحركاب 

يعر  عوم اال تماع الحركة الدينية عوى انها ك  حركة   (3)االسالمية لير مثا  لوحركاب الدينية
ا تماعية نائمة عوى التحفيل الديني لوتييير اال تماعي نحو غاياب دينية معونة او مضمرة 

  (4)دها بال يم الروحية كحافل او دافه لومشاركةاتلص االغوبية او االنوياب لذا يتعوق افر 
ييرا كان ام كبيرا يحاو  تكيي  نيم البناء اال تماعي الحركة الدينيةح هي ك  تنظيم ديني ص

وهي تلتو  تماما عن فكرة نشوء الموائ   المتموباب الدينية ألفراد  لديهاحاو تيييرها نحو توبية 
أ ان الحركة الدينية لم تنبثق من مائفة او موة وانها تنشالدينية ال ديدة بثالل لصائص هيح 

                                                           
ح الدار الث افية لونشرحال اهرة 1اسماعي  عبد الفتاح عبد الكافيح مع م مصموحاب عصر العولمةح م  (1)
 197-196صح 2007ح
ح الموسوعة العربية لودراساب والنشر ح بيروبح 1عبد الوهاب الكيالي ح موسوعة السياسة ال لء الثاني ح م  (2)

  223-222صح 2007
 52ح ص 2007ح دفاتر و هة نظرح الميربح 1م عبد الرحيم العمريح الحركاب االحت ا ية في الميربح   (3)

(4) Open Education Sociology Dictionary. (n. d.). Retrieved October 27, 2020, from 
https: //sociologydictionary.org  



 ( ال راسةاهيم المبحث الثاني ) مف...............................................الفصل االول: الجانب النظري  


18 

 ان ال ائمين عويها عوى التال  تو هاتهم واغراضهم ال ح وثانياحلار  العر  الديني السائد روال
اعتمادها عوى الكاريلما الدينية  يدعون الى معت دهم اللاص الى عموم االعت اد الدينيح وثالثاح

   (1)في تكوين االسا الفكرية لهذ  الحركة
ظواهر دينية وان اغوب الحركاب المدروسة من نب  عوماء األنثروبولو يا تعتبر عموما 

كونها تمث  معت داب صوفية ونو  لارنة لومبيعة وتظهر حاالب ا تماعية متعو ة باأللر  او 
  (2)وصن  الث افي الذي يعر  باسم الدينلتشم  لصائص الر  تعود 

 نلتعريف نالجرنئي:  
ة )الحركاب الدينية( هي حركاب نشأة ألغراض دينية ومن ا   تييير ال يم والم ث   الديني 

حيل يعت د منظريها بضرورة تييير ما هو نائم ويعت دون بأنه بعيد عن السائدة في الم تمهح 
  وهر الدين 

  Protest movements نلحركات نالحتجاجية :-3
: ورد لفظها في "تكموة معا م الوية العربية" ) احتج ( ويعني بها: )تعو  لية"      

نه يمتوك العذرح و احتجح في فعوهح عوى بح ة او عوى ح ة( و تعذرح بعذر وادعى بأ
  (3)ان حتعو  بهح واعتذر بهح بمعنى  اء به كح ة

اصمالحا": تعر  "الحركاب االحت ا ية بأنها احد  الوسائ  اليير محسساتيةح     
من التوتر وال وق  التي تسعى الى التأثير في السومةح وعادة" ماتكون مسبونة بحاالب

ير  )بن سعيد( ردود افعا  عوى االفعا  والضيوم او االكراهاب كما الشديدينح وألنها 
التي ال تحتم ح يكون حاضرا" فيها بمستو  عالي )التوترح و العن ( لاصة المضاد 
منهماح اذن هي كم من االنشمة ال ماعية التي ال تمابق االنشمة المحسسية والتنظيميةح 

بهد  التأثير بالمحسساب والتنظيماب  من لال  ال مهور اآلراءانها عموية لوتعبير عن 
السائدةح ويراها احد الباحثين بأنها صورا" ملتوفة من عدم التوافق مه الوانهح ولها ادواب 

                                                           
(1)  Little, W., Little, W., & McGivern, R. (2016). Introduction to Sociology : 2nd 
Canadian Edition, PAGE …..    
(2)   Social and political movements. Ibid, pp66. 

محمد سويم  الحر  )حاء( ح ن وه الى العربية وعوق عويهح ح3  رينهارب دوليح تكموة المعا م العربيةح  (3)
  59حص1981دار الرشيد لومبهحالعراقح ح1م عالم والث افة العرانيةحالنعيميح منشوراب ولارة اال
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ابتدعها المحت ون إلظهار الرفض ال امه او لوتصدي لوضيوم التي يوا هونهاح وهي 
لكوي او ال لئي عوى اشكاال" مولعة بين الفئاب السياسية واال تماعيةح وتسعى لوتييير ا

  .(1)المستويين اال تماعي والسياسي
وهي اعالن او ظاهرة  ماهيرية لورري وعادة" ما يكون معارضح او شكو    

ورة شديدةح وهو واعتراض وعرض عدم رغبة بالفع ح وهو تعبير عن عدم المواف ة بص
شلاص او الذي يكون متشدد يشعر به ب وة ويو ه الى بعض اال اعتراض او انش اقح

المحسساب الذين لديهم سومة بصيية  ماهيرية تن ل وترتكل عوى االحساا بعدم 
هي انمام  ديدة لوتعبير عن متموباب الرري العامح لم يعتاد عويها الم تمه و   (2)العدالة

ساب ا"ح وتتمث  بننننن )االضرابح االحت ا ح واالعتصامح وحمالب اعالمية ح وحمالب 
ح واتصاالب مستمرة(  حيل يو د لماب يتكرر بشك  يوميح تنظيميةح وا تماعاب

يعمي تصورا ما معنا  نحن هنا بانون لر نا ألهدا  محددة وال نر ه اال حين 
  (3)تح ي ها

 نلتعريف نالجرنئي:
ردود افعا  عفوية تصدر من م موعة من الناا اعتراضاب او بأنها  الباحل هايعرف   

و ودهمح نه )ظوم( وينت ص من كرامتهمح او حتى بعد تعرضهم لضيم يفسرونه عوى ا
  او است رارهم في الم تمه

 
 
 

 
 

                                                           
ح المركل العربي ل بحال 1م الحركاب االحت ا ية في الميرب ودينامية التيييرح الحبيب استاتي لين الدينح  (1)

  24ح ص2019ودراساب السياسابح بيروب ح 
(2) Lofland, J. (2017). Protest: studies of collective behavior and social movements. 
London: Routledge, Taylor & Francis Group,p12. 

 14ح ص 2007مصدر سابق  عبد الرحيم العمريح الحركاب االحت ا ية في الميربح  (3)
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 نلمبحث نلثالث
 نلدرنسات نلسابقة ونلنظريات نلمفسرة : 

 نواًل: نلدرنسات نلسابقة:
 نلدرنسات نلعرنقية:-1

نلدور نلسياسي للحركة : ( درنسة نجريت م  قبل )جاسم نلحلفي(, بعنون  أ  
 .(1) (2015- 2003)رنق نالجتماعية في نلع

لودراسة اهمية نصو  من لال  تركيلها عوى ن ام الفش  السياسيح وما لوفه  نهمية نلدرنسة:  
من انعكاساب مضرة عوى الم تمه العرانيح في كثير من النواحيح منها النواحي اللدمي فالفش  

ح فأنهيار المنظومة االمنية السياسي كان سببا في انعدام اللدماب ميوة الفترة الماضيةح واالمنية
ال شك له ارتباماب سياسية ال ب بضاللها عوى الشارعح وانعدام العدالة اال تماعية وسوء توليه 

  بالثروة وما لوفه من ارتفاع معدالب البمالة والف ر وتضلم المشكال
ثوة بنن هدفب هذ  الدراسة الى التعري  بالحركة اال تماعيةح وب وانبها المتم هدف نلدرنسة:

)اللصائصح والمظاهرح واالهدا (ح وكذلك دورها السياسي واالسا المهمة التي نشأة عويهاح 
في سبي  االصالح السياسي واالنتصادي واال تماعيح من لال  ال ضاء عوى الفساد وممالبة 
المنعيين بتوفير اللدماب لوموامن الذي يعاني من ن صهاح وترسيخ الهوية الومنية المتشضية 

 لى هوياب فرعية ملنوفة ا
في سياق البحل والت صي عن الح ائق ال شك ان الدراسة تبنب "منهج المسح  منهجية نلدرنسة:

اال تماعي" في ا راءاتها الميدانية بيية الحصو  عوى البياناب المهمة من الوانه اال تماعيح 
 وال سيما من الذين لهم ارتباماب نوية بالحركة اال تماعية 

التيرب وحداب عينة الدراسة بالمري ة )العشوائية البسيمة( من م تمه الدراسةح  درنسة:عينة نل
وفق معادلة احصائية لاصةح وتمثوب بعدد من الفاعوين في الحركة اال تماعيةح وفي ساحة 

بيدادح وهي عينة  يدة ونادرة عوى فهم االسئوة بمري ة  يدة وبالتالي -التحرير في العاصمة
 ( 663دني ةح وكان ح م العينة بعد استبعاد البعض منها نحو ) اعماء ا اباب

 
                                                           

(1)
 .2017,دار سطور للنشر والتوزيع, بغداد, العراق, 1جاسم الحلفي , الحركات االجتماعية, في العراق,  ط 
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 من النتائج المهمة التي توصوب اليها الدراسة عوى نحو االي ال مايأتي:نتائج نلدرنسة: 
ل لماب السياسية واالنتصادية واال تماعية دور في ظهور الحركة اال تماعية العرانية  -1

  2003بعد 
لعرانية فعالياتها بأسووب سومي وحضاريح يد  عوى وعي مارسب الحركة اال تماعية ا -2

 لية المحت ين و ومسح 
ساهمب الحركة اال تماعية العرانيةح بتوعية الناا بمشروعية اهدافهاح والحرص عوى  -3

 المحافظة عويها 
تمحورب اهدا  الحركة اال تماعية العرانيةح حو  الحا اب المرتبمة بحياة الناا بشك   -4

 مباشر 
لحركاب اال تماعية ان تلوق بيئة  يدة  لترسيخ الهوية الومنية بديال استماعب ا -5

 لوهوياب الفرعية الدليوة 

 

درنسة نجرنها نلدكتور رباح مجيد نلهيتي)نلحركات نالجتماعية( "درنسة في  \ب
 :(1)2018ظاهرتي نالحتجاجات ونالعتصامات"

 
يخ الحركاب ب ميه تصنيفاتها في محاولة لوونو  عوى تأر  هيان الدراسة  نهمية نلدرنسة:    

ظاهرة ا تماعية وسياسيةح كذلك معرفة اهم الممالب التي نادب بها هذ  بوصفها "عوم اال تماع" 
 سياسية معينة  -الحركاب ومعرفة مد  تعم ها في الم تمهح ام انها نات ة عن فئاب ا تماعية

 
اعاب اال تماعية والسياسية" هدفب الدراسة الى التعر  عوى مبيعة "الصر  نهدنف نلدرنسة:

التي ظهرب في ظ  التحو  ال ديد في النظام السياسي وهي متييراب لم يعهدها العراق 
 ومشكوتها  بمبيعتهاميوة اربعة ع ود لذا من الصعوبة االلمام 

 
                                                           

(1)
دراسة في ظاهرتي االحتجاجات واالعتصامات, دار ,ضفاف ,للطباعة والنشر  الحركات االجتماعية, رباح مجيد الهيتي,    

 .2018,, بغدادوالتوزيع 
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د عوى يستن اعتمدب الدراسة في سيانها عوى منهج "المسح اال تماعي" الذي  منهج نلدرنسة:   

 ونائه االحدل في الم امه بمري ة عومية ظرو  و 
 

اما م تمه البحل الذي اتلذ  الباحل في هذ  الدراسة فكان المشاركين  مجتمع نلدرنسة:عينة و 
 \3 \13يخ محافظة االنبار( بتأر  –في التظاهراب واالعتصاماب التي حدثب في )الرمادي 

2013  
 
 نتائج المهمة منها:توصوب الدراسة الى عدد من ال  نتائج نلدرنسة:   

عدم وضوح الرحية الفكرية المتمثوة بالوعي اال تماعي والسياسي ل ادة  -1
االحت ا اب والنلب والمشاركينح بسبب   الضبابية التي شابب هذا النشام 

 االحت ا ي 
انحرا  الممالب الح ي ية التي ير  الم تمه العام بأنها ستسهم في رفه الحي   -2

ح لاصة او أل نداب سياسية هما الوحيد الحصو  عنهح وتم توظيفها لمصال
 عوى المكاسب 

ت سد "الحركاب اال تماعية" هموم الناا و ظالمتهم وليا بالضرورة ان تكون  -3
 م ترنة بالديم رامية 

 انتشار ث افة الح وق تحلذ وال تعمى وال ررة في الممالبة  -4
م تمه ولم تونه الناا من هذا الحراك الحصو  عوى منافه مادية عامة لو -5

 يتح ق الهد  مما اشعرهم باالحبام  واعت دوا انهم كانوا ملدوعين 
 غياب تام لمنظماب الم تمه المدني عن ساحاب االحت ا    -6
عوى الصعيد الديني فش  كبير لر ا  الدين السنة في صنه مر عية يوت   -7

 حولها  ميه ابناء المذهب السني اسوة بمر عية الن   الشيعية 
مة بالضد من هذ  الحركاب االحت ا ية و ابهتها ب سوة كبيرة ونفب الحكو  -8

 بملتو  االساليب ال معية 
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نلاعفرننية( بعنون  "حركات  -)وديا  ياسي (, في )بغدند ةدرنسة قام بها نلباحث  ج(
 :(1)2020 نالحتجاج نالجتماعي بي  نالخضاع ونالقناع"

عراق(ح الذي شم   ميه المحافظابح بسبب توسه نماق االحت ا اب في )النهمية نلدرنسة: 
واعماء الح وق لونااح ونوبوب هذ  )الحركة( بال مه والعن  المفرمح لذا  باإلصالحالتي تمالب 

ورد هذا الموضوع في ذهن الباحل "حركاب االحت ا  اال تماعي" كموضوع يستحق الدراسة 
 والتمحيص 

 
عري  بننن "مفهوم الحركاب اال تماعية" تهد  هذ  الدراسة الى االمالع والتنهدنف نلدرنسة: 

ودورها في احدال التيييرح كذلك التعر  عوى الياياب التي نهضب من ا وهاح و استيعاب 
"الحركاب اال تماعية ودورها في التأثير عوى در ة الروابم بين النااح كما تهد  الى فهم 

 "الحركاب اال تماعية" كالعب مهم في ترسيخ "دولة الموامنة" 
 

اعتمد الباحل في دراسته هذ  عوى "منهج البحل الوصفي" من لال  االعتماد منهجية نلدرنسة: 
عوى المصادري النظرية الملتوفة منها العالمية واألنويمية والمحويةح وكذلك استلدم "منهج المسح 

ن ا   اال تماعي" من لال  النلو  لوميدان وا راء الم ابالب واستلدام )استمارة االستبيان( م
 الحصو  عوى البياناب المر وة 

م تمه الدراسة محصور في العاصمة )بيداد( منم ة )اللعفرانية( عينة ومجتمع نلدرنسة: 
( من 50تحديدا"ح ما العينة فتم التيارها بنننن )مري ة العينة ال صدية(ح وكان ح مها حوالي )

 الم تمه 
 نتائج نلدرنسة:

 التييير تحدل نتي تها "الحركاب اال تماعية"  الرغبة ال امحة لالفراد في احدال
 واالصرار في مرح الممالب يعتبر المحرك االساسي لوحركة 

  االحساا باالستياء من الظرو  اال تماعية المو ودة يلوق حالة من االحبام
 اال تماعيح والتوتر يحدي الى "الحركاب اال تماعية" 

                                                           
منشورة,مجلة  بحثوديان ياسين عبيد, حركات االحتجاج االجتماعي بين االخضاع واالقناع, جامعة بغداد,   (1)

 .2020سانيات واالجتماع,العدد ثالث وخمسون,الفنون واالدب وعلوم االن
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  الحصو  عوى العم  بين الناا بسبب ارتفاع )معدالب البمالة( وانلفاض فرص
 لر  الناا لوممالبة عوى شك   ماعاب 

  تعرضب هذ  الحركة الى ابشه اساليب ال مه والعن ح من نب  السوماب 
  االعما  التلريبية والته م الذي رافق )المظاهراب( تعود الى ح م االستياء الذي

 يعيشه المحت ون 
 

 نلدرنسات نلعربية  :-2

عيسات بو سلهام ,باحث بمركا نلدرنسات ,)نلحركات  درنسة نجرنها : \أ
نالجتماعية في دول نلربيع نلمغاربي( درنسة منشورة,نلمركا نلديمقرنطي 

 .(1)2011نلعربي للدرنسات,نلمانيا,
   

لهذ  الدراسة اهمية نصو  كونها تدرا معرفة مبيعة التعام  الذي  نهمية نلدرنسة:   
ها مه )االحت ا اب(ح"وكذا مأ  هذ  االنظمة السياسية تبديه السوماب السياسية وانظمت

بعدها والذي يعتبر من بين المحشراب السياسية الهامة التي يمكن ان ن يا بها در ة 
نابوية النظام السياسي لوتكيي  مه المست داب والتموراب اال تماعيةح ومد  نو  صمام 

 االمان السياسي لهذا النظام" 
 
 

في دو  الربيه العربي( اذ  -ب هذ  الدراسة م اربةح)الحركاب اال تماعيةحاولنهدنف نلدرنسة: 
ركلب عوى ت ربتين هما ك  من الحركاب الميربيةح والحركاب التونسيةحبأعتبارها ظاهرة  ديدة 
في توك الم تمعابح وكيفية تعام  االنظمة السياسية معها ح ألنها من االحدال اليير معتادة 

  2011عام  التي شهدتها المنم ة

                                                           
 ,منشور بحثعيسات بو سلهام ,باحث بمركز الدراسات ,الحركات االجتماعية في دول الربيع المغاربي,   (1)

 .2011المركز الديمقراطي العربي للدراسات,المانيا,

 



(الدراسات السابقة والنظريات المفسرة): الفصل االول............المبحث الثالثالجانب النظري  


25 

ولكي ت يب عوى اشكالية الدراسة واالسئوة المتعو ة بها استلدمب البسم   منهج نلدرنسة:
 المنه يح التالي:

  )االرهاصاب االولى لوحراك المياربي( 
 بعد احدال الربيه العربي( )الدستور كمدل  لالنت ا  الديم راميح 

لمهمة وهي غير م لوم بصحتها عوى توصوب الدراسة الى  موة من النتائج ا نتائج نلدرنسة:
عوى اشكالية الدراسة وهي تندر  عوى مستوياب منها:  لإل ابةحد تعبير الباحل لكنها االنرب 

 "عوى مستو  تعام  السوماب االمنية" وهي:
   يو د التال  واضح بين )النظام المياربي( و )النظام التونسي(ح من حيل التعام

تونا( حيل و دب السوماب نفسها و ها لو ه مه مه الحركاب االحت ا يةح في )
الحراك الشعبي مما اد  الى استلدام ال وة المفرمة في موا هة المحت ين مما اد  

 الى تصادماب عنيفة 
   في )الميرب العربي( االمر ملتو  ف د اعتاد النظام المو ود هناك عوى مث  هذ

وبسبب هذ   ها الى الثمانينابححيل تر ه بدايات االحت ا اب والتظاهراب الملتوفةح
الت ارب المتكررة في الميرب حافظ المرفين عوى التماسك وعدم التصادم كما هو 

 الحا  في الميرب 

 اما "عوى مستو  مبيعة است ابة النظام السياسي لهذ  الممالب" هي كالتالي:
 فيما يلص الميرب االست ابة كانب وهي تعدي  دستوري الذي اعونه الموكح من 

وفق  الديم راميالنظر في الدستورح وتح ق االنت ا   ألعاد لال  تشكي  ل نة 
( شكوب االساا النمالق 2011االصالحاب الدستورية ح وكانب الت ربة الميربية )
 الحراك الشعبي(  باحتواءيتعوق ) العديد من الثوراب في دو  عربية الر  السيما ما

 ملتو  تماما بسبب تمسك الحاكم بالسومة  فاألمر في تونا عوى مستو  االست ابةح
بعدها  مستو  العن ح وس م العديد من الضحايا حتى في ظ  تصاعد االلمة وارتفاع

وهذا يعني س وم النظام السياسي  هرب )لين العابدين بن عوي ( الى السعوديةح
بعدها ٌشك  الم وا الومني التأسيا الذ ي اعد  الحاكم الذي استمر لسنوابح
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ور او اعاد صياغة  الدستورح حيل ان منهج اعداد الدستور في تونا يلتوق الدست
 تماما عن منهج االعداد في الميرب وهو  اء من لال  ال ميعة مه النظام السياسي 

نلدينية  -نلدرنسة نلتي نجرنها, )ب  حليمة صحرنوي( نطروحة دكتورنه "نلحركات نلسياسية \ب
 .(1)(2011مرنرية" )بي  نلقطيعة ونالست في نلجانئر,

الذي تناوله  ر موحدال بيوة التي تعتبر نموذ  نظري مهم في الم تمه اليي نهمية نلدرنسة:     
وغيونرح في دراسته لوميرب الموسومة بصوحاء االمواح يمث   بالدراسة " ايفانا بريتشاردح

هذ  الم تمعاب  اللموم الكبر  لونظام االن سامي ذي الفوضى المنظمةح فمأسسة السياسي في
هي البرنامج المموح الذي يتبنا  لعروسي عمري"ح ان تيير الم تمعاب من لال   ال بويةح

يتأثر الم تمه من الناحية االنتصادية  وباألليرال ميعةح معنا  تحو  في )السومة السياسية( 
 والث افيةح والفكرية 

 
يعة واالستمرارية في الم تمه تهد  الدراسة الى نياا مد  ال م نهدنف نلدرنسة:        

ال لائري وامكانية التحوالب اال تماعية والسياسية واالنتصادية في الم تمعاب الت ويدية التي 
تعيش الماضي ب يمه وث افته كأساا يبني عويه الم تمه حاضر  ومست بوه بمعنى ال ميعة مه 

يةح كذلك ما مد  ندرة الم تمه الت ديد والتحضر الذي يعيشه العالم بسبب مبيعة الم تمه ال بو
ال لائري عوى االستمرارية في مواكبة عموياب الت ديد اال تماعي التي المب بالعالم اليربي 
والعربيح وما ندرة الحركاب اال تماعية والسياسية عوى است ماب االفراد وتشكي  الهوية وم ابهة 

وعدم التيييرح هذا مولص في م تمه صوب من الدال  وعصبي ويدعو الى التحفظ  السومة
 ل موة اهدا  الدراسة 

 
ي ه م تمه الدراسة في مدينة )تيارب( في ال لائر وهي ت ه في الشما   مجتمع نلدرنسة:    

اليربي لو لائرح ويتمث  م تمه الدراسة في ) امعة ابن لودون( التي ت ه في المدينة وتضم عدد 

                                                           
االستمرارية, اطروحة دكتوراه, الدينية في الجزائربين القطيعة و -بن حليمة صحراوي,الحركات السياسية  (1)

 (.2011-2010جامعة وهران,كلية العلوم االجتماعية,علم االجتماع, الجزائر, )
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ة من الوسم ال امعي الذي يضم  مه من االساتذة من الكوياب المهمةح اذن يتأل  م تمه الدراس
 االكاديميين والموبة 

 
 للص نتائج الدراسة بالتالي: نتائج نلدرنسة:

 من المستحي  تلي  م تمه ما يعيش بدون الماضي ويعيش حوم المست ب   -1
ال و ود لم تمه س ين مرحوة لمنية فريدة او وحيدةح وعويه فأن ت وي الحركاب  -2

يء عادي وليا لارق لومبيعةح مهما كانب اسسها ايديولو ية او اال تماعية ح ش
 ا تماعية او سياسية 

 تنانض الم تمه عوى مستو  االفكار والسووكيابح  يد  عوى و ود ال ميعة  -3
ك  م تمه معرض الى سيروراب التيير ايضا" ك  م تمه يلضه الى لعبة ال و ح مثال   -4

ق تنانضاب مه ث افة الم تمه دي السريه يلوفي )الم تمعاب النامية( التحو  االنتصا
 الب واالشياء الحديثة واال

البنية الصوبة اليير نابوة لوتيييرح تهدم بال شك وتح  محوها الر  مرنة وتتماشى مه  -5
 التمور الحاص  

ك  تحديل في منظومة ال يمح والتكنولو يا في )الم تمعاب الت ويدية( يضرب ك  النظام  -6
 تييراب ا تماعيةح وسياسية ح عوى شك  مضاداب  اال تماعيح وينتج 

 

اهير نلرونشدة و نسماء ربحي( في عالء ج( درنسة عربية نجرنها كل م  )
)نالرد (, تحت عنون  "نسباب نلحركة نالجتماعية م  وجهة نظر نلشباب 

 :(1)2015 نلجامعي نالردني درنسة سوسيولوجية"
 
باهمية عنوانها الذي تحموهح بسبب اعتناق  ترتبم اهمية الدراسة )نهمية نلدرنسة(:  

الشباب لوحركاب اال تماعيةح بشك  موفب وكما انها تشك  احيانا" لمورة عوى االمن 
 الم تمعي في حا  تم اهمالها وعدم اعماءها العناية الكافية 

                                                           
الرواشدة و اسماء العرب, اسباب الحركة االجتماعية من وجهة نظر الشباب الجامعي االردني  زهير عالء  (1)

 .2015(, جوان ,11العدد ) جتماعية,حوليات جامعة قالمة للعلوم االنسانية واال دراسة سوسيولوجية,
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تتعوق اهدا  الدراسة باإل اباب ل سئوة التي مرحها الباحلح مث  ح )نهدنف نلدرنسة(:

اسباب الحركة اال تماعية من و هة نظر الشباب ال امعي؟ و "ما ابرل االساليب  "ما
 في معال ة الحركة اال تماعية؟  

 
"منهج المسح اال تماعي" هو المنهج الرئيسي المعتمد في هذ  الدراسة  )منهج نلدرنسة(:

 ومن لال  الم تمه االصوي تم تحديد ح م العينة في سبي  الحصو  عوى البياناب
 الممووبة 

 
م تمه الدراسة هو "الم تمه االردني" تحديدا ال امعاب وند  )مجتمع وعينة نلدرنسة(:

(ح من )الشباب ال امعي(ح وكان التيار 304التار الباحل العينة من الم تمهح وهي )
  ال صدية لعينة وفق "مري ة العينة المب يةا
 

ة من النتائج للصنا منهاح العثور توصوب الدراسة المعروضة الى  مو )نتائج نلدرنسة(:
عوى تو ه ملتو  لد  "الشباب ال امعي من الحركاب اال تماعية"ح ويعت د افراد العينة 
المدروسة ان من اهم اسباب نشوء )الحركة اال تماعية( هو "التفكك االسريح انعدام او 

لوعن   ضع  التو يهح انتشار اللميئةح ضع  ال يمح فش  االعالم ح تعرض االبناء
االسري"ح و من النتائج االلر  هو نوة تأثير االنصاء والتهميش الذي تمارسه سومة 
نحو موامنيها في ارساء الظوم والتعس  و وضه ح ر العثرة في مريق تح يق "العدالة 
اال تماعية والسياسية"ح وكذلك شعور الناا بت ييد حرياتهم وعدم ندرتهم عوى "المشاركة 

 السياسية"  
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 نلدرنسات نألجنبية :-3

 ) "McCright A. M. & Dunlap, R. E. (2008). The nature and 
social bases of progressive social movement ideology: 
Examining public opinion toward social movements(1).  

ولوجية نالسس نالجتماعية أليدي)نرو  و دننلوب( بعنون  )طبيعة  درنسة نجرنها  
 نلحركة نالجتماعية نلتقدمية, درنسة نلرأي نلعام نتجاه نلحركات نالجتماعية.

ح في ان عوماء الحركة اال تماعيةح اكتشفوا بعض الف واب في فهمنا  نهمية نلدرنسة:    
لوعناصر الفكرية لوحركابح دعا العوماء الى لفب االنتبا  عوى دور الدعم الشعبي والرري 

اب اال تماعيةح ولذلك نحن نعت د ان دراسة الرري العام ربما توفر نتائج العام في الحرك
مثمرة لن  معال ة الف واب المتعو ة بنن دور )االيديولو ي( لوحركاب اال تماعيةح فمن المهم 

 ان ندرا الرري العام حسب نو  هحالء العوماء 
 نهدنف نلدرسة :  
 الواحدة   لفهم الدعم الشعبي لوحركاب ضمن عائوة الحركة -1
 فهم التناغم "االيديولو ي" بين هذ  الحركاب  -2
فهم الى ري حد هذ  االيديولو ية التي تربم العائوة الحركية تت ارب او تلتو  مه  -3

 المعت داب و السياسة المحسساتية 
 فهم االسا اال تماعية لدعم )االيديولو ية( التي ت ود عائوة الحركة  -4

م)االيديولو ي( واالسا اال تماعيةح لودعم الشعبي لعائوة الحركاب دراسة التناغم او االلتحا     
الت دمية التي ظهرب في المشهد الومني لونن )الوالياب المتحدة(  في ح بيتي )الستيناب 

 والسبعيناب(ح لبوورة سياق عم  يتعوق بتمديد وحماية الح وق 
 

                                                           
(1)

 )"McCright A. M. & Dunlap, R. E. (2008). The nature and social bases of 

progressive social movement ideology: Examining public opinion toward social 

movements. The Sociological Quarterly, 49: 825-848.Aaron M".  
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 منهج نلدرنسزززززززززززززززة:
مسح اال تماعي من لال  استمارة استبيان وا راء م ابوة هاتفية مري ة ال اناستلدم الباحث  

لوحصو  عوى اال اباب التي تتعوق بنننح و هاب نظرهم حو  بعض حركاب ) حركة الح وق 
 المدنيةح ح وق المثويينح والحركاب البيئيةح وح وق الحيوانح وح وق المستهوكين( 

 
 
 مجتمع نلدرنسة:  

من الباليين في )الوالياب المتحدة االمريكية( وركلب االسئوة  1004ضم م تمه الدراسة        
حو  الدعم الشعبي لحماية البيئة ومبيعة و هاب النظر االمريكية و مشاركتهم في الحركاب 

 البيئية في )الوالياب المتحدة(ح والح وق المدنية 
 نهم نتائج نلدرنسزززززززززززززة:

اهدا  الحركاب السالفة الذكرح حيل تبين ان  الشعب االمريكي يوافق لحد كبير مه -1
 %(  9ح67معد  المواف ة مه اهدا  الحركاب )

غالبية المشاركين يعت دون ان ك  حركة من هذ  الحركاب لديها تأثير متوسم عوى  -2
السياساب الومنيةح وهذا يبين نسبة الذين يرون ان الحركاب الساب ة التي لها تأثير 

 %(  5ح70عوى السياساب حوالي )
 

 Pareigiene, L " Rural community))  نجرنها |  درنسة ب
movement 2018 Lithuania from the perspective of 

new social movement "(1):  حركة المصنه الريفي في ليثوانيةح من
 منظور الحركاب اال تماعية ال ديدة 

 

                                                           
(1) Pareigiene, L. (2018). Rural community movement in Lithuania from the 
perspective of new social movement. Management Theory and Studies for Rural 
Business and Infrastructure Development, 40(3): 369-378. 
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د من التحدياب الث افية وانية وا هب العدييثح لبعد است ال  نهمية نلدرنسة:   
وانتصادية وا تماعية وسياسية والتي ردب الى تييراب في االعرا  وال يم ورشكا  
الفعالياب ووعي الموامنين  التييير في هذا الوضه يحدي الى تهميش المنامق الريفية 
والى نهضة حركة الم تمه الريفي  السبب الرئيسي لنهضة الحركة كان عدم ال ناعة 

 الحالي والرغبة في تييير  باستلدام موارد الم تمه  بالوضه 
وانية ثتمابق حركة الم تمه الريفي الوي هد  الدراسة: التعر  عوى نهدنف نلدرنسة:

 مه نظرية الحركة اال تماعية ال ديدة 
: تمبيق مرا عة االدبياب العومي  تحوي  مستمسكاب وبياناب رنمية نلدرنسةمنهج 

ه الريفي من الوكالة ال ومية في ولارة اللراعة الويتوانية ومونه حو  نتائج نشام الم تم
 ليتوانية االحصائي ومركل برنامج ليدر والتدريب اللراعي 

 
 نلنتائج:

لوتييراب في المون   است ابةحركة الم تمه الريفي في )ليثوانية( نهضب   1
رست اللها االنتصادي والث افية واال تماعية والسياسية بعد حصو  ليثوانية عوى 

في ح بة التسعينياب  الحركة الريفية تشابه مواصفاب الحركاب اال تماعية 
 ال ديدة التي ظهرب في البودان اليربية في ح بة الستيناب 

صفاب حركة الم تمه الريفي في ليتوانية تمابق ب وة صفاب الحركاب   2
الهدا   اال تماعية ال ديدة مه االلذ بنظر االعتبار االلتال  ال لئي في ا

فمن ناحية االهدا  يمكن ان تعتبر حركة الم تمه الريفي مماب ة  لئيا كونها 
تشم  اهدا  انتصادية التي تعتبر من مواصفاب الحركاب ال تماعية 

 الت ويدية 
تحوي  باني ربعاد الحركة يبين رن الحركة نفذب العديد من المشاريه التي تساهم    3

مساعدة الذاب وتمور البنى التحتية في  ئمباد في تمور الموامنة والتموع و
 المنامق الريفية 
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 Leading( بعنون  )2020( في )تشيلي( عام )Bidegain- Gدرنسة نجنبية نجرنها ) \ج
the social movement: dilemmas  )(1): 

 
 
عر  في سعيها لدراسة الحركة اال تماعية التشيوية والتتكمن اهمية هذ  الدراسة  نهمية نلدرنسة: 

عوى اهم مشاكوهاح ومعرفة الحركة المالبية واستراتي يتها والمشاك  الى ظهرب في مراح  
   تكوينها وانمالنها 

 كي  عرفب ستراتي ية حركة المالب التشيوي ؟
 

 نالهدنف:
     كي  عرفب )حركة المالب التشيوي( عن ستراتي يتها وايضا التركيل عوى المشاك

 ة متنافسة لال  دورة االحت ا  التي وا هتا م موعاب دالوي
   ان الدراسة تهد  الى االست ابة الى الدعواب الحديثة لضروراب دراسة مشاك

الحركاب اال تماعية كوسيوة لفهم والتيوب عوى ري تحيل ظاهر في الدراساب 
 الساب ة 

 عينة ومجتمع نلدرنسة:
( م ابوة 29ب عينة الدراسة )ح وشمو2011م تمه الدراسة نادة الموبة في دولة )تشيوي( عام   

مه نادة وسياسيين و  مه احدال ا تماعاب ل يادة المنظمة المالبية وايضا" مستمسكاب الر  
 اصدرب من نب  المنظمة ومرا عة التيمية االعالمية 

 
 نتائج نلدرنسة:

  ان الدراسة اظهرب ان تحب نمة  ب  ال ويد المتمثوة بمعظم ال ادة الظاهريين لوحركة
 هناك صراعاب دالوية نوية ومحثرة حو  ات ا  الحركة كان 

                                                           
(1) Bidegain, G. (2020). Leading the social movement: dilemmas, internal 
competition, and strategy in the 2011 Chilean student movement. Canadian Journal 
of Latin American and Caribbean Studies,  45(3).  
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  نتي ة الصراعاب الدالوية وفرب نوعا" من التوالن والذي فيه كتوة المركل واليسار
المسيمرة عوى ات ا  الحركة في االعالم ومه ذلك في دال  الحركة الكتوة المتمرفة 

البيةح ونتي ة كانب نادرة عوى الحصو  عوى اغوب االصواب دال  المنظمة الم
لذلك فأن الكتوة المتمرفة كانب نادرة عوى تييير نوانين المنظمة المالبية والحصو  

 عوى نفوذ دالوي عند اتلاذ ال راراب ال ماعية 
   ان عموياب اتلاذ ال رار تتمور عوى المستو  التنظيمي عندما تندله دوراب االحت ا

 وتتمور 
  والتي ظهرب في بداية السنة و منمق الموا هة بين المنمق الهرمي الممث ح

الالمركلي االف ي والذي حص  عوى نوة بسبب ان المتظاهرين لادوا من المشاك  
 والتحدياب التي يوا هها ال ادة وال مهور عادة" عندما تظهر وتتمور )دورة االحت ا ( 

 حركاب ح  هذ  التوتراب يكون لديه نتائج مهمة  دا" لوستراتي ية المتبناة من نب  ال
  ب مه السوماب لال  فترة االحت ا المتعو ة بالممالب واالفعا  والعالنا

 ثانيا: مناقشة نلدرنسات نلسابقة: 
 مناقشة نلدرنسات نلعرنقية نلسابقة: 

اوال من حيل موضوع الدراسة ومري ة التسمية وهذا اهم ما في عموية التعري  بتفرد    
الدراساب العرانية امو ب تسمية الحركاب اال تماعية موضوع دراستنا عن الدراساب الساب ة )

عوى الحركاب االحت ا ية الممالبة باإلصالح في حين ان الحركاب االحت ا ية  لء يمث  
مرحوة من مراح  الحركاب اال تماعية(  لذا اهموب تناو  االنمام االلر  من الحركاب وهو ما 

تحكد االلتال  هي بحل هذ  الدراسة في  الن مة المهمة التي ,ي ع  موضوع دراستنا اشم 
االسا اال تماعية لوحركابح بمعنى معرفة اص  نشوء هذ  الحركابح بينما درسب الدراساب 

 الساب ةح رنموذ ا معينا" لحركة ا تماعية محددةح او شك  من اشكا  الحركابح كاالحت ا ية 
 

 تية: اعتمدب الدراساب العرانية عوى المناهج اال ثانيا نلمنهج:
 دراسة  رباح الهيتيح اعتمدب عوى منهج )المسح اال تماعي(  -1
 دراسة   اسم الحوفي اعتمدب عوى منهج )المسح اال تماعي(  -2
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 دراسة وديان ياسين اعتمدب عوى المنهج الوصفيح ومنهج المسح اال تماعي  -3
ح اريليالمنهج الوصفيح المنه ي التمناهج رئيسيةح هي  اربهدراستنا الحالية اعتمد عوى  -4

  ح المنهج الم ارنمنهج المسح اال تماعية بالعينة
 

 ثالثا عينة نلدرنسة 
في الدراساب الساب ة العرانيةح التال  نوع العينة واضحح م  حيث نوع نلعينة:  -1

فالباحثة وديان ياسين اعتمدب عوى العينة ال صديةح في حين دراسة ) اسم الحوفي(ح 
بسيمة(ح اللتيار وحداب العينةح بينما دراستنا الحالية اعتمدب عوى المري ة )العشوائية ال

اعتمدب عوى )العينة المب ية العشوائية لم تمه معووم(ح تم استلرا ها وفق معادلة 
 احصائية 

مبحوثا(ح اما 50: الذب الباحثة )وديان( عينة م دارها )م  حيث حجم نلعينة -2
مبحوثا(حاما دراسة رباح  663) اسم اللوفي(ح فم دار ح م العينة التي اعتمدها )

تناولب المشاركون في ساحاب التظاهر في مدينة )الرمادي(ح اما دراستنا هذ ح فتم 
 مبحوثا(  385التيار ح م عينة بم دار )

 
 توايع نلعينة على مجتمع نلدرنسة ونلفئات نلمشاركة فيها: -3

رابح واعتصامابح دراسة رباح الهيتيح التيرب عينة هذ  الدراسة من المشاركين في تظاه  
"ح ودراسة  اسم الحوفيح التيرب عينة الدراسةح في ساحة 2013\3\13الرماديح بتأريخ "

التحرير في العاصمةح بمري ة عشوائية بسيمةح الفئاب المشاركة في الدراسةح من المتظاهرين في 
سة هم من منم ة اللعفرانيةح بمري ة العينة ال صديةح بينما الفئاب المشاركة في هذ  الدرا

 )المدرسين والمعومين و الناشمين و االدباء( 
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 رنبعا: م  حيث نتائج نلدرنسات:
 نلنتائج نلمتشابهة: -1

تتشك  )الحركاب اال تماعية( وفق نضية عامة يعتبرها االفراد مشكوة ويت معون بشك   أ(
  منظم ويلر ون بمسيرابح واحت ا ابح وتظاهرابح لوممالبة باإلصالح او التييير

 ب( تنشئ )الحركاب اال تماعية( نتي ة االلماب السياسية واالنتصادية واال تماعية 
 ب( تتمحور اغوب اهدا  الحركة اال تماعيةح حو  الحا اب االساسية لوناا 

ل( ندرة الحركاب اال تماعيةح عوى اعادة الهوية الومنية المسووبةح مائفيا ونوميا وحلبيا 
 وفكريا 

ياء من الظرو  اال تماعية المو ودة يلوق حالة من االحبام  ( االحساا باالست
 اال تماعيح والتوتر يحدي الى "الحركاب اال تماعية" 

 
 نلنتائج نلمختلفة: -2
تظهر الحركاب اال تماعية نتي ة التحديل ال يمي والتكنولو ي في الم تمعاب  ( ر

ظواهر تعم   غير المتحضرةح الن هذا التحديل يهل النظام اال تماعيح وتنبري عنه
 كمضاداب لما هو سائد 

 

 :مناقشة نلدرنسات نلعربية 

وهذا اهم ما في عموية التعري  بتفرد  نوال: م  حيث موضوع نلدرنسة وطريقة نلتسمية:
موضوع دراستنا عن الدراساب الساب ة )البعض من الدراساب العربيةح تناولب موضوع الحركابح 

ب المستهد  من الدراسة كدراسة )عيساب ابو بشك  عام فضفاض من دون ان تحدد ال ان
سوهام( اال انها حددب اماكن الدراسة في موضوعهاح اما موضوع دراستنا فيمث   لئية محددة من 

االسا اال تماعية( لوحركابح بمعنى معرفة اص  نشوء هذ  الحركابح وهي الحركابح وهي )
 دراسة تكاد تكون فريدة من نوعها عوى المستو  العربي 
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 ثانيا نلمنهج:
 عوى المناهج االتية:  ربيةاعتمدب الدراساب الع 

 دراسة  عيساب ابو سوهامح اعتمدب عوى )المنهج الم ارن(  -1
 دراسة  بن حويمة صحراويح اعتمدب عوى )المنهج التاريلي(  -2
 دراسة لهير واسماء اعتمدب عوى )منهج المسح اال تماعي(  -3
هج رئيسيةح هي "المنهج الوصفيح المنه ي دراستنا الحالية اعتمد عوى اربه منا -4

 التاريليح منهج المسح اال تماعية بالعينة" والمنهج الم ارن 

 ثالثا عينة نلدرنسة :
في الدراساب الساب ة العربيةح التال  نوع العينة واضحح فدراسة  م  حيث نوع نلعينة: -1

ح لتحديد نوع العينةح الباحثين )الرواشدة و ربحيح اعتمدب عوى مري ة )العينة المب ية(
بينما دراستنا الحالية اعتمدب عوى )العينة المب ية العشوائية لم تمه معووم(ح تم 

 استلرا ها وفق معادلة احصائية 
: سحبب دراسة )الباحثين م  حيث حجم نلعينة, ونلفئات نلمشاركة فيها -4

ل امعاب ( من المالب ال امعيينح من ا304الرواشدة وربحي( عوى ح م عينة يبوغ )
 مبحوثا(  385االردنيةح وبوغ ح م عينة الدراسة الحالية عوى )

 

 رنبعا: م  حيث نتائج نلدرنسات:
 

 نلنتائج نلمتشابهة: -3
ت وي الحركابح شيء عادي وليا لارق لومبيعة مهما كانب اسسهاح  ( ر

 ايديولو ية او ا تماعية او سياسية 
التمور وتموه الناا  تصوب البيئة السياسية وعدم مرونتها بما يتماشى مه ( ب

 لتح يق حا اتهمح ي عوها معرضة لوهدم من لال  المد الشعبي 
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 نلنتائج نلمختلفة: -4
اهم اسباب نشوء الحركابح التفكك االسريح وضع  التو يهح واالنحرا ح و  ( ر

 وهن ال يم وفش  االعالم 
ه التحديل في نسق ال يم وادواب التكنولو يا يدك النظام اال تماعي وتنبري عن ( ب

 تييراب ا تماعية وسياسية 
 

 :مناقشة نلدرنسات نالجنبية 

ند يكون موضوع دراسة )ارون ودانووب(ح  نوال: م  حيث موضوع نلدرنسة وطريقة نلتسمية:
االنرب الى دراستنا آلنها تناولب في موضوعها )االسا اال تماعية(ح واهتمب بردود الرري العامح 

اما موضوع دراستنا فيمث   ن ( هي دراسة تحويوية احصائية ح كدراسة )بار ياما الدراساب االلر 
االسا اال تماعية( لوحركابح بمعنى معرفة اص  نشوء هذ  محددة من الحركابح وهي ) ابعاد

 الحركاب 
 

 ثانيا نلمنهج:
 عوى المناهج االتية:  اال نبيةاعتمدب الدراساب  
 ( دراسة  ارون ودانووبح اعتمدب عوى )المسح اال تماعي-1
  ح اعتمدب عوى )المسح اال تماعي( -دراسة  بيديكان-2
 دراسة باري ين   ح اعتمدب عوى )المنهج الوصفي( -3
دراستنا الحالية اعتمد عوى اربه مناهج رئيسيةح هي "المنهج الوصفيح المنه ي -4

 التاريليح منهج المسح اال تماعية بالعينة" والمنهج الم ارن 
 

 ثالثا عينة نلدرنسة :
في الدراساب اال نبية الساب ةح التال  نوع العينة واضحح فدراسة م  حيث نوع نلعينة: -1

الباحثين)ارون ودانووب(حاعتمدب عوى الباليين في الوالياب المتحدة من المشاركين في )الحركاب 
نا بينما دراست من ال ادة والسياسيينح  29فضمب  ح-البيئية(حوالح وق المدنيةح اما دراسة بيدكان
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الحالية اعتمدب عوى )العينة المب ية العشوائية لم تمه معووم(ح تم استلرا ها وفق معادلة 
 احصائية 

 
: سحبب عينة دراسة )الباحثين م  حيث حجم نلعينة, ونلفئات نلمشاركة فيها -5

دراسة اما ( من الباليين في )الوالياب المتحدة( 1004ارون ودانووب( بح م عينة يبوغ )
(ح الفئاب المشاركة فيها )نادة وسياسيين(ح اما ح م 29)وغ ح م عينتها فب( بيدكان)

 مبحوثا من فئاب متعددة 385عينة دراستنا فبوغ )

 رنبعا: م  حيث نتائج نلدرنسات:
 نلنتائج نلمتشابهة: -5

 ر(المشاركون في الحركاب يرون ان لوحركاب تأثير عوى السياساب الومنية 
 اب ب(الم تمه يتفق مه اهدا  الحرك

 ب(ساهمب الحركاب في تمور الموامنة والتموع ومساعدة الذاب وتمور اللدماب 
 

 نلنتائج نلمختلفة: -6

ر(تظهر نتائج بعض الدراساب اال نبية و ود صراعاب نوية و محثرة دالويه بين نادة 
 التظاهراب  
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 للدرنسة: ثانيًا: نلنظريات نلمفسرة
 ( (Social behavior نظرية )نلسلوك نلجمعي(:-1
(ح باعتبار  رحد 1921ابتكر ك  من "ارنسب بير ا و بارك" هذا المصموح في )عام     

م االب البحل في "عوم اال تماع"ح ثم  اء بعدهم "ترنر وكويان" الذي حدد  بأنه من اهم 
  (1)م االب "السوسيولو يا"

 ح فهو يبحل عن حوو  ويعر  السووك ال معيح بأنه تعميم عوى مستو  عاٍ  من التصر      
لظرو  التوترح من لال  التحرك لمستو  اكثر عموميةح فهو احتشاد غير محسساتي لوتصر  

( تهتم بتفسير )الحركاب من اهم رواد هذ  النظرية )بير اح وبوومرح وسموسر( التي   (2)والسووك
ال ماعية اعتمادا" عوى "اساا نفسي ا تماعي" ويد  مضمونها بونوع صور من "الهستريا 

والمظاهراب"ح وتحكد اصابة الفرد بعدو  "السووك ال معي" ما ي عوه يتصر  مب ا" لسووك 
ال ماعةح فالحركاب اال تماعية وف ا" لهذ  النظريةح هي رد فع  غير منم ي في م ابهة ظرو  
التوترح ويحكد روادها عوى االنحرا  الذي ند ي ه في )الحركاب اال تماعية(ح كظهور بعض 

واع  الملامر ويرون انها تأتي نتي ة مرض الم تمهح فالم تمه غير المريض ليا بحا ة الى ان
  (3)هذ  الحركابح انما "تحتوي عوى اشكاال" من المشاركة السياسية واال تماعية"

وفق هذ  النظريةح فتحشيد الناا وتشكي  2003يمكن تفسير الحركاب في العراق بعد      
اعما  الشيب  ح وهذا ما يفسراح ي ع  الناا يتصرفون برري واحدة مالحركاب لموا هة مشكو

التي حدثب في الحراك التشريني والحراكاب االلر ح في ضوء نظرية السووك ال معيح باعتبار 
ان المتظاهرين يتصرفون وفق سووك ال ماعة ال وفق سووكهم الشلصيح وبالتالي تكون ردود 

واحيانا يكون هذا السووك لميرا"  دا واحيانا يكون سومّيا"  افعالهم مبنية وفق السووك ال معيح
 لح وق ف م يهد  الى استحصا  ا

                                                           
( , بغداد , 35و  34) ع ناهدة عبد الكريم حافظ, سملزر ونظرية السلوك الجمعي, مجلة العلوم االجتماعية,  (1)

 .37,ص2004
(2)  Smelser, N. J. (2011). Theory of collective behavior. Louisiana: Quid Pro 
Books,p75. 

