المجلدى12ى/ىالعدد54ى /ىالدنةىالحادوةىرذرى–ىحزوران–ىىى 2012م ى

العولمةىواثرهاىفيىنموىظاهرةىالتعصبىفيىالمجتمعىالعراقي ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىــىدرادةىتحلولوةىــ

ى

ىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

م.عبدهللا صالح عمي خمف
كمية اآلداب /جامعة تكريت

المقدمة:
تعد ظاىرة التعصب مف اىـ الظواىر التي تميز وقتنا الحاضر ،بالرغـ مف االعتقاد السائد
بزواؿ العامؿ االساسي الذي يقؼ خمؼ تمؾ الظاىرة اال وىو العامؿ الديني ،كما واف التعصب لـ
يرد اال تكريساً وتوثيقاً لواقع المجتمع العراقي المعاصر ،بفضؿ عوامؿ جديدة اعطت تمؾ الظاىرة
مزيد مف القسوة والخطورة ،خاصة عندما يتخذ التعصب اشكاالً عدوانية عنيفة ساخرة وبدرجات
متفاوتة في العالقات بيف القوميات والطوائؼ الدينية والعالقات بيف المذاىب والتنظيمات
السياسية ،والعالقات بيف الجماعات الصغرى والمجتمع المحمي العاـ .ويمكف النظر الى
التعصب عمى انو ظاىرة موغمة في التاريخ البشري وقد اخذت مبررات واشكاالً مختمفة (دينية،
قومية ،قبمية ،سياسية ،ثقافية.... ،الخ) ،وقد ادرؾ المختصوف في العموـ االجتماعية مكامف
خطورة ىذه الظاىرة في الثقافات المختمفة التي نشأوا فييا ،إذ اجمع العمماء عمى أف ىذه الظاىرة
تحدي لممجتمع البشري خالؿ مراحمو التاريخية المختمفة .ونظ اًر لما يمر بو المجتمع العراقي في
الوقت الحاضر مف حضور لمظاىرة في ثقافتو المتغيرة وما يمكف اف يشكمو مف اثر في بنائو
االجتماعي وسط تسويؽ سياسي مف اجؿ االستئثار بالسمطة ،بالرغـ مف ثقافة التسامح التي
ميزت الثقافة العراقية عبر تاريخيا الحضاري.تتكوف الدراسة مف مقدمة واربعة محاور ،اشتمؿ
المحور االوؿ عمى إطار منيجي يضـ عناصر الدراسة كالمشكمة واالىمية واليدؼ والمنيجية،
فضالً عف تحديد بعض المفاىيـ العممية التي تدور حوليا الدراسة ،كالعولمة ،وعولمة االعالـ،
والتعصب ،وتناوؿ المحور الثاني عوامؿ انتشار التعصب في المجتمع العراقي ،ويتضمف المحور
الثالث دراسة اشكاؿ التعصب التي تناولت في ثناياىا التعصب القومي والديني ،لما ليما مف
خطورة واثر في نسيج البناء االجتماعي لممجتمع العراقي ،واقتصر المحور الرابع عمى خاتمة
لمدراسة خمصت فييا الى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات العممية
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اوالً :االطار المنهجي لمدراسة1:ـ مشكمة الدراسة:

يعتبر التعصب مف بيف المشكالت التي تواجو المجتمعات االنسانية في الوقت الحاضر،

كما اف تزايد موجة العنؼ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ يعد مف االسباب التي دفعت العديد مف
الباحثيف لدراسة تمؾ الظاىرة في محاولة لمتعرؼ عمى اسبابيا وما ىي االثار المترتبة عمييا.

تسود المجتمع العراقي حالة مف التنوع الكبير في التركيب االجتماعي مف حيث تعدد

االثنيات والقوميات واالدياف والطوائؼ والسالالت ،مما يضع المجتمع عمى محؾ االختبار لبياف

قدرتو عمى التعاطي االيجابي مع ظاىرة التنوع واالختالؼ ،إذ يسود المجتمع نمطيف مف التفاعؿ

والعالقات بيف المكونات المختمفة لممجتمع.

اوالً -:التفاعؿ السمبي المتمثؿ بسيادة التعصب والذي تتجسد مظاىره في اشكاؿ مف العمميات

االجتماعية كالصراع والمنافسة والصداـ والحروب والخالفات وغيرىا ،مما يكبد ابناء المجتمع

الكثير مف الخسائر المادية والمعنوية.

ثانياً -:التفاعؿ االيجابي القائـ عمى اساس التسامح والتعايش السممي بيف مكونات المجتمع

المختمفة عرقياً ودينياً وفكرياً بؿ وحتى ثقافياً ،وىذا بدوره يخمؽ حالة مف التقدـ والرقي بواقع
المجتمع وىذا ما نطمح الى تحقيقو .يؤثر التعصب وبشكؿ كبير عمى المنظومة االجتماعية

توجسية حذرة بعيدة عف االخر خشية
وعمى طبيعة العالقات االجتماعية إذ اصبحت عالقات
ّ
منو .كذلؾ كاف لمتعصب اثر كبير في تماسؾ البناء االجتماعي في المجتمع العراقي ،اذ ُم ِزؽ
ىذا البناء في الكثير مف اشكالو وانساقو وذلؾ بسبب ضعؼ االدوار ما بيف االسرة وما بيف

العشيرة التي اصبح االفراد خارج سيطرتيا.

2ـ اهمية الدراسة:

تتجمى اىمية الدراسة مف حيث اف المجتمع العراقي متنوع عرقياً ودينياً وثقافياً ،لذا فاف دراسة

الخمفية االجتماعية السياسية والثقافية والنفسية التي تجمع ىذه القوميات والديانات ميمة جداً
لمدراسة والبحث .ففي ىذه الدراسة محاولة لمتعرؼ عمى اىـ العوامؿ المسببة لمتعصب وذلؾ

بيدؼ رسـ السياسات االجتماعية الالزمة لغرض مواجية ىذه العوامؿ ،كما انيا محاولة لمتعرؼ
عمى انماط التعصب في المجتمع العراقي واىـ المشكالت المترتبة عمييا .ومف الجدير بالذكر

اف معظـ الدراسات التي تناولت موضوع التعصب كانت دراسات سيكولوجيو ،لذا فمف الضروري

السعي لمواكبة تمؾ الدراسات مف منظور سوسيوانثروبولوجي كميمة تكاممية مف شأنيا اف تعطي

فيماً واسعاً لمموضوع.
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3ـ هدف الدراسة:

تيدؼ الدراسة الى فيـ التعصب لكي يتاح لمباحث فرصة التشخيص مف اجؿ الوصوؿ الى

استنتاجات عممية وتوصيات اجرائية تكوف بمثابة حموؿ موضوعية لظاىرة التعصب في المجتمع

