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ملخ�ص البحث

 بقدر ما، ويف أحيان كثرية باعتبارات ال عالقة هلا بأساسه األيديولوجي،يرتبط انتامء االفراد يف املجتمع العراقي
 ويعرب االنتامء عن حاجة.هلا عالقة بام هو عاطفي ووجداين منطلق ًا يف األساس من اهلوية الفرعية التي حيملها الفرد
 فاحلاجات االساسية التي تدفع باإلنسان للنشاط باجتاه تريض عنه املجموعة التي،اساسية يف نفوس افراد املجتمع

 سواء كان تلك املجموعة االرسة أو القبيلة أو الرفقة أو اجلامعة املهنية أو الفئوية أو احلزبية،يرغب الفرد باالنتامء اليها
ً  وحيصل اخللل البنيوي يف املجتمع عند ما يتحول االنتامء الفرعي بدي.أو الدينية
ال عن االنتامء الوطني بل مقدم ًا

 وحيصل ذلك، ويستظل الفرد بالعنوان الطائفي واالثني والديني بعيد ًا عن مظلة االمة (الدولة) والوطن،وحاك ًام عليه

 واهنيار الدولة بمؤسساهتا وسلطاهتا الثالث،عادة يف االزمات التي تعصف بوحدة املجتمعات مثل احلروب االهلية
.) القضائية، التنفيذية،(الترشيعية

 يف ظل انتشار وارتفاع،وقد جاء بحثنا احلايل ليسلط الضوء عىل دوافع االنتامء السيايس يف املجتمع العراقي

 وبعد بيان اثنوجرافيا. بأوجه خمتلفة، يف ظل نظام سيايس قائم عىل املحاصصة،سوق اهلويات الفرعية بني االفراد

 واخلروج باستنتاجات متعددة فيام يتعلق، وصور االنتامء السيايس السائدة بني االفراد،مكونات املجتمع العراقي
، كان ال بد من الدعوة للسعي لتحقيق االنتامء الواعي واالجيايب القائم عىل الوعي السيايس،بظاهرة االنتامء السيايس

 لذلك فأن االنتامء، الن هذا االنتامء حيدد مصري املجتمع وما سيكون عليه يف املستقبل،وبالتأكيد هو مسؤولية كل فرد

.جيب ان يكون إجيابيا غايته العليا حتقيق مصلحة الوطن

Research Summary

The affiliation of individuals in Iraqi society is often linked to considerations that have nothing to
do with their ideological basis, as much as they have to do with what is emotional and sentimental,
starting from the sub-identity of the individual. The basic needs that propel the human being toward
the satisfaction of the group that the individual wishes to belong to, whether that group, family, tribe,
group, professional group, class, partisan or religious group. And the structural imbalance in the
society becomes when the sub-affiliation becomes an alternative to the national affiliation, but rather
in advance and the ruler. The individual retains the sectarian, ethnic and religious title away from
the umbrella of the nation and the nation. This usually takes place in crises that affect the unity of
societies such as civil wars, (Legislative, executive, judicial).
Our current research highlights the motives of political affiliation in Iraqi society, in light of the
spread and rise of the market of sub-identities among individuals, under a political system based
on quotas, in different ways. After the ethnographic statement of the components of Iraqi society,
the political affiliation among individuals, and the conclusion of various conclusions regarding the
phenomenon of political affiliation, it was necessary to call for the pursuit of conscious and positive
affiliation based on political awareness, and certainly the responsibility of everyone, because this
affiliation determines the fate of society And what will be in the future, so affiliation must be positive
and its ultimate goal to achieve the interest of the homeland.
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�أو ًال :مو�ضوع البحث و�أهميته
عندما تتعدد األحزاب والتنظيامت السياسية،

وتتواجه األيديولوجيات ،وترتفع مستوى املواجهة،

خصوص ًا يف فرتة االنتخابات النيابية وغريها ،لتصل
حلد النفي ،والنفي املضاد للوطنية ،والتشكيك باالنتامء
الوطني ،وقدرة االخر عىل اختاذ القرار ،أو العبور

باملجتمع لشاطئ األمان ،يتخيل للبعض أن االنتامء
السيايس للكثري من االفراد جاء بنا ًء عىل تفكري وبحث

ودراسة –كام هو احلال لدى الكثري من املجتمعات

املتقدمة ،-وهو يف األصل جاء لتحقيق مزيد من

املصالح ،ومزيد من املكاسب يف الكثري من حاالته.
كام أن االنتامء السيايس من حيث هو انتامء أيديولوجي
يفرض عىل الكثري من االفراد الدخول يف مواجهات

أيديولوجية ،بعضهم مقتنع هبذه األيديولوجيات،
والبعض االخر يتبنى ايديولوجيات معينة ملصالح
خاصة وضيقة ،قد تكون بحدود مجاعته االثنية ،أو
طائفته ،أو عشريته ،أو حتى يف حدود عائلته.

يف املجتمع العراقي ،والعديد من املجتمعات

االخرى ُيعد وجود اجلامعات االثنية حقيقة قائمة

شكلت تنوع ًا مثلث االبعاد قومي ًا وديني ًا ومذهبي ًا،
وقد تركت هذه اجلامعات اثر ًا بالغ ًا يف طبيعة

املسار السيايس والثقايف للحراك االجتامعي يف
تلك املجتمعات تارة باجتاه االستقرار والتنمية،
واخرى باجتاه االضطرابات ،واحلروب االهلية،

وبالتايل عدم االستقرار .لقد واجهت بعض تلك

املجتمعات مشكلة كبرية من خالل تنوعها االثني/
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البحوث املحكمة

العرقي والديني /الطائفي والذي اسس لالنقسام
واالصطفاف بناء عىل االنتامء للهويات الفرعية لتلك

اجلامعات االثنية ،االمر الذي شكل عائق ًا كبري ًا يف
طريق اندماج وانسجام وتوحد النسيج االجتامعي
لتلك املجتمعات عىل حساب اهلوية الوطنية .ووسط
هذه املعادلة املعقدة يف الرتكيب كان للمجتمع للعراق

نصيب كبري ،فطبيعة تكوينه االثني والديني واملذهبي
يشكل سالح ذو حدين االمر الذي انعكس عىل
سريورة التعايش التارخيي بني مكوناته والذي كان
حمطة للتأثر بقوى تارخيية واجتامعية وسياسية داخلية

كانت ام خارجية والتي من الطبيعي مل تكن وترية
تفاعالهتا بمستوى واحد.