  23مح ص2011ح 13ع عبد الرحيم العمريح سوسيولو يا الحركاب اال تماعيةح إضافابح   (3)
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 ((Resource Mobilization Theoryنظرية تعبئة نلمونرد -2
(ح كإمار نظري يسعى الى تفسير نشوء الحركابح 1977ر عون محتواها التأسيسي في عام)    

ومن اهم روادها هم ك  من " تويح و ماك   (1)ة"في ونب تصاعد ظهور "الحركاب اال تماعي
ادمح و مكارثيح و لالد" ومن اهم اسباب نشأتهاح "االحت ا اب التي انمو ب في "الستيناب 
والسبعيناب من ال رن العشرين" ح حيل ساهمب في تييير الرحية العامة لوحركابح ومن اهم 

نظرياب ال ديمة المعنية بدراسة مصادر توفي ها لتظهر كنظرية مفسرة تنافا و تعارض ال
ير  رواد النظريةح تكات  اعضاء   (2)الحركابح هو "النظرية االنتصادية لوعم  ال ماعي"

ال ماعة في دعم الحركةح وتحكد هذ  النظريةح عوى مسالة التنظيم وهو من المسائ  المهمة 
ةح مب ا" لهذ  النظرية تكون الستيعابح دينامية الفع  ال ماعيح ايَّا" كانب  ماعة مصوحة ام حرك

الحركاب اكثر تنظيما"ح وتتكون من م موعة من االفراد يلر ون من مداليوهم ويمنحون  لء من 
  (3)ونتهم في سبي  ما يحمنون بهح وتحكد عوى االفضاء كأساا لوعم  في تعبئة الحركاب

تمدها ب موة من الموارد  تعتبر التعبئة من ناحية الموارد من اهم مصادر ال وة لوحركاب ألنها   
المتاحةح كاألشياء التي تتعوق باإلعالمح ووسائ  التواص  مه ال مهورح لتنموق في است الء ما 
يكافئ )الحركاب( من لمم ح وما يعني بالتنظيم وصورته والعالناب العنكبوتية مه االعضاء 

ها وبين الحركة تو د ن ام وال مهور المحيدح واالسووب اللمابي وصور من )التحالفاب( حالتي بين
توافق والتال ح واستيال  الونائه والتحوالب الحديثة و عوها تصب في مصوحة معتن ي الحركةح 
و تمويق فكرة الحركةح  وتعميمها لتكون موهم متين لتصرفاب االفرادح والعالماب والوية التي 

  (4)يستعموها معتن ي الحركةح وما سواها الذي يعد مصدرا" لوتعبئة
رمَّا الموارد فهي مكوناب مهمة لوحركاب اال تماعية كي تتمكن من تح يق اهدافهاح والموارد      

يمكن ان تأتي من اربعة مرق هي )االنتا  الذاتيح المنحةح ت ميهح من لال  العالناب 

                                                           
, المركز العربي لألبحاث  1, طالحبيب استاتي زين العابدين, الحركات االجتماعية في المغرب ودينامية التغيير  (1)

 .2019ودراسة السياسات, بيروت , 
 .17, ص 2019شرين محمد فهمي, اخوان مصر بين الصعود والهبوط,ط , العربي للنشر والتوزيع, القاهرة ,   (2)

  (3).24,ص2011(, شتاء , 13عبد الرحيم العطري, سوسيولوجيا الحركات االجتماعية,مجلة, اضافات,العدد )12
 .18-17ص(,ترجمة ربيعة وهبة, مصدر سابق, 204-1768تلي , الحركات االجتماعية )تشارلز   (4)
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من الموصو  الى االستفادة من  حوتركل هذ  النظرية عوى كيفية نيام الناشمين  (1)المتبادلة
لموارد ليرض اي اد ونيادة الفع  ال معي من لال  )الحركاب اال تماعية(ح عوى الرغم من ان ا

نظرية الموارد في البداية كانب تركل عوى )الما  والناا والمنظماب(ح حتى فترة التسعينابح 
النظرية ند تمورب الى ابعد من هذ  العناصر ح وتو د لمسة مصادر متاحة لوحركاب 

 :(2)اال تماعية هي
 الموارد االلالنية  ( ر
 الموارد الث افية: ( ب
 الموارد التنظيمية اال تماعية   ( ب
 الموارد االنسانية    ( ل
 الموارد المادية  (  

نشوء الحركاب في العراق واستمرارها لوممالبة باهدافهاح يمكن ان يفسر وفق نظرية تعبئة     
 ا  والتظاهرح واستلدام وسائ  الموارد فالتنسي ياب التي تبنب تنظيم الحراكح في ميادين االحت

التواص  االلكترونيةح لوتعري  بأسباب الحراك وغاياته لكسب تعام  النااح ودفعهم الى 
االنضمام الى هذا الحراكح وكذلك تحديد التونيب اللاص بمظاهر الحركابح و التبرعاب التي 

دمه الناا لهذ  ت مه من الناشمين وعامة الناا لدعم الحركابح والدعم المادي الذي ت 
الحركابح كوها تلضه لنظرية )تعبئة الموارد(حفالتحشيد البشري والدعم الماديح واالنشمة الث افية 

حفهي ت ه 2003واالدبيةح واالنشمة االلالنيةح واالنشمة االعالمية لوحركاب في العرق بعد 
 ضمن سياق الموارد المهمة لنشوء واستمرار الحركاب الشعبية العرانية 

 
 
 

                                                           
(1) Schmidt, S. H., Hancock, M. H., Frederick, E. L., Hums, M. A., & Alagaraja, M. 
(2020). Examining Athlete Ally Through Resource Mobilization Theory. Journal of 
Sport & Social Issues, 44(3), 214–243, 
(2) Edwards, B., & McCarthy, J. D. (2004). Resources and social movement 
mobilization. In D. A. Snow, S. A. Soule, & H. Kriesi (Eds.), The Blackwell 
companion to social movements(pp. 116–153). Blackwell. 
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 "Relative Deprivation Theory"نظرية نلحرما  نلنسبي: -3

وفي  (ح وح1968) مرتو  وروس (1949)عام   سوفرتر ه  ذورها الى محلفاب ك  من     
(ح تبناها "مارتن"ح مرحب هذ  النظرية 1986( حدثها "كروسبي"ح  وفي عام )1976عام )

اللالص" ومرحب في او  االمر محتو  محتو  بدي  عن "نظرية المساواة المبنية عوى التباد  
كانتراح ينص عوى ان التمايل النسبي بين االفراد في الم تمه في حا  ا راء م ارنة ا تماعيةح 
يحدي باألفراد الذين يعانون من ظرو  معاشية صعبة الى االحساا بالحرمان م ارنة مه 

وى مستو  الشلص و ذلك من انرانهمح وتبنب نظرية "الحرمان" ت لئته الى  لرينح الحرمان ع
لال  م ارنة الظرو  اال تماعية لشلص ما مه ظرو  شلص الرح وال لء الثاني يكون عوى 
مستو  ال ماعة ويظهر من لال  ا راء م ارنة بين  ماعة والر ح وهنا يكون احساا الشلص 

ال تتعرض المنتمي ل ماعة تعاني الحرمان بأن  ماعته مضمهد  او )محرومة(ح م ارنة ب ماعة 
كذلك ظهر هذا المفهوم في الع د الرابه من )ال رن العشرين(ح وند  :(1)لالضمهاد او )الحرمان(

تناوله اصحاب محل  "ال ندي االمريكي"ح لإلشارة الى احاسيا االفراد المتمثوة بعدم الرضا 
يرة عن ل وضاع المعاشية التي يعيشونهاح واعت ادهم بأنه ي ب ان تكون لهم ظرو  حياة ميا

وانعهم الراهنح وبشك  عام ان الم اييا التي تحدد نسبة الحرمان هي ما لد  الفرد من السوه 
والوضه المعاشي بالنسبة لفرد الر وهكذا بالنسبة لو ماعةح فالحرمان ح هو وعي االفراد بح م 

مكانياتهم المرتبمة بال يمح وتتضمن "تونعاب ال يم" ا الشياء )السوه( التنانضابح بين ما يتونعون وا 
واالوضاع المعاشيةح حيل يحمن االفراد بحرمانهم من ح همح اما "ندراب ال يم" فهي االشياء 
)السوه( واالوضاع الحياتيةح حيل يعت دون بأنهم متمكنون من الوصو  اليها والتمسك بهاح ير  

و  عوى اكثر مما العالم  )رانسيمان( انه "اذا لم يكن لوناا سبب يدعوهم الى ان يتونعوا الحص
يمكنهم تح ي ه فأنهم سيكونون ان  سلما" الاء ما عندهم ب  انهم سيكونون ممتنين ايضا" لم رد 

  :(2)ندرتهم عوى االحتفاظ به"
 

                                                           
, المجموعة العربية 1دارة المدرسة وادارة الفصل, اصول نظرية قضايا معاصرة, طياسر الهنداوي, ا  (1)

 ,161,ص2012للتدريب والنشر , القاهرة, 
 .69-68,ص2004, ترجمة ونشر, مركز الخليج لألبحاث, دبي, 1تيد روبرت غير, لماذا يتمرد البشر, ط  (2)
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يعر  الحرمانح بأنه "الشعور بالحا ة والسلم لما يرا  االفراد ضروريا" وكان متونعا" ان       
النتصادية ال ائمة" يرتبم اهتمام هذ  النظرية بتعامي يحصووا عويه من االنظمة السياسية وا

االفراد مه الظرو  المتحولة في الم تمهح لصوصا" عندما يشعر الناا بأنهم يتعرضون 
لمظاهر الظوم والعن  وغيرهماح لذا يتو هون الى تكوين ت معاب عوى شك  م اميه كأساا 

تمركلين في السومةح تر  هذ  النظرية ان "لوحركاب اال تماعية" والتي هي في اليالب توا ه الم
"الحركاب اال تماعية" كنتي ة لما يعانيه االفراد من الحرمان من لال  التعبير عن احاسيسهم 

 :(1)ومشاعرهم لما يتعرضون لهح تضم هذ  النظرية عددا" من النماذ  منها
ليرض الممالبة والثورة  ما يدفه الناا نحو االحت ا  والت مه نلحرما  و )نلفعل نلسياسي(:    

عوى وضعهم الراهنح هو ال ور الظالم لوسومة السياسيةح و عدم السماح لوموارد من الوصو  
لوناا ما ي عوهم يشعرون بالحرمانح يعر  )روبرب  يور( هذا المفهوم بأنه "التعارض بين ما 

ونها وندراتهم من الشروم يتونعه االفراد  من االشياء وشروم الحياة التي يعت د الناا انهم يستح 
التي تحدد ادراك الناا لوفرص المتاحة امامهم"ح لذا يشعر الناا بالتوتر عند اتساع الهوة بين 
المتونه و الوانهح فتظهر هنا )الم ارنة( حيل ي ارن هحالء ال ماعة احوالهم المعاشية مه  ماعة 

 الحرمان الر  من نفا الم تمهح وعن و ود الفارق هنا يحكد احساسهم ب

نظرية الحرمان بش يها الحرمان عوى مستو  الفرد والحرمان عوى مستو   عديمكن      
حفال وانين اال تماعية التي 2003ال ماعيح هي االنرب في تفسير الحركاب في العراق بعد 

شرعبح كانب سبب في تفانم الحرمانح اذ منحب فئاب محددة امتيالاب كبير كنن ) ماعة رفحاءح 
ذ  ال ماعاب من العول ه( وغير ح في ونب يعاني الفرد الذي ال ينتمي لالسياسيين ناءالس و 

ح وهذا ما ولد لديه انمباع الحرمانح واما عوى مستو  ال ماعة فالحركاب التي ظهرب المعيشي
نتي ة لوحرمان ال ماعيح الن اغوب االشلاص في توك المدن هم من  فكانبفي المدن اليربيةح 
لعدالةح اب النظام السابق وبالتالي لضعوا ل وانين اال تثال والمساءلة واعناصر وشلصي

  تشكي  الحركابح لوممالبة بح ونهموبالتالي لسروا وظائفهمح وامتيالاتهمح ما اد  بهم الى 

                                                           
  102رباح الهيتي ح الحركاب اال تماعيةح مصدر سابق حص   (1)
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 تمهزززززززززززززززيد
التأريخ شاهد يس   اإلحدال التي مرب عوى البشرية في اعماق الماضي ليعمينا لوفية 

ا  لذا سنعمد في هذا الفص ح الى استعراض نماذ  من الظاهرة او الحدل واص  نشوئهم
الحركابح تاريليا لوونو  عوى ظرو  حدوثها عبر اللمان والتال  المكان والت ارب التي 
حددب تحركاتها عوى مدار التأريخ بشك  تراتبيح لوتأكيد ان الحركاب اال تماعية ليسب وليدة 

السياسي  حظيب بأهمية كبيرة في الم تمعاب العصر الحديل انما هي وليدة التأريخ البشري و 
ال ديمة والمعاصرة  لوتركيل عوى اليور في تأريلها عالميا وعربياح وعرانياح الن الحركاب تعتبر 
من اهم االحدال في مسيرة الشعوبح اذ انها غالبا" ما تصنه التيييراب عوى المستوياب كافة 

ما انها تعتبر داللة الالنية لرفض الظوم واالستعباد )السياسية منها واال تماعية واالنتصادية(  ك
في الم تمعاب الملتوفةح لصوصا عندما تنتهج هذ  الحركاب المابه السومي في تح يق 
المصالح التي الت  حولها ال مهورح اذ الذب الحركاب تاريليا مسارين في الضيم من ا   

 عتدا  تح يق الممالب مسار العن  واالنتتا  ومسار السوم واال
يعرض المبحل االو  من هذا الفص  اهم مراح  الحركاب اال تماعية  بوصفها معايير 
تصني  او شروم نيام الحركاب  بما يعمينا امارا عاما يمكن ان نحدد عوى اساسه فيما اذا 

ح كذلك حددنا في هذا السياق المراح  التي يمكن اعتمادها كانب حركة ا تماعية او غير ذلك
لتسمية الحركابح في الدراسةح وهي ذاتها التي اعتمدها )تشارلل توي( في محلفه كمعيار 

"الحركاب اال تماعية" والذي وضعه في اربعة ا لاءح وهو افض  من تناو  الموضوع بالدراسةح 
وهذ  المراح  تبدر بمرحوة )الحموة( التي تعني توحيد  هود الممالبينح اما الثانية فهي )الذليرة( 

                                                           
  ( الحركاب االحت ا ية(Protest movements  وضه عام  ديد في الم تمه تكون السمة البارلة فيه

االعتراض عوى ما مو ود من االوضاع اال تماعيةح من ا   ممالب محددة تتعوق بالوانه المعاشح وفق 
سياسية بأنها  ماعة او  سيناريو منظمح ولها نوعين من الممالب )تعديوية اصالحية و تييرية(  او حركاب

 ماعاب منظمة تتحرك بات ا  سياسي وذلك لوحصو  عوى غاياب اعضاءها التي يسعون من ا وهاح كاإلصالح 
السياسيح او  التييير ال ذري   او دينية  هي منظمة دينية صييرة لديها لال  او نلاع كبير مه ال يم والمعايير 

ينية ال ديدة او الموائ  ال ديدة تشبه الموائ  الدينية لكنها تلتو  عنها السائدة في الم تمه الكبيرح الحركة الد
بثالل لصائص محددةح االولى هي ان الحركة الدينية لم تنبثق من مائفة او موة تنشأ لار = =العر  الديني 

ة : تكون لهم نيادة السائدح الثانية : ال ائمين عوى الحركة الدينية كتومين وال يدعون الى معت دهم ال ديدح الثالث
 كارلماتية لديها صفاب شلصية غير اعتيادية يوتفون حولها التنظيم والمبادئ االلالنية والدينية ل فراد 
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توعب الذي يضم التحالفاب وال معياب والمواكب واالعتصاماب والمسيرابح في حين ان او المس
الثالثة تضمنب م موعة من العناصر المحددة كالوحدة والللم العددي وااللتلامح تسمى هذ  

 العناصر بنن)عروض الونفة( 
  اذ 2003ظهرب في الم تمه العراني العديد من الحركاب منذ االحتال  االمريكي عام 

ضم الم تمه الكثير من الفئاب اال تماعية التي كانب ترفض التييير الذي حدل  وتلامن هذا 
مه حركاب سياسية الر  تلمم لبناء نظام سياسي ديم راميح والر  تحاو  تييير منظومة 
ال يم الدينيةح والر  انمو ب وفق اسا ا تماعية لها مماليب تتعوق بالحياة اال تماعية  هذا هو 

ا  العراق منذ االحتال  الى اليوم يشهد ت اذب وتنوع في الحركاب وف ا" اللتال  االهدا  ح
واألبعاد التي نشأب أل وها الحركة التي يمكن ان تصن  تحب ملتو  التصنيفاب اال ان 

 .الباحل سيتناو  ف م ما يمكن تصنيفه عوى انه حركة ا تماعية
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 نلمبحث نالول
 عونمل ظهور نلحركة نالجتماعيةنلتطور نلتاريخي لمرنحل و 

عندما يتفق م موعة من االفراد عوى تييير النظام ال ائم ألسباب متعددة )ا تماعيةح 
سياسيةح انتصاديةح(  تظهر )الحركاب ( است ابة" لهذ  الرغبة وتنحى منحا" محددا" تبعا" ألهدافهاح 

وهي التشكي   هاية )الحركة(ح حيل ينصهر االفراد في بوت ة واحدة تمث  هذ  البوت ةح في الن
االلير لعموية الت مه واالنصهار والتي تتميل بال درة عوى الموا هة والتحدي ألنها تستمد نوتها 
من اتحاد االفرادح وغالبا" ما يتفق االفراد حو  اهدا  محددة ند تكون اصالحية او تييير النظام 

ب ملتوفة كننن ) الحرمانح التمايل المب يح بشك   ذريح وان المرحوة االولى لتشكوها تعود ألسبا
الف رح البمالةح الفساد( حيل تكون اهدافها بسيمة ومحدودة لكن سرعان ما يرتفه س   ممالبهاح 

وفي النهاية سنحدد المراح  التي ح اهم المراح  التي مرحها العوماء وفيما يوي سو  نستعرض
  ركاب اال تماعيةح كشرم اساسي في تسمية الحالدراسةسنعتمدها في 

الحشود في عوم اال تماع لها اثر موي  من االهتمام العومي بدر مه )داو سون  
( حيل افترضوا منه ا 1929( بكتابهما )عوم اال تماع عام Daw-son and Gettysوغتيا

ترتيبيا يبدر من المرحوة التمهيدية لوحركة اال تماعيةح يمر بالحماا ال معي ومرحوة التنظيم 
مي واليرا" تص  الى المرحوة النهائية وهي مرحوة التأسيا )والدة الحركة(ح تبنى هذ  الفكرة الرس

(فانترح اربعة مراح  لنشوء الحركة 1951عام  H. Blumerكاتب الر هو )هربرب بوومر
اال تماعية هي )مرحوة الهي ان والحماا والتكوين واليرا التأسيا(ح اال ان سمويسر الذي مور 

إذ ( باالستناد الى النظرية الوظيفية في تفسير السووك ال معيح  1962ة في عام ) هذ  الفكر 
يص  مراح  نشوئها عوى انها تشم  )مرحوة التوترح وتحديد الوومح انتراح الح ح الالة سبب 

  (1)التوتر(

                                                           
(1)Smelser, N. J. (1962).Theory of collective behavior. New York: The Free Press, 
pp. 110-111. 
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 مرنحل نلحركات بعد ن  طورها )سميلسر(( 1شكل رقم ) 
مراح  عدة تبدا بمرحوة ال وق او التوتر وتنتهي  ير  سيمولر ان  لوحركاب اال تماعية 

بمرحوة الالة سبب التوتر )تح يق الياياب(ح التي تشكوب الحركة من ا وهاح وهذ  المراح  تلتو  
فيما بينها فوك  مرحوة وضه يلتو  عن المرحوة االلر  الساب ة منها والالح ة سنحاو  

 توضيحها  
ظرياب السووك ال معي تون  مه ظهور نظرية ( ان تمور ن Koopmansال حظ )كومانل

شاعب في ح بة السبعيناب الن النظرياب المبكرة التي تعاموب مه مراح  السووك ال معي تم 
رغم الدراساب االكثر حداثة ال لالب تد  عوى تعدد المراح  مث  مرحوة (1)رفضها وت اهوها 

يح والنتائجح واليرا االندثارح لكن ال المشاعر التي تسبق التحرك او الحشدح واالحت ا  التصعيد
يو د تمييل تحويوي بين هذ  المراح  اال من الناحية النظريةح فمساهماب نظرية مركليةح في هذا 
الم ا  ال توفر تمايل بين المفاهيم التي سميب بها مراح  السووك ال معيح فهي ال تعتبر هذ  

المراح  اللمنية لوحركاب في بعض الكتب وال المراح  منفصوة او انها نضايا مهمة عندما تذكر 
   (2)يو د لها تفسير وانما عرض بسيم

                                                           
 ( الشك  من تصميم الباحل وفق رحيةSmelser ) 

(1)Koopmans, R. (2007). Protest in time and space: The evolution of waves of 
contention. In The Blackwell company-ion to social movements(pp. 19–46). Oxford: 
Blackwell Publishing ,pp. 28   
(2)Tarrow, S. G. (1994). Power in movement: Social movements, collective action, 
and politics. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 153 
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المرحوة هي الفترة اللمنية لدورة حياة الحشد ال معي تميلها لصائص منفردةح ند تتكون من 
ايام نويوة او اشهر او سنين عدةح اال ان  ميه الحركاب تت دم لال  ثالل مراح  رئيسيةح 

 ا ح والنتي ة(ح مب ا لهذ  النظرية فالحركة غالبا ما تكون مسبونة بمرحوة )النشوء ح االحت
تحضير تتضمن الكثير من العم  الذي ي وم به النشماء فيها التحضير لوتظاهراب كما يسهمون 
بشك  مباشر في تحويوها الى احت ا اب عندما ي دمون التضحياب في سبي  االستمرار حتى 

لحشود اكثر الى ان تبدر بالتضاح  ليلتفي الفع  ال معي وتتحو  تح يق الممالب ثم تندفه ا
الحركة الى الفع  الم تمعيح يتم ذلك عندما يلداد التأييد اال تماعي العام لتوبية هذ  الممالبح 
مب ا" لمري ة المراح  فان ك  حدل او ك  حشد  معي يدرا بصورة مست وة حتى وان كان 

ين بدروا الحموة ال ديدةح بيض النظر عن مد  تح ق اهدا  يضم نفا المشاركين وال ادة الذ
الحشد او الحركة اال تماعيةح فربما تتح ق او ال تتح قح ولكن عوى اية حا  هناك نوع من 
النتي ة لومو ة المدنية لوحشد ال معي او الحركةح بينما يلتو  الحا  في االحت ا  اذ ان النتائج 

وهنا ن د ان ك  مرحوة يمكن  1 التي تسب ها التي هي النشوءرحوة تكون ذاب ارتبام سببي بالم
النظر اليها عوى انها ظاهرة منفصوة تميلها عوام  والياب ملتوفةح بمعنى ك  مرحوة يمكن 
دراستها بصورة منفصوة وك  مرحوة تتميل بالياب سببية منفردة من الممكن ان تفسر نظريا" 

وعة والمرتبمة بعام  الونب من لال   ع  ك  مرحوة من باالستناد الى العديد من العوام  المتن
مراح  العموياب تبدو كأنها وحدة واحدة غير م لئة ومبيعيةح الن المراح  تتكون من اشكا  

  (2)مميلة من السووك اال تماعيح وتتموب مستوياب من التحوي  متعددة وملتوفة
 The stages of mass mobilization)) 2019تميلب دراسة شولتلنر وكولدبير  

)مراح  الحراك ال ماهيري(؛ التي تناولب مراح  الحركاب اال تماعية وللصب مراح  الحركة 
في ثالل مراح  رئيسية هي مرحوة البداية او مرحوة النشوء التي تعبر عن البداية االولى 

الثانية هي  النمالق الحركة والبدء في موا هة التحدياب اذ تكون عوى شك  مظاهراب  والمرحوة
مرحوة االحت ا  التي تعبر عن الونو  بالضد من التحدياب التي يوا هها االفراد واستعدادهم 

                                                           
1  Shultziner, D & Goldberg, S. (2019). The stages of mass mobilization: separate 
phenomena and distinct causal mechanisms.  Journal for the Theory of Social 
Behavior, 49(1); 2-23 , p10 
(2) Ibid,pp11  
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لوتضحية بحياتهمح اذ يت مه افراد الحشد من ا   موا هة هذ  التحدياب  وفق اسا المصوحة 
  (1)من عدمها العامةح اما المرحوة االليرة هي مرحوة النتي ة فتمث  المرحوة التي تتح ق االهدا 

 ( يمثل ملخص للمرنحل ومكوناتها حسب رؤية )شولتا و كولدبيرج(.   2نلشكل رقم )
 ( يمث  المراح   والعوام  المسببة لوحركاب : 2شك  رنم )    

النتي ة        Protestاالحت ا      Origins  النشوء   
Outcome 

 المظالم 
 

اشكا   الحافل  
 الضيم 

در ة 
 التنظيم

العوام  
 النفسية 

ال و  
 اللار ية 

العبين 
 اساسيين 

 
 االستراتي ية

نصير 
 المد 

 

اليضب 
والصدمة 
 المعنوية

الراي 
 العام 

بدون 
 تنظيم

 
هوية 
 الذاب

افعا  
 الدولة 

االهدا  
 االساسية 

استراتي ية 
 الحركة

 تصعيدي
 

االلهام 
 واالم 

 
 االرباك

 
الحمالب 
 المنظمة

كفاءة 
الذاب 
 والت و 

لحركاب ا
 المضادة

 
العبين 

من 
محسساب 

 ملتوفة

 
استراتي ية 
 اللصم 

موي  
 المد 

 

الحافل 
الذي تثير  
 المنظمة 

التيمية  العوام 
 االعالمية

 
 
 Time axis محور اللمن 

 
 :(2)وهذه نلمرنحل هي

: هي المرحوة التي يتم فيها  مه او الحصو  عوى تأييد عدد مهم من مرحلة نلنشوء -1
يعتبرون انفسهم من المضمهدين ويحفلون لالنضمام الى االحت ا ح ان ظهور مث  هذ   الناا

                                                           
(1)   Shultziner, D & Goldberg, S. (2019). The stages of mass mobilization.Ibid pp25   
(2) , Ibid, pp11-17. 
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االضمهاداب يعني ظهور الحافل نحو االحت ا ح اال ان فاعوية هذ  االضمهاداب ال يمكن 
ضمانهاح فالناا ليا بالضرورة يرومون اهدا  سياسية صحيحةح بسبب االضمهاداب فضال 

تكثيفها وتوحيدها فربما يكونون لائفين او متشائمين فيح موا عن عن صعوباب تكيي  موانفهم و 
ان يفعووا ري شيء حيا  ذلكح لذا فان الناا يحتا ون الى ان يصبحوا مهيأين عامفيا وفكريا" 
لالنضمام الى الحركاب اال تماعيةح فهناك العديد من التوضيحاب البديوة لالضمهاد وتكوين 

 اال تماعية ومن اهم عواموها هي المظالمح والحوافل  الحافل ليرض فهم لماذا الحركة
 
هو المرحوة التي تظهر بعد اكتما  مرحوة النشوء )التظاهراب( التي  مرحلة نالحتجاج: -2

تمث  عروض الونفة االمر الذي يلوق ت اهوها من نب  المسحولين معنى المظالم فيساعد ذلك في 
  واكث  واكثر استعدادا وى التحرك بصورة انو توفير الحافل الذي يساهم في تحفيل ال مهور ع

في هذ  الن مة تحديدا" تبدر مرحوة االحت ا ح بوصفها مرحوة موا هة وتصدي لتوك ح لوتضحية
كي يكون  وهنا ال بد من توفر عوام  محددة  حي تحدثنا عنها في المرحوة االولىالعوام  الت

در ة التنظيمح العوام  النفسيةح والعوام   تتمث  في )اشكا  الضيومح حالفع  االحت ا ي ممكنا" 
 اللار ية( 

 
: ان لك   هد من  هود التحرك ال معي له نتي ة تتراوح بين ن اح مرحلة نلنتيجة -3

كام  كأس ام حكام متسومين او تمرير نوانينح او حتى تييير عاداب ا تماعيةح وبين الفش  
ة غير م صودة تشم  ال مه او كعدم حصو  ري تيير سياسي او ا تماعي او عوانب سوبي

ح النتي ة ربما تشير الى اهدا  نصيرة او مويوة المد  واحيانا ظهور الحركاب المضادة 
يفول بها المشاركين بم موعة امتيالاب  التي اهدا  انيةح ففي بعض الحاالب الحشد ال ماعي

ئيا كما حدل في موموسة انية تعد انتصاراب واضحة من لال  االحت ا ابح مث  )است الة ر 
                                                           

  حركاب مضادة تمث  رد فع  منظم ضد حركة ا تماعية معينةح ليرض منعها من احدال التيييرح ولديها رري
حاو  احدال التيييرح ند تنشأ هذ  الحركة بشك  تو ائي نتي ة لمشاعر ملال  لما تسعى اليه الحركة التي ت

ال مهورح او تنظيم لودفاع عن المصالحح كما هو الحا  في الحركاب التي ونفب بالضد من "الحركة النسوية" 
وب او مث  )الحركة المضادة لومساواة بين الر   والمررة في امريكا(   هي حركة ا تماعيةح تهد  الى منه او ن

عكا التييير اال تماعي او االنتصادي او الث افي  ينظر عوى سبي  المثا   وردون مارشا ح موسوعة عوم 
  645ح ص2000ح الم وا االعوى لوث افةح  1اال تماعح الم ود الثانيح تر مة ح محمد ال وهري والرونح م
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تونا ومصرح او ال بو  السياسي والشعبي بممالب المحت ين في حاالب الر ح كما ان النتائج 
ربما تظهر بعد فترة نصيرة من انحسار التظاهرابح مث  )تمرير نانون الح وق المدنيةح ونانون 

الر  من ح وق االنتلاب في الوالياب المتحدةح بعد اشهر من االحت ا اب(ح او في حاالب 
التحشد ربما تن ل النتائج بعد فتراب مويوة االمد اال ان الحشود تحص  عوى عهود ومواثيق او 
وعود بتح يق مث  هذ  الياياب التي تتموب بذاتها فتراب مويوة إلن الها مث  عموية اي اد 

ب في تشريعاب ا تماعية ونانونيةح والتي يمكن ت يمها من لال  مرا عة تاريليةح مث  )تييرا
السووك او الث افة او الهوية او سوسوة من ال راراب السياسية او امالق عموياب سياسية 
 -وا تماعية ليا لها نهاية( ح هناك عامالن رئيسيان محثران عوى النتائجح )الالعبون االساسيون

 و االستراتي ية( 
ض  من درا بالنسبة الى عالم اال تماع االمريكي )تشارلل توي( الذي يعتبر اف رما

مر بعدد من )الحركاب اال تماعية( كم َنّظر وكباحلح فير  ان تمور)الحركاب اال تماعية( 
هذ  الحركاب من تركيب ثالل عناصر او مرب بثالل مراح   المراح  حيل ظهرب
 :(1)متتابعة ومبتكرة وهي

  الى و هي  هد شعبي منظم ومسنود يعم  ليرض الوص(the campaign)الحموة   -1
 الممالباب ال ماعية في الموا هة ضد السوماب  تح يق

م موعة من اشكا  الفع  السياسي تتمث  بم موعة من  هي (Repertoire)الذليرة  -2
الموان  اال تماعية مث  لوق تحالفاب و معياب لها غرض محددح وبدر ا تماعاب 

الموباب عامةح تسيير مواكب احتفاليةح ومسيراب التحشيد لوبدء بالمظاهرابح فضال عن 
واالستعمافابح والتصريحاب في وسائ  االعالم العامةح والمنشوراب التي تولع عوى 

 عامة افراد الم تمه ل ذب التأييد او المشاركة في احسن االحوا  
والتي  WUNC)فيما يرمل لها تشارلل توي بن) (Standing displays)عروض الونفة -3

 تتح ق هذ  العروض اال بتكاموها مه ترمل الى ما تشتم  عويه من العناصر والتي ال
 (Numbers)والعدد(Unity)ح الوحدة(Worthiness)بعضها البعض وهي ال دارة 

الحموة ال بد ان ترتبم بثالل  هاب هي م موعة من  إنّ  (Commitment)االلتلامو 
                                                           

(1) Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L. J. (2020). Social movements, 1768-2018 
(Fourth edition.). New York: Routledge,p 6 . 



 (ي لمراحل وعوامل الحركاتالمبحث االول )التطور التأريخاني........  ري :الفصل الث الجانب النظ 

 52 

الممالبينح الئحة ببعض الممالبابح والعم  عوى انضمام  ماعاب الر  اليها اذ 
ع في االفراد المشاركين او ال ماعاب المشاركة ت نب تأثير ردود االفعا  يضمن التنو 

من السوماب او ال ماعاب المناهضة باإلضافة الى انه يعمي لوممالب بعدها 
اال تماعي بدال من الفرد اذ ان الممالب ربما تستهد  مسحولين حكوميين او اصحاب 

ان تحثر عوى مصالح الكثير من  االمالك او المنظماب الدينية او  هاب الر  يمكن
الناا ممن يرتبمون مه هحالء بمصالح مشتركةح  فالحركة اال تماعية ليسب افعا  
منفردة لكنها تفاعالب مستمرة بين العناصر المكونة لها )الممالبينح االعتراضابح 

ومما البد من ذكر  في هذا الم ا  ان بعض المتحمسين ربما يولمون  1 وال ماهير(
هم بالحركة في الوي  والنهار لكن م موعة المشاركين ربما يتحركون بين صنه انفس

المموب الشعبي وفعالياب الر  كاللماباب وبعض الفعالياب الفنية واال تماعية التي 
يمكن ان يشرك فيها فئاب ا تماعية الر ح اما بالنسبة الى مفهوم الذليرة فان المعاني 

  مه بعضها البعض من  هة وند تتدال  ذليرة الحركة التي يحموها هذا المفهوم تتدال
اال تماعية مه ذلائر العديد من المظاهر السياسية االلر  مث  نشاماب االتحاداب 
المهنيةح والحمالب االنتلابية وما الى ذلك من المظاهر اال تماعية االلر  رغم ان 

فاالعتراضاب التي تمث  لوائح  العنصر الثاللح يبدو غريبا" لكنه يمث  شيئا" مألوفا" تماما" 
الممالبة ند تألذ شك  تصريحاب او شعاراب او عناوين ت تضي ضمنا" م موعة 
العناصر التي تتكون منها عروض الونفة وهي ال دارةح الوحدةح العددح االلتلامح فعوى 
سبي  المثا  ند يكون الموامنون متوحدين ليرض الممالبة بتح يق العدالة اال تماعية 

ين فئاب الم تمه الملتوفة تشارك فيها م موعة من االمهاب مه امفالهنح او م موعة ب
 .(2)من الفنانين بعروضهم وذلك لتوكيد سومية الحركة

                                                           
1  Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L. J. (2020). Social movements,Ibid, 1768-
2018.p6   
(2) Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L. J. (2020). Social movements, 1768-

.pp7.مصدر سابق 
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 نلمبحث نلثاني 
 في نلعالم: نالجتماعية فجر نلحركات 

 
 )تأريخ الحركة ظهر هذا المفهوم في المانيا حيل ابتكر  )لورانل فون شتاين( في محلفه

رغم انه كان معدا" لوبحل في الع ائدح ونظرياب  1850وتداو  عام اال تماعية في فرنسا(ح 
لذا ن د ان "تشارلل تيوي" يربم تأريخ   (1)التفكير والحركاب ذاب الفكر الماركسي في فرنسا

ظهور الحركاب اال تماعية بظهور )االحلاب السياسية(ححيل ير  إنهما فرعان ألص  واحدح اذ 
عت د ان هذ  الحركاب تشبه الى حد كبير  ماعاب المصالح من حيل االهدا  واالسا كان ي

التي ت وم عويهاح بناء عوى رحية عالمي اال تماع االلمانيان )رالب و نايدهارب( بأن الحركاب 
اال تماعية هي اليابح لصنه او صياغة مصوحة  ماعية محددةح لذا فهي الكفح المعاد  من 

تناو  عوماء اال تماع في الفترة التي سب ب ستينياب   (2)ل ماعاب المصالح –ة الناحية الوظيفي
ال رن الماضي احد اهم االسئوة الممروحة عوى الساحة العومية حو  اصو  الحركابح اذ رر  
الكثير منهم في حينها ان بعض هذ  الحركاب كانب الماء  يمكن ت نبها لو اعيد تنظيمها عوى 

ان ت مه الناا الموعي في   (3)كانب من ال ضايا السياسية االكثر الحاحا االسا العومية ف د
حركة او فع  مشترك ند لدم عموية تييير البناء اال تماعي في الم تمعاب االوربية كمحرك 
اساا لوتييير الذي حص  لال  التأريخ البشريح منذ انتشار االديان العالمية الرئيسية الى 

  (4)ي تهد  الى ت وي  االمراض عوى مستو  ال ريةحمالب الصحة العامة الت
 
 

 
                                                           

دار ومكتبة الهال  ح  1ح ماالسعد محمد انسام -حمع م مصموحاب عوم اال تماعح تر مة  ي  فيريو ح (1)
  126ص ح2011لومباعة والنشرح بيروب ح 

 33ح صح مصدر سابقكيفين ماكدونالدح الحركاب العالمية الفع  والث افة(2)
(3)Goodwin, J. & Jasper, J. M. (2015). the social movements reader: Cases and 
concepts. UK: Wiley/Blackwell. p. 9 
(4)PAUL ALMEIDA, Social Movements, University of California Press, united 
states,2019,Page1,2  



 الحركات في العالم( فجرالمبحث الثاني )    : الفصل الثاني........................الجانب النظري  

 54 

 نواًل: فجر نلحركات في )نمريكا نلشمالية و نوربا(:
 فجر نلحركات في نلواليات نلمتحدة نالمريكية: -1

سادب في ) الوالياب المتحدة( العديد من الحركابح منذ فتراب تأريليه مويوةح ومنها  
ريةح و الحركاب النسويةح وحركاب الدفاع عن "حركاب مناهضة الرقح و حركاب ضد العنص

واعتبر توي   (1)المسا ين" ح وكانب هذ  االشكا  من الحركاب ردا" عوى تهميش واستيال  الناا
ان الحركاب اال تماعية التي نامب في )الوالياب المتحدة االمريكية( افض  دلي  منه ي متاح 

االحدال و الفعالية اال تماعية الن مث  هذ   من االستبياناب العالمية وتراكماب المعووماب و
الحركاب تستمر في عنفوانها وتتسه لتنتشر حو  العالم ا مه عوى اعوى المستوياب في العصر 
الحديلح فير  ان  الح ي ة تتمث  لال  الع دين األليرين بمبيعة الم اميه المشاركة في فعالياب 

ثيرة لإلع اب بسبب كثافتها ف م ولكنها ند عموب الحركة اال تماعية اذ انها لم تثبب بأنها م
عوى إحدال تيييراب ا تماعية وسياسية في الوالياب المتحدة وفي العالمح ومنها ))حركة ح وق 

(( ل د the immigrant rights movement) 2006المها رين بين شهري فبراير ومايو 
ت ا اب الضلمة التي ضمب اعداد انف رب هذ  الحركة بأسووب دراماتيكي من المسيراب واالح

كبيرة  دا واتسعب لتشم  العديد من المدن االمريكية الكبيرة والصييرة وفي عدد من الوالياب 
االمريكيةح اذ كان حافل المشاركين في هذ  االحت ا اب باللرو  الى الشوارع هو تشريه نانون 

المسيمر عويه  House of Representatives ديد مرر من نب  م وا النواب االمريكي 
العيش في الوالياب المتحدة دون الحصو  عوى تأشيرة  يحكد بانمن نب  ال مهوريينح والذي 

رسمية  ريمة  ديةح كذلك شم  هذا ال انون ك  الذين يساعدونهم عوى دلو  االراضي 
  (2)ضد منهاالمريكية اذ توعدهم بالعوانب السوبية المراف ة لو انون ادب بالناا الى اللرو  بال

 
 

 
 

                                                           
  28حص2015حيةح منشوراب لين الح ونيةح بيروبعدي البديريح دور االحلاب في الحياة السياسية االمريك  (1)
  4ح صنفسهالمصدر  (2) 
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 فجر نلحركات في )بريطانيا(: -2
في ح بة الستيناب من ال رن الثامن عشر معظم الت معاب المثيرة لونلاعح في )لندن 
وبوسمن و ارلستن( ال تشبه المسيراب والت معاب والوفود لوحركاب اال تماعيةح معظم االحيان 

انتهكب مصالح الم موعةح عوى ايه هي تشم  تمبي اب مباشرة لو وة او التهديد ل حلاب التي 
حا  هذا التاريخ ولَّد ايضا" عالماب مهمة لوتييير في النلاع الشعبيح ابتكار الت معاب المشاكسة 

نيسان(ح حشد من  2(ح يشم  االحدال التاليةح بتأريخ ) 1768)عام في لندن في شهر نيسان 
نيسان( وفي مصنه النسيجح  14الناا يون  عربة مارة وي برهم عوى ترديد شعاراتهمح في )

نيسان( ولال  معركة بين عما  الفحم  15اماكن(ح وفي ) 6النسا ون ي معون النسيج في )
المضربين وغير المضربين في احد  المدنح المشاركون نهبوا البيوب الم اورةح وفي نفا اليوم 

اعاب في هذا الشهر ثالل نل ,الداعمون لحركة وليكا ا بروا الناا عوى ترديد شعاراب التحرر
المسيمرابح هي العاموون في انتا  الفحم في مدينة )شادوولوابينغ( يدعمون ممالبهم بننرفه نسبة 
الدل  عن مريق اغالق بيه وشحب الفحمح ال هة الثانية النسا ون في النهاية الشرنية لمدينة 

ن عوى االنتا  ( يضيمون عوى اصحاب ال رار والعما  الذين يصرو Spatial fieldsلندن )
لتوضيح   (1)بأ ور منلفضةح  ال هة الثالثةح لوبعة سياسية اثيرب حو  شلصية ) ون ويوكا(

ما حص  عندما اصبحب الحركاب اال تماعية محسساتيةح في بريمانيا والتي تضم عدد من 
اسسب حركاب ا تماعية  1830وبداية عام  1820عام (ح وصراعاب 1801الدو  في عام )

اللارمة السياسية لومموكة المتحدةح حيل اصبحب صانه اساسي لوحركاب ح وهذ   ثابتة عوى
عام الحركاب ساعدب عوى توفير الح وق السياسية لومنش ين من المسيحية )البروتستانب 

(ح االعوام الثالثة الالح ة  وبب تحشد حركة 1829)عام ( وايضا ح وق المائفة االلر  1828
ح ال انون لم يحرر 1832ح برلمانيح تو  ب انون االصالح لعام ا تماعية كبيرة ليرض اصال

العديد من العما  الذين انضموا الى التحشدح ولكنه لاد في حق التصويب لوت ار والسادةح حيل 
  (2)انه حرك النظام بات ا  تمثي  نسبي لعدد من النالبين

                                                           
(1) Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L. J. (2020). Social movements,IBID, 1768-
2018,P18-19.  
(2) Tilly, C. & Wood, L. J. (2017). Social movements, 1768-2008 (Second edition). 
London: Routledge, Taylor & Francis Group, Pp45-46. 
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 بلجيكا: -3

ب الشعبيةح فالباحثة ) يتا( ررلب هذ  بو يكا الدولة ال ارة لفرنسا لم تكن بعيدة عن التحركا
(ح احتوب المادة البحثية التي  معتها من 1918-1831الت معاب في مدن متعددةح من العام )

( ظاهرة  معية رفه الناا لاللها المماليب ال سيما ما يلص 440مصادر متنوعة حوالي )
لحراك االكبرح كذلك توك التي ال انب االنتصادي واال تماعيح والحراك الذي نام به العما  هو ا

تتعوق بالم اومةح كمحاولة لكسب است ال  البودح رغم انها لم تتمرق لوكثير من التحركاب 
ال ماعية اال ان الدلي  الذي  معته يوضح م موعة االدوار  و االداءاب التي تتعوق بالذليرةح 

ت معاب نام بها العما   تحرخ الباحثة الكثير من التييراب في صور النلاعح فهي تحدثب عن
وتحشيد مسيراب لتح يق اهدا  مموبيةح والتعدي عوى المنت اب في االسواق بسبب ارتفاع 

شهدب )بو يكا( العديد من   (1)اسعارهاح واعما  تلريبية لبعض ورشاب عم  من ذاب الصن 
 (ح عال التصعيد االحت ا ي ليميى عوى عدد كبير من2011مظاهر الحركابح ففي عام )

  (2)المدن البو يكيةح متأثرا بالحراك الشعبي العربي

 نسيا( -نفريقيا -ثانيا: تأريخيه نلحركات في )نمريكا نلالتينية
 فجر نلحركات نمريكا نلالتينية:-1

( والحرب العالمية االولىح كان النموذ  االنتصادي المتمث  باللراعة 1870بين عام )
امريكا الالتينية(حاذ كانب الحركة اال تماعية في هذ  والتصدير في لدمة المب اب اليالبة في )

الفترة  )حركة العما (ح متشكوة بشك  رئيسي من العما  المها رين وااليديولو ياب التي  وبوها 
معهم كننن )الفوضويةح و الن ابية ح واال تماعية(ح موامن ال وة لهذ  الحركة عكسب انمام التمور 

عما  الموانئ والسكك والمنا مح فنموذ  اللراعة والتصدير هيئ  االنتصادي التي اعمب نوة الى
(  2000وفي عام )  (3)االرضية لظهور )الحركاب اال تماعية(ح في ح بة الستيناب والسبعيناب

                                                           
  14-103(ح مصدر سابقح ص2004-1768حركاب اال تماعية )تويح تر مة ربيه وهبةح ال  (1)

ديديه الساوبح تر مةح محمد باباح الحركاب االحت ا ية العالمية )الدوافه والتداعياب(ح ت ريرح مركل  ( (2
  3ح ص2012دراساب ال ليرةح 

(3) Munck, R. (2020). Social movements in Latin America: Paradigms, people, and 
politics. Latin American Perspectives, 47(4): 20-39,pp21. 
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تح ن ب مو ة من االنتصاراب االنتلابية لو ناح اليساري بدرب من انتلاب )هوك"و افيل( 
(ح في تشيوي و رئيا حلب العما  لوال سيوفا Ricardo Lagoواستمرب مه االشتراكي ريكاردو )

(Lula da Silva(في البرالي ح واليساري  بيرونسب )Peronist Néstor Kirchner في )
االر نتينح وغيرهمح واالسباب مويوة لهذ  االنتصاراب تشم  المو اب الواسعة لالحت ا اب 

واالثار المدمرة ل لمة االنتصادية بين  والمظاهراب الواسعة ضد عدم المساواة والف ر ال اسي
( لال  هذ  العمويةح تم تشكي  احلاب حركية وانامة تحالفاب بين 2002 -1998عامي )

الحركاب واالحلابح بينما ك  ال ادة واالحلاب كان لديهم وعد مشترك لتلفيض من المستوياب 
ب اليسارية المحسساتية في بودان العالية لعدم المساواةح كان هناك التالفاب موحوظة بين االحلا

مث  )البرالي ح تشيوي حاألرغواي( وايضا الحراك اليساري الشعبي لشافيل في فنلويالح والم اومة 
الشعبية لسياساب الت ش  ند رو دب في الح ي ة رشكا  ملتوفة لوتعبير في دو  رمريكا الالتينية 

تتنوع بين االضراباب والمظاهراب  -  الملتوفةح من احت ا اب حركية ا تماعية تستلدم رشكا
الى  -وايضا رعما  تلريب ونمه لومرق السريعة واالستيالء عوى االراضي والمباني العامة

رشكا  انتلابية من لال  دعم المعارضة اليسارية رو من لال  برول رحلاب  ديدة في ال ناح 
  (1)اليساري

 

 فجر نلحركات في نلهند :-2

ح والتي استماعب ان تيير رة التي انمو ب في الهند بلعامة )غاندي(الحركة العالمية الشهي
االوضاع هناك وان تكسر شوكة الظوم وال ورح هي من اهم الحركاب العالمية التي تناولها العديد 
من الباحثين بالدرا والتحوي ح المهاتما غاندي هو الر   الذي حرك" ثالثمائة مويون إنسان حتى 

                                                           
(1)Della, P. D., &Diani, M. (2020). Social movements : An introduction. Hoboken, NJ 
: Wiley-Blackwell,Pg. 197. 

 (( )كان السياسي البارل واللعيم ال1948يناير  30 - 1869ركتوبر  2موهانداا كرمشاند غاندي ) روحي

 العصيان المدني من لال  االستبداد وهي م اومة لوساتيا غراهاكان رائدا  .حركة است ال  الهند لوهند لال 

الكام ح والتي ردب إلى است ال  الهند ورلهمب الكثير  الالعن  الشام ح التي تأسسب ب وة ع ب حركة األهمسا رو

 ركاب الح وق المدنية والحرية في  ميه رنحاء العالم من ح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%81
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ركان االمبرامورية البريمانية والذي ندم لعوم السياسة االنسانية الحافل الديني يثوروا والذي هل ا
كانب مو ودة الحركة في الهند المناوئة لوو ود االستعماريح   (1)االنو  في االلفي عام الماضية

ها لم تكن بالمستو  الذي يوفب االنظارح لكن بعد سموع غاندي ك ائد رن نب  م يئ )غاندي( االّ 
عويها  موة من المبادئ وال يمح ورسم لها اللممح فصار الناا ينظرون اليه عوى انه  اضفى

استماع هذا الر   ان ينشأ ذليرة الحركةح التي تتضمن   (2)نبي وليا انسان ومني فحسب
"ال معياب والمسيراب والحمالب والتصريحاب االعالمية" وكذلك ك  ما يتعوق بعرض الونفةح 

فري يا وصوال" الى ومنه )الهند(ح حيل ناد حموة واسعة من االحت ا اب ضد ابتدرها من  نوب ا
( 379السياسة االستعماريةح والتي نمعب بعن  واودع المهاتما في الس نح اال ان حادثة نت  )

من المتظاهرين و رح اكثر من ال  الرينح وتمبيق االحكام العرفية  ع  )الم وا الومني( 
انيينح والتمحور حو  شعاراب مث  )نوة الروحح الم امعةح حكم يدعو الى م امعة البريم

   (3)الومن(حويعتبر غاندي افض  مدشن لحركة ا تماعية في الهند حتى م توه
 
 فجر نلحركات في نيرن : -3
يعج التأريخ المعاصر االيراني بأحدال )الحركة اال تماعية( التي حموب اعباء الكفاح    

ناا ومنحهم حرياتهمح حيل كانب لهذ  الحركة مريق ملتوفة من ا   الحصو  عوى ح وق ال
في التعامي مه االحدال والممالبة بالتال  الظرو  لك  مرحوة لمنية معينةح وكانب الحركة 

كما انها   (4)المناوئة لونظام تنبه من ث افة الم تمه فهي حموب المموحاب و سدب التموعاب
سياسية واال تماعية واالنتصادية(ح التي مر بها ظهرب بشك   وي في فترة االضمراباب )ال

( تصاعد الرفض الشعبي لسومة الشا ح ولر  الناا لوممالبة بأسووب 1978البودح وفي عام )
سومي وتتميل هذ  الحركة بأنها تضم ك  "ال و  السياسية والدينية والعومانيةح اليسارية والويبرالية"ح 

اقح اثرا كبيرا عوى الناشمين في المعارضةح كانب الحركة وكان لنفي السيد )اللميني(ح في العر 
اال تماعية في )ايران( ب يادة السيد )اللميني( الذي يحل اتباعه من المنفىح اذ ارس  رساله الى 

                                                           
(1)Rolland, R. (2019). Mahatma Gandhi: the man who became one with the 
universal being. New York: Routledge, PP. 7-14.       

  24ص ح2012سالمى موسىح غاندي والحركة الهنديةح محسسة هنداوي لوتعويم والث افةح ال اهرة ح  (2)
  187ح مصدر سابق ح ص2004-1768تويح تر مة وت ديم ربيه وهبةح الحركاب اال تماعية)  (3)
 . 90,ص مصدر سابق جاسم الحلفي ,الحركات االجتماعية في العراق,  (4)
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الناشمينح "ل د سكبنا ما فيه الكفاية من الدموع"ح وحثهم عوى االضراب وم امعة محسساب 
لامنا مه انتشار شريم صوتي لوسيد يحل الناا من لالله السومةح وعمب التظاهراب االر اء ت

عوى العصيان المدنيح كما شارك المالب في هذ  الحركةح وكذلك الت ار و وا هتهم السومة 
بال مهح بعدها ون  ال يش الى  انب المحت ين وبعد عام كام  من هذ  االحت ا اب 

  (1)واالضراباب تح ق النصر بهروب الشا 

 في جنوب نفريقيا:فجر نلحركات -4
ظهرب في  نوب افري يا الحركة الشعبية كان نيوسون مانديال احد ابرل  1952عام 

الناشمين فيها نب  ان يتحو  الى رملا لهذ  الحركة ونائدا لها وهي حركة م اومة سومية من نب  
ة عوى السود تأثرب بشك  مباشر بحركة التحرير الهنديةح ممالبة بالتلوص من ال يود المفروض

الحرياب المدنية العامة لهمح االمر المهم الذي ادركه الوعي اال تماعي العام هو ان هذ  ال ضية 
تتموب حركة شعبية كبيرة سومية المابهحاال انها لم تكن تلوو من العلم وال درة عوى التضحية في 

حيل ال ب  شلصح 000ح10ل د ت اول عدد المشاركين فيها ابتداء اكثر من   (2)سبي  الحرية
السوماب ال بض عوى مانديال اثر ال اء  لمابا في هذ  ال موعح اتهم بانتمائه الى )الشيوعية( 
بعد ان استماع الحصو  عوى دعم دولي الستدامة الحركة من  انب ولوحصو  عوى االسوحة 

راك اذا ما تحولب الى نضا  ا تماعي من الدو  الشيوعية مث  كوبا كاستروح ثم اتسه نماق الح
الشعبي ليص  الى العما  حيل اكتسبب الحركة انصى نماق فاعويتها بانضمام العما  لها ألنها 
وضعب بأيدي منظميها اهم ورنة ضيم وهي االضراب عن العم ح بعدها ع د ا تماع حم  
شعار )محتمر الدفاع عن حرية الكومة( انتهى ب رار ال يام باألضراب يوم من ك  اسبوعح حم  

  (3)م الحرية بهد   الضيم إللياء ال وانين العنصريةتسمية يو 
في مدينة )دوربان(  1973استمرب الحركة في التوسه حتى وصوب في الربه االو  من عام 

الى ما ي ارب من مئة ال  عام  بدروا سوسوة من االعتصاماب واالضرابابح ف د دعموا حركتهم 
رة اوالح مستيوين الكثير من عما  هذ  المدينة بالتواص  غير الرسمي بين عما  المصانه المت او 

الذين كانب لديهم مهاراب ال يمكن االستيناء عنها في السوق من نب  ارباب العم ح الذين 
                                                           

  91ص مصدر سابقح حجاسم الحلفي ,الحركات االجتماعية  (1)
  104ح ص2014ح مكتبة عدنانح بيدادح  1م ودور  السياسيح عفراء عما عبد الكريمح نوسون مانديال حياته (2)
  102ص حح مصدر سابقعفراء عما عبد الكريمح نوسون مانديال حياته ودور  السياسي(3)
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سارعوا الى منحهم  لياداب في الرواتبح لون  امتداد هذ  الحركة واالضراباب المتكررة فيما بدر 
اب العما  اال ان االولى التارب ان توا ه ارباب بعض النشماء تشكي  اتحاداب الت ارةح واتحاد

عما  النسيج اضربوا ضد شركة سميل وهي شركة  1974العم  في ك  مصنهح في عام 
متعددة ال نسية م رها في بريمانيا كان االضراب االكبر من نوعه ف د سمي االضراب االسود 

عام  اسود ممالبين  000ح300اذ شارك فيه اكثر من  1987االكبر في  نوب افري يا عام 
برفه اال ور رغم فش  االضراب اال انه لم يلِ  االن ال التنظيمي ألتحاد عما  المنا م الذي 

  (1)اصبح  اكبر اتحاداب الحركاب اال تماعية في  نوب افري يا
الحركاب اال تماعية ليسب غريبة عوى  نوب افري يا رغم انها انحصرب بصيية 

  فترة ما نب  وما بعد الديم راميةح فحركة االحت ا  كانب م دمة االحت ا اب العامة لال
لوتييير اال تماعي والسياسي و االنتصاديح ايضا في فترة الثمانيناب ال رن الماضيح وضعب 
هذ  الحركاب االسا اال تماعية لوتييير الذي ي ود  الم تمهح فبدرب من لال  اتحاداب الت ارة 

ون والذين تعاونوا مه منظماب الم تمه المدني إلنامة دعاو  نضائية والكنائا والنشماء السياسي
نيابة عن الم تمهح ودعاو  المصوحة العامة التي و دب سونا رائدا في  نوب افري ياح تمورب 
هذ  الحركاب تنظيميا" نتي ة لوم االب التي لو تها الديم رامية لمعال ة نضايا ح وق االنسان ح 

  هيئة ال انون ال نوب افري ي ت ريرا عن التعر  عوى التصرفاب التي من نب1998نشر في عام 
اضرب بالمصوحة العامة في ال انون ال نوب افري ي والذي يفص  اهمية نضايا المصوحة العامة 

  (2)والوصو  الى العدالة وانشاء نوانين لحماية حركاب المصوحة العامة
 
 
 

                                                           
(1) David S. Meyer, Nancy Whittier, & Belinda Robnett. (2002). Social Movements : 
Identity, Culture, and the State. Oxford University Pres,pp 47-49-50.  
(2) Bohler-Muller, N., & Olorunju, N. (2020). An overview of public interest litigation 
initiated by social movements in South Africa. Humania Del Sur, 28, 45–61,pp47-
48. 
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 :فجر حركات) نلربيع نلعربي( -5

( احت ا اب في عدد من البودان العربية ضد االنظمة ال ائمة لمدة 2010)اندلعب عام 
مويوةح بدرب في )تونا(ح حيل نام شاب يعم  كبائه مت و  بموا هة اإلحبام الذي تعرض له 
من الحكومة بسبب الظوم السياسي واالنتصادي في بود ح بحرق نفسه بالنار ولكنه لم يعوم بأنه 

بدرب االحت ا اب وا برب الرئيا التونسي عوى التنحيح في ال ارة سيشع  المنم ة وفور ذلك 
مصر والتي عانب من مشاك  مشابههح ا تمعب حشود المحت ين في ساحة التحرير بمركل 
ال اهرة ا برب بالنهاية الرئيا حسني عوى التنحي عن السومةح االحت ا اب اندلعب في منامق 

لى م ت  الرئيا )معمر ال ذافي( بعد م اومة شعبية الر  من الومن العربيح في)ليبيا( ادب ا
مسوحةح بعد ذلك في )سوريا( والتي تحركب فيها مو ة عارمة من االحت ا ابح التي نمعها 

لبرول الرغبة العالمية المش عة لوتحو  الديم راميح في البودان العربية في  (1)النظام بوحشية 
الحركاب العربيةح الممالبة بالتيييرح  ( ساهمب بشك  كبير بظهور2005و  2004عامي )

  (2)اضافة الى االحدال المحوية في المنم ة مث  ظهور بعض الحركاب الشعبية
 

 تونس: ( ر

تاريليا ظهرب الحركاب في )تونا( بداية )الع د الثاني من ال رن العشرين(ح وتألفب من 
االصالح اال تماعي " ح وكان يسعى الى 1920عدة احلاب منها "الحلب الحر الدستوري عام 

                                                           
ي اإلعالمح هي حركاب احت ا ية سومية ضلمة الثوراب العربيةح روالربيه العربي رو ثوراب الربيه العربي ف

التي اندلعب  بالثورة التونسيةح متأثرة 2011ومموه (2010عام)لال  روالر  (البودان العربية)انمو ب في بعض 

ح وكان من لين العابدين بن عوينفسه ون حب في اإلماحة بالرئيا السابق  محمد البوعليلي  راء إحراق

يشيةح إضافة إلى التضييق السياسّي رسبابها األساسية انتشار الفساد والركود االنتصادّي وسوء األحوا  الَمع

 واألمني وعدم نلاهة االنتلاباب في معظم البالد العربية 
(1)Haas M. L. and Lesch, D. W. (2018). The Arab Spring: Change and resistance in 
the Middle East. New York: Routledge. PP. 1  

ح مركل ال اهرة لدراساب ح وق 1م ديم رامي في الومن العربي؟حسامح فوليح ري مست ب  لحركاب التييير ال  (2)
 20حص2007االنسانح ال اهرةح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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وكان لالستياء الشعبي الشديد    (1)والدينيح وعارض )سومة الحماية و االستعمار الفرنسي(
نتي ة سياساب الدولة االنتصادية والتي ادب في النهاية الى تفانم ظاهرة الف ر في البودح و دلو  

