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 :الممخص
تعد ىذِه الدراسة مف الدراسات الوصفية الميدانية, وتيدؼ 
بشكؿ أساَس إلى التعرؼ عمى طبيعة التماسؾ االجتماعي 
في المجتمع األنباري بعد مرحمة النزوح, فضاًل عف تسميط 
الضوء عمى األسباب التي تيدد التماسؾ االجتماعي وسبؿ 
المحافظة عميو. و اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح 
االجتماعي بالعينة عف طريؽ استخداـ اداة )االستبياف(, 

( مبحوث مف الذكور ٖٓٓالذي وزع عمى عينة حجميا )
واإلناث, فضاًل عف بعض المقابالت مع أشخاص فاعميف 
داخؿ المجتمع,  وقد توصمت الدراسة الى مجموعة مف 

 النتائج اىميا:
يمثؿ ثالوث اإلرىاب والفساد والصراعات العشائرية,  -

التحدي األخطر عمى التماسؾ االجتماعي في المجتمع 
 االنباري.

ىناؾ اختالفات بنسب محدودة في عالقات المبحوثيف مع  -
ف ىذِه التغيرات  أسرىـ وجيرانيـ وأقاربيـ بعد ُمّدة النزوح, وا 

ب تداعيات اتجيت نحو تدىور العالقات االجتماعية بسب
   .النزوح
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Abstract: 

This study is one of the descriptive field studies, and 

aims mainly to identify the nature of social cohesion in 

the Anbar community after the displacement phase, as 

well as to highlight the reasons that threaten social 

cohesion and ways to maintain. The study relied on the 

social survey methodology by using the questionnaire 

tool, which was distributed to a sample of (300) male 

and female respondents, in addition to some interviews 

with active persons within the community. 

- The triad of terrorism, corruption and tribal conflicts is 

the most erious challenge to social cohesion in Anbari 

society.   

- There are limited differences in the relationships of 

with their the respondents  families, neighbors and 

relatives after the duration of the displacement, and these 

changes tended to deteriorate social relations due to the 

repercussions of displacement.Key words: Attention 

control, postgraduate students.  
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 ( Introduction)  المقدمة

في المرحمة الراىنة, بسبب ما َمر بو  الميمة  االقضاي مف قضية التماسؾ االجتماعي تعد
د األخطر المجتمع العراقي عامة واألنباري خاصة بمجموعة مف األزمات و التحديات, التي تعُ 
التنظيمات واألكثر ضراوة في تأريخو المعاصر, و المتمثمُة بالنزوح والصراع المسمح مع 

عف التكمفة االقتصادية واالجتماعية التي تعرض ليا ابناء المجتمع, نتيجة  االرىابية, فضالً 
 ةعد ىذا الصراع, الذي ادى الى حصوؿ شرخ وانقساـ بيف افراد المجتمع الواحد, وافرز

فضاًل عف ىذا تعد عممية العودة مف النزوح . خرى بدأت تطفو عمى ساحة المجتمعأمشاكؿ 
مصحوبة بمتغيرات يشيدىا افراد المجتمع, عمى اعتبار اف العودة مف النزوح  ةمة جديدمرح

, لذلؾ سيشيد واقع العالقات االجتماعية والروابط وتصورات الناس ىي بمثابة نزوح ثاف  
  سيؤثر عمى واقع التماسؾ االجتماعي.  ه, والذي بدور اً ممحوظ اً لبعضيـ البعض تغير 

حاولة لمتعرؼ عمى طبيعة وواقع التماسؾ االجتماعي في المجتمع وأف ىذِه الدراسة ىي م
مبحثيف: تضمف المبحث االوؿ تألفت الدراسة الحالية مف االنباري بعد مدة النزوح وقد 

متطمبات الدراسة واطارىا المنيجي ومفاىيميا والدراسات السابقة, بينما شمؿ المبحث الثاني 
ى مجموعة قضايا ترتبط بموضوع الدراسة اضافة الى االطار النظري لمدراسة الذي توزع عم

 الدراسة وتوصياتيا .  تاستنتاجا
وفي الختاـ نحمد اهلل ونشكره عمى اتمامنا ىذا العمؿ المتواضع, واف التماـ والكماؿ لو     

ىذا  فقط جميع االخطاء والتقصير الوارد في وحده سبحانو وتعالى, و اف الباحث يتحمؿ لوحدهِ 
   البحث.

 العناصر األساسية لمدراسة اواًل: المبحث األوؿ  
  (Study Problem):الدراسة ةمشكم

لقد أصبحت الدراسات والتوجيات االجتماعية نحو قضية الحفاظ عمى التماسؾ 
بو مجتمعنا العراقي بشكؿ  , وذلؾ نتيجة لما مرّ ىذااالجتماعي مف القضايا الميمة في وقتنا 

عاـ والمجتمع األنباري بشكؿ خاص مف تحديات وأزمات وكوارث, ابتداًء مف دخوؿ تنظيـ 
وسيطرتو عمى بعض المدف, والحرب التي خاضيا المجتمع ضد ىذا التنظيـ  *1)داعش(

 إذ بمغ عدُد النازحيفاإلرىابي, فضاًل عف النزوح الذي تعرضت لو العديد مف األسر, 
( وما صاحب ىذا النزوح ٕ٘ٔٓحسب إحصائية األمـ المتحدة لعاـ بمميوف نازح داخميا ٛ.ٕ)
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جوانبو  ومعنوية, وتعرض المجتمع ليزة قوية في مختمؼ ةوتحديات وأضرار مادي مف مآسِ 
العودة مف النزوح, إذ بمغ عدد العائديف باالجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية, انتياًء 

مميوف نازح بحموؿ عاـ  ٕ.ٖفي مجمؿ المحافظات التي شيدت صراعًا عسكريًا )مف النزوح 
 *2نازح( ٓٚٛ,ٕ٘٘) –مدينة الفموجة  –( إذ بمغت نسبة العائديف مف مجتمع الدراسة ٕٚٔٓ

والبدء في حياة جديدة مصحوبة بالكثير مف المشاكؿ ونقص في الخدمات وصعوبة في 
ذا  .االندماج في المجتمع المأزوـ , والمتغيرات وا  تأممنا ونظرنا إلى األوضاع في مجتمعنا اليـو

التي مضت عميو في األمس القريب, نالحظ أّف المجتمع األنباري تعرض ومازاؿ يتعرض الى 
  ة متغيرات, نعتقد ّأنيا تؤثر عمى النسيج االجتماعي, وتيدد طبيعة التماسؾ االجتماعي فيوعدّ 

 يو:تحديد اىـ ىذِه المتغيرات ى ويمكف 
ظيور تنظيـ )داعش( اإلرىابي وسيطرتو عمى بعض المدف, وتشظي المجتمع بسبب    

ممف تعرض لألضرار  والسيماحالة النزوح, التي زادت مف حدة االتيامات عند بعضيـ  )
المادية والبشرية( الى بعض األسر التي بقيت في المدف, بتواطؤىـ او انضماميـ إلى تنظيـ 

لتي صاحبيا نيب عدد مف المنازؿ وسرقتيا, فضاًل عف عمميات داعش, في تمؾ المدة ا
لي ضعؼ الثقة بيف األفراد في المجتمع, _فإذا إالحرؽ واليدـ التي تعرضت ليا, مما أدى 

تحدثنا بمغة االرقاـ نالحظ في احصائية دائرة جنايات االنبار أّف حجـ القضايا االرىابية قد 
قضية  (**ٓٓٛٔ)حسـ أكثر مف  إذ تـير المحافظة, بعد عمميات تحر  ةارتفع بصورة ممحوظ

الكثير ليـ, فظيرت  ةوتوتر في طبيعة العالقات االجتماعية ومقاطع _ٕٚٔٓشكوى في عاـ 
والعوائؿ الموصومة  العوائؿ المطرودة مف المجتمع وال يسمح بعودتيا, والعوائؿ المتيمة,

بداعش, والعوائؿ الفاقدة لممعيؿ, والعوائؿ المظمومة اجتماعيًا, وىذا ما يشكؿ تحديًا أماـ 
تماسؾ المجتمع واألمف المجتمعي, فضاًل عف أّف بعضًا مف شركاء العيش أصبحوا 

ذ خالعشائرية وصعود سمطة العشيرة فوؽ القانوف مثؿ أ األحكاـب فضاًل عف العمؿمرفوضيف. 
عالف البراءة مف بعض األسر. أو النفي أالثأر   و القصاص وا 
: ىؿ لمنزوح والمتغيرات التي الدراسة تعرض تساؤاًل رئيساً  ةوتأسيسًا عمى ما تقدـ فمشكم 

ومف ىذا التساؤؿ  ؟.المجتمع االنباريثر في مضاميف التماسؾ االجتماعي في أصاحبتو 
 :الرئيس نعرض التساؤالت الفرعية اآلتية

 ػ ما ىو واقع التماسؾ االجتماعي داخؿ المجتمع األنباري بعد النزوح؟
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 ػ ما المخاطر التي تيدد التماسؾ االجتماعي في المجتمع األنباري؟
ػ ىؿ انقساـ المجتمع عمى نازحيف وباقيف في المجتمع األنباري اثر عمى التماسؾ 

 االجتماعي؟ 
 االجتماعي؟  ػ ما أثر المؤسسة العشائرية في تعزيز التماسؾ

  :(Importance Of The Study) أىمية الدراسة
الدراسة الضوء عمى طبيعة التماسؾ االجتماعي  تسمط ىذهِ األىمية النظرية لمدراسة:  أ ػ

بعاد التي مر بيا المجتمع, و مدى األ في المجتمع, بعد مدة النزوح والصراع الداخمي
التي تركتيا المتغيرات والتحديات في المجتمع, و تتجمى أىمية الدراسة في رفد  ةاالجتماعي

حقؿ عمـ اجتماع التنمية والمشكالت االجتماعية بدراسات تيتـ بدراسة ابعاد ظاىرة اجتماعية 
 في المجتمع. ةباتت انعكاساتيا مؤثر 

مع االنباري في مدة نظرًا لمتحديات التي واجييا المجت ب ػ األىمية التطبيقية لمدراسة:
النزوح, والتغيرات التي أصابت المجتمع مثؿ دخوؿ المجاميع اإلرىابية, والحرب ضدىا 
والعمميات العسكرية واألضرار التي لحقت بالكثير مف األسر في مدة النزوح وبعدىا, مثؿ ىدـ 

الفقر, وتمزؽ البطالة و  ةالبيوت وحرقيا, وفقداف الشيداء والمفقوديف والمعاقيف, وارتفاع نسب
النسيج االجتماعي بيف أفراده, وبروز لغة التيديد والثأر والعمؿ باألحكاـ العشائرية, مثؿ النفي 

دراستنا  سوغالظواىر باتت ممموسة ومؤثرة في المجتمع وىذا ما يُ  أو القصاص, جميع ىذهِ 
 .اكؿمتأمميف الوصوؿ الى حموؿ تسيـ في وضع سياسات اجتماعية لمحد مف ىذه المش

 :(Targets Of The Study) أىداؼ الدراسة
 ػ التّعرؼ عمى واقع التماسؾ االجتماعي في مرحمة ما بعد النزوح في المجتمع االنباري.ٔ
 ػ التعرؼ عمى مصادر تيديد التماسؾ االجتماعي في المجتمع االنباري.ٕ
 ػ التعرؼ عمى مصادر تعزيز وتقوية التماسؾ االجتماعي في المجتمع االنباري. ٖ
ػ التّوصؿ إلى بعض الحموؿ والمقترحات لمحفاظ عمى ىوية المجتمع مف التصدع ٗ

 والحفاظ عمى طبيعة التماسؾ االجتماعي.
 ثانيًا: االطار المنيجي لمدراسة

 : (Type Of Study) أػ نوع الدراسة
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تعد ىذِه الدراسة مف الدراسات الميدانية الوصفية, ألنيا في نظر الباحث مف انسب 
وتعتمد ىكذا  الدراسات التي تتناوؿ قضية التماسؾ االجتماعي, وتتناسب مع اىداؼ البحث. 

