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 حي الطين أنموذجا

ىم.ىم.ىمواهبىعدنانىاحمد
 ن

 ن كلية اآلداب/ قسم التاريخجامعة تكريت/ 

تعد األزمات الكبرى والهزات التي تواجهها الشعوب والمجتمعات مختبرًا لتجديد 
ميػػا التػػي تبػػتجيب المنػػا و وتطوير ػػا ع ويعػػد المػػنهو التػػكريخي مػػف  كلػػر المنػػا و العم

لمتغييػػػر والتجديػػػد ر والعػػػراؽ اليػػػوـ يعػػػد مختبػػػرًا مقتومػػػًا لممػػػ رخيف لم يػػػاـ بػػػواجبهـ  ػػػي 
البمػث نػػف  بػػباب العديػػد مػػف المشػػك ت البنيويػػا التػػي يعػػاني منهػػا المجتمػػ  العرا ػػي 
و ػػو يمػػر بظػػروؼ مشػػابها  ػػي بعػػض  بعاد ػػا ع ولعػػؿ  رنبػػا والمانيػػا واليابػػاف وكوريػػا 

دـ دروبػػًا مهمػػا لممالػػا العرا يػػا ع وي بػػيما  ػػي مجػػاؿ مبػػا ما   الكتابػػا الجنوبيػػا ت ػػ
 ر(1)التكريخيا  ي إنادة تشكيؿ الوني الجماني والهويا الوطنيا والذاكرة التكريخيا  

إف درابػػا التجربػػا القرنبػػيا  ػػي مجػػاؿ مر ػػا المػػ رخ وتطػػور دور   ػػي ابػػتلمار 
وتقعيػػؿ الع  ػػا بػػيف الدولػػا واألمػػا ع بمػػا المعر ػػا التكريخيػػا لبنػػام البػػ ـ ا جتمػػاني 

يخدـ الهدؼ األبمى لدولػا مديلػا و مػا متمابػكا البنػى ومتمػدة األ ػداؼ ذات   ميػا 
كبيػػػرة لموا ػػػ  العرا ػػػي  ػػػي الو ػػػت المػػػاظرر  التػػػاريو  ػػػي العػػػراؽ ع ونمػػػى نمػػػو مشػػػاب  

ريػػػًا ع منػػػذ لممالػػػا القرنبػػػيا ع كػػػاف نػػػامً  مهمػػػًا  ػػػي بنػػػام الكيػػػاف العرا ػػػي بيابػػػيًا و ك
العصػػػور ا بػػػ ميا ومتػػػى الو ػػػت المػػػاظرر  كانػػػت ال طيعػػػا وا نبػػػجاـ مػػػ  التػػػاريو 
نامً  بمبيًا  و إيجابيػًا  ػي نجػاح  و  شػؿ يالبيػا التجػارب الوبػطيا والمعاصػرة لبنػام 
دولػػػا نربيػػػا إبػػػ ميا  و نرا يػػػا مديلػػػار وربمػػػا ينطبػػػؽ  ػػػذا الوصػػػؼ نمػػػى التجػػػارب 

ر (2)ود ا بػػػ ميا ع العلمانيػػػا ع الممكيػػػا و خيػػػرًا الجمهوريػػػاالتاريخيػػػا لمعػػػراؽ  ػػػي العهػػػ
البمػػث المػػالي مماولػػا لتطبيػػؽ  مػػد المنػػا و القرنبػػيا نمػػى تػػاريو العػػراؽ ا جتمػػاني 
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ذا كػاف   ي مماولا لإل ادة مف الدرابات الم ارنا  ي  هـ الوا   العرا ي المعاصػر ر واذ
 واخػر نشػرينات ال ػرف العشػريف  ػي   ذا النوع مف الدرابت  د  طػ  شػوطًا بعيػدًا منػذ

عربػػػي نامػػػا ع والعػػػراؽ نمػػػى نمػػػو الغػػػرب ع  كنػػػ  مػػػا يػػػزاؿ م ػػػً  جنينيػػػًا  ػػػي العػػػالـ ال
 ر  البمث مماولا  وليا لتطبيؽ المنهو المولي  ي تاريو العراؽ ا جتمانيرخاص

شػػهد مػػنهو البمػػث التػػاريخي خػػ ؿ الع ػػود األخيػػرة ع وي بػػيما الم بػػا الممتػػدة 
ى الل لػػيف بػػنا األخيػػرة ع العديػػد مػػف التطػػورات ورصػػيدًا معر يػػًا لػػرًا ر يبػػعى نمػػى مػػد

 ذا البمث إلى درابا منهو مف المنا و المهما تميز بتوجي  الكتابات التكريخيا نمػو 
الدرابات ايجتمانيا واي تصاديا بعدـ ا  تصػار نمػى األمػداث والتبمبػؿ الػػتكريخي 

ع يعػػػد  (3)نػػػرؼ بمػػػنهو مدربػػػا الموليػػػات القرنبػػػيا المعػػػرو يف ر  ػػػذا التوجػػػ  ع الػػػذي
مشروع يتصدر نمميا تمديث المعر ا التكريخيا إنتمادًا نمى آليات جديدة ع مف اجؿ 
توبػػي  مقهػػوـ التػػكريو ع وزيػػادة المبػػاما المرصػػودة لممصػػادر ع والػػدخوؿ إلػػى العمػػـو 

يا ع ويختمػؼ جػػذريًا ع لكتابػػا تػكريو يتصػػؼ بالعمميػا والشػػمول (4)ا نبػانيا وايجتمانيػا
 نف  وج  التكريو المعهود لدى الم رخيف والمطمعيف نمى مد بوامر

ظهػػػر جيػػػؿ جديػػػد مػػػف المػػػ رخيف الغػػػربييف الشػػػباب إ تمػػػوا بكتابػػػا تػػػاريو جديػػػد 
يختمػؼ نػػف التػػاريو ا بػتعماري ع ويهػػتـ بػػالمجتم  وديناميتػ  ع با نقتػػاح نمػػى العمػػـو 

نصػار ايتجػا  الجديػد لتم يػؽ ت ػدـ مممػوس األخرى ع خاصا بعد مصوؿ  نانا مف  
يمكف  ف يشكؿ ع مف جها ع منطم ًا ضروريًا نمو كتابا تاريو شمولي لما يتصػؼ بػ  
مػػف د ػػا التمميػػؿ والتركيػػز ع ويشػػكؿ ع مػػف جهػػا لانيػػا ع دنامػػا  ويػػا لتقبػػيرات م بولػػا 

 ر(5)بياتم ؽ ا  ادة ال صوى مف مدربا تاريخيا معرو ا ملؿ مدربا الموليات القرن
لـ تعد الولي ػا التكريخيػا ع و  ػًا لقكػر الموليػات ع  ػي الػنص المكتػوب الم ػدس 
ومػػػد  الػػػذي يخمػػػد شػػػوا د الغػػػابريف ع بػػػؿ  صػػػبف لهػػػا اليػػػوـ مقهػػػـو مكلػػػؼ وخصػػػب ع 
يشػػػتمؿ نمػػػػى كػػػػؿ شػػػػا د  و  لػػػػر  و رمػػػػز يممػػػػؿ معنػػػػى نػػػػف ميػػػػاة البشػػػػر والتغيػػػػرات 
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المػػادة التاريخيػػا مػػف ذلػػؾ الركػػاـ الماصػػما  ػػي خضػػـ  ػػذ  الميػػاة ع وليػػتـ ابػػتخ ص 
المع ػػػػد والمختمػػػػؼ شػػػػكً  ومضػػػػمونًا ع و نػػػػا تكمػػػػف مهمػػػػا المػػػػ رخ الػػػػذي يمتمػػػػؾ ل ا ػػػػا 
موبػػونيا مػػوؿ الم بػػا التػػي يدربػػها ويمػػوز معػػارؼ وابػػعا مػػف المغػػا واألدب ونمػػـو 
الجغرا يػػا وا  تصػػاد البيابػػي ونمػػـ ا مصػػام والمضػػارات ويير ػػا مػػف العمػػـو التػػي 

ا الم رخػػوف ابػػـ )العمػػـو المبػػاندة( ع كونهػػا تبػػاند المػػ رخ نمػػى كشػػؼ يطمػػؽ نميهػػ
بػػراز الم ػػا ؽ إلػػى النػػور ر  مػػا بالنبػػبا إلػػى توظيػػؼ تمػػؾ المػػادة  ػػي ترتيػػب (6)الخقايػػا واذ

بمبػػما األمػػداث ع  تعػػد نمميػػا مع ػػدة وتتطمػػب د ػػا ناليػػا ع  ضػػً  نػػف الموضػػونيا 
عرض والركوف إلػى المغػا المجا يػا ومبف الصيايا وبرانا األبموب و خاما المتف وال

