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بعض معامل التغري االجتؿاعي يف اجملتؿع العراقي يف ضوء
عؾم اجتؿاع املعرفة مطؾع االحتالل األمريؽي
أ.م.د .شػيق إبراهيم صاحل اجلبوري

تاريخ الؼبول2009/1/15 :

تاريخ التؼديم2008/8/25 :
المقدمة

يتـ تشكيؿ المعرفة االجتماعية وفؽ معطيات متعددة الحضارة ,الماضي,
الحاضر ,االحتكاؾ الثقافي ,قوى اإلنتاج ,الفمسفة ...,تتظافر مع بعضيا مكونة
نمطاً ثقافياً يميز سموؾ المجتمع الذي نمت فيو إال أنو ليس بالضرورة أف تعمؿ
كؿ تمؾ المتغيرات أو تأخذ دو اًر متساوياً في التشكيؿ المعرفي ,إذ قد ينفرد متغير
عف سواه لسبب أو آلخر.
ومما ال شكؿ فيو أف سقوط العراؽ  2003 / 4 / 9قد أحدث تغيي اًر كبي اًر في
الخارطة السياسية ,وتبع األمر المخططات التي سعت إلى تغييرات في التركيبة
االجتماعية والديموغرافية.
تغيير في المعرفة االجتماعية انعكست بدورىا في
وقد تمخض عف كؿ ىذا ٌ
البناء االجتماعي لممجتمع العراقي .ولبياف التغيير االجتماعي الحاصؿ في البناء
االجتماعي فقد انقسمت الدراسة عمى ثالثة أقساـ :األوؿ اإلطار النظري لمبحث
وقد تضمف مشكمة البحث ,أىمية البحث ,ىدؼ البحث ,عينة البحث ,منيج البحث
وأدواتو كما تضمف مجاالت البحث.
أما القسـ الثاني فقد تضمف مدخالً نظرياً لمنيج عمـ اجتماع المعرفة  ,والتغير
االجتماعي في المجتمع العراقي.
أما القسـ الثالث فقد بحث محاور البناء االجتماعي لممجتمع العراقي والتغير
االجتماعي فيو مطمع االحتالؿ األمريكي لمبمد .وقد تضمف كؿ محور مف محاور
البناء االجتماعي خالصة بينت أىـ ما توصؿ إليو البحث.
 قسـ عمـ االجتماع /كمية اآلداب /جامعة الموصؿ.
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ثـ ختـ البحث بخاتمة تضمنت تعميقاً عمى نظرية أوكبرف وتعميالً لواقع التغير
االجتماعي في ضوئيا.
القسم األول
اإلطار النظري لمبحث
أ – مشكمة البحث  :خضع العراؽ لالحتالؿ األمريكي في 2003 / 4 / 9وكاف
حادثاً جمالً لو آثاره عمى جميع مرافؽ الحياة االجتماعية العراقية  ,وطبيعي إف
الدخوؿ األمريكي لـ يكف عسكرياً فقط بؿ ترادؼ معو دخوؿ كثير مف المفاىيـ
النظرية والسياسية ,بؿ البعض منيا سبقو بفعؿ القوة اإلعالمية الكبيرة لمواليات
المتحدة والقوى المتحالفة معيا.
ووضح منذ األياـ األولى لالحتالؿ أنو باؽ لفترة ليست بالقصيرة واف ليذا
البقاء آثا اًر يحدثيا عمى الفكر االجتماعي ,فإنو (االحتالؿ األمريكي) طرح
فرضية إحداث تغيير اجتماعي في الموقؼ االجتماعي والواقع االجتماعي
لممجتمع العراقي.
وكانت مشكمة دراسة التغير االجتماعي بعد مضي أكثر مف سنة وبشكؿ
تتابعي ( )لمدة ثالث سنوات فكرة وجدىا الباحث طيبة ,مف باب أنيا توثيؽ
لمفكر االجتماعي لممجتمع العراقي ولمموقؼ االجتماعي لممجتمع العراقي إزاء
االحتالؿ األمريكي.
ب – أىمية البحث :تأتي أىمية البحث مف كونيا- :

(ُ ) يعنى ىذا النوع مف الدراسات بمتابعة مجموعة مف األشخاص ودراستيـ في فترات زمنية
معينة بقصد التعرؼ عمى أحواليـ وظروفيـ  ....وقد تعالج ىذه الدراسات فئات كبيرة أو
صغيرة وكذلؾ المتغيرات التي تدرسيا قد تكوف كثيرة أو قميمة  ,ويقوـ ىذا النمط مف الدراسات
عمى أساس أنو لما كاف كؿ شيء يقاس بنتائجو فإف الخريجيف في عمميـ وفي الحياة مقياس
عمى
مناسب يمكف التعويؿ عميو في تقدير العمؿ وكفاءتة كما أنيـ بما يعد فييـ مف قدرة
الحكـ المقبوؿ والتعبير عف الواقع واالسترجاع الصحيح لمماضي وابداء الرأي المعقوؿ يعدوف معايير
مناسبة إلصدار األحكاـ  .ينظر وىيب مجيد الكبيسي /يونس صالح الجنابي /طرؽ البحث في العموـ
السموكية /جامعة بغداد/ 1987/ص. 63
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 .1إنيا دراسة في التغيير االجتماعي لمدة ثالث سنوات دراسية متتابعة.
 .2انطوت عمى مقارنة كؿ سنة مع باقي السنتيف.
 .3تكشؼ عف مالمح التغيير االجتماعي لثالث سنوات  ,مما قد يجعميا
أرضية عممية ألسكتناه الفكر االجتماعي إزاء االحتالؿ خالؿ المستقبؿ.
 .4أنيا دراسة توثيقية لمفكر االجتماعي العراقي في مرحمة مف أصعب مراحؿ
حضارة المجتمع العراقي ,وبالتالي حضارة األمة العربية.
 .5أنيا دراسة تطبيقية لعمـ اجتماع المعرفة.
ت – ىدف البحث:

وقد تمثؿ دراسة مراحؿ التغير االجتماعي خالؿ ثالث سنوات متتابعة مع إمكانية
رسـ الحدود والتصورات المعرفية لمفكر االجتماعي إزاء االحتالؿ األمريكي
والتصور االجتماعي عموماً.
ث – عينة البحث- :
اعتمد الباحث عينة ثابتة دوف سواىا  ,فمجأ إلى تحقيؽ ذلؾ إلى طالب القسـ
(قسـ عمـ االجتماع /كمية اآلداب /جامعة الموصؿ) الذي ينتسب لو  ,فقاـ بتوزيع
االستمارة االستبيانية في نياية كؿ سنة دراسية أثناء فترة االمتحانات النيائية وقد
اع منيا:
كاف لذلؾ دو ٍ
 .1أف مصدر اإلجابات تكوف ثابتة مما يعطييا مصداقية ,فيما لو كانت
اإلجابات قد جاء مف مصادر متباينة.
 .2وحدة البنية الذىنية عمى األقؿ في المستوى الدراسي مما يعطي انسيابية
في اإلجابة.
 .3توزع الطمبة بشكؿ جيد عمى جميع مناطؽ مدينة الموصؿ بجميع
اح ,ناىيؾ
مستوياتيا الشعبية والمتوسطة ,ومف خارج الموصؿ أقضية ونو ٍ
طالب مف بغداد وديالى وكركوؾ
عف طالب المحافظات وقد كاف ىناؾ
ٌ
واالنبار.
بمغت عينة البحث  24مبحوثاً .وفي واقع الحاؿ أف ىذا العدد لـ يكف نفسو
خالؿ سنوات البحث المتتابعة .إذ بمغ عددىـ في العاـ الدراسي 2005 / 2004
( ) 31طالباً ( مبحوثاً).
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وفي العاـ الدراسي  2006 / 2005تـ توزيع االستمارة فأتضح أنو قد نقؿ
طالب واحد إلى جامعة أخرى واستشيد آخر ,وترؾ الدراسة ثالث ,فتـ استبعاد
ثالث استمارات بطريقة عشوائية مف عدد استمارات العاـ الدراسي 2005/2004
البالغ عددىا  ,31فأصبح عدد االستمارات االستبيانية لمعاميف الدراسيف / 2004
) 28( 2006 / 2005 – 2005استمارة.
وفي العاـ الدراسي  2007 / 2006تـ توزيع  28استمارة استبيانية ,استمـ
الباحث منيا  24استمارة ,إذ إف ثالثة طالب تركوا الدراسة بعد منتصؼ السنة
بسبب األوضاع األمنية ,واالستمارة الرابعة كانت فارغة  ,فتـ اعتماد ذات الطريقة
األولى باستبعاد ( )4استمارات بطريقة عشوائية لمعاميف الدراسييف 2005/ 2004
و  ,2006/2005ليصبح عدد االستمارات لجميع األعواـ الدراسية  24استمارة وقد
تـ اعتماد طريقة اإلسقاط العشوائي لغرض فني بحت مف أجؿ تحقيؽ الدقة
اإلحصائية في نتائج النسب المئوية.
جـ  -منيج البحث- :
اعتمد الباحث منيج عمـ اجتماع المعرفة في التفسير االجتماعي إلجابات
المبحوثيف ( ,)1كما اعتمد المنيج المقارف لتحميؿ بيانات كؿ عاـ دراسي ومقارنتو
منفرداً أو ثنائياً مع بيانات العاـ الدراسي اآلخر منفرداً أو ثنائياً.
حـ  -أدوات البحث- :
اعتمد الباحث االستمارة االستبيانية كأحد أدوات البحث الرئيسة  ,وبعد أجراء
االستمارة االستطالعية تـ اعتماد االستمارة النيائية ,وقد تـ عرضيا عمى جميع
أساتذة قسـ عمـ االجتماع – جامعة الموصؿ (كؿ مف يحمؿ لقب مدرس وأستاذ
مساعد).
وقد ارتأى الباحث حذؼ محور البيانات األساسية مف االستمارة ,أثناء التحميؿ,
اعتقاداً منو بأىيمة التغاضي عف جميع الخمفيات االجتماعية واالقتصادية

