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دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة بالتفكك
األسري للعائلة العراقية بعد أحداث
3002/4/9
م.د .فخري صبري عباس

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

الملخص :
 يبحثثه اثثلا الم فثث و فثثا ع امثثال التوكثثب االسثثري مسثثببات لثثد العا لثثةالعراقية فا ف ء التغيرات االجتماعية االقتصادية التح ال السياسثا الثلي
طرأ على المجتمع العراقا بعد احداه . 3002/4/9
 قد سلط الباحه الف ء على ع امال التوكثب االسثري المرتبطثة بونثداب االالهجثثرو التهجيثثر العلثثئ الطثثا وا جثثرا م االراثثا  ...ال ث مثثب الع امثثال
التثثا تسثثتدعا ال قث ئ علثثداا التعامثثال معهثثا اقعيثا م مسثثتويديب مثثب معطيثثات
علم االجتمثاو االلرر ي ل جيثا فثا دراسثة اثلو الع امثال بيثاب تعريراثا علثى
االسرو المجتمع  .قد خرج البحثه بجملثة مثب الت صثيات المنترحثات بعثد
الدراسة اللظرية التحليلية للتوكب االسري .
المبحث االول  :االطار العام للبحث
اوالً  :اهمية البحث ومشكلته
يؤكثثد علمثثاء االجتمثثاو علثثى اب التغيثثر االجتمثثاعا  )Social Changeاث
مب الم افيع المهمة الصعبة المش قة التا يهتم بدراستها علم االجتماو .
فند ااتم علم االجتماو بدراسة التغير االجتماعا فا اللصئ اال ال مب النثرب
التاسثثثع عشثثثر علثثثدما قثثثام ا كسثثثت ك مثثثت اتباعثثث بتوسثثثير اسثثثبا لتثثثا ي التغيثثثر
االجتمثاعا علثثى فث ء احثثداه الرث رو الورلسثثية الرث رو الصثثلاعية التثا قعثثت فثثا
الكلترا قبال أي مجتمع آخر  .)1حا ال علمثاء االجتمثاو ايجثاد لظريثة خاصثة بثالتغير
االجتماعا أ الديلاميكية االجتماعية لشرح توسير قث اليب حركثة المجتمعثات اال اب
جميع اللظريات التا فسرت التغير االجتماعا فا النرب التاسع عشر قد تح لت الثى
لظريات تط رية فا طابعها خصا صها .
مثثب اشثثهر اثثلو اللظريثثات اللظريثثة الماديثثة التاريخيثثة التثثا طرحهثثا كثثارال
ماركس)  Karl Marxاربثرت سبلسثر الثلي اعتنثد بثاب المجتمثع يتطث ر يتحث ال
مب مجتمع بسيط الى مرك معند  ،اعتمد سبلسر فا توسيرات على اراء جثارلس
دار ب التا عبر علها فا كتاب "اصال االل او" .
فع العالم االلرر ب ل جا االجتمثاعا االمريكثا لث يس مث ركب فثا كتابث
"المجتمثثثع النثثثديم" لظريثثثة تح ليثثثة لتوسثثثير التطثثث ر الحفثثثاري للمجتمثثثع تنثثث ال بثثثعب
( ) 0دينكن ميشيل  ،معجم علم االجتماع  ،ترجمة ومراجعة د .احسان محمد الحسن  .ط ، 0بغداد  ،دار
الحرية للطباعة  ، 0891 ،ص. 272
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المجتمثع يمثثر بثثر ه مراحثثال حفثثارية اثا المرحلثثة المت حشثثة المرحلثثة البربريثثة
مرحلة المدلية .
اما ماكس فيبر فند عبر عب افكارو ح ال التغير االجتماعا مب خ ال دراسثت
الصال الرأسمالية . )1
فا ال قت الحافر يعد علماء االجتماو التغير االجتماعا بعل حالثة طبيعيثة
مب الحاالت التا يمر بها المجتمع .
يثثلكر العثثالم لبثثرت م ث ر) ااثثم الصثثوات التغييريثثة التثثا يشثثهداا المجتمثثع
المعاصر فيدرجها كاالتا : )3
 -1اب التغير السريع اللي يحده فا المجتمع أ الحفارو يك ب اما مسثتمرام أ
متنطعا م .
 -3تك ب التغيرات بشكال سلسثلة متتابعثة مثب االحثداه تتبعهثا فتثرات ااد ثة يعثم
فيها البلاء التعمير يك ب للتا جها صد على العالم كل .
 -2اب لسبة التغير فا ال قت الحافر اا اعلى مب لسبة التغير فا السابق .
 -4يك ث ب التغيثثر سثثريعا م فثثا مجثثاالت التكل ل جيثثا فثثا الج ال ث الماديثثة فثثا
السياسات االجتماعية .
 -5يثثثؤرر التغيثثثر الطبيعثثثا علثثثى خبثثثرات االفثثثراد علثثثى اللثثث احا ال ظيويثثثة
للمجتمعات المعاصرو  ،للب لتعرض جميع اجزاء المجتمع لعمليات التغيثر
.
يثثر عثثالم االجتمثثاو العراقثثا المرحثث م الثثدكت ر علثثا ال ث ردي اب التغيثثر
االجتماعا يحصال فثا كثال المجتمعثات االلسثالية بيثد الث يختلثئ مثب لاحيثة السثرعة
الزمب  ،كما ال ير اب عجلثة التغيثر االجتمثاعا تسثير ال يمكثب الحثد اب ي قوهثا
مهما كالت ق و المجابهة التصدي لها خاصة علد ا ل ثب االشثخاا الثليب يحثا ل ب
المحافظة على النيم الع قات السل ب د ب اب يمسها التغير االجتماعا .)2
اراد الباحرثثثاب مثثثب خثثث ال اثثثلا االسثثثتعراض السثثثريع لعثثثرض موهثثث م التغيثثثر
االجتماعا اب يستلد الثى خلويثة لظريثة سسثي ل جية لتكث ب المثدخال الثلي يمثر عبثرو
الثثى – ااميثثة البحثثه  .الثثلي تتمرثثال فثثا التغيثثرات االجتماعيثثة التثثا طثثرأت علثثى
المجتمع العراقا اررت بشكال مباشر على البلاء االجتمثاعا المؤسسثاتا  ،للثب اب
أي مجتمثثع يتك ث ب مثثب مؤسسثثات اجتماعيثثة مرثثال المؤسسثثة السياسثثية  ،العسثثكرية ،
االقتصادية  ،الديلية  ..اخيرام المؤسسة االسرية اا اام اخطثر المؤسسثات ر ثم
صغر حجمها لكلها تعد حجر الزا ية فا البلاء االجتماعا الي مجتمع .
يتوثثثق الباحرثثثاب كليثثثا م أ جز يثثثا م مثثثع الطر حثثثات اللظريثثثة لم فثثث و التغيثثثر
االجتماعا .

( ) 0المصدر السابق نفسه  ،ص. 272-275
( ) 2المصدر نفسه  ،ص. 272
( ) 3د .علي الوردي  ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  ،مطبعة العاني  ،بغداد 0828 ،
ص. 299