لمغريب والمواشي مػف المقػظ ع ممػا تمميػ  ر ا ػا المػس ع كمػا توجػب المهػارة  ػي مبػؾ 
مكانيػػا بنػػام المػػدث التػػكريخي بوصػػقا نتيجػػا  المػػوادث وضػػـ بعضػػها إلػػى بعػػض ع واذ
لجمما مف العوامؿ البيابيا والل ا يا وا  تصاديا المختمقا إبتنادًا إلى الظػروؼ التػي 
تشػػػتمؿ نميهػػػا م بػػػا تاريخيػػػا معينػػػا ع  ضػػػً  نػػػف اليػػػات  خػػػرى تبػػػمى  ػػػي صػػػنانا 
التػػػاريو الكتابػػػا التاريخيػػػا ع  ي الصػػػيايا النها يػػػا لرمػػػداث ونرضػػػها بطري ػػػا بػػػهما 

 د ي ا تجم  بيف العميؽ منها والبطمي والبري  والبطيمر
و تػػػكريو ولػػػـ يعػػػد التػػػكريو إيػػػرادًا متبمبػػػً  لممػػػوادث نػػػف ذوي الشػػػكف ع إنمػػػا  ػػػ

لإلنبػػاف و ػػاع لممجتمػػ  مهمػػا كانػػت جنبػػيت  وطا قتػػ  و وميتػػ  ع ومهمػػا كػػاف مو عػػ  
ايجتماني و ذلؾ  ف التاريو ونمى امتػداد  إلػى  يؼ البػنيف كػاف الق ػرام  يػ  ومتػى 
ذا كاف بملنا  ذا  يومنا  ذا شعما لملورات وو ود ا ع وكذلؾ  ي الخطوب والمروبر واذ

بالمهمشيف والم صييف ع وجب نمينا إل ام نظػرة خاطقػا منصبًا موؿ موضوع يختص 
موؿ  ذيف المصطمميف ع تتيماف لم ارئ معر ا الظا رة المتعم ا ببملنا ع  مصطممنا 
ا  صػػام  و التغييػػب مرتبطػػاف بظػػا رة التهمػػيش بػػؿ  مػػا نتػػاج مباشػػر لهػػا  ػػي يالػػب 

شػػممت الشػػرا ف التػػي  األميػػاف ر والم صػػود با  صػػام  وًي  ػػو الظػػا رة التاريخيػػا التػػي
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 بعدت وييبت نف النبؽ العادي ونف التنظيمات ا جتمانيا البا دة ع  كانت شرا ف 
ع لػػذلؾ كػػاف ع كمػػا تعتبػػر ييػػر م  مػا اجتمانيػػاً متميػزة بكونهػػا ييػػر مندمجػػا بػالمجتم  

التػدويف المػرتبط بالتػاريو المعهػػود والمعػروؼ  ػد  بػ ط مػػف مبػابات   ػ يم المهمشػػيف 
 ر(7)مف  ي ذكروالبا بيف 

والػػػدارس لمبمػػػوث الم دمػػػا  ػػػي  ػػػذا المجػػػاؿ يجػػػد  ف يالبيتهػػػا تهػػػتـ بػػػالبموث 
والمنشورات التاريخيا التػي ترتكػز نمػى ا مػيـ معػيف  و منط ػا جغرا يػا ممػدودة جػدًا ع 
و ي مرمما تاريخيا ممددة ع  ي البمث الممدود  ي المكاف والزماف ع و ػو مم ػا مػف 

ني شػػامؿ ع ورا ػػد لهػػذا ا تجػػا  التػػاريخي الجديػػد الػػذي  ػػو مم ػات بنػػام تػػاريخي اجتمػػا
التاريو ايجتماني ع الذي يتناوؿ تطور وتشػكؿ التنونػات ايجتمانيػا  ػي مجتمػ  مػا 
 و  ي المنط ا الجغرا يا التي تتناولها الدرابار ويعد ذلػؾ مػف  بػؿ الػبعض  مػد  ػروع 

وجها نظر مدارس اجتمانيا  العموـ ا جتمانيا التي تماوؿ إظهار تككيد تاريخي مف
تتطور مديلًار ويالبًا ما يوصؼ التاريو ايجتماني بكن  التاريو مف األبقؿ  و تػكريو 
الجػػذور ألنػػ  يتعامػػؿ مػػ  الميػػاة اليوميػػا لمبشػػر والتكػػت ت البشػػريا وا نبػػاف العػػػادي 
ولػػيس مػػ  البابػػا وال ػػادة والزنمػػامر وتميػػزت  ػػذ  المرممػػا مػػف البمػػث بتوبػػي  م ػػؿ 

معر ػػا التاريخيػػا نػػف طريػػؽ ا نقتػػاح نمػػى مختمػػؼ العمػػوـ ا جتمانيػػا ع وا متكػػاؾ ال
المتواصؿ بها ع  خراج التاريو مف انغ    التخصصي و تم  نمى تبا يت ومنا و 

ع وخاصػػمي ا جتمػػاع وا  تصػػاد ع لمػػا لهػػذيف العممػػيف  (8)العمػػوـ ا جتمانيػػا األخػػرى
يؿ لتمابػهما المباشػر مػ  الق ػات ا جتمانيػا مف   ميا كبرى  ي تبػجيؿ  دؽ التقاصػ

كمها ب   رؽ  و ابتلنام ع و د  صػبف الم رخػوف الجػدد يػدركوف يومػًا بعػد اخػر   ميػا 
المنػػا و المبػػتعمما  ػػي تمػػؾ العمػػوـ ايجتمانيػػا واي تصػػاديار ومػػف جانػػب اخػػر بػػدت 

ر ػػػاـ والبيانػػػات لهػػػـ الم ي ػػػا  ف التػػػاريو لػػػف يكػػػوف نمميػػػًا تمامػػػًا إي إذا تػػػـ انتمػػػاد األ
ع بو ا نت اد لػدى المػ رخيف الجػددوا مصامات ع  ي  ف يصبف تاريخيًا كميًا   إذ تر 
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ف درابػػا تػػاريو المجتمعػػات مػػف  بػػكف التػػاريو الم ي ػػي يوجػػد نمػػى مبػػتوى ال انػػدة ع واذ
 ر(9)خ ؿ مشايمها اليوميا  خصب و  يد مف درابا التاريو البيابي ومد   

نمػػػى منػػػا و العمػػػوـ ايجتمانيػػػا ع مػػػف تجػػػاوز المقهػػػـو مكػػػف انقتػػػاح التػػػاريخي 
الضػػػػيؽ لمولي ػػػػا التاريخيػػػػا الػػػػذي يػػػػرى  ف التػػػػاريو ي يكتػػػػب إي ميػػػػث توجػػػػد الولػػػػا ؽ 

ر  ومػػػف نتػػػا و  ػػػذا ا نقتػػػاح إ بػػػاؿ المػػػ رخيف نمػػػى ابػػػتعماؿ المرويػػػات (11)المكتوبػػػا 
عػد ا تنػانهـ  ف   الممقوظا والمتوارلا ع كمصدر مف المصادر التاريخيػا ع وي بػيما ب

 ي تػػػاريو اجتمػػػاني ي يبمػػػث  يػػػ  الػػػدارس نػػػف األخبػػػار مػػػف   ػػػوا  الرجػػػاؿ ع يكػػػوف 
بالضرورة نا صًا مف جها مػا ع و ف القهػـ الجديػد لتػاريو الميػاة اليوميػا ع ي يمكػف  ف 

ع ألف الل ا ػػػا الشػػػقهيا  صػػػبمت تمظػػػى ( 11)يػػػتـ دوف المجػػػوم إلػػػى البمػػػث الميػػػداني  
ع اتماـ متزايد ضمف المصادر التاريخيا ع  قي يياب الولا ؽ المكتوبػبمكانا ر يعا واذ 

 صبف النص الشقوي يشكؿ الذاكرة الجمانيا لق ا اجتمانيا معينا ع ويندرج ضمف ما 
ذكػػػػر التػػػػاريو المػػػػروي واألبػػػػاطير والميلولوجيػػػػا والمكايػػػػات واألملػػػػاؿ ع لػػػػـ ألف ونػػػػي 

ي ينمصر  ي ما تمكي   – يرو  نمى مد  وؿ مارؾ –المجتمعات بتاريخها و ويتها 
مػػف بػػرديات و مجػػاد ومػػا تقتخػػر بػػ  مػػف  مػػداث وو ػػا   ماديػػا ع  هػػذ  كمهػػا ي تتعػػدى 
كونهػػا إمػػدى الم مػػـ التػػي تتشػػكؿ منهػػا الكتابػػا التاريخيػػا ع بػػؿ  نػػاؾ  شػػكاؿ تعبيريػػا 
 خػرى تجا مهػا الم رخػوف ألمػد طويػػؿ ع بوصػقها يتنتمػي إلػى مجػاؿ اختصاصػػاتهـ ع 

قايت والموابـ وما يرا  ها مف ط وس ع واألنياد الوطنيػا والدينيػا التػي تبػا ـ كا مت
 ػػي صػػيايا ونػػي تػػاريخي يختمػػؼ مػػف مجمونػػا اجتمانيػػا إلػػى  خػػرى ع وتملػػؿ ممجػػك 

التػػي يػػتـ تغييبهػػا ونقيهػػا  – ي مهمشػػي التػػاريو  –ومػػ ذ بالنبػػبا لمجمانػػات الم هػػورة 
ر وبقضػػؿ انقتػػػاح  التػػاريو  يضػػػًا نمػػػى (12)امػػف الكتابػػػا التاريخيػػا الم ببػػػاتيا الربػػػمي