( ) 1راجع القسـ الثاني – منيجية عمـ اجتماع المعرفة.
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– ىو عراقيتيـ –

والديموغرافية وااليكولوجية مف التحميؿ واالكتفاء بمتغير واحد
واخضاع تصوراتيـ لتحميؿ المحاور انطالقاً مف ذلؾ.
وربما كاف دافع العمـ ىو السبب في ىذا االستبعاد لتجاوز ما أفرزه االحتالؿ
مف بعض الحساسيات فيما بيف األقميات أو المذاىب  ,كما ال يخفى دافع المواطنة
العراقية في ذلؾ.
خـ  -مجاالت البحث- :

 .1المكانية :كانت مدينة الموصؿ المجاؿ المكاني األوسع وقد مثمو قسـ عمـ
االجتماع /كمية اآلداب /جامعة الموصؿ عمى نحو أضيؽ.
 .2البشرية :طالب قسـ عمـ االجتماع في كمية اآلداب /جامعة الموصؿ.
 2005 / 2004و
 .3الزمانية :وىي فترة تتابعية بدأت بالعاـ الدراسي
 2006/2005وانتيت بالعاـ .2007 / 2006
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القسم الثاني
منيجية عمم اجتماع المعرفة والتغير االجتماعي في المجتمع العراقي
أ – منيجية عمم اجتماع المعرفة

إف الميمة الصعبة التي تواجو العمـ تتمثؿ بمقدار التوفيؽ بيف منيجيتو  ,وبيف
تراثو النظري ,ولعمو ال يوجد عمـ مثؿ عمـ اجتماع المعرفة يتداخؿ تراثو النظري
بمنيجيتو إلى الحد الذي تجد فيو نظرية عمـ اجتماع المعرفة منيجاً ,كما تجد
منيجيتو في ذات الوقت تنظي اًر.
وقد حاوؿ إياف كريب طرح نظريتو االجتماعية التي تكاد أف تكوف توفيقية بيف
الموضوع المبحوث مف حيث المنيج ومف حيث العمـ ,فال التزمت بالمنيج " فقد
وقفت ضد أي منيج يبالغ في الصرامة  ,وأي محاولة الستيعاب كؿ سمات الحياة
االجتماعية ضمف إطار نظري واحد وتفسير نظري واحد  ,وفي المقابؿ ذىبت إلى
أف الحياة االجتماعية تتكوف مف ظواىر متعددة األشكاؿ ,واف كؿ شكؿ منيا
بحاجة الى فيـ وتفسير نظرييف مختمفيف عف األشكاؿ األخرى"(.)2
مف جانب آخر طرحت النظرية فكرة األنسنة لموضوع البحث  ,متجاوزة فكرة
التشييىء الدوركيايمية التي تعاممت مع موضوع البحث عمى أنو حقيقة بعيدة عف
اإلنساف وكأنيا شيء خارجي  ,مما فسح قدرة التعامؿ مع التنوع المعرفية فيما
يخص النظريات االجتماعية التي تسعى لتفسير الحياة االجتماعية مف زاوية
التغيير االجتماعي  ,بعبارة أخرى فيـ الواقع باعتبار التغير االجتماعي عامالً
محورياً في التفسير االجتماعي خاصة واف التغير االجتماعي " يتضمف القدرة عمى
التعامؿ مع مجموعة مف االحتماالت تقبؿ االختالفات القائمة بينيا حتى تعارضيا
التاـ  ,وىذه المقدرة يمكف اعتبارىا دليالً عمى اف التعميـ يوسع المدارؾ حسب
القوؿ القديـ  ...,وبيذا المعنى فاف تعمـ التسامح في التفكير النظري الذي قد يقوؿ

( )2اياف كريب /النظرية االجتماعية مف بارسنز إلى ىابرماس /ترجمة محمد حسيف عموـ /
سمسمة عالـ المعرفة ع 244سنة  1999ص.330
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شيئا ال نود معرفتو  ...,وىذا التعمـ مرتبط بالوسيمة التي قد نتجاوز بيا شعورنا
بالخواء  ,أما إذا أُسيء فيـ النظرية فانو وسيمة إلطالة أمد ذلؾ الخواء"( .) 3
إف الذي يمكف استخالصو مف نظرية كريب يتمثؿ بما يأتي- :
 .1عدـ التقيد بمنيج صارـ وفؽ قواعد العمـ النظري الصارمة جداً الذي فرغ
العمـ مف محتواه االجتماعي  ,كما عدـ االنجرار وراء الفوضى إلى حد
يممئ نتائج العمؿ البحثي ابتسارات ومعارؼ مشوىة لمواقع االجتماعي و
انو منيج الوسطية العممية – االجتماعية.
 .2إيماف بالنسبية االجتماعية وتعدد أشكاؿ الحياة االجتماعية وايماف
بالنسبية المعرفية وقبوؿ عدد مف التفسيرات االجتماعية في آف واحد,
وايماف بنسبية الفيـ الفردي لمباحث مف خالؿ اإليماف بالتاريخ والتعدد
الفكري لإلناء اآلخر.
 .3تقبؿ فكرة التغيير االجتماعي ,فما توصمت إليو مف منيج وسط ,ومعرفة
تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تفيـ اآلخريف قد يغير المناىج والمعارؼ
المعتمدة.
ووفؽ ذلؾ فانو يمكف فيـ االرتباط الجدلي بيف التغير االجتماعي وبيف عمـ
اجتماع المعرفة في ضوء تفسير كريب لمفيوـ النظرية االجتماعية ,ألف الواقع
االجتماعي و ىو واقع حاصؿ ,متغير سواء كانت عوامؿ احتماالت التغيير ذاتية
أـ موضوعية ,داخمية أـ خارجية ,وفي الوقت نفسو يكوف مف الصعب عمى العمـ
االجتماعي أف يتعامؿ مع معطيات التغير االجتماعي عمى أنيا متغيرات شيئية
يغيب عنيا التفسير الذاتي عمى صعيد المبحوث كما عمى صعيد الباحث سيما
الباحث في عمـ اجتماع المعرفة الذي عميو أف يكوف أحد أجزاء الذات الفاعمة –
جزءاً مف المجتمع المبحوث .وىو في ىذا فوؽ الموضوعية ,باعتقاده ,بقيـ
المجتمع الذي يبحثو .ولذلؾ فميس مف المعقوؿ أف يتـ الفصؿ بيف المنيج والنظرية
في عمـ اجتماع المعرفة " ال شؾ أف ىناؾ فاصالً بيف المنيج والعمـ مف غير عمـ
اجتماع المعرفة .إال أف ىذا الفاصؿ ىو ما يغيب عف عمـ اجتماع المعرفة وىذا
( )3المصدر نفسو  .ص.337
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ىو طرح كارؿ مانيايـ في االيدلوجيا واليوتوبيا الذي يتبناه الباحث عمى أقؿ
تقدير.
ب – الواقع االجتماعي العراقي ومظاىر التغير اإلجتماعي فيو