انواع مف الدراسات عمى تحديد مجموعة أىداؼ جوىرية لمدراسة, فضاًل عف بعض المفاىيـ 
الدراسة, و استخداـ منيج أو أكثر في ىذا النوع مف الدراسات, وتحديد الميمة, ذات الصمة ب

 االدوات المستخدمة في الدراسة, ومجاالتيا الثالثة. 
 :  (method Of Study) ب ػ منيج الدراسة

تشير كممة المنيج الى الطريقة التي يتـ بيا جمع المعمومات لتحقيؽ أىداؼ البحث 
اىج, مثؿ المناىج الميدانية والمناىج المكتبية ومنيا تفاعمية العممي, وقد تعددت انواع المن

 .(ٖ)وغير تفاعمية...الخ
كما يعرؼ المنيج بأنو الطريقة التي يسمكيا الباحث لإلجابة عمى االسئمة التي تثيرىا 
مشكمة الدراسة, فعندما يواجو الباحث أو االنساف العادي مشكمة ما فإنو يبدأ بالتفكير كيؼ 

   .(ٗ)دراسة المشكمة .المشكمة, والمنيج ىو الطريقة التي مف خالليا يمكفسيحؿ ىذه 
ونظرًا لطبيعة دراستنا الميدانية وطبيعة المجتمع المدروس استخدمنا منيج )المسح 

في البحوث االجتماعية, واكثرىا  االجتماعي بالعينة( والذي يعد مف اكثر المناىج استخداماً 
باالعتماد عمى  .لميدانية, واكثرىا مرونة مف حيث جمع المعموماتفعالية في معالجة القضايا ا
 .(٘)االفراد بعّدىـ وحدات لمتحميؿ

 :  (Study Tools) ج ػ ادوات الدراسة  
وتعد االستبانة مف االدوات الميمة في الدراسات  :(Questionnaire)ػ االستبياف 8

العممي, ألف االستبياف غير المناسب المسحية, ويعد تصميمة جزءًا ميمًا مف خطوات البحث 
اذ يتـ مف خالؿ وضع مجموعة مف االسئمة  .(ٙ)يؤدي الى تضميؿ نتائج الدراسة وتشويييا

المتنوعة  تخص الظاىرة المدروسة, في مستند ويتـ توزيعيا عمى عينة الدراسة, لمعرفة 
وىذا ما قمنا فيو بالضبط, إذ احتوت استمارة االستبياف مجموعة مف األسئمة   .(ٚ)اجاباتيـ

مقسمة الى خمس محاور, تضمف المحور االوؿ معمومات وبيانات أساسية متعمقة بأفراد 
العينة, وتضمف المحور الثاني بيانات متعمقة بالنزوح, اما المحور الثالث فقد شمؿ بيانات 

االجتماعي, اما المحور الرابع فقد احتوى بيانات تخص  تخص مؤشرات تعزيز التماسؾ
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متغيرات تفكؾ التماسؾ االجتماعي, اما المحور األخير فقد تضمف بيانات تخص المسؤولية 
 االجتماعية والعشائرية . 

ىي محادثة بيف شخصيف او اكثر, تتـ لغرض جمع  (Interview)ػ المقابمة: 0
سائؿ متعددة إلجراء المقابمة, فيمكف اجراؤىا وجيا المعمومات تخص موضوع معيف, وىناؾ و 

وقد اعتمدانا في  .(ٛ)لوجو, او مف خالؿ وضع اسئمة  أو عبر الياتؼ  او شبكات االنترنت
ىذه الدراسة عمى نوعيف مف المقابالت, النوع االوؿ: ىو المقابالت الرسمية التي تمت مع 

ؤثرة في المجتمع  فضاًل عف بعض بعض الشخصيات الحكومية المسؤولة, والشخصيات الم
االفراد ذوي الصمة بالدراسة, اما النوع الثاني:  المقابالت غير الرسمية التي تمت مع بعض 

 األفراد والعوائؿ في المجتمع وفي احد مخيمات النزوح.  
 

الشخصيات التي تـ مقابمتيا خالؿ فترة كتابة  ت
 الدراسة

 العدد

 8 نائب في البرلماف العراقي  .8
 8 مسؤوؿ محمي في محافظة االنبار  .0
 8 رئيس لجنة المصالحة الوطنية في محافظة االنبار  .3
 8 معاوف محافظ االنبار لمشؤوف االمنية  .4
 0 مسؤوؿ في منظمة غير حكومية لإلغاثة.  .5
 4 ناشطيف مدنيف في مجاؿ االعماؿ التطوعية  .6
 3 شيوخ عشائر ومختاريف  .7
 3 رجاؿ ديف  .8
 8 محامي قانوني  .9

 83 عوائؿ نازحة في المخيمات  .82
تعد شبكات االنترنت فضاًء   (Networks)ػ االنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي:3

واسعًا يحتوي عمى الكثير مف المعمومات المكتوبة  والمرئية, فضاًل عف قنوات برنامج 
, التي تحفظ الكثير المقاءات التمفزيونية الموثقة, والتي استفدنا منيا  (You Tube)اليوتيوب 
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التي مف  (Facebook)في ىذِه الدراسة, فضاًل عف عمؿ االستفتاءات عف طريؽ شبكة 
 خالليا يمكف التعرؼ عمى آراء الناس وتوجياتيـ حوؿ قضايا معينة.   

  تحديد نوع العينة ح ػ
بسبب طبيعة الدراسة  )العينة العشوائية الطبقية(اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى استخداـ 

المسحية, وطبيعة المجتمع الواسع, المتمثؿ بمدينة الفموجة, كما تضمنت العينة العشوائية 
الطبقية اعطاء جميع فئات المجتمع فرصًا متاحة في التمثيؿ, حيث يقسـ مجتمع الدراسة عمى 

طبقية, والتي مف خالليا يمكف اف نعمـ النتائج عمى كؿ وحدات المجتمع. واجريت عدة فئات 
( مبحوث مف الذكور واالناث. وقد تـ توزيع  ٖٓٓالدراسة عمى عينة مف مدينة الفموجة قواميا )

استمارات االستبياف عمى اساس مناطؽ سكف المبحوثيف التي وزعت عمى سبعة احياء في 
( ٓ٘وتـ توزيع )  (ٜ)وحدة ادارية ٘ٔعممًا اف مدينة الفموجة تكوف مف المدينة بشكؿ عشوائي, 

 القادـ.استمارة عمى كؿ حي كما مبيف في الجدوؿ 
 الفئات الطبقية الجغرافية للعينة الفئات الطبقية المهنية للعينة

 موظؼ مدني
 موظؼ عسكري

 كاسب
 عاطؿ عف العمؿ

 طالب متفرغ لمدراسة
 ربة بيت
 متقاعد

 حي نزاؿ
 حي الشيداء
 حي المعمميف
 حي الجوالف

 حي العسكري
 مركز المدينة
 حي الجغيفي

 مفاىيـ الدراسة ومصطمحاتياثالثًا: 
و تحاوؿ تصوير مفيوـ واحد, ويمكف أْف تكوف أمف التعريفات التي تقابؿ  عديدىناؾ ال

, أو ارتباطو  أسباب التعدد واالختالؼ في ىذهِ  التعريفات مرتبطة بغموض أو تعقيد المفيـو
بعدة ظواىر أخرى, وىذا يدؿ عمى أّف المفيـو ىو أكثر مف كياف لغوي أو اقتراحي, فالمفيـو 

واختار  .(ٓٔ)يمكف التقاط ما ىو مقصود, وندرؾ جوىر االشياء ولمتفيـ وعف طريق ةىو دالل
 دراسة وىي:بال ةذات صم اساسية مفاىيـ ثالثةالباحث 

 :(Social Cohesion) التماسؾ االجتماعي  -8
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التماسؾ االجتماعي ىو مفيـو لو تأريخ طويؿ, وىو ليس مجرد  التماسؾ في االصطالح:
تخصصات ة مفيوـ اكاديمي أو كممة جامدة تعني أشياء معينة, بؿ ىو عمؿ ىجيف في عد

مثؿ االجتماع والسياسة والتنمية, ويراد بو: العممية المستمرة لتطوير المجتمع باستعماؿ القيـ 
التحديات المشتركة, وتكافؤ الفرص في المجتمع الواحد بناًء  مواجيةالمشتركة, والتعاوف في 

 .(ٔٔ)عمى شعور مف الثقة واألمؿ بالعيش المشترؾ والمعاممة بالمثؿ بيف المواطنيف
والتماسؾ االجتماعي ىو سمة ميمة في أي شكؿ مف أشكاؿ المجتمعات والتنظيمات 
والجماعات, ازداد االىتماـ بو في المجتمعات المعاصرة, فيو يستخدـ كونو وصفًا او سمة 

يشير العديد مف الميتميف بمفيوـ التماسؾ و  .(ٕٔ)واالستقرار في المجتمع نماذج مف الشمولية
ومبادئ تيدؼ الى ضماف عيش األفراد في المجتمع دوف  اً يتضمف قيممفيوـ  االجتماع بأنو

ميز, وعمى قدـ مف المساواة, إذ يتساوى الجميع في الحصوؿ عمى الحقوؽ االجتماعية, تّ 
المفاىيـ التي تذكرنا دائما بالحاجة الى أْف نكوف منتميف  واالقتصادية, والسياسية, كما انو مف

  .(ٖٔ)قصاء أو عدـ المساواةف التيميش أو االبشكؿ جماعي وندرؾ ّأي نوع  م
مف أوائؿ الرواد في عمـ  (Durkheim)ويعد عالـ االجتماع الفرنسي أميؿ دوركيايـ  

طمؽ عمية ىو )التضامف االجتماع الذيف اىتموا بمسألة التماسؾ االجتماعي, أو ما اُ 
مجموعة مشتركة مف بأنو الجذور االساسية في فعرؼ التماسؾ االجتماعي:   االجتماعي(