العراقي .لذا فاف اىداؼ الدراسة تكوف بمثابة جمؿ استفيامية يحاوؿ الباحث االجابة عمييا مف
خالؿ محاوالت تبذؿ في متف الدراسة ،ومف تمؾ االستفيامات ما يمي-:

 – 1ماىي االثار واالنعكاسات التي تتركيا العولمة االعالمية في نمو ظاىرة التعصب في المجتمع
العراقي؟

 – 2ماىي االثار التي يتركيا التعصب عمى المواطنة في المجتمع العراقي؟
 – 3ماىي االثار التي يتركيا التعصب عمى البناء االجتماعي لممجتمع العراقي؟

4ـ منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة عمى المنيج االستقرائي والتحميمي في وصؼ الظاىرة والمتغيرات المتوقعة،

بناءاً عمى استقراء الواقع االجتماعي المتغير في المجتمعات المتغيرة ومنيا المجتمع العراقي مف

اجؿ الوصوؿ الى تحميؿ عممي في اجواء متفاعمة  interactionيكوف لظاىرة العولمة االعالمية

العامؿ الحاسـ في بمورتيا.

كما تستند الدراسة عمى المنيج النقدي المقترف بتقنيات المنيج العممي الذي يدرس الظاىرة ّأي ًا

كانت موضوعاتيا وخمفياتيا االجتماعية ومؤشراتيا المستقبمية.

تحديد المفاهيم العممية:

ٍ
معاف وافكار معينة،
المفيوـ ىو الوسيمة الرمزية المختصرة والوضحة يستعاف بو لمتعبير عف

تعبر عف العالقة الجوىرية لمواقع االجتماعي وتتغير عمى وفؽ التغيرات التي تط أر عمى

المجتمع .ويشكؿ المفيوـ وحدة المغة العممية ،ومف دوف المفاىيـ يصبح التفكير صعباً مف دوف
اطر ومراجع تصورية ،فيي تعبير عف االفكار والتصورات برموز لفظية(.)1

ففي ىذه الدراسة محاولة لإلحاطة ببعض المفاىيـ العممية والتي يدور حوليا موضوع

الدراسة ،ومنيا-:

1ـ العولمة
Globalization
اختمفت اتجاىات الباحثيف في تعريؼ العولمة باختالؼ مذاىبيـ الفكرية كونيا مفيوـ حديث

نسبياً ،إذ يصعب ايجاد تعريؼ شامؿ ودقيؽ ليا ،وذلؾ لدخوليا في ػ اي العولمة ػ في مختمؼ
مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.

455

ىالعولمةىواثرهاىفيىنموىظاهرةىالتعصبىفيىالمجتمع .....ى
م .عبدهللا صالح عمي خمف

فالعولمة ظاىرة تاريخية متداخمة أشد التداخؿ ،الزالت قيد التكويف وىي تؤسس لمفاىيـ
عالمية تؤدي الى دمج العالـ وتوحيده اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ،وذلؾ برفع الحواجز والقيود اماـ
الماؿ والتجارة واالستثمار وتوظيفيا بآليات تتحكـ فييا القوى العظمى ،وتعبر عف ىيمنة االقوياء
()2

وفرض نفوذىـ عمى االطراؼ االخرى مف أجؿ تحقيؽ مصالحيـ

 .فقد اشار عالـ االجتماع

الكندي (مارشال ماك لوهان) في ستينات القرف الماضي ألوؿ مرة الى مفيوـ العولمة ،عندما
صاغ مفيوـ الكونية في مؤلفو (حرب وسالم في القرية الكونية) ( ،)3الذي أكد مف خاللو عمى

دور التقدـ التقني الكبير في مجاؿ االتصاؿ والمعمومات .إذ يعدىا البعض طفرة تكنولوجية،
ومعموماتية حديثة ،ومرحمة تاريخية تتميز بالتقدـ العممي اليائؿ ،مؤثرة في المجاؿ االقتصادي

واالجتماعي والثقافي والسياسي ،فيما يعدىا آخروف تجديداً وتحديثاً لمخططات وسياسات
وفتوحات قديمة ارجعيا البعض الى فتوحات االسكندر المقدوني مرو اًر بفتوحات االسالـ ونشر
اليوية والثقافة االسالمية ،فيما يرى البعض أف جذورىا تمتد الى خمسة قروف ،وبالتحديد الى عاـ


1442ـ ،عندما وصؿ (كريستوفر كولومبوس) الى قارة امريكا .لقد واكب انتشار العولمة

التطور السريع لممعمومات وانتشار الفضائيات ،واتفاقية الجات التي القت الحواجز الجمركية بيف
االمـ والشعوب ،وسيطرة القيـ الغربية عمى العالـ فيما يخص الديمقراطية وحقوؽ االنساف
والمجتمع المدني ،فالعولمة ماىي اال رسممة العالـ ،وتتـ السيطرة عميو في ظؿ ىيمنة دوؿ

المركز وسيادة النظاـ العالمي الواحد ،وبالتالي اختراؽ اليويات الوطنية ،واضعاؼ القوميات،

والحد مف فكرة السيادة الوطنية ،وصياغة ثقافة عالمية واحدة تضمحؿ الى جانبيا الخصوصيات

الثقافية( .)4العولمة اذاً ىي االدعاء بانو توجد اصالً او ستوجد بالضرورة سوؽ اقتصادية عالمية
متكاممة تضـ جميع مياديف الحياة االجتماعية ،ويعتمد النمو االقتصادي المحمي الذي يشكؿ
العنصر المييمف في التقدـ االقتصادي عمى اختزاؿ جميع العقبات التي تقؼ في طريؽ التجارة

الدولية( .)5ويعرفيا الدكتور صادؽ جالؿ العظـ بأنيا حقيقة التحوؿ الرأسمالي العميؽ لإلنسانية
جمعاء ،في ظؿ ىيمنة دوؿ المركز ،وفي ظؿ عمؽ نمط االنتاج الرأسمالي( .)6ويعطي الدكتور

محمد عابد الجابري تعريفاً اكثر شموالً لمعولمة وىو انيا نظاـ او نسؽ ذو ابعاد تتجاوز دائرة
االقتصاد ،فيي نظاـ عالمي يراد ليا اف تكوف كذلؾ ،يشمؿ المجاؿ االقتصادي واالجتماعي

والسياسي والثقافي ،ومجاؿ االتصاالت( .)7فالعولمة ىي تفتيت لمبنى الثقافية واالخالقية وانظمة

القيـ داخؿ الثقافة والمجتمع( .)8وفي ىذا السياؽ يمكف القوؿ اف العولمة تيدؼ الى السيطرة
ٍ
بمشاىدة ذات طابع اعالمي مثير لإلدراؾ،
وتيميش ثقافة الفرد والجماعة وسمب الوعي وتسطيحو

مشوشاً عمى نظاـ القيـ وتنميط الذوؽ وقولبة السموؾ وتكريس نوعاً معيناً مف االستيالؾ لنوع
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محدد مف المعارؼ والسمع والبضائع(.)9وبناءاً عمى ما تقدـ يمكف القوؿ اف العولمة حركة
ايديولوجية تسعى الى اشاعة وتعميؿ وفرض ثقافة معينة عمى المجتمعات المحمية مف خالؿ

اذرع العولمة المتمثمة بوسائؿ االتصاؿ الحديثة ،والشركات متعددة الجنسيات ،وصندوؽ النقد
الدولي ،ومنظمة التجارة العالمية ،بيدؼ احداث تغييرات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية

وفكرية وقيمية في المجتمعات المحمية.