-257-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

م.د .فخري صبري عباس

سبق الن ال اب التغير االجتماعا يسير بشكال بطاء لكب يحثده اب يكث ب اثلا
التغيثثر سثثريعا م جثثدام مواج ثع م بحيثثه اب المجتمثثع يلثثام علثثى المثثاط قثثيم سثثل كيات ،
يصح يجثد لوسث امثام المثاط قثيم سثل كيات تختلثئ بالكامثال عثب مثا كثاب عليث
باالمس  ،الا يحده علدما يتعرض المجتمع الى ازات عليوة ق يثة  ،مرثال التغيثر
المواجئ فا اللظام السياسثا اييثدي ل جا أ بعثد الهثزا م العسثكرية التثا تملثى بهثا
المؤسسثثة العسثثكرية  ،اثثلا ا ث اسثثرو ال ث او التغيثثر االجتمثثاعا علثثى االط ث ق .
الشاء لوس يحده ارلاء االلن بات الر رات .
الثثا تكمثثب ااميثثة البحثثه فمثثب خث ال التغيثثر السثثريع الموثثاجئ الثثلي حصثثال
للمجتمثثثثثع العراقثثثثثا فثثثثثا  3002/4/9مثثثثثا اعنبهثثثثثا  ،ازيمثثثثثة اللظثثثثثام السياسثثثثثا
االيدي ل جا اللي حكم العراق لعن د  ،يفائ اليها ازيمت العسكرية الكبثر امثام
الجيش االمريكثا دخث ال االمريكثاب بغثداد  ،اد للثب الثى تحث ال تغيثر سثريع فثا
ظا ئ المؤسسات االجتماعية اامهثا اخطراثا المؤسسثة االسثرية  ،حيثه جثدت
لوسثثثها أي االسثثثرو) فثثثا حالثثثة مثثثب عثثثدم التثثث ازب بسثثثب ز اال النيثثث د االجتماعيثثثة
السياسية االيدي ل جية التا كاب يورفها عليهثا اللظثام السثابق  ،يفثائ الثى للثب
بثثال االخطثثر مل ث تعثثرض االسثثرو العراقيثثة الثثى دخ ث ال التكل ل جيثثا الحديرثثة خاصثثة
سا ال االتصاال الوفا يات شثبكة المعل مثات الد ليثة يراثا الكريثر  ،اثلا اد
الى الشغاال افراد االسرو بعفهم عب البعض بهلو التنلية الحديرة التا ابهثرتهم كريثرام
 ،فحصال تباعد اتسعت اله و فثعوت الع قثات االجتماعيثة التماسثب االجتمثاعا
بثثيب اال االم مثثب جهثثة  ،بثثيب اال االم االبلثثاء مثثب جهثثة اخثثر مثثا اد الثثى
تصدو االسرو توككها .
كمثثا اب الثثاب ع امثثال اخثثر سثثاامت بشثثكال أ ب ث خر فثثا احثثداه شثثر فثثا
الع قثثات االسثثثرية مرثثال البطالثثثة  ،يثثا االمثثثب  ،فثثاو احثثثد ال الثثديب الطثثث ق
الهجثثرو  .اب عجثثز ا فثثعئ االسثثرو العراقيثثة عثثب النيثثام ب اجباتهثثا مرثثال التلش ث ة
االجتماعية  ،التربية  ،تلبية حاجات افراداا  ،يؤدي حتما م الى التوكب االسري .
وتبرز اهمية البحث في المحورين االتيين :
المحووواال ا ا االاميثثثة اللظريثثثة  ،فهثثثلو الدراسثثثة تشثثثكال افثثثافة معرفيثثثة للمكتبثثثة
العراقيثثة العربيثثة ك لهثثا تعطثثا الناعثثدو اللظريثثة فثثمب لظثثرو سسثثي ل جية لموه ث م
التوكثثب االسثثري فثثا ظثثال ظثثر ئ التغيثثرات السياسثثية الوكريثثة التثثا حصثثلت فثثا
المجتمع العراقا خاصة ما حده يحده فا المجتمع العربثا بصث رو عامثة تحثت
مسثثمى الربيثثع العربثثا مثثا يرافن ث يتثثزامب مع ث مثثب تثثعرير علثثى االسثثرو العراقيثثة
العربية .
االاميثثة الميداليثثة  ،ال تسثثلط اثثلو الدراسثثة االف ث اء العلميثثة علثثى
المحوواال النوو:
االبعاد ال اقعيثة االجتماعيثة النيميثة السثل كية  ،االلوعاليثة الماديثة  ،السياسثية
لظثثر ئ مسثثببات التوكثثب االسثثري للثثب مثثب خث ال الم حظثثة بالمشثثاركة للبثثاحريب
ب صثثوها جثثزءام مثثب اللسثثيي االجتمثثاعا العراقثثا ممثثا يسثثمت يتثثيت المجثثاال ل فثثع
ت صيات لابعة مب تلب االبعاد المحيطة بظر ئ التغير االجتمثاعا ل سثرو العراقيثة
 ،ممثثا يتثثيت المجثثاال ل فثثع الحل ث ال االجابثثات عثثب المشثثك ت التثثا سثثببها التوكثثب
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االسثثري تثثعريرو علثثى المؤسسثثات االجتماعي ثة التثثا يتك ث ب ملهثثا البلثثاء االجتمثثاعا
. )Social Structure
اما مشكلة البحث فتبرز في السؤال االتي :
ما الع امال المرتبطة بالتوكب االسري للعا لة العراقية بعد احداه ) 3002/4/9
ً  :تحديد المصطلحات :
ثانيا
 -1ا سالة
ليس الصط ح االسرو تعريئ معلثى افثت يتوثق عليث علمثاء االجتمثاو ،
ير اب االسرو اا مب ال حدات االساسية التا يتك ب ملها التركي االجتماعا .
عثثدم ج ث د المعلثثى ال افثثت الصثثط ح االسثثرو يع ث د الثثى رفثثض علمثثاء
االجتمثثاو دراسثثة المؤسسثثة االسثثرية بسثثب حساسثثية م ف ث عها ارارتهثثا للمشثثاكال
الكريثثرو ل ث  ،امتلثثاو اعفثثاء االسثثرو الوسثثهم مثثب تز يثثدام بالمعل مثثات الحنثثا ق
الفثثر رية التثثا يحتثثاج ب اليهثثا اعتنثثادام مثثلهم بثثعب المعل مثثات التثثا يطلبهثثا العثثالم
االجتمثثاعا عثثب اسثثرام شخصثثية أ سثثرية يجث اب ال يعرفهثثا أي شثثخا ال يلتمثثا
الى االسرو لاتها .
ليس الصط ح العا لة تعريوا م معلى يتوق علي العلماء بالر م مثب الهثا مثب
ال حدات االساسية التا يتك ب ملها البلثاء االجتمثاعا  ،لكثب العا لثة حسث تعريثئ
ا كبرب ليمك ئ) اا عبارو عب ملظمة دا مية لسبيا م تتك ب مب ز ج ز جثة مثع
اطواال أ بد لهم أ تتك ب مب رجال امرأو على الوراد مثع فثر رو جث د االطوثاال
تربط اؤالء ع قات ق ية متماسكة تعتمثد علثى ا اصثر الثدم المصثاارو التبلثا
المصير المشترب . )1
امثثا مثثاكيور) فيعثثرئ العا لثثة بعلهثثا حثثدو بلا يثثة تتكثث ب مثثب رجثثال امثثرأو
تربطهما ع قات ر حية متماسكة مع االطواال االقار يكث ب ج داثا قا مثا م علثى
الد افع الغريزية المصالت المتبادلة الشع ر المشترب . )3
اما سترمارب) فيعرفها بعلهثا تجمثع طبيعثا بثيب اشثخاا التظمثتهم ر ابثط
الدم  .فعلو ا حدو مادية معل ية تعثد مثب اصثغر ال حثدات االجتماعيثة التثا يعرفهثا
المجتمع االلسالا . )2
كمثا اختلثئ علمثاء االجتمثثاو فثا المصثطلت الثثدقيق لهثلو المؤسسثة أ ال حثثدو
االجتماعية فلا البعض الى اط ق تسمية االسرو) على الر م مثب المصثطلت فثا
اللغة االلكليزية ا . )Family
مثرد للثب الخث ئ يعث د الثى دالالت اثلو المصثطلحات فيثر الوريثق الثلي
يستخدم مصطلت االسرو اب العا لثة) اثا مصثطلت اقتصثادي لثيس اجتمثاعا علثى
اعتبار اب العا لة معخ لو لغتا م مثب االعالثة) أي اب الثاب فثردام يعيثال مجم عثة افثراد
اقتصاديا م ماديا م مع عدم ج د ر ابط الدم أ الز اج أ المصالت المشتركة  ،ربمثا
( ) 0د .احسان محمد الحسن  ،البناء االجتماعي والطبقية  ،دار الطليعة بيروت  ،ط، 0895 ، 0
ص.23
(2 ) Maclver .R and page , Society . London 1962 p238 .
( ) 3د .احسان محمد الحسن  ،البناء االجتماعي والطبقية  ،مصدر سابق  ،ص. 22