عاشية لوسكانح حيل ( ادب الى تفانم االحوا  الم1970 -1969تونا في المة انتصادية عام )
نشمب ظاهرة اله رة لصوصا الى )ليبيا(  التي تعتبر متنفسا  لومها رين لوتعبير عن استيائهمح 
كما ظهر التمايل المب ي  ويا"؛ بمعنى و ود مب اب ا تماعية مستفيدة والر  مسحونة نتي ة 

وسةح عوى اساا عدم توليه ثرواب البالد بمري ة عادلة حيل تولع  بمري ة عشوائية غير مدر 
  (2)صالب ال رابة
( كان لحادثة "بو عليلي من مدينة سيدي بوليد التونسية"ح الذي منعته 2010في عام )

السوماب من عموه كبائه مت و ح فشعر باإلحبام واضرم النار في  سد  احت ا ا" عوى الوضه 
ة االنتحار هذ  اشعوب وكأن عموي  3الظوم والفساد واالهما      الخ الذي آلب اليه البالد من

النار في الهشيمح فانتشرب من  سد )بوعليلي( الى كافة ار اء البالدح حيل ت مه الناا بأال  
احت ا ا" عوى الوضه المترديح وحدثب موا هاب عنيفة اسفرب عن احراق السياراب وتلريب 

باست دام الممتوكاب واصاباب واعت ا  العشراب من المحت ينح فعللب نو  االمن نواتها 
(ح عنصر امني الى المدينة ل مه المحت ين بوحشية اال ان الحراك ال ماهيري لم يهدر 6500)

(ح حاو  الرئيا 2010 \ديسمبر\24امالنا"ح حيل نت  احد المحت ين متأثرا" برصاصةح في )
التونسيح استلدام المكر في الماد الحراك من لال  ليارة )بوعليلي( في المستشفى وا راء 

الحاب ولارية في الحكومة اال ان االمر لم يو ى استحسان الناا الياضبةح والدادب اص
( توفي بوعليليح مما  اد  الى اتساع ظاهرة 2011 \يناير 4الموا هاب مه نو  االمنح وفي )

  (4)االحت ا ح وتتالب االحدال الى ان ندم الرئيا االست الة وهرب الى )السعودية(
 

 حركة كفاية في مصر: ( ب
                                                           

ح دار المعار  لومباعة والنشر 1يوس  مناصريهح الصراع االيديولو ي في الحركة الومنية التونسيةح م  (1)
 8-7ح ص 2002’حتونا 

ي ح  امعة نرما حالمعهد الومني لوشي  ليح الحركاب اال تماعية في الومن العربسعيد الحسين عبد (2)
  17-16ص ح2006ح والدراساب اال تماعية ح تونا

  92ح  ص2011ح دار انالم لونشر و التوليه والتر مةح ال اهرةح 2م راغب السر انيح نصة توناح  (3)
  95صح مصدر سابق’ راغب السر انيح نصة تونا–(4)
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هي انو  )حركة ا تماعية( شهدتها بالد وادي الني ح وهي تعتبر حركة ا تماعية         
بك  ما تحموه الكومة من معنىح عوام  لار ية ودالوية ادب الى نشأتهاح فالعام  اللار ي كان 
يتمث  بننن )تأسيا المشروع الديم رامي في الشرق االوسم من نب  اليرب(ح و االستياء الشعبي 

(ح اما العام  الدالوي فاعتبرته الحركة االساا المهم 2003ليلو االمريكي لوعراق عام )من ا
الذي البد ان تتحرك عويه فهي ولدب نتي ة السلم الشعبي لما مو ود من تردي في االوضاع 
اال تماعية والسياسية واالنتصادية لوبالدح وصار للاما عوى ال ميه التكات  من ا   التيييرح 

االحساا بالحرمان" بمعنى برول   Robert Goreسمي من نب  العالم " روبرب  ورحوهو ما 
ف وة كبيرة بين متموباب االفراد المفروض الحصو  عويها وما يحصوون عويه لذا تلايد احساسهم 

و كذلك سعي الرئيا حسنيح لتولي مرحوة رئاسية لامسة لمدة ستة سنواب تبدر عام   (1)بالظوم
لوفه ابنه ) ما  مبارك( لرئاسة مصرح هذ  العوام  بوورب هذ  الحركة التي ( وربما ي2005)

  (2)استماعب توحيد عدد من االحلاب السياسية لتمالب بننن تداو  السومة
 

 نلمغرب: ( ت

مر" الميرب العربي بالعديد من االحدال االحت ا يةح عوى مستو  الفرد وال ماعة وكانب  
السياسية والدينية وتمث  شرائح واسعة من الم تمهح فكان  هذ  الحشود مست وة عن التنظيماب

دافه التييير هو من ا   ترسيخ مبادئ الديم رامية في البالد والحريةح والعدالةح وكانب الحشود 
فبرابر( ومه ذلك انضم  20تضم ال لء االكبر من تكوينها الشباب التي شكوب فيما بعد )حركة 

  (3)لح ونية والسياسيةح اال ان ال وة الشبابية هي الميلة االشم فيما بعد الكثير من الشلصياب ا
 

 ( 20حركة :)فبرنير نلمغرب 

                                                           
وية التييير السياسي في مصرح كوية العووم السياسية ح  امعة دور حركة كفاية في عم احمد عوي مليو ح  (1)

  144صح 2011بيدادح 
(2)Oweidat, N. (2008). The Kefaya Movement: A case study of a grassroots reform 
initiative. Santa Monica: Rand Corporation. PP. 9, 10 

ح م وة دراساب االنسان 11 ع رها في النظام السياسيحسالم البهوو  كعيبةح االنتفاضة الميربية واث (3)
  8-9ح ص2020والم تمهح
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ناشمين عوى موانه التواص  اال تماعيح ومن اهم  حهاةح اعضاهي حركة ميربي       
ممالبهم ا راء اصالحاب في البالد ح كما التحمب معهم بعض )ال و  السياسية والح ونية(ح كما 

حركة في بياناتها ان  ميه المنتمين لها يعت دون بالتييير كهد  سامي من اهدا  تذكر ال
( وكانب    ممالبها 2011الحركةح نشمب الحركة من لال  الرا  مظاهراب واسعة في عام )

االصالح الدستوري وح  الحكومةح والبرلمان وا راء انتلابابح كذلك اصالح المحسسة ال ضائية 
بالفسادح واستر اع االموا  التي سرنب ميوة الفترة الماضيةح كما مالبب بنننن ومحاكمة المتورمين 

حرية المعت وين والناشمين من ا   الحرية والعدالةح فأصبحب الحركة تتمته باهتمام الشعب 
فح  ب هذ  الحركة اغوب   (1)واالوسام السياسية والمث فة ودعمتها اكثر من عشرين منظمة

عدد من العوماء يعتبرون االصالحاب العام  الرئيسي الذي   (2)ن ا وهااالهدا  التي نهضب م
 .(3)اد  الى انحسار االحت ا اب في )الميرب العربي(

                                                           
(1)https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/12  
(2)Khashoukgi, Jamal.2014. What Have Jordan, Morocco Done Differently? ”Al-
Monitor, September 7  
(3)Badran, S. Z. (2020). Demobilizing the February 20 Movement in Morocco: 
regime strategies during the Arab Spring. The Journal of North African, 25(4): 616-
640. pp. 616  
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 نلمبحث نلثالثً 
 فجر نلحركات في نلعرنق: 

 
 نواًل: نلحركات نلوطنية لمونجهة نالستعمار نلبريطاني:

 
نب  اندالع ثورة العشرينح العديد من نشمب في المدن العرانية ابان االحتال  البريماني و 

الحركاب اال تماعية التي اصم  حولها االال  من العرانيين الرافضين لوو ود اال نبيح 
لصوصا في المدن ذاب اليالبية الشيعية الممتدة مه نهر الفرابح كالمظاهراب التي نادها )محمد 

والثانية في )الحوة(ح والثالثة في  رضا الحائري( في مدينة )كربالء احت ا ا" عوى احد الحكامح
  (1)مدينة )الن  (

( واشتركب 1920ظهرب الحركاب المضادة لالحتال  البريماني في مدينة الناصرية عام) 
فيها )نبائ  المنتفك( اال انها لم ت ني ثمارها ألسباب عديدة لع  اهمها ما تحموته من اعباء في 

رب العالمية االولى(ح وعدم اشتراك بعض شيوخ العشائر الحركة ال هادية مه العثمانيين في )الح
شيخ عام عشائر عبودة(ح وفي اليرا  التي لم تكن  -المهمين في الثورة كنننن)الشيخ ليون العبيد

بمعل  عن االحدال ال ارية كانب حركة الثوارح فيها سومية ف م اضراب عام واعتصامح من 
  (2)م  مه الحكومةلال  م امعة الدوائر الرسمية وعدم التعا

 

 نلحركة نلوطنية في سوق نلشيوخ: -1

اكثر ال بائ  مناهضة لإلنكويل نبائ  )بني ليكان( التي ت من في مدينة سوق الشيوخح وند   
اتهمهم االحتال  ب مه لموم االتصا  بشك  مستمر وغلو سفنهح وبعد اشتعا  شرارة ثورة 

 -والمميراب -العسا رة -ح كنننننن)ح امالعشرينح اشتركوا فيها كما ان هناك عشائر الر 

                                                           
- 179ص ح2013ح عبد الرلاق الحسنيح الثورة العرانية الكبر  ح محسسة المحبين ح مكتبة النر اح ايران (1)

183 – 184  
 306 - 303ص ح1963ح ممبعة االرشاد ح بيداد ح 1م عبد اً الفياضح الثورة العرانية الكبر ح (2) 
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ذي الح ة( -17وا  حسن( وكانب نهضتها في ) -ونسم من بني ليكان -والعوياب -والحماحمة
فمونب المدينة وبعد ثالثة ايام استولوا عويهاح وهرب حاكمها الى مدينة )الناصرية(ح وفي تأريخ 

هة المنتفضينح اال ان المنتفضين ذي الح ة( ارس  االنكويلح سفينتين عسكريتين لموا -21)
 .(1)دحروهما ونتووا نائديهما

 

 نلحركة نلوطنية في نلشطرة: -2

و رحساء بني  -اتص  )فرع ال امعة االسالمية في الشمرة( بأعضائه )رحساء ا  حميد     
والعبودة( داعيا" اياهم الى االنتفاضةح اال ان شيخ عبودة تلو  عنهم -و ونرة غو  -ركاب

بانتصار البريمانيينح ألسباب اهمها التفوق الت ني والعسكريح لذا كان الشيخ ليونح ل ناعته 
مترددا" كثيراح واعونب عشائر اليرا  انتصارها عوى المحتوينح وتو هوا الى مدينة الشمرةح 

( حيل وصووا الى دال  المدينة -الشويالب -وكانب اهم العشائر المشاركة هي )بني ركاب
)الشيخ ليون( وموبوا منه ال يام معهم اال انه موب منهم التأني واعمائه  فذهب شيولهم الى

بعض الونب لوتفكير وكان هادئا" عاليا ذلك لعدم و ود ظرو  مالئمةح وبعد الضيم الكبير 
الذي مارسه اللعماء الثوار عوى )الشيخ ليون( نصح االلير الحاكم العسكريح باللرو  من 

  (2)للوا العوم االنكويليالمدينة فت ب  النصيحة وان
 

 نلحركة نلوطنية في قلعة سكر: -3

من المدن االولى التي ناهضب وتحركب لموا هة االحتال  االنكويليح )نوعة سكر( حيل 
-تمول\15كانب است ابتها لالنتفاضة ور ا  الدين في ونب مبكرح اذ حشدب صفوفها في )

ر المحثر الذي يوعبه ر ا  الدين و الو هاء ( ولع  هذا التحرك السريه له اسبابه منها الدو 1920

                                                           
   308 – 307ح ص مصدر سابق عبد اً الفياضح الثورة العرانية الكبر ح(1)
ح دار الكتب والوثائقح  2م في العراقح 1920حسين عيسى صباح المائي حمون  المنتفك من احدال   (2)

 165-164-163ح ص 2017دح بيدا
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في المدينةح فعمد المنتفضون الى نمه )لموم التوكرا ( بين الشمرةح ونوعة سكرح وفي احدال 
  (1)متسارعة ضد توا د المحتوين

 
 ثانيًا: حركة نلتحرر نلوطنية:

من ( "حركة التحرر الومنية" حيل است مبب االال  1958و1945) ظهرب في العامين  
العرانيين الذين ت معهم اهدا  مشتركة وكانب تستهد  محورينح محور االحتال  البريماني 
عوى العراق ح ومحور التصدي لوت ار والمالك الذين يسيمرون عوى االراضي وارلاق النااح 
ومحيدين من الموكح الذي سئم الشعب من فشوهح فلر ب ال ماهير باحت ا اب كبيرةح نادها 

وعما  النفم(ححيل  -وعما  السكك الحديد -نوة عددهم في العراق )كعما  الموانئالعما  عوى 
كان النتشار االحياء العشوائية المكتظة بالساكنين والذين  وهم من المحرومين الف راء عوى 
 وانب بيدادح كذلك كان و ود الملارعين و الموظفين الذين ينتمون الى المدن  الشرنيةح كما ان 

ئاب المهمة من المب ة الوسمة كان له االثر الكبير السيما من لال  اثراء الحركة مشاركة الف
  (2)بالناشمين الذين يعموون ضمن )الحركاب الومنية واليسارية(

 

 )نلحركة نلشعبانية( 1991ثالثًا: ننتفاضة عام 

كرديح البعثيون وا هوا ثورة فوضوية بدرب في ال نوب الشيعي وانتشرب الى الشما  ال     
بالرغم بان المعارضة العرانية المست رة في )دمشق( اصرب عوى ان الثورة كانب ومنية وليسب 
مائفيةح الدعم االيراني لوثورةح ند حدد مصيرها في ال نوبح  صدام كان يمكنه ان يدعي بأن 
الحراك من عم  اإليرانيينح وال تعكا اليضب الشعبيح اكثر من ذلك ادارة بوش وحويفه 

ودي كانوا  ال يرغبون ان يروا النظام عوى المري ة االيرانية في العراقح لذلك هم سمحوا السع
لونظام العراني ان يستلدم المائراب اله ومية حتى تستهد  المحت ين و ونفوا يتفر ون عندما 
دلوب وحداب )الحرا ال مهوري( المدن ال نوبيةح ل مه االنتفاضة في ال نوب كان دمويا" 

                                                           
 156 – 155صمصدر سابقح في العراقح  1920حسين عيسى صباح المائي حمون  المنتفك من احدال (1)
  
ح  العراق ونيام الم اومةح مركل الدراساب االشتراكية تر مة نور منصور ان الكسندر وسيمون عسا ح  (2)

  12-11ح ص2006
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( ال ئ عراني  هربوا الى المليماب في )رفحا 68000الو  من شهر اللاما حوالي )وبحوو  ا
  (1) ودية( او عبروا الحدود الى ايرانالسع –

 
شعبان( كان الوعد المحدد ل نتفاض ضد اعوان  13: في يوم )اللميا محافظة ذي قار

وار الم ر الرئيسي لحلب النظامح حيل كانب الموا هة االولى في )ناحية المار( عندما ها م الث
ومدينة سوق الشيوخ(( صعودا الى مدينة  –البعل هناك وبعدها ات هوا نحو ))كرمة بني سعيد 

الناصريةح فلر ب ال ماهير منددة بالبعل واستولوا عوى مركل الساهرونح في حدود المدينةح 
الرئيسي لوحلب شعبان(  ابب المظاهراب شوارع المدينة مت هين الى الم ر -15وفي صبيحة )

في المحافظة فاستسوموا  ميعاح ومن ثم الى مبنى المحافظة فسيمروا تماما عوى المدينةح وكذا 
هو الحا  في مدن ذي نار االلر  كالشمرة وغيرهاح وفتح المتظاهرين ابواب الس ون إلمالق 

ارة من الموبح سراح المعت وينح اما في مدينة البصرةح كانب ال موع الياضبة تست ب  ال واب الف
وفي ونب الحق شنب م موعاب شبابية ه ماب عوى م راب الحلب الديكتاتوري ح ونام احد 
ال نود الذي ن ا بأع وبة من ال ص  االمريكيح بتو يه بندنيته الى صورة صدامح ليعون انمالق 
  الثورةح فهتفب الحشود ضد النظام وانمو ب نحو مكامن النظام وفتحب ابواب الس ون ولال

  (2)ثالثة ايام سيمر المنتفضون عوى المدينة تماما" 
-16انتشر لبر الحركاب الشعبية في ال نوب وفي يوم ) في الن   :محافظة نلنجف

شعبان( ت مه مئاب الشباب في مرند االمام عوي )ع( وانمو وا بهتافاب معادية لوبعثيينح حيل 
عدد من الشهداءح كما ان نسم الر من نام الالم السومة بإمالق النار المباشر عويهم فس م 

المتظاهرين سيمروا عوى )مركل شرمة الفراب( واستولوا عوى االسوحةح واستمرب الموا هاب 
(ح اما في مدينة الحوة ايضا انمو ب تظاهراب حاشدة تندد بالسومة 17الدامية الى اليوم التالي )

المدينةح كذلك هو الحا  في ميسانح شعبان( وبعد الموا هاب الدامية سيمروا عوى -16بتاريخ )

                                                           
(1)Khoury, D. R. (2013). Iraq in wartime: Soldiering, martyrdom, and Remembrance. 
Cambridge: Cambridge University Press. pp. 41 

 ح  2011ح داح الكتب العرانية لونشر والتوليهح 1ملتار االسدي ح مو ل تاريخ العراق السياسي الحديلح م (2)
  199 – 198ص 
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االنتفاضة الشعبانية في مدينة الحوةح بعد ورود االلبار عن الحراك   (1)والديوانية ح والسماوة
الشعبي العارم الذي حدل في البصرة والناصريةح نام المدعو )حيدر سومان المحمن( اشعا  

يدوية عوى احد  السياراب التي كان  الشرارة االولى لالنتفاضة في الحوة من لال  ال اء ننبوة
يست وها نيادي كبير في البعلح بعدها حدثب موا هاب نت  عوى اثرها ر   كبير في السنح 
التفى عوى اثرها البعثيين من المدينةح ومن لصائص الحراك الشعبي في الحوة العفوية وانعدام 

  (2)التنظيم

                                                           
  202-200-199ص مصدر سابقح ملتار االسدي ح مو ل تاريخ العراق السياسي الحديلح(1)
 36-35ح ص2012حدار الفراب االعالميةح العراقح 3عبد الرضا عوضح االنتفاضة الشعبانية في الحوةح م  (2)
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 زززززززدنلتمهيزززززززززززززز
تنوع في دراساب عوم ا تماع الحركاب الى ال (الحركاب اال تماعية)تلضه عموية تصني  

او تييير عوى المستو  السياسي اليسعى الى احدال  مامنها ف حوالتال  اهدافهافي اشكالها 
الن هدفها تييير  حالحركاب السياسيةاالنتصادي او الث افي او الديني فصنفب االولى بمفهوم 

وتشتم  ايضا عوى  م تمهحفي الادارة الحياة اال تماعية لنظام السياسي او ال ائمون عوى ا
ومناهضة نمه  حنالمسحوليال وانين والدساتير او الياء امتيالاب الحركاب الممالبة بتييير 

اما   وميةالمائفية او المحاصصة الا سعوى انائم م سياسي اتبني نظالتلوي عن  وا حالسومة
تسعى الى تييير وث افية    تييير النظام االنتصادي المحويحفصنفب الى انتصادية تحاو  الثانية

ما في فترة لمنية محددة واعادة السائدة في الم تمه األنساق ال يمية المحافظة التي تتسم بال مود 
بها  او تحاو  تبني ال يم والمعت داب اللاصة حفي العالم حضاريانتا  نيم  ديد تواكب التمور ال

  في حين صنفب بعض الحركاب الى شاء ث افة فرعية  ديدةبتييير اسا البناء اال تماعي إلن
ل فراد او  تحاو  احدال تييير عوى المستو  الع ائدي )الديني(حركاب دينية وهي توك التي 

توك الحركاب التي تسعى الى او  في الونب ذاتهح كاب التعبيريةر تدعى بالحالتي  ال ماعاب
ال ماعاب وهذ  هي )الحركاب  وا الحياة اال تماعية ل فرادعوى مستو   ابتييير ال الداح

اال ان  ميه ممالب هذ  الحركاب ال ت تصر عوى الصفة الفئوية ب  تما وانه  حاال تماعية(
الحياة اال تماعية لوم تمه كك  من لال  محاولتها اثباب الهوية ال ديدة وهي تمارا هذا 

دراسة في هذا الفص  نحاو    ساالعترا  اال تماعي بهاعي من ا   ني  السووك اال تما
الحركة اال تماعية بالتفصي  من ناحية اللصائص وتصنيفها واالسا اال تماعية التي لها 
الدور الكبير في ظهورها كذلك نماذ ها التي برلب ع ب التييراب السياسية واالنتصادية 

(  2003بعد تييير النظام السياسي ري بعد )العراني  التي حدثب في الم تمهواال تماعية 
   واهدافها وشرومهاح وتصنيفاتهاها عوى لصائصالدراسة العومية الموضوعية تسويم ضوء ب
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 نلمبحث نالول
 نلحركات نالجتماعية  خصائص

 و د من المعاني كالمسارابحيعدلإلشارة الى ال مفهوم )الحركاب اال تماعية( يستلدم  
بها  ةمالبفتعم  عوى الم حمصوحية عامة ألغراضتتشك   ألنهاالتنوع في غاية وهي ب سيروراال
والدة تحديد تأريخ ان يتم يمكن لذا  ةحمالبيشارك في هذ  المحرص عوى  ع  ال مهور الو 

ربام فكري هذا الحشد بيتميل  الى العونحمستو  من الحراك او النشام التحشيدي ظهور الحركة ب
ة الحركالشرم االهم إلثباب و ود " Deutsch-"ديوتش انه يعد من و هة نظر التشك  اال سريه

 ديدة تشم   ميه ضيم اب  ماعالتي تكون بدورها مصدرا مهما النبثاق  حاال تماعية
محسساب البناء اال تماعي كن)المحسسة السياسية واالنتصادية والتربوية والدينية واالسرية 

تح يق اهدا  لشعبي عام هي عبارة عن تنظيم و  كاب الشعبيةالحر الوص  ت ه ضمن   (1)ايضا(
ت وم به  ماعة  لإلصالحهي فع   معي يهد  لذا ف اغوبيتهمح عامة افراد الم تمه اوتلص 

الفع  ال معي ذلك بأنها ح اسيسيولو يتعر    (2)من االفراد لموا هة من كانوا سببا في بحسهم
رغم  حاصالحي او تيييري بات ا ح يق ما يصبون اليه ليرض ت االفرادحالذي ي وم به  ماعة من 
   (3)التي تتشك  عوى اساسها  ضاياالتفاوب مستوياب اهمية 

)لورنل  من نب منتص  ال رن التاسه عشر ( المانيا)الى  الحركاببداية ظهور مفهوم عود ي
وبحل ل الذي كان ملصصا( 1850نشر عام ) "الحركة االصالحيةح الذيفون ستين( في محلفه 

 ح"او ما يعر  بن)الكوميوناب( الحركاب الشيوعية في فرنساومنها في الع ائد و نظرياب التفكير 
الحركاب في يساهم بشك  مباشر في ظهور النظام ال ائم في االضمراباب ير  ان نشوء  تورينف

 Tillyاما )توي  (5)وان "الهوية" نضية محورية في الحركاب (4)الم تمعاب االكثر ت دما" انتصاديا" 
( وهو اشهر العوماء الملتصين بالحركابح اعتبرها تنظيم عام تشك  بناءا" عوى اتحاد م موعاب 

                                                           
ح  1984ح دار الحداثة لونشر حبيروب ح  1م لوي  احمد لوي ح المفاهيم االساسية في عوم اال تماع ح  (1)

 96ص
ح 1989ح دار الكتاب المصري ح ال اهرة ح 1السياسية والدوليةح م احمد لكي بدوي ح المصموحاب   (2)

  114ص
  428م ح 2005ح دار المعرفة ال امعيةح مصر ح  1محمد عام  غيلح ناموا عوم اال تماعح م  (3)
  126انسام محمد االسعدح مع م مصموحاب عوم اال تماعح مصدر سابقح حص - ي  فيريو ح تر مة  (4)
  39نالدح تر مة  ال  الدينحالحركاب العالميةح مصدر سابقح صكيفين ماكدو   (5)
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من النااح لها اغراض متنوعة تسعى الى تح ي هاح وتنموي عوى شرائح متعددة من الم تمه 
عى الى كالمالبح النساءح العما ح باإلضافة الى ال لء المتعوق بالفكرح وهي نوة منظمة تس

التيييرح لك  ما عكر حياة الناا وتستهد  في اغوب االحيان ال ائمون عوى السياسيةح 
في كثير من االحيان تتحم    (1)باعتبارهم الفئة التي رسمب لهم هذ  االوضاع التي يعانون منها

 الحركاب ولر الصراعاب النات ة من تنظيماب تعارض اهدافها ومموحاتها وافكارهاح وتكون هذ 
الصراعاب لميرة  داح لكن سرعان ما تكسب الرهان حتى تتحو  الى تنظيماب مشابهة او شك  

  (2)محسساتي اكثر تنظيما
 

 نوال: شروط نلحركات نالجتماعية:
 :(3)مهااهبعدة شروم يرتبم و ود الحركاب اال تماعية 

 م من نب  تتر  المشتركةح ن المعت داب واالفعا م موعة م ت وم عوىانها ظاهرة  معية  -1
 مسموع هو سووك ال مه وليا سووك الفرد عام مرئي و سووك الى  االعضاء

عوى بداية  وم في التانها تتسم بالمابه الواعي ل بعاد اال تماعية لممالبها فهي ال  -2
من  ع  االفراد وال ماعاب يدركون الح م الح ي ي تمكن تب   فحسبحالشعور بالسلم 

 في شتى الم االب  هاتم التحرك لتييير تحيومشكالب والسوبياب التي ل
عوى ممالب محددة ي تمه عويها ابتداء في اليالب  (الحركاب اال تماعية)تنموي  -3
محاولة لتييير الوانه اال تماعي  فهيلذا محدد  تعديوها تييير لنظام  واال وانين  كإصالح النااح

 ع اال تماعي لصرافي عموية اعد ن مة محورية وهذا االمر ي وليا احدال فوضى
لاء ا رغم و ود  حااللر الحركاب  ميه االفكار في محورية التييير الفكرة تتلمى   -4

 لذا فان س   الممالب بها غير ثابب   معينةحمموبية صييرة تلص فئاب 
 

 
 

                                                           
 .14-13تشارلز تلي, الحركات االجتماعية , مصدر سابق, ص  (1)
 .749مصدر سابق, ص علم االجتماع,  اتنوني غيدنز,  (2)
 امعة محمد  بداوي محمد سفيانح سسيولو يا الحركاب اال تماعية نسم عوم اال تماعح كوية العووم االنسانية  (3)

  5ح ص2019بوضيا  المسيوةح 
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  :وظائف نلحركاتثانيا: 
يشير الى الدور الذي توعبه الحركاب في الحياة اال تماعية العامة ألي م تمه من 

 :(1)هي وظائ  اساسية ةثالثب م تمعاب الذي ينحصرال
الوانه المحسسية في بين ال مهور من  انب والبنى الحركاب تتوسم الم ا  اال تماعي  - ر

 اال تماعي من  انب الر 
فيها ال ماعة الوضعية التي ترفه الذي يعني بدور   وضمير ال معيلتفسير وشرح انها  - ب

 منمو اتها الستار فيها عن ماهيتها واهدافها و 
كننن)المسحولين الحكوميينح التييير  حراك تمارسه  ماعاب الضيم عوى من يموك سومة - ب

 ( وارباب العم  ور ا  الدين رحساء المحسساب

 ثالثا: تصنيفات نلحركات نالجتماعية:
دراستها العومية او لمعايير متعددة لاصة  بوف ا الت اهاتصن  الحركاب اال تماعية 

من  برنشأاالهدا  التي او  ةيصلصو ال وا ةعموميوللى عدة تصنيفاب تبعا ابالحركة ذاتها 
 :(2)عوى النحو التاليا ا وه
 والحركاب  -والحركاب النسائية -الحركاب اال تماعية العامة: وتشم  )الحركاب العمالية

رتها وم اومة التسوح النووي وغيرها( وتتميل ب د -والحركاب الداعية لوسالم العالمي -المالبية
ين ل ان يمكن  ما يحدي الى تكات  ال هود أل راء تعدي  ث افياوال  التيييرية عوى نيم ال مهور

 هد  ا تماعي معين 
 سميب بهذ  التسمية ألنها تمتوك اهدا   الحركاب اال تماعية المحدودة او المو هة

 محددة تسعى الى تح ي ها منذ تشكيوها 
 كونها ال تريد احدال ري ب ل هذا النوع من الحركابالحركاب اال تماعية التعبيرية: يتمي

المنظومة االعت ادية او حركاب تستهد  او االنتصادية ب  انها  تييير يتعوق بالنظم السياسية
 الحركاب الدينية الدينية لو ماعة ال ائمة بها ف م اي انها حركاب ممالبة باالعترا  والت ب  ك

                                                           
ح ديوان الممبوعاب ال امعيةح ال لائرح  1محمد السويديح عوم اال تماع السياسي ميدانه ونضايا ح م  (1)

  129صح 1990
  6بداوي محمد سفيانح سسيولو يا الحركاب اال تماعية ح مصدر سابق  ص   (2)
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 :(1)يفيد نبيرل على نلنحو نلتاليها دصنفعية فقد هنالك تصنيفات نخرى للحركات نالجتما
 الى ان ال التحو  اال تماعي في من الحركاب يهد  هذا النوع  حركات تحويلية

 بفهذا النوع له غايا وال هرحفالحركة عندما تنشأ في ظرو  مضمربة يسودها الظوم  الم تمهح
)ايديولو يا( راسلة  ياية الى ع يدةر ة تتحو  هذ  المويوة االمد وتكافح من ا   تح ي ها الى د

 )الحركاب الدينية المتمرفةح الحركاب الثورية( كنعن  ملتوفة منها التح ي ها بمرق ليسعى الناا 
 التي ت تصر اهدافها عوى الحركاب ك  هذا النوع يمث  : نحتجاجية نلحركات نالصالحية

وانصا  المهمشين من   النساء كمحاولة استحصا  ح وق  تعدي  في السياساب ال ائمةا راء ال
 تعدي  السياساب نحو االفض  هي مساعي نحو فلذا   االنوياب
  :في الم تمه  هي الحركاب التي تتبنى اهدا  تتعوق بحياة الناانلحركات نلتحريرية
 تسعى لرفه الحي  عنهم السيما ما يتعوق ب ضية الفساد المتفشي في الم تمه كك  
  :ذاتهم  الى التأثير في تصرفاب االفراد الحركابحهذا النوع من  يسعىنلحركات نلتعديلية

 او تناو  الكحو  او الملدراب  التدلينحكالسعي نحو منعهم من 
  :بل الروح في "الترال الث افي لوم تمه تمالب ب تيلحركاب الوهي انلحركات نلنهضوية

بسبب   والمحسساب ال ديمةومنظماب البناء المحسسي لو ة ال يماو ال مه معه بتييير المنظومة 
لذا تكون عالميا   لموا هة التييراب الحداثويةكك    تعرض لها الم تمهيالتي البنائية التهديداب 

 غاياب هذا النوع مضادة لما هو مو ود 
 نلحركات نلثورية : ح االصالحية(هذا النوع من الحركاب يعم  بالعكا من )الحركاب

في  ميه المفاص  السائدة وضه نظام شام    ذري والشام فهذا النوع يسعى الى التييير ال
ثورة تشرين المصريةح و الثورة حديلح ومن امثوة هذا النوعح "الثورة الفرنسيةح والثورة االمريكيةح و 

  العرانية 

                                                           
ح 2010االردنح -ح دار الشرق لونشر والتوليهح عمان 1م معن لوي  العمرح الحركاب اال تماعيةح  (1)

  79-78-77ص
   غالبية الحركاب اال تماعية تبدر سومية باستثناء ال لء االعظم من الحركاب الثورية عوى الرغم من تضمن

غالبيتها لضحايا في الموا هاب بين مرفي المعادلة اال ان هذ  الدموية تر ه الى مبيعة تعام  المحسسة 
االفراد  ا الهدافها مما يصعد من مونفها ت  السياسية مه الحركاب اال تماعية وت ييمها لالبعاد اال تماعية

       والمنظماب وال ماعاب لتنص  الى  حد االبادة ال ماعية كما هو الحا  مه الحركاب الدينية
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 نلمبحث نلثاني
 نالسس نالجتماعية للحركات

دور االبرل في لوق هذا االسا اال تماعية هي م موعة العوام  اال تماعية التي كان لها ال
النمم من الحراك اال تماعي بين فئاب الم تمه الملتوفة او احداها التي يتلذ من اشدها اثرا في 

اال تماعية التي تكون الدوافه وانه الحياة اال تماعية مبررا لنشوء الحركةح لتوص  بانها 
عوماء اال تماع  االساا في ناعدة تحوي  السووك اال تماعي في هذ  الحركاب ف د وظ 

ح لدراسة وتحوي  االبعاد والمنهج التواصوي -وظيفي التركيبيالمنهج المنه ين اساسيين هما 
لظرو  التركيبية ضمن النظم عوى االوظيفي اال تماعية لهذ  الحركاب ف د ركل منظري المنهج 

ها مفاهيم هم يتعاموون مه هذ  الظرو  عوى انف التي تحدي الى ظهور الحركابح اال تماعية
اذ عدم التوالن الم تمعيح انعدام التكام  الث افي وغيرها  مث  )التوتر التركيبيح عوم ا تماع

بين عناصر المساواة بناء  إلعادةالحركاب عوى انها مساعي  ماعية متماسكة لهذ   ينظر
المنظرون ر  في حين ي  (1)المحمرة له تشكي  ال يم والمعايير اال تماعية إعادةيتم ذلك ب النظامح

 حالث افي اال تماعي كن مة التال  م التنظيماعدانبعض ظرو  الذين يعتمدون عوى  التواصويون
ك  ما من شانه هم يهتمون بباعتبارها عموية نمه لوتواص  الث افي بالمعنى االنثروبولو ي لذا ف

محلفة لوم تمه لذا بين الفئاب اال تماعية ال العموياب التواصوية ال ماعيةالحفاظ عوى استمرار 
يفسرون نيام الحركاب عوى انها محاولة إلعادة التواص  بالحصو  عوى االعترا  بالمنظومة 

التي من لاللها ت وم الحركاب وتتمور وتحافظ عوى نفسها ال يمية التي تمث  ممالب الحركة 
   (2)وتتيير

تحدي لتمه وتحثر فيه م الليها ستند ااعد اال تماعية التي يو هي ال اال تماعية  فاألسا
عوى  االيه حفاظ ونالتحرك عوى شك   ماعاب في سبي  الحصو  عوى ما يممحالبعض الى ب

في تتكون هذ  المحثراب ح ر الث افي واال تماعي واالنتصاديووصو  الى غاية التمو ل تماسكه

                                                           

(1)
 Zygmunt, J. F. (1972). Movements and Motives: Some Unresolved Issues in the 

Psychology of Social Movements. Human Relations, 25(5), pp. 449  
(2)  Ibid, pp50. 
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الب والياياب ال و  اال تماعية التي تتمث  بالترال الث افي وال يم والحا اب والمشكاليالب من 
  (1)شك  نظامه اال تماعيوتشك  هذ  ال و  لوم تمه 

 نوال: نلترنث نلثقافي: 
تكمن اهمية )الترال الث افي(ح بوصفه "رسالة من الماضي ومري ا" الى المست ب  في الونب   

بالبعد االنسانيح لصوصا  بارتبامهنفسه" ويكتسي االهمية من و هة نظر )ح وق االنسان(ح 
بها من نب  الناا وهوياتهمح فهو مصدر ي ع  "تحديد الهوية الث افية  يحظىالتي  االهمية

وعموياب تنمية االفراد والم موعاب ممكنة"ح حيل يحرص الناا عوى تمريرها أل يا  المست ب ح 
ال ينحصر "الترال الث افي" في المادياب فحسب كاألثار المادية فهو يتضمن ايضا" كم من 

  (2)يد والعر  والديانة والوية و المرق الفنية في التعبيرالعاداب والت ال

 ثانيا: نلقيم نالجتماعية:
تحدد التي عامة العت اداب م موعة االهي  ((Hofstadهوفستاد ))ال يم بحسب و هة نظر  

ال يم هي رغبة الشلص في عوم اال تماع فاما  حاالشياءنسبة التفاض  بين الصواب من اللمأ و 
ح عوى اساا من االحترام والمساعدة المتبادلةح تبنى ا تماعية مه اشلاص الرين ن روابمبتكوي

 بأن ((كروبير))ير  ح فيما م تمه بشريالبناء اال تماعي في اي واحدة من لصائص  لذا فهي
محونا من ري م تمه انساني  فإذا حامما كسمحي ورنة في تالص هالعالنة بين ال يم وم تمه 

يمر عوى سووك بصورة عامة تعد ال يم مر عا" يسح ن ند سولنا عنه انسانيتهنيمه فأننا بذلك نكو 
صياغة بشك  مباشر في تساهم لذا فهي المحدداب االساسية لوسووكح  االفراد في الم تمه

م موعة من الرمول المنظمة كما ان ال يم تمث  من  انب الر   (3)الشلصية ونس ها المعرفي
معينة وتو ه  االشر  واالمانة والصدق كوها تشك  رمولا" او نيمفكوماب ك حلوتفاع  اال تماعي

انها نها ماالو  ح تتولع عموية تصني  ال يم عوى ثالثة انمام اال تماعيالسووك عموية انتا  

                                                           
ح ح مصدر سابقمرائق التعويم والتعومالشام  في المناهج و ح بد الحويم تمام و صالح احمد فحادشادية ع   (1)

  73ص
(ح البند 31ة العامة م وا ح وق االنسانحالدورة )ت رير الم ررة اللاصة في م ا  الح وق الث افيةح ال معي  (2)
  15ح ص2016( من  دو  االعما ح 3)
عبد اً ع وةح الصراع بين ال يم اال تماعية وال يم التنظيمية في االدارة التربويةح محسسة الحامد لومباعة   (3)

  35-31ح ص2009والنشرح 
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فهي تتبه اللصوصية  ح لذا يعانب عوى لرنهاحافراد الم تمه عوى نيمتها الكبيرة فقرمول يت
هي نتا   ال يماما الثاني ف حث افتهلتباين تبعا ن العمومية االنسانية تالم تمعية رغم انها ال تلوو م

تشك  عموية تنامي االهمية اال تماعية لو يم  اثالث تحو  من العاداب والت اليد واالعرا ح
ح منظومة تعم  كمعايير لضبم التصرفابح ألنها صنه الضميري يةالنسانالذاب اورسولها في 

انها تحولب  اثانيالم ا  اال تماعيح في هي اوال و ودها الرملي رئيسية  ابعادثالثة لها لذا فان 
فال يم  اثالثبين الفاعوين اال تماعيين اما  التفاع  اال تماعيانمام تنظم لعرا  االالمعايير و من 

ما انها كلال  عموية التنشئة اال تماعية  مندركها تدري يا يفرد لو معي الضمير الهي معايير 
  (1)مه بعضها البعض االلرمتدالوة 

تصوراب م موعة البانها  حفي محلفه الشلصية والبناء(( الى ال يم تالكوب بارسونلينظر ))
من  ةبعااحكام ال بو  او الرفض نبها تحدد تتوضيحية لتو يه السووك في المون  االنفعالي ال

والفردية عوى حد اال تماعية  بها الشلصيةعناصر د يتوحح تعم  عوى الت ربة اال تماعية
ألنها الموان  ها نت ح تمشترك في تكوين البناء اال تماعي والشلصيةالعضو الهي سواءح ف
من مكوناب الشلصية مهم   لءباعتبارها  اعيفي البناء اال تم ال لاءاباالدوار تشتم  

نوع حضر اتساع مساحة التبتع د الحياة يضفي  .(2)وليدة "التنشئة اال تماعية ألنهااال تماعية 
التعمي  عوى فاعوية ال يم في ضبم السووك واحيانا تعم  عوى تعميوها ينتج هذا ضع  من ال

ح االمر الذي يدعو الى موئ هذا الفراغ ب يم  ديدة تح  مح  المورول النسق ال يميفراغا في 
ه ر  ند تساهم فيو  االضمراباب واالرتباك وال وقية تنمل م اال" كافياالن ب ائه يلوق  منها 

وتضع  الروابم  االلالنيححاالب االنحرافاب عوى المستو  ح االمر الذي يرفه من المعت داب
يصبح لدية وترتفه المشكالب اال تماعية فيكون الفرد ضعيفا" امام المحثراب الما الفرادبين ا

   (3)اال تماعيينالمكانة او الدور مبني عوى اساا محدداب االفراد بين التعام  
 

                                                           
ومح وح دار البشير لوث افة والع1م يةحنادية محمود مصمفىح ال يم في الظاهرة اال تماع  (1)

  330-329حص2011مصرح
 في ال يم اال تماعية والسياسيةح اثر ال نواب الفضائية عبد اً فتحي الظاهر و عوي احمد لضر المعماريح  (2)
  33ح ص2014العراقح  ح دار غيداء لونشر والتوليهح 1م
 ح2005عمون ح االردنح ح دار الشروق لونشر والتوليهح 1م معن لوي  العمرح عوم المشكالب اال تماعيةح  (3)

  103ص
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 نلحاجات : :اثالث
الحا اب سواء كانب بيولو ية او ا تماعية متوارثة ام مستحدثة تعم  عوى لوق الدوافه     

نحو ابتداع ال ديد فالحا ة ام االلتراعح بعض هذ  الحا اب ند تكمن في الحا ة الماسة الى 
 نيم  ديدة )محدداب وضوابم لوسووك اال تماعي( ند يرفضها الم تمه بح ة المحافظة عوى
الت اليد والترال واالبتعاد عن اليربنة  ير  )ميشي (ح بأن الحا ة مون  شديد يمر به الفرد حيل 

من الح ج اال تماعية العامة واللاصةح فيكون   (1)ينتابه احساا الن ص في شيء ما مهم  دا" 
رية عوى مستو  ال دراب الفكعن ت ب  التيير في النسق ال يمي لوال االسرا  في كبح الم تمه 

ح الن الحياة تعني موب الم تمهلوذاب الفردية واال تماعيةح هذا ما يسميه المفكرين  واالبداعية
بأهميتهم كأشلاص فاعوين الناا ر و شعل اكون مالئمالنمو التيير الذي يشم  النسق ال يمي لي

 ماعيالبناء اال تح اهمها اذ يشم  البناء كافة مفاص  الحياة اال تماعيةح في بناء مومنهم
(social structure)   من  اب اال تماعيةيشير الى التنظيم والترتيب ل  لاء والمكونالذي

لال  ال يم والعاداب واالعرا  والت اليد والمعت داب وك  مكوناب الث افة بتعريفها االنثروبولو ي 
ر ان ح عوى اعتبام تمهاي يشم  م موع النظم اال تماعية اللاضعة ل واعد سووكية في كما 

هي م موعة ( ((social systems)له فالنظم اال تماعية هذ  النظم هي مكوناب اساسية 
  (2)في الم تمعاب السووك االنسانيتنظيم الظواهر اال تماعية المترابمة والمتعو ة ب

مسألة الكثير من ال ضايا اال تماعية المهمة كعدم تمبيق مبدر العدالة اال تماعية في 
الفساد المالي واالداري فشي تكذلك ح عوى المحسوبية والمنسوبيةعتمد لذي امثالح ا التوظي 

فضال عن تكرار سياساب الت ش  وما تبعها من عموياب رفه الضرائبح التي اثرب البمالةح و 
ح فيما ب يب ال وانين عا لة عن توليد ال يم عوى المب اب الوسمى والف يرةبشك  سوبي مباشر 

  (3)التمايل المب ي الضبم اال تماعي الرسمي االمر الذي لوق نمما من الرسمية التي تفع  من 

                                                           
ح دار الفالح لوتوليه والنشرحالكويبح ذميشي ح موسوعة العووم اال تماعيةح تر مة عاد  وسعدح م  (1)

  20حص1994
ح ممبعة السانيحالناشر مركل العراق 2م ابراهيم حسيب اليالبيح الماب العراق السياسيةح  (2)

  490ح ص2013عراقحلودراسابحال
  14-13ص مصدر سابقح حابراهيم حسيب اليالبيح الماب العراق السياسية  (3)
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حتى في  غالبا ما تحفل االضمرابابح االلماب االنتصادية والحروب والكوارل المبيعيةان 
الم تمعاب المت دمة او في دو  الرفا  اال تماعي لكنها تعمق تأثير هذ  الظواهر في الم تمعاب 

ة لبناء فه كامنوادمنها الم تمه العرانيح االمر الذي عم  عوى تشكي  النامية او المتلوفة و 
انسب ظرو  نشوء اال تماعية  الضمراباباذ تعد احت ا اب الحركاب اال تماعية كاال

  (1)االست رار اال تماعيالحركاب الساعية الى 
هذ   ةلمعا وة الفعاليفت ر البناء اال تماعي في العراق الى ابسم الم وماب واالستراتي ياب 

المشكالب او الت وي  من تلايد حدة تأثيراتها السوبية عوى وانه الحياة اال تماعية ل فراد 
ح النسق ث افي)النسق ال األنساق اال تماعية ميه وال ماعابح اذ امتد هذا االمر ليشم  

امن العراني المو ف( ايضا االسريالنسق والدينيح و  النسق السياسيح النسق العسكريح االنتصاديح
 بتيير حتى وان ررا الهرم في الدولة )الحكومة ( عوى رنها سبب الفساد وال وع والحرمان والظوم 

   ان نفا المعاناة اللالب نائمة عوى ارض الوانهفالحكومة الظالمة 
 

 نلمشكالت رنبعًا:
تي هي من اهم يعّد )عوم اال تماع(ح تأريخ الحضارة االنسانية تأريلا حافال" بالتييراب وال   

اسباب ظهور المشكالبح اذا تصيب النسقح و الوظيفةح والبناء اال تماعيح كما ان الكثير من 
المشكالب تبوورب عوى ماهي عويه اليوم بسبب الصدام المستمر بين الحديل المت دد والت ويدي 

م وال ديدح وهي وتعر  المشكوة بأنها حالة من االلتال  واالنحرا  بين المون  ال دي  (2)ال ديم
حالة يرفضها الم تمه وتعتبر من اهم مصادر ال وق واالضمرابح فالمشكالب هي ادواب 
ضاغمةح تدفه االشلاص الذين يشهدونهاح نحو السعي آلكتشا  اساليب ومرق نادرة عوى 

  (3)حوها

                                                           
(1)  Goodwin, J. and Rojas, R. (2015). Revolutions and Regime Change. In D. della 
Porta and M. Diani (Eds.), The Oxford Handbook of Social Movements (pp. 793-
804). Oxford, England: Oxford University Press. p. 797  

  306حص2012ح المعار  لوتوليه والنشرح مصرح 1محمد سعيد فرحح ما عوم اال تماع؟ ح م  (2)
  36ح ص2004ح دار الشروقح عمانح 2فهمي اليلويح والرونح المدل  الى عوم اال تماعح م  (3)
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اال تماعية ان المشكالب ين ير  معاصر ين مريكياال تماع يعد من عوماء اال (هرتون)بو  
 يشعرون باالستياءتوك الظرو  التي ت عوهم وظرو  المحثرة في حياة الناا هي نتا  مباشر ل
ما يتموب التكات  بين االفراد او  معي االمر الذي بشك  فردي ا هتعذر عال العامح عندها ي

وهذا ما يمرح  موة افكار مهمة عوى  المناسبةحمن ا   التحرك بشك   معي لوضه الحوو  
 :(1)ليالنحو التا

 
 السيئة تأثر عدد كبير من الناا بالظرو  اال تماعية  
   ر بعدم الرضا و شعتنتج الوعي الناا بأن هذ  الظرو 
  معال تها  التحرك ال معي السريه لالمشكوة وبضرورة باالحساا عمومية 
  ت   االمكاناب الفردية عا لة عن مث  هذ  المعال اب لذا يتو ب التو ه نحو االمكاناب
  تمعية وال معيةالم 

 

( نربعة مشكالت نجتماعية ترتبط بشكل مباشر بظهور نلحركات جوايف هايمسوضع )
 :(2)نالجتماعية يمك  نيجااها بالنقاط نالتية

 المحسساب اال تماعيةالتي تمث  مرحوة الع ل التي تص  اليها  المحن اال تماعية ( ر
ها عن اداء مهمها المبيعيةح ف د شهدب بتدارك االثار اال تماعية السوبية لومشكالب التي تعون

العديد من  يتفشح ساهمب بالمة انتصادية حادة اغوب دو  العالم الثينياب ال رن العشرينمثال ث
 فرص العم  واضمح بانعدام د افر حياة االالسب  بضانب ح فاال تماعية واالنتصادية بكالالمش
في اداء ادوارها  لبناء اال تماعيفش  محسساب االى ب الناا ااضمر اد  و  يال يم أثيرتال

الحركاب الى توفير الللم الكبير لظهور اد  االمر الذي  وضه الحوو  المالئمةبح اال تماعية 
كذا ح هي محاولة لتيمية الفش  المحسساتي والن ابي في وضه العال اب المالئمةح و اال تماعية

حتوة ن م عنه ي عوى يد ال واب المالبناء اال تماعوظائ   فانهيار  هو حا  الم تمه العراني

                                                           
  19مصدر سابقح ص معن لوي  العمرح عوم المشكالب اال تماعيةح  (1)
  24-23حص2010معن لوي  العمرحالحركاب اال تماعيةح مصدر سابقح  (2)
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م ينشبما ساهم في توغيرها والملدراب ال ريمة والبمالة المائفية و كظهور ظواهر ملتوفة 
 اال تماعية بملتو  اشكالها وملتو  المستوياب  الحركاب
العام ل فراد او  اال هاد واالرهاق اال تماعيتح ق الضيوم اال تماعية لومشكالب حتما  ( ب

يشعر الناا بف دان االمان ذا ما استمرب هذ  المشكالب في التفانم االمر الذي لو ماعاب ا
بتأثير  المباشرة عوى النظرة الى العالم  عدم وضوح صورة المست ب واالم  في حوها وبالتالي 

والى بعضهم النضمام ل اون  نهري  فيلوق مما يحدي الى صعوبة معرفة الحياة وتونعهاعندهم  
حركاب تمث  تشكي  ت معاب كبيرة اب ميو ة في اليالب او يو حون الى البعض في  ماع

  محاولين بذلك اثباب الذاب وندرتها عوى ت اول المحن اال تماعية باللام المحسسة اال تماعية
السياسية ال ائمة عوى ادارة الحياة اال تماعية بالو وء الى االصالحاب  او ارتكاب العن  المفرم 

 ركاب المضاد لهذ  الح
والشعبي ينتج في اليالب من الع ل من وضه حوو  نريبة المد   عدم الرضا الشلصيان ( ب

نتي ة عدم حصولهم عوى او منظورة فعال  االمر  الذي يسبب بدور  تفانم حدة االستياء الشعبي 
هم عند بداعاالصفحة   حالة من ال وق ويكون واضحا عوى تصرفاتهم فتمو بفيعيشون  رغباتهم

  إلحبامعور بابسبب الش
كثرة التنظيماب المسموح بها ا تماعية يساند  في ذلك  العم  ال معي بدائ تنوع انعدام  ( ل

وانلفاض االن الاب اال تماعية لها الى مستو  العدم  وتنوعها والتباين في اهدافها وهيكويتها
من عدم عيش حالة ان يتحدي بالفرد الى   فالتال  شعاراتها الممالبة بح وق الم تمهعوى 

كما حدل في فترة الكساد االنتصادي الكبير في  االنتمائيحاالست رار ال سيما في تحديد ليار  
  1930الم تمه االمريكي عام 

ليسب المشكالب اعال  هي ف م انمام المشكالب اال تماعية التي تسبب ظهور الحركاب  
اال تماعية في الم تمعاب  اال تماعية ب  تتنوع هذ  المشكالب بتنوع االت اهاب الفكرية و 

الحكومية من احتواء تفانم المشكالب سياساب فش  الالم تمه العراني التي  اءب نتي ة فمعاناة 
 بما يوي: توليص اهمها من و هة نظر الباحلحيمكن 
 
 

                                                           
  .معلومات جمعها الباحث من خالل المقابالت التي اجراها مع عدد من المتظاهرين 
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 :صرنع نلهويات 
تعر  الهوية بأنها مصموح يعم  عوى وص  الفرد بناءا" عن تعبير  لشلصيته وعالناته    

حيعود مصدرها في الوية الى كومة ه االلرينح وهي متنوعة منها الهوية الومنية وال ومية    الخم
  (1))هو( وهي تعني بتمييل االشلاص تبعا آلنتمائاتهم او سماتهم

ر و ظهاتاح الفرصة المناسبة ل (2003) بعد شهدته البالداالنفتاح والحرية غير المسبونة الذي 
 بداهذ  التحوالب ح الذب تح  مح  الهوية االم الهوية الومنية العرانيةال تمث  هوياب ثانوية 

فعوى الصعيد اال تماعي تتموب ك  هذ  التحدياب الى ح وحدة الص  الم تمعيالعبل بالى 
ضرورة التعام  مه الموامنين بالمساواة والعم  عوى الحد من ه رة مكوناب الشعب عبر سياسة 

منهج والركون الى اشراكهم في ادارة امور البالد وعدم مساواة الانعدام االنصاء والتهميشح و 
  (2)المحاصصة المائفي

  :نلفقر 

لوص  الناا يستعم  انه مفهوم بعر  الف ر يالم وا االسترالي لولدمة اال تماعية يعر  
اليالبية منهمح لذا يعتبرون من الذين ال يستميعون المشاركة في النشاماب التي يشارك فيها 

كالتلوي عن احد  غير صحيحة نراراب صعبة الذي يدفعهم الى اتلاذ يعانون الف ر ذين ال
 :(3)لمسة اسباب لوف ر هي مثال وهنالك  و باب المعام

الكافي لسد االحتيا اب االنسانية االساسية عوى االن  بالنسبة  وعم  والدل االفت ار ل -1
ال يستميعون توفير ل  ور مستو   بأن  م ئوهوعديد من الناا الذين يعموون ويحاولون دعم عوال

 الكو  الحياتية لومعيشة 
الرتبامه متدنية لمستوياب ترك التعويم او التسرب منه النلفاض عوائد  االنتصادية  -2

او تركهم لالستمرار فيه  غالبا ما ال تستميه توفير تعويم ألمفالهاالف يرة العوائ  فبالبمالة المباشر 

                                                           
   هوية مائفيةح هوية حلبيةح هوية عشائرية 
ح 2016كوية اللدمة اال تماعيةح الفيومح موعب مصمفىح وسامية همامح الشباب وظاهرة االنوميح م وة   (1)

  22ص 
  216ص اسم الحوفيح الحركاب اال تماعية في العراقح مصدر سابقح   (2)
(3)  - Justin, H. (2011). Poverty and social exclusion. NSW: Spinney press. PP. 1, 

2, 3  
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الحصو  عوى  فرصوق العم  في المهن الهامشية االمر الذي يف دهم دون الدفه بهم الى س
 ألمفالهم المالئم مست بال لهم و العم  
مشكالب االفت ار الى السكن او االلدحام فيه الذي يو ئهم الى العشوائياب االمر الذي  -3
غالبا امق المنهذ  التدريب ألن  واالتعويم  واالحصو  عوى العم  عوى ندرة الفرد حتما في يحثر 

 دا  ون اسعار المنال  واالي اراب مرتفعةحيل تكالمدن التي تتوفر فيها الوظائ  ما تكون لار  
  فضال عن رداءة الظرو  المعيشية واللدمية في هذا النمم من السكن

عادة ما يعانون من مستوياب عالية فالف راء حالة الف ر المشكالب الصحية النات ة من  -4
مشكالب مه  ةالمرتبمواالنفعاالب المفرمة ة وال سدية التوتر النفسي العالي من االمراض الع وي

فضال عن التعرض الى االصابة باألوبئة ف ائحة كورونا مثال اثبتب اهمية  ةر يالف ة عيشمالانمام 
البناء المحسسي المتهالك في الم تمه العراني في ارتفاع معدالب االصابة والوفياب بين هذ  

 افة الى مشكالب االدمان بملتو  انواعه  الفئة باإلض
بالفرد الى الشعور ووصو  اال تماعية والعامة الممووبة ل اللدمابتردي مستو   -5

الف ر عن مريق او معال ة استراتي ية لمنه هي اهم اللدماب بإنسانيته واهميته اال تماعية ف
الحياة اال تماعية  مساعدة الناا المتضررين او الف راء حتى يتمكنوا من المشاركة في

 واالنتصادية 
 

  :تنامي نلصرنع نلطبقي 
باعتبار  رحد العموياب الصراع اال تماعي ونوعية ر اال تماعي يحثر عوى لصائص يتييال

اال تماعية التي ت ري حتما في وانه الحياة اال تماعية ل فراد وال ماعاب اال ان تحو  هذا 
هور  ماعاب ا تماعية لديها مونه تنظيمي محدد سه  ظيال معي الصراع الى انمام الفع  

كما تبين االحت ا اب ضد الت ش  ح و ي و  اهمية م اميه مو ودة اصالاح واهتماماب محددة
فالصراع  يسهوهحمما  ركثرالى تحشد فالبحا ربما يمنه االحت ا   تتر م مباشرة فالتوتراب ربما ال

الى المعاناة الحادة  باإلضافةلثورية ونتائ ها المب ي يعتبر عام  مركلي في تحديد الموان  ا
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في الروتين  بارتباكااد  الى لوق  حالمعيشةر اييعفي م الدراماتيكيتدهور التي صاحبب ال
   (1)في و ه السومة ال معي مش عة لوونو العوام  ضا من الياتعتبر ح حياة الناامن  اليومي

بشك  ( 2003كا في العراق ع ب عام )امري اي انته تهاثرب نظرية الفوضى اللالنة الت
ح  تماعيةاالكبيرة ساهمب في اتساع الهوة بين المب اب  لماءألب الساسة اارتكمباشر في 

فاألغنياء يلدادون يوميا غنى والف راء ييرنون في ف رهم ركثر فأكثرح حيل ساهمب الكثير من 
رمان الفئاب االلر  ب  تعرضهم لفئة وحامتيالاب كبيرة  اءعمالفئوية بإ ال وانين والتشريعاب
  رفحاء(محت لي كنن)نانون لضيوماب اضافية 

فئتين متنانضتين )الفئة المحرومة والفئة المتلمة( فتتحرك  رنتجتردي االوضاع في البود ان 
من ساكني ح لد  الفئة الثانية ابالثرو  داالفئة االولى المحرومة والياضبة التي تشاهد تك

فهم يسعون الى تييير يةح دولة الريعثرواب الياب والذين لم ينالهم شيء من الت اولاب والعشوائ
(2)وانعهم اال تماعي من لال  تشكي  ت مه الهد  منه تح يق اهدافهم

. 

