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 المقدمة

وعادة ما يقوـ ىذا التنوع , لتنوع االجتماعي تتسـ جميع المجتمعات االنسانية اليوـ با
تسميط  دراسة الىالتذىب ىذه منيا التنوع )االثني والطائفي والطبقي(. لذا  عدة معايير عمى 

البناء خصوصية اشكالية ليست وليدة اليوـ تتعمؽ ب ضوء البحث االجتماعي العممي عمى
العراقي الذي يعد مف المجتمعات المتنوعة منذ القدـ فيرى )نائؿ مجتمع الاالجتماعي في 

واحدة مف المدف الدينية التي احتوت عمى حي كامؿ لممترجميف.  اف مدينة نيبور )نفر( ()(حنوف
يد عمى ىذا يدؿ عمى التنوع اليائؿ لسكاف ىذه المدينة او زائرييا. اف التنوع يضفي طابع التعق

في مختمفة الجماعات يسببو تقاطع األنساؽ القيمية في النظـ الفرعية التي تخص ال, و المجتمع 
 ة.  طبقالو  ةطائفالو  ةثنياتيا الفرعية المستندة الى االقافث

يصبح التنوع واحدا مف اىـ روافد المعاناة اذ ما اىمؿ فيـ التركيبة االجتماعية عند 
فالمجتمع العراقي عانى وال يزاؿ االعتماد عمى ضرورة انسياؽ االقميات لمقتضيات حياة االغمبية. 

 منذ تشكيؿ الدولة العراقيةخصوصا في العصر الحديث التنوع المعقد ه النظرة الى يعاني مف ىذ
. االمر الذي خمؽ نمطا النظاـ السياسي فيوىذه النظرة عمى توجيات  كما سيطرت .ٕٜٔٔ اـع

افات الفرعية فيو. ال لمثقالظمـ واالستبعاد السياسي واالجتماعي واالضطياد الثقافي مف سياسات 
 مف سياسات النظاـ السابؽ التي عممت عمى استبعاد الكثير مف الفئات االجتماعية سيما معاناتو

اال التحوؿ السياسي نحو الديموقراطية الذي فرض عمى  وغير المسممة.غير العربية مثبل 
. االمر الذي ادى الى بروز ٖٕٓٓ نيساف ٜالمجتمع العراقي باالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ في 

الجماعات المطالبة بالشراكة في الوطف بعد اف حصمت عمى ىامش ال باس بو مف الحرية بزواؿ 
 ية. الدكتاتور 

بحقوقيا المشروعة االقتصادية  ةمطالبات الفرعية الثقافذات الجماعات ىذه ظيور كاف 
تعتمد التي جديد الدولة الونتيجة ليذا التحوؿ الثقافي في اطار وشكؿ  .والثقافية والسياسية

 تيحي . بمااالستراتيجيات التي تتيح لمجماعات الثقافية المتنوعة المشاركة في االدارة والحكـ

                                                           
( )

االٍزبم اللكزٌه نبئل ؽنٌن اٍزبم اصبه العروا  الدرلّل لرو العلّرل لرؤ الت للربد الزرِ رنبًلرذ عٌانرت لزعرلكح لرؤ 

 الؾْبح االعزتبعْخ فِ الؾٚبهح العواقْخ الدلّتخ. 



فبل تنوع وصوال الى مرحمة التعايش والجماعات لؤلفراد  يفاالجتماعيوالتكامؿ ندماج االعمميات 
 . في البناء االجتماعيوتكامؿ واندماج بدوف تعايش 

 ةلبناء دول اً دارة التنوع, مؤشر انتيج يي ذس الااالس المعيار عدلقد ارتكزت دراستنا الى 
اجتماعيا  شكؿ التنوع واقعامنيما اف ي :ىولاالوذلؾ مف خبلؿ فرضيتيف اساسيتيف  حقيقية.مدنية 
المؤسسة السياسية القائمة مف لتنوع اسوء ادارة تجاوز العقبات التي ادت الى  :. اما الثانيةممموسا

عامؿ ىدـ وليس  التنوع بوصفو التعامؿ مععمى ادارة الحياة االجتماعية في المجتمع العراقي. ب
أف نموذج باألغمبية الديموغرافية.  نموذج لمدولة التسمطية. االمر الذي اعاد بناء اثراءامؿ بناء و ع

حقوؽ السياسية البما يتبلءـ مع متطمبات  بالتنوع, الدولة المدنية المتنوعة يقـو عمى االعتراؼ
 لجميع افراد وجماعات المجتمع العراقي.واالقتصادية والثقافية والدينية 

يت االطروحة عمى سؤاؿ يعتقد الباحث بانو مف االىمية بما ال يمكف اغفالو وىو )ما فقد بن
التماسؾ واليوية الوطنية المشتركة في الوحدة و بيف ضرورات  فييا المبلئمةيمكف  ىي الكيفية التي

 ؟.مف اجؿ التعايش التنوع واالنفتاح عمى االخر رةوضرو , مجتمع)الدولة(ال ناءب
سؤاؿ مف البحث في عدد مف االسئمة التي تكونت لتقوـ موضوعة الدراسة عمى 

؟ ما طبيعة  يالعراقالمجتمع في ه مظاىر اىـ ما ىي , ؟ د بالتنوعو قصالمما . الطروحةا اليـو
ىؿ يمكف  ؟واالقتصادية بيف مكوناتو االثنية والطائفية والطبقية. االجتماعية والسياسية عبلقاتال

بيف ج ادمخمؽ االنيـ اسس التنوع )االثني والطائفي( في تحقيؽ التعايش والتكامؿ عبر تساف 
ما ىي اىـ انواع دينة بغداد(؟, )م المجتمع عموما ومجتمع الدراسة خصوصا جماعات

في التنوع سيـ ؟ وىؿ ي.طبقية وامذىبية  وااسس عرقية عمى خصومات  تلدالصراعات التي و 
قدر االمكاف تعايش والتكامؿ والتبادؿ اكبر أسماؿ االجتماعي اف يحقؽ ىؿ يمكف لر , ؟ةانتاج طبق

والموارد الناظمة في التكويف العبلقات ىؿ تساىـ شبكات  ؟.في مجتمع متنوع منقسـ طائفيا واثنيا
 د طبيعة الطبقة االجتماعية.يحدفي ت االثني والطائفي والطبقي لممجتمع

وؿ ابعاد اـ لمدراسة حيث يشمؿ المبحث االقدـ الباحث في الفصؿ االوؿ االطار الع
, وفي المبحث الثاني عرضنا الىمية, واالىداؼالمشكمة و ا عمى مستوىالدراسة الرئيسية 

المفاىيـ العممية لمدراسة, حيث شممت المفاىيـ العممية الرئيسية)االثنية, الطائفة والطبقة والتنوع(, 
القومية, الديف, الطبقة, الطبقة العميا , الطبقة  فضبل عف المفاىيـ الثانوية لمدراسة )العرؽ,

الوسطى, الطبقة الدنيا, الثقافة, التنوع الثقافي, النمط الثقافي( و تضمف الفصؿ الثاني في مبحثو 
مجموعة مختارة مف اىـ الدراسات التي ذىبت لدراسة  بوصفيا االوؿ الفروؽ النظرية المتبعة



وتاثيرىا في عمميات البناء االجتماعي لممجتمع والدولة بصورة التنوع والتعددية وادارة الدولة 
عامة, فضبًل عف الكيفية التي يتـ التعامؿ بيا بشكؿ مبلئـ لمتنوع في العراؽ, اما فيما يخص 
المبحث الثاني, قدـ الباحث نظريات كبلسيكية وحديثة تضمنت نظريات التحميؿ الماركسي 

بناء االجتماعي الالتعددية الثقافية لويؿ كيميمكا الخاصة بوالوظيفي فضبل عف نظريات التبادؿ و 
لمدولة, وذلؾ لمخروج بمقاربة تكاممية اجتماعية سياسية متنوعة حوؿ كيفية تحقيؽ المواءمة بيف 

  اليوية المشتركة لبلفراد مع ىذا التنوع في عمميات البناء االجتماعي..
 وحاضرىا والطوائؼ االثنيات تاريخ و,تناولنا في المبحث االوؿ من وفي الفصؿ الثالث,

الحاضر,  العصر في والتنوع والطائفة عف االثنية , فضبلً اً تاريخي اً موجز  والطائفة السيما االثنية
ي الجذور التاريخية لمطبقات, سياسية, في حيف شمؿ المبحث الثان رؤية والطائفة كذلؾ االثنية

 العصر في االجتماعية والتغيرات ومرورًا بالطبقةالقديمة,  العيود في والتنوع بالطبقة بداية
في  والسياسة, اما في المبحث الثالث فشمؿ العراؽ و عبلقتيا بالتنوع الطبقةالحاضر وصواًل الى 

فضبًل عف  ,تاريخية نظرة, العراؽ في والطبقي فجاء اواًل الطبقة والطائفي االثني..  المعقد التنوع
العراؽ  في والطوائؼ لبلثنيات طبقية يير, كذلؾ شمؿ المبحث رؤيةالتغ وعوامؿ العراقية الطبقات
 العراؽ. في لمتنوع السياسية االدارة واخيرًا في

, الجانب الميداني خامسوال رابعال بلفالفصتضمف فصوؿ  ةثبلثمف  يتكوف الباب الثاني اما
الدراسة,  )نوعلمدراسة, وتضمف  المنيجي االطارالرابع  الفصؿ المبحث االوؿ مف  شمؿف

 الدراسة مجتمع المبحث الثاني منو لمدراسة( فيما شمؿ المنيجية الدراسة, االجراءات مجاالت
 والوسائؿ البيانات جمع ادوات االحصائية, في حيف جاء في المبحث الثالث العينة وتصميـ

اًل الدراسة, فجاء او  نتائج وتحميؿ المستخدمة, اما الفصؿ الخامس فشمؿ عرض االحصائية
 لعينة الظاىرة توصيؼ بيانات وتحميؿ ثـ عرض .ومناقشتيا لمعينة العامة البيانات وتحميؿ عرض
 المتعمؽ االجتماعي و السياسي الشأف يخص فيما الدراسة عينة واخيرًا تصورات .الدراسة

 (والطبقية والطائفية االثنية) التكوينية بالجماعات
استنتاجات الدراسة , وثانيًا شمؿ مناقشة  عرضبقمنا اواًل وفي الفصؿ السادس واالخير, 

 المبلحؽ و المصادر اوردنا ذلؾ فرضيات الدراسة , واخيرًا قدـ الباحث توصياتو ومقترحاتو. وبعد
 االنكميزية. بالمغة الرسالة ممخص عمى فضبلً ,

 الفصل االول

 المبحث االول



 عناصر الدراسة 

 أوالً: موضوع الدراسة وتساؤالتها

 وجيات نظرعارؼ عمى تالبالتكوف عندما يأخذ االفراد ب ()الحقيقييبدأ المجتمع العراقي 
تحديد  ليعيدوا .ويتبادلونيا فيما بينيـوطوائفيـ وطبقاتيـ حوؿ اثنياتيـ البعض االخر يـ بعض

ف كانت ُمختمقة ومكونة صورىـ عف الذات بوجود االخريف في ىذه الصور.  وفؽ عمى حتى وا 
 نظرتيـ الى الحياة او تعريفيـ لذاتيـ في إطار عممية ما يعرؼ بالتكويف االجتماعي. 

 اف ()(Michael Omi and Howard Winant)مايكؿ أومي وىووارد وينانتيرى 
د القوى االجتماعية واالقتصادية يمف خبلليا تحديتـ التكويف االجتماعي ىو العممية التي 

سـ المعالـ والدالالت ليذه ر بما يمضموف وأىمية التصنيفات االثنية والطائفية والطبقية لوالسياسية 
ة وتجمياتيا ية والطبقياالجتماعية االثنية والطائفبما إفَّ أشكاؿ التكوينات  التصنيفات المتنوعة.

األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية, فإفَّ سمات  ات الحاصمة فيتغير متتغير وفقًا ل
ما ذا ى , حركة وتغيرفي حالة يست ساكنة وال ثابتة بؿ ىي دائمة بدورىا لجماعة الوخصوصية 

 ةاالجتماعيوعمى ضوء السياقات والمتغيرات لجديد متطمبات الواقع ايستدعي ضرورة التكيؼ مع 
كاف  ٖٕٓٓالتحوالت الثقافية التي اصابت بنية المجتمع العراقي بعد عاـ اف  ,الحياة والتاريخفي 
عمى تطور الفوارؽ االثنية والطائفية واندماجيا وذلؾ حسب المصالح الطبقية  اً كبير  اً تأثير  الي

  . ت المختمفةوالسياسية في ظؿ الظروؼ والسياقا

)المسمميف, المسيحيف,  فيـ التكوينات الدينية )الطائفية والمذىبية(تخضع عممية 
 ةعبلقالى معيار منيج ادارة التنوع ونظرتو الى الالصابئة, والييود, وااليزيدييف, السنة, والشيعة( 

رييف, والشبؾ(, االثنيات )العرب, االكراد, والتركماف, والكمداف, واالشو تقسيمات  الجدلية مع 
                                                           

()
, اٍزبم لزتوً فِ علرل االعزتربا الَْبٍرِ فرِ عبلعرخ الدبكٍرْخ كلْرخ االٍزبم اللكزٌه )علِ عٌاك ًرٌد(ّوٍ 

ان ىنه الزَتْخ غْو ًاقعْخ ًالٌاقع ىٌ )التغزتع فرِ العروا ( هنرو لغزترع لٌؽرل  آكاة قَل علل االعزتبا. 

 ثدٌح اللًلخ ًثطْيب ًلٌْ لغزتعب ًاؽلا. 
()

لبّكل أًلِ: أٍزبم لزتوً فِ اللهاٍبد اهصنْخ ًللّو ل قذ لغبلعرخ كبلْلٌهنْرب فرِ لعيرل ثْوكلرِ للهاٍرخ  

رري ثؾضررو علررَ الن وّررخ  العوقْررخ ًالَْبٍررخ ًالطجدرربد العوقْررخ. لررؤ ٙررتؤ لطجٌعبرررو الزغْررو االعزترربعِ. ّوكح

(, ًالرنُ اّرزوف فرِ رفلْلرو لرع ٩٩ٗٔالعلّلح عؤ ىنا التٌٌٙا الكزبة الت صحو )الزكٌّؤ العوقِ( )هًرلرلط 

فررِ ٍرركوانزٌن ,ثنَررْللبنْب ثرروفلوّكب ًاالفْررو أٍررزبم  ٩ٖٗٔعرربلل نلررٌ االلوّكِ)ىررٌاهك ًّنبنررذ( ًلررل عررب  

فِ عبلعخ ىبهفبهك فِ كلْخ اللهاٍبد العلْب. ّن و ؽَْؤ لؾتل فيْل, ىنا االنَربن ًعبلترو, اإلكهاف ًالزعلْل 

 ٕٔٓٓ)هؽلخ أنضوًثٌلٌعْخ صدبفْخ(, التكزجخ االكبكّتْخ للنْو ًالزٌىّع, 



 قمؿال ينفي أو يبما  ,في سياقيا االجتماعي التاريخي اتطبقلمجتماعي ي التكويف االفوتاثيرىا 
العوامؿ الدينية واالثنية وتأثيراتيا الكبيرة عمى أشكاؿ التعامؿ اليومي بيف  ةصوصيوخمف أىمية 

االجتماعية واإلنسانية. وىنا ال بد مف التذكير بأفَّ الكثير مف الخصوصيات  يـعبلقاتفي الناس 
الدينية واالثنية ىي في الحقيقة فوارؽ ُمتَخَيمة وتفتقر إلى أي معنى موضوعي, إال أّنيا في اآلف 

فضبل عف تحديدىا لواقع لمعرفة اجتماعية ساىمت بشكؿ كبير في تحديد ا ذاتو نتاج وحصيمة
 و.تفرز بما ادية مظروؼ المال

ناىا لتفسير المفاىيـ التي ب مدخبلً بوصفيا الركائز  كاف مف الضروري التوقؼ عند ىذه
؟ ىي مفاىيـ ال تقوـ في .ووضعيا في سياؽ فيـ وتكويف اليوية ,اآلخرالفرد العراقي حوؿ ذاتو و 

لعراقي تؤكد ية دالالت مادية, كذلؾ اف وقائع التاريخ اأحقيقة عمى أسس موضوعية وال تحمؿ ال
لكؿ : ىؿ كاف األولىبالمناقشة:  تيفأماـ إشكاليتيف جدير عمى السطوة االثنية والدينية, تستوقفنا 

أـ لمييمنة الدينية واالثنية  ,في حسـ أمر اليوية لمفرد العراقي اً الثنية والطائفة دور مف ا
األمريف )االثنية  الطبقية ىي التي تقؼ خمؼ ذلؾ؟ وىنا يكوف التمييز بيف ىذيف وتمفصبلتيا

ىؿ كانت االثنية مكونًا مستقبًل في تكويف اليوية لمفرد  وثانياً  .()(والييمنة االثنية والديني
 العراقي, وىؿ لعبت دورىا بمعزؿ عف الديف )الطائفة( ومؤثراتيا ؟. 

 ثانياً : أهمية الدراسة 

ىما االىمية الموضوعية  :في العموـ االجتماعية تقسـ الى قسميف رئيسييفأىمية الدراسة 
التي تكمف في دور اىـ العناصر الثقافية لمثقافات الفرعية في بنية التنوع االجتماعي في المجتمع 

, وتأثر االخيرة في مف جية االثنيةبما ليا مف تاثير في التكوينات االجتماعية  ,الحاليالعراقي 
ة الطائفية دورا ميما في تحديد نمط والدينيييمنة االثنية لممف التكويف الطائفي والطبقي. اذ  كؿِ 

المنافسة االقتصادية والعضوية في الطبقات االجتماعية بما يؤدي الى اختبلؿ التوازف االقتصادي 
الذي يقود حتما الى اختبلؿ غير مباشر في المؤسسات االجتماعية االخرى المؤلفة لمبناء 

                                                           
()

إم إنَّ االصنْررخ ردررٌ  علررَ فررٌاه  لعْنررخ, فيررِ لغتٌعررخ لررؤ الجْررو الررنّؤ ّغتعيررل اٍررل عرربلع, ًأٍررطٌهح عررؤ  

ْررزوف )ىررنا لررب ّلَررو عٌالررل الزْرربثو ثررْؤ أفررواك التغتٌعررخ(, ًررربهّـ لْررزوف, ًصدبفررخ لتْرريح, اهٕررل الت

ًّورجطٌن ثإقلْل لؾلك, إٙبفخ إلَ ّعٌه عب  ثبلزٚبلؤ ثْؤ أفواكىب.  فِ ؽْؤ أنَّ اليْتنخ االصنْخ لزغنهح فِ 

فصْوىرب ًاٍرزلالزيب, إٙربفخ ال وًف التبكّخ للتغزتع ًاالقزٖبك ًالطجدخ ًالَلطخ الزِ رّْكل لٖله قٌريب ًر

إلَ ملك رزغَلان لٌٌٙعْبً ًفعلْبً فِ التتبهٍبد الُعنٖوّخ ًالزتْْيّخ فِ لقزلف عٌانت الؾْبح ًالَْبٍرخ 

 ًالتغزتع



فيـ التكويف االجتماعي داخؿ السرية(. لذا فاف االجتماعي )السياسية والتربوية والدينية وحتى ا
ىذه الى تحميؿ ثقافي ألثر كالمجتمع العراقي. بحاجة ماسة  مجتمع متنوع معقد التركيب

 .عمى طبيعة البناء االجتماعيالمباشر المتغيرات الواردة الذكر 

العراؽ السيما تي شيدىا لآلخر ولذاتو في خضـ التحوالت الة الفرد العراقي فيما يخص رؤي 
 .الثقافية
 , ثقافية -وسيوالسفيو محاولة لتطبيؽ الرؤية  ,اما القسـ الثاني الذي يمثؿ االىمية الذاتية 

لفيـ ىذا النوع مف اإلشكاليات التي تحكـ العبلقة بيف االثنية والطائفة والطبقة في مجتمع متنوع 
عناصر القوة التي عمى اىـ ايضًا تعرؼ , ومحاولة المثؿ المجتمع البغدادي مكاف الدراسة الحالية

يمكف اف يحظى بيا البناء االجتماعي العراقي اذا ما توافر الفيـ العممي الصحيح لمعبلقة بيف 
ة مالعاص ,خصوصا بغداد)االثنية والطائفية والطبقية( في تشكيؿ التنوع في العراؽ عموما ومدينة 

 راقي او في العراؽ عمى حد سواء.  التي تمثؿ الصورة المصغرة لمعراؽ والمجتمع الع
 

 ثالثاً :أهداف الدراسة 

الى فيـ عممي  الباحث نصب عينيو مجموعة مف االىداؼ التي يبغي الوصؿُ  وضع
االىداؼ الرئيسة باالعتماد عمى التحميؿ السوسيولوجي الثقافي فكانت  ,موضوعي لئلجابة عنيا

   -كما يأتي:

)االثنية والطائفة والطبقة( لممجتمع  االجتماعيالتكويف اىـ عناصر التعرؼ عمى  -ٔ
 التعايش واالندماج  ةعمميتحقيؽ البغدادي ودورىا في 

سيولوجية ذات االبعاد الثقافية التي يمكف أف تتحكـ بالتفاعؿ الحي و فيـ االسس الس  -ٕ
 والطائفة والطبقة لمجتمع متنوع معقد التركيب كػ)مدينة بغداد(.  لؤلثنيةوالدائـ 

وصواًل لفيـ أثر  ,التي تؤطره ,مجتمع الدراسة وطبيعتو واألنظمة الثقافية السائدة فيوفيـ  -ٖ
 مجتمع المدروس.موتحميمو ل ,الديف واالثنية وعبلقتيما بالطبقة

التغيرات التي أصابت البناء االجتماعي, وما نجـ العوامؿ المؤثرة بىـ االتعرؼ عمى   -ٗ
  .عف ىذه التغيرات مف تفكؾ اجتماعي

 البغدادي.التركيبة االجتماعية لممجتمع ىذه العممية )التغير( عمى  تأثير يةكيفيـ ف   -٘



تفكيؾ العبلقة الديالكتيكية بيف متغيرات الدراسة الديف والطبقة واالثنية والطبقة وعبلقة   -ٙ
 الطائفة واالثنية بالطبقة في مجتمع متنوع. 

 
 
 
 

 المبحث الثاني

 المفاهيم االساسية للدراسة

 تمهيد 

لمغوي معرفة ذلؾ عمى المستوى ا وجب عميناتلتسميط الضوء عمى المعنى المراد لمتنوع, ي
معنى دقيؽ وشامؿ لو, كذلؾ ينقسـ موضوع دراستنا ىذه الى عدة  واالصطبلحي, وصواًل الى

عاـ ومجتمع الدراسة)مدينة بغداد( بصورة خاصة, الاقساـ ترتبط بمجمميا بالتكويف المجتمعي 
شارة اف ىذا الفصؿ جاء ليبيف مفاىيـ ومفردات الدراسة االساسية كػ)االثنية, لذلؾ اود اال

والطائفة, والطبقة, التنوع(, فضبل عف ذلؾ جاءت بعض المفردات الفرعية كػ) العرؽ, والقومية, 
التنوع الثقافي, والثقافة, والنمط الثقافي(, كونيا  ايضاً والديف, و الطبقة العميا والوسطى والدنيا, 

 تكوف في حالة تبلقح مع المفردات الدراسة االساسية. 

  (Ethnicityاالثنية ) - أوالً 

غريقي االاالساس بدوره مف شتؽ الذي االمغة االنكميزية االثنية مفيـو مقتبس حرفيا مف 
(Ethno) استخدـ ألوؿ مرة في المغة االنكميزية في القرف الرابع  (ٔ).او قوماً  عني شعباً الذي ي

ؽ المفظ في المغات طبلفقد شاع افي العصور الوسطى . اما االفراد الميمشيفليشير الى عشر 
 في العصور الحديثة في وتطور استخدامو  (ٕ).االوربية عمى مف ىـ ليسوا مسيحيف او ييود

                                                           
(1)

Oxford (2006): the concise Oxford Dictionary ,A.F. Fowler,(by oxford university, 

press) p. 86 
(0)

كاه االلررْؤ(  –, )الدرربىوح  ًالنؾررل ًاالعرروا  ىتررٌ  االقلْرربد فررِ الررٌٛؤ العوثررِ التلررلٍررعل الررلّؤ اثررواىْل :

ٕٛ,ٔ٩٩ٗٓ,ٕٔ  . 



جماعة بشرية يشترؾ افرادىا في ليشير الذي  (Ethnosتعبير). ليتحوؿ الى ()ميداف اإلثنوغرافيا
ؿ الفيزيقية و بما في ذلؾ االص ليا.العادات والتقاليد والمغة والديف واي سمات اخرى مميزة 

الدولة مع جماعة او جماعات اخرى تختمؼ عنيا  واتعيش في نفس المجتمع . التي والجسمانية
 (ٖ).في احدى ىذه السمات

تكويف جماعة ذات تقاليد مشتركة تتيح ليا  انيايعرؼ قاموس عمـ االجتماع االثنية عمى 
لذا يختمؼ اعضاؤىا مف  ,جماعة فرعية في المجتمع االكبربوصفيا متميزة اجتماعية شخصية 

او خرى ضمف سكاف دولة االبشرية الجماعات افراد الحيث خصائصيـ الثقافية عف االخريف مف 
عمى انيا جماعة مف الناس ليـ  اموس المصطمحات السياسيةفيما يعرفيا ق (ٗ)ا.ممجتمع 

او جماعة مف المجتمع او اقواـ بدائية في مختمؼ االمكنة الخاصة مظاىرىـ المادية والثقافية 
  (٘).واالزمنة يبرزوف نتيجة لجيدىـ االنساني لمسيطرة عمى البيئة الطبيعية

ليا عمى انيا اعتقاد يجمع مجموعات بشرية االثنية  (M. Weber)ماكس فيبر صؼيو 
عف االستعمار المشتركة و بسبب الذكريات أو العادات أنظرًا لمتشابو البدني  ,اصؿ مشترؾ

ألجؿ و افرادىا باألىمية لدى الجماعات أىذا االعتقاد يحظى و . كمواو بسبب ما سبؽ  ,واليجرة
ماعة ما تمؾ الجل رى اىميةبل يالصفات الفرعية اىمية تذكر ف اال انو لـ يعطِ تشكيؿ تمؾ الجماعة 

  (ٙ).اذا كانت ىناؾ صبلت دـ 
التفاعؿ االجتماعي بيف جماعات  فذلؾ االختبلؼ الناتج ععمى انيا  أيضااالثنية تعرؼ 

قد اكتسب مفيـو ل  (ٚ).معاف ثقافية وذكريات جمعية مشتركةمكونا مف الناس ليا اصؿ واحد 
ضر المجتمع بماضيو, وجذوره عّبر عف مدى ارتباط حايبعدًا جديدًا في الوقت الراىف االثنية 

                                                           
()
: فوا لؤ فوًا االنضوًثٌلٌعْب الضدبفْخ ّيزل ثبللهاٍخ الٌٕلْخ للضدبفبد اللوكّخ , ًٛوّدرخ الؾْربح  االصنٌغوافْب 

قربلًٌ علرل فِ لغزتع لعْؤ, ًريزل ثبلٌٕف اكضو لؤ الزؾلْل ًالزلَرْو . ّن رو الرَ لؾترل عربٛف غْرش : 

 ٙٗٔ, ٓ ٕٙٓٓكاه التعوفخ الغبلعْخ(,  –,)االٍكنلهّخ االعزتبا

(4)
 ٕٔلٖله ٍبثق ,ٓ  التلل ًالنؾل ًاالعوا  ىتٌ  االقلْبد فِ الٌٛؤ العوثِ, ثواىْل ,ٍعل اللّؤ ا

(1)
 .ٖٙٔ, لٖله ٍبثق, ٓ قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش, 

(5)
, روعترخ . اٍرتبعْل عجرل اللزربػ عجرل انكلْريُ( -التٌٍرٌعخ التَْروح للتٖرطلؾبد الَْبٍرْخ )عوثرِ قٌَّنب :

 .٩ٔ, ٓ ٕ٘ٓٓالكبفِ,
(6)

, روعترخ : عربٛف لعزترل ًافروًن ,  العنٖوّخ ًالزعٖت العوقِ لؤ الزتْي الَ االثبكح الغتبعْخلًٌ :  اّبن

 . ٙ٘ٔ, ٕٓ٘ٔٓ, ٔالتوكي الدٌلِ للزوعتخ( , ٛ –)الدبىوح 
(7)

 .8ٖٔالتٖله نلَو , ٓ



االنساف عبر خصائص متماثمة بني عف ارتباط غير مباشرة  ةبطريقليعبر . االجتماعية والثقافية
ي ايضا اختبلفيا عف نتعل .مثؿ لغة متميزة او ديف او ثقافة او تجربة تاريخية قائمة بذاتيا

  (ٛ).خرى بفضؿ ىذه الخصائصاعات االمالج
االنثروبولوجيوف  غيرىا. لذا يعدىاجماعة عف الالسسيوثقافية التي تميز ىذه المبلمح اف 
بعضيـ التي تربط اعضاء الجماعة بفعؿ القواسـ الثقافية واالجتماعية المشتركة ية. بنائظاىرة 

انيا مجموعة تخص مضاميف سبللية واجتماعية تعرؼ بداخؿ الجماعة. كذلؾ البعض االخر ب
 .(ٜ)البيولوجيتمتمؾ نوعا مف االستمرارية الناتجة مف االنحدار وثقافية مشتركة ومتشابو و 

الى تمؾ الجماعات العرقية او القومية المختمفة  (Ethnosأنثروبولوجيًا تشير كممة اثنية)
التي تتحدد وفقًا لما يشترؾ فيو افراد كؿ جماعة مف ممارسات ومعايير وانساؽ ومعتقدات 

لدى جماعة معينة مف وعي ذاتي بما يخصيا وحدىا مف ما كؿ لى ايضا اشير كما تمختمفة. 
مظاىر التميز الثقافية وبيذا التعبير يمكف اف تكوف االثنية عامؿ موحد لمجماعة او عامؿ مفرؽ 

عة بشرية ثابتة في الزمف ليا تقاليدىا واعرافيا اجمتشير الى أنيا فضبل عف  (ٓٔ)عف غيرىا. ليا
لعؿ ابرز ىذه األثنيات ما نجده اليوـ داخؿ المجتمع في  .لغة واحدة  ثقافة و المشتركة وليا

العراؽ مثؿ )العرب, الكرد , التركماف , والكمداف, واالشورييف, والشبؾ وغيرىـ(, حيث لكؿ منيـ 
 . (ٔٔ)لغة ومكاف و ميثولوجيا خاصة بيـ 

االثنية فيي تشير إلى  عفومف مجمؿ التعريفات السابقة يعطي الباحث تصورًا اجرائيا 
مجموعة الممارسات الثقافية واسموب  النظر الى الحياة التي تمارسيا أو تعتنقيا جماعة بشرية 

 تحقؽ الوحدة والبناء االجتماعي.أف  يمكف والتي مف شانيا ,ما
  

 (Ethnicالعرق ) -2

                                                           
(8)

ٍررعْل  روعتررخ : عتررو الزعررلك ًرؾررلّبد االفررزمف )التغزتعرربد التندَررتخ ًكْررف رَررزدو (,كانْرربب ثوًلجررو : 

 .1ٖٕ, ٩٩1ٓٔ, ٔكاه الَبقِ( ٛ –االٌّثِ , )ثْوًد 
(9)

 .٩ٔ, ٓ ٕٗٔٓلوكي نتبء للجؾٌس ًاللهاٍبد ( ,   -, )ثْوًد الزعلكّخ اللّنْخ ًاالصنْخ رٌفْق لؾتل : 

(42)
, لواععرخ  لٌٍرٌعخ الن وّرخ الضدبفْرخ )التلربىْل ًالتٖرطلؾبد االٍبٍرْخ(انلًه اكعربه , ًثْزرو ٍرْل عرٌف: 

, ٔالتوكرري الدررٌلِ للزوعتررخ(, ٛ –ًردررلّل ًرعلررق , لؾتررل الغررٌىوُ , روعتررخ ىنرربء الغررٌىوُ , )الدرربىوح 

ٕٓٓ٩ ٓ ,ٖ8ٗ. 
(44)

, روعتررخ لؾتررل  التلرربىْل ًالتٖررطلؾبد االنضوثٌلٌعْررخ –لعغررل العلررٌ  االنَرربنْخ عرربن فونَررٌ كًهرْررو , 

 1ٔ, ٓ  ٩ٕٓٓ, ٔٛ التوكي الدٌلِ للزوعتخ, -الغٌىوُ ًافوًن , الدبىوح  



( التي Ethnos) االنكميزيقديـ ومشتؽ مف المصطمح  (Ethnicاف مصطمح عرؽ )   
اال اف القواميس عني في االصؿ ممحد, ي( Ethnikos) المصطمح البلتيني مف بدوره اشتؽ

  (ٕٔ).قائـ عمى االصؿتترجمو بانو الشيء الاالنكميزية 
لمتشابو بينو  اً نظر تعقيدًا في عمـ االجتماع غموضا و يمثؿ العرؽ واحدًا مف اكثر المفاىيـ 

فيمكف  .استخداماتو في الحياة اليوميةتعريفو و  لتناقض بيفاو وبيف مفيوـ االثنية مف جانب  
تعريؼ العرؽ وفقًا لمموسوعة البريطانية عمى انو جماعة اجتماعية او فئة مف االفراد في اطار 

 (ٖٔ).مجتمع اكبر تجمعيـ روابط مشتركة مف المغة وروابط قومية وثقافية
سكانية الجماعات ى الاحد( العرؽ بانو Anthony. S) يثيعرؼ انتوني سمفيما 

 تتشارؾ اساطير عف االصوؿ المشتركة. كما تممؾ ادراكًا محددًا عف نفسياالتي مسماة البشرية ال
وذكريات تاريخية مشتركة وعناصر ثقافية مشتركة, وقدرًا مف التضامف العرقي, وبمجرد  ألفرادىا 
يميؿ قادتيا الى تصويرىا,  حتى اف لـ تكف مستقرة ومتجانسة كماة. بح مرنة ومستمر صتكوينيا ت

 الف عضوية ىذا المجتمع ايضًا تراتبية ويتفاوت االفراد في االطبلع عمى الموارد النادرة المادية
 . (ٗٔ)الرمزية ؾكذلو 

واحد ومعاف ثقافية وذكريات  بأصؿجماعات بشرية االتصاؿ بيف  مى انوع ايضاً يعرؼ 
الى جماعة تشترؾ في سمات  ةقديمالنانية يشير المصطمح في المغة اليو فيما  .جمعية مشتركة

  (٘ٔ)لوجية, مثؿ القبائؿ والجماعات البشريةيو ثقافية او ب

مجموعة مف البشر يشتركوف في عدد مف الصفات الجسمانية او يعرؼ احيانا بانو 
 .(ٙٔ).فتراض أنيـ يمتمكوف موروثات جينية واحدباالفيزيقية 

                                                           
(12)

J-c,core: National and ethnic movements  social differentiation,(sage - 

London),1980,p,5. 
(44)

, ٕ٘ٓٓلوكي اللهاٍبد الَْبٍْخ ًاالٍزوارْغْخ(,  –)الدبىوح  اللًلخ ًالغتبعبد العوقْخعجل الؾبفع اؽتل: 

 ٖٓٔ. 
(41)

ل ٍَررخ ىنررلاًُ للنْررو(, روعتررخ . ٕررلْخ  –,)ثْرروًد  اليولْررخ االٍررٌ الضدبفْررخ لملررلانزررٌنِ كُ ٍررتش : 

 .ٗ٘, 8ٕٓٔٓالتقزبه , 
(45)

 .1, لٖله ٍبثق, ٓ العنٖوّخ ًالزعٖت العوقِ )لؤ الزتْْي الَ االثبكح الغتبعْخ(اّبن لًٌ: 

(46)
,  ٩٩ٗٔلوكي الجؾرٌس ًاللهاٍربد (,  -, )الدبىوح لعغل التٖطلؾبد الَْبٍخعلِ اللّؤ ىمب ًافوًن : 

 ٕٓٔ٘ 



مجموعة مف االفراد ليـ خصائص فيزيقية بانو  ,بعض البيولوجييف ويعرففي حيف  
تقود ىذه الحقيقة  لكف يجب اف ال. تجعميا مختمفة في شكميا الظاىري عف االخريف , موروثة

طالما انو مف  ,بلختبلؼ في االشكاؿل يعودسبب االختبلؼ الحضاري بيف االمـ,  فأالى القوؿ ب
جنس واحد يمتاز بيذه الخواص خارج  غير الممكف ارجاع نشأة الحضارة او الثقافة وتطورىا الى

 .(ٚٔ) اخرىمف جية بغض النظر عف الظروؼ االجتماعية والبيئة مف جية  ,اطر التاريخ
يشير الى الذي العرؽ ومما سبؽ يمكف اف نحدد العنصر االساسي لمتمييز بيف االثنية و 

يمكف اف يعرؼ  فالعرؽ .مجموعة مف البشر الذيف يتشاركوف خصائص جسدية متشابية ومميزة
 مختمؼ في يشتركوف الذيف (,الناس مجتمع) االجتماعية المجموعة تمؾ اجرائيًا عمى انو

 والطقوس والمبلبس والموسيقى والديف والعرؽ والثقافة المغة: مثؿ والسمات الخصائص
 والعادات واالستخدامات واألسبلؼ والقيـ الثقافة يشاركوف الذيف ,وغيرىا والموسيقى والميرجانات

  .وغيرىا

 

 

 (Nationalismالقىمية ) -ج

الشعور ذلؾ بانيا  يا بعضيـ فقد عرف, حوؿ مصطمح القومية المغة ؼ فقياء مختا   
لتحديد مفيـو خر االتجاه االذىب فيما , (ٛٔ).مةخبلص ألساس االألى اند تالوطني الذي يس

مة بناء األأل لموحداالشعوري الرابط الى الذي يشير  ,سيولوجيو لقومية ليقدميا بمعناىا السا
 (ٜٔ).في دولة واحدة او عدة دوؿكانوا سواء . الواحدة

                                                           
(47)

, ٔكاه الْروً (, ٛ –, )الدبىوح ربهّـ الدٚبّب ًاالقلْبد االٍملْخ التعبٕوح اؽتل ٕبلؼ عجٌُ ًافوًن

ٕٓٔ٘ ٓ ,ٕ8. 
(48)

ل ٍَرخ الؾْربح للطجبعرخ ًالنْرو(, روعترخ. ععلرو فٖرجبف  -, )ثْوًدالدٌلْخ )رؾلْل ًعوٗ(ثٌّل ّْدو : 

 .ٙٙ, ٓ ٕٓٓٓوًن , ًاف
(49)

 .ٙٔ, ٓ ٕٔٓٓ, ٕكاه العلل(, ٛ -, )ثْوًد رطٌّو لعنَ الدٌلْخلنْف الوىاى: 



 ,نيا انتماء جماعة بشرية واحدة الى وطف واحدأبالقومية عرؼ  معجـ السياسياما ال
رض الوطف والشعور أفي  ,شريطة اف يجمعيما تاريخ مشترؾ ولغة واحدة وثقافة مشتركة

اذ ينظروف الى القومية عمى . (ٕٓ).والمسؤوليات المشتركة لجميع المواطنيفبالمصير واالىداؼ 
الى شكؿ مف الوعي السياسي االكثر تحوؿ القرية الشعبية في شعور ال موضوعي غامض انيا 

عمؿ عمى زيادة بما ي .القيمة االجتماعية االساسية حب الوطف دّ او الى إيديولوجيا تع .وضوحا
القومية عمى الشعور بالمصير واالىداؼ والمسؤوليات مصطمح تنطوي اذ  .والء الفرد لموطف

 , (ٕٔ).المشتركة لجميع المواطنيف
الروابط النفسية والثقافية التي تربط مجموعة مجموعة انيا  الىتشير القومية  سيكولوجياً 

ة وثقاف ةمف االفراد وتجعؿ كؿ شخص يتأثر بعوامميا ويرتبط بحاضرىا ومستقبميا وينتسب الى لغ
  (ٕٕ)بعينيا.

العراؽ كدولة مف  اذ يتكوفايضا. المجتمع العراقي التنوع القومي التنوع في يشمؿ 
الجانب يذا للذا كاف . ) العربية, والكردية, والتركمانية( وغيرىا مف القوميات االخرى عدة قوميات
بيذا يمكف  .ىذه الثقافاتمتزاج بيف االعبر  تطور الثقافي واالجتماعيالفي تعزيز  هالتنوع اثر مف 

عدد مف  عف طريؽنشأ يو مبدأ سياسي أانيا رابطة اجتماعية عمى اجرائيا اف نعرؼ القومية 
( كما يضمف الشعور المشترؾ الروابط لعؿ اىما)المغة, والجنس, والديف, واالعراؼ االجتماعية,

فراده وتحقيؽ التعايش أستقرار الوطف وسبلمة التي تمس ا ميمةمف المنتميف الييا بالقضايا ال
 ندماج عمى حساب مصالحيـ الذاتية.واال

 (Casteثانياً: الطائفة )

َؼ بػ ,َطّوَؼ )فعؿ( طوَّؼَ مف المغة العربية الطائفة في  َتْطواًفا وتطويًفا  .يطوِّؼالشيء طوَّ
ٌؼ بو. كذلؾ الطائفة منو المفعوؿ  ., فيو ُمطوِّؼ الجزء مف الشيء الذي يدور حوؿ اصمو. ُمطوَّ

                                                           
(02)

 ٖٖٙ, لٖله ٍبثق , ٓ  لعغل التٖطلؾبد الَْبٍخعلِ اللّؤ ىمب ًافوًن : 

(04)
لكزجررخ  –,)ثْرروًد لعغررل لٖررطلؾبد العلررٌ  االعزتبعْررخ )انكلْرريُ ,فونَررِ ,عوثِ(اؽتررل ىكررِ ثررلًُ : 

 .8ٕٓٓ لجنبن(,
(00)

لطجعررخ  –, )النغررف  الزنررٌا ًالزعبِّ)ثؾررش فررِ ربٕررْل الٌؽررلح االعزتبعْررخ ًالٌٛنْررخ(ؽَررؤ الٖررلبه : 

 .ٖٓ, ٓ ٕ٘ٓٓاللوقبن(, 



فالمعنى المغوي ينطوي عمى  (ٖٕ).أقميا رجبلف وقيؿ ثبلثة وغير ذلؾ الطائفة جماعة مف الناس,
 قدر مف العمومية واالطبلؽ حوؿ معاني الجماعة والرابطة والفرقة. 

جماعة مف الناس بمعتقدات دينية  فايمايعرؼ قاموس اوكسفورد الطائفة عمى انيا 
  (ٕٗ).تختمؼ عف ايديولوجيات وافكار المجتمع االكبردينية ليا اراء مختمفة و جماعات أتركة شم

عمى اساسيا يقوـ انيا جماعة مغمقة اجتماعيا بيعرؼ معجـ العموـ االجتماعية الطائفة 
كما انيا اكثر ليس اقتصادي يا ديني اساس ( بافClassتتميز عف الطبقة). الوراثة او الوالء

عرؼ نظاـ الطوائؼ اال في حاالت الموت.  ينعدـ فييا الحراؾ االجتماعييكاد  منيا. انغبلقا
 ستعمؿقد يمفيوـ الطائفة بحيث تختمط بالطبقة و  توسع اخيراً و  ,عادة في الشعوب المتنوعة دينيا

  (ٕ٘) طائفيةمجازًا لمدـ, فيقاؿ روحو المفيـو 
طبقة اجتماعية مغمقة تقوـ عمى مطائفة عمى انيا تعريفا لقدـ قاموس عمـ االجتماع 

المركز االجتماعي ألعضائيا ومينيـ ومكاف اقامتيـ, وعبلقتيـ االجتماعية. فييا تحدد يالوراثة 
عبلقات السائدة يظير ذلؾ جميا في ال .الطوائؼ في مجتمع معيف تسمسبل لمسادة والتابعيف ؿتشك

بالزواج  ي غالبا الطائفالنظاـ تميز ي .السحر واالقانوف  واالتي تستند الى الديف بيف افرادىا 
الداخمي وىذا ما يتـ مشاىدتو في اغمب الطوائؼ العراقية كالشيعية منيا والسنية والمسيحية 

 (ٕٙ).كالكاثوليؾ والروـ والسرياف االرثوذكس وغيرىا

 ةيفسر ماىي اسيولوجيو س امفيوم بوصفيا( الطائفة M. Weber)ماكس فيبرقدـ 
مخالؼ لما ىو محدد  متدينيف ممتزميف بنمط حياة دينيمجموعة الجماعة الدينية المتشكمة مف 

المذىب ونمط حياة ديني مترتب عميو عمى اساسيا اختاروا  )اقمية دينية(. سائد في المجتمع
 (ٕٚ).بكامؿ ارادتيـ

                                                           
(04)

كاه الكزررت العلتْررخ(  ,ط  –,) ثْرروًد  لَرربن العرروةاثررٌ اللٚررل عترربب الررلّؤ لؾتررل ثررؤ لكررو  ثررؤ لن ررٌه , 

8ٛ,ٔ ٓ ,٩. 
(24)

Oxford (2006): the concise Oxford Dictionary , p.1061. 

(05)
 .ٖ٘, لٖله ٍبثق , ٓلعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخ اؽتل ىكِ ثلًُ : 

(06)
 .٘ٗ,لٖله ٍبثق , ٓ قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش : 

(27)
 Max Weber, Economy and Society; An Outline Of Interpretive Sociology 

,Guenter Roth and Claus Wittich (eds),Ephraim Fischoff et al. University of 

California Press. 1978. Pp56. 



ع بعيدا ليض( ٖٕٜٔ -٘ٙٛٔااللماني ارنست ترولتش )الديني عالـ االجتماع يذىب 
. اذ تعريفا لمطائفة سرعاف ما اصبح معتمدًا في عمـ اجتماع االدياف في اعمالو عف المسيحية

مجموعة الطوائؼ  عد اوال :نطبلقًا مف معايير واسس ثبلثةا ,ةسيمقابؿ الكنفي يجعؿ الطائفة 
ينضوي االعضاء اراديًا الى الطائفة في حيف  ثانياو بدعًا خبلفًا لمعقائد االرثوذكسية. أىرطقات 

 تميؿ الطائفة لبث عقائد راديكالية وثوريةا ثالثاف انتساب االعضاء الى الكنيسة يكوف ثقافيًا. 
بيذا نستنتج باف   (ٕٛ).الكنيسة القائمة عمى مواقؼ محافظةوليست دفاعية كما ىو الحاؿ مع 

 توجيات وايديولوجيا االفراد.نسؽ ثقافي يعتمد عمى  وفقًا لترولتش الطائفة

عمى انيا وحدات اجتماعية مشتركة يتـ تصنيفيا وفيميا عمى اساس  تعرؼايضَا 
ال تحتاج الطائفة وىي بيذا . المشتركة والمينةالداخمي غالبا الزواج باالنحدار مف نفس السبللة 

 ىااالىتماـ بكؿ امور ركوف اشتعضاء يجماعات االلكف  .في مكاف معيف ات الكبيرةالى التجمع
قارف الخصائص العامة نيمكف اف اذ . مع الجمعات االخرى المنتمية ليا منزلتيا واخبلقياتيا
القائمة عمى االنتماء الطبقي او  األنساؽاخرى لمتدرج الطبقي مثؿ  بأنساؽلنظاـ الطوائؼ 

التنظيـ الطائفي د يتحد .توجد صور مختمفة مف الطوائؼ في كثير مف اجزاء العالـكما . السبللي
)مجتمعات معقدة التنوع( وايديولوجيتو بشكؿ واضح في المجتمعات المتنوعة دينيا واثنيا وطبقيا 

 . (ٜٕ)كما ىو الحاؿ المجتمع العراقي بصورة عامة ومدينة بغداد مجتمع الدراسة بصورة خاصة
 رموزا تشيريستخدـ  ,يقوـ عمى الوراثة ,الثابت التدرج الطبقيمف نسؽ كذلؾ تعرؼ بانيا      
االجتماعي بعض المجتمعات يشتمؿ بناؤىا الطوائؼ في اال اف  .نمط مجرد او نمط مثالي الى

العبلقات بيف البيض والسود  (L .Warner)ر مار و لويس . كما يرى عمى عناصر تشبو الطائفة
 (ٖٓ)ي.مريكاالجنوب الفي 

عمى يعتمد . اشكاؿ التنظيـ االجتماعيشكؿ مف بالطائفة مفيوـ نثروبولوجيا فيما تحدد اال
الترتيب الجامد القائـ عمى . البراىماطائفة  تفوؽ  سيادةاذ تيوجد في اليند كما دينية المعتقدات ال

 في اىتمامًا خاصًا في تراث عمـ االجتماع خصوصًا الطائفة لقد اثار مصطمح . المولد والوراثة
 (ٖٔ)J. H. Hutton).)دراسات ىاتوف 

                                                           
(ٕٛ) 

, لٖررله ٍرربثق ,   التلرربىْل ًالتٖررطلؾبد االنضوثٌلٌعْررخ –لعغررل العلررٌ  االنَرربنْخ عرربن فونَررٌ كًهرْررو , 

ٖٓ٘ٓ. 
(ٕٜ) 

 –(, روعتررخ , التلرربىْل ًالتٖررطلؾبد االنضوثٌلٌعْررخ –لٌٍررٌعخ علررل االنَرربن ٍررتْش, ّرربهلٌد ٍررْتٌه : 

 .1ٖٔ,ٓ ٩ٕٓٓ, ٕالتوكي الدٌلِ للزوعتخ (, ٛ -علْبء ّكوُ ًآفوًن , )الدبىوح
(ٖٓ) 

 ٘ٗ, لٖله ٍبثق , ٓ , قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش

(ٖٔ)
 .ٙٗ, لٖله ٍبثق: ٓ  , قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش



عبر بيا تميز نفسيا  , يويةتتميز بالميـ انيا جماعة لمف جماعة متخيمة الطائفة قد تكوف و 
تتحوؿ في لحياة افرادىا. لذا  وسياسياً  اجتماعياً  تعده محدداً  .االنتساب الى العقيدة او المذىب

عندما  .المجتمعات المتنوعة دينيًا الى كياف اجتماعي سياسي لو دور في المجاؿ العمومي
وموقؼ االخريف في  سموكولو تصدر مجموعة االنتسابات التي تحدد تعريؼ الفرد لذاتو, وتحدد ت

تنظيـ مف التنظيمات الدينية العديدة في المجتمع لتكوف  (ٕٖ).منو بسبب انتمائو الى طائفة بعينيا
التي قبؿ ىذا التنظيـ القيـ االساسية تي .المجتمع فرادوالمقبولة اجتماعيا مف كثرة واضحة مف ا

التسامح قبولو ليا بنمط يؤكد اذ  .جزءًا منو ىاممجتمع الذي يعتبر االجتماعي لبناء يتضمنيا ال
تميز اإلجراءات الرسمية و. كما تكونو واحدًا مف التنظيمات العديدة في يافي رضاه عن هالذي يظير 
في اطار الحريات  بحرية كبيرة اتمتعو فرادىا لبوؿ ابيا عند قالنظاـ االجتماعي العاـ التي يقوـ 

 (ٖٖ)العامة.

يقدـ الباحث تعريفًا اجرائيًا لمطائفة اذ يصفيا عمى انيا مجموعة مف البشر, مؤمنة 
تنظيميـ الخاص  ـاو افكار بقية افراد المجتمع, ليدينية, او اخرى تختمؼ عف ديف  بأيديولوجية

ومثاؿ  وعاداتيـ وتقاليدىـ وثقافتيـ المتميزة كذلؾ ليـ شعور بالتعاوف والتعاضد فيما بيف افرادىا
 . عمى ذلؾ الطائفة الشيعية او السنية او المسيحية ... الخ في العراؽ

 (Religionالدين ) -ب

المتدينوف يعرؼ  (ٖٗ).بمعنى:)العاَدُة( والَشأفُ لغًة يعني الَجزاُء ِبَقدِر ِفعِؿ الُمجازِي, والَّديُف 
فطرية لحاجات االنساف إلدراؾ منظـ ات الستجابمجموعة االاصطبلحًا بصورة عامة عمى انو 

تقوـ عمى اساس الوظيفة االجتماعية لمديف التي تتمثؿ في توفير لتكوف ىناؾ الية فعالة . الكوف

                                                           
(ٖٕ) 

, )ثْوًد , التوكي العوثِ لمثؾبس ًكهاٍخ الَْبٍبد الطبئلخ , الطبئلْخ , الطٌائف التزقْلخ عيلِ ثْبهح: 

ٛ ,ٔ ,ٕٓٔ8 ٓ ,ٕ1 
(ٖٖ) 

التوكري العوثرِ لمثؾربس ًكهاٍرخ الَْبٍربد,  –, )ثْوًد اللّؤ ًالعلتبنْخ فِ ٍْب  ربهّقِعيلِ ثْبهح : 

ٕٓٔ٘ ٓ ,8ٔ). 
(ٖٗ) 

, ٖ٘, ط  ٕٔٓٓ, )الكٌّرذ: الزرواس العوثرِ(, رربط العروًً لرؤ عرٌاىو الدربلًٌلورٚرَ اليثْرلُ:  لؾتل

ٕٓ٘-٘ٙ 



 الذي يواجو االنساف لعجزه عف تفسير الظواىرلتيدئة القمؽ والخوؼ )االماف واالطمئناف( 
 (ٖ٘).المحدودة عف الطبيعة وقوانينيا وواالحداث التي ال تتفؽ مع معارف المحيطة

( الديف عمى انو" منظومة موحدة مف المعتقدات E. Durkheimقدـ اميؿ دوركيايـ )
  (ٖٙ).والممارسات المتصمة باألشياء المقدسة

( عمى انو مجموعة الرموز التي تستدعي االحتراـ A. Gintzانتوني غينتز) ويعرفو     
ترتبط بمجموعة مف الطقوس او الشعائر او الممارسات االحتفالية التي يؤدييا . وتوحي بالرىبة,

ج كؿ واحد مف ىذه العناصر الى بعض التفاصيؿ امف يعتنقوف ىذا المذىب الديني او ذاؾ. يحت
. فيما يتجو الناس بقوة واحدة سماوية مقدسة يعبدونيا او االيضاح ففي بعض الديانات, يؤمف

مثؿ بوذا وكونفوشيوس تستوجب االحتراـ  .ي بعض الدياناتانسانية فشخصيات البعض االخر ل
  (ٖٚ).والتقدير, غير انيا ال تستمـز التقديس والعبادة

دات التي تنظـ ويعرؼ الديف في عمـ االجتماع الديني عمى انو نسؽ مف االراء واالفكار والمعتق
 .(ٖٛ)عبلقة بني االنساف بعضيـ بالبعض االخر وعبلقة الفرد كمنيـ بما وراء الطبيعة

يمكف اف نحدد الديف عمى انو نسؽ ثقافي او معتقد لجممة مف الممارسات والقيـ لذا 
سيولوجية لفيـ ما ىو مقدس, فضبًل عف فيـ اسموب النظر الى الحياة دينيًا لمتخمص مف و الس

 ومشكبلت الوجود البشري, او نظامًا لمنجاة منو. عواقب 

 (Classثالثاً : الطبقة )

الـ في المغة لو ما يقابمو في مختمؼ لغات الع ,مي ذا صبغة اجتماعيةمعمفيوـ الطبقة 
  (ٜٖ)".جماعة مف الناس عمى اختبلؼ منازليـ ومراتبيـ"ي معجـ لساف العرب وما ورد ف ةعربيال

                                                           
(ٖ٘) 

لكزجرخ الْروً   –,)الدربىوح اٍواه ردل  ًالزففو ثْؤ رنٌا الجْو ًافرزمف الضدبفبدعلِ عجل العيّي النلْلِ : 

 ٖٙ, 8ٕٓٓٓ, ٔاللًلْخ(, ٛ
(ٖٙ) 

, لٖررله ٍرربثق, لٌٍررٌعخ الن وّرربد الضدبفْررخ ًالتلرربىْل ًالتٖررطلؾبد االٍبٍررْخانررلهً اكعرربن ًافرروًن: 

ٖٓٓ٩ 
(47)

,)ثْوًد , ل ٍَخ روعتبن التن تخ العوثْخ للزوعترخ(, روعترخ فربّي الٖربّ ,  علل االعزتباغْنزي : انزٌنِ 

ٛٔ ,ٕٓٓ٘ٓ ,٘ٙ٩. 
(48)

,  لليلخ لنيغْخ لطلجخ التوؽلخ الواثعخ قَل علل لدللخ للهاٍخ االعزتبا اللّنِ العواقِٕمػ كبظل عبثو:  

 . 8ٓ  ٕٕٔٓعبلعخ الدبكٍْخ.   –االعزتبا 



يد ىذا المصطمح اال بمعناه االجتماعي منذ علـ يظير  (class) المغة اإلنكميزية اما في
ساف عالـ االجتماع عند ثـ  ٙٙٚٔ( في سنة Turgot) تيرغول في المؤلفات العممية قريب

كارؿ الفيمسوؼ وضع  عندماشاع استعمالو أكثر , و ٕ٘ٛٔسنة  (saint –Simon)سيموف 
لذا تتبايف  ( ٓٗ)تاسع عشر.صراع الطبقات في أواسط القرف النظريتو حوؿ  (C. Marx) ماركس

ت معظـ تبايف إيديولوجيالسيولوجيا نتيجة و السالنظرة العممية لمفيوـ الطبقة تباينا واسعا في 
مف المفيوـ نتيجة ما يتمتع بو  ا حولو.واسع جدالاالمر الذي اثار  عمماء االجتماع والباحثيف

 ,وما يحتويو مف معاني ووجيات نظر مختمفة لمباحثيف والميتميف في الحقؿ االجتماعي ,مرونة
 ئة االجتماعية وال نستطيع تحديدكما ىو الحاؿ في الطائفة او الف ,فميس ليا حدود مرسومة بدقة

   (ٔٗ)تنوعا شديدا.كما تضـ في ثناياىا فئات تتنوع  بداياتيا ونياياتيا

مجموعة مف االفراد يتشاركوف خصائص ( مفيوـ الطبقة C.Marxيقدـ كارؿ ماركس )
يؤدوف اقتصادية تحدد ليـ نوعية الميوؿ واالىتمامات يميزىـ عف غيرىـ مف باقي افراد المجتمع. 

اساس تقسيـ المجتمعات الى )الممكية لوسائؿ االنتاج(. اذ اف  الوظيفة نفسيا في عممية االنتاج
لمفاىيـ اوفؽ عمى  و (ٕٗ).ط الحياة واسموب العيشاالنتاج ونموسائؿ طبقات ىو ممكية 

مواقع فالطبقة ىي مستوى اجتماعي محدد مف المكانة االجتماعية يتحدد بو ال ,الماركسية
. . فالطبقة العميا تستحوذ عمى النفوذ االجتماعي عمى حساب الطبقات االخرىبلفراداالجتماعي ل

في المجتمع. تؤىميا فاعمية المصالح لثقافي ايديولوجيا النظاـ السياسي وافتعمؿ عمى تشكيؿ 
. و تتميز عبلقة الطبقة بالطبقات االخرى في المجتمع قيادة المجتمعبتحكـ االقتصادية لم

عادة ما تكوف . لذا لتكويناتالمواقع االقتصادية ليذه ا تستغؿ ضعؼبصيغتيا الصراعية اذ انيا 
ا يكوف الصراع الطبقي حتميًا في ظؿ النظاـ العبلقة بيف الطبقات عبلقة عداء بصورة اساسية كم

 (ٖٗ)الرأسمالي.
تتميز بمركز اجتماعية تشغؿ موقعا في التدرج اليرمي عمى انيا فئة ايضًا تعرؼ و 

غالبًا ما  .المجتمع مفاجتماعي او اقتصادي او طائفي او اثني واحد بالنسبة لمفئات االخرى 
                                                                                                                                                                      

(49)
 ٕٕ٘, ٓ لٖله ٍبثق ٚل عتبب اللّؤ لؾتل ثؤ لكو  ثؤ لن ٌه , اثٌ الل

(12)
 ٓٔ, ٓ ٩ٗ٩ٔكاه اللكو العوثِ( , -,) الدبىوح  الطجدبد االعزتبعْخلؾتل صبثذ اللنلُ :

(14)
, ٕٔٔٓااللرل للطجبعرخ ًالنْرو(,  –. روعتخ الَْل لؾتل ثلًُ , )الدبىوح ٛجدبد التغزتعانلهّو. عٌٍبن : 

 ٕٓ1.-ٕ8 
(10)

 .ٖٕٕ, ٓ ٩8٘ٔكاه الزدل (,  –, التغلل الَبثع ,)لٌٍكٌ  االعتبب الكبللخلْنْؤ . فمكّتْو : 

(14)
 .11ٖ, لٖله ٍبثق, ٓ لٌٌٍعخ علل االنَبن ٍتْش. ّبهلٌد ٍْتٌه: 



تكوف غير منظمة لكف االفراد التي تتكوف منيـ يكوف متشابييف الى حدا ما في التعميـ والحالة 
مجموعة كبيرة مف االفراد كذلؾ تعرؼ بأنيا   (ٗٗ).االقتصادية والمراكز االجتماعية وفرص الحياة
او عائمة )شيوخ عشائر  , اثني)كينة( )طائفي تتجانس فيما بينيا في ظؿ تكويف اجتماعي

مف المجتمع في النسؽ االجتماعي العاـ ( محدد مف حيث موقعيا االجتماعي الخاص مالكة(
 (٘ٗ).التعاوف والتكامؿ واالنسجاـ بمقدار اندماجيا االجتماعيحياة يتضمف نوعا مف أسموب ب

تتمتع  ,مجموعة مف االفرادلئلشارة الى مفيـو الطبقة عمماء االجتماع  استخدـفيما 
 (ٙٗ)يةمتشاباقتصادية مصالح , ويربطيـ اجتماعيو صادي, بوضع اقت

جماعة مف األفراد  أنياعمى (  لمفيـو الطبقة ويحددىا M. Weberماكس فيبر)ينظر 
في التدرج اليرمي العاـ لممجتمع. فيما يرى  نفسيا االجتماعيةالمكانة  يشغموف , في مجتمع ما

التي تحدد مكانة األعضاء فييا عمي أساس التمايز  .الطبقة المالكةىي طريقة حياة الطبقية اف 
بالحراؾ فييا تحدد الوضع الطبقي يمكتسبة صفة اجتماعية الطبقة . لذا فاف في توزيع الممكية
عف طريؽ مدى استغبلؿ الفرص المتاحة, والطبقة االجتماعية التي تتحدد  ,االجتماعي لبلفراد

 الطبقية تتحددتعد اساس فيبر عند مصمحة الف. عمى أساس مجموعة المكانات الطبقية لؤلفراد
 .(ٚٗ)العامؿ الجوىري لموجود الطبقيب

مف خبلؿ ما تفرضو مف الييمنة تصوراتو حوؿ مفيوـ الطبقة  بيار بورديووضع 
اقتصادي عالي مع انخفاض واضح  االجتماعية فقسـ المجتمع الى طبقة مييمنة تتمتع براسماؿ

في رأسماليا الثقافي وطبقة مييمف عمييا تتميز برأسماؿ ثقافي عالي وانخفاض راس الماؿ 
يا عمى انيا مجموعة تتحدد بكمية رؤوس االمواؿ تعريفا ل قدـاالقتصادي عند افرادىا. اذ 

تقوـ . لرادية الى حدا ماتنتج بجزء منيا مف االفعاؿ اإلل .االقتصادية والثقافية التي تممكيا
التي تقـو بيا الطبقة  مف السموكيات االجتماعية المتميزة. نوع خاصب نفسيا عف ؼيتعر الب

عمى الوعي االجتماعي العاـ في  المييمنة كي تعرؼ ما ىو ثقافي وتركز بيذا الشكؿ ىيمنتيا

                                                           
(11)

 . 26 لٖله ٍبثق, ٓ لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخ )انكلْيُ ,فونَِ ,عوثِ(اؽتل ىكِ ثلًُ : 

(15)
 ٩٩٩ٓ,8ٔلكزجخ االٍوح( , -, )الدبىوح ًكاعب للطجدخ الٌٍطَلؾتل ىكِ: 

(16)
, لٖررله ٍرربثق, التلرربىْل ًالتٖررطلؾبد االنضوثٌلٌعْررخ –لعغررل العلررٌ  االنَرربنْخ عرربن فونَررٌ كًهرْررو , 

ٖٓ٘ٗ 
(17)

 ٙ,٩٩٘ٓٔكاه التعوفخ الغبلعْخ( , -, )االٍكنلهّخ الطجدبد االعزتبعْخغوّت ٍْل اؽتل: 



النظاـ  بيفى المزج بيذا يمكف القوؿ باف بورديو حدد مفيـو الطبقة استنادًا ال (ٛٗ)المجتمع.
 .(ٜٗ)ما لطبقةاالقتصادي واالنتماء 

باعتبارىا مفيـو يشير الى  اتة الطبقيثقافالالموسوعة النظرية  قدمتأنثروبولوجيًا اما      
 كيانات

الطبقة بيذه الصفة تصبح  ,.اجتماعية ذات وجود حقيقي مستقؿ عف االفراد الذيف تتكوف منيـ 
اذ ينطوي البعد الثقافي  (ٓ٘).التركيبة التي تتكوف منيا الذات االنسانيةعامبًل حاسمُا في تفسير 

عمى انيا ليست مجرد مجموعات او تجمعات مف االفراد, بحيث يصبح  (Class)لتعريؼ الطبقة 
  التحميؿ مجرد االىتماـ بتصنيؼ االفراد تبعًا لما يممكونو او يتصفوف بو مف خاصية ما.

مجموعة مف االفراد تتشابو قيميـ اجرائيًا عمى انيا ة الطبق يعرؼ الباحثمما سبؽ 
االجتماعية مف خبلؿ المكانة االجتماعية التي يشغمونيا في نسؽ التدرج الطبقي, ويتحدد وضعيـ 

الدخؿ والقوة والمينة واسموب الحياة والوعي االجتماعي ك او معايير الطبقي في ضوء متغيرات
يتوزع التدرج اليرمي في نسؽ المكانة االجتماعية في جميع  وتقييـ اوضاع المجتمع ليـ.

  -المجتمعات وجميع االزماف الى ثبلث مستويات تمثؿ كؿ منو طبقة وىي كما يأتي:

 (Class Superior) الطبقة العليا - أ
 

 ,الطبقة العميا بانيا تمؾ الطبقة االجتماعية القادرة عمى السيطرة عمى الطبقات الدنيا
فيما تختمؼ الطبقة  ,اسياسيالذي يفرز نفوذا  ,االقتصاديبحكـ سمطتيا الكبيرة وثروتيا ونفوذىا 

مجتمع عمى حدة العميا في صفاتيا مف مجتمع الى اخر, ولذلؾ يجب تحديد مفيوميا في كؿ 
ئفة او عف االغمبية العددية لسكاف طا فضبلً .()فيو ونمط توزيع الثروة  وبنيتيا السمطة طبقًا لقيمة

                                                           
(18)

كاه الكزرربة الغلّرل التزؾرلح(, روعتررخ .عٌهعْرذ الؾررلاك,  –, )ثْروًد  جدرربد االعزتبعْرخالطلٌلْرل. ّبنْرك : 

ٛٔ ,ٕٓٓ8 , 
(19)

, روعتررخ اٍرربلخ ٍررلْل, لدبلررخ علررَ الْررجكخ الن وّررخ ًالزطجْررق عنررللب ّلزدررِ لرربهكٌ ثجٌهكّررٌلبّكررل ثرروًاُ: 

 . ٩ٕٔٓ/ٕ/ٕٔ nather.net)التعلٌلبرْخ )
(52)

, لٖررله ٍرربثق , ٓ الضدبفْررخ )التلرربىْل ًالتٖررطلؾبد االٍبٍررْخ( لٌٍررٌعخ الن وّررخاكعرربه. أنررلهً ًافررو: 

ٖ1٩. 
() 

ًّن و غبلجبً الَ الطجدخ العلْب كطجدخ ماد نلٌم. ًلرؤ التدربٌّْ القبٕرخ ثيرب الَرملخ ًالتلكْرخ ًاالهٍرزدواْٛخ 

الؾْبح ًعبكح ًعلك االعْبب التنؾلهح لؤ التيبعوّؤ ًالزِ رنزتِ الْيب اٍوح اللوك فِ اللًلخ الؾلّضخ ًاٍلٌة 

ال رْغع اللًب االّزواكْخ لؤ النبؽْخ الوٍتْخ الَ الطجدبد العلْب ثيب هٍجبة أّلًلٌعْخ غْو ان ملك ال ّتنع 

 لؤ ًعٌك الزتبّي الطجدِ فِ ٌٕهح الَلطخ ًالنلٌم ًالضوًح.



مسيطرة عمى الواقع االجتماعي  سوسيولوجيةايضًا عمى انيا مجموعة كما تعرؼ  (ٔ٘).اثنية ما
 . (ٕ٘)مكانتيا المميزة اقتصاديًا وثقافيًا وايديولوجيًا, وعادة ما تعرؼ باسـ الطبقة البرجوازية بفعؿ

السنوي او الشيري عمى أما مفيوميا االقتصادي فيو مجموعة األفراد الذيف يبمغ مستوى إنفاقيـ 
 .(ٖ٘)السمع والخدمات غير األساسية ما يفوؽ خط الفقر الوطني, أي ضعؼ قيمة الطبقة الوسطى

مف النسيج االجتماعي وتتنوع ىذه الطبقة طبقًا لتنوع االجتماعي السائد  جزءلذا فالطبقة العميا 
يف وطبقة دينة تضـ رجاؿ لذلؾ المجتمع فتتقسـ الى طبقة اقتصادية تضـ البرجوازييف واالقطاع

الديف وما يتعمؽ بالطوائؼ فضبل عف الجماعات االثنية التي تنشأ لنفسيا طبقة اجتماعية كما ىو 
 حاؿ الجماعة االثنية في العراؽ مثؿ االكراد وغيرىا. 

 

 (Middle Class ) الطبقة الىسطى – ب

نظاـ التدرج الطبقي في تشغؿ مكانة محددة تعرؼ الطبقة الوسطى بانيا فئة مف السكاف 
بالمجتمع وتقع بيف الطبقتيف السفمى والعميا, ويتمتع أفراد ىذه الطبقة بقسط مناسب مف الدخؿ 

 ,وغيرىـ ,رجاؿ األعماؿصغار تتضمف الموظفيف والعماؿ والميرة ورؤساء العمؿ و  .والتعميـ
 .(ٗ٘)ذات والعمؿ الجادتتميز القيـ السائدة بيف أفراد ىذه الطبقة بتقدير المسؤولية واحتراـ ال

)العماؿ  وسطية مف السكاف تتحدد بيف الطبقة العاممةالفئة الخروف عمى انيا يعرفيا ا
 .(٘٘)والمستخدموف( والطبقة العميا)الميف والكوادر العميا(

بعض الميف التي تقوـ اساسًا بغموف تتضـ ممف يشفئة سكانية عمى انيا تشير  كذلؾ
المقدرات التحصيؿ العممي و الذي يعتمد بدوره عمى  .الماؿ الثقافيعمى انتاج واستخداـ رأس 

. فضبل عمف الخبراء والمدراء العامميف في المؤسسات التنظيمية المختمفة. ىـ غالبا مف التعميمية

                                                           
(54)

 ٗٙلٖله ٍبثق, ٓ لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخ )انكلْيُ ,فونَِ ,عوثِ(اؽتل ىكِ ثلًُ : 

(50)
ل ٍَرخ الغبلعررخ لللهاٍرربد  –, )الدرربىوح لررلفل علرل االعزترربا الَْبٍرِعبنررلهً ً كٌهفٌىّْرو :  -ّرٌلْلْْو

 .٩88ٔ, ًٔالنْو(, روعتخ. اٍتبعْل الغياب, ٛ
(54)

 للغنخ االقزٖبكّخ ًاالعزتبعْخ لغوثرِ اٍرْب )اإلٍركٌا( , الطجدرخ الٌٍرطَ فرِ الجلرلان العوثْرخاهلل التزؾلح: ا

 ٘ٔ, ٕٓٗٔٓلجنبن,   )قْبٍيب ًكًهىب فِ الزغْْو(
54
 - A. Zaki Badawi, Dictionary of economic, Dar Al-Kitab cairo, p.192 

(55)
 1ٖ٘, لٖله ٍبثق , ٓالتلبىْل االنضوثٌلٌعْخ –لعغل العلٌ  االنَبنْخ عبن فونٌَ كًهرْو , 



الممكية ذات اعضاء ىذه الطبقة خبرات ادارية وتنظيمية وبعض االصوؿ االقتصادية مف يمتمؾ 
جانب ممارسة بعض العادات الثقافية المرتبطة بأنماط المعيشة اشكاؿ االختيار الخاصة ب
 .(ٙ٘)في الحياة اليومية السسيولوجي
. باعتبارىا حساب مستويات الدخؿ واإلنفاؽلطبقة الوسطى ب المفيوـ االقتصاديويتحدد  

 .تياالمتغيرات األساسية لتحديد بداية شرائح الطبقة الوسطى لمسكاف ونياياىـ احد 
التقميدي  أوال خط الفقراسس متعددة منيا عمى باالتفاؽ يمكف تحديد الطبقة الوسطى اذ  

دنى ثانيا خط الفقر األقصى الذي يعد ا .ومف خبللو يتـ حساب مدى انتشار الفقر في المجتمع
 .(ٚ٘)منو مف طبقة األغنياء بأعمىالذي يعد كؿ مف يتمتع  .مستوى معيشة لمطبقة الوسطى

 
 
 
 
 
 
الطبقة الدنيا –ت

() (Under class ) 
 .الغموضشيء مف استعمالو عمى نحو يشوبو اال اف مصطمح رغـ شيوع استعماؿ ىذا ال

ينتشر مف حيف آلخر في مجاؿ االزياء ومجاؿ الفكر االجتماعي والسياسي ويشار بو الى جماعة 
  (ٛ٘).ليا بناؤىا الخاص وتعيش في قاع التدرج الطبقي اليرمي في المجتمعات الرأسمالية

تتكوف مف  ,فرادىا بمستويات منخفضة مف الدخؿانيا طبقة سكانية يتميز أبتعرؼ كما 
رة الذيف يعيشوف في أسوأ مناطؽ المدينة ومعظميـ مف عماؿ الصناعة العماؿ غير المي

                                                           
(56)

لكزجرخ   –, )الدربىوح التٖروّخ)هلٌى الطجدرخ الٌٍرطَ(القطبة الَْبٍِ للطجدخ الٌٍرطَ لؾتل ٍْل اؽتل : 

 .ٔ٘,ٓ ٕ٘ٓٓالتلكْخ اللكوّخ(, ,
(57)

 –, )لوكرري كهاٍرربد الٌؽررلح العوثْررخ رؾررٌالد الطجدررخ الٌٍررطَ فررِ الررٌٛؤ العوثررِاؽتررل لٌٍررِ ثررلًُ: 

 ٕٖ٘, ٖٕٓٔٓ, ٔثْوًد(, ٛ
()
ًقررل اثزكرروه عرربلل االقزٖرربك كرربهلظ. لْرروكاب, ًاٍررزعبكه  ٩ٕٙٔظيررو ىررنا الزعجْررو فررِ الٌالّرربد التزؾررلح عررب   

لْقبئْل ىبهنغزٌن العجربهح فرِ اكضرو الكزرت هًاعربً فرِ عٖروه , ًالرنُ ّدرل  ٕرٌهح عرؤ فدرو فرِ الٌالّربد 

عبنررت علترربء االعزترربا التزؾررلح. ْٛلررخ عدررل الَررجعْنبد ٍررزكٌن عجرربهح الطجدررخ الررلنْب لٌٙررٌا اٍررزعتبب لررؤ 

ًالٖؾلْْؤ ثيلف ًٕف ظوًف ؽْبح الَركبن الزعَربء الرنّؤ ّعربنٌن لرؤ العريب الترلن. ّن رو عربن فونَرٌ 

 ٖٙ٘التلبىْل االنضوثٌلٌعْخ, لٖله ٍبثق ,ٓ  –كًهرْو , لعغل العلٌ  االنَبنْخ 
(58)

 .8ٍٖٗبثق, ٓ (, لٖله لٌٌٍعخ الن وّبد الضدبفْخ )التلبىْل االٍبٍْخانلهً اكعبن ًافوًن: 



افراد لئلشارة الى فئة مف السكاف تتكوف مف الطبقة الدنيا احيانا يستخدـ مفيـو  ,(ٜ٘)والخدمات
دنى أيقعوف في فبأعماؿ مختمفة.  يمكف استخداميـلذا  ,ال يمتمكوف فرص عمؿ ثابتةعائبلت و 

ة عمى مركز طبقة اجتماعية يتميز لمداللكذلؾ يشير المفيوـ  (ٓٙ).درجات السمـ االجتماعي
كيفية التي يروف بيا فضبل عف ال .فرادىا بصفة عامة بمستويات منخفضة مف الدخؿ والتعميـأ

  .(ٔٙ)()النسؽ الطبقي لممجتمع ضمفبيا االخروف التي يراىـ انفسيـ 
 
 
 
 
 

 
 (Diversityرابعاً: التنوع )

شياء أو األمجموعة  ف تعدد انواع االشياء المختمفة. فيعنيمالمغة العربية التنوع في 
نات الجزاء أو األ ثقافية او الفنيَّة او الدبّية أو األ عماؿتوصؼ بو األكثيرًا ما . ُمختِمفةالمكوِّ
 (ٕٙ).مكاف ما او مجتمع معيفزماف او جتماعية في اال

تحدد وفؽ ما توصؼ بو االسماء. اما بالنسبة الى وصؼ التنوع إشكالية مركبة يجسد 
حالة التعدد القومي والطائفي والمذىبي الفئات االجتماعية المكونة لمبناء االجتماعي فيشير الى 

فضبًل عف االنعكاسات التي تولدىا ىذه المفردات ضمف إطار . واالثني والطبقي وما الى ذلؾ

                                                           
(59)

A. Zaki Badawi, Dictionary of economic, , p.177 

(62)
 .ٖٙ٘, لٖله ٍبثق , ٓ التلبىْل االنضوثٌلٌعْخ –لعغل العلٌ  االنَبنْخ عبن فونٌَ كًهرْو , 

()
ًرزكرٌن لرؤ العتربب غْرو التيروح  Lower Lower Classرندَل الطجدخ الَللَ اؽْبنبً الَ فئزْؤ : الطجدرخ الَرللَ عرلاً  

النّؤ ّعٌْْن فِ اٌٍأ لنبٛق التلّنخ ًرعزجوىل الطجدبد االعزتبعْخ االفوٍ لنؾطِ االفرم , ًالطجدرخ فرٌ  الَرللَ 

Upper Lower Class  ًرزكررٌن لررؤ افررواك لؾزررولْؤ ًّعْْررٌن فررِ اؽَررؤ ؽرربال ًلع تيررل لررؤ عترربب الٖررنبعخ

كبلتَ ًلْخ نؾرٌ  ْؤ نَجْبً اال انيل ّزتْيًن ثجع٘ ٕلبد الطجدخ الٌٍطًَالقللبد ًهغل فدوىل ًكٌنيل غْو لزعلت

لٖررله ٍرربثق,  لعغررل لٖررطلؾبد العلررٌ  االعزتبعْررخ )انكلْرريُ ,عوثررِ(عتليررل. ّن ررو اؽتررل ىكررِ ثررلًُ : 

ٖٓٙ. 
(64)

 ٖٙلٖله ٍبثق, ٓ لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخ )انكلْيُ ,فونَِ ,عوثِ(اؽتل ىكِ ثلًُ : 

(60)
 .ٕٕٓ, 8ٕٓٓٓ,  ٗلكزجخ الْوً  اللًلْخ (, ط  –, )الدبىوح التعغل الٌٍْٜ لغل اللّؤ اللْوًى اثبكُ: 



المجتمع الذي يتألؼ مف التنوع عمى انو  ()س. فورنيفاؿ( الدولة الواحدة. يعرؼ البريطاني )ج.
جماعات متعددة تعيش جنبًا الى جنب في ظؿ ىيئة سياسية مشتركة دائمة اختبلط فيما بينيا 

  (ٖٙ)بسبب الفوارؽ الدينية او المغوية او القومية

مف ذلؾ النوع عمى انو التنوع فيقدـ  (انتوني غينتز)عالـ االجتماع األلماني اما 
لنظـ السياسية باتتشارؾ  ,عدد مف المجاميع االثنية والطائفية الكبرى يوجد فيو المجتمعات الذي

  .(ٗٙ)وتختمؼ في الوقت نفسو ببعض الجوانب االجتماعية واالقتصادية
 (Social diversity) التنىع االجتماعي - أ

جديدة وانتجت  فمسفيًا يقصد بالتنوع فمسفة بديمة تأسست عمى دعائـ عممية أبستمولوجية
معقولية ىادئة ترفض عقمنة الحياة عقمنة تعسفية, وتكمف فمسفة التنوع مف تحرير الذات مف 

 (٘ٙ)عبودية القير واالستبداد بإقرار حرية التفكير واالعتراؼ الكامؿ بحقوؽ االختبلؼ والتنوع 
في نشوء  وىذا يعطي صورة عمى اف التنوع فكرة تعطي افكارًا مختمفة وتساىـ بصورة جدية

 القرارات الصائبة في مختمؼ انماط الحياة السيما االجتماعية والثقافية واالقتصادية ....الخ. 

ينشأ عندما ال تكوف ىناؾ أي ىيمنة كؿ مجتمع روبرت داؿ المجتمع المتنوع بانو عرؼ 
خريات. الحد مكوناتو عمى حساب اال )دينية( سياسية او ثقافية او اثنية او اديولوجية او طائفية

ىذا يبيف باف الجماعات عمى اختبلفيا تكوف في . داخؿ الجماعات المختمفة في الدولة الواحدة
ىذا ما يشيده المجتمع . الَحكـ بيف ىذه الجماعاتىي لسمطة ممارسة ا ودائمي حالة التنافس 

داخؿ  العراقي اليوـ عامة ومجتمع الدراسة مدينة بغداد بصورة خاصة وذلؾ بسبب التنوع العاـ
ما. عندما  المجتمعيعرؼ التنوع االجتماعي ايضًا عمى انو التعددية المتعايشة في  (ٙٙ)المدينة 
لـ يحصؿ )دولة( مف عدة طوائؼ واثنيات في اطار سياسي موحد فييا المجتمع مؤلؼ يكوف 

                                                           
()
ىرٌ عربلل ثوّطربنِ اًب لرؤ اٛلرق لٖرطلؼ التغزترع التزنرٌا )التزعرلك( فرِ ؽدرل اللهاٍربد  ط.ً. فٌهنْلبب 

الَْبٍْخ ًاالصنْخ ثعل الؾوة العبلتْخ الضبنْخ ًملك لرؤ فرمب كهاٍرزو ؽرٌب التغزتعربد التزنٌعرخ فرِ عنرٌة 

لزعلكّرخ فرِ الزن رْل اللٍرزٌهُ للتغزتعربد اّو  اٍْب رؾلّلاً فِ ثٌهلب ًعربًا. ّن رو الرَ ٌٍّرف كرٌهان : 

 ٙٔ, ٓ ٕٓٔٓلوكي كوكٍزبن لللهاٍبد االٍزوارْغْخ(,  -خ, )ٍلْتبنْخاللًب اللّتدواْٛ
(64)

لوكري كوكٍرزبن  -, )ٍرلْتبنْخالزن ْل اللٍزٌهُ للتغزتعبد الزعلكّخ فِ الرلًب اللّتدواْٛرخٌٍّف كٌهان : 

 .ٙٔ, ٓ ٕٓٔٓلللهاٍبد االٍزوارْغْخ(, 
(61)

ثْوًد , ل ٍَخ روعتبن التن تخ العوثْخ للزوعترخ(, روعترخ فربّي الٖربّ , ,) علل االعزتباانزٌنِ غْنزي : 

ٛٔ ,ٕٓٓ٘ٓ ,8ٗ. 
(65)

 .ٙ, ٓ ٩٩ٕٔ, ٕالنغبػ للطجبعخ ًالنْو(, ٛ –)اللاه الجْٚبء  فلَلخ الزنٌافزؾِ الزوّكِ: 

(66)
 .8ٔ, ٩٩ٔٓٔكاه العلل للنْو ًالزٌىّع(,  -, )ثْوًد اللْلهالْخ ًالتغزتعبد التزعلكحعٖب  ٍلْتبن : 



ليكوف الفارؽ االساسي بيف التعريفيف ىو شرطي  (ٚٙ).بينيما أي عممية انصيار حقيقي فاعؿ
الحجـ الديموغرافي والتشارؾ في االوؿ وانعداـ ىذاف الشرطاف في الثاني لتكوف عمومية التعريؼ 

 ي.المجتمع العراقالثاني اوسع بكثير مف االوؿ. اال اف كبل التعريفيف يجداف مصداقيتيما في 
الى  الـ يذىب. كؿ اساسي عمى الطوائؼ واالثنياتبش افىذا يركز  يفالمفيومكبل فضبُل عف اف 

عرؼ التنوع االجتماعي عمى انيا ي مفاىيـ التنوع االخرى كالثقافة والقومية .....الخ.تناوؿ 
مجتمعات تتكوف مف اكثر مف قومية او طائفة او اقمية أثنولوجية يختمؼ بعضيا عف بعض مف 

عقدة التركيب ولكف درجة تعقيدىا تختمؼ حجـ حيث المغة او الطائفة او الثقافة في مجتمعات م
  (ٛٙ)التنوع الموجود فيو مف جية ودرجة حماس افرادىا بالتمسؾ في خصوصيتيا مف جية اخرى 

ظاىرة اجتماعية تتجسد مما ورد اعبله مف تعاريؼ يستنتج الباحث إف التنوع االجتماعي 
ضمف كياف الجماعات تعايش افراد تالتي تشير الى  تاريخيةالنسانية و اإلحقيقة الطريقيا ف ع

طائفيًا واثنيًا واقتصاديًا وثقافيًا او االختبلؼ التي تفرقيـ  تبايفميما كانت صفة السياسي موحد 
يساىـ في التعايش يمكف اف . الذي )ديموغرافيا( الجماعات وزف العددياليا . التي يتحكـ ب...الخ

 تعميؽ خيار التعايش السممي. في  واواالندماج 
 ( cultural diversity) التنوع الثقافيب: 

البشرية  اتشير مصطمح التنوع الثقافي عمى المستوى المغوي العاـ الى اتساـ الثقافي
التنوع أي كونيا تتبايف وتختمؼ كما تتشابو وتتضايؽ مضمونًا وشكبًل عمى نحو عامة ىي بسمة 

   .(ٜٙ)يجعميا تتمايز الى انواع

اذ تظير المجتمعات . ممعتقدات الثقافيةيقتصر عمى التعدد المتبايف لال اختبلؼ الثقافات 
البشرية درجات مشيودة مف التنوع في الممارسات وانماط السموؾ كما تتبايف اشكاؿ السموؾ 

كما قد يبدو طبيعيًا وسويًا في احد المجتمعات عمى سبيؿ المثاؿ, . بشكؿ واسع بيف ثقافة واخرى
 . (ٓٚ)صارخة لما يراه شعب اخرقد يكوف مغايرًا بصورة 

                                                           
(67)

 .ٕٔالتٖله نلَو, ٓ

(68)
ل ٍَررخ كوّرربن للطجررع ًالنْررو(,  –, )اهثْررل ٕ, ٛ  اللْلهالْررخ ًالكبنْررخ رطجْديررب فررِ العرروا لؾتررل لٌلررٌك : 

ٕٖٓٓ ٓ ,ٖ1ٓ. 
(69)

عتررخ : لٖررطلَ ؽَررٌنِ, كاه رٌثدرربب للنْررو(, رو –, )التغرروة  اللًلررخ ًالزعررلك الضدرربفِثبروّررك ٍرربفْلان : 

ٕٓٔٔٓ ,ٗٗ. 
(72)

 8٘, لٖله ٍبثق , ٓ علل االعزتباانزٌنِ غْنزي : 



االمـ المتحدة لمعموـ والتربية والثقافة احدى منظمات ( Unescoتعرؼ منظمة اليونسكو)
الثقافات  واالطرؽ المعبرة عف ثقافات الفئات االجتماعية بدد باعتباره ذلؾ التعالتنوع الثقافي 

ينبغي لذا  .لمشترؾ لئلنسانيةمتراث الالتنوع الثقافي شموؿ فضبًل عف كوف  .ممجتمعاتالعامة ل
  .(ٔٚ)االعتراؼ بو والتأكيد عميو لصالح اجياؿ الحاضر والمستقبؿ

المجتمعات المحمية او االختبلفات القائمة بيف ايضا بانو مجموعة يعرؼ التنوع الثقافي 
 أصالة وتعددىذا االختبلؼ في يتجمى . المجتمعات اإلنسانية في األنماط الثقافية السائدة فييا

 .(ٕٚ)لمتبادؿ امصدر بوصفيا عات والمجتمعات التي تتألؼ منيا اإلنسانية االيويات المميزة لمجم
يعد ايضا احد تعريفات التنوع تنوع القوى البشرية واختبلؼ ايدولوجياتيـ وتوجياتيـ اف 

النوع االجتماعي والعرؽ والطائفة والمكانة والقدرات الذىنية الثقافي الذي يتسع ليشمؿ 
 .(ٖٚ)كيروالتف

واسعة متباينة مف  اتمجموعالى طيؼ واسع مف انثروبولوجيا ويشير مصطمح التنوع الثقافي 
حتى واف كانت تمؾ  االثنوجرافية.المبلحظة عمييا بالتي يمكف التعرؼ . الثقافات المعروفة

موضوعة   (ٗٚ)الخطوط التي ترسـ حدود الثقافات اصعب مما قد يبدو عمى المستوى المحمي
الثقافي مف المواضيع التي حظيت باىتماـ األنثروبولوجيا, وخاصة فيما يتعمؽ بتصنيؼ  التنوع

الثقافات إلى نماذج مختمفة, يمكف معيا اإلحاطة بالتنوع الثقافي المبلحظ في المجتمعات 
ىو ذلؾ االختبلؼ القائـ بيف المجتمعات اإلنسانية في . فالتنوع الثقافي انثروبولوجيا اإلنسانية

 .(٘ٚ)عف االخريات ىااحد في ةاط الثقافية السائداألنم

بانو التعدد الذي يشكؿ مجموعة األنساؽ القيمية اجرائيًا يقدـ الباحث التنوع الثقافي 
والثقافية في مجتمع ما, بسبب تعدد الثقافات الفرعية واصالة ىويتيا ضمف اطار النسؽ 

                                                           
(74)

, ثرررربهٌّ ,  اعررررمن ٌّنَرررركٌ العرررربلتِ لؾدررررٌ  االنَرررربن ثْرررربن الزنررررٌا الضدرررربفِكٌّْررررْوً لبرَررررٌها : 

 .ٗ,ٓ ٕٔٓٓ.نٌفتجو)رْوّؤ الضبنِ( ,ٕ
(70)

 .٘٘-ٗ٘, ٓ ٕ٘ٓٓ, ٗٛلطجعخ اللوقبن(,  –,)النغف  الزنٌا ًالزعبِّؽَؤ الٖلبه: 

(74)
 .٩ٖ, ٓ ٖٕٔٓكاه الغبلعخ(,  –,)الوّبٗ  اثعبك الضدبفخ ًاصوىب فِ الَلٌف االعزتبعِلٖطلَ عٌُْ : 

(71)
, ٓ 8ٕٓٓعربلل الكزرت(, روعترخ : رواعرِ فزؾرِ , –,)الكٌّرذ  الضدبفرخ ًالزلَرْو االنضوثٌلرٌعِاك  كٌّو: 

ٕٔٙ. 
(75)

 .٩ٍٙبثق(, ٓ, ,)لٖله قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش, 



يركز بصورة  عيف.مجتمع مجزء ميـ في البناء االجتماعي في ي يشكؿ ذالاالجتماعي الموحد 
اساسية عمى القيـ والمعتقدات والممارسات واساليب النظرة لمحياة لكؿ جماعة داخؿ المجتمع 
الواحد, كذلؾ ال توجد ثقافة في أي مجتمع مف المجتمعات بدوف اختبلفات )التنوع( وتكوف 

أوجو التشابو في القيـ اف ىذه االختبلفات ال تخفي  االاالختبلؼ في الدرجة وليس في النوع, 
ممجتمع كما ىو حاؿ المجتمع العراقي التي يحتوي عمى لعامة لوالمعتقدات التي تشكؿ الثقافة ا

تنويعة مف أنماط الحياة الذي يتجسد فييا التنوع الثقافي واالجتماعي والديني والمغوي وما الى 
 ذلؾ.

   pluralism:  التعدديةج: 

لتعددية في المغة العربية مف أصؿ التعدد )عد( تعني حسب واحصى وعدة وعداد فاخرة ا
في العدد وناىضة في الحرب, وعد الشيء وأحصاه وعددت الشيء جعمتو ذا عدد. عد بعضيـ 

. بيذا المعنى المغوي تكوف مفردة (ٙٚ)بعضًا, تعددت صار ذا عدد والعديدة الحصة والنصيب
في حيف يعرفيا قاموس  التفرد او تذىب الى منحنى نفسي تدعي لمتفاخر.التعدد تعني انعدـ 

 .(ٚٚ)المختمفة التعدد وعدـ االحادية في المستويات  pluralism)تعني ) اكسفورد بانيا

اصطبلحًا تتعدد تعاريؼ مفيوـ التعددية فتشير الى الداللة عمى تعدد أشكاؿ الروح 
فضبل عف تعدد الجماعات داخؿ المجتمع المحمي االجتماعية في نطاؽ كؿ جماعة الواحدة. 

 (ٛٚ)وتعدد االخيرة داخؿ المجتمعات نفسيا

كما تشير التعددية الى وجيات النظر المختمفة التي تذىب الى اف األنساؽ السياسية 
والثقافية واالجتماعية تتكوف مف اجزاء او جماعات مستقمة ذاتيًا بعضيا عف بعض ولكف بينيا 

 . (ٜٚ)د متبادؿتساند او اعتما

                                                           
(76)

 . 8ٓٙلغتع اللغخ العوثْخ , التعغل الٌٍْٜ , لٖله ٍبثق, ٓ
77
 - c.t. Oninons: the shorter Oxford English Dictionary, Press Oxford , 1956. P. 1528 

(78)
 . 1ٖٔ, ٓ ٩8ٙٔ, ٕلكزجخ لجنبن(, ٛ –,)ثْوًد  لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخاؽتل ىكِ ثلًُ : 

(79)
 .ٖٕٖ, لٖله ٍبثق, ٓ قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش : 



الفكرة الواحدية نيا تصور يحدد الواقع بالتنوع ويرفض أب.()كذلؾ تعرؼ التعددية الكثارية
التي تعتمد فكرة ليدؿ عمى بعض المذاىب االنكموسكسونية كفمسفة ولياـ جيمس  بشكؿ خاص,

كائنات منظورىا الغيبي المحض بوجود وفؽ  الجوىر كأصؿ او مبدأ لتوحيد المظاىر, لتقر عمى
 .(ٓٛ)حقيقية متمايزة, ذات قواـ مستقؿ, وتعتبر اف كؿ كائف مستقؿ ذا رتبة )ماَدة, حياة , فكر(

اما قاموس المصطمحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية فيعرفيا عمى انيا تنظيـ   
في تحتـر وجود التنوع واالختبلؼ في اتجاىات السكاف  عمة وفؽ لقواعد مشتركة,لحياة المجتمع 
االطر الواسعة خاصة المجتمعات الحديثة حيث تختمط االتجاىات االيديولوجية  تالمجتمعات ذا

 (ٔٛ)مجتمع في العراؽالوالفمسفية والدينية كما ىو الحاؿ 

كونو مصطمحًا, فيروف بانو  د يختمؼ فيما لو كاف مفيومًا, عفيعتقد البعض اف التعد
ترتبط بأدراؾ دور  ني نظاما سياسيا لو خمفية فمسفية,يرادؼ التنوع واالختبلؼ, اما المصطمح فيع
لو مبلمح مؤسسية ثابتة مستقر عمييا. يقترف  نساف,الدولة وطبيعة المواطنة بؿ وطبيعة اال

ثقافي يقوـ عمى الفصؿ بيف الدولة والديف,  بتطور اقتصادي واجتماعي محدد ومناخ سوسيو
عدد يعبر عف احد أشكاؿ الممارسة الديمقراطية. حيث ييدؼ الى ادارة الصراع االجتماعي. اف الت

اف ىذا التميز بيف المفيوـ والمصطمح يعطي ديناميكية لمحياة العامة ليفصؿ بيف التنوع كأصؿ 
 .(ٕٛ)طبيعي وفطري في الحياة والبد منو, وبيف النظاـ او االلية التي يجب اف يدر بيا ىذا التنوع

ف ىػذا اذ ا التعدديػة. مفيػوـتحديػد ل يديولوجيػةاال االتجاىػاتواضػح فػي وتعػدد تبػايف  ىنػاؾ   
اعتبػار جتماعيػة العامػة. عمػى يمثؿ ركيزة متنوعة لمتعامؿ في الحياة اال الذي  اشارة لمتبايف التعّدد

التعددية ف (.روجيو البوانت)فيري, كػ .بشريفكري  يجب أف يكوف نتاج جيد أف حؿ مشاكؿ الحياة
                                                           

()
(, ًاٍزدبه لؤ كزبثبد رٌكلْل )ؽرٌب اللّتدواْٛرخ فرِ الوّكرب(, Ropert Dahlلليٌ  ًٙعو العبلل الَْبٍِ )

ًّررٌلجزو )االّررزواكْخ, الوٍررتبلْخ ًاللّتدواْٛررخ(, ًرٌٕررف الررن ل الكضبهّررخ ثبنيررب رعلكّررخ ثتعنررَ ان انَررديب 

اً الطجدِ ّعزوف ٕواؽخ ثٌعٌك قٌٍ لزعلكح مًاد لٌاقع اعزتبعْرخ اقزٖربكّخ , ال ّْركل رنٌعيرب  الزتورجِ

ظبىوح صبنٌّخ عبثوح ّتكؤ فلٚيب الَ صنبئْخ لغلدخ : ٛجدرخ ٙرل ٛجدرخ , فئرخ ٙرل فئرخ . ًرتزربى اّٚربً ثٌعرٌك 

كاه الطلْعرخ,  –, )ثْروًد  للربرْؼ العلرٌ  االنَربنْخاؽياة لزعلكح ًلزنبفَخ . ّن رو الرَ فلْرل اؽترل فلْرل : 

ٔ٩8٩ ٓ ,ٕٔٓ. 
(82)

 .ٕٓٔ: لٖله ٍبثق , ٓ  للبرْؼ العلٌ  االنَبنْخفلْل اؽتل فلْل : 

(84)
هّرربٗ الرروٌّ للنْررو  -, )لنررلن قرربلًٌ التٖررطلؾبد الَْبٍررْخ ًاالعزتبعْررخ ًاالقزٖرربكّخٍرربلِ مّجرربن : 

 .8ٖٔ, ٓ ٩٩٩ًٔالزٌىّع(, 
(80)

 ٖ, 8ٕٓٔٓالتعل التٖوُ لللهاٍبد(,  –)الدبىوح  نٌا التغزتعِاليٌّخ ًاكاهح الزعلك ًالزاٍؾق عْبُ: 



أو فمسػػفي أو  طػػائفي او مػػذىبي, –شػػكؿ الػػذي يتخػػذه الأيػػًا كػػاف دومػػا.   توجػػد حيثمػػا يوجػػد تنػػوع
عػة الفػرد أو الجما ايتمسػؾ بيػاذ  .يتغير معنػى التعدديػة بتغّيػر الموضػوع ذاتػو. ... الخ.طبقي أو 

او  القػيـفيػـ اخػتبلؼ اف  .إيجابيػة مقبولػة أو سػمبية مرفوضػة مػف ثػـ تكػوف او تمػؾ,بيػذه الصػورة 
تتعمػػؽ مػػا . فحينصػػورةاالجتماعيػػة موضػػوع التنػػّوع أو التعػػّدد فػػي كػػؿ  الظػػروؼت أو اإليػػديولوجيا
عمييػا.  يجػب التأكيػدفقػط ولكػف مقبولػة  الدينيػة أو األخبلقيػة ال تضػحالمعتقػدات  بػاحتراـالتعدديػة 

جػاف إيفػز )يػرى  .واالقتصػادية السوسػيولوجيةغير أف النظرة تختمؼ حينمػا يتعمػؽ األمػر بػالنواحي 
وتنّحييا جانبا بالنسبة لوضػع  وتبررىا أو ترفضياعمييا تسبغ الشرعية ىي التي الدولة ( اف كاليفز

بلقاتيػا بالدولػة ة مػف خػبلؿ عالتعدديػالػى  (كرافػورد يونػغ) نظػري. التقنيفاذ يتـ ذلؾ ب تعّددي معّيف
 يحػدد بصػورة قاطعػة حػدود التفاعػؿ الػذي فييػا. النظػاـ السياسػي القػائـحسػب طبيعػة ذات السػيادة 

 تبػػايف مػػف حيػػث أصػػولياجتماعيػػة ليػػا كالاالة بغػػض النظػػر عػػف طبيعػػبػػيف الجماعػػات المختمفػػة 

مفاىيميػػػا او  مػػػف حيػػػث أوضػػػاعيا االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية واالعرقيػػػة أو المغويػػػة أو الطائفيػػػة, 
 .(ٖٛ) ةالسياسي

ثقافيا ( التعددية عمى انيا وجود عدد مف الجماعات المتمايزة Furnivallيقدـ )فيرنيفاؿ 
تعيش في مجتمع واحد. ال يجمع بينيما سوى عمميات التبادؿ االقتصادي في السوؽ. فاألفراد 
يقابموف فيو بعضيـ البعض. بيد اف اىـ ما يميز المجتمع التعددي عند )فيرنيفاؿ( ىو التعامؿ 

تصادية في االقتصادي في اطار التنوع الثقافي واالنقساـ االجتماعي. فيناؾ اذف سيادة لمقوى االق
ادارة المجتمع بصورة مستقمة الى حدا ما عف القيود االجتماعية. اف المجتمع التعددي يظير 
عندما تكوف القوى االقتصادية مستثناة مف سيطرة االرادات االجتماعية. وىو وضع ال تعرفو 

فظ عميو المجتمعات التقميدية سابقا النو فاضحت القوة االقتصادية تخمؽ المجتمع التعددي وتحا
مف السيطرة االستعمارية لذا نجد اوضح تعبير ليا في البمداف الحديثة العيد باالستقبلؿ. في 
الدوؿ التي كانت خاضعة لمسيطرة االستعمارية التقميدية اذ تتسـ مجتمعاتيا بالتنوع الثقافي 

ت ثقافات فاذا كانت التعددية تنبع مف اتصاؿ جماعات ذا  (ٗٛ)واالنقساـ والتشرذـ االجتماعي.
فمسفيًا يقصد بيا ذلؾ المفيوـ المعارض لمواحدية متباينة تعيش في اطار مجتمع واحد. فالتعددية 

                                                           
(84)

::لواععخ ندلّررخ, ثؾررش لدررل  لنررلًح الزعلكّررخ لليررٌ  الزعلكّررخ فررِ اهكثْرربد التعبٕرروحعرربثو ٍررعْل عررٌٗ:  

 . ٘, ٩٩ٖٓٔالؾيثْخ ًالطبئلْخ ًالعوقْخ فِ العبلل العوثِ, الكٌّذ, ًىاهح اهًقبف ًالْئٌن اإلٍملْخ,
(81)

 .ٙ, لٖله ٍبثق, ٓلليٌ  الزعلكّخ فِ اهكثْبد التعبٕوحعبثو ٍعْل عٌٗ:  



يذىب الى اف كؿ ما ىو موجود يتألؼ مف كثرة الجواىر المتعادلة المنعزلة. التي ال يمكف ردىا 
)الى مبدأ مفرد



)فضبل عف التعدد . بمعنى فيـ الحقيقة مف االستحالة يبنى وفقًا لمبدأ واحد ,
 .(٘ٛ)المؤسساتي وفي المعتقدات والمجتمعات

تعرؼ التعددية انثروبولوجيًا بوجود أنساؽ أو انساؽ فرعية مختمفة داخؿ وحدة اقتصادية     
اجتماعية او سياسية واحدة. فيمكف االشارة الى تعددية لغوية او تعددية سبللية او تعددية ثقافية, 

 . (ٙٛ)وىكذا
مما سبؽ يمكف اف نعرؼ التعددية اجرائيًا بانيا التميز واالختبلؼ ىي بيذا تعني االقرار 
باالختبلؼ والتعايش السممي, سواء كاف اختبلفًا اثنيًا او طائفيًا او طبقيًا او سياسيًا او ثقافيًا 

فيي  واحد, لذا مجتمع اطار في تعيش متباينة ثقافات ذات جماعات اتصاؿ مف تنبع ....الخ. 
 تقر باعتراؼ وجود االخر واالقرار بالتنوع داخؿ المجتمع.

   
 (Cultural) الثقافة -ح

الثقافة مف المفاىيـ المحورية االساسية بشكؿ عاـ في عمـ االجتماع, واألنثروبولوجيا 
ر ثيشكؿ احد اكالنو  . اذ يعتبر مف اكثر مفاىيميا تعقيدا.بشكؿ خاصمنيا السيما الثقافية 

لذا فالثقافة يمكف اف تعرؼ  .التي ساعدت البشرية عمى التطور العممي والتقدـ الفكري المفاىيـ
شبكة مف العناصر المترابطة في المنشأ والتأثير, بعضيا نتاج العقؿ بمفرده, كالمغة عمى انيا 

 .(ٚٛ)والفكر, وبعضيا نتاج العقؿ والعضبلت كالبناء و التكنموجيا... وغيرىا
نيا نظاـ مف المعاني الرمزية وافكار قائمة عمى التعمـ الثقافي باسيكولوجيا تعرؼ الثقافة في ال

لمرموز التي ينشرىا االفراد خبلؿ عممية التثاقؼ, أي االتصاؿ بثقافات اخرى ليكتسبوا نظاما 

                                                           
()

كبنررذ اهاء التررنىت الزعررلكُ أٍرربً ن وّررخ التٌنرربك عنررل الّجنزررو. ًّنغررنة التضرربلٌْن التؾررلصٌن الررنهائعٌْن ً 

الغلك ًالٌعٌكٌّن ًغْوىل نؾٌ الزعلكّخ فِ لؾبًلزيل ان ّٖجؾٌا فٌ  الٌاؽلّخ التبكّخ التضبلْخ.  الٌٙعٌْن

لع ملك فبن التنىت الزعلكُ فِ الزؾلْل االفْرو ّزعربهٗ فرِ لٚرتٌنو التٌٙرٌعِ فؾَرت لرع الٌؽلاًّرخ 

ًاؽرل لؾرلك للتغزترع,  التبكّخ الغللْخ. ًفِ لغبب علل االعزتبا رَزقل  الزعلكّرخ كفٍربً النكربه ًعرٌك لجرلأ

ًلليررل الزرربهّـ علررَ انررو رْرربه لررؤ االؽررلاس العوٙررْخ, ًثبلزرربلِ هفرر٘ رؾلْررل الدررٌانْؤ التٌٙررٌعْخ للزطررٌه 

كاه  -,روعتررخ , ٍررتْو كو ,)ثْرروًد التٌٍررٌعخ الللَررلْخاالعزترربعِ. ّن ررو الررَ  . هًىنزرربب , ُ. ّررٌكّؤ: 

 .ٖٖٔ, , ٓ ٩8ٔٔ, ٖالطلْعخ(, ٛ
(85)

 .ٖٖٔالتٖله نلَو: ٓ 

(86)
التوكي  –ٍتش: لٌٌٍعخ علل االنَبن )التلبىْل ًالتٖطلؾبد االنضوًثٌلٌعْخ(,)الدبىوح  -ّبهلٌد ٍْتٌه

 . 1ٕٔ, ٓ ٩ٕٓٓ, ٕالدٌلِ للزوعتخ( روعتخ, لؾتل الغٌىوُ, ٛ
(87)

 .ٖٕٔ, لٖله ٍبثق , ٓ اٍواه ردل  ًالزبفو ثْؤ رنٌا الجْو ًافزمف الضدبفبدعلِ عجل العيّي النلْلِ: 



ثقافيا جديدًا يستعممونو لمتعرؼ عمى العالـ الذي يعيشوف فيو, ويكيفونو في عممية صياغة واتخاذ 
 .(ٛٛ)قراراتيـ

 اتفي كتابو )الثقافلمثقافة  مفصبلً  عممياً  اوؿ مف قدـ تعريفاً ( ٔٚٛٔ)ادورد تايمور عاـيعد
انيا ذلؾ الكؿ المعقد الذي يحوي المعارؼ والمعتقدات فعرفيا ب( Primitive culturesة البدائي

خبلؿ كونو  والفنوف والقوانيف واالخبلؽ والتقاليد واية طاقة اخرى او عادة اكتسبيا االنساف مف
 .(ٜٛ)عضوًا في مجتمع ما

تجمػػػع االفكػػػار والرمػػػوز التػػػي تختمػػػؼ التػػػي وسػػػيمة ال االثقافػػػة بانيػػػفيمػػػا عػػػرؼ فػػػرانس بػػػواز    
 رؽ لفيـ وتفسيائفضبًل عف كونيا تزودنا بطر . عمومًا داخؿ اطار ىذا العمـ عف البناء االجتماعي

 السػػػػموؾ االنسػػػػاني وانسػػػػاؽ المعتقػػػػدات والقػػػػيـ واأليػػػػدولوجيات وبػػػػبعض انمػػػػاط الشخصػػػػية المميػػػػزة
 لػػػذا. (ٜٓ)عممػػػاء االنثروبولوجيػػػا المعاصػػػريف لثقافػػػات بعينيػػػا وقػػػد ايػػػده فػػػي مذىبػػػو ىػػػذا بعػػػض مػػػف

الصػػػفات الروحيػػػة والفكريػػػة والعاطفيػػػة, لفيػػػـ اسػػػاليب الحيػػػاة ومنظومػػػة القػػػيـ  مػػػف خمػػػيط فالثقافػػػة
تتحػػدد االختبلفػػات  تقػػدات واالعػػراؼ السػػائدة فػػي الوجػػود االجتمػػاعي والكػػوني بصػػورة عامػػة.والمع

الثقافيػة داخػؿ الثقافػة الواحػدة بمػا يعػرؼ بمفيػـو الثقافػة الفرعيػة التػي يتحػدد اطارىػا العػاـ بجماعػة 
ي اجتماعية واحدة متمايزة عف غيرىا مف الجماعػات االجتماعيػة التػي تتعػايش او تتسػاكف معيػا فػ

  المجتمع الواحد ترتكز فييا المنظومة الثقافية الى اسس التبايف كػ)االثنية والطائفية والطبقية(

 (Patterns of Cultural) النمط الثقافي -خ

, بعدد مف االساليب المختمفة فقد استخدـ أصحاب )نظرية (النمط الثقافي)يستخدـ مفيوـ 
متآلفػػة مػػف السػػمات الضػػرورية أو األسػػاليب المميػػزة المصػػطمح لئلشػػارة الػػى مجموعػػات  التشػػكيؿ(

بوصػػفو مصػػطمحًا شػػامبًل مػػف قبػػؿ عممػػاء األنثروبولوجيػػا كػػذلؾ  (ٜٔ)التػػي تتسػػـ بيػػا ثقافػػات معينػػة
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 .8ٙٔ, ٓ 8ٕٓٓ, ٔالتغلٌ العواقِ للزوعتخ(, ٛ –, )ثغلاك التغزتع العواقِؽَْؤ ٕبلؼ: قبٍل 

(89)
 .٘ٔ,ٕٓٗٓٓل ٍَخ لغل( ,-, روعتخ.ك .لٖجبػ الٖتل )ثْوًداصنٌلٌعْب انزوًثٌلٌعْب الثٌهد فْلْت:

(92)
التغلررٌ االعلررَ للضدبفررخ(, روعتررخ . لؾتررل لؾتررٌك  –, )الدرربىوح  لٌٍررٌعخ علررل االعزتررباعررٌهكن لبهّررل : 

 .ٖٔ٘. ٓ ٕٓٓٓ, ٔالغٌىوُ, ٛ
(94)

( لٖرله ٍربثق,  ,التلبىْل ًالتٖطلؾبد االنضوثٌلٌعْرخ –لٌٌٍعخ علل االنَبن ٍتْش, ّبهلٌد ٍْتٌه : 

 ٓ٘ٗٗ. 



عػػف تتػػابع ( معبػػرا Wbsslerوبسػػمر )فػػي كتابػػات فيظيػػر سػػتمر ىػػذا االسػػتخداـ لي( ٔٛٚٔعػػاـ )
حيػػث اعتبػػر الػػنمط الثقػػافي الشػػامؿ ىػػو مجموعػػة  نتيجػػة عمميػػات التغيػػر الثقػػافي. االنمػػاط القائمػػة

 (ٕٜ).الوحدات الثقافية المشتركة بيف جميع الثقافات

( وربمػا كػاف افضػؿ ٕٜٓٔعػاـ )دوف أف يكتسػب معنػى محػددًا منػذ المفيػوـ  انتشر اسػتخداـو 
 ما عرفػوعنػد  E. Sapir) ادوارد سػابير)تحديد لمنمط الثقافي ىو الذي قدمػو عػالـ األنثروبولوجيػا 

اذ  ذاتػػو. يعػػزى الػػى المجتمػػع أكثػػر ممػػا يتعمػػؽ بػػالفردالػػذي تعميمػػي لمسػػموؾ السػػموب ذلػػؾ األنػػو با
يػػتـ فقػػط فػػي ضػػوء التعمػػؽ خمػػؼ اشػػكاؿ االشػػكاؿ فيػػـ الثقافػػة بصػػورة أفضػػؿ اف  (سػػابير)يعتقػػد 

 مختمفػة التػيالصػور الػى النقػـو بتحميػؿ عناصػرىا المكونػة ليػا الظاىرة ليا حينيا يكػوف ممكنػا اف 

لـ تقػدـ تعريفػًا محػددًا ألنمػاط الثقافػة وانمػا ذىبػت الػى ( روث بينيدكت)أما  .تخذىا ىذه العناصرت
القػػػيـ التػػػي اكتسػػػػبت طابعػػػًا مسػػػتقرًا فػػػػي  واانيػػػا تػػػوازي االغػػػػراض المميػػػزة او الػػػدوافع والعواطػػػػؼ 

 (ٖٜ).الثقافة

خصائصػػيا ليػػا اف االنمػػاط ىػػي الوحػػدات التػػي تتػػألؼ منيػػا الثقافػػات  (بينيػػدكت)عتبػػرت ا
ثقافػػػة مظيرىػػػا العػػػاـ الػػػذي يميزىػػػا عػػػف الثقافػػػات االخػػػرى ويطبعيػػػا الالتػػػي تسػػػتمد منيػػػا  .المميػػػزة

وفقًا لترتيب االنماط الثقافية حسب راي )بينديكت(  تأخذ الثقافة مظيرىا العاـاذ  .بطابعيا الخاص
مف ىػذا لتخمؽ  .رالتي تتألؼ منيا ووفقًا لمعبلقات التي تربط بيف عناصرىا بعضيا بالبعض االخ

 (. تمثػؿCulture Complexes الموروثػات الثقافيػةبينيػديكت )كمػُو مركػب جديػد اطمقػت عميػة 
اكػػدت اف نمػػط الثقافػػة لقػػد  (ٜٗ).مشػػكؿ العػػاـ لمثقافػػةالوسػػيط الناقػػؿ بػػيف االجيػػاؿ لىػػذه الموروثػػات 

التػػػي يمكػػػف اف تيتػػػز وتطػػػرأ عمييػػػا  .تركيػػػب سػػػمات الشخصػػػيةعمميػػػة يكػػػوف رد فعمػػػو العميػػػؽ فػػػي 
 الجديػدة الوافػدة او الميػاجر الييػا. التغيرات مف خبلؿ االحتكاؾ بػاألخريف واثنػاء تكيفػو مػع الثقافػة

أنيا تنتقؿ عمى شكؿ موروثات ثقافية بيف االجياؿ حيث ب لؤلنماط الثقافة« بينيدكت» اتمف تفسير 
جػػة عاليػػة وايضػػًا الػػنمط الثقػػافي العامػػؿ الميػػـ فػػي يكتسػػب االبػػف ثقافػػة االب والبنػػت ثقافػػة االـ بدر 
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 . ٩٘ٗ,لٖله ٍبثق , ٓ قبلًٌ علل االعزتباغْش , ك. لؾتل عبٛف : 

(93)
While. Lesliea.(1949):the science of culture . study of man and sivliztion 

.newyork: farrar. Staus.p114. 
(91)

 .8ٗ, ٓ ٩1ٓٔكاه التعبهف(,  –, )الدبىوح كهاٍبد أنضوًثٌلٌعْخالقْبة, أؽتل : 



بنػػاء شخصػػية الفػػرد ممػػا يػػؤدي تكيػػؼ الفػػرد مػػع المجتمػػع او البيئػػة التػػي يتواجػػد فييػػا الػػى درجػػة 
وىػػذا مػػا نجػػده عنػػد اغمػػب األفػػراد  .الػػتبلحـ بػػيف االفػػرادالػػذي يولػػد نوعػػا مػػف مػػف االنسػػجاـ معقولػػة 

 .(ٜ٘)داخؿ المجتمع البغدادي مكاف الدراسة

صبلت الالروابط او احد بوصفو  وعرف (A. L Kroeberكرويبر لويس فريد )الاما 
ًا يؤدي دورًا وظيفيًا كيفترض انيا تشكؿ بناء محددًا ومتماس. التي القائمة بيف السمات الثقافية

  (ٜٙ).يحقؽ استمرار في الوجودل التاريخية توسب قيمتيك

مركبات الثقافية في وحدة العناصر أو ال تنظيـايضًا بانو طريقة النمط الثقافي ويعرؼ 
معياري مف اشكاؿ السموؾ او ال تقنينيالشكؿ البأنو فقد عرفو Hubbell)  ىوبيؿاما ) ,متكاممة
مشتركة  اً وسمات اً النمط الثقافي ىو كؿ يشمؿ خصائصليكوف  .يحدده إجماع افراد المجتمعالذي 

.ويرتبط النمط الثقافي بنسؽ القيـ السائدة في وحدات التي تألؼ منيا الناتجة مف العناصر و 
  (ٜٚ)المجتمع.

باألساس نقطة تشكيؿ نمط ات انماط ثقافية يمثؿ كبل منيا االثنيات والطوائؼ والطبق وتعتبر 
جتماعي. تعد ىذه االنماط الثقافية االمسموؾ ليحيمو مف سمة فردية الى نظاـ لثقافي محدد 

ميارات ونشاطات عقمية معقدة يستخدميا االنساف لحؿ المشكبلت الفردية واالجتماعية مف خبلؿ 
 االنتماء لمكوف ما. 

 

 األول المبحث

 السابقة الدراسات

  تمهيد
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 .٩٘, لٖله ٍبثق , ٓ  قبلًٌ علل االعزتباغْش, لؾتل عبٛف : 

(96)
 .٩٘, لٖله ٍبثق , ٓ  قبلًٌ علل االعزتباغْش, لؾتل عبٛف : 

(97)
, روعترخ . ك. لؾترل الغرٌىوُ , )الدبىوحرو كاه قبلًٌ لٖطلؾبد االصنٌلٌعْب ًالللكلرٌهىٌلزكوانٌ, اّكو: 

 .ٖٙ٘, ٓ ٩1ٕٔالتعبهف(, 



مػف اىػـ نقػاط التتػابع  لسابقة ذات الصمة بموضوع الدراسةلدراسات اتعتبر عممية عرض ا
التػي تمثػؿ العممي التي يجب اف يفطف الييا الباحث في سػعيو لمبػدء مػف حيػث انتيػى االخػروف.  

ف أف ىذه األدبيات فضبًل ع. أىمية كبيرة لتحميؿ محاور الدراسة االثنية والطائفة والطبقة وتفسيرىا
لتكػػوف مرتكػػزًا اساسػػيًا فػػي  .قافيةسػػيوثالسو تعطينػػا بعػػدًا عػػف نظػػـ التنػػوع  ولوجيةسػػيو والدراسػػات الس

الدراسػػػة الميدانيػػػة. فضػػػبًل عػػػف أف عػػػرض الدراسػػػات السػػػابقة يعطػػػي تصػػػورًا نتػػػائج تحميػػػؿ عمميػػػة 
لمباحث عػف المنيجيػة العمميػة والنظريػات التػي تػـ طرحيػا فػي ىػذه الدراسػة ومعرفػة نتػائج التػي تػـ 

مجتمػػع العراقػػي. ذىػػب الباحػػث الػػى نظػػرًا لقمػػة الدراسػػات فػػي مجػػاؿ التنػػوع فػػي ال. و التوصػػؿ الييػػا
(, فضػبًل عمػى أف االثنية والطائفة والطبقـةاختيار ليذه الدراسات كونيا االنسب لموضوع دراسة )

ىػػػذه الدراسػػػات مالػػػو مػػػف عبلقػػػة بأىميػػػة االدراؾ المعرفػػػي لؤلفػػػراد مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػات الميدانيػػػة, 
تيا لمتنػوع, وىػي بيػذا تكػوف مواضػيعيا فػي دراسػ يػات المعرفيػة والنفسػيةعبلوة عمػى توظيفيػا لمنظر 

مقاربػػة ليػػػذه الدراسػػػة. فإننػػػا سػػوؼ نعػػػرض بعػػػض مػػػف الدراسػػات والبحػػػوث السػػػابقة وىػػػي دراسػػػات 
بنيػػػة ", فضػػبًل الدراسػػة االخػػرى التػػي تناولػػت "االنفتػػاح الثقػػافي لمجماعػػات االثنيػػػة"عراقيػػة تناولػػت 

والدراسػات العربيػة التػي ذىبػت  " التنوع, المجتمع العراقي دراسة تاريخية اجتماعية سياسية لظاىرة
 الثقافيػػة التعدديػػةكاسػػوفو فضػػبًل عػػف " حالػػة دراسػػة -الػػدوؿ اسػػتقرار عمػػى العرقيػػة المجموعػػة أثػػر"

 التنػػوع", أضػػافة الػػى الدراسػػات االجنبيػػة " والتعدديػػة الوحػػدة ثنائيػػة فػػي دراسػػة – اليويػػة وسياسػػات
 مقاربػػػة – الميبراليػػػة الثقافيػػػة التعدديػػػة حػػػدوددراسػػػة " " واخيػػػراً التعدديػػػة المجتمعػػػات فػػػي واالخػػػتبلؼ
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 إنمىذجةةا 1563-1551اجتماعيةةة سياسةةية لةةةاهرو التنةةىع   العوةةد الجموةةىر   
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 ٖٕٓٓاألمريكػػػي لمعػػػراؽ فػػػي العػػػاـ  بعػػػد االحػػػتبلؿالمشػػػكبلت االجتماعيػػػة التػػػي ظيػػػرت 

كػػذلؾ التحمػػيبلت والتعميقػػات  مػػف القػػوى العراقيػػة وقػػوى االحػػتبلؿالخطػػاب السياسػػي لمكثيػػر دفعػػت ب
اإلعبلميػػة إلػػى عػػد المجتمػػع العراقػػي مجتمعػػا غيػػر متجػػانس ومتنػػافر وعػػدائي لتأسػػيس طروحػػات 
تجزيئيػة بمسػػميات عػػدة, وكػاف ىػػذا االتجػػاه ومػػا يمثمػو مػػف مخػػاطر عمػى المجتمػػع العراقػػي والدولػػة 

ألطروحػػػة لمحاولػػػة سػػػبر جػػػذور االنشػػػقاؽ االجتمػػػاعي فػػػي العراقيػػػة الحػػػافز فػػػي اختيػػػار موضػػػوع ا
العػػراؽ, وىػػؿ ىػػو مػػف طبيعػػة اجتماعيػػة بحتػػة فرضػػيا التنػػوع الػػديني والعرقػػي والمػػذىبي والطبقػػي 
لتبػػرر المقػػوالت الراىنػػة لتقسػػيـ العػػراؽ عمػػى أسػػاس اجتمػػاعي؟ أـ أف االنشػػقاؽ مػػف طبيعػػة أخػػرى 

 ي . ؟وبسبب مؤثرات خارجة عف جوىر التنوع االجتماع
يمقػػػي عمػػػى البحػػػث العممػػػي األكػػػاديمي تبعػػػة  ٖٕٓٓإف مشػػػيدًا كالػػػذي يعيشػػػو العػػػراؽ منػػػذ العػػػاـ 

محاولػػة تقصػػي الحقػػػائؽ, ومحاولػػة تفسػػػير الغػػاطس منيػػا, وتحميػػػؿ أىػػـ ظواىرىػػػا الفاعمػػة, ومنيػػػا 
 ظاىرة التنوع؟. 

سػػتقرار تتمحػػور مشػػكمة الدراسػػة حػػوؿ عبلقػػة ظػػاىرة التنػػوع فػػي العػػراؽ بظػػاىرة عػػدـ اال اذ
السياسػػي واالنشػػقاؽ االجتمػػاعي , وىػػؿ أف ظػػاىرة التنػػوع بمػػا تتضػػمنو مػػف اخػػتبلؼ عرقػػي وتعػػدد 
ديني وتفرع مذىبي تنػتج بالضػرورة تعارضػات وانغػبلؽ عمػى الػذات ورفػض لؤلخػر وبالتػالي شػيوع 

ى انشػػقاؽ اجتمػػاعي وعػػدـ اسػػتقرار سياسػػي ؟ أـ إف ذلػػؾ لػػنظػػرة تعصػػبية بػػيف فئػػات التنػػوع تقػػود ا
تبط بالتوظيفػػات السياسػػية لمتنػػوع مػػف قبػػؿ السػػمطة والفػػاعميف السياسػػييف ؟ وتػػأتي ىػػذه الدراسػػة مػػر 

لتسمط األضػواء عمػى جانػب مػف تػاريخ فئػات التنػوع فػي العػراؽ , وعمػى جدليػة العبلقػة بػيف البنيػة 
 االجتماعية والبنية السياسية .

مطة والتػزاـ السػػ والسياسػية,ف البنيتػيف االجتماعيػة توصػؿ الباحػث الػى إف عػدـ التنػاظر بػػي
ع باتجػػػػاه تػػػػوتر البنيػػػػة كػػػػاف يػػػػدف ,السياسػػػػية بسػػػػموؾ إقصػػػػائي طػػػػائفي, وتجاىػػػػؿ المطالػػػػب القوميػػػػة

, وبروز بعض مظاىر االنشقاؽ الطائفي والقػومي فػي فتػرات التػوتر السياسػي يتناسػب االجتماعية
اليا عػف وظائفيػا االجتماعيػة طرديًا مع تنامي مركزة السمطة وسيرىا باتجاه احتكارىا فرديًا, وانشػغ
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ّبٍْؤ ٍعل لؾترل الجكروٍ: ثنْرخ التغزترع العواقرِ كهاٍرخ ربهّقْرخ اعزتبعْرخ ٍْبٍرْخ ل ربىوح الزنرٌا.  العيرل 

اٛوًؽررخ ككزررٌهاه غْررو لنْررٌهه )التعيررل العرربلِ  لللهاٍرربد  الَْبٍررْخ  أنتٌمعرربً  ٩ٖٙٔ-٩٘8ٔالغتيررٌهُ  

 .ٕٙٓٓقَل اللهاٍبد الزبهّقْخ,  -ًاللًلْخ  



, الصػػػراعات السياسػػػية مػػػع المنافسػػػيف واالقتصػػػادية إزاء الشػػػعب ,بمتطمبػػػات تػػػدعيـ مركزىػػػا عبػػػر
ويخػؼ أو يتػوارى ىػػذا االنشػقاؽ فػي فتػػرات االسػتقرار السياسػي , والعيػػد الجميػوري أنموذجػا لػػذلؾ 

 .التقمب
ذا كانت تصػارعية وغيػر مسػتقرة, واالستنتاج الثاني , يؤشر أف طبيعة البنية السياسية , إ

بيف نوع السمطة ودرجػة  , أي أف ىناؾ عبلقة جدليةسات سمبية عمى البنية االجتماعيةتفرز انعكا
ويحػدد الباحػث أىػـ االسػتنتاجات التػي توصػمنا  , وبيف عبلقػات التنػوع العرقػي والمػذىبي.استقرارىا

جتمػػاعي مػػف قوميػػات واديػػاف ومػػذاىب إلييػػا عػػف ظػػاىرة التنػػوع فػػي العػػراؽ الػػذي يتكػػوف نسػػيجو اال
 -الكػػرد -عػػدة. مػػف الميػػـ أف نوضػػح أوال أف أيػػًا مػػف األعػػراؽ الموجػػودة حاليػػًا فػػي العػػراؽ )العػػرب

لتركماف( ليس بوسعو أف يؤصؿ جػذوره ويربطيػا  بالسػومرييف أصػحاب أوؿ حضػارة معروفػة فػي ا
كػؿ األعػراؽ الموجػودة اآلف ىػي وادي الرافديف والذيف أشكؿ أصميـ عمى الباحثيف, ومػف ىنػا فػاف 

في األصؿ نتاج ىجرات تاريخية متعاقبة ومف مصادر مختمفة, ومف ثػـ فػاف أي كتابػة لحضػارات 
العػػراؽ يجػػب أف تراعػػي ىػػذه الحقيقػػة, واف تحػػدد معػػايير جديػػدة لتصػػنيؼ األقػػواـ الغازيػػة مػػف غيػػر 

العػراؽ فػي اخػتبلؼ الحاجػات  الغازية. في سياؽ عاـ  أسيمت المؤثرات االيكولوجية, وتباينيا في
اإلنسانية وطريقة إشباعيا, وىو ما جعؿ النشاط االقتصادي متنوعًا بيف المناطؽ السيمية والجبمية 
والصػحراوية التػػي تتبػػايف أيضػا فػػي نػػوع المبػاس والمأكػػؿ وطريقػػة بنػاء المسػػاكف اسػػتجابًة لمتغيػػرات 

وخصوصػػػيات  اية أنماطػػػًا ثقافيػػػة وقيمػػػ( والمعاشػػػاط نتػػػاج )الزراعيػػػة والحرفيػػػةالمنػػػاخ أسسػػػت ألنمػػػ
إف التأصػيؿ البيئػي والجغرافػي لمعرقيػات  يبػدو لمباحػث أكثػر داللػة مػف  وأعرافًا اجتماعيػة متنوعػة.