ويعرب االنتامء عن حاجة اساسية يف نفوس افراد

املجتمع ،فاحلاجات االساسية التي تدفع باإلنسان

للنشاط باجتاه تريض عنه املجموعة التي يرغب الفرد
باالنتامء اليها ،سواء كان تلك املجموعة االرسة أو

القبيلة أو الرفقة أو اجلامعة املهنية أو الفئوية أو احلزبية
أو الدينية .وحيصل اخللل البنيوي يف املجتمع عند ما
يتحول االنتامء الفرعي بدي ً
ال عن االنتامء الوطني بل

مقدم ًا وحاك ًام عليه ،ويستظل الفرد بالعنوان الطائفي

واالثني والديني بعيد ًا عن مظلة االمة (الدولة)
والوطن ،وحيصل ذلك عادة يف االزمات التي تعصف

بوحدة املجتمعات مثل احلروب االهلية ،واهنيار
الدولة بمؤسساهتا وسلطاهتا الثالث (الترشيعية،
التنفيذية ،القضائية).

وما من شك ان التحول احلاصل يف املجتمع

أ.م .د .بشري ناظر محيد
العراقي بعد  2003وما رافقه من تداعيات دراماتيكية

مقتضيات االنتامء أن يفخر الفرد بالوطن والدفاع

قد ترك اثار ًا واضح ًة حددت مسارات جديدة لالنتامء

ولوطنه ولدينة ،وتعدد هذه االنتامءات ال يعني

يف النظام السيايس ،والديني الطائفي والعرقي االثني،
السيايس والوالء الطائفي واالثني بعيد ًا عن الوطن

واملواطنة ،والتي تُعد قيمة عليا تعمل املجتمعات
املتحرضة عىل جعلها هي املقياس والسقف املطلوب
االحتكام اليه يف سريورة تأسيس وبناء الدولة ونظامها

السيايس واالجتامعي واالقتصادي والثقايف .وهيدف
البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

عنه واحلرص عىل سالمته .فاملواطن منتم ألرسته
تعارضها بل هي منسجمة مع بعضها ويعزز بعضها

البعض اآلخر( .)1ويعرف معجم مصطلحات

العلوم االجتامعية ان املقصود باالنتامء :هو انتامء
الفرد اىل مجاعة ،ويرغب الفرد عاد ًة يف االنتامء اىل

مجاعة قوية يتقمص شخصيتها ويوحد نفسه هبا

كاألرسة او النادي او الرشكة او املصنع ذي املركز

 .1ما هي دوافع وحمددات االنتامء السيايس لدى

املمتاز( )2واالنتامء هو شعور الفرد بكونه جز ًء من

 .2هل لالنتامء السيايس دور يف تكريس االنقسام

أمة ،أو جنس ،أو نحو ذلك ،ينتمي إليها وكأنه ممثل

 .3ما صور واشكال االنتامء السيايس يف املجتمع

والفخر ،والرىض املتبادل بينه وبينها ،وكأن كل ميزة

 .4ما عالقة املؤسسة السياسية من أحزاب

السيايس هو االنتامء لألحزاب واحلركات والتيارات

افراد املجتمع العراقي؟

واالصطفاف الطائفي /االثني؟
العراقي؟

وحركات وتيارات بالنظام االجتامعي يف ظل مجاعات

اثنية متعددة؟

جمموعة أشمل أرسة ،أو قبيلة ،أو ِم ّلة ،أو حزب ،أو
هلا ،أو متوحد فيها ،أو يتقمصها ،ويشعر باالطمئنان،
هلا هي ميزته اخلاصة( .)3ويقصد الباحث باالنتامء
السياسية ،وفق املرجعية االثنية لألفراد ،والذي

فرضته طبيعة النظام السيايس السائد يف املجتمع

 .5ما السياسة االجتامعية التي من خالهلا نستطيع

العراقي بعد عام  ،2003والتي غالب ًا ما يعرب افراد

ثاني ًا :مفاهيم البحث

حتدث يف الفضاءات االجتامعية اثناء احلياة اليومية،

خلق انتامء سيايس قائم عىل املواطنة؟
 .1االنتامء السيايس

ُيعرف االنتامء بأنه شعور داخيل جيعل املواطن

يعمل بحامس وإخالص لالرتقاء بوطنه وللدفاع
عنه ،أو هو إحساس جتاه أمر معني يبعث عىل الوالء

له واستشعار الفضل يف السابق ولالحق .ومن

املجتمع عن هذا االنتامء من خالل املواقف التي
أو من خالل التصويت يف االنتخابات النيابية ،أو
انتخابات جمالس املحافظات.
 .2اجلامعات االثنية

يرى علامء االجتامع أن كل مجاعة خمتلفة ،وتدرك

هذا االختالف تعد مجاعة أثنية ،سواء كانت أقلية
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البحوث املحكمة

قومية أو دينية أو لغوية أو عرقية ،وتعرف اجلامعة

اللغة والدين ،او االختالفات اجلينية والعرقية(.)6

والتقاليد واللغة والدين أو أي سامت أخرى مميزة،

االثنية بدأت منذ الستينيات تعزف عن الرتكيز عىل

االثنية بأهنا مجاعة برشية يشرتك أفرادها يف العادات
بام يف ذلك األصل واملالمح الفيزيقية اجلسامنية،
ولكنها تعيش يف نفس املجتمع والدولة مع مجاعة

أو مجاعات أخرى ختتلف عنها يف هذه السامت(.)4

وتعرف جمموعة املوسوعة الربيطانية األثنية بأهنا
مجاعة اجتامعية أو فئة من األفراد يف إطار جمتمع أكرب،

جتمعهم روابط مشرتكة من العرق واللغة والقومية أو
الثقافة ،ويتوافق هذا التعريف والتعريفات املقدمة
يف القواميس الربيطانية التي تربط بني مصطلحات
األثنية والعرق والقبيلة ،أما ما يتعلق باملدلول

االجتامعي حول مفهوم (اجلامعة األثنية) فهناك من

يقول إن اجلامعة األثنية هي ذاهتا اجلامعة الساللية

وهناك من يستخدمها كمرادف ملفهوم العرق وفريق
أخر يعتربها مرداف ًا ملفهوم األقلية(.)5

ويرى ستيفن هاريس ان الدراسات االجتامعية عن

اجلانب البيولوجي كمحدد اسايس لألثنية ،وبدأت
تتناول االبعاد الثقافية لألثنية(.)7
 .3اهلوية

يف علم االجتامع ُيعد مفهوم اهلوية متعدد

اجلوانب ،ويمكن مقاربته من عدة زوايا ،فاهلوية

بشكل عام تتعلق بفهم الناس وتصورهم ألنفسهم
وملا يعتقدون انه مهم يف حياهتم ،ويتشكل هذا الفهم