يذىب الباحثوف إلى إف االىتماـ "بالتغير يمثؿ انعطافاً ميماً في الفكر
االجتماعي ,الف معظـ المفكريف اعتقدوا لعدة قروف ,أف الثبوت ىو الغالب ,واف
الحركة في عالقات ظواىر الطبيعة والمجتمع تمثؿ شذوذاً أو استثناءاً ناد اًر...
حتى أوساط القرف الثامف عشر تقريباً " ( )4حيث دخمت الصناعة الحياة اإلنسانية
وبدأت تؤتي ثما اًر تنعكس عمى الحياة االجتماعية ,ورغـ ما شيده التغير بعد ذلؾ
مف اىتماـ واسع مف قبؿ الباحثيف إال أف ىناؾ سمة الزمة رافقت كؿ المخترعات
حتى وقتنا الحاضر ,إال وىي أف العناصر المادية تمقى قبوالً أسرع مف المعنويات
والسبب في ىذا أف التكنولوجيات " تخمو عمى األكثر مف تيديد العقائد والمعايير
األخالقية لممجتمعات التي تقتبسيا"( . )5وتطور األمر نظرياً في بحث ىذه الالزمة
أف انتيى األمر بنظرية أوكبرف فيما أصبح يعرؼ في التراث السوسيولوجي بالفجوة
الثقافية أو الفجوة الحضارية.
أما عالقة التغير االجتماعي بالمجتمع العراقي وواقعو فقد لقي االىتماـ مف لدف
كبار باحثيو بدءاً بالدكتور عمي الوردي الذي اعتقد أف التغير االجتماعي متاصؿ
في صيرورة مستمرة يمثميا الصراع الدائر بيف قيمو البدوية وقيمو الحضرية منذ
بدايات تشكمو المؤسساتي ( )6مرو اًر ََ بالحقي الوردي ,مف الجيؿ الثاني والجيؿ
الثالث.
وفي دراسة سابقة أجراىا الباحث عف التغير االجتماعي خالؿ العقود الثالثة
األخيرة مف القرف لعشريف  ,وكاف مف نتائجيا:

( )4قيس النوري  /آفاؽ التغير االجتماعي النظرية والتنموية  /و ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي  /بغداد  1990ص16.
( )5المصدر نفسو  .ص.28
( )6ينظر عمي الدوري – دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  /د  .ت أو مكاف.
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 .1مع نيايات الحرب العالمية الثانية بدأت رياح التغير االجتماعي تيب
عمى المجتمع العراقي بصورة ممحوظة استجابة لمظروؼ االجتماعية
الجديدة.
 .2تعاظـ درجة التغير االجتماعي خالؿ السنوات الالحقة مما استدعى اال
استبعاد بعض االعتبارات االجتماعية التي ال تتناسب مع مبدأ الربح
والمنفعة.
 .3السمة المميزة لمتغير االجتماعي لعقد السبعينيات ىي التخطيط
االجتماعي المنظـ لمحراؾ االجتماعي.
 .4وبسبب ظروؼ البمد االقتصادية واالجتماعية التي استجدت عقب
الحصار االقتصادي  ,فقد كاف التغير االجتماعي متالحقاً وغير منظـ
إلى حد ما ,إال أنو لـ يكف خروجاً كمياً عف المثاؿ الفمي القديـ(.)7
أما مطمع القرف الواحد والعشريف فقد كاف التغير االجتماعي عمى خالؼ
التغير االجتماعي الطبيعي و حيث شيد المجتمع العراقي احتالالً لـ يسمح لمتغير
أف يكوف ضمف مساره الطبيعي ,ولـ يعد باإلمكاف التنبؤ بما سيؤوؿ إليو وضع
المجتمع العراقي واف ىذا ما دفعنا إلى بحث ما يمكف أف نسميو تغي اًر اجتماعياً
ليس ضمف أي اتجاه سوى اتجاه عمـ اجتماع المعرفة انطالقاً مما ينطوي عميو
ىذا العمـ مف دالالت تشير إلى أىمية في تشخيص مظاىر التغير االجتماعي بما
ىو عميو الواقع في ظرفو الراىف ,وبما يحويو مف بنى عقمية  ,تشكؿ " موضوعاً
لسوسيولوجيا المعرفة "(.)8

( )7شفيؽ إبراىيـ – نادية صباح  /مالمح التغير االجتماعي في البنية األجتماعية الذىنية
– مجمة آداب
لمفكر اإلجتماعي العراقي خالؿ العقود الثالثة األخيرة مف القرف العشريف
الرافديف ع 36السنة .2003
( )8كارؿ مانيايـ  /االيدلوجيا واليوتوبيا  /مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة  .ترجمة محمد رجا
.
الديرني  /شركة المكتبات الكويتية ط 1980 1ص310
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القسم الثالث
البناء االجتماعي العراقي والتغير االجتماعي مطمع االحتالل األمريكي لمعراق
(تحميل البيانات )

يتشكؿ كؿ مجتمع مف محور أو انساؽ اجتماعية واقتصادية وسياسية
ودينية وثقافية ,زاد عددىا عف ذلؾ أو نقص ,اتخذ مسميات غير ىذه المطروقة أو
لـ يتخذ ,تبقى الحركة االجتماعية تسير ضمنيا ,معبرة عف نفسيا في أنمطو
ذىني ,تعبر عنيا بالمفردة اليومية وبالسموؾ االجتماعي الرتيب لكؿ فرد خالؿ
يومو الذي يفتتحو ويختتمو بالفراش ليستجمع قواه لميوـ التالي.
وىذا ما سيكشفو تحميؿ محاور البناء االجتماعي لممجتمع العراقي أثناء تحميؿ
إجابات المبحوثيف عمى االستمارة االستبيانية وعمى النحو األتي:
المحور االجتماعي
شيد المجتمع العراقي تغيي اًر سياسياً عسي اًر كانت القسرية صفتو األولى بكؿ
مداليميا النظرية والعممية ولقد وجد المجتمع العراقي نفسو أماـ ىذه القسرية أماـ
مفترؽ طرؽ ,المقاومة ,أو االستسالـ ,رفض الذي جرى ,أو الرضوخ لو ,أماـ ىذه
المفترقات تسربمت عمميات التغير االجتماعي في بنية العالقات اإلجتماعية
العراقية ,ولعؿ مالحظة الجدوؿ رقـ (  )1توضح لنا طبيعة ىذا التغير  ,الذي بدا
تغيير كاف مف نتاج الفكر الذي افرزه االحتالؿ وقد كاف حسبما يوضحو
وكأنو ٌ
الجدوؿ متماشياً وطبيعة الفكر االجتماعي لبنية المجتمع العربي فشيد تَغيي اًر طفيفاً
خالؿ السنة الثانية ( )2006 /2005مف سنوات مدة البحث التجريبية وعمى النحو
اآلتي:
جدوؿ رقـ ( )1يوضح تغير بنية العالقات اإلجتماعية العراقية
المتغير
األسرة

طبيعة العالقة 2005/2004

قوية

تكرار

نسبة

ضعيفة
تكرار

نسبة

طبيعة العالقة 2006/2005

قوية

تكرار نسبة

ضعيفة
تكرار

نسبة

طبيعة العالقة 2007/2006

قوية

تكرار نسبة

ضعيفة
تكرار

-

نسبة

-

21

3 87,5

12,5

22

2 91,6

8,3

24

100

األصدقاء 15

9 62,5

37,5

21

3 87,5

12,5

18

75

7

29

17

71

4

20 16,6

83,3

9

15 37,5

62,5

6

25

18

75

3

21 12,5

87,5

2

22

91,6

المحمة

المدينة
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أ – عمى مستوى عالقة أبناء األسر بأسرىـ شيدت تمؾ العالقة
منحى تصاعدياً
ً
ففي العاـ الدراسي (  )2005 / 2004إذ كانت درجة عالقة األبناء بأسرىـ قد
بمغت  %87,5مف القوة مقابؿ  %12,5مف الضعؼ نجدىا قد توثقت في العاـ
( )2006 / 2005فبمغت  %91,6مقابؿ  %8,3مف الضعؼ في حيف كانت في
العاـ الدراسي  )%100 ( 2007 / 2006مف القوة.
ولعؿ التفسير االجتماعي ليذا االطراد مصدره إدراؾ أبناء المجتمع العراقي,
بقيمة االلتزاـ القرابي في ظؿ غياب الطمأنينة المفقودة في المؤسسات الردعية
(الضبطية) التي مف شأف ايجابية دورىا الوظيفي ,تقميؿ االرتباط العائمي حيث
يعتمد أبناء المجتمع عمييا في الشعور بالطمأنينة ,أما وقد ضعؼ دورىا ,فقد انكفأ
األفراد إلى أسرىـ ,وعمى ذلؾ ,كمما زاد دورىا اإليجابي ضعؼ دور العائمة في
ىذه الناحية والعكس صحيح ,إال أف ىذا الغياب جعؿ األفراد يدركوف قيمة
ارتباطيـ بالعائمة ,خاصة واف ىذه المؤسسات قد عجزت خالؿ ثالث سنوات عف
تحقيؽ شيء مف األمف عمى اختالؼ مستوياتو.
ب – عمى مستوى عالقات الصداقة كاف العاـ  2007 / 2006نقطة انخفاض