ال تنحصػػر التػػأثيرات االيكولوجيػػة فػػي النشػػاطات اإلنتاجيػػة والماديػػة فقػػط , بػػؿ  التأصػػيؿ ألسػػبللي.
, إذ أف ىنػػاؾ تنوعػػًا مػػذىبيًا يتطػػابؽ مػػع تبػػايف وفػػي تأثيرىػػا فػػي النشػػاط الروحػػي واالعتقػػاد الػػديني

أدت اليجػػػرات إلػػػى وادي الرافػػػديف إلػػػى بػػػزوغ عػػػدة حضػػػارات فقػػػد شػػػكؿ سػػػطح األرض والمنػػػاخ. 
تاريخية أسيمت في إغناء التنوع , وأنتجت أىـ خاصتيف كاف ليما األثر الكبير في حياة اإلنساف 

ووجد االرتباط التػاريخي بينيمػا اسػتمرارًا لػو مػع العراقي, وىي المؤسسة الدينية والسمطة السياسية. 
كؿ حضارة الحقة لزمف التأسيس األوؿ ,تحوؿ ذلؾ االرتباط في بمد متنوع األدياف والمػذاىب الػى 
ذا كػػاف شػػكؿ اإلقصػػاء يبػػدو ضػػعيفًا فػػي السػػمطة التػػي توظػػؼ  مصػػدر إلقصػػاء دينػػي ومػػذىبي, وا 

ينيػػة الصػػرفة التػػي تعبػػر عػػف وجودىػػا بالػػديف الػػديف عمػػى المسػػتوى الشػػكمي, فإنيػػا فػػي السػػمطة الد
وتعمف نفسيا حتى واف كاف بشكؿ براكماتي عمى أنيػا تيػدؼ إلػى تطبيػؽ الشػرع , يكػوف اإلقصػاء 

 الطائفي والديني ضرورة حتمية . 
 تعقيب كىل الدراسة

اف مشكمة الدراسة ىذه تتمحور حوؿ عبلقة التنوع في المجتمع العراقي بظػاىرة االسػتقرار مػف 
دمػػو السػػيما )السياسػػي والتفكػػؾ االجتمػػاعي(, وىػػؿ اف ظػػاىرة التنػػوع بمػػا تتضػػمنو مػػف اخػػتبلؼ ع



اثني وتعػدد طػائفي وتفػرع مػذىبي تنػتج بالضػرورة تعارضػات, وانغبلقػًا عمػى الػذات ورفضػًا لؤلخػر 
ومف ثـ شيوع نظرة تعصبية بيف فئات التنوع تقود الى التفكؾ االجتماعي وعدـ استقرار سياسي ؟ 

اف ذلؾ مرتبط بالتوظيفات السياسية لمتنوع مف قبػؿ ادارة السػمطة والفػاعميف السياسػييف ؟ وتػأتي أـ 
ىذه الدراسة لتسمط األضواء عمى جانب محدد مف تاريخ فئػات التنػوع فػي المجتمػع العراقػي, عمػى 

اإلشكاليات تتطمػب اذ إف طريقة التعامؿ مع ىذه  جدلية العبلقة بيف البنية المجتمعية و السياسية.
أوال واقعيػػػة سياسػػػية, وقػػػراءة حقيقيػػػة ومنطقيػػػة لواقػػػع التنػػػوع فػػػي العػػػراؽ, وىػػػو مػػػا يفػػػرض اسػػػتبعادًا 

 لمكثير مف المقدسات الشعائرية ذات التحفيز االنقسامي الفئوي.
دراسة أزهةر كميةد مكمةد االنفتةاح الثقةافي للجماعةات االثنيةة فةي العةراق   -ب 

(2011)
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مى مسػالة االنفتػاح الثقػافي لمجماعػات االثنيػة فػي العػراؽ, و دعػى الػى اف ركز الباحث ع
اىػػـ العوامػػؿ التػػي سػػاعدت فػػي اختيػػار ىػػذا الموضػػوع تتجمػػى فػػي انفتػػاح الجماعػػات االثنيػػة عمػػى 
بعضيا الػبعض, وتقبػؿ اختبلفاتيػا يعػزز المحمػة الوطنيػة ويرفػع مػف شػأف اليويػة العراقيػة والعكػس 

مثػؿ ىػؿ تبػدو الجماعػات االثنيػة  تودراسػاالساسية ل سئمةلؤللباحث اجابة ,كذلؾ حاوؿ ابالعكس.  
العراقيػػة منفتحػػة اـ ىػػي اقػػرب الػػى االنغػػبلؽ الثقػػافي بينيػػا؟, ومػػا دور االنفتػػاح الثقػػافي فػػي ترسػػيخ 
اليويػػة الوطنيػػة لمجماعػػات االثنيػػة مقارنػػة بيويتيػػا الخاصػػة؟. كػػذلؾ ىػػدفت الدراسػػة والتػػي يسػػعى 

في ثقافػة الجماعػات االثنيػة العراقيػة, مقابػؿ الباحث الى تحقيقيا الحقًا الى معرفة عوامؿ االنفتاح 
فػػي ثقافػػة تمػػؾ الجماعػػات,  تػػأثيراً عوامػػؿ االنغػػبلؽ فػػي الثقافػػة ذاتيػػا, فضػػبل عػػف معرفػػة اييمػػا اشػػد 

)عوامؿ االنفتاح اـ عوامؿ االنغبلؽ(, كذلؾ بياف مدى تأثير االنفتاح الثقافي عمى تحقيػؽ ونجػاح 
مدينػة بغػداد, لػذا حاولػت ىػذه الدراسػة البحػث عػف عوامػؿ السمـ االىمي بيف الجماعات االثنية في 

 .غبلؽ تاثير عمى الجماعات االثنيةاالنفتاح او االن
اعتمد الباحث عمى عدد مف المناىج السيما مػنيج المسػح الميػداني, والمػنيج التػاريخي , 

ثقػػافي فضػػبل عػػف المػػنيج المقػػارف, كػػوف الدراسػػة وصػػفية تحميميػػة معتمػػدة عمػػى فرضػػية االنفتػػاح ال
يسػػػػاىـ مػػػػف حػػػػدة الصػػػػراع داخػػػػؿ المجتمػػػػع العراقػػػػي. امػػػػا عينػػػػة الدراسػػػػة كانػػػػت عينػػػػة االحتماليػػػػة 
القصدية, اعتمدت خبلليا عمى ست مجموعات اثنية ومذىبية تمثؿ التنوع االثني والثقافي والديني 
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, هٍبلخ لبعَزْو غْو لنٌْهح , كلْخ آكاة االنلزبػ الضدبفِ للغتبعبد االصنْخ فِ العوا أىىو ؽتْل لؾتل : 

  .ٕٙٔٓقَل علل االعزتبا,  –عبلعخ الدبكٍْخ 



والمػػذىبي فػػي مدينػػة بغػػداد لعػػدة مبػػررات ضػػخامة مجتمػػع الدراسػػة, وعػػدـ تػػوفر احصػػائيات دقيقػػة 
 وموثقة وتنوع خصائص المجتمع, فضبل عف طبيعة التوزيع الجغرافي لمجماعات االثنية, ...الخ. 

 ..يمي وقد توصمت الدراسة الى عدد مف النتائج لعؿ ابرزىا ما
تعد المغة مف اىـ مقومات االنفتاح الثقافي اذا ما عممت الدولة بػاالعتراؼ الرسػمي بمغػة   -ٔ

بعض الجماعات االثنيػة لمػا لمغػة مػف دور ميػـ فػي الحػراؾ االجتمػاعي لممجتمػع العراقػي 
 وكما يطالب بو اليـو الكرد والتركماف اسوة بالمغة العربية

شكمت القومية االنتماء االوؿ, ثـ جػاء الػديف والمػذىب والعشػيرة بعػد ذلػؾ وىػذا يعنػي اف   -ٕ
 فرص االنتماء الوطني اقؿ نصيبًا مف االنتماءات الفرعية االخرى.

ذىبت الدراسة الى ضعؼ التعايش السممي بيف مكونات المجتمع بسبب استحواذ طائفة    -ٖ
مػػػف المشػػاركة الفعالػػػة فػػي اتخػػػاذ القػػػرارات معينػػة عمػػػى الحكػػـ وحرمػػػاف الطوائػػؼ االخػػػرى 

 المصيرية المتعمقة بالوضع السياسي او االقتصادي ماضيًا وحاضرًا .
كذلؾ ىذبت ىذه الدراسة الى اف الصراع الذي دار بيف الجماعات الدينيػة واالثنيػة سػببو   -ٗ

رة التصػػارع بػػيف االحػػزاب السياسػػية عمػػى السػػمطة والثػػروات االقتصػػادية مػػا شػػجع عمػػى اثػػا
 باقي الصراعات االخرى كالطائفية واالثنية.

 تعقيب على الدراسة 

تعػػد الدراسػػة مػػف البحػػوث الوصػػفية التػػي اسػػتخدـ بيػػا الباحػػث عػػدد مػػف المنػػاىج السػػيما 
)التاريخي, االثنوغرافي والمسح الميداني( مبلئمة مع موضوع الدراسة )االنفتاح الثقافي لمجماعات 

لمدراسػػة مػف االسػس الميمػػة مكانػا مدينػة بغػداد لذلػؾ كػاف اختيػػار  فاالثنيػة فػي العػراؽ(, فضػػبل عػ
الختيار العنواف كوف المدينة تتميز بتنػوع اثنػي وانفتػاح ثقػافي كبيػر, لكػف بالمقابػؿ يشػترط التعمػؽ 
فػي تقػديـ االطػػار النظػري وعػد االكتفػػاء بتقػديـ مػوجز لتتػػيح لمقػراء االسػتفادة مػػع وصػوؿ المعمومػػة 

وصػػػمت اليػػػو اخيػػػرًا فػػػي محػػػور الدراسػػػة السػػػيما العناصػػػر التػػػي  زء . اـ مػػػابشػػػكؿ متكامػػػؿ ال متجػػػ
تسعؼ دراستي الموسومة )االثنية والطائفة والطبقة ػػػػػ تحميػؿ سسػيولوجي لمبلمػح التنػوع فػي مدينػة 
بغػػداد( ىػػي اف الػػديف ال يتوافػػؽ مػػع القػػيـ المدنيػػة الحديثػػة إلدارة الدولػػة وخاصػػة الػػدوؿ ذات التنػػوع 

في تحقيؽ االندماج الثقافي بيف مكونات المجتمػع  ةيني والثقافي. فضبل عف فشؿ الدولاالثني والد
العراقػي العتمادىػػا عمػى طائفػػة واحػػدة فػي ادارة الدولػػة وعػدـ وجػػود قػػوانيف ومؤسسػات فعالػػة تعمػػؿ 

 عمى تحقيؽ ذلؾ.
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 (422) (2005 اىسىفى)
ذىب الباحث مرابط رباح في دراستو لمجماعات العرقيػة بقسػط كبيػر مػف االىتمػاـ خاصػة 

أصػػػبحت الدراسػػػات العرقيػػػة, وخاصػػػة الخبلفػػػات العرقيػػػة, تحتػػػؿ  بعػػػد تفكػػػؾ المعسػػػكر الشػػػيوعي.
سػيولوجييف, وخاصػة أف ظػاىرة العرقيػة مسػت و صدارة اىتمامات الباحثيف والمختصيف السػيما الس

الدولػػػة والمجتمػػػع. وبمػػػا أف معظػػػـ الػػػدوؿ متنوعػػػة ومتعػػػددة األعػػػراؽ , فقػػػد يصػػػبح التنػػػافر العرقػػػي 
امػؿ ييػدد التفكػؾ واالنسػجاـ والتعػايش السػممي داخػؿ عامؿ وحػدة, لكػف فػي أغمػب الحػاالت ىػو ع

تتركػػز الدراسػػة بالدرجػػة األولػػى حػػوؿ العبلقػػة مػػا بػػيف المجػػاميع العرقيػػة التػػي  المجتمػػع المتنػػوع .
اتسػػمت بالعػػداء والتػػوتر, فاإلشػػكالية الرئيسػػية ىػػي مػػا ىػػو الػػدور الػػذي أدتػػو المجموعػػة العرقيػػة فػػي 

ء ذلػػؾ ىنػػاؾ إشػػكالية فرعيػػة وىػػي مػػا ىػػو دور المجموعػػة عػػدـ اسػػتقرار مجتمػػع الدراسػػة؟ وفػػي ضػػو 
العرقية المتفرعة في اندالع الخبلؼ بيف جماعتيف بصػفة خاصػة داخػؿ مجتمػع متنػوع ؟ ومػا ىػي 

 أسباب تدويؿ القضية وما ىي المقاربة المتبعة لحؿ لمقضية؟
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, اٛوًؽخ ككزٌهاه لنٌْهح )عبلعخ  كهاٍخ ؽبلخ -أصو التغتٌعخ العوقْخ علَ اٍزدواه اللًب لواثٜ هاثؼ : 

 . ٩ٕٓٓ -8ٕٓٓكلْخ العلٌ  الَْبٍْخ(,  –الغيائو 



مقتػؿ مػا  تكمف أىمية الموضوع فيما يمي: حدوث أكبر مجزرة بعد الحرب العالميػة الثانيػة
ألػػؼ مػػف التوتسػػي مػػف طػػرؼ اليوتػػو فػػي روانػػدا فػػي فتػػرة ال تزيػػد عػػف أربعػػة  ٓ٘ٛإلػػى  ٓٓٛبػػيف 
يػرت عػدة نظريػات مؤيػدة ليػذا االتجػاه, وخاصػة النظريػة الميبراليػة والماركسػية, التػي لقػد ظ أشير.

لمجموعػة توقعتا ذوباف العرقية في تمؾ المجتمعات. واعتقدت الماركسية فػي تحميميػا حػوؿ ذوبػاف ا
العرقيػػة عمػػى أسػػاس اإليديولوجيػػة االشػػتراكية والصػػراع الطبقػػي واألمميػػة العالميػػة, بينمػػا اعتقػػدت 
النظريػػة الميبراليػػة أف التصػػنيع والتطػػور لممجتمعػػات الغربيػػة يػػؤدي إلػػى انصػػيار وذوبػػاف العرقيػػات 

و ودينػو أينمػا كػاف .وقد أثبت الواقع بطبلف تمؾ النظريات, ألف اإلنساف لديػو غريػزة التمسػؾ بيويتػ
 وميما تطور المجتمع.

 واىم ما توصمت اليو الدراسة 
ال تشػػكؿ العرقيػػة بحػػد ذاتيػػا تيديػػدا السػػتقرار الدولػػة إال إذا تػػـ تسيسػػيا وليػػذا أطمػػؽ عمػػى   

الخبلؼ بأنو خبلؼ بقيادة النخبة التي تمكنت مف رسـ صورة عدائية لممجموعات العرقية األخرى 
وسػػػاىـ النظػػػاـ السياسػػػي الفيػػػدرالي فػػػي عػػػدـ اسػػػتقرار المجتمػػػع وخاصػػػة فػػػي التػػػي ال تنمػػػي إلييػػػا. 

الجانب الدستور الذي قسـ مجتمػع الدراسػة )كوسػوفو( إلػى أقػاليـ الحكػـ الػذاتي والجميوريػات ,ولػـ 
 .أي نسبة السكاف في منح الجميوريةيأخذ بعيف االعتبار المعيار العددي, 

 تعقيب حول الدراسة 

قػػػدمت دراسػػػة مػػػرابط رابػػػح "أثػػػر المجموعػػػة العرقيػػػة عمػػػى اسػػػتقرار الػػػدوؿ ػػػػػػػ دراسػػػة حالػػػة 
كوسوفو اف التنوع في المجتمعات يشكؿ عامؿ قوة وضماف لمدولة عمى الرغـ مػف النظريػات التػي 
كانػػت تػػرئ بػػاف التنػػوع واالخػػتبلؼ فػػي االعػػراؽ واالثنيػػات والطوائػػؼ يشػػكؿ عامػػؿ تيديػػد وتفكػػؾ 

دت الدراسػػػة بػػػاف االنسػػػاف ميػػػاؿ و لديػػػو الرغبػػػة و غريػػػزة لمتمسػػػؾ بيويتػػػو الوطنيػػػة  اجتمػػػاعي, واكػػػ
ودينو أينما كاف وميما تطور المجتمع. وىذا ما نشاىده اليـو في المجتمع العراقي عمى الرغـ مػف 
التنوع المعقد فقػد يشػيد الفػرد العراقػي حػب االنتمػاء لوطنػو , اف مثػؿ ىػذه النتػائج يمكػف اف تطبػؽ 

فػػػي مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف اجػػػؿ الوصػػػؿ الػػػى الكيفيػػػة التػػػي يمكػػػف مػػػف خبلليػػػا المواءمػػػة بػػػيف  الحقػػػاً 
ضػػرورات الوحػػدة والتماسػػؾ المجتمعػػي واليويػػة الوطنيػػة المشػػتركة فػػي بنيػػة الدولػػة وبػػيف ضػػرورات 

 التنوع, واالنفتاح عمى االخر ؟. 
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 (424)(2919) والتعدديةع الوحدة
دراسػػػة فػػػي ثنائيػػػة الوحػػػدة  –التعدديػػػة الثقافيػػػة وسياسػػػات اليويػػػة فػػػي دراسػػػتو  ةالباحثػػػ تتناولػػػ
عف التعددية الثقافية وسياسات اليوية عبر االشػكالية في البحث  الدراسةمشكمة  توحددوالتعددية 

التاليػػة "اذا كانػػت الدولػػة تعبػػر عػػف الوحػػدة, والواقػػع المجتمعػػي يعبػػر عػػف التعػػدد الثقػػافي, فيػػؿ مػػف 
الممكف جعؿ واقع التعدد الثقافي انعكاسًا لوحدة الدولة اـ جعؿ الدولة انعكاسًا لمتعدد الثقػافي؟. او 

ددية الثقافية بطريقة تكوف قادرة عمى التعبير عف الوحدة السياسية والتعػدد كيؼ يمكف التنظير لمتع
 المجتمعي. 

تيدؼ دراستيا الى معالجة مشكمة التنوع الثقافي وايجاد حموؿ توفيقية مقبولة ومعقولة لجميع و 
 المكونات االجتماعية)االثنية والطائفية والطبقية(, خاصة واف اغمبية المجتمعات اصبحت متعػددة
الثقافػػػات بفعػػػؿ زيػػػادة تػػػدفقات اليجػػػرة مػػػف بمػػػداف االـ, مػػػع المطالبػػػة بػػػاالعتراؼ الرسػػػمي بيػػػويتيـ 

 المختمفة, ورفضيا االستيعاب او االندماج والتعايش في ثقافة االغمبية. 
ممػا دفػػع الباحثػػة الػػى ايجػاد نظريػػة تركػػز عمػػى الوحػػدة السياسػية الػػى جانػػب االعتػػراؼ بالتعػػدد 

عض الدوؿ تركز بشكؿ اساسي عمى مسػألة الوحػدة الوطنيػة فػي مقابػؿ التنػوع, اف ب رىتو والتنوع. 
فالمجتمعػػات الثقافيػػػة تعبػػر عػػػف اقميػػػات دينػػة وطائفيػػػة ومذىبيػػة واثنيػػػة وقوميػػػة تعػػيش الػػػى جانػػػب 
اغمبيػػة ذات ثقافػػة متنوعػػة, ىػػذا مػػا يطػػرح التعػػايش السػػممي واالنػػدماج االجتمػػاعي, فيمػػا بينيػػا او 

التيمػػيش واالقصػػاء, كمػػا ىػػو الحػػاؿ لمجماعػػات االقميػػة فػػي المجتمػػع العراقػػي احيانػػًا اخػػرى يطػػرح 
.ففػػي السػػنوات االخيػػرة نبلحػػظ تزايػػد اليجػػرة خاصػػًا نحػػو الػػدوؿ الغربيػػة ٖٕٓٓخصوصػػًا بعػػد عػػاـ 

مما ادى الى بروز مشكمة ادارة التنوع وتعدد اليويات لممجتمع, وىو االمر الذي ادى الى صياغة 
طار ما يسمى بالتعددية التي تعتبر فرعًا مف فروع سياسات اليوية مف خبلؿ سياسات اليوية في ا

معالجتيا قضايا عدـ المساواة واالضطياد والحرماف لؤلقميات. وعمى ىذا االساس يمكف القػوؿ اف 
سياسة اليوية عمػى ىػذا المسػتوى تشػكؿ متغيػرًا مسػتقبًل واف التعدديػة تعتبػر متغيػرًا تابعػًا ليػا حيػث 

مػػف اجػػزاء سياسػػات اليويػػة التػػي تعنػػى بقضػػايا االقميػػات الثقافيػػة وحقوقيػػا. ىػػذا مػػا دفػػع  تمثػػؿ جػػزء
الباحثػػة عمػػى التركيػػز عمػػى الجوانػػب المعياريػػة لمسػػالة التنػػوع باإلضػػافة الػػى تبنػػي الػػدوؿ سياسػػات 

 عمومية تسير عمى معالجة قضية اليويات الفرعية لؤلقميات 
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اٛوًؽررخ ككزررٌهاه كهاٍررخ فررِ صنبئْررخ الٌؽررلح ًالزعلكّررخ , –الزعلكّررخ الضدبفْررخ ًٍْبٍرربد اليٌّررخ ٍرربهح غوثررِ: 

 .٩ٕٔٓقَل العلٌ  الَْبٍْخ(,  –الغيائو(,) كلْخ الؾدٌ  ًالعلٌ  الَْبٍْخ  -ثبرنخلنٌْهح ,)عبلعخ 



المػػػنيج  وىػػػ اصػػػوؿ الػػػى غايتيػػػمػػػة فػػػي بحثػػػة لمو عمػػػى اختيػػػار منيجيػػػة مبلئ ةالباحثػػػ توعمػػػد
بػػػػالعمـ  ةالباحثػػػػ ت, فضػػػػبل عػػػػف ذلػػػػؾ فقػػػػد اسػػػػتعانفػػػػي اطػػػػار النظريػػػػة التعدديػػػػة الثقافيػػػػة  حميمػػػػيالت

التػي تمثػؿ مقارنػة بػيف نمػوذج الصػراع الجػداوؿ ب تاالجتماع السياسي وعمـ السياسة, كمػا اسػتعان
. ولعػؿ اىػـ مػا توصػمت ت التعددية الثقافيػة.والتوازف في المجتمعات التعددية , فضبل عف منظورا

 الدراسة االيي
, كػذلؾ توصػؿ تعػددمل انعكاسػا تكػوف أف يمكػف الوقػت نفػس وفػي الوحػدة, عػف تعبػر الدولةاف 

الػػى ضػػرورة االقػػرار واالعتػػراؼ بالتعػػدد مػػف اجػػؿ الحفػػاظ عمػػى الوحػػدة السياسػػية, يجػػب اف تقػػـو 
الدولة بتبني سياسات اليوية التي تعترؼ مف خبلليا بالتنوع واىميتو وضرورة اعادة ىيكمية جذرية 

ضػػبل عػػف اف فالوجػػو عػػدـ المسػػاواة السػػائدة عمػػى المسػػتوى االجتمػػاعي والسياسػػي واالقتصػػادي. 
االعتػػراؼ بالتعدديػػة مػػف عدمػػو يشػػكؿ منعرجػػًا حاسػػمًا فػػي مسػػألة ادارة التنػػوع , فػػاالعتراؼ يعتبػػر 

, الف عدـ االعتراؼ قػد يػؤدي الػى ترسػيخ اليرميػة وعػدـ مورحاجة ضرورية وممحة مثمما يؤكد تاي
 . المساواة والتبعية لبلغمبية.
 تعقيب حول الدراسة 

عنػػػدما ظيػػػر المصػػػطمح السياسػػػي)التعددية( كػػػاف يعبػػػر عػػػف معػػػاني متنوعػػػة لكػػػف النقطػػػة 
المحوريػػػة لمتعدديػػػة الثقافيػػػة فػػػي ىػػػذه االطروحػػػة مبنيػػػة عمػػػى محاولػػػة التوفيػػػؽ بػػػيف التنػػػوع والوحػػػدة 
الوطنية. ومف ىذا يمكف القوؿ اف التعددية في االصؿ وكما ىػو معمػـو لػدى البػاحثيف السػيما فػي 

يولوجي ىػػػي نظريػػػة ليبراليػػػة, بمعنػػػى تيػػػتـ بشػػػكؿ اساسػػػي بالحريػػػة الفرديػػػة وحقػػػوؽ الشػػػأف السوسػػػ
االقميػػات والمسػػاواة وسياسػػات التعدديػػة , فػػي المقابػػؿ ىنػػاؾ مػػف يػػرفض التعدديػػة الميبراليػػة كونيػػا 
نظريػػة انحيازيػػة لثقافػػة مػػا السػػيما الجماعػػات او المجتمعػػات ذات التكوينػػات االجتماعيػػة المتنوعػػة 

. ولعػػؿ ىػػذا التعقيػػب االىػػـ ليػػذه الدراسػػة, لػػذا كػػاف مػػف المفتػػرض تقػػديـ رؤيػػا او نظريػػة والمتعػػددة 
تػػتبلئـ مػػع موضػػوع التعػػدد كالوظيفيػػة او غيرىػػا , كػػذلؾ كػػاف مػػف المفتػػرض تقػػديـ مػػنيج اخػػر الػػى 

 جانب المنيج التحميمي كالتاريخي لبياف تاريخ الجماعات السيما الفرعية ودورىا في المجتمع. 
 
 

 : دراسات االجنبية  ثالثاً 



( التنوع واالختالف فةي المجتمعةات Bhikhu Parekhيخو باريخ )هدراسة ب -4

 .  (420)(2995التعددية )
االشػكالية المحوريػة ىػي , و لمجماعات االجتماعيػة كبيرتحدي والتعدد الثقافي يمثؿ التنوع 

طويمػة مػف الػزمف بأنيػا التي تحاوؿ تفسيرىا ىذه الدراسة, إذ اف فكرة إيماف جماعػات كثيػرة لحقػب 
االنصػيار فػي بوتقتيػا, قػد , تمثميػا التػي وفئاتيػا كميػـ مواطنييا تع بثقافة قومية واحدة, يفترضتتم

انيػػارت, بعػػد اف وجػػدت الػػدوؿ اليػػوـ نفسػػيا فجػػأًة, إنيػػا امػػاـ فئػػات ثقافيػػة متنوعػػة ومميػػزة تػػرفض 
العيػػػد أـ وصػػػمت حػػػديثًا, ال تػػػود االنػػػدماج, وانيػػػا تحػػػوي, مجتمعػػػات ثقافيػػػة راسػػػخة سػػػواء قديمػػػة 

االنصيار في البنية المجتمعية القائمة وال يستطيع المجتمع تمثميا, ما يجعؿ وجودىا يمثؿ مشكمة 
 كبيرة تفرض تحديات جديدة غير مألوفة.

ويتمثػػػؿ ىػػػدؼ الدراسػػػة بمحاولػػػة تأسػػػيس نظريػػػة فػػػي التنػػػوع والتعدديػػػة قائمػػػة عمػػػى الوحػػػدة 
 تمع في دولة متنوعة الثقافات, وقد عبر عنو بأىداؼ فرعية منيا: واالختبلؼ بيف مكونات المج

.ايجػػاد حمػػوؿ لنزعػػة التماثػػؿ القديمػػة أو االنػػدماج فػػي بوتقػػة المجتمػػع الواسػػع, التػػي تعتمػػد عمػػى ٔ
 االيماف بأف ثمة طريقة واحدة صحيحة لتفيـ وىيكمة التنوع في مجاالت الحياة. 

ت الثقافية عمى اعتراؼ المجتمع بشرعية اختبلفاتيا, . صياغة طرائؽ مناسبة لحصوؿ الجماعإ
 ال سيما تمؾ المتعمقة باليوية التي تشكؿ لدييا اىـ مقومات االندماج والتكامؿ داخؿ المجتمع.
طرح الباحث لتحقيؽ ىذه االىداؼ افتراضات عدة أىميا: أف تكػوف انسػانًا؟, يعنػي أف تنتمػي 

إحػداىما مػع االخػرى وتػنجـ عنيػا ىويػة مشػتركة  تنػدمجو  الى نوع مشػترؾ وثقافػة متنوعػة, تتفاعػؿ
 بيف االفراد .

وأفتػػػرض أف المجتمػػػع ال يمكػػػف أف يكػػػوف متماسػػػكًا ومسػػػتقرًا, مػػػا لػػػـ يشػػػارؾ أعضػػػاؤىا ثقافػػػة 
وطنيػػػة مشػػػتركة, بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ النظػػػاـ السياسػػػي الموحػػػد, والتصػػػور المشػػػترؾ لحيػػػاة جيػػػدة عمػػػى 
المسػػػػػتوى الشخصػػػػػي والجمػػػػػاعي, وىيػػػػػأة مشػػػػػتركة مػػػػػف االدارة والممارسػػػػػات والعػػػػػادات والمواقػػػػػؼ 

مثؿ ىذه الثقافػة المتنوعػة و المشػتركة, سػوؼ لػف تكػوف الدولػة قػادرة عمػى والجماعية, وفي غياب 
بنػػاًء عمػػى ىػػذه االفتراضػػات, يػػرى الباحػػث اف حػػؿ ىػػذه  ادارة ىذا التنوع و الحفاظ عمى الحياة . 

االشػػكالية يتجسػػد فػػي االعتػػراؼ بالخصوصػػية التنػػوع لمجماعػػات االنسػػانية, أذ لػػيس ثمػػة مجتمػػع 
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تجانسػػو ووحدتػػو الوطنيػة, اال ويتكػػوف مػػف مجتمعػػات محميػػة عػػدة, لػػذا, حػديث, ميمػػا بمغػػت درجػػة 
عنػػد التوجػػو لمموائمػػة والوحػػدة بينيػػا, ينبغػػي االنطػػبلؽ مػػف حقيقػػة أفَّ االختبلفػػات الثقافيػػة القائمػػة 
عمى االثنية, أو الطائفة, أو الطبقة, أو التركز الجغرافػي, أو غيرىػا, ىػي ذات امتػدادات سػمطوية 

ا وتشػػرعنيا الفعاليػػات السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة, ومػػف بينيػػا الدولػػة, تفرضػػيا وتمأسسػػي
لذلؾ فاف الحؿ يفترض أف يبدأ مف الدولة وانتياجيا لسياسات المصػالحة والحػوار الػذي يعػد اليػـو 
الطريقة الوحيدة المتاحة اماـ المجتمعات الحديثة كافة لضماف االستقرار والسمـ االجتماعي. لكف, 

 . وؼ عمى ىذه االشكاليةلموق كيؼ؟
يعطػػي الباحػػث تصػػورًا اف حقػػوؽ كػػؿ االفػػراد والجماعػػات الثقافيػػة السػػيما الميمشػػة الػػذيف 
يأخػػػذوف بوجيػػػات نظػػػر مختمفػػػة تمامػػػا عػػػف األغمبيػػػة, وتجػػػاوز فػػػي دفاعػػػو ىػػػذا كػػػؿ االطروحػػػات 

وجػػود ثقافػػة عديمػػة االمػػة, إذ ينفػػي بػػاريخو  -االحاديػػة التػػي تسػػتند عمييػػا الدولػػة القوميػػة, والدولػػة
القيمػػة كميػػا, أو ثقافػػة مكتممػػة تحتكػػر الحقيقػػة االنسػػانية وتختػػزؿ ثػػراء الوجػػود وتمتمػػؾ حػػؽ فػػرض 

 المعايير وأيديولوجيتيا واجندتيا السياسية عمى االخريف.
فيمػػػػػا نػػػػػاقش فػػػػػي القسػػػػػـ االىػػػػػـ مػػػػػف دراسػػػػػتو, حتميػػػػػة الحػػػػػوار والتكامػػػػػؿ واالنػػػػػدماج بػػػػػيف 

لوحػػػدة واالنسػػػجاـ داخػػػؿ الدولػػػة, وفػػػي ذلػػػؾ, شػػػدد, عمػػػى ضػػػرورة الخصوصػػػيات الثقافيػػػة لتحقيػػػؽ ا
االقػرار بشػموؿ الجماعػات المتنوعػػة بالسػمطة واالعتػراؼ بخصوصػياتيـ فػػي فٍف واحػد, فضػبل عػػف 
ضرورة احتراـ انسانيتيـ المشػتركة, واختبلفػاتيـ الثقافيػة, وبإمكانيػة إقامػة حػوار بنػاء معيػـ. كػذلؾ 

المتعػػػدد, تػػػرتبط بسياسػػػات العدالػػػة االجتماعيػػػة واعػػػادة توزيػػػع  أشػػػار الػػػى اف الوحػػػدة فػػػي المجتمػػػع
ف ىػذه القضػايا ال يمكػف فصػميا عػف  الثروة, ومف ثـ فيي تتطمب برنامجًا ثقافيًا ضػمنيًا ومعمنػًا, وا 
البنى االقتصادية والسياسية االشمؿ, وفي ذلؾ, يجادؿ الباحث اف تقييـ اليويات يجري عادًة تبعًا 

ف عمميػػة إعػػادة تقيميػػا, تقتضػػي اجػػراء تغييػػرات لمكانػػة حاممييػػا فػػي  ىيكميػػات السػػمطة القائمػػة, وا 
جذرية في بنية ىذه السمطة, فالجماعات المتنوعة االثنية والمذىبية والطبقية, ال يمكػف ليػا تحقيػؽ 
ذاتيا, والتعبير عف ىويتيا مف دوف توافر حد ادنى مف الحرية الضرورية لتقرير مصيرىا, وتػوافر 

ؿ التنوع واالختبلؼ, ومف دوف توافر الفرص المادية, والترتيبات القانونية, بمػا يعنػي أف مناخ يتقب
 وحدة الدولة ال تتحقؽ ما لـ يتـ إجراء تغييرات عميقة في مجاالت الحياة كافة. 

فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة طرائػػػؽ وتجػػػارب الػػػدوؿ المتنوعػػػة الثقافػػػة السػػػيما أمريكػػػا,  بػػػاريخو اً واسػػػتناد
واسػػتراليا, وبريطانيػػا, وفرنسػػا, ووجػػد اف بعػػض ىػػذه الػػدوؿ يفضػػؿ االسػػموب االنػػدماجي والتمسػػؾ 



باألحادية الثقافيػة, كفرنسػا مػثبًل, عمػى حػيف نزعػت دوؿ أخػرى اقػرار التنػوع الثقػافي تحػت ضػغوط 
 الخصوصية الثقافية. 

فيمػػػا قػػػدـ الباحػػػث اسػػػتنتاجًا اف المجتمػػػع المتنػػػوع يحػػػوي تجمعػػػيف ثقػػػافييف او اكثػػػر, وقػػػد 
 يتجاوب مع واقع تنوعو الثقافي بإحدى الطريقتيف االتيتيف: 

قد يرحب المجتمع بالتنوع ويرعاه ويجعمو محور فيمو لنفسػو, فيحتػـر المتطمبػات الثقافيػة   - أ
 نوعًا.لمجماعات المؤسسة لو, وىنا يعد المجتمع مت

قد يسعى الى تمثؿ ىذه المجموعات ودمجيا ضمف السياؽ العاـ لمثقافة السائدة فيو, كميًا  - ب
 أو بدرجة كبيرة, وعندىا يكوف ىذا المجتمع أحادي الثقافة في توجياتو. 

واعطى الباحث تصورًا الى أف لكؿ واحدة مف ىذه االساليب, صيغًا وشكااًل عدة كتكامػؿ, أو 
طوي عمى اجراءات وتدابير سياسػية واقتصػادية او سياسػية تقػوـ بيػا الدولػة بنػاًء االندماج, التي تن

 عمى حجـ الجماعة, ونوعية مطالبيا. 
 تعقيب حول الدراسة 

جممػػة مػػف االسػػس التػػي اعتمػػدىا الباحػػث فػػي مشػػكمة دراسػػتنا ىػػذه,  تتنػػاوؿ دراسػػة بػػاريخو
كاالندماج في تحقيؽ الوحدة فػي المجتمعػات المتنوعػة, مػا عػدا بعػض الجزئيػات فػي تركيػب وفيػـ 
المفاىيـ, إذ دعت في اولوياتيا تحقيػؽ االنسػجاـ واالسػتقرار السياسػي فػي الدولػة المتنوعػة السػيما 

لمدولػة,  )االثنيػة والطائفيػة(والتكامػؿ بػيف المجموعػات التكوينيةنسجاـ اال ةثقافيًا, معبرًا عنيا بمسأل
وىػػذا مػػا يسػػاىـ فػػي تأكيػػد صػػحة ىػػدؼ الدراسػػة الػػذي يػػرى بإمكانيػػة بنػػاء الدولػػة فػػي المجتمعػػات 

يشػترط اف تكػوف احاديػة الثقافػة,  قديمػة التػي تػرى اف الدولػةالمتنوعة, الساعية الى تغييػر الفكػرة ال
لؾ سياسػاتيا فػي صػير الثقافػات االخػرى عبػر وسػائؿ وبػرامج انتيجتيػا الدولػة القوميػة مبررًة في ذ

 والدولة االمة.
عحةةدود التعدديةةة الثقافيةةة ( Mari Vitikainen) مةةارف فاتيكةةاينندراسةةة  – 2

 (424)(0245)فردانية للتنوعع مقاربة –الليبرالية 
المجموعػػات الثقافيػػة والدينيػػة والسياسػػية  يييات التنػػوع, اي بوجػػودتنطمػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػف بػػد 

لممصػػادرة فػػي الػػديمقراطيات  , يعػػد عنصػػرًا غيػػر قابػػؿواالقتصػػادية ..الػػخ, داخػػؿ المجتمػػع الواحػػد
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الميبرالية, اذ اف حقيقة التنوع بصورة عامة و الثقػافي بصػورة خاصػة تعكػس مشػكبلت حقيقيػة كمػا 
 ,متنوعػػػة اً انيػػا يمكػػف اف تحمػػؿ معػػاير  يػػػا,اذتمفػػة واالعضػػاء الػػذيف يمثمونتعكسػػيا الجماعػػات المخ

ر الى عدـ توافػؽ يير العامة لممجتمع, مما يشيوقيمًا وأيديولوجيات لمعالـ تتعارض احيانًا مع المعا
المعػػايير المتنوعػػة.  فضػػبًل عػػف الممارسػػات والطقػػوس والعػػادات والتقاليػػد االخػػرى السػػيما الثقافيػػة 

يػػػػة اسػػػػتجابة الدولػػػػة لمتنػػػػوع وكيػػػػؼ ينبغػػػػي اسػػػػتيعاب ىػػػػذا والدينيػػػػة الكثيػػػػر مػػػػف االسػػػػئمة حػػػػوؿ كيف
االخػػػتبلؼ, ال سػػػيما مػػػف وجيػػػة نظػػػر النظريػػػة السياسػػػية الميبراليػػػة فػػػاف مسػػػائمة التوافػػػؽ واالنػػػدماج 
والتعايش بيف مختمػؼ الثقافػات متعػددة ومختمفػة. لػذا تقػدـ الباحثػة مػاري االشػكالية العامػة لمدراسػة 

 التي تتمخض حوؿ االسئمة االتية.
لمػػػػػػا يجػػػػػػب اف تشػػػػػػعر الدولػػػػػػة الميبراليػػػػػػة بػػػػػػالقمؽ ازاء االختبلفػػػػػػات الثقافيػػػػػػة بػػػػػػيف التكوينػػػػػػات 
االجتماعية؟. او العيوب الناجمة عف الثقافة؟. وكيؼ اف تسػتجيب الدولػة الػى ىػذا االخػتبلؼ؟. . 
وعمى اي اساس يجب اف تبنى الدولة سياساتيا الثقافية ؟ . وىػؿ يمكػف تبريػر ىػذه السياسػات بمػا 

ذلؾ مجموعة متنوعة مف حقوؽ االقميات او الحقوؽ المتمايزة ثقافيًا ضمف االطار الميبرالي ؟.  في
 . ؟واذا امكنيـ  ذلؾ الى مف يجب اف تمنح

نوع, واليػػػدؼ االسػػػئمة المعياريػػة المتعمقػػة بػػالت االسػػاس تناولػػػت الباحثػػة بعػػض مػػفوعمػػى ىػػذا 
مميػػػة لػػػبعض المقاربػػػات الرئيسػػػية لمتنػػػوع الكشػػػؼ عػػػف بعػػػض القيػػػود النظريػػػة والع الػػػرئيس لمدراسػػػة,

برالية لـ تكف قادرة الى اف النقاشات النظرية حوؿ التعددية الثقافية المي ةالثقافي وقد توصمت الباحث
ارشػػادات قاطعػػة حػػوؿ كيفيػػة اسػػتجابة الدولػػة ال سػػيما الميبراليػػة لمتنػػوع, وىػػذه التعقيػػد  عمػػى تقػػديـ

ة جعؿ النظريات الميبرالية متعدة الثقافػات غيػر قػادرة عمػى الت معيناالخاص بالقضايا المتعمقة بح
تػػوفير الوسػػائؿ المناسػػبة لبلسػػتجابة لمتنػػوع . وىػػذه الحقيقػػة حسػػب مػػا توصػػمت ليػػا الباحثػػة ليسػػت 
بدييية الف الفجوة بيف النظريػات السياسػية والممارسػة السياسػية واضػحة. وعميػو فالمقاربػة التػي تػـ 

ر بعض الوسائؿ الجديدة لتضػيؽ ىػذه الفجػوة حيػث اف نتػائج الدراسػة تطويرىا في ىذه الدراسة توف
تشير الى بعض القضػايا التػي تمػت تجاىميػا فػي النظريػة الميبراليػة متعػددة الثقافػات وىػي القضػايا 

 الضرورية لمتطبيؽ الممموس الى ىذه النظرية في الممارسة العممية.
وفػػػػي النيايػػػػة توصػػػػمت الباحثػػػػة الػػػػى ضػػػػرورة الػػػػدفاع عػػػػف مقاربػػػػة اكثػػػػر فردانيػػػػة لمتنػػػػوع فػػػػي  

تخصػػػيص الحقػػػوؽ المتمػػػايزة ثقافيػػػًا وليػػػذا فػػػاف ىػػػذه المقاربػػػة تيػػػتـ باالنتمػػػاء الثقػػػافي لؤلشػػػخاص 
وىويتيـ الجماعية وانتمػائيـ. عمػى الػرغـ مػف انيػا تنكػر النظػرة العامػة لمحقػوؽ المتمػايزة باعتبارىػا 

وقػػػًا متباينػػػة, اال انيػػػا تيػػػتـ بقضػػػايا العضػػػوية الثقافيػػػة واليويػػػة والػػػدوافع الثقافيػػػة اذ تعبػػػر عػػػف حق



منيجيػػة اكثػػر فردانيػػة تتوافػػؽ مػػع المبػػادئ االساسػػية لمتعدديػػة والميبراليػػة عمػػى حػػدًا سػػواء وتجعػػؿ 
 نظرية التعددية الثقافية قابمة لمتطبيؽ في الممارسة العممية.

 تعقيب حول الدراسة 

 عمػػػى بػػػؿ الثقافيػػػة الميبراليػػػة متعدديػػػةل نقػػػد مجػػرد انيػػػا عمػػػى الدراسػػػة ىػػػذه الػػػى النظػػػر ينبغػػي ال
 فػػػي غايػػػة الميبراليػػػة التعدديػػػة فػػػي النقػػػاش اف ىػػػو االساسػػػية االىػػػداؼ احػػػد فػػػاف ذلػػػؾ مػػػف, العكػػػس
 الميبراليػػة السػػتجابات عمييػػا تقػػوـ اف يجػػب التػػي االسػػباب بتوضػػيح تسػػمح انيػػا حيػػث مػػف االىميػػة
 الثقافية العيوب ازاء بالقمؽ الدولة شعور اسباب وتوضيح  والتنوع
 

 مناقشة ختامية للدراسات السابقة 

بعػػػد اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابقة وتسػػػميط الضػػػوء عمػػػى أىػػػـ المضػػػاميف والمسػػػارات, فػػػبل بػػػد 
 لمباحث مف الخروج ببعض المؤشرات وىي كما يمي:

أظيرت الدراسات السابقة )العراقيػة, العربيػة, االجنبيػة(, أف التوجػو المعرفػي يسػاىـ فػي    -ٔ
 خمؽ  الشخصية القوية التي تحاكي الواقع وبنائيا وفؽ منيجية عممية معرفية.

أف معظػػـ ىػػذه الدراسػػات حػػددت العوامػػؿ المػػؤثرة فيمػػا يتركػػو التنػػوع مػػف أثػػر فػػي البنيػػة   -ٕ
سػػػػيما المػػػػدف التػػػػي تشػػػػيد تنوعػػػػًا فسيفسػػػػائيًا معقػػػػدًا )اثنػػػػي وطػػػػائفي االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية, وال

 وطبقي(.  
الوصػػفية فػػي تحميػػؿ مجتمعػػات الدراسػػة التحميميػػة اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػات عمػػى الجوانػػب  -ٖ

وتفسػػيرىا مػػف خػػبلؿ تحديػػد مجتمعػػات متنوعػػة ثقافيػػًا وسياسػػيًا ودينيػػًا واثنيػػًا ومػػذىبيًا, باسػػتثناء 
محمػػد البكػػرى( التػػي  حػػددت بنيػػة المجتمػػع العراقػػي دراسػػة تاريخيػػة  دراسػػة )دراسػػة ياسػػيف سػػعد

 .ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔاجتماعية سياسية لظاىرة التنوع في العيد الجميوري  
اظيػػػرت بعػػػض مػػػف ىػػػذه الدراسػػػات اف االتصػػػاؿ الثقػػػافي بػػػيف الشػػػعوب يسػػػاىـ فػػػي خمػػػؽ  -ٗ

المشػػكبلت مجتمػػع متنػػوع, ممػػا يسػػاىـ فػػي اكتسػػاب ثقافػػة فػػي مجػػاؿ مػػا يسػػاىـ فػػي الحػػد مػػف 
الحياتيػػة وال سػػيما المجػػاؿ االقتصػػادي والفكػػري والتربػػوي والسياسػػي, ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ االنػػدماج 

 االجتماعي لبلفراد.
وذىبت بعض الدراسات أيضًا الى أف ادارة الدولة تساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ االنػدماج  -٘

قػػػوؽ والواجبػػػات والتكامػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ زج االقميػػػات فػػػي السػػػمطة مػػػع االخػػػذ بنظػػػر االعتبػػػار الح



عمييػػػا, ألنيػػػا تسػػػاىـ بشػػػكؿ اساسػػػي فػػػي تكػػػويف االنفتػػػاح عمػػػى االخػػػر, ويمكػػػف المواءمػػػة بػػػيف 
 الوحدة والتماسؾ المجتمعي مف خبلؿ التنوع 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 المبحث الثاني

 النظريات المعتمدة في الدراسة

  تمهيد   

الحػؿ السػميـ لموصػوؿ الػى فرضػية أو مخطػط ذىنػي  ولنظريػة ىػعتماد االمعنى الحرفي ال
فيػػـ النظريػػة مسػػألة تتعمػػؽ بػػتعمـ التفكيػػر  فضػػبًل عػػف. يقػػود الػػى تفاسػػير واضػػحة لثقافػػة مجتمػػع مػػا

فعمػػى الباحػػث أف يفيػػـ لغػػة المجتمػػع لػػيس عمػػى حسػػاب  .نظريػػًا أكثػػر منيػػا بػػتعمـ النظريػػات ذاتيػػا
نحػػو بػػؿ عمػػى أسػػاس طريقػػة تػػداوؿ المغػػة بػػيف عمػػى أسػػاس قواعػػد ال واتحصػػيؿ الكممػػات تػػدريجيًا 

تيػا وعامياتيػا ومػا الػى ذلػؾ مػف أجػؿ صػياغة نظريػة تتقبميػا فكػرة الساف أىميا بكؿ تعقيداتيا وليج
  (ٗٓٔ)االىالي مبنية عمى أساس ثقافة مجتمع الدراسة

ؤلفكػار أو األحكػاـ التػي ترعػى كتوضػيح او تفسػير لنسػؽ ممخطػط أو  تبػدو النظريػة شػكؿلذا 
لمجموعػػػة مػػػف الوقػػػائع او الظػػػواىر, اي ىػػػي فرضػػػية تؤكػػػدىا او ترسػػػخيا المبلحظػػػة او التجريػػػب 
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 -, روعترخ. ك. لؾترل ؽَرْؤ غلرٌ  ,)الكٌّررذ الن وّرخ االعزتبعْرخ لرؤ ثبهٍرٌني الررَ ىبثولربًاّربن كوّرت: 

 .ٕٗ,ٓ (ٕٗٗ,العلك)٩٩ٓٔالتغلٌ الٌٛنِ للضدبفخ ًاللنٌن ًآكاة (



,وتقتػػرح او تقبػػؿ كتفسػػػير لوقػػائع معرفيػػػة, وبيػػاف لمػػا يعتبػػػر قػػوانيف عامػػػة ,او مبػػادئ, او اسػػػباب 
  (٘ٓٔ)شيء ما أو مبلحظ"

قػػػًا الػػػى نتػػػائج أكثػػػر عملمتوصػػػؿ الباحػػػث سػػػاعد توظيػػػؼ النظريػػػة فػػػي الدراسػػػة سػػػوؼ ياف 
فضػػبًل عػػف منحيػػا اطػػارًا لمبحػػث فػػي منػػاطؽ محػػددة . بلنسػػاف وحالتػػو وحركتػػو فػػي المجتمػػعل افيمػػو 

متسػػقة مػػع الصػػورة الكميػػة التػػي اسػػتمدىا مػػف النظريػػة, فيػػي تزيػػد مػػف غيػػر شػػؾ مػػف ثمػػرة الدراسػػة 
 .(ٙٓٔ)وخصوبتيا عف طريؽ امدادىا بالمسالؾ اليامة لبلستقصاء. وربط النتائج الجزئية

عمػػى  دعاأف النظريػػة االجتماعيػػة المعاصػػرة تسػػ A. Giddens) ني جيػػدنزانطػػو )اكػػد 
مػف بتمكينػو  ممؤلػؼلمى انجاز الميمة التمييدية ع اعدتس. كما لقياـ بتحميؿ دقيؽ وشامؿ لؤلفكارا

شػػػػػؽ طريػػػػػؽ لفيػػػػػـ اآلراء المتشػػػػػابكة )المؤيػػػػػدة, المعارضػػػػػة(,التي تحػػػػػيط بالجػػػػػدؿ حػػػػػوؿ القضػػػػػايا 
 (ٚٓٔ).االنساف

 

 

 
 )التعدديةةةةةةةة الثقافيةةةةةةةة()اوالً: التحليةةةةةةةل النظةةةةةةةرف للتنةةةةةةةوع ويةةةةةةةل كيمليكةةةةةةةا

Multiculturalism) 

يػػا جاادر تػػـ , متعػػددة شػػيدت حقبػػة مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة بػػروز اتجاىػػات فكريػػة
مػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػد تيػػػػػػػػػػػػػػػار اطمػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػي  ,حػػػػػػػػػػػػػػػديثالمفػػػػػػػػػػػػػػػاىيمي الطػػػػػػػػػػػػػػػار ضػػػػػػػػػػػػػػػمف اال

**)الحداثػػة


)(Postmodernism كالنسػػبية )الثقافيػػة(*)(Cultural Relativism ) المجتمعاتيػػة
                                                           

(425)
  .٩ٕٙ, ٓ للبرْؼ إمؽْخ علّلح, لٖله ٍبثق ٌٛنِ ثْنْذ ًافوًن :

(426)
, 8كاه التعررربهف(,ٛ -روعتررخ. لؾتررٌك عررٌكح ًأفوًن,)الدرربىوح ن وّررخ علررل االعزترربانْدررٌال رْتبّررْف: 

ٔ٩8ٖ ٓ ,ٔ٩. 
(427)

اليْئخ العبلخ  – , روعتخ. اكّت ٌٍّف ِّْ,)كلْقالوأٍتبلْخ ًالن وّخ االعزتبعْخ الؾلّضخانطٌنِ عْلني: 

 .ٗالٌَهّخ للكزبة(,ٓ
()  لن و كنلُ ّعزجو لؤ اىل التن وّؤ النّؤ اٍيتٌا فِ اصواء الندبُ ًالزن ْو للزنٌا ًالزعرلك الضدربفِ , ثٌٕرليب

 .اؽل التدبهثبد اللكوّخ الزِ رعبلظ التْكمد الَْبٍْخ ًاالعزتبعْخ النبعتخ عؤ الزنٌا
(
*
)
انٖبه ىنه الن وّخ ان التلكوّؤ االعزتبعْْؤ الكمٍْكْْؤ اعزدلًا ان للزبهّـ ّكمً ثعل الؾلاصخ ّدل   ن وّخ لب 

لؾلًكاً ًلَبهاً لَزتواً ًٍْوًهح ىبكفخ ًان ىنه االفكبه الكجوٍ قل انيبهد ًالذ الَ االندواٗ فِ الزربهّـ 

التغزتع الجْوُ ان  ثعل الؾلاصْْؤ ّوًن ان لٌْ لؤ التؾزل علَ ثل ان لب .التعبٕو ًإجؾذ علّتخ التعنَ

َّلك التَبه االّزواكِ كتب كبن ّوٍ لبهكٌ, اً كتب ّرنيظ الرنيظ الجْوًقواٛرِ ًالعدمنرِ كترب ررٌىل فْجرو, 

ثعل الؾلاصخ ّزتْري ثربلزنٌا ًالزعرلك ام اننرب نعرِْ فرِ عربلل ّزْركل ًّعربك رْركْلو ثبٍرزتواه  كنلك ان لغزتع لب

نخ الكجْوح ًاللًلخ الجٌلَْْخ التيْتنخ ًالعدبهاد الَكنْخ الٌاٍعخ فبالنزبط الغتبعِ ًالتَزيلك الغتبعِ ًالتلّ



لئلشػارة الػػى المجتمعػات المحميػة التػػي تميػزت بمسػػتوى ( Commu-nitarianism)او المحبلنيػة 
البناء االجتماعي فييػا. بحكـ طبيعة Diversity(*)))التنوععاؿ مف التعددية التي سمكت سبيؿ 

عادة بمظير الموقؼ االنتقادي البالغ الشػدة اتجػاه  (الثقافيالتنوع )ىذا البناء النظري الجديد ظير 
المتمثػػػػؿ الضػػػػد مػػػف اسػػػػس الميبراليػػػة اعتبػػػػر موقفػػػا بي لػػػذوالدولػػػة الميبراليػػػػة, االفردانيػػػػة المعتقػػػدات 

انتقػػػاد النسػػػبية ضػػػدىا  اثػػػار. االمػػػر الػػػذي والمواطنػػػة والحقػػػوؽ الفرديػػػة لؤلغمبيػػػةالشػػػعور القػػػومي ب
التنػػوع, السػػيما منػػذ التسػػعينات القػػرف العشػػريف ال ينظػػروف لمتشػػرذـ الثقػػافي والتجزيئيػػة اذ اف دعػػاة 

تعامػؿ مػع طرؽ  في دولة متنوعة مشكمة في حد ذاتيا, فالمشكمة ليست وجود فوارؽ بؿ تكمف في
واحػػد وكيفيػػو انػػدماجيـ فػػي مجتمػػع مػػع بعضػػيا الػػبعض االخػػر فضػػبل عػػف امكانيػػة ىػػذه الفػػوارؽ 

  (ٛٓٔ)متنوع
( اراءه ويػػدافع عػػف حقػػوؽ المواطنػػة المتميػػزة او Will Kymlicka  كػػاويػػؿ كيميم)يقػػدـ 

الخاصػػة لصػػالح االقميػػات, وذلػػؾ اسػػتنادًا الػػى الثقافػػة التػػي تنتمػػي الييػػا كػػؿ منيػػا, بمعنػػى يعطػػي 
الحقػػوؽ لبلقميػػات ويشػػجع عمػػى التنػػوع الثقػػافي واالجتمػػاعي مػػع التػػزاـ االقميػػات بالميبراليػػة فػػي ذات 

جاىػػو الفرعػػي, فيعرفيػػا عمػػى انيػػا وجيػػة النظػػر التػػي تػػذىب الػػى اف الػػدوؿ ال الوقػػت وكػػبل تبعػػا الت
ينبغػػػػي عمييػػػػا اف تسػػػػاند فقػػػػط المجموعػػػػة المألوفػػػػة مػػػػف الحقػػػػوؽ االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية والمدنيػػػػة 
لممواطنة التي تحمييا كؿ الديمقراطيات الميبراليػة الدسػتورية ولكػف ينبغػي عمييػا كػذلؾ تبنػي حقػوؽ 

                                                                                                                                                                      

ًاللًلخ الٌٛنْخ. كليب ثلأد ثبالنؾَبه, ًرٖبعلد لَزٌّبد التوًنخ ًالزنٌا ًالزجبّؤ ًالؾواف ًاالرٖربب .. 

ّرر صو فررِ ؽْبرنررب االعزتبعْررخ اثلرر  الزرربصْو ىررٌ  الررـ, ًّٚررْف عرربلل االعزترربا اللونَررِ عرربن ثٌكهّرربه ان لررب

االّبهاد ًالٌٖه ام رْكل التعبنِ ًاللالالد رْزق لؤ الروًاثٜ ثرْؤ الكلتربد ال لرؤ الٌاقرع القربهعِ,  لرنا 

فبلٌْ  رزعوٗ ىٌّزنب ًلليٌلنب لنارنب ًلْبعونب ًلٌاقلنب النارْرخ لَلَرلخ رؾرٌالد نترو ثيرب الرَ عٖرو علّرل.  

  .1ٔ1ّن و انزٌنِ غْزنٌ علل االعزتبا, لٖله ٍبثق , ٓ 
(*

)
رجٜ ىنا التليٌ  ثزملْن فوانٌ ثٌاً فِ الوّكب الْتبلْخ, ًكتب ّعروف ثبٍرل الؾزتْرخ الضدبفْرخ. ام ّتْرل ىرنا اه 

االرغبه القٌْٖٕخ الزبهّقْخ النُ ّ كل علَ الؾبعخ الَ اللهاٍخ اللقْدخ ًالكلْخ للَتبد التتْيح للكل صدبفرخ, 

كزلْخ ثناريب رقلق ثرلافليب ًاقعربً لَرزدمً ال ٌّاعرو رلزوٗ ان الضدبفبد اً التغزتعبد عجبهح عؤ ان تخ لغلدخ ل

ًاقع الٌؽلاد االفوٍ. ثتعنَ ان صدبفخ كل عتبعخ ردرْل ثرناريب ال لرؤ فرمب صدبفرخ فوعْرخ اً افروٍ, الن ملرك 

 ركٌن صدبفخ عبلخ اال ثٌٖهح نَجْخ. ّن و الَ ٌٍف ٌّْىيب ثتعنَ ان ال
(*

ارغبىبد لْجوالْخ نبقلح للْجوالْخ اللوكّخ الزِ رتضل ارغربه التيرْتؤ فرِ ان ىنه االرغبىبد الن وّخ فِ عٌىوىب ( 

ىٌ روكْيه علَ اىتْخ الغتبعبد ًالٌالءاد الغتبعْخ,  ّتْي ىنه االرغبه غْو ان لب .اللكو اللْجوالِ التعبٕو

افرند كهاٍربد فٚم علَ ندلىب الؾبك للْجوالْخ اللوكّخ ًاٍَيب اللكوّخ. ًلنن اًافرو الضتبنْنربد التنٖرولخ, 

الزنٌا الضدبفِ ريكاك رجلٌها ًنٌٚعب, ًملك ثلعل رلبعليرب ًالزياعيرب ثبٛوًؽربد النَرجْخ الضدبفْرخ ًالن وّربد 

االفوٍ لتب ثعل الؾلاصخ, ثؾْش ان الزعلكّخ الضدبفْخ لل رعيى ًؽَت لؤ فبْٕزيب النَرجْخ التكزَرجخ ًروكْيىرب 

ثل اٍزدذ لنيب اّٚب فكوح ندرل الرناد عجرو الرزقلٔ لرؤ فبٕرْخ علَ التَبًاح الضدبفْخ ثزبصْو ىنه الن وّبد , 

التوكيّررخ الغوثْررخ, ًانزيرربط فكرروح العتررل, )لٖرربلؼ التٚررطيلّؤ(, اُ االقلْرربد الزررِ ٍررعذ صدبفررخ االغلجْررخ 

التيْتنررخ الررَ اٍررزْعبثيب قَرروا اثرربن لوؽلررخ الؾلاصررخ, ًلررؤ صررل افَرربػ الَررجْل الررب  ثرروًى الررٌالءاد الَْبٍررْخ, 

 صنْخ ًالطبئلْخًالطجدْخ ًاال

(428)
, )ثْروًد اّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فِ اللكو الَْبٍِ التعبٕرو )عللْرخ االنرللبط ًالزنرٌا(ؽَب  اللّؤ علِ: 

  .ٕٔ, ٓ ٕٓٔٓ, ٔلوكي كهاٍبد الٌؽلح العوثْخ(, ٛ –



المختمفػػػػة أو السياسػػػػات التػػػػي تيػػػػدؼ الػػػػى االعتػػػػراؼ والتكيػػػػؼ مػػػػع اليويػػػػات الجماعػػػػات الخاصػػػػة 
 .(ٜٓٔ)والتطمعات المتميزة لمجماعات العرقية واالثنية

( Ethnocultural justice) في السياؽ ذاتو تبنى كيميمكا مفيػـو العدالػة االثنيػة الثقافيػة
اعػػػات االثنيػػػة الثقافيػػػة, ويعرفيػػػا بانيػػػا غيػػػاب عبلقػػػات االضػػػطياد واالذالؿ مػػػا بػػػيف مختمػػػؼ الجم

بحيػػػث يتحقػػػؽ فييػػػا التكامػػػؿ واالنػػػدماج مػػػا بػػػيف انصػػػاؼ شػػػتى الجماعػػػات المتنوعػػػة عػػػف طريػػػؽ 
االعتراؼ بحقوؽ االقمية مف جانب والعمػؿ عمػى حمايػة الحقػوؽ الفرديػة ضػمف المجتمػع السياسػي 

اذ يقدـ كيميمكا  (ٓٔٔ)لكؿ مف االغمبية واالقمية عف طريؽ حقوؽ االنساف التقميدية مف جانب اخرى
مصػػطمحو ليغطػػي بػػو مسػػاحة واسػػعة مػػف سياسػػات تسػػتيدؼ تػػوافر مسػػتوى معػػيف مػػف االعتػػراؼ 
الرسمي, ومساندة المجموعػات الثقافيػة غيػر المييمنػة سػواء كانػت اقميػات قديمػة كاالقميػات االثنيػة 

 .(ٔٔٔ)او الطائفية حتى الطبقية او اقميات جديدة كالمياجريف والبلجئيف
يعتقػد بعػدـ امكانيػة رسػـ اذ يؿ كيميمكا تحديػد اشػكاؿ التنػوع فػي المجتمعػات, كذلؾ يقدـ و 

والتعػرؼ رؼ االتنوع وبناء الدولة وتحقيؽ االندماج والتكامؿ وتحديد انواعػو وسياسػتو مػالـ يػتـ التعػ
عمى طبيعة الجماعات وانواعيا اذ يقدـ ثبلث نماذج لمجماعات وىـ السكاف االصمييف, واالقميػات 

والجماعػػات الثانويػػة, والجماعػػات الميػػاجرة وىػػذه تنػػدرج نحػػو شػػكميف مػػف التنػػوع القػػومي و  القوميػػة
االثني, اذ يشير االوؿ الى الجماعات المكونة مف عدة قوميػات او طوائػؼ متعايشػة داخػؿ الدولػة 
كمػا ىػو حػػاؿ المجتمػع فػي العػػراؽ. فيمػا يشػير التنػػوع االثنػي الػى الجماعػػات الناشػئة بفعػؿ اليجػػرة 

ء كانت الداخمية او الخارجيػة, حيػث تفضػي الػى نشػوء جماعػات اثنيػة عػدة تعػيش عمػى شػكؿ سوا
 تجمعات سكانية منعزلة كما ىو حاؿ الكمداف واالشورييف والشبؾ وغيرىـ. 

 ,اف مسالة االندماج االجتماعي في مجتمع متنوع ,في السياؽ ذاتو ووفقا لمنظور كيميمكا
بنػػاء االمػػة, وذلػػؾ اذا مػػا نظرنػػا الػػى  رغيػػ طريػػؽ اخػػر ؽ عػػفف يتحقػػأيمكػػف  ,كػػالمجتمع البغػػدادي

االنػػدماج مػػف زاويػػة انػػو طريػػؽ ذو وجيػػيف, اذ يتطمػػب قبػػوؿ االخػػر بػػالتكيؼ مػػع خصػػائص معينػػة 
تتسػـ بيػػا الثقافػة المييمنػػة فػػي المجتمػع كػػتعمـ المغػػة الرسػمية والمشػػاركة فػػي مؤسسػات عامػػة, كمػػا 

                                                           
(429)

, روعتخ الب  عجل اللزبػ الب  اًكَّب الزعلكّخ الضدبفْخ )ٍجو الَْبٍبد اللًلْخ الغلّلح فِ الزنٌا(ًّل كْتْلكب: 

 ,8ٔ,  ٓ ٔ,طٕٔٔٓالكٌّذ,  –التغلٌ الٌٛنِ للضدبفخ ًاللنٌن ًاالكاة  –, عبلل التعوفخ 
(442)

لٖرله اّركبلْخ الزعلكّرخ الضدبفْرخ فرِ اللكرو الَْبٍرِ التعبٕرو )عللْرخ االنرللبط ًالزنٌا(ؽَب  الرلّؤ علرِ: 

 .ٍٕٕبثق, ٓ
(444)

  .٩ٔ -1ٔ, ٓ  نلَوالتٖله 



السيما في المؤسسات الحكومية حيث يتواجد الشبكي  ىو حاؿ تكيؼ االقميات في مجتمع الدراسة
واالشػػوري والعربػػي والكػػردي عمػػى المسػػتوى االثنػػي والسػػني والشػػيعي والمسػػيحي عمػػى المسػػتوييف 

. ومػػف ناحيػػة اخػػرى (ٕٔٔ)الطػػائفي والمػػذىبي كػػذلؾ يتنػػوع االفػػراد طبقيػػا لػػدى المؤسسػػات الحكوميػػة
وؿ االغمبيػػة المييمنػػة بايدلوجيػػة توسػػيع كامػػؿ وحسػػب تعبيػػر كيميمكػػا لمتنػػوع واالنػػدماج يقتضػػي قبػػ

نطاؽ الحقوؽ والفرص الممنوحة لبلقمية)اثنيػة, طائفيػة, طبقيػة(, وذلػؾ بػالعيش والعمػؿ عمػى نحػو 
تعػػاوني مػػػع اعضػػاء االقميػػػة, وتييئػػة مؤسسػػػات الثقافػػة السػػػائدة كممػػا اقتضػػػت الضػػرورة مػػػف اجػػػؿ 

 .(ٖٔٔ)استيعاب حاجاتيـ وىويتيـ
لػػدى كيميمكػػا بانػػو مؤسسػػاتي تحديػػدًا, دوف شػػموؿ العػػادات والتقاليػػد  بيػػذا يفسػػر االنػػدماج 

الثقافيػػة والػػديف وانمػػاط الحيػػاة, ويتوجػػب عمػػى االنػػدماج فػػي مؤسسػػات مشػػتركة تعمػػؿ عمػػى اسػػاس 
لغة مشتركة اف يتيح مجاال واسعا لمتعبير عػف التباينػات الفرديػة والجماعيػة عمػى الصػعيديف العػاـ 

ت السيما الطائفية واالثنية باالنخراط فػي رسػـ البنػاء االجتمػاعي, وذلػؾ والخاص, والسماح لبلقميا
 مف اجؿ الحفاظ عمى ذاتيا باعتبارىا ثقافات مجتمعية متميزة.     

في السياؽ ذاتو يرى ويؿ كيميمكا انو بغاية خمؽ ىوية سياسية جامعة في مجتمػع متنػوع, 
دماج المؤسسػػاتي, اذ يعمػػؿ االخيػػر, وبمػػرور البػػد مػػف جػػذب االقميػػات )اثنيػػة, طائفيػػة( باتجػػاه االنػػ

الػػػػزمف عمػػػػى توليػػػػد الشػػػػعور باالنسػػػػجاـ او التطػػػػابؽ النفسػػػػي بػػػػيف االقميػػػػات والثقافػػػػة السػػػػائدة فػػػػي 
المجتمع, اذ اف المؤسسات العامة تجمع المنتميف الى شتى الجماعات السيما االثنيػة والطائفيػة , 

لشخصػػي والسياسػػي ألعضػػائيا, فعمػػى الصػػعيد امتػػدادات متشػػعبة, شػػاممة المجػػاليف ا فتكػػوف ذوات
الشخصي, نجد اف ىذه المؤسسات تعنى بتبلقي االفػراد مػع اعضػاء الجماعػات سػواء كانػت اثنيػة 
او طائفية كما ىو الحاؿ في المؤسسات الرسمية في مدينة بغداد مجتمػع الدراسػة, فيعػززوف بػذلؾ 

يؽ الصمة بحياة ىػذه الجماعػات فػي وطنيػا مف عبلقاتيـ االثنية المتبادلة التي ترتبط عمى نحو وث
الجديد. اما عمى الصعيد السياسي, فتعنى تمؾ المؤسسات بتعميـ الناس كيفية التعامػؿ و التفػوض 

رغـ اخػتبلفيـ االثنػي والطػائفي كمػا ىػو حػاؿ المجتمػع فػي العػراؽ السػيما نػواب عمػى الػفيما بيػنيـ 

                                                           
(440)

, لٖرله اّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فرِ اللكرو الَْبٍرِ التعبٕرو )عللْرخ االنرللبط ًالزنرٌا(ؽَب  اللّؤ علِ: 

 .8ٍٕ٘بثق , ٓ 
(113)

Will Kymlicka ;Politics in the Vernacular; Nationalism Multiculturalism and 

Citizennship (Oxford University press, 2001.p179.) 



ممػا سػبؽ يجعػؿ باإلمكػاف التنػوع سػبيبًل الػى  . (ٗٔٔ)ممثمي مدينة بغػداد ومجمػس المحافظػة وغيرىػا
تعزيزه مؤسساتيًا, واشعار االقميات  عف طريؽبيف المكونات االجتماعية, وذلؾ االندماج والتكامؿ 

وىذا بدوره تابع الػى  ,السيما الطائفية واالثنية باألماف, وتوفير سبؿ االندماج السممي في المجتمع
التنوع ثقافة مشػتركة وحمقػة وصػؿ لػذلؾ المجتمػع, ومػع انػدماج ادارة ىذا التنوع بحد ذاتو, فيصبح 

االفػػراد داخػػؿ الثقافػػة المشػػتركة ورسػػوخيا بتػػأثير عامػػؿ الػػزمف, سػػتختفي تػػدريجيًا بوتقػػة االخػػتبلؼ 
فيمػػػا بػػػيف االفػػػراد, ونكػػػوف امػػػاـ واقػػػع قػػػائـ عمػػػى اسػػػاس اليويػػػة المشػػػتركة, التػػػي يعبػػػر عػػػف جميػػػع 

وصيتيا الثقافية. وىذه النظرية يمكف تطبيقيا عمى افراد مجتمػع مكوناتيا, دوف فقداف االخيرة خص
 الدراسة مدينة بغداد كوف المجتمع متنوع اثنيًا وطائفيُا ومذىبيُا وطبقيًا. 

 (Marxist theoretical analysis) ثانياً: التحليل النظرف الماركسي

شػػػكمت النظريػػػة الماركسػػػية عبػػػر التػػػاريخ تػػػأثيرًا فػػػي دراسػػػة الطبقػػػات بالنسػػػبة لتواصػػػؿ السػػػمطة 
الجاه, الدخؿ االقتصادي, او بتحديد المجاميع االجتماعية التي يتمتع اعضائيا بفروض متسػاوية 
او متشػػابية, او نمػػط مشػػابو فػػي الحيػػاة, ممػػف يػػدركوف تشػػابو فػػي كيفيػػو ادراكيػػـ الواقػػع ال سػػيما 

جتمػػاعي. ونظػػرتيـ الػػى االخػػر. وفػػي كػػؿ حالػػة تػػتـ دراسػػة حقيقيػػة عػػف عبلقػػة السػػمطة بػػاالفراد اال
قياسػػًا عمػػى السػػيطرة عمػػى الجانػػب المػػادي. فػػي السػػياؽ ذاتػػو فػػاف اشػػير نشػػاط لمفػػرد فػػي النظريػػة 

 ٜٙٛٔالماركسػية ىػػو النشػاط االقتصػػادي او عمميػة انتػػاج السػمع المختمفػػة, ففػي خطػػاب لمػػاركس 
اف الجػػػنس البشػػػري يجػػػب اف يأكػػػؿ ويشػػػرب ويحصػػػؿ عمػػػى المػػػأوى والممػػػبس قبػػػؿ اف  يوضػػػح فيػػػو

يمػػػارس السياسػػػة والعمػػػـ والفػػػف والػػػديف. بيػػػذه الرؤيػػػة الماركسػػػية فػػػأف فيػػػـ الطريقػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا 
المجتمع في تنظيـ انتاجو ىي المفتاح لفيـ البنػاء االجتمػاعي لممجتمػع ككػؿ, فاالنتػاج ىػو وسػيمة 

عمػػى القػػوت, ولػػذلؾ فيػػو االسػػاس الػػذي يػػتـ االعتمػػاد عميػػو فػػي نشػػأة مؤسسػػات العػػيش والحصػػوؿ 
 . (٘ٔٔ)الدولة والمفاىيـ والمعتقدات والفف والديف

  كػػذلؾ اف البنػػاءات االجتماعيػػة ال توجػػد او تنشػػأ بشػػكؿ عشػػوائي فقػػد اوضػػح أنػػو ال يوجػػد
شػػػكؿ أو نمػػػوذج محػػػدد معػػػروؼ لمطريقػػػة التػػػي يػػػتـ بيػػػا تنظػػػيـ االنتػػػاج لمسػػػمع المختمفػػػة او عمميػػػة 
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   .8ٕ٘, لٖله ٍبثق , ٓ اّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فِ اللكو الَْبٍِ التعبٕوًّن و الَ ؽَب  اللّؤ علِ: 
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روعترخ  لٖو العوثْخ للنْو ًالزٌىّع(, –,)الدبىوح الن وّبد االعزتبعْخ ًالتتبهٍبد الجؾضْخفْلْت عٌني: 

 .8ٖٗ, ٓ ٕٓٔٓ,  ٔ, لؾتل ّبٍو القٌاعخ, ٛ



االنتاج بشكؿ عاـ مف قبؿ المناطؽ المختمفة بالعالـ وفي اوقات مختمفة مف التػاريخ. وتسػمى ىػذه 
  (ٙٔٔ)(*)النظرية المرتبطة بالتاريخ والمجتمع بالمادية التاريخية

( أكدت اف المجتمع يتكوف مف طبقتيف اساسيتيف )البرجوازيػة Marxولعؿ اغمب كتابات )
والبروليتارية( متصارعتيف, ويتحدداف ىاتيف الطبقتػيف وفقػًا لعبلقػتيـ بوسػائؿ االنتػاج, اال انػو كػاف 

اخػرى كثيػرة غيػر مػؤثرة بػاف التبػايف االجتمػاعي قػد ادى الػى ظيػور جماعػات ميمة حقيقة لمدركًا 
مصالح متعارضػة وىػذا مػا ندركػو اليػـو عمػى السػاحة العراقيػة السياسػية  الطبقتيف االساسيتيف ذات

اذا اصػػػػبحت ىنػػػػاؾ جيػػػػات ذات مصػػػػالح معارضػػػػة انتجيػػػػا الواقػػػػع  ٖٕٓٓخصوصػػػػًا بعػػػػد عػػػػاـ 
االجتماعي كالطبقة السياسية الحاكمة, ورجاؿ الديف والشيوخ, فضبل عف الجانب االثني اذ يشكؿ 

ممجتمػػع فػػػي العػػراؽ ثػػـ الكػػرد وبػػاقي االثنيػػات, كػػذلؾ شػػػكؿ العػػرب البنػػاء الفػػوقي لمرسػػـ اليرمػػي ل
الجانػػب الطػػائفي والمػػذىبي بنػػاء ىرمػػي فاخػػذ مجتمػػع الدراسػػة مدينػػة بغػػداد يشػػكؿ االسػػبلـ الجانػػب 
االعمػػى فنجػػد اف المػػذىب الشػػيعي فػػي ىرميػػة البنػػاء االجتمػػاعي ومػػف ثػػـ السػػني ومػػف ثػػـ المسػػيح 

 .(ٚٔٔ)والتركماف وااليزيديف ...الخ
تسمسػػؿ ىرمػػػي  ىوصػػفو بالطبقػػة, اال اذ انطػػػوى عمػػ ا االنقسػػاـ والتحػػوؿ ال يمكػػػفاف ىػػذ 

بحيث يمكف القوؿ بأف قسمًا في اعمى المجتمع وال سػبيؿ لتغيػره, الف كػؿ قسػـ او  صاعد او نازؿ
 Engelsطبقة يتحدد عند مقارنتو بغيػره فػي داخػؿ ىػـر الطبقػة. فػي حػيف يقػدـ انجمػز ومػاركس )

and Marxمجتمػػع مرتػػب ترتيبػػًا تسمسػػميبًل اذ فػػي اعػػرؽ ادوار التػػاريخ, ترتيبػػًا معقػػدًا ( الػػى اف ال
لممجتمػػع ففػػي رومػػا القديمػػة نجػػد )النػػببلء, الفرسػػاف, العػػواـ, االسػػطوات, واالجػػراء المتػػدربيف عمػػى 

 الحرؼ.... الخ(, حيث يشكؿ ىؤالء جميعًا شعوب ثانوية. 
المػػاؿ وحػػددىا بػػػ)مبلؾ قػػوى العمػػؿ فػػي السػػياؽ ذاتػػو ميػػز مػػاركس الطبقػػة فػػي كتابػػو رأس 

البسيط, واصػحاب رؤوس االمػواؿ, ومػبلؾ االراضػي(, معتقػدًا اف العبلقػات الطبقيػة تغػدو نشػيطة 
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 .٩8, لٖله ٍبثق , ٓ الن وّبد االعزتبعْخ ًالتتبهٍبد الجؾضْخفْلْت عٌني: 
(*)

التبكّرخ, فربلزلكْو ًالٌعرٌك التربكُ لزتْريان  ّوٍ لبهكٌ افزياب االفكبه الَ لغوك ثبنيب انعكبٍربد لمًٙربا

ّدْنْبً ًلكنيتب فِ نلٌ الٌقرذ كافرمن فرِ ًؽرلح كرل لرؤ االفرو, لرع الٌاٙرؼ اننرب ال ّتكرؤ ان نقلرق رٖرٌهاً 

لضبلْبً لرب لرل نكرؤ قرل رٖرٌهنب اّٚربً لغربال لبكّربً فدطجرب الزٚربك ّقلرق كرل لنيترب االفرو ًّؾرلكه . ّن رو كّلْرل 

روعتخ , اثواىْل فزؾِ , التْوًا الدٌلِ للزوعتخ , التغلٌ االعلَ للضدبفرخ , الدربىوح  ىٌكٌ : االّلٌّلٌعْخ

 ,ٕٓٓٓٓ ,1ٗ. 
(447)

كاه الكزت الغبلعْخ(, روعتخ لؾتل الغٌىوُ ًافروًن,  –, )االٍكنلهّخ رتيْل فِ علل االعزتباثٌرٌلٌه : 

ٔ٩1ٖ ٓ ,ٖٔٙ. 



مع نمو الرأسمالية, واف ظيور الطبقة مبني عمى تطور تقسيـ العمؿ وتطوير االنتاج, واف عبلقػة 
فػي االنتػاج االجتمػاعي, فضػبل عػف الطبقػة بوسػائؿ االنتػاج ىػي االسػاس المحػدد لموقعيػا ودورىػا 

انو المحدد لكيفية حصوليا عمى الدخؿ .بيذه االفكػار يبػدو اف مػاركس رفػض تقسػيـ الطبقػة عمػى 
اساس الدخؿ وذلؾ النيا سوؼ تقسـ االفراد الػى مجػاميع اخػرى وبيػذا تتبلشػى فكػرة الطبقػة, واكػد 

وعبيػػد والمجتمػػع االقطػػاعي الػػى عمػػى اف نظػػاـ االنتػػاج ىػػو الػػذي قسػػـ المجتمػػع قػػديمًا الػػى سػػادة 
 . (ٛٔٔ)نببلء وعامة , والمجتمع الحديث الى رأسمالييف وبروليتارييف

كذلؾ حدد ماركس الطبقة عف طريؽ الدور الذي يشغمو الفػرد فػي عمميػة االنتػاج والتمػايز 
فػػي االوضػػاع االقتصػػادية الػػى االسػػتغبلؿ الطبقػػي. االمػػر الػػذي يػػدفع بػػاالفراد الػػذيف يحتمػػوف نفػػس 

لمرتبػػػة الطبقيػػػة الػػػى وعػػػييـ واحساسػػػيـ بوحػػػدة مصػػػالحيـ الطبقيػػػة التػػػي تقػػػودىـ الػػػى صػػػراع مػػػع ا
الطبقات االخرى, فيشكؿ الصراع ىذا امػر حتمػي لبقػاء المجتمػع واسػتمرار وجػوده فضػبل عػف انػو 

.صػور مػاركس المفػاىيـ بصػورة ترابطيػة (ٜٔٔ)المحرؾ االساس لمتقػدـ التػاريخي والتغيػر االجتمػاعي
السياسػػػية سػػػمطة منظمػػػػة مػػػف طبقػػػة الضػػػطياد طبقػػػػة اخػػػرى واف الكفػػػاح الطبقػػػي كقػػػػوة فالسػػػمطة 

التجػػػاه الجماعػػػػات ديناميكيػػػة مركزيػػػة فػػػي التػػػاريخ, لػػػذا اصػػػػبح الطػػػابع الطبقػػػي ضػػػروري لمقػػػيـ وا
(, مقاربتػو الطبقيػة Max-Weberفي سياؽ النظرية الماركسية يقػدـ مػاكس فيبػر) وايديولوجياتيـ.

تػػػي طرحيػػا مػػػاركس, والػػػذي كػػاف يػػػرى اف "االسػػتقطاب الثنػػػائي لمعبلقػػػات مػػف خػػػبلؿ التحمػػيبلت ال
الطبقية والقضايا االجتماعية تمثؿ جوىر الصػراع االجتمػاعي". فػي حػيف فيبػر طرحػو كػاف متعػدد 
االبعػاد لممجتمػػع والطبقػػة االجتماعيػة فػػي نظػػره ال يقتصػر عمػػى الوضػػع الطبقػي فحسػػب بػػؿ يسػػيـ 

. فالمكانػػة تشػػير الػػى اخػػتبلؼ (ٕٓٔ)راف ىما)المكانػػة(و)الحزب(فػػي تشػػكيمو وصػػياغتو اعتبػػاراف اخػػ
مواقع الفئات االجتماعية و مراتبيا مف حيث ما يسميو االحتراـ االجتماعي او الوجاىة في عيػوف 
االخػػريف وفػػي المجتمعػػات التقميديػػة, فػػاف المكانػػة كثيػػرًا مػػا كانػػت تسػػتمد مػػف معرفػػة الشػػخص مػػف 

و فػي سػػياقات مختمفػة عمػػى مػر السػػنيف. غيػر انػػو أصػبح مػػف خػبلؿ تفػاعبلت متعػػددة ومباشػرة معػػ
المتعػػػذر اضػػػفاء مثػػػؿ ىػػػذه الصػػػفة عمػػػى شػػػخص مػػػا بسػػػبب النمػػػو المتسػػػارع المعقػػػد لممجتمعػػػات 
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 .ٔٙٔ, ٓ ٕ٘ٔٓكاه الجٖبئو للطجبعخ ًالنْو(, -)ثْوًد, ن وّبد فِ علل االعزتباكوّل لؾتل ؽتيح: 

(119)
Dahrendorf.Ralf; Class and Class Conflict in industrial Society,Stanford 

Univer,sity press. P.166. 
(402)

 .٩ٖٗ, لٖله ٍبثق, ٓ الن وّبد االعزتبعْخ ًالتتبهٍبد الجؾضْخفْلْت عٌني: 



الحديثة. كذلؾ برزت عبلمات ومؤشرات ورموز عديدة تسيـ فػي تحديػد مكانػة فئػة مػف النػاس فػي 
ع الميني. واصبح االفراد الػذيف يحتمػوف عيوف االخريف كالمسكف والممبس واسموب الحديث والوض

مكانػػػة واحػػػدة فػػػي المجتمػػػع يشػػػكموف جماعػػػة تمػػػوح عمييػػػا معػػػالـ اليويػػػة الواحػػػدة. فػػػي حػػػيف يعتبػػػر 
)الحزب(, في المجتمعات الحديثة عنصر قوة, اذ يمثؿ مجموعة االفراد الذيف يعمموف سػويًا النيػـ 

فًا ومصػػالح مشػػتركة. وكثيػػرًا مػػا يعمػػؿ يشػػتركوف فػػي خمفيػػتيـ وميػػادىـ االجتمػػاعي ويمثمػػوف اىػػدا
الحػػزب مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ معػػيف لموصػػوؿ الػػى اىػػداؼ محػػددة تكػػوف فػػي مصػػمحة اعضػػائو. وحػػدد 
فيبر اف ىذيف المفيوميف ال يمكف اختزاليـ في البعػد الطبقػي وحػده كمػا كػاف يػراه مػاركس, بػؿ اف 

وبالتػػػػالي عمػػػػى اوضػػػػاعيـ كبلىمػػػػا يػػػػؤثر بػػػػدوره عمػػػػى االوضػػػػاع االقتصػػػػادية لؤلفػػػػراد والجماعػػػػات 
الطبقيػػػة. فضػػػبل عػػػف اف االحػػػزاب تعػػػالج ىمومػػػًا تتقػػػاطع فييػػػا خطػػػوط التميػػػز الطبقػػػي كػػػاألحزاب 

بيذا الرؤى الماركسية الفيبرية نجد لمحزب والمكانة تأثير في نشػوء الطبقػة  .(ٕٔٔ)الدينية او القومية
امػػػة والبغػػػدادي بصػػػورة واف وجودىمػػػا يعتمػػػد عمػػػى طبيعػػػة المجتمػػػع وبمػػػا اف المجتمػػػع العراقػػػي ع

خاصة يعطي لموجاىة دور القيادي او الرفيع المستوى, كما ىو حاؿ شيوخ العشائر ورجػاؿ الػديف 
والسياسػػييف بغػػض النظػػر عػػف تكػػوينيـ االثنػػي والطػػائفي فػػاف ذلػػؾ يسػػاىـ فػػي نشػػوء طبقػػة تعمػػؿ 
يـ لمصػػػالحيـ المشػػػتركة مػػػف خػػػبلؿ تنظػػػيـ معػػػيف لوصػػػوؿ الػػػى اىػػػداؼ محػػػددة تكػػػوف فػػػي مصػػػال

الذاتيػػػة, ىػػػذا مػػػا نجػػػده اليػػػـو لػػػدى المجتمػػػع العراقػػػي, فػػػاف اخػػػتبلفيـ واتفػػػاقيـ مبنػػػي عمػػػى اسػػػس 
فػػي حػػيف يقػػدـ رالػػؼ دارنػػدروؼ اراءه  مصػػمحية بغػػض النظػػر عػػف االنتمػػاءات االثنيػػة والطائفيػػة.

ويتصور اف البنية االجتماعية بإمكانيا خمؽ تغيير المجتمع او تػدميره وذلػؾ عبػر عناصػرىا ومػف 
يمكنيا تحديد الجماعات والعمميػات التػي تتػدخؿ فػي احػداث الظػاىرة نظريػًا وتجريبيػًا, واف فكػرة  ثـ

الصراع عنده القير الذي يساىـ في عمميات التغير االجتماعي, رافضًا فكرة الصراع اقتصػاديًا او 
سياسػػية  وظيفيػػًا او تكامميػػًا او انػػدماجيًا. لػػذلؾ اعطػػى دارنػػدروؼ شػػكبل جديػػدًا لمصػػراع ذا صػػبغة

والػػػذي بػػػدوره يػػػؤدي الػػػى احػػػداث تغيػػػر اجتمػػػاعي عػػػف طريػػػؽ مقاليػػػد السػػػمطة مػػػف جانػػػب واالفػػػراد 
المجتمػع الػذيف يخضػػعوف لمسػمطة. كػػذلؾ يتصػور بػػاف الصػراع يتشػػكؿ وفقػًا لنمػػاذج معينػة كدرجػػة 
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 .ٖٓ٘, لٖله ٍبثق, ٓ ْخ ًالتتبهٍبد الجؾضْخالن وّبد االعزتبعفْلْت عٌني: 



تشػػػكيؿ الجماعػػػة او الطبقػػػة, وكثافػػػة الصػػػراع الطبقػػػي, ودرجػػػة عنػػػؼ صػػػراع الطبقػػػة, فضػػػبل عػػػف 
 . (ٕٕٔ)ير في البيئة االجتماعيةدرجة التغ
 (Functional theory analysis) التحليل الوظيفينظرية ثالثاً : 

سػػػويًا لتحقيػػػؽ االسػػػتقرار  ؤهة اف المجتمػػػع نظػػػاـ معقػػػد تعمػػػؿ اجػػػزاتػػػرى المدرسػػػة الوظيفيػػػ
عمػػػى الباحػػػث استقصػػػاء عبلقػػػة مكونػػػات المجتمػػػع مكوناتػػػو, ووفقػػػًا ليػػػذه المقاربػػػة, والتكامػػػؿ بػػػيف 

ببعض وصمتيا بالمجتمع برمتو. وعمى ىذا االسػاس يمكػف تحميػؿ عبلقػة مكونػات دراسػتنا بعضيا 
ىػػػذه التػػػي تشػػػمؿ )االثنيػػػة, الطائفػػػة, الطبقػػػة(, كأسػػػس دراسػػػي لمتنػػػوع, فضػػػبل عػػػف اظيػػػار صػػػمتيا 
بغيرىػػػا مػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع الف اجػػػزاء المجتمػػػع المختمفػػػة تنمػػػو بصػػػورة متقاربػػػة بعضػػػيا مػػػع 

ة التػي تؤدييػا احػدى الممارسػات او المؤسسػات االجتماعيػة, فػاف عمينػا اف ولدراسة الوظيف بعض.
طالمػػا اسػػتخدـ الوظيفيػػوف, لنحمػػؿ مػػا تقدمػػو مػػف مسػػاىمة او ممارسػػة لضػػماف ديمومػػة المجتمػػع. 

ت و دوركيايـ(, مبدأ )المشابو العضوية( بالمقارنة بيف عمؿ المجتمػع بمػا ينػاظره فػي مومنيـ )كو 
ىؤالء اف اجزاء المجتمع واطرافو تعمؿ سويًا وبصورة متناسػقة كمػا تعمػؿ  الكائنات العضوية ويرى
, وبالمثػؿ, فػاف تحميػؿ الوظػائؼ التػي يقػوـ بيػا احػد تكوينػات المجتمػع (ٖٕٔ)اعضاء الجسـ البشري

يشػػدد الوظيفيػػوف عمػػى  كػػذلؾسػػتمرار وجػػود المجتمػػع. يتطمػػب منػػا اف نبػػيف الػػدور الػػذي تمعبػػو فػػي ا
في الحفاظ عمى النظاـ واالستقرار المجتمع. عمػى سػبيؿ المثػاؿ يػرى *()(اىمية )االجماع االخبلقي

)دوركيايـ(, اف الديف يؤكػد تمسػؾ النػاس بػالقيـ االجتماعيػة الجوىريػة, ويسػيـ بالتػالي فػي صػيانة 
يفيػة شػددت عمػى العوامػؿ يقػدـ الباحػث تصػورتو عمػى اف المدرسػة الوظ .(ٕٗٔ)التماسؾ االجتماعي

المؤديػػػػة الػػػػى التماسػػػػؾ االجتمػػػػاعي عمػػػػى حسػػػػاب العوامػػػػؿ االخػػػػرى, التػػػػي تفضػػػػي الػػػػى التجزئػػػػة 
والصػػػراع. حيػػػث اف التركيػػػز عمػػػى نػػػواحي االنػػػدماج واالسػػػتقرار وادارة النظػػػاـ فػػػي مجتمػػػع متنػػػوع 

المجتمػػع عمػػى كػػالمجتمع البغػػدادي يعنػػي التقميػػؿ مػػف اىميػػة التقسػػيمات والتفاوتػػات التػػي تنشػػأ فػػي 
( Pierre Bourdieuفػػي السػػياؽ ذاتػػو يقػػدـ بييػػر بورديػػو)  .اسػػاس االثنيػػة او الطائفػػة او الطبقػػة
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لنْررفح  -, روعتررخ لؾتررل الغررٌىوُ, )االٍرركنلهّخلْرركمد اٍبٍررْخ فررِ الن وّررخ االعزتبعْررخعررٌن هكررٌ: 

 .81ٔ, ٩1ٖٓٔالتعبهف(, 
(404)

 .1ٗ, لٖله ٍبثق , ٓعلل االعزتباانزٌنِ غْزنٌ : 
ًّزغلَ االعتبا االفمقِ عنللب ّْزوف اغلت النبً فِ التغزتع فِ الدْل نلَيب. ًّوٍ الٌظْلْرٌن ان الن رب   (*)

ًالزررٌاىن ّتررضمن الؾبلررخ االعزْبكّررخ للتغزتررع . ًّوركرري الزررٌاىن االعزترربعِ علررَ ًعررٌك اعترربا افمقررِ ثررْؤ 

 .(1٘با, لٖله ٍبثق, اعٚبء التغزتع ّن و الَ ًثزٖوف لؤ قجلِ)انزٌنِ غْنزٌ: علل االعزت
(401)

 .1ٙ – 1٘, لٖله ٍبثق , ٓ علل االعزتباانزٌنِ غْزنٌ : 



اطػػػاره النقػػػدي الجديػػػد النػػػابع مػػػف المدرسػػػة البنيويػػػة حيػػػث تعػػػري واقػػػع الييمنػػػة والسػػػمطة والتمركػػػز 
و, مرتبطػػػة الطبقػػػي, اذ يػػػرى بػػػاف المعبػػػة االجتماعيػػػة ميمػػػا كػػػاف الحقػػػؿ والمجػػػاؿ الػػػذي تمػػػارس فيػػػ

باليات بنية التنافس والييمنة والصراع, وقد اصبحت ىػذه االليػات متجػذرة لػدى االفػراد عػف طريػؽ 
 .التنشئة االجتماعية فينتجونيا بدورىـ وبطريقة غير واعية

تكتسب االستعدادات المقصودة ىنا عبػر سمسػمة كاممػة مػف التكيفػات الخاصػة  (ٕ٘ٔ)(*)*كيابيتوس 
بأنماط حياة معينة. لذا فاليابيتوس يميز طبقة او مجموعة اجتماعيػة بالنسػبة الػى االخريػات التػي 
ال تقاسميا الظروؼ االجتماعية ذاتيا. ىناؾ اساليب حياة تتناسب مع مختمؼ المواقػع فػي فضػاء 

وىػػػػي التعبيػػػػر الرمػػػػزي عػػػػف االختبلفػػػػات المنطبعػػػػة , موضػػػػوعيًا فػػػػي ظػػػػروؼ اجتمػػػػاعي معػػػػيف , 
في السياؽ ذاتو يذىب بورديو الى اف اليايبوتس يشتغؿ بوصفو تجسيدًا ماديًا لمذاكرة  .(ٕٙٔ)الوجود

الجماعية, "معيدًا في الخمؼ انتاج ما اكتسبو السػمؼ" اذ يتػيح لممجموعػة االسػتمرار فػي كينونتيػا, 
ؽ االسػػػتبطاف وانػػػو ال يفتػػػرض وعػػػي االفػػػراد ليكػػػوف ناجعػػػا, فيػػػو قػػػادر فػػػي ظػػػؿ باعتبػػػار انػػػو عميػػػ

بيػذا التحميػؿ يفسػر . (ٕٚٔ)وضعيات جديػدة, عمػى اختػراع وسػائؿ جديػدة يػؤدي بيػا وظػائؼ قديمػة 
 سبب تصرؼ اعضاء الطبقة الواحدة, غالبًا بطريقة متشابية, دونما الحاجة الى تشاور.

 (Social Exchange Theory) رابعاً: نظرية التبادل االجتماعي
تعرؼ نظرية التبػادؿ االجتمػاعي بأىميػة خاصػة, اذ أضػفت نوعػًا مػف المطواعيػة العمميػة 

عمػى مقارباتيػا, ال لسػيولة مفاىيميػا فحسػب,  اً الممنيجة, جعمت باإلمكاف تفسير الظػواىر اعتمػاد
يمكػػف عػػف طريقيػػا تفسػػير لكػف التخاذىػػا مػػف التفػػاعبلت اليوميػػة بػػيف األفػػراد وحػػدة تحميميػػة رئيسػػية 
 .(ٕٛٔ)العمميات االجتماعية التي تحكـ البنيات المعقدة لمجماعات والمجتمعات

ينصػب تركيػز نظريػة التبػػادؿ االجتمػاعي عمػى تفسػير الفعػػؿ االجتمػاعي مػف خػبلؿ عمػػؿ 
االفراد بفاعمية لتحقيؽ مصالحيـ, وااللية التي يفيموف بيا تمػؾ المصػالح, ومػف ثػـ كيفيػة تبادليػا, 
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ّدٖل ثبليبثْزًٌ : أنَرب  لرؤ االٍرزعلاكاد التَرزلالخ ًالدبثلرخ للندرل. انيرب ثنرَ لجنْنرخ قبثلرخ, لَرجدبً لمّرزغبب 

ّتكرؤ ليرب, لٌٙرٌعْبً , ان رزربقلل  ثٌٕليب ثنَ نجنْخ, اُ ثبعزجبهىب لجبكئ لٌللح ًلن تخ لتتبهٍبد ًرتضمد

لع ىلفيب, لؤ كًن افزواٗ هؤّخ ًاعْخ للغبّبد ًالزؾكل الٖوّؼ فِ العتلْبد الٚوًهّخ لؤ اعرل ثلٌغيرب. 

التن ترخ العوثْرخ للزوعترخ(, روعترخ,  –,)ثْروًد  لليٌ  الضدبفخ فرِ العلرٌ  االعزتبعْرخّن و الَ كنٌ كٌُ: 

 .  ٕٗٔ, 1ٕٓٓٓ, ٔلنْو الَعْلانِ, ٛ
(405)

  .ٕٕ, ٓ 1ٕٓٓكاه رٌقجبب للنْو(, روعتخ, عجل الَم  ثنعجل ,  -, )التغوة الولي ًالَلطخثْْو ثٌهكٌّ: 
(406)

 .ٖٗٔ, لٖله ٍبثق, ٓ لليٌ  الضدبفخ فِ العلٌ  االعزتبعْخكنٌ كٌُ: 
(407)

 .ٗٗٔالتٖله نلَو: ٓ 

(408)
ماد الَمٍررل للطجبعررخ(,  –,)الكٌّذ الن وّررخ التعبٕرروح فررِ علررل االعزترربا )كهاٍررخ ندلّررخ(إهفررنظ ىاّررزلؤ: 

 .ٕٗٔ, ٩8٩ٓٔ, ٔروعتخ: لؾتٌك عٌكح, اثواىْل عضتبن, , ٛ



وتنظر التبادلية الى عممية التبادؿ كعممية متأصمة في الفعؿ االجتماعي, وانيا االكثػر شػيوعًا فػي 
لحياة االجتماعية, والف التبادؿ يمثؿ اطروحتيا االساسية, فقد حاولت االستفادة مف عمـو مختمفة ا

(, بيػػذا الخصػػػوص: اجػػد اف النظريػػػات Turnerتعرضػػت لمتبػػػادؿ, وكمػػا يوضػػػح جوناثػػاف تيرنػػػر)
التبادليػػػػػة الراىنػػػػػة, تمثػػػػػؿ مزيجػػػػػًا مختمطػػػػػًا وغيػػػػػر محػػػػػدد مػػػػػف االقتصػػػػػاد النفعػػػػػي واالنثروبولوجيػػػػػا 

كذلؾ تؤمف ىذه النظرية بأف الحياة االجتماعية ما ىي اال عممية تفاعمية تبادليػة,  . (ٜٕٔ)فيةالوظي
 بمعنى اف اطراؼ التفاعؿ او طرفي التفاعؿ تأخذ وتعطي لبعضيما البعض.

اف النظريػػة كغيرىػػا مػػف النظريػػات االجتماعيػػة يمكػػف اسػػتعماليا فػػي تفسػػير وتحميػػؿ جميػػع 
التػػي تفكػػر بيػػا, اي ليسػػت محػػدودة بػػؿ ىػػي نظريػػة عامػػة وواسػػعة  الظػػواىر والعمميػػات االجتماعيػػة

يمكف اف تفسر جميػع زوايػا ومظػاىر وعمميػات النظػاـ االجتمػاعي والحيػاة االجتماعيػة فضػبًل عػف 
ذلػػػؾ ال تتحػػػدد فػػػػي تفسػػػيرىا بالجوانػػػب السػػػػكونية لممجتمػػػع فقػػػط, بػػػػؿ تيػػػتـ بالجوانػػػب الداينميكيػػػػة 

مكػػػف تحديػػػدىا عمػػػى انيػػػا نظريػػػة قػػػادرة عمػػػى تفسػػػير وتحميػػػؿ . بيػػػذا المعنػػػى ي(ٖٓٔ)والتحوليػػػة ايضػػػاً 
الجوانػػػػب الماديػػػػة لمعبلقػػػػات التبادليػػػػة بػػػػيف االفػػػػراد والجماعػػػػات والمؤسسػػػػات والمجتمعػػػػات السػػػػيما 

ويػػرى  تفسػػير الجوانػػب االعتباريػػة واالنسػػانية واالخبلقيػػة لمعبلقػػة التبادليػػة بػػيف ىػػؤالء. و المتنوعػػة
اف االفػػراد يتفػػاعموف مػػع بعضػػيـ الػػبعض نظػػرًا النيػػـ يحصػػموف  ىومػػانز مػػف اىػػـ عممػػاء التبادليػػة

عمى طريؽ ىذا التفاعؿ عمى المكافأة االجتماعية, فضبل عف عواطؼ الحب والتفاعػؿ والتكػاتؼ, 
وىذا يؤدي الى استمرار وديمومة المجتمع طالما اف ىذا التفاعؿ يحقؽ لؤلفػراد بعػض الفائػدة التػي 

. في السياؽ ذاتو يرى )جورج ىومنز( اف منح المكافأة لؤلفراد (ٖٔٔ)اتفوؽ التكمفة التي تترتب عميي
الذيف يكونوف العبلقات االجتماعية او الذيف يقومػوف بػأداء النشػاط االجتمػاعي البػد اف يقػوي ىػذه 

, كػذلؾ اف مفيػـو (ٕٖٔ)العبلقات, وتقوية العبلقات تؤدي الى خدمػة اغػراض المؤسسػة او المجتمػع
ثر فػػي انػػدماج االفػػراد فػػي المجتمػػع بوسػػائؿ التعامػػؿ الرمػػزي والعبلقػػات التبػػادؿ كقاعػػدة عامػػة يػػؤ 
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التوكري الدرٌلِ للزوعترخ(,  –,)الدربىوح الن وّرخ التعبٕروح فرِ علرل االعزتبالؾتل عجرل الكروّل الؾرٌهانِ: 

 ٘ٗ, ٓ ٕ٘ٔٓ, ٔروعتخ, ٍعْل العلْتِ, ٛ
(442)

)كهاٍرخ رؾلْلْرخ فرِ الن وّرخ االعزتبعْرخ التعبٕروح(,  االعزتبعْرخ التزدللرخالن وّبد اؽَبن لؾتل الؾَؤ: 

 8٩ٔلٖله ٍبثق , 
(444)

التوكري الدرٌلِ للزوعترخ(,  –,)الدربىوح الن وّرخ التعبٕروح فرِ علرل االعزتبالؾتل عجرل الكروّل الؾرٌهانِ: 

 .ٙٙ, ٓ ٕ٘ٔٓ, ٔروعتخ, ٍعْل العلْتِ, ٛ
(440)

)كهاٍرخ رؾلْلْرخ فرِ الن وّرخ االعزتبعْرخ التعبٕروح(,  ْرخ التزدللرخالن وّبد االعزتبعاؽَبن لؾتل الؾَؤ: 

 .8٩ٔلٖله ٍبثق , 



, وىػػذا مػػا يمكػػف دراسػػتو تطبيقيػػًا فػػي الجانػػب الميػػداني مػػف ىػػذه الدراسػػة (ٖٖٔ)االجتماعيػػة والمكانػػة
حيث نرى باف لعمميات التبادؿ السيما االجتماعي والثقافي في مجتمع متنوع اثنيًا وطائفيًا وطبقيػًا 

 الغ االىمية في رسـ معالـ التنوع. لو تاثيرًا ب
امػػػا )بيتػػػر بػػػبلو( فقػػػد حػػػاوؿ ادراج منظػػػور سوسػػػيولوجي جديػػػد يختمػػػؼ عػػػف المنظػػػورات 
االخرى لنظرية التبادؿ, مف حيث اىتمامو بعمميػات التبػادؿ عمػى مسػتوى البنػاء االجتمػاعي, دوف 

إلحػػػداث تكامػػػؿ بػػػيف يعػػػد محاولػػػة االىتمػػػاـ فقػػػط بالجوانػػػب الفرديػػػة, فضػػػبل عػػػف منظػػػوره الجديػػػدة 
في منظور اجتماعي واحد, يجمع بيف التحميؿ عمى مستوى الوحدات الكبرى  عدة اتجاىات نظرية

والتحميػػػػؿ عمػػػػى مسػػػػتوى الوحػػػػدات الصػػػػغرى فقػػػػد اطمػػػػؽ ىػػػػذا المنظػػػػور باسػػػػـ البنائيػػػػة االجتماعيػػػػة 
(Exchange Structuralism)(ٖٔٗ). 

ويضػيؼ عمػى اف العبلقػات والسػموؾ االجتمػاعي ال  (ىومػانز)مع طروحات  (ببلو)يتفؽ 
يمكػػػف اف يختػػػػزؿ بالمصػػػمحة الماديػػػػة االنيػػػة, ذلػػػػؾ اف مراجػػػع العبلقػػػػات ىػػػذه يعػػػػود الػػػى عػػػػامميف 
اساسييف اواًل عامؿ جوىري عند االنساف بمعنى يقوـ الفرد ببعض االفعاؿ واالعماؿ بناء عمى قيـ 

ال تخضػػع لبلعتبػػارات ماديػػة والمصػػمحة النفعيػػػة  ومبػػادئ انسػػانية وعػػادات وتقاليػػد المجتمػػع التػػػي
كواجبػػػػػػػػػات رئػػػػػػػػػيس الدولػػػػػػػػػة اتجػػػػػػػػػاه الشػػػػػػػػػعب, وثانيػػػػػػػػػًا القػػػػػػػػػيـ الخارجيػػػػػػػػػة والماديػػػػػػػػػة والمصػػػػػػػػػمحية 

( ويعنػي بيػا القػػيـ المصػالح والمكافػات الماديػػة Extrinsic Values Of Exchangeلمتبػادؿ)
خر الذي يكوف معػو العبلقػة والمعنوية التي يحصؿ عمييا الفاعؿ االجتماعي مف قبؿ الشخص اال

مفيػػػـو القػػػوة االجتماعيػػػة الػػػى ضػػػبط االخػػػريف عػػػف طريػػػؽ  (بػػػبلو). فيمػػػا يصػػػور (ٖ٘ٔ)االجتماعيػػػة
الجزاءات السمبية, حيث ممارسة القوة االستغبللية في التنظيمات الرسمية, وكما ىػو معػروؼ فػاف 

ايير عامة بيف مجموعة ىذه التنظيمات التي تتضمف مكانات سمطوية متدرجة ىرميًا تقوـ عمى مع
االعضاء, تقيد االعضاء وتجعميـ يتقبموف اوامر الرئيس كما تحدد التقيدات البنائية لمرئيس, لذلؾ 
فيػػو ال يسػػتطيع اف يجبػػر االعضػػاء عمػػى االخضػػاء ألوامػػره الشخصػػية, و عمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه 

كنًا, ولكف يبقى اقؿ منػو خػارج الطبيعة البنائية لمتنظيمات الرسمية اال اف ظيور القوة فييا امرًا مم
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التوكي الدٌلِ للزوعترخ(,  –, )الدبىوح اٌٍ الجنٌّْخ )ندل لْلِ ّزواًً ًالؾوكخ الجنٌّْخ(ٍبّتٌن كمهف, 

 .ٙٙ, ٕٓ٘ٓٓ, ٔروعتخ: ٍعْل العلْتِ, ٛ
(441)

 .1ٓٔ, ٓ ٕٕٔٓكاه لغلالًُ( , –,)عتبن علل االعزتبا الن وّخ التعبٕوح فِكتبب اليّبد ًافوًن: 

(445)
(, الن وّبد االعزتبعْرخ التزدللرخ )كهاٍرخ رؾلْلْرخ فرِ الن وّرخ االعزتبعْرخ التعبٕروحاؽَبن لؾتل الؾَؤ: 

 .٩ٔٔلٖله ٍبثق , ٓ



التنظيمػػات. فػػالرئيس يمكػػف اف يعمػػؿ عمػػى خمػػؽ التزامػػات اجتماعيػػة عػػف طريػػؽ صػػبلحيات قػػوة 
المكانة التنظيمية, واستثمارىا فيما بعػد لفػرض الخضػوع واالذعػاف فعنػدما يتسػاىؿ مػع الخاضػعيف 

 (بػػبلو)ىكػػذا يصػػؼ . (ٖٙٔ)لسػػمطتو, بعػػدـ اسػػتخداـ كامػػؿ صػػبلحياتو فػػي فػػرض الجػػزاءات السػػمبية
الظروؼ التي تتحوؿ مف خبلليا السمطة الرسمية الى قوة اكراه تعمؿ لخدمة المصالح الشخصػية, 
حيػػث يػػرى ميمػػا كانػػت حقػػوؽ الػػرئيس الرسػػمية فػػي اف يطػػاع وواجبػػات المػػرؤوس الرسػػمية فػػي اف 

خضاعو يطيع, فاف سمطة الرئيس عمى مرؤوسو انما تشمؿ فقط ذلؾ السموؾ الذي يسمح طوعًا بإ
ألوامر الرئيس, فالسمطة الحقيقية اذف ليست نابعة مف نظاـ المؤسسػة , وانمػا يجػب اف تنشػأ عػف 

 .(ٖٚٔ)التفاعؿ االجتماعي
تبنػػى افكػػاره  اذجتمػػاعي فػػي سػػياؽ نظريػػة التبػػادؿ والبػػد مػػف االشػػارة الػػى اىميػػة التكامػػؿ اال   

عمػػى اف وظػػائؼ التبػػادؿ االجتمػػاعي مقارنػػة مػػع التبػػادؿ االقتصػػادي خمػػؽ روابػػط االنسػػجاـ, ومػػف 
الوظائؼ ايضًا تأسيس الخضوع أو السيطرة, و إف التبادالت تزيد التكامؿ االجتماعي عػف طريػؽ 

, واف بعػض الثقة وتشجيع التفاضؿ, وتدعيـ التكيؼ مػع معػايير الجماعػة, وتطػوير القػيـ الجمعيػة
القيـ االجتماعية المميػزة التػي تػؤثر فػي السػعر فػي عمميػة التبػادؿ غيػر االقتصػادية, اذ يشػير الػى 
اف بعػػض الػػروابط االجتماعيػػة تعػػد قيمػػة بشػػكؿ جػػوىري, واف مسػػافة الػػدور ذات عبلقػػة بالتبػػادؿ 
ف االجتمػػاعي بشػػكؿ خػػاص, حيػػث يرغػػب االفػػراد اف يظيػػروا كػػـ ىػػـ مػػاىريف, وكػػـ يجػػب أف تكػػو 

فيمػػًا لكيفيػػة نشػػوء االنسػػجاـ  (بػػبلو)فػػي السػػياؽ ذاتػػو يصػػور  .(ٖٛٔ)قيمػػة الخػػدمات التػػي يقػػدمونيا
واالندماج والتكامؿ االجتماعي عف طريؽ عممية التبادؿ االجتماعي, وربمػا ايضػًا اف نفيػـ انبثػاؽ 

الى تقديـ مقابؿ لممنػافع المسػتممة مػف أجػؿ بيذه الطريقة, مف خبلؿ الحاجة  المعيار العاـ لمتناوب
حػػػوؿ الكيفيػػػة التػػػي يبنػػػي فييػػػا التبػػػادؿ التنػػػاوبي  (بػػػبلو)االسػػػتمرار فػػػي اسػػػتبلميا, ويػػػدعـ تحميػػػؿ 

العبلقػػات االجتماعيػػة ويحػػافظ عمييػػا, وكيػػؼ اف السػػموؾ التبػػادلي يحظػػى بقيمػػة أكبػػر مػػف المنػػافع 
 . (ٜٖٔ)الموضوعية لمتبادؿ
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 .8٘, لٖله ٍبثق, ٓالن وّخ التعبٕوح فِ علل االعزتبالؾتل عجل الكوّل الؾٌهانِ: 
(447)

 .٩َ٘و , ٓ التٖله نل
(448) 

 -( )عتربنالن وّخ التعبٕوح فِ علل االعزتبا )رترلك آفرب  الن وّرخ الكمٍرْكْخهس ًاالً, ألٌَن ًًلف: 

 .ٕٗ٘,ٓ ٕٕٔٓ, ٔكاه لغلالًُ للنْو ًالزٌىّع(, روعتخ: لؾتل عجل الكوّل الؾٌهانِ, ٛ
 .ًًٙٗ٘لف: الن وّخ التعبٕوح فِ علل االعزتبا , لٖله ٍبثق, ٓ هس ًاالً, ألٌَن (449)



فػػراد أبػػيف  اً تبادليػػ اً لتنػػوع , فإننػػا نجػػد أف ىنػػاؾ طابعػػاممػػا سػػبؽ وفػػي ضػػوء دراسػػتنا حػػوؿ 
مجتمع الدراسة قائـ عمى أساس تبادؿ المنفعػة االجتماعيػة مػف جانػب والمنفعػة الماديػة مػف جانػب 
اخػػر, لػػذا فعمميػػة التبػػادؿ ىػػذه تسػػعى الػػى ايجػػاد فػػرص منفعػػة متبادلػػة ومشػػتركة مػػف خػػبلؿ ايجػػاد 

ر منظػو عػف طريػؽ ثني والطائفي والطبقي, جيدة وفرض القوانيف بما يخص التنوع السيما االادارة 
أف التبػػػػادؿ االجتمػػػػاعي يمثػػػؿ الوحػػػػدة االساسػػػػية لممجتمػػػع عامػػػػة والمؤسسػػػػات فػػػ النظريػػػة التبادليػػػػة

قائمػػػة اساسػػػًا عمػػػى أسػػػاس  االجتماعيػػػة بشػػػكؿ خػػػاص, واف العػػػادات والتقاليػػػد واالعػػػراؼ ميكػػػانيـز
التبػػػادؿ االجتمػػػاعي خصوصػػػًا فػػػي مجتمػػػع شػػػرقي, والتػػػي تػػػنعكس بشػػػكؿ ايجػػػابي عمػػػى المجتمػػػع 

 ودورىا في تحقيؽ النظاـ  والبناء االجتماعي بصورة عامة في المجتمع.
االسةةباب التةةي دعةةت الباحةةث الةةى اختيةةار هةة ه ان اهةةم الةةى اليةة  تجةةدر ااشةةارة ممةةا 

 النظريات :

 تحليل النظرف للتنوع ويل كيميلكا )التعددية الثقافية (اوالً: ال

تنطمؽ النظرية التعددية الثقافية مف فرض اساسػي يػتمخص فػي حقػوؽ المواطنػة المتميػزة او   
الخاصة لصالح االقميات في المجتمعات ذات التنوع المعقد, وذلؾ استنادًا الى الثقافة التػي تنتمػي 
اـ الييا كؿ منيا, بمعنى يعطي الحقوؽ لبلقميات ويشجع عمػى التنػوع الثقػافي واالجتمػاعي مػع التػز 

 االقميات بالميبرالية في ذات الوقت وكبل تبعا التجاىو الفرعي. 
كمػػػػا ىػػػػو معمػػػػـو فػػػػإف عنػػػػواف الدراسػػػػة مقسػػػػـ الػػػػى محػػػػوريف, يتجػػػػو المحػػػػور االوؿ منيػػػػا الػػػػى 
التكوينػػات االجتماعيػػة )االثنيػػة والطائفػػة(, وبيػػذا صػػار لزامػػًا توظيػػؼ ىػػذه النظريػػة لموقػػوؼ عمػػى 

مميػػػات االنػػػدماج االجتمػػػاعي فػػػي ىػػػذا التنػػػوع المعقػػػد لممجتمػػػع ثقافػػػة االفػػػراد ومػػػدى رغبػػػتيـ فػػػي ع
 الوحػػػدة ضػػرورات بػػيف التكيػػؼ فييػػا يمكػػفالػػػى طريػػؽ كيػػؼ ىػػو السػػبيؿ فػػي الوصػػوؿ العراقػػي, و 
 اجػػػؿ مػػػف االخػػػر عمػػػى واالنفتػػػاح التنػػػوع ضػػػروراتو , الدولػػػة بنيػػػة فػػػي المشػػػتركة الوطنيػػػة واليويػػػة
 .  التعايش
 
 
 
 

 ثانياً: نظرية التحليل الماركسي 



في حيف يتجو المحور االخر الى الطبقة , اي الى كيؼ ساىمت التكوينات االثنيػة والطائفيػة 
مػػػف خمػػػػؽ طبقػػػػة اجتماعيػػػػة مػػػػف عػػػػدميا ؟  وىػػػػذا مػػػا دفػػػػع الباحػػػػث الػػػػى توظيػػػػؼ نظريػػػػة التحميػػػػؿ 

مجتمع الدراسة في ظؿ الماركسي لموقوؼ عمى اسباب المساىمة في انتاج الطبقة االجتماعية في 
التحػػوالت الثقافيػػة الػػذي شػػيده المجتمػػع الدراسػػة )مدينػػة بغػػداد( فضػػبًل عػػف أف البنيػػة الطبقيػػة فػػي 
المجتمعات تتكوف مف قواعد منطقية تستند بيػا الػى افكػار ال يمكػف الوصػوؿ الييػا اال عػف طريػؽ 

اركسػػية تسػػاىـ بشػػكؿ فعمػػي النظريػػة الماركسػػية العمميػػة, و لقػػد توصػػؿ الباحػػث الػػى أف النظريػػة الم
 في تحديد انتاج الطبقات االجتماعية. 
 ثالثاً: التحليل النظرف الوظيفي 

يػػػرى الوظيفيػػػوف اف المجتمػػػع نظػػػاـ معقػػػد تعمػػػؿ شػػػتى اجزائػػػو سػػػويًا لتحقيػػػؽ االسػػػتقرار      
والتكامػػػؿ بػػػيف مكوناتػػػو, ووفقػػػًا ليػػػذه المقاربػػػة, فعمػػػى الباحػػػث استقصػػػاء عبلقػػػة مكونػػػات المجتمػػػع 

عضيا ببعض وصمتيا بالمجتمع برمتو. وعمى ىذا االسػاس يمكػف تحميػؿ عبلقػة مكونػات دراسػتنا ب
ىػػػذه التػػػي تشػػػمؿ )االثنيػػػة, الطائفػػػة, الطبقػػػة(, كأسػػػس دراسػػػي لمتنػػػوع, فضػػػبل عػػػف اظيػػػار صػػػمتيا 
بغيرىا مف مؤسسات المجتمع الف اجزاء المجتمع المختمفة تنمو بصورة متقاربة بعضيا مع بعض 

 ـ الباحث ىذه النظرية ليستند عمييا في اطار دراستو ىذه. لذلؾ استخد
 رابعاً: نظرية التبادل االجتماعي

ذىػػب الباحػػث الػػى اعتمػػاد قطػػاع ميػػـ مػػف نظريػػة التبػػادؿ االجتمػػاعي فػػي ىػػذه الدراسػػة حػػوؿ 
مدينة )بغداد( التػي شػكمت مجتمػع الدراسػة فغالبػًا مػا يعطػي التبػادؿ االجتمػاعي أىميػة خاصػة, اذ 

نوعػػػًا مػػػف المطواعيػػػة العمميػػػة الممنيجػػػة, جعمػػػت باإلمكػػػاف تفسػػػير الظػػػواىر اعتمػػػاد عمػػػى أضػػػفت 
مقارباتيػػا, ال لسػػيولة مفاىيميػػا فحسػػب, لكػػف التخاذىػػا مػػف التفػػاعبلت اليوميػػة بػػيف األفػػراد وحػػدة 
تحميميػػػػة رئيسػػػػية يمكػػػػف عػػػػف طريقيػػػػا تفسػػػػير العمميػػػػات االجتماعيػػػػة التػػػػي تحكػػػػـ البنيػػػػات المعقػػػػدة 

 لمجتمعاتلمجماعات وا
وبما اف نظرية التبادؿ تدؿ عمى رؤيػة انمػاط النشػاط االنسػاني بمػا فييػا االنػدماج االجتمػاعي 
ودوره في بنية االجتماعية وفي ضوء دراستنا لمتنوع , لذا وجب عمى الباحػث تطبيػؽ ىػذه النظريػة 

االجتماعيػة مػف  بسبب طابعيا التبادلي بيف افراد مجتمع الدراسة والقائـ عمى أساس تبادؿ المنفعػة
رص منفعػػة جانػػب والمنفعػػة الماديػػة مػػف جانػػب اخػػر, لػػذا فعمميػػة التبػػادؿ ىػػذه تسػػعى الػػى ايجػػاد فػػ

ايجػػاد ادارة جيػػدة وفػػرض القػػوانيف بمػػا يخػػص التنػػوع السػػيما االثنػػي  عػػف طريػػؽمتبادلػػة ومشػػتركة 



والطائفي والطبقي, والتي تػنعكس بشػكؿ ايجػابي عمػى المجتمػع ودورىػا فػي تحقيػؽ النظػاـ  والبنػاء 
 .المتنوع االجتماعي بصورة عامة في المجتمع

 المبحث االول

 والطوائف وحاضرها االثنياتفي تاريخ 
 
 

 اوال: التكوين االجتماعي)االثنية والطائفة( تاريخياً 

سػػػرد تاريخيػػػػة االجتمػػػػاع العراقػػػي وانمػػػػاط تفاعػػػػؿ مكونػػػات بنائػػػػو االجتمػػػػاعي ب ءقبػػػؿ البػػػػد
نسػبوا بػدورىـ المفيػـو  و الػذي حػدده المغويػوف العػرب ,تاريخمف تحديد مفيـو الالديموغرافية ال بد 

يػػذىب األوربيػػوف الػػى ابعػػد مػػف ذلػػؾ حيػػث . فػػي حػػيف اىػػؿ الكتػػاب مػػف العبػػرانييف والسػػريافالػػى 
المػػػػػؤرخ اليونػػػػػاني الشػػػػػيير  (History) يقولػػػػػوف اف اوؿ مػػػػػف اطمػػػػػؽ تسػػػػػمية التػػػػػاريخ وبالمصػػػػػطمح

قػػد قصػػد بمصػػطمح التػػاريخ لذلػػؾ فػػي حػػدود منتصػػؼ القػػرف الخػػامس قبػػؿ المػػيبلد,  ."ىيػػرودوتس"
 (ٓٗٔ).الماضي ورواياتيا ألحداثتسجيؿ الالتحري و عممية 

اال اف المػػػدونات العربيػػػة حػػػوؿ التػػػاريخ تكػػػاد تكػػػوف قػػػد اكتسػػػبت شػػػيرتيا مػػػع الحضػػػارة  
 وحػدودهالحدوث "يؤرخ" بمعنى " عيف زمف التأصيؿ لمادة "أرخ" العربية االسبلمية اذ بدأت عممية 

المكانيػػة لؤلحػػداث التػػي تناقمتيػػا االجيػػاؿ فػػي الغالػػب شػػفاىا فأدخمػػت عمييػػا الكثيػػر مػػف االضػػافات 
والتحويرات التي ابعدتيا الى حد بعيد كما يقوؿ بػف خمػدوف لػذا فالتػاريخ ىػو عمميػة البحػث الدقيقػة 

ي لحقيقة ما ينقؿ مف االخبػار. امػا بالنسػبة الػى في بطوف الكتب والروايات عف اقرب تأويؿ منطق
سػػبؽ تػػاريخ ىيػػرودوتس بػػأكثر مػػف الػػؼ عػػاـ بػػزمف مفػػردة العػػراؽ ميػػد الحضػػارة فقػػد عرفػػت ىػػذه ال

( التػي تعنػي Arhuبصػيغة "ارخػو" ) األكاديةتقريبًا, حيث وردت في نصوص الكتابات المسمارية 
 .(ٔٗٔ)الزمفتحديد الزمف او الشير ومنا التاريخ لتعني تحديد 

 االثنيات في المجتمع العراقي من  فجر الساللة حتى قيام الدولة المعاصرة  -أ

عنػػدما بػػبلد مػػا بػػيف النيػػريف منيػػا قػػديمًا كثػػرت التسػػميات التػػي سػػميت بيػػا ارضػػا العػػراؽ 
 تيطاف وبنػػػاء القػػػرى والمػػػدف ومػػػف ثػػػـكانػػػت االنيػػػار ومصػػػادر الميػػػاه الثابتػػػة مصػػػدرا اساسػػػيا لبلسػػػ

الحضػارات كمػا سػمي بػارض السػواد لخصػوبة اراضػػيو العاليػة جػدا قياسػا بمحيطػو الجغرافػي الػػذي 
االمػػر الػػذي جعػػؿ ىػػذه االرض قبػػؿ االنظػػار فػػي  ,يتػػراوح بػػيف الجبمػػي الػػوعر والصػػحراوي الجػػاؼ

اليجػػػرة واالسػػػتيطاف كمػػػا شػػػكؿ قبػػػؿ لؤلطمػػػاع واالحػػػتبلالت المتواليػػػة اف الػػػوفرة التػػػي تتميػػػز بيػػػا 
العراقية ساىمت وبشكؿ كبير فػي امتصػاص ىػؤالء الميػاجريف كمػا عممػت عمػى تػوطيف  االراضي

                                                           
(412) 

كاه  –, )ثغرلاك لدللخ فِ ربهّـ الؾٚبهاد الدلّترخ )الرٌعْي فرِ رربهّـ ؽٚربهح ًاكُ الوافرلّؤ(ٛو ثبقو: 

 .٩ٖ, ٓ ٩1ٖٔ, ٔالجْبن(, ط
(141)

  Labat R; Manuel of Epigraphie ,(Paris - Akkadienne), 2002, , p. 59. 