العموـ ايجتمانيا ع  صبف بإمكاف الم رخ  ف يبتعيف بت نياتها ليصن  ولا ؽ جديدة ع 
ر كما يبتعيف بكباليب (13) ي وـ بالم ابما ويض  إبتمارة ليخرج مف نمم  بمادة جديدة



 
 

 

 

   

 

ىم.ىم.ىمواهبىعدنانىاحمد
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

التأروخىاالجتماعيىوتطبوقى
ىمنهجىالحولوات

  353 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

خػػذ مجمونػػا كاممػػا تمػػؾ العمػػـو ع ي بػػيما  بػػموب النمػػاذج ع واألبػػموب الر مػػي ع إذ  
بعيف ا نتبار يعتمد جزمًا منها   ط يملؿ المجموع ع وبخصوص األبػموب الكمػي  و 
الر مي ع  هو ي يبتغني نف الولي ا لكن  يماوؿ العلور  يها نمػى معطيػات متشػابها 
ومنبجما يمكف  ف تشكؿ مم ا  و مم ات ع ولعؿ   ـ مبا ما ي ػدمها المػنهو الكمػي 

ر وبػػات واضػػمًا  ف ا  ػػادة مػػف (14)والمػػ رخ  ػػي ضػػماف الموضػػونيا لمولي ػػا التاريخيػػا
منػػا و العمػػػوـ ا جتمانيػػػا تواجػػػ  ن بػػػا ابابػػػيا ع إذ كممػػػا رجعنػػػا إلػػػى الماضػػػي كممػػػا 
تضاملت  يما تمؾ العمـو بالنببا لمم رخ ع بػوام نمػى المبػتوى المتعمػؽ ب مػا الولػا ؽ 

تبايف الماصؿ  ي المجتمعات مف وا مصا يات والشوا د الملبتا ع  و نمى مبتوى ال
 ميث المقا يـ وال يـ ر

يمػػاوؿ البمػػث المػػالي  خػػذ جانػػب مهػػـ يعػػد جػػزمًا  بابػػيًا مػػف  ضػػايا التػػاريو 
ايجتمػػاني ع و ػػي تتملػػؿ  ػػي الق ػػر والعػػوز وييػػاب المبػػكف اأمػػف ع كإجمػػاؿ لمبػػكلا 
مػػا البػػ س ا جتمػػاني الماصػػؿ ع وذلػػؾ بكخػػذ نمػػوذج يجمػػؿ كػػؿ ذلػػؾ ع و ػػو خػػاص  ي

يمكف  ف يبمى بالمهمشيف والمبمو يف والببطام ممف ييبهـ التاريو والمجتم  نمػى 
مػػػد بػػػوامر ومصػػػطمف التهمػػػيش ع باشػػػت ا   مػػػف القعػػػؿ ) مػػػش( ع يعػػػد مػػػف المعػػػاني 
المختمطا والممالا إلى جوانب تتعمؽ بككلر مػف ر يػا وزاويػا نظػر ع  اشػت ا ًا لػيس لػ  

 Marginaliserصػار لػ  اليػـو والم ابػؿ لكممػا المعنى األصؿ  ي المغا العربيا كمػا 
اينكميزيػػػا وم اب تهػػػا  ػػػي المغػػػات األخػػػرى وننػػػد العػػػودة إلػػػى معػػػاجـ العربيػػػا ب صػػػد 
التكصيؿ لهذ  الكمما ع  ميس  ناؾ ما يمبي ماجتنا ويجعمنا نػركف إلػى المعنػى بذاتػ  ع 

ال اموس ع  ك صى ما نمصؿ نمي   و ما  ورد  الزبيدي  ي تاج العروس مف جوا ر 
مػػيف  ػػاؿ و   والهػػامش ماشػػيا الكتػػاب ع  ػػاؿ الصػػاياني ي ػػاؿ و كتػػب نمػػى  امشػػ  ع 

ع   ولعػػؿ الكممػػا األكلػػر تمبيػػا لمهػػدؼ  (15)ونمػػى الهػػامش ع ونمػػى الطػػرة ع و ػػو مولّػػد  
المنشػػػود  ػػػي المصػػػدر )ا  صػػػام( ع وجػػػام  ػػػي لبػػػاف العػػػرب و    صػػػا ننػػػ  و صػػػوا 
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و  صوًا و بُعَد رر و صوت نف ال وـمكاف ي صو و صًا و صام و صي و بعد و صا ال
تبانػػػػدت وي ػػػػاؿ و  ػػػػ ف بالمكػػػػاف األ صػػػػى والناميػػػػا ال صػػػػوى وال صػػػػي ررر ومعنػػػػى 
ماطونا ال صام  ي تباندوا ننا و ـ مولنا ع ومػا كنػا بالبعػد مػنهـ ولػو  رادوا  ف يػدنوا 

 ػاؿ و  صػي  ػ ف منا رر وال صا و الناميا وال صاة و البعد والناميا وكذلؾ ال صا ر ي
 ر(16)نف جوارنا بالكبر ع ي صي  صا ع و  صيت   نا  هو م صي ع وي ت ؿ م صيٌ 

والم صيوف  و المهمشوف صػنقاف ع األوؿ اختػار األبتعػاد نػف الجمانػا وبػمؾ 
نهجًا مغايرًا لما تبمك  ويكوف ذلؾ بممض ا رادة ي بال بر وا جبػارر وايخػر يكػوف 

ع  ي بػػدا   ا جبػػار وال بػػر البعيػػد نػػف الطوانيػػا وايختيػػارر ابتعػػاد  إبعػػادًا واذ صػػام 
ونميػػ   ػػإرادة القػػرد إنتػػزاؿ الجمانػػا والعػػيش نمػػى بعػػد منهػػا  مػػرًا ع و ف تنبػػذ الجمانػػا 
القػػرد وتميمػػ   بػػرًا إلػػى الهػػامش بعيػػدًا ننهػػا  مػػر اخػػرر إف  ضػػيا البػػ س ا جتمػػاني 

ع ع و ي مػا تػزاؿ  ػي  رننػا المػالي ت ا ما م  البدايات األولى لمبشريا و جر المضارا
نمػػى تطػػاوؿ الم ػػب واألزمػػافع بػػارزة تنشػػب  نيابهػػا  ػػي مختمػػؼ ب ػػاع األرض ر لكػػف 
مبكلا تناوؿ  ذا الب س تختمؼ مف مكاف إلى اخػر   ػد يكػوف المػاؿ منظػورًا إليػ  مػف 
زاويػػا ن ػػص الخػػدمات و  ػػداف م ومػػات المدنيػػا مػػف جهػػا معينػػا ع لكنهػػا بالنبػػبا إلػػى 

ها يكػػوف مػػاًي مرضػػيًا ع بػػالنظر إلػػى العػػرؼ الجػػاري لق ػػا معينػػا تبػػكف بتممػػؾ  صػػماب
الطري ػػا ع وكػػذلؾ إلػػى النشػػكة التػػي انتػػادت ذلػػؾ المػػاؿ وندتػػ   مػػرًا طبيعيػػًا ي يبػػوغ 
نظرة الب س ا جتماني العصيب ع الموبػوما بػ    ػا معينػا مػف المجتمػ  ع تجػد ذلػؾ 

ع و ػي المخيمػات المتنػالرة  ػي ب ػاع األرض  ي األميػام العشػوا يا نمػى بػبيؿ الملػاؿ 
بببب الكوارث التي تمـ بالبكاف ع كالزيزؿ والقيضانات والمػروب ويير ػار وتعػد ملػؿ 
 ذ  األملما مموؿ  وليا طار ا ع توض   ي المبباف لت  ي المطر ع لـ تتـ المعالجا 

اف يبػتمر المػاؿ  بعد ذلؾ بتهي ا المكاف والبكف المناببيف لمبكاف المنكوبيف ع ولكػف
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نمػػػى ذلػػػؾ ع  و  ف يبمػػػث البػػػكاف نػػػف مػػػ ذ  مػػػف دوف جػػػدوى ع  هنػػػا تكمػػػف الكارلػػػا 
 ويتولد ننها ذلؾ الوا   ا جتماني البا س الذي تطر نا إلي ر

 المنهج الحولي ودراسة حي الطين
يماوؿ البمث تطبيؽ  كر الموليات نمى مي مف األميام المنبيا  ػي التػاريو 

)مي الطيف( ر ويشب  ت ديمنا المالي ع درابا ميدانيا تصؼ الماؿ  ا جتماني ع و و
وتعػػػرض بشػػػب  تقصػػػيؿ وا ػػػ  المػػػي اينػػػؼ الػػػذكر ع و ػػػي مماولػػػا لتشػػػخيص صػػػورة 
واضما لم ارئ ع تمكن  مف النظر إلى ذلػؾ المػي ومعايشػا وا ػ  المػاؿ المػزري الػذي 