-258-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

م.د .فخري صبري عباس

االلوثة

ال يسكب اؤالء فا ملزال احد  ،علي ال ج د للع قات المبلية على الح
التواام .
امثثا الوريثثق الرثثالا مثثب علمثثاء االجتمثثاو الثثلي يسثثتخدم مصثثطلت االسثثرو)
ير ب اب اثلا المصثطلت مثعخ ل م
لغثة مثب االصثرو) أي قث و التثرابط  ،اثم فثا اثلا
يستلد ب الى ق و التثرابط فثا المثادو أ بثيب جزي اتهثا كمثا يسثتخدمها علمثاء الويزيثاء
الكيمياء للداللة على ق و التماسب بيب افراد االسرو ال احدو .
تعثثرئ االسثثرو بعلهثثا جماعثثة مثثب االفثثراد تثثربطهم ر ابثثط ق يثثة لاتجثثة مثثب
حاالت الز اج  ،الدم  ،التبلا اثلو االسثرو تعثيش فثا دار احثدو تثربط اعفثاءاا
اال االم اال الد أ البلات ع قات اجتماعية متماسكة . )1
يلا بعض علماء االجتماو الى اب عدم ج د االبلاء فا االسثرو ال يونثداا
صوتها ك لها مؤسسة اجتماعية يعد ب جث د الثز ج الز جثة بثد ب االبلثاء بسثب
عدم االلجا يعد لها اسرو .
 -3التفكك ا سالي
اب ال فثثع الطبيعثثا ل سثثرو التثثا تتكث ب مثثب الثثز ج الز جثثة االبلثثاء قثثا م
على ع قات التماسب بيب افراداا  ،فا الا المجاال يلا كال مثب علمثاء االجتمثاو
علماء اللوس الى استخدام مصطلحات قد تبد متبايلة لكلها تعطا معلى احثدام يثدال
على ق و الترابط بيب افراد االسرو ال احدو  ،كما يلا :)3
 -1يسثثتخدم علمثثاء الثلوس مصثثطلت الت افثثق  )Adjustmentللداللثثة علثثى ق ث و
الترابط بيب افراد االسرو ال احدو الحنينة اب علمثاء االجتمثاو قثد اسثتعار ا
الا المصطلت مب جارلس دا يب) فا كتابث اصثال االلث او) فهث مصثطلت
باي ل جا تم تح يل الى مصطلت اجتماعا .
 -3يسثثتخدم علمثثاء االجتمثثاو مصثثطلت التكيثثئ  )Adaptationللداللثثة ايفثثا م
على قدرو الورد على اب يغير مب البي ة لكا يت ءم معها .
اب ال فع الطبيعا ل سرو اا اب يس داا ج مب الت اؤم الت افثق التوثاام
بثثيب افراداثثا تس ث د فيهثثا ع قثثات اجتماعيثثة قا مثثة علثثى الح ث الحلثثاب الرعايثثة
المصالت المشتركة  ،لكب يحده فا بعض االحياب اب يلشر الا ال فع تتصدو
الع قثثات االجتماعيثثة ممثثا يثثؤدي الثثى توكثثب االسثثرو  ،الحنينثثة اب التوكثثب االسثثري
يحده السبا عديدو ملها :
 -1الط ق .
 -3فاو احد ال الديب أ كليهما أ التحار احداما .
 -2ادماب احد ال الديب على المخدرات أ المشر بات الكح لية .
 -4السجب .
 -5الهجرو .
 -6عدم الت افق الجلسا بيب الز ج الز جة .
( ) 0فخري صبري العزاوي  ،الجرائم المرتكبة من قبل الطلبة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية
االداب جامعة بغداد  ، 0881 ،ص. 038
( ) 2محمد خالد الطحان  ،مبادئ الصحة النفسية  ،دار القلم  ،دبي  ، 0897 ،ص. 21
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 -7الخواض دخال االسرو  ،بسب البطالة أ الخواض الدخال الشهري ل سرو.
 -8تدخال بعض االقار كعاال الز ج أ الز جة) فا ام ر االسرو .
 -9سكب بعض االقار مع االسرو مشاركتهم المادية المعل ية ل سرو .
 -10عدم م ءمة الملثزال الثلي تنثيم فيث االسثرو  ،فنثد يكث ب المسثكب فثينا م ممثا
يؤدي الى لو ر افراداا خر جهم خارج الملزال .
 -11حاالت اللزاو الشجار بيب افراد االسرو خاصة بيب ال الديب .
بسب ال فاو أ الكث اره كثالحر ) ممثا يثؤدي
 -13الغيا االفطراري ل
الى يا اللم لج الرج لا فا االسرو .
 تعاليف التفكك ا سالييشير موه م التوكب االسري الى اخت ال السل ب فا االسرو  ،الهيثار ال حثدو
االسثرية الحث ال بلثاء االد ار االجتماعيثثة الفثراد االسثثرو جثراء الع امثثال االسثثبا
الملك رو اع و .)1
يثثر الباحثثه اب الثثاب الكريثثر مثثب االسثثر موككثثة مثثب الثثداخال  ،لكلهثثا تبثثد
الفثثراد المجتمثثع علثثى الهثثا اسثثر متماسثثكة  ،الع قثثات السثثا دو بثثيب افراداثثا ع قثثات
اجتماعية متيلة متماسكة .
مرال الو االسر يمكب اب لطلق عليها تسمية اسرو النشر الوثار)) فهثا تبثد
بيفة لكب الو البيفة ب مت) .
 الع ف ا ساليلشعت ظاارو العلثئ االسثري ملثل اب جثد االلسثاب علثى االرض  ،تتحثده
المصادر االس مية ا لها النرآب الكريم اب الو الظاارو قثد الزمثت االلسثاب مبكثرام
قصة قتال قابيال ألخي اابيال خيثر شثااد علثى مصثاحبة اثلو الظثاارو لبلثا البشثر ،
اثثلو الظثثاارو تتوثثاقم كلمثثا فثثعوت النثثيم االلسثثالية تعنثثدت ظثثر ئ الحيثثاو  ،لعثثال
ظاارو أد) البلات دليال اخر على الجل ر العمينة للعلئ االسري .
كما تجلت ظاارو العلئ االسري فثا الصثراو مثب اجثال اللوث ل السثيطرو أ
ما قام ب البعض مب عمليثات قتثال تثدمير ا تيثاال  ،اال اب مظثاار العلثئ ال اعث
)3
تعددت لتعخل اشكاالم اخر ملها العلئ الديلا العلئ السياسا العلئ االسثري
.
يعثثد العلثثئ االسثثري احثثدام مثثب ااثثم ال ث او العلثثئ االجتمثثاعا  ،قثثد حظثثا
بااتمثثام العلمثثاء فثثا مجثثاال الدراسثثات االجتماعيثثة اللوسثثية لكث ب االسثثرو اثثا حجثثر
الزا ية فا البلاء االجتماعا .
م
كمثثا تعثثددت ال ث او العلثثئ االسثثري بثثدأ مثثب العلثثئ اللوظثثا البثثدلا االل
اللوسا االساءو الجلسية الجسدية .)2