انطالق ًا من خصائص حمددة تتخذ مرتبة االولوية

عىل غريها من مصادر املعنى والداللة ،ومن مصادر
اهلوية هذهُ :
اجلنوسة؛ والتوجه اجلنيس؛ واجلنسية؛ أو
املنطلقات األثنية؛ والطبقة االجتامعية .ويتحدث علامء
االجتامع ،يف العادة ،عن نوعني من اهلوية مها :اهلوية

االجتامعية؛ واهلوية الذاتية (أو اهلوية الشخصية)(.)8

ويرى جوزيف رودلف ان االثنية كانت تعرف

وعىل الرغم من ان البحث يف موضوع اهلوية كان من

واحيان ًا اللغوية والتي كانت بارزة وبوضوح ومن ثم

عىل اساس العرق والدين والقبيلة وحتى العائلة يف

تقليدي ًا يف ضوء الصفات الوراثية او العرقية املشرتكة
يدركها االخرون .غري ان تعريف اجلامعة االثنية ال
ينحرص فقط يف االختالفات اجلينية او اللغوية ،ولكن
ينرصف كذلك لالختالفات الدينية وذلك نظر ًا الن

العنرص املحدد يف تعريف االثنية هو نظرة اجلامعة

لنفسها وليس كيف يعرفها االخرون ،وبالتايل فانه يتم

تعريف اجلامعة االثنية بطريقة عامة تشمل اي مجاعة
برشية تعرف نفسها يف ضوء االختالفات الثقافية قبل

314

تداعيات اهنيار النظم االجتامعية التقليدية القائمة
الغرب ،عىل خلفية نمو الفردية املطلقة عىل حساب

النظام االجتامعي التقليدي القائم ،اال ان الدراسات

املتعلقة هبذا املفهوم اضحت يف صلب اهتاممات علامء
االجتامع عقب انتشار مفاهيم العوملة والقرية الكونية
وازمة اهلويات يف ظل انتشار رسيع ودون رادع لثقافة
احادية اللون هي غربية وامريكية بامتياز(.)9

ومن ضمن معاين اهلوية إدراك الفرد نفسي ًا لذاته،

أ.م .د .بشري ناظر محيد
واتسع هذا املفهوم داخل العلوم االجتامعية لكي

مواصفات ُمسبقة ُيعدها املجتمع ،بل يميل بعض

العرقية (ساللية) ،وهي مصطلحات تشري اىل توحد

املعنى ،غري أن مثل هذا املوقف يشوبه اخللل يف أكثر

يشمل اهلوية االجتامعية ،واهلوية الثقافية ،واهلوية
الذات مع وضع اجتامعي معني ،أو مع تراث ثقايف

معني ،أو مع مجاعة ساللية .ويمكن احلديث ايض ًا
عن هوية اجلامعة ،بمعنى التوحد أو االدراك الذايت

املشرتك بني مجاعة من الناس .لكن استخدام مفهوم

(اهلوية) كان موضع نقاش من جانب بعض الباحثني
املعارصين ،الن هذا املفهوم ينطوي عىل خاصية ثابتة

ومستمرة للفرد واجلامعة .ويرى هؤالء الباحثون
رضورة الرتكيز عىل عملية التوحد ،وليس البحث عن

هوية (ثابته)(.)10

علامء االجتامع إىل احلديث عن التنشئة االجتامعية هبذا
من ناحية .صحيح أن تفاعلنا مع االخرين ،من املهد
إىل اللحد كام ُيقال ،يشكل جوانب مهمة يف شخصياتنا
ويف منظومة القيم التي نحملها وأنامط السلوك الذي
يصدر عنا .غري أن مسار التنشئة االجتامعية إنام يبدأ

من تفردنا وإحساسنا باحلرية .وخالل هذه العملية
ينمو لدى كل منا إحساس باهلوية وقدر من القدرة

عىل االستقالل يف الفكر والعمل(.)12

وهلذا يتم تعريف الوظائف السياسية دوم ًا،

برصاحة أو ضمن ًا بالنسبة حلاجات النظام االجتامعي

وأخري ًا تُعرف اهلوية بأهنا الوالء األسمى للفرد

بمجملة .وتكون هذه الوظائف خاضعة اذ ًا ملا نسميه

قد تكون مصدر ًا لوالء أخر ،وعادة ما تتعدد صور

الوظائف األساسية التي ينبغي القيام هبا لكي يتمكن

الذي يسمو عىل ما عداها من صور أخرى لالنتامء،
االنتامء املمكنة التي يشعر املرء برابطة نحوها ،حيث
يمثل كل من الدين والطائفة ،والقبيلة ،أو العشرية،

والعرف أساس ًا لصور متنوعة من االنتامءات التي قد
تكون مصدر َا للوالء(.)11

ثالث ًا :النظام االجتماعي
والوظيفة ال�سيا�سية لالنتماء

إن األوضاع االجتامعية التي نولد فيها وننشأ

حتى سن البلوغ ،ترتك بالتأكيد آثارها الواضحة عىل

سلوكنا ،غري أن ذلك ال يعني أن البرش هم كائنات

ال متتلك اخلصائص املتفردة أو حرية اإلرادة .وقد
يبدو لبعضنا أننا جمرد نتاج لقوالب جاهزة وبموجب

«مقتضيات وظيفية» ،عل ًام أن هذا التعبري يشري إىل
جمتمع معني من الوجود واملحافظة عىل نفسه .يميز

تالكوت بارسونز بني أربعة وظائف:

 .1عىل كل نظام أن يتكيف مع البيئة املحيطة به،

أي مع النظم اخلارجية.

 .2عىل النظام أن يتبع أهداف ًا خاصة به أي

تعريفها ،وتعبئة املوارد والطاقات الرضورية من أجل

حتقيقها.

 .3عىل كل نظام أن يضمن اندماج أعضائه ،لكي

حيافظ عىل نفسه يف حال من االنسجام والتضامن.

 .4عىل كل نظام أن حيافظ عىل اهتامم أعضائه يف

أهدافه ،أي التعلق بمعايريه وقيمه ،وهذا ما يسميه
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بارسونز “حالة الكمون”(.)13

وقد أكد دايفيد ايستون ان النظام االجتامعي

البحوث املحكمة

رابع ًا :نظرية املمار�سة
االجتماعية واالنتماء ال�سيا�سي

يتضمن سلسلتني من حاالت الدخول :املطالبات

اعتمد الباحث يف تفسري ظاهرة االنتامء السيايس

قيمة من ذوي السلطة ،مث ً
ال تطالب النقابة العاملية

« »Pierre Bourdieuكموجه نظري للبحث،

يؤدي كل طلب إىل عبء بالنسبة للنظام ،الذي ال

والفاعل عند “بورديو” هو شخص حممل بخربات

معينة .عليه إذا إما إرضاء الطلب ،وإما تقليصه وإما

التنشئة والتعليم ،يولد لديه جمموعة من االستعدادات

ويف هذا الفعل يتم تدعيمه بواسطة «املساندة» التي

املامرسات بتنوع البنى داخل املجتمع وتنوع البنى

برشعيته ،والتعاطف الذي يكنه له املواطنون وغريه.