جماعات كبيرة جدا مػف المحتمػيف عمػى اخػتبلؼ منشػاؤىـ االوؿ. عاشػوا فػي جماعػات تكػاد تكػوف 
مغمقػػة فػػي عزلػػة يتمتعػػوف فييػػا باالكتفػػاء اال مػػا نػػدر. االمػػر الػػذي عرقػػؿ عمميػػة التعػػارؼ والتبػػادؿ 

عتصػموا بعػزلتيـ خوفػػا مػف ضػياع ىويػػاتيـ االصػمية. ليحػوؿ عمميػػة التنػافس بيػػنيـ بيػنيـ لػذا فقػػد ا
الى نمط مػف الصػراع المسػتتر احيانػا والظػاىر احيانػا كثيػرة. االمػر الػذي ال يعنػي اف ىػذه االقػواـ 
عاشت متعادية طواؿ االزماف بؿ لعبت الدولة )المؤسسة السياسية( دورىا الفاعػؿ فػي حيػاف كثيػرة 

ىذه التعددية المتنوعة الى تنوع بمعناه الحقيقي. فجعمت مف التعاوف والتنافس االساس  الى تحويؿ
الػػػذي بنيػػػت بػػػو اعظػػػـ حضػػػارات االرض طػػػػرا واكثرىػػػا تطػػػورا. عنػػػدما فرضػػػت سػػػيطرتيا لتحقػػػػؽ 
االندماج االجتماعي بيف مكوناتو بمشاركتيـ جميعا فػي البنػاء دوف اسػتثناء االمػر الػذي خمػؽ مػف 

كحػػدود طبيعيػػة تحمػػي سػػكانو قػػديـ المتمثمػػة بخصػػب وسػػيمية ارضػػو وقسػػوة الجبػػاؿ العػػراؽ الارض 
جعػػػؿ مػػػف العػػػراؽ بمػػػدًا لبلنصػػػيار البشػػػري, اذ سػػػكنتو . كػػػؿ ذلػػػؾ اليضػػػاب والبػػػواديفضػػػبل عػػػف 

مختمػػػؼ الشػػػعوب واالقػػػواـ والجماعػػػات ذات االعػػػراؽ المختمفة)اسػػػيوية , عربيػػػة, سػػػامية(, حيػػػػث 
حضػػػارة وادي كػػػاف معيػػػار التقػػػدـ الحضػػػاري عنػػػواف  .والطوائػػػؼبػػػامتزاج تمػػػؾ الشػػػعوب والقوميػػػات 

عنػػدما زارىػػا وتحػػدث الكثيػػر عػػف تطورىػػا   (Mesopotamia)التػػي سػػماىا ىيػػرودوتس الرافػػديف 
نشػأ معيػـ تػاريخيـ وارثيػـ الحضػاري عبػر حقػب تاريخيػة مختمفػة ىا وتنوع سكانيا الذيف ٜوعمراف

  (ٕٗٔ).معاصرةبدءًا منذ فجر التاريخ وحتى قياـ الدولة ال
سكاف ببلد الرافديف قد اندمجوا وانصيروا مع بعضيـ وكونوا شعبُا متنػوع وحضػارات عػدة 

اذ سكف العراؽ السومريوف الذيف يعدوف مف اوائؿ سكاف  .رغـ التنوع االثني والعرقي والطائفي ليـ
ييف واالراميػيف ر العراؽ في الوسط والجنوب, وامتزاج سكاف العراؽ مف السومريوف واالكدييف واالمو 

عشػػػر ثػػػـ العػػػرب الميػػػاجريف مػػػف المسػػػمميف منػػػذ االلػػػؼ الخػػػامس قبػػػؿ المػػػيبلد الػػػى القػػػرف السػػػابع 
 .(ٖٗٔ)الميبلدي

 واالكػػدييف .ف السػػومرييف الػػذيف منػػاطؽ جنػػوب العػػراؽ مػػف نفػػر وحتػػى الخمػػيج العربػػيسػػك
القادمة مف قواـ مناطؽ شرؽ العراؽ في حيف سكنت االاالمورييف سكنوا اواسط العراؽ. فيما سكف 

غربػي عمػى امتػداد ارض العػراؽ مػف الشػماؿ سػكنت القسػـ الالعربية السامية وغير السػامية الجزيرة 
الػػػى الجنػػػوب الػػػذيف اتخػػػذوا مػػػف الصػػػحراء مػػػوطنيـ االصػػػمي عمقػػػا اسػػػتراتيجيا ليػػػـ.  تميػػػز التنػػػوع 

ظميػػة التػػي عثػػر عمييػػا تشػػير دراسػػات االنثروبولوجيػػا لبقايػػا اليياكػػؿ العالعراقػػي بتعػػدد االجنػػاس اذ 
في المقابر السومرية الى عدـ وجود ما يمكف اف نسميو بالعرؽ السومري, وانما ىناؾ تنوع وخميط 
مػػف بشػػر ذوي رؤوس طويمػػة وىػػو مػػا يعػػرؼ بعػػرؽ البحػػر المتوسػػط, مػػع بشػػر ذوي رؤوس مػػدورة 
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 . ٖٔ, ٓ ٖٕٔٓلوكي كهاٍبد االلخ العواقْخ(  –,)ثغلاك  ٍجعخ االف عب  لؤ الؾْبحالعوا  ٍلْل لطو: 

(414)
 .٩ٔ, ٓ ٩٩ٓٔكلْخ الزوثْخ(,  –, )عبلعخ ثغلاك  الٌعْي فِ ربهّـ العوا  الدلّلعجل الدبكه الْْقلِ : 



مجتمعػػػًا واحػػػدًا وىػػػو الجػػػنس السػػػائد فػػػي اوربػػػا الوسػػػطى وبػػػبلد ارمينيػػػة, واف ىػػػؤالء االقػػػواـ شػػػكموا 
وكػػاف ليػػـ طقػػوس  ةومارسػػوا جميعػػًا نظمػػًا سياسػػية واقتصػػادية واعرافػػًا وعػػادات اجتماعيػػة متشػػابي

 ومعتقػػدات دينيػػػة وىػػػـ بالتػػػالي جػػزء مػػػف حضػػػارة واحػػػدة نشػػػأت فػػي بػػػبلد الرافػػػديف عرفػػػت بحضػػػارة
بابميػػة واالكديػػة والبػػبلد الرافػػديف عمػػى اخػػتبلؼ )السػػومرية,  اتحضػػار  مػػف رغـعمػػى الػػ.(ٗٗٔ)سػػومر

التػػاريخي  تأثيرىػػازاؿ  التػػي نشػػأت قبػػؿ خمػػس االؼ سػػنة, اال اف مظاىرىػػا كػػاف ومػػا(. واالشػػورية
حاضرا وماثبل في البناء االجتمػاعي العراقػي لكػؿ ىػذه المكونػات التػي تػدعي فػي تاريخيػا  والقيمي

 ألغنػػػػىالعراؽ موطنػػػػًا بحيازتيػػػػا قصػػػػب السػػػػبؽ لبنػػػػاء ىػػػػو االعػػػػراؼ والقػػػػيـ والعػػػػادات والتقاليػػػػد فػػػػ
الحضارات االنسانية حيث خصب الروح واالبداع الجمالي والعممي, فضبل عف تنوعػو لمحضػارات 

 .( ٘ٗٔ)العظمى جعميا تشكؿ مجتمعًا متنوعًا ثقافيًا واثنينًا وطائفياً 
بػيف االفػراد مػف جيػة وبػيف اف مفيوـ التنوع االثني عبر التاريخي ناتج عف عبلقة ارتباط 

االفػراد والجماعػات مػع انفسػيـ مػف جيػة, وتػأثير البيئػة عتيػا القػوانيف الجماعات مف جيػة اخػرى ر 
يمكف اف يطمؽ عمى سػكاف اف مفيـو االمة كما قدمو )انتوني سمث( لذا فعمييـ مف جية اخرى. 

 ؽاجنػػاس واعػػرامػػف تكػػوف تقبػػؿ اف  اً اممػػفػػي يػػـو مػػا كانػػت اليػػـو اف الشػػعوب العػػراؽ بتنػػوعيـ اذ 
المفيـو ونما في ظػؿ المتغيػرات والظػروؼ السياسػية يزة. لقد برز ىذا مختمفة متماوجماعات اثنية 

واالجتماعية والفكرية في العصر الحديث. بما اف المجتمع العراقي اليـو يتألؼ مف عدة جماعػات 
فيـ يشػكموف امػة بمعناىػا السياسػي المعاصػر ميمػا اختمفػت مكوناتػو  متباينة اثنيًا وطائفيًا ومذىبياً 

يوجػػد فيػػو العػػرب والكػػرد والتركمػػاف والكمػػداف واالشػػورييف والشػػبؾ وغيػػرىـ كتكوينػػات اذ االجتماعيػػة 
قوميػػة واثنيػػة, فانػػو فػػي الوقػػت ذاتػػو يتػػألؼ مػػف طوائػػؼ اسػػبلمية مختمفػػة وجماعػػات دينيػػة متنوعػػة, 
فضػبًل عػف االقميػات كالصػابئة وااليزيػدييف والشػػبؾ, وغيػرىـ مػف الفػرؽ والمػذاىب الشػيعية والسػػنية 

.. الػػػخ فضػػػبل عػػػف التنػػػوع المغػػػوي لمسػػػكاف بشػػػكؿ عػػػاـ الػػػى حيػػػث الكرديػػػة والتركمانيػػػة  والسػػػمفية
والسػػريانية واالرمينيػػة وغيرىػػا, فضػػبل عػػف التعػػايش بػػيف االثنيػػات والسػػبلالت واالديػػاف والطوائػػؼ 
والمغػػات فػػي امػػاكف متداخمػػة ومتجػػاورة ومنسػػجمة السػػيما فػػي المػػدف الكبػػرى مثػػؿ بغػػداد واحيائيػػا 

 (ٙٗٔ)داخؿ واالختبلط جعمو فسيفساء فريدة لمتنوع مقارنة بجوه االقميميالكثيرة الت
اليػػوـ يشػػكؿ خطػػرًا  تاصػػبح ,ىػػذا التكػػويف االجتمػػاعياف التعدديػػة التػػي بػػات يتميػػز بيػػا 

فالمواطنة صفة الفػرد السياسػية المعاصػرة التػي تفتػرض بػدورىا القطػع عمى وحدتو وىويتو الوطنية 
النابعػة مػف كونػو مع السابؽ والتواصؿ مع الواقع  ىذه االمر فقط ىو الػذي يخمػؽ اليويػة الوطنيػة 
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 .٘ٙ, ٓ ٩8ٖٔكاه الؾوّخ(,  –,)ثغلاك  الجْئخ الطجْعْخ ًاالنَبن فِ العوا ردِ اللثب  : 

(415)
 .٩, لٖله ٍبثق , ٓ العوا  ٍجعخ االف عب  لؤ الؾْبح ٍلْل لطو :

(416)
 .٩٘, ٓ ٖٕٔٓل ٍَخ التَجبه للنْو(,  –,)ثْوًد االقلْبد اللّنْخ ًاالصنْخعجل الؾَْؤ ّعجبن: 



عمػػػى مسػػػتوى  قرابيػػػة تمتعػػػدد القوميػػػات واالصػػػوؿ الدينيػػػة والمذىبيػػػة مػػػع وجػػػود ارتباطػػػات وصػػػبل
 لمجتمػػع العػػراؽالفرعيػػة فػػي اواليويػػات االصػػمية لمرجعيػػات واالنتمػػاءات عػػدد االواحػػدة اف ت العشػػيرة

دفػػع بػػبعض البػػاحثيف الػػى تسػػميتو المجتمػػع فػػي العػػراؽ بػػدال مػػف المجتمػػع العراقػػي بسػػبب غيػػاب 
 اجتماعيػػػة الفعػػػؿ السياسػػػي الصػػػادؽ فػػػي خمػػػؽ مجتمػػػع عراقػػػي مػػػف دولػػػة عراقيػػػة انشػػػأت بحػػػراب

انػو كػاف رغػـ  مجتمع العراقياالجتماعي لمبناء اللطبيعة  جمياً يظير ذلؾ  (ٚٗٔ)االستعمار ورعايتو.
قائمًا منذ االزؿ عمى ترتيب طبقي اـ بسػبب االثنيػة او الطائفػة او المكانػة االجتماعيػة فنجػد اليػوـ 

ليسػػري ىػػذا المعيػػار بالنسػػبة فػػوؽ االكػػراد المعتمػػديف عمػػى تفػػوقيـ العػػددي يعتبػػروف انفسػػيـ العػػرب 
. لقػد والتركمػاف المسػمموف فػوؽ المسػيح والييػود والصػابئة, ...الػخركمػاف الكرد في عبلقتيـ مػع الت

ات طبقػة مترفػة فػوؽ الطبقػلعب البناء الطبقي القائـ عمى االسس االقتصادية دوره االىـ في خمؽ 
وال تاثير ألي مف القػيـ االخػرى فػي بنائيػا تميػزت بػالتنوع الحقيػؽ بسػبب ارتبػاط  ةاالخرى ال عبلق

لتحقيػػػػؽ توجياتيػػػػا الفئػػػػة السياسػػػػية التػػػػي اسػػػػتغمتيا المسػػػػحوقة  اب الطبقػػػػاتالمصػػػػالح عمػػػػى حسػػػػ
  (ٛٗٔ) االيديولوجية النيـ يشكموف نسبة ديموغرافية عالية جدا.

والشػػػعور  ,بالعػػػداء لآلخػػػرشػػػعور العػػػدـ التكامػػػؿ واالنػػػدماج مػػػع اندى الػػػى ا االمػػػر الػػػذي
 فضػبلً  ,ىػداؼ المشػتركةالػرؤى واألية والتعصب لعدـ تحديػد مف العنصر  اً يولد نوع ,ىذا ياالغتراب

مسػػتوى االثنيػػة او الطػػائفي السػػيما الجماعػػات ذات االقميػػة عمػػى  ,عػػف عػػدـ االسػػتقرار االجتمػػاعي
لمحمايػػػة وخوفػػػا مػػػف تغػػػوؿ االخػػػر لتنتقػػػؿ ىػػػذه  تثبيػػػت والءاتيػػػا الخارجيػػػة طمبػػػا التػػػي امعنػػػت فػػػي

الوسػػػطى  اتلطبقػػػفػػػي ااالفػػػراد و ماعػػػات المشػػػاعر المتوارثػػػة بعمميػػػة التنشػػػئة االجتماعيػػػة الػػػى الج
مػػثبل القوميػػة العربيػػة ولعػػب تػػواؿ اليجػػرات الػػى العػػراؽ الػػى تقسػػيـ القوميػػات ذاتيػػا. ف (ٜٗٔ) والػػدنيا.
قسػـ البػدو وىػـ عمػى االسػاس الػديني والػى ثبلثػة اقسػاـ عمػى االسػاس الحضػري الػى قسػميف تقسـ 

ىػو والقسػـ االخػر في منطقة اليضبة الغربيػة غالبػا ينتقموف مع ابميـ ومواشييـ مف منطقة واخرى 
يضـ المزارعيف والفبلحيف والقسـ الثالث وىو االقؿ عدديا فيػو القسػـ الحضػري الذي القسـ الريفي 
% مػػػف ٛٚ تويشػػػكؿ السػػػكاف العػػػرب مػػػا نسػػػب. ليحترفػػػوف التجػػػارة والصػػػناعة والتوظيػػػؼمػػػف الػػػذيف 

 .(ٓ٘ٔ)العراقي في مجموع سكاف المجتمع
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التْرو  العوثرِ(, ثْروًد , لوكري كهاٍربد  -,)ثْوًداللًلخ ًالتغزتع فِ العروا  التعبٕروعلِ ًرٌد: 

ٕٓٓ8ٓ ,ٖٔٓ. 
(418)

 العرروا  الطجدرربد االعزتبعْررخ ًالؾوكرربد الضٌهّررخ لررؤ العيررل العضترربنِ ؽزررَ قْررب  الغتيٌهّررخؽنررب ثطرربٌٛ: 

 .1ٕ, ٓ ٩٩ٓٔل ٍَخ االثؾبس العوثْخ(,  –,)ثْوًد 
(419)
ل ٍَرخ التغرل  –ًد ,)ثْواللْلهالْرخ ًالكبنْرخ رطجْديرب كن رب  ٍْبٍرِ العروا  انتٌمعربً لؾتل عتو لٌلرٌك:  

 .1٩ٔ, ٩ٕٓٓ, ٔللنْو(, ٛ
(452)

 ٖٙ, ٖٓ, ٩٘8ٛٔلطجعخ العوفبن(,  –, )ْٕلا العوا  قلّتبً ًؽلّضبً عجل الوىا  الؾَنِ: 



شػػػارىـ مػػػف محافظػػػة الموصػػػؿ شػػػماال مػػػرورًا بكركػػػوؾ وصػػػواًل الػػػى البصػػػرة, مػػػع يمتػػػد انت
مبلحظة اف اغمب المدف المعروفة تاريخيًا شيدت بعض التحوالت في طابعيا القومي فمثبًل اربيؿ 
وبغداد كانت خميطًا مف العرب والتركماف فيما سبؽ واليوـ نجػد بغػداد يغمػب عمييػا الطػابع القػومي 

 .(ٔ٘ٔ)حيح في محافظة اربيؿالعربي والعكس ص
يسػػتوطنوف فػػي االجػػػزاء  ,مػػف حيػػث النسػػػبة الديموغرافيػػة  الكــرد القوميــة الثانيـــةيعتبػػر  
مػػف العػػراؽ فػػي محافظػػات سػػميمانية واربيػػؿ ودىػػوؾ واجػػزاء مػػف نينػػوى والشػػمالية الشػػرقية الشػػمالية 

فػي محافظػة صػبلح  خرمػاتو فضبل عػف اقميػة فػي مدينػة بغػداد وخػانقيف ومنػدلي فػي ديػالى وطػوز
قوميا الى سوراف وبيدناف وفقا لموروثيـ  فيما ينقسموف (ٕ٘ٔ)ينقسموف دينيا الى سنة وشيعة. الديف

المغوي فضبل عف االنقسامات االخرى التػي اخفتيػا الغالبيػة الديموغرافيػة ليػذا التكػويف االجتمػاعي 
 (ٖ٘ٔ)% مف السكاف٘ٔتصؿ نسبتيـ بيف العراقييف الى قرابة 

 ئيسػية التػي قػدمت لمعػراؽ بوصػفيـتمثػؿ القبائػؿ الر لكرد في االصػؿ الػى اربػع اقسػاـ يقسـ ااذ 
رغػػـ اف الكثيػػر مػػف البػػاحثيف  )الكرمػػانج, الكػػوراف, الكميػػور, المػػور(بػػدو الجبػػاؿ وىػػذه االقسػػاـ ىػػي 

اال اف الوضػع الطبيعػي  تعصػبًا شػديداً  لقػومياتعصػب تتميػز بالقوميػة يأخػذوف عمػى الكػورد بػانيـ 
جماعات االجتماعية التي تعيش الحياة البدوية سواء في الجباؿ او الصحارى اذ تكاد تكوف لكؿ ال

لرؤسػػػائيـ ىػػػذه الجماعػػػات مغمقػػػة الػػػى حػػػد بعيػػػد امػػػا بالنسػػػبة الػػػى فكػػػرة االنقيػػػاد غيػػػر المشػػػروط 
فيػػػػذه السػػػػمة ىػػػػي العنصػػػػر الغالػػػػب فػػػػي عمميػػػػة التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة التػػػػي يتوارثونيػػػػا ومشػػػػايخيـ 
قمػػؽ مصػدر  شػكؿال اف ممػا البػد مػف ذكػػره فػي ىػذا المجػاؿ ىػو اف القوميػػة الكورديػة تاجتماعيػا. ا

لممؤسسة السياسية او لبناء الدولة العراقية فيذا جاء مف العزلة عف المشاركة في بنػاء عظيـ كبير 
ىػػذه الدولػػة اذ اعتبػػرتيـ االيػػديولوجيات )العربيػػة واالسػػبلمية( التػػي انشػػات الدولػػة بموجبيػػا غربػػاء 

جب اف يخضعوا دوف اف يكوف ليـ اي حؽ في المشاركة فضبل عما ارتكب مف اخطاء سياسػية ي
قاتمة فػي محػاوالت اخضػاعيـ بػالقوة مػف خػبلؿ العديػد مػف الحػروب التػي خاضػتيا الدولػة العراقيػة 

كػؿ ذلػؾ عػػزز  ٖٜٚٔوحتػى الػى مػػا بعػد اقػرار حقيػػـ فػي الحكػـ الػػذاتي  ٕٜٔٔمنػذ تأسيسػيا فػػي 
مػػاعي ىػػذه النزعػػة االنفصػػالية الػػى حػػد بعيػػد. االمػػر الػػذي اضػػطرىـ الػػى السػػعي فػػييـ كنظػػاـ اجت

العػػػراؽ الػػػذي عػػػانوا مػػػف ذات الظػػػروؼ  تكػػػويف كيػػػاف قػػػومي مػػػع نظػػػرائيـ الكػػػرد فػػػي دوؿ جػػػوارل
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, )ًىاهح الزعلررْل الزْرربهاد الَْبٍررْخ العواقْررخ ثعررل االؽررزمب ًلٌقليررب لررؤ ثنرربء اللًلررخىْلرربء اؽتررل ؽَررٌنِ: 

 .ٕٔٓٔ, ٓ ٕٕٔٓ(, ٖٕللجنبد(, العلك )لغلخ كلْخ الزوثْخ  -العبلِ
(450)
, ٕٔٔٓلطجعرخ الغبلعرخ(,  –,)اهثْرل  كوكٍزبن العوا  فِ ٌٙء الزعلكاد الَكبنْخفلْل اٍتبعْل لؾتل:  

 ٕٓٓ 
(454)

, لغلررخ الؾرلًك االكاهّررخ القلرْل كوكٍررزبن العروا  ثعرل االنَررؾبة االلوّكرِلتْربء لؾَرؤ الكنرربنِ ًافروًن: 

 ٖٖٙ, ٓ ٕٗٔٓ(, ٖ٘عبلعخ النيوّؤ , العلك )



السياسػػية التػػي حالتػػا دوف انػػدماجيـ وتكػػامميـ االجتمػػاعي مػػع بقيػػة المكونػػات االجتماعيػػة االخػػرى 
تجربة االستقبلؿ شبو التاـ الذي تميزت بو مناطؽ القومية الكردية بعد لقد لعبت  (ٗ٘ٔ)لممجتمعات.
دورىػػا فػػي اذكػػاء ىػػذا الحمػـ السياسػػي االيػػديولوجي ذا الطػػابع القػػومي وعػػززت  ٜٜٔٔاحػداث عػػاـ 

كػػػػاف لمتكيػػػػؼ االفػػػػراد لمبنػػػػاء االجتمػػػػاعي واالقتصػػػػادي التوجيػػػػات االجتماعيػػػػة العامػػػػة نحػػػػوه. فقػػػػد 
 ال لمتكيؼ واالندماج بالرغـ مف الصعوبات البيئية عكس شعوب المنطقة مف العرب اوالسياسي مث

التحػػوالت االجتماعيػػة  يػػو افتجػػدر االشػػارة الممػػا  . (٘٘ٔ)والتركمػػاف وغيػػرىـ مػػف القوميػػات االخػػرى
بػػيف الكػػرد والسػػيما التوسػػع الػػدائـ لمشػػريحة الوسػػطى المثقفػػة والوضػػع االجتمػػاعي االقتصػػادي مػػع 

القػيـ وتنػامي مجتمػع مػدني واقتصػاد ذات توجػو رأسػمالي وتوسػع الطبقػة الوسػطى  تغير في بعض
  .(ٙ٘ٔ)مع ذلؾ تعد السياسة الكردية اف مشروع القومي الكردي امرًا ال غنى عنو

بيػذا المنطػػؽ نسػػتنتج بػاف العػػرؽ او القوميػػة يشػكبلف الجانػػب االساسػػي فػي بنػػاء المجتمػػع 
 ي العاـ ألي مجتمع كاف.عمى الرغـ مف التحوؿ في البناء الثقاف

% مف ٕفي العراؽ بعد العرب والكرد, ويشغموف نسبة ما يقارب  التركمان القومية الثالثة
عدد السكاف, وغػالبيتيـ مػف المسػمميف, اذ ينقسػـ التركمػاف مػذىبيًا الػى شػيعة جعفريػة اماميػة اثنػي 

نة( ممػف ينتمػوف لممػذىب % مف ابناء العامة)السػ٘ٗ% تقريبًا, و٘٘عشرية ويشكموف ما يقارب الػ
او مػػػا يعػػػرؼ  األذريػػػة والعربيػػػةخمػػػيط بػػػيف الحنفػػػي والشػػػافعي وليػػػـ ليجػػػات قريبػػػة مػػػف التركيػػػة او 

  (ٚ٘ٔ)بالتركية القديمة.
لقػد ادت الضػغوطات متعػػددة الجوانػب التػي تتعػػرض ليػا االقميػات العرقيػػة فػي العػراؽ مػػف 

وميػة الكرديػة التػي حاولػت امتصػاص ىػذه الجانب الحكومي والقومية االعمى نسبة ديموغرافيػة والق
االقميػػات لصػػالح بنائيػػا القػػومي عمػػى حسػػاب تغييػػر اليويػػة او االغػػراء بتغييرىػػا كػػؿ ىػػذه العوامػػؿ 

اذ اتخػذ نمػط التنػاقص  باسػتمرارالنسػبة الديموغرافيػة لمتركمػاف تتنػاقص المركبة والمعقدة ادت الػى 
خارجيػػػة مػػػف مدينػػػة كركػػػوؾ معقػػػؿ التركمػػػاف ىػػػذا ثػػػبلث طػػػرؽ اوليػػػا واىميػػػا اليجػػػرة الداخميػػػة وال

غمبيػة االتعػيش حيػث  المركزي والمناطؽ المجاورة ليػا فػي المحافظػات االخػرى كاربيػؿ والموصػؿ 
التي تعد اليـو مف المناطؽ المتنازع عمييا بيف الحكومة واقميـ كورد تركمانية قبؿ القرف العشريف ال

                                                           
(451)

 ٩ٔ, ثؾش لنٌْه , ٓ  اللْلهالْخ ًاكاهح الزنٌا فِ العوا فواً عجل الكوّل : 

(455)
لوكرري االلرربهاد لللهاٍرربد ًالجؾررٌس  –,)كثررِ  العرروا  الْررعت ًالزرربهّـ ًالَْبٍررخعبهّررش ٍزبنَرردلْل :  

 .1٘ٓ  ٩ٕٓٓاالٍزوارْغْخ(,
(456)
كاه لْيًثٌربلْرب(, روعترخ لٖرطلَ نعتربن  –,)ثغرلاك  : ٕواا اليٌّبد فِ العوا ألبرْيّب ثبها  ًافوًن 

 .ٕٓٔ-٩ٔٔ, ٕٓٙٔٓ, ٔاؽتل, ٛ
(457)
, ٕٗٔٓل ٍَررخ لَرربهاد للزنتْررخ الضدبفْررخ(,  –, )ثْرروًد  الَْبٍرربد ًاالصنْرربد فررِ العرروا ٍررعل ٍررلٌ  :  

ٖٓ٩ٗ- ٖٖٗ. 



فضػبل عػف اليجػرة الػى تركيػا وبقفيػة  جغرافيػة واحػدةفانيـ اليوـ اقمية غير مركػزة فػي منطقػة  ستاف
بػػيف طػػاقي رحػػى لعػػب فيػػو انيػػـ يعيشػػوف  وىػػالتركمػػاف اليػػـو  ؽ مػػأزؽمػػيع دوؿ العػػالـ اف اىػػـ مػػا

  (ٛ٘ٔ).ثر عمى مدى تمسكيـ باالنتماء القوميدورا ميما وكاف لو اكبر األ مذىبيالختبلؼ اال
الحمايػػة مػػف عمميػػات تغييػػر الخارطػػة الديموغرافيػػة التػػي اف القوميػػة التركمانيػػة لػػـ تحػػظ ب

ساىمت فييا حكومة النظاـ السابؽ بشكؿ كبير بؿ يمكف اف نقوؿ انو لفت االنتباه الى اىمية ىذه 
النقطة في تغيير المناخ الديموغرافي فػي المحافظػة بتشػجيعو ىجػرة العشػائر العربيػة مػف الفبلحػيف 

ينػػػػالوا مػػػػوقعيـ الطبيعػػػػي ضػػػػمف المعػػػػدالت فػػػػي اف الرعايػػػػة  والمػػػػزارعيف واقطػػػػاعيـ االراضػػػػي او
المجتمػع العراقػي ممػا دفعيػـ بقيػة مػع  يـجانػدملذا كػاف ذلػؾ اىػـ عوامػؿ عػدـ االسياسية الداخمية, 

  (ٜ٘ٔ)يوية الذاتية.اء عمى الو الى ايثار العزلة السياسية واالنط
ثقػػػافي التنػػػوع الرة سػػػوء اداتغريػػػب التػػػي مورسػػػت بحػػػؽ التركمػػػاف كانػػػت نتػػػاج سياسػػػة الاف 

االغمبيػػػػػة العدديػػػػػة او ة تقييػػػػػد حريػػػػػفالديموقراطيػػػػػة الحقيقيػػػػػة تفتػػػػػرض وجػػػػػوب  والمػػػػػذىبي. دينيالػػػػػو 
  .وموروثيـ الثقافي بأىميتيـ)السمطة(, المييمنة لصالح االقميات الثقافية. مف خبلؿ االعتراؼ 

 التكوين الطائفي للمجتمع العراقي )التكوين االساسي للمجتمع(  -ب

 ()الصابئة -1
نبػػي  , يتعبػػدوف بديانػػةوالسػػكف ,اقػػدـ سػػكاف العػػراؽ اصػػوال تاريخيػػة مػػازالوا عمػػى قيػػد الحيػػاة

 ,( اذ يروف اف يحيػى عراقيػا ولػيس اردنيػا عػاش عمػى نيػر الفػرات ولػيس نيػر االردفاهلل يحيى )
يعود اصؿ مفردة صابئة الى وىنا عمد المسيح بيف النير وجذع النخمة كما صورىا القراف الكريـ. 

اذ مػػػػا زالػػػػت االراميػػػػة لغػػػػتيـ الدينيػػػػة الفعػػػػؿ االرامػػػػي )صػػػػبأ(, ويعني)اصػػػػطبغ( او)تعمػػػػد بالمػػػػاء(. 
المقدسػػػة التػػػي يتعػػػامموف بيػػػا مػػػع بعضػػػيـ الػػػبعض االخػػػر فػػػي جماعػػػات مغمقػػػة تمامػػػا اال مػػػا نػػػدر 

ًا مػف طقوسػيـ الدينيػة. ىذه التسمية بسبب ممارستيـ التعميد الذي يعد طقسػًا اساسػيعمييـ اطمقت 
يعتبػرىـ المنػدائيوف خػارجيف عػف وحورانية وىـ اقمية, االكثر وىي دائية نماليقسموف  الى طائفتيف 

 الممة اذ يتيمونيـ بإدخاؿ عبادة الكواكب الى جانب عبادة الرب. 
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(, 1ٕٓغرلاك( , العرلك )عبلعرخ ث -,)لغلرخ االٍرزبم الَْبٍخ الزوكْرخ ارغربه اقلرْل كوكٍرزبن لضنَ علِ ليلُ : 

ٕٖٓٔٓ ,ٗٔ. 
(459)

 .8ٔ, ٩٩٩ٓٔ, ٔكاه الَبقِ(, ٛ –,)ثْوًد  الزبهّـ الَْبٍِ لزوكتبن العوا عيّي قبكه الٖتبنغِ: 
( )

رعنِ )الواّخ(, اً ًىرٌ ّرلفل فرِ اغلرت الطدرًٌ اللّنْرخ, ًّزكرٌن لرؤ غٖرنِ  )اللهافْب ردبنب(, كلتخ اهالْخ 

ىّزٌن علَ ّكل عملخ )ىائل( رْجو الٖلْت لللاللخ علَ الغيبد االهثعرخ لرضهٗ ًرولري للَرم , ًٌّٙرع 

علْيب قطعخ قتبُ ثْٚبء لؤ الؾوّو لللاللخ علَ الطيبهح, ًٌّٙع علرَ غٖرؤ اليّزرٌن ٍرجعخ اغٖربن لرؤ 

ً لللاللخ علَ الؾْبح االىلْخ. ّن و ٍعل ٍلٌ :الَْبٍبد ًاالصنْربد فرِ العروا , لٖرله ٍربثق , ٓ نجبد اال

ٖٕ8 



فيػي  ,مػا ترافػؽ مصػطمح الصػابئة كثيػراً التػي وىػـ االكثػر شػيوعا فػي العػراؽ أما المندائيػة 
لػػػػذا يسػػػموف معابػػػػدىـ بيػػػػذا  ضػػػًا مفػػػػردة فراميػػػة وتعنػػػػي )منػػػػدا(, وتعنػػػي عمػػػػـ او معرفػػػة الىوتيػػػػةاي

تعػػػد الطائفػػػة المندائيػػػة مػػػف اقػػػدـ الجماعػػػات التػػػي . و (ٓٙٔ)امػػػاكف لمعمػػػـ االليػػػي بوصػػػفيامح المصػػػط
قػػرب مجػػاري االنيػػار الكبيػػرة والصػػغيرة التػػي مازالػػت الػػى  بػػبلد مػػا بػػيف النيػػريفجنػػوب عاشػػت فػػي 

اف ديػانتيـ تعػد مػف اقػد الػديانات الروحيػة فػي يومنا ىػذا اىػـ امػاكف تجمعيػـ الػديني ديموغرافيػا اذ 
بانيا )متحجػرات حيػة( نظػرًا لقػدـ الطقػوس مػف دوف اف يحػدث  ()العالـ اذ وصفتيا الميدي دارور

كونيا مف اقػدـ مكونػات واليويػات االصػمية لػببلد الرافػديف وذلػؾ  فضبل عف. (ٔٙٔ)فييا تغيير يذكر
التشابو الكبير بػيف  كذلؾر متفرعة مف ديانة اخرى, لجذورىا العريقة تاريخيًا, والمستقمة بذاتيا وغي

 . (ٕٙٔ)معابد الصابئة ومعابد البابمييف وطقوسيـ
فمسػػطيف  يرجػػع اصػػوليـ مػػف منيمػػا االوؿائييف عمػػى قسػػميف دأصػػؿ الصػػابئة المنػػ قسػػـ البػػاحثوفي 

يػرى اف وجػودىـ االوؿ كػاف ف ثػانيالوىذا ما يرفضو الصابئة رفضا باتا. امػا وحوض نير االردف 
فػػي جنػػوب العػػراؽ حيػػث وفػػرة الميػػاه الجاريػػة التػػي تعتمػػد عمييػػا الطائفػػة فػػي طقوسػػيـ وشػػعائرىـ 

فػي . (ٖٙٔ)فػي الشػأف المنػدائيالطبيعية وىو الػرأي الػذي يميػؿ اليػو اغمػب البػاحثيف  دالدينية والموار 
ضػػػػػطياد والعػػػػػزؿ الثقػػػػػافي االألنػػػػػواع شػػػػػتى مػػػػػف السػػػػػياؽ ذاتػػػػػو تعػػػػػرض المنػػػػػدائيوف فػػػػػي العػػػػػراؽ 

لػذا نجػد اف اعػدادىـ فػي تنػاقص مسػتمر بسػبب اليجػرة الخارجيػة الػى الػدوؿ التػي . ()واالجتماعي
ينػػدر وجػػودىـ فػػي دوؿ تحتػػـر خصوصػػيتيـ الدينيػػة كالبمػػداف االسػػكندنافية والواليػػات المتحػػدة. اذ 

االؼ نسػػمة بعػػد اف كػػاف  ٓٔ – ٛالتعػػداد السػػكاني ليػػـ مػػا يقػػارب تقػػديرات بمػػغ جػػوار العػػراؽ لػػذا ت

                                                           
(462)

 .ٖٙ, ٓ 1ٕٔٓ, ٖكاه الٌها (, ٛ –ٛخ ثبقو : لدللخ فِ ربهّـ الؾٚبهاد الدلّتخ, )ثْوًد 
() 

بنًْررب كهً الْررو  اهًٍررٜ اللْررلُ كهاًه: إصْررل ٍررزْلبنب كهًه نررِ ٍررزْلني عبلًتررب أنضوًثٌلٌعًْررب صدبفًْررب ثوّط

ًصدبفبرو. كبنذ رعزجو االفزٖبْٕخ الوئَْْخ فِ التنرلائْْؤ , ًعربلع التقطٌٛربد التنرلائْْؤ الوئَْرِ. كبنرذ 

, كبنذ رعتل لٖبلؼ كٌهرٌْ ثواًن , ًىرِ ًكبلرخ أكثْرخ ثلنرلن عنرللب ًقعرذ  ٩ٓٙٔاثنخ هعل كّؤ. فِ عب  

 م عؤ كٌنيب ثبؽضخ ًلقزٖخ فِ الْفن التنلائِ فِ العوا علَ آهصو هانٌَ  لكزبثخ ثٌىْتْب فِ لنلن , فٚ

(464)
, ٕ, ٩81ٛٔ, روعتررخ نعررْل ثررلًُ ًافرروًن, ثغررلاك كاه هٍررمن للنْررو الٖرربثئخ التنررلائٌْناللْررلُ كهاًه: 

ٖٓ . 
(126)
 .ٕٙ, ٓ  ٕ٘ٔٓلنٌْهاد الغتل(,  –, )ثْوًد  االكّبن ًالتناىت ثبلعوا هّْل القٌْن:  
(464)

 .ٖٙٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  ًاالصنْبد فِ العوا الَْبٍبد ٍعل ٍلٌ  : 
( )

فعلَ ٍجْل التضبب لبىالذ الؾكٌلبد التؾلْخ ًالتوكيّخ روف٘ الَتبػ للتنرلائْْؤ ثْرواء اهٗ ثدٖرل ععليرب 

لدجروح اللرٌاريل عرلا التدجروح التيكؽتررخ التٌعرٌكح فرِ ثغرلاك ًالزرِ انْرربد اّرب  االؽرزمب الجوّطربنِ ًىرنا لررب 

ْررعو العواقررِ الْرربعو عجررل الرروىا  عجررل الٌاؽررل الررنُ رررٌفِ فررِ االهكن ًهفٚررذ ؽٖررل لررع اؽررل فطبؽررل ال

الؾكٌلخ العواقْخ كفنو فِ العوا  ثٌٕلو اؽل اىال  الن ب  الَبثق النّؤ لغلًا ثٖلا  فِ ّرعوه علرَ الروغل 

َ العوثْرخ لؤ علل الغتْع ثبن ىنا الْعو كبن الٌٍْلخ الٌؽْرلح للَرتبػ ثزوعترخ كزربثيل الرلّنِ )الكنريا هثرب( الر

 .1ٖٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  الَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ًٛجعو فِ العوا . ّن و الَ ٍعل ٍلٌ  : 



(, تعػػػػد ديانػػػػة الصػػػػابئة ٕٙلمعػػػػراؽ) .ٖٕٓٓالػػػػؼ نسػػػػمة قبػػػػؿ احػػػػتبلؿ عػػػػاـ  ٖ٘تعػػػػدادىـ حػػػػوالي 
وحدانيتػو,  ف بػاهلل والمندائية مف الديانات التوحيدية القديمػة, اف لػـ تكػف اقػدميا, تػدعو الػى االيمػا

واف االجساد فانية والنفس خالدة تعود بعد الممات الى خالؽ, واف ىناؾ عالميف عالـ النور يدخمو 
المؤمنوف الصالحوف, وعالـ الظبلـ يدخمو االشرار, وىذه المعتقدات تشبو الى حدا كبيػر معتقػدات 

طائفػة المندائيػة رمػز دينػي مقػدس , لم(ٗٙٔ)الديانة االسػبلمية فػي موضػوع االعتقػاد بالبعػث والقيامػة
الشػػخص  (٘ٙٔ)غالبػػًا مػػا تمفػػظ بػػػ)الدرفش( يػػوازي الصػػميب عنػػد المسػػيحييف يسػػمى بػػػ)الدرافشا تقانػػا(

المنػػػػدائي غالبػػػػا مػػػػا يكػػػػوف مسػػػػالما مػػػػف افػػػػراد الطبقػػػػة المرفيػػػػة او المتوسػػػػطة فػػػػي اغمػػػػب االحيػػػػاف 
ف ميػف االغنيػاء او امتيػاف العديػد الستمرارىـ في التعميـ او المتيانيـ مينة الصياغة التػي تعػد مػ

مػػػف منحػػػرفييـ تجػػػارة السػػػحر االسػػػود والعقػػػد او مػػػا يعػػػرؼ محميػػػا بػػػالخرز اذ اف ىػػػؤالء مرفوضػػػيف 
تعػػرض الصػػابئة المندائيػػة الػػى كثيػػر مػػف حمػػبلت التطييػػر العرقػػي عػػف ممفػػوظيف مػػف جماعػػاتيـ. 

بلت االبػػػادة الجماعيػػػة كثيػػر مػػػف حمػػو ياسػػي واالجتمػػػاعي, طريػػؽ التيجيػػػر والتمييػػز الطػػػائفي والس
. ذريعػةاىػـ اف تكفيػرىـ لقد كػ .ر دينيـ طيمة تاريخيـ الذي يمتد االالؼ السنيفيواالجبار عمى تغي

 بالجيػادال غير تبشػيرية وال تنشػر عقيػدتيا الصابئية ديانة االمر الذي اجبرىـ عمى االنغبلؽ لذا ال
التػػي ضػػمنت سػػكوت الدولػػة عػػف االخػػرى يحميػػا مػػف اضػػطياد الػػديانات  ـاال اف ىػػذا لػػ وال بغيػػره.
 االخػػر ى شػػيوع وظيػػور الديانػػة االسػػبلمية وطغيانيػػا عمػػى الثقافػػاتتػػابتػػدأ مػػف الييػػود وحجرائميػػا. 

المتطرفػػػة حػػػوؿ الطائفػػػة  سػػػاىمت اآلراء(ٙٙٔ).نتيجػػػة الػػػدعوى او االحػػػتبلؿ او الفتوحػػػات االسػػػبلمية
القسري بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ في تعرضيـ لحمبلت االبادة والتيجير  ئية بشكؿ كبيرالمند

يسػمـ الصػابئة مػف عمميػات القتػؿ واالضػػطياد  بػػذلؾ اذتػدىور الوضػع االمنػي . كمػا سػاىـ ٖٕٓٓ
عمى يد المجاميع االرىابية ذات الصبغة االسبلمية التي وجػدت مػف فقػداف الػرادع وغيػاب السػمطة 

 (ٚٙٔ).غاية في تفتيت ىذا التنوع التاريخي لممجتمع في العراؽ

                                                           
(461)
ل ٍَررخ لَربهاد للزنتْررخ الضدبفْررخ  –,)ثغررلاك االقلْرربد فرِ العرروا  ,الررناكوح ًاليٌّرخ , الزؾلّبدٍرعل ٍررلٌ :  

 .(1ٓٔ, ٖٕٓٔٓ, ًٔاالعم  , ٛ
(465)
, ٩ٕٓٓل ٍَررخ هٍررمن للطجررع ًالزٌىّررع(  –,)ثْرروًد  التنررلائٌْن العدْررلح ًالزرربهّـالٖرربثئخ لؾتررل النتو: 

ٓ٘ٓ 
(466)
 .8ٙ, لٖله ٍبثق , ٓ  االكّبن ًالتناىت فِ العوا هّْل فٌْن :  

(467)
 : ّن و الَ الواثٜ 1ٕٓٓ,  الٖبثئخ التنلائٌْن ليلكًن ثبليًابلٖطلَ ؽتٌ :  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news


تطييػػػر عرقػػػي  امػػػا فػػػي العصػػػر الحػػػديث فتعرضػػػت الطائفػػػة وخػػػبلؿ الحكػػػـ العثمػػػاني الػػػى
 (ٛٙٔ).مما اضطرىـ الى المجوء لجنوب العراؽ لمحفاظ عمى ارواحيـ وديانتيـ ,وطائفي

المثقفػػيف العػػراقييف مػػف غيػػر المنػػدائييف فػػي سػػبيؿ لكثيػػر مػػف المحػػاوالت التثقيفيػػة مػػف بػػذلت ا
. اال ٖٕٓٓتغييػر نظػاـ الحكػـ بعػد عػاـ لصالح التعريؼ بالمندائية بعد التحوالت الثقافية استثمار 

( منػدائي, ٗٓ٘) قتػؿم ٕٙٓٓالػى اذار انيا ذىبت ادراج الرياح فقد اكػدت االحصػائيات الرسػمية 
كمػا رحػؿ قسػـ غيػر قميػؿ مػنيـ الػى  ( فػردا.٘-ٗ) عائمػة (ٖٖٙٙ(, وغادر العراؽ )ٛٔٔوخطؼ)

 (ٜٙٔ).راؽكردستاف الع
مػوادا قانونيػة تشػير الػى المسػاواة بػيف  ٖٕٓٓمف الدستور العراقي الصػادر بعػد العػاـ تض

ه اال اف ىػذ .حفػظ حقػوؽ االقميػاتوجػوب الػى ذكػر العراقييف عمػى اخػتبلؼ انتمػاءاتيـ فقػد تطػرؽ 
( مػػف قػػانوف انتخػػاب مجػػالس المحافظػػات ٓ٘فػػي المػػادة )القػػوانيف لػػـ تػػدخؿ حيػػز التنفيػػذ الفعمػػي. 

تػـ مػنح عػدد مػف مقاعػد مجمػس المحافظػة الػى  ٕٛٓٓ/ٓٔ/ٛاالقضية والنواحي الصادر بتاريخ و 
وفشؿ ادارة التنوع ذىب السياسية االقميات لكف بعد ثبلث اشير مف اقرار القانوف وبفعؿ الضغوط 

( ليحـر المندائيوف مػف حػؽ الترشػيح فػي المحافظػات وحصػر ٓ٘تعديؿ الفقرة )الى جمس النواب م
 (ٓٚٔ).ح في مدينة بغداد فقطالترشي

فػػػي المجتمػػع العراقػػػي لمكثيػػر مػػػف االقميػػػات او قػػرار بػػػالتنوع االثنػػي والطػػػائفي لػػـ يشػػػفع اال
افػراغ العػراؽ مػف  اوال :الػى نقطتػيفممػا ادى ستيداؼ المتعمد مف بعػض المسػمميف يحمييا مف اال

ضػػعؼ ادارة التنػػوع ىػػذا وثانيػػًا اقػػدـ واعػػرؽ مكػػوف دينػػي مثػػؿ تراثػػًا وثقافػػة عراقيػػة فريػػدة ومتميػػزة . 
سػػاىـ فػػي تفكيػػؾ الوحػػدة الوطنيػػة وىػػدد االمػػف الػػوطني واسػػتخدمتو القػػوة الخارجيػػة وسػػيمة لمتػػدخؿ 

ىػػدر االمػػواؿ فػػي الحػػروب والنزعػػات االىميػػة, فضػػبل عػػف النزاعػػات السػػمطوية فيمػػا بػػيف االحػػزاب و 
 (ٔٚٔ).السيما االحزاب االسبلموفوبيا

مػا تسػعى الػى ايجػاد انػواع مػف الحقػوؽ والسػمطات ذات الصػمة اف لؤلقميات القومية عػادة 
باالسػػتقبلؿ الػػذاتي بغيػػة الحفػػاظ عمػػى ثقافتيػػا المجتمعيػػة كتكػػويف مؤسسػػات تعميميػػة واقتصػػادية او 

 .(ٕٚٔ)سياسية عمى وفؽ لغتيا الخاصة بيا

                                                           
(468)
 .1ٕٖ, لٖله ٍبثق , ٓ الَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ٍعل ٍلٌ  :  

(469)
, ٓ ٖٕٔٓلوكرري التَررجبه لللهاٍرربد ًالجؾررٌس(,  –)كثررِ  االقلْرربد اللّنْررخ ًاالصنْررخلغتٌعررخ لرر للْؤ :  

8ٗ,8٘ . 
(472)
 .ٖٔٗ, لٖله ٍبثق , ًٓاالصنْبد فِ العوا الَْبٍبد ٍعل ٍلٌ  :  

(474)
 81 - 8ٗ,لٖله ٍبثق , ٓ االقلْبد اللّنْخ ًاالصنْخلغتٌعخ ل للْؤ :  

(470)
, ٓ 8ٕٓٓلوكرري كهاٍرربد الٌؽررلح العوثْررخ(,  –,)ثْرروًد  اّرركبلْخ الزعلكّررخ الضدبفْررخؽَررب  الررلّؤ علررِ : 

ٕٔٗ. 



الػػى يعػػود ذلػؾ  لعػػؿو . اال انيػػا رضػخت لػػو مضػطرة التيمػيشمػػف الطوائػػؼ الدينيػة عانػت 
واالجتمػاعي  يثقػافالنػدماج االالحساسية الشػديدة ازاء سيادة رؤيا سياسية غير واقعية عف مشاعر 

ظنػػًا منيػػا بتبلشػػي خصوصػػيتيا وارثيػػا المتػػواتر, ممػػا يزيػػدىا نفػػورُا  .()مػػع الثقافػػة الغالبػػة لممجتمػػع
االجبػاري تػارة اخػرى والشعور بالتيديد ليذا تختار االنعػزاؿ واالسػتبعاد االجتمػاعي الطػوعي تػارة, و 

عمى االندماج بالبناء الثقافي السائد وىذا مػا نجػده اليػـو فػي مجتمػع متنػوع مثػؿ العػراؽ وكالطائفػة 
المندائيػػػة تحديػػػدًا. حيػػػث تسػػػعى الػػػى تكػػػويف ايديولوجيػػػة تعبويػػػة لبلفػػػراد مػػػف خػػػبلؿ نبػػػذ االنػػػدماج 

, كمكػوف اجتمػاعي لوجيسػيو و السوتفضػيؿ االنسػحاب مػف التمثيػؿ السػمطوي ال سػيما السياسػي او 
لو ابعاده البنائية في تكويف ثقافات فرعيػة التػي تنطػوي تحػت لػواء االنػدماج والتكامػؿ ألي مجتمػع 
متنوع. ىذا ما يولد في حد ذاتو تكويف طبقة عمى اساس طػائفي ىػدفيا الحفػاظ عمػى ىويػة وثقافػة 

  .تمؾ الطائفة
   (**)االيزيدية -2

كمػػا ىػػو الحػػاؿ مػػع مفيػػـو الكػػرد او  ٖٕٓٓاو اليزيديػػة كمػػا تعػػرؼ سػػابقا قبػػؿ  االيزيديػػة
شػرؽ العػراؽ وشػماؿ غػرب جدوف اليوـ بشػكؿ أسػاس فػي شػماؿ و ي. ٖٕٓٓالكورد الذي ظير بعد 

صػػؿ تسػػمية فػػي اال .يبمػػغ تعػػدادىـ حػػوالي النصػػؼ مميػػوف نسػػمةبالنسػػبة لممنػػاطؽ المحاذيػػة سػػوريا 
صػػمة مػػا بػػيف كممػػة وجػػود الديػػاف والمػػذاىب فينػػاؾ مػػف اعتقػػد بتمثػػؿ خػػبلؼ البػػاحثيف فػػي شػػأف ا
( المكتوبػػػػػة بػػػػػالخط المسػػػػػماري وتعنػػػػػي )روح الخيػػػػػرة a-z-daاليزيديػػػػػة وبػػػػػيف الكممػػػػػة السػػػػػومرية )

 .يرجػػع تاريخييػػا الػػى االلػػؼ الثالػػث قبػػؿ المػػيبلدالتػػي  والسػػائريف عمػػى الطريػػؽ الصػػحيح والبابميػػة
 (ٖٚٔ)السومرية والبابميةة ر اقدـ الديانات مف منطقة الحضابوصفيا 

يعد االيزيػديوف أنفسػيـ طائفػة موجػودة منػذ االزؿ وينتمػوف إلػى األديػاف القديمػة, مػف نسػؿ ادـ 
فيمػػا يػػرى اخػػروف اف كممػػة ايزيػػدا التػػي اشػتؽ منيػػا مكونػػة مػػف ثػػبلث كممػػات اشػػورية)تذىب  .وحػده

 (ٗٚٔ)لبيت الحؽ(

                                                           
()
لؤ فمب لدبثلخ الجبؽرش لرع عرلك لرؤ افرواك العْنرخ الجؾرش فٚرم عرؤ لْربهكزو ثبلتمؽ رخ ًعرل ان اغلرت لرب  

ّْبهف الٖربثئخ فرِ التنبٍرجبد اللّنْرخ ًاالعزتبعْرخ ًاللعبلْربد الضدبفْرخ اال ان الروف٘ االعزتربعِ ليرنه اللئرخ 

 ّلَو ىنه التْبهكخ ثبلقٌف االلو النُ فلق ؽبعيا اعزتبعْبً.
(*)*

لدل كضود االعزيبكاد ؽٌب ًعو رَتْخ االّيّلّخ, غْرو ان اعزيربكاد ًهاء الجربؽضْؤ رنٌعرذ ًرعرلكد فرنىت  

الت هؿ ّوفقبن الجللَِْ االّيّلّخ فِ كزبثو )الْوفنبلو( ثرو)االّيّلّخ ًالْيكانْرخ(, ؽْرش ركْرف لدٌلزرو ثربن 

ٌنيل ّعجرلًن )أّريكان( ًّنزَرجٌن الْرو, ىنه الزَتْخ رعٌك ثزبهّقْيب الَ لب قجرل كفرٌب االٍرم  الرَ العروا  كر

ًان اّزيبه االّيّلّخ ثفٍل اّيكُ أرذ لؤ رَتْخ ّيكان رطلق عنلىل علَ االلو القبلق الوىا  ؽْرش ال ّرياب 

االّيّلٌّن ّلزؾٌن ٕلٌاريل ًاكعْزيل ثعجبهح )ثنربظَ ّرخ ىكانرِ صربف ًكلرٌ ظربن( اُ ثفٍرل   العلرِ الكروّل. 

(, االكررواك لررؤ ؽْررش اليٌّررخ ًالضدبفررخ ًالزطررٌه لنررن العيررل العضترربنِ ؽزررَ الْررٌ )ّن ررو الررَ اهّررل ؽتررل ؽتررٌ: 

 .ٔ, ٖٕٓٔٓعبلعخ كىٌف(,  –)ًىاهح الزعلْل العبلِ ًالجؾش العلتِ 
(474)
 .ٖٔٔ, لٖله ٍبثق, ٓالَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ٍعل ٍلٌ :  

 



االتفػػاؽ حػػوؿ مبػػادئ دينيػػة أوليػػة محفوظػػة فػػي صػػدور رجػػاؿ االيزيديػػة ديانػػة ارضػػية وجػػدت ب
لػذا فيػي جماعػة مغمقػة تمامػا. االنتماء ليا مػرتبط بػالوالدة مػف ابػويف ايزيػديف  افالديف فضبل عف 

ذا تعػد مػف اليويػات االثنيػة االصػمية التػي لػـ تتفػرع عػف واحػدة سػبقتيا وىػي يمكػف القػوؿ وحسػب ل
 (٘ٚٔ)ديانة تبشيرية المصادر التاريخية عمى انيا ليست 

المجتمع االيزيدي مبعث اىتماـ ودىشة كثير مػف الرحالػة والمستشػرقيف االجانػب الػذيف جػاؤوا 
الػػػى وادي الرافػػػديف خػػػبلؿ حقػػػب مختمفػػػة مػػػف التػػػاريخ الحػػػديث, وألسػػػباب كثيػػػرة تتعمػػػؽ بأىػػػػدافيـ 

 .(ٙٚٔ)االقتصادية والسياسية
 يزاتيا واوضاعيـ الدينية واالجتماعيةمة مالنظاـ الديني ذات اسس طبقية حادة حيث لكؿ طبق    
وال يمكف ألي فرد مف اي طبقة اف يتحرؾ في اي اتجاه صػعودًا ونػزوال اال بموجػب  واالقتصادية 

 , (ٚٚٔ)التعاليـ التي فرضتيا عمييـ عقيدتيـ
 ( )والثيػرة ()ت دينية رئيسية ىي طبقة الشػيوخفئاثبلث عمى لبليزيديف يتوزع االنتماء الديني 

يحـر الزواج بػيف افػراد الطبقػات اذ مف الناحية االجتماعية نشأت بينيا حدود فاصمة ()والمريدوف
الشيوخ الػثبلث )االدانيػة, الشمسػانية, طبقات كما يحـر الزواج بيف ارومات . الثبلث مف االيزيديف

بعػض يػذكر . يػةزواجو عف ىذه التقاليد الدين دالقاتانية( لذا وجب عمى كؿ ايزيدي اف ال يخرج عن
كػػػاف سػػػائد فػػػي المجتمػػػع البػػػابمي القػػػديـ حيػػػث ال يسػػػمح لمػػػزواج اف ىػػػذا النسػػػؽ الثقػػػافي االثػػػارييف 

 (ٛٚٔ)باقتراف االزواج مف غير طبقتيا
 مػػف تعرضػػت الطائفػػة االيزيديػػة عبػػر التػػاريخ الطويػػؿ الػػى جممػػة مػػف الممارسػػات االضػػطيادية 

مذابح وحمبلت ابادة جماعية حصدت ارواح االالؼ مف االرواح وشتت االالؼ منيـ في الودياف 
                                                                                                                                                                      

(174)
الغبلعررخ  –)لغلررخ كلْررخ آكاة (,)ًىاهح الزعلررْل العرربلِ  االقلْررخ االّيّلّررخ فررِ العرروا  هٙررب ٍرربلل لؾتررل:   

 . 8ٗٔ, ٓ 8ٕٔٓكلْخ آكاة(,  –العواقْخ 
(475)

(, ٖ-ٕكىٌف العلك) –, روعتخ , فوىبك اثواىْل , لغلخ اللِ ربهّـ الْعت الْيّلُ ًكّبنزوعونٌس فَْنو: 

 .ٕٕٔ, ٩٩ٗٓٔاماه 
(476)

 . ٕٔٔ, لٖله ٍبثق ٓ  الَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ٍعل ٍلٌ  : 

(477)
 . ٩ٖ, ٓ ٩٩8ٌٔٛالن العوثِ(,  –)اهثْل  الن ب  الطجدِ فِ اللّبنخ االّيّلّخؽٌَ ىولِ :  

()
رتضل الطجدخ االعلَ فِ التغزتع االّيّرلُ ًرزؾرلك ًاعجربريل ثزورْرل الزوارْرل ًاالكعْرخ اللّنْرخ لتوّرلّيل فٚرم 

الريًاه ًّطعترٌىل اصنربء التنبٍرجبد اللّنْرخ ًرزكرٌن لرؤ  عؤ ان لكبن رٌاكىل فرِ لعجرل اللرِ ؽْرش َّرزدجلٌن

 صمس فئبد )االكانْخ, الْتَبنْخ ًالدبربنْخ(
()

, رزؾررلك ًاعجرربريل ثزٌعْررو الضْرروح ٛجدررخ ّزتزعررٌن ثلهعررخ كجْرروح لررؤ االؽزرروا  ًالزدررلّو لررلٍ عبلررخ االّيّررلّؤ 

االهّبكاد اللّنْخ الَ التوّلّؤ , ًّعربنٌن الْرٌْؿ فرِ غَرل الترٌرَ ًكفرنيل, كترب ان ليرل الدرلهح علرَ ّرلبء 

 التوَٙ التٖبثْؤ اللواٗ العدلْخ كتب ّنكو
( )

الجْروح : فِ ؽْؤ ّتضل التوّلّؤ الطجدخ العبلخ فِ التغزتع االّيّلُ ًّدع علْيل عتء عتْع ٛجدزِ الْرٌْؿ ً

 8ٗٔ – 1ٗٔ, لٖله ٍبثق , ٓ  الَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ّن و الَ كزبة ٍعل ٍلٌ  : 

(478)
, لٖرله ٍربثق,  االكواك لؤ ؽْش اليٌّخ ًالضدبفخ ًالزطٌه لنرن العيرل العضتربنِ ؽزرَ الْرٌ اهّل ؽتل لؾٌ: 

ٖٓٗ8 – ٖٗ٩ . 



اذ  ىػػػ ٕٕٗالمعتصػػـ فػػي ايػػاـ الخميفػػة ابتػػدأ مػػف العيػػد العباسػػي . البػػاردةالمقفػػرة و وسػػفوح الجبػػاؿ 
اني. مػرورًا بالعيػد العثمػ سادت نظرة عمى انيـ يتبعوف ديانة يزيد بف معاوية منو جاءت تسميتيـ.

  (ٜٚٔ).وسياسة ارىاب داعش ٕٗٔٓوصوال الى عاـ 
القػػائـ حػػوؿ سػػبي وقتػػؿ واضػػطياد ىػػذه االقميػػة يعػػود الػػى انطباعػػات وافكػػار  سػػؤاؿلعػػؿ ال

, مؤكػديف انيػـ ةرغػـ انيػـ ينفػوف ذلػؾ وبشػد .ريكفتخرافية لدى بعض مف المسمميف والمسيحيف بػال
كػػذلؾ ىنػػاؾ سػػببيف يعػػود حػػوؿ اتيامػػات  (ٓٛٔ)مؤمنػػوف بػػاهلل واف نبػػي اهلل ابػػراىيـ ىػػو جػػدىـ االكبػػر

 يمارسوف طقوسيـ الدينية واالجتماعية بصورة سرية وال يا انيـبالكفر لعؿ اولليـ بعض الطوائؼ 
انيػـ يريػدوف  يمػااني. ثحضورىا او مشاىدتيا خوفًا مف التيجـ او اإلساءة الػييـبلغيرىـ  وفيسمح 

اف يبرؤوا انفسيـ مف تمؾ الػتيـ ألنػو لػيس ىنػاؾ سػبب يحمػؿ عمػييـ حقػًا فيمػا عػدا كػره المسػمموف 
  (ٔٛٔ)والمسيحيوف ليـ, حيث كاف ىدفيـ االوحد اف ال يياف شأنيـ

لمجماعة االيزيدية كانػت ومػا زالػت اف االوضاع االقتصادية والمعاشية اليو  تجدر االشارةمما 
ياسػػػػات الدولػػػػة السػػػػيما جماعػػػػة السػػػػمطة التػػػػي تتكػػػػوف مػػػػف االغمبيػػػػة االسػػػػبلمية صػػػػعبة بفعػػػػؿ الس
االدياف والمذاىب واالعراؽ في العراؽ رغـ تعدد تنوع تنتفي فكرة البيذا االنتياؾ . واضطيادىا ليـ

لتتحػػوؿ الػػى تعدديػػة يسػػتيدؼ بعضػػيا بعضػػا بمػػا يػػدفع ىػػذه االقميػػات الػػى تكػػويف جماعػػات مغمقػػة 
مسػػؤولة الدارة التنػػوع ىػػي . اف المحفػػاظ عمػػى معتقػػداتيـ الدينيػػة واالجتماعيػػة .اسػػاس طػػائفيتمامػػا 

امكانيات التعايش فيما بػيف الطوائػؼ يشػوبيا نػوع جماعات وانغبلقيا النعداـ نشوء مثؿ ىذه ال فع
مف التفكؾ واالنقساـ او حتى التيجير القسري او القتؿ وىذا ما دونو التاريخ المجتمع العراقي ازاء 

 االقميات فضبل عف مجتمع الدراسة مدينة بغداد حيث التيميش والتكفير ليذه الطوائؼ.  
 
 
 
  

 ج: التكوين االجتماعي للمجتمع العراقي في العصر الحديث 

                                                           
(479)

 .88ٙ, ٓ  , لٖله ٍبثقاالقلْخ االّيّلّخ فِ العوا هٙب ٍبلل لؾتل: 

(482)
 .8٩ٙالتٖله نلَو , ٓ  

(484)
 .1ٗٔ, لٖله ٍبثق , ٓ  الَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ٍعل ٍلٌ  : 



 اليهود  -1

ذوي اصوؿ موغمة في القدـ االجتماعي لممجتمع العراقي فوجودىـ يعػود الػى ييود العراؽ 
ؽ.ـ. الػػذي اسػػتطاع احػػتبلؿ  ٙٛ٘الػػذي حػػدث عػػاـ السػػبي البػػابمي االوؿ فػػي عيػػد نبوخػػذ نصػػر 

بابػؿ كػاف سػبب وجػودىـ  فػيالػى العػراؽ بيػـ اسػرى لعػودة فمسطيف والقضاء عمػى مممكػة الييػود وا
ثـ السبي البابمي الثاني استمر ىذا الوجػود رغػـ سػقوط الحضػارة البابميػة   (ٕٛٔ)وانتشارىـ في العراؽ

تحػػت االحػػتبلؿ الفارسػػي فػػي عيػػد كػػوش او قػػورش وفػػؽ التسػػمية العراقيػػة الػػذي سػػمح ليػػـ بػػالعودة 
عيػد االمبراطوريػة االشػورية العراقيػة االخيػرة ا السػبي فػي الى ارض الوعد في فمسطيف. ليتجدد ىذ

التي اعادت بناء االمبراطورية العراقيػة حتػى ؽ.ـ.  ٕٔٙ-ٜٔٔالذي داـ ثبلثة قروف ما بيف سنة 
قمػوىـ اسػػرى الػى شػػمالي العػراؽ فػػي امكػػاف لينعػػدة حمػبلت قػػاموا بيػػا وصػمت الػػى ارض فمسػطيف ب

بعػد ذلػؾ توزعػوا فػػي  .مختمػؼ انحػاء االمبراطوريػة االشػورية وأحمػو محميػـ اقوامػًا مػف .جبميػة نائيػة
المجتمػػع بشػػكؿ كبيػػر مػػع اسػػتطاع الييػػود مػػف االنػػدماج والتكامػػؿ  (ٖٛٔ)جميػػع انحػػاء بػػبلد الرافػػديف

منػذ العصػػر العباسػػي وصػوال الػػى العيػػد العثمػػاني اذ  حيػث سػػمح ليػػـ مشػاركة الوظػػائؼ الحكوميػػة
في ادارة شؤوف الواليات في العراؽ فقد كاف ليـ مقعد في مجالس والية بغداد ميـ اصبح ليـ دور 

 السػػػيطرةيتميػػػز غالبيػػػة الييػػػود بعقميػػػة اقتصػػػادية فػػػذة االمػػػر الػػػذي اتػػػاح ليػػػـ والبصػػػرة والموصػػػؿ, 
 عمميػػػات بيػػػع وشػػػراء البضػػػائع السػػػيمااالسػػػواؽ العراقيػػػة وتمركػػػز عمػػػى االقتصػػػادية شػػػبو المطمقػػػة 

( ٓٓٓٚٔٔ( )ٜٚٗٔكػػػاف عػػػدد نفػػػوس الييػػػود حسػػػب احصػػػاء عػػػاـ ) (ٗٛٔ)ييـالبريطانيػػػة فػػػي ايػػػد
( نسػػػػػػمة, أي بنسػػػػػػبة مقػػػػػػدارىا ٓٓٓٗٙ٘ٗنسػػػػػػمة مػػػػػػف مجمػػػػػػوع سػػػػػػكاف العػػػػػػراؽ حينيػػػػػػا والبػػػػػػالغ )

ثمػػثيـ تقريبػػًا كػػانوا فػػي بغػػداد والبػػاقوف  كػػانوا منتشػػريف فػػي المحافظػػات كافػػة, وكػػاف  (٘ٛٔ)%(ٙ.ٕ)
وتسػػمـ عػػدد مػػف شخصػػياتيـ مناصػػب حكوميػػة  .(ٙٛٔ)وجػػودىـ فػػي البصػػرة ثػػـ الموصػػؿ يمػػي بغػػداد

القػرف ات يعشػريناوؿ دولة عراقية فػي مرموقة, منيـ )ساسوف حزقيؿ( الذي عيف وزيرًا لممالية في 
كمػػػا بػػػرز مػػػنيـ الكثيػػػر فػػػي دوف اف يثيػػػر اسػػػتغراب العػػػراقييف فضػػػبل عػػػف اسػػػتيجانيـ, الماضػػػي 

                                                           
(480)
 .٩ٙ, ٓ ٩ٕٓٓكاه اللواد للنْو(,  -, )ثْوًد نيىخ التْزب  فِ ربهّـ ّيٌك العوا ٌٍّف هى  :  

(484)
, ٓ ٕٓٓٓللنْرو ًالزٌىّرع(,  كهاٍربد –,)عتربن  لملؼ لرؤ الزربهّـ الدرلّل لْيرٌك العروا اؽتل ٌٍٍخ:  

ٔ٘. 
(481)
 العرروا  الطجدرربد االعزتبعْررخ ًالؾوكرربد الضٌهّررخ لررؤ العيررل العضترربنِ ؽزررَ قْررب  الغتيٌهّررخؽنررب ثطرربٌٛ:  

 .٩ٖٕ, ٓ ٩٩ٓٔل ٍَخ االثؾبس العوثْخ(,  –,)ثْوًد 
(485)
 .ٓٙالتٖله نلَو,:  ٓ 

)486(
, هٍرربلخ لبعَررزْو فررِ الزرربهّـ (٩ٕ٘ٔ-٩ٕٔٔ)االقلْررخ الْيٌكّررخ فررِ العرروا  فلررلًن نرربعِ لعرروًف: , 

 .8٘, ٩1ٕٓٔالؾلّش, كلْخ االكاة, عبلعخ عْؤ ّتٌ, 



وائيػػيف ذوو تػػػأثير وابػػػداع , وكػػػوادر مير بصػػػري وشػػػعراء وكتػػػاب ور الجوانػػب االدبيػػػة والشػػػعرية كػػػ)
 .(ٚٛٔ) قيادية نشطة في الحركات والتنظيمات السياسية

لػػـ يعػػرؼ الييػػود فػػي العػػراؽ تعصػػبًا دينيػػًا ضػػدىـ, وأف كػػانوا يعيشػػوف فػػي احيػػاء خاصػػة بيػػـ 
( غيػػر اف تمػػؾ الخصوصػػية لػػـ تكػػف نتيجػػة رفػػض اجتمػػاعي ضػػدىـ, بقػػدر مػػا نسػػبيًا )كالبتػػاوييف

تجنبػا كانت خاصية انغبلؽ ديني اجتماعي بالييود انفسيـ, وربمػا كانػت تعبيػرًا عػف تكتػؿ طبقػي. 
فرىػػػود عػػػاـ لمػػا عػػػانوا منػػػو فػػػي حمػػػبلت الفرىػػػود المتتاليػػػة منػػذ ايػػػاـ الحكػػػـ العثمػػػاني وكػػػاف اخرىػػػا 

منشاط الصييوني ودور مفتي القدس اميف المناىضة لتوترات السياسية ( المحفز حينيا بالٜٔٗٔ)
 (ٛٛٔ)الحسيني الذي كاف في بغداد حينيا

حتى اتجاه بنػي اسػرائيؿ بالييود بسبب ما تميزوا بو مف حساسية العنصرية جاء الصاؽ سمة 
الييوديػػة  الػػدماءاذ اف الييػػود ينقسػػموف دينيػػا الػػى عػػدة توجيػػات كػػؿ مػػنيـ يعتبػػر انػػو يمثػػؿ انفسػػيـ 

اال الخالصػػة ال تسػػري اال فػػي عػػروقيـ وحػػدىـ, فضػػبل عػػف الطبيعيػػة االجتماعيػػة اذ ال يتزوجػػوف 
 (ٜٛٔ)جدا. اال في حاالت نادرةمف داخؿ جماعاتيـ الدينية 

شارؾ وساند العديد مف الييود العراقييف الثورات الوطنية التي قامت في البمد االمر الذي كػاف 
تعػػود الػػى . الييوديػػةسػػبلمية اال تػػاريخ العبلقػػاتظممػػت سػػحابة قاتمػػة  لػػو االثػػر االكبػػر عمػػى خمػػؽ

حيػػث ذىػػب ضػػحيتيا  .ـ( أثػػر انييػػار حركػػة رشػػيد عػػالي الكيبلنػػئٜٗٔبدايػػة حزيػػراف )يونيػػو( )
العديد مف المواطنيف الييود, عوامؿ تمؾ االحداث المروعة كانت سياسية وايديولوجية طارئة عمػى 

 (ٜٓٔ)اريخية واالنسانيةالمجتمع العراقي وجذوره الت
عمنا حيث حظيت باالعتراؼ الدولي القشػة  دولة إسرائيؿالذي تشكمت فيو  ٜٛٗٔعاـ اعتبر 

عراقػي التي قصمت ظيػر الجمػؿ بتاثيرىػا فػي متانػة العبلقػات االجتماعيػة لمييػود داخػؿ المجتمػع ال
لجماعػػات بنظريػػة المػػؤامرة تيديػػد نسػػبت فيمػػا بعػػد اعمػػاؿ العنػػؼ وال فقػػد تعرضػػوا الػػى الكثيػػر مػػف

اال اف أيػا مػنيـ لػـ ييػاجر الييػا حتػى صػدر )إسرائيمية( عممت عمػى دفعيػـ لميجػرة الػى )إسػرائيؿ( 

                                                           
(487)
 –, )ثْروًد اٍروائْل االصنْربد , العوقْربد , الطٌائرف )الْيرٌك فرِ اٍروائْل(للّوّخ اللهاٍبد ًالزٌصْرق :  

 . ٔ٘ٗ, 1ٕٓٓٓل ٍَخ ثبؽش لللهاٍبد(, 
)488(

, ٕلطجعررخ العوفرربن(,ٛ -)ثْوًدالزؾوهّررخ ٩ٗٔٔفررِ ؽوكررخ الَررنخ االٍررواه القلْررخ عجرل الرروىا  الؾَررنِ: 

ٔ٩ٙٗ .ٕ٘ٙ . 
(489)
, لٖرله ٍربثق اٍوائْل االصنْبد , العوقْبد , الطٌائف )الْيٌك فِ اٍروائْل(للّوّخ اللهاٍبد ًالزٌصْق :  

ٓ ,ٖٕٖ 
(492)
, لٖرله ٍربثق, , العوقْبد, الطٌائف )الْيرٌك فرِ اٍروائْل( اٍوائْل االصنْبدللّوّخ اللهاٍبد ًالزٌصْق:  

 ٓٗ٘ٔ. 



بإسػػػقاط الػػػذي سػػػمبيـ كػػػؿ امػػػواليـ ومػػػا يممكػػػوف ( ٜٔ٘ٔ-ٜٓ٘ٔعػػػاـ )قػػػرار التيجيػػػر الحكػػػومي 
اؿ اف الكثيػر مػف الييػود ومما تجدر االشارة اليو في ىذا المج. (ٜٔٔ)()عف الييودالعراقية الجنسية 

العراقييف الذيف لـ يياجروا الى اسرائيؿ بؿ اختاروا الدوؿ االوربية ما زالوا لحد االف لػـ يتخمػوا عػف 
عػػػراقيتيـ ومواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي تعػػػج بػػػالمواقع التػػػي يمجػػػد فييػػػا احفػػػادىـ بانتمػػػاء اجػػػدادىـ 

زيػػػػع المينػػػػي لمطائفػػػػة الييوديػػػػة تتػػػػأثر االشػػػػارة الػػػػى اف التقسػػػػيـ الطبقػػػػي او التو لمعػػػػراؽ.  تضػػػػمف 
)اوربػػػا, امريكػػػا, اسػػػيا,  )البمػػػد( باالنتمػػػاء االثنػػػي ووفقػػػًا لمتغيػػػريف رئيسػػػيف اواًل: مكػػػاف الػػػوالدة الفػػػرد

افريقيا(, ومكاف والدة االب بالنسبة الى مواليد البمد)اوربا, امريكا, اسيا, افريقيا(, وعمى ضوء ذلؾ 
ماعات االثنية, اما التقسيـ الطبقي وفقًا عمى االسس االقتصادية, يمكف التميز بيف الشرائح او الج

فيذه الشرائح ليست طبقات اجتماعية, اذ اف افراد شريحة ما ال يحتموف الموقػع نفسػو فػي عمميػات 
االنتاج, وال يعمموف كميـ في الميف نفسيا, او في الفئات المينية ذاتيا, وانما ىي جماعػات اثنيػة 

فػأفراد الجماعػة االثنيػة الواحػػدة يتوزعػوف عمػى طبقػات )فئػات مينيػة( مختمفػػة, ذات طػابع طبقػي , 
 .(ٕٜٔ)لكنيـ يمثموف اكثر مف غيرىـ في طبقة معينة او فئة مينية معينة

مما سبؽ يتضح باف الييود تمثؿ التكويف االجتماعي بشقيو الطائفي واالثني في المجتمع 
العراقػػػي, فيػػػي كطائفػػػة دينيػػػة سػػػماوية تبشػػػيرية ليػػػا تاثيراىػػػا االجتمػػػاعي وكمكػػػوف اثنػػػي لػػػو اسسػػػو 
العرقيػػػة لممجتمػػػع فػػػي العػػػراؽ, فضػػػبل عػػػف اف ىػػػذا التكػػػويف االثنػػػي مػػػرتبط بالتقسػػػيـ الطبقػػػي ليػػػذه 

فييود بغػداد يعتبػروف ارقػى واثقػؼ واعمػى شػئنًا مػف بنػي اسػرائيؿ, لػذلؾ حتػى بعػد سياسػية الطائفة 
الحكومػػػة العراقيػػػة وتجريػػػد الجنسػػػية مػػػف قػػػبميـ ىػػػاجروا الػػػى اوربػػػا بنسػػػب كبيػػػرة حسػػػب الدراسػػػات 

ة فػػػي بمػػػد متنػػػوع اثنيػػػًا التاريخيػػػة, كػػػذلؾ تجػػػدر االشػػػارة الػػػى اف ىػػػذا التيجيػػػر القسػػػري ليػػػذه الطائفػػػ
 فقد طائفة واثنية ميمة مف اثنياتو التي عاشت واندمجت مع باقي الطوائؼ منذ القدـ.  ,وطائفي

 يونالمسيح -2

                                                           
()

لنؼ العلّل لؤ الْيٌك العواقْْؤ ؽلِ نَبئيل لتزلكبريل التنيلْخ ًاالقزٖبكّخ الرَ التَرلتْؤ الرنّؤ كربنٌا ّعتلرٌن 

لررؤ  لعيرل اً ّعْْرٌن لعيررل عمقربد عررٌاه ًلنيرب الكضْررو لرؤ االهاٙرِ اليهاعْررخ اً التؾربب الزغبهّررخ فٌفرب

  .اٍزْمء اللًلخ علْيب علَ الل العٌكح
(494)
أنررٌه ّرربؤًب: قٖررخ ؽْرربرِ فررِ ًاكُ الوافررلّؤ, هاثطررخ الغرربلعْْؤ الْيررٌك النرربىؽْؤ لررؤ العرروا , الدررلً  

ٔ٩8ٓ ٓ ,8
 

, ٩٘ٓٔ/ٖ/٩( 8ٕٔٙ.  اّٚرربً ّن ررو: ))قرربنٌن اٍرردبٛ الغنَررْخ((  الٌقرربئع العواقْررخ, عررلك )

ٓٔ-ٕ. 
(490)

, لٖرله ٍربثق, اٍوائْل االصنْبد, العوقْربد, الطٌائرف )الْيرٌك فرِ اٍروائْل(للّوّخ اللهاٍبد ًالزٌصْق : 

ٕٓٓ1. 



صػرة ابالنصرانية نسػبة الػى يوسػع الناصػري الػذي كػاف يقطػف مدينػة النمحميا تسمى المسيحية 
ف . يعد المسيحيوف مف اقدـ سكاف العراؽ وعاشوا في مناطؽ مختمفة فيو سواء كا(ٖٜٔ)في فمسطيف

ذلػػؾ فػػي الشػػماؿ او فػػي الوسػػط والجنػػوب, وبشػػكؿ عػػاـ يقسػػـ المسػػيحيوف الػػى قسػػميف ىمػػا سػػكاف 
العػراؽ القػػدامى وىػـ )الكمػػداف و االشػورييف او مػػا يعػػرؼ بالسػرياف(, وجمػػيعيـ ينتمػوف الػػى االقػػواـ 

 المغة العربيةاضافة الى لغتيـ القومية باعتبارىا , ويتحدثوف المغة الكمدانية )السريانية(, ()السامية
ىػػػـ اتبػػػاع الكنيسػػػة النسػػػطورية الػػػذيف  باعتبارىػػػا لغػػػة التعامػػػؿ اليػػػومي مػػػع االغمبيػػػة الديموغرافيػػػة.

 (ٜٗٔ)ىاجروا الى العراؽ مف تركيا وايراف
كانػػػت الحيػػػرة مػػػف المنػػػاطؽ الميمػػػة التػػػي سػػػاىمت فػػػي تػػػوطيف ونشػػػر المسػػػيحية بػػػالعراؽ قبػػػؿ 

لػـ تسػتطع  (ٜ٘ٔ)كػانوا يػدينوف بالمسػيحية النسػطورية االسبلـ, فالمعروؼ اف عددًا مف مموؾ الحيرة
الطائفػػة المسػػيحية بسػػط سػػيطرتيا عمػػى العػػراؽ رغػػـ انيػػـ كػػانوا المؤسسػػيف او مػػف السػػكاف االوائػػؿ 

 تػواليفضػبل عػف  يفوالمنػدائي لييػودانخفػاض النسػبة الديموغرافيػة ليػـ شػانيـ شػاف المعراؽ, بسبب 
عػػف ذلػػؾ كػػاف  فضػػبلً .(ٜٙٔ)حػػاؿ دوف ذلػػؾالمػػر الػػذي ا والبيػػزنطييفخضػػوع العػػراؽ لييمنػػة الفػػرس 

وظػػائؼ  والمطائفػػة المسػػيحية ابػػاف الحكػػـ العثمػػاني حػػؽ التمثيػػؿ فػػي المجػػالس االداريػػة, فقػػد شػػغم
متنوعة في مجالس ادارة والمواء ومجالس تميز حقوؽ وجنايات المواء ومحكمة التجارة  فضبل عػف 
تخصيص مقعد او مقعديف ليـ في مجالس واليات بغداد والبصرة والموصؿ وغيرىػا مػف الوظػائؼ 

وا المسػػيحييف بأفضػػؿ مػػف انػػدماج الييػػود والمنػػدائييف بػػؿ انيػػـ سػػمكنػػدماج لػػـ يكػػف ا (ٜٚٔ)الحكوميػػة
عمػى . بػيف االفػرادالسبيؿ ذاتو في انشاء جماعات اجتماعية مغمقة تتحدث لغتيف داخمية وخارجيػة 

كانػت لتنػوع قرار الدولة بالتعددية في المجتمع العراقػي اال اف ادارة ىػذا التعػدد وتحويمػة الرغـ مف ا
الضػػػطياد اات االبػػػادة و مػػػـ تسػػػمـ الطائفػػػة المسػػػيحية مػػػف سياسػػػفػػػي اسػػػوء صػػػورىا عمػػػى االطػػػبلؽ ف
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عبلعرررخ الدبكٍرررْخ (,  –, )ًىاهح الزعلرررْل العررربلِ (٩ٙ8ٔ-٩٘8ٔلَرررْؾٌْ العررروا  )ثيررربء ؽَرررْؤ الْرررجبنِ : 

ٕٓٔ1 ٓ ,8. 
()  َّتَ )الَبلٌّْن( ثينا االٍل نَجخً إلَ )ٍب (, النُ ًهك اٍتو فِ كزبة الزٌهاح فِ اإلٕؾبػ العبّو لؤ ٍرلو

الزّكررٌّؤ, إم ُمك ررو ىررنا االٍررل فْررو لللاللررخ علررَ لغتٌعررخ لررؤ اهنَرربة التنؾررلهح لررؤ ٍررب  ثررؤ نررٌػ, ًرٚررّل 

يّرروح العوثّْررخ, ًثررمك الّوافررلّؤ, ًٍررٌهّب, اههالّْررْؤ, ًآّررٌهّّْؤ, ًالعجرروّّْؤ, الررنّؤ كرربنٌا ّدْتررٌن فررِ الغ

ِّ فرِ العٖرٌه الؾلّضرخ عرب     لزروثٜ لغتٌعرخ لرؤ الْرعٌة الزرِ 18ًٔٔفلَطْؤ. ًثرلأ اٍرزعتبب كلترخ ٍربل

ِّ ررورجٜ ثلاللرخ عنٖروّّخ, فترب  رْزوف فِ اللغخ ًالزبهّـ ًاهنَبة, ًال ّنجغِ أن ّعزدل الجع٘ أّن كلترخ ٍربل

خ ّعٌة ماد إٔل ًاؽرل. ّن رو الرَ : ؽَرؤ ظبظرب : الَربلٌّْن ًلغربريل,) ىِ إال لٖطلؼ ّلّب علَ لغتٌع

  ٩, ٓ ٩٩ٓٔ, ٕكاه الدلل,(,ٛ -كلْق
(491)

 .ٖٓٔ,لٖله ٍبثق, ٓ اللًلخ ًالتغزتع فِ العوا  التعبٕوعلِ ًرٌد: 

(495)
 .ٗ٘ٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  االكّبن ًالتناىت فِ العوا هّْل فٌْن : 

)496(
, لغلرخ ٖٕٓٓاالصنْخ فِ العوا  ًاصو العتل القبهعِ فِ فمفبريب لرب ثعرل افزمف اليٌّخ أّتؤ عجل عٌن:  

 .٩ٓٙ, ٓ ٩ٕٔٓ(, كلْخ الدبنٌن ًالعلٌ  الَْبٍْخ, 1٩كّبلَ, العلك )
(497)

 .ٖٗ, لٖله ٍبثق , ٓ  الَْبٍبد ًاالصنْبد فِ العوا ٍعل ٍلٌ  : 



عمى يد العثمانييف والمتعاونيف معيـ مف لممسيحيف االرمف والظمـ خصوصًا بعد االبادة الجماعية 
الػػػذيف ىػػػاجروا الػػػى المنػػػاطؽ الجنوبيػػػة مػػػف العػػػراؽ )البصػػػرة(. فتكػػػررت الحمػػػبلت  االثنيػػػة الكرديػػػة

شػخص  ٓٓٙـ عندما قتؿ مػنيـ حػوالي ٖٕٜٔعاـ العسكرية التي تشنيا الدولة في العيد الممكي 
القبائػؿ بعػض التعػاوف مػع الذي تـ باليجـو العراقي ذلؾ دىوؾ التابعة لمحافظة في منطقة سميؿ 

 .(ٜٛٔ)ـٖٖٜٔورييف عاـ ثانتفاضة االلقمع العربية والكردية بعد 
بدأت اعداد المسيحيف في العراؽ بالتناقص الواضػح نتيجػة اليجػرات الداخميػة والخارجيػة ىربػا 

حمبلت عسكرية متكررة فكانت اتجاىات اليجرة الداخمية نحو الجنوب بػدءا مما يتعرضوف لو مف 
البصػرة حسػب وطػاة العبلقػة مػف السػمطات القائمػة امػا بالنسػبة الػى اليجػرات  حػومف بغداد نػزوال ن
خػػبلؿ ثػػبلث منػػذ بدايػػة القػػرف الماضػػي مػػف ىػػاجر مػػا يقػػارب ثمثػػي عػػدد المسػػيحييف الخارجيػػة فقػػد 

 ,االيرانيػة -فترة الحػرب العراقيػةمراحؿ ميمة اثرت في التوزيع الديموغرافي ليـ االولى كانت اباف 
( فػي حػيف كػاف اوسػع ٖٕٓٓ-ٜٜٓٔ) الػدولي االقتصػادي الحصػار مرحمػةة فكانػت فػي ثانياما ال

ىذه اليجرات تمؾ التي تمت مع انتشار المد التطرفي االسبلموي في شماؿ العراؽ وخصوصا فػي 
افظة الموصؿ معقؿ ما تبقػى مػف المسػيحييف )سػيؿ نينػوى( كمػا سػاىمت الجماعػات االرىابيػة مح

التػػػي ىاجمػػػت ابتػػػداء اضػػػعؼ التكوينػػػات االجتماعيػػػة فػػػي المجتمػػػع العراقػػػي المتمثمػػػة بالجماعػػػات 
بعػد  المسيحية التي عانت الكثير مف ضعؼ او انعداـ حماية الدولة ليػـ باعتبػارىـ مػف مواطنييػا.

والشػػؾ اف النسػػبة االكبػػر كانػػت خػػبلؿ انػػدالع موجػػة  .ٖٕٓٓاالمريكػػي لمعػػراؽ فػػي عػػاـ  االحػػتبلؿ
العشػػػوائي. كمػػػا سػػػاىـ التطػػػرؼ الطػػػائفي والػػػديني فػػػي محافظػػػات بغػػػداد  والقتػػػؿالعرقػػػي التطييػػػر 

ة فػػػي دفعيػػػـ قسػػػرا نحػػػو اليجػػػرة مسػػػاىمة فاعمػػػ ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓ يعػػػام والمحافظػػػات الجنوبيػػػة بػػػيف
االوضػػاع المأسػػاوية قػػدمت العديػػد مػػف الػػدوؿ االوربيػػة والغربيػػة فػػرص ىػػذه  خػػارج العػػراؽ. مقابػػؿ

 الحمايػػة ة التػػي وفػػرت لمػػراغبيف بػػاليجرةلميجػػرة مغريػػة عػػف طريػػؽ العديػػد مػػف المنظمػػات االنسػػاني
لـ تنحصر معاناة المسيحيف في امػنيـ وامػانيـ بػؿ تعػدتيا الػى مصػالحيـ االقتصػادية حيػث  .فقط

يـ مػف ظػروؼ الحيػاة التػي تػزداد وطأتيػا عمػييـ يومػا بعػد اخػر فحتػى تركوا ببل حوؿ وال قوة تحمي
صناعة وتجارة الخمور وادارة اماكف تعاطييا استولى عمييا المسمموف الذي يحظوف بدعـ متنفذي 

كف عمميات النزوح تمثؿ مػأوى حمايػة  لممسػيحييف العػراقييف تالسياسييف في الحكومة والبرلماف لـ 
داخمي بدأت مػف البصػرة وا الى كردستاف العراؽ بعمميات نزوج جماعي خصوصا اولئؾ الذيف لجأ

 (ٜٜٔ)الى بغداد وكذلؾ مف الموصؿ وكركوؾ الى بغداد وفيما بعد الى كردسػتاف ومنيػا الػى الخػارج
يبمغ تعدادىـ السكاني نحو مميوف واربيؿ ودىوؾ محافظات بغداد والموصؿ  فييتوزع المسيحيوف 
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 .8ٕٕ,  ٕٓٗٔٓ, ْٔخ(, ٛل ٍَخ لَبهاد للزنت –,)ثْوًد  التَْؾٌْن فِ العوا ٍعل ٍلٌ  :  

(499)
 . 1٘, ٓ ٖٕٔٓ, ٔلوكي التَجبه لللهاٍبد(, ٛ –)كثِ  االقلْبد اللّنْخ ًاالصنْخعجل الؾَْؤ ّعجبن:  



مميوف نسػمو, واصػبح فيمػا بعػد اقػؿ مػف النصػؼ  ٚٔدد نفوسو عف مسيحي في مجتمع ال يزيد ع
 .  (ٕٓٓ)مميوناً  ٖٓمميوف نسمو بعدما اصبح سكاف العراؽ 

مػػف قبػػؿ السػػمطات او بعػػض الجماعػػات سػػت ر الحكوميػػة التػػي مو التيمػػيش  اتياسػػاتخػػذت س
ة جتماعياال اتمكونواحد مف الكالمسيحييف لـ يمنع ذلؾ اال اف طابع التمييز العنصري العنصرية 

تصػؿ فػي بعػض المحافظػات االسػر العديػد مػف يػزاؿ ىنػاؾ  التمسؾ بارض العػراؽ فػبل ة مفعريقال
الػػى  اسػػػرة واحػػػدة فقػػػط كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػي محافظػػػة الديوانيػػػة اذ حظيػػػت ىػػػذه االسػػػر ومصػػػالحيا 
. بالحمايػػة االىميػػة مػػف افػػراد المجتمػػع مػػف المسػػمميف فضػػبل عػػف تخمػػييـ تمامػػا عػػف ىػػويتيـ الدينيػػة

ي منػػػػػاطؽ متفرقػػػػػة فػػػػػي مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة مدينػػػػػة بغػػػػػداد يعػػػػػيش غالبيػػػػػة المسػػػػػيحييف فػػػػػي بغػػػػػداد فػػػػػ
تفتقر اعدادىـ في حيف  .كمناطؽ)الكرادة و شارع فمسطيف, بغداد الجديدة, ناحية المأموف )الدورة(

 (ٕٔٓ) ليذا المكوف بسبب خطورة ىذه المناطؽ الدينية عمييـ. مناطؽ الكرخ واالعظمية والكاظمية
تػػػبط التوزيػػػع الطبقػػػي الفػػػراد واسػػػر الديانػػػة المسػػػيحية بتػػػوزيعيـ المػػػذىبي فػػػي الغالػػػب اال اف ار 

االضػػرار بالمصػػػالح االقتصػػػادية ليػػػـ واحتبلليػػػا مػػػف قبػػػؿ االخػػػريف فضػػػبل عػػػف تعرضػػػيـ لعمميػػػات 
سياسة القتؿ واالضطياد بحؽ االقمية االبتزاز واالستيبلء عمى االمبلؾ في مناطؽ بغداد الميمة. ب

بػػػؿ الجيػػػات المتسػػػمطة او المتحزبػػػة ذات الصػػػبغ الدينػػػة )االسػػػبلمية خصوصػػػًا(, اال بعػػػض مػػػف ق
االقميات كونت نظاـ طبقي يعتمد باألساس عمى تأثير العػرؽ والطائفػة فػي تكويناتيػا االجتماعيػة. 

يصؿ الػى تحقيػؽ التكامػؿ يستطع اف فضبل عف ذلؾ اف ىذا التنوع الثقافي  بيف افراد المجتمع لـ 
واالنػػدماج بقػػدر مػػا لحػػؽ مػػف مشػػكبلت وشػػعور بػػاالغتراب واالسػػتبعاد االجتمػػاعي خصوصػػًا بعػػد 

لػػذا يمكػػف اعتبػػار ىػػذا التحػػوؿ او التغييػػر بوابػػة لضػػماف . ٖٕٓٓالتحػػوالت الثقافيػػة والتغييػػر عػػاـ 
المشػػػاركة السػػػيما السياسػػػية ومواجيػػػة المطالػػػب الجديػػػدة واالشػػػكاؿ الموازيػػػة لممنظمػػػات السياسػػػية 

ما مف خبلؿ عممية التعبئة االجتماعية, فضبل عف اف الدولة ذاتيا تحتوي عمى قوة اجتماعية السي
ال يمكف تجاىميا او االفراط بيا مثؿ الطبقات والجماعات االثنية او الدينيػة التػي تػؤثر فػي تكػويف 

ميػة الدولة بصورة عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصة وديناميات الصػراع داخميػا ولموصػوؿ لعم
االندماج والتكامؿ البد مف الييمنة التكاممية بفضؿ قوة الدولة مع بقية القوى االجتماعية الموجودة 
فييػػػا لتحقيػػػؽ التػػػوازف بػػػيف مختمػػػؼ االثنيػػػات والطوائػػػؼ وحفػػػظ حقػػػوؽ االقميػػػات بػػػدءأ مػػػف الحقػػػوؽ 

 االجتماعية واالقتصادية وانتياء بالحقوؽ السياسية.     

  مسلمون ال -3 
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 .1٘التٖله نلَو , ٓ  

(024)
ل ٍَررخ  –,)ثْوًد التَررْؾٌْن ًكًهىررل الَْبٍررِ فررِ ررربهّـ العرروا  التعبٕرروىْررضل لؾررِ الغجررٌهُ :  

 .8ٙٔ, ٓ ًٕٗٔٓاالعم (, لَبهاد للزنتْخ ًالضدبفخ 



يرجع معظميـ الى القبائؿ التي فتحػت العػراؽ بعػد  ,% مف السكافٖٜكؿ المسمموف نحو يش     
كما ا لموجات القحط, التوسع االسبلمي مف الجزيرة العربية او القبائؿ التي ىاجرت نتيجة تعرضي

يشكؿ معتنقي االسبلـ الحقا مف اتباع الديانات الوضعية او السماوية بعد الفتح االسبلمي لمعػراؽ 
بة ال باس بيا مف اصػوؿ المسػمميف العػراقييف الػذيف ينقسػموف فػي الغالػب الػى قسػميف رئيسػييف نس

 مػػف رغـالػعمػػى ىمػا الشػيعة التػػي تمثػؿ اغمبيػػة المسػمميف والسػػنة يتفرعػاف بػػدورىما الػى عػػدة اقسػاـ 
إال أف  .عدـ وجػود تعػداد سػكاني رسػمي يحػدد انتمػاء سػكاف العػراؽ الػديني أو الطػائفي أو القػومي

سػمطة االئػػتبلؼ المؤقتػة, وباالتفػػاؽ مػع الكتػػؿ السياسػية التػػي شػاركت فػػي مجمػس الحكػػـ االنتقػػالي 
 .(ٕٕٓ), وضعت نسًبا اتُّفؽ عمييا القتساـ السمطات والمواردٖٕٓٓبعد احتبلؿ العراؽ عاـ 

 

 الشيعة   -أ

غمب ىذا االسـ عمى مف  .يقصد بالشيعة المشايعة والمناصرة والمواالة, أي االتباع واألنصار
 اذ اف اغمبيػة الشػيعة العػػراقييف مػف االثنػي عشػػرية. واىػػؿ بيتػو ()والػى االمػاـ عمػي بػػف ابػي طالػب

مػف فيػـ كػؿ ؼ الشػامؿ الػذي ورد بخصػوص الشػيعة ي, اما التعر (ٖٕٓ)يـبحتى اصبح اسمًا خاصًا 
باإلمامػة )الخبلفػة(, وولػده , وأحقيػـ )ص(, أفضؿ الناس بعد رسوؿ اهلل()وافؽ الشيعة في اف عمياً 

مف بعده فيو شيعي واف خالفيـ فيمػا عػدا ذلػؾ ممػا اختمػؼ فيػو المسػمموف فػأف خػالفيـ فيمػا ذكرنػا 
أختمؼ المؤرخوف والباحثوف فػي بدايػة التشػيع اذ يػرى الػبعض اف الشػيعة تكونػت  (ٕٗٓ)فميس شيعياً 

يػذا الػرأي ابػف ل(, وقػد انتصػر ىػػٖٔأوائػؿ عػاـ  )ص(في زمف مؤتمر السقيفة )بعد وفاة النبي محمػد
وكػاف أىػؿ البيػػت يػروف أنفسػيـ أحػؽ بػػاألمر, واف  ()خمػدوف اف الشػيعة تكونػت لمػا تػػوفي الرسػوؿ

الخبلفػػة لرجػػاليـ دوف سػػواىـ مػػف قػػريش, ولمػػا كػػاف جماعػػة مػػف الصػػحابة يتشػػيعوف لعمػػي, ويػػروف 
حيػث  (ٕ٘ٓ))جولػد تسػيير(ده المستشػرؽ ور استحقاقو عمى غيره ولمػا عػدؿ بػو الػى سػواه, وىػذا مػا ا

يػدرؾ الباحػث ىنػا كانػت البػػذرة االولػى لبلنقسػاـ الطػائفي لممسمميف)الشػػيعة تحديػدًا(, ثػـ انتقػؿ ىػػذا 
االنقسػاـ الػذي احتػوت المدينػة المنػورة بػذوره االولػػى الػى العػراؽ فػي منتصػؼ العقػد اليجػري الرابػػع 

المنػاوئيف, اذ تكممػػت تمػؾ الحػػروب , بسػػبب الحػروب التػػي خاضػيا ضػػد ()وفػي عيػد االمػػاـ عمػي
في المجتمع العراقي فمف وقؼ مػع االمػاـ عمػي اصػبح شػيعيًا ة جديدة )الخوارج( مذىبيت نقسامااب

                                                           
(020)

عجرررررو الرررررواثٜ الزررررربلِ  )العررررروا .. فَْلَررررربء الرررررلّبنبد ًالطٌائرررررف ًالدٌلْررررربد(ّن رررررو الرررررَ التدررررربب 

-https://www.aa.com.tr/ar  ِ٩ٕٔٓ/ٔٔ/8نْو ف. 
(024)
 .٩ٗ, ٓ ٖ, لٖله ٍبثق, ط لبكح ّْبااللْوًى, اثبكُ :قبلًٌ التؾْٜ:  

(021)
 .ٕٔ, ٓ ٕٕٓٓلكزجخ للثٌلِ(,  –,)الدبىوح الْْعخ فِ الزبهّـعجل الوٌٍب التٌٌٍُ: 

(025)
 .ٔٗ, ٓ ٖ, ٕٛكاه لجنبن(, ط -,)ثْوًد الكبلل فِ الزبهّـاثؤ االصْو: 

https://www.aa.com.tr/ar-
https://www.aa.com.tr/ar-


ف ذلػؾ عومف ناوئو تمذىب بغير مذىب الشيعة, وبذلؾ تكونت اليوية الشيعية في العراؽ, فضبل 
عػػة عمػػى جػػيش االمػػاـ عمػػي ازداد االنقسػػاـ عمقػػًا فػػي اعقػػاب معركػػة صػػفيف حيػػث تمػػردت مجمو 

عات واضػطيادات دمويػة ا,شيد العراؽ اباف العصر االموي نز (ٕٙٓ)ومعاوية عرفوا بمذىب الخوارج
حادة ضد الشيعة ألسباب تتعمؽ باإلمامة والخبلفة, اذ لـ يتوقؼ نزيؼ الدـ الشيعي العراقي طواؿ 

ىػػػ.  ٙ٘ٙمػػى يػػد المغػػوؿ حتػػى سػػقوط الدولػػة االسػػبلمية ع العيػػود التػػي أعقبػػت الخبلفػػة الراشػػدية
بػػػػذبح الشػػػػيعة بعػػػػدما حصػػػػؿ السػػػػمطاف  (ٕٔ٘ٔ)اسػػػػتمر االضػػػػطياد تحػػػػت نيػػػػر العثمػػػػانييف عػػػػاـ 

العثماني سميـ فتوى مف بعض رجاؿ الديف, فضبل عػف السياسػة االزدواجيػة لمعثمػانييف اتجػاه سػنة 
االدوات التػػي  احػػدى دولعػػؿ ادارة التنػػوع ىػػذه تعػػ كافػػة االمتيػػازاتب حيػػث كػػانوا يتمتعػػوف  ,العػػراؽ

ادت الػػى تفكيػػؾ الوحػػدة المجتمعيػػة وغيػػاب االنػػدماج والتكامػػؿ فيمػػا بػػيف االفػػراد فػػي مجتمػػع عػػرؼ 
 . (ٕٚٓ)بتنوع ثقافتو الدينية والمذىبية

(, حيػث ٜٛ٘ٔ-ٕٜٔٔطيمػة العيػد الممكػي ) التمييػزقيػاـ الدولػة العراقيػة الحديثػة اسػتمر بعد 
برزت بعض الحوادث في عشرينيات القرف العشريف كأحداث شغب وتوترات في كؿ مف الكاظمية 

ساليب السمطة حوؿ تفكيؾ أعف  الطائفي , فضبلً و  عنصري( نتيجة التميز والٕٜٚٔ) وسامرا عاـ
حػوؿ والء الطائفػة الشػيعية الحكومػة الػذي شػككت االمػر العبلقة بيف الطائفتيف )الشػيعية والسػنية( 

تمػوز ثػـ عػاودت  ٗٔخفػت وتيػرة ىػذا التميػز بقيػاـ ثػورة  (ٕٛٓ).بقايا مف الصفوييف بوصفيـلمعراؽ 
 . ٖٕٓٓ؟ واستمر حتى عاـ  ٖٜٙٔ)البعث(  الظيور بقوة بعد انقبلب

 % مػػف عػػدد السػػكاف وألصػػواتيـ االنتخابيػػة الػػدور الحاسػػـ فػػيٖٙيمثػػؿ الشػػيعة اليػػوـ حػػوالي 
المنػاطؽ الجغرافيػة الممتػدة مػف مدينػة وف , يشػغم(ٜٕٓ)تشكيؿ الحكومات وتوزيػع المناصػب الرسػمية

ىذا التصنيؼ لػـ  .يتوزعوف عمى تسع محافظات عراقية. حتى مدينة البصرة باتجاه الجنوب بغداد
يكف صافيًا بػؿ ىنػاؾ منػاطؽ لمسػنة خصوصػًا فػي بغػداد وغيرىػا مػف المحافظػات اذ يتػراوح سػكاف 

. وتجدر االشارة الى اف التعداد السػكاني (ٕٓٔ)( نسمة4ٗٗٔ4ٗ٘ٛ٘الشيعة في بغداد ما يقارب الػ) 

                                                           
(026)
و, ٓ ىر ٩ٓٗٔل ٍَرخ النْرو االٍرملِ(, –,)قل كهاٍربد فرِ الزربهّـ ًاالٍرم ععلو لورَٚ العربللِ:  

ٖ٘. 
(027)

 .٘ٗ, ٓ ٩8٩ٔ, الْْعخ ًاللًلخ الدٌلْخ فِ العوا ؽَؤ علٌُ: 

(028)
 1ٔ,لٖله ٍبثق, ٓ  ٕواا اليٌّبد فِ العوا ألبرْيّب ثبها  ًافوًن: 

)029(
, ٖٕٓٓافررزمف اليٌّررخ االصنْررخ فررِ العرروا  ًاصررو العتررل القرربهعِ فررِ فمفبريررب لررب ثعررل أّتررؤ عجررل عررٌن:  

 .٩٘ٙلٖله ٍبثق , ٓ
)042(

 https://forums.alkafeel.net/node/58684ّن و الَ الواثٜ 



ت التنظيمػات السػيطرة عمػى الحكػـ وامسػ ٖٕٓٓلمشيعة مقارنة بالتكوينات االخػرى خمػؽ بعػد عػاـ 
غيػػػر اف الجانػػػب االبػػػرز لمفاعميػػػة  .واالحػػػزاب السياسػػػية قػػػوة فعالػػػة فػػػي المسػػػرح السياسػػػي العراقػػػي

السياسية تمثؿ في اف االيديولوجيات السياسية قػد تػداخمت مػع االتجاىػات العرقيػة والطائفيػة لتنػتج 
فضػبل  حكومػةؿ الشػكحديػد طبقة جديدة فعمى سبيؿ المثاؿ اصبح لرجاؿ الديف الدور الحاسـ في ت

عف الطبقة السياسية. اما عمى مستوى االقتصاد فقد حقؽ النواب طفرة سريعة بتسػمقيـ ىػـر السػمـ 
عمػػى الػػرغـ مػػف الفقػػر مػػف خػػبلؿ مجموعػػة االمتيػػازات االقتصػػادية التػػي اقروىػػا ليػػـ. االجتمػػاعي 

جتماعي لممجتمػع . اف ىذا التحوؿ في طبيعة البناء االٖٕٓٓالذي الحؽ االغمبية منيـ قبؿ عاـ 
في العراؽ حقؽ رؤية عند الباحث عمى الرغـ مف التنوع اال اف االفراد في الطائفة الواحدة يميمػوف 
الػػى االنػػدماج والتكامػػؿ فيمػػا بػػييـ والسػػبب يعػػود الػػى التكػػويف العراقػػي او الطػػائفي وبالوقػػت ذاتػػو 

 يمتعضوف مف الطبقة الجديدة)دينية, سياسية(التي أنشائتيا.
 
 

 السنة  –ب 

فئػة امػا سوسػيولوجيا فتعنػي . (ٕٔٔ)عرؼ عمى انو العرؼ والعػادة والطريقػةيالسنة مصطمح 
المػراد بيػـ اىػؿ الجماعػة, وىػي مػذىب فقيػي سياسػي  .العػراؽمػف المسػمميف مػف سػكاف اجتماعية 

واعتقػػػادي فػػػي االسػػػبلـ فضػػػبل عمػػػى مػػػف يتبعػػػوف سػػػنة الرسػػػوؿ فػػػي عبػػػاداتيـ ومعػػػامبلتيـ. ففػػػي 
عمػـ الكػبلـ الخػاص بعقيػدة اسػس واضع  (*)االعتقاد ىـ االشاعرة نسبة الى ابو الحسف )االشعري(
 .(ٕٕٔ)ـالسنة والجماعة, وىو مف أشير مف دوّف في ىذا العم

ىػػػػػ(, ٜٚٔ -ٖٜىػػػػػ(, ومالػػػػؾ)ٓ٘ٔ -ٓٛ) مػػػػذاىب الحنفيػػػػة ةالػػػػى اربعػػػػ فقييػػػػاً  ينقسػػػػـ السػػػػنة
ىػػػ( , غيػػر اف تمػػؾ المػػذاىب تحولػػت ٕٔٗ -ٗٙٔىػػػ(, واخيػػرًا ابػػف حنبػػؿ)ٕٗٓ -ٓ٘ٔوالشػػافعي )

 تفريعػػات وبيػذا تنػدرج ,ف اخػر وفرقػة عػف اخػرىعػػوبفػارؽ الػزمف الػى ىويػات مذىبيػة تميػز اقميمػًا 
فالصػػػػوفية, مػػػػثبًل, مػػػػع انيػػػػـ مػػػػف اىػػػػؿ السػػػػنة فػػػػي العػػػػراؽ, إال اف ليػػػػـ مػػػػا يميػػػػزىـ عػػػػف , عػػػػدة 

                                                           
(044)
 ٕٔٓٔ, لبكح )ٍبه(, التٖله الَبثق. ٓ الدبلًٌ التؾْٜاللْوًى اثبكُ,  

)*(
ىٌ علِ ثؤ اٍتبعْل ثؤ اٍؾب  اثرٌ الؾَرؤ لرؤ نَرل الٖرؾبثِ اثرِ لٌٍرَ االّرعوُ, ًلرل فرِ الجٖروح ٍرنخ 

فربلليل ًعربىو ثقمفرزيل. قْرل ثلغرذ لٖرنلبرو صمصتبئرخ كزربة, ىو ًرلدَ لنىت التعزيلرخ ًردرل  فرْيل صرل ٕٓٙ

( ّوػ النَلْخ فِ العدْرلح االٍرملْخ ىو. ّن و الَ عجل التلك عجل الوؽتؤ الَعلُ,)ٕٖٗرٌفِ فِ ثغلاك ٍنخ 

 .8, ٩88ٓٔلكزجخ كاه االنجبه(,  -, )الولبكُ 
(040)

ىو, ٖٖٓٔلطجعخ الْبثنله(,  –, )ثغلاك  لْخّوػ النَلْخ فِ العدْلح االٍمعجل التلك عجل الوؽتؤ الَعلُ: 

ٔ٩88ٓ , ٔ٘. 



فكػرة االنػدماج والتكامػؿ فيمػا بػيف  وحدة مف االسػس التػي عقػدت. اف ليذه االنقسامات (ٖٕٔ)الباقيف
افرد الطائفة الواحدة ولعؿ العقيدة والفكرة الدينية ليا االثر في تكويف بنية المجتمع السػيما الجانػب 

باتجػاه الشػماؿ الشػرقي الشػماؿ ويتوزعػوف غربػا وشػماال  يسكف العرب السنة في بغػداد .الديني منو
مة والفرات خاصة في مناطؽ ديالى وصبلح الديف واالنبار وصػواًل الػى محافظػة جالغربي لنيري د

 الموصؿ اال اف ىػذا االمتػداد السػني تخترقػو بعػض المنػاطؽ الشػيعية بالتحديػد فػي منػاطؽ الػدجيؿ
يػػذىب  ,(ٕٗٔ)وسػػامراء وبمػػد فػػي صػػبلح الػػديف فضػػبًل عػػف بعػػض المنػػاطؽ التابعػػة لمحافظػػة ديػػالى

الباحػػػث الػػػى اف اىػػػـ الرمػػػوز الخاصػػػة بالسػػػنة فػػػي العػػػراؽ قبػػػر ابػػػي حنيفػػػة النعمػػػاف, فػػػي منطقػػػة 
ربيػع االوؿ مػف كػؿ عػاـ  ٕٔفي )ص( االعظمية, والتي اخذت اسميا منو. واالحتفاؿ بمولد الرسوؿ

 خ.اليرموؾ والدورة ...الاألعظمية و كعف عدد مف المناطؽ ذات االغمبية السنية ىجر, فضبل 
اف التكرار التاريخي السني لمسػمطة اىػـ عوامػؿ االخػتبلؼ والتمػايز المػذىبي واالجتمػاعي  
فػػػي العػػػراؽ, وبمػػػا اف السػػػنة لػػػـ يعػػػانوا مػػػف شػػػرخ تػػػاريخي اجتمػػػاعي وسياسػػػي ونفسػػػي كمػػػا عنػػػد 

السيما الشيعة بيف ما يجب اف يكػوف )المثػاؿ السياسػي( وبػيف مػا ىػو المذاىب والطوائؼ االخرى 
كػػػػائف )الواقػػػػع السياسػػػػي( فػػػػأف شػػػػعائرىـ وعقائػػػػدىـ المذىبيػػػػة لػػػػـ تأخػػػػذ بعػػػػدًا اجتماعيػػػػًا وسياسػػػػيًا 

بقيت عند حدود القػراءة النصػية وااللتػزاـ بحرفيػة السػموؾ الػديني المتػوارث مػف السػمؼ, . احتجاجيا
بيػػذا عػػد الخػػبلؼ اليػػوـ بػػيف السػػنة  , (ٕ٘ٔ)تسػػمية مرادفػػة ىي)السػػمفية( وىػػو مػػا أكسػػب اىػػؿ السػػنة

وىػػذا مػػا أثػػر عمػػى بنيػػة المجتمػػع  ا دينيػػةوالشػػيعة عمػػى انػػو خػػبلؼ سياسػػي اكثػػر منيػػا ايػػديولوجي
العراقػػػي السػػػيما المجػػػاؿ االقتصػػػادي اذ لػػػف يكػػػوف بمقػػػدوره النيػػػوض, فقػػػد تعػػػرض الػػػى مزيػػػد مػػػف 
التآكػػؿ. ومػػع تنػػامي التمػػرد وتزايػػد التفكػػؾ االجتمػػاعي شػػيد المجتمػػع البغػػدادي ىجػػرة جماعيػػة لمػػا 

ضع البمد في سػدة السػمطة, . وفي محاولة لمميء الفراغ السياسي وو (ٕٙٔ)تبقى مف الطبقة الوسطى
. حيػػػث شػػػيد ثػػػبلث انتخابػػػات ذلػػػؾ العػػػاـ, ادلػػػى المصػػػوتوف ٕ٘ٓٓأجريػػػت انتخابػػػات فػػػي عػػػاـ 

بخياراتيـ عمى نحػو كامػؿ تقريبػًا ووفقػًا ألسػاس طػائفي, ولػيس عمػى اسػاس البرنػامج السياسػي, اذ 
اـ االنتخػػابي اف ىػػذا النظػػ  (ٕٚٔ)صػػاحب تكػػويف ىويػػات متعػػددة السػػيما الشػػيعية والسػػنية والكرديػػة

السػػيما العشػػائر منيػػا بسػػبب النظػػاـ االنتخػػابي التناسػػبي والتمثيمػػي الػػذي  إلخفػػاؽعػػرض االثنيػػات 

                                                           
(044)

 8, لٖله ٍبثق  ّٓوػ النَلْخ فِ العدْلح االٍملْخعجل التلك عجل الوؽتؤ الَعلُ: 

(041)
, لٖرله العوا  الطجدبد االعزتبعْخ ًالؾوكبد الضٌهّخ لؤ اليل العضتبنِ ؽزَ قْب  الغتيٌهّرخؽنب ثطبٌٛ: 

 . 8ٍ٘بثق, ٓ
(045)

 .ٕٕٕ, لٖله ٍبثق  ّٓوػ النَلْخ فِ العدْلح االٍملْخعجل التلك عجل الوؽتؤ : 

(046)
 ٓ٘, لٖله ٍبثق , ٕٓواا اليٌّبد فِ العوا ألبرْيّب ثبها  ًافوًن: 

(047)
 .ٔ٘التٖله نلَو:  ٓ 



ازاؿ الفػػرص بانبثػػاؽ زعمػػاء محمػػيف اف ليػػذا االخػػتبلؼ فػػي التكػػويف االجتمػػاعي مثػػؿ تحػػوؿ شػػامؿ 
السػػػػمطة فػػػػي التػػػػوازف العرقػػػػي والطػػػػائفي لمنخبػػػػة الحاكمػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ, واضػػػػعة الشػػػػيعة فػػػػي سػػػػدرة 

ومحجمة السنة واالكراد اف ليذا التفكؾ االجتماعي اثر عمى عممية االندماج والتكامؿ وولد صراع 
 .ياطائفي ترؾ اثرًا عميقًا في البعد األيدولوجي حتى عند طبقة االنتمجانس

  حاضرثانياً: االثنية والطائفة والتنوع في العصر ال

تضػـ  . فمعظػـ دوؿ العػالـقميمػة جػداً  المغة واحادي الديف او العرؽ األمجتمع ذات الالدوؿ    
االكثريػة بأصػوليا او بثقافتيػا أو بػديانتيا. ىذه كبيرة تتميز واغمبية الى حد ما قميات العديد مف اال

% مػف السػكاف أو ٕٓمػا يقػرب  مػف ىػذا النػوع تضػـ ات كبيرة نسػبيااكثر مف ثمثي دوؿ العالـ أقمي
المحافظػػة عمػػى بسػػتمرار األعمييػػا  أفنطػػؽ, يمكػػف النظػػر لمػػدوؿ التػػي تعنينػػا ىنػػا, اكثػػر. بيػػذا الم

في الكثير مف االحياف وفي بعض االحيػاف تميػؿ  يغمب عميو التنوعالتي  ,تيا االجتماعيةثبات بني
مػػػف ارىاصػػػات ومػػف الكيفيػػػة التػػػي  االتنػػػوع, شػػانو شػػػأف أيػػػة فكػػرة اخػػػرى, البػػػد ليػػ(ٕٛٔ).التعػػػددالػػى 

ذا يقتضػػي تسػػميط الضػػوء عمػػى بػػدايات ىػػذا التنػػوع فػػي لػػ ,ا حتػػى امسػػى تيػػارًا فكريػػاً بموجبيػػ تبمػػورت
عمػػى صػػعيدي الفكػػر والممارسػػة السػػيما تمػػؾ  بمورتػػوعممػػت عمػػى عصػػر الحاضػػر, والكيفيػػة التػػي ال

ثـ بياف أسباب تحوؿ المصطمح الػى تيػار فكػري منػذ ثمانينػات القػرف  ,متنوعلالممارسات التطبيقية 
العشريف, واتساع موضوعيا , دوف اف نغض الطرؼ عف ماىية العبلقة بيف التنوع والميبراليػة فػي 

مػػف المعطيػػات القديمػػة لتػػاريخ البشػػرية . ونجػػد  (ثقػػافي – ياالثنػػ)يعتبػػر التنػػوع  الػػراىف.  عصػػرنا
تشػػػكؿ  مػػػف مكػػػاف الػػػى اخػػػر تبعػػػا لمظػػػروؼ البيئيػػػة.تنتقػػػؿ واخػػػرى نة سػػػاكجماعػػػات عبػػػر التػػػاريخ 

اراضػي تػـ ة. تحتػؿ ختمطػممجموعػات عمميات التفاعؿ والتبادؿ بشكميو السػمبي وااليجػابي االولػى 
دورىػػػػا فػػػػي خمػػػػؽ  قامتيػػػػاأل ةبقاسػػػػال عمميػػػػات تبػػػػادؿ تجػػػػاري. فقػػػػد لعبػػػػت ضػػػػميا او التخمػػػػي عنيػػػػا

باسػػتمرار وفػػؽ  حػػدود جػػرى تغيرىػػاالحقػػا. ضػػمف قيقيػػا تػػـ تحالتػػي سياسػػي الدماج النػػصػػيرورات ا
احػػداث سػػاىمت كػػؿ ىػػذه الظػػواىر فػػي لقػػد . عمميػػة التػػوازف االجتمػػاعي لميػػزاف القػػوى الفاعمػػة فيػػو

ىػػذه المعطيػػات الػػى تطويػػع  تتجيػػفػػي ظػػؿ الدولػػة القوميػػة الحديثػػة التػػي اثقػػافي.  – يالتنػػوع االثنػػ
 (Gellner Ernestجمنير )ما يسميو أرنيست االجتماعية المختمفة نحو 
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 .1ٔ, 8ٕٓٓٓلوكي الٌؽلح العوثْخ(,  –, )ثْوًد التغزتع ًاللًلخ فِ التْو  العوثِغَبن ٍملخ: 



اف عممية .(ٜٕٔ)وطنة بما في ذلؾ المبلءمة بيف كياف وطني والدولة باعتبارىا وحدة شرعيةممبدأ ال
لحاجػػات  ةباسػػتججػاءت ابػػؿ . عتباطيػػةالتنظػيـ التػػي خضػعت ليػػا المكونػػات االجتماعيػة لػػـ تكػف ا

في الحياة االجتماعية ديني( لا) طائفيالنتماء ىمية ونوعية الدور الذي يمعبو االاحددت اقتصادية 
في تحديد شكؿ الجماعات التي ترتبط معيا ارتباطػا عائمية الرغبة لممجتمعات كما حددت طبيعة ال

بػػرامج الػػتخمص تاريخيػػًا ضػػمف ىػػذه العمميػػات الػػى واقػػع الحيػػاة االجتماعيػػة تػػدخؿ  حياتيػػا مباشػػرا.
مشػػروع تػػدمير مقصػػودة فػػي اطػػار الصػػراعات ال تي خمقػػتػػالالقديمػػة  يةمخمفػػات االسػػتعمار كمػػف ال

ىػػذه ادت معروفػػة تاريخيػػا. حيػػث الت يشػػتالتتفرقػػة و الالػػى  ىادمػػر الػػذي االنػػدماج, او محاوالتػػو اال
متنوعػػة مشػػتركة ضػمت المجموعػات الالػى اقامػة فضػاءات او منفػػردة الحركػات المتشػعبة مجتمعػة 

 .(ٕٕٓ)ينشأ عنيا تواجد متعدد الطر ثقافية ذات بعد ثقافي داؿل
التنوع فعميًا في الواليات المتحدة االمريكيػة فػي الحػرب العالميػة االولػى االىتماـ بت مرحمة بدأ

 التعدد الثقافيلبلشارة الى  ( اوؿ مف استخدـ مفيـو التنوع ٜٗٚٔ-ٕٛٛٔيعد ىوراس كوليف )ذ ا
ذلؾ في  .موضوعيا بصورة مباشرة ةعالجيات المتحدة حيث عمؿ عمى مالالذي تميز بو سكاف الو 

انو كوليف. يرى . ٜ٘ٔٔكتابة المعنوف )الديمقراطية في مواجية بوتوقة الصير( الصادر في عاـ 
فحسػػب.  لغتيػػا ومؤسسػػاتيا وموروثيػػا الثقػػافي ىليسػػت الجماعػػة ىػػي التػػي تنػػزع الػػى المحافظػػة عمػػ

 ا. بوصػفيكؿ جماعة الحؽ في االحتفاظ بخصوصػياتيالالديمقراطية ىي االخرى تتيح  ولكف عمى
فاالثنيات الصغيرة السارية في المجتمع. والجماعية التي اقرتيا القوانيف نمطا مف الحريات الفردية 

بػػدافع تحصػػيؿ  فػػي الواليػػات المتحػػدة تعممػػت المغػػة االنكميزيػػة وشػػاركت فػػي المؤسسػػات السياسػػية
خمػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة دامػف شػػكؿ الػػذي يجعػػؿ البمصػالحيا وحمايػػة وجودىػػا وىوياتيػػا الفرعيػة 

بحيث ال تكوف . صيرورة وتبمور تفضي في نياية المطاؼ الى جعميا دولة فيدراليةصير و عممية 
اتحػػادًا لمجموعػػة مػػف الوحػػدات الجغرافيػػة واالداريػػة فحسػػب , بػػؿ ايضػػًا كيانػػًا مؤلفػػًا مػػف التباينػػات 

ومنولػث (, اي انيػا عبػارة عػف اتحػاد او كCooperation Of Cultural Diversitiesالثقافيػة )
 . (ٕٕٔ)مكوف مف عدة ثقافات اثنية وطائفية وقومية 
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 .٩, ٓ ٩8٩ٔكاه رٌثدبب(,  –,)التغوة  االلخ ًالدٌلْخاهٍنذ علنْو:  

(002)
رٌثدربب للنْرو ًالزٌىّرع(, روعترخ , التٖرطلَ  –,)كاه الجْٚربء  اللًلرخ ًالزعرلك الضدربفِثبروّرك ٍربفْلان :  

 .ٓٔ, ٓ ٕٔٔٓ, ٔؽٌَنِ, ٛ
(004)

, التعبٕرو )عللْرخ االنرللبط ًالزنرٌا(اّكبلْخ الزعلكّرخ الضدبفْرخ فرِ اللكرو الَْبٍرِ ؽَب  اللّؤ علِ لغْل : 

 .1ٕ٘لٖله ٍبثق, ٓ 



 ,ماضػيفػي عقػد التسػعينات مػف القػرف الالمي التنوع بشكؿ عػت الحاجة الى تداوؿ مفيـو برز 
مػػػع بػػػروز افكػػػار العػػػالـ الجديػػػد ومجتمػػػع القريػػػة الكونيػػػة. واحتماليػػػة قيػػػاـ الصػػػراع الحضػػػاري بػػػيف 

مثػؿ نيػض بػيف اف االختبلؼ الجغرافي لممفيـو الحضارات المختمفة التي تحدد نياية التاريخ. اال 
دوال واتحػػادات كانػػت كمػػا انيػػارت ايػػديولوجي بػػيف دوؿ عظمػػى اخػػتبلؼ الحػػيف واالخػػر عمػػى انػػو 

عػػدد اسػػتمرت. النيػػا حولػػت ىػػذا التعػػدد الػػى تنػػوع الػػى قبػػوؿ ائمػػة عمػػى اسػػاس أثنػػي وطػػائفي متق
)لبلخػر( الجػواني حسػب تعبيػر اسػتاذنا العبلمػة الػػدكتور متعػب منػاؼ السػامرائي كمػا انيػا اعػػادت 
بنية العبلقة مع االخر البراني لتستثمر منجزات العولمة وثورتي المعمومات واالتصػاالت لمنيػوض 

 يفاليوغسػبلفي السػابقالسػوفيتي و دوؿ االتحػاد تػي ادت الػى انييػار ت التحوالقعيا المزري. اف البوا
عػدة دوؿ مثػؿ البوسػنة واليرسػؾ وكرواتيػػا جميورياتػو االساسػية التػي اسػػتقمت تباعػا, و الػى فرقيمػا ت

تعػايش حيث حاؿ التنافس والصراع الطائفي واالثني بيف دوليا محػؿ  االنػدماج وال .وصربيا...الخ
مكػف وصػؼ المجتمػع يو  (ٕٕٕ).والتكامؿ الذي بدوره اثر سمبًا في عمميات البنػاء االجتمػاعي وتآكمػو

عمػػى اسػػس اثنػػي وطػػائفي دوف الوقػػوؼ عمػػى الجوانػػب االنسػػانية  ٜٚٗٔالينػػدي بعػػد تقسػػيـ عػػاـ 
 التػػي كانػػت تػػربط سػػكاف القػػارة, فنتجػػت الينػػد اليندوسػػية وباكسػػتاف ذات االغمبيػػة المسػػممة, وعمػػى
الرغـ مف ىذا االنقساـ والتشظي واالنقساـ القائـ عمى اسس اثني وطائفي اال اف االستقرار لـ يعد 
ممكنًا في الوقت الراىف بػيف الينػد باكسػتاف بسػبب الصػراع الطػائفي بػيف المسػمميف والينػدوس مػف 

 فػػػي السػػػياؽ ذاتػػػو كانػػػت الطائفيػػػة الدينيػػػة , .(ٖٕٕ)جانػػػب واثنػػػي بسػػػبب مػػػا يعػػػرؼ بقضػػػية كشػػػمير
ومازالػػػت قػػػوة ميمػػػة لمتضػػػامف والػػػوالء فػػػي منػػػاطؽ عديػػػدة مػػػف العػػػالـ. وال تقػػػوـ الطائفيػػػة الدينيػػػة 
بالضرورة عمى عقيدة او ممارسة دينية , وانما عمى ارتبػاط جماعػة مػا بالػديف ويكػوف الػديف , فػي 

يػػػث ىػػػذه الحالػػػة , بمثابػػػة مؤشػػػر أثنػػػي. تقػػػدـ ايرلنػػػدا الشػػػمالية أسػػػطع مثػػػاؿ فػػػي أوربػػػا الغربيػػػة , ح
التضامف والنزاع الطائفياف يقوماف عمى حد فاصػؿ بػيف الكاثوليػؾ والبروتسػتانت, ولكنػو انقسػاـ ال 

ممشػػاعر ليمتػػـز بػػو الغالبيػػة مػػف أفػػراد اي مػػف الطػػائفتيف بشػػعائر طػػائفتيـ. ىػػذا النػػوع مػػف التنظػػيـ 
. العربيػةنػا المذىبية كاف والزاؿ في حاالت كثيرة أىـ شكؿ مف اشػكاؿ الػوالء والتضػامف فػي منطقت

قػد تفاعمػت النزعػة القوميػة الحديثػػة مػع ىػذه المشػاعر الطائفيػة وكػػاف مػف المكونػات الميمػة لػػدعـ ف
. ىػػػذا مػػػا تػػػـ نتيجػػػة (ٕٕٗ)المػػػذىبي ااالتجػػػاه القػػػومي, السػػػيما عمػػػى الصػػػعيد الشػػػعبي توسػػػع المبػػػد

ديموغرافيػػػا وتوسػػػع المػػػذىب الشػػػيعي  ٖٕٓٓالتحػػػوالت الثقافيػػػة لممجتمػػػع العراقػػػي خصوصػػػًا بعػػػد 
والحػػاؿ نفسػػو فػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة , اذ توجػػد  فػػي مجتمػػع الدراسػػة مدينػػة بغػػداد. تحديػػداً 

                                                           
(000)
 . 8٩ٗ-88ٗلٖله ٍبثق, ٓ العنٖوّخ ًالزعٖت العوقِ)لؤ الزتْْي الَ االثبكح الغتبعْخ(,اّبن لًٌ.:  

(004)
 .1٘, ٓ ٕٔٔٓكاه اللواىْلُ(,  –,)ثغلاك لٌعي ربهّـ اٍْب التعبٕولنزيَ ٛبلت ٍلتبن:  

(001)
 .٩ٕٔ,  ٕٙٓٓكاه الغبلعخ للطجبعخ (  –,)الدبىوح صنْخ ثٌٕليتب ؽلًكاً لََْخاللّؤ ًاالٍبلِ ىثْلح :  



أقميػػات سياسػػية أو فكريػػة ال ترحػػب بػػالتنوع او )التعدديػػة الثقافيػػة( وتػػرى فييػػا خطػػرا عمػػى الثقافػػة 
ي الوقػت ذاتػو يسػاىموف حيث تنطمؽ مف فكرة أف القادميف الجدد ومػع تزايػد أعػدادىـ فػ األميركية.