المشػػػاكؿ الصػػػميا   لػػػـ بػػػ  ع و ػػػد نكينػػػا  ػػػي  ػػػذ  الدرابػػػا الميدانيػػػا نػػػف التطػػػرؽ إلػػػى
والخم يا ع  ذلؾ مػف اختصػاص بػاملي ا جتمػاع بالدرجػا األولػى ع والبابػا المعنيػيف 
بهذا األمػر ع ويكقػي  ننػا نبهنػا إلػى وا عػا اجتمانيػا كانػت مغيبػا إلػى زمػف كتابػا  ػذا 
البمػػث ع  ج  هػػا إلػػى النػػور ع وتنبيػػ  ال ػػرام و ولػػي األمػػر إلػػى  دامػػا الخطػػب وبػػوم 

 ما يعانيا البكاف الب بام  ي  ذ  الب عا البا با مف وطننا العزيزراألوضاع ع و 
ع المناطؽ العشوا يا  و العشوا ياتيندرج  ذا الموضوع ضمف ما يعرؼ ماليًا ب

و ػػي ظػػا رة منتشػػرة  ػػي الػػدوؿ الناميػػا نمػػى وجػػ  الخصػػوص ع وي تعػػدـ منهػػا كػػذلؾ 
د مف الدوؿ الناميػا الػذي  دى الدوؿ األوربيا نتيجا النمو المضري المتبارع  ي العدي

جتمانيػػػػا وصػػػػػميا و منيػػػػا ويير ػػػػػا ع  ظهػػػػرت المنػػػػػاطؽ  إلػػػػى مشػػػػك ت ا تصػػػػػاديا واذ
العشوا يا التي تقت ػر لمخػدمات الضػروريا ملػؿ الكهربػام وميػا  الشػرب الن يػا وشػبكات 
الصرؼ الصمي ع كما ارتقعت معديت الجريما وتد ورت صما البي ا  ػي المبػاكف 

الصقيف والكرتوف ع و ي تكلر جدًا  ػي العػالـ العربػي ع وزادت مػدتها العشوا يا ومدف 
 ي العراؽ بعد ايمت ؿ األمريكي نتيجا بيابات التهجيػر والتطهيػر العر ػي ويير ػار 
كمػا يشػػكؿ النمػو البػػكاني المتبػػارع الػذي شػػهدت  العديػد مػػف المػػدف  ػي الػػدوؿ الناميػػا 

ل ػػػيً   نمػػػى ا مكانيػػػات والمػػػوارد  خػػػ ؿ النصػػػؼ األخيػػػر مػػػف ال ػػػرف العشػػػريف نب ػػػاً 
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المخصصا لممراكز المضريا ع ما جعؿ تنظيماتها الهيكمييا وم بباتها الخدميا يير 
  ادرة نمى تم يؽ امتياجات البكافر

ا تمػػػت العديػػػد ممػػػف م ببػػػات العمميػػػا والمنظمػػػات الدوليػػػا وا  ميميػػػا ومراكػػػز 
باتها األمنيا والصػميا والبي يػا البموث بتبميط الضوم نمى ظا رة العشوا يات وانعكا

نمى بكاف األميام العشوا يا وب يا  ميػام المػدف المجػاورةر وننػد ن ػد المعهػد العربػي 
 نمػػام المػػدف نػػدوة ) المدينػػا والبػػكف العشػػوا ي(  ػػي مدينػػا مكنػػاس بالمممكػػا المغربيػػا 

نمػى ـ وتـ التركيػز  ػي تمػؾ النػدوة  1998مف نيباف  بريؿ  22إلى  21خ ؿ المدة 
 و (17)ل لا مماور ر يبا تملمت  ي ايتي 

  ر طبيعا األميام العشوا يا و ببابها والمظا ر العاما والمشاكؿ المصامبا لهار
بر درابػػػػػا   ضػػػػػؿ المماربػػػػػات وتجػػػػػارب المػػػػػدف والم ببػػػػػات  ػػػػػي معالجػػػػػا ظػػػػػا رة 

 العشوا ياتر
يػػا وا  ميميػػا جر إ تػػراح ممػػوؿ لظػػا رة العشػػوا يات  ػػي ظػػؿ  ػػرارات المػػ تمرات العالم

 وا مكانات الممميار
وبنػػاًم نمػػى مػػا بػػب ت ا شػػارة إليػػ   ػػكف مبػػكلا  يػػاـ العشػػوا يات التػػي تشػػهد ا 
معظـ المدف العربيا والدوؿ الناميا ع تشكؿ مجمونا مف ال ضايا التي ينبلؽ ننها كـ 

 ار ا ؿ مف المشك ت ا جتمانيا وا  تصاديا والبي يا والعمرانيا واألمنيا ويير 
ف  ونمػػى كػػؿ مػػاؿ بػػوؼ يػػرى ال ػػارئ  ػػي نرضػػنا ال ػػادـ  ف )مػػي الطػػيف( ع واذ
كػػاف منػػدرجًا  يمػػا يبػػمى باألميػػام العشػػوا يا ع إي  ف المبػػكلا البيابػػيا كانػػت العامػػؿ 

 الر يس  ي نبوم  وتواجد  بهذ  الكيقيار



 
 

 

 

   

 

ىم.ىم.ىمواهبىعدنانىاحمد
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

التأروخىاالجتماعيىوتطبوقى
ىمنهجىالحولوات

  333 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

 حي الطين : الموقع والتركيب السكاني لممنطقة
الػػديف  ػػي مدينػػا تكريػػت تمديػػدًا ضػػمف  ي ػػ  )مػػي الطػػيف(  ػػي مما ظػػا صػػ ح

منط ػػا وابػػعا منهػػا يطمػػؽ نميهػػا إداريػػًا منطػػؽ ال ادبػػيا ع تملػػؿ الشػػماؿ الشػػر ي مػػف 
المدينػػا ميػػث تتػػاخـ مػػف الجنػػوب جامعػػا تكريػػت ر و ػػديمًا كانػػت تمػػؾ المنط ػػا  رضػػًا 
جػػػردام تمتػػػد إلػػػى مبػػػامات وابػػػعا ع ميػػػث ترنػػػى  يهػػػا األينػػػاـ وتمػػػاذي نهػػػر دجمػػػا 

لمطػؿ نمػى ضػقتي  إلػى ال ػرى مػف جػاني ع و ػذ  المنط ػا مػف الجانػب األخػر المطؿ ا
نما نا ديتها إلى بمديا مما ظا ص ح الديف  بؿ  ف  ولـ تكف  رضًا ممموكا ألمد ع واذ
تضػػ   ػػي مبػػبانها  نهػػا بػػوؼ تكػػوف منط ػػا بػػتراتيجيا مهمػػا ع متػػى ر ت المكومػػا 

  الخصوص ومف لـ الموظقيف ع الباب ا  خيرًا توزي   ط  األراضي لمضباط نمى وج
وبػػد ت بخطػػا تملمػػت  ػػي بنػػام مجمػػ  بػػكني كبيػػر  طمػػؽ نميػػ  مػػي الضػػباط ع و ػػو 
يعرؼ نند األ الي بكن  البدايا لمنط ا ال ادبيا ع إذ انطم ت من  امتػدادًا إلػى الشػماؿ 
بيوت متقر ا  نا و ناؾ ع وازدادت نمى مر الو ت متػى  صػبمت  ميػام كبيػرة يتػاخـ 

ضػػًا ع إي  ف العمػػراف تو ػػؼ ننػػد مبػػاما تبعػػد نػػف جامعػػا تكريػػت بمػػوالي بعضػػها بع
النػػيف كيمػػو متػػر ت ريبػػًا طػػوًي ع وبعػػرض يمتػػد متػػى الما ػػا الجبميػػا المطمػػا نػػف النهػػرر 
وب يػػت تمػػؾ المبػػاما نمػػى مػػا  ػػي نميػػ  بانتمػػاد البمديػػا نمػػى خطػػا م تضػػا ا توزيػػ  

ع ـ2113ايمت ؿ ايمريكي بػنا مت األراضي لمكادر الجامعي ع متى و   العراؽ ت
ليكوف ذلػؾ المػدث مػدًا  اصػً  بػيف نهػديف  ع شػهد تمػوًي ديمويرا يػًا  ػي  ػذ  الب عػا 
البا بػػػا ع  نزمػػػت إليهػػػا جمػػػوع النػػػاس مػػػف بعػػػض المنػػػاطؽ الشػػػماليا تمديػػػدًا ببػػػبب 
الظػػػروؼ العصػػػيبا التػػػي نصػػػقت بالبمػػػد ومػػػا لم ػػػ  مػػػف   ػػػواؿ واضػػػطرابات وتػػػردي 

ميا ع ومعاناة البكاف بعد ايمت ؿ باضطرار مجمونات بكانيا متعػددة األمواؿ الداخ
لترؾ موا   بكنا ـ وايتجا  إلى مدف  خرى ع و ذا ما شهدت  يالبيا المدف العرا يػا ع 

إلى  ذ  المنط ػا  ربػًا مػف المصػير المجهػوؿ  (18) اؿ بهـ األمر إلى الهجرة والتهجير
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تتػربص بهػـ وبعػوا مهـ  كػاف ا بػت  ؿ  ػي  ػذ   الذي ينتظر ـ ع ودرمًا لممخاطر التػي
 المنط ا م ذ امف وممجك يصد ننهـ يارات الد رر