املامرسات ،فهناك جمتمعات قديمة ال يوجد فيها

حاالت اخلروج الرشعية :ترشيعات جديدة ،محلة

باالنسجام والثبات الدائم ،ويتم إعادة إنتاج البنى

طبق ًا هلذه الصورة عىل كل نظام اجتامعي أن

صحيحة ورشعية .وهذا االنسجام بني البنى

االنتامء السيايس إلفراد املجتمع ،مث ً
ال التعبري عن

املقابل هناك جمتمعات متقدمة (صناعية) تتسم بالتنوع

خالل محالت إعالمية ،أو مظاهرات ،أو حتى من

وكذلك تتنوع البنى العقلية ،وتتصف عملية إعادة

واملعربين عن االنتامء السيايس هلؤالء االفراد ،وقد

وتساهم فيها النظم االجتامعية املختلفة( .)16ومثلام

السياسية .وهذه املطالب التي تعرب عنها األحزاب ال

فان رصاعا ينشأ بني الطبقات حليازة القوة داخل

واملساندة .تقيض «املطالبات» باملطالبة بأشياء ذات

عىل نظرية «املامرسة االجتامعية» «لبيري بورديو»

بتوسيع احلريات النقابية ،وبزيادة األجور وغريها.

حيث إن املامرسة نشاط إنساين يقوم به فاعل؛

يملك القدرة عىل االستجابة له إال داخل حدود

مرتاكمة – رأسامل نوعي – يكتسبه خالل عملية

التعويض عنه ،وإما التكيف مع الوضع الناشئ.

متكنه من ممارسة األفعال املختلفة( .)15وتتنوع هذه

تتشكل من املظاهرات املؤيدة للنظام ،والشعور

العقلية .وينظر بورديو ألنامط املجتمعات تبعا لتنوع

وبناء للطلبات واملساندات ،يستجيب النظام بواسطة

تنوع يف املامرسات ،حيث تتسم البنى املوضوعية

إعالمية ،تدابري قمعية(.)14

العقلية عىل نحو كامل ،وتفرض نفسها باعتبارها

يقوم بعدد من الوظائف األساسية ،وبحسب طبيعة

املوضوعية والعقلية يسمى بالعقيدة السائدة ،وىف

مطالب االفراد بإشكال وصور خمتلفة ،سواء من

يف املامرسات ،حيث تتنوع بداخلها البنى املوضوعية،

خالل االستجوابات يف الربملان من قبل ممثيل االفراد

إنتاج املامرسات يف هذه املجتمعات بالتعقيد الشديد،

تكون هذه احدى الوظائف التي تؤدهيا األحزاب

حيدث الرصاع بني الفاعل واملحددات املوضوعية،

بد من وجود مسانده سياسية هلا من خالل االفراد.

املجاالت أو لفرض الرشوط املوضوعية اخلاصة
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بالطبقة املسيطرة عىل كل الفضاء االجتامعي.

مع وجود هذه اجلامعات ومتركزها بمناطق جغرافية

اذ ًا فكل جمال داخل الفضاء االجتامعي له قوته

معينة أحيانا ،وتداخلها وتشابكها يف أحيان أخرى.

املراكز داخله .وتتمثل قوة املجال فيام يمكن أن يمنحه

حقيقي ًا للتنوع االثني والقومي والديني/املذهبي

النوعية ،وهو أيض ًا ميدان للرصاع من أجل حيازة
من رأسامل ألصحاب املراكز فيه .فكل جمال يتمركز
حول نوع حمدد من الرأسامل مع ارتباطه باملجاالت
األخرى ،فاملجال االقتصادي يتمركز حول الرأسامل

املادي بينام يتمركز املجال الفني حول الرأسامل الثقايف،
واملجال الريايض بام أنه صناعة وفن فإنه عبارة عن

التقاء املجالني االقتصادي والفني والعلمي ،وعندما

تُوظف الرياضة سياسي ًا ،يصبح املجال الريايض
نقطة التقاء املجاالت الثالث باإلضافة اىل املجال

السيايس( .)17ومن خالل نظرية املامرسة االجتامعية
فإن الفضاءات االجتامعية ميدان الرصاع ،وهيذا قد

يكون الرصاع داخل الفضاء االجتامعي للجامعات
االثنية من أجل الزعامة والقيادة هلذه املجموعة
االجتامعية ،أو قد يكون بني اجلامعات االثنية املختلفة

التي يتكون منها الفضاء االجتامعي للمجتمع ويكون
عنوانه األبرز االنتامء السيايس ،وغالب ًا ما يكون هدف
هذا الرصاع هو االزاحة جزئي ًا أو كلي ًا لتلك املجموعة

االجتامعية االثنية من الفضاء االجتامعي والتفرد

بالسلطة من خالل السيطرة عىل املجال السيايس.

ولقد شكل التحول احلاصل بعد  2003حتدي ًا
والذي استطاع ان يوجد لنفسه واحة من االنسجام

والتوحد يف النسيج االجتامعي برغم انه مل ُ
خيل من
حمطات تنافس شكل الرصاع أحد اوجهها احيان ًا،

لكنه ظل عصي ًا عىل ان يشمله متذهب السلطة الذي
ساد معظم احلكومات السابقة .لكن الرضبة احلقيقية
التي سددت هلذا التنوع واالنسجام االجتامعي جاءت

بعد احداث  ،2006وما تالها بعد دخول عوامل
عدة منها حميل واقليمي واخر دويل ليعرض هذا البناء

االجتامعي اىل اهتزازات وارتدادات موجعة ،وحيدث
ارباك ًا كبري ًا يسهم بشكل سلبي يف اعادة توزيع الكثري

من املجاميع واملكونات واستقرارها بعيد ًا عن مناطق
الصبا والنشأة واجلرية كام حصل يف بعض مناطق
مدينة بغداد .ويبقى الرهان احلقيقي قائ ًام عىل قوة

اللحمة االجتامعية وعمق الشعور الوطني يف التغلب
عىل هذه التحديات واملخاطر.