2ـ عولمة االعالم:
Media globalization

بشكؿ عاـ يمكف اعتبار العولمة االعالمية مسألة شاممة وسريعة واسعة النطاؽ ،ليا وسائميا

االتصالية المتنوعة واسرعيا شبكة االنترنت ،تفرض قواعدىا مف دوف اف تترؾ ألحد – ولو بشكؿ
نسبي – حرية االختيار ،تنبع شموليتيا مف شموؿ االعالـ ،وسرعتيا واضحة مف خالؿ حركة

الجميور االلكتروني الذي ُيدفّؽ معمومات ومعرفة عبر اجيزة الكومبيوتر والستاليت واالنترنت
والياتؼ النقاؿ .لذلؾ تعتبر عولمة االعالـ اليوـ مف معطيات الحياة المدنية ،وقد اتخذت في ىذا

بدلت في نوعية الحياة البشرية والعالقات
العصر تبعاً لإلنجازات التقنية اشكاالً خاصة ّ
االجتماعية ،وجعمت منيا احد ادؽ وسائؿ التأثير في االنساف فرداً كاف او جماعة او مجتمع.
اف المتتبع لمعولمة االعالمية كمفيوـ ومصطمح ،او كمضموف ومحتوى وعالقتيا بوسائؿ

االعالـ واالتصاؿ ،ودور الصور والمضاميف والرموز العابرة لمقوميات وتوحيد العالـُ ،يالحظ انيا
اتسمت باالستقطاب الحاد بيف التياريف(-:)10

االوؿ -يؤيد وبحماس دوف تحفظ عولمة االعالـ ،ويبرز ايجابياتيا باعتبارىا تدعـ مف التدفؽ

الحر لممعمومات وحؽ االتصاؿ ،وتوفر لمجميور فرصاً غير محدودة لحرية االختيار بيف وسائؿ
االعالـ والمعمومات وبيذا السياؽ ناقش (انتوني جيدنز)

()11

عولمة وسائؿ االعالـ ( media

 )globalizationعمى انيا ضغط لمزماف والمكاف ،وىي سمة رئيسية في العالـ المعاصر واشار

الى اف عولمة االعالـ ىي االمتداد والتوسع في مناطؽ جغرافية مع تقديـ متشابو ،ذلؾ كمقدمة

لنوع مف التوسع الثقافي ،واكد (جيدنز) اف وسائؿ االتصاؿ التكنولوجية الجديدة جعمت مف

الممكف فصؿ المكاف عف اليوية والقفز فوؽ الحدود الثقافية واالجتماعية والسياسية ،والتقميؿ مف
مشاعر االنتماء الى مكاف محدد.

الثاني -يعارض وبشدة عولمة االعالـ ويرفض ما يقاؿ عف إيجابياتيا وينظر الييا باعتبارىا نفياً
لمتعددية الثقافية وتسييداً لقيـ الربح والخسارة ،وآليات السوؽ في مجاؿ االعالـ واالتصاؿ
والمعمومات ،فضالً عف االعتداء عمى الحرية االعالمية والحؽ في االتصاؿ ،وتفويض سمطة

الدولة لصالح الشركات االحتكارية متعددة الجنسية .ولمدكتور (محمد شومان) ( .)12محاولة رائدة
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في مجاؿ تحديد مفيوـ واضح لعولمة االعالـ واالتصاؿ والتي يرى انيا( :عممية تيدؼ الى
التعظيـ المتسارع والمستمر في قدرات وسائؿ االعالـ والمعمومات عمى تجاوز الحدود السياسية

والثقافية بيف المجتمعات) .وفي ىذا الصدد يطرح السيد احمد مصطفى عمر تعريفاً جديداً

لإلعالـ في عصر العولمة يسميو (اعالم العولمة) ( ،)13يرى فيو اف االعالـ في عصر العولمة

سمطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة ال تمتزـ بالحدود الوطنية لمدوؿ ،وانما تطرح حدوداً
فضائية غير مرئية ،ترسميا شبكات اتصالية معموماتية عمى اسس سياسية واقتصادية وثقافية

وفكرية لتقيـ عالماً مف دوف دولة ومف دوف امة ،ومف دوف وطف ،وىو عالـ المؤسسات والشبكات
التي تتمركز وتعمؿ تحت امرة منظمات ذات طبيعة خاصة ،وشركات متعددة الجنسيات ،يتسـ

مضمونو بالعالمية والتوحد بالرغـ مف تنوع رسائمو التي تُبث عبر وسائؿ تتخطى حواجز الزماف
والمكاف والمغة لتخاطب مستيمكيف متعددي المشارب والعقائد والرغبات واألىواء .واستناداً عمى
التعريؼ السابؽ يمكف تمخيص اىـ خصائص وسمات العولمة االعالمية بانيا تتسـ بالتقدـ
التكنولوجي ،والقدرة اليائمة عمى التطور المتسارع والمستمر ،مف خالؿ ثورة المعمومات واالنفجار

المعرفي المتمثؿ في الكـ اليائؿ مف المعرفة االنسانية ،واف اعالـ العولمة ىو احد االجزاء

الرئيسة مف البيئة االتصالية الدولية ،كما تبدو االحتكارات والييمنة االعالمية ىي العممية التي
يخضع بموجبيا نظاـ االتصاؿ في دولة مف الدوؿ(.)14

3ـالتعصب:
Prejudice

التعصب إتجاه انفعالي في الغالب يجعؿ الفرد يحابي ناحية دوف االخرى ،ويرجع ذلؾ الى

مشاىدات الفرد ،وااليحاء ،والتقميد ،والمعتقدات ،والتجارب المحدودة ،وقد يكوف صحيحاً أو

خاطئاً ،ويقاؿ في ذلؾ التعصب الساللي او العنصري ،لتمييز افراد الساللة لسالالتيـ دوف