( ) 0احسان محمد الحسن  ،علم اجتماع العائلة  ،دار الرشيد للنشر  ،بغداد  ، 0890 ،ص. 038
( ) 2مكي سالم  ،الجسم تعبيراته االنفجارية  ،الناشرون العرب  ،بيروت لبنان  ، 0828 ،ص. 28
( ) 3د .سامي العزاوي  ،نساء واطفال وقضايا الحاضر والمستقبل  ،مطبعة القبس  ،بغداد ، 2118 ،
ص. 30
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يبنى العلئ االسري احد اسبا توكب االسرو  ،كما ال ال سيلة االخيثرو فثا
يد االلسثاب للثتخلا مثب معزقث االجتمثاعا اعثادو االعتبثار المونث د الثى الثلات مثب
خ ال التصثدي أ التهثر مثب المشثك ت االجتماعيثة االسثرية  ،فثا قثت يجث اب
تك ب االسرو مؤسسة لتلش ة االبلاء تربيتهم .
ً  :اهداف البحث :
ثالثا
يهدئ الا البحه الى الكشئ عب الع امال المرتبطة بالتوكب االسري فا ظثال
ظر ئ التغير االجتماعا  )Social Changeالتا طثرأت علثى المجتمثع العراقثا
بعد احداه  3002/4/9ما تبعها مب احداه سياسية املية اقتصادية رنافية .
المبحث الثاني
العوامل االجتماعية والسياسية المرتبطة
بالتفكك االسري في المجتمع العراقي
 -1ظروف الهجرة :
لند اكتسبت ظاارو الهجرو السكالية ااتماما م افحا م فا الدراسات االجتماعية
اللها اررت ستستمر فا التعرير على اعثداد كبيثرو مثب البشثر  ،قثد افثرد لهثا العديثد
مثثثب الدراسثثثات التثثثا تلا لتهثثثا مثثثب خثثث ال دراسثثثة شثثثؤ ب المهثثثاجريب االجتماعيثثثة
االقتصثثادية اللوسثثية مثثا يلثثتي عثثب للثثب مثثب ظه ث ر العديثثد مثثب المشثثك ت التثثا
تعرض لها المهاجر ب أ مد تكيوهم للحياو االجتماعية الجديدو .
مثثا المشثثك ت التثثا تتعثثرض لهثثا اعثثداد كبيثثرو مثثب البشثثر فثثا العثثالم داخثثال
خارج م طلهم االصلا اال دال ال افحة على اامية الا الم ف و فثا الدراسثات
الس سي ل جية االلرر ب ل جية . )1
الهجثثرو فثثا اللغثثة العربيثثة مثثب الوعثثال اجثثر  ،يعلثثا الهجثثر فثثد ال صثثال ،
اجثثرو يهجثثرو اجثثرام اجرال ثا م  ،ينثثاال اجثثرت الشثثاء اجثثرام أي تركت ث ا ولت ث ،
الهجرو الخر ج مب ارض الى ارض .)3
الهجرو السكالية اا التنثاال أ ترحثاال اللثاس مثب بلثدام أ مث طلهم الثى بلثد
اخثثر أ ملطنثثة اخثثر تحثثده الهجثثرو عثثادو بسثثب ك ث اره طبيعيثثة أ حثثر أ
ازيثثة أ بسثثب العلثثئ الثثديلا الطثثا وا العرقثثا أ طلبثا م للعمثثال
تهجيثثر مثثب ق ث
التمتع بمست معاشا اففال  ،عرفت الهجرو السكالية بعلهثا التغيثر الثدا م لمكثاب
االقامة مب بي ة الى بي ة اخر بنصد االستنرار فا البي ة الجديدو .)2
قد استعمال لوظ اجرو فا العل م االجتماعية للداللثة علثى تحركثات جغرافيثة
الفراد أ جماعات الالب اجرو داخلية اخر خارجيثة اجثرو اختياريثة اخثر
قهرية  ،اجرو كاملة اخر لاقصة .)4
( ) 0فخري صبري العزاوي  ،الهجرة والتكيف االجتماعي  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كلية
االداب  ،جامعة بغداد  ، 2115 ،ص. 07
( ) 2ابن منظور  ،لسان العرب  ،الدار المصرية للتأليف  ،ج ، 0ص. 007- 001
( ) 3نخبة من االساتذة المصريين والعرب  ،موسوعة علم االجتماع  ،الهيئة المصرية للكتاب 0875 ،
 ،ص. 228
( ) 2د .احسان محمد الحسن  ،موسوعة علم االجتماع  ،الدار العربية للموسوعات  ،بيروت ، 0888 ،
ص. 253
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كما عرفت الهجرو بعلها التنثاال االفثراد بصث رو دا مثة أ مؤقتثة الثى االمثاكب
التا تت افر فيها سبال العثيش  ،قثد تكث ب اثلو االمثاكب داخثال حثد د البلثد أ خارجث
تتم الهجرو بإرادو الورد أ الجماعة أ بغير ارادتهم .)1
اب اللي حصال فا المجتمع العراقا بعد  3002/4/9ما ت اا فثا السثل ات
ال حنة مثب احثداه العلثئ االراثا الصثراو الطثا وا العرقثا  ،يثدفعلا بالتعكيثد
على التركيز على لمطيب مب الهجرو اما :
 -1الهجثثرو  ،التثثا تحثثده بثثارادو الوثثرد أ الجماعثثة السثثبا تتعلثثق بال فثثع
االجتماعا اللوسا يثا د ر مؤسسثات الد لثة خاصثة االمليثة بمثا لثد
الخثثث ئ الرعثثث لثثثد االفثثثراد الجماعثثثات خ فثثثا م علثثثى ار احهثثثم علثثثى
ممتلكاتهم مب السل الله اللي تسب ب ج د الن ات االجلبية فا البلد ،
ربما السب الر يسا االخثر اث ظثاارو االلوث ت السثل كا) فثا المجتمثع
بعد يا الرقابة الرسمية يا سلطة ايبة الد لة .
 -3التهجيثثر  :ينصثثد ب ث اجبثثار االفثثراد الجماعثثات الثثى تثثرب مثثدلهم ملثثاطق
سكلاام تحت التهديد المباشر المسلت مب قبال جماعات اراابية أ تكويرية أ
طا وية  ،فيجد االلساب لوس مفطرام للهجثرو حواظثا م علثى حياتث  ،االلتنثاال
الثثى ملثثاطق اخثثر اكرثثر امل ثا م  ،اثثلا مثثا سثثب للمهثثاجريب تثثداعيات لوسثثية
اجتماعية اقتصادية خطيرو كما ترتث علثى اثلا اللث و مثب الهجثرو فنثداب
اللثثاس لمسثثاكلهم ممتلكثثاتهم  ،بعثثد اب سثثيطرت عليهثثا الجماعثثات االراابيثثة
المسلحة استغلتها لتم يال اعمالها التخريبية .
اقسثثى ال ث او الهجثثرو اثثا تلثثب التثثا حصثثلت فثثا العثثراق بعثثد 3002/4/9
التثثا اطلنلثثا عليهثثا مصثثطلت التهجيثثر  ،فنثثد اد الثثى توكثثب اثثلو االسثثر اجتماعي ثا م
احبطهثثثا لوسثثثيا م  ،الب ا لثثث الع ا ثثثال المهجثثثرو بثثثالن و فنثثثدت اال أ االم أ احثثثد
افراداثثا  ،كمثثا الهثثا فنثثدت اسثثبا عيشثثها بعثثد اب سثثيطرت الجماعثثات المسثثلحة علثثى
ممتلكاتها .
مثب اللاحيثثة االخثثر ادت الهجثرو النسثثرية التهجيثثر) الثى تصثثدو الع قثثات
النرابيثثثة النطاعهثثثا ممثثثا جعثثثال المثثث اطب يشثثثعر بالغربثثثة اللوسثثثية االجتماعيثثثة فثثثا
الملاطق الجديدو التا سكلها  ،ما ترت عليها مب زيادو االلواق .
تعد الع قات النرابية احد الع امال االساسية للتماسب االجتماعا بيب االفثراد
الجماعثثات  ،فهثثلو الع قثثات النرابيثثة) النا مثثة علثثى المصثثاارو الثثدم لعبثثت د رام
كبيرام فا التخويئ مثب آرثار المشثك ت االجتماعيثة اللوسثية مثب خث ال التخويثئ مثب
طعو االعباء المادية المعل ية ل فراد الجماعات  ،فف م عب االسرو ك لهثا تسثتلد
بشكال كبير فا اداء اد اراا ظا وها تحنيق اادافها . )3
اب النطاو الصلة الت اصال بيب االسر المهجثرو المهثاجرو مثع المجم عثات
النرابيثثة حثثرم اثثلو االسثثر مثثب االحسثثاس بااللتمثثاء االجتمثثاعا االسثثتنرار اللوسثثا
( ) 0عبد القادر القصير  ،الهجرة من الريف الى المدن في المغرب العربي  ،دار النهضة للطباعة
والنشر  ،بيروت  ، 0882 ،ص. 012
( ) 2د .قيس النوري  ،االنثروبولوجيا النفسية  ،جامعة بغداد  ،بيت الحكمة  ، 0881 ،ص. 71
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فف م عب حرمالها مثب المسثاعدات الماديثة الهثدايا التثا كالثت تنثدمها المجم عثات
النرابية  ،ما اد الى فنداب الو االسر الثى جثز لء لثيس باليسثير مثب م ارداثا الماديثة
التا كالت تحصال عليها  ،ف جدت االسر لوسها الحالة اثلو) مفثطرو للعمثال فث ق
طاقاتهثثا امكالياتهثثا  ،االقسثثى فثثا اثثلا اب العمثثال ال ينتصثثر علثثى اال أ االم أ
المعيال المثا شثمال افثراد االسثرو كافثة االطوثاال مثب فثملهم طبعثام) ،فاصثبت الكثال
يعمثثال يجااثثد يسثثعى مثثب اجثثال لنمثثة العثثيش  ،يثثر الباحرثثاب اب اثثلو الظثثاارو
الطار ثثة علثثى االسثثرو العراقيثثة ادت الثثى توككهثثا  ،لعثثدم الت اصثثال االجتمثثاعا بثثيب
افراداا بسب ظر ئ العمال مب الصباح الى المساء  ،فاصي افراد االسرو ال احدو
باالحبثاط ال لتمثثاء االجتمثثاعا لفثثعئ تصثثدو الع قثثات االجتماعيثثة بثثيب افراداثثا
الا يعد مب االسبا الر يسية للتوكب االسري .
كمثثا اب اجبثثار االسثثرو علثثى تثثرب ملثثاطق سثثكلها االصثثلا لثثد لثثد افراداثثا
احساس بثالحليب الثى المافثا اللسثت ل جيا) مثا اد الثى فنثداب االحسثاس بااللتمثاء
االجتماعا للملاطق الجديدو التا سكلتها الو االسرو برزت الو الظاارو علثد كبثار
السب بشكال افت كبير لعثدم قثدرتهم علثى التكيثئ مثع البي ثة االجتماعيثة الرنافيثة
خاصة علدما كالت الهجرو الى د ال اخر لها  )Cultureرنافثة خاصثة بهثا  ،امثا
صغار السب فاب تعرير اللست ل جيا) كاب اقال طثعو الب الطوثال قثادر بشثكال أ بثعخر
على التكيئ .
لند تصدو البلاء االجتماعا للمجتمع العراقا بعد  3002/4/9مثا ت اثا مثب
احثثداه  ،للثثب اب االحثثت ال االمريكثثا للعثثراق اد الثثى تمثثزق اللسثثيي االجتمثثاعا
للمجتمع العراقا فاصبت الا اللسثيي مهلهث م مثب السثه لة بمكثاب اختراقث  ،اثلا مثا
سهال على المجم عات االراابية التكويرية اب تعبه فسادام قت م تهجيرام .
علثثدما يتصثثدو البلثثاء االجتمثثاعا فثثا أي مجتمثثع يتسثثب اثثلا التصثثدو فثثا
افعائ قدرو المؤسسثات االجتماعيثة الداء د راثا معثر ئ اب االسثرو احثدو مثب
الو المؤسسات .)1
اب مثثا قامثثت ب ث االدارو االمريكيثثة بعثثد دخ ث ال ق اتهثثا الثثى العثثراق اد الثثى
اصابة البلثاء االجتمثاعا للمجتمثع العراقثا بالشثلال التثام  ،فحثال الجثيش المؤسسثات
االملية بعض ال زارات اد الى فنثداب االمثب لثد الوثرد العراقثا االمثب كمثا اث
معر ئ مب الحاجات االساسية للورد فا أي مجتمع  ،كمثا يثر ماسثل ) فثا ارمث
اللي صمم بشثكال دقيثق للحاجثات االلسثالية  ،يفثائ الثى للثب كلث يزيثد خطث رو
عل ث اب مثثا حصثثال مثثب اشثثتباكات مسثثلحة بثثيب المجم عثثات االراابيثثة جعثثال االسثثرو
العراقية تلجع الى اسالي جديدو لحماية امب حياو افراداثا  ،فكالثت االسثرو العراقيثة
تغلق بابها قبال ر الشمس تلجع الى احد الغرئ التا تعتند الهثا محصثلة فثد
االط قثثات اللاريثثة  ،ليلثثام افثثراد االسثثرو كافثثة فثثا اثثلو الغرفثثة اال االم االبلثثاء)
الو مشكلة عظيمة كبيرو ارثرت علثى الج الث اللوسثية االجتماعيثة الباي ل جيثة
الفثثراد االسثثرو  ،فعثثدم الت اصثثال الجلسثثا بثثيب الثثز ج الز جثثة بسثثب جث د االبلثثاء
( ) 0محمد عبدة محجوب  ،الهجرة والتغير البنائي في المجتمع الكويتي  ،دراسة في االنثروبولوجيا
االجتماعية  ،مطبعة نهضة مصر  ،ب.ت  ،ص. 007
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معهم فثا لوثس رفثة اللث م  ،سثب تث ترام لوسثيا م مزاجثا م متنلبثا م لثد االم اال ارثر
بشثثكال افثثت علثثى اسثثل تعثثاملهم مثثع االبلثثاء  ،اثثلا التعامثثال صثثال الثثى اسثثتخدام
العلئ ممارسة التسلط على االبلاء مب ال الديب .
الو الحنينة سثبق اب اشثرلا اليهثا علثدما تحثدرلا عثب اسثبا التوكثب االسثري
فعدم الت افق الجلسا بيب الز جة الز ج  ،أ عدم اشباو الو الغريثزو علثد احثداما
أ كليهمثثا  ،قثثد يثثؤدي الثثى التوكثثب االسثثري ربمثثا يك ث ب عثثام م مثثؤررام فثثا الحثثدار
االسرو لح التوكب التصدو االلهيار .
كما اب النرارات التا اتخثلتها االدارو االمريكيثة المدليثة فثا العثراق تحديثدام
بريمر) ادت الى خلق جيش مب العاطليب عب العمال بعد فندالهم ظا وهم مرتبثاتهم
التثثا كثثال ا يحصثثل ب عليهثثا مثثب المؤسسثثات التثثا تثثم حلهثثا مثثب قبثثال االدارو المدليثثة
االمريكية فا العراق .
كما عجزت الحك مة العراقية االلتنالية كللب المؤقتة عب ت فير فرا عمال
لجثثيش العثثاطليب خاصثثة الشثثبا مثثلهم  ،اثثلا مثثا اسثثتغلت المجم عثثات االراابيثثة
المسلحة فا كس الشبا حملهم الس ح منابال مبلغ مب الماال تدفع اليهم  ،كمثا اب
سثال الثدما) بمثا يجعثال
الو المجم عثات تمتلثب الخبثرو الدرايثة التامثة فثا اسثالي
االفراد الملتميب اليهثا يلسثلخ ب عثب مجثتمعهم اسثرام حتثى صثلت الحالثة الثى اب
ينتال االبب اباو أ أحد اشنا بسب عدم الت افق فا الرأي أ العنيدو .
للنثثارا اب يتصث ر الحالثثة اثثلو مثثد الشثثر الكبيثثر الثثلي حصثثال باالسثثرو
العراقية  .الا ما حصال فا بلد ابثت علث تناليثد الحث ار بثات مثب اللثادر احتثرام
الرأي االخر تح لت في الخ فثات الملابيثة الوكريثة الطا ويثة الثى سثكاكيب تنسثم
اللاس تنطع ا صاال المجتمع .
 الظلم االجتماعي في المجتمع العراقي :اب الظلم اللي ينع بيب البشر ال او شتى كثالظلم السياسثا الظلثم االقتصثادي
الظلم الطبنا الظلم الشخصا  ،قد كرر الحديه قديما م حديرا م عثب الظلثم ال اعث
 ،لكب الاب ل و مب الظلم وال عل اللاس فلم يتحدر ا بث أ علث أ اثم لثم يك لث ا
يعرف ب ال ظلم  ،ا اللي لسمي الظلم االجتماعا .
لعلا بالظلم االجتماعا  ،الظلم اللي ينثع بثيب اللثاس مثب جثراء بعثض النثيم
التناليثثد أ الموثثاايم الشثثا عة بيثثلهم التثثا تجعلهثثم يظلمث ب بعفثثهم الثثبعض بثثادراب
مثثلهم أ بثثد ب ادراب الهثثم يظلمث ب  ،ينثثع المظلث م فثثحية بيثثلهم د ب اب يكث ب لث
لل يست ج ظلم .)1
فنيم الظلم االجتماعا تؤدي الى سن ط كريثر مثب الفثحايا د ب اب يكث ب لهثم
لل قثام ا بث بالوسثهم  ،يجث اب ال للسثى لثلكر) اب اثلو النثيم كثاب االسث م قثد
لهى علها لهيا م قاطعا م صوها بعلها مب االخ ق الجاالية .
 -3العنف االجتماعي والطائفي :