ضعاؼ اإلرث األنجموساكسوني الذي قامت عميو الواليات المتحدة. كما  في التغيير الديموغرافي وا 
حصػػػؿ لمميػػػاجريف مػػػف أميركػػػا الجنوبيػػػة حيػػػث يتمسػػػكوف بمغػػػتيـ اإلسػػػبانية وعػػػاداتيـ التػػػي نشػػػأوا 

بشػرية وىػي موجػودة فػي . لذا ينبغي القوؿ ابتػداء إف ىػذه المخػاوؼ جػزء مػف الطبيعػة ال(ٕٕ٘)عمييا
لػػػـ يكػػف الحػػاؿ يختمػػؼ فػػػي دوؿ  معظػػـ المجتمعػػات, وال ينبغػػي التقميػػػؿ مػػف أىميتيػػا أو تجاىميػػا.

الػػوطف العربػػي فيمثػػؿ ىػػذا التنػػوع مصػػدر قمػػؽ وتػػوتر فػػي معظػػـ الػػدوؿ, فعمػػى مػػدى ىػػذه المسػػاحة 
مثػؿ اليػـو باتػت ت الشاسعة عاشت مجتمعػات منػذ المئػات مػف السػنيف مكونػة مػف اثنيػات وعرقيػات

اقميػػػات قياسػػػا بػػػالوجود العربػػػي الػػػذي جػػػاء عبػػػر اليجػػػرات التػػػي رافقػػػت الفػػػاتحيف وسػػػيطرتيـ عمػػػى 
شػػكمت مكونػػات  .دينيػػة مػػف مسػػمميف ومسػػيح وييػػود ..الػػخ. واقميػػات كاالمازيغيػػة واالكػػرادالسػػمطة 

غيػر عمى عكس واقع الحاؿ الذي يخفي النار تحدت الرمػاد.  رئيسية لنسيج اجتماعي بدأ منسجما
اف العبلقػػػات بػػػيف ىػػػذه المكونػػػات سػػػاءت فػػػي العديػػػد مػػػف االحيػػػاف فػػػي السػػػنوات القميمػػػة الماضػػػية 
واضحت مصػدر صػراعات مػف اجػؿ حمايػة اليويػة. صػراعات سياسػية وعسػكرية ومذىبيػة ىػددت 
سبلمة ووحػدة اراضػي عػدد مػف الػدوؿ العربيػة السػيما فػي تسػع دوؿ اعتبػرت االشػد تنوعػًا)العراؽ, 

ولػػيس فػػي بعػػض  (ٕٕٙ)ريا , لبنػػاف, موريتانيػػا, الػػيمف, السػػوداف, وجيبػػوتي, المغػػرب(البحػػريف, سػػو 
ىذه االقطار, في اغمبية مطمقػة ألي جماعػة اثنيػة مثػؿ)العراؽ, لبنػاف موريتانيػا(. واربعػة مػف ىػذه 
االقطػػػار التسػػػعة شػػػيدت فػػػي عالمنػػػا المعاصػػػر, صػػػراعات داخميػػػة مسػػػمحة, كػػػاف لمعامػػػؿ االثنػػػي 

ففػي العػراؽ  باب المباشرة وغير المباشرة وىي)العراؽ, لبناف, الػيمف, السػوداف(.والطائفي احد االس
الذي يعتبر اكثر االقطار العربية تنوعًا, اذ يشكؿ المحور المغوي الثقافي والمحور الديني والمحور 
 االسبلمي المذىبي متغيرات تحكـ التعددية االثنية. عمى محوريف منيما ىما محورا المغة والديف ,
وىناؾ اغمبية ساحقة ومجموعػة اقميػات. امػا عمػى المحػور الثالػث ىػو المحػور االسػبلمي المػذىبي 
فبل توجد اقميػة او اغمبيػة, وانمػا مجموعػة أقميػات أكبرىمػا الشػيعة والسػنة. فػإذا تقػاطع محػورا المغػة 
 والمػػذىب, فػػأف العػػرب السػػنة يصػػبحوف اقميػػة أصػػغر)حيث أف االكػػراد معظميػػـ مػػف السػػنة مػػذىباً 

 .(ٕٕٚ)%(ٗٗ%مقابؿ ٖٖولكنيـ ليسوا عربًا لغة(, مف العرب الشيعة )

                                                           
(005)
, ّن ررو الررَ الررواثٜ 8ٕٔٓ,نررٌفتجو, ٖٓ, فٚررْلخ الزعررلك الضدرربفِ ًعدررلح القررٌف لررؤ آفرروعتررو ٍررلتبن :  

 (https://www.alhurra.com/different-angle/2018/11/30االلكزوًنِ )
(006)

(, 1٘8ٔٔ, لغلرخ العروة ,العرلك ) اللّنِ ًاالصنِ كافع للعِْ التْزوف ثْؤ الْعٌةالزنٌا الْبً اللقبؿ : 

 (ٕٕٓٓ/1/ٌّٔٔ  الَجذ)
(007)

لوكرري كهاٍرربد الٌؽررلح  –,)ثْرروًد  التغزتررع ًاللًلررخ فررِ الررٌٛؤ العوثررٍِررعل الررلّؤ اثررواىْل ًافرروًن : 

 .ٕٓ٘, ٕٓ٘ٓٓ, ٖالعوثْخ(, ٛ



مػػػف عمميػػػة طػػػائفي بالتقػػػاطع والتػػػوازي تجعػػػؿ  -يالتنػػػوع االثنػػػالمسػػػيرة التاريخيػػػة لمكونػػػات اف 
امرا في غاية الصػعوبة واالىميػة فػي الوقػت ذاتػو اذ الحفاظ عمى تماسؾ المجتمع العراقي ووحدتو 

االمػػر الػػذي حػػدث بالفعػػؿ عمػػى مػػدى ومػػف ثمػػة الػػى صػػراع. أدنػػى اخػػتبلؿ يػػؤدي الػػى التػػوتر اف 
العقػػػود الثبلثػػػة الماضػػػية واليػػػزاؿ بػػػيف االقميػػػة الكرديػػػة واالغمبيػػػة العربيػػػة. أمػػػا العبلقػػػة بػػػيف الشػػػيعة 
ـو والسػنة فيػي تتػػراوح بػيف التعػػاوف والتعػايش السػػممي فػي اوقػػات االسػتقرار والرخػػاء, والتػوتر المكتػػ

وتػػأثير رجػػاؿ  تيػػديولوجياتػػاثير االفضػػبل عػػف  .فػػي اوقػػات عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي واالقتصػػادي
 .(ٕٕٛ)الديف بالنسبة لؤلفراد السيما مف خبلؿ الخطاب الفكري والديني

شػكؿ التنػػوع االثنػي والطػػائفي فػػي بعػض المجتمعػػات دافػع لمعػػيش المشػػترؾ بػيف الشػػعوب فػػأف 
الحػالي حققػت غايتيػا فػي ذلػؾ, اذ اسػتطاعت الحفػاظ عمػى كيانيػا التجربة االسرائيمية في العصػر 

فػي وسػػط بالديموقراطيػة التػي خمقػت نمطػا خاصػػا مػف التنػوع اسػػتقرارىا كدولػة دينيػة حافظػت عمػى 
اقميمي تشوبو النزاعات والصراعات االثنية والطائفية, فبالرغـ مف اف بنائيا االجتمػاعي قػائـ عمػى 

ثنيػة والنػاتج مػف خػبلؿ تنوعيػا مػف جماعػات وافػراد ذوي اصػوؿ عرقيػة اسػاس التعدديػة الدينيػة واال
المجتمػػػػػع االسػػػػػرائيمي يتكػػػػػوف مػػػػػف الييػػػػػود الشػػػػػرقييف  .مختمفػػػػػة واديػػػػػاف متنوعػػػػػة واجنػػػػػاس مختمفػػػػػة

%( ٓٗ)االشػػػػػػكناز( الػػػػػػذيف يشػػػػػػكموف ) %( والييػػػػػػود الغػػػػػػربييفٓ٘)السػػػػػػفارديـ( والػػػػػػذيف يشػػػػػػكموف )
  ٜٛٗٔالفمسػطينييف او مػا يعػرؼ بعػرب  مسػمميفالواسػيا و والمسيحيف ومياجريف مف اوربا وافريقيا 

حيػػث تختمػػؼ ىػػذه الجماعػػات فػػي المغػػة والعػػادات وغيرىػػا, اال اف ىنػػاؾ توافػػؽ واسػػتمرار لممجتمػػع 
 (ٜٕٕ)بالرغـ مف تنوعو الطائفي واالثني

االنػػػدماج والتعػػػايش مػػػف ؿ الجانػػػب االىػػػـ يشػػػكدورىػػػا االبػػػرز فػػػي تمتنػػػوع الدولػػػة لادارة  بػػػتلع
مؿ لممجتمع الييػودي, فضػبل عػف ذلػؾ شػكؿ ىػذا االنػدماج تفاعػؿ لبلفػراد والنػاتج مػف خػبلؿ والتكا

اف تػدويؿ الطائفػة يػأتي مػف تطييػؼ الدولػة بإخضػاعيا, جزئيػًا  عممية التبػادؿ السػيما االقتصػادية.
الذاتيػػة, سػػواء كانػػت اجتماعيػػة او مذىبيػػة, ال فػػرؽ. ال االفػػراد او الجماعػػات او كميػػًا, لمصػػالحيا 

ينطبػػؽ ذلػػؾ عمػػى اي جماعػػة, بػػؿ تمػػؾ الجماعػػات التػػي يمكػػف تميزىػػا مػػف محيطيػػا بيويػػة محػػددة 
وطنيػػة يتطمػػب ربػػط مفػػردات التنػػوع العراقػػي بعمميػػات نشػػوء ىويػػة كمػػا اف قائمػػة فعػػبًل او متخيمػػة 

التسػػػامح والتعػػػايش قتصػػػادية و اال التبػػػادؿ االجتمػػػاعي واالقتصػػػادي والثقػػػافي مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػات
 .ثني كما ىو الحاؿ في المجتمع العراقيالواديني ال

 
 ثالثاً: االثنية والطائفة .. رؤية سياسية

                                                           
(008)

 . ٕٓ٘التٖله نلَو: ٓ

(009)
الجؾضْررخ(, العررب  اللهاٍررِ  -,)لوؽلررخ الررلكزٌهاه لرربكح الزنررٌا االعزتبعِك ًرررٌد: لؾبٙررواد ك. علررِ عررٌا

ٕٓٔ٩ - ٕٕٓٓ . 



التػػػي بػػػدأت فػػػي اواخػػػر السػػػتينات  ,كػػاف لمموجػػػة االولػػػى مػػػف الكتابػػػات عػػػف االثنيػػة والسياسػػػة 
عمػػى ىػػذا  تسػػيطر قػػد ف ,ة المقارنػػةيالسياسػػ اتدراسػػالعمػػى  اً ثوريػػ اً وازدىػػرت فػػي السػػبعينات, تػػأثير 

انتصارىا في بعد في نفسيا امريكا  ومف ثقةاالفتراضات التفاؤلية )لنظرية التحديث(. ابقا سالحقؿ 
 فاف التمػد ببة  المونةد وجةيمس كولمةان وبنغهةام بةاول()مػف  رب العالمية الثانية, رأى كؿالح

والمفاضمة االقتصادية االجتماعية والمشاركة السياسة سوؼ تؤدي في نياية المطاؼ الى تيمػيش 
 .(ٖٕٓ)يميد الطريؽ النتصار العممانية الميبراليةاالمر الذي  اليويات االثنية والدينية

التنوع ليس االتجاه الوحيد في الفكر الميبرالػي المعاصػر, ما يروف اف التوجو المجتمعي نحو ك
االفػػػراد الناجمػػػة عػػػف  تمعالجػػػة مشػػاكبل تي حاولػػػتػػال .ىػػػو احػػػد االتجاىػػات الفكريػػػة المختمفػػػةبػػؿ 
 .(ٖٕٔ)(*)ةوالطائفي ةاالثنيعددية الت

 الفبالضػرورة,  اطائفيػسػموكا الطوائػؼ عدد في تالال ينتج لميبرالييف ووفقًا لمرؤيا السياسية 
ليػػات فػػؽ االسػػس واالبنػػاء االمػػة و فػػي عمميػػة تكمػػف بػػؿ ال تكمػػف فػػي التعدديػػة بحػػد ذاتيػػا  المشػػكمة
تمثػػؿ جميػػع عنػػدىا ال يمكػػف لمسػػمطة اال اف تػػنظـ قواعػػد االخػػتبلؼ عبػػر مؤسسػػات وقػػوانيف. التػػي 

مصػػػادر باعتبارىػػػا مػػػف اىػػػـ  تمثػػػؿ المعارضػػػة االمػػػة كميػػػا. كمػػػا ال المػػػةامواطنييػػػا عبػػػر مشػػػروع 
تبنػى فرعيػة ال انتمػاءات بوصػفيا . تتمخص في قطاعات اجتماعيػة متمػايزة عموديػا لكنياالشرعية 

قائمػػػة عمػػػى الخػػػبلؼ ولػػػيس فػػػنحف ىنػػػا لنػػػا امػػػاـ تعدديػػػة العامػػػة.  اليويػػػةتكػػػويف عمييػػػا سياسػػػات 
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 8, لٖله ٍبثق, ٓالزعلك ًرؾلّبد االفزمف )التغزتعبد التندَتخ ًكْف رَزدو(كانْبب ثوًلجو : 
)*(
اللْجوالْخ رعوف ثْكل عب  ثفنيب االّتبن ًااللزيا  ثتغتٌعرخ الَرجل ًالَْبٍربد ماد اليرلف التْرزوف التزتضرل  

فِ ررٌفْو اكجرو قرله لرؤ الؾوّرخ لكرل انَربن. فيرِ لرؤ ؽْرش االٕرل رعنرِ االّتربن ثرفن النربً عتْعربً اؽرواه 
, ًان النربً ّغرت ان ّكٌنرٌا ًلزَبًًن علَ نؾٌ ٛجْعِ كًن ان ّعنرِ ملرك عرل  ًعرٌك ؽرلًك لزلرك الؾوّرخ

لزَبًّْؤ. لؤ النبؽْخ الزبهّقْخ فدل رطٌه االٍبً اللكوُ اللْجوالِ فمب لوؽلخ رٌَّخ الؾروًة اللّنْرخ فرِ 
(, ًملك عجو الزوكْي علَ فكوح الزَبلؼ لع افزمف التعزدلاد اللّنْخ, صل افن لٚتٌن 8ٗٙٔ-ٕٙ٘ٔاًهثب)

عٌانررت االعزدرربك لررلٍ االفررواك ًانترربٛ الؾْرربح, اثرربن انيْرربه الن ررب   الزَرربلؼ ثبالرَرربا رررلهّغْبً لْْررتل لقزلررف
االقطبعِ فِ اًهثب, ًنٌْء لغزتع الٌَ  الوأٍتبلِ كبنذ اللْجوالْرخ فرِ لواؽليرب االًلرَ عجربهح عرؤ عدْرلح 
ٍْبٍررْخ ردررف ثبلٚررل لررؤ النيعررخ االٛمقْررخ ًااللزْرربىاد االقطبعْررخ,. ًلكررؤ لررع ؽلررٌب الدررون الضرربلؤ عْررو 

نه العدْلح الَْبٍْخ ثٌٖهح للؾٌظخ . ثؾْش ّلكد علَ لجلأ كعو ّعترل كعرو ّترو, ًهفر٘ ررلفل رطٌهد ى
اللًلخ فِ الٖعْلّؤ االعزتبعِ ًاالقزٖبكُ لؤ ؽْبح اللوك. اال ان اللْجوالْخ الؾلّضخ ثوىد فِ نيبّبد الدون 

معزتربا ًاالقزٖربك, صرل غرلا الضبلؤ للزؾٌب نؾٌ الن و ثعْؤ الوٙب ًاالٍزؾَبن الَ ررلفل اللًلرخ ًاكاهريرب ل
ملك اللكوح االكضو ثوًىاً للْجوالْخ االعزتبعْرخ فرِ الدرون العْروّؤ, لترب ّعنرِ ان اللْجوالْرخ الكمٍرْكْخ روكري 
ٛوًؽبريب علَ ؽوّخ اللوك ًٍعبكرو, ًروف٘ فكوح رلفل اللًلخ للؾل لؤ ىنه الؾوّخ. الب اللْجوالْخ الؾلّضرخ, 

للْجوالْرخ الكمٍرْكْخ, ًملرك ثبّمئيرب الزوكْري علرَ ؽوّرخ اللروك كًن هفر٘ فدل عتلذ علَ رغلّل ٛوًؽبد ا
فكوح رلفل اللًلخ لبكالذ الغبّخ لرؤ الزرلفل لزتضلرخ فرِ الؾلربظ علرَ ىرنه الؾوّرخ . ًفرِ ىرنا االٛربه عربءد 

ثدرلهح اللْجوالْخ الؾلّضخ, ًىِ رٌلِ اىتْخ فبٕخ لؾوّخ الزعجْو عؤ اليٌّخ الْقْٖخ لللوك, ًلرؤ صرل االّتربن 
علَ ععل ىنا الزعجْرو عرؤ الْقٖرْخ اللوكّرخ الرواً قْتربً هنلَريل ًالتغزترع الرنُ ّعْْرٌن فْرو, ًافْرواً كعرل 
الت ٍَرربد ًالَْبٍرربد العبللررخ علررَ ؽتبّررخ ًانزيرربط كررل لررؤ ؽوّررخ الزعجْررو ًاالّترربن ثيررنه الؾوّررخ . ّن ررو 

ضدبفْخ فِ اللكو اللْجوالِ التعبٕو )عللْخ اّكبلْخ الزعلكّخ الًثزٖوف لؤ قجل الجبؽش الَ ؽَب  اللّؤ علِ : 
 .1ٖٔ, لٖله ٍبثق , ٓاالنللبط ًالزنٌا(

(631)
ؽَب  اللّؤ علِ : اّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فِ اللكو اللْجوالِ التعبٕو )عللْرخ االنرللبط ًالزنرٌا(, لٖرله 

 .1ٍٕٔبثق , ٓ



 -فشػؿ بنػاء االمػة اف  .اليوية الفرعيػة ميمػا كػاف شػكميا تنازع جماعاتاالختبلؼ مما يؤدي الى 
تصػبح الطائفيػة نتػاج ىا . عنػدلمجماعػات ألطػر اندماج عػابريتميز ب ياالدولة بوصفيا كيانًا مواطن

ليكػػوف  .عبػػر مؤسسػػاتيايتسػػاوى فيػػو االفػػراد دوف جػػامع وطنػػي بػػدولػػة تنػػتج بواسػػطة  لعممنػػة معوقػػة
ال سياسػية. المشػاركة اي دور فػي المػف دوف  )فردانيتػو( الخاص هىناؾ ديف تدفعو الدولة الى حيز 

سػػواء مثمػػت ىػػذه الحركػػة  ـ المجػاؿ العػػاـ بوصػػفة حركػػة سياسػػية دينيػةاقتحػػيسػمح لػػو بػػالعودة الػػى ا
. ال ة(يػػ)طائف معارضػػةالجماعيػػة اليويػػة االغمبيػػة او االقميػػة عمػػى حػػد سػػواء. عنػػدىا فقػػط تختفػػي ال

اداة تبريريػة مػف كػاسػتغبللو . بػؿ العمػؿ عمػى ايقػاؼ عبػر تفريػغ الػديف مػف محتػواه القيمػييتـ ذلؾ 
ز الطائفيػػة السياسػػية و ر بػػالجماعيػػة. التػػي تسػػيـ وبشػػكؿ مباشػػر فػػي  اجػػؿ اسػػتثاره عصػػبية اليويػػة

نسػػػب المحاصصػػػة فػػػؽ الدولػػػة و مناصػػػب او مػػػوارد بػػػيف الطوائػػػؼ عمػػػى اقتسػػػاـ  اتصػػػراعوتخمػػػؽ 
 . (ٕٖٕ)فيياالطائفية 

االجتماعية المؤدية عوامؿ الح صبلمف خبلؿ اية ال يكوف اال غياب تعددية الطوائفاف ضماف 
لتفسػػػير صػػػعود النزاعػػػات  المسػػػتخدمة دواتتكػػػوف واحػػػدة مػػػف اىػػػـ اال صػػػعود الطائفيػػػة ذاتالػػػى 

العشائرية والجيوية واالثنية. فمع توافر العوامؿ ذاتيا في غياب التنوع الطائفي. تتحوؿ العشيرة او 
اي جماعة تستند الييا السمطة لكسب الوالء والتعاطؼ, الى طائفة بوصفيا كيانًا اجتماعيًا سياسيًا 

ة(, في اسػتنادىا الػى جماعػة يتحوؿ المعارضة الى )طائفتفي اطار الوالء لمنظاـ مثبًل, في مقابؿ 
 المكاسب والمناصب في في معارضتيا لمنظاـ في سياؽ الصراع عمىالفرعية يوية الاو جماعات 

 .(ٖٖٕ)الدولة
سػػػػيكوف الوسػػػػيمة المتاحػػػػة لكػػػػؿ اف الصػػػػراع عمػػػػى الدولػػػػة, بوصػػػػفيا غنيمػػػػة ماديػػػػة ومعنويػػػػة, 

صػػراعًا بػػيف القبائػػؿ  اال يجػػري اليػػـو بوصػػفياف مثػػؿ ىػػذه الصػػراعات مػػف رغـ الػػ عمػػى الجماعػػات
بؿ بوصػفو صػراعًا بػيف جماعػات متخيمػة لمسػيطرة  .)وفؽ تعبير ابف خمدوف( إلقامة الدولة بالغمبة
في السػياؽ ذاتػو اف وجػود الجماعػة الدينيػة او االثنيػة او المذىبيػة بالضػرورة ال  عمى دولة حديثة.

سياسػية او الػى بدايػة حػرب اىميػة. ىنػاؾ جماعػات نشػطة سياسػيًا واخػرى  يؤدي الى قيػاـ معضػمة
 مستكينة. 
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, لغلرررخ عتررروان , العررررلك )ندبّررربد ندلّرررخ(الطبئلرررخ , الطبئلْرررخ , الطٌائرررف التزقْلرررخ ؽَرررب  اثرررٌ ؽبلرررل: 

(ٕ1/1/ٕٓٔ٩ٓ , )ٔٙ٩. 
(044)

 .٩ٙٔالتٖله نلَو : ٓ 



وىنػػاؾ جماعػػة تسػػعى الػػى االبقػػاء عمػػى الشػػعور)االقبلوي( وعمػػى شخصػػيتيا الذاتيػػة, واخػػرى 
السياسػي. ثػـ انػو ىنػاؾ سياسػات تتبعيػا  –اكثر اسػتعدادًا لمسػتوى عػاؿ مػف االنػدماج االجتمػاعي 

مف شأنيا فتح الباب اماـ الحروب االىمية, واخػرى ييا الجماعات الطوائفية التي تسيطر عم الدولة
 ـمف شأنيا عمى العكس تشجيع التعايش واالندماج لكف السمطات التي قامت في القرف العشريف لػ

قامػت لفتػرة التي سياسية الطائفية الع محو ثقافة تستط لـبؿ . تستطيع تجنب مواجية المسألةتكف 
ة نظػػاـ الممػػؿ, الػػذي تػػرؾ لمجماعػػات االثنيػػة الصػػغيرة حقوقػػًا واسػػعة فػػي مجػػاؿ طويمػػة عمػػى مأسسػػ

التػػػي  تتجػػػاوز حػػػدود المشػػػاريع السياسػػػيةلادارة شػػػؤونيا الذاتيػػػة. طػػػورت ىػػػذه الحقػػػوؽ لػػػتبلمس او 
وحسػب ىػػذا التحميػؿ نجػد بػػأف  (ٖٕٗ)قػدمتيا الجماعػات المسػػيطرة فػي مواجيتيػا لجماعػػات الضػغط.

 واليويػة والتماسػؾ الوحػدة ضػرورات بػيف التكيػؼ فييػا يمكػف التػي الطريػؽ ىػو ماسؤاؿ اطروحتنا )
. التعػػايش اجػػؿ مػػف االخػػر عمػػى واالنفتػػاح التنػػوع ضػػروراتو , الدولػػة بنػػاء فػػي المشػػتركة الوطنيػػة

يتناسػػػب مػػػع معطيػػػات مػػػا تيػػػدؼ اليػػػو الدراسػػػة بػػػأف ىنػػػاؾ جماعػػػات تسػػػعى الػػػى سياسػػػة التعػػػايش 
عػػد نسػػختو الميبراليػػة تبأف التنػػوع  خضػػـ ىػػذا التنػػوع المعقػػد.واالنػػدماج وىنػػاؾ مػػف ال يرغػػب, فػػي 

ع عػػف سياسػػة االعتػػراؼ التػػي تبنػػى عمػػى أسػػاس االلتػػزاـ بحريػػة االختيػػار واالسػػتقبلؿ. ادفػػعمميػػة 
 .(ٖٕ٘)*()ويفرض ىذا االلتزاـ عمى وجو التدقيؽ, االعتراؼ باالنتماء الثقافي

فػػػي السػػػياؽ ذاتػػػو تعػػػد الدولػػػة الحديثػػػة مؤسسػػػة منخرطػػػة عمػػػى نحػػػو عميػػػؽ فػػػي ميمػػػة اضػػػفاء 
تنظػػر بعػػيف  فإنيػػاخاصػية التجػػانس الثقػػافي والسياسػي والتطػػابؽ عمػػى مواطنييػا, ونظػػرًا الػػى ذلػؾ, 

الشؾ الى الجماعات االثنية والدينية المنظمة, وتشعر بانيػا مصػدر تيديػد ليػا يتمثػؿ فػي مقػدراتيا 
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 .1ٕ, لٖله ٍبثق , ٓ التغزتع ًاللًلخ فِ التْو  العوثِغَبن ٍملخ : 
)*(
ىنرربف صررمس إٔررنبف لررؤ االٍررزلالالد التورجطررخ ثرربالعزواف ثرربلؾدٌ  الزررِ رقزلررف ثرربلن و الررَ االنزترربء الررَ  

 –رعنررِ التغتٌعررخ الزررِ رْرركل اقلْررخ ظلترربً ًّغررت رٖررؾْؾو )ة( الزرربهّـ  –لغتٌعرربد ًٛنْررخ )أ( التَرربًاح 

ثدخ )لررضمً : التعبىررلح ثررْؤ رَررزنل االقلْررخ الررَ ًعررٌك لطبلررت ثنْررذ علررَ أٍرربً اعزيرربكاد لعْنررخ اً ارلبقرربد ٍررب

التَررزٌٛنْؤ ًالْررعٌة االثٌهّغْررخ(, )ط( الدْتررخ المىلررخ للزنررٌا الضدرربفِ. ام ٌّظررف االٍررزلالب االًب عبلررخ 

للزعجْو علَ انو ّنجغِ الزعبلل, لؤ ثبة العرلب ًاالنٖربف, لرع كرل االفرواك التغزترع علرَ قرل  التَربًاح. كترب 

مف ثٌعٌك لعبىلاد اً ارلبقْبد ربهّقْخ رٚتؤ االٍزدمب ًلٌ نَرجْبً ّتكؤ ان ّورجٜ اّٚبً ثبالعزواف ثبالفز

للتغتٌعخ الزبهّقْخ التعنْخ ثبهلو ً ّقزلف لؤ ىنه الياًّخ االٍزلالالن الَربثدبن عرؤ ىرنا االٍرزلالب الضبلرش 

, ّ كرل  النُ ّزتضل فرِ الرلفبا عرؤ ؽرق االفرزمف ثبالٍرزنبك الرَ الزنرٌا الضدربفِ علرَ انرو لعْربه. فرِ التدبثرل

االٍررزلالب الضبلررش علررَ ٙرروًهح اعزررلاك التغزتررع فررِ كلْزررو ثرربلزنٌا الضدرربفِ. ًنٚررْف ثيررنا التياّررب االفمقْررخ 

صدرربفِ, ًلررؤ ًعيررخ ن ررو ٍْبٍررْخ الررَ الزعررلك الضدرربفِ. ًّزؾررٌب الزنررٌا  –ًاللنْررخ ًالزوثٌّررخ الررَ الزنررٌا االصررؤ 

ه. ًّجوه التؾزٌٍ الضدبفِ ًالتعْبهُ, كْلتب كبن, الضدبفِ فِ ؽل مارو, ًثَوعخ الَ قْتخ فِ اٛبه ىنا الزٌٖ

ثبلن و الَ انو ّتضل فٖبئٔ رتْيه كافل الضدبفخ الَبئلح. ًّٖجؼ الزنرٌا الضدربفِ لعْربهاً ّتكننرب لرؤ االعزرلاك 

, لٖرله ٍربثق ,  اللًلخ ًالزعرلك الضدربفِثتعبّو افوٍ. ّن و ًثزٖوف لؤ قجل الجبؽش الَ ثبروف ٍبفْلان : 

 ٓٙ8. 
(045)
 . 1ٙٓ ,, لٖله ٍبثقاللًلخ ًالزعلك الضدبفِروف ٍبفْلان: ثب



دخؿ والولوج في العبلقػات القائمػة بػيف الدولػة ومواطنييػا ومػف ثػـ انشػاء مراكػز قػوة تنػافس عمى الت
 . (ٖٕٙ)الستقطاب والئيـاالمر الذي يتطمب السعي الدولة ىذه الجماعات عمى 

مثؿ دولتي بػبلد الرافػديف ووادي النيػؿ, كػاف فػي حقيقتػو  االدوؿ قديماف التنوع االجتماعي في 
اتخػػذت منيػػا اسػػمائيا متباينػػات الثقافيػػة فييػػا وتحديػػدًا القبميػػة واالثنيػػة. لاؿ عػػف واقػػع حػػ ايضػػا عبػػرام

اال اف ادارة ىػػذا التنػػػوع خػػػارج االطػػػر العممانيػػة جػػػاء مػػػف خػػػبلؿ  كالسػػومرية واالشػػػورية والفرعونيػػػة
تعكػػس ىويػػة احػػدى الجماعػػات المييمنػػة رغػػـ انيػػا  قػػوانيف صػػارمة مثمػػت رغبػػات االليػػة او نوابيػػا.

فػي كثيػرا مكنت مف حيازة السمطة وانشاء الدولة والسيطرة عمييا. ىػذه الػدوؿ ال تختمػؼ فييا التي ت
محػػؿ اخػػتبلؼ الجػػذري يتجسػػد فػػي كونيػػا لػػـ تسػػع الػػى تحقيػػؽ . اال فػػي الدولػػة الحديثػػةعػػف ذلػػؾ 

بػؿ تركػػت التباينػػات الثقافيػػة  وفػػؽ اطػػر االسػر الحاكمػػة او دياناتيػػا التجػانس الثقػػافي لسػػكاف الدولػة
معترفة باىميتيا لممكونات االجتماعية التي تضػميا شػريطة اف يتحقػؽ ذلػؾ عبػر عػدـ  ياعمى حال

ولربمػا لػـ تنػتيج سياسػة خاصػة  المطالبة في المشاركة في عممتي ممارسػة السػمطة وصػنع القػرار.
 (ٖٕٚ).بالتعامؿ مع مكوناتيا االجتماعية عػدا سياسػة التيديػد باسػتخداـ القػوة لضػماف والئيػا لممركػز

يفسر بالتالي فكرة اف سيطرة المركز فييا لـ تكف سيطرة مطمقة عمػى مكوناتيػا االجتماعيػة  ىذا ما
والسػيما بعػد قيػاـ الثػورة الفرنسػية عػاـ  بعػد اف دفعػت اثمػاف باىظػة اجتماعيػا والثقافية في اطرافيا.

نتيػػػاج المركزيػػػة فػػػي لقائمػػػة عمػػػى اسػػػاس ااالتػػػي حالػػػت دوف اسػػػتمرار مشػػػرع الدولػػػة االمػػػة  ٜٛٚٔ
( بقولػػػو Anthony H. Richmond) تػػػوني ريتشػػػموندنااليػػػو  يشػػػيروىػػػذا مػػػا االدارة والحكػػػـ. 

اف القػوة (. احتفظت الدولة العممانية بالكثير مف الخصاؿ المميػزة ذات الصػمة بالدولػة الثيوقراطيػة)
تحولػػػت مػػػف أيػػػدي الممػػػوؾ المسػػػتبديف الػػػى مؤسسػػػات برلمانيػػػة اكثػػػر الدولػػػة الحديثػػػة  الفاعمػػػة فػػػي

السػػيطرة عمػػى نظػػاـ التعمػػيـ ة تػػـ تثبيتيػػا اجتماعيػػا براطيػػة ونظػػاـ قضػػائي مسػػتقؿ بصػػورة عامػػديمق
ظيفي فضػػبل عػف قيػػاـ عمميػة التخصػػص الػػو  .مػف الكنيسػػة الػػى الدولػة سياسػية ادارتػػوانتقمػػت الػذي 

 اعػادة ترتيػبفالحػدث حػدث ىػو اف اجماعػًا عامػًا قػد تولػد بشػأف  في مختمؼ المؤسسات الشرعية.
 تجسػػػيد ذلػػػؾ فػػػيفػػػي البنػػػاءات االجتماعيػػػة لمجتمعػػػات الدولػػػة الحديثػػػة اذ تػػػـ  ـ السػػػائدةنظػػػاـ القػػػي

 ىػػذا االمػػر يؤكػػد اف الدولػػة. (ٖٕٛ)النظػػاـ القوميػػة التػػي غػػدت بمثابػػة المبػػدأ الموحػػد والمركػػزي ليػػذا
(. فالجماعػػة المييمنػػة فػػي Assimilating Agency) كانػػت منػػذ اولػػى مراحميػػا, قػػوة اسػػتيعابية

المركز لـ تكف متسامحة عمومًا مع التبايف االثني ضمف نطػاؽ حػدود الدولػة, بحيػث اف التماسػؾ 
االمػػة اعتمػػد اصػػبًل عمػػى فكػػرة الػػتخمص مػػف  –الػػداخمي, اي االنػػدماج االجتمػػاعي والثقػػافي لمدولػػة 

                                                           
(046)

 .1ٗلٖله ٍبثق,ٓاّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فِ اللكو الَْبٍِ التعبٕو, ؽَب  اللّؤ علِ : 

(047)
 .1ٗٓ ,لٖله ٍبثقاّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فِ اللكو الَْبٍِ التعبٕو, ؽَب  اللّؤ علِ : 

(238)
 Antony H. Richmond ;Ethnic Nationalism and Industrialism ,in Hutchinson and 

Smith, eds, Nationalism.p.291. 



الػػذي تػػـ تعويضػػو باالنتمػػاء العػػاـ  االنتمػػاءات والصػػبلت الفرعيػػة كالقبيمػػة والدينيػػة والمناطقيػػة مػػثبلً 
مػػػف اجػػػؿ خمػػػؽ الػػػوالء لموحػػػدة االقميميػػػة لؤلكبػػػر التػػػي تقػػػع تحػػػت سػػػيطرة ىػػػذه الدولػػػة  )المواطنػػػة(.

منػػػذ القػػػرف التاسػػػع عشػػػر ىػػػي االيػػػديولوجيا لمدولػػػة القوميػػػة السػػػمة العممانيػػػة. ومػػػف ثػػػـ اصػػػبحت 
رفضػػيا عػػدـ مقابػػؿ  .ة مثاليػػةضػػؼ عمػػى الدولػػة مكانػػعمػػى كبيعػػة البنػػاءات االمػػر الػػذي ا المييمنػػة

 .(ٜٖٕ)االبقاء عمى اية اتجاىات لغوية ودينية او اية ميوؿ اخرى قد تتناقض مع الوالء لمدولة
 
 
 
 
 

لغػة المسػمموف رغـ اف االغمبية الساحقة لمسػكاف ىػـ مػف العػرب ( )اما في الوطف العربي 
اال انو رغـ اختبلؼ اصوليـ اذ اف االسبلـ كديف ساىـ بطريؽ او باخر بعمميات تعريبيـ وثقافة, 

                                                           
(049)

 .1٘لٖله ٍبثق ,ٓ  اّكبلْخ الزعلكّخ الضدبفْخ فِ اللكو الَْبٍِ التعبٕو,ؽَب  اللّؤ علِ : 
()
ّزرٌىا ٍرركبن العرربلل العوثررِ علرَ الدبعررلرْؤ اللّنْررخ ًاالصنْررخ فوّطررخ رٌىّرع الررلّبنبد ًاالصنْرربد ؽَررت ألرربكؤ  

ًهغررل ان اللهاٍررخ قلّتررخ نَررجْبً لكنيررب ركْررف عررؤ اعررلاك  ٕٙٓٓانزْرربهىب ًًٙررعيب فررِ كهاٍررخ اعررلىب العررب  

ؾْؤ ًال ٍرْتب فرِ العروا  ثعرل ردوّجْخ قل رزلبًد عتب ىٌ الؾبب علْو االن فٌٖٕبً لغيخ رنربقٔ عرلك التَرْ

. فلررِ العرروا  ّْرركل الْررْعخ ًالَررنخ العرروة االغلجْررخ اللّنْررخ, ًىنرربف االكررواك, ٖٕٓٓالغرريً االلوّكررِ العررب  

ًالزوكترربن , ًالتَررْؾٌْن العرروة, ًاالّوانْررٌن ًالٖرربثئخ. الررب االكررواك فغرربلجْزيل الع تررَ لررؤ الَررنخ, ًىررل 

ثغبنرت الْرْعخ ًاالّيّرلّؤ فٌٖٕربً فرِ عجربب ٍرنغبه ًلنطدرخ ّزتوكيًن فِ ّتبب العوا  ًّتبلو الْوقِ 

%, ٕ% لرؤ الَركبن, ًّْركل الزوكتربن ٘.ٔ% لؤ الَكبن ًفْتب ّْكل االّوانٌْن 8ٔالْْقبن ًىل ّْكلٌن 

الررب التَرررْؾٌْن العرروة )فبلغبلجْرررخ الَررربؽدخ لررؤ الررروً  االهصررٌمكٌ ًالررروً  الكبصٌلْرررك ًىررل اقلْئرررخ ٙرررئْلخ 

االّرٌهّْؤ االهصرٌمكٌ ًالكلرلان ًالكبصٌلْرك ًالْعبقجرخ اّٚربً الٖربثئخ  –النَربٛوح ًالتَْؾٌْن غْو العوة )

التنلائٌْن ارجبا ٌّؽنب التعتلان ًّعِْ لع تيل عنل ٙلبف االنيبه ًالزوا فِ عنٌة العوا  ًّْركلٌن اقرل 

ىل لرؤ % ًاالهلؤ كليل لَْؾلٌن ًىل اقلئخ ٙئْلخ صل الْيٌك ً٘.ٓ% لؤ الَكبن ًالْوكٌ ًّْكلٌن ٔلؤ 

اقل  الغبلْبد الْيٌكّخ فِ العبلل ًاغنبىب ىبعوًا كليل ردوّجبً(. الب فِ لجنبن ّْكل التَؾٌْن العروة )لٌاهنرخ 

% لرررؤ الَررركبن , ًالتَرررْؾٌْن غْرررو العررروة )االهلرررؤ, ًٖٖهً  ًاهصرررٌمكٌ ًهً  كررربصٌلٌف ًثورَرررزبنذ(

% ٙ% كتررب ّْرركل الررلهًى ٘االكررواك االهصرٌمكٌ, ًالكبصٌلْررك ًالجوًرَررزبنذ ًالَرروّبن ًالمرررْؤ ًاالقجربٛ ً

% لرؤ الَركبن اًك االّربهح ًٔالعلٌٌّن كبللهًى لؤ الْرْعخ ًالجبٛنْرخ ًاالكرواك, ًالزروف ًكرل لرنيل ّْركل 

ثبٍررزغمب الدررٌٍ االٍررزعتبهّخ ىررنا الزنررٌا التعدررل لررؤ اعررل رؾدْررق غبّبريررب ًلٖرربلؾب الَْبٍررْخ ًاالقزٖرربكّخ 

انزبط ًظيٌه ٛجدْخ علّرلح لٌىعرخ اصنْربً ًٛبئلْربً ًٍْبٍرْبً(. الرب فرِ ًالؾبب كتب ىٌ علْو فِ العوا  اكٍ الَ 

% لررؤ الَرركبن فْتررب ّْرركل كررل لررؤ ٕٙالغيائررو ّْرركل الجوثررو الَررنخ اىتيررل الْرربًّخ ًالدجرربئلٌْن ًالْررلٌػ 

%, ًكررنلك االثبٙررٌْن التياثْررٌن ًىررل لررؤ الجوثررو ًالطررٌاه  الَررنخ لررؤ الجررلً الوؽررل ٔالتَررْؾٌْن العرروة 

لجوثو فٌٖٕبً فِ عجبب الدجبئل اّٚبً فرِ التغروة العوثرِ ّْركل الجوثرو لَرلتٌن ٍرنخ اىتيرل ًالتَْؾٌْن ا

%. ٔ% ًاالفبهقخ الينظ اقل لرؤ ٔ% ًاالًهثٌْن الغبلجْخ الَبؽدخ لَْؾٌْن ٕ.ٓالوّلٌْن االلبىّ  ًالْيٌك 

قررخ فٌٖٕرربً % , ًاالفبهًٓٗال ّقزلررف الؾرربب لررع لٌهّزبنْررب الررنُ ّْرركلٌن التٌلررلًن عرروة ًثوثررو فْيررب 

% غْررو انررو ثَررجت نَررجخ ٘.ٕ%, الجوثررو ثتررؤ فررْيل ٛررٌاه  ٕٓالزكرروًه ًالٌلررٌف ًالَررٌفْنكِ ًاللررٌالنِ 

االفبهقخ الكجْو ًٍٜ الَكبن الّياب الو  اؽل التتبهٍبد االعزتبعْخ الزِ رَجت لْبكل كافلْخ كجْروح, رٚرو 

% فْتررب ّْرركل ٔالعرروة اكضررو لررؤ  عمقررخ لٌهّزبنررب لررع التغزتررع الررلًلِ . ثْنتررب الٖررٌلبب الردرربهة نَررجخ

%. الررب لٖررو ّْرركل ٔ% ًاالٍررٌٌّْن ٕ% لررؤ الَرركبن فْتررب االفبهقررخ لررؤ قجبئررل الجرربنزٌ ٩٘الٖررٌلبلٌْن 



)المسػػيحيف وابنػػاء الػػديانات  تكوينػػات أقميػػة مػػف العػػرب غيػػر المسػػمميف مثػػؿانيػػا  عمػػىفيػػو  عاشػػت
مػوزعيف طائفيػا ضػمف او مسػمميف عػرب  .االخرى(, او مسمميف غير عرب مثؿ )االكػراد والبربػر(

او مػواطنيف  )الشػيعة( مثػؿاطار الديف االسبلمي الذي يمثؿ فيو المذىب السني االغمبية العظمى 
غير عرب وغير مسمميف مثؿ )قبائؿ  جنوب السوداف واالرمف( ويعزى الوجػود المسػتمر الػى ىػذه 

شػوء وبػروز الحضػارة ابػاف نالجماعات, عمى اختبلؼ عوامؿ تباينيا وتنوعيا الى التسامح العربي 
العربية االسبلمية التي سمحت ليـ باالحتفاظ بيوياتيـ الثقافية مقابؿ الضريبة واف يعامموا معاممػة 

اليجػرات لقػد سػاىمت  .حينمػا عربػوا المنطقػة مػف المحػيط الػى الخمػيجمواطنيف مػف الدرجػة الثانيػة 
الػػذيف مػػف القوة والعنػػؼ بػػ ضػػاغطةكػػػ)الشركس واالرمػػف(, او جماعػػة مػػف الشػػماؿ والشػػرؽ الوافػػدة 

مثػػؿ الييػػود الغػػربييف الػػذيف اسسػػوا اسػػرائيؿ بمسػػاعدة بريطانيػػا والواليػػات  ذه االرضىػػ اسػػتقروا فػػي
تمنع عمميًا تطبيقًا التي حاولت اف  واضحالكثريات تاثير االلذلؾ ال يخمو االمر مف  .(ٕٓٗ)المتحدة

المكونػػة لػػو والتػػي انشػػئيا االسػػتعمار  الػػدوؿ متسػػرعًا لفكػػرة )الموزاييػػؾ الفسيفسػػاء( عمػػى مجتمعػػات
امػا فػي العػراؽ فػأف رؤيػة الدولػة  .القديـ )بريطانيا وفرنسا( الذيف تقاسموا ممتمكات الدولة العثمانيػة

ككياف سياسي تحددت وفؽ االطػر الممكيػة البدويػة التػي نظػرت الػى ىػذه االرض عمػى انيػا ارض 
الجماعػػػات االثنيػػػة عػػػرب عمػػػى اخػػػتبلؼ العػػػرب وكػػػؿ مػػػف عػػػداىـ دخػػػبلء ال يحػػػؽ ليػػػـ مػػػا يحػػػؽ لم

حيػث ظيػرت  .ٕٜٔٔبشػكؿ فعمػي بعػد نشػأة الدولػة العراقيػة الحديثػة ىذه النظػرة والطائفية ظيرت 
ذه االطػر ىػ عبلقات جديدة مع الجماعات االثنيػة والطائفيػة القاطنػة ضػمف حػدودىا, وشػكؿ تبمػور

اضػحت الجماعػات االثنيػة فقػد عامبًل ميمًا لبلستقطاب السياسػي,  التي قامت فييا ىذه العبلقات 
ودرجػػة وعييػػا القػػومي, ومػػدى قػػدرتيا عمػػى الػػديموغرافي بموجبيػػا, قويػػة او ضػػعيفة حسػػب حجميػػا 
. ادت ىػػذه العوامػػؿ دور فػػي تحديػػد سياسػػات )المسػػتعمر( تنفيػػذ مصػػالح المؤسسػػيف لمدولػػة الحديثػػة

                                                                                                                                                                      

%. الررب الررْتؤ رزترربّي ٖ% ًافبهقررخ ًغغررو ٔ% لررؤ الَرركبن ًالْيررٌك ٩اهصررٌمكٌ ًثوًرَررزبنذ  التَررْؾٌْن

% فْيررب االٍررتبعلٌْن ًالْيررٌك ًاالّوانْررٌن ٘ابثزغرربنٌ كّنررِ ًاصنررِ اكجررو ًاالقلْرربد فْيررب قلْلررخ ال رزغرربًى 

% لرؤ الَركبن ًّْركل 8ٓ% لكل كّبنخ. الب عتبن ًالزِ رزتْري ثبعزرلاليب فْْركل االثبٙرٌْن نَرجخ ًٔالينٌك 

% . ًاالهكن ٖ% ًاالٍتبعلٌْن ٕ% . الب التتلكخ العوثْخ الَعٌكّخ االفبهقخ 1ٔاالٌٌٍّْن لؤ غْو العوة 

% لؤ الَكبن. الب فِ ٌٍهّب ْٔنتب االهلؤ ًاالكواك ًالزوكتبن الّْكلٌن عتْعيل % ثّْ٘كل التَْؼ ردوّجبُ 

%, ًاالكرواك الرنّؤ ٖ% ًغْرو العروة 1% ًالتَْؾٌْن العوة ٓٔالف نَتخ ًّْكلٌن  ٕ٘فْْكل اللهًى 

%, ًالْيررٌك اقلْررخ ٙررئْلخ. ّن ررو الررَ كزرربة ٔ% ًالْرروكٌ ٔ% ًالزوكترربن ّٗزوكرريًن فررِ ّررتبب ٍررٌهّب 

 .٩ٔ لوكي التَجبه لللهاٍبد ًالجؾٌس, لٖله ٍبثق , ٓ اللّنْخ ًاالصنْخ,(,)االقلْبد 

(012)
 ٩ٖٕ, لٖله ٍبثق, ٓ  التغزتع ًاللًلخ فِ الٌٛؤ العوثِغَبن ٍملخ : 



مػػػا بتكيفيػػػا لخػػػدمتيا او كبتيػػػا او تيميشػػػيا كمػػػا حػػػدث ألقميػػػات الدولػػػة اتجػػػاه الجماعػػػات االثنيػػػة, ا
  (ٕٔٗ)العراؽ في المجتمع

لقػػد سػػاىمت الرغبػػة فػػي االسػػتئثار بالسػػمطة واالسػػتحواذ عمػػى الثػػروات وتوزيعيػػا بػػيف االقويػػاء 
الػذيف يمثمػػوف اعمػػى نسػب ديموغرافيػػة مػػف السػػكاف فػي لممجتمػػع فػػي العػراؽ عمػػى  تعزيػػز الحػػواجز 

ف االكثريػػة واالقميػػػات االمػػر الػػػذي دفعيػػا الػػػى المجػػوء الػػػى عمميػػة غمػػػؽ الجماعػػػات االجتماعيػػة بػػػي
االجتماعيػػة التػػي تنتمػػي الييػػا فقػػد بػػذلؾ المجتمػػع المػػادة البلصػػقة بػػيف المكونػػات االجتماعيػػة التػػي 
 تتميز بتبايناتيا الثقافية واليوياتية الجماعية لتحافظ بذلؾ السمطة عمى استمرار التعدديػة والحيمولػة
دوف تحوليػػػا الػػػى تنػػػوع اجتمػػػاعي. انعكػػػس ىػػػذا الحػػػاؿ عمػػػى مكونػػػات االغمبيػػػة الديموغرافيػػػة التػػػي 
تنتمي الػى المػذىب الشػيعي ذاتيػا فػي تعامميػا مػع االقميػة السػنية التػي عانػت بػدورىا مػف االنقسػاـ 

كػاف البمػد عمػى شػفا  ٕٙٓٓبحمػوؿ عػاـ القومي عربي كردي اذ اف غالبية االكػراد ىػـ مػف السػنة. 
اف تمػػػػؾ الحػػػػرب قػػػػد بػػػػدأت بالفعػػػػؿ, فمنػػػػذ يػػػػروف العديػػػػد مػػػػف المػػػػراقبيف رغػػػػـ اف الحػػػػرب االىميػػػػة. 

التفجيرات االنتحارية المحسوبوف عمى حركات التمرد مف العرب السنة, يقوموف بػبل عنػاء بضػرب 
السػػػكانية االىػػداؼ الشػػػيعية والحكوميػػة, وتػػػرد الميميشػػيات الشػػػيعية بتنفيػػذ ىجمػػػات عمػػى المنػػػاطؽ 

التي يقطنيا العرب السنة في بغداد وما حوليا, وىػي ىجمػات كثيػرًا مػا يتخفػى منفػذوىا فػي ة االمن
زي رجػػاؿ أمػػف تػػابعيف لػػوزارة الداخميػػة, ويتيمػػوف بارتكػػاب اعمػػاؿ عنػػؼ وفظػػائع ضػػد ضػػحاياىـ. 
وحظيػػت المعػػالـ الدينيػػة باىتمػػاـ خػػاص, حيػػث اصػػبح المواطنػػوف مػػف السػػنة القاصػػديف المسػػاجد, 

 اف المرحمػة .(ٕٕٗ)القاصػديف الحسػينيات, عمػى السػواء, ىػدفًا ليجمػات ارىابيػة وحشػيةومف الشيعة 
شػػيدت تمػػت تػػدمير الروضػػة العسػػكرية فػػي سػػامراء وىػػي احػػد المواقػػع المقدسػػة لػػدى الشػػيعة التػػي 

, ٕٙٓٓص في نياية كانوف الثاني, ينػاير اشخمف االؼ الموجة مف العنؼ اسفرت عف مقتؿ اال
وكانػػػت بمثابػػػة انػػػذار بػػػاف العنػػػؼ الػػػذي يشػػػيده العػػػراؽ, والػػػذي تمقػػػى مسػػػؤوليتو فػػػي العػػػادة عمػػػى 

الػػػذيف يقػػػاتموف  المختمفػػة االطيػػػاؼ ة واالنتيػػػازييف او)القػػػومييف(, مػػفاالجراميػػاالرىابيػػػة و العناصػػر 
ما اف  ال متناه مف الخطورة والكارثية. مى قدرؿ طابعًا طائفيًا ينطوي عالمتواطئيف, قد اصبح يحم

زاد مػػف درجػػة التعقيػػد فػػي وضػػع متقمػػب اصػػبًل, تطػػور عرقػػي سياسػػي اضػػافي ييػػدد وحػػدة اراضػػي 
بسػبب اسػتقبلليـ النسػبي منػذ العراؽ, فقد تػابع االكػراد بدقػة مػف معقميػـ اليػادئ نسػبيًا فػي الشػماؿ 

ارًا لمحظػػة المناسػػبة التػػي يتوقفػػوف عنػػدىا الجنػػوب, انتظػػالوسػػط و تطػػور االحػػداث فػػي  ٜٜٔٔعػػاـ 
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(, العوا  )ّعت , ربهّـ, ٍْبٍرخ(,)لوكي االلربهاد لللهاٍربد ًالجؾرٌس االٍرزوارْغْخغبهّش ٍزبنَللْل : 

ٓٙٓ. 
(010)

,)لوكي االلبهاد لللهاٍربد ًالجؾرٌس االٍرزوارْغْخ( , العوا  )ّعت , ربهّـ, ٍْبٍخ(:  غبهّش ٍزبنَللْل

 1لٖله ٍبثق  , ٓ 



فػي كػؿ  اف لػـ تكػف قػد فشػمت بالفعػؿالمحتػوـ.  عمى العيش كجزء مف دولة في طريقيا الى الفشػؿ
حقيػػػـ فػػػي تقريػػػر االمػػػر الػػػذي دفعيػػػـ الذكػػػاء  الجوانػػػب االجتماعيػػػة والسياسػػػية ومنيػػػا ادارة التنػػػوع.

بػػػدأت الواليػػػات المتحػػػدة لوقػػػت الػػػذي فػػػي ا .المصػػػير فػػػي ضػػػوء ىػػػذا الكػػػـ اليائػػػؿ مػػػف المشػػػكبلت
داخمي ال يبقي وال االمريكية وحمفاؤىا عاجزيف عف وقؼ ما يبدو وكانو انحدار حتمي نحو صراع 

لػػػيس بإمكػػاف احػػػد التنبػػػؤء بنتائجػػو, وربمػػػا كػػػاف مػػف شػػػأف تػػػدخميـ المباشػػر اف يػػػؤدي الػػػى يػػذر اذ 
ة جميعيا بدات تحت ذريعة مقاومة اذ اف مثؿ ىذه الحركات المسمحة والطائفي عواقب اسوء بكثير
  (ٖٕٗ)االحتبلؿ االمريكي.

 تفػػي بنػػاء الدولػػة انػػتج جماعػػات عرقيػػة ىػػدد ٖٕٓٓالتحػػوؿ الػػذي شػػيده العػػراؽ بعػػد عػػاـ اف 
فػي الكثيػر مػف منػاطؽ البمػد المشػتركة التػي الخريطة الديمغرافية ة تغيير اتجيت نحو سياس تووحد

فػي كركػوؾ  االكراد في الشػماؿسياسية لمبمد كما ىو حاؿ ال يمكف حسميا لصالح اقمية او اغمبية 
السػػيطرة فضػػبل عػػف ظيػػور جماعػػات دينيػػة وطائفيػػة كػػاف ليػػا الػػدور فػػي ذات الغالبيػػة التركمانيػػة. 

 نشوء طبقة سياسية جديدةعمى مفاصؿ الدولة الناشئة بحراب المستعمر الجديد. االمر الذي افرز 
فكػػرة اف  .تعويضػػا عػػف حرمانيػػا ٖٕٓٓسػػابقة قبػػؿ عػػاـ اسػػتمرت عمػػى نيػػج الطبقػػات السياسػػية ال

عالـ اليوية الشخصية المصدؽ عمييا جماعيًا اف عمى غيرتز ترتكز وفؽ راي  اتقاسـ السمطة اثني
مػػف التنشػػئة االجتماعيػػة والثقافيػػة فػػي والمعتػػرؼ بيػػا عبلنيػػة. مػػنظـ شػػديد الوضػػوح, نتػػاج قػػروف 

ور فػي معظػـ الحػاالت. لكػف االفػراد فػي الواقػع يحيػوف مػف التبمػالثقافات الفرعية حظي بقدر كبيػر 
لحموؿ السياسػية التػي تفتػرض لذا فاف ااقتصادية. احينا دينية واثنية و في اف واحد مع عدة ىويات 

د الصػػػراعات يػػػجمتعبػػر  ذاتيابػػػتحقػػػؽ تطمػػب النبػػػوءات ال تعػػػدو كونيػػا وجػػود ىويػػػة أحاديػػة البعػػػد 
ة الػػى ذلػػؾ فػػاف ىػػذه النظػػرة السػػاكنة لؤلثنيػػة ال يمكػػف اف االثنيػػة بػػداًل مػػف اف تتجاوزىػػا. باإلضػػاف

نة شكبًل تفسر كيؼ تصبح ىوية معينة مسيسة دوف غيرىا, وال كيؼ تولد المزايا الذاتية ليوية معي
 .او اخر مف اشكاؿ التسيس

مقارنة مع الرؤيا الساكنة واالحاديػة مرونتو تنوع االثني و ى  اف العميشدد غيرتز ا نرى اف لذ 
شػػريطة اف تػػدعـ . ىػػو الطريػػؽ االقػػؿ تكمفػػة فػػي نشػػوء مثػػؿ ىػػذه اليويػػة )المواطنػػة( عػػد لؤلثنيػػةالب

اذ تكشػػؼ دراسػػتو عػػف بػػالقوانيف وىيبػػة الدولػػة التػػي تسػػيـ بشػػكؿ بػػارز فػػي تفعيػػؿ دورىػػا اجتماعيػػا 
اليويػػػة القبميػػػة والمغويػػػة والدينيػػػة اف افػػػرادًا واحيانػػػا مجموعػػػات بأكمميػػػا يتخمػػػوف عػػػف ىويػػػة لصػػػالح 

 . (ٕٗٗ)مجموعات أخرى, واف ينسبوف فقط منطقًا ثقافيًا ووزنًا سياسيًا ليوية اخرى
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 .8التٖله نلَو: ٓ 

(011)
 .ٔٔ(, لٖله ٍبثق, ٓ الزعلك ًرؾلّبد االفزمف )التغزتعبد التندَتخ ًكْف رَزدوكانْبب ثوًلجو : 



التػي نجػده عنػد الطبقػة السياسػية  ال لعؿ ىذا التنازؿ االثني والطػائفي فػي مجتمػع مثػؿ العػراؽ
اف جاز الوصؼ مف اجؿ تحقيػؽ غايػاتيـ حتػى واف بنيت عمى اساس المحاصصة طائفيا وقوميا 

بقػػة الطائفيػػة او االثنيػػة المنتمػػيف ليػػا مػػف جانػػب ومػػف جانػػب اخػػر تعتبػػر كانػػت عمػػى حسػػاب الط
 مصدر قوة بيف االفراد مف اجؿ تحقيؽ االندماج والتكامؿ في مجتمع متنوع. 

  



 المبحث الثاني

 في المجتمع العراقي الج ور التاريخية للطبقات

 توطئة..

ومنيػا  الشػرقية الدراسػة البنيػة الطبقيػة لممجتمعػات تكثيرة ىي الكتابات والتحميبلت التي تناولػ
التحػرر تػاثير  توثيؽل, و تحوليا نحو الحكـ الجميوري, في محاوالت مستمرة, منذ المجتمع العراقي

فػػػػي الطبقػػػػي النشػػػػوء فػػػػالمتتبع لتػػػػاريخ  مػػػػف عبلقػػػػات االسػػػػتغبلؿ االرسػػػػتقراطية االثنيػػػػة او الدينيػػػػة.
النظػػاـ الطبقػػي كػػاف قػػد مػػورس فػػي االجتمػػاعي عمػػى اسػػاس التقسػػيـ  لمجتمعػػات البشػػرية, يجػػد افا

(, وىػو وغيرىػااليونانيػة, الرومانيػة, العراقية القديمة والمصػرية و العبودية كػ)منذ ظيور المجتمعات 
ات كانػت فػي اف المجتمعػاذ , بعػدـ االعتػراؼ بإنسػانيتو نظاـ قائـ اساسًا عمى استغبلؿ الفرد لمفرد

مػػع  .(ٕ٘ٗ)(والنسػػاء طبقػػة االمػػراء( و)طبقػػة العبيػػدالحػػرار النػػببلء او ا) مػػف طبقتػػيف ةمكونػػالغالػػب 
خطػػت المجتمعػػات فػػي تغيػػر البنيػػة ظيػػور الدولػػة القوميػػة الحديثػػة فػػي نيايػػات القػػرف الثػػامف عشػػر 

خصوصػػػػػا تمػػػػػؾ التػػػػػي تبنػػػػػت الػػػػػنظـ الجميوريػػػػػة او  لدولػػػػػةمجتمػػػػػع ىػػػػػذه االسياسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة ل
مجتمعػات بعػض ولعػؿ التطػور الحاصػؿ اليػـو وال مػراء فػي ذلػؾ, لػـ تبمػغ الديموقراطية فػي الحكػـ 

العػالـ الثالػث حتػى المحظػة الراىنػة حالػة المجتمعػات الطبقيػة الحديثػة. اذ ال تػزاؿ بعػض العبلقػات 
التقميديػة قبػػؿ الطبقيػػة, تصػػارع مػػف اجػػؿ البقػػاء فػي معظػػـ ىػػذه البمػػداف, فػػنحف امػػاـ ديناميػػة طبقيػػة 

ما الى البحث والدراسة. في ىػذا السػياؽ التػاريخي, لتصػبح الدراسػات الطبقيػة, مشيودة, تحتاج دائ
القػػػػػرار, عػػػػػف سػػػػػيناريوىات وبػػػػػدائؿ  ةصػػػػػناعمعوامػػػػػؿ المػػػػػؤثرة فػػػػػي ال راصػػػػػدة فقػػػػػط بػػػػػؿ كاشػػػػػفة ل

فإذا كانت الجماعات االثنية والطائفيػة ىػي نمػوذج لمتكوينػات االجتماعيػة التقميديػة  .(ٕٙٗ)المستقبؿ
مف الحديثة, اذ يقـو النوعاف في المجتمعات ة نموذج لمتكوينات االجتماعية فاف الجماعات الطبقي

فكري, بينما يقـو الثاني منيما تمؾ المجتمعات القائمة عمى الموروث الثقافي وال االوؿالمجتمعات 
يعتبػػػر التحػػػوؿ مػػػف التنظػػػيـ  اذ .الفػػػرد التػػػي تحػػػدد لػػػو مكانتػػػو االجتماعيػػػة عمػػػى انجػػػازات ممموسػػػة

لقائـ عمى االرث الى التنظيـ االجتماعي القائـ عمى االنجػاز, احػد المؤشػرات الميمػة االجتماعي ا
لمتطػػور نحػػو الحداثػػة. فػػي معظػػـ المجتمعػػات الصػػناعية المتقدمػػة, حػػدث ىػػذا التحػػوؿ االجتمػػاعي 
مواكبػػًا لظيػػور الدولػػة القوميػػة الحديثػػة وتطورىػػا. امػػا فػػي مجتمعػػات الشػػرؽ االوسػػط, فقػػد اصػػابيا 

 . (ٕٚٗ)عاشت التكوينات التقميدية جنبًا الى جنب مع التكوينات الحديثة)الطبقية والمينية(التشويو, و 
                                                           

(015)
 .ٗٗ, ٩8٘ٓٔ, ٔكاه الطلْعخ(, ٛ –, )ثْوًد الجنبء االعزتبعِ ًالطجدْخاؽَبن لؾتل الؾَؤ: 

(016)
لوكرري كهاٍرربد الٌؽررلح  -, )ثْرروًد رؾررٌالد الطجدررخ الٌٍررطَ فررِ الررٌٛؤ العوثررِاؽتررل لٌٍررَ ثررلًُ: 

 .ٔٗ, ٖٕٓٔٓ, ٔالعوثْخ(, ٛ
(017)

 .ٕٙٙ, لٖله ٍبثق, ٓ التغزتع ًاللًلخ فِ الٌٛؤ العوثٍِعل اللّؤ اثواىْل ًافوًن: 



 

 اوالً: الطبقة والتنوع في العهود القديمة والوسيطة 

 الطبقة والتنوع في بالد االبريق )المجتمع اليوناني القديم( –أ 

)اليونػاني( ي غريقػلممجتمػع االى التػاريخ االجتمػاعي ذ ما نظرنا الى الطبقة في بػبلد الػيمكف ا
ىمية االفكار والتوجيات النظرية لػبعض الفبلسػفة الػذيف بػرزوا فػي ذلػؾ اف تظير لنا دور وا القديـ

فمسفتو بيف  في الذي مزج .مف اىميـ افبلطوففي وصؼ النظاـ االجتماعي القائـ فنذاؾ  العصر
معادلػػػػة الخمػػػػؽ االسػػػػاس الػػػػذي  يػػػػةمطبقػػػػات االجتماعلتحميبلتػػػػو حيػػػػث احتمػػػػت الواقعيػػػػة والمثاليػػػػة, 

مركػػػزًا عمػػػى البنػػػػاء  .ربػػػط بػػػيف الحاجػػػة والطبقػػػة والػػػنفس فقػػػدنفسػػػية, القتصػػػادية و االجتماعيػػػة و اال
 الدولة  االجتماعي الذي يقوـ عمى اساس طبقي لغرض العمؿ عمى اشباع حاجات مجتمع المدينة

 . (ٕٛٗ)تحقيؽ ذاتية كؿ طبقةفي 
طبيعػي. فالطبيعػة ىػي التػي اقامتػو وحػددت تقسػيـ الى اف التقسيـ الطبقي ىػو افبلطوف اشار 

فطبقػة الحكػاـ مػف  .جعمػت مػف ىػذه العناصػر معػادف مختمفػة ومتباينػة كما انياعناصره ووظائفو. 
الػػػذىب الخػػػالص. وطبقػػػة المحػػػاربيف مػػػف الفضػػػة. وطبقػػػة المػػػزارعيف والعمػػػاؿ وغيػػػرىـ مػػػف الحديػػػد 

ولػة عمػى ىػذا النحػو تحقػؽ الغايػة مػف االجتمػاعي االنسػاني. الف ىػذه الدلػذا فػاف والنحاس الخاـ. 
الوظائؼ مع اختبلفيا وتمؾ العناصر مع تباينيا اال انيا مرتبطة ارتباطػًا وثيقػًا. ويقػوـ بينيمػا نػوع 

. بحيػػث تشػػكؿ فػػي جممتيػػا وحػػدة حيػػة دعامتيػػا الفػػرد الػػذي يقػػـو بالوظيفػػة االجتمػػاعي مػػف التبػػادؿ
جػػوىر الفكػػر االفبلطػػوني عمػػى اسػػاس تجػػاوز الواقػػع المريػػر ويرتكػػز  .(ٜٕٗ)الدولػػة لػػوالتػػي تحػػددىا 

يخمػػو مػػف مسػػتقر مسػػعي نحػػو مجتمػػع لالػػذي عصػػؼ بػػالمجتمع اليونػػاني مػػف مشػػكبلت وصػػعوبات 
فيػػو كتابػػو )الجميوريػة( الػػذي طػرح تمػػؾ الفكػرة التػػي بنػى عمييػا  .كػؿ المظػاىر االجتماعيػػة السػمبية

مػػى عكػػس . عالتػػي تقػػـو عمػػى الحكػػـ الصػػالح, والفضػػيمة, والعػػدؿ .ضػػمةمجتمػػع المدينػػة الفاصػػورة 
مصمحة االقػوى, اف افبلطػوف يػرى اف العدالػة )فضػيمة مف ما يراه السفسطائيوف باف العدالة ىي م

( فاإلنسػػػاف العػػػادؿ ال يمكػػػف اف يعػػػيش اال فػػػي دولػػػة أساسػػػيا العػػػادؿ ي اف واحػػػد عامػػػة وخاصػػػة
افبلطػػػوف تتمثػػػؿ فػػػي فضػػػيمة المعرفػػػة والعدالػػػة  عنػػػدىيكميػػػة المدينػػػة الفاضػػػمة ف ا . (ٕٓ٘)والفضػػػيمة

ر الطبقػات و ظيػفسػر عمػى ىػذا االسػاس . الػرأي العػاـتحديد توجيػات معمؿ و االجتماعي لتقسيـ الو 
طبقػة ال) فالحكػاـ يمثمػوف رأس المجتمػع او عقػؿ المجتمػعفي المجتمع اليوناني القػديـ. االجتماعية 

                                                           
(018)

 .ٖٗ, 1ٕٓٓٓكاه الكزت الٌٛنْخ(,  –,)ثنغبىُ  االعزتبعِ الَْبٍِعلل لٌلٌك ىاّل الطْت: 

(019)
 .٩1, ٓ ٕٙٓٓلنزلٍ ٌٍه االىثكْخ(,  –, )االٍكنلهّخ ربهّـ الزلكْو االعزتبعِعجل اليبكُ لؾتل: 

(052)
لكزجرخ انغلرٌ التٖروّخ(,  –(, )الدربىوح اللكرو الَْبٍرِ)لؤ افمٛرٌن الرَ لؾترل عجرلؽٌهّخ رٌفْق لغبىل: 

ٖٛ ,ٔ٩٩٩, ٓ٘ٓ. 



العمػػاؿ فػػي حػػيف يمثػػؿ  ة(يطبقػػة الفضػػاليمثمػػوف قمػػب المجتمػػع )فالجنػػد حػػاربيف او امػػا الم (يػػةالذىب
طبقػة ) او المنتجيف يمثموف الشيوة او بطف المجتمػع ويحتمػوف الطبقػة الػدنيابكؿ اصنافيـ والوانيـ 

جماعػة مػف االفػراد االحػرار المتسػاويف الػذيف فقط رأي افبلطوف بالدولة  (.الخاـ الحديد او النحاس
وف فيما بينيـ برباط االخوة ويعمؿ كؿ منيـ عمى تحقيؽ وظيفتو االجتماعية في ظؿ طائفػة يرتبط

األسػاس االقتصػادي الػى اىتمامػو  وارسطو وجاـ مف القوانيف العادلة التي تصنعيا طبقة الحكاـ. 
اعتبػػر وجػػود فػػي المجتمػػع. اذ  جتماعيػػةاالطبقػػات بنػػاء التوزيػػع الثػػروة فػػي عمميػػة تفكيكػػو لعمميػػة و 
شػػيوعية حػػوؿ رؤيػػة أفبلطػػوف  افضػػار . لثػػروة والممكيػػة شػػرطا ميمػػًا لمحيػػاة االجتماعيػػة والسياسػػيةا

مسػػػاواة الثػػػروة بػػػيف أىػػػؿ المدينػػػة قػػػد يحقػػػؽ بعػػػض المنػػػافع فػػػي تبلفػػػي اف مؤكػػػدًا عمػػػى  .الممكيػػػة
 المضار الناتجة عف ظمـ الناس المبرزيف واالكثر الكثير مفالمنازعات الداخمية لكنة ال يخمو مف 

 .(ٕٔ٘)زيادة ثروتيـفرص نشاطا وحرمانيـ مف 
الػذي تمعػب فيػو معمػؿ االجتمػاعي للذلؾ قسـ الطبقات في المجتمع اليوناني بناء عمى تقسيـ  

داخػػػؿ المجتمػػػع. اف طبقػػػة المينيػػػة دورىػػػا االىػػػـ فػػػي تحديػػػد المكانػػػة االجتماعيػػػة االنشػػػطة نوعيػػػة 
حكػػػـ او القػػادرة عمػػى الحكػػػـ وتقبػػؿ وحػػػدىا المػػواطنيف ىػػي التػػػي تمتػػاز بالتشػػريؼ السياسػػػي وىػػي 

اف الطبيعة قػد أىمتيػا اذ غيرىا أما الطبقات العاممة والحرفية فيي غير مؤىمة لبلشتراؾ في الحكـ 
متقسػػػيـ لاليونػػاني االجتمػػاعي الفكػػر التػػي تميػػز بيػػا رؤيػػة اف ال. (ٕٕ٘)لتمقػػي األوامػػر والطاعػػة فقػػط

االجتمػػػاعي مثػػػؿ تطػػػورًا كبيػػػرًا فػػػي تػػػاريخ الفكػػػر تالػػػى حػػػد مػػػا.  ذلػػػؾ المجتمػػػع المتنػػػوعفػػػي الطبقػػػي 
مػػف حيػػث اتسػػاع مجالػػو ووحػػدة تنظيمػػو, فضػػبل عػػف انػػو يتضػػمف االنتقػػاؿ الػػى مرحمػػة . االنسػػاني

 متقدمة مف التجريد. تختمؼ في طابعيا عف الطابع المحسوس الذي تميز فيو الفكر البدائي. 

 الطبقة والتنوع في الفكر الروماني القديم -ب

تتركز )اوليغارشية( نة, ذات نظاـ يقوـ عمى حكـ ممكي يوما في بداية امرىا دولة مدظيرت ر 
السػػمطة فػػي يػػد فئػػة قميمػػة مػػف االسػػر االرسػػتقراطية. تطػػور ىػػذا النظػػاـ الممكػػي االرسػػتقراطي فأتػػاح 

جنبػًا الػى جنػب بالتمثيػؿ النيػابي في الحكـ  يفالفرصة الشتراؾ عامة الشعب مف غير االرستقراطي
 قامػػت الجميوريػػة, بعػػد طػػرد اخػػر ممػػؾ مػػفعنػػدما ( ؽ.ـ  ٓٓ٘مػػع االرسػػتقراطييف. حػػوالي سػػنة )
اسػػتمر لمػػدة قػػرنيف بػػيف اخػػذ طػػابع الثػػورات طويػػؿ صػػراع . بعػػد االمبراطوريػػة القيصػػرية الرومانيػػة

 .لسياسػيةالطبقة االرستقراطية وغيرىا مف الطبقات عامػة النػاس ومػف اجػؿ الييمنػة عمػى الشػؤوف ا
انصػػػيرت ىػػػذه الطبقػػػات فػػػي طبقػػػة واحػػػدة ىػػػي طبقػػػة المػػػواطنيف الرومػػػانييف الػػػذيف ليػػػـ الحقػػػوؽ 
السياسػػية والمدنيػػة فانػػدمجت الييئػػات السياسػػية واالجتماعيػػة االرسػػتقراطية مػػع الييئػػات السياسػػية 

                                                           
(054)

 .ٖٙ,لٖله ٍبثق , ٓ علل االعزتبعِ الَْبٍِلٌلٌك ىاّل الطْت: 

(050)
 .1ٖالتٖله نلَو, ٓ 



 . يتميػػػػز الفكػػػػر االجتمػػػػاعي الرومػػػػاني(ٖٕ٘)واالجتماعيػػػة التػػػػي مثمػػػػت غيرىػػػػا مػػػػف الطبقػػػات العامػػػػة
باالىتمػػاـ بالجوانػػب العمميػػة التطبيقيػػة اكثػػر مػػف الجوانػػب النظريػػة المجػػردة سػػواء منيػػا التأمميػػة او 
المثاليػػػة او التحميميػػػة. وبالتػػػالي فقػػػد كانػػػت اىتمامػػػات ىػػػذا الفكػػػر تنصػػػب عمػػػى التنػػػوع العبلقػػػات 

تساع الشديد .فضبًل عف التنوع الكبير, والثراء, وذلؾ بسبب اال(ٕٗ٘)االجتماعية. واالنماط السموكية
لمدولػة الرومانيػػة, حيػػث شػغمت منػػاطؽ متراميػػة األطػراؼ, وحكمػػت  الشػػعوب المختمفػة فػػي نظميػػا 

الحضػػػػارة اليونانيػػػػة القائمػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس دولػػػػة المدينػػػػة  خػػػػبلؼالدينيػػػػة واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة , 
 .(ٕ٘٘)المحدودة سكانيًا وجغرافيا

المسػػػائؿ  ةعالجػػػفػػػي مالرومػػػاف  يابػػػرز مفكػػػر  دالػػػذي يعػػػ (Senaque) سػػػنكاسػػػاىمت فمسػػػفة 
طبقاتػو البوف الشاسػع بػيف كانت بوابة النػدماج االفػراد فػي مجتمػع عػرؼ بػفاالخبلقية واالجتماعية 

لؤلخػػبلؽ الفاضػمة واالخػػذ بأسػػباب التػػراحـ والتػأخي. والتعػػاوف فػػي كػػؿ امػػور ى عػػفقػػد داالجتماعيػة 
. عمييػػا المسػػحة االخبلقيػػة حيػػث طالػػب بإضػػفاءمشػػكمة الػػرؽ ىػػذه غمبػػت عمػػى معالجتػػو . الحيػػاة

مػا ىػي ) (مثمنا في كػؿ شػيءالعبيد أليس  (ىؿ ىناؾ فرؽ بيف االحرار والعبيد؟بتساؤالتو الشييرة )
( الػػى Marc Aureleبينمػػا ذىػػب مػػارؾ اوريػػؿ ) (.دواعػػي التفرقػػة الصػػارخة التػػي يعػػانوف منيػػا؟
. اعتقد كمما يا الفرد في انجازاتوالتي يستطيع تحقيق االجتماع يمثؿ سمو المنزلة االنسانية ورفعتيا

زادت ىػػػذه المنزلػػػة سػػػموًا ازداد تماسػػػؾ الجماعػػػات االنسػػػانية وتضػػػامنيا عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اخػػػتبلؼ 
  .(ٕٙ٘)اجناسيـ ومراتبيـ االجتماعية والطبقية

بيذا يتضح بأف الفكر الروماني اىتموا اساسًا بالجانب االخبلقي لمحياة االجتماعيػة واعتبػروا  
بػػاف المبػػدأ االنسػػاني عامػػؿ انػػدماج وتكامػػؿ لؤلفػػراد والػػذي بػػدوره يعتبػػر احػػد االسػػس الميمػػة فػػػي 

 .البناء االجتماعي لمدولةعمميات 

 الطبقة والتنوع في الفكر االجتماعي المسيحي  -ج 

ت الػػذي كانػػت فيػػو االمبراطوريػػة الرومانيػػة فػػي طريقيػػا لبلنييػػار والتػػدىور, كػػاف لمفمسػػفة الوقػػ
المسػيحية عمػى التنظػيـ  يفػاعترض مفكػر . فكػرة المسػاواة بػيف االفػرادحوؿ شدد متالمسيحية رأييا ال

)احػػػػرار يػػػػاء وفقػػػػراء( او )سػػػػادة وعبيػػػػد(. او)اغن ـ النػػػػاس الػػػػىيقسػػػػتالطبقػػػػي االجتمػػػػاعي السػػػػائد و 

                                                           
(054)

 .1ٔ, ٩ٕٓٓٓكاه كعلخ(,  –, )ثغلاك ربهّـ اللكو االعزتبعِنجْل عجل الؾتْل عجبه : 

(051)
 .ٕٙٔ, لٖله ٍبثق, ٓربهّـ الزلكْو االعزتبعِعجل اليبكُ لؾتل ًالِ: 

(055)
( فرِ ٕ٘٘٘(,الؾٌاه التزتلن  العرلك ))اللكو االعزتبعِ فِ الؾٚبهح الوًلبنْخؽَنِ إثواىْل عجل الع ْل: 

 ٖ٘:ٙالَبعخ  ٕٙٔٓ/8/٘ٔ
(056)

 .٩ٕٔ, لٖله ٍبثق, ٓربهّـ الزلكْو االعزتبعِعجل اليبكُ لؾتل ًالِ: 



فػػي اطػػار النظريػػة السياسػػية االخبلقيػػة, ذه التوجيػػات الفمسػػفية ىػػ لػػذلؾ يمكػػف تصػػنيؼ (ٕٚ٘)(ةبرابػػر 
روادىا عمى ضرورة الربط بػيف السياسػة واالخػبلؽ, انطبلقػًا مػف الموجيػات الدينيػة فييا ي يؤكد تال

عتقػػػػد بػػػاف سػػػػمطة الحػػػػاكـ اخػػػالؼ المسػػػػيحيوف الفكػػػر الرومػػػػاني الػػػذي  (ٕٛ٘)والثقافيػػػة واالجتماعيػػػػة
فالمسػػيحية تػػؤمف بفكػػرة الحػػؽ  .ممػػوؾ الدولػػةممثميػػو فػػي مجمػػس مسػػتمدة مػػف الشػػعب الػػذي يعػػيف 

مشػػػكمة طػػػواؿ العصػػػور تفاقمػػػت ىػػػذه الاوربػػػا الػػػى  االليػػػي فػػػي الحكػػػـ فمنػػػذ اف دخمػػػت المسػػػيحية 
فقػد يوية الممكيػة. السمطوي بيف السمطة الدينية الكنسية والسمطة الدناال وىي االنقساـ . ()الوسطى

فػػػي اف  تحػػػتـ عمػػػى الفػػػرد المسػػػيحي اف يػػػديف بػػػالوالء لسػػػمطتيف, فجػػػب عميػػػو طاعػػػة اهلل والقيصػػػر
, اف ىػػذا االنقسػػاـ شػػكؿ البػػوادر االولػػى لظيػػور طبقػػة دينيػػة متمثمػػة بالكنيسػػة, وطبقػػة (ٜٕ٘)واحػػد.

الطاعػة العميػاء حقيػا فػي الحصػوؿ عمػى رض تػ, كؿ منيػا تفاو الممؾسياسية متمثمة باإلمبراطور 
الكنيسػػة فقػػد قامػػت عمػػى اسػػاس اف  العبلقػػة بػػيف الكنيسػػة والدولػػةطبيعػػة بنيػػة . امػػا ألفػػراد المجتمػػع

كانػت حاليػا حػػاؿ اي منظمػة اجتماعيػة ال تقػوـ عبلقتيػػا . منظمػة اختياريػة لػيس ليػا صػػفة االكػراه
بحاجتيػػا الػػى  تحوليػػا الػػى منظمػػة رسػػمية بػػدأت تشػػعر اؿمػػع الدولػػة عمػػى نظريػػة معينػػة, ولكػػف حػػ

 .(ٕٓٙ)االستقبلؿ عمى االقؿ دينياً 
اف المنظمات الرسمية او الكيانات االساسية في المجتمع, بإمكانيػا تشػكؿ مف ذلؾ ستخمص ن

 الػى جانػبشػكؿ العامػؿ االثنػي حيػث العػراؽ اليػـو  فػي جديد كما ىو حاؿ المجتمػع ينموذج طبق
الػػػى اجتماعيػػػة ذات سػػػمة انقسػػػاـ المجتمػػػع بتمثمػػػت التػػػي جديػػػدة الطبقيػػػة البنيػػػة الالطػػػائفي تكػػػويف 

االسػبلمي االنقسػاـ المػذىبي كمػا لعػب , كمػا العربيػة وااالثنيػة الكرديػة اقتصادية طبقا النتماءاتيا 
 .دوره  ببروز البنية الطبقية عمى وجو التحديد (شيعي –سني )

( اكبػػػػر فبلسػػػػفة الفكػػػػر المسػػػػيحي Thomas Aquinas) يعتبػػػػر القػػػػديس تومػػػػا االكػػػػويني
قػػدـ نظريػػة فػػي  لسياسػػية واالجتماعيػػة, التػػي بػػدورهىب الدينيػػة وااالكػػاثوليكي, الػػذي حمػػؿ فكػػرة المػػذ

                                                           
(057)

 . ٩ٖٔ, ٓ التٖله نلَو

(058)
 .1ٖ,لٖله ٍبثق , ٓ علل االعزتبعِ الَْبٍِلٌلٌك ىاّل الطْت: 

()
ّدٖل ثبلعٖرٌه الٌٍرطَ رلرك اللزروح اليلنْرخ الزرِ رتزرل لرؤ الدرون االًب ثعرل لْمك)التَرْؼ(الَ ٍردٌٛ للّنرخ 

 ( ًن رواً لكرٌن االعزدربك الرلّنِ )التَرْؾِ ًاالٍرملِ(, ّؾزرل, فرمب ٖ٘ٗٔ)الدَطنطْنْخ( ثْل العضتربنْْؤ )

عدرٌب النربً ًٍرلٌكيل ًرٖروفبريل, لرنا فربن اللكرو االنَربنِ,  ىنه الؾدجخ اليلنْخ, لوكي الٖلاهح فِ رٌعْرو

فلَلْبً كربن ا  اعزتبعْربُ ا  ٍْبٍرْبً , قرل فٚرع للرلّؤ ًكروً نلَرو لرؤ اعرل فللرخ  –ثْزَ ل بىوه ًرغلْبرو 

 8ٔ, لٖله ٍبثق , ٓ ربهّـ اللكو االعزتبعِاىلافو . ّن و الَ نجْل عجل الؾتْل عجبه : 
(059)

 .ٙٙٔ, ٓ ٩1ٗٔاليْئخ التٖوّخ العبلخ للكزبة(,  –,)الدبىوح  الَْبٍِاللكو ف اك لؾتل ّجل: 

(062)
كاه اللكررو العوثررِ(, روعتررخ , ؽَررؤ العوًٍررِ ,  -: )الدرربىوح اللكررو االعزترربعِ الَْبٍررِاكًهاك ٍررْجبنِ : 

ٔ٩1ٔٓ ,ٕٖٗ. 



, اذ يػرى بػاف (ٕٔٙ)السمطة, ونظريتو في مقاومػة الظمػـ و التوجػو نحػو االنػدماج االجتمػاعي لؤلفػراد
ى الحيػاة معمؿ وتبادؿ الخدمات والتعاوف بغاية الوصوؿ الاالجتماعي لتقسيـ الالمجتمع يقوـ عمى 
يمػػة الحػػاكـ تشػػبو ميمػػة العقػػؿ فػػي توجيػػو الجسػػد وادارتػػو, فالكنيسػػة ال تنػػافس مالكريمػػة العادلػػة, و 

الدولػػػة بػػػؿ تكمميػػػا والدولػػػة خيػػػر, ووظيفتيػػػا لػػػيس فقػػػط حفػػػظ النظػػػاـ, بػػػؿ فػػػي توجيػػػو االفػػػراد نحػػػو 
ىو جزء مف االعماؿ الفاضمة, وتعويدىـ عمييا, فالحاكـ السياسي يرسى االساس لسعادة البشر, و 

تساعد الدولة الكنيسػة كما السمى االنساني ااختصاص الكنيسة, فيسيـ الحاكـ في تحقيؽ اليدؼ 
 التي ال يستطيع االنساف  .في اداء ميمتيا, وتييئة الظروؼ لتوجيو االفراد نحو غايتيـ الروحية

اف حقيقػػة المجتمػػع تسػػتند الػػى االكػػويني اعتقػػد فقػػد  . (ٕٕٙ)اف يصػػؿ الييػػا اال بتوجيػػو رجػػاؿ الػػديف
 اف االنسػػػاف اجتمػػػاعي بطبيعتػػػو, واف المجتمػػػع ىػػػو الوسػػػط الطبيعػػػي اوليـــاثػػػبلث ركػػػائز أساسػػػية 

ككيػاف : اف المجتمػع  يمـاثانياف يحقػؽ فػي اطػاره اغراضػو واىدافػو وغاياتػو.  ويمكنػ يعػيش فيػو اذ
االفػراد الػذيف يتكػوف مػنيـ. سعى الييػا ييقوـ عمى وحدة االغراض واآلماؿ المشتركة التي تجريدي 

وسػمطة اف توجيػو المجتمػع نحػو الخيػر العػاـ يقتضػي وجود)سػمطة( عميػا فينظػر الػى  يما ثالثاما 
تسػػاعد )الحػػاكـ( عمػػى اصػػطناع الوسػػائؿ لموصػػوؿ الػػى تحقيػػؽ االىػػداؼ االجتماعيػػة, ومػػف جممػػة 

 .(ٖٕٙ)تمؾ الوسائؿ القانوف الذي ينظـ عبلقة افراد البشر وادارة الدولة
عممت عمى خمؽ طبقة اجتماعية جديدة بيف القروف االولى لمفكر المسيحي نجد اف مما سبؽ 

الحكاـ والمحكوميف بيف النببلء والعبيد ىي طبقة مساعدة في ادارة الحياة االجتماعية تحت ذريعة 
اسػػػتمر وجودىػػػا وفاعميتيػػػا  .رجػػػاؿ الػػػديف والكنيسػػػةىػػػي طبقػػػة ذات سػػػيادة كاممػػػة الغايػػػات الدينيػػػة 

حتى بػروز طبقػة االمػراء ذات الفكػر العممػاني يسػعوف الػى تحقيػؽ االسػتقبلؿ والسػيادة االجتماعية 
 الييػا. فضبل عف انتقػاؿ مراكػز الثقافػة والعمػـ واالقتصػاد .ساعدىـ في ذلؾ نمو المدفاالمر الذي 

والمػؤلفيف تػدعو الػى احيػاء  عػدد مػف الكتػابتتكوف مػف طبقة لتعمؿ عمى تكويف طبقة جديدة ىي 
الحريػػة واالنعتػػاؽ مػػف سػػطوة رجػػاؿ الػػديف, فضػػبًل عػػف اىميػػة االنػػدماج االجتمػػاعي لؤلفػػراد وتحػػرر 

 مف العبودية , والتشديد عمى القانوف مف اجؿ ادارة الدولة. 

 د : الطبقة والتنوع في الفكر االجتماعي العربي  

فتػػرة وجيػػزة وحػػدتيـ القوميػػة تمػػؾ التػػي لػػـ تتحقػػؽ خػػبلؿ بانتشػػار االسػػبلـ  قػػؽ العػػرب مػػعح
)المركػػز الػػديني لمعػػرب ففػػي مكػػة تحديػػدًا  .رغػػـ تػػوافر مقوماتيػػاالػػذي سػػبؽ ظيػػوره التػػاريخ الطويػػؿ 

                                                           
(064)

 . ٗٙ, ٓ ٖٕٓٓالغبلعخ اللجنبنْخ(,  -, )ثْوًد رطٌه االفكبه الَْبٍْخٍلتَ ؽتيح فنَبء: 

(060)
الت ٍَرخ الغبلعْرخ للنْرو ًالزٌىّرع(, روعترخ, لؾترل  -, )ثْروًد: رربهّـ اللكرو الَْبٍرِعبن عبف ٌّفبلْو

 . 88ٔ, ٓ ٩8٘ٔعوة, 
(064)

 . ٩ٕ, لٖله ٍبثق , ٓربهّـ اللكو االعزتبعِنجْل عجل الؾتْل عجبه : 



طبقػػػة ارسػػػتقراطية تشػػػمؿ )التجػػػار,  بنـــدل كػػػاف المجتمػػػع مقسػػػـ الػػػى طبقتػػػيف كمػػػا يقدمػػػو عمومػػػا( 
االحػػػرار  ذاؿ التػػػي تتكػػػوف مػػػف )الفقػػػراء والصػػػعاليؾوطبقػػػة االر  اصػػػحاب االمػػػواؿ, وسػػػدنة الكعبػػػة(

الوحيػػدة تقريبػػًا الطبقػػة يػػي فظيػػور االسػػبلـ الػػذيف شػػكموا مػػادة الحركػػة الدينيػػة المتمثمػػة ب .(والمػػوالي
النظػاـ االجتمػاعي مػع بنيػة تنػاقض الػذي حػاء بغايػات التي انضـ اعضائيا الى الحركة الجديػدة. 

 بيػػػػػذه الغايػػػػػاتـ. تمػػػػػت ٕٚٙبشػػػػػكؿ او بػػػػػاخر عػػػػػاـ المكػػػػػي خصوصػػػػػا والعربػػػػػي البػػػػػدوي عمومػػػػػا 
االمػر الػذي سػمح والعبيػد. الرقيػؽ مف جيػة وبػيف مػالكي بيف الطبقة المحرومة والتجار  المصالحة

ذات الدولػة المدينة اخذت طابع المنورة التي في المدينة ظيرت ابتداء . جديدة بعممية حراؾ طبقي
عمى حرمػة الػدـ بدورىا صدور صحيفة المدينة التي اكدت التنوع الواضح ساىـ فيو بشكؿ مباشر 

اخذ الرسوؿ يمارس دوره عندما  .توزيع الحقوؽ والواجباتبيف في بيف الطوائؼ واالدياف والمساواة 
ليتضػح بػػاف الفكػر االجتمػاعي االسػػبلمي  .(ٕٗٙ)السياسػي بصػفتو الحػػاكـ إلػى جانػب صػػفتو الدينيػة

حديبيػة حقػؽ نقمػة نوعيػة فػي نشػأة حػراؾ طبقػي كػاف اساسػة ونتيجة لسياسة االندماج اباف صمح ال
الػػى جانػػب االسػػبلـ ديػػف اجتمػػاعي يحػػث عمػػى التفكيػػر واالجتيػػاد, وطمػػب التنػػوع بصػػورتو العامػػة. 

العمػػـ, فضػػبل عػػف ازديػػاد االىتمػػاـ بالجوانػػب الفقييػػة والحياتيػػة فػػي عصػػر الخمفػػاء الراشػػدوف, ومػػع 
عصػػر العباسػػي كػػاف ليػػا االثػػر الواسػػع عمػػى مختمػػؼ انحػػاء تنػػامي النيضػػة العمميػػة والثقافيػػة فػػي ال

االمبراطوريػػة االسػػبلمية. اف ليػػذا التنػػوع فػػي االسػػبلـ واالنفتػػاح عمػػى االخػػر زاد مػػف فرضػػية نمػػو 
وتػػػأثير تنػػػاوؿ المفكػػػروف والفبلسػػػفة العػػػرب قػػػديمُا وحػػػديثًا قضػػػايا التنػػػوع .(ٕ٘ٙ)الطبقػػػات االجتماعيػػػة
الحيػػػاة ومظػػػاىر وصػػػفيـ لمكثيػػػر مػػػف صػػػور مػػػف خػػػبلؿ فػػػي مؤلفػػػاتيـ, بػػػو الطبقػػػات االجتماعيػػػة 
االخػػتبلؼ والتمػػايز بػػيف افػػراد االجتماعيػػة التػػي بػػيف يا اقضػػالالكثيػػر مػػف  وااالجتماعيػػة, فقػػد عرضػػ

جتماعية العامة. حيث فكروا في شؤوف اال .المجتمع قبؿ االسبلـ بالكثير مف الجوانب االجتماعية
فػي الحيػاة  تنوعكما بسعييـ الى ترسيخ الاعية ارتضوىا فيما بينيـ. كانت ليـ نظـ واوضاع اجتمف

لممسػػػتقبؿ وىػػػو مػػػا الػػػدقيؽ  الكثيػػػر مػػػف االسػػػتقراء فػػػي افكػػػارىـ  بػػػؿ كػػػافلمجتمعػػػاتيـ. االجتماعيػػػة 
عاشػتو العصػػور مػف بعػػدىـ وحتػى اليػػوـ, بػؿ إننػػا نجػد كػػذلؾ توافقػًا كبيػػرًا بػيف محػػددات االخػػتبلؼ 

أكثػر تمػؾ المعػايير دقػة فػي الفكػر المعاصػر فمػو استعرضػنا فراء المفكػريف والتشابو بيف الناس مع 
ية التي طرحوىا كيفعمى العرؼ تالعرب المسمميف في ىذا المجاؿ مثبل )الفارابي وابف خمدوف(, سن

أكثرىا نفورًا لدى عامة  انتك. واف كانت في عصورىـ تعد مف أحرج القضايا وأدقيا اياج قضعبلل
شكؿ  خبلؼ ذلؾ, فقدالذي يمكف معو القوؿ بأنيـ لـ يكونوا متقوقعيف بؿ عمى  االمر.(ٕٙٙ) الناس

                                                           
(061)

 .8٘-1٘ٓ ٩18ٔ, ٕكاه الطلْعخ( , ٛ –,)ثْوًد الضبلٌس التؾو ثٌ علِ ّبٍْؤ: 

(065)
 ٔ٘ٔ, لٖله ٍبثق, ٓربهّـ الزلكْو االعزتبعِعجل اليبكُ لؾتل ًالِ: 

(066)
 .ٔ٘ٔ , ٓالتٖله نلَو



التػػػي مثمػػػت يمكػػػف النظػػػر لمدراسػػػات االجتماعيػػػة  اذ. ةىػػػذا التنػػػوع وحػػػدة اساسػػػية لبنػػػاء دولػػػة جديػػػد
عنػػد العػػرب مػػف زاويتػػيف االولػػى زاويػػة دينيػػة ويمثميػػا الفػػارابي واخػػواف الصػػفا. مشػػاريع اصػػبلحية 

اشػػكاؿ المجتمػػع االنسػػاني صػػور و الفػػارابي قػػد قسػػـ ف .وصػػفية تحميميػػة ويمثميػػا ابػػف خمػػدوف ةثانيػػالو 
االولى مستويات ثبلثة ولى تتضمف االة واخرى غير كاممة او ناقصة, الى مجتمعات انسانية كامم

. والثانيػػػة تمثػػػؿ المسػػػتوى اجتماعػػػات البشػػػر عمػػػى وجػػػو االرض فػػػي تمثػػػؿي يو العمػػػمنيػػػا المسػػػتوى 
. ىػـ اىػؿ المدينػةامػا الثالػث فقػد مثػؿ المسػتوى االدنػى  الواحػدة, ثؿ اجتماع اىؿ االمةوسط تممتال

الفارابي نظر  (ٕٚٙ)الغير كاممة تشمؿ ثبلث مستويات )اىؿ القرية, السكة, والمنزؿ(اـ المجتمعات 
االفػػراد, اذ يؤكػػد مػػع بقيػة الفػػرد الػػى االجتمػاع واالنػػدماج  اتالػى المجتمػػع البشػري مػػف خػػبلؿ حاجػ

عمى اف االنساف الفػرد يحتػاج فػي وجػوده وفػي سػعيو الػى الكمػاؿ, الػى اشػياء متعػددة ال يمكػف اف 
يقػػػـو بيػػػا كميػػػا وحػػػده, واف تػػػوفير ىػػػذه االشػػػياء ال سػػػيما الضػػػرورية منيػػػا, ال يػػػتـ اال مػػػف خػػػبلؿ 

نشأت المجتمعات  كاف افف مع بعضيـ. االجتماع والتعاوف. لذا اضطر افراد البشر الى االجتماع
تنػػػوع سػػػواء كػػػاف اللػػػذلؾ يعتبػػػر  (ٕٛٙ)والفرعيػػػة. البشػػػرية عمػػػى اخػػػتبلؼ عػػػروقيـ وثقافػػػاتيـ العامػػػة

يشػػكؿ عامػػؿ حيػػث فػػي المجتمػػع الواحػػد مػػف اىػػـ الضػػرورات  سوسػػيولوجيااو ثقافيػػا او  أيػػديولوجيا
بػػف امػػا  .ةاعيػػاالجتمتيػػا بناءتشػػكيؿ مػػف خبلليػػا تػػتـ عمميػػة . تػػتـ اثػػراء فكػػري, واقتصػػادي, وثقػػافي

االكثػر متغيػراف بوصػفيما ال )الجاه والمػاؿ(فقد حدد دور  خمدوف الذي عاش في القرف الرابع عشر
إف الجػػاه متػػوزع بػػيف النػػاس ومترتػػب   .فػػراد المجتمػػعالطبقػػي ألترتيػػب اىميػػة فػػي التػػاثير بنوعيػػة ال

ية, وفي السفؿ إلى مف بينيـ طبقة بعد طبقة ينتيي في العمو إلى المموؾ الذيف ليس فوقيـ يد عال
حكمة اهلل في  . عدىاؾ طبقات متعددةاذىذا و وبيف  .ال يممؾ لنفسو ضرًا وال نفعًا بيف أبناء جنسو

ألف النوع اإلنساني ال يتـ وجػوده  ء.بقاليـ فييا المعاشيـ وتتيسر مصالحيـ ويتـ بيا خمقو ينتظـ 
فقد بيف أف الجاه ىػو القػدرة الحاممػة لمبشػر عمػى  ـ.بقاؤه إال بتعاوف أبنائو عمى مصالحياستمرار و 

التصػرؼ فػيمف تحػت أيػػدييـ مػف أبنػاء جنسػػيـ, بػاإلذف والمنػع والتسػمط بػػالقير والغمبػة, ثػـ إف كػػؿ 
كػؿ واحػد  ات.قميـ ليا قدرة عمى دونيا مػف الطبقػاإلمدينة أو في الأىؿ العمراف,  اتطبقة مف طبق

الجػاه مػف أىػؿ الطبقػة التػي فوقػو, ويػزداد كسػبو تصػرفًا مػف ىػذا سػمطتو مف الطبقة السفمى يسػتمد 
اخػػؿ عمػى النػاس فػػي عنػد بػف خمػدوف دالجػػاه لػذا فػاف فػيمف تحػت يػده عمػػى قػدر مػا يسػتفيد منػػو. و 

متسػع وىػو  .صػاحبويحتمػو يتسع ويضيؽ بحسب الطبقة والطور الذي . لكنو جميع أبواب المعاش
ف كاف ضيقًا وقميبلً ايضا. و مكسب الناشئ عنو ل ف كافاما فمثمو,  ا  ماؿ فبل يكوف  ذو فاقد الجاه وا 

يابػػاعمػػى نسػػبة سػػعيو ذاىبػػًا معتمػػدا يسػػاره إال بمقػػدار عممػػو أو مالػػو  كػػأكثر ألموالػػو فػػي تنميتػػو  وا 
                                                           

(067)
 .ٖ٘ٔٓ  ,التٖله نلَو

(068)
 . 1ٓٔ, لٖله ٍبثق , ٓربهّـ اللكو االعزتبعِنجْل عجل الؾتْل عجبه : 



إذا فقدوا الجاه واقتصروا عمى فوائد صنائعيـ, فػإنيـ ايضا. فالتجار, وأىؿ الفبلحة وأىؿ الصنائع 
مجػاه دورًا كبيػرًا بػف خمػدوف لعطػى ي (ٜٕٙ)عػـ االغمػب.في األرب اقيصيروف إلى الفقر والخصاصة 

محصوؿ عميو ىو السبيؿ الوحيد لرفعة السعي لوُعد  )مكانتيـ االجتماعية( في تحديد مراتب الناس
ف المػاؿ والمينػة ال تكفيػاف السػتمرار الشػخص بػؿ قػد تتيػاوى مرتبتػو, . ألمكانة الفرد فػي مجتمعػو

الحسػػب والشػػرؼ, والخػػػبلؿ عمػػى اسػػاس حػػدد الطبقػػػة االجتماعيػػة  لػػذاالمجتمػػع.  قػػاعليصػػؿ إلػػى 
 قػد صػنؼلفئات التػدرج االجتمػاعي فػي العمػراف الحضػري تصويره ل دالحميدة, والثروة, والجاه. عن
كبػػار التجػػار, المتمولػػوف أي كبػػار   ,ةأىػػؿ السػػمط  عمػػى النحػػو التػػاليالتوزيػػع الطبقػػي فػػي مجتمعػػو 

الحرفيػػوف, ومػػنيـ  صػػغار التجػػار,و كبػػار المػػوظفيف, اضػػافة الػػى المػػبلؾ, وىػػـ المسػػتثمروف ليػػا, 
 .(ٕٓٚ) الساقييف والشحاذيف, والرقيؽ والخدـك فئات أخرى وتضـ الميف اليامشيةفضبل عف 
 

 الطبقة والتغير االجتماعي العالقة بين ثانياً: 

ألنػػو  ,يعتبػػر التغيػػر االجتمػػاعي مػػف اىػػـ القضػػايا التػػي حظيػػت باىتمػػاـ عممػػاء االجتمػػاع
تمعػػػب فيػػػو كػػػؿ التكوينػػػات ي حيػػػاة االنسػػػاف الفػػػرد والمجتمعػػػات, و يمثػػػؿ الحقيقػػػة الثابتػػػة الوحيػػػدة فػػػ

االجتماعيػػة الناتجػػة مػػف االرتبػػاط بشػػبكات العبلقػػات االجتماعيػػة المتعػػددة والمعقػػدة فػػي االف ذاتػػو 
ة فرعيػػة تعػػد دورىػػا. فالبنيػػة الطبقيػػة كواحػػدة مػػف ىػػذه التكوينػػات تؤلػػؼ جماعػػة اجتماعيػػة ذات ثقافػػ

وقود ىذا التغيػر ومحركػو مػف خػبلؿ العمميػات االجتماعيػة التػي تنػتج عػف المواقػؼ التفاعميػة التػي 
تدخؿ فييا ىذه الجماعة او تمؾ مع بعضػيا الػبعض االخػر مػف جيػة ومػع المجتمػع ككػؿ متكامػؿ 

اىػات اكبر مف مجموع اجزائو مف جية اخرى. لذا فيي تؤثر وبشكؿ مباشػر فػي عمميػة تحديػد اتج
ىذا التغير المستقبمية بشكؿ او بػاخر. فػالتوزيع الطبقػي لممجتمػع قسػـ االفػراد والجماعػات فيػو الػى 
طبقػػات عميػػا ووسػػطى ودنيػػا تتميػػز كػػبل منيمكػػا بمميػػزات ثقافيػػة تحػػدد طريقػػة سػػموكيا نحػػو التغيػػر 

ثقػافي النيػا االجتماعي الحاصؿ او المرتقب فغالبا ما تكوف الطبقػات العميػا اىػـ مصػادر التغيػر ال
تتقبؿ كؿ العناصر الثقافية الواردة في حيف تكوف الطبقة الدنيا ممثمة لعنصر المحافظة او مقاومة 
لمتغيػػر لتبقػػى الطبقػػة الوسػػطى السػػاعية الػػى االرتقػػاء بواقعيػػا االجتمػػاعي نحػػو الطبقػػة العميػػا مػػف 

التغيػػػػػر  خػػػػػبلؿ الحػػػػػراؾ االجتمػػػػػاعي وبمػػػػػا تمتمكػػػػػو مػػػػػف مخػػػػػزوف فكػػػػػري وتعميمػػػػػي اىػػػػػـ موجيػػػػػات

                                                           
(069)

  .ٕٖٙ, ٓ ٩٩٘ٔ التكزجخ العٖوّخ(, رؾدْق: كهًِّ الغٌّلُ, -,)ثْوًدلدللخ اثؤ فللًنأثؤ فللًن: 

(072)
لغلرررررخ الٌصررررربئق(, العرررررلك  –,)قطو الزتررررربّي االعزتررررربعِ فرررررِ العتررررروان الجْررررروُفزؾرررررِ اثرررررٌ العْنْؤ:

(ٕ,)ٔ٩٩ٖٕٓٓٔ 



االجتماعي. عمى ىذا االساس تبنى العبلقة بيف الطبقات االجتماعي في مجتمع متقدـ او تقميػدي 
متخمؼ كالمجتمع العراقػي اذ يػرى بعػض البػاحثيف اف ىػذا المجتمػع يخمػو مػف البنيػة الطبقيػة التػي 

ؾ بسػػيادة تعتمػػد عمػػى الجانػػب االقتصػػادي فػػي تكػػويف جماعاتيػػا وثقافتيػػا المميػػزة ليػػا. مبػػرريف ذلػػ
تػػػاثير االثنيػػػة والطائفيػػػة عمػػػى االرتباطػػػات االجتماعيػػػة لبلفػػػراد والجماعػػػات المػػػؤثرة اقتصػػػاديا فػػػي 
المجتمػػع العراقػػي بعيػػدا عػػف التنظػػيـ الحكػػومي لمدولػػػة الريعيػػة. لػػذا فػػاف دور التوزيػػع الطبقػػي فػػػي 

يرا بالغػػا فػػي التنػػوع االجتمػػاعي لممجتمػػع العراقػػي بنػػي اسػػاس عمػػى ىػػذيف العنصػػريف المػػؤثراف تػػأث
توجيػػو التغيػػرات االجتمػػاعي التػػي غالبػػا مػػا ارتبطػػت بػػالتغيرات السياسػػية فػػي الدولػػة الريعيػػة حيػػث 
عممت السمطة عمى التحكـ بطبيعة الحراؾ االجتماعي الناتج مف االنجازات االقتصادية لبلفراد او 

تمػاءات الفرعيػة الجماعات مف خبلؿ مساندة بعضيا عمى حساب البعض االخر شػرط الػوالء واالن
فتحددت الطبقة العميا مثبل بمجموعات تابعة ليػذه السػمطة التػي حاربػت افػراد الطبقػة السػابقة التػي 

والعراقيػة منيػا بشػكؿ البنيػة الطبقيػة العربيػة عامػة تكونت في ظػؿ السػمطات السػابقة ليػا لػذا بقيػت 
ع ونتػػػائج اغمػػػب ائوقػػػقػػػت . اذ اتففػػػي بعػػػض االحيػػػاف ة, والدراميػػػةالدائمػػػ اتر يمفعمػػػة بػػػالتغيخػػػاص 

الدراسات المختصة بيذا المجاؿ الى اف البنية الطبقيػة العربيػة لػـ تبمػغ حتػى المحظػة الراىنػة حالػة 
 واضػػحة المعػػالـ او الحػػدود بينيػػا وبػػيف الطبقػػات االخػػرى ألنيػػا لػػـ مجتمعػػات طبقيػػة حديثػػةتكػػويف 
يجعػػؿ البنيػػة . االمػػر الػػذي لتمػػؾ التػػي مػػرت بيػػا المجتمعػػات المتقدمػػة حػػؿ تطػػور مماثمػػةاتمػػر بمر 

فضػػبل عػػف ذلػػؾ ال تػػزاؿ بعػػض التكوينػػات االجتماعيػػة  زمػػف آلخػػر. الطبقيػػة تختمػػؼ وتتبػػايف مػػف
االثنية البمداف ذات االغمبية التقميدية قبؿ الطبقية تصارع مف اجؿ البقاء في معظـ البمداف السيما 

 .(ٕٔٚ)الطائفية وا
تقوـ الفمسفة الماركسية عمى اف سير التغير االجتماعي في المجتمعات االنسػانية منػذ نشػأتيا 

الػذي يمثػؿ بػدوره المجتمػع فػي  المفيـو المػادي لمتػاريخبػمػا كػاف يسػميو يوـ الناس ىػذا عمػى الالى 
خمقيػا التػي تحػوافز التغيػر االجتمػاعي بالرئيسية لمتغير االجتمػاعي تكمػف  قواعد. اف الحالة حركة

التػػي سػػاىمت وبشػػكؿ مباشػػر فػػي  ,المؤثرات االقتصػػاديةبأوضػػح صػػورىا بػػتتمثػػؿ االنجػػازات التػػي 
اضفاء الطابع الصػراعي عمػى العبلقػة بػيف الطبقػات االجتماعيػة ذلػؾ الصػراع الػذي تقػوده الطبقػة 

الى الصراعات بيف الطبقات ىي التي تدفع الوسطى فكريا ويكوف وقوده مف الطبقة الدنيا عمميا. ف
ع بػػػػيف امصػػػػر لاف التػػػػاريخ ىػػػػو تػػػػاريخ فيػػػػرى مػػػػاركس  محػػػػرؾ التػػػػاريخبوصػػػػفيا التطػػػػور التػػػػاريخي 
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 .ٕٕ, لٖله ٍبثق , ٓ  رؾٌالد الطجدخ الٌٍطَ فِ الٌٛؤ العوثِاؽتل لٌٍَ ثلًُ : 



والطبقة بمفيوميا االقتصادي عند مػاركس ىػي التػي تحػدد الطريقػة التػي تنتقػؿ بيػا  (ٕٕٚ)الطبقات.
عػف طريػؽ او فجائيػة بصػورة تدريجيػة . سػواء تػـ ذلػؾ ظـ االجتماعيػة مػف نمػط انتػاج الػى اخػرالػن

التػاريخ حدد مبلمح التقدـ فػي لذا اتيا. يالتناقضات الكامنة في اقتصادلمجموعة مف . نتيجة الثورة
التػي افتقػرت البدائية جمع وااللتقاط ت الصياديف والماعاجكالتي بدأت البشري بصور المجتمعات 

 .عيةاشػػػالػػػى مفيػػػـو الممكيػػػة االقتصػػػادية واالسػػػتغبلؿ مػػػف اجػػػؿ الػػػربح فوصػػػفيا بانيػػػا جماعػػػات م
نظـ االقطػاع القائمػة عمػى حاؿ ظيور مفيـو الممكية والدولػة. فػالعبودية القديمة الى انتقمت النظـ 

عمػػػاؿ االقنػػػاف )الفبلحػػػيف المممػػػوكيف مػػػع االرض( يعيشػػػوف كالعمػػػؿ بػػػيف مػػػبلؾ االراضػػػي و وزيػػػع ت
مؤشػػرًا عمػػى كقػػوة اقتصػػادية حيػػث كػػاف ذلػػؾ التجػػار والحػػرفييف تػػأثر بشػػكؿ مباشػػر بظيػػور سػػخرة. 

مػبلؾ االراضػي محػؿ طبقػة  تحمػغيػرت نمػط االنتػاج لػذا داية نمو الطبقة التجارية او الرسػمالية ب
النظاـ الرسمالي بالطريقة نفسيا اف يحؿ محؿ بد ال ماركس اف نظامًا جديدًا لذا اعتقد مف النببلء 

ارؿ فػػػي السػػػياؽ ذاتػػػو يعتقػػػد )كػػػ  (ٖٕٚ).التػػػي اتحػػػد بيػػػا الرسػػػماليوف باإلطاحػػػة بالنظػػػاـ االقطػػػاعي
فيػػػو محػػػدد اتجػػػاه التغيػػػر االسػػػاس االوؿ فػػػي تطػػػور المجتمػػػع ىػػػو اف الصػػػراع الطبقػػػي  (مػػػاركس

. ي يػػػػؤدي الػػػػى التغيػػػػر االجتمػػػػاعيذلػػػػات. امػػػػف خػػػػبلؿ الصػػػػراع بػػػػيف الطبقػػػػاالجتمػػػػاعي االبػػػػرز 
. فالعولمػػة انشػػأت انمػػاط قػػرف تغيػػرات واسػػعة وحثيثػػةاكثػػر مػػف منػػذ اليػػـو تشػػيد مجتمعػػات العػػالـ ف

انتػػاج اقتصػػادي جديػػدة بنيػػت عمييػػا مصػػالح الطبقػػات العميػػا فػػي المجتمعػػات الديموقراطيػػة االكثػػر 
تقدما التي ال تتدخؿ فييػا الدولػة بتحديػد اتجاىػات التغيػرات االقتصػادية وبالتػالي التغيػرات الطبقيػة 

االنتػػػاج. فيمػػا بقيػػت المجتمعػػػات فػػي مجتمعػػات تكػػوف فييػػػا الدولػػة غيػػر ريعيػػػة وال مالكػػة لوسػػائؿ 
التقميدية التي تمسؾ فييا الدولة بزماـ االمور االقتصادية عاجزة عف التطور وتحقيؽ الديموقراطية 
بسبب افتقارىا الى الحرية االقتصادية التي تعمؿ بدورىا مف خبلؿ التغير االجتمػاعي عمػى اعػادة 

عنػػػػد التغيػػػػر االجتمػػػػاعي و  (ٕٗٚ)ت الفػػػػرد.تشػػػػكيؿ المجتمعػػػػات وفػػػػؽ التغيػػػػرات االقتصػػػػادية وانجػػػػازا
والػنظـ والبنػاء واالجيػزة االجتماعيػة سػواء  األنسػاؽيحػدث فػي الػذي تحػوؿ )ماركس( تحديدا ىػو ال

بشكؿ مباشر ؤثر ستالذي نتيجة التغيرات االقتصادية  ةالبنائية او الوظيفية خبلؿ مدة زمنية محدد
القضػاء عمػى لطبقػات االجتماعيػة بالتػاثير فػي لذا تنحصر فاعمية ا (ٕ٘ٚ)العاـ. النظاـ االجتماعيب

خمػؽ جػو مػف االنسػجاـ والتكامػؿ فػي التنظػيـ االجتمػاعي االثنػي والػديني لالطائفية والتعصب دور 
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 .٩ٙ, لٖله ٍبثق , ٓ علل االعزتباانزٌنِ غْنزي : 

(074)
 .٩ٙٓ, التٖله نلَو

(071)
ّن و الَ  ٩ٌّٕٔٓلٌْ  ٖٓلغلخ العوثْخ فِ  )لب روّل لعوفزو عؤ الزغْو االعزتبعِ,(,عجل الَم  الٌاّل : 

 (https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2019/07/30الواثٜ االلكزوًنِ )
(075)

 .88ٔ. ٩11ٓٔاالنغلٌ التٖوّخ للطجبعخ ًالنْو(,  –, )االٍكنلهّخ كهاٍخ التغزتعلٖطلَ القْبة : 



لتعمػؿ عمػى تحويػؿ ىػذا التعػدد الػى تنػوع يتسػـ بالتعػايش السػممي. بحياديػة  عددمتالداخؿ المجتمع 
لقيػػر االجتمػػاعي لبلفػػراد والجماعػػات مػػف جانػػب الدولػػة ككيػػاف تجريػػدي يمتمػػؾ الحػػؽ فػػي ممارسػػة ا

وتحديد اتجاىات التغير االجتمػاعي نحػو تحقيػؽ ايديولوجيػة القػائميف عمػى االمسػاؾ بزماميػا. ىػو 
الذي يترؾ الفرصة السانحة لتوجيو التغير االجتماعي باالعتمػاد عمػى حالػة التفاعػؿ المتػوازف بػيف 

 دي مف جانب اخر. النظـ االجتماعية مف جانب والنظاـ االقتصا

 يثالثاً: الطبقة والتنوع السياس

فػػي بمػػداف  اي التراتػػب االجتمػػاعينشػػأة البنيػػة الطبقيػػة الحديثػػة العديػػد مػػف البػػاحثيف رجػػع ي
مرحمػػػة الحكػػػـ العثمػػػاني بػػػدءًا مػػػف االصػػػبلحات الػػػى بػػػذور الطبقػػػة الوسػػػطى فػػػي  المشػػػرؽ العربػػػي

)المرحمػػػة  مرحمػػػة االسػػػتعمار االوربػػػي. فػػػي حػػػيف يػػػرى الػػػبعض االخػػػر اف السياسػػػية واالقتصػػػادية
 عمى لـ تتكوفبانيا ذه البنية ىذه الطبقة. لذا توصؼ ى نشأةر االبرز في و الكونيالية( كاف ليا الد
 يذالػػنتػاج لمتغييػػر االجتمػاعي بوصػفيا الطبيعيػة فػي المجتمػػع بػؿ جػػاءت وفػؽ الشػروط التاريخيػػة 

النظػاـ نمػط جػوىري بػيف المتقدمػة. فقػد لعػب الفػارؽ ال الغربيػةفي المجتمعػات  لبنية الطبقيةا واكب
مػػا االوربػػي واالسػػيوي عمومػػا والعربػػي منػػو بشػػكؿ خػػاص والعراقػػي تحديػػدا دورا ميمػػا فياالقطػػاعي 

المالػؾ ومػا زاؿ )الدولػة( ىػو السػمطاف . اذ كػاف ئلقطػاعياالراضػي الزراعيػة ليتعمؽ بحقوؽ ممكية 
بوصػػػػػفيا اىػػػػـ العناصػػػػػر االقتصػػػػادية فػػػػػي الػػػػنظـ االقتصػػػػػادية فػػػػي جميػػػػػع الحقيقػػػػي لكػػػػؿ االرض 
ويمنحيا وفقػًا العتبػارات الػوالء لمسػمطنة لمػف يشػاء. اي اف االقطػاعي العربػي المجتمعات البشرية 

لمالػؾ تجػاه ا)ضػريبية( واقتصػادية )والئيػة( كاف حائزًا فقػط حػؽ االنتفػاع, مقابػؿ التزامػات سياسػية 
فػػي  يػػةالطبق ةتشػػكيماليغمػػب عمػػى لػػذا  .ولػػيس العكػػس .القػػوة السياسػػية مولػػدة لمثػػروةلتكػػوف  االوحػػد

حػػافظ )طػػابع العصػػبية كمػػا سػػماه بػػف خمػػدوف( لتالعربػػي تحديػػدًا الطػػابع الريفػػي االسػػيوي و المشػػرؽ 
لتػي امتػدت العشائرية ا عمى تماسكيا التقميدي العمودي داخؿ الجماعاتالجماعة المساندة لمحكاـ 

اسػتمرت ىػذه الحالػة حتػى مػع التحػوالت السياسػية التػي شػيدتيا ىػذه  الطائفيػة او االثنيػة منيا الػى
البمػػػػداف باعتبارىػػػػا ثقافػػػػة موروثػػػػة وسػػػػمة ايديولوجيػػػػة اسػػػػتبدلت فييػػػػا المسػػػػميات االثنيػػػػة والطائفيػػػػة 

 (ٕٙٚ)والعشائرية بالحزبية.
مبػادئ في اداراتيا وتحديدىا ل عامةسط لشرؽ االو في ااالنظمة السياسية التقميدية وتعتمد 

سػػػػعيا لمحفػػػػاظ عمػػػػى ىػػػػذه التعدديػػػػة الطائفيػػػػة و  ةاالثنيػػػػاالجتمػػػػاعي عمػػػػى اليويػػػػات الفرعيػػػػة  عػػػػددالت
والحيمولػػػة دوف تحوليػػػا الػػػى تنػػػوع اجتمػػػاعي. االمػػػر الػػػذي اقتضػػػى الحفػػػاظ عمػػػى ىػػػذه التناقضػػػات 

الحيادية. التي تسيـ في خمؽ ىوية وطنيػة موحػدة لكػؿ دولة الحادة رغـ ما يفترض مف توجيات ال
االفراد والجماعات تكوف جماع المشتركات الثقافية الموروثة والمكتسبة لميويات الفرعية فييػا. كمػا 
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يتناقض الفعؿ االجتماعي لمدولة ككياف سياسي مع طبيعػة مضػموف العقػد االجتمػاعي الػذي فسػر 
مػػػى الثػػػورات الدمويػػػة واالسػػػتحواذ عمػػػى السػػػمطة بػػػالقوة ال قياميػػػا. ألنيػػػا فػػػي الغالػػػب دوؿ قامػػػت ع

 بالفعؿ كما ىو الحاؿ في الثورة الفرنسية مثبل. 
الػػذيف يقطنػوف ىػػذه الدولػػة )التعامػػؿ مػػع رعايػػا المطالػػب النظػػاـ السياسػي مػػف لػذا تنحصػػر 

مػريف كؿ الفئات االجتماعيػة المختمفػة عمػى انيػـ رعايػا وليسػوا مػواطنيف( عمػى اخػتبلؼ مشػاربيـ ا
التػي تضػمف بقػاء المسػيطريف عمػى  ثقافيػةالسياسية و اوليما. االنصياع غير المشروط لمتوجيات ال

احتراـ السمـ لو. وثانييما الضريبة االتاوة او . فالوالء لمسمطاف ودفع السمطة فييا اطوؿ فترة ممكنة
راؼ خارجيػػة. ىػػذه كضػػمانة لعػػدـ اغضػػابو فيحػػاربيـ او يقػػـو بتػػرحيميـ بتيمػػة العمالػػة ألطػػوالنظػػاـ 

ىي التي عممت شخصػنة السػمطة فػي المجتمػع او الجماعػة االثنيػة. كمػا  المطالب الرئيسية لمدولة
ىػو الحػاؿ مػع التوجيػات القوميػػة واالشػتراكية سػابقا والطائفيػة حاليػا فػػي العػراؽ اليػوـ. لػذا فػػاف اي 

لػػػذلؾ بقيػػػت البنيػػػة وة. الدولػػػة يسػػػتمـز التقػػػويـ بػػػالق)الحػػػاكـ( ب غضػػػب مػػػانتيػػػاؾ ليػػػذه المطالػػػب يج
الطبقية في المجتمع العراقي ىشة الى الحد الذي دفع ببعض البػاحثيف الػى انكػار وجودىػا اصػبل. 

تحػػت سياسػػيا مػػع بعضػػيا الػػبعض االخػػر  الطوائػػؼ عمػػى اختبلفيػػا العػػيشاالثنيػػات و ىكػػذا تعممػػت 
المفتػػرض فػػي  مظمػػة قمػػع الدولػػة ولػػيس اجتماعيػػا كواحػػدة مػػف اىػػـ متطمبػػات التػػوازف االجتمػػاعي

  (ٕٚٚ)مجتمع متنوع.
دور العوامػػؿ المختمفػػة االجتماعيػػة الضػػغوط االجتماعيػػة المتداخمػػة بػػيف الفئػػات لعبػػت طبيعػػة 

لمتغيػػر االجتمػػاعي الػػذي تقػػوده الطبقػػة المتوسػػطة فػػي الغالػػب باالعتمػػاد  معوقػػةالمحػػددة او حتػػى ال
ادي فػػي ادنػػى مسػػتوياتو الػػذي تعتمػػد تاثيراتيػػا الفكريػػة فػػي الطبقػػة الػػدنيا لتحديػػد االسػػتغبلؿ االقتصػػ

عميو الطبقة العميا ومصالحيا في بناء واستمرار الثروة وتأثيراتيا السياسية. اذ يعود ىذا االستمرار 
االقتصػػادي لغالبيػػة افػػراد المجتمػػع ليقػػؼ بالتػػالي عقبػػة فػػي طريػػؽ لمسػػتوى فػػي اتػػدني الكبيػػر الػػى 

بينيا وبػيف الطبقػات االجتماعيػة االخػرى. لتحتكػر  االعبلميتواصؿ المادي والاالجتماعي الحراؾ 
طائفػػة كانػػػت  اثنيػػة او . فكػػػؿممارسػػة دورىػػا فػػي توجيػػػو التغيػػرات الثقافيػػة القيميػػػة منيػػا والسػػموكية

اال فػػػي العاصػػػػمة بسػػػػبب  الطوائػػػؼ االخػػػػرى عقممػػػػا تعرضػػػت لمتػػػػدخؿ مػػػػمناطقيػػػا. حػػػػدىا و تعػػػيش 
كانػػت العبلقػػات بػػيف الطوائػػؼ المختمفػػة فقػػد . المحػػددات الدينيػػة المتطرفػػة فػػي الكثيػػر مػػف االحيػػاف
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بحيػػث اف الػػدخوؿ فػػي عبلقػػة واحػػدة مثػػؿ الشػػراء او البيػػع, وال يعنػػي  .مصػػنفة فػػي فئػػات مسػػتقمة
  (ٕٛٚ)الدخوؿ في العبلقات االخرى مثؿ التالؼ االجتماعي والتزاوج.