القواعد والقيـ المشتركة او ما اطمؽ عميو )الضمير الجمعي(, وعمى أساس ىذا ال يمكف ألي 
ويقوؿ .  (ٗٔ)مجتمع أف يدوـ دوف وجود مجموعة مشتركة مف القواعد التي يمتـز بيا الناس

اف درجة قوة التماسؾ االجتماعي تعتمد عمى طبيعة الجماعات والمنظمات  )دوركايـ(
  .(٘ٔ)المجتمعات, التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا في أنماط سموؾ الفردو 

 :(Solidarity)ف التضام -2
يشير مفيوـ التضامف الى اإليماف باالشتراؾ في األىداؼ  التضامف في االصطالح:

تعبيرًا د ضمنًا عّ و يُ والمصالح, وىو يعد أمرًا عظيـ الشأف بوصفو مصدرًا لمقوة والمقاومة, وألنّ 
لبموغ غاية  ة, وليس وسيموعف وحدة اليدؼ. ويعتقد أّف األيماف بالتضامف كغاية في نفس

مف األمور التي تميز المجتمع المحمي الميني في الطبقة العاممة  والتضامف معينة,
  .(ٙٔ)التقميدية



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)ٖٛٚ ) 
 

قد استعمؿ ىذا  (Spencer)وكاف الفيمسوؼ وعالـ االجتماع البريطاني ىيربرت سبنسر
عف العمؿ, إذ أشار الى التقسيـ ااّللي لمعمؿ وعف التقسيـ العضوي لمعمؿ,  والمفيوـ في كالم

حوؿ )الفكرة فطبقيا عمى أنماط التضامف االجتماعي, في كتابو  واقتبس أيميؿ دوركايـ ىذهِ 
جتمعات ميز بيف المجتمعات التقميدية و الم ووعف طريق (تقسيـ العمؿ االجتماعيطريقة 

وقد ميز دوركايـ بيف نوعيف مف انواع التضامف  .(ٚٔ)الحديثة التي يطغى عمييا تقسيـ العمؿ
ر ىذا النوع مف انواع ويعبّ , وىو يسود ويمثؿ المجتمعات البدائيةالتضامف الميكانيكي:   ىما:

التضامف عف الشعور الجمعي, ويعكس مفيوـ )النحف( ألّف كافة أفراده متجانسوف عقميًا 
معتقدات, ونظاـ تقسيـ العمؿ بينيـ قائـ عمى العمر والجنس, الذي ال, ومشتركوف في وأدبياً 

عبّر ىذا النوع ويُ  ,وىو يسود في المجتمعات الحديثةتضامف العضوي:   .(ٛٔ)يتصؼ بالبساطة
مف التضامف عف العالقات الجزئية الجانبية, إذ تعتمد عمى المصمحية الذاتية والوظيفية 

ثر لألواصر القبمية أو القرابية, وفي ضوء ىذا تكوف العالقات أالمينية. وال يوجد أي 
 .(ٜٔ)االنحالؿ, وىذا ما يفّسر ضعؼ الضمير الجمعي ةاالجتماعية سيم

  (Displacement)النزوح -3
األكاديمي الواسع الى تحديد تعريؼ أنماط جديدة مف النزوح, و يسعى األدب العممي    

واليجرة الدولية, واعادة تصنيفيا. وتعّد التعريفات ميمة جدًا إذ تكمف عالقتيا   واليجرة القسرية
طبيقية, التي تشكؿ بوضع الدعامات الالزمة والمباشرة في السياسات والممارسات التشغيمية والت

الحماية والمساعدة التي يتمقاىا األفراد في حاالت الطوارئ والكوارث والتحوالت وخطوات ما 
 .(ٕٓ), الطوارئبعد 

 ةحركة األشخاص أو مجموع بأّنوُ ( لمنزوح: Jon Bennettتعريؼ األستاذ )جوف بينت
جبروا عمى الفرار أو مغادرة منازليـ أو اماكف اقامتيـ المعتادة, لتجنب اُ مف األشخاص 

نساف, عماؿ مف صنع اإلأو أالنزاعات المسمحة وحاالت العنؼ المعمـ او الكوارث الطبيعية, 
كما ويعرؼ النزوح بأنو:   .(ٕٔ)يعبروا حدود الدولة المعتّرؼ بيا دولياً  باألصؿ لـ و الذيف 

اف, غير المياجريف مف مكاف إقامتيـ المعتادة الى أماكف كّ شخاص أو السُ الحركة اإلجبارية لأل
أو ىـ األشخاص المشردوف داخميًا الذيف تعترؼ بيـ األمـ  ,أخرى في اراضييـ الوطنية

يمكف أْف نعّرؼ و  .(ٕٕ)يـ ليس لدييـ وضعيـ الدولينّ أالمتحدة والمنظمات, عمى الرغـ مف 
خر, آاإلجباري لألفراد مف مكاف سكنيـ االعتيادي الى مكاف النزوح بأنو االنتقاؿ القيري و 
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, التي تسمب واالرىاب نتيجة أوضاع وظروؼ اضطرارية, مثؿ الحروب والكوارث الطبيعية
خر, الذي غالبًا ما يكوف مصاحبًا لمعديد آلى مكاف إفتجبرىـ عمى النزوح  ,إرادتيـ في البقاء

 مف المشاكؿ والتحديات.
 رابعًا: نماذج مختارة مف دراسات سابقة 

 الدراسة العراقية:
ػ دراسة مؤيد منفي محمد شرقي الموسومة )دور الصراع السياسي العشائري في 8

 .(ٖٕ)التماسؾ االجتماعي في محافظة االنبار, دراسة سوسيو انثروبولوجية(
السياسي القائـ في يشير الباحث في ىذه الدراسة الى عالقة النظاـ العشائري بالصراع 

محافظة االنبار, ومدى انعكاس ىذا الصراع عمى طبيعة التماسؾ االجتماعي والعالقات 
االجتماعية في المجتمع, إضافًة ليذا التعرؼ عمى طبيعة الظروؼ التي ّمرت بيا المحافظة 

  فوضى.  وما نتج عنيا مف ٖٕٓٓفي السنوات األخيرة عقب االحتالؿ االمريكي سنو 
 ىدفت ىذِه الدراسة إلى الكشؼ عف... :الدراسة أىداؼ

 ػ الصراع السياسي العشائري في تحقيؽ التماسؾ االجتماعي في محافظة االنبار. ٔ
 ػ الصراع السياسي عمى المناصب الحكومية.ٕ
 ػ الصراع بيف أبناء العشيرة عمى الزعامة.ٖ

يج التاريخي, والمنيج اىميا: المن ف المناىجاستعمؿ الباحث مجموعة ممنيج الدراسة: 
: فكانت في محافظة االنبار اما عينة الدراسة الوصفي, والمنيج السوسيو انثروبولوجي.

( مبحوث, وقد قسميا عمى اربع مناطؽ ٓٓٗلتكوف مجااًل لمدراسة الميدانية, وبمغ عددىا )
  .سكنية

 نتائج الدراسة:
بيف العشائر عمى المناصب ػ ّأف معظـ أفراد العينة يؤكدوف عمى وجود صراع سياسي ٔ

%, ووجود صراع عشائري, ومف يقؼ وراء ىذا ٚٛالحكومية وكانت نسبة الذيف اكدوا وذلؾ 
 الصراع ىـ العشائر والصحوات.

ػ ال يوجد صراع بيف أفراد المجتمع, وذلؾ بسبب التماسؾ االجتماعي بيف أفراد العشيرة ٕ
 حكومية.الواحدة عند الصراع عمى المناصب السياسية أو ال
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ػ أّف اغمب أفراد عينة البحث كانوا يفضموف الوالء لمعشيرة أكثر مف الوالء لألحزاب ٖ
السياسية بسبب ضعؼ التجربة الديمقراطية, فضاًل عف الرفض في تقبؿ االفكار الحديثة التي 

 تواكب التغيرات االجتماعية .
األمني في المحافظة, ػ كشفت الدراسة إلى انعكاس الصراع السياسي عمى الوضع ٗ

% أّف الصراع السياسي انعكس عمى وضع المحافظة ٜٙوكانت نسبة الذيف أكدوا ىذا 
  .األمني

 الدراسة العربية: 
ػ دراسة المعيد الممكي المغربي لمدراسات االستراتيجية )الرابط االجتماعي في المغرب 8
 .(ٕٗ)ـ(0229سنة 
حمة نوعية ومرحمة كمية ومرحمة مكمالت وىي مر  أنجزت ىذه الدراسة في ثالث مراحؿ: 

ندوًة, واالستعانة بأكثر مف  ٓٗتقريرًا, وتنظيـ  ٕٗالبحث الوطني, إذ تطمب انجازىا صياغة 
لتشخيص الرابط االجتماعي  متدخاًل منيـ باحثوف مشاركوف ومنيـ مف طمبة الدكتوراهٕٓٔ

 ىذِه الدراسة إلى: وقد ىدفت عبر دراسة ادوار الفاعميف ونخب بالمجتمع المغربي 
تيدؼ ىذِه الدراسة إلى البحث في أىـ مواطف تحوؿ الرابط االجتماعي في عالقتو  ػٔ

 بالمراحؿ االنتقالية لممجتمع المغربي.
 ػ تحديد أنماط جديدة مف الضبط والتنظيـ وتعزيز التماسؾ والتعايش .ٕ
الرابط االجتماعي ػ وضع خريطة لمفضاءات االجتماعية التي يتّجمى فييا أكثر ضعؼ ٖ

 ومحاولة توضيح مظاىر التفكؾ.
ػ تحديد أنماط جديدة مف الضبط والتنظيـ وتعزيز التعايش المشترؾ واقتراح سياسات ٗ

 عمومية مناسبة.
 استنتاجات الدراسة :

ػ تختمؼ الروابط االجتماعية فيما بينيا مف حيث القوة, لكف يبقى الرابط األسري أقواىا, إذ 
إحساسًا باألماف ومع ذلؾ فإّف التحوالت المتسارعة التي تعرفيا األسرة تؤدي إلى يمنح الفرد 

 ضعؼ العالقات والروابط االجتماعية.
ػ أّف الثقة بيف األشخاص و تجاه المؤسسات تتسـ بالضعؼ عمومًا, مع أّف قيمة الثقة ىي 

 امؿ التفكؾ.المعيار الذي نقيس بو قوة نظاـ مجتمعي, أو ضعفة قدرتو عمى مقاومة عو 
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ػ مازالت ىناؾ نسبة مقمقة مف العالقات بيف األفراد وبيف الدولة تُنسج عمى ىامش 
القوانيف, ويجب تدارؾ ىذِه الوضعية كونيا تعرض سالمة الدولة لمخطر وتؤثر في جيود 

 التنمية.
ػ تشكؿ أزمة الوساطة االجتماعية والسياسية أحد مظاىر ىشاشة التماسؾ االجتماعي 