( ) 0د .علي الوردي  ،في الطبيعة البشرية  ،منشورات االهلية للنشر والتوزيع  ،االردن  ،عمان ،
 ، 0882ص. 21
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تعرفت االسرو العراقية بعد  3002/4/9الى اقسى ال او العلئ االجتماعا
الطثثا وا بعسثثالي شثثتى  ،سث تها الجماعثثات االراابيثثة الطا ويثثة تحثثت مسثثميات
الماط مختلوة لشرعلة ما تن م ب مب اعمثاال  ،تثارو مسثتغلة الثديب كغطثاء لمثا تنث م
ب تارو اخر الطا وة  .استغلت حالة التمزق التشثرلم االجتمثاعا الثلي كثاب لث
قع الصاعنة على مؤسسات البلاء االجتماعا  ،خاصة المؤسسة االسرية .
اب يا د ر السلطة فا حوظ االمب فا الب د فنداب الد لة لهيبتها تعطيال
النال ب اختواء النفثاء المؤسسثات االمليثة التلويليثة اد الثى حالثة مثب الو فثى
الهدامثثة فعثثم الهثثرج المثثرج فثثا الثثب د التشثثرت ظثثاارو االلو ث ت السثثل كا أ مثثا
يطلق بالعامية الح اسم) اعماال السل الله ادت فيما ادت اليث الثى افثعائ أ
ت شثثثثا التماسثثثثب االجتمثثثثاعا داخثثثثال المجتمثثثثع العراقثثثثا تعطيثثثثال د ر مؤسسثثثثات
االجتماعية ا لها االسرو) طبعثا م فثالعكس اثلا علثى طبيعثة الع قثات االسثرية سثلبا م
تصدعت االسرو مب الداخال فا الداخال .
الثثاب حنينثثة اجتماعيثثة يج ث االشثثارو اليهثثا الثثا اثثا اب ظثثاارو االلو ث ت
السل كا تحده فا كال المجتمعات االلسالية علثى االطث ق الا مثا حثده لهثا مرثال مثا
حده للمجتمع العراقا  ،بال اللا لؤكد الها ظاارو طبيعية مت قعة الحد ه فا ارقى
المجتمعات اكرراا تحفثرام  .اثلو اثا الطبيعثة البشثرية كمثا لعرفهثا كمثا تحثده
علها الدكت ر علا ال ردي .
اما مثب جهث ا االلتنثاد الشثج االدالثة االسثتلكار لهثلو الظثاارو يجهلث ب
الو الحنينة حنينة طبيعة اللوس البشرية)  ،لكاد لجزم اب البعض مب اؤالء أكثد
البعض) لث اتيحثت الورصثة لهثم لوعلث ا لوثس مثا فعلث االخثر ب فثا الح اسثم) مثا
ملعهم جعلهم يتلزا ب علها اسبا عديدو ملها قيمية ملها اجتماعية ملها مكثالتهم
االجتماعيثثة خشثثيتهم عليهثثا سثثعيهم الثثى المحافظثثة عليهثثا  ،فهثثم يسثثب ب يشثثتم ب
يلعل ب الو الظاارو عللثا م اثم فثا السثر داخثال الوسثهم يتملث ب اب يوعلث ا مثا فعثال
الع ام فا الح اسم) .
اثثلا فثثا رأي البثثاحريب يعطثثا مصثثداقية لورفثثية ال ث ردي عثثب ازد اجيثثة
الشخصية) التلاشز االجتماعا) .
لند ادت الو الظاارو الى ارار مدمرو على مؤسسات المجتمع العراقا ا لهثا
اامها اثا المؤسسثة االسثرية  ،فحثاالت الشثجار الخصثام التلثازو علثى االمث اال
الم اد المح سمة) ادت فا احياب كريرو الى النتثال بثيب افثراد االسثرو ال احثدو  ،أ
الى االيلاء اللوسا البدلا .
 -2االزمات السياسية واالمنية :
مما ال شب في اب االزمات السياسية االملية لها العكاسات مباشثرو خطيثرو
على المجتمع بحيه الها تؤدي الى احداه شر فا طبيعة الع قات االجتماعيثة بثيب
مؤسسثثات  ،كمثثا اب التغيثثر الثثلي يطثثرأ علثثى اللظثثام السياسثثا ال يك ث ب بمعثثزال عثثب
التغير فا البلاء االجتماعا .)1
( ) 0احسان محمد الحسن  ،التصنيع وتغير المجتمع  ،دار الرشيد للنشر  ،بغداد  ، 0890 ،ص. 030
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المؤسسة السياسية اا جزء مب البلاء االجتمثاعا الي مجتمثع مثب الطبيعثا
الحالثثة اثثلو اب تثثؤرر االزمثثات السياسثثية فثثا كثثال اجثثزاء المجتمثثع االسثثرو بالتعكيثثد
ليست بمعزال عب ما يحصال لباقا المؤسسات االجتماعية .
لند ادت االزمات السياسية الى خلق حالة مب الت تر التصدو االسري س ء
الع قثثة بثثيب افثثراد االسثثرو ال احثثدو بسثثب حثثاالت االحبثثاط التثثا لثثدتها االزمثثات
السياسية فا البلد  ،عثدم تحنيثق االفثراد االسثرو ل اثدائ التثا كثال ا يسثع ب الثى
تحنينهثثا بعثثد التغيثثر الثثلي حصثثال فثثا المؤسسثثة السياسثثية االيدي ل جيثثة التثثا كالثثت
سثا دو قبثثال  ، 3002/4/9ز اال اللظثثام الثلي كثثاب يمسثثب بيثثد مثب حديثثد كثثال ااثثدائ
الورد االسرو ينئ بالفد مب تحنينها .
كاب االمثال ال حيثد للمجتمثع بصث رو عامثة االسثرو بصث رو خاصثة لتحسثيب
ا فثثاعها اث تغيثثر اللظثثام السياسثثا الشثثم لا المتسثثلط  ،كثثاب الحلثثم الثثلي يثثرا د
المجتمع االسثرو اقامثة لظثام سياسثا ديمنراطثا مسثتنر يعمثال علثى تسثخير رثر ات
البلد للبلاء تحسيب اال فثاو المعيشثية الخدميثة  ،فاستبشثر اللثاس خيثرام را دتهثم
االح م الى التطلع الى لد اكرر الوتاحا م بعيدام عب العزلة .
لكب االزمات الخ فات بيب مب اصبح ا يثدير ب البلثد خيبثت االمثاال قتلثت
االح م  ،فمب ازمة الى ازمة الخر ج مب ازمة الدخ ال فا اخر اد الثى تث تر
شديد فا طبيعة الع قة بيب افراد االسرو .
اب االشكالية التا حصلت فا االسرو العراقية تمرلت فثا احثدو مثب صث راا
فا استخدام العلئ خاصة العلئ فد المرأو .
العلثثئ الب ثا م م ثا يثثرتبط بثثد افع العثثد اب مثثع فثثارق بسثثيط يتمرثثال فثثا اب كثثال
سثثل ب عثثد الا لثثيس بالفثثر رو اب يكث ب سثثل كا م عليوثا م  ،فالعثثد اب اشثثمال مثثب حيثثه
المد ال يمكب اب يكث ب فثا صث رو تلثافس حثاد أ بسثيط  ،اب مثب خث ال اسثتخدام
ألوثثاظ قاسثثية لابيثثة اتجثثاو جماعثثة أ شثثخا معثثيب  ،أ قثثد يعخثثل سثثل كا م يثر لوظثثا
كالتهديثثد أ التل ث يت بالفثثر  ،فثثا حثثيب اب العلثثئ يتفثثمب فع ث م عثثد اليا م افثثحا م
يستهدئ التدمير التخري .)1
مثع اثثلا ال يمكثثب الوصثثال بثثيب اثليب الموهث ميب ال اب العلثثئ يسثثتهدئ دا مثا م
رفا م عد اليا م  ،قد يعخل العلئ لمط العلثئ الجمعثا أ لمثط العلثئ الوثردي لكثال
ملهم ثا د افع ث مبررات ث التثثا تتطل ث بالفثثر رو تحديثثد د افع ث ميكالزمات ث  ،امثثا
العلئ الوردي فه البا م ما يتصئ مرتكب بخصا ا معيلة تجعلث يجثلت كريثرام الثى
السل ب العليئ ايلما قامت ظر ئ تهيئ لمرال الا السل ب .
اثثلا مثثا يحصثثال فع ث م أ مثثا حصثثال فثثا المجتمثثع العراقثثا بعثثد  ، 4/9فمثثب
الجال السياسا اد صراو الن السياسية االخت ئ فيما بيلهثا فثا االيدي ل جيثة
الثثرؤ االاثثدائ الثثى اللج ث ء الثثى العلثثئ بعثثد اب جثثد ارفثثية خصثثبة لممارسثثة
العلثثئ) مثثع فنثثداب االمثثب االجهثثزو النثثادرو علثثى السثثيطرو علثثى مثثا قامثثت بثث
الجماعات المسلحة مب اعماال قتال تهجير خطئ  ،فا ال مثب دفثع رمثب اثلا العلثئ
يا االمب ا االسرو العراقيثة بونثدالها احثد أ اكرثر مثب اعفثا ها  ،مرثال اثلا
( ) 0د .سامي مهدي العزاوي  ،نساء واطفال  .قضايا الحاضر والمستقبل  ،مصدر سابق  ،ص. 028
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يمكب اب لعدو عامال ت تر حاسم يؤدي الثى التوكثب االسثري  ،يفثائ الثى للثب كلث
ال ينال عل اامية اعماال الخطئ التثا مارسثتها الجماعثات االراابيثة طلث الوديثة
مب اسرو الشخا المخط ئ مما اد الى تحميال الو االسرو اعبا مء مادية رنيلة لثيس
لثثديها النثثدرو علثثى تحملهثثا  ،ف جثثدت لوسثثها مفثثطرو الثثى بيثثع ممتلكاتهثثا حتثثى دار
السكب اللي تنطب في مب اجال ت فير المثاال لثدفع الوديثة الطث ق سثراح احثد افراداثا
ف ق الا لاب قد تصا االسرو بلكسثة كبيثرو احبثاط شثديد علثدما تثدفع الوديثة رثم
تجثثد اب المخط ث ئ قثثد تثثم تصثثويت  .فاصثثبحت االعبثثاء رنيلثثة شثثديدو ال طثثعو علثثى
االسرو .
 -4البطالة :
مب اام من مات اداء االسرو ل اجباتها اتجاو افراداا ت فير احتياجاتهم الماديثة
كالمعكثثال الملثثبس السثثكب  ،اثثلا يتطلث بالتعكيثثد دخث م مسثثتنرام ل سثثرو لتلبيثثة اثثلو
االحتياجات  ،عدم ت فر م رد رابت ل سثرو يعلثا عجزاثا عثب اداء اثلو ال اجبثات
بالتثثالا تكث ب االسثثرو فثثا حالثثة مثثب العثثازو الونثثر تثثدلا المسثثت الصثثحا عثثدم
ت فر السكب الم م .
اب الثثلي حصثثال بعثثد  3002/4/9اد الثثى ج ث د جثثيش مثثب العثثاطليب ع ثب
العمثثال  ،ا لث اثثؤالء اثثم المعيلث ب ل سثثرو  ،ترتث علثثى للثثب اب لجثثعت االسثثرو
العراقية الى اسالي اخر لسد حاجتها االقتصادية بطثرق سثا ال مشثر عة يثر
مشر عة  ،كإجبار االطواال على ترب الدراسة العمال فا اعماال شاقة التتلاسث مثع
اعمثثارام  .التشثثرت ظثثاارو التسث ال فثثا الشث ارو السثثاحات العامثثة اثثلو الظثثاارو
يثثر الحفثثارية التثثا جثثد الوثثرد العراقثثا لوس ث ملسثثاقا م اليهثثا تحثثت طثثعو الحاجثثة
العازو الونر .
اتالتبط مشكلة البط:لة بم :يل
 -1الطالق Divorce
الط ق ا عملية فس عنثد الثز اج الثلي قعث كثال مثب الرجثال المثرأو قبثال
دخ لهمثا فثا الع قثات الز جيثة اثلو العمليثة تسثاعد كثال مثب الطثرفيب علثى اشثغاال
ملزلة فردية تعطي حق الز اج رالية .)1
اب حثثاالت الطث ق ت جثثد تنريب ثا م فثثا جميثثع المجتمعثثات االلسثثالية التثثا تتميثثز
بال او مختلوة مثب الحفثارات الرنافثات اثا م جث دو كثللب حتثى فثا المجتمعثات
البدا ية البسيطة ير اب الظر ئ التا تست ج ملت حق الط ق ل طرائ المعليثة
تختلئ مب مجتمع الى اخر مب فترو زملية الى اخر .)3
فمثثر م فثثا شثثع ا اسثثط شثثرق افرينيثثا تسثثتطيع الز جثثة طث ق ز جهثثا الا
رفض خياطة م بسها  ،بيلمثا الثديب اليهث دي ال يعطثا الحثق للمثرأو بطث ق ز جهثا
بيلما يعطا للرجال حق ط ق ز جت .
( ) 0د .احسان محمد الحسن  ،علم اجتماع العائلة  ،دار الطليعة للطباعة والنشر  ،بيروت ، 0891 ،
ص. 022
( ) 2المصدر السابق نفسه  ،ص. 022
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فا المجتمعات الغربية الصلاعية يعطا النال ب حق الط ق لكال مب الثز ج
الز جة الا كالا را بيب في متونيب علي .)1
يثثر الباحرثاب اب الثثاب ارتباطثا م بثثيب البطالثثة بثثيب الطث ق  ،فعلثثدما يكث ب
ر االسثثرو يثثر قثثادر بسثثب البطالثثة علثثى تث فير االحتياجثثات الماديثثة االقتصثثادية
كالمعكال الملبس السكب الملاس تجعال االسرو فا حالة مثب سث ء الع قثة خاصثة
الع قة بيب الز جيب  .للب اب عدم تث فر فثرا العمثال للرجثال يجعلث ينفثا معظثم
قت داخال مسكب االسرو  ،مما يؤدي فف م عب الى االسبا السابنة اللكر الى حالة
مثثب اللو ث ر لثثد الز جثثة بمثثا يترت ث عليهثثا مشثثك ت اجتماعيثثة لوسثثية فف ث م عثثب
المشك ت االقتصادية  ،الو المشك ت قد تؤدي الى حالثة االلوصثاال الت اصثال بثيب
الز جيب بالتالا عدم الت افق  ،مما يؤدي الى الط ق .
اثثلا مثثا حصثثال فثثا المجتمثثع العراقثثا بعثثد احثثداه  ، 3002/4/9فالتشثثرت
حاالت الط ق بشكال كبير اسع بسب عدم ت فر فرا العمال للز ج .)3
قد سبنت االشارو فا الا البحثه الثى اب احثدام مثب اسثبا التوكثب االسثري
ا الط ق) .
اب الوصاال الثز جيب بسثب الطث ق يثؤدي الثى تصثدو الع قثات االجتماعيثة
داخال المؤسسة االسرية يؤرر بشكال مباشر على االبلاء تعريرام سلبيا م .
كما اب يا اال عب االسرو بسب الط ق يعلثا يثا اللمث لج الرجث لا
فا االسرو .
معر ئ اب االسرو العراقية اسرو لك رية) أي اب النيادو اتخثال النثرارات
محصثثث رو بثثثاال فنثثثط  ،قليلثثثة اثثثا االسثثثر التثثثا تعتمثثثد الديمنراطيثثثة المشثثثاركة
التشا ر فا اتخال النرارات التا تخا االسرو .
مثب اثلا يمكثب النث ال اب البطالثة فثا المجتمثع العراقثا خاصثة لثد الرجثاال
اربثثا االسثثر قثثد تثثؤدي فثثا ا ل ث االحيثثاب الثثى الط ث ق فعلثثدما تشثثعر الز جثثة اب
الز ج ير قادر على اعالة االسرو مب اللاحية المادية االقتصادية عدم تمكلث مثب
ت ث فير متطلبثثات العثثيش البسثثيطة الفثثراد اسثثرت  ،تبثثدأ المشثثك ت االجتماعيثثة تبثثرز
بشكال كبير خاصة بيب الز ج الز جة  ،ا ال الو المشك ت اا حاالت التشثاجر
الخصام الناء تبعية تدلا المست المعاشا ل سرو على الثز ج حثاالت االحبثاط
الصثثراو اللوسثثا االجتمثثاعا التثثا تمثثر بهثثا الز جثثة بسثثب عثثدم قثثدرتها بمورداثثا
ت فير احتياجات االسرو االبلاء .
الو المشك ت التا تتواقم تتط ر مب حاالت الشجار الخصثام الثى الطث ق
السب الر يسا لها اا البطالة .
 -2الهجال
فثثثا محا لثثثة للهثثثر مثثثب ال اقثثثع التثثثا تعيشثثث االسثثثرو فثثثا ظثثثال الفثثثغ ط
االجتماعية اللوسية االقتصادية  ،قد يلجثع الثز ج أ الز جثة الثى محا لثة الثتخلا
مثب اثثلو الفثغ ط  ،عثثب طريثق اجثثر) االسثرو اللجث ء الثى العثثيش فثا مؤسسثثات
( ) 0دينكن ميشيل  ،معجم علم االجتماع  ،مصدر سابق  ،ص. 001
( ) 2سجالت محكمة االحوال الشخصية في بعقوبة التي اطلع عليها الباحث .
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اجتماعية اخر للتغطية علثى الوشثال الثلي يشثعر بث الثز ج أ الز جثة كثالعيش مثع
االاثثال أ االقثثار أ مثثع زمثثر اجتماعيثثة اخثثر  .اثثلا بثثد رو يسثثب تصثثدو البلثثاء
االجتماعا ل سرو  ،الا ما حصال فا بعض االسر العراقية بعد . 3002/4/9
 -3السفال االهجالة
اب السور لمدو ط يلة أ الهجرو س ا مء كالثت اجثرو داخليثة أ خارجيثة تثؤدي
بحالثثة أ بثثاخر الثثى البطالثثة  ،فالسثثور لمثثدو ط يلثثة قثثد يحثثرم الشثثخا مثثب المث ارد
االقتصادية التا كاب يتمتع بها فا م طل قبثال السثور  ،تبثرز اثلو المشثكلة بصث رو
خاصثثة كبيثثرو مثثؤررو لثثد االشثثخاا مثثب اصثثحا المهثثب الحثثرو الثثليب يترك ث ب
مهلهم مصالحهم االقتصادية مب اجال تحنيق ادئ معيب .
امثثا الهجثثرو أ التهجيثثر فتعثثداب مثثب ابثثرز االسثثبا التثثا تثثؤدي الثثى البطالثثة .
بثثرزت اثثلو المشثثكلة فثثا المجتمثثع العراقثثا بشثثكال افثثت مثثؤرر بعثثد عثثام 3002
االع ام التا تلت  ،فالعلئ الطا وية العمليات االراابية اجبرت العديد مثب االسثر
أ االشخاا المعيليب لهلو االسر على الهجثرو تثاركيب خلوهثم مث اردام مصثالحهم
االقتصادية  ،مما شكال عب ثا م اقتصثاديا م رنثي م علثيهم علثى اسثرام  ،يفثائ الثى اثلا
كلث اب العا لثثة أ االسثثرو المهثثاجرو تجثثد لوسثثها مجبثثرو مفثثطرو الثثى تحمثثال لونثات
افافية تزيد علثى مثا كالثت عليث فثا م طلهثا االصثلا  ،فتلجثع الثى ايجثار دار مثر م
عاال جدام مع عدم ج د م رد أ دخال رابت لها .
برمب ل
كما اب عدم قدرو االسر أ االفراد المهثاجرو علثى التكيثئ مثع المجتمثع الثلي
ااجر ا الي يؤدي الى صع بة حص لهم على فرا للعمال  ،قثد يعث د للثب الثى اب
المجتمع المهاجر الي يعدام رباء عل متطوليب علي ال يعط لهم الورصثة للعمثال
أ الكس المادي .
الو المشكلة برزت فا العراق بشثكال افثت فثا االعث ام 3007 3006
 ،بعثثد احثثداه العلثثئ الطثثا وا الثثلي شثثهدو العثثراق مثثا لثثتي علهثثا مثثب تهجيثثر لهثثلو
الطا وة أ تلب .
لند اد عدم االستنرار السياسا تدمير البلية التحتيثة حثال بعثض مؤسسثات
الد لثثثة بعثثثد اثثثلا الشثثثغاال الحك مثثثة بمحاربثثثة المجثثثاميع االراابيثثثة تجويثثثئ ملثثثابع
االراثثا  ،الثثى تعطيثثال مشثثر عات التلميثثة االسثثترمار فثثا البلثثد فثثا احيثثاب كريثثرو
تعطيال تصدير اللوط اد كال الا الى الخوثاض اللثاتي النث ما تثدلا الثدخال الث طلا
للد لة حتثى امسثت يثر قثادرو علثى تث فير فثرا العمثال للمث اطليب عامثة للشثبا
خاصة اامهم خريج الجامعثات المعااثد الثليب راحث ا يمارسث ب مهلثا م اعمثاالم ال
ع قثثة لهثثا بتخصصثثاتهم العلميثثة  .مثثب الطبيعثثا الحالثثة اثثلو اب يثثؤرر اثثلا ال فثثع
على المؤسسثة الترب يثة التعليميثة فحتثى ا ل ثب الطلبثة الثليب ال يزالث ب فثا مراحثال
الدراسة الجامعيثة اال ليثة اصثبح ا ال يعيثر ب ااتمامثا م للج الث العلميثة االكاديميثة
الرنافيثثة  ،بثثثال الهثثم عزفثثث ا عثثب حفثثث ر المحافثثرات يتعثثثامل ب بثث اباليثثثة مثثثع
م ف عات تخا د رام كطلبة جامعة  ،الل اصبحت لديهم فكرو راسثخة  ،ال اقثع
اب ال جد مب الدراسة ما دامت االم ر تتج الى الا اللح فالطال الجامعا يعلم
اب ال مستنبال ظيوا أ مهلا ل بعد التخرج  ،فلمالا االاتمام بالدراسة حتثى امسثت
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الجامعات المعااد اماكب لله اللزاة قتال ال قت اقامة الع قات االجتماعية بثيب
الجلسيب  .اد الا الى تحميال االسثرو عب ثا م رنثي م مثب خث ال مثا تث فرو للطالث مثب
ام اال مصر فات  ،ربما تنتطعها مب ق ت ي مهثا لكثا تملحهثا للطالث كمصثر ئ
للدراسة .
الا ب شب ساام بشكال مباشر كبير فثا افثعائ النثدرو الماديثة ل سثرو
ا ما ين د الى توككها .