وقد متت االشارة يف الدراسات والبحوث التي

تناولت التوزيع الديموغرايف للسكان يف العراق من
الناحية االثنية والدينية اىل أن (العراق كان يف ابان

خام�س ًا� :أثنوجرافيا اجلماعات
االثنية يف املجتمع العراقي

العهد امللكي ُيقسم ،وبصورة تقريبية ،اىل ثالث مناطق

يتميز املجتمع العراقي باجلمع بني مجاعات

وهي موطن الشيعة ،والثانية تضم وديان الفرات التي

واقليات متباينة األصول العرقية واللغوية والدينية،

دينية رئيسة :االوىل تغطي كل الوية جنوب بغداد

يسكنها العرب شامل بغداد ووديان دجلة بني بغداد
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البحوث املحكمة

واملوصل وهي كلها سنية ،والثالثة تتطابق مع اهلالل

الناحية العددية بعد العرب واالكراد ،ومتتد مناطق

أيض ًا)( .)18ويمكن تناول الرتكيب االثني ألفراد

من منطقة تل عقرة وتلعفر يف حمافظة نينوى إىل

اجلبيل الكوردي شامل وشامل رشق العراق وهي سنية

املجتمع العراقي يف هذه الدراسة من خالل الرتكيز

عىل مكونات املجتمع العراقي وكااليت:
 .1الرتكيب القومي

يمكن تصنيف افراد املجتمع العراقي إىل ثالث

جمموعات قومية كبرية هي:

جتمعهم عىل طوال اخلط الذي يبدأ من الشامل الرشقي
اجلنوب الرشقي من منديل يف حمافظة دياىل وهو اخلط

الفاصل بني التواجد العريب والتواجد الكردي ،ويعد

مركز حمافظة كركوك من أكرب مناطق جتمعهم.
 .2الرتكيب الديني

تظهر البيانات الرسمية لإلحصاء السكاين لسنة

* املجموعة األوىل :الشعوب السامية وتضم

- 1997وهو اخر إحصاء سكاين قامت به احلكومة

* املجموعة الثانية :الشعوب اهلندية-االوربية،

هم من املسلمني وتصل نسبتهم إىل  %95من جمموع

* املجموعة الثالثة :الشعوب الرتكية املغولية،

من جمموع السكان ،يف حني ان أصحاب الديانات

يشكل العرب الغالبية العظمى من سكان

وغريهم يشكلون  %2من جمموع سكان العراق.

العرب واالشوريني والرسيان واألرمن واآلثوريني.
وتضم األكراد والفرس.

وتضم االتراك والرتكامن.

املحافظات الوسطى واجلنوبية والشاملية الغربية يف
العراق ،إذ تزداد نسبتهم وتصل يف هذه املحافظات

إىل  %95من جمموع سكاهنا ،بينام تنخفض هذه
النسبة يف حمافظات أربيل والسليامنية ودهوك،

وبصورة أقل يف كركوك.

العراقية قبل االحتالل-بأن الغالبية من سكان العراق

السكان ،وييل املسلمني املسيحيون فيشكلون نحو %3
األخرى كاليزيدية واليهود والصابئة والبهائية
تسود الديانة اإلسالمية بني العرب واالكراد

والرتكامن والفرس والشيشان والداغستان والبلوش

وعنارص أخرى من أصول هندية وباكستانية ،وينقسم
السنة ،والشيعة .اما الديانة املسيحية
املسلمون إىل ُ

فيدين هبا االشوريون والكلدان والرسيان واالرمن

وينترش االكراد القومية الثانية من الناحية العددية

واالثوريون ،وهم عىل مذاهب عدة :كاثوليك

ودهوك املجاورة للحدود العراقية اإليرانية والعراقية

من سكان العراق القديم وتعود أصول ديانتهم إىل

يف حمافظات املنطقة الشاملية الرشقية أربيل والسليامنية

الرتكية ،وتنخفض النسبة يف االقضية والنواحي يف
حمافظات املوصل ودياىل وكركوك.

يف حني ينترش الرتكامن وهو القومية الثالثة من
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ونساطرة األرثوذكس وبروتستانت .اما الصابئة فهم
الديانات العراقية القديمة ،وهم من اتباع النبي حييى

بن زكريا عليهم السالم(.)19
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يف املجتمع العراقي وبعد احداث  ،2003عرب

يعتنقون الديانة اإلسالمية ،سواء كانوا من القومية

وذلك من خالل هوياهتم الفرعية املختلفة ،وكام يأيت:

االفراد من املجتمع هم من ديانات وانتامءات أخرى.

االفراد عن انتامءهم السيايس بإشكال وصور خمتلفة،
 .1االنتامء االثني

العربية ،أو من القومية الكردية ،فض ً
ال عن بعض
وقد عرب أفراد املجتمع العراقي عن انتامءهم السيايس

ُيعد املجتمع العراقي من املجتمعات الغري

من خالل توجهاهتم الدينية ،خصوص ًا إذا عرفنا أن

املجتمعات العربية ،وقد عرب افراد املجتمع العراقي

بدرجة كبرية بعد احداث حرب واحتالل العراق

متجانسة من الناحية االثنية ،شأنه شأن الكثري من
عن حالة عدم التجانس من خالل انتامءاهتم واراءهم
السياسية ،وكذلك من خالل التصويت يف االنتخابات
واختيار من يمثلهم يف جمالس املحافظات ،أو جملس

النواب ،ك ً
ال حسب منطقته وجتمعه االثني املناطقي،
وظهرت الكثري من اآلراء السياسية لإلفراد املؤيدة
واملعارضة بغض النظر عن انتامءهم اىل حزب أو

جتمع أو تيار ،أو عدم انتامءهم ،وذلك بحسب
املواقف التي يتبناها ذلك الشخص الذي ينتمي إىل

مناطقهم وجتمعهم االثني بمجرد تعبريه عن رأي
بوسائل االعالم املختلفة.

ظاهرة اإلسالم السيايس انترشت يف املجتمع العراقي

عام  ،2003وكان التمثيل الديني حارض يف املجال
السيايس بمناسبات كثرية .ولكن طغى عىل مظهر

االنتامء الديني التعبري املذهبي بصورة مطلقة بني
األوساط السياسية ،وأصبح التعامل مع االفراد أو مع
هذا املكون من خالل انتامءه الفرعي املذهبي ،أكثر من

االنتامء الديني.