  : نلززززفساد 

ح ٌشكوب السومة المدنية والتي بدورها 2003االمريكيح عام  لالحتال بعد لضوع العراق    
الفاسدين فيها كن هذ  المعايير كانب ممامية الى در ة تمكن لوعم ح ل كإماروضعب معايير 

ة يالرناب ة هل االمه و ود ح من سرنة موياراب الدوالراب التي انف تها السومة المدنية ل عمار
وهيئة النلاهة لم تتون  السرناب ألن هذ  اال هلة لم تكن لديها رحية لوعم  وحتى الذين حاولوا 

كما ان ال هة التشريعية في البود ح هم وب يب تح ي اتهم مي الكتمانمكافحة الفساد تمب تصفيت
والنية الصادنة عوى مكافحة الفساد والمسحولة عن رنابة الحكومة )البرلمان( لم تكن لديهم عليمة 

                                                           
(1)  Porta, D. and Diani, M. (2020). Social movements: An introduction. Hoboken, 
NJ: Wiley-Blackwell. pp. 34-35. 

   هو ال انون الذي اعمى ح وق لومحت لين في احد  المليماب السعودية ابان احدال االنتفاضة الشعبانية
ليست ر بعضهم هناك او انت ا  البعض االلر الى الدو  االوربية واليربية وايران يمنحهم تعويضاب مالية  1991
 الذي 2006الس ناء السياسيين بناء" عوى تعدي  نانون المحسسة الرابه لوعام  من محسسةشك  رواتب ومنح عوى 

مويون دينار  21ركثر من  ح والتي تص  شهري"ا إلى2013صوَّب عويه م وا النواب في ريوو /سبتمبر لعام 
 ل سرة الواحدة 

ة في العراقح سوسوة شعبية تعيد اصدارها محسسة فارا كما  نظمي و حارل حسنح االحت ا اب التشريني  (2)
  43ح ص2020المد  ل عالم والث افة والفنونح بيدادح 
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(1)التفاء االموا  المائوة الملصصة ل عمار ثررمسحولي الحكومة عوى  است وابب وشكوب  .
في االنضية والنواحي والتي كانب تمنح سنويا" عشراب  ا المحوية(في هذ  الفترة )الم ال

ياراب بدون حساب مما ساهم بشك  كبير عوى التفاء هذ  االموا  دون تح يق الياية التي والم
 :(2)صرفب من ا وها  وهناك عدة اشكا  لوفساد منها

 نساءة نستعمال ممتلكات نلدولة: -1
ممتوكاب العامة من لال  سوء االستعما  او عما  الاستساءة ال رائم المرادفة هي ااهم 

وهذا الدور في اليالب ي وم به كبار الموظفين لسموتهم عوى هذ   سرنتها او التالسهاح
كذلك هم متهمون ب ريمة )غسي    الممتوكابح والتي تحدي الى ليادة في ثرائهم اليير مشروع

 ترتبة عوى سرنة االموا  االموا ( وهي ال ريمة التي تعني الفاء االثار الم
 
 
 نلرشوة ونالبتانا وما سونها: -2
الرشوة بأنها اعماء منها مفهوم  (15ة لمكافحة الفساد في المادة )تعر  اتفانية االمم المتحد  

عم  ما او عدم ان ال  في ونب الدوام  إلن الالموظ  اموا  لار  استح انه بهد  التأثير عويه 
بهاح اما االبتلال فهو يلتو  تماما" عن الرشوة فهو يعني ا بار الرسمي او الوا باب المنوم 

 تحب التهديد  باإلكرا شلصا ما عوى عم  ما 

                                                           
مكافحة الفساد امر دستورية لمنم ة الشرق االوسم وشما  افري ياح  سو يب شودري و ريتشارد ستيسيح  (1)

  32حص2014المحسسة الدولية لوديم رامية واالنتلابابح
  2003نيسان  9المحوية بعد  السومة الالمركلية ل ناليمح تم مرح فكرة تشكي  الم الا في سياق تدعيم 

( 88متذبذبا بين منم ة والر  وفعال" تم تشكي  ) وحصوب انتلاباب في اغوب المنامق كان الحضور فيها
 لاباب لتشكي باشرب عموها بالتنسيق مه السومة المدنية لالئتال  ثم  رب انت م وسا" محويا" لعموم بيداد

نيسانح  9الرشيد ل انب الكرخح  الم الا البودية لتسعة نوامه في بيداد وهي )الكاظميةح المنصورح الكرخح
ل انب الرصافة( لتتبعها انتلاباب ممثوين عنهم لتشكي  م وا بيداد  الرصافةح مدينة الصدرح االعظميةح الكرادة

العديد من  والذي تحم  مسحولياته وندم 2003ن عام ( عضوا" في تمول م37البالغ اعضاح  ) االستشاري
 .الم ترحاب ونام بانتلاب او  امين لبيداد بعد س وم نظام صدام

 مكافحة الفساد امر دستورية لمنم ة الشرق االوسم وشما  افري ياح سو يب شودري و ريتشارد ستيسيح  (2)
  27-26ح صمصدر سابق
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 :)نلفساد نالدنري( نالساءة في نلونجبات نلوظيفية -3
 بأنهحمن اتفانية االمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا السووك المحظور  19تعر  المادة " 

ا باب الحكومية المنومة به بهد  الحصو  عوى ميلاب ليسب من امتناع الموظ  بال يام بالو 
نصدي او غير  بشك كما انها تعر  بأنها ري فع  يستل  بالوا باب او اهمالها  ح هح

   (1)نصدي
    :بطالة نلشباب 

ورد تعري  مفهوم )البمالة( ب اموا المصموحاب المدنية والسياسية بأنه ك  األفراد العاموين 
ى مستو  عمر محددح الذين ال يشتيوون من ا   الحصو  عوى م اب ح وال عن العم  عو

  (2)يشتيوون لحساب انفسهمح في ري عم 
تعد البمالة من المشاكالب اال تماعية اللميرة في  ميه الم تمعاب ب  هي ام المشكالب 

البشرية بما تسببه من الهدر في الموارد  2003اذا  ال التعبير التي تنوعب بشك  كبير بعد 
لوم تمهح ال ي تصر تأثيرها عوى المستو  االنتصادي ل فراد فحسب انما يشم  )المستو  
اال تماعي( لما له من تأثير لمير عوى الم تمهح ولصوصا فئاب )الشباب(ح حيل انها تعتبر 
عام  مهم في تنامي )تعامي الملدرابح ال ريمةح التمر ح العن ( ح وهي المشاك  االكثر 

في الم تمه العراني  ان تنامي مشكوة بمالة الشباب يعني انلفاض اعداد الذين  حضورا" 
يحصوون عوى )الدل (ح حاليا و مست بالح هذا يحدي في النهاية الى سوء االحوا  المعاشية 
لهحالء العاموين عن العم  وعوائوهمح مما ي عوهم يعيشون اوضاع انتصادية ملرية لوياية 

  (3)لم الف رفينحدرون الى ما دون 
في ميلانياته  النفمحبمعنى يعتمد عوى صادراب  ريعيحالعراق يعتبر دولة ذاب انتصاد 

انتصاد  بشك  مباشر لصوصا" في االلماب االنتصادية التي تضرب  رما يتأثالسنويةح وسرعان 
ن المبيعي ا ح لذا فمناسعار النفم بانلفاضالعالم بين الفينة وااللر ح ال سيما ما يتعوق 

                                                           
ح 2002ح دار الشحون الث افية العامةح بيدادح 1نون ال نائيح  سعد ابراهيم موسوعة مصموحاب ال ا  (1)

  216ص
ح مركل اعالم ح وق االنسان  1نر ال بالي والرونح ناموا المصموحاب المدنية والسياسيةح م   (2)

  36ح ص2014والديم رامية )شما(حفوسمينح 
  86مح ص2004ح بيروبح ثامر محمد العاني ح احتال  العراقح مركل دراساب الوحدة العربية  (3)
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النمم ق بين النمو السكاني المتصاعد و يتتضلم البمالة في هذا البود الريعيح لعدم التنس
ي المعتمد في ادارة الحياة اال تماعية فتون  الصناعاب المتهالكة اصال اد  الى االنتصاد

التنمية لوق اهم مشكالب  الذياالمر اعداد العاموين عن العم  كبير  دا في رتفاع ا
  (1)اال تماعية

 
 : نلغايات:خامسا

 ديدة تضا  الى المحسساب اال تماعية الساب ة محسسة  معية  (الحركة اال تماعية)تعتبر  
 اميه العادية واالحدال الفردية تت اول المح اال انها الم تمهالعديد من افراد في عضويتها تضم 

 السووكح الفكرح امور هيلتييير في ثالثة من لالله إلحدال اتسعى الذي ظم نمالفع  بتبنيها لو
اسا  ح وت وم هذ  الحركابح من ا   تح يق ثالل غاياب مهمة وهذ  الياياب تمث  العالناب

 :(2)عوى النحو التالي( في الم تمعاب االنسانية الحركاب اال تماعية)
تشتم  عوى استحدال نيم تح   الم تمهحوضه لمة اصالحية تما  كام  مفاص   ( ر

 او تعم  عوى تدوير ال ديمة  الم تمهح مح  ال يم السائدة في
ما يح ق  لهاحناصرون الحصو  عوى الحا اب التي يحتا ها ال ائمون عوى الحركة والم ( ب

ما  ناسيةحترتب عويها من مأسي ي تعويض عن الظرو  السيئة التي عاشوها وماك لهم االشباع
 ادب بهم الى الشعور بعدم الرضا 

والتي كانب صنيعة  الم تمهحمتعمد بين مب اب ت سير العالناب التي نمعب بشك   ( ب
وكذلك تأسيا سومة متمكنة من وضه الحوو  المناسبة  البالدحالفش  الحكومي في ادارة 

 التي يرضخ تحب ومأتها الم تمه  لومشكالبح

 

                                                           
ح 2237 عح ريدة اللمانحفارا بريهي الحسانيح ع ود االدارة مظهر ألعتماد الدولة في تمبيق اللصلصة  (1)

  22ح ص2005
  41حص2017 اسم الحوفيح الحركاب اال تماعية في العراقحمصدر سابقح  (2)
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 نلمبحث نلثالث
 .2003نماذج م  نلحركات في نلعرنق بعد 

 (:ةات نلثقافيللحرك إنموذجافي نلعرنق ) نأليمونواًل: حركة 
" بأنها  ميه المحاوالب الرامية لوتييير في cultural movementتعر  "الحركة الث افية     

ال انب الفكري واالعت ادي والتي تلتص ب موة من المسائ  )الث افية( المرتبمة ب وانب محددةح 
احد  المدارا  والحركة الث افية هي ما يترتب عويه تييير مري ة ما لمعال ة هذ  ال وانبح

التصاصاب  الحديثة التي تلتص بالفن واالدب والفكرح ويتضمن هذا النوع من الحركابح
المكان واللمانح اما  بالتال متعددة كالفن ح والفوسفةح و العوومح في السابق كانب تنشأ ملتوفة 

  و عوب يلص االتصاالبح ساهمب بذوبان هذا االلتال اليوم مه تمور التكنولو يا السيما ما
التواص  مه الم تمعاب وث افاتهم امرا في غاية البسامةح مما اد  بالنتي ة الى سموة الث افة 

)الممانعة  يسمىان الث افة لديها غال  صوب  وال شك نو  عوى سائر الث افاب االلر اال
ن والم اومة( ومهمته ت تضي بمحاولة منه التعرضاب اللار ية الث افية لهاح في اليالب تكو 

التحوالب المرتبمة بحركة ث افية ماح هي حركة ضد ما هو مو ود من ث افة كانب سائدة في 
في بعض االحيان تنموي وتنصهر الث افاب ال ديمة وتنتهي وتح  محوها الر  حديثةح  الماضيح

الث افة هي السوك الذي يص  بين ما يحمن به   (1)واحيانا" تنهض من  ديد لتشك  حركة  ديدة
من نيم ومعت داب وبين السووكيابح وهي الفكر المحثر في سووك الفردح لذا تحاو  الحضارة الفرد 

اليربية من لال  )العولمة( شن حمالب اعالمية كبيرة يستهد  العام  الث افي وما يحتويه من 
  (2)عناصر ث افية في م تمه ما

                                                           
  افية الموروثة في اليالب في الم تمه العراني الم صود بمفهوم الث افية هو محاولة احدال تييير في ال يم الث 

 نحو نبو  ال ديد والملتو 

(1) https://www.marefa.org  الحركة الث افية  
 

   83-82مح ص2019ح دار البصائر لوث افة والنشرح العراقح1محسن المدرسيح الشباب وحضارة اليربح م  (2)

https://www.marefa.org/
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 او شديد االحسااح( بمعنى عامفي   Emotimal( مشت ة من )Emo ليويا" باالن ويلية )
بأنها مصموح يموق عوى شلص شاب يحب الموسي ى والتي فيها كوما تحو   تعر  االيموح

    (1)ا" وحلين ا" مشاعر الناا ويوبا مالبا سوداء ويكون غالبا متوتر 
التي وهذ  الث افة تموق عوى الشلص الي يتميل بالتمردح وهي احد  انواع الموسي ىح       

العوام ح وهذا النوع من الموسي ى تكون منلفضة ثم  ظهاربإتي تمتال تعر  )بالروك( ال
 معا سرعان ما ترتفه لتكون صالبةح ظهرب  ماعة )االيمو( في الوالياب المتحدة واورباح

(ححيل كان اعضاءها يستمعون الى الصلب الموسي يح وعوى عكا الذين تونعوا 1984)
ر بين المراه ينح السيما في بودان اليرب والشرق انحسار هذ  الث افة فأنها انتشرب بشك  كبي

وليا لديهم معت د دين كما يعت د  وت دمب نحو الدو  العربية والتي انتشرب بها بشك  موحوظح
 باألعمارمان(حألنها تعد نوع موسي ي اساسا" حتى انها ال تت يد يالبعض بأنهم )عبدة الش
  (2)اكبر سنا" من هذ  الفئاب يعتن ونها(ح  فالعديد من هم 21-12كالمراه ين فحسب من )

الذها الباحل من معايير الحركاب  حركة ضمن امار الحركابن فكرة ادرا   ماعة او ا
التي تمثوب بن)الحموة  (الحركاب اال تماعية)في كتابه  (Tilly)تيوي اال تماعية التي وضعها 

والوحدة والعدد وااللتلام((  اإليمو  ليرة وعروض الونفة بما تتضمنه هذ  االليرة من )ال دارةذوال
اظهار االحاسيا في  ما  اعتماد الو  الشلصيةحالى الحرية تدعوا حركة شبابية في اليالب 

ظهرب ح وم تمهالسمة الت ويدية لواالبتعاد عن  الموسي ىحوعدم المبالية في كبتها واالستماع الى 
 سائ  التواص  اال تماعي من ا  في الم تمه العراني عوى شك   ماعاب متفرنة استيوب و 

االنتشار في العديد من المحافظاب العرانية ولصوصا العاصمة بيدادح تتلذ من بعض الت ويعاب 
اليربية التي شكوب اسا هوية هذ  الحركة هناك رملا لهويتها ف د انتشرب في اليرب االوربي 

الوسم في السنواب ال ويوة الساب ة دو  الشرق امنهما الى  ت    لتنفي الع ود الساب ةواالمريكي 
ذ  ه رافق انتشارلهذ  الحركة عوى مستو  ال نسي  الكثير من المراه ين   انضم والسيما العراق

اللاصة بهم واالدواب ومساحيق الت مي  و)االكسسواراب(  األلياءالت ارة الحركة انتعاش كبير ب

                                                           
(1) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emo. 
 
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emo
https://ar.wikipedia.org/wiki
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عاصمة وتحديدا من المنامق الحضرية   التي انمو ب من اللتي يستلدمها اعضاء هذ  الحركةا
(  اذ تتميل هذ  المنامق بتمته الشباب لصوصا من المنامق الرانيةالصر  فيها او ما يسمى بن)

 المراه ين من ال نسين بهامش كبير من الحرية 
 بعووسومب عويها ضوء الدراسة العومية اال تماعية من نب  االستاذة فولية العمية التي 

لحصو  عوى االهتمام ين في المراه االرغبة العارمة لد  بين االوسام الشبابية باسباب نشوئها 
العام ولفب االنظار اليهمح كما اشارب الى دور االوضاع المأساوية التي عاشها الشباب )مييان 

دور  لية العمية عوىنتائج دراسة فو  وذكرب اللو  من لرق المابه االسالمي لوم تمه(ح 
 ة اللميرة التي لوفتها الحروب والتي ادب الى انهيار المحسساب اال تماعيةألثار اال تماعيا

الحرية االعالمية التي صورب نتائ ها بانهيار الدور اال تماعي ل سرةح كما اشارب الى دور 
مه انتشار وسائ  التواص  اال تماعي ووسائ  الثورة  والتحرر واالنفتاح عوى العالم اللار ي

لم تنفرد العمية بمالحظتها لهذ  الظاهرة ب  تعدب المالحظة الى بعض    (1) المعووماتية
المرانبين الذين اعتبروها واحدة من الظواهر اال تماعية التي سببتها تبنى حركاب المودة عوى 
راي استاذنا الكعبيح اال انها ليسب مودة الن حركاب المودة مترابمة لمانياح وهذ  الحركة 

ظاهرة مبيعية كشك  من  اإليموح ل د اعتبر هحالء المرانبين ان ظاهرة ت اولب البعد اللمني
ح الكثير من االوسام اال تماعيةفي المشاهدة والرحية بين اصبحب معتادة ح ألنها اشكا  التحرر

الن المدرسة كأحد اهم انساق المحسسة التربوية ساهمب بشك  غير مباشر بانتشارها من لال  
نوعا من التعبير عنة ارت اء المكانة اال تماعية بفع  التكالي  المادية  الت ويد كما انها كانب

الكبيرة لهذ  االلياء االكسسواراب التي ي ب ان يتحوى بها افراد هذ  ال ماعابح التي استيوب 
انعدام النصوص ال انونية التي ت رم االنضمام الى مث  هذ  ال ماعاب ايضا ساهم في سرعة 

ب الذين يعدون اكثر الفئاب اال تماعية نبوال ونابوية لوتيير الث افي وهذا ما انتشارها بين الشبا
اما من  انب السوماب الحكومية ليا هناك ري دعا الباحل الى تسميتها بالحركاب الث افيةح 

  (2)نوانين ت رم اعتنانها او انتشارها او حتى حظرها

                                                           
(1)  https://www.dw.com/ar/  في العراق تعبير عن الحرية او تمرد عوى الوانهح اإليمو هشام الدرويش 

ث افة وم تمه م ا ح الكترونيح   
 

 المصدر نفسه.  (2)

https://www.dw.com/ar/
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ماعية التي لشيب كثير من انها تعرضب هذ  الحركة الى الكثير من ردود االفعا  اال ت
ست ر   ميه الشباب اي تحو  التيير الث افي من ال ماعة ذاب الث افة الفرعية الى ث افة 
ا تماعية عامة اذا ما سكتب الدولة عن معال تها اذ اعتبرب مشكوة في حينها ب  ان البعض 

ة الت ويدية لوم تمه العراني ت اول الحدود في التهوي  والتلوي  من عوانبها الث افية عوى الث اف
فاعتبرها تهديدا لها باعتبارها شذوذا عن السياق الث افي العام  في حين رر  البعض االلر ان 

البشرية واالعمار انتشار مث  هذ  الحركاب يعود الى الفش  الحكومي في عموية تح يق التنمية 
نتي ة لوظرو   لة والف ر والملدرابوشيوع البما المتمرفةحوتفشي الفساد واالنحرافاب والحركاب 

رسهمب  التي تملضب عنها ظواهر ا تماعية كثيرة  2003بعد  ة في العراقياديعتاالغير 
فيما مالبوا النظام السياسي بوضه   غوغاءالتي عمب الم تمه بتكون  ماعاب الفوضى العارمة 

 ميه ت ويد امام حصنين مالحضاريين و الصالحين و الموامنين الفرل معال اب تعم  عوى 
   االغراءاب واالنحرافاب

ل د كانب هذ  التوصياب من المرانبين او الباحثين دعوة لوحكومة او لو هاب المسوحة 
الرتكاب ابشه ال رائم بحق الشباب من هذ  ال ماعاب ف د تعرضوا الى عموياب الت تي  لمن لم 

لاء هذ  ال رائم االنسانيةح التي عو ب ح فيما ونفب الدولة صامتة اواالعتداءيرضخ منهم لوتنكي  
عت اد الديني الذي لوم تمه العراني وما يسود فيها من انظمة اال ال بويةعوى شماعة المبيعة 

والت ويد الموروثة االسالمية منها والعربيةح لعاداب عن ا اشذوذوي رم ما اعتبر ولحد االن رم حي
المراه ين واعتبروا  لهحالءالتعرض في فتاواهم  واحرمعوى الرغم من ان العديد من ر ا  الدين ند 
  (1)يثير الفوضىمما ان استهدافهم يعرض السوم االهوي لولمر 

ذين يعرفون عن انفسهم اللصوصا المراه ين من في العراق تعرض الكثير من الشباب     
ح فيما ضحايانشرب نائمة بأسماء الالتي بعض المويشياب ح الذي مارسته و ت ليمو( إعوى انهم )

الفرعية اذا  ال  ال واب االمنية غير نادرة عوى اي ا  ال رائم ضد اتباع هذ  الث افةب يب 
التعبيرح ف د نشرب منظماب ح ونية عرانية وغير عرانية عن بعض المسحولين العرانيين اعداد 

ح انتشرب مو ياالنتماء لنتووا ألسباب تتعوق ب ا( شاب58حوالي )الضحايا التي وصوب الى نت  
هذ  الحركة بين مدن العراق حتى وصوب الى المنامق الشعبية بالمري ة التي انتشرب بها ال رائم 

                                                           
ية مس وة في ان وتراح لندنح ح شركة بريمان1عوي الكاشح  دلية الفوضى الف هية وتسفيه الع   المسومح م  (1)

  22ح ص2016
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( بويب احداها اإليمومن )نشرب نوائم بأسماء وعناوين مراه ي مثال في مدينة الصدر ضدهمح ف
عن  نا اما ح منشوراب تحذر وتهدد ك  من يتمث  هذ  الث افةح فيما ولعب شلص(33حوالي )

  (1)الضحايا ف ميعهم من الر ا  ما عدا امررة واحدة
ل د كان لمحافظة ذي نار حصتها من ال ماعاب التي مثوب هذ  الحركة متأثرة بانتشارها في 
الكثير من منامق العراق فاأليمو في ذي نار حيكب حولهم العديد من االسامير اال ان مركل 

المركل الرئيسي لهذ  الحركة  اذ يمكن التعر  عوى  المحافظة في مدينة الناصرية كان يمث 
 ما يوي شلص الفرد الذي ينتمي لهذ  الحركة من لال 

 )محددة( شعر نصاب لال  من نار ذي في( اإليمو) الشلص عوى التعر  يمكن   -1
  كما كان هنالك نوع محدد من االسود لون ذاب تكون اليالبلاصة( تكون في  المالبا نوعية

التي تحم  صورا محددة لاصة بأفراد ال ماعاب الفرعية  دئكال ال بها يتلينون التي اباالكسسوار 
اماكن  عوى يضعونها التيالدائمية او المحنتة  الوشومدال  هذ  ال ماعة  فضال عن بعض 

 اونابغالبا ما تكون ظاهرة لوعيان بهد  اثباب الهوية لآللرين  غالبا ما تكون  ا سادهمملتوفة 
 بسبباتلذب هذ  الو اءاب مابه السرية ابتداء نب  ظهورهم الى العون  المساء يت معهم ف
  ل د لو ت  يعرضهموالح ا بعد تعرضهم لوتهديداب او  حدليوةتعتبر  ث افة يأل الم تمه حساسية
  يدة بيئة الترفيهية واالماكنالويوية  والنواديالتي تتألر ليال في االغالق  الم اهيكانب 
اذ ان افراد هذ  ال ماعاب كان غالبيتهم من   الث افية في اليالب نشامهم هافي يمارسون

ىح وبل االفالم عوى الموانه االلكترونية الموسي كاالنشمة بهذ  تفونوا و برلوا الموهوبين  اذ 
   ل اعدة الشعبيةليتمور فعوهم الث افي من ال ماعة الى محاولة لتأسيا 

حركة مضادة تمثوب فيما تعرضوا له من  لتصفيتهم عةبش حمالب المراه ين هحالء وا ه  -2
 او الشاذ الشلص عوى تموق (اإليمو) تسمية فألذب  (الوصم) لال  مناال تماعي  نبذال

  كما اتلذب مرق ودينه وت اليد  وعاداته ل يمه المتعصب الم تمهنظر لما يتميل ح المنحر 
 الرمي او الررا كتهشيم) بشعة مرقبصوب الى استلدام و ال ت  صور لاصة من شدة ال ريمة 

                                                           
(1) Jakes, L. (2012). 'Emo' killings raise alarms in Iraq. Newspaper Source Plus: 
Associated Press.  

   فعال هذ  الحركة في حينها وما تعرضب لهعاصروا ورانبوا اناا ملبرين يمثوون معووماب  معها الباحل من 
  كذلك هو الحا  بالنسبة الى حركة  ند السماء  
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 اوح الشيمان عبدة) مث من  المتعددة االشاعاب( وامو ب حولهم كبيرة بح رة ربمه مه النهر في
 .وصمهم و المراه ين هحالء عوى لو ضاء كافيا سالحا"  كانب( الدماء مصاصي اوح النار عبدة
حركة )األيمو( الى ساهم مون  اال هلة االمنية في ن اح الحركة المضادة وتحو   -3

مرحوة الكمون او ما يعر  باللاليا النائمة فهم لم يتلووا لحد االن عن ث افتهم التي دفعوا من 
 هحالء حياة مري ة يعتري كبير غموض ان الى تشير االمنية فالت اريرا وها ثمنا باهضا  

ب   دماءال مصاصيى هم باعتبارهم ال ينتمون الحول االمنية المعووماب بتباين د ف  المراه ين
 العثور الت ارير بعض  فيما ذكرب لموسي ىالذي يحب االستماع الى ا شبابم موعاب من ال الى
 اال هلة هذ  ان كما  المدارا ابنية في مفهومة غير ا نبية وكتاباب ل ما م رسوماب عوى

 المالبا داءارت ومنه الشعر ونص المراه ين هحالء مه واسعة وتح ي اب اعت االب بعموية شرعب
  ل يمو المشابهة
تصريحاب ح التي كانب تصوغ الباعالتييراب الث افية لالتعن  ا" بارل  مثاال" حركة )اإليمو( توفر 

ث افة نشر فعمووا عوى حتفالياب لصوصا في اوناب التي يعتمدونها في االصياغة لاصة 
االصراع مصدر إلثارة اصبح وميلا  في ب ابثالذ مابه ال اإليموح لذا فان اسهام حركة الموسي ي
  (1)بين الت ويدي وال ديد الث افي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) May, J. (2020). Emo: How fans defined a subculture. Iowa city: University of 
Iowa Press,pp1-2-3. 
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 للحركات نلدينية( إنموذجاثانيًا: حركة جند نلسماء)
لعب تفشي الفساد االداري والمالي في الم تمه العراني دورا في تردي االوضاع المعاشية    

لحركاب الدينية( التي لبب احالم المستمر لوكثير من فئاب الشعب العراني ما اد  الى  نشوء )ا
العض من الناا بظهور المن ذ الديني الذي يم  االرض "عدال ونسما بعد ان موئب  ورا 
وظوما"  علل هذا التو ه االت ا  الدعوي الذي اتبعه ر ا  الدين عوى المنابر في عموياب 

دة الصواب ومريق اً بتشديد التوعية الدينية بالتأكيد عوى انتشار المفاسد وضرورة العودة الى  ا
نممية االلتلام الديني اذ اصبحب هذ  المفاسد واحدة من اهم محشراب نهاية اللمان وظهور المن ذ 
الديني الذي تمث  في المذهب الشيعي باإلمام اليائب الثاني عشر عند الشيعة االمامية ال عفرية 

(   ميعها   االفكار كن)حركة اليمانياالثني عشرية سب تها الكثير من الحركاب التي تبنب هذ
نمعب بمري ة االبادة وكانب الت ارير الرسمية ند حصرب ظهور هذ  الحركاب بنظرية المحامرة 
المدعومة من لار  الحدود  اال ان الحركاب الساب ة لم ترت ي الى ت مص شلصية االمام مباشرة 

وء الدراسة العومية عويها من و هة اال مه هذ  الحركة وهو ما اعماها اهميتها في تسويم ض
 نظر الباحل  

 هي احد  الحركاب اال تماعيةفحركة  ند السماء ب يادة ناضي السماء مدعي المهدوية  
عند الشيعةح  مسألة )المهدي(ح وهو االمام الثاني عشر الستيال التي تسعى  المهدويةح الدينية

ستيال  معاناتهم اوال إلنشاء تنظيماب دينية  من لال  محاولة التاثير في البسماء من الناا وا
ح اال ان المثير في هذ  الحركة عموب عوى  ذب الكثير من الفئاب اليها لالنتماء ذبهم و 

افكار  بمرحالمتعومة تعويما عاليا كاألساتذة ال امعيين واالمباء والمهندسين والشعراءح وند 
سوق منظرها نفسه عوى انه هو )المهدي(ح حيل ي مو ود في المعت د السائدح  ديدة تلال  ما

والدعوية تييير االفكار الدينية سعب لوممالبة الى  المسومين ميه واماعته وا بة عوى 
" ضياء عبد اللهرة الكرعاوي"حركة تضاربب االنباء حو  هوية واصو  محسا هذ  ال  (1)السائدة

  فيما عرضب الكثير من نيةمدينة الديواناحية السنية في احد موامني فير  البعض انه 
الفيديواب المنشورة عوى موانه التواص  اال تماعية اعترافاب لشلص ادعى انه الو  انهم اصال 

                                                           
   الشيعي الديني احد انصار االمام المهدي والمبشر بظهور  والممهد لهذا الظهور وفق المورول 
 عميسانح  الحركاب المهدوية في العراق التحوالب واالبعاد السياسيةح م وة ابحال نصي   اسم عاتيح  (1)
  195-194حص2017(ح 26)
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حاص  عوى شهادة  امعية من مدينة الن   سكنوا نضاء الدغارة في مدينة الديوانية  وان الو  
ألنه  ه )االمام المهدي(مرح نفسه بأنال ميوة في تسعينياب ال رن الماضي    الفنون تلصصب

( وفق ما ورد في كتابه ناضي السماء الشيعةف هاء ما مهدي الشيعة ليا اال لرافة او دها رر  )
هذ  االفكار  ةمحارب  لذا ف د او ب ر ا  الدين بألتراع هذ  الفكرة لتضوي  الناافيه تهم الذي ا
 يام ببعض االفعا  التي عدها الكثير بال تمكن من انناع العديد من الناا بهذ  االفكار  وتيييرها

بشك  سري سريه تمورب الحركة من اتباعه عوى انها مع لاب وشواهد الهية عوى صدق دعوا   
ت اول عدد اتباعه عتبة  دا  معب له اتباعا ملوصين الى حد التضحية بحياتهم من ا وه  اذ 

الدينية  المر عيةا الى معاداة فكرية تشبه االعالم الى حد كبير تدعو  االلفين شلص شنوا حموة
لراعية واسعة كم ر لهم في منم ة اللركة الريفية اراضي الحالية  اشيه عنهم انهم ناموا بشراء 

التي ت ه شما  مدينة الن   عوى مريق كربالء محاذية لونهر اذ تعد مواصفاب هذ  المنم ة 
فض اعضاء هذ  الحركة  لء من مواصفاب ظهور االمام المهدي في المورول الشيعي   ير 

ممن ب وا عوى نيد الحياة ممن عاشوا الم لرة او من الذين لم يكونوا مو ودين في اثنائها ان 
تكون هذ  الحركة مسوحة كما ورد في التصريحاب الرسمية الحكومية وان هذ  االراضي لم تكن 

اتلذوها كم ر  موكا لوحركة ب  كانب مليما لونالحين كما هو معرو  عنها عند سكان الن  
لإلعالن عن الحركة ومبادئها وال اء الح ة عوى الناا في الليارة كانوا يحشدون اتباعهم   لوحركة

في  ذكر حسب ماالمويونية لمرند االمام الحسين ولم يكن في النية مها مة مرند االمام عوي 
ح ان هذ  الم لرة هابيينباإلر اال هلة االمنية واالستلبارية العرانية حيل نعتتهم الحكومة  رواية
سالح مدعومة بيماء الال واب العرانية لودب بها عوى معووماب امنية يب بن اللركة منم ة في

عموية عسكرية واسعة استبانية عوى المعسكر الذي ي منون فيه ما اد  الى م ت  بمريكي ال و اال
هذا العدد واعت   و رح اضعا    محسا الحركة واكثر من ال  شلص من بينهم نساء وامفا 

اموق سراحهم فيما بعد اال ان الكثير منهم مالالوا عوى ذاب النهجح وانت ووا الى مور المئاب منهم 
ال تلا  الكمون لحين عودة مدعي المهدوية الذي يعت دون  المين انه لم يمب في المعركةح اذ 

التي ا رب العديد من  فيما تذكر الكثير من وسائ  االعالماالحدال هذ  االمور غامضة حو  
ان مري ة االبادة التي استلدمب ضد هذ  الحركة  (BBC)التح ي اب منها ال دا العربي واذاعة 

 .(1)هي ذاتها التي استلدمب ضد الحركاب الساب ة لها
                                                           

  220-219ص  مصدر سابقح حالحركاب المهدوية في العراق التحوالب واالبعاد السياسية نصي   اسم عاتيح  (1)
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ركة  ند السماء( في ذي نارح بشك  واضح في اليوم التالي من معركة اللركة حظهرب )  
واشتبكوا انت اما واثباتا لوو ودح  وحركة نواب االمن في مدينة الناصريةل افراد ينتمون عندما ها م

 رب حيل  حمعهم وانتشروا بشك  مكث  في المحافظة وسيمروا عوى احد مراكل نو  االمن
لوتدل  ونص  استنادا الى االتفانية االمنية الى تدل  نواب التحال   اما دعم حاشتباكاب عنيفة

ركة  ملوفة وانتهب المعح لها في اليوم التالي عسكريا لذته الحركة م را" المركل االمني الذي ات
ال ادة االمنيين كالع يد لام  اتباع الحركة وال واب االمنية منهم م موعة من عشراب ال توى من 

للع ح رئيا  هال الملابرابح وامر نوة التدل  السريه )الع يد نا ي رستم ال ابري( ونائد 
  (1)الذين اموق سراح بعضهم الح ا اعت   العشراب من اتباع الحركة فيماشرمة الن  ح 

عند تمبيق معايير نشوء الحركاب اال تماعية عوى حركة  ند السماء ن د انها ند استوفب 
هذ  المعايير بدء من الحموة مرورا بالذليرة وصوال الى عروض الونفة بما تنموي عويه من 

م  وهو ما دعا الباحل الى دراستها ضمن امر )الحركاب الدينية( ال دارة والوحدة والعدد وااللتلا
النها مثوب اشهر )الحركاب الدينية( واكثرها تاثيرا في الوانه اال تماعي لوم تمه والدولة العرانية 
رغم انها لم تن ح في تح يق اي من اهدافها اال انها مالالب مستمرة وناعدة اتباعها في توسه 

 مستمر 
  

 )ننموذجًا للحركات نلسياسية( حركات نلربيع نلعربي في نلعرنقثالثًا: 

ا  صد(ح الربيه العربيبما عر  اعالميا )ب االحت ا اب في البودان العربية النمالقان ك  
في الساحة السياسية العرانية ف د اثر بشك  واضح في المشهدين اال تماعي والسياسي في 

عوى الرغم التي انموق منها الدو  توك  م تمعابا  من يكن بأفض  حالم تمه العراني الذي لم 
ظروفه يعيش حالة من عدم الرضا فيما يتعوق بح فالم تمه ديم راميالمن نظام الحكم 

 "الربيه العربي"لال  فترة احدال  الوضه في العراق االحت ا ابشرارة اشعوب ف د   اال تماعية
 داءباألرفعوا اصواتهم بعدم ال ناعة ة من الذين اذ نامب العديد من المنظماب السياسية والمدني

حيل لر  المئاب من الناا ح (2011/شبام/12بدرب بتأريخ )اب التي حت ا يح باالالحكوم
من  ميه الموائ  وهتفوا بهتافاب مناهضة لوفساد وال ائمين عويهح حيل  اضرم ر   يبوغ من 

                                                           
(1) ttps://ar.wikipedia.org/wiki     
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عيشه يا ا" عوى الوضه الملري الذي احت سنة( في ساحة التحرير النار في  سد   31العمر )
ح اصبح  لء من ث افة شائعةب  في العراق لم يكن بعيدا عن الم تمه  فالربيه العربي .(1) الناا

 سلروا من شلصية رئيا الولراء الذين الكاريكاتيرساهم فيه بشك  موحوظ العديد من رسامي 
اال تماعيح اال ان  وانه التواص ح من لال  نشر م موعة من الكاريكاتير عوى صفحاب مآنذاك

تو  في العراق عما يدور في يمكن ال و  بأن االمر ملهذ  الحركاب لم يكتب لها الن احح اذ 
دكتاتورية ال ي ري فيها التداو  ين االحت ا ية العربيةح فالحكوماب في البودان العربية دالميا

لعامة رغم ان كال منها عموب عوى السومي لوسومة ك  اربه سنواب عوى اساا من االنتلاباب ا
في لم لكبح  لوسيمرة عوى التلايد المستمر بح م هذ  االحت ا اب  االنترنباب شبكاي ا  

  (2)رغم ان حرية التعبير مكفولة في الدستور العراني الحرياب وت ييدها
 

 :في نلعرنق 2011 –شباط(  25حركة ) -1

باعتبار  السومة االنت الية بعد   2004عام  7مم وا الحكم المرنال رار الذي اصدر   يعدّ     
يوما" بما ال يتناسب مه سعة ضالذي كان م االبرة التي ث بب البالونح 2003احتال  العراق عام 

هذا ال انون وكان لن احها في ا بار السومة  بإلياءحيل لر ب مو ة احت ا  تمالب  حتحموه
ال سيما احت ا اب ح في عموم محافظاب العراقفيما بعد  حافلا لتشكي  الحركابعوى اليائه ح

عن حصنها الملي  وا برتها وا برتها عوى التلوي الحكومة فضحب الفساد في التي  شبام 24
الحكومة انذاك ان  حالسياسية واال تماعيةاللدمية واالنتصادية و  إلصالحابباعوى ت ديم تعهداب 

ح لذا فان هذ  الحركة ند لممالب ال مهورفي بوعودها اال انها كانب م برة عوى اللضوع لم ت

                                                           
(1)  AL-RAWI, A. K. (2014). The Arab Spring and Online Protests in Iraq. 
International Journal of Communication, 8, 916–942,p917. 

 . 918المصدر نفسه, ص  (2)
   ينص عوى تمبيق رحكام  : 29/12/2003ان نرار م وا الحكم االنت الى الذ   اء ب وسته المنع دة بتاريخ

ثباب اللوا  والمحّرماب ولوا  الكتابياب  الشريعة اإلسالمّية فيما يلص اللوا  واللمبة وع د اللوا  واألهوّية وا 
والح وق اللو ّية من مهر ونف ة ومالق وتفريق شرعي رو لوه والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونف ة الفروع 

واألصو  واألنارب والوصية واإليصاء والون  والميرال وكافة المحاكم الشرعّية )األحوا  الشلصّية( ومب ا 
 لفرائض مذهبه 
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ح النظام السياسي إلصالح االحت ا يةهدفب المو ة ن حب الى حد ما في تح يق اهدافها اذ 
   (1)وليا تييير  كما هو الحا  في الحركاب العربية

مموه االلفية الثالثة من التأريخ المعاصر شهدب بودان العرب الم اورة لوعراقح استياء شعبي 
هو سياسيح  وكانب ممالبها متنوعة بين ما ير نتج عنه تحشيد شعبي كبير ضد انظمة الحكمحكب

كننن االصالح السياسي او تعدي  ال وانين او ا راء انتلاباب مبكرة او تييير  ذري لونظام الحاكمح 
وبين ما هو ا تماعي كالممالبة بتحسين االوضاع اال تماعية لونااح وهذ  المو اب الحشدية 
ح  ب ممالبها الداعية ل صالح او العدو  عن بعض ال وانين او تيييرها او تييير النظام 

   (2)برمته
العراق لم يكن بمعل  عن االضمراباب التي اندلعب في محيمه العربيح حيل كانب بيئته 

مشابهةح بسبب مبيعة االوضاع اال تماعية والسياسية  مالئمة  دا" لظهور حركاباال تماعية 
لة سائدة في ظ  و ود االحتال  وتنامي الصراع المائفي بشك  كبير وتفشي وانعدام العداال

في اتهام رئيا فتعالب الهتافاب  شبام(ح حاف  باالحت ا اب/ 25كان يوم )ح ل د اال تماعية
 (نعم لوديم رامية وحرية الرري لوناا وليا لوصوصحوان الثروة النفمية موك كذب الحكومة بال

لوعن  المفرم الذي ي ة تنكو رح العشراب  (شلص )30هذ  االحت ا اب نرابة  لال نت  
مظاهر الحركابح حاولب فيها ي التعامي مه ف ر ا  االمنالذي مارسه  مه استلدم في ال

اتهامهم اللار ين عوى ال انون و وصمهم بودولةح او لعداء لبالفوضوية واالحكومة اتهام المحت ين 
من  فاألال الرغم من التهديداب ح فعوى منظماب ارهابية كال اعدةية و  هاب لار م باتبباالر 

   (3)ضد الحكومة الحراكالعرانيينح لم يمتنعوا عن 

                                                           
االحت ا  نراءة في حركة االحت ا  المدني في العراقح الم وة السياسية عوي ماهر الحمودح سوسيولو يا   (1)

  709ح ص2017والدولية ح  امعة بيدادح 
صالح عبد الرلاق فالح حالحركاب االحت ا ية في االردن لال  مرحوة الربيه العربيحالحركاب االحت ا ية   (2)

امي العربي لودراساب االستراتي ية والسياسية في الومن العربيح تحريرحالمصمفى بو  عبومحالمركل الديم ر 
  74ح ص2019واالنتصاديةح المانياح 

 
(3) AL-RAWI, A. K. (2014). The Arab Spring and Online Protests in Ira,p917. مصدر
 سابق ا
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حيل  حعموية السياسيةلر ب مو اب شعبية منددة ومناهضة لو(  25/3/2011)بتأريخ 
كركوكح  يمانيةحالبصرةح الناصرية ح كربالءح الن   ح السو)شموب اغوب المحافظاب في العراقح 
(ح لر  4/3/2011ح و تحديدا" في يوم ال معة المصاد  )(بيدادح ديالى ح االنبارح صالح الدين

االال  من المحت ين في الشوارع رفضا" لسياساب الحكومة وتنديدا" بالفساد وعموياب ال مه 
موعد حوو   ومه(ح ن معة الشهداء والكرامة) وانتهاك الح وقح حيل اموق عوى توك المو ة بنن

باالنتلاباب وما  المندد حراكح ت ددب ال2010التي  رب في عام  لالنتلاباباو  ذكر  
صدمة كبيرة لوسياسيين والمرانبين  شك  هذا الحراكبننن )يوم الندم(ح  ا الحراكسميب هذح افرلته

وحدة الص  اذ اعت د هحالء ان الم تمه ند نسم فعويا" عوى اساا "مائفي" وال م ا  لح والمحووين
 اثبب عكا ذلكح بمعنى انه وحد ا الحراكفهذح الم تمعي وف ا" ل حدال التي شهدها العراق

كما ان تصاعد مستو  "الوعي السياسي   (1)الشعبح من لال  وحدة الهد ح او وحدة الممالب
 تألذ عوى عات ه الذيح الحراكواللماب النلبوي" في الم تمه اد  الى تصاعد حدة وكم 

ية حفظ حرية الرريح لذا تشكوب الحركاب من نب  النلب االكاديمية واالعالمية وهي مسحول
محاولة لوتييير من لال  الشعب وهي تمث  مموح الشعب ورغبته في حفظ الحرياب و )النظام 

  . (2)الديم رامي(حو عدم اللضوع لسموة احلاب السومة
 -االيام االولى من شهر )شبامفي ال نوب بشك  واسه في  مو ة الحراك الشعبيانمو ب 

والمعاموة  ( ففي مدينة )البصرة(ح انمو ب مظاهراب حاشدة احت ا ا" عوى فساد ال ضاءح2011
حيل لر  المئاب  حشبام( 25د حتى وص  الى او ه في )استمر هذا التحشيح السيئة لومعت وين

لحريابح وتنديدا" بأغالق ممالبين بمكافحة الفساد واس ام الحكومة الفاسدةح ورفه ال يود عن ا
 ب التظاهراب في ونفاتها المموبيةح حيل نوبوب هذ  الحركةح فبعض المحماب االعالمية التي را

بعن  مفرم من نب  السومةح حيل س م العديد من الضحايا بين نتي  و ريح عندما استلدمب 
عت االب العشوائية ال واب االمنية الذليرة الحية لردع المحت ين عن حراكهمح كما اتسعب اال

لتما  ك  من الناشمين واالعالميينح وحتى المتظاهرين العاديينح حيل تعرضوا هحالء المعت وين 

                                                           
    22ح ص2012ح مكتبة  ليرة الورد ح 1م وليد الليديح الم اومة العرانية وامريكاح  (1)
سوسيولو يا االحت ا  نراءة في حركة االحت ا  المدني في العراقح مصدر سابق ح اهر ح عوي م  (2)

  711-710ص
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ألبشه صور التعذيبح وذلك وف ا" لشهادة بعض المعت وين )لمنظمة العفو الدولية(ح استهدفب 
المحماب اذ عمدب الى دهم وتفتيش بعض  السوماب بشك  مباشر حرية الرري والتعبيرح

االعالمية ونذكر منها )محمة الديار الفضائية(ح و وضعب نيود عويها واعت وب موظفيهاح 
   (1)ال ارية حراكمن ا راء بل مباشر لن   احدال الومنعتها 
ك  المفاهيم السائدة حو  اسا ت ميه اوصا  الم تمه العراني المائفية الحراك  اس م  

دالعها في اغوب محافظاب العراقح  وهر الم تمه الح ي ي والعرنية و ال وميةح فكشفب عند ان
المتسم بالوعي والوحدةح ونتي ة لهذا التكات  والتوحد انعللب المب ة السياسية الفاسدة واف دها 

 د كان لتحرك ال مهور نحو االحت ا  والممالبة بح ونه  موة من االسباب ل الشعب شرعيتهاح
اح منهاح تكدا الفش  السياسي في ادارة البود ما اسفر عنه ذاب العالنة المباشرة بحياة النا

تدهور حاد عوى المستو  االنتصادي واال تماعي والسياسيح الذي عكا حرمان الناا من 
ابسم ح ونهمح وهوما يعمي اشارة لح م التنانضاب بين شعاراب السومة الداعية لرفاهية 

د ك اتسعب الهوة بين الشعب والسومةح الى حالم تمه وح م المعاناة التي يعيشها الشعبح وبذل
 :(2)الى  موة من االهدا  منهاالحراك  ال يمكن السكوب عنهح وهد 

  تح يم او ال ضاء عوى افة الفساد المتفشية في الدولة ومحاسبة من تسببوا بها واستر اع
 االموا  التي نهبوها 

  "السعي الى  الحراكا  نسبة البمالة بين الشبابح كان من ضمن اهد الرتفاعنظرا
 الضيم عوى الحكومة لتوفير فرص العم  

  بشك   بداب البمانة التموينية التي توكأعوى المستو  المعيشي وفيما يتعوق تحديدا" بمفر
  يرة و المعدومة فكبيرح دعب االحت ا اب الى توفير هذ  المفرداب ألنها مرتبمة بحياة المب ة ال

 الحت ا ح المتكرر السيما االعت االب التي مالب وبسبب ال مه الحكومي لحركاب ا
 الكثير من الشباب دعب االحت ا اب الى فك نيود المعت وين وتحريرهم 

                                                           
ح ممبوعاب منظمة العفو الدوليةح  1العفو الدوليةح ايام اليضب )االحت ا اب وال مه في العراق(ح م  (1)

   14 -10ح ص2011
ح ضفا  لونشر  1م مبيعة الثوراب العربيةحلالد المعينيح كي التسرق الثوراب دراسة موضوعية في   (2)

  52ح ص2014والتوليهح بيروبح 
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  توفير الرعاية الكاموة لكبار السن والمت اعدين والفئاب التي تعاني الحرمان بشك  عام
 كاالرام  والممو اب والمعانين الخ  

 :(1)ت هياعنها هذه نالحتجاجنلتي تمخضت  نلنتائجنهم م       
تحركه   ادراك الم تمه لح م المعاناة التي يعانيها والسب  الكفيوة في موا هة المسببين ( أ

 نحو التحشيد وتحم  المسحولية 
انتبه الشعب الى ح ي ة كانب غائبة وهي ان الشعب هو صاحب السومة الشرعية وان  ( ب

 بعد ان رفضهم الشعب ف دوا شرعيتهم  من يديرون الحكم هم مفوضون من نب  الشعبح واالن
في االحت ا ابح ابم  ك  الدعواب الداعية الى  ةتماسك الشعب بك  موائفه الملتوف ( ت

 التفريق عوى اسا مائفية و نومية وعرنية 
 ثبب بالدلي  الموموا والح ي ي ضع  سومة الحكومة امام موا هة الشعب  ( ث
تييير اللارمة السياسية  هي نادرة عوىاتضح ان ارادة ال ماهير فوق ارادة الساسةح و  ( ج

  من  ديد
 كما ن حب االحت ا اب في تح يم دور بعض ر ا  الدين المساندين لومب ة السياسية  ( ح

الحركاب االحت ا ية عام استمرب هذ  الحركاب االحت ا ية بالتوالد مه ك  فرصة لالحت ا  
ة الر  وبصورة اوسه مر انمو ب احت ا اب في العراق  (2013منتص  عام )ففي  2013

محافظاب ففي مدينة الحوة مركل محافظة باب ح ومدن الر ح ومن  موة تلامنب في عدة 
الاتهم الليالية"ح وسب تها احت ا اب مموبية يالمماليب التي نادب بها "الياء ت اعد البرلمان وامت

ن المسحولين في نام بها المت اعدين احت ا ا" عوى تدني مستو  رواتبهم كما مالب المتظاهري
الحكومة بت ديم است االتهم عوى لوفية فشوهم في ت ديم اللدماب لوموامنينح وفي الشهر العاشر 

نمو ب تظاهراب ذاب اهدا  مموبية تستهد  كبار المسحولينح وفي اايضا"  من ذاب العامح
ديدا"  راء اصالحاب سياسية عا وةح وتنإتكرر سيناريو التظاهراب مالبب ب )محافظة واسم(

  (2)بسوء اللدمابح وردا" عوى التيار احد السياسيينح محافظا" لومحافظة

                                                           
  83ح صمصدر سابق لالد المعينيح كي التسرق الثوراب دراسة موضوعية في مبيعة الثوراب العربيةح  (1)
  87رباح الهيتيح الحركاب اال تماعية ح مصدر سابقح ص  (2)
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ح التي المحافظابالحركاب اال تماعية السياسية(ح هي التي ظهرب في مظاهر هذ  ابرل ان 
ألبشه مرق العن ح  ح والتي تعرضب2013نظمتها عشائر توك المنامقح في الشهر الرابه من 

تح يق التوالن في المنامق االداريةح تعدي  حو  اهدا  سياسيةح كنن ها تتمحوربحيل كانب ممال
  (1) موة من ال وانين والياء بعضها

ايضا  كانب اغوب  (2013في عام ) الحراك قانمو(( ف د محافظة ذي نار))ي اما ف 
الممالب تتمحور حو  ما يكسبه السياسيين من رواتب وامتيالاب بيير و ه حقح كذلك رفعوا 