السالالت االخرى(.)15

ويشتؽ مفيوـ التعصب في المغة مف العصبية ومعناه دعوة الرجؿ

لنصرة عصبيتو ،والتضامف معيـ عمى مف يناوئيـ ،ظالميف كانوا أـ مظموميف ،والعصبي مف
يعيف قومو عمى الظمـ ويغضب لعصبيتو ،والعاصبيف ىـ األىؿ واالقارب الذيف ينحدروف مف

جية االب ،والتعصب ىو المحاماة والتحامؿ والمدافعة( .)16يرجع مفيوـ التعصب الى االصؿ

الالتيني ( )prejudiciumومعناه الحكـ المسبؽ ،وقد تطور معناه حتى وصؿ الى المعنى
الحالي ولـ يستقر المختصوف في العموـ االنسانية عمى تحديد مفيوـ او تعريؼ واحد جامع

لمتعصب ،فقد أشار الدكتور (حامد زهران) في تعريفو لمتعصب بأنو أتجاه نفسي جامد مشحوف
انفعالياً ،أو عقيدة أو حكـ مسبؽ (مع) أو ضد جماعة أو فئة أو موضوع ،وال يقوـ عمى سند
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منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة عممية بؿ يستند أحياناً الى (أساطير أو خرافات) ،وعادةً ما
يحاوؿ الفرد أف يجد تبري اًر لتعصبو ،وىذا ما يجعؿ األفراد يحبوف ويؤيدوف ما يرونو فقط ،وال
يروف ما ال يحبوف أف يروه ،فيو يعمي ويشوه أدراؾ االفراد أو الجماعة لمشعور(.)17

ويرى

الدكتور (محمد عابد الجابري) أف كممة العصبية كانت شائعة االستعماؿ في المغة العربية
وباألخص بعد ظيور االسالـ الذي حصر معناىا في الداللة عمى التنازع والفرقة واالعتداء،
مقابؿ موقؼ الديف االسالمي الذي يدعو الى الوحدة والتآخي والتسامح وتآلؼ القموب(.)18

يعرؼ التعصب بأنو ضرب مف الحماس الشديد الذي يدعو
وفي معجـ العموـ االجتماعية ّ
الى الغمو واإلستمساؾ برأي أو موقؼ معيف ولو مظاىر مختمفة ،السيما في المواقؼ الوطنية

واآلراء الدينية( .)19ويرى (أشمور) التعصب أنو إتجاه سمبي نحو جماعة معروفة اجتماعياً أو
نحو أحد أفرادىا ،فيو حكـ سمبي غير مبرر موجو نحو الفرد بسبب عضويتو في تمؾ

الجماعة( .)20ومف الجدير باإلشارة أف اآلراء والتعاريؼ التي حاولت تفسير معنى التعصب واف
اختمفت في صياغاتيا ووصفيا لمتعصب فإنيا تشترؾ في أف التعصب ظاىرة ممقوتو قد يؤدي

الى تخمؼ المجتمعات وعدـ قدرتيا عمى مواكبة التقدـ والتطور الحضاري.

عوامل إنتشار التعصب:

يواجو المجتمع العراقي اليوـ أزمات واقعية تخص البناء االجتماعي ،وتؤثر في طبيعة

التماسؾ االجتماعي بيف أجزاء ذلؾ البناء ،والسيما أف المجتمع العراقي (مجتمع فسيفسائي)
نظ اًر الى التنوع العرقي والديني والقومي والثقافي بيف أطيافو ،فمف الناحية العرقية أو القومية يضـ

الى ج انب العرب ،األكراد والتركماف واألرمف ....إلخ ،ومف الناحية الدينية يوجد المسمموف بجميع
طوائفيـ وتعدد مذاىبيـ ،والى جانبيـ المسيحييف واآليزيدييف والصابئة المندائييف وغيرىـ مف

الطوائؼ والمذاىب ،فضالً عف التنوع الطبقي والثقافي بيف سكانو .وليس مف المبالغة في القوؿ
أف المجتمع العراقي ظؿ يعاني الكثير مف األزمات والمشكالت االجتماعية التي طالما رافقتو

عمى طوؿ مسيرتو التاريخية وكما ىو الحاؿ في نمو ظاىرة التعصب وانتشارىا عمى صعيد الواقع
المجتمعي ،مخمفو ورائيا إثارة العداوة والكره واالنشقاؽ واالنقساـ االجتماعي الداخمي في تركيب

المجتمع العراقي ،إذ امتد شكؿ االنقساـ ليصؿ الى مستوى القبيمة والعشيرة والمدينة والقرية
والحي .وأضحت ظاىرة التعصب سائدة في واقع المجتمع العراقي ،ليا تالوينيا ومحدداتيا

الثقافية التي تمونيا بألواف مختمفة (طائفية وقومية ومذىبية واقميمية وطبقية ومحمية ....الخ) ،واف
مالحظة الفعؿ الداخمي ليا تفيد بأف ىذه التنوعات تقابميا مشتركات وتوافقات نسبية بيف أطياؼ
المجتمع ،ويعني ىذا في األنثروبولوجيا الثقافية أف ىناؾ وحدة ثقافية تتضح داللتيا في الثقافة

المادية والروحية الموجودة في المجتمع العراقي .اف الفروؽ السيكولوجية والتباينات السسيولوجية
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بيف االصناؼ العرقية والجماعات االثنية ىي مف المواضيع التي تعنى بيا االنثروبولوجيا في

العصر الحديث وغيرىا مف العموـ األخرى ذات العالقة( .)21فاعتقاد جماعة او فئة مف الناس
بتمتعيا بتفوؽ فطري وثقافي عمى غيرىا مف الجماعات ساعد عمى تفسير نسبة ىامة مف
االعماؿ العدوانية والتحيز والتعصب ،ومحاولة ايجاد تبرير لمثؿ ىذه األعماؿ.

مف سمات

العالـ المعاصر أف يظير الناس أكثر تماثالً وأكثر إختالفاً بالوقت نفسو ،بسبب قوى الحداثة
والعولمة – السيما اإلعالمية منيا – إذ الحظ (غيمنر) اف المجتمع الحديث ىو في كال الحالتيف

أكثر تجانساً وأكثر تنوعاً مف ذلؾ الذي سبقو ،وقد تمكننا وجيات النظر االنثروبولوجية مف أف
ننظر الى ىذا التناقض كثنائية جوىرية بيف التماثؿ واالختالؼ ،واإلدماج واإلقصاء ،والتجانس

والتشرذـ( .)22بالرغـ مف أف الناس بمعنى ما يصبحوف أكثر تماثالً بسبب الحداثة ،فإنيـ في
الوقت نفسو يصبحوف مميزيف .فالعولمة اإلعالمية ثنائية ،وتعمؿ مف خالؿ النفي الديالكتيكي:

إنيا تقمص العالـ مف خالؿ تسييؿ اإلتصاؿ السريع عبر الحدود ،وتوسع العالـ مف خالؿ خمؽ