المبحث الثالث
خاتمة واستنتاجات
فا سياق ما تم لكرو يمكب الت صال الى االتا :
اا ً الا كالثثت الشثثر حات التثثا قثثدمها علمثثاء االجتمثثاو علمثثاء الثثلوس االجتمثثاعا
لموهث م التوكثثب االسثثري مختلوثثة فثثا الشثثكال  ،فالهثثا متطابنثثة فثثا المحتث  ،للثثب اب
جميع تلب الشر حات تؤكد على :
أ -اب التوكب االسثري يعطثا مؤشثرام اامثا م ل لحث ال االسثري  ،اثلا االلحث ال
اللي يعطال ظا ئ االسرو االجتماعية الترب ية ك لها لث او المجتمثع) تلثتي
الجيال تربي عبر اام عملية اا عملية التلش ة االجتماعية .
 اب التوكب االسري يرتبط سثلبيا م بواعليثة جث د االبث يب كليهمثا أ احثداما ،فليس شرطا م اب يك ب يثا اال مسثببا م للتوكثب االسثري طالمثا م اب د ر االم
فاعال بشكال ايجابا .
ن :ي و ً :اب التوكثثب االسثثري يثثرتبط بع قثثة ايجابيثثة ق يثثة مثثع التوكثثب االجتمثثاعا ،
ف جث د المشثثك ت االجتماعيثثة المتمرلثثة بعثثدم االسثثتنرار االجتمثثاعا االرثثار اللاجمثثة
عل فا جلاح االحداه  ،تعاطا المخدرات تعد مب اام المسببات المرتبطة بالتوكثب
االسري .
ن:لن ً :اب الحواظ على اللسق النيما – الرنافا فا اي مجتمع كويال بالحواظ على بليثة
التماسثثب االسثثري اليثثة عا لثثة  ،لعثثال االحثثداه التثثا شثثهداا المجتمثثع العراقثثا بعثثد
تثثاري  )3002/4/9اثثا خيثثر دليثثال علثثى للثثب  ،فثثالكرير مثثب النثثيم االجتماعيثثة قثثد
فثثربت  ،الكريثثر مثثب النثثيم الديليثثة قثثد تزعزعثثت  ،العديثثد مثثب المظثثاار الرنافيثثة
الطار ثثة علثثى رنافثثة مجتمعلثثا قثثد التشثثرت  ،كالثثت اللتيجثثة اثثا افثثعائ التثثعرير
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االسثثري علثثى البليثثة االجتماعيثثة للعا لثثة العراقيثثة بالتثثالا بثثر ز مؤشثثرات افثثحة
للتوكب االسري .
الابع و ً :اب االزمثثات السياسثثية االقتصثثادية  ،ت ث الا الحثثر  ،مظثثاار العلثثئ
المرتبطثثة بعسثثكرو المجتمثثع التثثا ت الثثت لعن ث د مثثب السثثليب  ،قثثد اسثثتلزفت الطاقثثة
اللوسية ل سرو العراقية  ،فاب مظاار االحتراق اللوسا ال افحة على الورد العراقا
قد جعلت ير مستنر لوسيا م  ،مترددام فا اتخال قرارات الورديثة االجتماعيثة  ،ففث م
عثثب ظهث ر مظثثاار افثثحة مثثب اعثثت ال صثثحت اللوسثثية الجسثثمية  ،اثثلا االلهثثاب
اللوسا قد قلال مب فاعليت فا تحمال مسؤ ليات اتجثاو اسثرت ك لث أبثا م  ،أمثا م  ،أخثا م أ
أختا م كبيرو  .. ،الث  ،االمثر الثلي أرثر بشثكال أ بث خر علثى تماسثب االسثرو العراقيثة
لوسيا م اجتماعيا م .