و ي جولا  منا بها  ي  ذ  األميام البا با ع  شار لنا ندد مػف  ػ يم البػكاف 
المهاجريف  نهـ لـ يبت روا  ػي  ػذا المكػاف إي بعػد المصػوؿ نمػى موا  ػا ربػميا مػف 
البمديػػا  ػػي المما ظػػا كشػػرط لإلبػػت رار  يهػػا ع و ضػػاؼ آخػػروف  ف مديريػػا البمديػػا  ػػد 

ى ت بػػػػيـ األراضػػػي ع و ػػػػـ يبػػػو وف  ػػػػذ   امػػػت بإربػػػاؿ  مػػػػد موظقيهػػػا لإلشػػػػراؼ نمػػػ
الشوا د ككدلا تلبت مشرونيا بكنا ـ  ي  ذ  المنط ا بعد  ف مامت نميها الشبهات 

 الكليرة بانتقام شرط ا  اما ال انونيا  يهار
يبػكف  ػػ يم النػاس الببػػطام  ػي منػػازؿ صػغيرة وضػػي ا ع ويعتمػد  ػػي تشػػييد ا 

الطيف وتكبى ب و ها ببعؼ النخيؿ لـ يتـ نمى وبا ؿ بدا يا ع إذ تبنى جدرانها مف 
ع ينيا نمى طوؿ  ذ  المبػاما ونرضػهاتغطيت  بالطيف  يضًا ر وتمتد  ذ  البيوت الط

 ػػ  يػػرى خ لهػػا بػػوى المجػػرات الطينيػػا  كانػػت  ػػذ  الر يػػا بػػببًا ر يبػػيًا  ػػي  طػػ ؽ 
ت تبػػميا )مػػي الطػػيف( نمػػى  ػػذ  البيػػوت المتراصػػا مػػ  بعضػػها ر و ػػي كمػػا  منػػا بيػػو 

بدا يا تتبـ بالببػاطا ع بقضػامات صػغيرة ع وتشػتمؿ نمػى ير ػا وامػدة ع و ػي  مبػف 
األمػػواؿ نمػػى يػػر تيف ع وتضػػـ متانػػًا ضػػ يً  ي يقػػي بمتطمبػػات الماجػػات البشػػريا ع 
و ػي ي تتبػػ  إي ألشػػخاص    ػػؿ نظػػرًا لممبػاما الضػػي ا ع بيػػد  ف المرا ػػب يػػرى  ػػي 

ع نشرة  شخاص ع مما ضاؽ بهػـ المكػافإلى  ذ  الغرؼ البا با نوا ؿ يصؿ ندد ا 
وزاد بكبػهـ ع وتكالبػت ببػػبب نػدد ـ بػػهاـ الػد ر نمػػيهـ ع  ػ  طعػػاـ يكقػي ع وي مػػام 

 صالف لمنظا ا  ضً  نف الشربر
تجػػد إزام  ػػذ  البيػػػوت خيمػػًا متنػػػالرة  نػػا و نػػاؾ ي طنهػػػا نػػدد كبيػػػر  يضػػًا مػػػف 

مػف بنػام بيػت طينػي لتػردي المالػا الناس ع ممف  اجروا  ػي بدايػا األمػر ولػـ يتمكنػوا 
ا  تصػػػاديا والمعاشػػػيا ع  مجػػػكوا إلػػػى  ػػػذ  الخيػػػاـ المصػػػنونا مػػػف ال مػػػاش ال ػػػوي  و 
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ع ها مف مكاف ألخر ببػبب مػا ينابػبهـال ماش المغزوؿ ع و ي خياـ ينت ؿ بها  صماب
إنتمادًا نمى مشرؽ الشمس  و مغربها ع صػيقًا وشػتام ع و ػي كػؿ األمػواؿ ع ي ت ػيهـ 

 الخياـ مف لهيب الشمس ع وي تكنهـ مف مطر الشتام ر  ذ 
وتعجب مف جمد ـ وتمممهـ  يها  هناؾ  ناس ملً  ب ػي  ػي تمػؾ الخيػاـ  تػرات 
طويمػػا ت ػػرب مػػف ل لػػا نشػػر شػػهرًا ع  ػػي  جػػوام نصػػيبا كمػػا ذكرنػػا ع متػػى اؿ بهػػـ 
ى األمػػػر إلػػػى يبػػػر ببػػػيط جػػػدًا مكػػػنهـ مػػػف دور ػػػـ الطينيػػػا بشػػػكؿ تػػػدريجي ع  ػػػذا نمػػػ

 بباطا البنام و ما متطمبات  المعتمدة نمى الطيف وبعض العمد الببيطار
 ممهدات التهجير

ي مظ  ن  كاف  ناؾ نمميات منهجيا ومنظما لتهجير  بري  ا ـ نمى  باس 
الهويػػا الطا قيػػا والعر يػػا  ػػي العػػراؽر وانطػػوى  ػػذا التهجيػػر ال بػػري المػػنظـ والممػػنهو 

خطػوط تمػاس نر يػا وطا قيػا تعػزؿ العػرا ييف  نمى  يراض تتمخص بمماولػا تصػني 
 يمػا بيػػنهـ نمػى  بػػاس الهويػا الطا قيػػا والعر يػا ضػػمف منػاطؽ ممػػددة تمهيػدًا لتػػو ير 
المناخ المنابب واألرضيا الخصبا لمرب   ميا ع وبالتالي  ػرض ت بػيـ ومػدة العػراؽ 

مارات ي مكاف  يها لمتنوع الطا قي والتعػدد ال ػومي  ككمر وا   إلى   اليـ وم اطعات واذ
ال ػػػػا ـ  ػػػػي العػػػػراؽ منػػػػذ زمػػػػف طويػػػػؿ يتعػػػػايش دوف ا تتػػػػاؿر و ػػػػد كانػػػػت  ػػػػذ    ػػػػداؼ 
إبػػػتعماريا واذ ميميػػػا  همهػػػا العرا يػػػوف بعػػػد ردح مػػػف الػػػزمف وبعػػػد  ف تعرضػػػوا لخبػػػا ر 

 بشريا وماديا كبيرةر
وكانت العوامػؿ التػي د عػت  ػذ  الشػريما مػف النػاس الببػطام إلػى الهجػرة إلػى 

ع لناس  بؿ نزومهـ إلى  ذ  المنط ػاع بيابيا بالدرجا األولى ع   د كاف ا  ذا المكاف
 ػػػاطنيف  ػػػي مما ظػػػا كركػػػوؾ ع  ػػػي منػػػاطؽ الػػػدبس ودا ػػػوؽ ع بصػػػورة مكلقػػػا ع و ػػػي 

  ضام مخمور  يضًار
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و ي ممادلا لي م   مد النازميف مف كبار البف ع  دلى لي بمعموما مقاد ػا ع 
ونػود المكومػا البػاب ا ع إذ ونػدتهـ بمػنمهـ   ف ببب بكنا ـ  ػي تمػؾ المنػاطؽ و ػو

 راضػػي زرانيػػا لمعمػػؿ  يهػػا وكبػػب الػػرزؽ نػػ وة نمػػى  رٍض بػػكنيا لتشػػديد بيػػوتهـ ع 
و ذاف األمػراف مشػروطاف بابػتغ ؿ األرض وا  امػا  يهػا ع لػذلؾ   ػد بػكنوا  ػي تمػؾ 

ع لمكومػاات المونوديف بهػا مػف  بػؿ اال ط  الممنوما  مً   ي المصوؿ نمى ا متياز 
ويضػػػػػاؼ إليهػػػػػا  يضػػػػػًا كشػػػػػرط مبػػػػػبؽ ن ػػػػػؿ )نقوبػػػػػهـ( ع  ي ن ػػػػػؿ بػػػػػج ت األمػػػػػواؿ 
الشخصػػػيا المدنيػػػا إلػػػى مػػػديريات األمػػػواؿ الشخصػػػيا لتمػػػؾ المنػػػاطؽ ع وبعكػػػس ذلػػػؾ 
يمرمػػوف مػػف ممكيػػا األرض وا بػػت رار  يهػػار وكػػاف طبيعيػػًا  ف يبػػتجيب البػػكاف لهػػذ  

بتنقيذ ا جرامات ع ولػـ يػتـ لهػـ مػا  رادوار الشروط ع و د كانوا  ي تمؾ الضا  ا   اموا 
ـ ع بهػدؼ معػروؼ انػذاؾ مػف  1974كاف  ػذا األمػر جاريػًا مبػب مػا ذكػر  ػي بػنا 

 بػػػؿ المكومػػػا ع ضػػػمف مػػػػا يبػػػمى ببيابػػػا )تعريػػػػب المنػػػاطؽ الكرديػػػا( ع بمعنػػػػى  ف 
المكومػا  رادت تػػوطيف البػػكاف العػػرب  ػػي ال ػػرى والمػػدف التػػي كػػاف  كلػػر بػػكانها مػػف 