في مستوى العالقة إذا بمغت قوتيا حسب رأي المبحوثيف  %62,5مقابؿ ضعفيا
الذي بمغ  %37,5إزاء زيادتيا في العاـ  2006 / 2005التي بمغت بدرجة
 %87,5مقابؿ  %12,5ولعؿ تراجع النسبة خالؿ العاـ األخير إذ كانت مف القوة
 %75مقابؿ  %25مف الضعؼ مف مدة البحث مرجعيا  ,تردي الحالة األمنية
مما ال يسمح بخروج األصدقاء مع بعضيـ البعض ومف ثـ تحديد نشاطيـ
الترفييي.
وقد كاف لشدة اإلعالـ والحمالت العسكرية التي قامت بيا قوات االحتالؿ
والشرطة ىي السبب في ارتفاع نسبة قوة العالقة بيف األصدقاء عاـ 2006/2005
إلى  %87,5مقابؿ  %12,5مما سمح بيدوء نسبي ساعد عمى توثيؽ عالقات
الصداقة حيث أمكنيـ البقاء متأخريف نسبياً في المساء ,واقامتيـ حفالت ترفييية,
إال أف فشؿ تمؾ الحمالت ,ساعد عمى تردي األوضاع ومف ثـ فرض حظر
التجواؿ الذي حد مف حركات الشباب العالئقية مع بعضيـ البعض.
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ت – أما العالقات االجتماعية عمى مستوى المحمة والمدينة

فكاف جد طبيعي

في ظؿ ظروؼ سوء األوضاع األمنية وفرض حظر التجواؿ أف تضعؼ العالقة
بينيما وىذا وفؽ النسب المذكورة في الجدوؿ رقـ (  )1إذ بمغت قوتيا  %29مقابؿ
ضعؼ االرتباط الذي شكؿ  %71بالنسبة لممحمة و  %25مقابؿ ضعؼ االرتباط
الذي شكؿ  %75بالنسبة لممدينة في العاـ  , 2005/ 2004وتدني العالقة بيف
 2006 / 2005إلى  %16,6مقابؿ ضعؼ
أبناء المجتمع والمحمة في العاـ
العالقة التي شكمت  %83,3أما عمى مستوى المدينة فقد انخفضت نسبة االرتباط
إلى النصؼ إذ انخفضت إلى  %12,5مقابؿ ضعؼ في العالقة بمغ . %87,5
ولـ يكف العاـ  2007/2006بأفضؿ مف سابقيو سوى ارتفاع بسيط في مستوى
العالقة بالمحمة إذ ارتفعت قوة العالقة إلى  %37,5مقابؿ ضعؼ في االرتباط بمغ
 %62,5وىو ال يعد تحسناً حقيقياً ربما مصدر قوة العالقة االجتماعية الموجودة
أصالً قبؿ االحتالؿ الذي حد منيا كثي اًر ,أما عمى مستوى المدينة فقد استمرت
نسبة ضعؼ العالقة باليبوط إذ بمغت قوتيا  %8,3مقابؿ ضعؼ العالقة التي
بمغت .%91,6
ث – عمى مستوى زيارة األقارب والمشاركة في النشاطات االجتماعية الرسمية
نجد أف السنوات الدراسية الثالث قد شكمت حرؼ  Uحسبما يوضحو الجدوؿ رقـ
()2
جدوؿ رقـ ( )2يوضح زيارة األقارب

2005/2004
يزور

ال يزور

2006/2005
يزور

ال يزور

2007/2006
يزور

تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار
22 16,6
5 83,8 20 8,3
2 91,6 22

ال يزور

نسبة تكرار
2 91,6

نسبة
8,3

فبعد أف كانت في العاـ الدراسي  2005 / 2004قد بمغت  %91,6ممف يزور
مقابؿ  %8,3ممف ال يزور  ,نجدىا قد انخفضت نسبياً في العاـ الدراسي 2005
 2006 /إلى  %83,8ممف يزور مقابؿ  16,6ممف ال يزور ونجدىا ارتفعت
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 2007 / 2006إلى ذات النسبة في العاـ الدراسي

تماماً في العاـ
.2005
ولعؿ السبب في ذلؾ كاف التحسف النسبي في العاـ  2005 / 2004مما سمح
بتوسع العالقات بيف أبناء المجتمع إلى خارج النطاؽ القرابي إلى نطاؽ العالقات
إلى مستوى المحمة والمدينة حينما تـ توضيح ذلؾ في بياف مستوى عالقة األبناء
بالمحمة والمدينة لمعاـ الدراسي  2007 / 2006مف الجدوؿ رقـ (.)1
وذات الرؤية التحميمية تنسحب عمى المشاركة في النشاطات االجتماعية
الرسمية ,حيث ماؿ أبناء المجتمع إلى استغالؿ فرصة التحسف في الظروؼ
األمنية لتوسيع النشاط إلى المجاالت االجتماعية غير الرسمية فانخفضت نسبة
المشاركة االجتماعية الرسمية إلى  %33,8ممف يشارؾ مقابؿ  %66,6ممف ال
يشارؾ في العاـ الدراسي  2006 / 2005مقابؿ النسبة نفسيا التي كانت المشاركة
االجتماعية الرسمية أكبر نسبياً في العاميف الدراسييف  2005 / 2004و / 2006
 2007حسبما يوضح ذلؾ الجدوؿ رقـ (  )3وقد بمغت  %37,5ممف يشارؾ مقابؿ
 %62,5مما ال يشارؾ.
جدول رقم ()3يوضح المشاركة في النشاطات اإلجتماعية الرسمية

2005/2004
يشارك

تكرار
9

ال يشارك

نسبة تكرار
15 37,5

2006/2005
يشارك

ال يشارك

2007/2006
يشارك

نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار
9 66,6 16 33,3
8 62,5

/ 2004

ال يشارك

نسبة تكرار
15 37,5

نسبة
62,5

وعند التمعف في نسب التحسف في العاـ الدراسي  2006 / 2005ال نجدىا
تشكؿ تحسناً كبي اًر إذ لـ يكف ذلؾ التحسف حقيقياً بقدر ما كاف تحسناً إعالمياً,
وىذا ىو السبب الذي يفسر االنكفاء إلى مستوى العالقة في العاـ الدراسي السابؽ
والالحؽ ليذا العاـ الدراسي.
ج – عمى مستوى التفكير بالمستقبؿ .ويكاد أف يشكؿ التغير في التفكير
بالمستقبؿ ,المجاؿ األكثر وضوحاً في التغيير االجتماعي حسبما يوضح ذلؾ
الجدوؿ رقـ ()4
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جدول رقم ( )4يوضح تفكير أبناء المجتمع العراقي في بالمستقبل