ب تندد بالدور الحكومي الفاش  في ت ديم اللدماب العامة لونااح واعونوا بأن ما تن ل  شعارا
الحكومة من ان الاب ل ولة ال تمث  تموعاب الشعبح وهذ  الحكومةح ف دب شرعيتها عندما 

(ح استمرب احت ا اب متوالية ميوة سبعة ايام في نوب 2013\6\8رفضها الشعبح وبتأريخ ) 
بالكهرباءح وبتأريخ  (ح احت ا ا" عوى الن ص الحاد في ت هيل الموامنين)مدينة الناصرية

تكررب االحت ا اب عوى لوفية "عدم تفعي  نانون الت اعد العام في م وا  (2013\6\22)
(ح لر  المحت ون موا  شهر كام  ايضا" احت ا ا عوى الن ص 2013\7\4النواب"ح وبتأريخ )

وهدد المحت ون ب مه المريق الرابم بين  فاع حرارة الصي حالحاد في ت هيل )الكهرباء( مه ارت
وفية فش  الحكومة في مكافحة بيداد والبصرة الت اريح كما شهدب )مدينة سيد دلي (حعوى ل

(ح لر ب تظاهراب حاشدة منددة "بو ود بواباب 2013\7\19سيد دلي "ح وبتأريخ ) ى"افع
وبتأريخ  ب  كانب مستمرةححديدية في االسواق" ولم تن مه هذ  االحت ا اب 

  (2)(حتظاهر "ذوو المهن الصحية لوممالبة بتحسين رواتبهم"2013\8\28)
 للحركات نالجتماعية( إنموذجا) 2019حركة تشري   رنبعًا:

اندلعب هذ  الحركة وكانب ملتوفة عن ساب اتها من ناحية الفاعوون والشعاراب والتنظيم   
والذي كان في بداية فص  الشتاء وهذا يد  عوى اسا  والسيما التونيب الذي تحركب فيهح

ا تماعية تشكوب عويها الحركة غير المة الكهرباء التي اعتاد عويها النااح كذلك بالنسبة 
ير  الباحل )حارل الحسن(ح ان الحركة   (3)و اريد ح ي" –لوشعاراب ال ديدة مث  "اريد ومن 

                                                           
  707-706مصدر سابقح صعوي ماهر حمودح سوسيولو يا االحت ا ح   (1)
  88رباح الهيتيح الحركاب اال تماعيةح مصدر سابقح ص  (2)
ح 2020بيدادح  ح محسسة المد  ل عالم والث افة والفنونح2019االحت ا اب العرانية  عوي ماهر الحمودح  (3)

  64ص
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ح حيل استماعب  تحوي  الم تمه المتعوق التشرينية محورا مهما في اعادة صياغة الهوية
وألسباب تعم ب في كيان   (1)بالهوياب المائفيةح الى باحل ومعتنق لهوية ا تماعية انتصادية

تشرينح نسبة الى الشهر الذي  باسم( وعرفب 2019 \10\1انمو ب الممالبابح في ) الم تمهح
تتعد  التوظي  وتمبيق العدالة  ونعب فيهح فكانب في البداية تحم  اهدا  مموبية بسيمة ال

اال تماعيةح وال ضاء عوى الفساد الذي نلر  سد محسساب الدولةح ورغم ما ندمته الحكومة من 
برامج لت ديم المساعداب المالية لوشباب العام  عن العم ح اال ان س   الممالب ارتفه ليص  

وم عدد كبير من الضحايا الحكومةح لصوصا بعد تمور االحدال وس  باست الةالى الممالبة 
السيما في بيداد ح وكربالءح والناصريةح تركيبة هذ  الحركة تضمنب م هوداب عامة لوناا 
لديهم اهدا  مموبية يسعون لفرضها عوى السوماب  وهذ  المرحوة تندر  تحب مسمى 
 )الحموة(حوالمرحوة الثانية تضمنب ابتكار لو معياب واالضراباب المالبية واالعتصاماب

التي كانب واضحة في  والحمالب والمسيراب والتظاهراب والتنسي ياب و البياناب االعالميةح
ساحاب التظاهر في ملتو  المحافظابح هذا ال لء الثاني من تركيبة )الحركة اال تماعية(ح 
يندر  تحب مسمى )الذليرة(ح اما اشكا  البياناب والشعارابح التي رفعب في الساحاب وادامة 

وان حدثب  د وااللتلام بأوناب التظاهر و الوحدة بين االفراد وال دارة في موا هة السومةحاالعدا
اعما  شيب لكنها ال تمث   ميه المشاركين ربما حركاب متمرفة او تصفياب حلبية استيوب 
التظاهرابح عوى العموم هذ  تندر  تحب مسمى )عروض الونفة(ح وهذ   ميعها هي العناصر 

 المعايير التي تميل الحركة اال تماعية من سواها  او المراح  او
 نلناشطو  في حركة تشري : ( أ

تعرض الشباب المنتفضين الى التعني  الى حد ال ت  وحموب االمم المتحدة المسحولية    
تميلب هذ  (2)لعصاباب مسوحة لار  ال انون ودعب الحكومة الى ضرورة كشفهم ومحاكمتهم 

ذلك بسبب الفاعوون الشباب والذين لديهم امكانياب عوى مستو  الت نية الحركة بالحيوية والنشام و 
في نشر االلبار والترويج لمظاهر الحركةح واماكنها وتونيتاب اللرو ح وامكانية التحشيد عن 

                                                           
حاث والسياسات, ندوة حارث الحسن, احتجاجات العراق مطالب الشارع عنف السلطة, المركز العربي لألب   (1)

 .2019تشرين االول,  27اكاديمية, االحد 
 ح السوم واالمن  2019كانون االو ح  11ت ريرح االمم المتحدة )يونامي(ح   (2)
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ونشر الصور والفعالياب المحثرة في الم تمهح  ومن ابرل ’ مريق موانه التواص  بسرعة كبيرة
 :(1)( هي2019حت ا اب تشرين )هذ  الفئاب النشمة في ا

ال لء االكبر من المشاركين في هذ  الحركةح هم من شريحة الف راء والمهمشين في  -1
 الم تمه 

ال لء االعظم من الشباب في الم تمه والذين لديهم حماسة ولديهم ندراب ت نية عوى  -2
 %من المحت ين  90موانه التواص  اال تماعيح وهحالء يمثوون 

ياراب سياسية فاعوة عوى الساحة العرانية كالتيار الصدريح وتيار  لء صيير من ت -3
الحكمةح وهذ  ال ماعاب شاركب بشك  عفوي من ا   الممالبة بفرص عم  او تحسين 

 اللدماب العامة في البالد 
 فئة من المتدينين "ييوب عويها النلعة الدينية الشكوية السووكية غير مسيسة او محدل ة"  -4
ا ارتباماب بأحلابح يساريةح وليبراليةح ونوميةح ررب  توافق ماتحموه م اميه صيير له -5

من افكار مه الممالب الشبابية الرامية الى االصالح وتح يق العدالة في الم تمهح ورفض 
 المحاصصة في توليه السومة 

 
 نهم شعارنت نلحركة: ( ب
  :) ا تماعية او سياسية عادة" الحركاب او الثوراب االصالحية سواء كانب )نزززززززريد وط

يكون لها شعار يعبر عن ما تممح او تدعو اليه الثورة ويرفه في اماكن االحت ا اب والمسيراب 
وفي االعالم وغالبا" ما يكون ذلك الشعار في كوماب ملتصرة ومعبرة عن وانه وذاب دالالب 

الصبية نب  ومعاني كبيرة ح )حركة تشرين( كان لها شعار غاية في الروعة واصبح رهلو ة 
حفظ كرامة الشباب وباني مب اب الم تمه ح)نريد ومن ( هذا الشعار حم  اسم الومن الذي ي

وعبر  عن ومن مف ود ومسيمرة عوية اراداب لار ية ووانه  هوحريات هالموامن العراني وح ون
 *:كما يويتحب سموة ما فياب الفساد بشك  كبيرح وهناك شعاراب الر  سنو لها 

 

                                                           
هشام الهاشميح مظاهراب تشرين في العراق االسباب والتداعيابح ت ريرح مركل صنه السياساب لودراساب    (1)

  9صح 2019الدولية واالستراتي يةح 
 اهم شعارات حركة تشرين, جمعها الباحث من ساحة الحبوبي في ذي قار اثناء اجراء المقابالت والتقصي. *
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تعطى رفع هذن  نلحقوق تؤخذ والم  منطلق 
نلشعار للتأكيد على نهمية نلحقوق والبد م  

 نسترجاعها ألصحابها

  ) ناال نخذ حقي ( -1

نتيجة للسياسة نلطائفية نلتي تمارسها نلطبقة 
نلحاكمة جسد هذن نلشعار بأ  نلمونط  م  طائفة ما 

 يفقد حبيبته م  طائفة نخرى بسبب تلك نلسياسات

نلطائفية  )بسبب سياستكم 
 فقدت حبيبتي (

2 

يهدف هذن نلشعار نلى نيصال رسالة نلى نلمدعي  
في نلسير على نهج علي )ع( في نلحكم, بأنكم 

 بعيدي  كل نلبعد ع  منهجه وعدنلته

)ني  ننتم م  عدل علي  
 نيها نلمفسدي  (

3 

يوضح بأ  نهم نهدنف حركة تشري  نسقاط 
 نلفاسدي  ومحاكمتهم 

قاط )نلشعب يريد نس
 نلفساد(

4 

يوضح حقيقة مفادها ن  نلشعب وصل نلى مرحلة 
 خارج حدود نلصبر 

 5 ) كافي وصلت حدها (

يدل هذن نلشعار على ن  نلمتظاهري  على نتم 
 نالستعدند للموت في سبيل نلوط  

) نحضنك لو صرت كلك 
 سجاجي  (

6 

 
مية اناا محدل ون محافظة ذي نار كان ي به عوى ررا المحسساب والدوائر الحكو في 

منحالون الى رحلابهم في ك  شيء ند ال يلتو  كثيرا" هذا المشهد عن ذاك الذي سبق عام 
حيل كان رلالم البعل متحكمون في م دراب توك المحسساب والدوائر ومتسومون عوى  2003
ليا ألنهم ذاب كفاءة ورصحاب لبراب رو متلصصون يمتوكون الشهاداب ف مح  الموامنينرناب 

ب  ألنهم اعضاء في حلب البعل الم بورح نر  ذاب المشهد يتكرر اليوم بم موعة رحلاب 
تت اسم السوماب والمحسساب ويتحكمون بمصير االلرين ف م ألنهم منتمين ألحلاب استومب 

وليمة عوى ابناء الشعب  نتائ هالحكم بعد س وم ذلك النظام الديكتاتوريح هذا التسوم كانب 
 مدنهرحد  المحافظاب التي ظوب ترلح تحب ومأة العول والحرمان والف ر ال العراني وذي نار

عام التي كنا فيها تحب مظوة نظام  17تالها في فترة  لو ود مث  هذ  السياساب ساب ا" وما
ديم رامي مكتوب في دستور  انه يحفظ الح وق ويحدد الوا باب ومن لال  الممارساب الحلبية 
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يير مستحيوة ب  اصبحب من االمنياب ح وبعد بلوغ ف ر حركة تشرين التي  عوب من حالة التي
في عموم البود وفي ذي نار كانب لها حكاية لاصة حيل ح م التضحياب الكبيرة والتي لمسها 

الحلن لما الباحل لال  التن   بين ليم المتظاهرين ومشاهدة توك الو و  التي تحم  المعاناة و 
  نار آلب اليه االمور في ذي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2003الباب الثاني : الجانب الميداني..............  االسس االجتماعية للحركات في العراق بعد )
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 املبحث االول: املناهج وااوات مج  البيانات

 املبحث الثاني: جماالت الدراسة وتصميم العينة

 املبحث الثالث: الوسائ  االحصائية

 البيانات االولية: تبويب وحتلي الفص  اخلامس: 
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 نلفصل نلرنبع 
 نالجرنءنت نلمنهجية للدرنسة

 
 لتمهيدا

تعد الدراسة الميدانية تعبيرا تمبي يا لودراسة النظرية بشك  وانعي  الياية منها الحصو     
ي هذا ال لء عوى نتائج مهمة عن لصوصية الم تمه المدروا لتكون م بولة وم نعة لو ميهح ف

من الدراسة يسعى الباحل لوحصو  عوى ا اباب لوتساحالب التي مرحها  ولوتأكد من صحة 
الفرضياب التي افترضها كتلمين لنتائج البحلح وذلك من لال  المرور بإ راءاب منه ية عومية 
متفق عويهاح والتي تساهم في  مه المعووماب من م تمه الدراسة وتحويوهاح كما تأتي هذ  
اال راءاب المنه يةح لتح يق الياياب التي و دب من ا وها الدراسةح واهمهاح دور االسا 
اال تماعية في ظهور )الحركاب اال تماعية(  هذا ال لء الميداني لن يكون بمعل  عن ال لء 

 االو  من الدراسة وهو الباب النظريح وانما مكم  له ومستند عويه 
الدراسةح اهم مناهج البحل اال تماعيح التي استعموها  من ا الفص تناو  الباحل في هذ  

في هذ  الدراسة حيل تم التعري  بهاح اهتم الباحل في توضيح اهم االدواب البحثية التي 
استلدمها في الحصو  عوى البياناب وهي )الم ابوةح االستبيانح المالحظة(ح كما ضم هذا 

عينة التي تم التيارها لتمث  م تمه الدراسةح الفص  من الدراسة الميدانية م تمه الدراسة وال
والم االب اللاصة بالدراسة وهي )الم ا  البشريح والم ا  المكانيح والم ا  اللمني(ح وفي 
المبحل االلير من هذا الفص  تناو  الباحل اهم االساليب االحصائية التي استلدمب في 

 الدراسة 
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 نلمبحث نالول
 ع نلبياناتجم ندونتمناهج نلبحث و 

 نواًل: منهجية نلدرنسة:
 فروض نلدرنسة: -1

لودراسة فرضية رئيسيةح هي:  ل سا اال تماعية الدور البارل والكبير في تشكي  وظهور 
  2003)الحركاب اال تماعية( وادامة نشامها في العراقح بعد 

و وعي المحت ين  2019تو د عالنة ذاب داللة احصائية بين تنظيم حركة تشرين  - ر
 رورة تنظيم صفوفهم بض
 تو د عالنة ذاب داللة احصائية بين الدينح وظهور الحركاب اال تماعية  - ب
    2003تو د عالنة ارتبامية بين )ال يم اال تماعية(ح وتشكي  الحركاب في العراق بعد  - ب
 تو د عالنة ذاب داللة احصائية بين الحا ة الى االبداعح وتشكي  الحركاب في العراق  - ل
ذاب داللة احصائية بين االحساا بو ود مشكوة وتشكي  الحركاب في تو د عالنة  -  

 العراق 
تو د عالنة ذاب داللة احصائية بين تعدد الهوياب عوى حساب الهوية الومنية وظهور  - ح

  2003الحركاب  في العراق بعد 
تو د عالنة ذاب داللة احصائية بين الحا ة الى االمان وظهور الحركاب في العراق  - خ
  2003بعد 
  تو د عالنة ذاب داللة احصائية بين تنامي مموحاب بعض الفئاب السياسية المهمشة - د
  2003في العراق بعد ظهور الحركاب اال تماعية  و

بأداء وا باتها   بين ع ل محسساب البناء اال تماعيتو د عالنة ذاب داللة احصائية  - ذ
  2003وظهور الحركاب في العراق بعد 

حصائية بين غياب العدالة اال تماعية وظهور الحركابح في تو د عالنة ذاب داللة ا - ر
 ( 2003العراقح بعد )
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 نوع نلدرنسة: -2

تتبنى هذ  النوعية من الدراساب )االستمالع واالستكشا (ح اذ سعى الباحل الى معرفة    
(ح والكش  عن اسا ظهور الحركاب  2003)االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد 

راسة عوى )المسح االستكشافي(ح الذي يعتبر رحد اهم انواع المسوح اال تماعيةح تعتمد هذ  الد
يدرا الظاهرة من حيل كش  تداعياب ظهورهاح ضمن المكان واللمان المحددين باعتبارهما 
م الي الدراسة اللماني والمكانيح ال يهتم بوصفها وكش  و وهها فحسبح انما يبدر من الكش  

ل عن حدوثها وهذ  حالة مت دمة في البحل اال تماعيح ألن من عن اسباب و ودها ويبح
  (1)اساسياب البحل التن يب واالست صاء عن  ذور الظاهرة واسبابها

 

 منهج نلدرنسة:    -3

يعر  )المنهج( بأنه المري ة التي ت ود الباحل الى تحصي  االهدا  التي يرغب   
احية صحة تمبيق ال وانين المستلدمة في بالوصو  اليهاح وهو معيار موضوعية المعرفة؛ من ن

وكذلك يعر  بأنه ناعدة تصاغ من ا   تنظيم عموياب البحل لوحصو  عوى   (2)ال ياا
ان مبيعة الدراسة غالبا هي التي تحدد المناهج المهمة التي ي ب اعتمادها في   (3)المعرفة

يق اهدا  الدراسة المر وةح الدراسةح التي من شأنها ان تسهم في تح يق نتائج اي ابية او تح 
يستلدم الباحثين في اغوب االحيان ركثر من منهج في دراساتهم وبحوثهم اال تماعيةح و بسبب 

( 2003تع د الظاهرة مح  الدراسة الموسومة )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد 
منهج الوصفيح والمنهج اعتمد الباحل اربعة مناهج هي المسح اال تماعيح والمنهج التاريليح وال

الم ارن(ح اذ ت ع  هذ  المناهج الباحل نادرا عوى استكما  الدراسة عوى ركم  و ه في حدود 
 اللمان واالمكانية 

 

                                                           
ح 2004ح دار الشروق لونشر والتوليهح االردنح 1معن لوي  العمرح مناهج البحل في عوم اال تماعح م (1)

  140ص
  9ح ص1998ديلح دار الحداثة لومباعةح بيروبح عبد السالم الشاذليح مناهج البحل في االدب العربي الح (2)

(3   43ح ص2015ح محسسة هنداوي لونشرح المموكة المتحدةح  1يمنى اللوليح مفهوم المنهج العوميح م  
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تعد هذ  المري ة من رهم المرق منه ية وانتشارا" ح وهي  نلمسح نالجتماعي:منهج   ●
المنتظمة العومية لحا اب  دني ة وعومية الى در ة كبيرةح وهي تعني  مه بياناب الدراسة

وظرو  الم تمه بهد  تحديد برامج معينة والتي من شأنها ان تساهم في اإلصالح 
فالمسح اال تماعي يعتبر من ركثر المناهج روا ا" واستلداما في العووم االنسانية    (1)اال تماعي

ظرو  بشك  عام والعووم اال تماعية بشك  لاصح ألنه يساعد الباحل في موا هة ال
اال تماعية التي تعوق عموية التحصي  العوميح والتي يتأثر بها الم تمه )مدينة رو نرية رو 
دولة(ح بهد  الحصو  عوى بياناب يمكن استثمارها في مشاريه االصالح اال تماعيح يدرا 
هذا المنهج االمور غير االعتياديةح بدءا" من االوضاع اال تماعية المو ودة في اي م تمه وما 
لها من دالئ  ا تماعية محددةح نابوة لو ياا والم ارنة باألوضاع اال تماعية االلر ح يمكن 

عمد الباحل في هذ  الدراسة الى   (2)ال بو  بها كنموذ  لت ديم اللدمة اال تماعية المناسبة
رة االكثر مناسبة بعد استشا استعما  مري ة العينة العشوائية المب ية لم تمه معووم والتي تعد

المتلصصين في اال تماع واالحصاء ألنها تدرا  لءا محدد من الم تمه او م موعة من 
 االفراد وتكون ممثال تمثيال لوم تمه االصوي من حيل اللصائص اال تماعية والديموغرافية 

 نلمنهج نلوصفي: ●

ستلدم يستلدم هذا المنهج لدراسة الظواهر المرتبمة بالم ا  االنساني واال تماعيح كما ي   
لدراسة ظواهر المبيعةح فيعمد الباحل الى  مه البياناب حو  ظاهرة ما ثم يصفها مفسرا اياها 
 باإلثباتاب التي تتوافر لديه من المالحظة وال يااح ليعم  عوى توضيحها توضيحا معبرا" عنها
بمري ة كيفية واحيانا" كمية من لال  الوص  الرنميح باالستناد الى الدراساب الوصفية 

كما لهذا المنهج الفض  الكبير في تمور العووم اال تماعيةح بسبب ندرته العالية   (3)الملتوفة

                                                           
ح 334صح 1971ح مكتبة االن وو المصرية ال اهرةح 3حسن عبد الباسمح اصو  البحل اال تماعيح م (1)

الدراسي وعالنته ببعض المتييراب اال تماعية(ح ظاهر محسن هاني  انظر الى رسالة الما ستير )التحصي 
  132ال بوري ص

ح 2012ح دار الف ر لونشرح مصر ح 1بو اسم سالمنية و حسان ال يالنيح "اسا المناهج اال تماعية"ح م (2)
  19ص

دار الحامدح  ح2وائ  عبد الرحمنح عيسى محمدح "البحل العومي في العووم االنسانية واال تماعية" م (3)
  48ح ص2007االردنح
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عوى دنة وص  الظاهرة اال تماعيةح اذ ي وم بوصفها بشك  موضوعيح باستلدام المعووماب 
بالبحول االنسانية  المنهج الوصفيعويها من لال  االدواب البحثيةح يرتبم ظهور  التي حص 

في ك  من )فرنساح وانكوترا(ح يعم  الباحل المستلدم لهذا المنهج عوى ت ميه البياناب وتفسيرها 
  (1)لووص  الى نتائج نابوة لوتعميم

 

 نلمنهج نلمقار : ●

ثين في ميادين العووم اال تماعيةح ل مه يعر  بأنه المري ة التي يستلدمها الباح    
البياناب تساعدهم عوى رفه مستوياب الدنة الوصفيةح لوظواهر في الم تمعابح المتباينة ث افيا 

ويعد ايضا من   (2)وحضاريا ودينياح بالعم  عوى ا راء م ارنة من ا   استلالص النتائج منها
ح اذ ي وم بأ راء الم ارناب بين الظواهرح او بين المناهج الملتصة بالدراسة اال تماعية وال انونية

الظرو  اال تماعية او بين الم تمعاب عموديا واف ياح ويمكن الباحل من الحصو  عوى نتائج 
دني ة والسيمرة عوى الموضوعابح اللاصة بالدراساب وسبر غور احد   وانبها ورحيانا تكون 

  (3)صائص موضوع الرالم ارنةح لتوضيح لصائصح موضوع ما وم ارنته بل
 

 نلمنهج نلتاريخي: ●

يسعى هذا المنهج ايضا لدراسة الونائه التي حدثب في لمن مضى ومالالب مستمرة الى     
االنح ليحو  ويفسر البيانابح يبيي من ذلك الوصو  الى الح ائق التي تمكن المهتمين من فهم 

يعتبر )امي  دوركهايم(ح او     (4)ب (اللمنين )الماضي والحاضر( والتنبح باللمن الثالل )المست 
من مور هذا المنهج مستلدما ايا  في "العووم اال تماعية" وذلك في محلفه المشهور "نواعد 

                                                           
ماثيو  يديرح تر مة موكة ابيضح تنسيق محمد عبد النبيح منه ية البحل العوميح دلي  الباحل المبتدئ في  (1)

  100موضوعاب البحل ورسائ  الما ستير والدكتورا ح ص
ح 1984الموص ح احسان محمد الحسنح "عوم اال تماع السياسي"ح منشوراب  امعيةح  امعة الموص ح  (2)

  101ص
  103ماثيو  يديرح مصدر سابقح ص (3)
كما  دشويح "منه ية البحل العومي"ح مديرية الكتب والممبوعاب ال امعيةح كوية االنتصادح منشوراب  امعة  (4)

  57ح ص2016حماةح 
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المنهج"ح حيل اكد بان التفسير في م ا  اال تماع يعم  عوى البحل في العالناب السببيةح بين 
  (1)د االلر اكثر من ظاهرة بمعنى ادق احد  الظواهر تكون سببا لو و 

 
 ثانيًا: ندونت جمع نلبيانات

     Interviewerنلمقابلة    -1

هي احد  ادواب البحل المهمة في الحصو  عوى البيانابح اذ يعمد الباحل عوى      
ا راء م ابالب مه افراد من عينة الدراسةح وفق استمارة معدة سوفاح اال انها تتميل بالمرونة الى 

لاللها التعدي  عوى االسئوة او تييرها بما يرا  مناسباح الستحصا  در ة يستميه الباحل من 
البياناب الممووبة لودراسةح كما ان الم ابوة هي احد  االدواب المنه يةح التي يتم من لاللها 
الحصو  عوى البياناب المتعو ة بالدراساب وذلك من لال  تواص  الباحثين شلصيا" بالمبحوثين 

  (2)وتعد المري ة  يدة ومالئمةأللذ اال اباب منهمح 
 

 Noticeنلمالحظة:  -2

هي احد  ادواب الدراسة تعني نيام الباحل الدارا لظاهرة محددة بمرانبة دني ة لما     
تنموي عويه من سووكياب ونيم ومعايير ا تماعية ليت اول هذ  المرانبة احيانا الى االشتراك مه 

للاصة بها من لال  مشاركتهم حياتهم اال تماعيةح م تمه الدراسة في الممارساب اال تماعية ا
في سبي  الحصو  عوى البياناب الممووبة من لال  المالحظةح كذلك المشاركة بأو ه تفاعوهم 
لمدة محددة من اللمنح وينبيي عوى الباحل ان يكون احد افراد العينةح وان يتفاع  معهم وان 

  (3)يعيش ذاب الظرو  التي يعيشونها
 
 

                                                           
-74ح ص1977ة عين شماح مصر ح بح مكت1 فاروق يوس ح "دراساب في عوم اال تماع السياسي"ح  (1)

75  
  89ح ص2019ح العبيكان لونشرح السعوديةح  1صالح الدبنح مهاراب البحل اال تماعي وت نياتهح م  (2)
  94المصدر السابق نفسهح ص   (3)
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 (  Questionnaire) بيا :نالست  -3

هي احد  االدواب المهمة لوحصو  عوى البياناب اللاصة بالظاهرة المدروسةح من     
لال  اسئوة متعددة مكتوبة في ورنة يموب الباحل من افراد العينة اال ابة عويهاح يبنى 

  الم ابالب االستبيان في الكثير من االحيان باالعتماد عوى م موعة االسئوة التي تثار من لال
او اراء اللبراء في الم ا ح تسوم هذ  الورنة لومبحوثين بمري ة مباشرة من لال  الم ابوة او غير 
مباشرة بإرسالها عبر البريدح تهد  هذ  االسئوة لمعرفة رري افراد عينة الدراسةح من موان  

ان تكون صياغة  الباحل ورحكام الموضوعية التي يستنت ها من الدراسة النظريةح لذا ينبيي
االسئوة بمري ة سهوة وعباراب بسيمةح وم ردة من التعبيراب )المصموحاب( العومية ندر 
المستماع وغير موسعة الى در ة االسهابح متضمنة  مال" نصيرة وواضحة غير حاموة رفكارا 

األسئوة  متعددة في ان واحد ولالية من التكراراب واإلعادة من األفكار او تدالالتهاح ابتداء من
  ان االستبيان يستلدم لوحصو  عوى البياناب االولية او (1)الرئيسية وانتهاء بالعمومياب

االساسيةح ومن العينة المحددة او من م تمه الدراسة كك  من لال  تو يه م موعة من األسئوة 
ة ح حيل  هي اداة سهوة إليصا  األسئوة لم تمه الدراسة او العينة المحدد (2)المحددة م دما" 

يحفظ االستبيان مساحة واسعة لوحرية  في موئ ح و  االسئوة باإل اباب الممكنةح حيل ي وم 
المبحول بنفسه في اال ابةح وهي كم متنوع من االسئوة ترس  ل فراد موضوع الدراسة بمري ة 
مباشرة او غير مباشرةح عوى ان توضه االسئوة في ظر  معنون عوية مابه بريد حتى يتيسر 

 . (3)لرد او ترس  عن مريق الر غير المريق الشلصيا
يو أ الباحل الى مري تين لالتصا  بالمبحوثين  االولى )اتصا  مباشر( وفيه عمد     

الباحل الى الوصو  الى وحداب عينة الدراسة بنفسه وعرض ورنة االستبيان عويهمح والمري ة 
محافظة )ذي نار( ل أ الباحل الى هذ   الثانية وهي )اتصا  غير مباشر( بسبب ترامي  يرافية

المري ة باالعتماد عوى الرين في توصي  االستبيان الى وحداب العينةح وضمب ورنة االستبيان 

                                                           
 242معن لوي  عمرح مناهج البحل في عوم اال تماعح مصدر سابقح ص (1)

ح مح منتد  المعر  لونشرح  بحولرائق البحل وكيفية اعداد الم دمة لمح مرائق البحل حفر  محمد صوان(2)
  189صح 2018

حسين عبد الحميد رشوانح ميادين عوم اال تماع ومناهج البحل العوميح المبعة الرابعةح  امعة االسكندريةح (3)
 150ح ص149ص 2004
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نسمين اساسيين )البياناب االولية والبياناب اللاصة بالظاهرة المدروسة(ح وال سم االلير انمو  
حور ال يم اال تماعيةح محور المشكالبح عوى عدد من المحاور وهي )محور الترال الث افيح م

 محور الحا اب(ح وتم بناء االستبيان لال  عدة مراح  مهمة منها:
: في هذ  المرحوة اعتمد الباحل عوى ال انب النظري في صياغة االسئوة مرحوة االعداد (1

اب االستبيانيةح وتم وضه اسئوة تشم  الى حد ما اغراض الدراسةح واعتمد الباحل عوى الفرضي
( 16اللاصة بالدراسة في الصياغةح وفي نهاية االمر عرضب الورنة االستبيانية عوى نحو )

 لبيرا محكماح لوتأكد من صدنها 
: ي ب ان يكون االستبيان نادرا" عوى اعماء نتائج مرحوة التأكد من صدق االستبيان (2

مينح اللبراء صادنةح وتتم عموية التأكد من الصدق من لال  عرضه عوى م موعة من المحك
في ذاب االلتصاصح ويعم  اللبير عوى فحص االسئوة لوتأكد من مالءمتها ألغراض الدراسةح 

في الورنة االستبيانية اللاصة بهذ   (1)وترك مالحظاب في تعدي  او حذ  بعض االسئوة 
( لبيرا" متلصصا" حيل بوغ مد  صدق 16الدراسة عرض الباحل )االستبيان( عوى نحو )

 %( وهو ما يحكد صدق االستبيان  كما هو معروض في ال دو  ادنا   95.25ن )االستبيا

 ( يمثل صدق ورقة نالستبيا .1جدول رقم )
نالسئلة  مكا  نلعمل  نسماء نلخبرنء ب

 نلمقبولة
نالسئلة 
نلمرفو 
 ضة

نالسئلة 
 نلمعدلة

درجة 
 لالستبيا 

 %100 0 0 49 باحث متفرغ  ن.د مع  خليل نلعمر  1
 %100 0 0 49 علم نالجتماع/ بغدند نا  ياسي  مصطفىأ.د عد 2
 %100 0 0 49 علم نالجتماع/ نالنبار أ.د حميد كردي عبد نلعايا 3
علم نالجتماع/  أ.د خليل محمد نلخالدي 4

 نلموصل
47 0 2 96% 

 %96 1 1 47 علم نالجتماع/ ونسط أ.د وليد جبر نلخفاجي 5
علم نالجتماع  أ.د بسمة رحم  عودة 6

 نلقادسية
43 1 5 88% 

                                                           
ح دار وائ  لونشر 5فولي غرايبه والرونح اساليب البحل العومي في العووم اال تماعية واالنسانيةح م (1)
  80ح ص2010التوليهح االردن ح و 
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 %96 2 0 47 علم نالجتماع/ تكريت أ.م.د. شالل علي خلف 7
علم نالجتماع/ ذي  أ.م.د محمد حمود 8

 قار
41 2 6 88% 

قسم نألنثروبولوجيا  أ.د هالل عبد نلسادة حيدر 9
ونالجتماع/ 
 نلمستنصرية

43 0 6 88% 

علم نالجتماع/  أم.د فرنس عباس فاضل 10
 نلموصل

49 0 0 100% 

علم  أ. هناء حس  سدخا  11
 نالجتماع/نلقادسية 

49 0 0 100% 

 %100 0 0 49 علم نالجتماع/ ونسط أ.م.د  نانر  نلنصار  12
علم نالجتماع/  أ.م.د مؤيد فاهم  13

 نلقادسية
40 2 7 85% 

علم نالجتماع  أ.م.د فالح جابر دنسم 14
 نلقادسية

49 0 0 100% 

علم نالجتماع/  أ.م.د جمعة جاسم خلف 15
 نلموصل

49 0 0 100% 

علم نالجتماع/ ذي  أ.م.د علي كاظم حماة 16
 قار

43 0 6 88% 

 1524 نلمجمززززززززززززززززوع
 95.25 صدق نلخبرنء

 

يعني تمابق در ة ا اباب االفراد عندما يتم مرحوة التأكد من ثباب االستبيان:  (3
لال  توليه االستبيان عوى م موعة  تمبيق االستبيان عويهمح وتتم هذ  العموية من

واحدة بفارق لمني لعدد محدود من االشلاص في ظرفين لمنيين متباينينح لمعرفة 
در ة تمابق اال ابابح اذ ان االسئوة ال يدة تظهر ذاب النتائج عندما تستلدم 
ل ياا ذاب االمرح وان من مصوحة الباحل ان ي وم بعموية الثبابح لمعرفة مد  
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من ا   معرفة مد  ثباب االسئوة   (1)سئوة وكش  اللو  فيها ان و دثباب اال
االستبيانية في هذ  الدراسةح التار الباحل عشرة اشلاص من م تمه الدراسةح 
وعرض عويهم الورنة االستبيانية لإل ابة عويها في مدد لمنية ملتوفة االولى كانب 

ان( لمعرفة معام  االرتبام نب  عشرة ايام من الثانيةح بعدها مبق نانون )سبيرم
( وهي نتي ة  يدة تد  عوى الترابم 91ح0بينهماح وكان معام  االرتبام يساوي  )

االي ابيح وتضفي الثباب عوى الورنة االستبيانية  استلدم الباحل معادلة "سبيرمان" 
 لمعرفة در ة ثباب ف راب االستبيان عوى النحو التالي:

 
  

 
               

               0,91     

                   
 وهذا يد  عوى ان ف راب االستبيان تمتال بالدنة والثباب العالي 

 
في هذ  المرحوة تمب الصياغة االليرة ل سئوة مرحوة الصياغة االليرة لالستبيان:  (4

وبياناب تتعوق االستبيانية الضرورية لودراسة وهي اسئوة تنحصر بين بياناب اساسية اولية 
بالظاهرة مح  الدراسةح وحرص الباحل عوى الدنة والموضوعية في صياغتهاح ومن ثم مب ب 

 ( مبحوثا من م تمه الدراسة 385الورنة االستبيانية عوى عينة تبوغ )
حيل بدر الباحل بإ راء الم ابالب وتوليه الورنة االستبيانية ل مه  مرحوة التوليه: (5

يا" في المدارا الثانوية واالبتدائيةح وال امعاب في المحافظةح عوى العينة البياناب الكمية ميدان
( وند ساعد  في هذ  المهمة عدد من اللمالء الباحثين 2021\2\14المستهدفة في يوم )االحد 

مث  )الباحل عدنان لو  و الباحثة لهراء عالء من نضاء الرفاعيح واالستاذ )نديم لصا  و 

                                                           

  76معن لوي  العمرح مناهج البحل في عوم اال تماعح مصدر سابقح ص (1 
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المب البيمري )نائ   حيم( في نضاء الشمرةح واالستاذ )مصمفى برلان  مدير االدارة في كوية
في نضاء الناصرية(ح ورئيا المنتد  الث افي في )ذي نار( االستاذ )صباح محسن كاظم(ح اما 

بنفسه  في حرم ال امعاب ا ر  الباحل الم ابالب )  امعة ذي نارح  امعة العينح  امعة ملايا(
 18يوخ( وبعض منامق المحافظةح اال ان ا راءاب الحظر بتأريخ وكذلك في نضاء  )سوق الش

حالب دون اكما  توليه االستبيان الورنيح مما اضمر الباحل الى الو وء آلستلدام  2\
االستمارة االلكتروني لتعويض الن ص وتكووب العموية بن اح كبير وبمساعدة اساتذة من  امعة 

تور )لالد حوير الشما(ح وال دو  التالي يوضح عدد ذي نار مث  )االستاذ امين محمد( والدك
 االستبياناب االلكترونية و الورنية المولعة عوى عينة الدراسة 

 
 ( يب  توايع نالستبيانات نلورقية وناللكترونية على نلمبحوثي  2جدول رقم )

 نلنسبة نلعدد نالستمارنت ت
 %66 256 نلورقية 1
 %34 129 ناللكترونية 2

 %100 385  نلمجموع
 

 ( يبي  توايع نالستمارة نالستبيانية بي  نلورقية وناللكترونية  3رسم بياني رقم )
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 نلمبحث نلثاني
 مجاالت نلدرنسة و تصميم نلعينة:

يتفق اللبراء في الدراسة العوميةح وفي مناهج البحل عوى ان الدراسة اوال: م االب الدراسة: 
رئيسيةح ي ب توضيحهاح في حا  ا راء دراسة ماح وهي الميدانية تنموي عوى م االب ثالل 

  :(1)الم ا  اللماني والمكاني والبشري ويمكن توضيحها عوى النحو االتي
ي صد به الونب الذي استنفذته الدراسة الميدانيةح وفي دراستنا هذ  الم ا  اللمني:  -1

 (    2021/  3/ 15( الى )2021/  1/  15انحصر بين تأريخ )

يعني به تحديد )المنم ة ال يرافية(ح او البيئة التي ت ري فيها الدراسةح المكاني الم ا    -2
ددب بمحافظة ذي نارح وتعتبر م اال  مكانيا" لو وذلك الن الم تمه األصوي لوبحل  دراسةوند ح 

 ي من في هذ  المحافظة  

استهدفتهم  ي صد به الم تمه البشري الذي يضم االفراد والفئاب الذين: الم ا  البشري   -3
الدراسةح وفي دراستنا هذ  تحدد الم ا  البشري بعدة فئاب بسبب كبر الم تمه االصوي لودراسة 
)محافظة ذي نار( وعدم ت انا وحداتهح وهذ  الفئاب هي )المعومينح والمدرسينح والناشمينح 

 واالدباءح ومالب ال امعاب( 

 
  e designResearch samplثانيا: تحديد وتصميم عينة نلدرنسة: 

 Defining the sample size and the sampleتحديد ح م ونوع العينة  -1
type   

العينة من االساليب الرائ ة والمهمة في البحول العوميةح ألنها تلتصر الونب وال هدح   
وتأتي هذ  المري ة من النظرية االحصائية التي تعتمد عوى نظرية االحتماالب وال واعد 

ائج الدراسية بالعيناب ليسب ناصرة وهي دني ة الى در ة تنافا المسح الشام  الرياضيةح والنت

                                                           
ح الم موعة العربية لوتدريب والنشرح االمارابح  1مدحب محمودح مناهج البحل في اللدمة اال تماعيةح م (1)

  159ح ص2017
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فيما يلص موضوع دراستنا فأنه مرتبم باألسا اال تماعية لوحركاب فالبد ان   (1)بذاب الظر 
تكون العينة تمث  م تمه المدروا تمثيال"  يداح اذ ررينا ان االنسب من بين انواع العيناب 

عدا الفئاب نويوة العدد وهما االدباء والناشمون(ح  005ح0ينة المب ية وبنسبة لدراستنا هي )الع
ألسباب منها عدم ت انا م تمه الدراسةح وحساسية موضوع الدراسة الذي يتموب مستوياب 
تعويمية عاليةح ال سيما غموض وحداثة )الحركاب اال تماعية( في العراقح حيل حاولنا تضمين 

اب اال تماعيةح في دراستناح وحددنا هذ  الفئاب وسحبنا العينة من ك  فئة الفئاب المهتمة بالحرك
 عوى حدة بالمري ة االحصائية حكما موضح بال دو  ادنا  

 
 ( يوضح حجم وحدنت نلعينة لكل طبقة م  نلطبقات في مجتمع نلدرنسة.3جدول رقم )

 فئات مجتمع نلدرنسة  نلطبقات
 )عدد نلوحدنت(

 عينة نلدرنسة 
 نلوحدنت( )عدد 

 نلنسبة %

  15%  59 11220 المدرسين
 29%  113 21419 المعومين
 % 5 22 500 االدباء 

 6%  14 150 الناشمون
 % 45 177 39761 مالب ال امعاب

 % 100 385 73050 الم موع
 

 

                                                           
ح 2015ح الوراق لونشر والتوليهح عمانح 1م محمد عبد العا  النعيميح مرق ومناهج البحل العوميح (1 

  78ص
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 نلمبحث نلثالث
 The statistical Meansنلوسائل نإلحصائية نلمستعملة في نلدرنسة 

 ام الوسائ  اإلحصائية التالية:ند تم استلد
 :النسبة المئوية: لمعرفة ال يمة النسبية إل ابة المبحوثين  ونانونها هو  -1

 100 

يعمي هذا ال انون نيمة )معام  االرتبام( حيل استلدمنا  في "معام  ارتبام سبيرمان"  
ب في الت ربة االولى اللتبار دراستنا ل ياا )ثباب االستبيان( لمعرفة االرتبام بين اال ابا

( اشلاص من م تمه الدراسةح وهذا ال انون 10المبحوثين والت ربة الثانيةح والتي ا ريب عوى )
 يكون بالصيية التالية:

 
                 

 ن نانون نياا )صدق االستبيان( لوتأكد من صالحية ف راب االستبيان كما يوي:3

 
            

 (1):وتحديد حجم نلعينة م  مجتمع إحصائي معلوم قانو  نستخرنج-4

 يتو ب عوينا ال يام باإل راءاب ادنا :  معووملمعرفة )ح م العينة( من م تمه إحصائي 
)ر( نحسب الح م اللاص بالعينة عوى رساا رن ح م الم تمه اإلحصائي غير معووم من 

 لال  ال انون ادنا :

 
                      

ن ري تصحيح )ح م العينة( من لال  استعما  نانون التصحيح لح م العينة )ب( بعد ذلك 
 كالتالي:

                                                           

  71-68ح ص2007مهدي محمد ال صاصح مبادئ االحصاء وال ياا اال تماعيح المنصورةح مصر ح (1 
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 معرفة نسبة اللمأ في ح م العينة:
"ند ي رر الباحل إ راء دراسته عوى عدد معين من األفراد وفى هذ  الحالة التي يحدد     

ستفيدة بالدراسة ن د  يمي  فيها الباحل ح م العينة بمري ة تلمينية رو يفرض عويه من ال هة الم
إلى محاولة تحديد نسبة اللمأ بح م العينة حتى يممئن إلى رن البياناب سيحص  عويها والى 
رن النتائج التي سيتوص  إليها تتمته بمستو  عالي من الث ة"  ولمعرفة هذ  النسبة بالعينة 

 يستعم  ال انون التالي:
 

                              (  1 – )  
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن×          Zلمأ العينة     = 

 ن                                    
 

 %"5"نسبة اللمأ المعياري المتونه = 
 

 

 (:EXCELبرنامج نالكسل )-5

بياناب وتحويوها احصائيا"ح استلدم الباحل بشك  رئيسي برنامج )االكسي (ح في تفريغ ال
وتبويبها وفقح الداالب االحصائية المهمة التي يتضمنها هذا البرنامجح والتي تعمي نتائج دني ةح 
وسريعةح ودر ة اللمأ فيها نادرةح ويمتوك الباحل لبرة كبيرة في التعام  مه هذا البرنامجح وفي 

 ا واليرض الذي استلدمب من ا وه: ال دو  ادنا  سنبين عدد الداالب التي استلدمب وانواعه
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 اليرض الذي استلدمب من ا وه الدالة االحصائية ب
1 POWER  لمعرفة ال ذر الرابه لعينة الم تمه واستلرا  مو  الفئة وفق معادلة مب ب

* ال ذر الرابه لوعينة( بعدها نسمنا المد   2.5= ) Mفي برنامج االكسي  
 ةوحصونا عوى نيمة مو  الفئ Mعوى 

2 MAX , MIN لمعرفة ركبر نيمة ورصير نيمة بشك  سريه ودنيق  دا 
3 COUNTIF إلحصاء نيمة المتيير 
4 SUM  ل مه ال يمح والفئاب العمرية وما شابهها الستلرا  نيمة )التكرار( في

 ال دو  التكراريح كذلك اي اد الم موع الكوي 
5 AVERAGE )لحساب )الوسم الحسابي 
6 STDEVA اد )االنحرا  المعياري(إلي  
7 MEDIAN )إلي اد )الوسيم 
8 MODE  "إلي اد ال يمة االكثر تكرارا 

 

"ح اللتبار فرضياب الدراسة: استلدم الباحل هذا ال انون إلي اد الفروق 2نانون "كا -6
و المعنوية بين ا اباب المبحوثينح لوتأكد فيما اذا كانب فرضياب الدراسة م بولة او مرفوضةح وه

 بالصيية التالية:

(Oi – Ei )2  

 = X2 ∑  ززززززززززززززززززززززززززززززززززز

          Ei  
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 نلفصل نلخامس :
 تبويب وتحليل نلبيانات نالولية لوحدنت نلعينة :

 
 
 
 : شخصيةنلمبحث نالول : تبويب وتحليل نلبيانات نل

 نلمبحث نلثاني: تبويب وتحليل نلبيانات نالجتماعية:
 نلمبحث نلثالث: تبويب وتحليل نلبيانات نالقتصادية:
 نلمبحث نلرنبع: تبويب وتحليل نلبيانات نلتعليمية :
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 تمهزززززززززززززززززيد

تعد عموية تبويب البياناب وتحويوها واستلالص النتائج النهائية لودارسة منها  من الضروراب 
ك لتر مة لية االرنام ال افة والتي يصعب عوى غير المهمة في الدراساب الميدانيةح وذل

المتلصصين فهمها واالستنتا  منهاح ان تحوي  هذ  البياناب يضمن الوصو  الى النتائج المبتياة 
من الدراسة الميدانيةح المتمثوة بتشليص عناصر الظاهرة  لذا ينموي هذا الفص  عوى تبويب 

لدراسة الحالية )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق وتحوي  البياناب االساسية لوحداب عينة ا
(  اذ تحت  هذ  البياناب االساسية اهمية نصو  في رسم وتوضيح مالمح ظرو  2003بعد 

وحداب عينة الدراسة وهي )الشلصيةح اال تماعيةح االنتصاديةح التعويمية( التي لها دور ال 
ب المبحوثينح من ناحية الدنة والصدق  كما انها يمكن االستهانة به في التأثير عوى نوعية ا ابا

تعكا ردود افعا  وحداب عينة الدراسة عوى االسئوة االستبيانيةح ضم هذا الفص   عدد من 
 المباحل التي فصوب بالشك  التالي 

 
 
  :تبويب وتحليل نلبيانات نلشخصية لوحدنت عينة نلدرنسة. نلمبحث نالول 

 :لبيانات نالجتماعية لوحدنت عينة نلدرنسة.تبويب وتحليل ن نلمبحث نلثاني 

  :تبويب وتحليل نلبيانات نالقتصادية لوحدنت عينة نلدرنسة.نلمبحث نلثالث 

  :تبويب وتحليل نلبيانات نلتعليمية لوحدنت عينة نلدرنسة.نلمبحث نلرنبع 
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 نلمبحث نالول
 تبويب وتحليل نلبيانات نلشخصية:

 توايع نلعينة حسب نلجنس:   -1
 ( يبي  عدد نلمبحوثي  ونسبتهم حسب نلجنس4ول )جد

 % نلتكرنرنت نلجنس
 % 64 245 ذكور
 %36 140 نناث

 %100 385 نلمجموع
تعد عموية التصني  حسب ال نا لعينة الدراسة من المحشراب اال تماعية المهمة ال شك 

الظرو  اال تماعية التي  ان التركيبة اال تماعية والنفسية لوذكور واالنال متفاوتة اعتمادا مبيعة
مروا بها في عموية التنشئة اال تماعية  وبالتالي تحثر عوى ا اباتهمح حيل اكدب نتائج الدراسة 

( وهي بذلك تمث  ما 385( من ح م عينة الدراسة البالية )245ان ح م عينة الذكور بويب )
الدراسة البالية  ( وحدة من وحداب عينة140% ح اما ح م عينة االنال فبويب )64نسبته 

%( من عينة الدراسة  ويعلو الباحل سبب ذلك الى ضع  36( وهو يشك  ما نسبته )385)
مشاركة المررة في الحياة اال تماعية بشك  عام والحياة االدبية والث افية منها بشك  لاص 

نبو   باإلضافة الى امتناع الكثير من النساء المتعوماب ضمن الفئاب التي شموتها العينة عن
 اال ابة عوى االستمارة االستبيانية   

ارفاق ال داو   ىإلعماء صورة اوضح عن التوليه التكراري لبياناب الدراسة عم  الباحل عو
( الذي  يوضح 4التكرارية برسوم بيانية كما هو موضح في الرسم البياني  اللاص بال دو  رنم )

 توليه عينة الدراسة عوى اساا ال نا  
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 ( يمثل توايع مفردنت نلعينة حسب )نلجنس(4)شكل 
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 نلتركيب نلعمري لعينة نلدرنسة : -2

 ( يوضح نلتوايع نلعمري للمبحوثي .5جدول )
 % نلتكرنرنت نلفئات

19 – 22 123 32% 
23 – 26 51 13% 
27 – 30 56 14% 
31 – 34 29 8% 
35 – 38 42 11% 
39 – 42 27 7% 
43 – 46 19 5% 
47 – 50 19 5% 
51 – 54 6 2% 
55 - 58 8 2% 
59 - 62 5 1% 

 %100 385 نلمجموع
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توعب عموية تراكم اللبراب واالفكار لد  الشلص هي ناتج المراح  العمرية التي مر" بها 
لالفراد   اثناء حياته  دورها االهم فهي تراكمية بالنسبة لوفرد ومتباينة بتباين الفئة العمرية

(  امتدب بين الفئة 4انحصرب الفئاب العمرية لعينة الدراسة في احد  عشر فئة بمو  فئة )
% تنحصر 32( مبحوثا" بنسبة 123(ح واكدب الدراسة ان )62 – 59( والفئة )22 – 19)

(  اذ تعد هذ  الفئة اكبر الفئاب العمرية الن الشباب في اليالب 22 – 19اعمارهم ضمن الفئة )
ثوون مادة الحركاب والرغبة في التييير فضال عن تو ه الكثيرين منهم لونشاماب الث افية يم

واالدبية مث  الشعر  اذ يعد هذا االمر من الرواسب اال تماعية المعروفة عن محافظة ذي نار  
% و اءب 13مبحوثا  بنسبة   56(  المرتبة الثانية بوانه 30 – 27فيما مثوب الفئة الثالثة )

% وفي المرتبة الرابعة 14( مبحوثا وبنسبة 51( بالمرتبة الثالثة بوانه )26 – 23ئة الثانية )الف
 42% وبوانه 11( بنسبة  38 – 35 اءب الفئة  اللامسة لالفراد الذين تنحصر اعمارهم )

( بونه 34 – 31مبحوثا لتويها الفئة الرابعة بالمرتبة اللامسة لالفراد الذين تنحصر اعمارهم في)
% 7مبحوثا بنسبة  27( بوانه 42 – 39%ح و من ثم الفئة السادسة )8مبحوثا وبنسبة  29

 5مبحوثا لك  منهما بنسبة  19( وبوانه 46 – 43ومن ثم االفراد في الفئتين السابعة والثامنة )
 8% اما الفئاب الالح ة الذين تنحصر اعمارهم في الفئة التاسعة والعاشرة والحادية عشر بوانه )

( بنسبة  مبحوثين 6(ح و )58-55% تنحصر اعمارهم في الفئة العاشرة )2بحوثين ( بنسبة م
% تنحصر 1( بنسبة  مبحوثين 5(ح و )54 -51% تنحصر اعمارهم ضمن الفئة التاسعة )2

(  ل د عمد الباحل الى حساب الوسم الحسابي 62-59اعمارهم في الفئة الحادية عشر )
 (   29( اما الوسيم ف د كان  )23ح10ة  بانحرا  المعياري ندر  )( سن6ح30ل عمار الذي بوغ )

 ( يوضح توايع نلفئات نلعمرية لعينة نلدرنسة.5) شكل
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 نلمبحث نلثاني
 تحليل وتبويب نلبيانات نالجتماعية:

 نلحالة نالجتماعية ألفرند عينة نلدرنسة: -3 
 دنت نلعينة حسب )نلحالة نالجتماعية(.( يبي  توايع وح6جدول ) 
 نلنسبة نلمئوية نلتكرنرنت نلحالة نالجتماعية

 %49 189 نلمتاوجي 
 %51 196 نلعانب
 %0 0 نلمطلقي 
 %0 0 نلمنفصلي 
 %100 385 نلمجموع

المبحوثين في ال دو  اعال  عند سحالهم عن الحالة اال تماعية التي تتأثر  ا اباب تولعب
باألوضاع اال تماعية العامة من ناحية تألر سن اللوا  او العوام  االلر  المحثرة  بشك  كبير 

التي تحت  من االهمية بحيل يكون لها تأثير مباشر وكبير عوى نتائج الدراسة الميدانية  اذ ان 
ردود افعا  المتلو ين تلتو  في اليالب عن ردود العلاب من المبحوثين فتكون متباينة نوعا ما  

ن الظرو  اال تماعية لومتلو ين يشوبها الصراع بين االلتلام بال ديم في الم تمعاب المتدينة آل
المحافظة كالم تمه العراني بنسبة اكبر من ظرو  التي يتعرض لها العلاب  تحكد دراستنا 

( فردا وبنسبة 196%( من عينة الدراسة من المتلو ين  و) 49( فردا وبنسبة )189الحالية ان )
ان نسبة العلاب اكبر من نسبة المتلو ين في عينة  إذ%( من عينة الدراسة من العلابح 51)

الدراسة الرتفاع سن اللوا  في الم تمه العراني نتي ة الظرو  االستثنائية التي يمر بها الى 
(  فيما لم تنموي العينة عوى اي من الممو ين او المنفصوين وهذا ما 6ح30متوسم عمري بوغ )

 الباحل بارت اء مستو  الوعي اال تماعي ألفراد عينة الدراسة يعووه 
 
 
 



 الجانب الميداني: الفصل الخامس المبحث الثاني........ )تبويب وتحليل البيانات االجتماعية( 

 128 

 ( يوضح )نلحالة نالجتماعية( لوحدنت عينة نلدرنسة.6)  شكل
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 عدد نفرند نالسرة لوحدنت عينة نلدرنسة: -4

 ( يبي  عدد نفرند نالسرة لوحدنت عينة نلدرنسة.7جدول )
 نلنسبة نلمئوية نلتكرنرنت نلفئات

2 – 3 48 13% 
4 – 5 98 25% 
6 – 7 120 31% 
8 – 9 77 20% 
10 – 11 24 6% 
12 - 13 14 4% 
14 - 15 4 1% 

 %100 385 نلمجموع
من ال دو  اعال  ان الدياد ح م االسرة وصير  يعتمد عوى عدد افرادهاح فاألسر التي  يوحظ