 اد وذلؾ لضماف ندـ تبعيا  ذ  المناطؽ إلى ا ميـ كردبتافراألكر 
نمػػى كػػؿ مػػاؿ ب ػػي  ػػ يم النػػاس  ػػي مبػػاكنهـ األولػػى ع وبمبػػب مػػا اشػػترطت  
المكومػػا لهػػـ ع بجانػػب البػػكاف األكػػراد طبعػػًا ع معتمػػديف  ػػي معيشػػتهـ نمػػى الزرانػػا 

ع بكؿ ونود ا ًا  ف المكوما لـ تؼِ وبعض األنماؿ الببيطا األخرى ع ولكف كاف بادي
إذ ب ي البعض منها معم ًا ع بكمؿ تنقيذ  ع لذلؾ ب ي   يم الناس  ي انتظار المكوما 

 لتنقيذ ونو ا التي  طعتها لهـ مف  بؿر
تمػػػت نمميػػػا تهجيػػػر مجمونػػػػا البػػػكاف  ػػػذ  بعػػػػد ا مػػػت ؿ األمريكػػػي لمعػػػػراؽ 

نهيار البمطا المركزيا لمدولا ع إذ  امت مجمونا مف األكراد بتهج ير   يم البػكاف واذ
جبػػار ـ نمػػى تػػرؾ األراضػػي التػػي كػػانوا يعممػػوف  يهػػا ع والرميػػؿ مػػف منػػازلهـر  ننػػوة واذ
ونتيجا  بتخداـ تمؾ األباليب ع اضطرت  ذ  الق ا إلى التخمي نف الممتمكات التي 
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كانػػت موجػػودة  ػػي منػػازلهـ والهػػرب مػػف المجمونػػات التػػي تطػػارد ـ والنجػػاة بميػػاتهـ 
كػػاف ذلػػؾ األمػػر مػػف  شػػد األمػػور التػػي واجهو ػػا بعػػد  جػػرتهـ ع   ػػد وميػػاة نػػوا مهـ ع و 

واجهػػوا  مػػريف  ػػي يايػػا الصػػعوبا ع نمػػى الػػريـ مػػف ن ػػص األمػػواؿ ع  هػػـ معػػدموف ي 
يممكػػوف مػػا يبػػد رم هػػـ ع ويجػػب نمػػيهـ مػػ  ذلػػؾ بنػػام بيػػوت ليبػػكنوا  يهػػا ع ومػػف لػػـ 

ينى ننها  ي كػؿ بيػت ع  تجهيز  ذ  البيوت بالمبتمزمات المنزليا الضروريا التي ي
لذلؾ كاف إلزامًا نميهـ المجوم إلى تمؾ األباليب البدا يا لمواصما المياة والصراع مػ  
الطبيعػػار لكػػف كػػاف باديػػًا  ف ال ػػدر  ػػد صػػب جػػاـ يضػػب  نمػػى  ػػذ  الق ػػا المبػػكينا ع 
 بعد كقػاح مػ  الطبيعػا لمواجهػا مر ػا وبرد ػا ع تعػرض  ػ يم البػكاف بعػد ابػت رار ـ 

ذا المي إلى مضاي ا رجاؿ األمف المتكػررة خاصػا بعػد تػردي األوضػاع األمنيػا  ي  
 ػػػػػي المما ظػػػػػات كا ػػػػػا ع وكػػػػػاف نتيجػػػػػا ذلػػػػػؾ  ف تعػػػػػرض  بػػػػػـ كبيػػػػػر مػػػػػنهـ لمبػػػػػجف 
وا نت ػػايت المتكػػررة ع  ػػذا  ضػػً  نػػف تػػوالي ال ػػرارات مػػف الجهػػات األمنيػػا بتػػرميمهـ 

منضػبطا بالضػوابط الربػميا ع وترؾ منازلهـ ع بمجا  ف بػكانهـ  ػي  ػذا المػي ييػر 
 ومخالقا ال انوف البارير

 التركيب السكاني :
تتكوف التركيبا الديمويرا يا لمي الطيف مػف مجمونػا مػف البػكاف ينتمػوف إلػى 

  با ؿ  و نشا ر متعددة و ي ت بـ إلى و
  نشا ر شمر ع وتشكؿ  ذ  الق ا ما ي رب مف نصػؼ البػكاف  ػي  ػذا المػي ع  ي

 %ر 51بنببا 

 رة الػػدليـ ع ويطمػػؽ نميهػػا تبػػميا ) لبػػو نمػػر( ع و ػػـ يعػػودوف  ػػي  صػػولهـ إلػػى نشػػي
 %ر 25نشا ر الدليـ الكبيرة ع ويشكموف رب  البكاف  ي ما ي رب 

  نشػػػػيرة العبيػػػػد ع و ػػػػذ  المجمونػػػػا ترجػػػػ  جػػػػذور ا األصػػػػميا إلػػػػى مدينػػػػا بػػػػامرام ع
 %ر 21ويشكموف   ؿ مف رب  البكاف  ي ما ي رب 
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ـ نبػارة نػف نوا ػؿ متقر ػا ابػت رت  ػي منط ػا مػي الطػيف  ما ب يا البػكاف  هػ
 لعدـ  درتها نمى شرام  ط   راضي وبنام البيوتر

ومػػف  جػػػؿ التكػػاتؼ ومواجهػػػا األزمػػػات ع بػػعى بػػػكاف  ػػػذا المػػي إلػػػى تشػػػكيؿ 
لجػػػػاف شػػػػعبيا بيػػػػنهـ ع ت ػػػػـو بطػػػػرح مشػػػػاكمهـ التػػػػي  ل مػػػػت كػػػػا مهـ ع نمػػػػى نػػػػدد مػػػػف 

وبالػػػذات الممػػػا ظ ع لكػػػنهـ لػػػـ يجػػػدوا اذانػػػًا  المبػػػ وليف  ػػػي مما ظػػػا صػػػ ح الػػػديف ع
صاييا ع ولػـ يػتـ ت ػديـ  يػا مبػاندة تػذكر ع ماليػا كانػت  ـ يذا يػا مػ  نمػـ الجهػات 
المبػػ ولا  ف  كلػػر المهػػاجريف ب يػػت مصػػت  مػػف البطا ػػا التموينيػػا  ػػي المنػػاطؽ التػػي 

تهـ ع لػذلؾ  اجروا منها ع ولكنهـ ي يبتطيعوف الذ اب إلػى ابػت مها خو ػًا نمػى ميػا
تػػػػرا ـ بػػػػالريـ مػػػػف ضػػػػيؽ ذات اليػػػػد ي ومػػػػوف بشػػػػرام امتياجػػػػاتهـ مػػػػف المػػػػواد الغذا يػػػػا 

 الضروريا مف األبواؽ ع بكبعار با ضا ي تبعها جيوبهـر
 مػػا إي ػػاع ميػػاتهـ اليوميػػا  ػػككلر مػػا يبػػتدني ا لتقػػات إليػػ  ع وممػػا  لارنػػا  ػػي 

 جتمػػػاني المتػػػيف والتكا ػػػؿ جولتنػػػا ا بػػػتط نيا  ػػػي  ػػػذا المػػػي ع  ػػػو ذلػػػؾ التػػػرابط ا
الممنتشػػر بيػػنهـ ع بػػالريـ مػػف انتمػػاماتهـ إلػػى  با ػػؿ شػػتى ع إضػػا ا إلػػى تبػػادلهـ روح 
الممبا واألخوة  يما بينهـ ع باذليف التعاوف وا براع  ي ت ػديـ المبػاندة إلػى بعضػهـ 
الػبعض بػالريـ مػػف بػوم  وضػانهـ نمػػى األصػعدة كا ػار و ػػذا األمػر جػدير  ف يمقػػت 

بػػا  ويليػػر ا نجػػاب ع و ػػو يػػدؿ نمػػى الصػػقات المميػػدة التػػي يتمتػػ  بهػػا المجتمػػ  ا نت
العرا ػػػي الػػػذي ينػػػكى بنقبػػػ  نػػػف الطا قيػػػا والعر يػػػا إجتمانيػػػًا وبعيػػػدا نػػػف التػػػداخ ت 

 البيابيار
ف كػاف مبػ وي نػف  خطا ػ  الم ابػؿ  نػاؾ  بػباب  ب ى لنا ال ػوؿ  ف ا نبػاف واذ

ذ كانػػػت الظػػػروؼ المميطػػػا كليػػػرة تػػػد   القػػػرد بعينػػػ  إلػػػى ارتكػػػا ب تمػػػؾ األخطػػػام ع واذ
بكول ؾ الناس تجعمهـ  ي معػزؿ نػف  دنػى م ومػات المجتمػ  المػدني ع  ػ  نعػدـ نػذرًا 
إذا مػػا لمبػػنا  ػػي ماضػػرنا  و األيػػاـ ال ادمػػا بعضػػًا مػػف البػػمبيات التػػي  ػػد تصػػدر مػػف 
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لمجنػػوح    ػػراد  ػػذا المجتمػػ ر ذلػػؾ ألف الكػػؿ متقػػؽ نمػػى  ف الق ػػر  ػػو العامػػؿ الػػر يس
وارتكاب الموب ات كما  و ماصؿ  ي كلير مف المجتمعات ع ومػا نػرى ونشػا د اليػـو 