2005/2004
يفكر

تكرار
21

نسبة
87,5

ال يفكر

تكرار
3

2006/2005

نسبة
12,5

يفكر

تكرار
22

نسبة
91,6

ال يفكر

تكرار
2

نسبة
8,3

2007/2006
يفكر

تكرار
24

نسبة
100

اذ جاءت النسب في التفكير بالمستقبؿ تصاعدية  ,فبعد أف كاف التفكير في
المستقبؿ قد بمغ  %87,5مقابؿ  12,5ممف ال يفكروف في العاـ الدراسي
 2006 / 2005إلى
 2005/2004نجدىا قد تصاعدت في العاـ الدراسي
 %91,6ممف يفكروف مقابؿ  8,3ممف ال يفكروف ,بؿ إف نسبة التفكير في
المستقبؿ قد بمغت في العاـ الدراسي .) %100( 2007 / 2006
ومرد ذلؾ ,تحسف الوضع المالي لمموظفيف وقد ضاعفت الحكومة مستوى أجور
موظفييا ,مما ساعد عمى تحسف ممحوظ في مستوى الدخؿ ,فاتجيت األنظار إلى
الوظائؼ الحكومية ,التي تتطمب بالنتيجة تخصصات عممية  ,فما كاف مف أبناء
المجتمع إال التفكير في المستقبؿ ىذا مف جية.
مف جية أخرى فإف ما ىو واضح ضعؼ التوجو االشتراكي لمخططات
الحكومة ,ومحاولة توجيييا المشاريع الرأسمالية مف خالؿ طرح برامج الخصخصة
ولو عمى الصعيد اإلعالمي .فأصبح ذلؾ مؤش اًر دؽ أذىاف أبناء المجتمع بضرور
التفكير بالمستقبؿ والتحوط لظروؼ ما لـ يعيدوه ,اال أنيـ يسمعوف بو.
الخالصة
لقد شكؿ الجدؿ بيف مجمؿ الظرؼ االجتماعي لمجتمع البحث ,والتصور
االجتماعي سمة المحور االجتماعي ,فمقد كانت العالقات االجتماعية عمى
مستويات العالقة بيف أبناء المجتمع وبيف األسرة واألصدقاء والمحمة والمدينة
واألقارب والمشاركة في النشاطات االجتماعية الرسمية والتفكير بالمستقبؿ ,عالقة
متوازنة اجتماعية.
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فكمما لمسنا تحسناً في الظروف األمنية كانت العالقات تزداد قوة وباالتجاه
الصاعد فتتوسع من مستوى عالقة األسرة الى مستوى العالقة بالمدينة ,
وبالعكس تضيق العالقة الى داخل األسرة مع سوء الوضع األمني.
مف جية أخرى كاف لمتأثير اإلعالمي الكبير استجابة ذىنية إلفراد المجتمع اذ
نجدىـ قد ىيئوا أنفسيـ لمجاىيؿ المستقبؿ بالتفكير بالتخطيط لو  ,إزاء طرح
الحكومة توجياتيا مف خالؿ مسؤولييا ووسائؿ أعالميا.
المحور االقتصادي
االقتصاد ركف الحياة األكثر واقعية والذي يفرض فمسفتو عمى الواقع االجتماعي
مف غير رتوش أيدلوجية أو سياسية فيو إف كاف ذو طابع يتخذ مف نظرية
التحديث أـ نظرية التبعية محو اًر ,إال أنو يظؿ رغـ كؿ شيء لو واقع ممموس يتمثؿ
بالحاجات عمى أنواعيا ,وىي بحاجة ألف تشبع بواسطة االقتصادي الذي يحس بو
أبناء المجتمع ,ومعموـ أف الطابع االشتراكي لالقتصاد العراقي النشط خالؿ عقدي
السبعينيات والثمانينيات الذي اعتمد التنمية الشاممة ( )9بدأت تضعؼ منتصؼ
الثمانينات في القرف الماضي حتى كادت أف تتالشى مع نياية التسعينيات بفعؿ
الحرب العراقية – اإليرانية ,وآثار الحصار االقتصادي الذي بدأ تطبيقو أوائؿ
التسعينيات ,بؿ إننا نجدىا قد تالشت مع دخوؿ االحتالؿ األمريكي مطمع القرف
الواحد والعشريف ولذلؾ فقد اخذ االقتصاد المخطط يغيب عف الواقع االجتماعي
واالقتصادي لممجتمع العراقي ,فكاف مف الطبيعي أف يثار السؤاؿ األكثر أىمية
عمى مستوى الحياة الواقعية – الشعبية ,وىو ىؿ ييـ الوضع االقتصادي أبناء
المجتمع؟ إال أف التساؤؿ لـ يكف ذا طابع تنظيري عمى مستوى السياسة
االقتصادية ,فذاؾ عمؿ الدولة التي يقؼ الفرد أماميا عاج اًز ,بؿ ال توجد جدوى
مف ىكذا سؤاؿ لبمد يخضع لنير االحتالؿ ,فكاف طابع السؤاؿ شعبياً بمقدار ما ييـ
أبناء المجتمع.
( )9ينظر محمد ميدي صالح الراوي /التنمية المكنية المتوازنة ومسألة البناء االشتراكي في
الوطف العربي في الثمانينيات /المجمة العربية لعمـ االجتماع المجمد  2العدد  4تموز – يوليو
ص. 36 – 17
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ويطرح الجدوؿ رقـ (  )5السؤاؿ ىؿ ييتـ أبناء المجتمع بالوضع االقتصادي
لمبمد؟.
جدول رقم ( )5يوضح اىتمام أبناء المجتمع العراقي بالوضع االقتصادي لمبمد

2005/2004
ييم

ال ييتم

2006/2005
ييم

ال ييتم

2007/2006
ييم

ال ييتم

تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
12,5
3 87,5 21 12,5
3 87,5 21 62,5 15 37,5
9

وبتفحص نسب الجدوؿ اعاله يتضح ما يأتي:
 %37,5مقابؿ
أف نسبة الميتميف مف المجتمع بالوضع االقتصادي قد بمغت
 62,5لـ ييتموا وذلؾ في العاـ الدراسي  2005 / 2004مقابؿ زيادة ممحوظة في
 2006 / 2005و  2007 / 2006اذ بمغت
االىتماـ في العاميف الدراسييف
 %87,5ممف اىتـ مقابؿ  12,5لـ ييتـ.
والتفسير االجتماعي لذلؾ أف المجتمع العراقي كاف أكثر اىتماماً بما آؿ إليو
البمد عقب االحتالؿ ,إال أنو وبعد مضي السنتيف األوليتيف مف االحتالؿ ,وازاء
التخطيط والحاجة القتصاد ينيض عمى قدميو نجد أف أبناء المجتمع قد ارتفعت
درجة اىتماميـ بالوضع االقتصادي.
ومما يجدر االنتباه إليو أف االىتماـ االقتصادي لممجتمع ,كاف أىتماماً فردياً,
فمـ يكف المحتؿ لييتـ بحاؿ البمد االقتصادي بأي حاؿ مف األحواؿ ,بؿ إف السوؽ
العراقي أصبح مفتوحاً دوف رقابة ضريبية أو نوعية ( )*10ألي مف البضائع التي
تدخؿ البمد مف الدولة ولما كاف الوضع المالي قد شيد تسحناً ممحوظاً ,فقد اتجو
المجتمع إلى االىتماـ بالمتعمقات االقتصادية وقد أخذت شكميف:
 – 1اقتناء المصنوعات التقنية.
 – 2زيادة النشاط التجاري مع دوؿ الجوار.
* -المقصود بالنوعية الجودة حيث ال توجد سيطرة نوعية عمى البضائع فيستورد التجار الردي
منيا لرخصو إال أف سيولة تسويقو تأتي مف فقدانو مف السوؽ قبؿ االحتالؿ ,وقد أدى ذلؾ
إلى إغراؽ السوؽ بيذا النوع مف البضائع
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وقد سمح كؿ ذلؾ بتوفر السيولة النقدية لدى أبناء المجتمع فأدى ذلؾ إلى
ازدياد االىتماـ بتقديـ المساعدات المالية لألقرباء حسبما يوضح ذلؾ الجدوؿ
رقـ(.)6
جدول رقم ( )6يوضح تقديم المساعدات لألقارب

2005/2004
تكرار

نعم 15

ال

9

2006/2005

2007/2006

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

62,5

15

62,5

19

79

37,5

9

37,5

5

21

ونجد في نسب الجدوؿ أف العاميف الدراسييف  2005 / 2004و 2006/2005
 %62,5مقابؿ  37,5لـ يقدموا
كانت نسبة المقدميف المساعدات قد بمغت
مساعدات مالية ,إال أف ىذه النسب قد زادت في العاـ الدراسي  2007/2006إذ
بمغت  %79مقابؿ تدني نسبة الذيف لـ يقدموا مساعدات إذ بمغت  %21ولعؿ
تراكـ رأس الماؿ خالؿ عاميف بفعؿ تحسف الراتب الوظيفي ىو الذي أدى إلى
زيادة اىتماميـ باألقارب وتقديميـ المساعدات المالية ليـ ,وىذا وضع طبيعي
بالنسبة لممجتمع الموصمي لما اتصؼ بو مف حميمية ,وىذا ما يفسره الجدوؿ (.)7
جدول رقم ( )7يوضح سبب تقديم المساعدة

2005/2004
تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

54

10

41,6

11

45

8,3

3

12,5

3

12,5

8

33,3

9

37,5

6

25

1

4

2

8,3

4

16,6

اجتماعي 13

اقتصادي 2
ديني

سياسي

2006/2005

2007/2006

ويتضح مف الجدوؿ أعاله أف الدافع االجتماعي وما يتضمنو مف متينية في
العالقات القرابية وعالقات الصداقة كاف ىو الدافع األكثر أىمية فشكمت النسب
 , %54و  , %41,6و %45لمسنوات  2007 / 2006 – 2005/2004عمى
التوالي األكثر سبباً في تقديـ العوف المالي لالقرباء واالصدقاء المحتاجيف وتاله في
401

بعض معالم التغير االجتماعي في المجتمع العراقي في ضوء علم اجتماع المعرفة مطلع االحتال ل األمريكي
أ.م.د .شفيق إبراىيم صالح الجبوري

 , %33,3و  , %37,5و  %25لذات

األىمية الدافع الديني فشكمت النسب
السنوات عمى التوالي.
ولعؿ تفسير ذلؾ ما أتصؼ بو المجتمع الموصمي مف ميزة التديف ,وشاىدىا
كثرة المساجد والجوامع والمشاريع الخيرية(.)11
أما الدفع االقتصادي في تقديـ المساعدات المالية لألقرباء فقد حضي بالنسبة
اآلتية  %8,3لمعاـ الدراسي  .2005 / 2004واستقرار النسبة التي بمغت %12,5
لمعاميف الدراسييف التالييف  ,وربما اتخذت المساعدات المالية شكؿ دعـ المشاريع
التجارية الصغيرة مقابؿ ربح رمزي ,وقد يكوف مرد ذلؾ ىو ما اتسـ بو األفراد
دـ ليـ العوف مف تعفؼ فأبوا العوف إال وكأنو مشاركة في مشروع اقتصادي
المقَ ْ
ُ
مع َم ْف قدـ العوف والمساعدة.
أما الدوافع السياسية في تقديـ العوف فقد كانت األقؿ نسباً مف بيف الدوافع عمى
أنيا أخذت ىي األخرى في التصاعد بوتيرة مطردة حسبما توضح ذلؾ النسب التي
جاء عمى توالي سني البحث  , %4.1وقد ارتفعت إلى  %8,3ثـ إلى .16,6
ولعؿ سبب ىذا االزدياد المطرد ىو االتساؽ في العمؿ الحزبي عمى الرغـ مف
ضعفو البادي في الكياف االجتماعي.
الخالصة