المبحث الرابع
التوصيات والمقترحات
على فق االستلتاجات السابنة خرج البحه بالت صيات المنترحات االتية:
 -1البد مب جث د أ الشثاء مراكثز ارشثاد اسثري باشثرائ اسثاتلو متخصصثيب
فثثا كثثال دا ثثرو حك ميثثة ب صثثوها مؤسسثثة تعليميثثة تسثثاعد الع ا ثثال فثثا حثثال
م
قاية ع جام) .
مشك تها االجتماعية
 -3ل ع م د ر ق ي فا الترنيئ االسري بيثاب ااميثة االسثرو سث اء كثاب للثب
عبثثر الخطثثا الثثديلا  ،أ البثثرامي الوفثثا ية االلاعيثثة التلوزي ليثثة  .اثثلا
الترنيثثئ يعخثثل علثثى عاتن ث بيثثاب مسثثا ا الط ث ق  ،اجثثرو اال بعيثثدام عثثب
اسرت  ،صلة االرحام بيب افراد االسرو  ..ال .
هذا ايقتالح الب:حث
 -1اجثثراء دراسثثة ميداليثثة منارلثثة عثثب ظثثاارو التوكثثب االسثثري بثثيب المديلثثة
النرية .
 -3اجثثثراء دراسثثثات ممارلثثثة عثثثب التوكثثثب االسثثثري فثثثا المجتمثثثع العراقثثثا فثثثا
المجتمثثع المصثثري  ،الليبثثا  ،الت لسثثا يراثثا مثثب الثثد ال التثثا شثثهدت مثثا
يسمى بالربيع العربا .
المصادر :
 -1ابب ملظ ر  :لساب العر  ،الدار المصرية للتعليئ  ،ج. 1
 -3الحسب  ،احساب محمد  :البلاء االجتمثاعا الطبنيثة  ،دار الطليعثة  ،بيثر ت
 ،ط. 1985 ، 1
 -2الحسب  ،احسثاب محمثد  :علثم اجتمثاو العا لثة  ،دار الرشثيد لللشثر  ،بغثداد ،
. 1981