اف ضػي المافػي منتصػؼ القػرف  ()كػارلتوف كػوف عػالـ األنثروبولوجيػا ةبلحظػمف ىنػا تخػرج م
عمومػػا تميػػزت بػػالكثير مػػف االنغػػبلؽ االجتمػػاعي والثقػػافي الجماعػػات االثنيػػة فػػي الشػػرؽ االوسػػط 

ف سػابقة عػ قبػؿ اربعػيف او خمسػيف سػنة اليوـ كما كػاف التميز بينياالمستمر لحد االف. فباإلمكاف 
ليػـ الغذائيػة االنظمػة طبيعػة لعناية بالشعر او المحية و االخاصة واساليب يجة الم واطريؽ االزياء 

قامت عمػى ىػذه الفػوارؽ الثقافيػة بػالمعنى االنثروبولػوجي بيعػة . (ٜٕٚ).الراحة والعبادة اصة اياـ خا
ال يشػبو نظػاـ الطبقػات الػذي نبػو كػوف الػى اف ىػذا النػوع مػف االنقسػاـ فقػد التقسيـ االثنػي لمعمػؿ, 

يفتقػػػر الػػػى العوامػػػؿ النظػػػاـ الفسيفسػػػائي ىػػػذا شػػػدد عمػػػى اف فػػػي شػػػيء اال انػػػو المغمقػػػة فػػػي الينػػػد 
االجتماعيػػػة التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى لصػػػؽ ىػػػذه المكونػػػات مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض االخػػػر بسػػػبب غيػػػاب 
االرتباطػػات االقتصػػادية المصػػمحية التػػي ظيػػرت بػػدورىا نتيجػػة الحػػواجز االجتماعيػػة التػػي اقامتيػػا 

تجاوز الحواجز وجود امكانية لالدولة احيانا بترويجيا الضطياد فئة مف فئات ىذه الفسيفساء رغـ 
  (ٕٓٛ).في بعض االحيافذاتيا االجتماعية 

دوف وجػػود التنظيمػػات  يكتمػػؿيمكػػف اف ال  يمجتمػػع العراقػػلم الحػػديث التشػػكيؿ الفسيفسػػائياف 
التػي يمكػػف رؤيتيػا بوضػػوح بػيف كثيػػر مػػف التػػي تضػـ فػػي عضػويتيا مكوناتػػو االجتماعيػػة المتميػزة 

والطائفية(. فقد كاف االكػراد اوال وقبػؿ كػؿ شػيء رجػاؿ قبائػؿ جبمػيف  المجموعات المتنوعة )االثنية
الوحػػدة االجتماعيػػة دور القبيمػػة احتمػػت فيػػو الزراعػػة.  انػػواع يعيشػػوف عمػػى رعػػي الحيوانػػات وبعػػض

ترتكػز زراعػػتيـ . تقوييػا روابػػط الػدـ الحقيقيػة او الوىميػػةليػـ بػدال مػػف الدولػة التػي لطالمػػا حػاربتيـ 
ينطبؽ االمر الى حدًا كبير عمى قبائؿ اخػرى مثػؿ القبائػؿ  .المحاصصةعمى ة عمى اراضي القبيم

التػػػي عانػػػت مػػػف ويػػػبلت التوجيػػػات السياسػػػية بسػػػبب مػػػواقفيـ الدينيػػػة  الشػػػيعية فػػػي جنػػػوب العػػػراؽ
المعارضػػة لبنيػػة المؤسسػػة السياسػػية فػػي الدولػػة العراقيػػة الحديثػػة منػػذ نشػػوئيا عمػػى يػػد المسػػتعمر 

ف السػنة يالمسػممه االكراد في تعامميـ مع الدولة لـ تشفع ليـ فييا كونيـ مػف البريطاني.  اف معانا
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حياة حضػرية تسػتند الػى التجػارة والحػرؼ والوظػائؼ فييا يعيشوف التي يشكموف الغالبية في المدف 
. رغػػػـ التوجيػػات السػػػنية لمنظػػاـ السياسػػػي عنػػدما يكونػػػوف فػػي مواجيػػػة الشػػيعة فقػػػط. الف الرسػػمية

التعػػاليـ الدينيػػة السػػنية التػػي تمػػزميـ بطاعػػة السػػمطاف بػػرا كػػاف اـ فػػاجرا كػػاف لػػو الػػدور االبػػرز فػػي 
اعتماد المؤسسة السياسػية عمػييـ حضػريا فضػبل عػف العػداء الطػائفي مػع التكوينػات االخػرى التػي 

 . (ٕٔٛ)خبلليا القائميف عمى السمطة تطبيؽ سياسة فرؽ تسد  ضمف مف
التػػي اضػػفت طابعيػػا عمػػى التعػػدد رئيسػػية القاعػػدة اف السػػتنتاج االمػػر الػػذي يػػدفعنا الػػى اال

يػا تجمػع لمخصػائص المميػزة لطائفػة يجعػؿ مناالجتماعي فػي المجتمػع العراقػي تقػـو عمػى اف كػؿ 
الطبيعػي انػػو عػف االخػػر المجتمعػي. لػػذا يكػوف مػػف امػػة او طبقػة منفصػػمة تنظػر الػى نفسػػيا كأنيػا 

كممػػػػا ازداد عػػػػدد الخصػػػػائص المميػػػػزة فػػػػي المجموعػػػػة تعمػػػػؽ االنشػػػػقاؽ عػػػػف الطوائػػػػؼ االخػػػػرى. 
ط او اف تبلخػػفرصػػة كبيػػرة الال تعطػػي لمجتمػػع التقميػػدي لمجماعػػات فػػي افالطبيعيػػة السػػاكنة نسػػبيًا 

  (ٕٕٛ)تكوف واعية بوضوح لتميزىا.
لـ تعمؿ المؤسسة السياسية في المجتمع العراقي عمى اختبلؼ عيودىا وتسػمياتيا واتجاىاتيػا 

التػي قدرة الدوؿ المتنامية عمى تحريػؾ المػوارد االجتماعيػة لمغايػات العامػة السياسية عمى استثمار 
يكمػػف اىميػػا فػػي تحويػػؿ التعػػدد االجتمػػاعي تنػػوع باالعتمػػاد عمػػى ايجػػاد نمػػط جديػػد مػػف التعػػارؼ 

توسػػيع االجتمػاعي النػػاتج مػػف تػػداخؿ المصػػالح االقتصػػادية والػروابط االجتماعيػػة بػػؿ اعتمػػدت فػػي 
اف شػػرعية ألنػػو بوجػػود المبػػدأ الػػذي يػػنص عمػػى  .ر المشػػاعر الوشػػائجيةيػػتعكعمػػى عمميػػة سػػمطتيا 
انتج االثنية والعرقية والطائفية.  ممشاعرللقسرية االخبلقية المبلزمة ا اتمتدادتقوـ عمى االالسمطة 
سػػػماح الفػػػرد بػػػاف يحكػػػـ مػػػف قبػػػؿ رجػػػاؿ القبائػػػؿ االخػػػرى او االعػػػراؽ االخػػػرى او االديػػػاف مبػػػدأ اف 

 .( ٖٕٛ)إلذالؿوابلضطياد للمجرد ااالخرى يعني الخضوع 
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 المبحث الثالث

 (االثني والطائفي والطبقيفي المجتمع العراقي ) المعقد عددالت

 توطئة

اسػية فيػي تعػد جػزءًا ممػا نعنيػو يانيا فكرة سبلمعظـ الناس االجتماعي تبدو فكرة االنتماء 
التػػي  (membership معػػاني مألوفػػة لكممػػة المجتمػػع )العضػػويةالتػػي تتضػػمف  المواطنيػػةبوجػػود 

مجموعػػة مػػف النػػػاس مػػف مصػػالح واىتمامػػات ليكونػػػوا رؾ فيػػػو الفػػرد مػػع االخػػػريف اشػػتتعبػػر عمػػا ي
يػا اف يو انيػا تحػتكـ لنػوع مػف المثػؿ التػي عمىػي معػاف يبػد .ينتظموف في كياف اجتمػاعي سياسػي

. اف مفيػـو المجتمػع فػي صػورتو ا بوحػدة المصػيرتنتػزع موافقػة قريبػة او اوتوماتيكيػة افتراضػًا عامػ
. واالفػػراد االشػياءبنائيػة بػيف يشػير الػى عبلقػة لاالكثػر عموميػة يشػير الػى حالػة الوجػود المشػػترؾ, 

فعمػى سػبيؿ المثػاؿ مػف حيػث  .لعبلقػات غيػر محػدودةليػا تطبيقاتيػا عمػى نطػاؽ كبيػر مػف التكوف 
منطقػة جغرافيػة المصطمح البيئي فاف كممة مجتمع تشير الى اف مجموعػة سػكانية تعػيش معػًا فػي 

. داخػؿ نطػاؽ العبلقػات تسيـ بشكؿ مباشر في تشػكيؿ اليويػة االجتماعيػة العامػةبيئة معينة ذات 
باعتبارىػػا مجموعػػات مػػف ال ينظػػر الييػػا ية المجتمعػػات االنسػػانفاالنسػػانية عمػػى وجػػو الخصػػوص. 

يمكػف اف نفكػر فػػي كمػا ال ع. انػو اال ةتباينػمرتبط بعبلقػات تبادليػػة اال بعػد اف تػالبشػر تعػيش معػًا. 
مفيوـ المجتمع مثبل كما يتصورىا المصطمح الجغرافي عمى انيػا ممتصػقة بأبنيػة اجتماعيػة معينػة 

بعضػػيـ احتراـ معتقػػدات االجتمػػاعي. المقػػروف بػػ بػػؿ تتعػػداه الػػى وجػػود عمميػػات التواصػػؿ والتػػوازف
التشػػػابو االقتصػػػادي واالفكػػػار الخاصػػػة باليويػػػة او الػػػوعي بالػػػذات او الػػػبعض االخػػػر فضػػػبل عػػػف 

الصػػػػبلت الدينيػػػػة او الفنيػػػػة او االنػػػػدماج االجتمػػػػاعي وعمميػػػػات التكامػػػػؿ واالنسػػػػجاـ وغيرىػػػػا مػػػػف 
 .الصبلت المكممة لممجتمع المتنوع

والنزعػػػات المتعمقػػػة بالطبقػػػة واليويػػػة  عصػػػر تسػػػوده التقسػػػيمات العميقػػػةاننػػػا نعػػػيش فػػػي رغػػػـ 
بػيف الفئػات االجتماعيػة فػي المجتمػع الواحػد اال اف العػالـ باسػره  القومية واالثنيػة والطائفػة ... الػخ

يتجو نحو التوحد واالندماج )قرية كونية( بالفعؿ او بالقوة كما ىو الحاؿ مع دوؿ االتحاد االوربػي 
طبعػػػػت ىػػػػذه . ت متنػػػػاحرة فيمػػػػا سػػػػبؽ يغمػػػػب عمػػػػى عبلقاتيػػػػا ببعضػػػػيا الػػػػنمط الصػػػػراعيالتػػػػي كانػػػػ

الػذي يمثػؿ قطعػة موزائيػؾ فسيفسػائية ممونػة  يمجتمػع العراقػالعبلقات التقميدية العبلقة بيف فئات ال
ومتنوعة ومختمفة. لذا يسعى ىذا المبحث الى البحث عف الطبقة باعتبارىا مكػوف اساسػي, فضػبل 



الرؤيػػا الطبقيػػة فػػي بنيػػة المؤسسػػة السياسػػية. لتحديػػد طبيعػػة  التغييػػرىػػـ عوامػػؿ كونيػػا مػػف اعػػف 
التنوع المعقد وكيفية لتحديد اتجاىاتيا في عممية ادارة وصوال التي انبثقت منيا ثنيات والطوائؼ لبل

 سبيؿ االندماج مف عدمو. الوصوؿ الى 
 
 

   (نظرة تاريخية)في العراق  يلطبقاثر الدور السياسي على البناء ا: والً أ

التاريخي الذي ينطمؽ مف أفكار كػارؿ مػاركس ومػاكس فيبػر ال  السوسيولوجيإّف التحميؿ 
ىػػذا يفتقػػر ّنػػو ال توجػػد طبقػػات فيػػو. انطباقػػا نظريػػا تامػػا. أليمكػػف تطبيقػػو فػػي المجتمعػػات العربّيػػة 

عالميػة األولػى. السػيما المجتمػع العربػي بعػد الحػرب المف وجية نظػر الباحػث  لى الدالئؿاتعميـ ال
تاريخيػػػا ذلػػػؾ أّف التحميػػػَؿ العينػػػي لمطبقػػػات  .الطػػػابع التػػػاريخي لمطبقػػػات فػػػي المجتمػػػع العراقػػػياف 

مشروٌع بالُغ الصعوبة. فيو مف ناحية, يفترض مسػبقًا معرفػًة تاّمػًة بالمسػارات والقيػود الموضػوعّية 
مػػف  .التكويف االثنػػي او الطػػائفيالطبقػػات كػػ ت منيػػاالتػػي تتمّيػػز بيػػا الُبنػػى االجتماعّيػػة التػػي تشػػكِّم

 ةالمػؤّثر بػاألفراد او العػائبلت توافر ثروٍة مػف التفاصػيؿ, خصوصػًا فيمػا يتعمّػؽ انعداـ ناحية اخرى, 
مػػع بعضػػيـ الػػبعض االخػػر ونظػػرتيـ العامػػة الػػى  عبلقػػاِتيـ المتداخمػػةوطبيعػػة اقتصػػادّيًا وسياسػػّيًا 

تمامػا غيػر مسػتقرة بانيػا  يالعراقػالمجتمػع لطبقػاِت فػي تتميز ا (ٕٗٛ)المكونات االجتماعية االخرى.
فتوزيع الثروة والعدالة االجتماعية والحريػة االقتصػادية التػي ال تتػوفر اال تحػت حمايػة الدولػة التػي 
تعد مف اىـ عوامؿ حفاظ الطبقات االجتماعية عمى بنيتيا تتاثر بشكؿ مباشر باتجاىات التغيرات 

عمػػى األقػػّؿ فػػي الفتػػرة الممتػػّدة منػػذ عػػاـ  احػػتبلؿ( ,)ثػػورات, انقبلبػػات انسػػبيّ السياسػػية الكثيػػرة جػػدا 
الػػػى الوقػػػت الحاضػػػر عمػػػى مػػػدى زمنػػػي يزيػػػد قمػػػيبل عمػػػى قػػػرف مػػػف الزمػػػاف التػػػي شػػػيدت  ٜٗٔٔ

بنيػػػَة تػػػاثرت ال . بطبيعػػػة الحػػػاؿ)تاسػػػيس الدولػػػة الحديثػػػة بػػػاحتبلليف وعشػػػرات االنقبلبػػػات وثػػػورتيف(
ثبػػات. كانػػت ثّمػػَة  .مػػف حيػػث المبػػدأاث كمػػا اثػػرت فييػػا ايضػػا بشػػكؿ مباشػػر بيػػذه االحػػد ةيػػالطبق

مػػػع المؤسسػػػة السياسػػػية مػػػف جيػػػة ومػػػع بقيػػػة المكونػػػات  تحػػػوالٌت فجائّيػػػة فػػػي عبلقاتيػػػا المتداخمػػػة
السياسػية ىػذه الحركػات والػنقبلت عػف  نجػـو . (ٕ٘ٛ)االجتماعية ذات السمة الطبقية مف جية اخػرى
عود فئػػات اجتماعيػػة حزبيػػة الطػػابع ليسػػت اقتصػػادية حركػػات وتػػنقبلت اقتصػػادية ايضػػا تمثػػؿ بصػػ

التػػاثير الػػى الطبقػػة العميػػا فػػي كػػاؿ مػػرة تقاطعػػت مصػػالحيا مػػع مصػػالح الطبقػػة االقتصػػادية العميػػا 
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لعيرل  –,)ثْوًد التغزتع العواقِ )ؽلوّبد ٌٌٍٍَلٌعْخ فِ االصنْبد ًالطٌائف ًالطجدبد(:  ؽنب ثطبٌٛ

 . ٩, ٕٓٙٓٓاللهاٍبد االٍزوارْغْخ(, رؾوّو, ؽَْؤ ثؤ ؽتيح, 
(085)

 ٓٔالتٖله نلَو, ٓ 



فمجػػأت الحكومػػات فػػي حينيػػا الػػى المصػػادرة وقػػرارات التػػاميـ لتجريػػد افػػراد ىػػذه الفئػػة مػػف التػػاثير 
عمػػػى العديػػػد مػػػف المبػػػررات التػػػي شػػػكمت اىػػػـ العوامػػػؿ السياسػػػي فػػػي االوضػػػاع العراقيػػػة باالعتمػػػاد 

الغػزَو اإلنكميػزيَّ كػاف اىميػا مػوٍر مػف األممْت جممػة المؤثرة في المبنية الطبقية لممجتمع العراقي. ش
مناطقو التجارّية الطبيعّية عف بقية  وتقطيع أوصاؿ اإلمبراطورّية العثمانّية وانفصاَؿ والياِت العراؽ

البنػػاَء لبلقتصػػاد العراقػػي كػػؿ ذلػػؾ تعػػزز باختػػراَؽ رأِس المػػاؿ العػػالمّي عػػف مػػثبل فضػػبل فػػي سػػورية 
, سياسػػػػات تسػػػػوية ٜٕٜٔالكسػػػاَد العػػػػالمّي عػػػػاـ . ليصػػػػطدـ بالمتسػػػارَع لمؤّسسػػػػات الدولػػػػة الممكّيػػػػة

ـَ فػػػػػػي المػػػػػػوارد االقتصػػػػػػادية ؛ والػػػػػػنقص الحػػػػػػادَّ ٖٜٛٔو ٕٖٜٔاألراضػػػػػػي فػػػػػػي العػػػػػػاَميف  والتضػػػػػػّخ
. فيما لعب تيجيػر سنوات ما بعد الحربالذي استمر الى المّية الثانية المتصاعَد خبلؿ الحرب الع

في أواخر ( بحجة التبعية والعمالة إلسرائيؿ الييوداىـ قوة اقتصادية في الببلد )التيجير الجماعي 
ببمػورة , ٕٜ٘ٔالتػدّفؽ المفػاجئ ألمػواؿ الػنفط بعػد عػاـ لقػد سػاىـ  .األربعينّيات وأوائؿ الخمسينّيات

االنقبلبػػػػاِت و  ٜٛ٘ٔثػػػػورة عػػػػاـ لريعيػػػػة لمدولػػػػة العراقيػػػػة بػػػػذات التػػػػاثير الػػػػذي سػػػػاىمت فيػػػػو السػػػػمة ا
باحتكار الدولة لمثروة ايضا لتكوف الحاجز االبرز في  المضاّدَة المتكّررة في الستينّياتواالنقبلبات 

فقػد عممػت السػمطات المتتابعػة  نشوء الثروات الخاصة التي تشكؿ عماد البنية الطبقيػة اقتصػاديا. 
لممْمكّيػػػػات الخاّصػػػػة التػػػػي تميػػػػزت بحيازتيػػػػا االجتماعّيػػػػة السياسػػػػية لمطبقػػػػة سػػػػمطِة الاجتثػػػػاَث عمػػػػى 

. تعػزز ىػذا التوجػو التػدميري نموَّ المتعاظـَ لمبيروقراطّية في حيػاة النػاس. بتركيزىا عمى الالضخمة
القػػرف الماضػػي بمػػا عػػرؼ بػػالفورة السػػبعينّيات لػػنفط فػػي كبيػػر بعائػػدات ااالرتفػػاَع اللمبنػػاء الطبقػػي ب

النفطية التي سخرت في الغالب لخدمػة الفئػة السياسػية المؤيػدة والمسػاندة لبلتجاىػات االيديولوجيػة 
ارتفػاع مسػتوى مػا الَزَميػا مػف لمحكومات المسيطرة عمػى السػمطة السياسػية فػي المجتمػع العراقػي. ب

التػي تركػزت فػي ذاتّي االقتصادّي عف المجتمػع, ومسػؤولياتيا القدرة المالّية لمحكومة, واستقبلليا ال
ؼ اريػػعمميػػاِت اليجػػرة الواسػػعة إلػػى المػػدف مػػف االلقػػد عػػززت  .(ٕٙٛ) الحكػػـ المطمػػؽتثبيػػت اركػػاف 

مػػف القػػرف الماضػػي مػػف تخمخػػؿ البنػػاء الطبقػػي بسػػيطرة الدولػػة عمػػى خػػبلؿ العقػػود األربعػػة األخيػػرة 
مػع وتوجيػو ىػذا الحػراؾ ايػديولوجيا فقػد اسػيمت ىػذه اليجػرات تمقائية الحراؾ االجتمػاعي فػي المجت

 ٕٜٔٔبمػػػا يعػػػادؿ ثبلثػػػة عشػػػر ضػػػعفًا بػػػيف عػػػاَمي مػػػثبل بغػػػداد المػػػدف ومنيػػػا تزايػػػَد عػػػدد سػػػّكاف ب
. يضاؼ إلى ذلؾ أّف التحركاِت داخَؿ الطبقة الواحدة لـ تقتصْر عمى األفراد واألَسر, بؿ ٜٛٚٔو

ف الشػيعّي فػي الطبقػة التجارّيػة فػي شممْت جماعاٍت بأكمميا: ويتجّمى  ذلػؾ فػي ارتفػاع مكانػة المكػوِّ
ذات الوقػػت فػػإف بعػػض العناصػػر الطبقيػػة كانػػت تتقػػدـ فػػي مجػػاؿ . بػػأعقػػاب خػػروج التّجػػار الييػػود

التػػي مػػبّلؾ األرض مػػف شػػيوخ القبائػػؿ فقػػد اىتػػزت الػػى حػػد بعيػػد مكانػػة  وتتػػأخر فػػي مجػػاؿ فخػػر
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ِ , ًّن رو الرَ الرواثٜ االلكزوًنر ٕٕٓٓ( فرِ ٕ٘,  العرلك)الزؾلْل الطجدِ ًالتغزتع العواقِلغلخ ثلاّبد ,
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إّف ىػػؤالِء اذ وْضػػعيـ االجتمػػاعي  تأضػػعفَ . التػػي (ٜٛ٘ٔ - ٕٜٔٔالنظػػاـ الممكػػي )سػػادت ايػػاـ 
اف  (ٕٚٛ)اقتصادية. كفئة تقميدّية اثنية ذات مكانة تحّمؿلتيتبموروف كطبقة اجتماعية, و  الشيوخ كانوا

مػػػبّلؾ األرض التنػػػوع الػػػذي تميػػػزت بػػػو البنيػػػة الطبقيػػػة السػػػابقة لمثػػػورة فػػػي المجتمػػػع العراقػػػي شػػػمؿ 
بوصػفيـ عربػًا, أو كػردًا,  األثنيػةأصػوليـ وارباب الصناعات والحرؼ لـ يكف يعتمػد عمػى والتّجار 

طائفية سّنة, أو شػيعة, أو مسػيحّييف أو ييػوٍد أو المعايير مجموعة مف الأو تركمانًا أو فرامييف أو 
 مسػاحة األرض التػيميػـ جػدا بالنسػبة الػى مػبلؾ االراضػي كأساِس . بؿ استند الى ... الخأزدييف

أو . يممكونيا, أو مستوى دْخميػـ أو رأسػماليـ, أو درجػة نفػوذىـ السياسػّي أو وجػاىِتيـ االجتماعّيػة
. لتظيػػر معػػايير جديػػدة مػػع كػػؿ الغربػػيالرأسػػمالي االقتصػػاد طبيعػػة انسػػجاـِ مصػػالحيـ مػػع درجػػة 

لوجيات تحوؿ سياسي قوامو الوالء لمنظاـ الحاكـ امتد ىذا التوجو االجتمػاعي الػذي غرسػتو االيػديو 
التجار, بدرجات متفاوتة, شاراِت فئػاٍت اجتماعّيػة مختمفػة أو مراحػؿ تاريخّيػة مختمفػة. الحزبية الى 

عاٍت مغمقة, مترابطٍة بصورة واىية َحّققو شػكٌؿ اأّف العراؽ, في ظّؿ الحكـ العثمانّي, تكّوف مف جم
نتمػػػاء واالنػػػدماج عمػػػى حسػػػاب االع الممكّيػػػة الخاّصػػػة ياجتمػػػاعّي يسػػػعى إلػػػى كسػػػب المػػػاؿ وتوّسػػػ

سػتمرار فػي الحكػـ بمبػدأ فػرؽ االجتماعي التي وافقت توجيػات الػنظـ الحاكمػة فػي أيػديولوجيتيا لبل
أذنػت التػي انتجػت التحػوالت االولػى فػي المجتمػع العراقػي شكمت عوامػؿ قيػاـ الجميوريػة .(ٕٛٛ)تسد

. فػي العػراؽرواتيـ الذيف شػكؿ المػاؿ السياسػي عمػاد ثػاجتماعية جديدة مف االغنياء  فئاتبظيور 
سياسي اصبلحي نحو بناء الدولة واالنساف مف خػبلؿ توزيػع عػادؿ لمػدخؿ والثػروة البرنامج لعب ال

الطبقيػػة دوره االبػػرز فػػي عيػػاب المبلمػػح  عمػػى جميػػع االصػػعدة االجتماعيػػة االقتصػػادية والسياسػػية
الوىميػػة التػػي  ياانعػػاش الطبقػػة الػػدن. بسياسػػات مطبقػػة الوسػػطىشػػممت النشػػاط الحضػػري للممجتمػػع 
 (*)الشػروكيةفئػات اجتماعيػة مؤيػدة لمنظػاـ السياسػي جػذبتيا الشػعارات الرنانػة مثػؿ بروز ادت الى 

التػػػػي شػػػػكمت تيديػػػػدا مباشػػػػرا لمبنػػػػاء الطبقػػػػي فضػػػػبل عػػػػف اقتصػػػػار (**)وطبقػػػػة الشػػػػقاوات واالتػػػػاوات
مػػف ذوات  التػػي بػدورىا اثػػرت عمػػى ظيػػور طبقػػات جديػػدةعمػػى الحػػرؼ البسػػيطة الصػناعة المحميػػة 

قػػػد كػػػاف النظػػػاـ لبصػػػمات ىامػػػة عمػػػى الػػػببلد  ٜٛ٘ٔثػػػورة تركػػػت  (ٜٕٛ).الميػػػف والمكانػػػة والػػػدخؿ
 العادؿ توزيعيؤمف حاجة البمد فضبل عف التصدير ليعمؿ الاالقطاعي يؤمف انتاجًا زراعيًا 

                                                           
(087)

, لٖررله, ٓ التغزتررع العواقرِ )ؽلوّربد ٌٍٍَررٌلٌعْخ فرِ االصنْربد ًالطٌائررف ًالطجدربد(ؽنرب ثطربٌٛ: 

ٔٓ. 
(088)

 . ٔٔ, لٖله, ٓالتغزتع العواقِ)ؽلوّبد ٌٌٍٍَلٌعْخ فِ االصنْبد ًالطٌائف ًالطجدبد(ؽنب ثطبٌٛ: 
)*(

ّرروً ْخ كتررب رللررع فررِ الليغررخ العواقْررخ العبلْررخ ىررِ كلتررخ رَررزعتل الْرروًقٌْن أً ّرروً ٌْن أًالْرروً  أً 

ثبلعوا  رعنِ الْوقْْؤ رولي إلَ فئخ اعزتبعْخ كبنٌا َّكنٌن فِ الٖوائف ًاهكٌاؿ الطْنْخ العٌْائْخ علرَ 

ب ًإىبنخ, ًىِ لل خ عنٖوّخ ًٍْبٍْخ لدْزخ رطلق علرَ ٍركبن  أٛواف ثغلاك الكجوٍ, ًُّعّل للع الْوًكْخ مًلّ

لف الَلح ٍبثدب ًاٍتيب للّنخ الٖله ؽبلْب ًلنطدخ الكَوح ًؽِ الْعت ًثع٘ لنبٛق ثغلاك, ًرعنِ الدربك  ف

 https://ar.wikipedia.org/wikiلؤ الْو .. ّن و الَ ًثزٖوف  
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الػػػى تحويػػػؿ العػػػراؽ الػػػى مسػػػتورد لممحاصػػػيؿ الزراعيػػػة واىميػػػا ومػػػنح حقػػػوؽ الفبلحػػػيف,  لؤلراضػػػي
ىيكمية في عممية الى حد كبير  ةمتطرفصيؿ االستراتيجية. فقد كانت السياسات االصبلحية المحا

اف القطػػاع الزراعػػي وازاحػػة االقطػػػاعييف والمتمػػوليف ممػػا ادى الػػى تصػػػاعد وتيػػرة اليجػػرة الريفيػػػة. 
فشؿ الحكومات المتعاقبة في احياء االرياؼ وخمؽ نيضة زراعيػة جػديرة فػي بػبلد مػا بػيف النيػريف 

 . (ٜٕٓ)خصبةال
عمػػػى  ت بشػػػكؿ مباشػػػراثػػػر  .خػػػرىػػػو اال ات اجتماعيػػػة جذريػػػةتغيػػػر ب ٖٜٙٔانقػػػبلب عػػػاـ جػػػاء 

قػػد بناءىػػا االجتمػػاعي ففػػي ادارتيػػا لمحيػػاة االجتماعيػػة االمػػر الػػذي اثػػر عمػػى شػػكؿ سياسػػة الدولػػة 
فػي التعامػػؿ دور دولػة لػذا حػدد الحكػاـ الجػدد تناسػب مقاسػػات  تمػت عمميػة اعػادة صػياغة لمدولػة 

اعتمػػػػػدت العديػػػػد مػػػػػف االسػػػػػس اب لمجميػػػػػع عمػػػػى الػػػػػنمط االشػػػػػتراكي العربػػػػي. مػػػػع الرعايػػػػػا بػػػػدور 
. السػػمطة احتكػػار دور العسػػكر فػػيتبمػػور مجػػاني, االلزامػػي التعمػػيـ والعامػػة الدارة البيروقراطيػػة كػػاال
راقيػػة كانػػت ثمػػت طبقػة وسػػطى ع ()(ٖٜٙٔحتػػى العػاـ ). فلمػػواطفابنػػاء دولػة دوف االلتفػات الػػى 

يقتصر عمى تطوير لتحجيـ دور الدولة مف خبلؿ حر السوؽ الاقتصاد تبني في المدف سعت الى 
بسػبب محاربػة النظػاـ السياسػي البنية التحتية وتقديـ الخػدمات العامػة. ولكػف ىػذه الطبقػة انحػدرت 

دورىا يضػمحؿ فيػاجر ابنػاء الطبقػة الوسػطى الػى لبنػاف  ءوبدليذه التوجيات التي اعتبرىا معادية 
وببلد اخرى حتى اصبحت منعدمػة فػي اواسػط السػبعينات. ولكػف بقيػة عػدد كبيػر منيػا فػي العػراؽ 
فخرجػػػت كػػػوادر مثقفػػػة ومتعممػػػة وحصػػػؿ كثيػػػروف مػػػف افرادىػػػا عمػػػى مسػػػتويات تعميميػػػة عاليػػػة فػػػي 

                                                                                                                                                                      
)**(

لّتررخ عرؤ الْررقٔ العّْربه الررنُ ّؾترل الَررمػ, ًرعنرِ أّردْبء للّنررخ ثغرلاك, ًإٔررل كلترخ أّرردْبء ىرِ كنبّرخ ق

َه هأٍرو  الْْرتب   ًّزعبَٛ أعتبب الْغبعخ ًَّتَ رٖوفوُ ىنا ثبللغخ الجغلاكّرخ اللاهعرخ: )ّردبًح(, ًّلرف علر

َه الچواًّّخ, ّللوُ فِ للخ رَتَ: )عرلا (, ّعنرِ أن ٕربؽجيب ال ّجربلِ ثفهركربة  ًىٌ نٌا لؤ غطبء الوأً َّت

َه الؾ َه التلروك )ّردبًح(, أُ أن لب ّ كُ ثو  إل َه ىنا العّْبه, رطلق عل كل ثبالعلا , ًكلتخ أّدْبء الزِ رطلق عل

َه ّقٔ لؤ لؾلخ الؾْلهفبنخ ًأٍرتو  َه ّدِ ًأٍبً رَتْخ ) الچواًّّخ ( لنٌَة إل كل ًاؽل لؤ ى الء َّت

 https://ar.wikipedia.org/wiki)چوً العجل(. ّن و الَ الواثٜ االلكزوًنِ ًثزٖوف 
(089)

, ٓ ٕٙٓٓ, ٔكاه التورٚرَ(, روعترخ, لٖرطلَ نعتربن,ٛ –,)ثغرلاك لرٌعي رربهّـ العوا فوانك كربً: 

8ٗ. 
(092)

لرٌعي ررربهّـ العروا  )لررؤ صررٌهح العْروّؤ الررَ الؾروة االلوّكْررخ ًالتدبًلرخ ًالزؾوّررو ًقْررب  كتربب كّررت : 

 .8ٙ, ٓ ٖٕٔٓ, ٔكاه اللبهاثِ(, ٛ –, )ثْوًد الغتيٌهّخ الضبنْخ(

( ) رواً عجل الَم  عبهف ن ب  الؾكل فِ العروا  فزربثع ٍْبٍرخ ظيرو علرَ غواهىرب ٕرواا ٛجدرِ لؾزرل  ثرْؤ

اقطبة الطجدخ العلْب ًالٌٍطَ, ًارجع ٍْبٍخ عنٖوّخ ٛبئلْخ ًعوقْخ لنيب ردوّت عْربئو كًن غْوىرب ًعلرَ 

نررخ الررَ عجررل الَررم  ٍررجْل التضرربب ظيررود لنررب عْررْوح الغتررْمد ًىررِ اؽررلٍ العْرربئو التدوثررخ لررؤ ؽْررش التكب

لرٌعو عبهف, ام ّمؽع ان لَبلخ العوقْخ ثلأد ر يو لنب كطجدخ اعزتبعْخ علّلح . ّن رو الرَ فوانرك كبٍرٌ : 

 8ٗ, لٖله ٍبثق, ٓربهّـ العوا 



ارؼ شركة النفط الوطنية العراقية التػي الغرب وجامعات بيروت, فضبل عف تأسيس عبد السبلـ ع
 .(ٜٕٔ)شيدت تنمية اقتصادية والتي بدورىا ظيرت طبقات جديدة لمواقع االجتماعي

شػػػػػيدت تحػػػػػوالت سياسػػػػػية بانيػػػػػا  ٖٕٓٓ – ٜٛٙٔتميػػػػػزت المرحمػػػػػة التاريخيػػػػػة الممتػػػػػدة مػػػػػف 
اقيػػة االيرانيػػة لعػػؿ ابػػرز االحػػداث التػػي شػػيدتيا تمػػؾ الفتػػرة الحػػرب العر كبيػػرة  واجتماعيػػة واقتصػػادية

الحػػرب العراقيػػة  اءوغػػزو الكويػػت وغيرىػػا مػػف االحػػداث الميمػػة. وشػػيد الوضػػع العراقػػي بعػػد انتيػػ
اتخػػاذ سمسػػمة مػػػف االجػػراءات لتحسػػيف الوضػػػع بمػػا فػػػرض ضػػرورة  ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔااليرانيػػة عػػاـ 

كة مػع اعتمػاد نظػاـ الشػرااذ عمػد الػى لمفئات الموالية لمحكومة االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
خصوصػػػػا الخدميػػػػة منيػػػػا فػػػػي حػػػػيف تػػػػـ اسػػػػتثناء كبػػػػرى العامػػػػة الشػػػػركات الحكومػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ ال

القطػاع الخػاص لتشػجيع العػراقييف فػي الػداخؿ نشػاط يع سػتو الصناعات مػف ذلػؾ كمػا تػـ السػماح ب
في ىذه الفترة فئات اجتماعية برزت  . فؽبمشاريع تجارية والخارج عمى اخراج ودائعيـ واستثمارىا

ة كػػاف قواميػػا المغػػامريف مػػف تجػػار االسػػمحة التػػي تركيػػا الجػػيش العراقػػي عمػػى الحػػدود بعػػد جديػػد
والمػػزارعيف لممحاصػػيؿ االسػػتراتيجية )القمػػح والػػرز( فػػي فتػػرة  ٜٜٔٔاالنسػػحاب مػػف الكويػػت عػػاـ 

 واضػػػمحمت اخػػػرىالحصػػػار االقتصػػػادي فضػػػبل عػػػف تجػػػار االثػػػار والمضػػػاربيف بالعممػػػة الصػػػعبة. 
تجار الذيف اثر الحصار االقتصادي عمػى العػراؽ بعمميػـ بشػكؿ مباشػر وكانػت الكثير مف فئات ال

ىػػذه ىػػي الضػػربة القاضػػية التػػي وجيػػت لمطبقػػات االجتماعيػػة فػػي المجتمػػع العراقػػي فقػػد اضػػمحمت 
كػػبل مػػف الطبقػػة العميػػا لتنحصػػر بػػأفراد معػػدوديف سػػاندوا السػػمطة فػػي توجياتيػػا بعػػد اف فقػػد الكثيػػر 

* )مصادرتيا مف قبؿ السمطة.منيـ اموالو ومكانتو ب


)(ٕٜٕ)  
 نيسػػػاف ٜ الػػػديمقراطي بعػػػدالعراقػػػي العسػػػكري الػػػى النظػػػاـ شػػػكؿ النظػػػاـ الجميػػػوري تغيػػػر 

نتيى احتبلؿ العراؽ في نظر مجمس االمػف عندما احتمت الواليات المتحدة العراؽ. اذ  ا ـ ٖٕٓٓ

                                                           
(094)

لرٌعي ررربهّـ العروا  )لررؤ صررٌهح العْروّؤ الررَ الؾروة االلوّكْررخ ًالتدبًلرخ ًالزؾوّررو ًقْررب  كتربب كّررت : 

 .81لٖله ٍبثق, ٓ  ,الغتيٌهّخ الضبنْخ(

ان عبئلاد القٖقٖخ الغيئْخ كبنذ قلْلخ كترب ان الزروافْٔ لتْربهّع عبلرخ اٍرزضتبهّخ لرل رؾدرق االنطمقرخ ( *)

االقزٖبكّخ التوعٌح. ان رقلْف االعجبء التبكّرخ عرؤ كبىرل اللًلرخ كفرع ثبلن رب  الرَ رَروّؼ لئزرِ الرف عنرلُ 

 (, لكؤ الغنٌك التَوؽْؤ عبكًا الرَ قرواىل ًثلرلاريل ٩8٩ٔكتدللخ لزَوّؼ نٖف للٌْن عنلُ فمب العب  )

ًثلئٌا ّضْوًن الْغت ثَجت اللدو ًالجطبلرخ ًثرلأد لملرؼ التغبعرخ ر يرو فرِ االفرق ثلعرل عرل  ررٌفو الترٌاك 

الغنائْخ, ًفِْ لؤ انزدب  التَوؽْؤ العبٛلْؤ عؤ العترل فرياك قرٌح النرو, ًثرلأ ثزٌظْرف لئرخ الرف عنرلُ فرِ 

َكوُ, اال ان الٌٙع االقزٖبكُ كبن َّْو نؾٌ اهٌٍء فقلق نتطب لؤ الزعطِ للؾٖرٌب قطبا الزٖنْع الع

لؾتل ٍيْل ٛدرٌُ : رربهّـ العروا   علَ االلٌاب لزعٌّ٘ ن بلو ًاندبم اقزٖبك الجمك لؤ االنيْبه ّن و الَ

 . ٩ٖٙالؾلّش ًالتعبٕو, ٓ 

(090)
 .1ٖٓ, لٖله ٍبثق , ٓ  ربهّـ العوا  الؾلّش ًالتعبٕولؾتل ٍيْل ٛدٌُ : 



المؤقتػة براسػة ايػاد عػبلوي اليػـو الػذي حمػت فيػو الحكومػة وىػو  .(ٕٗٓٓحزيػراف  ٖٓالدولي في )
عمػػى  محػػؿ سػػمطة االتػػبلؼ المؤقتػػة وبػػدأت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة بػػالتوازي مػػع ىػػذه الحكومػػة

لتوافؽ عمػػى دسػػتور جديػػد بعػػد اسػػتفتاء عػػاـ محاصصػػيا بػػا العػػراؽ عبػػر اعػػادة تشػػكيمووحػػدة تفتيػػت 
مػػػة مركزيػػػة , وحكومػػػات ىػػػذه الوثيقػػػة الدسػػػتورية قيػػػاـ حكو  تشػػػترطا قاطعػػػو اغمبيػػػة العػػػرب السػػػنة

ًا لمتشػريع وحػددت اليويػة العربيػة يالشػريعة االسػبلمية مصػدرًا اساسػاعتبػار محميػة فػي المحافظػات 
 . (ٖٜٕ)معراؽ مف خبلؿ التمييز بيف العناصر االثنية لمدولة العراقيةل

وضػعت العػراؽ عمػى طريػؽ مػف  ٕ٘ٓٓنستنتج اف مثؿ ىذه الترتيبات التي اقرىا دسػتور 
نظػاـ عرقػي وطػائفي الػذي سػػبب واليػزاؿ يسػبب كثيػرا مػف االضػػطرابات اذا دفػع ابنػاء الشػعب الػػى 
صدع عميؽ متزايد الظممة فعمى الرغـ مف االعتراؼ بالمغة الكردية كمغة رسمية لكنيا شتت بػاقي 

ثنيات مػف نسػيجيا الػوطني القػومي واالجتمػاعي ممػا سػبب تفكػؾ فػي خميػة االنسػجاـ الطوائؼ واال
والتكامؿ عمى المستوى االجتماعي فنجد ىجرة العديد مف ابناء الديانة المسيحية في بغداد الجديدة 
ومنػػاطؽ متعػػددة فػػي بغػػداد خصوصػػًا, فضػػبل عػػف الػػديانات واالثنيػػات االخػػرى لػػذلؾ اف التنػػوع او 

قافي او ما يطمؽ عميو انثربولوجيًا بػ)التنوع الثقافي( ىو متغير اساسػي فػي اثػارة اليويػة, التبايف الث
االمة الػى السػيطرة عمػى اطرافػو, فقػد يثيػر فػي الوقػت ذاتػو تفاوتػات  –فبقدر ما يدفع مركز الدولة 

وع العناصػػر اجتماعيػػة واقتصػػادية مػػا بػػيف االكثريػػة المييمنػػة واالقميػػة المتباينػػة عنيػػا ثقافيػػًا. اف تنػػ
التكوينيػػة واالختبلفػػات فػػي اوضػػاع ىػػذه العناصػػر تاريخيػػا يشػػيرنا لمسػػؤاؿ القػػادـ ىػػؿ تشػػكؿ فعػػبل 
طبقة اجتماعية؟. اـ انيا كانت في خضـ ىػذا التفػاوت واالخػتبلؼ جماعػات عشػوائية تبحػث عػف 
ة غاياتيػػا؟ ىػػذا مػػف جانػػب ومػػف جانػػب اخػػر ىػػؿ يشػػكؿ االطػػار التػػاريخي ليػػذا التنػػوع المعقػػد سػػم

االنػػػػدماج والتكامػػػػؿ اليػػػػـو بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف التفػػػػاوت الحاصػػػػؿ والتقمبػػػػات التاريخيػػػػة لمجماعػػػػات 
 التكوينية )الطبقية االثنية الطائفية(؟.  

   غيرعوامل الت .ثانياً: الطبقات العراقية ..

 الثقافية وانتاج الطبقة بدائلاوال: ال

تػػػرتبط نتػػاج تػػػاريخي . فيػػػي جيػػػؿبعػػد جػػػيبًل  وتناقمػػتـ يػػػال مػػػوروث ()اجتمػػاعي الثقافػػة معطػػػى
طبيعتػػو ارتباطػػا مباشػػرا بالمرحمػػة التاريخيػػة التػػي يعيشػػيا المجتمػػع او الجماعػػة فػػي حالػػة الثقافػػات 

                                                           
(094)

 .٘ٓٗٓ,  التٖله نلَو
( )  كل الضدبفبد علّوح ثبلعنبّخ ماريب ًاالىزتب  مارو لؤ للن الجبؽش اً اُ لمؽع كبن فنلك َّتؼ ثبن نَزنزظ انيرب

عنل اللروك ًالغتبعرخ لرنا ّغرت رلربكُ الزرفًّمد التغوقرخ  لعزوف ليب كليب لزَبًُ الدْتخ االعزتبعْخ الىتْزيب

فرررِ االفزرررياب كزلرررك الزرررِ رلزررروٗ, لرررضم انرررو ثتَرررزطبا االقرررٌٍ كائتررربً ان ّلررروٗ ثرررم قْرررل ًال ّررروٛ 

ن بلو,)الضدبفِ(, علَ االٙعف فطبلترب ال رٌعرل صدبفرخ ؽدْدْرخ اال لرب كربن لرؤ انزربط افرواك اً عتبعربد الرنّؤ 

ّخ فِ الؾدل االعزتبعِ ًاالقزٖبكُ ًالَْبٍِ فبن صدبفبد لقزلرف الغتبعربد رلدرَ ّؾزلٌن لٌاقع غْو لزَبً



المشػتركة فييػا او تمػؾ التػي تنفػرد  عػات االجتماعيػةماالعبلقات بيف الجالفرعية تتحدد وفؽ طبيعة 
تخضػػع الثقافػػات الػػى  يػػا.تماعيػػة التػػي تكونال توجػػد الثقافػػات بمعػػزؿ عػػف العبلقػػات االج (ٜٕٗ).بيػػا

فػرز نمط مف التراتب االجتماعي في فاعميتيا الحياتية في حيػاة االفػراد والجماعػات والمجتمعػات لت
ف التراتػػػػب عػػػػينػػػػاؾ تراتػػػػب فعمػػػػي بػػػػيف الثقافػػػػات ينػػػػتج . فغيػػػػر متسػػػػاويةالعبلقػػػػات انماطػػػػا مػػػػف ال

ال تفتقػر الػى مػوارد  (الميػيمف عمييػايات الخاضعة )االقماالجتماعي. حتى الجماعات االجتماعية 
الى تمؾ القدرة عمى اعادة تأويؿ ما يفرض عمييا الى ىذا بالنسبة عمى االخص بيا ثقافية خاصة 

يوجػػػد دائمػػػًا داخػػػؿ فضػػػاء لمثقافػػػة السػػػائدة فالتراتػػػب الثقػػػافي  الحػػػد او ذاؾ, مػػػف االنتاجػػػات الثقافيػػػة
)العميػا( بتأكيػدىما اف ثقافػة الطبقػة  (ماكس فيبر( و)كارؿ ماركستتشابو رؤيتي )  (ٜٕ٘).اجتماعي

قػوة القػدرة او الف ليػا . الالتفوؽ الكامف في ذاتياتتميز بنوع مف المييمنة ىي الثقافة المييمنة. او 
بصػورة  تجعػؿ منيػا قػوة مييمنػة عمػى الثقافػات االخػرى .جوىرىػا الخػاصكامنة في نتشار عمى اال
عنػػد فيبػػر. تػػدخؿ الخاصػػة لمثقافػػة قػػوة النسػػبية عمػػى التتوقػػؼ . فيمػػت بالنسػػبة الػػى مػػاركستمقائيػػة 

التػػأثير عمػػى قػػوة مختمػػؼ الثقافػػة فػػي مجػػاؿ )صػػراعي مػػاركس, تنافسػػي فيبػػر( تعتمػػد النيايػػات فيػػو 
اف الحػػػديث عػػػف الطبقػػػات الثقافيػػػة  (ٜٕٙ).االجتماعيػػػة النسػػػبية الخاصػػػة بالجماعػػػات التػػػي تسػػػندىا

 بط بعبلقات ىيمنة تي جماعات اجتماعية تر ضرب مف المجاز اذ اف ما يوجد واقعًا ى
 حدد ماكس فيبر انبثاؽ طبقة المقاوليف الرأسمالييف دتبعية خصوصًا في المجتمع العراقي. فق و

البروتسػػػػتانتية وروح الرأسػػػػمالية(  خػػػػبلؽ)اال وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػتو المعروفػػػػة)الطبقػػػػة العميػػػػا( 
اف السػػموكيات االقتصػػادية التػػي تتخػػذىا طبقػػة المقػػاوليف الرأسػػمالييف ليسػػت  ٜ٘ٓٔالصػػادرة سػػنة 

ة ؽ القيمػػػانسػػػطبيعػػػة االو )المعنػػػى( قابمػػػة لمفيػػػـ اال اذا مػػػا اخػػػذنا بعػػػيف االعتبػػػار تصػػػورىـ لمعػػػالـ 
اذا كانػػت ىػػذه  .لػػدييـموؾ االجتمػػاعي الموجيػػة لحيػػاتيـ بوصػػفيا المحػػددات االساسػػية النتػػاج السػػ

ف انبثاقيػا يعػود الػى المصػادفة لػيس فػذلؾ قبػؿ المجتمعػات االخػرى الطبقة قد ظيػرت فػي الغػرب 
كطريقػة لبلصػبلح الػديني. اذ يعػد فيبػر  سمسمة مف التغيرات الثقافية المتصمة بمػيبلد البروتسػتانتية

مػػػا سػػػماىـ جديػػػدة ماللطبقػػة اتكػػػوف ثقافػػػة ذ امرأسػػمالية الثقافػػػة المييمنػػة ولػػػيس اصػػػبل ل أصػػػبلذلػػؾ 
الطبقػػػػة التػػػػي  يػػػػا شػػػػكمت عمػػػػادنذ اا(ٜٕٚ).المقػػػػاوليف ىػػػػي التػػػػي خمقػػػػت معنػػػػى الرسػػػػمالية الحديثػػػػةب

                                                                                                                                                                      

نلٌ لٌاقع الدٌح اً)الٚعف( فِ عمقخ ثعٚيب ثجع٘. لكؤ ؽزَ االٙعف لنيب ال ّكٌن, اثرلاً لعرلً  الدرلهح 

 ٕٓٔرتبلبً ٙتؤ اللعجخ الضدبفْخ. ّن و الَ كنٌْ كٌُ: لليٌ  الضدبفخ فِ العلٌ  االعزتبعْخ , ٓ
(294)

Georges Balandier, Sociologie actuelle de l,Afrique; dunmiqur des changements 

sociaux en Afrique cnetrale, Presses universitaires de France, 1955,p 3. 
(095)

لوكي كهاٍبد الٌؽلح العوثْخ(, روعترخ , لنْرو  -: )ثْوًدلليٌ  الضدبفخ فِ العلٌ  االعزتبعْخكنٌْ كٌُ: 

 .ٕٓٔ, ٓ 1ٕٓٓ, َٔعْلانِ, ٛال
(096)

 .ٕٔٔالتٖله نلَو , ٓ 

(097)
 .ٖ٘ٔ, لٖله ٍبثق, ٓ لليٌ  الضدبفخ فِ العلٌ  االعزتبعْخكنٌْ كٌُ: 



. اضطمعت بدور حاسـ في ازدىار الرأسمالية الحديثة اكثر مما فعمت البرجوازية التجارية التقميديػة
بػيف ف صػعودىا كػاف ينتػدب المقػاولوف مػالوسػطى )طبقػة فػي اوج التي كانت اساس نشػوء الطبقػة 

تناسػػب مػػع صػػيغة تانيػػا ىػػي التػػي وجػػدت نفسػػيا عمػػى اي صػػفوفيا( فػػي بدايػػة العيػػد الصػػناعي. 
الطريقػة االكثػر جػدوى فػي انتشػارىا. اف مػا ماميا عمى ىتفقد ركزت ا .نسؽ قيـ الرأسمالية الحديثة

مبنيػػة عمػػى اخبلقيػػة المخصوصػػة القافػػة الث فيبػػر ىػػو )اسػػموب الحيػػاة(عنػػد يميػػز الطبقػػة الوسػػطى 
اخبلقية معرفة عمى انيا )زىد دنيوي( لذلؾ يحػدد فيبػر اف . جديدة تمثؿ قطع مع المبادئ التقميدية

 (ٜٕٛ).االخبلؽ ثقافة اجتماعية عامة منتجة لمطبقة االجتماعية
عيػد صػياغة اعمػاؿ السوسػيولوجيف ينظاـ الطبقات طريػؽ (ر بورديويبيفي السياؽ ذاتو درس )

. تتشػكؿ النوع الرئيس لممجموعة االجتماعيػة فػي المجتمعػات الحديثػةبانيا عد الطبقة اذ يلسابقيف ا
الف االفػػػراد الػػػذيف ينتمػػػوف الييػػػا . نفوذىػػػاو المسػػػيطرة فػػػي المجتمػػػع عمػػػى مواقعيػػػا تحػػػافظ مػػػف فئػػػة 

يػػة االجتماعمواقػؼ فػػي الكثيػر مػػف الكسػػب الصػراع مسػمحوف بمػوارد تسػػمح ليػـ فرديػػًا او جماعيػًا ب
الطبقػػػات المسػػػيطر عمييػػػا خاضػػػعة, الف االفػػػراد الػػػذيف  تظمػػػذلػػػؾ المختمفػػػة. عمػػػى النقػػػيض مػػػف 

التػػي تمثػػؿ راس المػػوارد اف الػػى بورديػػو . يشػػير الصػػراعات التػػي يػػدخمونياينتمػػوف الييػػا يخسػػروف 
بالتنػػػافس او التػػػي تفسػػػر سػػػبب فػػػوز بعػػػض الطبقػػػات باسػػػتمرار المػػػاؿ الفػػػردي واالجتمػػػاعي ىػػػي 

الطػرؽ التػي يسػتطيع االفػراد مػف خبلليػا و رد ايتضػمف رأس المػاؿ كػؿ المػو الصراع االجتمػاعي. اذ 
المشػػاركة فػػػي المعبػػػة والرىانػػػات وىػػػي مػػػا يأمػػػؿ البلعبػػوف فػػػي الحصػػػوؿ عميػػػو عنػػػد المشػػػاركة فػػػي 

 . (ٜٜٕ)المعبة, اي المزايا التي يمكف الفوز بيا او خسارتيا عند المشاركة بالمعبة
مستوى رأس الماؿ النقدي المتاح لمرد لمتصرؼ بو. والموارد  الى نوعيف ىما رأس الماؿقسـ ين

يحػػدد مكانػػة الشػػخص المعتػػرؼ بيػػا اجتماعيػػًا والمرتبطػػة بممارسػػاتو فػػاألوؿ الثقافيػػة التػػي يمتمكيػػا. 
 ثقافيػػػػةمقػػػػدار المعرفػػػػة والدرايػػػػة التػػػػي يمتمكيػػػػا الفػػػػرد ازاء القضػػػػايا الفيمػػػػا يحػػػػدد الثػػػػاني المختمفػػػػة. 
جزئيػًا بشػكؿ مػادي فػي ىذا النػوع مػف راس المػاؿ يتجسد اذ وغير ذلؾ.  االدب(و  )الففكػ )الرفيعة(

رأس المػاؿ الثقػافي. وىنػاؾ احتماؿ امتبلكو لالمؤىبلت العممية لمفرد فكمما كانت الشيادة اعمى زاد 
 ويتضػمف مسػتويات انواع لػرأس المػاؿ الثقػافي, ويعػد رأس المػاؿ المسػاني ذات اىميػة خاصػة ىنػا, 

الطبقػي. ييا االنتمػاء عتمد عميمف القبوؿ االجتماعي الذي يحدده الكبلـ, وىي اشكاؿ الكبلـ التي 
فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ , يعػػد كػػبلـ الطبقػػة العاممػػة فػػي الػػدوؿ االوربيػػة الحديثػػة ذا قيمػػة اجتماعيػػة اقػػؿ 

التقميديػة فػي مجتمعاتنػا فػػ)ابف االجػواد ب ىذا المثاؿ عمػى الثقافػة سح. ينمف كبلـ الطبقة الوسطى
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 .ٖٙٔالتٖله نلَو , ٓ 

(099)
 التوكررري العوثرررِ لمثؾررربس –,)ثْوًد لرررلفل الرررَ ٌٍٍرررٌْلٌعْب الضدبفرررخكاّلْرررل انغلْررري ًعرررٌن ىٌٍْرررٌن: 

 .ٕٓ٘, ٖٕٓٔٓ, ًٔاللهاٍبد(, روعتخ , لتب نْٖو , لواععخ , فبّي الْٖب , ٛ



ومػػف ثػػـ فػػاف الفػػرد الػػذي ينتمػػي الػػى  متحػػدث لبػػؽ وانػػـ لػػـ يممػػؾ مػػاال يقػػدر عمػػى اسػػاس منطقػػو(.
  .(ٖٓٓ) د الذي ينتمي الى الطبقة العاممةالطبقة الوسطى يمتمؾ رأس ماؿ لساني اكبر مف الفر 

 اً نمطػالتػي تمثػؿ  )*(العاداتمفيـو في مما سبؽ تتضح التي يمكف اف نستنتجيا الفكرة العامة 
امػػتبلؾ عػػادات معينػػة كعػػادات الطبقػػة العاممػػة, محػػددة تتػػيح لمفػػرد  ألسػػموب حيػػاة طبقػػة اجتماعيػػة

اف ثمػة عػادات تػزود  اعممػ ,د االنسػاف بقػدر معػيف مػف رأس المػاؿ الثقػافييػزو تسيـ الػى حػد مػا بت
تصنيفًا نموذجيًا لمطبقات المختمفة التػي  بورديولذا يضع  االفراد برأس ماؿ ثقافي اكثر مف غيرىا.

عتػػد تتنػػافس بعضػػيا مػػع بعػػض لمحصػػوؿ عمػػى السػػمطة, ال سػػيما فػػي المجتمعػػات الحديثػػة التػػي ت
النتيجة بشكؿ عػاـ ىػي اف ثمػة ثػبلث مجموعػات . لتكوف ثقافيالقتصادي و االماؿ الراس بامتبلؾ 

القتصػادي والثقػافي تشػمؿ الطبقػة طبقية رئيسية تحظى كؿ منيا بدرجات مختمفة مػف رأس المػاؿ ا
تحظػى بػرأس مػاؿ التػي الوسطى العميا وتحتوي عمػى مجمػوعتيف فػرعيتيف: البرجوازيػة االقتصػادية 

ثقػػافي متوسػػط, ورأس مػػاؿ اقتصػػادي مرتفػػع, البرجوازيػػة الثقافيػػة تحظػػى بػػرأس مػػاؿ ثقػػافي مرتفػػع 
تحظػى بػرأس مػاؿ ثقػافي  صػغيرةالمتوسطة الدنيا البرجوازية الة ورأس ماؿ اقتصادي متوسط الطبق

التػػي تمثػػؿ ادنػػى طبقػػات  الطبقػػة العاممػػةامػػا  متوسػػط الػػى متػػدف وراس مػػاؿ اقتصػػادي الػػى متػػدف.
 (ٖٔٓ)ايضا. تحظى براس ماؿ ثقافي متدف وراس ماؿ اقتصادي متدفالمجتمع فيرى بورديو انيا 

قػػوـ عمػى الػػدور الػػذي يفػي المجتمعػػات المتنوعػة ثقافيػػا عنػػد )بورديػػو( اف انتػاج البنيػػة الطبقيػة 
اف االفػػراد الػػذيف ينتمػػوف الػػى البنيػػة يمعبػػو الفػػارؽ فػػي امػػتبلؾ راس المػػاؿ االقتصػػادي والثقػػافي اي 

 االطبقية العميا )الجماعات المسيطرة( يورثوف ألطفاليـ رأس الماؿ الثقافي واالقتصادي الذيف نشػأو 
ممارسػػػة بلميػػػراث بفعاليػػػة حيػػػث تعمميػػػـ طريقػػػة اسػػػتخداـ ا .العػػػاداتمجموعػػػة محػػػددة مػػػف ضػػػمف 

. عمػى عكػس ذلػؾ يواصػؿ مػف ال يتمتعػوف بأفضػمية مسػبقة في اغمب االحيػاف حياتيـ االجتماعية
رة, ويورثػػوف ىػػذه االخسػػ (لعػػاب االجتماعيػػةتفػػاعبلت االجتماعيػػة او مػػا يسػػمييا بورديػػو )االفػػي ال

يشكؿ المثقؼ طرؼ ميػـ فػي اجتماعيا. الخسارة ألطفاليـ. بيذه الطريقة يعاد انتاج البنية الطبقية 
عامؿ مساعد في تكييؼ المجتمع  ى يعدانتاج طبقة ثقافية مف جية ومف جية اخر عممية تشكيؿ و 

 واندماجػو خصوصػًا فػي مجتمػع يشػكؿ تنوعػًا فسيفسػائيًا معقػدًا كمػا ىػو حػاؿ المجتمػع فػي العػػراؽ.
متنوعػػة  ألسػػبابعقػػدة الماضػػي  تحديػػدًا اليػػزاؿ المثقفػػيف يعػػانوف بشػػكؿ شػػعوري او الشػػعوري مػػف

. التػي السػموؾفضبل عػف طبيعػة  ابستمولوجيا والثقافةوية ( في المغamplifyingكظاىرة التيويؿ )
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 .ٕٕ٘, لٖله ٍبثق, ٓ  للفل الَ ٌٌٍٍْلٌعْب الضدبفخكاّلْل انغلْي ًعٌن ىٌٌٍْن: 

 * اليبثْزًٌ : انَب  لؤ االٍزعلاكاد التَزلالخ ًالدبثلخ للندل. انيب ثنَ لجنْخ قبثلرخ, لَرجدبً لمّرغبب ثٌٕرليب ثنرَ

لجنْخ, أُ ثبعزجبهىب لجبكئ لٌللح ًلن تخ لتتبهٍبد ًرتضمد ّتكؤ ليب, لٌٌٙعْبً, ان رزبقلل لع ىلفيب, لرؤ 

كًن افزواٗ هؤّخ ًاعْخ للغبّربد ًالرزؾكل الٖروّؼ فرِ العتلْربد الٚروًهّخ لرؤ اعرل ثلٌغيرب . ّن رو الرَ 

 .ٕٗٔكنٌْ كٌُ: لليٌ  الضدبفخ فِ العلٌ  االعزتبعْخ: لٖله ٍبثق , ٓ 
(424)

 .ٕٗ٘-ٖٕ٘, لٖله ٍبثق, ٓ للفل الَ ٌٌٍٍْلٌعْب الضدبفخكاّلْل انغلْي ًعٌن ىٌٌٍْن: 



ئيا سػػػتدعافػػػي محاولػػػة التيويػػػؿ وتضػػػخيـ الشخصػػػيات التاريخيػػػة والنصػػػوص التراثيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى 
نا إلػػى حػػد اإلفػػراط بيػػذا ذا الػػداء عنػػدلممارسػػة دورىػػا فػػي عمميػػة التغييػػر االجتمػػاعي المنشػػود. ىػػ

الػػنحف وصػػواًل إلػػى مسػػتوى  والثقافيػػة ااألنػػا  يفبػػالػػذي يعتػػري صػػورة العبلقػػة الماضػػي أو التيويػػؿ 
. اال إنسػاف يمشػي إلػى األمػاـ وينظػر إلػى الخمػؼبصورة . الثقافي اآلخرممثبل بالتفريط بالحاضر 

يسػػتعير ثقافػػة . لسػػألة الثقافيػػةتجػػاه الممػػع ابشػػكؿ عكسػػي  وفيتعػػاممالمثقفػػيف مػػف الكثيػػر ؾ لػػىنااف 
 تػػػراثلػػػذا يتػػػأرجح االتجػػػاه الثقػػػافي العربػػػي بػػػيف الاآلخػػػر بشػػػكؿ مطمػػػؽ رافضػػػًا العػػػودة إلػػػى الػػػوراء. 

ما بتقبموالحداثة  التقبؿ المطمؽ حتى يصبح الفكر خاضػعًا  وإما برفضو رفضًا تامًا بأسـ الحداثة وا 
  (ٕٖٓ).حافظة الجماعيةي الرضاء السعلقوانيف الماضي )أو ما يسميو بمرجعية الماضي وال

تػػاريخي ال -تػػراكـالػػذي يشػػكؿ قاعػػدة الجمعػػي يعػػرؼ بالتيويػػؿ التيويػػؿ نمػػط اخػػر مػػف الىنػػاؾ 
وقدرتػػو اإلنتاجيػػة عمػػى التغيػػر والتػػأثير الجمػػاعي أو القػػرارات السياسػػية. أف العربػػي لػػدور المثقػػؼ 

صػػورة المثقػػؼ قػػد تكػػوف ميميمػػة فػػي العقػػؿ الشػػعبي إال أف ىػػذه الصػػورة تكػػوف زاىيػػة فػػي أوسػػاط 
المثقؼ إلى البناء الفػوقي مؤممػة فػي  ضيؼتتعمو عمى المستوى الطبقي الشعبي لجتماعية أخرى ا

اف  .ط االجتماعيػػةايخمػػؽ طبقػػة ثقافيػػة فػػي االوسػػ )مسػػؤوليتو(ؿ لػػدور المثقػػؼ تأثيراتػػو. ىػػذا التيويػػ
و البعػػد يػػعطليبالتػػالي . الكػػائف الخرافػػي الػػذي وضػػع فيػػولممثقػػؼ يخرجػػو مػػف قمقػػـ حجػػـ الطبيعػػي ال

االجتماعي واإلنساني. فضبل عف انو عضو يممؾ مػف الػدور وشػروط االنتمػاء لممجتمػع مػا يؤىمػو 
اشتراطية وىي مساىمة األعضاء اآلخريف في عممية التغيير واالندماج والتكامؿ لمتأثير وفقًا آللية 
رغـ أف النخب العممية والثقافية ُتعد نخبة غير حاكمة ولكنيا فاعمة مػؤثرة فػي  في مجتمع متنوع .

, إال أف ضوؤىا الفاعؿ والمؤثر الزاؿ خافتًا في مجريات التغيرات الحاصمة في وسط االجتماعيال
 .(ٖٖٓ)ع العراقيالمجتم

مما سبؽ يوضح اف الطبقة المثقفػة ليػا الػدور البػارز فػي تكيػؼ المجتمػع واندماجػو لػذلؾ البػد 
مف ادارة الدولة تبحث ليا عف مراكػز سياسػية او اداريػة او اجتماعيػة مػؤثرة يسػاعدىا عمػى إنجػاز 

جتماعيػة والسياسػية الوظيفة الخطيرة التي يطمبيا المجتمع منيا وىي قيػادة التقػدـ فػي العبلقػات اال
والحضػػارية, فػػالتيميش االجتمػػاعي يعنػػي وجػػود ارتبػػاؾ حضػػاري لفئػػة المثقفػػيف والمفكػػريف بػػالنظر 
لمعيشػػػتيـ وفػػػؽ مجمػػػوعتيف مػػػف القػػػيـ االجتماعيػػػة إحػػػداىا نابعػػػة مػػػف الحضػػػارة األـ واألخػػػرى مػػػف 

 .الحضارة التي يجمع فييا نفر كبير مف رجاؿ الفكر والمعرفة حصائميـ الثقافية

 ثانياَ: الدين عامل للتغير االجتماعي وانتاج الطبقة

                                                           
(420)

ٓ , ًّن رو الرَ  ٓٓ:ٔٔ, الَربعخ ٕٙٓٓ/ اماه /ٔ( فرِ 8ٕ, العرلك) ّجكخ النجرف التعلٌلبرْرخّبكو ٍعْل : 

 الواثٜ االلكزوًنِ االرِ 

https://annabaa.org/nbahome/nba82/16.htm 
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 لٖله ٍبثق, ًثزٖوف لؤ قجل الجبؽش. ّجكخ النجف التعلٌلبرْخّبكو ٍعْل : 



اىػػػتـ مػػػاكس فيبػػػر بمعيػػػار كػػػارؿ مػػػاركس لتفسػػػير عوامػػػؿ التغيػػػر االجتمػػػاعي الػػػذي يػػػنص اف 
طبقػات الاالقتصػادي, الػذي يضػع ىػو العامػؿ متجػؿ فػي الصػراع االجتمػاعي الالعامؿ الػديناميكي 

 ال يممػػؾ( وسػػائؿ االنتػػاج وجيػػا لوجػػو بمػػا فييػػا االنتػػاج الثقػػػافي. –)يممػػؾ  متضػػادةالجتماعيػػة اال
النسػػيج االجتمػػاعي عناصػػر متعارضػػة تنػػتج تحػػوالت اقتصػػادية وسياسػػية عمػػى دخؿ االمػػر الػػي يػػ

 اتجػاه اخػربالتغييػر حصػر حؿ ىذه المعضمة فػي  مفيكفبالنسبة الى فيبر اما . عند االخير ثورية
وامػػؿ االزمػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة او السياسػػية يتػػولى عف. غيػػر المجتمػػع نظػػاـ سػػيرهفػػي حػػاؿ 

متحمميف عمى عواتقيـ مسؤولية التغييػر التػي يعبػر . تفسيرىا رواد التجديد االجتماعي او السياسي
 (ٖٗٓ).عنيا االفراد في لحظة تاريخية

الدينيػػػة يبنػػػى عمػػػى االسػػػس  عقانونػػػًا ثابتػػػًا تػػػنص عميػػػو الشػػػرائالمؤسسػػػي يشػػػكؿ التػػػدرج الػػػديني 
الػػػرب ثػػػـ النبػػػي او الممػػػؾ الوصػػػي ثػػػـ المؤمنػػػوف وعامػػػة مػػػف االسػػػطورية اذ يتشػػػكؿ ىػػػـر  السػػػمطة 

مػثبل تػوزع السػنيف. ففػي القػرف السػادس عشػر في كػؿ االديػاف االؼ ىو نظاـ تراتبي متبع . الناس
فػػي بابػػا كػػوف اليعتمػػد عمػػى تقسػػيـ العمػػؿ بشػػكؿ ىرمػػي ي. الكنػػائس الميػػاـ عمػػى شػػكؿ تػػدرج طبقػػي

ثػػـ )مػػف ىػػـ برتبػػة كاردينػػاؿ( االوصػػياء . يتبعػػو لقربػػو مػػف االلػػو)صػػاحب الكرسػػي الرسػػولي( قمتػػو 
ليمػػييـ القساوسػػة فالرعػػاة فػػي الكنػػائس المحميػػة الػػذي يعيشػػوف التفاعػػؿ الػػديني  يـ )المطارنػػة(اتبػػاع

قػع الكنيسػة امو الر يػيادت تحػوالت الثػورة الصػناعية فػي اوربػا الػى تغالمباشر مع عامة الناس. لقػد 
صػػاحب فكػػرة كنػػغ لػػوثر  فويض سػػمطتيا. يعػػد الراىػػب والقسػػيس مػػارتقػػتببػػدوره االمػػر الػػذي سػػاىـ 

عميػػا )االغنيػػاء أسػػاس الحريػة االقتصػػادية مناصػػرًا لمطبقػػة المسػحوقة الطبقػػة العمػػى التحػرر الػػديني 
لشػػػػيير )االخػػػػبلؽ تمػػػػؾ المرحمػػػػة التػػػػي ترجميػػػػا فػػػػي كتابػػػػة ابإصػػػػبلحات يبػػػػر ف احبػػػػاب اهلل(. تػػػػأثر

الحيػة ومنيػا االسػبلـ. عػامبل عمػى تصػنيفيا االديػاف بعػدىا درس ليػالبروتستانتية وروح الرأسمالية( 
. تشػػجع االولػػى عمػػى العمػػؿ وتػػراكـ الثػػروة بمػػا يعػػرؼ بالزىػػد الػػدنيوي. فييػػا الػػى دنيويػػة واخرويػػة

كػػػػاف يػػػػرى اف تشػػػػجع  الثانيػػػػة عمػػػػى االنخػػػػراط الػػػػى العبػػػػادة واالتجػػػػاه لمعمػػػػؿ بحػػػػد الكفػػػػاؼ. فقػػػػد 
ثقافػػة دينيػػة ليػػا دور مناسػػبة لتػػراكـ الثػػروة والعمػػؿ تحولػػت الػػى  البروتسػػتانتية تحمػػؿ اخبلقػػًا مثاليػػة

خضػػػعت لئلصػػػبلح الػػػديني اكثػػػر مػػػف عنػػػد فيبػػػر فالبروتسػػػتانتية . توزيػػػع الطبقػػػيالتبريػػػر محػػػوري ب
ف افرادىػػا يبحثػػوف عػػف االمػػواؿ وىػػـ االكثػػر . اتطػػوير روح الرأسػػماليةاالمػػر الػػذي ادى الػػى  اغيرىػػ
الكاثوليػػؾ يبحثػػوف عػػف العفػػة فيػػـ االكثػػر فقػػرًا. كمػػا يػػرى فيبػػر ىنػػاؾ مثػػؿ شػػائع بقػػي بينمػػا ى. غنػػ

تانتي اف يأكػػؿ جيػػدًا بينمػػا يفضػػؿ الكػػاثوليكي اف ينػػاـ ىػػادئ(. فالنػػاس الػػذيف يقوؿ)يفضػػؿ البروتسػػ
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كلترخ للضدبفرخ ًالنْرو(  –,)اثٌظجِ علل اعزتبا اللّنِ)االّركبالد ًالَرْبقبد(ٍبثْنٌا اكٌافْلب ًانيً ثبرِْ: 

 .ٗ٘, ٕٓٔٔٓ, ٔروعتخ, عي اللّؤ عنبّخ,ٛ



ينتموف لمكاثوليكية يوجيوف ابنائيـ توجيو تعميمي يختمؼ عمى البروتسػتانتييف, وكػذلؾ العمػاؿ فػي 
  (ٖ٘ٓ)المصنع غالبيتيـ مف الكاثوليؾ بينما رؤساء العمؿ مف البروتستانتية

مد تتعايش فيو طوائؼ دينية متعددة بصورة متواترة واقعًا اثار االحصائيات المينية في باثبتت 
يتمخص ىذا الواقػع فػي اف رجػاؿ  .نقاشات حادة في الصحؼ والكتابات االدبية والمؤتمرات الدينية

االعمػػاؿ واصػػحاب الحيػػازات الرأسػػمالية, وكػػذلؾ ممثمػػي الشػػرائح العميػػا المصػػنفة مػػف اليػػد العاممػػة, 
ىػـ باغمبيػة كبيػرة مػف  .ي والتجاري ذا ثقافة رفيعة فػي المؤسسػات الحديثػةوفوؽ ذلؾ, المبلؾ التقن

اي  .اخػتبلؼ القػوميو  ياالخػتبلؼ الػدينمػع يصػح ذلػؾ التي تمثؿ االغمبيػة الديموغرافيػة. الطائفة 
غيػػر اف الظػػاىرة نفسػػػيا  مػػثبل. االلمػػاف والبػػولنييفكػػاالختبلؼ بػػيف اخػػتبلؼ المسػػتوى الثقػػافي اف 

خػػػبلؿ مرحمػػػة . يػػػد الرأسػػػماليةفيػػػو حصػػػائيات المينيػػػة, فػػػي كػػػؿ مكػػػاف اطمقػػػت تبػػػرز فػػػي ارقػػػاـ اال
تحديػػد البنيػػة تعمػػؿ عمػػى شػػرائح السػػكاف و التوجيػػات الثقافيػػة لنيوضػػيا, لتغيػػر حسػػب احتياجاتيػػا, 

صػػػػفوفيـ. يػػػزداد االمػػػػر وضػػػوحًا كممػػػػا كانػػػت الرأسػػػػمالية اكثػػػر حريػػػػة. بػػػالعودة الػػػػى بػػػيف المينيػػػة 
اف نفسر تفسيرًا جزئيًا مساىمة افػراد الطائفػة السػنة فػي العػراؽ نسػبيًا فػي يمكف الظروؼ التاريخية 

في مبلؾ كبار المستخدميف داخؿ المؤسسػات الصػناعية والتجاريػة  ,في االدارة ,ممكية الرأسماليةال
يظيػػر كسػػبب لكػػف ذلػػؾ ال الطػػائفي  .الحديثػػة. ترقػػي اسػػباب ذلػػؾ الػػى ظػػروؼ بعيػػدة فػػي الماضػػي

 .(ٖٙٓ)نتيجة لياليكوف حدود معينة يتوقؼ عند بؿ  لمطبقة. االقتصادية اوؿ في نشوء الشروط
مػػف يتفػػؽ الكثيػػر مػػف المػػؤرخيف والمستشػػرقيف اف ىنالػػؾ شػػبيًا كبيػػرًا بػػيف المسػػيحية واالسػػبلـ 

اعتبارىػػػػا رد فعػػػػؿ مثػػػػالي لمطبقػػػػات المسػػػػحوقة ضػػػػد ب ,مػػػػة السػػػػمبيةو االعتقػػػػاد بالمقاناحيػػػػة اىميػػػػة 
غالبيػػة مػػف اعتنػػؽ االسػػبلـ ىػػـ مػػف  اذ اف ,نيتشػػة )ثػػورة العبيػػد(او عمػػى حػػد تعبيػػر  ,مضػػطيدييا

لػـ . فيمػا الطبقة المسحوقة والعبيد الذيف جذبتيـ افواجا افكار االسبلـ الداعيػة لممسػاواة بػيف النػاس
)تثر مسالة جمع السمطتيف الدينية والسياسية اية مشاكؿ خطيرة عندما كاف الرسوؿ محمد


عمػى  (

  (ٖٚٓ).نشوء المذاىب والطوائؼ ال سيما السنية والشيعيةتو لتؤذف بقيد الحياة حتى اعمنت وفا
مؤسسػػػة باعتبارىػػػا قػػػدـ مػػػاكس فيبػػػر تصػػػنيفاتو الكبلسػػػيكية لمنحػػػؿ والكنػػػائس وكيفيػػػة نشػػػوئيا. 

يػػتـ االنتمػػاء لمكنيسػػة حيػػث طػوعي. غيػػر جماعػػة مػؤمنيف تكونػػت بشػػكؿ تمثػػؿ فػػاألولى  .لمخػبلص
في حيف يتـ االنتماء الى الثانية جراء االنضماـ الطوعي. لذلؾ فيي بحػث متواصػؿ عػف  .دبالمول

امػػػا النحػػػؿ فيػػػي تػػػولي اىتمامػػػًا فائقػػػًا لممشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة الداخميػػػة, تميػػػؿ . االنسػػػجاـ مػػػع العػػػالـ
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لوكي االنيبء الدٌلِ(, روعتخ لؾتل علرِ  –, )ثْوًد ْخاالفم  الجوًرَزبنْخ ًهًػ الوأٍتبللبكٌ فْجو: 

 .8ٔلدلل, ٓ
(426)

 .ٙٔ, ٓ التٖله نلَو

(427)
كاه اللرواد للنْرو ًالزٌىّرع(, روعترخ , هافرل  –, )ثْروًد  كهاٍخ فِ ٌٌٍٍْلٌعْب االٍرم علِ الٌهكُ : 

 .٩ٙ, ٓ ٖٕٔٓاالٍلُ, لواععخ الزوعتخ ًالزٖلّو )لبعل ّجو(, , 



ر يطػو . لتسعى مف خبلليـ الػى تبانيـ مجموعة مختارة مف الربتحت مظمتيا ويف ضلئليحاء لممن
  (ٖٛٓ)يا.خارجاالجتماعي ؼ معارضة في تعامميا مع الفضاء مواق

امثاؿ )واش وينغر ونيبور( ابراز حدود التنميط المعاصريف مف حاوؿ عمماء االجتماع الديني 
. الذيف شرحا الشكؿ الذي اقترحو كؿ مف فيبر وترولتشبجدو . ليالمجردالديني ذا الطابع الطائفي 

تنظيمػػًا قائمػػًا بذاتػػو تمثػػؿ تصػػبح كنيسػػة تنمػػو الحقػػا لل ات.سسػػالػػى مؤ  يػػاتحولو نحػػؿ كيفيػػة نشػػوء ال
اف توالي عمميات االنشطار  مرورًا مف الجيؿ االوؿ الى االجياؿ البلحقة. في حيف الحظة اخروف

جديػدة فػػي  نعػرات انفصػػالية ظيػػريمكػف اف تالواحػػدة ال يمكػف اف يتوقػػؼ اذ داخػػؿ الكنيسػة الػديني 
ضػمف الجماعػة او يبمػغ االمػر حػد طردىػا مػف ابتػداء التعػايش بأىميػة نػع احيانػًا تتقاي لحظة. قػد 

الجسد الكنسي. الحظ جوف سيغوي عدة مرات كيؼ تنيض في الكاثوليكية تفرعات تنظيمية دينية 
اقترح فيما احيانًا , تتميز بخاصيات النحؿ, ثـ ال تمبث اف يقع احتضانيا داخؿ الكنيسة الرسمية. 

مممحػػيف الػػى . بيػػدؼ احتػػواء االشػػكاؿ الجديػػدة مػػف التجمعػػات الدينيػػة نمػػاط اخػػرىاالاخػػروف دمػػج 
نـ االسػػتيبلؾ امغػػاف  .نػػوع مػػف التجمعػػات الدينيػػة, المرتكػػزة عمػػى تمقػػيف تقنيػػات التأمػػؿ او العػػبلج

  (ٜٖٓ).الروحي او العقمي بمقابؿ الماؿ مثبل
ياسػػػػػي طبيعػػػػػة مزدوجػػػػػة فيػػػػػي مػػػػػف ناحيػػػػػة ُتعطػػػػػي الشػػػػػرعية لمنظػػػػػاـ السذات ألديػػػػػاف اغمػػػػػب ا

وتمػػؿ عمػػى تغييػػر طريقػػة معػػب دورا ثوريػػا لتغيػػر المجتمػػع تومػػف ناحيػػة ُأخػػرى  ,واالقتصػػادي القػػائـ
لكػؿ طبقػة دينيػا . طبقػات متنػاحرة وتتصارع عمي اً رمز بوصفو ظير الديف تاريخيا  ,انتاجو لمطبقات

 الػػػػديف. ليتحػػػػوؿ البلىوت االقطػػػػاعي والتيػػػػارات البروتسػػػػتانتية والبرجوازيػػػػة. كػػػػالمبلئػػػػـ لمصػػػػالحيا
غطػػاء لممصػالح الطبقيػة. ىػػؿ بالضػرورة اف يقػػؼ الػديف مػع الرجعيػػة ضػد الثوريػػة  تػدريجيا ليكػوف 

. لػػذا عػػف مصػػالح طبقيػػة متناقضػػةتكمػػف فػػي التعبيػػر الجزئيػػة  هىػػذفػػي ؟ اف اىميػػة الػػديف .التقدميػػة
الحػػػاؿ فػػػػي ىػػػػو كمػػػا  .رايػػػة صػػػػراع او حػػػرب يمكػػػػف اف يصػػػطؼ فػػػػي صػػػراع ثػػػوري تقػػػػدمييرفػػػع 

الػػديف ايػػدولوجيا كػػاف ثػػورة عمػػى واقػػع  ,لبروتسػػتانتيةاظيػػور بعصػػر التنػػوير الصػػبلح الػػديني فػػي ا
وىػػو ثػورة اجتماعيػة فػػي  .ر البدائيػةو عصػالثػورة عمػى الػػذات فػي  وفيػػ. اجتمػاعي واقتصػادي معػيف

تيـ كممثمػػػػيف لمعبيػػػػد اتمظيػػػػرت ثػػػػور . االنبيػػػػاء ثػػػػوار او قػػػػادة ثػػػػوراتيعتبػػػػر لػػػػذلؾ  .عصػػػػر المػػػػدائف
جديػػدة تعمػػػؿ  ةمنظومػػػة اخبلقيػػ ويترتػػب عميػػفتُػػدرؾ الطبقػػات السػػػائدة دور الػػديف . لضػػعفيفوالمست
مػػػف ىنػػػا نشػػػات طبقػػػة رجػػػاؿ الػػػديف الػػػداعـ . اسػػػتمرار تسػػػمط طبقػػػة بعينيػػػاو توطيػػػد اسػػػتقرار عمػػػى 

 (ٖٓٔ).االساس في استقرار الحكـ
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 .ٕ٘ٔلٖله ٍبثق, ٓ  علل اعزتبا اللّنِ)االّكبالد ًالَْبقبد(,ًانيً ثبرِْ,  ٍبثْنٌا اكٌافْلب

(429)
 .ٕٙٔ, ٓ التٖله نلَو

(442)
 ٖ٘:ٕٔ, الَرربعخ ٖٕٔٓ/٘/٩فررِ  81ٓٗ, الؾررٌاه التزتررلن , العررلك  الررلّؤ ًالٖررواا الطجدررِاك  عوثررِ : 

 (https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=358517ًّن و الَ الواثٜ االرِ )



 تػػومنظومبنػػاء مػػف  وممػػا سػػبؽ يتضػػح اف الػػديف اليػػوـ ال يمكػػف اف يكػػوف قػػوة تقدميػػة النتيائػػ
اي اف الديف في المجتمعات المتقدمة ال  التي اسست عمى النصوص التأسيسية المقدسة . الفوقية

تعػػػش عصػػػر لػػػـ خػػػبلؼ المجتمعػػػات العػػػالـ الثالػػػث )المتخمفػػػة( التػػػي . عمػػػى مكػػػاف لػػػو كأيدولوجيػػػة
مػػػا يحصػػػؿ   . افبنيتيػػػا الفوقيػػػة االيدولوجيػػػةفييػػػا الصػػػورة االىػػػـ لالػػػديف الػػػديني. ليبقػػػى االقطػػػاع 

فالػديف . تُنيػب ثرواتنػا ونتصػالح  والعراؽ خير دليػؿ عمػى ذلػؾ باسػـ الػديف نتصػارع في ممجتمع ل
طبقػػػػة المػػػػبلؾ  تمػػػػا زالػػػػفإنتػػػػاج الطبقيػػػػة داخػػػػؿ المجتمعػػػػات عمػػػػى تغييػػػػر مسػػػػاعد  ؿيشػػػػكؿ عامػػػػ

اؿ واالقطػاعييف تسػتتر بجػػدار العفػة والػديف تكريسػػا لمنظػاـ الطبقػػي السػائد المتصػالح مػػع طبقػة رجػػ
 الديف , عمى حساب المستضعفوف. 

 ثالثاً: المتغيرات السياسية وانتاج الطبقة 

رب االسػػرة بوصػػفيا سػػمطة مطمقػػة االب االولػػى بسػػمطة  امنػػذ عيودىػػ تعرفػػ السةةلطة -اوال 
عمى المموؿ االقتصادي والقاضي والمدافع عف سبلمتيـ والمحافظ حينما يكوف  ,عمى افراد عائمتو
ة ىػي االغنػى تػاثيرًا بػيف تجػارب السػمطة التػي يلذا اعتبرت تجرية السػمطة االسػر استمرار وحدتيـ. 
فيػػي عبلقػػة خضػػوع وتبعيػػة فحيثمػػا وجػػدت ىػػذه العبلقػػة  ة.االجتماعيػػفػػي حياتػػو يعيشػػيا االنسػػاف 

ليتضػػػح ىنػػػاؾ شػػػقيف حػػػاكـ ومحكػػػـو يمثػػػؿ االوؿ الطبقػػػػة  ( ٖٔٔ)وجػػػدت السػػػمطة بمفيوميػػػا العػػػاـ 
لمحكومػػػة. بػػػالرجوع الػػػى تحمػػػيبلت مػػػاركس الطبقيػػػة نجػػػده يؤكػػػد اف كػػػؿ الحاكمػػػة والثػػػاني الطبقػػػة ا
ميػز مػاركس بػيف مجموعػة مػف المراحػؿ التاريخيػة  فقػد .باالصػؿ سياسػي عصراع طبقػي ىػو صػرا

مػػػػف صػػػػراع الطبقػػػػات تختمػػػػؼ بػػػػاختبلؼ الخصوصػػػػيات محػػػػددة التػػػػي اتصػػػػؼ كػػػػؿ منيػػػػا بأنمػػػػاط 
طبقتػػاف أساسػػيتاف يػػدور بينيمػػا الصػػراع  االجتماعيػة واالقتصػػادية لكػػؿ مرحمػػة فػػي كػػؿ منيػػا تظيػػر

اقميػػػة تمسػػػؾ بزمػػػاـ فييػػػا جميػػػع المجتمعػػػات اف  (ٕٖٔ).االجتمػػػاعي حػػػوؿ مصػػػادر الثػػػروة والسػػػمطة
لػذا  (ٖٖٔ)السػمطة تمػارس الوظػائؼ العميػا او تشػغؿ المناصػب التػي تػوفر دخػبًل كبيػرًا ومقامػًا عاليػًا 

ي انتػػاج الطبقػػات االجتماعيػػة السػػيما تغيػػرات السياسػػية المسػػاىمة فػػمتعتبػػر السػػمطة واحػػدة مػػف ال
اف ىيكميػة  الطبقة السياسية, فيـ اليوـ يشػكموف الطبقػة العميػا فػي البمػد مقارنػة مػع سػائر الطبقػات.

السػمطة المعقػدة فػي المجتمػع العراقػي خصوصػًا بعػػد تػولي البعػث الحكػـ تحديػدًا خػبلؿ فتػرة صػػداـ 
السػػمطة مػػف التكارتػػة نسػػبة الػػى تكريػػت حسػػيف شػػكؿ تراتػػب فييػػا حيػػث شػػكؿ الػػدائرة االوسػػع فػػي 
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 .1٘ٗ, لٖله ٍبثق, ٓ  علل االعزتباانزنٌنِ غْنزي : 

(440)
 .https://www.marefa.orgّن و الَ التٌقع االلكزوًنِ ًثزٖوف لؤ قجل الجبؽش 

(444)
 .ٖٓٔ, ٓ ٩8ٖٔ عٌّلاد للنْو(, روعتخ, عجل الؾتْل كبرت, -,)ثْوًد ٕواا الطجدبدهّتٌن اهًن: 



ثػـ فػي الػدائرة . )البػو ناصػر( مسقط رأس صداـ وفػي الػدائرة التػي تػدنوىا توجػد عناصػر قبيمػة االـ
قد احتمت . لابناء العمومة والخؤولة(االخوة غير االشقاء و ) االضيؽ توجد البيوتات االقرب لصداـ

تػػدخؿ الدولػػة  ٜٜٔٔي عػػاـ تػػدريجيا. فػػ البعػػث ىػػذه الػػدائرة المراكػػز الحساسػػة والمفصػػمية فػػي دولػػة
حيث تعجز عف ضماف أمػف التدريجي بتاثير الحصار االقتصادي الخانؽ االنييار مجاؿ العراقية 

الرجػوع الػى شػرائح مػا دوف الدولػة لػذا حػدث الوحػدة االقميميػة لمػببلد. فضػبل عػف مسكاف االنساني ل
لمسػػيطرة عمػػى الثػػورات  ةالعشػػائري اتلصػػراعمػػدعومًا بتوجػػو متطػػرؼ مػػف قيادتػػو لمػػنفخ فػػي كيػػر ا

زج اثنية لمسمطة كرست تـ ( بوادر صراع الكؿ ضد الكؿ. بيذا ٕٕٓٓلتموح في االفؽ ) .الجنوبية
مع ىذا اف زج االثنية والعبلقات القبمية في مفاصؿ السمطة يعتبر عامؿ . سمطة القائدشخصنتيا ب

شػػكؿ نظػػاـ العػػراؽ ت (ٖٗٔ).يػػة عمػػى اسػػس اثنيػػةمسػػاعد فػػي تكػػويف ونشػػوء الطبقػػة االجتماعيػػة المبن
خصػائص اال انػو اتسػـ ب ٖٕٓٓ نيسػاف  ٜاالحتبلؿ االمريكػي لمعػراؽ فػي  الديمقراطي الجديد بعد

تحػوال حػادا  تمثمرغـ انيا انقطاع واضح عما مضى. فيو. لـ تسيـ في لسمطة ميزت نوع اأخرى 
ليتحػػوؿ البمػػد نحػػو الييمنػػة  .فػػي التػػوازف العرقػػي والطػػائفي داخػػؿ القيػػادات. انقضػػت الييمنػػة السػػنية

عمػى الضػد مػف األكراد )االغمبية( اال انيـ بقوا االقؿ تاثيرا بتوجياتيا محكوميف بتوجيات ة يالشيع
توازف العرقػي والطػائفي عػف إدراؾ فػي تقريبا. بدأ ىذا ال يامتسػػاو  تمثيبلالذيف امتمكوا السػػنة العرب 

مجمس الحكـ العراقي ومجمس الوزراء الذي صاحبو, والػػذي عينػػت سػػمطة التحالؼ المؤقتػػة معظـ 
أعضػػائو. والواقػػع أف منػػػػح المجموعػػات العرقيػػة والطائفيػػة فػػي الػػببلد تمثػػيبل فػػي الحكومػػة يتناسػػػػب 

ىػػو المعيػػار األساسػػي لمتعيػػيف, وىػػو يركػػز  إجمػػاال مػػع نسػػبة كػػؿ مجموعػػة مػػف عػػدد السػػكاف كػػاف
 . (ٖ٘ٔ)عمدا بصورة ما العممية السياسية عمى ىذه اليوية الطائفية لممرة األولى

اف التفسػػػير الماركسػػػي لوجػػػود االحػػػزاب قػػػاـ ىػػػو االخػػػر عمػػػى اسػػػاس الصػػػراع   الحةةةزب -ثانيةةةا 
البنية االقتصادية طبيعة وجود احزاب سياسية مختمفة ومتنافسة يكمف أساسًا في الطبقي حيث اف 
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 .ٕٔٔ, لٖله ٍبثق, ٓ الزؾٌالد الطجدخ الٌٍطَ فِ الٌٛؤ العوثِاؽتل لٌٍَ ثلًُ: 

(445)
. ٙ.ٓ ٕٙٓٓلربهً / اماه /  لؤ ىل قربكح العروا  الغرلك لربما ّوّلًن)لعيرل الَرم  االلوّكرِ(فْجِ لبه :

ًّن رررررررررررررررررررررررررررررررررررو الرررررررررررررررررررررررررررررررررررَ الرررررررررررررررررررررررررررررررررررواثٜ االلكزوًنرررررررررررررررررررررررررررررررررررِ االررررررررررررررررررررررررررررررررررررِ 

https://www.usip.org/sites/default/files/sr160_arabic.pdf 



لممجتمػػع فتظيػػر االحػػزاب السياسػػية الػػى حيػػز الوجػػود وتجتػػذب الػػدعـ وتواصػػؿ وظيفتيػػا المبدئيػػة 
 (ٖٙٔ)فئوية. لمصالح طبقية بوصفيا ممثبلً 

اننػا ال نعتػرؼ )ى ذي يػر الفيمسػوؼ الروسػي فبلديميػر لينػيف الػتبمورت ىذه الفكرة في توجيػات 
اذ اف تفكيػػؾ رمػػوز وتحميػػؿ االحػػزاب السياسػػية ىػػو ترتيػػب  (ٖٚٔ)(.بالطبقػػة مػػالـ تقتػػرب مػػف الحػػزب

طبقػػي واف تشػػكيبلتو ال تقػػؼ الػػى جانػػب بعضػػيا الػػبعض ولكنيػػا فػػي حالػػة صػػراع دائػػـ تقػػع فػػوؽ 
أف االحػػػزاب السياسػػػية تمثػػػؿ مصػػػالح طبقيػػػة ال تعنػػػى انيػػػا تفعػػػؿ ذلػػػؾ ضػػػروريًا بطريقػػػة  بعضػػػيا.

يمثػؿ الحػزب الواحػد مصػالح طبقػة واحػدة, او اف كػؿ مباشرة انيا ال تعنى انو فػي جميػع الحػاالت 
ممارسػات كػؿ حػزب يمكػف تفسػيرىا بػالرجوع الػى الطبقػة التػي يقػـو عمييػا الحػزب فقػط. فػي الواقػػع 
لقػػد قػػدـ التػػاريخ عػػددًا كبيػػرًا مػػف االمثمػػة لكػػؿ نػػوع مػػف االرتبػػاط الطبقػػي الحزبػػي منيػػا احػػزاب بػػدأت 

يػػا االمػػر بتمثيػػؿ مصػػالح طبقػػة اخػػرى, ومنيػػا احػػزاب بتمثيػػؿ مصػػالح طبقيػػة معينػػة ولكػػف ينتيػػي ب
ى ثػبلث طبقػات فػي نفػس الوقػت, ومنيػا احػزاب تخػدـ قطػاع تػتحاوؿ خدمة مصػالح طبقتػيف او ح

منيػا امثمػة لحػزبيف او ثبلثػة صػغار يتنافسػوف  في مواجية مصػالح الطبقػة ككػؿ.محددة مف طبقة 
   . (ٖٛٔ)عمى اف يصبحوا الممثؿ االوحد لنفس الطبقة وىكذا

نشوء الطبقات االجتماعية السياسية ذات الطابع الديني خصوصا احد جوانب تشكؿ االحزاب 
مػف  % ٙٙفي العراؽ اذ كاف التمثيػؿ الحزبػي السياسػي فػي مجمػس الحكػـ العراقػي مرتفعػا حػوالي 

%(.  ٕٕ% فقػػط مػػف المسػػػػتقميف )غيػػر المعػػروفيف يمثمػػوف  ٕٔالقػػادة كػػانوا ينتمػػوف إلػػى أحػػزاب و
انت األحزاب العممانية بارزة فػي ىػذه المجموعػة القياديػة الميالػة لمغػرب ومػف الوسػط وذات ولكف ك

التوجػػػو العراقػػػي. شػػػممت ىػػػذه األحػػػزاب الحػػػزب الػػػديمقراطي الػػػوطني )بزعامػػػة ناصػػػر الشادرشي(ػػػػ 
الجمبػػػػي(, والوفػػػػػاؽ الػػػػوطني العراقػػػػي )أيػػػػاد عػػػػبلوي( وتجمػػػػػع  والمػػػػؤتمر الػػػػوطني العراقػػػػي )أحمػػػػد

المسػػػػتقميف )عػػدناف الباجػػو جػػي( والحػػزب الشػػػػيوعي )حامػػد موسػػى(. ىػػذه المجموعػػة  الػػديمقراطييف
شػػػيعية بصػفة أساسػية( التػي ال% مػف القػادة. تػأتي بعػدىا األحػزاب الدينيػة السياسػػػية ) ٖٓشػػكمت 
% تتػػػألؼ بصػػػفة أساسػػػػػية مػػػف المجمػػػس األعمػػػى لمثػػػورة اإلسػػػػػبلمية فػػػي العػػػراؽ وحػػػزب  ٕٓتشػػػكؿ 

 —تػػأتي ثالثػػا األحػػزاب الكرديػػة ليػػا شػػػػممت أيضػػا الحػػزب اإلسػػػػبلمي العراقػػي السػػني. الػػدعوة ولكن
بصػػػػفة أساسػػػػػػية الحػػػػزب الػػػػديمقراطي الكردسػػػػػػتاني بزعامػػػػة مسػػػػػػعود البػػػػارزاني, واالتحػػػػاد الػػػػوطني 
الكردسػػػتاني بزعامػػػة جػػػبلؿ الطالبػػػاني ىػػػي نفسػػػيا أحػػػزاب عممانيػػػة نسػػػبيا ولكنيػػػا مرتبطػػػة باألثنيػػػة 

% مف القادة. وىكذا, كانت أوؿ ٗٔ. شكؿ أعضاء األحزاب الكردية العربية وليس القوميةالكردية 
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 . ٩كاه( ثلًن ٍنخ ٛجبعخ , ٓ -,)ثْوًد التبهكَْخ ًالؾيةعٌن لْلنٌ: 

(447)
 .8٩ٗ, ٓ 1ٕٓٓ, ٔقل للطجبعخ (, ٛ -, )ٛيوانلؾبٙواد فِ اللّؤ ًعلل االعزتبالورَٚ لطيوُ : 

(448)
 . ٩ٓ , لٖله ٍبثق, التبهكَْخ ًالؾيةعٌن لْلنٌ: 



حكومػػة لمجمػػس الحكػػـ العراقػػي ذات تمثيػػؿ واسػػػع يضػػـ األحػػزاب السياسػػية العراقيػػة )والجماعػػػات 
العرقيػػػػة والطائفيػػػػػػة العراقيػػػػػػة(, ولكنيػػػػػػا حكومػػػػة غمػػػػب عمييػػػػا العممػػػػانيوف )بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ األحػػػػزاب 

. لـ تعمؿ مف خبلؿ برامجيا عمى ليبراليةالى  ىػػذه األحزاب العممانية التي كانت معتدلة .ة(الكردي
كفػة لتعمػؿ عمػى تػرجيح كانػت أكبػر مجموعػة عمػى اإلطػبلؽ. رغػـ ىوية عراقية وطنية قويػة بمورة 

 ٕ٘ٓٓوسط معتدؿ عمماني لو ىوية ذات توجػو عراقػي فػي الحكومػة. أف الحكومػة المنتخبػة عػاـ 
%( ٛٙىػػذا الميػػزاف. فيػػذه الحكومػػة أيضػػا كػػاف يطغػػى عمييػػا أعضػػاء األحػػزاب السياسػػػػية )غيػػرت 
الػى مف المستقميف. ولكف أبرز اختبلؼ ىو ارتفاع نسبة األحػزاب الدينيػة الشػيعية  (%ٛٔ)ونسبة 

بتػاثير  األحػزاب العممانيػةفيما تدىور وضع %(. و  ٕٙ%(, وثانيا, ألحزاب القومية الكردية )ٖٗ)
 .(ٜٖٔ)ى الدينية التي احكمت توجيات الناخبيف في صناديؽ االقتراعالفتاو 

مف ذلؾ اف العمؿ الحزبي المحظور اياـ النظػاـ السػابؽ خصوصػا لػـ يسػتطع بنػاء او نستنتج 
بػروز توسيع قواعده االجتماعية اال عف طريؽ الػدعـ الػديني طػائفي الطػابع االمػر الػذي ادى الػى 

طػػابع اثنػػي تمثػػؿ طبقػػة سياسػػية جديػػدة تعتمػػد عمػػى اسػػاس طػػائفي متمثمػػة بالشػػيعة والسػػنة فضػػبل 
يشكبلف محاور اساسية في تييئة إلنتاج المذاف لذا اف السمطة والحزب  .االكراد واالقميات االخرىب

جانػب. مػف وصػوليا الػى السػمطة لتكوينػات االثنيػة والطائفيػة سػببا اعتمدت عمػى اطبقة اجتماعية 
ف فػػػػػي عمميػػػػػة االنػػػػػدماج يف ميمػػػػػيالسػػػػػمطة والحػػػػػزب يشػػػػػكبلف كيػػػػػان يمػػػػف جانػػػػػب اخػػػػػر اف محػػػػػور 
وقفت االحزاب والقائميف عمى السػمطة بالضػد منيمػا االمػر الػذي ادى االجتماعي والتكامؿ لؤلفراد 

 مف. لكف السؤاؿ االىـ ىؿ ووصوليا الى ادنى مستوياتيا الدارة السياسية لمتنوعالى تردي عممية ا
 تنجح ادارة التنوع في تكيؼ المجتمع في خضـ ىذا التنوع المعقد؟.الممكف اف 

 رابعاً: المتغيرات االقتصادية وانتاج الطبقة

اسػس إنتػاج الطبقػة اىػـ مػف تعػد انمػاط محػددة مػف االسػتيبلؾ : (Conspicuous)االسةتهال 
اف اوؿ مػػف . (Conspicuous Consumption) االسػػتيبلؾ المظيػػريخصوصػػا االجتماعيػػة 

 ىػػػو العػػػالـ االجتمػػػاعي االمريكػػػي ثورشػػػتايف فيػػػبمففػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع اسػػػتعمؿ ىػػػذا االصػػػطبلح 
(T.Veblen( عػاـ )وكػاف يعنػي بػو ٜٜٛٔ( عندما نشر كتابو الموسوـ )نظرية الطبقة المرفية ,)

بتحديػد  تبذير النقود في شراء حاجات غالية ونادره ال يسػتعمميا االنسػاف فػي حياتػو اليوميػةوظيفة 
اال اف ليػػذه الحاجػػات قيمػػة جوىريػػو تسػػاعد صػػاحبيا عمػػى الظيػػور  المكانػػة االجتماعيػػة الطبقيػػة.
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 .ٔٔ, ٓ التٖله نلَو



والتفػػػػاخر والكبريػػػػاء وتعطيػػػػو مركػػػػزا اجتماعيػػػػا مرموقػػػػا بحيػػػػث يعتبػػػػره النػػػػاس عضػػػػوا فػػػػي الطبقػػػػة 
  (ٕٖٓ).االرستقراطية المرفو وىذا ما يجمب لو السعادة والغبطة واالرتياح

يػػػري الػػػذي ينغمػػػر فيػػػو االنسػػػاف يسػػػاعده عمػػػى اكتسػػػاب حقػػػو االمتيػػػازي االسػػػتيبلؾ المظاف 
يضػيؼ قػائبل اف ىنػاؾ عػددا مػف افػراد  االجتماعي الذي تتسـ بيا الطبقات المرفو )الطبقة العميا(.

الطبقات الفقيرة يطمحػوف فػي االنتمػاء الػى الطبقػات العميػا وانتمػاءىـ الػى ىػذه الطبقػات ال يػتـ اال 
معتػػػرؾ االسػػػتيبلؾ المظيػػػري الػػػذي يػػػدفع ابنػػػاء المجتمػػػع عمػػػى اعتبػػػارىـ  عػػػف طريػػػؽ دخػػػوليـ فػػػي

 . (ٕٖٔ)ةاعضاء في الطبقات المرفي
اذ اف االسػتخداـ المسػرؼ لمسػمع والخػدمات ذات القيمػة حتػى يعػرؼ النػاس اف مػف يسػػتخدميا 
يعػػيش فػػي حالػػػة سػػعة ممػػػا يخولػػو لػػػو الحػػؽ فػػػي اف يشػػغؿ مركػػػزًا اجتماعيػػًا مرتفعػػػًا او يثبػػت ىػػػذا 

سػتخداـ مركػزه فػي طبقػة اجتماعيػة معينػة, اذ يػرتبط االسػتيبلؾ المظيػري باالختبلفػات الطبقيػػة اال
التػػي تثيػػر الحسػػد وىػػو يعػػد نمطػػًا مػػف السػػموؾ قامػػت بوضػػعو الجماعػػة االرسػػتقراطية التػػي تتمتػػع 

 . (ٕٕٖ)والفقيرة كؿ بطريقتيا الخاصة فيو تحاكييا الطبقات المتوسطةكبير بوقت الفراغ 
ة مكانتػػػػو د الطبقػػػػة االجتماعيػػػػة وفقػػػًا لمجانػػػػب االسػػػػتيبلكي لمفػػػػرد مػػػف خػػػػبلؿ قيمػػػػيمكػػػف تحديػػػػ

. اذ اف تصػنيؼ مجتمػع الدراسػة مدينػة بغػداد يتحػدد عمػى اسػتيبلؾ لنفسػو االجتماعية التي حددىا
 االفراد لواقع الحياة اليومية مف مأكؿ وممبس ولقاءات ..الخ.

تعد الممكية واحدة مف اىـ عوامؿ تحديد المكانػة االجتماعيػة لمفػرد اال  (:Ownership) الملكية
امتبلؾ بػػػشػػػكؿ يتحػػػدد تاريخيػػػًا انيػػػا ليسػػػت العامػػػؿ الحاسػػػـ فػػػي االنتمػػػاء الطبقػػػي لبلفػػػراد فالممكيػػػة 

شػػكؿ اف  .الثػػروة الماديػػة يعبػػر عػػف العبلقػػة بػػيف االفػػراد فػػي عمميػػة االنتػػاج االجتمػػاعياالرض او 
حػػػدد نمػػػو القػػػوى . التػػػي تلمعبلقػػػة بػػػيف الطبقػػػات والجماعػػػات وادوات االنتػػػاجالممكيػػػة ىػػػو مظيػػػر 

الػى عنػد كػارؿ مػاركس حتمػا تطػور أشػكاؿ الممكيػة. يػؤدي تغيػر أسػموب االنتػاج ي وبتػالاالنتاجية 
قػد عػرؼ لف االشكاؿ المختمفة لمممكية تشكؿ مراحػؿ فػي نمػو تقسػيـ العمػؿ. التغير شكؿ الممكية. 

النظػػػػاـ فػػػػاالولى يتميػػػػز بيػػػػا اشػػػػكاؿ الممكيػػػػة )العامػػػػة والخاصػػػػة(. مػػػػف ف المجتمػػػػع نػػػػوعيف أساسػػػػي
االشتراكية بالممكيػة العامػة. امػا الممكيػة الخاصػة التػي النظاـ االشتراكي السابؽ المشاعي البدائي و 

ي وصػػػوال الػػػى االقطػػػاعمػػػرورا بالنظػػػاـ النظػػػاـ العبػػػودي  ادت منػػػذتنشػػػأ مػػػع نمػػػو التبػػػادؿ فأنيػػػا سػػػ
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, ٓ ٩8ٔٔكاه الطلْعرخ(, روعترخ , اؽَربن لؾترل الؾَرؤ,  –)ثْوًد  لعغل علل االعزتباكّنكؤ لْزْْل: 

ٕٙ. 
(404)

 .ٕٙالتٖله نلَو: ٓ 

(400)
 .8ٖ, لٖله ٍبثق, ٓ  لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخلؾتل ّلْق غوثبب: 



يػرتبط بالممكيػة الخاصػة تقسػيـ  . اذطبيعة الممكية الخاصة في ىذه النظـ الثبلثػةتتنوع . الرأسمالية
الطبقية. يحدد شكؿ الممكية السائدة تحديدًا مسبؽ سػيطرة  الصراعاتالمجتمع الى طبقات وظيور 

طبقة معينة ويؤدي الغاء الممكية الخاصػة وتنظػيـ المجتمػع عمػى اسػاس الممكيػة العامػة الػى الغػاء 
 . (ٖٕٖ)ومحو الفوارؽ الطبقية التطاحنات

تخمؽ نمطا مف الحدود االجتماعية التي تميز بعض امتبلؾ وسائؿ االنتاج والمقتنيات المادية 
يمتمكػػو الفػػرد مػػف مػػردود لطبقػػي نسػػبة الػػى مػػا افئػػات المجتمػػع عػػف بعضػػيا االخػػر لتجسػػد االنتمػػاء 

كيػة التػي بػدورىا تحػدد الجانػب . ىنػاؾ ثمػة نظرتػاف الػى الممتوفره لػو ىػذه الممكيػة مالي واقتصادي
الطبقي نظرة تقوؿ انيا عبلقة بيف االنساف والشيء. واخرى تذىب انيا عبلقة بيف الناس أنفسيـ, 

لتبػادؿ بتبػدؿ لمتبػدؿ واقابمػة الفاعمػة فػي حيػاة المجتمعػات. فالممكيػة  القوى االجتماعيةيـ وبيف بينو 
 . (ٕٖٗ)االقتصادية -الظروؼ االجتماعية
اعتبػر . اذ لطبقة لػدى مػاركس عمػى أسػاس اقتصػادي حصػرا )الممكيػة وانعػداميا(يقوـ مفيوـ ا

ف كاف  الطبقة محددا لمفعؿ السياسي واالجتماعي الجمعي )الوعي, السموؾ, الموقؼ السياسي(, وا 
ىػػذا الفعػػؿ دفاقػػا, ومتطػػورا, ينتقػػؿ مػػف العفويػػة )الطبقػػة فػػي ذاتيػػا( إلػػى القصػػدية الواعيػػة )الطبقػػة 

لتػػي المرتبطػػة بالصػػناعة االمؤسسػػات الرأسػػمالية  مػػف نمػػطنشػػوء ىػػذا التحػػوؿ إلػػى  لػػذاتيا( مرجعػػا
, أشػػػبو بػػػالتجييش إف صػػػح التعبيػػػر, وتحشػػػيد  تنطػػػوي عمػػػى انضػػػباط عمػػػؿ, وتقسػػػيـ عمػػػؿ صػػػاـر

 .(ٕٖ٘)جمعي في ثكنات العمؿ, وعيش مشترؾ في أحياء الفقر

 ثالثاً: رؤية طبقية لألثنيات والطوائف في العراق

 رؤية شاملة للجماعات الطبقية   –أ 

وقػائع متنوعػة )الغػزو  ٜٗٔٔالعػراؽ بتنػوع معقػد فيػو يعػيش مػف عػاـ فػي تتسـ بنية المجتمع 
, انقػػبلب ٜٛ٘ٔالبريطػػاني, انييػػار الدولػػة العثمانيػػة, تأسػػيس الممكيػػة, اكتشػػاؼ الػػنفط, ثػػورة عػػاـ 

, النظػػاـ الػػديمقراطي بعػػد ٖٕٓٓ, الغػػزو االمريكػػي عػػاـ ٜٛٙٔ, سػػيطرة البعػػث عػػاـ ٖٜٙٔعػػاـ 
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, ٖكاه ٛلْعرخ للطجبعرخ ًالنْرو(, روعترخ , ٍرتْو كرو , ٛ –)ثْروًد , التٌٌٍعخ الللَلْخهًىنزبب ٌّكّؤ: 

ٔ٩8ٔ ٓ ,ٗ٩ٕ. 
(401)

, ٓ ٩8٩ٔكاه الطلْعخ(,  -)عوثِ, فونَِ, انكلْيُ(, )ثْوًد للبرْؼ العلٌ  االنَبنْخفلْل اؽتل فلْل : 

ٗٔٗ. 
(405)

ثطربٌٛ, ًّن رو الرَ .. ن وح فِ لٖبكه لرنيظ ؽنرب  التغزتع ًالزغوّجْخ ًالزبهّـ ًالطجدخفبلؼ عجل الغجبه: 

 https://almadapaper.net/sub/09-500/p18.htmالواثٜ االلكزوًنِ ًثزٖوف لؤ قجل الجبؽش 



(, فضػػػبل عػػػف عبلقتػػػو الحضػػػرية المعقػػػدة )عػػػرب, أكػػػراد, تركمػػػاف, اراميػػػوف, ارمػػػف(, ٖٕٓٓعػػػاـ 
مصػػحوبة بعبلقػػات طائفيػػة أكثػػر تعقيػػًا )سػػنة, شػػيعة, مسػػيحيوف, ييػػود, صػػابئة, وطوائػػؼ دينيػػة 

لػػدخؿ, درجػػة )حجػػـ الممكيػػة, مسػػتوى ا تػػداخؿ مػػع ىػػذه العبلقػػات االقتصػػادية والسياسػػيةتاخػػرى(. 
يترتب عمى ىذا التنوع في . (ٕٖٙ)النفوذ السياسي, الواجية االجتماعية, العبلقة باالقتصاد العالمي(

عمػػى اف . العناصػػر وجػػود الطبقػػة مػػف عػػدميا؟. يتفػػؽ حنػػا بطػػاطو مػػع مػػاركس وماديسػػوف وفيبػػر
االمػػر س, واف الممكيػػة او افتقارىػا فػػي جػػوىر ىػػذا االسػػا ية.س االقتصػػادسػػاالتشػػكؿ عمػػى تالطبقػة 
ال يعنػػػي قبػػػوؿ فرضػػػيات البنػػػاء الطبقػػػي . كمػػػا ال يعنػػػي االتفػػػاؽ عمػػػى كػػػؿ المفػػػاىيـ االخػػػرىالػػػذي 

لػػذا  .تجريبػػًا فػػي الحالػػة العراقيػػة ثبػػاتوالعبلقػػات الطبقيػػة فػػي السػػياؽ الغربػػي اال اذ كانػػت قابمػػة لبل
ليا بتغيػر أسسػيا يتصور بطاطو الى اف الطبقة الواحدة في المجتمع العراقي يمكف اف تتعػدد أشػكا

رغػـ اف حاضػر فػي الحالػة العراقيػة, المفيػوـ النخبػة لذا يذىب الى  .االقتصادية وغير االقتصادية
كمػػػا تػػػذىب الدراسػػػات الغربيػػػة فالشػػػواىد فػػػي المجتمػػػع العراقػػػي.  ال يعنػػػي نفػػػي وجػػػود الطبقػػػةذلػػػؾ 

 .(ٕٖٚ)فػػي ذاتيػػاالعراقيػػة تػػدؿ عمػػى وجػػود نخبػػة عميػػا داخػػؿ كػػؿ طبقػػة تمييػػا شػػرائح وسػػطى ودنيػػا 
الطبقة في المجتمع العراقي ليست مقولة ذىنية, الف أي جماعة متماثمة في الوضع االقتصادي, و 

يولد لدييا بالضرورة تماثبًل في المصالح والميوؿ, حتى لو كاف ىذا التماثؿ خفيًا عمى مدارؾ تمػؾ 
وعػػي فعػػاؿ ووعػػي الػػى  الجماعػػة, كمػػا ىػػي الحػػاؿ فػػي المجتمػػع العراقػػي. فمفيػػـو الػػوعي, مقسػػما

يمتمػػؾ ىػػؤالء االفػػراد وعيػػًا بأوضػػاعيـ ومكػػانتيـ . رغػػـ ذلػػؾ لوجػػود طبقػػة ياأنػػو لػػيس ضػػرور . سػػمبي
يعػػػػي تمػػػػؾ الفجػػػػوة االقتصػػػػادية مػػػػف ممكيػػػػة االرض فػػػػالفبلح المحػػػػرـو . ضػػػػمف البنيػػػػة االجتماعيػػػػة

لمعزولػة حتػى فػي أنػأى المنػاطؽ ايتكوف ىػذا الػوعي واالجتماعية التي تفصمو عف الشيوخ المبلؾ 
عف اي تأثير أيديموجي حػديث. وفػي الوقػت نفسػو ال يممػؾ ىػذا الفػبلح وعيػًا بػأف طبقػة كاممػة مػف 

 .(ٕٖٛ)الفبلحيف في المناطؽ كافة تواجو مثؿ ىذه الظروؼ
لػػذا اف عمميػػة تبمػػور ونشػػوء الطبقػػة ورسػػوخيا فػػي كيػػاف اجتمػػاعي, وتحوليػػا الػػى طبقػػة لػػذاتيا 

كالعراؽ نظرًا لما يمتمكو مػف محػددات أثنيػة وطائفيػة  وع تعدديمتنعممية بالغة التعقيد في مجتمع 
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)ؽلوّبد ٌٌٍٍْلٌعْخ فِ االصنْبد ًالطٌائف ًالطجدبد(, لٖرله ٍربثق,  : التغزتع العواقِاٍؾب  الندبُ

ٓٔٔ. 
(407)

 . ٗٓٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  رؾٌالد الطجدخ الٌٍطَ فِ الٌٛؤ العوثِاؽتل لٌٍَ ثلًُ: 

(408)
 .٘ٓٔ,  ٓالتٖله نلَو



فيما شيد العراؽ المممػوكي بػذور التشػكيؿ الطبقػي فػي المنػاطؽ الحضػرية فػي صػورة تراتػب  ثابتة.
كيبلت البدائيػػة ذات طبيعػػة اقتصػػادي داخػػؿ بنيػػة اثنيػػة او طائفيػػة معتػػرؼ بيػػا. وكانػػت ىػػذه التشػػ

يرصػد بطػاطو عػددًا مػف صػور اخػرى  .يا صػبلت محميػة وجيويػةباستثناء فئات تربطيـ ب محمية,
  -: (ٜٕٖ)ىي لمتراتب في العراؽ, ذاىبًا الى اف مدينة بغداد تشيد انواع مف التراتب

 . الديني قمتو المسمموف ويمييـ المسيحيوف ثـ الييود ثـ الصابئة -ٔ
 عف المسمميف, والكاثوليؾ والبروتستانت عف المسيح. لطائفي, السنة والشيعةا  -ٕ
 . الكرج )قوات المماليؾ( واغمبيتيـ مف منطقة جورجيا ثـ الترؾ ثـ الفرساالكراد و االثني   -ٖ
 . القوة السياسيةتوزيع تراتب   -ٗ
 ف موظفياليجمس عمى قمتو الباشوات وكبار ضباطيـ وكبار  االجتماعية تراتب الوجاىة  -٘
وىػذا التراتػب مػوروث اجتماعيػا وء الطبقة في مجتمع ما يسبقو تراتػب محمػي لذا اف اسس نش 

طبقػػة لذاتػػو خصوصػػًا فػػي مجتمػػع يشػػيد تعػػدد وتنػػوع ثقػػافي كػػوف الفػػرد بمػػرور الػػزمف الػػى يتحػػوؿ 
العراقػػي يتميػػز بػػروح العاطفػػة التػػي تجعػػؿ منػػو تقػػديـ طائفتػػو عمػػى حسػػاب القوميػػة وىػػذه المشػػكمة 

العػػػراؽ عامػػػة  ع فػػػي ة عريضػػػة السػػػيما مػػػا نشػػػيده اليػػػـو فػػػي المجتمػػػالحقػػػًا تشػػػكؿ طبقػػػة اجتماعيػػػ
تمتػػػع الطبقػػػة السياسػػػية الشػػػيعية بالمناصػػػب العميػػػا ىػػػذا فضػػػبل عػػػف , حيػػػث ومدينػػػة بغػػػداد خاصػػػة

ىػػذه التكوينػػات مػػارس ت الجانػػب االثنػػي الػػذي يشػػيد تسػػيد لمعػػرب عمػػى حسػػاب االثنيػػات االخػػرى.
صمة بعبلقات القوة, سػواء تجػاه تكوينػات  اماعي سياسي, ذتجالسموؾ  ئةتييعممية  (*)االجتماعية

اجتماعية اخرى اـ اتجاه السمطة الحاكمة, فعادة اف مثؿ التكوينات االجتماعية, يتمركز تضامنيا 
الػػداخمي عمػػى أسػػس امػػا طبقيػػة او اثنيػػة او دينيػػة او فػػي حػػاالت ليسػػت بالقميمػػة يمكػػف اف تتػػداخؿ 

قػػد يقػػـو عمػػى التكػػويف االجتمػػاعي اف . (ٖٖٓ)بالتطػػابؽ او التقػػاطعىػػذه التكوينػػات االجتماعيػػة, امػػا 
اثنيػػة. يحػػدث ىػػذا عنػػدما تكػػوف جماعػػة اثنيػػة )عرقيػػة, او دينيػػة, او طائفيػػة, او لغويػػة, او اسػػس 

 قومية( تحتؿ بمعظـ افرادىا موقعًا معينًا في السمـ الطبقي, او في عبلقات االنتاج في المجتمع,
التضػػػػامنية الخاصػػػػة فػػػػي تكػػػػوينيف  –بؽ بػػػػيف الػػػػروابط الداخميػػػػة ويكػػػػوف ىػػػػذا نموذجػػػػًا لمتطػػػػا 

اجتمػػاعييف مػػف نػػوعيف مختمفػػيف. امػػا حالػػة التقػػاطع فتحػػدث عنػػدما يكػػوف افػػراد تكوينػػو اجتماعيػػة 
محػػددة مػػوزعيف عمػػى تكوينػػات اجتماعيػػة نوعيػػة مختمفػػة. كػػاف يكػػوف الفػػرد فػػي تكوينػػو اجتماعيػػة 
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 .٘ٔ(, لٖله ٍبثق, ٓالتغزتع العواقِ)ؽلوّبد فِ االصنْبد ًالطٌائف ًالطجدبداٍؾب  الندبُ: 
)*(

رعجْو الزكٌّنبد االعزتبعْخ َّزقل  ىنب ثبلتعنَ الٌاٍع, ًملك لللاللخ علَ لغتٌعبد ثْروّخ رغتعيترب هًاثرٜ 

لعْنبً لرؤ الزٚربلؤ الرلافلِ ثرْؤ افواكىرب ًرغعليرل ليْئرْؤ للَرلٌف الغتربعِ ٛجدربً  فبٕخ, رٚلِ علْيب قلهاً 

ليررنه الرروًاثٜ ًىررنا الزٚرربلؤ ٍررعْبً لزؾدْررق لٖرربلؼ فبٕررخ ثيررنه التغتٌعررخ , ًالزكٌّنرربد االعزتبعْررخ ثيررنا 

للتغزترع.  التعنَ علّلح ًرغل ىؤ الؾٖو ًٍندزٖو كهاٍزنب ىنرب علرَ الزكٌّنربد االصنْرخ ًالطبئلْرخ ًالطجدْرخ

 ّٖٕٓن و الَ ٍعل اللّؤ اثواىْل , لٖله ٍبثق, ٓ 
(442)

 .ٖٕٔ, لٖله ٍبثق, ٓ التغزتع ًاللًلخ فِ الٌٛؤ العوثٍِعل اللّؤ اثواىْل : 



ي, ويكوف فػي تكوينػو اجتماعيػة ذات طبيعػة طبقيػة ويشػعر اثنية, ويشعر افرادىا بالتضامف الداخم
معيػػػا بالتضػػػامف ايضػػػًا رغػػػـ انيػػػا تضػػػـ افػػػرادًا مػػػف جماعػػػات اثنيػػػة اخػػػرى مضػػػادة او متنػػػافرة مػػػع 

اف التكوينات االجتماعية في مجتمػع الدراسػة مدينػة بغػداد السػيما القطاعػات .(ٖٖٔ) جماعتو االثنية
. أكثػػػر نزوعػػػًا الػػػى تمركزىػػػا حػػػوؿ الطبقػػػة كوحػػػدة الحضػػػرية كمنػػػاطؽ الخضػػػراء والمنصػػػور والػػػخ

شػيد العػراؽ الػديمقراطي بعػد  االقتصادي ومف ثـ السموؾ السياسي. –اساسية لمتنظيـ االجتماعي 
فػػػي تحػػػوالت ثقافيػػػة واقتصػػػادية حػػػاالت ىػػػذا التحػػػوؿ الػػػى تطػػػوير البنيػػػة الطبقيػػػة لممجتمػػػع  ٖٕٓٓ

نػدماج فػي النظػاـ الرأسػمالي, وىػو مػا ادى الػى العراؽ بصورة كبيرة مف جراء التحوؿ التػدريجي لبل
زيػػادة الطمػػب عمػػى االسػػتيراد, الػػذي بػػدوره زاد مػػف دور النقػػود اثػػر المبػػادالت التجاريػػة. بمعنػػى اف 
الصػػػراع اصػػػبح عمػػػى الممكيػػػة , ولػػػيس المكانػػػة االثنيػػػة او الطائفيػػػة, غيػػػر اف اصػػػحاب المكانػػػات 

ىػػػذه التحػػػوالت لبسػػػط ىيمنػػػتيـ عمػػػى  ااسػػػتغمو  السػػػيما الطبقػػػة السياسػػػية وبعػػػض مػػػف رجػػػاؿ الػػػديف,
السوؽ, وغدت العبلقات بيف العراقييف بحكـ الضرورة أقؿ فأقؿ لصػبلت القرابػة او المكانػة الدينيػة 
او اعتبػػارات النسػػب واكثػػر فػػاكثر خضػػوعًا لثنايػػة المالػػؾ وغيػػر المالػػؾ, وبطبيعػػة الحػػاؿ اصػػبحت 

القتصػػػادي عناصػػػر تقميديػػػة موروثػػػة او معيػػػارًا الجماعػػػة الواحػػػدة تجمػػػع فػػػي تكوينيػػػا االجتمػػػاعي ا
 . (ٕٖٖ)ثانويًا واخرى جديدة مكتسبة

العػػراؽ ذات تنػػوع اثنػػي السػػيما قبػػؿ االنػػدماج فػػي  فػػي لػػذا نسػػتنتج ممػػا سػػبؽ اف المجتمػػع
النظاـ الرأسمالي, لكف تكويناتو االجتماعية كانػت تعػيش مركػزة فػي منػاطؽ جغرافيػة بعينيػا, تػدير 
شؤونيا الداخمية بقدر كبير مف االستقبلؿ, في خضـ نظاـ سياسي ذات طابع ديني وتديف لو كػؿ 

ما نظاـ الممػة العثمػاني وبعػد االختػراؽ الغربػي قمػت عزلػة التكوينات بالوالء الرمزي او الفعمي السي
التكوينػػات بعضػػيا بػػبعض, وتفاعمػػت مػػع اقتصػػادات سػػوؽ وطنيػػة اوسػػع ثػػـ السػػوؽ العالميػػة التػػي 
بػدورىا كونػت الجينػات االجتماعيػػة السػيما الطبقيػة, وصػػوال الػى الوقػت الحػػالي التػي تػدؿ الشػػواىد 

نو حيث االولى يتمتع بيا الطبقة السياسػية وبعػض رجػاؿ االجتماعية بروز طبقة عميا ظاىرة وكام
الديف عمى اختبلؼ انتمػاءاتيـ االثنيػة والدينيػة واخػرى طبقػة عميػا غباريػة غيػر واضػحة نجػده عػف 
بعػػػػض مػػػػف عامػػػػة النػػػػاس فضػػػػبل عػػػػف الطبقػػػػة الوسػػػػطى المتمثمػػػػة بأسػػػػاتذة الجامعػػػػات واصػػػػحاب 

 رىـ, والطبقة الدينا المتمثمة بالناس البسطاء.   الشيادات العميا والجامعية والقادة العسكرييف وغي

 : تصنيف الرؤيا الطبقية للجماعة االجتماعية -ب
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 .ٕٖٕ, ٓ التٖله نلَو

(440)
 .٘ٓٔ, لٖله ٍبثق, ٓرؾٌالد الطجدخ الٌٍطَ فِ الٌٛؤ العوثِأؽتل لٌٍَ ثلًُ : 



يرجع ذلؾ الى اآلراء آلخر. وتختمؼ بيف باحث ات االجتماعية تصنيؼ الجماعتتبايف عممية 
تختمػؼ بعضػيا عػف االخػر وذلػؾ مػف خػبلؿ  الذي يرتكز عميو الباحثوف في تصػنيفيـ لمجماعػات.

السػبللة والمغػة, و الذاتيػة . كالعديػد مػف السػمات والخصػائصتبلؼ معايير التصنيؼ التػي تضػع اخ
لػػذلؾ ال يمكػػف تصػػنيؼ . , او طبقيػػة مرتبطػػة بالوضػػع االجتمػػاعي او السياسػػييػػةطائفيػػة الدينالاو 

مفيػـو واسػع  السوسػيولوجييفالجماعة وفقًا لمعيار او نظاـ واحد. فالجماعة كما ىو معروؼ عنػد 
ضيؽ ليقتصر عمى التمػايز تقد االجتماعي لمجموعة مف االفراد  طاؽ يشمؿ كؿ اشكاؿ التمايزالن

او  االثنػػػػي )كػػػػػالسبللة او المغػػػػة او العنصػػػػر( او الطائفي)الػػػػديف(,او طبقػػػػي )كػػػػدخؿ الفػػػػرد(. الػػػػخ
ف بيذا يمكػف ا. تصنؼ وفقًا لغايات )اندماجية, او انفصالية( او استعبلئية كالصييونية او النازية

 -ىي: نصنؼ الجماعة خصوصًا في مجتمع متنوع كمجتمع مدينة بغداد الى ثبلث اتجاىات
جماعػػة ذات اسػػس ومقومػػات ذاتيػػة كوحػػدة السػػبللة او المغػػة او العػػرؽ )الجماعػػات االثنيػػة(,  اوال:

 )العربية, الكردية, التركمانية, الكمدانية, االشورييف, الشبؾ(
فيػػػػة ومذىبيػػػة )الجماعػػػات الديني(,)االسػػػبلـ, المسػػػػيح, : جماعػػػة ذات اسػػػس ومقومػػػات طائثانيـــا

 الييود, االيزيدييف, الصابئة المندائية, السنة, الشيعة(
 : الجماعػة التػي تسػتند الػى مواقعيػا السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية )الجماعػات الطبقيػة(ثالثاً 
 (.النواب, شيوخ العشائر, ..الخ. ,سياسيف)ال

 طبقاً ل اتهااوال: تصنيف الجماعة 

 ترتبط معيار مقومات الجماعة الى ذاتيا وتصنؼ الى جماعات سبللية او لغوية )ثقافية(.
 الجماعة الساللية  

وىي جماعة اثنيػة يػرتبط افرادىػا فيمػا بيػنيـ مػف خػبلؿ رابطػة االصػؿ المشػترؾ, كمػا تعػد 
ىامػػًا فػػي تمػػايز جماعػػة السػػمات الجسػػمانية )او وحػػدات السػػمات الفيزيقيػػة كمػػوف البشػػرة(, عنصػػرًا 

او ىػػػػػي مجموعػػػػػة مػػػػػف االفػػػػراد يعيشػػػػػوف فػػػػػي مجتمػػػػػع اكبػػػػػر ليػػػػػـ سػػػػػمؼ  (ٖٖٖ)بشػػػػرية عػػػػػف اخػػػػػرى
مشترؾ)سػػػبللة وحػػػدة(, او تػػػاريخ او ذكريػػػات مشػػػتركة او ثقافػػػة مشػػػتركة, او تجمعيػػػـ بيػػػـ صػػػمة 

, وذلػؾ (ٖٖٗ)القرابة و الدـ او سمات فيزيقيػة او ليجػة واحػدة او اي تركيػب مػف ىػذه العناصػر معػاً 
عمػػى اعتبػػار اف ىػػذا االصػػؿ السػػبللي المشػػترؾ ىػػو المقػػـو االصػػيؿ لػػذاتيـ ولتمػػايز جماعػػة عػػف 
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 .8ٔٔ, ٓ ٕٔٓٓلنْفح التعبهف(,  –, )الدبىوح  اللًلخٕمػ اللّؤ الْبلِ: 

(441)
, ٕٗٓٓكاه الغبلعخ الغلّرل(,  –,)االٍكنلهّخ  الٖواعبد العوقْخ ًاٍزدواه العبلل التعبٕواؽتل ًىجبن : 

 ٓ1ٗ . 