 لروابط, وتتفاقـ ىذِه االزمة نتيجة ضعؼ الثقة.وضعؼ ا
 ثالثا : الدراسة األجنبية:

ػ دراسة بروتاب ماكييرجي و لوبمدرا راي ساراويتي الموسومة بػػ)مستويات وأنماط 8
 .(ٕ٘)التماسؾ االجتماعي وعالقتيا في التنمية في اليند(

أجريت ىذِه الدراسة في بعض المدف اليندية, إذ انطمقت فكرة الدراسة مف اإلشكالية  
الرئيسة التي أشار ليا الباحثاف, وىي أثر التماسؾ االجتماعي وعالقتو في انخفاض معدؿ 
النمو والتنمية واألمف االجتماعي في بعض المدف, إذ تعدُّ اليند مف أسرع االقتصاديات نموًا 

لكف غالبية سكانيا ال يتساووف بشكؿ متكافئ وموحد مف فوائد وفرص التنمية, في العالـ 
 وىدفت الدراسة الى: , بسبب وجود التيميش وعدـ المساواة والسيما في قطاع الصحة والتعميـ

دراسة شدة التماسؾ االجتماعي  -ٕ قياس التماسؾ االجتماعي مف منظور المرأة. -ٔ
التعرؼ عمى مستويات التماسؾ االجتماعي وأنماطو  -ٖ والتعميـ.عف طريؽ مؤشرات الصحة 

 في مختمؼ الفئات االجتماعية في اليند.
 نتائج الدراسة:

%مف النساء في اليند ال يستخدمف أّي مرافؽ صحية عامة او حكومية لمعالج, ٘ٙػ اف ٔ
 عف مدى فاعمية إذ ُيعّد ىذا المؤشر بمثابة الثقة ما بينيف وبيف المؤسسات الحكومية, فضالً 

المؤسسات, ومنيا استنتج اف الحكومة اليندية مقصرة و قد فشمت في توفير البني التحتية 
 المناسبة والخدمات الصحية, وىذا انعكس سمبًا عمى مستوى التماسؾ االجتماعي.

ػ أّف النساء المنتميات الى بعض القبائؿ المذكورة في االستبانة ولمطوائؼ المسيحية ٕ
ميف, اقؿ تماسكًا اجتماعيًا مف بقية النساء, ويعود السبب الى التيميش والحرماف مف والمسم

 بعض الحقوؽ والمشاركة في العمميات التنموية.
ػ أّف النساء في األقاليـ الوسطى والشرقية, اقؿ تماسكًا اجتماعيًا, بسب االضطرابات ٖ

 السياسية واالجتماعية السائدة, وضعؼ منظومة التعميـ.
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أّف التماسؾ االجتماعي مف منظور المرأة يمكف أْف يكوف مفيدًا لمغاية في صنع قرارات  ػٗ
وسياسات حكومية, السيما عندما يكوف ىناؾ صعوبة في إيجاد بيانات حقيقية لمدراسة, وأّف 

 لمتماسؾ االجتماعي تأثُير كبيرًا وقوّي عمى جميع المؤشرات التنموية.
 عي والنظري لمدراسةاالطار المرج: المبحث الثاني

 :اواًل: مقاييس التماسؾ االجتماعي
يعد الحديث المتبادؿ بيف األفراد داخؿ المجتمع أو ػ أحاديث األفراد داخؿ المجتمع: 8

التنظيمات االجتماعية والمجموعات, مقياسًا ميـ لمتعرؼ عمى طبيعة التماسؾ االجتماعي, إذ 
واستخداـ كممة " نحف" بداًل مف " أنا " كداللة  يمكف قياس شعور األفراد بالرضا عف الجماعة

  .(ٕٙ)عمى قوة التماسؾ االجتماعي
حيث  (يرجع ىذا المقياس إلى )فستنجر وشاخترػ عالقة الصداقة بيف افراد المجتمع: 0

اجريا دراسة عف عالقات الصداقة بيف األفراد مف جماعة الى أخرى في المدينة الجامعية, 
أصدقائو, وتـ تحديد نسبة مف اختاروا مف ضمف وحداتيـ السكنية وقاـ كؿ طالب بتحديد 

لمعدد الكمي في المدينة الجامعية, و تحديد النسبة المئوية بيف مف اختار مف داخؿ جماعتو او 
  .(ٕٚ)خارجيا

يشير مفيوـ التماسؾ االجتماعي في مقابؿ مفيـو ػ درجة انصياع األفراد لممعاير: 3
الى قوة العالقات االجتماعية بيف األفراد, والتي تعد وظيفة لتكامؿ  ي""االمعيارية" او "االنوم

أما عدـ االنصياع أو األنومي فيو حالة يمر فييا  .(ٕٛ)المعايير مثؿ التضامف والثقة والتعاوف
المجتمع تكوف فيو المعايير غير قادرة او فاعمة في تنظيـ سموؾ األفراد, اي تصاب 

 .(ٜٕ)مى أداء وظائفيا مما يؤدي الى حالة التفكؾ االجتماعيباالضطرابات وعدـ المقدرة ع
يمكف قياس التماسؾ االجتماعي مف خالؿ وجود  ػ تماسؾ األفراد وقت المحف واألزمات:4

او عدـ وجود األفراد المتماسكيف والمنظميف في أوقات الشدائد او األزمات, فتعاوف ووجود 
رضة لمتفكؾ وقت األزمات, اذ ما قورنت األفراد أوقات األزمات عادة ما تكوف اقؿ ع

بالجماعات غير المتماسكة  فتآزر وتساند األفراد داخؿ المجتمع يعد مف الحاالت ذات 
   .(ٖٓ)األىمية المحورية بالنسبة لممجتمع

يعد العمؿ التطوعي مف الركائز األساسية في بناء المجتمع وتعزيز ػ العمؿ التطوعي: 5
المواطنيف, والعمؿ التطوعي ىو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا التماسؾ االجتماعي بيف 
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ويحتاج كؿ مجتمع مف اجؿ   .(ٖٔ)وثيقًا بكؿ معاني الخير والعمؿ الصالح عند أفراد المجتمع
تحقيؽ التماسؾ االجتماعي الجيد الى أعضاء عمى مستوى عاؿ  في االلتزاـ بالمشاركة 

السيما عندما يتعرض إلى بعض األزمات واألعماؿ التطوعية, في شؤوف المجتمع, 
 .(ٕٖ)والكوارث

 :ثانيًا: مؤشرات التماسؾ االجتماعي
في السنوات األخيرة أصبحت ىناؾ مقاربتاف رئيستاف لدراسة مؤشرات التماسؾ  

وىي مقاربة اجتماعية نفسية مبنية عمى دراسات  المقاربة األولى:االجتماعي في المجتمعات 
تخص التكامؿ االجتماعي واالستقرار والتضامف واالندماج بيف األفراد في المجتمع. أما 

فيي نيج مخطط وموجيو نحو السياسات التنموية التي تتبناىا الحكومات  المقاربة األخرى:
سبقًا مف اجؿ تحقيؽ الرفاه داخؿ المجتمعات, والتي تعد التماسؾ االجتماعي شرطًا م

 (ٖٖ) .االقتصادي, واالزدىار واالستقرار السياسي
يشير االنتماء إلى الشعور باليوية في المجتمع, إذ يسمح لألفراد  إذالعزلة,  ػػ االنتماء/8

 بالشعور بأنيـ جزء مف المجتمع, يقابؿ ذلؾ العزلة االجتماعية التي تشير إلى عدـ االنتماء.
اإلقصاء, ويعني بو مدى تكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع في مؤسسات  ػػػاالدماج/0

 المجتمع, ومعايير استيعاب األفراد داخؿ المؤسسات الرسمية.
/ عدـ المشاركة, وتعني قدرة األفراد في المشاركة باتخاذ القرارات والنشاطات ػػ المشاركة3

 داخؿ المجتمع مف عدميا.
لبًا ما يستخدـ في المجتمعات التعددية, وتعني شعور الرفض, وىو مؤشر غا ػػ القبوؿ/4

 أفراد المجتمع بالقبوؿ مف اآلخريف واالعتراؼ بيـ  كونيـ جزءًا مف المجتمع.
غير الشرعية, ويقصد بيا شعور األفراد بالسمطة عمى المؤسسات و ػػػ الشرعية/5

 .(ٖٗ)لناس ومصالحيـالمنظمات السياسية واالجتماعية وكيؼ تمثؿ ىذه المؤسسات المختمفة ا
 ثالثًا: مزعزعات التماسؾ االجتماعي في المجتمع العراقي

أصبحت قضية الحفاظ عمى التماسؾ االجتماعي مف القضايا المحورية والميمة في 
عصرنا الحالي, وذلؾ أف المجتمع يتعرض ألنماط مختمفة ومستويات متفاوتة مف الضغوطات 
التي تيدد تماسكو  ووجوده, وتدفع الى مواجية مصير التفكؾ واالنحالؿ. لف نبتعد كثيرًا عف 

فيؿ في تغطية ىذه المتعمقات , كونو مف المجتمعات المتأزمة, و الذي المجتمع العراقي فيو ك
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قضى مختمؼ عقوده في الخروج مف ازمة والدخوؿ في اخرى, والتي افرزت  مشاكؿ عمى 
الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي ...الخ. والتي عممت عمى تفككو وتيديد 

العقد االخير    ا  االوضاع في المجتمع العراقي خالؿ تماسكو االجتماعي, واننا إذا ما تأممن
نالحظ اف المجتمع تعرض لعدة تغيرات أثرت عمى مختمؼ جوانب الحياة فيو, سواء اجتماعيًا 
أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا. فقد مر المجتمع العراقي بظروؼ اجتماعية واقتصادية 

عالـ خالؿ القرف الحادي والعشريف, والمتمثمة  وسياسية عصيبة, لـ يشيدىا اي مجتمع في ال
وسقوط الدولة ونظاميا, وانييار كافة مؤسساتو الرسمية. واف  ٖٕٓٓباالحتالؿ األمريكي سنة 

ىذا االحتالؿ وما ترتب عميو مف تداعيات وأزمات شكؿ السبب األساسي في عممية انييار 
 .(ٖ٘)ـ القيـ االجتماعية وتأكمياالمجتمعات ووقوعيا في الفوضى التي تؤدي إلى سموؾ ىد

يوضح المتغيرات التي ينبغي دراسة واالىتماـ بالتماسؾ االجتماعي بعد (8الشكؿ )
 (ٖٙ)حصوليا في المجتمع.*

 
مف جانب آخر شكمت األزمة السياسية او )المعضمة السياسية( متغيرًا جديدًا في عدـ 

الذي عرقؿ حركة التغيير واالندماج استقرار المجتمع, سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا, 
االجتماعي, وتبديد كفاءاتو وموارده وتصارع حكامو والممارسات اال وطنية مف  بعض النخب 