 .3االنتامء املذهبي

ُيعد االنتامء املذهبي من أكثر اشكال وصور

االنتامء السيايس انتشار ًا ورواج ًا بني سواء يف املجال

السيايس ،أو حتى يف املجال االجتامعي ،وقد عانى

وكذلك يتضح االنتامء السيايس لدى االفراد من

االفراد من ويالت هذا االنتامء وما زال يعاين من

اليها ،وطريقة تفاعلهم مع بعض املواقف يف احلياة

(السنة والشيعة) .لقد متثل االنتامء املذهبي
املسلمون ُ

خالل املجموعات االجتامعية االثنية التي ينتمون

اليومية ،وهو هبذا حيدد رؤيته إىل االفراد املحيطني،

كام يراه املحيطني بصورة خمتلفة ،تبع ًا ملحيطة العائيل أو
معتقداته الدينية أو انتامءاته االثنية ،والتي غالب ًا ما يعرب

عنها من خالل سلوكه أو اراءه إزاء بعض املواضيع.
 .2االنتامء الديني

الغالبية العظمى من افراد املجتمع العراقي

حماصصة مذهبية /طائفية ،وخصوص ًا لدى العرب
يف املجال السيايس من خالل املحاصصة السياسية

التي سادت يف النظام السيايس العراقي ،منذ تأسيس
جملس احلكم عام  ،2003مرور ًا بجميع احلكومات

التي حكمت املجتمع العراقي ،فض ً
ال عام احدثه هذا

االنتامء يف املجال االجتامعي من اختالل واضطراب
بني مجيع االفراد يف املجتمع.
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 .4االنتامء املصلحي

البحوث املحكمة

اجلامعة ،ويعتقد اغلب افراد املجتمع ان لذلك اسباب ًا

يعد أبرز اشكال وصور االنتامء السيايس السائد

متعددة ،لكن امهها تراكم سياسات النظم السياسية

ولكن أكثر بروز ًا بني السياسيني العاملني يف مؤسسات

وفرض عنوان هوية معينة ،وجعلها هي املعيار لقبول

يف املجتمع العراقي ،فقد ظهر بني افراد املجتمع،
الدولة العراقية .فقد مجع االنتامء املصلحي مجيع فئات
املجتمع العراقي ،بغض النظر عن انتامءاهتم االثنية
والدينية واملذهبية .وكان حارض ًا يف الكثري من

املواقف السياسية ،عندما جتتمع إرادة جمموعة من
األشخاص بانتامءات اثنية ودينية ومذهبية خمتلفة،

لتقف حائ ً
ال ملنع استجواب أحد املسؤولني احلكوميني
وغريها الكثري.

سابع ًا :دافعية االنتامء السيايس

التي تعاقبت عىل ادارة الدولة وتشكيل احلكومات
او رفض االخر ،ويف نفس الوقت العمل عىل طمس

وتغييب اهلويات الفرعية احلقيقية والتي تتشكل منها
املكونات االجتامعية .ثم يأيت دور الثقافة االنتخابية

والتي طرحت من خالل احلمالت االنتخابية وبرامج
االحزاب واحلركات لتعزيز شعور االنتامء للهويات

الفرعية امام اهلوية الوطنية والتي يتم تفسريها بنوع

من االرتباك وعدم التيقن.

 .2املسؤولية االجتامعية

تتعدد العوامل التي تدفع االفراد لالنتامء

باعتبار ان الثقافة هي اسلوب يف احلياة»The

خالل املشاركة السياسية يف االنتخابات وغريها من

افراده بام هو شائع فيها ،وبالتايل ان سلوك االفراد

السيايس ،سواء من خالل االنتامء احلزيب ،أو من
الفعاليات السياسية التي تدعم جهة عىل حساب

أخرى ،أو تأييد حزب أو تيار أو حركة عىل حساب
أخرى .ومن هذه العوامل االيت:
 .1الشعور باهلوية

 “ way of lifeوينظم املجتمع شؤونه ويطبع سلوك
انام يعكس ما هو سائد من توجهات يف تلك الثقافة

بناء عىل ان الفرد نتاج ثقافته .ومن هنا وجدنا ان
البعض ينظر ويفهم ان االنتامء للجامعات السياسية
من احزاب وحركات انام يشكل موردا حيقق من

ان التنظيم السيايس الذي يطرح خطاب ًا معين ًا

خالله الدور املطلوب ان يلعبه يف وسطه االجتامعي.

يسيطر ويشكل طموح ًا وهدف ًا للرشحية االجتامعية

جاهدة عىل كسب االشخاص املحليني ممن يتمتعون

ويرفع شعار ًا حمدد ًا كان يتناغم واهلاجس الذي
أو الطائفة أو القومية أو الديانة املقصودة ،فام زال
املجتمع وعموم االفراد يشعرون بضعف االنتامء

الوطني وهو ما يدفعهم إىل البحث عن اهلويات

الفرعية والتي تضخمت عىل حساب اهلوية الوطنية
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وباملقابل فان التنظيامت من احزاب وحركات تعمل

باملكانة واملسؤولية االجتامعية ألهنم الواجهات التي

تستقطب اتباعهم الذين يؤمنون بزعامتهم ويسلمون
بقراراهتم وتوجهاهتم.

أ.م .د .بشري ناظر محيد
 .3البحث عن احلامية

وظيفة حكومية .ويعد هذا االمر أحد موارد الكسب

ال شك بان الشعور باألمن من احلاجات

واالنتامء لتلك االحزاب واحلركات والتنظيامت

نجاح الدولة والنظام السيايس ومؤسساته فيام لو

اىل فرصة لبعض املتنفذين ليساوم املجتمع عليها،

االساسية للفرد ،وهي من املؤرشات القوية عىل
تم توفريها للفرد واملجتمع بشكل عام ،وعندما
يضعف او يغيب احيان ًا هذا الدور فمن الطبيعي ان

متألها النظم االجتامعية االخرى ويقف عىل رأسها
املنظامت واالحزاب واحلركات ،وحتى بعض

التنظيامت األخرى .كام أن بعض هذه التنظيامت

لعبت دور ًا اجيابي ًا يف توفري احلد االدنى من اخلدمات

َّ
شكل ذلك هامش ًا
وحفظ االمن واملصالح العامة وان

بالقياس اىل احلراك الذي قامت به هذه املجاميع
املنظمة .كام ان احياء احلس القبيل والعشائري والذي

اشتغل عليه النظام السابق صادر دعامة اساسية الختاذ
القبيلة والعشرية كمرجع وسقف ومالذ للباحث من
االفراد عن احلامية له وألهله وملصاحلة ،واستطاع هذا

اللون من السلوك ان يتغلغل يف البنية اهليكلية لكثري
من االحزاب واحلركات والتنظيامت.
 .4احلصول عىل الوظيفة

األخرى ،ومن الطبيعي ان يتحول هذا املوضوع

خصوص ًا لذوي النفوس الضعيفة والفاسدين .وقد

عملت هذه االحزاب واحلركات عىل كسب أكرب
عدد ممكن من افراد املجتمع من خالل اغراء هؤالء

بالتعيني والوظيفة.