اخػػرى التػػي يتشػػكؿ منيػػا المجتمػػع ال سػػيما المجتمػػع فػػي العػػراؽ عامػػة وبغػػداد خاصػػة اذ نجػػد اف 
ة ىناؾ انطواء حاد حوؿ عنصر السبللة واف ىذا االنطواء يشكؿ اليـو نظاـ طبقي فاالثنية العربيػ

تمثػػؿ الجانػػب القمػػة فػػي اليرميػػة يميػػو بعػػد ذلػػؾ االثنيػػة الكرديػػة والتركمانيػػة ىبوطػػًا الػػى االثنيػػات 
االقميػػة كاألشػػورييف والكػػداف والشػػبؾ, وبيػػذا تعتبػػر الجماعػػة التػػي تشػػكؿ ذاتيػػا بػػذاتيا ىػػي احػػدى 

يػػأثر فػػي ولعػػؿ ىػػذا التمػػايز السػػبللي البػػد مػػف   العامػػؿ المسػػاعدة عمػػى نشػػوء الطبقػػة االجتماعيػػة.
عمميػػات االنػػدماج والتكامػػؿ. فالجماعػػة السػػبللية تسػػاىـ بتعػػدد اليويػػات وبػػدوره يػػؤدي الػػى نشػػوب 
صراع بيف ىذه االثنيات نظرًا لبلختبلؼ في العقائد وااليديولوجيات او الوظػائؼ وىػذا بػدوره ينػتج 

 . (ٖٖ٘)منو عدـ اندماج لبعض الجماعات واستيعاب بعضيا االخر
 الجماعة المغوية 

كدت كتابات )فرانز بواز( عمى االىمية النظرية لمدراسة المغويػة بوصػفيا جػزءًا ال يتجػزأ أ 
مف الدراسة المتعمقة لسػيكولوجية الشػعوب فػي ىػذا العػالـ, ألننػا ال نسػتطيع فيػـ االثنولوجيػا كعمػـ 

 , كػذلؾ( ٖٖٙ)يدرس ظواىرىا العقمية مالـ نعتػرؼ بػاف المغػة مظيػر ىػاـ مػف مظػاىر الحيػاة العقميػة
حػػدد )ليفػػي سػػتروس(, المبلمػػح المميػػزة لموجػػود البشػػري فػػي محػػوريف. اواًل: المغػػة, التػػي يواجييػػا 

امػا الجماعػات  .(ٖٖٚ)البشر عند دخوليـ الحياة. ثانيًا: حقيقػة اف البنيػة التحتيػة لكػؿ المغػات واحػدة
جماعػػات , عػػف افػػراد البيػػاالمغويػػة وىػػي الجماعػػات التػػي يشػػترؾ افرادىػػا بمغػػة واحػػدة و يتمػػايزوف 

االثنية االخرى فػي مجػتمعيـ كمػا ىػو حػاؿ االكػراد والتركمػاف والعػرب فػي المجتمػع العراقػي حيػث 
لكػػؿ مػػنيـ لغػػتيـ الخاصػػة وتجػػدر االشػػارة الػػى اف المغػػة الرسػػمية لممجتمػػع العراقػػي الػػذي ضػػمنيا 

بيػػػذا التفػػػاوت داخػػػؿ المجتمػػػع الواحػػػد وعػػػدـ ضػػػماف حقػػػوؽ  (ٖٖٛ)الدسػػػتور المغػػػة العربيػػػة والكرديػػػة
االقميػػػات فػػػي مػػػا يخػػػص المغػػػة يػػػدحض بعػػػض النظريػػػات العنصػػػرية التػػػي ترفػػػع مػػػف شػػػأف بعػػػض 

بعػض وفػؽ ذلػؾ حػاوؿ الشعوب وتغض مف شأف شعوب اخرى بناء عمى اختبلؼ لغاتيـ. وعمػى 
ا بػػأف لغػة الشػػعوب االريػػة مػػثبل اف يربطػػوا بػػيف المغػػة والجػنس البشػػري)العرؽ(, واف يػػدعو  البػاحثيف

مػػف ذوي الشػػعر االشػػقر والعيػػوف الزرقػػاء, لغػػة متقدمػػة الف مػػف يتكمميػػا شػػعب متقػػدـ ورفيػػع, بػػؿ 
                                                           

(445)
 –)ثْرروًد عررللْبد االنررللبط االعزترربعِ ًثنرربء اللًلررخ ًااللررخ فررِ الررٌٛؤ العوثِلررِ لغْررت عجررل التررنعل: 

 .ٕٕٔ, ٓ ٕٗٔٓ, ٔلمثؾبس ًاللهاٍبد(, ٛالتوكي العوثِ 
(446)

 .ٙٙٔ,لٖله ٍبثق, ٓ : للفل للهاٍخ اهنضوًثٌلٌعْب التعوفْخاثواىْل . فزؾْخ لؾتل ًآفوًن 

(447)
لٖرو  -, روعتخ, ك. لؾتل ّبٍو القٌاعخ ,)الدربىوحالن وّبد االعزتبعْخ ًالتتبهٍبد الجؾضْخفْلْت عٌني: 

 .8ٖٔ, ٕٓٓٔٓالعوثْخ للنْو ًالزٌىّع(, 
(448)

 .٩ٕٔ, لٖله ٍبثق , ٓالٖواعبد العوقْخ ًاٍزدواه العبلل التعبٕواؽتل ًىجبن : 



اتخػػػػذوا مػػػػف ذلػػػػؾ االدعػػػػاء بالسػػػػمو ذريعػػػػة السػػػػتعمار البمػػػػداف الفقيػػػػرة واسػػػػتعباد شػػػػعوبيا الجاىمػػػػة 
لمانيا , والفاشػيوف فػي ايطاليػا, والمتخمفة عف ركب الحضارة, وقد اخذ بيذه النظرية النازيوف في ا

مػى اف ع ءاف ىذا التصنيؼ يتحدد بنا (ٜٖٖ)وصنفوا الشعوب ولغاتيـ, فأتى العرب في ذيؿ القائمة
المغة سمة اساسػية فػي عمميػة التراتػب الطبقػي لمشػعوب وىػذا مػا نجػده فػي المجتمػع العراقػي حيػث 

 دية والتركمانية ...الخ.تعتبر المغة العربية في ىرمية السمـ االجتماعي وتمييا الكر 

 ثانياً : تصنيف الجماعة طائفياً وم هبياً 
جماعػػة ذات اسػػس ومقومػػات طائفيػػة ومذىبيػػة )الجماعػػات الدينيػػة(, ىػػي تمػػؾ الجماعػػة       

التي تعتبر الديف المقـو الرئيسي لذاتيا وتكوينيا العرقي والوجودي في الحيػاة, فضػبل عػف تمايزىػا 
, فمػػػثبل (ٖٓٗ)لطوائػػػؼ الدينيػػػة االخػػػرى التػػػي تشػػػاركيا ذات المجتمػػػع عػػػف غيرىػػػا مػػػف الجماعػػػات وا

تصػػنؼ الجماعػػة الدينيػػة والمذىبيػػة فػػي مدينػػة بغػػداد اليػػوـ وفقػػًا لقػػوة واتسػػاع الطائفػػة ولػػيس عمػػى 
اصػػؿ وعراقػػة وقػػدـ تمػػؾ الطائفػػة فنجػػد المسػػمميف فػػي ىرميػػة الترتيػػب الطبقػػي والشػػؾ الشػػيعة تتسػػيد 

والمسػػيحيف واالكػػراد , ولعػػؿ ىػػذا التحػػوؿ الثقػػافي الػػذي كػػاف لسػػنوات  الترتيػػب اليرمػػي وبعػػده السػػنة
طويمة بغداد تحت وصايا ومناصػب المسػمميف السػنة يرجػع الػى الكثافػة السػكانية لمشػيعة واالنتقػاؿ 
لمسكف مف مناطؽ جنوبية وغيرىا الى مدينة بغداد ,ووصوؿ الشػيعة الػى مناصػب الحكػـ سػاعدت 

يؼ طبقي او فئوي جديد , فضبل عف ذلؾ دور رجاؿ الديف السػيما وبمورت ىذه العوامؿ الى تصن
السيد )مقتػدى الصػدر(, )عػف كتمػة سػائروف اليػوـ( سماحة المراجع التي اصبح ليا شأف سياسي ك

والسيد )عمػار الحكػيـ(,)عف كتمػة الحكمػة( وسػابقًا المجمػس االعمػى, و السػيد اليعقػوبي)عف حػزب 
ذيف ينتموف السيد )محمد باقر الصدر(. اف ليػذه التصػنيفات الفضيمة(, فضبل عف حزب الدعوة ال

الػى عػدـ التجػانس , ممػا تػرؾ  في االعػـ االغمػب الجديدة في شكؿ البنية االجتماعية والتنوع حاؿ
صعوبة في رسـ خريطة او بعدًا لميوية والفئات االجتماعية واالثنيات واضحة المعالـ واالبعػاد وال 

ولعػؿ (ٖٔٗ)ف ينشأ اشكاال مختمفػة مػف الصػراعات والتػوترات والتمزقػاتشؾ اف ليذا االختبلؼ مف ا
والقتؿ عمى اليويػة والمكػوف الػديني وتكفيػر المكونػات الغيػر مسػممة  ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓاحداث اعواـ 

شػػاىدًا عمػػى ذلػػؾ, وال يػػزاؿ اليػػوـ الصػػراع مسػػتمر عمػػى الػػرغـ مػػف التوجييػػات الدينيػػة بخصػػوص 
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 .ٖٙ, لٖله ٍبثق, ٓ الزنٌا ًالزعبِّ )ثؾش فِ ربْٕل الٌؽلح االعزتبعْخ ًالٌٛنْخ(ؽَؤ الٖلبه: 

(412)
اه الَرم  ك -,) الدربىوحؽرٌاه علترِ ؽرٌب االقلْربد ًاالٍرزدواه الَْبٍرِ فرِ الرٌٛؤ العوثرًِلرْل ٍرلْتبن: 

 11ٕ, ٕٓٔٓللنْو ًالزٌىّع(,
(414)

,لٖرله ٍربثق,  عللْبد االنللبط االعزتبعِ ًثنبء اللًلخ ًااللخ فِ الٌٛؤ العوثرِلِ لغْت عجل التنعل : 

 ٕٓٔ٩. 



اؽ وطػف لمجميػع مػف يمتمػؾ اليويػة العراقيػة السػيما االقميػات المذاىب والطوائؼ االخرى كػوف العػر 
 منو. 

 ثالثاً: تصنيف الجماعة حسب مواقعها السياسية واالجتماعية و االقتصادية
سياسػػػػية او  تصػػػػنؼ الجماعػػػػة وفقػػػػًا لمواقػػػػع االجتمػػػػاعي لممجتمػػػػع المػػػػدروس, وذلػػػػؾ السػػػػباب

اجتماعية او اقتصادية, بحث اف ىناؾ جماعات تتفوؽ عمػى جماعػات اخػرى مػف حيػث المسػتوى 
االقتصادي)عالي الدخؿ, متوسػط الػدخؿ, متػدني الػدخؿ( او المرتبػة االجتماعية)شػيوخ, مػوظفيف, 

ث نجػػد كسػػبة(, او المشػػاركة السياسػػية)وزراء, نواب)قػػادة الكتػػؿ(, القػػادة العسػػكرية(.... الػػخ , بحيػػ
 .وحب وجية نظر الباحث مايمي

 جماعة القوة -أ

ىػي تمػؾ الجماعػة التػي تيػػيمف عمػى مقاليػد السػمطة فػػي مجتمعاتيػا, والتػي يتبػؤأ افرادىػػا       
ىرميػة السػػمـ االجتمػػاعي, فضػبل عػػف انيػػـ يعتبػروف الفئػػة االكثػػر ثػراء والتػػي يعػػد بمثابػة رمػػز عػػف 

الطبقة السياسية ورجاؿ االعماؿ والشيوخ ورجاؿ الديف اف  نجده اليوـ عند ىويتيـ الفوقية, وىذا ما
 .  جاز الوصؼ

 جماعة متوسطة القوة )الغير مسيطرة(  –ب 

ىػػػي تمػػػؾ الجماعػػػة التػػػي تكػػػوف بمنػػػأى عػػػف السػػػمطة, والتػػػي يحتػػػؿ اغمػػػب افرادىػػػا مواقػػػع     
تيػيمف عمػى  اجتماعية غير رئيسية , كما يشكؿ اغمبيـ الطبقة متوسطة الثراء في مجتمعيـ الػذي

, كما ىو الحاؿ لمطبقة الوسطى (ٕٖٗ)مقاليد االمور فيو جماعة مغايرة تعتبره بمثابة تجسيد ليويتيا
 في المجتمع.

 الرثة  اتجماعال -ج

وىػػػي تمػػػؾ الجماعػػػات ذات الػػػدخؿ المحػػػدود, والػػػذيف يقعػػػوف اسػػػفؿ اليػػػـر االجتمػػػاعي والػػػذيف 
 المشرديف والذيف يفتقدوف االىؿ.يتميزوف باالنحطاط االخبلقي والديني, فضبل عف 

 

 رابعاً: في االدارة السياسية للتنوع في العراق 

اعتمدت االدارة العراقية فػي ادارتيػا لمتنػوع اليػات متعػددة تراوحػت بػيف النجػاح والفشػؿ فػي 
ظػػؿ غمػػوض المشػػيد السياسػػي العراقػػي, وعػػدـ رضػػا االطػػراؼ المتنازعػػة فيػػو . فمػػا ىػػي االليػػات 
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 .ٙٙ, ٓ ٕٗٓٓ(, ٙٔالعلك) الطجدخ الٌٍطَ ًصدبفخ الزيتِْ)عوّلح اللّتدواْٛخ(اؽتل لغلُ ؽغبىُ:  



المتبعة إلدارة التنوع ؟ . وىؿ اثػرت ادارة التنػوع عمػى المواطنػة وشػكؿ اليويػة الوطنيػة فػي مجتمػع 
 وع كالمجتمع العراقي؟. متن

قبؿ الخوض عف ايديولوجية الدولة العراقية ونظميا السياسػية والصػورة التػي ادارت بيػا التنػوع 
االجتمػػػاعي البػػػد مػػػف معرفػػػة اتجػػػاه اليويػػػة الوطنيػػػة واثرىػػػا فػػػي البنػػػاء االجتمػػػاعي العػػػاـ لممجتمػػػع 

 اءية الوطنية المشتركة فػي بنػواليو العراقي, وىؿ ىناؾ مجتمع عراقي  قائـ عمى الوحدة والتماسؾ 
الدولة في خضـ التنوع االثني والطػائفي والطبقػي؟. وبالتػالي ىػؿ ىنػاؾ ىويػة وطنيػة موحػدة ؟. اـ 
اف ىػػذا التعبيػػر غيػػر موجػػود لممجتمػػع العراقػػي فػػي ظػػؿ التعػػدد واالنتمػػاء الثقػػافي والػػوالء والتبعيػػة 

غيػػػاب السياسػػػية والثقافيػػػة واالجتماعيػػػة وبالتػػػالي ال توجػػػد ىويػػػة موحػػػدة شػػػاممة لممجتمػػػع فػػػي ظػػػؿ 
. وكمػا ىػو معػروؼ بػاف بنػاء الدولػة فػي (ٖٖٗ)المجتمع الواحد ووجود ىويات اثنية وطائفيػة متنوعػة

العراؽ منذ نشػأتو, كيػاف مصػطنع خمقتػو بريطانيػا. وبػالطبع فػاف القػوؿ بػاف العػراؽ كيػاف مصػطنع 
ردًا لمدولػػة يفتػػرض اف ىنػػاؾ دواًل اخػػرى )طبيعيػػة النشػػأة(. الواقػػع لػػو اننػػا انشػػأنا نموذجػػًا نظريػػًا مجػػ

المثالية, فاف مف المنطقي باف العراؽ سيكوف بعيػدًا عػف ىػذا النمػوذج. ولعػؿ اوضػح حقيقيػة عمػى 
الطابع المصطنع ليػذا الكيػاف تتمثػؿ فػي الػوالءات الجميػة لمػواطني ىػذا الكيػاف يمكػف بػالطبع ايػراد 

ولكػف الواضػح   ٕٜٓٔ حجج داعمة لفكرة اف اليوية العراؽ كانت قائمة قبؿ انشاء الدولة العراقية
اف االحساس باالنتماء الى دولة العراؽ لـ يكف قط مف بيف الخصائص االوليػة لمشػعوب المختمفػة 

وكمػػػا يقػػػدـ حنػػػا بطػػػاطو بػػػاف  (ٖٗٗ)القاطنػػػة فػػػي رقعػػػة ىػػػذه الدولػػػة خػػػبلؿ السػػػنوات التكػػػويف االولػػػى
فعػػبل كانػػت ضػػعيفة؟ . المجتمػػع العراقػػي مجتمػػع متنػػوع اثنيػػًا وطائفيػػًا لكػػف ىػػؿ اف اليويػػة الوطنيػػة 

يذىب الممؾ فيصؿ االوؿ بتأمؿ ويقوؿ اف موزاييؾ التنافر العراقي, ليس ىناؾ بعد شعب عراقي, 
بؿ كتمػو متنػافرة مػف البشػر مجػردة مػف اي فكػرة وطنيػة غارقػة فػي الجيػؿ والخرافػة, تفتقػر الػى ايػة 

  (ٖ٘ٗ)ميما كانت روابط مشتركة, ميالة الى الفوضى ومستعدة ابدًا لمتمرد عمى اي حكومة
( عػػامميف يختصػػراف التنػػافر Andereas Wimmerانػػدرياس فيمػػر) السوسػػيولوجييشػػخص 

االثني عمى اذكاء الصراع والعنؼ في الدولة الحديثة العيد فيميز العامؿ االوؿ ىو ضعؼ روابط 
 المجتمػػع المػػدني. اي ضػػعؼ المنظمػػات والتنظيمػػات المدنيػػة الناميػػة قبػػؿ مجػػيء الدولػػة الحديثػػة .
والعامؿ الثاني ىو ضعؼ الدولة الدوؿ الجديدة العاجزة عف تطبيؽ المساواة امػاـ القػانوف, وتػاميف 
المشاركة الديمقراطية, والحماية مف العنؼ, والتمتع بالخدمات لسائر مواطني تمؾ الدولة ببل تميز 
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 .ٖ٘لنٌْهاد الؾٚبهّخ للطجبعخ ًالنْو(, ٓ  –)ثغلاك  ًاليٌّخ الٌٛنْخالتٌاٛنخ علِ ًرٌد : 

(411)
, لٖرله ٍربثق, التغزتع العوا  )ؽلوّبد ٌٌٍٍْلٌعْخ فِ االصنْبد ًالطٌائرف ًالطجدربد(اٍؾب  الندبُ: 

ٕٓٗ8. 
(415)

 .8ٕٗالتٖله نلَو : ٓ



عبلقػات  اف مثؿ ىذه الظروؼ مف الضعؼ تدفع النخب الى ممارسة التميز بيف الجماعات وبنػاء
تبعيػػة  قائمػػة عمػػى المحسػػوبية, واعطػػاء االولويػػة لبلفػػراد الػػذيف ينتمػػوف الػػى جماعػػاتيـ االثنيػػة او 
الدينية او السياسية, في حػيف اف الفئػات التػي تػردـ اليػوة الفاصػمة ىػي امػا قميمػة او ضػعيفة او ال 

مػػػى اسػػػس وجػػػود ليػػػؿ عمػػػى االطػػػبلؽ. وسػػػرعاف مػػػا يػػػؤدي ذلػػػؾ الػػػى انقسػػػاـ السػػػمطة السياسػػػية ع
اف ديمومػػة التػػوتر والعنػػؼ فػػي الوضػػع السياسػػي واالجتمػػاعي يعػػود الػػى  (ٖٙٗ)العصػػبيات الطائفيػػة

ىشاشة اليوية الوطنية العراقية, اال اف طبيعة العراقييف ميما اختمفػت انتمػاءاتيـ الدينيػة والطائفيػة 
االجتمػػػػػاعي والمغويػػػػػة, فػػػػػانيـ يتعايشػػػػػوف يوميػػػػػًا بصػػػػػورة تكػػػػػاد اف تنعػػػػػد فييػػػػػا العنصػػػػػرية بشػػػػػكميا 

. كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلفػراد فػي مدينػة بغػداد. رغػـ ىػذه الخصػاؿ االيجابيػة لطبيعػة (ٖٚٗ)المعمف
المجتمػػػع العراقػػػي اال اف النخػػػب السياسػػػية العراقيػػػة)االدارة السياسػػػية العراقيػػػة(, لػػػـ تحػػػاوؿ اطبلقػػػًا 

فاصػػيؿ ىػػذا التنػػوع. تطػػوير ىػػذه الصػػفة الػػى المسػػتوى السياسػػي والتربػػوي الػػواعي بصػػورة كاممػػة لت
ولعػؿ المشػكمة اف ادارة السياسػػية لمدولػة لجػات الػػى ابسػط الحمػػوؿ واكثرىػا سػطحية مػػف اجػؿ تربيػػة 
العػػػراقييف بحقيقػػػة ىػػػذا التنػػػوع اسػػػموب السػػػكوت وتجنػػػب اي تفاصػػػيؿ لمػػػا ىػػػي االديػػػاف والمػػػذاىب 

, ىا عراقيوف وكفجميعن والجماعات المغوية التي يتكوف منيا المجتمع العراقي كؿ ىذا تحت شعار
وال داعػػي ألثػػارة الحساسػػيات. ليتضػػح الحقػػًا اف ادارة التنػػوع والتجاىػػؿ المسػػتمر منػػذ اجيػػاؿ وحتػػى 
االف غػػرز عميقػػا فػػي بنيػػة العقميػػة العراقيػػة, بحيػػث غػػدا التطػػرؽ لمثػػؿ ىػػذه االمػػور مػػف المحرمػػات 

التالي اصػبحت كػؿ جماعػة التي يتـ تداوليا فقط بيف ابناء الجماعة المغوية والمذىب او الديف, وب
تشعر في داخميا باغترابيا عف الجماعات االخرى وكذلؾ بأجنبيتيا عف اليويػة الوطنيػة المشػتركة 
والمواطنػػة . نتيجػػة سػػوء االدارة تعمقػػػت )ثنائيػػة اليويػػة( فػػي الفػػػرد والجماعػػات مػػف ناحيػػة تجػػػدىـ 

يوميػػة, مػػف ناحيػػة اخػػرى يشػػتركوف ويتػػألفوف فػػي معظػػـ عػػاداتيـ وتفاصػػيؿ حيػػاتيـ االجتماعيػػة ال
يتناقضػػوف فػػي مشػػاعرىـ الجماعيػػة )السياسػػية(, زد عمػػى ذلػػؾ اف سػػوء االدارة العامػػة ليػػذا التنػػوع 
السػػػيما االثنػػػي والطػػػائفي خمػػػؽ بنيػػػة طبقيػػػة جديػػػدة تكممػػػت عنػػػد السياسػػػييف بػػػالرغـ مػػػف اخػػػتبلفيـ 

ياسػػة فيمػػا غػػػدا المػػذىبي والعقائػػدي واالثنػػي وبعػػض مػػف رجػػاؿ الػػػديف السػػيما مػػف طػػرؽ بػػاب الس
 الطابع القومي مفكؾ بسبب الوالءات االثنية والمذىبية وسوء االدارة السياسية. 
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 .ٖٖٙ, ٓ 8ٕٓٓ, ٗلوكي كهاٍبد االلخ العواقْخ(, ٛ –)ثْوًد  الناد الغوّؾخٍلْل لطو : 



 المبحث األول

 نوع الدراسة ومجاالتها وإجراءاتها المنهجية

 اوالً: نوع الدراسة

يحػاوؿ الباحػث التػي الوصػفية التحميميػة,  تعد الدراسة الحالية مف الدراسػات السوسػيولوجية
 دقيػؽ, بشػكؿ الواقػع أرض عمػى ىػي كما الحقائؽ وذلؾ بتقصي ,الوصوؿ الى الفيـ والتحميؿ افيي
 إلػػى الدراسػات ىػػذه مثػؿ وتيػػدؼ. اإلنسػاني المجتمػع فػػي الموجػودة بػػالظواىر تػرتبط مػػا كثيػراً  وىػي

ماج والتكامػػؿ القائمػػة, والسػػيما سياسػػة االنػػد االجتماعيػػة لؤلوضػػاع أدؽ فيػػـ إلػػى الوصػػوؿ محاولػػة
 واإلجػػػػػراءات السياسػػػػػات فػػػػي مجتمػػػػػع فسيفسػػػػائي متنػػػػػوع كػػػػػالمجتمع العراقػػػػي, فضػػػػػبل عػػػػػف وضػػػػع

 موضػػػوع المشػػػكمة عػػػف والمعمومػػػات البيانػػػات بجمػػػع كػػػذلؾ تعنػػػى كمػػػا , بيػػػا الخاصػػػة المسػػػتقبمية
. ويعػد نمػط االسػموب الوصػفي التحميمػي فػي الدراسػات (ٖٛٗ)داللتيػا عمػى والوقػوؼ لتحميميا الدراسة

السوسػػػػيولوجية واالنسػػػػانية االكثػػػػر اسػػػػتعمبًل واكثػػػػر مبلئمػػػػة لمدراسػػػػات االجتماعيػػػػة التػػػػي يصػػػػعب 
معينػة  خصػائص تقريػر إلػى الدراسػات مف النمط ىذا .ويستيدؼ(ٜٖٗ)اخضاعيا لمتجريب والمختبر

 لخدمػػة بياناتيػػا تجمػػع ال الدراسػػات ىػػذه التحديػػد, وأفّ  صػػفة عميػػو مػػا تغمػػب موقػػؼ لظػػاىرة مػػا, أو
نمػا ذاتػو, البيانات جامع لفائدة أو سمفًا, محدد مباشر غرض  لخدمػة البيانػات تػوفير منيػا الغايػة وا 
لػػػذا يسػػػتخدـ الباحػػػػث نمػػػط االسػػػموب الوصػػػػفي   (ٖٓ٘)المتنوعة أغراضيـ في الباحثيف سائر

 إصػػدار ثػػـ ومػػف نتائجيػػا, وتفسػػير الموضػػوع قيػػد الدراسػػة السػػتخبلص التحميمػػي مػػف اجػػؿ تحميػػؿ
بدراستيا, فضبل عػف انػو االكثػر مبلئمػة لدراسػة سياسػة  الباحث يقوـ التي الموقؼ بشأف تعميمات

 متنوع اثنًي وطائفيًا وطبقيًا. االندماج والتعايش والتكامؿ في مجتمع
 

 ثانياً: مجاالت الدراسة 
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كاه ًائل للنْو  -( , )عتبن  لنبىظ الجؾش العلتِ )رطجْدبد إكاهّخ ًاقزٖبكّخأؽتل ؽَْؤ الوفبعِ : 

 ٕٕٔ,1ٕٓٓٓ,  ًٔالزٌىّع(, ٛ
(419)
, ٔكاه اللكو للطجع ًالنْو(, ٛ –,)عتبن و الجؾش العلتِ لليٌلو ًاكًارو ًاٍبلْجمًقبن عجْلاد ًافوًن:  

(ٕٓٓ٩ ٓ ,)ٕٔٗ. 
(452)
,   ٩1٘ٔ,  ٗلكزجخ اهنغلٌ التٖوّخ( , ,ٛ-, )الدبىوح  إٌٔب الجؾش االعزتبعِعجل الجبٍٜ لؾتل ؽَؤ :  

  ٓٔ8ٕ. 



التي عمؿ الباحث في مضامينيا, تصنؼ الى ثبلثة مجاالت المجاالت االساسية لمدراسة 
 إلتماـ شروط الدراسة وضماف دقتيا العممية وىي عمى النحو االتي :محددة وذلؾ 

 لمجتمػػع الدراسػػة )مدينػػة بغػػداد( الػػذكور: ونقصػػد بػػو السػػكاف المحميػػوف  ـةة المجةةال البشةةرف1
 البلزمػػػة البيانػػػات جمػػػع اجػػػؿ مػػػف وذلػػػؾ نوعػػػو, وتحديػػػد بتحديػػػده الباحػػػث يقػػػوـ الػػػذي واإلنػػػاث
 اختيػار عمػى الدراسػة ذىبػت ىػذه مجاؿ ىذا, وفي تعميميا, يمكف نتائج الى والوصوؿ لدراستو
 ووحػداتيا مدينػة بغػداد, فػي والطػائفي والطبقػي االثنػي مف التنوع جماعات مثمت بشرية عينات

 التػػػػي االثنيػػػػات ضػػػػمف -وشػػػػيعة سػػػػنةً - والمسػػػػمموف التركمػػػػاف, االكػػػػراد, العػػػػرب,)االساسػػػػية 
والتػػي اعتمػػدت عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة  ,(والمنػػدائيوف االيزيػػديوف, والمسػػيحيوف, فييػػا, يتواجػػدوف

الدراسات العميا والموظفيف واساتذة الجامعات مف الحاصميف عمػى شػيادة البكموريػوس فصػعودًا 
 .فرضياتيا واختبار الدراسة اىداؼ تغطية بيدؼ وذلؾ. 
والتي  دبغداحدود اإلدارية واالجتماعية والثقافية لمدينة ويقصد بيا ال :ـ المجال المكاني2

الجامعة المستنصرية( و)كمية العمـو  -تمثمت في اربع كميات اثناف منيا حكومية كػ)اآلداب
قسـ القانوف( و)كمية االسراء  –واالىمية منيا)كمية دجمة الجامعة  ,جامعة بغداد( -السياسية
إلجراء الدراسة الميدانية في  متنوع)فسيفسائي(جامعي مجتمع بوصفيا  كمية الصيدلة( -الجامعة
تحميؿ سوسيولوجي لمبلمح التنوع االجتماعي في مدينة  -االثنية والطائفة والطبقة موضوع 
 بغداد.
ويتحدد ىذا المجاؿ لمدراسة, مف مدة معايشة الباحث لمجتمع الدراسة  :ـ المجال الزماني3

, مف ٕٕٔٓ/  ٙ/ ٓٔيةػ لغإٕٓٓ/ٙ/ٓٔ, استمرت مف بسنة تقريباخبلؿ مدة زمنية تقدر 
 أجؿ جمع المعمومات بصورة حقيقية وتحميميا وفؽ المنيج العممي.

 ثالثاً : ااجراءات المنهجية للدراسة

اذا كػػػاف "االطػػػار النظػػػري لمدراسػػػة يجعميػػػا تسػػػير وفػػػؽ منطمقػػػات نظريػػػة وفكريػػػة وميدانيػػػة   
فػإف اعتمػاد المنػاىج العمميػة (ٖٔ٘)يمكف اف يتوصؿ الباحث مف خبلليا الى االىػداؼ المخطػط ليػا"

دليػػؿ عمػى التقػػدـ واالخػتبلؼ الكبيػػر الػذي حققتػػو ىػذه العمػػـو  سوسػيولوجيةالحديثػة فػي الدراسػػات ال
والمجتمػػع مػػف خػػبلؿ تمػػؾ التباينػػات المنيجيػػة, لػػذلؾ فقػػد تبػػايف لػػدى  فػػرادفػػي الكشػػؼ عػػف حالػػة اال

راسػات العمميػة, لمشػكمة أو ظػاىرة مػػا االجتمػاع واألنثروبولوجيػا عنػػد اجػرائيـ الدعمػـ البػاحثيف فػي 
والتحقػػػؽ مػػػف أسػػػبابيا وفثارىػػػػا فػػػي الواقػػػع الحيػػػاتي أف يعػػػػدوا مجموعػػػة مػػػف االجػػػراءات المنيجيػػػػة 
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 .ٕٙ, لٖله ٍبثق , ٓن وّبد علل االعزتبارْتبّْف, نْدٌال: 



والدراسػػات العمميػػػة الميدانيػػػة التػػي تمكػػػف الدراسػػػة مػػف جمػػػع البيانػػػات الحقيقيػػة عػػػف طبيعػػػة وحجػػػـ 
 .(ٕٖ٘)الوجود االنساني لمظاىرة موضوع الدراسة

مصطمح لمختمؼ العمميػات التػي منيجية البحث بوصفيا لمعارؼ البريطانية دائرة اتعرؼ 
يؤكػػد يػػنص عمييػػا اي عمػػـ ويسػػتعيف بيػػا فػػي دراسػػة الظػػاىرة الواقعػػة فػػي مجػػاؿ اختصاصػػو, وىػػذا 

طريقة تفكير يعتمد عمييا في تحصيؿ المعرفة وبالتالي يكوف المنيج  وحدة المنيج العممي بوصفو
سػػػيمة لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ بطريقػػػة محػػػددة لتنظػػػيـ النشػػػاط او ىػػػو ( ٖٖ٘)مػػػيالعممػػػي ضػػػرورة لمبحػػػث العم

العممػػي طريقػػة لمحصػػوؿ عمػػى تحديػػد ذىنػػي لمموضػػوع قيػػد الدراسػػة ويكمػػؿ أكثػػر الشػػروط جوىريػػة 
 ,(ٖٗ٘)لتطوير المناىج لممعرفة في التطبيؽ المراعي لمنيج عممي

الدراسػػة الموضػػوعية التػػي يقػػـو بيػػا الباحػػث فػػي  عػػرؼ المػػنيج البحػػث العممػػي عمػػى أنػػووي
احػػد االختصاصػػات الطبيعيػػة او االنسػػانية , والتػػي تيػػدؼ الػػى معرفػػة واقعيػػة ومعمومػػات تفصػػيمية 

المشكمة تتعمؽ بالجانب المػادي  عف مشكمة معينة يعاني منيا المجتمع واالنساف, سواء كانت ىذه
انػػو مجموعػػة القواعػػد التػػي يسػػتعمميا الباحػػث بكػػذلؾ ويعػػرؼ  (ٖ٘٘)الجانػػب الحضػػاري لممجتمػػعب اـ

لتفسير ظاىرة معينة بيدؼ الوصوؿ الى الحقيقة العممية, او انو الطريؽ المؤدي الى الكشؼ عػف 
الحقيقة في العمـو بواسطة طائفة مف القواعد العامة التي تييمف عمى سػير العقػؿ وتحديػد عممياتػو 

اثػر التنػوع فػي لباحث المنػاىج االتيػة لتتضػح لػو فقد استخدـ ا. (ٖٙ٘)حتى يصؿ الى نتيجة معمومة
تكػػػويف سياسػػػة االنػػػدماج والتكامػػػؿ فػػػي خضػػػـ التكوينػػػات االجتماعيػػػة المتنوعػػػة االثنيػػػة والطائفيػػػة 

 والطبقية.
 (Historical Methodاوال: المنهج التاريخي )
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 ٩ٖ, ٩8ٓٓٔكاه الكزت( ,-, )التٌٕل االعزتبعِ : ٛو  الجؾشعجل التنعل الؾَنِ ًافوًن 

(454)
التوكي اللّتدواِٛ  –, )ثولْؤ  لنيغْخ الجؾش العلتِ ًردنْبرو فِ العلٌ  االعزتبعْخلغتٌعخ ل للْؤ :  

 .ٕٔ, ٓ ٩ٕٔٓالعوثِ لللهاٍبد االٍزوارْغْخ ًالَْبٍخ االقزٖبكّخ(, 
(451)
 .ٕٔٙ, ٩88ٓٔكاه الكزبة(,  -,)ثغلاكٛوائق الجؾش العلتِ ًلنبىغوًعْو لؾغٌة : 

(455)
 .ٖٕ,  لٖله ٍبثق, ٓ  ٛو  الجؾش االعزتبعِاؽَبن لؾتل الؾَؤ ًافوًن : 

(456)
 .ٗٔ, لٖله ٍبثق, ٓ لنيغْخ الجؾش العلتِ ًردنْبرو فِ العلٌ  االعزتبعْخلغتٌعخ ل للْؤ :  



يسػػتخدـ المػػنيج التػػاريخي "لمحصػػوؿ عمػػى أنػػواع مػػف المعرفػػة عػػف طريػػؽ الماضػػي بقصػػد 
لذلؾ يعد مف أىـ المناىج البحثيػة التػي يسػتخدميا  (ٖٚ٘)دراسة وتحميؿ بعض المشكبلت االنسانية"

فكثيػر ( ٖٛ٘)الباحث في "جمعػو لمحقػائؽ والمعمومػات وتصػنيفيا وتنظيرىػا وربطيػا بموضػوع الدراسػة
المعاصػرة قائمػة  االجتماعيػة ما يصعب فيـ حاضر الشيء  مف دوف الرجوع الػى ماضػيو فالحيػاة

المعاصرة ذات ماٍض تقوـ عمى أساسو, وىنا البػد مػف  نوع االجتماعيعتبر التيحياة سابقة و عمى 
طبيعػة ىػذا التنػوع واثػره فػي  الرجوع الػى الماضػي القػديـ ودراسػة الحػوادث السػابقة مػف أجػؿ معرفػة

 سياسات االندماج والتكامؿ.
 يمكػف اف تفيػـ وأساس المنيج التاريخي ىػو اعػادة بنػاء الماضػي "الف صػورة الحاضػر ال

عمى حقيقتيا اال في سياؽ التطػور التػاريخي" فضػبل عػف اف دراسػة الماضػي تصػب فػي االسػتفادة 
مف عبرىا واثارىا السمبية وااليجابية اي انيا تمثؿ خبرة جاىزة عاشػيا افػراد المجتمػع ودفعػوا ثمنيػا 

 .(ٜٖ٘)واستفادوا منيا
 .E )دوركيػػػايـ كأميػػػؿ اجتمػػػاع عديػػػديف وقػػػد اسػػػتخدـ ىػػػذا المػػػنيج فبلسػػػفة وعممػػػاء 

Durkheim)اوكست كونت,( A. Comte)جورج ىيجػؿ ,( G. Hegel,)ابػف خمػدوف( Ibn. 
Khaldun) الػػػػػخ. فػػػػػي دراسػػػػػتيـ لممجتمعػػػػػات االنسػػػػػانية التػػػػػي أرادوا تحميميػػػػػا وتحديػػػػػد أطرىػػػػػا ..

اذا يقػػػػػػوؿ سػػػػػػير جػػػػػػيمس (ٖٓٙ)واسػػػػػػتيعاب مضػػػػػػامينيا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ معرفػػػػػػة االسػػػػػػاس التػػػػػػاريخي ليػػػػػػا
فػػػي محاضػػػرتو الشػػػييرة وعنوانيػػػا )مجػػػاؿ االنثروبولوجيػػػا االجتماعيػػػة( "إف (J.G.Frazer)فريػػػزر

الواسػػػػع تيػػػػدؼ الػػػػى اكتشػػػػاؼ القػػػػوانيف العامػػػػة التػػػػي نظمػػػػت التػػػػاريخ  اىػػػػابمعن العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة
االنسػػاني فػػي الماضػػي والتػػي تتوقػػع اسػػتمرارىا والتنبػػؤ بيػػا وادراكيػػا فػػي المسػػتقبؿ لتصػػبح واضػػحة 

 )ضوء ما ىو موجػود بالفعػؿ وحقيقػي, بينمػا اضػاؼ راد كمػؼ بػراوف فيتحميميا وتفسيرىا  ويمكف
R.Brown) خضع "ي التقدـ يجب عمييا أف سوسيولوجيال باحثفي نص بالغ الوضوح اذا اراد ال

ويمكػػف اعتبػػار الوثػػائؽ او السػػجبلت المػػادة االساسػػية لمباحػػث او  .(ٖٔٙ)"لقواعػػد االسػػتقراء العممػػي
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التكزت الغبلعِ -ىوح,)الدبالجؾش العلتِ لع الزطجْدبد فِ لغبب اللهاٍبد االعزتبعْخلؾتل ّلْق : 

 .٩ٗ, ٕٓٙٓٓالؾلّش(,
(458)
 .1٘,ٓ ٕ٘ٓٓكاه ًائل للنْو(, -,)عتبنلنبىظ الجؾش االعزتبعِاؽَبن لؾتل الؾَؤ :  

(459)
 .ٕٕٔ, لٖله ٍبثق, ٓ : لنيغْخ الجؾش العلتِ ًردنْبرو فِ العلٌ  االعزتبعْخلغتٌعخ ل للْؤ  

(462)
  .1ٍٙبثق , ٓ , لٖله لنبىظ الجؾش االعزتبعِاؽَبن لؾتل الؾَؤ:  

(464)
كاه التعوفخ الغبلعْخ(  -)االٍكنلهّخٛو  ًلنبىظ الجؾش الٌٌٍَْ و انضوثٌلٌعِ لؾغٌة: لؾتل عجله  

,ٕٓٔٓ ٓ ,ٕٕٗ. 



النيػػا تحػػوي اعمػػاؿ وافعػػاؿ االفػػراد فػػي الػػزمف الماضػػي, فضػػبل عػػف الوثػػائؽ المصػػورة او المػػؤرخ 
المخطوطات وتاريخ الحياة ..الخ, او افرادًا الحظا الظواىر وعاصػروا الحػدث المتعمػؽ بالموضػوع 

, قػػد يسػػتغميا الباحػػث مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ الػػى (ٕٖٙ)الدراسػػة وغيرىػػا مػػف الوثػػائؽ والسػػجبلت االخػػرى
فيػػـ حػػوؿ انمػػاط العػػيش وسياسػػات االنػػدماج والتكامػػؿ فػػي مجتمػػع عػػرؼ بتػػاريخ معقػػد المعرفػػة وال

التركيػػب االثنػػي والطػػائفي, وحسػػب مػػا ىػػو معمػػـو اف الدراسػػات السوسػػيولوجية تعتمػػد عمػػى دراسػػة 
المجتمعات بقصد وصفيا وتحميميا, بيذا فانيا ذىبت في وصػؼ مجتمػع الدراسػة بموضػوعية كمػا 

 الجتماع الغربييف والشرقييف.قاـ العديد مف عمماء ا
واف اسػػػػتخداـ المػػػػنيج التػػػػاريخي فػػػػي اطػػػػار البحػػػػث السوسػػػػيولوجي يسػػػػاعد عمػػػػى دراسػػػػة 
االحػػداث والمعمومػػات التػػي حصػػمت فػػي الماضػػي, فضػػبل عػػف اعػػادة بنػػاء ماضػػي االنسػػاف عػػػف 

ظيػؼ طريؽ الوثائؽ والسجبلت التي يعثػر عمييػا ومػف ثػـ تػدوينيا وتحميميػا وتفسػيرىا. وبيػذا تػـ تو 
المػػنيج التػػاريخي مػػػف ىػػذه الدراسػػػة فػػي الفصػػػؿ الثالػػث مػػػف المبحػػث االوؿ بتقػػػديـ اطػػراء تػػػاريخي 

 لمتنوع االثني والطائفي والطبقي لمجتمع الدراسة )مدينة بغداد(. 

 (Social Survey Methodثانياً: منهج المسح االجتماعي )

يستخدـ ىذا المصطمح لئلشارة الى البحػث الميػداني الوصػفي الػذي يتضػمف بيانػات كميػة 
عف مشكمة سوسيولوجية معينة, اذ تطور ىذا النػوع مػف االستقصػاء نتيجػة لمػرحبلت التػي قػاـ بيػا 
الرحالػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر, ففػػي بريطانيػػا يسػػتخدـ فػػي دراسػػة المشػػكبلت االجتماعيػػة بيػػدؼ 

لسياسػػة االجتماعيػػة فيعرفػػو قػػاموس عمػػـ االجتمػػاع عمػػى انػػو" عمميػػة اكتشػػاؼ الوقػػائع التػػأثير فػػي ا
 .(ٖٖٙ)الخاصة بأحواؿ الطبقة العاممة والفقر ومشكبلت المجتمع"

فػػي حػػيف يعرفػػو معجػػـ عمػػـ االجتمػػاع عمػػى انػػو العمميػػة النظاميػػة التػػي تيػػدؼ الػػى جمػػع 
جغرافيػػػة وحضػػػارية واداريػػػة معينػػػة.  الحقػػػائؽ والمعمومػػػات عػػػف االفػػػراد الػػػذيف يعيشػػػوف فػػػي منطقػػػة

غايتيػػا الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات الضػػرورية التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا مجابيػػة االسػػباب او النػػواحي 
 .(ٖٗٙ)المتعددة لمشكمة او مشاكؿ اجتماعية معينة

كػػذلؾ يقدمػػو )مػػورس فيػػري( عمػػى انػػو طريقػػة مػػف طػػرؽ التحميػػؿ والتفسػػير بشػػكؿ عممػػي  
اض محػػددة لوضػػعية اجتماعيػػة او مشػػكمة اجتماعيػػة او سػػكاف مػػنظـ مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ الػػى اغػػر 
                                                           

(460)
 .1ٔٔ, ٓ ٩8ٓٔكاه الكزت( ,-, )التٌٕل : ٛو  الجؾش االعزتبعِاؽَبن لؾتل الؾَؤ  

(464)
 .٘ٗٗ, لٖله ٍبثق, ٓ قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش: 

(461)
 . ٩ٕٔ, لٖله ٍبثق , ٓ لعغل علل االعزتباكّنكؤ لْزْْل:  



معينيف فضبل عف انو يتضمف عدة عمميات كتحديد الغرض منو وتعريؼ مشكمة البحػث وتحميميػا 
 . (ٖ٘ٙ)وتحديد نطاؽ ومجاؿ المسح وفحص االستنتاجات واستخداميا لؤلغراض المحمية او القومية

 لمػا يجػري مػف احػداث فػي سػبيؿ الحصػوؿ لذا تعتبر مف الدراسات الوصفية غايتيػا مسػح
 عمى الحقائؽ ذات العبلقػة المباشػرة مػف عػدميا بالظػاىرة المدروسػة, فضػبل عػف التنبػؤ بػالمتغيرات

. والمسػػوح نوعػػاف مسػػوح شػػاممة ومسػػوح بالعينػػة, امػػا المسػػوح (ٖٙٙ)والتحػػوالت واستشػػراؼ المسػػتقبؿ
تقػـو بدراسػة شػاممة لسػكاف قريػة  الشاممة فيي تدرس كؿ اعضاء مجتمػع او مجموعػة معينػة, كػاف

مػػف القػػرى او حػػي مػػف االحيػػاء بيػػدؼ تصػػوير االوضػػاع االثنيػػة او الطبقيػػة ..الػػخ , وقػػد ال نجػػد 
ضػػرورة الف يشػػمؿ المسػػح جميػػع ىػػؤالء السػػكاف, وفػػي ىػػذه الحالػػة نختػػار عينػػة مػػنيـ, تمثػػؿ كػػؿ 

ـ الدراسػة. وغالبػًا مػا السكاف في الخصائص المتنوعة كالسف, والمستوى االقتصػادي وتجػري عمػيي
يحقػػػػؽ ىػػػػذا المسػػػػح بالعينػػػػة اغػػػػراض الباحػػػػث فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى وصػػػػؼ ثابػػػػت ودقيػػػػؽ لسػػػػموؾ 

 .(ٖٚٙ)المجتمع
ففي الواليات المتحدة االمريكية ظيرت عػدة بحػوث اسػتخدمت المػنيج المسػح االجتمػاعي 

ت بارؾ, حيث اشيرىا الدراسات التحميمية التي قامت بيا مدرسة شيكاغو بزعامة البروفيسور روبر 
كانػت جميعيػػا تعتمػد عمػػى قاعػدة ايكولوجيػػة صػمدة اال انيػػا بعػد حػػيف تطػورت الػػى دراسػات تتعمػػؽ 
بأشكاؿ مختمفػة مػف العبلقػات االجتماعيػة, ىػذا فضػبل عػف دراسػة تشػارلز بػوث الموسػومة )الحيػاة 

راسػة دخػؿ ىو دراسة شاممة لمسكاف تتعمؽ بد ٜٚٛٔوالعمؿ لسكاف مدينة لندف( التي قاـ بيا عاـ 
 .(ٖٛٙ)افراده وظروفيـ االجتماعية)االثنية( والطائفية )الدينية( والطبقية

لػػػذا يعػػػد المسػػػح االجتمػػػاعي عبػػػارة عػػػف دراسػػػة الجوانػػػب المرضػػػية لؤلوضػػػاع االجتماعيػػػة 
القائمػػػة فػػػي منطقػػػة جغرافيػػػة محػػػددة, وىػػػذه االوضػػػاع ليػػػا داللػػػة اجتماعيػػػة معينػػػة ويمكػػػف قياسػػػيا 
ومقارنتيػػػا باألوضػػػاع اخػػػرى يمكػػػف قبوليػػػا كنمػػػوذج وذلػػػؾ بقصػػػد تقػػػديـ بػػػرامج انشػػػائية لئلصػػػبلح 

                                                           
(465)
 .1٘ٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  لنبىظ الجؾش االعزتبعِاؽَبن لؾتل الؾَؤ:  

(466)
كاه التَْوح  -)عتبن الجؾش العلتِ ًاٍزقلا  لٖبكه التعلٌلبد الزدلْلّخ ًااللكزوًنْخعبلو قنلثلغِ : 

 .ٔٓٔ, ٓ ٔ, 8ٕٛٓٓللنْو ًالزٌىّع(, 
(467)
 .ٙٗٗ, لٖله ٍبثق , ٓقبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش :  

(468)
 ٕٕٓ, لٖله ٍبثق , ٓلعغل علل االعزتباكّنكؤ لْزْْل: 



لجمػػع بيانػات عػػف المجتمػػع ككػػؿ , او عػف ظػػاىرة معينػػة او قطػػاع  او مػػدخؿاالجتمػاعي والمػػنيج 
 .(ٜٖٙ)محدد

تقػػػدـ نجػػػد اف اغمػػػب البػػػاحثيف السوسػػػيولوجيف يسػػػتخدموف ىػػػذا المػػػنيج فػػػي  ممػػػاانطبلقػػػًا 
موضػػػوعاتيـ الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة والسياسػػػية وغيرىػػػا مػػػف الموضػػػوعات التػػػي تمػػػس حيػػػاة الفػػػرد 

فقد ارتى الباحػث اسػتخداـ مػنيج المسػح االجتمػاعي فػي ميػداف مجتمػع  والمجتمع عمى حدًا سواء.
الدراسػػة )مدينػػة بغػػداد(, مػػف خػػبلؿ اختيػػار عينػػة قصػػدية مػػف النخبػػة كأسػػاتذة الجامعػػات و طمبػػة 
الدراسات العميا والموظفيف االدارييف والفنيف مف الطوائؼ المتنوعة في مجتمع الدراسة, فضبل عف 

دية, التركمانية(, والتجار مف اجؿ الوصوؿ الػى نتػائج معينػة عػف موضػوع االثنيات )العربية, الكر 
 الدراسة

 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 مجتمع الدراسة وتصميم العينة االحصائية  
 اوال: مجتمع الدراسة والعوامل المبررة الختياره  

كانت شير الى جميع اعضاء الجماعة التي ييتـ بيا الباحث, سواء ي:  مجتمع الدراسة –أ 
, اما احصائيًا  (ٖٓٚ)دراسة مسحية شاممة, او مف خبلؿ اختيار عينة ما تمثؿ مجتمع البحث

فيو يعني مجموع عدد الحاالت التي يمكف اعتبارىا مفردات لدراستيا في البحث, ويمكف اف 
جميع الناس الذيف يعيشوف في دولة معينة او عينة مف ىذا  يكوف مجتمع البحث مثبلً 

                                                           

 (469)
 .٩ٔ, ٕٕٓٔٓ, ٔكاه اللغو(, ٛ –)الدبىوح  اٌٍ التنيظ العلتِثدبٍل ٍلطبنْخ  ًؽَبن الغْمنِ: 

(472)
التوكي الدٌلِ للزوعتخ(, روعتخ,  –الدبىوح : )علل االعزتبا الن وّخ ًالتنيظلْل رْْوًن ًان ثواًن:  

 .ٖٕٗ, ٓ ٕٕٔٓ, ٔىنبء الغٌىوُ, ٛ



يسعى الباحث الى الوصوؿ الى عة العناصر المراد دراستيا لؾ ىو مجمو . كذ(ٖٔٚ)المجتمع
اختبلؼ العناصر مف حيث الرقعة الجغرافية  لمتوقعة مف خبلؿ تحديد المشكمة, عمىالنتائج ا

ويمكف اف نحدد دراستنا ىذه عمى عينة مف االفراد ومف مستويات  . (ٕٖٚ)في مجتمع الدراسة
د مف التكوينات االجتماعية )االثنية والطائفية والطبقية( متنوعة ثقافية واجتماعية تضـ عد

 وعمد الباحث الى اختيار اربع كميات تمثؿ مجتمع الدراسة الميداني ,الساكنة في مدينة بغداد
وذلؾ عف طريؽ سحب عينة عشوائية بعد جمع جميع الجامعات االىمية منيا والحكومية في 

 فوقع االختيار عمييا. .مدينة بغداد
 مبررات اختيار مجتمع الدراسة  -ب

اف الطبيعػػػة الديموغرافيػػػة لمجتمػػػع الدراسػػػة )مدينػػػة بغػػػداد ( يشػػػكؿ مجتمػػػع فسيفسػػػائي معقػػػد  .ٔ
)اثني, طائفي , طبقي(, عمى العكس مف باقي المحافظػات, اذ ماأسػتثنينا محافظػة كركػوؾ, 

 تحقيػؽ فػي( والطػائفي االثنػي) يسػاىـ التنػوع وبالتالي حاوؿ الباحث الوصػوؿ الػى نتيجػة ىػؿ
 تتولػػػػد الدراسػػػػة, اـ مجتمػػػػع فػػػػي الجماعػػػػات ىػػػػذه دمػػػػج عبػػػػر والتكامػػػػؿ التعػػػػايش واالنػػػػدماج

 و طبقية؟. ومذىبية عرقية اسسيا  خصومات
معرفة ما اذا كاف التنوع في مجتمع الدراسة يحقؽ الوحدة والتماسؾ واليوية الوطنية   .ٕ

 المشتركة في البناء االجتماعي مف عدمو؟.
خصومات السياسية وما لحقت بيا مف اختبلفات مذىبية واثنية خصوصًا بعد عاـ اف ال  .ٖ

, ذىب بالباحث الى تفكيؾ ىذه الراديكالية والوصوؿ الى تعميـ يساىـ في رسـ معالـ ٖٕٓٓ
 االندماج و التعايش والتكامؿ.

 
 

 ثانياً: تصميم العينة االحصائية

في االعتبار عند تصػميـ أي مشػروع ىػو  مف القضايا الميمة التي ينبغي لمباحثيف اخذىا
 المجتمػػع ىػػذا ونػػوع حجػػـ نػػوع االفػػراد الػػذيف سيشػػتركوف فػػي الدراسػػة وعػػددىـ, فضػػبل عػػف تحديػػد

, ولكػػػي يكػػػوف اختيػػػار العينػػػة اختيػػػارًا ممثبًل)أعنػػػي بػػػذلؾ اف (ٖٖٚ)وأىدافػػػو الدراسػػػة موضػػػوع حسػػػب

                                                           
(474)

التوكي الدٌلِ  –:  )الدبىوح الللْل العلتِ لتنبىظ الجؾش فِ العلٌ  االعزتبعْخثٌة لبرٌْى ً لْي هًً: 

 .1ٕٖ, ٓ ٕٙٔٓ, ٔللزوعتخ(, روعتخ , ىنبء الغٌىوُ, ٛ
(470)

 .8ٕ, ٓ ٖٕٓٓأكبكّتْخ اللهاٍبد العبلتْخ(,  –,)فلَطْؤ  العلتِليبهاد الجؾش لٖطلَ ف اك عجْل: 

(474)
التوكي العوثِ لمثؾبس ًكهاٍخ الَْبٍبد(,  -, )ثْوًد الجؾش االعزتبعٌٍِرْوًٌّ ٍبهانزبكًٌ: 

 .٩ٕٔ, 1ٕٓٔٓ, ٔروعتخ, ّؾلح فبها , ٛ



بد مف الحصوؿ عمى او تطوير  يعكس بدقة صورة لمجتمع الدراسة المستيدؼ)مدينة بغداد((, فبل
قائمػػػة شػػػاممة بػػػاألفراد الػػػذيف يكونػػػوف مجتمػػػع البحػػػث المسػػػتيدؼ. وتسػػػمى ىػػػذه القائمػػػة بػػػػ )اطػػػار 
المعاينة(. حيػث يضػفى اطػار المعاينػة نوعػًا مػف التنظػيـ عمػى العمميػة. وسػبب ذلػؾ اف االفػراد او 

لبحث ومف ثـ يشكموف مجموعة الجماعات المذكورة في القائمة ىـ وحدىـ الذيف يكوف ليـ صمة با
, وبيػذا يمكػف تعريػؼ العينػة عمػى انيػا "نسػبة مػف العػدد (ٖٗٚ)متماسكة مف بينيـ يتـ اختيػار العينػة

الكمػػػي لمحػػػاالت, تتػػػوافر فييػػػا خاصػػػية او عػػػدة خصػػػائص معينػػػة. وتتكػػػوف مػػػف عػػػدد محػػػدود مػػػف 
العينػة مجموعػة مػف , كػذلؾ تعنػي (ٖ٘ٚ))*(الحاالت المختارة مف قطاعات )مجتمع( معيف لدراسػتيا"

االفػػراد او المفػػردات او الوحػػدات التػػي يػػتـ اختيارىػػا مػػف مجتمػػع الدراسػػة لتمثػػؿ ىػػذا المجتمػػع فػػي 
 : العينػػات االحتماليػػةمػػف العينػات نظريػػة المعاينػػة الحديثػة نػػوعيف تطػرح (ٖٙٚ)البحػث محػػؿ الدراسػػة

تمثميػػػا فػػػي العينػػػة, تتميػػػز بػػػأف لكػػػؿ وحػػػدة فػػػي المجتمػػػع االحصػػػائي يمكػػػف تحديػػػد احتمػػػاؿ التػػػي 
والعينػػات غيػػر االحتماليػػة, أو القصػػػدية, وتتميػػز بعػػدـ وجػػود ضػػػماف ألف تحصػػؿ كػػؿ وحػػدة فػػػي 

 .(ٖٚٚ)العينة المجتمع عمى فرصة الحتوائيا في
 
 
 

ونظرًا لصعوبة مجتمع الدراسة, حاؿ الباحث الى استخداـ العينة االحتمالية القصدية وذلؾ لعدد 
 مف المبررات اىميا:

( مميوف ٛحجـ مجتمع الدراسة, اذ بمغ عدد سكاف مدينة بغداد حوالي اكثر مف )ضخامة  -ٔ
 . لممناطؽ الحضرية منيا (ٖٛٚ)نسمة

                                                           
(471))

 .ٖٗٗلْل رْْورٌن, ان ثواًن : علل االعزتبا الن وّخ ًالتنيظ, لٖله ٍبثق, ٓ
)*(

رزعبلل لع عْنبد اكضو لتب ردٌ  ثلهاٍخ العلك الكلِ للَكبن.  الغلّو ثبلنكو ان لع ل االثؾبس الٌٌٍَْلٌعْخ

ًفِ ىنا الٖلك رٖجؼ الزعتْتبد الدبئتخ علَ ثْبنبد العْنخ, قبثلخ للزطجْق علَ العلك الكلِ للَكبن النّؤ 

ٍؾجذ لنو ًملك ٛجدبً للطوّدخ التَزقللخ فِ افزْبه الؾبالد الزِ رْزتل علْيب ًؽغتيب. ّن و الَ لؾتل 

 .٩ٖٙ, لٖله ٍبثق, ٓ  قبلًٌ علل االعزتباغْش :  عبٛف
(475)

 .٩ٖٙ, لٖله ٍبثق, ٓ قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش: 

(476)
 .ٕ٘ٓ, لٖله ٍبثق, ٓ لنبىظ الجؾش فِ العلٌ  ًالنلَْخ ًاالعزتبعْخىكوّب اؽتل  الْوثْنِ ًافوًن: 

(477)
التٖله الَبثق, الجؾش االعزتبعِ فِ العلٌ  االنَبنْخ, ّبفب فوانكلٌهد نبّْتبى ًكّلْل نبّْتبى:  

ٓٔ٩ٓ. 
(478)

 .ٕٕٔٓ/ٗ/ٖٓثغلاك, ثزبهّـ  الغيبى التوكيُ لإلؽٖبء,ًىاهح الزقطْٜ, 



عدـ الحصوؿ عمى احصائيات دقيقة وموثقة لعدد مف التكوينات االجتماعية )االثنية  -ٕ
 والطائفية والمذىبية( الساكنة في مدينة بغداد حاؿ دوف ذلؾ.

تكوينات االجتماعية وتنوعيا, حيث تجدىا تتركز في مكاف ما الخريطة الديمغرافية لم -ٖ
 وتختمؼ في مكاف اخر.

تحميؿ سوسيولوجي لمبلمح  -بما اف موضوع الدراسة ىو )االثنية والطائفة والطبقة  -ٗ
التنوع االجتماعي في مدينة بغداد(, فقد رأى الباحث ضرورة معرفة اثر ىذا التنوع, عمى 

في خضـ ىذا التنوع الفسيفسائي المشترؾ  .الجتماعي؟سياسة االندماج والتكامؿ ا
 كمناطؽ)االكراد, والكفاح, وبغداد الجديدة, والكاظمة , واألعظمية, والكرادة.. الخ.(.

الموقؼ الوبائي الذي شيده العالـ بصورة عامة والعراؽ خاصة بسبب ساسة حضر  -٘
 التجواؿ التي تقيد عمؿ الباحث جراء فايروس كورونا. 

 تتػيح االساسػية البيانػات عمػى الحصػوؿ فػي صػعوبات الباحث واجو وبناءًا عمى ما سبؽ,        
 ىادفػػة(, قصػػدية )عينػػة اختيػػار الػػى اضػػطر ممػػا العػػراؽ, فػػي لمتنػػوع ممثمػػة احتماليػػة عينػػة اختيػػار
الدراسػػة, وكثيػػر مػػا ييػػتـ البػػاحثوف اختيػػار العينػػات العمديػػة,  تتناوليػػا التػػي المشػػكمة مػػع لتتناسػػب

ويتوقؼ اختيارىـ عمى اساس المشكمة المحددة التي يتناوليا البحث, كما يتحػدد فػي ضػوء المػوارد 
اذ تعنػػي يػػتـ فييػػا اختيػػار عػػدد قميػػؿ مػػف المفػػردات بطريقػػة يراعػػى فييػػا صػػفة  (ٜٖٚ)المتاحػػة لمبحػػث

موف , وعادة ما يختار الباحث ىذه الطريقة عف قصد افردا, يعتقد انيـ مبلئ(ٖٓٛ)التمثيؿ المطموبة 
لمبحث ويتـ اختيار المبحوثيف وفقًا لرأي الباحث, وتسمى ىػذه الطريقػة احيانػًا بالطريقػة الشخصػية 

. ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ, حػػػرص الباحػػػث بشػػػكؿ دقيػػػؽ عمػػػى أفَّ تكػػػوف وحػػػدات العينػػػة (ٖٔٛ)العمديػػػة
مػػع االساسػػية ممثمػػة لمتكوينػػات االجتماعيػػة المكّونػػة لممجتمػػع الدراسػػة )مدينػػة بغػػداد( بمػػا ينسػػجـ 

اىػػػداؼ الدراسػػػة ومشػػػكمتو ومفاىيميػػػا الحديثػػػة التػػػي تتطمػػػب مػػػف وحػػػدات العينػػػة, التمتػػػع بػػػبعض 
الخصائص والعناصر المشتركة, لذلؾ, ركز الباحث عمى تحديػد سػبعة مجموعػات متنوعػة حسػب 
النسبة السكانية يمثموف جماعات التنوع )االثني والطػائفي والطبقػي(, الموجػود فػي مجتمػع الدراسػة 

وىػػػـ) العػػػرب المسػػػمموف)عرب مسػػػمموف شػػػيعة, عػػػرب مسػػػمموف سػػػنة(, االكراد)الكػػػرد السػػػنة  حاليػػػاً 
, االيزيػػديوف, والصػػابئة المندائيػػة(, مػػف الرجػػاؿ والنسػػاء ()والكػػرد الشػػيعة(, التركمػػاف, المسػػيحيوف

                                                           
(479)

التوكي الدٌلِ للزوعتخ(,  –,)الدبىوح  الجؾٌس الكْلْخ فِ العلٌ  االعزتبعْخّبهلْؤ ىٌ ثْجوًافوًن : 

 .ٓٗٔ, ٓ ٕٔٔٓ, ٔروعتخ, ىنبء الغٌىوُ, ٛ
(482)

 .ٖٗٙ, لٖله ٍبثق , ٓ لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخاؽتل ىكِ ثلًُ : 

(484)
 .1ٖٓ, لٖله ٍبثق, ٓ  الجؾش االعزتبعٌٍِرْوًٌّ ٍبهانزبكًٌ: 

()
ّندَل التَْؾٌْن  فِ العوا  اصنْبً علَ اهلؤ ًاٌّهّْؤ, ًاالٌّهّْؤ ّندَتٌن علَ ٍوّبن ًكللان, الب  

لنىجْبً, فغتْعيل ّزٌىعٌن الَ كبصٌلْك ًاهصٌمكٌ ًثوًرَزبنذ ًانغْلْْؤ, ًثبلوغل لؤ ملك, كبنذ اللّبنخ 



صػعودًا,) اسػاتذة الجامعات)ماجسػتير ,  البالغيف, والمتعمميف والحاصػميف عمػى شػيادة البكموريػوس
دكتػػػوراه(, طمبػػػة الدراسػػػات العميػػػا, مػػػوظفيف)فني واداري( والػػػذيف يمثمػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة كمػػػا فػػػي 

(, مػػع االخػػذ بنظػػر االعتبػػار التنػػوع المػػذىبي لػػدى الكػػرد والتركمػػاف حسػػب نسػػبيـ ٕالجػػدوؿ رقػػـ )
مبحوثًا, يمثمػوف جماعػات  (٘ٛٗة مف )السكانية في المجتمع, وبذلؾ اضحت عينة الدراسة متكون

( الػػػذي يوضػػػح التوزيػػػع ٔالتكوينػػػات االجتماعيػػػة لمتنػػػوع فػػػي مدينػػػة بغػػػداد كمػػػا مبػػػيف فػػػي الجػػػدوؿ)
 النوعي والكمي لعينة الدراسة. 

 (1الجدول )
يوضح التوزيع الكمي والنوعي لوحدات عينة الدراسة حسب االنتماء الديني واالثني في مدينة 

 بغداد
 عدد افراد العينة ت االجتماعية لمجتمع الدراسةتكويناال

 ٩ٕٔ العرب الشيعة

 ٕٓٓ العرب السنة

 ٘ٔ الكرد الشيعة

 ٕٖ الكرد السنة

 1ٔ المسيحي

 ٔ ايزيدف

 ٔ صابئي

 485 المجموع
 

 ( 2جدول رقم )
 يبين توزيع استمارة االستبانة لعينة الدراسة حسب نوع العمل

 الجماعات في العينةعدد افراد  نوع العمل

 8ٔٔ أدارف

 1ٗ فني

طالب دراسات عليا 
 )ماجستير(

ٕٔ٘ 

 11 طالب دراسات عليا )دكتوراه(

 ٩ٔ أستا  جامعي

 485 اجملّٛع

                                                                                                                                                                      

بٍْخ لتع ل التَْؾْْؤ, إْم إن التَْؾْخ ًلٌْ التناىت ىِ التؾلك الوئٌْ للعمقبد االعزتبعْخ ًالَْ

التَْؾْْؤ النُ ًقع علْيل االفزْبه لإلعبثخ علَ أٍئلخ االٍزتبهح االٍزطمعْخ الزِ ؽوٕنب علَ رٌىّعيب 

قجل الْوًا ثَؾت العْنخ االٕلْخ, لل ّعوفٌا انلَيل ًفدبً لتناىجيل, انتب ًفدبً للّبنزيل التَْؾْخ, ًلينا الَجت 

 عْنخ االٍبٍْخ ًفدبً للّبنزيل ًلٌْ لناىجيل أً إصنْبريل.ؽوٕنب علَ رٖنْليل فِ ال



الباحث فػي عمميػة اختيػار عػدد افػراد تمػؾ التكوينػات االثنيػة والطائفيػة والطبقيػة  وقد راعى
*)امػػػػػػاكف توزيػػػػػػع العينػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػات الحكوميػػػػػػة واالىميػػػػػػة

ٖٕٛ

جامعػػػػػػة -كػػػػػػػ )كميػػػػػػة اآلداب  (
جامعػػػػػة بغػػػػػداد(, )كميػػػػػة االسػػػػػراء الجامعة)قسػػػػػـ طػػػػػب  -المستنصػػػػػرية(,)كمية العػػػػػـو السياسػػػػػية

دجمػػة الجامعة)قسػػـ القػػانوف((, وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  النظػػر الػػى االسػػناف, قسػػـ الصػػيدلة(, كميػػة 
 (.ٖجدوؿ رقـ )

 (3) الجدول رقم
الدراسة في مدينة بغداد لجانبي  عينة لوحدات الجغرافي التوزيع يوضح

 الكرخ والرصافة

التوزيع الجغرافي في مناطق مجتمع  ت
 جانب الرصافة الدراسة )مدينة بغداد(

مجتمع الدراسة التوزيع الجغرافي في مناطق 
 جانب الكرخ )مدينة بغداد(

 كلية العلوم السياسية )جامعة بغداد(. كلية اآلداب )الجامعة المستنصرية( ٔ

 كلية االسراء الجامعة ٕ
 )قسم طب االسنان(,)قسم الصيدلة(

 كلية دجلة الجامعة
 )قسم القانون(

االحصائي ليذه الدراسة تتألؼ مف جماعات التنوع مجتمع ال فَّ تحديد الى أمف ىذا يمكف 
تمثؿ االثني والطائفي والطبقي الموجودة في مدينة بغداد مف الرجاؿ والنساء الراشديف , وقد 

ليذا االجتماعية والسياسية الثقافية و السمات  ( مبحوثًا يحمموف٘ٛٗيبمغ عددىا )بعينة 
 يا.دافوأىالدراسة ضرورات مشكمة و  بلئـبما يتالمجتمع 

 
 

  

                                                           
عمد الباحث الى توزيع استمارة االستبانة في اربع كميات عراقية يمثموف مجتمع مدينة بغداد, اذ اف الحـر *

الجامعي يمثؿ افضؿ صورة لمتنوع االثني والطائفي والطبقي لشرائح المجتمع, كذلؾ ومف خبلؿ توجيو بعض 
لخبراء زعموا اف موضوع التنوع والتعدد, يصعب عمى غير الدراس التمييز بينيما عمى الرغـ مف السادة ا

توضيحو وتفصيمو في اليامش, زد الى اف الموقؼ الوبائي, وسياسة حظر التجوؿ بفعؿ فايروس كورونا حدد 
يـ بعد معانات المجتمع بيذه الصيغة غاية في الوصوؿ الييـ اما عف طريؽ  االنترنيت او الوصوؿ الي

 .كبيرة.



 المبحث الثالث
 ادوات جمع البيانات والوسائل االحصائية

 تمهيد:

تعتبر أدوات جمع البيانات مف األساليب التي تحقؽ بموجبيا أىداؼ الدراسة والوصوؿ      
الى نتائج سميمة والسيما إذا كانت ىذه الوسائؿ مبنية عمى أسس عممية, لذلؾ يسعى الباحث 
لموصوؿ الى وسائؿ جمع البيانات الدقيقة مف أجؿ تحقيؽ نتائج وقواعد عامة تخص موضوع 

المختمفة لتحقيؽ االىداؼ  سوسيولوجيةىذه الدراسة مف الوسائؿ ال تفادالدراسة. وقد است
الذي االستبانة, والمقابمة, وأسموب المبلحظة البسيطة, ومف ىذه الوسائؿ ىي طريقة  المنشودة,
التنوع والتكوينات ويساعد عمى جمع المعمومات المتعمقة ب الرصانة, لمتحميؿ السوسيولوجييعطي 

مثؿ ,ألف االستبانة أداة اذ استعاف الباحث ب, سة االندماج والتعايش والتكامؿالتي تؤثر عمى سيا
تتطمب توضيح ما تـ التطرؽ اليو في اعداد الرسالة وتدقيقيا والرجوع الى صحة ىذه الدراسات 

ـ طرحيا نظريًا مف خبلؿ طرح االسئمة االستبيانية عمى عينة مف مجتمع المعمومات التي ت
ليقصوا تاريخ طريقة المقابمة التي اجريت مع نخبة مف اساتذة الجامعات الدراسة. فضبل عف 

. وقد أستخدـ الباحث أسموب تنوع وحاضره واثره في االندماج والتعايش والتكامؿ لمجتمع الدراسةال
التعايش في في القاء الضوء عمى بعض المعمومات والوقوؼ عمى تفسير مبلحظة البسيطة ال

 .خضـ ىذا التنوع المعقد
 ( (Questionnaireأوالً: االستبانة

تعد استمارة االستبانة مف اكثر ادوات جمع البيانات شيوعًا في البحوث االجتماعية, ىذا 
 ما دفع الباحث الى بذؿ الجيد مف اجؿ صياغة البحث بصورة تؤدي الى تحقيؽ اىداؼ الدراسة.

عف اداة مفيدة مف ادوات فمصطمح االستبانة يشير الى اداة لجمع البيانات وىي عبارة 
البحث العممي, وىي مستعممة عمى نطاؽ واسع لمحصوؿ عمى الحقائؽ والتوصؿ الى الوقائع 
والتعرؼ عمى الظروؼ واالحواؿ ودراسة المواقؼ واالتجاىات و اآلراء, حيث تضـ عددًا مف 

ات قواميا , وىي بيذا وسيمة لجمع البيان(ٖٖٛ)االسئمة يطمب مف المبحوث اف يجيب عنيا بنفسو
االعتماد عمى مجموعة مف االسئمة ترسؿ اما بطريؽ البريد لمجموعة مف االفراد او تنشر عمى 
صفحات الجرائد والمجبلت, او عمى شاشة التمفزيوف او عف طريؽ االذاعة, ليجيب عميو االفراد 

وا باإلجابة او اف يقوموا بإرساليا الى المشرفيف عمى البحث او التسميـ باليد لممبحوثيف ليقوم
, ويمكف (ٖٗٛ)عمييا ثـ يتولى الباحث او احد مندوبيو جمعيا منيـ بعد اف يدونوا اجابتيـ عمييا
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 .1ٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  لنيغْخ الجؾش العلتِ ًردنْبرو فِ العلٌ  االعزتبعْخلْنلح لطبك ًافوًن: 

(481)
 ٕٖٗ, لٖله ٍبثق, ٓ لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخاؽتل ىكِ ثلًُ: 



استعماؿ استمارات االستبياف اذا كاف البحث يقع عمى االشخاص االمييف شريطة قياـ الباحث 
توفره في  بتدويف اجوبتيـ عمى استمارات االستبياف المخصصة ليـ. واف الشرط الميـ الذي يجب

البحث االستبياني ىو اف السؤاؿ المطروح يجب اف يعطي نفس المعنى لجميع المبحوثيف الذيف 
يجيبوف عمى ورقة االستبانة. حيث تشمؿ ورقة االستبياف عمى انواع مختمفة مف االسئمة فيناؾ 

تي تقيد اسئمة مفتوحة التي يجيب عمى الشخص المبحوث بحرية كاممة, وىناؾ االسئمة المغمقة ال
 . (ٖ٘ٛ)الشخص المبحوث في االجابة عمييا تبعًا لبلحتماالت المعطاة لو في الورقة االستبانة

 األسئمة سموب االستبانة, ال بد اف تتضمفعمى وفؽ أدراستنا ىذه , و  بناء عممية أف لذا
 بصيغتيا توضع اف قبؿ عدة منيجية بخطوات حيث مرت بدقة, محاورىا وقياس لبياناتيا البلزمة
 :التالي النحو عمى وىي النيائية,
 (Questionnaire Designتصميم االستبانة ) –أ 

يتصؼ االستبياف النموذجي بالسمات التي يتصؼ بيا القانوف الجيد كالوضوح وعدـ       
الغموض, والعمؿ بطرؽ متسقة, ويجب اف تقمؿ طريقة تصميمو مف االخطاء المحتممة 

لذا فتصميـ االسئمة االستبيانية يحتاج الى صياغة بالغة  (ٖٙٛ)لممشتركيف في مؿء البيانات
التدرج الى االسئمة  وواضحة تتناسب مع مستوى المبحوثيف, ويفضؿ البدء باألسئمة السيمة ثـ

االكثر صعوبة, فضبل عف عدـ استخداـ المصطمحات الغير مفيومة او التي تحمؿ اكثر مف 
اختبار عمى االستبانة عف طريؽ عينة مف افراد مجتمع تأويؿ وتفسير, والسيما اعتماد اجراء 
 كاممة مميدة فكرة تكويف يتوجب عمى الباحث ,  لذا(ٖٚٛ)الدراسة, قبؿ اعتمادىا بشكميا النيائي

 موضوع مع تنسجـ التي األسئمة زد عمى طبيعة االستبانة, فيو توزع التي الدراسة مجتمع عمى
ىذه التكوينات  ومؤشرات ادارتو, واستراتيجيات لتنوع,سمات ا فضبل عف تحديد الدراسة , واىداؼ

في تحقؽ الوحدة والتماسؾ المجتمعي واليوية الوطنية  االجتماعية )االثنية والطائفة والطبقة(
المشتركة في بنية المجتمع لتحقيؽ االندماج والتكامؿ مع عدمو, اف ىذه العوامؿ وغيرىا ومف 

مف خبلؿ اجراء )استبانة  )*(اجؿ دقة البحث دعت الباحث الى الخوض في )دراسة استطبلعية(
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 .٩ٙٔ, لٖله ٍبثق, ٓ لعغل علل االعزتباكّنكؤ لْزْْل: 

(486)
 -, )لْجْبالجؾش فِ العلٌ  االعزتبعْخ)الٌعْي فِ االٍبٍْبد ًالتنبىظ ًالزدنْبد(علِ لعتو عجل الت لؤ : 

 .ٕٕٓ, ٓ 8ٕٓٓ, ٔكاه الكزت الٌٛنْخ(, ٛ
(487)

 . ٩8, ٓ ٕٙٔٓ, ٔلنٌْهاد عبلعخ ؽتبح(, ٛ –,)ٌٍهّب  لنيغْخ الجؾش العلتِكتبب كّلِ : 
)*(

لح ًفدبً لطجْعخ اللهاٍخ الوئَْْخ, ًىلف الجؾش, افواك اللهاٍخ, الٌٙع رزقن اللهاٍبد االٍزطمعْخ اّكبالً ع

الواىؤ للتعوفخ فِ لْلان الجؾش, ىلف اللهاٍخ االٍزطمعْخ. ًثٖلزيب رتيْلاً للهاٍخ كتْخ, ام اٍزعبن 

الجبؽش فِ اؽل ًٍبئل اللهاٍبد االٍزطمعْخ ًىِ لدبثلخ القجواء ال ٍْتب لؤ الطجدخ الٌٍطَ )اٍبرنح 

لغبلعبد, للهاء عبلْْؤ , ٙجبٛ ثٖنٌف لقزللخ ..الـ (, ؽْش ّزٚتؤ ىنا النٌا لؤ االٍزطما لدبثمد ا

لؤ فجواء للّيل لعوفخ عٌىوّخ ًرتوً فِ لْلان الجؾش. ًقل ركٌن فجواريل غْو لنٌْهح لكنيب لمئتخ 

 لتٌٌٙا اللهاٍخ, ؽْش ال ّتكؤ الؾٌٖب علْيب اال ثينه الطوّدخ.   



صغيرة متنوعة عمى عينة مفتوح, حيث وزعت تضمنت اسئمة ذات نسؽ مقابمة استطبلعية(, 
ولعؿ اليدؼ منيا استطبلع  ( مبحوثًا,٘ٔمف )متكونة  لمدروس)مدينة بغداد(,مجتمع اال ألفراد

بوجيات النظر التي  االستئناسالظروؼ المحيطة بالظاىرة, التي يرغب الباحث في دراستيا  و 
ومناقشتيا مع األستاذ  الدراسة ناتتحميؿ بيا وبعدتدور حوؿ فرضيات الدراسة ومتغيراتيا, 

مف شانيا وقع اختيار موضوع الدراسة واىدافيا التي  لمباحث االسس يتضحالمشرؼ, 
بعض  والسيما بزيادة ومحاورىا, االستبانة فقراتالبعض  االمر الذي ولد فكرة لتعديؿ وفرضياتيا,

 : دراسة االستطبلعية فييأىـ المعطيات التي خرجت بيا ال أما ,األسئمة الجديدة وحذؼ أخرى
 في المجتمع العراقي طبيعي لو اسس تاريخية وحضارية قديمة. التنوع  - أ
اف الجماعة الثقافية )االثنية, الطائفية, الطبقية( ليا عناصر ومحددات وخصوصيات   - ب

 تختمؼ عف االخرى. وعدت الموانع الدينية اىـ عامؿ التي تحد مف العيش المشترؾ. 
الصورة الوطنية اىـ صورة التعرؼ بيوية افراد العينة مما ترؾ انطباع عمى اىمية   - ت

الحس الوطني لبلفراد المجتمع , وىذا ما يعزز فرص االندماج والتعايش السممي فيما 
 بيف المكونات.

  فيما ذىبت االستمارة االستطبلعية عمى اجماع عاـ بأف ادارة التنوع خصوصًا بعد عاـ  - ث
فشؿ ذريع في إدارتيا لممجتمع العراقي, حيث تنامي الطائفية مع تيميش فشمت  ٖٕٓٓ
لبلقميات االجتماعية, فضبل عف الفساد المستشري لجميع مفاصؿ ومؤسسات  واضح

 الدولة.  
عمى اف المجتمع العراقي اليوـ وبفعؿ  اعطت االستمارة االستطبلعية تصورًا مبدياً  - ج

 ضعؼ ادارة التنوع ساىمت في نقؿ المجتمع المتنوع الى مجتمع تعددي.
 اختبار صدق المقياس –ب 

ة التي تستخدميا المؤسسات المجتمعية لمتعرؼ يممعتبر االختبارات احد الوسائؿ الت
واالستعدادات والميارات والتحصيؿ وقياس جوانب عديدة عند الفرد االنساني منيا القدرات 

واالتجاىات والميوؿ الوظيفية والصفات الشخصية لؤلفراد, واالختبار ما ىو اال "اداة قياس 
موضوعية مقننة لشريحة مف سموؾ الفرد , او الظاىرة مف الظواىر, ييدؼ الى وصؼ السموؾ 

نتو بميزاف خارجي اذا كاف كميًا, اي تحديده ومقارنتو بغيره اذا كاف معيار المرجع او مقار 
 ,(ٖٛٛ)االختبار محكي المرجع"

( بمعاف عدة تختمؼ باختبلؼ المسائؿ التي ييتـ Validityفيما يعرؼ مفيوـ الصدؽ ) 
بيا الباحثوف عف التعرض لمعنى الصدؽ , ففي ميداف البحث يقصد بو بنو مقياس االختبار ما 
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, لٖله الجؾش فِ العلٌ  االعزتبعْخ)الٌعْي فِ االٍبٍْبد ًالتنبىظ ًالزدنْبد(عجل الت لؤ:  علِ لعتو

 .ٍٕ٘ٙبثق , ٓ



التي يزعـ انو يقيسيا وال يقيس شيئًا اخر وضع لقياسو أي أف االختبار الصادؽ يقيس الظاىرة 
بداًل منيا او باإلضافة الييا, فاختبار القدرة الميكانيكية مثبًل لكي يكوف صادقًا يجب بقدر 

. عبلوة عمى ما (ٜٖٛ)االمكاف اف يقيس ىذه القدرة وحدىا فبل يقيس الميارة اليدوية مثبًل بدال منيا
ا يقدمو الباحث مف اسئمة استبانة مع خضوعيا سبؽ اف اختبار صدؽ المقياس يعتمد عمى م

 .(ٜٖٓ)لبلختبار الصادؽ و التأكيد مف اف الفقرات المعتمدة تقيس ما ىو مراد في اىداؼ الدراسة

او لذلؾ ذىب الباحث لبلستعانة بمجموعة مف الخبراء والمحكميف ألبداء فرائيـ بالموفقة  
عمييا مف قبؿ  البلـزميا واالجراء يؿ تقيعمى فقرات ومحاور ورقة االستبانة مف اج خبلؼ ذلؾ

الباحث, وصواًل الى الصدؽ الظاىري, لتكوف بعد ذلؾ االداة المبلئمة لجميع البيانات وبنسبة 
%(, حيث عدت ىذه النتيجة مرتفعة ووزعت الى المبحوثيف . وكما مبيف في الجدوؿ ٜٛصدؽ )
 رة االستبانة. (, الذي يوضح الصدؽ الظاىري لممحكميف عمى استماٗرقـ )

 ( 4جدول رقم )
 .االستبانة استمارة على للمحكمين الظاهرف الصدق يوضح

اسماء االسات ة  ت
 المحكمين)الخبراء(

االسئلة  مكان عمل المحكم او الخبير
الموافق 
 عليها

االسئلة 
 المرفوضة

االسئلة 
التي تم 
التعديل 
 عليها

درجة 
 االستبيان
بالنسبة 
 المئوية

جامعة واسط  –كلية اآلداب  عناد زاملا.د. يوسف  1
 قسم علم االجتماع –

45 - - 199% 

أ.د سالم عبد علي  2
 العبادف

جامعة بغداد  –كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع –

45 - 2 199% 

أ.د. فهيمة كريم رزيج  3
 المشهداني

 –جامعة بغداد –كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع

45 2 19 96% 

جامعة  –كلية اآلداب  رحمن عوده أ.د. بسمة 4
 قسم علم االجتماع –القادسية 

45 - 2 199% 

أ.د. علي جواد كاظم  5
 وتوت

جامعة  –كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع –القادسية

45 2 19 96% 

أ.د. جميل محسن  6
 منصور

جامعة واسط  –كلية االداب 
 قسم علم االجتماع –

45 2 4 96% 

 الرضاأ.م.د. طالب عبد  7
 كيطان

جامعة  –كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع –القادسية 

45 - 5 199% 

 أ.م.د. مؤيد فاهم 8
 الفتالوف

جامعة  –كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع –القادسية

45 1 1 98% 

أ.م.د. احمد جاسم  9
 مطرود

 –جامعة بابل –كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع

45 2 4 96% 
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 8ٖٗ, لٖله ٍبثق, ٓ  لعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخاؽتل ىكِ ثلًُ: 

(492)
, ٕٗٓٓ, ٔكاه الْوً  للنْو ًالزٌىّع(, ٛ –,)عتبن  لنبىظ الجؾش فِ علل االعزتبالعؤ فلْل عتو: 

 ٓ1٘. 



 –جامعة بغداد –كلية اآلداب  كاظم نجمأ.م.د. سحر  19
 قسم علم االجتماع

45 1 6 98% 

 ٜٗٛ المجموع
 %ٜٛ نسبة صدق الخبراء 

 )مبلحظة( : استخدـ الباحث قانوف التناسب االتي
 الجزء مج س               

  ٓٓٔ ×= _____________    ٓٓٔ ×َس = _____________ 
 الكؿ   ف                 

  اذ اف )مج س( تعني مجموع االسئمة 
 ف( تعني عدد الخبراء( 
 (Reliabity of the Testاختبار ثبات صدق االستبانة )  -ج 

يعرؼ مفيوـ الثبات في قاموس عمـ االجتماع عمى انو " االتساؽ والموضوعية, وفقداف 
او)االستبياف(, عمى نفس التناقض في احد االختبارات االحصائية او في مجموع المقاييس 

االشخاص اكثر مف مرة لمعرفة ما اذا كانت سيؤدي الى نفس النتائج, او عف طريؽ المقارنة بيف 
ذ اعطت النتائج ذاتيا عمى أّف العينة التي ,  (ٜٖٔ)عدة اقساـ في االختبار تقيس نفس الشيء وا 

 .(ٕ)ٕٜٖتاماً حصمت في المرة األولى يستنتج بأف نتائج االختبار ثابتة ثباتًا 
و بناًء عمى ما سبؽ ومف اجؿ قياس ثبات صدؽ االستبانة عمد الباحث بتوزيع استمارتو 

( مبحوثًا ومف مناطؽ متنوعة في مجتمع ٕٓعمى جزء مف وحدات العينة مكونة مف )
سبوعيف االدراسة)مدينة بغداد(, ثـ بعد ذلؾ اعادة الباحث تجربة اختباره عمى نفس المبحوثيف بعد 

( لئلجابة اختياريف )نعـ, ٕٓ -ٔختباره االوؿ, واعطى لكؿ مبحوث رمزًا متسمسبًل مف )عمى ا
ال( ألسئمة متنوعة مف فقرات استمارة االستبانة, وبعد تحميؿ االختباريف باستخداـ )معامؿ ارتباط 

( وبذلؾ يكوف االستبياف عمى 0.98سيبرماف(, وجد اف ىناؾ تبايف بسيط في معامؿ الثبات كاف)
 درجة عالية مف الثبات.

 (Final form of the Questionnaireالصورة النهائية لالستبانة)  -د 

 إذ النيائية, بصيغتيا استبانتو أعد الباحث وثبات ورقة االستبانة, صدؽ اختبار إتماـ بعد
باستطبلع اراء المبحوثيف حوؿ التنوع  الخاص النموذج األولى االستطبلعية االستبانة مثمت
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 8ٖٔ, لٖله ٍبثق, ,ٓ قبلًٌ علل االعزتبالؾتل عبٛف غْش, 

 
(490)

 .٩ٗ, ٩8ٔٓٔلطجعخ التعبهف(, -, )ثغلاكلدللخ فِ رٖتْل الجؾٌس االعزتبعْخنبىله عجل الكوّل ؽبفع: 



ثبلث  تضمف والتي جتماعي واثره ازاء االندماج والتكامؿ, وفيما صممت ورقة االستبانة العامةاال
 بيانات وتحميؿ البيانات المتعمقة عرض والثاني لممبحوثيف األولية بالبيانات محور خاص محاور
والمحور الثالث الخاص بشأف السياسي واالجتماعي ازاء  الدراسة لعينة الظاىرة توصيؼ

سؤاؿ تتيح لممبحوثيف االجابة بحرية  (ٚٔ) األوؿ النموذج تضمف وقد التكوينات االجتماعية,
 اشتمؿ العاـ لبلستبانة حيث ولخصت اجاباتيـ عمى شكؿ نقاط كانت استطبلع لمنموذج

 .سؤاالً  (٘ٗ)عمى
 
 
 
 
 
 

 (Interviewثانياً: المقابلة )

فيـ يعطوف البيانات كاممة وبسيولة أكثر يميؿ كثير مف الناس لتقديـ معمومات شفويًا,    
في المقابمة الشخصية منيا في االستبياف والواقع اف مميزات عديدة تنشأ مف التفاعؿ الودي في 
المقابمة الشخصية ال يمكف الحصوؿ عمييا مف االتصاؿ غير الشخصي المحدد عف طريؽ 

, وتعميقًا لو فإف توظيفيا يجب أف يافستبتدعيمًا لبل((*يمثؿ استخداـ المقابمة, لذا (ٖٜٖ)االستبياف
يكوف مسبوقًا بمرحمة تترسخ فييا الثقة بيف الطرفيف وتخوؿ لمباحث تحويؿ العممية مف العبلقات 

وىي بيذا تضمف صدؽ المعمومة الى  (ٜٖٗ)السطحية بيف الباحث والمبحوث الى عبلقات تفاعمية
حٍد ما مف الناس وتوجو الحوار بحسب اىتمامات. وتعّرؼ المقابمة بأنيا "محادثة موجية يقوـ بيا 

او (ٜٖ٘)فرد مع االخر او اكثر الستثارة انواع معينة مف المعمومات الستخداميا في بحث عممي"
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, لٖله  )الٌعْي فِ االٍبٍْبد ًالتنبىظ ًالزدنْبد(الجؾش فِ العٌ  االعزتبعْخ علِ لعتو عجل الت لؤ : 

 .ٍٕ٘ٗبثق, ٓ 
(*)

لغف الجبؽش الَ اٍزقلا  )التدبثلخ اللوكّخ( ًرتذ التدبثلخ اللوكّخ ًالزِ رتضل ندطخ الزدبء ثْؤ الجبؽش ًالتجؾٌس 

ًإكهاكيب, اٙبفخ لع علك لؤ أفواك لغزتع اللهاٍخ ,لغوٗ فيل االّلٌّلٌعْخ  التزجعخ فِ مىنْبد افواكىب 

 الَ الزٌٖهاد العدلْخ ًن وريل اىاء الزنٌا االعزتبعِ ًالضدبفِ للتغزتع.
(491)

لوكي  –(,)ثْوًد الؾوكبد الَللْخ فِ التغوة)ثؾش انضوثٌلٌعِ ٌٌٍٍْلٌعِعجل الؾكْل اثٌ اللٌى  :

 . 8٘, ٓ ٕٗٓٓكهاٍبد الٌؽلح العوثْخ( , 
(495)

التكزت الغبلعِ  –(, )االٍكنلهّخ التغبالد-تنبىظال-الجؾش العلتِ)الدٌاعللؾتل ٍْل فيتِ :

 8ٓٔ8ٕٓٓٓالؾلّش(,



ضوع الدراسة التي اتخذىا الباحث. االستعانة بيا مف أجؿ توجيو البحث أو تشخيص العبلج مو 
وىي ايضًا "حوار لفظي وجيًا لوجو بيف باحث قائـ بالمقابمة وبيف شخص اخر او مجموعة 
اشخاص اخريف. وعف طريؽ ذلؾ يحاوؿ القائـ بالمبلحظة الحصوؿ عمى معمومات او االدراكات 

عف البدايات االولى  وبيذا فإف المقابمة تساعد في الكشؼ(ٜٖٙ)او السموؾ في الماضي والحاضر"
لموضوع الدراسة وفي وضع الفروض ,اضافة الى انيا تساعد المبحوث مف شرح السؤاؿ الموجة 
لو. وتتطمب المقابمة تحديد الزماف والمكاف وتييئة االسئمة وأدوات المساعدة, وبما يضمف التعرؼ 

او عامبًل مساعدًا مع تستخدـ لوحدىا , باإلضافة الى أف المقابمة (ٜٖٚ)عمى المشكمة ومسبباتيا
طرؽ اخرى في دراسة الفرد, وىي طريقة مناسبة لجمع المعمومات مف االشخاص غير 

 .(ٜٖٛ)المتعمميف, كما انيا تتيح المجاؿ لمشخص الذي يجري المقابمة بالتكمـ اكثر مف الكتابة
ة ألف أسئمتيا شفويو  ,مثؿ ىذه األداة لجمع معموماتو سوسيولوجيلذلؾ يستخدـ الباحث ال

واالجوبة يكتبيا الباحث لذلؾ تتميز بالمرونة المطمقة. وقد استفدنا مف المقابمة في ىذه الدراسة 
اضافة الى المقابمة في الدوائر الحكومية في  مف خبلؿ عقد مقاببلت مع افراد في مجتمع الدراسة

 .مدينة بغداد حيث مجتمع الدراسة
 (Simple Observationثالثاً: المالحظة البسيطة)

تعد المبلحظة اداة مف ادوات البحث العممي ليا اىمية في مناىج البحث بعامة, 
أداة بوصفيا وبواسطتيا يمكف الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات المراد بحثيا, والمبلحظة 

تستخدـ في مختمؼ مجاالت البحث العممي, فقد يمجأ الييا المؤرخ والفمكي والطبيب والجيولوجي 
, فيي تختمؼ بمقدار مشاركة الباحث مع افراد الدراسة حسب نوع (ٜٜٖ)يرىـوالسوسيولوجي وغ

وطبيعة البحث, لذلؾ استخدـ الباحث المبلحظة البسيطة او النوعية كذلؾ ال يستخدـ بيا 
تصنيفات وانماط محدد سمفًا بؿ يسجؿ مبلحظاتو بشكؿ تمقائي ومفتوح, فيقوـ بتسجيؿ الواقع كما 

نا ىي اف التصنيؼ والتوصيؼ الذي تتعرض لو المعمومات الناتجة يحدث, والفكرة االساسية ى
عف المبلحظة ستظير بعد جمع المعمومات وتحميميا, بدال مف اف تفرض عمى المعمومات ىي 
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 .ٖٖٙ, ٩8ٕٓٔكاه الجْٚبء(, –, )ثْوًد  لدللخ فِ الجؾش االعزتبعِلؾتل علِ لؾتل :

(497)
 .8ٙ,  8ٕٓٓٓكاه ىىوان(,  –, )عتبن التلفل الَ ٛو  الجؾش العلتِعجل الغلٌه اثواىْل اؽتل :

(498)
 ٩8, لٖله ٍبثق, ٓ الجؾش العلتِاٍبٍْبد لننه الٚبلؤ : 

(499)
, لٖله  الجؾش فِ العٌ  االعزتبعْخ )الٌعْي فِ االٍبٍْبد ًالتنبىظ ًالزدنْبد(علِ لعتو عجل الت لؤ : 

 .ٍٕٕ٘بثق, ٓ



وىي بيذا يمكف اف تيدؼ لموصوؿ الى حقيقية عممية معينة, ويدخؿ  (ٓٓٗ)اثناء عممية المبلحظة 
نب الحسية التي تقتصر عمى مبلحظة الظواىر عف ىذا النوع مف المبلحظة في نطاؽ الجوا

. ويقصد بيا "مبلحظة الظواىر كما تحدث تمقائيًا في ظروفيا الطبيعية دوف (ٔٓٗ)طريؽ الحواس
اخضاعيا لمضبط العممي, وبغير استخداـ ادوات دقيقة لمقياس لمتأكد مف دقة المبلحظة 

 الدراسة, ىذه في البسيطة المبلحظة أداة استخداـ انطبلقًا مما سبؽ جرى  (ٕٓٗ)وموضوعيتيا"
 المرحمة في التكوينية لممجتمع)االثني والطائفي والطبقي( الجماعات اعضاء مقابمة اثناء

ولعؿ سياسة المبحوثيف ما بيف رضاىـ  الميداني, المسح ومرحمة االستبانة, وثبات االستطبلعية,
 في( والطائفي االثني) التنوع ه اثروسخطيـ اتجاه االسئمة الواردة بالدراسة االستطبلعية اتجا

  خصومات تتولد اـ, الدراسة مجتمع في الجماعات ىذه دمج عبر والتكامؿ التعايش تحقيؽ
 الوحدة يحقؽ الدراسة مجتمع في التنوع كاف اذا ومعرفة ما .طبقية؟ و ومذىبية عرقية اسسيا

 في واضحة عدمو؟. كانت مع الدولة بنية في المشتركة الوطنية واليوية المجتمعي والتماسؾ
 مف بكثير الباحث رفدت فضبل عف تعابيرىـ السموكية التي لممستجيبيف االيمائية الحركات

 لمتنوع.  المناسبة الخيارات توصيؼ في أسيمت التي واالستنتاجات االنطباعات
 

 (The Statistical Meansثانياً : الوسائل االحصائية المتبعة )

انو " حكـ يتعمؽ بمدى رجحاف النتيجػة الممحوظػة, ولػيس اال.  يعرؼ ىذا المصطمح عمى
بعػػد االنتيػػاء مػػف جمػػع , (ٖٓٗ)وىػػي تضػػمف اف شػػيئًا ميمػػًا او حتػػى شػػيئًا لػػو معنػػاه قػػد عثػػر عميػػو

جػػػػداوؿ, أجػػػػرى الباحػػػػث عمميػػػػات حسػػػػابية الوتصػػػػنيفيا وترميزىػػػػا وتفريغيػػػػا فػػػػي الدراسػػػػة البيانػػػػات 
ومربػع  (SPSS) االجتماعيػة لمعمػوـ اإلحصػائية الحزمػة برنػامج خػبلؿ تنوعػةبأساليب إحصػائية م

حممت فػي ضػوئيا إجابػات المبحوثػات , وقػد تمثمػت الوسػائؿ اإلحصػائية فػي الدراسػة الحاليػة  كاي
 -:Percentageالنسبة المئوية  باآلتي:

 ٓٓٔ xالنسبة المئوية  _______ 
............................................................................... 
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 .ٖ٘ٓ ٕٙٔٓل ٍَخ فوّلهِّ اّجود(,  –)ثْوًد  لنيغْخ الجؾش العلتِهّتب لبعل: 

(124)
 .ٖ٘ٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  بعِلنبىظ الجؾش االعزتاؽَبن لؾتل الؾَؤ : 

(120)
 .٩ٕٓ, لٖله ٍبثق, ٓ  لعغل لٖطلؾبد العٌ  االعزتبعْخاؽتل ىكِ ثلًُ : 

(124)
 ٗ٘ٙ: لٖله ٍبثق , ٓ  الللْل العتلِ لتنبىظ الجؾش فِ العلٌ  االعزتبعْخثٌة لبرٌْى ً لْيهًً : 

 الكل



ويستفاد منو لمعرفة تركيزات البيانات عند  -: Arithmetic Meanالوسط الحسابي  - أ
 .(ٗٓٗ) قيمة أو فئة معينة
 مج س               

 َس =      _____________
 ن                     

............................................................................... 
ويستخدـ لمعرفة الفرؽ المنتظـ  -: Standard Division(٘ٓٗ)االنحراؼ المعياري -جػ

الصاعد أو النازؿ عف الوسط التكراري وىو يعني الجذر التربيعي لمعدؿ مربعات 
 -انحرافات القيـ عف وسطيا الحسابي وصيغتو لمقيـ المبوبة :

 س(  –مج ؾ ) س           
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=    ػػػػػػػػع 
    

.................................................................................... 
 ويستخدـ -: Sperman , Slaw of Correlation( سيبرمافقانوف معامؿ ارتباط الرتب ) -د 

 االستمارة االستبيانية :  لمعرفة ثبات

   مجموع مربعات الفرؽ بيف الرتب -ٔر= 

ف ف    
 

 

 دتٍٙذ :
نتائج خطوة الحقة, بعد جمع وتفريغ وتبويب  بيانات التعد مرحمة عرض وتحميؿ 

الدراسة, اذ تتضمف عدة أفاؽ ومسارات متنوعة, ولعؿ ابرزىا تحميؿ عبلقة التنوع في خضـ  
التكوينات االجتماعية )االثنية والطائفة والطبقة(, محاواًل تنظيميا مف اجؿ عرضيا وتحميميا, لذا 

نة الدراسة في مدينة بغداد )مجتمع الدراسة( عف طريؽ قدـ الباحث جداوؿ احصائية لوحدات عي
احتساب التكرارات واستخراج النسبة المئوية ألسئمة استمارة االستبانة , فضبل عف المرتسمات 
البيانية لمعظـ أسئمة االستبانة, كذلؾ تقديـ نقاط اساسية مف شائنيا تساىـ في تسييؿ عرض 

 ي العناصر التالية . نتائج الدراسة الميدانية , اذ تمخصت ف
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 . ٙٗ, لٖله ٍبثق ٓ اهٌٍ العلتْخ لتنبىظ الجؾش االعزتبعِإؽَبن لؾتل الؾَؤ : 

(125)
 .1٘ٔ, لٖله ٍبثق, ٓ  أٍبلْت الجؾش العلتِ, لن ٌه رطجْدِفبّي عتعخ ٕبلؼ النغبه ًآفوًن : 

 مج ك



( سؤااًل وتحميميا استنادًا عمى ٘ٗاواًل: مناقشة وتحميؿ جميع جداوؿ استمارة االستبانة المتضمنة )
القاعدة النظرية في الباب االوؿ ليذه الدراسة . فضبًل عف التحميؿ السوسيولوجي الذي 

 ينطبؽ مع عنواف االطروحة .
مف اجؿ الوصوؿ  لمعوامؿ المؤثرة لموضوع دراستنا ىذا,  ثانيًا: ذىب الباحث الى تفسير بياناتو

فضبل عف العبلقة الثنائية لمتنوع والتكوينات االجتماعية, وغيرىا مف سياسيات البناء 
 االجتماعي, وذلؾ مف اجؿ الوصوؿ الى الحقائؽ التي تيدؼ  الدراسة الوصوؿ الييا. 

الجوىري او الفرضية االساسية لؤلطروحة مع  ثالثا: ذىب الباحث محاواًل ربط العبلقة بيف السؤاؿ
 نتائج الدراسة, مف اجؿ الوصوؿ الى نقاط الشبو واالختبلؼ وتدوينيا .

 سيبرمافرابعًا: اجراء اختبارات احصائية إلجابات المبحوثيف عف طريؽ استخداـ معامؿ االرتباط 
 وغيرىا مف الوسائؿ االحصائية . 

و  المتمثمة )العمر, الدراسة عينة لوحدات لعامة ا البيانات الفصؿ عمى ىذا واحتوى
االساسية لتوصيؼ  والبيانات والتحصيؿ الدراسي, ونوع العمؿ وطبيعة االنتماء ....الخ.  النوع,

 والطائفية االثنية) االجتماعية التكوينات خضـ في التنوع بيف العبلقة تحميؿ الظاىرة , محاوالً 
 المشتركة الوطنية واليوية والتماسؾ الوحدة لتبيف, الجماعات ىذه تدخؿ درجة اي والى(, والطبقية

 لمعوامؿ الدراسة استيداؼ عف فضبلً , االخر عمى واالنفتاح التنوع ضروراتو , المجتمع بنية في
 دمج عبر والتكامؿ واالندماج التعايش مقومات تعزز شأنيا مف التي والسياسية االجتماعية
 .والطبقية والطائفية االثنية الجماعات
 
 
 
 : عرض وتحليل البيانات العامة للعينة ومناقشتهاوالً أ

تضمف العرض االوؿ مف الفصؿ الخامس نتائج البيانات العامة لمعينة الدراسة, حيث 
وزعت عمى سبع جداوؿ تمثمت بػ) العمر , النوع , التحصيؿ الدراسي, الحالة االقتصادية , نوع 

 والطائفي(.العمؿ , نوع االنتماء )االثني 
 إٌٛع االجتّبػً  -1

 ( 5جدول رقم )



 (406)يبين توزيع وحدات العينة حسب النوع
 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس إٌٛع
 %ٙٙ ٜٖٔ رجؿ
 %ٖٗ ٙٙٔ مرةأ

 %ٓٓٔ ٘ٛٗ المجموع
( يبيف وحدات عينة الدراسة مف أفراد التكوينات االجتماعية )االثنية ٘الجدوؿ رقـ )
( مبحوثًا وبنسبة ٜٖٔالقاطنة في مدينة بغداد , حيث بمغ تكرار الرجاؿ بػ)والطائفية والطبقية( 

%( مف أفراد العينة. حيث يبلحظ ٖٗ( تكرارًا وبنسبة )ٙٙٔ%(. والنساء بواقع )ٙٙمئوية )
ارتفاع نسب الرجاؿ مقارنة بالنساء ويرجع ىذا االختبلؼ الى ارتفاع اعدادىـ وتواجدىـ في 

رة االستبانة , فضبل عف النسب القميمة ممف يتمتعف بإجازات مرضية أماكف توزيع وحدات استما
)امومة( وغيرىا مف االمور بالنسبة لمموظفات , كذلؾ اف واقع المجتمع العراقي يمتاز بسمتو 
الذكورية)السطوية( التي تمنع االناث مف الخروج ومزاولة العمؿ عمى الرغـ مف االنفتاح الثقافي 

, فبل زاؿ البعض يؤمف بالعادات والتقاليد الشرقية , كذلؾ الحاؿ  والعولمة التي يشيدىا العالـ اليـو
الموقؼ الوبائي والصحي الصادر مف لجنة الصحة النيابية جراء تفشي فايروس كورونا واعطاء 
العطؿ الرسمية حاؿ مف الوصوؿ ولقاء عينة النساء و ارتفاع نسبيا, عكس ما كاف المقاء سمسبًل 

ىذا ال يعني اف النسبة اعبله ضعيفة مقارنة بالرجاؿ بؿ بمغت نسبتيا حوالي مع الرجاؿ, و 
 ( ادناه.ٖ( مبحوثة, وكما موضح في الرسـ البياني رقـ)ٙٙٔ%( وبواقع )ٖٗ)
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النٌا " رعجْو ًاٍع االنزْبه فِ العلٌ  االعزتبعْخ ًىٌ ًان كبن َّزقل  اؽْبنبً ثلّمً ثَْطبً عؤ الغنٌ.  

عتلْخ لعدلح رغعل الغنَْؤ النكو ًاالنضَ اّقبٕبً اعزتبعْْؤ ّؾتلٌن فِ انلَيل لؤ التعبنِ  قل ّلب علىَ

الزِ ّوثطٌنيب ثفعتبليل القبٕخ. هغجبد ًثٖتبد ًارغبىبد لن تخ اعزتبعْبً فْتب ّقٔ لب ّكٌن النكٌهح 

ؤ فِ فئزْؤ لتْيرْؤ لقزللزْؤ ًاالنٌصخ , ًثينا ففن النٌا رعجْو ّْْو الَ أنزبط ىنا الزن ْل االعزتبعِ للغنَْ

)هعل ًالواح (. ّن و الَ لَوك ًللبىْل ًلٖطلؾبد النٌا االعزتبعِ )التجبكهح الللَطْنْخ لزعتْق الؾٌاه 

 .٩, ٓ ٕٙٓٓفلَطْؤ ,  –العبلتِ ًاللّتدواْٛخ(, ها    



 
اي اف ىناؾ نسبة عالية قدمت اجاباتيف فيمػا يخػص دور المكونػات االجتماعيػة )االثنيػة 

ا التنػػوع االجتمػػاعي فػػي مدينػػة بغػػداد, فضػػبل عػػف درجػػة والطائفػػة والطبقػػة( فػػي تحديػػد سوسػػيولوجي
تدخؿ ىذه الجماعات لبياف وحدة واقػع المجتمػع البغػدادي والتماسػؾ االجتمػاعي واليويػة المشػتركة 

 واالنفتاح عمى االخر. 
وبيػػذا اف اجابػػات االفػػراد تػػتبلئـ مػػع واقػػع نسػػب المبحػػوثيف ومسػػتوى نتػػائج المرجػػوة كػػوف 

السيما منيا الدينية والمذىبية مرتبطة بالرجػاؿ كػالمراجع. واجتماعيػة كاتخػاذ عممية اتخاذ القرارات 
قػػرار المصػػاىرة والعػػيش المشػػترؾ مػػع الطوائػػؼ واالثنيػػات . والطبقػػة السياسػػية كرؤسػػاء االحػػزاب 

 الذيف غالبًا ما يكونوف ذكورًا وىذا ما نشاىده اليوـ واقعًا ممموسًا . 
 ش اٌتٛصٌغ اٌؼًٍٕ ٌٍفئبد  حست اٌؼّ -2

 ( 6جدول رقم )
 يبين توزيع وحدات العينة حسب العمر

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% تىشاس ػٍٕخ االٔبث إٌسجخ ادلئٌٛخ% تىشاس ػٍٕخ اٌزوٛس فئبد اٌؼّش
ٕ٘- ٖٕ ٘ٛ ٔٛ% ٕٕ ٖٔ% 
ٖٖ – ٗٓ ٛ٘ ٕٚ% ٙٔ ٖٚ% 
ٗٔ – ٗٛ ٜٓ ٕٛ% ٗٓ ٕٗ% 
ٜٗ – ٘ٙ ٚٓ ٕٕ% ٖٕ ٜٔ% 
 %ٚ ٔٔ %٘ ٙٔ فأكثر – ٚ٘

 %ٓٓٔ ٙٙٔ %ٓٓٔ ٜٖٔ المجموع

319 

166 

 عينة الدراسة( الجنس)يوضح النوع ( 4)مرتسم رقم 

  كور

 اناث



, حيث يتوزع المبحوثوف عمى (ٚٓٗ)( يبيف عدد وحدات العينة حسب العمرٙالجدوؿ رقـ)
(مبحوثًا مف مجموعة عينة الذكور , ٜٖٔ%( بواقع)ٙٙخمس فئات عمرية بمغت نسبة الذكور)

 النتائج ( مبحوثة  مف مجموعة عينة االناث, وكشفتٚٙٔ%( بواقع )ٖٗوبمغت نسبة االناث )
 المتجمع التكرار خبلؿ ومف ,(ٕٗ) بمغ لمفئات العمرية لمذكور الحسابي المتوسط اف االحصائية
( سنة والذيف اجابوا ٛٗ -ٔٗ) بيف اعمارىـ تقع الذيف االفراد اف تبيف لؤلفراد الذكور, الصاعد

ي اعمى %( وىٕٛ( مبحوثًا وبنسبة )ٜٓعمى مفردات العينة ىي الفئة الثالثة اذ بمغ نسبتيا بواقع)
%(, ٕٚ( مبحوثًا وبنسبة )٘ٛ( سنة ثانيًا بواقع  )ٓٗ-ٖٖالفئات , وجاءت اعمار المبحوثيف )

( مبحوثًا وبنسبة مئوية ٓٚ( سنة بواقع )ٙ٘-ٜٗفيما جاء ثالثًا االفراد الذيف تتراوح ما بيف )
سنة ( ٕٖ-ٕ٘%(, كذلؾ تضمنت اعمار المبحوثيف الذيف تتراوح اعمارىـ ما بيف )ٕٕتتراوح )

%(, وجاء اخيرًا في الفئة الخامسة االعمار التي تتراوح ما ٛٔ( مبحوثًا وبنسبة )ٛ٘رابعًا بواقع )
%(. وكما موضح ٘( مبحوثًا وبنسبة )ٙٔفأكثر( سنة بأقؿ نسبة حيث بمغ تكرارىـ )-ٚ٘بيف )

 ( ادناه.ٕفي المرتسـ رقـ )

 
 

 
 
 

( سنة, و بمغت أعمى نسبة في ٔٗأما بالنسبة لئلناث حيث بمغ متوسط الحسابي ليف بػ) 
%( ثـ تمتيا الفئة الثالثة ٖٚ( مبحوثة وبنسبة )ٔٙ( سنة بواقع )ٓٗ-ٖٖالفئة العمرية الثانية )

( سنة ٙ٘-ٜٗ%(, ثـ الفئة العمرية الرابعة)ٕٗ( تكرارًا وبنسبة مئوية )ٓٗ( سنة بواقع )ٛٗ-ٔٗ)
( تكرارًا ٕٕ( سنة بواقع )ٕٖ -ٕ٘%(, وجاءت الفئة االولى)ٜٔ( مبحوثًا بنسبة )ٕٖد)بعد

                                                           
(127)

عنو ثَنٌاد ردٌّتْخ كبللخ. ّدٖل ثبلعتو : ىٌ الٌقذ النُ ّندِٚ ثْذ ربهّـ التْمك ًربهّـ الزعلاك لعجواً 

ًّنجغِ ثنب كل عيل لتكؤ للزفكل لؤ عتو كل ّقٔ علَ ًعو اللقخ . ّن و الَ لجبكئ ًرٌْٕبد لزعلاكاد 

 1ٙ, العلك ٩ٕٓٓالَكبن ًالتَبكؤ : )اكاهح الْ ًن االقزٖبكّخ ًاالعزتبعْخ(االلل التزؾلح , نٌٌّْهف , 

 .٘ٗٔ, ٓ  ٕالزندْؼ
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 يمثل أعمار فئة الذكور( 0)الرسم البيان  رقم

 5سلسلة 4سلسلة  3سلسلة 2سلسلة 1سلسلة 



فأكثر( سنة بواقع  -ٚ٘%(, واخيرًا جاءت اقؿ النسب لؤلعمار التي تتراوح ما بيف)ٖٔوبنسبة )
 ( ادناه. ٖ%(, وكما موضح في المرتسـ البياني رقـ )ٚ( تكرارًا وبنسبة )ٔٔ)

   
 بمغ سنة, (ٛٗ-ٖٖ) بيف اعمارىـ تقع الذيف المستجيبيف اف ضحسبؽ يتما  خبلؿ ومف 
 مف%( ٚ٘) تقارب متجمعة مئوية وبنسبة مبحوثًا مف مجموع الذكور واالناث,( ٕٙٚ) عددىـ
 ضمف تركزت ىذه الفئة المستجيبيف أعمار يشير الى اف ما وىو العينة, الكمي ألفراد المجموع
عمييا مرحمة )بموغ القمة(, لما يتمتع بو الفرد مف فيـ و والتي عادة ما يطمؽ  العمرية المرحمة
لدور االثنية والطائفة والطبقة في تحديد سوسيولوجيا التنوع  وموضوعية دقة و اكثر ادارؾ

االجتماعي في مجتمع الدراسة)مدينة بغداد( وتأثيرىا بالقضايا الراىنة. ونجد اف النسب االقؿ 
ة لكبل العينتيف وذلؾ بسبب أفراد العينة االولى غالبًا ما يكونوف تراوحت في الفئتيف االولى واالخير 

نسبة قميمة مف الموظفيف المعينيف في ىذا العمر. وكذلؾ نجد الفئة االخيرة نسبتيا أقؿ مقارنة 
بالفئات االخرى وذلؾ لصعوبة المقاء بيـ, بسبب الوضع الوبائي والصحي العاـ وانتشار فايروس 

 كورونا.
 ساسً اٌتحصًٍ اٌذ -3

بياف او ذكػر التحصػيؿ عمى  ,تنطويالدراسات السوسيولوجية في الحقؿ الميداني اف اكثر
 العممي)االكاديمي( لممبحوث وذلؾ لموقوؼ عمػى أىميػة موضػوع البحػث مػف جانػب,  وأبػداء االراء
وطرح االفكار بصورة متنوعة, وبما اف التعميـ ىو احد النظـ االجتماعية الذي يحدد االثر الفعػاؿ 
لمفػػرد فػػي تنميػػة النشػػئ مػػف النػػواحي الجسػػمية والعقميػػة واالخبلقيػػة حتػػى يمكنػػو مػػف اف يحيػػا حيػػاة 

و عمميػة سوية في البيئة التي يعيش فييا لذا فيمكف وصؼ أثر التحصيؿ العممي او االكاديمي بأن
عامة لتكيؼ الفػرد ليتماشػى ويػتبلءـ مػع التيػار الثقػافي الػذي يعػيش فيػو, ويصػبح المجػاؿ التربػوي 
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 يوضح أعمار فئة االناث( 4)الرسم البيان  رقم

 5سلسلة 4سلسلة  3سلسلة 2سلسلة 1سلسلة 



عمميػػة خارجيػػة يقػػـو بيػػا المجتمػػع لتنشػػئة االفػػراد ليسػػايروا المسػػتوى الثقػػافي العػػاـ مػػع تقبػػؿ القػػيـ 
االنتمػػػاء  .بغػػػض النظػػػر عػػػف(ٛٓٗ) الجديػػػدة ومشػػػاركة االخػػػريف فػػػي الممارسػػػات االجتماعيػػػة العامػػػة

االثنػػي او الطػػائفي او الطبقػػي, الػػذي بػػدوره يبنػػي الوحػػدة والتماسػػؾ واالنفتػػاح عمػػى االخػػر ويعػػزز 
 السمـ االجتماعي في خضـ مجتمع فسيفسائي معقد التركيبة البنائية.  

 (7جدول رقم )
 يوضح التحصيل العلمي واالكاديمي لفئات عينة الدراسة

 ادلئٌٛخ %إٌسجخ  اٌتىشاس اٌتحصًٍ اٌذساسً
 %٘ٙ ٖٚٔ بكالوريوس
 %ٕٔ ٓٓٔ ماجستير
 %ٗٔ ٛٙ دكتوراه
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ المجموع

 

( الخاص بالمستوى التحصيؿ العممي ألفراد العينة اف ىناؾ ٚحيث يشير الجدوؿ رقـ )
ثبلث فئات اجرى الدراسة عمييا وىـ االفراد الحاصميف عمى شيادة البكالوريوس, اذ كانت نسبتيـ 

( تكرارًا, في حيف جاء ممف يحمموف شيادة الماجستير ثانيًا بواقع ٖٚٔ%( وبػ)٘ٙاالعمى بػ)
( تكرارًا وبنسبة ٛٙ%(, وجاء اخيرًا ممف يحمؿ مؤىؿ الدكتوراه بػ)ٕٔحوثًا وبنسبة )( مبٓٓٔ)

 ( ادناه. ٗ%(. وكما موضح في الرسـ البياني رقـ)ٗٔمئوية)
 

 
خريجيف وحاصميف عمى شيادات السيما مف  ىـ المستجيبيف اف عمى يدؿ المرتسـ اعبله

المدروسة واثرىا  الظاىرة ويبني تصورًا بفيـيسمح  الذي االمر االكاديمييف)اساتذة الجامعات(,
                                                           

(128)
 .1ٕٔ, لٖله ٍبثق, ٓ العلٌ  االعزتبعْخلعغل اؽتل ىكِ ثلًُ : 
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 دكتوراه ماجستير بكلوريوس

يفصل التكصيل العلمي لعينة ( 4)الرسم البياني رقم 
 الدراسة

 3سلسلة سلسلة 1سلسلة 



بنقاط مف شأنيا تعزز مف مقومات نتائج الدراسة وتوصياتيا  والخروج عمى بنية المجتمع,
 واىميتيا في مكاتب المعرفة. 

 ماجستير, بكالوريوس,) الثبلث فضبًل عف مف يممؾ المؤىبلت والشيادات السيما الفئات
 مستوى يكوف حيث شخصيتو, ومقومات الفرد نمط التفكير أسموب عمى اثره تعكس( دكتوراه
مرتفعًا مقارنة بأقرانيـ ممف ال يممكوف تحصيبًل عمميًا. خصوصًا في  السوسيوثقافي الوعي

 موضوع يتطمب تفكير عميؽ وتفسير عما يدور في طبيعة البنية االجتماعية لممجتمع العراقي.
 د اٌؼٍٕخاحلبٌخ االلتصبدٌخ ٚاالحنذاس اٌطجمً ألفشا -4

اف طبيعة االنحدار الطبقي لممستوى االقتصادي لمفرد بصورة خاصة واالسر بصورة 
عامة تتموف بمستوى معيف عف االخر, حيث يعتمد بطبيعة االمر عمى اسس ومعايير متنوعة, 
لعؿ مف بدييياتيا االساسية الثروة الوطنية لمدولة)بحكـ اف اقصد اف لكؿ دولة غنية يكوف 

ي لجميع االفراد(, فيناؾ أفراد او اسر أشد فقرًا او متوسطة الثراء او المنحنى االقتصادي غن
شديدة, وىذه ىي التركيبة العامة لمبناء االجتماعي بصورة عامة لممجتمعات بغض النظر عف 
مستوياتيا المتقدمة او النامية, واف ما انطمقنا في تحميمنا لممستوى االقتصادي ألفراد العينة 

لتحميؿ العممي السوسيولوجي مع االخذ بنظر االعتبار نتائج دراستنا, نجد اف دراستنا مف منطمؽ ا
منعرج الحالة المادية)االقتصادية( لؤلسر عامة والفرد خاصة جزء ميـ في شعور وتقبؿ االخر 
ويعد مف العوامؿ االساسية التي تميد لعممية التعايش واالندماج والتكامؿ ألبناء المجتمع, بغض 

( ٛنتماء االثني والطائفي والطبقي محور دراستنا. وكما موضح في الجدوؿ رقـ )النظر عف اال
 طبيعة االنحدار الطبقي لعينة الدراسة.  