ناىيؾ عف   .(ٖٚ)السياسية, التي حولت اغمب العراقييف إلى أف يكونوا مستمبيف في بمدانيـ
اليادي وحسف العسكري في  الحرب الطائفية في البمد بعد حادثة )تفجير مرقدي اإلماميف عمي

راح ضحيتيا أالؼ مف القتمى والمفقوديف والتي أحدثت شرخًا كبير بيف  التي مدينة سامراء(
أبناء الشعب الواحد. اذ شكؿ ىذه العمؿ اإلرىابي البداية الرئيسة لالحتقاف الطائفي بيف 

تكون هناك 
حاجة لدراسة 

التماسك 
االجتماعي  
بعد حصول 
المتغيرات 

 االتية 

النزاعات 
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التعصب 
 الطائفي 

زمات األ
السياسية  
واالقتصا

 دية

النزوح 
 والتهجير 

 الحرب

الصراعا
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فضاًل عف  .(ٖٛ)العراؽ الحقيقية لمشكمة النزوح والتيجير ألقسري في مكونات المجتمع, والبداية
ىجوـ تنظيـ ) داعش( وسيطرتو لعدة سنوات عمى حوالي ثمث األراضي العراقية, وما رافؽ 
ذلؾ مف موجات لمنزوح السكاني نحو جنوب العراؽ وشمالو, و استيداؼ أبناء األقميات مثؿ 

راقي, ّف جميع ىذه األحداث سببت الفوضى في المجتمع العإاألزدييف والمسيحييف والشبؾ, 
مما دعت الحاجة إلى التفكير في إعادة بناء العالقات االجتماعية بيف االفراد والجماعات 

ضحية ليذه  داخؿ المجتمع وتسييؿ أمر االندماج االجتماعي بيف ىذه المجتمعات التي كانت
فضاًل عف ذلؾ أفَّ  التجارب التي حصمت في تعزيز التماسؾ   .(ٜٖ)الصراعات والحروب

 في اآلونة األخيرة, االجتماعي 
 (ٓٗ) عمميات التحوؿ بيف التماسؾ االجتماعي والصراع.( 0الشكؿ )

 
تشكؿ مقاربات وآفؽ جديدة يمكف االستفادة منيا في تعزيز برامج التماسؾ االجتماعي 
وتقويتو ومواجية الضغوطات الناتجة عف انييار العالقات االجتماعية او ضعفيا, والتوجو 

االستقرار المجتمعي, وتشخيص متغيرات التماسؾ االجتماعي والتكامؿ ومتغيرات نحو تحقيؽ 
التفكؾ والضعؼ. فمف كاف يتصور أف يستقر آالؼ مف المواطنيف مف  الفموجة والرمادي  
وتكريت في مدف إقميـ وكردستاف التي تتميز بالوعي القومي وال تقبؿ النقاش فيو, او في 

 .(ٔٗ)كربالء التي تختمؼ في الكثير مف العادات والتقاليد معيـمناطؽ جنوب العراؽ والنجؼ و 
ومف المفترض اف التماسؾ االجتماعي ىو شرط اساس لديمومة اي مجتمع واستقراره, ألف 
حالة الصراع والتفكؾ تعني إبادة المجتمع وزعزعتو, وبالتالي فأف اي مجتمع يبني مجموعة 

ظيـ التماسؾ االجتماعي فيو, وبالتي ىي توافر مف السياسات أو البرامج مف أجؿ تعزيز وتع

الحفاظ  على 
التماسك 
 االجتماعي

االسباب 
 والمحفزات

الصراع 
 االجتماعي

التدخل 
 والوسائط

العودة الى 
التماسك 
 االجتماعي

 سياسات

التماسك 
 االجتماعي

 سياسات
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االستقرار الالـز والضروري لممجتمع مف أجؿ بقائو سميمًا ومستقرًا, وبالتالي يعرض اغمب 
 المتناوليف لدراسة التماسؾ االجتماعي السؤاؿ اآلتي:

ما ىي المتغيرات التي تحرؾ المجتمع نحو الصراع االجتماعي؟ وبما أف الصراع      
تماعي في أي مجتمع ال يمكف عّده اال حالة سمبية, فما آليات التفاعؿ والوسائؿ التي االج

إذ ما تحقؽ التماسؾ  تضعيا المجتمعات لمحاولة العودة الى حالة التماسؾ واالستقرار؟
 (ٕٗ)واالستقرار, فماىي البرامج الجديدة التي يتـ تبنييا وصياغتيا لضماف قوة ىذه البرامج ؟

 المجتمع األنباري في ظؿ األزمات:رابعًا: 
تختمؼ المفاىيـ المرتبطة باألزمات وتتعدد تبعًا لمبعد الذي تدرسو ىذه المفاىيـ, نظرًا     

زمة بأكثر مف بعد مثؿ البعد االجتماعي و االقتصادي والثقافي والسياسي, الرتباط مفيوـ األ
التغيرات المفاجئة التي تحصؿ بشكؿ زمات لإلشارة الى وقد استخدـ عمماء االجتماع مفيوـ األ

غير مخطط ليا, او تبعات ونتائج ظواىر اجتماعية خطرة مثؿ الحروب والصراعات 
زمات عمى شكؿ حمقة وسمسمة متواصمة ومتغيرات مرتبطة مع ما تظير األ عادةً  .(43)الداخمية

)دورة حياة ف )و بعض, ألف االزمة ظاىرة اجتماعية مثؿ باقي الظواىر, يطمؽ عمييا الباحث
 : (44)االزمة(( واىـ مراحؿ ىذه الدورة ىي

ذ تبدأ األزمة في الظيور عمى ساحة المجتمع عمى شكؿ إحساس إػ مرحمة الميالد: 8
مر خطير وغير متوقع ناتج عف افرازات متغيرات اخرى أفؽ, وينذر بوقوع مبيـ يموح في األ

( في بعض ٖٕٔٓوتعد مرحمة بداية ظيور االحتجاجات) .(45)متفاقمة حصمت في المجتمع
قامة ساحات االعتصاـ عمى الخط ا  نبار والموصؿ وصالح الديف وديالى, و المحافظات مثؿ األ

السريع الدولي, وتوتر الخطاب الديني والعشائري والسياسي, والتصعيد ضد الحكومة المركزية, 
 .األنباري التي مر بيا المجتمع ىو ميالد لألزمة الراىنة

المرحمة نتيجة عدـ وجود حموؿ ومعالجة االزمة  وتظير ىذهِ ػ مرحمة النمو واالتساع: 0
تغذييا محفزات مستمدة مف  إذ زمة وتدخؿ في االتساع,في مرحمتيا االولى, لذلؾ تنمو األ

االزمة نفسيا, ومف نمو فكر وطرح لمفاىيـ واىداؼ والتي يطمؽ عمييا مف يتبناىا, 
 المرحمة تطور مشروع ساحات االعتصاـ, ودخوؿ بعض وتتجسد في ىذهِ  .(46)))القضية((

فكار سمبية ال تخدـ مصمحة ابناء المجتمع, مثؿ أاالطراؼ )الراديكالية( وتبني مشاريع و 
 منية. جيزة األسقاط الحكومة, واالصطداـ مع األإاطالؽ ىتافات طائفية, والمطالبة ب
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أثارىا المدمرة  بسبب زمة,مر فييا األخطر مرحمة تّ أوىي ػ مرحمة النضج واالنفجار: 3
كبير عمى مختمؼ  اً ثر أوالقاسية, والتي تؤثر عمى شريحة واسعة مف افراد المجتمع, وتترؾ 

وضاع داخؿ المدف التي التوتر في األ ازديادوتتجمى ىذه المرحمة في  .(47)جوانب الحياة
خط الساخف, واشتباكو مع القوات شيدت حركات احتجاجية, ودخوؿ تنظيـ )داعش( عمى ال

مف المدف والنواحي, مثؿ مدينة الفموجة, وتكريت, والموصؿ,  العديداالمنية وسيطرتو عمى 
والحويجة, واعالف خالفتو المزعومة, ونزوح الكثير مف السكاف الى خارج مدنيـ, وسقوط 

 العديد مف القتمى والجرحى.
زمة, والتقمص بعد الصداـ العنيؼ, الذي األ ثارآوىي مرحمة تخفيؼ ػ مرحمة االنحسار: 4

مف اجؿ  اً ذ تحقؽ بعض اىدافيا والتي تشيد تحرؾ واضحإمف قوتيا,  قسماً يفقد االزمة 
عقب سيطرة )داعش( عمى بعض المدف, وحركات النزوح الكبيرة اتخذت  .(43)مجابيتيا

الحكومة العراقية مجموعة مف اإلجراءات الطارئة, عمى صعيد االغاثة االنسانية لمنازحيف, 
خطة استعادة المناطؽ المحتمة مف قبؿ داعش,  فضاًل عفوتقديـ المساعدات الطارئة, 

 الخرى, وعودة الكثير مف االسر النازحة الى مدنيـ.وبالفعؿ بدأت المدف تتحرر مدينة تمو ا
وىي المرحمة التي تصؿ فييا االزمة الى فقداف قوتيا وتأثيرىا, والدافع ػ مرحمة االختفاء: 5

وىي مرحمة اكتماؿ تحرير  .(43), ويعقبيا استقرار نسبيتتالشى مظاىرىا تدريجياً  إذالمولد ليا, 
تنظيـ داعش, وعودة اغمب العوائؿ النازحة, فقد شرعت كؿ المدف العراقية التي سيطر عمييا 

بمدينة  ياءً مف مدينة تكريت, وانت القوات االمنية بحمالت تطيير المدف واستعادتيا, ابتداءً 
القائـ, وعودة عجمة الحياة تدريجيًا الى ما كانت عمية, بالرغـ مف االثار التي تركتيا الحرب 

  والنزوح عمى المجتمع العراقي.
 :  باألرقاـ 0283بة األزمات  في المجتمع العراقي  ما بعد  ضري
بحسب  ٕٗٔٓ( شخصًا في عاـ ٙٙٙٔٔ( شخصًا وجرح )ٙٚ٘٘قتؿ ما يقارب ) -ٔ

يوميًا  ة, إذ بمغ معدؿ العمميات اإلرىابيٕٗٔٓاحصائية لجنة حقوؽ االنساف في العراؽ لعاـ 
 (50)( عمؿ ارىابي. ٙ.ٔ)

االنتياكات الممنيجة مف قبؿ التنظيمات االرىابية السيما بعد سيطرة  ارتفاع وتيرة -ٕ
( مواطف يزيدي ٕٓٓٓتنظيـ داعش عمى عدة مدف, إذ اقدـ تنظيـ داعش عمى اعداـ )

( طالب في معسكر ٓٓٚٔ( اخريف, فضاًل عف اعداـ اكثر مف )ٚٔٗٙوخطؼ ما يقرب )
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 مختمفة في االنبار وصالح الديف. )سبايكر( فضاًل عف اعدامات جماعية الفراد مف عشائر