وعي باإلختالؼ .إنيا تجانس لمحياة اإلنسانية مف خالؿ فرض مجموعة مف القواسـ المشتركة

مثؿ (تنظيـ الدولة ،واسواؽ العمؿ ،واالستيالؾ ،وما الى ذلؾ) ،ولكنيا تقود الى الالتجانس مف

خالؿ االشكاؿ الجديدة لمتنوع والتعصب الناتجة عف اإلتصاؿ المكثؼ(.)23إف انتشار الجيؿ

وسيادة االمية والعزلة النسبية التي عاشيا المجتمع العراقي ،اضعفت صدى مطالبة تمؾ االقميات
والجماعات والطوائؼ التي كانت منتشرة في المدف والقرى العراقية ،ولـ تسنح ليا فرصة االستفادة

مف الوسائؿ الرسمية واالعالمية بتصعيد موضوع الحقوؽ المدنية التي كانت نائية عنيا(.)24

فضالً عف اكتفاء ىذه الطوائؼ بما يتوفر ليـ مف اماف وقميؿ مف الحراؾ االجتماعي ،فقد ظؿ
الحراؾ االجتماعي متباطئاً في المطالبة بمثؿ تمؾ الحقوؽ مما حاؿ دوف ظيورىا عمى الواجية
السياسية واالجتماعية في العقود الزمنية الماضية .لقد غيرت العولمة وال سيما االعالمية الكثير

مف الحقائؽ والمسممات العممية التي صرح بيا عدد مف المفكريف ،فقد نبذ (ماكس فيبر) أحد

منظري عمـ االجتماع الفعؿ العرقي لمجماعات المحمية كمفيوـ تحميمي ،إذ ذىب (فيبر) الى أف

الكثير مف الظواىر التي سماىا بػ(البدائية) مثؿ العرقية والقومية والطائفية قد تنمحي نتيجة
التصنيع والحداثة والفردانية( .)25إذ شارؾ العديد مف عمماء االجتماع واالنثروبولوجيا وجية النظر
ىذه منذ بداية القرف العشريف حتى منتصفو .إال أف الذي حدث وبفعؿ العولمة أف تـ إثبات خطأ

وجية النظر ىذه ،إذ تنامت الصراعات القومية والدينية وأشكاؿ أخرى مف الخالفات ،وسادت روح

التعصب الداخمي بيف مختمؼ الجماعات في المجتمع الواحد ،إذ استطاعت العولمة االعالمية أف
تخترؽ الحواجز وبدلت الكثير مف المفاىيـ واالفكار والمسممات والحقائؽ العممية عمى مختمؼ
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مجاالت الحياة االجتماعية.إف حقيقة تمؾ التحوالت العالمية السريعة وفي مقدمتيا العولمة،

أجيضت دعوة الكثير ممف نادى الى كياف عالمي شامؿ ،ومجتمع سياسي معولـ يسوده
االستقرار والرفاىية ،وتذوب فيو الروح القومية والعرقية والطائفية ،ويشعر فيو االفراد بانيـ

(مواطنو العالم) ،إذ بقيت تمؾ الدعوات بمثابة تصورات (طوباوية) ألنيا تجاىمت ديناميكيات

الصراع والخالؼ والتعصب الداخمي بيف الجماعات الفرعية( .)26ويذىب (فرنسيس فوكو ياما)
في تحذيراتو مف مخاطر العولمة الى مدى بعيد ،اذ يحذر مف اننا شيدنا في نصؼ القرف االخير

انييا اًر عظيماً في العالقات والروابط االجتماعية في اغمب الدوؿ ،جاءت بو ثورة المعمومات .اذ
اصبح مف الواضح اف منعطؼ الزاوية لـ يؤد الى طريؽ سيؿ خاؿ مف العنصرية ،والقومية

واالفراط في التعصب .إف موضوع التعصب واالختالؼ االثني يشكؿ موضوع اىتماـ في
االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،السيما في العقود االخيرة مف القرف العشريف ،ويتجمى ىذا

االىتماـ مف خالؿ اسيامات االنثروبولوجيا واعتمادىا عمى العمؿ الحقمي بعيد المدى ،مما جعؿ
االنثروبولوجيا تمتمؾ ميزة توليد المعرفة العممية المباشرة لمحياة االجتماعية عمى مستوى التعامؿ

اليومي .ففي الواقع يدخؿ المجتمع العراقي فترة تاريخية فييا العديد مف المشاكؿ والنزاعات

والخصومات والمطالب العنصرية والفئوية .ومف المالحظ اف ديناميكيات التعصب تظير عمى
شكؿ مشكمة عندما توجد جماعة قومية معينة في بمديف او اكثر تفصميا الحدود الدولية الحديثة،

وربما كانت تحمـ بإقامة (دولة مشتركة) والحالة ىي مشكمة (االكراد) المقسميف بيف العراؽ وايراف

وال يقتصر انتشار ظاىرة

وتركيا وسوريا ،والذيف يتّوقوف الى اقامة دولة (كردستانية) مستقمة.
التعصب في المجتمع العراقي عمى دور العولمة االعالمية ،انما ىنالؾ عوامؿ اخرى كاف ليا
دور واضح في نمو ظاىرة التعصب في المجتمع العراقي ،اذ لعبت التنشئة االجتماعية والتطبيع

االجتماعي ( )socializationدو اًر ىاماً في تكويف التعصب ،فالتعصب ظاىرة يكتسبيا االفراد
نتيجة التنشئة االجتماعية التي يمروف بيا ،فيو – اي التعصب – ليس غريزة طبيعية كما

يتصوره البعض وانما ىو ظاىرة مكتسبة ،فاإلنساف لـ ُيخمؽ متعصباً ،ولكنو استمد خصائص تمؾ
الظاىرة مف خالؿ عممية التنشئة االجتماعية .اف تنشئة الطفؿ وتربيتو عمى االعتزاز باليوية
الوطنية والشعور باالنتماء الحضاري والتشبع بثقافة التسامح والتآخي واالنفتاح عمى المجتمعات

االخرى ونبذ التعصب بجميع اشكالو الدينية والمذىبية والعرقية ىي مسؤولية االسرة والمدرسة

والمجتمع المحمي .فينبغي عمى المعنييف بيذا االمر اف ييتموا بالطفؿ محاوليف اف ينموا فيو
حقيقي في االسرة.
وعضو
مقومات الشخصية حتى يشعر الطفؿ انو ذو شخصية مستقمة
ًّ
ً
وال يقؿ دور المدرسة اىمية عف دور االسرة ،فبما اف التعصب مكتسب مف ممارسات االباء
والمعمميف ،فاف المدرسة تساىـ احياناً وبشكؿ كبير في نمو بعض المظاىر السموكية كالتطرؼ
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والتعصب( . )27وال تقؿ العوامؿ الثقافية عف العوامؿ التي سبقتيا في تكريس ظاىرة التعصب ،اذ
بدأت تمؾ الظاىرة تتسع في االنتشار مع زيادة الفقر الروحي وافتقاد االمف الثقافي وطغياف