 (8جدول رقم )
 يوضح المنحنى االقتصادف لعينة الدراسة

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاساد  احلبٌخ االلتصبدٌخ 
 %ٔٙ ٜٕٚ ال تسذ احلبجخ

 %ٖٗ ٖٙٔ ادلؼٍشخ تسذ احلبجخ ٚتفً مبتطٍجبد
 %٘ ٕ٘ تفٍط ػٓ احلبجخ

 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع
( الى تنوع الحالة االقتصادية في مجتمع ٛاذ تشير االحصائيات في الجدوؿ رقـ )

( تكرارًا وبنسبة ٜٕٚالدراسة, اذ اف االفراد الذيف مردودىـ االقتصادي ال يسد الحاجة بمغت )
الحالة الفقيرة او البسيطة لؤلسر, بينما جاء %( وىي اعمى النسب وىي يمكف اف تمثؿ ٔٙ)

( مبحوثًا وبنسبة ٖٙٔاالختيار ثانيًا والذي يتضمف تسد الحاجة وتفي بمتطمبات المعيشة بواقع )



%( وىي ما تمثؿ الحالة المتوسطة لؤلفراد, بينما يتضمف اختيار الفائض عف الحاجة ٖٗمئوية )
 مكف اف يمثؿ الطبقة المترفة )العميا ( في المجتمع. ( والذي يٕ٘%( وبتكرار )ٕ٘بالنسبة  نسبة )
 االكتفاء حالة وبيف الحرماف حالة بيف ما يعيشوف المبحوثيف اغمب أف عمى يدؿ وىذا

ف, وبصورة عامة يوالحاصميف عمى شيادات عميا مف دوف تعي الكسبة مف كانوا أغمبيـ الف وذلؾ
 االوضاع طبيعية وكما ىو معموـ واف. لمفرد واالسر المعاشي المستوى ضعؼ عمى مؤشر ىذا

الفرد والتماسؾ االجتماعي  وضع عمى ايجاباً  أو سمباً  تنعكس المجتمع, في والمعيشة االقتصادية
وعبلقتو باآلخر التي مف شأنيا تعزز مقومات التعايش واالندماج والتكامؿ خاصة عبر مجتمع 

 ( ادناه .٘ـ رقـ )متنوع اثنيًا وطائفيًا وطبقيًا. وكما موضح في المرتس

 
 
 

 
 

*)ٔٛع اٌؼًّ -5
ٜٗٓ
)  

 فئة مف كانت المبحوثيف عمؿ بمغتيا مئوية نسبة أعمى أفّ  السابؽ الجدوؿ بيانات كشفت
 اإلدارييف الموظفيف ثانياً  تمتيا ثـ%(, ٕٙ)مئوية وبنسبة تكراراً ( ٕ٘ٔ) بواقع العميا الدراسات طمبة
 الجامعات اساتذة فئة الثالثة المرتبة في وجاء ,%(ٕٗ) بنسبة مبحوثاً ( ٛٔٔ) عددىـ البالغ

( ٚٚ) بواقع( الدكتوراه) العميا الدراسات طمبة جاء حيف في%(, ٜٔ) مئوية وبنسبة( ٜٔ) وبتكرار
 .تكراراُ ( ٗٚ)وبػ%( ٘ٔ) وبنسبة الفني العمؿ اصحاب مف ىـ واخيراً %( ٙٔ) وبنسبة مبحوثاً 

 (.ٜأنظر الى الجدوؿ رقـ )
                                                           

(*)
عتل الجبؽش الَ افزْبه ٛلجخ اللهاٍبد العلْب )التبعَزْو ًاللكزٌهاه(, ثبعزجبه ّتضلٌن رنٌعبً كّنْبً ًاصنْبً 

( لجؾٌصبً ًىعذ علَ لؤ ّعتل ثٖخ فنْخ ًالعتل االكاهُ , 1ًٖٔٛجدْبً, ؽْش ثل  ؽتلخ ّيبكح الجكبلٌهًٌّ )

َزْو كٌنيل لؤ ّنيٌا لوؽلخ كهاٍزيل, فِ ؽْؤ ثل  علك التجؾٌصْؤ لؤ ؽتلخ ّيبكح التبعَزْو كنلك ٛلجخ التبع

( ٛبلت كهاٍبد علْب 11( لجؾٌس ًىعذ علَ لؤ ىل ٛلجخ ككزٌهاه ًلؤ ىل أٍبرنح عبلعبد ثٌاقع )ٓٓٔ)

يبكح التبعَزْو ( اٍزبماً لتؤ ّؾتلٌن ٩ّٔ( = )ٖٕ+ 8ٙ( اٍزبم , فِ ؽْؤ عبء اٍبرنح الغبلعبد ثٌاقع )ًٖٕ)

 ..ًاللكزٌهاه
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تسد الحاجة وتفي  ال تسد الحاجة
 بمتطلبات المعيشة 

 تفيض عن الحاجة

 يوضح الدخل االقتصادي الفرادعينة الدراسة( 5)مرتسم رقم 

 الدخل الشهرف



 
 
 

 
 (9جدول رقم )

 يوضح توزيع وحدات العينة حسب نوع العمل
 النسبة المئوية التكرارات نوع العمل

 %ٕٗ 8ٔٔ أدارف

 %٘ٔ 1ٗ فني

 %ٕٙ ٕ٘ٔ طالب دراسات عليا )ماجستير(

 %ٙٔ 11 طالب دراسات عليا )دكتوراه(

 %٩ٔ ٩ٔ أستا  جامعي

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

 عيّنة أف عمى واضحة صورة يعطي اف تحديد عينة الدراسة في نوع عمؿ المبحوثيف
متنوعة واقتصرت عمى ىذه ال قتصادية,اال والطبقات متعممةالاالجتماعية  شرائحال شممت الدراسة

وضع بل دقيقًا وشامبًل يساعد الباحث في الفئة مف المجتمع كوف موضوع التنوع يتطمب تحمي
عمد المختمفة طوائؼ واالثنيات ال وبما اف ىذه الفئة يوجد فييا التنوع ومف .مقترحاتو وتوصياتو 

 (.ٙالباحث عمى تحديدىا بيذه الصورة. ينظر الى المخطط رقـ )
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 يوضح توزيع عينة البحث حسب نوع العمل ( 6)مخطط رقم

 ادارف 

 فني

 (ماجستير)طالب دراسات عليا

 (دكتوراه)طالب دراسات عليا

 استا  جامعي



 )*(حمذداد اٌٛالء اٚ االٔتّبء االحًٕ ألفشاد ػٍٕخ اٌذساسخ -6
كما ىو معموـ اف محددات االنتماء االثني لمفرد ينشئ مف  نمط أسموب الحياة   

االجتماعية والنظرة الييا , والمرتبط بدوره باالنتماء القومي ذات النسؽ )النمط( الثقافي السائد 
المتمثؿ في اليوية الوطنية المشتركة, فيو كياف بشري يشعر بذاتيتو في خضـ تنوع عرقي 

  اليوية وحدة شعور بخمؽ يييئ شكؿ عمى, العرقية ذاتيتيـ بمقومات رادهأفيعي وقومي, 
 و لمجماعة االيديولوجية خصائص تقارب مف وال شؾ ىذا نابع نطاؽ الجماعة, وتماسكيـ داخؿ

 تماسؾ بالتالي و االنتماء و الوالء إلى يؤدي األمر الذي أفرادىا, بيف االنسجاـ روح توفر
 الجماعات مع تفاعميا ثنايا الجماعة مف أفراد لدى االثني الوعي يتولد حيث ووحدتيا, الجماعة
(يحدداالنتماء االثني لعينة ٓٔ.الجدوؿ رقـ)(ٓٔٗ)المجتمع ذات في معيا تتواجد التي األخرى
 الدراسة 

 ( 19جدول رقم )
 يوضح توزيع مفردات العينة حسب االنتماء االثني

 إٌسجخ ادلئٌٛخ اٌتىشاساد االحٍٕخ
 %ٙٛ ٜٔٗ العربية
 %ٓٔ ٚٗ الكردية
 %ٓ ٕ االرمينية
 %ٕ ٜ التركمانية

 %ٕ ٛ خرى ا
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( توزيع مفردات العينة تبعًا لطبيعة االنتماء االثني لمجتمع الدراسة ٓٔيبيف الجدوؿ رقـ )
%( ٛٛ)مدينة بغداد(, حيث شغؿ االنتماء ذات الطابع القومي العربي الجانب االعمى بنسبة )

%( مف مجموع النسب, وجاء ثالثًا ٓٔ( تكرارًا وبنسبة)ٚٗ( تكرارًا, ثـ الكردية بػ)ٜٔٗوبواقع )
%(, في حيف شكمت االرمينية تكراراف وبنسبة ٕ( تكرارات وبنسبة)ٜالتركمانية بواقع )

%(, اما باقي االثنيات االخرى وىـ كؿ مف),والشبؾ, االشورييف, الكمداف, وووالخ(, ٔٗ.ٓ)
( تكرارات. مما سبؽ اف مجتمع الدراسة يمثؿ صورة حقيقية ٛ%( وبواقع )ٕيشكموف ما يقارب)

بغض النظر عف الغالبية العددية لمعرب )سنة, شيعة(, وىذا شيء طبيعي كوف  لمتنوع الثقافي

                                                           

)*(مىت الجبؽش الَ افزْبه عْنخ اللهاٍخ االٍزنبك إلَ الزنٌا االصنِ ً العوقِ ًاالنؾلاه الدٌلِ لتغزتع 

اللهاٍخ, ثيلف ّتٌب اإلصنْبد ثعْلاً عؤ ريتِْ أُ ٛوف اً لكٌن اعزتبعِ عتلاً , كتب أّن رؾلّل ىنه 

 آهاء ثلقخ ًًٌٙػ للزَبؤالد التطوًؽخ فِ ىنه اللهاٍخ. النَجخ فَؼ التغبب لكل التكٌنبد إلثلاء
(142)

ل ٍَخ ّجبة  -: هؤّخ لعبٕوح ,)االٍكنلهّخ لعبلل اللًلخ الدٌلْخ الؾلّضخىْب  لؾتٌك االقلاؽِ : 

 .8ٗ, ٓ 8ٕٓٓالغبلعخ( ,



الغالبية سكاف العراؽ ىـ مف عربًا, السيما مجتمع الدراسة )مدينة بغداد(, فضبل عف الكرد حيث 
يتركزوف في شماؿ العراؽ, واالثنيات االخرى التي تمثؿ عدد مف المكونات او أقمية يمكف 

)الشبؾ والكرد الفيميف والفرس وغيرىـ(, اف ىذه التركيبة المتنوعة شكمت اعتبارىا ىي كؿ مف 
فسيفساء ثقافية تيدؼ مف خبلؿ دراستنا بإمكانيا تحقيؽ فرص لمتعايش واالندماج والتكامؿ 
لمظاىر التنوع والذىاب الى االسس التي مف شانيا تصور السياسات والخيارات المحتممة 

 ( والخاص باالنتماء االثني لوحدات عينة الدراسة.ٚبياني رقـ)ألدارتو. انظر الى المخطط ال

   
 
 
 
 
 

 اٌذساسخ ػٍٕخ ألفشاد اٌذًٌٕ ٚادلز٘جً االٔتّبء  -7
 يحقؽ, ايديولوجية قاعدة لمفرد يوفر  اإلنساني االجتماع في الديني االنتماء طبيعة إف

 المجتمع ثكنات عف بعيدا وشخصيتو ىويتو عمى والحافظ,  بالكرامة تتجمى لعميا فييا غاياتو
 اعباء مف تحممو ما و الحديثة الحياة في الفرد انسياؽ إف عف فضبلً . فييا يقع التي وأخطائو
 والمجتمع الفرد حياة في التوازف ليحقؽ السماوية بتعاليمو الديف عودة يتطمب تنافسي وفكر مادية
 وبتجاربو لمفرد الطائفي او الديني االنتماء فطبيعة لذا. االجتماعي والسمـ التعايش تحقيؽ اجؿ مف

 طبيعة مف الساحقة االغمبية اف وبما. خاصة والفرد عامة لممجتمع محوري دور يمثؿ,  االيجابية
 في اساسي عامؿ الديف محور شكؿ لذلؾ متنوعة دينية طوائؼ الى تنتمي العراقي المجتمع
( الذي يمثؿ توزيع عينة الدراسة حسب ٔٔانظر الى الجدوؿ رقـ ) .العراقي المجتمع تكويف

 االنتماء الديني والطائفي .
 (11جدول رقم )

 يوضح التوزيع الديني والم هبي لعينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرارات الطوائف او الم اهب

 %٘ٗ ٩ٕٔ العرب الشيعة

 %ٔٗ ٕٓٓ العرب السنة

 %ٖ ٘ٔ كرد شيعة

 %1 ٕٖ كرد سنة
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توضيح  لالنتماء االثن  لعينة (7)المخطط  البيان  رقم 
 الدراسة

 …النسبة 



 %ٗ 1ٔ مسيحي

 %ٓ ٔ ايزيدف

 %ٓ ٔ صابئي

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

عينة الدراسة بأف  ( الخاص بالتوزيع الطائفي والمذىبي الفرادٔٔتشير بيانات جدوؿ رقـ)
%(, في حيف جاء ثانيًا ٘ٗ( مبحوثًا وبنسبة )ٜٕٔالعرب الشيعة يحتموف موقع الصدارة بواقع )

( تكرارًا , في حيف جاء ثالثًا الكرد السنة بنسبة مئوية قدرت ٕٓٓ%( وبػ)ٔٗالعرب السنة بنسبة )
( مبحوثًا ٚٔة بواقع )( مبحوثًا, في حيف جاء المبحوثيف مف الطائفة المسيحيٕٖ%( وبػ)ٚبػ)

%(, ٖ( مبحوثًا وبنسبة مئوية )٘ٔ%(, اما الكرد الشيعة فكانت نسبتيـ اقؿ بواقع )ٗوبنسبة )
واخيرًا جاء عمى التوالي ممف يتمسكوف بالطوائؼ االيزيدية والصابئة بتكرار واحد لكؿ طائفة 

 %(.ٓوبنسبة بمغت )
مع الدراسة, وىذا االمر ليس في مجتنستنتج بعد حيف بأف االسبلـ يمثؿ الجانب الغالب 

 بضعة عرفت قبؿ اذ , حضارات الكوف أقدـ مف ًا كوف العراؽ عامة ومدينة بغداد خاصةبدئي
بينيـ  وشعوب, أقواـ العراؽ حضارة وبنت .فيو استقرت وشعوب ألقواـ بشرية حياة سنة, فالؼ

 أف عمى والثقافية الدينية الظروؼىذه  البابميوف واالشوريوف والفرس والعرب ...الخ. وساعدت
 .أخرى وقوميات الكرد يمييـ العراؽ, سكاف أغمبية ىـ العرب يكوف

حيث يمكف القوؿ اف ىذا التنوع يشكؿ صورة حية وواقعية لموضوع الدراسة وبياف وحدة 
التماسؾ المجتمعي واليوية الوطنية المشتركة في بنية المجتمع وضرورة االنفتاح عمى االخر, 

حقيؽ التعايش واالندماج  مف عدمو. أنظر الى المرتسـ الذي يوضح نسب الطوائؼ واالدياف وت
 في مدينة بغداد.  

  



 

 

 

 

 . اٌذساسخ ٌؼٍٕخ اٌظب٘شح تٛصٍف ثٍبٔبد ٚحتًٍٍ ػشض: حبٍٔب  
بتوصيؼ الظاىرة المدروسة, حيث ال  المتعمقة لمقضايا دراسة تحميمية الجزء ىذا يقدـ

تغطي الدراسة وال تنتيي عند تصنيفيا ومراجعتيا في الجداوؿ االحصائية , بؿ البد مف تحميميا 
تناوؿ الباحث في العرض الثاني مف تحميؿ بيانات .  لذا (ٔٔٗ)وفقًا لمتطمبات البحث السوسيولوجي

والطائفة والطبقة(, لتفسيرىا وتحميميا استنادا توصيؼ الظاىرة والمتعمقة بوحدات الدراسة )االثنية 
لمعطيات استمارة االستبانة الميدانية, غاية في الوصوؿ إلى النتائج والتحقؽ مف صحة 

 الفرضيات الخاصة بالدراسة.
 ٚصف اٌتٕٛع يف اجملتّغ اٌؼشالً .  -8

تساءؿ عامًا ماضية وفي واحدة مف أشير االعماؿ حوؿ التنوع والمجتمع  ٓ٘ٔمنذ نحو 
ماركس عف أمكانية تحقيؽ الحياة االجتماعية في مجتمع مع وجود االختبلفات االثنية والدينية. 
كاف السؤاؿ ال يزاؿ مفتوحًا, واال بعد مف ذلؾ أف شروط المشكمة قد تغيرت راديكاليًا منذ زمانو, 

عاتو مف حولنا الف االمـ قد أصبحت أكبر عددًا واالتصاالت أصبحت أسرع وادراكنا لمعالـ وصرا
. (ٕٔٗ)أصبح أكثر حدة. وفي ضوء ذلؾ أصبحت مسألة التسامح والعيش مع االخر تحتاج نقاش

لذلؾ قدـ الباحث التساؤؿ اعبله حوؿ طبيعة التنوع في المجتمع العراقي وكما ىو معروؼ بأف 
                                                           

(144)
 .ٖٙٔ, لٖله ٍبثق, ٓٛو  الجؾش االعزتبعِأؽَبن لؾتل الؾَؤ, ً عجل التنعل الؾَنِ:  

(140)
 .ٗٔٔ, لٖله ٍبثق , ٓ الزنٌا ًالتغزتع )قواءح فِ العلٌ  الجْنْخ(فْلْت الجوٌٍن : 
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ال اص بتارارات افراد عينة للطىائف ىالمذاهب في ( 1)مرتسم رقم 
 مجتمت الدراسة

   عرب شعية

 عرب سنة

 كرد شيعة

 كرد سنة

 مسيحي

 ايزيدف



ف المنطقة مجتمعنا غني بالتكوينات االجتماعية )االثنية الطائفية الطبقية(, السيما مف بيف بمدا
 .أرضيا عمى وأمـ حضارات نشوء مف الرافديف حضارة عاشتو ما والوطف العربي لعؿ السبب

( ٕٔأنظر الى جدوؿ رقـ ) وذلؾ لموقوؼ عمى فيـ التنوع القائـ وبما يتبلئـ مع موضوع الدراسة. 
 الخاص بإجابات المبحوثيف حوؿ طبيعة التنوع االجتماعي في العراؽ.

 (12جذٚي سلُ )
 ٌجني أجبثبد ادلجحٛحني ٌطجٍؼخ اٌتٕٛع يف اجملتّغ اٌؼشالً

 إٌسجخ ادلئٌٛخ اٌتىشاس طجٍؼخ اٌتٕٛع
 %ٜٚ ٔٚٗ طبيعي
 %ٕ ٛ مصطنع

 %ٔ ٙ ال يوجد تنوع
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

بأف المجتمع العراقي مجتمعًا  كشفت البيانات االحصائية الخاصة بإجابات المبحوثيف
%( ٜٚمتنوعًا, واف طبيعة التنوع فيو ىي طبيعية, حيث بمغت نسبة اجابات المبحوثيف )

( تكرارًا وىي النسبة االعمى, لعؿ ارتفاع ىذه النسبة جاءت لما يتمتع بو العراؽ مف نشوء ٔٚٗوبػ)
وتشعبت الى ما ىو الحاؿ اليوـ ,  حضارات وامـ كػ)االشورية والبابمية والسومرية ..الخ(, سابقاً 

كذلؾ التعدد القومي واالثني العربي والكردي والتركماني وغيرىا, والتنوع الطائفي والمذىبي 
والبروتستانت, الخ(. في حيف  والكاثوليؾ, كػالمسمميف) الشيعة والسنة ( والمسيح كػ)األرثوذكس,

%( ولعؿ اجابات ٕثيف ونسبة مئوية  )( مبحو ٛجاء ثانيًا بأف طبيعة التنوع ىو مصطنعًا بػ)
المبحوثيف بينت مف خبلؿ مقابمة الباحث معيـ حيث طغت عمييا نوعا ما مف التأثير السياسي 
الذي كوف فكرة بأف ىذا التنوع اصبح مصطنعًا بعد اف كاف طبيعيًا حيث اثر الجانب السياسي 

والطائفية, في حيف جاء اخيرًا وبنسبة  في طبيعة وىيكمة ىذا التنوع ال سيما واالختبلفات المذىبية
 ( مبحوثيف بأف المجتمع العراقي ال يوجد فيو تنوع.   ٙ%( وبواقع)ٔ)

 ػٛائك اٌؼٍش ادلشرتن يف اٌؼشاق   -9
, ٖٕٓٓالتحوالت الثقافية التي شيدىا العراؽ خصوصًا ما بعد التاسع مف نيساف  إف

وعة فرضت نفسيا عمى الواقع العراقي جعمت المجتمع العراقي في مواجية تحديات وعوائؽ متن
عامة والبناء االجتماعي بصورة خاصة ال سيما منيا )الدينية و الطبقية واالثنية والقومية,, الخ(, 
ولعؿ ىذه اإلشكاليات شكمت كابحًا أماـ بناء المجتمع العراقي مف جانب و الدولة ومؤسساتيا مف 

االساس  حجر ُيعد لمفرد واالجتماعي نسانياإل البناء فرضية تحقيؽ مف جانب اخر. انطبلقا
لقاعدة االندماج والتعايش والتكامؿ لمجتمع عرؼ بتركيبو فسيفسائية متنوعة اثنيًا وطائفيا وطبقيًا. 



( الذي يمثؿ اجابات المبحوثيف حوؿ عوائؽ العيش المشترؾ في ٖٔينظر الى الجدوؿ رقـ )
 العراؽ.

 (13جدول رقم )
 المبحوثين للعوائق التي تحد من العيش المشتر  في العراقيمثل اجابات  

 إٌسجخ ادلئٌٛخ اٌتىشاس ٔٛع اٌؼبئك
 %ٔ ٙ ال توجد عوائؽ
 %ٖٚ ٓٛٔ عوائؽ ثقافية
 %ٖٖ ٜ٘ٔ عوائؽ دينية
 %ٕٓ ٜ٘ عوائؽ طبقية
 %ٜ ٘ٗ عوائؽ قومية
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

لعوائؽ العيش المشترؾ, اذ نجد بأف,  يبلحظ مف الجدوؿ اعبله اجابات المبحوثيف
( مبحوثًا, وىذا الشيء ليس بدئييًا كوف ٓٛٔ%( وبواقع )ٖٚالعوائؽ الثقافية جاءت اواًل بنسبة)

المجتمع العراقي كما ىو معروؼ غني ثقافيًا ولبلفرد والمكونات االجتماعية ليا خصوصيتيا وليا 
ىذه االسس تساىـ في خمؽ أشكالية ليذا  عادات وتقاليد واعراؼ مختمفة ولغات متنوعة , اف

التنوع كوف طبيعة الفرد تميؿ الى الفرد مف ذات الثقافة . السيما في مجتمعات الشرؽ االوسط, 
فنجد اف اواصر الزواج وغيرىا مف صمة الدـ تتحدد بشكؿ كبير في نفس الديانة او االثنية او 

%(, لعؿ التنوع ٖٖ( مبحوثًا وبنسبة )ٜ٘ٔع )الطبقة. في حيف جاءت العوائؽ الدينية ثانيًا بواق
الديني واالختبلؼ المذىبي يولد لمفرد خاصة والمجتمع عامة ايديولوجيا الصراع واالنقساـ السيما 
اذ ما توفرت بيئة حاضنة, لعؿ ىذه البيئة تتركز عند بعض مف رجاؿ الديف والمراجع المتشدديف 

نتميف بصورة غير مباشرة الى خارج الوطف, مما , وخطباء المنابر المتعصبيف, فضبل عف الم
يجعؿ المجتمع اماـ حالة البلستقرار, ولعؿ ىذا التنوع في بعده الطائفي حاؿ بالمجتمع الى خطر 
حقيقي ييدد وحدة البمد عامة والتجانس االجتماعي خاصة , فنجد اليـو في مجتمع الدراسة بأف 

دياف عمى بعد قرف مف االف, اما اليـو فنجدىا تتركز مدينة بغداد كانت تجمع لجميع الطوائؼ واال
بالغالبية المسممة وقميؿ مف االقميات السيما )المسيحية وااليزيدية ,الخ(, لعؿ سوء ادارة الدولة 
لمتنوع) منذ قياـ الجميورية و لغاية اليوـ( والمبني عمى اسس دينية وطائفية ومذىبية تاركة جانبًا 

لديني مصمحة جوىرية ليا مف خبلؿ شؽ الديف بالسياسة. وىذا ما نجده حضارة العراؽ وتنوعيا ا
اليوـ اف غالبية االحزاب السياسية تتموف باسـ وغطاء الديف كحزب)الدعوة االسبلمي, والمجمس 
االعمى االسبلمي , الحزب االسبلمي العراقي, االتحاد االسبلمي الكردستاني, والعمؿ االسبلمي, 

( تكرارًا , اذ اف الطبقة ٜ٘%( وبػ)ٕٓثالثًا العوائؽ الطبقية بنسبة ) وغيرىا(. في حيف جاء



االجتماعية عمى اختبلفيا تقسيماتيا تعد أحد االسس التي تحد مف العيش المشترؾ داخؿ البناء 
االجتماعي, فعند مقابمة اغمب المبحوثيف والسؤاؿ مثبًل )حوؿ أمكانية التصاىر أفراد المترفيف 

اد ذات الدخؿ المحدود(, تضمف اجاباتيـ بالرفض واالكتفاء بمقولة )احنة ويف وىـ ماديًا مع االفر 
ويف!( اي بمعنى ىناؾ اختبلؼ في المستوى الطبقي السيما في المجاؿ االقتصادي, فضبل عف 
عدـ امكانية سكف ابناء المناطؽ ذات الصبغة الحضرية كمناطؽ)المنصور, االعظمية, الكرادة, 

 المجتمع طبقات اطؽ ذات الموف الشعبي ىذا مف جانب, ومف جانب اخر افوغيرىا(, في المن
 وضوح انعداـ والسبب نجده في حاضرىا ومستقبميا, قمقة العراقي عامة ومجتمع الدراسي خاصة

لبلفراد السيما مف ىـ يؤمنوف بالحسد والعيف , وىذا ما يضعؼ وحدة العيش   االقتصادية الرؤية
اد. فيما جاء رابعًا وفقًا لئلحصائيات استمارة االستبانة الخاصة بالمبحوثيف المشترؾ فيما بيف االفر 

( تكرارًا, وىذه النسبة ترجع الى االختبلفات القومية ٘ٗ%( وبػ)ٜاف العوائؽ القومية بمغت نسبتيا)
لممجتمع العراقي فيناؾ أثنيات عربية وكردية وتركمانية ,ووالخ, متنوعة تتيح لؤلفراد في خضـ 

قساـ الحاصؿ لممجتمع العراقي اليوـ وسوء االدارة تذىب الى تحجيـ نفسيا وقوقعة نفسيا االن
السيما االقميات منيا لحمايتيا مف االغمبية وىذا ما شيدناه عند المسيحيف وااليزيديف والتركماف 

 ( مبحوثيف بأفٙ%( وبواقع )ٔوغيرىـ, في حيف يقدـ بعض مف المبحوثيف ال يتجاوز نسبتيـ الػ)
العيش المشترؾ في العراؽ ال يواجو عوائؽ, وىذا منافي لمواقع كوف اليوـ المجتمع وما يشيد مف 
تعدد الوالءات واختبلؼ الديانات وتفاوت في الطبقات االجتماعية , البد وليا اسس واشكاليات, 

الوطنية ومف ثـ  اليوية حساب الفرعية عمى ىويات تحفز يمكف اف اإلشكاليات ىذه بالتالي
(الذي يوضح إجابات المبحوثيف لعوائؽ ٜينظر الى المرتسـ رقـ ) .يتشكؿ التعدد بدال لمتنوع 

 العيش المشترؾ
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 يوضح العوائق العيش المشترك ف  العراق( 9)مرتسم رقم

 ال توجد عوائق

 عوائق ثقافية 

   عوائق دينية

   عوائق طبقية

 عوائق قومية



اف لكؿ مجتمع عدد مف السمات والخصائص الثقافية االجتماعية والتاريخية, ولعؿ مف 
, اذا كؿ فرد في وطف ما يشعر (ٖٔٗ)مجتمع الدراسة ىي اليويةىذه الخصاص التي تجمع افراد 

بانو ليس مجرد وىـ!!, بؿ ىو مواطف مشترؾ في ىذا المجتمع ولديو عدد مف الحقوؽ 
والتي تتحدد بصفات يتميز بيا  الثابتة, الشيء حقيقة والواجبات. لذا فيمكف القوؿ بأف اليوية ىي

عف اخر. وبما اف المجتمع العراقي مجتمعًا فسيفسائي التركيبة البنائية لذا وجد ىذا السؤاؿ 
لمتعرؼ عمى ىوية أفرد مجتمع الدراسة, لبياف وحدة التماسؾ المجتمعي واليوية الوطنية المشتركة 

راسة. ينظر الى الجدوؿ رقـ في بنية المجتمع فضبل عف الوصوؿ الى نتائج تحقؽ ىدؼ الد
*)( الخاص بإجابات المبحوثيف حسب نوع اليويةٗٔ)

ٗٔٗ

) . 
 (14جدول رقم )

 يوضح إجابات المبحوثين حسب الهوية االجتماعية 
 النسبة المئوية التكرار نوع الهوية

 %ٕٓ ٜٛ الهوية الدينية
 %ٚ ٖٙ الهوية القومية
 %ٔ ٗ الهوية الطبقية
 %ٗ٘ ٕٓٙ الهوية الوطنية

 %ٛٔ ٚٛ الهوية العشائرية او القبلية
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ المجموع

كشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ اعبله الخاص بصورة ىوية المبحوث, اف اليوية 
( تكرارًا وىذه الصورة تعطي ٕٓٙ%( وبواقع )ٗ٘الوطنية تشكؿ النسبة االعمى مف بيف النسب بػ)
الرغـ مف اختبلؼ مكوناتيـ االجتماعية يميموف الى انطباع عمى اف افراد مجتمع الدراسة عمى 

( ٜٛاالنتماء اليو ويتفاخروف بو فضبًل عف رغبتيـ بالدفاع عنو, في حيف جاءت اليوية الدينية بػ)
ىذه النسبة نتيجة لتعصب بعض االفراد النتمائو الديني معمبًل ذلؾ  %( ولعؿٕٓتكرارًا وبنسبة )

واالفتخار بيا ىذا  الوالء لذات الديانة يبعث شخصيتو, واف انتمائواف بروزىا تساىـ في تشكيؿ 
تبعية المكونات الدينية والوالء ليا السيما الى دوؿ الخارج وسوء  مف جانب ومف جانب اخر اف

والطوائؼ والمذاىب الذي بدوره اثر عمى بناء اليوية وحاؿ الى بروز  الديف زاد مف تسيس االدارة
اف أتساع وتنوع الممارسات والطقوس الدينية, واثر وسائؿ االعبلـ والبرامج  ىويتو الدينية, فضبلً 

                                                           
(144)

 .ٗٔٔ, لٖله ٍبثق , ٓ الزنٌا ًالتغزتع )قواءح فِ العلٌ  الجْنْخ(فْلْت الجوٌٍن : 

(*)
اليٌّخ ًّدٖل ثيب عتلْخ رتْْي اللوك لنلَو عؤ غْوه أُ رؾلّل ؽبلزو الْقْٖخ ًلؤ الَتبد الزِ رتْي االفواك 

عؤ ثعٚيل االٍل ًالغنَْخ ًالَؤ ًالؾبلخ العبئلْخ ًالتينخ ًاالنزتبء ًًالـ. ّن و الَ  اؽتل ىكِ ثلًُ : 

 ..ٕٙٓلعغل لٖطلؾبد العلٌ  االعزتبعْخ , لٖله ٍبثق , ٓ 



الدينية والمواقع االلكترونية, اثرت بشكؿ واضح عمى االقؿ سيكولوجيا في بروز مثؿ ىذه اليوية 
خصوصًا عندما ترتفع الطقوس الى مستواىا القدسي. وجاء ثالثًا اليوية  العشائرية او القبمية بػ 

%( تعتبر اليوية العشائرية قديمًا ومازالت أحد اسس تكويف ىوية الفرد ٛٔتكرارًا وبنسبة )( ٚٛ)
 السموؾ في العراؽ عادة بفكرة القبيمة او العشيرة العراقي فمف الناحية االجتماعية تتميز

عف ىذه الجماعة  بالدفاع مكفوؿ وألف الفرد لمكؿ(, مف منطمؽ )الكؿ الجمعي)العقؿ الجمعي(,
بات عميو تقديـ ىويتو العشائرية مثبل)فبلف الشمري, او الجبوري, او الدليمي,  كس صحيحوالع

عف اف اغمب وثائؽ الفرد العراقي السيما الرسمية او غير  فضبل السادة الحسينييف, الفيمي, الخ(,
الرسمية منيا يشترط فييا ذكر اسـ القبيمة او المقب العشائري, اف مثؿ ىذه السياقات تساىـ 

 ( مبحوثًا,ٖٙ%( وبػ)ٚبشكؿ كبير في بروز اليوية العشائرية, اما اليوية القومية فشغمت نسبة )

وىؤالء يروف بأف ىويتيـ ىي حب الوطف بغض النظر عف التنوع المجتمعي, حيث يرتبطوف 
وعادة اف مثؿ ىذا االستقبلؿ ييدؼ في طبيعة االمر الى انشاء او الدعوة  ,باألرض واالنتماء ليا

ى حكـ مستقؿ)ذاتي( لتحقيؽ مصمحة البمد بغض النظر عف االنتماء االثني او الطائفي او ال
( تكرارات, وفي حقيقة االمر اعتمدت ىذه ٗ%( وبػ)ٔالطبقي. واخيرًا تمثؿ اليوية الطبقية نسبة )

النسبة طبقًا الى اجابات المبحوثيف والذي حصؿ عمييا الباحث مف خبلؿ االستمارة االلكترونية 
التي تـ توزيعيا عمى مجموعة مف االفراد الذيف يصعب المقاء بيـ. وىذا االنطباع يعطي تصورًا 
لمباحث باف ىناؾ افراد يتمتعوف بمعاير)مادية, ثقافية, حضرية, الخ(, يحاوؿ مف خبلليا التعريؼ 

 بيويتو الطبقية.  
 ٔشٛء اجملتّؼبد اٌغري ِتٕٛػخ ثمٛح اٌفؼً اٌذًٌٕ اٚ اٌسٍبسً  -11

تتردد بعض المصطمحات عمى مسامع االفراد والتي ليا دور كبير في خدمة المجتمع او 
التأثير فيو او عميو, السيما لغة الخطاب التي تمعب دور محوري ونقطة مركزية في انطبلؽ  
التحوالت التي يشيدىا المجتمع عامة والفرد وانماط تفكيره خاصة عمى أختمؼ وتنوع اطيافيـ, 

حية العقائدية او السياسية. وكما يتبادر لمذىف اف لغة الخطاب عادة ما تيدؼ الى سواء مف النا
ايصاؿ فكرة او محاولة اقناع المجتمع ما, السيما مف خبلؿ توجيييا لفئة مستيدفة. انظر الى 

( الذي يوضح اجابات المبحوثيف إلمكانية نشوء مجتمعات غير متنوعة مف عدمو ٘ٔجدوؿ رقـ )
 ؿ الديني او السياسي. بسبب قوة الفع

 
 ( 15جدول رقم )

يوضح اجابات المبحوثين بإمكانية نشوء مجتمعات بير متنوعة بقوة الدين او 
 السياسة

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس ٔشأح اجملتّغ



 %ٚ ٖٖ نعـ
 %ٜ٘ ٕٛٛ كبل

 %ٖٗ ٗٙٔ ال اعرؼ
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( المتضمف اجابات المبحوثيف إلمكانية ٘ٔتشير البيانات االحصائية في جدوؿ رقـ )
( وبنسبة ٕٛٛنشوء مجتمع غير متنوع بقوة الفعؿ الديني والسياسي , اف المبحوثيف البالغيف )

%( يروف مف غير الممكف اف تنشأ مجتمعات غير متنوعة,  وحسب التحميمي السوسيولوجي ٜ٘)
أف االنساف وليد بيئة, وبما اف مجتمع الدراسة متعدد االعراؽ واالثنيات وكما ىو متداوؿ ب

والطوائؼ والقوميات, لذلؾ يمكف القوؿ صعوبة تأثير عمى ايديولوجيا الفرد السيما مف ديانة او 
اثنية اخرى. بؿ عمى العكس نجد اف لمخطاب الديني السيما المراجع العظمى وعمى راسيا اية 

حسيني السيستاني  دور فاعؿ في تكويف ونشوء مجتمع متنوع حيث وجد اثر اهلل السيد عمي ال
الخطاب في التصدي لممجاميع التكفيرية)ارىاب داعش( صدر رحب مف جميع مكونات المجتمع 
العراقي وعمى اختبلفيا. فضبل عف لقاء االخير مع رجاؿ وطوائؼ متنوعة السيما مع الرجؿ 

(, حثا عمى ٕٕٔٓ/ٖ/٘ـ( المسيحية البابا فرنسيس بتاريخ )االوؿ وسيد الطائفة )الحبر االعظ
العيش بسبلـ واماف ووئاـ لمختمؼ التكوينات االجتماعية. في حيف بمغ عدد االفراد الممتنعيف 

%( وجاء اخيرًا االفراد الذيف يروف امكانية نشوء ٖٗ( تكرارًا وبنسبة )ٗٙٔعف االجابة بػ)
 ( تكرارًا.ٖٖ%( و)ٚمجتمعات غير متنوعة بنسبة )

نستنتج الحقًا باف المجتمعات ذات التعدد االثني والطائفي والطبقي يصعب اف يأثر  
عمى افرادىا الفعؿ الديني, كذلؾ السياسي كوف الفعؿ السياسي مرتبط بقوانيف ودساتير تتيح حفظ 

(. ٕ٘ٓٓ/تشريف االوؿ /٘ٔحقوؽ االقميات وىذا ما اكد عميو الدستور العراقي الصادر عاـ )
 في الحؽ فرد لكؿ أف( ٘ٔ) والمادة. القانوف أماـ متساووف العراقييف أف( ٗٔ) المادة فذكرت
 ألغراض التممؾ ويحظر…  مصونة الخاصة الممكية أف( ٖٕ) والمادة. والحرية واألمف الحياة
 التعمـ وحؽ تمييز دوف والعمؿ التممؾ حرية ضمنت المسودة أف نرى لذا السكاني, التغيير

 وحرية والتظاىر الرأي عف والتعبير الصحافة وحرية السياسية الحريات ضمنيا ومف والمساواة
 ومنيا االقتصادية الحقوؽ ضمنت فقد( ٕٚ)و( ٖٕ)و( ٕٕ) المواد أما. األحزاب وتشكيؿ العقيدة
 ال الفرد حرية مادامت الفرد شؤوف في الدولة تدخؿ وعدـ الفرص وتكافؤ والصناعة التجارة حرية

 باآلخريف.  ضررا تمحؽ أو تتعارض
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 يف ػشلٍخ اٌؼٍش ادلشرتن.  (
مساىمة التديف الشعبي في عرقمة  عف(ٙٔكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )

( مبحوثًا, وىذه النسبة ٖٛٓ%( وبواقع )ٗٙنسبة ) بمغت اجابات المبحوثيف اذالعيش المشترؾ 
يرى الباحث اف لمتحوالت الثقافية التي اصابت بنية المجتمع العراقي بصورة عامة خصوصًا بعد 

, وبفعؿ تراكـ التنوع الثقافي و  ٖٕٓٓعاـ  ومف خبلؿ رصد الباحث لنمط التديف الشعبي اليـو
عف ىجيف متناقض, يظؿ يوفؽ ويكيؼ بيف  التفاوض المستمر بيف وحدات المجتمع, عبارة

ثقافات وممارسات وخطابات متنوعة. الى اف يستقر عمى محتوى واطار ما مع استقرار المجتمع 
ذاتو. وبما اف المجتمع العراقي ىو عبارة عف خميط ثقافي متنوع لذا يمكف القوؿ باف التديف 

ما ينطبؽ مع اجابات المبحوثيف, في الشعبي يساىـ في عرقمة العيش المشترؾ بيف افراده وىذا 
( ٔ٘ٔ( و بواقع)ٖٔحيف جاء ثانيًا اف التديف الشعبي احيانًا يعرقؿ العيش المشترؾ بنسبة)

 ساحة يجعمو مبحوثًا كونو يمثؿ موروثًا شفييًا ال يستند الى نصًا ثابتًا او مدونة قانونية معينة مما
 اإلصبلح اطراؼ بيف تحديداً . المشترؾ العيش ةعرقم في يساىـ مما المتنوعة المكونات بيف نزاع

 ورفض قبوؿ بيف اليوـ نشاىده ما وىذا( الخ, العممانييف, المثقفيف)االخر الفكر وجماعات الديني
( ٕٚ)بواقع المشترؾ العيش يعرقؿ ال الشعبي التديف اف يروف واخيراً . وغيرىا الدينية لمخطب
 أكثر ىو الشعبي التديف نمط أف يروف المبحوثيف باف يفسر وىذا%( ٘)مئوية وبنسبة تكراراً 

لآلخر. وبيذه النسب نجد اف عرقمة العيش المشترؾ تساىـ في امكانية تحوؿ  وقبوالً  تسامحاً 
التنوع االجتماعي في بغداد الى تعدد كوف المجتمع العراقي غير مستقر فضبل عف عدـ سف 

( الخاص بإجابات المبحوثيف ٙٔ) قانوف يعطي حدود لمتديف الشعبي. انظر الى جدوؿ رقـ
 لمساىمة التديف الشعبي في عرقمة العيش المشترؾ.
 (16جدول رقم)

 الخاص بإجابات المبحوثين ألثر التدين الشعبي في عرقلة العيش المشتر  
 إٌسجخ ادلئٌٛخ اٌتىشاس ػشلٍخ اٌؼٍش

 %ٗٙ ٖٛٓ نعـ
 %٘ ٕٙ كبل
 %ٖٔ ٔ٘ٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

                                                           
(*)
ٌ عجبهح عؤ لتبهٍبد رٌفْدْخ)ركْف( ربهّقِ ثنبئِ لزجبكب ثْؤ الوٍبلخ اللّنْخ ثتب رؾزٌّو لؤ عدبئل ى

ًلعبلمد ًعجبكاد ًٛدًٌ لؤ عيخ, ًاليْبكل ًاالثنْخ االقزٖبكّخ االعزتبعْخ ًالضدبفْخ للتغزتع لؤ عيخ 

لوكي التؾوًٍخ للطجبعخ ًالنْو(,  – )الدبىوحالزلّؤ الْعجِ للدواء الؾٚوصبنْخ. ّن و الَ عجل   الْلجِ: 

ٕٓٓ8ٓ ,ٖٙ. 
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ٗٔٙ

االحٍٕخ ٚاٌطبئفٍخ ٚاٌطجمٍخ( ادلختٍفخ يف  (
 ػٍٍّخ االٔذِبد ٚاٌتىبًِ 

اف التكوينات االجتماعية في الغالب يتمركز تأزرىا الداخمي عمى اسس أما طبقية او 
( التنوع في صور ىوية المبحوث لممجتمع ٗٔاثنية او طائفية. والحظنا في الجدوؿ رقـ )

قي, اذ يعود ىذا الى عدـ ادارة او قدرة الدولة عمى اقناع االثنيات والطوائؼ و ارغاميا عمى العرا
ىوية جامعة السيما الوطنية, ولذا اف عممية االقناع او االكراه لـ تنصب عمى مشاريع اجتماعية 

( الى او ثقافية او  سياسيو او اقتصاديو تمكف المجتمع مف االنتقاؿ مف حالو االختبلؼ)التفكؾ
 ( الخاصٚٔينظر الى جدوؿ رقـ ) حالة التكامؿ والتي مف خبلليا يتحقؽ االندماج االجتماعي.

 والتكامؿ االندماج عممية في االجتماعية المختمفة التكوينات شموؿبأجابات المبحوثيف في 
 (17جدول رقم )

في امكانية شمول التكوينات االجتماعية المتنوعة في  يوضح اجابات المبحوثين 
 عملية االندماج والتكامل للمجتمع من عدم 

 النسبة المئوية التكرار شمول التكوينات االجتماعية

 %ٖٖ ٩٘ٔ نعم

 %٩ٖ 8٩ٔ كال

 %8ٕ 1ٖٔ احياناً 

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

( الى اف ىناؾ افراد يروف صعوبة ٚٔوكشفت البيانات االحصائية في جدوؿ رقـ )
شموؿ التكوينات االجتماعية في تحقيؽ عممية االندماج والتكامؿ حيث كانت اجابات المبحوثيف 

( مبحوثًا وىي االعمى مف بيف النسب, في حيف كانت ٜٛٔ%( وبواقع )ٜٖبػ)كبل( نسبة )
%( كذلؾ اعطى المبحوثيف تصورىـ ٖٖ( تكرارًا وبنسبة)ٜ٘ٔ( )اجابات المبحوثيف بػ)نعـ

( ٖٚٔبامكانية شموؿ التكوينات االجتماعية في تحقيؽ عممية االندماج والتكامؿ احيانًا بواقع )
%(. ولعؿ ىذا التقارب في النسب بيف امكانية شموؿ التكوينات االجتماعية ٕٛمبحوثًا وبنسبة )

تعدد لممكونات, فيناؾ مف يرغـ في قبوؿ االخر والعيش بوطف مف عدميا ىو نتاج التنوع وال
, فضبل عف تيجير ٖٕٓٓمتنوع التركيبة البنائية واخر يرفض السيما اعداد المسيحيف قبؿ وبعد 

وعدـ حفظ حقوؽ االقميات واقعًا عمى الرغـ مف وجود مادة دستورية تضمف  ٜٛٗٔالييود عاـ 
ماف, الشبؾ ,الخ(. فضبل عف الثقافة التقميدية لمفرد العراقي  حقيـ كمواطنيف كػ)االيزيديف, والترك

وتشدد خطباء المنابر السيما الخطاب الديني, واختبلؼ انظمة الحكـ بيف فترة واخرى, حيث لـ 
                                                           

(*)
الزكٌّنبد االعزتبعْخ ىِ لغتٌعبد ثْوّخ رغتعيب هًاثٜ فبٕخ, رٚلِ علْيب قلهاً لعْنبً لؤ الزٚبلؤ 

اللافلِ ثْؤ أفواكىب, ًرغعليل ليْئْؤ للَلٌف الغتبعِ ٛجدبً لينه الوًاثٜ ًىنا الزٚبلؤ ٍعْبً لزؾدْق لٖبلؼ 

تٌعخ. ّن و الَ ٍعل اللّؤ اثواىْل, التغزتع ًاللًلخ فِ الٌٛؤ العوثِ , لٖله ٍبثق, ٓ فبٕخ ثينه التغ

ٕٖٔ. 



يشيد المجتمع العراقي حالة مف االستقرار منذ عيد مف الزمف. كؿ ىذه العوامؿ كونت اسس الى 
 مف عدميا.    تشتت في رؤية شموؿ التكوينات
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اف التنوع او التعدد او االختبلؼ ىو متغير اساسي في اثارة اليوية ال سيما في المجتمع 
العراقي, فبقدر ما يدفع مركز الدولة الى السيطرة عمى اطراه, فقد اثارت في الوقت ذاتو تفاوتات 

يمكف القوؿ اجتماعية واقتصادية وسياسية ما بيف االغمبية المييمنة واالقمية المتباينة ثقافيًا, اذا 
اف تنوع العناصر التكوينية واالختبلفات في اوضاع ىذه العناصر تشير لنا اجابات المبحوثيف 

( مبحوثًا وبنسبة ٖ٘ٔ( الخاص بمساىمة التنوع لطبيعة االنتماء بأف ىناؾ )ٛٔفي الجدوؿ رقـ )
ف جاء ثانيًا بانو ( اجابو بػ)نعـ( يساىـ التنوع في تحديد االنتماء وىي النسبة االعمى, في حي٘ٙ)

( تكرارًا نتيجة التغيرات العامة لمجتمع ما ٕٔٔ%( وبواقع )ٕ٘احيانًا يمكف اف يساىـ وبنسبة )
نجد  ٖٕٓٓالسيما االقتصادية والسياسية كاالنقبلب او االحتبلؿ, فمثبل العراؽ قبؿ وبعد احتبلؿ 

اسية عمى الرغـ مف تنوعيـ باف نتيجة التحوالت الخريطة السياسية, ساىـ ببروز ىوية طبقية سي
المذىبي واالثني, او تغير نظاـ الحكـ عف طريؽ مظاىرات .. الخ. ىذا مف جانب ومف جانب 
اخر اف الموارد الثقافية التي يمتمكيا الفرد ىي االخرى تحدد طبيعة انتمائو لطبقة ما, فضبل عف 

يتجسد ذلؾ فعبل في مجتمعاتنا في مقدار المعرفة والدراية ازاء القضايا الثقافية واالجتماعية . و 
المؤىبلت العممية لمفرد فكمما كانت الشيادة اعمى او المنصب او المكانة االجتماعية زاد رأس 
الماؿ الثقافي واالقتصادي واالجتماعي بغض النظر االنتماء الى المكونات االجتماعية, اما 

( تكرارًا مف افراد ٜٗلنسب وبػ)%( مف مجموع آٔالنسبة االقؿ كانت اجاباتيـ نسبية شكمت )
 عينة الدراسة.

 (18جدول رقم )

 .الخاص بإجابات المبحوثين في مساهمة التنوع في تحديد طبيعة االنتماء الطبقي 
 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس ِسبّ٘خ اٌتٕٛع يف حتذٌذ طجٍؼخ االٔتّبء اٌطجمً

 %٘ٙ ٖ٘ٔ نعـ
 %ٓٔ ٜٗ كبل
 %ٕ٘ ٕٔٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

 .ػذِٗ ِٓ ادلشرتن اٌؼٍش يف ػشلٍخ االلتصبدي اٌتٕبفس اٍّ٘خ  -15
يعنى اف  ما االقتصادي, وىو التنافس أساليب نجد غياب القواعد الممزمة اتجاه لطالما

يبقى االقتصاد في يد اطراؼ فاعمية السيما االحزاب السياسية تفرض حصصيا مف المكاسب 



سة حماية متباينة ال سيما الخفض التنافسي لمعممة لتمبية مكونات داخمية , ومف خبلؿ سيا
حتى وصؿ بتاريخ  ٕٕٔٓالوطنية وارتفاع اسعار صرؼ الدوالر في ميزانية موازنة 

$( امريكي وغيرىا مف ٓٓٔ( دينار مقابؿ )4ٓٓٓٛٗٔ( سعر بيع الشراء الدوالر )ٕٕٔٓ/ٙ/ٚ)
السياسيات, اصبح االعتماد المتبادؿ التي يجب اف تكوف روابط لمتعايش السممي, بواعث صراع 
لمعيش المشترؾ. ىذا مف جانب االقتصادي, في حيف نجد باف الجانب االجتماعي يمثؿ عبلمة 

خصوصًا في مجتمع الدراسة واحتبلؿ  ٖٕٓٓفارقة نتيجة الصراع الطائفي واالثني السيما بعد 
مواقع عميا في الدولة لجيات معينة او طائفة او مذىب معيف فضبل عف ىجرة كبار التجار مف  
الطوائؼ المختمفة ال سيما الييود والمسيحيف وااليزيدييف فضبل عف االثنية الكردية والتركمانية 

 ٕ٘ٓٓالرغـ مف اف دستور عمى  لمعيش المشترؾ لمجتمع الدراسة. شكؿ ىو االخر عرقمة
الديمقراطي حفظ حقوؽ االقميات والذي حاوؿ اف يبني توازف بيف المكونات االجتماعية اال اف 

( يبيف اجابات المبحوثيف والتي مف شانيا ٜٔذلؾ نجد اليوـ حبرًا عمى ورؽ!. والجدوؿ رقـ )
 يساىـ التنافسي االقتصادي عرقمة العيش المشترؾ مف عدمو 

 ( 19رقم )جدول 
 يمثل اجابات عينة الدراسة بأهمية التنافسي االقتصادف في عرقلة التعايش من عدم 

ِسبّ٘خ اٌتٕبفس االلتصبدي ٌؼشلٍخ اٌؼٍش ادلشرتن ِٓ 
 ػذِٗ

 إٌسجخ ادلئٌٛخ اٌتىشاس

 %ٕ٘ ٕٓٔ نعـ
 %ٛٔ ٚٛ كبل
 %ٚ٘ ٕٛٚ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

وكشفت بيانات الجدوؿ اعبله باف التنافسي االقتصادي احيانًا يأثر عمى العيش المشترؾ 
%(, وبواقع ٚ٘ال سيما مع غياب االدارة الناجحة لمتنوع, حيث بمغت نسبة اجابات عينة الدراسة)

( تكرارًا وىي النسبة االعمى, في حيف جاء ثانيًا يمكف لمتنافس االقتصادي باف يساىـ مف ٕٛٚ)
قمة العيش المشترؾ ولعؿ ىذا نتاج الصراعات فيما بيف المكونات حيث بمغت نسبة اجابة عر 

( تكرارًا باف التنافس ٚٛ%( وبواقع )ٛٔ( تكرارًا, واخيرًا وجد نسبة )ٕٓٔ%( وبػ)ٕ٘المبحوثيف )
االقتصادي ال يساىـ بعرقمة التنوع , ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع اف التنوع يمثؿ عامؿ كسب 

اثراء ثقافي واقتصادي. نستنتج مف ذلؾ اف التنافس االقتصادي اليوـ في المجتمع العراقي مادي و 
يساىـ في الغالب في عرقمة التنوع والعيش المشترؾ كوف االفراد يبحثوف عف غاياتيـ الفردية 
بغض االنتماء الى المكوف,  ولعؿ ىذه السمات احد عوامؿ انتقاؿ المجتمع ذو الطبيعة المتنوعة 

 ى التعددية. ال
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والطبقية(  والدينيَّة االجتماعية )اإلثنية والعرقية العراقي ومكوناتوِ  المجتمع اف طبيعة

 العراقي المجتمع يتميز اذ والتماسؾ المجتمعي, الوحدة تعزيز االختبلؼ في ىذا ودور المختمفة,
 ممونة فسيفسائية موزائيؾ قطعة يمثؿ فيو. والمغوي والطائفي والقبمي اإلثني والتنوع بالتعدد
فَّ  ومختمفة, ومتنوعة واالنسجاـ  التآلؼ يسوده يزاؿ وما كاف واالختبلؼ والتنوع التعدد ىذا وا 
 والثقافات واألجناس والمناخات التضاريس متنوعة الجغرافية البقعة ىذهِ  في والتسامح والتعايش
بداع ِغنى مصدر كاف مثمما الفرعية, ف. وا   فئةٍ  بيف والصراعات االختبلفات بعض حدثت وا 
 األماف صمَّاـ تكوف األخير في ولكنيا أحيانًا, تضيؽ أو تتسع قد التسامح مساحة فإفَّ  وأخرى,
 ولـ االجتماعي, والتكامؿ التعايش عمى ويساعد المكونات ىذهِ  بيف والتماسؾ الوحدة عمى يحافظ
ونفيو باستثناء  اآلخر إلغاء إلى يؤدِّي ِخبلؼٍ  إلى االجتماعية المكونات ىذهِ  بيف األمر يصؿ

 المجتمع بوِ  يتميز الذي التسامح قمة ىو وىذا. الييود وكاف القرار سياسي بالدرجة االولى
( اجابات عينة البحث حوؿ مساىمة اليوية الوطنية في ٕٓويتضح مف الجدوؿ رقـ ) .العراقي

 واالنفتاح عمى االخر مف عدميا.تحقيؽ الوحدة 
 ( 29جدول رقم )
 الوحدة تحقيق في الوطنية الهوية الخاص بإجابات عينة الدراسة في مساهمة
 المجتمعي والتماس 

ِسبّ٘خ اذلٌٛخ اٌٛطٍٕخ يف حتمٍك اٌٛحذح ٚاٌتّبسه 
 اجملتّؼً

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس

 %ٖٛ ٕٓٗ نعـ
 %ٕ ٔٔ كبل
 %٘ٔ ٕٚ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

يتضح مف الجدوؿ الخاص بإجابات عينة الدراسة اعبله باف اليوية الوطنية يمكف اف 
( مبحوثًا ٕٓٗ%( وبواقع )ٖٛ) تحقؽ الوحدة والتماسؾ المجتمعي حيث بمغت نسبة المبحوثيف

 وىي النسبة االعمى, فشعور الفرد بأىمية اليوية الوطنية يكوف لو استجابات حسية بانيا نظاـ
 لمقومات طبيعية فيي صورة االختبلؼ فييا, معطيات تجاىؿ بتمؾ السيولة ليس معقد مركب
 العائمي بالمجتمع السيما) الفرد قةعبل بيا يتحكـ وتقاليد معينة قيـ وعادات واتّباع واالنتماء الوالء
 مجتمع كمية بصورة عميو يطمؽ ما في ككؿ الدولة( ثـ ومف أو المدينة( )القرية, في والقبمي
 عنصر أي يغفؿ ال أف يجب الوطنية اليوية مشكمة لحؿ توضع خطة أي الوطنية, فنجاح اليوية
 ال ومجتمعية فردية بصورة الوطنية اليوية عمى والمحافظة لمبناء التفاعؿ مكونات عناصر مف



مف  وخطي لفظي تخاطب كأداة المغة وىي أال األكبر, المشترؾ العامؿ يخص ما في سيما
خبلليا يمكف اف يتـ التبادؿ السيما االجتماعي واالقتصادي غاية في الوصوؿ الى تقبؿ االخر 

%( باف اليوية الوطنية يمكف احيانًا اف ٘ٔ( مبحوثًا وبواقع)ٕٚوكذلؾ اكد ) .والعيش المشترؾ
تساىـ في تحقيؽ الوحدة والتماسؾ المجتمع السيما في بمداف واماكف ذات المتنوعة ثقافيًا, واخيرًا 
يرى اخروف باف اليوية الوطنية ال يمكف اف تحقؽ الوحدة والتماسؾ المجتمعي المجتمع العراقي 

( تكرارًا اذ يرجع السبب في ذلؾ الى ٔٔ%( وبواقع)ٕعدد اجابات المبحوثيف نسبة ) حيث بمغ
تعدد الطوائؼ واالثنيات حيث الميوؿ النفسية تأثر في االنتماء الى اليوية وىذا ما نجده عند 

 اغمب المتشدديف مف رجاؿ الديف والخطباء وغيرىـ. 
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مف خبلؿ  السيما لممجتمع االنساني ثقافية مبلزمة باف التعددية ظاىرة قوؿيمكف ال
 الثقافية االختبلفات فاف والخدمات واالمبلؾ الخاصة والدولة الخ, في السمع التبادؿ ظواىر
 مبلزمة منيا ىي السيما السياسية والمواقؼ الرؤى في تمايزات مف تفرضو بما والطائفية واالثنية
قرار تأكيد وبما اف التعدد .ذاتو االنساني المجتمع لطبيعة  متنوع لعالـ او مجتمع وتسميـ وا 

 بشكؿ سيقود المعاصرة, ثوابت الحياة أحدى يمكف عده بؿ ومختمؼ في التكوينات االجتماعية,
وقبوؿ االخر بغض النظر عف االنتماء العرقي او  واالحتراـ الذاتية الممكية بمورة إلى بآخر, أو

ي او الطائفي او المذىبي. وبما اف التعدد في المجتمع العراقي ىي حقيقية واقعية اليـو االثن
نتيجة االختبلفات ال سيما اليوية منيا وااليديولوجيا االقتصادية واالثنية والطائفية الخ. فيذا 
ؿ يشيرنا ىؿ لشعور الفرد كمواطف يحقؽ انتقاؿ التعدد الى التنوع كما كاف في الماضي. الجدو 

 (يوضح اجابات العينة حوؿ امكانية ذلؾ مف عدميا. ٕٔرقـ)
 (21جدول رقم )
 تنوع الى التعدد تحول امكانية يوضح اجابات عينة الدراسة

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس تٍّٕخ ادلٛاطٕخ وشؼٛس ٚ اِىبٍٔخ حتٛي اٌتؼذد اىل تٕٛع
 %ٖٙ ٖٗٓ نعـ
 %ٕٓ ٜٛ كبل
 %ٚٔ ٖٛ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

باف شعور وتنمية روح المواطنة  عبله( إٔكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
( تكرارًا وبنسبة ٖٗٓلمفرد يمكف اف يحقؽ ذلؾ االنتقاؿ حيث بمغت نسبة اجابات عينة الدراسة بػ)

%( وىي النسبة االعمى, في حيف يرى اخروف باف شعور الفرد بالمواطنة ينفي ٖٙمئوية بمغت )
( تكرارًا, في ٜٛ%( وبواقع )ٕٓاو يصعب انتقاؿ المجتمع المتعدد الى المتنوع وكانت نسبتيـ )



%( ٚٔحيف جاء ثالثًا بانو يمكف احيانًا انتقاؿ التعدد الى التنوع وبمغت نسبتو اجابات المبحوثيف )
 سياسات( تكرارًا وىي اقؿ النسب. ومف خبلؿ نسب اجابات عينة البحث نستنتج بأف ٖٛوبواقع )

كسف الدساتير والقوانيف, مثؿ انصاؼ االقميات مف خبلؿ تشريع  السياسية األنظمة تتبعيا التي
القوانيف واشراكيـ بالعممية السياسية, )فعبل وليس قوال او كتابة(,   فضبل عف الوعي الثقافي 

 ما ف يخمؽلبلفراد مف خبلؿ مقررات التربوية في الجامعات والمعاىد والمدارس ..الخ  يمكف ا
 أو ديف, إلى أوال ينتمي باعتباره نفسو إلى الفرد ينظر أف بمعنى ,(بالتنوع الوعي) بػ يعرؼ
عنو. والجدوؿ  مختمفيف باعتبارىـ اآلخريف مع يتعامؿ فيو ثـ ومف معينة, لغة أو إثنية, جماعة

البلحؽ يوضح المسؤولية االكبر التي مف شانيا تحقؽ تنمية  المواطنة كشعور يمكف اف يعمؿ 
 عمى انتقاؿ المجتمع مف التعدد الى التنوع 
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ي, بؿ ال بد مف ال تكفاف المبادئ التي اقراىا الدستور ونصوصيا الساندة لممواطنة 
شر قيـ التسامح ونبذ التعصب وقبوؿ االخر وصواًل لمتعايش السممي والعيش عوامؿ مف شأنيا ت

المشترؾ, وىذا يتطمب تدخؿ الجيات ذات العبلقة السيما الدولة اذ تمعب دورًا جامعًا في تاميف 
( ٕٕر الى جدوؿ رقـ ). ينظ واالختبلؼ والتعدد التنوع قبوؿ أساس عمى ىذه الحقوؽ والقائـ

الخاص بإجابات المبحوثيف حوؿ اي مف عوامؿ الشعور بالمواطنة ليا النصيب االكبر والمسؤولة 
 عف امكانية انتقاؿ المجتمع مف التعدد الى التنوع. 
 (22جدول رقم )

 يوضح على ما تقع تحمل المسؤولية في انتقال التعدد الى التنوع 

النسبة  التكرار الخيارات
 المئوية%

 %ٜ ٜٕ المسؤولية السياسية من خالل القانون
 %ٛ ٕ٘ المسؤولية الدينية من خالل التشريعات

المؤسسة االسرية و التربوية من خالل التثقيف والتعليم 
 والتنشئة االجتماعية

٘ٓ ٔٙ% 

 %ٚٙ ٜٕٓ المسؤولية تضامنية تشمل الجميع
 %ٓٓٔ ٖٖٔ المجموع
(  بأف المسػؤولية تضػامنية ٕٕلعينة الدراسة في الجدوؿ رقـ)تشير المعطيات االحصائية 
( تكػػػرارًا وىػػػي النسػػػبة االعمػػػى مػػػف بػػػيف ٜٕٓ%( وبواقػػػع )ٚٙتشػػػمؿ الجميػػػع حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة )

النسب, فالمسؤولية التضامنية بما تشمؿ الفرد والدولة والمؤسسات عمى اختبلفيػا وفروعيػا تتحمػؿ 



لػػى التنػػوع كػػوف الشػػعور بالمواطنػػة ىػػي خمػػيط نتػػاج عبلقػػة عمػػى عاتقيػػا انتقػػاؿ المجتمػػع المتعػػدد ا
الفرد بالدولة بغض النظر عف االنتماء الى مكوف ما. في حيف تعتبػر المؤسسػة االسػرية والتربويػة 

التثقيػػؼ السػػيما عبػػر وسػػائؿ  عور الفػػرد بالمواطنػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽجانػػب اساسػػي فػػي تنميػػة شػػ
التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ التربيػػػػة االسػػػػرية او  االعػػػػبلـ او  النػػػػدوات او المػػػػؤتمرات الػػػػخ او

المدارس او الجامعات لتصبح عممية تكاممية تحقؽ بنية المجتمػع وصػوال الػى ىويػة جامعػة تحقػؽ 
العيش المشترؾ بغض النظر عف االنتماءات العرقية والدينية و الطبقية حيث بمغت نسبة اجابات 

ي النسػػػػػبة الثانيػػػػػة, وجػػػػػاء ثالثػػػػػًا وفػػػػػؽ المعطيػػػػػات ( تكػػػػػرارًا وىػػػػػٓ٘%( بواقػػػػػع )ٙٔعينػػػػػة الدراسػػػػػة)
االحصائية الستمارة االستبانة اف تنمية الشعور بالمواطنة تػتـ مػف خػبلؿ فػرض القػانوف, واف ىػذه 
النسػػبة طبيعيػػة نتيجػػة مػػا يمػػر بػػو المجتمػػع العراقػػي مػػف ضػػعؼ واربػػاؾ فػػي تطبيػػؽ القػػانوف عمػػى 

ية الدينيػػة مػػف خػػبلؿ تشػػريعاتيا العقائديػػة بنسػػبة الػػرغـ مػػف وجػػوده دسػػتوريًا, وجػػاء اخيػػرًا المسػػؤول
( مبحوثًا فعمى سبيؿ المثاؿ ومػف خػبلؿ الرجػوع الػى ابػرز خطػب الجمعػة نجػد ٕ٘%( وبواقع )ٛ)

بأف المرجع الشيعي االعمى )عمي الحسيني السيستاني( نعت افراد المذاىب السني)بأنفسنا( وعمينا 
اخيػػرًا بػػاف تنميػػة شػػعور  نسػػيس. لنسػػتنتجمػػع البابػػا فر احتػػراميـ وقبػػوليـ, فضػػبل عػػف المقػػاء االخيػػر 

الفػرد بالمواطنػػة يمكػػف اف تػػتـ مػػف خػػبلؿ المسػؤولية التضػػامنية تبػػدا مػػف الفػػرد وتنتيػػي بالمؤسسػػات 
عمػى اختبلفيػػا والتػػي بػػدورىا يشػػعر الفػػرد بيػػذه العمميػػة المتبادلػػة بالمسػػؤولية التػػي مػػف شػػانيا يمكػػف 
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 اٌؼشالً 
شيدت الدولة العراقية تجارب حكـ متعددة ومتنوعة عمى مر السنوات السابقة بدًا مف 

 ٖٕٓٓ/نيساف/ ٜالممكية والجميورية وصواًل الى الحكـ الديمقراطي, حيث شيدت الدولة بعد 
سياسة جديدة في الحكـ وىو البلمركزية االدارية, ليس عمى صعيد النص تحديدًا انبثاؽ 

ؽ قوانينو, افض ىذا االنتقاؿ في التركيبة السياسية أثر لدستوري بشكؿ خاص بؿ في عممية تطبيا
بارز في بنية الدولة والمجتمع, السيما التحوؿ الحكـ مف الحزب الواحد)حزب البعث( الى 

النتماءات الدينية عراقية حوؿ السمطة, حيث كاف الشرس لممكونات ال المتعدد, فضبل عف التنافس
منصة الحكـ سياسيًا مف جانب ومف جانب اخر مناخ لمطائفية الى لموصوؿ  اً بميغ اً والمذىبية أثر 

اجتماعيًا ودينيًا, ال سيما االحزاب االسبلمية والكردية منيا )الشيعية والسنية( تحديدًا حتى يومينا 
حربًا طائفية وقتؿ عمى اليوية وىذا ما شاىده  ٕٚٓٓ - ٕٙٓٓشيدت بغداد عاـ ىذا, فقد 



( الخاص باجابات ٖٕالجميع عبر نقؿ االخبار والمشاىد الحية, انظر الى الجدوؿ رقـ )
العراؽ  في ٖٕٓٓ بعد نيساف الطوائؼ والمذاىب  و لبلثنيات المناطقي المبحوثيف حوؿ التوزيع
 عامة وبغداد خاصة.

 (23رقم )جدول 
 يبين اراء المبحوثين للتوزيع المناطقي للطوائف والم اهب

%( اجابوا ٙٚ( مبحوثًا وبنسبة )ٖٓٚكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ اعبله بأف )
ولعؿ السبب يعود في ذلؾ  ٖٕٓٓبعدـ موافقتيـ حوؿ التوزيع المناطقي لبلثنيات والطوائؼ بعد 

 بيوتيا مغادرة عمى العوائؿ الى الطائفية المقيتة )الدينية واالثنية( بيف ابناء الشعب عمى إرغاـ
أخرى السيما االقمية منيا كػ)المسيحيف واألكراد وااليزيديف والتركماف ..الخ( فقد  مناطؽ نحو

شيدت بغداد تحديدًا تغيرًا في البنية الديمغرافية السكانية, حيث افضت منطقة الدراسة الى ساحة 
خ, مقسمة عمى اساس عرقي وطائفي ومذىبي كػ) مدينة الصدر لمشيعة( و)االعظمية لمسنة( ال

بعد اف كانت تمثؿ تنوعًا وتعددًا لممكونات. في حيف جاء ثانيًا في اجابات عينة الدراسة باف ال 
( تكرارًا كوف الغالبية المسممة وارتفاع نسبة ٖٛ%( وبػ)ٚٔمانع مف التقسيـ المناطقي بنسبة )

يرموف الموافقة خصوبة السكانية تتيح مثؿ ىذا التوزيع, واخيرًا بمغ نسبة اجابة المبحوثيف لمذيف 
( مبحوثًا وبعد التدقيؽ في استمارة االستبانة وجد ٕٖ%( وبتكرار )ٚعمى ىذا التوزيع نسبة )

الباحث اني جميع الذيف اجابوا باختيار )اوافؽ( ىـ مف المسمميف الشيعة وىذا الخيار يشير الى 
 . ٖٕٓٓتوسع الرقعة الشيعية في بغداد بشكؿ كبير جدًا مقارنة قبؿ عاـ 

 ائتّبْ االفشاد ِٓ خبسد ادلىْٛ االجتّبػً)االحًٕ اٌطبئفً اٌطجمً(  -20
في بنية  اسموب او النمط الطائفي واستخدامو بعد االحتبلؿ االمريكي لبغداد وتجمياتو

 السياسي, المشيد في ودائـ ثابت سياؽ إلى السياسية التركيبة السياسية, حاؿ الى تحويؿ الطائفية
 أساس وصواًل الى يومنا ىذا مبنية عمى المدني )بوؿ بريمر(مجمس االمريكي  مف ابتدأً 

 النمط ىذا رىينة الدولة الذي جعؿ مرافؽ واالثنية وحتى الطبقية, ال سيما الطائفية المحاصصة
 اصبح لكنو يتبلشى احيانًا, أو يتصاعد اجتماعي الى انقساـ تحوؿ أف لبث ما الذي التقسيـ مف
ممموسًا في كؿ مؤسسات الدولة اليوـ. ىذه االيديولوجيا تركت انطباع عمى الفرد وكونت لو  واقًعا

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اٌتٛصٌغ ادلٕبطمً
 %ٚ ٕٖ أوافؽ
 %ٙٚ ٖٓٚ ال أوافؽ
 %ٚٔ ٖٛ ال مانع
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع



ىو االخر نمط او ثقافة في التعامؿ مع المكونات واالخر حوؿ طبيعة االتماف. نبلحظ في 
 ( اجابات عينة الدراسة حوؿ ائتماف الفرد ألفراد المكوف االخر. ٕٗالجدوؿ رقـ )

 (24جدول رقم)
 االخر للمكون الفرد ائتمان اجابات عينة الدراسة حوليبين 
 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس اخلٍبساد

 %ٜٔ ٜٗ نعـ
 %ٖ ٗٔ كبل
 %ٛٚ ٖٚٚ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( الخاص بإجابات عينة الدراسة لمكيفية ٕٗكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
%( ٛٚالتي مف شأنيا تعزز عبلقة الفرد مع افراد المكوف االخر مع عدميا. الى اف نسبة )

( مبحوثًا وىي النسبة االعمى, اذ يروف احيانًا يمكنيـ االئتماف بأفراد المكوف االخر ٖٚٚوبتكرار )
الغاية حسب فرائيـ تتجسد عمى محاور مختمفة حيث يروف باف المجتمع العراقي ىو  ولعؿ

مجتمع جامع لممكونات وال يوجد مكوف افضؿ مف مكوف اخر, كذلؾ اف فكرة االتماف تحقيؽ 
االندماج والتعايش السممي بينيـ, ايضًا بعد سنوات الصراع السابقة يرموف لموصوؿ الى حؿ 

نسجاـ, ..الخ. مبرريف اف فكرة عدـ االتئماف ىي نمط طائفي سياسي يحقؽ ليـ التكامؿ واال
بامتياز جاء بو االحتبلؿ مف اجؿ تفكيؾ بنية المجتمع العراقي عامة وبغداد خاصة وبيذه 
المبررات يمكف اف ينتقؿ المجتمع ذا الصبغة التعددية الى التنوع. في حيف اجابوا المبحوثيف بانو 

%( شريطة توفر اسسو التي ٜٔ( تكرارًا وبنسبة )ٜٗلمكوف االخر بػ)ال مانع مف ائتماف في ا
حددوىا افراد العينة بارتفاع المستوى الثقافي والتعميمي التي مف شانيا تعز قبوؿ االخر حيث وجد 
ىذا النمط في المناطؽ الحضرية عند المقابمة مع عدد مف المبحوثيف. واخيرًا يتصور عدد مف 

( تكرارًا . ٗٔ%( وبػ)ٖعوبة ائتماف بأفراد المكوف االخر اذ بمغت نسبتيـ )افراد عينة الدراسة ص
ولعؿ ىذا نابع مف اثر الطائفية السياسية التي طبعيا االحتبلؿ في العقؿ العراقي, فضبل عف 
 احداث القتؿ والتيجير التي انتجت عدـ الثقة, و سوء االدارة العامة لمجيات ذات العبلقة.     
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اف مسائمة غياب التخطيط وسوء االدارة يأثر بصورة جمية في عممية بناء االمة السيما 
في مجتمع متنوع التكوينة البنائية فعمميات التوزيع السكاني لممكونات في مجتمع الدراسة مع 

 ورة كبيرة اليوـ في مجتمع الدراسة خمؽ فجوةاتساع رقعة المذىب )الشيعي, السني( تحديدًا بص
( ٕ٘واضحة بيف المكونات االجتماعية السيما في عمميات اتخاذ القرار. انظر الى جدوؿ رقـ )

 الخاص بالنسب الديمغرافية وحؽ التفرد باتخاذ القرارات البلزمة.



 (25جدول رقم )
يبين اجابات عينة الدراسة حول النسبة الديمغرافية وحق اتخا  القرارات العامة احدى  

 المكونات دون االخرى
 النسبة المئوية % التكرار الخيارات

 %8ٓ 8ٖٙ نعم

 %ٓ ٕ كال

 %ٕٓ ٩1 احياناً 

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

( اعبله بأف ارتفاع النسب السكانية ٕ٘تشير البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
( مبحوثًا وبنسبة ٖٙٛلمكوف ما يساىـ بشكؿ كبير في عمميات اتخاذ القرار, حيث اجابوا )

%( يمكف ٕٓ%( امكانية ذلؾ وىي النسبة االعمى بيف النسب, في حيف جاء ثانيًا وبنسبة )ٓٛ)
معمميف ذلؾ باف الدستور منحيـ الحؽ في ذلؾ, واخيرًا وبتكراراف وبنسبة ضئيمة احيانًا اف تساىـ 

%( شيدت ال يمكف اف تتـ ذلؾ. اود االشارة الى اف امكانية ارتفاع النسب السكانية في عممية ٓ)
 او االقميـ دوؿ فتوغؿ جيوسياسية التحوالت الى نتاج الحقيقة االمر في اتخاذ القرار يرجؼ 

 الجماعات تقوية في ساعد سنياً  شيعياً  اسبلمياً  الىوتاً  شكؿ لمبمد الداخمية بالشؤوف الجوار
 المسيحية)كػ لؤلقمية الحاؿ ما ىو عكس. متميزة ىوية تمتمؾ بأنيا وشعورىا العراؽ في الطائفية

 ال الديمغرافية النسب زيادة الى التخطيط سوء ادى الحاؿ وبطبيعة(. الخ...وااليزيدية والتركمانية
 خاصة بصورة الشيعي المذىب رقعة اتساع ومع. المكونات لباقي والطائفية التيجير سياسة سيما
 في فاعؿ بشكؿ ويساىـ ايديولوجياً  ومعد ومنظـ القرارات اتخاذ عممية في قوي تاثير لو اصبح
 االجتماعية القطاعات تعبة

 
 ادلتؼذدحاٌجؼذ اٌضِبًٔ ٚادلىبًٔ ٌٍفشد ٚحجُ اٌتفبػً ِغ ادلىٛٔبد   -22

 في اف حجـ التفاعؿ والتبادؿ االجتماعي لمجماعات التكوينية المتنوعة يمكف اف يتحقؽ
 أشكاؿ كؿ وتقبؿ االخر والتعامؿ الحضاري مف التمييز نفي طبقًا لمعيار متعدد مجتمع أي

 مجمؿ الحياة اليومية, اذ تعد ىذه المعاير في التعبيرات ىذه مع اشارؾ  المجتمع في التعددية
والتي مف شأنيا تحقؽ عممية االندماج والتكامؿ والتعايش  بالمجتمع مقاييس اساسية الرتقاء

( الخاص بإجابات عينة الدراسة في ٕٙالسممي لممكونات االجتماعية. انظر الى جدوؿ رقـ )
المتنوع لبياف حجـ التفاعؿ والتبادؿ االجتماعي ألفراد  المجتمع أفراد بيف البينية المسافة وصؼ

 لمجتمع. ا
 ( 26) رقم جدول

 .المتنوع المجتمع أفراد بين البينية المسافة وصف في الدراسة عينة إجابات يبين
 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس ٚصف ادلسبفخ اٌجٍٍٕخ ثني أفشاد اجملتّغ ادلتٕٛع



 %ٖٕ ٕٔٔ عدـ السكف في ذات الحي
 %ٗٔ ٛٙ يمكف اف يسكف بجواري
 %ٜٗ ٖٕٛ مكاف العمؿ نفسو

 %ٗٔ ٚٙ يمكف اف اشاركيـ مناسباتيـ
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( اعبله اف مكاف العمؿ نفسو يمثؿ ظرؼ زماني ومكاني ٕٙيتضح مف الجدوؿ رقـ )
لمتفاعؿ االجتماعي لممكونات المتنوعة )االثنية والطائفية والطبقية( حيث شغمت ىي النسبة 

%( فمكاف العمؿ مف شانو يحقؽ ٜٗ( تكرارًا وبنسبة )ٖٕٛاالعمى مف بيف النسب بواقع )
عمميات التفاعؿ االجتماعي ال سيما الرسمية منيا فالمؤسسات ودوائر الدولة والجامعات وغيرىا 
ىي اماكف لقاء افراد المجتمع المتنوع, فمثبًل نجد في كمية اآلداب جامعة المستنصرية اساتذة 

لعمؿ نفسو فنجدىـ منتميف بغض وموظفيف مف اثنيات متعددة وطوائؼ مختمفة تجمعيـ رابطة ا
 النظر عف الديف او االثنية او الجنس او الموف الخ. وىذا بدوره يمكف اف يحقؽ عنصر التبادؿ إذ

 في االفراد العامة, فضبل عف رضا تحقيؽ المنفعة لمجماعة طريؽ انتمائو عف الفرد يسعى
 بعضيا عمى تعتمد التي المشاكؿحؿ  محاولتو في الفرد يحققو الذي التوافؽ خبلؿ مف الجماعة
أدوارا ميمة في حجـ التفاعؿ  المشتركة واالتجاىات والتفاعؿ القرب عناصر وتمعب البعض

تكرارًا باف ىناؾ افراد ال يرغبوف ( ٕٔٔ)وبػ%( ٖٕ) والتبادؿ االجتماعي. في حيف جاء ثانيًا نسبة
وثالثًا ورابعًا عمى  اثنية اخرى,بالسكف في ذات الحي لمجماعة القاطنة الحي مف غير طائفة او 

 بعضيـ. مع يمكف بجوار بالسكف يرغبوف ( تكراراً ٚٙو)( ٛٙ) بواقع%( ٗٔ) نسبة التوالي بمغت
مناسباتيـ.  ومف خبلؿ مقابمة الباحث مع عدد مف االفراد والسؤاؿ )ىؿ نجد في  اشاركيـ اف

ف االجابة نادرًا اليوـ ما يحصؿ مثؿ االماكف الشعبية مكاف لمتنوع االثني والطائفي او ال( اذ تكم
ىذا التنوع فمثبل ال نجد افرادًا مف المذىب السني او المسيحي او اي اقمية يسكنوف مدينة 
الصدر)الثورة( خصوصًا في االماكف الشعبية في مدينة بغداد, فحسب التحميمي السوسيولوجي 

حالت في المدف  العنصرية, وممارسة العرقي التمييز الطائفي والتطيير محاوالت يعود الى أف
واالحياء الشعبية دوف ذلؾ. والعكس صحيح بالنسبة لممدف الحضرية كما ىو حاؿ في مناطؽ 

ليتضح باف وعي الثقافي والحضري و اماكف . اليرموؾ والمنصور والكرادة وبغداد الجديدة.. الخ
 والتعايش والعكس صحيح.  العمؿ يساىـ في عمميات التفاعؿ والتبادؿ االجتماعي واالندماج

 احش اٌتفبػً االجتّبػً يف أذِبد ادلىٛٔبد االجتّبػٍخ   -23
واف تعزيزه يساىـ  المتنوعة العمؿ مجاالت بصورة عامة في االجتماعي االندماج يتشكؿ

 وعمى والواجبات لمفرد حقوؽ جميع تعزيز عمى تعتمد حيث وعادلة مستقرة, مجتمعات في خمؽ



 المكونات االجتماعية فيمكف القوؿ بأف االندماج جميع والتسامح ومشاركة التمييز, عدـ
في المجتمع وىذا ال يتـ اال مف خبلؿ  واالقتصادية االجتماعية لمتنمية قاطع ىدؼ االجتماعي

وىذا مف شأنو  عمميات التفاعؿ االجتماعي لمفرد وعمى اختبلؼ وتعدد المكونات االجتماعية
(. والخاص باثر ٕٚر الى اجابات عينة الدراسة في الجدوؿ رقـ )لمجميع. ينظ يحقؽ مجتمع

 التفاعؿ االجتماعي في اندماج المكونات االجتماعية. 
 (. 27) رقم الجدول

 االجتماعية المكونات اندماج في االجتماعي التفاعل يبين اجابات عينة الدراسة ألثر
 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس اخلٍبساد

 %ٖٚ ٖٖ٘ نعـ
 %ٖ ٗٔ كبل
 %ٕٗ ٛٔٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( والخاص بإجابات عينة الدراسة حوؿ ٕٚكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ)
امكانية تحقيؽ االندماج بسبب التفاعؿ االجتماعي لمفرد في المجتمع. باف اتاحة فرص التفاعؿ 

 ٖٖ٘%( وبػٖٚحيث بمغت نسبتيـ ) والتبادؿ االجتماعي لمفرد مف شأنيا تحقؽ عمميات االندماج
تكرارًا, وىي النسبة االعمى, في حيف يرى اخروف بانو يمكف احيانًا اف يحقؽ التفاعؿ االندماج 

%( ال ٖ( مبحوثًا وبنسبة)ٗٔ%(. واخيرًا اجابوا عينة الدراسة بواقع )ٕٗ( تكرارًا وبنسبة)ٛٔٔبػ)
 أف كانية وعدـ امكانية تحقيؽ ذلؾ حيثيمكف اف يتحقؽ ذلؾ. ووفؽ ىذه المعطيات نجد ىناؾ ام

شرائح التكوينات االجتماعية )االثنية والطائفية والطبقية(, فضبل عف  كافة اندماج إلى الحاجة
المحرومة, بات اليوـ نسؽ مقبوؿ اجتماعيًا, مع كفالة الدستور بذلؾ, اال  والفئات شرائح النساء

 بناءً . التباس وموضع مشوشة زالت تطبؽ ميدانيًا مااف ىذه الخطوات نجدىا حبرًا عمى ورقيا لـ 
 تفاعؿ متنوع مما تحقيؽ دوف تحوؿ اقتصادية و اجتماعية المجتمع تحديات يواجو عمى ذلؾ
السياسي والعقائدي  ولعؿ االختبلؼ. المجتمع في االجتماعي االندماج تحقيؽ إمكانية يصّعب

 ات. وحتى الطبقي بيف المكونات تمثؿ ابرز ىذه التحدي
 ٔشش حمبفخ االخش ٚحتمٍك اٌتفبػً ثني ادلىٛٔبد االجتّبػٍخ  -24

 كما بصورة عامة يشيد العالـ وبفعؿ العولمة انفجارًا ميواًل في التنوع الثقافي والتعدد,
مختمفة  وبيئات لثقافات ينتمي وبفعؿ سيولة النقؿ واالتصاؿ مزيجاً  اليوـ المجتمعات اصبحت
قوة وتفاعؿ بيف مكوناتو عمى  يمنحو ثقافيًا, ثراءً  يمكف اف يشكؿ االجتماعي التنوع وىذا ومتنوعة,
 بفعؿ نشأت يعيش في حالة صراع, اليوـ المجتمع العراقي أف وبما والعكس صحيح. .اختبلفيا
دعاة بعض الخطباء  بسبب واالختبلؼ االثني والطبقي, التمييز ومف الطائفي والمذىبي, التطرؼ



 مجموعات داخؿ يعيش الفرد وأصبح والعنصرية والفوقية, التصاؿ لمكراىيةالمتطرفيف ووسائؿ ا
المتبادلة, وىذا يشيرنا الى  واالساليب ال سيما األفكار االخر ثقافة بجيؿ تتميز منفصمة ومتعددة

السؤاؿ المتعمؽ بمساىمة نشر الثقافة لمحد مف الكراىية وتحقيؽ التفاعؿ بيف المكونات المتنوعة 
 ( الى اجابات عينة الدراسة لبياف ذلؾ. ٕٛمف عدمو حيث يشير الجدوؿ رقـ )

 ( 28) رقم الجدول
 تحقيق االخر في ثقافةنشر  اهمية مضمون على للوقوف الدراسة اجابات عينة يبين

 السليم والعيش االندماج

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٚ٘ ٕٚٚ نعـ
 %ٜ ٗٗ كبل

 %ٖٖ ٗٙٔ الى حدًا ما
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( السابؽ عمى اىمية نشر ثقافة االخر ٕٛكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ)
النسبة االعمى مف بيف االجابات, لمتعرؼ عمى %( وىي ٚ٘( مبحوثًا وبنسبة)ٕٚٚبموافقة )

طبيعة المكونات االخرى)ثقافيًا, دينيًا, سياسيًا.. الخ( وذلؾ لمحد مف التطرؼ اتجاه االخر, فضبل 
قيـ وعادات وتقاليد متعددة  عمى لمتعرؼ , بشرعية ثقافة المكونات االخرى االعتراؼ عف تكريس

 تقدـ نحو والسير السممي لمتعايش نات فيو وسيمة أساسيةبيف جميع المكو  المساواة , كذلؾ تحقيؽ
المكونات, فيذه االسس تساىـ في  لجميع التراث فضبًل عف حماية واالجتماعي, االقتصادي

تحقيؽ فرص التفاعؿ بيف المكونات ومنيا تحقؽ االندماج االجتماعي ليا. في حيف جاء ثانيًا 
ف تساىـ نشر ثقافة االخر الى حدا ما في تحقيؽ ( تكرارًا يمكف اٗٙٔ%( وبواقع )ٖٖوبنسبة )

التفاعؿ االجتماعي اذ يمكف اف يعود السبب الى اىمية ادارة التنوع في بسط قدراتو مف عدميا. 
( مبحوثًا يروف باف ثقافة االخر ربما تساىـ ٗٗ%( وبواقع )ٜواخيرًا وىي النسبة االقؿ وبنسبة )

ليتضح سمفًا ومف خبلؿ النسب االحصائية لعينة الدراسة في عرقمة العيش واالندماج االجتماعي. 
 اإلثنية االنقسامات اف تتفادى يمكف حيث اف الحوار وفيـ االخر ينشأ مف خبلؿ نشر الثقافة

 والطبقية والمغوية ..الخ. كذلؾ تأسيس ىوية وطنية جامعة مشتركة.  والطائفية
 مخ( يف ِب ثٍٕٙب. ػاللبد اجلّبػبد اٌتىٌٍٕٛخ)االحٍٕخ ٚاٌطبئفخ ٚاٌطج  -25

العراؽ )السومرية واالكدية واالشورية والترؾ والعرب و  كما ىو معروؼ تمثؿ حضارات
حركات التحرير  ساعدت .فيو استقرت وشعوب ألقواـ بشرية حياة سنة, فالؼ بضعة الفرس( قبؿ

 و قوميات التركماف ثـ الكرد يمييـ سكانية, أغمبية ىـ اليوـ العرب يكوف أف والتوسع االسبلمي
حتى اصبح يتألؼ مف تركيبة فسيفسائية متعددة االعراؽ واالدياف والمذاىب تعيش في  .أخرى



 ومف تاريخية حقيقية المجتمع العراقي ىو مكونات في والتنوع رقعة جغرافية واحدة, فالتعدد
( ٖٔ( و )ٖٓ( و )ٜٕوروحي. ينظر الى جدوؿ رقـ ) ثقافي غنى مصدر تكوف اف الممكف

 الخاص بالعبلقات االجتماعية لمتكوينات المتنوعة .( ٕٖو)
 (29) رقم جدول

 المكونات ه ه بين التصاهر لعالقة ويبين اجابات عينة الدراسة 
 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٜ ٘ٗ نعـ
 %ٜٔ ٓٗٗ كبل

 %ٓٓٔ ٘ٗ اجملّٛع
اعبله بأف ىناؾ حيث كشفت بيانات عينة الدراسة الخاص بعبلقة التصاىر في الجدوؿ 

( تكرارًا, في حيف ٓٗٗ%( وبػ)ٜٔضعؼ في عبلقة التصاىر فيما بيف المكونات المتنوعة بنسبة)
( مبحوثًا تتوفر لدييـ عبلقة مصاىر واود االشارة الى اف ٘ٗ%( وبواقع)ٜنجد اف ىناؾ نسبة)

مة الباحث مع ( مبحوثًا ىـ جميعيـ مف العرب والكرد المسمميف )سنة وشيعة(, وعند مقاب٘ٗالػ)
مجموعة مف افراد العينة الدراسة بات يبرروف ضعؼ ىذه العبلقة الى اختبلؼ العقائدي 
 والتوجيات الدينية في المقاـ االوؿ فاإلسبلـ مثبًل يحـر الزواج مف غير المسممة والعكس صحيح.

 ( 39جدول رقم )
 والطبقات واالثنيات الطوائف مع يبين اجابات عينة الدراسة لعالقة الصداقة
 االخرى االجتماعية

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٛٙ ٖٖٔ نعـ  
 %ٕٖ ٗ٘ٔ كبل

 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع
يتضح مف الجدوؿ اعبله اف عبلقة الصداقة مرتفعة ألفراد مكونات مجتمع الدراسة بواقع   
%(, والسبب يعود بحكـ مكاف العمؿ السيما المؤسسات الرسمية ٛٙ( مبحوثًا وبنسبة)ٖٖٔ)

بشكؿ خاص حيث مثؿ ىذه المؤسسات اتاح الدستور حفظ حقوقيـ, كذلؾ تشيد ساحات 
ما الموالت ودور السينما واالماكف الترفييية ..الخ. اماكف لمتعارؼ التظاىر واماكف االسواؽ السي

 واالنسجاـ.     
 ( 31جدول رقم )

 والطائفية االثنية الجماعات مع المتواصل يبين اجابات عينة الدراسة لتفاعل
 االخرى والطبقية

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد



 %ٕٗ ٖٕٓ نعـ
 %ٛ٘ ٕٕٛ كبل

 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع
كشؼ الجدوؿ الخاص بأفراد عينة الدراسة حوؿ امكانية التواصؿ والتعامؿ مع االثنيات 
والطوائؼ االخرى الى تقارب نسبي فشيدت االجابات الى عدـ وجود تفاعؿ متواصؿ بنسبة 

( مبحوثًا لعؿ السبب يعود الى بعد المسافة البينية او التوجيات العقائدية, ٕٕٛ%( وبػواقع)ٛ٘)
قعة االقميات خوفًا مف االغمبية ...الخ. في حيف اجابوا االخروف نعـ يمكف اف يكوف ىناؾ او قو 

( مبحوثًا, السيما في المناسبات االجتماعية كالزواج والمآتـ. ٖٕٓ%( وبواقع)ٕٗتواصؿ بنسبة)
 فضبل عف اماكف العمؿ نفسة.  

 
 ( 32جدول رقم )
  نات المختلفةالمكو التعامل يوضح اجابات عينة الدراسة لثقة

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٖٚ ٛٚٔ نعـ
 %ٖٙ ٖٚٓ كبل

 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع
يتضح مف الجدوؿ اعبله الى عدـ وجود ثقة لمتعامؿ مع المكونات االخرى حيث بمغت 

الذيف  ( مبحوثًا وىي النسبة االعمى , في حيف بمغ اعداد المبحوثيفٖٚٓ%( وبواقع )ٖٙنسبتيـ )
( مبحوثًا وبنسبة ٛٚٔيروف بأف ال مانع مف وجود ثقة التعامؿ مع الطوائؼ واالثنيات االخرى)

 الحياة في محورياً  %(. ووفقًا لمتحميؿ السوسيولوجي نجد اف تعددية المكونات تمعب دوراً ٖٚ)
التي  الصراعاتالعامة السيما السياسية, والتي تأثر بدورىا عمى الحياة العامة لمفرد, اذ اف 

 الطائفي التعدد لمتعدد. وأصبح السياسية النظـ إدارة في يشيدىا العراؽ اليـو يعود الى إخفاؽ
عامؿ تفكيؾ وانييار لمبنية االجتماعية. ىذا بدوره يولد شعور  أنو عمى يظير واالثني الديني

 المختمفة.  الطوائؼ أبناء بيف المتبادلة سيكولوجي بعدـ الثقة
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لمصراعات الطائفية, السيما  بناء قاعدة في الدوؿ المنقسمة إلى اليوية مأسسة عادة ما تؤدي
حيث أثر  وىذا ما نجده في اليـو في طبيعة المجتمع العراقي .الطائفة وقوة حجـ و مكانة حوؿ

 لزعزعة تأثير ليا واثنياتيـ وطبقاتيـ, وأصبحىذا الصراع عمى نفسية افراده بمختمؼ طوائفيـ 
الجماعات السيما  مشروعية أعماؿ عندما تتموف خاصة واستقرار البناء االجتماعي بصورة عامة,



اف ىذه . لطوائؼ او اثنيات مختمفة تمثيميا تدَّعي والتي النفوذ والسيطرة تمارس التي المتطرفة
رغبة افرد العينة باالستقبلؿ مف اجؿ ادارة  حوؿ مف االسباب دعت الباحث الى سؤاؿالتشكيمة 

 (.ٖٖجدوؿ رقـ ) اجابات نفسيا كما ىو حاؿ االكراد في العراؽ. ينظر الى
 (33جدول رقم )

 يوضح اجابات عينة الدراسة حول رببة استقالل المكونات االجتماعية من عدمها

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٕٗ ٛٔٔ نعـ
 %ٙ ٜٕ كبل
 %ٓٚ ٖٖٛ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

 المتضمف رغبة استقبلؿ الجماعات مفاعبله و ( ٖٖكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ)
اجؿ ادارة نفسيا, حيث يرى افراد عينة الدراسة بانو يمكف احيانًا اف يساىـ الوضع العاـ في  

( وىي النسبة االعمى ولعؿ السبب يعود ٖٖٛ%( بواقع )ٓٚرغبة االستقبلؿ حيث بمغت نسبتيـ)
واضح خصوصًا بعد التحوالت الثقافية لممجتمع العراقي  بشكؿ تتبمور لـ اليوية في ذلؾ الى اف

زادت  بالدولة الديف وعبلقة, الفرعية الوالءات انتقاؿ الى مجتمع في العراؽ. فضبل عف تنازعو 
 رؤى اجتماعية برامج عمى تقوـ ال السياسية الساحة شيدتيا التي كذلؾ التعددية, االمر تعقيداً 

الفرد ىذا مف شأنيا اثر في ذىنيات  ,و اثنية طائفية الى تعددية وسياسية واقتصادية جامعة, بؿ
العراقي واخذ يطالب باالستقبلؿ عمى االقؿ حيف تتوفر العدالة بواقعيا وليس كما مكتوب خطيًا 

العراقي يرى  لمشأف اليوـ فالمبلحظ تحديدًا خصوصًا االقميات منيا.  ٕ٘ٓٓاخص دستور 
 سواء االسبلمية كاالحزاب)االسبلمية لميوية يروج مف فيناؾ اليوية ازمة مف الخطاب عمؽ

.. الخ. في حيف بمغ عدد افرد (الكردية كاالحزاب) القومية لميوية واخرى( سنية, الخ  او شيعية
( مبحوثًا, وىذا ما يرغب ٛٔٔ%( وبواقع)ٕٗالعينة الذيف يرغبوف باالنفصاؿ واالستقبلؿ نسبة)

ف, بو الجماعة االقمية كونيا تجد نفسيا مضطيدة ويرغبوف بادارة أنفسيـ اخص بالذكر)المسيحيي
%( ال يرغبوف ٙ( تكرارًا وبنسبة)ٜٕااليزيديف, التركماف, ..الخ( واخيرًا وىي النسبة االقؿ بواقع )

 باالستقبلؿ. 
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رصد الباحث لمسالة التنوع بصورة عامة يعطي تصورًا بأف الدوؿ الحضرية عادة ما تيتـ      
قوة المجتمع ومصدر  أحد ركائز سويسرا.. الخ (, كونيا, بمسالة التنوع, كػ)الواليات المتحدة, كندا
 التعايش, و مف شأنيا تساىـ في تحقيؽ التسامح صيغ اقتصادىا. لذلؾ تطمح ىذه الدوؿ إلى

وفي العراؽ تحديدًا نجد بأف القوى السياسية بصورة  .الواحد المجتمع مكونات حقوؽ عمى ظاً حفا



السيما االقمية وىذا ما بيناه مف خبلؿ التحميؿ السوسيولوجي إلجابات  ىويتيا عامة طمست
وعمى أثر ذلؾ يحاوؿ الباحث طرح سؤالو بإمكانية االعتراؼ  (,ٖٖعينة في الجدوؿ رقـ )ال

 (.ٖٗالجدوؿ رقـ) اجابات المبحوثيف في نظر الىببًل مف عدمو. يستقبالتنوع م
 (34جدول رقم)

 يبين اجابات عينة الدراسة حول مستقبل االعتراف بالتنوع 

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٕٓ ٜٙ نعـ
 %ٙ ٖٔ كبل
 %ٗٚ ٖٛ٘ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

 بانو بإمكاف احيانًا االعتراؼ مستقببل بالتنوع ( اعبلهٖٗرقـ)ت االحصائية لمجدوؿ كشفت البيانا
( تكرارًا وىي النسبة االعمى , شريطة تتوفر قاعدة لذلؾ, ولعؿ اىـ ٖٛ٘%( وبواقع)ٗٚبنسبة) 

ىذه القواعد ىي وجود ادارة سميمة لمتنوع تحقؽ غايات االقميات بصورة خاصة والعمؿ عمى 
تحقؽ عممية االندماج والتكامؿ في المجتمع. في حيف يرى  تشجيع ىوية وطنية جامعة مف شانيا

( امكانية ذلؾ بفعؿ االنفتاح الثقافي وما يشيده العالـ مف سياسة اندماج ٕٓ( مبحوثًا وبنسبة)ٜٙ)
( ٖٔالمكونات التي ليا االثر االيجابي لمجتمعاتيا خصوصًا البمداف الحضرية. واخيرًا يتصور )

%( عدـ امكانية االعتراؼ بالتنوع كوف المجتمع العراقي ٙبنسبة )مبحوثًا مف افراد العينة و 
تعددي وكؿ مكوف او مجموعة تبحث عف غاياتيا الفردية واف امكانية ذلؾ ناتجة مف خبلؿ 
الوعي الثقافي لمفرد نفسو باىمية بروز اليوية الوطنية عمى حساب المكوف. نستنتج اخيرًا اف 

لسميمة ال سيما السياسية والدينية مف شانيا تساىـ في امكانية الوعي بما فيو الخطاب واالدارة ا
 تحوؿ المجتمع التعددي الى مجتمع متنوع وجعؿ مف ثقافة االخر رأس ماؿ.

 ػٛاًِ ػذَ حتمٍك اٌتؼبٌش ٚاالٔذِبد ٚاٌتىبًِ ٌٍّجتّغ اٌؼشالً  -28
تتعرض العديد مف الدوؿ السيما بمداف العالـ الثالث, والتي تمتاز بتعددىا االثني 
والطائفي والطبقي الى ازمات ومشاكؿ متنوعة, عادة ما تترؾ اثارًا سمبية عمى البمد خاصة 
والمنطقة بصورة عامة. فمثبل المشيد العراقي المعاصر اخذ يعاني مف انحبلؿ وتفكؾ في البنية 

بشكؿ خطير, منيا ما اخذ يموح باألفؽ واقعًا ممموسًا نخر النسيج الثقافي واالجتماعي  االجتماعية
والديني والسياسي ..الخ. حيث اخذ يواكب لغة العنصرية و روح االقصاء والتيميش السيما 
االقمية, واخذ منحنى االنتماء الطائفي والقومي يبرز بالمقابؿ غياب اليوية والوحدة الوطنية . لعؿ 

( ٖ٘ذا مف شانو يساىـ في عرقمة اندماج المكونات والتعايش السممي. ينظر الى جدوؿ رقـ )ى
 الذي يبيف عوامؿ عدـ تحقيؽ التعايش بيف مكونات المجتمع العراقي.  



 (35جدول رقم )
يوضح اجابات عينة الدراسة لعوامل عدم تحقيق التعايش واالندماج في المجتمع  

 العراقي  

تسبػذ ػٍى ػذَ حتمٍك اٌتؼبٌش ػٛاًِ اٌتً 
 ٚاالٔذِبد ٚاٌتىبًِ

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس

 %ٕ ٔٔ االختبلؼ في المغة
 %ٔٗ ٜٚٔ اختبلؼ الديف او الطائفة او المذىب

 %ٖٚ ٜٚٔ اختبلؼ االثنية او القومية 
 %ٗ ٕٔ االختبلؼ والتبايف في الطبقة االجتماعية

 %ٙٔ ٚٚ الثقافيةاالختبلؼ في القيـ والعادات 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( والخاص بالعوامؿ التي مف شانيا ٖ٘كشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
تعيؽ عممية االندماج االجتماعي في المجتمع المتعدد الى اف االختبلؼ في الديف والطائفة 
والمذىب يساىـ بشكؿ فعاؿ في تفكؾ البنية االجتماعية حيث كانت نسبة اجابة المبحوثيف 

ًا وىي النسبة االعمى, ويمكف القوؿ الى ارتفاع ىذه النسبة الى اف لغة ( تكرار ٜٚٔ%( وبػ)ٔٗ)
الخطاب والكراىية لبعض المتشدديف مف رجاؿ الديف والبرامج التمفزيونية الدينية المتعصبة تساىـ 
ىي االخرى في خمؽ ىذا االنشقاؽ ولعؿ السبب يرجع الى رغبة ىؤالء في اتساع رقعة المذىب 

عف دوافع خارجية مف شانيا تحقؽ غاياتيا داخؿ المجتمع العراقي. في حيف او الطائفة. فضبل 
يعتبر اختبلؼ الجانب االثني والقومي ىو االخر يساىـ في عدـ تحقيؽ سياسة االندماج 

%(, وىذا نجده اليوـ ٖٚ( مبحوثًا وبنسبة )ٜٚٔوالتعايش السممي في المجتمع العراقي بواقع )
نشوء اقميـ كردستاف, فضبًل عف الموقع الجغرافي لمتوزيع المناطقي واقعًا حقيقيًا السيما بعد 

لبلثنيات في العراؽ دعت الى قوقعة االثنيات عمى ذاتيا خوفًا مف الجيات ذات االغمبية السكانية 
والمتطرفة. وثالثًا اف اختبلؼ القيـ والعادات الثقافية تساىـ ىي االخرى في عدـ اندماج المكونات 

%(, فمثبًل عادات وتقاليد المسيح تختمؼ عف ٙٔ( تكرارًا وبنسبة )ٚٚواقع )االجتماعية ب
المسمميف وااليزيديف, السيما بما يخص مراسيـ)الزواج والماتـ والحفبلت, والماكؿ والمشرب ..الخ 
(, فمنيا ما يحرمو االسبلـ كػ)الكحوؿ( وتسمح بو بعض الديانات, حيث اخذت تعاني بعض مف 

عمميات تفجير, وبعد لقاء الباحث بعدد مف اصحاب ىذه المينة يشيروف ىذه المحاؿ الى 
ممتعضيف بمقولة )احنة مسيحيف يتيح لنا شرب الكحوؿ لماذا يحاربوننا المسمميف مثبًل او 
المتطرؼ!(. اـ رابعًا فقد تشير البيانات االحصائية الى اف االختبلؼ والتبايف في الطبقة 

في عدـ تحقيؽ التعايش واالندماج حيث اجابوا افراد عينة الدراسة االجتماعية تساىـ ىي االخرى 



( تكرارًا. فمثبًل الطبقة السياسية يتميزوف عف الطبقات االخرى لممجتمع ٕٔ%( وبواقع )ٗبنسبة )
مف ناحية الممبس والماكؿ والمقاءات والسكف ...الخ. اذ يتصور احد المبحوثيف بصعوبة المقارنة 

نة االماكف الحضرية في مدينة بغداد كسكاف المنطقة الخضراء او المنصور بيف الجماعات القاط
مع نظيرتيا المناطؽ الشعبية عمى المستوى االقتصادي والثقافي تحديدًا. واخيرًا شيد االختبلؼ 

( تكرارًا . لعؿ السبب يعود الى اف مجتمع الدراسة ٔٔ%( و)ٕفي المغة النسبة االقؿ بواقع )
لعرب وحتى افراد عينة الدراسة مف سكنة مدينة بغداد وعادة ما يتكمموف المغة اغمبيتيـ ىـ مف ا

العربية فأخذت نسبتيـ متضائمة عممًا اف االختبلؼ في المغة يشكؿ اىـ معوقات االندماج 
االجتماعي. وبالرغـ مف حفظ الدستور حقوؽ الكرد باشراؾ المغة الكردية في الدستور مع غياب 

تماعية. نستنتج اخيرًا باف الطابع الطائفي واالثني اخذ يساىـ في عرقمة باقي المكونات االج
التعايش واالندماج االجتماعي, زد عمى الجانب الثقافي والتبايف الطبقي واالختبلؼ المغوي يشكؿ 

 ىو االخر عائقًا لمتنوع.            
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تنوع االجتماعي لممجتمع العراقي وجد ىناؾ جداًل مف خبلؿ رصد الباحث لطبيعة ال
واسعًا مف ادباء ومفكريف ومدونيف وروائييف وباحثيف كػ)الدكتور الوردي مثبل( حوؿ طبيعة تكوينو 
, لعؿ ىذا الجداؿ يمكف اف يكوف احد الدالئؿ واالركاف االساسية لغنى وثقافة واصالة التنوع في 

ويف الدولة العراقية الحديثة اجتمعت عدد مف العوامؿ ال سيما العراؽ. وفي السياؽ ذاتو وبعد تك
منيا خارجية والداخمية وصوال الى يومنا ىذا ساىمت وخمقت عدد مف التناقضات عصبت بو 
الحاؿ الى تشويو صورة التنوع وادى الى ضبابية المصطمح ليجعؿ منا نطرح السؤاؿ القائـ حوؿ 

( يبيف اجابات عينة الدراسة ٖٙتدخبلت ىذه .الجدوؿ رقـ )ىؿ يمكف وصفو متنوعًا او ال بفعؿ ال
 في ذلؾ. 

 ( 36جدول رقم )
 يوضح اجابات عينة الدراسة بإمكانية وصف المجتمع العراقي متنوعاً من عدم 

 النسبة المئوية% التكرار الخيارات

 %8ٔ ٩ٕٖ نعم

 %ٖ ٙٔ كال

 %ٙٔ 11 احياناً 

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

(اعبله حوؿ امكانية وصؼ المجتمع العراقي ٖٙكشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ )
%( امكانية وصفو ٔٛ( تكرارًا وبنسبة )ٕٜٖمتنوعًا مف عدمو ليتضح وبنسبة ىي االعمى بواقع)

متنوعًا لما يتميز بو مف عدد مف الطوائؼ واالثنيات والمذاىب والقوميات منذ قديـ الزماف حتى 
( ٚٚ%( وبواقع )ٙٔذا, في حيف يرى اخروف احيانًا يمكف وصفو مجتمعًا متنوعًا بنسبة )يومنا ى



تكرارًا مف افرد العينة بؿ يعده ومف خبلؿ مقابمة عدد منيـ باف اليوـ يشكؿ مجتمعًا تعدديًا ال 
عده ( تكرارًا يروف ال يمكف ٙٔ%( وبواقع )ٖسيما في مدينة بغداد, واخيرًا وبنسبة ضئيمة تقدر بػ)

تحديدًا مجتمعًا متنوعًا بفعؿ سياسات التيميش لبلقميات بصورة  ٖٕٓٓاليوـ خصوصًا بعد عاـ 
خاصة الذي مف شأنو ينفي ويفند المصطمح كوف التنوع يفترض وجود التعايش السممي. وفيما 

 يمي نبيف اىـ معوقات التنوع التي مف شانيا فندت ذلؾ المصطمح .  
اُ٘ ِؼٛلبد اٌتٕٛع   -30

( مبحوثًا الذيف اجابوا بػ)كبل( و)احيانًا( لمسؤاؿ ٖٜاجابات عينة الدراسة والبالغ ) تشير
( والمتضمف وصؼ المجتمع العراقي متنوعًا موضحيف اىـ معوقات التنوع ومف خبلؿ ٜٕرقـ )

تحميؿ اجاباتيـ يتبيف وباالجماع اف غياب شعور بالمواطنة وغياب قوة الترابط االجتماعي وفقداف 
بالمؤسسات السيما السياسية, فضبل عف ضعؼ تطبيؽ القانوف ساىـ في تفكيؾ وحدة الثقة 

التنوع, فالتوزيع الديمغرافي والتوسع لممسمميف السيما لمطائفة الشيعية والسنية بصورة خاصة في 
مدينة بغداد, اضافة الى التدخبلت الخارجية نقمت والء الفرد مف الوطف الى والئات فرعية 

ا تحقيؽ غاياتيا باجندة داخمية. فضبل عف غياب سمطة القانوف خصوصًا خارجية ىدفي
ساىمت في تنامي العشائرية والقبمية التي مف شانيا شوىة صورة التنوع. واصبح ٖٕٓٓبعد

المجتمع غابة متصارعة عمى حساب غايات فردية وسياسية واجتماعية وثقافية ..الخ متخذة مبدأ 
 البقاء لؤلقوى.

 االجتّبػٍخ احلبٌٍخ ٚفشصخ خٍك اٌتٕٛع يف اجملتّغ   ِسبّ٘خ إٌظُ  -ٖٔ
بنائيا مما  في ىزات بصورة خاصة إلى األخيرة الفترة النظـ االجتماعية في تعرضت

 ورعب الكراىية, وخطاب الجيوسياسية, واالختبلفات اإلدارة, سوء حيث. جعميا معرضة لبلنكسار
الوزراء المكمؼ )عادؿ عبد الميدي( وعدـ داعش, وثورات تشريف االصبلحية واستقالة رئيس 

اعتراؼ بعض دوؿ العالـ بالشيادة العراقية وعمميات النصب واالحتياؿ والتزوير , فضبل عف 
انعداـ الثقة بالحكومة والتدخبلت الخارجية و اإلقميمية في الداخؿ العراقي وغيرىا العديد مف 

ذلؾ طرح الباحث السؤاؿ حوؿ امكانية ل .االجتماعية شبو منكسرة  النظـ مف االحداث جعمت
مساىمة النظـ االجتماعية بوضعيا الحالي في خمؽ التنوع في ظؿ مجتمع معروؼ بتعدد 

 ( يوضح ذلؾ. ٖٚمكوناتو االجتماعية , الجدوؿ رقـ)
 ( 37جدول رقم )
 خلق وفرصة الحالية االجتماعية النظم يكشف اجابات عينة الدراسة حول مساهمة

 العراقي المجتمع في التنوع
 النسبة المئوية% التكرار الخيارات

 %٘ ٕٙ نعم

 %٩ٔ ٩ٔ كال



 %1ٙ 8ٖٙ احياناً 

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

 ( اعبله بأف النظـ االجتماعية الحاليةٖٚتوضح البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
 يمكف اف تساىـ احيانًا في خمؽ او نقؿ المجتمع ذو الصبغة التعددية مختمفة  االثنية او الديف  

%(, وعند مقابمة الباحث لعدد مف المبحوثيف ٙٚ( تكرارًا وبنسبة )ٖٛٙالى خمؽ التنوع بواقع )
راج والكيفية التي تتـ بيا ذلؾ. اجابوا شريطة اف تتوفر اسس لذلؾ ومف ىذه االسس مثبًل اد

المفاىيـ ذات العبلقة باالثنيات والطوائؼ السيما االقمية منيا. وعدـ تحديد الدستور بما يتناسـ 
مع المسمميف . أضؼ الى ذلؾ ادراج لغة االقميات في المعامبلت الرسمية او تحديدىا فقط بمغة 

ية في الببلد. واحدة تتحدد وفقًا لمنسب السكانية كالعربية مثبل مف دوف ادراج الكردية لغة رسم
فضبل عف عدـ شؽ الديف بالسياسية, مع تنوع المؤسسة العسكرية بمختمؼ مكونات البمد. وغيرىا 

%( وبواقع ٜٔمف االسس التي مف شأنيا تساىـ في خمؽ التنوع. في حيف يقدـ اخروف بنسبة )
عمميف ذلؾ ( مبحوثًا عدـ قناعتيـ بإمكانية النظـ الحالية في مساىمة خمؽ فرص لمتنوع , مٜٔ)

مف خبلؿ عينة منيـ بأف النظـ االجتماعية الحالية غالبيتيا ىي نتاج االحزاب واف العديد مف 
مف خارج العراؽ غايتيـ اشباع رغباتيـ السيما االقتصادية  ٖٕٓٓاالحزاب جاءت خصوصًا بعد 

لتنوع مف خبلؿ السيطرة عمى زماـ السمطة السيما االحزاب االسبلمية غير مكترثيف ألىمية ا
( ٕٙ%( وبػ)٘باعتباره مصدر غنى وتميز لممجتمع . واخيرًا يتصور اخروف ما يقدر نسبتيـ )

تكرارًا امكانية ذلؾ ايضًا معمميف بأف ىناؾ افراد الزالوا يمارسوف المينية في اداء وظائفيـ بغض 
تج اخيرًا النظر لتدخبلت االحزاب السياسية في مجمؿ مفاصؿ الدولة والنظـ االجتماعية. لنستن

اف عممية البناء االجتماعي تتضمف اف يتجرد الفرد مف كؿ انتماءاتو, السيما الخارجية مع 
اعطاء حقوؽ وواجبات لجميع المكونات االجتماعية فعبًل وقواًل ليتسنى لمنظـ والمؤسسات 

 االجتماعية خمؽ ذلؾ التنوع.  
 اجلّبػبد االحٍٕخ ٚاٌطبئفٍخ ٚٔشٛء اٌطجمخ االجتّبػٍخ -32
في بناء الدولة انتج جماعات  ٖٕٓٓاف التحوؿ الذي شيده المجتمع العراقي بعد عاـ   

قومية وعرقية ىدد مف جانب البناء الديمغرافي لمبمد السيما وظيور االقميـ الشمالي, ومف جانب 
اخر ظيور جماعات دينية وطائفية كاف ليا دور كبير في بناء وتكويف دولة جديدة. ىذا مف 

لباحث لموقوؼ عمى عوامؿ التي مف شانيا تساىـ مف انشاء طبقة اجتماعية جديدة شأنو ذىب با
 ( الخاص بذلؾ.ٖٛعمى االقؿ سياسيًا مف عدميا. انظر الى الجدوؿ رقـ )
 (38جدول رقم )

 يبين مساهمة االثنيات والطوائف في نشوء الطبقة االجتماعية 
 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد



 %ٓٙ ٜٕٛ نعـ
 %٘ ٕ٘ كبل
 %ٖ٘ ٔٚٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

%( وبواقع ٓٙ( السابؽ باف نسبة )ٖٛكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
والطوائؼ ساىمت في نشأت طبقة اجتماعية خصوصًا بعد  ( مبحوثًا يروف اف االثنياتٜٕٛ)

فقد اخذت االحزاب تتموف باأللواف االسبلمية كػ)المجمس االعمى االسبلمي, والدعوة  ٖٕٓٓعاـ 
االسبلمي وغيرىا(, ىذه المسميات ساعدت االحزاب في الصعود عمى اكتاؼ الفقراء مف الشعب 

اغمبيتيـ غير ميسوري الحاؿ. فضبل اف االفراد  حتى اصبح صناع قرار في البمد بعدما كانوا
 يمقبوف الديف باسـ الناس فاصبح الدينية, تمايزاتيـ وتمايز االعراؽ إلى مف قوقعية أخرجوا

 ليس ما بالوراثة القداسة االولوية الىؿ بيت النبوة وليـ النتسابيـ نسبة باألشراؼ كػ)سيد فبلف(
(. في حيف بدمائيـ اىؿ بيت النبي محمد) االنتساب حظ فاتيـ عامة الناس ممف مف لغيرىـ

يرى اخروف احيانًا تساىـ المكونات االجتماعية )االثنية والطائفية( في بموغ وانشاء طبقة 
%( وىذا يعتمد اساسًا الوضع العاـ والظرؼ ٖ٘( تكرارًا وبنسبة )ٔٚٔاجتماعية بواقع )

ة كالحروب واالنقبلبات واالحتبلؿ وغيرىا االستثنائي الذي مف شانو يساىـ في نمو طبقة جديد
مف االمور السيما الثقافية مف عادات وتقاليد ..الخ, واخيرًا يتصور افراد عينة الدراسة وبنسبة 

 ( تكرارًا استحالة ذلؾ.ٕ٘%( وبػ)٘)
 ٚاسسٙب اٌؼشلٍخ ٚاٌطبئفٍخ   اٌطجمخ االجتّبػٍخ -33

كويني ليا, وعادة ما تكوف ليذه اف الطبقة االجتماعية ىي جماعة بشرية في االصؿ الت
الماضي او  في الجماعة اسس تحدد كينونتيا في المجتمع السيما ىذه االسس اما عرقية تشّكمت

تصّورات اسطورية وعقائدية وايدلوجية حيث تحوؿ ىذا التصور  عف تعبير حينيا كانت. طائفية 
شكمت طبقة اجتماعية واسعة فمثبل نجد الطائفة الشيعية في العراؽ  واصبح جماعة اجتماعية,

( الخاص ٜٖانظر الى الجدوؿ رقـ ) .بيا شكمي تمّسؾ ىناؾ في مدينة بغداد حوؿ ذاتيا وأصبح
 بإمكانية تحديد االسس العرقية والطائفية لمطبقة االجتماعية مف عدميا. 

  (39)رقم جدول
 االجتماعية للطبقة والطائفية العرقية االسس يوضح اجابات عينة الدراسة في تحديد

 النسبة المئوية% التكرار الخيارات
 %ٕٙ ٖٖٓ نعم

 %٩ ٖٗ كال

 %٩ٕ ٩ٖٔ احياناً 

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع



بأف ىناؾ نسبة مرتفعة تقدر  لمجدوؿ اعبله كشفت البيانات االحصائية لعينة الدراسة
( تكرارًا, يروف اف لمطبقة االجتماعية اسس اما تكوف اثنية او طائفية ٖٖٓ%( وبواقع )ٕٙبػ)

مبرريف اجاباتيـ مف خبلؿ مقابمة الباحث مع عينة الف لكؿ مجموعة اجتماعية او نظاـ 
الناس لذلؾ ليس  اجتماعي لو اسس او قاعدة وبما اف الطبقة ىـ في طبيعة الحاؿ مجموعة مف

بديييًا اف تكوف لمطبقة االجتماعية ىذه االسس, في حيف يرى اخروف يمكف احيانًا اف تنشئ 
الطبقة وفقًا لظروؼ اجتماعية تساعد عمى ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ االحتبلؿ االميركي لمعراؽ 

بلكيا لرؤوس وبناء دولة جديدة مف شأنو ساىـ في نشوء طبقة اجتماعية سياسية عرفت اليوـ بامت
%(, ٜٕ( تكرارًا وبنسبة )ٜٖٔامواؿ عالية فضبل عف العقارات وغيرىا. حيث بمغت اجاباتيـ )

( تكرارًا يرفضوف فكرة اف لمطبقة اسس طائفية او اثنية وانما ٖٗ%( وبواقع)ٜواخيرًا وبنسبة )
سكف وغيرىا وىذه عادة ما تنشأ وفقًا لمعاير لعؿ اىميا ىي المورد االقتصادي والثقافة واماكف ال

 تنتج في بعض االحياف نتيجة الظروؼ العامة. 

: تصٛساد ػٍٕخ اٌذساسخ ٌٍشأْ اٌسٍبسً ٚ االجتّبػً  حبٌخب 
 ادلتؼٍك ثبجلّبػبد اٌتىٌٍٕٛخ )االحٍٕخ ٚاٌطبئفٍخ ٚ اٌطجمٍخ(

نتقاؿ الحكـ مف الدولة الشاممة ذات الحزب الواحد والحاكـ الواحد وثقافة الخوؼ اف ال   
السابؽ )صداـ حسيف( الى عراؽ ديمقراطي جديد  لنظاـ )حزب البعث( وحكومة النظاـ خضوعوال
اخذ المجتمع العراقي بأنقساـ وتشتت مكوناتو االجتماعية حتى وصؿ بو الحاؿ  ٖٕٓٓ عاـ بعد

الى اف سمطتو االتحادية باتت مقسمة وفقًا لنظاـ طائفي بحت فأصبح)رئاسة الجميورية مف 
لكردية( و)رئاسة الوزراء لمطائفة الشيعية( و)مجمس النواب لمسنة(,ىذا النمط اخذ حصة القومية ا

يساىـ في تنمية االثنيات والطوائؼ مع بروز طبقة سياسية جديدة تيدؼ الى اشباع رغباتيا عمى 
حساب الشعب بغض النظر عف انتمائاتيـ تمثمت بمجمس النواب, ىذا ساىـ في بعثرة اليوية 

خصوصًا بعد التدخبلت الخارجية واالقميمية. مف ىذا  الفرعية االنتماءات الوطنية وتنامي
المنطمؽ يجد الباحث ضرورة ممحة لمعرفة اراء عينة الدراسة فيما يخص الشأف السياسي لمتنوع 

 االجتماعي مف خبلؿ تقديـ وطرح مجموعة مف االسئمة االستبيانية . 
 خبسد اٌتٛجٙبد اٌسٍبسٍخ ادلىٛٔبد االجتّبػٍخ يف تفىٍه اجملتّغ أحش  -34

بيف ومنافسة قائـ اليزاؿ التوّتر  دولة البعثعمى سقوط  ةسن سبعة عشرة بعد أكثر مف 
, وفي طبيعة الحاؿ  يةالكردواالثنية السنة والشيعة المكونات االجتماعية بشكؿ خاص الطوائؼ 

 وبناءه االجتماعي في خضـ نظاـ  هييّدد استقرار اف ليذا التوتر والمنافسة عمى حساب الوطف 
بمورة فشؿ النخبة السياسية في وكما ىو متداوؿ وواضح لمعياف . متيالؾ وىش التركيبةديمقراطي 
السيما في نفس الطوائؼ وظيور  االنقسامات الداخمية مع اتساع, و جامع لممكونات نظاـ شامؿ

أثر ذلؾ لكف خارج التوجيات عدد مف االحزاب لمطائفة الواحدة. يبني الباحث تصوراتو حوؿ 



السياسية لبياف ومعرفة أثر ىذه التوجيات في البنية العقمية افراد المكونات في تفكيؾ المجتمع 
  العراقي عامة وبغداد خاصة مف عدمو.

 (49جدول رقم )
يبين اجابات عينة الدراسة ألثر التكوينات االجتماعية في تفكي  المجتمع العراقي  

 لسياسية من عدمهاخارج التوجهات ا

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٗ ٜٔ نعـ
 %ٙٙ ٜٖٔ كبل
 %ٖٓ ٚٗٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

بأف التكوينات االجتماعية خارج  اعبله( ٓٗتشير البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ )
التوجيات السياسية ال تساىـ في تفكيؾ المجتمع بؿ تعتبر مصدر غنى وتنوع , حيث بمغت 

( مبحوثًا ومف خبلؿ ذلؾ يتضح اف عممية تفكيؾ المجتمع ٜٖٔ%( بواقع)ٙٙنسبة اجاباتيـ )
اىبيـ وطوائفو واثنياتيـ ىي نتاج سوء االدارة السياسية لمسمطة واف افرد المجتمع عمى اختبلؼ مذ

ينجمعوف تحت راية الوطف فمثبل يعطي مجموعة مف افراد عينة الدراسة اثناء مقابمة الباحث 
لكف التوجيات السياسية زرعة  -معيـ قائميف )نحف اخوة انا مسمـ وبجواري المسيحي والسني

ونات(. في حيف يرى الفتنة والعنصرية والحقد لدى البعض منا وولدة عدـ محابة فيما بيف المك
اخروف بأف تنوع التكوينات االجتماعية في مجتمع كالعراؽ يمكف احيانًا اف يؤدي بيـ الحاؿ الى 

الطائفي الذي  ( تكرارًا, فاستمرار االنقساـٚٗٔ%( بواقع)ٖٓتفكيكو حيث بمغت نسبة اجاباتيـ )
السياسي  اإلسبلـ ثيراتولدتو الطبقة السياسية اثر سموكيات وانماط تفكير الفرد, زد الى تأ

مناسبة لمنزاع  بيئة الى وجود أدى والتنافس عمى مقاليد السمطة السيما)السنية الشيعية والكردية(
 بأيدي ٖٕٓٓبعد  الدولة سمطة الذي مف شأنو يفكؾ البناء االجتماعي, فضبل عف ترسخ

بما فييا الجماعات االقمية  حيث اخذت تشعر الطوائؼ االخرى واالثنيات الشيعية, األحزاب
بتيميشيـ وىذا واقع الحاؿ نجده اليوـ في مدينة بغداد التساع الطوائؼ الشيعية مع غياب واضح 

( تكرارًا باف ٜٔ%( وبواقع )ٗلبلقميات بصورة خاصة. واخيرًا يتصور افراد عينة الدراسة بنسبة )
طبيعة االنتماء لطائفة ما ىي اال  التكوينات االجتماعية تساىـ في تفكيؾ المجتمع نظرًا الف

عقائدية في الباب االوؿ, فضبل عف تاثير الرأي العاـ السيما السياسي اثار حفيظة ذلؾ التشدد 
 رغبة في اتساع المكوف ذاتو. 