(51) 
العراؽ ما   في عموـ مف مدنيـ  ًا  ( فردٜٜٙ,ٔ٘ٚ,٘)اكثر مف  نزوح ما يقارب -ٖ

( بسبب حاالت العنؼ واليجمات االرىابية ٕٗٔٓ%( مف سكاف البمد, منذ عاـ )ٗيعادؿ) 
فبحسب  ,شيدت حركات النزوح التي اما اكثر المدف .(ٕ٘) التي شنيا تنظيـ )داعش(

شيدت مدينة الفموجة  فقد )مصفوفة تتبع النازحيف( التابعة لممنظمة الدولية لميجرة,
( ٕٗٙ,ٓٛٔ, ثـ مدينة ىيت )اً ( نازحٜٛٓٗ٘ٗ, تمييا مدينة الرمادي )اً ( نازحٕٓٚٛٗ٘)

, اما في محافظة نينوى, فقد بمغ عدد النازحيف مف مدينة الموصؿ مركز المحافظة اً نازح
( ٖٙٙٙٛٔ( نازح, ثـ قضاء الحمدانية )ٕٖٙٙٚٓ, تمييا مدينة تمعفر)اً ( نازحٜٓٚٔٛٛ)

, اما محافظة صالح الديف فقد شيدت مدينة تكريت اعمى نسبة لمنزوح اً نازح
( ٛٗٗ٘ٙ, ثـ قضاء بيجي )اً ( نازحٕٜٜ٘ٔٔ, ثـ قضاء الشرقاط )اً ( نازحٖٖٙٔٚٔبواقع)
, اً ( نازحٕٕٗٓٓٔا قضاء داقوؽ ), يميياً ( نازحٜٕٙٚ٘ٔ, كما شيدت مدينة كركوؾ )اً نازح

 .(ٖ٘) نازحاً (ٕٗٓ٘ٔثـ قضاء الحويجة )
ما مارست عصابات داعش االرىابية ابشع الجرائـ في المناطؽ التي سيطروا عمييا, مّ  -ٗ

عماؿ العنؼ وانتياكات حقوؽ أادى الى تعرض الكثير مف السكاف الى النزوح قسرًا, لتجنب 
 تبيف فيحقوؽ االنساف, كما  انتياكاتتعرضوا الى  االنساف, اذ بمغ عدد النازحيف الذيف

بأف اعدد النازحيف الذيف تعرضوا لمقتؿ او  ,المسح الذي قامت بو وزارة التخطيط العراقية
%( وتمييا ٕٛ( شخصًا, وقد سجمت محافظة نينوى اعمى نسبة )ٕٜٕ٘القصؼ يبمغ )

( شخصًا, كما بمغ عدد %ٙٔ)نسبة %(, ومحافظة االنبار ٖٕمحافظة صالح الديف بنسبة )
في  نسبتيـ( شخصًا, اذ بمغت ٖٕٗٚالنازحيف الذيف تعرضوا الى لالختطاؼ واالختفاء )

( %ٕٓ)ي بنسبة نبار %(, ومحافظة األٖٕ)بنسبة %( تمييا صالح الديف ٖٙمحافظة نينوى )
 سرة, تأتيأ( ٕٖٚٙشخصًا, كما بمغ عدد االسر النازحة التي فقدت االتصاؿ بأحد افرادىا)

محافظة ثـ  %(,ٖٓ)بنسبة %( تمييا نينوى ٖٛمحافظة صالح الديف بالمرتبة األولى بنسبة )
سر التي صودرت وثائقيـ ( شخصًا, فضاًل عف ىذا بمغت نسبة األ%ٕٚ)بنسبة  االنبار

 ( اسرة, وقد سجمت اعمى نسبة في محافظة نينوى,ٚٙٚٗٔالرسمية خالؿ عممية النزوح )
 .(ٗ٘)( شخصاً %ٕٔ)بنسبة ثـ محافظة االنبار %(ٛٔ)بنسبة لديف%( تمييا صالح آ٘)بنسبة
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( اف ٕ٘ٔٓوتبيف تقديرات المسح الوطني لمنازحيف في العراؽ لسنة ) -٘
الؼ(  ٕ.ٜٖٗسنة فأكثر( يبمغ ) ٘ٔعدد النازحيف الذيف يقعوف ضمف سف العمؿ بعمر )

سنة  ٘ٔبعمر) اً الؼ( نازح ٘.ٚٚٚ%( مف عدد النازحيف الكمي البالغ)ٙ.ٙ٘ويشكموف ) اً نازح
%( مف عدد النازحيف ليذه الفئة نشطيف اقتصاديًا, واستطاعوا ٖ.ٓٗ, اي حوالي)(فأكثر

عاطؿ عف العمؿ, فيما بمغ مجموع  اً الؼ( نازحٓ.ٜٚ, و)ترتيب امورىـ اقتصادياً 
فتبيف االحصائيات ومعدالت المشاركة  *ما نسبة )االعالة(ا .(55)اً الؼ( نازحٜ.ٜٚالعامميف)

)االعالة(,  وارتفاع في نسبة)المنتجيف( االقتصادية بيف النازحيف انحسار في فئة النازحيف 
 .(56)%(٘.ٖٛبسبب ضغوطات وتأثير النزوح, اذ بمغت نسبة االعالة العمرية لمنازحيف )

معدالت االعالة يقؿ الدخؿ الفردي,  وبالتالي فأنو كما متعارؼ عمية كمما ازدادت -ٙ
كما بمغت نسبة اعالة  ,وبالتالي يؤثر ىذا عمى طبيعة المستوى المعاشي لمحياة اليومية

طفؿ ٜ.ٜٚ( يعيؿ )ٗٙػ ٘ٔفرد( بعمر ) ٓٓٔ%(, اي اف لكؿ)ٜ.ٜٚاالطفاؿ بيف النازحيف )
وىذا مؤشر واضح عمى مستوى الجيد والعبء الكبير الذي يتحممو  .(ٚ٘) سنة( ٘ٔػٔبعمر )

عامؿ ميـ في اتجاه االطفاؿ  وكون فضاًل عف, أسرىـافراد األسر النازحة مف اجؿ اعالة افراد 
بمغت نسبة اإلعالة  والى العمؿ وتركيـ مجاؿ التعميـ مف اجؿ سد حاجات االسرة. 

افراد( مف النازحيف ىناؾ ) واحد فقط(  ٛقابؿ كؿ)%( اي مٜ.ٚالنازحيف ) االقتصادية لمعموـ
  .(ٛ٘)يعمؿ
نتائج المسح الذي اجرتو وزارة التخطيط حوؿ نسب الدمار في المنازؿ السكنية,  تبيف -ٚ

%( تمييا محافظة ٚ.ٕٗمحافظة نينوى بنسبة دمار ) تبعد الحرب عمى داعش, تصدر 
نسبة الدمار فييا  %( ثـ محافظة االنبار التي بمغتٕ.ٕٓصالح الديف بنسبة )

مختمفة االنواع,  (الؼ وحدة اقتصاديةٚ٘ٗٛالمتضررة )وبمغت القطاعات   .(ٜ٘)%(ٕ.ٜٔ)
( وحدة ٕٔٗٓ( يمييا قطاع النقؿ )ٕٚٙٔكاف االكبر منيا ىو قطاع االبنية الحكومية البالغة )

ت في جميع القطاعات قد بمغ مدمرة , كما اظيرت النتائج اف التكمفة المادية لمخسائر
  .(60)( تريميوف دينارٖٙٓ.٘ٚ)

بجانب البطالة والفقر واليشاشة الغذائية, اذ بمغت قيمة  ةوقد الحؽ النزوح خسائر كبير  -ٛ
, كما اف تأثير النزوح في ٕٗٔٓالنزاع عاـ  ء, منذ بد( ترليوف دينار سنوياً ٖ.٘الخسائر )

سبؿ كسب العيش شديدًا في المحافظات المتضررة مف النزوح والصراع الحربي, اذ ارتفعت 



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)ٖٜٜ ) 
 

%( عاـ ٚ.ٚٔ, الى )ٕٗٔٓ%( لعاـ ٙ.ٕٔمعدالت البطالة في صفوؼ النازحيف مف)
الفقر كذلؾ, في  ويبدو اف ىذه النسب العالية مف البطالة قد اثرت عمى رفع نسبة .(ٔٙ)ٕٚٔٓ

%(, اذ بمغ عدد الفقراء الجدد ٕ.ٔٗالمجتمعات التي تعرضت الى النزوح البالغة )
, ويؤلؼ ٕٗٔٓمميوف( فقير لعاـ  ٕ.ٛمميوف( نسمة مف بيف الفقراء الذيف يقدر عددىـ )ٛ.ٕ)

%( مف ٚٔ%( مف اجمالي الفقراء الجدد, اي) نصؼ مميوف فقير(, وبنسبة )ٓ٘النازحيف )
  .(ٕٙ)الفقراء العاـ في المجتمع العراقياجمالي 

   :التماسؾ االجتماعي ليات المحافظة عمىخامسًا: آ  
المصالح واألىداؼ المشتركة ىي  فْ : إ(Goals Attainments) األىداؼ المشتركة -1

األساس لبناء المجتمعات وتماسكيا, سواء كانت مجتمعات صغيرة أـ كبيرة, فعمى األفراد 
ألنيا تحقؽ مصالحيـ جمعيًا فبالضرورة أف يكوف لكؿ مجتمع  ,األيماف بأىداؼ المجتمع

حقؽ مصالحيـ أىداؼ, فإذا كانت ىذه األىداؼ تعبر عف حاجات حقيقية ألفراد الجماعة, وت
ـ حتمًا سيمتفوف حوليا ويتحقؽ التماسؾ االجتماعي, ومف الضروري أف تكوف ىذه نيّ إف

    .(ٖٙ)األىداؼ نابعة مف حاجات ومشاكؿ األفراد داخؿ المجتمع
تفرض مبادئ الديف االساسية ألي مجتمع  (:Religion Factor) العامؿ الديني -2

دورًا اساسيًا في  ؤديالمجتمع, وعمية فالديف ي فرادأضرورة التعايش والتفاعؿ والسالـ بيف 
اجماع وقبوؿ االفراد لقيـ الديف وشعائره,  عف طريؽوذلؾ  .تحقيؽ التماسؾ االجتماعي

مف  ءاً جز  الديف يعد و .(64)باعتبارىا ىي التي توجو سموكيـ في مختمؼ المجاالت االجتماعية
الموروث الحضاري والثقافي لألمـ والمجتمعات, ويسيـ بشكؿ كبير في تشكيؿ منظومة القيـ 

 .(65).والعادات والتقاليد في المجتمع
وتعد العدالة االجتماعية مف اىـ عوامؿ  :social Justice)) العدالة االجتماعية-3