ع وتعاطي المخدرات والشذوذ ويير ا مف امصا يات خطيرة  ي نالمنا العربي لإلدماف
 ما  ي إي  بباب ت ؼ ورام ا مبببات ي تخقى نمى  ولي النظرر

ا ا مف   راد  ذا المي البػا س ع وريـ جولتنا ايبتط نيا و خذنا المعموما شق
ومػػػا وجػػػدنا   ػػػيهـ مػػػف طيبػػػا وتعػػػاوف وبػػػماما صػػػدر ع ريػػػـ ظػػػرو هـ ال ابػػػيا ع لكػػػف 
ابػػػتمرار المػػػاؿ نمػػػى مػػػا  ػػػو نميػػػ   ػػػد يجػػػر إلػػػى مشػػػاكؿ يمكػػػف ت  يهػػػا إذ  بػػػرنت 
الجهات ذات الع  ا  يجاد مموؿ  وريا لها ع و ي  ذا الصدد ت    ػذ  المهمػا نمػى 

لهجػػرة والمهجػػريف ع لم يػػاـ بامصػػا يا بػػريعا لعػػدد البػػكاف ال ػػاطنيف  ػػي نػػاتؽ وزارة ا
 ذا المي ع وتبجيؿ كؿ المشػاكؿ العال ػا بػذوي األبػر المبػجميف ع ومػف ذمنهػا طبعػًا 
األبػػػباب الر يبػػػيا التػػػي د عػػػتهـ إلػػػى الهجػػػرة وا بػػػت رار  ػػػي  ػػػذا المكػػػاف ع ومػػػف لػػػـ 

دنػػى مػػف المبػػكف الم  ػػـ والصػػمي ع بعػػد ا يعػػاز إلػػى الػػوزارة المعنيػػا  يجػػاد المػػد األ
تكميف البكف لهـ  ي منط تهـ األصميا التي انمدروا منها ع وكذلؾ إيجاد  رص نمؿ 

 لمعاطميف مف الشباب الذيف  ر  تهـ المياة بمممها الل يؿر
إف ندـ ا بت رار البيابي ظا رة تتومد  يها  يضًا جؿ الدوؿ الناميا بما  يها 

ع ببػػػبب التموجػػػات األيديولوجيػػػا وبمػػػث الشػػػعوب نػػػف مخػػػرج مػػػف  البمػػداف ا بػػػ ميا
 زماتهار  ونند إضا ا التنا س نمى البمطا والتطامف العر ي واأليديولوجي والعنؼ ع 
والعنؼ المضاد ع والنزانات األ ميا ع ي يب ى مقاج ػًا  ف يبػجؿ العػالـ ا بػ مي  ػي 

ذ  ػػػدر البػػػاملوف  ف نػػػدة م ػػػات مػػػف   نمػػى  ا مػػػا الػػػدوؿ المقت ػػػدة لإلبػػػت رار واألمػػػف واذ
ـ( كػػػاف  1991متػػػى بػػنا  251النزانػػات التػػػي لػػارت بعػػػد المػػرب العالميػػػا اللانيػػا )

ع ابػػػتطعنا  ف نتصػػػور   ػػػواج النػػػازميف وييػػػر المبػػػت ريف الػػػذيف  (19)مبػػػرمها الجنػػػوب
 ضػػوا الطقولػػا والشػػباب بالمخيمػػات ع ومنظمػػا اليونيبػػيؼ بعػػد  ف مػػذرت مػػف الوا ػػ  
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يعيشػ   طقػاؿ العػالـ ببػػبب المػروب والنعػرات العر يػا ع  ػدرت  ف الطقػػؿ  المػ لـ الػذي
 ي جمي  المايت يعد  كبر متضرر مف النزانات المبػمما و ف  لر ػا نميػ  ي مػدود 

 لهار
و ػػد يخطػػر  ػػي بػػاؿ  مػػدنا  نػػ  لػػػيس لمػػا ن  ػػا بػػيف تػػكميف البػػكف المنابػػػب 

ع بيػد  ف الرجػوع مميػًا ومماولػا  وم وؽ ا نباف ع بإنتبػار  المبػ وؿ األوؿ نػف تكمينػ 
المبف  ي األدبيػات والولػا ؽ التاريخيػا التػي تناولػت  ػذا الموضػوع عتبػر ف لنػا نكػس 
ذلؾ ع وتنقي نف خاطرنا ذلؾ التصور ع إذ نصت ولي ا م وؽ ا نباف الصادرة نػاـ 

  إف لكػػؿ إنبػػاف المػػؽ  ػػي الميػػاة بمبػػتوى  يابػػي مػػف العػػيش ع كػػاؼ لتػػكميف  1948
وجػػودة العػػيش لػػ  ونا متػػ  ع ويتضػػمف ذلػػؾ الغػػذام والممػػبس والبػػكف والعنايػػا الصػػما 

الطبيا والخدمات ا جتمانيػا األبابػيا واألمػاف  ػي مػايت البطالػا والمػرض والعػوؽ 
 ر(21)والتزمؿ والشيخوخا ع  و  ي نوارض تعيؽ المرم خارج نف إرادت 

روض نميػػػ  ع تمخػػض نػػػف المػػروب المتتاليػػػا  ػػي العػػػراؽ ونيػػر المصػػػار المقػػ
نػػدد كبيػػر مػػف المشػػاكؿ ا جتمانيػػا واي تصػػاديا والنقبػػيا التػػي  ماطػػت بػػالعرا ي ع 
ومنهػػػا التهجيػػػر والهجػػػرة والتشػػػرد وت ػػػويض الكليػػػر مػػػف تجمعػػػات البػػػكف متػػػى  صػػػبف 
ف وجد  هو ي ي  ـ البكف البشػري ولػو بك ػؿ المبػتويات ع  كػاف  العديد بدوف مكوى واذ

ميام )التنػؾ( والمنػاطؽ البا بػا التػي نعهػد ا  ػي البمػداف  ف لمؽ بركاب المتشرديف و 
الق يػرة ع والوا عػا تمػت خػط الق ػر ع وكػاف ممػا زاد مػف  دامػا الخطػب مػا جػرى ن ػػب 
 مػػػداث نيبػػػاف مػػػف ا تتػػػاؿ طػػػا قي وتنػػػامر مػػػذ بي وتطػػػامف بيابػػػي  يضػػػًا ع لتبػػػرر 

عنػي  بابػًا معضما البكف نمى  شد  زماتهػار ولػيس خػاٍؼ لمجميػ   ف تػو ير البػكف ي
تهي ا جو منابب لمقرد يممي  مف الكػوارث الطبيعيػا وظػروؼ البي ػا ال ادمػا ع ويجػب 
 ف تبػػتجيب وتبػػتونب  عاليػػات مختمقػػا وتتجػػاوب مػػ  الماجػػا ا جتمانيػػا والنقبػػيا 
والبشػػريا والبي يػػا وبشػػكؿ  يابػػي ولػػيس واط ػػًا دوف المبػػتوى ال يابػػير ويمكػػف تم يػػؽ 



 
 

 

 

   

 

ىم.ىم.ىمواهبىعدنانىاحمد
ى3162(ىىأوــلـولىىى61العـــددىىى)

التأروخىاالجتماعيىوتطبوقى
ىمنهجىالحولوات

  333 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

طيط والتصػني  ع وابػتخداـ العوامػؿ البي يػا والمػوارد الممميػا ذلؾ بإدخاؿ الترشيد والتخ
 ويير ا ع وكذلؾ تنشيط المياة اي تصاديا وتكميف  رص العمؿ والتعميـ الضرورير

وي بد مف ا شارة  خيرًا إف النتا و التي توصؿ إليها البمث المالي ماولػت  ف 
اؽ انتمػادا نمػى مػػنهو تبػمط الضػوم نمػى جانػػب مػف التػاريو لمنط ػػا ممػددة  ػي العػػر 

جديد  ي كتابا التاريو ع و و منهو مدربػا الموليػات ع الػذي مػاوؿ  ف ينػزؿ بالتػاريو 
إلى  اع المجتم  ويجعؿ التػاريو لممجتمػ  ولػيس لمتػاريو   ػط ع بمعنػى  ف يكػوف دور 
الم رخ متقانً  م  مميط  و ف ي يكتقي بنتبجيؿ الم ا ؽ مف دوف توضػيقها لخدمػا 

ع ع بمعنا ػا المنهجػي واألببػتمولوجي Historiography ممكتابا التاريخيػا المجتم ر 
نػػادة تشػػكيؿ الػػذاكرة التاريخيػػا وتنشػػيطها  دور مهػػـ  ػػي إنػػادة بنػػام الػػوني الجمػػاني واذ
التػػي تبػػهـ نمومػػًا  ػػي إنػػادة بنػػام المجتمػػ  و  ػػًا لبػػيا ات و نبػػاؽ جديػػدة ربمػػا تكػػوف 

ؽ ال ديما التي ربمػا  ػادت األمػـ البػاب ا مغايرة نمى نمو ضمني  و كمي نمى األنبا
إلػػى الػػػوي ت والمػػػروب ودمػػػرت البنػػى القكريػػػا وا جتمانيػػػا والبيابػػػيا واي تصػػػاديار 
 كنادت  رامة التاريو وتجديد منا ج  و دوات   بهمت بالنببا لشعوب كليػرة  ػي جعػؿ 