المادة ،والتقدـ العممي الرىيب وزيادة حجـ المعمومات .واماـ كؿ ذلؾ يجد االفراد انفسيـ
محاصريف في عالـ افقدىـ الكثير مف الجوانب االنسانية ودفع بيـ الى عالـ العنؼ والتطرؼ

والتعصب بمختمؼ اشكالو ،في الوقت الذي يجدوف انفسيـ في احوج ما يحتاجوف اليو مف النصح

والتوجيو والتثقيؼ لحداثة عيدىـ وخبراتيـ باألحداث الفكرية والثقافية المحيطة بيـ(.)28

اف الظروؼ الحضارية التي يمر بيا المجتمع العراقي لعبت دو اًر كبي اًر في سمات شخصية

االفراد وخاصة واف تمؾ الظروؼ احدثت ما يشبو الصدمة مما جعمت الكثير مف االفراد والذيف
تعرضوا ليا اشخاصاً غير آمنيف ومتطرفيف ومتعصبيف وغالباً ما يشعروف باإلحباط.

ولمعوامؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية اثر ال يستياف بو في نموا انتشار ظاىرة

التعصب في المجتمع العراقي ،فالمجتمع العراقي متنوع في تركيبتوُ وتكوينو االجتماعي ،فضالً
عف التفاوت التطبيقي بيف الطبقات االجتماعية المكونة لمنسيج االجتماعي ،فيو متكوف مف
مجاميع حضرية واخرى ريفية ومجاميع بدوية ،فمف حيث التنوع االجتماعي والثقافي يمكف وصؼ

المجتمع العراقي بمجتمع (الفسيفساء) ) (mosaicفيو متعدد ومتنوع اثنياً ومذىبياً وعرقياً.

ويمكف وصؼ المجتمع العراقي بالمجتمع القبمي ،اذ يعد االنتماء القبمي والذىنية العشائرية ىي

التي تحكـ معظـ ابناء المجتمع ،فاالنتماء الى العشيرة بالرغـ مف ىشاشتو ،فيو االجدر عمى
حماية االفراد مف الدولة الضعيفة .إف عجز الدولة عف توفير االمف والخدمات االساسية اضطر

ابناء العشائر الى التماس النفوذ مف العشيرة والقبيمة ،والوالء واالنتماء الى مرجعيات فاعمة كالديف
والقومية .إف االزمات السياسية واالقتصادية التي مر بيا المجتمع العراقي الحديث متمثمة بالحرب

العراقية – االيرانية ،ثـ اعقبتيا حرب الخميج سنة ( )1991 - 1991ثـ الحصار االقتصادي
الذي فرض عمى العراؽ قرابة عقد مف الزمف ،تمخض عف والدة وضع فريد في المجتمع العراقي،

دولة شمولية ضعيفة ،ومجتمع مدني منيؾ ومحروـ مف اغمب مؤسساتو الخدمية ،ففي ىذا

الوضع مف الفراغ النسبي نمت شبكات القرابة واشكاؿ التنظيـ القبمي ،لتسد مكاف مجتمع مدني

غيب ،وبرزت شبكات التضامف المحمي ضمف الطائفة والقومية والمذىب .وبعد عاـ 2003
ُم ّ
وحمّت مؤسسات الدولة وغاب القانوف ،رجع االفراد الى
عندما انيارت المؤسسة السياسية ُ
مرجعياتيـ المحمية كالعشيرة والقومية والطائفة ،مف اجؿ حماية انفسيـ مف حالة الفوضى التي

عمت البالد ،وتقديـ خدمات االمف (الحماية الذاتية) ( .)29والى جانب ذلؾ التخندؽ شيدت
المدف العراقية انقسامات الى احياء شعبية ومحالت ،اذ اضحت االنشقاقات الحضرية في المدينة
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العراقية ظاىرة مألوفة في النزاعات والتعصب عمى اساس الديف والطائفة والعرؽ والطبقة .لقد

افرزت ح الة التعصب التي يعيشيا المجتمع العراقي اليوـ حالة مف االستقطابات القبمية واالثنية
قوضت متانة النسيج المجتمعي الذي يمكف اف يشكؿ تنوعاً يثري ثقافة
والطائفية بكؿ اشكالياّ ،
االمة ،ولعؿ مكمف الخطورة ىنا اف القوى والجماعات وبعضاً مف القيادات والرموز السياسية تقوـ
في العادة بدور معزز لحالة التعصب واالستقطابات في اطار نزوعيا الى المحافظة عمى

مكاسب الجماعة او القبيمة القومية او الطائفة التي يمثمونيا(.)30

اشكال التعصب:

اف المتتبع لموضوع التعصب يجد ىنالؾ اشكاالً وانواعاً عديدة مف التعصب – وبالرغـ مف

اىميتيا– فال مجاؿ لذكرىا في ىذه الصفحات القميمة ،فيناؾ التعصب العنصري ،والتعصب
الطبقي ،والتعصب العرقي ،والتعصب الجنسي ،والتعصب القرابي ،والتعصب الرياضي،

والتعصب العممي (الفكري) ،والتعصب الديني .ومف الجدير بالذكر اف مف اىـ االشكاؿ التي
يعاني منيا المجتمع العراقي في الوقت الحالي ىما التعصب القومي والتعصب الديني ،ولخطورة
ىذاف الشكالف مف التعصب عمى نسيج المجتمع العراقي فال بد مف االشارة الييما.
1ـ التعصب القومي:
ويطمؽ عميو احياناً بالتمركز العرقي ،اذ ينظر الفرد او الجماعة عمى اساس ىذا التمركز

عمى ثقافتو او قوميتو عمى انيا افضؿ الثقافات والقوميات ،وانيا المعيار االفضؿ واالصمح لتقييـ
الثقافات االخرى .فالتمركز العرقي في ضوء ىذا المنطمؽ يعني نزعة تعظيـ الجماعة الداخمية
عمى حساب الجماعة الخارجية ،وىو يشير الى ضرورة اف تكوف الجماعة الداخمية في سمسمة

مف الدوائر المتمركزة ،واي دائرة تمثؿ جماعة خارجية معينة فاالتجاىات نحو ىذه الدوائر تزداد

تدريجياً نحو عدـ التفضيؿ( .)31فالمجتمع الذي يعاني مف التعصب القومي يتجو في الغالب
نحو فرض ثقافة االغمبية وانظمتيا السياسية واالجتماعية عمى الثقافات الفرعية ،وكذلؾ يحاوؿ