-272-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

م.د .فخري صبري عباس

 -4الحسب  ،احساب محمد  :م س عة علم االجتماو  ،الدار العربية للم سث عات
 ،بير ت . 1999 ،
 -5الحسب  ،احساب محمد  :التصليع تغير المجتمع  ،دار الرشيد لللشر  ،بغداد
. 1981 ،
 -6سج ت محكمة االح اال الشخصية فا بعن بة التا اطلع عليها الباحه .
 -7الطحاب  ،محمد خالد  :مبادا الصحة اللوسية  ،دار التعلم  ،دبا .1987 ،
 -8العثثثزا ي  ،فخثثثري صثثثبري  :الجثثثرا م المرتكبثثثة مثثثب قبثثثال الطلبثثثة  ،رسثثثالة
ماجستير ير ملش رو  ،كلية االدا  ،جامعة بغداد . 1990 ،
 -9العزا ي  ،فخري صبري  :الهجرو التكيئ االجتماعا  ،اطر حة دكتث راو
ير ملش رو  ،كلية االدا  ،جامعة بغداد . 3005 ،
 -10العثثزا ي  ،سثثاما مهثثدي  :لسثثاء اطوثثاال قفثثايا الحافثثر المسثثتنبال ،
مطبعة النبس  ،بغداد . 3009 ،
 -11النصير  ،عبد النادر  :الهجرو مب الريئ الى المدب فثا المغثر العربثا ،
دار اللهفة للطباعة اللشر  ،بير ت . 1993 ،
 -13ميشيال  ،دبلكب  :معجم علثم االجتمثاو  ،ترجمثة د ،احسثاب محمثد احسثاب ،
ط ، 1بغداد  ،دار الحرية للطباعة . 1980 ،
 -12مكثثا  ،سثثالم  :الجسثثم تغيرات ث االلوجاريثثة  ،اللاشثثر ب العثثر  ،بيثثر ت
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