 .5الدافعية العقائدية

برغم ان العقيدة «االيديولوجية» كأصل من

اصول العمل احلزيب واحلركات ،اال انه بدأ يضعف يف

االحزاب العاملية والغربية منها عىل وجه اخلصوص،

ليحل حملها الربامج واملشاريع واالوراق العلمية يف
حراك تلك االحزاب ،ولكن االمر خمتلف بالنسبة
لألحزاب واحلركات يف املجتمع العراقي ،فإن ما
جرى وجيري يف العراق كان عامل احياء ودفع
للجانب العقيدي يف تلك االحزاب ،خصوص ًا اذا

اخذنا بنظر االعتبار ان الكثري من هذه االحزاب هي

احزاب ذات مرجعية دينية أو مرجعية فكرية حيث

لقد كان طموح احلصول عىل فرصة وظيفة

حتتل العقيدة «االيديولوجية « مكانا مهام يف االدبيات

مل حيصلوا عىل وظيفة معينة رغم حصوهلم عىل

ويف املجتمع العراقي هناك ما يمكن ان نسميه

حكومية ،الشغل الشاغل ألغلب الشباب من الذين

التحصيل األكاديمي الذي يؤهلهم لذلك .وبعد

2003م اصبحت االحزاب واحلركات والتنظيامت
األخرى ،وحتى بعض الشخصيات الدينية

واالجتامعية والتجار باب ًا ومقصد ًا للباحثني عن

واخلطاب احلركي.

باالعتقاد املركب ،اذ يلعب اجلمود الفكري
 Dogmatismدوره يف وصول بعض االفراد
واجلامعات اىل حالة االنغالق الذهني ،ويتمظهر ذلك

بااللتزام بام اقرته اجلامعة من معتقدات تتعلق باألخر
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البحوث املحكمة

بغض النظر عن صواب هذه املعتقدات وخطأها،

االمنية والقانونية الرسمية املعنية بحامية املواطن

او اعالن التأييد املطلق لكل ما يتعلق باألخر املختلف

ثامن ًا :نحو سياسة اجتامعية لالنتامء السيايس

ودون مناقشتها او تنفيذها بل يذهب اىل التسليم هبا

اثني ًا او طائفي ًا او ديني ًا او مذهبي ًا ،وذلك من االسباب

التي تقيض اىل التمركز االثني .وما عمق هذا االنقسام

والتقابل يف املواقف العقيدية ان اغلب اجلامعات
االثنية يف املجتمع العراقي قد تبنت بعض املعتقدات

املوسومة بالتصلب جتاه بعضها البعض مرتكزة يف

ذلك اىل اخلربات والتجارب املؤملة اىل حد الفجيعة

التي تعرضت هلا وقاستها طيلة حياهتا.
 .6االنتامء القرايب والعشائري

والسلم االمني واالجتامعي.

لقد تناول البحث موضوع ًا مه ًام سواء عىل

املستوى املحيل ،أو العاملي ،وهو موضوع اجلامعات
االثنية وبواعث ودوافع انتامءاهتا السياسية ،والتي

اصبحت من االولويات املطروحة يف الدراسات
االكاديمية ومراكز البحث ،وحيتل العراق موقع ًا مه ًام

ومتقدم ًا يف تصنيف تلك الدراسات ،لقاء االرث
الكبري الذي يمتلكه حراكه السيايس واالجتامعي ذو

االنتامءات االثنية املتعددة .وبعد التغيري الذي حصل

تعد املرجعية العشائرية او االثنية او الدينية،

عام  ،2003فقد تم ايقاظ املشاعر واالحاسيس التي

وحراك االفراد واجلامعات .ولكي تأخذ املرجعية

بسبات عميق كان لإلرادة السياسية السابقة دور ًا يف

وحتى احلزبية هي مرجعية مؤثرة يف توجيه مواقف
احلزبية هذا الدور وحتتل هذه املكانة فهي حتتاج
اىل ان تدخل كمفردة اساسية يف عمليات التعلم

االجتامعي التي جتري يف البيئة االجتامعية ومؤسسات
التعليم ،كام ان التجربة املرتاكمة مل تكن لتساعد عىل
صناعة ثقافة عمل حزيب له تقاليده واعرافه وقيمه

يف املجتمع العراقي جراء تسلط االنظمة التي كانت

متيل اىل االنفراد باحلكم والسلطة واقصاء االخر،
خاصة الفرقاء السياسيني منهم ،ثم جاءت جتربة ما

بعد 2003م لتعطي التجمع العشائري الريفي جرعة

قوية متكنه من ان يكون عامل استقطاب لكثري من
افراد املجتمع ويلعب دور احلامي واملدافع عن صالح

اتباعه من العشرية واملنتمني هلا بعد غياب املؤسسات
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باتت تبحث عن هوياهتا وانتامءاهتا بعد ان مرت

تغييبها ودفع املجتمع اىل انتامء سيايس معني ،وهو ما
ساعد عىل احياء «إدراك الذات االرجتاعي» من خالل
اشهار االنتامءات االثنية والوالءات احلزبية ضمن
اجواء التنافس املحموم وسط ميدان ما اصطلح

عليه بالعملية السياسية للعراق اجلديد ،والتي اعقبت
مرحلة من التشدد يف استعامل العنف السيايس من

اجل بناء امة احادية ذات سيادة وهوية قومية.

ومن خالل ما تقدم يستطيع الباحث استنتاج

بعض املعطيات لظاهرة االنتامء السيايس يف املجتمع
العراقي وهي االيت:

 .1ان التحوالت احلاصلة بعد  2003افرزت

مي ً
ال مذهبي ًا طائفيا لالصطفافات يف واقع املجتمع

أ.م .د .بشري ناظر محيد
العراقي عموم ًا ،ويف مدينة بغداد خصوص ًا ،وهو

 .4ظاهرة التفريغ واالستقطاب املناطقي التي

االجتامعي ،ويؤسس لواقع سيايس يؤدي فيه االنتامء

الدموي الذي بلغ يف بعض صفحاته اىل حد جرائم

اجتاه هيدد البناء االجتامعي واالنسجام داخل النسيج
املذهبي الطائفي الدور األساس يف حتديد الوالء ومنح

الثقة والصوت االنتخايب.