إف مف أبرز مؤشرات الوضع االقتصادي لممجتمع العراقي بعد االحتالؿ ,ىو
تحسف الوضع المالي ,وزيادة القدرة الشرائية لفئة الموظفيف الحكوميي ف ,وزيادة
أسعار السوؽ في الجية المقابمة وقد خمؼ ذلؾ نوعاً مف عدـ الموازنة ففي الوقت
الذي يستطيع فييا الموظؼ إشباع حاجاتو األساسية نسبياً نجد أف غير الموظفيف
قد عانوا عو اًز كبي اًر.
المؤشر اآلخر لموضع االقتصادي العراقي ىو انفتاح سوقو دوف رقابة ضريبية
أو نوعية أماـ المستورد مف البضائع.

( )11أنظر د  .حارث حازـ .دور جماعة المسجد في التنمية االجتماعية بحث مقبوؿ لمنشر في
مجمة آداب الرافديف عاـ . 2007

402

1432هـ2011/م

آداب الرافدين – العدد ()59

وقد بدا واضح من التفاعل الجدلي بين أبناء المجتمع المبحوث وبين ما ساد
المجتمع من وضع اقتصادي ,فقد وجدنا ان المجتمع لم يفقد خصوصيتو في ما
أتصف بو من ايجابية لمعالقات االجتماعية ,فعمل عمى تمتين عالقتو مع بعضو
البعض بعد ما توفر لو المال مع التذكير بأن طابع النشاط االقتصادي كان فردياً
ولم تتدخل الدولة بأي نشاط اقتصادي قوامو التنمية االجتماعية.
المحور السياسي

عنت السياسة منذ افالطوف وحتى بارسنز القوة ,وقد اتخذت أشكاالً منيا
السمطة وأداتيا القير ,االقتصاد ويده الطولى مصالح فئة معينة ,كما عنت الفمسفة
حينما ُشخصت عمى أنيا ما يجب أف يكوف عميو الواقع ( )12ورغـ اختالؼ أشكاليا
احد ًَ عمى مر العصور ,إال وىو الدولة ",ومادامت الدولة ىي
فإنو كاف ليا شك ٌؿ و ٌ
المحتكر لممارسة السمطة والقوة في المجتمع عمى حد قول ماكس فيير لما
تمتمكو من شرعية يصبح مواطنييا ممزمين بطاعتيا والخضوع ليا"(.)13
وال شؾ أف حاؿ العراؽ كدولة قبؿ االحتالؿ ما كاف ليشذ عف ىذه القاعدة
الفيبرية ,أي أف مفيوـ السياسة عمى األقؿ بالنسبة لممجتمع العراقي بعد االحتالؿ
أخذ شكالً آخر ,وىو العراؽ نفسو ,فغدت السياسة – العراؽ كمو حضارة ومجتمعاً,
ولما كاف مفيوـ السياسة قبؿ االحتالؿ يعني فئة ما تمتيف العمؿ السياسي أو
تحمؿ الفكر السياسي ,فإف ىذه الفئة قد غابت بعد االحتالؿ ليحؿ محميا المجتمع
كمو ,ولـ تعد فكرة القوة ممثمة لمفكر السياسي ,بقدر ما أصبح االىتماـ بالعراؽ,
فالعراؽ ومستقبمو ىو السياسة نفسيا.
ولقد تدرج االىتماـ بالوضع السياسي لممجتمع العراقي مف بمنحى تصاعدي
حسبما يوضح ذلؾ الجدوؿ رقـ (.)8
جدول رقم ( )8يوضح االىتمام بالوضع السياسي

2005/2004

2006/2005

2007/2006

( )12أنظر د .إسماعيؿ عمي سعد /المدخؿ إلى عمـ االجتما ع السياسي /دار النيضة العربية
بيروت /ط.1989 1
( )13د .إسماعيؿ عمي سعد /دراسات في المجتمع والسياسة /دار النيضة العربية – ييروت
 1988ص.133
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تكرار

اىتم

20

ال اىتم 4

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

83,3

22

91,6

23

95,8

16,6

2

8,3

1

4,1

إذ بمغ االىتماـ بالوضع السياسي  %83,3 2005 / 2004مقابؿ عدـ اىتماـ
بمغ  %16,6وازداد االىتماـ في العاـ الدراسي  2006 / 2005الى % 91,6
2007 / 2006
ممف اىتموا مقابؿ  8,3لـ ييتموا ,وبمغت في العاـ الدراسي
 %95,8مقابؿ  %4,1لـ ييتموا.
والتفسير االجتماعي لتصاعد ىذا االىتماـ ىو أف زيادة الوعي االجتماعي
ألبناء المجتمع العراقي ,باف االحتالؿ األمريكي لـ يرغب إال في تعطيؿ عجمة
الحضارة في المجتمع ,ودليؿ ذلؾ أف قوات االحتالؿ لـ تعمؿ إال عمى زيادة عدد
المعتقالت مف جية ,ولـ تفكر قط بإدارة العراؽ كدولة وفؽ قوانيف محددة ,فكاف
يسي اًر عمييا ,أف تيدـ بيتاً ,أو تعتقؿ أي شخص لمجرد وشاية ,إذ وجود لما يسمى
بقانوف تسير وفقو أمور الدولة ,مف جانب آخر أف مؤسسات الدولة في ظؿ
االحتالؿ تسير أصالً وفؽ قوانيف الدولة قبؿ السقوط مما يجعؿ المجتمع العراقي
يشعر بأنو يسير وفؽ ما يسميو بال دولة تحكميا القوة ,وقوانيف دولتيا أصبحت أث اًر
بعد عيف.
وىذا التفسير ىو الذي جعؿ مف أبناء المجتمع ينظروف إلى مستقبؿ العراؽ
نظرة سيئة وفؽ ما يوضحو الجدوؿ رقـ (.)9
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جدول رقم ( )9يوضح رأي المجتمع العراقي بمستقبل بمدىم

2005/2004
تكرار

أمن

أسوء

2006/2005

نسبة

تكرار

نسبة

3

12,5

1

4,1

5

غامض 6

النعرف 10

1432هـ2011/م

2007/2006
تكرار

-

نسبة

-

20,8

12

50

13

54,1

25

5

20,8

5

20,8

41,6

6

25

6

25

اذ تدنت النسبة مف النظرة الحسنة  %12,5 2005 / 2004إلى  %4,1لمعاـ
الدراسي  ,2006 / 2005في حيف اختفت ىذه النظرة  ,2007 /2006في حيف
2004
كاف حصة النظرة مجتمعة ما بيف سيئة إلى غامضة إلى ال يعرؼ عاـ
 %87,4 2005/ومف تصاعدىا في العاـ الدراسي  2007 / 2006إلى , 85,8
وبموغيا العاـ الدراسي  2007 /2006درجة .%100
وتعد تمؾ التصورات عف مستقبؿ المجتمع العراقي مقبولة فمقد مضى عمى
احتالؿ العراؽ سنواتو األولى  ,ولـ يحض العراؽ بأي إنجاز خدمي  ,فما زالت
جميع المرافؽ الخدمية وعمى رأسيا الكيرباء مشكمة عويصة يعاني مف فقدىا كؿ
أبناء المجتمع ,ناىيؾ في ارتفاع األسعار المواد ,وخاصة المحروقات أو قات
فصؿ الشتاء.
إف إدراؾ الفرد العراقي لمخطط المحتؿ مف جية وتصوره لمستقبؿ بمده في ظؿ
االحتالؿ جعمو ال يؤمف بالمشاركة السياسية وىذا ما كشفو الجدوؿ رقـ (.)10
جدول رقم ( )10يوضح مدى ايمان المجتمع العراقي بالمشاركة السياسية