فرض ىيمنتو عمى الثقافات والجماعات االخرى ،وقد يترتب عمى ىذه المحاوالت نتائج خطيرة
عمى المجتمع .وتدور تصورات عمماء االجتماع عف التعصب والصراع االثني عمى المستوى

العاـ في كؿ مجتمع في ثالثة محاور ىي (التمركز االثني) ،و(انغالؽ الجماعة االثنية)،

()32
و(تخصيص الموارد)  .وتشير ظاىرة التمركز االثني الى التوجس والشؾ اتجاه االخر ،مقروناً

بالميؿ الى تقييـ ثقافات االخريف بمعايير ترتكز عمى ثقافة الجماعة االثنية نفسيا .وقد يسير

التمركز االثني جنباً الى جنب مع انغالؽ الجماعة االثنية الذي يشير الى محافظة الجماعة عمى
حدد
الحدود الفاصمة بينيا وبيف االخر ،ويجري تشكيؿ ىذه الحدود عف طريؽ وسائؿ اقصائية تُ ّ

وتَُرّسخ حواجز الفصؿ بيف مجموعة اثنية واخرى ،مثؿ حضر التزاوج او الحد منو بيف الجماعات
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وفرض بعض القيود عمى العالقات االقتصادية والتجارية ،وبعض حاالت الفصؿ العنصري.
وفضالً عف ما تقدـ فقد نجـ عف ظاىرة العولمة االعالمية وما رافقيا مف تسويؽ لمفاىيـ
الديمقراطية وحقوؽ االنساف واالقميات ،مما زاد مف تقوية االنتماءات القومية والقبمية ،االمر الذي

أدى الى نمو ظاىرة التعصب القومي بيف ابناء المجتمع العراقي ،وازدادت وتيرة العنؼ والصراع

والتطرؼ القومي لدى الجماعات العرقية مما تولدت لدييـ آثا اًر سمبية تقودىـ في كثير مف
االحياف الى االنعزاؿ وعدـ االندماج في الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو ،إف عجز الجماعات
العرقية في المجتمع العراقي عف تذليؿ التعايش السممي في إطار المجتمع العاـ تغمؽ بوجييا

آفاؽ االندماج في ثقافة المجتمع ،مما يدفعيا ذلؾ الى التعصب الداخمي ،مندفعة بال ىوادة الى
طريؽ الالعودة.

2ـ التعصب الديني:
شيد المجتمع العراقي تعصباً دينياً وصراعاً طائفياً منذ صدر االسالـ ،وال يزاؿ ىذا الصراع

مستم اًر الى يومنا ىذا ،ويرجع تنامي ىذا النوع مف التعصب والصراع في المجتمع العراقي الى

موضع النزاع العنيؼ بيف الدولتيف االيرانية والعثمانية ،واف بموى الصراع الطائفي التي ابتُمي بيا
َ
أىؿ العراؽ آنذاؾ نشأت مف كوف الدولة االيرانية اتخذت التشيع شعا اًر ليا ،بينما اتخذت الدولة

التسنف ،مما ادى ذلؾ الى استفحاؿ الصراع الطائفي والتعصب المذىبي في
العثمانية شعار
ّ
المجتمع العراقي( .)33إف النظر الى مسألة ظيور الفرؽ والمذاىب داخؿ االدياف مف زاوية متباينة
يبيف أف كؿ حركة اجتماعية تحوي بذرة انشقاقيا في صميـ تكوينيا ،وال يتوقع مف ديف ينتشر أو

حركة تنتصر اف تسير االمور فيو بعد النصر كما سارت سابقاً ،فما دامت ىناؾ فئة تنتفع مف

ىذا النصر فال بد مف انتظار فئة اخرى مقابمة ليا تنافسيا عمى ىذا االنتفاع( .)34وغالباً ما،
يبرز التعصب الديني بيف الفئات االجتماعية واطئة التعميـ والثقافة الفكرية المستنيرة ،فيي فئات

تعاني العزلة الثقافية واالجتماعية وضعؼ االطالع عمى العوالـ الروحية واالنسانية لمجماعات

االخرى خارج حدودىا االجتماعية والثقافية( .)35وعمى صعيد أرض العراؽ توجد في المجتمع
العراقي خمسة ادياف ،اثناف منيما تعددت مذاىبيما ،وىما االسالـ والمسيحية ،وثالثة اخرى

الصابئة المندائية ،وااليزيدية ،والييودية ،ال توجد فييا مذاىب وفرؽ .فضالً عف وجود مذاىب
اخرى ،كالكاكائية ،والبيائية ،والزرادشتية ،التي عدت مذاىب دينية رغـ العزلة النسبية( .)36إف
ىذا التنوع الديني وسط اغمبية اسالمية(سنة وشيعة) لو اثر كبير في تحوؿ المذاىب والديانات

االخرى الى طوائؼ واقميات دوف إلغاء ّأياً منيا .وفيما يخص التعصب الديني في المجتمع
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العراقي ،فما أف جاء االحتالؿ وانفتح المجتمع العراقي بسبب عولمة السياسة والثقافة واالعالـ-،
رغـ ما يوجد مف تناقض بيف االنفتاح واالنغالؽ والعزلة -واثرىا في التعايش السممي والتسامح

الديني بيف اطياؼ المجتمع ،فقد أخذ المنتفعوف والخاسروف معاً يغذوف السنتيـ بالفتنة الدينية
والمذىبية ،حتى بات التعصب الديني واضحاً بيف ابناء الطوائؼ والمذاىب الدينية ،مما دفع
البعض الى اطالؽ احكاـ وعبارات وفتاوى ال تتالءـ وروح العصر .مما دفع الدولة الحديثة
لممحاولة الى توحيد الناس ضمف قوانيف رسمية لألحواؿ الشخصية ال تميز بيف المواطنيف عمى

اساس المذىب ،إذ حدد التعايش والتسامح الديني بقوانيف تعاقب بالسجف كؿ مف اساء الى شعائر

دينية او عطؿ اقامتيا او خرب او دنس دا اًر خاصة بالعبادة ،او تجاوز عمى حرمة دينية ،او
اىاف عمناً رم اًز او شخصاً مقدساً ،او سخر مف طقس ديني .إف مثؿ تمؾ الحقوؽ والحريات
الدينية التي نظميا الدستور العراقي الجديد ماىي إال رّدة فعؿ لما شاع بيف ابناء المجتمع مف
تعصب ديني وتطرؼ طائفي ،ناتجة عف خطاب ديني متعصب لـ يكف لو وجود قبؿ االحتالؿ
االخير لمعراؽ .فالتأكيد الواضح عمى وجود خطاب ديني متطرؼ يقؼ وراءه بالدرجة االولى

رجاؿ السياسة ،يمييـ رجاؿ الديف ،ثـ المجتمع ،إذ كشفت معطيات د ارسة ميدانية عف تأثير