فاذا وجد في  العدالة المدنية"" التماسؾ االجتماعي في المجتمعات وعادة  ما يطمؽ عمييا 
اي مجتمع معاممة عادلة وتشارؾ جميع افراد المجتمع في الخيرات, وتـ ازالة وتقميص 
الفوارؽ الكبيرة بيف طبقات المجتمع, وذلؾ عف طريؽ تكافؤ الفرص بشكؿ موضوعي 

زز فيذا مف شأنو اف يقوي الروابط بيف االفراد ويع والمساواة بتوزيع الموارد واالنتاج
 .(66)التماسؾ االجتماعي
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 .(67)ة( يوضح متطمبات تحقيؽ العدالة االجتماعي4) الشكؿ

 
اف فكرة االندماج  :Inclusion &National Reconili)) االندماج والمصالحة الوطنية -3

فكرة الوحدة  فضاًل عف االجتماعي مرغوبًا فييا ومحببة شعوريًا ومتفؽ عمييا ايديولوجيًا,
ذات صمة بالدمج والتوحيد االجتماعي, فاإلدماج قاسـ  عداو المصالحة الوطنية, وت

مشترؾ بيف افراد المجتمعات والديانات جميعيا, وجذوره ضاربة في اعماؽ التأريخ 
فغالبًا ما ينحى خطاب الوحدة والتماسؾ ىذا المنحى, فميس مف الممكف لقوة  البشري,

 .(ٛٙ)الناس عمى اىداؼ مشتركة اال بايدلوجيا توحيدية او إدماجيواجتماعية اف تجمع 
العممية تستند قبؿ كؿ  هِ ىذ فْ ا  تشكؿ مف المجتمع وحدة عضوية متماسكة, و  والمصالحة

 (ٜٙ)متطمبات شيء الى افؽ وشبكة واسعة مف العمميات ال
 : ((value system & culture منظومة القيـ والثقافة -4

فكار التي تحدد ما والجوىرية في جميع الثقافات, منظومة القيـ واألمف المتغيرات الميمة 
المجموعة مف االفكار  هِ ىو ميـ ومرغوب لممجتمع وما ىو غير مرغوب وضار, اف ىذ

 و .(ٓٚ)وتعطي مؤشرات توجو وترشد االفراد  اً محدد اً والسمات الثقافية والقيمية تضفي معن
االجتماعية في الحفاظ عمى التماسؾ االجتماعي, اذ يمتقي افراد ـ الثقافة و منظومة القيـ يتس

فيترجموىا الى مجموعة مف السموكيات يمارسيا   المجتمع حوؿ القيـ التي يتبناىا المجتمع,
ويعد كؿ مف )اميؿ   .(ٔٚ) القيمة افراد المجتمع في المواقؼ المختمفة التي تتطمب استخداـ ىذهِ 

ىـ عمماء االجتماع الذيف اكدوا عمى االتفاؽ القيمي أ( مف دوركايـ ( و)تالكوت بارسونز
ساسية لتحقيؽ التماسؾ االجتماعي واالستقرار, عف طريؽ تدفؽ القيـ الثقافية التي أكقاعدة 
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 معاملة عادلة بين جميع افراد المجتمع
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ابعاد: يتمثؿ البعد االوؿ في دور وفاعمية  ةتتولى تنظيـ التفاعؿ بيف االفراد مف خالؿ ثالث
والصواب في  أرمزية قائمة في المجتمع تحدد لألفراد الخط منظومات القيـ باعتبارىا تكوينات

مختمؼ المواقؼ, اما البعد الثاني يتحدد مف خالؿ تحوؿ القيـ الى معايير وتقاليد واعراؼ, اما 
البعد الثالث فتتولى الثقافة ومنظومة القيـ ضبط التفاعؿ بيف االفراد مف  خالؿ صيغة 

     .(ٕٚ)التوقعات المتبادلة 
 استنتاجات الدراسة 

  -لقد توصمت الدراسة الى مجموعة مف االستنتاجات أىميا:
أّف غالبية أفراد مجتمع الدراسة نزحوا الى خارج مدينتيـ نتيجة ألحداث العنؼ التي  -ٔ

 بسبب دخوؿ التنظيمات االرىابية والصراع المسمح الذي جرى في مدنيـ. ٕٗٔٓ حصؿ سنة 
ىناؾ اختالؼ وتغيرات بنسب بسيطة وقميمة بيف العالقات االجتماعية لألفراد مع  -ٕ

)االسرة والجيراف واالقارب(, بيف فترة ما قبؿ النزوح وبعد النزوح, أذ تبيف النتائج اف ىناؾ 
 ضعفًا في العالقات االجتماعية ّعما كانت عمية قبؿ النزوح. 

مع البحث واألقارب اكثر العالقات تعرضًا إّف العالقات االجتماعية بيف أفراد مجت  -ٖ
 .لمضعؼ والوىف, ويرجع السبب األوؿ حسب اجابات المبحوثيف الى النزوح

يتفؽ اكثر مف نصؼ عينة الدراسة عمى اف )لألمف( الدور االساسي لتعزيز وتقوية  -ٗ
يدؿ  التماسؾ االجتماعي, ثـ يميو )توفير الخدمات( و)واعادة اعمار المناطؽ المدمرة(, مما

 ىذِه المتغيرات ىي التحدي االىـ التي يواجو افراد المجتمع االنباري.  فْ أعمى 
فراد مجتمع البحث بأنيـ دائمًا مستعدوف لتقديـ المساعدة لمف يطمب أيؤيد اغمبية   -٘

منيـ ذلؾ, وىي نسبة جيدة, وتدؿ عمى قوة التضامف االجتماعي بيف افراد المجتمع وقيـ 
 المساعدة وااليثار. 

ػ ادت االوضاع التي مر بيا المجتمع االنباري الى  ازدياد حاالت الثأر واالنتقاـ  -ٙ
 بشكؿ ممحوظ بعد مّدة النزوح, حيث كانت ىذِه الظواىر معدومة تقريبًا في المجتمع االنباري.

تتمثؿ اكثر حاالت الثأر التي شيدىا المجتمع االنباري في ىدـ المنازؿ وحرقيا,   -ٚ
الفراد مف المدينة ومنعيـ مف العودة  الى مساكنيـ, واعالف البراءة فضاًل عف طرد بعض ا

 عشائريًا مف البعض.
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)التنظيمات االرىابية(  فّْ أكثر بقميؿ أو أىناؾ قناعة تامة لدى نصؼ عينة البحث   -ٛ
 .ىي اخطر العوامؿ التي تؤثر عمى التماسؾ االجتماعي في المجتمع االنباري

والصراعات والعشائرية( العامؿ الثاني الذي ييدد   يعّد ثالوث )الفساد والرشوة  -ٜ
 التماسؾ االجتماعي في مجتمع الدراسة.

 التوصيات 
 التوصية االساسية

لي, بؿ في اف استعادة التماسؾ االجتماعي وتعزيزه لف يكوف باستعادة التضامف  اآل -8
سسات الدولة دفع المجتمع نحو التضامف العضوي, بمعنى زيادة الوعي واعادة االعتبار لمؤ 

 الرسمية, وتقوية القواعد الرشيدة في البناء المؤسسي, وذلؾ بتفعيؿ سمطة الجزاء العادؿ. 
 توصيات الى الحكومة العراقية

دعـ المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تيدؼ الى تعزيز التماسؾ االجتماعي   -ٔ
 والمصالحة الوطنية في المناطؽ المحررة مف سيطرة داعش.

وضع خطة واستراتيجية لحصر السالح بيد الدولة فقط, وسحبو مف جميع التشكيالت   -ٕ
 غير الرسمية كالعشائر وفصائميا المسمحة. 

تعويض المواطنيف المتضرريف مف جراء الحرب ضد االرىاب تعويضًا يتناسب مع   -ٖ
 حجـ الخسائر المادية والبشرية. 

اري في ممفات التعويضات والشيداء العمؿ وبجدية عمى مراقبة شبيات الفساد االد  -ٗ
 والجرحى, ومعاقبة المفسديف. 

القياـ بمبادرات مع ابناء مجتمع االنبار لتعزيز التماسؾ االجتماعي وتقوية الثقة بيف  -٘
 المواطنيف والحكومة المحمية.

ايجاد حموؿ عاجمة وسريعة لمنازحيف في مخيـ العامرية ومخيـ المدينة السياحية, مف  
اجؿ اعاده االبرياء والعوائؿ الى مساكنيـ, وتقديـ المجرميف ومف تمطخت ايدىـ بالدماء الى 

 العدالة.
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)داعش( او ما يسمي نفسو بتنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ, تنظيـ إرىابي متطرؼ ظير بقوة في *
المدف العراقية والسورية. لالطالع اكثر انظر: معف خميؿ عمر, عمـ اجتماع اجتاح بعض  ٕٗٔٓسنة 

 .ٕٕٚ,ص ٕٚٔٓعماف,  , دار الشروؽ لمنشر,ٔالفضائح,ط
, النازحوف: إعدادىـ ومؤشرات ٔالفصؿ التشريعي  الدورة االنتخابية الرابعة, مجمس النواب العراقي, *ٕ

 .ٚ, صٕٛٔٓ العودة دائرة البحوث,
 القضبء االعلى, رئبسة محكمة استئنبف االنببر, قسم االحصبء.** مجلس 

 .53, صٕٛٔٓ, العبيكاف لمنشر, الرياض, ٔ(صالح بف عبداهلل الدبؿ, ميارات البحث االجتماعي , طٖ)
 , ٕٛٓٓالمنيج العممي وتطبيقاتو في العمـو االجتماعية, دار الشروؽ لمنشر, عماف,  (ابراىيـ ابراش,ٗ)

 .65ص
 .ٗ٘ص ,ٕٛٔٓ, العبيكاف لمنشر, الرياض, ٔ, ميارات البحث االجتماعي, طبف عبداهلل الدبؿ(صالح ٘)

(ٙ)Bidhan Acharya, Questionnaire Design, University Grants Commission 

Nepal,2-11-June 2010,p2. 
(ٚ)Ibid, p 2. 