اتها اكبر من االسر االن  ح ما  وبالتالي يمكن ان لها عدد افراد اكثر تكون مشاكوها ومعان
يكونوا من اكثر الناا تمثيال في الحركاب اال تماعية فيالبية االسر الكبيرة الح م هي اسر 
ممتدة تضم بين  نباتها اسر الشباب من المتلو ين ال دد الذين ال تسمح لهم ظروفهم 
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%( من عينة الدراسةح هم 12مبحوثا( بنسبة ) 48اال تماعية باالست ال    اذ بينب الدراسة ان )
%( يتراوح عدد افراد 26مبحوثا ( بنسبة ) 98فردا( و) 3 – 2افراد في اسر يتراوح عددها بين )

%( من عينة الدراسة يتراوح عدد افراد اسرهم 31مبحوثا( بنسبة ) 120(  و)5 – 4اسرهم من )
هو الحا  كوما الداد عدد افراد االسرة في ( افراد وهي في اليالب اسر ممتدة كذلك 7 – 6من )

 24( فردا"ح و)9  – 8% يتراوح عدد افراد اسرهم من )20مبحوثا( بنسبة  77الفئاب الالح ة  و)
مبحوثا وبنسبة  14فردا(  و  11 – 10%( يتراوح عدد افراد اسرهم من )6مبحوثا( وبنسبة )

( ح 15 – 14% ضمن الفئة )1مبحوثين وبنسبة  4(ح و 13 – 12% ي عون ضمن الفئة )4
(  يفسر 2.58(  و )االنحرا  المعياري( هو ) 6.37اما )الوسم الحسابي( لعدد افراد االسرة ) 

الباحل ذلك بمي  الشباب لصوصا اولئك الذين يعيشون الى االن في كن  االسرة الممتدة الى 
 ت وي  نسب االن اب 

 درنسة.( يب  عدد نفرند نالسرة لوحدنت عينة نل7) شكل
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 طبيعة نلسك  لوحدنت عينة نلدرنسة: -5
 ( يبي  توايع وحدنت نلعينة حسب طبيعة نلسك .8) لجدو

 نلنسبة نلتكرنرنت طبيعة نلسك  ت
 %74 283 مع نالهل 1
 %26 102 مستقل 2

 %100 385  نلمجموع
( بشك  موحوظ 2003ما نب  عام )( كانب مبيعة السكن ميايرة الى 2003بعد عام )

فاالنفتاح االنتصادي )انتهاء ظرو  الحصار( والتمور التكنولو يح وارتفاع معدالب الدل  
لبعض النااح  عوهمح مست وين في سكنهم عن العائوة االم بعد اللوا   اذا اصبح السكن 

الساندة لتألر سن المست   من اهم الشروم في اللوا   اذ كان هذا العام  هو احد العوام  
اللوا  في الم تمه العراني اذ ان ع ل االفراد عن توفير هذا الشرم يسبب لهم مشكوة ند تكون 
دافعا" مهما لالنضمام الى الحركاب اال تماعية لصوصا الحركاب االصالحية او الحركاب التي 

مبحوثا(  283راسة ان )ت دم دعما ماديا ومعنويا ألفرادها كما في الحركاب الدينية  ف د بينب الد
% يسكنون  مه االه   هذا ما يعلل تحوي  الباحل اعال  في ان اغوب االسر هي 74و بنسبة 

% لديهم سكن مست  ح من وحداب عينة الدراسةح كما 26مبحوثا"( وبنسبة  102اسر ممتدة  و)
 موضح في ال دو  اعال  
 ( يبي   طبيعة نلسك  لوحدنت عينة نلدرنسة.8)  شكل
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 نلمبحث نلثالث
 تبويب وتحليل نلبيانات نالقتصادية 

 نلمهنة: -6
 ( يبي  مه  وحدنت عينة نلدرنسة9) جدول 

 نلنسبة نلتكرنرنت نلمه 
 %42 164 موظف
 %46 177 طالب
 %4 15 متقاعد
 %8 29 عاطل
 %100 385 نلمجموع

 
مبحوثا" ( وبنسبة   164ن نتائج الدراسة تنحصر في ان )من النظر الى ال دو  اعال  نتبين ا

% ( من افراد العينة يعموون كموظفين في ال ماع العام سواء كانوا معومين او مدرسين  42)
%( من المت اعدين  تمث  الفئتين اعال  االفراد الذين يمتوكون 4مبحوثا( وبنسبة ) 15بينما كان )

مبحوثا( وبنسبة  177اء كانب نواة او ممتدة  في حين كان )دلال ثابتا يحهوهم إلعالة اسرة سو 
%( من العاموين عن العم  اذ يعتمد 8مبحوثا( وبنسبة ) 29%( هم من موبة ال امعاب و)46)

افراد هاتين الفئتين عوى الموارد االنتصادية ل سرة الممتدة سواء كانوا متلو ين او علاب وهو ما 
سحولياتهم في حين يل  هذا العبئ عن االبناء وان كانوا يشك  عبئا عوى االباء وليادة م

متلو ين وهذا ما يعلل تحوي  الباحل في ال داو  الساب ة  التي اشار فيها الى تاثير ث   
 المسحولية اال تماعية عوى مشاركة االباء في الحركاب   كما موضح في ال دو  اعال  
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 لمهنة.( يمثل توايع عينة نلدرنسة حسب ن9)  شكل
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 عائدية نلسك  لوحدنت عينة نلدرنسة: -7

 ( يبي  توايع وحدنت نلعينة حسب عائدية نلسك 10جدول )
 نلنسبة نلتكرنرنت عائدية نلسك 

 %85 328 ملك
 %12 44 نيجار
 %3 13 تجاوا
 %100 385 نلمجموع

  
مبحوثا"( و  328المتعوق بعائدية السكن ان ) بينب نتائج ا اباب المبحوثين عوى السحا 

 موك لهم% من عينة الدراسة يمتوكون هم او ذويهم )االباء المباشرين( وحداب سكنية 85بنسبة  
مبحوثا( بما  13% من عينة الدراسة يسكنون في منال  مح رة  و)11مبحوثا ( بما نسبته  44و)

ح وهذ  النسبة غير نويوة بالنسبة لعينة تضم % يعيشون في منال  غير نانونية )ت اول(3نسبته 
 مب اب )المعومين والمدرسين واالدباء(  
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 ( يمثل توايع وحدنت نلعينة حسب عائدية نلسك 10)  شكل
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 مستوى نلدخل لوحدنت عينة نلدرنسة: -8
 ( يبي  مستوى نلدخل لدى وحدنت عينة نلدرنسة11جدول ) 

 نلنسبة نلتكرنرنت ى نلدخلمستو 
 %29 110 جيد
 %62 238 متوسط
 %7 28 ضعيف

 %2 9 ضعيف جدنً 
 %100 385 نلمجموع

لمستو  الدل  االنتصادي تأثير باعتبار  اكثر العوام  االنتصادية تأثيرا في االت اهاب 
عوى انمام سووكهم  اال تماعية والث افية واالدبية لالفراد اهمية كبيرة اذ انه يحثر تأثيرا كبيرا

%( من عينة الدراسةح من 29مبحوثا( وبنسبة )  110اال تماعيح ف د بينب الدراسة الحالية ان )
%( من عينة الدراسة دلوهم 62مبحوثا"( وبنسبة ) 238يتمتعون بمستو  انتصادي  يدح و)

لدل  يفي االنتصادي متوسم اذ تشير هذ  الكومة )متوسم( عند العرانيين بشك  عام عوى ان ا
بالحا اب االساسية ل سرة عدا السكن وهي نسبة يعتبرها الباحل وانعية اذ ان االهتماماب 
الث افية واالدبية تنحصر في المب ة المتوسمة في اغوب الم تمعاب في العالم الثالل منها 
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%( من عينة الدراسة دلوهم االنتصادي ضعي   7مبحوثا( وبنسبة ) 28الم تمه العراني  و)
%( دلوه االنتصادي ضعي   داح ومن لال  نتائج الدراسة فان غالبية 2مبحوثا( وبنسبة ) 9)و

 عينة الدراسة دلوهم االنتصادي متوسمح كما مبين في ال دو  اعال 
 ( يمثل توايع وحدنت نلعينة حسب مستوى نلدخل11رسم بياني  ) 
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 نلمبحث نلرنبع
 وتحليل نلبيانات نلتعليميةتبويب 

 
 نلتحصيل نلعلمي لعينة نلدرنسة  -9
 

 ( يمثل نلمستوى نلتعليمي لوحدنت عينة نلدرنسة12جدول ) 
 نلنسبة نلتكرنرنت نلتحصيل نلدرنسي

 %15 56 عليا
 %79 306 جامعي
 %6 23 ثانوي
 %100 385 نلمجموع

 
ك الشلص اهتماماب ث افية وادبية رغم ان التحصي  العومي ال يعد الدافه الوحيد المتال

وليا شرما له في الكثير من االحيان اال ان نياا مستو  التحصي  العومي يعد من اهم 
البياناب االولية في الدراساب اال تماعية ألنه احد اهم االدلة عوى االهتماماب اعال  اذ يحثر 

اب المتونعة منهم بشك  مستو  تعوم وحداب العينة في م تمه الدراسة عوى مبيعة اال اب
مباشر  حيل بوغ عدد افراد العينة من الحاصوين عوى المستو  التعويمي العالي )ما ستير 

%( من عينة الدراسة   في حين مث  المستو  15مبحوثا( وبنسبة ) 56ودكتورا  ( نحو )
لالوا %( من الحاصوين عوى شهادة  امعية او ال79مبحوثا( وبنسبة ) 306التعويمي المتوسم )

%( من 6مبحوثا( وبنسبة ) 23في م اعد الدراسة ال امعية  كما هو حا  مه موبة ال امعة  و)
عينة الدراسة حاصوين عوى الشهادة الثانويةح هذ  النتائج تد  عوى ان عينة الدراسة تتسم 

 ال  بمستوياب تعويمية عالية ما يمكنها من اعماء ا اباب عالية الدنةح كما مبين في ال دو  اع
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 ( يوضح نلمستويات نلتعليمية لوحدنت عينة نلدرنسة12رسم بياني ) 
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 تمهزززززززززززززززززيد

تعد عموية عرض بياناب الظاهرة مح  الدراسة وتحويوها واالستنتا  منها من اهم لمواب 
الدراسة الميدانيةح فمن لاللها يتح ق اليرض من الدراسة  لذا فهي تتويج لولمواب الساب ة التي 

العومية  فالبياناب الكمية استيرنب معظم ونب و هد الباحل  من ا   اتمامها واظهارها بالصورة 
التي  معها الباحل ال يمكن ألي شلص ان يكون نادرا عوى فهمها ومعرفة نتائ ها بدون 
الضاعها لوتبويب والفوترة االحصائية والتحوي  الدنيق والعميقح ومن ثم تحويوها الى لية نصية 

اب اللاصة بالظاهرة مفهومة  ينموي هذا الفص  من الدراسة عوى تبويب  دولي وتحوي  البيان
(ح و اءب هذ  البياناب عبر 2003مح  الدراسة )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد 

الورنة االستبيانية المصنفة الى عدد من المحاور هي )محور الحركاب اال تماعيةح محور ال يم 
المحاور  اال تماعيةح ومحور الترال الث افيح ومحور الحا ابح ومحور المشكالب(  وهي
 الرئيسية لوحصو  عوى نتائج مهمة تمكن الباحل من تح يق اهدا  الدراسة المر وة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 عمد الباحل الى ت ريب ك  النسب في ال داو  التكرارية الى اعداد لتالفي الكسور العشرية فيها ألنه يتعام   
  مه اشلاص ال يمكن ت لئتهم 



 (تبويب وتحليل بيانات محور الحركات)..........  المبحث االول ....الجانب الميداني:  الفصل السادس 

 138 

 نلمبحث نالول
 تبويب وتحليل  بيانات محور نلحركات نالجتماعية :

 سوء نلظروف نالجتماعية: -10

ند ( يوضح  نرنء نلمبحوثي  حول دور سوء نلظروف نالجتماعية في قيام نالفر  13جدول ) 
 بفعل جمعي ضد نلمسؤولي  نلحكوميي .

 % نلتكرنر نالجابة
 % 72 277 نعم

 %17 64 ال نعرف
 %11 44 ال

 %100 385 نلمجموع
عند النظر الى بياناب ال دو  اعال  ن د ان ا اباب المبحوثين عوى السحا  الذي مرحنا  

مسحولين الحكوميين  عوى حو  دور سوء الظرو  اال تماعيةح ب يام االفراد بفع   معي ضد ال
%( من وحداب عينة الدراسة يمثوون غالبية 72مبحوثا( بنسبة ) 277النحو التالي ف د ا اب )

افراد العينة بن)نعم(  هذا ما يحشر من و هة نظر الباحل االحساا اال تماعي العام بالمسحولية 
تمه من  هة ومن  هة الر  اال تماعية لومحسسة السياسية في ادارة الحياة اال تماعية في الم 

تو يه التيير اال تماعي الذي توعب فيه المحسسة السياسية دورا بارلا في  ميه  عمويةيحشر بان 
الم تمعاب االنسانية  تألذ السياسة هذا المنحى غير الملمم في البودان المتلوفة ذاب 

ا اباتهم ال اعر  %( كانب 17مبحوثا( وبنسبة ) 64الديم رامياب الصورية  في حين ا اب )
التي تشير من و هة نظر الباحل الى عدم ندرة المبحوثين عوى استيعاب امكانية تحو  الفع  
السياسي العام من عموية تحصي  المصوحة اال تماعية الى تحصي  المصالح الفئوية والفردية 

ينة الدراسة %( من وحداب ع11مبحوثا( بنسبة )44ألفراد المب ة الحاكمة  فيما كانب ا اباب )
ار عوا اسباب نيام االفراد بالفع  ال معي الى عوام  الر  غير العوام  السياسية فنفوا ذلك  
االمر الذي يدفه بالباحل الى االستنتا  ان لسوء الظرو  اال تماعية دورا في مهما في ظهور 

 تماعية بعد وتشكي  الحركاب اال تماعية االحت ا ية المابه التي تشك  غالبية الحركاب اال
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   سعيا لتييير هذ  الظرو  عن مريق موا هة مسببيها من لال  االنضمام الى 2003
 ماعاب معارضة تحم  ذاب الهد  الذي يرغبون به وهو التحرك لوتلوص من  ور المب ة 

 الحاكمة  
 .في نلعرنق نهم نشكال )نلحركات نالجتماعية( -11

 شكال نلحركات في نلعرنق نهم ن  حول أرنء نلمبحوثي( يبي   14جدول )         
 % نلتكرنر نلردود

 %34 134 حركات نجتماعية
 %51 195 حركات سياسية
 %7 26 حركات دينية
 %8 30 حركات ثقافية
 %100 385 نلمجموع

تعد عموية تصني  الحركاب اال تماعية في العراق من المسائ  االشكالية بين الباحثين في 
لاص وبين عامة الناا عوى العموم لذا ف د وضه الباحل سحاال حو  وعي عوم اال تماع بشك  

افراد الم تمه بتصني  هذ  الحركاب حتى وان كانب دوافعها سياسية او مصوحية بالنسبة الى 
افراد ال ماعاب المنضوية في هذ  الحركاب ف د كان رري المبحوثين عوى السحا  الذي مرحنا  

(حعوى النحو 2003اب اال تماعية حضورا في العراق بعد عام )حو  ما هي اهم اشكا  الحرك
%( يمثوون اكثر من ثول العينة ير حون الدوافه 34مبحوثا( وبنسبة ) 134التالي ان )

اال تماعية غير السياسية التي تعمي هذ  الحركاب مابعها العام لذا فالحركاب اال تماعية في 
 195في امار الحركاب االحت ا ية   رغم ان )ال يمكن باي حا  حصرها  2003العراق بعد 

%( يمثوون االغوبية البسيمة في العينة ر حوا بان الدوافه السياسية كانب 51مبحوثا( و بنسبة )
هي المحرك االساسي لالنضمام الى الحركاب اال تماعية في العراق لذا فهي نمم من انمام 

حكم بات اهاب التيير اال تماعي وهي االحت ا  اال تماعي عوى االوضاع العامة ضد من يت
المحسسة السياسية  لذا ظهرب هذ  الحركاب بأشكا  متعددة  يتعلل التحوي  اعال  بإ ابة 

%( ير حون الدوافه الدينية لنشوء الحركاب عوى اعتبار ان االوامر 7مبحوثا( وبنسبة )26)
اب الفرد اال تماعية العامة في والنواهي الدينية هي ركثر ال يم فاعوية في التحكم بمبيعة تو ه
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الم تمعاب المتدينة ومنها الم تمه العراني بنيب عوى اساا الحديل النبوي الشري  "من رر  
ك رضع  االيمان"  في لب وبه وذفمنكم منكرا فوييير  بيد  ان لم يستمه فبوسانه ان لم يستمه 

العراق نامب عوى دوافه  %( ان الحركاب اال تماعية في8مبحوثا( وبنسبة ) 30حين ر ح )
ث افية منها عموياب االنتشار الث افي بين الم تمعاب وهو ما يموق عويه في الوانه اال تماعي 
الت ويد االعمى لويرب عوى لال  ما تسمح به مكوناب الث افة العرانية بمعناها االنثروبولو ي 

لحركاب حضورا" في العراق ليستنتج الباحل من البياناب المعروضة في اعال  ان اهم اشكا  ا
هي الحركاب التي تستهد  النظام السياسي والمب ة السياسية اذ ير  غالبية افراد  2003بعد 

الم تمه انها السبب الرئيسي في معاناتهم واالنحرا  اال تماعي والث افي لفئاب الشباب 
ندة هذ  المب ة لصوصا في الحركاب الث افية فضال عن تحمي  المحسسة الدينية مسحولية مسا

بما ساهم في ظهور حركاب دينية تعم  عوى سحب بسام مر عية المب ة السياسية الحاكمة 
اليوم لذا يكمن الح  لمعاناتهم بإلاحة هذ  المب اب المتنفذة دينية او سياسية او نيم ا تماعية 

 محافظة ترفض التييير  
 نلمشاركة في )نلحركات نالجتماعية(: -12

 ي  مشاركة نلمبحوثي  في )نلحركات نالجتماعية(( يب 15جدول )
 % نلتكرنر نلردود
 %56 215 نعم
 %43 166 ال

 %1 4 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

مرح الباحل هذا السحا  اصال لوتح ق من دنة وموضوعية ا اباب المبحوثين عوى اسئوة 
مبحوثا( وبنسبة  215ي  ان )االستمارة االستبيانية فكانب ا اباب المبحوثين عوى النحو التال

%( وهي اغوبية بسيمة ايضا من وحداب عينة الدراسةح اكدوا مشاركتهم في حركاب 56)
ا تماعية وهذا يعني من و هة نظر الباحل ان اغوبية افراد عينة البحل تعي ما تتكوم عنه عن 

%( 43وبنسبة ) مبحوثا( 166مريق اال ابة عوى اسئوة االستمارة االستبيانية  في حين مارا )
من وحداب عينة الدراسة دورا رنابيا رافضا او محيدا لهذ  الحركاب )وانفين عوى الت ( لذا كانب 
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%( ا ابوا بعدم 1مبحوثين( وبنسبة ) 4ا ابتهم بعدم المشاركة  عوى لال  ما حدل مه )
ت ا ية او معرفتهم بمري ة االنضمام لوحركاب وهذا االمر يعني ان هذ  الحركاب سواء كانب اح

دينية او ث افية لم تثر فيهم اي اهتمام من ناحية معرفة تأثيرها في تو يه عموية التيير 
اال تماعي من  هة او تييير الوضه اال تماعي المتردي باستمرار من  هة الر   نستنتج من 
( ذلك ان اليالبية العظمى من وحداب العينة كانوا عوى معرفة بمفهوم )الحركاب اال تماعية

وبالف راب التي حموتها الورنة االستبيانيةح مما ي ع  ا اباتهم نريبة  دا من الوانه وصادنة الى 
 %( من وحداب عينة الدراسة كما مبين في ال دو  اعال :99حد ماح حيل بويب نسبتهم )

 
 نهم مظاهر )نلحركات نالجتماعية( حضورن م  خالل مشاركة نلمبحوثي  فيها-13

   )مظاهر نلحركات نالجتماعية( نلتي شارك بها نلمبحوثي .( يبي16)  جدول 
 % نلتكرنر نلردود
 %55 118 تظاهرنت
 %25 53 نعتصامات
 %9 20 نضرنبات
 %11 24 نحتجاجات
 215 100% نلمجموع

في محاولة لتصني  دوافه احتمالية المشاركة في الحركاب اال تماعية مرح الباحل السحا  
ابح حضورا في الساحة اال تماعية العرانيةح فكان رري المبحوثين من عن اهم مظاهر الحرك

لال  ا اباتهم عوى السحا  الممروح الذي صن  الباحل اال ابة عويه الى )تظاهرابح 
احت ا ابح اعتصامابح اضراباب(  مت نبا بعض اال اباب التي ند يمتنه المبحول سوفا من 

ة كاأليمو عانب من وصمة ا تماعية ونمه سوموي في اال ابة عويها الن بعض الحركاب الث افي
حين عانب بعض الحركاب الدينية من ابادة بشرية مما اضمر ما تب ى من االفراد المنتمين اليها 
الى الفاء انتماءاتهم اليها وعدم التصريح بها لوفا من السومة والم تمه  استنادا الى بياناب 

% من وحداب عينة 56مبحوثا(  وبنسبة  215ان )السحا  في ال دو  السابق  التي اكدب 

                                                           
 ( يمثل مجموع المبحوثين المشاركين في الحركات االجتماعية العراقية .215العدد )   
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الدراسةح كانوا من المشاركين في هذ  الحركاب ف د كان عدد المشاركين في )التظاهراب( نحو 
 53%( من العينة  في حين كان المشركين في االعتصاماب نحو )55مبحوثا( وبنسبة ) 118)

 20في واالضراباب ف د كانوا نحو ) %( من عينة الدراسة  اما المشاركين25مبحوثا( وبنسبة )
%( من عينة الدراسة  اما االحت ا اب ف د كان نصيبها من المشاركة بوانه 9مبحوثا( وبنسبة )

%( من عينة الدراسة وهنا ال ي د الباحل ب دَّا" من االشارة الى ان 11مبحوثا ( وبنسبة ) 24)
حظى بم بولية ا تماعية وسياسية ايضا  ميه المفاهيم الواردة عوى شك  ا اباب لوسحا  اعال  ت

عوى اعتبار انها مري ة لممارسة الديمونرامية  االمر الذي يعمي لومبحوثين حرية تصني  
الحركاب التي انتموا اليها دون التعرض الى نوع من الحر  لنستنتج من ذلك ان )التظاهراب( اهم 

عوى المعنيين  وهذ  النتي ة  مظهر من مظاهر الحركاب الممالبة بالح وق بالضيم الشعبي
تحكد دور التظاهراب )عروض الونفة( في نشوء الحركاب اال تماعية في العراق بعد عام 

(2003 ) 

 نقترن  ظهور نلحركات نالجتماعية باالستياء نلشعبي: -14
نقترن  ظهور )نلحركات نالجتماعية( باالستياء  أرنء نلمبحوثي  حول ( يبي 17جدول ) 

 نلشعبي
 % نلتكرنر ودنلرد
 %89 341 نعم
 %3 14 ال

 %8 30 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

يشم  مفهوم االستياء الشعبي العديد من االو ه فمضمون الوانه اال تماعي بدور  متعدد 
االو ه ايضا  كما ان ظهور الحركاب كعر  ا تماعي او نيمة ا تماعية اذا  ال التعبير هي 

الديمونرامي التي اكتسبها الم تمه العراني نتي ة التحوالب السياسية واحد من اهم مظاهر الوعي 
لذا كانب ا اباب المبحوثين عوى سحا  ما اذا كانب الحركاب  2003واال تماعية في العراق بعد 
ح ند انترنب بعدم الرضا الشعبي كمر عية ا تماعية لالحت ا  2003في الم تمه العراني بعد 
%( 89مبحوثا( وبنسبة ) 341اكد المبحوثين من افراد العينة وبوانه )واالضراب والتظاهر ف د 
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%( من وحداب 3مبحوثا( وبنسبة ) 14من وحداب عينة الدراسة بنن )نعم(  في حين كانب ا ابة )
(  يفسر الباحل هذ  النسبة والنسبة الالح ة من ا اباب المبحوثين باعت اد العينة الدراسة )

لتظاهر واالضراب هو الر الدواء لعدم است ابة افراد المب ة السياسية االفراد بان االحت ا  وا
لوممالب اال تماعية لالفراد وسير االمور اال تماعية ألغوبية فئاب الم تمه العراني من سيء 

% من وحداب عينة 8مبحوثا( وبنسبة  30الى اسوء عوى االن  عوى المستو  المنظور و)
ج من ذلك بان المر عية اال تماعية كان تحددة )ال اعر (ح تستنالدراسة لم تكن لديهم ا اباب م

لها التأثير االكثر فاعوية في ظهور الحركابح او االعترا  بها وهذا االمر من و هة نظر 
سيولو يا العرانية الذين درسوا الحركاب و الباحل يتمدد ليشم  الكثير من الباحثين في الس

لكعبي( او انها انحرافاب ا تماعية عن اسا البناء اال تماعية عوى انها حركاب مودة )ا
اال تماعي والث افي لوم تمه العراني وبصفه من الم تمعاب المحافظة المتدينة  وهو ما يفسر 

 تحويال الباحل لو دو  السابق  
 

 حالة ظاهرة نلحركات في نلعرنق:-15
 ماعية(حالة ظاهرة )نلحركات نالجتنرنء نلمبحوثي  حول ( يبي  18جدول ) 

 % نلتكرنر نلحالة
 %67 257 نيجابية
 %13 49 سلبية
 %20 79 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

مرح الباحل سحا  حو  ما اذا كانب حيل سعينا لوتعر  عوى ت ييم افراد العينة لوحركابح 
ح اي ابية  كانب ا اباب المبحوثين عوى 2003ظاهرة )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد 

%( من وحداب عينة الدراسة )نعم( عوى 67مبحوثا"( وبنسبة ) 257حو التالي  ف د ا اب )الن
هذا السحا  وهي نسبة ضئيوة من و هة نظر الباحل نياسا بنسبة مشاركاتهم فيها فضال عن 
م بولية هذ  الحركاب شعبيا التي عرضب في ال داو  الساب ة وهذا ما يمث  نوع من الرفض 

ر عن مريق الحركاب الن ذلك سيتيح الم ا  الى التيير اال تماعي عن اال تماعي لوتييي
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مريق الحركاب التي ال تتسم بانها احت ا ية او اصالحية كالحركاب الدينية والث افية لذا فهي 
%( 20شر ال بد منه  يتعلل هذا التحوي  من و هة نظر الباحل بارتفاع نسبة ال اعر  الى )

%( من وحداب عينة الدراسة 13بنسبة الرفض التي انلفضب الى )( مبحوثا نياسا 79بوانه )
( مبحوثا اذ ان كال النسبتين يشكالن رنما ال يمكن االستهانة به مه االّدعاء بتاثير 49بوانه )

الث افة الديمونرامية بظهور الحركابح والمون  اال تماعي الشعبي منها اذ ان هنالك الكثير من 
ثرة في ات اهاب الموامنين اكثر بكثير من تاثير الديمونرامية كالعوام  العوام  اال تماعية المح 

الدينية والث افة العشائرية تعم  بشك  مهم عوى تحديد مبيعة المون  اال تماعي من الحركاب 
اذا تعم  هذ  ال يم بمري ة ال ارادية من و هة نظر الباحل بمري ة الرواسب اال تماعية التي 

 لمشت اب  تتيوب عوى فاعوية ا
 

 نلعنف ونلحركات نالجتماعية.-16
 .في )نلحركات نالجتماعية(  نلعنف ضرورةنلمبحوثي  حول  أرنء( يبي  19جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %22 85 نعم
 %67 257 ال

 %11 43 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

  والموا هة العنيفة حاو  الباحل من لال  السحا  االتي التعر  عوى عمق شيوع ث افة العن   
في الم تمه العراني ث افة العن  بالتعر  عوى ردود افعا  المبحوثين حو  اهمية استلدمه ضد 
او في الحركاب اال تماعية  من ا   تح يق الممالب وتحصي  الح وق فتوص  الى ان ا اباب 

 من ا   تح يق المبحوثين ما اذا كان ي ب عوى )الحركاب اال تماعية( ان تمتال بالعن  ام ال
%( من وحداب عينة الدراسة 22مبحوثا( وبنسبة ) 85اهدافها  عوى النحو التالي ف د ا اب )

اكدوا ا اباتهم بنعم وهذا يد  من و هة نظر الباحل عوى نوع من نوة الوعي السياسي في تاثير 
ن الموفب فاعوية العن  والعن  المضاد في ن اح الحركابح بتح يق اهدافها من عدمه  اال ا

%( من وحداب عينة الدراسةح كانب تعي تماما ان 67مبحوثا( وبنسبة ) 257لونظر ا ابة )
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الحركاب السومية اكثر تأثيرا وفاعوية في تح يق الممالب من الحركاب العنفية التي حاولب ال يام 
نة %( من وحداب عي11مبحوثا( وبنسبة )43بالثوراب الدموية عوى لال  ما ورد في ا اباب )

الدراسة كانب ردودهم ) ال اعر (  لتشير هنا الى المون  من العن  المستلدم من المب ة 
السياسية او ال ماعاب المساندة لها او توك التي يرتبم و ودها بو ود هذ  المب ة تحديدا ه  
ي ب ان ي اب  بالعن  ام يتو ب االستمرار بالسومية رغم ضحايا العن  المضاد لوحركة الناتج 

ن فش  هذ  ال ماعاب في توليد حركاب ا تماعية مضادة تعتمد مابه السومية   نستنتج من م
ذلك ان غالبية افراد العينة يعون تماما ان الحركاب اال تماعية سومية المابه اذا ما اريد لها 
التاثير المباشر في م رياب االوضاع اال تماعية العامة لت نب نمعها بالعن  المضاد كما حدل 

ه الحركاب الدينية التي كانب مستعدة لممارسة العن  ضد ك  من ي   في مري ها مما اوص  م
 االمور الى حد االبادة ال ماعية كما حدل مه  ند السماء في اللركة   

 

 تحقيق نهدنف )نلحركات نالجتماعية(:-17
 ة(نلمبحوثي  حول مسألة تحقيق نهدنف )نلحركات نالجتماعي أرنء( يبي  20جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %28 109 نعم
 %58 223 ال

 %14 53 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

اذا كانب الحركاب دلي  حيوية الم تمه ورغبته في التييير تعم  عوى رسم اللموم االولية 
له من لال  ممالبها ف د و ه الباحل سحا  عن ندرة الحركاب العرانية عوى تح يق اهدافها 

%( من وحداب عينة 28مبحوثا( وبنسبة ) 109المبحوثين عوى النحو التالي ان ) وكانب ا اباب
%( من وحداب عينة الدراسة 58مبحوثا( وبنسبة ) 223الدراسة ا ابوا بنن )نعم(  في حين ان )

%( من وحداب عينة الدراسة ا ابوا بنن)ال اعر (  14مبحوثا( وبنسبة ) 53(   و)الا ابوا بن)
( لم تص  2003)الحركاب اال تماعية( التي ظهرب في العراق بعد عام ) نستنتج من ذلك ان

الى مبتياها  يفسر الباحل ذلك بارتفاع س   الممالب المستمر اوال وهي ميلة تتميل بها  ميه 
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الحركاب اال تماعية في العالم من  هة ومن  هة الر  ان الكثير من هذ  االهدا  االولية ند 
هدا  العرضية وهذا ما اكدته نسبة اال ابة المو بة في ال دو  اعال   تح ق فعال فضال عن اال

اال ان الموفب لونظر هو تون  بعض المبحوثين عن ت ييم اداء هذ  الحركاب با ابة ال اعر  
%( من العينة اذ يشير هذا الراي الى ان تيير االهدا  وارتفاع س فها ند يكون 14التي بويب )

ركاب الهدافها اوال وثانيا ان الكثير من االهدا  التي تح  ب ال ترنى هو العائق من تح يق الح
الى مستو  المموح التيييري الفراد الم تمه فضال عن و ود بعض االهدا  التي ال يمكن 
تح ي ها عوى المد  ال صير فالممالبة مثال بانتلاباب مبكرة كهد  تم ان ال  حيل اتلذ ال رار 

اب لم ت ري لحد االن فه  ن حب الحركة في تح يق هذا الهد  ام بهذا الشأن ولكن االنتلاب
فشوب مسألة تح يق االهدا  مسألة نسبية وهو ما يحدد مون  افراد العينة من اال ابة عوى 

 السحا  التالي  
 

 ما هي نهم نلحركات نلتي نستطاعت تحقيق بعض نالهدنف:-18
 ي استماعب تح يق اهدافها( يبين اهم )الحركاب اال تماعية( الت21 دو  )   

 % نلتكرنر نلحركات
 %94 103 2019حركة تشري  

 %2 2 حركة جند نلسماء
 %4 4 2011تموا  25حركة 

 %0 0 2015حركة نحتجاج عام 
 %100 *109 نلمجموع

ال ن د بدا من االشارة الى ان تح يق  ميه االهدا  امر مستحي  تماما فهنالك نوع من  
ي الحركاب والسوماب الم صودة تص  بالمرفين الى الحوو  الوسم لذا ن د التفاوض بين ناشم

ان ا اباب المبحوثين عوى هذا السحا  كانب عوى اساا نسبة المواف ة في ال دو  السابق وهي 
مبحوثا( من الذين ا ابوا بنعم وبنسبة  103مبحوثا(  حيل ا اب ) 109%( بوانه )28)
تبوا الحركاب التي استماعب تح يق شيء من اهدافها %( من وحداب عينة الدراسة ور 94)

                                                           
هو مجموع عدد المبحوثين الذين اكدوا في اجاباتهم على قدرة الحركات االجتماعية على تحقيق  109العدد  *

 اهدافها.
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  2003( كأهم الحركاب التي ح  ب اهدافها في العراق بعد عام 2019فالتاروا )حركة تشرين 
%( 2في حين كانب نسبة ) 25/7/2011%( من المبحوثين ف د ا ابوا بنعم حركة 4اما )

فإنها لم  2015نامب في عام  لصالح )حركة  ند السماء(ح اال ان حركة االحت ا اب التي
تح ق اي من اهدافها رغم انها حركة اصالحية لكنها انتهب بظهور حركاب مضادة لها فضال 

 عن ضيم الظرو  واالوضاع اال تماعية لوم تمه المهدد آنذاك  
 

 نلتأييد نلشعبي للحركات نالجتماعية: -19
 2003حركات في نلعرنق بعد نلمبحوثي  حول نلتأييد نلشعبي لل أرنء( يبي  22جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %68 262 نعم
 %15 57 ال

 %17 66 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

  
ا اباب  ة لوتأكد من موضوعية و دية وصدقوضه هذا السحا  في االستمارة االستبياني   

ال تماعية العامة في المبحوثين عوى االسئوة الواردة فيها اوال وثانيا لوتأكد من مساهمة المر عية ا
( والذي اشار الى 14فال دو  الوارد في الف رة رنم ) حن اح الحركاب واستمرارها او فشوها وافولها

دور عدم الرضا الشعبي في ظهور الحركاب يتشابه الى حد كبير مه مضمون السحا  في 
لح الرفض ال دو  ادنا  حتى في مستو  اال ابة بالرفض او ال بو  لكن بفارق محسوا لصا

اال تماعي لماهية بعض الحركاب متأثرين )المبحوثين( بمكوناب البناء اال تماعي والث افي 
المحافظة ومري ة نبولها لوتييير  لذا ن د ان ا اباب المبحوثين اتسمب بمواف ة االغوبية حيل 

شعبي %( من وحداب عينة الدراسةح ليحكدوا دور و ود تأييد 68مبحوثا( وبنسبة ) 262ا اب )
في ن اح الحركة الذي يكمن في استمرار تأثيرها عوى المستو  الم تمعي اوال والسوموي ثانيا  

شعبي  فيما  بتأييد%( رفضوا و ود هذا الدور الذي يوعبه 15مبحوثا( وبنسبة ) 57فيما ا اب )
%( من وحداب عينة الدراسة عوى الحياد من هذ  اال اباب 17مبحوثا ( وبنسبة )66ب ي )
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مشروم بالتأييد  2003ابوا بن)ال اعر (   نستنتج من ذلك ان ن اح الحركابح في العراق بعد ر 
 شعبي العام  

 نهدنف )حركة جند نلسماء(: -20
 نلمبحوثي  حول نهدنف )حركة جند نلسماء(   أرنء( يبي 23جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %51 196 نهدنف دينية
 %43 166 نهدنف سياسية

 %6 23 ماعيةنهدنف نجت
 %100 385 نلمجموع

حركة ) ند السماء( وكما تم تفصيوه في الفص  الثالل من الدراسة مسب واحد من اهم اسا   
الم دساب االسالمية في محافظة ذي نار  لذا وا هب عدم رضا شعبي عام اد  الى افت ارها 

م في تكوين الحركاب الى المر عية اال تماعية التي تسهم وبشك  مباشر في االعترا  بح ه
اال تماعية لوممالبة بالح وق اوال وثانيا انها وا هب انو  سومة عوى االمالق في الم تمه 
العراني المتدين وهي سومة المحسسة الدينية  لذلك كانب اال اباب التي ندمب لومبحوثين من 

وهي من  العمومية بحيل ال تسوم اي ضوء عوى مضمون هذ  الحركة اال في حالة تصنيفها
و هة نظر الباحل حركة عانب من الرفض اال تماعي اكبر بكثير من الرفض السياسي لها 
بحيل سكب الم تمه ذو المابه العشائري تماما عما ارتكب من م لرة  ماعية بح هم في 
منم ة اللركة  فكانب ا اباب المبحوثين ند اكدب عوى ان اهدا  حركة  ند السماء دينية ف د 

%( من وحداب عينة الدراسة بن)نعم(  وهو امر غير متونه من 51مبحوثا( بنسبة ) 196ا اب )
%( من عينة الدراسة ا ابوا بان اهدا  هذ  الحركة 43مبحوثا( وبنسبة )166الباحل الن )

%( بانهم ال يعرفون شيئا عن 6مبحوثا( وبنسبة ) 23سياسية ذاب غماء ديني فيما ا اب )
النسبتين االوليتين من و هة نظر الباحل  اء بسبب التعتيم  اهدا  هذ  الحركة ان ت ارب

االعالمي التي يرافق مث  هذ  الظواهر في الم تمه العراني فتسفير اليهود من العراق في 
لمسينياب ال رن الماضي  اء بتهمة احتمالية العمالة إلسرائي  وكذلك هو الحا  بالنسبة الى 

ال رن الماضي تحب نفا الح ة اال ان الو هة كانب الى  تسفير الشيعة التبعية في ثمانينياب
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ايران وانعدام التأييد وعدم الرضا الشعبي هو الذي كان له الدور االبرل في عموياب ال مه التي 
في العراق اذ تحظى الدولة بتأييد وسكوب شعبي غير  الدينيةتمارسها الدولة ضد الحركاب 

 محدود   
 )حركة جند نلسماء(:سبب ننضمام نالفرند نلى -21
 ( يبي  نالسباب نلتي تقف ورنء ننضمام نالفرند نلى )حركة جند نلسماء(24جدول ) 

 نلنسبة نلتكرنر نالسباب
بسبب سلمهم عوى الم تمه من  راء الظرو  المعاشية 

 الصعبة التي يعيشونها
81 21% 

 %27 104 بسبب نصور في الع يدة السائدة
 %12 48 اال تماعيةبسبب حا تهم االنتصادية و 

 %40 152  ميه ماسبق
 %100 385 الم موع

 
اغوب المعووماب التي  معب في الفص  الثالل عن حركة  ند السماء كانب من افراد 
منتمين الى هذ  الحركة او محيدين يلفون تاييدهم لها االمر الذي دفه الباحل الى تو يه هذا 

ة العامة عن هذ  الحركة التي احيمب بشيء كثير السحا  لوتعر  عوى و هة النظر اال تماعي
من اليموض فعند التساح  عن سبب انتماء االفراد الى )حركة  ند السماء(ح  اءب اال اباب 

%( من وحداب عينة 21مبحوثا( وبنسبة ) 81من المبحوثين متباينة بالشك  االتي: حيل اكد )
ن  راء الظرو  المعاشية الصعبة التي الدراسةح ان سبب االنتماء كان سلمهم عوى الم تمه م

%( من وحداب عينة الدراسةح بأن سبب االنتماء 27مبحوثا( وبنسبة ) 104يعيشونها  فيما اكد )
هو نصور في الوعي الديني بماهية الع يدة السائدة  بمعنى انها عا لة عن توبية متموباب حياةح 

داب عينة الدراسة بأن السبب يكمن في %( من وح12مبحوثا( وبنسبة ) 48اتباعها  فيما ير  )
%( من 39مبحوثا( وبنسبة )152الحا ة االنتصادية والتهميش اال تماعي  في حين اكد )

وحداب عينة الدراسة وهي اعوى نسب ال دو  عوى  ميه االسباب الساب ة الذكر  لنستنتج من 
مه حا اب اتباعهاح ذلك ان سوء الظرو  المعاشيةح وال صور في الوعي الديني عن التكي  
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االفراد الى )حركة  آلنتماءوالحا اب االنتصادية والحا اب اال تماعية كوها كانب اسباب منم ية 
  ند السماء(  لتكون هذ  االسباب هي حدود المعرفة اال تماعية عن هذ  الحركة الدينية 

 :(2019تنظيم حركة تشري ) -22
 (2019)حركة تشري   نلمبحوثي  حول تنظيم أرنء( يبي  25جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %59 226 نعم
 %20 79 ال

 %21 80 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

    يتناسب مستو  التنظيم تناسبا مرديا مه نشوء الحركاب واستمرارها وتح ي ها لكام  اهدافها   
وه   2019لذا عندما سحا  المبحوثين عن مونفهم من مستو  التنظيم في حركة تشرين 

يعتبرونها الحركة االكثر تنظيما من بين الحركاب التي سب تها كانب ا اباتهم عوى النحو التالي 
%( من وحداب عينة الدراسة ا ابتهم بن)نعم (ح فيما ال 59مبحوثا( وبنسبة ) 226حيل اكد )

ي ( وب ال%( من وحداب عينة الدراسة ذلك فاكدوا ا اباتهم بن)20مبحوثا( وبنسبة ) 79ير  )
 80محكدا بإ ابة ) 2019المون  المحايد من ال ياا النظري لمستو  التنظيم في حركة تشرين 

%( من وحداب العينة الذين ا ابوا بن)ال اعر ( يستنتج الباحل من 21مبحوثا( وبنسبة )
اال اباب المحايدة ان هذا المون  بني عوى المالحظة العامة التي تلووا من نراءة ما بين 

و ان غالبية افراد هذ  الحركة من الشباب لم ت معهم ات اهاب حلبية او ايديولو ية السمور وه
ب   معتهم وسائ  التواص  اال تماعي كما ان اليالبية منهم نهضب عوى اساا الحا الومني 

 وهو امر يكاد يكون مف ودا في الم تمه العراني بين الفئاب العمرية االكبر اال ما ندر  
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 (2019نظيم )حركة تشري  نسباب ت-23
 (2019نسباب تنظيم )حركة تشري   أرنء نلمبحوثي  حول ( يبي 26جدول ) 

 % نلتكرنر نالسباب
 %10 22 لها قيادة مركاية غير معلنة

 %49 110 وعي نلمحتجي  بضرورة تنظيم صفوفهم
 %20 45 نلحرص على عدم تكرنر نخطاء نلحركات نلسابقة

 %21 49 جميع ما سبق
 226 100% مجموعنل
      
الى التنظيم بحا ة الى التن يب عن اهم  2019ان راي المبحوثين في لضوع حركة تشرين    

مظاهر  من و هة نظر المبحوثين فعمد الباحل الى السحا  عن اهم هذ  المظاهر عند االفراد 
وثا( وبنسبة مبح 226الذين كانب ا اباتهم باإلي اب عن السحا  السابق فو د ان من اص  )

 % من العينة كانب ا اباتهم كاالتي:59
%( بأن سبب التنظيم يعود لو ود نيادة مركلية لوحركة غير 8مبحوثا( وبنسبة ) 22ير  )     

%( يرون سبب تنظيمها يعود الى تنامني 49مبحوثا( وبنسبة )110معونة في حين ا اب )
يم في ن اح الحركة فعمووا عوى تنظيم الحا الومني والوعي السياسي لومحت ين باهمية التنظ

انفسهم ليتحولوا من فع   معي الى حركة ا تماعية اي ان حركة تشرين بدرب فعال  معيا  اما 
%( فيرون ان سبب تنظيمها يعود الى الحرص عوى عدم 21مبحوثا( وبنسبة )45بالنسبة الى )

%( عوى  ميه اللياراب 22بة )مبحوثا( وبنس49تكرار الماء الحركاب التي سب تها  فيما اكد )
 ساب ة الذكر لها دور في االرت اء بالعموية التنظيمية في حركة تشرين       

                                                           
 ( يمثل مجموع المبحوثين الذين اكدوا على تنظيم حركة تشرين.226العدد ) 
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 نلمبحث نلثاني
 تبويب وتحليل بيانات محور نلترنث نلثقافي:

 دور نلدي  في ظهور نلحركات نالجتماعية: -24 
 ات نالجتماعية(نلمبحوثي  حول دور نلدي  في ظهور )نلحرك أرنء( يبي  27جدول )

 % نلتكرنر نلردود
 %62 241 نعم
 %23 88 ال

 %15 56 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

تتاثر مكوناب البناء اال تماعي في اي م تمه من الم تمعاب ببعضها البعض االلر كما      
معاب انها بذاب الونب تحثر وبذاب النسبة في ك  م رياب الحياة اال تماعية لالفراد هذ  الم ت

عوى اعتبار ان ال يم وهي المحدداب االساسية إلنتا  السووك تعتبر اهم مكوناب هذ  المحسساب 
والدين او المعت داب   المحلفة لهذا البناء او ذاك لذا فان مكوناب الث افة بتعريفها االنثروبولو ي 

ور  في تشكي  هو واد من اهم هذ  المكوناب ند يدعم نيام الحركة او استمرارها فضال عن د
الحركاب اال تماعية  لذا اكدب ا اباب المبحوثين عوى ان لودين دورا مهما في ظهور الحركاب 

رغم ان الكثير منها لم يرفه اي شعار ديني او لم يحدد اي  2003اال تماعية في العراق بعد 
عوى %( من وحداب عينة الدراسة بنعم 62مبحوثا( وبنسبة ) 241انتماء ديني ف د ا اب )

مبحوثا( وبنسبة  88اعتبار ان التعاليم الدينية هي تعاليم اصالحية باألساا  فيما كانب ا ابة )
%( كانب ردودهم سوبية رافضة لدور الدين وهذا يعود ألسباب عدة من و هة نظر الباحل 23)

الح اولها ان المحسسة الدينية وهي الممث  الشرعي لودين لم يتلذ مونفا حاسما من عموية االص
كما هو معهود في تاريلها عوى االن  بالنسبة الى المحسسة الدينية الشيعية  ب  م موعة من 
الموان  الضبابية عوى غرار الم رب ال ي رب  ومما يعلل التحوي  السابق هو مون  التردد 

% من افراد العينة باإلضافة 15مبحوثا( وبنسبة  56المعبر عنه بإ ابة ال اعر  التي ندمها )
 لى عدم اعالن اية  هة دينية مشاركتها او دعمها لوحركة  ا

                                                           
  :هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق والقانون  تعريف تايلور للثقافة

 .واألعراف والقدرات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضواً في المجتمع
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 دعم نلعادنت ونلتقاليد للحركات نالجتماعي: -25   
 نلمبحوثي  حول نذن كانت نلعادنت ونلتقاليد تدعم ظهور نلحركات نم ال. أرنء(  يبي  28جدول )

 % نلتكرنر نلردود

 %52 200 نعم

 %23 88 ال

 %25 97 ال نعرف

 %100 385 نلمجموع
العاداب والت اليد اال تماعية هي ال لء المهم في الث افة الذي ال يمكن ت اهوه هو ما اثار       

السحا  في ال دو  اعال  في ذهن الباحل بالتساح  عن دور العاداب والت اليد في دعم ظهور 
%( من 52ة )مبحوثا( وبنسب 200الحركاب ف د كانب ا اباب المبحوثين عوى النحو التالي ان )

عينة الدراسة اكدوا بن)نعم(  والتاريخ السياسي العراني ال ريب والبعيد يشهد بذلك حتى في ظ  
%( من 23مبحوثا( وبنسبة ) 88نموذ ا( اما ) 1991االنظمة الدكتاتورية ال معية )انتفاضة 

راي  وحداب عينة الدراسة رفضوا ذلك ويعد السبب في هذا الرفض من و هة نظر الباحل الى
الناا في الشباب المتمرد الموتصق بوسائ  التواص  اال تماعي الذين شكووا مادة الحركة  لكن 

%( من وحداب عينة الدراسةح لم تكن لديهم ردود واضحة 25مبحوثا( وبنسبة ) 97ا ابة )
هي  فاإل ابة ال اعر  ا ابة مترددة بين اعتبار هذ  التمرداب التي ابداها الشباب وهذ  اإلستماتة

 لء من عاداب شبابية حديثة ام من عاداب ا تماعية موروثة اذ ان المورول اال تماعي يلووا 
 من نيادة الشباب غير المحدلج لعموياب التييير واالصالح اال تماعي 
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 نسباب عدم دعم )نلعادنت ونلتقاليد( نلحركات نالجتماعية:-26

وثي  حول نسباب عدم دعم نلعادنت ونلتقاليد نلمبح أرنء( يبي  29جدول تسلسل مرتبي رقم ) 
         للحركات

نلنسبة  نلتكرنر  سبب عدم دعم نلعادنت ونلتقاليد للحركات نالجتماعية  ت
 نلمئوية 

ألنها ظهرت نبتدنء بسبب سوء نلونقع نلخدمي ونلفساد نلوضع نلسياسي ونالقتصادي ونستنانف نلدم نلعرنقي  1
 وننتشار نلطائفية

35 19% 

سيادة نلجهل قلة نلوعي نلثقافي ونلفكري نلعادنت ونلتقاليد تميل نلى نالستقرنر ونلمحافظة على نلوضع  2
نالجتماعي بعيدن ع  نلسخط ونالحتجاج ضد نلسلطة لذن ال يفضلو  ني شخص يطالب  بحريته ويعبر ع  

 رأيه

25 14% 

ال  نلعادنت ونلتقاليد نالجتماعية نكثرها غير مسددة نلقبلية نلمقيتة وتحكم نلمجتمع نلقبلي في تفكير نلفرد  3
 وربما تخالف قونني  نلدي  ونلدولة لذن فهي تقلل م  قيمة ني نلحركة نالجتماعية ونالحتجاجية 

21 12% 

نلحركة نالجتماعية مسألة حرية ال عالقة لها بالعادنت ونلتقاليد فهي حركات يقودها نلشاب نلونعي نلمثقف  4
 عادنت بهاوال دخل لل

20 11% 

ال  نلعادنت ونلتقاليد ضد نلتحرر م  قيود نلعبودية وضد نلمطالبة بالحقوق بحركات نحتجاجية هدفها  5
نلمعيشة بكرنمة بعيدن ع  نلدي  ونلتقاليد نلتي ندت نلى سيادة عقلية نلقطيع نلتي تعوق تنمية نلمجتمع 

 ونلفرد

20 11% 

 تحبذ نلتغيير فالمجتمع نلعشائري منغلق تقريبا يحافظ على نفسه م  ال  نلعادنت ونلتقاليد عشائرية ال 6
 نلتغيير فهو مجتمع معقد يسود فيه تطرف ونلقناعة بالثورنت تستمد قوتها م  نلعقيدة نلرنسخة 

20 11% 

ة تفشي نلجهل نلثقافي وننعدنم نلوعي بأهمية نلحركات نالجتماعية في نلتغيير برفض نلتقصير مما ندى سياد 7
 نمط نلتفكير نلطائفي عند غالبية نفرند نلمجتمع )ال  نلحكم شيعي( 

15 8% 

نغلب نلعادنت ونلتقاليد نالجتماعية تتماهى مع نلدكتاتورية وتاليه نلمتسلط. رجل دي  كا  نم شيخ قبيلة نم  9
 حاكم سياسي

12 6% 

ن تحد م  حرية نلمرأة لهذن نلسبب سيادة نلتفكير بالمنافع نلشخصية على حساب نلوطنية ونلمجتمعية لذ 10
 تمتنع نغلب نلعونئل مشاركة نلبنات في نلتظاهرنت بحجة نلعيب ونلتقاليد وكالم نلناس

8 4% 

نلعادنت ونلتقاليد هي نلعنصر نالساسي في سيادة ثقافة نلرضوخ بسبب نلخوف م  بطش نالحانب نلمتسلطة  11
باليد حيلة( نلمتناقضة مع ثقافة نالحتجاج ونلحركات بأجنحتها نلعسكرية )نلمليشيات( تحت )شعار ما 

 نالجتماعية نلتي تدعو للتغيير ونبذ نلخضوع

6 3% 

ال  كل جيل يختلف ع  غيره م  نالجيال م  حيث نلفكر ونلوعي فالشباب يعتبرو  نلعادنت ونلتقاليد ماهي  12
 نحو نالمام بالوعي نال نطر للسيطرة غير نلمشروطة تحد م  نالنفتاح وتقدم نلبالد خطوة

3 2% 

ظهور أغلب نلحركات نالجتماعية م  نجل مصالح خاصة مدفوعة م  جهات حابية فقدت مصالحها في  13
 نلجانب نلسياسي

3 1% 

                                                           
 ر من سبب.العديد من المبحوثين من الذين كانت اجاباتهم )كال( في السؤال السابق, طرحوا اكث   



 (تبويب وتحليل بيانات محور التراث الثقافي)المبحث الثاني                الجانب الميداني:  الفصل السادس 

 155 

نلعادنت ونلتقاليد دنئما ما تميل نلى نالستقرنر ونلمحافظة على نلوضع نالجتماعي بعيدن ع  نلسخط  14
 ونالحتجاج ضد نلسلطة

3 2% 

يرتبم سحا  ال دو  اعال  ارتباما مباشرا بالسحا  السابق اذ ان م موع نسبتي الرفض      
%( دفه الباحل الى 48مبحوثا( وبنسبة ) 185والتردد العالية نياسا بنسبة المواف ة التي بويب )

التح ق من اهم اسباب الرفض الواردة من لال  ا اباب افراد العينة الذين رفضوا و ود دعم من 
%( 23مبحوثا( وبنسبة ) 88عاداب والت اليد لوحركاب اال تماعية الواردة في ال دو  السابق )ال

من وحداب عينة الدراسة حو  االسباب التي ت   وراء عدم دعم العاداب والت اليد لوحركاب في 
 عم  الباحل عوى ترتيبها وفق  دو  تسوس  مرتبي كما في ال دو  اعال :  2003العراق بعد 
 النشطة نلثقافية ونلحركات نالجتماعية:ن-27

 نلمبحوثي  حول نالنشطة نلثقافية ودورها في نلنشاط نالحتجاجي أرنء( يبي   30جدول )

 % نلعدد نلردود

 %83 318 نعم

 %5 20 ال

 %12 47 ال نعرف

 %100 385 نلمجموع
بية في استمرار النشام اكَّدْب ا اباب المبحوثين حو  مسألة دور االنشمة الث افية واالد      