تم  ع و  ًا لر يا التاريو و بيما الم رخيف نامً  مباندًا  ي إنادة البنام وتشكيؿ المج
جديػػدة يكػػوف دور التػػاريو  يهػػا  ػػانً ر إنشػػغؿ الكليػػر مػػف المػػ رخيف  ػػي البمػػث نػػف 
 بػػباب النكػػوص وا نمػػدار ع وممػػاويت ابػػتنباط  ػػذ  األبػػباب مػػف درابػػا التػػاريو ع 

ع  ػػي كتابػػا  Arnold Toynbeeوربمػػا تشػػكؿ مماولػػا المػػ رخ البػػارع ارنولػػد تػػوينبي 
ريو( ع بكجزا هػػا المتعػػػددة ع ملػػػاًي واضػػمًا نمػػػى مػػػدى مماولػػػا الموبػػوني )درابػػػا لمتػػػا

ر وي يمكػػف ألي (21)المػػ رخيف البمػػث  ػػي  بػػباب العمػػؿ بالبمػػث  ػػي جػػذور ا التاريخيػػا
م رخ لمتاريو ا جتماني لمعراؽ  ف يتجاوز العمؿ األكاديمي المرموؽ لعالـ ا جتماع 

ابػػا البػػارز لممػػات إجتمانيػػا مػػف العرا ػػي البػػارع المرمػػـو نمػػي الػػوردي ع ي بػػيما كت
 تاريو العراؽ المديث بكجزا   اللمانيار
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ل ػػػد آف األواف  ف تعيػػػد م ببػػػاتنا األكاديميػػػا  ػػػرامة التػػػاريو بعيػػػدًا نػػػف النبػػػؽ 
الت ميدي ع و ف توضؼ  ذا التاريو لخدمػا المجتمػ  و هػـ مشػاكم  با  ػادة مػف منػا و 

ما تقتف الدرابا الماليػا المجػاؿ لمزيػد مػف الم ارنا ع و ي م دمتها المنهو المولير ورب
 الدرابات األكاديميا ومشاري  الدرابات العميا  ي  ذا ا تجا ر
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 اهلوامش والتعليقات
( مممػػود نبػػد الوامػػد مممػػود ال يبػػي ع   مدربػػا الموليػػات القرنبػػيا وتجديػػد كتابػػا 1)

ع  2111ع  28التػػػاريو  ػػػرامة مػػػف منظػػػور نرا ػػػي   ع درابػػػات تاريخيػػػا ع العػػػدد 
 ر16ص 

( مممود نبد الوامػد مممػود ال يبػي ع   الم رخػوف األكػاديميوف العرا يػوف الشػباب 2)
ع ؿ الدرابات والمعر ا التاريخيا  ومماويت لإل ادة مف التجربا القرنبيا  ي مجا

 ر142ع ص  2111ع  51المكما ع مجما بيت المكما ع العدد 
مػف ال ػرف العشػريف لتجديػد المعر ػا  ( تكببت مدربا الموليات  ػي النصػؼ األوؿ3)

التاريخيػػػا ع با بػػػتناد إلػػػى العمػػػوـ ا جتمانيػػػار وبػػػميت بهػػػذا ا بػػػـ نبػػػبا إلػػػى 
 Annales dHistoireمجمتهػػا )موليػػات التػػاريو اي تصػػػادي وايجتمػػاع( 

Economique et Sociale   ع وكػاف لهػذ  المدربػا شػاي ف و األوؿ ا  ػادة
تطػػوير التػػاريو ع واللػػاني البمػػث  بعػػد مػػف األمػػداث مػػف العمػػوـ ا جتمانيػػا  ػػي 

واألشخاص ع  ي ما  بميا  البنى ع  ي ما يوجد نمي ًا نمى المدى الطويؿر و د 
 بػػس را ػػدًا مدربػػا الموليػػات مػػارؾ بمػػوؾ ولوبػػياف  يقػػر  مجمػػا الموليػػات  نػػاـ 

با ع و صبف  يقر ر يبًا لتمرير ا لـ خمقا  راف بردويؿر ركزت  ذ  المدر  1929
نمػػى درابػػا تػػاريو  رنبػػا اي تصػػادي وايجتمػػاني الػػذي بػػبؽ اللػػورة القرنبػػيا ع 
وانتشر تكلير ا إلى  وربا و مريكا ال تينيا ع و صبمت ذات تكلير كبير  ي تطور 

 ر25المعر ا التاريخيا  ي ال رف العشريفر  المصدر نقب  ع ص
نهو م مظػػػات  وليػػػا  ع ( نبػػػد األمػػػد البػػػبتي ع  التػػػاريو ا جتمػػػاني ومبػػػكلا المػػػ4)

ع  14مجما كميا األداب والعمـو ا نبانيا بالرباط ع بمبػما نػدوات منػاظرات ر ػـ 
 ر43ع ص  1989مطبعا النجاح الجديدة ع الدار البيضام ع 
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( ينظر و  رانبو دوس ع التاريو المقتت ع مف الموليات إلى التاريو الجديد ترجما 5)
 وما بعد ار 269ـ ع ص  2119ع  1ع طو مممد الطا ر المنصوري ع بيروت 

( ناصػػـ الدبػػو ي ع البمػػث  ػػي التػػاريو و  ضػػايا المػػنهو وا شػػكايت ع ال ػػا رة ع 6)
 ر27ـ ع ص 1997ع  1ط

( لإلبػتزادة  ػي  ػذا البػػاب ينظػرو ع  ريػد العميبػػي ع   شػبا  البروليتاريػا رر  و جػػيش 7)
 ـر2111/نيباف/3العمؿ المهّمش ع األواف ع مجما ل ا يا ع 

( مممػػد مبيػػدة ع  مدربػػا الموليػػات و  هػػـ مقػػا يـ التمميػػؿ البردويمػػي  ع مجمػػا  مػػؿ 8)
ـ ع  1993ع البػػنا األولػػى ع مطبعػػا النجػػاح الجديػػدة ع الػػدار البيضػػام ع  3نػػدد 
 ر77ص 

 ر25( المصدر نقب  ع ص9)
 ع البنا األولى 3( رضواف مبارؾ ع  التاريو ونموـ المجتم   ع مجما  مؿ ع ندد 11)

 ر95ع مطبعا النجاح الجديدة ع الدار البيضام ع ص  1993
( بييػر نػػورا ع التػػاريو والػػذاكرة ع ترجمػػا و مممػػد مبيػػدة ع مػػف  جػػؿ تػػكريو اشػػكالي 11)

 ر117ع ص 2114ة ع الدار البيضام ع الطبعا األولى ع مطبعا النجاح الجديد
ع  يو ع العمػـ الل ػا يمبػارؾ الشػنتو ( مارؾ  يرو ع  التػاريو تمػت المرابػا ع  ػرامة 12)

 ر3ع ص 1993 كتوبر ع  2
( مممد مبيف ع   ي األنلروبولوجيا والتاريو و م اربا منهجيا  ع القكػر العربػي ع 13)

 ر119ع ص  1986ع بيروت ع كانوف األوؿ ع  44ندد 
 ر96( المصدر نقب  ع ص 14)
 بيدير( ينظر و مادة  مش  ي تاج العروس مف جوا ر ال اموس ع لمرتضى الز 15)
 ( ينظر و مادة  صا  ي لباف العرب  بف منظورر16)
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( المعهػػد العربػػي  نمػػام المػػدف نػػدوة و )المدينػػا والبػػكف العشػػوا ي( ع  ػػي مدينػػا 17)
 بريػػػؿ و إنتصػػار نيػػػداف ع  22 – 21مكنػػاس بالمممكػػػا المغربيػػا خػػػ ؿ القتػػرة 

تابا التاريو   ع ك 2113 األبباب الم ديا إلى التهجير ال بري  ي العراؽ بعد 
 ي العراؽ والياباف ع  يد النشر ر والباملا ماصػما نمػى شػهادة الماجبػتير مػف 

 ػي نمػـ ا جتمػاع البيابػي  2111جامعا طوكيو لمدرابات األجنبيا  ي ناـ 
 ع مما يدؿ نمى إ تماـ الم ببات األجنبيا بالتاريو ا جتمانير

هـ ع منشػػػػورات المنظمػػػػا ( رجػػػػام نػػػػاجي ع األطقػػػػاؿ المهمشػػػػوف  ضػػػػايا ـ وم ػػػػو 19)
ـ ع  1999 ػػػػػػ /  1421 –إيبيبػػػػػكو  –ا بػػػػػ ميا لمتربيػػػػػا والعمػػػػػـو الل ا يػػػػػا 

 ر46ص
( نػػػػػػػػػػص ا نػػػػػػػػػػ ف العػػػػػػػػػػالمي لم ػػػػػػػػػػوؽ ا نبػػػػػػػػػػاف ع مو ػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػـ المتمػػػػػػػػػػدة ع 21)

               

 ر16( مممود نبد الوامد ال يبي ع مدربا الموليات ع ص 21)