التعصب عمى تماسؾ البناء االجتماعي لممجتمع العراقي

()37

اف اعمى نسبة لمشخصيات التي

تقؼ وراء الخطاب الديني المتطرؼ ىـ رجاؿ السياسة ،إذ بمغت نسبتيـ ( )%50‚7مف مجموع

عينة الدراسة ،يمييـ رجاؿ الديف وبنسبة ( ،)%46‚7ثـ يأتي المجتمع كأحد االسباب التي تقؼ

وراء الخطاب الديني المتطرؼ وبنسبة ( )%2‚7مف المجموع الكمي لعينة الدراسة.
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خاتمةىالدرادة :ى
النتائجىوالتوصوات :ى
خمصت الدراسة الى عدد مف االستنتاجات والتوصيات العممية منيا-:

اوالً:ـ االستنتاجات:
1ػ يتكوف المجتمع العراقي مف جماعات تختمؼ فيما بينيا مف الناحية االثنية والدينية والطائفية.
2ػ يتضح مف الدراسة اف القومية والثقافة العربية ىما االوسع انتشا اًر في تركيب المجتمع العراقي.
3ػ الديف االسالمي ىو الديف السائد في المجتمع العراقي.
دور كبي اًر في نمو ظاىرة التعصب بيف اطياؼ
4ػ اف لظاىرة العولمة وخاصةً االعالمية منيا اً
المجتمع العراقي مف خالؿ انفتاح تمؾ الجماعات عمى العالـ الخارجي ،وازدياد المطالبة بالحقوؽ
واالستغالؿ ،بعد اف كانت تعيش في عزلة نسبية بعيدة عف كؿ ما يحدث في العالـ الخارجي مف
تغيرات.
5ػ اف لمعامؿ السياسي اث اًر واضحاً في نمو ظاىرة التعصب بيف مكونات المجتمع العراقي ،بسبب
سياسات المحتؿ التي دعمت طائفة معينة عمى حساب االخريف في التفرد بالسمطة ،واستغالؿ
الموارد االقتصادية المتاحة ،ويتضح ذلؾ منذ تشكيؿ الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية
االولى.
6ػ اتضح مف الدراسة اف ىناؾ اشكاالً عديدة مف التعصب بيف مكونات المجتمع العراقي ،اىميا
واكثرىا خط اًر عمى تصدع البناء االجتماعي التعصب القومي والديني
7ػ كشفت الدراسة اف لظاىرة التعصب اث اًر سمبياً في العالقات االجتماعية بيف ابناء المجتمع
بصورة عامة ،وضعؼ التماسؾ االجتماعي بيف المكونات.
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ثانياً:ـ التوصيات:
1ػ اف المستويات التحتية ذات العمؽ السوسيولوجي ،السيما في المجتمعات العريقة ذات الجذور
التاريخية البعيدة والتي اطمؽ عمييا عمماء االجتماع بػ(المجتمعات االصيمة)( genuine
 ،)societiesوالتي يمتد النسؽ القيمي في عمؽ ابنائيا معز اًز فييـ قيـ التضامف االجتماعي
توجو
بشكؿ اقوى مما يظير عمى السطح مف توترات وتناقضات وتعصب وصراعات .شرط اف ّ

الوجية الصحيحة مف خالؿ المؤسسات المعنية ،وضرورة اف يكوف لمنشاط العممي واالكاديمي

حضوره المؤثر مف خالؿ التوسع في عمؿ الباحثيف والمختصيف في قضايا المجتمع ،مع ضرورة
تعزيز دور المؤسسات التربوية المعنية في بناء الشخصية العراقية.
2ػ توظيؼ وسائؿ االعالـ المختمفة لتعزيز اواصر العالقات االيجابية بيف مكونات المجتمع مف
قيـ المكانة
اجؿ بناء المجتمع ،وتأصيؿ ثقافة وطنية قائمة عمى االحتراـ والتعاوف المتبادؿ ،وتُ ّ

فييا عمى اساس االنجاز وليس االنتماءات القرابية والطائفية والعرقية.

3ػ التركيز عمى دور المؤسسة الدينية والتي تمثؿ الصفة الغالبة في المجتمع العراقي ،ودور
العمماء والموجييف فييا في توضيح مبادئ التسامح والتعايش السممي ،وتقوية الروابط بيف االفراد.

هوامشىالدرادة :ى
( )1عمي ليمو ،المفاىيـ ومشكمة التعريؼ ،بحث مقدـ الى ندوة تصميـ البحوث في العموـ االجتماعية ،مركز
البحوث

والدراسات السياسية ،جامعة القاىرة ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،1441 ،ص.6

( )2عبدالقادر تومي ،مصطمحات العولمة ،مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2011 ،ص.45
( )3سيار الجميؿ ،في تعقيبو عمى السيد ياسيف في مفيوـ العولمة ،ندوة «العرب والعولمة» ،مركز دراسات
الوحدة


العربية ،بيروت .2000 ،ص.34

كريستوفر كولومبوس 1506-1451( Christopher Columbusـ) ،بحار ايطالي وصؿ قارة امريكا عاـ
1442ـ اثناء محاولتو اكتشاؼ طريؽ جديد لميند لصالح اسبانيا.

( )4إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي ،معجـ مصطمحات عصر العولمة (مصطمحات سياسية واقتصادية
عماف -األردف ،2006 ،ص.336
واجتماعية ونفسية واعالمية) ،ط ،1دار المعالي لمنشر والتوزيعّ ،
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Abstract:
Prejudice is regarded as the most important phenomenon that
characterizes our time. In spite of our belief that th
e basic factory this phenomenon which is (the religious factor) was he
vanished. This
phenomenon is privates in our Iraqi society
contemporary, by dainty new factors which provide it a sort of danger
and severity especially when it takes violent aggressive shapes with
different degrees of relationships among nationalities, religion, beliefs,
political organizations, and small groups and the public community.
Prejudice can be seen as a phenomenon deepened in the history and it
takes different forms and justifications ( religious, national, tribal,
political, cultural, …etc.), specialist in social sciences realized the danger
of this phenomenon in different cultures. The scientists agree that this
phenomenon is a challenge to the human society during its different
historical stages.
Phenomenon is well noticed in our Iraqi society which may affect its
social construction supported by political marketing for the sake of
assuming power though the forgiveness principle is the principle that
characterizes the Iraqi culture across its history.
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This study compromises an introduction and four chapters. The first
one includes a framework including the elements of the study such as
problem, importance, aim and objectivity, besides restricts some
scientific concepts such as globalization, media globalization and
prejudice. The second one is mainly concerned with prejudice factors in
Iraqi society. The third chapter deals with the study of prejudice forms
including national and religious prejudice which has an influence on
the Iraqi society. Finally, the fourth chapter is a conclusion which
comes at number of results and recommendations.
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