2005/2004
تكرار

2006/2005

نسبة

تكرار

4

16,6

4

16,6

ال أومن 2

83,3

2

83,3

أومن

2007/2006

نسبة

نسبة

تكرار

2

12,5

21

87,5

حيث بمغت نسبة الذيف ال يؤمنوف بالمشاركة السياسية عمى مدار العاميف
الدراسييف  2005 /2004و  %83,3 2006 / 2005مقابؿ نسبة  16,6ممف
يؤمنوف بيا  ,وحتى نسبة المؤمنيف بيا تقمصت إلى  %12,5مقابؿ  87,5ممف ال
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يؤمنوف بيا في العاـ الدراسي  , 2007 / 2006ولعؿ فكرة اإليماف بالمشاركة
السياسية ليذه النسبة القميمة مصدرىا ارتباط المؤمنيف بيا بشكؿ أو بآخر بمف
يعمموف في المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية (الحزبية) أو حتى
المؤسسات األمنية.
الخالصة
يتضح من المحور السياسي أن ىناك ارتباطاً جدلياً بين الواقع السياسي
لممجتمع ,وبين السموك السياسي ألبناء المجتمع ,مما شكل معرفة سياسية أو
فك ارً ًً سياسياً تجاوز الحدود المألوفة لمفيوم السياسة إلى مفيوم الوطن
والحضارة .وتجمى ذلك بدرجة اىتماميم بالوضعين :السياسي ,والمستقبمي
لممجتمع من جية ودرجة إيمانيم العالية بعدم جدوى المشاركة السياسية كأحد
إف ارزات الواقع االجتماعي بمتغيراتو المتعددة لنمط سياسي اتخذ معرفة سياسية,
لم تكن معروفة قبل االحتالل بتغير المدلول المعيود لمفيوم السياسة إلى مدلول
إذا جاز لنا تسميتو بالمدلول الشعبي لمسياسة (الوطن والحضارة).
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المحور الديني
يشكؿ الديف معرفة ذات وجييف ىما التعالي والواقعية  ,وال يمكف الفصؿ بينيما
عمى األقؿ نظرياً ,حتى أصبح الديف الساحة الوجودية التي ال جداؿ في حقيقتيا
العممية  ,وغدا الديف النقطة المرجعية التي يتـ االحتكاـ إلييا ,ليس في شرقنا
المتديف حسب  ,بؿ حتى في العالـ الغربي – العمماني  ,بحيث يقيـ أي سموؾ مف
منطمؽ دينيتو (*) ,وقد شكؿ ذلؾ التقاطع ما بيف الديني وسواه ما اسماه "كارؿ
مانيايـ في عمـ اجتماع المعرفة بػ "ارتباط الوجود" أي التكامؿ العضوي لمجموعة
ما يتـ بو بناء فعؿ الفاعميف االجتماعييف" ( .)14ضمف المحيط االجتماعي ,فال

فردانية لمتعالي ,عمى الواقعي ,وال استغالؿ لمواقعي عف المتعالي.
واذا كاف االرتباط االجتماعي قائـ عمى أساس المواطنة فال شؾ أف المتغيرات
العرقية تبقى تحتفظ بخصوصيتيا ,أما االرتباط السياسي فال شؾ مرتيف
بالتوجيات العقيدية لألحزاب السياسية وىكذا دواليؾ ,اال االرتباط الديني و فيو
ارتباط وجود بيف الجميع ,واف كانت ىناؾ تيارات طائفية أو مذىبية أو حتى
ديانات مختمفة ,إال إنيا تحدد عالقاتيا مع بعضيا وفؽ المتعالي األوؿ (اهلل
سبحانو وتعالى) وىنا يتمايز عمـ اجتماع المعرفة كأداة " تحميؿ محايد لطبيعة
توسطات ثقافية بيف البناء االجتماعي والوعي ,يقوؿ دكسوف أف فكرة الفيـ
االجتماعي لمديف تقتضي مجرد التقمص وليس االلتزاـ والموافقة مع صعوبة
الفصؿ بينيما"(.)15
مف ىذا التحديد المنيجي أثير تساؤؿ تأدية الفروض الدينية  ,ولقد كانت نتائج
اإلجابة حسبما يوضحيا الجدوؿ ()11
جدول رقم ( )11يوضح تأدية الفروض الدينية ألبناء المجتمع العراقي

*  -لعؿ موضوع الحجاب وتحريـ لبسو في فرنسا  ,أحد األمثمة الشاخصة التي تؤيد وجية
نظرنا.
( )14غانـ ىنا /مف األسطورة إلى الديف /ندوة الديف في المجتمع العربي /مركز دراسات الوحدة
العربية – بيروت ط 1990 1ص.84
( )15حيدر إبراىيـ /األسس االجتماعية لمظاىرة الدينية /ندوة الديف في المجتمع العربي /مصدر
سابؽ ص. 44
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2005/2004
تكرار

نعم 21

ال

3

2006/2005

2007/2006

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

87,5

22

91,6

20

83,3

12,5

2

8,3

4

16,6

غير مستقرة عمى وتيرة واحدة  ,حتى واف كانت في كؿ األحواؿ قد تجاوزت
نسبة الذيف يؤدوف فروضيـ الدينية نسبة الػ  %80فقد بمغت نسبتيا في العاـ
الدراسي  %87,5 2005 /2004مقابؿ نسبة  12,5لـ يؤدوا فروضيـ الدينية ثـ
عادت فارتفعت إلى  %91,6في العاـ الدراسي  2006 /2005مقابؿ انخفاض
نسبة الذيف ال يؤدوف فروضيـ الدينية إلى  , %8,3إال أنيا عادت فانخفضت في
العاـ الدراسي  2007 /2006إلى  %83,3وارتفعت بالمقابؿ نسبة الذيف لـ يمتزموا
بفروضيـ الدينية إلى .%16,6
ويبدو إف التفسير االجتماعي ليذا االرتفاع في نسبة االلتزاـ بالفروض الدينية
متعمؽ بالشؽ المتعالي ,وأداء الطقوس المتعمقة بالفروض الدينية النظرية  ,ولعؿ
االلتزاـ السموكي اجتماعياً لمبعض منيـ يتقاطع والتصور الديني  ,اال أنيـ تجاو از
ذلؾ التقاطع بأدائيـ طقوس الديف وشعائره دوف االلتزاـ بتعاليمو ,وربما يؤكد ذلؾ
الجدوؿ رقـ (.)12
جدول رقم (  ) 12يوضح مدى إيمان المجتمع العراقي بدور الدين في قيادة
المجتمع

2005/2004
تكرار

نعم

ال

2006/2005

2007/2006

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

22

91,6

19

79

18

75

2

8,3

5

20,8

6

25

المجموع 24

24

24

حيث يتضح أف نسبة  %75مف أفراد المجتمع آمنوا بدور الديف في قيادة
المجتمع مقابؿ نسبة  %25لـ تؤمف بيذا الدور في العاـ الدراسي ,2007/2006
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في حيف أف ىذه النسبة كانت منخفضة في العاـ  2005/2004إذ بمغت %8,3
مقابؿ نسبة  %91,6آمنت بدور الديف في قيادة المجتمع ,ولعؿ تفسير ذلؾ مرتبط
بتدىور الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري واألمني فضالً عف
دور االحتالؿ األمريكي ,فمـ يكف في اليد حيمة مف الرجوع إلى القوى الغيبية,
والتشبث بالديف ,ناىيؾ عف الدور االيجابي لممساجد في رد المظالـ ووقوؼ الكثير
مف الشباب والرجاؿ بدوافع دينية أماـ أحداث السمب والنيب بعد االحتالؿ
 ,2003/4/9إال إف ذلؾ لـ يدـ طويالً فمع واقعية الحياة يكوف مف الصعب
تأطيرىا بتعاليـ الديف النظرية .خاصة واف االلتزاـ بالتفسير الديني المتشدد دوف
األخذ بنظر االعتبار ظروؼ العصر الحديث ,وغير ذلؾ جعؿ االعتقاد بدور
الديف في قيادة المجتمع يضعؼ.
مقابؿ طرؼ المعادلة .ىذه كانت ىناؾ الجماعات الدينية ,وقد تعددت ىي
األخرى ما بيف مسمحة وأخرى غير مسمحة ,حزبية وأخرى سمفية ,متزمتة وأخرى
معتدلة ..عمنية وأخرى سرية ...ولتبايف برامجيا وتنوع أساليبيا في محاولتيا تطويع
النظرة الدينية النظرية عمى مستوى الواقعية مع اآلخذ بنظر االعتبار تبايف
المصالح الشخصية سواء لقادة ىذه الجماعات أـ مصالح المؤمنيف بيا ,أو مصالح
عموـ أبناء المجتمع ناىيؾ عف تفاوت المعرفة الدينية ,وجرئتيا عمى القوى,
ومطاردة االحتالؿ األمريكي والقوات األمنية لكؿ الجماعات الدينية التي لـ تؤمف
بالمشروع السياسي المطروح ,فضالً عف عوامؿ أخرى ,كؿ ذلؾ جعؿ رؤية أبناء
المجتمع لمجماعات الدينية رؤية منمطة آخذة باالتجاه نحو تدني االعتقاد بدورىا
في قيادة المجتمع ,وىذا يوضحو الجدوؿ رقـ ()13
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جدول رقم ( )13يوضح مدى اعتقاد أبناء المجتمع بالحركات الدينية