 طجٍؼخ االٔتّبء اٌفشد ٌٍّجتّغ اٌؼشالً  -35



في البناء  في طبيعة الحاؿ ليا تبعات سمبية تعريؼ ىويتو الجامعة, اف افتقار الفرد في
االجتماعي ألي مجتمع كاف, وبما اف العراؽ متنوع التركيبة البنائية, فضبل عف وجود قواعد مف 
شأنيا تساىـ في تظميؿ ىويتو الجامعة )الوطنية(, السيما التعارض واالختبلؼ السياسي 

وتفسير والعقائدي وغيرىا, لذلؾ يطمح الباحث لبياف عضوية افراد عينة الدراسة مف اجؿ تحميؿ 
( الخاص بعضوية وانتماء افراد ٔٗتطمعاتيـ حوؿ موضوع قيد الدراسة. ينظر الى جدوؿ رقـ )

 عينة الدراسة .
 (41جدول رقم )

 الخاص باجابات عينة الدراسة حول العضوية واالنتماء االفراد 
 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس طجٍؼخ االٔتّبء

 %ٖٚ ٜٚٔ عراقياً 
 %ٙ ٖٓ عضو في مكوف ما

 %ٚ٘ ٕٙٚ االثناف معاً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

(اعبله باف افراد عينة الدراسة باف عضويتيـ ٔٗكشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ)
تتكوف مف خبلؿ خمط او نسيج التفاعؿ الوطني والعقائدي او االثني, حيث بمغت نسبة اجابات 

معًا, وحسب التحميؿ السوسيولوجي ( تكرارًا يفضموف االثناف ٕٙٚ%( وبػ)ٚ٘عينة الدراسة بأف)
وتصور الباحث يولد ضعؼ وازدواج في بناء شخصيتو مما تأثر سمبًا في عممية اتخاذ موقفو 
اتجاه الوطف والوطنية, اذ اصبح في مجتمع الدراسة خصوصًا واقع حاؿ , حيث عاطفة بعض 

ة مما تساىـ في تفكيؾ وحدة االفرد اتجاه الطوائؼ السيما الدينية تترؾ اثرًا في توجياتيـ الوطني
المجتمع. خصوصًا اذا كاف الموقؼ متعمؽ في سيادة الدولة. في حيف يعطي افراد العينة مانسبتو 

%( بأنيـ عراقيوف بغض النظر عف االنتماء االثني او الطائفي او الطبقي وىذا بدوره ما ٖٚ)
لتكامؿ فيما بيف مكوناتو يوحد المجتمع العراقي ويسيؿ عممية االندماج والتعيش السممي وا

( تكرارًا بأنيـ اعضاء في مكوف ما ٖٓ%( بواقع )ٙالمتنوعة. واخيرًا يتصور فئة تبمغ نسبتيـ )
كوف المجتمع العراقي وبعد االحتبلؿ االمريكي خاصة اصبح عبارة عف مجتمع داخؿ مجتمع واف 

 المكوف ىو السبيؿ في انتمائو. 
 أداسح اٌتٕٛع ِٚسبّ٘تٙب يف حتمٍك اٌتؼبٌش ٚاالٔذِبد االجتّبػً  -36

اف بناء الدولة الجديدة لممجتمع العراقي بصورتيا الديمقراطية حاؿ بو الى تقسيـ مكوناتي 
عمى غرار الطوائؼ واالثنيات , ىذه السردية اصبحت تشكؿ خطرًا جديدًا لبلنقساـ والتفكؾ 

ة التعددية االثف ػػػ طائفية السيما مف خبلؿ المحاصصة االجتماعي حتى اصبحت وتجمت فكر 
الحزبية قاعدة او منطمؽ لمقوانيف, حيث اخرج مف رحـ ىذه المحاصصة مشروع او تقديـ مجتمع 



سياسي قائـ عمى صفقات تقاسـ السمطات وكما ىو معروؼ باتت السمطة االتحادية اخص 
رية دولة مكونات السيما لمطوائؼ والقوميات بالذكر مجمس الوزراء ومجمس النواب ورئاسة الجميو 

ذات النسب السكانية االعمى غير مكترثيف وميتميف لباقي االقميات, االمر الذي أنتقؿ الى 
مؤسسات الدولة حتى اصبح يتـ تعيف الوزراء والوكبلء والمحافظيف والمدراء العامييف ليس عمى 

نتماء الحزبي, ىذا الشرخ الكبير مف شأنو اساس ميني بؿ عمى حساب المحسوبية والمنسوبية واال
حقؽ فقداف لمثقة بيف المواطف والنظاـ السياسي, فضبل عف استفحاؿ بعض المكونات السيما 
الفرعية بفعؿ التدخبلت الخارجية وتشكيؿ الحكومات الذي اعطى لمسيادة دور المتنحي, فضبل 

 كؿ تشكؿ التي الفرعية الكيانات ية ىذهتعدد ولعؿ عف عمميات االبتزاز والرشوة والتزوير ..الخ.
 بسبب سيما ال, واالجتماعي السياسي االئتبلؼ وفشؿ, بذاتيا قائمة مصغرة حكومة منيا واحدة
 فرص تنامي مع, االخر حساب عمى وتتصارع تتنافس اخذت حيث, الفرعية الوالءت وقوة الجاه
 بشأف ىي االخرى تيديداً  االشكاليات ىذه كؿ شكمت, والقبمي واالثني الطائفي االنتماء ظيور
 التباينات تزايد مع سيما ال اليوية بأزمة عمييا يطؽ ما اليوـ العراقي المجتمع شيد لذلؾ, اليوية
 الحفاظ فشؿ مع, البعض عند والكراىية العنصرية سياسة أفرزتيا التي والطبقية والطائفية االثنية
 لممكونات والجوار االقميمة الدوؿ مف الدعـ ظؿ في خاصة , لمدولة السياسية الحدود عمى

 ايراف كدعـ الطائفي الوالء تزايد و( الوطني)القومي الوالء طبيعة أضعؼ, والسنية الشيعية والسيما
 القنوات عبر سيما ال المتواصؿ التكنولوجي التطور  تنامي ومع, مثبل لمسنة والسعودية لمشيعة

 لمجماعات الفرصة أتاح الخطاب وسياسية( األنترنيت) اإللكتروني التواصؿ ووسائؿ الفضائية
 التنوع ليذا ادارتيا في ىشاشة مف تعاني الدولة اصبحت حتى ونفوذىيا قوتيا ببسط الفرعية
 الشيعية السيما الفرعية لمجماعات مطمقة سيطرة نشاىد اذ(, لبلقوى البقاء) قوؿ  مف منطمقاً 
 التعايش عرقمة في يساىـ شأنو مف وىذا ٖٕٓٓ عاـ بعد خصوصاً  الدولة لمفاصؿ والسنية

وتنوعيا كؿ ىذه االسس اعطت تصورًا  اختبلفاىا عمى االجتماعية المكونات بيف فيما االجتماعي
الفراد عينة الدراسة باف الدولة فشمت فشؿ ذريع في ادارتيا لمتنوع حيث اصبح يشكؿ عامؿ تفكؾ 

 ي تتميز بالتنوع المكوناتي.  لمبناء االجتماعي, عكس ما نشاده في دوؿ الت
 اداسح اٌتٕٛع ٚاٌٍخ خضٛػٙب يف اجملتّغ اٌؼشالً -37

عادة ما تظير حاجة المجتمع كالمطالبة بالحقوؽ االقتصادية او السياسية او الثقافية.. 
الخ ال سيما عف طريؽ المظاىرات او التنديدات او االحتجاجات ..الخ , مما تساىـ في دورىا 

كامف الخمؿ ال سيما في مجتمع متعدد المكونات االجتماعية, فالمتابع في اثارة وتشخيص م
لممشيد العراقي يرى استفحاؿ التمايز االثني والطائفي والطبقي عمى حساب السمطة والثروة و 
والنفوذ والجاه وغيرىا في خضـ انظمة احتكرت حؽ االدارة عمى ذاتيا, دوف االلتفات الى افراد 



مية. ىذا مف شأنو دفع الباحث لتحدد الى ما تخضع ليا ادارة التنوع ىذا المكونات السيما االق
 ( يوضح ذلؾٕٗالجدوؿ رقـ )

 (42جدول رقم )
 يبين اجابات عينة الدراسة ادارة التنوع والية خضوعها في المجتمع  

 إٌسجخ ادلئٌٛخ اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٗ ٚٔ غايات فردية
 %ٖٔ ٖٙ غايات سياسية

 %ٔٔ ٘٘ اقتصاديةغايات 
 %٘ٔ ٘ٚ غايات دينية

 %ٚ٘ ٕ٘ٚ جميع الخيارات السابقة
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

كشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ اعبله الى اف جميع الخيارات السابقة تخضع ليا 
%( وىي النسبة االعمى, و استنادًا ٚ٘( مبحوثًا وبنسبة )ٕ٘ٚادارة التنوع في العراؽ بواقع )

لمتحميؿ السوسيولوجي نجد اف سبب فشؿ ادارة التنوع كما وضح التحميؿ الجدوؿ السابؽ ىو 
دارة التنوع وعدـ تحجيميا في ىيكمية مف شانيا تقرب وجيات النظر, فضبل عف تشتت خضوع ا

تجاىميا المستمر في جمع ىوية جامعة, غرز عميقًا في البناء العقمي الفراد المجتمع , وبالتالي 
اصبح كؿ جماعة تشعر باالغتراب اتجاه الجماعة او المكوف االخر, فضبل عف ذلؾ شكؿ ىذا 

ييا بثنائية اليوية حتى بات االفراد في المجتمع يشتركوف ويتألفوف في معظـ التشتت ما يطمؽ عم
عاداتيـ وتفاصيؿ الحياة اليومية ومف ناحية اخرى يتناقضوف في مشاعرىـ الجماعية, وثانيًا 

%( ٘ٔتشير اإلحصائيات الى اف ادارة التنوع عادة ما تخضع الى غايات دينية بنسبة اجابة )
, وفي طبيعة الحاؿ ولتنوع المجتمع مع دخوؿ معترؾ جديد في انشاء الدولة ( تكراراً ٘ٚوبواقع )

ديمقراطية , والتدخبلت الخارجية في شؤوف الببلد ودخوؿ العمامة الدينية لممجاؿ السياسي حاؿ 
الى اف ادارة التنوع ال شؾ بأف تخضع الى غايات دينية, وجاء ثالثًا في اجابات المبحوثيف عادة 

%( وجاء ىذا نتيجة ٖٔ( تكرارًا وبنسبة )ٖٙرة التنوع الى غايات سياسية بواقع )ما تخضع ادا
التغير الديمغرافي حيث نشوء االقميـ الكردي مع طموح العرب عمى تولي سيادة البمد , فضبل عف 
سيطرة الكتؿ واالحزاب عمى مفاصؿ الدولة حاؿ الى اف ادارة التنوع تخضع الى غايات سياسية, 

%( اف لمغايات االقتصادية دور كبير حيث ٔٔ( تكرارًا وبنسبة )٘٘خروف بواقع )كذلؾ يرى ا
يطمح البعض الى تولي مناصب حساسة وميمة غاية في الحصوؿ عمى مكاسب اقتصادية غير 
مكترثيف لمينية الفرد مع االخذ بنظر االعتبار انتمائو الطائفي والمذىبي فمثبل نجد وزير ما تابع 

ى الرغـ مف فقره الميني اال انو يتمتع بمقبولية اتجاه حزبو كونو الداعـ ليـ لمحزب الفبلني عم



ماديًا ومعنويًا , واخيرًا يتصور المبحوثوف باف ادارة التنوع تخضع الى غايات فردية وىذا التصور 
يظؿ محؿ شؾ كوف المجتمع المتعدد مع تنامي وزيادة الكـ اليائؿ مع االحزاب السيما المجتمع 

ي يصبح قرار الغايات الفردية متذبذب ويتضح ذلؾ مف خبلؿ اجابات عينة الدراسة حيث العراق
 ( تكرارًا. ٚٔ%( وبواقع )ٗكانت نسبتيـ )

ليتضح الحقًا باف ادارة التنوع في العراؽ بصورة عامة تخضع الى جميع الغايات )الفردية 
والسياسية والدينية واالقتصادية( واف ىذا التشتت سرعاف ما يساىـ في سوء التخطيط ومنيا سوء 
االدارة الذي بدوره يصعب عمميات االندماج االجتماعي خصوصًا اذا كاف المجتمع يتكوف مف 

 ة بنائية متمونو الطوائؼ واالثنيات والطبقات.تركيب
 تؼذد اذلٌٛبد اٌفشػٍخ اِبَ ظٙٛس اذلٌٛخ اٌٛطٍٕخ  -38

اف لمظروؼ العامة في المجتمع العراقي وما شاىده مف تقمبات وتحوالت ال سيما 
السياسية منيا, خمقت مناخ وارض خصبة في بمورة اليوية الوطنية واصبح موضوعيا يثير جداًل 

ى صعيد الواقع االجتماعي لممجتمع, خصوصًا مع تنامي اليويات الفرعية )دينية, واسعًا عم
مذىبية, طائفية , اثنية( ىذا مف شأنو دفع الباحث لبياف تساءؿ االتي )ىؿ لتعددية اليويات 

 ( يكشؼ ذلؾ. ٖٗالفرعية  كاف حاجزًا اماـ ظيور اليوية الجامعة )الوطنية(؟. جدوؿ رقـ )
 (43جدول رقم )

بين اجابات عينة الدراسة حول امكانية وقوف التعددات الفرعية حاجزاً امام الهوية ي 
 الوطنية من عدمها

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٔٚ ٕٖٗ نعـ
 %ٓٔ ٓ٘ كبل
 %ٜٔ ٖٜ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( بأف تعدد اليويات الفرعية وتشتتيا ٖٗكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
يمكف اف يساىـ في ضعؼ اليوية الوطنية ال سيما في المجتمع التعددي حتى اصبح حاجزًا اماـ 

%( ووفقًا لمتحميؿ ٔٚ( مبحوثًا وبنسبة )ٕٖٗتنامييا اذ يقدـ افراد العينة اجاباتيـ بواقع )
ي والمتابع لممشيد العراقي اليومي السيما السياسي وما نشاىده مف صراعات السوسيولوج

متأثرة  فرعية ىويات أو والءات إلى الوطنية لميويتو تفكيؾ وتكالبات فيما بيف االحزاب شكؿ
دخالو المتسمطة , الدينية األحزاب بنزعة  ىذا. لطائفتيا او اثنيتيا متعصبة ىوية فرعية  في وا 

و وعدـ تقبؿ االخر حتى اصبحت االمكاف ذات التنوع  الكراىية قيـَ  في بمورةساىمة  الصراع 
%( احيانًا تصبح ٜٔاالجتماعي في مدينة بغداد حكرًا لبلغمبية السكانية . فيما اجابوا مانسبتو )



اليويات الفرعية حاجزًا اما اليوية الوطنية السيما مع ضعؼ ادارة التنوع والعكس صحيح في 
دارة حكيمة في اتخاذ وتطبيؽ قراراتيا, واخيرًا يتصور افراد العينة ما نسبتيـ حاؿ كانت اال

( مبحوثًا باف تعدد اليويات الفرعية ال يمكف اف يكوف حاجزًا وبعد المداولة ٓ٘%( بواقع )ٓٔ)
مع افراد العينة يبرروف باف اليوية الفرعية تمثؿ الجانب المذىبي او الديني في حيف تبقى اليوية 

الديف لدى اغمب افراد المجتمع   نية شاممة لجميع اليويات الفرعية . نستنتج مما سبؽ أفالوط
االجتماعية, وىذا  وظيفتيا الطائفية اليوية بيا يمارس اصبح بوابة او طريؽ سيكولوجي مركزي

رة عمميات البناء االجتماعي لممجتمع بصو  في البنائية النزعة عمى اليدامة النزعة تتفوؽ مفِ شػأنو
  خاصة والدولة عامة .

 مساهمة الوعي السياسي للشباب في قبول التنوع  -39
 ثقافية ومعرفية, والتي بدورىا تقوـ عمى اسس ىوية الفرد ونظريتو الى االخر أف شؾ ال

فالوعي السياسي لو دور . معيـ وتفاعمنا والكيفية التي بيا نتعامؿ مع االخر سموكياتنا, عمى تؤثر
تشريف األخيرة  التنوع السيما لمشباب واتضح ذلؾ مف خبلؿ احتجاجات كبير جدا في تنمية

 خبلؿ مف مبلحظاتو تـ ما وىذا الشابة, الفئة ىذه لدى كبير سياسي وعي عف اذ تعبر ٜٕٔٓ
التظاىر, اف ىذه الممارسات دفع بالباحث لتسائؿ حوؿ  أثناء رفعت واالىازيج التي البلفتات

( ٗٗالقبوؿ بالتنوع. اذ اف اجابات عينة الدراسة لمجدوؿ رقـ) مساىمة وعي السياسي لمشباب في
 توضح ذلؾ. 

 (44جدول رقم)
 يبين اجابات عينة الدراسة في مساهمة الوعي السياسي للشباب في قبول التنوع 

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٓٛ ٖٚٛ نعـ
 %٘ ٕٙ كبل
 %٘ٔ ٕٚ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( بأف وعي الشباب تساىـ بدرجة عالية في ٗٗكشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ)
%( وىي النسبة ٓٛ( مبحوثا وبنسبة )ٖٚٛقبوؿ التنوع حيث بمغت نسبة اجاباتيـ بواقع )

االعمى, وىذا واضحًا مف خبلؿ الحركات االحتجاجية االخيرة , فكانت ساحة التحرير تمثؿ 
بمختمؼ االدياف والطوائؼ والمذاىب واالثنيات, غايتيـ رغبة في انموذج لمشباب الواعي و 

خصوصًا, في حيف يرى اخروف مف  ٖٕٓٓاصبلح ما افسدتو الطبقة الحاكمة في المجتمع بعد 
( تكرارًا احيانًا يساىـ الوعي لدى الشباب في قبوؿ التنوع ٕٚ%( وبػ)٘ٔافرد العينة مانسبتو )

ير وسائؿ التواصؿ في ىياج الروح الوطنية كوف وسائؿ خصوصًا في خضـ ىذه العولمة وتاث



االتصاؿ اليوـ غالبًا ما تكوف عند الشباب , واخيرًا وبنسبة ضئيمة يرى افراد العينة بأف وعي 
السياسي لدى  الوعي %(. نستنتج اخيرًا بأف رفع٘( مبحوثًا وبنسبة )ٕٙالشباب ال يساىـ بواقع )

 قضية خبلؿ مف االجتماعي التماسؾ تحقيؽ إلى واسعة تؤدي اجتماعية قاعدة باعتباره الشباب
 يمبي تطمعات كفوء دولة نظاـ ننتج سوؼ ديمقراطي, بدوره نظاـ ظؿ في خصوصا الوطف,

 الشعب بغض النظر عف طبيعة االنتماء.
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العامة تيتـ بإدارة شؤوف األفراد, وعادة ما  بما أف المؤسسة السياسية بايديولوجيتيا
تتعامؿ مع االخريف)داخميا و خارجيًا( استنادًا الى لغة الحوار ومبدأ التوافؽ, فضبل عف كونيا 
جزء اساسي مف البناء االجتماعي, فبل بد مف الوقوؼ الذي مف شانو يحقؽ ذلؾ مف عدمو في 

كوف االوؿ صورة إلرادة سياسية في الدولة, مساىمتو في تنامي شعور التعددية بدال لمتنوع 
 ( يبيف ذلؾ. ٘ٗوالثاني حقيقة طبيعية كونية في الحياة. الجدوؿ رقـ )
 (45جدول رقم )

شعور التعدد بدل  ا كاءيبين اجابات افراد العينة لمساهمة المؤسسة السياسية في 
 التنوع

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٕٚ ٖٛٗ نعـ
 %ٙ ٜٕ كبل
 %ٕٕ ٛٓٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( اعبله الى مساىمة المؤسسة السياسية ٘ٗكشفت البيانات االحصائية لجدوؿ رقـ )  
في اذكاء وتنامي شعور التعدد بدال لمتنوع في المجتمع العراقي حيث بمغت نسبة اجابات عينة 

( مبحوثًا وىي النسبة االعمى, ويمكف تفسير ذلؾ بأف التعددية ٖٛٗ%( وبواقع )ٕٚالدراسة بػ)
وقبوؿ اجتماعي, كوف يتمثؿ التنوع في حياة المجتمع دوف تفضيؿ وال انحياز الدولة قرار سياسي 

لقيـ جماعة ضد اخرى, بمعنى اخر اف التعددية تنشئيا قوة االحزاب السياسية والتنوع واقعًا 
طبيعيًا, وبما نشاىده اليوـ مف تغمغؿ وانتياؾ لقوة االحزاب في المجتمع العراقي لكؿ مفاصؿ 

سيما وما تنشأ مف قيـ اجتماعية عنصرية وتصفية المجاميع المختمفة لصالح النقاء  الدولة ال
االثني او الطائفي يمكف اف يساىـ في اطفاء شعور تنامي التعدد بدال لمتنوع . في حيف بمغت 

( تكرارًا كوف المجتمع ٛٓٔ%( وبػ)ٕٕاجابات عينة الدراسة حؿ امكانية ذلؾ احيانًا ما نسبتو )
تزايد واتساع حزبي ومحاصصاتي وىذا ما يفسر وجود التعدد الذي بدوره يؤثر عمى في حالة 

( تكرارًا بانو ال يوجد ذلؾ ٜٕ%( وبػ)ٙالعبلقات االجتماعية لبلفراد , واخيرًا يبيف ما نسبتو )



الشعور. وانطبلقًا مف النسب اعبله الجابات عينة الدراسة نجد اليوـ بأف مجتمع الدراسة ونتيجة 
ثيرات السياسية بما فييا المؤسسة السياسية بصورة عامة تساىـ في اضفاء وتنمية ورغبة التأ

التعدد بدال لمتنوع كوف البناء االجتماعي لممؤسسة السياسية ىو نتاج احزاب متعددة ومختمفة 
وىذه الفرصة تحقؽ مف ضعؼ المجتمع مع تنامي سيطرة الدولة وىذا الشأف يحقؽ غايات فردية 

 منيا االقتصادية.  ال سيما 
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فرائيـ ومقترحاتيـ كونيـ جزء  عف التعبير في الحؽ اف االفراد في المجتمع المتنوع لدييـ
في ذلؾ المجتمع السيما االقمية منيـ ويتضمف ىذا الحؽ المغة والتعميـ وممارسة الطقوس 

ا نجده مدوف في دساتير الدوؿ , الدستور العراقي في والعادات والتقاليد .. الخ . وىذا عادة م
 عف التعبير حؽ المكونات ( اوال مف قانوف حماية التنوع ومنع التميز يشير)إلفرادٔٔمادتو )
والقانوف  الدستور ألحكاـ وفقاً  الثقافية شؤونيـ وادارة وتطويرىا عمييا والمحافظة وتقاليدىـ ثقافتيـ

 والتربوية والعممية والفنية الثقافية والمؤسسات المنظمات تأسيس حؽ المكونات وثانيا )ألفراد .(
وفي خضـ الفوضى السياسية  .لمقانوف( وفقاً  وتطويرىا وتعزيزىا ىويتيـ عف لمتعبير وغيرىا

وغياب القانوف في المجتمع العراقي بكؿ صراحة يذىب الباحث لمسؤاؿ الذي مف شأنو يجد فرض 
 ( يوضح ذلؾ. ٙٗحيث الجدوؿ رقـ ) القانوف يحقؽ التنوع او ال

 (46جدول رقم )
 يبين اجابات عينة الدراسة لبيان قوة القانون في تحقيق التنوع

 النسبة المئوية% التكرار الخيارات

 %8ٕ ٩ٖٙ نعم

 %ٓ ٕ كال

 %8ٔ 81 الى حدا ما

 %ٓٓٔ 8٘ٗ المجموع

( بأف قوة القانوف تساىـ بشكؿ كبير في ٙٗكشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ )
( تكرارًا, اذ اف ومف خبلؿ تشريع القوانيف ٜٖٙ%( وبػ)ٕٛتحقيؽ التنوع اذ بمغت نسبة ما يقارب)

لجميع المكونات االجتماعية مع االخذ بنظر االعتبار االقمية منيا تساىـ في الحد مف االنتياكات 
ي تتعرض ليا االقمية كما ىو حاؿ االيزيدييف والمسيح وباقي مكونات المجتمع في مدينة بغداد الت

خاصة والعراؽ عامة, وىذا بدوره يساىـ في تحقيؽ فرص التعايش واالندماج وصوال الى التكامؿ 
( مبحوثًا بأف فرض القانوف الى جانب ٚٛ%( وبواقع )ٛٔاالجتماعي. في حيف يرى ما نسبتو )

عراؼ العشائرية االصيمة الى جانب الديف ىي االخرى تحقؽ ذلؾ خصوصًا في مجتمع متعدد اال
 %( بأف القانوف ال يحقؽ التنوع. ٓالتركيبة البنائية, وبمغ اثناف مف المبحوثيف وبنسبة)

توحد الجماعات التكوينية )االثنية والطائفية والطبقية( من عدمها خارج  -42
 المجتمع العراقيالسياسية في  التوجهات



ليا اسس وقواعد قديمة السيما وانتمائيا  العراقي, المجتمع مكونات في التنوع والتعدد اف
 ثقافي تميز وابداع عنصر تكوف اف الممكف لحضارات كالسومرية و البابمية واالشورية ..الخ, مف

ضـ ىذا التنوع اختبلؼ ما لجماعة معينة في خ ثمة كاف تكممت تحت ىوية واحدة , فإذا ما اذا
 والشرائح و طبقات بيف الغباري الثقافي السيما لمجماعات االثنية والطائفية, فضبل عف التبايف

 ىذه اغمب اف مف ال سيما بيف الطبقات ذات الدخؿ المتوسط والمحدود وبالرغـ االجتماعية
الدكتور عبلء جواد التباينات نجدىا اليوـ حقيقية )وبما اف الحقيقية ىي واقعة نسبية كما بينيا 

كاظـ في محاضرات الدكتوراه مف السنة التحضيرية االولى(, فبل بد مف الوصوؿ الى اجابة 
الجدوؿ  .االجتماعية خارج االطار السياسي مف عدميا  في مكوناتو متماسؾ شعب تحقؽ صورة

 ( يوضح ذلؾ. ٚٗرقـ )
 (47جدول رقم )

 والطائفية االثنية) التكوينية تالجماعا يبين اجابات عينة الدراسة حول توحد 
 العراقي المجتمع في السياسية التوجهات خارج عدمها من( والطبقية

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٛ ٓٗ نعـ موحدة

 %ٕٙ ٕٗٔ ال بؿ تفكؾ الوحدة االجتماعية
 %ٚ٘ ٕٙٚ دورىا محدود جداً 

 %ٜ ٘ٗ تؤدي الى خمؽ جماعات متصارعة
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

 ( اعبله بأف دور الجماعات التكوينية خارج٘ٗكشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ )
( تكرارًا, وجاءت ىذه النسبة  ٕٙٚ%( وبواقع )ٚ٘االطار والتوجو السياسي محدود جدًا وبنسبة ) 

 وحسب التحميؿ السوسيولوجي ألثر الجماعات السياسية في سيكولوجيا توجيات الفرد, التي اثرت
( ٕٗٔعمى عمميات البناء العقمي واساليب تفكيره و منطمقاتو ونظرتو لآلخر, في حيف بمغ )

%(, وىذا ما نجده اليوـ لبعض ٕٙمبحوثًا اف ىذه التكوينات تفكؾ الوحدة االجتماعية بنسبة )
مناطؽ بغداد حيث ىجرة عدد مف الطوائؼ ال سيما المسيحية والتركماف والكرد وغيرىـ مع اتساع 

%( وبواقع ٜعة الطائفة الشيعية في معظـ مناطؽ مدينة بغداد, فضبل عف اف ىناؾ ما نسبتو )رق
( تكرارًا تصورا باف ىذه التكوينات تؤدي الى خمؽ جماعات متصارعة, ولعؿ الخطاب الديني ٘ٗ)

عند بعض المتشدديف خصوصًا عف المسمميف مف المذىب الشيعي والسني مع تكفير االخر 
اؿ الى تكويف ىذا الصراع, ويمكف القوؿ اف سوء ادارة التنوع مع اثر العامؿ الغير مسمـ ح

( مبحوثًا توحد ٓٗ%( وبواقع )ٛالسياسي ساىـ في خمؽ ىذه الفوضى, كذلؾ اجابوا ما نسبتيـ )
ىذه المكونات خارج االطار السياسي خصوصًا عند االفراد داخؿ االطار المؤسساتي فضبل عف 



ثبل في شارع الصدرية قرب ساحة الوثبة محاؿ ألشخاص اكراد مع وجود االسواؽ فنجد ىناؾ م
 عرب وتركماف ..الخ. 

نستنتج اخيرًا باف التكوينات خارج المعترؾ السياسي بصورة عامة يمكف اف تتوحد 
خصوصًا عند الطبقة المتوسطة والفقيرة كونيـ يبحثوف عف نفس الغايات ال ييميـ االنتماء 

او الطائفي واتضح ذلؾ مف الدور المحدود ونسبة اجابات عينية الدراسة في العراقي او االثني 
ذلؾ كذلؾ مساىمة الصراعات السياسية في خمؽ بيئة مف شانيا اثرت عف بعض االفراد وجعمت 

 مف ىذا التنوع المكونانتي تعددي التركيبة البنائية.
 مع العراقيتبعية المكونات الى الخارج وامكانية العيش المشتر  في المجت -43

تاريخيًا منذ االحتبلؿ البريطاني ثـ  وتنوعت تدخبلت الخارج في الشأف العراقي تعددت
 وحمفائيا األمريكية المتحدة واحتبلؿ الواليات ٖٕٓٓالعثماني وصوال الى غزو العراؽ عاـ 

سياسيًا  النظاـ في العراؽ, اذ اثر ذلؾ عمى طبيعة البناء االجتماعي ولحؽ بو تدميراً  إلسقاط
طائفية ومذىبية. االمر الذي  اثارًا بميغًا لنشوء إنقسامات التدخؿ ليذا وعسكريًا. وكاف واقتصادياً 

في عرقمة  العراؽ في الخارجية واالقميمية التدخبلت تسائؿ ألثر استدعى الباحث لمغور في طرح
 ( يبيف اجابات عينة الدراسة في ذلؾٛٗالعيش المشترؾ الجدوؿ رقـ )

 ( 48قم )جدول ر
 في العراق في واالقليمية الخارجية التدخالت يبين اجابات عينة الدراسة ألثر
 المشتر  مع عدمها العيش عرقلة

 إٌسجخ ادلئٌٛخ % اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٓٙ ٜٕٔ نعـ
 %ٙ ٜٕ كبل
 %ٖٗ ٘ٙٔ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

 المكونات والخاص الثر تبعيةاعبله ( ٛٗكشفت البيانات االحصائية في الجدوؿ رقـ )
العراقي الى اف تبعية المكونات لمخارج تساىـ  المجتمع في المشترؾ العيش وامكانية الخارج الى

( تكرارًا. ٜٕٔ%( وبواقع )ٓٙفي عرقمة العيش المشترؾ حيث بمغت نسبة اجابات عينة الدراسة )
سوسيولوجي الى اف تبعية وىي النسبة االعمى مف بيف النسب ويرجع ذلؾ وحسب التحميؿ ال

المكونات لمخارج يضعؼ مف اليوية الوطنية السيما مف خبلؿ ما تفرضو سياسة الخارج بفضؿ 
االجندات في داخؿ المجتمع العراقي, وىذا ما نجده في واقع الحاؿ لمتدخؿ السافر لجميورية 

عـ خميجي بما فييا ايراف االسبلمية عف طريؽ االحزاب الشيعية تحديدًا, بالمقابؿ نجد ىناؾ د



المممكة السعودية واالمارات العربية ودولة قطر براعية امريكية لؤلحزاب السنية, وىذا ما يفسر 
بأف لمعامؿ الديني لو دور كبير في تفكيؾ وحدة وىوية الشعب العراقي, في حيف يعتقد ما نسبتو 

يانًا تساىـ بعرقمة العيش ( تكرارًا  الى اف تبعية المكونات الى الخارج اح٘ٙٔ%( وبواقع)ٖٗ)
 الخارجية بالقوة المشترؾ معمميف ومف خبلؿ لقاء الباحث مع عينة مف افراد المجتمع االستعانة

التعايش, في حيف يرى ما نسبتو  يحقؽ اف يمكف بدوره الذي التعاوف مبدأ تعزيز في تساىـ
العيش داخؿ المجتمع. ( مبحوثًا باف تبعية المكونات ال يمكف اف تعرقؿ ٜٕ%( وبواقع )ٙ)

وحسب التحميؿ االجتماعي لما ورد مف اجابات عينة الدراسة بأف تبعية المكونات لجيات خارجية 
مف شأنيا تعزز اليويات الفرعية والتي بدورىا يمكف اف تساىـ في عرقمة العيش المشترؾ  مع 

ادى الى انقساـ  لدولةضعؼ ا حيث التشتت واالنييار وانكسار الدولة,  تستغؿ, فترة اف امكانية
مع  بذاتيا مختمؼ األساليب مف اجؿ غاية التعريؼ و اخذت تمارس ذاتيا, عمى الوطنية اليوية

اىدافيا السيما  وتحقيؽ مصالح الخارج لتحقيؽ تسعى واف فيديولوجي, اساس عمى بناء ىويتيا
يات االندماج المشتركة ,مما لو التأثير عمى عمم الوطنية اليوية حساب عمى االقتصادية,

 .والتعايش السممي الحقًا عمى افراد المجتمع والبناء االجتماعي بصورة عامة 
 النظام السياسي الفيدرالي وامكانية تطبيق  في خضم تنوع المجتمع العراقي  -44

 حكوماتو السيما ظمـ الزمف مف متعددة عبر المشاكؿ مف العراقي المجتمع عانى
, وفقًا ما اقره الدستور ٖٕٓٓوصوال الى تشكيؿ الدولة العراقية الجديدة بعد عاـ  .المستبدة منيا
( منو بأف العراؽ جميورية فيدرالية ديمقراطية مستقمة ذات سيدة ٔفي )المادة ٕ٘ٓٓالعراقي لعاـ 

كاممة, و نتيجة لمتحوالت والتغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية, خاصة بعد 
ناحر الطائفي واالثني وفقداف ثقة المواطف بالدولة, اصبح يقينًا اف تطبقو يواجو عوقًا كبيرًا الت

, ومف ىنا ذىب الباحث لبياف امكانية تطبيقو مف عدمو في  وىذا ما يشيده المجتمع العراقي اليـو
 ( يبيف ذلؾ. ٜٗخضـ ىذا التنوع الفسيفسائي المعقد. الجدوؿ رقـ )
 ( 49جدول رقم )

 المجتمع تنوع خضم في تطبيق النظام الساسي الفيدرالي يبين اجابات عينة الدراسة حول امكانية
 العراقي

 إٌسجخ ادلئٌٛخ% اٌتىشاس اخلٍبساد
 %ٛٚ ٖٙٚ نعـ
 %ٜ ٗٗ كبل



 %ٖٔ ٘ٙ احياناً 
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع

( اجابات عينة الدراسة واتضح ما نسبتو ٜٗكشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ رقـ )  
( مبحوثًا, مف خبلؿ وجود حكومة او ادارة ٖٙٚ%( يروف امكانية تطبيؽ الفيدرالية بواقع )ٛٚ)

مركزية لمدولة مع اعطاء صبلحيات واسعة لممحافظات في ظؿ دولة اتحادية وىذا ما معموؿ بو 
, في حيف يقدـ اخروف ما نسبتو)في المجتمع ال ( مبحوثًا يمكف احيانًا ٘ٙ%( وبواقع )ٖٔيـو

تطبيؽ ذلؾ وبعد مقابمة عينة مف المبحوثيف يفضموف الدولة المركزية تتمثؿ برئيس واحد مشروطة 
بعدالة الرئيس وضامف لحقوؽ االثنيات واالقميات بشكؿ خاص والطوائؼ المتنوعة. فيما يرى 

يؽ الفيدرالية في المجتمع المتنوع. لنستنتج الحقًا بأف مبررات امكانية تطبيؽ اخروف ال يمكف تطب
النظاـ الفيدرالي يعطي شعور لمباحث بأف تطبيؽ النظاـ الفيدرالي ىي رغبة االفراد لكؿ مف ينتمي 
الى الطوائؼ واالثنيات والقوميات في بغداد خاصة والعراؽ عامة بالعيش السميـ وصواًل لمتعايش 

 تماعي واالندماج وقبوؿ االخر.االج
 

 التوجهات السياسية للمكونات االجتماعية في  العراق -45
عمى الرغـ مف الجيود المبذولة نحو تشكيؿ حكومة عراقية تعددية ليبرالية ديمقراطية بعد 

عاـ فأف الدولة العراقية لـ تصؿ  ٚٔوعمى مدار  ٖٕٓٓاالحتبلؿ االميركي لمعراؽ في نيساف 
, حيث ادى الى مفيوـ اد ارة الدولة ويتضح ذلؾ مف خبلؿ واقع حكـ السمطة لممشيد العراؽ اليـو

غرور السمطة الى قوقعة عمى ذاتيا, ال سيما االحزاب االسبلمية بصورة خاصة شكؿ ىذا 
الغرور والتقوقع إلدارة الدولة لذاتيا تصورًا لمباحث حوؿ امكانية تجديد توجيات وافكار ألحزاب 

مى تحقيؽ االندماج والتعايش السممي بيف مكونات المجتمع. اذ يبيف جدوؿ رقـ سياسية قادرة ع
 ( بياف ذلؾ ٓ٘)

 (59جدول رقم )
يوضح اجابات عينة الدراسة حول االفكار واالتجاهات السياسية القادرة على 

 . تحقيق االندماج بين المكونات االجتماعية
 ادلئٌٛخ %إٌسجخ    اٌتىشاس (اٌسٍبسٍخ اٌتٛجٙبد) االحضاة

 %٘٘ ٕ٘ٙ العممانية
 %ٚٔ ٕٛ االسبلمية
 %ٕٛ ٖٛٔ الميبرالية
 %ٓٓٔ ٘ٛٗ اجملّٛع



عينة الدراسة بأف االحزاب العممانية  كشفت البيانات االحصائية لمجدوؿ اعبله الجابات
يمكف مف خبلليا اف يتـ تحقيؽ االندماج لمكونات المجتمع العراقي حيث بمغت نسبة اجابات 

( مبحوثا وىي النسبة االعمًى, في حيف جاءت االحزاب الميبرالية ٕ٘ٙ%( وبواقع)٘٘مؤيدييا )
ات واالحزاب ذات الصبغة االسبلمية %( واخيرًا التوجيٕٛ( تكرارًا وبنسبة )ٖٛٔثانيًا بواقع )

( تكرارًا. ووفقًا الحصائيات الجدوؿ اعبله نجد بأف االفراد يفضموف ٕٛ%( وبواقع )ٚٔبنسبة )
االحزاب التي تسعى الى فصؿ الديف عف الدولة اال وىي العممانية ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الفرؽ 

يكمف في فشؿ االحزاب االسبلمية الشاسع بيف مف ايد وجود االحزاب االسبلمية, ولعؿ السبب 
طواؿ الفترة السابقة الدارة الدولة, ويتضح ذلؾ مف خبلؿ عمميات الفساد المالي واالداري الذي 
يشيده المجتمع العراقي, فضبل عف انييار مؤسسات التعميـ والصحة والمصانع, كذلؾ شيدت 

وغيرىا, ىذا مف شأنو اعطى  السنوات السابقة واباف الحكـ االسبلمي عمميات القتؿ واالرىاب
تصورًا لممبحوثيف امكانية تغير النظاـ والحكـ العمماني كونو يراعي حقوؽ االقميات والجماعات 

 التكوينية عمى اختبلفيـ وتنوعاتيـ. 

 

 فصل السادسال

 والمقترحات والتوصيات الدراسة فرضيات ومناقشة االستنتاجات

مجتمع  في التكوينية لمجماعات واالساسية االولية البيانات نتائج وتحميؿ عرض بعد
 والطائفية االثنية) االجتماعية التكوينات خضـ في التنوع عبلقة تحميؿ الدراسة وموقفيا وفرائيا في

 الوطنية واليوية االجتماعي والتماسؾ الوحدة في بياف, الجماعات ىذه تدخؿ ودرجة(, والطبقية
 التعايش فرص في ذلؾ االخر, وأثر عمى ضرورات االنفتاح وبيف, المجتمع بنية في المشتركة
مف خبلؿ طرحو لمجموعة مف االسئمة في الفصؿ الخامس مف ىذه  ,و التكامؿ واالندماج

 االطروحة, و التي حاوؿ الوصؿ بيا الى االىداؼ المنشودة في اختيار الموضوع.
 اىداؼ تحقؽ التي االستنتاجات مف الى عدد البيانات, لنصؿ ىذه نتائج االف مناقشة يمكننا 

 جممة مف عدميا, فضبًل عف تقديـالدراسة مف  فرضيات صحة عمى التعرؼ و الدراسة,
 اآلتي السياؽ في وسنعرض لدى الباحث, تشكمت أفكار ورؤى عمى بناءً  والمقترحات التوصيات
 .ادناه االستنتاجات فقرة سياؽ ضمف عينتيا مواقؼ في والفروؽ الدراسة نتائج مناقشة
 االستنتاجات  –اوالً 

 لعينة الدراسة.االستنتاجات المتعلقة بالبيانات العامة  -أ 



اف افػػراد العينػػة الدراسػػة ولكػػبل الجنسػػيف ىػػـ مػػف الفئػػات العمريػػة الشػػابة التػػي تعطػػي تصػػور   -ٔ
لمباحث بإمكانية اجابتيـ بشفافية واكثر دقة ألسئمة االستبانة, اذ يمكف اعتبارىـ اقدر فئػة مػف 

اليـ نماذج مػف باقي الفئات في عمميات التواصؿ, ال سيما بعد االتصاؿ اإللكتروني بيـ وارس
( ٜٖٔ%( وبواقػػػع)ٙٙاسػػػتمارة االسػػػتبانة واالجابػػػة عمييػػػا. اذ اقتربػػػت اعمػػػى نسػػػبة لمػػػذكور بػػػػ)

( سنة , حيػث تعتبػر الفئػة االكثػر نضػجًا. بينمػا بمغػت نسػبة عينػة ٕٗمبحوثًا وبمتوسط عمر)
 ( سنة. ٔٗ( مبحوث وبمتوسط عمر)ٚٙٔ%( وبواقع)ٖٗاالناث )

 والحاصػػميف عمػػى شػػيادة بكموريػػوس فصػػعودًا, المتعممػػيف مػػف ىػػـ الدراسػػة عينػػة وحػػدات اف   -ٕ
 الدراسػػػة موضػػوع صػػياغة وطبيعػػة مػػع يناسػػب ومعمػػؽ وفيػػـ تػػاـ معرفػػة االمػػر الػػذي مػػنحيـ

 شػػكؿ بػػدوره اعطػػى الػػذي , المتقاربػػة كػػػ)التنوع والتعػػدد و االثنيػػة والطائفػػة...الخ( والمفيومػػات
 .الدراسة اىداؼ مع متسقة موضوعية كبير و اجابات

اف اغمػب افػراد عينػة الدراسػة ىػـ مػف ذوي الػدخؿ المحػدود والمتوسػط , حيػث تقاربػت اجابػػات  -ٖ
عينة الدراسة, ويمكف اعتبار ىذا التقارب عمى انيـ فئة اجتماعية واحدة وبالتالي كاف مستوى 
 التقارب االيديولوجي والثقافي واالقتصادي قريب جدا مما يسيؿ عممية تقارب وجيات النظر.

جػػاء ( العربيػػة)االنتمػػاء لؤلثنيػػة   إف الدراسػػة, عينػػة لوحػػدات األساسػػية البيانػػات نتػػائج أظيػػرت -ٗ
 اف االسػتنتاج يمكننػا ذلػؾ %(وىي االعمى مػف بػيف النسػب, ومػفٙٛبنسبة ) األولى بالمرتبة 

 وعبلقاتيػػػا وطبيعػػػة االنتمػػػاء الجماعػػػات ىويػػػات تحديػػػد فػػػي ميمػػػاً  دوراً  تػػػؤدي االثنيػػػة العربيػػػة
مػػػا ذكػػػر فػػػي االطػػػار النظػػػري مػػػف ىػػػذه  مػػػع يتوافػػػؽ اسػػػتنتاج وىػػػو داخػػػؿ االخػػػرىبالمكونػػػات 

   الدراسة.
العراؽ, يشكؿ مجتمع الدراسة )مدينة بغداد( فسيفساء  في ظؿ التنوع الديني والطائفي في  -٘

ممونة مف ديانات متعدد كػ)المسممة والمسيحية وااليزيدية, ..الخ(, فضبل عف التنوع المذىبي 
%( مف مجموع ٙٛوالسنة( الذيف يشكموف النسبة االعمى لمجتمع الدراسة بواقع )كػ)لشيعية 

افراد العينة. وىذا التنوع والتعدد واالختبلؼ الديني ساىـ في بياف الوحدة والتماسؾ المجتمعي 
 واالنفتاح عمى االخر إلفراد مجتمع الدراسة.

 الدراسة عينة ظاهرة توصيف في  االساسية بالبيانات المتعلقة االستنتاجات -ب 



اف تنوع المجتمع في العراؽ طبيعي بصورة عاـ,  وبفعػؿ التػدخؿ الخػارجي الػى جانػب تػاثير   -ٙ
ىيكػػؿ مػػػف   ٖٕٓٓالجانػػب السياسػػي وضػػعؼ ادارتػػو خصوصػػًا بعػػػد التحػػوالت الثقافيػػة عػػاـ 

 طبيعة ىذا التنوع ونقؿ المجتمع المتنوع الى مجتمع تعددي. 
لعوائػػػػؽ العػػػػيش  واضػػػػحة احصػػػػائية فروقػػػػاً  العػػػػراؽ فػػػػي الثقافيػػػػة الجماعػػػػات إجابػػػػات أظيػػػػرت  -ٚ

 عػػػادات وليػػا خصوصػػيتيا ليػػػا االجتماعيػػة والمكونػػات لؤلفػػراد الجانػػب الثقػػػافي المشػػترؾ لعػػؿ
 لمفػػرد والػػديني يولػػد المػػذىبي فضػػبًل عػػف االخػػتبلؼ  متنوعػػة ولغػػات مختمفػػة واعػػراؼ وتقاليػػد
 لعػؿ, حاضػنة بيئػة تػوفرت مػا اذ السػيما قسػاـواالن الصػراع ايػديولوجيا عامة والمجتمع خاصة
 المنػػػػابر وخطبػػػػاء,  المتشػػػػدديف والمراجػػػػع الػػػػديف رجػػػػاؿ مػػػػف بعػػػػض عنػػػػد تتركػػػػز البيئػػػػة ىػػػػذه

المتعصػػبيف. لػػذا يشػػكبلف ىػػذا الخيػػاراف اعمػػى النسػػب مػػف اجابػػات العينػػة الدراسػػة الػػى جانػػب 
 واخػػػتبلؼ الػػػوالءات االخػػػتبلؼ الثقػػػافي الػػػى جانػػػب تعػػػدد عوائػػػؽ طبقيػػػة وقوميػػػة. ليتضػػػح اف 

 حسػػاب عمػػى الفرعيػػة اليويػػات تحفػػز اف يمكػػف,  االجتماعيػػة الطبقػػات فػػي وتفػػاوت الػػديانات
 لمتنوع. بدالً  التعدد يتشكؿ ثـ ومف الوطنية اليوية

فػي اشػارة الػى  ( الوطنيػة)اليويػة إف الدراسػة, عينػة لوحػدات األساسية البيانات نتائج أظيرت  -ٛ
 زالػت مػا الطبقيػة ثػـ ومػف القوميػة والعشػائرية وبعػدىا اليوية العراقية الى جانب اليويػة الدينيػة

 المجتمػػػع الدراسػػػة داخػػػؿ واالجتماعيػػػة الثقافيػػػة الجماعػػػة ىويػػػات تحديػػػد فػػػي فعػػػاؿ دوراً  تػػػؤدي
متعػدد فػي مجتمػع  جػاءت االىميػة ىػذه اف يبػدو مػا وعمػى خاصة والمجتمع في العراؽ عامة,

متخذيف مف الوطف محدد النتمائيـ, وىذا بدوره يحدد ويعزز مػف تقبػؿ االخػر  التركيبة البنائية
 والعيش المشترؾ . 

 عمػى يػأثر اف يصػعب والطبقي كالمجتمع العراقي والطائفي االثني التعدد ذات المجتمعات اف -ٜ
ودساتير, الى جانب  يفبقوان مرتبط السياسي الفعؿ كوف السياسي كذلؾ, الديني الفعؿ افرادىا

 قوة العقائد الروحية التي يصعب اف تتاثر بالغير.  
 وحػػػدات بػػػيف المسػػػتمر التفػػػاوض و الثقػػػافي التنػػػوع تػػػراكـ وبفعػػػؿ, الشػػػعبي اليػػػوـ اف التػػػديف  -ٓٔ

. متنوعة وخطابات وممارسات ثقافات بيف ويكيؼ يوفؽ يظؿ, متناقض ىجيف كوف, المجتمع
 العػػػيش عرقمػػػة اثػػػر التػػػديف الشػػػعبي ممػػػا يسػػػاىـ بػػػدوره فػػػيلعػػػؿ ىػػػذا االخػػػتبلؼ, يكمػػػف خمفػػػو 

 المشترؾ.



 جماعػػات الػػى اصػػبح منقسػػـ نيسػػاف واحػػتبلؿ العػػراؽ ٜخصوصػػًا بعػػد  العػػراؽ فػػي المجتمػػع  -ٔٔ
غايػة فػػي  لمحكػػـ فػي الوصػػوؿ و المشػاركة تطمػػح جماعػة حيػث كػػؿ وطبقيػػة(, وطائفيػة )اثنيػة

 الدينيػػة, او غطػػاء واسػػس االثنيػػة تحػػت االقتصػػادية بالدرجػػة االسػػاس مكاسػػب عمػػى الحصػػوؿ
التنػػػوع سػػػاىـ بتحديػػػد طبيعػػػة االنتمػػػاء الطبقػػػي فػػػي المجتمػػػع  بنػػػاءًا عمػػػى  اف اخػػػر بمعنػػػى اي

 ذو المجتمػػػع انتقػػػاؿ عوامػػػؿ احػػػد السػػػمات ىػػػذه معػػػاير واسػػػس اثنيػػػة وطائفيػػػة ومذىبيػػػة. ولعػػػؿ
 .التعددية الى المتنوعة الطبيعة

 لمبنيػػػػػة وانييػػػػػار لتفكيػػػػػؾ عوامػػػػػؿ ىػػػػػي ابػػػػػرز يظيػػػػػر والطػػػػػائفي واالثنػػػػػي الػػػػػديني التعػػػػػدد أف  -ٕٔ
 بػيف المتبادلػة الثقػة بعػدـ سػيكولوجي شػعور يولػد بػدوره ىػذا لممجتمػع فػي العراقػي .االجتماعية

 .المختمفة الطوائؼ أبناء
 لػػػػػدى بػػػػػاآلخر الثقػػػػػة معػػػػػدالت انخفػػػػػاض كشػػػػػفت البيانػػػػػات االحصػػػػػائية اسػػػػػتنتاج مفػػػػػاده  -ٖٔ

والعكػس تمامػًا لؤلقميات)المسػيح, التركمػاف, االيزيػديف(  الكبيرة)شيعة, سنة, أكراد(  الجماعات
والحكػـ. ممػا اثػر الحقػًا عمػى اسػاليب  سمطة عمى تنافسيو لعؿ ىذا االختبلؼ ىو نتاج عممية

  وتعامؿ االفراد فيما بينيـ . 
 خػػػػبلؿ مػػػػف تػػػػتـ اف يمكػػػػف بالمواطنػػػػة الفػػػػرد شػػػػعور تنميػػػػة كشػػػػفت البيانػػػػات االحصػػػػائية اف  -ٗٔ

 يشػػعر بػػدورىا والتػػي اختبلفيػػا عمػػى بالمؤسسػػات وتنتيػػي الفػػرد مػػف تبػػدا يةالتضػػامن المسػػؤولية
 الػػى المتعػػدد المجتمػػع انتقػػاؿ يمكػػف شػػانيا مػػف التػػي بالمسػػؤولية المتبادلػػة العمميػػة بيػػذه الفػػرد

 .  المتنوع المجتمع
المكونػػػػػات االجتماعيػػػػػة )االثنيػػػػػة والطائفيػػػػػة  ذىبػػػػت النتػػػػػائج االحصػػػػػائية الػػػػػى بيػػػػػاف بػػػػأف  -٘ٔ

فػػػي تغيػػػرًا ديمغرافيػػػًا منػػػاطؽ السػػػكنية فػػػي مدينػػػة بغػػػداد , حيػػػث  والطبقيػػػة(كانت سػػػبب رئيسػػػي
 مدينػػة) ومػػذىبي. كػػػ وطػػائفي عرقػػي اسػػاس عمػػى مقسػػمة سػػاحة الػػى الدراسػػة منطقػػة افضػػت
  .لممكونات وتعدداً  تنوعاً  تمثؿ كانت اف بعد, الخ( لمسنة االعظمية)و( لمشيعة الصدر

 فضبل, السياسية السيما االجتماعي الترابط قوة بالمؤسسات مع ضعؼفقداف الثقة  اف  -ٙٔ
 والتوسع الديمغرافي فالتوزيع, التنوع وحدة تفكيؾ في ساىـ القانوف تطبيؽ ضعؼ عف

 الى اضافة, بغداد مدينة في خاصة بصورة والسنية الشيعية لمطائفة السيما لممسمميف
 تحقيؽ ىدفيا خارجية فرعية والئات الى الوطف مف الفرد والء نقمت الخارجية التدخبلت
 داخمية. باجندة غاياتيا



. الشػػعبية واالحيػػاء المػػدف فػػي تركػػزت العنصػػرية, وممارسػػة الطػػائفي التمييػػز محػػاوالت أف  -ٚٔ
 والكرادة والمنصور اليرموؾ مناطؽ في حاؿ ىو كما الحضرية لممدف بالنسبة صحيح والعكس
 فػػػػي يسػػػػاىـ العمػػػػؿ امػػػاكف و والحضػػػػري الثقػػػػافي وعػػػػي بػػػاف ليتضػػػػح. الػػػػخ.. الجديػػػػدة وبغػػػداد
 .صحيح والعكس والتعايش واالندماج االجتماعي والتبادؿ التفاعؿ عمميات

  والطبقية والطائفية اإلثنية االنقسامات تتفادى اف يمكف اف نشر ثقافة االخر مع لغة الحوار  -ٛٔ
 جامعػػػة وطنيػػػة ىويػػػة مػػػف شػػػأنيا تسػػػاىـ فػػػي تييئػػػة الظػػػروؼ لتأسػػػيس كػػػذلؾ. الػػػخ.. والمغويػػػة
 .مشتركة

والدينيػػة فػػي وعػػي  السياسػػية سػػيما والحػػوار المتبػػادؿ لمطػػراؼ المتنوعػػة ال الخطػػاب يسػػاىـ   -ٜٔ
 االخػر ثقافػة مػف وجعػؿ متنػوع مجتمػع الػى التعػددي المجتمػع تحوؿ مما يسيؿ امكانية االفراد
 .ماؿ ثقافي رأس

عمػػػى انشػػػاء طبقػػػة أف لكػػػؿ طبقػػػة ليػػػا اسػػػس عرقيػػػة وطائفيػػػة, سػػػاىمت ىػػػذه االسػػػس اليػػػـو   -ٕٓ
 اجتماعية مزيجية جديدة. السيما سياسية ودينية.

 و السياسي الشأن يخص فيما الدراسة عينة االستنتاجات المتعلقة تصورات -ت

 والطبقية( والطائفية االثنية) التكوينية بالجماعات المتعلق االجتماعي
 تساىـ ال السياسية التوجيات خارج االجتماعية التكوينات كشفت البيانات االحصائية بأف   -ٕٔ

 سػوء نتػاج ىػي المجتمػع تفكيػؾ عمميػة وتنػوع, اف غنػى مصػدر تعتبػر بػؿ المجتمػع تفكيؾ في
 . لمسمطة السياسية االدارة

 اصػبح حيػث لمتنػوع ادارتيػا فػي فشػمت التنوع )الدولة( كشفت البيانات االحصائية بأف أدارة  -ٕٕ
 المكونػاتي بػالتنوع تتميػز التػي دوؿ فػي نشػاده ما عكس, االجتماعي لمبناء تفكؾ عامؿ يشكؿ

 االجتماعي. واالندماج التعايش تحقيؽ وىذا ما يعقد
 ودينيػة وسياسػية فرديػة)متعػددة  الى غايات تخضع عامة بصورة العراؽ في التنوع ادارة اف  -ٖٕ

 االدارة سػوء ومنيػا التخطػيط سػوء في واالنقساـ في الغايات يساىـ التشتت وىذا( و اقتصادية
 لممجتمع في العراؽ.  االجتماعي االندماج عمميات يصعب بدوره الذي

 بيػػا يمػػارس مركػػزي سػػيكولوجي طريػػؽ او بوابػػة اصػػبح المجتمػػع افػػراد اغمػػب لػػدى الػػديف أف -ٕٗ
 البنائية النزعة عمى اليدامة النزعة تتفوؽ شػأنو مف وىذا, االجتماعية وظيفتيا الطائفية اليوية
 عامة. والدولة خاصة بصورة لممجتمع االجتماعي البناء عمميات في



 قاعػػدة باعتبػػاره الشػػباب لػػدى السياسػػي الػػوعي ارتفػػاع اف الػػى االحصػػائية البيانػػات كشػػفت  -ٕ٘
 , المقبمػػػػة السػػػػنوات فػػػػي سػػػػيما ال االجتمػػػػاعي التماسػػػػؾ تحقيػػػػؽ إلػػػػى تػػػػؤدي واسػػػػعة اجتماعيػػػػة
 ديمقراطي. نظاـ ظؿ في خصوصاً 

 بصػػورة السياسػػية المؤسسػػة الدراسػػة عػػف مسػػاىمةكشػػفت البيانػػات االحصػػائية الفػػراد العينػػة   -ٕٙ
 السياسػية لممؤسسػة االجتمػاعي البنػاء كػوف لمتنػوع بػدالً  التعػدد ورغبػة وتنميػة اضفاء في عامة
 سػيطرة تنػامي مػع المجتمػع ضػعؼ مػف تحقػؽ الفرصػة وىػذه ومختمفػة متعددة احزاب نتاج ىو

 .االقتصادية منيا سيما ال فردية غايات يحقؽ الشأف وىذا الدولة
 التنػوع تحقيػؽ فػي كبيػر بشػكؿ تساىـ القانوف اظيرت النتائج االحصائية ما مفاده بأف قوة   -ٕٚ

 االعتبػػار بنظػػر االخػػذ مػػع االجتماعيػػة المكونػػات لجميػػع القػػوانيف تشػػريع خػػبلؿ ال سػػيما مػػف
 االيزيػػػدييف حػػػاؿ ىػػػو كمػػػا ليػػػا تتعػػػرض التػػػي االنتياكػػػات مػػػف الحػػػد فػػػي لػػػدورىا منيػػػا االقميػػػة
 عامة. والعراؽ خاصة بغداد مدينة في المجتمع مكونات وباقي والمسيح

يمكػػػػػف ليػػػػػا اف تنػػػػػدمج  او المؤسسػػػػػة السياسػػػػػية النظػػػػػاـ االجتماعيػػػػػة خػػػػػارج التكوينػػػػػات اف  -ٕٛ
 االنتمػاء ييميػـ ال الغايػات نفػس عػف يبحثػوف كػونيـ والفقيػرة المتوسػطة الطبقة عند خصوصاً 

 الى مكوف ما.
 العػػػػيش عرقمػػػػة فػػػػي تسػػػػاىـ لمخػػػػارج المكونػػػػات تبعيػػػػة الػػػػى اف ظيػػػػرت النتػػػػائج االحصػػػػائية  -ٜٕ

 فػي عمميػة تسػاىـ اف يمكػف بػدورىا والتػي الفرعيػة اليويػات فضػبل عػف تبعيتيػا تعػزز المشترؾ
 عمػى الوطنيػة اليويػة انقسػاـ الػى ادى الدولػة ضػعؼ حيػث الدولػة, وانكسػار واالنييار التشتت
 ذاتيا.

الفيػػػدرالي فػػػي العػػػراؽ ذات  النظػػػاـ شػػػيدا اجابػػػات عينػػػة الدراسػػػة الػػػى رغبػػػة االفػػػراد بتطبيػػػؽ  -ٖٓ
 .االخر وقبوؿ واالندماج االجتماعي في تحقيؽ التعايش التوجيات العممانية, كونو يساىـ

 
 
 الفرضيات مناقشة: ثانياً 

 تتيح حيث ومناقشتيا, فرضياتو الباحث اختبار يحاوؿ الدراسة, نتائج مناقشة بعد
لتحميؿ العبلقة بيف التنوع في خضـ التكوينات االجتماعية)االثنية  المعنوية الفروؽ الكتشاؼ

والطائفية والطبقية( والى تدخؿ ىذه الجماعات, لبياف الوحدة والتماسؾ المجتمعي واليوية 



( Nova) التبايف تحميؿ قانوف تطبيؽ الفروض, عبر ىذه مف التحقؽ المشتركة. لذا سيجرى
 رفضيا. أو قبوليا إلثبات وذلؾ( العينات) المتعددة الجماعات بيف المعنوية الفروؽ داللة الختبار
  األولى :الفرضية 

 وطبيعة االنتماء  التنوع و االتجاه نحو بين معنوية داللة ذات إحصائية فروق ىناك
مكانية تحقيق اليوية الوطنية لممجتمع ف  )االثنية والطائفية والطبقية( بإ التكوينية مجماعاتل

 العراق. 
 ( 51جدول ) 
التنوع االثني والطائفي وامكانية تحقيق  يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً لوجود

  الهوية الوطنية لبيان الوحدة والتماس  المجتمعي في العراق

 التنوع االثن  والطائف 
 امكانية تحقيق

 اليوية الوطنية 

عرب 
 شيعة

عرب 
 سنة

كرد 
 شيعة 

كرد 
 سنة

 المجموع صابئي ايزيدف مسيحي 

 ٕٓٗ ٓ ٓ ٚ ٕٓ ٔٔ ٘ٙٔ ٜٜٔ نعـ
 ٔٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٖ ٘ كبل
 ٕٚ ٔ ٓ ٓٔ ٔٔ ٖ ٕٖ ٘ٔ احياناً 
 ٘ٛٗ ٔ ٔ ٚٔ ٕٖ ٘ٔ ٕٓٓ ٜٕٔ المجموع

 

, وكانت قيمة مربع كاي  مربع اختبار الباحث استخدـ عدميا مف الفرضية صحة اثبات ألجؿ
( ٕٔ( وىي أكبر مف قيمة مربع كاي الجدولية عمى درجات حرية )ٖ٘ٚ.ٜٗالمحسوبة )كاي 

 (.ٖٓ.ٕٔ( والبالغة )٘ٓ.ٓومستوى معنوية )
حوؿ امكانية تحقيؽ اليوية  معنوي فرؽ وجود الى تشير والتي الفرضية قبوؿ يعني مما 

 الوطنية بالرغـ مف التنوع االثني والطائفي لممجتمع في العراؽ. 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرضية الثانية : 

ىناك فروق احصائية ذات داللة معنوية بين التحصيل الدراس  لممبحوثين وطبيعة العوائق 
 الت  تحد من العيش المشترك ف  مجتمع الدراسة .

 ( 52جدول )  



للتحصيل الدراسي للمبحوثين وطبيعة العوائق التي  يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً 
 تحد من العيش المشتر  في مجتمع الدراسة

 معوقات الت  تحد من العيش المشترك      
 التحصيل الدراس 

معوقا
ت 
 ثقافية

معوقا
ت 
 دينية

معوقا
ت 
 طبقية  

معوقا
ت 
 قومية

ال توجد 
معوقا
 ت 

المجمو
 ع

 ٖٚٔ ٖ ٕٙ ٔٚ ٛٔٔ ٜٜ بكموريوس
 ٓٓٔ ٔ ٛ ٔٔ ٕٗ ٙ٘ ماجستير
 ٛٙ ٕ ٔٔ ٖٔ ٚٔ ٕ٘ دكتوراه
 ٘ٛٗ ٙ ٘ٗ ٜ٘ ٜ٘ٔ ٓٛٔ المجموع

 
, وكانت قيمة مربع كاي مربع اختبار الباحث استخدـ عدميا مف الفرضية صحة اثبات ألجؿ

( ومستوى ٛ( وىي اكبر قيمة مربع كاي الجدولية عمى درجات حرية)ٔ٘ٓ.٘ٗكاي المحسوبة )
 (.ٔ٘.٘ٔوالبالغة )( ٘ٓ.ٓمعنوية )
, بيف التحصيؿ الدراسي معنوي فرؽ وجود الى تشير والتي الفرضية قبوؿ يعني مما 

 ومعوقات التي تحد مف العيش المشترؾ في مجتمع الدراسة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرضية الثالثة : 

الحالة االقتصادية لممبحوثين والعوامل الت  تعمـل  معنوية بين داللة ذات احصائية فروق ىناك
 التعايش واالندماج والتكامل لممجتمع الدراسة.اعاقة 

 ( 53جدول ) 



للحالة االقتصادية والعوامل التي من شأنها تساهم يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً 

 . في عملية عدم تحقيق التعايش واالندماج والتكامل
 العوامل الت  تعمل عمى عدم تحقيق التعايش       
 الحالة االقتصادية   

اختالف 
 اللغة

اختالف 
 الدين

االختال
ف 
 االثني  

االختال
ف 
 الطبقي

االختال
ف 
 القيمي 

المجمو
 ع

 ٜٕٚ ٙ٘ ٜ ٕٔٔ ٛٔٔ ٕ ال تسد الحاجة 
 ٖٙٔ ٛٔ ٜ ٛ٘ ٖٚ ٘ تسد الحاجة 

 ٕ٘ ٖ ٖ ٜ ٙ ٗ تفيض عف الحاجة
 ٘ٛٗ ٚٚ ٕٔ ٜٚٔ ٜٚٔ ٔٔ المجموع

 
, وكانت قيمة مربع كاي  مربع اختبار الباحث استخدـ عدميا مف الفرضية صحة اثبات ألجؿ

( ٛ(  وىي اكبر مف قيمة مربع كاي الجدولية عمى درجات حرية)ٜٗٛ.ٕ٘كاي المحسوبة )
 (.ٔ٘.٘ٔ( والبالغة )٘ٓ.ٓومستوى معنوية)

 االقتصادية الحالة بيف ,معنوي فرؽ وجود الى تشير والتي الفرضية قبوؿ يعني مما
 . الدراسة لممجتمع والتكامؿ واالندماج التعايش تحقيؽ عدـ عمى تعمؿ التي والعوامؿ لممبحوثيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرضية الرابعة : 

من دور وجود دور  معنوية بين موقف المبحوثين داللة ذات احصائية فروق ىناك     
لمتعايش بين المكونات االجتماعية )االثنية والطائفية والطبقية( سيمة االعتراف بالتنوع كو 

 وتنمية المواطنة ف  تحويل التعدد الى تنوع .
 ( 54جدول ) 



لدور االعتراف بالتنوع باعتباره وسيلة للتعايش  يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً 
اطنة في تحويل بين المكونات االجتماعية )االثنية والطائفية والطبقية( و تنمية المو

 التعدد الى تنوع .
 الشعور بالمواطنة وتحول التعدد الى تنوع          

 مستقبل االعتراف بالتنوع   
 المجموع احياناً   كال نعم

 ٜٙ ٕ٘ ٖٔ ٛ٘ نعـ
 ٖٔ ٜ ٜ ٖٔ كبل
 ٖٛ٘ ٜٗ ٙٚ ٖٖٕ احياناً 
 ٘ٛٗ ٖٛ ٜٛ ٖٗٓ المجموع

 
, وكانت قيمة مربع الباحث اختبار مربع كايألجؿ اثبات صحة الفرضية مف عدميا استخدـ 

( ٗ( وىي اكبر مف قيمة مربع كاي الجدولية عمى درجات حرية)ٚٔٓ.ٗٔكاي المحسوبة )
 (.ٜٗ.ٜ( والبالغة )٘ٓ.ٓومستوى معنوية )

 في المبحوثيف موقؼ بيف ,معنوي فرؽ وجود الى تشير والتي الفرضية قبوؿ يعني مما
 والطائفية االثنية) االجتماعية المكونات بيف لمتعايش وسيمة باعتباره بالتنوع لبلعتراؼ دور وجود

 .تنوع الى التعدد تحويؿ في المواطنة وتنمية( والطبقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرضية الخامسة : 

اتاحة فرص التفاعل  ىا ف ودور حجم الجماعة معنوية بين  داللة ذات احصائية فروق ىناك   
 والتبادل االجتماع  ف  اندماج المكونات وصواًل الى التكامل االجتماع . 

 ( 55جدول ) 



للجماعات الثقافية الكبيرة و الصغيرة, ودور اتاحة يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً 

فرص التفاعل والتبادل االجتماعي في اندماج المكونات وصوالً الى التكامل 

 .االجتماعي

 الجماعات االثنية الكبيرة والصغيرة                
 فرص التفاعل والتبادل 
 االجتماع  ف  اندماج المكونات 

 
 عربية

المجمو اخرى التركمانية  االرمينية  الكردية
 ع

 ٕٖ٘ ٙ ٗ ٔ ٛ ٖٖٗ نعـ
 ٗٔ ٔ ٕ ٔ ٗ ٙ كبل

 ٛٔٔ ٔ ٖ ٓ ٖ٘ ٜٚ احيانًا 
 ٘ٛٗ ٛ ٜ ٕ ٚٗ ٜٔٗ المجموع

 
. وكانت قيمة مربع كاي  مربع اختبار الباحث استخدـ عدميا مف الفرضية صحة اثبات ألجؿ

( ٛ( وىي اكبر مف قيمة مربع كاي الجدولية, عمى درجات حرية)ٕٖٚ.ٛٛكاي المحسوبة )
 (.ٔ٘.٘ٔ( والبالغة )٘ٓ.ٓومستوى معنوية )

 و الكبيرة الثقافية لمجماعاتعنوي, م فرؽ وجود الى تشير والتي الفرضية قبوؿ يعني مما 
 الى وصوالً  المكونات اندماج في االجتماعي والتبادؿ التفاعؿ فرص اتاحة ودور, الصغيرة
 .االجتماعي التكامؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاً :التوصيات 
 التوصيات المقدمة للدولة  -أ 



 بشكؿ السمطة والثروة تقاسـ تضمف التي واالقتصادية السياسية االتفاؽ عمى رسـ الخطط -ٔ
لمجماعات  خاصةً  الحوار والتوافؽ, كمبدأ العراؽ, في المتنوعة الجماعات بيف عادؿ,

  الفرعية في العراؽ.
اصدار تعميمات مف شأنيا تحفظ حقوؽ االقميات فعميًا, مع االخذ بنظر االعتبار وحدة  -ٕ

 المجتمع العراقي وتنوعو وخصوصية كؿ مكوف. 
 والطائفية بالصورة التي تحد مف ىذا الخطاب.   تشريع قوانيف فعالة لمنع وتجريـ الكراىية -ٖ
 التوصيات المقدمة لرجال الدين )المراجع, الخطباء( –ب 

تعزيز الخطب الدينية التي تعزز وحدة المجتمع في العراؽ مف خبلؿ المنابر الدينية او  -ٔ
المقاءات المتمفزة او المحاضرات او المناسبات االجتماعية, مع عقد حوارات تثقيفية لكافة 
المكونات المجتمع لرسـ صور التعايش والتسامح. ونبذ الكراىية والعنصرية واحتراـ 

 االخر. 
 ت وتسييؿ عممية تحميؿ وتفسير االحكاـ الشرعية .االرشادا -ٕ
عمى المراجع الدينية لمختمؼ المكونات والمذاىب االعبلف عف اىمية فصؿ الديف عف  -ٖ

 السياسية وعدـ شؽ االمور السياسية في الديف.  
 التوصيات المقدمة للمؤسسة االكاديمية )المعاهد والجامعات(  –ج 

 قبؿ مف( والطبقية والطائفية االثنية)التكوينية لمجماعات بيةااليجا والممارسات القيـ تنمية -ٔ
 تبني اجؿ المختمؼ. ومف الراي واحتراـ االخر وقبوؿ لتعزيز التثقيفية الندوات عقد

 النزاع إلنياء فييا الموجود التنوع في إدارة المناسب الدولة شكؿ لتحديد المناسبة الخطط
 مناسب.  لنظاـ والتطمع عمييا الحاصؿ

 لمختمؼ وفردية مشتركة وانثروبولوجية سوسيولوجية وبحوث دراسات اجراء مف بد ال -ٕ
 ذاتيو طبيعة عمى لمتعرؼ العراؽ في لممجتمع االجتماعية التكوينات و الجماعات
 ضرورات مف تحقؽ نتائج الى الوصوؿ في غاية, وتقاليدىـ عيشيـ وانماط الجماعة
 والتكامؿ. واالندماج التعايش فرص يحقؽ شانو مف والذي, االخر عمى واالنفتاح التنوع

ادراج المناىج الوطنية في المؤسسات الجامعية والتربوية واعطاء قدر كافي مف االحتراـ  -ٖ
والتقدير لتدريسيا وجعميا مادة اساسية عمى مدار الفترة المدرسية والجامعية . فضبًل عف 

 وتطويرىا. السابقةالدراسية  المناىج لمحتوى شاممة بمراجعو القياـ



 التوصيات المقدمة الى االعالم والصحافة  –د 

 او الصحافة او مواقع التواصؿ الرسمية برامج او تقارير, نحو اإلعبلـ اف يخصص -ٔ
 .وقيمو ووحدتو بكيانو مجتمع ومتمسؾ لخمؽ المجتمع في التسامح ثقافة

االجتماعية لبلقميات اف تتولى وسائؿ االعبلـ المرئية والمسموعة منيا عرض المشاكؿ  -ٕ
 بصورة خاصة, مع االخذ بنظر االعتبار خصوصية كؿ مكوف.

مراقبة ىيئة االعبلـ والصحافة لمقنوات التي مف شانيا تبث عمى اشاعة التحريض  -ٖ
 والكراىية ال سيما خبلؿ فترة االنتخابات.

 رابعاً: مقترحات الدراسة 

بما اف الحقائؽ نسبية وتتغير نتيجة الزماف والمكاف, فضبًل عف اف موضوع التنوع شائكًا 
ومعقدًا, لذا وجد الباحث بأف ىناؾ مواضيع ذات صمة بالتنوع والتعدد لـ يتـ التطرؽ ليا, فضبل 
عف اف الدراسات االنسانية خاصة ال تصؿ الى تعميـ. لذا يقترح الباحث جممة مف االقتراحات 

اجؿ الغور في دراسات تتعمؽ بمسائمة التكوينات االجتماعية )االثنية, الطائفية ,الطبقية( في  مف
 العراؽ وعبلقتيا بالتنوع.  

 .ٖٕٓٓاثر السياسات الحكومية لمتنوع في المجتمع العراقي بعد  -ٔ
 االثنية والطائفة ودورىا في نشوء الطبقة االجتماعية في العراؽ. -ٕ
 في العراؽ واثره عمى استقرار المجتمع . ادارة التنوع االجتماعي -ٖ
 التنوع االجتماعي في العراؽ واثره في بناء المواطنة . -ٗ
 واثرىا في عممية البناء االجتماعي.  ٖٕٓٓالتحوالت الثقافية لمعراؽ بعد  -٘

  
 

 

 

 ٚصاسح اٌتؼٍٍُ اٌؼبيل ٚاٌجحج اٌؼًٍّ 
 اَداة وٍٍخ/ اٌمبدسٍخ جبِؼخ
 االجتّبع ػٍُ لسُ

  اٌذوتٛساٖ/ اٌؼٍٍب اٌذساسبد



 
 

 تحية طيبة...

االفاضؿ ارفؽ طيًا نموذج استمارة االستبياف الخاصة بأطروحة السيدات والسادة 
االثنية ))  بـجامعة القادسية , الموسومة   –كمية اآلداب  -الدكتوراه في عمـ االجتماع 

 ,((بغداد تحميل سوسيولوج  لمالمح التنوع االجتماع  ف  مدينة –والطائفة والطبقة 
التكوينات االجتماعية )االثنية والطائفية والطبقية(  محاواًل تحميؿ العبلقة بيف التنوع في خضـ

والسمـ المجتمعي, والى اي درجة تدخؿ ىذه الجماعات, لتبيف الوحدة والتماسؾ المجتمعي 
واليوية الوطنية المشتركة في بنية المجتمع, وبيف ضرورات التنوع واالنفتاح عمى االخر , 

وىذا اليدؼ يتحقؽ مف خبلؿ تكامؿ , وكيؼ يؤثر ذلؾ في فرص التعايش واالندماج وال
التعرؼ عمى و , كمدينة بغداد الكشؼ عف مظاىر التنوع لمجتمع فسيفسائي التركيب

 . التنوع إلدارةالسياسات والخيارات المحتممة 
فضبًل عف استيداؼ الدراسة لمعوامؿ االجتماعية والسياسية التي مف شأنيا تعزز 

 الجماعات االثنية والطائفية والطبقية. دمج عبرمقومات التعايش واالندماج والتكامؿ 
كذلؾ تستيدؼ ىذه الدراسة التأكيد بوضع مقترحاتيا وتوصياتيا مف واقع مجتمع 
الدراسة ومستندة الى النظر والتحميؿ العممي لتحقيؽ ورسـ معالـ التعايش واالندماج والتكامؿ 

 في مجتمع معقد التركيب.
 االستمارة وابداء فرائكـلذا يرجى تفضمكـ باالطبلع عمى 

 مع خالص الشكر والتقديرمعنا و شاكرين تعاونكم 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                     المشرف       

أ.د صالح كاظم        محمد محمود اياد                                                               

 جابر

 
  ػضٌضي ادلٛاطٓ



 ػضٌضتً ادلٛاطٕخ 
 استجٍبٍٔخ / استّبسح َ

 
)دور دراسة التي اعتمدناىا في ستبانة مجموعة مف االسئمة الخاصة باستمارة االطيًا    
التي  .(التنوع االجتماع  ف  مدينة بغداد ف  تحديد سوسيولوجياالطبقة  واالطائفة  وااالثنية 
وتأثرىا بالقضايا التكوينات االجتماعية المتنوعة في المجتمع البغدادي حوؿ اىمية  تتمحور
 الراىنة.
لف يطمع عمى نتائجيا اي فرد سوى الباحث لذا ألغراض البحث العممي,  الحالية االستمارة   
بالغة لمشروع االستبانة أىمية عف ة جاببدقة االمساىمتكـ لاف . سـ فييااالفبل داعي لذكر , 

  .ة الوصوؿ الى نتائج سميمة ودقيقةاالطروحة,  تساىـ في دق
 
 
 
 
 

 ِغ فبئك اٌشىش ٚاٌتمذٌش
 
 

                                                               
 
 
 
 

 ششفادل                                                                                 اٌجبحج       



أ.د. صالح وبظُ                                                               حمّذ حمّٛد اٌبد 
 جبثش

 اٌمسُ االٚي: ثٍبٔبد ػبِخ

 
 

 )...........( سنةالعمر  -1
 

 )      (  انثى )      ( :   ذكرنوعال -2

 :التحصيل الدراس   -3
 
 

 

 الحالة االقتصادية:  -4

 

 

 : ................... العمل نوع  -5
   ف  خضم تنوع االنتماءات االثنية , أيًا منيا تنتم  -6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ف  ظل التنوع  الدين  و الطائف  الى ايًا منيا تنتم  ؟.  -7

 

  بكالوريوس

  ماجستير

  دكتوراي

  ال تسد الحاجة 

  تسد الحاجة وتفي بمتطلبات المعيشة

  تفيض عه الحاجة

 ٔٛع االٔتّبء  االحٍٕبد
  العربية
  كردي
  ارمين 
  تركمان 

 ٔٛع االٔتّبء ادلزا٘ت ٚاٌطٛائف
  العرب الشيعة
  العرب السنة
  كرد شيعة
  كرد سنة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

:  ثٍبٔبد   اٌظب٘شح تٛصٍفحبٍٔب 
               المجتمع العراق ؟ الموجود ف  تصف التنوع يمكن ان كيف  -8

 (     ( ال يوجد تنوع )     ( مصطنع )       طبيع  )      
 

        .؟ العراق ف  العوائق الت  تحد من العيش المشترك يك مابرأ -9

قومية )    ( عوائق      ( عوائق طبقية )    ( عوائق دينية )     عوائق ثقافية) (     ال توجد عوائق ) 
) 

 اىم صورة من صور التعريف بيويتك االجتماعية ؟.  ما -10
اخرى  .اليوية الدينية ) ( اليوية القومية )  ( اليوية الطبقية )  ( اليوية الوطنية )  (

 تذكر..... 

 

يمكن ان تنشأ مجتمعات غير متنوعة ف  الوقت الحاضر بقوة الفعل الدين  او السياس  ىل  -11
    . ؟

 ال اعرف )  (  راي اخر ...................  نعم )  (   كال )  (      
 

برأيك ىل يساىم استغالل التدين الشعب  ساىم ف  عرقمة العيش المشترك ف   -12
 نعم )       (    كال )      (    احيانًا )       (      المجتمع العراق ؟ . 

  
التكوينات االجتماعية  البناء االجتماع ف   التكامل وااالندماج  برأيك ىل يشمل  -13

( راي اخر     ( ال اعرف )       ( كال )      نعم )    . المختمفة فيو؟
........................ 

 

  مسيح 
  ايزيدي
  صابئ 



( وسياسية ف  تحديد طبيعة االنتماء الطبق  )مصالح اقتصاديةبرأيك ىل يسيم التنوع  -14
راي اخر  (      (  دائما )     (  احيانا )       نعم )         . ؟ ف  المجتمع العراق 
 ............... 

برأيك ىل دفع التنافس االقتصادي عمى الفرص المحدودة  ف  االقتصاد العراق  الى   -15
 (      كال )       (    احيانًا )       (    عرقمة التنوع والعيش المشترك؟.   نعم  )   

 

ف  التنوع رغم  المجتمع  والتماسك الوحدةحقق اليوية الوطنية تان  يمكنىل  -16
 ؟.مجتمع ال

 اخر.................(  كال )      ( ال اعرف )      (  رأي       نعم )
 ان تنمية المواطنة كشعور يمكن ان يعمل عمى تحويل التعدد الى تنوع ؟.   -17

 نعم )      (    كال )      (    احيانًا )      ( 
المسؤولية االكبر ف  ذلك )يمكن اختيار اكثر من ف  حالة االجابة بـ )نعم( من يتحمل  -18

 اجابة(
 المؤسسة السياسية من خالل القانون                                )        ( - أ
 المؤسسة الدينية من خالل التشريعات                                )        ( - ب
 المصالح   )       (المؤسسة االقتصادية من خالل االنفتاح االقتصادي وترابط  - ت
 المؤسسة االسرية من خالل التنشئة الدينية                          )       ( - ث
 المؤسسة التربوية من خالل التثقيف والتعمم                           )       ( - ج
 المسؤولية تضامنية تشمل الجميع                                   )        ( - ح

السكانية الت  حدثت  الغالبيات التوزيع المناطق  لالثنيات او الطوائف وفقبرايك  ما  -19
 . ؟ 0224 عام بعد ف  المجتمع العراق 

 (          ( ال مانع ) (  ال اوافق )           اوافق )   
مكونك االجتماع  )االثن  والطائف  ذاتك االئتمان الفراد من خارج  برأيك ىل تجد ف  -20

 والطبق (, اذا كانت االجابة ) نعم( او احيانًا( ما الغاية ف  ذلك ؟. 

 (        ) احياوا     (    )    كال(       وعم )              

برأيك ىل ان النسبة الديمغرافية لمسكان تعط  حق التفرد باتخاذ القرارات العامة   -21
 (   )      (  احيانًا    (   كال)         ن االخرى ؟.   نعم )  إلحدى المكونات دو

من فضمك حدد مع ذاتك البعد المكان  والزمان  بخصوص المسافة البينية, بينك وبين  -22
افراد المنتمين لممكونات االجتماعية )االثنية والطائفية والطبقية( المتنوعة والت  من خالل 



الت  ليا تاثير الندماج المكونات االجتماعية من , و االجتماع  نحدد حجم التفاعل والتبادل
 عدميا.

 

 

 

 

 

 

برأيك ىل اتاحة فرص لمتفاعل والتبادل االجتماع  الت  ليا تاثير باندماج المكونات  -23
 (   )      (   احياناً    كال )        االجتماعية من عدميا؟.    نعم   )       ( 

ىل تعتقد بأن التعارف )نشر الثقافة( عن طبيعة المكونات االخرى يمكن ان يساىم ف   -24
    نعم   )      (    كال )      (    الى حدا ما )   زيادة التفاعل والتبادل االجتماع  ؟.  

) 
ىل تتوفر عالقة بينك وبين الجماعات االثنية والطائفية والطبقية االخرى , اجب عن   -25

 االت  جميعيا ف  الجدولالخيارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   االستقالل من اجل ادارة نفسوىل ترى لدى افراد المكون الذي تنتم  اليو رغبة ف -26
 احيانًا )       ((     )      كال(        نعم )   ضمن المجتمع المتنوع ؟. 

ادلسبفخ اٌجٍٍٕخ ثني 
 افشاد اجملتّغ ادلتٕٛع

  اٌٛصف

  عدم السكن ف  الح  ذاتو  الساكنين فيو  4
  يمكن ان يسكن بجواري )الح  السكن ( 0
  مكان العمل نفسو  4
  يمكن ان اشاركيم مناسباتيم 1

 كال نعم العالقة  ت
   ىل لديك او لعائمتك عالقة مصاىرة مع الطوائف او االثنيات او الطبقات االخرى؟.  4
   ىل لديك اصدقاء من الطوائف واالثنيات والطبقات االجتماعية االخرى  0
ىل لديك تعامل وتفاعل بصورة متواصمة مع الجماعات االثنية والطائفية والطبقية  4

 االخرى ؟. 
  

   ىل تجد الثقة الالزمة لمتعامل مع الطوائف االثنية والطائفية والطبقية االخرى ؟. 1
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 المراجع والمصادر
 اوالً : القران الكريم

 ثانياً: المراجع والمصادر العربية 

 الموسوعات العربية والمعاجم  - أ

 ج(  ,العمميػػة الكتػػب دار – بيػػروت,) العةةرب لسةةان, منظػػور بػػف الػػديف جمػػاؿ الفضػػؿ ابػػو -ٔ
 .ٜٕٓٓ, ٔط,ٛ

, ٕط(, لبنػػاف مكتبػة – بيػػروت,) االجتماعيةةة العلةوم مصةةطلحات معجةةم:  بػػدوي زكػي احمػد -ٕ
ٜٔٛٙ. 

,  (االساسةةةية والمصةةةطلحات المفةةةاهيم) الثقافيةةةة النظريةةةة موسةةةوعة: ادجػػػارواخروف انػػػدور -ٖ
 القػػومي المركػػز – القػػاىرة, )الجػػوىري ىنػػاء ترجمػػة, الجػػوىري محمػػد, وتعمػػؽ وتقػػديـ مراجعػػة
 .ٜٕٓٓ, ٔط(, لمترجمة

,  االنثربولوجيةةةالمفةةاهيم والمصةةطلحات  –معجةةم العلةةوم االنسةةانية  :جػػاف فرنسػػو دورتيػػو -ٗ
 .ٜٕٓٓ, ٔ, ط(المركز القومي لمترجمة -القاىرة  )ترجمة محمد الجوىري واخروف , 

.  ترجمػة(, لمثقافػة االعمػى المجمػس – القػاىرة, ) االجتمةاع علم موسوعة:  مارشؿ جوردف  -٘
 .ٕٓٓٓ, ٔط, الجوىري محمود محمد

 ريػػاض -لنػدف, ) واالقتصةادية واالجتماعيةة السياسةية المصةطلحات قةاموس: ذيبػاف سػامي -ٙ
 .ٜٜٜٔ(, والتوزيع لمنشر الريس

 المفاهيم والمصطلحات االنثربولوجية, –موسوعة علم االنسان :  سػمث -شارلوت سيمور -ٚ
 .ٜٕٓٓ, ٕالمركز القومي لمترجمة (, ط -عمياء شكري وفخروف , )القاىرة –(, ترجمة 

مركػػػػز البحػػػػوث  -لقػػػػاىرة, )امعجةةةةم المصةةةةطلحات السياسةةةةةعمػػػػي الػػػػديف ىػػػػبلؿ واخػػػػروف:  -ٛ
 .ٜٜٗٔوالدراسات(, 

 اسػماعيؿ.  ترجمػة, (انكليزف - عربي) السياسية للمصطلحات الميسرة الموسوعة :قويسػنا -ٜ
 .ٕ٘ٓٓ,الكافي عبد الفتاح عبد

 مؤسسػػػة-بيػػػروت) الصػػػمد مصػػػباح. د.ترجمػػػة, انتروبولوجيةةةا اثنولوجيةةةا: فيميػػػب البػػػورت -ٓٔ
 .ٕٗٓٓ( ,مجد

(, الطميعػة دار -بيػروت,)كػـر , ترجمػة. سػميرالفلسةفية الموسوعة :يػوديف. ي,روزنتاؿ. ـ -ٔٔ
 .ٜٔٛٔ, ٖط
, ٗمكتبػػة الشػػروؽ الدوليػػة (, ط –, )القػػاىرة المعجةةم الوسةةيطمجػػد الػػديف الفيػػروز ابػػادي:  -ٕٔ

ٕٓٓٛ. 



, ٕط(, الجامعيػة المعرفػة دار – االسكندرية,)االجتماع علم قاموس:  غيث عاطؼ محمد -ٖٔ
ٕٓٓٙ. 

 ,( لمكتػاب العامػة المصػرية الييئة- القاىرة) , االجتماع علم قاموس غيث: عاطؼ محمد -ٗٔ
ٜٜٔٚ . 

)الكويػت: التػراث العربػي(,  ,تةاج العةروس مةن جةواهر القةاموس: الزبيػدي محمد مرتضى -٘ٔ
ٕٓٓٔ . 

 المصادر العربية   - 2

 الكتب  - أ

 . ٖ, طٕدار لبناف(,ب.ط. ج -,)بيروت الكامل في التاريخابف االثير:   -ٙٔ
المكتبػة العصػرية(, تحقيػؽ: درويػش الجويػدي,  -,)بيػروتابةن خلةدونمقدمة أبف خمػدوف:  -ٚٔ

ٜٜٔ٘. 
 .ٜٓٛٔدار الكتب( ,-, )الموصؿ : طرق البحث االجتماعياحساف محمد الحسف  -ٛٔ
 .ٕ٘ٓٓدار وائؿ لمنشر(, -,)عمافمناهج البحث االجتماعياحساف محمد الحسف :  -ٜٔ
, ٔار الطميعػػػػة(, طد –, )بيػػػػروت البنةةةةاء االجتمةةةةاعي والطبقيةةةةةاحسػػػػاف محمػػػػد الحسػػػػف:  -ٕٓ

ٜٔٛ٘. 
 -( , )عمػاف  مناهج البحث العلمي )تطبيقةات إداريةة واقتصةاديةأحمد حسيف الرفاعي :  -ٕٔ

 .ٕٚٓٓ,  ٔدار وائؿ لمنشر والتوزيع(, ط
دراسػػػات لمنشػػػر  –,)عمػػػاف  مالمةةةح مةةةن التةةةاريخ القةةةديم ليهةةةود العةةةراقاحمػػػد سوسػػػة:   -ٕٕ

 .ٕٓٓٓوالتوزيع(, 
 –, )القػاىرة ضةايا واالقليةات االسةالمية المعاصةرةتةاريخ الق احمد صالح عبػوش واخػروف -ٖٕ

 .ٕ٘ٔٓ, ٔدار الشروؽ(, ط
, )مركػز دراسػات الوحػدة تحوالت الطبقة الوسطى فةي الةوطن العربةياحمد موسي بدوي:  -ٕٗ

 .ٖٕٔٓ, ٔبيروت(, ط –العربية 
دار الجامعػة  –,)االسػكندرية الصراعات العرقية واستقرار العةالم المعاصةراحمد وىبػاف:  -ٕ٘

 .ٕٗٓٓالجديد(, 



عالـ الكتب(, ترجمة: تراجي فتحي  –,)الكويت الثقافة والتفسير االنثربولوجيادـ كوير:   -ٕٙ
,ٕٓٓٛ. 
دار الفكػػر العربػػي(, ترجمػػة, حسػػف العروسػػي,  -: )القػػاىرةالفكةةر السياسةةيادوراد سػػيباني:  -ٕٚ

ٜٔٚٔ. 
 .ٜٜٛٔدار توبقاؿ(,  –,)المغرب  االمة والقوميةارسنت جمنير:  -ٕٛ
ذات  –الكويػػت النظريةةة المعاصةةرة فةةي علةةم االجتمةةاع )دراسةةة نقديةةة(,)إرفػػنج زايػػتمف:   -ٜٕ

 .ٜٜٛٔ, ٔالسبلسؿ لمطباعة(, ترجمة: محمود عودة, ابراىيـ عثماف, ط
المعػػػد المصػػػػري  –)القػػػػاىرة  الهويةةةةة وادارة التعةةةةدد والتنةةةةوع المجتمعةةةياسػػػحؽ عيػػػاش:  -ٖٓ

 .ٕٛٔٓلمدراسات(, 
دار ميزوبوتاميػا(, ترجمػة  –,)بغػداد  الهويات فةي العةراقصراع : أماتيزيا باراـ واخػروف  -ٖٔ

 .ٕٙٔٓ, ٔمصطفى نعماف احمد, ط
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربةي اسةيا )ااسةكوا( , الطبقةة الوسةطى األمـ المتحدة:  -ٕٖ

 .ٕٗٔٓلبناف,   في البلدان العربية )قياسها ودورها في التغيير(
مؤسسػػة ىنػػداوي لمنشػػر(,  –,)بيػػروت  م الهرميةةةاالسةةس الثقافيةةة لالمةةانتػػوني دي سػػمث:  -ٖٖ

 .ٕٛٔٓترجمة . صفية المختار , 
,)بيػػروت , مؤسسػػة ترجمػػاف المنظمػػة العربيػػة لمترجمػػة(,  علةةم االجتمةةاعانتػػوني غينتػػز:   -ٖٗ

 .ٕ٘ٓٓ, ٔترجمة فايز الصايغ, ط
االمػػػػؿ  –. ترجمػػػػة السػػػػيد محمػػػػد بػػػػدوي , )القػػػػاىرة طبقةةةةات المجتمةةةةعاندريػػػػو. جوسػػػػاف :  -ٖ٘

 .ٕٔٔٓلمطباعة(, 
, ترجمػػة :  العنصةةرية والتعصةةب العرقةةي مةةن التميةةز الةةى االبةةادة الجماعيةةةايػػاف لػػوو :   -ٖٙ

 .ٕ٘ٔٓ, ٔالمركز القومي لمترجمة( , ط –عاطؼ معتمد واخروف , )القاىرة 
توبقػاؿ لمنشػر والتوزيػع(, ترجمػة  –,)دار البيضػاء  الدولة والتعدد الثقافيباتريؾ سػافيداف:  -ٖٚ

 .ٕٔٔٓ, ٔوني, ط, المصطفى حس
دار الفجػػػر لمنشػػػر  –)القػػػاىرة  اسةةةس المةةةنهج العلمةةةيبقاسػػػـ سػػػمطانية وحسػػػاف الجيبلنػػػي:  -ٖٛ

 .ٕٕٔٓ, ٔوالتوزيع(, ط



جامعػة  –)وزارة التعمػيـ العػالي  (,1968-1958مسيحيو العةراق )بياء حسيف الشباني:   -ٜٖ
 .ٕٚٔٓالقادسية (, 

:  )القػاىرة ي العلةوم االجتماعيةةالدليل العلمي لمناهج البحةث فةبوب ماتيوز و ليػز روس:  -ٓٗ
 .ٕٙٔٓ, ٔالمركز القومي لمترجمة(, ترجمة , ىناء الجوىري, ط –
دار الكتػب الجامعيػة(, ترجمػة محمػد  –, )االسػكندرية تمهيد في علةم االجتمةاعبوتومػور:   -ٔٗ

 .ٖٜٚٔالجوىري واخروف, 
نشػػػر(, مؤسسػػػة الحيػػػاة لمطباعػػػة وال -)بيػػػروت القوميةةةة )تحليةةةل وعةةةرض(,بويػػػد شػػػيقر:   -ٕٗ

 .ٕٓٓٓترجمة. جعفر خصباؾ, 
دار توقبػاؿ لمنشػر(, ترجمػة, عبػد السػبلـ بنعبػد  -, )المغرب الرمز والسلطةبيير بورديو:  -ٖٗ

 ,ٕٓٓٚ. 
 .ٖٜٛٔدار الحرية(,  –,)بغداد  البيئة الطبيعية واالنسان في العراقتقي الدباغ:   -ٗٗ
لمبحػػوث والدراسػػات (,  مركػػز نمػػاء  -, )بيػػروت  التعدديةةة الدينيةةة واالثنيةةةتوفيػػؽ محمػػد:  -٘ٗ

 .ٕٗٔٓ,  ٔط
::مراجعػة نقديػة, بحػث مقػدـ مفهوم التعددية في األدبيات المعاصرةجابر سعيد عوض:    -ٙٗ

لندوة التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالـ العربػي, الكويػت, وزارة األوقػاؼ والشػئوف 
 .ٖٜٜٔاإلسبلمية,

مركػػػػز االمػػػػارات  –,)دبػػػػي  والسياسةةةةةالعةةةةراق الشةةةةعب والتةةةةاريخ جاريػػػػث ستانسػػػػقميد :   -ٚٗ
 .ٜٕٓٓلمدراسات والبحوث االستراتيجية(,

المؤسسة الجامعية لمنشػر والتوزيػع(,  -, )بيروتتاريخ الفكر السياسي: جاف جاؾ شوفاليو -ٛٗ
 .ٜ٘ٛٔترجمة, محمد عرب, 

مؤسسػػة النشػػر  –,)قػػـ دراسةةات وبحةةوث فةةي التةةاريخ واالسةةالمجعفػػر مرتضػػى العػػاممي:  -ٜٗ
 .ٜٓٗٔاالسبلمي(, 

, ترجمػػػة محمػػػد الجػػػػوىري, مشةةةكالت اساسةةةية فةةةي النظريةةةة االجتماعيةةةةجػػػوف ركػػػس:   -ٓ٘
 .ٖٜٚٔمنشأة المعارؼ(,  -)االسكندرية

, ترجمػػػػة. اديػػػػب يوسػػػػؼ الرأسةةةةمالية والنظريةةةةة االجتماعيةةةةة الحديثةةةةةجيػػػػدنز .انطػػػػوني:  -ٔ٘
 الييئة العامة السورية لمكتاب(. –شيش,)دمشؽ 



مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة(,  –,)بيػروت  الثقافيةة اشكالية التعدديةةحساـ الديف عمػي:   -ٕ٘
ٕٓٓٛ. 

اشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصةر )جدليةة االنةدماج حساـ الديف عمي:  -ٖ٘

 .ٕٓٔٓ, ٔمركز دراسات الوحدة العربية(, ط –, )بيروت والتنوع(
 .ٕ٘ٓٓ, ٗمطبعة الفرقاف(, ط –,)النجؼ التنوع والتعايشحسف الصفار:   -ٗ٘
, التنةةةوع والتعايش)بحةةةث فةةةي تاصةةةيل الوحةةةدة االجتماعيةةةة والوطنيةةةة(حسػػػف الصػػػفار:   -٘٘

 .ٕ٘ٓٓمطبعة الفرقاف(,  –)النجؼ 
 .ٜٜٓٔ, ٕدار القمـ,(,ط -,) دمشؽالسامّيون ولغاتهمحسف ظاظا :  -ٙ٘
 .ٜٜٛٔ, الشيعة والدولة القومية في العراقحسف عموي:  -ٚ٘
 .ٜٜٛٔطوالف العربي(,  –)اربيؿ  ديةالنظام الطبقي في الديانة االيزيحسو ىرمي:  -ٛ٘
المجتمةةةع العراقةةةي )حفريةةةات سسوسةةةولوجية فةةةي االثنيةةةات والطوائةةةف حنػػػا بطػػػاطو:   -ٜ٘

, ٔمعيػػػػد الدراسػػػػات االسػػػػتراتيجية(, تحريػػػػر, حسػػػػيف بػػػػف حمػػػػزة, ط –,)بيػػػػروت والطبقةةةةات(
ٕٓٓٙ. 

قيام  العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتىحنا بطاطو:  -ٓٙ

 .ٜٜٓٔمؤسسة االبحاث العربية(,  –,)بيروت  الجمهورية
الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيةام العػراؽ حنا بطاطو:  -ٔٙ

 .ٜٜٓٔمؤسسة االبحاث العربية(,  –,)بيروت  الجمهورية
مكتبػػة  –, )القػػاىرة الفكةةر السياسةةي)من افالطةةون الةةى محمةةد عبةةد(حوريػػة توفيػػؽ مجاىػػد:  -ٕٙ

 .ٜٜٜٔ, ٖانجمو المصرية(, ط
, نيػج جديػد لقيػاس الطبقػة  اللجنة االجتماعية واالقتصةادية لغربةي يسةياخالد إسػماعيؿ,   -ٖٙ

 .ٖٕٔٓالوسطى: األمـ المتحدة, نيويورؾ, 
رسػالة ماجسػػتير  (,1952-1921)االقليةةة اليهوديةة فةةي العةراق خمػدوف نػاجي معػروؼ:   -ٗٙ

 .ٕٜٚٔجامعة عيف شمس, في التاريخ الحديث, كمية االداب, 
دار  -)عربػػػي, فرنسػػي, انكميػػػزي(, )بيػػػروت مفةةةاتيح العلةةةوم االنسةةةانيةخميػػؿ احمػػػد خميػػؿ:  -٘ٙ

 .ٜٜٛٔالطميعة(, 



مطبعػة  –,)اربيػؿ  كردستان العراق فةي ضةوء التعةددات السةكانيةخميؿ اسماعيؿ محمػد:  -ٙٙ
 .ٕٔٔٓالجامعة(, 

 لمنقسةةةمة وكيةةةف تسةةةتقر (,التعةةةدد وتحةةةديات االخةةةتالف )المجتمعةةةات ادانيػػاؿ برومبػػػرغ:  -ٚٙ
 .ٜٜٚٔ, ٔدار الساقي(, ترجمة , عمر سعيد ايوب, ط –)بيروت 

المركػز العربػي  –,)بيػروت مةدخل الةى سوسةيولوجيا الثقافةةدايفيد انغميز وجوف ىيوسوف:  -ٛٙ
 .ٖٕٔٓ, ٔلبلبحاث والدراسات(, ترجمة , لما نصير , مراجعة , فايز الصياغ, ط

المنظمػة العربيػة لمترجمػة(,  –,)بيػروت  وم االجتماعيةةمفهوم الثقافة في العلةدنس كػوش:  -ٜٙ
 .ٕٚٓٓ, ٔترجمة, منير السعيداني, ط

دار الطميعػػة(, ترجمػػة , احسػػاف محمػػد  –)بيػػروت  معجةةم علةةم االجتمةةاعديػػنكف ميتشػػيؿ:  -ٓٚ
 .ٜٔٛٔ, ٔالحسف, ط

دار الفكػر  –,)عمػاف  البحةث العلمةي مفهومة  وادواتة  واسةاليب ذوقػاف عبيػدات واخػروف:  -ٔٚ
 (.ٜٕٓٓ, )ٔوالنشر(, ط لمطبع

النظريةةة المعاصةةرة فةةي علةةم االجتمةةاع )تمةةدد يفةةاق النظريةةة رث واالس, ألسػػوف وولػػؼ:  -ٕٚ

دار مجػدالوي لمنشػر والتوزيػع(, ترجمػة: محمػد عبػد الكػريـ الحػوراني,  -)عمػاف الكالسيكية(
 .ٕٕٔٓ, ٔط
 . ٕ٘ٔٓمنشورات الجمؿ(,  –, )بيروت  االديان والم اهب بالعراقرشيد الخيوف:  -ٖٚ
 .ٕٙٔٓمؤسسة فريدريش ايبرت(,  –)بيروت  منهجية البحث العلميريما ماجد:  -ٗٚ
عويػدات لمنشػر والتوزيػع(, ترجمػة, عبػد الحميػد  -,)بيػروت صراع الطبقاتريمػوف اروف:  -٘ٚ

 .ٖٜٛٔكاتب, 
كممة  –,)ابوظبي علم اجتماع الديني)االشكاالت والسياقات( سابينوا اكوافيفا وانزو باتشي: -ٙٚ

 .ٕٔٔٓ, ٔوالنشر( ترجمة, عز الديف عناية,طلمثقافة 
دار الجامعػة لمطباعػة (  –,)القػاىرة الدين واالثنية بوصفهما حدوداً مسيسةةسامي زبيػدة :  -ٚٚ

ٕٓٓٙ. 
المركز  –)القاىرة  اسس البنيوية )نقد ليفي شتراوس والحركة البنيوية(,سايموف كبلرؾ,   -ٛٚ

 .ٕ٘ٓٓ, ٔالقومي لمترجمة(, ترجمة: سعيد العميمي, ط



ىيئػػة ابػػو  –)ابػػو ظبػػي  علةةم االجتمةةاع الةةديني )االشةةكاالت والسةةياقات(,سػػبيانوا اكوافيفػػا:  -ٜٚ
 .ٕٔٔٓظبي لمثقافة والتراث(, ترجمة :عز الديف عناية , 

, )القػاىرة  الملل والنحل واالعراق هموم االقليات في الوطن العربيسعد الديف ابػراىيـ :  -ٓٛ
 .ٜٜٔٔ, ٕدار االميف( ط –
مركػػز  –,)بيػػروت  المجتمةةع والدولةةة فةةي الةةوطن العربةةيىيـ واخػػروف : سػػعد الػػديف ابػػرا -ٔٛ

 .ٕ٘ٓٓدراسات الوحدة العربية(, 
ٕٛ-  : مؤسسة مسارات لمتنمية الثقافية(,  –, )بيروت السياسات واالثنيات في العراقسعد سمـو

ٕٓٔٗ. 
, ٔمؤسسػػػػة مسػػػػارات لمتنميػػػػة(, ط –,)بيػػػػروت  المسةةةةيحيون فةةةةي العةةةةراقسػػػػعد سػػػػمـو :   -ٖٛ

ٕٓٔٗ. 
: سعد  -ٗٛ مؤسسػة مسػارات  –,)بغػداد االقليات في العراق ,الة اكرة والهويةة , التحةدياتسػمـو

 .ٖٕٔٓ, ٔلمتنمية الثقافية واالعبلـ , ط
 . ٖٕٓٓالجامعة المبنانية(,  -, )بيروت تطور االفكار السياسيةسممى حمزة خنساء:  -٘ٛ
 .ٕٛٓٓ, ٗمركز دراسات االمة العراقية(, ط –)بيروت  ال ات الجريحةسميـ مطر :  -ٙٛ
مركػز دراسػات االمػة العراقيػة(  –,)بغػداد  العراق سبعة االف عام من الحيةاةسميـ مطر:   -ٚٛ

ٕٖٓٔ. 
المركػز العربػي لبلبحػاث ودراسػة  -, )بيػروت البحةث االجتمةاعيسوتيريوس سارانتاكوس:  -ٛٛ

 .ٕٚٔٓ, ٔالسياسات(, ترجمة, شحدة فارع , ط
المركػػز  –,)القػػاىرة  البحةةوث الكيفيةةة فةةي العلةةوم االجتماعيةةةف ىػػس بيبرواخػػروف : شػػارلي -ٜٛ

 .ٕٔٔٓ, ٔالقومي لمترجمة(, ترجمة, ىناء الجوىري, ط
مؤسسػػة  –, )القػػاىرة مةةدخل علةةم االجتمةةاع السياسةةيجانػػدرو و كورفوزييػػو :  -شػػوميمييو -ٜٓ

 .ٜٛٛٔ, ٔالجامعة لمدراسات والنشر(, ترجمة. اسماعيؿ الغزاؿ, ط
 .ٕٔٓٓمنشأة المعارؼ(,  –, )القاىرة الدولة بلح الديف الشامي: ص -ٜٔ
ممزمػػة منيجيػػة لطمبػػة   مقدمةةة لدراسةةة االجتمةةاع الةةديني العراقةةي,صػػبلح كػػاظـ جػػابر:   -ٕٜ

 .ٕٕٔٓجامعة القادسية.   –المرحمة الرابعة قسـ عمـ االجتماع 
 .ٕٚٔٓ, ٖ, طدار الوراؽ( –, )بيروت مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةطة باقر :  -ٖٜ



مقدمةةة فةةي تةةاريخ الحضةةارات القديمةةة )الةةوجيز فةةي تةةاريخ حضةةارة وادف طػػو بػػاقر :   -ٜٗ

 .ٖٜٚٔ, ٔدار البياف(, ج –)بغداد  الرافدين(,
 البحةةث العلمةةي واسةةتخدام مصةةادر المعلومةةات التقليديةةة وااللكترونيةةةعػػامر قنػػدبمجي :  -ٜ٘

 .ٕٛٓٓ, ٔدار المسيرة لمنشر والتوزيع(ط -)عماف
مكتبػة األنجمػو المصػرية( -, )القػاىرةأصةول البحةث االجتمةاعيمحمػد حسػف:  عبد الباسط -ٜٙ

 .ٜ٘ٚٔ, ٗ,ط
مركػػػز الدراسػػػات السياسػػػػية  –)القػػػاىرة الدولةةةة والجماعةةةةات العرقيةةةةعبػػػد الحػػػافظ احمػػػد:  -ٜٚ

 .ٕ٘ٓٓواالستراتيجية(, 
, ٔمركػػز المسػػبار لمدراسػػات(, ط –)دبػػي  االقليةةات الدينيةةة واالثنيةةةعبػػد الحسػػيف شػػعباف:  -ٜٛ

ٕٖٓٔ. 
مؤسسػػػة المسػػػبار لمنشػػػر(,  –,)بيػػػروت االقليةةةات الدينيةةةة واالثنيةةةةعبػػػد الحسػػػيف شػػػعباف:  -ٜٜ

ٕٖٓٔ. 
 ,(:الحركات السلفية في المغرب)بحث انثربولوجي سوسيولوجيعبد الحكيـ ابو الموز   -ٓٓٔ

 .ٕٗٓٓمركز دراسات الوحدة العربية( , –)بيروت 
مطبعة الشابندر(مطبعة الشابند,  –, )بغدادنثر األلى وبدء االماليعبد الحميد األلوسي,  -ٔٓٔ

, مكتبػػة دار شةر  النسةةفية فةي العقيةدة االسةالميةعبػد الممػؾ عبػد الػرحمف السػعدي,  ٖٖٓٔ
 .ٜٛٛٔاالنبار, الرمادي, 

عة مطب -)بيروتالتحررية 1941االسرار الخفية في حركة السنة عبد الرزاؽ الحسني:  -ٕٓٔ
 . ٜٗٙٔ, ٕالعرفاف(,ط

 .ٜٛ٘ٔ ٖمطبعة العرفاف(,ط –, )صيدا العراق قديماً وحديثاً عبد الرزاؽ الحسني:   -ٖٓٔ
 .ٕٕٓٓ, ٔمكتبة مدبولي(, ط –,)القاىرة الشيعة في التاريخعبد الرسوؿ الموسوي:   -ٗٓٔ
دار زىػػراف(,  –, )عمػػاف المةةدخل الةةى طةةرق البحةةث العلمةةيعبػػد الغفػػور ابػػراىيـ احمػػد : -٘ٓٔ

ٕٓٓٛ. 
كميػػػة  –, )جامعػػػة بغػػػداد  الةةةوجيز فةةةي تةةةاريخ العةةةراق القةةةديمد القػػػادر الشػػػيخمي : عبػػػ  -ٙٓٔ

 .ٜٜٓٔالتربية(, 



دار الكتػػػػب( -, )الموصػػػػؿ طةةةةرق البحةةةةث االجتمةةةةاعي: عبػػػد المػػػػنعـ الحسػػػػني واخػػػػروف -ٚٓٔ
,ٜٔٛٓ. 
منتػدى سػػور االزبكيػػة(,  –, )االسػػكندرية تةةاريخ التفكيةةر االجتمةةاعيعبػد اليػػادي محمػد:  -ٛٓٔ

ٕٓٓٙ. 
المركػز العربػي لبلبحػاث  –, )بيػروت الدين والعلمانية في سةياق تةاريخي :عزمي بشػارة  -ٜٓٔ

 .ٕ٘ٔٓودراسة السياسات, 
, )بيػػػروت , المركػػػز العربػػػي  الطائفةةةة , الطائفيةةةة , الطوائةةةف المتخيلةةةةعزمػػػي بشػػػارة :  -ٓٔٔ

 .ٕٛٔٓ, ٔلبلبحاث ودراسة السياسات, ط
, ٔدار الساقي(, ط–ت,)بيرو  التاريخ السياسي لتركمان العراقعزيز قادر الصمانجي:  -ٔٔٔ

ٜٜٜٔ. 
دار العمػػػػػـ لمنشػػػػػر  -, )بيػػػػػروت الفيدراليةةةةةة والمجتمعةةةةةات المتعةةةةةددةعصػػػػػاـ سػػػػػميماف :  -ٕٔٔ

 .ٜٜٔٔوالتوزيع(, 
دار الفػػػػرات لمنشػػػػر  –, )بيػػػػروت  دراسةةةةة فةةةةي سوسةةةةيولوجيا االسةةةةالمعمػػػػي الػػػػوردي :  -ٖٔٔ

 .ٖٕٔٓوالتوزيع(, ترجمة , رافد االسدي, مراجعة الترجمة والتصدير )ماجد شبر(, 
اسةةةةرار تقةةةةدم والتةةةةأخر بةةةةين تنةةةةوع البشةةةةر واخةةةةتالف عمػػػػي عبػػػػد العزيػػػػز النفيمػػػػي :  -ٗٔٔ

 .ٕٛٓٓ, ٔمكتبة الشروؽ الدولية(, ط –,)القاىرة الثقافات
البحةةةث فةةةي العلةةةوم االجتماعيةةةة)الوجيز فةةةي االساسةةةيات عمػػػي معمػػػر عبػػػد المػػػؤمف :  -٘ٔٔ

 .ٕٛٓٓ, ٔدار الكتب الوطنية(, ط -, )ليبياوالمناهج والتقنيات(
منشػػػػورات الحضػػػػارية لمطباعػػػػة  –)بغػػػػداد  المواطنةةةةة والهويةةةةة الوطنيةةةةة:  عمػػػػي وتػػػػوت -ٙٔٔ

 والنشر(.
مركػػز دراسػػات المشػػرؽ  -,)بيػروتالدولةةة والمجتمةةع فةةي العةةراق المعاصةةرعمػي وتػػوت:  -ٚٔٔ

 .ٕٛٓٓبيروت ,  ٔالعربي(, ط
,)مركػز االمػارات لمدراسػات والبحػوث العراق)شعب , تاريخ, سياسةة( غاريث ستانسفميد: -ٛٔٔ

 .ٕ٘ٔٓ(, االستراتيجية
 .ٜٜ٘ٔدار المعرفة الجامعية( , -, )االسكندرية الطبقات االجتماعيةغريب سيد احمد:  -ٜٔٔ



مركػز دراسػات الوحػدة  –, )بيػروت المجتمع والدولة في المشرق العربةيغساف سػبلمة:  -ٕٓٔ
 .ٕٛٓٓ, ٖالعربية(, ط

, ٕالنجػػػػاح لمطباعػػػػة والنشػػػػر(, ط –)الػػػػدار البيضػػػػاء  فلسةةةةفة التنةةةةوعفتحػػػػي التريكػػػػي:   -ٕٔٔ
ٜٜٕٔ. 

 .ٜٗٚٔالييئة المصرية العامة لمكتاب(,  –,)القاىرة  الفكر السياسيفؤاد محمد شبؿ:  -ٕٕٔ
, ترجمػػػة, د. محمػػػد ياسػػػر النظريةةةات االجتماعيةةةة والممارسةةةات البحثيةةةةفيميػػػب جػػػونز:  -ٖٕٔ

 .ٕٓٔٓمصر العربية لمنشر والتوزيع(,  -الخواجة ,)القاىرة
مصػػر العربيػػة  –,)القػػاىرة البحثيةةةالنظريةةات االجتماعيةةة والممارسةةات فيميػػب جػػونز:   -ٕٗٔ

 .ٕٓٔٓ,  ٔلمنشر والتوزيع(, ترجمة , محمد ياسر الخواجة, ط
, ٔالمجمػػػس العراقػػػي لمترجمػػػة(, ط –, )بغػػػداد المجتمةةةع العراقةةةيقاسػػػـ حسػػػيف صػػػالح:   -ٕ٘ٔ

ٕٓٓٛ. 
, ترجمػػة. د. محمػػد النظريةةة االجتماعيةةة مةةن بارسةةونز الةةى هابرمةةاسكريػػب , ايػػاف:  -ٕٙٔ

 (.ٕٗٗ,العدد)ٜٜٓٔالمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ( -حسيف غمـو ,)الكويت 
دار البصػػػائر لمطباعػػػػة -, )بيػػػروتنظريةةةةات فةةةي علةةةم االجتمةةةةاعكػػػريـ محمػػػد حمػػػزة:   -ٕٚٔ

 .ٕ٘ٔٓوالنشر(, 
)المشةاعر الوشةائجية والسياسةات المدنيةة فةي الةدول  الثورة االدماجيةةكميفورد غيرتػز :  -ٕٛٔ

 .ٜٜٚٔتوزيع(, ترجمة , عمر سعيد, دار الساقي لمطبع وال –,)بيروت الحديثة(
دار مجػدالوي  –,)عمػاف النظرية المعاصةرة فةي علةم االجتمةاعكماؿ الزيات واخروف:   -ٜٕٔ

 .ٕٕٔٓلمنشر( ,
 .ٕٙٔٓ, ٔمنشورات جامعة حماة(, ط –,)سوريا  منهجية البحث العلميكماؿ دشمي :  -ٖٓٔ
ية والمقاومةة موجز تاريخ العراق )من ثورة العشرين الى الحرب االمريككماؿ ديب :  -ٖٔٔ

 .ٖٕٔٓ, ٔدار الفارابي(, ط –)بيروت  والتحرير وقيام الجمهورية الثانية(,
,  اعةةالن يونسةةكو العةةالمي لحقةةوق االنسةةان بشةةان التنةةوع الثقةةافيكويشػػيرو ماتسػػورا :   -ٕٖٔ

 .ٕٔٓٓ.نوفمبر)تشريف الثاني( ,ٕباريس , 
دار الكتػاب الجديػد المتحػدة(, ترجمػة  –, )بيػروت  الطبقةات االجتماعيةةلوميؿ. يانيؾ :  -ٖٖٔ

 .ٕٛٓٓ, ٔ.جورجيت الحداد, ط



, ترجمػػػة نعػػػيـ بػػػدوي واخػػػروف, بغػػػداد دار رسػػػبلف الصةةةابئة المنةةةدائيونالميػػػدي دراور:   -ٖٗٔ
 .ٜٚٛٔ, ٕلمنشر,ط

 .ٜ٘ٛٔدار التقدـ(,  –, المجمد السابع ,)موسكو  االعمال الكاملةلينيف. فبلديمير:  -ٖ٘ٔ
مركػػػػز االنيػػػػاء  –, )بيػػػػروت الق البروتسةةةةتانية ورو  الرأسةةةةماليةاالخةةةةمػػػػاكس فيبػػػػر:  -ٖٙٔ

 القومي(, ترجمة محمد عمي مقمد.
مركز المسبار لمدراسػات والبحػوث(,  –)دبي  االقليات الدينية واالثنيةمجموعة مؤلفيف :  -ٖٚٔ

ٕٖٓٔ. 
 –, )بػػرليف  منهجيةةة البحةةث العلمةةي وتقنياتةة  فةةي العلةةوم االجتماعيةةةمجموعػػة مػػؤلفيف :  -ٖٛٔ

 .ٜٕٔٓالديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسة االقتصادية(,  المركز
البحثيػة(,  -,)مرحمػة الػدكتوراه مادة التنوع االجتماعيمحاضرات د. عمي جواد وتػوت:   -ٜٖٔ

 .ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالعاـ الدراسي 
مؤسسػػة رسػػبلف لمطبػػع  –,)بيػػروتالصةةابئة المنةةدائيون العقيةةدة والتةةاريخ محمػػد النمػػر:  -ٓٗٔ

 .ٜٕٓٓع( والتوزي
 .ٜٜٗٔدار الفكر العربي( , -,) القاىرة  الطبقات االجتماعيةمحمد ثابت الفندي :  -ٔٗٔ
 .ٜٜٜٔمكتبة االسرة( , -, )القاىرة وداعا للطبقة الوسطىمحمد زكي:   -ٕٗٔ
الخطةةةةاب السياسةةةةي للطبقةةةةة الوسةةةةطى المصةةةةرية)رموز الطبقةةةةة محمػػػػد سػػػػيد احمػػػػد :  -ٖٗٔ

 .ٕ٘ٓٓ(, ,مكتبة الممكية الفكرية  –)القاىرة  الوسطى(,
المكتػب  –)االسػكندرية  المجةاالت(,-المنةاهج-البحةث العلمي)القواعةدمحمد سػيد فيمػي : -ٗٗٔ

 .ٕٛٓٓالجامعي الحديث(,
-,)القػاىرةالبحث العلمةي مةع التطبيقةات فةي مجةال الدراسةات االجتماعيةةمحمد شػفيؽ : -٘ٗٔ

 .ٕٙٓٓالمكتب الجامعي الحديث(,
المركػز  –,)القػاىرة فةي علةم االجتمةاعالنظريةة المعاصةرة محمد عبد الكػريـ الحػوراني:   -ٙٗٔ

 .ٕ٘ٔٓ, ٔالقومي لمترجمة(, ترجمة, سعيد العميمي, ط
دار  -)االسػكندرية طرق ومناهج البحةث السوسةيو ـ انثربولةوجيمحجوب: محمد عبده  -ٚٗٔ

 .ٕٓٔٓالمعرفة الجامعية( ,
 .ٕٜٛٔدار البيضاء(, –, )بيروت  مقدمة في البحث االجتماعيمحمد عمي محمد : -ٛٗٔ



,)بيػروت الفيدرالية وامكانية تطبيقها كنظام سياسي العراق انمو جةاً محمد عمر مولود:   -ٜٗٔ
 .ٜٕٓٓ, ٔمؤسسة المجد لمنشر(, ط –
مؤسسػػػة كريػػػاف  –,)اربيػػػؿ  الفيدراليةةةة وامكانيةةةة تطبيقهةةةا فةةةي العةةةراقمحمػػػد مولػػػود :   -ٓ٘ٔ

 .ٖٕٓٓ ٕلمطباعة والنشر(, ط
, العرقيةةةات , الطوائةةةف )اليهةةةود فةةةي اسةةةرائيل االثنيةةةات مديريػػػة الدراسػػػات والتوثيػػػؽ :  -ٔ٘ٔ

 .ٕٚٓٓمؤسسة باحث لمدراسات(,  –)بيروت  اسرائيل(,
قـ لمطباعة والنشر(,  -, )طيرافمحاضرات في الدين وعلم االجتماعمرتضى مطيري:  -ٕ٘ٔ
 .ٕٚٓٓ, ٔط
 االنجمػػػػو المصػػػػرية لمطباعػػػػة و –, )االسػػػػكندريةدراسةةةةة المجتمةةةةعمصػػػػطفى الخشػػػػاب:  -ٖ٘ٔ

 .ٜٚٚٔالنشر(, 
دار  –,)الريػػػاض  ابعةةةاد الثقافةةةة واثرهةةةا فةةةي السةةةلو  االجتمةةةاعي: مصػػػطفى عشػػػوي   -ٗ٘ٔ

 .ٖٕٔٓالجامعة(, 
أكاديميػة الدراسػات العالميػة(,  –,)فمسػطيف  مهارات البحث العلميمصطفى فؤاد عبيػد:  -٘٘ٔ

ٕٖٓٓ. 
دار الشػػػروؽ لمنشػػػر  –,)عمػػػاف  منةةةاهج البحةةةث فةةةي علةةةم االجتمةةةاعمعػػػف خميػػػؿ عمػػػر:  -ٙ٘ٔ

 .ٕٗٓٓ, ٔوالتوزيع(, ط
دار الفراىيػدي(,  –,)بغػداد موجز تاريخ اسةيا الحةديث والمعاصةرمنتيى طالب سمماف:  -ٚ٘ٔ
 .ٕٔٔٓ, ٔط
 .ٕٔٓٓ, ٕدار العمـ(, ط -, )بيروت تطوير معنى القوميةمنيؼ الرزاز:   -ٛ٘ٔ
, ٔدار الكتػػب الوطنيػػة(, ط –,)بنغػػازي  علةةم االجتمةةاعي السياسةةيمولػػود زايػػد الطيػػب:  -ٜ٘ٔ

ٕٓٓٚ. 
ت االنةدماج االجتمةاعي وبنةاء الدولةة واالمةة فةي الةوطن جةدليامي مجيب عبػد المػنعـ:  -ٓٙٔ

 .ٕٗٔٓ, ٔالمركز العربي لبلبحاث والدراسات(, ط –)بيروت العربي
المركػػز القػػومي  –: )القػػاىرة علةةم االجتمةةاع النظريةةة والمةةنهجميػػؿ تشػػيروف واف بػػراوف:  -ٔٙٔ

 .ٕٕٔٓ, ٔلمترجمة(, ترجمة, ىناء الجوىري, ط



مطبعػػػة  -, )بغػػػدادفةةةي تصةةةميم البحةةةوث االجتماعيةةةةمقدمةةةة ناىػػػده عبػػػد الكػػػريـ حػػػافظ:  -ٕٙٔ
 .ٜٔٛٔالمعارؼ(,

 .ٜٕٓٓدار دجمة(,  –, )بغداد تاريخ الفكر االجتماعينبيؿ عبد الحميد جبار :  -ٖٙٔ
دار  -ترجمػػة. محمػػود عػػودة وأخروف,)القػػاىرة ,نظريةةة علةةم االجتمةةاع :نيقػػوال تيماشػػيؼ  -ٗٙٔ

 .ٖٜٛٔ, ٛالمعارؼ(,ط
,)بيػروت ودورهم السياسي في تاريخ العراق المعاصرالمسيحيون  ىيثـ محي الجبوري: -٘ٙٔ
 .ٕٗٔٓمؤسسة مسارات لمتنمية والثقافة واالعبلـ(,  –
 .ٜٛٛٔدار الكتاب(,  -,)بغدادطرائق البحث العلمي ومناهج وجيو محجوب : -ٙٙٔ
,) حةةوار علمةةي حةةول االقليةةات واالسةةتقرار السياسةةي فةةي الةةوطن العربةةيولػيـ سػػميماف:  -ٚٙٔ

 .ٕٓٔٓنشر والتوزيع(,دار السبلـ لم -القاىرة
 اوديسةةا التعدديةةة الثقافيةةة )سةةبر السياسةةات الدوليةةة الجديةةدة فةةي التنةةوع(,ويػػؿ كيميمكػػا,  -ٛٙٔ

 –المجمػس الػػوطني لمثقافػػة والفنػػوف واالداب  –ترجمػة امػػاـ عبػػد الفتػاح امػػاـ , عػػالـ المعرفػػة 
 .ٔ,جٕٔٔٓالكويت, 

 .ٜٛٚٔ(, ٕ-)ط دار الطميعة( , –,)بيروت الثالوث المحرمياسيف , بو عمي :  -ٜٙٔ
دار الفػرات لمنشػر(,  -, )بيػروت نزهة المشتاق في تاريخ يهةود العةراقيوسػؼ رزؽ :   -ٓٚٔ

ٕٜٓٓ. 
, التنظةةةيم الدسةةةتورف للمجتمعةةةات التعدديةةةة فةةةي الةةةدول الديمقراطيةةةةيوسػػػؼ كػػػوراف :  -ٔٚٔ

 .ٕٓٔٓمركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية(,  -)سميمانية
 علمية والجامعيةال طاريح والمجالتب: الرسائل واال

(, ٙٔ)جريػدة الديمقراطيػة( العػدد)الطبقة الوسطى وثقافةة التهمةيشاحمد مجدي حجازي:  -ٕٚٔ
ٕٓٓٗ.. 

غيػر , رسالة ماجسػتير االنفتا  الثقافي للجماعات االثنية في العراقأزىر حميد محمد :  -ٖٚٔ
 .ٕٙٔٓقسـ عمـ االجتماع,  –جامعة القادسية  اآلداب, كمية منشورة 

ختالف الهوية االثنية في العراق واثةر العمةل الخةارجي فةي خالفاتهةا اأيمف عبد عػوف:  -ٗٚٔ

 .ٜٕٔٓ(, كمية القانوف والعمـو السياسية, ٜٚمجمة ديالى, العدد ) ,2993ما بعد 



 – اللػش مجمػة,  ابػراىيـ فرىػاد,  ترجمة, وديانت  اليزيدف الشعب تاريخ: فيسنر جرنوث -٘ٚٔ
 .ٜٜٗٔ اذار(, ٖ-ٕ)العدد دىوؾ

مجمػة عمػراف  الطائفة , الطائفية , الطوائف المتخيلة )نقاشات نقدية(,حساـ ابو حامػد :  -ٙٚٔ
 (ٜٕٔٓ(, )ٕٚ, العدد )

  المتمػدف الحػوار(,الرومانية الحضارة في االجتماعي الفكر): العظػيـ عبد إبراىيـ حسني -ٚٚٔ
 ٖ٘:ٙ الساعة ٕٙٔٓ/ٛ/٘ٔ في( ٕ٘٘٘) العدد

 التعمػػيـ وزارة(,) اآلداب كميػػة مجمػػة)  العةةراق فةةي االيزيديةةة االقليةةة: محمػػد سػػالـ رضػػا -ٛٚٔ
 .ٕٛٔٓ( ٕٕالعدد )(, اآلداب كمية – العراقية الجامعة – العالي

(, الوثػائؽ مجمػة – قطػر,)البشةرف العمةران فةي االجتمةاعي التمةايز :العينيف ابو فتحي  -ٜٚٔ
 .ٜٜٓٔ,(ٕ) العدد

 , بحث منشور. الفيدرالية وادارة التنوع في العراقفراس عبد الكريـ :   -ٓٛٔ
, اطروحة دكتوراه التنوع االثني لسكان السودان واثره في قوة الدولةقاسـ محمد عبيد :  -ٔٛٔ

 )باي قسم أي كمية ( . ٕٚٓٓجامعة بغداد ,  –منشورة 
الحدود االدارية القلةيم كردسةتان العةراق بعةد االنسةحاب لمياء محسف الكناني واخروف:  -ٕٛٔ

 .ٕٗٔٓ(, ٖ٘العدد ), مجمة جامعة النيريف , االمريكي
جامعػػة  -,)مجمػػة االسػػتاذ  السياسةةة التركيةةة اتجةةاه اقلةةيم كردسةةتان: مثنػػى عمػػي ميػػدي  -ٖٛٔ

 .ٖٕٔٓ(, ٕٚٓبغداد( , العدد )
, اطروحػػة  دراسةةة حالةةة -أثةةر المجموعةةة العرقيةةة علةةى اسةةتقرار الةةدول مػػرابط رابػػح :  -ٗٛٔ

 .ٜٕٓٓ -ٕٛٓٓكمية العمـو السياسية(,  –دكتوراه منشورة )جامعة الجزائر 
التيةةارات السياسةةية العراقيةةة بعةةد االحةةتالل وموقفهةةا مةةن بنةةاء ىيفػػاء احمػػد حسػػوني:   -٘ٛٔ

 .ٕٕٔٓ(, ٖٕمجمة كمية التربية لمبنات(, العدد ) -, )وزارة التعميـ العاليالدولة
مجمػػة ,  التنةةوع الةةديني واالثنةةي دافةةع للعةةيش المشةةتر  بةةين الشةةعوب اليػػاس الفخػػاخ : -ٙٛٔ

 .(ٕٕٓٓ/ٚ/ٔٔالسبت) (, يوـٛ٘ٚٔٔالعدد )العرب ,



بنيةةة المجتمةةع العراقةةي دراسةةة تاريخيةةة اجتماعيةةة سياسةةية ياسػػيف سػػعد محمػػد البكػػرى:  -ٚٛٔ

اطروحػة دكتػوراه غيػر منشػوره  ,أنمو جاً  1963-1958لظاهرة التنوع.  العهد الجمهورف  
 .ٕٙٓٓقسـ الدراسات التاريخية,  -)المعيد العالي  لمدراسات  السياسية والدولية  
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220- Ethnicity, caste and class  -  

221- sociological analysis of the features of social diversity in the city 

of Baghdad. 

222- study extract: 

223- This study went on an attempt to analyze the relationship of 

diversity in the midst of social formations (ethnic, sectarian and class) 

and societal peace, and the degree to which these groups intervene, in 

which it is possible to adapt between the necessities of unity, social 

cohesion and a common national identity in the structure of the state, 

and between the necessities of diversity and openness to the other in 

order to coexistence?.  

224- And how this affects the chances of coexistence, integration and 

integration, and this goal is achieved by revealing the manifestations 

of diversity in a mosaic society such as the city of Baghdad, and 

identifying the possible policies and options for managing diversity. 

Therefore, this study goes to shed light on the scientific social 

research on a problem that is not born today, related to the specificity 



of the social structure in the Iraqi society, which is one of the diverse 

societies since time immemorial. 

225-  The main objective of this study was an attempt to understand the 

most important elements of the social formation (ethnicity, sect and 

class) of the Baghdadi society and their role in achieving the process 

of coexistence and integration, as well as understanding the 

sociological foundations with cultural dimensions that can control the 

live and permanent interaction of ethnicity, sect and class for a 

diverse and complex society as ( Baghdad city).  

226- And understanding the study community and its nature and the 

prevailing cultural systems that frame it in order to understand the 

impact of religion and ethnicity and their relationship to class. 

227- This study relied on showing those dynamics that govern the 

relationship between the two sides of this study (diversity and social 

components) to employing the theory of cultural pluralism by Will 

Kimmelka, for the diversity sector, as well as the Marxist theoretical 

and functional analysis that search for the processes of social 

construction of society, as well as the theory Reciprocity that would 

achieve economic and social exchange processes for individuals of 

different ethnic, sectarian and class diversity, as this study examines 

(ethnicity, sect and class) from a sociological perspective that 

prioritizes the discussion and answers the following questions: 

228- The first: did ethnicity and sect each have a role in deciding the 

identity issue of the Iraqi individual, or was it the religious and ethnic 

hegemony and its class-related details that stand behind that? Here 

the distinction is made between these two things (ethnicity and ethnic 

and religious domination). 



229-  And secondly, was ethnicity an independent component in the 

formation of the identity of the Iraqi individual, and did it play its role 

in isolation from religion (the sect) and its influences? 
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