(ٛ)M. Easwaramoorthy, Interviewing For Reserch,  Canada Volunteerism 

Initiaitve, Canadienne Sur le benvolat,20013,p1. 
الذي يعرض  ,(google maps)اعتمدنا عمى تقسيـ مدينة الفموجة اداريًا عف طريؽ استخداـ برنامج (ٜ)

مدينة  الخريطة الجغرافية لممدينة مع تقسيـ االحياء السكنية والنقاط الدالة, وفقًا لتقسيمات حديثة. وتتكوف
. 7. الجوالف 6. الميندسيف5.المعمميف  4.الضباط  3.الشرطة  0.العسكري 8الفموجة مف االحياء التالية: 

       .الصناعي84. نزاؿ  83.الشيداء 80. جبيؿ 88. الرسالة 82. الوحدة 9. الجميورية 8االندلس 
 .. الجغيفي85
 

(ٔٓ)Paulin Taboada And Kateryna Fedoruka Cuddeback, Person Society And 

Value, Printed On Acid-Free Paper,London, 2002,p54. 
(ٔٔ)Council Of Europe, Council For Cultural Co-operation, Education And Social 

Cohecion, Germany (Strasbourg)2000, p44. 
(ٕٔ)Mary Ann Walter And Sctt H. Boyd ,Cultural Difference Andsocial 

Solidarity, Cambridge Scholars Publishing, 2014,P2. 
(ٖٔ)Jane Jenson ,Defining And Measuring Socia Cohesion ,Commonwealth 

Secretariat And Unrisd,2010,P4. 
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(ٔٗ)M. zupl And E. Estruch Puertas , Challenges Of Social Cohesion In Times Of 

Crisis, Printed In Spain,2010,P84. 
(ٔ٘)M Frane Adam, The Challenges Of Sustanied Development The Role of Socio-

Cultural, Hungary By Akademiai Nyomda, New york,2005, p131. 
 خروف, المجمد االوؿ ,آحمد زايد و أ(جوردف مارشاؿ, موسوعة عمـ االجتماع , ترجمو محمد الجوىري و ٙٔ)

 .ٕٖٚص ,ٕٚٓٓ, القاىرةي العربي لمترجمة المشروع القوم
 .ٕٕٙ(فردريؾ معتوؽ, معجـ العمـو االجتماعية, اكاديميا انترناشيوناؿ, بيروت, صٚٔ)
 .ٛٗٔص ,ٖٜٜٔ, عماف, ٖدار االمؿ لمنشر, ط (معف خميؿ عمر, انشطار المصطمح االجتماعي,ٛٔ)
 .ٜٗٔمصدر سابؽ, ص , انشطار المصطمح االجتماعي,(معف خميؿ عمرٜٔ)

(ٕٓ)Gareth Morrl, Christopher Mcdowell, (Displacement Beyond Conflict): 

Challenges For The 21
ST

 Century, United States On Acid-Free,,2010,P11. 
(ٕٔ)Holly Reed, John Haaga And Charles Keely, Editors, The Demography Of 

Forced Migration ,National Academy Press,Washington,1998,P13. 
(ٕٕ)Pierre Monforte , David Bartra ,Key Concepts In Migration ,Replika Press 

Pvt India,2014,P17. 
(مؤيد منفي محمد شرقي )دور الصراع السياسي ػ العشائري في التماسؾ االجتماعي في محافظو االنبار( ٖٕ)

 .ٕٗٔٓ, كمية اآلداب, جامعو بغداد, اطروحة دكتوراه غير منشورة, قسـ االجتماع
إشكالية التماسؾ االجتماعي في العالـ العربي, مؤسسة فريدريؾ ايبرت لمنشر, المغرب, , (إدريس الكرويٕٗ)

 .ٚٙػ٘ٗ, صٕ٘ٔٓ
(ٕ٘)Protap Mukherjee And Lopamudra Ray Saraswati,( Levels And Patterns Of 

Social Cohesion And Its Relationship With Development In India), Jawaharla 

Nehru University, India,2006. 
 .ٔٛ, صٕٕٔٓ(كامؿ محمد محمد عويضة, عمـ النفس االجتماعي, دار الكتب العممية لمنشر, بيروت,ٕٙ)
 .ٜٜص ٜٜٜٔعمـ النفس االجتماعي, دار الفكر الجامعي, القاىرة,  (خميؿ ميخائيؿ معوض,ٕٚ)
 .ٔٛصة ,مصدر سبؽ ذكره,ص,(كامؿ محمد محمد عويٕٛ)
 .ٚٚٔ, صٕٕٔٓ, دار وائؿ لمنشر, عماف,  ٔ(عايد عواد الوريكات, نظريات عمـ الجريمة, طٜٕ)
(عمي ليمة, النظرية االجتماعية المعاصرة وقضايا المجتمع آليات التماسؾ االجتماعي, مكتبة االنجمو  ٖٓ)

 .ٙٙ, صٕ٘ٔٓالمصرية,, اإلسكندرية, 
 .ٚ٘, صٕٚٔٓ, الجنادرية لنشر والتوزيع , عماف,   ٔالعمؿ التطوعي, ط(جابر احمد برزاف, ٖٔ)
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(حميد كردي الفالحي, )العمؿ االجتماعي التطوعي ودورة في تعزيز التضامف االجتماعي(, بحث ٕٖ)
 .ٕٛٓص  ٜٜٗٔمنشور, مجمة آداب الرافديف, كمية اآلداب جامعة الموصؿ, مجمد, عدد, 

(ٖٖ)Sylvain Acket & Monique Borsenberger, (Measuring And Validating Social 

Cohesion a Bottom-Up Approach), By The OECD, Development, Center,Paris, 

20-21, January 2011, p4. 
(ٖٗ)Kate Lefko – Everett, (Towards A Mesurement Of Scoial Cohesion For 

Africa), By   Institute And  Reconciliation Fos UNDP,29 June 2016,p1. 
 ,ٕٛٔٓ دار الذاكرة لمنشر, بغداد, ,ٔالفالحي, االثار االجتماعية لمحرب عمى المجتمع,ط (حميد كرديٖ٘)

 .ٕٔص
 *الشكؿ مف عمؿ الباحث.(ٖٙ)
 .ٔٔ, صٖٕٔٓ, دار الشروؽ لمنشر, عماف, ٔ(معف خميؿ عمر, المعضمة العراقية, طٖٚ)
 .ٕص ٕٚٓٓ, ٗٛالقسرية في العراؽ( كمية اآلداب, بغداد, ع (نبيؿ عمراف موسى, )اليجرة ٖٛ)
, دار نوف لمنشر, ٔمقومات وأسس التماسؾ االجتماعي في مجتمعات ما بعد النزوح, ط(خضر دوممي, ٜٖ)

 .ٜٔ,ص ٕٛٔٓالموؿ, 
(3) Nat J. Colleta & Anita Kelle, Social Cohesion And Conflict ,Prevention, 

Washington D. C, First Priniting, U S A, 2010,p18                                         . 
 .ٕٔ(خضر دوممي, مصدر سابؽ, صٔٗ)

 (ٕٗ)Nat J. Colleta & Anita Kelle, Social Cohesion And Conflict ,Prevention, 

Washington D. C, First Priniting, U S A, 2010,p18. 
 

(ٖٗ)James  L. Richardson, Cirsis Diplomacy: The Great Powers since, 

Gambridge University, 2015,p10. 
 .ٖٛ, صٕٚٔٓ(, ٕٓ) ددع (انظر: رسوؿ مطمؽ, ) تداعيات احتالؿ الموصؿ(, مجمة المفتش العاـ,ٗٗ)
 .ٜٗ,صٕٗٔٓ (محمد عبداهلل المرعؿ, األزمات مفيوميا واسبابيا واثارىا, مكتبة القانوف, الرياض,٘ٗ)
 .ٓ٘(محمد عبداهلل المرعؿ, مصدر سابؽ, صٙٗ)
 .ٓ٘(محمد عبداهلل المرعؿ, مصدر سابؽ, صٚٗ)
 .ٔ٘(محمد عبداهلل المرعؿ, مصدر سابؽ, صٛٗ)
 .ٔ٘(محمد عبداهلل المرعؿ, مصدر سابؽ, صٜٗ)
 .ٚ, صٕٗٔٓتقرير لجنة حقوؽ االنساف في العراؽ, كانوف الثاني, حزيراف, بغداد, (ٓ٘)
 .ٕٗ, صٕٚٔٓتشش, عدالة منقوصة, المحاسبة ضد انتياكات داعش, تقرير ىيومف رايس و (ٔ٘)
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(وزارة اليجرة والميجريف, دائرة المعمومات والبحوث, قسـ البرمجة, عدد العوائؿ النازحة عاـ ٕ٘)
 .ٕٛٔٓػٕٗٔٓ

 .٘, صٕٛٔٓ(المنظمة الدولية لميجرة/ العراؽ, مصفوفة تتبع النازحيف, ٖ٘)
 .ٖٚص, ٕٛٔٓلإلحصاء, المسح الوطني لمنازحيف,  (وزارة التخطيط, الجياز المركزيٗ٘)
 .ٕٚ(وزارة التخطيط الجياز المركزي لإلحصاء, مصدر سابؽ, ص٘٘)

نسبة االعالة تعني: العبء الذي يتحممو السكاف المنتجوف في المجتمع وذلؾ مف اجؿ إعالة فئات السكاف * 
 .غير المنتجة

 .ٕٚصمصدر سابؽ,  (وزارة التخطيط الجياز المركزي, ٙ٘)
 .ٕٛ(وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, صٚ٘)
 .ٜٕ(وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, صٛ٘)
, ٕٛٔٓ(وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء مسح حصر وتقيـ االضرار, البنى التحتية والمباني, ٜ٘)

 .ٚٔص
عماؿ االرىابية ضرار نتيجة األاألـ ي, مسح وحصر وتقيلإلحصاء(وزارة التخطيط, الجياز المركزي ٓٙ)

 .ٗٔ, صٕٛٔٓوالحرب  ضد داعش, 
 .ٕ٘ٔ, صٕٚٔٓخطة التنمية الوطنية, الجياز المركزي لإلحصاء, (وزارة التخطيط, ٔٙ)
 .ٕٚٔ, صٕٚٔٓ(وزارة التخطيط العراقية, خطة التنمية الوطنية, ٕٙ)
نشورات جعية الدراسات واالبحاث مف إشكالية التماسؾ االجتماعي في العالـ العربي, م (ادريس كراوي,ٖٙ)

 .ٖٗٔص,  ٕ٘ٔٓأجؿ التنمية, الرباط, 
 .ٚٙ(عمي ليمة, النظرية االجتماعي, قضايا التماسؾ االجتماعي, مصدر سابؽ, صٗٙ)
 .ٛٗٔ(ادريس الكرواي, مصدر سابؽ, ص٘ٙ)
 .ٗٗٔ(ادريس الكراوي, مصدر سابؽ, صٙٙ)
 لشكؿ مف عمؿ الباحث(اٚٙ)
 .ٕٖٔت االندماج االجتماعي وبناء االمة , مصدر سابؽ, ص(مجموعة مؤلفيف, جدلياٛٙ)
 .ٔ٘صمصدر سابؽ,(عمي ليمة, النظرية االجتماعية اليات التماسؾ االجتماعي, ٜٙ)
,المنظمة العربية لمترجمة, ٔ(نتوني كدنز, عمـ االجتماع)مع مدخالت عربية( ترجمة فايز الصياغ,طٓٚ) 

 .ٜٚ, صٕ٘ٓٓبيروت, 
القيـ في الظاىرة االجتماعية, اعماؿ الدورة المنيجية لتفعيؿ القيـ في الدراسات (نادية محمود مصطفى, ٔٚ)

 .٘ٗ, صٕٓٔٓاالجتماعية, جامعة القاىرة,
 .ٓٚ(عمي ليمة, النظرية االجتماعية, اليات التماسؾ االجتماعي, مصدر سابؽ ,صٕٚ)
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