مبحوثا( وبنسبة 318االحت ا ي ودعم الحركة اال تماعية ف د كانب عوى النحو االتيح وان )
مبحوثا( وبنسبة  20%( من وحداب عينة الدراسة كانب ردودهم اي ابية  في حين نفى )83)
 47ى )ف د كانب ردودهم سوبية حو  هذا الموضوع اما بالنسبة ال ال%( ف م باإل ابة 5)

%( ليا لديهم ردود محددةح نستنتج من ذلك ان استثمار األنشمة الث افية 12مبحوثا( وبنسبة )
واالدبية من نب  الحركاب له دور بارل في استمرار نشام الحركاب اال تماعية في العراق بعد 

  بحوثين كما مبين في ال دو  اعال ح حسب ردود الم2003
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 نلمبحث نلثالث
 يانات محور نلقيم نالجتماعية:تبويب وتحليل ب

 نلقيم نالجتماعية )نلصدق, نالمانة, نلشرف( وظهور نلحركات نالجتماعية-28
 فاعلية نلقيم نالجتماعية في تنشيط نلحركات نالجتماعية ى( يبي  مد31جدول )

 % نلتكرنر نلردود

 %71 273 نعم

 %15 57 ال

 %14 55 ال نعرف

 %100 385 نلمجوع
ي اهم محدداب انتا  السووك اال تماعي في  ميه الم تمعاب االنسانية لذا فان ال يم ه     

التساح  عن دور هذ  ال يم هو في الح ي ة تعبير عن التساح  في مضمون الث افة العرانية بأسا 
الدوافه ل يام الحركاب اال تماعية ف د بينب اال اباب التي  معناها من وحداب عينة الدراسةح 

سحا  التالي: )ه  ال يم اال تماعية كننن)الصدقح االمانة حالشر ( دافه اساسي في من لال  ال
%( من عينة 71مبحوثا( وبنسبة ) 273االتي رن ) النحوظهور الحركاب اال تماعية؟ عوى 

%( من عينة 15مبحوثا( وبنسبة ) 57الدراسة كانب ردودهم باإلي اب  فيما كانب ا ابة )
نفي اذ ان مث  هذ  ال يم ليسب شرما ل يام الحركاب اال تماعية مما الدراسة كانب ردودهم بال

%( من وحداب عينة الدراسة لم 14مبحوثا( وبنسبة ) 55يعلل هذا الراي لد  الباحل ا ابة )
تكن لديهم ا ابة محددةح نستنتج من ذلك ان الممالبة بهذ  ال يم اال تماعية )الصدق ح االمانةح 

الحركابح لكنها ليسب من االسا اال تماعية المهمة التي يستند الشر ( له دور في ظهور 
  ل معي  كما مبين في ال دو  اعال عويها النشام ا
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 نلقيم نالخالقية وظهور )نلحركات نالجتماعية(:-29
 نلمبحوثي  حول عالقة نلقيم نالخالقية بظهور نلحركات أرنء( يبي  32جدول ) 

 نلنسبة نلتكرنر نلردود
 %77 299 نعم
 %12 45 ال

 %11 41 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

االلالق صورة الث افة العامة التي تظهر عوى الشلصية اال تماعية في سووكها اليومي      
فه  كان لها دور في ظهور او استمرار الحركاب اال تماعية في العراق كان هذا هو مضمون 

ذا كانب ا اباب المبحوثين حو  )عالنة ال يم سحا  الباحل الذي ينموي عويه ال دو  ادنا  ل
االلالنية بظهور الحركاب اال تماعية( ال تلتو  كثيرا عن ا اباتهم عوى مضمون السحا  

% من عينة الدراسة يحكدون باإلي اب هذا الدور  77مبحوثا( وبنسبة 299السابق ف د ا اب )
% لم تكن لديهم 11حوثا( وبنسبة مب41% ينفون هذا الدورح وان )12مبحوثا( وبنسبة 45وان )

ا اباب محددةح نستنتج من ذلكح ان لو يم االلالنية دورا في ظهور )الحركاب اال تماعية( في 
% من وحداب 77ح واكدته ردود المبحوثين التي وصوب نسبة التأكيد الى 2003العراق بعد 

 عينة الدراسةح كما مبين في ال دو  اعال :
 

 جتماعية, على تنمية نلوعي نلسياسي للمونط  نلعرنق:تأثير نلحركات نال -30
 نلمبحوثي  حول تأثير نلحركات على نلوعي نلسياسي للمونط  أرنء( يبي   33جدول )

 % نلتكرنر نلردود
 %73 282 نعم
 %15 59 ال

 %12 44 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع
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ياة اليومية لوفرد العراني من ا   ان يحتا  الوعي الى تمث  المعرفة اال تماعية في وانه الح     
يتحو  من مللون معرفي في الذاكرة الى وانه حياتي يعيشه الفرد والم تمه يتضمن هذا النمم 
من الوعي معرفة باالسا السياسية لو ضايا التي يمالبون بها ف د بينب ردود المبحوثين حو  

مبحوثا( وبنسبة 282يل ا اب )تأثير الحركاب عوى تنمية الوعي السياسي لد  الموامن  ح
مبحوثا( وبنسبة  59%( من وحداب عينة الدراسة اكدوا ذلك التأثير بنن)نعم(  فيما رفض )73)
موب اساسا معرفة مسب ة %( من العينة نفسها ذلك اذ نفوا و ود ري تأثير الن الوعي يت15)

ركاب اال تماعية غالبيتهم السياسية اال تماعية لوسووك والممالب في حين ان مادة الحباالبعاد 
من الشباب الذين يتميلون بث افة محدودة في هذا االمار انحصرب في الممالبة بومن وسيادة 

%( من العينة لم تكن 11مبحوثا( وبنسبة )44سووك الموامنة بين الحكام والشعب  اما بالنسبة )
ماعية تحثر في تنمية لديهم اية فكرة عن ا اباب محددةح نستنتج من ذلك ان الحركاب اال ت

فرادح كما مبين في ال دو  الوعي السياسيةح بمعنى انها تحثر في تييير التو هاب السياسية ل 
  اعال 

 سلبي(: -نوع تأثير نلحركات نالجتماعية )نيجابي-31
نوع نلتأثير نلذي تلعبه نلحركات في تنمية نلوعي  أرنء نلمبحوثي  حول ( يبي 34جدول )

 ط  نلعرنقي.نلسياسية للمون
 % نلتكرنر نلردود

 %86 242 تأثير نيجابي
 %14 40 تأثير سلبي
 %100 *282 نلمجموع

ان الحديل عن راي المبحوثين في نوعية التاثير الذي تركته الحركاب في الم تمه العراني      
من المبحوثين في كافة الميادين السياسية واالنتصادية والتربوية والدينية واالسرية يمكن ان يحلذ 

%( من وحداب 73مبحوثا( وبنسبة )282الذين ا ابوا بنعم عن السحا  السابق والبالغ عددهم )
عينة الدراسةح ف د كانب ا اباتهم حو  هذا التساح  فيما اذا كان تأثير الحركاب اي ابي ام 

ي % من م موع الذي اكدو بنعم ف86مبحوثا( وبنسبة 242سوبي  عوى النحو التالي  ان )
                                                           

( يمثل مجموع المبحوثين الذين اكدوا ان للحركات االجتماعية تأثيرا على الوعي السياسي 282العدد ) *
 للمواطن العراقي.
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مبحوثا( 40السحا  السابقح كانب ردودهم بو ود فعوي لوتأثير االي ابي  فيما كانب ا ابة )
%( ف م من كانب ا اباتهم بان نوعية التاثير سوبي وهذا يعود من و هة نظر 14وبنسبة )

الباحل الى الم ارنة التي اتلذها هحالء المبحوثين بين مستو  اللسائر البشرية بين الشباب 
معاق( كمعادلة الحتساب نوع التاثير اال ان  4000 ريح بينهم  30000نتي  و 800ن )اكثر م

التاثير في الوعي السياسي كان اي ابيا بالتأكيد وهنالك الكثير من الشواهد اال تماعية العامة في 
حياة الناا واهمها االعتلال بالهوية الومنية ففي االسواق العادية اليوم يو أ الناا الى شراء 

عراني وان كان اغوى سعرا من غير   حيل يمكن ان تحثر  انهالمنتج العراني او الذي يعون عنه 
الحركاب في اعادة تو يه البوصوة نحو ال هة السياسية التي يمكن ان يكون لها دور ح ي ي في 

في لفوضىح كما مبين بناء البود وعدم الت يد في اللياراب الساب ة التي لم ت وب سو  الدمار وا
  ال دو  اعال 
 نلقيم نلعشائرية ودورها في نشوء نلحركات نالجتماعية:-32
 نلمبحوثي  حول دور نلقيم نلعشائرية في )نلحركات نالجتماعية(. أرنء( يبي  35جدول )

 % نلتكرنر نلردود
 %29 112 نعم
 %49 189 ال

 %22 84 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

 يم العشائرية في نشوء الحركاب باعتبار الم تمه العراني ال التعر  عوى مد  مساهمة ال     
لا  من الم تمعاب العشائرية الذي تسود فيه نيم وعاداب واعرا  وت اليد عشائرية تحكم وانعه 

الباحل ضرورية  ف د اكدب البياناب التي حصونا عويها من ا اباب  يعدهااال تماعي لحد االن 
ل يم العشائرية ونشوء الحركابح عوى النحو التالي: )نعم( لو يم المبحوثين  حو  العالنة بين ا

 189مبحوثا( فيما رفض ) 112%( بوانه )29العشائرية دور في نشوء الحركاب بنسبة )
( و ود هذا الدور واعتبروا ال يم العشائرية من معرنالب نيام الحركاب 49مبحوثا( بنسبة )

منها هحالء المبحوثين آرائهم في  دو  سابق  اال ان اال تماعية وند عرضب االسباب التي اتلذ 
%( لم تكن لديهم ا اباب محددة حو  و ود التاثير االي ابي النه 22مبحوثا( بنسبة ) 84)
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انتصر من و هة نظر المبحول عوى الحماية العشائرية ألفراد العشيرة المشاركين في الحركاب 
ف د انتصرب عوى الممالبة بالدية العشائرية  اال تماعية وكانب في ادنى مستوياب فاعويتها 

نستنتج من ذلكح ان حضور ال يم العشائرية في مظاهر الحركاب اال تماعية كالتظاهراب كان 
ضعيفا الى حد كبير اال في حاالب نويوة  دا دعمب فيها بعض العشائر بكياناتها الملتوفةح 

ها  لء من هذا الم تمه وبالتالي تحثر الحركاب الممالبة باالصالح السياسي واال تماعي  آلن
الخ   كما  بها المشكالب النات ة من نوة اللدماب والفساد المالي واالداري والرشوة واالبتلالح

  مبين في ال دو  اعال 
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 نلمبحث نلرنبع
 تبويب وتحليل بيانات محور نلحاجات

 
هور نلحركات عجا مؤسسات نلبناء نالجتماعي في ندنء مهامها, وتأثيرها في ظ-33

 نالجتماعية

 نلمبحوثي  حول عجا مؤسسات نلبناء نالجتماعي في ظهور. أرنء( يبي  36جدول )
 نلنسبة نلتكرنر نلردود
 %85 327 نعم
 %4 14 ال

 %11 44 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

  
 من الثابب عوميا ان ظهور الحركاب هو نتي ة حا ة لم تستمه محسساب البناء اال تماعي  

توبيتها او انها رفضب السماح بو ودها وهذا هو الحا  بالنسبة الى الحركاب الدينية والث افية  لذا 
مبحوثا( وبنسبة  327ن د ان ا اباب المبحوثين حو  هذا التساح  كانب عوى النحو االتي )

%( من وحداب عينة الدراسة كانب ردودهم اي ابية  وتتفق مه فكرة نيام الحركاب 85)
ماعية  اء نتي ة تأثير الع ل الذي تعاني منه محسساب البناء اال تماعي في ت ب  او اال ت

استيعاب الحا ة الى االصالح او التييير وهذا سائد في الم تمعاب المحافظة الت ويدية التي 
 14نضب ردحا ليا بال وي  من اللمن في ظ  االنظمة الدكتاتورية في حين كانب ا ابة )

%( من وحداب عينة الدراسة بنفي و ود هذا التاثيرح اما بالنسبة الى 4نسبة )مبحوثا ( ف م وب
%( من وحداب عينة الدراسة لم تكن لديهم ردود محددة 11مبحوثا( الذين شكووا نسبة ) 44)

وهذا يعود من و هة نظر الباحل الى انعدام دنة مفهوم المحسسة بالمعنى السائد في عوم 
  بين في ال دو  اعال هحالء كما م اال تماع لد 

 



 المبحث الرابع )تبويب وتحليل بيانات محور الحاجات(.........الجانب الميداني:  الفصل السادس 

 162 

 نلحاجة نلى نلمشاركة نلسياسية ونشوء نلحركات نالجتماعية.-34
نلمبحوثي  حول دور نلحاجة نلى نلمشاركة نلسياسية في ظهور  أرنء( يبي  37جدول )

 نلحركات نالجتماعية.
 % نلتكرنر نلردود
 %76 294 نعم
 %6 23 ال

 %18 68 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

حصر العموية السياسية بالمحاصصة المائفية اد  الى حرمان الكثير من الفئاب       
اال تماعية التي ابعدها وعيها عن االنتماء الحلبي المائفي لصوصا من المشاركة السياسية 
الفعوية كما ان لعب الفئاب السياسية الحاكمة اليوم عوى وتر المائفية  ع  من هذ  المشاركة 

لذا ف د بينب ا اباب المبحوثين ان الحا ة الى المشاركة السياسية لها دور في حوم بعيد المنا  
%( من وحداب عينة الدراسة كانب ا ابتهم 76مبحوثا( وبنسبة ) 294نشوء الحركاب فكان )

%( ف م من وحداب عينة الدراسة هذا الراي  اما 6مبحوثا( وبنسبة )23بن)نعم(ح في حين رفض )
%( من عينة الدراسة لم تكن لديهم ا ابة محددة لذا نستنتج 18ا( بنسبة )مبحوث68بالنسبة الى )

من ذلك ان لوحا ة الى المشاركة السياسية دور مهم في ظهور الحركاب في العراق بعد  
2003. 

 نلحاجة نلى نالبدنع وظهور نلحركات نالجتماعية:-35
 .في ظهور نلحركات بدنعنلمبحوثي  حول دور نلحاجة نلى نال أرنء( يبي  38جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %83 321 نعم
 %5 18 ال

 %12 46 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع
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ان الثابب عوميا هو ان الحركاب ليسب من ابداعاب الفرد العراني وهي في الونب ذاته     
ة  ديدة ليسب وليدة الونب الحاضر لكنها بالنسبة الى اليالبية من الشباب هي ابتداع مري 

لوضيم عوى المب ة السياسية في العراق لدفعها نحو تح يق االصالح اال تماعي اوال ودفه 
الم تمه الى ت ب  التييراب اال تماعية التي فرضتها الحياة في ال رن الواحد والعشرين ومنها 

حوثا( مب 321الديمونرامية والحرية لذا كانب ا اباب المبحوثين حو  هذا التساح  كاالتي ان )
%( من وحداب عينة الدراسةح كانب ردودهم اي ابية  حيل اكدوا و ود هذ  الحا ة 83وبنسبة)

%( ف م من عينة الدراسةح الذين ا ابوا بالنفي ان الحركاب 5مبحوثا( بنسبة ) 18فيما اعتبر )
 46اال تماعية لم تبتدع شيئا في عموية الممالبة بالح وق  اال ان الالفب لونظر هو ا ابة )

%( من وحداب عينة الدراسة بن)ال اعر ( فهذ  اال ابة تشير بانه ليسب 12مبحوثا( بنسبة )
لديهم ا ابة محددة حو  التساح  اعال   يعلو الباحل سبب ذلك الى ان التاريخ السياسي العراني 

ا ان لم يشهد مث  هذ  الحركاب اال تماعية التي اتلذب مابه الحداثة بعيدا عن االيديولو يا كم
المبيعة المعروفة لوثوراب ساب ا في الم تمه العراني بانها ثوراب دموية ولم يكن اي منها ثورة 

  بيضاء  كما موضح في ال دو  اعال سومية 
 تنامي طموحات بعض نلفئات نلسياسية نلمهمشة ودورها في ظهور نلحركات نالجتماعية.-36

طموحات نلفئات نلسياسية في ظهور  نلمبحوثي  حول دور تنامي أرنء( يبي  39جدول ) 
 (.2003نلحركات في نلعرنق بعد )

 % نلتكرنر نلردود
 %72 277 نعم
 %8 31 ال

 %20 77 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

 
من المبيعي ان يتم استيال  الحركابح من الفئاب الحلبية او الفئاب اال تماعية التي      

اال تماعية فرصة الستعادة او الحتال  مكانة في  عانب من التهميش السياسي في الحركاب
النسق السياسي العام في الم تمه العراني  لذا عموب عوى المشاركة او دعم هذ  الحركاب ف د 



 المبحث الرابع )تبويب وتحليل بيانات محور الحاجات(.........الجانب الميداني:  الفصل السادس 

 164 

بينب ا اباب المبحوثين حو  دور تنامي مموحاب الفئاب السياسية المهمشة في ظهور الحركاب 
%( من وحداب عينة الدراسة بن)نعم( لتحكد 72مبحوثا( بنسبة ) 277اال تماعية  ف د ا اب )

%( من وحداب عينة 8مبحوثا( وبنسبة )31و ود هذا الدور  فيما لم يرفض هذا الراي سو  )
%( من وحداب عينة الدراسة 20مبحوثا( بنسبة ) 77( وند كانب ا اباب )الالدراسة باإل ابة )

ن مث  هذ  الفئاب لم تحاو  اثباب بن)ال اعر ( يعلو الباحل سبب ذلك الى راي المبحوثين با
 هويتها في الحركاب باستثناء الحركاب الدينية او الث افية  كما مبين في ال دو  اعال  

 
 نلوعي بالحاجة نلى تغيير نلتوجهات نلسياسية ودورها في نشوء نلحركات نالجتماعية.-37

 في نشوء نلحركات. ( يبي  دور نلوعي بالحاجة نلى تغيير نلتوجهات نلسياسية40جدول ) 
 % نلتكرنر نلردود
 %81 313 نعم
 %5 19 ال

 %14 53 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

      
لم تكن )الحركاب اال تماعية والسياسية( منها عوى و ه اللصوص ثورة ضد فئة سياسية      

ة والمسيمرة تنته ها الفئاب المتنفذ -اذا  ال التعبير-محددة ب  كانب ثورة ضد برامج سياسية 
ال   تيييرها نحو الصالح العام بدال من المصالح الفئوية والحلبية والفردية كما هو حاص  في 
الممارسة السياسية المحاصصية المائفية في الم تمه العراني  ف د بينب ا اباب المبحوثين دور 

  ف د 2003بعد الوعي بالحا ة الى تييير التو هاب كان له دور في نشوء الحركاب في العراق 
%( من عينة الدراسة كانب ا اباتهم تحيد هذا الدور فيما لم 81مبحوثا( وبنسبة )313ا اب )

( الذين ال%( من وحداب عينة الدراسة باإل ابة بن)5مبحوثا( وبنسبة )19يرفض هذا الراي سو  )
ركاب  اال ان نفوا بأن يكون ري دو لووعي بالحا ة الى التييير ساهم بشك  مباشر في ظهور الح

%( لم يكن لهم مون  محدد من السحا  في ال دو  ادنا  فاكتفوا 14مبحوثا( بنسبة ) 53)
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باإل ابة )ال اعر ( وهو نوع من عدم المعرفة باألسا العومية لظهور او استمرار الحركاب 
 اال تماعية في الم تمعاب  كما مبين في ال دو  اعال  

 
 نالجتماعية في تشكيل نلحركات نالجتماعية:نلحاجة نلى نالما  م  نالسس -38

 :ما  في تشكيل نلحركاتنلمبحوثي  حول دور نلحاجة لال أرنء( يبي  41جدول )
 % نلعدد نلردود
 %76 292 نعم
 %13 50 ال

 %11 43 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

   
العراني بتوالي هذ  ان انعدام االست رار اال تماعي وتردي االوضاع االمنية في الم تمه       

المشكالب االمنية من المائفية الى االرهاب الى االغتياالب السياسية الى النلاعاب العشائرية 
عم  عوى اف اد الفرد العراني الشعور باألمانح االمر الذي  ع  من الممالبة بهذا االست رار 

ف د بينب  2003ي بعد الذي يولد االمان اهم ممالب الحركاب اال تماعية في الم تمه العران
%( من عينة الدراسة اكدوا دور الحا ة الى 76مبحوثا( بنسبة )292ا اباب المبحوثين ان )

%( من وحداب عينة الدراسة 13مبحوثا( بنسبة ) 50االمان في نشوء الحركاب  فيما رفض )
ك يعود من من الذين نفوا دور الحا ة الى االمان في نشوء الحركاب اال تماعية  والسبب في ذل

و هة نظر الباحل الى ان االمان مسألة نسبية وهو مشكوة عالمية لصوصا االمان من االرهاب 
مبحوثا( بنسبة  43او ال رائم المنظمة وغير المنظمة عوى التال  انواعها  اال ان ا ابة )

في %( كانب غريبة بالنسبة لوباحل ويعت د بان فهم هذ  الفئة من العينة لوسحا  انحصر 11)
 العوام  النفسية لوشعور باألمان وليا في العوام  اال تماعية كما مبين بال دو  اعال  
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 نلمبحث نلخامس
 تبويب وتحليل بيانات محور نلمشكالت

 
 نالحساس بوجود مشكلة و تشكيل نلحركات نالجتماعية:-39

 تنلمبحوثي  حول نالحساس بوجود مشكلة وتشكيل نلحركا أرنء( يبي  42جدول ) 
 % نلتكرنر نلردود
 %82 316 نعم
 %8 29 ال

 %10 40 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

   
عند سحا  المبحوثين عن العالنة بين االحساا بو ود مشكوة من  انب الموامنين وبين      

ل وئهم لتشكي  الحركاب كح  إل بار السياسيين عوى ت اول المصالح الفردية والفئوية لحوحوة 
وة كانب ا اباب المبحوثين حو  ذلك ان االحساا بو ود مشكوة يدفه االفراد الى هذ  المشك

%( من 82مبحوثا( وبنسبة )316تشكي  الحركاب من لال  اال ابة بنعم التي ا اب بها )
%( ير  8مبحوثا( وبنسبة )29وحداب عينة الدراسةح فيما كانب اال ابة كال ند انتصرب عوى )

مفهوم االحساا بو ود المشكوة بالوعي السياسي الذي يرون انه الباحل ان هحالء يعو ون 
ضعي   دا في الم تمه العراني لذا نفوا ان تكون ري عالنة لإلحساا بو ود مشكوة وتشكي  

%( من وحداب عينة الدراسة لم تكن لهم ا اباب 10مبحوثا( وبنسبة ) 40الحركاب وب ي )
الباحل الى االستنتا  بان الوعي السياسي في  محددة  ان نسبة المواف ة العالية  دا تدفه

الم تمه العراني يرت ي باستمرار وكان هو الدافه االساسي لتشكي  الحركاب االحت ا ية عوى 
 رامية اال تماعية وحرية االفراد في تييير مدي اء الوعي اال تماعي باهمية الاالن  فضال عن ارت

م االلر  من الم تمه بها بالنسبة الى االنما را تو هاتهم الدينية او الث افية وضرورة اعت
 الحركاب  كما موضح في ال دو  اعال  
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 :نلفقر وظهور نلحركات نالجتماعية-40

 نلمبحوثي  حول مشكلة نلفقر وظهور نلحركات نالجتماعية أرنء( يبي   43جدول )
 % نلتكرنر نلردود
 %80 310 نعم
 %5 19 ال

 %15 56 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

   
عرفب )الثورة التونسية( اعالميا بانها )ثورة الياسمين( اي ثورة  ياع بسبب العمالة عن      

العم  وع ل النظام االنتصادي عن توبية احتيا اتهم االساسية لذا تساء  الباحل ه  ساهمب 
هذ  الفكرة ق فكانب ا اباب المبحوثين حو  اهذ  العوام  في نشوء الحركاب اال تماعية في العر 

مبحوثا(  310ان الف ر احد المشاك  التي ادب الى ظهور الحركاب اال تماعية  حيل وافق )
%( من الذين 5مبحوثا( بنسبة )19%( من وحداب عينة الدراسة عويها  فيما رفضها )80بنسبة )

في نفوا ان يكون لوف ر ري دور في تشكي  هذ  الحركاب ب  ساهمب العديد من العوام  االلر  
ذلك اذ يعود السبب في ذلك الى ان مادة غالبية الحركاب اال تماعية هم الشباب الذين مالالوا 
غير متحموين لمسحولياتهم اال تماعية لصوصا في  انب االنفاق او بناء االسرة )اللوا ( الذي 

ديهم %( من وحداب عينة الدراسة ليسب ل15مبحوثا( بنسبة ) 56تتحموه االسرة غالبا وند ب ي )
ين بينه الشائه اال تماعي المعروض اعال  وبين تفكير الشباب بانسداد دا اباب محددة فهم مترد

االفق المست بوي االنتصادي اذ انهم تعوموا الكثير عن االست ال  االنتصادي من وسائ  التواص  
 اال تماعي كما مبين في ال دو  اعال  
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 ركات نالجتماعية:نلفساد نلمالي ونالدنري وظهور نلح-41
نلمبحوثي  حول دور نلفساد نلمالي ونالدنري كإحدى نالسس  أرنء( يبي  44جدول ) 

 2003نالجتماعية لظهور نلحركات  في نلعرنق بعد 
 % نلتكرنر نلردود
 %91 351 نعم
 %4 16 ال

 %5 18 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

  
ة واالدارية العرانية يعد من العوام  المهمة في شيوع الفساد وماسسته في المحسسة السياسي      

نشوء الحركاب اال تماعية في العراق او في غير  من الم تمعاب التي تعاني من الحالة ذاتها لذا 
كانب ا اباب المبحوثين حو ح دور الفساد المالي واالداري في نشوء الحركاب اال تماعية حيل 

 351ى مضمون السحا  في ال دو  ادنا  ف د ا اب )اكدوا اهمية دور  من لال  المواف ة عو
مبحوثا( بنسبة  16%( من وحداب عينة الدراسة اكدوا بنن )نعم(  بينما رفض )91مبحوثا( بنسبة )

%( عندما نفوا و ود هذا الدور باال ابة كال  اما المبحوثين الذين لم تكن لهم ا اباب محددة 4)
هذا التحوي  بتحوي  الباحل لو داو  السب ة التي اشرب %( يتعلل 5مبحوثا( بنسبة ) 18عددهم )

 دور المشكالب في تكوين االسا اال تماعية لوحركاب  كما موضح في ال دو  اعال  

 :2003غياب نلعدنلة نالجتماعية وظهور نلحركات في نلعرنق بعد -42

 ل نلحركاتدور غياب نلعدنلة نالجتماعية في تشكيأرنء نلمبحوثي  حول ( يبي  45جدول ) 
 % نلتكرنر نلردود
 %89 344 نعم
 %3 12 ال

 %8 29 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع
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لعب االحساا بالتمييل والظوم اال تماعي ايضا دور  المهم في تشكي  الحركاب في العراق     
%( من 89مبحوثا( بنسبة ) 344اذ بينب ا اباب المبحوثين حو  هذ  الفكرة ح بأن) 2003بعد 

%( من 3مبحوثا( بنسبة ) 12عينة الدراسةح اكدوا بنن )نعم(  بينما رفض هذ  الفكرة ف م ) وحداب
%( مترددين فوم تكن 8مبحوثا( بنسبة ) 29(  فيما ب ي )الم موع المبحوثين من لال  اال ابة )

لهم ا اباب محددة نستنتج من ذلك ليياب العدالة اال تماعيةح دورا في تشكي  الحركاب 
ية كما اكدته هو الحا  في الحركاب اال تماعية في الم تمعاب االلر  وان هذ  الفكرة اال تماع
داها الى  االنمام االلر  من الحركاب  كما موضح ر عوى الحركاب االحت ا ية ب  تتعال ت تص

 في ال دو  اعال  
 دور نلصرنع نلطائفي في ظهور نلحركات نالجتماعية:-43

وثي  حول دور نلصرنع نلطائفي في تشكيل نلحركات نالجتماعية نلمبح أرنء( يبي   46جدول )
 2003في نلعرنق بعد 

 % نلعدد نلردود
 %70 268 نعم
 %16 63 ال

 %14 54 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

    
النلاعاب المائفية ال ب بظاللها الوليمة عوى  ميه فئاب الم تمه العراني عدا افراد المب ة      

تعرضوا لوت تي  االستالب واالضرار بمصالحهم وممتوكاتهم فه  ساهمب هذ  الحالة  السياسية ف د
في نشوء حركاب ا تماعية تتال  مادتها من مولائيك الشعب العراني عند سحا  المبحوثين عنها 

%( من وحداب عينة الدراسة من الذين 70مبحوثا( بنسبة ) 268كانب ا اباتهم بالمواف ة تشك  )
%( من وحداب عينة 16مبحوثا( بنسبة ) 63هم بننن )نعم(  بينما رفض هذ  الفكرة ) اكدوا ا ابت

(  وير  الباحل ان سبب ذلك يعود الى ان العديد من منتسبي االحلاب الالدراسة بااللتيار )
مبحوثا(  54ايضا تضرروا من هذ  االحدال التي ساهم االرهاب فيها بدور كبير  فيما ب ي )

 الحياد من ترددهم بإ اباب غير محددة  كما مبين في ال دو  اعال   %( عوى14بنسبة )
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 معاناة نلناس م  نلفساد في نلمؤسسات نلعامة وتوحيد نلصف نلوطني:-44
نلمبحوثي  حول نلمعاناة م  تفشي نلفساد في نلمؤسسات نلعامة  أرنء( يبي  47) لجدو

 ودورها في توحيد نلصف نلوطني.
 % نلتكرنر نلردود
 %77 294 نعم
 %9 36 ال

 %14 55 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

     
المعاناة ف م هي التي ولعب بمري ة شبه عادلة بين افراد الم تمه العراني و ماعاته        

فالفساد حصر ك  منافعه بالفئاب التابعة لالفراد المب ة المتنفذة سياسيا وانتصاديا لذا كانب 
%( من وحداب عينة الدراسة الذين 76مبحوثا( بنسبة ) 294ة تمث  )ا اباب المبحوثين بالمواف 

( ال%( عوى هذ  الفكرة اذ نفوا ذلك باال ابة )9مبحوثا( بنسبة ) 36اكدوا بنن)نعم( بينما لم يوافق )
%( ليسب لديهم ا اباب محددة  نستنتج من ذلك ان لومعاناة 14مبحوثا( بنسبة ) 55فيما ب ي )

محسساب العامة دورا مهما في توحيد الص  الومني  كما مبين في ال دو  وتفشي الفساد في ال
 اعال  

 بطالة نلشباب وعالقتها بظهور نلحركات نالجتماعية:-45
 نلمبحوثي  حول دور معاناة نلشباب م  نلبطالة في ظهور نلحركات. أرنء( يبي  48جدول ) 

 % نلتكرنر نلردود
 %91 352 نعم
 %2 8 ال

 %7 25 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

البمالة تعد افة المشكالب بالنسبة الى الشباب لصوصا والى ب ية فئاب الم تمه عموما     
فهي العام  االساسي في  ميه المشكالب اال تماعية كما انها العام  االساسي في تحديد 
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اماتهم بوسائ  مستو  الفهم وانمام التفكير لديهم فالشباب الذين اتهموا بالسوبية وحصر اهتم
التواص  اال تماعي وا هلتهم الذكية اثبتوا انهم يعون لمورة مونفهم اال تماعي بمشاركتهم 

%( من 91مبحوثا( بنسبة ) 352الفاعوة في الحركاب اال تماعية واالحت ا ية ف د وافق )
فوا % ت ريبا(ح ن2مبحول ف م( بنسبة ) 8وحداب عينة الدراسة عوى هذ  الفكرة  بينما رفض )

 %( بدون ا ابة محددة  كما مبين في ال دو  اعال  6مبحوثا( بنسبة ) 25ذلك وند ب ي )
 

 مشكلتي نالبتانا ونلرشوة وظهور نلحركات نالجتماعية:-46
نلمبحوثي  حول مساهمة مشكلتي نالبتانا ونلرشوة في تشكيل  أرنء( يبي  49جدول ) 

 .2003نلحركات في نلعرنق بعد 
 % نلتكرنر نلردود
 %82 316 نعم
 %7 27 ال

 %11 42 ال نعرف
 %100 385 نلمجوع

  
تتعدد صور الفساد االداري والمالي اال ان االبتلال اكثرها تاثيرا اذ تتوحد تأثيراتها النفسية       

واال تماعية عند  ميه من يتعرض له لتشعر  بالسلم اال تماعي من ذلك فتدفعه لورفض 
اب المبحوثين حو  فيما اذا كان لمشكوتي )االبتلال والرشوة( مساهمة واالحت ا  ف د بينب ا اب

%( من 82مبحوثا( بنسبة ) 316ح ف د وافق )2003بظهور الحركاب اال تماعية في العراق بعد 
%( 7مبحوثا( بنسبة ) 27وحداب عينة الدراسة اكدوا ذلك من لال  التيار )نعم(  بينما رفض )

%( لم تكن لديهم ا اباب 11مبحوثا( بنسبة ) 42( وان )ال) نفوا ذلك بتأكيدهم عوى ليار
محددةح نستنتج من ذلك ان هاتين المشكوتين من المشاك  التي ساهمتا بشك  كبير في ظهور 

 الحركاب اال تماعية كما مبين في ال دو  اعال  
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 نالقصاء ونلتهميش لبعض نلشرنئح نلمهمة وظهور نلحركات نالجتماعية.-47
 تنلحركال دور نالقصاء ونلتهميش في ظهور نلمبحوثي  حو أرنء( يبي   50جدول )

 % نلتكرنر نلردود
 %81 313 نعم
 %6 21 ال

 %13 51 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع

ي صد الباحل بالشرائح المهمة م موعة من الفئاب اال تماعية الفاعوة فكريا وث افيا      
تعومة من الموانه االدارية اذ كانب هذ  الحالة من اكثر باالضافة الى الفئاب اال تماعية الم

ابواب الفساد المالي واالداري شرا لذا بينب ا اباب المبحوثين حو  هذ  الفكرة بالمواف ة بالنسبة 
%( من وحداب عينة الدراسة من الذين اكدوا بنن )نعم(  بينما لم 81مبحوثا( بنسبة ) 313الى )

%( ف م من العينة اذ نفوا و ود العالنة من لال  5ا( بنسبة )مبحوث 21يوافق عويها سو  )
%( غير محددة  13مبحوثا( بنسبة ) 51(  في حين كانب ا اباب )التأكيدهم عوى ليار )

تتناسب ا اباب المبحوثين في هذا ال دو  مه ا اباتهم عن االسئوة التي تتشابه في المضمون 
المبحول واهتمامه باال ابة الدني ة عوى االستمارة مه هذا السحا  وهذا ما يد  عوى موضوعية 

 االستبيانية كما مبين في ال دو  اعال  

تعدد نلهويات على حساب نلهوية نلوطنية وظهور نلحركات -48
 نالجتماعية:

 نلمبحوثي  حول دور تعدد نلهويات في ظهور نلحركات أرنء( يبي  51جدول ) 
 % نلتكرنر نلردود
 %75 291 نعم
 %9 34 ال

 %16 60 ال نعرف
 %100 385 نلمجموع
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من المبيعي تتعدد الهوياب الفرعية اال  ان غوبتها عوى الهوية الومنية يعد من اهم       
المشكالب في اال تماع السياسي العراني اذ انه يعم  عوى تفتيب الدولة واالضرار بالمصالح 

ف د بينب ا اباب المبحوثين حو  ما اذا كان اال تماعية لتحولها نحو الفئوية الحلبية والمائفية 
( 2003لتعدد الهوياب عوى حساب الهوية الومنية دورا في ظهور )الحركاب في العراق بعد

%( من وحداب عينة الدراسة اكدوا ذلك من 75مبحوثا( بنسبة )291بالمواف ة بالنسبة الى )
غالبية اال اباب في ال داو  لال  تأشيرهم عوى ليار )نعم( وهذا امر يثير الدهشة اذ ان 

الساب ة ترت ي الى اليالبية العظمى اال ان اال ابة هنا ال ترت ي الى مستو  اال اباب الساب ة 
ويعو  الباحل ذلك بافت ار الم تمه العراني الموصو  بالمولائيك الى عموياب التوعية المنظمة 

% ( رفضوا هذ  الفكرة يساندهم في 9مبحوثا( بنسبة )34باهمية الهوية الومنية  لذا ن د ان )
%( اذ لم تكن لديهم ا اباب محددة لنستنتج من ذلك ان لتعدد 16مبحوثا( بنسبة ) 60ذلك ب اء )

الهوياب الفرعية امر مبيعي عوى ان تتشك  الهوية الومنية من هذ  التعددية لذا كان لها دورا 
 مبين في ال دو  اعال  كما  2003في )ظهور الحركاب اال تماعية في العراق بعد 

 نهم نلهويات نلفرعية نلتي لها تأثير في تشكيل نلحركات نالجتماعية:-49
 2003نلمبحوثي  حول نهم نلهويات نلفرعية نلتي ظهرت بعد  أرنء( يبي  52جدول ) 

 على حساب نلهوية نلوطنية في نلعرنق, وكا  لها دور في ظهور نلحركات.
 % نلتكرنر نلهويات نلفرعية

 %28 81 وية طائفيةه
 %4 12 هوية قومية
 %18 52 هوية حابية
 %0 1 هوية فكرية
 %50 145 جميع ماسبق
 291 100% نلمجموع

استنادا عوى السحا  السابق اللاص بدور الهوياب الفرعية في ظهور الحركاب اال تماعية      
%ح والحانا" بهذا السحا  76الذ كانب فيه اال اباب اي ابية بنسبة  2003في العراق بعد عام 

                                                           
 ( يمث مجموع المبحوثين الذين اكدوا على دور تعدد الهويات في ظهور الحركات االجتماعية.291العدد )   
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مبحوثا(  81( ليحدد اهم انواع الهويابح وكانب ا اباب المبحوثين كما ياتي )49 اء السحا  )
%( اكدوا عوى الهوية المائفية كانب البدي  لوهوية الومنية لتاثر الموامنين بالمد 28وبنسبة )

%( اكدوا عوى 4بنسبة ) مبحوثا( 12و ) 2005المائفي واالرهاب الذي ا تاح العراق بعد 
الهوية ال ومية كبدي  لوهوية الومنية وهذ  ث افة مويوة االمد في اال تماع السياسي العراني اذ 
رو ب لها الحكوماب ذاب التو هاب االيديولو ية ال ومية التي همشب الفئاب اال تماعية 

مبحوثا( بنسبة  51االلر  بشك  كبير ب  عموب عوى تذويب هوياتهم  ل د كانب ا اباب )
%( 50مبحوثا( بنسبة )145)  ميه الهوياب%( اكدوا عوى الهوية الحلبية  فيما التار 18)

نستنتج من ذلك ان  ميه الهوياب الفرعية )المائفية وال ومية والحلبية والفكرية( تعتبر من اهم 
 المشكالب التي يعاني منها الم تمه العراني  كما مبين بال دو  اعال  

 



 (والتوصيات والمقترحات, والنتائج ) مناقشة الفرضيات .الجانب الميداني:  الفصل السابع: 

 

 نلسابع نلفصل
 ونلتوصيات نلمقترحاتمناقشة نلفرضيات, ونلنتائج 

 
 
 
 

 نلمبحث نالول: مناقشة فرضيات نلدرنسة:
 نلمبحث نلثاني: نلنتائج و نالستنتاجات
 نلمبحث نلثالث: نلتوصيات ونلمقترحات
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 نلتمهيد
 

ضيابح في المبحل االو  من هذا الفص  نام الباحل بأ راء التباراب عومية لوفر      
وفق صيية نانونية معتمدةح لوتأكد من نبو  الفرضيابح والفرضياب التي وضعها الباحل 

 ح تم التبارها بشك  دنيق ابفرضي (10كانب بعدد )
بعد تبويب وتحوي  البياناب التي  معها الباحل من افراد عينة الدراسة البد من     

هذا الفص  عرض الباحل اهم  استلالص اهم النتائج التي توصوب اليها الدراسةح في
تحوي  لوبياناب ح التي اسة ح عوى ضوء عموياب التبويب و النتائج التي توصوب اليها الدر 

تم عرضها في الفصو  الساب ةح وعوى اساا هذ  النتائج تمكن الباحل من استلالص 
(ح 2003اهم االستنا اب المهمة التي ظهر ارتبام ظهور الحركاب في العراق بعد )

سا اال تماعيةح وبعد عرض النتائج واستلالص االستنتا اب عر  الباحل باال
آلستكما  متموباب الدراسة من لال  صياغة توصياب عومية مهمة اعت د بأنها ستساهم 
في اثراء العووم اال تماعيةح وتمكن االمرا  ذاب العالنة بالحركاب اال تماعيةح من 

التعام  معها لت نب العن  المفرم الذي معرفة الحركاب بشك   يد ال سيما مري ة 
يضلم المشكوة ويع دها الى در ة تصبح مستحيوة الح ح كما انترح الباحل  عدد من 
الم ترحاب المهمة العامة التي ند تكون بداية لمريق او لمة استراتي ية لمعال ة 

 المشاك  والتحدياب التي توا ه الم تمه والبناء اال تماعي 
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 نلمبحث نالول:
 )مناقشة نلفرضيات (

و  2019توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  تنظيم حركة تشري  (: 1نلفرضية رقم ) -1
 وعي نلمحتجي  بضرورة تنظيم صفوفهم.

% من م موع االراءح  59مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  226بينب الدراسة بأن )
( 79حين ان ) في 2003يتف ون بأن حركة تشرين هي اكثر الحركاب تنظيما في العرق بعد 

%( ليسب لديهم ا اباب 21( مبحوثا وبنسبة )80%( رفضوا ذلكح و )20مبحوثا وبنسبة )
( لوتح ق من نبو  الفرضية او رفضهاح و د الباحل بان الفروق 2محددة  عند تمبيق )التبار كا

 ( اكبر من109.65( هي )2المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة المحسوبة من التبار )كا
(  لذا ن ب    فرضية 2ودر ة حرية ) 0.05)(ح عند مستو  داللة ) 5.99ال يمة ال دولية ) 

( هي اكثر الحركاب تنظيما بما يمتوكه افرادها من 2019الدراسة  بمعنى )ان حركة )تشرين 
الوعي بأهمية ت اول االلماء التي ونعب فيها الحركاب الساب ة االمر الذي اد  الى ضع  

 فولها تأثيرها وا

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 53جدول 

 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز

E 

 73 9,409 97 128.33 226 نعم

 18.7 2,401 49- 128.33 79 ال

 17.95 2,304 48- 128.33 80 ال نعرف

 ZIRO  X2=109.65 385 385 نلمجموع
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(: توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  نلتدي , وظهور نلحركات 2نلفرضية رقم ) -2
 نالجتماعية.

% من م موع 63مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  241بينب الدراسة ان )  
(ح في حين ان 2003االراءح  يتف ون عوى ان لوتدين دورا في ظهور الحركاب في العراقح بعد )

 % ليسب لديهم ا اباب محددة  15مبحوثا وبنسبة  56% رفضوا ذلكح و 23ا وبنسبة مبحوث 88
( لتح ق من نبو  الفرضية من عدمهاح و د الباحل ان الفروق المعنوية 2عند تمبيق )التبار كا 

( وهي ال يمة المحسوبةح 151هي ) (2ذاب داللة احصائية الن ال يمة المحسوبة من التبار )كا
( بمعنى 2ودر ة حرية )  0.05)( عند مستو  داللة ) 5.99ة ال دولية وهي ) اكبر من ال يم

( يفسر 2003)ان التدين لعب دورا واضحا في ظهور الحركاب اال تماعية في العراق بعد 
 الباحل نبو  الفرضية ألن ال يم الدينية ترفض مبدر الفساد والسرناب وتهميش الناا وظومهم 

 

 
 
 
 

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 54جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 98 12,544 112 128.33 241 نعم
 12.5 1,600 40- 128.33 88 ال

 40.5 5,184 72- 128.33 56 ال نعرف
 ZIRO  X2=151 385 385 نلمجموع
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نالجتماعية(, وتشكيل نلحركات  (: توجد عالقة نرتباطية بي  )نلقيم3نلفرضية رقم ) -3
 .2003في نلعرنق بعد 

% من م موع 71مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  273بينب الدراسة عوى )  
(ح في 2003االراءح  يتف ون عوى ان لو يم اال تماعية دورا في ظهور الحركاب في العراقح بعد )

% ليسب لديهم ا اباب 14حوثا وبنسبة مب 55% رفضوا ذلكح و 15مبحوثا وبنسبة  57حين ان 
( لمعرفة م بولية الفرضية من عدمهح و د الباحل بان الفروق 2محددة  عند تمبيق )التبار كا

( 242.38هي ) (2المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة التي حصونا عويها من التبار )كا
( لذا ن ب  2ودر ة  حرية ) 0.05)(ح عند مستو  داللة ) 5.99اكبر من ال يمة ال دولية ) 

فرضية الدراسة  بمعنى )ان هناك عالنة ارتبامية بين ال يم اال تماعيةح و ظهور الحركاب في 
( يفسر الباحل نبو  الفرضية ألن ل يم الصدق واالمان والشر ح تأثيرا عوى 2003العراق بعد 

 البشر لنبذ المتنانضابح التي يتص  بها المسحولين 

 
 
 

 ( للفرضية 2نختبار )كا يبي  55جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 161.58 20,736 144 128.33 273 نعم
 39.28 5,041 71- 128.33 57 ال

 41.52 5,329 73- 128.33 55 ال اعر 
 ZIRO  X2=242.38 385 385 نلمجموع
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نت داللة نحصائية بي  نلحاجة نلى نالبدنع, وتشكيل ( توجد عالقة ذ4نلفرضية رقم ) -4
 نلحركات في نلعرنق.

% من م موع 83مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  321بينب الدراسة عوى ان )  
(ح 2003الردودح  يتف ون عوى ان الحا ة الى االبداع دورا في تشكي  الحركاب في العراقح بعد )

% ليسب لديهم 12مبحوثا وبنسبة  46% رفضوا ذلكح و 5ة مبحوثا وبنسب 18في حين ان 
( لمعرفة نبو  الفرضية من عدمهاح توص  الباحل الى 2ا اباب محددة  عند تمبيق )التبار كا

( هي 2ان الفروق المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة التي حصونا عويها من التبار )كا
ودر ة حرية  0.05)(ح عند مستو  داللة ) 5.99( اكبر من ال يمة ال دولية وهي ) 433.92)
(  لذا فان فرضية الدراسة م بولة بمعنى )ان هناك عالنة ذاب داللة احصائية بين الحا ة 2)

( يفسر الباحل نبو  الفرضية بنننان الحا ة 2003الى االبداع وتشكي  الحركاب في العراق بعد 
 الناا الى االستياء االبداع وعدم فتح الم ا  من نب  الحكومة يدفه 

 
 
 
 

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 56جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 287.25 36,864 192 128.33 321 نعم
 94.28 12,100 110- 128.33 18 ال

 52.39 6,724 82- 128.33 46 ال نعرف
 ZIRO  X2=433.92 385 385 نلمجموع
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( هي: توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  نالحساس بوجود 5نلفرضية رقم )   -5
 مشكلة  وتشكيل نلحركات في نلعرنق.