ظهرت بأبشع صورها من خالل حوادث التصفية

اإلبادة اجلامعية كام صنفته بعض املؤسسات الدولية

(حقوق االنسان واألمم املتحدة) ،وكانت سبب ًا

 .2لقد أدى التحول احلاصل بعد  2003اىل

رئيس ًا للهجرة الداخلية يف داخل احياء مدينة بغداد

الدين واملقدس ،االمر الذي انتج إعادة متوضعهام يف

اثني /طائفي حمدد ليستقطب مكونا من نوع آخر

احياء وانبعاث احلس الديني والقومي ليؤطرا بإطار
الوسط االجتامعي والذي كان قطاع كبري من املجتمع

العراقي حمروم ًا من اعالن االنتساب هلام ،أو اشهار
انتامئه ألي منهام ،لكن احلامس احلاصل بالتفاعل معهام
بعد  2003والعودة اىل اخلزين الثقايف والرتاثي املعبأ

بنفي اآلخر ،خرج عن حدود املألوف ومشاعر االنتامء
الطبيعي ،ليشكل هياج ًا هدد وما زال هيدد يف بعض

أوجه نشاطه اللحمة االجتامعية والنسيج االجتامعي
وبناءاته وانساقه والدور واملكانة فيه.

واطرافها ،وتم تفريغ بعض هذه االحياء من مكون

حمله ،االمر الذي هيدد بتغيري معامل بغداد واحيائها التي

عرفت بالتداخل والتنوع االثني /الطائفي ،برغم ان

بعض املناطق كان يغلب عليها لون معني.

 .5كام تبني ان هناك دافع ًا نفعي ًا ألجل حتقيق

املصلحة اخلاصة ،وهو الغالب يف الكثري من صور

االنتامء السيايس السائد بني االفراد ،أو الظاهر من

خالل التحالفات السياسية وتبني موقف ًا موحد ًا جتاه

ظاهرة سياسية معينة.

 .3أظهار االختالف السيايس بلباس ديني

 .6ظهرت أصوات من خارج حدود املجتمع

بعض اوجهه اىل شعار ديني مقدس ،وهو أخطر ما

الدينية ،أو املذهبية ضد أخرى ،وتبني وجهة نظر

ومذهبي ،مما أسهم يف حتويل الرصاع عىل السلطة يف
يمكن ان هيدد الوحدة الوطنية يف أوساط املجتمع

العراقي ،وشكلت العوامل اخلارجية رافد ًا وداع ًام
مهام إلدامة هذا الرصاع ،وتغذيته مادي ًا وثقافي ًا
وسياسي ًا ،وهو نقطة ضعف االجتامع السيايس

العراقي خاصة بعد  ،2003مما جعل إرادة بعض
املكونات واألطراف السياسية مرهونة بإرادة تلك
العوامل اخلارجية.

العراقي تدعم وتساند بعض اجلامعات االثنية أو
سياسية تتالءم واجلامعة االثنية او الدينية ،أو املذهبية
التي تدعمها ،وهذا انعكس سلب ًا عىل العالقات
االجتامعية بني االفراد داخل النظام االجتامعي.

من خالل ما تم عرضه من استنتاجات ،ومن

أجل خلق انتامء سيايس تكون نقطة انطالقة املواطنة

واملصلحة العليا للوطن ،وهيدف إىل حتقيق الرفاهية
االجتامعية يف إطار نظام قائم عىل العدل واملساواة،
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االنتامء السيايس قراءة حتليلية لدوافع االنتامء يف املجتمع العراقي
يكون من الواجب السعي لتحقيق االيت:

أ .العودة اىل الئحة احلقوق املدنية ضمن إطار

البحوث املحكمة

امل�صادر والهوام�ش
1.1رضا عطية إبراهيم ،املواطنة واالنتامء وأثرمها عىل

دولة املواطنة بعيد ًا عن لغة الشعار واخلطاب السيايس

الدولة واملجتمع واالرسة ،سلسلة العلوم االجتامعية،

ب .خلق ثقافة الوالء واالنتامء للوطن لدى

2.2امحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم

األكثر يف املجتمع ،مع التأكيد عىل أن االنتامء للوطن

3.3وليم اخلويل ،املوسوعة املخترصة يف علم النفس

دعم املؤسسة التعليمية بمراحلها املختلفة.

4.4سعد الدين إبراهيم ،تأمالت يف مسألة األقليات،

واملؤمترات الكرنفالية والسياسية.

مكتبة االرسة ،القاهرة ،2006 ،ص.34

الشباب ،وغرس ثقافة املواطنة بينهم كوهنم الفئة

االجتامعية ،مكتبة لبنان ،بريوت ،1977 ،ص.39

يعلو عىل مجيع االنتامءات الفرعية ،وذلك من خالل

والطب العقيل ،القاهرة ،دار املعارف ،١٩٧٦ ،ص.72

ج .السعي من خالل شبكات التواصل

مركز ابن خلدون ،القاهرة ،1992 ،ص.23

االجتامعي خللق ودعم انتامء سيايس شامل جلميع

5.5نريوز حممد علم الدين فتحي السيد ،دور الفيدرالية

الفرعية ،وخلق ثقافة الوالء واالنتامء بني افراد

ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة

د .أن يكون للمؤسسة الدينية بإشكاهلا املختلفة

6. Joseph Rudolph, Politics and Ethnic-

مكونات املجتمع العراقي ،بغض النظر عن انتامءاهتم

يف إدارة املجتمع املتعدد األثنيات يف بلجيكا ،رسالة

املجتمع.

القاهرة ،2007 ،ص.32

دور مهم وواضح يف خلق هوية وطنية جامعة راعية

جلميع اهلويات الفرعية يف املجتمع.

هـ .دعم الربامج السياسية التنموية التي تقدم

رؤى وحلول ضمن خطة زمنية معينة هدفها حتقيق

التنمية املجتمعية الشاملة ،وذلك من خالل ارشاف
ذوي االختصاص.

و .أخري ًا ،أن السعي لتحقيق االنتامء الواعي

واالجيايب القائم عىل الوعي السيايس هو مسؤولية
كل فرد ،الن هذا االنتامء حيدد مصري املجتمع ،وما

سيكون عليه يف املستقبل ،لذلك فأن االنتامء جيب ان
يكون اجيابيا وغايته العليا هو مصلحة الوطن.
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9.9أنتوين غيدنز ،عامل جامح ،كيف تعيد العوملة

تشكيل حياتنا ،ترمجة عباس كاظم وحسن كاظم،
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االنسان ،املفاهيم واملصطلحات االنثروبولوجية،

والطبقات ،معهد الدراسات االسرتاتيجية ،بغداد –
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1111حممد صفي الدين خربوش ،التحدي اإلسالمي

رسالة ماجستري ،قسم البحوث والدراسات
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