2005/2004
تكرار

نعم 19

ال

5

2006/2005

2007/2006

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

79

16

66,6

15

62,5

20,8

8

33,3

9

37,5

إذ بيف الجدوؿ أف نسبة المعتقديف بدور الحركات الدينية في العاـ الدراسي
 %79 2005/2004مقابؿ نسبة  %20,8ممف لـ يعتقدوا بدورىا نجدىا قد تدنت
إلى  %66,6العاـ الدراسي  , 2006/2005ثـ بمغت العاـ الدراسي /2006
 %62,5 2007إال أف ىذه النسبة ما زالت تتجاوز الػ %60مما يعني توفر الرغبة
الدينية لدى أفراد المجتمع العراقي في توفير ما عجزت عف تحقيقو المؤسستاف
السياسية واألمنية.
الخالصة
إن ما يمكن استخالصو من ىذا المحور ىو امتياز الشعور الديني بالواقعية,
فأفراد المجتمع ممتزمون بأداء فروضيم الدينية كما أنيم ما زالوا ممن يؤمن
بدور الدين والجماعات الدينية في تحقيق السالم االجتماعي ,وواقعية ذلك ,أن
ىذه المتغيرات حاصمة في الفكر االجتماعي والسموك االجتماعي في ذات الوقت.
المحور الثقافي
إذا كانت مف عالئـ التغير االجتماعي الكبير في المجتمع العراقي عقب
االحتالؿ األمريكي انييار المؤسسة السياسية وظيور األحزاب السياسية ومنظمات
المجتمع المدني فإف التغير الثقافي كاف المدلوؿ األكثر وضوحاً في مجاؿ التغير
االجتماعي.
فإذا كانت األحزاب السياسية العراقية عقب االحتالؿ ليس ليا جماىيرية شعبية,
بؿ إف مقراتيا ,غالباً ما كانت محاطة باسيجة ومتاريس تحولت إلى كونكريتية بعد
مضي السنة األولى مف االحتالؿ ,فإف مؤشرات الثقافة لـ تفقد شعبيتيا.
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وأوؿ تمؾ المداليؿ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري مف صحؼ ومجالت فضالً عف
أجيزة الستاليت ...الخ حتى أف الكثيريف حيف يشيروف إلى التغير فإنيـ يقصدوف
ذلؾ االنفتاح عمى العالـ  ,وىذا ما يؤكدوه الجدوؿ رقـ(.)14
جدول رقم ( )14يوضح مدى اىتمام أبناء المجتمع بوسائل االتصال الجماىيري

2005/2004
تكرار

نعم 19

ال

5

2006/2005

2007/2006

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

79

23

95,8

23

95,8

20,8

1

4,1

1

4,1

24

24

24

 %79في العاـ
لقد تنامت نسبة الميتميف بوسائؿ االتصاؿ الجماىيري مف
الدراسي  2005/2004إلى  %95,8في العاميف الدراسييف الالحقيف.
أما منذ المجتمع العراقي إلى العالـ فقد تمثؿ بمقاىي االنترنيت التي ازدادت مف
نسبة  %54,1في العاميف الدراسييف  2006 – 2005 , 2005 – 2004الى
 %75في العاـ الدراسي  2007 / 2006حسب الجدوؿ رقـ ()15
جدول رقم ( )15يوضح مدى ارتياد أبناء المجتمع لمقاىي االنترنيت
2005/2004
تكرار

2006/2005

2007/2006

نعم 13

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

54,1

13

54,1

18

75

11

45,8

11

45,8

6

25

ال

24

24

ومما يفسر ىذا االزدياد ازدياد المعرفة التقنية مف جية وزيادة عدد مقاىي
االنترنيت التي باتت مصد اًر لمرزؽ في ذات الوقت لمبعض اآلخر.
وقد يكوف لذلؾ الدور الكبير في جعؿ الكتاب كمصدر لممعرفة يتراجع عف
دوره في البناء الثقافي ألفراد المجتمع فمقد تدنت نسبة الميتميف بالكتاب مف
 %91,6في العاـ الدراسي  2005 -2004إلى  54,1في العاـ الدراسي / 2006
 2007حسب ما وضح ذلؾ الجدوؿ رقـ (.)16
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جدول رقم ( )16يوضح مدى اىتمام أبناء المجتمع بالمطالعة

2005/2004
تكرار

نعم 22

ال

2

2006/2005

2007/2006

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

91,6

12

50

13

54,1

8,3

12

50

11

45,8

24
الخالصة
شكؿ االنفتاح عمى العالـ الخارجي شغالً ذا مدى عمى مستوى المعرفة الشعبية
ألبناء المجتمع ,فأصبحت المفردات في الحياة اليومية مف ستاليت إلى اسـ
صحيفة ...الخ أحد شواخص التغير االجتماعي ,مما عنى التوافق بين الفكر
االجتماعي وبين الواقع االجتماعي.
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الخاتمة
إف االنتياء إلى إقرار نتائج نيائية ,قد يثير مسالة نقاشية .إذ ال نياية في
األحكاـ اإلنسانية ,ألف اإلنساف ككائف مفترض وواقعي ,ال يكاد يستقر عمى حكـ
ما إال وعوادي التغير تدب فيو بعد حيف.
فينبري إليراد الحجج والبراىيف التي يؤكد فييا مبررات تحولو مف موقؼ أو رأي
إلى موقؼ أو رأي آخر.
وطبيعي أف كثي اًر مف مواقفو المتغيرة ما تطاؿ تطمعات الحياة المادية ,بشكؿ
أسرع مما تطاؿ القيـ المعنوية ,وتمؾ ال شؾ مقولة الوكبرف ونيمكوؼ ,لـ ِ
تأت
بشيء جديد عمييا.
إال أننا نستدرؾ عمى نظريتو :أنو ال يوجد بالضرورة تغير في جميع القيـ
المعنوية .وذلؾ أف القيـ الدينية عمى سبيؿ المثاؿ قيـ ثابتة ال تتغير ,واف النص
الديني في العصر الحاضر ,ىو نفسو الذي كاف زماف األنبياء عمييـ الصالة
والسالـ.
نعتقد بأف تفسيرات تمؾ النصوص ىي التي تتبايف وتختمؼ إال إف تمؾ
التفسيرات ال تسير بنفس الوتيرة التي تسير بموجبيا التغيرات التي تحصؿ في
الجوانب المادية.
أما التغير االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي فإنو صحيح تنطبؽ عميو
نظرية أوكبرف ,ومف ثـ إذا أسممنا بيذه النظرية ,فإنو الشؾ يكوف ليذا التغير
أسباب مادية وواقع اجتماعي ,فيحمؿ ىذا الواقع البنيات الذىنية التي تعبر عنو
وتغدو كؿ بنية ممثمة لمواقع الذي نبعت منو.
وما دافع حاؿ المجتمع العراقي إال خاضع ليذا التفسير ,إذ كاف لكؿ مرحمة مف
مراحؿ المجتمع العراقي سواء مراحؿ التطور السياسي ,أو مراحؿ التطور
االقتصادي ...الخ بنى ذىنية عكست أو ضاع تمؾ المراحؿ .وما يمر بو واقع
المجتمع العراقي في ظؿ مرحمة االحتالؿ ,إال وتعكس بناىا الذىنية وال شؾ أف
البنى الذىنية ال تكتمؿ ما بيف عاـ أو عاميف وفؽ نظرية أوكبرف ,إال أنو مما ال
شؾ فيو أنيا تمثؿ في الوقت الحاضر بعد مضي أكثر مف سنة عمى االحتالؿ
بدايات تشكيؿ بنى ىذه المرحمة.
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Some of Social Change of Iraqi Society
under
American Occupation
A Field Study in the Frame of Sociology


Shafeeq Ebraheem Saleh

Social knowledge is formed in the light of the variables of
civilization, past, present, future, cultural contact, production power
and philosophy.
All these variables work together to form a cultural pattern that
distinguishes the behavior of the society it stems from. However , it
is not necessary that all these variables work together or have equal
role in knowledge formation . One variable may has priority over
others for one reason or another.
Undoubtedly, Iraq accupation on April 4th 2003 caused an
extreme change in the political map. There also followed plans to
change the social and demographic structure. All these variables
come
with a change in the social knowledge. This was reflected on the
social structure of the Iraqi society. To show this social change, the
study came out in three sections . The first represents the
theoretical background of the research. It includes the research
problem, its importance, aim, samples, methodology, tools and
fields.
As for the second section, it includes a theoretical approach
to the methodology of knowledge sociology and social change in
the Iraqi society.
The third section, however, tackles the axes of the Iraqi social
structure and social change at the onset of American invasion of
Iraq.
Each of the axis of the social structure ends up with a
summary of the most important results it comes up with. The
research ends up with a conclusion that includes a comment on
Ocobron theory and the reasons behind social change in its light.
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