% من م موع االراءح  82مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  316بينب الدراسة بان )
(ح 2003اقح بعد )يتف ون عوى ان االحساا بو ود مشكوة له دورا في تشكي  الحركاب في العر 

% ليسب لديهم 10مبحوثا وبنسبة  40% رفضوا ذلكح و8مبحوثا وبنسبة  29في حين ان 
ا اباب محددة  عند تمبيق )التبار مربه كاي( لمعرفة نبو  الفرضية من عدم نبولهاح و د 

( هي 2الباحل ان الفروق المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة المحسوبة من التبار )كا
ودر ة  حرية  0.05)(ح عند مستو  داللة ) 5.99( اكبر من ال يمة ال دولية وهي ) 409.2)
( لذا ن ب  فرضية بمعنى   )ان هناك عالنة ذاب داللة احصائية بين االحساا بو ود مشكوة 2)

(  يفسر الباحل م بولية الفرضية بتنامي الوعي السياسي 2003وتشكي  الحركاب في العراق بعد 
 رامي لد  الموامن العراني وضرورة النضا  من ا   الح وق  والديمون

 
 
 
 
 

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 57جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 272.49 34,969 187 128.33 316 نعم
 76.37 9,801 99- 128.33 29 ال

 60.34 7,744 88- 128.33 40 ال نعرف
 ZIRO  X2=409.2 385 385 نلمجموع
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( توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  تعددية نلهويات نلفئوية على 6نلفرضية رقم ) -6
 .2003حساب نلهوية نلوطنية وظهور نلحركات في نلعرنق بعد 

% من م موع 75مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  291بينب الدراسة عوى ان )
 ون لتعدد الهوياب عوى حساب الهوية الومنية ولهذا ال انب دور في تشكي  الحركاب االراءح يتف

مبحوثا  60% رفضوا ذلكح و 9مبحوثا وبنسبة  34(ح في حين ان 2003في العراقح بعد )
( لمعرفة نبو  الفرضية من  2% ليسب لديهم ا اباب محددة  عند تمبيق )التبار كا16وبنسبة 

الفروق المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة المحسوبة من التبار  عدمه وند  د الباحل ان
 0.05)(ح عند مستو  داللة ) 5.99( اكبر من ال يمة ال دولية وهي ) 309.35( هي )2)كا

( لذا ن ب  فرضية الدراسة بمعنى  )ان هناك عالنة ذاب داللة احصائية تعدد 2ودر ة حرية )
 ( 2003ية وتشكي  الحركاب في العراق بعد الهوياب عوى حساب الهوية الومن

 

 
 
 
 
 
 

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 58جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 204,50 26,244 162 128.33 291 نعم
 68,85 8,836 94- 128.33 34 ال

 36 4,624 68- 128.33 60 ال نعرف
 ZIRO  X2=309.35 385 385 نلمجموع
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( توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  نلحاجة نلى نالما  وظهور 7نلفرضية رقم ) -7
 .2003نلحركات في نلعرنق بعد 

% من 76مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  292بينب الدراسة عوى ان )     
في تشكي  الحركاب في م موع االراءح  يتف ون عوى ان الحا ة الى االمان توعب دورا 

 43% رفضوا ذلكح و 13مبحوثا وبنسبة  50(ح في حين ان 2003العراقح بعد )
( لمعرفة 2% ليسب لديهم ا اباب محددة  عند تمبيق )التبار كا11مبحوثا وبنسبة 

نبو  الفرضية من عدم نبولهاح توص  الباحل الى ان الفروق المعنوية ذاب داللة 
( وهي ال يمة المحسوبةح 309.7( هي )2سوبة  من التبار )كااحصائية الن ال يمة المح

( 2ودر ة حرية )  0.05)(ح عند مستو  داللة )5.99اكبر من ال يمة ال دولية وهي ) 
لذا ن ب  فرضية الدراسة بمعنى )ان هناك عالنة ذاب داللة احصائية بين الحا ة الى 

لباحل نبو  الفرضية الن (  يفسر ا2003االمان وتشكي  الحركاب في العراق بعد 
 االمان مرتبم باالست رار واالست رار مرتبم بالتنمية 

 

 
 
 
 

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 59جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 206 26,569 163 128.33 292 نعم
 47.40 6,084 78- 128.33 50 ال

 56.30 7,225 85- 128.33 43 ال نعرف
 ZIRO  X2=309.7 385 385 نلمجموع
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( توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  تنامي طموحات بعض نلفئات 8نلفرضية رقم ) -8
 .2003نلسياسية نلمهمشة ودورها في ظهور نلحركات نالجتماعية 

% من م موع 72مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  277بينب الدراسة عوى ان ) 
الردودح  يتف ون عوى ان تنامي مموحاب بعض الفئاب السياسية المهمشة كان له دور في تشكي  

 77% رفضوا ذلكح و 8مبحوثا وبنسبة  31(ح في حين ان 2003الحركاب في العراقح بعد )
% ليسب لديهم ا اباب محددة  عند تمبيق )التبار مربه كاي( لمعرفة نبو  20مبحوثا وبنسبة 

الفرضية من عدم نبولهاح و د الباحل ان الفروق المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة 
(ح عند 5.99( اكبر من ال يمة ال دولية وهي ) 264.25( هي )2المحسوبة من التبار )كا

( لذا ن ب  فرضية الدراسةح بمعنى )هناك عالنة ذاب داللة 2ودر ة حرية ) 0.05)مستو  داللة )
( 2003ن تنامي مموحاب الفئاب السياسية المهمشة وتشكي  الحركاب في العراق بعد احصائية بي

وهذا ما يفسر من و هة نظر الباحل تنامي الللم اال تماعي الميذي لوحركاب اال تماعية بشك  
عام ومنها حركة تشرين بشك  لاص اي ان التهميش اال تماعي يعد من اهم عوام  نبو  

 اال تماعيح كما موضح في ال دو  التالي: النضا  من ا   التييير
 

 
 

 ( يبي  نجرنءنت نختبار نلفرضية وفق قانو  )مربع كاي(60جدول ) 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 170.68 21,904 148 128.33 277 نعم
 73.31 9,409 97- 128.33 31 ال

 20.26 2,601 51- 128.33 77 ال نعرف
 ZIRO  X2=264.25 385 385 نلمجموع
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( توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  عجا مؤسسات نلبناء 9نلفرضية رقم ) -9
 .2003نالجتماعية ع  ندنء ونجباتها وظهور نلحركات في نلعرنق بعد 

% من م موع 85مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  327بينب الدراسة عوى ان )
تف ون عوى ان لع ل محسساب البناء اال تماعي بأداء وا باتها وما لهذا العام  من الردودح  ي

% رفضوا 4مبحوثا وبنسبة  14(ح في حين ان 2003دور في تشكي  الحركاب في العراقح بعد )
( لمعرفة 2% ليسب لديهم ا اباب محددة  عند تمبيق )التبار كا11مبحوثا وبنسبة  44ذلكح و 

دم نبولهاح و د الباحل ان الفروق المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة نبو  الفرضية من ع
(ح عند 5.99( اكبر من ال يمة ال دولية وهي ) 461.74( هي )2المحسوبة من التبار )كا

( لذا ن ب  فرضية الدراسة بمعنى )ان هناك عالنة ذاب 2ودر ة حرية ) 0.05)مستو  داللة )
اب البناء اال تماعي عن اداء وا باتها ساهم بظهور الحركاب داللة احصائية بين ع ل محسس

( وهذا ما يفسر من و هة نظر الباحل االعتبار الشائه في العراق بان ك  2003في العراق بعد 
حركة ا تماعية عدا الحركاب السياسية هي لرو  عوى العاداب واالعرا  والت اليد وال يم 

من معة النظير )كما حدل مه  ند السماء(  يشم  هذا اال تماعية لذا ت مه احيانا بوحشية 
االعت اد الكثير من الباحثين السوسيولو يين الذين يصرون عوى ان الحركاب اال تماعية هي 

 الحركاب االحت ا ية ف مح كما موضح في ال دو  التالي:

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 61جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 305.49 39,204 198 128.33 327 نعم
 101.27 12,996 114- 128.33 14 ال

 54.98 7,056 84- 128.33 44 ال نعرف
 ZIRO  X2=461.74 385 385 نلمجموع
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( توجد عالقة ذنت داللة نحصائية بي  غياب نلعدنلة 10نلفرضية رقم ) -10
 (.2003ي نلعرنق, بعد )نالجتماعية وظهور نلحركات, ف

% من م موع الردودح  89مبحوثا( من وحداب عينة الدراسة وبنسبة  344بينب الدراسة ان )
(ح في 2003يتف ون عوى ان ليياب العدالة اال تماعية دور في ظهور الحركاب في العراقح بعد )

م ا اباب % ليسب لديه8مبحوثا وبنسبة  29% رفضوا ذلكح و 3مبحوثا وبنسبة  12حين ان 
( لمعرفة نبو  الفرضية من عدمهح و د الباحل ان الفروق 2محددة  عند تمبيق )التبار كا

( اكبر من 541.42هي ) (2المعنوية ذاب داللة احصائية الن ال يمة المحسوبة من التبار )كا
( لذا ن ب  فرضية 2ودر ة حرية ) 0.05)(ح عند مستو  داللة ) 5.99ال يمة ال دولية وهي ) 

لدراسة بمعنى  )ان هناك عالنة ذاب داللة احصائية بين غياب العدالة اال تماعية وظهور ا
(  يفسر الباحل نبو  الفرضيةح بأن غياب العدالة اال تماعية 2003الحركاب في العراق بعد 

مرتبم بحياة الناا ومعيشتهمح لذا يشعرون باالستياء  راء الفيض بالعماءاب عوى فئة محددة 
 الناا  دون سائر

 

 
 

 

 ( للفرضية 2يبي  نختبار )كا 62جدول 
 (O E=385/3 O - E (O- E)2 O – E)2 نلمستويات

 زززززززززززززززززززززز
E 

 360.20 46,225 215 128.33 344 نعم
 104.85 13,456 116- 128.33 12 ال

 76.37 9,801 99- 128.33 29 ال نعرف
 ZIRO  X2=541.42 385 385 نلمجموع
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 بحث نلثانينلم
 نلنتزززززائزززززج و نالستنتاجات

 
 نلنتائزززززززج 

 
 نواًل: نتائج نلبيانات نالولية:

 
( مبحوثاح من "محافظة 385بينب النتائج االولية لودراسة بأن العينة التي اعتمدب عويها ضمب ) -1

% 64ح وبنسبة 245ذي نار"ح وتولع هذا العدد بين الذكور واالنالح حيل بوغ م دار الذكور 
% من وحداب عينة الدراسةح اما اعمار المبحوثين فيتراوح 36مبحوثة  وبنسبة  140بينما االنال 

ح % االكثرية بين الفئاب االلر 32( وبنسبة 22-19( عاما"ح حيل مثوب الفئة )62 – 19بين )
 االن  بين الفئاب العمرية االلر  وهي  %1( وبنسبة 62 -59بينما مثوب الفئة ) 

ية الحالة اال تماعيةح اكدب الدراسة عوى ان عدد المتلو ين من وحداب العينة بوغ من ناح -2
 % من وحداب العينة من العلاب 51مبحوثا( وبنسبة  196%  بينما )49مبحوثا( وبنسبة  189)

( 120فردا"(ح  و ان الفئة االكثر تكرار وبم دار ) 15 – 2تراوحب اعداد اسر المبحوثين بين ) -3
فردا"( فرداح و االسر االن  عدد بوغ تكرارها )  7 – 6تراوح عدد افراد اسرهم من )% ي31وبنسبة 

فردا(ح اما ) الوسم الحسابي( لعدد افراد  15 – 14% يتراوح عدد افراد اسرهم من )1( بنسبة  4
 (  2.58(ح و )االنحرا  المعياري( هو )    6.37االسر )  

مبحوثا"(  102% يسكنون  مه االه ح و )74سبة مبحوثا( و بن 283اكدب هذ  الدراسة ان )  -4
% 85مبحوثا"( و بنسبة   328% لديهم سكن مست  ح من وحداب عينة الدراسةح وان )26وبنسبة 

% من عينة الدراسة 11مبحوثا ( بما نسبته  44من عينة الدراسة يمتوكون وحداب سكنيةح و )
 يعيشون في سكن )ت اول( % 3مبحوثا( بما نسبته  13ي منون في منال  مح رةح و )

%  من العينة 42مبحوثا" ( وبنسبة   164اكدب الدراسة بأن عوى صعيد عم  المبحوثين بان )  -5
% 4مبحوثا ( وبنسبة    15% من المالبح بينما )  46مبحوثا( وبنسبة   177)موظفينح و ) 
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الشهري بينب ان  مبحوثا( من العاموين عن العم ح اما من ناحية الدل  29من المت اعدينح و )
مبحوثا"(  238من عينة الدراسةح م يتمتعون بدل   يدح و ) 29مبحوثا ( وبنسبة   110)  

% من عينة الدراسة 7مبحوثا( وبنسبة  28% من عينة الدراسة دلوهم  متوسمح و )62وبنسبة 
 % لديهم دل  ضعي   دا 2مبحوثا( وبنسبة  9دلوهم  ضعي ح و )

مبحوثا(  306االعوى من العينة حاصوين عوى شهادة  امعية وعددهم ) بينب الدراسة ان النسبة  -6
% من عينة الدراسةح 15مبحوثا( وبنسبة  56% و العويا )ما ستير ودكتورا  ( بويب )79وبنسبة 
 % من عينة الدراسة حاصوين عوى الشهادة الثانوية 6مبحوثا( وبنسبة  23و  )
 
 

ة محل نلدرنسة:ثانيًا: نتائج نلبيانات نلخاصة بالظاهر   
لوحركاب العرانية اسا ا تماعية مهمة مسحولة عن نشوئها وبوورتها واستمرارها ودر ة حدتهاح    

وهي ترتبم بحياة الناا ارتباما" وثي ا"ح وهذ  االسا ترد المروحاب التي تتهم المتظاهرينح 
نا في هذ  الدراسة بالعمالةح او الحصو  عوى االموا  م اب  اللرو  لوممالبة بالح وقح وتوصو

الى عدد من النتائج المهمة التي ثبب دور االسا اال تماعية في ولو  الحركابح سنو لها عوى 
 النحو التالي:

اكدب ا اباب المبحوثين عوى ان لسوء الظرو  اال تماعية دورا في ظهور الحركاب في العراق  (1
 دود المبحوثين ذلك % من م موع ر 72مبحوثا وبنسبة  277ح من لال  تأكيد 2003بعد 

ح هي "الحركاب السياسية" 2003بينب الدراسة بأن اهم اشكا  الحركاب حضورا في العراق بعد  (2
 % من م موع ردود المبحوثين ذلك 51مبحوثا وبنسبة  195من لال  تأكيد 

ان اليالبية العظمى من وحداب عينة الدراسة هم من المشاركين في الحركاب بمري ة او بألر ح  (3
% من م موع ردود المبحوثين ذلكح و   هحالء 56مبحوثا وبنسبة  215اكد ذلك حيل 

% من م موع المشاركينح 55مبحوثا( وبنسبة  118المشاركين ند شاركوا في تظاهراب بح م )
% من م موع 9مبحوثا بنسبة  20واالنوية منهم اكدوا مشاركتهم في االضراباب وعددهم 

 المشاركين 
مبحوثا(  341العراق  اء نتي ة عدم الرضاء الشعبيح كما اكد ذلك )ان ظهور الحركاب في  (4

 % من م موع الردود 89وبنسبة 
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(ح بحسب ا اباب المبحوثين حيل 2003ان ظاهرة الحركاب في العراق ظاهرة اي ابيةح بعد عام ) (5
 % من م موع العينة 67مبحوثا( وبنسبة  257اكد ذلك )

 257عن  في الممالبة بأهدافهاح حيل اكد ذلكح ))ليا من مصوحة الحركاب الو وء الى ال (6
 % من م موع العينة 67مبحوثا( (وبنسبة 

% من 58مبحوثا( وبنسبة  223لم تتمكن الحركاب في العراق من تح يق اهدافهاح بحسب تأكيد ) (7
%ح يرون ان البعض منها ح ق اهدافهح 28مبحوثا وبنسبة  109م موع وحداب العينةح اال ان 

% من م موع وحداب 94( التي نالب النسبة االكبر من المحيدين وهي 2019تشرين  كننن )حركة
 العينة 

مبحوثا(  262(ح بتأييد شعبي كبير بحسب تأكيد )2003حظيب الحركاب في العراق بعد ) (8
 % من م موع وحداب العينة 68وبنسبة 

حوثا( ري بنسبة مب 196االهدا  الدينية هي من اهم اهدا  "حركة  ند السماء" بحسب رري ) (9
% من م موع االراءح اما السبب االهم في انتماء الناا لهذ  الحركةح  تم تأكيد  ميه 51

االسباب التالية )بسبب سلمهم عوى الم تمه من  راء الظرو  المعاشية الصعبة التي 
عهاح يعيشونها(ح )نصور في الع يدة السائدة(ح بمعنى انها عا لة عن توبية متموباب الحياة التبا

% من م موع 39مبحوثا( وبنسبة 152و)الحا ة االنتصادية واال تماعية(ح حيل اكد ذلك  )
 ردود المبحوثين المتباينة بينه االسباب انفة الذكر 

 226ح هي الحركة االكثر تنظيما" من الحركاب التي سب تها حسبما اكد ))2019حركة تشرين   (10
% من 49ح كما اكدب النسبة االكثر منهم  % من م موع عينة الدراسة59مبحوثا( وبنسبة 

م موع ردود محيدي تنظيم الحركةح عوى اهم اسباب تنظيمهم وهو وعي المحت ين بضرورة تنظيم 
 صفوفهمح لتالفي االلماء الساب ة 

(ح بحسب تأكيد ا اباب 2003يوعب الدين دورا محثرا في ظهور الحركاب في العراق بعد عام )  (11
 % من وحداب العينة 63نسبة من المبحوثين  وب 241

لعبب االنشمة الث افية واالدبية اثناء نشام الحركابح دورا كبيرا في ادامة الللم والحماا  (12
 % 83مبحوثا" من وحداب العينة( وبنسبة  318الستمرارهاح بحسب تأكيد )

ابح كما تعتبر ال يم اال تماعيةح المتمثوة بالصدق واالمانة والشر  دافعا اساسيا لظهور الحرك (13
 % من وحداب العينة 71مبحوثا( وبنسبة  273اكد ذلك )
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اثرب الحركاب بشك  واضح عوى تنمية الوعي السياسي لوموامنينح حيل اكد ذلك   (14
% من وحداب العينةح واكد ال سم االكبر من هحالء بأن تأثيرها كان 73مبحوثا( وبنسبة 282)

 % من م موعهم 86إي ابيا وبنسبة 
في محسساب البناء اال تماعي دور في ظهور الحركابح في العراق بعد لوع ل الحاص    (15

 % من م موع العينة 85مبحوثا( وبنسبة 327(ح بحسب تأكيد )2003)
(ح هذا ما 2003توعب الحا ة الى المشاركة السياسية دورا في ظهور الحركاب في العراقح بعد ) (16

 % من م موع وحادب العينة 76مبحوثا( وبنسبة 294اكد  )
اكدب نتائج الدراسة ان الحا ة الى االبداع من االسا المهمة لظهور الحركاب في العراق بعد   (17

 % من العينة الكوية لودراسة 83مبحوثا( وبنسبة  321ح بحسب تأكيد )2003
% من الم موع الكوي لوعينة ان لووعي بالحا ة الى تييير 81مبحوثا( وبنسبة 313اكد ) (18

 ( 2003ي ظهور الحركابح في العراق بعد )التو هاب السياسية دورا ف
حا ة الناا الى االمان دفعهم الى تشكي  الحركاب لموا هة التحديابح بحسب تأكيد  (19

 % من الم موع الكوي لوعينة 76مبحوثا( وبنسبة 292)
اكدب نتائج الدراسة ان االحساا بو ود مشكوة من االسا التي رسهمب في ظهور الحركاب   (20

% من الم موع الكوي 82مبحوثا( وبنسبة 316(ح حيل اكد ذلكح ان )2003في العراقح بعد )
 لوعينة 

(ح بحسب 2003الف ر من المشاك  العصية التي اسهمب بظهور الحركاب في العراق بعد )  (21
 % من الم موع الكوي لوعينة 81مبحوثا وبنسبة  310تأكيد 

ية دافعا لتشكي  الحركاب في يعتبر الفساد المالي واالداري المتفشي في المحسساب الرسم  (22
 % من الم موع الكوي لوعينة 91مبحوثا وبنسبة 351(ح بحسب تأكيد 2003العراقح بعد )

( بحسب 2003ليياب العدالة اال تماعية تأثير كبير عوى ظهور الحركابح في العراق بعد )   (23
 % من الم موع الكوي لوعينة 89مبحوثا وبنسبة 344تأكيد 

(ح دور في ظهور الحركابح بحسب تأكيد 2003مفتع  في العراق بعد )لوصراع المائفي ال  (24
 % من الم موع الكوي لوعينة 70مبحوثا وبنسبة 268

 352( بحسب تأكيد 2003لمشكوة البمالة تأثير كبير عوى ظهور الحركابح في العراق بعد )  (25
 % من الم موع الكوي لوعينة 91مبحوثا وبنسبة 
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ش لشرائح مهمة من الم تمه دورا محثرا في ظهور الحركابح في ان لممارسة االنصاء والتهمي (26
 % من الم موع الكوي لوعينة 81مبحوثا وبنسبة 313(ح بحسب تأكيد 2003)عراق ما بعد 

(ح 2003لتعدد الهوياب عوى حساب الهوية الومنية دور في تشكي  الحركاب في )عراق ما بعد   (27
 وع الكوي لعينة الدراسة % من الم م75مبحوثا وبنسبة 291بحسب تأكيد 

 

  الستنتاجزززززاتا
 

الظرو  اال تماعية السيئة وانعدام العدالة في توليه الدل  والثروة كانب ابرل العوام    -1
 اال تماعية التي ادب الى نشوء الحركابح في الم تمه العراني  

ه الدور  مود البنية اال تماعية وعلوفها عن ت ب  وتمث  التييراب اال تماعية كان ل -2
 االهم في نشوء الحركاب الث افية والدينية 

تأثرب التو هاب اال تماعية في الم تمه العراني بالربيه العربي بصورة مباشرة رغم  -3
لصوصية الت ربة الديمونرامية في الم تمه العراني عنها في الدو  العربية التي نام بها الثوراب 

 اوالب التوريل السياسي ضد االنظمة الحاكمة التي اتسمب بسعيها لمح
دليال مهم من و هة نظر الباحل عوى تمور الوعي السياسي ح كانب سومية الحركاب  -4

 لوشباب العراني اذ ان الشباب شكووا غالبية مادة هذ  الحركاب وونودها 
الحركاب الث افية والدينية التبعاب اال تماعية لنظرية المحامرة التي حاولب  بوا ه  -5

 ال تماعي في الم تمه العراني  حماية ال مود ا
استلدام العن  المفرم غير المبرر مه الحركابح بك  اصنافها دلي  حاسم عوى هلا   -6

 الممارسة الديمونرامية من نب  السومة السياسية واالمنية  
تدل  ال ماعاب المسوحة في نمه الحركاب االصالحية واالحت ا ية والث افية فضال عن  -7

 اب الدولية ل مه الحركاب الدينية والث افية التي نشمب في وسم و نوب العراقاالستعانة بالمعاهد
رغم ان غالبية الحركاب اال تماعية لم تستمه تح يق اهدافها بالكام  نظرا لومماموة   -8

والتسوي  الحكومي اال انها ح  ب اهدافا سياسية ع لب عنها الحكوماب بك  ما تمتوكه من 
 امكاناب  
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نية االصالحية ودعم المحسسة الدينية غير المباشر لوحركاب االصالحية التعاليم الدي  -9
 الساحة السياسية العرانية   يكان ابرل عوام  فاعويتها ف

ركلب الحركاب االصالحية عوى الحا ة الى االمن الم تمعي وتمكين الشباب من ا    -10
 النهوض بالوانه اال تماعي لهم  

اال تماعي ونبو  االلر مهما كانب سمته بدال من نادب الحركابح بتفعي  دور التنوع  -11
 سياساب االنصاء والتهميش  

تعدد الهوياب في الم تمه العراني له دور في الممالبة بتح يق هوية ومنية شاموة لك   -12
 الهوياب الفرعية 
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 نلمبحث  نلثالث
 نلتوصيات ونلمقترحات

 
 نواًل: نلتوصيات:

ا عويها من الدراسةح توص  الباحل الى م موعة من بناء عوى االستنتا اب التي حصون
التوصياب المهمة التي يمكن توظيفها في لدمة الم تمه في الميدان العمويح من ا   فهم 
عومي موضوعي لوحركاب مست بال بما ي نبنا الظواهر السوبية التي ترافق ظهورها بشك  م صود 

 او غير م صود 
البناء اال تماعي  في ادائها لووا باب المنومة ضرورة تحفيل عم  وفاعوية محسساب   -1

بها بك  دنة وشفافية لسد الفراغ ال يمي الذي اد  الى ظهور السووكياب المرضية التي راف ب 
 الكثير من الحركابح في العراق لصوصا االحت ا ية منها 

هذ   ضرورة استيعاب ممالباب افراد الحركة مهما كانب والتوعية ال انونية بأسا تح يق -2
الممالب لصوصا اذا كانب تمتوك لوفية دستورية البد من الحكومة ان تكون واعية بح وق 

 المتظاهرين  
ضرورة اتباع الشفافية في التعام  مه هذ  الممالب وت نب التفاوض مه الناشمين في  -3

هم غر  ميو ة الن هذ  الحركاب ستعاود الظهور وبشدة اكبر من بداياتها والتعام  معهم عوى ان
اصحاب حقح او اصحاب حا ةح وصاحب الحا ة اعمى ال ير  اال نضاءها لتالفي الصدام 

 والعن  اثناء مظاهر الحركاب 
الحركاب اال تماعية حالة مبيعية لذا من الضروري ان تعي المب ة السياسية بأن  -4

ذا السومة الح ي ية هي سومة الشعبح وهذ  السومة تستلدم صالحياتها في حاالب الفساد ل
 عويهم ان يتحمووا مسحولياتهم في لدمة الناا وت نب سياساب التمييل اال تماعي والفئوي 

ضرورة تو يه ال هود العومية في عوم اال تماع واالنثروبولو يا لدراسة االسا   -5
اال تماعية وااليديولو ية ذاب االثر الفاع  في تشكي  الحركاب  آلن االولى تتعوق بحياة الناا 

   تتعوق ببنائهم الفكري والثانيةح
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ضرورة التلوي عن نظرية المحامرة في تفسير نشوء ظهور الحركاب ألنها تحدي الى  -6
 استهدا  افراد الحركة بذريعة االنتماء االيديولو ي 

ان تنامي االسا اال تماعية الداعمة لوحركاب سيحدي في النهاية الى انهيار المنظومة  -7
ب عوى المعنيين االنمالق من هذ  االسا لو يام باإلصالح السياسية واال تماعيةح لذا يتو 

 الح ي ي الن الحركاب تمث  موارئ ا تماعية 
ضرورة تو ه المعنيين الى صياغة لماب ومني موحد  يتبنى مشروع الهوية الومنية  -8

العرانية دون العم  عوى استبعاد احد الهوياب الفرعية واالبتعاد عن اللماباب التي تتبنى 
اب الفرعيةح التي من شأنها ان تحدي الى لوق مشاك  مائفية ونومية وحلبية لميرةح ليا الهوي

 من السه  التلوص من اثارها 
ضرورة المباشرة الفعوية بالتنمية البشرية لتبني استراتي ية بناء االنسان من  ميه   -9

 ناء البود النواحي اال تماعية واالنتصادية والسياسية والتربوية ومن لالله التو ه لب
ضرورة الياء او تعدي  ال وانين اال تماعية غير العادلة والتي اسهمب في اتساع الهوة  -10

بين ابناء الم تمه عوى مستو  الفرد وال ماعةح وصياغة نوانين تنص  ال ميه وتدعم ال ميه 
 كموامنين يتمتعون بذاب الح وق والوا باب 

يةح كي يتمكن االفراد الذين يتمتعون ضرورة توفير الفرص الممكنة لومشاركة االبداع -11
 بمستو  معين من االبداع بالمشاركة بك  شفافية وحرية 

ضرورة وضه سياسة شفافة لمكافحة الفساد المتفشي واللمير بإ راءاب نانونية وامنية  -12
 صارمة آلنه من المشكالب التي كانب دافعا لظهور الحركاب 

ل و ع  المحاكم الملتصة هي الفيص  بين الياء نوانين المساءلة والعدالة واال تثا -13
ال ميهح لو ضاء عوى الصراعاب المائفية والحلبيةح التي تعتبر من المشكالب اللميرة ذاب 

 االثار المدمرة 
تمبيق برنامج انتصادي  ريء لمكافحة الف ر والبمالة الذي يعتبر من المشكالب  -14

 المهمة في تشكي  الحركاب 
ح ي ية عوى مد  لمني محدد الن ظهور الحركاب في  ضرورة تبني برامج اصالحية -15

العراق  اء من رحم المعاناة بدون عموية نيصرية  ب  بسهولة كبيرة دفعتها م موعة كبيرة من 
االسا اال تماعية  لولرو  الى العون لوممالبة بالح وق لوتلوص منها  لذا هي حركاب 
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ح ومترددةح ب  تحتا  الى برنامج اصالحي ا تماعيةح مت ذرة وال يمكن تهدئتها ب راراب ل ولة
 شام  ح ي ي ينبى عوى االسا التي ذكرناها في دراستنا 

 ثانيًا:  )نلمقتزززززززززززززززززززرحات(
 
ت ترح الدراسة عوى الملتصين في عوم اال تماعح ا راء دراساب ميدانية لوحركاب  -1

ن ا   المساهمة في رفه الحي  عن وامالع ال هاب المعنية عوى النتائج الذي توصوب اليهاح م
 الم تمهح وتمكين ال هاب المعنية  من الحوو  العومية واالستراتي ية المهمة مويوة االمد 

 
ال يام بندواب عومية مهمة في موانه التواص  او في ساحاب التظاهرح لوتعري   -2

بتعاد عن العن  بالحركاب وتوعية المنتمين لها  باألهدا   التي لر ب من ا وهاح وضرورة اال
واالحتكاك مه ر ا  االمنح وامالعهم عوى ت ارب عالمية سومية مث ح الت ربة اليانديةح 

 كالندواب التي نام بها )الدكتور صالحح استاذ عوم اال تماعح في ميدان تظاهراب )الديوانية( 
 

 
كاب ت ترح الدراسة عوى الملتصين في عوم اال تماعح المساهمة بترتيب مفاهيم الحر  -3

ترتيبا عوميا"ح دني ا"ح واالبتعاد عن اللومح فالحركابح هي ا تماعية آلنها نات ة من الم تمهح 
بينما ما مو ود من حركاب فهي ال تلر  عن كونها احد  اشكالهاح كننن )االحت ا يةح الدينيةح 

اض عوى السياسية    الخ (ح وتأتي تسميتها وف ا" ل هدا  التي تحركب من ا وهاح او االعتر 
 نوانين محددة والضيم من ا   تعديوها 

ي ب عوى ال هاب المعنية احتواء الحركاب من لال  توبية ممالبهاح وبناء اللمم  -4
لمعال تها عوى اساا االسا اال تماعية التي انمو ب منها واالبتعاد عن االمروحاب التي 

 ن  واالنتتا  تتبنى "نظرية المحامرة" او التدل  اللار يح التي تدفه نحو الع
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 :املصادر و املراجع
 : أوالً ـ باللةة العربية

 آ (  املراجع واملعاجم والقواميس واملوسوعات
 ال رآن الكريم  (1

 تماعينننة ( ممننابه الهيئنننة المصننرية العامنننة لوكتننناب ح كور ) مع ننم العونننوم االذابننراهيم  مننن (2
1975  

 ح حرو  النون فص  الضاد ح بيروب 1لسان العرب ح الم ود ابن منظور ح  (3
   2007ر النفائاح بيروبح لبنانح احمد ابو حانة  ح مع م النفائا الوسيم ح م ح دا (4
  ناحمد لكي بدوي ح مع م مصموحاب العووم اال تماعيةح مح مكتبة لبنا (5
اسماعي  عبد الفتاح عبد الكافيح مع م مصموحاب عصر العولمةح مح الدار الث افية  (6

  2007ال اهرة ح لونشرح
 2اندريه الالندح موسوعة ال ال ند الفوسفيةح الم ود االو ح تر مة لوي  احود والرونح م (7

  2001ح منشوراب عويداب ح بيروبح
فوسفيةح دار ال نوب لونشر ح تونا ح مع م المصموحاب والشواهد ال ح ال  الدين سعيد (8

2004  
 يرالد برناح تر مة السيد امامح ناموا السردياب دار ميريب لونشر والمعوومابح  (9

  2003ال اهرة ح 
دار ح االسعد محمد انسام - ي  فيريو ح حمع م مصموحاب عوم اال تماعح تر مة (10

   2011  لومباعة والنشرح بيروب ح ومكتبة الهال
ح مع م عوم اال تماع  ح تر مة احسان محمد الحسن ح بيداد ح دار الرشيد دنكن ميتشي  (11
   1980ح 

الحننر  )حنناء( ح ن وننه الننى العربيننة   ننلء ثالننلح رينهننارب دوليح تكموننة المعننا م العربيننةح (12
دار الرشنننيد  مح محمننند سنننويم النعيمنننيح منشنننوراب ولارة االعنننالم والث افنننة العرانينننةح وعونننق عوينننهح
  1981لومبهحالعراقح

  2006المشرق الث افيح االردن ح ليتون وضاح عبد المنانح المع م السياسيح م حدار  (13

لعربية لودراساب عبد الوهاب الكيالي ح موسوعة السياسة ال لء الثاني ح مح الموسوعة ا (14
  والنشر ح بيروب

 ر ال بالي والرونح ناموا المصموحاب المدنية والسياسيةح م ح مركل اعالم ح وق ص (15
  2014ن والديم رامية )شما(حفوسمينح االنسا
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  1994م مه الوية العربيةح المع م الو يلح الهيئة العامة لشحون الممابه االميريةح  (16

  يوة لونسر والتوليهح ال اهرةمحمد صديق المنشاويح مع م التعريفابح مح دار الفض (17

 ر المعرفة ال امعيةح مصر حمحمد عام  غيلح ناموا عوم اال تماعح م ح دا (18
  م2005

  2000ح م ح دار الشروقح فوسمين حمعن لوي  العمرح مع م عوم اال تماع المعاصر (19
معن ليادة ح الموسوعة الفوسفية العربيةح م ح مكتبة محمن نريشح معهد االنماء العربيح  (20

  م1986
موسننننوعة التعوننننيم والتنننندريب االسننننا اال تماعيننننة لبننننناء المنننننهج مسننننحوب عوننننى الشنننننبكة  (21

  المعووماتية

ي ح موسوعة العووم اال تماعيةح تر مة عاد  وسعدح مح دار الفالح لوتوليه ميش (22
  1994والنشرحالكويبح 

هاي  عبد المولى مشموشح الموسوعة الحديثة لومصموحاب السياسية واالنتصاديةح مح  (23
  2012لونشر والتوليهح االردن ح  دار الحامد

 
 ب ( الكتب

كل العراق ح ممبعة السانيحالناشر مر 2ياسيةحمابراهيم حسيب اليالبيح الماب العراق الس (1
  2013لودراسابحالعراقح

احسان محمد الحسنح "عوم اال تماع السياسي"ح منشوراب  امعيةح  امعة الموص ح  (2
  1984الموص ح 

احمد لكي بدوي ح المصموحاب السياسية والدوليةح مح دار الكتاب المصري ح ال اهرة ح  (3
1989  

ة العووم ة كفاية في عموية التييير السياسي في مصرح كوياحمد عوي مليو حدور حرك (4
  السياسية ح  امعة بيداد

  ركل الدراساب االشتراكية ان الكسندر وسيمون عسا ح العراق ونيام الم اومةح م (5
ح المنظمة العربية  4انتوني غيدنلح عوم اال تماعح تر مة وت ديم فايل الصباغ حم (6

   2001لوتر مة ح بيروبح 
حمد سفيانح سسيولو يا الحركاب اال تماعية نسم عوم اال تماعح كوية العووم وي مبد (7

  2019االنسانية  امعة محمد بوضيا  المسيوةح 
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بو اسم سالمنية و حسان ال يالنيح "اسا المناهج اال تماعية"ح مح دار الف ر لونشرح  (8
  2012مصر ح 

الم وا االعوى لوث افة تشارلل توي ح الحركاب اال تماعية ح ح تر مة ربيه وهبةح  (9
   2005حال اهرة 

بشير ابو ال راياح نظرة في الوانه العربي واالنسانيح م ح مكتبة حسن العصريةح بيروب ح  (10
2013  
تيننننند روبننننننرب غيرحلمنننننناذا يتمنننننرد البشننننننرحم ح تر مننننننة ونشنننننرح مركننننننل اللوننننننيج ل بحننننننالح  (11
  2004دبيح
ح دار 7محعننننودة والننننرون تمنننناع ( تر مننننة محمننننود تيماشنننني  ني ننننوال ) نظريننننة  عوننننم اال (12

  1983مصرح المعار ح 
  م2004ب الوحدة العربيةح بيروبح ثامر محمد العاني ح احتال  العراقح مركل دراسا (13
 اسم الحوفيح الحركاب اال تماعية في العراقح مح دار سمور لونشر والتوليهح بيدادح  (14

2017  
نامية التيييرحمح المركل الحبيب استاتي لين الدينحالحركاب االحت ا ية في الميرب ودي (15

  2019العربي ل بحال ودراساب السياسابح بيروب ح 
ح مكتبة االن وو المصرية 3ح م1971حسن عبد الباسمح اصو  البحل اال تماعي  (16

ح انظر الى رسالة الما ستير )التحصي  الدراسي وعالنته ببعض المتييراب 334ال اهرةح ص
 اال تماعية(ح ظاهر محسن هاني ال بوري 

حسين عبد الحميد رشوانح ميادين عوم اال تماع ومناهج البحل العوميح المبعة الرابعةح  (17
   2004 امعة االسكندريةح 

ار ح د 2في العراقحم 1920حسين عيسى صباح المائي حمون  المنتفك من احدال  (18
   2017الكتب والوثائقح بيدادح 

بيعة الثوراب العربيةح م ح لالد المعينيح كي ال تسرق الثوراب دراسة موضوعية في م (19
  2014ضفا  لونشر والتوليهح بيروبح 

لوي  احمد لوي ح المفاهيم االساسية في عوم اال تماع حم ح دار الحداثة لونشر حبيروب  (20
   1984ح 

  2011توليه والتر مةح ال اهرةح ح دار انالم لونشر و ال2راغب السر انيحنصة توناحم (21
تماعيةحدراسة في ظناهرتي االحت ا ناب واالعتصنامابح رباح م يد الهيتيحالحركاب اال  (22

  2018دار حضفا  حلومباعة والنشر والتوليه ح
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سامح فوليح ري مست ب  لحركاب التييير الديم رامي في الومن العربي؟حمح مركل  (23
  2007ال اهرة لدراساب ح وق االنسانح ال اهرةح 

لعربي ح  امعة نرما حالمعهد سعيد الحسين عبد اليح الحركاب اال تماعية في الومن ا (24
  الومني لوشي  والدراساب اال تماعية ح تونا 

تعويم والث افةح ال اهرة ح سالمى موسىح غاندي والحركة الهنديةح محسسة هنداوي لو (25
2012  
سو يب شودري و ريتشارد ستيسيحمكافحة الفساد امر دستورية لمنم ة الشرق االوسم  (26

  2014لوديم رامية واالنتلابابح وشما  افري ياح المحسسة الدولية
الشام  في المناهج ومرائق التعويم والتعوم الحديثة ح شادية عبد الحويم تمام و صالح  (27

   2016 االردنح احمد فحاد حم ح مركل ديبنو لتعويم التفكير ح
العبيكان لونشرح السعوديةح نح مهاراب البحل اال تماعي وت نياتهح م ح بالد الحص (28

2019  
بد الرلاق فالح حالحركاب االحت ا ية في االردن لال  مرحوة الربيه صالح ع (29

المصمفى بو  عبومح المركل  العربيحالحركاب االحت ا ية في الومن العربيح تحريرح
  2019الديم رامي العربي لودراساب االستراتي ية والسياسية واالنتصاديةح المانياح 

لبحل العومي والتحوي  االحصائيح مح دار عبد الحميد عبد الم يد البوداويح اساليب ا (30
  2007الشروق ح 

عبد الرحيم العمريح الحركاب االحت ا ية في الميربحمح دفاتر و هة نظرح الميربح  (31
2007   
  المحبين ح مكتبة النر اح ايران عبد الرلاق الحسنيح الثورة العرانية الكبر  ح محسسة  (32
حدار الفراب االعالميةح العراقح 3لحوةح معبد الرضا عوضح االنتفاضة الشعبانية في ا (33

2012  
عبد السالم الشاذليح مناهج البحل في االدب العربي الحديلح دار الحداثة لومباعةح  (34

  1998بيروبح 
  1963بعة االرشاد ح بيداد ح عبد اً الفياضح الثورة العرانية الكبر حمح مم (35
م التنظيمية في االدارة التربويةح محسسة عبد اً ع وةح الصراع بين ال يم اال تماعية وال ي (36
  2009مد لومباعة والنشرح الحا
عبد اً فتحي الظاهر و عوي احمد لضر المعماريحاثر ال نواب الفضائيةفي ال يم  (37

  2014ونشر والتوليهحالعراقح اال تماعية والسياسيةحم ح دار غيداء ل



 المصادر والمـــــــــــــــــــــراجع............  


199 

كيةح منشوراب لين الح ونيةح عدي البديريح دور االحلاب في الحياة السياسية االمري (38
  2015ب حبيرو 
مكتبة عدنانح بيدادح  عفراء عما عبد الكريمح نوسون مانديال حياته ودور  السياسيحم ح (39

2014  
ة العفو الدوليةح ايام اليضب )االحت ا اب وال مه في العراق(ح م ح ممبوعاب منظم (40

  2011العفو الدوليةح 
الحركة اال تماعية من و هة نظر الشباب  عالء الرواشدة و اسماء العربح اسباب (41

ال امعي االردني دراسة سوسيولو يةححولياب  امعة نالمة لوعوومة االنسانية واال تماعيةحالعدد 
  2015(ح  وان ح11)

عوي احمد الديري ح موق اللماب دراسة في ظاهرية ابن حلمح م ح المحسسة     (42
  2007سة والنشر حبيروب ح العربية لودرا

لكاشح  دلية الفوضى الف هية وتسفيه الع   المسومح مح شركة بريمانية مس وة عوي ا (43
  2016في ان وتراح لندنح 

ث افة ح محسسة المد  ل عالم وال2019عوي ماهر الحمودح االحت ا اب العرانية  (44
  2020والفنونح بيدادح 

عين شماح بة فاروق يوس ح "دراساب في عوم اال تماع السياسي"ح ال لء االو ح مكت   (45
  1977مصر ح 

  البحل وكيفية اعداد البحول فر  محمد صوان / مرائق البحل / م دمة لمرائق (46
ح دار الشروقح عمانح 2مفهمي اليلويح والرونح المدل  الى عوم اال تماعح     (47

2000  
ح دار 5فولي غرايبه والرونح اساليب البحل العومي في العووم اال تماعية واالنسانيةح م (48

  2010شر والتوليهح االردن ح نوائ  لو
كما  دشويح "منه ية البحل العومي"ح مديرية الكتب والممبوعاب ال امعيةح كوية  (49

  2016ح منشوراب  امعة حماةح االنتصاد
كيفين ماكدونالدح الحركاب العالمية الفع  والث افةحتر مة  ال  الدين محسسة هنداوي  (50

   2017سياسيحالمموكة المتحدةح
رح تر مة موكة ابيضح تنسيق محمد عبد النبيح منه ية البحل العوميح دلي  ماثيو  يدي (51

  بحل ورسائ  الما ستير والدكتورا الباحل المبتدئ في موضوعاب ال
ئر لوث افة والنشرح محسن المدرسيح الشباب وحضارة اليربح مح دار البصا (52

   م2019العراقح
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ئر لوث افة والنشرح امحسن المدرسيح الشباب وحضارة اليربح مح دار البص (53
   م2019العراقح
وان الممبوعاب محمد السويديح عوم اال تماع السياسي ميدانه ونضايا ح م ح دي (54

  ال امعيةح ال لائر
  2012معار  لوتوليه والنشرح مصرح محمد سعيد فرحح ما عوم اال تماع؟ ح مح ال (55

لونشر والتوليهح محمد عبد العا  النعيميح مرق ومناهج البحل العوميح مح الوراق  (56
  2015عمانح 
نية لونشر الكتب العرا رخ العراق السياسي الحديلح م ح داملتار االسدي ح مو ل تاري (57

  2011ح والتوليه
لوتدريب  مدحب محمودح مناهج البحل في اللدمة اال تماعيةح م ح الم موعة العربية (58

  2017والنشرح االمارابح 
 -وليهح عمانم ح دار الشرق لونشر والت معن لوي  العمرح الحركاب اال تماعيةح (59

  2010االردنح
نشر والتوليهحعمون ح معن لوي  العمرح عوم المشكالب اال تماعيةحم ح دار الشروق لو (60

  2005االردنح
معن لوي  العمرح مناهج البحل في عوم اال تماعح مح دار الشروق لونشر والتوليهح  (61

  2004االردنح 
عيح المنصورةح مصر حصاء وال ياا اال تمامهدي محمد ال صاصح مبادئ اال (62

  2007ح
وث افة والعومح نادية محمود مصمفىح ال يم في الظاهرة اال تماعيةحمح دار البشير ل (63

  2011مصرح
مي هانك  ونستونح تر مة ح احمد لايدح الدو  والحركاب اال تماعيةح م ح المركل ال و  (64

   2018لوتر مةح ال اهرة ح 
ح 2مى محمدح "البحل العومي في العووم االنسانية واال تماعية" وائ  عبد الرحمنح عيس (65

  2007دار الحامدح االردنح
    2012احمح مكتبة  ليرة الورد ح وليد الليديح الم اومة العرانية وامريك (66
ياسر الهنداويح ادارة المدرسة وادارة الفص حاصو  نظرية نضايا معاصرةحمح الم موعة  (67

  2012ال اهرةح  ريب والنشر حالعربية لوتد
ونشرح المموكة المتحدةح يمنى اللوليح مفهوم المنهج العوميح م ح محسسة هنداوي ل (68

2015  
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يوس  مناصريهح الصراع االيديولو ي في الحركة الومنية التونسيةح مح دار المعار   (69
   2002’ومباعة والنشر حتونا ل

 ج( الرسائل واألطاريح:
الدينية في ال لائر بين ال ميعة واالستمرارية  –ية بن حويمة صحراوي ح الحركاب السياس (1

نشورة ح  امعة م اربة لودونية في تمثالب السومة والتيير اال تماعيح امروحة دكتورا  ح م
  2010وهران 

احمد فتحي بدير االسا السيكولو ية لبناء المناهج  كوية التربية  امعة منما بحل  (2
  كة المعووماتيةمست  من رسالة ما ستير مسحوب عوى الشب

 

اسراء  ما  عرفاب ح الحركاب االحت ا ية ودورها في ملر اب التييير السياسي  (3
ح منشورة ح  201دراسة م ارنة بين مصر وتونا والبحرين حامروحة دكتورا  ح   -العربي 

  عة الن اح الومنية ح فوسمين  ام
ل ميعة واالستمراريةح الدينية في ال لائربين ا -بن حويمة صحراويحالحركاب السياسية (4

-2010امروحة دكتورا ح  امعة وهرانحكوية العووم اال تماعيةحعوم اال تماعح ال لائرح )
2011 ) 

 
 , والدوريات:د( الصحف واجملالت

ت رير الم ررة اللاصة في م ا  الح وق الث افيةح ال معية العامة م وا ح وق  (1
  2016ح ( من  دو  االعما 3(ح البند )31االنسانحالدورة )

 ح السوم واالمن  2019كانون االو ح  11ت ريرح االمم المتحدة )يونامي(ح   (2
حارل الحسنح احت ا اب العراق ممالب الشارع عن  السومةح المركل العربي ل بحال  (3

  2019تشرين االو ح  27والسياسابح ندوة اكاديميةح االحد 
العالمية )الدوافه والتداعياب(ح  ديديه الساوبح تر مةح محمد باباح الحركاب االحت ا ية (4

  2012رح مركل دراساب ال ليرةح ت ري
ح م وة 11سالم البهوو  كعيبةح االنتفاضة الميربية واثرها في النظام السياسيحالعدد  (5

  2020والم تمهح دراساب االنسان
ية اللدمة موعب مصمفىح وسامية همامح الشباب وظاهرة االنوميح م وة كو    (6

  2016ح الفيومح 3ح العدد3ودم اال تماعيةح
إضافابح العدد الثالل عشرح عبد الرحيم العمريح سوسيولو يا الحركاب اال تماعيةح  (7

  م2011
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عوي ماهر الحمودح سوسيولو يا االحت ا  نراءة في حركة االحت ا  المدني في العراقح  (8
  2017لدولية ح  امعة بيدادح الم وة السياسية وا

مركل الدراساب حالحركاب اال تماعية في دو  الربيه عيساب بو سوهام حباحل ب (9
  2011المياربيح دراسة منشورةحالمركل الديم رامي العربي لودراسابحالمانياح

فارا بريهي الحسانيح ع ود االدارة مظهر ألعتماد الدولة في تمبيق اللصلصةح ريدة  (10
  2005ح 2237اللمانح العدد 

اب التشرينية في العراقح سوسوة شعبية فارا كما  نظمي و حارل حسنح االحت ا  (11
  43ح ص2020تعيد اصدارها محسسة المد  ل عالم والث افة والفنونح بيدادح 

اهدة عبد الكريم حافظح سمولر ونظرية السووك ال معيح م وة العووم اال تماعيةح ن (12
  2004( ح بيداد ح 35و  34دان )العد
ة التحوالب واالبعاد السياسيةح م و نصي   اسم عاتيح الحركاب المهدوية في العراق (13

  2017(ح 26ابحال ميسانح العدد )
هشام الهاشميح مظاهراب تشرين في العراق االسباب والتداعيابح ت ريرح مركل صنه  (14

  2019السياساب لودراساب الدولية واالستراتي يةح
بيدادح وديان ياسين عبيدح حركاب االحت ا  اال تماعي بين االلضاع واالنناعح  امعة  (15

  2020دراسة منشورةحم وة الفنون واالدب وعووم االنسانياب واال تماعحالعدد ثالل ولمسونح
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 نالستمارة نالستبيانية -1

 مهمة نلى مديرية تربية ذي قار لكتاب تسهي -2

 كتاب تسهيل مهمة نلى جامعات ذي قار -3
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 (1ملحق رقم ) 

 جامعة نلقادسية 
 قسم علم نالجتماع \كلية نآلدنب

 ماجستير \نلدرنسات نلعليا
 م/ نستمارة نالستبيا 

 نهديكم ا م  التحياب                  \السادة المحترمون
ئة االستبيان المرفق واللاص يسر الباحل تكرمكم بالمشاركة في هذ  الدراسة عن مريق تعب 

( وهي  لء من 2003بالدراسة الموسومة بننن )االسا اال تماعية لوحركاب في العراق بعد 
متموباب شهادة الما ستير في عوم اال تماع ر اء الباحل اال ابة عوى ف راتها بك  صدق 

و هة نظرك ( في الح   الذي يعبر عن وامانة وموضوعية من لال  التأشير بوضه عالمة )
التي لن تستيرق من ونتكم الثمين سو  بضه دنائق والباحل اذ يشكركم عوى حسن تعاونكم 
يحيمكم عوما" بأن ما تدلون به من ا اباب سو  تحظى بالسرية التامةح ولن تستلدم اال 

العومية لودراسة وفي حالة و ود ري استفسار يسعدني اال ابة عويهاح شاكرين حسن  ل غراض
 م تعاونك

 مزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززالحظة مهمة:
 
 
 
 
 
 

        
 

 اشرا                                                       الباحل                  
 كاظم  ابر ا د صالح                                            احمد ماهر كاظم       
 
 

به ف االصالح او الفعل الجمعي الذي يقوم به جماعة من االفراد, الحركات االجتماعية:هي 

كلمة حركات دليل على انها  ير مستقرة, ولفظ "االجتماعية" برهان على انها  ير رسمية التغيير,

ظاهرات, االحتجاجات, االضرابات, االعتصامات, وتنطلق من المجتمع.  ولها مظاهر متع دة )الت

 (الم ني العصيان
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 نواًل: نلبيانات نالولية:
 :البياناب الفردية 
 سنة                العمر -1
 ال نا :  ذكر                      انثى   -2
 
 :نلبيانات نالجتماعية 
            اعلب          متلو            مموق          ارم      الحالة اال تماعية:  -3

 منفص 
 
 االسرة   عدد افراد -4
 
  مست  :             مه االه            :  مبيعة السكن  -5

               
 :نلبيانات نالقتصادية 
ر   امن         مالب          عام           موظ                     : كاسب المهنة -6

 مت اعد                               
 
 اي ار          ت اول                  موك      عائدية السكن:  -7

 
 يد             متوسم             ضعي                      مستو  الدل  : -8

 ضعي   دا 
 

 :بيانات نلمستوى نلتعليمي 
 عويا               ثانوي            امعي   : ابتدائي                المستو  التعويمي -9
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 اصة بالظاهرة نلمدروسة :ثانيا: بيانات خ
 محور طبيعة نلحركات نالجتماعية في نلعرنق: ( أ

في العراق انضمام االفراد في  ماعاب لو يام بننننننفع   معي ضد المسحولين الحكوميين  ه  -10
 ؟   اء نتي ة سوء الظرو  اال تماعية   2003بعد 
        النعم       ال اعر          

  ؟  2003التي ظهرب في العراق بعد  ( الحركاب اال تماعيةكا  )اشما هي برريك اهم -11
                     )حركاب ا تماعية( تستهد  تييير االوضاع اال تماعية         -ر
       ( تستهد  تييير النظام السياسي و المب ة السياسية حركاب سياسية) -ب
       ن ( تستهد  تييير الدين ور ا  الديحركاب دينية) - 
      ( تستهد  تييير النسق الث افي  حركاب ث افية) -د

             ؟2003في العراق  بعد  (الحركاب اال تماعية)ه  سبق وان شاركب في احد  مظاهر -12
       النعم       ال اعر         

 في حالة كانب ا ابتك بنعم حدد نوع هذ  المظاهر:-13
         اضراباب         احت ا اب          تظاهراب         اعتصاماب

 اء بسبب عدم الرضا الشعبي  2003ظهور )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد  ه  -14
        النعم       ال اعر          راء اوضاعهم المعاشية السيئة؟        

  ؟2003راق بعد ه  برريك )الحركاب اال تماعية( ظاهرة ا تماعية اي ابية في الع -15
        النعم       ال اعر         

 ه  برريك ان )الحركاب اال تماعية( ي ب ان تو أ لوعن  من ا   تح يق اهدافها؟  -16
        النعم       ال اعر         

                                 ؟   2003ح  ب )الحركاب اال تماعية( اهدافها في العراق بعد  ه  -17
         النعم       ال اعر         

 اذا كانب اال ابة  ))نعم(( حدد هذ  الحركاب  -18
         (حركة احت ا  عام 2011تمول  25         ب(حركة  2019حركة تشرين  ( ر

                  2015        د( حركة  ند السماء           ه( حركة احت ا  عام 2013

  تماعية( في العراق تحظى بالتأييد الشعبي رغم عدم المشاركة الفعويةه  )الحركاب اال -19
        النعم       ال اعر         ؟             ل ميه شرائح الم تمه  فيها
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 ماهي برريك اهدا  )حركة  ند السماء(؟    -20
 (اهدا  سياسية       باهدا  دينية         ب( اهدا  ا تماعية         ( ر

 ذا ينضم بعض االفراد الى )حركة  ند السماء(؟لما-21
      بسبب سلمهم عوى الم تمه من  راء الظرو  المعاشية الصعبة التي يعيشونها                ( ر

( بسبب حا تهم االنتصادية واال تماعية      بب( بسبب نصور في الع يدة السائدة   
 ل(  ميه ماسبق                        

 
( الحركة االكثر تنظيما من الحركاب التي سب تها؟                2019)حركة تشرين  ه  تعد-22

 نعم          ال اعر          ال            
 اذا كانب ا ابتك نعم حدد اسباب تنظيمها بشك   يد:-23
لها نيادة مركلية غير معونه        ب( وعي المحت ين بضرورة تنظيم صفوفهم  ( ر

الحرص عوى عدم تكرار االلماء الساب ة لوحركاب التي سب تها                   ب( 
 ل(  ميه ماسبق       

  نلترنث نلثقافي:محور 

 النعم       ال اعر         ( ؟      الحركاب اال تماعية) نشوءدورا  في  لودينه  -24
       
تماعية( او المشاركة فيها ؟           ه  العاداب والت اليد اال تماعية تدعم ظهور )الحركاب اال   -25

        النعم       ال اعر         
اذا كانب اال ابة كال لماذا برايك  -26

                                                           
ضرورية  العروض المسرحيةحشعرح ال اء بيانابو فنية الث افية و النشمة ه  ان و ود اال -27

        ال        الاعر        نعم  ار النشام االحت ا يالستمر 
  نلقيم نالجتماعية:محور 

ال يم اال تماعية كننن )الصدق ح االمانةح الشر  ( دافه اساسي لظهور)الحركاب  ه  ان  -28
          ال؟    نعم          ال اعر             2003اال تماعية( في العراق بعد 
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االلالنية  ال يمله عالنة ب 2003ركاب اال تماعية ( في العراق بعد ه  ظهور)الح -29
       كال         الاعر        نعمالرافضة لوفساد المالي واالداري في محسساب الدولة؟      

اثرب في تنمية الوعي السياسي  2003ه  ان )الحركاب اال تماعية( في العرق بعد  -30
        كال          الاعر           نعملوموامن العراني ؟      

 في حالة اال ابة نعم ما هو نوع التاثير برايك ؟ اي ابي        سوبي       -31
؟              2003ه  ان منظومة ال يم العشائرية تساند نشوء)الحركاب اال تماعية( في العراق بعد  -32
         ال          الاعر         نعم
 
 
  جات:نلحامحور 

)العسكريةحالتربويةح االنتصاديةحاال تماعيةح   ل محسساب البناء اال تماعي ه  لع-33
السياسية( عن توبية احتيا اب الم تمه دورا في تحشد الناا لوممالبة بأصالح هذا الع ل؟  نعم 

  ال        ال اعر          

ظهور )الحركاب اال تماعية( في كان له دور مهم لحا ة الى المشاركة السياسية ه  ان ا -34
           الاعر             نعم   ؟ ح وتشكي  احلاب  ديدةلتييير نوانين االنتلاباب المعمو  بها

        ال
ه  الحا ة الى االبداع وفش  السوماب في اتاحة الفرصة كان له دورا في ظهور )الحركاب -35

            ال       ال اعر           ؟      نعم    2003اال تماعية( في العراق بعد 
ه  تنامي مموحاب بعض الفئاب السياسية المهمشة دفعب بهم الى استيال  الحا اب  -36

        ال        الاعر         نعماال تماعية لتكوين حركاب ا تماعية ؟ 
نشوء  ه  ان الوعي بالحا ة الى تييير التو هاب السياسية كان له الدور مهم في -37

        ال           الاعر            نعم ؟     2003)الحركاب اال تماعية( في العراق بعد 
ه  الحا ة الى االمان دفعب الناا الى تشكي  )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد -38

2003  
          النعم        ال اعر          
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  نلمشكالت:محور 
يدفه االفراد الى تشكي  )الحركاب اال تماعية( بهد  عامة مشكوة ه  االحساا بو ود -39

         المعال تها؟          نعم         ال اعر        

 2003ه  الف ر احد المشاك  التي ادب الى ظهور )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد  -40
       ال      الاعر      نعم؟  
         ؟  2003االداري اساسا" لنشوء )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد ه  يعد الفساد المالي و -41

          النعم      ال اعر      
ه  غياب العدالة اال تماعية ساهم بشك  بارل في لوق )الحركاب اال تماعية( في العراق  -42
        ال        الاعر         نعم ؟  2003بعد 
؟                2003ي دورا في ظهور )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد ه  لوصراع المائف -43
        ال        الاعر         نعم
وحيد كان له دور في  تتفشي الفساد في عموم المحسساب الحكومية ه  المعاناة من   -44

        ال        الاعر         نعمالومني؟   الص 
اال تماعية( في العراق بعد  الحركاب) نشوءمن البمالة اساسا"  لباب الشمعاناة ه  تعد   -45

        ال        الاعر         نعم ؟    2003
ه  االبتلال والرشوة من المشاك  التي ساهمب في ظهور)الحركاب اال تماعية( في العراق -46
          ال؟    نعم        ال اعر          2003بعد 
ل نصاء والتهميش لشرائح مهمة في الم تمه  دورا في  ظهور )الحركاب ه  برريك -47

          الاال تماعية( ؟    نعم          ال اعرا              
ه  تعدد الهوياب عوى حساب الهوية الومنية وما لوفته من صراع من المشاك  التي -48

؟    نعم        ال اعر  2003ساهمب في ظهور )الحركاب اال تماعية( في العراق بعد 
           ال           

 اذا كانب ا ابتك نعم حدد هذ  الهوياب:-49
 -شيعي    الخ(           ب( هوية نومية )عربي –هوية مائفية) سني  ( ر

م وسي الخ(         ل( هوية فكرية -كردي    الخ(          ب(هوية حلبية ) صدري
      ليبرالي   الخ(       -)ماركسي

  ميه ماذكر          ( ب
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 (2ملحق رقم ) 
 

 

 
 (3ملحق رقم ) 
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 (4ملحق رقم ) 

 



 Summary of the study  


I

Summary of the study 

   This study is an attempt to show the most important social foundations 

responsible for the emergence of social movements in Iraq after (2003), as it 

sheds light on (the most important social foundations for its establishment), 

which are (cultural heritage, social values, problems, needs, goals, and the study 

assumed a basic hypothesis, which is (The emergence of movements in Iraq after 

2003 was the result of social foundations rooted in the social structure). The 

subject of the study is one of the topics that have not been studied through this 

comprehensive framework, as the objectives of the study were limited to a 

central main objective, which is to know the social foundations responsible for 

the emergence of movements in Iraq after 2003, in which the researcher used 

four important approaches: (descriptive approach, social survey, comparative, 

historical). While the study included eleven hypotheses in an attempt to test 

them, in the community of Dhi Qar Governorate, a random stratified sample was 

drawn by a statistical law,  which included (385 respondents), from different 

social groups that the researcher believed to be familiar with the movements are 

(activists, writers, teachers). , teachers, university  students). The study has 

achieved its goals, and proved the position on its hypotheses, to reach important 

conclusions, such as the link between the emergence of movements in Iraq after 

2003, with the great popular resentment as a result of the difficult cultural, social 

and economic conditions. Social values such as honesty, honesty and honor have 

a role in motivating individuals to participate in forming movements to confront 

what contradicts these values, and they are among the important social 

foundations of movements. The need for political participation and the 

dominance of parties over political decision-making, especially with regard to the 

Electoral Commission and its laws, was a motive for the formation of movements 

in Iraq after 2003. The enactment of unjust social laws greatly contributed to 

supporting the principle of the absence of social justice, which led to the 

emergence of movements. The supremacy and consolidation of sub-identities at 

the expense of national identity, such as (sectarian identity, national identity, 

party identity) played a prominent role in the emergence of movements. 
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